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نویسنده پوهاند بشیر احمد زکریا
ترجمه :رحمت آریا

جنگ های بی پایان
را ِه حلی برای طوالنی ترین جنگ امریکا
میکانیزم جدید برای صلح دوامدار جهانی
نقش کرونا ۱۹ -
قسمت شانزدهم

پوهاند متقاعد و لکچرر خاص پوهنتون کولمبیا ،پوهنځی دکتوران طب و جراحان
نیویورک
ترجمـﮥ قسمت فوقانی گراف:
مرگ ها به سطح جهانی در درگیری ها از سال  – ۱۴۰۰بوسیلـﮥ مکس راجرز
هر دایره نشان دهند ۀ یک درگیری است .معلومات از کتگوری جنگ از (۱۴۰۰م – ۲۰۰۰م)
انداز ۀ دایره نشان دهند ۀ تعداد مطلق تلفات (تلفات نظامی  +غیرنظامی است)
موقعیت در محور  yنشان دهند ۀ میزان تلفات (تلفات نظامی  +غیرنظامی) است
میزان مرگ و میر نظامی  +غیرنظامی برای سالهای ۲۰۰۰ – ۱۴۰۰م .معلومات از کتگوری درگیری  ۱۵ -سال
حد وسط تحرک
میزان مرگ و میر نظامی از  ۲۰۱۳ - ۱۹۴۶معلومات از انستیتیوت PRIO
تمام میزان مرگ و میر به عنوان سهم تلفات نسبت به جمعیت جهان در زمان های مختلف محاسبه می شود (میزان
مرگ و میر در هر  ۱۰۰۰۰۰نفر)
ترجمـﮥ قسمت تحتانی گراف :
منابع معلومات :مجموعـﮥ معلوماتی مرگ  v.3.0منتشر ۀ موسسـﮥ  PRIOوکتگوری درگیری ها توسط پیتر برک
پیرامون معلومات در بار ۀ کشته شدگان .و معلومات جمعیت جهان از  HYDEو  .UNالیسنس تحت CC- BY-
 NC-SAتوسط نویسنده مکس روزر (ختم ترجـمـﮥ گراف)

د پاڼو شمیره :له  1تر9
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فیصدی سالیانی که " ابَر قدرتها" علیه همدیگر جنگیده اند
شکل چهارم 1

ترجمـﮥ قسمت های اساسی گراف :
ترجمـﮥ بخش فوقانی گراف :
فیصدی سالیانی که " ابَر قدرتها" علیـﮥ همدیگر جنگیدند ۲۰۱۵- - ۱۵۰۰م -بوسیلـﮥ مکس روزر
از سال ۱۵۰۰م تا کنون متجاوز از  ۵۰جنگ بین "قدرت های بزرگ" بوقوع پیوسته است .معلومات اراﺌـه شده در
گراف طی هر دور ۀ  ۲۵ساله تولید شده اند.
قدرت های بزرگ :
تمام دوره  :فرانسه وانگلستان/برتانیای کبیر
از  - ۱۹۴۹چین
از  – ۱۸۹۸امریکا
از  -۱۷۴۰جرمنی  /پروس
از  – ۱۷۲۱روسیه  /اتحاد شوروی
از  – ۱۹۴۵ – ۱۹۰۵جاپان
از  -۱۹۴۳ -۱۸۶۱ایتالیا
قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم – هالند و سویدن
تا  – ۱۹۱۸تمامی شان تحت سلطـﮥ خاندان سلطنتی هبسبرگ
تا  -۱۸۰۸هسپانیه
تا  -۱۶۹۹امپراتوری عثمانی
قسمت تحتانی گراف  :مترجم ترجمـﮥ آنرا ضرور نه دانست فقط منبع معلوماتی از ستیفن پینکر است (ختم ترجمـﮥ
گراف)
جنبـﮥ تاریک بشریت متأسفانه تا امروز بسیار مشهود است .کمتر از یک دهه پیش تقریبا ً سی جنگ در سراسر جهان
از جمله افغانستان  ،الجزایر  ،بوروندی  ،چین  ،کولمبیا  ،کا نگو  ،هند  ،اسرائیل  ،عراق  ،الیبریا  ،نایجریا  ،پاکستان
 ،پرو  ،فیلیپین  ،روسیه  ،سومالیه  ،سودان و یوگـ ندا رخ داده است . .بیشتر آنها هنوز هم ادامه دارند .پس چه زمانی
این جنگ ها متوقف می شوند و چه چیزی می تواند از جنگ جهانی فاجعه آفرین در آینده جلوگیری کند؟
د ر اینجا  ،می خواهم توجه شما را به بزرگ مرد  ،داکتر آلبرت آینشتاین معطوف بدارم كه فورمول  E = mc²وی
انرژی غیر قابل تصور بمب اتمی را آزاد می كند .ریموند سوینگ در مقالـﮥ خود که در شمار ۀ نوامبر ۱۹۴۷م در
مجلـﮥ اتالنتیک تحت عنوان "جنگ اتمی یا صلح" منتشر شده می نویسد " ،هفتاد سال پیش ،البرت آینشتاین به ایاالت
متحده و جامعه جهانی توصیه هایی را در مورد نحوه همزیستی در سایـﮥ بمب ارائه داد .اما برای جلوگیری از جنگ
هیچ کاری انجام نشده است  ،حال آنکه برای وحشتناک تر ساختن بیشتر اتوم اقدامات ز یادی انجام شده است .بنابراین
 ،هیچ بهانه ای برای نادیده گرفتن خطر وجود ندارد " .وی ادامه می دهد که "به عموم مردم از ماهیت وحشتناک

