
 

  امپرياليسم دشمن استقالل و حاکميت ملی
آزادی در مفهوم اساسی خود چيزی نيست مگر امکان رهائی از تنگناها و قيود طبيعت و اجتماع "

پذيرد که انسان از يکسو قادر باشد طبيعت و صورت عمل میاين آزادی زمانی . از سوی انسانها
را تا حدودی بشناسد و از سوی ديگر تمايل به تغيير  -و در واقع قوانين عينی و حاکم بر آن -اجتماع

دست آوردن در صحنه اجتماع به. در آنان و يا به عبارتی ديگر تمايل به کسب آزادی را داشته باشد
برخالف  -طلبد، بلکههمواره مبارزه پيگير و مستمری را می –طبيعت آزادی نه تنها همانند 

بخش ديگری از اجتماع همراه است که اين آزادی را از قِبَِل با سلب و يا تحديد آزادی -طبيعت
آزادی زن حاکميت مرد و تمام نيروهائی را که در سرکوبی . انددست آوردهسرکوب ديگران به

ها برای کسب استقالل، حيطه نفوذ و قدرت مبارزه ملت. سازديف میزنان ذينفعند تحديد و تضع
عبارت ديگر جوامع بشری ميدان مبارزه طبقات و نيروهای به. کنداستعمارگران را تنگتر می

اند و برای نيل به اين منافع و گوناگونی است که دارای منافع و اهداف مختلف و حتی متضادی
ترين مبارزه برای آزادی و سلب آزادی وسيع. انددر حال مبارزهبرای خويش مدام " آزادی"کسب 

  . دهدهای موجود اجتماعی و طبيعی تشکيل میترين بخش فعاليت انسانها را در تمام زمينهو اساسی
را تضمين  عدم تبعيت و فرمانبرداریاستقالل در اساس نوعی است از آزادی، آن آزادی که امکان 

. برای يک کشور چيزی نيست مگر رهائی از تابعيت، نفوذ و ديکته ديگران اين استقالل. نمايدمی
حاکميت عبارت از استقالل کامل يک . حاکميت نتيجه و معلول استقالل ملی و ضامن حفظ آن است

هرگونه دخالت ، تعيين تکليف، فشار و زور . دولت برای حل مسايل داخلی و خارجی خويش است
در مورد يک کشور، حاکميت، استقالل و آزادی آن کشور را مورد  تا چه رسد به دخالت نظامی

های جهان در ها و ملتحاکميت و استقالل آن برج و باروئی است که خلق. دهدتهديد قرار می
  ٣ صفحهادامه در ... درون آن قادر به ايجاد دولت، جامعه، فرهنگ و آينده خويش خواهند

  داریسرمايه غارتگر کار قربانيان جامعه کودکانِ 
های آنها غمگين است، رنگ زردی بر چهره آنها نشسته است، خستگی وقت بازی ندارند، چهره 

بارد، لباسهای مندرس، وصله شده بر تن دارند و زخمهای بدن آنها مفرط از سر و روی آنها می
فقير به دنيا  ایجرم آنها اين است که در خانواده. بينيدولی جراحات دل آنها را نمی ،نمايان است

در چشم آنها دنيائی از غم و آرزو درهم تنيده شده و با . رسداند که دستشان به دهانشان نمیآمده
  .آنها کودکان کار هستند. گذارندای تاريک سر بر بالش میدلهره از آينده، آينده

در زندان کار به کودکان کار برای رفع نيازمنديهايی اوليه خانواده خويش از همه چيز محرومند و 
آنها بهترين مصالح غارتگران جهان برای تامين و تکثير سود حداکثر آنها . اندحبس ابد مشغول شده

غارتگران اِن دهند تا کودکمیکودکان کار در کارگاههای استعمارگران و استثمارگران جان . هستند
 از قرون وسطیامپرياليستی کار کودکان از ممالک . مجبور به کار نباشند" دموکراتيک"در جهان 

. نيست تاتعداد آنها يکی دو . به ممالک تحت ستم صادر شده استداری و در آغاز دوران سرمايه
برابر  بيش از سهميليون نفر است، يعنی  ٢۵٠سازمان ملل متحد  تعداد آنها بنا بر آمار نادقيق

ای از آنها پاره. کننديقا استفاده میاز نيروی کار آنها در معادن طال و الماس در آفر. جمعيت ايران
بخشی در صنايع نساجی، در فرشبافی، در ساختمان . اندای نبردهروز بهره و طراوت از زيبائی

  .شودهای مدرن هستند و از آنها به عنوان برده استفاده میکودکان کار برده. سازی به کار مشغولند
زبان اعتراض ندارد و با شديدترين شيوه سرکوب،  داران به اين نيرو احتياج دارند زيراسرمايه

در آفريقا دسته دسته کودکان کار را زير نظر مشاوران صاحبکار . هستند تحقير و اسارت روبرو
های خصوصی ممالک گيرند، معادنی که دولت در دولت هستند و سرمايهکار میدر معادن به

دولتهای محلی، پليس . اندمعادن به کار گرفتهامپرياليستی ماموران نظم خود را برای کنترل اين 
اگر در اثر . المللی را ندارنداين شرکتهای خصوصی بين" امور داخلی"محلی حق دخالت در 

شوند معترضی وجود ندارد و پليس محلی حق مداخله در ها کودک کشته شوند که میانفجار مين ده
  .اين معادن را دارا نيست

نند دوران کشف آمريکا به دزديدن کودکان در سراسر جهان و بويژه در تجار مدرن برده داری ما
 .مکندبهرا آفريقا مشغولند تا اين کودکان را در کشتزارهای کاکائو به کار بگيرند و نيروی کار آنها 

به شکالت عالقمند هستند و اقليتی از آنها بايد در " دموکراتيک"که کودکان دنيای  مگر نه اينست
کار کودکان را  ظاهربه" نستله"اين شرکتها نظير شرکت سوئيسی . ت بزرگ شوندناز و نعم

آنها زبانی  .با اين روشها به نفع خود تبليغ کند "مبارزه" است با توسل به محکوم کرده و حاضر
  .برندوجدانهای ناراحت دارند و قلبا از سودهای کالن لذت می

 تامينند و بايد قوای ذخيره سربازان بزرگسال را های جنگ نيز هستکودکان کار سربازان جبهه
سربازان خردسال تصوری از خطر ندارند و حتی مرگ خود را رهائی از اين زندگی سراسر . کنند

  ٤ ادامه در صفحه...     ويژه در آفريقا های امپرياليستی بهسرمايه. کنندمشقت تصور می
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  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

وارونه جلوه دادن حقيقت 
توسط دستگاه تبليغاتی 
امپرياليستها در مورد 

  "برجام"
  

برنامه جامع اقدام بعد از نقض توافقنامه 
از طرف آمريکا،  )برجام(مشترک

وضعيت ايران به صورتی درآمد  که 
نامه بدتر از وضعيت قبل از تسليم

ايران بر همه دستآوردها و . برجام است
مسلم خود در غنی سازی  حقوق

اورانيوم خط بطالن کشيد و بخش 
بزرگی از ثروتهای ملی ايران را برباد 
داد تا رژيم اسالمی به هر قيمت بر سر 

امپرياليسم که اين ضعف . کار بماند
جمهوری اسالمی را درک کرده بود و 

دانست آنها حاضرند به منافع ايران می
-برای حفظ خود خيانت کنند با حقه

ازی، دروغگوئی، تهديد، تحريک؛ ب
حاکميت ايران را به جائی ... فشار و 

رسانيد که از همه حقوق ايران 
  .صرفنظر کرد

مورگان اورتاگوس سخنگوی آقای 
به منظور  وزارت امور خارجۀ آمريکا

بر حکومت " فشار حداکثر"اعمال 
از جانب جمهوری اسالمی ايران، 

اعالم کرد که آنها دولت آمريکا 
وديت های تازه ای را عليه برنامۀ محد

هسته ای غيرنظامی ايران وضع 
دولت امسال ماه مه  ٤از . کردخواهند 

آمريکا هر گونه کمک برای توسعۀ 
نيروگاه اتمی بوشهر را که توسط 
روسيه ساخته شده مشمول مجازات 

افزون بر " قرار خواهد داد وهای خود 
اين، هر گونه فعاليتی برای انتقال 

  ٢صفحه   ادامه در...  يوم غنی اوران
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  ...وارونه جلوه دادن
شدۀ ايران به خارج در ازای دريافت 
اورانيوم طبيعی هدف مجازات های آمريکا 

