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 ۰۳/۰۶/۲۰۲۱          نویسنده پوهاند بشیر احمد زکریا

 ترجمه: رحمت آریا
 

 جنگ های بی پایان

 راِه حلی برای طوالنی ترین جنگ امریکا

 میکانیزم جدید برای صلح دوامدار جهانی

 ۱۹ -نقش کرونا 

 همنزدپاقسمت 
 

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

 نیویورک
 

 دهمفصل 
 

 روند جنگهای بزرگ تقلیلدر مورد  شخبر خو
 

 :عصر صلح پایدار جهانی بامدادی راامید ب

را  «1کتاب پرفروش های نیویورک تایمز»، اخیر ۀـلطفاً اجازه دهید یکی از مهمترین کتابهای منتشر شده در این ده

ال نه فقط امس -: "یکی از مهمترین کتابهایی که من خوانده ام هب گفتاین کتا ۀبیل گیتس دربار با شما در میان بگذارم.
 صادمت دیگری، استاد علوم سیاسی با کتاب " یلصفارغ التحکاری را که  ،هارورد پوهنتونین استاد ا "2، بلکه همیشه.

از دار الفنا به دار  ۲۰۰۸ما در سال ۀ این همکار سالخورد .به باِد فنا دادانجام داده بود،  م۱۹۹۶تمدن ها" در سال 

کرد که جنگ بین شرق و غرب اجتناب ناپذیر است و به یک جنگ کوچک هسته  ابراز 3ل هنتینگتنیسامو البقا رفت.
 و ،تساو یتأریخبشر از طریق تحلیل  ۀای برای آیند ۀچشم انداز بسیار تاریک و کشنداین یک  ای ختم می شود!

نه شهرت و نه  هرچندمن ،  است. ۲۰۱۱رشتگان طبیعت ما" در سال فبهترین مخالف " صد در صدهیستوگرافی 

شان انسان های بزرگ جهان )که اکثر  بشردوستان ۀـجهان را دارم ، اما از هم بشردوستانثروت یکی از بزرگترین 
 با 4نکرن پیفستی ۀنوشتـفرشتگان طبیعت ما" بهترین ( پیشی می گیرم ، مطمئناً می توانم در ستایش کتاب "جهان اند

 تا آنرا حتماً مطالعه کنند. جهان ما توصیه کنید  فردبیل گیتس برابر باشم. و آن را به هر 
 

نمی كنم بسیاری از شما آن را از  فکرصفحه منابع ،  ۶۳صفحه یادداشت و  ۴۰صفحه ، به عالوه  ۶۹۶با وجود 

، اگر مطالب الهام بخش  نه خواهم بخشیددم را بخوانید ، اما احساس می كنم كه به عنوان یك استاد خو آخربه  اول تا
زیرا ما در جهانی  ؟می کنمیاد آوری چرا این را  سازم.این کار عالی را در قالب ساده تری به هرکدام شما منتقل 

ً زندگی می کنیم که نه تنها  و جنگ های ، بایولوژیکی -جنگ های کیمیاویتوسط جنگ های هسته ای،  مداوما
نگ شناسی ، فقر ، گرسنگی و فره وایروس، محیط زیستتی تهدید می شود بلکه توسط جنگ های تروریستی و نیاب

یت همه چیز زندگی می کنیم ، ـ، ما در عصر نسبعالو بر آن می شود. تهدید شان با جنگ های خاص خود مخدرات

 عظیم از معلوماتِ ک سیل مانند یرا جهان ما  چنان ،جایی که گاهی اخبار جعلی ، حقایق جعلی و منطق شکنجه شده
تعجب نیست که ملتهای توسعه یافته و در حال  محل .یمقبالً تجربه نکرده امتصل فرا می گیرد که هرگز آنرا با هم 

                                                                 
1 - New York Times Bestsellers  
2 - Pinker, Steve. The Better Angels of our Nature; Why Violence has Declined. Penguin Group, New York, 

