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هرگز و  ؛معرّف هستیِ ما روی این سیاره بودهامل ع یگانهجنگ در سرتاسر تاریخ بشریت، 

، و شدهی خرجهاپولرفته، بادهای برظ زندگیهای عظیم آن به لحایابد. هزینهپایان نمی

واره مورد غفلت اما هم به بار آورده مصیبتی مستمرّ برای بشریت هایی که بر بشر رفته،رنج

 .است قرار گرفته

به  تاریخ یهبر جرید ما یهگونبرای آور شرم یرکن عنوانبه مانانهمنوع شتنِکُ

درت به ن «ناکیشرم» عامل ا یکدیگرب مواجهه یه، در نحواست. با این حال ثبت رسیده

همنوعان،  امانِدهد که کشتار بیوضوح نشان میکننده بوده است. تاریخ بهتعیین یعامل

ای برای راهگشای عدیدهتوجیهات ما تمدن ما بوده است.  راستینت در واقع، ماهیّ

، به هر دلیلی شتنایم تا حدی که کُبشر ابداع کرده یابنا یههم یِ انبه شأن زندگ حرمتیبی

است.  افتهشده مقبولیت عام یپذیرفته یک هنجارِ عنوانبهانگیزی طرز بس غمکه باشد، به

در کشاکش بین  هدافتادامبهو گناه اکثراً بی گر انبوه شهروندانِتبلیغات توجیه ستکافی

و ما  ،زندگی به یک امر متعارف تبدیل شده یهها را در نظر بگیرید. کشتن به اندازقدرت

 یهطاطفی به واسبریم. به لحاظ عندرت به خوف و هراس نهفته در این واقعیت پی میبه

 نسبت به حس انسانی خود را ،نداخالی از احساسکه  یواقعیات ای ازهای رسانهصحنه

 ایم.از دست داده هاانگیز انسانمرگ غم

برخورد  یهونحاند، ههای فناورانه بودهای بسیاری که عمدتاً پیشرفترغم پیشرفتبه

خریب . با تگیردانجام میهای قرون وسطی انسان سبک و سیاقما با یکدیگر هنوز به 

اند از خون و ها پناهنده که به سختی توانستهجایی میلیونهکشورها، شهرها، روستاها و جاب

 مانبه کشتار تعمدی همنوعانتر از قبل خونریزی جان سالم به در برند، چه بسا اسفناک

 .ورزیممبادرت می

ت که ایم این اسکرده و پذیرای آن شده آن را تحریفراحتی حقیقت فجیعی که به

ای دیگر چیزی بیش از صرفاً یک ملاحظهقابلاَشکال خود، تا حد  یهجنگ، در هم

تواند دام جناح میگردد که کپرده گفته باشیم، به این بر مییا، بی نیست فرسایشی یهپدید

ی را از پا در آوَرَد )یعنی پسر، پدر، دختر، مادر، برادر، خواهر، فرزند، تربیشهای انسان
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 بهتعمدی  سازیِمعدوم(. آیا این تربیش، و قوم و خویشپدربزرگ و مادربزرگ، 

ومیر دائمی تر از مرگعطش قدرت مهمفرونشاندن ؟ آیا ارزدمی به آن هدف بییادست

 ست؟هانساناسایر 

دهیم یم رخصتب خاطر یط گونه باای که اینسنگدلانه یهزندگی با شیو قداست

 از نظرها پنهان مانده است. ،ه شودستاندها از دست انسان

 یا، شاید اساساً زندگی قداستی ندارد!

لبانه به طبرداریِ منفعتبرای بهرهزیست ی از محیط رآیا زندگی انسان بخش دیگ

تاریخ از  بینانه،های خوشرغم تبلیغات چرخشست؟ بهیردیگ اهدافبه  بیمنظور دستیا

ت قداسوضوح قداستی ندارد. که زندگی بهدال بر این دهد حقایق خوفناکی خبر می

ان به قدرت یازندگست که ابداع شده تا دستاخلاقیساختگیِ  یهصرفاً یک مسئلزندگی 

 آورند.ها را تحت کنترل خود در مندی از مزایای آن تودهبرای بهره

هر چند  کنیم.طلبی هستیم که تظاهر به غیر از آن میغایت خشونتهای بهما گونه

 شود!ار میندرت صلح برقریل که بهکنیم؛ به این دلدعوت به صلح مییکدیگر را مدام که 

ا نجات رشیم تا خود ککُشیم؛ میبه خاطر صلح آدم می ،واقعیت این است که به جای آن

ها آدم ؛ به خاطر تفاوتندوزیمبی شیم تا مالکتا از خود دفاع کنیم؛ میشیم کدهیم؛ می

مردم  شیم؛ برای کنترلکبرای پول آدم می شیم،ک، برای کسب قدرت آدم میشیمکمی

رای شیم؛ بکو اقلیم آدم میشیم؛ برای خاک کتلافی آدم می کشیم؛ به قصدم میآد

کشیم؛ کشیم؛ برای دموکراسی آدم میمی کشیم؛ برای عقاید مذهبی آدممکافات آدم می

ستقلال آدم کشیم؛ برای اآدم می «جانبی خساراتِ»کشیم؛ با برای دستیابی به منابع آدم می