آمريکا در عين حال از ." قرار می گيرد
جمهوری اسالمی ايران خواسته است که 

به  .غنی سازی اورانيوم را متوقف کند
ديگر سخن آمريکا قرارداد منع گسترش 

اينکه ايران و ساير ای و سالحهای هسته
ممالک جهان حق دارند نيروگاه اتمی داشته 

سازی اورانيوم باشند و در حد مجاز به غنی
اين در حالی . گذاردبپردازند را زير پا می

است که فرانسه برای ابوظبی و آمريکا 
برای عربستان سعودی در پی ساختن 

  .نيروگاه اتمی هستند
ز نقض آشکار و زيرپاگذاردن برجام ا

جانب آمريکا عمال اين توافقنامه را 
ولی ايران مدت . يکطرفه باطل کرده است

ها دلخوش بود مديدی نيز به فريب اروپائی
. ای برخيزدکه شايد از امامزاده آنها معجزه

ها نيز در کنار روسيه و چين اروپائی
کشورهای امپرياليستی هستند و با سياست 

ران دلداری ايران، از واکنش طبيعی اي
نامه جلوگرفتند و يکسال ديگر بر عمر تسليم

و حال که عمر اين . وين افزودند
های عوامفريبی به سر رسيده است چهره

.  اندواقعی خويش را به نمايش گذارده
دولت آلمان ديگر از نقض توافقنامه توسط 

" فسخ"کند بلکه عبارت آمريکا صحبت نمی
در گيرد و اين کار میرا در مورد آن به

حالی است که چنين بندی در متن توافقنامه 
وجود ندارد تا طرفين را مجاز بدارد با 

. استناد به آن بند، به فسخ توافقنامه بپردازند
اقدام آمريکا غيرقانونی و ناقض تعهدات 

ها برای اينکه از زير اروپائی. خود آنهاست
اجرای تعهدات خويش شانه خالی کنند 

ای اروپائی از شوند که شرکتهمدعی می
ترس تحريمها و تضييقات آمريکا حاضر 

کرده و يا با گذاری نيستند در ايران سرمايه
  .ايران به تجارت بپردازند

بيکر «آناهيتا تومز، حقوقدان در بنياد 
های  ترس از تحريم«معتقد است » مکنزی

در اين ميان نقش دارد » ثانويه اياالت متحده
های  کتافزايد که بسياری از شر و می

خواهند با ايران تجارت کنند  اروپايی که می
موانع عملی از قبيل يافتن بانک و «با 

 .روبرو هستند» های بيمه و ترابری شرکت
از سوی ديگر بانکهای عمدٔه اروپايی «

ترسند به سبب همکاری با ايران از  می
  .».سوی آمريکا جريمه شوند

اين سخنان اروپائيها دارای کوچکترين  
زيرا چنانچه آنها قادر به . ی نيستارزش

اجرای توافقنامه و تعهدات خويش با ايران 
بايستی نيستند که نبودند، هرگز نمی

کردند که از پس آن قراردادی را امضاء می
اين نشانه کالهبرداری محض . آمدندبرنمی

های دروغ، ايران بر اساس اين وعده. است
خسارت فراوانی را متحمل شده و مخاذن 

. آب سنگين خويش را با بتون پر کرده است

از اين گذشته دولت ايران با شرکتها و يا 
بانکهای خصوصی ممالک اروپائی 

ای را امضاء نکرده است تا از آنها توافقنامه
. عمل کنندتوقع داشته باشد که به تعه

دولتهای اروپائی طرف ديگر قرار داد با 
ايران هستند وموظفند مفاد آنرا عملی 

- چگونگی عملی کردن اين مفاد به. مايندن
. خود آنها مربوط است و نه به دولت ايران

دولتهای اروپائی بايد راهکارهائی پيدا کنند 
که مفاد توافقنامه عملی شود حتی اگر 
خودشان مجبور شوند که شرکتهای دولتی 
تاسيس کرده که با آمريکا کاری نداشته و يا 
 اينکه خسارت وارده به شرکتهای

. کنندخصوصی خويش را خود دولتها تقبل 
  .ها به ايران مربوط نيستمشکالت اروپائی

ها برای اينکه دست پيش را تازه اروپائی
اند که ايران بايد از گرفته باشند مدعی

" نقض"هرگونه واکنشی که توافقنامه را 
کند خودداری نمايد و اين در حالی است که 

نه آمريکا و . ای ديگر وجود نداردتوافقنامه
نه اروپا به تعهدات خويش عمل نکرده و 

خواهند که از آنها از ايران می. کنندنمی
حقوق خود صرفنظر کند و به وضعيت 
بدتر از گذشته باز گردد تا مجددا شامل 

المللی آژانس بين. تحريمهای گذشته نگردد
ای نيز که عامل آنهاست در انرژی هسته

دبيرکل سازمان  .گويداين مورد سخنی نمی
ملل که بايد از حقوق اعضاء خويش دفاع 

  .روی آمريکا مشغول استکند به دنباله
در سالگرد خروج آمريکا از برجام و  ايران

های يکجانبه از سوی اياالت  بازگشت تحريم
در توافق را اعالم کرد تعهداتش  ،متحده
  .خواهد دادبه مرور کاهش  ای  هسته

روز به  ۶٠صميم، ايران با اعالم اين ت
بيش از مدتی که در  - طرف های اروپايی 

فرصت داد تا  -توافقنامه ذکر شده است
زمينه فروش نفت ايران مبادالت مالی 

که  هشدار دادمرتبط با آن را فراهم کند و 
های ديگری از در پايان اين مهلت، بخش

بر ای  تعهدات خود در اجرای توافق هسته
  .وقف خواهد کردمت اساس متن توافقنامه 

بر اساس وضعيت جديد دولت ايران با 
برجام  ٣٧و  ٣٦، ٢٦استناد به بندهای 

مجاز است که تعهدات خويش را با 
به اين . وضعيِت جديِد پديد آمده وفق دهد

جواد ظريف، وزير امور خارجه  دمحم جهت
طبق آنچه بنده اطالع " :اعالم کردايران، 

مرز از  اش پيدا کردم ايران طبق برنامه
] ذخيره اورانيوم غنی شده[کيلو  ٣٠٠

عبور کرده و اين را قبالً هم اعالم کرده 
بر اساس آنچه اعالم شده خيلی شفاف . بوديم
کنيم و بر اساس آن عمل  ايم چه کار می گفته
کنيم؛ اين را از حقوق خودمان در داخل  می

  ".دانيم برجام می
بعد از اين اعالم رسمی که منطبق بر نص 

ريح توافقنامه است، سخنگويان ص
خشم آمده و با امپرياليستهای اروپائی به

  . ميدان آمدندمردم ايران بهتهديد و توهين به

ژان ايو لودريان، وزير امور خارجه 
و نه  "نقض تعهدات ايران"فرانسه نسبت به 

به ايران در قبال برجام به شدت آمريکا 
 .هشدار داد

ر پارلمان د ٢۵/٠۶/٢٠١٩ وی در تاريخ
فرانسه در پاسخ به پرسش نمايندگان درباره 

: ها در خاورميانه گفت اوجگيری تنش
يک  ٢٠١۵ای سال  نقض توافق هسته«

و  اشتباه جدی از سوی ايران خواهد بود
واکنش و فشار شديد اياالت متحده را در پی 

 ».خواهد داشت
وزير امور خارجه فرانسه با اشاره به 

يپلماتيک بريتانيا، های د سفرها و تماس
-ما کامال بسيج شده«  :آلمان و فرانسه گفت

که چنين  بفهمانيمايم که به ايران 
  » .ها نيست به نفع آن) نقض برجام(کاری

بر پايه بيانيه رسمی کاخ اليزه، ماکرون از 
بدون درنگ از تصميم «ايران خواست تا 

سطح ذخيره [خود مبنی بر افزايش
و از هر گونه  نظر کرده صرف] اورانيوم

ای اين  مخل تعهدات هستهاقدام اضافی که 
 .»، بپرهيزدکشور است

سخنگوی دفتر نخست وزير بريتانيا اين 
خواند " کننده اندازه نگران بی"اقدام ايران را 

  :و گفت
تعهد ما ايم که  ما دائم اين را روشن کرده"

به برجام به تبعيت کامل ايران از مفاد اين 
خواهيم  د و ما از ايران میدارتوافق بستگی 

  ."شرايط را به حالت قبل برگرداند
المللی انرژی اتمی از  مدير کل آژانس بين

همچنان به تعهدات خود ايران خواست که 
  . در چارچوب برجام وفادار بماند

نقض برجام درصورت  اعالم کردبريتانيا 
. از آن خارج خواهد شد از سوی ايران

واند گامی را که آلمان هم ايران را فراخ
در پاسخ آنها ظريف . برداشته برگرداند

ايران برجام را نقض نکرده و با «: نوشت
 های اروپايی اجرای تعهدات از سوی طرف

  .»بازخواهد گشت
هانت که يکی از دو نامزد نخست وزيری 

خواهيم اين پيمان  ما می«: بريتانياست افزود
ه خواهيم که ايران ب را حفظ کنيم، زيرا نمی

اما اگر ايران . های اتمی دست يابد سالح
توافق را نقض کند، ما نيز خود را عقب 

  ).همه جا تکيه از توفان( .».خواهيم کشيد
در اين تهديدات روشن است که 
امپرياليستهای اروپائی نقض برجام را از 