Toronto, London, Dublin, Australia, India, New Zealand, South Africa. 2011. 
3 - Samuel Huntington 
4 - Steven Pinker’s book “Better Angels of Our Nature” 
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ً توسعه  پابندی و یا حتی داشتن بدون  تا مبهوت به نظر می رسند ، اما هنوز هم به خود اجازه می دهند هر دو مساویا
ۀ بـیک جان ی با دید قضاوتگردیجیتالی اطالعات بحراین سونامی در  کشتیی ناخدا ونمی خواهند چاخالقی  اصول

 رسانده شود!انجام  رسالتی هم نیست که به، شیمنداشته با گر ژرف بینیا مسلم است که .شناور باشندشان 
 

 ۀرانـدسخو عام کشی ، قتلتوانسته است به ما نشان دهد که با گذشت زمان تجاوز ، کودک  شهود ارقام ۀـئپینکر با ارا 
گبار مرلوژی های ای، نسل کشی ، سادیسم ، ظلم به حیوانات و اید یاخونخواهی ، پاکسازی قومی ، انتقام جویی 5لینچ

 تـیـوری، جامعه شناسی ، علم سلوکی، انسان شناسی ،  علم ادراکما را با دانش ذهن او  در حال کاهش است. و شنیع

 علمی های مناسب رشتهسایر و با  م( -متباین  اتها با نهادها و رجحانح رفتار انسانبرای توضی تالشها ) بازی
کاهش خشونت  ودر جهان  موجود که "برای همه دردسرهای زندگی ما ، برای همه مشکالت سازدروشن می 

 که این امرای روشنگری و نیروهای تمدن و محرکو انگیزه  یم از طعم آن لذت ببریمدستاوردی است که ما می توان
ی را شناسایی کرده که انگیزه های صلح آمیز تأریخپینکر پنج نیروی  پوهاند "6. گرامی بداریمساخته است را ممکن 

 شمرده است:بر  ذیلنها را به صورت  که باعث کاهش خشونت های متعدد شده اند ، پرورش می دهند و آ ،ما را

 
 :خارجی برای صلح ۀنیروهای سازند

با دولت و قوه قضائیه که مردمی  و معاصر دولت ملیظهور  -( ، دولت مردم یا آرمانی ایجاد دولت ایده آل) 7لیویاتی
ا گروه ی ر افراد خودسرئسااز ، انتقام و ی از حمله استثمار مستحکم میسازند تا استفاده قانونی از زور را برای امنیت

  های غرضمند و مایل به تبعیض جلوگیری کند.

 
های دستندر کهی تشرکای تجار ۀـحلق ۀتوسعـبا همراه  خدمات ۀـئارا و هاکاال ۀـدر حمل و نقل و مبادل گسترش -تجارت 

کاهش می  شدن همغیر انسانی با ِکسب و تجارت فزونی می یابد و  هم زندگی بلند می برد، پس ارزش را زندگی
 .یابد
 

روری و ضو احترام به زنان به عنوان بخش اساسی  قبالپذیرش، استۀ توسعـ -تقای نقش زنان در جامعهارطرفداری از
 جامعه.

 
شناسی هنوز یگر همد ۀوسیلـ بهرا  و اجانبها  و رسانه های جمعی که خارجی ،سواد ، تحرک تعمیم -جهان گرایی 

ندی باال تر از نا همان آن مشخصات مشترکی را بشناسند کهو  را بدانند ، تا فرهنگ یکدیگر می سازند نزدیکترهم 

  د.نفراتر می روخیلی نژاد ، ملیت و مذهب  مفهوم احتماالً از است که این ، بنابر هایشان است
 

ع خشونت یا امتیاز دادن به مناف ۀخبیثـۀ حلقـبودن  بیهودهامور انسانی برای تشخیص  ه و اساسبه عنوان ریش - ِخَرد
 نمودن همدل و همصدازندگی می فهمد که  خردمندشخصی خود نسبت به دیگران ، نتیجه ای نخواهد داد. یک انسان 

