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   م2007اپريل          یـ توخـبيرک
 )1996-7- 4 -١٣٧٥ سر طان ١٢( 
 

    

  کا دست امپرياليزم امريوبملل متحد، چ     
  

اين معانی و مفاهيم در فرآيند کار و کردار اجتماعی . ا از خود معانی و مفاهيمی دارندتمام مقوالت و واژه ه
انسان پوينده و جوينده  جان گرفته،  بيان مختص و مشخص و يا عام و کلی را در  قالب کلمات کنجانيده، به 

  :  بيان اکادميک به يا.  وسيله ی همان قالب ها، واقعيت های روينده ، يا  ميرنده  را متجلی ساخته اند
کلی ترين مفاهيم و معانی که در جريان يک علم تدوين شده، اساس و بنياد آن علم را تشکيل داده، به ارتقا و 

  .  نمايد؛ مقوله ناميده ميشودتعالی بعدی و آتی آن خدمت 
 ،مرکز، فرارقوه، مدار، :  در علم فزيکمثلب.  شعب علوم و فنون از خود مقوالت و واژه های دارندتمام

؛ در علم ... کاال، ارزش، ارزش اضافی، ارزش مصرفی، کار اجتماعًا الزم و: ؛ در علم اقتصاد... جاذبه و
: ؛ در علم روان شناختی... والريزم ويدموکراسی، يکتاتوری، کاپيتاليزم،  سوسياليزم، تئوکراتی، سک :سياست

  ... .ت وبه خودآئی، خويش جدا سازی، خويش اندودی، عقده، حقار
 بر مبنای هر علمی که بيخ و بنياد گرفته باشند، ،به هر طبقه ای که تعلق گيرند،نهاد ها و موسسات خادم 

در ذهن خواننده يا پژوهشگرانی  که _ در اندک لحظه_ مفاهيم خود را توسط  مقوالت و واژه های همان  علم 
ا مقوالت و واژه هايی هم  هست  که ظاهرًا بازتاب  ام؛کم يا بيش در مورد آن اطالع دارند؛ به تصوير ميکشند

محتوای درونی خود بوده ؛ مگر در ماهيت امر واقعيت هايی را در بطن خود حمل مينمايند که با جوهر اصلی 
يا به کالم ديگر مضمون مقوله ی متضاد خود را حمل می نمايند؛  . شان در تعارض و تقابل دايمی قرار دارد

  ".ل متحدمل"همانند مقوله 
 سياستمداران، ايدئولوکها و ژورناليزم مزدور که در خدمت منافع آزمندانه سروران سرمايه بين المللی قرار 

؛ "کانون بشر دوست"؛ ... "موسسه ی خادم"را به مثابه " ملل متحد"دارند، همواره تالش می ورزند، تا 
توسعه روابط دوستانه بين ملت " ؛"نيت جهانیحفظ صلح و ام" ؛ توجيه نموده و محتوای آنرا "منجی ملت ها"
متحقق آزادی های " ؛ همچنان..." همکاری بين المللی برای حل مسائل اقتصادی، سياسی و اجتماعی و" ؛ "ها

که در ظاهر ") ملل متحد("و غيره وانمود ساخته، آنرا با صورش" اساسی مندرجه در اعالميه حقوق بشر
در حالی که به وضوح مالحظه ميشود که جوهر آن چيزی . هنگ جلوه دهندنمايشگر وحدت  ملت هاست؛ هم آ

و حقوقی، فی مابين دولت ) جاسوسی( نيست جز مناسبات پيچيده ی اقتصادی، سياسی،  نظامی، استخباراتی
که  بر مبنای اين _ های مجتمع در تاالر های عريض و طويل، مجلل و با شکوه اين موسسه  که با شکل آن 

يا به بيان رساتر اين .  بلکه در تعارض و تقابل دايمی قرار دارد؛وفق نداشته_ دی بايد افاده محتوا باشد قانونمن
 اومانيستی و بشر دوست ، در نفس امـــر مجتمع  نمايندگان ملت های  مظلوم و تحت اشکال   ظاهر بهکانون

ت ها، نيمه ابر قدرت ها، دولت های ستم و استثمار نبوده؛  بلکه باشگاه کرسی نشينان حرفه ای ابر قدر
نه ملت ( می باشد، که هر کدام به نمايندگی از دولت خود) از لحاظ سياسی( وابسته، دست نشانده و مستقل

و به خاطرکسب منافع و امتيازات اقتصادی، سياسی، . در درون بنای های با عظمت آن  گرد آمده اند)  خود
کشور های عقب نگهداشته شده و همينطور از همديگر، گاهی در تقابل ، به طور اخص از ...نظامی، حقوقی و

 و در جريان نشست های رسمی توافقات و زد و بند ،و رويارويی و زمانی هم به تبانی و سازش می پردازند
 و به صدور قطعنامه ها، اعالميه ها،  فرمان ها، اوامر و ،های پنهانی شانرا قانونيت و مشروعيت می بخشند

