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"آنهایی که طرفدار صلح هستند باید پرسش های بسیار سخت را بپرسند که چه نوو
نهادها و تجربه ها ترویج کننده صلح هستند؛ به همین ترتیب ،آنها باید بیشتر افراد را
تشویق به این نمایند که خشونت به ندرت اهداف بلند را که طرفداران جنگ ادعوای
آن ارزش ها را میکنند ،بدست آورده میتواند .این کتاب یک آغاز بسویار خووب از دو
جهت میباشد ،اول اینکه تشریح مینماید احساسات صلح قابل سوتایش اسوت ،اموا
بدون شواهد و استدالل دقیق این همه فقط یک احساس بیش نمی باشد".
جیفیری میران
نویسنده "جنایات جنگی مواد مخدر" :نتایج منع قراردادن و آزادسازی ،از A
الی .Z
دانشکده اقتصاد ،دانشگاه هاروارد
"دروغ دیرینه -که کشته شدن برای کشور تان شیرین و شایسوته اسوت -در اینجوا بوا
پاسخ قاطع مواجوه میشوود .ایون شویرین و شایسوته نیسوت کوه اطفوال را در عوراق
بمباردمان کرد ،نه هم مردن در بمب کنار جاده که توسوط پودران آنهوا گتاشوته شوده
است ،نه هم طرفداری از جنگ به عنوان پاکسازی ،آورنده خوشبختی و یا هوم خوود
را تقویت نمودن .افراد ضد آزادی یا لیبرالیسم از "جوزف دی مسوتری" الوی "دیویود
بروکس" که در خصوص این موارد استدالل می نماینود ،در اینجوا بوه عنووان جنوگ
طلبان آشکار میشوند .نویسندگی و ویراستاری عالی تام پالمر یک صوفحه جدیود و
قریب الوقو را برای آهنگران ،ماهی گیران و دیگر بوازیگران در تبادلوه صولح ایجواد
میکند؛ بدون کدام طرح پیش نویس و یا هم جاری نمودن خون از ریه هوای فاسود و
خراب.
دیاردیری مککلوسکی
نویسنده وقار بورژوازی
استاد برجسته اقتصاد ،تاریخ ،انگلیسی و ارتباطات ،دانشگاه الینویس
شیکاگو
استاد تاریخ اقتصاد در دانشگاه گوتنبرگ ،سویدن
"این یک کتاب بسیار مهم است که به گونه موفقانه آرزوی صلح را با مفکوره هوای
بسیار عملی و زمینی یکجا میسازد تا چگونه صلح را بدست آورده و از آن حفاظت
نماییم .صلح ،دوستی و آزادی باید توسط همه کسانی که در آرزوی کاهش جنوگ
هستند ،بدون درنظرداشت مفکوره سیاسی ،مورد مطالعه قرار بگیرد".
دیوید بوز
نویسنده "ذهن آزادیخواه"
معاون ریاست اجرایی انستیتوت کاتو

"آدم اسمیت ،فیلسوف و پدر علم اقتصاد مینویسد کوه بورای رونوق و توسوعه یوک
جامعه سه شرط بیشتر اساسی است :صولح ،مالیوات آسوان و همچنوان مودیریت
همدیگر پتیر بر اساس عدالت .کتواب "صولح ،دوسوتی و آزادی" مجموعوه ای از
مقاالت جالب و عالی می باشد که نشان میدهد چرا صلح عنصور نخسوت و غیور
قابل اجتناب این گفته ها است ،و چگونه نبود آن مالیات را افوزایش داده و عودالت
را تهدید می نماید .نویسنده این کتاب با منطق متقاعد کننده و بور اسواس شوواهد
استدالل میکند که یک دولت متخاصم و یا جنگجو هرگز نمیتواند یک دولوت آزاد
بماند".
لورانس اچ .وایت
نویسنده" ،برخورد مفکوره های اقتصاد"
عضو دانشکده اقتصاد ،دانشگاه جورج میسون
"صلح ،دوسوتی و آزادی" اندوختوه هوای متخصصوین اقتصوادی ،علووم سیاسوی،
تاریخ ،فلسفه ،روانشناسی و دیگر بخش های را جمع آوری کرده است کوه پدیوده
مغلق "صلح" و "جنوگ" را تشوریح نمایود .توام پوالمر بوه حیور یوک ویراسوتار و
ً
نویسنده ،یک کتابی را تولید نموده است که واقعا بوی نظیور و موفوق اسوت .دقیوق
بودن و واضح نوشته شدن این کتاب شایسوتگی ایون را دارد کوه توسوط مخواطبین
زیادی مورد مطالعه قرار بگیرد .اگر درس های این کتواب در قورن گتشوته فهمیوده
میشد ،جهان از اینقدر خشونت ،خونریزی ،رنج کشیدن و بدبختی در هوراس موی
بود.
پاسکال سالن
نویسنده ،لیبرالیسم
دانشکده اقتصاد ،دانشگاه پاریس-داوفین
چارلس تیلی ،جامعه شناس مشهور میگوید که "جنوگ دولوت هوا را و دولوت هوا
جنگ را بوجود می آورند ".این جمله کوچک نشان دهنده عقالنیت همه حرف هوا
میباشد و این که چرا یک شخص آزادی دوست ،به جز از حالت دفا خودی ،باید
با استفاده قوه زور و مخرب دولت ها مخالفت کند.
پیتر کورلد کلیتگارد
دانشکده علوم سیاسی
دانشگاه کوپن هاگن
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دیدگاه ناشر

موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ) (AELSOیک موسسه غیر دولتوی،
غیر انتفاعی ،غیر سیاسی و غیر وابسوته اسوت کوه توسوط جمعوی از متخصصوین افغوانی و
دانشمندان شناخته شده بین المللی علوم حقوقی و اقتصادی در دسامبر سال  4113میالدی
ً
رسما ایجاد گردیده است.
موسسه ) (AELSOاز بدو ایجاد خود الی اکنون منحیر یکوی از نهواد هوای پیشوتاز
اکادمیک و روشنفکری توانسته است با راه اندازی برنامه های مختلف علمی ،چاپ و نشور
کتب ،تولید برنامه های علمی رادیویی و تحقیقات پیرامون معرفی علمی ارزش های جامعوه
باز ،چون حقوق بشر ،حاکمیت قانون ،اقتصاد بازار ،حکومت داری خوب ،تورویج فرهنوگ
صلح و همدیگر پتیری ،مبارزه با افراطیت و سایر مباحر علمی کوه میتوانود اندیشوه هوای
شهروندان افغانستان را به طرف جهانی شودن و در خووبتر از ارزش هوای جامعوه بواز در
چوکات دین مقدس اسالم داشته باشد فعالیت های قابل مالحظه یی را انجام داده است.
به سلسله ترجمه و نشر کتب و مقاالت علمی پیرامون معرفی علمی ارزش هوای جامعوه
باز و زیر ساختار های حقوقی و اسالمی آن در افغانستان؛ اینک کتاب حاضور را کوه تحوت
عنوان "صلح ،دوسوتی و آزادی" موی باشود و توسوط دوکتوور توام جوی .پوالمر کوه یکوی از
دانشمندان برجسته و مدافع واقعی ارزش های جامعه باز در سطح جهان به شمارمیروند و
موسسه ( )AELSOنیز افتخار دارد که آقای پالمر را در جمع یکوی از اعضوای موسوس و
بورد رهبری خود دارد ،و در همکاری با جمعی از سایر دانشمندان برجسته تحقیق و تحریور
شده است؛ را به زبان دری ترجمه نموده و برای ارتقای سوطح علموی شوهروندان افغانسوتان
ً
خصوصا آنانیکه بیشتر می خواهند بر علیه جنگ بی ایستند و بورای آوردن صولح سرتاسوری
فعالیت نمایند و صدا بلند کنند چاپ و نشر می نماییم.
کتاب صلح ،دوستی و آزادی در کشور های مختلف دنیا ترجمه و نشور گردیوده اسوت و
ً
مقاالت این کتاب خصوصا در افغانستان برای ما کمک می کند تا رابطه عمیق میوان آزادی و
صلح را در نماییم و بر علیه جنگ و عواقوب نواگوار آن راه حول هوای منطقوی و علموی را
بدانیم و بر علیه جنگ با شیوه های منطقی بی ایستیم.
تمامی مقاالت این کتاب براساس رشتههای اقتصاد ،علوم سیاسی ،تاریخ ،حقوق ،جامعوه
شناسی ،روانشناسی ،فلسفه و اخالق و همچنان شعر و ادبیات تحریر شده اسوت کوه میتوانود
نقش موثری را برای ما در در بیشتر و خوبتر از مفاهیم جنگ ،صلح و آزادی داشته باشد.
ترجمه و نشر این کتاب در شرایط فعلی افغانستان کاری اسوت نهایوت مفیود و ارزنوده،
چون افغانستان در جمله کشور های پسا منازعه است و این کتاب می تواند برای شوهروندان
أ
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کشور گامی باشد تا خوبتر در نمایند که چگونه در مقابل گروه هوای افراطوی بوی ایسوتند،
برای ترویج صلح و ارزش های آزادی با چه شیوه ای فعالیت نمایند و چگونه مانع جنگ هوا
و منازعات مسلحانه و غیر مسلحانه توسط تجارت و معامالت آزاد تجارتی شوند.
در حقیقت این کتاب می تواند در افغانستان یک نقش ارزنده و موثری را در آوردن تغییور
مثبت و ایجاد یک صلح سرتاسری بجای جنگ داشته باشود و مون مطموین هسوتم کوه هور
مستفید شونده و خواننده این کتاب به نوبه خود در آینده می تواند یوک فعوال صولح و آزادی
باشد و با در نظرداشت تحقیقات علمی و راهنمایی های که در این کتاب انجام شوده اسوت
حتی می تواند یک فعال صلح و آزادی در سطح جهان باشد.
ما به این باور هستیم که ترجمه و نشر چنین کتب علمی و سایر ارزش های مدرن جوامع
بشری چون حقوق بشر ،حاکمیت قانون ،حکومت داری خوب ،صلح و همودیگر پوتیری و
دیگر ارزش های جامعه باز در ارتقای دانش اختصاصی و عمومی عالقمندان مطالعه نقوش
مهمی را برای گتار به سوی یک جامعه مرفه ایفا مینماید.
از اینکه قرار است این کتاب نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمامی جوامع فارسی زبوان
چاپ و نشر گردد در ویرایش آن سعی شده است تا از واژه های ساده زبان دری استفاده شود
و امیدواریم به همکاری خوانندگان گرامی در چواپ هوای بعودی آن نقیصوه هوای کوه اگور
موجود باشد را رفع نماییم.
جا دارد از تموامی همکواران ام در موسسوه مطالعوات اقتصوادی و حقووقی افغانسوتان و
همچنان از کمک و همکاری های مستدام شبکه اطلس و شبکهء برای یک جامعه باز کوه در
ترجمه و چاپ این کتاب ما را همکاری نمودند ،اظهار سپاس و قدردانی نماییم.
با استعانت از ذات حق؛ موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانسوتان )(AELSO
مصمم است تا سلسله ترجمه ،چاپ و نشر کتب و نشرات علمی خود را به زبان هوای ملوی
افغانستان ادامه بدهد و نقش خود را در ارتقای دانش علموی هموطنوان و فارسوی زبانوان در
سطح جهان ایفا نماید.
به امید یک افغانستان مستقل ،آباد ،شکوفا ،مترقی و عاری از هر نو تبعیض و خشونت.
و من الله التوفیق
محمد خالد رامزی
رئیس اجرائیه موسسه )(AELSO
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مقدمه

،

"مردم باید نفرت کردن را بیاموزند ،و اگرر
آنان میتوانند نفرت کردن را بیاموزند ،بر آنران
دوسررد دانررتن را نیررا میترروانیم بیرراموزانیم،
چونک دوستی بیشتر بگون طبیعی وارد قلر
انسان ها میشود نسبد ب حالد بررکک آن"
 نیلسون ماندیالجنگ به مردم نفرت کوردن را موی آموزانود .نفورت کوردن از دشومنان .نفورت کوردن از
همسایگان .نفرت کردن از کسانیکه متفاوت هستند .صلح به مردم اجازه میدهد توا دوسوت
بدارند .تا دشمنان را به دوستان خویش مبدل سازند .تا جنگ و منازعه را جاگزین همکواری
نمایند .تا نفرت را جاگزین دوستی و رفاقت نمایند.
چه چیزی صلح را ترویج میکند؟ شواهد نشان میدهند کوه :آزادی .چوه چیوزی آزادی را
تضعیف میکند؟ شواهد همچنان نشان میدهند که :جنگ.
مقاالت موجود در این کتواب ارائوه کننوده شوواهد و اسوتدالل هوا در خصووص صولح
ً
میباشند .نویسندگان ،صلح را نه صرفا به عنوان یک ایده اخالقوی و یوا هوم هودف مطلووب
ً
تقویت میکنند ،بلکه آنرا یک هدف فوق العاده عملی میدانند .اکثرا فعاالن حووزه صولح بوه
این فکر بوده اند که کافی است برای صلح آواز بلند نمووده و جنوگ را محکووم کورد ،بودون
درنظرداشت این که چگونه نهاد های ترویج کننده صلح بوده و دلسرد کننده جنگ میباشند و
همچنان بدون انجام تحقیق در باره شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و روانشناسی بورای
صلح .آنان شاید درباره چگونگی جنگ مخالفت ابراز نمایند ،بدون درنظرداشت اینکه علت
جنگ ها چیست و اینکه به این علت ها رسیدگی صورت بگیرد .صلح یک رویای غیرعملی
نیست و نه هم چیزی است که برای رسیدن به آن باید رفاه ،پیشرفت و یا هم آزادی را قربوانی
کرد .در حقیقت صلح ،آزادی ،رفاه و پیشرفت پهلوی هم به پیش میروند.
مقواالت ایون کتواب بخواطر ایجواد تجدیود نظور در اذهوان میباشوند .ایون مقواالت بووا
درنظرداشت تاریخ روشن ،حقایق اقتصوادی ،روانشناسوی تجربوی ،علووم سیاسوی ،منطوق
سختگیرانه و همچنان هنر و زیبا شناسی تخیلی تحریر یافته است .اگر قرار باشد که قلب هوا
در نیابت با صلح با هم پیوند بخورد ،باید از طریق ذهن پیوند داده شوند.
ت

مقدمه
نویسوندگان در کتواب "صولح ،دوسوتی و آزادی" بور اسواس نظوم و ترتیوب رشوته هووای
روانشانسی ،اقتصاد ،علووم سیاسوی ،تواریخ ،حقووق ،جامعوه شناسوی ،فلسوفه اخالقوی و
همچنان شعر ،ادبیات و زیبا شناسی برگزیده شده اند .این همه ،نقش مهم را در فهم بهتور از
جنگ و صلح به ما کمک میکند .هر مقاله ای از این کتاب برای مطالعه سودمند است .ایون
مقاالت را با هر گونه نظمی که بخواهیم مورد مطالعه قرار داده میتوانیم .بسیاری از مقواالت
عملی بوده و بسیاری آنها نوشته های جدی میباشد که ضرورت به پانویس و منوابع ندارنود.
درکل هدف این است که مسائل مهوم را در دسوترس بخوش بزرگوی از خواننودگان بوا ارائوه
استدالل ها و شواهد قرار دهیم تا توانسته باشیم ارتباط عمیوق میوان آزادی و صولح را نشوان
بدهیم( .در نوشته ها نسبت به دوستی به شکل عادی ،تمرکز بواالی صولح و آزادی صوورت
گرفته است؛ صلح و آزادی چیزی هایی هستند که برای آن افراد می تواند بوه شوکل سوازمان
یافته تالش کند ،درحالیکه دوستی چیزی است که هر انسان در قلب خود میتواند آنرا بگونوه
خودی بدست آورد .در نتیجه ،تمرکز بیشتر مقاالت باالی نهاد ها و ایدیولوژی های جنوگ و
صلح میباشد ،با این امید که صلح انتخاب گردد ،نفرت کاهش یافته و دوستی امکوان پوتیر
گردد).
کتاب "صلح ،دوستی و آزادی :با همکاری شبکه اطلس و شبکه دانشجویان بورای آزادی
به نشر رسیده است .هردو سازمان ها در حوزه های کاری شان جهانی بوده و در هر قواره ای
از جهان همکاران و برنامه هایی دارند .آنها به نهاد های دولتی وابسته نیسوتند و بورای ارزش
های جهانی فعالیت می کنند .آنها هیچ نو دستور کاری را به جزء از صلح ،آزادی مساویانه
و عدالت مساویانه در برابر قانون ترویج نمیکنند .شبکه اطلوس و دانشوجویان بورای آزادی،
نهاد هایی را جستجو و حمایت مینمایند کوه بورای تحقوق پوتیری صولح ،آزادی و عودالت،
وضع محدودیت های قانونی بر دولت ها ،آزادی بیان و عقیده ،حق مالکیت عادالنه ،تحمل
پتیری برای رفتار صلح جویانه و تجارت و بازار آزاد فعالیت می نمایند .مقاالت ایون کتواب
نشان میدهند که چگونه نظریه های "لیبرالیسم کالسیک" (و یا "لیبرالیسم سازی" در بسویاری
کشور ها) همسو بوده و یکدیگر را تقویت میکنند .مقواالت کتواب صولح ،دوسوتی و آزادی
یک مشارکت خوب برای مطالعات صلح از چشم انداز تفکرات لیبرال هوا (یوا لیبورال هوای
کالسیک) میباشد؛ یک عرفی که در باره حفاظت از همکاری های داوطلبانه انسوان هوا موی
باشد.
ریشه های این عرف در تاریخ بشریت می باشد .این عرف و سنت در نوشته هوای سواج
الو تسی از چین ،رهبران بزرگ دینی و همچنان حقوق دانان ،فالسوفه و سیاسوتمداران بوزرگ
که فضیلت و عقل را بر خشونت و زور تائید کرده اند ،قابل تشخیص است .قسمیکه تولیوس
سیسیرو در کتاب معروف خود "در وظایف" مینویسد:
ث
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در
"همه انسان ها باید این یک هدف را داشته باشند که منفعت هور فورد و منفعوت هموه ،
کل باید یک نو باشد .اگر کسی آن را به خود متکی کند ،تمام مقاربت انسانی حل خواهود
شد .عالوه بر این ،اگر طبیعت ایجاب کند که یک فرد باید منافع دیگوران را در نظور بگیورد-
هرکسی که باشد صرف بخاطر اینکه انسان است -پس بر اساس هموین طبیعوت ،آنچوه کوه
برای همه سودمند باشد یک چیزی مشتر است .اگر چنین چیزی حقیقوت اسوت پوس موا
همه مقید به همدیگر و یک قانون طبیعت هستیم؛ و اگر این هم حقیت دارد پس ما بوه یقوین
توسط قانون طبیعت از هر نو عمل خشونت آمیز در برابر دیگر افراد منع شده ایم".
این کتاب درباره اجتناب کردن از خشونت است .ایون کتواب در خصووص بودیل هوای
صلح آمیز "زور" است .این درباره همکاری داوطلبانه است .این کتاب برای فعواالن صولح و
آزادی در همه جا اختصاص یافته است .من امیداور هستم کوه جوانوان اموروز ،زمانیکوه در
صلح و آزادی به پیری رسیدند ،همچنان جهان را در صلح ،عدالت و آزادی بیشتر تر کنند؛
به گونه ای که آنان خود دریافته اند .برای کسانیکه چنین اهداف بر سر دارند ،معلومات ایون
کتاب بسیار سودمند خواهد بود.
تام جی .پالمر
نایروبی ،کینیا
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صلح یک انتخاب است

توسط تام جی .پالمر | By Tom G. Palmer

طبیعت جنگ چگونه است؟ آیا یک ویژگی غیر قابل انعطاف پتیر زندگی بشر است؟ آیا
جنگ توجیه شده است ،و اگر بلی ،پس تحت چه شرایط؟ تاثیرات جنگ باالی اخالقیات و
آزادی چه هستند؟
"یک صلح جهانی و همیشگی در صدر فهرسد هم برنام ها قرار دارد ،ک هرگا بوجود
نخواهد آمد اما ایرن موورود در وصرورات و خیرای هرای فالسرف و یرا هرم در سرین هرای
کالقمندان خیرخواه وجود دارد .درحالیک این حقیقد هنوز نیا وجود دارد کر جنرد دارای
حماقد ها و وباهی زیادی اسد ،اما امیدواری بیشتری از پیشرفد کقل و برهان وجود دارد؛
پ اگر چیای امیداور کننده ای وجود دارد ،باید برای آن هم امکانات مرورد آزمرایق قررار
1
بگیرد" .جیم مدیسن
جنگ ها به خودی خود اتفاق نمیافتند .آنها همانند گردباد ها و یا شهاب سنگ نیستند،
و نه هم فقط به این دلیل که می توانند بسیار مخرب باشند .یکی از علوت هوای بسویار مهوم
این است که گردباد ها و شهاب سنگ ها نتیجه تفکر و انتخاب انسان ها نیستند؛ درحالیکوه
جنگ است .ایدیولوژی هایی وجود دارند که جنگ را ترویج میکنند .سیاست هوایی وجوود
دارند که احتمال اتفاق افتادن جنگ را بیشتر میسازند .و این ایدیولوژی هوا و سیاسوت هوا را
میتوانیم مورد بررسی ،مقایسه و بحر عقالنی قرار بدهیم .یک شخص میتواند فکر کنود کوه
همه بشر طرفدار صلح است ،اما این شخص میتواند دچار اشتباه باشد .منازعوه و خشوونت
در هسته اصلی بسیاری از ایدیولوژی ها وجود دارد .هرچند که طرفداران آن در مکوان هوای
عمومی میگویند که با جنگ مخالفت نموده و طرفدار صلح هستند ،اما از سیاست های کوه
آنان دفا میکنند ،به احتمال بسیار زیاد وضعیت های منازعه آمیز را به جنگ مبدل میسوازد.
همانگونه که جیمز مدیسن ،یکی از چهره های برجسته روشنفکری آمریکا و نویسونده پویش
0
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قدم قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا مینویسد" ،جنگ بوه حودی حماقوت و تبواهی را در
خود دارد که ما باید هر آنچه در اختیار داریم ،برای کاهش آن به خرج بدهیم".
ً
در خصوص جنگ چه میتوان گفت که آیا این در باره ایون موضوو قوبال پرداختوه نشوده
ً
است؟ من صرفا کلمه "جنگ" را در گوگل جستجو نمودم و در  23ثانیه پاسوخ هوای ذیول را
دریافت نمودم" :در حدود  099.111.111پاسخ را دریافت نمودم" در حدود  49ثانیه بوه
زبان انگلیسی  99111.111مطلب ،در  91ثانبه در حدود  02.111.11مطلب به زبوان
فرانسوی ،در  92ثانبه در حدود  9.991111مطلب به زبان جرمنی ،در  92ثانیه در حدود
 00.311.111مطلب به زبان چینایی دریافت گردیود .در بواره جنوگ بیشوتر از ایون چوه
میتواند اضافه گردد؟
چیزهایی با اهمیت تر از جنگ را میتوانیم اضافه نماییم .استدالل های بیشتر را میتووانیم
به حیر مباحثه به معرفی بگیریم .چنانچه مدیسن پیشنهاد میکند"،برای پیشرفت اسوتدالل،
باید امید بیشتری داشت".
جنگ خشونت سازمان یافته بشر است
تعریف معمول لغت نامه یی جنگ چنین است "یک حالت منازعه مسلحانه میوان ملوت
های مختلف و یا دولت ها و یا هم در میان ملت و دولوت" .مثوال چنوین حالوت هوا را هوم
میتوانیم بگوییم :جنگی که میان اتریش و ایتالیا رخ داده بود "جنگ انجام شده میان اتریش و
ایتالیا" .استفاده کلمه جنگ نیز میتواند بگونه مشابه و یا هم اسوتعاری باشود؛ بودین ترتیوب،
"فالن شخص در جنگ با همسایه های خود بود" ویا "حکومت ،جنگ در برابر موواد مخودر
را آغاز کرد" .استفاده مقدماتی کلمه جنگ ،به خصوص در این کتاب ،منسوب به جنگ های
تمام عیار نظامی میان دولت ها است( .چنانچه گفته شد "جنگ در برابور موواد مخودر" نیوز
دربرگیرنده جنگ تمام عیار نظامی است اما به گونه معمول ایون دسوتور دولوت هوا در برابور
قاچاقبران مواد مخدر و مصرف کنندگان ،و همچنوان درمیوان توزیوع کننودگان موواد مخودر
میباشد ،تا اینکه جنگ در میان دولت ها باشد).
در "منازعه مسلحانه" مشخص است کوه از قووه زور بورای نوابودی اسوتفاده میشوود .در
جنگ ،مردم میمیرند .اما در حقیقت آنان نمیمیرند ،بلکه توسط دیگر افراد به قتول میرسوند.
جنگ و استفاده از قوه نظامی هردو دربرگیرنده کشوتار افوراد اسوت .نظامیوان مورد و زن ایون
حقیقت را میدانند .اما سیاستمداران اغلب میخواهند از آن دوری نمایند .مادیلینی البرایت،2
سفیر ایاالت متحده آمریکا در سازمان ملل متحد و وزیر خارجه آمریکا بوه گونوه واضوح از
جنرال لولین ال .پاول پرسید " ،ضرورت داشتن قوه نظامی برتر کوه شوما هموواره در بواره آن
صحبت میکنید ،چیست که ما نمیتوانیم از آن استفاده کنیم؟".
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جنرال پاول در کتاب خاطرات خود مینویسد" ،مون فکور میکوردم کوه میتووانم آنوریسوم
ً
داشته باشم" .البرایت در عمومی از استفاده قوه نظامی صرفا به عنوان یک ابزار برای دولوت
برای فرستادن برنامه های دولتی برای جانب مقابل داشت .اما جنرال پاول تشوریح نموود کوه
"قوه های نظامی  ،GIs3سربازان بازیچه نبودند که در هرنوو بوازی هوای جهوانی فرسوتاده
شوند" و همچنان افزود "ما نباید سربازان نظامی را به جایی اعزام نمواییم توا زمانیکوه هودف
مشخص سیاسی نداشته باشیم" .به حیر یک نظامی ،جنرال پاول میدانست که با استفاده از
قوه نظامی ،مهره های شطرنج و یا سربازان مصنوعی ازبین نه میروند بلکه انسان های واقعی
کشته خواهند شد.
ً
من دقیقا به یاد دارم که چند سال قبل با دریاساالر متقاعد جینی الروگ نشسوته و دربواره
استفاده از قوه و یا گزینه زور صحبت مینمودیم .وی بسیار به صورت واضوح تشوریح نموود"
هدف استفاده از قوه نظامی این است که دشمن را کشته و توانایی آنان را برای ضرر رسوانیدن
به خود ازبین ببریم .ما هرگز پل نمیسازیم تا اینکه هدف ما عبور دادن تانوک هوا از سور آن
نباشد .ما نمیدانیم چگونه افراد  2ساله را خواندن و نوشتن بیاموزانیم .موا نمیتووانیم موردم را
درباره قانون و دموکراسی آموزش دهیم .ما تنها دشومن را بوه قتول رسوانیده و توانوایی ضورر
ً
رساندن آنان را به خود ازبین میبریم .و زمانیکه شما واقعا میخواستید افراد را به قتل برسوانید
و چیزی را از بین ببرید ،ما را فرا بخوانید ،در غیر آن نه" .رفتن به سوی جنگ به معنی به قتول
رسانیدن انسان ها است .کسانیکه تمایل صوحبت کوردن دربواره آن را ندارنود ،بطوور عمووم
کسانی هستند که از نزدیک این همه را باید به چشم ببینند.
کسانیکه جنگ را به چشم دیده اند در باره آن متفاوت فکر میکنند نسبت به استادان علوم
سیاسی مانند مادیلینی البرایت ،مقام پیشین آمریکایی که در مظهر عام و بسویار مشوتاقانه از
بمباردمان عراق دفا نمود ،که سبب کشته شدن بسیاری افراد بی گناه گردید .در یک تجموع
عمومی در ایاالت متحده آمریکا که در باره جنگ با عراق برگزار شده بود ،خوانم البرایوت از
سوی یک شهروند به چالش کشیده شد .این شهروند گفت "ما نباید با خون موردم عوراق بوه
صدام حسین پیام ارسال کنیم" و افزود "اگر شما میخواهید با صدام حسین معاملوه کنیود ،بوا
خود صدام معامله کنید ،نه با مردم عراقی" .اما پاسخ البرایت بسیار آشکار بود:
"آنچه ما انجام میدهیم بخاطری است که شما شب به راحتی بخوابیود .موا از کواری کوه
انجام میدهیم بسیار افتخار می کنیم .ما بهترین ملت در جهوان هسوتیم ،و آنچوه موا انجوام
میدهیم به حیر یک دولت مهم و ضروری انجام میدهیم ،با این هودف کوه جهوان را بورای
اطفال و نواده های خود و کشور هایی که از قوانین پیروی میکنند ،مصئون بسازیم".
البرایت و همکاران اش ،برای رسیدن به هدف "ملت ضروری" و "مصئون ساختن جهوان
برای اطفال و نواده های ما" از بمباردمان عراق و تحمیل نمودن تحوریم کوه باعور از دسوت
رفتن قابل توجه زندگی افراد گردید ،دفوا نمودنود .خوانم البرایوت و همکواران اش چوانس
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تهاجم باالی عراق را بدست نه آوردند ،اما این تهاجم توسط جانشین آنهوا ،جوورج بووش و
اداره وی انجام شد ،اما آنها حمایت شوان را از عمول احمقانوه مخورب و گوران قیموت اداره
جورج بوش اعالم نمودند .آیا این تصامیم توجیه شده بودند؟ در حقیقت ،آنهوا قابول توجیوه
نیستند .آنها بار مسئولیت مورد ضرورت برای پرونده خود بوجوود نوه آوردنود .هویچ شوواهد
معتبر در مورد اینکه عراق سالح کشتار جمعی توسعه میدهود ،وجوود نودارد کوه در حودود
چهل و پنج دقیقه فرمان حمله صادر گردید و همچنان هیچ نو شوواهدی وجوود نودارد کوه
رژ یم عراق در حمالت تروریستی یازدهم سپتمبر سال  4110میالدی باالی ایواالت متحوده
دست داشته باشد .تنها ادعا هایی از سوی مقامات رسومی صوورت گرفوت کوه بیوان کننوده
چنین دخالت ها بود.
هزینه این همه حمالت چه بودند؟ رقم دقیق در مورد تلفات عراقی ها دشوار اسوت و در
این باره اختالف نظرها وجود دارد ،اما بر عالوه آن ،در حدود ده ها هزار جنگجویوان عراقوی
در تهاجم آمریکا بر عراق کشته شدند و همچنان هزاران سرباز آمریکوایی ،انگلویس و دیگور
متحدین در این نبرد کشته شدند و ده ها هزار دیگر زخم برداشوتند .دسوتکم ،در میوان سوال
های  4119الی  4100میالدی  002.123فرد ملکی بگونه خشونت آمیز کشته شودند ،کوه
اکثریت تلفات ظالمانه و وحشت نا در نتیجه جنگ های داخلی و مبارزه بر سور قودرت،
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از اثر تهاجم و اشغال آمریکا در عراق رخ داد.
این حمالت چقدر هزینه مالی داشته است؟ تنها حکومت ایاالت متحوده آمریکوا بورای
هزینه جنگ های عراق و افغانستان حدود  4تریلیوون دالور آمریکوایی قرضوه گرفتوه اسوت.
مجموعه جنگ های افغانستان و عراق با درنظر داشت شرایط ارزش فعلی که بگونه محافظوه
5
کارانه تخمین زده می شود ،حدود بیشتر از  2تریلیون دالر آمریکایی تخمین زده شده است.
انگستان و دیگر کشور ها نیز مبلغ قابل توجهی از ثروت مادی را به مصورف رسوانیده انود و
ً
زیرساخت های عراق در این درگیری شدیدا آسیب دیده است.
چه زمانی ،اگر گاهی امکان پذیر باشد ،جنگ قابل توجیه است؟
تعداد اندکی از مردم به این باور هستند که رفتن به سووی جنوگ-کشوتن افوراد -بخواطر
"ملتی که وجود اش ضروری است" قابل توجیه است؛ همانگونه که خوانم البرایوت حمایوت
کرد(هرچند تعدادی از افراد شاید از چنین موقف حمایت کنند) .اما بیاییود در موورد قضویه
دقیق تر صحبت نماییم .اگر جنگی انجام شود "تا جهان را بورای اطفوال و نوواده هوای خوود
مصئون بسازیم" آیا قابل توجیه است؟ برای پاسخ دادن به ایون پرسوش ،موجودیوت حقوایق
بسیار ضروری میباشد" :چه پیش فرض وجود دارد که امروزه کشتن افراد ،دیگران را در آینوده
مصئون خواهد ساخت؟" ممکن چنین کشتن ها در آینده ما را مصئون بسازد ،اموا هنووز هوم
باید شواهد بسیار مستحکم ثابت شود توا از رفوتن بوه جنوگ حمایوت صوورت بگیورد .اموا
طرفداران جنگ در داخل حکومت آمریکا و عراق به این شواهد مستحکم نه پرداختند.
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عرف بسیار دیرینه در خصوص داوری درباره عدالت جنوگ ،در زموان آغواز و همچنوان
سلو جنگ وجود دارد .توجیه کردن رفتن به سوی جنگ در التوین "" jus ad bellum
نامیده شده و سلو جنگ را " " jus in belloمی نامند .این دو موضو اغلب بوه عنووان
موضوعات جداگانه دانسته میشوند .آیا جنگ قابل توجیه است و آیا سلو روی دست گرفته
شده برای انجام جنگ قابل توجیه است؟ بسیاری از حقوق دانان و فالسفه سرشناس در ایون
باره استدالل و بحر نموده اند که چه چیزی میتواند رفتن به سووی جنوگ را توجیوه کنود ،و
زمانیکه جنگ آغاز گردید ،آیا محدودیت های اخالقی و قانونی برای اسوتفاده از زور وجوود
دارد ،و اگر وجود دارند ،چه هستند.
آیا امکان دارد تا یک طرف ،جنگ را بخاطر دفا از ارزش ها و قوانین دولت خوود آغواز
کند ،و یا برای "ملتی که وجود اش ضروری است" ،و یوا اکتسواب سورزمین هوا و منوابع بوا
ارزش ،و یا هم برای دفا از منافع و نجات زندگی شهروندان کشور خوود؟ عوالوه بور ایون،
زمانیکه جنگ آغاز گردید ،آیا کسی میتواند تنها جنگجویان مسلح را در میودان نبورد از بوین
شده را به قتل برساند ،و یا هم میتواند خانواده های سوربازان
ببرد ،یا میتواند زندانیان دستگیر ً
به شمول اطفال شان را (که احتماال در آینده خود جنگجو شوند) به قتول برسواند؟ بوه مورور
زمان ،محدودیت های بیشتری در خصوص موارد جنگی وضع گردیده و اصول ،کنوانسویون
ها و معاهدات گوناگون برای تنظیم رفتار جنگ تاسیس شده است.
همهی این مبحر ها را یکجا نموده ،آنرا به عنوان "قوانین جنگ" و "تیوری جنگ عادالنه"
میشناسند .هرچند " " jus in belloو یا قانونی بودن اداره جنگ ،مربوط به این میشود که
آیا جنگ قابل توجیه شناخته شده است و یا خیر ،اما رویکرد معیاری اینست که اگور جنوگ
قابل توجیه باشد و بخاطر یک دلیل عادالنه صورت میگیرد ،پوس وسوایل الزم بورای انجوام
موفقیت آمیز خود را نیز توجیه می کنند.
اما برای کسانیکه توجیه بیشتر به عدالت و سلو قانونمند دارند ،رویکرد هوای سونتی و
عرفی به درستی نمیتوانند به این موارد بپردازنود کوه رفوتن بوه جنوگ "" jus ad bellum
قابل توجیه است .چنانچه رابرت هولمس به گونه قاطعانه در کتاب خود تحت عنوان "در باره
جنگ و اخالقیات" 6استدالل میکند که " ،ختم جنگ نمیتواند ابزار را توجیه کند بلکوه قابول
قبول بودن ابزار (به شمول خسارات و تلفات که یک بخش طبیعوی حالوت جنوگ میباشود)
همراه با قابل قبول بودن دیگور ضوروریات " " jus adbellumاسوت کوه پایوان جنوگ را
ً
توجیه میکند .در جنگ تنها "بدکاران و ستمگران" کشته نمیشوند بلکه افراد کامال بیگناه نیوز
در جمع"خسارات جانبی" جنگ قرار میگیرند .اگر کشتن افراد و ازبین بردن چیوز هوایی کوه
نیاز به زنده ماندن دارند ،قابل توجیه نباشد ،پس روند –جنگ -نیز قابل توجیه نیست .در این
صورت " ،توجیه نمودن آغاز جنگ ،نیازمند اطمینان حاصل نموودن ابوزار از زموان آغواز توا
اخیر است .در اینجا دو اقدام جداگانه برای آغاز جنگ و انتخاب معانی اجراء جنوگ وجوود
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ندارد ....هرگز کسی بدون توجیه ابزارهای که توسط آن جنگ را به پیش می برنود ،نمیتوانود
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جنگ خود را توجیه کند".
هنگام جنگ ،از لحاظ اخالقی بسیار غیر مسئوالنه خواهد بود که تنها به اهداف ظاهری
جنگ توجه گردد ،چه دوباره گرفتن قلمرو تاریخی ،یا دفا از افتخارات ،ایجواد اعتبوار و یوا
دیگر اهداف باشد؛ و درنظر نگرفتن اینکه جنگ چه در پی خواهد داشت .چنانکوه هوولمس
ً
تاکید میکند" ،جنگ ذاتا خشونت سازمان یافته ،عمدی ،و دلیل قتول و تبواهی سیسوتماتیک
است .چه ابزار آن استفاده از بمب هسته یی و یا هم تیور و کموان باشود ،ایون یوک حقیقوت
8
است".
من حدود ده سال قبل با این موضو زمانی روبرو شودم کوه در کشوور جنوگ زده عوراق
وظیفه انجام میدادم و برای اشترا در یک کنفرانس به کانادا سفر نمودم .یک اشترا کننوده
کنفرانس برای من گفت که متاثر است کانادا عضو "ائتالف داوطلبانه" برای تهاجم بور عوراق
نگردید که این ائتالف باعر سرنگونی حکومت صدام حسین و حوزب بعثوی و قتول صودام
گردید .من برایش گفتم که باید خرسند باشد که حکومت شان در این رابطه سنجش نموده و
ً
انتخاب نمودند که عضو تهاجم و اشغال عراق نشوند .بعدا در این کنفرانس درباره سخنرانی
دو افسر تازه استخدام شده عراقی صحبت نمودم که میگفتند بورای شوان هودایت داده شوده
است تا با قرار دادن "دستگاه هوای انفجواری پیشورفته" ،9زنودانیان دسوتگیر شوده را بوه قتول
برسانند و همچنان یک مقام بلند پایه حکومتی این کشور با شلیک نمودن باالی یوک اسویر،
موقف حکومت شان را نمایان ساخت .دستگاه هوای انفجواری پیشورفته در آن زموان سوبب
کشته شدن تعداد زیادی از جنگجویان و افراد غیرنظامی میگردید( .من نمیدانم کوه آیوا ایون
ً
داستان حقیقت دارد و یا خیر .من صرفا از طریق گزارش های که مردم عوراق عوین صوحبت
برایم میگفتند ،اطال یافته بودم ).شخصی کوه مشوتاقانه خواهوان عضوویت کانوادا در ایون
ائتالف حمله بر عراق بود ،شگفت زده شده و دچار وحشت شده بود و تقاضا داشوت کوه در
این خصوص کاری باید صورت بگیرد .من برایش گفتم که قبل از تصمیم گیری بورای رفوتن
به سوی جنگ ،باید پیامدهای آنرا نیز درنظر گرفت .ایون چیزهوایی هسوتند کوه در جریوان
ً
جنگ رخ میدهند .تائید و حمایت از جنگ و بعودا شوگفت زده شودن از خشوونت ،خوون
ریزی و رفتار غیر قانونی احتمالی ،نشان دهنده عدم در دقیق از جنگ است.
جنگ نه تنها منجر به تلفات ناخواسته می شود که به نوعی در زمان تصمیم گیری جنوگ
به آن توجه نمی شود ،بلکه شخصیت انسان ها را نیز تغییر میدهد .در این حالوت ،نوه تنهوا
جنگجویان بلکه غیر نظامیان نیز دایره اخالقی خود را فراموش میکنند .جوی کلین کوه یوک
گزارشگر مورد احتورام روزناموه توایمز ” “Times Magazineاسوت و حوامی رئویس
جمهور اوباما می باشد در یک برنامه تلویزیونی در حمایت از حکومت اوباما برای اسوتفاده
از طیاره های بی سرنشین به شدت چنین اظهار نظر میکرد:
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"اگر از آن سوء استفاده شود ،که احتمال سوء استفاده بسیار زیاد وجود دارد درصوورتیکه
افراد نادرست در رهبری دولت باشند .اما :خط پایان فقط همین است-اطفوال  2سواله کوی
ها کشته میشوند؟ آنچه ما انجام می دهیم تنها محدود کردن این احتمال است که  2ساله ها
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توسط اقدامات بی رحمانه تروریستی کشته شوند".
تصور چنین مدافعه از کشتن اطفال  2ساله بسیار دشوار است ،اما صوحبت هوای آقوای
کلین با بسیار بی تفاوتی بود .حتی افراد روشنفکر نیز در زمان دفوا از حالوت جنوگ دایوره
اخالقی خود را از دست میدهند.
موجودیت پیش فرض و استدالل بر علیه جنگ در همه جا ضروری میباشد .برای آغاز و
یا درگیر شدن در جنگ ،اثبات شوواهد ضوروری اسوت .و بورای دریافوت برائوت بوه چنوین
شواهد ،موجودیت دالیل قوی الزمی میباشد .بسویاری هوا اسوتدالل میکننود کوه موا هرگوز
نمیتوانیم دالیل کافی را پیشکش نماییم .اما عده دیگر استدالل میکنند که جنگ دفا خودی
و یا هم جنگ پیشگیرانه علیه یک تهدید واقعی با ارائه شوواهد ،قابول توجیوه اسوت .در هور
حالت ،آغاز حالت خصومت آمیز نیازمند شوواهد قواطع اسوت و همچنوان جنوگ تنهوا در
حالت دفا خودی میتوانود صوورت بگیورد؛ و هرگوز بخواطر بدسوت آوردن و یوا تصواحب
"افتخار" و یا "اعتبار" نمیتواند قابل توجیه باشد .اما اگر هنوز هم کسی در ایون بواره مطمئوین
نیست ،پس منطق دریافت برائت و شواهد این را الزم میسازد تا افراد بر علیه رفوتن بوه سووی
جنگ باشند .در این میان هیچ خط میانه ،بی طرفی ،و احتمال در باره جنگ وجوود نودارد.
یک شخص یا طرفدار جنگ است و یا هم علیه جنگ .دو انتخاب وجود دارد :طرفدار و یوا
علیه جنگ.
جنگ ،سالمتی دولت است
"جند سالمتی دولد اسرد .ایرن امرر بر طرور خودکرار نیروهرای مقاومرد را بسروی
یکپارچگی در سراسر جامع حرکد می دهد ،همچنان گروه های اقلید و افرادی کر دارای
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ح ملی نیستند را برای همکاری پرنور و اطاکد از دولد وادار میسازد ".رندولف بورنی
جنگ در هر چرخش خود قانون را به چالش میکشاند و حاکمیت قوانون را تحوت تواثیر
قرار میدهد .همچنان قدرت را متمرکز به بخش اجرایی دولت میسازد .جنگ همچنوان بورای
توجیه کردن سوء استفاده از قدرت زمینه سازی میکند .موجودیت دستگاه های جاسوسوی و
نظارت کننده عظیم و مشکو بودن باالی کارکرد قانونی از موارد مهم چنین حالوت اسوت.
چنین دستگاه ها تا چند سال قبل نیز به دیده شک و تردید نگریسته میشدند؛ اما اکنوون هموه
ای آنها تحت عنوان "جنگ در برابر تروریسم" توجیه شده اند.
جنگ ،قدرت و توانایی استفاده از قوه قهری دولت ها را افزایش میدهد .با هر بار جنوگ،
قدرت های جدید به میان میاید که عقب راندن آنان نیازمند زموان و توالش فوراوان اسوت ،و
1

صلح یک انتخاب است
درصورتیکه امکان عقب راندن دوباره آنان وجود داشته باشد .همانند دیگر انوا بحوران هوا،
جنگ چرخ را در حرکت میاورد که باعر میشود قدرت دولت ها از حالت اولیه اش افوزایش
یابد ،هرچند طرف ها در پایان عقب نشینی خواهند نمود اما قودرت افوزایش یافتوه آنوان بوه
ندرت کاهش میابد.
رابرت هگس ،به حیر تاریخ نویس اقتصادی میگوید که دولت ها در پاسخ بوه "بحوران
ها" به ویژه جنگ و تنزل ،رشد میکنند " :با آغاز بحران ،دولت ها محدوده اقتودار خوود را در
خصوص تصمیم گیری اقتصادی افزایش میدهند" .وی میافزاید " رکود ناشی از بحران ناقص
میباشد و دولت ها را به طور دائم به اندازه ای بزرگتر میسازد که قبول از بحوران هرگوز چنوین
نبوده باشد 12".جنگ راه را برای کار اجباری (در چارچوب خدمت سربازی) ،مالیه پردازی،
ضبط کاالها و اجناس ،جیره دهی و سوسیالیسم هموار میکند .مواردی چون سوازمان هوای
جدید ،قدرت های جدید ،مالیات جدید با ادعای نیاز برای "پیروزی جنگ"" ،شکست دادن
دشمن" و "مصئون سازی ملت" ،توجیه پتیر میشود .جنگ همچنان دولت گرایی و نژادگرایی
را به میان میاورد .و همچنان جنگ ،مالیات و بدهی را نیز درپی دارد .آقوای تومواس پوین بوه
گونه واضح شرح میدهد که:
"در کشور ها ،جنگ محصول مشتر همه کسانی است که در تقسیم و مصرف پول عامه
شریک هستند .این هنر تسخیر خانه ها است :هدف این همه افزایش درآمد دولت اسوت؛ و
از آنجا که درآمد بدون مالیات نمی تواند افزایش یابد ،یک تظاهر برای هز ینه ها باید سواخته
شود .یکی از ناظرین در بررسی تاریخ حکومت انگلیس بیان میدارد کوه هودف نهوایی ایون
حکومت جنگ ها و مالیات بوده است؛ مالیات برای تامین امور جنگ افزایش نمییابد بلکه
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جنگ ها برای افزایش مالیات انجام میشوند.
هیچ چیزی نمیتواند همانند جنگ ،توجیه کننده بوار سونگین مالیوات بواالی موردم باشود.
تاریخ حکومتها نشان داده است که بهترین توجیه قابل قبول برای مالیات ،جنگ بوده است.
در زمان جنگ ،انتقاد به عنوان عمل خائنانه ،شکست پتیر و غیر قوانونی شوناخته میشوود.
آزادیهای مدنی شهروندان محدود و باالی آن سانسور وضع شده ،روزنامهها مسدود میگردند
و همچنان جاسوسی باالی شهروندان مجاز میگردد .شهروندان طورف مقابول دشومن عنووان
شده در مواردی آزار و اذیت شده بازداشت و اخراج میشوند و یا هم به قتل میرسند.
ً
اخیرا ،جنگ پاسخگویی حکومت را تضعیف میکند و به رهبران اجازه میدهد که برناموه
های شخصی خود را با نام "برآورده کردن برنامه هوای کشووری" روی دسوت بگیرنود .بورای
نخبگان سیاسی ابزارهایی را فراهم میسازد که قدرت خود را مستحکم ساخته ،توجه عاموه را
از شکست های داخلی خویش منحرف ساخته و افکار عمومی را برای رهبران فعلوی متحود
سازد .ویلیم شکسپیر بطور نمایشنامه تاثیرات جنگ را در یک نقش خوویش بیوان میکنود،14
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صلح ،دوستی و آزادی
زمانیکه پادشاه کهن سال ،فرزند خوود را فورا میخوانود و فوائود اردوکشوی خوارجی را بورای
مستحکم ساختن قدرت به وی بیان میکند:
و تمامی دوستان من ،که تو باید از آن خود کنی،
نیشها و دندانهایشان
بتازگی کشیده شده است.
کنش های بیرحمانه همینان بود
که در آغاز مرا به پیش راند
و از قدرت همینان بود
که همواره هراسان بودم
از این که نگون سار آیم:
وچاره را در این دیدم
که آنان را گردن زنم؛
و اینک برآنم
که بسیاری را به سوی سرزمین قدس برانم
مبادا آرام و خفتن و غنودن آنان را
برآن دارد تا حکومتم را
از نزدیک درنگرند.
از همین رو ،هنری من ،شیوه تو این باشد
که این گیچ سران بی ثبات را
با نبردهایی بیرونی مشغول داری
تا نبرد ،که از این جا به بیرون کشانده شده است
یاد روزهای پیشین را
15

از خاطرشان بزداید.
ً
دقیقا این جمله "که این گیچ سران بی ثبات را با نبردهایی بیرونی مشغول داری" یکوی از
ویژگی های به خصوص دولتداری است .چنین چیزی مختص به شرق و یا غورب ،شومال و
3

صلح یک انتخاب است
یا جنوب ،دموکراسی و یا استبداد نمیشود.این یکی از ابزار های قدرت است؛ و اکثر اوقوات
کارا هم میباشد.
چه کسی پاسخگو است؟
خشونت سازمان یافته حقوق بشری دارای هزینه هوای عظویم بور زنودگی ،آزادی و رفواه
میباشد .به ندرت میتوان یک بار عقالنی برای توجیه چنین چیوزی بدسوت آورد .و همچنوان
عدالت پس از جنگ به ندرت وجود میداشته باشد .بازندگان تنبیوه مویشووند ،اموا برنودگان
هرگز بخاطر آنچه باالی قربانیان انجام داده اند ،پاسخگو دربرابر عدالت نمیباشوند .چنوین
چیزی از گتشته های بسیار دور ادامه داشته اسوت .یکوی از قهرمانوان حکوموت مشوروطه،
فیلسوف و سناتور روم کاتوی جوان ،جولیوس سزار یکی از معروف تورین قواتلین را بخواطر
جنایات جنگی در یک صحنه به یاد ماندنی در سناء روم سرزنش کورد ،کوه توسوط پلوتوار
مورخ نویس چنین توضیح داده شده است:
سزار تا اکنون درگیر با بسیاری از ملت ها بوده و آنها را در معرض خطور بوزرگ قورار داده
است .عالوه بر دیگر موارد ،گفته میشود که در حدود  911هزار جرمن ها را در زموان آتوش
بس به قتل رسانیده است .که به همین اساس ،برخی از دوستان او مجلس سونا را بوه سووی
شکرگزاری تشویق نمودند؛ اما کاتو اعالم کرد که سزار باید بدست کسانی سپرده شود که بوا
آنان رفتار غیر عادالنه صورت گرفته است؛ و جرم را اینگونه جبوران نمووده و نفورین موردم را
باالی شهر نه آورند .وی همچنان اظهار داشت که باید از خداوند سپاسگزار بوود کوه کشوور
نجات یافت و بخاطر حماقت و دیوانگی یک جنرال ،انتقوام گیوری از هموه ارتوش صوورت
16
نگرفت.
بدون تردید باید گفت که سزار نه دستگیر شد و نه هم به بازماندگان قتل عام سپرده شود.
این خانواده ها هیچ فرصتی برای مجازات سوزار بورای کشوتار خوانواده هایشوان بدسوت نوه
آوردند .در حقیقت ،سزار با افتخار بسیار زیاد ،سوء استفاده های خوود را در کتواب "جنوگ
های گالی" 17به رخ دیگران کشیده اسوت .وی در بواره راه انودازی حملوه غافلگیرانوه بواالی
اردوگاه آلمانی ها (خود را شخص سوم قرار داده) نوشته است؛ پس از دستگیر نموودن رهبور
قبیله آلمانی که برای گفتگوی صلح آمده بود ،سزار حمله غافلگیرانه باالی مردم آنهوا انجوام
داد ،و هنگامی که سربازان مردان غیر آماده را قتل عام می نمودند ،زنان و پسران به هر طورف
فرار نمودند؛ سزار برای تعقیب آنان سواره نظام را فرستاد .جرمن ها هنگام شنیدن سر و صدا
عقب خود را نگاه کردند که خانواده های شان کشته میشدند .زمانیکه آنان سالح های خوود
را گتاشتند و از کمپ ها فرار نموده وبه محل ماز و راین رسیدند ،از عدم موفقیت پودر شوان
در فرار مایوس میشدند؛ تعداد زیادی از هموطنان آنان کشته شدند ،شماری شوان از تورس،
خستگی و خشونت خود را به رودخانه انداخته و رهایی یافتند .سوربازان موا پوس از هشودار
01