- Dotti. Roser, Max. 2016.
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جنگ اتومی هشدار داده شده است ،ولی هیچ اقدامی در این باره انجام نداده اند و مردم با پیمانـﮥ وسیع این هو شدار
را از سر بیرون کرده اند".
از جانب دیگر  ،آین شتاین در مقالـﮥ طوالنی خود در ماه نوامبر ۱۹۴۷م ما را تکان داد تا علیـﮥ آیند ۀ هستوی احتمالی ،
جنگ سوم جهانی ،از خواب بیدار شویم .اما در حال حاضر ،ما برعلیـﮥ جلوگیری از معاهدات سرگلوله یا کالهک
هستوی  ICBMعقب نشینی می کنیم .آینشتاین در سال ۱۹۴۷م تأسیس یک سازمان امنیت فوق ملی را پیشنهاد کرد
که نمایندگان آن توسط مردم در هر کشور عضو از طریق رأی گیری مخفی انتخاب شوند و آنها باید نمایند ۀ مردم
باشند نه هر دولتی ،تا ماهیت غیر هژمونیستی و آرامش سازمان تقویت گردد .استدالل او در مورد رقابت ابر قدرتهای
جهان چند قطبی همچنان
۱۹۴۷م بین اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت متحده بود که در حال حاضر به عنوان رقابت در
ِ
ادامه دارد .او فکر میکرد که تنها راه برون رفت از این معضل تسلیمی در برابر خرد  ،به قوانین پذیرفته شد ۀ بین
ق سکیوالر است تا زندگی کنیم و به دیگران اجاز ۀ زندگی بدهیم و باید به انداز ۀ کافی هوشمند و خردمند
المللی و اخال ِ
بود تا راه ها و وسایل ،اقدامات پیشگیرانه و درمانی را برای نجات بشریت از جنگ فاتحانه  ،خشونت  ،فقر و آفات
دریابیم !
نیروهای ویرانگر جنگ علیـﮥ صلح جهانی :

شکل پنجم
مطلوب ترین دلیل اثبات کاهش جنگ میان ابَر قدرتها را می توان گشایش باب پیشرفت صلح جهانی پایدار با استفاده
از میکانیزمی مانند بی طرفی دائمی ملل دانست که قب ً
ال هرگز به عنوان یک جنبش ریشه ای در میان ملت ها آزمایش
نه شده است .این امر می تواند با درخواست ملتهای ضعیف برای تعیین سرنوشت شان با حالت بی طرفی دائمی
شناخته شده در سطح بین المللی در جلسات آیند ۀ مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آغاز می شود.
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نیروی های سازندﮤ صلح جهانی :

شکل ششم
برای مقایسـﮥ توازن نیروهای سازنده و مخرب باید انبوهی از عناصر اجتم اعی  ،سیاسی  ،اقتصادی و روانشناسی
را در نظر بگیریم .در ذیل لیست های جامع تری از این نیروها برای مالحظـﮥ شما تقدیم شده است.