و با اين دستاويز برای ملت ها خط و نشان ميکشند؛ حد .  هوشدار ها و التيماتوم ها، مبادرت می ورزند،هینوا
با که مفهومی جز بردگی _  را"نظم نوين جهانی" بر مبنای" زندگی نوين" و مرز تعيين می نمايند؛ و شيوه

اهداف ه از اين خط حرکی به هرگا. به آنان توصيه می نمايد_  برای ملت ها نداردزنجير های نامرئی
 نرسيدند، آنگاه  صفوف عساکر چندين مليتی شانرا همراه با جنگ افزار های مدرن و مدهش وارد مطروحه

  .ميدان مينمايند
  .را  مختصرًا مرور می نماييم") ملل متحد(" حال شکل گيری و زمان زايش اين مقوله 
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سياستمداران غرب که از وقوع آن  گويا دچار )  1918 نوامبر( بعد از ختم جنگ جهانی امپرياليستی اول 
آشفته فکری شده بودند،  به اين باور دست يافتند که اگر قبل از وقوع جنگ، محلی برای مجموع آنان وجود 
ميداشت که در آن به تبادل نظر می پرداختند، و تناقضات و نا هم آهنگی های فکری شانرا حل مينمودند؛ 

که گويا کشور _ درراستای همين پندار واهی و باور کذايی . داد های جنگ جلوگيری  کنندميتوانستند از روي
های عضو خواهند توانست از سياق کنگاش و مذاکره دايمی  اختالفات و تخاصمات شانرا  حل نموده، و متکی 

 1920در دهم جونبود که جامعه ملل با پيشنهاد امريکا _ به کثرت آراء  به صلح و ثبات هميشگی دست يابند
 .ت ننمودفقهرگز به عضويت در آن موا)  امپرياليزم امريکا( جالب اينکه مؤسس آن . تشکيل شد

دو دولت انگلستان و . اتحاد شوروی آن وقت  از عضويت در آن محروم بود .  عضو داشت١٥" جامعه ملل"
در برابر آن ) آلمان، ايتاليا، جاپان(و سه دولت ديگر . فرانسه به گونه ی نيم بند از آن پشتيبانی ميکردند

 .احساس مسئوليت نداشتند
بنا بر نواقص و کاستی هايی در ساختار تشکيالتی و نارسايی های سياسی اش، از حل صحيح " جامعه ملل" 

و ساز و برگ اداری . اين نهاد نا  استوار  بنا بر توصيه قدرتهای وقت منحل گرديد. بحرانها جهانی عاجز آمد
  .تحويل داد") سازمان ملل متحد"  ( " پر توانش" يالتی اشرا  به وارث و تشک

 در نتيجه کنفرانس بين المللی زمان جنگ  جهانی دوم  به عنوان 1945در اکتوبر "  ملل متحد" 
"  کشور در 50 نمايندگان 1946 جون26 اپريل  تا 25از . عرض وجود نمود" جامعه ملل"جانشين

و اساسنامه ديوان قضائی بين المللی را تنظيم " ملل متحد" ردند، و پيش نويس  منشوراجتماع ک" سانفرانسسکو
  :را در ديباچه منشور آن  چنين بيان داشتند"  ملل متحد" نمودند، و اهداف

ما مردم ملل متحد با تصميم به محفوظ داشتن نسل های آينده از باليای جنگ که دو بار در طول عمر يک « 
ر  را دچار مصائب ناگفتنی کرده است  وبا اعالم مجدد اعتقاد  خود  به حقوق اساسی و حيثيت نسل ، افراد بش

و ارزش شخصيت انسانی به تساوی حقوق مرد و ز ن و همچنان حقوق ملت ها  اعم از کوچک و بزرگ  و 
و  برقراری  به خاطر برقراری و حفظ عدالت و احترام به تعهدات ناشی از عهود و پيشبرد وترقی اجتماعی 

عزم  کرده ايم برای تحقق اين مقاصد مساعی خود را توأم ... پايه های بلند تری بر اين زندگی با آزادی بيشتر 
   ». کنيم

  .مساعی اشرا چگونه به کار بست" ملل متحد"حال ببينيم امپرياليزم امريکا برای تحقق اهداف 
 مارچ 244 امريکا در سطح جهانی در شماره  داکتر مرتضی محيط در رابطه با کارنامه امپرياليزم

  : د رچاپ تورنتو مينگا" شهروند"1996
 مبنی بر محکوميت 1948ازپنج ميثاق بين المللی  امريکا " :  ميخوانيم1989 مارچ 27در نيويارک تايمز  « 

ن حقوق  در مورد تضمي1952 در مورد حمل و نقل فحشاء و انواع بردگی، ميثاق 1949کشتار جمعی، ميثاق 
 در مورد غير قانونی شناختن شکنجه 1984ميثاق .  در مورد تحريم نژا د پرستی 1960سياسی زنان، ميثاق 

