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برای بشر تأمين آب آشاميدنی و نيز آب جهت  ٢١يکی از بزرگترين معضالت قرن 

  .تأمين نيازهای کشاورزی بشمار می آيد
... خسارات کمبود آب از هر فاجعه طبيعی ديگر نظير زمين لرزه، سيل، توفان و 

ند در دنيای از اين رو بحران های ناشی از کمبود آب می توا. فاجعه بار تر است
  .طبقاتی به تنش ها و جنگهای خونبار تبديل شود

. عقل سليم حکم می کند استفاده از آب در جهان به يک حق مسلم بشريت تبديل شود
ولی واقعيت اينست که ما در دوران سرمايه داری خشِن نئوليبرالی زندگی می کنيم 

هره کشی هرچه بيشتر که به دنبال گسترش و تحکيم سلطه بر آب، جهت استثمار و ب
سياست خصوصی . و فشردن اين شاهرگ حياتی در دستان ناپاک خود می باشد

سازی آب آشاميدنی مردم يعنی واگذاری شيشه عمر بشريت به دست مشتی سرمايه 
  .دار خونخوار

ميليارد جمعيت کرۀ ارض امروز حدود دو ميليارد و سيصد هزار نفر در  ٧از
 ٢٠٢۵بود فاحش آب مواجه اند و پيش بينی می شود که تا مناطقی می زييند که با کم

  .نيمی از سکنه کرۀ زمين به اين سرنوشت دچار شوند
همين امروز در بسياری از نقاط دنيا نظير چين، هند، استراليا، فلسطين، کاليفرنيا 

ميليون نفر از  ٧۴٨طبق آمار سازمان ملل امروز . آب جيره بندی شده است... و
  .شاميدنی بهداشتی محرومندداشتن آب آ

مارس سال جاری به مناسبت روز جهانی آب اعالم ٢٢اين سازمان در گزارش
ميليارد انسان زندگی می کنند که برای هريک از آنها به  ٧در جهان ما : "داشت

اندازۀ کافی آب وجود دارد، به شرط آنکه در اداره نمودن، تقسيم و نيز استفاده از آن 
اين سازمان در عين حال حق استفاده انسان از آب را . "وجود آيدتغييرات اساسی ب

ميليون مورد اين حق پايمال  ٧۵٠ولی امروز در. جزء حقوق بشر بر شمرده است
در گزارش سازمان ملل در عين . می شود و اين رقم پيوسته رو به افزايش است

بحران مطلق  ميليارد نفر در کرۀ ارض با ١/۶، ٢٠٢۵حال آمده است که تا سال  
 ٣ادامه در صفحه ...      .کم آبی روبرو خواهند گشت
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دولت ترکيه اسالمگرائی را با ناسيوناليسم توسعه طلبانه ترک در آميخته بود و 

تجاوز امرياليسم آمريکا به . آرزوی امپراتوری عثمانی را در سر می پرورانيد
حاصره اقتصادی ايران و باجگيری ترکيه از ايران و عراق و صدور عراق، م

کاالهای تجاری با هزينه های گزاف به اين دو کشور، غارت نفت عراق در شمال 
آن کشور از جمله عواملی بودند که به شکوفائی اقتصادی اين کشور امکان رشد می 

  . دادند
وريه، عراق و تالش ايران برای نزديکی ايران به سوريه و نفوذ ايران در لبنان، س

کشيدن لوله گازی از راه عراق به سوريه و دريای مديترانه و دور زدن ترکيه برای 
دسترسی به بازارهای اروپا، نه باب طبع دولت ترکيه بود و نه دولت صهيونيستی 

دول لبنان، سوريه و جنبش فلسطين چون سپر بالی . اسرائيل و نه امپرياليسم آمريکا
ن در شرايط تجاوز علنی امپرياليسم آمريکا و صهيونيسم اسرائيل به ايران عمل ايرا

حضور پايگاه دريائی روسيه در سوريه نيز خار چشم امپرياليسم در . می کردند
در کنار اين عوامل پيدا شدن منابع عظيم گاز . منطقه دريای مديترانه بشمار می آمد

انه که می تواند عامل نزاع ميان قبرس، و نفت در آبهای بين المللی دريای مديتر
ترکيه، سوريه، لبنان و اسرائيل گردد، مجموعه ای از تضادها را تشديد می کرد که 

ترکيه منافع . به اتخاذ سياست جديد ترکيه در دشمنی با ايران در منطقه بدل شد
راهبردی خويش را در آن ديد که در همدستی با امپرياليسم و صهيونيسم دولت 

شباهتی  هک - سوريهنونی بشار اسد را به بهانه حمايت از اپوزيسيون خودفروخته قا
  ۴ادامه در صفحه ...سرنگون - با اپوزيسيون خود فروخته ايران دارند
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      توافق دو طرفه يا تحميل يکطرفه 
توافقنامه به خودی خود حتما الزم نيست 

در جهان ما هزاران . حقيرانه و خفتبار باشد
... نامه ميان کشورها و گروه ها وتوافق

بوجود آمده و بازهم بوجود خواهد آمد که 
 می تواند بسيار راه گشا و برای طرفين بهره

توافقنامه همانطور که از . مندی داشته باشد
نامش پيداست چنانچه تحميل نامه  و 
اسارتنامه و سند تسليم نباشد، بايد بر اساس 

دو طرف به  توافق داوطلبانه و رضايتمندانه
نتيجه رسيده و مورد احترام طرفين باشد و 
مهم آن است که طرفين هر دو از آن سود 

