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  Thierry Meyssan - تی يری ميسان

  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٢ اکتوبر ٢٠

  تحليل سخنرانی فرانسوآ ھوالند در سازمان ملل متحد
  

  

  

  

 به او گوش کنيم و بيانيه اش را در تريبون سازمان ملل متحد مورد بررسی و :فرانسوآ ھوالند را جدی بگيريم 

ی بسيار پر اھميت بين ئکه او برای اعالم آن در گردھمآ» پيغام فرانسه«در نتيجه بايد بپرسيم . تحليل قرار دھيم

  المللی حضور يافته، کدام است؟

  ٢٠١٢بر و اکت۴)/سوريه(دمشق/شبکۀ ولتر

  ٢٠١٢ اکتبر ١٨/پاريس/ترجمه توسط حميد محوی/رزهگاھنامۀ ھنر و مبا

  

رئيس جمھور جديد .  عمومی سازمان ملل متحد بودندجلسۀ منتظر نخستين بيانيۀ فرانسوآ ھوالند در نتمام نمايندگا

  .فرانسه مستقيما جامعۀ بين الملل را مخاطب قرار داد تا راھکارھايش را برای پيشگيری از منازعات مطرح سازد

تھيه شده بود، و با دقت تمام نيز توسط آقای ) ١(پل اورتيز- ه با دقت تمام به مديريت و مشاورت ديپلماتيک ژانبياني

  . سيالی را در تريبون عرضه کندتا خواندنھوالند تمرين شده بود 
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ايش رئيس جمھور در زمينه ھای متنوع موضعگيری ھ: نتيجۀ اين نمايش به شکل خاصی نااميد کننده بود ! افسوس

ھر يک از موضع گيری ھا به منافع . را مطرح کرد ولی بی آن که قادر باشد دليل و برھان منسجمی عرضه کند

  . در بطن دولت پاسخ می گفت، ولی در مجموع کليت نامنسجمی را عرضه کردئیبخشی از البی ھا يا جريان ھا

يم از رئيس جمھور به عنوان پاسدار فراسوی اين آماتوريسم سياسی،  شوک آور ترين موضوعی که می توانست

 بود که سياه روی سفيد در ديباچۀ قانون ١٧٨٩نھادھای کشور بشنويم، فلج ساختن اعالميۀ حقوق بشر و شھروندی 

  .اساسی حک شده است

به فراموشی سپرد، و حق مردم فلسطين برای » حقوق طبيعی و خدشه ناپذير«او موضوع مالکيت را به عنوان 

  . را نفی کرد،وياروئی با ستمی که بر آنھا روا داشته می شودمقاومت در ر

  :گوش کنيم، ببينيم و تحليل کنيم 

http://www.youtube.com/watch?v=LYfe9VicdX0&feature=player_embedded 

  

  سوآ ھوالند  در سازمان ملل متحدمتن سخنرانی فران

  و

  توضيحات تی يری ميسان

  

امسال رئيس .  ھای عمومی ساالنه در سازمان ملل متحد با بحث سياسی عمومی آغاز می شودجلسهھر يک از 

سخنرانی او در . جمھور فرانسه، به شکلی که خود او می گويد، برای اعالم پيغام فرانسه حضور به ھم رسانده است

در اينجا می خواھيم چند . ھای فرانسوی به شکل مختصر منتشر شد، ولی بی آن که به عمق بيانيۀ او بپردازندرسانه 

چنين کاری به ما اجازه خواھد که بينش او را در زمينۀ . دقيقه ای به پيغام فرانسوآ ھوالند گوش کنيم و آن را بفھميم

  .انسه در جھان آگاھی يابيمسياست بين المللی مورد بررسی قرار دھيم و به نقش فر

  

آقای رئيس، آقای دبير کل، خانم ھا و آقايان نمايندگان کشوری، برای نخستين بار است که از اين  :فرانسوآ ھوالند 

اين کار را با احساس انجام می دھم، زيرا به نقش سازمان ملل . تريبون سازمان ملل متحد را مخاطب  قرار می دھم

وليت انجام می ؤاين کار را در عين حال با مس. ستی کنم و نقشی که برای تاريخ ما داشته امتحد برای جھان فکر م

  .دھم، زيرا فرانسه عضو ثابت شورای امنيت بوده و درنتيجه وظايفی به عھده دارد

 او خود را به. اين نشان يا وجه مشخصۀ فرانسوا ھوالند در زمينۀ ارتباطات سياسی است :توضيح تی يری ميسان 

عنوان رئيس جمھوری عادی ، فردی عادی معرفی می کند، و در ھر يک از جمالتش توضيح می دھد که چه 

در نتيجه اين مقدمه ارتباطی به جمع حاضر ندارد، ولی بی گمان او . احساسی دارد و در حال انجام چه کاری ھست

  .به تماشاگران تلويزيون فرانسه فکر می کند

  

م که از اين تريبون، ارزش ھائی را که به ھيچ ملتی تعلق ندارد، و در مالکيت ھيچ قاره ای آمده ا :فرانسوآ ھوالند 

نيست، و در انحصار ھيچ بخش خاصی  از جامعه نيست يادآوری کنم، به اين جا آمده ام که به نام ارزش ھای جھان 
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انی تعلق دارد، ھر کجا که زندگی شمولی حرف بزنم که فرانسه ھمواره از آن دفاع کرده است، حقوقی که به ھر انس

  .می کند، آزادی، امنيت، مقاومت در روياروئی با ستم

 ١٧٨٩رئيس جمھور به اعالميۀ حقوق بشر . اينجا موضوع خيلی مھمی مطرح می شود :توضيح تی يری ميسان 

حق خدشه ناپذير ياد اشاره می کند، يعنی اعالميه ای که در ديباچۀ قانون اساسی فعلی جای گرفته است، او از سه 

، در مورد امنيت، بايد دانست که در اينجا مفھومش صلح »آزادی، امنيت، و مقاومت در مقابله با ستم«می کند 

چرا؟ رئيس جمھور فرانسوآ . ولی فراموش می کند که از چھارمين حق حرف بزند، يعنی مالکيت. داخلی است

 است، زيرا که به عنوان سوسياليست وارث بحث و جدل ديرينه  دچار مشکلھوالند در رابطه با اين موضوع اساساً 

ولی با حذف کامل چنين موضوعی، نشان می دھد که از . بين موضوع مالکيت خصوصی و مالکيت فردی می باشد

عکس، بر اين باور بودند که تا وقتی که فرد ه انقالبيان فرانسوی، ب. ديدگاه او مالکيت جزء حقوق جھانشمول نيست

 مسکن و ابزار کار خود نباشد، نمی تواند کامال از آزادی ھايش بھره ببرد، و به ھمين علت تقسيم اراضی مالک

نظر می رسد، فرانسوآ ھوالند ه اين تناقض بزرگی ب. مھمی را برای پاسخگوئی به چنين امری تحقق بخشيدند

  .دسوسياليست است ولی حق مالکيت را تنھا برای ثروتمندان بازشناسی می کن

  

