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

  
  داکتر عبدالحنان روستائی: مترجم
  ١٣٨٩نوروز المان، 

  
  
  

  ی غربی هاکشورمرگبار سياست 
  

  :سيگلر متخصص ملل متحد می گويد که ت ژان
  "ه و پرداختۀ انسان استساخت گیفقر و گرسن" 

  
 در خصوص طبيعت، محيط زيست و مجله ای"يعنی " طبيعت و کيهان"ون زير به شيوۀ مصاحبه در مجلۀ ممض

  به زبان المانی نشر شده است که اينک ترجمۀ دری آن٢٠١٠در شمارۀ ماه جنوری " معقولدوامدار و زندگی 
در اخير ترجمه ضميمه گرديده اصلی متن  مندان زبان المانی برای عالقه .گرددخدمت خوانندگان ارجمند تقديم می 

  .است
   آقايان بولينگ و رسپر: مصاحبه کنندگان
 می باشد که در  شهر تون سويس١٩٣٤ متولد سال )به تصوير زير مراجعه شود(  آقای جان سيگلر: مصاحبه شونده

 سال ٢٨ مدت رایاو ب. تدريس می کرد ی جامعه شناس و سوربن پاريس به حيث پروفيسور شهر ژنف هایپوهنتون
در .  استه به موضوعات جنجال بر انگيز می پرداخت نموده کهلمان سويس ايفای وظيفهبه حيث نماينده در پار

ايفای وظيفه " حق تغذی" آقای سيگلر به حيث راپورتر خاص مؤسسۀ ملل متحد در بخش ٢٠٠٨ تا ٢٠٠٠سالهای 
سيگلر در آقای . ه مقرر گرديدملل متحدورتی شورای حقوق بشر مشکميتۀ اونيت نموده و از همان زمان در پست مع

توضيح ) رووي ٩٥، ١٩ صفحه و قيمت ٢٨٨چاپخانۀ برتلسمن در قيد ("نفرت از غرب"کتاب جديد خود به نام 
ی هادر کشور  دهیرشوهو با   بی شرمی، عدم آگاهی،هائی صنعتی با سياست خطاکارانهورمينمايد که چطور کش

  .ندنفقير به آمال خود مانند آزادی و ديموکراسی زيان می رسا
  

 
  
يکی اين که حدود يک مليارد انسان .  قبل دو خبر همزمان در سطح جهان پخش شدآقای سيگلر، چندی : السؤ

 ١٤٠ ، با وجود بحران مالی،های خودی بزرگ مالی امريکائی برای منيجر کمپن٣٠د و دوم اين که نگرسنگی می کش
بيشتر  از اين ء و فقراءآيا فاصله بين اغنيا).  شرح از مترجم– شيرنیاعانه يا بخشش، به قسم ( پرداختند مليارد دالر
  می شود؟
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قرار . گرسنگی در سطح جهان به صورت گسترده افزايش می يابد.  واقعيت قضيه همين طور است!بلی :جواب 
روز بيشتر از بيست هزار نفر از گرسنگی هالک می شوند هر ) FAO(معلومات سازمان غذائی مؤسسۀ ملل متحد 

قرار اظهارات . صاب انده بوده و به سوء تغذی ُمجو حدود يک مليارد انسان به صورت دوامدار به کمبود غذا موا
 و اين تعداد دو برابر  زراعت جهان توانائی تغذی دوازده مليارد انسان را دارد،سازمان غذائی مؤسسۀ ملل متحد

  . يست که اکنون در گسترۀ گيتی زندگی می نمايندئاد انسانهاتعد
توضيح داده ايد که چطور ظلم و تعدی عصر بردگی و استعمار " نفرت از غرب" به نام شما در کتاب خويش : سؤال

  آيا می توانيد در اين مورد يک مثال مشخص بياوريد؟. در سياست موجود ادامه داده می شود
ال کشور نايجريا را در نظر بگيريد که من در کتاب خود يک فصل را به آن اختصاص داده طور مث ب!بلی :جواب 

جهان قرار کشور   بيستنايجريا هشتمين کشور توليد کنندۀ نفت در جهان است، ولی اين کشور در رديف فقيرترين. ام
 گران که از نظاميان و معامله  و خونريز رشوه خوار، فساد پيشهبسيار  از انسان هایيک گروهدر اين کشور . دارد

