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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٧ جوالی ٢۶
  

  المان کشور در ٢٠ سران اجالسشکست مفتضحانه 
  یالمللھای بين عليه اين تروريستالمانآميز و انقالبی مردم  و مبارزه ستايش

 

نوظھور اقتصادی و يا در آستانه ( کشور صنعتی جھان و کشورھای در حال رشد٢٠ سران ٢٠١٧در اوايل ماه جوالی 

دھند در شھر  در صد توليد ناخالص و دو سوم جمعيت جھان را تشکيل می٨۵که ) توفان- "ایآستانه"رشد مشھور به 

 مبارزه با ،ھای تجاری جھانیمحيط زيست، موافقتنامهھامبورگ در المان فدرال گرد آمدند تا از جمله در مورد 

  .مشورت کرده و به توافقاتی دست يابند... تروريسم، بررسی مسئله سوريه و

شرکت ممالکی نظير ترکيه، اندونزی، عربستان سعودی و نظاير آنھا در کنار آمريکا، المان، انگلستان، فرانسه، ايتاليا، 

 آن دارد که قدرتمندترين ممالک امپرياليستی جھان، پای ساير ممالکی را که نه در کانادا، چين و روسيه بيشتر حکم

اند تا از طريق اين کشورھا کنند به اين ديدار کشاندهسياستھای راھبردی و نه در اقتصاد جھانی نقش مھمی بازی می

زبان مصطلح ھمان نقش هاين کشورھا ب. روپوشی بر پنھانکاری اعمال خودشان در پشت پرده، خلق کرده باشند

مانده بوده و وگرنه اين يک واقعيت ھمه دانسته است که عربستان سعودی کشوری از ھر نظر عقب. را دارند" نخودی"

اين . ِبود و نبود اين کشور به اظھار لطف امپرياليسم آمريکا وابسته است. کننده سوخت ممالک صنعتی استتنھا تامين

 صورت در عرض مدت اند سر باز زند، زيرا در آناش گذاردهای که به عھدهن وظيفهکشور حتی قادر نيست از اي

. رودبه تاراج می" تمدن"کوتاھی توسط قوای نظامی امپرياليسم آمريکا اشغال شده و نفتش به نفع آمريکا در خدمت 
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تمام صنايع ترکيه . کند نيستترکيه اساسا کشور صنعتی به مفھومی که قادر باشد استقالل اقتصادی خويش را تامين 

شرکت ھندوستان و چين در اين مجمع اين خاصيت را دارد که . صنايع وابسته به صنايع مادر ممالک امپرياليستی است

از کی تا به حال . دو سوم مردم جھان را بزند" دموکراتيک"ُبه افزايش تعداد جمعيت اين کشورھا مھر تائيد اکثريت 

  .زدنداند؟ ھنوز مدتی نيست که جزيره فرمز را نماينده مردم چين جا میکثريت دموکراتيک بودهامپرياليستھا ھوادار ا

گيرد و زند و جای سازمان ملل را میتدريج خود را ارباب جھان جا میھای اين جمع که با وقاحت و بهيکی از برنامه

ھای خويش را به کشورھای جھان با زور تحميل کند و موافقتنامهبرای سرنوشت مردم جھان برنامه و وظايف تعيين می

اند که تعريفشان از تروريسم چيست و چه کسی ولی ھنوز رسما روشن نکرده. نمايد، ظاھرا مبارزه با تروريسم استمی

دول ناتو با نقض منشور ملل متحد، به پرورش داعش پرداختند، تا دولت قانونی بشار اسد در . در جھان تروريست است

عربستان سعودی، قطر و ترکيه  ھم از نظر مالی و ھم از نظر تدارکاتی با کمک ناتو به اين .  را سرنگون سازندسوريه

اگر قرار باشد با تروريسم مبارزه شود، بايد . اندتروريسم وحشی که حاال دامنگير خودشان نيز شده است، ياری رسانده

اسرائيل به عنوان يک کشور . آنان افشاء و مجازات شوند و متحدانان ٧در درجه نخست سران ھمين ممالک گروه 

