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   توفان-حزب کار ايران

 ٢٠١٢ اکتوبر ٠٢
 !از حقوق ملل در مقابل امپرياليسم دفاع کنيم

  

آنھا در اين سازمان که در . جامعه ملل يک سازمان جھانی بود که در دست امپرياليستھا و استعمارگران می چرخيد

ی التين تقسيم می کردند و امريکافريقا و امجمع تقسيم جھان بود مستعمرات و مناطق نفوذ خويش را در آسيا، واقع 

. جدا می ساختندرا ...  تونس و الجزاير سھام فرانسه و مصر سھم انگلستان و، متعلق به ايتالياابا خط کش، کشور ليبي

 ملل که بعد از جنگ ۀجامع.  نرسيد جنگ جھانی را راه انداختندوقتی تقسيم مناطق نفوذ از راه ديپلماتيک به سرانجام

 طول کشيد، نتوانست امنيت و صلح در جھان ١٩٣٣وجود آمده بود و عمرش تا ه  ب١٩١٨جھانی اول در سال 

ِويژه کشورھای کوچک را خواستار آن ه جنگ جھانی دوم با آن ھمه فجايع دلخراش، ملتھای جھان و ب. برقرار کند

وجود آيد تا قدرتھای بزرگ قادر نباشند با قلدری و ه  ملل بۀ سازمانی جھانی برای حفظ صلح و امنيت ھمکرد که

سازمان ملل متحد که بايد بعد از جنگ جھانی دوم با . گردنکشی منافع کشورھای کوچک و ضعيف را از بين ببرند

می شد، بيان آرزوی ممالک ضعيفتر بود تا سيس أ ملل و فجايع جنگ اول و دوم جھانی تۀتکيه بر تجارب تلخ جامع

تجاوز و . بتوانند در آرامش و صلح به ترقی و تکامل بپردازند و با ممالک بزرگتر از حقوق برابر برخوردار باشند

از اين رو بعد از . جنايات نازيسم در اروپا احساس و تمايل به مسالمت و زندگی در آرامش و امنيت را فرياد می زد

در زير، ما به نطق رفيق مولوتف وزير . وجود آمده سيس سازمان ملل متحد بأ دوم تالشھائی برای تجنگ جھانی

 ١٩۴۵ اپريل ٢۶ اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی در کنفرانس ملل متحد در سانفرانسيسکو در تاريخ ۀخارج

ازمان و نوع برخورد آنھا و اھميت سيس اين سأستالينی را در مورد لزوم ت- اشاره می کنيم تا ارزيابی شوروی لنينی

 . آن، بيان کرده باشيم

 بزرگ است که تا به ۀاين يک وظيف.  آتی سازمانی برای امنيت ملل جھان را پی ريزی کندۀاين کنفرانس بايد شالود"

عه اين جام. وجه از پس آن بر نيامد يچ ھ ملل بهۀچه کسی نمی داند که جامع. درستی حل شوده امروز نتوانسته ب

 ملل فاقد حق و ۀقابل فھم است که امروز کسی آرزو نمی کند جامع. يوس کردأ م،کسانی را که به وی دلبسته بودند

 مللی که مانع ھيچ متجاوزی نشد تا جنگی را عليه ممالک صلحجو تدارک نبينند، آری ۀجامع. قدرت را احياء کند

 ملل زمانی ۀ جامعۀويژه چھره ب. راست به خواب کردحتی بيداری ملل را در مقابل تجاوِز سربرآورنده، رک و 

صدمه ديد که تالش بی شرمانه صورت گرفت تا وی را به آلت دست اين يا آن نيروی ارتجاعی و قدرتھای صاحب 
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 ملل اشاره کرد، آنھم به اين ۀنظر می رسد که به آموزشھای غم انگيز جامعه در اينجا مناسب ب. امتياز تبديل کنند

ر آينده از خطاھای کھنه ای که در تحت عناوين وعده ھای پر زرق و برق نبايد انجام شوند، اجتناب علت که د

نبايد تصور کرد که صبر مردم، چنانچه دولتھا مجددا بی لياقتی خويش را در امر ايجاد يک سازمان جھانی . ورزيد

، از نسلھای جوان آنھا در مقابل وحشت و به نمايش بگذارند، که از زندگی مسالمت آميز انسانھا، از زمينھايشان

  .  امپرياليستی محافظت کند، بی انتھاستۀمصيبتھای جنگ غارتگران

 آن ۀھم. اتحاد شوروی صميمانه و بدون تزلزل از ايجاد يک سازمان جھانی قدرتمند برای امنيت حمايت می کند

