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مسئوولیت متن و شکل بدوش نوی سند ۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نوی سنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۱/۰۶/۱۱

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 هفدهم

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

فصل دوازدهم
فرهنگ جنگ در مقابل فرهنگ صلح
ما باید نگاهی به فرهنگ های شرقی و غربی بیندازیم تا دریابیم که بشر در مجموع برای تحقق صلح جهانی ،چه
تالش ها و مجاهداتی را انجام داده است .در نگاه اول ،از ابتدای تأریخ می بینیم که فرهنگ جنگ بر تکامل تمدن
ق صلح جهانی
های بشری تسلط دا شته است .از آنجا که فصل سوم چشم انداز و تالش این کتاب  ،بحث روی ُ
طر ِ
است  ،ما باید شرایط خود را در فرهنگ خود تعریف کنیم .اگرچه فرهنگ ها مانند غول های عظیمی هستند که برای
مبادالت فوری غیرقابل دسترسی اند ،اما سرعت کـُـند تأریخی شان ،آنها را به سوی تغییرات جسمی و سلوکی بسیار
کـُـند می کشاند .علی الرغم تهدیداتی که همـﮥ ما با آن روبرو ا ستیم  ،در وضعیتی که زمان یک اصل است  ،باید
اطمینان حاصل کنیم که در شرایط کنونی پروسـﮥ تکاملی فرهنگ ها  ،بار دیگر حرف زدن در بار ۀ صلح جهانی ،
بی مورد نیست .باز هم  ،این سازمان ملل متحد است که به ما امید و رزق درونی می بخشد .سازمان ملل متحد
"فرهنگ صلح" را چنین تعریف می کند" :مجموعه ای از ارزش ها  ،نگرش ها  ،شیوه های رفتاری و شیوه های
زندگی است که خشونت را رد می کنند و از درگیری بوسیلـﮥ مهار کردن علت ریشوی آن ،مشکالت را از طریق
پذیرش
گفتگو و مذاکره بین گروه ها و ملت ها  ،جلوگیری می کنند .و "فرهنگ جنگ" ممکن است "به عنوان
ِ
روش اجتناب ناپذیر برای حل منازعات بین گروهی" تعریف
روش مناسب  ،مشروع یا حداقل
خشونت و به عنوان
ِ
ِ
شود  .1اساسنامـﮥ سازمان علمی و تعلیمی سازمان ملل متحد (یونسکو) تأکید می کند" :از آنجا که جنگ ها در ذهن
انسان ها آغاز می شود  ،پس این در ذهن انسانهاست که دفاع از صلح نیز باید همانجا ساخته شود" .این عدم آگاهی
از طرق و طرز زندگی یکدیگر ،دلیل اصلی سؤ ظن و بی اعتمادی بین مردم جهان در طول تأریخ بشر بوده است
که اختالفات آنها اغلب به جنگ تبدیل شده است؛ ....اشاعـﮥ گسترد ۀ فرهنگ  ،و آموزش بشریت برای عدالت و
آزادی و صلح برای وقار انسان ضروری است و وظیفه ای مقدس محسوب می شود که همه ملت ها باید آن را با
روحیه کمک و نگرانی متقابل انجام دهند .... .بر مبنای همین دالیل است که کشورهای عضو این اساسنامه  ،با
اعتقاد به فرصت های کامل و برابر برای آموزش به همه  ،در پیگیری بی حد و حصر حقیقت عینی  ،و تبادل آزاد
نظریات و دانش موافق و مصمم اند که این راه ها را به هدف درک متقابل و شناخت صحیح تر و کاملتر از زندگی
یکدیگر وسعت دهند .در نتیجه آنها از این طریق ،سازمان آموزش  ،تعیلمی و فرهنگی سازمان ملل متحد را ایجاد
کردند ( ...بند های اساسنامه در  ۱۶نوامبر  ۱۹۴۵ ،امضا شد)