 بده! بگیر و هنوز هم نیاز به معقولیت دارد ، ملت ها ۀدر یک خانواده یا خانواد

 
همکاری و  عقل سلیم،و به سمت  دور سازند را از خشونت عوام نیروهای اجتماعی فوق ممکن است افراد و مردم

 .( سوق دهندفداکاری) از خود گذری
 

اری و به همکاز خشونت  او را تاکمک می کند  به قول ستیفن پینکر موجود انسانی راکه  تابناکی گیزه ایچهار ان

 سوق دهد عبارتند از : از خودگذری
 

 :داخلی برای صلحۀ نیرو های سازند

 .نزدیکتر سازد متقابل را بهمکه احساس درد دیگران منافع  باعث می شود - همدلی
 

 نیم.ک مهارهای ناگهانی خود را ببینیم و آنها را قبل از اقدام  انگیزهپیامدهای  تا رصت می دهدبه ما ف - لیوکنتر خود
 

 است. عجین شددر ما  کسی یو تابوهای فرهنگ سلوکیهای ضابطه " یا وجدان ، باطنیلیس و"پ - حس اخالقی

                                                                 
5 - lynch mob killing  : بدون پرس و پال و اجرای عدالت ۀـاز مردم ، به بهان ۀدستـکه در آن  ی استلینچ ، نوعی خشونتتوضیح مترجم 

ته متشکل از خود گف ۀمحکمـبدنی. اصطالح قانون لینچ به مهلک ۀ ـشکنج تحمیلبدون محاکمه ، مجرم فرضی را اعدام می کنند، اغلب پس از 

 داده میشود.مجازات  یک شخصقانونی برای  رسیدگیمی شود که بدون 
6 - Dotti. Pinker, Steve. The Better Angels of our nature 
7 - The Leviathan 
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 مثبت. تشخیص نتایج منفی وعقالنی کردن آن و و  معلولتفكری مبتنی بر علت و  - منطق

 
" می نامد ، عطش خون یا کشش 8خشونت یدرولیکِ اپینکر "خشونت ذاتی در انسان" را رد می کند و آن را "نظریه ه

 درونی به سمت خشونت باید تخلیه شود. او آنها را به صورت زیر طبقه بندی می کند:
 

 :نیرو های مخرب بیرونی

خشونت  اند.اشکال زندگی وجود داشته  ۀـیکی و همچنین در همفز ۀدو نیروی متضاد در ماد از همان آغاز در جهان
. لیست طوالنی از منفی کندتوقف نمی  با همین گفته ـله تنهائمسـ است اما های کوچکو جنگ های بزرگدر جنگ ما

 آنها وجود دارد. ی ازخود انسان ها و طبیعت یا اغلب ترکیب در ها ، نیروهای بیرونی مخرب
 

 :صلحۀ ونی علیـمخرب بیر های نیرو

 جنگ در داخل خانواده . ۱
 جنگ در بین اقوام . ۲

 جنگ داخلی در دولت ملی . ۳
 جنگ ها میان دولت های ملی . ۴
 . جنگ های قدرت هژمونیکی ۵

 . جنگ های استعمارگرانه ۶
 بایولوژیکی –. جنگ های اتومی، کیمیاوی  ۷

 . فقر، غربت ۸
 . گرسنگی ۹

 ر بین جنگ های شان. تعمیم فرهنگ مخدرات د ۱۰

 مذهبی –. جنگهای دینی  ۱۱
 جنگ های فرقه ای با سیاست نیابتی.  ۱۲

 کولوژیکییکشتار مستقیم و غیرمستقیم طبیعت ، مرگ آهسته ا.  ۱۳
 

 :صلحۀ نیرو های مخرب درونی علیـ

 . اینکه جهان را چگونه از عقب چشمان قضاوتگر ما می بینیم ۱
ً  برای رسیدن به هدفرا  ، خشونت مانند حیوانات - . چپاولگری ۲ ا در ی را می کشدطعمه  یا به کار می برد نتیجتا

 قرار می گیرد. شاختیار
تواند در گروه های نژادی ، قومی ،  می همیا  می تواند در فردقدرت ، اعتبار ، اقتدار و شکوه  ۀانگیز –تسلط .  ۳

 ملی و مذهبی ظاهر شود.