صلح ،دوستی و آزادی
یک جنگ بسیار بزرگ به دشمنان که تعداد شان در حدود  291،111میرسید ،بوه اردوگواه
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خود بازگشته و همه ای آنان سالم بودند به جزء تعداد کمی از آنها که زخمی شده بودند.
چه تعداد افراد امروز به یاد دارد که ژولیوس سزار ،تنهوا در یوک روز بوه تعوداد صودها و
هزارها تن را قصابی کرد؟ تنها فیلسوف و سناتور کواتو وی را بخواطر جورم هوایش سورزنش
ً
نمود که بعدا بخاطر این عمل جان خود را از دست داد.
پیگرد قانونی بخاطر جرایم جنگ جهانی دوم ایجاد گردیود ،اموا بوه سووء رفتوار جرموی
سیاستمداران و سربازان قدرت های پیروز به ویژه اتحاد جماهر شووروی و همچنوان دولوت
های چینی (کوئینگ تانگ و کمونیست) توجه کمی صورت گرفت .هیچ توجوه ای بوه سووء
رفتار جنایی توسط سیاستمداران یا سوربازان قودرت هوای پیوروز ،بوه و یوژه اتحواد جمواهیر
شوروی ،دولت های چینی (کوئینگ تانگ و کمونیست) صوورت نگرفوت .ایواالت متحوده
ً
آمریکا و انگلستان اخیرا برخی از کیفر رسانی را انجام داد اما بوه نودرت کشوتار زنودانیان را
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مورد پیگرد قرار دادند.
جنگ یک خشونت بشری سازمان یافته اسوت .جنوگ ویرانگور بووده ،سوازنده نیسوت؛
آورنده مرگ بوده ،زندگی نیست؛ و همچنان دوست برای قودرت غیرقابول پاسوخگو اسوت،
دشمن آزادی می باشد.
هزاران سال پیش ،یک شاعر ناشناخته درباره رقابت اشوعار هوومر و هسوید ،20دو شواعر
بنیادین تمدن غرب ،نوشته است .هوومر نویسونده اشوعار نابهنگوام جنوگ (ایلیواد ،داسوتان
حماسی منسوب به هومر) است ،و هسید نویسنده اشعار "کار و روزها" 21اسوت کوه توصویه
میکند چگونه یک زندگی سازنده و با فضیلت داشته باشیم .این شعر که درباره این دو شواعر
نوشته شده است کار یک نابغه میباشد؛ شعر هر دو شاعر نقل قول شده است ،یک جملوه از
شعر شاعر اول و اخیر آن با شعر شاعر دوم میباشد .این نشان میدهد که گفتوار هوومر بسویار
روزمره بوده و گفتار هسید بسیار شکوهمند بوده است .همچنان یکی از داستان های ایون دو
شاعر چنین نقل قول شده است.
تمام یونانیان در یک محفل برای تاج گتاری هوومر فراخوانوده شوده بودنود .اموا پادشواه
پائئیدیس از هردو شاعر خواست که بهترین بخش از اشعار خود را بخوانند .بنابراین ،هسوید
یک شعر خود را کوه دربواره تحمول پوتیری و کشوت و محصوول گورفتن بوود ،بوه خووانش
گرفت"هنگامی ثریاها ،22دختران اطلس ،آغاز به بلند مرتبه شدن کردنود ،آغواز بوه برداشوت
محصول کردند ،و آغاز به خیش زنی کردند"...
ً
بعدا هومر یک شعر خود را که در خصوص جالل جنگ بود ،به خوانش گرفت " سپر بوا
سپر و سکان با سکان ،و هر مرد با هم قطار خود ،و سر مرد با حلقهای پای اسبها به تماس
می شود زمانیکه آنها سر خود را خم میکنند"
00
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پس از مقایسه نمودن دو شعر ،مردمان یونوان ،هوومر را توا پایوان جموالت اش تحسوین
کردند و تقاضا نمودند که وی به عنوان برنده شناخته شود .اما پادشاه تواج را بوه هموس داد و
تاکید کرد ،شخصی که مردم را به صلح و کشاورزی دعوت کورده اسوت بایود برنوده باشود،
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بجای شخصی که مردم را به زندگی کردن در جنگ و کشتار دعوت میکند.
اکنون زمان تجلیل از فضایل صلح ،همکواری و صونعت ،تجوارت و بازرگوانی ،علوم و
دانش ،دوستی و زیبایی ،آزادی و عدالت است و همچنان زمان پشت سور گتاشوتن گناهوان
جنگ ،برخورد و تباهی ،غارت و مصادره ،سانسور و خفقان ،نفرت و وحشت ،اجبوار و بوی
قانونی است .در جهان مدرن و جهان صلح و افزایش آسایش ،قیمت انسان های که بشور بوه
سوی پیروی صلح دعوت میکنند ،باید بلند برود بجوای کسوانیکه انسوان هوا را بوه جنوگ و
کشتار دعوت میکنند.
آزادی و صلح
آزادی و صلح .این چیزی است که لیبرال ها پیشنهاد میکنند .آزادی و صولح دو موضوو
انتخابی است .این دو ،میلیارد ها انسان را از فقور و بودبختی نجوات داده و در حوال نجوات
دادن هستند .انتخاب برای آزادی و صلح ،انتخاب مناسب برای هر مورد و زن عاقول اسوت.
برای کسانیکه صلح را ایجاد و با آن معامله میکند ،شجاعت وجود دارد؛ هیجان وجود دارد،
جسووارت وجووود دارد؛ عظمووت وجووود دارد و حتووی شووکوفایی وجووود دارد ،و ارزش ایوون
شجاعت ،هیجان ،جسارت ،عظمت بسیار باالتری است نسبت بوه تصوویر هوای تحریوف
شده ای که توسط طرفداران جنگ ارائوه شوده اسوت .کوارآفرینی ،آسوایش ،جامعوه مودنی،
دوستی ،دست آورد ،سودمندی ،هنر ،دانش ،زیبایی ،خانواده ،رضایتمندی ،قناعت ،خوشی
را میتوان با صلح بدست آورد و یا هم با جنگ ازبین برد.
بنجامین کانستس ،نو یسنده بزرگ لیبرالیسم کالسیک ،چندین سال پیش بوه کسوانی کوه
از"خستگی" صلح شکایت دارند و مشتاق خصوومت ،درگیوری و خشوونت هسوتند ،چنوین
پاسخ ارائه کرده است،
آیا ما برای این هستیم که جاده های رسیدن به شهرت شما را با جسود هوای مورده خوود
بسازیم؟ شما برای مبارزه کردن نابغه هستید :این چه سود برای ما دارد؟ شما از ناکوارگی در
صلح خسته شده اید .چرا خستگی شما برای ما نگران کننده باشد؟
پس از جنگ و کشتار بسیار زیاد در تاریخ بشر ،اکنون زمان این اسوت کوه جوایزه بورای
کسانی داده شود که از صلح و کشاورزی پیروی میکنند ،بجای کسانیکه دعوت به جنوگ و
کشتار میکنند.
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کاهش جنگ و مفاهیم طبیعت بشری
توسط استیون پنکر| By Steven Pinker

باور کردن این مسئل بسیار دنوار اسد ،اما وقود جند در حای کاهق یافتن اسد .چ
نواهد و چ استدالی هایی برای چنرین واقعیرد قابرل ووجر وجرود دارد؟ اسرتیون پنکرر از
خانواده جان استون ،استاد دانشکده روانشناسی در دانشگاه هاروارد اسد .وی در براره زبران
و معرفد وحقیق نموده اسد و برای نشرری هرایی ماننرد نیویراری ورایما ،ورایم ،جمهروری
خواهان جدید نویسندگی می نماید و همچنان نویسنده هشد کتاب از جمل "غریاه زبران"،
"چگونگی کارکرد ذهن"" ،حروف و قواکد"" ،وخت سریاه"" ،انبانرد هرای اندیشر " و کتراب
جدید "فرنتگان بهتر طبیعد ما :چرا خشوند کاهق یافت اسد" ،میباند.
به نظر میرسد که جنگ در حال کاهش یافتن است .وضوعیت تواریخی اموور دولوت هوا
نشان میدهد که پس از نیمه دوم قرن بیست و یکم و پس از جنگ جهانی دوم ،قودرت هوای
بزرگ و کشور های توسعه یافته در کل به ندرت در مقابل همدیگر در میدان های نبورد دیوده
شده اند 24.برخالف پیش بینی های کارشناسوان ،ایواالت متحوده آمریکوا و اتحواد جمواهر
شوروی جنگ جهانی سوم را آغاز نکردند ،و نه هم قدرت های بزرگ ،پوس از پایوان جنوگ
کوریا در سال  ،0309در مقابل هم جنگیده اند .پس از یک دوره  911ساله که در آن کشوور
های اروپای شرقی در هر یک سال دو جنگ را آغاز میکردند ،آنان پس از سوال  0320هویچ
جنگی را آغاز نکرده اند .و همچنان  21کشور غنی در سراسر جهان با همدیگر جنوگ هوای
مسلحانه انجام نداده اند .با تعجب ،پس از پایان جنوگ سورد در سوال  ،0323جنوگ هوای
مختلف در سراسر جهان کاهش یافته است 25.جنگ ها در میان دولت ها بسیار نادر گردیده
است ،و اما جنگ های داخلی که در محدوده زمانی دهوه هوای  0391الوی  0331افوزایش
یافته بودند ،نیز شمار آن اکنون کاهش یافته است .ارقام جهانی کشوته شودگان جنوگ هوای
داخلی و میان ایالتی از  911نفر در هور  011هوزار نفور جمعیوت جهوان در جریوان جنوگ
جهانی دوم ،به حدود  91نفر در جریان جنگ کوریا پایین آمده است که این رقم در جریوان
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سال های  0311الی  0321به کمتر از  0رسیده و در قرن بیست و یکم میالدی رقم کمتور از
 0را نشان میدهد.
چقدر این شواهد کاهش جنگ را ما باید جدی درنظور بگیوریم؟ آیوا ایون اتفواق آمواری
همانند قماربازی خوش چانس بودن را نشان میدهد که اطمینان کامول در آن وجوود نودارد؟
آیا این شمارش مصنوعی میباشد که در آن هزینه های انسانی جنگ محاسبه شده است؟ آیوا
این یک تعطیل موقت در چرخه بی رحم است -آرامش قبل از طوفوان اسوت -و یوا جنگول
بیش از حد رشد کرده که در انتظار پرتاب سیگار روشن است؟ با اطمینان کامل هیچ کسوی
نمیتواند به این پرسش ها ،پاسخ بدهد .در این مقاله ،بوه ایون پرسوش هوا بور اسواس ذات و
طبیعت بشر خواهیم پرداخت.
ً
تعدادی از نظریه پردازان مشکو هستند که احتماال جنگ در حال کاهش یافتن باشود،
و آنان میگویند که طبیعت انسان تغییر نکرده است ،و بر این اساس ما همچنان بوه تموایالت
ذاتی به خشونت که بگونه دوامدار در تاریخ ادامه داشته است ،متکی هسوتیم .شوواهدی بوه
اندازه کافی در باره گرایش های تهاجمی ذاتی موجود است :ما میتوانیم این تجاوز همگوانی
را در میان همه حیوانات و جهان خشونت آمیز جامعه بشری مشاهده نماییم ،که شامل قتول،
تجاوز جنسی ،خشونت های خانوادگی ،شورش ،یورش ،و دشمنی میباشند .عالوه بور ایون،
دلیل قوی برای باور کردن وجوود دارد کوه برخوی ژن هوا ،هورموون هوا ،مودارهای مغوزی و
فشارهای انتخابی به شکل خشونت در گونه های ما تکامل یافته است 26.تنها با دو نسل کوه
پس از سال های  0320به بزرگسالی رسیده اند ،نمیتواننود ایون فشوارها را معکووس کورده و
نتایج چندین میلیون ساله تکامل انسوانی را از بوین ببرنود .پوس براسواس ایون اسوتدالل ،از
آنجائیکه انگیزه های بیولوژیکی در خصوص خشونت ازبین نه رفته است هر فاصوله زموانی
صلح آمیز ،موقتی میباشد .کسانی که اعتقاد دارند که کاهش جنوگ بوه جوز از یوک حالوت
مصنوعی و یا چانس خوش بیشتر نیست ،اغلب به رومانتیک ،آرمانگرا و یا خیال پرداز بودن
متهم هستند .در حقیقت ،تعدادی کمی از روستایان این استدالل را قبول کورده انود و انکوار
می کنند که طبیعت انسان در وهله نخسوت ،بوه سومت خشوونت حرکوت موی کنود ،آنوان
میگویند ،این بونوبوهای برهنه (شامپانزه ها) با نرونهای همدلی ما را به طور طبیعی به سوی
صلح هدایت میکنند.
من باور ندارم که شامپانزه ها باشیم ،اما من باورمند هستم که کاهش جنگ یک حقیقت
است .به عنوان کسی که در رده رئالیست های هابزی قرار میگیورم ،مون در جایگواه مناسوبی
حضور دارم تا استدالل نمایم که کاهش در جنگ سازگار بوا دیودگاه طبیعوت (ذات) انسوان
است .در کتاب "تخته سیاه" ،27استدالل نموده ام که ذهن ما با انتخواب ذاتوی شوکل گرفتوه
است که عالوه بر دیگر صفات ،شامل حرص ،ترس ،انتقام ،خشم ،جنایتکاری ،قبیله گرایی
و خودباوری است که به تنهایی و با ترکیب دیگر عوامل می تواند گونه هوای موا را بوه سووی
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خشونت تحریک کند .با این حال ،من باز هم استدالل خواهم کورد کوه ایون دیودگاه موبهم
ً
ً
طبیعت انسان ،کامال سازگار با تعبیر کاهش جنگ بوه عنووان یوک رشود واقعوی و احتمواال
پایدار در تاریخ بشر است.
چهار استدالل برای اینکه چرا کاهش جنگ سازگار باا مفهاوم واقاگ گرایاناه طبیعات
انسان است:
 .0رویدادهای غیر عادی اتفاق افتاده است
کاهش میزان و یا هم در بعضی موارد موجودیت دسته هوای خواص خشوونت بوه هویچ
عنوانی در تاریخ بشر غیر معمولی نیست .در کتواب مون تحوت عنووان " فرشوته هوای بهتور
طبیعت ما" و کتاب "تاریخچه زور" 28ده ها موارد ذکر شده اند .چند نمونه آن قرار ذیل است:
ً
 ارقام کشته شدگان در اثر جنگ در میان اجتماعات قبیله ای انارشیستی حدودا پنج
برابر بیشتر از دولت های امروزی بوده است.
 قربانی کردن انسان ها یکی از رسوم معمول در میوان تمودن هوای اولیوه بوه شومار
میرفت که اکنون ازبین رفته است.
 تنها در فاصله زمانی میان قرون وسطی و قرن بیستم مویالدی ،میوزان آدم کشوی در
اروپا به حداقل  90برابر رسیده بود.
 پس از یک انقالب بشردوستانه که در نیموه دوم قورن هجودهم اتفواق افتواد ،هموه
کشورهای بزرگ غربی ،استفاده از شکنجه را به عنوان یک نو مجازات مجورمین،
لغو نمودند.
 کشور های اروپایی بیش از صدها جرایم بزرگ را در کتاب های خود داشتند که از
جمله جرم های نابخشیدنی به شمار میرفتند مانند دزدی نمودن گیاه کلم و انتقواد
کردن از باغ های سلطنتی .در آغاز قرن هجودهم مویالدی مجوازات اعودام بورای
خیانت کاران و جنایت های خشونت آمیز محفوظ گردید و در قرن بیستم میالدی
همه کشور های غربی اعدام را لغو کردند به جزء ایاالت متحده آمریکا .حتوی در
ایاالت متحده آمریکا ،از میان  01ایالت 01 ،ایاالت مجازات اعدام را لغوو کورده
اند و در موارد باقی مانده ،بخش کوچکی از میزان سرانه اعدام در سرتاسر جهوان،
آنچه در دوران استعمار وجود داشت ،باقی مانده است.
 برده داری در سراسر کره زمین قانونی بود .اما در قرن هجده مویالدی یوک مووج از
لغو سازی برده داری در سراسر جهان شکل گرفت که با لغوء شودن آن در منطقوه
موریتانی در سال  0321به اوج خود رسید.
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 همچنین در انقالب بشردوستانه شکار جادوگران ،آزار و اذیت متهبی ،جنوگ تون
به تن ،ورزش های خونی و زندانی کردن بدهکاران لغوء گردید.
 ارقام مجازات بدون محکمه آمریکایی های افریقایی تبار به  001نفر در یک سوال
میرسید .در جریان دهه اول قرن بیستم میالدی این ارقام به صفر رسید.
 مجازات بدنی اطفال ،هر دو ،دست و پاه زدن و همچنان شوالق زدن در مکاتوب و
همچنان عصبانی شدن بواالی آنوان در خوانواده بوه شودت در اکثور کشوور هوای
اروپایی کاهش یافته و در بسیاری کشوور هوای اروپوایی غیرقوانونی اعوالم شوده
است.
 ارقام قتل ،تجاوز جنسی ،خشوونت هوای خوانوادگی ،سووء اسوتفاده از کودکوان و
جرائم ناشی از نفرت به طور چشمگیری پس از سوال هوای  0311کواهش یافتوه
است (در مواردی کاهش  21درصدی).
پس از ارائه اسناد ذیل در باره کاهش خشونت ،بیهوده نخواهد بود اگر استدالل شود کوه
طبیعت انسان اجازه میدهد که ارقام خشونت تغییر کنند .به یقین که اجازه میدهد ،اما یگانوه
پرسش اینست که چگونه.
 .2طبیعت انسان دارای عناصر چندگانه است
مردم تمایل دارند طبیعت انسان را به یک فطرت واحد کاهش دهند و سپس بحر نمایند
ً
که این فطرت دارای چه عناصر میباشد .آیا ما فطرتا چه هستیم؟ شرر و یا نجیوب ،هوابزی و
یا روسویی ،فرشته و یا میمون؟ با اینگونه تفکر ،اگر ما بطور مرتب درگیر خشوونت هسوتیم،
ما باید گونه های خشن باشیم؛ و اگر ما قادر به صلح هستیم پس باید گونوه هوای مسوالمت
آمیز باشیم.
اما مغز انسان یک ارگان گیچ کننده و پیچیده با داشتن تعداد زیوادی از مودارهای متموایز
شیمیایی آناتومیک میباشد .اکثر روانشناسان به این باور هستند که طبیعت انسوان تنهوا یوک
سیستم واحد نبوده بلکه شامل هوش چندگانه ،ماژول ها ،دانشکده ها ،ارگان ها ،واحد های
حافظه و سایر سیستم های فرعی میباشد .تعدادی از این سیستم های فرعی موا را بوه سووی
خشونت تحریک میکند ،اما بقیه ما را از خشونت منع میکنند.
خشونت در انسان ها از چهار انگیزه سرچشمه میگیرد ،که هر یک آن شامل سیستم های
عصب شناسی مختلف هستند:
استثمار :خشنوت به عنوان ابراز برای رسیدن به اخیر موضو مورد اسوتفاده قورار گرفتوه
است؛ به این اساس ،آسیب رسانیدن برای یک انسان زمانیکه مانع بر سر راه و خواست های
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یک بازیگر قرار میگیرد .نمونه های آن شامل غوارت ،تجواوز جنسوی ،لشکرکشوی ،بوی جوا
سازی و یا نسل کشی افراد بومی و یا هم قتل و زنودانی نموودن رقبوای سیاسوی و اقتصوادی
میباشند.
سلطه :خواست افراد برای رسیدن به قلعه های قدرت و تبدیل شودن بوه شوخص درجوه
اول ،و اصرار برای برتری قبیلهیی ،قومی ،نژادی ،ملیتی و یا هم متهبی میباشد.
انتقام :این اعتقاد که کسی مرتکب تخلف اخالقی شده است ،و سوزاوار مجوازات موی
باشد.
ایدیولوژی :نظام مشتر اعتقادی که همانند ویروس و یا هم به وسویله تلقوین و یوا زور
گسترش یافته باشد ،که جایگاه یک چشم انداز آرمان شوهری را بورای طرفوداران خوود دارد.
نمونه های آن شامل ناسیونالیسم ،فاشیسم ،نازیسم ،کمونیسم و ملیشه گرایی دینی میباشند.
از آنجایی که آرمان شهر یک جهان بی نهایت خوب برای همیش میباشد ،استفاده از مقودار
نامحدود زور در برابر کسانیکه بر سر راه قرار میگیرنود ،را مجواز میپنودارد ،چنانکوه در ایون
خصوص گفته ای وجود دارد" ،شما نمیتوانید املیت "تخم مرغ و رومی" را بدون شکسوتاندن
تخم پخته کنید".
فشار وارد کردن باالی این انگیزه های شرر و زننده کارکرد برخی از تواناییهوای مهربوان
در ذهن انسان است:
کنترول خودی :مدار در قسمتهای پیشروی مغز کوه موی توانود پیامودهای درازمودت
اقدامات را پیش بینی کرده و به همین ترتیب آنها را مهار کند.
همدلی :توانایی احساس کردن رنج و درد دیگران.
حس اخالقی :یک سیستمی از هنجارها و تابوها که بر شهود عدالت به افراد ،وفواداری
به جامعه ،احترام به اقتدار مشروح ،و حفاظت از خلوص و تقودس متمرکوز میباشود .حوس
اخالقی میتواند برای تحمل عدالت انگیزه ایجاد کند و همچنان میتواند دوره های خواص از
فعالیت های مضر و غیر قابل تصور را بازگردان نماید( .متاسفانه ،این حس همچنان میتوانود
سبب بروز خشونت گردد ،زیرا می تواند ایدئولوژی هوای سوتیزه جو یانوه را بور مبنوای قبیلوه
گرایی ،خشونت طلبی و اقتدارگرایی ،عقالنی بسازد.
استدالل :فرایندهای شناختی که ما را قوادر موی سوازد توا در تجز یوه و تحلیول عینوی و
هدفمند درگیر شویم.
پس به این لحاظ ،این که آیا مردم در واقع اعمال خشوونت آمیوز را مرتکوب موی شووند،
بستگی به نفوذ میان این دانشکده ها دارد؛ تنها وجود طبیعت انسان نمیتواند میزان خشوونت
در گونه های ما را ثابت بسازد .در کل ،ترکیبی از انگیزه های ناشی از خشونت میتواند باعر
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تصمیم گیری برای برپا نمودن جنگ گردد .اگر تصمیم توسط هیچ یوک از انگیوزه هوایی کوه
ً
مانع از خشونت می شوند ،بازگردان نشود ،پس تصمیم گیرنده حتما با یک ائتالف متهواجم
که دارای انگیزه های یکسان باشد ،بسیج گردیده و در عین حال انگیزه هوای صولح آمیوز در
وی غیر فعال میگردند.
شیو واقعی جنگ ،بستگی به روند های مختلف روانشناختی دارد که راه های درست را
پوشش داده و از تاثیرات سایر روند های محدود کننده روانشناختی فرار میکند؛ و ایون هموه
به شبکه های اجتماعی تقسیم شده و بسیاری افراد به آن وصل میشووند .هویچ دلیول وجوود
ندارد تا انتظار داشت که نقاط قوت نسب های خانوادگی در تواثیرات رقوابتی بایود در طوول
تاریخ بشر ثابت باقی بماند.
 .3اجزای اختیاری طبیعت انسان
بسیاری از اجزای طبیعت انسان اختیاری (حساس به محویط زیسوت) بووده و خاصویتی
(تنکرد شناسانه) نمیباشد .این شهود که ممکن است امان بودن از جنگ میتوان یک واقعیت
ً
باشد ،اکثرا نهفته در یک حالت روانی است که در آن خشونت یک نیروی هیدرولیک تصوور
میشود .در بهترین حالت ،آن را می توان منحرف یا هدایت کورد ،اموا نموی تووان آن را بورای
ً
همیش سرکوب کرد .حالت انگیزه گرفتن هیدرولیکی انسان عمیقا ریشه در چگوونگی فکور
کردن درمورد خشونت دارد .این موضوعات در علوم روانکاوی ،رفتار شناسی و رفتار گرایوی
به اثبات رسیده است (رویه کاهش تحریوک) ،و آنورا بوا مفهووم فیزیولووژی تنکورد شناسوی
مطابقت می دهد ،که در آن حلقه بازخوردی از یک سیستم حفاظت دایمی میکند که کارکرد
آن مقابله با هرگونه عدم تعادل میباشد .این حالت همچنان تجربه ذهنوی انسوان را متناسوب
میسازد :هیچ انسانی نمیتواند برای مدت طوالنی بودون غوتا ،آب و خوواب زنودگی کنود ،و
همچنان نداشتن رابطه جنسی یک چالش است و یا استقرار نیاز به فاژه کشیدن ،عطسه زدن،
خارش و یا دفع کردن مواد مختلف از بدن.
اما ،اینگونه تفکر یک اشتباه بزرگ است که واکنش های هموه انسوان هوا تنکردشناسوانه
است .بسیاری افراد فرصت طلب ،واکنش پتیر و یا گزینشی هستند :آنهوا توسوط ترکیبوی از
عوامل زیست محیطی و حالت های شناختی و عاطفی تحریک آمیز هستند .آنهوا بصوورت
تکاملی از چیزهایی مانند ارتفا  ،مارها ،محکومیت ،آب های عمیق و یا عنکبوت در هراس
هستند .حتی اگر یک شخص با ترس ذاتی (فوبیوای ذاتوی) از موار بوه دنیوا آموده باشود ،توا
زمانیکه با یک مار مواجه نشده باشد ،وی میتواند تمام زندگی خود را بدون ترس از آن سپری
کند .مثالهای دیگر عبارتند از تمایل به لرزیدن در هنگوام سورماخوردگی ،دیوانوه وار عاشوق
شدن ،و یا تجربه حسادت جنسی.
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انگیزه های که انسان را به خشونت میکشاند نیز نباید تنکردشناسوانه (فیزلووژی) باشود.
هیچ دلیلی وجود ندارد که تمایل برای ضرر رسانیدن به دیگران بگونه تدریجی بوجوود آموده
به مرور زمان دفع گردد .خشونت خطرهای قابل توجهی از رسیدن صدمه یوا مورگ را در پوی
دارد که شخص میخواهد از خود دفا کند ،و یا زمانی که خو یشواوندان او میخواهود انتقوام
بگیرد ،و یا هم زمانیکه وسوسه می شود که به طور پیشوگیرانه حملوه کنود .نظریوه انتخواب
طبیعی پیش بینی می کند که سازگاری ،آن زمان تکامل می یابند کوه هز ینوه هوای پرداختوی
باالتر از مزایا مورد انتظار باشند .ما نباید انتظار داشته باشیم که تمایالت به خشونت افزایش
یابد ،مگر اینکه شرایط برای طرف حساس باشد .ایون شورایط ممکون اسوت شوامل طعموه
شکار و استثمار قرار گرفتن ،زمانی که یک قربانی خود را در معورض خطور میبینود؛ سولطه،
زمانیکه مردانگی یک شخص بطور ناگهوان در پیشوروی حضوار مهوم موورد اعتوراض قورار
میگیرد؛ انتقام ،مجازات توهین و یا صدمه؛ متزلزل شدن ،زمانی که یک ارزش موورد تهدیود
ناگهان در معرض آسیب پتیری قرار می گیرد .اگر این شرایط هرگز حقیقت پیودا نکنود -بوه
عباره دیگر ،اگر شخصی زندگی منظم و سرمایه داشته باشد کوه از هرگونوه تهدیود و تووهین
سنگین در مصئونیت باشد -هرگونه تمایل وی برای عکس العمول خشوونت آمیوز خواموش
خواهد گردید ،همانگونه که ترس از مار را مثوال آوردیوم .چنوین حساسویت میشوود کوه در
خصوص شرایط زیست محیطی نیز رونما گردد ،که شرایط اوضا درست گردیوده و رهبوران
سیاسی از تمایل برای تجربه کردن جنگ و سوق دادن کشور به سوی جنگ منع شوند.
 .4شناخت انسان یک سیستم تولیدی باز است
در میان سایر دانشکده های روانشناسی که میتواند ما را از خشوونت منوع کنود ،یکوی آن
بسیار ویژه است :دستگاه شناختی که استدالل نمودن را امکان پتیر میسازد .استدالل ،یوک
سیستم ترکیبی است که می تواند تعوداد قابول مالحظوه ای از افکوار متموایز را ایجواد کنود.
همانگونه که ده ها و هزار ها حروف در لغت نامه ها با استفاده از قاعده های ترکیبی میتوانود
به میلیارد ها جمالت مبدل گردد؛ تعداد بسیار زیادی از طرح ها در مجموعه ذهنوی میتوانود
29
با استفاد از روند های شناختی ،به تعداد قابل مالحظه ای از افکار منسجم مونتواژ گوردد.
در این فضاء ایده های انسانی ،باور ها ،اسوطوره هوا ،داسوتان هوا ،ادیوان ،ایودئولوژی هوا،
خرافات و نظریه های شهودی و رسمی نهفته است که از طریق زبان و شبکه های اجتمواعی
برای اصالح ،نوسازی و ترکیب بیشتر پخش می شوند .این گفتمان ها با توجه به زیرسواخت
اجتماعی و سواد مناسب ،بوجود آورنده بحر هوای بواز ،پویوایی موردم و ایوده هوا ،تعهود
مشتر به انسجام منطقی ،علم خوب ،حقیقت های ریاضیکی و اختراعات مفید است.
درست همان گونه که انسان ها توانایی های شناختی خود را برای جلوگیری از بروزآفوت
های کشنده و قحطی اعمال کرده اند ،می توانند این توانایی ها را برای مدیریت آفوت جنوگ
نیز استفاده نمایند .اگرچه خرابکاری جنگ همیشه وسوسه انگیوز اسوت ،دیور یوا زود موردم
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متوجه خواهند شد که برندگان و بازندگان جنگ در طوالنی مدت مکان هوای خوود را تغییور
خواهند داد پس بهتر خواهد بود اگر همه به طور همزمان موافقت کنند که سالح خوود را بوه
زمین بگتارند .اما چالش این است که چگونه طرف مقابول را آمواده بورای گتاشوتن سوالح
های شان نماییم زیرا صلح طلبی یکطرفه ،جامعه را در معرض حمله همسوایگان کوه هنووز
هم جنگ طلب هستند ،قرار میدهد.
برای تحقق چنین چیزی الزم است که تجربه و نبوغ انسانی به تدریج بسوی حل و فصل
این چالش سوق داده شود ،همانطور که انسان ها گرسنگی و بیماری را از بین بردنود .مووارد
ذکر شده چند محصول شناختی انسان ها است که رهبران و جمعیت ها را از غوطه وری در
جنگ منع می کنند:
 حکومت ،وسوسه برای آغاز یک حمله استثماری را کاهش میدهد ،زیورا مجوازات
قانونی مانع پیش بینی سود میشود .این به نوبه خود باعر کاهش وسوسه بخواطر
یک هدف بالقوه برای راه اندازی حمالت پیشگیرانه در برابر آسیب های احتموالی
میشود ،چون چنین عمل میتواند سبب انتقام گیری شود.
 حکومت های مشروطه ،به شمول دستگاه دموکراتیک ،چوون دولوت هوا خشوونت
بیشتری نسبت به شهروندان خود انجام نمی دهند.
 زیرساخت تجاری ،که خریداری اشیاء نسبت به غارت کردن آن ارزان تر میشوود و
زنده بودن مردم نسبت به زنده نبودن آنان با ارزش تر میشود.
 جامعه بین الملل ،که قواعد همکاری های ضد خشونت را میتواند ترویج کند و در
مقیاس بزرگ به افراد اجازه می دهد که در جوامع و محل های کار حضوور داشوته
باشند.
 سازمان های بین الدولتی ،کوه موی توانود تجوارت را تشوو یق ،منازعوات را حول،
اختالفات خصمانه را متوقف کرده و تخلف های پولیس و متجاوزین را مجوازات
کند.
 پاسخ های محاسبه شده به تجاوز ،شامل تحریم های اقتصادی ،قرنطین ،اعالمیوه
های نمادین و تاکتیک مقاومت های بدون خشونت.
 اقدامات مصالحه آمیز مانند مراسم ،آثار تاریخی ،کمیسیون هوای حقیقوت یواب،
عترخواهی رسمی که سبب تحکیم سوازش میوان دشومنان سوابق شوده و باعور
تمایل به حل مشکل میشود.
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 ضد ایدیولوژی های بشردوستانه ،مانند حقوق بشور ،بورادری جهوانی ،همودلی و
همدردی ،اهریمن جنگ که این همه میتوانند با بوازار هوای فکوری ناسیونالیسوم،
نظامی گرایی ،تالفی جویی و سایر ایدیولوژی های آرمان شهری شود.
دیده میشود که این ها و سایر ابزار های شناختی توانسته اند حساسویت هوای ثابوت کوه
تعامالت افراد را به جنگ واقعی منجر میسازد ،را کاهش دهد 30.بسیاری از این محصووالت
بی نظیر بشری در نظریه های صلح لیبرال یا کانتی مطرح شده است و بر مناسب بودن تفکور
روشنگری اشاره دارد .کانت مانند سایر تیووری پوردازان علووم سیاسوی در دوران اسوتدالل و
روشنگری مثل ال  ،هیوم و اسپینوزا ،هر دو ،شورایط همسوو بوا عودم خشوونت و همچنوان
مکانیزم ترکیبی شناخت انسان را تیوریک سواخته اسوت .ایون ترکیوب منوافع روانشناسوی و
سیاسی را پیشنهاد می کنند که تصادفی نیست.
جمگ بندی
تنها گتشت زمان پاسخ خواهد داد که کاهش جنگ به جای آراموش زودگوتر و یوا یوک
اتفاق آماری ،یک تغییر پایدار در شرایط انسانی است .اما من امیدوار هسوتم کوه یوک منبوع
شک و تردید را دور کرده باشم که این کاهش می تواند واقعی باشد :بیونش کوه خشوونت در
داخل طبیعت انسان ،کاهش جنگ را غیر ممکن می سازد .در طول دوره تاریخ بشور ،بودون
شک ،سایر خشونت ها در طبیعت بشر کاهش یافته است .مفهوم مدرن از طبیعت بشور کوه
ریشه در علم شناختی و روانشناسی تکاملی دارد ،نشان می دهد که گونه های ما ،هور چنود
ناقص ،اما دارای ابزار برای محدود کردن خطا های متوسط خود است .طبیعت انسوان دارای
ویژگی و یا تمایل واحد نبوده بلکه یک سیسوتم پیچیوده دارای بخوش هوای مختلوف ماننود
چندین مکانیسم که موجب خشونت و مکانیسم های متعددی که آنرا مهار میکند ،میباشود.
عالوه بر این ،میکانیسم که باعر بروز خشوونت میشوود ،نیروهوای هیودرولیکی غیور قابول
مقاومت نبوده بلکه واکنش های اختیاری در برابر شرایط خاص میباشد ،که میتوانند به مرور
زمان تغییر کنند .یکی از مکانیسم های که مانع خشونت میشوود ،یوک سیسوتم ترکیبوی بواز
بوده و قادر به تولید تعداد نامحدود از ایده ها است.
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اقتصاد صلح :چگونه همسایگان ثروتمندتر
میتواند یک خبر خوب باشد
توسط ایمانوال مارتین | By Emmanuel Martin

آیا اگر یک شخص سودی بدست میاورد ،باید شخص دیگری ضرر کند؟ آیا دسوت آورد
یک ملت با هزینه دیگران محاسبه میشود؟ آیا گروه هوای بشوری محکووم بوه جنوگ دایموی
هستند؟ ایمانوال مارتین کارشناس اقتصادی و رئیس اجرایی انستیتوت مطالعات اقتصوادی-
اروپا است .آقای مارتین ،عالوه بر سازماندهی برنامه ها در اروپا و آفریقا ،ویرایشگر در بنیاد
هوای " " UnMondeLibre.orgو " " LibreAfrique.orgمیباشود .نوشوته و
مقواالت وی در نشوریه هوای " " Le Cercle des Échosو " " Les Échosدر
فرانسه " Fogli" ،در ایتالیا " L’Écho" ،در بلجویم " Libération" ،در موراکش و "
 "Wall Street Journal–Europeبه نشر رسیده است.
"هاین جند بر یک ملد بیشتر از مصارف واقعی آن میباند؛ کالوه بر ایرن هاینر هرا،
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هم چیای را ک میتواند بدسد بیاورد ،اما بخاطر وقود جند نخواهد ووانسد".
برندگان و بازندگان
بسیاری از مردم به این باور هستند که اگر یک فرد سودی بدست بیواورد ،شوخص دیگور
باید از دست بدهد .چنین افرادی به این باور اند که مجمو سود و زیان در میان افراد صوفر
است  ،به این معنی که هر سود برای یک طرف برابر و مساوی با زیان طرف دیگر اسوت .بوه
این ترتیب ،افرادی با چنین اعتقاد ،با دیدن کسی که در حال پیشرفت است ،به اطوراف شوان
نگاه میکنند که چه کسی زیان کرده است .اگر این تنها الگووی احتموالی بورای رفواه میبوود،
تضاد های اجتماعی در همه جا وجود داشته و جنگ اجتناب ناپتیر میبود.
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خوشبختانه ،حالت های دیگری از شکوفایی وجوود دارد کوه دربرگیرنوده زیوان دیگوران
نیست .جهان معاصر از جمله شاهد قوی این حالت اسوت کوه در هور گوشوه ای از جهوان
درآمد افراد افزایش یافته است .برعالوه ،افوراد زنودگی طووالنی داشوته و نسوبت بوه گتشوته
صحتمندتر و ثروتمندتر هستند .نه تنها بیشتر افراد در شکوفایی بسور میبرنود ،بلکوه درصود
بزرگ از جمعیت جهان نیز در چنین وضعیت خوب قرار دارند.
در بسیاری موارد بدون شک که سود یک شخص باعر زیان شخص دیگر میشود .بطور
مثال ،اگر یک دزد اموال کسی را سرقت کند ،سود دزد سبب زیان قربانی میشود .اما سوود از
طریق فعالیت های دیگر ،بدون سرقت مانند کوار ،نووآوری ،اکتشوافات ،سورمایه گوتاری و
مبادله نیز بدست میاید.
یکی از مشهورترین کارشناسان اقتصادی این موضو را بسیار بطور واضوح توضویح داده
است که چگونه سود شما میتواند سود دیگران نیز باشد .با انجام این کوار ،او نوه تنهوا پایوه و
اساس اقتصادی برای رسیدن به رفواه موادی بلکوه بورای صولح را نیوز شورح داده اسوت .ژان
باپتیست سه 32نه تنها به عنوان آدم اسمیت فرانسه شناخته میشود ،بلکه در حقیقت بینش آدم
اسمیت را نیز رایج ساخته و اندیشه ها وی را توسعه داده است.
همانند اسمیت ،وی منتقد جنگ ،استعمارگرایی ،برده داری و مرکانتیلیسم بوده و طرفدار
صلح ،استقاللیت ،آزاد سازی و تجارت آزاد بوده اسوت .در توضویح اینکوه خودمات دارای
ارزش (در واقع ،ارزش کاالهای مادی به خاطر خدماتی است کوه بوه موا ارائوه موی دهنود)
میباشد و این اندیشه که ایجاد کاالها و خدمات منبع تقاضا بورای سوایر کاالهوا و خودمات
ً
دیگر میتواند باشد ،از آدم اسمیت نیز پیشی گرفته است .این گفته ها اکثرا بوه عنووان " قوانون
بازار سه" یاد میشوند.
این یک بینش بسیار ضروری نه تنها برای "اقتصاد های کوالن" ،بلکوه بطوور کلوی بورای
روابط اجتماعی و بطور خاص برای روابط بین الملل میباشد .اگر افراد بورای تجوارت کوردن
آزاد باشند ،افزایش ثروت یک طرف زیان آور نبوده بلکه برای رونق شورکای تجواری اش نیوز
سودمند میباشد ،و افزایش رونق یک شریک تجاری به این معنی است که تقاضای موثرتری
برای کاالها و خدمات دیگران هم وجود دارد.
اما دشمنان تجارت آزاد ،به ویژه ملی گرایان اقتصادی و مرکانتیلیستها اسوتدالل میکننود
که اگر یک کشور مرفه تر گردد ،این باید به ضرر دیگران باشد .آنها یکنوو دیودگاه "حاصول
جمع صفر" نسبت به جهان دارند ،به این معنی که حاصل سود صفر است؛ اگر یک شخص
(مثبت یک امتیاز) بدست آورد ،شخص دیگر باید "منفی یک امتیاز" از دست بدهد.
گفته های ژان باپتیست ،نشان میدهد که چنین دیدگاه اشتباه اسوت .و قوانون بوازار بورای
صلح با اهمیت است ،زیرا این معنی را میدهد که کشور ها میتوانند یکجا بوه رونوق برسوند،
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چون سود دوجانبه از طریق تجارت داوطلبانه بدست میاید .تجارت یک بازی "حاصل جمع
مثبت" است ،یعنی حاصل سود برای همه مثبت است .در مقابل ،درگیوری و جنوگ بودتر از
بازی با حاصل جمع صفر میباشد ،که در آن سود یک طرف برابر با زیان دیگر است .جنوگ
ً
تقریبا همواره بازی با "حاصل جمع منفی است" در آن حاصل باخت به مراتب بیشتر از سود
است ،و بطور کلی ،در جنگ هردو طرف بازنده و زیان کننده هستند.
یک جهان تولید کننده های -مصرف کننده
"ملد ها خواهند آموختند ک واقعا در جند با یکدیگر هیچ منفعد ندارنرد؛ و خواهنرد
آموخد ک مطمئنا از حوادث نانی از نکسد رنج می برند؛ درحالیک ماایرای موفقیرد در
جند ب طور کلی خیالی اسد 33".ژان باپتیسد س
آقای سه توضیح داده است که در مبادله اقتصادی به انسان ها باید به دید تولید کننودگان
و همچنان مصرف کنندگان مشاهده شوند .برای تولید "دادن ارزش به چیزهایی که آنها سبب
سودمندی میشوند" ضروری است 34.پیشرفت صنعت با توانایی تولید محصووالت جدیود و
کاهش هزینه محصوالت قبلی ،محاسبه میگردد .زمانیکه کاالهای جدید تولیود گردیود ،بوه
این معنی که هزینه ها نسبت به گتشته کاهش خواهند یافت ،و همچنان این معنی را میدهد
که توانایی خریداری سایر محصوالت برای مصرف کنندگان باقی خواهد ماند.
سه همچنان توضیح میدهد که در این فرایند ،ایجاد "سوودمندی" بورای کوارآفرین بسویار
مهم میباشد .آقای سه خود یک کارآفرین بوده و به خوبی نقش "سرمایه گتار" را میدانسوت.
سرمایه گتار که متعهد به سرمایه گتاری جدید باشد ،همواره تالش خواهد نمود که چگونوه
کاالها و خدماتی را تولید نماید تا کمترین قربانی را متحمل شود( .این چیزی است که به آن
"کاهش هزینه" تولیدات میگویند ).آقای سه نقش مهوم کارآفرینوان را در بوازار توضویح داده
است .کارآفرینان اغلب به عنوان نابغه های رویایی بوه تصوویر کشویده شوده انود کوه دارای
توانایی های فوق العاده و دانش جامع از بازارها ،تاکتیک ها ،تولیودات ،سولیقه هوا ،افوراد و
غیره موارد میباشند .اما سه به همه میگوید که معمول ترین انسان در میان ما نیز فعالیت های
کارآفرینی را انجام داده میتواند.
یکی از راه های دانستن کارآفرینی ،جستجوی روش های تولید با کمترین هزینه میباشد،
که منابع نادر را برای برآورده ساختن دیگر ضروریات نگهداری میکنود .کوارگر فابریکوه کوه
تالش میکند تا محصوالت را در مقیاس معوین در زموان کمتور تولیود کنود؛ کشواورزی کوه
محصول را ترتیب می دهد تا زمان شخم زدن و زمان باروری را به حداقل برسواند؛ صواحب
رستورانت که توجه میکند تا چه زمانی مردم از کار فارغ میشوند ،تا غتا را در زموان درسوت
آماده بسازد؛ همه در تالش این هستند که چگونه با کمترین هزینه تولیودات خوود را افوزایش
دهند .تنظیم مبادالت نیز یک شکل از تولیدات است؛ این تولیدات نادر را در مکان هوا و یوا
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زمان هایی فراهم میسازد که در غیر آن فراهم سازی آن ناممکن بوده و همچنوان ارزش هوای
طرفین را در معامله افزایش میدهد ،که به همین دلیل آنان مبادله را نیز ضرورت میدانند.
"قانون سه" و منافگ متقابل
یک ساختار تیوریک قدرتمند که ما را در فهم پیشرفت اقتصادی کمک می کند ،به عنوان
"قانون بازار های سه" شناخته می شود .آقای سه در یک فصل از کتاب مشوهور خوود تحوت
عنوان "رساله در باره اقتصاد سیاسی" 35شورح داده اسوت کوه چگونوه ایون نظریوه کوه (ایون
تولیدات است که تقاضا را برای تولید بواز میکنود) باعور شود کوه نظریوه ای "تولیودات بوا
تولیدات قابل مبادله هستند" بوجود بیاید .این شعار که "عرضه ،تقاضای خوود را ایجواد موی
ً
کند" اغلب نشان دهنده بینش آقای سه است .آنچه وی شرح داده است ،دقیقا چیوزی اسوت
که ما آنرا در زمانی مشاهده نمودیم که جهان بیشوتر و بیشوتر مرفوه گردیوده و اوسوط ثوروت
جهان چندین برابر نسبت به عصری که سه در آن زندگی مینمود ،رشد نمووده اسوت .اکنوون
فقر کاهش یافته و صحت ،سواد ،طول عمر انسان هوا و دسترسوی بوه کاالهوای مصورفی در
میان فقرا بهبود یافته است .وی از جمله نخستین کسانی بوده است که میکانیزم نسبت یوابی
توسعه رفاه جهانی را در کرده بوود .در زبوان خشوک اقتصواد معاصور ،آن را "تئووری میوان
سکتوری رشد اقتصادی" می نامند که در آن رشد یک تولید کننده ،سکتور و یوا ملوت نشوان
دهنده توسعه بازار یا تقاضا برای دیگر تولیدکنندگان ،سکتور ها و ملوت میباشود .و هنگوامی
که شما در مورد آن فکر کنید ،واقعا چیز جالبی است.
زمانیکه تاجران محصوالت ویژه خود را تولید نمایند ،آنها سودمندی برای دیگران تولیود
میکنند؛ دیگران با تخصص در تولیدات خویش ،باعر تولید سودمندی در زمینه های مبادله
میشوند؛ و هریک دارای توانایی خریداری اجناس همدیگر را بدست میاورند .اگر از اندیشوه
های جاکویس رویف ،کارشناس اقتصادی دیگر استفاده نماییم ،با ایجاد نمودن سوودمندی
برای طرف مقابل ،هریک "حقوق" بیشتر بدست میاورند.
منافع متقابل در مفهوم مبادله محصوالت و تولیدات ،تجمعی است .من با فراهم سوازی
زمینه سودمندی برای همسایه خود میتوانم ثروتمند شوم ،و همسایه من با فراهم سازی زمینه
سودمندی برای من میتواند ثروتمند شود .و چون من ثروتمندتر هسوتم ،میتووانم از همسوایه
خود محصوالت و تولیدات خریداری کنم ،که همسایه من به نوبه خود ثروتمنودتر خواهود
شد .بطور واضح امکانات تقسیم نمودن نیروی کار و تولیدات در اقتصواد هوای خوورد و یوا
بسته ،بسیار محدود میباشد ،اما در بازار های بوزرگ امکانوات بیشوتر بورای افوراد گونواگون،
مشاغل و صنایع مختلف بوجود میاید .چنانکه آدم اسومیت قبول از سوه توضویح داده اسوت
"تقسیمات نیروی کار توسط وسعت بازار محدود میشود" 36.در این موورد آقوای سوه افوزوده
است که "به هر اندازه که کثرت تولید کنندگان باشد ،و به هور انودازه کوه تولیودات مختلوف
37
باشد ،به همان اندازه بازار برای تولیدات سریع تر ،بیشتر و گسترده تر خواهد بود".
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سه بازی با حاصول جموع مثبوت در مبادلوه تولیودات را توضویح داده اسوت .در مبادلوه
داوطلبانه ،این حقیقت که مشتریان من در حال ثروتمند شدن هستند ،یک خبر خوش بورای
من است .برعکس ،اگر آنان فقیرتر شوند ،بکلی خبر خوش نبوده بلکه یک خبر بد است .بوه
گفته سه"،موفقیت در یکی از شاخه های تجوارت ،وسویله ای بورای خریود بیشوتر اسوت ،و
درنتیجه بازار را برای تولیدات سایر شاخه ها باز میکنود؛ از سووی دیگور ،رکوود یوک کانوال
تولیدات و یا تجارت ،باعر رکود سایر کانالها و تولیدات میشود.38".
آقای سه توضیح میدهد که توسوعه اقتصوادی یوک میکوانیزم خودکفوا بور اسواس "رشود
درونی" میباشد"" :وسعت بازار" که برای سطح تخصص و تقسیم کار بسیار مهم اسوت ،ایون
معنی را میدهد که اندازه بازار به خود تولیدات بسوتگی دارد .تولیودات بیشوتر قودرت بیشوتر
خریداری را بوجود میاورد ،که به وسعت بزرگتر بازار تعبیر میشود ،و به نوبه خود فرصت هوا
را برای تولیدات بیشتر فراهم می کند .بسیار آشکار اسوت کوه مکانیسوم توسوعه ،افزایشوی و
تکاملی است که به همین دلیل در زمان آقای سه "در فرانسه خرید و فروش کاال هوا پونج یوا
شش برابر بیشتر از منطقه چوارلس ششوم صوورت میگرفوت 39".تقسویمات نیوروی کوار و
تخصص باعر افزایش تعداد صنایع گردیده و شاخه های جدید صنایع (حتوی شواخه هوای
متعدد) را ایجاد کرد .اقتصاد بازار یک روند با حرکت ثابت است.
آقای سه نسبت به دیگر کارشناسان اقتصادی عصر خویش ،خوشبین بود .وی بر توانایی
انسان برای ایجاد تولیدات و بوجود آوردن ثروت تاکید میکرد ،و توضویح میوداد کوه چگونوه
چنین تولید برای دیگران نیز پیش شرط برای تولید میباشد؛ و اینکوه تولیود و مبادلوه بوازی بوا
حاصل جمع مثبت است .برای سه ،قحطی باید توسط روح کوارآفرینی و خودمات و توسوط
مبادله و نوآوری مغلوب شود .بنوابراین قحطوی بورای او یوک وسوواس بوه شومار نمیرفوت،
همانطور که برای توماس مالتوس به شمار میرفت ،شخصیکه بوا آقوای سوه در مباحثوه بوود.
آقای سه در جستجوی در و بدست آوردن علم در خصوص اقتصاد رفاه ای بوود و در برابور
تصو یر غم انگیز آینده بشریت که توسط توماس مالتوس ارائوه میشود ،اسوتدالل میکورد .در
اخیر به اثبات رسید که آقای سه درست بوده و توماس مالتوس در اشتباه بود.
قانون سه در سطح بین الملل بکار برده شده است
چه خارج از مرزهای یک کشور باشد و یوا داخول ،ضورر رسوانیدن بوه همسوایه ،ضورر
رسانیدن به خود است" :هر فرد عالقمند به رفاه عموومی و همگوانی اسوت و ...موفقیوت در
یک شاخه ای از صنعت ترویج کننده شواخه دیگور اسوت 40".در حقیقوت ،در داخول یوک
دولت به ندرت افراد از رفاه دیگر شوهرها و صونعت هوا شوکایت میکننود؛ اکثور موردم در
میکنند که اگر کشاورزان فرانسه در رفاه باشند ،این به سوود کوارگران شوهری ،و بورعکس آن
است .این منبع واقعی از دست آوردهای ساخته شده توسط مردم شهرها از مبادلوه بوا موردم
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کشور است ،و دوباره با مردم کشواورز؛ هور دوی آنهوا دارای امکانوات خریوداری تولیودات
خوبتر و بهتر هستند ،و بیش از حد آنها خودشان تولید کننده هستند:
یک شهری که در مرکزیت کشور ثروتمند قرار داشته باشد ،ضرورت زیادی بوه مشوتریان
گوناگون و ثروتمند احساس نمیکند؛ و از سوی دیگر ،همسایگی با شوهرهای مجلول ارزش
بیشتر به تولیدات کشور می بخشد .تقسیم بندی کشورها به زراعتی ،تولیدی و تجاری کوافی
است .برای موفقیت مردم در کشاورزی ،به محر تولیودی و رونوق تجواری نیواز میباشود؛
وضعیت شکوفان تولیدات تجارتی ،سودمندی را بر بخش کشاورزی نیز منعکس میسازد.
آقای سه شرح میدهد که چگونگی رابطه میان کشورها نیز متمایز از رابطه میان منواطق و
شهر های داخل کشور نیستند:
موقعیت یک کشور در خصوص کشور های همسایه ،مشابه رابطوه والیوات آن بوا دیگور
والیت ها است ،و همچنان مشابه کشور با شهر ها؛ که عالقمند بخاطر رفاه آنهوا میباشود ،و
ً
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مطمئنا از توانمندی آنها سود می برد.
در اینجا بار دیگر ،همسایگان ثروتمند به معنی یک فرصت برای ما است تا بیشتر فروش
نموده و ما هم ثروتمندتر شویم .آقای سه در پاسخ بوه موالتوس بسویار واضوح تور صوحبت
میکند و نشان می دهد که تا چه حد یک تاجر عالقه ای بوه ثروتمنودی کشوورها یوا منواطق
دیگر دارد:
هنگامی که من به این نتیجه میرسم که تولید منجر به تولید می شود؛ ابزارهوای صونعتی،
هر چه که باشند ،هنگامی که تولید شدند ،همیشه خود را به اشیاء ضوروری بورای ملوت هوا
مبدل می کنند و این اشیاء ضروری ،جمعیت جدید و سولیقه هوای جدیودی را بورای موردم
ً
ایجاد می کنند ،ظاهرا این همه به ضرر من نیستند .بیایید تنها دو صد سال گتشوته را درنظور
بگیریم ،و فرض کنیم که یک تجار یک محموله غنی را به مناطق نیویار و فیالدلفیوا انتقوال
میدهد؛ آیا این محموله را میتوانسوت بفروشود؟ حتوی فورض کنویم کوه او موفوق بوه ایجواد
تاسیسات کشاورزی یا تولیدی میشد؛ آیا میتوانست حتی یک واحود از تولیودات خوود را بوه
فروش برساند؟ بدون شک ،نمیتوانست .این محموله را باید خوودش بوه مصورف میرسواند.
اکنون چرا ما حالت برعکس را مشاهده میکنیم؟ چرا اجناس انتقال داده شده و یا هوم تولیود
ً
شده در نیویار و یا فیالدلفیا ،یقینا به قیمت همان زمان به فروش میتواند برسود؟ شوواهدی
که من میبینم این بخاطری است که کشاورزان ،تجواران و حتوی تولیود کننودگان نیویوار و
فیالدلفیا و همچنان والیت های مجاور ،تولیدات خود را به همان ارزش که از جا های دیگر
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قابل خریداری است ،عرضه و یا ارسال میکنند.
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موانگ تجارتی ("حمایت گرایی") به عنوان باز ی های با حاصل جمگ منفی
بسیاری ها در آن زمان استدالل میکردند ،و حتی اکنون هم این بواور وجوود دارد کوه بوا
خارجی ها نباید تجارت کرد و همه چیز باید در "داخل" ساخته شود .آقوای سوه یوک انتقواد
بسیار روشنفکرانه به چنین طرز فکر ارائه میکند:
شاید گفته شود "چیزی که در خصوص یک دولت جدید حقیقت داشته باشد ،شاید قابل
اعمال باالی دولت قدیمی نباشد :در آمریکا بورای تولیدکننودگان جدیود ،مصورف کننودگان
جدید وجود داشت؛ اما در کشوری که از قبل به قدر کافی تولیدکنندگان وجود داشته باشود،
بقیه مصرف کنندگان فقط مایل باقی خواهند ماند ".به من اجازه بدهید که به این بیانیه پاسخ
بدهم ،مصرف کنندگان واقعی کسانی هستند که در پهلوی مصرف ،تولید نیوز میکننود ،زیورا
تنها آنان قادر به خریداری تولیدات دیگران می باشند؛ و مصرف کننودگانی کوه خوود تولیود
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کننده نیستند ،قادر به خریداری هیچ چیزی نیستند.
بسیاری ها شکایت دارند که تعدادی از کشور ها " کسری تجاری" و تعوداد دیگور "موازاد
تجاری" را اجرا میکنند  ،و حتی پیشنهاد میکنند که " کسری بودجه" کار بسیار خراب اسوت.
آقای سه ،مغالطه "توازن تجاری" را چنین توضیح داده است :یک میراث ویرانگور از اندیشوه
های مارکانتولیست که سبب جنگ های بسیار زیواد شوده اسوت" .جنوگ هوای تجواری" یوا
ً
"انتقام جو یی ها" صرفا برای محافظت از منافع افراد محدود به راه انداخته میشود که آنان بوه
اندازه کافی حیله گری می کنند تا مردم را در خصوص منافع گروه خاص و منافع همه ملوت
گیچ کنند.
سه به آنچه ما امروزه "معاهدات تجارت آزاد" می نامیم ،از قبل آشنا بود .تجوارت آزاد از
جمله سیاست های مورد پسند وی بود :افراد باید با کشور های خارجی هماننود همسوایگان
و دوستان خود رفتار کنند .معاهدات تجارتی منحصر به فرد ،رفتارهای نابرابر شرکای خود را
شامل می شود" :امتیازات" برای صادرکنندگان یک کشور به معنوای "امتنوا از امتیوازات" بوه
دیگران است و این منبع نزا است .سه می توانست در کند که چنین معاهودات بوه جوای
ایجاد تجارت بیشتر ،تنها باعر ایجاد "انحراف تجاری" شوده و جریوان هوای تجوارت را از
کشورهایی که دولت هایشان طرف قرارداد نباشند ،دور می کند.
سه از خطرات ناشی از اعمال سبسایدی صادرات هشدار داده بوود .سیاسوت هوایی کوه
اکنون به نام "یارانه ها" یا "رانت جویان" نامیده می شوند ،سبب میشود که این افراد قووانین را
به نفع خود دستکاری کنند .سه مخالف "سرمایه داری رفاقتی" بود ،که در آن زمان حتی ایون
واژه به درستی قابل در هم نبود .یکی از حریفان سه در باره تجارت-و صلح -خود ناپلئون
بناپارت بوده است .ویراستار مجله  Décade Philosophiqueمیگوید که در اوایول
آقای سه از جلمه حامیان کودتای ناپلئون بناپارت در سوال  0133بوه شومار میرفوت کوه بوا
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اقتصاد صلح :چگونه همسایگان ثروتمندتر میتواند یک خبر خوب باشد
انقالب فرانسه به پایان رسید و باعر تاسیس قانون اساسی کنسول گردیود .آقوای سوه حتوی
عضو دادگاهی بود که یک بخش این کونسل چهارگانه بشمار میرفت .اما پس از نشور کتواب
سه تحت نام " " Traitéدر سال  ،0219ناپلئون تاکید کرد که سه باید بخوش هوای کتواب
خود را که در باره تجارت آزاد نوشته شده است باز نویسی نموده و آنرا به حمایت از مداخله
دولت و حمایت از تولیدات داخلی تغییر بدهد .سه ،پیشنهاد نواپلئون را بوه شودت رد کورد.
تمامیت فکری سه باعر شد که او از دادگاه اخوراج شوده و نسوخه دوم  Traitéسانسوور
گردد و از کار کردن وی به عنوان روزنامه نگار منع شود.
ناپلئون حتی در سطح عملی نیز به یک تن از مخالفین سه مبدل گردید .پس از اخراج از
زندگی عمومی ،سه تصمیم به راه اندازی یک شرکت نخ ریسی گرفوت .سوه یوک کوارآفرین
کامل بود و از جدیدترین موتور هیدرولیک استفاده کرده نیروی کار شرکت خود را بوه 211
نفر افزایش داد و رقابت جدی را با تولیدکنندگان بریتانیا آغاز کرد .این حالت تا زمانی اداموه
پیدا کرد که سیاستهای حمایت از تولیدات داخلی بناپارت در سوال  0204ایون شورکت را
نابود کرد .سه و کارگران شرکت و خانواده های ایشان بگونه مستقیم پیامودهای عملوی ایوده
های بد افرادی چون بناپارت را تجربه نمودند.
صلح برای رفاه
آقای سه ،برادر جوان خود را که همفکر بسیار امیدوار کننده برایش بوود ،در سوال 0133
در جریان ماموریت اعزامی توسط ناپلئون به مصر ،از دسوت داد .شواید از بوین رفوتن بورادر
جوانتر سه در یک سفر استعماری به وی کمک کرد که هز ینه های جنوگ را بوه خووبی در
کند .در چاپ های بعدی کتاب  ،Treatiseسه با "جنوگ هوای ویرانگور ...ماننود جنوگ
فرانسه که در زمان استعمار ناپلئون اتفاق افتاد" بسیار انتقادی برخورد کرد.
صلح یکی از شرایط اولیه توسعه اقتصادی است .افراد آنقدر که در زمان صولح سورمایه
گتاری کرده و در باره آینده خود تصمیم میگیرند ،در زمانی که آنان قتل عام میشووند و یوا در
تهدید بسر ببرند ،نمیکنند .سه بر اهمیت محدود نمودن غارت دولت (یوا "چپواول دولتوی")
تاکید کرده است.
حکومت ها نه تنها در زمان تصاحب صنعت و زمین ها ،رفاه و آسایش را نقض میکنند،
بلکه در زمان اجازه دادن و یا ممنوعیت استفاده از دارائی افراد نیز رفاه را نقوض میکنود .سوه
باورمند بود که حکومت ها باید محدود شده و توسط حاکمیت قوانون اداره شووند و اینکوه "
هیچ کشوری به هیچ درجه ای از رفواه نرسویده اسوت مگور اینکوه حکوموت محودود بووده
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باشد".
بدون شک که صلح از جمله شرایط اولیه برای ثروتمندی اقتصادی دولت هوا بوه شومار
میرود .جنگ زندگی انسان ها را تباه نموده ،معیوب و آفت زده میسازد و ثروت را از بین برده،
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قحطی بوجود آورده و منابع نادر را ضایع میکند .جنگ ،بازی با حاصل جمع منفوی اسوت.
یکی از وظایف اقتصاد سیاسی ،نشان دادن هز ینه جنگ و ارزش صلح است .امروزه از یوک
ً
شهروند سویس بپرسید که علت ثروت شگفت آور شهر و کشور شوان چیسوت؛ آنوان یقینوا
پاسخ خواهند داد که":ما خود را در دو جنگ جهانی منفجر نه سواختیم ".آقوای سوه در ایون
خصوص میگوید:
ملت ها خواهند آموخت که آنان هویچ سوودی در جنوگ کوردن بوا همودیگر ندارنود؛ و
خواهند آموخت که مطمئین از حوادث ناشوی از شکسوت ،رنوج خواهنود بورد ،در حالیکوه
مزایای موفقیت به طور کلی توهم با گمراهی است ...مستعمرات بخاطر زمین و یا بحور هوا
آشکار خواهد شد که بطور کلی از جاذبه باز مانده اند و همه مزایای آن همراه بوا حکمرانوان
شان ازبین خواهد رفت و بطور وسیع هیچ سودی نخواهود داشوت .بورای افوراد خصوصوی،
بیشترین سود ممکن است از آزادی مقاربت بدست بیاید ،و به جزء حالت صلح آمیز ،لتت
بردن از آزادی ناممکن خواهد بود .طبیعت مردم را به همبستگی متقابل هدایت موی کنود؛ و
اگر دولت هایشان بخواهد که همبستگی آنان را متوقوف سواخته و آنهوا را درگیور خصوومت
بسازد ،دولت ها به شکل مساویانه برای مردم خود و کسانی با آنها در جنوگ هسوتند ،مضور
میباشند .اگر افراد آنقدر ضعیف باشند که غرور و یا جاه طلبی حاکمان خود را تائیود کننود،
من نمیدانم چگونه حماقت و پوچی آنها را از حیواناتی تمامیز بسازم که آموزش دیده انود توا
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جنگ نموده و یکدیگر را تکه و پاره کنند.
صلح و تجارت آزاد ،همدیگر را نه تنهوا بورای توسوعه اقتصوادی تقویوت میکنود ،بلکوه
تقویت کننده ثروت واقعی و شکوفایی انسان ها نیز است.
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4
مصاحبـه با یک تاجـر در ارتبـاط با صلح
"کریس روفر"
توسط تام جی .پالمر| By Tom G. Palmer

