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  ديويد هوارد:نوشتۀ
  م٢٠٠٧مارچ                           نگارگر .ا .م :ترجمه از

  

  هرگزازمبارزه برضدِّ جنگ نبايد 
  احساس خستگی وماندگی کرد

  
آغاِز خوبی برای نگارِش مقالۀ سياسی نيست، چنانکه مقدمۀ مبتنی ) رايترزبالک( صحبت ازرکوِد قريحۀ نگارش

 اما،  نيزچندان خوشايند نمی باشدمفتضح ن آلود وبه خاطِر اعتراض برچهارمين سالگرِد يک جنِگ خواندرز و برپند
جنگ  .تقريبًا خاموشی نموده است نوميدی و دچار نيز صلح را ما فعاالِن حقيقت اين است که فاجعۀ عراق بسياری از

بی نتيجه گرديده  ناک و به طوِر متزايد درد مدتی بسيارطوالنی ادامه يافته و برای تبهکارانه بود که ازهمان آغاز
  .يکنواخت شده است آن خسته ُکن و بارۀ  صحبت يا نوشتن در است و

  
 ُکشتاِر بی دوامدارو اشغاِل از نامه به مديِر مسؤول وغيره نوشته شده است تا نامه های سرگشاده، صدها سرمقاله،

  .منعکس سازد انزجاِر مردم را گناهان ابراِز خشم و
 و  خودداری نمايند، داستان های ُکشتارمترقی انه های جمعيی پيشرفته ومطالعۀ رس از آنانی که نميتوانند ازمياِن ما

  چه ضرورت است؟ پس به نگارِش بيشتر روزمره ميخوانند؛ معلوليت هارا 
  نوعی اعتراف به بيهودگيی آن نيست؟ مگرکاهِش اعتراض خود

نظامی نقِش فّعال ايفاء  تحريکاِت تشويِق اکثريِت ملتهای جهان برای دست کشی از همين حاال نيزجنبِش ضدِّ جنگ در
برايش قناعت  چه کسی مانده است تا .ِاشتباه بوده است همان آغاِز خود آفتابی نموده است که جنگ از اين حقيقت را و

جانِب رای دهندگان  آخرين موج های سفاهِت يک رژيم کاوبای نيست که همين اکنون از٢٠٠٧ مگرسال داده شود؟
  ده است؟وانتخاب کنندگان ردش

  
به خانه  مارا و سربازاِن به اشغال پايان ميدهد بيرون ميايد، کرختيی خود نه اينست که کانگرس باالخره از مگر

  پس جنبِش صلح چراتسليِم خستگی های مبارزه نشود؟ برميگرداند،
  .هميشه هرگز آری بايد گفت هرگزو .معنوی ميدهد ضرورتهای اخالقی و پاُسخ به وسوسۀ خاموشی را

 از ما .ريشه دارد  ماتجاُرِب تاريخی گيرنده است که در درميان جنبِش صلح طلبان فلسفه ای جلو" هنديگر هرگز"
دوراِن  نسل های بازمانده ازد مانده ان باز هيروشيما آنانيکه ازهالوکاست و .الهام ميگيريم بزرگاِن خود نياکان و
 که ترس از  ما درس دادندبه و  خشونت های نابخشودنی بودنداشغال های درازمد ت که شاهِد قتلهای عام و بردگی،

 پا برنقِش  بايد برخيزيم وکابوِس عراق از خواب ماهرصبح با .حاشيه نشينی دراين جنبش راه ندارد گوشه گيری و
  .زناِن دليربگذاريم پای آن مردان و

  
چنانکه امريکاييان  نماندند، باز ی نازی هاگفتِن داستان های کمپ ها باز از  بازماندگاِن هالوکاست هرگزچنانکه

به   های دوصدوپنجاه سال بردگی راغمنامه نبردند و ازياد را عبورگاه های خود داستان عبورو هرگز افريقايی نژاد
چروکی ها ( نبردند ياد از َجَرياِن محاکمۀ اشکهاهرگز رادر چهارهزارمردۀ خود چنانکه چروکی ها .ما سپردند
اين  و ازجورجيای غربی بيرون راندند ی ايالِت جورجيا بودند که اروپايياِن مهاجرشده درامريکا آنان راساکناِن بومي