در جھان ما اين ارزش ھا و حقوق در خيلی از موارد غالبا زيرپا گذاشته می شود، به ويژه از اين  :فرانسوآ ھوالند 

رو ھستيم، که ما بايد آن را رو در رو نگاه کنيم، نخستين تھديد فناتيسم است که ه جھت که ما با سه تھديد بزرگ روب

شته مواردی از اين دست را ديديم، دومين تھديد اقتصاد جھانی خشونت را گسترش می دھد، در اين روزھای گذ

سومين تھديد، اختالل در . است، که دچار بحران شده و عالوه بر اين به نابرابری ھای تحمل ناپذيری دامن زده است

  .نظم آب و ھوائی می باشد که ادامۀ حيات کرۀ ما را به مخاطره انداخته است

ل آب و ھوائی که ادامۀ حيات کرۀ ما را به مخاطره انداخته است، اين موضوع را اختال :توضيح تی يری ميسان 

ولی تنھا بايد . کنار می گذارم، چون که ھيچ مفھومی ندارد، ولی به شکل خيلی زيبائی بيان شده و گوش نواز است

کينی می کند رابطه توجه داشته باشيم که رئيس جمھوری بين حقوقی که برشمرده و تھديداتی که روی دوش ما سن

با اين وجود، فقط بايد رابطۀ منطقی آن را برای ما توضيح دھد، چگونه و تحت چه شرايطی . ای ايجاد می کند

  اختالل آب و ھوائی برای آزادی، امنيت و مقاومت در روياروئی با ستم به عنوان تھديد مطرح می باشد؟

  

 بود که چنين مشکالتی را برطرف سازد، و به شکل جمعی به عھدۀ سازمان ملل متحد خواھد :فرانسوآ ھوالند 

قدرتمند، . عادالنه زيرا بدون عدالت، قدرت کور است. جو کند و برای آن راه حل ھای عادالنه و قدرتمند جست

  .زيرا بدون قدرت، عدالت ناتوان خواھد بود

ولی در آغاز رئيس جمھور از ... فرمول زيبائی به نظر می رسد، قدرت، عدالت و غيره :توضيح تی يری ميسان 

حل مناسب و مؤثر برای ھای در نتيجه  بايد راه . پاسخ ھای عادالنه و قدرتمند برای مشکالت عصر حاضر ياد کرد

عادالنه زيرا بدون عدالت قدرت کور است و قدرتمند، زيرا «حل اين مشکالت را پيدا کرد، و ناگھان می گويد 

عدالتی که او در اينجا از آن ياد . ولی دراين جا يک موضوع ديگر مطرح می شود» ...عدالت بدون قدرت ناتوان

در نتيجه بايد بپرسيم . می کند، يک عدالت کيفری و نيروئی ھم که مطرح شده، نيروی فشار برای اجرای حکم است

ئنا چنين که آيا از طريق قضاوت و محکوميت در دادگاه است که بايد به حل مشکالت مطروحه پرداخت، مطم

  .نيست
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 به اينجا آمده ام تا اعالم کنم که تا چه اندازه فرانسه به سازمان ملل متحد اعتماد دارد، در اين سال :فرانسوآ ھوالند 

ھای گذشته، ما قادر بوديم، به ھمکاری يکديگر به منازعات مرگبار خاتمه دھيم، و از منازعات پيشگيری کنيم، ولی 

 کاله آبی را بسيج کرديم که به نام سازمان ملل متحد عمل کند، در عين حال به دليل ١٠٠٠٠٠ که ما یدر عين حال

انشعاب و موانع نھادھای خودمان، و به دليل انفعال، سازمان ملل متحد قادر به جلوگيری از جنگ، خشونت و پايمان 

اگر می .  آگاھی شما برسانمدر نتيجه به نام فرانسه می خواھم نتيجه گيری ام را به. کردن حقوق ملت ھا نيست

  .وليت ھايمان را به عھده گيريمؤنيم، به عھدۀ ما خواھد بود که مسخواھيم در جھان امن تری زندگی ک

 ١٨٠ ئیدر اينجا از توضيح واضحات فراسوآ ھوالند شگفت زده می شويم، گردھمآ :توضيحات تی يری ميسان 

وليت اوضاع بھتر خواھد شد، نيازی نبود که آدم رئيس جمھور ؤل مسه آنھا اعالم کنيم که با قبوکشور برای اين که ب

  . کشور خطاب کند١٨٠فرانسه باشد تا چنين موضوعی را در تريبون سازمان ملل متحد به 

  

 بايد از اصالحات سازمان خودمان، سازمان ملل متحد شروع کنيم، شورای امنيت بايد به ءابتدا :فرانسوآ ھوالند 

ت جھان امروز را منعکس کند، به ھمين علت، يک بار ديگر می گويم که فرانسه از در خواست شکل بھتری واقعي

لمان، برزيل، ھند، ژاپن فرموله شده است، پشتيبانی می کند، و در عين حال از حضور فزايندۀ اگسترش که توسط 

  .فريقا نيز به عنوان اعضای دائمی حمايت می کندا

رابطۀ منطقی بين پيشنھاداتی که مطرح شده و دياگنوستيکی که در آغاز برشمرده در اينجا، ھيچ  :م .توضيحات ت

البته گسترش شورای امنيت، برای اعتبار و حقانيت بيشتر آن ضروری خواھد بود، ولی . شد ديده نمی شود

ضای دائمی در نتيجه افزايش اع. دياگنوستيکی که پيش از اين مطرح کرده بود، حاکی از انشعاب و نبود قدرت است

به . در واقع راه حل در جای ديگری است. جز افزايش انشعاب، انفعال و نبود قدرته شورای امنيت کاری نمی کند ب

عنوان مثال، راه حل در پيشنھاد ايران است، که می گويد شورای امنيت بايد تحت نظارت مجمع عمومی قرارگيرد، 

. نيم، که قوۀ اجرائی تحت نظارت و کنترل قوۀ قضائی قرارداردبه ھمان شکلی که در ھر دموکراسی می توانيم ببي

  .ولی در اين مورد قدرت ھای بزرگ چيزی نمی خواھند بشنوند

  

 عضو شورای امنيت، بھره مندی از امتياز خاصی به نام تاريخ نيست، و پاسخ گوئی به بلند :فرانسوآ ھوالند 

 شورای امنيت يعنی تعھد به عمل برای تضمين صلح در عضو. پروازی مرتبط به قدرت اقتصادی نيز نمی باشد

  .جھان

با اين وجود، پنج عضو دائمی شورای » امتياز خاصی به نام تاريخ نيست«خوب گوش کنيد،  :م .توضيحات ت

امنيت اين امتياز را در اختيار دارند، و نفی بلند پروازی اقتصادی، نيز کامال بی مورد است، زيرا درخواست 

. لمان برای عضويت در شورای امنيت مشخصا به دليل گسترش اقتصادی صورت گرفته استاد، برزيل، ، ھنجاپان