 'عدالت'. از آن تحت نام یا بیشتر مساوی بصورت نه برای جبران خسارتاحساس حق خودخواها -انتقام  . ۴
 سادیست از آن لذت می بردتحمیل درد بدون هدف اما  -سادیسم  . ۵

که وسایل شدید و با خشونت شدید را  ی" مشترک یک گروه ، یک سیستم اعتقادی آرمانشهرۀ"دیدگا -لوژی ایاید.  ۶
 وجیه می کند.برای دستیابی به منافع نامحدود ت

 . جهان بینی خود محور ۷

 . خود بزرگ بینی رهبران ۸
 کردندستیابی پیدا  قدرت و رفع شهوتو  قدرت فوق العاده وبه ثروت .  ۹

 
انواع خشونت ها به عنوان محصول شرایط تمام پینکر در مورد کاهش  پوهانددر بحث طوالنی کتاب ، من با استدالل 

متقاعد شدم که در صفحات بعدی نشان داده  ـیویئاحصا، مذهبی و مادی با شواهد اجتماعی ، فرهنگی ، عقیدتی 

 خواهید دید که از را ر منابع بسیار معتبرئرا مشاهده نخواهید کرد اما سا ـیوی پینکرئاحصاهای گرافشما  خواهد شد.
کار و فکر  پینکر، پس از پوهاند نیاز به توضیح دارد. نکته، یک معهذا .ندنرا پشتیبانی می کپینکر شواهد ارقام نظر 

 خود ، مانند یک وکیل مدافع عالی ۀـدر کتاب برجست آنها و سپس ارائه گرافیکی ارقامبسیار زیاد در جمع آوری این 
 یمباید بگودر این زمینه  .می گذاردواضح در برابر ما  ، صاف و پوست کنده ورا با فروتنی  و شواهدظاهر می شود 

ً  ،آینده زمان صلح جهانی در مستقبل یعنی از جنگ و خشونت" گذشته"استدالل خودم که  ذیر و جستار پ ۀـمسئل مسلما

صلح جهانی است که به نظر بسیاری به عنوان چیزی دست  ۀـمسئل جوهر و ماهیت هدفنیست.  من بحث مورد

                                                                 
8 - Hydraulic Theory of Violence 
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عتقدند ماند  هاالیست یرآنانیکه معروف به  !ضرورییک بحث غیر و خواب افیونی درست مثل یک،  است نیـتـنیاف
 واهخکسی به تکامل داروینی معتقد باشد و  خواه ولی ، یک حیوان است اصالً  در ریشه هایشکه "طبیعت انسانی" 

ا ترمز و راز "طبیعت انسان"  باز هم ، برای ابد و از دست دادن بهشت ،انسان ۀاولیـگناه  باورمند بهکلیسایی یک 
 تأریخاگر ما با بررسی  .محیط زیست شناسی با ابهام خود باقیستناسی و روانش های کهنهنوز در درون غبار

 گام به گام بابازی ها و غیره  تیوری، جامعه شناسی ،  سلوکی، انسان شناسی ، علوم  علم ادراک تأریخ، نگاری
این به  دانیم.ب ی،فیزیکابت نه ثیولوژیکی و مطمئناً اپینکر ادامه دهیم ، باید "طبیعت انسان" را ساده ، نه تنها ب وهاندپ

اصطالح تغییر ناپذیری "طبیعت انسانی" که در اعماق تاریک وجود ما نشسته است ، ممکن است ما را به سمت 