. ببرند و برای هر دو طرف مفيد فايده باشد
در عرف . توافقنامه يکطرفه وجود ندارد

جهانی به اين گونه توافقنامه های يکطرفه، 
  .تسليم نامه می گويند

قای اين توضيح از آن جهت الزم است که آ
اوباما از همان بدو امر آب پاکی به روی 
دستان کسانی می ريزد که با شيرين زبانی 
قصد دارند اين سند يکجانبه را توافق دو 

آقای . طرف و پيروزی ايران جلوه دهند
اوباما به صراحت در بازتاب ماهيت اين 

بنابراين اين توافق بر : "سند بيان کرد که
اس راستی اساس اعتماد نيست بلکه بر اس

بر " توافقنامه"اين ". آزمائی بی سابقه است
اساس بی اعتمادی به ايران و برای بازرسی 

امضاء اين سند از . ايران تنظيم شده است
 جانب ايران و بازرسی آژانس بين المللیِ 

دراز شده  هسته ای به عنوان دست
  ٢صفحه در ادامه...امپرياليسم آمريکا،



   ،  

   ٢صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۴ماه شهريور  – ١٨۶شماره    

  ...ايران نيه تحليلی حزب کاربيا
نه اينکه  نظارت و بازرسی ايران است و تنها برای

عقب افتاده ايران با بهره " حقوق مسلم"قرار است 
سندی که از . مقتضی با عرض معذرت پرداخت شود

جانب يک طرف برای بازرسی و پائيدن طرف ديگر 
رد توافق هر تهيه و تنظيم شود، مسلما نمی تواند سند مو

دو طرف باشد، مگر اينکه بپذيريم که رژيم جمهوری 
اسالمی پذيرفته است که دارای کوچکترين حقی نبوده و 
با اعمالش و با تخطی از حقوق بين الملل موجبات بی 
اعتمادی جهانی را فراهم آورده و حاال بايد از اينکه دنيا 

ر را به لب پرتگاه جنگ کشانده است مورد مواخذه قرا
گرفته و تاوان پس دهد و ننگ بازرسی و اسارت را 

اوباما در بيان ماهيت اين سند و امضاء آن . بپذيرد
کرده " جهان را امن تر"امضاء اين سند : مدعی شد

تو گوئی اگر ايرانی که گويا دنيا را به لب پرتگاه . است
خطر جنگ کشانده است، اين سند را امضاء نمی کرد 

در امن و امان قرار داشت، امنيت آن دنيای امپرياليستی 
. از بين نمی رفت و خطر جنگ دنيا را تهديد نمی کرد

تو گوئی اين ريگان ها، جرج بوش ها و اوباماها نبودند 
  .که دنيا را به جنگ و آشوب کشانده اند

شما وقتی سند را مطالعه می کنيد، روح آن را درمی 
ياليسم آمريکا روح اين سند در آن است که به امپر. يابيد

اين امکان را می دهد که با هزاران بند و اهرم مرئی و 
نامرئی ايران را تحت نظر و بازرسی و مهار خود 

همه چيز سند موقتی و به رضا رغبت . داشته باشد
آنها سند را با روحی . امپرياليسم آمريکا مربوط می شود

تنظيم کرده اند که دستشان را در هر مورد و بر اساس 
زير . تفسيری که خود تشخيص دادند باز بگذارند هر

پای ايران خالی است و آمريکا از باال به ايران نگاه می 
. کند و اوامر و دستورات خود را به اجراء می گذارد

اوباما به . شيشه عمر ايران در دست امپرياليستهاست
با اين توافق به تمام : "طور روشن و صريح اشاره کرد

ايران دسترسی داريم و روند راستی  ای زنجيره هسته
  .".آزمايی در اين توافق جامع و دقيق است

  
    اختراع آئين نامه جديد جهانی

يکی ديگر از زورگوئی های امپرياليسم آمريکا که آنرا  
به همه امپرياليستهای ديگر و به همه مردم جهان تحميل 
کرده است و نقش قوه مقننه جهانی را بازی می کند، 

جنبه خودکار و فعال شدن قطعنامه های جهانی به  دادن
صورت خود بخودی و بدون اتخاذ رای و يا رای مجدد 

در شورای امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه هائی . است
غير قانونی بر ضد ايران و نقض حقوق مسلم مردم 
ايران در استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای به 

المللی انرژی هسته ای  آژانس بين. تصويب رسيده است
که دست دراز شده آمريکاست با اعمال نفوذ آمريکا و 
اسرائيل، پرونده فنی هسته ای ايران را با ارجاع به 
شورای امنيت سازمان ملل متحد، به امری سياسی در 

آنها به ياری امپرياليسم . عرصه جهانی بدل کرده است
 رسانه ای صهيونيسم جهانی و همدستی اپوزيسيون

خودفروخته ايران، از بمبهای اتمی 
موهومی ايران سخن می راندند تا افکار 
عمومی مردم جهان را برای پرده پوشی 
اعمال غير قانونی خويش و محکوميت 

و بر اين اقدامات ايران جلب کرده 
در اين . تروريستی سرپوش بگذارند

، با همدستی امپرياليسم "امنيت"شورای 
ئی غير قانونی بر روسيه و چين قطعنامه ها

تا کنون . ضد ايران به تصويب رسيدند
که با رفع داليلی که  وضع به اين منوال بود

موجبات تصويب چنين قطعنامه هائی را 
فراهم آورده بود، بی اعتباری آتی اين 
قطعنامه اعالم می گشت و تبعات عملی آن 

