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 Von Knut Mellenthin - ينکونوت ميلينت: نويسنده
  دپلوم انجنير نسرين معروفی:  ازبرگردان

  ٢٠١۶ جوالی ١۴
  

 آيندۀ ويران
  .زياد تر از نصف آنھا اطفال ھستند. ز جنگ وتعقيب ھستندليون انسان در سرارسر جھان در گريز اي م۶۵

  

  .درگريز ھستند" دولت اسالمی" زنھا و اطفال در عراق از گير شبه نظاميان جھاديست ٢٠١۴در سال 

  Foto: REUTERS/Rodi Said -"سيد"رويتر رودی : عکس

  

طبق گزارش . ناھنده زندگی می کردندليون انسان به حيث متواری و پي م۶٣.٣در سالھای اخير در سرارسر جھان 

 که موظف ھاراز اين کميس چند یتنکه ، )کميساريای عالی سازمان ملل متحد برای پناھندگان" ( "ساالنۀ  سازمان 

 ماه ١٢که   فيصد ، در حالی٩.۵٧افزايش با  ؛ جون منتشر نمودند١٨کمک به متواريان و پناھگزينان ھستند، به تاريخ 

که  تازه به اين جمع می  ًکه تقريبا نصف کسانی  در حالی.، تذکار يافته استليون می رسيدي م۵٩.۵ه قبل اين تعداد ب

 ٢٠١۵از ماه مارچ . نده ايه نيستند و يا فراموش شدئليون انسان  از کشور يمن است که شامل اين احصاي م٢.۵پيوندند، 

ک امريکا با مداخله در امور داخلی اين کشور جنگ  به کم و چند کشور ديگر  امارات متحدۀ عربی،عودی سعربستان 

  .را به راه انداختند
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ليون انسان در داخل کشور يم ۴٠.٨،  ليون انسان که مجبور ھستند خارج از کشور خود زندگی کنندي م٢۴.۵ ازاضافه 

فقط  " UNHCR "به نظر . ھای خود متواری ھستند، دليل آن به طور عموم جنگ ھای داخلی در اين کشور ھاست

و " اتحاديۀ اروپا"ليون از آنھا در قلمرو ي م٣.٢تنھا . ، پناھنده ناميده می شوند"وجیيروف"اين ھا ھستند که به حيث 

  . فيصد می شوند۴.۵که از مجموع تمام پناھندگان   در حالی.امريکا و يا در ديگر کشور ھای صنعتی حضور دارند

ی زندگی می کنند که ئثبت نام کرده در کشور ھا" UNHCR"ن را که  فيصد تمام متواريان و پناھندگا٨۶ عکس هب

  که در موقعيت ناآرام قرار دارندیبا مناطق عايدات مردم اين کشور ھا پائين و يا در حد متوسط است، اين کشور ھا"

  ."ھمجوار ھستند 

 ۀاز جمل. صد باال می روددر  ٩٠ يه شامل بسازيم اين قسمت  ازئکه پناھندگان فلسطينی را ھم در اين احصا در صورتی

در رأس . خيلی کمسرانۀ  با عايدات می باشند آن  کشور ھای افريقائی ۵ً کشوری که اکثرا پناھجويان را پذيرفته اند، ١٠

اگر  سر را . می باشند" چاد"و " کونگو"، جمھوری دموکراتيک "اوگندا"، "کنيا"است و به تعقيب آن " ايتوپين"ھمه 

که ترکيه از جانب   به اندازۀ کشورترکيه پناھندگان را نپذيرفته است، اينی ديگرگيريم ھيچ کشوردر نظر بسر جھان را 

" استحکام اروپا"ست،  در رول يک مملکت پوشالی جھت " اتحاديۀ اروپا"المان، کشوری که به حيث رھبری کنندۀ  

  . در ترکيه ھستند" UNHCR "نظر به اعالنرا ليون انسان ي م٢.۵تحت فشار قرار داده می شود، 

 نفر می ١٨٣ در آنجا، شھروند نفر ١٠٠٠  ھر بهچنانچهزندگی می کنند " لبنان" ًبا تناسب جمعيت، اکثرا پناھجويان در

  .جوی امنيت می باشند و رسد که درداخل لبنان در جست

، در رأس ھمه کشورھا، کشور  و مردم آن متواری و پناھجو ھستند ی که زادگاه پناھجويان استئدر ميان کشور ھا

که در   اضافۀ انسانھائیهب.  ليون قرار دارندي م١.١با " ومالياس"ليون و ي م٢.٧با "  افغانستان"ليون، ي م۴.٩با " سوريه"

  .  اين سه کشور در فرار ھستندداخل

ليون در سوريه و با ي م۶.۶و به تعقيب آن با " کولمبيا"ليون در کشور ھای ي م۶.٩با " داخلیفراريھای " چنين يتاکثر

