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عنوان                                                     این قسمت دوم از دوبخش ازکتاب جدید نوام چامسکی  تحت  

                          . برگزیده شده است« که برجهان حکومت  میکند»                  

                                        ***  

دی را  ترور جها   –تروریزم    ، پتک ستراتیژی  جنگ جها نی علیهبطور خالصه      

شام   راه   از جهان ، از افریقا   ری ازنقاط ن  به بسیا کوچکی از افغانستا گوشه  ازیک 

روپا وایاالت متحده حمالت دراهمچنان  .  وآسیای  جنوبی  به آسیای شرقی  گسترش داد

ک قابل توجهی  به این د  چونکه حمله  وتهاجم به عراق  کمافتاد  ه حرکتامریکا  نیز ب

متخصصان   –بودند  نموده   پیش بینی  تی اطالعا  نهای زما سایکه  آنجا  تا  نمود  روند

 کروک شنک ول پا  و ( Peter Bergen)   پیتر بیرگنهریک    وکارشناسان  تروریزم 

(Paul Cruishank )  تخمین نمودند که جنگ عراق ، حمالت کشنده جهادی ها را درسال

تروریستی شده وهزاران نفر از  که بالغ برصدها  حمالت هفت مرتبه  بیشتر ساخته است

را بمرگ  محکوم  نموده است  حتی زما نیکه تروریزم درعراق وافغانستان  غیرنظامیان 

شد  ولی با آنهم  حمالت مرگبار درسایر نقاط  جهان  بیش ازیک سوم از  مطالعه حذف  

.                                                                                  افزایش یافته است  وهمچو تمرینات مشابه دیگر نیز عواقبی  با خود  آورده است

دوکتوران وطبیبان  برای  مسولیت های  -گروهی  از سازمان های  اصلی حقوق بشر    

( از کانادا) دوکتوران و طبیبان برای بقای جهانی  -( درایاالت متحده امریکا ) اجتماعی 

باهم  پژوهش ( ماندرال)ودوکتوران  بین المللی  بخاطر جلوگیری از جنگ های هستوی 

ه بدست آوردند بصورت قب این مطالعه آن نتایجی را ک ومتعاانجام دادند ومطالعه ای را 

واقعبینانه  تا جایکه ممکن بود تعدا د از مرد مان به قتل رسیده  درجنگ های  سه منطقه 

با تروریزم را    جنگ سال  از ( 06)در طول مدت (  افغانستان وپاکستان –عراق )عمده 

فی  با اطالعات اضا یکجا دیگر  با آن  یک بررسی هرچه گسترده تر افشا نمودند  وتوام



آنها ارایه نمودند  تعداد همه کشته   که فظه کارانه از  اقدامات نظامی  با تخمینات  محا