به سخن . که ناظر بر اين قطعنامه بود مرتفع می شد
حريمهای غير قانونی عليه ايران بايد ديگر رفع ت

. ای در وين می بودمحصول اين توافقنامه اخير هسته 
ولی آقای اوباما مدعی است که بطالن قطعنامه به 

می " تعليق"اين قعنامه در واقع . هيچوجه مطرح نيست
شود و بايد مانند شمشير دموکلس بر باالی سر ايران 

راده آيد به ا اينکه چه موقع فرود می. نوسان کند
آقای اوباما با اين کارش . امپرياليسم آمريکا بستگی دارد

حتی اختيارات ساير اعضاء دارای حق وتو را در اين 
از اين ببعد قطعنامه . از بين برده است" امنيت"شورای 

هائی وجود دارند که در آتيه اجرا، تعليق و يا عدم 
ستگی داشته اجرايشان تنها به اراده امپرياليسم آمريکا ب

و به رای تائيدی و يا رد ساير اعضای شورای امنيت 
شورای آقای اوباما يک بدعت جديد در . بستگی ندارند

از ايران خلق " ترس"امنيت سازمان ملل متحد به بهانه 
کرده است و مدعی است چنانچه ايران به نقض مفاد 
موافقتنامه بپردازد، اين قطعنامه ها فورا فعال شده و به 

ت از ترس ظيفه خود بدون طرح مجدد در شورای امنيو
اينکه چه کسی . وتوی روسيه يا چين عمل می کند

تشخيص می دهد مفاد اين توافقنامه نقض شده است، 
زيرا تصور . طبيعتا به عهده جاسوسان آمريکاست

سفيهانه ايست اگر کسی مدعی شود، ايران به نقض مفاد 
از اين . می کند "اعتراف"توافقنامه از جانب خودش 

ببعد قطعنامه های شورای امنيت ماهيت ابدی دارند، 
از اين ببعد . خود بخود فعال شده و يا منفعل می گردند

درجه فعال بودن يک قطعنامه را اراده سياسی 
اين اختراع جديد اين خاصيت . امپرياليسم تعيين می کند

را دارد که ايران نمی تواند گريبانش را از دست 
ايران زيرپای حقوقی . سم امپرياليستی رها کندتروري

محکمی ندارد و هميشه در وضعيت پا در هوا به سر 
هر روز می شود جو سياسی را عوض کرده و . می برد

اگر پرونده تجاوز به . فريادهای جنگ طلبانه سر داد
ايران بنا بر مصلحت روز و ناتوانی انجام آن به داخل 

، فردا ممکن است با تغيير کشوی آقای اوباما رفته است
اوضاع سياسی و بازی های جديد مجددا به روی ميز 

در واقع توافقنامه با ايران توافقی پا در هوا و بدون . بيايد
پشتوانه بوده و به هوا و هوس مصالح سياسی امپرياليسم 

همين اظهار نظر آقای اوباما نشانه . آمريکا بستگی دارد
و گويای خفتی است که تيم بی اعتباری اين توافقنامه 
تيم مذاکره کننده از تحقق . مذاکره کننده پذيرفته است

کامل حقوق مسلم ايران به اميد سخنان واهی و بی 
  .اعتبار و باد هوای آقای اوباما عقب نشينی کرده است

  
جاسوسی امپرياليسم و صهيونيسم در ايران و پذيرش 

  تحقير مردم ايران
ران حقيرانه پروتکل الحاقی را واقعيت اين است که اي

در دوران رياست جمهوری آقای خاتمی و با مديريت 
همين آقای روحانی نخست وزير کنونی پذيرفته بود، 
ولی اين پروتکل الحاقی هرگز به تصويب مجلس 

ولی حاال همان پروتکل . فرمايشی ايران نرسيده بود

 ١+۵الحاقی را که تنها ايران امضاء کرده و خود سران 
از امضايش برای بازرسی ممالک و تاسيسات هسته ای 
شان امتناع می کنند، می خواهند به تصويب مجلس 

منتخب شورای " صالحِ "نمايندگان . ايران برسانند
. نگهبان مسلما قدرت مخالفت با اين تسليم نامه را ندارند

ياری بخشی از حاکميت و به ويژه آنکه از هم اکنون با 
در جامعه، بوی دالرهای سرمايه  ياران آمريکائيش

گذاريهای نئوليبرالی آمريکائی و حذف يارانه های 
دولتی در ايران به مشام می رسد و يک پايگاه نازک 
اجتماعی مناسب برای اين خيانت ملی نيز فراهم شده 

   .است
تصويب اين پروتکل تسليم طلبانه الحاقی به قدری شرم 

منه ای در نطق خا آور بود که ولی فقيه آقای علی
انتقادی خويش نسبت به توافقنامه لوزانچای به صراحت 
اعالم کرد که هرگز به مفاد مربوط به حضور سرزده و 
بازرسی تاسيسات نظامی ايران از جانب بازرسان 

متعاقب . آژانس بين المللی هسته ای تن در نمی دهد
سخنان وی رهبران سپاه پاسداران نيز به دولت تاختند 

ع ورود اين هياتهای جاسوسی به تاسيسات نظامی که مان
اين اظهار نظرات اين اميد را در دل . ايران می گردند

زنده می کرد که دولت ايران عليرغم امضای پروتکل 
الحاقی و تصويب آن قصد ندارد اختيارات بی حد و 
حصر به بازرسان آژانس بين المللی هسته ای برای 

