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من بسیا رخوشحا لم ازاینکه با همه شما یکجا دراین کنفرانس هستم ؛ من میخواهم که
از دوید سو ا نسون ( )David Swansonوسا زما ندهند گا ن جها نی فرا تر ازجنگ
بخا طربرگزاری ا ین رویداد مهم ونیزازهمه کسا نیکه دراه تامین صلح جها نی فعالنه سهم
گرفته اند اظها ر سپا س نما یم .

من از مد ت های طوالنی ا ست که ازطرف فعا الن صلح امریکا ا لها م گرفته ام
وخوشحالم که شماری از آنها اینجا در کنفرانس با ما میبا شند .چندی پیش ویا که مد ت ها
قبل ؛ من دربلفا ست به حیث یک جوان وفعا ل اجتماعی از زندگی دورتی دی (دوروتی
دی (انگلیسی Dorothy Day :؛ زاده  ۸نوامبر  ۷۸۸۱درگذ شته  ۹۸نوامبر  )۷۸۸۱یک
روزنامه نگار ،فعا ل مدنی ونوکیش کا تولیک اهل ایاالت متحده آمریکا بود .او را در شمار
الگوهای اخالقی در جامعه آمریکا در کنا ر لینکولن ،مورتن و مارتین لوتر کینگ آوردهاند.
او ازاعضای جنبشها ی کمک به فقرا و افرادبی خا نما ن بودها ست .تفصیل ازویکی پید یا)
کارگرکاتولیک الهام گرفتم یا که کارواند یشه او برمن تاثیر گذاشت  ،دوروتی دی  ،پیامبر
غیرخشونت آمیز که خواستا ر پا یا ن جنگ وکاهش بودجه نظامیگری بود توصیه میکرد
که ازاین هزینه با ید در زدودن عوامل فقر وتنگد ستی استفاده شود ؛ دریغا که دوروتی
(روحش شاد) امروز زنده نیست وای کا ش که زنده می بود ومیدا نست که از هر شش
نفر یک نفر درایاالت متحده امریکا درمجتمع های نظا می ودررسا نه های صنعتی مجتمع
کا ر وفعالیت میکنند وهزینه های تسلیحاتی روزانه درحا ل افزایش است چقدر او نا امید
میشد.درحقیقت یک سوم بود جه نظامی ایاالت متحده امریکا میتواند تما م فقر وتنگد ستی
فقرا را درا مریکا از بین ببرد .
ما ضرورت آنرا می بینیم که باید برای بشریت که درمعرض خطر نظامیگری قرارداد
وازجنگ رنج می برد؛ امید جدیدی را ارا یه دهیم چونکه مردم از تسلیحات وجنگ خسته
شده اند ومردم صلح میخواهند .آنها دید ند که نظامیگری مشکالت آنها را حل نمیکند بلکه
نظامیگری خودبخشی ازمشکالت آنهااست بحران جهانی آب وهواوانتشارگازهای گلخانه ای
ورها سازی یا انتشارتشعشا ت توسط ارتش ایاالت متحده امریکا به بزرگترین باراالینده گی
جها نی اضا فه میشود.ملیتاریسم همچنین اشکال غیر قابل کنترول قبیله گرایی ()tribalism
وناسیونالیسم راایجاد میکند یعنی پد یده های که اینها هویتی خطرناک ومرگا نی هستند وباید
که در مورد آنها به اقدامات الزم متوسل شویم ؛ تا مبادا که خشونت های وحشتناک دیگری
به جهان اعما ل شود .برای این کار باید تصدیق کنیم که بشریت مشترک وکرامت انسانی
ما از سنت های مختلف در د ست داشته ای ما مهمتر ا ست  .ما با ید ارزش زندگی خود
وزندگی دیگران (طبیعت) را بشنا سیم وبتوانیم که مشکالت خود را بدون کشتن دیگران
حل کنیم .ما با ید تنوع ودیگری بودن یا وجود مغا یرت ها را بپذ یریم ؛ ما با ید تالش کنیم
تا اختالفات قد یمی وسو تفاهمات قبلی را بهبود بخشیم ما با ید حس بخشید ن را درخود
پرورش دهیم وبرای حل مشالت خود با ید از برخوردهای خشونت آمیز وغیر قانونی

