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 Political  سياسی

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ اپريل ٠٧

 ،بلجيمآيا تروريسم در فرانسه و 
 !اروپاست به» بربرھای وحشی «ۀ حمل

  )بخش چھارم و پايانی(

 

سياسی جديد، رشد  -ھای اقتصادی  فروپاشی بلوک شرق، قدرت گرفتن بلوکبا تحوالت جھان طی سه دھه و نيم اخير، 

دادن   اسالمی، رشد ناسيوناليسم، راسيسم و نازيسم، بحران اقتصاد جھانی، اياالت متحده نگران از دستئیبنيادگرا

وپای واحد از گيری ار سو، و تعميق و تسريع شکل رکود اقتصادی از يک. تدريجی برتری اقتصادی و سياسی خود است

افغانستان و عراق و ليبی احياء  ھدف اصلی اياالت متحده از حمله نظامی به.  افزوده استامريکاسوی ديگر، بر ھراس 

   .و حفظ ھژمونی سياسی و اقتصادی خود در منطقه است

انست پايگاه ايجاد شکاف ميان کشورھای عضو اتحاديه اروپا شده و تو  موفق بهامريکابا استفاده از جنگ عراق، 

  .اقتصادی و نظامی خود در خاورميانه را استحکام بخشد

 عمده در آن تغييرالمللی تابعی از ساختار قدرت جھانی است که بروز ھر  ھای بين عملکرد کشورھا درعرصه رقابت

المللی منتھی  ينھای ب کرد کشورھا در سياست خارجی و رقابت  عملتغيير ھا، به ھزينه -واسطه دگرگونی معادله منافع به

   .گردد می

 تغيير تری به ، تمايل کم)ھای ناشی از آن و ھزينه(علت واکنش قدرت رقيب ھای بزرگ، به در جھان دو قطبی، قدرت

اند و اين در حالی است که در جھان  و برھم زدن تقسيم منافع داشته» جھان سوم«اصطالح  شرايط موجود کشورھای به

 يافته، ميل و گرايش آن جھت مداخله در تغييرک ستراتيژيمنافع   نسبت بهامريکاش قطبی پس از جنگ سرد نگر تک

  .ھای نظامی بازتر شده است درگيری امور ساير کشورھا افزوده شده، و دست آن برای پرداختن به

نی از المللی و نظم جھا پس از فروپاشی بلوک شرق، جھان وارد دوران جديدی شده است که طی آن آينده روابط بين

تقسيم مجدد جھان و تغير جغرافيای  ای شکل گرفته و به ھای منطقه ھای قوی و يا اتحاديه کانال نبرد و رقابت ميان دولت

از اين منظر، جنگ اول خليج فارس، جنگ افغانستان، و جنگ دوم خليج فارس ابزاری برای . سياسی آن خواھد انجاميد

المللی   از جنگ عراق، نه بازسازی عراق، بلکه بازسازی روابط بينيکاامرھدف . المللی است بازسازی روابط بين

 در اين امريکاجايگاه آتی  اياالت متحده در حقيقت اعتراض اين کشورھا به است، و اعتراض فرانسه، روسيه، و آلمان به

 ئی در مرزھای جغرافيامعنی تجديد نظر المللی تنھا به بازسازی روابط بين. نظم و سھم اندک آنان در اين خصوص است
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المللی، از  و ايجاد کشورھای جديد نيست، بلکه در چارچوب مرزھای کنونی نيز بايد جايگاه کشورھا در روابط بين

   .، باز تعريف شودامريکاطريق چگونگی رابطه با 

 وقوع اين نظريه بر اين باور است که تحوالت عظيم تکنولوژی نظامی سه دھه اخير، خود يکی از علل اصلی

ويژه برای  به(ھا، کاھش تلفات انسانی  و دقت سالحئیبدين معنی که اين تحوالت با باال بردن کارآ. ھای اخير است جنگ

تر و  ، باال بردن سرعت درگيری و کوتاه کردن مدت جنگ، مداخالت نظامی را آسان)قدرت صاحب تکنولوژی برتر

  .تر کرده است محتمل

المللی، از سوی ديگر،  سو، و دگرگون شدن ساختار قدرت بين الب تکنولوژی جنگ، از يکدليل انق طبق اين نظريه، به

اين نظريه .  ساختار قدرت خواھيم بودتغيير جغرافيای سياسی و تغييرتری برای  ھای نظامی بيش در آينده شاھد درگيری

   .داند  میافغانستان و عراق و ليبی را نمودھای اوليه اين پديده  بهامريکاحمله نظامی 

منابع نفتی و مواد خام بنا بر اين نظريه، مبارزه با تروريسم و  يابی به  و متحدانش، برای دستامريکا ئیجھان گشا

يابی و کنترل منابع نفتی خليج  طلبی اياالت متحده در خاورميانه برای دست  اسالمی دستاويزی برای توسعهئیبنيادگرا

  . است... فارس و 

ھای نفت  آور جنگ، ھزينه بازسازی چاه ھای سرسام ھزينه گيری، با توجه به ين باورند که اين موضعاما منقدين بر ا

 تعييننفت منطقه، و اين که در نھايت بھای نفت توسط مکانيزم عرضه و تقاضای بازار  عراق، دسترسی بازار غرب به

  .شود، با منطق اقتصادی سازگار نيست می

ھای  ھای موجود از جنگ ته ويليام نوردھاس، با استفاده از يک مدل اقتصادی و دادهبرای مثال، اقتصاد دان برجس

افغانستان، بوسنی و ھايتی، ھزينه جنگ عراق را، بعد از در نظر گرفتن پيآمدھای مثبت آن بر بازار نفت و اقتصاد 

  . تخمين زده استدالر بليون ٩٩، برای يک سناريوی جنگ کوتاه متجاوز از امريکا

برای مثال، بر  .روست ت نفت عراق پس از بيست سال جنگ و محاصره اقتصادی با وضعيتی بسيار بحرانی روبهصنع

 مليون بشکه در روز، ٥/٣، يعنی ١٩٨٠سال  ھای پيش از جنگ، بازگرداندن سطح توليد نفت عراق به حسب تخمين

آتش  ھای منتج از به شی از جنگ اخير و زيانخسارات نا با توجه به. گذاری است  سرمايهدالر بيليون ٨ تا ٧مستلزم 

 ٦افزايش سطح توليد نفت به .  بالغ خواھد گرديددالر بليون ١٠ تا ٩گذاری الزم احتماال به  ھای نفت، سرمايه کشيدن چاه

. گذاری است که از توان اقتصادی دولت عراق خارج است  سرمايهدالر بيليون ٤٠ تا ٣٠بيليون بشکه در روز نيازمند 

طبق اين برآوردھا، ھدف اصلی حمله . گرديد  در سال بالغ میدالر بيليون ١٠در آمد نفت عراق پيش از جنگ فعلی بر 

نفت ارزان  يابی به  امنيت و کنترل نفت خاورميانه و نه دستتأمينعراق،از منظر بازار نفت، حداکثر   بهامريکانظامی 