 می شود، تا يک چنين سازمانی برای چيزھائی که به دولت شوروی و تالشھايش برای اين کار عمومی مربوط

له ما حاضريم بدون قيد و برای حل اين مسأ. به انجام می رسدصلح و امنيت ملل بعد از جنگ ايجاد کنيم، با آمادگی 

ما باورمنديم که اين ھدف تاريخی با نيروی .  ايمان دارند ھمکاری کنيمشرط با ھمه دولی که به اين کار اصيل حقيقتاً 

  ..." موانعی که بر سر اه تحققش وجود دارند، قابل دسترسی استۀرغم ھم ی صلح دوست علیمتحد خلقھا

تالشھای دول پيروزمند بعد از جنگ، احساسات عمومی مردم که وجدانشان از آن ھمه جنايتکاری نازيھا و مصيبتھا 

جھان توسط کمونيستھا با  محکمی بود تا با شعار صلح خواھی که در ۀو فالکت جنگ به عذاب آمده بود، پشتوان

 تجاوز و سر برآوردن ديوھای امپرياليستی گرفته شود و سازمان ۀلباس سفيد و کبوتر صلح تبليغ می شد، جلوی ادام

 ۀسازمان ملل متحد دستآورد مبارز. ملل متحد سر بگيرد و تا حدودی برای ملل کوچک امنيت و صلح به وجود آورد

از ھمان بدو تشکيل اين . رياليستھا در تقسيم جھان در ميان خودی ھا بود ضد خودسری و قلدری امپهبشريت ب

آنھا . را در جھت منافع خويش بگردانند سازمان امپرياليستھا کوشيدند زمام امور اين سازمان را به کف آورند و آن

لسطين و تجاوز ضد  در سرکوب مبارزات مردم فامريکااز امتيازات ويژه ای که داشتند نظير استفاده از حق وتوی 

جائی پيش رفت که از ه  حتی تا بامريکابشری اسرائيل به سرزمين ھای فلسطينی سوء استفاده کردند و امپرياليست 

پرداخت حق عضويت خويش به سازمان ملل متحد سر باز زد و اين سازمان را تحت فشار قرار داد تا به تمايالت 

جائی پيش رفتند که با دروغ و دغل و سند سازی در شورای امنيت به عراق آنھا تا . اين امپرياليست قلدر تسليم شود

حمله کردند و صدھا ھزار نفر را به قتل رساندند و بر نفس پيدايش اين سازمان قلم بطالن کشيدند و ھر روز تالش 

ليستھا مجامع امپريا.  ملل بی لياقت و فاقد حقوق و ارزش را بسازندۀمی کنند از سازمان ملل متحد ھمان جامع

  . جھانی را به آلت فعل خويش تبديل می کنند

  : ممالک بوده است، از جمله چه مطالبی مندرج استۀحال ببينيم که در منشور ملل متحد که مورد توافق ھم

و نھادھای وابسته به آن را  "سازمان ملل متحد"ھا و سازمان و نحوه کار منشور ملل متحد سندی است که ھدف"

  .سازمان ملل است )"صفحه وجود ندارد(اساسنامه "اين سند در حکم. کند ن میييتع

http://fa.wikipedia.org/wiki 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title 

 کشور ۵١ در سانفرانسيسکو در پايان کنفرانس ملل متحد به امضای ١٩۴۵ جون ٢۶  متن منشور ملل متحد در 

اند و رعايت مفاد آن برای   کردهء کشور آن را امضا١٩١امروزه .  شدءاالجرا زم ال١٩۴۵بر و اکت٢۴رسيد و در 

کيد شده که مفاد منشور بر ھر قرارداد أدر متن منشور صريحا ت.  اعضای سازمان ملل متحد الزامی استۀھم

  .المللی ديگری مقدم است بين

   مقاصد و اصول –فصل اول 

  : ت مقاصد ملل متحد به قرار زير اس١ماده 
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ثر برای جلوگيری و مؤالمللی و بدين منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی  حفظ صلح و امنيت بين -١

برطرف كردن تھديدات عليه صلح و متوقف ساختن ھرگونه عمل تجاوز يا ساير كارھای ناقض صلح و فراھم 

ممكن است منجر به نقض صلح گردد با  كه ئیھا المللی يا وضعيت آوردن موجبات تعديل و حل و فصل اختالفات بين

  : الملل آميز و برطبق اصول عدالت و حقوق بين ھای مسالمت شيوه

 روابط دوستانه در بين ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام ساير ۀتوسع -٢