میلیون  نفر بود ه   که زند گی خودرا ( 3،0)شد گان دراین جنگ ها  در حدود  تقریباً 

ازدست داده اند  ودرعین زمان در روزهای بعد از انتشار این گذارش اقای دوید پیترسن 

(David Peterson ) محقق وپژوهشگر مستقل طی یک گذارش  تعداد  تلفات  جنگی را

میلیون کشته  گذارش  داد  که  طرف  توجه  هیچ کسی ( 6)در همین سه حوزه بیشتر از 

                                                                                                                                قرار نگرفت ؟ 

انجام ( Oslo Peace)یک موسسه تحقیقاتی  صلح اوسلوبطور کلی مطالعاتیکه  توسط     

از اختالفات   شی نامنطقه  ومیر در درگیری های   از مرگ سوم  که دوشد نشان میدهد 

که بخاطرراهیابی حل معضله با تداخل نیروهای بیگا نه وخارجی  بودهداخلی ومنازعات 

 ازباعث تداخل   فیصد مرگ ومیر ( 89)و  اختالفات خانگی  که درهمچ تحمیل شده است

درسوریه تعداد مرگ ومیر  –صورت گرفته است  منازعات  داخلی نگان در بیگانظامی 

م نیروهای هوایی غرب  در مقابل  هجوبه نسبت  آعازویا تلفات ناشی از درگیری مستقیم 

بیشتر از درجنگ (  سی آی ای)مداخله غیرمستقیم  نظامی وبا اغاز لت اسالمی  خود دو

چنین به نظر میرسد  که دخالت نیروهای طرفدار غرب .بر گذارش داده شده است سه برا

 به نسبت داشتن موشک گویا مخالفین بشر االسد بخاطراخراج روس ها ازصحنه ای جن

تلفات  «بشر االسد »می های ضد تانک امریکای که با بکار برد آن توسط  نیروهای نظا

مطلب قابل تذ کر اینکه بمب گذاری  های اخیر .شد  میشود میبا را سبب  نیروهای متحد 

                                                                     . که چندان عواقب ناگوار به دنبا ل خود نداشته است   روسیه نشا ن میدهد

دانشمند  (  Timo  Kivimaki)از بررسی  توسط  تیمو کیوی مکی  بد ست آمدهشواهد     

مبارزه  با ایتالف )  فظوی م محا نا تحت    که جنگ های  ن میدهد سیی  نشا سیا  علوم 

فیصد ( 51)باً در حدود  درجهان  منبع اصلی  خشونت میباشد  طوریکه  تقری( دواطلبانه

سیاری از موارد را بار می آورد او یعنی  تیمو کیو مکی   عالوه براین  در بمرگ ومیر

قضایایی سوریه  فرصت یادآورمیشود که نیروهای درگیردر سوریه مورددیگرازجمله در

آن چشم پوشی نمودند همانطوریکه واز نگرفتندحل وفصل دیپلوماتیک را ابدا ًدرنظر یها

درجنگ اول   « 0881 »  در اوایلر از خشونت از جمله در با لکان  در مواقع  دیگر پ

صل  آن درگیری ها  از هنگام جنگ  دوم    وچین که ماحا رس ودر جنگهای هند خلیچ فا

یم  ا  با خود همراه داشت  وباید با کمال تاسف  اظهار نمابدترین جنایات ر به بعد جهانی

درنظر    ز که هنوز است  این فرصت های دیپلوماتیکی را در جنگ عراق نیزوکه تا هن

                      .                                                                                شته ها هیچ درس وعبرت نمیگرند  واز گذ نگرفته 

عواقب کلی  توسل به  پتک  علیه جوامع  آسیب پذیر  کمتر  شگفت انگیز  پنداشته        

مطالعه ای که  ازشورش ،خشونت سیاسیی  نموده ( William  Polk)میشود  ویلیم پولک

زعات  نند  که  اختالفات  ومنا ا یکه  میخواهند بد مطالعه تحقیقات خودرا  به آنها –است 



  را دارد که    این اطمینان  وکامالً  ا و  امروزی دارای چه محتوای است   توصیه میدارد 

ومواظبت    مراقبت   میخواهند  از مردم  آنها یکه  او برای  برنامه  سازان ویا مطالعات

«    پولک» .یند رهنمود خوبی میتواند با شد  ونه محضاً  بخاطر قدرت وتسلط  انسا نی نما

 ید شا  که - نی میکند ازتکرار به تکرار باربار از نمونه های از تجاوز وتهاجم را یاداها

 شد یرش نبا بل پذ وقا  وخوش آیند  مردم   بطور طبیعی  صداقت انگیز  ازطرف تجاوز

مکان  آن ابلکه  اطاعت وفرمانبرداری نمایند خستناز آن در بار نخواهند که وآنهاممکن 

واز نیز  موجود است  که  مردم  با قاطیعت  درمقابل  تهاجم  ازخود مقاومت نشان دهند 

ممکن تا    خشونت   این  وسیکلیند    نما  یت حمامت در برابر  اجنبی ها   گروهای مقا

وتا . دوام خواهد نمودد این مقاومت نن  خارج نشو نگان از سر زمین شا میکه بیگا هنگا

                                                                   .ست  به نسل کشی تقرب نمایند  ممکن ا اوردن  اهداف خود به دست

ون سرنشین  ترور حمالت  هواپیماهای بد : زی القاعده مه با زی توسط برنا با

نمایش همان  علیه تروریزم جهانی یک نوآوری قابل توجهی در مبارزه « اوباما»جهانی 

ست  که بیشتر  از آن ا  که تولید وبوجود آمدن  تروریست ها  با سرعت  -الگو ها است 

روز بعید نیست  که روزی آنها  قصد آسیب رساندن را   وآن افراد مظنون  بقتل میرسند  

( 800th) م  هشت صدبل توجه  یک وکیل  قانون  اسا سی دربه ما نداشته باشند سهم قا

قانون انگلیسی منشور «Magna Carta»به زبان التین این منشور )کبیر نشورسالگرد م

به زبان  التین نوشته این منشوربه تصویب رسید « 0605»درسال  است که بطوررسمی

ف  به پذیرفتن  جان شاه انگلیستان را موظارتا ،مگنا ک–شده وبنام التین آن شناخته میشود 

