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  دارند  آن سازمان حقوق ُمساوی آيا اعضای ملل متحد در
  جانوراِن جورج ارول برخی ها جمهوریيا اينجا نيزهمانند 

  د؟استنـ ديگران مساوی بيشتراز
  

که جهان تاری بود  روزگاِر تلخ و. های مساوی الحقوق ميداندمنشوِر ملل متحد آن سازمان را اتحاِد داوطلبانۀ کشور
چه  ردند تا چه کنند وــــبارۀ اين مسأله فکرمی ک مه درقد راست کرده بود وه مصيبتهای جنِگ دوم جهانی تازه از

مجلسکی نظيِر  تجربۀ جنِگ اوِل جهانی نيــــز د ازــاگرچه بع .فاجعۀ جنگ درامان نگاه دارند تکرار از گونـه بشر را
  :ملِل متحد ُدُرست کرده بودند که عالمه اقباِل مرحوم دربارۀ آن گفته بود

  
  ندانم که کفن ُدزدی چند      بهر تقسيِم قبور انجمنی ساخته اندمن ُجزاين هيچ 

  
آن انجمِن تقسيم قبورسر تقسيم جورنيامـــدند و آلمان که بازندۀ جنگ بود   برآمد واتفاقًا پيشبينی اقبال ُدُرست

يطی انتقام داشت برای پرورش فاشيسم هيتلرمح خشم و آتش ازدست داده بود ودلی مشتعل از را ومستعمراِت خود
 اژدها در تا ملت ها به خود می جنبيدند، بطِن خود پرورش داد و را در ناگزير آن اژدها سخت مساعد گرديده بـــود
دورانديشی  ِخَرد  .کربرخورد کرد بنابراين فرياد های جامعۀ ملل با گوش های  زده بود وُپشِت دروازه های شان چنبر

همين بشِرعاقل  رها کرد و بند از وان آدم خوار خويش رادي به احساسات داد وهيوالی جنگ بــــاز را جای خود
برخی  مشکل درکجا بود؟ دراين جا که. را به دوزخ معدۀ آن ديواِن آدم خوارفروافگند خود صدها هزار عضو خانوادۀ

که برندۀ جنگ  می پنداشتند و درنتيجه برترازديگران ميدانستند و نيرومندتر را َاَبرقدرتهای آن روزگارخود از
می پندارد که سکۀ دولت راجاويدان  را تصورنميکند و خود صيبِت زورآورهمين است که هرگزشکسِتآری م.استند

  .به نامش زده اند
به گردِن مغلوباِن جنگ  را ها مالمتی بار مجلس ها کردند، جنِگ دوِم جهانی بازعقالی جهان باهم نشستند، پس از

يا به  نوآوراِن که زور دادند ولی نتيجه همان بودبرابری  صالی برادری و باز آنها جريمه ها گرفتند و از انداختند و
 برای خود امتياز زور گذاشتند و بر  برعدالت بگذارند  به جای اينکه اسا س را متحد– ه گذاراِن مللِِـاصطالح پاي

کرسيی آن  و بيرون دررها کردند را که هشتصد مليون نفوس داشت، چين آن روزگار .ويتورا درتاِق باال کنار نهادند
 که ديد اساِس سازماِن ملل برزوراست و اين بار نيز آن روزگار چين. ايوان يا به گفتۀ چينی ها فرُمزدادندرا برای ت

 ظاهرًا اين است که تمام اعضای سازمان دارای حقـــوق مساوی استند ولی  برخی ها های گفُتگو برتاالر ارحاکم ــشع
 ودـــخ را يکی کرد و روِز خود باشند اين بود که شب وران ميــديگ از اعتباِر خود ُمساوی تر ثروت و به خاطِرزور،

محروماِن  واخواهی ازـــکه ديدند چين سنِگ ه زورمندتِر آن روزگار دونيروی. را صاحِب نيروی اتومی ساخت
 حِق چين را برايش ملِل متحد راندند و خفت ازبا تايوان بيچاره را و کنارآمدند اوميزند با برسينه ـاِن سوم را جه

به جای اينکه برموضع  به هياهوی انقالبيی خود ُپشت کرد و ِر مراد سوارشده بودــچين که اکنون برخ .دبرگرداندن
ود ـ می ايستاد حق ويتوی تايوان راخ دايمی شورای امنيتو به اصطالحــپنج عض از ويتو لبرال خلِع امتياِز البی وـانق

  .را ازياد ُبرد زِد کام يافته روزهای محروميِت خوداننِد ُدـــنشست وهم جرگۀ زورمنـــــدان در گرفت و
نمی پرداخت ربقۀ اطاعت  وبالطبع مفت امريکا می پرداخت  مخارجش را سازماِن ملل که بخِش اعظِم بوديجه و