]-[U.N. International Day of Peace September 21/un.org/peace day

د پاڼو شمیره :له  1تر5
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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سازمان ملل متحد برنامـﮥ اقداماتی در مورد فرهنگ صلح را در سال ۱۹۹۹م تصویب کرد (قطعنامه ۱۹۹۸م سازمان
ملل در مورد فرهنگ صلح" ).فرهنگ صلح یک شیوۀ بنیادی برای جلوگیری از خشونت و درگیری های خشونت
آمیز و بدیل یا جایگزینی است برای فرهنگ جنگ و خشونت مبتنی بر اصل آموزش برای صلح  ،ارتقای اقـتصاد
پایدار و انکشاف دوامدار اجتماعی  ،احترام به حقوق بشر  ،برابری بین زن و مرد  ،مشارکت دیموکراتیک  ،مدارا
 ،نشر آزاد معلومات و خلع سالح" .
یکی از افراد برجسته در این تجسس ،دیوید آدامز بود که دهه ها در ایاالت متحد ۀ امریکا و در سراسر جهان کار می
کرد تا افراد زیادی را به عنوان مدافعان صلح فرهنگی دور هم جمع کند  ،و اخیرا ً به عنوان افسر یونسکو کار کرد.
ن ویسنده از میان مقاله ها و کتاب های خود  ،به کسانی که می خواهند در مطالعـﮥ صلح جهانی مزیدا ً ادامه دهند ،
موارد زیر را توصیه می کند:
3
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مانیفست  ۲۰۰۰برای فرهنگ صلح و عدم خشونت ؛ "یونسکو و فرهنگ صلح :ترویج جنبش جهانی [یونسکو
]۱۹۹۵؛ "تأریخ فرهنگ جنگ [ "4آمازون  ]۲۰۰۹ ،؛ "آتش را در آغوش بگیرید  :تخم فرهنگ صلح را بکارید "5
[آمازون  ]۲۰۱۵ ،؛ "صلح :رومان اتوپیایی [ "6آمازون ]۲۰۱۹ ،
در ذیل اقـتبـاسی از نامـﮥ زیگموند فروید به البرت آینشتاین آمده است " .اینکه چقدر وقت دیگر باید منتظر ماند تا
تمام انسان ها صلحجو شوند؟ گفتنش غیرممکن است  ،اما شاید امید ما بدان باشد که این دو عامل  -گرایش فرهنگی
انسان و ترس بنیادی از شکلی که جنگ های آینده به وجود خواهد آورد  -برای خاتمه دادن به جنگ در آیند ۀ قریب
مفید باشد  ،موهوم و خیالی نیست .اما نمی توان حدس زد که با چه روش هایی یا از چه طریقی ایجاد خواهد شد" .
[زیگموند فروید به البرت آینشتاین  -سپتمبر ( .]۱۹۳۹برای فرهنگ صلح و عدم خشونت به مانیفست ۲۰۰۰م مراجعه
کنید)
پُرواضح است  ،همانطوری که در فوق مطالعه فرمودید ،در جهان مردان و زنان سترگی بوده اند که در بار ۀ صلح
جهانی فکر می کردند .معهذا ذکر این نکته را الزم می دانم که جدا از مردان و زنان مذهبی ،اکنون ما به ندرت
شاهد تعهد جدی دسته های بزرگی از افراد برای ارزشهای اصلی "صلح و امنیت برای بشریت" هستیم .با ظهور
درخشان تکنالوژی در شرق و غرب  ،بُعد معنوی انسان پیوسته منقبض شده میرود .اصول علمی داروینی مبارزه
برای هستی یا دوام زندگی  ،تطابق با محیط طبیعی بخاطر تنازع بقا و انتخاب طبیعی  ،تمدن بشری را به طور
نامحسوسی به سمت "قاعده جنگل" سوق داده است  ،جایی که نیروی فزیکی خام حاکم است .این بُعد معنوی انسان
از طریق ادیان بود که زنجیر برده د اری او را شکست و او را از قوانین جنگل و حاکمیت اعماق دریا که ماهی
بزرگتر کوچکتر را می بلعد  ،آزاد کرد .بنابراین  ،در این شرایط وخیمی که خود را می بینیم چه کاری را می توانیم
انجام دهیم؟
خوب  ،اینجا و آنجا الیه های امید را در جنبش های اومانیسم  ،نوع دوستی ب شری  ،معنویت گرایی  ،در "جنبش
شهروندان جهان" جوانان " ،جنبش سبز" " ،یک جهان" " ،جهانی فراتر از جنگ" و "برچیدن دامنـﮥ جنگ" می توان
یافت .معهذا  ،از آنجا که تأریخ بشریت به ما نشان می دهد که بشریت دفعات کوتاه مدت صلح را تجربه کرده است
 ،اما تجربه های بشریت با جنگ های عصر معاصر مکرر بوده است .شاید به همین دلیل است که جیمز اودیا کتاب
اخیر خود را با عنوان "پرورش صلح :سفیر صلح قرن بیست ویک " نوشت .وی تأکید می کند:
 . ۱صلح و آزادی از درون
 . ۲توسعـﮥ ساحـﮥ آرامش تان
 . ۳مشغول شدن در مباحثات صلح آمیز
 . ۴نقطـﮥ پایان گذاشتن بر انتقال آالم و زخمها
 . ۵نیل به صلح از راه خالقیت و دیالوگ
 . ۶کار در راه صلح بخاطر تغییر در مجموع سیستم
 . ۷در قرن بیست و یکم سفیر صلح شوید تا رهبر تحولی شوید یا دیگران را برای تغییر رهبر بسازید 7
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- Manifesto 2000 For Culture of Peace and Nonviolence
}- UNESCO and Culture of Peace: Promoting Global Movement [UNESCO 1995
]4 - History of Culture of War” [Amazon, 2009
]5 - Embrace the Fire: Plant the Seed for a Culture of Peace” [Amazon, 2015
]6 - Peace: Utopian Novel” [Amazon, 2019
7 - O’Dea, James. Cultivating Peace: Becoming a 21st Century Peace Ambassador. Former Director, Amnesty
International. Shift Books. San Rafael, CA: Library of Congress No. 2011943614.2012
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د پاڼو شمیره :له  2تر5
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 مخ کې په ځیر و لولـﺊ