فصل یازدهم
نیروهای سازنده برای صلح جهانی :
ما می پذیریم که یک سلسه تمایالت سازنده ،جنبش ها و اقدامات سازنده در سرتاسر کرۀ زمین برای صلح وجود
دارد .موارد ذکر شده در ذیل ممکن است با توجه به فعالیت نام برده شده در حال کاهش یا افزایش باشد.
کاهش در خشونت

کاهش در جنگ های بزرگ

کاهش مرگ و میر در جنگها

کاهش مرگ و میر به اساس سرانـﮥ نفوس

افزایش در طول عمر

افزایش در تعمیم سواد و توسعـﮥ آزادیها

بل ند رفتن معایر سطح زندگی و تولیدات ناخالص ملی

بلند رفتن سطح ثروت ملل

کاهش مرگ و میر ناشی از امراض در اثر بیماری های ساری و پرازیتی

کاهش در گرسنگی

کاهش در فقر شدید
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توسعـه و تعمیم ارتباطات و تکنالوژی معلوماتی
پیشرفت سرسام آور ساینس و تکنالوژی

پیشرفت در علوم اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی در حل منازعات

توسعـﮥ دیموکراسی به عنوان یک نیروی عظیم سازنده

توسعـﮥ دامنـﮥ پذیرش و شناسایی رسمی مزید دولت های ملی در سازمان ملل متحد

توسعـﮥ مذاکرات صلح و ملت سازی

ازدیاد در کمک های صندوق وجهی جهانی به کشور های در حال توسعه

شمار مل ِل در حا ِل توسعه
افزایش در

ِ
افزایش در شمار ملل خوش و خرم جهان

افزایش در شناخت حقوق بشری

پیشرفت های بی نهایت بزرگ در علم طب (علم صحت)

گراف های دست چپ

گراف های دست راست

شکل هفتم
کاهش در فقر و توسعـﮥ دیموکراسی ها :
در گراف فوق (گراف باال سمت چپ) کاهش فقر شدید را در سال ۱۸۲۰م از  ۹۶فیصد به  ۱۰فیصد ،به  ۱۵فیصد
با  ۸۰فیصد مؤفقیت نشان می دهد .معارف ابتداﺌـی (طرف چپ در وسط) نیز تقریبا ً افزایش مشابهی را از  ۱۷فیصد
به  ۸۶فیصد با داشتن تحصیالت ابتداﺌـی یا بیشتر از آن را نشان می دهد .سواد آموزی به مفهوم عام آن (چپ پایین)
از  ۱۲فیصد به  ۸۵فیصد توانایی خواندن را نشان می دهد .زندگی در دیموکراسی (گراف باال سمت راست) نشان
دهند ۀ افزایش از  ۱فیصد به  ۵۶فیصد توانایی زندگی در "دیموکراسی" است .واکسیناسیون (وسط راست) در برابر
دیفتری  ،سیاه سرفه (سیاه سرفه) و تیانوس ( )DPTاز هیچ به  ۸۶فیصد افزایش یافته و در نهایت مرگ و میر
کودکان (پایین تر از سمت راست) از بدو تولد تا پنج سالگی از  ۴۳فیصد به  ۴فیصد کاهش یافته است .همه روندها
را می توان به عنوان صلح و رفاه بشریت تفسیر کرد .نشان دادن گراف های بیشترزاﺌـد خواهد بود تا نشان دهیم که
بشریت محکوم به مرگ معمولی طبیعی نیست ،برای هر انسانی سرنوشت اجتناب ناپذیری در قفاست ،اما جوامع و
کشورها در بین خود از این توانایی برخوردار اند که زندگی را در روی این کر ۀ خاکی با به دست آوردن صلح
جهانی طوالنی تر سازند.
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شکل

