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دموکراسی سرمایهداری
بازنده اصلی
انتخابات آمریکا
انتخابات آم ریکا هنوز به پایان نرسیده است،
ولی نگارش این مقاله به نتایج این انتخابات
م ربوط نیست به ماهیت این انتخابات م ربوط
است .اگر برخی از مردم اتفاقات انتخاباتی
دوران «جرج بوش پسر» را به خاطر بیاورند،
توجه م یکنند در همان زمان نیز در ایالت
فلوریدا در آم ریکا وضعیت مشابه پیش آمده
بود و معلوم شد که فرماندار این ایالت ،که
ب رادر کهتر آقای «جرج بوش» بود ،از تشابه نام
شناسنامه مردگان و مجرمینی ،که فاقد حقوق
شهروندی ب رای اخذ رأی بودند ،استفاده کرد
و آنها را ب رای رأیدادن زنده ساخت .در حالی
که «اِلگور» در بدو امر توسط رسانههای مهم
آم ریکا ب رنده انتخابات و رئیس جمهور
آم ریکا اعالم شد ،ب رادر «بوش» با سندسازی
و اعمال نفوذ در صندوقهای رأی باعث
شد که چند ساعت بعد و مجددا ً با تأکید
در چند روز بعد «جرج ِ
بوش پسر» سر از
صندوق انتخاباتی درآورد .افتضاح این
امر ،که بر همگان روشن بود و بوی تعفن
انتخابات «دموک راتیک» آم ریکا س راسر جهان
را ف راگرفته بود ،به آنجا کشید که تصمیم در
این مورد ،که آیا روش انتخاب «جرج بوش
پسر» به عن وان رئیس جمهور قان ونی آم ریکا
در نشمردن آراء مردم و رسیدگی به آراء
تقلبی ه واداران خودش و تأیید دادگاههای
دستنشانده تابعه فلوریدای زیر نفوذ خان واده
«بوش» درست بوده است یا خی ر .این امر پس
از روزها اعمال نفوذ خاندان «بوش» به دی وان
عالی قضائی ایاالت متحده آم ریکا (Court
 )Supreme of the United Statesکشیده
شد .طبقه حاکمه آم ریکا که با ب یآبروئی
روبرو بود ،توسط دی وان عالی قضائی کشور
و ارتباط با حزب دموک رات ،در پشت پرده
از «اِلگور» خ واست که با توجه به مصالح
آم ریکا از پافشاری خ ویش ادامه در صفحه ۲

در ماوراء قفقاز چه میگذرد؟()۲
در ماوراء قفقاز در اثر دخالت بیگانگان و منافع طبقاتی حکام این منطقه تضادهای امپ ریالیستی و ارتجاع
منطقه تشدید م یشود و درگیریهای نظامی به دنبال خود م یآورد .امپ ریالیس تها و قدرتهای منطقه با
تکیه بر ج راحات التیامنیافته قرون در این منطقه در پی کسب حداکثر نفوذ و تأمین منافع توسع هطلبانه
خ ویش هستند .همه قدرتهای امپ ریالیستی م یکوشند با پنهانشدن در زیر پرچم ممانعت از ب رب ریت و
آدمکشی خودشان را به موقع به قفقاز جن وبی برسانند تا در این کمی نگاه نیات شوم خود را ب رای جنگ
و توسع هطلبی و غارت مردم این کشورها آماده گردانند .ب رای فهمیدن دقیق اوضاع این منطقه باید توجه
کرد که قدرتهای زیر در این منطقه در حال رقابت و تبانی با یکدیگر هستند .این ممالک در دو گروه
جای م یگی رند .یکی قدرتهای منطقه نظیر ای ران ،ترکیه ،ارمنستان ،آذربایجان ،گرجستان و روسیه .و
گروه دوم امپ ریالیس تهای آم ریکا ،انگلستان ،ف رانسه ،اتحادیه اروپا و ناتو است که با رژیم صهی ونیستی
اس رائیل همکاری م یکنند .تالش م یکنیم تا آنجا که مقدور است ،به نقش این نیروها و تضادهای آنها
اشاره کنیم.
 -۱جمهوری آذربایجان
بعد از اعالم استقالل جمهوری آذربایجان از طرف رهب ران سابق «حزب کم ونیست آذربایجان» ،که یکشبه
معجزهآسا از سوسیالیسم دست کشیدند و ه وادار استق رار مناسبات سرمای هداری شدند ،دولت این کشور،
که گ ویا سالها ب یصب رانه در اشتیاق همکاری با امپ ریالیسم انتظار م یکشید ،به همکاری گسترده با
امپ ریالیس تها پرداخت .نفت باکو را در اختیار شرکتهای آم ریکائی و انگلیسی ق رار داد و تالش کرد
خود را از چنگ امپ ریالیسم روس برهاند .در آذربایجان یک الیگارشی فاسد و دزد به صورت ادامه تسلط
خان وادگی «علیوف» و کادرهای سابق حکومت «سوسیالیستی» آذربایجان ام وال دولتی را میان خود تقسیم
کردند و بندهای اسارت مردم آذربایجان را محکم نمودند .با به قدرت رسیدن «جبهه خلق» به رهبری
«ایلچی بیگ» ،آذربایجان در یک هرج و مرج و آشفتگی سیاسی فرو رفت« .اب والفضل ایلچ یبیگ» یک
پانترکیست ضد کم ونیست بود که خود را س رباز کوچک «آتاتورک» م ینامید .وی در  ۱۶ژوئن  ،۱۹۹۲به
مقام ریاست جمهوری رسید .هنر این رئیس جمهور تبلیغات تهوعآور پانترکیستی و دامنزدن به دشمنی
با ای ران و ارامنه ،نزدیکی با دولت ترکیه و زندهکردن سنتهای مساواتیس تهای آذربایجان و همکاری با
دولت ترکیه بود .وقتی «جبهه خلق»اش س رنگون شد ،وی به ترکیه نزد اربابش ف رار کرد و در سال  ۲۰۰۰در
آنکارا درگذشت .جنگ قره باغ در چنین فضای پانترکیستی روی داد و خاطره کشتار «شوشی» را در ارامنه
و افکار عمومی جهان زنده کرد .دولت ارمنستان با وجود جمعیتی حدود ادامه در صفحه 3

آیا سازمان «برنامه جهانی غذا»
سزاوار دریافت جایزه صلح است

کمیته جایزه صلح ن وبل روز  ۱۸مهر ماه سال جاری ،سازمان «ب رنامه جهانی غذا» ( )WFPرا به عن وان
ب رنده جایزه صلح ن وبل سال  ۲۰۲۰اعالم کرد .سخنگوی این کمیته طی سخنانی اظهار داشت که «این
جایزه به خاطر تقدیر از تالشهای این سازمان در مبارزه با گرسنگی و کمک به امنیت غذائی به
وی اهدا شده است» .اما ببینیم آیا عملکرد این سازمان سزاوار دستآوردی این چنین است؟ «طلعت
الشرجبی» ،سخنگوی «جنبش انصاراهلل» در اینباره اظهار م یدارد که «سازمان «ب رنامه جهانی غذا» هم واره
فاقد رویکرد ب یطرفانه بوده است .مه مت رین و بزرگت رین مسئ ولیت این سازمان مبارزه با گرسنگی بوده
است که به عقیده ما در انجام وظائف خود ک وتاهی کرده است» .و اضافه م یکند که« :در حال حاضر
بسیاری در یمن از سوء تغذیه رنج م یب رند و این سازمان نت وانسته در توزیع کم کهای بشردوستانه
ب یطرف بماند» .از سوی دیگر «مانعالعس» ،رئیس اداره همکاریهای بی نالمللی در شورای عالی امور
انسانی یمن اظهار م یدارد که« :سازمان جهانی غذا به تعهدات خود در قبال ملت یمن عمل نکرده
است» .وی اضافه م یکند که «این سازمان از حجم کم کهای خود به ملت یمن طی سالهای جاری
کاسته است .در حالی که این سازمان در ژان ویه  ۲۰۲۰ق ریب به  ۹میلیون بسته کم کهای بشردوستانه
ب رای یمن ارسال کرد ،در آوریل گذشته حجم این کم کها را به  ۵میلیون کاهش داده است .این
در حالی است که اوضاع انسانی در بح ران کن ونی ،در یمن تشدید گشته است .بخش اعظمی از
کم کهای مالی اختصاص داده شده به یمن ،صرف امور دیگر م یشود»« .گرچه اعضای حرفهای
«ب رنامه جهانی غذا» آمادگی و از خودگذشتگی ب رای کمک به گرسنگان نشان م یدهند ،از این سازمان
به طور عمده استفاده ابزاری (به نفع استعمارگ ران جهانی  -توفان) م یشود
(نقل از  .)۲۰۲۰/۱۰/۱۱ Süddeutsche Zeitungاین «سهلانگاری» سازمان جهانی مبارزه ب رای
گرسنگی اتفاقی نیست ،تابعی از منافع امپ ریالیس تها و ارتجاع عرب منطقه در سرکوب مبارزات
استقاللطلبانه مردم یمن است .آنها که قادر نشدهاند با زور اسلحه مردم این کشور را به زانو درآورند،
حال به سالح کاهش آذوقه متوسل شدهاند .آدمکشی و اعدام اشکال گ وناگون دارد .در اینجا رابطه
گرسنگی و سیاست به روشنی مشهود است .این روزنامه م یافزاید« :گرچه طی  ۶۰سال گذشته فعالیت
و کم کهای غذائی در مناطق جنگزده و یا دچار ع وارض ادامه در صفحه ۴

