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 ترجمه: رحمت آریا
 

 جنگ های بی پایان

 راِه حلی برای طوالنی ترین جنگ امریکا

 میکانیزم جدید برای صلح دوامدار جهانی

 ۱۹ -نقش کرونا 

 دهمدوازده قسمت 
 

 پوهنتون کولمبیا، پوهنځی دکتوران طب و جراحان پوهاند متقاعد و لکچرر خاص

 نیویورک
 

 هفتمفصل 
 

 تجدید نظر بر امکان صلح جهانی
 

 

 :ـمی ملت هائفراتر از بی طرفی دا
 

ً ابراز ۱۷۰ممکن است برای بار اول امپراتور روم )مارکــَـس اوریلیوس( ) را مفهوم "صلح جهانی" م( صریحا
یم که " من اهل آتن استم" و یا " اهل روم" بلکه باید گفت "من شهروند این ـئما نباید بگو» کرده باشد که گفته است 

ارشد صلح اروپا در کانگرس  امپراتوری آستریا میترنیخ در اولین کنفرانسۀ وزیر امور خارجـ« 1جهان استم"
م راه حلی را برای سویترزلند مورد منازعه، کشوریکه هر قدرتی از لحاظ جیوپولیتیک ۱۸۱۵ – ۱۸۱۴ویانا 

ـمی" ئبی طرفی" را به مفهوم نوین "بی طرفی داۀ " خواستار کنترول آن بود دریافت نمود. میترنیخ مفهوم دیرینـ
م، و نظم جهان در این اواخر ۱۹۵۷لین کتابش، " بازگردانید جهان سال گسترش داد. داکتر هنری کسینجر در او

ً در سال  به علت تضاد اهداف همانا " توازن قواء"  سنـتی نظم بین المللیۀ " اشاره می کند که شیو۲۰۱۴2عمدتا
این مردم اند  پس از تفکر و بررسی متکی بر آن بود که امریکائی بود. کسینجر در دوام می نویسد، "دیدگاه متداول 

که فطرتاً ُمـَدبـِر و معقول اند و به سوی مدارا و توافق صلح آمیز، عقل و درایت و داد و ُسـتــُِد برابر نگرانه و با 
 [ 4[، ]3" ] بنابر همین علت بود که گسترش دیموکراسی اساسی ترین هدف نظم بین المللی بود.انصاف متمایل اند؛ 

 

ً اجازه دهید تا ئکانات دستیابی به " صلح جهانی مبتـنـی بر بی طرفی داقبل از در میان گذاشتن ام ـمی ملل"، لطفا
 ـیم.ئچنین مفهوم را رد یابی نماۀ و سابقـ تأریخ

 

ـمی شده و یگانه بی طرفی ئنایل به بی طرفی دا تأریخخیلی جالب توجه است که سویس اولین کشوریست که در 
سال اخیر از آزمون زمان و از آزمون نهایی و اصلی جنگ های اول و دوم جهانی  ۲۰۵مؤفقانـه ای است که طی 
  با مؤفقیت بدر آمده است.

 

                                                           
1 - Aurelius, Marcus. Meditations. Rosalyn, New York: Walter J. Black, Inc. Classic Club, 1941.  
2
 - A World Restored’ of 1957, and more recently in 2014 the ‘World Order’ 

3
 - Kissenger, Henry. A world Restored. First published 1957. Updates Echo Point Books & Media. 2013.     

4 - Kissenger, Henry A. World Order. p 361-374. Penguin Press: New York, New Zealand, India, South 

Africa, China, 2014 
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 " اداء کرده اند. لطفاً اجازه بدهید که از یکعده سیاستمدارانی نام ببرم که سهم چشمگیری در مفهوم کلی "صلح جهان
 

 آرمان های واالتر برای صلح جهانی
 

 تامـَـس ِجفرسـَـن و جان آدامز
استقالل امریکا" با ۀ امریکا با بی همتا ترین " اعالمیـۀ تأسیس ایاالت متحدۀ ذکر این نکته خیلی مهم است که شالود

 این فریاد جاویدان آغاز شد که :
 