آمريکا ميثاق های سازمان . تنها يکی را به تصويب رسانده و امضاء کرده که آنهم تحريم کشتار جمعی است
چنين پروتوکول ديگر مبنی بر مجاز ملل که  حقوق اساسی اجتماعی و اقتصادی بشر را تعريف ميکند و هم

دانستن  شهروندان در ارائه ی شکايات شان در مورد سوء رفتار و اجحاف به کميته مستقل را به تصويب 
اين  ميثاق ها چکيده ی بنيان های اعالميه حقوق بشر است که توسط اطالعيه عمومی سازمان ملل . نرسانده

  »           "  . به تصويب رسيده است1948متحد در سال 
 به ايتوپی 1935اگر جامعه ملل در عمر بی ثمرش در برابر تجاوزات منجمله تجاوز آشکار ايتاليا در سال 

 به آلمان هيچگونه عمل موثری، جز  صدور 1938وحبشه سابق، همچنان در الحاق اجباری اتريش در سال 
،  که ظاهرًا با ")سازمان ملل متحد( " ث اش واربحال بنگريم . اعالميه های ميان تهی، نتوانست انجام دهد

بنياد مستحکمتر و پاگير تر  به ميان آمده، در قبال خونين ترين و بی رحم ترين جنگهای تاريخ معاصر چه 
  .کرده است

 نظامی جهان را زير نظر داشت ،  در ملتهب ترين -که بستر داغ حوادث و رخداد های سياسی" ملل متحد"
انی يا با صدور اعالميه به  نکوهش متجاوز و تخطی گر پرداخت و يا التيماتوم و ضرب اوضاع و حاالت جه

العجل بر روی يــخ نوشت و آنرا در  معرض حرارت بحرانات قرار داد؛  از جمله به تذکار چند مثال در 
  :زمينه بسنده ميشود

را با کوريای "  نگ کورياج" امپرياليزم امريکا و متحدينش به حمايت از کوريای جنوبی1950در جون 
در ويتنام ) 1950(شمالی آغازيدند که سه سال به طول انجاميد؛ جنگ خونين ديگر توسط امپرياليزم فرانسه

، )1961-1973(نقطه عطف آن شد؛ متعاقب آن مداخله نظامی امريکا در ويتنام " دين بين فو " درگرفت، که 
به ( ش  ويتنام به کمبوديا؛  تجاوز کوتاه مدت جمهوری  چين که بيش از يک دهه به درازا کشيد ؛ تجاوز ارت

 ساله ايران و عراق؛  8 نايجريا که سه سال ادامه  يافت ؛ جنگ 1970به ويتنام؛ جنگ های ") گوشمالی" بهانه
ويک دهه تداوم خونبار آن  که منجر به  نابودی يک و نيم ميليون ) 1979(تجاوز ارتش شوروری به افغانستان

ن و انهدام داشته های مادی و معنوی کشور  گرديد؛ همچنان پی آمد منحوس آن يعنی هجوم  وحشيان انسا
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 کشور در چهار سال اخير که   ءجهادی مزدور و منفور به کابل اسارت کشيده و ساير واليات به خون آغشته
 ؛ا  هزار نفر ديگر انجاميدبه ويرانی کامل کابل  و کشتار هزاران هموطن بی گناه و بيدفاع و زخمی شدن دهه

  .همينطور جنگ در  بوسنی هرزگوين و ديگر نقاط جهان
جنگ اعراب ( در اوايل ، در حل مسايل و منازعات بين المللی و فرو نشاندن جنگ های محلی " سازمان ملل"

شت منافع با در نظر دا)  و اسرائيل، جنگ هند و پاکستان، جنگ کانال  سوئز و همينطور در معضله کمبوديا
و مصالح ابر قدرت ها و نيمه ابر قدرت ها، به اصطالح موفقيت های داشت  که در همين راستا توانست تا 
مدتی کارت هويتش را منحيث نهاد  مستقل، خارج از اراده و حيطه نفوذ قدرت های مافوق بزرگ، به رخ 

  اين بود تا مدتی چند توجه ،نيز داشتکه قسمًا  جنبه ی نمايشی ، "موفقانه"عمدتًا هدف حل. جهانيان بکشد
که ناشی از تعدی و  مردم سراسر جهان را به خود معطوف بدارد، و از درد و رنج تجاوز ديدگان و مظلومان،

بشر " خام اميد ستمديدگان از اين موسسه ی جهانی و رظلم قدرت های  متجاوز بود، بکاهد و مانع گسيختن تا
.  که اين به اصطالح منجی و  ميانجی ملت ها،  از نفس ماند و در قفس گير افتاددياما ديری نپاي گردد؛" خواه

  . بين المللی عاجزآمدو پيچيدهءو از حل منازعات جهانی و مسايل بغرنج 
  :  را  پيکره بندی نموده" ملل متحد" نگارنده برخی از عملکرد های موسسه

ق، که موجب کشتار جمعی و انهدام تأسيسات نظامی،   تصويب و تاييد تهاجم عساکر چندين مليتی بر عرا-١
رديد؛ همچنان اعمال تعزيرات دراز مدت اقتصادی در آنکشور، گتعميرات ملکی و صنايع سنگين در آنکشور 