اجتناب نما یم .
ما همچنین برای ساختن سازه هایی «ساختارهایی» که از طریق آ نها میتوانیم باهم
همکاری نما یم ویا که بواسطه آنها دربین خودروابط متقا بل را ایجا دکنیم ویا همکاری های
ما ن را انعکا س دهیم تا جا یکه کنون به چا لش کشیده شده ا ست  .چشم انداز بنیانگذاران
اتحادیه اروپا برای وصل ویا پیوند دادن کشورها بایکدیگر از لحاظ اقتصا دی متا سفا نه
راه خودرا ازدست داده است چونکه ما شاهد روزافزون شد ن اروپا ونقش آن بعنوان
نیروی محرکه درتسلیحات هستیم ؛ تا جایکه مسیر حرکت اروپا تحت رهبری ایاالت متحده
و « نا تو» به نسبت دامن زدن به یک جنگ سرد جد ید و تجا وز نظا می با ایجاد گروه
های نبرد وتشکل یک ارتش اروپا یی داخل اقدام ودرحرکت است .من مغتقدم که کشورهای
اروپایی که قب ً
ال در سازمان ملل متحد برای حل وفصل مسالمت آمیز درگیری ها بویژه
کشورهای ظاهر ًا صلح آمیز مانند نروژ«ناروی» وسوید «سویدن» در سا زمان ملل متحد
دست به ابتکا ر عمل می زدند ؛اکنون یکی از مهمترین کمک کنند گان ویا دارایی های
جنگی ایاالت متحده و «نا تو» می با شند .
اتحادیه اروپا تهد یدی برای بقای بی طرفی ا ست واز زمان «  »11/9تا کنون درنقض
قوانین بین المللی از طریق بسیاری از جنگ های غیرقانونی وغیر اخالقی سا زگار بوده
است .بنا براین من معتقدم که« نا تو» با ید برچیده ویا ازبین برود واسطوره امنیت نظامی
جاگزین امنیت انسا نی از طریق قوانین بین المللی واجرای معماری ویا عمران صلح شود
علم صلح واجرای علوم سیا سی غیرخشونت آمیز بما کمک خواهد کرد تا از تفکر خشونت
آمیز عدول وعبورکنیم وفرهنگ خشونت را با فرهنگ عد م کشتا روعدم خشونت درخا نه ؛
جوامع وجها ن خود جاگزین کنیم .
همچنین سازمان ملل باید اصالح شودوباید بطورجدی وظیفه خودرا برای نجات جهان از
معضل جنگ به عهده بگیرد ؛ مردم ودولت ها باید برای ترغیب معیا رهای اخالقی وایجاد
ا خالق پسند یده درزندگی شخصی خود مان ومعیارهای عمومی پذیرفته شده تشویق شوند ؛
همانطورکه ما برده داری را ازبین بردیم ؛ بنا براین میتوانیم نظامیگری وجنگ را درجها ن
نیز ازبین ببریم .

نژاد پرستی  ،تبلیغات وجنگ :
من معتقدم که اگر ما بخواهیم بعنوان خانواده بشری زنده بما نیم  ،باید به نظا میگری
وجنگ پا یان دهیم وسیا ستی از خلع سالح عمومی وکامل داشته با شیم .پس برای انجام این
کار آنچه را که بعنوان نیروهای محرک نظا می برای نظا میگری وجنگ به ما فروخته