به برخی رویه ها  قانونی   حکومت اش احترام حقوق مشخصی برای مردان  آزاد تحت 

 ---.نمود میخواهدشدقانون محدود توسطرفتن این موضوع که قدرت اووپذی مشخص

پایه واساس قانون متمد ن است « بی گناهی»اصل واساس  براءت  –(   . ازویکی پید یا

                                                                                                                                                                                                 .  ید درنظر گرفته شود  که با

شورشیان رهبر   یکی دیگر از ویژ گی های مشخصه ازاین مداخالت اعتقاد به اینکه     

نبه   نیکه  رهبری شان  با تالش های همه جا زما وهر یند ف و تعویض مینما حذ خودرا 

« پولک»- یند  شد اورا با یک رهبرجوان ترومصمم تر وخشن ترتعویض مینما موفق نبا

  مورخ نظامی  اندریوکوکبرن.میدهدزاین نوع برخورد ها وواقعات را نمونه های زیادی ا

(Andrew  Cockburn)   تبلیغات ومبارزه  امریکا را  درقبال  محوه وازبین بردن مواد

درطی یک دوره طوالنی  درزیرعنوان قتل « ان قاچاق گسرکرد »س ترور پمخدره  وس

وهمان نتایج همسان را ازاین مطالعه نجیری مطالعه مهم وبا اهمیت خویش بررسی کردز

عبارت ازهما ن الگوی بود که انتظار دوامدار طوالنی واعتماد عادالنه خود دریا فت که 

     .                                                                                                                            آن برده میشد

ریکا  به باید اذعان کرد که همین اکنون  بدون شک ستراتیژیست های ایاالت متحده ام    



که  از  رقبای  سرسخت  ابوبکر البغدادی« خلیفه اسالمی»د نبا ل دریافت راه ها به قتل 

که نتیجه احتمالی  این دستاورد  یعنی .  رهبرالقاعده  میبا شد هستند  « ایمن الظواهری»

( Bruce Hoffman)  بروس هوفمن تروریزم    برجسته دانشمند   توسط  البغدادی قتل 

در اکا دمی  نظامی ایاالت  متحده امریکا  پیش تروریزم   ارشد درمرکز مبارزه باعضو 

به احتما ل اغلب   راه را  «  البغدادی»او پیش بینی  نموده  که  مرگ    -بینی شده است 

یک نیروی    با  توام   که   خت هموار خواهد سا{  با القاعده }برای ا یجاد روابط حسنه 

.        و جاه طلبی وابتکاراتی  خواهد بوداندازه  –در محدوده  وبی سابقه تروریستی مرکب  

تحت ( Henry  Jomini)به نقل ازیک رساله  درجنگ  توسط هنری جومنی  «پولک »

به قسم  یک   تاثیر شکست ناپلیون  بد ست چریکهای هسپانوی  که اکنون همین رویداد 

نظامی ویست پواینت   دمی  در اکا  دانشجویان   کتاب درسی درآمده و  برای  نسل  از

(west point )اخالت که مدازمشاهده این رساله چنین می آموزد جومینی-تدریس میشود

وبویژه  تقریباً  همیشه    (اندیشه  جنگ )واًل ثمره ای ازمعم  در جنگ قدرت های بزرگ

این  قدرت های    ن  همچو جنگ ها شعله ورشد میبا شد که به  « قومی جنگ های » 

درطول   بزرگ دست می زنند  آنطوریکه  درابتدا ممکن  جلب توجه نه نماید ولی  بعداً 

«  پولک   »  دوره مبارزه وادامه جنگ شکل فعال ودینامیک را بخود میگیرد  آنچنانیکه

که فرماندهان  ارتش های منظم  آوامر  چنین نتیجه میگیرد   جومنی -آن را توضیح میدهد

زمینه تلفات سربازان  سربازان شان دراین جنگ ها ء مبنی براشتراک جا ونابخردانه بی

واگر این فرماندهان  احیاناً  فتح وظفر را در همچو جنگ های   شان را مساعد میسازند 

                                                                                                                         .قومی نصیب شوند این موفقیت ها دیر پا نخواهد بود ودوام بیشتر نخواهد کرد 

ست  که آنها  نقش  مطالعات دقیق  القاعده ودولت اسالمی عراق وسوریه  نشان داده ا

ف   ل میکنند  که هد دقیق وفعال برنامه با زی  ایاالت متحده امریکا  ومتحدان آنرا دنبا