تجارت و صلح باهم چه ارتباط دارند؟ چه چیزی باعر انگیزه بخشویدن بوه یوک تواجر
میشود تا از صلح حمایت کرده و با مداخله خارجی مخالفت کند؟ آزادی ،اقدام داوطلبانه و
صلح با هم چه ارتباط دارند؟ کریس روفر ،بنیانگتار مشهورترین شورکت تولیود و پروسوس
بادنجان رومی بوده و مسئول شرکت های پروسوس و توزیوع کننوده محصووالت زراعتوی در
ایاالت متحده آمریکا میباشد .وی همچنان بنیانگتار انستیتیوت مدیریت-خودی 46و بنیواد
هماهنگی و رفاه میباشد.
پالمر :تشکر از اینکه وقت گتاشتید کریس .در حقیقت من با شما و شرکت شما بعضی
از معامالت تجارتی را انجام داده ام ،درحالیکه من میدانم شاید شما این را نمیدانستید .مون
یک مقدار ساس برای خوراکه باب و بادنجان روموی بورای سوالد خریوداری کوردم .از ایون
معامله من فهمیدم که این یک فرصت خوب برای شرکت شما اسوت کوه بادنجوان روموی را
پروسس میکنید .به نحوی این بازار بوده است که ما را به گونه مسالمت آمیز بوه هوم ارتبواط
داده است .این مرا به سوال نخست ام میکشاند :چرا تاجران اینقدر عالقمند به موضو صلح
هستند؟
روفر :فکر میکنم که راه های متعددی برای پاسخ دادن به این سوال وجود دارد .صلح بوه
ما فرصت میدهد که در داد و ستد تجاری با هوم همکوار بووده و بواالترین ارزش مشوتر را
بوجود بیاوریم .پس بجای اینکه ما برای انجام کاری مجبوور شوویم ،موا میتووانیم بوه ارزش
های همدیگر پاسخ بدهیم ،ارزش های واقعی ما .صلح یک پیش نیاز برای مبادله داوطلبانوه
است ،چیزی که دربرگیرنده همه مفاهیم تجاری است .زمانیکه موا بودون کودام اجبوار ،بور
اساس داوطلبی در تعامل میشویم ،ما میتوانیم درباره ارزش های مشتریان و عرضه کننودگان
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بیاموزیم .و این مشتریان ،عرضه کنندگان و همکاران -تنها کسانی هستند کوه در بواره ارزش
های خود میدانند .به عنوان یک تجار من به عالمت هایی در اقتصواد پاسوخ میودهم کوه در
شکل قیمت ها ارائه گردیده و میگویود کوه بوه چوه ارزش داده شوده اسوت .ایون داده هوای
معلوماتی برای من در قالب نمرات و قیمت ها میاید ،که در آن در مورد ملیت ها،زبان ،نوژاد
یا متهب چیزی ذکر نشده است .این ها عالمت هایی از ارزش های انسانها است.
این یگانه چیزی بسیار جالب در خصوص بازار و بودن در تجارت است .در عقب قیمت
ها هیچ چیز دیگری وجود ندارد؛ در آن تعصوبات وجوود نودارد؛ در آن هویچ ملیتوی وجوود
ندارد؛ و هیچ متهبی .این ها ارزشهای انسان های هستند که با هم جمع شده و برای من بوه
شکل قیمت ارائه میشود ،و این ارزش ها توسط اعداد بیان میشوند که بوا دیگور اعوداد قابول
مقایسه هستند .من با استفاده از این اعداد میتوانم در باره اختصاص دادن منابع نادر تصومیم
بگیرم .این اعداد درباره هزینه منابع صحبت میکند ،بگونه ای که دیگر افراد برای اسوتفاده آن
چقدر پول خواهند پرداخت .قیمت ها به من کمک می کنند که بیشتر به ارزش های دیگوران
وصل شوم.
پالمر :آیا شما کدام تجارت بین المللی هم انجام میدهید؟
روفر :بلی انجام میدهیم .در حقیقت ،در حدود  91درصد از تولیدات ما در سوطح بوین
المللی به فروش میرسند.
پالمر :برای خارجیان؟
ً
روفر :بلی برای خارجیان ،اما برای من آنها صرفا مشوتریان هسوتند .مون در بواره چنوین
چیزی فکر نمیکنم ،به جزء حالتی که دولت سد راه قرار بگیرد .میخواهم بگوویم کوه حودود
 01الی  41درصد از فروشات ما برای مردم کانادا و مردم مکسیکو میباشد ،اما بقیه فروشات
ما دربرگیرنده سراسر جهان است .در هر  91روز ما به مشتریان چهل الی پنجاه کشور مانند
جاپان ،عربستان سعودی ،هالند ،انگلستان ،ارجنتاین و غیره فروشات داریم.
پالمر :و شما از این فروشات پول بدست میاورید؟
ً
روفر :یقینا ،در غیر آن ما این فروشات را هیچ انجام نمیدهیم .این چیزی است که نشوان
میدهد که با پاسخ دادن و برآورده کردن ارزش های مشتریان ،ما به ارزش جهان می افوزاییم.
این کار دارای تاثیرات دیگری هم است ،این با پاسخگویی به ارزش های دیگران نیوز مورتبط
است .شما میتوانید اینگونه فکر کنید که فروش تولیدات چه در داخل (داخلوی) و یوا خوارج
(بین المللی) مرزهای کشور باشند ،این یک معنی فرستادن پیام صولح ،همکواری و احتورام
است .زماینکه دیگران را به عنوان مشتری میبینید ،این هرگز اتفواق نموی افتود کوه آنوان را بوا
گلوله بزنید و یا به آنان صدمه برسانید .تجارت یک بدیل بسیار زیبا بورای خشوونت و اجبوار
است.
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پالمر :یک تعدادی از افراد میگویند که تجارت بین المللی سوبب خسوارات بوه محویط
زیست شده و آنرا صدمه میرساند....
روفر :زمانیکه تجار در یک بازار آزاد کار میکند ،این به معنوی رعایوت و احتورام حقووق
مالکیت دیگران میباشد ،و هدف نهایی آن طرفداری از محیط زیسوت اسوت .یوک طرفودار
واقعی محیط زیست به هزینه کاال ها ،هزینه منابع مادی ،چه تیل ،چوب و یوا هوم شیشوه و
پالستیک باشد ،توجه میکند .و از آنجا که محاسبه هزینه ها با قیمت ها ،سود و زیان امکوان
پتیر است ،اطالعات مرتبط با هز ینه ها تنها دانش نه بلکه دانش موثر آن است؛ و رفتار ها را
تغییر می دهد  .قیمت ها به ما دانش درباره هزینه ها و در عین حال انگیزه برای بوه حود اقول
رسانیدن قیمت ها را میدهد .ما هرگز عالقمند ضایع شدن اشیاء نیستیم و این انگیزه را داریم
که چنین کاری صورت نگیرد .هدف اصلی ما احترام بوه حقووق دیگوران اسوت ،کوه معنوی
مالکیت را میدهد؛ شما زمانی دچار تخریب ،آلودگی ،و زباله در محیط زیست میشوید کوه
حقوق مالکیت قابل احترام نباشد .زمانیکه حقوق مالکیت بوه خووبی تعریوف شوده و از آن
دفا صورت بگیرد ،ما باید مواظب تاثیرات انتخاب های خود و دیگران باشیم .شما میدانیود
ً
که حکومت ها اکثرا متوجه تاثیرات اعمال شان باالی دیگران نیستند ،زیورا آنوان میتواننود از
اجبار کار بگیرند ،اما ما باید هر دقیقه و هر روز در فکر ارزش ها و حقوق افراد دیگر باشیم.
کسب و کار ما متمرکز بر اقدام داوطلبانه است .برای اینکه مردم از محصووالت موا مصورف
نمایند ،و یا برای ما کاال تولید و یا عرضه کنند ،از زور استفاده کرده نمی توانیم و نمی کنویم.
این همه اقدام و حقوق داوطلبانه است.
پالمر :شما از کارکردهای داوطلبانه زیاد یوادآوری کردیود .شوما خوود را یوک داوطلوب
میدانید و یا لیبرالیست و یا چیز دیگری؟
روفر :برای من این واژه ها بسیار مشابه هستند .واژه قدیمی آن "لیبرال" بود اما در بعضوی
موارد باعر ایجاد سوء تفاهم در ایاالت متحده آمریکا میگردد ،چون "لیبرال" در مخالفوت و
مقابل "محافظه کاری" قرار دارد .شما میتوانید بگویید من یک "لیبرال کالسیک" هستم ،اما با
دانش دقیق از واژه ها ،من میتوانم به همه بگوویم کوه لیبورال ،لیبورال کالسویک ،داوطلوب و
لیبرالیست .اما چیزی که برای من مهم است اینکوه بواالی افوراد اجبوار نبووده و آنهوا بگونوه
داوطلبانه و صلح آمیز در تعامل هستند.
پالمر :از چه زمانی شما با چنین دیدگاهی هستید ،و چگونه به آن باورمند شدید؟
روفر :والدین من افراد غیر سیاسی بودند و من در کودکی بسیار شرمندو بوودم .و فکور
میکنم ،هنوز هم هستم .به این لحاظ من بسیار درگیر بحر ها نبوده ام .من خود را هرگز یک
شخص خردگراه نه میدیدم .زمانیکه من به دانشگاه کالفورنیا رفته و در لیلیه زندگی کردم ،بوا
افراد گوناگون که هم سن و سال من بودند ،آشنا شدم ،به شمول کسانیکه از من کرده باهوش
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تر بودند .آن زمان ،نخستین باری بود که در باره سیاست صحبت کردم ،و بناء بر هر دلیلی با
استفاده از روشهای خاص به استدالل پرداختم و فکر میکردم که این درست نیست کوه بوه
دیگران ضرر رسانیده شود .با گتشت زمان ،استدالل های خوود را مرتوب کوردم .ایون هموه
برایم همانند حس مشتر ظاهر شد .شاید تحت تاثیر هم قرار گرفته باشوم ،اموا نمیدانسوتم
ً
این تاثیرات از کجا بوجود آمد .من دقیقا هیچ کتاب و یا بیانیه مشخص را بوه یواد نودارم کوه
آنچه باور دارم را سبب شود .من فقط به همه چیز نگاه می کردم و سعی می کردم توا بفهموم
کارکرد اشیاء چگونه است و چگونه می توانند بهتر کار کننود .در دانشوگاه کالفورینوا ،رشوته
تخصصی من اقتصاد بود و استادانی چون تام سوول ،ارمن الچوین و ولیوام الوین داشوتم کوه
ً
واقعا بهترین بودند .نخستین صنف که من رفتم فکر کنم از ولیام الین ،اقتصاد  0بود .به ایون
لحاظ ،من فکر میکنم که اقتصاد نخستین چیزی بود که با آن آشناء شدم .من اینرا در کردم
که اقتصاد بسیار با اهمیت است و همچنان از چگونگی کارکرد افراد باخبر شدم.
اقتصاد یک علم اجتماعی است؛ و اختالف ریاضیات نیست ،چیوزی کوه اموروزه موردم
میخواهند اقتصاد را چنین بسازند .اقتصاد یک علم اجتماعی اسوت کوه تودریس میکنود توا
چگونه افراد با همدیگر هماهنگی کنند .در این علم من هیچ مووردی را دریافوت نکوردم کوه
کسی بخاطر برنامه های سیاسی اش مجازات شده باشد .من هرگز در باره کلمه "لیبرالیست"
نشنیده بودم ،اما بسیار جدی به این فکر بودم که چگونه افراد میتوانند اقدامات خوود را بورای
بدست آوردن ارزش های شان هماهنگی کننود .و بعود از مودتی در بواره لیبرالیسوم (آزادی
ً
خواهی) شنیدم و گفتم" ،این من هستم .ایون اساسوا چیوزی اسوت کوه مون دربواره آن فکور
میکنم ".من به این فکر بودم که مردم بایود قوادر بوه زنودگی کوردن مسوالمت آمیوز باشوند و
چگونگی بدست آوردن ارزش های شوان را در همکواری کشوف کننود .مون تنهوا آن زموان
فهمیدم که این دیدگاه من یک نام دارد (لیبرالیسم).
پالمر :پس شما در دانشگاه اقتصاد آمووزش دیدیود و دربواره همکواری هوای داوطلبانوه
دانستید .چگونه شما از آموختن به عملی کردن آن در تجارت پرداختید؟ این چگونوه اتفواق
افتاد؟
ً
روفر :من در یک خانواده کامال کارگر بزرگ شده ام .اما پدرکالن مون یوک تجوار خوورد
بود ،یک کارآفرین .من به خاطر دارم که با وی به یک میدان نفوت میورفتم ،جوایی کوه یوک
مقدار پول کوچک را در حفاری نفت سرمایه گتاری کرده بود .پدر کالن من یک آله اخترا
کننده و دو ورکشاپ در داخل خانه داشت .به این اساس ،وی یک مختور و کوارآفرین بوود.
من از وی خاطره هایی دارم که بسیار جوان بودم .من  04سال داشتم کوه پودر کالنوم وفوات
ً
نمود .اما همیش این خیال بر سرم بود که این دقیقا چیزی اسوت کوه انسوان بایود در هنگوام
کهن سالی کند .پدرم هم نزد پدرکالنم کار میکرد .بسیار شبیه کارگر در یک مزرعوه .مون بوه
92

صلح ،دوستی و آزادی
حیر یک طفل شاهد بودم که پدرم با تراکتور زمین ها را کشاورزی میکند و پودر کالنوم بوه
بانک رفته و معامالت تجاری را انجام میدهد ،درحالیکه پدرم کار اش بیشتر عملیاتی بود.
من فکر کردم که این راه زندگی کردن است ،زیرا فکر میکردم همه افوراد ایون چنوین کوار
میکن ند .این چیزی بود که تا حدودی از زندگی ام مرا باخبر ساخت .پوس از آن ،مون درجوه
لیسانس از اقتصاد و درجه ماستری در علم کشاورزی بدسوت آوردم .پوس از فوارغ شودن از
مکتب کالفورنیا ،هرگز حتی برای یک مصاحبه کاری هوم فراخوانوده نشودم .سوپس مون بوه
داواس ،کالفورنیا رفته و به توسعه دادن مفکوره هایی که از زمان تراکتور رانی در ذهن داشتم،
پرداختم .این یک بخش از طبیعت و بخش از توقوعات من بود.
در حقیقت ،من وارد تجارت در دانشگاه شدم .پدرم مرا برای چند سال حمایوت کورد ،و
پس از آن من به پای خود ایستاد شدم .در حقیقت ،پدرم بیشتر از آن قوادر بوه حمایوت مون
نبود .یک بحر بسیار بزرگ صورت گرفت؛ مون فقوط بعضوی اطالعوات را جوتب کورده و
خودم رفتم و شرو به کار کردم .پدر من بیشتر عمر خود را صرف تراکتور رانوی کورد .و مون
هم دیدم که قادر به تراکتور رانی هستم .به این ترتیب ،از بعضی دوسوتان پودرم یوک مقودار
مشوره در باره انتقال بادنجان رومی از یک منطقه به منطقه دیگر ،بدسوت آوردم .زمانیکوه در
سال های نخست دانشگاه بودم ،یک موتر باربری را به کرایه گرفتم و زیر دست پودرم کوار را
آغاز کردم ،چون وی سند رانندگی داشت ،و کار انتقال بادنجان رومی ،و شفتالو را آغاز کرد.
این کار برای پنج سال و پنج بهار ادامه داشت.
پالمر :پس شما از زمان مکتب به تجارت پرداختید؟
روفر :بلی ،از مکتب آغاز شده و مرا با تجارت معرفی نمود .در این خصووص ،تجوارت
بادنجان رومی بود .به این لحاظ ،منحیر یک راننده موتر باربری ،به میدان مزرعوه کشوانیده
شده و به پروسس نباتات و میوه جات رسیدم .و من ایده های برسور داشوتم .شوما میدانیود،
"این سیستم میتوانست بهتر کارکرد داشته باشود ،اگور بادنجوان روموی در آن زموان حاصول
گردیده و پروسس میگردید .آنان میتوانستند از ضوایع شودن وقوت و محصووالت جلووگیری
نمایند .من باخود سنجش کردم که اگر این سیستم اندکی تغییر کند ،میتوانم بوه حیور یوک
راننده موتر باربری پول زیادی بدست بیاورم .این همه با سوال هایی اتفواق آفتواد کوه مون از
خود کردم" ،چگونه میتوانی این کار را بهتر انجام بدهی؟" من تجارت دیگر افراد را مشواهده
کرده و تالش میکردم تا بفهمم که چگونه میتوانیم این سیستم را رشد بدهم .به ایون اسواس،
من سیستم متفاوت را طراحی نموده و به مردم ارائه کردم.
و همچنان من در باره روش پروسس صنعتی آمووزش دیودم و بوا ایوده طراحوی متفواوت
روش پروسس بادنجان رومی آمدم .من تالش بیشتر نمودم و برای پنج سال پول اندوختم ،و
بالخره پول کافی بدست آوردم .این زمانی بود که یوک شورکت را تاسویس نموودم .مون سوه
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شریک بزرگ داشتم -و در این میان من شریک کوچکتر بوودم -و اینگونوه نخسوتین شورکت
پروسس رب-بادنجان رومی را آغاز نمودیم .در این میان ما چند نوآوری در شرکت بوه میوان
آوردیم که ما را قادر به بازاریابی خوب کرد؛ اما من شریک کوچک بودم و معاش هم نگرفتم
اما برای گرفتن فیصدی بلند سود چانه زنی کردم .در حودود هفوت سوال مون بورای شورکای
تجارت خود سود بسیار زیاد رساندم و خودم نیز پول زیواد بدسوت آوردم .آنچوه مون انجوام
دادم ،انجام دادن کار درست در موقع درست بود .برای شرکای خود یوک تجوارت جدیود را
پیشنهاد کردم اما آنان پیشنهاد من را رد کردند ،و ما از هم جدا شدیم .اما من شرکت جدید را
به تنهایی سرمایه گتاری کردم ،و از آنجا دوباره آغاز کردم.
پالمر :شما یک فلسفه ای را از تجربه تجاری خوود کوه بوه نوام "مودیریت-خوودی" یواد
میشود ،ترویج نموده اید .اما همچنان یوک انسوتیتوت مودیریت-خوود را نیوز بورای تورویج
همکاری های داوطلبانه راه اندازی نموده اید .شما چطوور رابطوه بورد-بورد ایجواد میکنیود،
چنانکه در باره آن شما در صفحه انسوتیتوت خوود صوحبت کورده ایود کوه ماموریوت هوای
شخصی افراد با ماموریت تجارتی و برعکس آن سازگار است؟
روفر :مدیریت-خودی به نظر من بسیار ساده است .افراد در زنودگی شخصوی ،خوود را
مدیریت میکنند .هیچ مدیریت کننده زندگی ندارند .آنان زندگی خود را بوه پویش میبرنود .و
آنان زندگی خود را بر اساس ماموریتی که دارند ،بوه پویش میبرنود .مون باورمنود هسوتم کوه
ماموریت هر انسان در زندگی خوش بودن است .چه آنان در کنند و یا نه ،اما آنها در تالش
خوش بودن هستند .هر زنده جان برای شکوفایی تالش میکند .افراد دارای ایده های متفاوت
هستند که توسط آن خوش میشوند .آنچه که بسیار ضروری میباشد ،اینست که مردم را بورای
همکاری داوطلبانه با همدیگر در تجارت تشویق کرد تا برای هور فورد یوک ماموریوت بورای
سرمایه گتاری ایجاد شود .انسانها درباره آنچه اهداف شان را رشد میدهود ،قضواوت هوای
ذهنی مینمایند و زمانی که اشیاء را مبادله کردند ،بیشتر وارد تالش میشوند .انسان ها در باره
چیزی که انجام میدهند ،بیشتر از دیگران میفهمند .بازارها بورای موا فرصوت میدهود کوه بوا
دانستن اهداف ذهنی خویش ،در ارتباط باشیم .پس ما کار میکنیم تا اصول های مهم را وارد
شرکت خود بسازیم و تالش می ورزیم تا متکی بوه رهنموود-خوودی باشویم ،بجوای اینکوه
سلسله مراتب صالحیت دار باالی ما باشد .و چنین کار ،نتیجه فوق العاده را درپی دارد.
پالمر :پس تضاد و مناقشه چطور؟ آیا اجتناب ناپتیر است؟ آیا تضاد یک حالوت پایودار
است ،یا راه هایی برای حل آنها وجود دارد؟ تجربه شما در این رابطه چه است؟
روفر :تضادها اجتناب ناپتیر هستند .هیچ جای پرسش وجود نودارد .اگور تضواد وجوود
نداشته باشد ،شما اقتصاد هم ندارید .منابع بسیار محدود هستند و اقتصواد علوم چگوونگی
ً
اختصاص دادن منابع محدود است .پس یقینا تضاد بوجود خواهد آمود .اموا اصول موضوو
اینست که چگونه میتوانیم به شکل بهتر ایون تضواد را حول بسوازیم .تضواد میتوانود بخواطر
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اقدامات انسان و یا استفاده از منابع صورت بگیرد .دو راه برای حول تضوادها وجوود دارنود.
شما میتوانید که در باره تضاد بحر کرده و بگونه دواطلبانه به نتیجه برسید ،و یا با اسوتفاده از
زور باالی طرف مقابل ،تضاد را حل میکند-صلح آمیز و یا با زور .اگر بتوانید با افورادی کوار
کنید که آنان خواهان حل مسالمت آمیز تضاد باشند ،پس شما برنده هسوتید ،و هموه برنوده
هستند .من همواره موافق با راه حل برد-برد با مشکالت هستم .راه حل برد-برد ایجاد کننوده
سود به همه است .ایون حالوت ایجواد کننوده صولح اسوت .بورد-بورد ایجواد کننوده رفواه و
خوشحالی است.
پالمر :حال به سوی سوال های سیاسی میرویم .تعدادی از افراد میگویند که آنان طرفدار
تجارت هستند .و همچنان شنیده ام که تعدادی از افراد میگویند کوه آنوان طرفودار بوازار آزاد
هستند .آیا میان این دو تفاوت وجود دارد؟
روفر :بازار آزاد اقدام داوطلبانه است .زمانیکوه افوراد از طرفودار بوودن اقتصواد صوحبت
میکنند ،آنها ممکن است در مورد برنده شدن از یک چشم انداز نزدیک بین صوحبت کننود؛
برنده شدن با هزینه حقوق دیگران .اما تجوارت داوطلبانوه چیوزی اسوت کوه معاملوه تحوت
شرایط آزاد و بازار های آزاد صورت میگیرد ،بدون هیچ گونه منفعت خاص کودام گوروه و یوا
شرکت .اگر یک تجارت به دست دولت بیافتد ،پس نمیتواند داوطلبانه باشد ،و به این اساس
غیر اخالقی شده و وضعیت غیور تولیودی بوجوود میایود .تجوارت بایود داوطلبانوه باشود و
عملکرد در آن باید اخالقی بوده و هیچ گونه درخواست و یوا سبسوایدی بوه نفوع دیگوران بوا
اجبار دولت نباید صورت بگیرد.
ً
متاسفانه ،و باوجودی که من واقعا برعلیه چنین حالت ها مبارزه میکنم ،یوک نوو "بوازار
خدمتی" وجود دارد ،که معنی بازار با اجبار را میدهد .ایون حالوت ماننود آنسوت کوه مون از
ً
سالح شما استفاده کنم تا چیزی که میخواهم را از دیگران بدست بیاورم و بعدا اموال بدست
آمده از غارت را تقسیم کنیم .این یک نو مریضی است که به نام "رفیق بازی" یاد میشود ،که
به معنی بدست آوردن اموال با اسوتفاده از قودرت حکوومتی کوه هزینوه آن را جوانوب دیگور
پرداخت میکنند .معالجه این مریضی بازار آزاد-آزادی رقابت ،احترام به حقوق همه افوراد ،و
مساوات در برابر قانون است .سیاست های یارانه بشکل ساده آن ،رفتن به سووی نهواد هوای
حکومت برای استفاده از زور است .همانگونه که سازمان های مافیوایی کوار میکننود .کودام
تفاوت واقعی دیگری وجود ندارد.
پالمر :بیایید دوباره به سوی موضو صلح برویم .رابطه میان تجارت و صولح چیسوت؟
شما تجارت با مردم در آسیا ،آمریکای التین و خاورمیانه می کنید .آیا مردمان تجارت پیشوه
حامی صلح باید باشند؟
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ً
روفر :کامال .مردمان تجارت پیشه باید حامی صلح به چندین دلیل باشند .نخست ،باید
صلح را در ارزش های شخصی خویش ترکیب کنند؛ من درباره اوضوا داخول شورکت هوا
صحبت می کنم که راه حل های صلح آمیز را باید حمایت کننود و بوه حکوموت بورای لغوو
رقابت و یا مشارکت در سیاستهای یارانه نباید مراجعه شود .سبسایدی نبایود گرفتوه شوود.
نباید از برنامه های حکومت بهره برداری شود .به هر انودازه ای کوه امکوان دارد از بوازیگران
دارنده قدرت اجباری باید دوری شود .دوم ،باید تصمیم های اخالقی گرفته شوود و تجوارت
با اجبار صورت نگیرد ،یعنی فروش اسباب خشونت و اجبار و ظلم و ستم به حکوموت هوا.
این بسیار مهم است.
در قدم سوم ،ترویج ارتباطوات صولح آمیوز در میوان کشوور هوا بوا اسوتفاده از تجوارت
داوطلبانه است .تجارت احتماالت پیوستن به جنگ را کاهش میدهد .به هر اندازه کوه موردم
همدیگر را از طرف تجارت شناخته و بوه همودیگر سوودمند واقوع شووند ،بوه هموان انودازه
احتمال پیوستن حکومت های شان به جنوگ کواهش میابود ،زیورا در هوردو کشوور افورادی
هستند که از صلح طرفداری مینمایند .به هر اندازه که تجارت وسعت داشته باشد ،به هموان
اندازه کشور ها به همدیگر وابسته میباشند .من میدانم که در این خصوص مطالعات زیوادی
صورت گرفته است ،و کارشناسان اقتصاد و دانشمندان علوم سیاسی صلح و تجارت را مورد
مطالعه دقیق قرار داده اند .من این موضووعات را از تجربوه شخصوی در تجوارت خوود نیوز
آموخته ام .زمانیکه مشتریان به دروازه شما میایود ،شوما آنهوا را بوا گلولوه نوه میزنیود .شوما
میخواهید که از آنان خوش آمدید کرده و آنها را و خود و خوانواده و دوسوتان توان را بهرمنود
منفعت بسازید .شما یا قادر به تجارت هستید و یا هم جنگ .من بسیار ،بسیار زیاد طرفودار
تجارت هستم .تجارت یک تمدن بوده برای همه خوب است ،به جزء کسانیکه میخواهند به
دیگران صدمه برسانند .اما من جزء آن گروه نیستم.
پالمر :شما درباره تصمیم گیری های اخالقی در تجارت صحبت کردید ،اموا اگور اکثور
برنامه های تلویزیونی را مشاهده کنید ،همه تجاران اغلب حرامزاده ها هسوتند :آنهوا خووب
نیستند؛ آنها دوستانه نیستند؛ آنها اخالقی نیستند .آنها تنها برای گول زدن مردم هسوتند .ایون
گفته ها همان چیزی است که فرهنگ محبوب مردم آنرا به تصو یر می کشاند .چگونه اخالق
وارد تجارت شده است؟
روفر :یکی از بنیاد های همکاری ،دوستی است .اگر شما دوستی نداشته باشید ،چگونوه
میتوانید با دیگر افراد هماهنگی کنید؟ پس شما باید تنها بمانید .اکنون دوستی میتواند شوکل
های گوناگون را به خود بگیرد .در دوستی ،زن و شوهری ،بهترین دوست ،دوست کوودکی و
غیره وجود دارد .در این میان دوستان تجارت هم وجود دارد ،افرادی که شما تمایل بوه بوودن
در اطراف اش هستید چون آنها با شما رفتار خوب میکند و برای شما سودمند هستند .بطوور
عمومی ،افراد مایل نیستند با افرادی مضر و بد باشند ،و کسانیکه به دیگران از لحاظ فزیکوی
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ضرر میرساند و یا اشیای شان را سرقت میکند ،تنها گتاشته می شوند .پس تا زمانیکوه شوما
ارزش های احترام کردن به دیگران ،ضرر رساندن و سرقت نکردن امووال دیگوران را رعایوت
نکنید ،نمیتوانید که روابط اجتماعی داشته باشید .و عالوه بر این مووارد ،موردم میخواهود بوا
کسانی باشند که خوش برخورد هستند.
پس اگر میخواهید که تجارت داشته و مولد باشید ،و خواهان تجارت وسیع هستید ،شما
ضرورت بسیار جدی برای همکار بودن با دیگران برای بدست آوردن همکاری شوان داریود.
من درباره دو روش برای وادار ساختن دیگران برای انجام کار مورد پسند خوود میتووانم فکور
کنم :نخست ،شما میتوانید آنها را شالق بزنید و یا سالح را بر سر آنان بگتاریود؛ مون هویچ
کسی را نمیشناسم که اینگونه برخورد را با خود بتواند قبول کند ،پس افوراد توالش میکننود از
چنین افراد که آنان را شالق بزند و یا با گلوله بزند ،فرار میکنند .دوم ،شما میتوانید بوا آنوان و
حقوق شان احترام کنید .در یک بازار آزاد ،شما حق انتخاب را دارید که با چه کسی تجوارت
کنید .برای داشتن یک تجارت موفق ،شما باید یک شخص با احترام و شریف باشید ،در غیر
آن صورت مردم نمیخواهند با شما شریک شوند .اما من همواره با دیدن افرادی که به اهمیت
اخالق در تجارت توجه نمیکنند ،گیچ میشوم .این چنین معنوی را میدهود کوه آنوان قودرت
تفکر ندارند.
پالمر :درباره مداخله نظامی حکومت در بیرون از مرزهوا چوه؟ ایون مداخلوه را چگونوه
توصیف می کنید؟
روفر :کمک خواهد کرد که در این خصوص همانند کارمند دفتر بازاریابی فکر کونم .آیوا
مورد پسند دیگران خواهد بود این مداخله؟ آیا میتوانید تصور کنید که ارتش چوین ،روسویه و
یا حتی کانادا در داخل شهرهای الس آنجلس در آمریکا گام های نظامی بردارند؟ یا تنهوا بوا
لباس های نظامی در الس انجلس و یا دنور گشت و گتار نمایند؟ و یا پایگواه هوای نظوامی
داشته و با وسایط نظامی در شهر ها باشند؟ این چیزی است کوه حکوموت ایواالت متحوده
آمریکا در سراسر جهان میکند .این بسیار خشونت آمیز است .این عمول وقوار موا را صودمه
میرساند .در کشور های که از استقاللیت کشور خود ما دفا میکنند ،رفتن بوا اراده خووب و
نیک است .اما زمانیکه چنین موضو روشن نباشد ،بسیار دشووار اسوت کوه ببینویم حضوور
نظامی ما سبب نفرت و خشم دیگران میشود.
پالمر :شما یک حامی فعال ارزش های لیبرالیستی هستید .برای یک جهان بیشوتر آزاد و
صلح آمیز ،چگونه فعالیت میکنید؟
روفر :من به هرجایی که میروم از ارزش هوا و اصوول صولح و آزادی طرفوداری میکونم.
حتی در هنگام غتا خوری درکشور هایی که برای تجوارت میوروم ،در بواره ایون کوه چگونوه
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میتوانیم جامعه های بدون اجبار و خشونت داشته باشیم ،بحر میکنم و اینکه چگونه به ایون
ً
هدف کمک میتوان کرد .فعال من شگفت زده هستم.
پالمر :یک عرف قدیم در خصوص حمایت رهبران تجارت از صلح وجوود دارد .مون در
باره ریچارد کوبدن و جان برایت از انگلستان به یواد دارم کوه هوردو شخصویت هوای بوزرگ
تجارت و رهبران بزرگ صلح بودنود .همچنوان لیوگ ضود امپریالیسوتی در ایواالت متحوده
آمریکا که در آن بسیار از تجارت پیشه های بودند که با جنگ اسوپانیا و آمریکوا و بوا اشوغال
فیلیپین توسط آمریکا مخالفت کردند .آیا شما خود را جزء همان عرف تجوارت پیشوه هوای
حامی صلح میبینید؟
روفر :من میبینم .من میدانم که تجارت پیشه های صوادق -نوه یارانوه هوای تجواری ،از
فرستاده های صلح به شمار میروند .مبادله داوطلبانه در همه جا یک بازی بورد-بورد اسوت.
این جای تاسف است که بیشتر مردم این را نمیدانند .یک گفتوه بسویار قودیمی وجوود دارد،
"زمانیکه کاالهای تجاری نتوانند به بیورون از مرزهوا برونود ،نظامیوان خواهنود رفوت ".مون
طرفدار مبادله کاالهای تجاری هستم بجای گلوله و موشک ها .در دهوه  91مویالدی موردم
میگفتند" ،دوستی کنید ،نه جنگ ".این یک گفته بد نیسوت اموا میخوواهم اضوافه کونم کوه،
"دوستی و تجارت کنید ،نه جنگ".
پالمر :شما به یک جوانی که میخواهد بعد از فراغت مکتوب و دانشوگاه فکور کنود ،چوه
پیشنهاد دارید تا بتواند یک جهان صلح آمیز تر بسازد؟ آیا تجارت را پیشنهاد موی کنیود و یوا
رفتن به حکومت؟
ً
روفر :رفتن به سوی حکومت یک ضایع وقت است و میخواهم به آن تاکید کنم .من یقینا
پیشنهاد میکنم که به سوی تجارت بروند ،و همچنان به سووی ارتباطوات ،یوک ژورنالیسوت
شود و یا هم دیگر انوا رسانه ها.
پالمر :درباره رقابت با تجارت بادنجان رومی چطور؟
روفر( :خنده) این مشکل ندارد .اگر شما عالقه به تجارت و درگیر شدن با تجوارت بوین
المللی هستید ،و یا عالقه مند به صلح هستید ،رفتن به سوی تجارت یک کار بسویار خووب
است .در حقیقت این جهان را یک مکان خووبتر میسوازد .و اگور کسوی میخواهود کوه وارد
تجارت شود تا با من رقابت کند ،من خوش آمدید میگویم .من آرزومنود هسوتم کوه رقیوب
های بهتری میبود تا باالی من بیشتر فشار وارد میشد.
پالمر :بسیار تشکر از اینکه با وجود مصروفیت زیاد ،برای من وقت دادید.
روفر :خواهش میکنم.
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صلح به میان آمده از تجارت آزاد
توسط ایریک گارتزک | By Erik Gartzke