ناشدنی معینی   اند و آفریدگارشان حقوق سلب  ها برابر آفریده شده انگاریم که همهٔ انسان می ا این حقایق را بدیهیم "
." این را باید اولین هاست است، که حق زندگی، آزادی، و جستجوی خوشبختی از جملهٔ آن  کرده طاءاعها   به آن
ها اصولی اند که بر حسب اظهارات  امریکا برای بشریت محسوب کرد. اینۀ فوق العاده بزرگ ایاالت متحدۀ تحفـ

امریکا ۀ قانون اساسی ایاالت متحد. 5امریکا تفسیر گرددۀ ابراهام لینکن باید بر مبنای آن قانون اساسی ایاالت متحد
ـیس جمهور رونالد ریگن به ئرۀ چنانچه در بیانیـ بزرگ امریکا به مفهوم آزادی و هومانیزم بود؛سهم دوومین 

  م آمده است :۱۹۸۷الگی قانون اساسی امریکا در سپتمبر سال مناسبت جشن دوصد س
 

سفر  تأریخکرانه های در  ما آن که بر مبنای یستالهام پر شور وپر ۀ وسیلـ امریکاۀ " قانون اساسی ایاالت متحد
هستی ما جوانه زده است که ما اینجا بخاطری استیم تا با زندگی آزاد ۀ این قانون از عمق آن الهام و انگیز می کنیم.

ـقه های واالمنش، شایستگی وتوانی را با قوت ئخود در خدمت خالق خود باشیم. این زندگی آزاد در وجود ما سا
نرا نه تنها برای خود و آک و پر برکت بکار بریم وکه این هدایای گرانمایه را برای مقاصد نی دخود منتشر می ساز

 ."6برای تمام بنی نوع بشر استوار و پابر جا نگه خواهیم داشت کودکان ما نگهداریم بل آنرا
 

 (۱۹۲۴ – ۱۸۵۶داکتر تاَمس ودرو ِولسن )
به باور من اصول فوق الذکری که در باال یاد شدند نمایانگر ژرف بینی راستین امریکا حین جنگ استقالل در اخیر 
قرن هجدهم اند. ولی آنچه که رسالت امریکا را در مجلس سنای امریکا به ضعف مواجه ساخت آن بود که مجلس 

ملل ۀ سن را بشمول میکانیزم خود ارادیت و جامعـوودرو ولۀ صلح، مندرج در چهارده مادۀ سنای امریکا "عهد نامـ
امریکا ۀ که آن رسالت را نظارت نماید، و کوششی بود برای صلح جهانی، رد کرد. با کمال تأسف که ایاالت متحد

ـیس جمهور ئملل ناکام شد. اکثریت امریکایان اینرا فراموش نموده اند که رۀ ملل خارج و نتیجتاً جامعـۀ از جامعـ
م( طی دو دور ریاست جمهوری خود این قوانین را مؤفقانه تصویب کرد : قانون ضد ۱۹۲۴ – ۱۹۱۳ولسن )

انحصار ِشرمن، کمیسیون تجارتی فدرال، مالیات بر درختچه و گیاهانی که زیر درخت می رویند؛ قانون فدرال 
ان حق رأی دادن داده شد و به الحاقی نزدهم که بر مبنای آن به زنۀ زراعتی؛ سیستم پس انداز فدرال و مادۀ قرضـ
یک میلیون ۀ مجلس سنا به تصویب رسید. همزمان با این ولسن بوسیلـۀ بوسیلـ م۱۹۱۹چهارم ماه جون سال  تأریخ

سنتی ۀ انسان در پاریس به نام "ناجی" استقبال شد و شهر روم بروی سرکهای خود ریگ طالیی افشاند و این شیو
" خدای صلح، خوش آمدید" رومی ها کههله های شان با این شعار پذیرایی کردند است که او را طی هل روم باستانی

گفتند که این پذیرایی بزرگترین پذیرایی بود که حتی قیصر از جانب مردم شهر جاویدان ندیده بود. در شهر میالن 
سوی از آن  آمده در آمدند که ولسن را " ناجی بشریت" و " موسیِ  شوراجتماعات مردم چنان به هیجان و 