ست که اين گروه را کانسرن اهميت قضيه در اين ا. ارت می کنندشار اين کشور را غتشکيل يافته اند، ثروت های سر
دم و اين کمپنی ها آن . ی نفتی پشتيبانی و تقويت می کنند و کمپنی هائهای غربی و در پيشاپيش آنها کانسرن ها

گروه آدم کشان به اين  های نفتی به اين گروه آدم کشان نياز دارد و کانسرنزيرا .  دارندا سر حال نگه میدستگاه ر
  . دندر نتيجه مردم بر باد می شو. ی نفتیکمپنی ها
  . يک مثال فوق العاده استالبته نايجريا : سؤال

 ٢٠٠٩در سال . ابدمصداق می يی فقير رهاکشواز من برای شما مثال دگری می آورم که در مورد بسياری  :جواب 
 به  محصوالت مليارد دالر به منظور توليدات زراعتی و صدور اين٣٥٠طور اوسط حدود کشورهای صنعتی ب

. صورت تقريبی روز يک مليارد دالردند، يعنی بدا )"تقاوی"سبسيدی يا  (های خود کمکخارج برای زارعان کشور
ال در بازار زندگه در شهر دکار که يکی از بزرگترين، پر  به طور مث،اگر شما امروز در بازار يک کشور افريقائی

ست، تشريف ببريد، می توانيد در آنجا محصوالت زراعتی نگ ترين و پر غوغا ترين بازار های افريقای غربير
  .ی، پرتگالی و غيره را به نصف قيمت توليدات زراعتی افريقائی به دست آوريد ايتاليائالمانی،
  ت زراعتی به آنجا صادر می گردد؟آيا اين محصوال : سؤال

در چند کيلو متری اين بازار دهقانان سنيگالی با زن و فرزند شان روی .  است آميز جنونکار اين! بلی :جواب 
خود را پيدا  حد اقل بخور و نمير نمی توانند مزرعه روزانه دوازده ساعت در زير آفتاب سوزان جان می کنند و

صورت غير مستقيم رقابت نمايند، بلکه بخاطر آنکه سطح اينکه بايد با محصوالت خارجی به   نه تنها به خاطر.نمايند
  .توليد محصوالت زراعتی در آنجا بسيار پائين است

  

اع ضد اوضزارعان نه تنها بر) در اين تصوير کشور مالوی(در افريقا 
ی و احوال بد می رزمند، بلکه برضد محصوالت زراعتی کشورها

د نيز ی آنها توليد می شو دولت ها)سبسيدی (مالیه به کمک  کاروپائی
  . نمايندمبارزهبايد 

  
 گرددزون ساحل به ساحه ای کم عرض اما طوالنی و کشيده ای اطالق می کمر بند يا (در منطقه يا کمر بند ساحل 

اين در وسط  وب جنبه سمتی هموار، سبز و مرطوب هاکه فی ما بين صحرای اعظم افريقا در شمال و سرزمين 
 هر چند  و کيلومتر است٨٠٠ کيلومتر و عرض اعظمی آن ٧٥٠٠طول اعظمی اين زون .  است قرار گرفتهقاره

شرح از  ــ ی شديد می شود گرسنگی هاسالی در اين ساحۀ خشک ساليهائی مهلکی رونما می گردد که باعث
 کيلو گرام غله ٧٠٠ تا ٦٠٠بين طقۀ ساحل در من)  مترجم شرح از زمين ــپنج جريب(زمين يک هکتار  ).مترجم

ورتمبرگ المان يک هکتار زمين ده هزار کيلو گرام حاصل بار می در حاليکه در منطقۀ بادن وي. ی دهدحاصل م
نه خير چنين . ولی اين بدان معنی نيست که گويا دهقان افريقائی در مقايسه با دهقان المانی کمتر کار می کند. آورد
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در حاليکه . ی استميائي آن اين است که دهقان المانی صاحب تراکتور، تخم بذری خوب و کود کنيست، بلکه علت
   .ی فراوانی که به دوش می کشند، فاقد چنين توانائی هائی می باشندبسياری دولت های افريقائی نسبت قرض ها

  د؟کشافی برای رفع اين مشکل نمی باشی انآيا کمک ها : سؤال
، زمانی که بحران مالی حاد ٢٠٠٨در اکتوبر .  بحران مالی زيان ديده اندشافی هم در قبالی انککمک ها :جواب 
رو را برای نجات بانکها در اختيار آنها وي مليارد ١٧٠٠يصله کردند که مبلغ  کشور اروپائی ف٥ رؤسای ،شده بود
 به نصف سۀ ملل متحد مؤسرا برای امداد های عاجل بشریی خود  هادر همان هفته فرانسه سهم کمک. بگذارند
. ادنددر چنين کمک هائی کاهش درا مشق قرار داده سهم خود سائر کشور های اروپائی نيز فرانسه را سر. تقليل داد