میشود نگاه کنیم .
درجنگ منا فع چه کسا نی نهفته است ؟ بنا براین ما در شروع ؛ از جنگ ها درتحت
سلطه د موکراسی ؛ مبارزه با تروریزم فروخته می شویم ؛ ا ما تاریخ به ما آموخته ا ست
که جنگ ها درمبارزه با تروریزم آغاز شده اند ؛ حرص  ،طمع واستعما ر و بد ست گرفتن
یا قبضه کردن منابع ؛ تروریزم را رشد داد ومبارزه برای به اصطالح صرفاً د موکراسی
هزاران سا ل ا ست که ادامه دارد  .ما اکنون درعصر استعما ر غربی زند گی میکنیم
که مبد ل به مبارزه برای آزادی ،حقوق شهروندی ،جنگ های مذهبی وحق حمایت ا ست.
باور وعقیده ای ما درتحت این فرضیه ویا بازی مخفی فروخته میشود مبنی بر اینکه
بااعزام سربازان ما به آنجا (به کشورهای بیرونی) ما میتوانیم د موکراسی  ،اعا ده حقوق
برای زنان  ،روند آموزش وپرورش را به آسا نی ترویج نما یم تا جایکه این امربرای برخی
ازما حیرت انگیز پنداشته میشود بویژه برای کسا نی از ما که درتحت تاثیر تبلیغات جنگ
قرار میگیریم  ،قس میکه گفته میشود که این امر دراین کشورها برای کشورما امتیازات و
مزایایی به ارمغان می آورد ؛ واما برای آنهای از ما که دراین مورد کمی واقعبینانه تر
از اهداف کشور مان درا ین کشورها میدانند چنین ا ست  :که اهداف کشور ما دراین کشور
های دریافت سود اقتصادی از دسترسی به نفت ارزان  ،درآمد مالیاتی حاصل از گسترش
شرکت ها درهمچو کشورها ازطریق دسترسی به معادن  ،نفت ،منابع و فروش اسلحه است.
بنا براین ما تا این نقطه ازنظر اخالقی برای منافع کشورخود اخالق خودرا زیر سوال
می بریم ؛ با وجود یکه اکثر ما درشرکت های نظیر شیل ( )shellبی پی ( )BPرایتیون
()Raytheonها لیبیورتون( )Halliburtonوغیره سهم نداریم ؛ سها می که ازآغاز جنگ
پروکسی سوریه سه برابر شد ( از جمله  )Raytheonشرکت های بزرگ نظامی ایاالت
متحده عبارت اند از :
Lockheed Martin
Boeing
Raytheon
BAE Systems
Northrop Grumman
General Dynamics
Airbus

و

Thales

عموم مردم ازمخارج عظیم مالیاتی که دراین جنگ ها متحمل شده اند بهره نمی برند
بلکه در فرجام آن سود ویا امتیازاتی حاصله درکیسه ای باالیی ها می ریزد  ،سها مداران
سود می برند ویک فیصد از باالترین ها که رسا نه های ما را مد یریت میکنند از مجتمع
صنعتی نظامی وازجنگجویان بهره مند میشوند – بنا براین ماخودرا در د نیای جنگ های
بی پایان می یابیم مثل درشرکت های بزرگ تسلیحا تی وافراد که بیشترین سود را دارند
وهیچ انگیزه ای ما لی برای تا مین صلح دراین کشوره ندارند.

بی طرفی ایرلندی:
 من در ابتدا میخواهم به همه امریکا یی ها خظا ب کنم و به سربا زان جوان وهمه
امریکا یی ها عرض تسلیت نما یم ؛ چونکه واقعاً متا سفم ازا ینکه بسیا ری از سربازان
وغیرنظامیا ن دراین جنگهای ایاالت متحده و« نا تو» مجروح ویا کشته شده اند .و.این
خود کمال تاسف است که مردم امریکا وهمچنان عراقی ها  ،سوریایی ها  ،افغان ها
وسوما لیا یی ها چه هزینه ها یی هنگفت ما لی وجا نی را تاکنون پرداخته اند وما با ید
آنچه ویا آنگونه که هست آنرا بگویم وآن اینکه امریکا یک قدرت استعماری است ؛ دقیقاً
مانند امپراتوری انگلیس .آنها ممکن است که پرچم خودرا درآنجا هاجا بجانکنند وتغیری
درا رز( کرنسی) خود نیا ورند ؛ اما ازاینکه ( )077پایگاه نظامی ایاالت متحده دربیش
از ( )07کشور جهان که کنون وجود دارد میتواند آوامر خودرا حسب دلخواه خود دیکته
کند که چه کسی ارز خودرا به فروش رساند وچه زمانی ازسیستم بانکی اقتصادی
خود برای فلج کردن اقتصاد کشورها استفاده بعمل آورد وبه کدام رهبران فشاروارد
کند که این همه هد ایات و دستورها میتواند از طریق حضور این پایگاه های نظا می
بمنزله پیشتیبان پیاده شود ویا تحقق یابد ؛ چنانچه که همین اکنون افغا نستا ن  ،عراق
لیبی وسوریه ویا که حاال ونزویال را کنترول میکند – من احسا س میکنم که این
امپریالیزم غربی ا ست اما با یک پیچ وتا ب مد رن .
ما درایرلیند خود بیش از( )077سال است که فرما نروایی استعمار را متحمل شده ایم
مضحک وطعنه آمیز این است ازاینکه این امریکایی  /ایرلیندی بودند که بر امپراتوری
انگلیس فشا ر آوردند تا جمهوری آیرلیند آزادی خودرا بد ست آورد  .پس ما امروز
بعنوان آیرلیندی ها باید اخالق خودرا زیر سوال ببریم وبه آینده بنگریم وتعجب کنیم
که فرزندان ما درباره ای ما چگونه داوری خواهند کرد آیا ما افرادی بودیم که حرکت
گسترده اسلحه  ،زندا نیا ن سیا سی غیرنظا میا ن را از طریق فرود گاه شا نون