اين حرف به سادگی، به اين معنا است که آنھائی که به شورای امنيت می آيند، » تعھد به عمل برای تضمين صلح«

ندگان کشورھای نامزد برای عضويت دائم اگر به بيانيه ھای نماي.  بايد در کنار اياالت متحده صف آرائی کنندکامالً 

در شورای امنيت گوش کنيد، می شنويد که دائما می گويند ما شاگردان خوبی ھستيم و از خطوطی که اياالت متحده 

  . ترسيم کرده دفاع خواھيم کرد
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فوريت . تی وجود داردزيرا فوري.  اقدام کنيمما بايد با ھم دست به اقدام می زنيم، ولی بايد فوراً  :فرانسوآ ھوالند 

  .اّول، سوريه نام دارد

به ھيچ عنوان نمی خواھم . چرا سوريه؟ فراسوآ ھوالند، اين موضوع را ھرگز توضيح نخواھد داد :م .توضيحات ت

وضعيت سوريه را نازل ارزيابی کنم، بلکه تنھا می خواھم يادآوری کنم که کشورھای ديگری نيز ھستند که در 

می برند و می خواھند که به آنھا نيز توجه شود، به عنوان مثال، خونبارترين جنگ در سطح وضعيت وخيمی به سر 

 ١٠٠٠٠٠جھانی، در سوريه نيست، بلکه در مکزيک به وقوع پيوسته، يعنی جنگ مواد مخدر، طی پنج سال گذشته 

مال متفاوت بوده، روشن است که وضعيت جغرافيای ستراتژيک سوريه و مکزيک کا. قربانی بر جای گذاشته است

  .و آن چه در مکزيک روی می دھد با قوانين بازی اياالت متحده پيش می رود ولی در مورد سوريه چنين نيست

  

گردھمآئی سازمان ملل متحد، چندين بار کشتارھائی را که توسط رژيم سوريه صورت گرفته،  :فرانسوآ ھوالند 

  ! تی محاکمه شوندوالن چنين جناياؤده است، بخواھيد که مس کرءافشا

می در اينجا جھشی را می بينيم که جعل واقعيات را تسھيل می سازد، درست است که مجمع عمو :م .توضيحات ت

ولی . وليت دولت سوريه را در کشتارھائی که به وقوع پيوسته يادآور شده استؤقطعنامه ای را صادر کرده و مس

وليت دولت سوريه ؤکه عدالت برقرار شود، تنھا به مسرد وقتی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخواست ک

و امروز می دانيم که . محدود نمی شود، بلکه در رابطه با تمام عناصری بوده است که دست به چنين جناياتی زده اند

  .کشتارھا غالبا توسط گروه ھای مسلح صورت گرفته است

  

 ماه گذشته، چند قربانی ١٨ قربانی طی ٣٠٠٠٠. امه داردولی وضعيت فالکت مردم ھم چنان اد...:فرانسوآ ھوالند 

  ديگر ضروری خواھد بود که ما را به واکنش وادارد؟

چند قربانی ديگر ضروری خواھد « .ی برای تريبون استحرفی واقعا برھان بسيار نامناسبچنين  :م .توضيحات ت

تباطی به تعداد قربانيان ندارد، پرسش اين است ، در واقع موضوع به ھيچ عنوان ار».بود که ما را به واکنش وادارد

که چه کسی حقوق بين الملل را نقض می کند، و چگونه می توان اعتبار حقوق بين المللی را تضمين کرد؟ در اينجا 

المت سؤال در اينجا موضعگيری قدرت ھای بزرگ است که زير ع. باز با پرسشی کيفی روبرو ھستيم و نه کّمی

  . وليت رژيم دمشق منحصر نخواھد بودؤ به مسمی رود، و موضوع

  

چگونه می توانيم اين انفعال سازمان ملل متحد را بپذيريم؟ من مطمئن ھستم که رژيم سوريه ھرگز  :فرانسوآ ھوالند 

  . اين دولت آينده ای بين ما ندارد. جائی در سازمان ملل متحد نخواھد داشت

لل متحد است، و گفتن اين حرف که يک نفر جائی ندارد، در  عکس سوريه عضو سازمان مهب :م .توضيحات ت

  .وليتی می باشدؤنظر می رسد، و حاکی از بی مسه حالی که عضو سازمان ملل متحد است، موضوع بسيار مھمی ب

  

 نوين، از زمانی که ۀبه ھمين علت به نام فرانسه، تصميم گرفتم دولت موقت و نمايندۀ سوري :فرانسوآ ھوالند 

  ...شودتشکيل 

نمی فھمم، اين حرف چيست؟ دولت موقت و نمايندۀ سوريه؟ چگونه می توانيم پی ببريم که دولتی  :م .توضيحات ت

نظر می رسد که نظر ه واقعا نمايندۀ مردم است؟ آيا نظر مردم سوريه را در اين مورد پرسيده اند؟ ولی اين گونه ب
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 به آرای عمومی مراجعه کردند، نه اين که دولت فعلی انباشته از آنھا را پرسيده اند، و سه بار طی ماه ھای گذشته،

سه بار به آرای عمومی مراجعه شده و . فرشتۀ آسمانی است، ولی در حال حاضر تنھا دولت قانونی سوريه است

 سه آن چه فرانسوآ ھوالند به آن اشاره دارد، توافقی است بين . مردم رئيس جمھور بشاراالسد را انتخاب کرده اند

يک، شورای ملی سوريه که در پاريس مستقر شده، و توسط فرانسه و . گروه که در خارج از سوريه به سر می برند

مجموعه ای از کميته ھای کمابيش مستقل، وسپس يک شورای انقالبی که در قاھره مستقر . قطر تأمين مالی می شود

 پشتيبانی اياالت متحده سعی می کند دولت موقت را فرانسه به. شده و توسط عربستان سعودی تأمين مالی می شود

  .تشکيل دھد

  

  ...و اين دولت بايد تضمين بدھد ھر قومی در سوريه بتواند در امنيت در کشورش زندگی کند :فرانسوآ ھوالند 

م به ياد داشته باشيم که اين دولت موقت نه تنھا فاقد ھرگونه صالحيت و نمايندگی از سوی مرد :م .توضيحات ت

 عکس برای مردم سوريه تھديد به هسوريه است، بلکه متشکل از افرادی است که چندان قابل معاشرت نيستند، و ب

مشار می آيند، در نتيجه، وقتی که آنھا به قدرت رسيدند بايد از اين دولت ضمانت خواست که به قتل عام بخشی از 

گوش کنيم تا پی ... ، شيخ"ارتش آزاد سوريه"ی و مذھبی مردم اقدام نخواھد کرد، تنھا کافی است که به رھبر معنو

بايد يادآوری کنم که ...ببريم که اين دولت موقت اگر به قدرت برسد، دست به قتل عام عظيمی خواھد زد، زيرا 

  ».مسيحيان در بيروت، علوی ھا در قبر«:  چنين است "ارتش آزاد سوريه"شعار اصلی 

  