بخصوص سوء تغذی  در _ که گرانی مواد ارتزاقی و ساير مايحتاج زندگی، همينطور شيوع امراض کـشنده 
  .را در پی داشت_ ميان اطفال 

 تشويق و ترغيب مردم به مهاجرت های دسته جمعی؛ حتی مهاجرت های اجباری و دستوری به مثل مردم -٢
  ... .عراق و

  عدم توجه به امور صحی و تعليمی اطفال و کودکان و سالمندان مهاجر، هکذا تاراج مواد امدادی و -٣
ين وکار مندان آن موسسه در برخی از اختالس از بودجه  سازمان ملل  توسط مسئولين بلند رتبه و  مامور

  .منجمله هــند؛کشور ها 
کشف يک سوء استفاده مالی ديگر   «  مطلب تحت عنوان خوانندگان را در رابطه پيکره فوق بهحال توجه [ 

جلب  چاپ  تورنتو ٢٠٠٦ جنوری٢٦ تاريخ انتشار ١٧شماره " جوانان" مجله مندرجه» " سازمان ملل"در 
  :     کنجانيده شده است آن  باز چاپ بعدیدر"  ...  چوب دستملل متحد" سال بعد از نشر مقال  ده می نمايم که

يک مقام سازمان ملل متحد روز دوشنبه از يک :  استفاده مالی ديگر در سازمان ملل کشف يک  سوء  «   
ها ميليون دالر شده سوء استفاده مالی جديد در اين سازمان خبر داد که گفته ميشود موجب حيف و ميل ده 

  .است
گزارش " :  معاون امور داخلی دبير کل سازمان ملل روز دوشنبه گفت"کرستوفر برنهام"به گزارش ايرنا،  

  اين سازمان دريافت شده است که نگرانی های جدی به دنبال خواهد " نظارت سرويسهای داخلی"از اداره 
ديريت داخلی و چهار نفر از افراد اداره عمليات حفظ صلح به گفته وی، چهار نفر از کارکنان اداره م. داشت

پرداخت ) دوسيه( سازمان ملل متحد از کار تعليق شده اند، ولی حقوق آنان تا روشن شدن وضعيت اين پرونده 
  .خواهد شد

اسامی اين افراد فاش نشد و کوشش خبر نگاران نيز در نشست مطبوعاتی برنهام در سازمان ملل متحد برای 
سازمان ملل متحد با ساير مقامات قانونی امريکا در حال همکار : برنهام افزود. تشار اسامی آنان، ناکام ماندان

دادستان امريکا برای دستگيری و گرفتن اعتراف از افراد مقاطعه کاری که در اين . است تا حقايق روشن شود
 ه دستگيری او منجر به اين تحقيقات شديک از افرادی ک. ماجرا نقش داشته اند، اعالم آمادگی کرده است

   " . است که در ماه  اوت سال گذشته دستگير شد"آلکساندر ياکوولو"
 : رنهام با قدر دانی از کارکنانی که با اطالعات خود باعث افشای اين ماجرا شده اند، گفت 
  "اری را از بين خواهيم بردما فسـاد اد.  ما تمام سعی خود را می کنيم که پول ماليات دهند ها هدر نرود" 

 :  وی افزود  
   "   .مدارک قوی در مورد سوء استفاده مالی در اداره عمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد وجود دارد" 

  : در پاسخ به پرسشی در مورد رقم تقريبی اين سوء استفاده مالی گفتايشان 
ر چه اين رقم ممکن است بيش از اين تخمين زده شود، اگ.  من فکر ميکنم که در حد ده  ها ميليون دالر باشد "

مورد سوء استفاده هستيم که افراد سازمان ملل متحد تالش بيشتری کنند، ممکن است ٢٠٠ما در حال بررسی
به گفته اين مقام سازمان ملل ، عالوه بر هشت نفری که از کار به طور  "  .در شش ماه آينده بيشتر هم شود

   ] » .و بازجويی فراخوانده شده بودند د، چهار نفر ديگرهفته گذشته برای بررسیموقت تعليق شده ان
ملل "  ترويج فحشاء، تجاوز جنسی، قاچاق مواد مخدر ؛ حتی کشتار مردم محلی  توسط عساکر کاله آبی -٤

  ... . در سوماليا، بوسنی و"متحد
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ور تفتيش عقايد طاقامت ريفوجی ها؛ هميندخول خود سرانه و بازرسی غير مترقبه و غير قانونی از محل  -٥
 مذهبی و کشف سوابق فعاليت های سياسی آنان در گذشته های دور؛ همچنان نظارت -و ايدئولوژی سياسی

 عملکرد های سياسی بخصوصبر امور اقتصادی )  چه  به طور علنی، چه به قسم مخفی(  مستدام و شديد
دهلی ( ند ـــــمنجمله ه؛دربسا کشور ها .U.N.H.C.R  محلی خشن ) کارمندان(پناهدگان از طر ف مامورين 