( )shannonآسان وتسهیل کردیم تا که نیروهای توانمند شاهنشاهی (سلطنتی) بخاطر
کشتار مردم در سرزمین های دور دست داخل اقدام شوند ویاکه زمینه کشتاررا برای
این نیروهای متجا وز شا هنشاهی مساعد ساخته ا یم وبه این ترتیب به چه فرجا م ویا
درنها یت آن گوگل  ،فیس بوک  ،مایکروسا فت چسا ن بکار خود ادامه میدهند تا در
آیرلیند مشاغلی را تدارک نما یند ؟ درخارج از کشور به چه مقدار خون زنان وکودکان
ریختا نده شده ا ست ؟ ما زمینه پرواز نیروهای ایاالت متحده امریکا  /نا تو را که
از طریق فرودگاه شا نون صورت میگیرد مساعد ساخته ایم ؟ تا حا ل با این عمل
خود چند کشور را نابود کرده ایم ؟ بنا بر این من ازمردم آ یرلند میخواهم بپرسم که
آیا همچو اعمال منا سب به حال شما ا ست ویاکه این وضع چگونه بحا ل مشما تطابق
میکند ؟
 من به عراق  ،ا فغا نستا ن  ،فلسطین و سوریه سفر کرده ام و شاهد ویرانی و ویرانی
ناشی از مداخله نظا می در این کشورها بوده ام .من معتقدم وقت آن است که نظامیگری
را باید از بین ببریم ومشکالت خود را از طریق قوانین بین المللی  ،میانجیگری  ،گفتگو
و مذاکره حل کنیم .به عنوان یک کشور ظاهر ًا بی طرف  ،مهم ا ست که دولت ایرلند
اطمینا ن داشته با شد که فرودگاه شا نون برای اهداف غیرنظامی مورد استفاده قرار می
گیرد و برای تسهیل مشاغل نظامی  ،تهاجمات  ،ضرب و شتم و اهداف جنگی در ایاالت
متحده مورد استفاده قرار نمی گیرد .مردم ایرلند به شد ت از بی طرفی حما یت می کنند
امابا استفاده ازفرودگاه شانون توسط ارتش آمریكا این خواست مردم آیرلیند نفی می شود
قابل تذکر است که ایرلند و مردم ایرلند در سراسر جهان بسیار مورد عالقه و احترام
هستند وبه عنوان کشوری دیده می شود که در توسعه بسیاری از کشورها به ویژه از طریق
آموزش  ،مراقبت های بهداشتی  ،هنر و موسیقی سهم بسزایی داشته است .با این حا ل  ،این
تاریخ توسط اسکان دولت در اسکا ن ارتش ایاالت متحده در فرودگاه شا نون و همچنین با
مشارکت آن در نیروهای تحت رهبری نا تو مانند ( ISAFنیروی کمک بین المللی امنیت در
افغا نستا ن) در معرض خطر ا ست.
بی طرفی ایرلند آن را در موقعیت مهمی قرار می دهد و از تجربه خود در زمینه ایجاد
صلح و حل و فصل منا قشه در خا نه ناشی می شود  ،این امر می تواند یک واسطه گر در
خلع سالح عمومی و کا مل و حل منا قشات  ،در سا یر کشورها یی با شد که گرفتا ر فاجعه
خشونت و جنگ هستند( .این امر همچنین نقش مهمی در حمایت از توافق نامه جا مع خوب
و کمک به احیای پارلمان استورمونت در شما ل ایرلند دارد).