هشتم 2

افزایش در سطوح معارف :
گراف های بیشتری وجود دارد که مجموعـﮥ مثبتی را برای حمایت از این فرضیه که صلح جهانی قبل از پایان قرن
بیست و یکم قابل دستیابی است نشان می دهد  ،مشروط به آن که به آن اعتقاد داشته باشیم و برای آن تالش کنیم!
ما برای خوانندگان محترم در ذیل بیست سازمان جهانی را ذکر کرده ایم که از سال ۱۹۱۰م در زمینه های مختلف
علیه خشونت و جنگ برای پیشرفت بهتر خانواده کار می کنند .آرزومندم از طریق اینترنت با یک یا چند تای از این
سازمانهای شناخته شده  Fivebooks.com questia.com ،peacecatayst.orgو دفاتر جنبش صلح سبز
بپیوندید که در بیشتر از  ۴۰کشور دفاتر دارند.
سازمانهای جهانی که برای استقرار صلح جهانی تالش می کنند :
 . ۱بیروی صلح بین المللی  ، 3از زمان جایز ۀ صلح نوبل ۱۹۱۰م با بیش از  ۷۰کشور در تالش برای کاهش بودیجـﮥ
ملی بخش نظامی و معطوف ساختن بودیجـه برای تأمین نیازهای انسانی کار می کند.
 . ۲سازمان نظارت حقوق بشر  ، 4این محبوب ترین سازمان مدافعان حقوق بشر است که برای ایجاد صلح کار می
کند و پـیش از این به نام ناظر هلسینکی شناخته می شد.
 . ۳شهرواالن صلح  ، 5شهرواالن بین المللی که توسط ښاروال هیروشیما آغاز شده است.
 . ۴ابتکار متحد مذهبی  ، 6برای جهانی در صلح  ،که توسط جوامع بهم پیوسته است  ،متعهد به ایجاد احترام به تنوع
 ،حل بدون خشونت و درگیری ها و عدالت اجتماعی و زیست محیطی کار می کند.
 . ۵سازمان متحد  ، )UNO( 7حافظ صلح جهانی ؛ ماموریتـش ن ه تنها برای ایجاد صلح و پیشگیری از درگیری بلکه
برای اجرای صلح نیز کار می کند
 . ۶دفتر بین المللی پناهندگان نانسن  8از سال  ۱۹۳۰تا ۱۹۳۹م به عدالت و صلح جهانی کمک کرده است.
 . ۷قایق صلح  ،9تاسیس آن در توکیو شده  ،یک پوهنتون شناوری برای ارتقای صلح است که تا کنون  ۲۵سفر بین
المللی نموده است
10
 . ۸گروه بحران بین المللی  ،غیرانتفاعی  NGO ،برای جلوگیری و حل درگیری های مرگبار است.
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- Ditto. Rosen, Max. OurWorldinData
- International Peace Bureau
4 - Human Rights Watch
5 - Mayors for Peace
6 - United Religious Initiative
7 - United Nations Organization
8 - Nansen International Office for Refugees
9 - Peace Boat
10 - International Crisis Group
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 . ۹نیروی صلح عدم خشونت  ، 11برای محافظت از غیرنظامیان در برابر خشونت و درگیری.
 . ۱۰گروه دعای جهانی صلح  ، 12جشنوار ۀ جهانی صلح و روز صلح زمین را با َمقــَـرش در جاپان با پشتیبانی
 ۱۹۱کشور جشن می گیرد.
 . ۱۱بزرگان  13که اساس آنرا مندیال با افرادی با مشاغل افتخاری گذاشت :دزموند توتو  ،کوفی عنان  ،ایال بهات ؛
ماموریت آنها صلح جهانی و حقوق بشر است.
 . ۱۲اعالم خطر بین المللی  14مستـقر در لندن یک مؤسسـﮥ ایجاد صلح بین المللی است
 . ۱۳شکست دادن سیستم  15غذا نه بمب  ،فعال در آمریکا  ،اروپا  ،افریقا  ،شرق میانه و استرالیا.
 . ۱۴بنیاد صلح جهانی  ، 16مأموریتش ایجاد صلح با دیدگاه یک خانواده تحت سایـﮥ خداست17 .
 . ۱۵مشارکت جهانی برای پیشگیری از درگیری های مسلحانه  18در سال ۲۰۰۳م توسط شبکه ای از جامعـﮥ مدنی
شکل گرفت.
19