هد بازرسی آنها را به نظارت و بررسی بدهد و می خوا
همان حدی که در پيمان منع گسترش سالحهای هسته ای 

در سند اخير که بعد از . منظور شده است، محدود کند
بحثهای فراوان با مخالفت ايران سرانجام به تصويب 
رسيده است شکل سياسِت بازرسی تا حدودی تغيير کرده 

ظامی در اين سند بر خالف سند قبلی از تاسيسات ن. است
ايران سخن به ميان نمی رود، بلکه تاسيسات ايران به 

بخوانيد (تاسيسات هسته ای و تاسيسات غير هسته ای
بازرسان آژانس به هر . تقسيم شده اند) توفان- نظامی

اين حق بی حد و حصر برخوردارند که صورت از 
 بدون خبر به بازرسی تاسيسات هسته ای ايران بپردازند

ولی در . ازه از دولت ايران ندارندو نيازی به کسب اج
مورد تاسيسات غير هسته ای که منظورشان حتما 
تاسيسات و مراکز گاوداری يا مرغداری نيست، بايد 
داليلی مبنی بر مظنون بودن اين تاسيسات ارائه دهند تا 

به اين . بتوانند از اين تاسيسات بازديد به عمل آورند
ران را با مراکز ايترتيب جای عبارت تاسيسات نظامی 

تغيير داده اند تا به قول خودشان اختيارات " ظن"مورد 
اماکن  به  بازرسان اجنبی را محدود کرده و آن را فقط

با اين شگرد جديد همان . محدود نمايند" مظنون"
اختياراتی را که ظاهرا رهبر به علت مخالفت مردمی 
 مورد اعتراض قرار داده بود، به نحو ديگری با ايجاد

اينکه کدام محل . موانع و امکان تنفس کوتاه پذيرفته اند
قرار دارد ربطی به توافق طرفين " ظن"به داليلی مورد

کافی است تا بازرسان آژانس چنين ادعائی را . ندارد
مطرح کنند تا از همه حقوق جاسوسی بی حد و حصر 
برخوردار باشند، زيرا نا گفته روشن است که رژيم 

ه هيچکدام از تاسيسات جمهوری اسالمی ب
نيست و " مظنون"غير هسته ای خويش 

اين آژانس بين المللی انرژی هسته ای است 
که می تواند به تاسيسات ايران مشکوک 

روشن . شده و خواهان بازرسی آن شود
بودن فقط حقی است که " مظنون"است که 

به بازرسان جاسوس بيگانه تفويض شده 
لت تصورش هم نمی رود که دو. است

. باشد" مظنون"ايران به تاسيسات خودش 
در اين ميان اين نکته ناروشن می ماند که 
دولت ايران نيز بايد با ادعاهای بازرسان 

 ٣ادامه در صفحه ...

  !از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد

https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=ts 
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)توفان(حزب کارايران  
 درفيس بوک

Toufan HezbeKar 
 

 

  ...ايران بيانيه تحليلی حزب کار
آژانس مبنی بر مشکوک بودن تاسيسات معينی در ايران  

. د و يا خيرو مدارک ارائه شده از جانب آنان موافقت کن
آنوقت اين پرسش مطرح است که در صورت مخالفت 
بازرسی تاسيسات نظامی ايران از طرف جاسوسان 

در اينجا بايد به . آژانس چه عواقبی بر آن مرتب است
سخنان آقای اوباما فکر کرد که با همان بندهای نامرئی 
اوامر مربوطه را بر اساس بی اعتمادی به ايران صادر 

بينيم که  دست آمريکا در اين زمينه بسيار می . می کند
 )ادامه دارد.(باز است

  
*****  

  
  

  ...نقش سرمايه انحصاری در کمبود
تدريجی درجۀ  غير از داليل جوی مانند باال رفتن

حرارت، استفاده ناروا از آب جهت توليد انرژی، استفاده 
غير مسئوالنه از آن در صنعت کشاورزی و باالخره 

بهای زير زمينی از طريق رسوبات آلوده نمودن آ
، "پستيسيد"شيميايی نظير محصول شيميائی ضد آفت 

معادن و کودهای شيميايی نيز از جمله علل کمبود مدام 
  .و مستمر آب به شمار می آيند

طبق داده های موجود معضل آب مستقيما مربوط  به 
از اين رو معضل . افزايش جمعيت و کاهش بارش نيست

شک سالی و وجود اقليم های خشک نشئت آب تنها از خ
نمی گيرد، بلکه اين سرمايه داری جهانی است که با 
انحصاری ساختن هرچه بيشتر آب، بويژه آب آشاميدنی 

  .در عمل، جنگ را آغاز کرده است
جنگ آب همانند جنگ نفت و گاز در رأس سياست 

  .راهبردی امپرياليسم با سياست نئوليبرالی قرار دارد
داران به انحصار اسلحه، مواد انرژی زا، غالت سرمايه 

آنها امروز بيش . و ساير مواد خوراکی بسنده نمی کنند
از هر زمان در عرصه آب نيز به تاخت و تاز مشغولند 
تا اين مايۀ حياتی را هرچه بيشتر به انحصار خويش در 

. آورند و از آن طريق سودهای افسانه ای به جيب بزنند
نصر طبيعی به شمار می آيد و انسانها آنها آب که يک ع

می بايست از آن در امور کشاورزی و ُشرب استفاده 
کنند و در اساس جزء ثروت و امکانات ملی به شمار 

  .می آيد را جهت کسب سود به کاال تبديل کره اند
تجارت با آب را در آغاز با اين استدالل عوامفريبانه، 