پالن صلح ، ۀ اتالنتیک" نامیدند. ولسن بعد از برنده شدن به َدور دوم و متعاقب شکست اش در مجلس سنا در بار
ـیس جمهور بی اعتبار بعد از شکست فاحش اش در برقراری صلح پایدار ئسکته شد و منحیث ر بیماری دچار

الزم قدر دانی نه ۀ ای بشریت و برای ملت اش به اندازوفات نمود. متأسفانه خدمات بزرگ ولسن برنومید آشفته و 
 [.8[، ] 7شده است. ] 

 

 (۱۹۴۴ – ۱۸۹۲ِونِدل لویس ویلکی )
م کاندید ریاست جمهوری در برابر کاندیداتوری َدور سوم فرانکلین روزولت در ۱۹۰۴وندل ویلکی در سال 

را داشت  یفیصد مجموع آرای انتخابات ۵۵ـیس جمهور برحال که ئبه ر وانتخابات ریاست جمهوری امریکا بود 
 ،گان مستقیمندهر ایالتی از راه گزین: : یا شوری گزین گرالکترول کالجباخت و نیز در شوری گزینگران )

ً دارد تا رسم  نمایندگانی برابر با شمار نمایندگانش در کنگره را به شورا گسیل می ا رئیس جمهور منتخب را

                                                           
5
 - Zikria, B.A. One Home, One Family, One Future.  The Nine Universalists. Author House: New York. p 

81-  87. 2010. 
6
 - From President Reagan’s speech for  Bicentennial Celebration of the Constitution of the United States 

7
 - Brands, H.W. Woodrow Wilson 1923-1921: New York, Macmillan, 2003.   

8
 - Clements, K.A. Woodrow Wilson: World Statesman. G.K. Hall & Co. Chicago, 1987, 1999.  
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 ،روزولت ،ـیس جمهور خیلی متجربئـیس جمهور روزولت باخت. ولی رئ( با اختالف عظیم به رمنصوب کنند
خاص خود مقرر نمود تا بیرون از کشور های محور )ایتالیا، ۀ رقیب خود را به قصر سفید فراخواند و او را نمایند

ـیات سفرش را به ئیلکی بعد از بازگشت جزو م( و میدانهای جنگ به اطراف جهان سفر نماید. –جاپان و جرمنی 
ـیس جمهور روزولت ئـه کرد، روزولت قبالً تا اندازه ای بطرف انزوا گرایی نوسان داشت. ویلکی رئروزولت ارا

امریکا باید قوت های متحد )در ۀ را با استدالل معتقد ساخت که بخاطر عدالت، دیموکراسی و آزادی، ایاالت متحد
 به چاپ رساند.« ۱۹۹۳د در سال حجهان وا» ( را کمک نماید و کتاب مشهورش را بنام م –جنگ دوم جهانی 
مایل و مالقات ها با ستالین، چیانگ کای ِشک، جنرال َمنت  ۳۱۰۰۰روزه و طی مسافت  ۴۹ویلکی که از سفر 

اقین، با اعتقاد گامیری و جنرال شینو، پادشاهان و صدر اعظمان مانند چرچیل و مردم عادی مانند کارگران و ده
راسخ بازگشته بود به این نظر بود که " حال آنها در جنگ اند، و اگر به این امیدوارند که بعد از ختم جنگ زنده 

کتابش ۀ ." ویلکی در مقدمـنماید را آغاز سازمان ملل متحده مشترکباید بداند که سر از همین حاال خواهند ماند پس 
عقاید راسخ تنها و تنها امید های انسانی نیستند؛ این اعتقادات محض آرمانی " جهان واحد" می نویسد که "این 

دست اول ۀ نیستند و نه مبهم اند. این عقاید راسخ مبتنی بر آنچه اند که من با چشمان خود دیده ام و انرا از تجربـ
کسانی اند که شجاعت و از  مردان و زنان مشهور و بی نام و نشان چیده ام، اینهابا  خود بربنیاد نظریات مستقیم

