
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ک تن مــــباديبر زنده  ن بوم ويچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بد  
ميم        از آن به که کشور به دشمن دھيھمه سر به سر تن به کشتن دھ  

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠٢٠ دسمبر ٠١
  

 نآورد بشريت متمد منشور ملل متحد يک دست
جا دارد که حزب کار ايران روش خويش را در برخورد به اين .  سالگی تأسيس سازمان ملل متحد است٧۵امسال 

ک جنايات فجيعی که در جنگ جھانی اول و دوم صورت پذيرفت، تا منافع ممال .پديده مورد بررسی قرار دھد

سرپرست، بيکاری، فحشاء و زنان بيوه و  ھا، شھرھای ويران، کودکان بی رتگر تأمين گردد، ميراثی از گورستانغا

  . واقعی خويش را نشان دادۀچرخ توليد از حرکت ايستاد و فقر چھر. انگيز به جای گذاشت ھای غم سرنوشت

فضای عمومی يک ھمکاری جھانی را برای ھا و مردم جھان از اين ھمه تبھکاری به عذاب آمده بود و  وجدان ملت

تالش برای صلح در عين حال به مفھوم تثبيت اوضاع کنونی بود . طلبيد تأمين صلح و اجتناب از توسل به جنگ می

کرد  ستالينی، ايجاب میتی به رھبری اتحاد جماھير شوروی و با توجه به پيروزی جنگ بزرگ ميھنی ضد فاشيس

راحتی به جنگ مجدد ان و استعمارگران جھان نتوانند بگ را تثبيت کرد، تا غارتگرآوردھای بعد از جن که دست

منشور ملل متحد و . شان دست بزنند برای تقسيم مجدد جھان و تجاوز در ميان خودشان براساس تناسب قوای

 را تدوين اين منشور قواعدی. تصويب آن توسط دول بعد از جنگ جھانی دوم، محصول چنين فضائی در دنيا بود

شناخت و با روحی تدوين شده بود که انزجار از فاشيسم،  ھا را به رسميت می کرد که حقوق ملل ضعيف و اقليت

  .باريد نژادپرستی، قلدری و تجاوز از سراپای آن می

اين منشور .  منشور ملل متحد به تصويب رسيد١٣٢۴ ]سرطان[ تيرماه۵ برابر ١٩۴۵ ونج ٢۶لذا در تاريخ 

بھای مردمی است که در دو جنگ امپرياليستی اول و در جنگ ضد فاشيستی دوم جان خويش را از دست دادند  خون

ھا  و تساوی حقوق انساندھنده بيدار شود و برای حفظ صلح   تکانه ھایتا وجدان بشريت با آموزش از اين فاجع

  .بکوشد

  :آيد در اين منشور می

ھای آينده از بالی جنگ، که دو بار در مدت يک عمر انسانی،  داشتن نسل  ما مردم ملل متحد با تصميم به محفوظ«

افراد بشر را دچار مصائب غيرقابل بيان نموده و با اعالم مجدد ايمان خود به حقوق اساسی بشر و به حيثيت و 

ھا، اعم از کوچک و بزرگ و ايجاد  شخصيت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و ھمچنين بين ملتارزش 

المللی و کمک به ترقی  ھا و ساير منابع حقوق بين شرايط الزم برای حفظ عدالت و احتراِم الزامات ناشی از عھدنامه

ھا به رفق و مداراکردن و زيستن در حال  فتر، و برای نيل به اين ھد اجتماعی و شرايط زندگی بھتر با آزادی بيش
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 حسن ھمجواری و به متحد ساختن قوای خود برای نگاھداری صلح و امنيت ۀديگر با يک روحي صلح با يک

ی، که عدم استفاده از نيروھای مسلح را جز در راه منافع مشترک ئھا المللی و به قبول اصول و ايجاد روش بين

المللی برای پيشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل مصمم  ئل و مجاری بينتضمين نمايد و به توسل به وسا

ھای متبوع ما توسط نمايندگان خود که در   و در نتيجه دولتيمئايم که برای تحقق اين مقاصد تشريک مساعی نما شده

شناخته شده است، نسبت به  آنان ابراز و صحت و اعتبار آن محرز ۀاند و اختيارات تام شھر سانفرانسيسکو گرد آمده

المللی، که موسوم به ملل متحد خواھد  اند و بدينوسيله يک سازمان بين اين منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده

  .»نمايند بود، تأسيس می

  :آيد  تحت عنوان مقاصد و اصول از جمله چنين می-در فصل اول 

 :تمقاصد ملل متحد به قرار زير اس - ١ماده 

جمعی مؤثر برای جلوگيری و  آوردن اقدامات دسته المللی و بدين منظور به عمل  و امنيت بينحفظ صلح. ١