   .قيمت است

 امريکادر ميان مردم و نيروھای سياسی خاورميانه برخوردارست، لشکرکشی اين نظريه، که از طرفداران بسياری 

   .داند  آنان میامريکائیھا و طرفداران  لیئيعراق را توطئه اسرا به

ل ئي و اسراامريکاھای اطالعاتی  دنبال رد پای سازمان  بهسپمبر ١١رود که حتی در واقعه  اين نگرش تا بدان جا پيش می

  . گردد می

 برای برقراری صلح در خاورميانه امريکاعراق را بخشی از سياست جديد   بهامريکا ديگر، لشکرکشی يک نگرش

ل ئي در خاورميانه با ادامه جنگ ميان اسراامريکاطبق اين نظريه، با پايان جنگ سرد، منافع اقتصادی و سياسی . داند می

   .و کشورھای عرب سازگار نيست
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ل و فلسطين از طريق ئي نشان داده است که استقرار صلح ميان اسراامريکاير ھای اخ از سوی ديگر، تجربه دھه

 ستراتيژیای از  عراق مرحله  بهامريکارو، لشکرکشی  از اين. المللی و فشارھای ديپلماتيک ميسر نيست مذاکرات بين

   . برای بازسازی ساختار قدرت در خاورميانه و استقرار صلح در منطقه استامريکاجديد 

ست که در پرده  نگارد که اگر در پرده اول نمايشنامه تفنگی را بر روی ديوار آويزان ديديد برای آن ف، چنين میچخو

خواھی علت يک جنگ را بدانی، از خود بپرس چه کسی از آن نفع  گويد، اگر می يک مثال ديگر می. آخر شليک شود

 را در مازاد توليد صنايع نظامی امريکاھای اخير  نگبر پايه اين دو انگيزه، اين نظريه علت اصلی ج. خواھد برد

   .کند وجو می  و در منافع اقتصادی صاحبان اين صنايع جستامريکا

 از امريکاصنايع نظامی . شود  در سال صرف تسليحات نظامی میدالريک بليون  با وجود پايان جنگ سرد، قريب به

، و صاحبان آن در ساختار قدرت سياسی دارای نيروی ای در اقتصاد کشور برخوردار بوده سھم قابل مالحظه

  .ای ھستند کننده تعيين

عنوان ابزاری برای تنظيم  طبق اين نظريه، پس از جنگ جھانی دوم، اياالت متحده ھمواره از بودجه نظامی خود به

جه نظامی را افزايش بدين معنی که برای برون رفت از رکود اقتصادی، بود. برداری کرده است نوسانات اقتصادی بھره

 امريکااز اواسط دھه ھشتاد تاکنون، .  بخشدئیداده تا بدين وسيله با افزايش فشار تقاضا، اقتصاد کشور را از رکود رھا

المللی  پذيرای دو رکود اقتصادی شديد بوده است که ھر دو با افزايش بودجه نظامی کشور و مداخالت نظامی عرصه بين

   .دھد  به افغانستان و عراق را در اين رابطه توضيح میامريکايه علت حمالت اخير اين نظر. اند توام بوده

اما . رشد اقتصاد انفورماتيک و گسترش روندھای جھانی اقتصاد و سياست، اياالت متحده را عميقا دگرگون کرده است

ھمراھی با اين تحوالت ھستند،  را، که ناتوان از امريکاسرعت سريع اين تحوالت در سه دھه اخير اقشار سنتی جامعه 

طلب، و قدرت گرفتن نيروھای مذھبی افراطی  راديکاليزه کرده و موجب پيدايش و رونق ناسيوناليسم افراطی و ھژمونی

  .و نيروھای مخالف حقوق مدنی شده است

ديد تحوالت شدت در معرض تھ  به٩٠ھای بزرگ اقتصاد کھنه که در دھه  اين نيروھا، با حمايت مالی مديران شرکت

طبق اين . اقتصادی قرار گرفتند، توانستند حول محور جورج بوش متحد شده و قدرت سياسی را در اختيار خود گيرند

ھای اقتصادی حمايتی، خروج از عضويت در پيمان کاھش آلودگی محيط  اتخاذ سياست  بهامريکاآوری دولت  نظريه روی

المللی، ھمه و ھمه بازتاب  ھای بين طلبانه برای حل بحران ھای جنگ ستزيست کيوتو، افزايش بودجه نظامی، اتخاذ سيا

  .اجتماعی داخلی است -تحوالت ساختاری اقتصادی  بهامريکاواکنش سياسی جامعه 

اند، بنا برخصلت اجتماعی و  دست گرفته  را بهامريکا که اکنون قدرت سياسی در ئی دارد که نيروھاتأکيداين نظريه 

  .ا ناجی استقرار صلح در خاورميانه نخواھند بودشان، اساس سياسی

 در عراق برآيندی از مجموعه عوامل امريکادھد که دخالت نظامی  عراق، نشان می  بهامريکابررسی علل لشکرکشی 

 ساختار قدرت در عرصه سياست جھانی، تغيير در منطقه، امريکاک ستراتيژيمدت، از جمله منافع  مدت و بلند کوتاه

،عدم حقانيت سپمبر ١١، رشد گرايشات تروريستی اسالمی، حمله تروريستی امريکاجتماعی و سياسی جامعه ات اتغيير

حکومت ديکتاتوری صدام حسين، ناکامی سياست تحريم اقتصادی و کنترل نظامی عراق، و ناتوانی اپوزيسيون سکوالر 

  .عراق در ايجاد يک آلترناتيو موثر بوده است

ات بنيادی در ساختار قدرت سياسی تغييراما . توان ناديده گرفت ک نفت را نيز نمیاتيژيسترروشن است که اھميت 

، و ضرورت نوسازی ساختار سياسی سپمبر ١١، واقعه ئی، رشد بنيادگراامريکاات ساختاری جامعه تغييرجھان، 

  .ھمان اندازه حائز اھميت ھستند کشورھای عرب نيز به
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 ميليون کشته؛ جنگ ١٧جنگ جھانی اول با :  چونئیھا آيا عامل اصلی جنگ اين است که سؤالدر چنين وضعيتی 

 ميليون کشته؛ جنگ در ٥ ھزار کشته؛ جنگ ويتنام با ٢٠٠ ميليون کشته؛ بمب اتمی ناکازاکی با ٥٥-٥٠جھانی دوم با 

  اند؟   ھزار کشته شده٥٠٠بوسنی با 

سال گذشته   تاکنون مربوط به٢٠٠٩نستان از سال ترين تلفات غيرنظاميان در افغا سازمان ملل اعالم کرد بيش

  .بوده است) ٢٠١٥( ميالدی

 تن بوده است که از اين ٢ ھزار و ١١، بالغ بر ٢٠١٥بر اساس آمار سازمان ملل، شمار تلفات غيرنظاميان در سال 

 . تن ديگر مجروح بودند٤٦٠ نفر کشته و حدود ھفت ھزار و ٥٤٥ ھزار و ٣تعداد 

طلب در  ھای جنگ بار ميان نيروھای دولتی و گروه ھای مرگ ای از تلفات درگيری ش، سھم عمدهبنا بر اين گزار