آنها چنين القاء . شوندجانب آمريکا منکر می
-یکنند که پيمان برجام زمانی نقض ممی

شود که ايران خود را به حفظ آن متعهد 
چنانچه آمريکا و اروپا به تعهدات . نداند

خود وفادار نمانند و به تحريمها ادامه داده و 
حتی آنها را افزايش دهند اين اقدامات 

- بر بی. تحريک آميز نقض برجام نيست
. ها حدی متصور نيستشرمی اروپائی

  .ترامپ بايد از آنها ياد بگيرد
صراحت آمده است که برجام به ٢٦ند در ب

  ٣ادامه در صفحه  ... چنانچه در اثر 

 ، بدست مردم ايرانیاسالم یجمهور یدارسرنگون باد رژيم سرمايه
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 ...وارونه جلوه دادن
بروز اختالفات و مراجعه به حکميت و 

های مقرر از جانب هر يک نگهداری مهلت
- از طرفان اين پيمان همگرائی و توافقی به

وجود نيايد و آمريکا از ادامه تحريمهای 
تواند به ران میخويش خودداری نکند، اي

توقف کلی و يا به توقف بخشی از تعهدات 
  .خويش دست زند

  ...    - ٢٦بند "
دولت اياالت متحده، در چارچوب اختيارات 
قانونی رئيس جمهور و کنگره، از اعمال 

ای  های جديد مرتبط با هسته تحريم
ايران اعالم کرده . خودداری خواهد کرد

د های جدي است که تحميل چنين تحريم
به منزله مبنايی برای ای را  مرتبط با هسته

توقف کلی يا جزيی اجرای تعهدات خود 
  "..وفق اين برجام، تلقی خواهد نمود

  ... - ٣٦بند "
چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد 
رضايت طرف شاکی فيصله نيافته باشد، و 
چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که 

» عدم پايبندی اساسی«موضوع، مصداق 
تواند موضوع  باشد، آنگاه آن طرف می یم

فيصله نيافته را به عنوان مبنای توقف کلی 
اش وفق برجام و يا جزئی اجرای تعهدات

يا به شورای امنيت سازمان /قلمداد کرده و
ملل متحد ابالغ نمايد که معتقد است 

» عدم پايبندی اساسی«موضوع مصداق 
  "..آيد بشمار می

  ... -٣٧بند "
ها  داشته است که چنانچه تحريم ايران بيان

ايران اين جزئا يا کال مجددا اعمال شوند، 
ای برای توقف کلی  امر را به منزله زمينه

يا جزئی تعهدات خود وفق اين برجام 
  .".دقلمداد خواهد نمو

نامه تنها راهی که بعد از امضاء تسليم
برجام در وين باقی مانده پافشاری بر 

تسليم مجددا . اجرای همين تعهدات است
ايران به معنای انصراف ايران از آموزش 

های مدرن از جمله ساختن ساير فنآوری
-موشکهای بالستيک است که حق ايران می

تسليم در اين زمينه يعنی مجاز دانستن . باشد
تعيين سياست خارجی ايران از اين ببعد به 
دست نتانياهو، دمحم بن سلمان و ترامپ و 

ايران و نه وهابيسم،  پذيرش اين امر که
صهيونيسم و امپرياليسم مسئول تشنج و 

  . تخريب در منطقه هستند
****  
  

  ...امپرياليسم دشمن استقالل
بود، بدون آنکه دولتی و يا قدرتی خود و 

هرگونه . منافع خود را بر آنان تحميل نمايد
تحديد و سلب حاکميت و استقالل يک 

 معنایکشور از سوی کشورهای ديگر به
سرکوب آزادی يک کشور و ملت به سود 

تجاوز به حق حاکميت  .ديگران است

ديگران تحت عناوين فريبنده گوناگونی از 
... قبيل دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و 

به معنای آنست که گويا ديگران در 
تشخيص و تعيين سرنوشت خويش نه 

  .اند و نه مجازصالح
ا اين بينش که استقالل و حاکميت ملی ر

برای خويش صادق و برای ديگر باطل 
شناسد، بخش جداناپذير ايدئولوژی می

هر اندازه . بورژوای و امپرياليسم است
داری، ايجاد اقتصاد و سياست سرمايه

مناطق نفوذ امپرياليسم، کسب امتيازات 
بسط و  - نظامی، سياسی، اقتصادی - ويژه 

تعميق يابد، همان اندازه نيز آزادی و 
ورهای ديگر در معرض خطر استقالل کش

امپرياليسم ماهيتا . گيرندجدی قرار می
قدرت او در  .متعرض و سرکوبگر است

همچنين قدرت . ضعف ديگران است
ديگران سد راه او و همچون خاری در چشم 

امپرياليسم برابری و عدالت . وی است
حاکميت سرمايه و . پذيردشناسد و نمینمی

برابری و  ويژه سرمايه امپرياليستیبه
ادعای . کندعدالت اجتماعی را تهديد می

های رنگارنِگ آمريکا و اروپا امپرياليسم
مبنی برضرورت جنگ عليه يوگسالوی، 

خاطر دفاع از خلق کوزوو، دروغ و به
  .ای بيش نيستعوامفريبی کهنه و بيشرمانه

اين اولين باری نيست که امپرياليسم جهانی 
يک کشور ديگر با حمله تجاوزگرانه خود به

گستاخانه استقالل و حاکميت کشورهای 
آنچه حمله . ضعيف را به بازی گرفته است

های ناتوئی را به يوگسالوی از امپرياليست
سازد، ديگر تجاوزات امپرياليسم متمايز می

اعتبار ساختن حقوق نه ضربه زدن و بی
ملل، حاکميت و استقالل ديگران در سطح 

کهنه "يح آنان به جهانی، بلکه اعالم صر
اين مفاهيم، شروع دوران جديدی از " شدن

جنگهای امپرياليستی برای درهم شکستن 
- به" مزاحم"های ها و دولتمقاومت ملت
و . است" نظم نوين جهانی"منظور حفظ 

دفاع از "البته همه اينها تحت لوای 
  ".دموکراسی و حقوق بشر

ويژه عبارت ديگر امپرياليسم و بهبه
ليسم آمريکا گويا از عدم وجود امپريا

دموکراسی و تعرض به حقوق بشر در 
و اين کشورها انبوه  –کشورهای ديگر 

چنان در  - دهندبيشماری را تشکيل می
عذاب افتاده است و دچار ناراحتی وجدان 
گشته است که ناچار شده برای حفظ اين امر 
خطير انسانی و اخالقی، برای دفاع از 

و حقوق دموکراتيک و ها انسانها و ملت
بشری آنان، سرانجام حقوق ملل و استقالل 

های آنان را قربانی کرده و حاکميت دولت
خاک آنان حمله و تجاوز نموده و به

  .سرزمين آنان را ويران سازد
 .E"(ارهارد دنينگر"به سخنان 

Deninger ( پروفسور فلسفه حقوق در

منتشره در نشريه  - دانشگاه فرانکفورت
مارس  ٢٩، Spiegel شپيگل ١٣شماره 
  :دقت کنيم - ١٩٩٩

است که ) Völkerrecht(اين حقوق ملل"
ما . کند، جنگ تجاوزگرانه چيستتعيين می

اکنون شاهد آنيم که چگونه يک حقوق ملِل 
حقوق ملل که تجاوز و  .آيدپديد می ینوي

در . شمارددخالت انساندوستانه را مجاز می
مدام يک صورت سطح جهان هم اکنون به

تفاهم سياسی در حال تکوين است که دولت 
ملی از اين پس ديگر حاکم بر سرزمين و 

چنانچه يک دولت حقوق . ملت خويش نيست
بشر را در مورد افراد خويش زيرپا نهاد، 

بايستی با دخالت قدرتهای ديگر در اين می
  . مرزها ديگر مقدس نيستند. امر حساب کند

در حال تکوين ها است که اين تکامل مدت
است، از زمانی که مشکل گشته است 
تشخيص داد چه چيز امر داخلی است؛ 
ممنوع ساختن دخالت در امور داخلی 

  ."ديگران امری کهنه شده است
آنچه انسان را در  وحله اول به وحشت 

برد که با يک وحشی اندازد و گمان میمی
جنگ طلبی روبروست که شايد از دنيای ما 

بيزار است، آنچه در برخورد و تمدن آن 
زند، چه اراجيفی، چه انسان نهيب میاول به

مزخرفات و حرفهای پوچی که از مغز اين 
ديوانه برخاسته ؛ با کمی تعمق و دقت 

وحشی "اين . اندازدانسان را به فکر می
نه آنچنان وحشی است و نه ديوانه، " ديوانه

حرفهای او به يک مفهوم با معنی و 
سخنان اين پروفسور به يک   .پرمغزاند

دار يک بخش از واقعيات دنيای معنی آينه
آن بخشی که مربوط به رشد . ما هستند

ويژه امپرياليسم آمريکا، امپرياليسم و به
- تبديل او به ابرقدرت  درجه يک و بی

سوی رقيب، تکامل و رشد سرمايه جهانی به
گلوباليزه کردن جهان و درهم شکستن تمام 

های ملی جود و منجمله دولتسدهای مو
 -مزاحم و بوجود آوردن مناطق اقتصادی

همانند اتحاديه  - سياسی بزرگ و واحد
  .شودمی - اروپا

ارجحيت حقوق بشر و دموکراسی "تئوری 
آنچنان که " بر حقوق ملل و حاکميت ملی
کند، تئوری پروفسور دنينگر عرضه می