گر سالھاست به ترور مردم فلسطين اشتغال دارد، ولی اين مدعيان مبارزه با تروريسم در اين مورد تروريستی و اشغال

آنھا ما تعريف آنھا از تروريسم به منافع سياسی آنھا وابسته است به اين جھت نيز در قاموس . اندسکوت اختيار کرده

  .روبرو ھستيم" تروريسم خوب"و " تروريسم بد"ھمواره با مفاھيم 

چه کسی محيط : خواھند با آلودگی محيط زيست مبارزه کنند، پرسش ولی اين استاند که میاين عده در جمع خود مدعی

ی که به پاس اين کند؟ يمن؟ ساحل عاج؟ زامبيا؟ مصر؟ و يا ھمان ھفت کشور بزرگ صنعتزيست را آلوده کرده و می

طلبند آلودگی وحشيانه محيط زيست و به ضرر سالمتی ھمه مردم جھان، صنعتی شده و حاال از ساير ممالک جھان می

کند و به ضرر که در جھت صنعتی شدن خود گام برندارند، زيرا اين اقدام آنھا گويا بيکباره محيط زيست را آلوده می

 کامل دولت المان در آمار مربوط به درجه آلودگی محيط آگاھیسازی المان با مگر شرکتھای اتومبيل!! انسانھاست؟؟

اند؟ و در اين ماجرا قربانی افشاءگری و سازی المان دست نبردهزيست و توليد گازھای سمی توسط صنايع اتومبيل

ژه المان را به عنوان ويھای جھان، اين ممالک و بهاند؟ پس چرا تبليغات رسانهمجازات رقيب آمريکائی خود نشده

ِزنند؟ اين ھمه جادوگری و افسانه سرائی برای سحر کردن مردم است تا پيشاھنگ مبارزه با آلودگی محيط زيست جا می

ِبه اين وسيله صنايع بزرگِ توليدات محيط زيستی خويش را تقويت نموده و ميليارھا دالر ثروت به جيب سرمايه داران ِ

زرگان بر سر برطرف کردن آلودگی نيست، بر سر اين است که چرا صفحات نزاع اين ب. خودی بريزند

چينی ارزانتر از صفحات خورشيدی آمريکائی و المانی است و در اثر اين رقابت، ) توفان- ُسوالر مدول(خورشيدی

 نفوذ دست ھای تجاری به اعمالاين است که ناچارند در توافقنامه. شوندشرکتھای ممالک نامبرده اخير ورشکسته می

-راستی امپرياليستھا چه موقع به قول و قرارھای خويش اساسا پايبند بوده. زده قول و قرارھای قبلی را زيرپا بگذارند

  . اند؟

- ای به حفظ محيط زيست ندارند، اقتصاد و سياست آنھا بر اساس کسب سودحداکثر میممالک امپرياليستی ھرگز عالقه

 کشور، آنھا در پی آن ھستند که بر سر غارت جھان و فريب مردم به توافق ٢٠چرخد و در قمار مذاکرات نشست 

آمريکا که در زمينه تکميل صنايع محيط زيستی و کسب بازار محصوالت مربوط به آن عقب مانده، با ساير . برسند

 ٢٠٣٠ اينکه تا سال المان، فرانسه يا انگلستان نيز برای تظاھر به. ممالک در اين زمينه به رقابت سخت برخاسته است

 به -  امری که ھرگز ممکن نيست- ھای آلودگی خويش را تامين خواھند کردشده در ميزان حفظ سھميهحدنصابھای تعيين

امپرياليسم . اند تا ھم از توبره بخورند و ھم از آخورانتقال صنايع آلوده خويش به ممالک ديگر و به ويژه آفريقا برآمده
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وزارتخانه کمک به توسعه ممالک در حال . کنداھداف گوناگونی را دنبال می" ری به آفريقايا"المان با طرح شعار 

 aatif - Africa Agriculture))گذاری تجاریکشاورزی آفريقا و سرمايه(رشد، بنيادی را تاسيس کرده است به نام

and Trade Investment)وزارتخانه مربوطه از .  آفريقاستگذاری در کشاورزیاند ھدف آن سرمايه  که مدعی