چگونه تجارت و سرمایه گتاری بیرون مرزی سبب کاهش انگیزه جنگ میشود؟ چگونه
وابستگی متقابل رفتارها را متاثر میسازد؟ صلح ،دموکراسی ،حکومت پاسخگو و تجارت بوا
هم چه ارتباط دارند؟ ایریک گارتز استاد متخصص علوم سیاسوی در دانشوگاه کالفورنیوا،
سن دیاگو و همچنان استاد در دانشگاه دولتی اکسسکس میباشد .تحقیقوات وی متمرکوز بور
تاثیرات معلومات و نهادها باالی جنگ و صلح میباشد .وی درباره تجارت ،جنگ سوایبری،
دیپلوماسی و موضوعات مرتبط نوشته های به چاپ رسانیده است.
سلسله جنگ های بی رحمانه و مخرب اروپایی ها که دهه های متمادی جریوان داشوت
در سال  0922میالدی با صلح وستفالیا به پایان رسید ،و همانطور که معلووم اسوت ،صولح
وستفالیا سیستمی را ایجاد کرد که در آن کشورهای اروپایی مستقل و خودمختار به رسومیت
شناخته شدند .این میراث به طور فزاینده ای در جهان در حالی به چالش کشیده میشود کوه
ارتباطات اقتصادی از سرحدات بین المللی عبور کرده اسوت .وابسوتگی متقابول اقتصوادی
زمانی بوجود میاید که دو و یا بیشتر کشور ها توسط تجارت با هم پیونود بخورنود .و دیودگاه
اقتصادی استاندارد این است که تجارت ارزش را ایجاد می کند.
همانطور که دانشجو یان علوم سیاسی از مدت هاست یادآور می شوند که تجارت توسط
درگیری و منازعه میان دولت ها به گروگان گرفته شده است .اگر این گونه گروگوان گیوری بوه
اندازه کافی ارزشمند بوده و جنگ را به مخاطره می اندازد ،پس دولت ها دیگر بگونوه کامول
خودمختار نیستند .درآنجا که منفعت تجارت از اثر وضعیت جنوگ در معورض زیوان قورار
بگیرد ،چشم انداز متقابل از زیان می توانود منجور بوه جلووگیری از مناقشوات بوین شورکای
تجاری شود .واضح تر بگوییم ،اگر افراد در یک طرف سرحد دارای سرمایه ها باشند و افوراد
طرف دیگر سرحد مشتریان ارزشمند باشند ،آنها بسیار به ندرت از نابودی این سرمایه هوا و
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رابطه تجاری حمایت خواهند کرد و آنها بیشتر مشتاق خواهند بود توا صودای خوود را بورای
صلح بلند نمایند.
یکی دیگر از تاثیرات مهم تجارت در ترو یج صلح و بازدارندگی از جنگ می ًتوانود ایون
باشد که تجوارت تسوهیل کننوده کواهش در ارزش کاالهوایی اسوت کوه احتمواال از طریوق
جنگیدن نیز بدست آمده میتوانند ،در حالیکه ساختن نیروهای نظامی اشغالگر بسویار گوران
واقع میشود .درصورتیکه تجارت قیمت واقعی کاالها را کواهش داده و بهوره وری کوارگران را
افزایش می دهد ،پس کارگران ،شرکت ها و کشورهای مستقل باید خواهان ارسال کارگران به
سوی شرکت های تولید کننده بوده و خواهان دوری آنوان از جنوگ باشوند .پوس از بررسوی
نمودن برخی از معلومات پیش زمینه ،این فرایندها را در جزئیات بیشتر در شرح ذیل بررسی
میکنیم.
تحول
برای دانستن این که در جهان امروزی که ما زندگی می کنیم به شیوه های زیادی متفواوتر
از جهانی است که چند نسل قبل وجود داشت ضرورت به داشوتن سوند دوکتوورا نیسوت ،و
میتوان به قرن هفده میالدی بازگشت کرد .اما با یک سرعت در حوال افوزایش در دهوه هوای
اخیر ،رهبران جهان به این حقیقت پی بردند که کشور و جمعیت شان بطور بسیار پیچیده و
گسترده با شبکه های اقتصادی در حال متصل شدن است .شکل  0یک تصوو یر سواده ای از
این تکامل را در رابطه با تجارت جهانی نشان می دهد که به صورت واقعی بوا انودازه گیوری
 4111دالر آمریکایی (در صدها میلیارد دالر) صورت گرفته است.
جهان همچنان به شکل اوسط در حال مرفه تر شدن است .شکل  4نشوان دهنوده سورانه
تولیدات ناخالص ملی جهان است .برای اینکه مقایسه های زمانی ساده تر شود ،مون انودازه
ارزش ها را به طوری تغییر داده ام که اوسط درآمد در سال  0240برابر با یک است .این کوار
همچنان اجازه میدهد که ثروت رو به رشد با رفتن بوه سووی دولوت هوای محودود و آزادی
شخصی ،را مقایسه نماییم .درحالیکه دموکراتیزه شدن جهوان نواهموار بوه نظور میرسود ،در
عصر حاضر"،امواج" اصالحات سیاسی ،یک روند صوعودی را نشوان داده و بوه حیور یوک
پدیده خوب ثبت شده است 47.داده های پولیتی سطح دموکراسی ملی را تعیین می کنود کوه
بلنوودترین درجووه آن ده و پووایین توورین آن صووفر اسووت 48.در اینجووا ،هووردو ،پووولیتی (طوورز
حکومتداری) و سرانه تولید ناخالص ملی بر اساس سطوح اوسط ساالنه جهانی ارائوه شوده
49
است.
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اقتصاد سیاسی لیبرالیسم کالسیک همه ی این سه تغییر را از قبل پیش بینی کرده و درباره
عواقب آن فکر کرده است .دموکراسی ،تجارت و توسوعه اقتصوادی از چنودین جهوت رشود
دهنده شرایط انسانی است .در اینجا توجه بیشتر باالی این است کوه چگونوه و کودام تغییور
سبب دلسردی استفاده از خشوت سیاسی (داخلی) و وضعیت جنگی (در میان) ملت هوای
موجود در سیستم وستفالیایی میشود .تجارت یک ابزار ویوژه و جوتاب بورای تورویج صولح
جهانی است ،اما تاثیرات آن به دلیل چگونگی کارکرد آن و نوعیت تجارت کوه سوبب تغییور
در رقابت و اختالفات سیاسی میشود ،گیچ کننده میباشد .در واقع کشورها بخاطر وابستگی
تجاری مشتر در روابط صلح آمیز به سر می برند .هدف من این اسوت کوه سوعی نمووده،
تاثیرات وابستگی اقتصادی را قابل محسوس نمایم.
تردید کردن باالی توماس
یکی از قانع کننده ترین توضیحات اینکه وابستگی متقابل چگونوه کوارکرد دارد از سووی
50
توماس شلینگ ،کارشناس اقتصادی که برنده جایزه صلح نوبل میباشد ،ارائه شده اسوت.
شلینگ ،یک روایتی از دو کوهنوردی که با ریسمان برای باال شدن بر کوه زنجیور شوده انود،
ارائه می کند .با زنجیر کردن خود به همودیگر ،سرنوشوت کوهنوورد هوا بوه هوم چسوپیده و
ً
اقدامات شان متقابال وابسته میشود .از آنجا که هردو کوهنورد باید یکجا باال بروند و یوا هوم
سقوط کنند ،هریک بیشتر محتاط بوده ،با اعتبار بیشتر عمل کورده و پیامودهای صولح آمیوز
تولید میکنند.
نظریه پردازان لیبرال از منطق وابستگی متقابل برای برجسته کردن ظرفیت صلح تجواری
استفاده میکنند .همانطور که تجارت بین المللی از قرن سیزدهم به بعد به طور نامنظم ،اموا
به طور مداوم رشد کرده است ،یک جریان ای از دانشمندان مانند مونتسکیو ،اسمیت ،پوین،
کانت ،کوبدن ،آنجل و متفکران معاصر مانند رزکرانز ،روست و دویل باالی قودرت صولح
آمیز سودآوری از تجارت بیرون مرزی تاکید کرده اند 51.در صورتیکه دولت ها توسط روابوط
تجاری سودآور وابسته بوده و وضعیت جنگی سبب زیان قابل مالحظه اقتصادی شود ،آنوان
به ندرت تمایل به جنگ پیدا خواهند کرد.
هرچند قابل یادآوری است که عالقه مندی آقای شلینگ به وابستگی متقابول از تجوارت
ً
سرچشمه نگرفته ،بلکه از چیزی کامال متفاوت سرچشمه گرفتوه اسوت .در قیواس شولینگ،
ریسمان که دو کوهنورد را به هم زنجیر کرده ،موضوو تجوارت نبووده بلکوه خطور ناشوی از
جنگ هسته ای میباشد .نتیجه مساویانه جنگ سرد متمرکز بور یوک پدیوده رنگارنوگ نشوانه
گتاری شده است که به نام  MADیا تباهی قطعی متقابل یاد میشود .ظهوور سوالح هوای
هسته ای و خطر متقابل نابودی در "جنگ تمام عیار نظامی" سبب شد کوه ایواالت متحوده و
اتحاد جماهیر شوروی از جنگ منصرف شوند که در صورت وقو جنگ حتی کشوور هوای
ً
همسایه نیز قادر به محافظت از خود نبودند .کامال مثل کوهنووردان ،همکواری و خویشوتن
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داری خودخواهانه برای جلوگیری از تخریب تکامل یافت ،نه از یک هدف نو دوستانه برای
ترو یج صلح.
در عین حال ،تصور شلینگ به هدف توضیح دادن ثبات نبود ،بلکه برای کشف راه هوایی
بود که در آن ابرقدرت ها بتوانند در یک جهانی که در آن مقابله مستقیم و آشوکار غیور قابول
تصور بوده و یا حداقل غیر منطقی ظاهر شوود .هموانطور کوه مثوال وی نشوان دهنوده ایون
موضو است ،زنجیر وابستگی متقابل  -چه هسته ای و چه اقتصادی باشود  -موی توانود از
تجاوز جلوگیری کند .درحالیکه حتی وابستگی متقابل هسته ای نیز جهانی را تولید نمود کوه
ً
در آن جنگ کامال غیر قابل اجتناب نیست ،و همچنان تولید کننده محیطی اسوت کوه درآن
نابسامانی ،دیپلماسی اجباری ،پروپاگند ،و جنگ های نیابتی و سایر انوا تعوارض افوزایش
یافت .ترس از عواقب ناشی از نرسیدن به یک توافق ،هر چه کوه منبوع آن تورس باشود ،موی
تواند بازیگران را وادار به مصالحه کند ،اما بیگاری های تولید شده توسط وابستگی متقابول،
بازیگران را تشو یق می کنند که بازی هایی با نام "مرغ" را بازی کنند .اموا موانوع تولیود شوده
توسط این نو وابستگی متقابل نیز بازیگران را تشو یق به بازی های خصمانه می کند.
تجارت بسیار مشترکات اند با سالح های هسته ای دارد؛ یکی آن چیزی است کوه موا
برای ترویج آن تالش میکنیم درحالیکه دیگر آن چیزی است کوه بشوریت اقتضوا میکنود توا
ریشه کن شود .با این حال ،نقش این دو فرایند در چگونگی اقدامات متقابل دولوت هوا نیوز
بسیار ضروری است .هردو دربرگیرنده رفتار "خودخواهانه ای" است که میتواند پیامود هوای
مثبت اجتماعی داشته باشند ،اما پو یایی اجتماعی محکم که آدم اسومیت در مکوانیزم بوازار
مخفی کشف کرده است ،دارای پیامد بسیار مثبت تر است.
به مثابه نظریه پرداز لیبرال از مدتهاست استدالل نمووده ام ،کوه افوزایش حجوم تجوارت
باعر ایجاد "گروگان گیری ها" شدیدتر شده و در نتیجه انگیزه ها را برای صلح افوزایش موی
دهد؛ و سطح باالتری از وابستگی متقابل در حال حاضر ممکن است کمک کند ًکوه هز ینوه
ای جنگ درنظر دولت ها بسیار باال برود .با این حال ،هزینه روابط تجاری معموال کمتور از
مخاطره جنگ هسته ای است .اگر ملت ها حاضر تحمل خسارات عظویم در انجوام جنوگ
های متعارف یا هسته ای باشند ،پس تجارت بیشتر چه کواری بورای متوقوف کوردن جریوان
جنگ می تواند انجام دهد؟ پس نقش وابستگی اقتصادی در ترو یج صلح چیست؟
علل صلح
یکی از رو یدادهای قابل توجه که در تاریخ جهان در حال اتفاق افتادن است .در واقع ،از
یک مدت زمان طووالنی در حوال انجوام شودن اسوت .یوک کواهش طووالنی در منازعوات
(سیکوالر) در میان کشور های غنی و مرفه بوجود آمده است .اما حد اقل در برخی از نقواط
جهان ،صلح برپا شده است درحالیکه این روند بسیار ظریف است .در حقیقوت ،بسویاری
23
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ها این فرصت را از دست داده اند ،حتی به نظر می رسد که بعضی از طرف هوا تورجیح موی
دهند که خبرهای خوب را نادیده بگیرند و وانمود نمایند که کشورها و گروه ها هنووز هوم در
حال مبارزه هستند .روند نزولی جنگ به وسیله استیون پینکر ،جاشووا گلدشوتاین و دیگوران
52
بطور گسترده ثابت شده است.
ً
این کاهش سیکوالر منازعه را میتوان اکثرا در اروپا مشاهده نمود ،جایی که ایون گورایش
طی قرن ها خود را تاسیس کرده است .شکل  ،9با عنوان "گرایش به منازعه ها در اروپوا" بور
اساس داده هایی است که توسط پیتر بریکی جمع آوری شده است 53.هر یک از نکته هوای
کوچک ،نشان دهنده تعداد درگیری ها است (هر یک از درگیوری معوادل حوداقل سوی و دو
مرگ و میر مربوط به درگیری است) .منازعه در اروپا با اوسط  91منازعه در هر دهه در قورن
ً
 0211به تقریبا ده منازعه در هر دهه در قرن گتشته کاهش یافته است .البته ًدر زموان تعبیور
نمودن هر رابطه ای که از داده ها استخراج می شود -جایی که روابط احتماال پیچیده و چند
علتی هستند -باید توجه بیشتر داشت .بطور مثال ،کلودیو کیوفی رولال استدالل میکنود کوه
شدت درگیری ها از لحاظ روند تلفات ،در طول زمان افزایش می یابد 54.اموا بوا ایون حوال
هم ،گرایش به کاهش منازعه روشن به نظر می رسد ؛ در طول یوک دوره طووالنی ،حاکموان
اروپایی از تعارض خشونت بار به سوی روش های غیر خشونت آمیز برای حول اختالفوات
خود ،روی آورده اند.
ً
هرچند نسبتا دو طرفه ،اما در سطح جهانی نیوز ایجواد چنوین رابطوه هوای مشوابه دیوده
میشود .شکل  ،2جزئیات رو یدادهای اختالفات میان دولتی را بطور ساالنه نشوان میدهود،
حوادثی که آنقدر تهدید کوچک میباشد که نمیتوان از زور استفاده کرد .این داده هوا بواز هوم
در سطح جهانی جمع آوری شده است .در حالی که هیچ الگوی مشخصوی پوس از جنوگ
جهانی دوم بوجود نه آمده است ،اما به نظر می رسد که پس از دو جنگ جهانی ،اختالفوات
نظامی کمتر شده است .باز هم ،جهان در حال صلح آمیز شدن است.
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شکل 9
گرایش به منازعه ها در اروپا

55

چه چیزی گرایش را توضویح میدهود؟ احتمواالت زیوادی وجوود دارد .یوک تعودادی از
دانمشندان رشد دموکراسی را به عنوان علت مهم صلح میان دولتوی ،خاطرنشوان کورده انود.
درحالیکه برای حمایت از این حرف شواهد وجود دارد ،اما در خصوص نسوبت دادن صولح
با سیاست داخلی مسالمت آمیز ،مشکالت وجود دارد 56.بطور مثوال ،رشود دموکراسوی در
اروپا خیلی بعدتر از گرایش برای روند نزولی جنگ اتفاق افتاده است .دموکراسوی نمیتوانود
سبب صلح شود تا زمانیکه ملت و کشور های دموکراتیک نباشند .و بالخره ،دموکراسی خود
محصول صلح است .یک شورط اساسوی بورای دموکراسوی اینسوت کوه گوروه هوای داخول
اجتماعی شکست سیاسی را نسبت به افوزایش اختالفوات توا بوه سوطح خشوونت ،تورجیح
بدهند .مخالفت ها ممکن است به انتخاب نهادهای سیاسی خنثی شوود .درحالیکوه ،یوک
ادعای ساده تر و قابل قبول این است که انتخاب نهادهای سیاسی خود به طبیعت اختالفوات
بستگی دارد .اگر آنچه مورد بحر قرار می گیرد آنقدر مهم باشد کوه کسوی نتوانود مصوالحه
کند ،در نتیجه دموکراسی ممکن است شکست بخورد.
یکی از شرایط اولیه برای دموکراسی سطح اجما و یا اعتدال در این مورد است کوه چوه
انتخاب پیروز خواهد شد .اگر از دست دادن یک مسئله سیاسوی ارزش توسول بوه خشوونت
داخلی را نداشته باشد ،پس برای نخبگان و شهروندان تصو یب نموودن حکوموت مردموی و
دولت محدود ،امکان پتیر خواهد بود .یکی از راه های عملوی سواختن ایون گونوه سیاسوت
گتاری یا "انتخاب مردمی" دادن نقش کمتری در تخصیص منوابع یوا دارایوی هوا بوه دولوت
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است .اگر از دست دادن یک رقابت سیاسی بوه معنوی از دسوت دادن خانوه ،کسوب و کوار،
ً
آزادی و یا حتی زندگی شما باشد ،پس مطمئنا شوما بیشوتر مایول بوه اداموه دادن بوه مبوارزه
سیاسی بوده و در صورت لزوم برای غلبه تمایل به استفاده از خشونت خواهید داشت .اموا از
سوی دیگر ،این چیزها بطور فزاینوده ای از طریوق بوازار هوا و میکانیسوم خصوصوی سوازی
میتواند مدیرت شوند ،و زمانی که تخصیص منابع توسط نتیجه رقابت هوای سیاسوی تعیوین
نگردد ،پس کمتور بورای اسوتفاده از خشوونت بوه منظوور پیوروزی در سیاسوت نیوز کواهش
خواهدآمد.
شکل 2

) (MIDsمنازعات نظامی میان دولتی
ً
در جوامع قبل از مدرنیسم ،ابزار تولید عمدتا قابل ملموس بودند .مردم سرزمین و نیروی
کار را برای رسیدن به اهداف شخصی خویش اختصاص میدادند .ثروتمند بودن-ویا اجوازه
برای زنده ماندن -به معنی بود که شخص باید در آرزوی آرامش پادشاه بووده باشود .پوس از
آنکه جوامع توسعه نمودند ،ثروت به طور گسوترده توابع دانوش و توانوایی فکور خوالق قورار
گرفت .باز هم پادشاه میتوانست کوه برنوده را انتخواب نمایود ،اموا بهوره وری جامعوه بطوور
گسترده وابسته به انتخاب نمودن اشخاص برنده گردید که از لحاظ تجاری هوشومند و مووثر
باشد ،و کارکرد بازار ها دیگر وابسته به پادشاه نبود .این یک شکل جدید استقاللیت تجاری،
از سیاست بود که حکومت های مطلقه سودمندی خود را در محدود کردن نفوذ باالی بوازار
مشاهده نمودند تا که اقتصاد آنان رشد نموده و سبب رفاه جامعه آنها (دولوت) گوردد .رشود
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جامعه مدنی و شرکت های مستقل این معنی را ارائه نمود که ثروت دیگور توابع وفواداری بوه
پادشاه و نزدیکی با دولت نیست .این موضو به نوبه خود ثابت گردید که امنیوت میتوانود از
طریق بهره وری بدون مداخله و یا قرابت بدست بیائیود 57.حتوی پادشواه و ملکوه نیوز درس
ارزشمند غاز با تخم مرغ طالیی را در نمودند.
ً
دموکراسی نمایندگی مدرن یقینا محصولی از روندی میباشد که من آن را مشخص کورده
ام؛ ضرورت برای حکومت محدود برای اطمینان حاصل کوردن از توسوعه اسوت کوه معنوی
کاهش احتمال رانت جویی توسط دولت را میدهود و در عوین حوال ضورورت جودی بورای
تنظیم مقررات واضح و موثر (شفافیت) برای اطمینوان از عرضوه کاالهوای عموومی توسوط
دولت .بجای سرمایه گتاری در سیاست و رقابت کردن برای دسترسی به قدرت دولتی ،افراد
میتوانند در ایجاد کاالها و خدمات بیشتر سرمایه گتاری نمووده و فروشوات بهتور از طریوق
بازار داشته باشند .عالوه بر این ،اگر تسخیر دولت در داخل اینقدر ارزش نداشوته باشود کوه
بخاطر آن وارد جنگ شد ،پس دلیل برای جنگ نمودن بر سر دارائی های ملموس در سوطح
بین الملل نیز کمتر خواهود بوود .هموانطور کوه در شوکل  0نشوان داده شوده اسوت ،ظهوور
دموکراسی به عنوان یک پدیده جهانی میتواند منعکس کننده کاهش مهم در سیاست توزیعی
در اروپا و سایر نقاط جهان باشد.
تجارت از چندین جهت میتواند باعر ناامیدی جنگ و منازعه شود .نقوش تجوارت کوه
برای صلح آمیز نمودن سیاست های جهان کمک کننده است ،در میان دانشمندان بسیار جاه
افتاده و به رسمیت شناخته شده است 58.با این حال ،سازوکار دقیوق و چگوونگی پورورش و
تبلیغ نمودن تجارت ،موضو بحر برانگیز است .همانگونه کوه پیشونهاد نمووده ام ،داشوتن
چیزی برای از دست دادن به خودی خود نمیتواند بازدارنوده جنوگ شوود ،و زمانیکوه کسوی
دیگر عالقه مند تصاحب ثروت دیگران باشد ،در آن زمان میتوانود بوه خووبی تورویج کننوده
ً
منازعه باشد .داشتن چیزی برای از دست دادن اکثرا منازعه را افزایش میدهود ،بوه خصووص
زمانیکه در رقابت حاصل جمع منفی-مثبت باشد (باخت من و برد مقابل و یا برعکس آن)،
ً
چنانکه اکثرا این در سیاست رخ میدهد .از آنجایی که سیاست خود مبارزه میباشد ،موا بایود
در جستجوی این باشیم که چگونه تجارت و بازرگانی بصوورت کلوی بتوانود سیاسوت هوا و
صلح را به هم وصل کند.
"دست نامرئی" صلح
یکی از بینش های بزرگ علوم اجتماعی ،تشخیص اسمیت است که عملکردها میتوانند
پیامدهای ناخواسته داشته باشند و اینکه ارزش اجتماعی این پیامدها نبایود از روی مقصوود
بازیگران پیروی شوند .بازارها تاثیرات ستودنی باالی اجتماعات و دولوت هوا دارد ،حتوی در
زمانیکه شرکت کنندگان بازار تنها قصد توسعه و رفاه خودی را داشته باشند .استدالل مشوابه
را در خصوص تاثیرات بازار ها بر صلح را نیز میتووانیم داشوته باشویم .شورکت هوا ،مصورف
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کنندگان ،کارآفرینان و حتی دولت ها برای ثروتمند شدن خود ابزار ها و در بعضوی حواالت
حتی ابزارهای نظامی را عوض کرده انود .در ایون خصووص دسوت نوامرئی مجموعوه ای از
دست ها است .بازارها قیمت کاالها را بلند برده و سبب استفاده بجا از این سرمایه می شود.
بازارها همچنان زمینه ساز انتقال کاالها و خدمات برای استفاده اهداف صلح آمیوز اسوت .و
سرانجام بازارها خود پاسخگوی خوبی برای منازعه نبوده ،بلکه فوراهم کننوده انگیوزه بورای
سرکوب خشونت است.
نیرومند ترین تاثیر تجارت بر منازعه را میتوان در تحول منافع دولوت عنووان کورد .رشود
ً
عمیق و ادغام بازارها به شدت در طول قرن ها ارزش کارگر و "سرمایه انسانی" (مثال مهوارت
ها) را افزایش داده است 59.به نظر میاید کوه هزینوه بواالی کوارگران و کواهش ارزش ورودی
ملموس به تولیدات ،بسیاری کشورها را مجبور کرده است که از توالش بورای غلبوه بور رفواه
دیگران با سرقت دارایی های آنان دست بکشند .البته باید مراقب باشیم ،زیورا منوافع خواص
حاکمان و حامیان اصلی آنها می توانند منافع عمومی را تحوت الشوعا قورار داده و موجوب
شورش در داخل و یا میان دولت ها شود.
امپراطوری های باستانی از والیات باجگیری (حمل و نقل غله جات و سوایر کواال هوا)
می نمودند .مهاجمان و جنگجویان اسکاندنوی همواره کشتی ها خود را از اموال غوارت پور
میکردند .گالیلونهای اسپانیا در قرن شانزدهم ،شمشیرهای شمش طال و نقوره را کوه مربووط
به مردمان بومی میشد ،بوه خانوه هوای خوود منتقول میکردنود .از سووی دیگور ،کشوورهای
امپریالیست اروپایی ،اغلب شهروندان خود را به پرداخت یارانه های نقدی خارجی مجبوور
میکردند که فقط برای ثروت های اشراف سود آور بودند .همانطور که مورخان لنس دیوویس
و رابرت هاتنبرگ ،به این نتیجه رسیده اند که "انگلیس بوه طوور کلوی از لحواظ اقتصوادی از
امپراطوری سود نبرد و تنها کسی که از امپراطوری سود بدست آورد ،سرمایه گتاران انفورادی
بودند 60".حتی پس از ترویج ملت های مرفه و با توانایی های نظامی توسط مدرنیسم ،نظوام
های استعمارگرایی کاهش یافتند که در نتیجه به جای تخصیص دادن منابع به عملیات هوای
گرانقیمت استفاده از اسلحه ،استفاده روش خریداری برای تولیود تورجیح داده شود .دولوت
های مدرن همانند مهاجمان اسکاندنوی و امپراطوری ملکه الیزابت دیگور یوورش بوردن بور
همسایگان خود را سودمند نمیدانند .تسخیر جمعیت خارجی برای استخراج منابع زمینوی و
استفاده از نیروی کاری کمتر عقالنی به نظر میرسد در حالیکه هزینه اشغال کننودگان بسویار
بلند بوده و بجای غارت نمودن همسایه ،خریداری کاالهای مورد ضرورت بسیار کم هزینه
تر میباشد .در حالی که دیگر کشورهای غربی از غارت سود بیشتری نمی برند -واقعیتی کوه
موجب افزایش تسویه پتیری بازارهای جهوانی موی شوود -تجوارت باعور افوزایش مزایوای
استفاده از پالیسی های مشتر جهانی شده است ،و در کول بوروز خشوونت را کواهش داده
است .دولت های مدرن عالقه مندی بیشتر به سیاست ها و پالیسی های دیگور دولوت هوا را
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ً
دارند ،دقیقا بخاطریکه وابستگی متقابل اینرا الزمی میگرداند که آنچه دیگران انجام میدهند،
بگونه مستقیم باالی رفاه دیگران هم تاثیر میداشوته باشود .اکنوون بجوای نظامیوان غوارتگر و
اشغالگر ،عساکر بین الملل به نیابت از سازمان ملل متحد و یا گروه های منطقه ای به عنوان
"حافظان صلح" برای متوقف نمودن و کاهش منازعات خشونت آمیز اعزام میشوند .زمانیکه
دولت ها با شکنندگی روبرو ًبوده و برناموه هوای منطقوه ای و سیاسوی در اموور بوین الملول
دخالت نمایند ،صلح احتماال از بیرون برای ادامه یافتن تجارت تحمیل میشوود .بوه عبوارت
دیگر ،تجارت میان ثروتمندان باعر این اطمینان میشود که دولت های قدرتمند انگیزه برای
متوقف کردن دیگر دولت ها از درگیر شدن به منازعه را دارند ،زیرا جنوگ تجوارت را از نظور
زیست شناختی خساره میرساند.
یکی از چالش های جهان وابسته ،پیچیدگی بسیار زیاد آن میباشود .روابوط عوادی دارای
این فایده است که شناخت آن ساده بوده و همچنان رسیدگی بوه آن از طریوق سیاسوت هوای
موثر بسیار آسان میباشد .در عین حال ،پیچیدگی می تواند یک برتری باشد بخاطریکه گزینه
ها را افزایش داده و یک لیست طویل از پاسخ ها را بوا بودیل بسویار زیواد اسوتفاده از نیوروی
نظامی ارائه میکند .اگر تجارت بتواند محدودیت باالی کشور ها وارد کنود ،سوبب برقوراری
صلح میتواند شود ،اما برای این کار به روابط بزرگ تجاری ضرورت اسوت کوه دارای ارزش
بازدارنده باشد (مانند سالح های هسته ای) .جایی که تجارت بسیار ارزشمند بوده و دولت
ها بسیار مخالف همدیگر نباشند ،صلح باید غلبه کند .تجارت همچنین می تواند اخوتالف
نظر ها را مطرح کند و به کشورها اجازه دهد که اختالفات را از طریق روش های دیپلماتیوک
حل و فصل کنند ،به جای اینکه نیاز به استفاده از نیروی نظامی در یوک محویط نوامطمئن و
ً
فریبنده باشد .اخیرا ،کلی ترین تاثیر تجارت این است که منافع عینوی کشوور هوا را متحوول
ساخته و اطمینان حاصل میکند که منطق قدیمی شکار کوردن دیگوران غیور قوانونی شوناخته
شود .اکنون حتی سارقین بانک هم مواد غتایی خود را خریوداری میکننود ،بجوای اینکوه از
فروشگاه های محلی دزدی نمایند .به شکل ساده اگر صحبت کنیم ،غارت کوردن در جهوان
امروز دیگر ارزش انجام دادن آن را ندارد .رشد تجوارت همچنوان باعور تورویج تخصوص
گرایی می شود که شکار کردن را بی فایده ساخته و منافع صلح را افزایش میدهود .کوارگرانی
دارای تخصص باید در شرایط خوبی کار کنند ،که این خود برضود جنوگ و اشوغال مبوارزه
میکند .به طور گسترده ،مدرنیته به این معنی است که ما به جای سرقت ،خریداری میکنیم.
با تالش های دسته جمعی دولت ها و وابسته سواختن جهوان ،بوازار شوکلی را بوه خوود
گرفته است که کشور ها درجستجوی آن هستند؛ جنگ به عنوان یک ابزار کمتور مووثر بورای
رسیدن به اهداف ملی شناخته شده ،رهبران و جمعیت ها مالکیت دولت ها را بورای نجوات
خود کاهش داده اند .در عین حال ،نقش دولت ها در تسهیل شرایط بازار بیشوتر بوا اهمیوت
گردیده است .دولت ها تنها در ُبعد داخلی فعالیت نکرده بلکوه بوه شوکل منطقوه ای و بوین
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المللی برای تسهیل تجارت فعالیت نموده و وابستگی مقابل را همانند زنجیر علت و معلوول
افزایش داده است که این کار خوود همکواری را تقویوت نمووده و منازعوه را بیشوتر محودود
ً
میسازد .صرفا این نیست که مردم سعی کورده انود کوه کارهوای خووبی انجوام دهنود ،بلکوه
تجارت سبب انجام کارکرد خوب شده است .اگر ما خوش چانس بوده و در مسویر تجوارت
عام تر و آزادتر کارکرد خود را ادامه دهیم ،تجارت بطور گسترده ای نیروی نظامی را بی فایده
یا ناکارآمد خواهد ساخت.
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6
اقتصاد سیاسی امپراطوری ها و جنگ
توسط تام جی .پالمر| By Tom G. Palmer