از سازمان ملل متحد می خواھم که از ھم اکنون، به ھر گونه درخواست کمکی از بی فوت وقت،  :فرانسوآ ھوالند 

سوی مردم سوريه پاسخ گفته شود، و به ويژه مناطق آزاد شده حفاظت شود، و کمک ھای بشردوستانه در اختيار 

  .پناھندگان قرار گيرد

ست؟ روی نقشه می توانيم قطعات اين داستان مناطق آزاد شده کدام است؟ مناطق آزاد شده چي :م .توضيحات ت

آن چه فرانسوآ ھوالند درخواست می کند، اين .  است"ارتش آزاد سوريه"مختلفی را در سوريه ببينيم که تحت کنترل 

نه کم و نه بيش، او مشخصا . است که اين مناطق تحت پوشش قانونی و قيوميت سازمان ملل متحد قرار گيرد

دآوری می کنم که فرانسه بين دو جنگ جھانی از سوی جامعۀ بين الملل مجوزی يا. خواھان باززائی استعمار است

عالوه . در اينجا شاھد بازگشت دوران استعمار ھستيم. دريافت کرده بود که اين منطقه را به مستعمرۀ خود تبديل کند

 بايد به عنوان منطقۀ آزاد بر اين بايد از ايشان بپرسيم که آيا مناطق جوالن که ھم اکنون تحت اشغال اسرائيل است،

  تلقی شود؟

  

 روی در مورد رھبران دمشق، بايد بدانند که جامعۀ بين الملل منفعل باقی نخواھد ماند، اگر از :فرانسوآ ھوالند 

  .يميائی استفاده کنندکبخت بد اين رھبران از سالح 

يميائی استفاده می کنند، واکنش ک که از سالح  در مقابله با کسانی بين المللۀالبته که اميدواريم جامع :م .توضيحات ت

ولی چرا به طريق اولی به سوريه اشاره می کند و نه کشور ديگری؟ روشن است که در اينجا با توجه به . نشان دھد

حرفھای رئيس جمھور، با اردوی تبليغاتی سروکار داريم، ھمانطور که در مورد عراق ديديم، وقتی می خواستند 

ز منطقۀ جنگ، جائی که عراق  کنند، به ياد داريد که طی دوران جنگ ايران و عراق، جريان باد اعراق را تسخير

نه در ھمان موقع، بلکه  . يميائی به کار برده بود، گاز را به محل ديگری در نزديکی منطقۀ جنگی منتقل کردکسالح 
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يميائی کمتھم کردند که او عمدا از سالح  سال ھا بعد، وقتی که می خواستند به عراق حمله کنند، صدام حسين  را

امروز نيز از . برای کشتار مردم خودش استفاده کرده است، و از او منفورترين مستبدان را چھره پردازی کردند

يميائی در اختيار داشته باشد، مفھومش اين است که ک به اين معنا که اگر سوريه سالح .ھمين ترفند استفاده می کنند

  .م خودش را با اين سالح قتل عام کندمی خواھد مرد

  

فوريت ديگر، مبارزه عليه مھمترين تھديدات است، که روی ثبات جھان سنگينی می کند، می  :فرانسوآ ھوالند 

طی سال ھا  ايران درخواست ھای جامعۀ بين الملل را نديده گرفته و از . ی بگويمئخواھم از گسترش سالح ھسته 

اتمی سرپيچی کرده، و به تعھداتش عمل نکرده، و به قطعنامۀ شورای امنيت نيز احترام کنترل آژانس بين المللی 

من نيز می خواستم که مذاکرات با شفافيت برگزار شود، و مراحلی مشخص  گردد، در اين مورد نيز . نگذاشته است

منيت منطقه می شود، و ما در فرانسه اين انحراف را نمی پذيرد که موجب به خطر افتادن  ا. مذاکره به نتيجه نرسيد

  .عين حال می دانيم که صلح جھانی را نيز به خطر می اندازد

در حال حاضر ھيچ مدرکی که دال بر وجود برنامۀ گسترش سالح اتمی در ايران باشد، وجود  :م .توضيحات ت 

لمللی اتمی بوده، و اين از سوی ديگر ايران کشوری است که بيش از ھمه تحت کنترل و بازرسی آژانس بين ا. ندارد

عالوه بر اين، اين اتھامات جدی نيست، . آژانس ھيچ مدرکی که دال بر وجود چنين تمايالتی باشد پيدا نکرده است

 اگر زيرا می دانيم که فعاليت ھای اتمی ايران به شکل گسترده به ھمکاری مھندسين روسی انجام می گيرد، و طبيعتاً 

دف نظامی در کار بوده باشد روس ھا پيش از ھمه به آن پی خواھند برد، و اتھامات موردی وجود داشته باشد، و ھ

 بمب اتمی را با اعتقادات مذھبی اش در تضاد "امام خمينی"از سوی ديگر ھمه می دانيم که . بی پايه و اساس است

که کشورش را از ساخت   فتوائی در اين مورد صادر کرده است، "آيت هللا خامنه ای"می دانسته، و جانشين او، 

در اين جا . چنين سالحی را نيز ممنوع اعالم کرده استده از سالح اتمی منع می کند، و ذخيره سازی و طبيعتا استفا

ما با اتھامات رايگان سروکار داريم، که عين شيوه ای را به کار می بندد که روی دولت ديگری که در ھمين منطقه 

يعنی دولتی که تمام موازين عدم گسترش سالح اتمی را نقض کرده .  استتار می کشددارای سالح اتمی می باشد پردۀ

اين بيانيه در عين حال شگرد خاصی را به کار می برد که تعھدات کشورھای دارنده را . است، يعنی دولت اسرائيل

سالح اتمی نيستند، نبايد  که دارای ئیاساس معاھدۀ بين المللی منع گسترش می گويد که کشورھا. نيز منتفی می سازد

و از آغاز امضای منشور . سالح اتمی بسازند، و کشورھای دارنده نيز بايد سالح ھای اتمی خود را از بين ببرند

  . عدم گسترش سالح اتمی، قدرت ھای دارنده به تعھدات خود عمل نکرده اند

  

ه مجازات ھای جديدی را در نظر بگيريم، نه می خواھم در اين جا اعالم کنم، که من آماده ام ک :فرانسوآ ھوالند 

م که اکنون بس است، بايد دور مذاکرات ئيبرای تنبيه ملت بزرگ ايران، ولی به اين ھدف که به رھبران ايران بگو

  .جديدی را آغاز کنيم،  پيش از آن که دير شده باشد 

در نتيجه آن چه را که . ين الملل استاير حقوق بغجانبه، من مجازات به شکل يک ييتع :توضيحات تی يری ميسان 

اتحاديۀ اروپا و اياالت متحده انجام می دھند، در واقع نقض حقوق بين المللی نام دارد، و ھمان گونه که نمايندۀ 

به اين شکل نه می توانيم از منازعات جلوگيری کنيم و نه اقتدار : روسيه، کمی بعد، در بيانيۀ خودش اظھار داشت 