 . ۱۶مسیر های صلح به عنوان پیام رسان رسمی سازمان ملل متحد با این سازمان ملحق شده است .این مرکز
برای مرکز سازمان ملل متحد بخاطر اِسکان انسانی  ،مرکز حقوق بشر  ،یونیسف  ،یونسکو و ساﺌـر سازمانها های
مشابه دیگر کار می کند.
 . ۱۷بنیاد آسیا  ،20گفتگو برای صلح را تسهیل کرده است.
 . ۱۸مشعل صلح  21یک سازمان غیرانتفاعی است که در اتریش مستـقر است.
 . ۱۹کود پینک ( 22راه و رسم گالبی) زنانی هستند که علیه نظامی گری و جنگ کار می کنند.
 . ۲۰کمپاین کنترول تسلیحات  23بیش از صد سازمان ا ست که به دلیل نبود کنترول باالی موارد تجارت اسلحه کار
می کنند زیرا این امر باعث تشدید نقض حقوق بشر  ،فقر و اختالف نظر می شود  ،هیچ یک از آنها قبل از معاهده
تجارت اسلحه کامالً بین المللی نبودند.
معروف ترین سازمان های صلح جهانی  :سیاسی  ،اجتماعی و اقتصادی :
سازمان ملل متحد  ،صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان  ،صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای نفوس
انکشاف سازمان ملل متحد ،بانک جهانی  ،صندوق وجهی بین المللی پول ( ، )IMFسازمان
 ،کنفرانس تجارت و
ِ
تجارت جهانی ( ، )WTOسازمان صحت جهانی ( ، )WHOسازمان جهانی حیات وحوش (.)WWO
عقب راندن نیروهای تخریبی و ضد صلح :
چه چیزی در آوردن صلح به یک مملکت ،منطقه و جهان ممد واقع میشود
اصطالح صلح از مجرای قدرت ،ابتداء توسط هادریان  24امپراتور روم ( ۱۳۸-۱۱۷م) بیان شد ، .بنیانگذار اتحادیـﮥ
پان اروپایی ریچارد فان كودن هوف-كالرگی  25هنگام تباهی وویرانگری های بزرگ در جنگ دوم جهانی  ،پیشنهاد
كرد كه ایاالت متحده پس از جنگ ناگزیر است "برای اطمینان از صلح پایدار جهانی " "فرمانده آسمانها" باشد .برخی
دیگر بر این باورند که حتی اگر همین امروز صدرالمالﺌـک میکاﺌـیل  26با شمشیر آتشین و بال های فوالدین خود به
زمین فرود آید  ،قادر به شکست "شیطان جنگ" برای بازگرداندن صلح و محافظت از صلح آسمان نخواهد بود .یک
بمب افگن  Convair B-36 ،SACو همچنین یک راکت قاره پیما "" " LGM-118صلح ساز" نامیده می شود.
وزیر دفاع آمریکا «اش کارتر  »27در سال  ۲۰۱۶به اردو گفت :
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- Non-violent Peace-force
- World Peace Prayer Group
13 - The Elders
14 - International Alert London
15 - Beat The System / Food Not Bombs
16 - Global Peace Foundation
17
-World Beyond Wars
18 - Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict
12
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- Pathways to Peace
- Asia Foundation
21 - Flame of Peace
22 - Code Pink
23 - Control Arms Campaign
24 - Roman Emperor Hadrian
25 - Richard von Coudenhove-Kalergi
26 - Archangel Michael
27 - Ash Carter
20
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"شما و سربازان عزیز  ،سربازان نیروی بحری  ،هوانوردان و تفنگداران دریایی تعادل را مستحکم خواهید کرد ،
شما این شبکه را به کار خواهید انداخت و شما به آسیا و پاسیفیک کمک خواهید کرد  ...آینده ای اصولی و صلح
آمیز و مرفه را تحقق بخشید .و نقشی را بازی کنید که فقط ا مریکا می تواند بازی کند  ...شما این کار را با قدرت
انجام دهید" 28 .