باید گفته شود که ما به ندرت یک رابطـﮥ علت و معلول منفرد را در امور انسانی یا در زندگی در مجموع پیدا کرده
می توانیم .غالبا ً همه چیز همیشه تقریبا ً چند فکتوری اند .مسائل سیاسی  ،به طور طبیعی به دلیل ماهیت شان ناشی
از عناصر چند فکتوری اند و بنابراین  ،راه حل های آنها هم مستلزم یک شیو ۀ چند فکتوری است که در باال توسط
جیمز اودیا بدان اشاره شده است  .8شک نیست که جهانی شدن تجارت و فرهنگ که بی وقفه در حال پیشروی اند
روزی مانند ساﺌـر عوامل عمده به هدف جهان واحد  ،منجر به همان هدف "نجات سیاره زمین" تبدیل خواهند شد.
حتی با تهدید اخیری که کوید  ۱۹ 9برای زندگی هر انسان ایجاد کرده  ،ممکن است به نیرویی قدرتمندتر برای سوق
دادن ملت های قدرتمند و نرمش پسند به سمت صلح جهانی گردد .در این کتاب تنها کاری که ما می توانیم انجام دهیم
این است که بحث ها  ،گفتگوها  ،کنفرانس ها را در بین جوامع و ملت ها و در بین ملت ها تشویق کنیم تا مسئله
"بقاء  ،صلح و امنیت خانواد ۀ انسانی" را به عنوان یک مسئله معاصر موجود جدی تر بگیرند و به مبارزه ادامه دهند
و برای نجات زیباترین سیار ۀ ما از همـﮥ روشها و طرق ممکنه قبل از اینکه خیلی دیر شود استفاده کند؛ ورنه امکان
دارد همه چیز برگشت ناپذیر شود! نابودی ایکولوژیکی جهان ما و تهدیدهای جنگ های اقتصادی  -سیاسی در میان
ملت ها هرگز بوسیلـﮥ یک ابر قدرت جهانی یا یک ابر قدرت قاروی قابل حل نیست ،این تنها با اعتقاد و اقدامات کل
بشریت قابل حل است .ما باید قبل از هزاران سال تالش انسانی  ،یک صلح جهانی پایدار را دریابیم ورنه دستاوردهای
بزرگ تمدن های بشری همه هیچ میشوند ! در زیر نکاتی ذکر شده است تا دربارۀ آنها فکر کنیم.
نتیجه گیری
.I
.II
.III
.IV
.V
.VI