به حزب کار ایران (توفان) ،حزب طبقه کارگر ایران بپیوندید

شماره  ۳۲۴۹آذر ۱۳۹۹
دموکراسی سرمای هداری ...دنباله از صفحه ۱

ب رای کشف حقیقت صرفنظر کند .بعد از اینکه
«اِلگور» از نتایج تصمی مگیریهای پشتپرده مطلع
شد ،فورا ً به ه واداران خ ویش توسط رئیس ستاد
انتخاباتی خود این پیام را ارسال داشت که« :مطمئن
شو که هیچ کس هیچ انتقادی نسبت به دی وان عالی
کشور بیان نکند» .زی را اعت راض ه واداران ایشان در آن
فضای تح ریکآمیز م یت وانست به زد و خوردهای
خیابانی منجر شود .در همان زمان مطبوعات در
مورد عقبنشینی و نطق پرسشب رانگیز «اِلگور»
نوشتند« :این سخنان اِلگور بعد از تندادن به حکم
ناعادالنه دی وان عالی کشور به عن وان آخ رین مرجع
قان ونی آم ریکا در حالی که باز هم بخت ادامه
مبارزه و مطرحکردن شکایت در دی وان عالی فلوریدا
را داشت ،بسیار بسیار جای تأمل و اندیشه دارد.
اِلگور خطاب به ه واداران خود آنها را به مسالمت
ف راخ واند و اظهار داشت« :چیزی را که یک مرد
عاقل به من گفته بود ،به یاد آوردم ،به من گفته
بود که من زمانی این جنگ را تمام م یکنم که
بدانم نم یت وانم پیروز شوم ،من نم یت وانم پیروز
شوم ،حتی اگر پیروز شوم ،نم یت وانم پیروز شوم».
«اِلگور» با دوراندیشی بیان م یکرد حتی پیروزی وی
در دادگاه و اثبات حقانی تاش دال بر این خ واهد بود
که نظام انتخاباتی آم ریکا مملو از تقلب و اعمال
نفوذ است و در نتیجه به مجموعه نظام خسارت وارد
م یشود .ب رای وی پیروزی شخصی ،شکست نظام
است و لذا باز هم پیروزی محسوب نم یشود.
«ت رامپ» ،که به تدریج مشاهده م یکرد در میان
کنسرنها و کالن سرمای هداران پایگاهاش را از
دست م یدهد و آنها با مدی ریت وی و تصمیمات
ضد و نقی ضاش م وافق نیستند ،تصمیم گرفت به
همان روش «انقالب مخملی» متوسل شود و قبل
از اینکه نتایج انتخابات رسم اً اعالم گردد ،خود
را ب رنده انتخابات اعالم کند .وی با بسیج رجالهها
و بزن بهادرهائی نظیر «پس ران مغرور» ،نازیها،
دستراست یهای مسلح آم ریکائی و با تکیه به
جمعیت ناآگاه و تحمیق شده عظیمی ،که با
ِ
پوست متعصب و
یاری مسیحیا ِن انجیلی سفید
محافظهکار آم ریکا به وی نقش پیامبر داده بودند،
با ایجاد تشنج ،ارعاب ،ترس و وحشت از قبل از
انتخابات در نتایج آراء اعمال نفوذ کند .در پرده دوم
اگر در کسب آرای اکث ریت موفق نشد و یا آراء سر به
سر شدند ،انتخابات را جعلی اعالم نماید و شاید هم
ب رای اثبات جعل یبودن انتخابات تدارکات متناسب
نیز دیده باشد و در پرده سوم ،کار را به دادگاههای
آم ریکا بکشاند به این امید که بت واند باخت خود
در عرصه انتخاباتی و سیاسی را در عرصه حقوقی،
با توجه به تدارکاتی ،که از قبل ب رای آن دیده بود،
جب ران کند و به پیروزی نایل شود .در آم ریکا به این
روش در واقع «روش کودتائی» م یگ ویند و نباید
این توهم به وجود آید که گ ویا انتخابات آم ریکا
دموک راتیک است .حضور میلیونها و آن هم بیش
از  ۷۰میلیون آم ریکائی مذهبی و سفیدپوست،
مرد ِم ف ریبخورده و ب یاراده که به دنبال ت رامپ راه
افتادهاند ،بیان این واقعیت است که این مردم با اراده
آزاد انتخاب نم یکنند و مسخ تبلیغات هستند.
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این امر در مورد ه واداران «جو بایدن» نیز تا حد
زیادی صادق است .این امر به هر شاه ِد رویدادهای
انتخابات آم ریکا م یآموزد که چگ ونه م یت واند یک
عنصر زنباره ،مختلس ،دروغگو ،جاعل و ب یشرم با
زور پول و تبلیغات افکار عمومی بسازد .پس اساس
انتخابات آم ریکا بر باد است وار است .در این انتخابات
هر چهار سال مردم جمع م یش وند تا کسانی را که
م یخ واهند در سالهای بعد آنها را ف ریب دهند و
غارت کنند ،انتخاب نمایند .دو حزب موجود در
آم ریکا در واقع یک حزب با دو ف راکسیون است و
منافع عمومی سرمای هداری امپ ریالیسم آم ریکا را در
نظر دارد و ب رای این منافع مشترک فعالیت م یکند.
البته این به آن مفهوم نیست که تضادی میان
ف راکسیونهای متفاوت قدرت در آم ریکا وجود ندارد
و همه نزاعها ساختگی و جنگ زرگری هستند .از
نظر مارکسیست – لنینیس تها یکی از تضادهای
اساسی ،که چهره سیاسی جهان را ترسیم م یکند،
تضاد میان انحصارات امپ ریالیستی در درون یک
کشور و یا در عرصه جهانی است .این تضادها در
صحنه سیاسی ،اقتصادی و تبلیغاتی آم ریکا نیز بروز
م یکند .انحصاراتی که در انتخابات قبلی ب راساس
تحلیل از منافع لحظهای و یا حتی ط وی لالمدت
خ ویش به انتخاب «ت رامپ» دست زدند ،یا به نتایج
پی شبینی شده خود رسیدهاند و یا اینکه بر این
نظ رند که «ت رامپ» آن کفایت الزم را در مدی ریت
نداشته است تا به خ واستههای آنها پاسخ دهد و یا
با تغییر ش رایط جهانی و تشدید سایر تضادها و
رشد علوم زیست محیطی و سایر م ولفههای مهم
در جهان« ،ت رامپ» در تحلیل نهایی فردی نیست
که بت واند به چالشهای آینده پاسخ مقتضی دهد.
در این جاست که ناقوس مرگ سلسله «ت رامپ»
ن واخته م یشود و سرمای هداران به دنبال عنصری
م یگردند که در ش رایط روز به نفع آنها عمل کند.
یزند .کیس ههای
در این لحظه پول حرف اول را م 
پول است که به م راکز کارزارهای انتخاباتی نامزد
انتخاباتی آنها س رازیر م یشود .با این پول م یشود
اف راد را استخدام کرد ،تا فعالیت کنند؛ خب رنگاران
و ایستگاههای خبرگزاری را خ رید؛ اخبار مقتضی
بر اساس توصیه روانشناسان ،کارشناسان وفادار
و آموخته و اف راد صاحب نفوذ را پخش کرد؛ به
شایعات دست زد؛ پروندههای کثیفی را ،که در مورد
این رقبا از قبل آماده کردهاند ،ب رای جلب افکار
عمومی در سر بزنگاه منتشر کرد و حتی پرووکاتورها
را بکارگرفت؛ بمبگذاری کرد؛ غارت نمود و ...ما
در انتخابات کن ونی آم ریکا با تمام اشکال این مبارزه
«دموک راتیک» روبرو هستیم که ب رای مردم جهان
و مردم آم ریکا بسیار آموزنده است .این انتخابات
حتی سطلی از لجن بر سر ای رانیان خودفروختهای
م یریزد که حامی تجاوز آم ریکا به ای ران و تح ریم
مردم ای ران هستند .انتخابات آم ریکا در یک کالم
ماهیت خائنانه اپوزیسیون خودفروخته ای ران را ،که
سنگ آم ریکا و اس رائیل را به سینه م یزند ،نشان داد.
این انتخابات نمایشی و مضحک حتی توجی هگر
انتخابات تقلب یای شد که در ای ران تاکنون به انجام
رسیده است .انتخاباتی که مردم را وادار م یکند
که همیشه بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنند.

رژیم جمهوری سرمای هداری اسالمی با ُدمش گردو
م یشکند ،زی را در تقلبهای انتخاباتی و ف ریب
مردم ،در قیاس با وضعیت آم ریکا «روسفید» شده
است« .ت رامپ» در بدو امر از حمایت کنسرنهای
نفتی ،پتروشیمی ،اسلح هسازی و والاست ریت و
صنایع داخلی و صهی ونیسم بی نالملل برخوردار بود.
ولی به تدریج با اتخاذ سیاستهای ماج راج ویانه،
بدون تعمق ،روزانه و به ویژه با سیاست سردرگمی
در مسئله مبارزه با پاندمی «کرونا» ،دروغگ وئی،
دشنامدهی ،دشمنت راشی ،تعمیق شکاف طبقاتی،
تصمیمات اقتصادی به نفع سرمای هداران کالن
و صدمات عدیده به نظام سرمای هداری آم ریکا و
حتی اعمال نفوذهای آشکار سیاسی و مورد انزجار
مردم جهان ،تنها ب رای تأمین منافع خان واده «ت رامپ»
پشت او را خالی کردند .به تدریج بانکها نظیر
« »Goldman Sachs Groupو «»Wall Street
که  ۵۷میلیون به بایدن در مقابل  ۱۳میلیون دالر به
ت رامپ کمک انتخاباتی کرد ،صنایع محیط زیست
نظیر صنایع اتومبی لسازی برقی خودکار «تسال»
( ،)Teslaصنایع ت ولیدات داخلی ،که به علت فقر
مردم خ ریداری ب رای کاالهای خ ویش نداشتند ،مانند
« »Procter and Gamble« ،»CocaColaو «،»Nike
صنایع م ربوط به فنآوری مدرن دیجیتال در عرصه
تلفن و نظام ارتباطاتی که مورد حمایت دولت
«بایدن» خ واهند بود ،شرکتهائی که منافعشان
در جهان یشدن سرمایه و دوری از پروتکسی ونیسم
(حمایتگ رایی) درهای بسته اقتصادی «ت رامپ»
است ،نظیر ت وئیتر ،فیسبوک ،گوگل ،آمازون به
سمت دموک راتها چرخیدهاند .تق ریب اً تمام بنگاههای
رتبه و ارزشگذاری نظیر « »Moodysاز انتخاب
«بایدن» حمایت م یکنند به طوری که «ت رامپ» که
با کله شقی در حال مقاومت است  -چون هم منافع
خصوصی خ ویش را در خطر م یبیند و هم در اثر
از دستدادن مص ونیت سیاس یاش باید در بسیاری
از زمینهها به شاکیان خ ویش پاسخگو بوده و مفاصا
حساب مالیات یاش را برمال کند  -ناچار شده به
خش ونت متوسل گردد .به هر صورت حتی اگر
«بایدن» نیز آنگ ونه که به نظر م یرسد ،بر سر کار
آید در جهت منافع امپ ریالیسم آم ریکا در بسیاری
از زمینهها به همان من وال سابق عمل خوهد کرد.
زی را او وظیفه دیگری جز تأمین منافع امپ ریالیسم
آم ریکا ب رای خود قائل نیست« .بایدن» سعی خ واهد
کرد از تشدید تضادهای درون جامعه آم ریکا که
حالت انفجاری به خود گرفته و گ رایش چپ را در
آن تق ویت نموده است بکاهد ،سیاست قابل اعتماد
و قابل محاسبه در جهان اعمال کند ،مرز روشنتری
میان منافع شرکتهای خصوصی خان واده «بایدن» و
سیاست خارجی آم ریکا بکشد و آنها را با هم مانند
مدیر یک شرکت خصوصی مخلوط نکند« .آبروی»
از دست رفته آم ریکا را در سطح جهان بازگرداند و
بر افتضاحات سنتی آم ریکا در درون و بیرون این
کشور ماله بکشد .هیچ تغییر اساسی در سیاست
وی در برخورد به ای ران ،اس رائیل ،چین و روسیه پدید
نخ واهد آمد .خود «بایدن» گفته است که ت رامپ
دشمن وی نیست ،دوست وی است و تنها رقیب وی
محسوب م یگشته است•.

