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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  یريش. م. ا

 ٢٠١١ سپتمبر ٢٨

  

  ی جنگتکاراني جنای و رسوائسميپوپول
  

 تمسيب (١٣٩٠ ]سنبله[وري شھر٢٩ سازمان ملل متحد طبق معمول ھمه ساله، از ی مجمع عمومني و ششمشصت

که انتظار  ھمچنان.  کشور جھان آغاز کرد١٩٣ ی دولتھاندگانيکار خود را با شرکت سران و نما) ٢٠١١مبر سپت

 وجود، نيبا ا. افتي اني پایري دستاورد چشمگچي بدون ھزي نهي سرمای پادوھا غالباَ ی عمومۀ جلسني رفت، ایم

 ی برای وی کتبۀ تقاضاناممي و تقدنيلسط خودگردان فالتي تشکسي محمود عباس رئی مثل سخنرانئیرخدادھا

 در مقر سازمان ملل متحد و ايبي لی استعمارۀ در سازمان ملل متحد، برافراشتن پرچم دورني فلسطتيعضو

 جمھور سي نژاد، رئی و محمود احمدهي ترکري وزخست اردوغان، نبي مشھور، رجب طستي دو پوپولیسخنران

 ی و مجرندهيعنوان نماه  بی در منطقه، اولبيا دوست و در واقع رق ظاھرهي دو کشور ھمسااني سخنگوران،يا

 منطقه در مقابله با ی مذھبیروھاي نني تری ارتجاعندهيعنوان نماه  ب،ی و دومسميالي جناح امپرني ھارتریاستھايس

  . بماندادگاريه  آن بخي تواند در تاری مسم،يالي امپرۀالگراني استیاستھايس

 در سازمان ملل متحد با ني فلسطتي عضوۀ تقاضاناممي محمود عباس و تقدۀاني و حقجوی احساسن،ي متیسخنران

 و سخنان سبک سرانه، یريدر مقابل آن، موضعگ.  حاضران مواجه شدستادهي ایاستقبال پرشور و کف زدنھا

 جمھور سي رئ او، باراک اوباما،از و قبل لي نژادپرست اسرائمي رژري نخست وزاھو،ي نتان ۀمتکبرانه و مزوران

.  و عدالت بودقتي حقهي جنگ علۀ بر ادامی الملني بسميوني صھی دو سخنگوني امي از تصمی حاکامريکا سمياليامپر

 ني وار مردم آن، باز ھم سران فلسطوانهي د وعامھای  و قتل ني فلسطني سال اشغال سرزم۶٣ آنھا، پس از یھر دو

 سازمان ملل را ی مجمع عمومی حتاھوينتان .  ملل فراخواندند ھمان مقر سازمانرگو د و  و گفتداريرا به د

 ی در دامی المللني بسميوني صھندگاني نماب،ي ترتنيبد. دينام»  کشورشهي دروغ برعلۀخان«و »  مضحکیتئاتر«

  .  بر سر راه آنھا نھاد بودني فلسطتي و عقالنتيگرفتار آمدند که حقان

 پنجم از نصف خاک آن را در کي در ني شناختن کشور فلسطتيرسمه  محمود عباس بیمي تقدۀ چه تقاضاناماگر

 اي:  نگذاشتی باقلي و اروپا و اسرائامريکا یستيالي امپری دولتھای پاشي در پشتري وجود، دو راه بنينظر دارد، با ا
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 و قتي حقهيل سرانه به جنگ عرهي السابق،  خی کما فاي بشناسند و تيرسمه  را بني استقالل کشور فلسطديآنھا با

  .  رندي قرار گی ادامه داده، در مقابل جامعه جھاننيعدالت فلسط

خصوص، در ه  استعمارگران غرب در جھان و بۀ شکننداري متزلزل و بسداً ي شدتي که موقعزي اردوغان نبيط

 تنفر و له،ينوسي قبول خواند تا بدرقابلي را غني فلسطدني ناملي درک کرده، اسرائیخوبه  را بانهي خاورمۀمنطق