 درصدی را نشان ٣٧طوری که نرخ تلفات زنان افزايش  زنان و کودکان بوده است، به طور خاص مربوط به افغانستان به

 .ی سنگينی را پرداخت کردند درصدی نرخ تلفات خود در سال گذشته بھا١٤کودکان نيز با افزايش . دھد می

 تن از کارکنان، ٤٢شدن  کشته بيمارستان پزشکان بدون مرز که به  در ماه اکتبر گذشته بهامريکا ئیچنين حمله ھوا ھم

 درصدی تلفات ٩ مجروح بر جای گذاشت عامل اصلی افزايش ٤٣بيماران و اعضای خانواده آنان انجاميد و 

 .وده استغيرنظاميان توسط نيروھای خارجی ب

 ھزار مورد ٥٩مند تلفات غيرنظاميان در افغانستان را آغاز کرده و تاکنون حدود  ، ثبت نظام٢٠٠٩سازمان ملل از سال 

 .کرده است مرگ و جراحت را ثبت

اگر چه اين تھاجم . افغانستان حمله کردند بھانه جنگ عليه تروريسم به ، به٢٠٠١پيمانان اين کشور سال   و ھمامريکا

 .زند چنان در نقاط مختلف اين کشور، موج می ثباتی و خشونت، ھم ت طالبان را سرنگون کرد، اما ناامنی، بیحکوم

دادن و حمايت از نيروھای امنيتی افغانستان در سال  ناتو برای آموزش» حمايت قاطع«اين واقعيات، ماموريت  با توجه به

 ھزار ٣٥٠اند، برای جنگيدن نيستند، بلکه  فغانستان باقی مانده ھزار سرباز ناتو که در ا١٣اما .  شروع شده است٢٠١٥

طور مثال،  يکی از وظايف اين ماموريت به. دھند سرباز افغانستان را در جنگ عليه مخالفن آموزش و مشاوره می

 .نيروھای افغانستان است» آوری اطالعات ھای جمع قابليت«تقويت 

 

 ملل در گزارش جديد خود درباره آمار خشونت در عراق، کشتار طبق گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، سازمان

  .توصيف کرده است» ھولناک«غيرنظاميان را 

 دی  ١١- ٢٠١٥ اکتبر ٣١ تا ٢٠١٤ غيرنظامی از ابتدای ژانويه ٨٠٢ ھزار و ١٨کم  بر اساس آمار سازمان ملل، دست

  .اند  در عراق، کشته شده١٣٩٤ آبان ٩ تا ١٣٩٢

در اين گزارش، .  نفر ذکر کرده است٢٤٥ ھزار و ٣٦شدگان طی مدت مذکور را  ، شمار زخمیگزارش سازمان ملل

ھای کشتار غيرنظاميان توسط اين  از جمله روش. ات قتل افراد توسط گروه تروريستی داعش آمده استئيچنين جز ھم

ھا  کردن افراد از بام ساختمان تقتل با شليک، جدا کردن سر از بدن، زنده سوزاندن و پر گروه تروريستی اسالمی، به

  .اشاره شده است

ھا زن و کودک عضو جامعه   نفر که اکثر آن٥٠٠ ھزار و ٣شود  چنين اعالم کرده است که تصور می اين گزارش، ھم

  .برند سر می عنوان برده در اسارت گروه تروريستی داعش به ھای عراق ھستند به اقليت ايزدی

ترين   از غرب و شمال اين کشور را اشغال کرد و مھمئیھا خاک عراق بخش مله به، با ح٢٠١٤داعش در تابستان 

  .ھای اخير را رقم زد بحران امنيتی عراق طی سال
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فرماندھی سپاه پاسداران حکومت اسالمی  به» مقاومت شيعه«ھای ارتش و نيروھای عراق و نيروھای  روی با وجود پيش

زيادی از مناطق مھم اين کشور از جمله شھر موصل در اشغال داعش قرار ھای  ايران طی يک سال گذشته، ھنوز بخش

  .داد

يمن را بيش از يک ھزار و   ھفته نخست حمله عربستان و حاميانش به٦شدگان تھاجم  سازمان بھداشت جھانی، آمار کشته

  . تن اعالم کرده است٤٤شدگان را پنج ھزار و   تن و زخمی٢٥٠

زنجيره خاک و خون در خاورميانه وارد شده؛ بعد از  عنوان يک حلقه جديد به بهحدود چھار ماه است که يمن، 

  ...افغانستان، عراق، سوريه، پاکستان، لبنان، فلسطين اشغالی، ليبی، مصر، سودان، سومالی، آفريقای مرکزی و

بی منطقه ، ائتالفی از کشورھای عر٢٠١٥ مارس ٢۶ گرفتار بحران سياسی بود، اما از ،٢٠١١سال  يمن از 

ای  کاخ سفيد با صدور بيانيه. اين کشور را آغاز کردند   بهئیسرکردگی عربستان سعودی و عليه انصارهللا، حمالت ھوا به

 .از عمليات نظامی ائتالف عربستان در يمن را رسما اعالم کرد» اوباما«حمايت 

ِبس مقطعی اعالم،  چندين آتش از آن ھمپس . من اعالم شديبس در  درخواست سازمان ملل، آتش ، به٢٠١٥ جوندھم  
شدن  بس را مشروط به برآورده ھا ھنوز شروع نشده، نقض شدند، چون نيروھای سعودی پذيرش آتش ولی ھمگی آن

  .زدند المللی برای پايان جنگ سر باز می ھای بين ھای نيروھای ائتالف عنوان کرده و از پذيرش درخواست خواسته

سو در  سازمان ملل از يک. اند ھا نفر بر اثر محاصره مردم اين کشور را گزارش داده ميليونچنين آمارھا آوارگی  ھم

. دھد ھای فوری خبر می کمک ميليون نفر به  ٢٢ درصد از مردم يمن، يعنی چيزی حدود  ٨٠جديدترين آمار از نياز 

نامه سازمان، متجاوزان و مسببان اين  يمن غيرنظاميان بوده و ھستند؛ با اين حال قطع قربانی اول و آخر تجاوز به

  .کند  میتأئيدوضعيت را تمجيد و 

  !کند  مجدد میتأکيدجمھور يمن  سئير» عبدربه منصور الھادی« سازمان ملل، صراحتا بر حقانيت ٢٢١٦نامه  قطع

اين انتخابات بود او در اصل نامزد توافقی . رياست جمھوری يمن برگزيده شد عنوان تنھا نامزد به ، به٢٠١٢او در سال 

آميز قدرت در يمن، قرار شده بود بر سر کار بيايد تا   برای انتقال مسالمتامريکاکه بر پايه توافق سياسی عربستان و 

  .آميز مردمی صورت گرفت ھا تظاھرات اعتراض انتخاب او پس از ماه. مرحله انتقالی يا گذار را اداره کند