 عکس، جای شگفتی است که فرانسوآ ھوالند می خواھد مجازات عليه هب. مئيۀ بين الملل را تقويت نمانھادھای جامع

ايران را افزايش دھد، در حالی مجازات ھا بی تأثير است، و ايران را وامی دارد که از ھمکاران سنتی اش فاصله 
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عالوه بر اين، تحريمات به ضرر اقتصاد . گيرد و با ھمکاران جديد، و مسلما با چين و روسيه وارد معامله شود

پژو نمونۀ بارزی است که با مشکالت اقتصادی مواجه شده، زيرا اين کارخانه را واداشته اند که . فرانسه تمام شده

  .بازار ايران را برای خودش ممنوع کند

  

لۀ اسرائيل و فلسطين است، فرانسه در اين مورد، أمسسومين امر فوری، پيدا کردن راه حل برای  :فرانسوآ ھوالند 

ازد که بايد به ايجاد دو دولت من متعھد می شوم، که از تمام نيرويش استفاده خواھد کرد تا زمينۀ مذاکرات را آماده س

  .ھمه می دانيم که چنين راه حلی تنھا راه حل برای صلح عادالنه و پايدار در اين منطقه است. نجامدبي

 با کثر الف که در اينجا به –روش کوا : مترجم (در اينجا کمی شبيه روش تخيلی و خود تلقينی  :م .تتوضيحات 

ايجاد دو «نظر می رسد، که به ما می گويند ه ب) ٢)(شکل خيلی سريع روش تخيلی و خودتلقينی ترجمه کرده ام

ی بود که در اسلو طرح ريزی شد و اين موضوع توافقنامه ا» دولت تنھا راه تضمين صلح عادالنه و پايدار است

در نتيجه اين طرح کامال کيميای تخيلی بوده و آنھائی که . ديديم که عمل نکرد، و اجرای چنين طرحی ناممکن بود

ھمچنان در پی به عمل آوردن آن ھستند، در واقع می خواھند به جای دولت فلسطينی يک نوع سرزمين تصنعی 

ای آنھا دولت فلسطين مجاز نخواھد بود که سياست خارجی مستقل، نيروی دفاعی ايجاد کنند، به اين معنا که بر

نه، برای راه . به عبارت ديگر دولتی خواھد بود دست نشانده و عروسکی. مستقل و نظام امنيتی مستقل داشته باشد

، يھودی، مسلمان و حل، يک راه حل بيشتر وجود ندارد، که ھمه می دانند، برگزاری رفراندم که تمام مردم فلسطين

مسيحی بايد در آن شرکت کنند، و با ھم بايد برای آيندۀ خودشان تصميم بگيرند، و چنين راه حلی به معنای پايان 

  .نظام آپارتايد خواھد بود

در آغاز بيانيه اش، او اعالميه . ولی شوک آور ترين موضوعی که فرانسوآ ھوالند مطرح می کند، در اينجا نيست

ولی اگر موردی از ظلم و ستم در جھان .  مقاومت در روياروئی با ظلم و ستم را يادآور می شود، و حق١٧٨٩

 سال است که اين مردم از سرزمين ۶٠. وجود داشته باشد، ھمان ظلم و ستمی است که بر فلسطينی ھا روا می دارند

 سوی نھادھای بين المللی نيز نمی خود محروم شده اند، از حقوق خودشان محروم شده اند، و انتظار ھيچ کمکی از

توانند داشته باشند، زيرا ھر بار که موضوع احقاق حقوق فلسطينی ھا مطرح می گردد، پيوسته سيستماتيکمان در 

در نتيجه فلسطينی ھا حق دارند، يا درغير اين صورت وظيفه دارند که در . شورای امنيت با وتو مواجه می شود

ی آقای ھوالند چنين حقی را برای فلسطينی ھا نفی می کند، و به جای بازشناسی چنين ول. مقابل ستم مقاومت کنند

  .حقی، ھمه را به مذاکره دعوت می کند

  

وضعيتی که به دليل اشغال سرزمين شمال مالی توسط گروه ھای تروريست به وقوع پيوسته تحمل  :فرانسوآ ھوالند 

لی که از اين تروريسم رنج می برد، بلکه برای تمام منطقه، و فراتر ناپذير است، قابل قبول نيست، نه تنھا برای ما

  .از منطقه، و تمام مناطقی که می تواند روزی مورد تھاجم تروريسم قرار گيرد

مورد مالی کمی پيچيده است، زيرا کشوری است که به شکل خيلی تصنعی با ترکيبی از جمعيت  :م .توضيحات ت

آن چه امروز مشاھده می کنيم، ورود گروھی است که به سالح . چکی ايجاد شدھای قومی مختلف در سرزمين کو

 رفته بودند، و يکی از ھمين گروه ھا توسط فرانسه مسلح ا برای جنگ به ليبيءھای قابل توجھی مجھز ھستند، و ابتدا

دولت دست نشانده و  را سرنگون کنند، و اگروه ھائی که به فرانسه و ناتو کمک کردند تا جمھوری ليبي. شده بود

 که در اختيار داشتند، سعی ئیسپس اين گروه ھا به ساحل رفتند، و با سالح ھا. عروسکی جديدی را سر کار بياورند
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ما در اينجا با پديدۀ کامال نامنسجی روبرو ھستيم، زيرا فرانسوآ ھوالند . کردند دولت خودشان را به وجود بياورند

از سوی ديگر روشن است . کوب کنند که خود فرانسه آنھا را مسلح کرده استدرخواست می کند که گروھی را سر

که مالی بايد بر تماميت ارضی اش حاکميت پيدا کند، و وقت آن رسيده است که از اين افراد جلوگيری شود، که 

د، اين است در نتيجه پرسشی که در رابطه با اين موضوع مطرح می باش. ھرگز نمی بايستی آنھا را مسلح می کردند

که چرا آن چه در مالی بايد صورت گيرد، در سوريه نبايد صورت گيرد؟ چون که در سوريه نيز وضع به ھمين 

مناطق آزادی که آقای .  و از مناطق ديگری آمده اند و به سوريه حمله کرده انداشکل است، و گروه ھائی از ليبي

در نتيجه بايد بپرسيم که آيا در . وه ھای تروريستی اشغال شدهھوالند يادآور شده، در واقع مناطقی است که توسط گر

رئيس . تمام اين داستان، منطق منسجمی وجود دارد؟ از ديدگاه عقلی ھرگز، ولی البته منطق اقتصادی وجود دارد

جمھور مجبور است بر اساس وضعيت ھای متنوع، مطالب متناقضی را مطرح کند، و به ھمين علت بيانيه اش را 

  .اعتبار می سازدبی 

    

  ...فريقا که من به آنھا درود می فرستم، تصميمات شجاعانه ای گرفته اندااتحاديۀ  :فرانسوآ ھوالند 

فريقای ادر چھار چوب اتحاديۀ . تصميمات شجاعانه يعنی بازگشت قيوميت و دوران استعمار :م .توضيحات ت

يت آن به عھدۀ آالسان واتارا می باشد که توسط نيروھای نظر می رسد، زيرا مديره غربی، حتی خيلی کاريتاتوری ب