آیا باید ومدن ها برخورد نمایند؟ آیا امپریالیسم و یا استعمارگرایی یک پیشنهاد برنده و یرا
بازنده هستند؟ چ کسانی قهرمانان صلح و مخالفان استعمارگرایی هستند؟ آیرا بایرد جنرد
بخاطر نفد راه اندازی نود؟ چ کسانی در خصوص جند و صلح وصمیم گیرنده هستند و
چ کسانی منفعد بدسد میاورند؟
61
"آزادی داخلی ،صلح بیرونی .همه ای برنامه این است ".فردریک باستیات
تعدادی از افراد مطالعات جنگ را آمووزش میبیننود توا در آن بهتور شووند .همچنوان موا
میتوانیم مطالعات صلح را برای جنبوه فکور متفواوت-بورای دوری از جنوگ ،بورای کواهش
جنگ ،برای متوقف ساختن جنگ و برای ازبین بردن جنگ -آموزش ببینیم .ما میتوانیم برای
شناخت جنگ تالش نماییم ،نه آنچنان که آب وهوا ،ستاره شناسی و یا اموراض را شناسوایی
می نماییم ،بلکه بخاطر شناخت رفتار سایر انسان ها .با مجهوز بوودن چنوین شوناخت ،موا
میتوانیم خود و همسایه ها ،دوستان ،خانواده ها و دیگر شوهروندان کشوور را در بواره قیواس
های نادرست و عجیب و غریب که برای توجیه جنگ وجود دارند ،تعلیم بودهیم .عوالوه بور
آن ،همچنان ما میتوانیم برای نهادینه سازی و تقویت نهادهایی که احتماالت جنگ را کاهش
میدهند ،فعالیت نماییم .اگر ما بتوانیم که موضوعات درگیر جنوگ را بصوورت درسوت در
نموده شناسایی نماییم ،ما قادر به کاهش فرصت جنگ گردیده و باعر خواهیم شد که بشور
خشونت را تجربه نه نمایند .اطالعات غلط و سوء تفواهم بوه معنوی واقعوی میتوانود مرگبوار
باشد .داشتن اطالعات و شناخت میتواند باعر نجات یافتن زندگی افراد شود.
متفکران آزادیخواه (لیبرال) در طول چند قرن گتشته انرژی زیادی بوه خورج داده انود توا
علل جنگ ها را در نموده و نهادها و ذهنیت هایی که صلح را بیشتر احتمال پتیر میسازد،
تقو یت نموده اند.
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صلح دیگر تنها یک آرمان شهر خیالی نیست .در حقیقت ،یاداشت های تاریخی نشوان
میدهد که جهان بیشتر صلح آمیز شده است .و علوم جامعه شناسی ،اقتصواد و روانشناسوی
پاسخ چگونگی و چرایی را ارائه میکنند .ما با مسلح شدن چنوین دانوش ،میتووانیم جهوان را
بیشتر صلح آمیز بسازیم .ما میتوانیم تجربه خشونت را برای انسان ها کاهش بودهیم .جهوان
می تواند به طور همزمان صلح آمیز تر ،عادالنه تر ،مرفه تر و آزادتر باشد.
خبر خوش :خشونت در حال کاهش یافتن است
"چ باور کنید و یا خیر -و مطمئین هستم اکثر مردم باور نمرینماینرد -امرا خشروند در
گستره زمانی کاهق یافت اسد ،و امروز ما احتماال در صلح آمیا ورین دوران گون های خود
زیسد می نماییم 62".استیفن پنکر
اگر کسی بگوید که خشونت در حال افول اسوت ،اکثور افوراد بوه زودی آنورا رد میکننود.
بالخره ،همه گزارش های خبری در رابطه با خشونت و اغلب همراه با تصاویر خشن پخوش
میشوند .تجاوز جنسی ،کشتار و تجاوز سرخط خبرهای شبانه را تشکیل میدهد .باوجودیکه
یک یا دو کشور در حالت جنگ های مسلحانه به سر می برند ،اما ما بایود یوک قودم عقوب
آمده و به تصویر بزرگ مشاهده نماییم .منازعه ،به خصوص خشونت و جنگ های مرگبار بوه
مراتب نسبت به صلح و همکاری جلب توجه بیشوتر دارنود .زماینکوه تعامول صولح آمیوز و
داوطلبانه باشد ،ما عادت گرفته ایم که بگوییم "هیچ اتفاقی رخ نه داده است" ،اما در حقیقت
بسیار موضوعات رخ داده است :مردم به کار رفته اند ،کشاورزان محصوالت زراعتی کشوت
نموده اند ،سرمایه گتاران باالی شرکت هوای جدیود سورمایه گوتاری نمووده انود ،کوارگران
شرکت ها محصوالت کارآمد تولید نموده اند؛ از سوی دیگر مردم عاشق شده انود ،عاشوقان
ازدواج نموده اند ،اطفال متولد شده اند و برای آنان جشن تولد گرفته شده اسوت؛ زنودگی در
جریان بوده است .اما این همه رویداد ها در عقب پرده بوده است .این یوک موضوو عوادی
است .هرگز چنین سرخط را نه خوانده اید که "میلیارد ها فرد به سوی کار و تجارت خوود بوه
حالت صلح آمیز رفتند ".آنچه شایستگی سرخط را میتواند داشته باشود ،یوک موضوو غیور
ً
عادی است و منازعه ،به ویژه خشونت دقیقا این شایستگی را دارا است .در حقیقت ،میتواند
متناقض باشد اما خشونت یک موضو کمتر رایج اسوت کوه احتموال بیشوتر پوشوش دهوی
خبری را دارد .ما خود را با این تفکر فریب میدهیم که جهان بیشتر خشونت آمیز شده است،
در حالیکه خشونت کاهش یافته است.
جیمز پاین ،دانشمند علوم سیاسی و استیفن پنکر ،روانشناس یوک موضوو بسویار قابول
توجه را مستند ساخته اند 63.این احتمال وجود دارد که یک فرد خشوونت را بطوور تصوادفی
انتخاب کند ،اما بطور عموم خشونت بطور بی سابقه کاهش یافته است .حتی اگور وحشوت
های غیر قابل بحر جنگ جهانی اول و دوم ،کمپ های کوارگران-غوالم در اتحواد جمواهر
شوروی ،جمهوری مردم چین ،پاکسازی قومی و دیگر وحشوت هوای صود سوال گتشوته را
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محاسبه نماییم ،اما تجربه خشونت در زندگی رومزه افوراد در حوال افوول بووده اسوت .ایون
ممکن به نظر نه میرسد ،اما همین حقیقوت اسوت .بنوابراین ،حتوی اگور قلبهوای موا توسوط
سرنوشت کسانی که هنوز تحت خشونت قرار دارند ،شکسته شود ،بواز هوم دالیول فراوانوی
برای تشو یق نمودن وجود دارد .خبر خوش این است که تجربه خشونت از مدت زمان بسیار
طوالنی بسیار اند گردیده و کمتر رایج است.
خشونت به شمول جنگ یک ویژگی ثابت طبیعت انسان نمیباشد .وقو آن به مرور زمان
کاهش یافته است .ما محکوم به رنج بوردن از خشوونت ثابوت در جهوان نیسوتیم .خشوونت
قابلیت قبض و بسوط را دارد؛ و از یوک مودت زموان طووالنی در حوال بسوط اسوت .علووم
اجتماعی و سیاسی به ما کمک میکند که بودانیم چورا ایون قوبض و بسوط صوورت میگیورد.
دانشمندان مقدار زیادی از شواهد را جمع آوری کرده و مورد آزمایش قرار داده اند کوه نشوان
میدهد لیبرال های کالسیک در گتشته برحق بودند کوه میگفتنود کلیود حفاظوت از صولح،
آزادی است به ویژه آزادی انتقاد نمودن و پاسوخگو سواختن حکوموت هوا و همچنوان آزادی
تجارت ،مسافرت ،و سرمایه گتاری خارجی.
آیا تمدن ها و کشور ها باید "برخورد" نمایند؟
یک پایان نامه بسیار مشهور وجود دارد که با توجه به آن جهان در حوال روبورو شودن بوا
"برخورد تمدن ها" است .با توجه به گفته ساموئل هانتینگون ،دانشمند علوم سیاسوی ،جهوان
غرب در حال افول است زیرا عالوه بر دیگر موارد ،کشور های غربوی کنتورول سوطح کمتور
زمین را از لحاظ نظامی در دست دارند .به اعتقاد هانتینگتون ،منافع "تمودن هوا" در تنواقض
میباشند ،و اگر یکی رشد کند ،دیگران باید افول کنند .هانتینگتون در کتواب خوود بوه بیونش
های بسیار جالب اشاره میکند ،اما او در بسیار ضعیف از اقتصاد سیاسی تعامالت انسوان
ها داشته است .در او از اقتصاد ضعیف بود و او نتوانست اهمیت تجارت داوطلبانه را در
کند ،که یکی از و یژگیهای مشتر تمدن ها بوده و ابزاری است که توسط آن تمدن هوا سوبب
ثروتمندی همدیگر میشوند .بجای آن ،وی نظریه حاصل جمع منفی را در روابط اجتمواعی
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تصدیق کرده است.
در اینجا یکی از روش های اولیه که هانتینگتون "افول" یک تمدن را محاسبه نموده است،
بطور مثال ارائه می کنیم.
در سال  0231جامعه های غربی اکثر مناطق شوبه جزیوره اروپوا و بالکوان و یوا از میوان
 04.0میلیون مایل مربوع سورزمین در سراسور جهوان در حودود  0.0میلیوون مایول مربوع
سرزمین را تحت کنترول داشتند .در اوج گسترش سرزمینی در سال  ،0341غرب بوه گونوه
مستقیم باالی  40.0میلیون مایل مربع و یا نیم کره زمین حکمرانوی موی نمودنود .در سوال
 0339این گستره سرزمینی به نیم یعنی در حدود  04.1میلیوون مایول مربوع رسوید .غورب
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دوباره به اروپای اصلی رانده شدند و جمعیت بزرگ مهاجران به آمریکای شمالی ،آسوترآلیا،
و زیالند آمدند .در مقابل قلمرو جامعه های مستقل اسوالم از  0.3میلیوون مایول مربوع در
سال  0341به بیشتر از  00میلیون مایل مربع در سال  0339گسترش یافتوه اسوت .همچنوان
تغییر مشابه در خصوص کنترول جمعیوت رخ داده اسوت .در سوال هوای  0311غربوی هوا
ً
تقریبا حدود  91درصد جمعیت جهان را تشکیل داده و حکومت های غربوی بواالی اغلوب
 22درصد جمعیت جهان حکمرانی می نمودند ،و به جزء بقایای کوچک امپریالیستی مانند
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هانگ کانگ ،حکومت غربی در همه مناطق فرمانروایی می نمودند.
آیا این یک افول است؟ بیایید به قضیه یکی از آن کشور های غربوی و امپراطووری توجوه
نماییم .شاهی هالند جایی که اکنون اندونیزیا میباشود ،زمانیکوه از سوال  0211الوی 0329
ً
حکمرانی نمود ،و دقیقا زمانی که آن منطقه توسط امپراطوری جاپوان تسوخیر گردیوده بوود.
حکومت هالند پس از پایان جنگ ها برای کنترول دوباره مستعمرات هالند بورای پونج سوال
مبارزه نمود .اما هالند شکست خورد و اندونیزیا در سوال  0301یوک کشوور مسوتقل شود.
بطور طبیعی انتظار میرود که یک شخص پس از چنوین شکسوت از پایوان ناموه هوانتینگتون
ً
پیروی نماید که ثروت مردم هالند در حال کاهش است .آیا واقعا چنین است؟ با اسوتفاده از
قدرت خرید دالر آمریکایی در سال  0331به عنوان استاندارد درآمد ،در سال  ،0301سورانه
تولید ناخالص داخلی در هالند (میزان درآمد یک فرد در هالند) به  0،339،91دالر رسوید.
این ثروت در سال  4101چه بود؟ سرانه تولیود ناخوالص داخلوی هالنود در سوال  4101بوا
واحد مقیاس دالر به  429191رسید که  910درصد افزایش را نشوان میدهود" 66.از دسوت
دادن مستعمره" برای هالندی ها به عنوان استعمار دولتی هالند ،برای مردم آنان فاجعوه ای در
پی نداشت .عالوه بر این موضو  ،آنان دیگر پسران جوان خود را برای یورش در جنوگ یوک
اداره بوروکرات نه میفرستند .اکنون ،زمانیکه مردم هالند از اندونیزیا چیوزی طلوب میکننود،
آنان میتوانند آنرا خریداری نمایند ،بدون اینکه خون و خزانوه هوای خوود را در خوا کشوور
دیگر بریزند .به نظر میرسد که بجای امپریالیسم ،تجارت یک معامله بیشوتر سوودمند بورای
هالند و همچنان بیشتر سودمند برای مردم اندونیزیا بوده است که تولید ناخوالص داخلوی آن
از  201دالر آمریکایی در سال  0301به  2144دالر در سوال  4101رسویده و اکنوون نشوان
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دهنده  212درصد افزایش است.
در حقیقت ،ضروری نیست که رفاه یک ملت بایود بوه معنوی فقور کشوور دیگور باشود.
زماینکه شریک تجاری شما بیشتر مرفه و غنی شود ،این برای شما خوب است .ژان باپتیست
در سال  0219موارد ذیل را توضویح داده اسوت (اموا در آن زموان انود افوراد بوه آن گووش
میدادند)،
محصول خوب یک چیز پسندیده است ،نه تنها برای کشاورز بلکه بطور کلی بورای تموام
فروشندگان کاالها.
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فروشندگان در تمام کاالها به طور کلی به هر اندازه که محصوالت بیشتر باشد  ،به همان
اندازه خرید برای تولید کنندگان بیشتر میباشد .برعکس ،محصول خراب ،فوروش کاالهوا را
درکل به شدت آسیب می رساند .همچنان این در خصوص محصووالت تولیودی و تجوارت
نیز صدق میکند .موفقیت در یک شاخه ای از تجارت جریوان منوابع فوراوان بورای خریود را
فراهم میکند ،و در نتیجه بازار را برای تولیدات دیگر شاخه هوا بواز میکنود؛ از سووی دیگور،
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رکود در یک کانال محصوالت و یا تجارت ،سقوط سایر کانال ها است.
ناسیونالیست های اقتصادی در کشور های ثروتمند مشت خود را زمانی می لرزاننود کوه
مطالعه نمایند که مردم چین و یا هند و یا برازیل در حال ثروتمند شدن هستند .هرچه نباشود
اگر فقرا ،ثروتمند میشوند ،برای آنان این معنی را میدهد که ثروتمندان ،فقیر میشوند! اما ایون
یک تفکر زشت و پلید است؛ و این چنین دیدگاه بر اساس اسوتدالل خوراب اسوتوار اسوت.
مردم کانادا (یا جرمن ها ،یا آمریکاییها ،یا جاپانی ها و هر شخص دیگر) نباید با ثروتمنود
شدن مردم هند ویا چین قهر شوند؛ اگر با آنها تجارت دارند ،این به سود آن افرادی است کوه
مشتریان شان میتوانند پول بیشتر برای تولیدات شان پرداخت نمایند .این موورد همچنوان در
خصوص مردم کوریا ،ورجینیا ،ورمونتر ،کشاورزان و کارگران شرکت ها نیز صدق میکند.
اگر تعامل همه اقتصاد ها بر اساس برداشت حاصل جمع منفی باشد ،به این معنی است
که منافع دولت ها ناسازگار و مخالف است .و اگر حقیقت چنین باشد ،پس منازعه اجتنواب
ناپتیر خواهد بود .هانتینگتون برحق خواهد بود .اما چنوین نیسوت و هوانتینگتون در اشوتباه
بود.
آیا امپر یالیسم مرکانتلیستی یک پیشنهاد موفق است؟
هرچند بسیار آوازهای اند در مخالفت با جنگ و امپراطوری ،تجاوز باالی دیگر کشور
ها ،برده داری جمعیت محلی و مصادر کاال ها بلند شدند اموا متاسوفانه ایون آواز هوا بورای
محکوم نمودن گسترده این عمل کافی نبودند .اما در مقابل ،بلند رفتن آگواهی از سوودمندی
تجارت بر اساس احترام حقوق انفرادی و آگاهی از خسارات ناشی از خشونت باعر شوکل
گیری زمینه برای اصول انتقادی در برابور تهواجم و تسوخیر گردیود .نبایود تعجوب کورد کوه
فیلسوووف اخووالق کووه نویسوونده کتوواب "تیوووری احساسووات اخالقووی" درسووال  0103بووود،
ً
استعمارگرایی "احمقانه و ستمگرانه" اروپا را بعدا مورد انتقاد قرار داد:
"به نظر میرسد که حماقت و بی عدالتی از جمله اصولی بودند که باعور تاسویس اولوین
پروژه استعمار گردیده و رهبری آن برعهده گرفته شد؛ حماقت سرقت معدن های طال و نقوره
و بی عدالتی های انجام شوده در برابور موردم بوومی ،مواجراجویی هوایی بودنود کوه انجوام
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دهندگان آن برای نخستین بار نشان مهربانی و مهمان نوازی را بدست آوردند".
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آدم اسمیت میدانست که امپریالیسوم باعور سوودمندی حود اقول بورای اکثریوت موردم
نمیشود ،و همچنان هزینه امپراطوری ها به مراتب بزرگتر از مجموعوه سوودمندی اسوت کوه
ً
احتماال بدست میاید .یکی از فیلسوفان و کارشناس اقتصادی اسکاتلندی مینویسد که عالوه
بر رویداد های بی عدالتی همانند ماجراجویی های نظامی و هزینه امپراطوری ،ایون هزینوه
ها به مراتب بیشتر برای مالیه دهندگان خواهد بود ،نسبت به مجموعه سود احتمالی.
"امپراطوری های بزرگ تنها با این هدف تاسیس شدند کوه مشوتریان بورای دولوت شوان
بیشتر شود که آنان متعهد به خریداری از مغازه های ما که دارای تولیودات متفواوت هسوتند،
خریداری نمایند و همچنان این مغازه ها عرضه کننوده تموامی کاالهوا باشوند .تنهوا بخواطر
افزایش نسبی قیمت ها از طریق اینگونه انحصار ،کشوورهای تولیود کننوده بوار عظویم هموه
مصارف حفظ و دفا از امپراطوری را برعهده گرفتند .تنها و تنها بخواطر ایون هودف ،در دو
جنگ گتشته بیشتر از دو صد میلیون به مصرف رسید ،و همچنان کشور امپراطوور بیشوتر از
ً
یکصد و هفده میلیون سند بدهی را به امضا رسانید ،و صرفا برای همین هودف جنوگ هوای
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قبلی نیز راه اندازی شده بودند".
در حقیقت ،استعمارگرایی و امپریالیسم و جنگ ها برای تسخیر بخاطر منفعت جمعیت
کشورهای استعماری صورت نگرفتند ،بلکه مردم مالیات هنگفت برای هزینه هوای نظامیوان
پرداخت نمودند و بار سنگین امپراطوری را تحمل نمودند .بدون شک که طرف هوای ذینفوع
هم وجود داشتند :قراردادی ها و تامین کنندگان جنگ ،اداره بوروکراتیوک و نائوب السولطنه،
تصاحب کنندگان انحصارهای تجاری و زمین هوای بوه سورقت رفتوه ،قاچواقبران کاالهوای
غارت شده و نیروهای انسانی که بصورت اجباری از آنها کار گرفته میشد .اما در مقایسوه بوا
ضرر و زیان های تحمیل شده باالی مالیه دهندگان کشور استعمارگر و سواکنان مسوتعمرات
تسخیر شده ،سود های بدست آمده این افراد بسیار ناچیز بودند .چنانچوه آدم اسومیت گفتوه
است ،بدهی مورد نیاز برای تامین مالی نیروهای نظامی نسبت به ارزش تجارت بسیار بیشتر
71
میباشد .در کل ،استعمار و امپریالیسم یک پیشنهاد بد بود.
تاجران آزاد لیبرال کالسیک در باره استعمار و امپریالیسوم در خووب داشوتند .ریچوارد
کوبدن ،عضو پارلمان انگلستان و یکی از برجسوته تورین تجواران در تواریخ اروپوا در سوال
 0291نوشته است که اگر بخواهد از منافع خاص یارانه گیری نماید ،روش های بسیار آسان
و ساده دیگر برای انجام این کار وجود دارند .او بخاطر متاکره بورای توافقناموه تجوارت آزاد
میان انگستان و فرانسه معروف بود که به ایجاد یک صلح پایدار بین دو دشمن سونتی کموک
کرد .ریچارد کوبدن در رابطه به امپراطوری بریتانیا ،نقش بسیار سازنده بوازی نمووده و یوک
روش بسیار متفاوت و کمتر مخرب را پیشنهاد نمود که موجب حاصل شدن رضوایت طورف
های درگیر گردید .وی تاکید داشت که این خوبتر خواهد بود کوه بخوش کووچکی از هزینوه
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جنگ را به سادگی باالی منفعت گیرندگان جنگ تحمیل گردد و از هزینه ثروت بدست آمده
جنگ و امپراطوری وضع گردد:
"متاسفانه ما یک طبقه ای داریم -یکی از پر نفوذترین طبقه -که از ایون جنوگ هوای راه
دور و یا اضطراب بخاطر حمله باالی خانه های فرانسه ،پول بدست میاورند .چگونه میشوود
که اشراف خود را بدون پرداخت هز ینه برای جنگ و ابزار آن تحمل کرد؟ آیوا نمیتووانیم ایون
روش حمایت غیر انسانی از آنان را ضربه نزنیم؟ آیا نباید یک هزینه کوچک بواالی فرزنودان
جوان اشراف ما انداخته شود ،بجای اینکه از آنان در همه عرصه ها ماننود جنوگ و یوا آمواده
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سازی برای جنگ حمایت صورت بگیرد؟"
جان برایت ،بنیانگتار حرکت تجارت آزاد در بریتانیا و عضو ضد امپریالیسم در پارلموان
نیز همانند کوبدن ،در سال  0202امپراطوری بریتانیا و جنگ های آن را با سیستم پرداخوت
رفاه (امداد خارج از خانه) برای ثروتمند شدن ،مقایسه نموده است.
"هیچ پیش نویس وجود ندارد که بتواند محاسبه نمایود چقودر ثوروت و قودرت خوانواده
های برتر انگلستان از یک مشارکت شوم از صنعت مردم به وسیله مالیات از آنها گرفته شوده
است ،و این ثروت بدست آمده در هر جنوایتی قابول تصوور کوه ممکون اسوت یوک دولوت
گناهکار به مصرف برساند ،خرج شده است .به هر اندازه که این موضو را بازرسوی کنیود،
بالخره به این نتیجه خواهید رسید که من به آن رسیده ام .این سیاست خارجی ،این موضوو
"آزادی های اروپا" ،این مراقبت از "منافع پروتستان" ،ایون عشوق بویش از حود بورای "تووازن
قدرت" چیزی بیشتر و یا کمتر از سیستم رفواه بیورون از خانوه بورای اشوراف بریتانیوای کبیور
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نیست".
بعضی از بریتانیایی ها ،به عنوان مثال ،ارائه دهنده خدمات به ارتش و حتی "پسران جوان
اشراف" که به عنوان فرمانروایان مستعمره یا افسران ارتش گماشوته شوده بودنود ،بوا تحمیول
هزینه هنگفت باالی مستعمرات و بقیه جمعیت بریتانیای کبیر ،منفعت بدست میاوردند .اما
ً
مطمئنا که مردم بریتانیا هیچ سودی بدست نه میاوردند .برعکس ،النس ای داویس و رابورت
ای توتنبک ،پس از مطالعات دقیق درباره مصارف ،سرمایه گتاری ها ،مالیات و دیگور اموور
مالی بریتانیا تحت عنوان " ثروت و پیگیری امپراطوری :اقتصاد امپریالیسم بریتانیوا" بوه ایون
نتیجه رسیدند:
"بریتانیا درکل از لحاظ اقتصادی از امپراطوری منفعت بدست نه آورد .اما از سوی دیگر،
سرمایه گتاران انفرادی منفعت بدست آوردند .سطح مزایای خود امپراطوری بستگی به ایون
دارد که از چه کسی پرسیده میشود و آن شخص چگونه محاسبه کرده است .بورای مسوتعمره
ها ،پاسخ یکنواخت است :امپراطوری با پرداخت بسیار کوچوک ،معاملوه بوزرگ را بدسوت
ً
آورد .یقینا معامله گرایان دست دوم نیز منفعت خوبی کردند .از آنجای که موضو جمعیوت
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ً
بومی است ،آنها اند بازار کاالهای دولت را با قیمت های واقعا باال بدسوت آوردنود ،اموا
شواهد دقیق از آن وجود دارد و در عین حال به آنان آزادی انتخاب داده شود و آنهوا کاالهوای
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مشخص را میتوانستند خریداری نمایند".
امپریالیسم درکل به سود اقتصادی جمعیت قدرت هوای اسوتعمارگر نیسوت ،درحالیکوه
بعضی از بخش های فرعی آن منفعت بدست آوردند که قابل پیگیری نیستند .کسانیکه سوود
بدست آورند اقلیت بسیار کوچک جمعیت هستند که سودمندی آنان در مقایسه با زیان های
متحمل شده دیگران ،بسیار کوچک میباشد .فرضویات بسویاری از افوراد سواده لووح ،هوم از
طرفداران چپ و راست اینست که "اگر یک شخص سودی بدست بیاورد ،باید شخص دیگر
ضرر کند "؛"اگر شخصی ضرر کرده باشد ،شوخص دیگوری سوود بدسوت آورده اسوت"؛ "و
ً
ضرر همیشه متوازن می باشد" .این گونه فرضیات کامال نادرست هستند.
محیط همه ای ما محصور با دانشمندان علوم اجتماعی است که تاکید بر بوازی حاصول
جمع مثبت دارند ،و اکثر آنان این بازی را معامله برد-برد یاد میکننود کوه در آن هموه طورف
های معامالت سود بدست میاورند .زمانیکه یوک مشوتری از یوک تجوار چیوزی خریوداری
میکند ،مشتری میگوید "متشکرم از شما" .شخصی که باورمند بوه جهوان بوا حاصول جموع
منفی است باید از شنیدن کلمه "متشکرم از شما" از جانب مشتری و تجارت متعجب شوود.
کسی در انجام دادن لطفی به کسی دیگر ،زیانمند نمیشود .سود یک شخص متوازن با ضورر
دیگر نیست .در عوض ،هردوی آنان سود بدست میاورند .حاصل جمع این معامله صوفر یوا
منفی نیست ،بلکه مثبت است .این گونه معامالت در اطراف ما بسویار زیواد اسوت ،اموا بوه
ندرت اشخاص به آن متوجه میشود که "متشکرم از جانب هر دو طرف" یک بازی با حاصل
جمع مثبت و مبادله داوطلبانه است.
تعامل دیگر به نام بازی با حاصل جمع منفی نیز وجود دارد .ایون بوازی نیوز میتوانود در
خصوص منازعه صدق کند که تنها یک طرف ضرر نمیکند بلکه بیشوتر از دسوت آورد هوای
ً
قابل مالحظه ،هردو طرف بازنده هستند .در واقع ،بازی دوم کامال شایع است( .بایود ایون را
باشد .یوک دزد
توجه کرد که یک بازی با حاصل جمع منفی میتواند دربرگیرنده سود خالص
ً
که با ضرب چاقو کسی را به قتل میرساند برای اینکه پول فرضی  01دالر را احتمواال پوول وی
را بدست آورد ،اما قربانی نه تنها  01دالر ضرر میکند بلکه جان خود را نیز ازدسوت میدهود.
یک شخص برای سود بسیار ناچیز خود ،ضرر مطلق را به دیگر تحمیل میکند .میتوانود ایون
قضیه برای هردو طرف باخت و زیان باشد ،بطوور مثوال ،اگور در درگیوری هوردو کشوته و یوا
زخمی شوند ،همه ای این منازعه بر سر  01دالر که دزد در آروزی بدسوت آوردن آن اسوت،
رخ میدهد).
یک زمانی جنگجویان اسکاندناوی کشتی ها پر از غارت را به یورش میبردند .در مقابل،
کشتی های اسپانیوی که در آن نقره های بدست آمده از سرزمین های مسوتعمرات سولطنتی
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میبود ،اسپانیایی ها خواهان انتقال آن به کشور خود از راه دریا میشدند؛ تا حود اقول کشوور
خود را غنی کنند .دزدان دریایی در یک زمانی تهدید بزرگ برای کسانی به شمار میرفوت کوه
از دریا میخواستند عبور کنند .اما جهان تغییر کرده است و آنچنان باقی نماند .در خصووص
موواجراجویی هووای نظووامی دو قوورن گتشووته بایوود گفووت کووه خسووارات وارد شووده بووه مووردم
مستعمرات ،نتوانست نتیجه ای داشته باشد که سبب سودمندی جمعیوت هوای مواجراجوی
ً
امپریالیسم گردد .مطمئنا که سوود بدسوت آموده خوالص بودنود (بطوور مثوال ،منوافع ویوژه
کسانیکه نیروهای نظامی اعزام میکردند) ،اما نه تنها برای مستعمرات و تسخیر شدگان ،بلکه
برای مردم قدرت های استعمارگر نیز ،سود های بدست آمده در تناسوب بوا ضورر آن بسویار
ناچیز بودند .و در مورد جنگ های عمومی مانند جنگ های جهانی اول و دوم میتووان ادعوا
کرد که زیان ها و تلفات همه طرف ها سرسام آور بودند .در پایان جنوگ جهوانی اول و دوم،
اروپا و بیشتر مناطق آسیا به ویرانه مبدل شده بودند و مردم هردو قاره از کمبودی غتا و حتوی
گرسنگی رنج میبردند .جنگ نه ،بلکه تجارت و صلح بورای احیوای دوبواره اقتصواد پوس از
75
جنگ ،زمینه سازی کرد.
تاجران خاص بازار آزاد چه در فرانسه ،انگلستان و یا آلمان از جمله قاطع ترین مخالفوان
امپریالیسم و ماجراهای نظامی خارج از کشور بودند .فردر پاسوی ،نخسوتین برنوده جوایزه
صلح نوبل و بنیانگتار " انجمن داوری بین المللی فرانسه" از جملوه کارشناسوان پویش قودم
تجارت آزاد به شمار میرفت که با ریچارد کوبدن و جان برایت همکاری و همدستی نزدیوک
داشت .این فعال مشهور اقتصادی و صلح توضیح میدهد که:
"با وجود بسیاری از استثناهای غم انگیز ،اما گرایش غالب به سوی هماهنگی حکوموت
ها و توافق جهانی است که به وضوح با ایده وحدت و برادری نژاد بشوری بیوان شوده اسوت.
بهار چنین حرکت ها مبادله است .بدون مبادله ،همه ای بشر و انسان ها برادری را فرامووش
کرده و دشمن همدیگر میشوند .اموا از طریوق مبادلوه ،آنهوا در متقابول را آمووزش دیوده و
همدیگر را دوست میدارند .منافع شان آنها را آشتی می دهد و این آشتی آنها را روشنفکر می
سازد .بدون مبادله ،هرکدام در گوشه ی خود باقی مانده و از همه ای جهان جدا می شووند و
به نحوی از بخش عمده خلقت دور میشوند . . . .مکاتب ممنوعیوت و محودودیت نوه تنهوا
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انزوا و تخریب را ترویج میکند ،بلکه بشریت را به دشمنی و نفرت نیز محکوم می کند".
فردر پاسی ،همه ای زندگی خود را برای ترویج آزادی و تجارت و همچنان نهواد هوای
داوری بین المللی به عنوان ابزارهای برای ترویج صولح و ممنوعیوت جنوگ اختصواص داده
بووود .در سووال  0232یووک اتحادیووه ضوود امپریالیسووم توسووط رهبوران توواجر ،نویسووندگان و
دانشمندان ایجاد گردید تا با ماجراجویی نظامی ایواالت متحوده آمریکوا مخالفوت نماینود.
پروفیسور ویلیام گراهم سمنر ،یکی از اعضای این اتحادیه در مقالوه مشوهور خوود در سوال
 0232تحت عنوان "تسخیر ایاالت متحده آمریکا توسوط اسوپانیا" اسوتدالل نمووده بوود کوه
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باوجودیکه آمریکا ،امپراطوری اسپانیا را شکست داده و مناطق گوام ،پورتوریکو و فیلیپوین را
از اسپانیا گرفت ،اما در واقع از لحاظ اصول امپراطوری اسپانیا ،ایاالت متحده را فوتح کورده
بود.
پروفیسور سمنر با محکومیت تکان دهنده امپریالیسم و جنگ به این نتیجه اشاره میکند،
"ما اسپانیا را در منازعه نظامی شکست دادیم ،اما تصدیق مینمواییم کوه موا در عرصوه هوای
مفکوره و سیاست ها توسط اسپانیا تسخیر شده بودیم" .توسوعه طلبوی و امپریالیسوم چیوزی
نیستند مگر فلسفه های قدیم در خصوص رفاه ملی کوه اسوپانیا را جوایی کوه اکنوون اسوت،
رسانید .این فلسفه ها خواستار غرور ملی و حماقت ملی هستند .آنها اغوا کننده هستند ،بوه
و یژه در مورد دیودگاه اول و قضواوت ظواهری ،و ایون را نمیتووان انکوار کورد کوه آنهوا دارای
جتابیت مردمی بسیار قوی هستند .آنها فریب دهنده هستند ،و موا را بوه بربوادی و ویرانوی
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میکشاند مگر اینکه به اندازه کافی مقاومت کنیم و در برابر آنها مبارزه کنیم".
درباره "جنگ برای نفت (و دیگر منابگ) چه؟
تسخیر مستعمرات واقعی در عصر حاضر بسیار اند هستند (باوجودیکه هنوز هم مثال
های وجود دارد) ،اما این غیر معمول نیست که مردم در بسیاری از کشوور هوا میگوینود کوه
واژگون کردن حکومت های خوارجی کوه تهدیود کننوده آغواز جنوگ اسوت ،بوا اسوتفاده از
نیروهای نظامی و دیگر انوا تمرینات در خارج از مرزهای ملی یک نیواز و ضورورت مهوم
است تا از منابع حفاظت صورت بگیرد .این گونه طرز دید ،بازگشت بوه منطوق مارکسیسوتی
کالسیک است که توسط کارشناسان اقتصاد تکتیب شده اند .پالیسی سازان بعضوی اوقوات
استدالل می کنند که جنگ باید بخاطر اهداف اقتصادی صورت بگیرد .در عصر حاضر آنان
این استدالل را دارند که برای حفاظت از دسترسی به نفت و خزانه ها باید خوون خوود را بوه
مصرف رسانید .جیمز باکر ،وزیر خارجه ایاالت متحده آمریکا در سال  0331در خصووص
جنگ راه اندازی شده در خلیج فارس در برابر رژیم صدام حسین گواهی داد .وی بوا خواطر
نشان ساختن "تاثیرات باالی اقتصاد ما" چنین گفت:
"این جنگ بخاطر افزایش قیمت بشکه های نفت در بازار های خودمات رسوانی محلوی
نیست .این فقط یک سوال باریک از جریان نفت از کو یت و عراق نیست .بلکوه ایون دربواره
یک دیکتاتوری است که بازیگری انفرادی و بدون چالش انجام میدهد و میتواند نظم اقتصاد
جهانی را برهم زده و این را تعیین کنود کوه موا وارد رکوود اقتصوادی و یوا افسوردگی تاریوک
78
شویم".
هنری کسنجر ،وزیر خارجه پیشین آمریکا در روزنامه "الس آنجلس تایمز" از دکتواتوری
صدام حسین در عراق هشدار داده بود که صدام حسین توانوایی ایجواد بحوران اقتصوادی در
سراسر جهان را دارد 79.موضو دسترسی به نفت یکبار دیگر در زمان تهاجم ایاالت متحوده
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آمریکا بر عراق باال شد .کسانیکه طرفدار رفتن به جنوگ بخواطر نفوت بودنود ،دربواره در
درست از اساسات اقتصاد شکست خوردند .ویلیام نیسکانین ،رئیس انستیتیوت کاتو و عضو
هئیت مشاوران رئیس جمهور ریگان و همچنان یک کارشناس مشوهور اقتصوادی در برناموه
تلویزیونی با اشترا جیمز ولسی ،رئیس پیشین استخبارات آمریکا چنین گفت:
"در سال های  0330و همچنان  ،4110نفوت ارزش رفوتن بوه جنوگ را نداشوت .نفوت
زمانی میتوان تامین کننده منافع باشد که کنترول کننده آن بخواهد آنرا برای ما و دیگر افراد در
سراسر جهان به فروش برساند .و منافع ملی آمریکا مستقل از این پرسش است که چه کسی
مالک نفت است ،به استثنای ثروت آن کشور که مالک نفت میباشد .قیمت نفوت در جاپوان
به همان اندازه است که در انگلستان ،جایی که جاپان از آن همه ای نفت موورد نیواز خوود را
وارد میکند و انگلستان بگونه گسترده از نفت خودکفاء است .ما یک بازار جهانی بخاطر رفع
نیازمندی نفت خود داریم ....پس نفت ارزش جنوگ را نودارد .نفوت ایون ارزش را در سوال
80
 0330هم نداشت و اکنون هم ندارد".
نیسکانین برحق بود .نفت یک جنس و کاال میباشد و دارای قیمت جهوانی اسوت .حتوی
دیکتاتور های بیمار روانی میدانند که نفت اند بوده و اگر به فوروش نرسود ،هویچ ارزشوی
ندارد .در حقیقت ،دشمنان قسم خورده ایاالت متحده ،مانند هوگو چاویز ،دیکتاتور پیشوین
ونزویال نیز این را میدانست و اکثر تولیودات نفوت شورکت دولتوی خوود را بوه خریودارهای
آمریکایی به فروش رسانیده بود.
اما بیایید فرض کنیم که جریان نفت و یا دیگر منافع اگر کاهش بیابند .پس چه؟ خووب،
اقتصاد ما را از دو نکته مهم آگاه میسازد.
ً
 .0نیروهای نظامی نیز پر هزینه هستند .گزینه نظامی تقریبا همیشه به مراتوب پرهز ینوه
تر از هر گونه کاهش درمنابع است به این دلیل که حکومت های خوارجی در برابور
آن محدودیت وضع میکنند .طرفداران مداخله نظامی فورض میکننود کوه نیروهوای
81
نظامی بدون هزینه هستند .اما آنها بدون هزینه نیستند.
 .4کسانیکه در بازارها تعامل می نمایند از قبل میکانیسوم مقابلوه بوا کواهش عرضوه را
کشف کرده اند ،به ویژه میکانیسم قیمت؛ قیمت ها فراهم کننده این انگیزه میباشود
که از کاالها استفاده به خصوص صورت بگیرد (زمانیکه قیمت ها افزایش میابد ،ما
در استفاده از منابع نادر "اقتصادی" رفتار میکنیم)؛ افزایش قیمت نه تنها انگیزه برای
صرفه جو یی در منابع ایجاد میکند ،بلکه عرضه را افزایش داده و موا را بوه رفوتن بوه
سوی بدیل ها میکشاند (در خصوص نفت ،بدیل هوا شوامل گواز طبیعوی ،نیروگواه
های آبی ،آفتابی و دیگر اشکال انرژی میشوند) .متکی بودن بر بازارها به مراتب کوم
82
هزینه تر نسبت به توسل به قوه نظامی است.
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بدون شک اندیشه مرکانتیلیستی و ناکامی در محاسبه نمودن هزینه های مداخله نظوامی
برای حکومت ایاالت متحده آمریکا بجا نیست .سیاست های مشابه باعر ورشکست شدن
اتحاد جماهر شوروی گردید (هر دولت جدید مصونوعی و پیورو کوه بور امپراطووری اضوافه
شده ،بار سرسام آور را باالی قدرت امپریالیستی تحمیل نمود) و جمهوری خلق چوین بورای
چندین سال متمادی حق بیمه قابل تووجهی بورای دسترسوی بوه نفوت و سوایر کاالهوا بایود
پرداخت می نمود .این سیاست ها برای مالیه پردازان چینوایی بسویار پور هزینوه بوود ،چوون
ً
دولت شان بخاطر حق بیمه ،باید نسبت به قیمت بازار بیشتر پرداخوت موی نمودنود و بعودا
اینگونه منابع را به سبسایدی میدادند.
حکومت فرانسه برای چندین دهه تالش نمود تا بورای شورکت هوای تجواری فرانسوه در
آفریقای غربی امتیازات انحصاری و یژه بدست بیاورد؛ ایون امتیوازات انحصواری بوه قیموت
مشتریان آفریقایی و مالیه دهندگان فرانسوی تمام میگردید .حکومت فرانسه به دنبال منفعوت
شرکت های تجاری فرانسه با مسوتقر کوردن نیروهوای نظوامی فرانسوه در آفریقوای غربوی و
مداخله نظامی متناوب در آنجا بود .سود گیرندگان خالص در اینجا مردم فرانسه نبووده بلکوه
منافع بهره وران خاص بود که به قیمت بقیه جمعیت فرانسه تمام میشد.
بطور مشابه ،حکومت روسیه در زمان ریاست جمهوری پوتین به دنبال ایجاد منفعت بوه
تجارت های روسیه بود .برای منفعت تجارت های دولتی و شخصی ،با استفاده از سیاسوت
خارجی تهاجمی به کشور های همسایه یورش برده و قلمروهای آنان را ضمیمه خود سواخته
و "اتحادیه گمرکات یوریشا" را ایجاد کرد .نتایج این همه برای مشتریان و مالیه پردازان روسیه
زیان آور بود ،اما برای صاحبان و مدیران شرکت های نزدیک به کرملین ،بوه ویوژه "سولواکی"
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که از رژیم اقتدارگرایانه روسیه حمایت نمود ،منفعت آور بود.
مبادله آزاد یک روش به مراتب خوبتر برای بدست آوردن دسترسی به منابع است ،نسبت
به تمرینات قدرت دولت به هر شکلی که باشود .مرکانتلیسوم ،امپریالیسوم و نظوامی گرایوی
دربرگیرنده منافع خاص اند افراد است ،اما این همه در تقابل با منوافع عاموه هسوتند .ایون
یک پیشنهاد بازنده است.
استدالل های نادرست اقتصادی و روابط بین الملل
فریوودریک باسووتیا ،یکووی از قهرمانووان صوولح و آزادی و یکووی از طرفووداران ارزش هووای
لیبرالیسم درباره یک ماموریت کلیدی اقتصاد سیاسی لیبرال چنوین اعوالم کورده اسوت :کوه
تجارت بگونه همه جانبه سودمند است ،درحالیکه جنگ به گونه متقابل مخرب است.
"ماموریت ما اینست که دربرابر سیستم نادرست و خطرنا اقتصاد سیاسی مبارزه نماییم
که رفاه یک فرد را ناسازگار با رفاه فرد دیگر مطرح میکنند ،و همچنان تجارت را با تسخیر ،و
کار تولیدی را با سلطه استثمارگرایانه یکسان فرض میکنند .توا زمانیکوه اینگونوه مفکووره هوا
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ادامه داشته و مورد قبول باشند ،جهان هرگوز دربواره صولح بیسوت و چهوار سواعته نخواهود
84
دانست .عالوه بر آن ،صلح یک ایده ناسازگار و پوچ باقی خواهد ماند".
پایداری چنین نظریه هایی که به طور کامل انحراف کننده است ،هماننود "نظریوه موازنوه
تجارت" و"نظریه ای که تجارت یک ملت زمانی سودمند اسوت کوه صوادرات آن از واردات
بیشتر باشد" 85.این گونه نظریه ها سبب آسیب های بسویار زیواد بور جهوان شوده اسوت .رد
نمودن آموزه های جعلی یک موضو ایدئولوژی سیاسی نیسوت ،بلکوه بودون درنظرداشوت
اینکه شخص دیگر چه مفکوره در بواره جهوان دارد ،ضورورت و سوالمتی اقتصواد میباشود.
چنانکه پاول کروگمن ،کارشناس اقتصادی استدالل نموده است،
"منازعه در میان دولت ها را اکثر روشنفکران سیاست اشتباه و خیالی تصور می کنند ،اما
86
این تصور اشتباه و خیالی میتواند منافع متقابل را در تجارت ازبین ببرد".
جهل اقتصادی ناسیونالیسوت هوا و پیشونهادات مارکانتلیسوتی کسوانیکه تاکیود میکننود
کشورهای فقیر در حال توسعه یک تهدید دربرابر کشوورهای توسوعه یافتوه اسوت ،و دیودگاه
برعکس کشور های درحال توسعه به این دلیل کوه کشوورهای توسوعه یافتوه بطوور همزموان
باعر جتب سرمایه گتاری خالص خارجی و مازاد تجواری موی شوود ،نفوس گیور اسوت.
امیداور هستیم که این جهل قبل از تجز یه و تحلیل اقتصادی درست جهوانی ،عقوب نشوینی
کند و روزی را که ژان باپتیست پیش بینی کرده است به زودی برسد:
"آنروز دیر و یا زود فرا خواهد رسید کوه موردم ضورورت تغییور ایون سیسوتم احمقانوه را
87
احساس کنند ،و از یک سیستم طفالنه و گمراه کننده ،شگفت زده خواهند شد".
زمانیکه کاالها نتوانند از مرزها عبور کنند ،نظامیان عبور خواهند کرد
تجارت آزاد و سرمایه گتاری ،صلح را میان دولت ها ایجاد میکنود .اینکوار جنوگ را در
میان دولت ها بکلی غیر ممکون نمیکنود ،اموا احتموال آن را کواهش میدهود .لیبورال هوای
کالسیک از دیر زمانی با موضوعات صلح و تجارت در ارتباط بوده اند .چنانکه جان پرنس-
اسمیت ،یکی از لیبرال های کالسیک در سال  0291میالدی اینگونه استدالل نموده است،
"ارتباطات متقابل منافع بین الملل در نتیجه تجارت آزاد یکی از موثر ترین ابزارهوا بورای
جلوگیری از جنگ است .اگر ما تا آنجایی پیشرفت نماییم که در هور خوارجی یوک مشوتری
خوب را مشاهده نماییم ،این تمایل بسیار به ندرت به میان خواهود آمود کوه وی را بوا گلولوه
88
بزنیم".
اکنون ما به خوبی میتوانیم نه تنها ارتباطات مثبت و محکم میان صلح و آزادی تجوارت
را در کنیم ،بلکه حتی ارتباط میان صلح و حجم تجارت را نیز در کنیم .بوه هرانودازه کوه
تجارت در بیرون از مرزها جریان پیدا کرده و سرمایه گتاری های بیرون مرزی افزایش یابود،
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به همان اندازه این احتمال کمتر خواهد بود که جنگ صورت بگیرد .مانتسوکیو ،فیلسووف و
کارشناس سیاسی فرانسوی در کتاب مشهور خود در سال  0122تحت عنووان "روح قووانین"
خاطر نشان ساخته است که،
"تاثیر طبیعی تجارت اینست که ما را به صلح میکشواند .دو دولوت کوه بوا هوم تجوارت
ً
داشته باشند ،با هم متقابال وابسته میشوند؛ اگور یکوی در خریوداری منفعوت داشوته باشود،
دیگری در فروش منفعت دارد ،و همه ای اتحادیه ها بر اساس نیازهوای متقابول بنیانگوتاری
89
شده است".
سلیمان پوالچک و کارلوس سیگل پس از بررسی جنگ بوه ایون نتیجوه رسویده انود کوه
"دولت های که با هم تجارت بیشتر دارند ،بوه نودرت بوا هوم وارد جنوگ میشووند .دوبرابور
ً
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ساختن تجارت سبب میشود که حدودا  41درصد خصومت میان دولت ها کاهش یابود".
تجارت بیورون مورزی-بوه خصووص سورمایه گوتاری بیورون مورزی -منفعوت موردم را در
نگهداری صلح وابسته میسازد .کسانیکه دارای روابوط تجوارتی بیشوتر هسوتند و یوا سورمایه
گتاری بیرون مرزی دارند ،به ندرت از جنگ با مشوتریان و شورکای تجواری شوان حمایوت
میکنند .به هراندازه که معیشت انسان ها وابسته به حفاظت از تجارت باشد ،به همان انودازه
آنان بیشتر از صلح حمایت میکنند ،اما در مخالفت با ازبین بردن ایون روابوط بوا ارزش نیوز
بیشتر آواز بلند خواهند کرد .حجم بزرگ سرمایه گتاری خارجی سبب حمایوت گسوترده از
صلح میشود ،به این دلیل که این بیشتر قابل در است مردم خواهان این نیستند که تجوارت
91
و وسایل خود را در انفجار بمب ببینند.
چنانکه بصورت گسترده قابل در است که سیاست های مخورب و احمقانوه " حمایوت
ً
گرایی از تولیدات داخلی" (مثال ،افزایش موانع تجاری بخاطر حمایوت از تولیودات موجوود
ً
داخلی) در سال های  0391اساسا به رکوود و جنوگ جهوانی پوس از آن کموک کورد 92.در
حقیقت ،این وضعیت توسط  0142کارشناس اقتصادی آمریکایی پیش بینوی شوده بوود کوه
آنان در مخالفت با محدودیت های تجاری شدید درخواستی را امضا کردند .ایون مخالفوت
زمانی ابراز شد که در سال  0391میالدی ،کانگرس آمریکوا دربرابور بیشوتر از بیسوت هوزار
کاالهای وارداتی محدودیت وضع کردند .این عمل باعر آتش گورفتن یوک مووج حمایوت
گرایی از تولیدات داخلی در سراسر جهان گردید ،و رکود را در اروپا و ایاالت متحده آمریکوا
عمیق تر و طویل تر گردانید ،و منجر به سقوط تجارت جهانی گردید .این عمل کموک کورد
که راه برای جنگ هموار گردد .نتیجه درخواست تجواران ایون بوود کوه " جنوگ تعرفوه هوای
تجاری برای رشد صلح جهانی زمینه ساز نمیباشد" و باید ایون محودودیت هوای کوانگرس
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دوباره لغو گردد.
پس از وحشت های جنگ جهانی دوم هری ترومن ،رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا
در سال  0321چنین اظهار داشت،
11
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" در این زمان خاص ،همه ای جهان ،بیشتر افکار و انرژی خود را در دستیابی به اهوداف
صلح و آزادی متمرکز کرده اند .این همه ای اهداف بطور کلی وابسته به هدف سووم اسوت-
تاسیس دوباره تجارت جهانی .در حقیقت این سه اهداف -صلح ،آزادی و تجوارت جهوانی
جدا ناپتیر هستند .درس های گرفته شوده از قبرهوای گتشوته کشوته شودگان ثابوت سواخته
است".
در این بیانیه ،رئیس جمهور ترومن اشواره کورد کوه "هور جنوگ اقتصوادی در دهوه سوی
94
میالدی که جنگیده میشد ،نتیجه غم انگیز مانع شدن تجارت بیشتر آشکار می گردید".
یک بینش درونی باستانی
این در که رفتار صلح آمیز و تجارت با هم وابسته میباشند ،از زمان هوای بسویار قودیم
وجود داشته است .هومر ،شاعر یونانی در کتاب پنجم خود از غول های یک چشم حکایت
کرده است که آنها کسانی را که به جز یره شان میامدند ،به شکل وحشیانه می خوردنود .آنهوا
فاقد نهادهای متمدن ،به و یژه شورای همفکری ،قوانین و تجارت بودند.
"آنها نه مکانی برای شورا دارند ،نه هم قوانین،
در فراز قلعه های کوه ،آنها در مغاره های آرام زندگی میکنند،
هر یک خود قانون است ،و باالی زنان و فرزندان خود حکمرانی میکنند،
هیچ توجه ای به جهان و یا همسایه های خود ندارند.
...
این غول ها هیچ کشتی و یا عرشه کشتی ندارند،
هیچ کشتی سازی نیست تا کشتی های خوب بسازد
تا بتوانند آنها با بنادر خارجی تماس بگیرند
چنانکه دیگر مردم با پتیرفتن خطر بحرها ،با دیگر مردم تجارت میکنند.
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بحر وگفتگو ،تجارت ،مسافرت ،سرمایه گتاری و دیگر اجزای جامعه بواز جنوگ را نوا
ممکن نمی سازد ،بلکه آنها احتمال وقوو جنوگ را کواهش میدهنود .آنهوا خشوونت هوای
وحشیانه را محدود و کاهش می دهند .و موارد زیادی است کوه میشوود در بواره آن صوحبت
کرد.
تصمیم گیرنده کیست؟
لیبرال ها همیشه میدانند که این ساده لوحی و سطحی است که فرض شود جنوگ هوایی
که توسط نخبگان حاکم انجام می شود به نوعی به نفوع جمعیوت اسوت .پوارکر توی .موون،
10

اقتصاد سیاسی امپراطوری ها و جنگ
تاریخ نویس بسیار مشهور این موضو را خیلی واضح در کتاب خود "امپریالیسم و سیاسوت
جهان" بیان کرده است:
ً
"زبان اکثرا حقیقت را مبهم میسازد .این موضو عادی به نظر میرسد ،اما چشم هوای موا
توسط نیرنگ زبان در باره حقیقت های روابط بوین الملول کوور شوده اسوت .زمانیکوه یوک
شخص بصورت یکجا "فرانسه" میگوید ،شخص دیگر فکر میکند که فرانسه یک نهاد واحود
ً
و متحد است .زمانیکه ما با استفاده از ضمیر شخصی اشاره بوه یوک کشوور میکنویم-موثال،
"فرانسه نیروهای نظامی خود را برای تسخیر تونس فرستاد -ما این نسبت را نه تنها به وحدت
بلکه به شخصیت کشور نیز میدهیم .این کلمات است که حقوایق را پنهوان میکنود و روابوط
بین الملل را یک نمایشنامه فریبنده میسازد که در آن دولت ها تنها بازیگر هستند ،و بسیار به
سادگی زنان و مردان ساکن آن کشور را فراموش می کنند که بازیگران اصلی هسوتند .چقودر
متفاوت میبود اگر ما بجای چنین کلمات (فرانسه) میگفتیم 92 -میلیون مرد ،زن و اطفال بوا
باورها و منافع مختلف ،ساکن در  402،111مایل مربع از قلمورو! آن وقوت موا میتوانسوتیم
اردوکشی بر تونس را دقیق تر توضیح بدهیم" :چند فرد محدود از میان سی و هشوت میلیوون
جمعیت ،برای تسخیر تونس ،سی هزار فرد دیگر را فرستادند .این گونه بیوان کوردن حقیقوت
پرسش های را به میان میاورد .این "چند فرد" چه کسانی هستند؟ چرا آنها سی هزار نفر را بوه
تونس فرستادند؟ و چرا این  91هزار نفر از آنها اطاعت کردند؟
امپراطوری سازی توسط "دولت ها" نه ،بلکه توسط افراد صورت میگیرد .اموا چوالش در
برابر ما پیدا کردن این افراد ،فعاالن و اقلیت ها با منافع خاص در هر دولت است ،که بگونوه
مستقیم عالقه مند امپریالیسم هستند .چالش بعدی ،تجزیوه و تحلیول ایون اسوت کوه چورا
اکثریت مردم مصارف جنگ و لوازم مورد ضورورت بورای گسوترش امپراطووری را پرداخوت
میکنند 96.در عقب تصمیم گیری های جنگ این یک کوار بسویار مغلوق اسوت کوه بگووییم
"کشور  Xوارد جنگ شده و یا عساکر خود را به کشور  Yفرستاد"؛ درحالیکوه در حقیقوت،
یک گروه از افراد در کشور  Xبا عواقب بسیار جدی بورای دیگوران و درنیابوت آنوان تصومیم
گرفته اند .وظیفه کارشناسان علوم اجتماعی اینسوت کوه در کننود توا چگونوه و چورا ایون
تصمیمات گرفته شده و چرا دیگران با آنها موافقت کردند .جنگ یک انتخاب است ،حوداقل
از سوی یک متجاوز .تالش برای خالصه کردن همه خواست های موردم ،هموه ای منوافع و
همه ای مفکوره های موجود در یک کشور ،در داخل یک عامل واحد ارگانیک نوه تنهوا یوک
مثال از کارکرد مزخرف است ،بلکه بدتر از آن ،چنین کار سواالت مهم علوم اجتمواعی را از
ما پنهان میکند .با این حال ،این رو یکورد توسوط بسویاری از مفسوران ،تحلیلگوران و نظریوه
پردازان جنگ و منازعه به کار گرفته شده است .آنها در در موضوعات دخیل ناکام بوده اند،
زیرا آنها نه تنها در خصوص اخالقیات بلکه در روش های علوم اجتماعی نیوز جموع گرایوان
هستند .آنها فکر میکنند یک کشور که متشکل از تعوداد زیوادی از افوراد گونواگون و روابوط
14
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پیچیده میباشد (خانواده ها ،شبکه ها ،احزاب سیاسی ،شرکت ها ،شاخه هوای موتهبی ،و
غیره) داری یک خاصیت و خواست واحد همانند رهبری کننده آن است 97.ایون یوک تفکور
غلط با عواقب جدی است.
ً
تصامیم و انتخاب ها گرفته میشود؛ آنها اتفاقا رخ نمیدهد .ما به انگیزه های خوود پاسوخ
میدهیم ،ولی ما همچنان توسط ایده ها تحریک میشوویم .ایوده هوای احمقانوه حمایوت از
سیاست های احمقانه ای را ایجاد می کنند که باعر ایجاد انگیزه های غلط ،و حتی فاجعوه
بار و خطرنا می شوند.
اگر شما صلح میخواهید ،پس ضرورت دارید توا بورای آن ایسوتاد شووید .اگور تصومیم
درخصوص جنگ گرفته میشود ،باید به چالش کشانیده شود .چیوزی بوه نوام "متوردد بوودن"
درباره جنگ وجود ندارد .این یک انتخاب دوگانه است .اگر شما در حمایت آن نیستید ،پس
باید بر علیه آن باشید؛ بی طرفی در خصوص جنگ وجود نودارد .ویرانوی ،تبواهی و تلفوات
افراد بی گناه از اثر جنگ ،مستلزم ایجاد یک پیش فرض خیلی زیاد جدی در مورد رفوتن بور
علیه جنگ میشود .عالوه بر آن ،اگر شما میخواهید که دیگران نیز خواهان صلح باشوند پوس
نه تنها درباره صلح باید آواز بلند کنید ،بلکه با موضوعات نادرسوت ماننود "برخوورد تمودن
ها"" ،منازعه اقتصادی"" ،حمایت گرایی از تولیدات داخلی" ،و بازی با حاصول جموع منفوی
در سطح جهانی مبارزه کرده و بگونه فعال از نهاد های حمایت کنید کوه بایود ایجواد انگیوزه
برای صلح ،آزادی تجارت ،مسوافرت و سورمایه گوتاری ،حکوموت دموکراتیوک و انتقواد از
سیاست های حکومتی میشود.
چالش به میان آمده توسط پارکر مون "تحلیل و ارزیابی این استدالل که چرا اکثریوت هوا
هزینه جنگیدن را پرداخت میکنند" ،یک چالش برای ما نیز است .و زمانیکه این موضووعات
را در کردیم ،ما باید بخاطر حقوق خود بایستیم -دربرابر فلسفه نادرست ،اقتصاد سیاسی،
نهادها ،سیاست ها و همچنان باید بخاطر به رسمیت شناخته شدن یک جهان صلح آمیز بور
اساس همکاری داوطلبانه بایستیم.
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7
روشنفکری آمریکا در رابطه با احتیاط کاری با
جنگ
توسط رابرت ام .اس .مکدونالد | By Robert M. S. McDonald

چه باعر شد که مردم جنگ را به عنوان فرصت برای جالل و عظمت نه پنداشته و گزینه
نخست ندانند و آنرا آخرین گزینه بدانند؟ منشاء این اصل چه است که نظامیان بایود توسوط
ملکی ها کنترول شوند؟ روشنفکری آمریکا در این روند چه نقش بازی کورده و چهوره هوای
کلیدی آن کی ها هستند؟ رابورت ام .اس .مکدونالود پروفیسوور تواریخ در اکوادمی نظوامی
ایاالت متحده آمریکا بوده و محقق همکار در انستیتوت کاتو میباشود .وی انتشوارات بسویار
گسووترده در مجلووه هووای علمووی داشووته و نویسوونده کتوواب هووای مهووم در خصوووص عصوور
بنیانگتاری آمریکا میباشود ،و همچنوان نویسونده کتواب در بواره اندیشوه و زنودگی تومواس
جفرسن است.
در گتشته جنگ به عنوان امتیاز دانسته میشد .جنگ در آن زمان به عنوان بخش عوادی و
مثبت زندگی دانسته میشد .در حقیقت ،نه تنها در گتشوته هوای بسویار دور ،بلکوه حتوی در
همین اواخر ،از آن تجلیل به عمل میامد .و ینستون چرچیل ،چهره ای برجسوته انگلویس کوه
بخاطر ایستادگی در برابر اسوتبداد ملوی سوسیالیسوتی در دوران جنوگ جهوانی دوم مشوهور
ً
است ،قبال بخاطر شرکت در "جنگهای بسیار خشن علیه مردم وحشی" خودنمایی میکورد.
چنانچه وی نوشته است" ،ما در یک ویرانسازی تنبیهی بگونه سیستماتیک عمل کرده روسوتا
به روستا رفتیم و خانه ها را تخریب کردیم ،چواه هوای آب را پور کوردیم ،بورج هوا را ویوران
کردیم ،درخت های سایه دار را بریدیم ،محصوالت کشاورزان را سووختانده و مخوزن هوای
98
آب را شکستیم".
زمانیکه جنگ جهانی اول به پایان رسید ،مهاجمان خوشوحال در سور هوای پایتخوت
های اروپا جشن برپا کردند .از جنگ بخاطر شکوه و عظمت ملی تجلیل بوه عمول آمود .از
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روشنفکری امر یکا در رابطه با احتیاط کاری با جنگ
جنگ همچنان بخاطر مزایای اقتصادی نمادین تجلیل بوه عمول آموده اسوت :تحوریم هوای
احتمالی باعر میشود که منابع تولیدی به سوی سواخت سوالح و سوایر ابزارهوای تخریوب
هدایت شوند( .اگر کسی معتقد است که این یک تصور اشتباه سابقه است کوه پنجوره هوای
شکسته و تباه نمودن زندگی می تواند اقتصاد را تقو یت کند ،پس بوه افکوار پول کوروگمن در
نیویور تایمز توجه نمایید که به طور فریبانوه خواسوتار حملوه تهواجمی بواالی بیگانوه هوا
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بخاطر "انگیزه بخشیدن" به اقتصاد ایاالت متحده شده است).
درحالیکه در عصر حاضر ،اکثر مردم به این باور هستند کوه درگیور شودن بوا دشومن در
ً
جنگ شاید تنها بخاطر دفا از خود در برابر تجاوز ضرور باشود ،اموا مطمئنوا جنوگ هوای
مسلحانه بخاطر اهداف شخصی به رسمیت شناخته نمیشود .اکنون بگونه گسترده قابل در
است که جنگ گزینه اول نبوده ،بلکه آخر اسوت ،و همچنوان یوک تهدیود دربرابور زنودگی،
آزادی و رفاه میباشد .این رفتار مدرن در رابطه به جنگ ریشه در روشونفکری دارد؛ یوک دوره
بازاندیشی عمیق در خصوص روابط میان انسانها که شامل ارزیابی دوباره جنوگ میشوود و
در این ارزیابی جنگ به عنوان تعامل منفی انسان ها شناخته شوده اسوت کوه بوه نودرت بوه
توسعه ،متمدن سازی و منفعت کشور جنگ کننده گان و کشور هوای کوه بخواطر آن جنوگ
صورت گرفته است ،خدمت کرده است .چنانچوه تومواس جفرسون در سوال  0131نوشوته
100
است "،من از جنگ تنفر دارم ،و به آن به عنوان بزرگترین عتاب بشر میبینم".
چنانچه جفرسن در بیانیه خود پیشنهاد کرده است ،روشنفکری ارزیوابی دوبواره در بواره
جنگ به ویژه در میان اندیشمندانی بنیانگتاری شد که آنان ترویج دهندگان انقوالب آمریکوا
بودند و برای استقاللیت این کشور از استعمارگرایی انگلیس در شومال آمریکوا جنگیدنود و
جمهوری آمریکا را بنیان گتاشتند .این اظهارات بنجامن فورانکلن کوه "هرگوز چیوزی ماننود
جنگ خوب و یا صلح خراب وجود نداشته و نه هم وجوود خواهود داشوت" ،زموانی واقعوی
ثابت شد که تحرکات در آمریکا آغاز گردیده و این تحرکات زودگتر بودند 101.دیوده میشوود
که بنیانگتاران آمریکا حتی در زمانیکه جنگ یک نیواز محسووب میشود ،ایون را در کورده
بودند که جنگ دارای توانایی بالقوه نه تنها بورای ًارتقواء آزادی اسوت ،بلکوه ایون آزادی را در
مخاطره نیز قرار میدهد .منازعه مسلحانه احتماال یک ضورورت بورای محافظوت از آزادی و
استقاللیت می باشد ،اما تاثیرات آن میتواند زیان آور باشد .قسمیکه جیموز مدیسون هشودار
داده است"،در میان همه دشمنان آزادی عامه ،جنگ در حقیقت یکی از دشمنان پر اضطراب
و وحشتنا است ،زیرا جنگ مکروب را بوجوود آورده و بوه هموه جوا انتقوال میدهود" .وی
همچنان هشدار میدهد که جنگ میتواند به عنوان ابزار به سود منوافع خواص خودمت کنود.
اتحاد "ارتش به عنوان پدر و مادر" سبب شده که نهاد های پر هزینه ایجاد گردد که زمینه ساز
برای "مالیات گیر و بدهی گیر" شدند ،و اتحاد این دو باعر ایجاد انگیزه "ابزار شناخته شوده
برای آوردن اکثریت تحت استعمار اقلیت" افزون خواهد گردید .در زمان منازعوه عوالوه بور
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دیگر موارد ،قدرت بدون پاسخ دهی افراد اجرایوی افوزایش میابود؛ و نفووذ آنوان در خریود و
فروش دفاتر ،افتخارات و حقوق دستمزد افزایش میابد؛ و همه ای ابوزار هوا باعور گمراهوی
ذهن شده و افراد تحت فشار قرار گرفتوه زور ،مجبوور بوه اطاعوت میشووند 102.از آنجائیکوه
جنگ برای افزایش قدرت حکومت بسیار کمک کننده است ،ایون میتوانود در کواهش آزادی
فردی نیز نقش بازی کند.
با این حال ،هدف حکومت ایاالت متحده آمریکا ،همانطور که در اعالمیه استقالل بیان
شده است ،حفاظت از آزادی انفرادی میباشد .در این بیانیه ،مهم ترین موضو این است کوه
" همه ای انسان ها به شکل یکسان آفریده شده اند ...با بعضی حقوق منحصور بوه فورد ،کوه
شامل زندگی ،آزادی و دستیابی به خوشنودی میشوند" .نقل قول های ضروری که به دنبال آن
آمده است ،قرار ذیل میباشد:
"برای تأمین این حقوق ،دولتها در بین انسان ها مستقر می شوند و اقتدار عادالنه خوود
را از طریق رضایت مردم بدست میاورند؛ هرگاه هر نو حکومت برای ایون اهوداف مخورب
باشد ،مردم این حق را دارند تا آنرا تغییر داده و یا لغوو نمووده و دولوت جدیود را بنیانگوتاری
نمایند و اصول خود را بر اساس چنین اهوداف شوکل داده و قودرت خوود را بوه ایون شوکل
سازماندهی کنند ،زیرا آنها باید امنیت و خوشنودی خود را احتمال پتیر ببینند".
به عبارت دیگر ،زمانیکه افراد مشاهده میکنند که حکوموت آنوان بورای حقووق زنودگی،
آزادی و دستیابی خوشنودی مخرب واقع میشود ،آنان میتوانند حکومت خوویش را سورنگون
کرده و بجای آن حکومت جدیدی را تاسیس کنند تا از "امنیت و خوشنودی" آنان محافظوت
نماید( 103.توماس جفرسن و کنگره قاره ای آمریکا هیچ اشاره ای به شکوه و عظمت و حتوی
تحر اقتصادی نکرده است ).معمای اصولی در جنوگ اسوتقاللیت آمریکوا ،تاسویس یوک
ارتش به قدر کافی قدرتمند بود تا بتواند نظامیان و نیروهای دریایی بریتانیای کبیر را شکست
بدهد -نیرومندترین ابرقدرت در آن زمان  -ولی هدف آمریکا تاسیس آنقدر ارتش قدرتمنود
نبود که باعر ایجاد تهدید برای آزادی ای گردد که بخاطر آن انقالب صورت گرفوت .ایجواد
ارتش یک معما بود که باعر بوجود آمدن تنش خالقانه گردید و درنتیجه آن ارتوش کنتورول
گردیده و تعادل میان ظرفیت ارتش برای عمل قاطع و همچنان پاسوخگو یی آن بوه حکوموت
ملکی ایجاد گردید.
از آزار و شووکنجه هووای جولیوووس س وزار و اولیووور کرمووول بووه خوووبی آگوواه هسووتیم -و
هشدارهایی که نویسندگان باستانی و همچنان نویسوندگان مودرن از جملوه جوان تنچوارد و
ً
توماس گوردون مانند تاسیتوس در مورد شهود ذاتی بشر برای قدرت قبال آگاهی داریوم -بوه
این لحاظ اعضای کنگره قاره ای جورج واشنگتن ،نماینده ای از و یرجینیا را به بورای رهبوری
ارتش قاره ای انتخاب نمودند .درحالیکه بسیاری عوامل سبب گردیده بود که وی بورای ایون
سمت شخص مورد نظر انتخاب گردد ،اما این حقیقت را نیز نباید فراموش کورد کوه پوس از
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کسب تجارب نظامی در جنگ های فرانسه و هند ،جورج واشنگتن اکثریت دوران بزرگسالی
خود را بدون لباس نظامی و به عنوان یک قانونگتار غیرنظامی در مجلس نماینودگان ایالوت
و یرجینیا سپری نموده بود .برگزیده شدن جورج واشنگتن خدمت بزرگ برای ایجواد عورف و
سنت ارتش دفاعی تحت رهبری رهبران سیاسی بود ،که او در مکاتبوات صوریح مشوغول بوه
کار بود ،اما قدرت او هرگوز بخواطر سووء اسوتفاده از موقوف نظوامی اش موورد سووال قورار
نگرفت 104.با توجه به شیوه هایی که اعضای کنگره قاره درنظر گرفته بودند و پیگیوری جنوگ
توسط واشنگتن ،تعهد او به کنترل غیرنظامی بیشتر آشوکار گردیوده و قابول سوتایش بوود .از
همان آغاز واشنگتن در کرده بود که زمان کنار آمدن با ملت جدید است .هرقدر که منازعه
طوالنی تر میشد ،به همان اندازه خساره را بریتانیا باالی خود تحمیل می کرد .جنگ طوالنی
آزادی آمریکا به احتمال زیاد موجب تضعیف اراده دولوت بریتانیوا گردیود .اموا انتقوادات از
جورج واشنگتن زمانی افزایش یافت که سربازان وی نتوانست نیروهای بریتانیوا را از تسوخیر
فیالدلفیا مانع شوند-اما این شکست زمانی به تحقیر بیشتر مبدل گردید که نیروهوای تحوت
رهبری سرلشکر هوریتو گیتس ،افسر درجه دوم ارتش قاره ای در برابر بریتانیا پیوروز شودند.
اما گتشت زمان ،افزایش قودردانی از احتیواط کواری و محافظوه کواری واشونگتن را درپوی
داشت .اینگونه وی مشوره های روشن خود را با رهبران غیر نظوامی در کنگوره قواره ای بورای
105
تاسیس ارتش با رهبری غیرنظامیان آغاز کرد.
اما همه ای افسران کنگره قاره ای راه جورج واشنگتن را تعقیب نه نمودند .در نامه ای کوه
در سال  ،0124دگروال لووئیس نیکووال دیودگاه بسویاری از افسوران را بوه جوورج واشونگتن
فرستاده و پیشنهاد کرد که دولت برای حمایت از ارتش بسیار ضعیف عمل میکند .واشونگتن
این موضو را با دیگران شریک کرد اما این پیشنهاد نیکوال را رد نمود که پتیرفتن یک معامله
میتواند وی را به تخت و تاج به عنوان پادشاه آمریکا برساند .واشنگتن دوباره بوه جوواب ایون
نامه نوشت که "احساس دردنا میکنم...که اینگونه ایده ها در ارتش رد و بدل میشوند ".این
ایده که قدرت نظامی باید پایه و اساس حکومت باشد ،نه رضایت عمومی و خدمت به مردم
با تأمین حقوق آنها ،این امر به واشنگتن و دیگر شخصیت های روشنگری آمریکا بود .اینکه
قدرت نظامی باید پایه و اساس حکومت باشد ،و رضایت عمومی از طریق خدمت به موردم
و تأمین حقوق آنها باید کسب گردد ،از ایده های واشنگتن و دیگور شخصویت هوا در عصور
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روشنگری آمریکا به شمار میرفتند.
سال بعد ،خصومت با رهبری غیرنظامی جمهوری جدید زمانی دوباره به صوحنه ظواهر
شد که یک نامه ناشناس در میان افسرانی که در ارتش قواره ای در نزدیکوی نیویوار مسوتقر
بودند ،بدست آمد .با اشاره نمودن به حقوق ناچیز در ارتش ،مقررات و حقوق بازنشسوتگی
کم ،در این نامه خواسته شده بود که در صورت پتیرفته نشدن خواست های افسران ،کنگوره
باید تهدید شود .واشنگتن ،با شنیدن درباره این وضعیت ،جلسه ای را تشوکیل داد کوه در آن
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بسیار با عصبانیت داخل گردیده و به سخنرانی پرداخت و سپس این نامه را به صدای بلند به
مخاطبین به خوانش گرفت .اشترا کنندگان این جلسه همه شوکه شدند زمانیکه واشونگتن
یک جوره عینک را به چشم خود گتاشت ،که در آن زموان بوه عنووان نشوانه ای از ضوعف و
پیری شمرده می شد .وی اظهار داشت "آقایان! از شما اجازه میخواهم که عینک های خود را
به چشم کنم زیرا در راه خدمت به کشورم نه تنها که کهن سال شده ام بلکه قریب نابینوا هوم
شوم ".این بیانیه آنقدر افسران را تحت تأثیر قرار داد که واشنگتن به آنان نمونه ای از فضویلت
انعکاس یافت؛ کسیکه از همان ابتدا با ارتش قاره ای یکجا بوده و از پتیرش حقوق از سوی
کنگره قاره ای خودداری کرد و در لباس او سوراخ های گلوله هنوز هم دیده میشوود .هرچنود
"توطئه نیوبرگ" تهدیدی بود که باید ارتش دیگر توسط غیر نظامیان کنتورول نشوود ،اموا ایون
تهدید در همان جلسه از بین رفت 107.واشنگتن پس از پایان جنگ ،از مقوام خوود اسوتعفاء
داد .وی از برگشت به زندگی عادی خود بسیار خوشحال بود .چنود مواه پوس از پیوروزی در
جنگ  0120شهر یور  ،وی مشتاق بود تا جنگ خاتمه بیابود .چنانچوه وی نوشوته اسوت "
نخستین آرزوی من اینست که آفت ها و بال های که باالی انسوان هوا اسوت ،از روی زموین
نابود شود؛ و دختران و پسران این جهان بجای آماده سازی وسائل جنگ و اسوتفاده آن بورای
تخریب نمودن یکدیگر در رقابت ها ،مصروف سرگرمی های خوشونود کننوده و معصوومانه
باشند ".وی امیداور بود که اگر جنگ به عنوان یک سنت اروپایی باقی میماند ،به عنوان یوک
آمریکایی از گسترش آن مانع شود.
افسران پیشین ارتش ،حتی در زندگی شخصی خود نیز از واشنگتن الهوام گرفتوه بودنود.
این افسران همراه با گروهی از مقامات منتخب و سایر دولتمردان برجسته در سوال  0121از
جایگزینی ماده های کنفدراسیون به قانون اساسی حمایت کردنود .در میوان طرفوداران یوک
دولت متمرکز ،واشنگتن از جمله کسانی بوود کوه از درخواسوت مدیسوون ،رئویس جمهوور
کنوانسیون قاره ای حمایت کرده و به قانون اساسی مشروعیت بخشویدند و بوه موردم آمریکوا
این اطمینان را دادند که قانون اساسی جدیود در تضواد بوا آزادی نیسوت .قوانون اساسوی بوه
حکومت مرکزی  ،به ویژه در امور خارجی ،اقتدار خواص بخشوید .نظور بوه قوانون اساسوی
جدید ایالت ها مستقل گردیده و صالحیت افزایش و یا کاهش مالیات ،حفظ ارتوش ،اعوالم
جنگ و تصویب معاهدات را داشت .این هموه اقتودار در میوان بخوش هوای مختلوف اداره
فدرال تقسیم گردیده بود .بطور مثال ،درحالیکه رئیس جمهوری جدید ،سر قومانودان قووای
مسلح نیز شمرده میشد ،اما قدرت اعالم جنگ بطور خاص به کانگرس واگتار گردیده بوود.
باوجودیکه رئیس جمهوری این صالحیت را داشت که درباره معاهدات با دیگور دولوت هوا
متاکره نمایند ،اما مجلس سنا صالحیت تصویب و یوا رد آن را داشوته و مجلوس نماینودگان
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هرگونه پول مورد نیاز را برای تأمین معاهدات فراهم می نمود.
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در زمان ریاست جمهوری واشنگتن ،آمریکا شواهد هویچ گونوه وقوو جنوگ نبوود ،اموا
اختالف نظرهای بسیار زیاد در سیاست خارجی وجود داشت .آمریکا مشغول منازعوه هوای
دائمی با بریتانیا و فرانسه بود اما سرقومندان قوای مسلح برای یک مسیر خنثی توالش فوراوان
کرد .هرچند فدرالیست ها از بریتانیا و جمهوری خواهان جفرسون از فرانسه طرفوداری موی
نمودند اما واشنگتن در پایوان ریاسوت جمهووری خوود و در محفول ودا از آمریکوایی هوا
درخواست نمود که " صلح و هماهنگی "را در سرتاسر جهوان پورورش دهیود و" بوه عودالت
نسبت به تمام ملت ها احترام بگتارید" .واشنگتن اصرار داشت که " یک کشور بزرگ و آزاد،
روشنفکر مانند ایاالت متحده باید به بشریت نمونه بزرگ و بسیار جدیودی باشود کوه موردم
همیشه به عدالت و خیرخواهی عالی آن هدایت شوند ".وی همچنان ادعوا میکورد کوه " بوی
تفاوتی دائمی و بی رحمانه علیه ملت های خاص ،و نزدیکی های احساساتی با دیگران باید
کنار گتاشته شود؛ و بجای آن احساسات دوسوتانه بورای هموه کشوت شوود ".وی همچنوان
پرسشی را در میان گتاشت که چرا ما باید این انتخاب احمقانه را نمواییم کوه "صولح و رفواه
خود را بخاطر جاه طلبی ،رقابت ،عالقه ،خوش طبعی و یا هوس اروپایی ها در مخاطره قرار
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بدهیم؟"
حکومت های بعدی برای زنده نگهداشتن ایون آرموان هوای واشونگتن مبوارزه نمودنود.
جفرسن در سخنرانی مراسم تحلیوف خوود در سوال  0210ایون تعهودات را نموود "عودالت
مساویانه و عادالنه برای همه ای انسان ها ،بدون درنظرداشت ایالت و یا عقیده موتهبی و یوا
سیاسی "،و "صلح ،تجارت و روابط صادقانه با همه دولت ها ،و پیوستن در اتحواد بوا هویچ
کشوری 110".اما به نظر نمیرسد که همه ای حکوموت هوای ملوی بوی طرفوی را حفوظ کورده
باشند ،و یا حتی از قانون اساسی پیروی کرده باشند -به ویژه در زمان نزا بین المللی .یکوی
از موضوعاتی که طرفداران جفرسون را در انتخابات سال  0211افزایش داد ،امضوای قوانون
مجازات توسط رئیس جمهور جان آدامز ،در سال  0132بود که به حکوموت ایون اختیوار را
داده بود که نویسندگان را الی دو سال زندانی کنند در صورتیکه " انتقاد ،اشتباه ،رسوایی و یوا
دیدگاه خراب در باره رئیس جمهور ،کنگره و یا قوانین ایواالت متحوده  -نوشوته ،چواپ و یوا
انتشار نمایند".
طی جنگ غیر اعالم شده با فرانسه ،طرفداران این قانون که محدود کننده انتقاد و نوشوته
علیه دولت بود ،برای تقو یوت آمریکوا علیوه دشومنان خوارجی و داخلوی اسوتفاده نمودنود.
فدرالیست ها حتی خواهان جنگ تمام عیار شده بودند ،اما ادمس آنان را نرم ساخته و بورای
اجتناب از جنگ موضو را حل و فصل نمود .جفرسون و سایر مخالفان این قانون ،آن را بوه
عنوان نقض آشکار اصالحیه اول که هفت سال پیش به تصو یب رسیده بود ،عنوان کردنود و
در آن اصالحیه ذکر شده بود که "کانگرس نباید هیچ قانونی را تصو یب کنود ...کوه محودود
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کننده آزادی بیان و یا مطبوعات باشد؛ و یا محدود کننده حقوق مردم کوه بگونوه صولح آمیوز
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تجمع نموده و علیه دولت برای تصحیح شکایت میکنند".
یکبار جفرسون نیز در دفتر کاری خود ثابت ساخت که وی توانایی افزایش بویش از حود
صالحیت های خود را نظر به قانون اساسی دارد-باوجودیکوه قوانون اساسوی بوا اسوتفاده از
روش های مختلف ،احتمال جنگ را کاهش میدهد .تحریم همه تجارت های بوین المللوی
او در میان سال هوای – 0213-0211تجوارت کوه بوه عنووان روش بودیل بورای جنوگ بوا
بریتانیای کبیر و فرانسه و تمرین اعمال صلح آمیز را تضومین میکورد -نشوان دهنوده تفسویر
گسترده و بیجاه ماده اول بخش  2کانگرس در خصوص صالحیت های "تنظویم تجوارت بوا
دولت های خارجی" را نشان میدهد .جفرسون حتی به طور خصوصی اعتراف کرده است که
خرید ایالت لوئیزیانا در سال 0219نقوض قوانون اساسوی بووده اسوت و دولوت ملوی هویچ
اختیاری نداشت که قلمرو جدید به ایاالت متحده اضافه نمایند .اما این کارکرد جفرسن کوه
وسعت ایاالت متحده آمریکوا را دوبرابور سواخته و کشوور را بوه عنووان رقیوب قدرتمنود در
مرزهای غربی اروپا ظاهر کرد ،به احتموال زیواد یوک ابوزار قووی بورای بازدارنودگی جنوگ
احتمالی بود .او نگران بود که مالکیت قلمروهای نزدیک بوه آمریکوا ( بوه و یوژه نیواورلئوان)
توسط فرانسه "باعر خواهد شد که آمریکا بی طرفی خود را ازدست داده و ایاالت متحده را
112
مجبور به نزدیکی با بریتانیا خواهد کرد".
به رغم تالش های جفرسون برای حفوظ صولح ،جانشوین او ،رئویس جمهوور موادینس،
متوجه شد که شرایط برای مقاومت دربرابر درگیری مسلحانه بسیار دشوار است .جنگ سوال
ً
 0204علیه بریتانیا منجر به عواقب تقریبا فاجعه بار برای ایاالت متحده گردیود کوه نوه تنهوا
آمریکا شاهد تهاجم بود ،بلکه مخالفت های داخلی را نیز افوزایش داده خواسوتهای جودایی
طلبی و تاسیس انگلستان جدید نیز باال شده بود .باوجود این همه تهدید ها ،مادینس خوود
را یک رئیس جمهور بی بدیل در زمان جنگ ثابت کرد و هویچ گونوه اقودامی را روی دسوت
نگرفت که سبب افزایش دایمی قدرت حکومت گردد و یا اینکه بورای مودت کوتواه بوا آزادی
مدنی سازش کند 113.باوجودیکه مدیسون در می کرد که اصلی ترین مسئولیت دولت ایون
است در صورت لزوم از قوه زور برای دفا از آمریکایی هوا در برابور تهدیودات اسوتقاللیت
خواهی استفاده کنند.
این در و آگاهی که توسط مادینس و دیگر روشنفکران عصر روشونگری آمریکوا نشوان
دهنده شکل گیری نسل انقالبی است که صلح را بر جنگ ترجیح دادند ،و اصرار بور تقسویم
قدرت و ایجاد سایر محدودیت ها بر بنیاد قانون اساسی و همچنان قودردانی از رهبرانوی کوه
کنترول خودی را پیش قدم دانستند ،مثال بسیار روشن این روشنگری بود .در کل هموه افوراد
همفکر و همنظریه در عصر روشنگری ،حتی در زمان حرکت های استقاللیت آمریکا نیز در
تالش اجتناب از نزا بین المللی و ازبین بردن سنت قدیمی با قرار دادن ارتش تحت کنترول
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روشنفکری امر یکا در رابطه با احتیاط کاری با جنگ
غیر نظامیان بودند .آنها ملت جدید خود را به عنوان یک "امپراطوری برای آزادی" پیش بینوی
نمودند که دارای ظرفیت گسوترش سورزمین ،از طریوق حاصول نموودن رضوایت مهواجران
سفیدپوست بوده و اتحادیه جدید را با حضور داوطلبانه ،آزاد و مساو یانه سایر ایالت ها بنیان
گتاشتند 114.اندیشمندان فرانسه نیز مانند آدم اسمیت ،دیود هومی ،مونتسکیو که به نام هوای
" فیزیوکرات ها" شناخته می شوند ،بجای تسخیر در آرزوی مبادله آزاد بودند و بواور داشوتند
که نه تنها باید رفاه جوامع بلکه دانش بشر ،تمدن و برادری در میان جوامع توسعه پیودا کنود.
توماس پین در کتاب خود "عقل سلیم" نوشته است که "برنامه ما تجارت اسوت و بوه خووبی
مورد توجه قرار گرفته است .تجارت تضومین کننوده صولح و دوسوتی موا بوا اروپوا اسوت".
رو یدادهای بعدی باعر آرمانگرائی بیشتر آقای پین شد ،اما برای نسلی که اسلحه گرفته و با
سختی های فراوان استقالل خود را به دست آورند ،چشم انداز آزادی در میوان شوان ازبوین
رفته و جنگ به زودی میتواند تحریک شود .جفرسن در سال  0129چنین نوشته است "حس
115
خوب مردم ،بزرگترین ارتش است که دولت به دنبال آن است".
دست آوردهای شخصیت های برجسته عصور روشونگری آمریکوا قابول مالحظوه بووده
است .آنان قدرت نظامی را تحوت حاکمیوت غیرنظامیوان قورار دادنود .آنهوا موانوع فکوری،
اخالقی ،قانونی و سیاسی را بر سر راه جنگ قرار دادند .آنهوا الگوهوای را در سراسور جهوان
گسترش دادند که باعر تغییر ایده ها به این شد "همه ای انسانها بصورت مساویانه آفریوده
شده اند" .عالوه بر آن ،آزادی بیان و مطبوعات و تمرین کنترول نظامیان توسط غیور نظامیوان
از جمله کارکردهای ضروری دیگر آنان است .اگر چه نابرابری های قانونی عمیق هنووز هوم
در میان افراد ادامه دارد ،مانند سانسور آزادی بیان و مطبوعات و حتی دولت های نظامی ،اما
روشنگری آمریکا معیارهوای اخالقوی و سیاسوی را تحمیول کورد .محافظوه کواری در برابور
حماقت جنگ از جمله دست آوردهای نسل انقالبی بود که جمهووری جدیود را در آمریکوا
تاسیس کرد .اکثر قسمت های تاریخ بعد از این عصر در آمریکا نشان دهنوده تمرکوز قودرت
در بخش اجرائیه با حمایت بخش قانونگتاری اسوت کوه تصومیم گیوری هوای محرمانوه را
افزایش داده و آزادی های مدنی را محدود کرده است .همچنان مالیات و بدهی افزایش یافتوه
است .اما با وجود آن هم ،هرچند ضعیف اما اصل های محافظتی هنوز هم وجوود داشوته و
برای آزادی ،حکومت محدود و صلح امیدواری را زنده نگهداشته است.
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اهمیت کاهش در جنگ به عنوان ابزار سیاسی
در عصر معاصر
توسط جستن لوگن| By Justin Logan