، از صنعا گريخته و ٢٠١٤ فوريه ٢١چند ماھه در يمن جنوبی و شمالی، ھای  ، بعد از درگيری»منصور الھادی«

چنان  يمن برگشته اما جنگ ھم ھا با حمايت عربستان سعودی و اتالف آن به او بعد از ماه. عربستان پناھنده شده بود به

  .ادامه دارد

اند و در اين کشور نيز رقابت  رفتهھا، ھمواره از سوی حکومت اسالمی ايران مورد حمايت قرار گ انصارهللا يا حوثی

  .پوشی نيست عربستان سعودی و حکومت اسالمی ايران قابل پرده

ھا ھزار زخمی  شبکه تلويزيونی الجزيره عربی گزارش داده که وقايع ليبی، برای مردم اين کشور ھزاران کشته و ده

وده و قربانيان زيادی با عمليات ترور، کشته ھای پس از آن نيز شاھد موج ترورھای سياسی ب ھمراه داشت، اما سال به

  .شوند می

شدن معمر قذافی در اکتبر ھمان سال، پنج ھزار نفر از   تا کشته٢٠١١از آغاز خيزش مردمی در ليبی، از فوريه سال 

يز ھا ن تعداد زخمی. باختگان و مفقودان ليبی اعالم کرده است اين آمار را وزارت جان. شھروندان ليبی کشته شدند

  . بيست و يک ھزار نفر رسيد که ھزار نفر از آنان از افراد معلول بوده است به

 در جديدترين گزارش خود رقم ئیشمار اجساد ليبيا گزارش پايگاه خبری ليبيا ھرالد، گروه غيردولتی موسوم به به

، ٢٠١٤ياس با آمار سال  اين رقم در ق. را اعالم کرد٢٠١٥ نفر بر اثر خشونت در سال ٥٢٣شدن يک ھزار و  کشته
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 ھزار ٢ ٢٠١٤ھای تروريستی در سال   بر اثر خشونت و حملهئیشمار کشته شدگان ليبيا.  درصد کاھش يافته است٥٤

  . نفر اعالم شد٨٢٥و 

 نفر، صبحا با ٢٣٥در صدر فھرست و پس از آن شھر سرت با )  نفر٤٩١( ھا شھر بنغازی با يک سوم کل آمار کشته

  .ھای بعدی قرار دارند  نفر در رتبه١١٣با ) پايتخت(  نفر و طرابلس١٤٥ا  نفر، درنه ب١٧٢

 کيلومتری غرب طرابلس و ٧٠ امارت جديد در صبراته واقع در تأسيسھا قبل برای  گروه تروريستی داعش که از مدت

، باالخره اين ٢٠١٥ دسامبر ١٠  - ١٣٩٤ريزی کرده بود، روز نوزدھم آذرماه  مرکز توليدات گاز صادراتی ليبی برنامه

  .شھر را امارت جديد خود اعالم کرد

  . گذشته، از اشغال شھر ھراوه ليبی از سوی داعش و افزايش خطر آن برای اروپا خبر دادندجونمنابع نظامی يمن ششم 

شده ھراوه در ھفتاد کيلومتری شرق سرت در جاده ارتباطی ميان النوفليه و بن جواد در منطقه الوادی االحمر واقع 

تر افراد آن را  بيش. اين منطقه ساحلی زيبا و جمعيت ميليونی دارد و از مناطق پرجمعيت در منطقه سرت است. است

ساکنان آن پيشه . دھند و پس از شھر سبھا دومين مرکز تجمع اين قبايل است افراد قبايل الوالد سليمان معروف تشکيل می

ھای اين منطقه افزوده شده  حرفه ماھيگيری نيز طی ساليان اخير به. ارندداری نيز اشتغال د دام کشاورزی دارند و به

 .است

ای يتر موارد مرگ در بخش مرکزی در شيب: المللی مھاجرت اعالم کرد نينقل از سازمان ب خبرگزاری رويترز، به

  . استکردند، روی داده بی از آن استفاده میيق ليان انسان از طريری که قاچاقچيعنی مسيترانه، يمد

 بوده ٢٠١٥ن ماه سال يتر ني مورد مرگ، خون١٢٥٠، با ثبت حدود ١٣٩٤ن يفرورد -لين آمار، ماه آوريبر اساس ھم

ن سانحه جان ي نفر از ا٢٨ نفر مردند و تنھا ٨٠٠ش از ي، ب٢٠١٥بی در سال يک سانحه در سواحل ليتنھا در . است

 نفر اعالم شده ٢٧٠ ھزار و ٣، ٢٠١٤ترانه در سال ي شده در مد بنابراين گزارش، تعداد افراد غرق.در بردند سالم به

  .بود

شده که از مناقشه و فقر فراری  تعداد باالی افراد کشته: ح کرديای تصر هيانيالمللی مھاجرت در ب نير کل سازمان بيمد

  .ه استيرقابل توجيدھنده و غ بودند تکان

ای اندمان، يج بنگال، دريژه منطقه خليو ا، بهيارگان جنوب شرق آسن منطقه برای آويبارتر ترانه، مرگيپس از منطقه مد

  . بوده است٢٠١٥ مورد مرگ در سال ٨٠٠لند با ثبت حدود يمالزی و تا

 ھزار نفر در سوريه بر اثر جنگ ٤٧٠ نيويورک تايمز، در گزارشی عنوان کرد تاکنون حدود امريکائی روزنامه ًاخيرا

  .ھای جنگ سوريه از يک سال و نيم قبل دو برابر شده است نابراين گزارش، تعداد کشتهب. اند جان خود را از دست داده

  .بان حقوق بشر سوريه، شمار قربانيان جنگ در اين کشور را يک ميليون و پانصد ھزار نفر اعالم کرد سازمان ديده

دای آغاز جنگ در اين کشور در دھد از ابت حقوق بشر سوريه نشان می) غيردولتی( بر اساس اين گزارش، آمار سازمان

 . تاکنون، يک ميليون و پانصد ھزار نفر کشته شدند٢٠١١ماه مارس سال 

  .چنين يازده ميليون آواره بر جای گذاشته است بر اساس اين آمار، جنگ سوريه دو ميليون مجروح و معلول و ھم

ھای حکومت سوريه و پنج ھزار ربوده شده  ان کرد از سرنوشت بيست ھزار نفر در زندتأکيدبان حقوق بشر سوريه  ديده

  .ھای داعش اطالعی در دست نيست در زندان

باختگان  ويژه مردم اروپا عزادار جان  که تمام جھان، بهئیطور که در باال اشاره کرديم درست در ھمين روزھا ھمان

ترين عمليات تروريستی جان صدھا   ھستند در دو کشور عراق و پاکستان تازهبلجيمعمليات تروريستی فرودگاه و مترو 

  .انسان را گرفت و يا زخمی کرد
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 اين است که چرا سؤالدنبال داشته اما  دردی جھانی را به درستی ھم وقوع پيوسته و به  بهبلجيم که در فرانسه و ئیھا ترور