  .فرانسوی با اعمال زور در ساحل عاج به قدرت رسيد

  

  آالسان واتارا

               

مقامات مالی ما را مطلع ساخته اند، در نتيجه نبايد وقت را تلف کرد، و فرانسه، در اينجا اعالم  :فرانسوآ ھوالند 

له را حل کنند در أھا اجازه دھد ، که خودشان اين مسفريقائی ااماتی پشتيبانی خواھد کرد که به می کنم، از تمام اقد

چھار چوب قوانين بين المللی با مجوز قاطع شورای امنيت ، بله مالی بايد بر تماميت ارضی اش حاکم شود، و 

  . تروريستھا از منطقۀ ساحل رانده شوند

. ايد از ساحل رانده شود، و مالی حاکميت خود را بر تماميت ارضی اش بازيابد البته که تروريسم ب:م .توضيحات ت

فريقائی ھا حل شود، و در عين حال می خواھد يگان ھای نظامی اولی وقتی می گويد اين موضوع بايد توسط خود 

  .اش را بفرستد، در واقع کمی به مسخره کردن ديگران شباھت دارد

  

قايان، نقش سازمان ملل متحد اين است که به فوريت ھا پاسخ گويد، ولی تنھا فوريت ھا خانم ھا، آ :فرانسوآ ھوالند 

در کنفرانس ريو . نيستند، بلکه بلند پروازی خاصی نيز وجود دارد که بايد ھمۀ ما را تشويق کند، يعنی توسعه
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رسيد، به اعتقاد من ما نظر می ه شرکت کردم، که برای برخی نااميد کننده و برای برخی ديگر اميدوارکننده ب

 اجتماعی، حفاظت از محيط امروز يک برنامه داريم که بايد به رشد اقتصادی، کاھش فقر، امنيت اجتماعی، پيشرفت

 ما قرار ٢٠١۵سال . وليتی که طی زمان به عھده داريمؤمس. است کاری که ما در پيش داريماين . نجامدزيست بي

در اين جا اعالم می کنم که فرانسه آماده است که در تاريخ مقرر . ش داريممالقاتی برای منشور محيط زيست در پي

که ھمۀ ما در من می خواھم زيرا . از مجمع سازمان ملل متحد پيرامون موضوع تحوالت محيط زيستی پذيرائی کند

  .اين زمينه به موفقيت برسيم

 زند، و بعد ناگھان برای توسعه، از بيانيه باز ھم نامنسجم است، زيرا از توسعه حرف می :م .توضيحات ت

  . ولی ھيچ رابطۀ منطقی وجود ندارد...رات محيط زيستی پذيرائی خواھيم کرديينمايندگان کشورھا در مورد تغ

اگر توجه کرده باشيد، آقای رئيس جمھور کمی شبيه نيکال سرکوزی حرف می زند، ديگر به نام فرانسه حرف نمی 

» ... من می خواھم«: فته است، و چون که او می خواھد که ھمه به موفقيت برسند زند، و می گويد که تصميم گر

تنھا او می خواھد، و تنھا نظر او مھم است، و ملت پشت سر او ناپديد می ...مثل کودک بوالھوسی که می خواھد

  .شود

  

دۀ ريو، به فقدان توافق در به موازات اين موضوع، يادآوری می کنم که يکی از وجوه نااميد کنن :فرانسوآ ھوالند 

رابطه با ايجاد سازمانی برای بررسی مسائل محيط زيست بود، ايجاد يک سازمان بزرگ به عنوان ھدف برای 

فريقا قاره ای است که افريقا مستقر خواھد شد، زيرا افرانسه باقی مانده است، ايجاد سازمان برای توسعه، که در 

ر آب و ھوائی مواجه شده است، و اين نماد زيبائی ييشته شده و با خطرات تغمدت زمان طوالنی به حال خود واگذا

  .  خواھد بود که اين سازمان آيندۀ جھانی برای حفاظت محيط زيست را در آنجا بر پا کنيم

مطمئنا اشتباه کالمی فرانسوآ ھوالند را شنيديد، گاھی از آژانس برای توسعه حرف می زند و  :م .توضيحات ت

  . آژانس برای حفظ محيط زيست، در واقع او به ھيچ عنوان نمی داند از چه چيزی حرف می زندگاھی از

  

ولی چون که از توسعه حرف می زنم، می خواھم که واقعيت را به روشنی ببينيم، به ھدف ھزاره  :فرانسوآ ھوالند 

 ھای دولت ھا آگاه ھستند، به ھمين ای نخواھيم رسيد، اگر منابع نوينی وجود نداشته باشد، ھمه از محدوديت بودجه

با اين منابع جديد بودجه . علت از اين تريبون سازمان ملل متحد، منابع مالی تازه و مبتکرانه ای را اعالم می کنم

» يونيتد«می خواھم از .  را برای مبارزه عليه بيماريھا، سيدا، ماالريا در اختيار نھادھايمان خواھيم گذاشتئیھا

در . خاطر ماليات روی بليط ھواپيما داشته است تشکر کنم، اين است راھی که پيش روی ما باز شدهه موفقيتی که ب

از طريق ماليات روی معامالت : نتيجه امروز، می خواھيم دومين مرحله را آغاز کنيم، و من آن را پيشنھاد می کنم 

بتواند به عنوان منبع مالی ...جريان ھای مالیمالی، که چندين کشور اروپائی با آن موافقت کرده اند، به شکلی که 

فرانسه حتی عھده . فرانسه اين ماليات را برقرار ساخته است. برای توسعه و مبارزه عليه موج بيماريھا به کار رود

  .اختصاص داده است...دار يک وظيفۀ ديگری نيز شده است، ده درصد از اين ماليات را به مبارزه عليه بيماريھا

ولی آيا موضوع توسعه تنھا . در اينجا کمی مسائل مخلوط و به شکل ابھام آميزی مطرح شده است :م .تتوضيحات 

له قطعا دارای اھميت زيادی است، ولی تمام مسائل ساختاری را نديده أالی مربوط می شود؟ اين بعد از مسبه امور م

ری مطرح شده، می توانيم درباۀ مفھوم آن و از سوی ديگر، از آن جا که مبارزه عليه بيماری ھای مس. می گيرد

تأمل کنيم، در مورد تأمين مالی بيشتر سازمان بھداشت جھانی، درمورد بيماريھای مسری اخير ديديم، به عنوان 
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می دانيم که شرکت ھای توليدی و ... شاھد نقش مّضر اين سازمان بوديم که مشاور خيلی بدی بود ... مثال گريپ 

 المللی به اندازۀ کافی قدرت مالی در اختيار دارند، و نيازی ندارند که از روی معامالت مالی آزمايشگاه ھای بين

لۀ بھداشت در سطح جھانی، خيلی ساده أدر نتيجه مس. تری را انباشت کنندماليات بگيرند که بتوانند بازھم ثروت بيش