عالوه بر صلح از مجری قدرت  ،مفاهیم دیگری مانند تیوری ثبات هژمونیک  ،ثبات یک قطبی و صلح شاهنشاهی
هم وجود دارد  ،به عنوان مثال  " ،پکس رومانا ،پکس بریتانیکا یا پکس امریکانا ( 29صلح روم ،صلح برتانیا و صلح
امریکا – م)
همه ما شاهد "صلح جهانی" کارل مارکس بودیم که بوسیلـﮥ لنین توسط "انقالب جهانی" پیاده شد .ولی این نوع صلح
پس از هفتاد سال نابود شد و جماهیر شوروی پس از ده سال جنگ با یک ملت ضعیف و ناتوان «افغانستان – م»
منحل شد ! "تئوری صلح سرمایه داری" که آین رند  30از آن پیشتیبانی میکرد ،مدعی است که قبل از کنگر ۀ ویانا در
سال ۱۸۱۵م اروپا صلح دراز مدت را نه دیده بود  ،و تا جنگ اول جهانی در سال ۱۹۱۴م ادامه داشت و این یک
هدیـﮥ اقتصاد بازار آزاد بود که بر جنگ های اقتصادهای کنترول شده غلبه کرد .در تضاد با آن ،طرفداران
«کودبدنیزم  »31ادعا می کنند که تجارت آزاد بین المللی جنگ های خاص خود را ایجاد می کند مگر اینکه تعرفه
های گمرکی بر مال التجاره به طور کامل برداشته شود و به ملت ها اجازه دهند که خودکفا شوند .طی دهـﮥ اخیر
برخی از آنها روندی را در سیاست بین المللی می بینند که بواسطـﮥ آن دولت های ملی منحصر به فرد اقـتصاد خود
را متحد کرده و انتظار دارند که دیگران در نهایت همان جهانی را دنبال کنند که در حال جهانی شدن است .متأسفانه
 ،برخی از افراد صلح دوست به این نتیجه رسیده اند که نهادینه شدن جنبش صلح ،آنها را از ایجاد شبکه های خود
سازمان یافتـﮥ میکانیزم حمایوی متقابل محروم می کند.
روند دیگری برضد صلح جهانی ،همانا هویت های درون گروهی است که افراد بیرون – گروهی را به راحتی تحت
تأثیر ترس شان قرار میدهند و چنان گرایش های روانی را ایجاد می کنند که خشونت های فرقه ای  ،تروریزم و
نسل کشی را امکان پذیر می سازد .یادآوری این نکته مهم است که اقتصاد یکپارچـﮥ بازار توسط گروهی از کشورها
به حفظ صلح کمک می کند  ،زیرا به دلیل وابستگی متقابل اقتصادی ،جنگ و خشونت خود به خود به نقطـﮥ مقابل
هدف مشترک اقتصادی سودآوری تر تبدیل می شود .مفهوم "بازار اجتماعی" و گسترش آن می تواند نیروی
آن یعنی
ِ
32
بسیار قدرتمند برای صلح جهانی باشد .نظریـﮥ دیگری که در سال ۲۰۰۲م توسط گلن دی پیج در كتابش "علوم
جهان غیر كشتار" ارائه شد  ،عدم خشونت (روانی  ،جسمی و ساختاری) و آهیمسه ( 33صدمه ناپذیری در
سیاسی
ِ
34
اندیشه  ،گفتار و عمل) می تواند با ریشه كن ساختن عوامل كشت و کشتار ،راه را برای صلح جهانی هموار نماید .
ظهور جبرگرایی  ،نسبیت گرایی و نهیلیزم :
بحث و بررسی عمیق سیستمهای فكری فوق از توانایی این كتاب خارج است .مؤلف می خواهد به طور خالصه در
مورد روابط آنها و وابستگی آنه ا به یکدیگر و ناتوانی هر یک از این فلسفه ها بحث کند که هر کدام شان در یافتن
آن راهی ناتوان اند که ُمـنـتـهی به بیرون رفتن ما از ُمعمای ُمبهم گم گشتگی ،حیرانی و مبهوت بودن در این جهان
گردد.
مناسب است که از جبرگرایی آغاز کنیم  ،که به نظر من چیزی جز دیدن جهان اطراف ما توسط حواس فیزیکی ما
نیست ،که پنج گیرند ۀ مغز ماست .قوانین حاکم بر طبیعت (دنیای وسیع) برای اولین بار توسط آیزک نیوتون در
فو رمول های ریاضی به عنوان تیوری های قو ۀ جاذبه  ،قانون عطالت  ،قانون تسریع وغیره قرار گرفت که از اولین
28