ھا ھر   ھمان تروريستفکران ھای تروريستی اسالمی و ھم  که اتفاقا توسط گروهئیھا چنين ھمبستگی جھانی با انسان

! آيد؟ وجود نمی افتد به اتفاق می... ، نيجريه، سودان، مالی، سومالی وروزه در ليبی، عراق، افغانستان، سوريه، پاکستان

کسانی غير از گيرد؟ واقعا چه  جان و حرمت و موجوديت انسان ھا، از کجا نشئت می اين دوگانگی و نگرش به

ويژه  ھای چند مليتی، به ھا، شرکت ساخته آن ھای دست پرست و گروه پرست و پول داری قدرت ھای سرمايه حکومت

توليد و فروش سالح مشغولند عامل اين ھمه جنگ و خونريزی، کشتار و ترور و غارت اموال عمومی   که بهئیھا آن

  ! جوامع مختلف ھستند؟

عمليات انتحاری و ترور زدند چرا خود و   دست بهبلجيمن است که اين جوانانی که در تر اي  اساسیسؤالاما يک 

 و فرانسه بلجيمکرده خود  ھا تحصيل ھا جوان برند؟ در حالی که بسياری از اين گناه را اين چنين از بين می ھای بی انسان

کرده جذب  د کشورھای غربی و تحصيلتبار، حتی متول بودند؟ واقعا چه عللی باعث شده که ھزاران جوانان خارجی

نشينی و زندگی در گتوھا، بيکاری و فقر، تحقير و  چون داعش شوند؟ آيا حاشيه نيروھای مرتجع و تروريستی ھم

العمل متقابل اين  ھای آسيا و آفريقا از عوامل مھم و عکس قاره ھای غربی به فشارھای نژادپرستی و حمله حکومت

  جوانان نيست؟

ست که  تاريخ دور نرويم کافی ، اگر به»جھان سوم«اصطالح  ھای غربی و کشتار مردم به وريسم دولتدر مورد تر

عراق در دوران پدر   بهامريکائیسادگی ببينيم از اولين حمله نيروھای  وقايع اين سه دھه اخير، نگاھی بياندازيم تا به به

روز سوريه، چند ميليون انسان جان خود را از دست تا جنگ داخلی ام» نظم نوين جھانی«بوش در راستای برقراری 

در کشورھای مختلف جھان و » سيا«ھای مختلف سازمان  چند ده ھزار زندانی در زندان. اند  داده و معلول و يا آواره شده

  !اند ھا، مورد تجاوز قرار گرفته و يا جان داده ای آن گران حرفه ھای مستبد ديگر در زير شکنجه شکنجه دولت

در سال . شدت باال رفته است دھد که شمار قربانيان حمالت تروريستی در دنيا به المللی، نشان می تيجه يک پژوھش بينن

گزارش انستيتو صلح و اقتصاد  به. سابقه تلفات انسانی در پی عمليات تروريستی بوده است  جھان شاھد رشد کم٢٠١۴

 درصدی نسبت ٨٠اند که اين آمار افزايشی  روريستی کشته شده ھزار و ششصد و پنجاه نفر در حمالت ت٣٢در لندن، 

  .دھد  را نشان می٢٠١٣سال  به

اين خسارت در : ای رشد کرده است ھای اين نھاد، ھزينه اقتصادی تروريسم جھانی نيز به شکل فزاينده طبق پژوھش

 .  است٢٠٠٠ بوده که ده برابر ميزان آن در سال دالر ميليارد ۵٣ معادل ٢٠١۴سال 

اند بلکه شامل افغانستان، عراق، نيجريه، پاکستان و  کشورھای غربی محدود نبوده پيامدھا و خسارات تروريسم تنھا به

 ١٧شنبه  گزارش انستيتوی يادشده روز سه. اند  درصد ترورھا در کشورھای يادشده رخ داده٧٨. شوند سوريه نيز می

عراق عنوان شده؛ کشوری که آمار قربانيان حوادث تروريستی آن در ترين وضعيت در  نوامبر در لندن منتشر شد، وخيم

 . حدود ده ھزار نفر بوده است٢٠١۴سال 

 استوار شده، داليل متعددی برای رويکردھای امريکاھای دانشگاه مريلند  در گزارش اين انستيتو که بر پايه داده

يافته و  ھای تروريسم در کشورھای توسعه اوت محرکلی، مدير اين نھاد، تف استيو کيل. اند تروريستی برشمرده شده

اجتماعی، بيکاری جوانان و مواد مخدر ـ  در غرب داليل اقتصادی«: نيافته را کامال متفاوت ارزيابی کرده است توسعه

 اقتصادی و توسعه   که عضو سازمان ھمکاریئیدر خارج از حوزه اروپا و کشورھا. تروريسم ھستند عامل گرايش به

  .»ھای سياسی، فساد اداری و خشونت وجود دارد ند، رابطه مستقيمی بين کشمکشنيست
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 ئیجو شدت درگير تروريسم ھستند، ده کشور باالترين نرخ آوارگی و پناه لی افزوده که از ميان يازده کشوری که به کيل

ھای  روريستی در فاصله سال درصد تمام حمالت ت٩٢ شده که حدود تأکيددر پژوھش انستيتو صلح و اقتصاد . را دارند

 .اند اند که درگير خشونت و مناقشات سياسی بوده  روی دادهئی، در کشورھا٢٠١۴ تا ١٩٨٩

 .کند انستيتو صلح و اقتصاد در لندن، يک نھاد تحقيقاتی جھانی است که درباره صلح و منافع اقتصادی صلح فعاليت می

کند اعالم شده  عدالتی فعاليت می کن کردن فقر، گرسنگی و بی  ريشهالمللی آکسفام که در زمينه در گزارش سازمان بين

  .تر شده است  بيش٢٠١٥ تا ٢٠١٠ھای  است نابرابری توزيع ثروت بين مردم جھان در فاصله سال

   ٢٠١٥ درصد رشد داشته است و در سال ٤٣ نفر بيش از ٦٢ سال گذشته، ثروت اين ٥بر اساس اين گزارش در 

  .رسيده است) يکی از اعضای گروه ھفت کشور صنعتی(ناخالص داخلی کشور صنعتی کانادااندازه توليد  به

ھای اقتصادی پس از   اقتصادی پس از بحرانئی سال از سرگيری رشد و شکوفا٢٠١٥آکسفام اعالم کرده است سال 

 و طبقه متوسط بھره چندانی فقرا اند و به  بوده است اما از اين روند رشد افراد ثروتمند و توانگر استفاده کرده٢٠٠٨

  .نرسيده است

 شده است تأکيدافزايش شکاف درآمدی و دستمزدی بين زنان و مردان نيز اشاره شده و  چنين به در گزارش آکسفام، ھم

  .ھا مرد ھستند  تن از آن٥٣ ثروتمند مطالعه شده ٦٢از ميان . جای جبران و کاھش، تشديد شده است اين شکاف به

از مجموع توليد ناخالص داخلی دو ) دالر ميليارد ٢/٧٩( ت بيل گيتس مدير عامل شرکت مايکروسافتبرای مثال ثرو