  هرجا که خاطرخواهش بود  که برگردنش افگنده بود، بارشته ای امريکا نيزسازمان را  وبه گردن افگند امريکا را
  قطعنامۀ برضد متحِد امريکا سازمان نتوانست برحقايِق آفتابيی جهان پرده بيفگند و اه گاه ايــــناگرگ ن گرفت وُبرد

وعلی رغم  ويتو را نامه هاآن فيصله بردستاِن سازمان ملل ريخت و ـاهم آِب سردامريکــ ،يعنی اسراييل تصويب کند
  .تماُيل جهانی ازاجرای عدالت جلوگيری نمود

رابطۀ شان براسا ِس   وداشتند کم برروی کاغذ حقــوق مساوی  اعضای ملِل متحد کم ازمن درآغازعرض کردم که
زورگويی برخی  نبود اما ضعف سازماِن ملل و استوار مظلوم برادرکوچک و لم باظا رابطۀ برادراندِر بزرگ و

زدست داده ا حالِت مردی عنين درآورد که جلوۀ مردی داشت ولی جوهِرمردی را به  اين سازمان راعمًال،ازاعضا
  .بود

به قوِل ُاستاِد بزرگوارجناِب  يک سوباهم دريک اتحاِد شوروی که از دو ابرقدرِت اواخرقرن بيستم يعنی امريکا و
اين کلمه دراين جا به معنای عربيی (هماننِد دوزِن سليطه سوی ديگــر از با هم بودند و کوالد کا غوريانی صاحب و

 و ـدبـ برای يکديگر.)وِر نگارنده آن مفهوم قبيح معمول درمحيط مانيستمنظ رفته است و آن يعنی سلطه طلب به کار
ازخونين ترين  بخوانند و سوسياليسم را لبراليسم و فاتحۀ دموکراسی، ۀ آن گرديد که هردومايـ ميکردند اربيراه قطـ
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  اصطالِح آنان راه ُرشدلتی يا بهدو به ناِم اينکه راه اقتصاد را خود شوروی دکتاتوران .دکتاتوريهاحمايت نمايند
 قرارميداد حمايت مورِد اين راه آن گاه که نيها ُگل کند به سوسياليسم می انجامد، و  پيش گرفته اندغيرسرمايه داری را

وضع درداخِل اين کشورها هم . پشتيبانی ميکرد وان تيوی ويتناِم جنـــوبیلعبتک مانند  ازعناُصررسوا و  نيزاــوامريک
را کمـــاِل  خودالسيرِِ اين خط سوی جامعۀ به اصطالح بی طبقات ميرفت و شوروی که به. برهمين منوال بود

جامعه مستولی شده  بر می پنداشت؛ بنابراين هرکه با دکتاتوری خون آشامی که به نام حاکميِت زحمتکشان هوشياری
ترين حرکِت نيزکوچک امريکا  در زندانی ميکرد و روانی اخانه هایرا درشفـ او  ديوانه بود وبود مخالفت می کرد؛

  .ميخورد ـونستیلبرالی تاپۀ کمـ
ل سرمايه اـــکه کاِر شان انتق ندگرو سرمايه داراِن بين المللی است در امروز حتی دولت های دموکراسی درغرب نيز

اينکه فسا ِد عاِلم فساد عاَلم است روشنفکران صاحب داعيه  اين سيستم به حساِب وازيک بانک به بانک ديگراست 
  .دَررانيزميَخ

 .تهديد است گونه توطئه و هزار حلقۀ ِوکی ليکس يا حلقاتی ماننِد آن سربزند معروض به تمايالِت لبرالی اگرگاهی از
مردم  زيِربالش ميکنند و زو سرش رابا در زور زر درکمر و نفروشد َبقول حضرِت موالنا شب پرستاِن را آنکه خود

خطِر سالح های  بيچاره مردم امروز تنها باکابوس های تروريسم و. را ناديده انگارند  تا ديده هامجبور ميسازند را
 که دروغ گويی است رواج حقايق و آن خطرتحريف پنجه نرم نميکنند بلکه يک خطرديگرهم است و اتومی دست و
 ميل رامی بينی -روزانه مليون ها اي .به خورِد مردم ميدهند  به کمپنی های بزرگای متعلقــتراسته تلويزيون ها و

 ميلی وارِد -يک روز اي. فتنه های جديد وارِد کمپيوترهای مردم می شود ايجاد ردم وـــکه برای تحريک ذهنيِت م
 ٢٠٠١يازدهم سپتمبر ده است که روزُفالن شهِر فلوريدا به پيروانش دستوردا ان می َشَود که ُفالن کليسا درـکمپيوتِر ت