   . در صد قدرت خريد خود را از دست داد٤٠ در قبال بحران مالی جهان سۀ ملل متحددر نتيجه سازمان غذائی مؤس
   ناميده می شود، در آن جا فاجعه می گردد؟ در اينجا بحرانآنچه آيا : سؤال

وقتی آدم غنی الغر شود، آدم غريب در : "ۀ معروف فرانسوی گفته بود که الفونزی االيز نويسند!  بلی:جواب 
 در منطقۀ دافور در سودان، جائيکه ی مهاجرانليون نفر در کمپ ها م٢،٢همين حاال " .منجالب گرسنگی می افتد
ن اسۀ ملل متحد مکلفيت دارد که زندگی بخور و نمير اين مهاجرمؤس. انی می کنندد، زندگقتل عام صورت می گير

اين جيره برای يک نفر در يک . سۀ ملل متحد مجبور است که مواد غذائی را جيره بندی نمايداما مؤس. را تأمين نمايد
 سۀ ملل متحد مقدار آنرا مؤسه خوِد ک، بخور و نمير را نشان می دهد کالوری انرژی می دهد و اين حد اقل٧٠٠روز 

سۀ ملل متحد مجبور شده که زن ها، مرد ها و اطفال را با کمبود مواد غذائی يا بدين ترتيب مؤس. تعيين کرده است
  .سوء تغذی مواجه بسازد

  انسان را به خطر مرگ روبرو می کند؟چه زمانی گرسنگی  : سؤال
بعد از . ذا زنده بماند در صورتيکه آب به دسترسش قرار داشته باشد يک انسان می تواند تا ده روز بدون غ:جواب 

. روند از هم پاشيده و عضالت کم شده ميدر گام نخست دستگاه دفاعی بدن. آن حالت نزع يا مرگ حکمفرما می شود
عی خود را انسان می افتد و بی حال می گردد و توانائی دفاپس از آن .  تنفسی را مکروب می گيردجهازبه تعقيب آن 

اين مرگ فنا و .  آور استمرگ از گرسنگی يک مرگ بسيار درد. کامًال از دست می دهد و بعد از آن مرگ می آيد
  تا اگر بتواند از،نی نبوده بلکه وجود انسان با جهاز عصبی، عضالت و سيستم دفاعی آن در مبارزه می افتدنابودی آ

ولی آنچه .  مبارزه بر ضد مرگ است بوده و اين حالت واقعًا پر رنج و عذاب.پاشيدن وجود جلوگيری نمايدتجزيه و 
  .بسيار فاجعه زاست توليد مجدد بيولوژيک است

   معنی اين سخن چيست؟: سؤال
 بسيار رسيده اين اطفال زيانبه ی می کنند، وقتی طفل تولد می نمايند، انزنانيکه با کمبود مواد غذائی زندگ :جواب 
هر طفلی که تا . ن اطفالی در رحم مادر مواد غذائی کافی دريافت نکرده و بعد از تولد شير نمی يابندچني. می باشد

 حتی اگر اوضاع و احوالی که چنين طفلی .سن پنج سالگی نتواند غذای مناسب بخورد، در زندگی معيوب بار می آيد
عتًا پولی برای خريد مواد غذائی پيدا گردد،  بطور مثال اگر دف،در آن زندگی می کند، بصورت مثبت تغيير هم بکند
. نکشاف می کنندزيرا در سالهای اول سنين طفلی حجرات مغز ا. ولی با آن هم زندگی چنين طفلی نورمال نمی شود

حقير با درد و تدر همان طفوليت نموده باشند، آن طفل زندگی نداشته رست انکشاف نصورت داگر حجرات مغز ب
چنين گرسنگی به .  اطالق می گردد١"گرسنگی خموش"سۀ ملل متحد به چنين حالتی اموس مؤسدر ق. آشنا می گردد

اين زنجيرۀ . صورت فوری و عاجل به وجود نيامده، بلکه مصيبتی است که از نسلی به نسل دگر ادامه می يابد
  .شيطانی بايد شکستانده شود