  ؛ اقدامات مقتضی برای تحكيم صلح جھانی

ھای اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی يا  المللی كه دارای جنبه حل مسائل بينالمللی در   حصول ھمكاری بين-٣

بشردوستی است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديھای اساسی برای ھمگان بدون تمايز از حيث 

  ... زبان يا مذھب؛ و – جنس –نژاد 

  : ل بر طبق اصول زير عمل خواھند كرد اوۀ سازمان و اعضای آن در تعقيب مقاصد مذكور در ماد- ٢ماده 

  . سازمان برمبنای اصل تساوی حاكميت كليه اعضاء آن قرار دارد -١

 كليه اعضاء به منظور تضمين حقوق و مزايای ناشی از عضويت تعھداتی را كه به موجب اين منشور بر عھده -٢

  . اند با حسن نيت انجام خواھند داد گرفته

ت المللی و عدال آميز به طريقی كه صلح و امنيت بين المللی خود را به وسايل مسالمت بينكليه اعضاء اختالفات  -٣

   .فتد، حل خواھند كردبه خطر ني

المللی خود از تھديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضی يا استقالل سياسی  كليه اعضاء در روابط بين -۴

   . ملل متحد مباينت داشته باشد خودداری خواھند نمودھر كشوری يا از ھر روش ديگری كه با مقاصد

كليه اعضاء در ھر اقدامی كه سازمان برطبق اين منشور به عمل آورد به سازمان ھمه گونه مساعدت خواھند  -۵

آورد خودداری  كرد و از كمك به ھر كشوری كه سازمان ملل متحد عليه آن اقدام احتياطی يا قھری به عمل می

  . خواھند نمود

المللی   كه عضو ملل متحد نيستند تا آنجا كه برای حفظ صلح و امنيت بينئی سازمان مراقبت خواھد كرد كشورھا-۶

  . ضروری است بر طبق اين اصول عمل نمايند

دارد در اموری كه ذاتاً جزو صالحيت داخلی  يك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمی ھيچ -٧

كند كه چنين موضوعاتی را تابع مقررات اين منشور قرار  ت دخالت نمايد و اعضاء را نيز ملزم نمیھر كشوری اس

   .بينی شده در فصل ھفتم لطمه وارد نخواھد آورد دھند ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قھری پيش

  ).ھمه جا تکيه از توفان است...."(

اساس احترام به موازين اين منشور نه ترکيه حق اشغال کشور مستقل قبرس را دارد و نه اسرائيل حق دارد بر 

سرزمينھای فلسطين را بخشی از خاک خود محسوب کند و در مورد مرزھای جغرافيائی خويش به سازمان ملل 

 نداشت به خاک کشور مستقل  آقای جرج بوش حقامريکابه موجب اين منشور حداقل رئيس جمھور . دروغ بگويد

عراق تجاوز کند و يا ھم اکنون ممالک زورگو و دشمنان سازمان ملل و منشور آن حق ندارند در مورد سوريه که 

يک کشور مستقل و عضو در سازمان ملل است، دست به دسيسه و توطئه زنند و صريحا اعالم کنند که عربستان 

 برای سرنگونی رژيم بشار اسد در تکاپو ھستند و در امور داخلی اين  و فرانسه و ترکيهامريکاسعودی و قطر و 

  .کشور با دست زدن به تروريسم و جنايت جنگی دخالت می کنند
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ۀ  تلويزيونی به نقل از نشريۀ در يک برنامامريکاآقای ميت رامنی نامزد رياست جمھوری از حزب جمھوريخواه 

ی دھم، اگر رئيس جمھور شوم، ايرانی ھا ھيچ ترديدی نخواھند داشت من به شما اطمينان م: "اتالنتيک اعالم کرد

معتقد نيستم که ما برای آغاز جنگ بايد : "وی اضافه کرد." که من در صورت لزوم دست به حمله نظامی می زنم

  ".اجازه خاصی بگيريم، رئيس جمھور خود اين توانائی را دارد

بيان کرد که جنگ اسرائيل با ايران سی روز طول می کشد و اسرائيل  وزير دفاع درونمرزی اسرائيل ئیماتان ويلنا

  . کشته خواھد داد۵٠٠در اين جنگ 

ی ايران سخن ئ حياتی پيش رو، درنھائی شدن سرنوشت مذاکرات ھسته ۀمعاون وزيرخارجه اسرائيل از چند ھفت