آوردن  کردن تھديدات عليه صلح و متوقف ساختن ھرگونه عمل تجاوز يا ساير کارھای ناقض صلح و فراھم برطرف

به نقض صلح گردد با ی که ممکن است منجر ئھا المللی يا وضعيت موجبات تعديل و حل و فصل اختالفات بين

 ؛الملل آميز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بين ھای مسالمت شيوه

 ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام ساير   روابط دوستانه در بينۀتوسع. ٢

 ...اقدامات مقتضی برای تحکيم صلح جھانی؛

 :د اول بر طبق اصول زير عمل خواھند کرۀسازمان و اعضای آن در تعقيب مقاصد مذکور در ماد - ٢ ماده

 .دسازمان بر مبنای اصل تساوی حاکميت کليه اعضاء آن قرار دار. ١

کليه اعضاء به منظور تضمين حقوق و مزايای ناشی از عضويت تعھداتی را که به موجب اين منشور بر عھده . ٢

 .دن نيت انجام خواھند دااند با حس گرفته

المللی و عدالت به  يت بينآميز به طريقی که صلح و امن المللی خود را به وسايل مسالمت کليه اعضاء اختالفات بين. ٣

 .دفتد، حل خواھند کرخطر ني

ل سياسی ھر المللی خود از تھديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضی يا استقال کليه اعضاء در روابط بين. ٤

 .»دوکشوری يا از ھر روش ديگری که با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد، خودداری خواھند نم

اين منشور حقوقی را حداقل بر روی کاغد برای کشورھای ضعيف و کوچک به رسميت شناخت که قبل از آن، حتی 

 مردم جھان برای استقرار صلح و ۀاين حقوق محصول دو جنگ جھانی و مبارز. نمود تصور به آن نيز تخيل می

جھان کنيم که اين حقوق بر روی کاغذ برای ملل  البته وقتی ما بيان می. دادن به جنگ و خونريزی در جھان بود پايان

اند و ما نبايد به آنھا احترام بگذاريم و برای  ش آن نيست که اين حقوق فاقد ارزشبه رسميت شناخته شد، مفھوم

منظور ما اين است که ھر حقوقی تا آنجا و تا آن زمان از احترام و قدرت بقاء برخوردار است . کنيمبقايشان مبارزه 

ھای جھانی براساس منافع متضاد خود و يا نيروھای مردمی بتواند با فشار   نظامی باشد و يا قدرتۀکه دارای پشتوان

تعريف نانوشته دارد که در تاريخ پيدايش اين تحقق اين حقوق يک . خود از احترام به اين حقوق به دفاع برخيزند

ھا، که رشد ناموزون  طلبی امپرياليست ھای جھان ھميشه بايد گوش بزنگ باشند که به توسعه ملت. حقوق نھفته است

ھای  اگر دول و ملت. خواھند جھان را براساس توازن جديد قوای طبقاتی ميان خود تقسيم کنند، مھار زنند دارند و می

ای دست بردارند،  ک لحظه ھشياری خويش را از دست بدھند و يا از اصوليت خويش بر اساس منافع لحظهجھان ي

ھای گوناگون به زير پا  شود اين حقوق قابل احترام را ھر لحظه به بھانه آفرينند که با تکيه به آن می آن وقت سنتی می
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ً نمیامحتو  بیکلمات تکراری. گذارد و مضمون و روح مترقی آن را نابود ساخت توانند در خدمت آسايش و   طبيعتا

  .رفاه بشريت باشند

طلبی و غارتگری است، با روح منشور ملل متحد، که از حق حاکميت کشورھا و  ماھيت امپرياليسم، که توسعه

مخالف امپرياليسم از ھمان بدو امر نيز با منشور ملل متحد . کند، در تناقض کامل است تساوی حقوقی آنھا دفاع می

به اين جھت . داد  حاکم بعد از جنگ نبود، ھرگز به اين پيشنھادات تن نمیۀبود و اگر فشار اجتماعی و روحي

نشاندگان خود از امکانات آنھا برای  ھا کوشيدند که با نفوذ در کشورھا و روی کار آوردن دست امپرياليست

 آنھا به ، سنتیۀدر کنار اين شيو. د سوء استفاده کنندبه نفع خومتحد ملل ھای ديپلماتيک در مجمع عمومی  پيروزی

دور افتاده دست زدند تا با استناد به حقوق مساوی کشورھا و دفاع » نامرئی«خلق کشورھای ميکروسکپی و جزاير 

آنھا با ايجاد . بردن نيات شوم خود استفاده کنند  برای به پيش متحد مللاز حق حاکميت آنھا از آراءشان در

أراده، که قادر به تأمين حق حاکميت خويش نيز نبودند، کشورھائی را  ھای بی ھای تصنعی، با ايجاد حکومت تحاکمي