 با ثروتی بيش از  دار بزرگ مخابراتی ھای کارلوس اسليم سرمايه ئیتر است و يا دارا کشور بالروس و سريالنکا بيش

  .تر است  از مجموع توليد ناخالص داخلی لبنان و اروگوئه بيشدالر ميليارد ٧٧

ھای گذشته، جھان شاھد افزايش شکاف بين درآمدھا و دستمزدھا نيز   کرده است در سالتأکيدآکسفام در گزارش خود 

 تا سطح امريکائیھای   بدين سو دستمزد و حقوق مديران برخی شرکت٢٠٠٩ از سال امريکابرای مثال در . بوده است

دانی در دريافتی و دستمزد کارمندان و کارگران عادی روی نداده  چنتغيير درصد افزايش داشته است در حالی که ٥٥

  .است

 در ھر روز به دالر ٢٥/١ داد و از تغييربرای تخمين فقر شديد را ) ھر نفر( سال گذشته بانک جھانی رقم کف درآمدی

 امريکا دالر ٩٠/١ز تر ا ھای جھانی ھر فردی که روزانه کم ھم اکنون در آمارگيری.  دادتغيير در ھر روز دالر ٩٠/١

تصور کنيد با اين مبلغ در بسياری از کشورھای جھان، حتی يک . شود درآمد داشته باشد، فقير شديد محسوب می

  !توان تھيه کرد؟ ساندويچ نيز نمی

داری جھانی، از ھر امکانی برای تبليغ کاالھای خود، حتی برای فروش  گر و استثمارگر سرمايه نھايتا سيستم ستم

اين . ھای جھان است از مشھورترين قصه» شنل قرمزی«عنوان مثال،  به. کند استفاده می ھايشان از ھر امکانی سوء سالح

  .خواھد دختر و مادربزرگش را بخورد قصه قديمی آلمانی درباره دختری کوچک و گرگی است که می

منتشر کرده «  NRA- انجمن ملی سالح«را نوشته و با پشتيبانی » شنل قرمزی«اين روايت از قصه » آمليا ھاميلتون«

ھای گرم و آموزش نحوه استفاده از   است که ھدفش ترويج مالکيت سالحامريکائیسازمانی » انجمن ملی سالح«. است

  .ستامريکاآن در 

شنل «کنند با وحشت نسبت به انتشار روايت ياد شده از  کسانی که برای تشديد قوانين خريد و فروش سالح مبارزه می

 .اند واکنش نشان داده» رمزیق

و در » انگيز و غيراخالقی نفرت«را » انجمن ملی سالح«عمل » کارزار برادی برای جلوگيری از خشونت مسلحانه«

 .خدمت بازاريابی دانسته است
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کند، در رابطه با روايت جديد از  اين سازمان غيرانتفاعی که برای کنترل سالح و عليه خشونت مسلحانه فعاليت می

 امريکا کودک و نوجوان در ۵٠قصه با واقعيت خشن تفاوت دارد؛ در واقعيت ھر روز حدود «: گفت» شنل قرمزی«

 )وله دويچه: منبع( .»شوند بر اثر شليک گلوله زخمی يا کشته می

ھای داخلی سوريه منتشر کرده است؛ مداحانی  يا خبرگزاری رويترز، گزارشی از حضور مداحان ايرانی در جنگ

ھای  ھای نظامی در شبکه ای رھبر حکومت اسالمی ايران، که بارھا تصاويرشان با لباس علی خامنه ا نزديک بهعمدت

 .اجتماعی منتشر شده است

ای رنگی انداخته، بلند شد،  گردنش چفيه صدای مردی که صورتی پوشيده از ريش دارد و به: در اين گزارش آمده است

ھا  زدند و بسياری از آن  تجمع کرده بودند که سينه میئیھا اطراف او ھم ايرانی. خواند در حالی که شعری دينی را می

 .شور گرفته بودند

ويديوی اين . خواند اش را می سعيد حداديان در سوريه، مداح مشھور ايرانی، در ميان داوطلبان جنگ در سوريه، سروده

افزايش مداحانی دارد که از  ان از نقش سياسی رو بهھای اجتماعی منتشر شد که نش ، در شبکه٢٠١٦مراسم ماه ژانويه 

  .شوند سوی مقامات حکومت اسالمی ايران حمايت می

انستيتوی . ای در افزايش شور و انگيزه برای حضور نظامی در سوريه ايفا کردند در دوره اخير، مداحان نقش برجسته

شدگان ايرانی در سوريه در حمايت  ته، شمار کشتهگويد که ماه گذش ھای خاوردور می مطالعاتی واشينگتن برای سياست

 .» تن رسيد که يک رکورد است۵٨س جمھوری سوريه، به ئياز نظام بشار اسد ر

ھايش ھنگام حضور در جنگ سوريه با لباس نظامی منتشر شده در حالی دور بدنش را تيرھای  حداديان که عکس

ھا  آن. جويان قدردانی کنم سوريه رفتم تا از جنگ به«: گويد ده می که در اينترنت منتشر شئیمسلسل بسته بود، در ويديو

 .»توانيم آن را انجام دھيم دھند که ما نمی کاری انجام می

ھا و  ھا نيز در اين سفرھا در سايت  آنئیھای ويديو ھا و فيلم عکس. اند سوريه سفر کرده کم شش مداح مشھور به دست

 .ھای اجتماعی منتشر شد شبکه

. شود ھای آموزش مداحی برگزار می در تھران کالس. شود روی مساجد فروخته می ھا روبه ھای مداحی دی ان، سیدر اير

. آيد شمار می ترين قدرت نظامی و اقتصادی در ايران به مداحان مشھور با سپاه پاسداران در ارتباط ھستند که مھم

 .دھند يالت ديگر ارائه میکنند و تسھ مداحان حقوق پراخت می ھای حکومتی ھم به همؤسس

 با ئیھا چنين عکس او ھم. ای و قاسم سليمانی فرمانده سپاه قدس مداحی کرده است حداديان بارھا در حضور علی خامنه

ای که شاھد   دوره  حکومت کرد؛٢٠١٣ تا ٢٠٠۵س جمھوری پيشين ايران دارد که از سال ئينژاد ر محمود احمدی

 .دھا در ايران بو  مداحیئیشکوفا

شماری از مداحان ھم از جمله . خوانند ھا می  با خواست سرکوب اعتراضئیھا ھا سروده مداحان در تجمعات بسيجی

 .ھا ھستند نيروھای سرکوبگر اعتراض

که دولت بخش اصلی بودجه آن را » بنياد«نام  ای خيريه به همؤسساکنون از راه  پشتيبانی حکومت اسالمی از مداحان، ھم

 .کند فراھم می

جويان در کشورھای  ھای فاشيستی و نژادپرست عليه پناه  کرد که ترورھا و حمالتی که گروهتأکيدتوان  بندی می در جمع

ان تروريست و راسيست ھستند؛ اما اگر چھار نفر ئيگويد که اروپا اندازند کسی نمی  و اسکانديناوی راه میئیاروپا