سرنگون باد رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی ایران به دست مردم ایران
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در ماوراء قفقاز...

دنباله از صفحه ۱

یک سوم جمعیت جمهوری آذربایجان در جنگ
با آذربایجان ،از حمایت واحدهای نظامی ارتش
روسیه ،که در ارمنستان پایگاه نظامی داشتند،
برخوردار بود و آنها ت وانستند با اطالعات نظامی
ارتش روس و هرج و مرج ناشی از روی کار آمدن
«جبهه خلق» و تبلیغات پانترکیستی به خاک
آذربایجان تجاوز کنند و به بهانه حمایت از ارامنه
قرهباغ حدود  ۲۰درصد از خاک آذربایجان را
تصاحب نمایند ،مردم آذربایجان را از منطقه اشغالی
بتارانند و قرهباغ کوهستانی را ،که منطقه خودمختار
ارامنه در داخل خاک آذربایجان به صورت یک
«جزیره» بود ،به خاک اصلی ارمنستان ضمیمه
کنند .تضعیف دولت آذربایجان ،به عن وان دولتی
مبلغ پانترکیسم و پاناسالمیسم در قفقاز ،به نفع
امپ ریالیسم روس بود .از آن تاریخ نزدیک به یک
میلیون آذربایجانی ،از خاک آذربایجان اشغال
شده توسط ارمنستان بیرون رانده شدند و هنوز به
صورت ب یخانمان در جمهوری آذربایجان زندگی
م یکنند .این جنگ خانمانسوز  ۳۰هزار کشته به
جای گذارد .گروه مینسک (پایتخت کشور روسیه
سفید  -توفان) ،گروهی که ب رای ایجاد آتشبس
و برق راری صلح و حل بح ران از ط ریق دیپلماتیک
بوجود آمده بود ،چون تحت تأثیر روسیه و الب یهای
بزرگ ارمنی در ف رانسه و آم ریکا بود و هست ،تا
به امروز کاری از پیش نبرده و یا نخ واسته است
که ببرد تا وضعیت ارمنستان در داخل خاک
آذربایجان تحکیم گردد .این وضعیت نه جنگ
و نه صلح ،آتش جنگ را دوباره با توجه به منافع
گ وناگون کشورهای منطقه و به ویژه اس رائیل و ترکیه
ب رافروخت .گروه مینسک در طی  ۳۰سال گذشته
عم ً
ال هیچگ ونه اقدامی ب رای حل قطعی این بح ران
نکرد .در طی این مدت ،دولت ارمنستان وضعیت
خود را تثبیت کرد و به مثابه یک نیروی اشغالگر
مانند صهی ونیس تهای اس رائیلی بالئی را ،که آنها
بر سر مردم فلسطین آورده بودند ،بر سر مردم آذری
آورد .آنها با آوردن مهاج رین جدید و تع ویض نام
شهرها و روستاهای جمهوری آذربایجان ،به سیاست
اشغال خود ادامه دادند .جمهوری آذربایجان چند
سال بعد از استقالل و جدائی و رهائی خ ویش از زیر
یوغ روسیه امپ ریالیستی ،سعی کرد با فاصله گرفتن
از مسکو ،که امروز به زیانش تمام شده است ،منافع
خود را در رابطه با آم ریکا ،ترکیه و اس رائیل و نهادها
و ساختارهای غ ربی ،همچون ناتو ،تع ریف کند .این
حسابگری با توجه به نفوذ تاریخی مسکو در قفقاز،
معلوم نیست درست از کار درآید .آذربایجان به این
نزدیکی ب رای تصاحب ب یرقیب نفت بحر خزر نیاز
داشت و دارد .این تصمی مگیری دولت آذربایجان
تبعات خ ویش را به دنبال داشت از جمله تالشهای
آم ریکا ب رای استق رار سپر دفاع موشکی آم ریکا در
خاک آذربایجان که قطع اً هم معطوف به ای ران و
هم به روسیه بود ،و یا دامنزدن به مسایل قومی
با همدستی دولت آذربایجان و ترکیه که طبیعتا
موجب تهدید تمامیت ارضی ای ران م یشد و م یشود
و به صورت سازمانیافته و دامنهدار از جانب دولت
حاکم در آذربایجان به عن وان یکی از اهرمهای مهم
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سیاست خارجی این کشور تاکنون بر ضد ای ران در
هماهنگی با ترکیه اعمال م یشود .دولت آذربایجان
ب رای اینکه بت واند در مذاک رات بهرهبرداری از دریای
خزر و تعیین وضعیت حقوقی این دریا دست باال را
داشته باشد ،به جای اتخاذ روش دوستی با ممالک
پی رامون دریای خزر ،فورا ً به امپ ریالیسم انگلستان ،که
از دوران حکومت مساواتیس تها در قفقاز جای پا
بازکرده بودند ،تکیه داد و دست پاناسالمیس تها
و پانترکیس تهای ترکیه را ب رای دخالت در امور
آذربایجان باز گذارد .آنها در مقابل اعت راضات دولت
ای ران فورا ً به نیروی نظامی انگلستان متوسل شدند
که کشت یهای نظامی خ ویش را به بحر خزر آورد،
تا از منافع باکو دفاع کند .سیاست نظام یکردن
دریای خزر ب رای تأمین منافع آذربایجان با مخالفت
شدید سایر ممالک پی رام ونی دریای خزر روبرو شد
و س رانجام در متن یک ق رارداد چندجانبه کشورهای
ساحلی این دریا ،آذربایجان تعهد کرد که دریای
خزر را غی رنظامی اعالم کند .آذربایجان چون به
دریای آزاد راهی ندارد و با ارمنستان نیز بر سر
منطقه خودمختار قرهباغ کوهستانی ،که بخشی از
آذربایجان است ،اختالف دارد ،تالش کرد از ط ریق
گرجستان با دورزدن ای ران و ارمنستان گاز و نفت
خود را به ترکیه و از آنجا از ط ریق ل وله نفت باکو-
تفلیس  -جیهان به اروپا برساند .منطقه طاووس
منطقهای راهبردی ب رای آذربایجان است که دروازه
این جمهوری به گرجستان و از آنجا به ترکیه
محسوب م یشود .خط ل وله بسیار مهم گاز تاناپ،
که در سال  ۱۳۹۸افتتاح شد و گاز طبیعی «میدان
گازی شاه دنیز» در دریای خزر را از ط ریق گرجستان
به ترکیه و از آنجا به اروپا م یرساند ،از این منطقه
حساس و ض رب هپذیر رد م یشود .این منطقه گلوگاه
صدور نفت آذربایجان در امتداد مسیر مرز شرقی
ارمنستان به سمت گرجستان است.گرجستان ،که
فع ً
ال زیر نفوذ آم ریکاست و پایگاه پرش غرب در
جنوب روسیه است ،در پی منافع امپ ریالیس تهای
غرب و ناتو به این ب رنامه پیوسته است .آم ریکا و
ناتو از ط ریق گرجستان ،راه تنفسی آذربایجان
را ،که م یت وانست از ط ریق ای ران به ترکیه وصل
شود  -که راهی اقتصادیتر بود  -در دست دارند
و از نزدیکی آذریها به روسیه ممانعت م یکنند.
غرب ،آذربایجان را بر ضد ای ران تح ریک م یکند
و هم اکنون صدها داعشی وحشی را با یاری ترکیه
از ادلب سوریه به آذربایجان منتقل کرده است ،تا
در جنگ با ارامنه «کافر» شرکت فعال داشته باشند.
دولت آذربایجان از همه این توحشها با خبر است
و به همدست اس رائیل و ترکیه در پشت تبلیغات
ناسی ونال ش ونیستی پانترکیسم در منطقه بدل شده
است .تا زمانی که دولت کن ونی فاسد آذربایجان این
سیاست دشمنانه را با همسایگان خ ویش در پیش
گرفته و دارد به پایگاهی ب رای نفوذ پانترکیسم و
پاناسالمیسم ،صهی ونیسم در منطقه قفقاز و آسیای
میانه بر ضد روسیه و ای ران بدل م یگردد ،نم یت واند
خود را دوست مردم ای ران بداند و باید با احتیاط به
این دولت برخورد کرد .راه حل بح ران قرهباع تنها در
خاتمه اشغال مناطق آذری توسط ارمنستان نیست،
دولت آذربایجان باید از سیاست سرسپردگی غرب

دست بردارد و سیاست بح رانزدایی در منطقه در
پیش گرفته و به دوستی با همه همسایگان خود
اقدام ورزد .یک دولت همدست صهی ونیسم،
پانترکیسم قادر نیست صلح منطقه را به طور مداوم
تضمین کند•.

منشور ملل...