. ايجاد کردند، تا از حق حاکميت ملی برخوردار گردند و به ابزاری برای نقض حاکميت ملی ساير ممالک بدل شوند

استيالجو و غارتگر و ضدبشر و کشورھائی که ھای   جھانی ھمواره اين مبارزه ميان قدرتۀاين است که در عرص

ھمواره مورد تھديدند و مستمراً بايد از حق حاکميت خود دفاع کنند، در جريان بوده است و از اين به بعد ھم خواھد 

با توجه به اين روح و توازن قوائی، که در جھان وجود داشت متحد  ملل پيدايش گروه کشورھای غيرمتعھد در. بود

شان  ھا برای حفظ حاکميت ملی ھا بايد از تالش اين دولت نيروھای مترقی، دموکرات و کمونيست. پديد آمدو دارد 

اين مبارزه از ساختاری پشتيبانی .  و قاطع در سطح جھان استتراتيژيکس عميقاً ۀاين مبارزه يک مبارز. دفاع کنند

ھا بايد  در اين مبارزه کمونيست. ريت استکند که در خدمت بقاء بشريت، حفظ صلح جھانی و آسايش نسبی بش می

ی اين عبارت اين است که امعن. کل را در نظر داشته باشند و اجزاء را در پرتو اين کليت مورد تحليل قرار دھند

ھای در قدرت دارای   ديپلماتيک در جھان فعالً مھم نيست که حکومتۀ مبارزۀھا در عرص برای ما کمونيست

و يا اساسنامه و متحد ملل زيرا اين مجمع عمومی . ای ارتجاعی و ضد مردمی ھستندھ ايدئولوژی و يا سياست

متحد  ملل .پردازد و درستش ھم ھمين است ھا می منشور آن نيست که در کشورھای مربوطه به تعيين نوع حکومت

 توانائی و يا از حق حاکميت کشورھا، به دور از ايدئولوژی، رنگ پوست، دين، قوميت، بزرگی و يا کوچکی،

ک اين است که برای ما ھمواره ي. ھای فوق ندارد لفهؤدفاع از يک حق ربطی به م. کند ضعف و نظاير آنھا دفاع می

.  دوگانه مطرح بوده و بايد برای فھم مسايل از نظر علمی و ديالکتيکی به اين خصلت دوگانه توجه کنيمۀمبارز

ھای مورد دلخواه  کنند که زحمتکشان اين کشورھا رژيم  و آرزو میاند ھای ارتجاعی مخالف ھا با رژيم کمونيست

اکثريت را در اين کشورھا بر سر کار آورند، ولی معتقدند که اين اقدام بايد با دست خلق ھمان کشور و زحمتکشان 

ھا با تجاوز و تھاجم و دخالت  به ھمين علت کمونيست. ھمان کشور عملی شود و نه توسط دول خارجی

اند و اين مخالفت آنھا در انطباق کامل با روح منشور ملل متحد  ھا در امور داخلی ساير کشورھا مخالف اليستامپري

 مردم در منشور ملل متحد بازتاب ۀآورد بشريت متمدن است که در اثر مبارز قرار دارد و در تقويت اصول و دست

  .يافته است

ادان، فاسد، ماجراجو و خودفروخته که بر اساس نرخ روز جوی سياسی، ن ھای اپورتونيست و مصلحت اگر جريان

احترامی به منشور ملل متحد به مزايای گذرا دست يابند، مطمئن  خورند، تالش کردند با نقض اصول و بی نان می

  .کنند باشند که گور خود را می
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 ملل متحد را تا آنجائی آنھا. اردگذ مريکا ھرگز به منشور ملل متحد احترام نگذاشته و نمیادر درجه اول امپرياليسم 

مريکا اھر جا کشورھای جھان در مقابل زورگوئی امپرياليسم . يد و تأمين کندئقبول دارند که مقاصد شوم آنھا را تأ

کند آراء آنھا را با زور به دست آورد  سازد و تالش می رو میه ايستادگی کنند، آنھا را با تحريم، تھديد و تجاوز روب

شود صورت ظاھر را حفظ کند، از توسل به زور و نقض آشکار منشور ملل متحد اباء  آنجا نيز که موفق نمیو در 

مريکا با توسل به ھمين ا. آوردھای بشريت متمدن بايد به مبارزه برخاست با اين زورگوئی و نقض دست. ندارد

 و سپس به عراق، با نقض حقوق روش کشور عراق را تحريم کرد و بيش از نيم ميليون کودک عراقی را کشت

مريکا ھمين کار را با ياری پيمان ناتو در ا. الملل تجاوز کرد و حق حاکميت ملی اين کشور را به زير پا گذارد بين