- Carter, Ash. “The Future Of Rebalance: Enabling Security in the Vital & Dynamic Asia-Pacific” Secretary
of Defense Speech Sept. 29, 2016, Washington: Department of Defense.
’29 -‘ Pax Romana, Pax Britannica or Pax Americana
30 - Ayn Rand
 : Cobdenism - 31ک وبدنیسم به یک ایدی ولوژی اقتصادی (و جنبش شرکت های وابسته به هم) اشاره دارد که تجارت آزاد بین المللی و
سیاست خارجی غیر مداخله جویانه را به عنوان ضروریات اصلی رفاه و صلح جهانی درک می کند .این ها نظریات سیاسی و اقتصادی
ریچارد کوبدن  ،دولتمرد و اقتصاددان انگلیسی قرن نزدهم اند که سیاست ملی وی صلح و خروج از رقابت های اروپایی برای توازن قدرت
و تجارت آزاد بود (مترجم)
32

- Glenn D. Page - Nonkilling Global Political Science
 : ahimsa - 33لغت سانسکریت  अह िं साاهیمسه به معنی عدم خشونت است و در بودیزم  -این عقیده :همـﮥ موجودات بههم وابسته و
مقدس اند ،لذا هیچ موجودی را نباید کشت یا آزار کرد  -مترجم
34 - Paige, Glenn, D. Nonkilling Global Political Science. Creative Commons.books.google.com, ISBN-13 9780-9822983-0-5 / ISBN-10 0-9822983 0-7, 2009
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آثار او "اصول ریاضی فلسفـﮥ طبیعی" در سال ۱۶۸۷م بود .سهم بزرگ او در علم با مشاهد ۀ سقوط یک سیب به
زمین آغاز شد که عقل (ذهن) از قبل تکامل یافتـﮥ انسان می توانست قانون اساسی علیت (علت و معلول) را به هم
پیوند دهد .اعتقاد نیوتن به خدا حاکی از آن بود که همـﮥ قوانین طبیعی توسط مشیت الهی تنظیم شده اند .این امر توسط
گروهی از مؤمنان كلیسایی به خوبی پشتیبانی شد .اما هر چیزی غیر قابل مشاهده برای حوز ۀ دین کنار گذاشته شد.
این قابل درک بود که ارادۀ آزاد انسان که از طرف خداوند اهداء شده است  ،هنوز هم وجود دارد تا ما میان خوب و
بد تفاوت قائل شویم .پس از انتشار (کتاب سرمایه  -کپیتال) به زودی جبر اقتصادی به عنوان نیروی اصلی در تکامل
جوامع بشری شناخته شد .پس از هفتاد سال آزمایش ثابت شد که کارل مارکس  ،لنین  ،ستالین  ،خروشچف و برژینیف
در ارزیابی انسانها اشتباه می کردند  ،زیرا پوتین به کلیسای جامع بزرگ رفت و کلیسای آرتدوکس روسیه را بعد از
هفت دهه بعد از تعظیم و بوسیدن صورت پدرساالر کلیسای آرتدوکس روسیه دوباره باز کرد.
در قرن هجدهم هنگامی که جنبش "روشنگری" وارد آن شد ،جامعه شناسان مانند (دورخیم)  ،بشر شناسان مانند
(مید) و زیست شناسان مانند (داروین) نشان دادند که همـﮥ نظام های ارزشی از جامعه ای به جامعـﮥ دیگر ،از
فرهنگها تا به فرهنگ ها از هم متفاوت اند و انسان از پستانداران بزرگ تکامل یافته است .بیش از هر چیز دیگر ،
این نظریـﮥ داروین در مورد تکامل تدریجی  -طبیعی انسان بود که قوانین اساسی جبرگرایی بایولوژیکی را نیز کامال ً
ُمبتـ نی بر قوانین جنگل نشان داد؛ مبارزه برای هستی  ،بقای زندگی بر اساس توافق محیط و انتخاب طبیعی .در قرن
بیستم  ،سرانجام نظریـﮥ نسبیت آینشتاین برای اکثر مردم  ،نسبـیت اجتماعی را نیز تأﺌـید کرد  ،اما به اشتباه .یکی از