" ارزانتر"ابت خصوصی ساختند که گويا آب در اثر رق
  !!می شود

اما برای نمونه در امر خصوصی سازی آب در 
پوند در  ۵٠٠انگلستان قيمت آب مصرفی هر خانوار به 

  .سال رسيده است
تا کنون قيمت آب مصرفی  ٢٠٠٣به ديگر سخن از سال 

  .درصد افزايش يافته است ۶۵هر خانواده در اين کشور
گلستان در آمد خالص شرکت های انحصاری آب در ان

ميليارد پوند بوده  ٢حدود  ٢٠١٢-٢٠١١بين سالهای 
   .است

آب به مثابه عنصر حياتی در زندگی بشر می بايست 
علی االصول در انحصار دولت باشد تا مردم از آن با 

اما امروز آب به انحصار . بهای مناسب بهره مند شوند
شرکت های خصوصی در آمده است که مشغول چاپيدن 

  .مردم هستند
با هجوم روز افزون سرمايه های مالی به عرصه بهره 
برداری از آب، روند خصوصی سازی آن الينقطع در 

کنسرن های فراملی . سراسر جهان رو به افزايش است
کشاورزی با تصاحب زمين های مزروعی، مراتع و 
منابع آب را به ثََمن َبخس تصاحب می کنند  و در 
بسياری موارد با زراعت تک 

ضربات سهمگينی به   (Monokultur)محصولی

  .زندگی مردم و محيط زيست وارد می سازند
اين نوع سامان توليد عظيم کشاورزی طبيعتاً به آب زياد 
نياز دارد که نتيجه ای جز کم و يا بی آبی برای مردم آن 

برای نمونه در آفريقا زمين . منطقه به بار نمی آورد
ی ُربايند و داران بزرگ آب را برای مزارع خود م
  .مردم از گرسنگی و تشنگی هالک می شوند

درصد از منابع آبی  ٧٠امروز کشاورزی قريب به 
  .موجود در جهان را به خود اختصاص داده است

بنابر تحقيقات موجود، اگر در نظر گيريم که جمعيت 
ميليارد نفر خواهد رسيد،  ٩به  ٢٠۵٠جهان در سال 

در انتظار بشريت  آنگاه به عمق فاجعه و بی آبی که
  .است، بيشتر پی خواهيم برد

در جنوب آسيا، خاورميانه و آفريقا وضع از همه جا 
سال آينده دو  ١٠پيش بينی می شود که در . بدتر است

سوم از زمينهای زراعی افريقا به دشت بی حاصل ُمبدل 
درصد از مصرف مواد غذايی  ٩٨از آنجا که . شود

ليد می گردد، می توان مردم آفريقا در خود قاره تو
تصور کرد که چه بحران و فاجعۀ دردناکی در راه 

  .است
زمين های آفريقا  ٢٠٢۵پيش بينی می شود که تا سال 

تنها برای يک نفر از هر چهار نفر قادر به توليد مواد 
  .غذايی می باشد

 United Nations)"دی. سی.سی. ِان. يو"طبق آمار 
Convention to Combat Desertification)   جمع

در ) يا به کوير مبدل شده(يزرع  مساحت زمين های لُم
ميليون کيلومتر مربع می باشد  ٣۵جهان بويژه در آفريقا 

  .برابر مساحت  کل اروپا است ٣�۵که 
ميليون هکتار زمين های  ١٢طبق اين آمار ساالنه 

يعنی در هر دقيقه . حاصلخيز به لم يزرع  تبديل می شود
  !هکتار ٢٣

الزم به يادآوری است که قريب به يک ميليارد انسان در 
  .اين مناطق کويری زندگی می کنند
  علت را بايد در کجا جستجو کرد؟

در بسياری از مناطق کرۀ زمين که از نظر اقليمی 
زمستان معتدل و تابستان گرم می باشد، محصوالت 

لذا اين مناطق . کشاورزی سريعتر به عمل می آيند
. ايه داران دارای جذابيت خاصی می باشدبرای سرم

اما از آنجا که دراين مناطق بارش کم است، سعی می 
شود که ازطريق چاههای نيمه عميق و عميق آب الزم 

  ).(Wasserraub.de:مرجع. را تأمين کنند
در نتيجه کنسرنهای کشاورزی که محصوالت 
کشاورزی اعم از غذايی و صنعتی در اين مناطق 

د نياز فراوان به آبهای سطحی و عميق کشت می کنن
در نتيجه بسياری از کشاورزان اين مناطق در . دارند

اثر کم آبی و يا بی آبی قادر به کشت و يا حتی استفاده 
 فانايه"برای نمونه اهالی . از آب جهت آشاميدن نيستند

"(Fanaye)  واقع در سنگال برای بازيافت مراتع و
به   (Senhuile)"ويلزن ه"مزارع خود عليه شرکت 

  .مبارزه برخاسته اند
اين زمين ها از طرف دولت سنگال به شرکت 

که با سرمايه گذاری مالی " (Senthanol)زنتانول"
جهت تأسيس شرکتی تحت   (Tom Pieri)"تام پييری"

  .وارد عمل شده بود، فروخته شد" زن هويل"نام 
 (اکنون اين شرکت با کشت تک محصولی 

(Monokulturم آفتاب گردان مشغول توليد تخ
  دولت سنگال عمالً اين زمين ها. می باشد" اِتانول"

را، که مردم اين کشور سنتاً حق استفاده از آن، جهت 
امرار معاش داشته اند، ربوده و در اختيار سرمايه 

