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 Political سياسی

  
  یريش. م. ا: برگردان

 ٢٠١١ جوالی ١٩

  

   شده استليجھان به اردوگاه بزرگ مرگ تبد
  

 ی جمعی که رسانه ھاستي موضوع ننيله فقط بر سر اأ نوردد، و مسی با سرعت جھان را در میرانساني غليخصا

 شکنجه و ۀ زندیلمھاي با فزي ننترنتي دھند، بلکه، صفحات ایھر روز از قتل انسانھا در نقاط مختلف جھان خبر م

 از کشورھا ی گروه مشخصکي است که ني از اارت عبري اخی سالھایادي سمت بنرئيتغ. کشتار انسانھا انباشته است

 بھت گريه با خشونت، دھ در مواجزي نتي کرده و جمعلي خود تبدیتصاص قضاوت و مجازات را به حق اختيريمد

  . شودیزده نم

 در ی حت،ی اسالمینه تنھا در کشورھا.  به خشم آمدامريکا یخاطر اشغال عراق از سوه  سال قبل، جھان بھشت

ه  بی عراقانيدان زنۀ شکنجیعکسھا.  برگزار کردندی و اروپا ھزاران نفر تظاھرات اعتراضقارۀ امريکا یکشورھا

 ب،ي اوغری زندانھائیرسوا. دند جھان بدل شی رسانه ھای مدتھا به موضوع اصلسي و انگلامريکا انيدست نظام

 بازتاب ی اسالمانيادگراي بنیتھاي قتل گروگانھا در ساري در اروپا ھمراه با تصاواي سی مخفیگوانتانامو و زندانھا

 که ی غربی در کشورھای موج توحش نه فقط در شرق، حتیري اوجگۀارروزنامه نگاران در ب. افتندي یگسترده ا

  . سخنھا گفتند، کشندیتمدن خود را به رخ م

 کنند و ی مري و زري را زليبيا ی و فرانسویسي انگلی ناظر آن است که بمب افکنھایراحته  ب"یجامعه جھان" امروز

 یري سردبشي پی چندنيتا ھم.  دھدی را تکان نمکس چي ھیرنظامي و مردم غء اسراهي مشخص خشونت علیتھايواقع

 اني دھد نظامی خبر داد که نشان ملميدئوفي داشتن چھار ھزار قطعه عکس و واري از در اختگلي اشپیلمانا ۀمجل

 ارتش و ھفته یله توجه دادستانأ مسنيگرچه ا.  رسانندی مردم افغانستان را به قتل می و سرگرمحي تفری براامريکا

 که ی آن حوادثۀدر متن ھم.  نبودی خبر تازه اهي بقیخود معطوف داشت، اما، براه  را ب»ورکريوين «ئیکاامري ۀنام

 چند یگرء دھد، خودافشای می روليبيا در ريدر طول ده سال در افغانستان، ھشت سال در عراق و در سه ماه اخ

   . کندی کسب نمی جدتي اھمز،ي دانه ریستي سادماريب

 وارد آوردن ضربه، نه فقط خصلت ی کنترل از راه دور براحاتي تسلگري خلبان و دی بیماھاياپ از ھویري گبھره

له عادت داد أ مسنيسرعت به اه  بزي متمدن را نی در کشورھای اجتماعی روانشناسیجنگ را دگرگون ساخت، حت
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 یاسبت مرگ شش نظاممنه  جھت، بنيبه ھم. در نوسان است) ١٠٠ به ١( به صد کيکه نسبت تلفات در محدوده 

 مردم عراق، افغانستان، ی در مقابل کشتار اتفاقی اعالم شد ولی عمومی عزاايتالي در افغانستان، در ائیايتاليا

 ٤٧ جنگ در افغانستان، یدر طول تمام سالھا. دي آی درنمی کسی صدا،ی نظاماتي عملاني در جرليبياپاکستان و 

 افغانستان و پاکستان سر به ني در ھمی مردم عاداني در م»ی اتفاقانينقربا «شمار ی کشته شده ولیلمانا ینظام

 ونيلي مکي از شي و بئیامريکا ی نظام٤۵٠٠در مدت ھشت سال جنگ در عراق، در حدود .  زندیھزاران نفر م

  . کشته شدندیرنظاميغمردم 

آن »  جمھور بدسيرئ«خاطر ه  را بیوگسالوي.  استیگري موضوع بحث دزي عبرت آمني خونی سرکوبحق

 چنان وانمود کرد "یجامعه جھان".  کشاندند که در آنجا ھم جان سپردی المللنيبمباران کرده و سپس او را به دادگاه ب

 منوال ني توانند کار خود را به ھمی که مدندي فھمی جھاناستي کنندگان سميراه است و تنظه  رو بزي ھمه چئیکه گو

 والھاي ھمه ھنکهيامروز با ا.  گناھان صدامی و عراق فدادي دو قلو گردینفجار برجھا ایافغانستان قربان. ادامه دھند

  . شودی نمدهي دزي آنھا ناني ھمچنان ادامه دارد و پاعامھای  قتل یکشته شده اند، ول

 یدادگري مثال وقاحت و بني که خود آن، بھترديانتخاب گرد»  بشردوستانهیبمبارانھا «یعنوان ھدف بعده  بليبيا

 کردند و ی معرف»زيتظاھرات مسالمت آم« مسلحانه را یاز ھمان روز اول، شورشھا.  باشدی میمدافعان دمکراس

 حمله برنامه ٣٠٠البته، روزانه .  آوردی را در پئی حمله ھوا١۵٠ روزانه ليبيا پرواز ممنوع در آسمان ۀقطعنام

 بود که یرنظامي نجات مردم غنھا،ي اۀالبته که ھدف از ھمو .  آنھا عاجز ماندندۀني ھزني شده بود، منتھا از تأمیزير