ديگری يک رشته عکس برای تان می  باز  وذهن ها زنده نگاه دارند در الم اهللا مجيدــرا با سوختاندِن نسخه های ک
 دست های گويی .به شيوه های ديگراهانت کرده اند ان افگنده اند يابرابِر خوک در قرآن کريم را که درآن فرستد

 کاتوليک و مسلمان، شيعه وسّنی، مسيحی و ـِلقبي ه به اعتقاداِت گوناگون ازی وابستهادرکاراست تادرميان گروه
اق ـشمابه مِن بيچاره بگوييد که اگراين بذِرنف. اين راه سودجويی نمايند از ِم نفاق بکارند وـپروتستانت وغيره تخ

وشۀ جهان افروخته ــــن يا آن گاي آن بهانه در اگرآتش جنگ به اين يا گوناگوِن مردم افشانده نشود و درمياِن گروه
را  توليِد جنگ افزارهای گوناگون توليداِت خود شرکت های ا می کشد وـکاِر اقتصاد نظامی شدۀ غرب به کج نشود،

  .مردم بايد بجنگند تا بازارقاچاق جنگ افزارگرمی پيدا کند آری درکجا می فروشند؟ و چه ميکنند
پالِن  که اين کشورقابِل تجزيه نيست و شما ميداننـــد کرده اند بهترازمن وچاق  آنانی که هياهوی تجزيۀ افغانستان را

جنگساالراِن قدرت طلب خيلی حساب ميکنند دوگروه   براما. کوچـه به کوچۀ آن در ميدهدتجزيۀ آن آتِش جنگ را 
يک  برای من از ـالبرايتتر گـدهلی وآقای پي ِل سفيِر سابِق امريکا درــاماعم. فروش خود و معامله گر وروشنفکران

  .جهِت ديگرقابل توجه است
به تماميت ارضی  را نمی پذيرد و اموِر داخليی کشورهای عضِو خود ملِل متحد چنانکه قبًال اشاره کردم مداخله در

مردم را کدخدای خانۀ   که خودميشوند شيِخ شيرازابلهانی پيدا اگربه قـــــوِل اما، .شورهای عضِو خود احترام داردک
سازمان  حقيقت ازاصوِل آن در مطبوعات مطرح می نمايند در يک کشور عضو ملل متحد را ميکنند وعقيدۀ تجزيۀ

 عالِج واقعه قبل از مقامی می تواند  چهحاال .جرم گرديده اندبرضِد يک عضو ملِل متحد مرتکِب  تخلف ورزيده و
نوعی سياسِت لبرالستی که از  يا چه مقامی بايد  وونه اشخاِص متخلف را به محاکمه بکشاندـــاين گ وقوع بنمايد و

دهکدۀ  به يک  شرايِط اقتصادی جهـــان را اگرمناسبات و پشتيبانی نمايد؟ خوبی می برد، و به سوی خير ــان راجه
برتمام افراِد  تا قانون را دارد نياز کوچک بدل کرده است نتيجتًا اين دهکدۀ کوچک به يک واحِد قانونيی کوچک

از دسِت زورمندان رها کند؟ اين واحــــد قانونی تنها ملِل متحد  گريبان عاجـــــزان را يق نمايد ودهکده يکسان تطب
 انصاف را نتيجۀ ويتوی زورمندان نتوانسته است عدالت و امروز در اما نه ملِل متحِد کنونی که تا .ميتواند باشد

پنج عضودايمی شورای امنيت  ـویاز ويتــــآن امتي دموکراتيک که در متحد لبرال وبرجهان حاکم سازد بلکه يک ملِل 
 می آرد فارم جانوران جورج ارول رابه خاطر ناميموِن نوعی امتيا زطلبيی غيرعــــــادالنه است و که يادگار
  .لغوگردد

برتماميت ارضی  از يک سو اُصر زورگوی وابسته به دولِت امريکامن فکرميکنم که دولِت افغانستان که برخی عنــ
ايِت ـــبرابِر دولِت مورِد حم حتی شورش در  وبه تجزيه طلبی را ازسوی ديگرعمًال مردم آن کشور اخته اند وآن ت

 آقای پيتر رابرت ِبَلک ويل و آقــــایکه  بدهد دۀ خود درآن سازمان دستوربه نماينبايد د ـ تشويق کرده انامريکا
 ری ويتوانحصا امتياِز انيان بفهماند که پا فشاری برلغِوبه جه و ـانونی قراربدهدمورِد تعقيِب قــ را  هردوگالبرايت

 لبرال است  پيشقراول حرکت به سوی يک ملِل متحِد دموکراتيک و دــــ سازمان ملِل متحاصوِل اساسيی ودفــــاع از
  حمايت ميکند؟ که پاُسخگوی نيازمندی های امروِز جهان باشد

  اعلم با لصوابواهللا 
        