و امروز مردم . گذارده است" مدافع حقوق بشر"داران 
مبارزه ای  سنگال برای احقاق حقوق خود بپا خاسته و

زيرا روز بروز بر دامنه . شديدی را آغاز نموده اند
دشت های لم يزرع، در اثر سوء مديريت و سوء 
استفاده از آب و زمين های زراعی و مراتع افزوده می 

غصب زمين های مزروعی تنها يکی از جنبه . گردد
  .های سلطۀ سرمايه به سرزمين و آب می باشد

رسما اعالم کرده است " ومونسانت"برای نمونه شرکت 
می باشد  (IFC)که مايل به همکاری با انحصارات مالی

يک بحران جهانی را به يک "تا در حوزۀ آب آشاميدنی 
توسعه !!. "مبدل سازد" فرصت خوب کسب و کار
، شعار ديگری است که "پايدار مبتنی بر منطق کسب

در رابطه با سلطه بر آب آشاميدنی " مونسانتو"کمپانی 
اين شرکت در يکی از گزارش های . ار برده استبک

عرضۀ آب در هند  ٢٠٢۵خود آورده است مثال تا سال 
  .کيلومتر مکعب در سال خواهد رسيد ٧٠٠به 

از سوی ديگر بانک جهانی اولين گام ها را در سال 
اين . در مورد خصوصی سازی آب برداشت ١٩٩٢

 بانک در راستای سياست راهبردی نئوليبرالی خود،
فرمان خصوصی سازی منابع زيرزمينی، کارخانجات، 

  .خدمات و نيز آب آشاميدنی را صادر نموده است
دولتها به بهانه های گوناگون از جمله آلودگی آب 
آشاميدنی که بعضاً ساختگی و يا عمدی است، منابع آب 
را به شرکتهای خصوصی که در ارتباط تنگاتنگ با 

بزرگ قرار دارند بانک ها و سرمايه های انحصاری 
آنها نيز پس از سوار شدن بر خر . واگذاری می کنند

ُمراد با تعيين قيمت جديد، از يک سو کشور و مردم آنها 
را می چاپند و از جانب ديگر با پنچه افکندن بر آب به 
مثابه شاهرگ حياتی مردم از آن جهت تحکيم سلطۀ خود 

  .استفادۀ ابزاری می کنند
سازمان تجارت جهانی که تحت در اين ميان وظيفۀ 

فرمان بانک جهانی عمل می کند، برداشتن موانع قانونی 
که در کشور مورد تاخت و تاز وجود دارند از جلوی 
پای شرکت های خصوصی می باشد، تا راه را برای 

  .چپاول هموار سازد
بانک جهانی چالش آب آشاميدنی در جهان را يک 

ری وانمود کرده فرصت بسيار مناسب جهت سرمايه گذا
 ٨٠٠درآمد حاصل از اين منبع را اين بانک . است

 ۴ادامه در صفحه ...ميليارد دالر بر آورد کرده 
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  ...نقش سرمايه انحصاری در کمبود
با طرح برنامه ای  ١٩٩٢اين بانک از همان سال . است

با وقاحت بيان داشت که " مديريت  آب"تحت عنوان 
دريافت آب آشاميدنی حتی فقيرترين اقشار بايد جهت 

   .پول بپردازند
ميليارد دالر آب آشاميدنی ١٠٠در کشور آمريکا در سال

  .به فروش می رسد
در آمد ساالنه  (US FilterCorporation)تنها شرکت

   .ميليارد دالر تخمين می زند ١٢خود را 
از سوی ديگر بانک جهانی با سرمايه گذاری مشترک با 

خصوصی سازی آب و شرکت جنرال الکتريک، نقشه 
  .برق در جهان را در سر می پروراند

در کشورهای بلغارستان، آلمان، پاناما، و در شهر 
 )"اِنرون"ريودو ژانيرو انحصار آب در دست شرکت 

Enron)  فروش اين شرکت در اين بخش . قرار دارد
ِانــرون در نظر دارد که با . ميليارد دالر می باشد ۴٠٠

ميليارد   ۶٠٠ديد اين رقم را به سرمايه گذاری ها ی ج
  .دالر برساند

شرکتهای کوکاکوال، پپسی و نيز تنها به فروش نوشابه 
بسنده نمی کنند، بلکه ده ها ميليون " سياه"و " زرد"های 

   .بطری آب نيز در جهان به فروش می رسانند
آنها علناً اعالم نموده اند که به علت محدود بودن منابع 

قرن "  توسعه پايدار"حرکت از شعار آب آشاميدنی، با 
  .را به قرنی پر درآمد مبدل سازند ٢١

که يکی از بزرگترين توليد کنندگان " نستله"شرکت 
مواد خوراکی در جهان محسوب می شود، تنها در سال 

ميليارد فرانک سوئيس فروش داشته  ٢/٩٢، ٢٠١٣
ميليارد سود خالص نصيب اين  ١٠است که درمجموع 

  .است شرکت ساخته
درصد  ٧گرچه حجم فروش آب آشاميدنی اين شرکت از 

کل فروشش تجاوز نمی کند، ولی عليرغم اين با فروش 
آب در سال، يکی از ) فرانک سوئيس(ميليارد ۵/۶

بزرگترين فروشندگان آب آشاميدنی در جهان به شمار 
کشور جهان  ١٩۴آب آشاميدنی اين شرکت در . می آيد

موسسۀ  ۴۴٧در مجموع   اين کنسرن. عرضه می شود
توليدی در سرتاسر جهان داير کرده است و روز بروز 
بر دامنه سلطه خويش در فروش مواد خوراکی و 