ويژه از سوی  زند بالفاصله عمدتا انگشت اتھام به ھای وحشيانه میترور ھای اسالمی دست به گروه خارجی وابسته به

ھستند » مسلمان«ھا، اتفاقا ھمه خارجيان  شود که از نظر آن سوی خارجيانی گرفته می ھای راست به گرايشات و رسانه
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داری، تنھا  ايهھای سرم داری جھانی و دولت البته امروز در اثر عملکرد غيرانسانی سيستم سرمايه! اند پس تروريست

ھای پناھندگی  تباران و کمپ خارجی ھا به ستيزھا نيستند که در خيابان ھا و خارجی ھای نازيست ھای کله تراشيده گروه

ھای  ھا در ھمه پارلمان زن و اطوکشيده و سانتيمانتال آن کنند، بلکه نمايندگان کت و شلوار پوش و کراوات حمله می

ھای  ھای راسيستی و نازيستی، ھمانند گروه ھمه گروه. کوبند ستيزی می  بر طبل خارجی حضور دارند و ھموارهئیاروپا

  . ھا، تروريست و ضدآزادی و انسانيت ھستند ھای حامی تروريست مسلح اسالمی و حکومت

می ھای تروريستی اسال چنين گروه خودشان و ھم ای نزديک به ھای منطقه ھای غربی با ھمکاری دولت چنين اين دولت ھم

حدی ناامن  ای، جھان را به ای و فاشيستی و منطقه انداختن جنگ داخلی و فرقه و غيراسالمی در طراحی کودتاھا، راه

حضور در مناطق و سواحل توريستی، ... اند که امروز ھيچ انسانی، حتی در مسافرت با قطار، ھواپيما، اتوبوس  و کرده

کند و نگران است  طور کلی در ھيچ جا احساس امنيت نمی غ شھرھا و بهھا و حتی مراکز خريد و شلو ھا، ھتل رستوران

  ...که ھر آن صدای انفجاری بشنود و

يک معنی جنگ جھانی سوم روی  به. چنان ادامه دارد ويژه در خاورميانه؛ ھم ھای شکننده و متزلزل به جنگ و صلح

 نظير اوکراين، سوريه، عراق، ئیھا شان در جنگ اعتاندازه توان و بض ھای جھان ھر کدام به نداده است اما ھمه دولت

دنبال منافع اقتصادی و سياسی و نظامی خود   شرکت دارند و ھر کدام بهئیليبی، افغانستان و برخی کشورھای آفريقا

يت صلح و آرامش، امن ترين اھميتی به ھای غربی و شرقی موجود کم کدام از اين دولت عبارت ديگر، ھيچ يا به. گردند می

  .شود اندوزی و قدرت خالصه می تر و ثروت  در کسب سود بيش بارشان  ھستی نکبت ھمه. دھند و جان شھروندان نمی

 نفر در جھان معادل مجموع ثروت ٦٢ خود، اعالم کرد تنھا ثروت ٢٠١٦المللی آکسفام در گزارش ژانويه  ه بينمؤسس

  .است) حدود نصف جمعيت جھان(  ميليارد نفر٥/٣

تر توسط  سو در راستای کسب سود بيش ھای حامی سرمايه، از يک داری و دولت  اقدامات سيستم سرمايهھمه اين

سازی و  ھای چندمليتی، صنايع اسلحه ھا، شرکت ھا، بازارھای بورس، بانک داری، بنگاه نھادھای جھانی سرمايه

طلب و  خواه و برابری اجتماعی آزادی -  ھای سياسی داری جھان؛ و از سوی ديگر سرکوب مدوام جنبش ھای سرمايه دولت

تواند جلو اين ھمه   که میئیبنابراين، تنھا نيرو. ھای اجتماعی و در راس ھمه جنبش کارگری سوسياليستی است جنبش

 تغييرنفع بشريت  داری را بگيرد و چھره جھان موجود را به ھای حافظ سرمايه داری و دولت گری سيستم سرمايه وحشی

عبارت ديگر تا روزی که طبقه کارگر کشورھای جھان  به. آيد  عھده جنبش کارگری سوسياليستی برمیدھد تنھا از

طور  ويژه در عرصه توليد نيازھای بشر دارد به ترين و نيرومندترين و موثرترين نيروی طبقاتی، به عنوان اجتماعی به

داری  آيد که بربريت سرمايه نظر می ، بعيد بهمند وارد صحنه سياسی جوامع مختلف نشود جدی و متشکل و متحد و ھدف

  !ھا پايان پذيرد اين سادگی ھای آن، به و دولت

  ٢٠١۶ اپريل شش -  ١٣٩۵ ]حمل[چھارشنبه ھجدھم فروردين

  

  :ضمايم

  جنگ برای چه؟:  نامه آلبرت انيشتين به زيگموند فرويد*

  دوست گرامی؛: يک پزشک

ھای فن،         اند که با پيشرفت        طورکلی پذيرفته         از شر جنگ نجات داد؟ امروزه بهآيا راھی وجود دارد تا بتوان جان آدمی را

ھای شديدی که برای حل اين مشکل          تالش         حياتی پيدا کرده است، منتھا کليه         ديگر برای بشر متمدن، جنبهمسألهاين 

  …اندازه نگران باشيم        جا دارد که بی نرسيده است و ئیجا مبذول گشته، ھنوز به
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  :نمايد         ساده می- حل جنگ        دھی راه        يعنی چند و چون سازمان -ھای ملی رھا ھستم، ظاھر کار         برای من که از قيد تعصب

نمايد مرجعی برپا کنند که اختيار         ھا بروز می         که بين آنئیھا         درگيری        ھا برای حل و فصل کليه        کافی است دولت

ھای خود را          اختالف        گزاری و حق داوری داشته باشد و متعھد شوند از مقررات آن دستگاه پيروی نمايند و کليه        قانون

چه برای اجرای         ر دادگاه، نھادی انسانی است و چنانھ: کند        جا بروز می ولی نخستين اشکال، ھمين. جا رجوع کنند        آن به

  .گردد        حکم خود، قدرت الزم را نداشته باشد، کمابيش در اتخاذ رای، تسليم فشارھای خارج می

 تنھا ئیااحکام يک دستگاه قض. اند        اين نکته را ھم نبايد از ياد برد که حق و زور، ھمواره پيوندی ناگسستنی با ھم داشته

. شود که جامعه ھم بتواند نيروھای الزم را برای حفظ احترام آن عدالت، فراھم بياورد        آرمان عدالت نزديک می زمانی به

پس اينک از برپاساختن بنيادی فراکشوری، که دادگاھش از اقتداری برخوردار باشد و اجرای کامل احکامش را تضمين 

  ...دور ھستيم نمايد، بسيار به

اين قدرت سياسی . محدود شدن اقتدار خود تن بدھد دھد که آن طبقه به         حاکم ھر کشور، مجال نمی        عطش قدرت در طبقه

گروھی که برای آنان، جنگ، توليدکردن و تجارت … گردد غالبا از قدرت اقتصادی گروھی ديگر سيراب می