کشاندن آنها به باتالق است  ودرصدد درګیر وبی اثرکردن  تا جای که ممکن است    آنها

ازکشور  که   ذاری درخارجگوغرب  دریک رده طوالنی  سرمایه  ایاالت متحده امریکا 

خود را   ست داشته ای منابع در د–ردند گخود شان  باعث تضعیف جوامع خود  در آن

آنرا   «پولک»سترش دهند  مطالبی است  کهگصرف رسانند  ودامنه ای خشونت را بم

                                                                                                                  . به بررسی ګرفته است 

جهادی  های  جنبش در  روشنگری   ن ازمحققا  یکی   ( Scott Atran) سکات اترن     

گردید  مبلغ  بین  (  8/00)که باعث رخداد واقعه تجارتی امریکا  مصارف حمله بر مرکز

دالرمحاسبه نموده است حاالنکه مسولین نظامی وامنیتی ایاالت ( 511111)و( 011111)

یعنی   –گذارش داده اند کا این مصارف وهزینه را ده برابرمتحده امریکا ومتحد ین  امری

این مصارف  با درنظر داشت کسب سود ونفع  آن از براه انداختن  این خشونت وفاجعه 

اسامه  »  بطور گسترده موفقا نه  وحتی فراتر از مصا رف میباشد که  بخاطر دستگیری 



از جوجیتسو  کامل یریگ  اندازه دراینجا هزینه شود که گرفته شده بوددرنظر« بن الدن  

 سبک جنګ نامتقارن است و آن به(  ویکی پیدیااز  نی است اپیکنوع جنګ ومبارزه  جا)

بهتر از قبل هستیم  ویا که خطر کلی درحال کاهش  که ما  که میتوان ادعا کرداین منوال 

                                                                                                                             .است 

  «ضربه زدن با چکش کالن یا بدان »ر پتکاهمچنان به اداره وکنترول  دوامدواگر ما   

جهادی نه پردازیم ویا آنرا دنبال نه نمایم  درآنصورت به احتمال (خطوط) سکرپت های 

پس  .زیاد تاثیرات جهاد گرایی خشن تر با ابعاخواست ومیل آن هرچه گسترده خواهد شد

توصیه مینماید که ما باید در  ستراتیژی «  اترون »با درنظرداشت همین اصل  است که 

                                 .                                                                                                                            یر بیاوریم مبارزه الهام بخش خود تغ

  بواسطه ایاالت متحده امریکا ( داعیش)القاعده ودولت افراطی اسالمی عراق وسوریه      

زیر چتر این کمک ها دستور واهداف خویش را  دنبال  نماید حمایت میشود تا درکمک و

ریاست جمهور کاندید( Ted Cruz )تد کرویز: ودرا تحقق دهد بگونه ای مثال ویا مرام خ

بخاطر  تامین منافع    مدعی است که بایدیکا از حزب جمهوریخواهان  ایاالت متحده امر

 هاران بمب ر باویا زیبا  پرتا ب  بمب فرش  گردد  شمن ایاالت متحده امریکا مواضع د 

خوردوخمیر گردد  وازجا نب دیگر  از  طیف  های   جریان   اصلی  پیرو شرق میا نه  

 Thomas)مقاله نویس  برجسته نیویارک تایمس اقای توماس فرید من  وامور بین المللی 

Friedman ) به واشنگتن  در مورد  نحوه برخورد  وشرکت درجنگ (  6113)درسال

چارلی روز درکارولینای =  Charlie Rose ) عراق  در نمایش تلویزیونی چارلی روز 

ایاالت متحده امریکا   حرفوی  تلویزیونی  شوی  مصاحبه گران بقه ترین  سا با شمالی از

من آنرا   وجود دارد  که  درآنجا  آنچه   : یدهدچنین مشوره م (یا ازویکی پید...میباشد  

می نامم  وآنچه را که ما باید ضرورًا انجام دهیم  اینست که ما باید به آن  حباب  تروریزم

یک  تنها ودراینجا  سازیمبخش از جهان  برویم وآن حباب ها را یکسره منفجر ومنهد م 

تا مالحظه آنچه که آنها ضرورت دارند .....ید آنرا انجام دهیم چیزی وجود دارد که ما با