  خود گذری شان به باور های شان معنی و زندگی می بخشد. "
 

بعد از ختم این جنگ سه انتخاب دارند، یکی آن تنگ نظری  ها امریکائی ویلکی در کتاب خود استدالل می کند که 
است که  امپریالیزم جهانینشنلیست هاست که انجام آن به از دست دادن آزادی و دیموکراسی منتهی میشود و یا 

و یا سومین انتخاب شان ایجاد چنان یک جهانیست که در آن تساوی آن زیرپا کردن آزادی ملل دیگر است ۀ نتیجـ
 .امکانات برای هر فرد انسان از هر نژاد و یا ملتی که باشد، است

 

این جهان نیاز به مشارکت  می گویمسرانجام، زمانیکه من ویلکی کتاب خود را با این جمالت به پایان میرساند، " 
مکمل یک امریکای دارای اعتماد به نفس دارد، من تنها فراخوان مردم شرق را برایتان می رسانم که برای ما داده 

ـر ملل متحد با آنها در این جسارت بزرگ شریک باشند. آنها از ما ئامریکا و ساۀ اند. آنها مایل اند که ایاالت متحد
که فارغ از بی ۀ نوین ملل مستقل ملحق و متصل شویم، چنان یک جامعـۀ در ایجاد یک جامعـمی خواهند که 

 "9.عدالتی های اقتصادی جهان غرب و آزاد از لغزش کاری های سیاسی شرق باشد
 

کتابی را بنام  11پولیزرۀ جایزۀ برند 10م دیوید لیورینگ لویس۲۰۱۸قدر دانی این امر مهم است که تنها در سال 
بطور نگران ما  سیستم سیاسی آن در که ما عصرِ " چاپ نمود، وی در مقدمه می نویسد " 12الِت وندل ویلکی"محا

و بی اصول و بی قاعده است، دیوید ل. لویس یاد آوری پرتوانی از همکاری و توافق دوجانبه،  َمـنشکننده بد 
وی را کتریانه  خالقیت، جهانگرایی و متعهد بودن به آزادی های مدنی و حقوق مدنی را به ما عرضه می کند"

 . 13ملت( ستوده است –)نیشن ۀ" هیول ایدیتر و ناشر "روزنامـ
 

 (۱۹۶۲ – ۱۸۸۴) روزولتاَنا ایلنور 
م ازدواج نمود. ایلنور در زمان ریاست ۱۹۰۴فرانکلن د. روزولت با ایلنور دختر عموی پشت پنجم خود در سال 

امریکا بود، طی این مدت این زوج ۀ م خانم اول ایاالت متحد۱۹۴۵ – ۱۹۳۳جمهوری فرانکلن روزولت از سال 
 و کودک ششم شان در شیرخوارگی وفات نمود.  پنج کودک به دنیا آوردند، سه پسر و یک دختر

 

اتحادیوی ۀ ـر میکرد و در ستون روزنامـئامریکا کنفرانس های هفته وار داۀ ایلنور در ِسـَمـت خانم اول ایاالت متحد
که بنام " روز های من" عنوان داشت می نوشت؛ ایلنور با تمام قاطعیتی که داشت از حقوق کارگران دفاع میکرد و 
کارگران دوران رکود اقتصادی را اطمینان می داد و با اهداف و آرمان های شان همنوایی و همدردی میکرد. 

ریاست جمهوری امریکا در راه دفاع از ارزش های بشری مبارزه میکرد و منحیث میانجی ۀ در داخل ادار رایلنو
 کرد.میان قربانیاِن بزرگترین رکوِد اقتصادی و بیروکراسی حکومت عمل می

 

                                                           
9
 - Willkie, Wendell L. One World.  Simon and Schuster, New York. p.205-206. 1943. 