 را به ی جھانسميالي امپرۀ سلطه گرانیاستھاي اعراب نسبت به سژهيوه ، ب»مسلمان «انهي مردم خاورمی عمومیزاريب

  . به صف کندهيسمت مطلوب غرب در پشت سر ترک

 از یستي خود، با دفاع پوپولی سخنرانی فراتر گذاشت و ط»یئ منطقه بيرق« نژاد پا را از ی محمود احمداما،

 حد و ی باتي در مورد جنای و امروزیخي و مطلق تاریھي بدیتھاي واقعیکسري ۀرکاني زاني و بني فلسطقتيحق

 ني بسميوني و صھی جھانسميالي امپرشکاراني در جھان، خشم و نفرت پیحصر برده داران و استعمارگران غرب

 در ی جنگمي به جرم ارتکاب جرادير آنھا با که اکثلي اروپا و اسرائ،امريکا یندگي نمای ھاتيأھ. ختي را برانگیالملل

 نژاد تاالر جلسه را ی محمود احمدی سخنراناني محاکمه و مجازات شوند، قبل از پای المللني و بی ملئیمراجع قضا

 ستي پوپولکي سخنان مخالف، ولو از زبان دني خود را که توان شنی دمکراسی گفته و رسوائرک تشگرانهينما

  . گذاشتندشينماه د، بشناخته شده را ندار

 تر، مرکز قيعبارت دقه  باي و ی المللنيظاھر به  نھاد بني در مورد سازمان ملل متحد الزم به گفتن است که  االبته،

 و ی اقتصاد،یاسي قدرت سکيمثابه ه  بی اتحاد شوروی کوتاه پس از نوزائۀ دورکي ی جھان، منھایمشاوره دولتھا

 اضمحالل ی در پگر،ي طرف و از طرف دکي دوم از یاطع آن در جنگ جھان قیروزي و پدي جدی جھانینظام

 و شروع رقابت بر سر احراز مقام کي بلژا،يتالي اا،يال، اسپانگلند، پرتا استعمار کھن مثل ھیکامل قدرتھا

 فرانسه با قدرت ،ی بعدگاهي و در جاسي اول انگلۀ در وھلی قدرت استعمارني بی جھانسميالي امپریسرکردگ

 و اي آسقا،يفرا ھند و اغلب مستعمرات ۀ شناختن استقالل شبه قارتيرسمه  بجب که موامريکا نوظھور یاستعمار

  . در پرونده خود ثبت نکرده استی درخشانۀ صفحچي ھد،ي گردی و جنوبی مرکزیامريکا

 تي عرب و اقلتي اکثرني آن بگانندي بدون حضور نماني فلسطی اراضمي سازمان ملل متحد با تقساهي سپرونده

. دي گشوده شد و اوراق آن ھمه ساله افزوده گرد١٩۴٧ در سال ١٨١ قطعنامه ی طی اروپائةً  مھاجر عمدستيونيصھ

موجب آن، ه  باشد که بی سازمان مني ااهيس برگ پرونده ني، آخر٢٠١١ سال چ در ماه مارايبيصدور فرمان اشغال ل

 که ايبي لهي علسميالي امپریجنگ استعمار.  کشور را آغاز کردني اشغال ای برایار جنگ استعمی جھانسمياليامپر

 ی بمبارانھاري مردم آن در زۀ گستردعامھای  کشور و قتل ني ایرساختھاي کامل زیرانيھنوز ادامه دارد، باعث و

  .ديو حمالت ارتش مزدوران گرد) ناتو (ی جھانسميالي امپریستيش ارتش فازيجنون آم

 و متحدانش در شبه امريکا سميالي امپری جنگھاني ترني خود ناظر خونتي موجودۀ ملل متحد در تمام دورنسازما

 ھای  ستم آنھا و قتل ري زی خلقھایونيلي می و کشتارھاقايفرا ۀدر سراسر قارالؤوس،  کامبوج، تنام،ي کره، وۀريجز

 ی استعماریھاي اشغالگرني و ھمچنانهيگشاکشور ی جنگھااني فراری در اردوگاھھای حتني اعراب فلسطیعام متماد