دنباله از صفحه ۸

 .4کلیه اعضاء در روابط بی نالمللی خود از تهدید به
زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقالل
سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با
مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد ،خودداری
خ واهند نمود» .این منشور حقوقی را حداقل بر
روی کاغد ب رای کشورهای ضعیف و کوچک به
رسمیت شناخت که قبل از آن ،حتی تصور به آن
نیز تخیل مینمود .این حقوق محصول دو جنگ
جهانی و مبارزه مردم جهان ب رای استق رار صلح و
پایاندادن به جنگ و خ ون ریزی در جهان بود .البته
وقتی ما بیان م یکنیم که این حقوق بر روی کاغذ
ب رای ملل جهان به رسمیت شناخته شد ،مفهوماش
آن نیست که این حقوق فاقد ارزشاند و ما نباید
به آنها احت رام بگذاریم و ب رای بقایشان مبارزه کنیم.
منظور ما این است که هر حقوقی تا آنجا و تا آن
زمان از احت رام و قدرت بقاء برخوردار است که دارای
پشت وانه نظامی باشد و یا قدرتهای جهانی ب راساس
منافع متضاد خود و یا نیروهای مردمی بت واند با فشار
خود از احت رام به این حقوق به دفاع برخی زند .تحقق
این حقوق یک تع ریف نانوشته دارد که در تاریخ
پیدایش این حقوق نهفته است .ملتهای جهان
همیشه باید گوش بزنگ باشند که به توسع هطلبی
امپ ریالیس تها ،که رشد ناموزون دارند و م یخ واهند
جهان را ب راساس ت وازن جدید ق وای طبقاتی میان
خود تقسیم کنند ،مهار زنند .اگر دول و ملتهای
جهان یک لحظه هشیاری خ ویش را از دست بدهند
و یا از اص ولیت خ ویش بر اساس منافع لحظهای
دست بردارند ،آن وقت سنتی م یآف رینند که با تکیه
به آن م یشود این حقوق قابل احت رام را هر لحظه
به بهانههای گ وناگون به زیر پا گذارد و مضمون
و روح مترقی آن را نابود ساخت .کلمات تک راری
ب یمحتوی طبیعتاً نم یت وانند در خدمت آسایش و
رفاه بش ریت باشند.
ماهیت امپ ریالیسم ،که توسع هطلبی و غارتگری
است ،با روح منشور ملل متحد ،که از حق
حاکمیت کشورها و تساوی حقوقی آنها دفاع
م یکند ،در تناقض کامل است .امپ ریالیسم از همان
بدو امر نیز با منشور ملل متحد مخالف بود و اگر
فشار اجتماعی و روحیه حاکم بعد از جنگ نبود،
هرگز به این پیشنهادات تن نم یداد .به این جهت
امپ ریالیس تها کوشیدند که با نفوذ در کشورها و
روی کار آوردن دستنشاندگان خود از امکانات
آنها ب رای پیروزیهای دیپلماتیک در مجمع
عمومی سازمان ملل به نفع خود سوء استفاده کنند.
در کنار این شیوه سنتی آنها به خلق کشورهای
میکروسکپی و جزایر «نام رئی» دور افتاده دست
زدند تا با استناد به حقوق مساوی کشورها و دفاع
از حق حاکمیت ادامه در صفحه ۷

امپریالیسم آمریکا تروریست ،متجاوز،ناقض حقوق اساسی انسانها و دشمن شماره یک بشریت است

شماره  ۳۲۴۹آذر ۱۳۹۹
آیا سازمان ...دنباله از صفحه ۱

سهمگین طبیعی شده را نم یت وان کتمان
کرد ،اما از سوی دیگر نم یت وان نادیده گرفت
که فعالی تهای این سازمان ،نه تنها در جهت
رفع گرسنگی نیست ،بلکه مشکالت دیگری
نیز بر مشکالت این کشورها م یافزاید .ب رای
مثال کشوری که سالیان متمادی کم کهای
بالعوض از جانب این سازمان دریافت کند -
گرچه مردماش دیگر مانند گذشته نیاز مبرم به
غذا نداشته باشند و این سازمان در آنجا کماکان
حضور داشته باشد  -عم ً
ال در به راه افتادن و
عملکرد یک اقتصاد متکی به خود و پایدار در
آن کشور خلل ایجاد م یکند .اینجاست که این
سازمان باید از خود بپرسد که ادامه کمکرسانی
به چنین کشورهائی به نفع و یا به زیان اقتصاد
مستقل و رشدیابنده آنهاست؟ در کشوری که
یاریرساندن درازمدت به مثابه سدّی در مقابل
«خودیاری» عمل کند و باعث عقی مماندن
ابتکارات بومی جهت ایجاد یک اقتصاد
رشدیابنده و پایدار گردد ،بدون تردید اقتصاد
آن کشور سترون ،فلج و وابسته باقی خ واهد
ماند .چنین روندی بدون شک کم کهای
انساندوستانه را زیر س وال م یبرد» (همانجا).
به نظر حزب ما نیز هدف این نوع کم کها
در اصل در خدمت طرفدار صلح نشان دادن
جنگ افروزان از طرفی و وابستهنم وندن اقتصاد
آن کشورها به امپ ریالیس تها از جانب دیگر
است .دالیل ف راوانی وجود دارند که کم کهای
جهانی این «حاملین صلح» را زیر س وال م یب رند.
«حاملین صلح» لقبی است که «کمیته اهدای
جایزه صلح ن وبل» جهت توجیه اعطای جایزه
صلح به «سازمان جهانی غذا» برگزیده است.
کمیته صلح ن وبل در واقع م یکوشد عملکرد
فاجع هآف رین جنگ و جنگافروزان را ،که از
گرسنگی انسانها به مثابه ح رب های مهلک و
شرم آور بهرهم یج ویند ،مسکوت گذارد.
در اکثر م وارد تجاوزگ ران از این «یاریرسانان» و
کم کهای اضط راریشان به مردم جنگزده به
مثابه بخشی از تبلیغات در جهت پیشبرد اهداف
سلطهج ویانه خود بهره م یج ویند« .هر چقدر
هم که پ رتاب بستههای غذائی از ه واپیما ب رای
شرف
مردم جنگزده ،ست مکشیده ،گرسنه و در ُ
مرگ اهمیت داشته باشد ،به هیچوجه جایگزین
سیاستی در جهت پایاندادن به جنگ و استق رار
صلح به حساب نم یآید .جنگ یا با پیروزی
متخاصمین و جنگافروزان پایان م ییابد ،یا
بر سر میز مذاکره .کم کهای بشردوستانه به
هیچوجه به جنگ خاتمه نم یدهند .گرچه
آالم انسانها را قدری تسکین م یبخشد ،ولی
به هیچوجه راه حل بشمار نم یآید» (همانجا).
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نقاط جهان ب ویژه در اف ریقا و خاورمیانه نظیر یمن،
سودان ،سومالی ،لیبی ،ع راق ،سوریه ،افغانستان
و  ...ب راه انداختهاند .آنها کشورهای آف ریقائی
را ،که جزء فقی رت رین کشورهای جهان بشمار
م یآیند و ساکنی ناش از فرط فقر ،گرسنگی
و بیماری رنج م یب رند ،به خاطر اهمیت
است راتژیکی و منابع طبیع یشان محل تاخت و
تاز ع وامل مزدور ،مسلح و جانی خود ساختهاند.
از آنجا که غذا یک عامل است راتژیک در
جنگ محسوب م یشود ،اکثر اوقات عملکرد
«سازمان جهانی غذا» از سوی جنگافروزان ،که
اکثر مناطق تحت کنترل آنهاست ،مورد سوء
استفاده ق رار م یگیرد .از آنجا که کسانی که
کم کهای «سازمان جهانی غذا» را میان مردم
بالدیده پخش م یکنند به عن وان ناجی شناخته
م یش وند ،جنگساالران در اکثر جنگها از
آنها بمثابه یک ح ربه استفاده ابزاری م یکنند.
«جنگ افروزان و جنگساالران اکثر م واقع
کم کهای «سازمان جهانی غذا» را میان
طرفداران و ع وامل خود پخش م یکنند و س ِر
مردم ب یدفاع ،محروم و گرسنه ب یکاله م یماند.
از همه جا طوالن یتر ما در «ساوانا» (گرمدشتها)
سودان شاهد این جنایت هستیم» (همانجا).
در نتیجه در بسیاری از م وارد کم کهای
«سازمان جهانی غذا» به عوض اینکه در اختیار
جنگزدگان محتاج ق رار گیرد ،در خدمت
تجاوزگ ران جنگافروز ق رار گرفته و به تحکیم
موقعیت آنها منجر م یگردد .به دالیل مذکور
روزنامه (« )Süddeutsche Zeitungاهدای
جایزه صلح ن وبل به «سازمان جهانی غذا» را
س والب رانگیز» ارزیابی م یکند .ب رای نم ونه در
سال  ۲۰۱۴فاش شد که محم وله غذائی ،که
ب رای یمن در نظر گرفته شده بود ،به دستور
متجاوزین از آنها دریغ شد و از کانالهای دیگر
به فروش رسید .در سومالی نیز تاکنون حداکثر
نیمی از غذائی را که ب رای آنها در نظر گرفته
شده بود ،به دست مردم رسیده و بقیه آن را
به فروش رساندند .بارها ارسال غذا ب رای مردم
سوریه نیز از آنها دریغ شد .و عین این ماج را در
سالهای بعد نیز تک رار شد .در سوریه با فشار
امپ ریالیستها میخ واستند و میخ واهند غذا را از
مردم سوریه دریغ کنند ،زی را مردم سوریه از دولت
قان ونی بشار اسد حمایت میکردند و میکنند
و در عوض حاضر بودند و هستند که آذوقه
ب رای رفع گرسنگی را در اختیار تروریستهای
داعش در شهر ادلب ق رار دهند که آنها نه تنها
از مخالفان بشار اسد و مردم سوریه ،بلکه از
مخالفان بش ریت و تمدن هستند .در حقیقت در
هر جا که منافع آنها ایجاب کند ،اصل منافع
سیاسی بر منافع بشری ارجحیت دارد.

امپ ریالیس تها و م رتجعین جنگافروز نیز عم ً
ال
با اهدای چنین ج وایزی تنها هدف توجیه و
ادامه جنگ تا استق رار کامل سلطه خود را دنبال نه سوء استفاده سیاسی از «ب رنامه جهانی غذا» و
م یکنند .امپ ریالیس تها ،ب ویژه آم ریکا ،از بعد از نه ب یتوج های به گرسنگی در جهان امر تازهای
جنگ جهانی دوم تاکنون  ۱۶جنگ در اقصی نیستند .نم ونه بارز آن اظهارات «ت رامپ» در

