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 18/07/2017         م. اسحاق نگارگر

 !نیاز است مورد تازه عدم انسالک ک جنبشی

 :کنیممی نُُخست به دو تقاضای آتی توجه 

 1- پادشاهی عربستان باید جای دولت تأئید دولتی موردو ند که الجزیره را ببنددارد سعودی تقاضا  رژیم 

 .کنونی قطر را بگیرد دولت

 2- افغانستان سرنگوندر را اشرف غنی  خواست که حکومتخود  دولتاز ایران  نیک نماینده  پارلما 

 .ایران نیست های آب به سود دولتند ب کند زیرا اعمار

 دُُرست نفهمیده اندو  هاندنخورا متحد  ملل های جهان منشور دولتاز که بسیاری  دهدمی مثال نشان و این د

 راخود جمعی  ۀطالع رسانوسیله های ااز که یکی  کردمی سعودی تقاضا  رژیماز قطر  هرگاه دولتو 

نماینده   یکاز ز بالطبع ایران نیو  کردمی  اپ ضد قطر هنگامه بر سعودی بر امکان داشت که دولت بسیار ببندد

 .سرنگون کند ران رارژیم ایو د که برو حکومت خود بخواهداز پارلمان افغانستان چنین توقعی نداشت که 

 بسوزانندرا ریبان خانه های غند که زورمندان حق دار را به خاطر می آَردقدیمی  این تقاضاها آن مثل

 .را بیفروزندخود توانند شمع های خانه می ولی غریبان ن

گ جنو ه جلظاهراْ برای این ک آمد. وجود جهانی به جنگ دوماز  خود به چه دلیل بعد متحد نیست ببینیم ملل حاال بد

 .فعّال مانده است مسائل جهان همیشه غیر قبالدر  متحد اما بدبختانه ملل را بگیرد

دیگر و امریکا  متحد ایاالتو شوروی سابق  داشت. اتحاد عمده وجود ر قدرتبا که روزگاری دودارد جهان به یاد 

چون جوزف ند خردم رهبران   یجهان آن روز برخدر ا امند کمپ بپیوندو این داز که به یکی ند بود ها مجبور کشور

( 1۹0۹—1۹78محمد داوود )و نیزیا و ند ا (1۹01—1۹70) ارنووسالویا؛ سوکیوگ( 18۹2—1۹80) وتیت

 .جنبش  عدم انسالک را ایجاد نمایند انجهدر ل نسبی قوا بودند تا به خاطر  تعاد نستان نیزافغا

 نتیجهدر و  وده بداد جنگ قرار پرتگاه لبه  در سرد بود که جهان را  اَبَر قدرت جنگو نتیجه  طبیعی رقابت های د

 تا خطر نفوذ آن بالک سالح خریدند این یااز و ند دادرا خود عواید  ملیی از  ها دالر جهان ملیارد رهبران  مستبد

در  وسابق را به زان قدرت شوروی اَبَرو د رقابت میان آخراالمر دفع کنند.خود از را کمونیزم یا تجاوز  امپریالیسم 
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 2از 2

َ  یک نظمو  آورد ن جبین ایاز کار  همان آغازاز  بی نظمی اماند قدرت یعنی امریکا باقی ما بَرتازه  جهانی با تنها یک ا

 .هویدا بود« نظم»

 

 ندارد این قدرتکنترولش را و مراقبت  قدرتی دیگر همتای آن مجالو د تنها می مان بزرگ معموالْ وقتی یک قدرت

 تونی ب ل یَر قماشاز که بلی گویانی  ل شدانی بدبه یک دکتاتوری جه امریکا نیزو  دشومی بی رقیب به دکتاتوری بدل 

  .داشتخود به دور   نیزرا 

 نند. برگوناگون پیدا ک انه هایها به بر دیگر کشور کوشیدند برای تجاوز لیـربلی گوی وفادارش تونی ب  و جارج بُش 

قامت  آن تجاوز ضد بر نیز دملل متحو کردند  متحد تجاوز مللاز قانونی  زمجوو عراق بدون کسب صالحیت 

 .کرد نیفراشت که هیچ حتی با تجاُوز همسویی نیز

 می توانَد؛ امریکا اگر»تلقی شان همین است که و ند می آموز امریکااز را خود  درس درت های منطقوی نیزامروز ق

 «نتوانیم چرا ما

از نوس پوتین همانند قُق ه  اکنون که روسیو گرفت  قرار اوزمورد تج اکه لیبی بود ـدهمین دوران بی تفاوتی ملل متحدر 

همدستیی ایران مردم سوریه را به  د بانکمی ل درت تازه عمرقاب چونو شوروی سابق برخاسته است  دخاکستر  اتحا

از و  ضعیفان برخیزداز برای دفاع ند توامی ن فعّال مانده است که غیر ملل متحد نیز تماشاگر  و سیاه نشانده اند  خاک

 .کند نظامی دفاع م  غیرآرزوهای مردو منفعت 

ش  است که جنب کاردر مردم  نیروی انتخاب بر متکیو نیرومند  است رهبران  تازه؛ امروز گرفتار حالتی که جهاندر 

ن تواند ایمی جهان ن و نیمه اَبَرقدرت های جهان بگویند که کافی استو ها  رقدرتاب بهو ند انسالک را احیاء کن عدم

 .ل کندتحمخون را که ایجاد کرده اید  حمام

 به سجده  انکسار ها برابر  اَبَرقدرت در تواندمی ن ریفورم است وو اصالح ند های تازه نیازم معیار متحد بر ملل

با  کشورها نیست که برخی از ضرورو ند باش حق  ُمساوی برخورداراز اعضای این سازمان  جهانی باید  بیفتد. تمام

 د بربدنه  حقوقی نتوان اه یکهرگ خود داشته باشند. انحصاردر  ملل  متحد راو ویت دموکراتیک امتیاز  غیراز استفاده 

بخواهند آن گونه از خود امتی زور اعضای آن بدنه  حقوقی به حساباز برخی و مساوات داوری کند و عدالت  اساس

 .نمی مانَد دیرو دموکراتیک ندارد  بدنه خصلت

  چه گونه ممکن استو  وم گرددمحک قطراز هایش  تقاضا چه گونه ممکن است که رژیم سعودی به خاطر

فاده توانند با استمی متحد  که اعضای مؤسس مللمی هنگا شََود هافغانستان گرفتدر ران ایو ای پاکستان مداخله هو جل

 نگارگر برمنگهم 2017جوالی 1۴       ناشنیده انگارند؟و متحد را نادیده  تصامیم دیگر اعضای ملل ویتو زامتیااز 

 

 

 

 