دھد که به داران المان تضمين می ميليون دالر برای اين کار در نظر گرفته است و به سرمايه۵٧ماليات مردم المان 

وقفه در آفريقا بپردازند و گذاری بدون دردسر با تضمين سود حداکثر و نابودی محيط زيست و ايجاد فقر بیسرمايه

در المان از " ARD.د.ر.آ" در کانال يک ٠۶/٠٧/٢٠١٧در تاريخ " مونيتور"برنامه . ھت راحت باشدخيالشان از ھر ج

گذاری کرده  ميليون دالر با حمايت دولت المان در کشور زامبيا سرمايه١٠چھره يکی از اين شرکتھای نمونه المانی که 

ھقانان کوچک اين منطقه تعلق داشته است از چنگ اين شرکت، زمينھای بزرگی را که قبال به د. داردمیاست، پرده بر

طبيعتا از ھمه سموم دفع آفات، که . ھای سويا، ذرت و گندم مشغول استکند به توليد دانهآنھا در آورده و تا چشم کار می

اين مزارع . شودمصرف آن در اروپا به علت حفظ محيط زيست ممنوع است، برای توليد اين محصوالت استفاده می

ھمه دھقانان فقيری که زندگی خويش را در . کنند و به نيروی انسان کمتر نياز دارندظيم به صورت مکانيزه کار میع

اند، در کنار مزارع منتظرند تا به آنھا با دستمزد دارن خصوصی المانی از دست دادهسرمايه" توسعه اقتصادی"اثر اين 

 نفر رسيده ٢٠٨ نفر بوده است که حاال به ٢۵٨ارگران در اين مزارع اوايل تعداد ک. بخور و نميری، کاری رجوع شود

ھای فواره. کنند میصاحبان اين مزارع از آبھای زيرزمينی برای آبياری استفاده. کاھش استو اين تعداد نيز روبه

ه و صاحبان واقعی اين مکانيکی بدون وقفه در حال کارند و اين در حالی است که مردم فقير زامبيا و ساکنان سابق اين د

اند، استفاده شان از يک تلمبه فرسوده در حالی که ھمه در صف انتظار ايستادهمزارع، ناچارند برای تامين آب آشاميدنی

برای " برنامه مارشال" کشور که  آنرا با صدای رسا ٢٠دولت المان در کارزار تبليغاتی خويش در نشست سران . کنند

توسعه اقتصادی، ايجاد اشتغال، رفع فقر و ممانعت از را " روی به افريقا"اف اين سياست افريقا اعالم کرد، اھد

ممالک امپرياليستی و غارتگر که ماھيت خويش را . خوانداين ادعاھای دروغ با واقعيت نمی.  معرفی کردمھاجرت

. و در پی ياری انسانی به آنھا باشند نيستند تا دلشان برای مردم جھان بسوزد بنگاھھای خيريهاند، قرنھاست نشان داده

کنند تا سود حداکثر کسب کرده، گذاری میامپرياليستھا سرمايه. آوردتجربه تاريخ چنين دست و دلبازھائی را بياد نمی

. دھنداين کار را مدتھاست ھمه ممالک امپرياليستی اروپا و چين انجام می.  ممالک ديگر را به زير نفوذ خود درآورند

-  زمينھای آفريقا را برای اينگونه توليدات که به ضرر محيط زيست است و فقط برای مصرف در اروپا توليد میآنھا

وقتی از . گذاريھای خصوصی توسط ھمه ممالک امپرياليستی وجود دارداند و اين سرمايهشود، ميان خويش تقسيم کرده

ای دھقانان و فقير کردن آنھا پرسش کردند، پاسخ سادهغاصبان اين مزارع در مورد شرايط توليد و مصادره زمينھای 

  .اين بھترين شيوه سلب مسئوليت است. ايمما اين زمينھا را از دولت اجاره کرده: داشتند

-دھد که اين سرمايهشود، نشان میگذاری المان در زامبيا معرفی میھمين مورد که به عنوان مزرعه نمونه سرمايه