  ).جديد 
 کاربرد اشکال فشار مرئی و نامرئی روی فعاالن سياسی پناهندگان، از تحريم اقتصادی  يعنی از قطع مدد -٦

اری آنان به کشور مبداء؛  همچنان ـبــزام اجــمعاش ماهوار گرفته، تا تهديد به اخراج از کشور دومی و اع
کارمند با " ... مستر "وه از پناهنده غرض انتقال آنان به  کشور سوم، مثال بارز آن ــاستفاده جنسی و اخذ رش

   در دهلی جديد؛ .U.N.H.C.R صالحيت
 و ايرانی ذريعه مامورين با صالحيت ی  تخويف و تطميع پناهنده، بخصوص پناهندگان افغان-٧

کشور هايی که  ) جاسوسی(  به خاطر پذيرش کار و بار  در شبکه های اطالعاتی .U.N.H.C.Rدفاتر
  .مامورين با صالحيت  آن موسسه بدان منصوب  اند 

    عدم توجه در برابر خواسته های قانونی ريفوجی ها؛ حتی برخورد خشن و توهين آميز کارمندان-٨
U.N.H.C.R.ه غير انسانی مقامات  نسبت به پناهندگان که بعضًا رويU.N. سبب ميگرديد که بعضی از  

 تحت فشار قرار داده شده توسط آن  نهاد جهانی، با بريدن رگ دست، دوختن  دهان، ريفوجی های شديدًا
 به مثل در هند.    خود شان را از بين بردند.U.Nاعتصاب غذايی، خودکشی و خود سوزی، در  برابر دفاتر 

  :توجه نمائيم
 در  آن موسسه به سمت "ملل متحد" يک تن از  خادی هايی که از طرف کارمندان هندی  جديدلیدر ده[ 

که  دفتر  _ راارتباط داشت،  يک دختر افغاننيزترجمان مقرر شده بود، و با سازمان جاسوسی هند 
تو هروقت : "  نموده ، با کلماتی چون  اهانت  تحقير و بود  بارها کردهمذکورمعاش ماهوارش را عمدًا قطع 

ما خبر "  ؛ " جان شيرين است کسی خود را در نمی  تـه " ؛ " ميگی اگه معاشم را ندهيد   خودم را  ميکشم 
تحريک " ... "  و " برو ببينيم چطور خودت   در می تی " ؛ " داريم که بيادر هايت برايت پول روان ميکنن

 يعنی در ،"ملل متحد" خودش را در داخل دفتريوس و ماسر انجام آن دختر مظلوم. به خود سوزی می نمود
 مامورين  و ساير )از بردن اسمش در اينجا خود داری ميشود  (برابر چشم آن مترجم چيچک روی خادی

در شفاخانه دهلی، دوکتوران هندی اعضای سالم بدنش را بيرون کرده قسمت جراحی . ، آتش زدهندی آن دفتر
 ويا اينکه نياز به پيوند ،نشد که خود سوزی سبب مرگ آن دختر مظلوم گرديدمعلوم . ه بودندشده را بخيه زد

تعدادی از خانمهای افغان در وقت شستن جسد متوجه  بخيه های روی  بدن متوفی   ( ...اعضای سالم بدنش
  ) .شده بودند  
ملل "ر دفتر  از جانب ساير ريفوجی ها به خاطر مرگ  اين دوشيزه جوان در براب و راهپيمايیتظاهرات

خادی از اين خو سوزی سود برده " ملل متحد"سر انجام  مامورين هندی . صورت گرفتدر دهلی جديد  "متحد
 درمدت است،" خطر" و زندگيش در   به مرگ  شده  تهديدها مذکور را زير عنوان اينکه گويا از جانب افغان

  .به استراليا  انتقال دادندچند روز 
 که خود زمانی از الطاف و محبت های امپرياليزم  " به رهبری جنرال فرح محمد عيديد اتحاد ملی سومالی "«

امريکا بر خوردار بود، با درک  منافع و مصالح ملی خويش بر ضد امريکا قرار گرفت،  و طی اعالميه ای 
استار شيخ شريف عمر  روحانی سومالی در تظاهراتی خو.  امريکا را مسئول وخامت اوضاع سومالی خواند

به گذارش خبر گزاری فرانسه فابيوفابری وزير . اخراج سربازان امريکايی ساز مان ملل از سومالی گرديد
تير اندازی به سوی مردم با اهداف انسانی اعالم شده در سومالی :  دفاع ايتاليا  در جشنی در پيزای ايتاليا گفت

يشو که هم اکنون جريان دارد همراه باشد؛ بلکه  از منافات دارد و بر قراری صلح نبايد با ويران کردن موگاد
کيهان (  »  راه های  سياسی و گفت و گو با تمام گروه های سومالی از جمله عيديد بايد به اين مسئله پرداخت