مقابل سازمان ملل است؛ زمانی که با ب یشرمی
و وقاحت خاص خودش به سایر کشورها
توصیه م یکند که «گرسنگی در کشورهای
دیگر ربطی به ما ندارد»!! باید اضافه کرد
که از زمانی که حمل و نقل ه وائی به علت
پاندمی ویروس کرونا انجام نم یگی رند ،کمک
به گرسنگان عم ً
ال قطع شده است .عالوه بر
این خ واهناخ واه در حال حاضر بودجه کافی
دراختیار «سازمان جهانی غذا» ق رار نگرفته است.
اصوالً ب رای این سازمان ،بودجه ثابت و معینی
در نظر گرفته نشده است .مضحکتر اینکه
این سازمان عل یرغم محدودبودن بودج هاش
در بح ران  ۲۰۰۸به عوض کمک به گرسنگان
جهان ،بخشی از بودجه خود را به صورت نقدی
در اختیار کشاورزان ام ریکائی ق رار داد؛ با این
مستمسک ،که بخشی از محصوالت عایدی از
این کشاورزان را در اختیار «سازمان جهانی غذا»
ق رار خ واهد داد!! به همین بهانه حتی خود کشور
آم ریکا نیز بودجه کمک به کشورهای در حال
توسعه در رشته کشاورزی را به کشاورزان کشور
خود پرداخت کرد!! آیا «سازمان جهانی غذا»،
که طی حیات  ۶۰سالهاش قادر نبوده که حتی
به یک دهم گرسنگان جهان کوچکت رین
کمکی ارائه دهد ،مستحق دریافت جایزه ن وبل
است؟ هدف غائی اهداکنندگان جایزه صلح
ن وبل کتماننمودن نقش اصلی عاملین جنگ
و بح رانآف رینان است و بس .نم ونه بارز آن اهدا
جایزه صلح ن وبل در سال  ۲۰۰۹به «باراک اوباما»،
رئیس جمهور کشوری که در افغانستان ،ع راق
و  ...درگیر جنگ بود و ما از دخالتش در لیبی
و سوریه سخن نمیگ وئیم و فقط  ۴۰۰نفر توسط
پهپادهای این کشور به دستور شخص وی جان
خود را از دست دادند!! حیرتانگیزتر اینکه
مدیر اج رای سازمان «ی ونیسف» ،خانم هن ریته اچ
ف ُر « »Henrietta H. Foreدر اقدامی ب یسابقه،
در نامهای به «مرکز امداد اقدامات بشردوستانه
ملک سلمان» خطاب به «ملک سلمان» از او
به دلیل فعالی تهای بشردوستانه(!) در حمایت
از کودکان یمن قدردانی کرد!! در واقع او
با نادیدهگرفتن جنایات ضدبشری ع ربستان
علیه مردم ،ب ویژه کودکان یمن ،که ق ریب به ۵
سال است به دست ُع مال مزدور سعودیها به
خاک و خون کشیده م یش وند« ،کم کهای»
بنسلمان را «سخاوتمندانه» توصیف کرد!! این
خانم بار دیگر نقش منفی نهادهای تحت نفوذ
امپ ریالیسم و ارتجاع وابسته به سازمان ملل را
به نمایش گذارد .آیا حمایت «بشردوستانه»
از جنایات سیاه ملک بن سلمان در یمن که
بیش از چند میلیون کودک یمنی را به قتل
تهدید کرده و یا کشته است توهین به شعور
بش ریت و بیشرمی آشکار در دفاع از تجاوز و
ب رب ریت نیست؟ این تمجید سالوسانه از ملک
بن سلمان در قبال دریافت رشوه نقدی در حالی
صورت م یگیرد که ویرجینیا گامبا «Virginia
 ،»Gambaنماینده ویژه سازمان ملل در رابطه با
«کودکان در بح ران» ادامه در صفحه ۵

با تسلط رویزیونیسم بر حزب طبقه کارگر ،ماهیت پرولتری حزب تغییر میکند!
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شماره  ۲۴۹آذر ۱۳۹۹
آیا سازمان ...دنباله از صفحه ۴

اعالم کرد که تا سال  ۲۰۱۹در اثر بمباران ه وائی،
عملیات انتحاری و انفجار مین  ۷۵۰۰کودک
ب یدفاع یمنی کشته و یا معلول شدهاند .او اضافه
کرد که آمار حمالت به مدارس و بیمارستانها
افزایش یافته است .بر اساس گزارش «دویچه
وله» در تاریخ  2018/11/05در مورد کودکان
یمن« :در کل از حدود  ۱۵میلیون کودک
در این فقی رت رین کشور شبه جزیره عرب۱۱ ،
میلیون ( ۸۰درصد) آنها به کمک های عاجل
بشری وابسته هستند» .سازمان ی ونیسف وابسته
به سازمان ملل متحد اعالم کرد« :در هر ده دقیقه
یک کودک در یمن جان می دهد» (همانجا).
سخنگوی بهداشت یمن نیز  ۶ماه پیش این رقم
را در سال  2020با افزایش دو ب رابر چنین اعالم
کرد که در هر  ۵دقیقه یک کودک یمنی به
دلیل سوء تغذیه و بیماری واگیردار و در هر
 ۱۰دقیقه یک کودک در اثر تجاوز نظامی
جان م یبازد .آش آنقدر شور است که حتی
آقای آنت ونیو گ وترش «،»António Guterre
دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود آورد که
سعودیها در سال  ۲۰۱۹بیش از  ۲۲۳کودک
یمنی را کشتهاند .سازمانهای امدادرسانی
جهانی وضعیت بسیار وخیمی را تا پایان سال
جاری در سطح جهان پی شبینی کردهاند.
در گزارش ساالنه «فائو» (سازمان خ واربار و
کشاورزی ملل متحد) م یخ وانیم که ه ماکنون
در آسیا و اقیانوسیه  ۶۴۲میلیون ،آف ریقا ۲۶۵
میلیون ،آم ریکای التین  ۵۳میلیون ،خاورمیانه
و شمال آف ریقا  ۴۲میلیون و حتی در کشورهای
پیشرفته  ۱۵میلیون نفر از گرسنگی در رنج
و عذاباند و به معنی واقعی کلمه به مرگ
تهدید م یش وند .به دیگر سخن امروز ق ریب به
 ۱میلیارد و  ۲۰میلیون نفر در جهان گرسنهاند.
ف راموش نکردهایم که کشورهای  G7در سال
 ۲۰۰۷مشترکاً تص ویب کردند که تا سال ،۲۰۱۵
 ٪۵۰از گرسنگان جهان بکاهند .آنها همه
ساله رویاهای کاذب و در عین حال ف ریبکارانه
خ ویش را به گوش جهانیان م یخ وانند که
«جهانی بهتر بسازیم ،جهانی بدون فقر و
گرسنگی و گسترش عدالت را ب رای حال و
همه نس لهای آینده بوجود آوریم»!!
جنگهائی که امپ ریالیسم ساخته ،بیماری
هم هگیر «ک وید  ،»۱۹بح ران اقتصادی و مالی
جهان  -ناشی از سیاست نئ ولیب رالیسم  ۳۰ساله
 بهرهکشی از انسان و غارت دست رنج مردمجهان ،افزایش سرسامآور قیمت م واد غذائی
و گرمایش روزافزون زمین را م یت وان به عن وان
دالیل اصلی افزایش سرسامآور و بدون وقفه
تعداد گرسنگان در جهان بشمار آورد .ارزیابی
مبتنی بر گزارش «فائو» حاکی از آن است که
تا پایان سال  ۲۰۲۰بین  ۸۳تا  ۱۳۲میلیون نفر
بر تعداد گرسنگان جهان افزوده خ واهد شد.
حتی «ژاک دیوف» ،رئیس «سازمان جهانی
خ وار و بار و کشاورزی» معتقد است که «ب رای
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ریشهکنکردن گرسنگی اراده سیاسی نیاز  ۵۰۰میلیاردر افزوده گشته است.
است ،که امروز وجود ندارد» .که البته سخنی
است پوچ و ب یپشت وانه .تنها افزایش گرمایش جفری پرستون بزوش «،»Jeffrey Bezos
زمین در ک وتاهمدت م یت واند از ت ولیدات صاحب کنسرن آمازون  Amazonفقط در سال
کشاورزی در آف ریقا  ٪۳۰و در آسیا  ٪۲۱بکاهد .جاری  ۷۴میلیارد دالر درآمد خالص داشته و
عالوه بر این پی شبینی م یشود که تا سال  ۲۰۵۰اکنون جمع اً  ۱۹۰میلیارد دالر ثروت دراختیار
جمعیت کره زمین با افزایش  ۲،۸میلیارد نفر دارد .ایالن ریو ماسک «،»Elon Reeve Musk
به  ۹میلیارد و هشتصد میلیون نفر برسد« .جان صاحب اتوم وبی لسازی « »Teslaاز ابتدای سال
زیگلر» ،که تا سال  ۲۰۰۸گزارشگر سازمان ملل  ۲۰۲۰تاکنون  ۷۶میلیارد بر دارائی خود افزوده
بود ،پی رامون حق تغذیه ،که در منشور سازمان و آن را به  ۱۰۳میلیارد دالر رسانده است .بیل
ملل و اعالمیه جهانی حقوق بشر قید گشته گیتس « »Bill Gatesاکنون با  ۱۰،۵میلیارد
است ،م ین ویسد« :در حال حاضر کشاورزی دالر درآمد بیش از سال قبل و  ۲۵میلیارد دالر
موجود در جهان قادر است که غذای  ۱۲میلیارد بی شتر از  ۵سال قبل ،ثروتاش از  ۱۱۰میلیارد
انسان را تأمین کند ،لذا به هیچوجه غلبه بر دالر تجاوز کرده و دومین ثروتمند جهان بشمار
معضل گرسنگی ،عل یرغم ازدیاد جمعیت غیر م یآید.
ممکن نیست».
از سوی دیگر در سال  ۲۰۱۵از هر  ۱۰نفر از
تمام هم و غم اربابان سرمایه جهانی ،که مردم جهان باید با ک متر از  ۲دالر در روزبه سر
بر مزارع وسیع کشاورزی چنگ انداختهاند ،م یبردند .که جمعیتی حدود  ۷۳۶میلیون نفر را
این است که هر روز بر وسعت آنها بیافزایند .دربرم یگرفت.
کنسرنها و سرمای هگذاران قدر قدرت با خ رید
و یا اجاره درازمدت میلیونها هکتار زمین الزم به یادآوری است که «بانک جهانی» هر
کشاورزی به قیمت نازل در کشورهای آسیا ،کس را که امروز درآمدش ک متر از  ۵،۵دالر
آف ریقا و آم ریکای التین عمال صاحبان اصلی را در روز باشد ،زیر خط فقر بشمار م یآورد .با
از زمی نهایشان رانده و به خیل گرسنگان سوق این حساب امروز  ۳،۴میلیارد انسان در کره
عرض زیر خط فقر بسرم یب رند .یعنی نیمی از
دادهاند.
جمعیت جهان .با توجه به اینکه حجم عظیمی
سازمان بشردوستی «ضد گرسنگی و تأمین از ثروت در دست معدود اف رادی روی کره زمین
تغذیه» ( )FIAN INTERNATIONALو ق رار گرفته است ،فقر حاکم بر روی زمین
اُکسفام چندی پیش رقم تخمینی مزارعی را ،یک رس وائی و ننگ بزرگ ب رای نظام غارتگر
که طی  ۱۰سال گذشته به چنگ سرمای هداران و چپاولگر و ب یبند و بار سرمای هداری حاکم
افتادهاند ۲۲۷ ،میلیون هکتار ذکر کردهاند .بشمار م یآید .بنابر برآورد «اُکسفام» ثروتمندان
اما امپ ریالیس تها م یکوشند تا از دید مردم در حال حاضر  ۷،۶بیلیون (یک بیلیون ب رابر
جهان پنهان دارند که چگ ونه زمی نهای هزار میلیارد است) دالر را بدون پرداخت یک
مزروعی را م یربایند و چگ ونه بازار سهام و سنت مالیات در بانکهای جزایر امن مالیاتی
سیاست نئ ولیب رالی حاکم بر جهان باعث پنهان کردهاند .با توجه به روند انباشت نجومی
افزایش روزافزون ورشکستگی ،بیکاری ،فقر و سرمایه به جرأت م یت وان گفت مادام که
گرسنگی م یشود .چگ ونه در بازار سهام قیمت ناب رابری بر جهان حاکم است ،گرسنگی نه تنها
م واد خام ،ب ویژه غالت و م واد غذائی را تصنعی از جهان رخت ب رنخ واهد بست ،بلکه شدت و
افزایش م یدهند .آری علت گرسنگی را باید حدت بی شتری به خود خ واهد گرفت.
در نظام سرمای هداری حاکم جستجو کرد٪۱ .
از مردم جهان در سال  ۲۰۰۶ق ریب به نیمی از حزب ما در مقاله «اقتصادی ب رای یک درصد» در
ثروت موجود در جهان را دراختیار داشتند که گذشته نوشت «سیستم سرمای هداری نئ ولیب رالی
ب رابر با  ۷۸،۸بیلیون دالر است .یعنی رقمی با به همان نسبت که بر ثروت و پیشرفت علمی
و صنعتی افزوده است ،فقر و گرسنگی را نیز
دوازده صف ر.
گسترش داده و نهادینه کرده است ۱۵۰ .سال
در سال  ۲۰۱۹ق ریب به  ٪۹از مردم دنیا  ٪۴۳،۹پیش «کارل مارکس» در جلد اول «کاپیتال» به
از ثروت جهان را دراختیار داشتند .در مقابل تجزیه و تحلیل نظام سرمای هداری و عملکرد
 ٪۵۶،۶از مردم جهان فقط  ٪۱،۵از ثروت و روند تکاملی آن پرداخت .او افزایش
جهان دراختیارشان بود .طبق تحقیقات اُکسفام روزافزون ناب راب ریهای اقتصادی و اجتماعی
( ۴۲ )Oxfamمیلیاردر ،نصف ثروت جمعیت را «قانون عمومی سرمایه» نامید و آن را امری
جهان را در اختیار دارند ۲۱۵۳ .تن از اف راد جهان اجتنابناپذیر در سیستم خ واند و راه چاره را در
هر یک بیش از یک میلیارد ثروت دراختیار انقالب اجتماعی و جابجائی قدرت از دست
دارند ،که جمع آن به  ۸۷بیلیون دالر م یرسد .سرمای هداری به دست طبقهکارگر دید .امروز
«بلومبرگ» در دسامبر سال گذشته اعالم کرد بیش از هر زمان ثابت گشته است که جز این
که تنها در سال  ۲۰۱۹ق ریب به  ٪۲۵بر ثروت راهی موجود نم یباشد»• .