 و مسکن مناسب، چنين مسائلی تنھا به پيش از ھمه دسترسی به آب آشاميدنی، دسترسی به مواد غذائی،. تر است

يک سازمان ختم نمی شود، و پيشنھادات رئيس جمھور چنين مسائلی را برای ما روشن نمی سازد، و عالوه بر اين 

  .به ما نمی گويد که اين پول کجا می رود و چه کسی مديريت آن را به عھده دارد، تحت چه شرايطی و به چه ھدفی

  

امی که برای شما داشتم کدام است؟ کاری کنيم که ماليات در سطح جھانی بتواند در سطح پيغ :فرانسوآ ھوالند 

جھانی از روی معامالت مالی برداشت شود، و محصول آن بتواند در مبارزه عليه بيماريھای مسری مورد استفاده 

  .ھد بودبرای آن چه من آن را جھانی سازی ھمبستگی می نامم، مثال بسيار خوبی خوا. قرار گيرد

به [له را روشن می سازد، و مفھومش اين است که به أتمام مس» جھانی سازی ھمبستگی« :م .توضيحات ت

  !].ساختارھا نبايد دست زد

  

اين است يکی از بھترين نظرياتی که امروز می توانيم مطرح کنيم که جھان قادر به دريافت آن  :فرانسوآ ھوالند 

ل متحد تنھا مبارزه عليه بی ثباتی مالی نيست و يا که توسعه ھدف بزرگ آن باشد، ولی وظيفۀ سازمان مل. خواھد بود

می خواھم به قاچاق مواد مخدر اشاره کنم، . بلکه وظيفۀ سازمان ملل متحد مبارزه عليه تمام اشکال بی ثباتی است

د نيز سازمان ملل متحد، برای عليه قاچاقچيان مواد مخدر، و پيوند ھای آنھا با شبکه ھای تروريستی، در اين مور...

  . گذاردءمبارزه عليه مواد مخدر، بايد دارای طرح ستراتژيک در سطح جھانی باشد و به اجرا

وقتی موضوع مواد مخدر را مطرح می کنيم، در واقع بايد موضوعات مختلفی را از يکديگر  :م .توضيحات ت

صرف کننده ھا و به ويژه موضوع تبھکاری که در تفکيک کنيم و تشخيص دھيم، موضوع بھداشتی در رابطه با م

کشورھای توليد کننده و کشورھائی راه ھای ارتباطاتی به شمار می آيند، امروز برای غربی ھا وقتی از مواد مخدر 

 خيلی نسبی - در غرب –حرف می زنيم، می بينيم که چه خساراتی به بار می آورد، ولی در عين حال در جوامع ما 

لی که از ديدگاه کشورھای توليد کننده، خسارات در حد بسيار بسيار بيشتری مطرح خواھد بود، پيش از در حا. است

 قربانی ١٠٠٠٠٠تکرار می کنم . اين به مورد مکزيک اشاره کردم، که بيش از ھمه طعمۀ جنگ مواد مخدر است

، ھرگز به )در حالت جمع(ردر نتيجه ما وقتی از مادۀ مخدر حرف می زنيم و نه از مواد مخد.  سال۵ظرف 

از سوی ديگر، کامال روشن است که بازار بين المللی مواد مخدر توسط چند دولت . پيچيدگی سيستم پی نخواھيم برد

بزرگ سازماندھی شده و يادآوری می کنم که مھمترين کشور توليد کنندۀ ھروئين در جھان، افغانستان است، و 

  . اياالت متحده می باشدمناطق توليد کننده مشخصا تحت کنترل

  

به ھمين گونه در مورد قاچاق اسلحه که از خطرناکترين تھديدات می باشد، و فرانسه قاطعانه  :فرانسوآ ھوالند 

  .برای حل اين مشکل برای ايجاد منشور بين المللی روی تجارت اسلحه بسيج شده است

، ولی اميدواريم که افراد با خودشان توافق  خيلی خوشوقت ھستيم که چنين چيزی را می شنويم:م .توضيحات ت

. »سالح ھای غير کشنده« فرانسه اصطالح بی بديلی را اختراع کرد، که عبارت است از اخيراً . منطقی داشته باشند

در نتيجه فرانسه اعالم کرد که برای سربازان مزدوری که در سوريه به سر می برند، سالح کشنده صادر نمی کند، 
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چگونه . ا سالح ھای غير کشنده می فرستد، يعنی ابزارھای پيشرفتۀ اطالعاتی، و سيستم ديدبانی شبانهولی برای آنھ

می توانيم چنين تفکيکی را محاسبه کنيم، آيا واقعا اھميت کمتری دارد که به اين افراد امکان ھدف گيری در شب را 

  ی دارد يا تفنگی که زير دوربين است؟دوربين اھميت بيشتر. ندازند دھند که بتوانند آدم کشی راه بيمی

  

. آن چه که سازمان ملل متحد بايد از آن دفاع کند، جھان بينی بر اساس آزادی و حقوق بنيادی است :فرانسوآ ھوالند 

  .عرب نشان دادند، که اين ارزش ھا جھانشمول ھستند) ھای(بھار

  ...، در مصرا روی داد تبريک بگويم، در ليبي معتبر است، می خواھم برای آن چه در تونسو برای تمام کشورھا

بھارھای .  در نتيجه بھار عرب به جمع صرف شده. در اين جا ما در زمينۀ افکار جزمی ھستيم :م .توضيحات ت

ولی چنين بينشی صرفا نظريۀ قدرت ھای امپرياليستی است که . عرب روی آزادی و حقوق بنيادی بنيانگذاری شده

که طی دوسال گذشته در کشورھای عربی به وقوع پيوسته ھمگون معرفی می کنند که را  ئیمنشأ  تمام رويدادھا

  .الزاما به پيروزی دموکراسی و اقتصاد بازار می انجامد

  

درست است که خطر وجود دارد، درست که پيشرفت و پس رفت وجود دارد و خشونت می تواند  :فرانسوا ھوالند 

  .ن ببرددست آورھا و پيشرفت ھا را از بي

، با مستقر ساختن اصول ااو به موضوعی اشاره دارد که پس از فرياد پيروزی در ليبي :توضيحات تی يری ميسان 

گرايان مذھبی در قدرت، پی بردند که نمی توانند وضعيت را کنترل کنند، و برخی از آنھا با يکديگر می جنگند، و 

  .رکت کرده اندبرخی ديگر در به قتل رساندن سفير اياالت متحده ش

  

فرانسه، از نمايندگانی که در اين کشورھا از طريق دموکراتيک انتخاب شده اند پشتيبانی خواھد  :فرانسوآ ھوالند 

کرد، و عليه افراط گرائی، نفرت، خشونت مبارزه خواھد کرد، زيرا خشونت به ھيچ عنوان توجيه پذير نيست، 

  .ھرگز

نظر می رسد، زيرا جنگ برای رئيس جمھور فرانسه ه سفی کمی نازل باز ديدگاه فل :توضيحات تی يری ميسان 

  .برای او خشونت به معنای حرکات فعاالن غير دولتی است. خشونت به حساب نمی آيد

  