من برای آینده بسیا ر امیدوار هستم زیرا معتقدم اگر بتوانیم نظامی گرائی را در کلیت آن
به عنوان انحراف  /اختالل عملکردی که در تاریخ بشر دارد رد کنیم وهمه ما که مهم نیست
در چه حوزه ای از تغییر کار می کنیم  ،می توانیم متحد و توافق کنیم که می خواهیم .برای
دید ن یک د نیای غیر مسلح باهم باشیم  .ما میتوانیم این کار را با کمک یکدیگر انجام دهیم.
بیا د بیاوریم در تاریخ بشریت  ،مردم برده داری  ،دزدی دریا یی را از بین بردند  ،ما می
توانیم نظا میگری و جنگ را از بین ببریم و این راههای وحشیا نه را به گرد و غبار تاریخ
منتقل کنیم.
و سرانجام اجازه دهید ما به برخی از قهرمانان دوران خود بپردازیم .جولیان آسانژ ،
چلسی منینگ  ،ادوارد اسنودن  ،به ذ کر چند مورد می پردازیم .جولیان آسا نژ هم اکنون
به دلیل نقش وی به عنوان نا شر و نویسنده مورد آزار و اذ یت مقا ما ت انگلیس ا ست.
روزنا مه نگاری ژولیان در معرض افشای جنایات دولت در طول جنگ عراق و افغانستان
جا ن بسیاری از مردم را نجات داده ا ست  ،اما او را برای آزادی خود ش و شا ید زند گی
خودش هزینه کرده ا ست .وی در زندان انگلیس از لحا ظ روحی و روانی شکنجه می شود
و با استرداد به ایاالت متحده برای روبرو شدن با یک هیئت منصفه  ،به سادگی با انجام کار
خود به عنوان یک روزنامه نگار  ،حقیقت را در معرض خطر قرار می دهد .بگذارید تمام
تالش خود را انجام دهیم تا بتوانیم برای آزادی او تالش کنیم و خواستار آن هستیم که او به
ایاالت متحده منتقل نشود .پد ر جولیان پس از مراجعه به پسرش در بیما رستان در زندان
گفت " ،آنها پسر من را می کشند" .لطفا از خود بپرسید  ،برای کمک به جولیا ن بخا طر
آزادی اش می توانید کاری را انجام دهید؟
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مایراد مگوایر

ایرلند شما لی 6791 ،

بعد از اینکه سه فرزند خواهرش در جریان خشونت بین کاتولیک ها و پروتستان ها در
ایرلند شمالی کشته شد ند  ،مایرداد مگوایرتظاهرات گسترده ای ترتیب دادو اقدامات دیگری
را انجام داد وخواستار پایان خشونت آمیز درگیری نبود .همراه با بتی ویلیامز  ،او بنیانگذار
بنیانگذاران صلح ا ست و این دو زن در سا ل  0201برنده ی جایزه صلح نوبل شدند .او از
آن زمان عمر خود را به عنوان شاهد ظلم و ستم و ایستادن در همبستگی با مردم درگیری ،
به دست آورد .از جمله بیشتر در سوریه
آنها در کنار هم  ،مردم صلح را بنیان نها د ند  ،حرکتی که برای ایجاد جامعه ای عادالنه و
صلح آمیز در ایرلند شمالی متعهد است .آنها هر هفته  ،به مدت شش ماه  ،اجتماعات صلح
را در سراسر ایرلند و بریتانیا ترتیب می دادند .در این هزاران نفر  -عمدتاً زنان  ،در این
افراد حضور داشتند  ،و در این مدت  ٪07میزان خشونت کاهش یافته است .در حال حاضر
میرداد به عنوان رئیس جمهور افتخاری فعالیت می کند.
از زمان دریافت این جایزه  ،مایراد زندگی خود را به ترویج صلح  ،چه در ایرلند شمالی و
چه در سراسر جهان اختصاص داده ا ست .او با همکاری با گروه های جامعه در سراسر
ایرلند شما لی  ،رهبران سیاسی و کلیساها  ،تالش کرده است تا گفتگو  ،خشونت و برابری
بین جوامع عمیقاً تقسیم شده را ترویج کند.
فارغ التحصیل دانشکده اکومنیک ایرلندی  Maguire ،با سازمان های بین کلیسایی و بین
ادیا ن کار می کند و مشا ور شورای بین المللی صلح ا ست  .او حا می دانشکده الهیات
متدیست و شورای آموزش و پرورش یکپارچه ایرلند شمالی است .او همچنین نویسنده کتاب
چشم انداز صلح :ایمان و امید در ایرلند شما لی است.
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