10
 - David Levering Lewis 

11
 - Pulitzer Prize 

12
 - The Improbable Wendell Willkie 
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 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

بزرگترین خدماتی بین المللی را که ایلنور نموده عبارتند از : الف : ( کارش برای ایجاد سازمان ملل متحد مساویاً 
ایاالت  ،ـیس جمهور ولسن در نومیدی وفات کرد زیرا مجلس سنائملِل وودرو ولسن. هرچند رۀ با تداوم جامعـ

را در َدماندن روح تازه به معنی و مفهوم ۀ ایلنور نقش سازندملل خارج ساخت، ولی ۀ امریکا را از جامعـۀ متحد
م سازمان ملل ۱۹۴۷ملل ایفاء کرد تا به حیث یک سازمان بین المللی صلح تبارز نمایند و در سال ۀ کـُـلی جامعـ

منحیث سفیر م  ۱۹۵۲ – ۱۹۴۵ـیس جمهور ترومن طی سالهای ئرۀ وجود نهاد. نامبرده بوسیلـۀ متحد پا به عرصـ
امریکا در سازمان ملل متحد خدمت نمود. ترومن، خانم ایلنور را به لقب "خانم اول جهان" نامید و تا کنون در 
لیست اشخاص خیلی خوشنام و ستودنی جهان قرار دارد! با این حال بزرگترین خدمت و دست آورد ایلنور آن است 

ـیس جمهور کینیدی ئوق بشر" ایفاء کرده است. رکه وی نقش مهمی در تحریر "اعالمیه جهانی" هجده فقره یی " حق
بعد از اعطای حق رأی  کهحالت زنان" مقرر نمود ۀ ریاست جمهوری در بارۀ ایلنور را به ریاست " کمیسیون ادار

  به زنان در انتخابات، سر آغاز موج دوم آزادی زنان بود.
 

در مراسم به « 14ادالی ستیفنسن»امریکا سفیر امریکا در سازمان ملل متحد و کاندید اسبق ریاست جمهوری 
خاکسپاری ایلنور این سؤال را مطرح کرد، "کدام انسان دیگری وجود دارد که باالی زندگی تعداد کثیر انسانها 
اینقدر سایه افگنده باشد و تحولی را در زندگی شان به میان آورده باشد؟" و بعد افزود که ایلنور روزولت کسی بود 

 [ 16[، ] 15ی فرستاد." ] که " شمع می افروخت و بر ظلمت نفرین م
 

 :ـر صلحجویاِن صلح جهانیئیاد آوری مختصری از سا
 (تدینامِ داینامایت ) کیمیا، تاجر، مخترع و بشردوست بود، وی –م( انجیر ۱۸۹۶ – ۱۸۳۳) 17بلوالفرد بِرنهارد ن

او  فرانسوی مرگ برادرش را مرگ ه نگاررا اختراع و اسلحه تولید می کرد. مادامیکه در پاریس بود روزنام
با خط ُدُرشت تحت عنوان "تاجر مرگ خودش بمرد" اعالن نمود. این اعالن می افزاید، " داکتر  اشتباه نموده و

 به دست آورده بود دیروز وفات نمود." الفرد برادرش را هالفرد که از طریق کشتار بی نظیر و سریع مردم، سرمای
 اینامایتمایع را به د« م – TNTیا  18نیتری نیتروتولو »ست داد، الفرد می خواست یک انفجار تصادفی از د طی

فکر کند.  گذاردوقوع این حوادث الفرد را واداشت تا در مورد میراثی که از خود بجا می  تبدیل کند. جامد عمالً 
 ۲۰۱۲میلیون کرون و به حساب نرخ ارزشی سال  ۳۱خود را که ۀ فیصد سرمایـ ۹۴خود ۀ الفرد در وصیت نامـ

الفرد ۀ سویدن سپرد. طبق وصیت نامـ –میشود در پاریس به انجمن ناروی  امریکائی میلیون دالر  ۴۷۲برابر با 
ۀ جایزه در ساحات ذیل کار های بی نظیر نمایند؛ سه نوبل، که از این دارایی وی جوایز به اشخاصی داده شود ک

موقوف ساختن لشکرهای لوژی، ادبیات؛ و جایزه صلح ) ازیکیمیا، طب و یا فِ اول برای ساحات : علم فزیک، 
بانک سویدن ۀ م بوسیلـ۲۰۰۱پنجم در سال ۀ ـمی و یا در ایجاد و یا تحقق و پیشبرد کانگرس های صلح.( جایزئدا