ها برای سلب حاکميت ديگران امپرياليست
منظور کسب حاکميت مطلق خود يعنی و به

حاکميت سرمايه فراملی بر سراسر جهان 
چنين درونمائی همان نظم نون . است

است که دفاع از دموکراسی و " جهانی
حقوق بشر را وثيقه و بهانه کسب قدرت 
جهانی و بالانتزاع هيوالئی وحشتناک، 

نام شدت ضد انسانی بهسرکوبگر و به
  .سازدامپرياليسم می

بق اين تئوری معنی حقوق ملل در آينده ط
حقوق مللی نه . نزديکی تغيير خواهد کرد

  ۴ادامه در صفحه ...  که ماآنچنان 

ناقض گر، حيلهزورگو، جاسوس، متجاوز، امپرياليسم آمريکا تروريست، 
 دشمِن شماره يک بشريت است و  حقوق اساسی انسانها
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  ...امپرياليسم دشمن استقالل 
-شناسيم و حداقل بخش وسيعی از تودهمی

های مردم جهان بدان معتقدند و يا در جهت 
کنند، يعنی حقوق مللی تحقق آن مبارزه می

نشور سازمان ملل بر پايه اراده که طبق م
مستقل آنان بنا شده  های آزاد و دولملت

است، بلکه حقوق ملل آينده را چندين قدرت 
 –و در حقيقت يک قدرت  - بزرگ جهان

برای حفظ آن . نمايندتشخيص و تضمين می
ترين وسائل موجود نيز به بهترين و مدرن

های کمپيوتری يعنی راکت و بمب و جنگ
مطابق اين تئوری و از آنجا که . دمجهزان

گويا همه چيز جهانی و گلوباليزه شده است، 
مسائل داخلی هر کشوری مربوط به همه و 
نهايتا مربوط به همه و نهايتا مربوط به 

چيزی . های امپرياليستی خواهند بودقدرت
دولت ملی "نام به" امور داخلی"نام به

ين و حق تعي" حاکميت ملی"به نام " مستقل
نام مرزهای ملی سرنوشت ملل، چيزی به

که غيرقابل دستبرد و تجاوز باشند وجود 
ها ها و دولتسرنوشت ملت. نخواهد داشت

را از اين پس قدرت جهانی امپرياليستی 
  . رقم خواهد زد

چنين دورنمائی نه تنها برای پرولتاريا و 
زحمتکشان جهان، نه تنها برای همه خلقها، 

ورژوازی تمام کشورهای بلکه حتی برای ب
اطاعت و ضعيف جهان که ناچار به

دريوزگی از امپرياليسم تحويل استقالل و 
اند، غير قابل درگاه آنانحاکميت خويش به

. تحمل، وحشتناک و خطر جدی خواهد بود
بيهوده نيست که دستگاههای تبليغاتی آنان 

کمونيسم و پاشی بهسالها است که با لجن
رياليسم و با آرايش همه مخالفان امپ

عوامفريبانه چهره خويش، کوشش دارند که 
عنوان ناجی بشر، مبشر آزادی و خود را به

تنها دورنمای سعادت و رفاه انسانها در 
  .جهان عرضه کنند

شکست جنبش کمونيستی، پراکندگی و 
ها و افول جنبش گری کمونيستنظاره

ضدامپرياليستی مردم جهان چنان شرايط 
برای ترکتازی امپرياليسم و  مساعدی را

ارتجاع جهانی فراهم ساخته است، چنان 
دست آنان افتاده است ميدان خالی شده و به

که متاسفانه با تسلط روحيه تسليم، 
ايمانی در ميان اميدی و بیخودگرائی، بی

بيشماری از مبارزان کمونيست و ضد 
های مردم، امپرياليست و در ميان توده

- وجود دارد که امپرياليستامکان اين خطر 
ها در ايجاد توهم نسبت به خويش در سطح 

. دست آورندهائی موقتی بهجهانی موفقيت
های جهان و همه مبارزان راه کمونيست

آزادی و استقالل عليرغم پراکندگی صفوف 
خويش، در جهت مبارزه با اين خطر و 
برای برانداختن نقاب ريا از چهره کريه 

  .ه خطيری برعهده دارندامپرياليسم وظيف
امپرياليسم هرگز انساندوستانه، عدالتخواه و 

تاريخ . طلب نبوده و نخواهد بوداستقالل
دنيای ما، حداقل در اين قرن کنونی شاهد 

ها و جنايات بيشماری است تجاوزات، جنگ
 .دست او صورت پذيرفته استکه همه به

ها در دام ها و دولتنگذاريم که ملت 
ها افتاده به تبعيت و بردگی آنان ستامپريالي

از گذشته بيآموزيم و نگذاريم . گرفتار آيند
 ."تلخی تجربه نمائيمها را دوباره بهآزموده

 ١٣٧٨تير ماه  - " راه آينده"نقل از نشريه (
 ).۵٠شماره 

****  
  
  ...کودکاِن کار قربانيان

لشگرهای مزدورخود را دارند که  
المللی ه بينرسميت شناخته شدمرزهای به

مرز آنها را . شناسندرسميت نمیرا به
کند اين است که قدرت آنها تعيين می

جنگهای داخلی در کنگو و نظاير آن تمامی 
 ،اين سربازان خردسال ،کودکان کار. ندارد

  .ارتش ذخيره آنها هستند ،ارتش مزدوران
سودهای  ،داری از کودکان کارتجارت برده

خونخوار " تانبشردوس"کالن نصيب اين 
مطبوعات  ،نمايد که در تجليل از خودمی

  .گيرندخودفروخته را به خدمت می
مورد تجاوز جنسی مستمر کودکان کار 

و قادر به حفاظت از خود  گيرندقرار می
نيستند، هيوالی تجاوز جنسی هر شب دِر 
خوابگاههای دستجمعِی آنها را از پاشنه در 

اند و با آنها هدف جرح و ضرب. آوردمی
و زندگی  روندهای کبود بر سر کار میبدن

آنها در تباهی و فقر، در دلهره و تسليم 
نيمی از اين . گذردسرنوشت شدن می

کودکان کار را . دختر هستند ،کودکان کار
گيرند و کار میدر توزيع مواد مخدر به

اعتياد . شوندبسياری از انها نيز معتاد می
  .است آنها محصول فقر و سرکوب

- بسياری حتی پدران و مادران خود را نمی
دانند شناسند، مفهوم خانواده و فاميل را نمی

کنند دنيا از روز اول چنين و تصور می
پندارند در آنها می. بوده و بايد چنين بماند

 "حقبه"تقسيم غنايم جهان اين سهم ناچيز 
. اين قانون جهان استبه آنها رسيده است و 

 ،ن قانون جهان متمدن نيستدر حاليکه اي
  .قانون جهان خونخواران امپرياليسم است

ولی سازمانهای جهانی برای مبارزه با کار 
زيرا اين  ،کنند؟ تقريبا هيچکودکان چه می

رقصند سازمانها نيز به ساز امپرياليستها می
پند و اندرز  ،های فقير نيزو برای خانوداه

، "زندعشق مادر و فر"اين مشاوران که از 
تربيت کودکان، مضرات پابرهنگی، 

 ،زنندصدمات ناشی از گرسنگی دم می
اين نشانگر آن است  .پشيزی ارزش ندارد

کنيم، دنيای که ما در دو دنيا زندگی می
وسيع پابرهنگان و ستمديدگان و دنيای 

  .ناچيز غارتگراِن شکمباره و راهزن
يکی از  ،المللیيکی از اين سازمانهای بين

-موفقيت خويش را چنين توصيف می داليل
کند که موفق شده حکومت هندوستان را 
تحت فشار قرار دهد تا در قرن بيست و 