.VII

صلح جهانی ممکن و از نظر محاسبات عددی محتمل است.
ما در مقطع زمانی ای قرار داریم که مثالش هرگز قبالً دیده نه شده است ،چانس های فراوان برای صلح
جهانی م اندگار وجود دارند
یک میکانیزمی که قبالً آزموده نشده ولی عملی به نظر می رسد همانا دستیابی به مفهوم بی طرفی دائمی
ملل است که در سازمان ملل متحد  ،ایاالت متحد ۀ آمریکا و سایر کشورها اشاعه شده است.
"بی طرفی دائمی ملل" باید مورد توجه قرار گیرد و در هر جلسـﮥ خزانی باید در آجندای کاری مجمع
عمومی سازمان ملل متحد قرار گیرد.
استقالل سیاسی و اقتصادی تمام ملل ضعیف و ناتوان در آینده باید وابسته به ملت دایما ً بی طرف شدن
باشد و توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شود و بی طرفی داﺌـمی آنها باید توسط
اعضای دائمی شورای امنیت تضمین گردد.
اگر همـﮥ ملل ناتوان و ضعیف یک به یک بی طرفی دائمی خود را طلب کنند و آن را از طریق مجمع
عمومی سازمان ملل متحد مانند تورکمنستان ( )۲۰۰۵به دست آرند و متعاقبا ً پافشاری کنند و خواستار
تأﺌـید پنج عضو دائمی شورای امنیت شوند  ،سرانجام آنها ضمانت بی طرفی داﺌـمی را دریافت خواهند
کرد .از این پس تمام ملل ضعیف و ناتوان فرصتی برای همبستگی واقعی سیاسی و اقتصادی خواهند
داشت .در پایان ِ بسیاری از این مبارزات سیاسی در سازمان ملل متحد و دیگر کنگره های منطقوی و بین
المللی و کنفرانس های صلح  ،بالخره قدرت های بزرگ سیاسی و اقتصادی سرانجام خواهند پذیرفت که ،
این یگانه راهی است که سیار ۀ زمین ما را از آفت درگیری های اتومی  ،اسلحه های کیمیاوی بایولوژیکی
و انقراض ایکولوژیکی نجات خواهد داد .قدرتهای بزرگ سرانجام در خواهند یافت که می توانند قدرت
برتر سیاسی و اقتصادی خود را علی الرغم حالت بی طرفی دائمی قدرتهای نرم حفظ کنند و سیاست درب
باز دوجانبـﮥ آنها برای تجارت متقابل بدون خطرات جنگ و درگیری های خونین رشد خواهد کرد نه
اینکه سرمایه های خود را در این کشورهای نرم و ضعیف معروض به تهدید ببینند بلکه ممکن است برای
شان سودآورتر از گذشته باشد .و آنجاست که امید میرود مجتمعات صناعتی نظامی دهه به دهه سرانجام
تجارت غیرانسانی خود را از دست بدهند.
در تحلیل فرجامین ،بیاﺌـید به یاد داشته باشیم که تالش های اسبق برای صلح جهانی  ،به عنوان مثال ،
جامعـﮥ مل ِل وودرو ویلسن  ،سازمان ملل متحد با یونسکو  ،و غیره  ،و غیره طی هفتاد و سه سال گذشته ،
مؤفقیت نسبتا ً خوبی در مهار و حتی متوقف کردن برخی از نبردهای بین المللی و جنگ های قدرت
بزرگ داشته است .اما امروز بیش از هر زمان دیگری ما با بزرگترین بحرانهایی روبرو ا ستیم که کر ۀ
خاکی زمین و بشریت تاکنون با آن روبرو بوده ا ست؛ امحای کلی توسط فاجعه های بایولوژیکی ،
کیمیاوی  ،هستوی و پایان ناگهانی محیط زیست .عالوه بر همـﮥ این تهدیدها  ،متأسفانه زمان بر علیـﮥ بقای
8

- O’Dea, James. Cultivating Peace: Becoming a 21st Century Peace Ambassador. Former Director, Amnesty
International. Shift Books. San Rafael, CA: Library of Congress No. 2011943614.2012
9 - COVID-19
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.VIII
.IX