آیا جنگ ها میتوانند اهداف دولت ها را موفقانه بدست بیواورد؟ چهوره متغیور جنوگ در
عصر مدرن چگونه است؟ جستن لوگن رئیس بخش سیاست خارجی انستیتوت کاتو است.
وی همچنان نویسنده موضوعات اموور خوارجی در روزناموه هوای فوارین پالیسوی ،فوورین
سروایس ژورنال ،اوربس ،و هاروارد انترنشنل ریویو میباشد و همچنان در رسانه ها اشوترا
نموده روی موضوعات روابط خارجی بحر و گفتگو مینماید.
"اگر نما ب جند کوریا دوباره مراجع کنید ،بسیار مثای اندی وجود دارد ک ما در جند
های درگیر نظامی بارگ انترای نموده و پیروزی کامل بدسد آورده بانیم ،حتری در جنرد
116
جهانی دوم و جند اوی خلیج فارس در سای  1991میالدی .رابرت گیت
جهان مدرن به وسیله جنگ شکل گرفته است .بخش اساسی شکل گیری دولوت-ملوت
ها ،اقتصاد جهانی و ساختار نظم بین المللوی مودیون میوراث جنوگ هسوتند 117.همچنوان،
جنگ به عنوان یک عامل بسیار مهم در طول قرن های گتشته به شکل سوریع کواهش یافتوه
است ،چنانچه استیون پنکر ،جیمز پاین ،جان مولر و دیگر دانشمندان به آن اشاره کرده انود.
هرچند این حقیقت در خصووص جنوگ در عصور مودرن بسویار کمتور مطورح اسوت ،اموا
آغازگرهای منازعه به ندرت اهداف دولتی خویش را از این طریق بدست آورده اند .این مقاله
درباره انوا جنگ های انجام شده در جریان سال هوای  0320را بحور مینمایود و دالیول
کاهش جنگ را شرح میدهد .پس از آن ،این مقاله جنگ های پوس از جنوگ جهوانی دوم را
شرح داده و توضیح خواهد داد که چرا آغازگرهای این جنوگ هوا بوه نودرت در رسویدن بوه
اهداف شان موفق بوده اند .نتیجه گیری این مقاله درسی برای سیاست گوتاران و شوهروندان
میباشد.
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ظهور و افول جنگ های ابرقدرت ها
در طول هزارن سال ،قبیله ها ،دولت شهرها ،سلطنت ها ،امپراطوری ها و دولت ها برای
دستیابی به قلمرو بیشتر ،فرصت بدست آوردن منابع با ارزش و افزایش قدرت خویش با هم
جنگیده اند 118.چنانچه چارلز تیللی میگوید که "جنگ ،دولت ها را بوجود آورده و دولت ها
119
جنگ را بوجود آورده اند.
از آغاز عصر مدرن در قرن شانزدهم میالدی و پس از آنکه دولت ها ،سوازمان هوا و فون
آوری جدید را برای خشونت و همچنان مبارزه با خشونت توسعه دادند ،تنواوب و کشوندگی
جنگ در حالت انقباض و انبساط بوده است 120.قدرت هوای بوزرگ بورای تسوخیر و توالش
برای بدست آوردن منابع که شامل معادن ،چمنزارها ،برده ها ،بنادر ،طالء و نقره و همچنوان
برای تبدیل نمودن جمعیت ها به ادیان یا هو یت های مورد عالقوه حاکموان میشوود ،بوا هوم
جنگیدند .اما اینگونه جنگ ها پس از اواسط قرن بیستم میالدی بطوور سوریع کواهش یافتوه
است .بسیاری از دانشمندن پیشنهاد میکنند که جنگ بخاطری کمتور رایوج شوده اسوت کوه
اندیشه بشر در این خصوص توسعه یافته اسوت کوه جنوگ یوک نوو فعالیوت غوم انگیوز و
غیرواقعی است که برای هیچ کسی در مورد مطلوب نمی باشد .جان مولر ،اینگونوه تفکور را
121
"زیرمجموعه غیر قابل تصور" نامیده است.
ً
هنجارها با گتشت زمان تکامل یافته است ،اما به ندرت کامال مسوتقل از دیگور عوامول
مادی هستند .تغییرات در تحوالت مادی موجب شده و یا حداقل از تغییر ذهنیوت حمایوت
میکند .انوا جنگ هایی که قدرتهای بزرگ در گتشته باهم مینمودند ،دیگر جوتاب و موورد
عالقه نیستند ،حتی رهبران خطر پتیر نیز .در اکثر موارد ،پیشرفت تکنوالوژی نظوامی ماننود
سالح هسته ای باعر شده است که جنگ و تسخیر را یوک قیواس خودکشوی جلووه بدهود.
پیشرفت های غیر نظامی مانند ناسیونالیسم و دیگر اشکال سیاست های هویتی باعر شوده
است که کنترول و جتب نموودن جمعیوت هوای تسوخیر شوده ،دشووارتر گوردد .پیشورفت
اقتصادی ،مانند همگرایی در خصوص زنجیره تامین و افزایش تجارت بیرون مورزی ،باعور
122
شده است که چشم انداز منفعت اقتصادی افزایش یافته و از جنگ کاهش یابد.
تالش برای تسخیر و تهاجم در میان ریز قدرت ها به کلوی متوقوف نشوده اسوت .بطوور
مثال ،عراق در سال  0331باالی کویت حمله کرده و درتالش بدست آوردن کنترول منواطق
نفت خیز کویت بود و همچنان خواستار گریز از بدهی ای بود که کویوت بواالی عراقوی هوا
داشتند .اما به آن سادگی که ائتالف به رهبری ایاالت متحده آمریکا ،نیروهای ارتوش صودام
حسین را از کویت دوباره راند ،نشان دهنده این است که تجاوز بیرون مرزی یوک قیواس پور
مخاطره است.
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جنگ های معاصر
درحالیکه جنگ میان قدرت های بزرگ بطور چشمگیر کاهش یافته است ،اما هنوز هوم
جنگ ها به راه انداخته میشوند .سه نو جنگ هنوز هم باقی مانده و به راه انداخته میشووند،
ً
اما مکررا در راستای رسیدن به اهداف ،شکست میخورند.
جنگ های پیشگیرانه /ضد گسترش سالح های هسته ای
قدرت های بزرگ به ویژه ایاالت متحوده آمریکوا ،بطوور مرتوب نگرانوی خوود را دربواره
اکتساب تکنالوژی سالح هسته ای و بلند رفتن توانایی هسته ای دیگر کشور ها ابراز میکنند.
جنگ عراق در سال  4119با استدالل مبارزه با گسترش سالح های هسوته ای توجیوه شود،
باوجود این واقعیت که دولت آمریکا هیچ گونه شواهد قوی نداشت تا ثابت بسازد کوه عوراق
در پی برنامه تسلیحات هسته ای است .هر چند این دکترین بازدارنودگی هسوته ای بوه طوور
گسترده ای در میان قدرت های بزرگ پتیرفته شده است ،اما این قدرت های بزرگ به دالیول
گوناگون مخالف گسترش سالح های هسته ای هسوتند .آنهوا از دورنموای جنوگ هسوته ای
ناخواسته در هراس هستند؛ آنها از "آبشارهای تکثیر" یا "اثر دومینو" هسته ای می ترسند؛ آنها
از "شبکه های گسترش سالح هسته ای" و یوا "تواثیرات دومینوو" در هوراس هسوتند؛ آنهوا از
ً
دورنمای تروریسم هسته ای در هراس هستند؛ و اخیرا ،آنها حفوظ آزادی عمول علیوه طورف
های سوم را ترجیح می دهند .چنانچه کنت والتوز مینویسود " ،یکوی از دالیول بوزرگ بورای
مقاومت آمریکا در برابر گسترش سالح های هسته ای این است که اگر کشوورهایی ضوعیف
123
این تسلیحات را داشته باشند ،ما را محدود خواهند کرد".
با این حال ،جنگ برای مقابله با گسترش تسلیحات هسته ای دارای مشکالت اسوت کوه
عراق بطور کامل نشان دهنده این مشکل است .دسترسی به نوعی اطالعات استخباراتی کوه
برای راه اندازی موفقیت آمیز جنگ ضد گسترش سالح هسته ای ضرور است ،بسیار دشووار
ً
بوده و اکثرا غیرقابل اعتماد میباشد .عراق یک مثال بسیار جدی در ایون خصووص میباشود؛
بغداد هیچ گونه برنامه سالح هسته ای در سال  4119نداشت.
در صورتیکه در جایی برنامه هسته ای وجود هم داشته باشد،بدست آوردن دانوش جوامع
ً
مورد نیاز برای هدف قرار دادن محل های کلیدی زیرسواخت هوای برناموه هسوته ای ،واقعوا
دشوار است 124.روش بدیل برای این کار وارد نمودن ضربات مرتب است توا توالش هوای
بازسازی برنامه هسته ای عقب زده شود؛ بمباردمان کردن کشوور بورای چنود سوال توا اینکوه
کشور متکور از پیگیری برنامه هسته ای منصرف شود؛ و یا هم رژیم آن کشور آنچنان تغییور
کند که برای حمله کننده رضایت بخش باشد .فکر کردن دربواره یوک جنوگ موفقانوه ضود
گسترش سالح های هسته ای نه تنها دشوار اسوت ،بلکوه تهدیود جنوگ میتوانود کشوورهای
20
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متخاصم رابیشتر تشوویق کنود توا داشوتن سوالح هسوته ای بورای بازدارنودگی از حملوه ای
احتمالی را یک ضرورت بدانند.
مبارزه با دومینو /جنگ برای نفوذ و اعتبار
هدف دیگر جنگ های راه اندازی شده در دهه های اخیر ،مبارزه علیه "نفوذ" قدرت های
بزرگ باالی قدرت های ضعیف تر بوده است" .تیوری دومینو" بر این اساس است کوه تغییور
در سیاست داخلی یک دولت خاص یا رفتن دولت زیر حوزه نفوذ حکومت دیگر مویتوانود
یک اثر دومینو ایجاد کند؛ افتادن یک دولت زیور نفووذ باعور میشوود کوه تعوداد نامحودود
کشورهای دیگر نیز در آغوش دولت رقیب بیافتند.
بادرنظرداشت همین تیوری ،نیروهوای روسویه بواالی اوکوراین تجواوز نمودنود .پوس از
تجاوز ،حکومت روسیه ادعا نمود که این نیروهای روسی نیستند ،بلکه نیروهای دفاعی خود
اوکراین است که بخاطر بی ثباتی سیاسی اوکراین در آن کشور میجنگند .این ادعا که نیروهوا
روسی نیستند ،خنده آور است و بدون از کشور های تحت نفوذ مسکو ،هویچ کسوی اعتبوار
نکردند .این ادعا که آنها با بی ثباتی سیاسی در اوکراین مقابله می کنند ،نه بورای رسویدن بوه
دریای سیاه از طریق کریمه ،نیز قابل قبول نیست.
در حالی که تهاجم روسیه نشان می دهد که قدرت نظامی هنوز هم در سیاست های بین
المللی مطرح است ،اما هدف این مقاله استدالل در باره اهمیت قدرت نظامی نمویباشود.
نیروهای روسیه بگونه غیرقانونی بواالی اوکوراین تجواوز نمودنود اموا هویچ جنگوی صوورت
نگرفت ،تا حدودی به دلیل قضاوت درست کیف که امیدواری اند برای بوجود آمدن یوک
راه حل سیاسی مطلوب وجود دارد ،و تا حدودی هم به خاطر همدردی طرفداران مسوکو در
میان بسیاری از ساکنان کریمه.
انوا جنگ های که رهبران در قرن هفده و یا بیستم میالدی روی دسوت گرفتنود ،نسوبت
به آنچه روسیه در سال  4102بخاطر بدست آوردن کریمه انجام داد  ،بسیار متفاوت هستند.
دولت های قوی در برابر دولت های ضعیف تر زورگویی میکنند ،به ویژه زمانیکوه احسواس
کنند زورگویی آسان بوده و حمله تهاجمی دشوار است.
اینگونه جنگ ها بعضی اوقات برای مداخله کننده عواقب فاجعه بار دارند .هرچند اتحاد
جماهر شوروی را دهه های رکود اقتصادی و همچنان افزایش بیش از حود ارتوش بوه شودت
تضعیف کرده بود ،اما مداخله آنان در افغانستان به نابودی اتحاد جماهر شوروی کمک کرد.
منطق مداخله در افغانستان-که از لحاظ منابع کشور غنی نبود -گیچ کننده است ،اما شواهد
نشان میدهد که رهبران مسکو از تغییر جهت افغانستان از مسکو بوه سووی غورب در هوراس
بودند ،و تغییر جهت افغانستان به غورب میتوانسوت عواقوب نواگواری بورای اتحواد جمواهر
شوروی از لحاظ موقعیت استراتیژیک داشته باشد .پس از آن کوه جنوگ از وضوعیت بود بوه
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بدترین رسید ،رهبران شوروی به این فکر شدند که"از دست دادن افغانستان یک عقب نشینی
غیرقابل قبول خواهد بود و اینکار باعر ازبین رفتن اعتبار و حیثیت اتحواد شووروی خواهود
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شد".
ً
چنین منطق در مورد نفوذ و اعتبار اکثرا بر افکار مداخله گراها تسلط پیدا میکنود اموا بوه
ندرت آنچنان که آنان فکر میکنند ،صورت میگیورد .داریول پورس تاکیود میکنود کوه اعتبوار
آنچنان که رهبران فکر میکننود قابول انتقوال اسوت ،اموا بورعکس قابول انتقوال نموی باشود.
دولتمردان تمایل به ارزیابی بحران های موجود بر اساس رفتار گتشته دشمنان شوان ندارنود.
بجای آن در موارد خاص ،منافع مادی و قدرت نظامی خود را ارزیابی می کنند 126.به هموین
ترتیب ،نفوذ خود گرایش دارد تا مشروط و کوتاه مدت باشد .دولت ها به جزء از مالحظوات
منافع خود ،به ندرت وفادار به یک حامی باقی مانده اند.
مداخله های بشردوستانه
ً
و اخیرا ،دولت ها ادعا دارند که به نیابت از طرف های آسیب پوتیر و یوا هوم بخواطر در
تهدید بودن اشخاص ثالر مداخله موی نماینود .بصوورت واضوح تشوخیص نموودن مووارد
ً
مداخله بشردوستانه بسویار دشووار اسوت ،زیورا اکثورا حکوموت هوا اصورار موی ورزنود کوه
درحقیقت مداخالت نو بشردوستانه نبوده ،بلکه بخواطر اهوداف شخصوی صوورت گرفتوه
است.
باوجود توجیهات آشکار امنیت ملوی ایواالت متحوده آمریکوا بخواطر مداخلوه در سوال
 4100در لیبیا ،این یوک نمونوه ای جدیود از مداخلوه بشردوسوتانه اسوت.هرچنود مقاموات
حکومت ایاالت متحده آمریکا تاکید میکنند که مداخله در جنوگ داخلوی لیبیوا توانسوت از
کشته شدن در حدود  011111شهروند بنغازی را از سوی رژیم لیبیا متوقف کنود ،اموا ایون
ادعا پتیرفتنی نیست .رفتار نیروهای رژ یم در مصوراته ،جوایی کوه قبول از هودف قورار دادن
بنغازی جنگ در آن آغاز گردید ،نشان دهنده سیاست کشتار بی قید و شرط توسط رژیم آن
زمان نمیباشد .عالوه بر آن ،معمر القتافی ،دکتاتور لیبیا شورشیان را با گفتوار تهدیود نمووده
بود:
" هرکسی که از سالح ها دست برمیدارد و بدون هیچ سالح در خانه می ماند ،هر آنچوه
ً
که قبال انجام داده ،عفو شده و از وی محافظت می شود .کسانیکه در سر هوا هسوتند ،موا
عفو خواهیم کرد ...هرکسیکه صالح خود را دور انداخته و بصورت صلح آمیز در خانه هوای
خود باشد ،او بخشیده شده و هویچ فرقوی نمیکنود کوه در گتشوته چوه کورده اسوت .وی در
127
حفاظت است".
هدف وی تنها باقی ماندن در قدرت بود ،نه اینکه مخالفان خوود را مجوازات کنود .ایون
واقعیت که قتافی یک دیکتاتور ظالم بود ،اعتقادات لیبرال ها را در غورب تحریوک کورد .بوه
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اهمیت کاهش در جنگ به عنوان ابزار سیاسی در عصر معاصر
این ترتیب ،این ادعا ها که او تهدید کرده بود کوه غیرنظامیوان را بوه قتول میرسواند ،واقعیوت
نداشته و همانند عتر خواهی پس از استبداد معلوم میشود .عالوه بر این ،دولت های غربوی
اصرار داشتند که آینده آزادی عرب – "بهار عربوی" – وابسوته بوه جلووگیری کوردن از پیوروزی
قتافی در جنگ داخلی است 128.مقامات غربی تا کنون انکار میکنند که هدف شان در لیبیوا
129
تغییر رژیم بوده است ،درحالیکه کمپاین های نظامی آنان آشکار کننده این هدف اسوت.
در هر صورت ،جنگ لیبیا با نام مداخالت بشردوستانه پایان یافت :تغییر رژ یم پوس از آن بوا
اقتصاد ضعیف و تقسیمات سیاسی حل ناشده صورت گرفت که تا اکنون وضعیت آن کشوور
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مورد توجه مردم و سیاست گتاران غربی نمیباشد.
نتیجه گیری
اگر جنگ به ندرت اهداف طراحان جنگ را برآورده میکند ،پس چرا آنان هنوز هم جنگ
را آغاز میکنند؟ هیچ پاسخی به این سوال وجود ندارد ،اما یک تعداد عوامل کمک میکند که
جنگ ها اجرا شوند .دولت ها ،نهادهای را تأسیس نموده و از توسعه آن عده صنایع حمایوت
می کند که تنها هدف آنها آماده شدن برای جنگ یا تولید زیرساخت هوا و ابزارهوای جنگوی
است .معروف ترین دیدگاه در رابطه با این پدیده ،هشدار رئیس جمهور دوایت دی آیزنهواور
ً
است که درباره "مجتمع صنعتی نظامی" ابراز کرده است .آیزنهاور که قوبال یوک جنورال پونج
ستاره بود هشدار داده است ،در حالیکه پیشرفت علمی و صنعت دفاعی بزرگ بورای توسوعه
ی و دفا ملی ضروری محسوب میشد ،این خطر نیز وجود دارد کوه "سیاسوت
نیروهای نظام ً
عمومی احتماال در اسارت نخبگان علمی-فن آوری قرار بگیرد ".به عبارت دیگور ،مجتموع
صنایع نظامی میتواند سیاست دفاعی ایاالت متحده آمریکا را تسخیر کند ،که حد اقل باعر
جهت گیری ها خواهد شد ،و یا هم سیاست ها ،تامین کننده منافع تولید کننودگان اسولحه و
پیمانکاران دفاعی خواهد بود ،درحالیکه این سیاسوت هوا از نظور چشوم انوداز ملوی منوافع
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نخواهند داشت.
در ایاالت متحده ،ذخیره پول توسط طبقه صنعت کاران ،انزوای جغرافیایی از تهدیودات
شوودید و اقتصوواد گسووترده و انعطوواف پووتیر ،تقویووت کننووده بیشووتر ایوون خط ورات اسووت.
سیاستگتاران ایاالت متحده می توانند برای مجتمع نظامی-صنعتی منابع یارانه را اختصاص
دهند ،بدون اینکه زیان امنیت و ثروت دیگران را درنظر بگیرند .ایاالت هایی که در نزدیکوی
این صنایع نظامی قرار دارند و با کمبودیهای بیشتری مواجوه هسوتند ،تمایول دارنود جنوگ
های ناخوشایند را شرو کننود .بخواطر امنیوت و ثوروت آمریکوا ،بسویاری از هز ینوه هوای
سیاست های خارجی به طور گسترده ای پراکنده می شوند و منجر به پیامدهای منفی کمتور
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برای رهبران می شود.
ً
اخیرا ،ایدیولوژی نقش بسیار حیاتی در قادر ساختن دولت ها برای نظامی سازی جامعوه
و ادامه یافتن جنگ بازی میکنود 133.اسواس درگیوری هوای خوونین قورن بیسوتم مویالدی را
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ایدئولوژی های ملی گرایی ،کمونیسم ،فاشیسم و سوسیالیسوم ملوی شوکل داده بوود .اکثور
ایدئولوژی ها به تصامیم رهبران سیاسی خود ،جایگاه ویژه اختصاص میدهند .از ماموریوت
"متمدن سازی" فرانسوه گرفتوه توا بوه اعتقواد انگلویس بورای "بوار سونگین سوفید پوسوتان" و
یژه
استثناگرایی آمریکا در عصر حاضر ،شهروندان به این باورند که برتری کشورشان مجوز و ً
برای بازسازی جهان بر اساس خواست های ایشان را می دهد .حتی رهبران سیاسی احتماال
از سخن های متهبی در صحبت های شان درباره ملت و مأموریت خود اسوتفاده کورده و از
134
این طریق منافع ملی را با اقتدار خدا القا می کنند.
هر دو ،منافع مادی و ایدئولوژیکی برای ادامه جنگ کمک میکنند .اگر در برابور ایون دو
عامل (منافع مادی مجتمع صنایع نظوامی و نخبگوان سیاسوی ،و ایودیولوژی هوای جنوگ و
منازعه) مبارزه صورت بگیرد ،جنگ ها میتواند کمتر احتمال پتیر شووند .مبوارزه بوا ایون دو
عامل از چالش های مهم برای نسل فعاالن صلح به شمار میروند.
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9
نظامی ساز ی پولیس

توسط رادلی بالکو | By Radley Balko

چه چیزی باعر افزایش نظامی سازی پولیس ملکی میشود؟ به چه هدف قطعه پوولیس
) (SWATآمریکا تاسیس شده و با سالحهای جنگی ،به شمول تانک مجهز گردیده انود؟
اینکار تنها در ایاالت متحده آمریکا صوورت میگیورد و یوا هموه ای جهوان؟ نظوامی سوازی
پولیس چه تاثیر باالی روابط پولیس با مردم دارد؟ رادلی بالکو یک ژورنالیست بوده که بورای
واشنگتن پوست گزارش های از عدالت انتقالی ،جنگ مواد مخدر و آزادی های مودنی تهیوه
میکند .وی همچنان خبرنگار تحقیقاتی در هفنگ تون پوسوت بووده و همچنوان ویراسوتار و
تحلیلگر سیاسی در انستیتوت کاتو میباشد .وی نویسنده گزارش جدیود در رابطوه بوا ظهوور
پولیس جنگی تحت عنوان :نظامی سازی نیروهای پولیس آمریکا است.
چیزی در خصوص پولیس سازی در حال اتفواق افتوادن اسوت" .افسوران صولح" کوه در
سالهای گتشته وجود داشتند ،اکنون نیستند .ادارات پولیس بیشوتر شوبیه نظامیوان گردیوده و
همانند آنها رفتار میکنند .این یک گرایشی است که در بسیاری کشورها قابل محسوس است
و اینکار یک تهدید برای صلح داخلی ،قانون و نظم به شمار میرود.
در یک مقایسه از سال های  0321تا اکنون ،دیده میشود که نیروهای پوولیس در ایواالت
متحده آمریکا بصورت چشمگیر و بنیادی تغییر کرده است .از سوی دیگر ،بوردهای بررسی
غیرنظامی و ادارات امور داخلی بیشتری وجود دارند؛ اکثر جرم شناسان بور ایون باورنود کوه
پولیس های فعلی ،بیشتر از هر زمان دیگر سرکش هستند .همچنان ،چه موضوو گرفتواری،
پاسخگویی به مظاهره کنندگان و یا هم بحران باشد ،نهاد های پولیس بیشتر تمایل دارنود توا
از زور استفاده کنند ،و این روش حتی در برابر جرایم کوچک نیز درحال افوزایش اسوت .بوه
عبارت دیگر ،یک تعداد از نیروهای پولیس ،خارج از آنچه قانون برای شان اجازه میدهود ،از
زور استفاده میکنند .ولی آنچه اکنون سیاست های رسمی برای شان مجاز گردانیوده ،نگوران
کننده است.
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آنچه بیشتر در این سیاست های رسمی قابل توجه اسوت ،افوزایش درجوات مختلفوی از
نفوذ نظامی گرایوی در میوان نیروهوای  Task Forces ،SWATو سوایر بخوش هوای
پولیس تهاجمی میباشد .به عنوان مثال ،کارکرد تیم  SWATدر گتشته در شهرهای بوزرگ
محدود گردید و از این بخش پولیس تنها در شرایط اضطراری مانند گروگان گیوری ،فعالیوت
تیراندازان و یا فرار مجرموان اسوتفاده میگردیود؛ اموا در عصور حاضور ایون نیروهوا در اکثور
رویدادها دیده میشوند .برعالوه ،در گتشته آنان برای متهمان غیر خشونت و یا جورایم موواد
مخدر باید حکم بازداشت بدست میارودند.
تعداد این نیروها نیز اکنون در حال افزایش است .در جریان سال های  ،0321در سراسر
ایاالت متحده آمریکا در حدود  9111کارمند تیم  SWATفعالیت مینمودند .این رقم در
سال  4110میالدی به پنجاه هزار نفر تخمین زده شده است .تنها در شهر نیویوار در سوال
 0221 ،0332مورد یورش باالی قاچاقبران مواد مخدر ثبت گردیده بود ،درحالیکه این رقوم
هشت سال بعد ،یعنی در سال  4114میالدی به  0001مورد افزایش یافت .در سوال ،0322
ً
تقریبا یک چهارم شهرها ،بین بیست و پنج هزار و پنجواه هوزار نفور از تویم هوای SWAT
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داشتند .در سال  4110میالدی این رقم به  21درصد افزایش یافت.
در گتشته از اینگونه نیروهای امنیتی تنها در حالت های اضطراری کوه زنودگی افوراد در
خطر میبود ،استفاده میگردید .استفاده از این نیروها گزینه اخیر شمرده میشد .اکنون ،از ایون
نیروها در اکثر موارد قضایی که حکم بازداشت وجود داشته باشد ،استفاده میشود .اکنون تیم
 SWATبرای بازرسی مساژ خانه هوا ،وارد کوردن فشوار بواالی مهواجرت ،یوورش بورای
بازرسی شراب نوشی افراد زیر سن درکافوه هوا و حتوی بازرسوی هوای معموولی و بازداشوت
صالون های بدون مجوز نیز استفاده میشود.
درحالیکه در گتشته هدف تیم  SWATاستفاده از خشونت موقت برای خنثوی کوردن
سناریوی موجود خشونت بود ،اکنون از این تیم برای ایجاد خشونت استفاده میشود .آسویب
های جانبی استفاده از این تیم شامل کشته شدن ده ها افراد بی گناه و مجرمان غیر خشوونت
آمیز ،و همچنان کشته شدن خود نیروهای پولیس ،ایجواد تورس و وحشوت در میوان حودود
هزاران نفر که از دیدن پولیس مسلح و مجهز با شوکننده هوای دروازه ،سوالح هوای حملوه و
نارنجک های فلش به فریاد میشدند ،میشود.
عالوه بر این همه ،نهاد های تطبیق کننده قانون از سوی حکوموت هوای فودرال ایواالت
متحده آمریکا با تسلیحات نظامی سنگین ماننود وسوایط سونگین ضود گلولوه ،ضود گلولوه
تاکتیکی ،پرتاب کننده نارنجک ،موتر های ضد ماین و پرسونل و غیره مجهز میشوند.
این چالش ،فراتر از تیم های  SWATدر حوال گسوترش اسوت .اموروزه اکثور ادارات
پولیس از فرهنگ عمومی نظامی گرایی پیوروی میکننود .بوه پوولیس گفتوه میشوود کوه آنوان
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عساکری هستند که باید در جنگ شرکت نمایند و هرآن کسی را که سیاسیون دشمن خطواب
کند ،باید علیه آنان مانند مجورمین موواد مخودر ،تروریسوم و غیوره جنوگ نماینود .اموروزه
ً
نیروهای پولیس از لحاظ فیزیکی و روانی از اجتماعواتی کوه قوبال بورای آنوان خودمت موی
نمودند ،فاصله گرفته اند .این ذهنیت ایجاد گردیده است که مردم عام به عنوان مجموعوه ای
از تهدیدات مشاهده شود ،نه به عنوان شهروندانی که این پولیس هوا بورای حفاظوت از آنوان
سوگند خورده اند.
امروزه نهاد های پولیس همچنان محرمانه رفتار می نماینود .تحقیقوات در اموور داخلوی
ً
معموال از جامعه و اتحادیه هایی که برای قانونمندی پولیس میکوشند ،محافظت می شووند،
تا سوابق را شخصی نگهدارند .اتحادیه هوای پوولیس ،بسویاری از حکوموت هوای فودرال را
متقاعد ساخته اند تا مسوده "حقوق قانونی پولیس" را بوه تصوو یب برسواند .بور اسواس ایون
قانون ،پولیس از حقوق و حمایت های و یژه ای برخوردار شده انود کوه بوا پوولیس موتهم بوه
جرایم همانند یک شهروند معمولی برخورد صورت نمیگیرد.
ایاالت متحده در این روند تنها نیست .اکنون بریتانیا و کانادا نیوز بطوور مونظم حموالت
علیه مواد مخدر و دیگر موارد را با شویوه تویم  SWATانجوام میدهنود .مقاموات ایواالت
متحده آمریکا در سال  4111میالدی حکومت مکسیکو را تشوویق نموود کوه نظامیوان ایون
کشور را به جنگیدن با مواد مخدر دستور بدهد .نتایج این کار شامل قتول ده هوا هوزار نفور،
فساد گسترده و اعدام های ناخوشایند عمومی بود.
گرایش برای نیروهای بی رحوم در دیگور نقواط جهوان نیوز مشوهود اسوت .در برازیول،
نیروهای پولیس شبه نظامی که به نوام (گوروه مشوتر عملیوات هوای خواص پوولیس) یواد
میشوند ،شهرهای مانند ریو دی جانیریو را بوه منواطق جنگوی مبودل نمووده انود .نیروهوای
( OMONواحد اختصاصی هدف خاص) مرتکب صدها موارد نقوض حقووق بشوری،
منجمله کشتار پناهندگان و سرکوب خشونت آمیز معترضین شده اند .در اوکراین ،شماری از
واحدهای شبه نظامی ای ( ،Беркутعقاب طالیی) مرتکب تعداد زیوادی سووء اسوتفاده
شده بودند ،که اکنون این واحد ازبین رفته است.
پس از افزایش فاجعه ها در سال  ،0333کشور های عضوو سوازمان تجوارت جهوانی در
شهر سیتل ،تاکید نمودند کوه اکثور اعتراضوات گسوترده ً در کشوور هوای پیشورفته جهوان بوا
نیروهای اجباری ظالمانه روبرو شده اند .پولیس معموال در اعتراضات به ازهوم پاشوی آنوان
دست میزنند .آنها در انتظار مقابله و برخورد هستند  -حالت ذهنی کوه تمایول دارد خوود را
تحقق بخشد.
ً
یقینا که پولیس های عالی ،روسای خوب پولیس و تعداد زیادی از نهاد های پوولیس نیوز
وجود دارند که روابط سالم با مردم عام دارند .همچنان حکومت های ملی و حکومت هوای
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محلی و شهرداریی وجود دارند که به طور موثر نظم آزادی های مدنی و آزادی بیان را حفوظ
می نمایند .باوجود آن هم ،نظامی سازی پولیس به طور چشمگیر رفتوار هوا و گورایش هوای
جنگی را در میان جامعه مدنی قرار میدهد .افزایش بیش از حد یورش هوای گروهوای ماننود
 SWATو پاسخ دادن به تظاهرات سیاسی با نیروهوای نظوامی باعور میشوود کوه روابوط
پولیس و مردم بطور فزاینده ای در تضاد قرار بگیرد.
این یک مبالغه خواهد بود اگر بگویم که ایاالت متحده آمریکا ،کانادا و یوا انگلسوتان بوه
دولت های پولیسی مبدل شده اند .چون در آنصورت اینگونه مقاله نمیتوانست در یک دولت
پولیسی به نشر برسد .اما این هم یک اشتباه خواهد بود که منتظر شوکل گیوری یوک دولوت
ً
پولیسی بوده ،بعدا چنین مقاله نوشت.
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فلسفه صلح و یا فلسفه منازعه

توسط تام جی .پالمر | By Tom G. Palmer

منازعه و خشونت چه نقشی را در زندگی سیاسوی بوازی میکنود؟ آیوا هنووز هوم افورادی
هستند که جنگ را ستایش میکنند؟ چه کسانی طرفداران بزرگ منازعه در میوان طورف هوای
چپی و راستی هستند و چقدر آنان تاثیرگتار میباشند؟ وضعیت مرکزی منازعه در ایودیولوژی
های چپ گرایان و راست گرایان چه است ،و چگونه و چرا این طرز دید نسبت به لیبرالیست
ها متفاوت است؟
"Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι πάντων δὲ
βασιλεύς, καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους,
"τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους.
"جنگ پدر همه و پادشاه همه چیز میباشد ،و جنگ بعضی ها را خدا میسوازد ،و دیگوران
را انسان؛ بعضی ها را برده ساخته و بعضی ها را آزاد میسازد".
136
هرا لیتوس ازافسس
جنگ در گتشته ها به عنوان هنجار به شمار میرفت .نه تنهوا جامعوه هوا ،بلکوه هموه ای
جهان در جنگ بودند ،و توسط جنگ شکل گرفته و در جنگ شستشوو شوده بوود .همچنوان
جنگ اجتناب ناپتیر بود و پدیده ای خوب محسوب میگردید .گرچه رنج وحشوتناکی بوود،
اما آن درد و رنج برای پیشرفت و فضیلت انسان فراهم کننده فرصت به شمار میرفت .جوزف
دی مستری ،نویسنده فرانسوی تاکید کرده است که "جنگ حالت همیشگی انسان ها اسوت،
و میتوان گفت که خون انسان ها باید بدون هیچگونه وقفهای حد اقل در گوشوه ای از جهوان
ریخته شود ،و برای هر ملت ،صلح یک مهلت به شومار میورود" 137.در گتشوته هوا کشوتن
افراد از جمله مسائل زندگی بود.
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ً
امروزه مردم به آنگونه برخوردها اکثرا به دید عجیب و غریب میبینند .پس چیزی و یا هوم
چیزهای تغییر کرده است .امروزه مردم به جنگ به دیده ای تنفر مینگرند .برای اینکه موردم از
جنگ تنفر دارند ،دلیلی وجود دارد .اکنون یک ایده متفاوت غالب گردیده اسوت و نهادهوای
که اینگونه ایده ها را به رسمیت میشناسند ،زندگی اکثر انسان ها (نه همه ای انسان ها) را در
اکثر کشور های جهان (نه همه ای کشور ها) مشخصه بندی میکند .اکنوون جهوان بیشوتر از
هر زمان دیگر صلح آمیز شده است .این شاید یک ادعای بحر برانگیز بوه نظور برسود ،اموا
این ادعا توسط شواهد فراوان حمایت شده اسوت .چنانچوه اسوتیون پنکور ،اسوتاد دانشوگاه
هاروارد در کتاب خود (فرشتههای خوب طبیعت ما :تاریخ خشونت و انسانیت) ،این نظریه
فوق العاده را بررسی کرده است 138.نه تنها منازعات نظامی میوان دولوت هوا از یوک مودت
زمان طوالنی کاهش یافته است ،بلکه خشونت هایی مانند شوهر بواالی زن ،والودین بواالی
اطفال و خشونت های جاده ها در برابر قربانیان شان نیز کاهش یافته اسوت .هریوک از ایون
رویدادها ،ماه در ماه و یا هم سال به سال گرایش به سووی پوایین آمودن را دارنود و از مودت
زمان طوالنی در حال اتفاق افتادن است 139.در میان سایر عوامل ایون کواهش در خشوونت،
آقای پنکر گرایش های طوالنی مدت را قرار ذیل ذکر کرده است:
 تاسیس شدن حکومت های که میتوانند برای انحصواری کوردن خشوونت فعالیوت
کنند (و در نتیجه تا حدی خشونت را کنترول کنند)؛
 گسترش تجارت ،که ارزش موردم را در زنوده بوودن نسوبت بوه موردن آنوان بیشوتر
میسازد؛
 جایگزینی تدریجی فرهنگهای "افتخار" توسوط فرهنوگ "شورافتمندی" (کوه در آن
حفظ نمودن شرافتمندی و کنترول خودی نسبت به "افتخار انتقام گیری" مهوم تور
است؛
 انقالب بشری روشنفکری ،و تاکید آن بر ارزش زندگی بشر ،که شامل قائل شودن
ارزش به زندگی خود و دیگران میشود ،و جوایگزینی خرافوات توسوط اسوتدالل و
شواهد؛
 به میان آمدن و توسعه سازمان های بین المللی که شامل جامعه مدنی و حکوومتی
میشوند و هدف آنها ترویج دیپلوماسی و میانجیگری است ،بجای جنگ؛
 ابتکار و محبوبیت رمان های که انقوالب تجواری و بوازار آزاد را تقویوت میکنود و
تعداد کثیر مردم را کمک میکند تا تصور نمایند که آنهوا در زنودگی منوافع متقابول
دارند (و تاکید بر منافع متقابل می نماید)؛
39