یونان  ، عصر حجر قدیمی که توسط پینکر از تأریخطوالنی  ۀدور !سوق دهد معتقد به قضاء و جبر و اختیار متفکران
، امپراتوری روم ، اوایل مسیحیت ، شوالیه های قرون وسطایی ، اوایل جیلیان کتاب مقدس ه هایهومری ، زمان

 همدرن ، افتخار در اروپا و اوایل ایاالت متحده، قرن بیستم و سرانجام در قرن ما مورد مطالعه قرار گرفت یاروپا
َ ، است ه دلیل پیروزی های ب منبعددر حال حاضر مکان های عمومی  چنانچه ،را نشان می دهد نظامی فرهنگِ  فَولِ ا

ً ، عدم تحمل عمومی برای نمایش نیرو ، نمی شوندنظامی نامگذاری   فریقا ،ا مستعمره زدایی درعلیه زنان ،  خاصتا

دور، اتحاد آلمان با سقوط دیوار برلین ، انحالل امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی، افزایش تعداد دولت  شرقآسیا و 
َزگوینیا ه، صلح نسبی در  قبرسمصر و اسرائیل ، صلح  ای جنوبی ، صلح ساداتِ فریقا یدالیموکراتیک ، منیهای د

 .و غیره یاکوزوو ، صرب و
 

 در جهان ی کهمشکالت ۀـبرای هم وزندگی  موجود سرهای درد ۀـپینکر نتیجه گیری می کند ، "با وجود هم پوهاند

روهای نیاز و انگیزه ای برای گرامی داشت  ، کاهش خشونت دستاوردی است که می توانیم از آن لذت ببریمباقیست
 " 9.ساخته استکه این امر را ممکن  داریمتمدن و روشنگری 

 
 ،بشریت به قدرتهای فکری نه تنها . بسیاری از مایمـئغالب آگرایانه و نیهیلیستی زندگی  یتباید بر دیدگاه های نسب

ی توانند ما را به ماه و مریخ برساند و ما را با احساسات که مباور داریم  شان تکنالوژیعلوم و  ،شان استعدادهای بر

ا ر فضایل آن می توانیم همچنان بل،  به عروج خیال ببرددر عالم تصور آسمانی عشق ، رحمت ، شفقت و عدالت 
 در درزانای هزاران سال ی کهغیر قابل انکارهای  کار به همت بلکهمحض بر مبنای اعتقاد راسخ ما نه در خیال 

ر علوم اجتماعی از جمله ریاضیات آمار و علوم کمپیوتر و هوش ـئجامعه شناسی و سا سالیان سال تحقیق در،  یختأر
  .پیاده سازیمروی زمین  به وقوع پیوسته عمالً  مصنوعی

 

تکرار می  شما آورده شده است. ۀبرای مشاهد ـیویئگراف احصادر زیر چند  وعده کرده بودمکه در باال  یهمانطور
از  ـیویئگراف های احصا. این آورده استپینکر در کتاب خود  هاندکه پو ندهمان مواردی نیست گراف هااین  که کنم

 (10مکس روزر –)گروپ تحقیقاتي پوهنتون آکسفورد  دیگر استندیک منبع کامالً متفاوت و قابل اعتماد 
 
جهانی ، مانند  ۀعمداست که مشکالت آکسفورد  پوهتونقد رسانه ای ـتـاقتصاددان ، فیلسوف و من 11کس روزرمَ 

 ـۀسسؤآکسفورد مارتین، م INET پوهنځیمی کند. ) تحقیق، خطرات موجود ، فقر و نابرابری را اقلیمیجنگ ، تغییر 
اجتماعی  تأریخوب جدیدی است که  ،"نشریه [13]نگاه کنید در پا ورقی (. در وب سایت وی:12تفکر جدید اقتصادی

ت ی اسوتجرب معلوماتتا به امروز به تصویر می کشد. مطالب بر اساس  را دنیای ما، اقتصادی و زیست محیطی 
 ونلوددَ برای  معلومات آند. " ]کل نشریه آزادانه در دسترس است و نتجسم می یاب ارتباطاتو نقشه های  گرافهاکه در 