آینده ما در حرکت است .بنابراین  ،ما باید راه ها و روش هایی را انتخ اب کنیم که از نظر زمانی مؤثر تر
بوده و از نظر فنی و عملی به احتمال زیاد قابل دستیابی باشد.
ادامه دادن تحقیق در مورد روشهای جدید و ترویج همه راهها و همه روشها برای استقرار صلح جهانی.
جهان جهانی شده باید بدون ترس از دست دادن هویت خود  ،یک فلسفه انسان گرایانه
ما همچنین در یک
ِ
جهانی داشته باشیم!
مؤ سسات و سازمانهایی که باید با آن ها تماس گرفته شود
جهان دیجیتل است که جهانی
یکی از چشمگیرترین دستاوردهای قرن بیستم و بیست و یکم  ،تکنالوژی معلوماتی
ِ
سازی را سرعت بخشیده و دروازه های "رنسانس دوم" را باز کرده است .طبق قانون مور (بنیانگذار اینـتـــل)
کمپیوترها سرعت خود را افزایش می دهند ولی انداز ۀ آنها را به صورت تصاعدی کاهش می دهند .در این دنیای
جدید علوم کمپیوتر که در یک زمان واحد هزاران کتابخانـﮥ جهان ،بشریت را به دانش فرا می خواندند " ،بیایید با
هم نزدیک شویم  ،نزدیکتر شویم  ،اینجا ده هزار سال با هم در یک نقطه جمع شده است!"  ،امروز بیلیونها نفر
کتابخانه های خود را در کف دست خود دارند! این راحتی دسترسی به دانش مطمئنا ً از همـﮥ کاالهایی که علم و
تکنالوژی به بشر هدیه داده است پیشی می گیرد .با این قدرت ها و عقل ذاتی که بشر دارد آیا این بزرگترین اهانت
به کرامت انسانی نیست که بشریت نه تواند سیار ۀ زمین را نجات دهد! آیا اعجاب آور نیست که شما می توانید با ده
ها سازمان صلح و مؤسسات ضد جنگ ارتباط برقرار کنید و در یک چشم بهم زدن با نوک انگشتان خود از عقب
کمپیوتر تان به فعالیت های ساالنـﮥ آنها بـپـیوندید! نجات بشریت و سیار ۀ زمین از به صدا در نیامدن ناقوس ر ستاخیز
برای حمله نکردن به دست خود ماست .تمام آنچه که نیاز دارد عزم و ارادۀ ما ست و مانند کودکی که وابسته به
مادرش است  ،ما را به خانه و خانواده بزرگتر وابسته می کند! هر یک ما بعنوان یک شهروند جهان مؤظف ا ستیم
که نه با شورش و تخریب بلکه با هم دست دادن و اراد ۀ خالق و سازنده اقدام به تحقق صلح جهانی و برادری انسان
در خانـﮥ واحد خود  ،سیار ۀ زمین کنیم.
" ایجاد جنبش صلح" حامیان پولی مشتمل اند بر :حرکت صلح کلیفلند  ،10گروه متحد ۀ خاص بین االدیان در امریکای
مرکزی ( 11کلیفلند) ،مطبوعات آزاد کولمبوس  ،12دیتونی ها علیه جنگ ،همین حاال  ،13کود پینک  ،14جهانی فراتر از
عدم خشونت خالق  ،17اتحا ِد بین االدیانی کنت برای آشتی
اقدام
جنگ  ،15کمیتـﮥ
صلح حزب سبز  ،16صداهایی برای ِ
ِ
ِ
21
20
19
18
نژادی و عدالت  ،حقیقت در استخدام  ،شبکـﮥ عدم تشدد کلیفلند  ،عدم تشدد شهرهای دوگانه  ،کمیتـﮥ ضد جنگ
داالس 22
ساﺌـر سازمانها برای معلومات
23
[نام ها را در پا ورقی بخوانید ]
انستیتیوت اقتصاد و صلح برای سال یازدهم اندکس صلح جهانی خود را در سال ۲۰۱۷م منتشر کرد .آنها به این
نتیجه رسیدند که  )۱ :مصرف درگیری ها تأثیر بسیار زیادی بر اقـ تصاد در سراسر جهان داشته است؛  )۲پول
بیشتری باید برای ایجاد صلح مصرف گردد .گزارش آنها در مقایسه با سال ۲۰۱۶م امیدوارانه تر بود ".این امر به
دلیل کاهش خشونت های تحت حمایت دولت  ،از جمله شکنجه و قتل های غیرقانونی  ،و کاهش میزان قتل ها صورت
گرفته است .تأثیر به تعویق افتیدن خروج نیروهای آمریكا و انگلیس از افغانستان نیز در این تحقیق احساس شده
است[ ".کلمات آیتالیک شده بوسیلـﮥ مؤلف اضافه شده اند ].آنها همچنین اظهار داشته اند که افزایش حمایت از پوپولیسم
10