عامل  وانعنبهکشیم؛ های بالقوه آدم میکشیم؛ برای دفاع از خود در برابر تروریستمی

کشیم کُشیم و می؛ مدام میکشیمکشیم؛ برای سود و منفعت آدم میآدم میهم بازدارنده 

  «!حق با زورمند است» گویی کشیم.و می
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خوف و هراس ناشی از روی ایم تا ای ابداع کردههای هوشمندانهواژهما حتی 

، کشیازی قومی، نسلس: پاکرا بپوشانیمرحمانه از این دست وکشتار بیکشت

رویی، مناقشه، در، روخورد، خصومتوهولوکاست، نزاع و درگیری، اقدام پلیسی، زد

 پیشگیرانه، عملیات احتیاطیِ  یهنظامی، حمل یهشده، مداخلض، درگیریِ کنترلتعرّ

 جنگ کهاست  حیّ و حاضر یهپدید ها همانکه سرمنشأ همگی این رفتار، مرزینبرو

کار رود و یا چگونه در دهان خود های برای آن بکه چه واژه. کشتن، فارغ از آنباشد

 ید.ها طهارت بخشتوان به گرفتن ارادی جان انسانمچنان کشتن است. نمیه، مبچرخانی

 بار تمدن انسانی برایناشی از قتل یک انسان به معنی فروکاهی حقارت هر مرگِ

 بازماندگان است.

عمده داریم که فطرتاً به هم  یهاین سیاره، دو وظیف یهمثل سایر موجودات زندما 

. آنچه حیات یهادام -2ها از طریق تولید مثل؛ گونه به هستیِ دنبخشی استمرار -1اند؛ تنیده

ئل های عظیمی ناکه در فناوری به پیشرفتدهد معرّف ماست. و با آندر این بین رخ می

ت زندگی از جمله حیات پاسداشت تمامی یهایم، شاخص واقعی هویت ما شیوشده

 برخاسته از همزیستی. یانسانیت ماست؛ یهسیار

ها ما انسان یهوضوح بارها و بارها به ما نشان داده که اکثریت عظیمی از گوناریخ بهت

نژادپرست، مغرض، متعصب و نابردبار نسبت به کسانی هستیم که به لحاظ رنگ  بنیاداز

تفاوت از ما م ملیّتطبقاتی یا  یهپوست، ظاهر فیزیکی، زبان، فرهنگ، مذهب، نژاد، فاصل

، این وضعیت بهترین. در زده استرفتارهای خاص ناخواسته دامن  باشند و همین امر بهمی

جای هب، «یاییمبا هم کنار ب»صرفاً جویی پرهیز کرده تا کنیم تا از ستیزهها را تحمل میتفاوت

تقابل را م بی قیدوشرط یکدیگر و مبتنی بر انسانیتِ پذیرشِ آلِکه رفتار اخلاقی و ایدهآن

ه متناوباً در یک ست کیزایها تنشکنش ما به این تفاوترین واتپیشه کنیم. متأسفانه رایج

 گردد.منجر می خشونتو  تعرّض هسیر قهقرایی ب

هایی که با تناوب زیاد و با چنان سرعت ترین عللِ خصومتعمدهیکی از 

های کشاکشگردد. بررسی باز می «قدرت»به  گیرد،دامن ما را می «ارادیغیر»
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اقتدار بر اِعمال تاسر اعصار همواره حول و حوش ثروت، اقلیم و در سر طلبانهقدرت

ید، کسب داری یا تولاین وجوه در پیوند با یکدیگرند. سرمایه یههم ؛دیگران متمرکز بوده

ریباً تق نمایش و تجلی قدرت بوده.سرمنشأ خود،  و حفظ ثروت، در اَشکال گوناگونِ

وده راه انداخته توسط کسانی بنگ بهما بدان متوسل شده و ج یهتعرضاتی که گون یههم

زار اند. عمدتاً جنگ همیشه ابدنبال کسب قدرت بودههیا ب ،انددست داشتههکه قدرت را ب

ترل منابع باشد، چه با کن ؛حاکم بوده برای پیشبرد گسترش یا محافظت از منافع خود یهطبق

ز این در میان است. ا هاانسان اکثریت به نفع اقلیتِ  زندگیِ یهچه اقلیم و/یا مردم. مسئل