وبطور اساسی  نه ازبصره به بغداد بروند  نه بخا خایند که پسران ودختران امریکایی  نما

شما  فکر نمیکند  که ما از جامعه  – ؟که کدام قسمت از این جمله را  نمی فهمید: بگویند

ب را  نتزی حبا ه ما این فاآیا شما  فکر میکنید ک؟ یم   باز خود  مراقبت ومواظبت مینما

بلکه این حباب هارا بایدخوردوخمیرکرد ،خوب   اجازه دهیم که باشد ؟ که استهمینطور

در نما یش تلویزیونی خود به ارتباط این جنگ  دستا ر پوشان  چارلی این چیزی بود که 

                                                                                                                             . را نما یش داد 

ودیگر ناظران نزدیک بطور کلی به این نسخه ویا تجویز «اترن»:  نه قا درانتظار مشتا

ناخت  توافق نمودند  که ماباید آنچه را که تحقیق وپژوهش درست ودقیق نشان میدهد به ش

خواهان   –ونشان دهیم  که چه کسانی  به جهاد کشانیده میشوند  آن کار خودرا آعاز نمایم



ومورال   قهرمانان  باچه چیزی درتاریخ  خود اند  چه چیزی را درسنت ها ی خود توام 

خشن ونفرت   حکومت اسالمی را  که به نظر ما  یک حکومت -ندارند   پخود الزم می 

صورت مستقیم  ب  مسلمانان جهان عرب نیز انګیز است  البته نه تنها از نظر ما بلکه تمام

درمورد  آنچه که درقران نیست ولی این مهاجمان –صحبت میکنند در باره این حکومت 

وانګیزها    از علل هیجان  بلکه – بجز از کشت وکشتار چیزی دیگری  را الهام نمیدهند

به بار آورد    خودزت  با عوفای وگوفراخوان به انجام عمل که برای دوستان شان مژده ش

مورد  پس زمینه های متون در درواقیعت تعداد کمی از نیروهای جهادی  – وعده میدهند

   «پولک». باشد  بهترین ستراتیژی ممکن که به نظرآنهاچیزی میدانند ویا الهیات اسالمی 

  راگرفاه  –چند ملیتی  ری یک برنامه ای  یگر  وبکا  یک طرح    که  با توصیه مینماید

یت بخش  میتواند  از نفرت به دولت اسالمی  که  آن دولت متکی  واز نظر روانی رضا

مشخص  و قابل   رام گروپاین   از طرح  ما  برای صری که  ردد کمی بکاهدعناگبه آن 

وفراخوان    قبلیتجا وزات جبران   -نیا زهای اجتماعی : است از عبارت شناخت است  

رویه  در  محتا طا نهتغیر که با آوردن :اضافه میکند «پولک» او یعنیید  برای  آغاز جد

به پرداخت ارزش وبهای کم وبیش    شته گذ درتقصیرات وزات و وعذر خواهی  از تجا

میتواند در  بسا جاها  بکار افتد  مثاًل در اردو که این نوع برخورد ضرورت دیده میشود 

پروژه های مسکن  تیره وتار  در حومه ای پاریس   در کلبه ها ودر  – گاه های پناهندگان

به  آنجا فرستاد که او تیم تحقیقاتی  خودرا  : اینطور می نویسد «  اتران»که درمورد آن 

دولت   حمایت از  از ارزش های این تیم با تحمل وحوصیله مندی  نسبتاً گسترده  و یا با 

تاکید مینماید « اتران » - رداختند پبه کار شان « داعش»اسالمی افراطی عراق وسوریه 

که حتی بیشتر از ان را  میتوان با تعهد  واقعی به دیپلوماسی  انجام داد  وبجای خشونت 

میتوان از طریق رفت وآمد مکررومذاکرات تمام  نابسامانی ها و کینه توزی ها را ازبین 

                                                                                                                                          .رد ب  

« بحران پناهند ه گان» بلکه باید به دموضوع مهاجرت نه باید کم اهمیت پنداشته  شو      

به یک واکنش احترام آمیزوبا احساس مسولیت نگاشته شود به پدیده ای که تاریخ طوالنی 

به اروپا  نسبت ( 6105)راین حال واحوال  موج از پناهندگان  در همین سال دارد ولی د

 های  کمک  حد اقل  کهین معنی   بدوآن  شد وقابل اند یشه میبابه هروخت دیگرچشمگیر

 که در آن  پناهند گان  اردن  و در ترکیه –در   لییبا در اردوگاه پناهند گان  بشردوستا نه