  .می باشند که در داخل کشور ھای خود شان در فرار ھستند" عراق"ليون دري م۴.۴

  . فيصد آن اطفال ھستند۵١سر جھان ازجملۀ تمام پناھجويان در سرا" UNHCR" نظر به اعالم 

، به )م قرار دارندسسۀ ھمگانی کمک به اطفالی که در وضعيت وخيؤم ( UNICEF" يونيسف" که  ی  قرار گزارش

روز سه شنبه ھفتۀ گذشته منتشر کرد، نظر به پيش بينی و واقعيت دراين مورد، موقعيت اطفال و جوانان به خصوص 

ًفق شدند که تقريبا ودر تمام جھان م١٩٩٠که از سال  ، با وجود اين"راصح"در کشور ھای افريقائی ، قسمت جنوبی 

مت از انسانھائی را که در ناداری و غريبی مجبور بودند زندگی کنند، مرگ و مير اطفال و يک قس  فيصد جلو۵٠

با مقايسۀ انسانھائی که در سطح زندگانی آنھا  وحشتناک است و سخت موقعيت و دور نمای آيندۀ آنھا ھنوز ھم ،بگيرند

ود مشھودی بھبکه در وضع زندگانی آنھا  در صورتی. کشور ھای ثروتمند صنعتی زندگی می کنند، شرم آور است

" داليل تغيير پذير" نوزاد از طفلليون ي م٧٠ً تقريبا ٢٠٣٠ و ٢٠١۶بين سالھای " يونيسف"صورت نگيرد،  از ديد 

  .که به سن پنج سالگی برسند، تلف می شوند بدون اين

  . با فقر و فالکت بيش از حد زندگی خواھند نمود٢٠٣٠ليون طفل در سال ي م١۶٧ًجمعا 

در . زياد ترين تلفات اطفال را در سر را سر جھان دارند" ومالياس"و " دچا"، "انگوال "در حال حاضرکشور ھای

ً فيصد اطفال نوزاد اصال به سن پنچ سالگی نمی ١٣.٧" ومالياس" فيصد و در ١٣.٩" دچا" فيصد در ١۵.٧" انگوال"

  .رسند
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که بايد به مکتب می رفتند، از آن محروم کودکی ليون ي م١٢۴ًاشاره به آن می کند که در حال حاضر تقريبا " يونيسف"

ند، ولی با ه اکه مکتب ابتدائی را به موفقيت به پايان رساند صد اطفال، آنھائیدر ۴٠به عالوه در بعضی از مناطق . اند

  .ه اندوجود آنھم به اندازۀ کافی خواندن، نوشتن و حساب کردن را نياموخت

که به سن پنچ سالگی  مادران شان سواد ابتدائی ندارند، يک ريسک است که اطفال آنھا پيش از اينی که ئبرای نوزاد ھا

ًند، تقريبا سه مرتبه باالتر است از کودکان ه اکه که مادران آنھا به مکتب نرفت برسند، بميرند، يعنی مرگ و مير اطفالی

  .اری بسيار زياد استذشود، ضرورت به سرمايه گکه تصميم به بھبود شرايط و وضع آنھا گرفته  در صورتی. ديگر

ليون کودک را که در ي م٧۵ليارد دالر کسرپول است تا آموزش ي م٨.۵در حال حاضر " يونيسف"طبق سر و صدای 

  .نمايندبحرانی ترين  مناطق و در بدترين حالت ھستند، از لحاظ مالی بتوانند، تأمين 

  

  :افزودۀ مترجم

 ساخته شد، پيشنھاد ١٩٢٩که کاخ اتحاديۀ ملل که در حقيقت گورستان ملتھا بود در سال  انیبا تذکر بسيار مختصر، زم

از زرومندان پشتيبانی می کنيم و دھان ناتوانان را بدون خونريزی می  "انشتين اين بود که بر سر دروازۀ آن بنويسند که

ھانی دوم ، دولتھای بزرگ به فکر تشکيل ، از اواسط جنگ ج١٩٣٩ولی بعد از انحالل جامعۀ ملل در سال ". بنديم

 در نيويارک به صورت رسمی کار خود را آغاز "ملل متحد" ١٩۴۵در اکتوبر سال . افتادندديگری سازمان بين المللی 

  . کرد، اما به حيث يکی از ارگانھای امپرياليسم جنايتگستر امريکا

لل در آنزمان با اين جمله طوری فورمول بندی کرده که تا  انشتين ازمحدود کسانيست که ارزيابی خود را از اتحاديۀ م

که ما می دانيم، يکی  طوری". از زورمندان پشتيبانی می کنيم"ً کامال صدق می کند "ملل متحد"به امروز ھم در مورد 