نه برای  ،شوند تا بمیرند یا نقص عضو شوندگسیل میبه جنگ ها انسان روست که میلیون

 قدرت.کسب بلکه برای  ،دموکراسی یا آزادی

منیّت انسانی. نهایتِ لغزش منیّت است، چه توسط  ست براییتشفّی خاطر ،قدرت

، قلدر حیاط مدرسه، رئیس رسانهمسر آسیبمتجاوز جنسی انجام بگیرد، چه 

دولت الیگارش. با توجه به اهمیت این رفتار، آدمی یک سیاسی یا  جبّارمآب، دیکتاتور

بعث از نای مقابل ملاحظهاما متأسفانه تا حد  ،طبیعی کموست بیششاید بگوید عملی

ظاهریِ آن است.  یهماست و در نتیجه پذیرش جنگ به خاطر مقاصد عدید زدگیتوهّم

ست که تا بدین حد پذیرای ایجامعه یهنظرانه که مشخصکوته ن شکل از نابخردیِای

تردید داری هم نابیناست که بیبار سرمایهنسبت به اثر زیان ،جویی و جنگ استستیزه

 ست.جهانی هایو نزاع هاالعلل تنشعلت

 یهی برای ادامدارت نیاز مبرم دارد. و سرمایهداری و به موفقیقدرت به نظام سرمایه

ها یا کنترل نیروهای بازار است یا، در مواقع حیات به ساختارهای قدرت نیاز دارد. ابزار آن

. آنها یهیا هر س ،محیطیبار فیزیکی و اقتصادی و زیستدرازیِ خشونتاضطراری، دست

ست که زندگی بسیاری از درازیداری و دستقدرت و سرمایه سرِاین اژدهای سه

 چه غیر انسان. ،گناه را به تباهی کشانده؛ چه انسانهای بیگونه
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ی اندازهایاستریت، فارغ از آنکه به چه دستداری و موتور آن، والسرمایهعملکرد 

 یهبه انگیز دربستها . هستیِ آنمنوط استنامحدود  آوریِ فقط به سودافتد، می

ت و محصولار قالب دکالاهای اساسی انبوهی از سودآوری وابسته است؛ تا بدان حد که 

ور و آهای سرسامو آگهی دور شدهخود  یهاولی مقصودشوند که از بازتولید می یخدمات

سم دهند. امی به خورد مردمغیر ضروری را  وتاز خود محصولات رفاهیِپایان با تاختبی

 تر شود!تر و آسانتا زندگی ساده گذارندمی «پیشرفت»آن را 

و فر یهرفع نیاز همه دارد، اما نه به انداز یهن به اندازجها»گفت مهاتما گاندی می

 وآز بسته استداری به حرصبه زبانی صاف و ساده، جان سرمایه «وآز همه.حرصن نشاند

 تریشبکننده، بلکه در عوض، به قصد سود تولید کند، نه به خاطر مصرف تربیشتا مدام 

 داران خود.به نفع سهام

 تواند به حیات خود ادامه دهد.بدون سود نمی یدارسرمایه

ساختار قدرت را تغذیه  داری همسرمایه .داری بودهبازوی قدرتمند سرمایه ،تعرض

 یهعنابودی زندگی بر اثر جنگ متمرکز بوده، ضای ؛ و اگر چه این مقاله صرفاً برکندمی

 محیطبهداشت و سلامت، نابودی  ستداریبزرگ دیگری که از مخاطرات سرمایه

 گذارد.ها انسان اثر میطرز چشمگیری بر زندگی میلیونههاست که بو زیرساخت ،زیست

 وزیران زیادیها، فرمانروایان، امپراتوران، رؤسای جمهور، و نخستشاهان، ملکه

هدید برای ترین تبزرگ وتردیداند که بی هیچ شکوضوح نشان دادهبه در سرتاسر تاریخ

 پذیر قدرت بوده است.ناعطش سیری ،زندگی روی این سیاره

، در ستکه هدف دولت نمایندگیِ دموکراسی مانوپرورشخلاف تعالیم آموزشبر

از  ،لغافهای قلیل تبدیل شده تا با کنترل و استثمار توده ایعوض به ابزاری در دست عده

 دست بیابند.و قدرت های عظیم به ثروت ،خوف و هراسایجاد طریق 

ها و این سیاره به همراه سایر گونهروی های ساکن هگونیکی از  عنوانبهما 

و  م تا به حقیقت هستی خودفکنینظر بیموجودات زنده لازم است خوب در آینه به خود 

ن نیست که چه دیگر ای هایم پی ببریم. مسئلتأثیری که بر یکدیگر و بر سیاره گذاشته
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ل دوست تبدیانسان جوداتیموایم: ما به ایم، بلکه مسئله این است که چه نشدهشده

 ایم.نشده

   ؟بودهاز این قرار  سرنوشت ما آیا
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