   مجاز است.[ Creative Commons الیسنسبا  نشر آن در دسترس است و

              

                                                                 
9 - Dotti. Pinker, Steve. p. 696 
10 - Oxford University research group/ Max Roser 
11 - Max Roser 
12 - INET Oxford Martin School, Institute for New Economic Thinking 
13 - www.ourworldindata.org 
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 دوم شکل

 14، بر اساس نوع ۱۹۴۶نبردها در هر درگیری از سال  حد اوسط
 

  فوق گراف اساسی های قسمت ۀترجمـ         

 
 طرف راست گراف به اساس مربعات کوچک رنگی :ۀ ترجمـ

 
 رنگ آبی : درگیری میان حکومات

 دولت خارجیۀ رنگ سرخ : جنگ های داخلی با مداخلـ

 رنگ زرد : جنگ های داخلی
 رنگ سبز : جنگ های استعماری یا امپریالیستی

 
 طرف چپ گراف: حد اوسط مرگ و میر در هر جنگۀ ترجمـ

 
 قسمت فوقانی گراف :ۀ ترجمـ

 

 ، بر اساس نوع ۱۹۴۶هر درگیری از سال  جنگ ها به اساس رو میر دمرگ حد اوسط 
کشته در اثر جنگ ایجاد  ۲۵و بیش از بوده یک حکومت دولت  آن درگیری هایی که حداقل یک طرف تنهادر اینجا 

 های کرده باشد ، شامل می شوند. مرگ های ناشی از گرسنگی یا قحطی ناشی از درگیری ها مستثنی است. قتل

 نیز مستثنی است. زندان هادر  محکمه حکمخارج از 
 

 قسمت تحتانی گراف:ۀ ترجمـ

،  "بیرون سیستمیرا به ترتیب "جنگ  تفسیر کتگوری های UCDP / PRIOیادداشت:  UCDP / PRIOمنبع: 
یالتی" بیان می کنند. در تعداد کمی از موارد که جنگها بیش از یک نوع را به ال"داخلی" ، داخلی بین المللی و "بین ا

 گراف(ۀ )ختم ترجمـ خود اختصاص داده اند، مرگها به طور مساوی به هر نوع تقسیم شده اند.
 

و میر مربوط به جنگ ها به مرگ  ـیویئاحصا مطلقم شمار عددی ۱۹۴۵ال س درجهانی دوم جنگ بعد از ختم 
ربوط م ستون بلند رفته )برنگ آبی در جدول(ساالنه کاهش یافته است و سه  به طوراساس تقسیمات ساحوی جهانی 

ه و و جنگ های ایران و عراق ، سوری م۱۹۷۰ ۀـ، جنگ ویتنام در حدود ده م۱۹۵۰ ۀـدر اوایل دهکوریا به جنگ 

شایان ذکر است  ،وصفبا این  ؛ جنگ های افغانستان و سوریه هنوز ادامه دارد.است ۲۰۲۰-۱۹۸۰ درافغانستان 
مذهبی و  -نشنلیست . گسترش افراط گرایان نددر حال افزایش ا ۀکشنده به طور فزایند کمتر تعداد درگیری های که

 جارتو افزایش ت ییکمتر کشنده ، جنگ های گوریالافزایش درگیری های  موجبات را می توان در یجنبش تروریست
 !محسوب کردکارتل های مواد مخدر 

                                                                 
14  -???It was mentioned as {108} I couldn’t find it in the main text, I believe it could be {110} as : Roser, Max.  
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 شکل سوم
 15م۱۴۰۰مرگ و میر در جنگ ها به سطح جهان از سال 

 
 

 دارده ادام
 :قسمت فوقانی گرافۀ ترجمـ

 

                                                                 
15 - Roser, Max.  www.ourworldindata.org  [The entire publication is freely available and the data is available 

for download and allowed for publication with Creative Commons license.]    
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