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

شماره  ۳۲۴۹آذر ۱۳۹۹
در ستایش  ...دنباله از صفحه ۸

در  ۱۸۴۴در پاریس به هم رسیدند و از آن پس تا
پایان عمر در کار عظیم مشترکی ،که پرولتاریا را به
انقالب جهانی رهبری م یکرد ،به سر بردند.
مارکس و انگلس به سازمان مخفی «جمعیت
کم ونیس تها» پیوستند و آنگاه از طرف آن
جمعیت ،به منظور تش ریح اصول سوسیالیسم ،اثر
معروف «مانیفست کم ونیست» را نگاشتند ()۱۸۴۸
که در طلیعه ادبیات مارکسیستی م یدرخشد و به
قول لنین هنوز هم به پرولتاریای متشکل و مبارز
س راسر گیتی جان م یبخشد.
مارکس و انگلس به علت شرکت در انقالب
 ۱۸۴۸آلمان به ناچار آن کشور را پس از شکست
انقالب ترک گفتند و از آن به بعد در لندن اقامت
گزیدند و در آنجا بود که انت رناسی ونال اول را در
 ۲۸سپتامبر  ۱۸۶۴بنیاد نهادند .آثار جاودانی مانند
«سرمایه» (مارکس)« ،آنتی دورینگ»« ،لودویگ
ف وی رباخ» و «منشاء خان واده ،مالکیت خصوصی و
دولت» (انگلس) در این دوران نوشته شد .لنین درباره
کتاب اخیر م یگ وید« :این یکی از تألیفات اساسی
سوسیالیسم معاصر است که در آن م یت وان به هر
جملهای اعتماد کرد ،م یت وان اعتماد کرد که هیچ
جملهای بدون تأمل نوشته نشده ،بلکه هر جملهای
بر مدارک تاریخی و سیاسی عظیمی متکی است».
پس از مرگ مارکس ،انگلس جلد دوم و سوم
کتاب «سرمایه» را از روی دستخط وی تنظیم کرد
و به چاپ رسانید به طوری که در واقع م یت وان این
دو جلد را اثر مشترک آن دو م ولف بزرگ وار به شمار
آورد.
انت رناسی ونال اول ،که به دست مارکس و انگلس
بنیادگذاری شده و تاثیری عظیم بر جنبش جهانی
کم ونیستی گذاشته بود ،پس از نه سال دیگر وجود
نداشت .از این جهت انگلس انت رناسی ونال دوم را
تأسیس کرد« .کنگره کارگری پاریس» که در ژوئیه
 ۱۸۸۹از نمایندگان کارگ ران سوسیالیست تشکیل
شد ،پای هگذار انت رناسی ونال مذکور بود .در تدارک
کنگره و رهبری آن ،مارکسیس تها به رهبری
انگلس نقش بزرگی داشتند و شکست قطعی بر
اپورت ونیس تها وارد ساختند .این انت رناسی ونال تا مرگ
انگلس در م واضع مارکسیسم است وار بود و پرچم
انقالب سوسیالیستی را در ب رابر ارتجاع بورژوازی
س ربلند نگه م یداشت.
لنین در  ۱۹۱۳م ین ویسد که آموزش مارکس سه
دوره از سرگذرانده است :یک دوره از انقالب ۱۸۴۸
تا کمون پاریس ( ۱۸۷۱دوره انقالبها و توفانها،
دوره پیدایش احزاب پرولتاریائی ،دوره تأسیس
انت رناسی ونال اول) .دوره دوم از  ۱۸۷۲تا ( ۱۹۰۴دوره
«مسالم تآمیز» ،دوره فقدان انقالب).
دوره سوم از  ۱۹۰۵به سوی انقالبها و توفانهای
جدید.
لنین توضیح م یدهد که پیروزی در دوره اول چنان
بود که دشمنان مارکسیسم در دوره دوم ناچار شدند
با لباس مارکسیسم به عرصه درآیند و لیب رالیسم
خود را با «اپورت ونیسم سوسیالیستی» بپوشانند.
فعالی تهای انگلس پس از مرگ مارکس ،با چنین
دورهای برخورد کرد و هدفش دفاع از مارکسیسم
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و پاسداری از روحیه انقالبی آن در ب رابر ان واع
رویزی ونیسم و اپورت ونیسم بود .انگلس در مقابله
با دشمنان مارکسیسم ،که به قول لنین «ترسان و
ه راسان« ،صلح اجتماعی» [یعنی صلح با بردهداری]
و چش مپوشی از مبارزه طبقاتی و غیره را ترویج
م یکردند» و در میان «پشت می زنشی نهای جنبش
کارگری» و روشنفک ران «سمپاتی زان» طرفداران بسیار
داشتند در  ۱۸۸۸در دیباچه «مانیفست کم ونیست»
چنین نوشت :مطالب اساسی مانیفست عبارت از این
است که ...« :تاریخ بشر (پس از تالشی کمون اولیه و
مالکیت اشت راکی زمین) تاریخ مبارزات طبقاتی بوده
است ،مبارزات میان طبقات استثمارگر و استثمار
ش ونده ،طبقات فرمانروا و طبقات ستمکش ،و تاریخ
این مبارزه طبقاتی در تکامل خود در عهد کن ونی
به مرحلهای رسیده است که طبقه استثمارش ونده
و ستمکش  -پرولتاریا – نم یت واند از یوغ طبقه
استثمارگر و ستمکار -بورژوازی  -رهائی یابد ،مگر
آنکه در عین حال یکبار ب رای همیشه تمام جامعه
را از هرگ ونه استثمار ،از هرگ ونه ستم و از هرگ ونه
تقسیم طبقاتی و مبارزه طبقاتی برهاند» .و در لزوم
درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی چنین گفت:
«طبقه کارگر نم یت واند بدان قانع شود که ماشین
دولتی را همانطور که هست در دست گیرد و در راه
منظور خود به کار برد» .ولی اپورت ونیس تها ،سوسیال
دموک راتهای دروغین ،دشمنان مارکسیسم از همان
روزگا ِر انگلس به تح ریف نظ ریات او برخاستند و از
آن جمله سوسیال دموک راسی آلمان مقدمهای را که
انگلس در  ۶مارس  ۱۸۹۵بر اثر نامدار مارکس به نام
«مبارزه طبقاتی در ف رانسه» نوشت ،با چنان تلخیصی
به چاپ رسانید و چنان نتایجی از آن گرفت که به
کلی مباین آموزش دی رینه مارکس و انگلس بود.
انگلس به این مناسبت با خشم و تنفر نگاشت:
مقدمه من «چنان دستکاری شده است که من به
صورت پرستنده مسالم تجوی قان ونیت ،به هر
قیمت ،درآمدهام» و طلب کرد که آثار این «درک
شرمآور» از مقدمه او زده شود .ولی اپورت ونیس تهای
بی نالملل دوم بدان راهی رفتند که انگلس از آن
شرم داشت و س رانجام به دست انت رناسی ونال سوم به
رهبری لنین از پای درآمدند.
اینک که دهها سال از آن تاریخ م یگذرد و بعد از
آنکه اپورت ونیسم جهانی در زیر ض ربات انت رناسی ونال
سوم به رهبری لنین و سپس استالین از پای درآمد،
در عهدی که گ رایش عمده ،انقالب است ،دوباره
رویزی ونیس تهای خروشچفی به همان شیوههای
فضیحتبار بی نالملل دوم دست یازیدهاند .هدف
آنها همان است که از مارکس و انگلس «پرستنده
مسالم تجوی قان ونیت به هر قیمت ،ستایشگر
بهتزده رفرمهای بورژوازی ،شیفته «دموک راسی
ناب» ،بی زار از دیکتاتوری پرولتاریا ،ج ویای «حزب
همه خلق» بسازند .نم ونه کار آنها شماره مخصوص
مجله «صلح و سوسیالیسم» است که به مناسبت صد
و پنجاه سالگی والدت انگلس منتشر ساخته و وی را
با آب آلوده کنگره بیستم حزب کم ونیست شوروی
تعمید دادهاند .وقاحت رویزی ونیس تهای خروشچفی
در تح ریف مارکسیسم از جسارت س ران بی نالملل
دوم و م رتدانی نظیر کائ وتسکی نیز بی شتر است.