   .)1993 به سال ١٠٤٩هوايی چاپ تهران شماره 
  : همچنان در همين شماره چنين آمده

يعنی پروفيسور هانس کوخلر در  ) .I.P.O(ن المللی ترقی و پيشرفت  رئيس سازمان بي1993در سپتامبر «  
  »  اعالميه ای قتل عام اخير مردم سومالی به دست سر بازان امريکايی سازمان ملل را به شدت محکوم کرد

  : در اعالميه آمده که
به هيچ قانون و نيرو های به اصطالح حافظ صلح سازمان ملل متحد  رفتار شان همچون مزدورانی است که « 

  » وظيفه اخالقی پايبند نيستند و عمًال فرماندهی نيرو های سازمان ملل متحد به دست آمريکا قرار دارد
  :دانشگاه اينسبورک اتريش است  در اعالميه عالوه مينمايد که -هانس کوخلر که استاد فلسفه

ای سازمان ملل متحد گردد وبر آنها اين قابل قبول نيست که تمايالت و اهداف امريکا جاگزين خواسته ه «
. نيرو های حافظ صلح ملل متحد در سومالی اقدام به قتل  عام و شکنجه غير نظاميان ميکنند. ترجيح داده شود

سر بازان  . در بوسنی هرزگوين نيز دست به عملی قاچاق و ايجاد بازار های سياه درشهر سارايوو می زنند
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همان بدو ورود به سومالی، دست به يک سلسله اقدامات و سيع نظامی جهت امريکايی ساز مان ملل متحد از 
  »  .ايجاد تغييرات سياسی  در اين کشور زدند که با مخالفت مردم روبرو شد

  : وی عالوه ميکند که  
اين وضع به صورتی  بود که حتی ايتاليا که با سوء استفاده امريکا از نيروی صلح  سازمان ملل متحد در «  
ت اهداف سياسی و نظم نوين امريکايی در منطقه مخالف است،  خواهان  خروج سربازان خود از سومالی جه

  .» .شده است
  : اپ تهران مطلب ذيل به چاپ  رسيده استچ کيهان هوايی 6 صفحه 1994 سال١٠٨٩ همچنان در شماره 

  در  .I.P.O ی ترقی و پيشرفت  در ميز گرد ی که با همکاری جامعه فرهنگ و فلسفه و سازمان بين الملل« 
 در ژنو برگزار شد، پروفيسور هانس کوخلر رئيس آن سازمان طی يک سخنرانی چنين 1994ماه جوالی 

نظام بين المللی موجود حق توسعه را از کشور هايی که مايل به پيروی از ابر قدرت ها نيستند سلب : " گفت
ق دارند سالح های کشتار جمعی داشته باشند و تمام ی دنيا در نظامی که عده ای از کشور ها ح. کرده است 

کوخلر " ،"را تحت ترور  وحشت  قرار دهند ، هرگز نمی توان نظم عادالنه و صلح آميز برقرار کرد 
   .) کيهان هوايی شماره فوق(   » "خواستار دگرگونی دموکراتيک در  سازمان ملل متحد شد

   :  چاپ تورنتو درج است"شهروند" 1996 دسامبر ٩ صفحه ٢٣٠در شماره 
با اعتراف به نفوذ "  الشرق االوسط" پطروس غالی، دبير کل سازمان ملل متحد در گفت و گو با روزنامه « 

شبکه : بر شورای امنيت  سازمان ملل متحد گفت) امريکا( .C.N.N و تأثير شبکه  تلويزيونی
 » .جايگاه يک دولت عضو را دارد) تحدشورای امنيت ملل م(  در اين شورا .C.N.Nتلويزيونی
ارگان نشراتی " همبستگی" در سارايوو را که" اسلو بون" روزنامه مدير مسئول بخش هايی از نامه ی اين قلم

  :   آنرا به چاپ رسانده در زير می آورد" شورای پناهندگان و مهاجرين ايرانی" 
ن از ديدن صحنه های وحشتاناک شهر ما   بر صفحه ما در سارايوو  درک ميکنيم  که جها! آقايان دوستان« 

تلويزيون به تنگ آمده است نمی خواهيم جهان از ما بسان حيوانات باغ وحش فلم بگيرد و در تلويزيون به 
 وحشتناکترين فجايع انسانی را به چشم ديديم؛ اما نفرت انگيز ترين فاجعه ،ما در سارايوو. نمايش بگذارد

به راحتی ميتوانستند از منبع و ) سازمان ملل متحد( کاله آبی ها  . بين المللی با ماستانسانی، رفتار جامعه
وظيفه آنها اين است که دست روی . پمپ های آب ، حفاظت کنند اما نمی خواهند چون وظيفه ی شان نيست

  .» دست بگذارند و کشتار مردم را  تماشاه کنند
 اوضاع مرگبار سارايوو داده  و  کردارعساکر ملل متحد را به  نويسنده در نامه مفصلش تصوير زنده ای از

 نويسنده از سارايوو،  وقايع ء تلخيص شدهء هرگاه در جريان مطالعه نامه .درستی بر مال ساخته است 
( وحشتبار و خونين چهار سال اخير کابل در ذهن خوانندگان با احساس تداعی گردد، در فکر مقايسه دو شهر