زدايد و برد، محيط زيست را از آلودگی نمیکند، فقر را از ميان نمیفريقا نيست، اشتغال ايجاد نمیگذاريھا به نفع مردم آ

گذاری خصوصی در اين کشورھا برای آرايش سرمايه. در يک کالم استعمار غارتگرانه ممالک آفريقائی است

خواھد به برطرف کردن ريشه ھای میتواند و نحدنصاب تعيين شده از سھميه آلودگی اين کشورھاست و ھرگز نيز نمی

اند و زمينھای آنھا را خانمان کرده ھزار دھقان را بی٣٠در تانزانيا با اين سياست تا کنون . فقر و مھاجرت پاسخ گويد

يک جنبه ديگر نيز رقابت با امپرياليسم چين است که از مدتھا قبل . اند قراردادهگذاران خصوصیسرمايهدر اختيار 

 به - قبل از سرنگون کردن معمر قذافی-ی مھمی در آفريقا به دست آورده و توانسته بود از طريق دروازه ليبیپايگاھھا
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درون آفريقا رخنه کند و بر مواد اوليه اين کشورھا با تکيه بر ايجاد صنايع زيربنائی در خدمت استخراج و انتقال اين 

  .  مواد دست يابد

ين مذاکرات با شکست کامل روبرو شده است و نمايشات اعتراضی مردم المان و مشورت سران کشورھا نشان داد که ا

ھای دروغگوی تمام تالش سياستمداران و رسانه. شود مردم جھان را فريفتاروپا در ھامبورگ نشان داد که نمی

کوچکترين اين نشست . امپرياليستی قادر نخواھند بود از اين ورشکستگی يک پيروزی سياسی سرھم بندی نمايند

دستآوردی در عرصه مبارزه با تروريسم، حفظ مستمر و تضمين کننده محيط زيست، مبارزه با فقر، کاھش تشنجات 

شدت تضاد ميان امپرياليستھا و رقابت ميان آنھا، مقاومت خلقھای جھان در مقابل . نداشت... جھانی، ياری به آفريقا و

ت که بشود با آرايش اين مجامع از جمعی غارتگر،  فرستادگان نجات زورگوئی و دوروئی امپرياليسم مانع از آن اس

گيرند، توافق ميان روسيه و آمريکا بر تنھا توافقی که آنھا از آن به نام موفقيت ياد کرده و بر سر آن جشن می. ساخت

دو قدرت بزرگ در اين تضميمن . سر آتش بس در نزديکی مرز اردن است تا اردن نيز به آشفتگی در منطقه دچار نشود

در سوريه به حفظ آتش بس نياز نيست، . حفظ آتش بس بيشتر منافع اسرائيل و اردن را در نظر دارد تا مردم سوريه را

کسانی که مدعی مبارزه با تروريسم ھستند بايد متحدا با تروريستھا مبارزه کنند و نه اينکه تالش کنند دولت بشار اسد را 

اپوزيسيون "ی تجزيه سوريه و يا ايجاد مراکز دسيسه و توطئه بنام پايگاھھای ت با اسلحهکه دولت قانونی سوريه اس

دھھا ھزار نفر .  کشور در ھامبورگ بدون نتيجه  و با فضاحت به پايان رسيد٢٠نشست سران . تضعيف کنند" سوريه

- و ماشين انتظامی سینيروھای انقالبی و دموکرات و بشردوست بر ضد اين غارتگران دست به تظاھرات زدند

خشم طبقه حاکمه المان قابل . ھزارنفره دولت المان ھمراه با نيروھای ويژه نتوانستند جلوی اين مبارزه را بگيرند

اين اقدام ورشکسته تف سرباالئی به چھره امپرياليسم المان است که مدعی رھبری اروپاست و با اين . توصيف نيست

  . به ضرر مردم المان دستآورد معنوی ديگری نداشته استرھبری جز ايجاد نفرت در اروپا 
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