ۀ علم اقتصاد نام دارد، ایجاد شد. از اینکه کار های ارزشمند عدۀ یداشت از یاد الفرد نوبل در ساحـکه بخاطر گرام
نوبل ستوده شده است پس شکی ۀ زیادی از اشخاص خوشنام و بلند آوازه در راه توافقات صلح با اعطای صلح جایز

 ی برداشته است. صلح جهانصلح نوبل خود بخود قدمه های گسترده را بسوی ۀ نیست که جایز
 

 :نقش سازمان ملل متحد
م یاد ۱۹۴۷همانطوریکه قبالً در فصل هفتم در رابطه با نقش ایلنور روزولت در تأسیس سازمان ملل متحد در سال 

 ۱۹۳م تعداد اعضای این سازمان تا ۲۰۱۸تن از اعضای موجود در سازمان آغاز شد و تا  ۵۱آوری کردیم که با 
پرواضح است که این قدمه ها نباید قدمه های کوچک انگاشته شوند بلکه آنرا باید یک  ،کشور عضو باال رفت

  حرکت خیلی بزرگ بسوی شعور آگاه جمعی بشریت برشمرد.
 

ً ایفاء کرده است نقش حافظین صلح در جهان بوده است. متجاوز از ۀ نقش عمد را که سازمان ملل متحد رسما
است.  متحد یت شان شامل بر حفظ صلح در چهارچوب سازمان مللاشخاص وجود دارند که مأمور ۱۲۰۰۰۰

حفظ صلح میان دولتین به شوری امنیت خود دستور می دهد تا کشور های عضو ۀ در بارمنشور سازمان ملل متحد 
 کاله های آهنین آبی برسر می کنند. این نیرو ها ،را در ایجاد نیروی حفظ صلح ملل متحد دعوت نماید، این نیرو ها

 – ۱۹۵۶در جنگ های داخلی یک کشور و یا جنگ های بین الدولتین دخیل بوده اند؛ این امر از جنگ کوریا )
بود، همچنان در بنگله دیش، پاکستان، هندوستان، نایجریا، مصر، شرق  ۲۰۱۰؟( آغاز شد، در افریقا در سال ۶۰

ده اند. سازمان ملل متحد در ُکل شانزده ـر جنگ های داخلی در افریقا دخیل بوئمیانه، جنگ های بالکان و سا
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

گفته باوجودیکه قرن بیست ویکم غوطه ور در  19مأموریت صلح را به انجام رسانده است. جاشوا س. گولِدستین
جنگهاست مثالً افغانستان، عراق، سومالیه، پاکستان، قتل عام در کانگو و سودان ولی باز هم چنین به نظر میرسد 

سال گذشته شمار مرگ ومیر ناشی از جنگ کمتر بوده  ۱۰۰ـر دهـه های ئمقایسه با سا گذشته درۀ که در دهـ
 .20است

 

فرماندهی به نیرو های داوطلب بین  توانایی درسازمان ملل متحد در پهلوی مأموریت مذاکرات صلح جهانی و 
سکرتر جنرال این  م منحیث۱۹۵۳از سویدن را در اپریل سال « 21َدگ همرشولد» خودمجمع عمومی طی المللی، 

م باز هم به اتفاق آراء نامبرده را انتخاب کردند. موصوف یکی ۱۹۵۷سازمان انتخاب کرد و بعد در سپتمبر سال 
خود را در چندین حالت بخاطر جلوگیری از جنگ به ۀ از بزرگترین دیپلومات های عصر خود بود که وظیفـ

در  22مهاجرین را از طریق کمیسیون عالی سازمان ملل متحد خوبی، با وجدان ، امانت کاری و پشتکار انجام داد،
م از توقیفگاه های چین آزاد ساخت. ۱۹۵۵را در سال  امریکائی امور مهاجرین کمک نمود و پانزده تن از پیلوتان 

گروپ نظارتی سازمان ملل »دعوی باالی کانال سویس را حل و را تنظیم و « 23نیروی عاجل ملل متحد»نامبرده 
را تأسیس کرد. وی مسافرت های پیاپی دیپلوماسی میان دو کشور متخاصم را برگزید تا صلح را « در لبنان 24متحد