اما مارکسیسم  -لنینیسم عل یرغم مغالطات
رویزی ونیس تها و اپورت ونیس تها و در مبارزه
با آنها نیروی تازهای گرفته و به مرحله اندیشه
پیروزگر مائ وتسه دون ارتقاء یافته است .اندیشه
مائ وتس هدون نه فقط آموزش مارکس ،انگلس،
لنین و استالین را در پ رتو جدیدی عرضه م یدارد،
در پ رتوی که عظمت آن آموزگاران بزرگ طبقه
کارگر و ادامهدهنده اندیشه و کردار آنها رفیق
مائ وتس هدون را بیش از پیش نمایان م یگرداند.
احزاب و سازمانهای مارکسیستی  -لنینیستی و
در رأس آنها حزب کم ونیست چین و حزب کار
آلبانی ،به رهبری مارکسیست  -لنینیست بزرگ
رفیق انورخوجه ض ربات کاری بر رویزی ونیسم
خروشچفی وارد ساخته و م یسازند .غلبه قطعی بر
رویزی ونیسم معاصر شرط الز ِم وحدت طبقه کارگر
و جبهه جهانی ضدامپ ریالیستی به منظور پیروزی
بر امپ ریالیسم است .و بدون تردید رویزی ونیس تهای
خروشچفی س رنوشتی ننگبارتر از س رنوشت
اپورت ونیس تهای بی نالملل دوم خ واهند داشت.
اف راشته باد درفش ظف ربخش آموزش مارکس،
انگلس ،لنین ،استالین و مائ وتس هدون» (همه جا
تکیه از حزب کار ای ران (توفان)).
***
مطالعه این تحلیل نشان م یدهد بدون تردید
س رنوشت رویزی ونیس تهای خروشچفی مانند
آموزگاران انت رناسی ونال دوم ننگآور خ واهد بود که
بود و دیدیم که چگ ونه رویزی ونیسم با سلطه خود
بر حزب کم ونیست شوروی و تبدیل آن به یک
ج ریان ضدانقالبی رویزی ونیستی و نفی دیکتاتوری
پرولتاریا و بنای حزبی ب رای «همه خلق» ،شوروی را
فروپاشاند و به جنبش کم ونیستی صدمه زد .این
خسارت هنوز نیز توسط باقیمانده های رویزی ونیسم
«چپ» و راست به نهضت کم ونیستی ای ران و جهان
ادامه دارد .حزب کار ای ران بارها اعالم کرده است
که تسلط رویزی ونیسم بر حزب طبقه کارگر از این
حزب ،حزب ماهیتاً بورژوائی م یسازد که دشمن
طبقه کارگر است .دلیل آن فروپاشی شوروی
رویزی ونیستی است•.
منشور ملل  ...دنباله از صفحه ۷

با فشار امپ ریالیس تها به کشورهای ضعیف و
اقلی تها وارد م یشود ،نفس وجود این تشکل
هنوز مانعی است که امپ ریالیس تها بت وانند با توجه
به تضاد منافع خودشان به صورت افسارگسیخته
سایر ملل را به زنجیر بکشند .کم ونیس تها باید
به این مبارزه خود در انتقاد به سازمان ملل متحد
و افشاء نقش کثیف امپ ریالیس تها و توسع هطلبان
از یکسو و حمایت از این ارگان بی نالمللی که به
هر حال ،به صورت یک مانع بازدارنده در توسعه
ب یمهابای جنگهای امپ ریالیستی از سوی دیگر
ادامه دهند .این مبارزه در عرصه دیپلماتیک دست
کم ونیس تها و از جمله حزب کار ای ران را از جنبه
تبلیغات سیاسی و ایدئ ولوژیک در افشاء دشمن و
ب رای ارتقاء سطح آگاهی مردم جهان باز م یگذارد•.

ايجاد ناامنی ،تشنج و حادثهآفرينی امپرياليست آمريکا در جهان ،سرمنشاء همه فجايع است
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توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران

شماره  ۲۴۹آذر ۱۳۹۹
منشور ملل  ...دنباله از صفحه ۳

آنها از آراءشان در سازمان ملل ب رای به پی شبردن نیات
شوم خود استفاده کنند .آنها با ایجاد حاکمی تهای
تصنعی ،با ایجاد حکومتهای ب یأراده ،که قادر به
تأمین حق حاکمیت خ ویش نیز نبودند ،کشورهائی
را ایجاد کردند ،تا از حق حاکمیت ملی برخوردار
گردند و به ابزاری ب رای نقض حاکمیت ملی سایر
ممالک بدل ش وند .این است که در عرصه جهانی
هم واره این مبارزه میان قدرتهای استیالجو و
غارتگر و ضدبشر و کشورهائی که هم واره مورد
تهدیدند و مستم را ً باید از حق حاکمیت خود
دفاع کنند ،در ج ریان بوده است و از این به بعد هم
خ واهد بود .پیدایش گروه کشورهای غیرمتعهد در
سازمان ملل با توجه به این روح و ت وازن ق وائی ،که
در جهان وجود داشت و دارد پدید آمد .نیروهای
مترقی ،دموک رات و کم ونیس تها باید از تالش این
دولتها ب رای حفظ حاکمیت مل یشان دفاع کنند.
این مبارزه یک مبارزه عمیقاً راهبردی و قاطع در
سطح جهان است .این مبارزه از ساختاری پشتیبانی
م یکند که در خدمت بقاء بش ریت ،حفظ صلح
جهانی و آسایش نسبی بش ریت است .در این مبارزه
کم ونیس تها باید کل را در نظر داشته باشند و اجزاء
را در پ رتو این کلیت مورد تحلیل ق رار دهند .معنی
این عبارت این است که ب رای ما کم ونیس تها در
عرصه مبارزه دیپلماتیک در جهان فع ً
ال مهم نیست
که حکومتهای در قدرت دارای ایدئ ولوژی و یا
سیاستهای ارتجاعی و ضد مردمی هستند .زی را این
مجمع عمومی سازمان ملل و یا اساسنامه و منشور
آن نیست که در کشورهای م ربوطه به تعیین نوع
حکومتها م یپردازد و درستش هم همین است.
سازمان ملل از حق حاکمیت کشورها ،به دور از
ایدئ ولوژی ،رنگ پوست ،دین ،قومیت ،بزرگی و
یا کوچکی ،ت وانائی و یا ضعف و نظایر آنها دفاع
م یکند .دفاع از یک حق ربطی به م ولفههای
فوق ندارد .این است که ب رای ما هم واره یک
مبارزه دوگانه مطرح بوده و باید ب رای فهم مسایل
از نظر علمی و دیالکتیکی به این خصلت دوگانه
توجه کنیم .کم ونیس تها با رژی مهای ارتجاعی
مخالفاند و آرزو م یکنند که زحمتکشان این
کشورها رژی مهای مورد دلخ واه اکث ریت را در این
کشورها بر سر کار آورند ،ولی معتقدند که این
اقدام باید با دست خلق همان کشور و زحمتکشان
همان کشور عملی شود و نه توسط دول خارجی.
به همین علت کم ونیس تها با تجاوز و تهاجم و
دخالت امپ ریالیس تها در امور داخلی سایر کشورها
مخالفاند و این مخالفت آنها در انطباق کامل با
روح منشور ملل متحد ق رار دارد و در تق ویت اصول
و دستآورد بش ریت متمدن است که در اثر مبارزه

مردم در منشور ملل متحد بازتاب یافته است.
اگر ج ریانهای اپورت ونیست و مصلحتجوی
سیاسی ،نادان ،فاسد ،ماج راجو و خودفروخته که بر
اساس نرخ روز نان م یخورند ،تالش کردند با نقض
اصول و ب یاحت رامی به منشور ملل متحد به مزایای
گذرا دست یابند ،مطمئن باشند که گور خود را
م یکنند.
در درجه اول امپ ریالیسم آم ریکا هرگز به منشور ملل
متحد احت رام نگذاشته و نم یگذارد .آنها سازمان ملل
متحد را تا آنجائی قبول دارند که مقاصد شوم آنها را
تأیید و تأمین کند .هر جا کشورهای جهان در مقابل
زورگ وئی امپ ریالیسم آم ریکا ایستادگی کنند ،آنها را
با تح ریم ،تهدید و تجاوز روبرو م یسازد و تالش
م یکند آراء آنها را با زور به دست آورد و در آنجا
نیز که موفق نم یشود صورت ظاهر را حفظ کند،
از توسل به زور و نقض آشکار منشور ملل متحد
اباء ندارد .با این زورگ وئی و نقض دستآوردهای
بش ریت متمدن باید به مبارزه برخاست .آم ریکا با
توسل به همین روش کشور ع راق را تح ریم کرد
و بیش از نیم میلیون کودک ع راقی را کشت و
سپس به ع راق ،با نقض حقوق بی نالملل تجاوز
کرد و حق حاکمیت ملی این کشور را به زیر پا
گذارد .آم ریکا همین کار را با یاری پیمان ناتو در
لیبی انجام داد و خ واست با همین روش به ای ران
و سوریه تجاوز کند و زمین سوخته پشت سر خود
باقی بگذارد .آنها هم اکنون به صورت غیرقان ونی در
ع راق ،سوریه و افغانستان به سر م یب رند و نفت ع راق
و سوریه را رسم اً م یدزدند و به نظ ریات دول برسرکار
در اعت راض به اقدامات آنها وقعی نم یگذارند.
روشن است که آم ریکا به صورت آشکار با توسل
به ق وای نظامی خود منشور ملل متحد را به زیر پا
گذارده است .توقیف راهزانانه کشت یهای تجاری
و نفتکشهای ای ران یک اقدام تبهکارانه محسوب
م یشود که نقض حقوق بی نالملل است .آم ریکا
ک وبا ،ای ران ،ونزوئال ،نیکاراگ وئه و ...را به صورت
غیرقان ونی و در مغایرت با ماده دوم منشور ملل متحد
تح ریم م یکند و به آنها زور م یگ وید و م یخ واهد
مقاصد استعماری خ ویش را به آنها تحمیل نماید.
در م واد  ۳و ۴منشور سازمان ملل همانگ ونه که در
باال ذکر کردیم ،م یخ وانیم:

مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد ،خودداری
خ واهند نمود».
ولی آم ریکا را با احت رام به م وازین بی نالمللی چکار.
کشوری که دستاش تا آرنج به خون مردم جهان
آغشته است و آب ننگ از سرش گذشته است،
ب رایش فرق نم یکند در خون مردم ویتنام ،کامبوج،
اندونزی ،ع راق ،فلسطین ،افغانستان ،لیبی و ...غرق
شود و یا در خون مردم ای ران .آم ریکا اگرچه در
بدو امر سعی م یکرد ب رای جلب و یا ف ریب افکار
عمومی از روشهای موذیانه ب رای پیشبرد مقاصد
خود دفاع کند ،ولی با تشدید تضادهای در جهان
امکان مانورهای گسترده و ع وامف ریبی آم ریکا به
حداقل رسیده است و این است که به ص راحت
م یگ وید یا حرف من باید در سازمان ملل به
ُک رسی بنشیند و ممالک جهان به اوامر من تمکین
کنند ،یا اینکه من از حضور آنها در سازمان ملل
جلوگیری م یکنم ،از پرداخت حق عض ویتهایم
به سازمان ملل سر باز م یزنم و به نقض این ق وانین،
یزنم .آم ریکا
که آن را حق خود م یدانم ،دست م 
از پیمان اقلیمی پاریس خارج شد ،در برجام ،که
ت وافقنامهای جهانی است ،به زیر امضای خود زد،
ب رای سر رئیس جمهور ونزوئال جایزه تعیین کرد،
در امور داخلی ونزوئال و ب ولیوی دخالت کرد و
حکومتهای دست نشانده به صورت علنی تعیین
م یکند ،از کمیسیون حقوق بشر خارج شد ،از
ی ونسکو بیرون رفت ،سازمان بهداشت جهانی را
در زمان بح ران «کرونا» ترک کرد و به هیچ تعهدی
پایبند نیست .آنها به ص راحت م یگ ویند که فقط
تعهداتی را م یپذی رند که منافع آم ریکا را ،آن
هم آن طور که خودشان تفسیر م یکنند ،تأمین
کند .امروز  ۷۵سال از تأسیس سازمان ملل متحد
م یگذرد .عل یرغم همه زورگ وئ یها و ب یعدالت یها،
که توسط ارگانهای این سازمان ادامه در صفحه ۶

« .۳کلیه اعضاء اختالفات بی نالمللی خود را به
وسایل مسالم تآمیز به ط ریقی که صلح و امنیت
بی نالمللی و عدالت به خطر نیافتد ،حل خ واهند
کرد.
 .۴کلیه اعضاء در روابط بی نالمللی خود از تهدید به
زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقالل
سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با

مقاالت توفان الکترونیکی شماره  ۱۷۲آبان ۱۳۹۹
را در تارنمای توفان مطالعه نمائید!
توفان الکترونیک در اول هر ماه میالدی منتشر میشود!

امپرياليسم آمريکا بايد خاک عراق و منطقه خاورميانه را ترک کند!

منشور ملل متحد یک دستآورد بشریت متمدن

!Workers of all Countries, unite

توافن

Toufan
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در ستایش «فریدریش
انگلس» به مناسب
دویست سالگی تولدش
سازمان مارکسیستی  -لنینیستی توفان تحت
عن وان «جاویدباد نام فردریک انگلس» در
شماره  ۴۰نش ریه خود ،به مناسبت  ۱۵۰سالگی
والدت ف ریدریک انگلس مقالهای منتشر
کرد که بسیار آموزنده بود و پی شگ وئی
و دوراندیشی «توفان» را در زمینه فروپاشی
شوروی خروشچفی در همان زمان نشان
م یدهد« .توفان» نشان داد که رویزی ونیسم
دشمن طبقاتی مارکسیسم  -لنینیسم است
و دوامی نخ واهد آورد .حزب کار ای ران
(توفان) به مناسبت فعلیت این مقاله و نتایج
تحلیل و پیشگ وئ یهای آن عین همان مقاله
را به چاپ م یرساند .ستایش از «ف ریدریش
انگلس» در دویست سالگی والدتش همان
ارزشی را دارد که در  ۱۵۰سالگی ت ولدش با
آن روبرو بودیم.
***
«روز  ۲۸ن وامبر صد و پنجاه سال از والدت
نابغه کبیر اندیشه و کردار ،فردریک انگلس،
هم راه و همرزم کارل مارکس گذشت .این
دو بنیادگذار سوسیالیسم علمی ،که هر یک
از ط ریقی به پژوهشهای فلسفی و اقتصادی
دست زده بودند ،ادامه در صفحه ۶

امسال  ۷۵سالگی تأسیس سازمان ملل متحد است .جا دارد که حزب کار ای ران روش خ ویش را در برخورد به این
پدیده مورد بررسی ق رار دهد .جنایات فجیعی که در جنگ جهانی اول و دوم صورت پذیرفت ،تا منافع ممالک
غارتگر تأمین گردد ،می راثی از گورستانها ،شهرهای وی ران ،کودکان ب یس رپرست ،بیکاری ،فحشاء و زنان بیوه و
س رنوشتهای غ مانگیز به جای گذاشت .چرخ ت ولید از حرکت ایستاد و فقر چهره واقعی خ ویش را نشان داد.
وجدان ملتها و مردم جهان از این همه تبهکاری به عذاب آمده بود و فضای عمومی یک همکاری جهانی را
ب رای تأمین صلح و اجتناب از توسل به جنگ م یطلبید .تالش ب رای صلح در عین حال به مفهوم تثبیت اوضاع
کن ونی بود و با توجه به پیروزی جنگ بزرگ میهنی ضد فاشیستی به رهبری اتحاد جماهیر شوروی استالینی،
ایجاب م یکرد که دستآوردهای بعد از جنگ را تثبیت کرد ،تا غارتگ ران و استعمارگ ران جهان نت وانند به
راحتی به جنگ مجدد ب رای تقسیم مجدد جهان و تجاوز در میان خودشان ب راساس تناسب ق وایشان دست
بزنند .منشور ملل متحد و تص ویب آن توسط دول بعد از جنگ جهانی دوم ،محصول چنین فضائی در دنیا بود.
این منشور ق واعدی را تدوین کرد که حقوق ملل ضعیف و اقلی تها را به رسمیت م یشناخت و با روحی تدوین
شده بود که انزجار از فاشیسم ،نژادپرستی ،قلدری و تجاوز از س راپای آن م یبارید .لذا در تاریخ  ۲۶ژوئن ۱۹۴۵
ب رابر  ۵تیرماه  ۱۳۲۴منشور ملل متحد به تص ویب رسید .این منشور خونبهای مردمی است که در دو جنگ
امپ ریالیستی اول و در جنگ ضد فاشیستی دوم جان خ ویش را از دست دادند تا وجدان بش ریت با آموزش از
این فاجعه تکاندهنده بیدار شود و ب رای حفظ صلح و تساوی حقوق انسانها بکوشد.در این منشور م یآید:
«ما مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظداشتن نس لهای آینده از بالی جنگ ،که دو بار در مدت یک عمر
انسانی ،اف راد بشر را دچار مصائب غیرقابل بیان نموده و با اعالم مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به
حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملتها ،اعم از کوچک و بزرگ
و ایجاد ش رایط الزم ب رای حفظ عدالت و احت را ِم الزامات ناشی از عهدنامهها و سایر منابع حقوق بی نالمللی و
کمک به ترقی اجتماعی و ش رایط زندگی بهتر با آزادی بی شتر ،و ب رای نیل به این هدفها به رفق و مداراکردن
و زیستن در حال صلح با یکدیگر با یک روحیه حسن همج واری و به متحد ساختن ق وای خود ب رای نگاهداری
صلح و امنیت بی نالمللی و به قبول اصول و ایجاد روشهایی ،که عدم استفاده از نیروهای مسلح را جز در راه
منافع مشترک تضمین نماید و به توسل به وسائل و مجاری بی نالمللی ب رای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی
تمام ملل مصمم شدهایم که ب رای تحقق این مقاصد تش ریک مساعی نماییم ،و در نتیجه دولتهای متبوع ما
توسط نمایندگان خود که در شهر سانف رانسیسکو گرد آمدهاند و اختیارات تامه آنان اب راز و صحت و اعتبار
آن محرز شناخته شده است ،نسبت به این منشور ملل متحد م وافقت حاصل نمودهاند و بدینوسیله یک سازمان
بی نالمللی ،که موسوم به ملل متحد خ واهد بود ،تأسیس م ینمایند» .در فصل اول  -تحت عن وان مقاصد و
اصول از جمله چنین م یآید:
ماده  -۱مقاصد ملل متحد به ق رار زیر است:
 .1حفظ صلح و امنیت بی نالمللی و بدین منظور به عم لآوردن اقدامات دستهجمعی مؤثر ب رای جلوگیری
و برطرفکردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگ ونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و
ف راه مآوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختالفات بی نالمللی یا وضعی تهایی که ممکن است منجر به
نقض صلح گردد با شیوههای مسالم تآمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بی نالملل؛
 .2توسعه روابط دوستانه در بی ن ملل بر مبنای احت رام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام سایر
اقدامات مقتضی ب رای تحکیم صلح جهانی؛...
ماده  -۲سازمان و اعضای آن در تعقیب مقاصد مذکور در ماده اول بر طبق اصول زیر عمل خ واهند کرد:
 .1سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء آن ق رار دارد.
 .2کلیه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عض ویت تعهداتی را که به موجب این منشور بر
عهده گرفتهاند با حسن نیت انجام خ واهند داد.
 .3کلیه اعضاء اختالفات بی نالمللی خود را به وسایل مسالم تآمیز به ط ریقی که صلح و امنیت بی نالمللی و
عدالت به خطر نیافتد ،حل خ واهند کرد .ادامه در صفحه ۳

سخنی با خوانندگان نشریه توفان
نش ري هاي که در دست داريد ،زبان مارکسيست  -لنينيس تهاي اي ران است« .توفان» ،نش ريه «حزب کار
اي ران» ،حزب طبقه کارگر اي ران است .اين زبان ب راي هرچه رسات رشدن به ياري همه کم ونيس تهای
صديق ،چه از نظر مادي و چه معنوي نياز دارد.
نظ ريات و پيشنهادات خود را ب راي ما ارسال داريد .ما را در جمعآوري اخبار ،اسناد و اطالعات از اي ران
و جهان ياري رسانيد و از تشکل نهضت کم ونيستي حمايت کنيد .به ما کمک مالي برسانيد ،زي را
ما تنها به اتکاء بر نيروي خود پابرجائيم و به اين مساعدتها ،هر چند هم جزئي باشند ،نيازمنديم.
در توزيع اين نش ريه ما را ياري رسانيد.
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