  .ايش قدرتافزار، فرصتی است برای کسب سود و افز        جنگ

  :شود         مطرح میمسألهدرنگ اين         اين جز گام اول شناخت نيست، بی

خدمت  برند به        ای نمی         عظيم مردم را که جز رنج و تھيدستی بھره        تواند توده        اين گروه اقليت ناچيز چگونه می

ھا         اين اقليت پيش از ھر چيزف مدرسه: رسد اين است        نظر می ستين پاسخی که بهنخ… ھای خويش در بياورد؟        طلبی        جاه

ھا غلبه         گونه امکانات است که بر احساسات توده        ياری اين ھای دينی را در دست دارد و به و مطبوعات و عموما سازمان

  …سازد         ابزاری کور میدھد و از ايشان        کند و آن را جھت می        می

 مردم اجازه         چه رازی است که با وسايلی که گفته شد، توده.  عوامل را توضيح دھد        تواند رشته        منتھا اين پاسخ ھنوز نمی

  :رسد، اين است        ور گردد؟ تنھا پاسخی که به ذھن من می         جنون و فداشدن، شعله        دھند تا مرحله        می

گيرد، منتھا بيدارکردن اين         ُدر حالت غيرعادی است که گر می. گری و کين گرايشی دارد        ويران انسان در ذات خود به

  عوامل، اين از ھمه        انگار در ميان کليه. انجامد        يک بيماری ذھنی ھمگانی می سرعت به خصلت، بسيار آسان است و به

  …تر و مرموزتر است        اساسی

توزی بھتر مجھز         گری و کينه        آيا امکان دارد که پيشرفت روحی، انسان را برای مقابله با بيماری ويران: و آخرين پرسش

ام که ھمان          من دريافتهاند،        اصطالح عامی        بھره و به        سازد؟ منظور من تنھا کسانی نيست که از تعليم و تربيت، بی

  .شوند        ھای عمومی می        ترين تلقين        تر شکار آسان شوم ھستند که بيش» خواص«اصطالح         به

***  

مای انسانی و ين، اين دانشمند نامی جھان، در باب جنگ نوشته است و سينشتيای است كه آلبرت ا هيانير بي متن ز*

  :ن نوشته كوتاه نشان داده استي را در اسوسياليستی خود

 :نينشتيگفتاری از آلبرت ا

ھای  ھا و سنت هير دست نظريز چون بردگان، اسيشد و ما ن م میيدرستی تقس ر جھان بهيگمان اگر منابع و ذخا بی

ز يش از ھر چيپ. داشت اندازه كافی برای ھمه وجود می  بهئیم، ھم پول و كار و ھم مواد غذايبود سرسخت اقتصادی نمی

مان در جھت تدارك جنگی يھا تيری شود و از فعاليھای سازنده ما جلوگ  ھا و تالش شهيم كه از انديد اجازه دھياما، نبا

ھرگز جنگی خوب و « ن باورم كهين بر اين فرانكلي، بنجامئیكايز ھمانند متفكر بزرگ آمريمن ن. د سوءاستفاده شوديجد

م كه برای برقراری صلح باتمام وجود يطلبی مبارزه جو  طلبم، بلكه صلح  ن نه تنھا صلحم. »صلحی بد وجود نداشته است
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برای . جبھه سر باز زنند ھا خود از رفتن به ست، مگر آن كه انسانيان برداشتن جنگ نياز م ز قادر بهيچ چيھ .جنگد می

م يمان داريآن ا ست در راه صلح كه بهي نا بھتريآ. كند تی مبارز، تالش و كوشش میيھای بزرگ، نخست اقل تحقق آرمان

شود  ر بدبختی بشر افزوده میيزنج ای است كه به ست، نابود شد؟ ھر جنگ حلقهيد تا در جنگ كه به آن باوری نيرنج كش

گر اعتراض  شيتواند نما ای ھر چند كم از شركت در جنگ، می چی عدهيرو سرپ نياز ا. گردد و مانع رشد انسان می

رند، ھرگز ھوای جنگ در سر ندارند و يغات مسموم قرار نگيھای مردم، اگر در معرض تبل توده. آن باشده يعمومی عل

ن كار يم، و ايكن» نهيواكس«گری  د فرزندان خود را در مقابل نظامیيبا. ت داديغات مصونين تبليھا در مقابل ا آن د بهيبا

در . اند ت شدهيھای نادرست ترب ھا با ھدف بدبختانه ملت. ميكنت يطلبی ترب گردد كه آنان را با روح صلح زمانی ممكن می

توزی را  نهيق كين طريرند و از ايگ ده میيھای آن را ناد نھند و وحشت و خرابی جنگ ارج می ھای درسی به كتاب

  .اموزم نه جنگياموزم نه نفرت، عشق بيخواھم آشتی ب من اما می .كنند ن میيكودكان تلق به

ھای  شداوریيمی و ابدی ساختن پياختالفات قد زدن به جای دامن د نوشته شوند تا بتوانند بهياز نو باھای درسی  كتاب

شود و بر عھده مادران جھان است كه  ت از گھواره آغاز میيترب. ای در نظام آموزشی ما بدمند مورد، روح تازه بی

ك يطلبی را در محدوده  ز جنگيواھد بود كه غراالبته ممكن نخ. ت كننديدوست ترب  خواه و صلح كودكان خود را صلح

د ھمواره مبارزه كنند، يھا با انسان. كن كرد  شهيكل ر زه را بهين غري مطلوب نخواھد بود كه ایان برداشت، حتينسل از م

 تحت تر شيادخواھی كه بيزه زيھای موھوم و با تعصبات نژادی و با انگ  اما مبارزه در راھی ارزشمند و نه در محدوده

  .سالح ما خرد ماست، نه توپ و تانك. رديگ ھن دوستی صورت میيلوای م

كار  رود در خدمت سازندگی به ھدر می ك جنگ بهي كه در ئیرويم، اگر تمام نيم بسازيتوانست  میئیبايچه جھان ز

حات و يتسلد يروی تلف شده در جنگ جھانی اول و بخش كوچكی از ثروتی كه برای توليك دھم از ني. ميگرفت می

ر جنگ فراھم آورد و از يھای كشورھای درگ ای برای انسان ستهيان رفت، كافی بود تا زندگی بايگازھای سمی از م

  .ری كرديكاری جلوگيفاجعه گرسنگی و ب

. ميز آماده فداكاری باشيد در راه صلح نيم، بايثار و ازخود گذشتگی نشان داديھمان اندازه كه برای جنگ ا ما امروز به

 تغيير دھم، قادر به چه انجام می م و ھر آنيگو چه می ن، ھر آنيجز ا. ستي صلح نمسألهتر از  ز برای من مھميچ چيھ

ھا و صلح در   كه اتحاد انسانئیرد، ندايد ندای من بتواند در خدمت امری بزرگ قرار گياما شا. ستيساخت جھان ن

  .زند اد میيجھان را فر

 ؟؟؟؟

 

 

 
 