  چه کرده می تواند؟احوال بر ضد اين اوضاع و  به صورت مشخص بگوئيد که انسان  :سؤال
 مهم است که جهان غرب جامعۀ متمدن اگر ما بار دگر مثال نايجريا را بياوريم، بايد گفت که قبل از همه :جواب 

ی ن مثال نهاد هاابه عنو. ی سياسی و اقتصادی نمايد فعال کمک هانايجريا را که در حال رشد است، به صورت
 .منظور دلتای رودخانۀ نايجر است که در نايجريا جريان دارد(د ن کمک نمايا در حوزۀ دلت راصيانت از محيط زيست

 بسيار زرخيز بوده و در اعماق آن منابع ، هزار کيلومتر متر مربع وسعت دارد٧٠اراضی اين حوزۀ پر نفوس که 
 شرح از -د جان مردم اين سرزمين افتيده ان نفت و گاز موجود است که کشور های غربی بخاطر تصاحب آن بعظيم
 و به اتحاديه های گارگری که هنوز بسيار ضعيف اند، بايد کمک صورت  عيسوییبه کليساها همچنان ).مترجم
گزافی که از جانب ی بسيار ه هاشووجود بيايد که به کمک آن بر ضد ر از آن بايد حتمی يک وسيله ای ب و بعد.بگيرد

 اينست يک نظردر اين مسير . ته می شود، مبارزه صورت گيردی غربی برای جنرالهائی نايجيريائی پرداخکمپنی ها
   . بين المللی به وجود آيد جنايتکاران اقتصادی يک محکمۀکه برای محاکمۀ

  طه کدام پالن مشخص وجود دارد؟ب آيا در اين را: سؤال
 در چوکات بايد رابتکا اين به اساس يکی از آن جمله ابتکار خانم ميرکل صدر اعظم المان است که !بلی :جواب 

 در اين خصوص مذاکرات . برای حل مسائل اجتماعی و اقتصادی به وجود بيايدمؤسسۀ ملل متحد يک شورای امنيت
عضو  ١٩٢  ملل متحد که تعداد شان بهشاملکشور های اکثريت . و جر و بحث هائی از قبل به جريان افتيده است

                                                 
 Silent hunger ١  
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 به وجود آوردن يک محکمۀ بين المللی در خصوص جنايات د از اين هم پيشتر رفته و خواهانمی خواهرسد، مي
  .اقتصادی اند، شبيه به محکمۀ بين المللی جزائی

   به حيث يک فرد چه کرده می توانند؟خط السيرانسانها در اين  : سؤال
 از جانب دگر همه عواملی که باعث به وجود آمدن گرسنگی. المان بزرگترين کشور ديموکراتيک اروپاست: جواب 

ند تا او در جلسۀ ء کنمردم المان می توانند از وزير ماليۀ اين کشور تقاضا. می شوند، ساخته و پرداختۀ انسان اند
خالف منافع بانک  عمومی صندوق وجهی بين المللی، به خاطر اطفالی که از گرسنگی در حال مرگ و مير اند، بر

ه جلو صدور محصوالت امکان دگر اين است ک. يند، از پرداخت قروض کشور های فقير صرف نظر نماهای مربوط
 اقتصاد  و در نتيجهشودمی پشتيبانی از طريق دولت ها  )سبسيدی ( که در اروپا با پرداخت پولزراعتی ارزان

 روی اين مسأله تاکيد  وزيران اتحاديۀ اروپا هر شش ماه شورای.گرفته شودزراعتی افريقا را ضربۀ کاری می زند، 
در اين .  شود)سبسيدی (ور محصوالت زراعتی از اروپا به خارج بايد توسط دولت پشتيبانی مالیمی کند که صد

  کنيم که المان بايد قضيۀ پشتيبانی مالیءما می توانيم از او تقاضا. رابطه رأی وزير زراعت المان بسيار وزنه دارد
 همچنان ما . بين ببرد به کلی ازوده نموعوض  بال  از صدور محصوالت زراعتی از اروپا به خارج را)سبسيدی(

در سالهائی اخير ( نباتات بخاطر توليد تيل کشت نشوند ،می توانيم که از طريق قانون مانع آن گرديم که عوض غله
 تا ، استفاده صورت می گيرد سوختشود که از تيل آنها برایعتی نباتاتی کشت ميی صناز کشور هادر بسياری 

ی  می شود، مخصوصًا که در سيستم ها اين مأمول به همت ما مربوط). شرح از مترجمـ ـقيمت پترول بلند نرود
  .ديموکراتيک نمی توان بهانه ای را پيشکش کرد