  . شوندی ائتالف غرب کشته می بمبارانھارياکنون ز

 هي تسویلمھايدئوفي از ونترنتيصفحات ا.  کندی شبھه نمجادي ای در نزد کسليبيا اني شورشی واقعۀ چھرگري دامروز

.  کرده اندیلمبرداري ف»حاتيتفر« شرکت کنندگان ني پر است که اتفاقا خود ھمی با ھواداران قذافزيحساب جنون آم

تفاوت، اما، عبارت .  کنندی مهي و حاال، خود آنھا باندھا را تغذد بودنھايسي ھا و انگلئیامريکا اعمال نيالبته، مبتکر ا

 و دادگاه الھه دهي گردافتي در حق الزحمه قساوتنکهي ایبرا. ستي آنھا نۀ کس به فکر محاکمچي است که ھنياز ا

  . آماده شده استی قذافیده شخصن به پرویدگي رسیبرا

 ني عفو بی سازمان جھانی ارائه نشده، حتی قذافتي دال بر مجرمی سند معتبرگونه چي ھنکهي صرفنظر از انيھمچن

 وجود ليبيا رھبر هيم شده عل از موارد اتھام اعالیکي چي اثبات ھی برای سندگونه چي رسما اعالم کرد که ھزيالملل ن

له نه بر سر أ دانند که مسی خوب ماري ھمه بسرا،يز.  کندی را ناراحت نمی کسچيله ھأ مسنيالبته که ا. ندارد

 در ی کشتار جمعحاتي بدون آنکه تسلن،ي مثل صدام حسدي ھم بایارتکاب جرم، بلکه عبارت از آن است که قذاف

  . سرنگون و نابود شودد،ي گردزيو حلق آو شد دهي کشري شود، به زافتيعراق 

 یخود اجازه مه  بی و اروپا حتامريکا یمقامات رسم.  کندی حمله را پنھان نمی ھدف اصلچکسي است که ھني امھم

 صحبت یتي وضعنيدر چن.  باشدی میري بمبارانھا، خود رھبر جماھی ھدف اصلندي آشکار بگوباَ يطور تقره دھند ب

 اتي جناني شرف شرکت کنندگان ای ھاده ته مانیباي زی جز بسته بندیزي چ،یرنظامي غاز دفاع از شھروندان

 توانست معاھدات و ی المللني چگونه جامعه بد؟ي رسیگاھي جاني جھان چگونه به چننکه،ي اگري دۀلأمس. ستين

  ؟ کندلي تبدی دوم را به ابزار نسل کشی امضاءشده پس از جنگ جھانۀ انساندوستاناي قونيقوان

 و یستيونالي ناسلي از حد با خصاشي دشمن بتي که در آنھا شخصري اخی جنگھای تمدنني بی که جنبه ھاستي نديبع

 کننده نيي نقش تعابد،ي ی روزمره بازتاب میصورت نژادپرستانه در زندگه  شده و اغلب بیزي رنگ آمینژادپرست

 و دشمن، ی انسانیعيل نه تنھا محروم از صفات طب طرف مقابر،ي درگی در چشم طرفھاجه،يدر نت.  کندی می بازیا
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  . شودی مدهي مستحق ھمه نوع قساوت، د»رانسانيغ«مثابه ه  بیحت

 نقطه ی جمھوراستي اوباما در انتخابات ربي بعدھا رقخواه،ي سناتور جمھورن،ين مک کا جی روحني با چنقايدق

 توسط ئیامريکاحق از اعدام گروگان ه مال ب کاینياو با خشمگ.  کرداني دوم بۀنظر خود را در آغاز ھزار

 سخنان، ضرب ني ھمقاَ ي که دقستي نديبعو . »ستندي آدم ننھاي بر ھمگان روشن است که انکيا«:  گفتانياسالمگرا

 ی گسترده ایھاي قلدرهي مختلف، موجب تحرک و توجی جنگ در کشورھاشبرديدر وقاحت رھبران و تجارب پ

  . گذاشتندء به اجرای عراقاني زندانهيان عل جوئیامريکا که دھھا ديگرد

 معلوم گر،ي اسناد مھم دیاري بر منع شکنجه و بسري ژنو داوني حقوق بشر، کنوانسهياني ببي سال پس از تصوپنجاه

 ني باالتریدرسته  انسان بی سو، زندگکيچرا که از .  محض ھستندیاکاري رکي ھا ی انساندوستني که ھمه اديگرد

 آن فرد، اي ني انکهي اصي تشخی برای معمولاريو مع.  نداردی ارزشچي ھگر،ي دی شود و از سویارزش شمرده م

 هب. دي آیحساب مه  آل غرب بدهي به تمدن ای و وفاداری شھرونداري آن گروه به کدام دسته تعلق دارد، معاي و نيا

 چي کشند، ھیم» تصادفا«گر آنھا را و ا»  اندبهيغر «-ھاي و افغانھاي عراق– گمنام ی ھای منطق، بدونياساس ھم

  .» ھستندیخود «-  متمدنی افتد، اما شھروندان کشورھای ھم نمیاتفاق بد

 ی نسل کشلهي وسني را به مھمترري ده سال اخی جنگھا،یگري دی کامل برای حقوقی و بیکي ی برای حقوق فرضنيا

 فهي انجام وظرکلي کشور در مقام مدکي که تي واقعنيو ا.  بدل ساخته استکيدئولوژي و نمود ایملتھا، نژادپرست

حقوق « و »ی انسانیارزشھا« آن کلمات ردر کرده که بر سلي اردوگاه بزرگ مرگ تبدکي کند، جھان را به یم

  .نقش بسته است» بشر
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