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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  حميد محوی: برگردان از

 ٢٠١٢ دسمبر ٢۵

  

  شھر کوچک نيوتان در وحشت: مريکاااياالت متحدۀ 

 

روز جمعه . تلخکامی فرو بردبه کشتار نفرت انگيز در مدرسۀ شھر کوچک نيوتان، در کانکتيکات، تمام کشور را 

 بيست و ھشت نفر، که بيست و دو نفر از آنھا کودکان بين شش و ھفت ساله بودند زير اصابت ٢٠١٢مبر س د١٤

در .  ساله، پس از پايان دادن به قتل عامی که راه انداخته بود، خودکشی کرد٢٠آدام النزا . باران گلوله کشته شدند

  . مادر خودش را به ضرب گلوله کشته بودءبامداد ھمان روز ابتدا

فراسوی انگيزۀ شخصی نزد فرد قاتل، تيراندازی در نيوتان خشونت .  مختل کننده استبربريت چنين جنايتی عميقاً 

  .مريکائی را بر مال می سازدافراگير در جامعۀ 

اياالت متحده از ديدگاه تاريخی . کشتار جمعی روز جمعه آخرين نمونه در زنجيره ای طويل از حوادث مشابه است

مريکائی ھا نيز ا برای خود ا اين وجود، دراين دو دھۀ اخير حتبا. خود ديده استه  بفزاينده ای را کراراً خشونتھای 

  .تکرار و ميزان کشتارھای جمعی علتی پنھانی را نشان می دھد. نظر می رسده غير عادی ب

 نفر از آنھا را ١٩ که  کشته١٦٨با  (١٩٩٥بين اين نوع حوادث معنی دارترين آنھا، کشتار اکالھوما سيتی سال 

 ٢٠٠٧، و کشتار ويرجينياتک سال ) کشته١٤ (١٩٩٩، کشتار کلومبين در کلورادو سال )کودکان تشکيل می داده اند

) ٥٨ کشته و ١٢( تنھا در ھمين امسال کشتاری که در سينمای اورورا در کلورادا به وقوع پيوست).  کشته٣٤(

، در يک شرکت توليد تابلوھای ) کشته٦(  کريک در ويسکانسينزخمی بر جا گذاشت، در معبد سيک در اوآک
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، و شش روز پيش ) کشته٣( ، در سالن آرايشگاه بروکفلد در ويسکانسين) کشته٦( راھنما در مينياپليس در مينسوتا

  ). کشته٣(در يک گالری تجارتی در پورتالند در اورگون 

. ين کشتار روند از پيش تعيين شده ای را تکرار می کنندمريکا در مورد آخراواکنش رسانه ھا و رھبران سياسی 

وقتی پاسخ . را مطرح می کنند» شرورانه« اعالميۀ رايج دربارۀ غيرقابل درک بودن آن و سپس پوچی عمل ءابتدا

دربارۀ کنترل سالح ھای گرم و قول و قرارھای تو خالی » گوی ملی و گفت«ھای کلی عرضه شد، روی ضرورت 

از سوی سياستمدارانی که تمام تالش خودشان را (بيشتر به امور بھداشت روانی را مطرح می کنند برای رسيدگی 

  ).کار می برند تا چنين حوادثی را کاھش دھنده برنامه ھای بھداشتی بدر تا مغز استخوان 

اند که ھر گونه اين طبقه می د. مريکا ھر گونه قابليت انتقاد از خود را از دست داده استاطبقۀ رھبران سياسی 

تحليل جدی در مورد ريشه ھای اين تراژدی و تمام وقايع تراژيک ديگر، به خود او و جامعه ای که بر آن حکومت 

  . باز می گردد،می کند

 زنجيره ای –پيغامی که رئيس جمھور اوباما روز يکشنبه به مناسبت يادمان قربانيان ايراد کرد، نمونه ای نوعی بود 

ترجيح بر اين بود که ھيچ چيزی نگويد، .  از پيش آماده، صحنه پردازی ماھرانه و اوراد مذھبیاز تداعی معانی

  .زيرا ھيچ حرف ھوشمندانه ای برای گفتن نداشت

ی مذھبی، وقتی به والدين کودکان کشته شده گفتند ئمراسم يادمان قربانيان جائی بود برای ابراز تمايالت قرون وسطا

  .متشان را از دست ندھند زيرا فرزندان آنھا در آسمان به سر می برندکه غمگين نباشند و شھا

چنين بيانيه ای نه . »پروردگار آنھا را به سوی خود فراخوانده است«: اوباما با اين جمله بيانيه اش را به پايان برد 

مريکا اھوش و ذکاوت مردم  باقی می ماند بلکه به ءتنھا نسبت به خانوادۀ افراد قربانی شده در اين فاجعه بی اعتنا

مراجعه به مذھب به عنوان وسيله ای برای آرامش خاطر افرادی که چنين فاجعۀ تراژيکی را . نيز توھين می کند