اما مسایل . ته است بجا  شده وتا هنوز زنده مانده اند  افزایش یافبد بختی  از سوریه  جا 

حالت روشنفکری »ارایه وتشریح ازیک تصور خودی است یعنی ازیکآن خوب فراتراز

ید که  انگیزه ای  برای  عمل  وتحریف بوده  وبا  که دور از فریبنده گی« و روشنگری 

                                                             .واجرا ت با شد  که همین اکنون متصور است 

ازخود خشونت گسترده تر  د گان وپناهند گیهستند کشورهایکه به مقابل درخواست پناهن 

رد  را  پناهند گان  درخواست و  لی میکنند خا  نه شا  پناهندگان  رشواز پذینشان میدهند 



مینمایند  مثل ایاالت متحده امریکا دوم انگلیس وفرانسه  وپس از آن  کشورها نیز وجود 

دارد  که تعداد زیادی  پناهند گان را یعنی آنهای را که  از خشونت  ودسا یس  غربی ها  

را می پذ یرند  ( که براحتی هرکدام آز آنها  قهرمان  اند )فرار نموده اند  مانند لبنا نی ها 

داشتند   از کشور  نی دربیرون گا ازداخل منفجر شوند  پناهندوسوریه  قبل از آنکه  اردن

وهمچنان کشورهای وجود داردکه هم پناهند گان را رد ویا هم می پذیرد نه ازشرق میانه 

 را بلکه ازحوافی وهمسا یگی ایاالت متحده امریکاکه ارایه کننده یک تصویر  نارام کننده 

                                                                                       
                                                                                                                                                         (سبز)ومنطقه تحت نفوذ روسیه  (قرمز) انگلیسمنطقه تحت نفوذ  –( آبی)منطقه تحت نفوذ فرانسه 

                                                                              
                                     «                  ازفرانسه »پیکو «                            بریتانیااز».سایکس



.                                                                                            هودردناک بود

 یک (Robert  Fisk )یک سرباز سابقه دار وخبر نگار  شرق میانه  رابرت فسک         

ریخ میباشد   تصویر درست  ردیابی  از نسل  بسیار بیشتر از پناهند گان را  که درج در تا

 انچیی از فلمهای تولیدی خود به تماشاکه این گذارش را دریکآن را چنین گذارش میدهد 

ر ریگی را  حصا  یک  « داعش»نشان میدهد که دولت اسالمی افراطی عراق وسوریه 

میشد   ود داشت  واین حصا ر مرز بین این دوکشور  محسوبکه بین سوریه وعراق وج

دوربین کمره چنان عیار    -بود میسا زد  آنرا بعنوان دستگاه  پوشش خاک  با بلد وزر نا

شده بود  که آن تصویر  دروغین ویا آن پوستر  را که با د ست  در ریگ کشیده شده بود  

پیکو  یکس   موافقنامه  سا }  ذاشت  گ نام   (پایان سایکس پیکو )آن را بشوید  و به آن 

بر سرتقسیم مناطق صورت گرفت که در ( 9191)بین انگلیس وفرانسه وروسیه درسال 

 .                                                                                  ( ویکی پیدیااز .... تصویر باال نشان داده شده است 

 تبینی  وخشون به صفت یک نماد از بد «یکس پیکو سا»فقتنامهمردم منطقه موابرای    

یسه غربی ها درخفا درطول جنگ یعنی توطیه ودس  شمرده میشد علیه امپریالیزم غرب 

از   پیکوژر ژروفرانسوا بریتانیا  از یکس مارک سا»رهبری که در تحت – نی اولجها

برآوردن   برای   مصنوعیایاالت  واین ها  منطقه را بشکل   صورت گرفت « فرانسه

آنجایکه  مردم عرب  از   وهمچنان  از اهداف  امپریالیستی خود  بین خود تقسیم نمودند

سر پیچی مینمودند وهمچنان  زمان صدور در تالش های  متفین   یپیوستن  وازسهمگر

مردمان  آن منطقه   به منافع  جنگ را نقض  مینمودند  از طرف  این توطه گران غربی

چونکه  رت  میگرفت  صو نی   برخورد های تحقیر آمیز ودور از کرامت انسا وحوزه 

ویرانی   همسا ن  باعث کشورهای  اروپایی  بود  که   این توافقنامه  انعکاس  شیوه های