  

  :تبصرۀ مترجم 
ی فقير بيان کرد، در مورد افغانستان  در برابر کشور هاصنعتیی است کشور هاآنچه آقای سيگلر در رابطه با سي

 يک دسته از ر هشت سال گذشته به اصطالح جامعۀ بين المللی تحت رهبری امريکاد. کامًال مصداق می يابد
يک قطار مال ها مخصوصًا . ديگر متقابًال دفاع می کنندقدرت رسانيده که از منافع يک بجنايتکاران و وطنفروشان را

به سجده افتيده و آنها را  همه روزه بر پای و پنجال استعمار و امپرياليزم تالف شمال و در رأس آن شورای نظارئا
استعمار و امپرياليزم با به کار گيری طالبان .  مدد بی دريغ ميرسانند خويشدر کشتار مردم خود و در ويرانی مملکت

يک . و به کمک صد هزار سپاهی تا دندان مسلح از بام تا شام به کشتار هم ميهنان و ويرانی کشور ما مصروف اند
گذشته اند و احساس وطنخواهی را به حساب دوران جاه از همه چيز خود مال و  برابر گروپ از روشنفکرانی که در

متجاوزين را  ، کشتار وطنداران و ويرانی وطن را پروسۀ ديموکراسی خوانده،بيعقلی در نوجوانی خود می گذارند
  .مل می کنند آگاهانه به چشم مردم خاک پاشيده و به مثابۀ جاده صاف کن استعمار ع،ناجی ملت دانسته

و جنايتکاران داخلی  و وطنفروشان، به گفتۀ آقای سيگلر بازندۀ اين بازی شيطانی که استعمارگران خارجی
پس واضح می گردد که چرا در هشت سال گذشته . به کمک هم به راه انداخته اند، مردم اندروشنفکران خودفروخته 

 فقر مردم افغانستان در زير نصابدر صد  ٨٠ر ملل متحد  قرار راپو.زياد گرديده  در افغانستانتعداد گرسنگان
ها هزار دگر يونها افغان در اوضاع و احوال ناهنجار در کشورهای همسايه جان می کنند و صدمل. زندگی می کنند

از جانب دگر عدۀ جنايتکار .  اقتصاد مملکت فلج و توليد به رکود مواجه گرديده است.در داخل کشور بی جا شده اند
اين جنايتکاران و روشنفکران خود . ی بزرگ رسيده اندمک استعمارگران به پول و ثروت ها معامله گر به کو

را  دگر آرمان استفاده از اوضاع و احوال جاری عده ای. و امپرياليزم عشوه می فروشندبه استعمار هر روز فروخته 
تجربۀ هشت سال . ، قابل قبول می باشد تجربه ثابت کنددر حاليکه هر آنچه را. به نفع مردم افغانستان خواب می بينند

چور و چپاول دارائی های  استعمارگران در همکاریگذشته نشان داد که جم غفيری از جنايتکاران و وطنفروشان به 
. رود روز به روز بدتر شده مي اکثريت مردمکاسبکاری و زراندوزی مصروف اند و وضع اقتصادی و امنيتیعامه، 
صد هزار سپاهی خارجی و طالبان در افغانستان حجم ويرانی بيشتر از مقدار آباديست، گذشته افروزی آتش بر اثر 

 و اين .از اينکه آبادی افغانستان کفارۀ خون يک افغان را نمی کند و تا حال بيشتر از صد هزار افغان کشته شده اند
در خيمۀ شب بازی انی از دست داده اند، نه آنهائيکه درد را آنانی می کشند که وابستگان خود را در اين بازی شيط
 روی نعش بر  و کرشمه با ناز بدست استعماردستاستعمار گران جام خود را به نام اين ملت سر می کشند و 

 در حصول استقالل و حاکميت ملی،  از اين مصيبت ملی فقط لذا نجات مردم افغانستان.وطنداران خود رژه می روند
 و اين مأمول زمانی برآورده می شود که اشغالگران به بيرون از .لت اجتماعی تحقق می يابد و بسآزادی و عدا

کشور پرتاب شوند و ايادی آنها اعم از جنايتکاران، وطنفروشان، طالبان و روشنفکران خود فروخته که در دولت 
دانی تاريخ سپرده شوند و اين حکم دست نشاندۀ کرزی حضور به هم رسانيده اند، به جايگاه اصلی شان در زباله 

   ! که چنين باداتأريخ است
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