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  ٢٠١٢اپريل ٢١مرکز مطالعات جھانی سازی  - نوشتۀ لوکا سالدا

   حميد محوی:برگردان از

 ٢٠١٢ اپريل ٢٣

  

  سرباز امريکائی خودکشی کرد» رايان«دربازگشت از جبھه 
 

  

  

  س آنجلسلو

 اساس هب. ارتش اياالت متحده، در خاک اياالت متحده نسبت به جبھۀ اصلی جنگ خيلی بيشتر تلفات می دھد

 نفر در ماه از بين سربازان قديمی اياالت متحده خودکشی می کنند، يعنی ٩۵٠تعداد )  ١(» آرمی تايمز«گزارشات 

 برابر بيشتر از صحنۀ ٢۵در اياالت متحده سربازان .  دقيقه٨٠ نفر در روز، و باز ھم يعنی يک نفر در ھر ١٨

اين تعداد فوق العاده حاکی از اين امر است که دولت اياالت متحده توجھی به سرنوشت . واقعی جنگ کشته می شوند

  . ندارد،سربازانی که از جبھه باز می گردند

 درصد ٣٠فغانستان و عراق فکر کنيم، که عالوه بر اين اگر به زودی به دو ميليون سرباز قديمی بازگشته از جنگ ا

آنھا متأثر از اختالالت پسا جراحتی و يا جراحات عصبی، عوارضی که از طريق اختالالت ھيجانی آشکار می 
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گردد، افسردگی و ادوار برھم خوردن تعادل روانی مانند آن چه که به حوادث خشونت بار اخير انجاميد، مانند قتل 

  ).٢(ز در افغانستان به راه انداخت عامی که سرگروھبان بال

ھر جنگی نظاميان و غير نظاميان را در معرض حوادث ھولناکی قرار می دھد که  عميقا روان آنھا را برای ھميشه 

ی جنگ ھا با استخدام داوطلبان در ارتش وسعت ئپديده ای که توسط مديريت حرفه . در زندگی متأثر می سازد

ی که سربازان غالبا طی سال ھا مأموريت ھای تکراری در جبھه را به عھده می گيرند، بيشتری پيدا کرده است، جائ

  .و به دور از وجدان آگاه عمومی به انجام وظيفه کمر خدمت می بندند

 Mondialisation.ca, Le 21 avril 2012 

ilmanifesto.it 

 

 

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ اپريل ٢٢

  

 

  پی نوشت

1) Army Times  

 اين خبر در – نفر از آنھا کودک بوده اند ٩ غير نظامی افغان که ١٧قاتل [(حتی اگر بپذيريم که گروھبان بالز  )٢

  :ده است و قابل دسترسی می باشدمنتشر ش" ازاد افغانستان-افغانستان آزاد"و پورتالگاھنامۀ ھنر و مبارزه 

  ٢٠١٢ چ مار١٢». شھروند افغان١۶فرياد انتقام طالبان پس از کشتار «

  ٢٠١٢ چ مار١۶»  غير نظامی افغان شرکت داشته اند١٧چندين سرباز در کشتار «
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فرضيه ای است که به ھر صورت . قربانی اختالل روانی شده و تنھا فردی بوده که دست به چنين جنايتی زده است

در مورد ارتکاب به عمل خشونت آميز نزد اين سرباز مطرح است و می تواند مطرح باشد، ولی چنين فرضيه ای 

به اين معنا که از اين اختالالت روانی و يا . منحصر به او نخواھد بود بلکه نشان از گسترش يابنده بودن آن دارد

ی، و قابل قبول زير پرچم و آموزش آن در جنگ شکنندگی ھای روانی نزد افراد برای ترويج شيوه ھای جنگ رسم

  . می کنند) و در واقع سوء استفاده(ھای تجاوزکارانه و اشغال، استفاده 

  

  :منبع 
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