در نزد . ای سياسی را اعالم کنندگفته و برآن است که بايد ھمين امروز شکست اين گفت و گوھا و پايان تماس ھ

ناتانياھو از آمادگی . مقامات اسرائيل اين مذکرات جزھدر دادن وقت و خريد فرصت برای جمھوری اسالمی نيست

 متقابل ايران برای مباداھای دور و نزديک ۀ اسرائيل نظير پناه گاھا برای مقابله با پی آمدھای حملۀخوب پشت جھب

  .سخن گفته است

  …ق موساد می گويد اگر من ايرانی بودم دوازده ھفته بعدی را کامال نگران بودمرئيس اسب

 راجع به سخنان رئيس پيشين موساد سؤال می شود، می گويد در اظھارات او - ايھود باراک-وقتی از وزيردفاع

  .ما به زودی ناگزيرخواھيم شد، تصميمات دشواری بگيريم. نکات اساسی وجود دارد

ی ئنيست آدمکش اسرائيلی بدون وقفه ايران را به حمالت ھوائی و نابودی توسط سالحھای ھسته نتانياھو صھيو

لمان دريافت کرده است با موشکھای اتمی برای مقابله با ايران اوی زيردريائی ھای مدرنی که از . تھديد می کند

 ضد ايران در روی ميز های ب گزينه ھۀاوباما مانند سلفش جرج بوش مرتب مدعی است که ھم. تجھيز کرده است

  .قرار دارد و آنھا با دادن بمبھای سنگر شکن به اسرائيل مانع از آن خواھند شد که ايران به سالح اتمی دست پيدا کند

بازی ھای رايانه ای : " ضد ايران منتشر شده می خوانيمهدر اخباری که در اين عرصه و تحريک افکار عمومی ب

ی ھستند که اين روزھا در ميان ئ عين حال تاثير گذار ترين کاالھای فرھنگی رسانه يکی از پرفروش ترين و در

يکی از بازيھای محبوب که اکثر کاربران رايانه با آن آشنا . تفريحات جوانان جای خود را به شدت باز کرده اند

رندگان خشمگين و رسد اين پ به نظر می. باشد می Angry Birds  يا ھمان »پرندگان خشمگين«ھستند، بازی 

   .پرورانند سازندگان آن اين بار ھوای حمله به ايران را در سر می

 ٩ ۀ، در مرحلFry Me To The Moon با نام (Angry Birds) «پرندگان خشمگين« بازی ۀدر جديدترين نسخ

. باشد  ايران میۀ به نقشای به جنگ دشمنان خود و نابود ساختن آنھا برويد که کامال شبيه اين بازی شما بايد در سياره

پردازيد که طبيعتا   میئیھا  نيز شما به تخريب خانه١٠ ۀشود و در مرحل البته در اين بازی کار به اينجا ختم نمی

ھا   ايران بوده و حتی يکی از اين خانهۀای شبيه به نقش ھا بر روی سياره ھای ايرانيان است چرا که اين خانه خانه

 ."دچيزی نيست جز برج ميال

در اين ميان کسی نيست که بگويد و بنويسد که اين . صورت تھديدھای صھيونيستھا و امپرياليستھا پايانی ندارد

آقای بان کی مون دبيرکل سازمان ملل که فقط نقش . اقدامات ھمه و ھمه مغاير نص صريح منشور ملل متحد است

نيستھا و امپرياليستھا دھنه بزند و به ھمه تفھيم کند که  را به عھده گرفته است تالش نمی کند به صھيوامريکا ۀگماشت

المللی خود را به وسايل  اختالفات بين"، انگليس، فرانسه و اسرائيل حق تھديد و تجاوز و تحريم ندارند و بايد امريکا

  .، حل کنند"فتدالمللی و عدالت به خطر ني يت بينآميز به طريقی كه صلح و امن مسالمت
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المللی و بدين  حفظ صلح و امنيت بين: "کل سازمان ملل متحد است که با استناد به منشور آن اعالم کند دبيرۀاين وظيف

ثر برای جلوگيری و برطرف كردن تھديدات عليه صلح و متوقف ه عمل آوردن اقدامات دسته جمعی مؤمنظور ب

عديل و حل و فصل اختالفات ساختن ھرگونه عمل تجاوز يا ساير كارھای ناقض صلح و فراھم آوردن موجبات ت

آميز و برطبق اصول عدالت  ھای مسالمت  كه ممكن است منجر به نقض صلح گردد با شيوهئیھا المللی يا وضعيت بين