بهر صورت  این تبدالت وتغیرات  کمی نسبتاً  آرام وبیدون  میگردید نیز  اقوتخریب افری

سروصدا  در برخی از والیات تحت قلمرو امپراتوری عثمانی  وبعدا درسطح بین المللی 

                                                          . در بسا کشورها  انفجارات ونارامی ها را بوجود آورد 

آن به بعد  درشرق میانه  ودر افریقا تنش ها ودرگیری ها  ررغربی ها ازمداخالت مک     

که نتیجه  .ردید گاختالالت را بوجو آورد که موجب شکست وریخت کشورها درمنطقه و 

ن این بحران رابی گناهی شد که نمیتوا( بحران  پناهندگا ن )نهایی همچوبرخوردهاموجب

یکی  از  غنی ترین   المان   .ا ن نه شمرد این بحر  ست  ویا غرب را مسول غرب ندان

عنوان  ب  (اما نه طوالنی)   به بار اولمیلیون  نفوس  «  91»کشورهای جهان باجمیعت  

پا  عرض اندام کرد که  تقریباً   یک  میلیون  پناهنده  را به کشور خود وجدان بیدار ارو

جذب حدود با  کشوریکه کشور فقیر لبنان بادرهمسنجی یعنی کشوریکه درتقابل و راه داد

افزون  دربرمیگردکشوررا  جمیعت آناز «0/0 »تقریباً که سوری میلیون پناهنده ( 5،0)

که عمد تاً   متحد  ملل  سازمان  در راجستر یک ونیم میلیون آواره ثبت شده فلسطینیر ب



                                                                            .شده اند  در لبنان مسکن گزین ه وهمه قربانیان سیاست اسرایل  میباشند  وهم

دیگر نا له وشکا یت اروپا نیز از زیربار پناهند گان  کشورهای که  درافریقا  ازجانب    

نه بدون کمک های ایاالت متحده امریکا ازهم پاشید ویاتخریب گردید نظیر انگوال وکنگو  

رشوه دادن به ترکیه است تا جلو  ده است ودرعین زمان همین اکنون اروپا به دنبال بلند ش

 -فاصله گیرند  اروپا  از مرزهایرا سد  شود  که   (با بیش از دومیلیون پناهنده سوری)

باالی مکزیک فشار وارد نموده است  که  به  حفظ مرزها خود   ( اوباما)همانطوریکه  

بودن وضع  مساعد ونا ریگن علیه ترورنی  جنگ جهاد ازنی که بع بیپردازد تا پناه جویا

رخداد بالیای اخیر از جمله کودتای نظامی دگی ازکشور شان همراه  باکسا نیکه بعد اززن

ایجاد   موجب  کودتای  که یک کودتای مشروع خوانده شد   اوباما که توسط  هندو راس

                                                                                .نام برد  فرار ودرخواست پناهندگی میکنند  ترین منطقه وحشت در منطقه شد میتوان  بد

به سختی  میتواند واکنش  امریکا را به ارتباط بحران پنا هندگان سوریه  ضبط کلمات     

.                                                       ن فکر میکنم ویا باخود بگیرد  ، حد اقل  هرکلمه ای را که من درمورد آ

یم  وآن اینکه  به طرح  سوال  نخست  برمیگرید  جروبحث  دوباره این اندازه  بعد از     

چه اصول )    مثل  دیگری  ما شاید که به طرح سوال(   ؟ که برجهان حکومت میکند) 

باید که در   همه این  سوال قبل از  مواجهه شویم( وارزش ها  برجهان حکومت میکند ؟

ذهن  شهروندان کشورهای ثروتمند  وقدرتمند خطور کند درذهن  آنهایکه  ازیک میراث 

مبارزه   وماحاصل  را  ودیعه آزادی   واین  ت میبرند از آزادی  امتیاز ولذ غیرمعمول 

این  انسا نان    و چالش های اود میدانند  بر  آنها است  که چگونه به پرابلمهن خ شتگا گذ

شت  سا ز وبا  اهمیت  این سرنو لش های  وچا  مهالپاسخ میدهند   به پرابآواره ومهاجر 

.                                                                                                   انسان ها که چشم انتظار  انسان قرن بیست ویک را  به مداوای رنج ودرد خود دارند 

 1191-5-19.  م سالمها با تقدی    --------------------------------------------