 ی بوده و نه تنھا سعني التیامريکا و یقائيفرا ی و کشورھایلي ش،ی اندونزران،ي از جمله در ا،ی ضدملیو کودتاھا

 در مقابل في ضعی کشورھاتي استقالل و امنني برقرار صلح و تأمی بر تالش برای خود مبنفي وظایبر اجرا

 مھاجم ی از کشورھاجانبه کي یباني و پشتتي با حمای المللني نھاد بکي در مقام ،ی حتد،ز نکر متجاوسمياليامپر

 ،یوگسالوي و ی آنھا،  اجزاء اتحاد شوروۀ از کشورھا، از جملیاري بسی اشغال استعمارهي دي تأئ،یستياليامپر

  . صادر کردزي را نايبيافغانستان، عراق، ل
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 ١٩٩٠ عراق از سال  ی اقتصادمي آنھا، با تحرۀ از کشورھا، از جملیاري بسیاد اقتصۀ ملل متحد با محاصرسازمان

 آن را فراھم ی کشور و اشغال نظامني ھزار کودک ا۶٠٠خصوص، ه  مردم بیونيلي قتل عام مۀني، زم٢٠٠٣تا سال 

  .ساخت

 ی اجتماعشرفتيپ و ی در مقابل رشد و ترقی مانع جدکيعنوان ه  خود، باتي ملل متحد در تمام طول حسازمان

 جھان بر مي ملتھا، تقسني بی و برابر حقوقی ھمگرائ،ی برادر،ی دوستمي تحکی تالش برایجاه قرار گرفت و ب

  .دي بخشتي را رسمی جھانسميالي امپریمياساس خطوط ترس

 یمايپا، س و اروامريکا یستيالي امپری دولتھاۀ استاندارد دوگاناستي سازمان ملل متحد از سی چون و چرای بیرويپ

 و ی شوروۀ متحدیھاي جمھور»یشياستقالل فرما «کهي سازمان در حالنيا. شدت مخدوش کرده استه آن را ب

 الحاق ن،ي و ھمچنی و جنوبی کشور شمالو سودان به دمي تقس،ی چک و سلواک،یوپي و اتترهي ارئی جدا،یوگسالوي

 شناخت، در تيرسمه  زمان ممکن بنيرا در کوتاھتر ی شمالمني به ی جنوبمني و ی غربالمان به کي دموکراتالمان

 در سال لياسرائ) یخي تارۀ مرز و بدون سابقیب( یرقانوني کشور غسي سال گذشته پس از اعالم تأس۶٣طول 

 داشتن کشور مستقل ی براني مردم فلسطیعي حق مشروع و طبئی از شناسالف مختیبھانه ھاه  تا کنون، ب١٩۴٨

  . رودیخود طفره م

 ساختار یادي بنريي کند که، بدون تغی را ثابت می منطقیري گجهي نتني سازمان ملل متحد، ااهي پرونده سیانبازخو

 ۀدي لھی به سود خلقھای المللني نھاد بني ای گام مثبت از سوني سازمان ملل متحد، انتظار برداشتن کوچکتریکنون

 جز یزي تواند چی ضربت آن، نمیرويمثابه نه  بیملل الني بسميوني و صھی جھانسميالي امپرمي سم بھاريجھان در ز

  . باشدني دلنشیاھاي و رؤکي نیآرزوھا

 ھر کشور ی و برای پنج عضو کنونی سازمان ملل متحد براۀ دائم و لغو حق وتو از اساسنامتي عضوۀ مادحذف

 ۀجامع.  آن باشدیالملل ني بتي اعتبار و ھویاي و حداقل گام ممکن در جھت احني تواند اولی منده،ي در آیگريد

 ی قدرتھاۀطري سري را از زی المللني بھاد نني تواند ای نموسته،يھم په  دو معضل و مانع بني بدون حل ایجھان

  . و اروپا خارج و آزاد سازدامريکا یستيتاريلي م-یستياليامپر

 

  ١٣٩٠ ]ميزان[ مھر۵

  