- Cleveland Peace Action
)- The Inter-Religious Task Force on Central America (Cleveland
12 - Columbus Free Press
)13 - Daytonians Against War Now! (DAWN
14 - CODEPINK
15 - World BEYOND War
)16 - Green Party Peace Action Committee (GPAX
17 - Voices for Creative Nonviolence
)18 - Kent InterFaith Alliance for Racial Reconciliation and Justice (KIFA
19 -ruth in Recruitment
20 - Cleveland Nonviolence Network
21 - Twin Cities Nonviolent
22 - Dallas Anti-War Committee
23 - Peacecatayst.org; Fivebooks.com; Questia.com; Greenpeace Mov. Offices over 40 countries.
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در اروپا مربوط به وخیم شدن سطوح صلح و صفا با افزایش نابرابری در ثروت و کاهش آزادی رسانه ها و پذیرش
مردم از حقوق دیگران است .محققان عالوه بر ساﺌـ ر پارامترها  ،از شاخص های چند وجهی صلح از قبیل میزان
قتل  ،دسترسی به سالح  ،تأثیر تروریزم و تعداد پرسونل خدماتی نیرو های مسلح نظر به نفوس استفاده کرد ه اند .24
اگر مؤلف در مورد کتاب اخیر و بسیار معتبر از جان ِگتینگز " ، 25هنر شکوهمند صلح  :مسیرهای صلح در عصر
جدید جنگ  "26صحبت نکند  ،احساس ناراحتی می کندِ .گتینگز در کتاب خود  ،اعتقاد "انسانیت ریشه دار" را که
جنگ و خشونت در جین های ما است (عوامل وراثت ماست – م)  ،نقض می کند و آن را فقط یک افسانه می خواند.
او از طریق خرد پنج كتاب در مورد صلح از مسیر تأریخ چهار هزار سالـﮥ انسان  ،با آغاز از یونانیان باستان و
چینی ها تا جنگهای قریب الوقوع و نابودی محیط زیست كه کر ۀ زمین را تهدید می كند  ،بحث می كند .کتاب اول
"ایلیاد " هومر  ،کتاب دوم "هنر صلح توسط اراسموس  ،سومین کتاب"از زندگی قوت های مسلح بگویید  ،" 27نوشته
لیو تولستوی  "،فرا تر از جنگ " 28نوشته داگالس فرای  ،و" مقابله با بمب " 29توسط الرنس ویتـنر .30
"در میان كتابهای منتخب وی  ،کتابِ ایلیا ِد هومر ،پشتوانه مشكوكی از صلح دارد ،و ساﺌـر تراژیدی نویسان و هر
چهار مؤ رخ یونانی در مورد جنگ به جای صلح می نوشتند  ،فقط «کمیدی نویس – م» اریستوفان  31به اندازه كافی
خشمگین بود تا ستایش کامل صلح را برای انسان عادی ارائه دهد ".پان -یونانیسم قرن چهارم قبل از میالد هیچ
استداللی جدی برای استفاده یا سؤ استفاده از آن ارائه نمی دهد .به قول منتقد  ،ا ین کتاب با نامگذاری" :هنر باشکوه
احتراز کردن یا به حداقل رساندن اثرات مخرب جنگ" دقیق تر می بود32 ".
طرح فلسفی امانوئل کانت «به صلح همیشگی» .ترجـمـﮥ همفری  ،تد .شرکت طباعتی هکت  ،اینک ۱۹۴۱ ،م  ،در
کتاب  ۲۰۱۰من " ،یک خانه  ،یک خانواده  ،یک آینده" مورد بحث قرار گرفته است 33 .و کتاب های بهترتر در
مورد صلح جهانی « 34لینک در پاورقی – م»
ادامه دارد
فصل سیزدهم
نقش کوید –  ۱۹در دهــﮥ ۲۰۲۰
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- BBC.com > world -40118188
25 - John Gittings
26 - The Glorious Art of Peace: Paths to Peace in a New Age of War
27 - Tell of Army Life
28 - Beyond War
29 - Confronting the Bomb
30 - Gittings, John “The Glorious Art of Peace: Paths to Peace in a New Age of War Oxford University Press.
Dec. 2018.
31 - Aristophane s
32 - A. Soames 4 Star Review. (Politic & Society - Conflicts & War), 2020.
33 - Ditto. [4] – Zikria, BA. One home, One Family, One Future. Author House, IN, USA; 2010.
34 - goodreads.com
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