ولتھای  داری از دسايل بين المللی است ولی با جانب ايجاد شرايط ھمکاری بين المللی در حل م"ملل متحد"از اھداف 

 تا به امروز به کشور ھای قدرتمند و سلطه گر امکانات داده شده تا از "ملل متحد"از زمان تأسيس . قدرتمند و متجاوز

 در حقيقت، "ملل متحد"از وظايف اصلی واساسی . تبليغاتی خود استفاده نمايندسکوی تريبون سخنرانی  به حيث 

يالستھا به خصوص امپرياليسم امريکا که غدار ترين دشمن سراسر جھان اطاعت وحمايت از اوامر، اھداف و اميال امپر

به فيصله ھای ضد بشری دولتھای امپرياليستی ورژيم و به ھمين اساس و نيروی عمدۀ تجاوز و جنگ است، می باشد، 

يسم جنايتگستر آنھا نھفته و برخوردار از حمايت امپريال.... ھای قدرتمندی که در عقب آن اھداف سياسی، اقتصادی و 

  .امريکا ھستند، مھر تأئيد می گذارد

مجموع جناياتی که در جھان به وقوع می پيوندد، می خواھد با پيشبرد و صحه گذاری بر تصويب در بطن  "ملل متحد"

که  خلقھائی.  طوری وانمود کند که فرشتۀ نجات خلقھا استه،يک سلسله وظايف به اصطالح انسانی و بشر دوستان

م و ستم قرار می گيرند، نادار و بی بضاعت ھستند، مرگ و مير کودکان زياد است و عالوه به آن کشور ھای مورد ظل

 بايد به کمک آنھا "ملل متحد"لذا فرشته ھای نجات . عی استيآنھا به اصطالح خالی از منابع پر ارزش وگرانبھای طب

  .بشتابند

لف را در زمينه ھای مختلف و تحت عناوين مختلف ايجاد نموده ، نھاد ھای مخت"ملل متحد"روی ھمين منظور است که 

 به "ملل متحد"ی را که ئنھاد ھا. که در ترجمه از بعضی نھاد ھای اين سازمان و وظايف آنھا نامبرده شد طوری. است

اليستھا در تمام وجود آورده و وظايفی را که اين نھاد ھا انجام می دھند، در حقيقت برآورده ساختن اھداف و اميال امپري

 بافرستادن کميساريا "ملل متحد"که می دانيم  طوری.  قرار می گيرند، می باشد"ملل متحد"که مورد حمايت  کشورھائی

چيز ديگری ی که وظيفۀ آنھا جز خيانت، جاسوسی، حمايت و تقويت رژيم ھای ضد انسانی و دولتھای دستنشانده ئھا
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ر طوری وانمود می کنند که ھدف آنھا به اصطالح کمک به انسانھای ستمديده مگ. ، کار ديگری را پيش نمی برندنيست

 نجات دھند واز ھمه مھمتر جلو مرگ و مير کودکان را ... و سوادیياست تا آنھا را از غربت و ناداری، گرسنگی، ب

می زنند، ھر لحظه و جنگھائی که امپرياليستھا در کشور ھای شان دامن  که کودکان در شرايط  تجاوز اين. بگيرند

مھم فعاليتھا و کمک ھای به . رين خود را از دست می دھند، برای آنھا مطرح نيستيتوسط بمب و راکت جانھای ش

دھن ناتوانان را بدون "می خواھند به اين ترتيب " انشتين"پس به گفتۀ . اصطالح انسانی آنھاست که بايد انجام دھند

که با کمک ھای به اصطالح انسانی خود : ھا می گفتنز زنده می بود به يقين که نتامرو" انشتين"اگر ". خونريزی ببندند

 هدھان ناتوانان را بدون خونريزی می بندند، تا از يک جانب با کمک ھای بشر دوستانۀ خود، بتوانند جلو خيزش ھای ب

ھا در کشور ھای آسيائی و د شوند، از جانب ديگر نظر به تجاوزات و حمالت نظامی که امپرياليستسحق خلقھا را 

ھا بدون خونريزی بلکه با ندھان ناتوانان را نت: افريقائی مرتکب می شوند، انشتين ھم نظر ما را تأئيد می کرد و می گفت

  . تا ابد خاموش می سازندتفنگ و دروناستعمال راکت و توپ و 

لمللی و بر طرف کردن تھديدات عليه صلح  حفظ صلح و امنيت بين ا"ملل متحد"که يکی از ماده ھای منشور  در حالی

فقط چال " ملل متحد"عملکرد و متوقف ساختن ھر گونه عمل تجاوز بر طبق اصول عدالت و حقوق بين المللی است، 

 .  است و فريب، بيشرمی و بی حيائی

  ٢٠١۶ الی جو٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 


