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 داکتر ميرعبدالرحيم عزيز

١٢/٠١/١١  
  

  وحشت و ترور در امريکای متمدن
  آريزونای خونين

  
 و  کشوريکه مرتکب ترور، کشوريکه از تمدن و حقوق بشر می الفد، کشوريکه به حقوق ديگران متجاوز ميشود

ويرانی  و خلق وحشت در ساير نقاط کرۀ زمين  ميگردد، سرانجام خود در ھمان قعری فرو ميرود که برای کشتار 

  .ديگران حفر کرده است

  

نه (يک تروريست مسيحی .  ، شاھد صحنۀ خونين و دلخراشی بود٢٠١١ جنوری ٨ايالت آريزونا در حوالی صبح 

شود که يک جمعيت آتش کسوی ه   با اسلحۀ اتوماتيک ب(Jared Loughner)د لوفنر ره نام جاب) شرقی يا اسالمی

 ساله ھم بود که در ٩در ميان مقتولين يک دختر .  ند تن ديگر زخمی گرديد١٩در نتيجه شش تن به قتل رسيد و 

خبر گزاری .  بود ھان نمیکاش اين طفلک از اول درين ج.   تولد شده بود٢٠٠١ سپتامبر ١١روز حادثۀ تروريستی 

ھا گزارش دادند که ھدف تروريست مسيحی، ترور و از بين بردن  يک وکيل دموکرات در مجلس نمايندگان امريکا 

ھمچو حوادث "   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال  .     بود(Gabrielle Gifford)به اسم  گبريل گيفورد   

اق افتد به شدت محکوم نموده و به بازماندگان حادثۀ تروريستی در ايالت آريزونا تروريستی را در ھر جائی که اتف

گبريل .  پورتال معتقد است  که  شايد دست ھای خون آلود مرموز ديگری ھم در کار بوده باشد.  اظھار تسليت ميکند

مانند بيمۀ صحی گيفورد به رسم متعارف امريکا يک ليرال محسوب ميشود و حامی بعضی طرح ھای اجتماعی 

  .ھمگانی است که برای نيرو ھای دست راستی افراطی ناخوش آيند است

  

ده است که پوششی از دقايقی که حادثۀ تروريستی در ايالت آريزونا اتفاق افتاد، مطبوعات امريکا ماھرانه سعی نمو

ريستی توسط يک فرد از شرق ميانه ھمه ميدانيم که اگر اين عمل ترو.  ندازد  و آنرا عادی جلوه دھدبر اين جنايت بي

انجام ميشد، فوراً مطبوعات امريکا او را تروريست اسالمی يا مسلمان تروريست خطاب ميکرد، اما می بينيم که 

  .  ھمين مطبوعات به اصطالح آزاد بر اعمال جنايتکارانۀ تروريست ھای داخلی  چطور پرده می اندازد
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درين جاست که چرا چنين حوادثی در کشور اول جھان اتفاق می افتد؟  جواب را بايد در ساختار اقتصادی و ال ؤس

در  ٩.٨بيکاری در سطح ملی  در حال حاضر به .  بحران اقتصادی اخير بيداد ميکند. اجتماعی امريکا سراغ نمود

، ھنور ٢٠١٢ و ٢٠١١يکاری در سال با وجود خوشبينی ھای ادارۀ اوباما در کاھش احتمالی ب. رسد صد می

بيکاری خواھی نخواھی مشکالت عديدۀ روحی و نارامی ھای .  رسد اميدواری ھای خوش آيند در افق به نظر نمی

اجتماعی را باعث ميشود و اقشار تنگدست را بيشتر زير فشار خود می فشارد و در نتيجه حوادث  ناگواری را سبب 

  .ميگردد

  

سسه شده و از  مؤفقر در اقشار معينی از جامعه.  فيصد باال رفته است١۵.٧ شرم آوری به غربت در امريکا طور

افرادی با تحصيالت پائين و متعلق به فاميل ھای فقير در ھر بحران اقتصادی .  نسل به نسلی انتقال يافته است

 دست دادن جاه  و مال تاثيرات از.  سرمايه داری زودتر کار خود را از دست ميدھند و به صف بيکاران می پيوندند

کورپوريشن ھا .  کند گذارد و آنھا را برای ارتکاب ھر جرمی تشويق می منفی و زيان باری بر روحيات مردم می

اگر حد اقل فردی ھم پيدا شود تا .  شريان اقتصادی کشور را در دست داشته  و کمترين ترحمی به حال مردم ندارند

  . يد، به يک نحوی صدايش خاموش ميگردداز عدالت نيم بند صحبت نما

  

گروه ھای افراطی دست راستی و نژاد پرست که مخالف ھر گونه اصالحات اجتماعی و اقتصادی بوده و تحمل 

پيشرفت اقليت ھا را ندارند،  از طريق راديو و تلويزيون و نشرات زھرآگين عمداً  خصومت را در جامعه دامن 

حادثۀ تروريستی در آريزونا را ھم .  سيب پذير زودتر در دام تبليغات منفی می افتندافراد متزلزل و  آ.   ميزنند

  .ميتوان قسماً ناشی از ھمين توطئه ھای نيرو ھای دست راستی و بی ثباتی اجتماعی دانست

  

با يک ششم مصارف کمرشکن نظامی غرض .  امريکای ثروتمند ميتواند ھمچو حوادث دلخراش را تقليل بخشد

 به ساير کشور ھای ضعيف و کشتار مردم بيگناه آنھا، امريکا خواھد توانست بيکاری را به حد اقل رساند و تجاوز

در غير آن ما شاھد ترور ھای .  سوی رفاه نسبی سوق دھده با طرح اصالحات عميق اجتماعی، جامعه را ب

  .      وحشتناک بيشتری خواھيم بود

 

  

 

  