  .آشاميدنی بويژه آب می افزايد
مادام که در جهان درب بر اين پاشنه می گردد نه تنها 
چاره ای اساسی برای جبران کمبود آب يافت نخواهد 

ن روز بروز بيشتر با بحران شد، بلکه برعکس، جهانيا
کم آبی و بی آبی مواجه خواهند بود که دير يا زود به 

  .نيز منجر خواهد شد" جنگ آب"
ايجاد هرگونه سلطه استعماری، علی االصول به پيش 

  .فرض ها و داده هايی هرچند ساختگی نياز دارد
امپرياليستها چه در عرصه نظامی، چه اقتصادی، چه 

وسته به دنبال مستمسکی می گردند سياسی و فرهنگی پي
  .تا سلطه خود را توجيه کنند

اين بهانه جويی ها را ما در مورد جنگها و تجاوزات 
   .امپرياليستی، بويژه در دو دهه اخير، شاهد بوده ايم

سپتامبر الزم بود تا به افغانستان لشکرکشی کنند،  ١١
عراق، دروغی اختراعی بود، " تسليحات کشتار جمعی"

وجود حکومتهای . توجيه تجاوز به آن کشور جهت
مستبد ليبی و سوريه نيز بهانۀ تجاوز به اين دو کشور را 

   ... به دست آنها  داد و
انحصارات امپرياليستی در عرصه های گوناگون از 
جمله غالت، مواد غذايی و امروز آب نيز به همين 

  .سبک عمل می کنند
ُگلخانه ای در سوراخ شدن اليه اُزون، وجود گازهای 

اثر باال رفتن حرارت متوسط زمين، ازدياد جمعيت، 
بهانه هايی می باشند که ورود آنها به ... آلودگی آب و 

. عرصۀ انحصاری نمودن آب را توجيه می کنند
همانگونه که امپرياليستها برای سلطه بر مواد انرژی زا 

و ساير مواد خام تا سرحد جنگ پيش رفته و می روند، 
  .ترديد در مورد آب نيز چنين عمل خواهند کرد بدون

بايد در انتظار جنگهای خونين آينده برای سلطه بر آب و 
  .منابع آبی بود

مسئله آب فقط اين نيست که از يک ثروت عمومی با 
سياست ليبرالی به ثروت خصوصی سرمايه داران بدل 
می شود، اين کمبود منشاء جنگ و زورگوئی در روابط 

دولت ترکيه از اين ابزار با سد . هاستميان کشور
سازيهای گزينشی و سياسی دولتهای سوريه، عراق و 

افغانستان با سد هيرمند . ايران را تحت فشار می گذارد
با امضای دمحم رضا شاه خائن مناطق شرق ايران و 
درياچه های شرق ايران را به خشک شدن محکوم کرده 

. نجر شده استو به مهاجرت صدها هزار مردم زابل م
اريتره و سودان با سد سازی، رودخانه نيل را به بی آبی 

اين قصه سر دراز . تهديد می کنند که فاجعه می آفريند
    .دارد

مورد درگيری خشونت آميز  ٣٧تنها در نيم قرن گذشته 
 ٣٠ميان کشورها برسر مسئله آب وجود داشته است، که 

   .مورد آن به خاورميانه ربط پيدا می کند
همين اواخر مسئوالن دولتی اردن که با کمبود شديد آب 
مواجه اند، اعالم کرده اند که جنگ آب می تواند خونبار 

  .تر از بهار عربی باشد
کاهش بی سابقه آب در دجله و فرات، در ايران، ترکيه ، 

روز بروز مردم را بيشتر در مضيقه آب  ... عراق و 
جنگهای جديدی بر بيم آن می رود که . فرو خواهد برد

جنگ برای رفع تشنگی انسانها و . سر آب شعله ور شود
توليد آذوقه با ناسيوناليسم رنگ خواهد خورد و نفرت 

اين مشکل را نه با قانون . ملی ميان ملتها تقويت می شود
و حقوق بين الملل، بلکه با استقرار سوسياليسم و دوستی 

ريا و با ميان ملتها و زحمتکشان تحت رهبری پرولتا
. استقرار ديکتاتوری طبقاتی پرولتری می توان حل کرد

 در يک دنيائی که. راه ديگری بر آن متصور نيست
متعلق به همه بشريت باشد آب کره زمين را می توان 
عادالنه و با برنامه ريزی توزيع کرد و از جنگ ضد 

  .بشری جلوگرفت
ی اگر تا امروز آب برای مهار و خاموش کردن شعله ها

آتش بکار می رفت، زين پس در دنيای طبقاتی و 
سرمايه داری آب آتش بيار جنگهای آتی به شمار خواهد 

  .آمد
  

*****  
  

  ...تحوالت اخير ترکيه را 
کند و نفوذ خودش را در جهت سياست عثمانی بزرگتر 

ترکيه با اين انگيزه ها در . در منطقه افزايش دهد
کست در سرنگونی همدستی با امپرياليستها، پس از ش

فوری بشار اسد که مورد حمايت مردم سوريه بود، به 
هزينه سنگين مالی . حمايت از تروريسم داعش پرداخت

اين گروه تروريستی جهانی را دولت رسمی عربستان 
سعودی و دولت رسمی قطر و نه آنطور که بعدها رسانه 
های دروغگوی غرب القاء می کردند سرمايه داران 

اسلحه و تجهيزات آنها از . می پردازندخصوصی عرب 
دول امپرياليستی خريداری شده از راه ترکيه به دست 