  ) دریــ مترجم.ناميده شده است به ناِم محاکمۀ اشک ها جانِب چروکی ها  ازادامه يافت١٨٣٠که تا  رويداد
بازنه  ازگفتِن داستاِن اين جنِگ وحشتناک هرگز درعراق بپيونديم و برادراِن خود به خواهران و حتم بايد  به طوِرما

  .درس بدهيم به بازماندگاِن خود بگوييم و  خوددرطوِل زندگانی بايد بگوييم و اين را ما امروز .ايستيم
  

 موجِب ٢٠٠٣رساِل د سه هفتۀ اوِل تجاوز در تکان دهنده است که تنها و اين ها داستانهای يک مبارزۀ انزجارآور
  .زنداِن ابوُغرَيب برهنه سازی در شکنجه ها همراه با  تخته بندی درآب وداستاِن .نظامی گرديدغيِر۶۶١۶مرِگ
هيچ کس نام های زيبای شان  و معلول گرديدند ومعيوب  و چندين صدهزارغيِرنظاميی عراقی که ُمردند  شايدداستاِن

به شموِل  ومعلوليِن ما و داستان زخميها شدندامريکايی که ُکشته  مرِد سرباِز زن و٣١٠٠داستاِن بيش از .نياموخت را
 که به تاريِخ دهم جنوری حمله بريونيورستيی مستنصريه داستاِن .نفری که دست ياپای شان قطع گرديده است ۵٠٠
  .پنجم فبروری سبِب ُکشته شدِن چهل تِن ديگرگرديد بيست و بازدر و شاگرد سبِب ُکشته شدِن هفتاد ٢٠٠٧

مارکيِت بغداد  در يک واگوِن بارکِش مرسدس بنز را٢٠٠٧فبروری ٣که به تاريخ   انتحارکننده راداستاِن آن بم گذاِر
نمازگزارانی  يک سلسله حمالت بر داستاِن .را مجروح نمود نفر سه صد بيش از ُکشت و يک صدوسی نفررا راند و

آن سلسله حمالت با حمله  و گرفته شد ن بازگناه ازايشا و شيعه هاخلعِت زندگی بدون کدام جرم يا که درمساجِد سّنی ها
برادراِن افغان  برخی از( .نفرگرديد ٨٣سبب ُکشته شدِن  و آغاز٢٠٠٣ آگست ٢٩به تاريخ  )رض( برمسجِد امام عّلی
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و  حال آنکه اين مزار به خليفۀ چهارم حضرِت علی کرم اهللا وجهه تعُلق دارد اين مسجد و که اين مزار می پندارند
  )ــمترجِم دری. اماِم هشتم شيعيان است) رض( متعلق به حضرت علی بن رضامسجِد آن 

  
  :فاشيسم بگوييم نژادپرستی و  که به رژيم های مبتنی برشاهداِن هالوکاست آموخته ايم از ما
 "ديگرهرگزنی" :بگوييم موخته ايم که برای سالح های ذرویناگاساکی آ و ماندگاِن هيروشيماباز از "ديگرهرگزنی"
 ُشفعه همان است که در(حِق ُشفعه  مبتنی بر و های اشغالگرانه عراق بايد بياموزيم که برای جنگجنِگ اينک از و

باالخره برای ايديولوژی  برای شکنجه و )مترجِم دری .حقی شف بدل شده است زباِن گفتاِر دری زبانان به شف و
هفدهم تا نزدهم مارچ  ته ازروزهای تعطيِل هف در .بگوييم" ديگرهرگزنی"موکراتيزه کردن به زوِر شمشيري دموذی
محِل زيست تان  برای اينکه مظاهراِت نزديک ترين منطقۀ .مختلِف جهان مظاهراِت ّضِد جنگ برگزارميشود درنقاِط

به آنچه رخ داده است  و تا جلو جنگ را بگيريم با ما بپيونديد و بسايِت ما مراجعه فرماييد را دريابيد به و
  "ديگرهرگزنی"بگوييم

  پايان
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