صلح ،دوستی و آزادی
 گسترش نقش مبادله ،سرمایه گتاری و مسافرت بین المللی برای ایجاد منافع کوه
حفاظت کننده صلح میباشد؛
 پتیرش گسترده "دستور کار لیبرالیسم کالسیک" :آزادی فردی از قبایول و نیروهوای
اقتدار گرا ،تحمل پتیری آزادی انتخاب افراد تا زماینکه آنها به خودمختاری و رفاه
140
دیگران تجاوز نه نمایند؛
 افزایش اهمیت منافع بدست آمده از رشد تجارت و تکنالوژی بر اسواس اسوتدالل
انتزاعووی کووه مووردم را کمووک میکنوود تووا اصووولی کووه حمایووت کننووده لیبرالیسووم
کالسیک/ایده های لیبرالیستی در خصوص حقوق جهانی است ،را بپتیرند.
چگونگی این داستان مغلق است ،زیرا تاریخ انسانی پیچیده ،چند علتی و متنو میباشد.
اما این یک داستان به بسیار خوبی و گستردگی مستند شده است و ادعوا هوای کسوانی را رد
میکند که باور دارند " خون انسان ها باید بدون هیچگونه وقفوه ای حود اقول در گوشوه ای از
ً
جهان ریخته شود ".صلح پایدار امکان پتیر است و صلح صرفا یک "مهلت" نیست.
تحمل پتیری و همزیستی ،قرارداد و همکاری ،دارائی و مبادلوه بوه عنووان آرموان هوای
ً
اخالقی به پیمانه های بسیار گسترده (اما نه کامال) بوا شوکنجه و نوابودی ،اجبوار و مبوارزه،
دزدی و برده داری ،جنگ و منازعه جایگزین شده است .این جنبش که جهان را تغییر داده و
جنگ را با صلح ،تحمل پتیری و آزادگوی و همچنوان غوارت و دزدی را بوا مبادلوه جواگزین
ساخته است در دوره های زمانی مختلف به اسم های مختلف یاد شده اسوت ،اموا معموول
ترین اسم آن "لیبرالیسم" است که در کشور هوای انگلیسوی زبوان بوه اسوم هوای "لیبرالیسوم
کالسیک" و یا " آزادی گرایی" شناخته میشود 141.آزادی گرایوی یوا لیبرالیسوم یوک فلسوفه ای
است که دربرگیرنده صلح است .موضو صلح بنیاد های اساسی اندیشه لیبرالیسم را تشکیل
میدهد و هدف اساسی ایده آزادی نیز صلح میباشد .آزادی به معنی آزاد بوودن از محودودیت
ها و خشونت دیگران اسوت ،چنانچوه جوان ال  ،فیلسووف تاثیرگوتار اظهوار داشوته اسوت
"جنگ ،خشونت است-خشونت مستقیم ،مدیریت شده ،تحمیل شده ،تحقیرآمیز ،سوتایش
142
شده و خشونت آمیز".
لیبرال ها همواره همکاری های صلح آمیز و داوطلبانه را به عنوان آرمان و آنچه در جامعه
بشری قابلیت امکان پتیری واقعی را دارد ،حمایت کرده انود .دیگور فلسوفه هوای "چپوی" و
"راستی" مانند سوسیالیسم ،ناسیونالیسم ،محافظه گرایی ،ترقی گرایی ،فاشیسوم ،کمونیسوم،
تئوکراسی و دیگران ،در عوض تاکید دارند که مواردی چون نزا  ،درگیری ،مبارزه ،جنگ ،چه
میان طبقات یا نژادها باشد ویا هم تمدن ها ،ملت ها ،منافع و یا هم ادیوان ،بخوش نواگزیر
زندگی بشری هستند.
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پس از نفوذ گسترده ارزش ها ،اصول ،نهاد ها وتمرینات لیبرالیسم در زندگی موا ،جهوان
بیشتر صلح آمیز شده است .برای یک جهان صلح آمیز تر از این ،ضرورت است تا از ارزش
ها ،اصول ،نهاد ها و تمرینات لیبرالیستی دفا شود و حفاظت صوورت بگیورد و ایون هموه
گسترش یافته و پیشرفته تر شوند.
فلسفه همکاری
هرچند بسیاری از افراد و رویدادها در رشد و توسعه ایده های لیبرالیستی سهیم بوده اند،
اما اولین فرمول سیستماتیک این ایده که تحمل پتیری ،آزادی تجارت ،حکومت مشوروطه،
حاکمیت قانون ،تساوی حقوق را ترکیب نمود جنبش انگلیسی سیاسی قرن هفدهم بوود کوه
در تاریخ به نام ) (Levellersیا برابرسازی یاد میشود 143.چنانچه ریچارد اورتون در سوال
 0929میالدی از زندان اعالم نمود که مالکیت به شخص مالک خود بستگی دارد و حقووق
بصورت مساویانه برای هر بشر دارای اعتبار قانونی است:
"حقوق من و تو نمیتواند جز این باشد .هیچ انسان باالی حقوق و آزادی های مون سولطه
144
ندارد ،و من باالی هیچ انسان دیگری".
آقای ریچارد و همکاران وی تفسیر افراطی از تسواوی حقووق و همواهنگی اجتمواعی را
ارائه نمودند که بر اساس آن همدیگر پتیری برای اقدامات و اندیشه صلح آمیز پایوه گوتاری
گردید .ایده حقوق مساویانه فردی ،بر اساس فلسفه اخالق به ایده های منظم خوود بخوودی
پیوستند ،یعنی اینکه نظم اجتماعی می تواند بدون اینکوه بوه طوور عمودی توسوط حاکموان
طراحی و تحمیل شود ،از طریق حاکمیت قانون ظهور کرده و همواهنگی اجتمواعی ایجواد
ً
کنند .اینگونه تصور از یک نظم انسانی بدون خشونت ،نه تنها جامعه را که صرفا به جنوگ و
تسخیر فکر میکردند ،بلکه اشراف و سوربازان و همچنوان بعضوی از بزرگتورین روشونفکران
اروپائی را وحشت زده ساخت که با ایده ها و شیوه های لیبرالیسم مخالفت شودید داشوتند.
بسیاری از این متفکران بجای مبارزه ،تجارت نمودن را حقارت تلقی میکردنود ،آزادی فقوط
نام یک مجوز بود و تحمل پتیری را مخالفت نمودن با قوانین خداوند میدانستند.
اما آزادی ،دارایی و تجارت مدافعین خود را در آن زمان هوم داشوت کوه بوه مورور زموان
برجسته تر شدند .مانتسکیو ،دانشمند فرانسوی تجارت را " آداب و رسوم مالیم" معرفی کورد
که آداب و رفتار مالیم را به همراه دارد.
ً
" تجارت ،درمان برای تعصبات مخرب است و این قانون تقریبا کلی است کوه هرجوایی
آداب و رسوم مالیم باشد در آنجا تجارت است ،و جایی که تجارت باشود ،در آنجوا آداب و
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رسوم مالیم".
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صلح ،دوستی و آزادی
نقش تجارت در ایجاد آداب و رسوم مالیم از زبان یونانی آموخته شوده اسوت ،چنانچوه
دانشمندی به کلمه ” “Katallasseinاشاره کرده است که معنی "مبادله کردن" را میدهد،
و در عین حال معنی "اعتراف به جامعوه" را میدهود ،و همچنوان " عووض کوردن دشومن بوه
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دوست".
یک جهان مملو از تجارت عالوه بر شکوفایی ،معنی یک جهان با منافع متقابل ،بازی بوا
حاصل جمع مثبت را نیز میدهد کوه در آن ضورورت بوه تسوخیر بورای شوکوفایی شکسوت
میخورد .آنگونه شکوفایی که نیازمند تسخیر باشد ،خصومت را به میان میاورد.
فریدریک باستیا ،فعال اقتصادی و اندیشه لیبرالیسم قبل از وفات خود یک مقاله ای را بوه
نشر رسانید و در این مقاله باستیا به جوانان فرانسوه خطواب نمووده اسوت و ایون خطابوه او،
کلیدی برای در سوسیالیسم را برجا گتاشت .به نظر او سوسیالیست ها:
ً
" آنها احساس می کردند که منافع افراد اساسا متضاد ،در غیر ایون صوورت آنهوا بوه زور
توسل نمیشدند .به این دلیل ،آنها در هرجایی اساسات متضاد جستجو میکردند:
در میان مالکین دارایی و کارگران.
در میان سرمایه و کار.
در میان زراعت و صنایع.
در میان کشاورز و شهروند.
در میان متولدین بومی و خارجی ها.
در میان تولیدکنندگان و مشتریان.
در میان مدنیت و نظم اجتماعی.
و اگر این همه را در یک جمله واحد جمع بندی کنویم :در میوان آزادی شخصوی و نظوم
اجتماعی هماهنگ.
این گفته شرح میدهد که چگونه باوجودی که سوسیالیست هوا در قلوب خوود یوک نوو
احساس محبت برای بشریت دارند ،باز هم نفرت از زبان آنان جاری میشود .هر یک از آنوان
عشق خود را برای جامعه ای دلخواه خود ذخیره نموده اند؛ اما جامعه طبیعی کوه در آن اکثور
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ما زندگی میکنیم ،حتی ویرانه های آن را هم میتوانیم بیت المقدس جدید بسازیم.
آقای باستیا ،تالش های جمع گرایان قرن بیستم را پیش بینوی کورده بوود کوه بوا کنتورول
نمودن دولت ها و جمعیت های عظیم ،قصد داشتند از انسان های زیر دست خوود" ،انسوان
های جدید" بسازند تا خیال آنها را دنبال کنند .ایجاد نمودن انسوان جدیود عالقمنودی غیور
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فلسفه صلح و یا فلسفه منازعه
عقالنی ایدیولوژی های چپی ها و راستی های بودند که در ضدیت با لیبرالیسم قرار داشوتند،
و با هم فقط روی جزئیات انسان جدید اختالف نظر داشوتند .در مقابول باسوتیا ،کارشوناس
اقتصادی مینویسد که" :اگر انسان درنظر گرفته شود ،این قوانین طبیعوت و روابوط اجتمواعی
است که او از آن پیروی می کند .سوسیالیست ها جامعه را فراتر از تصور خود می پرورانند و
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سپس یک قلب انسانی را به این جامعه تحمیل میکنند".
بدیهی است که انسان ها درگیر جنگ میشوند .جنبش لیبرال کالسویک ،از زموان ظهوور
خود در جستجوی روشهای بود تا با مشکل منازعه ،مقابلوه کننود .تحمول پوتیری موتهبی،
حکومت محدود ،میانجیگری ،جبران خساره بجای مجازات ،آزادی بیوان و آزادی مبادلوه از
جمله ابزارهای بودند که لیبرال های کالسیک این ها را بخاطر مقابله با منازعه توسعه دادند.
هدف کلی آنها جایگزین کردن منازعه با همکاری بود ،بجوای ایون کوه از جنوگ و منازعوه
تجلیل صورت بگیرد.
فلسفه منازعه
"من در چهار سای آمروز کارنناسری نظرامی و جنرد هرای مرادی کغیر و غریر
آموختم ک زندگی هیچ معنی کمیق ندارد مگر اینک متعهد ب یک آرمان باند ،و آرمان های
وجود دارند ک در مقایس آن زندگی یک فرد و حتی افرراد هریچ ارزنری نردارد .و هرر چنرد
هدف ک من ب کنوان یک فرد و ب کنوان کروچکترین ذره در ارورق جنگیردم و باوجودیکر
نیروهای مادی وحمیل کننده ما بودند ،ب دسد نیامد ،اما ما برای همیق این را آموختیم کر
برای یک کلد بمانیم و در صورت لاوم ب کنوان انسان های خوب برای آن کلد بمیریم".
ارنسد جونگر
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درحالیکه لیبرال های کالسیک فکر میکردند که منافع انسان ها شاید از طریق تجوارت،
استدالل ،تصمیمگیری دموکراتیک ،و تحمل پتیری مسالمت آمیز تفاوت هوا بواهم وابسوته
شود و اینکه نهاد ها درست میتواند منازعه و خشونت را کاهش بدهد ،اما دشمنان و منتقدان
این لیبرال ها که برای نظم قدیم دلتنگ شده بودند ،دست به شکل دهی نظریه های شدند که
بر اساس آن منازعه عنصر جدا ناپتیر زندگی انسان میگردد و همچنوان منازعوه و جنوگ بوه
زنودگی معنوی میدهود .یکوی از تاثیرگوتارترین دشومن فلسوفه آزادی جووزف دی مسووتری،
دانشمند ارتجاعی فرانسه بود .او در مقابل ایده صلح قرار گرفتوه و جنوگ را بوه عنووان منبوع
بهترین انسانیت ستایش نمود" :میوه های واقعی طبیعت انسانی -هنر ،دانش ،شورکت هوای
بزرگ ،مفاهیم بلند ،فضیلت انسانی -جنگ است ...و در یک کلمه میتوان گفوت کوه خوون
کود کمیاوی برای گیاه است که آنرا ما استعداد نامیده میتوانیم 150".ایکو هوارا لیتووس اسورار
داشت که "در جهان هیچ چیزی وجود ندارد مگر خشونت 151".ایون هموه نظریوات اساسوی
ضد-روشنفکری و متفکرانی است که برای حمله کردن درمقابول اندیشوه جدیود لیبرالیسوم
011

صلح ،دوستی و آزادی
کالسیک ظهور کردند .متفکران ضد روشونفکری اکثور مووارد جهوانی بوودن را رد کردنود و
مواردخاصی را پتیرفتند؛ آنها حقایق عینی و خالقیت عالی را رد کردند -نوه تنهوا خالقیوت
آزادی انفرادی را بلکه آزادی جمعی را نیز رد نمودند 152.بازارها ،تجواران و یهودیوانی کوه بوه
طور غیرمستقیم از تجاران اروپایی نمایندگی می کردند ،مورد تجاوز قرار گرفتند .ملوت هوا،
طبقات و نژادها تنهوا از طریوق کشومکش و برخوورد بوا دیگور ملوت هوا ،طبقوات و نژادهوا
میتوانستند اتحاد منحصر به فرد خود را بدست بیاورند .اسوتیون پنکور اسوتدالل میکنود کوه
"متفکران ضد روشنفکری عالوه بر رد نمودن جهانی شدن ،از عینیوت و عقالنیوت آنهوا نیوز
انکار نمودند که خشونت یک مشکل بوده و باید حل و فصل گردد .آنها به این باور بودند که
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مبارزه و خونریزی یک حالت ذاتی در نظم طبیعی بشریت است".
این نظریه بی رحمانه که منازعه ،هسته و بنیاد زندگی بشر را تشوکل میدهود و همچنوان
تصور حاکم بودن نظم قدیمی در روابط بین الملل گرفته شوده از نظریوات متفکرانوی چوون
کارل مارکس و فریدریش انگلس است؛ کسوانیکه ایوده هوای لیبورال در خصووص صولح و
تجارت ،تحمل پتیری و آزادی را رد نمودنود و اینگونوه ایوده هوا را نوو دیگوری از منازعوه،
خشونت و استعمارگرایی عنوان کردند .آنها اذعوان کردنود کوه ارزشوهای لیبورال کوه ادعوای
جایگزینی جنگ با صلح ،سرقت بوا مبادلوه ،برخوورد بوا تحمول پوتیری ،دشومنی ملوی بوا
تحرکات جهانی شدن را دارند ،از نظر ما شکل هوای عمیوق تور خشوونت اسوت .چنانچوه
فریدریش انگلس در یک کتابی در سال  0222چنین نوشت:
"شما درباره اخوت و برادری مردم صحبت میکنید -اموا بورادری ،بورادری دزدان اسوت.
شما تعداد جنگ ها را کواهش دادیود-توا هموه ای منوافع را در حالوت صولح آمیوز بدسوت
بیاورید ،تا دشمنی را در میان افراد شدت بدهید و جنگ ناپاکی رقابت راه اندازی کنید .چوه
ً
زمانی شما چیزی "کامال انسانی" انجوام داده ایود بوه جوزء آ گواهی دادن بیهوودگی در بواره
تناقص میان منافع عمومی و منافع انفرادی؟ چه زمانی شما اخالقوی بووده ایود بودون اینکوه
منفعت شما باشد ،و بدون انگیزه های خودخواهانه ای که در عقب ذهنیت غیر اخالقی توان
قرار دارد؟
با منحل ساختن ملیت ها ،سیستم اقتصادی لیبرال در این تالش بوده است تا دشومنی را
جهانی بسازید ،و انسان ها را به یک انبوهی از جانوران سرسبز مبدل سازد که همدیگر خوود
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را بخاطر داشتن منافع مساویانه می بلعند".
لیبرالیسم و تجارت آزاد شاید "تعداد جنگ ها را کواهش داده باشوند" ،اموا تنهوا بوه ایون
خاطر که "بزرگترین منفعت را در وضعیت صلح آمیز میتوان بدست آورد" .نکته قابول تاکیود
این است :ترس انگلس از منفعت بزرگ بود ،و یا نگرانی بزرگتر که تعداد جنوگ هوا کواهش
یافته است.
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جان روسک ،سوسیالیست برجسوته در زموان سولطنت ملکوه وکتوریوا و هنرپیشوه ضود
روشنگرایی ،در مورد فضیلت های جنگ فریاد زده و اصرار داشت که "هویچ هنور عظویم توا
کنون بر روی زمین ظاهر نشده است ،مگر سربازانی که در یک دولت ظواهر میشووند .هویچ
هنر در میان انسان های چوپان وجود ندارد ،در صورتی که در صلح باقی بمانند .هویچ هنور
در میان انسان های کشاورز وجود ندارد ،در صورتی که در صلح بواقی بماننود .تجوارت بوه
سختی سازگار با هنرهای زیبا است؛ اما نمیتواند هنر را تولید کنود .محصووالت تولیودی نوه
تنها که قادر نیست هنر تولید کند ،بلکه بقایای آن را نیز نابود می کند .هیچ هنر بزرگی بورای
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یک ملت وجود ندارد ،مگر اینکه بر اساس نبرد استوار نباشد".
درمقابل ،بورای متفکوران روشونگری چوون ولتور ،صولح و همواهنگی اجتمواعی ارزش
خودشان را داشتند و همانند انگلس و مارسک آنورا نیرنوگ بورای پور سواختن شوکاف هوای
خصمانه اجتماعی محسوب نمیکردند .آقای ولتر با ستایش نمودن مبادله و تحمول پوتیری
صرف به این خاطر که صلح را تولید میکند ،ارزش ها و دیدگاه های روشنگری را به نموایش
گتاشت 156.متفکران ضد روشنگری مانند مارکس ،دی مستری و راسکین ،مبادلوه و تحمول
پتیری را به عنوان تخریب کنندگان ارزشهای انسانی ،محکوم کردند.
کارل مارکس و دیگر همکاران نویسونده ،مشوارکت کننوده و متخصصوین اقتصوادی اش
مانند فردریش انگلیس ،لیبرالیسم را طبقه جدید تعریف نمودند که بوه نوام " بوورژوازی" یواد
میکردند و لیبرالیسم را متهم به بلند رفتن در سطح باالی نظم جهانی میکردنود.پس از آنکوه
روابط بازار افزایش یافته و شدت گرفت ،داد و ستد کاال ها(مبادلوه جونس بوا جونس) بطوور
گسترده جایگزین با مبادله با پول نقد (مبادله جنس با پول نقد) گردیود .پوس از آنکوه موردم
قادر به استفاده از منابع کمیاب بطور مقایسوی با یک واحد مشتر (پول) گردیدند ،این کار
نشان دهنده افزایش عقالنیت به طور کلی بود .ایون بوه نوبوه خوود زمینوه سواز حسوابداری
منطقی ،به شمول محاسبه دقیق گردید و نشان دهنده امکان پتیری همواهنگی اقتصوادی در
میان جامعه بود تا ثروت بیشتری ایجاد گردد .پس از آن ،منفعت رفاه و آسایش حوزه خوود را
افزایش داده و دربرگیرنده تعداد کثیری از مردم گردید که در آن منافع و خواسوته هوای هرچوه
بیشتر مردم مورد توجه قرار گرفت .مارکس و انگلس چنین عقالنیت میانجی بازار را رد نموده
و آنرا "نفرت آور" و "آب یخ زده محاسبات خودخواهانه" عنووان کردنود .آنهوا در بیانیوه هوای
کمونستی ادعا کردند که ارزش ها ،نهادها ،و تمرینات لیبرالیستی را بیشوتر انسوانی بوه نظور
برسانند ،درحالیکه در حقیقت این ارزش ها ،نهادها ،و تمرینات لیبرالیستی جایگزینی یوک
نو از خشونت با نو دیگر اسوت ،و حتوی بودترین شوکل آن .بوه گفتوه کمونسوت هوا ،در
هرفرصتی که بورژوا ها دسوت بواال بدسوت آوردنود ،هموه روابوط فئوودالی ،پدرسواالری و
روستایی را متوقف نمودند .روابط فئودالی انسان را به «فرماندهان طبیعی خود» متصل موی
کند ،و در این گونه روابط هیچ گونه پیوندی میان افراد با افراد ،به جزء منوافع شخصوی بواقی
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نمی ماند .بهای اشخاص در مبادله آزادی تعیین میگردد و به جای آزادی های نامشوهود بوی
شماری ،تجارت آزاد و بی قاعده به خوبی روابط افراد را تنظیم کرده است.
رهبران ایدیولوژیک ضد روشنفکری یوک نوو تهواجم خشومگین در برابور لیبرالیسوم را
اختیار گرفته بودند و به دنبال تحقق بخشیدن خیال های مختلف جموع گرایانوه خوویش از
طریق اخوتهای منزوی و رد شده چون ملیت ،دولت ،طبقه و نژاد بودند .پیام آنها بوه هموه
طبقات این بود که چنین گروه هایی از انسوان هوا (لیبورال هوا) بودون وقفوه در برابور منوافع
همدیگر قرار خواهند گرفت .به اعتقاد آنها ،همبستگی تنها می تواند مکمل دشمنی و نفورت
باشد .رابرت موسل ،رومان نو یس کالسیک لیبرال معتقود اسوت" :نمیتووان از ایون حقیقوت
انکار کرد که عمیق ترین غریزه اجتماعی انسان ،غریزه ضد اجتماعی او است 157".اکنون هم
اینگونه نگرش ها در میان متفکرانی وجود دارد که آنان ارزش های تفکر منطقی ،محاسوبات
عقالیی از طریق مبادله بوازار ،تحمول پوتیر و صولح را رد میکننود .بعضوی از آنهوا خوود را
طرفدران صلح فکر میکنند ،اما همه ای آنها اصول های ضروری و اساسی را دنبوال میکننود
که باعر مبارزه ،خصومت و منازعه میگردد .یک کتاب معروف موارکس و انگلوس در سوال
 0222سبب الهام بخشیدن به یک جنبش ای گردید که پس از آن اکثر جهان با خوون موردم
یکسان شد.
" تاریخ همه جامعه های موجود تا اکنون ،تاریخ مبارزات طبقاتی بوده اسوت ....جامعوه
درکل به دو اردوگاه بزرگ متخاصم و دو طبقه بزرگ تقسیم شده میروند که بطوور مسوتقیم در
158
برابر هم قرار خواهند گرفت :بورژوازی و طبقه کارگر.
مارکسیست ها به دنبال جنگ طبقاتی شدند و باورمند به منازعه آشتی ناپتیر میان طبقوه
های تعریف شده مرد از لحاظ اقتصادی هستند ،که یکی از این طبقات ،بوورژوازی میباشود
که به نظر آنها باید در برابر آن انقالب صورت بگیرد 159.پس از آن فاشیست هوا بوه جنوگ و
خشونت به عنوان نیروی تمیز کننده ای که ملوت را موی سوازد ،پرداختنود 160.سوسیالیسوت
های ملی (نازی ها) به دنبال برتری نژاد آریایی و "پستی" و ناپاکی" سایر نژادها شدند و یوک
چالش بزرگ را به وجوود آوردنود" :کسوانیکه میخواهنود زنوده بماننود ،بگتاریود بجنگنود و
161
کسانیکه در این جهان با مبارزه ابدی میخواهند بجنگند ،شایستگی زنده ماندن را ندارند".
نظریه پردازان انتقادی (تحت تأثیر مارکس ،به کمک نیچه ،فرو ید و دیگران ،در تالش دسوت
و پاچه ساختن تحمل پتیری لیبرال بودند) بوه ایون باورهسوتند کوه "لیبرالیسوم بوورژوازی و
تحمل پتیری چیزی بیشتر از نقاب هوای اسوطوره ای نیسوتند کوه هودف شوان "حکمرانوی"
میباشد 162.اینگونه چهره های ضد روشنفکری باالی آزادی بیوان بوه عنووان یوک شوکلی از
"تحمل پتیری" حمله ور میشدند 163.دیده میشود که یک ارتش دانشمندان مخوالف اصوول
آزادی ،مجموعه ای از "نیروهای اجتماعی" را تحت سلطه خود قورار داده اسوت-بوه شومول
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طبقه ،جنسیت ،نژاد و دیگر دسته بندی ها -که بیشتر فعال بوده و همانند گوشت و خوون موا
"افراد" را محاصره نموده اند.
طرفداران جنگ گرایی از جنگ بخاطر ادعای منافع اقتصوادی و اخالقوی سوتایش نموود
اند 164.محافظه کاران جدید ،از جنگ به عنوان یک ایده باشکوه و فرصتی برای "بازگردانودن
احساس قهرمانانه" به زندگی ملی ،حمایت میکنند( 165.محافظه کاران جدید "عظمت ملوی"
را یک هدف به مراتب بزرگ ،شرافتمندانه ،و با ارزش نسبت به چیزهای غیر آمریکایی ماننود
"جستجوی خوشبختی" میدانند .واقع گرایان پیشنهاد و یا فرضیه دشمنی داخلی ،میان دولت
166
ها و یا هم میان تمدن ها را دارند.
تیوکرات ها به دنبال این هستند که همه چیز را تحت انقیاد خدا (و یا خداها) بیاورند و یا
هم استقرار یک حکومت جهانی متهبی واحد که سایر ادیان از آنها پیروی کننود و یوا عودم
پیروی سبب کشتن و یا تحقیر آنان شود.
بسیاری از منتقدان معاصر لیبرالیسم کالسیک به شمول " مارکسیست های تحلیلی" تائید
میکنند که آنقدر خشونت در سوسیالیسم وجود دارد ،در هویچ نظوام دیگور وجوود نودارد .و
نسبت به هر نظام دیگر ،سوسیالیسم برای رسیدن بوه منوابع نوادر اسوتفاده از هور نوو زور را
توجیه میکند 167.بیانیه ذیل یک انتقاد قدیمی از لیبرالیسم است که برمیگردد به قرن هفودهم
میالدی ،زمانیکه رابرت فیلمر ،در دفا از حق الهی و سلطنت مطلقه استدالل کرد:
بحر بزرگی در جهان جریان دارد که میگویند آزادی را میتوانیم از طریق منافع همگوانی
تامین کنیم .این ضرورت به تحقیق دارد که چه زمانی و با کدام منطوق ایون گفتوه لیبرالیسوم
حقیقت دارد که ":آزادی حقیقی برای انسان اجازه میدهد که چیزی خودش میخواهد انجوام
دهد ،و یا نو زندگی که دوست دارد اختیار کند ،و توسط قوانین محدود نشود ".اما اینگونوه
آزادی در هیچگونه منوافع همگوانی قابول دریافوت نمیباشود ،چوون دارائوی هوای شخصوی
همچنان بیشتر قوانین را برای تنظیم خود دارند ،و درنتیجه سبب محدود شدن آزادی میشود؛
و همچنان دولت ها بخاطری تاسیس گردیده بود تا آزادی ها را بگیرنود ،نوه اینکوه بوه موردم
آزادی بدهد .اینگونه آزادی که لیبرال ها میگویند نمیتواند وجود داشوته باشود ،و اگور وجوود
168
داشته باشد ،هیچ دولتی وجود نخواهد داشت.
پس با توجه به اینگونه تفکر ،رژیمی که تجاوز جنسی را ممنو میداند ،حکومت محدود
کننده آزادی میباشد نسبت به رژیمی که آنرا ممنو نمیداند .و همچنان بوا توجوه بوه اینگونوه
تفکر ،یک میزان خشونت در جهان هنوز هم وجود دارد که نه افزایش یافتوه اسوت و نوه هوم
کاهش 169.لیبرال ها (آزادی خواهان) قاطعانه اینگونه تفکرات را رد می کنند و دفوع نموودن
تجاوز را با انجام دادن تجاوز یکسان نمی دانند.
012

صلح ،دوستی و آزادی
تمایز دوست-دشمن
در میان همه همکاران ضد-روشنفکری برای رد نموودن اندیشوه لیبرالیسوم کالسویک در
خصوص صلح و حل و فصل منازعه ،یکی از تاثیرگتار ترین آنها کارل اشمیت ،نظریه پرداز
حقوقی بود که کتاب او تحت عنوان "مفهوم سیاسی" در قرن گتشته ،همه جریان هوای ضود
لیبرالی را تحت تاثیر خود قرار داد .کارل اشمیت ،با استعداد ترین دشمن لیبرالیسم در قورن
به شمار میرفت 170.اشمیت تاکید داشت که " یک مقدار مشخص تفاوت های سیاسوی را...
171
در میان دوست و دشمن میتوانیم کاهش بدهیم".
اشمیت اصرار داشت که لیبرال ها در خصوص هماهنگی اجتماعی ،اینکوه مبادلوه یوک
بدیل اخالقی برای تسخیر است ،و اینکه تحمل پتیری میتواند جایگزین خصوومت گوردد و
همچنان جهان بدون دشومنی میتوانود امکوان پوتیر باشود ،در خطوا و اشوتباه بودنود .بورای
اشیمیت ،منازعه به طور قطعی یک نیاز سیاسی بود و سیاست برای انسوان هوا یوک عنصور
ضروری به شمار میرفت .نفوذ او در اندیشه سیاسی قرن گتشته تیز و زیرکانه بود و بوه دلیول
زندگی ننگین و غیر قابل احترام خود ،اغلب غیرقابل شناخت باقی ماند .اما ایده های اصلی
او به جریان های چپی و راستی ضد-روشنفکری سرایت کرد و به آنها الهام بخشید تا تحمل
پتیری ،اقتصاد بازار ،حکومت محدود ،تجارت آزاد و صلح را مورد تهاجم قرار دهنود .ایوده
های اشمیت همچنان سبب تحر دوبواره تفکور فاشیسوتی در اروپوا گردیود ،بطوور مثوال،
سووخنرانی هووای الکسوواندر دوگوون ،اسووتاد دانشووگاه مسووکو در خصوووص ایوودئولوژی ملوی
سوسیالیستی الهام گرفته از او ،به زودی در روسیه ،و سپس به المان منطقه یورشویا گسوترش
172
یافته و باعر بوجود آمدن رژیم "رایش سوم" گردید.
ً
برای اشمیت" ،مطمئنا دشمن تنها رقیب و یا بطور کلی طرف منازعه نبود .و تنها دشومن
شخصی نیست که یک شخص باید از او نفرت داشته باشد .دشمن تنها زمانی میتواند وجود
داشته باشد که حد اقل بطور بالقوه یک گروهی از مردم جنگجو در مقابل گوروه مشوابه قورار
میگیرند 173".در حقیقت " ،تنها در مبارزه واقعی ،نتایج گروه های سیاسی و دوست و دشمن
174
آشکار میشوند".
سالوج زیزیک ،فیلسوف مارکسیستی تائید میکنود کوه هوردو طرفوداران چپوی و راسوتی
ضد-لیبرالیسم ،اندیشه سیاسی اشمیت را در خصوص تمایز دوست-دشومن پتیرفتوه انود.
سالوج زیزیک ،به عنوان یک چپی ،میان دشمنان خارجی و داخلی تمایز قائل نمیشود:
"این نشان دهنده یک نو بیماری است که تندروان راستی بجای مبارزه طبقاتی از جنوگ
طبقاتی صحبت میکنند .واضح ترین نشوانه ایون شویفتگی شودن سیاسوی در اولویوت دادن
سیاست خارجی (روابط بین دولت های مستقل) نسبت به سیاسوت داخلوی (انطبواق هوای
داخلی) است که طرفداران اشمیت بر آن تاکید می کند :آیا روابط دشمنی با یوک خوارجی،
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راهی برای رد نمودن و کاهش مبارزه داخلی به شمار نمیورود؟ بورعکس اشومیت ،موقعیوت
چپگرایانه باید بر پایه قاطعیت بدون قید و شرط خصومت ذاتی به مثابوه سوازنده ی سیاسوی
175
تأکید داشته باشد".
برای اینگونه متفکران ،چه چپگرایان باشند و یا راست گرایان ،منازعه (خصوومت ذاتوی)
سازنده زندگی بشر است( .حتی متفکران معاصر چپی مانند جان راولز ،در تیووری عودالت
اجتماعی خود درگیری ذاتی میان شهروندان را شامل ساخته اسوت":همه بوا اسوتدالل هوای
خویش به این باورهستند که آنها اعمال درست انجام میدهند و به هنجارهای باوری خویش
افتخار می آفریند ....نتیجه کلی معامالت جداگانه و مستقل ،دور از عدالت اسوت و نوه بوه
سمت عدالت 176".این منازعه میان منافع گروهای اجتماعی است که ساختار عودالت را بوه
خود گرفته است ،برای هر شخص فکر میکنند که بر اساس حقوق خویش و قواعود عودالت
ً
رفتار میکنند .نتیجه این همه ذاتا بی عدالتی و منازعه است ،و دولت باید مداخله کند تا نظم
عدالت را در جامعه وضع کند ،این نظم بطور کلی مستقل از قواعود ای اسوت کوه در میوان
افراد برقرار میباشد).
یک سال بعد از جنگ جهانی دوم یک نشریه ای بوه نوام "صونایع کوارل اشومیت" بورای
توسعه اندیشه های چپ گرایان آغاز به کار کرد؛ مجله " "Telosبه دنبال توسوعه اساسوات
تیوری سیاسی اشمیت برای برنامه های ضد-لیبرالیستی گردید 177و ایده های اشومت نقوش
مرکزی و تاثیرگتار را در حمله های تلخ ،خشونت آمیز باالی لیبرالیسم و صلح بازی نموود و
همچنان " مانیفست جدید کمونیست" را به کمک انتونیو نیگری ،نویسنده چپ گرا ایتالیوایی
ً
و مایکل هاردت ،نظریه پرداز ادبی آمریکا ترویج نمودند 178.کتاب تقریبا غیر قابل خوانودن
ً
آنان تحت نام "امپراطوری" توسط نشوریه دانشوگاه هواروارد دقیقوا قبول از حموالت یوازدهم
سپتمبر بر آمریکا به نشر رسید ،که آنان حمله بر برجهای "تجارت جهانی" را پیش پینی کرده
و خواهان آن شده بودند ،و دشمنی را چنین تعریف نموده بودند "یوک رژیوم خواص روابوط
جهانی که آنرا امپراطور میتوان عنوان کرد 179".در این کتاب همچنان سخنان دلسرد کننده در
خصوص بنیادگرایی اسالمی رادیکال به عنوان شکل دیگوری از پسوت مدرنیسوم انجوام داده
اند( .بدون شک به دلیل نوشته های تشویق کننده خشونت شدید و نفرت نو یسوندگان ،ایون
کتاب را به سختی میتوان در کرد؛ چنانچه جورج اورویل در این کتاب توضیح داده اسوت،
""هنگامی که شکاف میان اهداف اعالم شده واقعی یک شخص بوجود بیایود ،بوه غریوزه آن
شخص مانند یک ماهی دریایی است که از آب بیرون کشیده شده است)022 ".
نیگری و هاردت تحت تاثیر اشمیت قرار گرفته و طرفدارای وی را از رایش سوم به عنووان
رویکرد روابط جیوپولتیکی توسعه دادند .اشمیت قصد داشت توا " وظیفوه حقووق الهوی در
آلمان را توسعه بدهد و همچنان استقرار قانون جهانی جهان شمول غیر دولتی و غیر ملی که
توسط دموکراسی های غربی باشد180".
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ایده های اشمیت و مفاهیم سیاسی وی پیوسوته بوا اندیشوه هوای راسوتگرایان افراطوی و
محافظه کاران جدید است ،تا حدود زیادی الهام گرفته از فیلسوف لئوو اشوتراوس اسوت کوه
اشمیت را تحت تاثیر خود قرار داده بود 181.اشوتراوس ،همچنوان پیوروان خوود را در آمریکوا
داشت ،مانند ولیام کرستول ،مشاور پیشین قصر سفید که ویراستار مجله "ویکلی استندرد" و
طراح جنگ عراق 182،و دیود بروکس ،مقاله نویس نیویار تایمز که خواهان " محافظه کاری
عظمت ملی" در آمریکا شده بود 183.این محافظه کاران در محافول کمتور نظوامی ،خواهوان
تاسیس بناهای تار یخی بزرگ برای عظمت و بزرگی ملی میشدند .عوالوه بور آن ،در محافول
نظامی آنان بصورت آشکار خواهان جنگ بودند؛ محافظه کاران جدید ،نیروی محرکه اصلی
ً
حمله به عراق بودند و تقریبا در هر فرصت بدست آمده به تقابل نظامی ادامه دادند.
نظر به گفته های ولیام کریستول ،به راه انداختن جنگ " محافظه کاری واقعی" را بازگردان
خواهد کرد که این محافظه کاری "باید بر مسوئولیت شخصوی و ملوی تأکیود داشوته باشود،
فرصت ها را برای مشارکت ملی به ارمغان می آورد ،امکوان عظموت ملوی را در بور بگیورد و
احساس قهرمانانه ای را که از سیاست خارجی آمریکا و محافظه کاری آمریکا در سال هوای
184
گتشته کاهش یافته است ،دوباره پابرجا کند".
ً
اشمیت در کارهای خود عمیقا تحت تاثیر افکار لئو اشتراس قرار گرفته بود و به اشومیت
پیشنهاد نمود که ایده های خود را اصالح نموده و بیشتر ضد-لیبرالیستی بسازد .اشوتراس در
خصوص نشریه اشمیت تحت نام " مفهوم سیاسی" درسال  0394اظهار داشت کوه اشومیت
نتوانسته است لیبرالیسم را به اندازه کافی رد نماید و در دسته بندی های ایجواد شوده توسوط
لیبرالیسم به دام افتاده است .اشتراس اظهار داشت" :ما گفته بودیم که اشمیت متعهد به نقود
لیبرالیسم در یک جهان لیبرال است؛و هدف ما ایون بوود کوه انتقواد او از لیبرالیسوم در افوق
لیبرالیسم رخ می دهد؛ اما گورایش غیور لیبرالیسوتی او بوازهم توسوط "اندیشوه سیسوتماتیک
لیبرال" محدود گردیده است .نقد معرفی شده ضد لیبرالیسوتی توسوط اشومیت تنهوا زموانی
میتوان کامل باشد که در بدست آوردن افق فکر فراتر از لیبرالیسم موفوق باشود 185".اشومیت
این اصالحات را در چاپ سال  0399و در زمان پیروزی هتلر بوه نشور رسوانید اموا پوس از
جنگ جهانی دوم کتاب اش فروکش نمود .اشمیت از سوسیالیسم ملی حمایت کرد ،سوامی
186
گرایی را آشکارتر کرد و اختالف میان دوست و دشمن را به وضوح از نظر نژادی بیان کرد.
(این کتاب او یک انتقاد از نفوذ فکری یهودی بوود و افکوار آلموانی و "رایوش سووم" را بورای
187
تبدیل شدن به رژیم حریص و "قانون الهی برتر نازی" تشویق می نمود).
برای اشمیت و همچنان مارکس و انگلس ،تجارت آزاد یک بدیل صلح آمیز برای جنوگ
ً
محسوب نمیشد ،بلکه تجارت آزاد صرفا یک پوشش بورای شوکل وحشویانه ای از اسوتثمار
بود .به نظر آنان "مفهوم بشریت یک ابزار برای ایدیولوژی ها میباشود توا امپراطووری خوود را
گسترش بدهند ،و شوکل بشردوسوتی اخالقوی ،یوک حامول مخصووص بورای امپریالیسوم
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اقتصادی محسوب میشود 188".اشمیت ،با ایجاد تمایز میان دوست و دشمن ،مفهوم حقووق
بشر جهانی لیبرالیسم را بکلی رد نمود:
بشریت یک مفهوم سیاسی نیست ،و هیچ نهاد سیاسی یا اجتماعی و هیچ وضعیتی به آن
ارتباط ندارد .مفهوم بشریت و انسان دوسوتانه قورن هجودهم ،انکوار مجادلوه آمیوز از نظوام
فئودالی اشرافی و امتیازات همراه آن بود .بشر دوستی با توجه بوه قووانین طبیعوی و دکتوورین
لیبرال فردگرا یک مفهوم جهانی است ،بطور مثال ،همه شمول بودن ایده هوای اجتمواعی ،و
یک نظام ارتباطی میان افراد .این تنها زمانی میتواند اتفاق بیافتد که امکوان جنوگ واقعوی از
بین برود و هر نو شکل گیری گروهای دوست و دشومن غیورممکن گوردد .در ایون جامعوۀ
جهانی ،ملت ها در قالب نهادهای سیاسی ،مبارزات طبقاتی و گروه های دشمن دیگر وجود
189
نخواهند داشت.
برای اشمیت ،ایده های لیبرال مانند حقوق بشر جهانی ،تحمل پتیری و یوا آزادی بیوان،
تجارت و سفر هیچ جاذبه نداشت.
همه افکار تورحم آمیوز لیبورال در مخالفوت بوا سورکوب و منوع آزادی اسوت .در افکوار
لیبرالیسم هر گونه تجاوز ،هر گونه تهدید دربرابر آزادی فردی و مالکیت خصوصی و رقابوت
آزاد ،سرکوبی و رفتار زیان آور نامیده می شود .آنچه را که این لیبرالیسم از دولت ،حکوموت
و سیاست خواهان است محدود شده به حفظ شرایط آزادی بود و برای از بوین بوردن نقوض
ً
آزادی است .به این ترتیب با رعایت نظام لیبرالیسم ما به یک سیستم کامال غیر نظامی سازی
شده و مفاهیم غیر سیاسی می رسیم190.
برای اشمیت ،یک جهان "غیر نظامی شده و غیر سیاسی" به معنی یوک جهوان ناسوازگار
بود .به نظر وی ،یک جهان بشوری واقعوی یوک جهوان سیاسوی شوده میباشود ،و "سیاسوت
شدیدترین خصومت است ،و هر اندازه که خصومت بیشتر و بیشتر سیاسی شوود بوه هموان
اندازه ما به نقطه عطف نزدیک میشویم ،که در نتیجه گروه بندی دوسوت-دشومن مشوخص
میشود 191".چه دشمن داخلی باشد و یا هم خارجی ،نکته اصلی بورای زنودگی چپگرایوان و
راست گرایان فقط همین است .نیروهای غول آسا و قهرمانانه باید دربرابر همدیگر در مبارزه
قرار بگیرند و این ارزشمندتر از زنودگی "بوا مشوغولیت" کسوب و کوار ،تجوارت ،خوانواده و
دوستی است که بطور نامطلوب با سیاست مورد مقایسه قرار میگیرند .بورای داشوتن زنودگی
مطلوب سیاسی ،همه ارزش های لیبرالیسم مانند همکاری مسالمت آمیز ،تحمول پوتیری و
کثرت گرایی در زندگی باید سرکوب شوند و نیروهای اجتماعی باید متمرکز بر شکست دادن
دشمن شوند.
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ایده های سال های 0904
" ما در حافظه مرده هایی که برای ما مقدس هستند ایستاده ایم و ما باورمند به رفاه واقعی
و معنوی مردم خود می باشیم .ما به آنچه اتفواق خواهود افتواد و آنچوه اتفواق افتواده اسوت،
ایستاده هستیم .با این حال تا زمانی که تیغ شمشیر در شب سبب جرقه میشود ،چنوین گفتوه
خواهد شد :آلمان زنده خواهد بود و آلمان هرگز زیر نخواهد رفت! " ارنست یونگر
جنبش فکری که اشمیت یکی از چهره های تاثیرگتار آن بود ،شامل دیگر افراد نیز بود که
تحت تاثیر "ایده های سال های  "0302قرار گرفته بودند ،سال های که اروپا در تشنج غورق
شده و میلیون ها نفر کشته شدند 192.تجربه جنگ نه تنهوا موضووعات سیاسوی را ،بلکوه در
افزایش منازعات فرقه ای ،گروه بندی شده و جنگ های تمام عیار ،سراسر جهان را در ابعواد
مختلف تحت تاثیر خود قرار داده بود .کار های ارنست یونگر به خصوص کتواب "طوفوان و
فوالد" یکوی از فعالیوت هوای خواص در گسوترش چنوین فرهنوگ محسووب میشود(.یونگر
همچنان همکار نزدیک اشمیت بود؛ و آنها برای مدت پنجاه سال به همدیگر ناموه رد و بودل
)193
میکردند.
یونگر ،همانند دوستان و همکواران خوود ماننود اشومیت ،از جملوه چهوره هوای فکوری
برجسته ای بود که توانست چپ گرایان و راست گرایوان را بور علیوه ارزش هوا و ایوده هوای
لیبرالیستی ترغیب کند 194.تجربه های وسیع او به عنوان یوک جنگجووی طوفوانی در جنوگ
جهانی اول ،به خصوص بیانیه های مردمی "ایده های  ، "0302باعر گسترش جمع گرایوی
نظامی در میان طرفدران اش گردیده بود .کتاب "طوفان فوالد" یوونگر ،مبوارزه و منازعوه را از
طریق جنگ تمام عیار تحسین کرد .به نظر وی در مقابل این حالت ،خسوتگی ،بوی نظموی
کامل ،عدم جدیت زندگی در صلح ،ساختن چیزها و خرید و فروش آنها ،رفتن بوه کنسورت
ها و نمایشنامه ها ،آزمایشگاه ها و نمایشگاه های هنری ،پیگیری دانش علمی ،لتت بردن از
نوشابه الکولی با دوستان قرار دارد .وی اصرار داشت که زندگی بورژوایی کسل کننده اسوت،
در حالیکه زندگی مرگبار خشونت آمیز ،مبارزه و جنگ تنها شرایطی است که انسوان میتوانود
زندگی واقعی را تجربه کند.
" و اگر اعتراض صورت بگیرد که ما مربوط به زموان نیوروی پختوه ناشوده تعلوق داریوم،
پاسخ ما این است :ما به پای خود در گل و خون ایستاد شدیم ،و اینگونه چهوره هوای موا بوه
چیزهایی با ارزش عالی تبدیل شد .و آن تعداد بی شمار افراد که در جریان حمالت بورزمین
خوردند (کشته شدند) آنان بی هدف نبود .هر یک عزم خود را برآورده کردند .اگر زمانی فورا
برسد که در کرده نتوانیم چگونه یک مرد زندگی خود را برای کشور خود میدهد ،پس هموه
چیز با چنین یک تفکر ازبین خواهد رفت ،و ایده سرزمین پدری نیز ازبین خواهد رفت؛ در
آن زمان ما شاید مقدس شمرده شدن و قدرت غیر قابل مقاومت را حسرت بخوریم".
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این چگونگی نگرش یونگر و دیگران درباره جنگ بود ،اما میلیون ها سرباز که به خا و
خون یکسان شدند ،کسانیکه توسط گاز هوای زهوری شوش هوای خوود را از دسوت ً دادنود،
کسانیکه دیگر هرگز همسور ،اطفوال ،دوسوتان و نزدیکوان خوود را ندیدنود ،احتمواال چنوین
نگرشی به جنگ نداشتند .اریک ماریوا رموار کوه نویسونده کتواب " هموه در جبهوه غورب
ً
خاموش اند" میباشد ،جنگ را کامال متفاوت توصیف کرده است .یونگر بخاطر کارکرد خود
تقدیر شد ،اما کار های اریک ماریا رمار توسط سوسیالیست های ملی بوه آتوش کشوانیده
شده و خواهر او به حکم قاضی سوسیالیت ملی گردن زده شد .خواهر رمار را با گفتن ایون
جمله به قتل رسانیدند که "برادر ات از چنگ ما توانست فرار نماید ،اموا خوودت فورار کورده
195
نخواهد توانستی".
ً
یونگر هنرمند نبود ،اما صرفا از زیبایی خشونت ،منازعه و قیام قدردانی نمووده و تورویج
کننده فعال استبداد تمامیت خواه بود .چنانچه درباره استبداد نوشته است،
ً
" انقالب واقعی یقینا تا هنوز اتفاق نه افتاده است .این راهپیمایی انقالب به طور اجتناب
ً
ناپتیری بعدا اتفاق خواهد افتاد  .این انقالب یک واکنش نخواهد بوود ،بلکوه یوک انقوالب
واقعی با تمام و یژگی ها و تظاهرات آن خواهد بود .هدف آن ناله کردن مردم بوه تیوزی اسوت
که تا هنوز با آن آشنا نیستند؛ و ظاهر بیرونی آن و تمرکز آن بر یک نکته واحود خواهود بوود-
ً
استبداد (دیکتاتوری)! استبداد بعدا حروف را با عمل ،رنگ قلم را با خون ،تعبیر را با قربوانی
و قلم را با شمشیر جایگزین خواهد کرد " 196".بسیج کامل" به عنوان یک مفهوم توسط یونگر
در مقاله ای در سال  0391به معرفوی گرفتوه شود و جموع گرایوان ضود لیبرالیسوم آلموان را
هیجانی ساخت .یونگر همچنان کاهش شدید "آزادی فردی" را ستایش کورد ،و اسواس ایوده
های وی "برای نخستین بار در روسیه برنامه پنج ساله خود را به جهان ارائه نموده کوه هودف
آن تالش برای هدایت نمودن انرژی جمعی یک امپراطوری بزرگ به یک جریان واحد بوود و
197
استفاده از "بسیج کامل" برای شکل دهی اتحاد جماهر شوروی".
انتخاب دیکتاتوری در همه چیز یکی از اهداف این متفکران بود ،اما لیبرالیسم از جملوه
رقبای سرسخت این جمع گرایی به شمار میرفت .یونگر از اوایل دوران زندگی اش و نگرش
های طرفدار شوروی (قبل از کار در رایش سوم) یادآوری کرده و میگوید؛
" من خیلی عالقمند به طرح روسیه ،و ایده این طرح بوودم .مون بوه خوود میگفوتم :آنهوا
198
قانون اساسی ندارند ،اما آنها یک طرح دارند .این شاید یک چیز فوق العاده باشد".
ستایش از جمع گرایی ارائه شده توسط یونگر و همفکوران او ارزش مقایسوه کوردن را بوا
پاسخ های خیلی متفاوت واسیلی گروسمن ،نویسنده روسی دارد که در رژیوم جموع گورای
ً
روسیه بزرگ شده و آنرا بعدا رد نمود؛ او به وضوح شباهت های فاشیسم ،سوسیالیسم ملی و
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کمونیسم را مشاهده میکرد .گروسمن نویسنده روزنامه ارتش سرخ و نخستین کسی بوود کوه
درباره لیبرال شدن یکی از کمپ های رایش سوم (تریبلنکا) گزارش داد.
هرچند گروسمن هرگز در یک جامعه باز زندگی نکرده بود ،اما لیبرالیسم را در نموده و
مشتاق آن بود .کتاب رمان او (زندگی و تقدیر) هرگز به نشر نرسوید؛ ایون کتواب (هموراه بوا
ماشین تحریر آن) توسط سازمان استخبارات روسیه (کی جوی بوی) ضوبط گردیوده بوود .در
کتاب زندگی و تقدیر آمده است که ،دگروال ارتش و سرلشکر پطورو پواورو یچ نویکووف در
جریان جنگ میان رایش سوم و اتحاد جماهر شووروی ،سوربازان تحوت فرمانودهی خوود را
بازرسی می کند و متوجه می شود:
"گروه های بشری یک هدف اصلی دارند :تا ادعا کنند که حقوق هر فرد متفواوت اسوت،
تا ویژه باشند ،تا نظر به خواست خود فکر ،احساس و زندگی کننود .افوراد بورای پیوروزی یوا
دفا از این حق با یکدیگر متحد می شوند .اموا ایون جوایی اسوت کوه اشوتباه وحشوتنا و
سرنوشت ساز شکل میگیرد :این اعتقاد که گروه بندی های تحت نام یوک نوژاد ،یوک خودا،
ً
یک مهمانی ،یا یک دولت ،هدف زندگی میباشد و نه صرفا وسیله ای برای پایان دادن بوه آن.
اما نه! تنها معنی واقعی و پایدار مبارزه برای زندگی در افراد ،در و یژگی های منحصر به فورد،
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در حقوق داشتن این ویژگی های منحصر به فرد نهفته است".
چنین " و یژگی های منحصر به فرد" نتوانست برای ایودیولوژی هوای جموع گرایوی چوپ
گرایان و راست گرایان الهام بخش باشد ،کسانیکه قصد دارند تا ما را به عاقبت و مبارزه هوای
بزرگ تر خود بکشانند.
نفوذ یونگر هنوز هم ادامه دارد .آواز او را میتوان در نیویار تایمز در نوشته های محافظه
کار جدید ،دیود بروکس شنید .بروکس در یک مقاله ای در  49ماه اگسوت  4101مویالدی،
تحت عنوان ""قضیه ای از شجاعت روحی" از فاننی برنی نقل قول کرده است کوه او در بواره
یک تجربه جراحی بدون بی هوشی نوشته است ("من بعد از آن احساس تکان خوردن چواقو
را در برابر استخوان سینه خود احساس کردم .این کار صورت گرفت در حالیکه من هنووز در
ً
شکنجه کامال بی رحمانه باقی مانده بودم )".در این مقاله بروکس از این تجربه او را به عنوان
"قهرمانی" با جزئیات ستایش میکند ("امتحان سخت اما ضروری ،اگر او امیدوار بود تا یوک
انسان با شخصیت و شجاعت باشد").
بروکس مقالوه یوونگر را کوه در سوال  0392تحوت عنووان "در درد" نوشوته بوود ،دوبواره
انعکاس میدهد که در آن" یونگر همه پیشرفت های روشنفکری را رد کرده و تاکید میکند "بوا
اطمینان می توان گفت که جهان خودخواهانه و انتقاد خودی فردگرایی و سیسوتم ارزشوی آن
به پایان رسیده است ،و بدون شک به شکل گسترده در بصورت قاطع سرنگون شده اند و یا
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هم توسط پیامدهای خاص خودش رد می شود".
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فلسفه صلح و یا فلسفه منازعه
به نظر بروکس" ،قهرمانی نه تنها در میدان جنگ و یا مظهر عام وجوود میداشوته باشود،
بلکه در سر داخل انسان ها و در توانایی در برخوورد بوا افکوار ناخوشوایند نیوز وجوود دارد".
برعالوه ،بروکس با انعکاس افکار یونگر ،اشمیت و اشتراوس از سورمایه داری لیبورال انتقواد
کرده و آنرا تاسف بار میداند " :این روزها کمتر درباره گنواه و ضوعف اخالقوی صوحبت موی
شود .سرمایه داری این اخالق را نیز تضعیف کرده است .در رقابت رسانه ای ،هر کس بورای
تولید محتوای لتت بخش و ظاهرگرا پواداش موی گیورد " .محتووای زنودگی لوتت بخوش و
ً
ظاهرگرا" کاهش یافته و فاقد "قهرمانی" است ،این دقیقوا شوکایات اشوتراوس و اشومیت در
رابطه با جوامع آزاد است .بروکس از جمله کسانی است که مشتاق رفتن به سووی جنوگ بوا
عراق بود ،و در نوشته های خود باالی همکاران محافظه کار جدید خود پون رابورت کواگن و
ویلیام کرستول صدا میزند تا "حس قهرمانی" را در ایاالت متحده آمریکوا دوبواره برگردانود و
همچنان از آنها میخواهد تا با استفاده از قدرت شان "اکثر هیوالهوای جهوان را محودود و یوا
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هم نابود کنند".
یک ملت بدون جنگ ،بدون خشونت و بدون خصوومت و بوا حفاظوت از حقووق افوراد
برای لتت بردن از صلح و و یژگی های منحصر به فرد خود میتواند بزرگ باشد .ایون مفواهیم
برای وارثین سنت جمع گرایان غیر قابل تصوور اسوت .بورای آنهوا ،زنودگی بودون مبوارزات
قهرمانانه زندگی بدون جدیت و بدون معنی اسوت .ایون بررسوی هوای زیبوایی شوناختی از
جنگ ،آتشی بود که زندگی میلیونها انسان را از بین برد.
جنگ ها اجتناب ناپذیر نیستند
به زودی فقر و حماقت برای رفتن به سوی جنگ وجود نخواهد داشت؛ نه به این خواطر
که جنگ ها دیگر سودمند نیستند و یا سودمند نبوده اند ،بلکه بخاطریکه آگواهی اجتمواعی
توسط آموزه های لیبرالیست های (آزادی خواهان) بزرگ ،کوه همیشوه بورای صولح ایسوتاده
بودند ،توسعه یافته است .آزادی منجر به صلح می شود ،در حالیکه قدرت منجور بوه جنوگ
می شود .دوستداران آزادی خواهان مقایسه زندگی میان کسانی هستند که برای آزادی ایسوتاد
شدند با کسانیکه برای قدرت ایستاد هستند ،و همچنان کسانیکه تالش نمودند توا حفاظوت
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کنند با کسانیکه تالش نمودند تا ویران کنند ".چارلز تی اسپردینگ
در سال  ،0309درست قبل از آغاز جنگ فوق العواده مرگبوار و مخورب در اروپوا ،یوک
لیبرال آمریکایی خطابه های ودرو و یلسون ،رئیس جمهوری ایاالت متحوده آمریکوا را پویش
بینی کرد ،که در این خطابه ها ویلسون خواستار "جنگ برای پایان دادن بوه هموه جنوگ هوا"
شده بود .چارلز تی اسپردینگ این پرسش را مطرح کرده بود،
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"چگونه جنگ میتواند متوقف شود؟ با رفتن به سوی جنگ؟ آیا خون ریزی با ریختانودن
خون متوقف خواهد شد؟ نخیر؛ راه متوقف ساختن جنگ ،این است که رفتن به سوی جنگ
203
را باید متوقف ساخت".
آوازهای لیبرالیست های آن زمان شنیده نشد و میلیون ها نفر هزینوه آن را بوا جوان هوای
خویش پرداختند .جریان ها در مخالفت با آزادی شکل گرفته بودند ،چنانچه ای ال گودکن،
یک ژورنالیست آزادیخواه در باره سرنوشت کشور هشدار داده بود:
" تنها یک تعداد از مردان قدیم باقی مانده اند که همچنان از دکترین لیبرال حمایوت موی
کنند ،و زمانی که آنها بروند ،هیچ قهرمانی باقی نخواهد ماند . . . .اشتباه قدیمی حق الهوی
یک بار دیگر قدرت و یرانگر خود را در حال بدست آوردن است و قبل از اینکه دوباره همه را
204
ازبین ببرد ،مبارزه های بین المللی در مقیاس های بزرگ برعلیه آن باید به میان بیاید".
هرچند گودکن برای کوتاه مدت درست بوده و اسپردینگ در اشتباه بود ،اما هردوی آنوان
آینده ای درازمدت را پیش بینی کرده بودند که تضمین کننده صلح بود .بازهم جریوان هوا بوه
سوی ایده های آزادی تمرکز کرده اند .آزادیخواهان در هر قاره ای از جهان برای دنیای صولح
آمیز و برای آزادی اندیشه ،سخنرانی ،عبادت ،عشق ،اجتما  ،سفر ،کوار و تجوارت؛ توالش
میکنند .رشد اقتصاد جهانی ،انگیزه های جنگ را کاهش و فرصت هوای صولح را افوزایش
داده است .این مربوط به ما میشود که نظریه های مدرن "حق الهوی" حاکموان ،دولتموردان و
جنگساالران را رد نماییم که خواهان ازبین بردن زندگی دیگران هستند .وقوت آن فورا رسویده
است که به گفته دگروال پطروس پابلوو یچ نو یکوف " ،هر کس حق داشته باشود توا متفواوت
باشد ،خاص باشد ،فکر کند ،احساس کند و شیوه زندگی خود را خودش تعیین کند» و در
کند که در جهان همه حق لتت بردن از آزادی و صلح را دارا میباشد.
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توسط سارا اسکو یر| By Sarah Skwire