" بزرگترين دموکراسی جهان"يکم در اين 

را اجباری کند تا به اين  تحصيل ابتدائی
ترتيب مانع شود که کودکان به جای رفتن 

برای تحصيل کار اجباری راهی دبستان به
اين تبليغات مضحک که . ندشواجباری 

های اين سازمانهای نشانه شکست برنامه
بيشتر موجب خنده و  ،مددکار جهانی است

  . و قابل تحسين تاثر است تا يک کار موفق
ميليون کودک  ٨بر اساس آمار خود آنها از 

تحصيالت  هندی بعد از تصويب قانون
به دبستان  کودک تنها دو ميليوناجباری 

به اسارت کار  کودک يليونم ۶روند و می
در اين آمار فقط  .گرفتارندهنوز کودکانه 

بخش دوم آن به حقيقت نزديکتر است و 
بخش اول آن که شامل دوميليون کودک 

شود تنها بر صفحه کاغذ آمارها قرار می
سوادی و نادانی ابزار استثمار بی. دارد

داران است و اين است که بهيچوجه سرمايه
برای اينکه . نرا از بين ببرندحاضر نيستند آ
آميز کار کودکان در دنيای به نتايج فاجعه

ببريد به اين نقل قول از داری پیسرمايه
روزنامه آلمانی زوددويچه تسايتونگ مورخ 

  :توجه کنيد ٢٠١٩/١١/٠۶
در آلبانی قانونی در مورد  ١٩٩۶از سال "

ولی ماموران . کار کودکان وجود دارد
نه قدرت پيشبرد آنرا در  دولتی نه وسايل و

کودکان همچنان در . اختيار دارند
کشاورزی، در استخراج فلز ُکُرم و در 

در ممالک همسايه . خيابان به کار مشغولند
کودکان آلبانی توسط باندهای تبهکار به 

  ."شوندعنوان گدا به کار گرفته می
سالی است که آلبانی  ١٩٩۶ولی سال 

های هسوسياليستی به تسخير سرماي
خلق آلبانی قبل از آن . امپرياليستی در آمد

يعنی در دروان سوسياليسم مفهوم کودکان 
مهد کودک، . شناختکار را اساسا نمی

کودکستان، دبستان، دبيرستان و دانشگاه در 
کودکان در بهشت . اين کشور رايگان بود

کودکان . يافتندکودکانه خويش پرورش می
محصول ستند، سوسياليسم ني دستآوردکار، 

وسياليسم در دروان س. داری هستندسرمايه
. کردندکودکان آلبانی در يونان گدائی نمی

اين تنها سوسياليسم است که همانگونه که 
نشان داده است قادر است با کار کودکان و 

حال به تحوالت . استثمار آنها مبارزه کند
عظيم رشد علمی در آلبانی بعد از پيروزی 

  .وغو نظر افکنيدبر پادشاهی ز
سازمان مارکسيستی  ١٩در نشريه شماره 

جهان نوين در "لنينيستی توفان به عنوان 
  :خوانيمچنين می" آلبانی

نخستين انستيتوی آموزش  ١٩۴۶در سال "
 ٢٠و پرورش بنيادگذاری شد، فقط با 

روز در . دانشجو که دبيران دبيرستان بودند
تو دادند و شب در انستيدبيرستان درس می

دوره انستيتو دو سال . خواندنددرس می
بديهی است که تربيت کادر از طريق . بود

کرد و حزب تصميم مذکور کفايت نمی
ای دانشجو به کشورهای گرفت که عده
  ۵ادامه در صفحه  ... .  سوسياليستی آن

 کندبا تسلط رويزيونيسم بر حزب طبقه کارگر ماهيت پرولتری حزب تغيير می
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  ...کودکاِن کار قربانيان
ولی الزم بود که زمينه . زمان اعزام شوند 

. داخل خود کشور فراهم آيد تدارک کادر در
به مناسبت  ١٩۵١از اين جهت در سال 

دهمين سال تاسيس حزب کار آلبانی نخستين 
کشاورزی، : انستيتوهای عالی افتتاح شد

يک سال . فنی، آموزش وپرورش، اقتصاد
بعد انستيتوی پزشکی بوجود آمد و سپس 

اين انستيتوها مقام دانشکده . انستيتوی حقوق
کادرهای . د دانشجويان کم بودتعدا. داشتند

تازگی در خارج معلم تحصيالت خود را به
کار بودند ولی شور و تمام کرده و تازه

در ... کردشوق آنها نقايص را جبران می
دانشجو  ١۴٠٠دانشگاه تيرانا  ١٩۵٧
عده ديگری تقريبا بهمين اندازه در . داشت

کردند و در شعب مختلف عين حال کار می
  .خواندندس میدانشگاه در

: دانشکده دارد ٧دانشگاه تيرانا  امروز
مهندسی، علوم طبيعی، تاريخ و زبان، 

شناسی و معادن، اقتصاد، زمين پزشکی،
ها چند عالوه بر اين. علوم سياسی و حقوق

انستيتوی : انستيتو در دانشگاه هست
پژوهش در زبان و تاريخ آلبانی، 

، انستيتوفلکلور، انستيتوی فيزيک اتمی
تعداد کسانی که . ٧۴٠٠تعداد دانشجويان 

تحصيل در دانشگاه بدون جداشدن از کار به
-ها ادامه میو يا در شعب آن در شهرستان

درصد از  ٩۵، ٩٠قريب  ٨٠٠٠دهند 
دانشجويانی که تحصيل در دانشگاه را 

. شونداتمام آن موفق میکنند بهشروع می
 زيرا که امر آموزش در کشور آلبانی امری

هم دانشجو هم استاد و هم . خصوصی نيست
. کننددولت آن را امری اجتماعی تلقی می

تعداد استادان دانشگاه تيرانا ششصد، تعداد 
  .است ١۴٠آن کارمندان علمی 

کند دانشگاه تيرانا از اين سياست پيروی می
-به زحمتکشان که در درجه اول فرزندان

دانشجو در   پذيرش. دانشگاه راه يابند
نشگاه تيرانا فقط بر اساس مالک تحصيلی دا

نيست بلکه در درجه اول بر اساس مالک 
  ...".طبقاتی است

حال وضعيت آلبانی سوسياليستی را با 
آلبانی نيمه مستعمره کنونی مقايسه کنيد که 

گری، به انبار قاچاق مواد مخدر، فاحشه
های اتمی و خاکروبه تفاله و تجارت کودکان

کار کودکان . ل شده استغيراتمی اروپا بد
توان با سرنگونی سامان را تنها می

داری و استقرار يک جهان انسانی سرمايه
  .طور کامل نابود کردسوسياليستی به

****  
  

  ...شکست راهبردی امپرياليسم آمريکا
وزير امور خارجه آمريکا به دروغ . شد 

ِان  ادعا کرد که . در تلويزيون سی ِان
- ديکتاتور ونزوئال می " نيکوال مادورو"

خواست سوار بر هواپيما به سمت کوبا 
جان ". ها ممانعت کردندفرار کند که روس

خواهد که به حمايت از بولتن  از ارتش می

برخيزد و رژيم مادور را " گوآيدو"
سرنگون کنند در غير اين صورت با کشتی 

آلمان به عنوان گماشته . شوندوی غرق می
غيرقانونی با نقض آمريکا به صراحت و 

حقوق ملل و حاکميت ملی ونزوئال به 
پرداخت " گوآيدو"حمايت از مجرمی بنام 

تا پليس ونزوئال وی را به جرم عبور 
خبرنگار . غيرمجاز از مرز دستگير نکند

ِسنيا "تلويزيون آلمان خانم  ١مزدور کانال 
در گزارشی )  Xenia Böttcher"(بوتشر

ونزوئال از ساختگی از کاراکاس پايتخت 
سخن گفت و بدون ترس " جنگهای خيابانی"

هائی که ممکن است به وی بخورد از گلوله
وی . مصاحبه مشروحی کرد" گوآيدو"با 

در حمايت از کودتا گران به دروغ اعالم 
کرد که سربازان ونزوئالئی توسط سازمان 

های فرستنده. شوندامنيت کوبا کنترل می
فوکس نيوز نيز ِان و . ِان. آمريکائی  سی

آسا وارد ماجرا شدند و با تبليغات سيل
سراسر ونزوئال را زير پوشش خبری خود 
گرفته و از تظاهرات چند هزار نفری 

دادند بدون اينکه  خبر" مادورو"مخالفان 
تصاوير اين تظاهرات موهومی را نشان 

های گروهی آمريکا بخشی از رسانه. دهند
زوئال حتی مردم ون. اندجبهه جنگ روانی

" مادورو"آنها که منتقد نسبت به رژيم 
بودند هرگز تجاوز خارجی و دخالت در 

پذيرفتند و به امور داخلی ونزوئال را نمی
نه تحريم . مقابله با نوکران آمريکا برخاستند

و نه تهديد به تجاوز موفق نشد اراده خلق 
صليب سرخ . ونزوئال را درهم شکند

عليرغم تحريم جهانی، دول چين و روسيه 
آمريکا در ممانعت از خريد غذا، ورود کاال 
و مواد غذائی به ونزوئال، مصادره ثروت 
مردم ونزوئال در آمريکا و بانکهای وابسته 
به آنها، مواد غذائی به ونزوئال ارسال 