آنھا .  انجام داد و خواست با ھمين روش به ايران و سوريه تجاوز کند و زمين سوخته پشت سر خود باقی بگذارداليبي

برند و نفت عراق و سوريه را رسماً  يرقانونی در عراق، سوريه و افغانستان به سر میھم اکنون به صورت غ

مريکا به اروشن است که . گذارند دزدند و به نظريات دول برسرکار در اعتراض به اقدامات آنھا وقعی نمی می

ھای   کشتیۀيف راھزانانتوق. صورت آشکار با توسل به قوای نظامی خود منشور ملل متحد را به زير پا گذارده است

مريکا کوبا، ايران، ا. الملل است شود که نقض حقوق بين ھای ايران يک اقدام تبھکارانه محسوب می تجاری و نفتکش

کند و به   دوم منشور ملل متحد تحريم میۀرا به صورت غيرقانونی و در مغايرت با ماد... ونزوئال، نيکاراگوئه و

متحد ملل  منشور ۴ و٣در مواد . مقاصد استعماری خويش را به آنھا تحميل نمايدخواھد  گويد و می آنھا زور می

  :خوانيم ھمانگونه که در باال ذکر کرديم، می

المللی و عدالت  يت بينآميز به طريقی که صلح و امن المللی خود را به وسايل مسالمت کليه اعضاء اختالفات بين. ٣«

  .دفتد، حل خواھند کربه خطر ني

المللی خود از تھديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضی يا استقالل سياسی ھر   اعضاء در روابط بينۀليک. ۴

 .»کشوری يا از ھر روش ديگری که با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد، خودداری خواھند نمود

ش تا آرنج به خون مردم جھان آغشته است و کشوری که دست. کاره المللی چ مريکا را با احترام به موازين بيناولی 

کند در خون مردم ويتنام، کامبوج، اندونزی، عراق، فلسطين،  آب ننگ از سرش گذشته است، برايش فرق نمی

کرد برای جلب و يا  مريکا اگرچه در بدو امر سعی میا. غرق شود و يا در خون مردم ايران...  واافغانستان، ليبي

 در جھان امکان ھای موذيانه برای پيشبرد مقاصد خود دفاع کند، ولی با تشديد تضادھا وشفريب افکار عمومی از ر

گويد يا حرف من بايد  مريکا به حداقل رسيده است و اين است که به صراحت میافريبی  مانورھای گسترده و عوام

  متحد ملله من از حضور آنھا در ک به ُکرسی بنشيند و ممالک جھان به اوامر من تمکين کنند، يا اينمتحد ملل در 

زنم و به نقض اين قوانين، که آن را حق  سر باز میمتحد  ملل ھايم به عضويتالکنم، از پرداخت حق  جلوگيری می

ای جھانی است، به زير  مريکا از پيمان اقليمی پاريس خارج شد، در برجام، که توافقنامها. زنم دانم، دست می خود می

ای سر رئيس جمھور ونزوئال جايزه تعيين کرد، در امور داخلی ونزوئال و بوليوی دخالت کرد امضای خود زد، بر

کند، از کميسيون حقوق بشر خارج شد، از يونسکو بيرون  ھای دست نشانده به صورت علنی تعيين می و حکومت

آنھا به صراحت . د نيستترک کرد و به ھيچ تعھدی پايبن» کرونا«رفت، سازمان بھداشت جھانی را در زمان بحران 

. کنند، تأمين کند مريکا را، آن ھم آن طور که خودشان تفسير میاپذيرند که منافع  گويند که فقط تعھداتی را می می

ھای اين  ھا، که توسط ارگان عدالتی ھا و بی رغم ھمه زورگوئی علی. گذرد  ملل متحد می سال از تأسيس٧۵امروز 

شود، نفس وجود اين تشکل ھنوز مانعی  ھا وارد می ھا به کشورھای ضعيف و اقليت اليستسازمان با فشار امپري

ھا بتوانند با توجه به تضاد منافع خودشان به صورت افسارگسيخته ساير ملل را به زنجير  است که امپرياليست
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طلبان  ھا و توسعه قش کثيف امپرياليست نیملل متحد و افشا خود در انتقاد به ۀھا بايد به اين مبارز کمونيست. بکشند

مھابای   بیۀالمللی که به ھر حال، به صورت يک مانع بازدارنده در توسع از يکسو و حمايت از اين ارگان بين

ھا و از جمله   ديپلماتيک دست کمونيستۀاين مبارزه در عرص. ھای امپرياليستی از سوی ديگر ادامه دھند جنگ

 دشمن و برای ارتقاء سطح آگاھی مردم جھان ی تبليغات سياسی و ايدئولوژيک در افشاۀحزب کار ايران را از جنب
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