چگونه ادبیات و اشعار به ما اجازه میدهند تا چیزی را ببینویم کوه در غیور آن صوورت در
جنگ پنهان باقی میماند؟ در مقایسه با آمار شناسی ،تاریخ شناسی و ژورنالیسم که موا را در
شناخت جنگ کمک میکند ،شعر دارای چه مزایا میباشد؟ سارا اسکویر ویراستار کتاب ها و
پایان نامه های درسی دانشگاه در ایاالت متحده آمریکا میباشد که تا اکنون یازده اثر از خوود
بجا مانده است .وی همچنان برنده چندین جایزه اشعاری است که در مجله های:
The Vacabula Review & The News Criterion, The
Oxford Magazine
به نشر رسیده اند .سارا همچنان همکار در صندوق کمک پولی آزادی میباشد.
ً
تقریبا در میان رو یدادهای تاریخی بزرگ و در میان شخصیت های حماسی هنری پونجم
شکسپیر ،از یک پسر بدون نام ذکر شده است .در نمایشنامه شکسپیر ،این پسر بوا همراهوان
پیشین "هال" گشت و گتار میکند ،و همراهان "هال" آمادگی برای جنگ در برابور فرانسوه را
میگیرند .این پسر به ندرت در این نمایشنامه دیده میشود و نقوش کووچکی توا پایوان بخوش
چهارم دارد .او گفتار های فرانسوی را ترجمه نموده و به حضار بازگویی میکند" ،من بایود بوا
خدمتکاران و برای نگهداری وسایل کمپ بمانم :فرانسووی هوا شواید طعموه خووبی داشوته
باشند ،اگر آنان بدانند؛ به این خاطر که برای نگهداری کمپ هیچ کسی نیست ،به جزء ایون
پسر ".و این آخرین صحنه ای است که در آن پسر دیوده میشوود .پسور کوه از وسوایل کموک
محافظت میکنند گردن زده میشود ،و "این بدترین بخش رذالت" است و بخوش خوونین ایون
نمایشنامه است که نشان دهنده تفاوت میان شکوه مندی و وحشت جنگ میباشد.
اما چرا شکسپیر برای این کوار وقوت گتاشوت؟ چورا شکسوپیر در جریوان نبورد در ایون
نمایشنامه ایستاده شده و بخاطر یک پسر بی نام سخنرانی اضافی میکند کوه در حوال موردن
است؟
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من فکر می کنم پاسخ این است که ما نیاز داریم تا داستان پسر را بدانیم و همچنوان رفتوار
هولنا و خشن سربازان را که در هنری پنجم به نمایش گتاشته شده است .من فکر موی کونم
پاسخ این است ،شکسپیر متوجه شده بود که یکی از قدرتمندترین چیزهوایی کوه ادبیوات موی
تواند انجام دهد  -در جریان تجارب جنگ -اینست که کمک میکند تا صدای هر فورد شونیده
شود .این یکی از دالیلی است که هنر و ادب برای لیبرال های کالسیک بسویار بوا اهمیوت بوه
شمار میرفت؛ لیبرال هایی که میخواستند جنگ را مطالعه و در نموده و لغو نمایند.
اینکه جنگ ما را گمنام میسازد ،ادعای جدید نیست .اورول این را به خوبی میدانست و
در رمانش در سال  0322که جهان را «همیشوه در جنوگ» بوه تصوویر کشوانیده اسوت ،موا
همچنان یک نظام اجتماعی جدید را میبینیم که به این گمنامی بیشتر کمک میکند .موردان و
زنان از ایجاد روابط صمیمانه ناتوانند .تمام فعالیت ها ،فعالیت های گروهی هستند .در ایون
نو وضعیت ،یک نظارت پایدار بخاطر ممنوعیت از هرنو فضای خصوصی ،و یا مالکیوت
شخصی وجود دارد که همه تالش ها به این خاطر است تا از انسان های انفرادی ،واحدهای
قابل تعو یض ساخته شود .واکالو هاول با نوشتن در باره دولت پسا تمامیوت خوواهی کوه از
خشونت به سوی یک دولت ظالمانه و سرکوبگر رفته است ،کشوور هوای در حوال جنوگ را
بسیار به سادگی چنین توصیف کرده است:
"میان اهداف نظام پسا تمامیت خواهی و اهداف زندگی کردن در داخل چنین یک نظوام،
پرتگاه خفه کننده ای وجود دارد :درحالیکه زندگی بوه سومت خالقیوت ،تنوو  ،اسوتقاللیت
قانون اساسی ،سازندگی خودی و به طور خالصه ،به منظور تحقق آزادی خوودی در حرکوت
است ،نظام پسا تمامیت خواهانه ،خواستار پیروی ،بوی تنووعی و انضوباط میباشود . . .ایون
سیستم تنها اطمینان حاصل میکند که مردم در خدمت آن است .هر آنچیزی که فراتر از ایون
باشد ،یعنی هر چیزی که باعر شود افراد از نقش ازقبل تعیین شده شان فراتر بروند ،سیستم
به عنوان یک حمله بر علیه خود آنرا تلقی میکند" .
در مقابل اینگونه گمنامی و نیروی مخرب جنگ و دولت های در حالت جنوگ ،موا آواز
نویسندگان را داریم.
مار تواین ،از این استعداد خود در نوشته ای "دعا کنندگان جنگ" استفاده کورده اسوت،
هنگامیکه پیامبر آسمانی به جماعت جنگجو یاد آور میشود کوه دعوای آنوان بورای پیوروزی
همچنان به معنی دعا بخاطر تباهی و ویرانی دیگران است:
" خداوندا! یاری مان کون توا سوربازان شوان را بوا فشونگ هوای موان و میوان لبواس هوای
خونینشان شرحهشرحه کنیم .یاری مان کن تا زمین های شادشوان را بوا اجسواد رنگباختوهی
مردگان میهن پرستشان بپوشانیم .یواری موان کون توا شویون زخمیهوایی کوه از درد بوه خوود
میپیچند را با خروش تفنگهای مان خفه کنیم .کمک مان کن تا بوا گردبواد آتوش از خانوههای
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محقرشان ویرانهای بسازیم .کمک مان کن تا قلوب هوای بیوههوای بیآزارشوان را بوا حسورتی
بیحاصل بفرشیم .کمک مان کن بیسرپناهشان کنیم تا همراه کودکان کوچکشوان سورگردان و
آوارهی مخروبههای سرزمین ویرانشان شوند و با جامههای ژنوده در گرسونگی و تشونگی زیور
لهیبهای خورشید تابستان و بادهوای سووزان زمسوتان ،بوا روحوی در همشکسوته ،رنجوور و
پژمرده  ،استغاثه کنند و از تو تمنای گوری برای پناه بردن کنند و همان هم از آنها دریغ شود".
هنگامی که دشمن دیگر یک توده های گمنام نباشند ،تیراندازی کردن باالی آنوان بسویار
دشوار تر است .و هنگامی که یک شخص بخشی از تووده هوای گمنوام نباشوند ،بواالی وی
تیراندازی کردن دشوارتر میگردد .به همین دلیل است که گروه بندی بسیار مهم میباشد .شعر
هنری رید "تسکین بهار" ،که در زمان جنگ جهانی دوم نوشته شده است ،اوضا یک صنف
درسی استفاده از تسلیحات را شرح میدهد که در آن سربازان تازه وارد بوه سور موی برنود .در
هوای زیبای بهاری و طبیعت وحشی بیرون از صنف ،صدای سربازی به گوش میرسد که در
باره گروه بندی تدریس میکند.
تا به امروز نامگتاری قطعات شده است .دیروز،
ما روزانه پا کاری داشتیم .و صبح روز بعد،
ما باید تیراندازی را انجام دهیم ،اما امروز،
تا به امروز نامگتاری قطعات شده است .کاملیا
در تمام باغ های همسایه مانند مرجان ها،
و امروز ما نام قطعات را داریم.
اما البته گمنام بودن جنگ شوم است ،به این دلیل که افراد را می گیرد و آنها را به قطعوات
قابل تعو یض و غیر قابل تشخیص تبدیل می کند .و زمانیکوه آنهوا بوه قطعوات بورای جنوگ
میروند ،بسیار وحشتنا است .در چنین یک وضعیتی صودای نویسونده بسویار بوا اهمیوت
میباشد ،و در چنین جاهای که نویسنده در جنگ میرود ،صدای آنها بسیار با ارزش میباشد.
یکی از بزرگترین این صداها ،و یلفرد اوون است که اشوعار اش در جریوان دوران جنوگ
جهانی اول نوشته شده است و گمنامی جنگ را برجسته میسوازد توا در برابور جنوگ مبوارزه
صورت بگیرد .شعر"سرود برای جوانان محکوم" او با یک سوال جدی آغاز میشود" :چه سود
بدست آوردند کسانیکه همانند گاو کشته شدند؟" نگرانی او در تمام آیه های شعر اش درباره
تراژ یدی افرادی است که به طور گسترده به سوی مرگ می روند .جنبش معروف تورین شوعر
او " "Dulce et Decorum Estاز منظر زاو یه سربازانی اسوت کوه بوه سووی جنوگ
راهپیمایی می کنند و در این میان یکی از سربازان که ماسک در یک حمله گاز گرفتار شده و
جان میدهد.
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اما کسی هنوز فریاد زده و تکان میخورد
مردیکه فریب خورده و در میان آتش افتاده است.
از طریق الیه های غبارآلود و نور سبز ضخیم
همانطور در زیر یک دریا سبز دیدم او غرق شد.
در تمام رو یاهای من قبل از چشم بی نظیر من
در تمام رو یاهای من و در پیش نگاه درمانده من،
من مشاهده میکنم  ،لگد زدن ،خفه کردن ،غرق شدن.
اینجاست که "اوون" رو به خواننده کرده می گو ید" :اگر آنچه را من مشواهده کوردم شوما
هم مشاهده میکردید ،و می شنیدید آنچه که من شنیدم ،هرگز درباره شوکوه و جوالل جنوگ
فکر نمیکردید ".و در نتیجه ،از طریق هنر خود ،سرباز گمنام را فرد خطواب میکنود و سوپس
مرگ دردنا او آن شخص را بیان میکند.
"یتس" در شعر "عیود پوا  "0309چیوزی شوبیه را انجوام داده اسوت و شوعر خوود را بوا
فهرستی از کسانی که در قیام عید پا کشته شده اند ،به پایان میرساند.
من آن را در آیه ای نوشتم
مک دونگ و مک براید
و کانوللی و پرز
در حال حاضر و در زمان بودن
هر جا که سبز پوشیده شود،
ً
تغییر کرده اند ،کامال تغییر کرده اند:
زیبایی وحشتنا متولد شده است.
فهرست نام های مردگان اذعان می کند که افرادی جان های خود را از دست دادنود ،کوه
آنان حیات ،و آنها فقط تعدادی از جسدها نبودند .و ادبیات اصرار دارد که ما به آن زندگی و
آن صداها گوش فرا دهیم .باید جای تعجب باشد که نام پسر در هنری پنجم چه بود؟
درحالیکه "یتس" حتی در میان این وحشت و کشته شدن آن افوراد در جسوتجوی زیبوایی
میباشد ،یهودا آمیچای شاعر اسرائیلی چیزی جز ناامیدی در این جنگ ها نمی بیند.
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قطر بمب سی سانتی متر بود
و قطر محدوده تاثیرات آن در حدود هفت متر،
با چهار کشته و یازده زخمی.
و در اطراف این ،در یک حلقه بزرگتر
از درد و زمان ،دو بیمارستان پراکنده می شوند
و یک قبرستان اما زن جوان
در شهری که به دنیا آمده بود ،دفن شد
در فاصله بیش از صد کیلومتر،
دایره بزرگ تر و قابل توجهی،
و مرد تنهایی که از مرگ او سوگوار بود
در ساحل دور از یک کشور در سراسر دریا
شامل تمام جهان در دایره.
و من حتی نمی خواهم گریه یتیم را ذکر کنم
که می رسد تا تاج و تخت خدا و
فراتر از آن ،یک دایره با هیچ پایانی است و هیچ خدا.
درست همانطور که "اوون" در « »Dulce et Decorum Estبه طوور فزاینوده ای
باالی حمله گاز تمرکز کرده اسوت و سوپس از خواننوده خواسوته اسوت کوه دیودگاه خوود را
منسجم سازند ،آمیچای اصرار دارد که خوانندگانش در نظر بگیرند که یک بمب کوچک چه
معنی میدهد و سپس تاثیرات ناشی از یک بمب را درنظر بگیرند .این بمب ممکن است تنها
چهار نفر را کشته باشد اما اثرات آن به "تاج و تخت خدا و فراتر از آن" می رسد.
در مطالعه میتوان گفت که در تعداد زیادی از جنگ ها ارزشی نهفته است .ما باید بدانیم
چقدر هز ینه را در جنگ پرداخت میکنیم ،چند نفر از سربازان خود را از دست موی دهویم و
چه تعداد افراد غیرنظامی کشته می شوند .اما ما همچنان باید به یاد داشوته باشویم کوه مهوم
نیست چقدر جنگ را مطالعه نموده ایوم اموا در حقیقوت ایون مطالعوه بوازگوی هموه مووارد
نمیتواند باشد .فقط نگاهی به آنچه که امی لوئل به عنوان «الگوی جنگ نامیوده موی شوود»،
جزئیاتی را که این الگو را تشکیل می دهد ،مبهم می کند و به ما اجازه می دهد کوه در موورد
زندگی افرادی که این جزئیات را ارائه می دهند ،فراموش کنیم.
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بسیاری از نو یسندگان در مورد احساس بیهودگی ناشی از نوشتن در زمان جنگ صحبت
کرده اند ،زمانی که مردم خواستار خبر هستند نه هنر .پابلو نرودا یک توضیح تلوخ را میدهود
که چرا او در زمان جنگ نه مینویسد:
شما می پرسید :چرا شعر او
با ما از رو یاها ،از برگ ها صحبت نمیکند
و از آتشفشان های بزرگ در سرزمین مادری؟
بیا و خون را در خیابان ها ببین
بیا و ببین
خون در خیابان ها
بیا و ببین خون را
در خیابان ها!
او پیشنهاد میکند که در زمان جنگ چه چیزی وجود دارد که در بواره آن گفتوه شوود جوز
اینکه " بیا و خون را در خیابان ها ببین"؟
و زمانیکه همه چیزی که قابل گفتن است ،فقط همین باشد پس سود شعر در چیست؟
همه چیز من یک صدا است
برای خنثی سازی دروغ چند پهلویی،
دروغ بزرگ در مغز
از مرد عصبی در خیابان
و دروغ مقامات
که ساختمان های آنها به آسمان رسیده است:
چیزی مثل دولت وجود ندارد
و هیچ کس تنها نیست
گرسنگی هیچ انتخابی را نگتاشته است
به شهروند یا پولیس؛
ما باید یکدیگر را دوست داشته باشیم یا بمیریم
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توسط مارک تواین|By Mark Twain

سموئل کلمنتس که بیشتر توسط نام مستعار خویش "موار توواین" شوناخته میشوود ،از
جمله بهترین نویسندگان در تاریخ آمریکا به شمار میرود .کتاب های نوشته شوده توسوط او
شووامل " The Adventures of Tom Sawyerو Adventures of
 Huckleberryمیباشند.
زمان یک هیجان بزرگ و تمجید کننده بود .همه ای کشور مسلح بودند ،و جنگ جریوان
داشت ،و در هر سینه آتش مقدس وطن پرستی میسوخت؛ تبله ها در ضورب و شوتم بودنود،
گروه های موسیقی در نوازش بودند ،تفنگچه هوا در صودا بودنود؛ در هور دسوت و سوقف و
بالکن های بیابان پرچم ها دیده میشد که با خورشید خیوره شوده بودنود؛ هموه روزه جوانوان
داوطلب در جاده ها با کالهای نظامی خویش راهپیمایی نظامی میکردند ،پودران ،موادران و
خواهران و جیگرگوشه ها با افتخار با صداهای پر از احساسات خوشی ،آنان را تشوویق موی
نمودند؛ شب ها جلسات توده ای را گوش میدادند که در باره وطن پرستی بوده و عمیق ترین
شعا های در قلب ایشان ایجاد میکرد و طوفان های تشوویق کننوده در قلوب ایشوان ایجواد
میشد و اشک هوایی در گونوه هایشوان بوه ریوزش میامود؛ در کلیسوا هوا روحوانیون در بواره
سرسپردگی به پرچم و کشور را نصیحت میکرد ،و از خداوند جنگ خواهوان کموک و علوم
خود میشدند که هر شنونده را درگیر خود میساخت.
روز یکشنبه فرا رسید -روز بعد آن باید نیروهای ارتش به خط نخسوت میرفتنود؛ کلیسوا
ً
کامال پر از افراد بود؛ داوطلبان نیز آنجا بودند ،با چهره هوای جووان شوعله ور بوا رویوا هوای
رزمی-چشم انداز پیشروی خطرنا  ،حرکت جمع آوری ،حمله پرعجله ،شمشویرها شوعله
ور ،پرواز باالی دشمن ،دود غلیظ ،پیگیری شدید و سرسپردگی!
ً
بعدا برگشتگان جنگ به خانه قهرمانانه استقبال شدند ،ستایش شدند ،با دریاهای طالیی
و در شکوه فرو ریختند! داوطلبوان نشسوته بودنود بوا عزیوزان شوان ،افتخارانوه ،خوشوحال و
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همسایگان و دوستان حسادت میخوردند که پسر و برادر ندارند تا بوه میودان افتخوار ارسوال
شان کنند ،با پیروزی برای پرچم بدست آورند و یا اگر شکست خوردند ،مورگ شورافتمندانه
را نصیب شوند .محل ادامه پیدا کرد؛ یک فصل جنگی از عهد عتیق خوانده شود؛ نخسوتین
نیایش گفته شده؛ نیایش یک انفجاری که سواختمان را تکوان داد در پوی داشوت ،و بوا یوک
انگیزه خاص همه مردم بر پاه ایستاد شدند ،با چشم های درخشان و ضرب و شتم در قلوب،
و این فراخوان بزرگ به خوانش آمد:
خداحافظ تو باشد! تو که در خط مقدم هستی ،همانند رعد و برق تیز و طنین و درخشان
باشد شمشیر تو!
پس از آن همه به نیایش طوالنی آمدند .هیچ کس نمی تواند اینگونه محبت و حرکات پر
جنب و جوش و زبان زیبا را فراموش کند.
با تضرح پدران مهربان و غفور سربازان جوان نجیب ما تماشا کورده و آنوان را بورای کوار
میهن پرستانه شان کمک و تشو یق میکرد؛ آنان را برای روزهای نبرد و ساعت های پرمخاطره
دعا میکردند و سپر محافظتی را بر تن آنان میکردند ،آنان را قوی و مطمئن میساختند ،و برای
آغاز خونین شکست ناپتیر میساختند؛ به آنها کمک میکردند تا دشمن را شکست بدهنود ،و
از آنها میخواستند تا برای پرچم خود و کشور خود افتخار و شکوه بیافرینند-
یک اجنبی سالخورده وارد شد و با آرامی و بی سر و صدا به راهرو اصلی رفت ،چشومان
او بر وزیر دوخته شده بود ،بدن اش با لباس دراز تا به پاه پوشانیده شده بود ،سور اش لخوت
بود ،موهای سفید اش همانند آب مروارید بر شانه هوایش افتواده بوود ،در چهوره نوورانی او
پریشانی غیر طبیعی دیده میشد ،پریشانی حتی وحشتنا  .همه چشم هوای او را بوا هیجوان
تعقیب میکرد ،او سکوت اش را شکست ،بدون وقفه ،او به سومت خطیوب بواال رفوت و در
آنجا ایستاده شد .خطیب با مژگان بسته ،نا آگاه از حضور پیوره مورد ،بوه نیوایش خوود اداموه
میداد ،در آخرین کلمات خود ،دعا های خود را بازگو میکرد"" ،سالح های ما را برکت ده ،ما
را به پیروزی برسان ،ای مالک و خدای ما ،پدر و حافظ سرزمین و پرچم ما!"
اجنبی دست او را لمس نمود ،از او خواست تا گوشه شود -که وزیر وحشت زده شوده -
و جای خود را گرفت .برای چند لحظه ای او تماشواگران افسوون شوده را بوا چشومان خوود
بررسی کرد ،که در آن چشمان نور غیرطبیعی می سوخت؛ سپس با یک صدای عمیق گفت:
"من از عرش آمده ام-با خود پیامی از خدای متعال دارم!" این کلموات مجلوس را شووکه
ساخت" .او نیایش بنده خود و چوپان شما را شنیده است ،و آن را مستجاب خواهد کرد اگور
چنین باشد خواست شما ،من ،پیامبر او باید اهمیت این را به شما توضیح بدهم -به عبوارت
دیگر ،اهمیت کامل آنرا .نیایش و دعای بسیاری از بشر ،در آن است که بیشتر از او می پرسد
که آن را آگاه است  -به جز او مکر و فکر می کند.
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"بندگان خداوند و شما برای مستجاب شدن دعایی ،نیایش کورده ایود .خداونود سوکوت
کرده و در فکر است؟ آیا یک دعا و نیایش کننده است؟ نخیر ،دو نیایش و دعا اسوت -یکوی
میگو ید ،و دیگری نمیگوید .هردو دعا به گوش کسی رسیده است که همه دعا را می شونود،
دعای گفته شده و ناگفته .تعمق کنید-و به یاد داشته باشید .اگر شوما خواهوان برکوت بواالی
خود هستید ،مراقب باشید! برای اینکه بدون دانستن شما در عین حوال اسوتدعای نفورین بور
همسایه خود میشویدً .اگر شما برای نعمت باران بر محصول خود که به آن نیواز داریود دعوا
کنید ،این عمل احتماال دعا کردن برای نفرین باالی محصول برخی از همسایگان شما باشد
که ممکن است نیاز به باران نداشته باشند و این دعوا موی توانود بوه محصووالت آنوان ضورر
برساند".
"خدا به نیایش و دعای بنده خود گوش داده است -بوه بخوش بوه زبوان آورده آن .مون از
سوی خدا موامور شوده ام کوه بخوش دیگوری از آن را بخووانم  -آن بخوش کوه کشویش  -و
همچنین شوما در قلوب هایتوان  -مسوتحکم در سوکوت دعوا موی کنود .و شوکل نوادانی و
بیفکرانه؟ خدا به این امر کمک می کند! شما این را شنیدید که " پیروزی را به ما بده ،مالک و
خدای ما!" این کافی است .تمام نیایش به زبان آورده شده در آن کلموات بواردار جموع شوده
است .تشریح آن الزم نیست .هنگامی که برای پیروزی دعا کردیود ،بورای بسویاری از نتوایج
نامشخص که پیروزی به دنبال خواهد داشت نیوز دعوا کردیود .در هنگوام شونیدن ،خداونود
بخش های ناگفته نیایش و دعا را نیز احساس کرده اسوت .او بوه مون فرموان داد کوه آن را در
کلمات به شما بگویم .گوش دهید!
"خدایا ،وطن پرستان جوان ما ،معبود قلب های ما ،رفتند به جلو به سوی نبورد -توو نوزد
آنها باش -ما همچنان از حالت صلح آمیز شیرین به سوی آتشفشان های معروف میرویم توا
به دشمن خود ضربه بزنیم .خداوندا! یاریمان کن توا سربازانشوان را بوا فشونگهایمان و میوان
لباسهای خونینشان شرحه شرحه کنویم .یاریموان کون توا زمینهوای شادشوان را بوا اجسواد
رنگباختهی مردگان میهن پرستشان بپوشانیم .یاریمان کن تا شیون زخمیهایی که از درد به
خود میپیچند را با خروش تفنگهایمان خفه کنیم .کمک ما کن تا با گردباد آتش از خانههای
محقرشان ویرانهای بسازیم .کمک ما کن تا قلوب هوای بیوههوای بیآزارشوان را بوا حسورتی
بیحاصل بفرشیم .کمک ما کن بیسرپناهشان کنیم تا همراه کودکان کوچکشوان سورگردان و
آوارهی مخروبههای سرزمین ویرانشان شوند و با جامههای ژنده در گرسنگی و تشونگی زیور
لهیبهای خورشید تابستان و بادهای سوزان زمسوتان ،بوا روحوی در همشکسوته ،رنجوور و
پژمرده  ،زاری کنند و از تو تمنای گوری برای پناه بردن کنند و همان هم از آنها دریغ شود.
"و کسانیکه برای این همه دیگران را تشوویق میکننود ،خداونود آرزوهوای شوان را ازبوین
میبرد ،زندگی شان را پژمرده میسازد ،روزهای تلخ آنان را طویل میسازد ،قدم آنهوا را سونگین
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میسازد ،راه های آنان را با اشک آبیاری میکند ،برف سفید را بوا خوون پاهوای مجوروح شوان
رنگ آمیزی میکند!
""ما از او عشق بخواهیم که او منبع عشق اسوت ،و او پنواه گواه وفواداری پایودار اسوت و
دوست همه کسانی است که در مجروح به ستوه آمده باشند و از او یاری بخواهنود بوا قلوب
های فروتن و دلسوز .آمین" (پس یک سوکوت) "پوس دعوا و نیوایش کنیود؛ اگور هنووز هوم
خواهش آنرا دارید ،صحبت کنید!"پیام آور منتظر است" .
پس از آن مردم باورمند به این شدند که آن مرد دیوانه بود ،زیرا آنچه که گفت ،هیچ معنی
نداشت.
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DULCE ET DECORUM EST
توسط ویلفرید اوون |By Wilfred Owen

این شعر از زبان سربازی روایت می شود که برای مرخصی به وطن بازگشوته و بوا فوردی
مواجه می شود که در باب شکوه و عظمت جنگ برای جوانان داسوتان سورایی موی کنود .در
این حالت وی یاد صحنه هایی از نبرد می افتد و آن ها را از خاطر می گتراند و برای آن مورد
سخنگو دوباره چنین پاسخ میدهد...
خمیده پشت،
همچون گدایان پیر،
به زیر کوله های شان.
خمیده زانو،
سرفه کنان
همچون عفریتگان.
گام بر می داشتیم دشنام گویان
از میان لجن ها.
تا که پشت بر گرداندیم بر
منور های مکرر،
و کشان کشان به سوی منزلگاه ِ دوردست مان
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روی نهادیم.
مردان ،خواب آلوده پیش می رفتند.
بسیاری گم کرده بودند
چکمه های شان را.
لیک،خون آلوده پا
به پیش می لنگیدند.
همگان ،لنگ لنگان می رفتند.
همگان کور ،مست و خراب از خستگی.
کر ،حتی به هو هو ی بمب های گازی که
به نرمی در پشت شان فرو می افتاد.
گاز ،گاز!
بجنبید پسر ها! ووو
در تب و تاب کور مالیدند.
کاله خود های بی قواره را
به هنگام بر سر چپاندند.
از آن میان اما یکی،
همچون به آهک سوخته ای
یا در آتش افتاده مردی،
فریاد می زد،
تلو تلو می خورد،
تقال می کرد.ووو
از ورای شیشه های مه آلود و تار ِ ماسک
و نور غلیظ سبز رنگ
می دیدم اش که در دریایی سبز رنگ
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غرق می شد.
*******
در تمام رؤیاها یم ،
پیش چشمان بی رمق ام
در من می آویزد،
اند اند فرو می رود،
خفه می شود،
غرق می شود.
تو نیز اگر می توانستی
در چنین رویا یی خفه کننده
در پی ِ ارابه ای که در آن انداختیم اش
گام برداری،
و سفیدی آن چشمان را
که در صورت اش پیچ و تاب می خورند ،
ببینی؛
صورت آویزان او،
همچون صورت گناه آلود ِ شیطان؛
اگر می توانستی با هر تکان
صدای خون بشنوی.
صدای خونی را که غلغل کنان
از شش های فاسد شده بیرون می جهید.
و همچون ته مانده ی تلخ زخم های ِ پلشت ِ العالج
بر زبان های معصوم می ریخت،
بشنوی ؛
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دوست ِ من
با چنین اشتیاقی سوزان
به کودکانی که مشتاق چنان افتخاری یأس آورند.
این کهنه دروغ را نمی گفتی:
"چه شیرین و با شکوه است مرگ در راه وطن".

042

صلح ،دوستی و آزادی

14
حکایت پیرمرد و جوان

توسط ویلفرید اوون |By Wilfred Owen

ویلفرد اوون یکی از شاعران و عساکر انگلیس بود .او در جریان یک نبرد در چهوارم مواه
نوامبر سال  ،0302یک هفته قبل از صلح موقت که موجب پایوان یوافتن جنوگ جهوانی اول
شد ،کشته شد.
پس ابراهیم برخاست ،هیزم شکست و رفت
و با خود آتش برد ،و کارد
و همچنان که آن دو با هم می رفتند
اسحاق نخست زاد به سخن درآمد و گفت ،پدر من،
اینک فراهم اند ،آتش و آهن.
اما کجاست بره این قربانی؟
آنگاه ابراهیم با تناب و تسمه جوان را به بند کشید،
و کارد بر کشید تا پسر خویش را بکشد.
آن وقت از آسمان فرشته ای او را ندا داد،
گفت ،دست بر این پسر بلند مکن
به او آزاری مرسان ،هان
قوچی که در بیشه زار به شاخ هایش گرفتار آمده،
قوچ غرور را به جای او قربانی کن.
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اما پیرمردان اروپا چنان نکردند ،فرزندان خویش را سر بریدند
و یک یک نیمی از تبار اروپا را.

091

صلح ،دوستی و آزادی

15
صلح با شما آغاز می شود

توسط کتی ر یسنویتز| By Cathy Reisenwitz

شما به عنوان خواننده این کتاب ،چه کرده میتوانید تا جهوان را صولح آمیوز تور بسوازید؟
چگونه شما میتوانید تغییر ایجاد کنید؟ چه گام ها را میتوانید بردارید و چه منابع در دسوترس
شما قرار دارد؟ کتی ر یسنویتز ویراستار در مجله صدای جوان بوده و همچنان در نهاد دانوش
آموزان برای آزادی وظیفه اجراء میکند .نوشته های او را در خصووص سیاسوت و فرهنوگ در
نشووریه هووای Reason, Vice Motherboard, The Washington
 Forbes, The Chicago Tribune, Examinerمیتوان دریافت کرد.
جنگ ما را احاطه کرده و در عین حال خود را پنهان میسازد .درحالیکه جنگ ها در یوک
زمانی آغاز و پایان گسسته داشتد ،اما درحال حاضر ما در حالت منازعه دایمی زیسوت موی
نماییم .زیرا جنگ های که اکنون جریان دارند -بدون جنگ با دولت هوای خوارجی -ماننود
جنگ با "مواد مخدر" و "ترور" ،در این ناممکن است که آیا این جنگ ها پیروزی هم درپی
خواهند داشت .ترور یک تاکتیک بوده و مواد مخدر جنس میباشد؛ همانند دشومنان سونتی،
آنها شکست داده نمیشوند .بنابراین ،جنگ علیه آنها دایمی است.
جنگ ها نه تنها که زندگی ها را ویران میکنند بلکه حاکمیت قانون ،آزادی هوای مودنی و
نهاد های که جامعه مدنی را امکان پتیر میسازند را همچنان تحت تاثیر قرار میدهند .برناموه
های مخفی طیاره های بدون سرنشین برای اجرای اهداف تعیین شده ،بودون درنظور داشوت
هیچگونه محاکمه ای مورد استفاده قرار می گیرند .برنامه های گسترده جاسوسوی بوا عنووان
های نیاز برای پیشگیری جنگ در برابور دشومنان واقعوی و فرضوی آغواز و توجیوه میشووند.
نیروهای مسلح به "دولت های شکست خورده" اعزام می شوند و اغلب سبب بی ثباتی های
بیشتر محلی میشوند" .ماموران صلح" محلی به طور گسترده ای به واحدهای حملوه نظوامی
تبدیل شده اند که با شهروندان محلی بیشتر شبیه دشمنان در میدان جنگ رفتار می کنند.
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اگر چه مثال های خشونت دولتی در درگیریهای عراق و افغانستان ،چچن ،گرجسوتان و
کریمه و منازعات مسلحانه در لیبیا ،سوریه ،سومالیا و دافوور و سوایر کشوور هوای در حوال
منازعه توجه کنیم ،به نظر میرسد که اکثر نسل های بعد از قرن بیست و یکوم مویالدی هرگوز
زمان صلح را تجربه نکرده اند .ما در یک جهانی بزرگ شده ایم که در آن جنگ اعالم شده و
یا اعالم ناشده ،یک جانبه یا چند جانبه وجود داشته است .پس چطور ما میتوانیم از این ایده
ناشناخته حمایت کنیم :صلح؟
باوجود این همه ،گرایش کلی در قرن گتشته دور از جنگ بووده اسوت .زنودگی روزموره
بیشتر افراد نسبت به نسل های گتشته صلح آمیز تر بوده است .تجارت و ارتباطات جهوانی،
ابزار های صلح ،نسل آگاه تر را در جهان به ارمغان آورده اند -شهرواندان واقعی جهان.
احتماالت کشته شدن از اثر خشونت برای اکثر موردم و در اکثور منواطق جهوان کواهش
یافته است ،اما برناموه هوای خشوونت سوازمان یافتوه دولتوی در بسویار از کشوور هوا ،بورای
ً
ً
شهروندان تقریبا شکل دایمی را گرفته است .قربانیوان اینگونوه جنوگ هوای دائموی اکثورا از
چشم مردم عام پنهان نگهداشته میشوند :تماشاگران بی گناه در حمالت هواپیماهوای بودون
سرنشین کشته شده اند؛ قربانیان خشونت های مافیا و پوولیس در جنوگ هوای ("ممنوعیوت
مواد مخدر") و "بازارهای سیاه" پنهان هستند؛ در منازعات مستقیم نظامی جنگجویان و افراد
غیرنظامی یکسان کشته شده اند؛ و دشووارترین ایون هموه ،قربانیوانی هسوتند کوه خواسوتار
آزادی ،حکومت محدود و حاکمیت قانون بوده اند.
پس نسل ما برای حفاظت از صلح چه کرده میتوانند؟ سه گام :آموختن  .تقویوت کوردن.
سازماندهی کردن.
آموختن
کسانیکه در حمایت از جنگ صدا بلند میکنند ،از جمله افراد جاهول ،ازخوود راضوی و
زود باور به شمار میروند .اشتباهات اقتصادی ،ماننود ایون نیرنوگ کوه جنوگ هوا "تحریوک
اقتصاد" را به بار می آورد ،همراه با اطالعات غلط ،فریبکاری آشوکار ،و حورف هوای وطون
پرستانه دروغین ،باعر می شوند تا کسانی که جراأت سوال نمودن از دولت را دارند که چورا
جنگ ها تحمیل میشوند و یا دولت چه کارکردهای را انجام می دهند ،افوراد شویطان صوفت
توصیف شوند .پیامدهای استفاده از نیروهای نظامی با اظهارات پور زرق و بورق خیوالی بوه
عنوان بدیل با محاسبات معقول ارائوه میشووند .ایون ایوده هوا کوه ممکون اسوت اسوتفاده از
نیروهای نظامی عواقب ناخواسته یا خطرات اضافی داشوته باشود ،از چشوم موردم عوام دور
نگهداشته میشود .آگاه بودن ،در از انگیزه ها و خطرات و معامله گرایی هوا ،بدسوت آوردن
حقایق ،و مشکو بودن درباره اهداف سیاستمداران و تصمیم برای به چوالش کشویدن آنوان
برای برقراری و حفاظت از صلح بسیار ضرور میباشد .این کتاب یک آغاز خووب بورای ایون
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کار است ،اما برای کسانی که مایل به کارکردن برای صلح هستند ،باید بیشتر تالش صوورت
بگیرد.
ما باید خود را درباره امور خارجی آگاه ساخته وآموزش بدهیم و تواریخ مداخلوه گرایوی
نظامی را بیاموزیم ،بخصوص از چشم انداز قربانیان .جنگ یک موضو بسیار جودی اسوت
و بر ما الزم است تا بر حقایق ،احتماالت پیامدهای ناخواسته ،همه ای هزینه هوا و تواثیرات
احتمالی جنگ باالی زندگی ،آزادی و خوشنودی توجه بیشتر نماییم.
بعد از مطالعه همه مقاالت این کتاب ،یک آغاز خوب برای فراگیوری مووارد ذکور شوده،
مطالعه کتاب های پیشنهادی است .بورای جزئیوات ،معلوموات و تحلیول ارزیوابی "جهوت
گیری های سیاسی" لینک ذیل یک منبع عالی است:
.www.cato.org/foreign-policy-national-security
در کشورهای که دسترسی به انترنت باز میباشد ،جسجتوهای انترنیتی نیز منابع ارزشمند
اطالعات هستند.
تقویت کردن
گاهی اوقات که میخواهیم کسی را برای سخن گفتن برای صولح تحریوک نمواییم ،آنهوا
میگویند که بهتر است نخست یک شخص دیگر این کار را انجوام بدهود .شوما میتوانیود آن
شخص نخست باشید .وقتی اگر میشنوید که کسی حمایوت خوود را از خشوونت بیوان موی
کند ،شما پرونده صلح و آزادی خواهی را مطرح می کنید .ممکن است ایون کوار در هنگوام
گفتگوی شخصی صورت بگیرد ،یا هم در فیس بو و دیگر صفحات اجتماعی ،یا مالقوات
های عمومی ،و یا ارسال مقاله به نویسندگان ،برنامه های رادیویی و بحر ها و یا هوم مقالوه
در روزنامه ای محصلین .این بهتر است که بجای قهر ،استدالل تولید کنید تا اطرافیان تان را
در تغییر دادن شعار هایشان کمک کنید و آنها بدانند که خشونت باعر وحشت ،ضایعات و
رنج و عتاب میشود .بطور کلی خواهید دانست که شما تنها نیسوتید و صودای شوما توسوط
صداهای دیگر که در غیر این صورت ساکت باقی خواهند ماند ،تقو یت می شود.
فردریک باستیا ،یکی از چهره های برجسته در میان طرفدران صلح به ایون بواور بوود کوه
سیاست های حکومت نه تنها تاثیرات "مشاهده شده" بلکه تاثیرات "مشاهده ناشده" نیز دارد.
چرا یک کار انجام نشد؟ زیرا سیاستمداران حکم دادند تا کار دیگر روی دست گرفتوه شوود.
موتر ها و تانک های جنگ ساخته شدند ،این معنی را نیز میدهد که وسایط نقلیوه و تراکتوور
ساخته نشدند .کارآفرینی ایجاد شده در صنایع اسلحه سازی ،این معنوی را نیوز میدهود کوه
کارآفرینی در شرکت هایی که تولیدات صلح آمیز دارند ،تخریب گردید .هور تصومیم گیوری
دارای یک هزینه میباشد ،پرداخت هزینه یک چیزی ،عدم انجام چیز دیگری اسوت ،چیوزی
که مشاهده نشده است .جنگ نیز از این لحاظ متفاوت نیست .جنگ نیز یک تصمیم اسوت
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و همه تصامیم دربرگیرنده هزینه هایی میباشند .در تناسب با این که مردم را برای قودردانی از
هزینه جنگ کمک کنید ،این یک گام خوبتر است تا آنوان را در مشواهده جوانوب "مشواهده
ناشده" حماقت و بی پروایی جنگ کمک کند.
اگر شما در کشوری با یک حود اقول یوک درجوه انودکی از حکوموت پاسوخگو زنودگی
میکنید ،شما میتوانید افکار خود را از طریق نمایندگان منتخب بیوان کنیود .هور ارتبواطی بوه
خوبی بیان شده ،به سیاستمداران این پیام را میدهد که همانگونه که شما میتوانید فکر کنیود،
ً
دیگران نیز میتوانند .آنها معموال به چنین ارتباطاتی توجه بیشتر می کنند( .شکایات عصبانی
نادیده گرفته میشوند).
اگر شما مقاالت و مطالعات انترنیتی را مشاهده میکنید که در آن اسوتدالل هوای خووبی
درباره صلح صورت گرفته است ،باید آنورا در توویتر ،فویس بوو  ،صوفحه هوای اجتمواعی
خویش و یا رسانه ها شریک بسازید .زمانیکه دیگران درباره آن نظور خوود را میدهنود ،شوما
باید پاسخ عقالنی داده و کوشش کنید تا قلب و ذهن آنان را به سوی صولح جلوب کنیود .در
هر تعامل ،بهتر است به جای عصوبانی بوودن ،متقاعوده کننوده باشوید .بهتور اسوت بجوای
محکوم شدن ،متقاعد شوند .نکته اصلی ابراز خشم نیست ،بلکه تشویق کردن دیگران بورای
پیوستن به جاده صلح است.
به طور خالصه ،شما می توانید شور و شووق خوود را بورای صولح ،دوسوتی و آزادی بوه
اشترا بگتارید( .در واقع ،شما می توانید نسخه های بیشتر این کتاب را دریافوت نمووده و
آنها را با اعضای خانواده ،دوستان و همصونفی هوای خوود بوه اشوترا بگتاریود ،حتوی بوا
استادان خویش).
سازماندهی کردن
اگر شما در دانشگاه هستید ،شبکه "دانش آموزان برای آزادی" را دریافوت نمووده و عضوو
فعال آن شوید .این کار آسان است؛ و پاداش دارد؛ شما دوستانی را دریافت خواهید کرد که
تعهد خود را نسبت به صلح ،دوستی و آزادی به اشترا می گتارند .شوما میتوانیود شوعبات
فعال این نهاد را در اکثر کشورهای جهان دریافت کنید .و یا فهرست راهنمای شوبکه اطلوس
را بدست آورید تا فهرست سازمان هایی را پیدا کنید که برای اصالحاتی فعالیوت دارنود کوه
موجب ایجاد شدن جامعه های صلح آمیز میشوند.
سپس برای صلح سازماندهی کنید .دیگران نیوز ایون کوار را انجوام میدهنود و شوما نیوز
میتوانید .در اینجا فقط چند مثال اخیر از ایاالت متحده (جایی که مون زنودگی موی کونم) و
دیگر نقاط را برای شما ارائه مینمایم:
در ماه اکتو بر سال  ،4104آزادیخواهان دانشگاه ایالتی میشیگان یک قبرستان آزادی های
مدنی را ایجاد کرد .آنها در این قبرستان ،سنگ های قبرهای ساختگی را ساختند که هرکودام
092

صلح ،دوستی و آزادی
آن نمایندگی از یک آزادی میکند ("آزادی حریم خصوصی"" ،آزادی بیان"" ،حکم بازداشوت"
و آزادی عقیده") که قربانی جنگ گردیده و یا در معرض خطر قربانی شدن قرار دارنود .آنوان
ً
این سنگ های قبر را در بخش های مختلف دانشگاه و جاهای قرار دادند که مطمئنا موردم را
جتب خواهد میکرد .و همچنان در این محل ها مواد درسی را گتاشوتند کوه از ایون طریوق
اعضای جدید را در گروه خویش جتب نمودند.
در ماه مارچ سال  4104میالدی ،جوانان آمریکایی برای آزادی در دانشوگاه سولپری را
در یک برنامه ای تحت عنوان "دهه جنگ" به دانش آموزان کمک نمودنود توا بزرگوی تلفوات
جنگ در افغانستان و عراق را بفهمند .آنها چهار گوشوه دانشوگاه را بوا پورچم هوای ایواالت
متحده پر کردند که هر پرچم نشان دهنده دو مورد مرگ و میور آمریکوایی هوا در دهوه اخیور
جنگ بودند .آنها همچنین یک "دیوار سخنرانی آزاد" را در اختیار دانش آموزان قرار دادنود توا
افکار خود را درباره جنگ به اشترا بگتارند .برای یک هفتوه ،هوزاران دانشوجو روزموره بوه
نمایشگاه میرفتند .این محفل گروه دانشجویان را قادر ساخت با دانش آموزان دیگر در موورد
پیامدهای جنگ صحبت کنند و آنها را بیشتر با نهاد و کارکردهای آن معرفی کرد.
در ماه اپریل سال  ،4109آزادیخواهان دانشگاه فلوریدا یک برنامه ای را تحت نام "هفتوه
اقدام علیه-حمالت طیاره بدون سرنشین" سازماندهی کردند .این برناموه گروهوی مختلوف
سیاسی را جمع نمود که آنان در برابر استفاده از طیاره بدون سرنشین اعتراض نمودند.
در ماه مارچ سال  ،4102شرکت کنندگان در کنفورانس شوبکه "دانشوجو یان بورای آزادی
اروپایی" در برلین در برابر سفارت روسویه راهپیموایی نمودنود و بخواطر حملوه کورملین بوه
اوکراین و تصرف کریمه اعتراض نمودند .این گروه شامل دانش آمووزان از روسویه و اوکوراین
بودند که در مخالفت با تهاجم مسلحانه به یک کشور دیگر ،متحد شدند.
در کشورهایی که آزادی بیان بیشتر توسط دولت ها کنترل و سرکوب می شود ،انجام دادن
چنین کاری ممکن است دشوار باشد ،اما دانش آموزان برای صلح توانستند صودای خوود را
بلند نمایند.
در روسیه ،فعاالن نهاد دانوش آمووزان بورای آزادی در مسوکو ،سونت پترزبوورگ و دیگور
شهرها راهپیمایی نمودند و اعتراض خود را در برابر مداخله نظامی در اوکراین ابوراز نمودنود
(و آنان بخاطر شهامت شان بازداشت شدند) .در هندوستان و پاکسوتان "دانشوجویان بورای
آزادی" تالش برای ترویج آزادی تجارت ،صلح و دوستی را جایگزین جنگ ،ستیزه جوو یی و
خصومت نمودند .اعضای شبکه دانشجویان برای آزادی در آفریقا برای ترویج صولح مودنی
در یک تعداد از کشور های فعالیت نمودند که آنان از سال ها ،منازعه خشونت آمیز را تجربه
نموده اند .همین امر در آمریکای التین نیز صدق میکند ،جوایی کوه فعواالن دانشوجو بورای
آزادی در ونزوئال ،گواتماال ،السالوادور و جاهای دیگر برای صلح کار می کنند.
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صلح با شما آغاز میشود
این یک حقیقت است که افرادی این مقاله ها را مطالعه می نمایند ،میتوانند تغییر ایجواد
کنند .شما نیز می توانید با دیگران بپیوندید و به طور فعال صلح را ترویج کنید .اگر در حوال
حاضر هیچ گروه یا یک جنبش برای پیوستن وجود ندارد ،می توانید یکی را خود آغاز کنیود.
هر گروه و هر حرکت توسط شخصی آغاز شده است .بگتارید این شخص شما باشید.
تغییر را ایجاد کنید :صلح را انتخاب کنید
ً
شما با خواندن این کتاب ،خود را آموزش دادید .مطمئنا بیشتر نیز می توانید یاد بگیریود،
اما از قبل یک قدم بزرگ برای صلح برداشته اید .شما دارای صدای آموزش دیده هسوتید کوه
میتوانید صلح را گسترش بدهید .بگتارید صدای شما شنیده شود و خواهید دید که شما تنها
نیستید ،و دیگران نیز با شما برای تقویت نمودن پیام صلح یکجوا خواهنود شود .بوا دیگوران
سازماندهی کنید تا حمایت خود را از صلح نشان دهید .زمانیکه شوما تجربوه دیوده باشوید،
شما میتوانید بگویید که" ،من برای صلح قدم برمیدارم".
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درباره نویسنده و ویراستار
تام جی .پالمر

دوکتور تام جی .پالمر معاون رئیس اجرایی برنامه های بین المللی شبکه اطلس میباشد.
وی از کارکرد های گروهی در سراسر جهان نظارت میکند توا اصوول لیبرالیسوم کالسویک را
توسعه داده و با شبکه های جهانی ،اطاق های فکوری و نهواد هوای تحقیقواتی کوار میکنود.
ً
دوکتور پالمر همچنان همکوار ارشود در انسوتیتیوت کواتو میباشود ،جوایی کوه قوبال سومت
معاونیت برنامه های بین المللی و ریاست مرکز ترویج حقوق بشر آن را بر عهده داشت.
وی همچنان همکار در دانشکده هرفوورد ،دانشوگاه آ کسوفورد بووده و سومت معاونیوت
انستیتیوت مطالعات بشری در دانشگاه جورج مانسون را برعهده داشته است .دوکتوور پوالمر
عضو هیت مشاوران در شبکه دانش جویان بورای آزادی میباشود .وی نشوریه هوا و مقواالت
متعددی در باره سیاست و اخالق در مجله های علمی ذیل به نشر رسانیده است:
“Harvard Journal of Law and Public Policy, Ethics,
Critical Review, Constitutional Political Economy, Slate,
The Wall Street Journal, The New York Times, Die Welt,
Al Hayat, Caixing, The Washington Post, The Spectator
”of London.
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او درجه لیسانس خوود را در رشوته هنور لیبرالیسوم از دانشوگاه سونت جوانس ماریلنود؛
ماستری در رشته فلسفه از دانشگاه کاتولیوک آمریکوا؛ و دوکتوورا در رشوته علووم سیاسوی از
دانشگا آ کسفورد بدست آورده است .تحقیقات او در کتاب های دانشگاه پرنستون ،دانشوگاه
کامبرج ،نشریه روتلگ و دیگر نشوریه هوای علموی بوه چواپ رسویده اسوت .وی همچنوان
نویسنده کتاب های "واقع بینی آزادی :نظریه لیبرالیسوت هوا ،تواریخ و تمرینوات (بوه چواپ
رسیده در سال ")4102؛ ویراستار کتاب های "اخوالق سورمایه داری (بوه چواپ رسویده در
سال)4100؛ کتاب "دولت پس از رفاه" (بوه چواپ رسویده در سوال )4104؛ و کتواب "چورا
آزادی (به چاپ رسیده در سال  )4109میباشد.
همچنان موسسه مطالعات اقتصادی وحقوقی افغانستان افتخوار دارد کوه دوکتوور پوالمر
یکی از اعضای موسس و عضو بورد رهبری این موسسه میباشد.
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کسانیکه از صلح حمایت می نمایند ،نیاز دارند تا بیشتر مردم را متقاعد بسازند که برخالف
ادعای طرفداران جنگ ،خشونت به ندرت میتواند اهداف بلند را بدست بیاورد .این کتاب
یک سر آغاز بسیار خوب است...
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