فرانسه، می خواھد نمونه باشد، نه برای اين که درس بدھد، بلکه به اين دليل که تاريخ فرانسه  :فرانسوآ ھوالند 

.  و شرافت فرانسه استهنمونه برای دفاع از آزادی ھای بنيادی، اين مبارز. غام اين کشور استچنين بوده است، پي

برای الغای محکوميت به مرگ، برای حقوق زنان برای . به ھمين علت فرانسه به تمام اين مبارزات ادامه خواھد داد

به شمار آورد، بلکه به عنوان بازشناسی برابری، برای تبھکار زدائی ھمجنس گرائی، که نبايد آن را به عنوان جرم 

  .ما برای حفاظت از جان شھروندان به مبارزه ادامه می دھيم. نوعی رويکرد

رو ھستيم، روشن است که ما ه در اين جا ما با زنجيره ای از فراخواست ھای ويژه روب :توضيحات تی يری ميسان 

رئيس جمھور ما را . وانيم از آزادی ھای بنيادی حرف بزنيمولی به اين شکل نمی ت. با تمام اين موارد موافق ھستيم

مشکل مرکزی جھان، مشکل ناھمآھنگی ھای اقتصادی، امپرياليسم و . دارد می روی کف ھای موج دريا نگه

مشابه اشتباھی که حزب سوسياليست . ولی در اين مورد فرانسوآ ھوالند نمی خواھد حرف بزند. استثمار است
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ن در مورد حقوق بين الملل مرتکب شد، از وقتی شروع شد که از موضوعات ساختاری و مسائل فرانسه پيش از اي

  . مرتبط به مبارزۀ طبقاتی فاصله گرفت، تا پشت مسائل اجتماعی موضع بگيرد

  

تمام : د کند ئييادآوری می کنم که اين مجمع سازمان ملل متحد، قادر بود تا يکی از اصول را تأ :فرانسوآ ھوالند 

و اگر دولتی در اين زمينه کوتاھی کند، برما در . ول ھستند که امنيت شھروندانشان را تضمين کنندؤدولت ھا مس

خاک نسپاريم ه اين اصل را ب. سازمان ملل متحد است که امکانات ضروری را، به جای آن دولت، به کار ببنديم

  . زيرا می تواند برای ما مفيد باشد

زيرا می تواند خاک نسپاريم ه اين اصل را ب«: به شکل خيلی زيبائی گفته شده است  :توضيحات تی يری ميسان 

وليت حفاظت از شھروندان، دارای ھمان مفھومی نيست که امروز آقای ھوالند آن ؤدرواقع مس. »برای ما مفيد باشد

ار بگيرد، و يا در موضوع اين بود که، در برخی موارد چنانکه  دولتی در حال فروپاشی قر. را تعريف می کند

در نتيجه، در چنين وضعيتی، سازمان ملل متحد . وضعيتی باشد که نتواند به نيازھای اوليه شھروندان پاسخ گويد

 می تواند برای او مفيد - ولی برداشت آقای ھوالند کامال متفاوت است . مداخله می کند تا فقدان دولت را جبران کند

حمله کنند، چنين بھانه ای به آنھا اجازه می دھد که مداخله کنند، و آن را مداخلۀ  وقتی می خواھند به دولتی –باشد 

  . جز نامی مدرن برای استعماره بشردوستانه  بنامند، در واقع چيزی نيست ب

  

به ويژه به حوادثی فکر می کنم که در جمھوری دموکراتيک کنگو روی داد، يعنی جائی که غير  :فراسوآ ھوالند 

  .و جائی که مداخله بايد ھر چه زودتر خاتمه پيدا کند. ستين قربانيان زد و خورد ھا ھستندنظاميان نخ

در اينجا نيز حرفھای خيلی قشنگی می شنويم، وقتی از کشور مالی حرف می زند، می  :توضيحات تی يری ميسان 

داخله خاتمه پيدا کند، پس ما بايد می گويد که بايد م. گويد ھر چه زودتر بايد مداخله کرد، کمی بعد به کنگو می رود

  .مداخله کنيم

  

فرانسه به . خانم ھا و آقايان اين است اصولی که فرانسه از آن در سازمان ملل متحد دفاع می کند :فرانسوآ ھوالند 

ھيچ دولتی ھر چند که قدرتمند باشد نمی تواند به فوريت ھا پاسخ گويد، و برای . سازمان ملل متحد اعتماد دارد

 در اين وسعه مبارزه کند، و از عھدۀ تمام بحرانھا برآيد، ھيچ دولتی نمی تواند، ولی اگر ھمه با ھم متحد باشيم،ت

فرانسه می خواھد که سازمان ملل متحد به مرکز و دولت . وليت ھايمان عمل کنيمؤصورت می توانيم در حد مس

  ...ل می دھند حاضر ھستند که جھانی تبديل شود، ولی آيا دولت ھائی که سازمان ما را تشکي

نظر می رسد، رئيس جمھور می خواھد که سازمان ملل ه اين نظريه خاصی است ب :توضيحات تی يری ميسان 

بی آن که . متحد ديگر سازمانی نباشد برای حل صلح آميز مسائل بين المللی، و به مرکز ادارۀ جھان تبديل شود

شود، و منتقل کردن قدرت در بيرون از دولت، و در نتيجه خارج ھر اعتراف کند که وارد خطۀ جھانی سازی می 

  . نظام دموکراتيکۀگون

  

د می گويم، وقتی انفعال و سکون وجود دارد، در اين صورت بی عدالتی و خشونت می تواند ئيبا تأ: فرانسوآ ھوالند 

  . جايگزين شود
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سترش پيدا کرد، چنين بود که مجموع مشکالت  گذشته گیاعتقادی که در اين سال ھا :توضيحات تی يری ميسان 

ولی در واقع، . ، انفعال و نبود حرکت بوده است)و يا قدرت دولتی(ه ويژه تروريسم حاصل غيبت دولت جھان، ب

تروريسم توسط دولت ھا سازمان دھی شده و با امکانات زير . تروريسم حاصل اختالل در تعادل جامعه نيست

  .پذير شده است دولتی امکان -مجموعه ای 

  

چيزی را که می خواھم از اين تريبون به شما بگويم، اين است که ما بايد دست به کار شويم، برای  :فرانسوآ ھوالند 

  .اجرای مسئوليتھايمان، برای حل فوريت ھا، سوريه، گسترش اتمی، ساحل

ی مبتکرانه، دست به کار شدن دست به کار شدن برای دنيائی ديگر، برای منابع مال« :توضيحات تی يری ميسان 

  »اين است پيغام فرانسه....برای مبارزه عليه امراض مسری

پس از اين تحليل مختصر روی بيانيۀ رئيس جمھور . م که چقدر زيبا و در عين حال چقدر پوچ استئيمی توانيم بگو

  . ھيچ عنوان جدی گرفته نمی شودفرانسوآ ھوالند، شما پی می بريد که چرا ديپلماسی فرانسه در فضای بين المللی به
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