. کردند و دسيسه آقای ترامپ شکست خورد
شکست ترامپ در ونزوئال يک شکست 

اميان چين و راهبردی است زيرا پای نظ
آمريکای . روسيه را به ونزوئال باز کرد

التين به منزله حياط خلوت امپرياليسم 
آمريکا ديگر خلوت نيست سايرين هم در آن 
حضور دارند و به سادگی بيرون نخواهند 

امپرياليسم آمريکا ولی از تجربه . رفت
خواهد بختش را در ونزوئال نيآموخته و می

-ر ايران نيز ايرانید. ايران نيز تجربه کند
ای هستند که تحريم و های خودفروخته

تجاوز به ايران را تائيد کرده و حاضرند در 
دشمنی با رژيم تبهکار جمهوری اسالمی تا 
جائی پيش روند که ايران با تمام مردمش به 

اين . هر قيمت ويران و نابود شود
خودفروختگان را حتی بعد از ويرانی ايران 

شکست . دهندراه نمیبه تل آويو هم 
راهبردی امپرياليسم آمريکا در منطقه نيز 

خورد و تهديد و ارعابهای چشم میبه
  .ترساندترامپ کسی را نمی

  
****  

  ...سودان قربانی منافع امپرياليسم
درگيريهای خانمانبرانداز است و اين جنگ 
که ميان مسيحيان با مسيحيان درگرفته است 

می و کودکان که به کشتار مردم غيرنظا
مشغولند، برای اخبار منابع امپرياليستی 

کسی در جنوب . زياد مورد عالقه نيست
- سودان از کشتار و نسل کشی صحبت نمی

سودان جنوبی به علت فقدان . کند
زيرساختها، عدم دسترسی به دريا، برای 

های انتقال نفت از انتقال نفت بايد به لوله
دوزد که سودان شمالی برای استفاده چشم ب

گردد هم منجر به پرداخت کرايه سنگين می
و هم ريش و قيچی را به دست سودان 

  .دهدشمالی می
گذشته، از زمانی که سال دسامبر  ١٩از 

مردم سودان شمالی به علت گرانی، کمبود 
نان و افزايش بهای سوخت و به طور کلی 
به علّت اوضاع نابسامان معيشتی به کف 

الشعب «شعارشان،  خيابان آمدند، اولين
ملت سقوط نظام را (»يريد اسقاط النظام

 - » انجمن شاغالن سودان«. بود) خواهد می
های صنفی  شورای هماهنگی اتحاديه«يا 

سازماندهی و رهبری جنبش را  –» مستقل
از سوی ديگر حزب . ده داشتبه عه

طلبان  وحدت«و حزب » االمه«
انجمن شاغالن «با پيوستن به » دموکراتيک

 امسالمشترکاً در آغاز ژانويه » سودان
را تنظيم و انتشار » بيانيه آزادی و تغيير«

اين نکته شايان ذکر است که در . دادند
اعالميه مذکور جنبش اعتراضی خواهان 

غير نظامی «لت انتقال قدرت به يک دو
 ۴بايست پس از گذشت  شد که می» موقت

سال شرايط را برای انجام انتخابات 
  .سراسری در سودان مهيا سازد

در دوران خيزش و يورش مردمی، زنان 
سودانی به عنوان پيشگامان آن به شمار 

جنبش اعتراضی در برابر تالش . آمدند می
نظاميان برای کسب مجدد قدرت دست به 

های چادر در مقابل َمقِّر  کمپ تحصن در
 هادهبه  متحصنانتعداد . اصلی ارتش زد
گرچه نيروهای . رسيد هزار نفر می

چهارگانه ارتش، امنيت، اطالعات و پليس 
ها با نمايندگان مردم  ماه) اردوی سودان(

جهت تشکيل يک دولت موقت و تعيين 
کردند، به يکباره  زمان انتخابات مذاکره می

حه برده و کوشيدند با سرکوب دست به اسل
کمپ . خونين آنها را از صحنه خارج کنند

چادرنشينان متحصن به آتش کشيده شد و 
ارتش و . معترضين به گلوله بسته شدند

اش عمالً با يک کودتای ناگهانی در  متحدين
برابر جنبش اعتراضی مشی سرکوب را 
پيش گرفتند و تالش کردند که شورش 

يان سال گذشته ميالدی مردمی را، که از پا
  . آغاز گشته بود، خاموش سازند

شورشيان، که مسير خارطوم را مسدود 
کرده بودند، با سرکوب وحشيانه نيروهای 

 ٣۵تنها در يک روز . نظامی مواجه شدند
  ۶ادامه در صفحه  ... معترضيننفر از 

 چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است
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  ...سودان قربانی منافع امپرياليسم
به رود  وديا خ ،مردم از ترس. باختند  جان 

پريدند و يا سربازان آنها را به داخل  نيل می
نفر  ١٣۵جمعاً . کردند رودخانه پرتاب می

اّما . جان خود را از دست دادند
» الملل جامعه بين» «بشردوستان حقوق«

عمالً بر ُکشتار شورشيان توسط کودتاگران 
، »هايکو ماس«برای مثال آقای . چشم بستند

ين رابطه سکوت وزير خارجه آلمان، در ا
آلمان به   مطلق کرد و تنها سخنگوی دولت

را محکوم کرد و » خشونت«طور صوری 
به ميز مذاکره «از طرفين خواست که 

خواهد  او از مردم سودان می! »بازگردند
کشيدن  که با حکومت کودتا، که با به آتش

کند، چادرها مردم را به خاکستر تبديل می
م را به گلوله کند، مرد به زنان تجاوز می

... کند و  بندد و يا به رودخانه پرتاب می می
  ! مذاکره کنند

ماه با يک  ۴بالخره شورای نظامی بعد از 
را ساقط کرد » عمرالبشير«کودتای نظامی 

و قدرت را قبضه نمود و در عين حال قول 
ماه آينده انتخاباتی تحت نظارت  ٧داد تا در 

ظاميان قصد شوم ن. ددرگاين شورا برگزار 
خواهند هرچه  آنها می. نماست بسيار نخ

کاری  زودتر از طريق يک انتخابات دست
شده و قالبی مشروعيت خود را به دست 

اما در يک سودان آزاد و . آورند
دموکراتيک بدون ترديد دستگاه قضائی 

دزد و  ،فاسد، کار های جنايت ژنرال
دستانشان را در مقابل دادگاه قرار خواهد  هم
ُکشی و جنايت  بايد آنها را به خاطر نسل. داد

در درون سودان و بدون مداخله  سوداندر 
به محاکمه کشيد و محکوم موذيانه خارجی 

  .کرد
دهند ولی به قطع  آنها قول انتخابات آزاد می

آنها با نمايندگان . ورزند اينترنت مبادرت می
ن روی همين مباحث به مذاکره امعترض

های همان  دستگيرینشينند، ولی دستور  می
گرچه . کنند نمايندگان را صادر می

، رئيس شورای نظامی »عبدالفتاح بورهان«
فعلی سودان، قول داده است که انتخابات 

المللی باشد، ولی  تحت نظارت ملی و بين
اپوزيسيون کماکان خواهان تأسيس شورای 

نيروی (آنها معتقدند که ارتش . موقت است
ن اکميته معترض. تکودتا کرده اس ،)گانه ۴

مردم را به اعتصاب عمومی دعوت 
ن ادر اصل مخالف. کند می

کودتاگران خواهان تشکيل يک 
اند و  دولت موقت غيرنظامی

سال آينده  ٣اند که حداکثر طی  مايل
زيرا پس از . برگزار شود انتخابات

حاکميت سی و چند سال 
، زمان »عمرالبشير«ديکتاتوری 

ب تشکيل الزم است تا اوالً احزا
شوند و ثانياً قادر باشند با تحکيم 

دواندن در  های خود و ريشه پايه
ميان مردم همراه با حضور 

مطبوعات و رسانه جمعی آزاد در جامعه 
مداران اليقی را عرضه کنند که در  سياست

ترکيب قدرت سی و چند ساله گذشته 
به ديگر سخن انقالب . اند حضور نداشته

شبختانه سودان هنوز خو. سودان ادامه دارد
به سرنوشت ليبی و سوريه دچار نشده 

ترين موانع بر سر راه  يکی از مهم. است
های  ها و حمايت انقالب سودان، دخالت

مستقيم و غير مستقيم دول ذينفع در اين 
  . کشور است

نظاميان سال جاری زمانی که در آوريل 
را از سرير قدرت به زير » عمرالبشير«

که » عوض بن عوف«ارتشبد  کشيدند، ابتدا
بود، به » عمرالبشير«قبالً وزير دفاع 

» شورای نظامی انتقالی«عنوان رئيس 
منصوب شد و عمالً دولت به دست ارتش 

قبل از هر چيز کابينه را » شورا«اين . افتاد
اما مردم به سادگی حاضر . منحل ساخت

نبودند زير بار اين جابجائی قدرت بروند و 
دومی هم بايد «رح شعار بالفاصله با ط

عمًال مخالفت خود را با حکومت » برود
الزم به يادآوری . نظاميان اعالم کردند

يکی از » بن عوف«است که همين 
گردانندگان و موافقان شرکت سودان در 
ائتالف تحت رهبری عربستان سعودی در 
تجاوز به يمن بود و به همين دليل درجه 