 اين نوشتار در صدد مقايسه بوسنی و هرزگوين با جريانات و ءخواهند  افتاد؛ اما نگارنده) بل سارايوو و کا
غصه، مصيبت و ماتم، اندوه و ادبار، غم ورخداد های کابل نبوده، همينقدر اضافه می نمايد که درد و رنج،  

شت آفرين آن ، آنقدر شديد،  کابلی مخروبه و ابعاد  وح  ءترس و وحشت مردم اسارت کشيده و در خون غلتيده
آنقدر سنگين و آنقدر عظيم است که متبحر ترين  و موشکاف ترين نويسنده و ژورناليست جهان از ترسيم 

  . آن عاجز خواهد ماند خوفناکواقعيت های
ورزند، تا وقايع مرگبار و رقت انگيز بوسنی   تمام رسانه های گروهی و ژورناليزم مزدور، همچنان تالش می

گوين را مشتاقانه در مرکز ديد جهانيان قرار دهند؛ مگر در قبال رخداد های خونبار و وقايع رعب آور و هرز
يعنی قتل، غارت، ( انسانی   چهار سال اخير افغانستان،  و اعمال وحشيان جهادی مزدور  عظيمفاجعه های

 و حتی مادران کهن سال که اختطاف، ترور، ويرانی، آتش سوزی، تجاوز جنسی به کودکان، دختران، پسران
باعث از هم پاشيدن شيرازه خانواده ها  و انهدام کامل شهر زيبا و باستانی کابل عزيز شده و ساير جنايات 
عجيب و ماورای بربريت آنان که روز تاروز ابعاد آن افزايش يافته و تداوم خونبار و مدنيت برانداز آن قلب 

؛  سکوت )، را به درد می آورد" ملل متحد"کرسی نشينان حرفه ای هر انسان با وجدان، جــز قلب متحجر 
اختيار نکرده اند؟  نگارنده بدين باور است که چنين سکوتی  نفرت  انگيز، عامدانه می باشد، تا عدم عالقه  

خفی  روابط م،امپرياليزم امريکا و متحدين  اشرا در مسايل افغانستان، در اذهان جهانيان نقطه گذاری  نموده 
  .  را با آن کشور قطع شده جلوه دهند جهادی اش و باند های مزدورها) دهاره(داره 

 رهزن سوسيال امپرياليسم شوروی به افغانستان، امپرياليزم امريکا )ارتش(اردوی ازآغازين روز های تجاوز 
رار می جنگی  که همواره بر تداومش آشکارا اص_ عالقه زيادی در امر شکست شوروی از طريق جنگ 

نشان داد؛ چنانچه پول هنگفت ششصد ميليون دالر در سال را در کيسه و خورجين احزاب بسته بندی _ ورزيد 
در گستره فراخ مطبوعات نيز  . واريز نمود_ اين جاسوس چند سره _ تيار ـمکرده اش بخصوص در جيب حک

و " اميران"  به تبعيت وپيروی از انرژی فوق العاده ای به خرچ داد، تا خلق به پا خاسته افغانستان را
جهالت و حماقت، هزيان گويی و ديده درآيی و بسا عيوب شرم آور و .  شده اش وادارد هخريد" رهبران"

 و "کرامات"و در وصف . سخت ننگين دلقکان فرومايه را به حساب صفات و محسنات نيکوی شان رقم زد
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،  "پير: "حتی مقام عرفانی و مرتبه  تصوفی از قبيل آنها فسانه ها ساخت و ترانه ها سرود؛ "معجزات"
همانگونه  که سوسيال ( و امثالهم را به آنان اعطا فرمود " ابدال"،  "غوث"،  "قطب"،  "ولی"،  "مرشد"

به گزافه " کرامات قهرمان مسعود" و  "صفات جنگی"امپرياليزم روس و اجيران بومی و جهانيش در مورد 
!  الطاف و نوازش بر سر و سيمای دوشيزگان شان کشيدءو گاهی هم، سر پنجه). د  پرداختن تهوع آورگويی

اينهمه سعی و کوشش، اينهمه تالش و تقال برای چــه ؟ آيا صرفًا به خاطر شکست  ونابودی کمونيزم روس 
کنترول بر  )عمدتًا( يا کيد موقعيتش منحيث به اصطالح منجی صلح و پاسدار آزادی ملت ها؛أبود،  ياکه برای ت

موقعيت  استراتيژيک افغانستان و دسترسی به منابع و ذخاير زير زمينی عظيمی که در اين کشور وجود دارد؛ 
  بود؟

 بعد از شکست مفتضحانه عساکر متجاوز سوسيال امپرياليزم روس در افغانستان، تاکتيک مداخله  امپرياليزم 
 تا کنون اياالت متحده امريکا در نقش دولت بی عالقه به چناچه از آن تاريخ. امريکا در کشور ما تغيير نمود

مردم افغانستان " آزاد کردن" و"  رهانيدن"امور افغانستان تظاهر نموده، و طوری آشکار ساخت که گو يا با 
از چنگال روس رسالت و مسئوليتش در برابر اين کشور به پايان رسيده است  ؛ ولی در خفا سير حوادث 