منابع کنونی سردرگمی نسب ی گرایی در رابطه با "واقعیت چیزها" ناشی از شک و تردید فکری روزمره است.
پیشرفت های فزیک نظری در جهان ماتحت اتومی یعنی نظریـﮥ عدم قطعیت هایزنبرگ  ،نظریه کوانتوم نیل بور
اعتماد بسیاری از مردم را حتی به علم نیز متزلزل کرده است .نسبی گرایی فرهنگی – بشر شناسی  -زیست شناسی
ناگزیر به یک بدبینی مغشوش منجر شده است!
در قرن بیستم جریان دیگری از نظام فكری توسط ژان پل سارتر با نام "ایگزیستـنسیالیزم" آغاز شد و باز هم تأکید
بر مفهوم وجود مادی قبل از جوهر انسانی (بُـعد معنوی انسان) داشت .سارتر قبل از (نوشتن کتاب  -م) «هستی و
نیستی  »35به عنوان یک کمونیست آته ﺌیست «ملحد» به مسکو رفت ولی نا امید بازگشت و به مفهوم اراد ۀ آزاد به
عنوان بخشی ذاتی انسان متمایل شد  ،خوشبختانه همین باور است که او را قادر به فرار می کند! فلسفه های کهن
هزار سال قب ِل شرق دربار ۀ وضعیت وحشتناک انسان  ،گرسنگی  ،رنج  ،بیماری و پیری چیز های غیر قابل تحمل
قلمداد شده اند .راه نجات انسان از آن شرایط این بود که هرگونه خواست را باید کنار گذاشت .جهان فکری
ایگزیستـنسیالیست ها با پوچ بودن جهان روبرو است و تنها دو انتخاب در فرا راه انسان می گذارد یا اینکه یا فرد به
انتخاب خود علیـﮥ نورم های جامعه دست به شورش و طغیان بـزند و یا به انتخاب خودش دست به خود کشی بـزند.
برای من موضوعی که در تمام این فلسفه ها به بحث گرفته میشود ،حضور و یا فقدان عنصر اساسی و اصالت
وجودی است که اختیار یا اراد ۀ آزاد انسان است .بدون حضور اراد ۀ آزاد  ،معنایی برای اخالق وجود نخواهد داشت.
بدون اراد ۀ آزاد  ،هیچ مفهومی بنام اختیار و آزادی وجود نخواهد داشت .بدون اراد ۀ آزاد هیچ "اخالقی" وجود نخواهد
داشت .بدون اراد ۀ آزاد  ،انسان باالتر از یک ماشین خودکار چیزی دیگری نخواهد بود .بدون اراد ۀ آزاد معنایی برای
حق یقت و زیبایی وجود نخواهد داشت .انسانها اگر از اختیار برخوردار نباشند  ،به موجودیت خود صادق نیستند .اگر
انسانها از اراد ۀ آزاد برخوردار نباشند « ،جوهر هستی» شان حقیقـتی نخواهد داشت .اگر ما آزادی در انتخاب نداشته
باشیم ،هیچ ارادۀ انسانی  ،هیچ اراده ای برای اجراء کاری  ،هیچ اراده ای برای حرکت بیشتر  ،هیچ اراده ای برای
حرکت به سمت یک هدف انتخاب شده وجود نخواهد داشت .بدون این دو عنصر نیروی زندگی «اختیار و آزادی –
م»  ،هیچ هدفی  ،هیچ امیدی  ،و آینده ای برای خود زندگی وجود نخواهد داشت! به طور خالصه  ،واقعیت آن است
که در نتیجـﮥ نبود این دو عنصر تنها داشتن پنج حس انسانی در دنیای امروز قابل قبول نیست .انکار علم از حس
ششم انسانی که باالتر از یک حس است  ،به این معنی که بُـعد آفرینشگر است و تجربـﮥ خلسه را به بشریت قبل از
حقیقت زیبایی می بخشد!
ادامه دارد
فصل دوازدهم

’- Ètre et Neon

د پاڼو شمیره :له  9تر9
افغان جرمن آنالین په درن ښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan -german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ
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