شسته بود، نظامی خود را در حالی که بازن

مجدداً دريافت کرد و به عنوان وزير دفاع 
درصدد تقويت و تجهيز ارتش سودان جهت 

سودان با گرفتن مبالغ . تجاوز به يمن برآمد
دوستی و گزافی از عربستان سعودی به

اش با دولت ايران پايان داد و نزديکی
نظاميان سودانی و کودکان مسلح را برای 

به يمن اعزام همکاری با عربستان سعودی 
ليکن با اين سابقه امر گرچه . داشت

ولی وابسته به عربستان بود، » عمرالبشير«
و » اسدبشار «به داليل نزديکی چند ساله با 

طرفی در مسأله نزاع نيز اعالم بی
طرفی نسبت و بیبا قطر، سعودی عربستان 

به سياست ترکيه که مخالف عربستان 
» تهسوخ«عمالً به مهره  سعودی است،

» البشير«به همين دليل گرچه . تبديل شد
ها  چهار هزار سرباز برای سرکوب حوثی

فرستاده بود، ولی عربستان به آنها به 
و نه يک  يستنگر عنوان نيروی مزدور می

عربستان و امارات از آن بيم ! نيروی متحد
قدرت به » عمرالبشير«داشتند که با سقوط 

سأله دست غير نظاميان مردمی بيفتد و م
شرکت سربازان سودانی در جنگ يمن زير 

نشينی  زيرا که عقب. عالمت سوال رود
تواند باعث  نيروهای سودان از يمن می

شکست ائتالف در جنگ عليه مردم يمن 
به همين دليل رئيس شورای نظامی . گردد

معاون خود را به عربستان و امارات 
فرستاد، تا اعالم کند که سودان از عربستان 

يمن حمايت » انصارهللا«رابر ايران و در ب
های نظامی سران  کمک«کند و از  می

  !»سعودی به سودان تشکر و تقدير کرد
عربستان مايل است که شورای نظامی «

قدرت را به دست گيرد، زيرا رهبران 
، »عبدالفتاح بورهان«رياض از طريق 

، معاون او »داگاتو«رئيس جديد شورا و 
اين دو نظامی نه تنها  .در سودان نفوذ دارند

از ائتالف تحت رهبری عربستان در جنگ 
کنند، بلکه ميان سودان و  يمن حمايت می

. »کنند جوئی می قطر و امارات مصالحه
از اينرو ). برلين –بنياد علم و سياست (

رهبران عربستان سعودی مخالف سرسخت 
  .يک ائتالف مردمی در سودان هستند

ان نفوذ عربستان در عين حال نگر
المسلمين نزديک به ترکيه و قطر در  اِخوان

ژنرال «در اين رابطه . سودان است
، رئيس جمهور کودتاچی مصر، »السيسی

، عضو جنبش »ُمرسی«که خود 
المسلمين را از تخت رياست  اِخوان

جمهوری به زير کشيد، نيز با سران 
وی ، زيرا باشدمیداستان  سعودی هم

المسلمين  خوانيابی اِ  نگران قدرت نيز
مصر نيز در عين . در سودان است

حال دارای منافع ژئوپليتيک در 
زيرا ممکن است که . باشدمیسودان 

» مثلث حاليت«اختالف بر سر 
ای که با مصر و سودان  منطقه(

 ٧ادامه در صفحه ...مرز است  هم

 ی، سوريه و يمن را بیتجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاك عراق، افغانستان، ليب
 .قيد و شرط ترك كنند

  !ان انگليسی ديدن کنيداز فيسبوک توف
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
=ts 
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  ...سودان قربانی منافع امپرياليسم
 )در عين حال در ساحل نيل قرار داردو  

اختالف مصر و اتيوپی بر سر رود  به علت
مصر به يک شريک قابل  و نيل باال بگيرد

از اينرو . اعتماد در سودان نياز پيدا کند
مصر نيز برای نفوذ ميان حکومت 

در اين . سرهنگان در سودان در تکاپوست
ميان اسرائيل نيز در پی آن است که در 
سودان جنوبی نفوذ پيدا کرده و در 

رود نيل اين شاهرگ حياتی که سرچشمه 
کند در زمان سودان و مصر را آبياری می

عالوه بر اينها تنگه . الزم اخالل کند
که ) ها به فارسی تنگه اشک(»المندب ب با«

در جنوب دريای سرخ واقع شده است و 
آنرا از يکسو ابتدا به خليج عدن و سپس 

 کند،وصل میدريای عرب و اقيانوس هند 
گرداند اين امر را ممکن می از سوی ديگر

آيند  هائی که از اقيانوس هند می کشتیکه 
پس از گذر از اين تنگه به دريای سرخ و 
از آنجا از طريق کانال سوئز به مديترانه 

دارای نقش  اين جهت اين تنگهبه. يابندراه 
ها  راهبردی بسيار مهمی برای امپرياليست

و کشورهای منطقه به ويژه عربستان و 
جهت نيست که چين در  بی. مارات استا

جيبوتی و آمريکا در عربستان، قطر، 
های زمينی و  امارات و آبهای منطقه پايگاه

المندب  زيرا که باب. انددريائی مستقر کرده
ميان يمن در شبه جزيره عربستان و 

. جيبوتی و اريتره در شاخ آفريقا قرار دارد
همين موقعيت راهبردی کشور يمن 

های مخازن نفتی که زير زمين اين من(است
که عربستان و ) شود کشور حدس زده می

اش را به نيابت از جانب آمريکا در  ائتالف
اين کشور به جنايت عليه بشريت و 

در اين نسل کشی . ُکشی واداشته است نسل
- صدائی از دادگاه کيفری الهه شنيده نمی

ها بر اساس مصالح شود زيرا کشتن نسل
 ٢٠٠۶برای مثال در سال  .ستآنها مجاز ا

ميليون بشکه نفت از اين تنگه  ٣،٢روزانه 
سودان نيز که در ساحل . عبور کرده است

دريای سرخ قرار گرفته است، از موقعيت 
از آنجا . ژئوپليتيکی مهمی برخوردار است

که ارتجاع و امپرياليسم، اهداف و نيات پليد 
خود را با يک حکومت ديکتاتوری نظامی 

برند، هر يک به نوبه خود  به پيش می بهتر
ها در  کوشند که در حکومت سرهنگ می

سودان نفوذ کرده و از آنها در راستای 
به . برند مقاصد خويش حداکثر استفاده را به

همين دليل اين نيروهای اهريمنی مخالف 
کارآمدن احتمالی  گسترش انقالب و روی

يک دولت مردمی و دموکراتيک در اين 
تند و باز به همين دليل در مقابل کشور هس

ها در سودان  جنايات حکومت سرهنگ
  .اند سکوت اختيار کرده

های حقوق بشر از اتحاديه اروپا  سازمان
اند که اين اتحاديه به  بارها انتقاد کرده

هيچوجه خواهان برقراری يک حکومت 
دموکراتيک در سودان نيست، بلکه 

با  برعکس مشغول معامله و بستن معاهده
ها اروپا را متهم  اين سازمان. شيطان است

روی  سازند که برای بستن مسير به می
پناهندگان و جلوگيری از هجوم آنان به 

ها عهد مودت  اروپا با حکومت سرهنگ
اند و عمالً پشيزی برای مردم تحت  بسته

. ستم ديکتاتوری نظامی ارزش قائل نيستند
های  به همين منظور حتی اروپا طی سال

، »عمرالبشير«ها يورو به  گذشته ميليون
به اين ترتيب . ديکتاتور کمک مالی کرد

ُکشی و  حکومت منفور سودان، که به نسل
، به يک شريک متهم بودسرکوب و فساد 

محترم در امر جلوگيری از هجوم 
پناهندگان به اروپا تبديل شد و اين روند از 
بعد از روی کارآمدن حکومت جديد نيز 

از جانب ديگر ترکيه با . ردادامه دا
قرارداد تأسيس پايگاه نظامی » عمرالبشير«

بسته بود، که به هيچوجه مورد خوشايند 
جزيره . عربستان، امارات و مصر نبود

بعد از سومالی برای ترکيه » سواکن«
و در گذشته نيز  - اهميت راهبردی دارد

، لذا - قسمتی از امپراتوری عثمانی بود
از اين طريق در اردوغان سعی دارد 

دريای سرخ نقش بيشتر و موثرتری ايفاء 
اين امر بدون ترديد منافع عربستان، . کند

به ويژه . کند امارات و مصر را تهديد می
اينکه ترکيه هم در ليبی و هم در قبرس 

  . داردفعال حضور
کوتاه سخن اينکه امپرياليسم و ارتجاع 
جهانی در رقابت با يکديگر در منطقه 