زندگی کرده اند، قابل درک است، ولی از سوی دولت، وسيله ای است برای اختالل در درک و پنھان کردن داليل 

  .اجتماعی و سياسی چنين وقايعی

استمداران روی مذھب پا فشاری می کنند، بھتر است از خودشان بپرسند آبراھام لينکلن چه واکنشی نشان می اگر سي

در توصيف جنگ انقالبی که ھدايت آن را به عھده گرفته بود، شانزدھمين رئيس جمھور گفته بود که اگر خدا . داد

ھر قطره خونی که زير تازيانه ريخته شده با قطرۀ خونی که با شمشير ريخته می شود پرداخت « که می خواست

  ».قضاوت پروردگار عادالنه و نيک است«در اين صورت » شود

  .است) برده داری(، به باور لينکلن، نتايج جنايات اين جھان )جنگ داخلی(تراژدی ھای اين جھان 

ويه حساب با چه حرکاتی است؟ چنين جناياتی پيش از آن که برچسب غير قابل درک تراژدی ھائی مانند نيوتان تص

جامعه ای : تشخيص ريشه ھای چنين فجايعی چندان مشکل نيست .  قابل درک است عکس، کامالً هروی آن بزنند، ب

وده و ھيچ چشم که نابرابری بی سابقه در آن سايه انداخته، و ايدئولوژی سياسی رسمی به شکل بنيادی واپسگرا ب

انداز پيشرفتی را مطرح نمی سازد، و عالوه بر تمام اين موارد، ميزان خشونت فوق العاده ای که توسط دولت 

  .اعمال می شود، و با اعمال خشونت عليه کل جامعه ھمراه است

 برخی خصوصيات به شکل دائمی. خصوصيت کشتارھای جمعی گواھی است بر رابطۀ آن با وضعيت کلی جامعه

لباس نظامی با نقش پلنگی به تن ) مانند النزا(ی که از نوع نظامی است، قاتالن ئاز سالحھااستفاده : تکرار می شود 

  . از سربازھای قديمی ھستنددارند، غالباً 
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جنگ عليه « ساله، بخش مھمی از زندگی اش را طی ٢٠النزا . دو دھۀ گذشته سالھای جنگھای بی پايان بوده است

 تسخير نو استعماری کشورھا يکی پس از ديگری، حمالت پھپادھا، به کار بستن شکنجه، –رانده است گذ» تروريسم

 در نتيجه نمی توانيم تصور کنيم که او در معرض تأثيرات تبليغاتی که دائماً ... حملۀ دائمی عليه حقوق دموکراتيک

  .اس نکرده استر ترس  وحشت می کارند نبوده، و کمين دشمن را در دو قدمی خود احسذب

مريکا است که مدعی حقی شده است که بر اساس آن به قتل رساندن ھر احتی خود اوباما نخستين رئيس جمھور 

  .مريکائی باشد، در ھر کجا از اين پس مجاز خواھد بودافردی، حتی اگر از شھروندان 

 از وقت  خود را به گزينش ھدف بخش مھمی) دارندۀ جايزۀ نوبل صلح(مريکا ااوباما رئيس جمھور اياالت متحدۀ 

 – زنان و کودکان –برای قتل افراد توسط پھپادھا اختصاص می دھد، با آگاھی کامل به اين واقعيت که غير نظاميان 

 نفر تنھا در پاکستان در حمالت پھپادھا ٣٣٦٥بر اساس گزارشات تقريبی . در اين حمالت ھوائی کشته خواھند شد

  . از آنھا کودک بوده اند نفر١٧٦کشته شده اند که 

 تجليل به عمل می آورند و از سربازانی که دولت و رسانه ھا از جناياتی که ارتش آمريکا مرتکب می شود دائماً 

 ھای ويژۀ نيروی دريائی واحد. ياد می کنند» قھرمان«برای حمله به کشورھا و تسخير آنان می فرستند به عنوان 

شکوھی به عھده دارند، ھمواره به شکل بامريکا از اعمال جنايتکارانه را در ارتش اياالت متحده که کثيفترين بخش ا

  . مورد تجليل قرار گرفته اند

 باور کنيم که اين کشوری که خودش را مجاز می داند که تمام جھان را مورد خشونت قرار دھد، آيا می توانيم جداً 

  ؟ولی در خانۀ خودش  از نتايج مرگبار آن در امان بماند

در روزھای آينده، گزارشات بيشتری منتشر خواھد شد که انگيزه ھای خاصی را که در پشت اين کشتار جمعی اخير 

 دچار اختالل يم که النزای جوان عميقاً ئ ھر صورت با صراحت می توانيم بگوبه. نھفته بوده آشکار خواھد ساخت

با اين وجود، پسيکوز فردی و شيوۀ . ن خواھد بوددر غير اين صورت ارتکاب به چنين جنايتی ناممک. روانی بوده

  .بيان خاص آن را در تحليل نھائی بايد نتيجۀ بيماری عميق در سطح تمام جامعه تلقی کنيم

http://www.wsws.org 

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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