رسانه ھای امپرياليستی و ممالک تجاوزگر امپرياليستی حق ندارند ممالک . بايد حل گردد" الملل و حقوق بين

  .لطايف الحيل پايمال گرداننده  را بکوچکتر را تھديد کرده و حقوق آنھا

از زمان جرج . احترام به منشور ملل متحد در مصلحت ممالک کوچک است تا در مقابل زورگويان مقاومت کنند

 تحقق حقوق بشر را به صورت تاکتيکی در مقابل حقوق ملل ألۀبوش حقوقدانان امپرياليستی در پی آن بودند که مس

.  بيشتر به حقوق بشر آنھم بر اساس مصالح امپرياليستی به حقوق ملل تجاوز کنندۀقرار دھند و با بخشيدن وزن

امپرياليستھا به جای . رياکاری در حمايت از حقوق بشر بايد وسيله ای می شد تا حقوق ملتھا را به زير پا بگذارند

رزشگذاری اختياری را به احترام به حقوق مندرج در منشور ملل متحد اصل تاخت زدن حقوق ھا را با يکديگر و ا

کسانی که به حقوق ملل احترام نمی گذارند چگونه ممکن . ميان کشيدند تا برای توسعه طلبی خود بھانه ای بيابند

ن سرنوشت خود نيست، چگونه ممکن است يياگر ملتی اليق دارا بودن حق تع. است به حقوق بشر احترام بگذارند

  . ت خودی و حقوق فردی خود باشندين سرنوشيافراد ھمان ملت اليق حق تع

در دنيای امروز کمونيستھا بايد از حقوق ملل صرفنظر از ماھيت حکومتھای در قدرت در اين ممالک دفاع کنند، 

زيرا از اين طريق است که می توانند به توسعه طلبی امپرياليستی افسار زنند و دست آنھا را در تالش برای استيالی 

 حمايت از حقوق بشر به تجاوز به حقوق ملل صحه می ۀ عوامفريبانۀنی که در پشت پردکسا. بر جھان رو کنند

  .گذارند يا نادانند و يا در اين رياکاری امپرياليستھا برای خودفروشی و وطنفروشی دست دارند

گيرند و  ميليونھا انسان به خاک و خون افتاده است درس ۀکمونيستھا بايد از دستآوردھای بشريت که محصول تجرب

  .مانع شوند تا امپرياليستھا از سازمان ملل متحد ھمان جامعه ملل را بسازند و به تقسيم سھام بپردازند

ز عمال امپرياليسم در ايران با نقابھای گوناگون بر اين سياستھای امپرياليستی صحه می گذارند و حاضر نيستند ا

 رعايت ۀ را به بھاناا حاضر نيستند تجاوز ناتو به ليبيآنھ.  حماس دفاع کنندحقوق ملت فلسطين به خاطر رھبری

به " مين و تحقق حقوق بشرأت"آنھا از امپرياليستھا عاجزانه خواھش می کنند تا برای . حقوق بشر محکوم نمايند

آنھا به ھيچ يک از دستآوردھای . ايران حمله کند و حق حاکميت ملی و تماميت ارضی ايران را به زير پا بگذارد

ن سرنوشت آنھا ييريت اعتقاد نداشته و احترام نمی گذارند و نمی فھمند اگر نقض حقوق ملل مجاز است و حق تعبش

به امپرياليستھا واگذار می شود ديگر چه نيازی به سازمان ملل متحد است؟ امروز حمايت از حقوق ملل و مخالفت با 

عکس توسل به ه نھا يک امر انقالبی است و بدخالت خارجی در امور داخلی ممالک صرفنظر از نوع حکومت آ

حزب ما بارھا گفته .  ارتجاعی و عوامفريبانه استحقوق بشر برای ھموار کردن راه تجاوز به اين کشورھا عميقاً 

 ايرانيان خودفروخته بايد ۀ امپرياليستھا، برای نشان دادن چھرۀعمال دست نشانديوباز تکرار می کند که برای افشا

تنھا اين شعار است .  ضد امپرياليسم و صھيونيسم پيوند زدهت مبارزه برای دموکراسی را با مبارزه بھميشه خواس

که نشان می دھد شما به استقالل کشورتان احترام می گذاريد و خواھان تحقق دموکراسی در درون کشورتان با 

 نظام سرمايه داری جمھوری حزب ما تحقق اين دموکراسی را از طريق سرنگونی. دست مردم کشورتان ھستيد

  . اسالمی می داند و اين خواست مکمل خواست ما در دفاع از حق حاکميت و تماميت ارضی ايران است

*****  
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