هر يک از ظن «يانه و شاخ آفريقا خاورم
بحرانی که در . !اند سودان گشته» خود يار

توان وجود آمده است را تنها میسودان به
ای روشن کرد و با درک تضادهای منطقه

منافع مردم را از منافع ارتجاع و امپرياليسم 
دهد بحران سودان نشان می .تفکيک نمود

جاد تزلزل که امپرياليستها تا به چه حد در اي
. فعالند در کشورها، تالشی و چپاول آنها

رچم امپرياليسم ايجاد تفرقه و تسلط  بر ب
  .نوشته شده است

****  
  

زدگان ادامه ياری به سيل به توفان در تلگرا
  سپاسگزاريم دارد

زدگان مجددا در طی تماسی از مقدار سيل
-کمکهای مالی ارسالی و سرعت در جمع

هايشان سپاسگزاری آوری برای تامين نياز
دانيم که اين کردند و ما خود را موظف می

دهندگان آنها منتقل ابراز امتنان را به ياری
  .ارسال کمکها از طريق بنياد مهپاره. کنيم

  يورو  ٢٤٠
  يورو    ٥٠

  يورو  ١٠٠
  يورو  ١٠٠

  يورو   ٦٠
يورو در مجموع در ماه گذشته به  ٢٠٠

  حساب حزب 
  آمديد به توفان در تلگرام خوش

  
  

  
  
 
 
  
  
  

نه به تحريم، نه به جنگ و نه به 
تجاوز و مداخله در امور داخلی 

تعيين سرنوشت هر خلقی . کشورها
  تنها به دست خودش ميسر است

  

 شودنيسم تمام مینفع امپرياليسم و صهيوتنها به  ،و سرکوبخواری رشوه فساد،

toufan@toufan.org    توفان(ايران کار حزب اتنشري(    www.toufan.org           
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  توفان الکترونيکی در آغاز هر ماه ميالدی منتشر می شود



 

  

 

شکست راهبردی 
امپرياليسم آمريکا در 

  ونزوئال
ای اگر ديگر در مورد دلقک خودفروخته 

-چيزی نمی) Guaido"(وآيدوگ"نام به
طرفانه و بی"شنويد، اگر در اخبار 

ماشين تبليغاتی دروغپردازی " دموکراتيک
بينيد، مطمئن باشيد که غرب چيزی نمی

دسيسه امپرياليسم غرب برای دخالت در 
امور داخلی ونزوئال و تغيير رژيم در آنجا 
در اثر مقاومت مردم با شکست مفتضحانه 

انگيز قدری رقتضع بهو. روبرو شده است
است که حتی با فتوشاپ و دستکاری 

های ساختگی قادر نيستند تصاوير و صحنه
.  نمايشی کم و بيش عوامفريبانه تهيه کنند

آوريل  ٣٠کودتای ساختگی و نظامی 
-با تصاويری از چند سرباز فريب ٢٠١٩

خورده و چند عدد افراد مزدور ملبس به 
خانه و نه در لباس سربازی در مقابل سرباز

داخل آن، همراه با تصاوير تلفنهای دستی با 
های غلط انداز و پخش آن توسط زاويه

ها با شکست سازمان سيا بر روی آنتن
  ٥دامه در صفحه ا...مفتضحانه روبرو 

  

حزب واحد طبقه کارگر " حزب کارايران"نشريه " توفان. "نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنهادات خودرا . ق، چه از نظر مادی و چه معنوی نياز دارداين زبان برای هرچه رساتر شدن به ياری همه کمونيستهای صدي. ايران است

به ما کمک . ما را در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد. برای ما ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را . ئيم و به اين مساعدت ها، هر چند هم که جزيی باشند نيازمنديممالی برسانيد، زيرا ما تنها با اتکاء بر نيروی خود پابرجا

 .ياری رسانيد، هزينه گزاف پسی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

 سودان قربانی منافع امپرياليسم و ارتجاع
خيز جنوب  سلطه بر سودان، به ويژه منطقه نفت، انگلستان جهت ١٩های پايانی قرن  از سال

تحت  ١٩۵۶اين کشور، خيز برداشت و به آنجا لشکر کشيد و عمالً اين کشور را تا سال 
پاشی  تا اينکه سودان استقالل خود را در آن سال بازيافت، اّما تخم نفاق. استعمار خود داشت

حدود نيمی (سودان جنوبی و) نشين مسلمان(کشورهای امپرياليستی ميان سودان شمالی
سال به طول  ٣۵های خونين ميان آنان گشت، که قريب به  باعث درگيری) نشين مسيحی

تا باالخره پس از يک . ميليون آواره به جای گذارد ۴ميليون ُکشته و  ٢انجاميد و بيش از 
سودان جنوبی به عنوان يک کشور جديد آفريقائی از سودان  ٢٠١١پرسی در سال  همه
جدا شد و به مثابه صد و پنجاه و چهارمين کشور آفريقائی با برنامه امپرياليستها لی شما

هم اياالت متحده آمريکا، هم اروپا هر يک با طمع و اهداف خويش با . رسميت شناخته شد به
اين تجزيه توافق داشتند و در آن نقش ايفاء کردند، زيرا بوی نفت سودان جنوبی هوش از 

کارآمدن يک ديکتاتوری عمالً نظامی در جنوب حمايت  آنها از روی! سرشان ربوده بود
. آمد ترين کشورهای آفريقائی به شمار می سودان قبل از جدائی جنوب يکی از بزرگ. کردند

  . از زمان استقالل به بعد تغيير حکومت فقط از راه کودتا ميسر گشته است
ک کودتای نظامی عليه دولت ائتالفی با ي ١٩٨٩در سودان شمالی هم در سال » عمرالبشير«

از طرفی دو . قدرت را به دست گرفت» حزب االمه«و رئيس » الصادق المهدی«و اسالمی 
جنبش عدالت و «و ديگری  SLM» بخش سودان جنبش آزادی«گروه شورشی مسلح، يکی 

را، که به سرکوب مردم غير » عمرالبشير«مبارزه عليه  ٢٠٠٣از سال  JEM» برابری
از آنجا که حکومت البشير مطابق ميل امپرياليسم . مبادرت ورزيده بود، آغاز کردندرب ع

نيز شورشيان اقليت غيرعرب دارفو، در منطقه دارفو در غرب  ٢٠٠۵از سال غرب نبود، 
در بدو امر تجزيه . عليه حکومت مرکزی سر به شورش برداشتندبا تحريک آنها سودان، 

های امپرياليسم غرب بود که در برابر مقاومت ی از برنامهسودان از طريق منطقه دارفو يک
درد آمد از همين جهت وجدانهای امپرياليستی به. دولت چين در سودان با شکست روبرو شد

و با حکم دادگاه کيفری غيرعادالنه الهه، پرونده جنايت عليه بشريت را برای البشير تنظيم 
  .  کردند تا راه تجاوز به سودان را بگشايند

ياد » جنگ فراموش شده سودان«که از آن به مثابه » نوبه«های  در عين حال جنگ در کوه
اين جنگها از زمان استقالل سودان با . کنند، با تجزيه سودان شمالی و جنوبی آغاز گشت می

بهانه تبليغاتی امپرياليستی همان بهانه جنگ مذاهب . دخالت امپرياليسم انگلستان آغاز شد
بار نه جنگ ميان مسلمانان، بلکه جنگ ميان مسلمانان برضد مسيحيان يعنی  اين. بود

ولی واقعيت اين است که تنها نيمی از مردم آفريقائِی جنوب . شدبرخورد فرهنگها طرح می
اين منطقه . باشندسودان مسيحی هستند و نيم ديگر مخلوطی از مسلمانان و مذاهب بدوی می

آنها خواهان . اشتدقرار " مسيحی"در دست شورشيان انگلستان  با ياری امپرياليسمخيز  نفت
، ديکتاتور با »عمرالبشير«اما . بودند و تجزيه سودان نفت خيز داشتن خودمختاری

ها و  منطقه بارها اقدام به بمباران غيرنظاميان، کودکان و زنان، بيمارستاناين گرفتن  پس
مورد اعتراض  اين امر. نکرد ایو به خواستهای مردم جنوب توجهمدارس کرده 

ولی اين سازمانهای حقوق بشر دست در دست . های حقوق بشر قرار گرفت سازمان
امپرياليستها، در تالش تجزيه سودان بودند و بر کشتار مسلمانان که آنها نيز بشرند، جائی 

  .پوشاندندکرد، چشم میکه منافع آنها ايجاب می
با  ٢٠١١در بحران اقتصادی عميقی، به ويژه از بعد از ميليون جمعيت  ۴٣سودان شمالی با 

اش گشته است، گرفتار  چهارم منابع نفتی دادن نفت جنوب، که منجر به کاهش سه از دست
 ۵ادامه در صفحه ...ولی سودان جنوبی نيز که گرفتار . آمده است

Workers of all countries, unite! 
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