در جمهوریت کانگو ایجاد و حفظ کند، با سفر چهارمش به کانگو که اساس نیروی سازمان ملل متحد را در کانگو 
ب های نژادی در افریقای جنوبی حین گذاشت )قطعات عسکری آیرلندی(، و بعد از خاموش ساختن یک سلسله آشو

ۀ م در سانحـ۱۹۶۱حامل وی با اسلحه سقوط داده شد و در سپتمبر سال ۀ افریقای جنوبی طیارۀ بازگشت از اتحادیـ
سقوط طیاره جان باخت. وی با کمال تأسف که شکار دسایس رقابت ابر قدرتهای شد که در صدد تفوق بر کشور پر 

، همچنان از وی بخاطر آن آرمانی می ترسیدند که آرزوی ایجاد یک نیروی مقتدر ثروت افریقای مرکزی بودند
 را در سر می پرورانید.« نیروی عاجل ملل متحد»نظامی سازمان ملل متحد مانند 

 

سازمان ملل متحد از زمان تأسیس خود طی هفتاد سال گذشته چنان خدماتی را برای بشریت انجام داده است که 
بدیلی برای تعویض آن وجود ندارد. انجام خدمات بی وقفه و پر زحمت این سازمان در کار بخصوص مأموریت 

ت. همچنان هیچ سازمان بین المللی های حفظ صلح که از آغاز ختم جنگ سرد به بعد بس مکرر شده است ستودنیس
تحسین انگیزی در حفظ صلح و جلوگیری از جنگ های ۀ دیگری وجود ندارد که مانند سازمان ملل متحد سابقـ

جهان وجود ندارد که مانند سازمان ملل متحد  تأریخخورد و کالن داشته باشد. هیچ سازمان بین المللی دیگری در 
کشور جهان عضو آن باشد. مشعلی را که  ۱۹۳جهانی حقوق بشری داشته و ۀ عالیترین منشور داشته، اعالمیـ

سازمان ملل متحد برای صلح جهان در دست دارد و بخاطر آن به پا ایستاده است شکی وجود ندارد، پس بگذار این 
 همین ملل متحده در جهان حمل نماید.  خاکیۀ شود، و آنرا بخاطر نجات بشریت و کر فروغ بار دگر افروخته

 

نشر نمود. این انستیتیوت نتیجه یازدهم برای سال  ۲۰۱۷انستیتیوت اقتصاد و صلح اندکس صلح جهانی را در سال 
پول  ( ۲شته است؛ ( مصارف جنگ و کشمکش ها اثرات هنگفت باالی اقتصاد ها در جهان دا ۱گیری می کند که 

بیشتر امیدوار  ۲۰۱۶بیشتر باید باالی ایجاد صلح به مصرف برسد. گزارش اخیر این انستیتیوت در مقایسه با سال 
ین امر به دلیل کاهش خشونت های تحت حمایت دولت ، از جمله شکنجه و قتل های غیرقانونی ، و ا "کننده بود. 

در این تحقیق  از افغانستان نیز و برتانیهمریكا ا عساکر خروجتأثیر تأخیر ه است. کاهش میزان قتل صورت گرفت
در این گزارش  مؤلف شده است[ۀ ]برجستگی تایپی یا ایتالیک کلمات در این اقتباس بوسیلـ .ه استاحساس شد

با افزایش  صلح توأمح وشدن سط خرابم در اروپا مربوط به زافزایش حمایت از پوپولیهمچنان اشاره شده که 
حققان م حقوق دیگران است.قبولی و پسندیدن  مردم درۀ روحیـ نابرابری در ثروت و کاهش آزادی رسانه ها و

م زصلح از جمله میزان قتل ، دسترسی به اسلحه ، تأثیر تروری بُعدیچند های عالوه بر سایر پارامترها از شاخص 
 .25استفاده کردند مردم نظامی به تناسب نفوسخدمات  سونلتعداد پرو 
 

 داردادامه 
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