 نظامی و اطالعاتی اش به - نظامی افغانستان را ذريعه کارشناسان سياسی-های رنگين سياسیخونين و رخداد 
طور جدی تحت نظرگرفته و به گونه نامرئی مداخله ويرانگر و خونبارش را به وسيله اجيران ساطور بدست 

  .و راکت بدوش اسالمی اش کماکان دنبال مينمايد
 مسعود  از -آشام قدرت کار آيی اشرا در  جنگ عليه دولت ربانی از آنجايی که حزب اسالمی حکمتيار خون 

را از کانال سازمان " طالبان" کف داد، امپرياليزم امريکا گروه قبًال پرورش يافته  سازمان سيا يعنی 
که مجموع ( مسعود -  عبور داده، وارد معرکه نمود، تا بادولت کارتونيک ربانی.I.S.I   استخبارات پاکستــان

  سابق می باشد و .K.G.Bکه همان خاد ساخته شده _ مهای تشکيالت ملکی، نظامی، بخصوص خـــاد آن اهر
 خود و يارانش را در دفتر سازمان ملل ،به شيوه کامًال مخفيانه تحت نظر داکتر نجيب اهللا  که در نقش پناهنده

در اصل امپرياليزم امريکا  نقش . زدبه جنگ فرساينده بپردا) متحد در کابل  قايم کرده است؛ اداره می شود 
ش "پيروزمند " عساکر کاله آبی ملل متحدی اشرا از حزب اسالمی ناموفق گرفت و آنرا به گروه طالبان 

و از جانبی  ديگر چون شميشر داموکلوس  باالی سر . تفويض کرد، تا از يکطرف  به سالخی مردم بپردازند
ر خاين به  وطن  که ظاهرًا  در جبهه  سياسی و دولت ساالری  ربانی قرار گيرند، تا  اگر عمر حکمتيا

تمثيل ) تا همين برهه زمانی(توظيف گرديده،  به درازا بکشد، وی را  از راه بردارند؛ امــــا در سطح ، 
  : سياست  اين کشور  اين می باشد

  .  »! تش توجه  نموده استبار ديگر به سر زمين خون و آ" احترام به امر صلح در افغانستان" به خاطر « 
به پاکستان، که در نشست رويا روی با حکمتيار، فرمان سری  امپرياليزم امريکا را " تامين" اعزام سفيرش 

مخفيانه بوی رسانده  و از نامبرده خواسته  که  تا سر حد توان سعی  کند که راه حياتی  شرقی را به کابل باز 
و در بهار سال آينده در افغانستان از جنگ .  باشد ز طريق  مذاکره نگهدارد و در صدد حل و فصل قضيه ا

يعنی " جنبش ملی اسالمی" بشمول سر داره ( خود داری نمايد؛ همچنين دعوتش از سر داره های اسالمی 
   . به امريکا؛ مويد چنين  سياستی ميباشد )دوستم

ر های آرام ديپلماتيک و رفت و نشست و برگشت   امريکايی شده در چهار سال گذشته تنها  با مانو"ملل متحد"
های دراماتيک نماينده هايش در اين يا آن کشور، در رابطه با حل معضالت  افغانستان از طريق سياسی 

مطابق مقررات و اراده امپرياليزم  امريکا به جالدان " سازمان ملل متحد"متوصل شد ؛ ولی در ماهيت امر 
 ميدان داد که بدون درد سر به کشتار مردم بی دفاع  و انهدام "طالبان نوظهور"جهادی  و گروه به اصطالح  

بيشتر کابل اشتغال داشته و نائره جنگ مدنيت سوز را در اقصی نقاط کشور توسعه و گسترش دهند ، تا دولتی 
  .موافق آرمان و خواسته امپرياليزم امريکا در افغانستان به قدرت برسد

ملل "انتخاب مقوله :  اننده  عزيز بار ديگر  از حاشيه وارد متن شده تذکر ميدهد که نگارنده با پوزش از خو
که از ساليان  متمادی بدينسو  توسط رسانه های گروهی و ژورناليزم مزدور  روزانه هزار  بار تلقين " متحد

زم امريکا قرار درخدمت امپريالي) و بدون چون و چرا (و تکرار ميشود، برای چنين سازمانی که  سرا پا 
  يعنی اصلی اشقالببجا می بود هر گاه   اين دستگاه در شکل و . گرفته ست ؛ نامناسب و نادرست می باشد

   .ظرفيت  پيدا ميکرد  " دولت های متحده"
 دست وبپی برده، آنرا چ) جاسوسی( نظامی و اطالعاتی-اکنون ملت ها به ماهيت و ذات اين سازمان  سياسی

ريکا می پندارند که بنا بر مقتضای منافع آزمندانه خود و  متحدينش ،  بر سر هر کشوری که امپرياليزم ام
  . خواسته باشد؛ به شدت می کوبد

   
  
   