. اين تروريستها رسيده و به داخل سوريه ارسال می شود
سازمانهای امنيتی غرب اين اسالميستهای داعشی را در 
ممالک خود پرورش داده و يا در ممالک عربی و غير 

از راه ترکيه به سوريه عربی سازمان داده و گله گله 
خدمات پزشکی و تدارک و تجهيزات . گسيل می داشتند

الزم از قبيل خوراک و پوشاک و به ويژه اطالعات 
جنگی و تبليغاتی اين عده از طريق حاميان بين المللی 

  همه جنايات اين وحشيان در کارنامه. آنها تامين می شد
المی سياه امپرياليسم، صهيونيسم و پان ترکيسم اس 

ولی . ترکيه و ممالک عرب ارتجاعی منطقه ثبت است
دسيسه اين جانيان بين المللی و عمال منطقه ای آنان به 

نخست اينکه . چند دليل با شکست مفتضحانه مواجه شد
روسيه، چين و ايران به حمايت از سوريه برخاستند و با 

. سياستهای ترکيه و آمريکا در منطقه مخالفت کردند
بنان مسلح شد و به جنگ با داعش پرداخت، حزب اله ل

کردهای انقالبی سوريه که ماهيت کردهای خودفروخته 
اسرائيلی در عراق را نداشتند بر خالف - آمريکائی

انتظار ارتجاع منطقه به حمايت از سوريه پرداختند و 
در مقابل تجزيه سوريه مقاومت کردند و مانع شدند که 

آورده و به بهانه بوجود " آزاد"ترکيه يک منطقه 
که فورا " دولت سوريه آزاد"و حمايت از " سوريه آزاد"

از جانب همه امپرياليستها به رسميت شناخته می شد، به 
مقاومت قهرمانانه کردهای . کشور سوريه حمله کنند

کوبانه و حمايت عظيم جهانی از آنها، مقاومت مردم 
ران و سوريه و حمايت حزب اله لبنان از آنان، حمايت اي

روسيه از آنان و ابعاد تهوع آور جنايات وحشيانه داعش 
که مورد حمايت ترکيه و بخشی ممالک عربی و 
امپرياليستها بود وموجی از نفرت در جهان ايجاد کرده 
بود که ادامه جنگ در سوريه و ابعاد جنايات آنها که با 
گذشت زمان هر روز بيشتر برمال می شد شکست 

و ايجاد عثمانی بزرگ را برای  سياست تجزيه سوريه
روشن بود که تجاوز به سوريه که . ترکيه در پيش داشت

به جای دو هفته به بيش از دو سال انجاميد در محاسبه 
آنها منظور نشده بود و نه تنها سيل ميليونی پناهندگان 
سوری را راهی اروپا کرد که خود بحران آفرين است، 

آنها خارج ساخت به بلکه مهار داعش را نيز از دست 
البته . طوريکه ناچار به سرکوب گزينشی آنها شدند

هنوز هم همکاری کردهای عراقی، آمريکا و انگلستان 
با وحوش داعشی ادامه دارد و ... و ترکيه و قطر و

سرکوب آنها فقط در جهاتی صورت می گيرد که مغاير 
  .منافع امپرياليسم باشد

نتخابات ترکيه که به پيروزی اخير نيروهای مترقی در ا
تضعيف اردوغان منجر شده است، رشد نيروهای 
انقالبی کرد در ترکيه و بويژه تاثيرات مثبت مقاومت 

بر کردهای ) کوبانه"(العرب عين"کردهای سوريه در 
ترکيه و پيدايش جنبشی در حمايت از آنها، شکست 
سياست تجاوزگرانه و موذيانه دولت ترکيه در حمايت از 

بی آبروئی اردوغان در جهان و ترکيه که داعش و 
دستش در اين زمينه رو شده است، مقاومت مردم ترکيه 
در مقابل سياست حمايت از داعش، مقاومت مردم 
سوريه و حمايت آنها از رژيم بعثی بشار اسد، بی 
اعتباری نفوذ ترکيه در اثر اين نقش کثيف و مخرب در 

توافقنامه هسته  دنيای عرب و در نزد مسلمانان، انعقاد
ای ايران با آمريکا که به هر صورت دست ايران را در 
منطقه بازتر می کند و برای اقتصاد ترکيه خوش آيند 
نيست، افزايش نقوذ ايران در سوريه، لبنان و عراق 
اردوغان را در شرايطی قرار داد که به مماشات بی 
پايان خود با تروريسم داعش مهار زند و از آنها برای 

بمب . نيات شوم آتی خود به اشکال ديگر استفاده کند
گذاری انتحاری در نشست جوانان کمونيست، 
سوسياليست، دموکرات و انقالبی ُکرد و تُرک در 

ترکيه در مرز مشترک با سوريه " سوروچ"شهرک 
نفر  ١٠٠نفر کشته و بيش از  ٣٢" العرب عين"نزديک 

تروريستی اين عمليات انتحاری . زخمی به جای گذارد
در جنوب ترکيه مسلما با دست دولت اسالمگرای ترکيه 
به صورت استفاده از يک عنصر داعشی تُرک، و با 
هدايت و سياست و آگاهی کامل دولت ترکيه انجام شده 

اين اقدام يک اعالن جنگ علنی به نيروهای . است
انقالبی درون ترکيه و به ويژه به مقاومت انقالبی 

در مقابل دسيسه تجزيه سوريه ." اک. کا. پ"کردهای 
دولت ترکيه اين وضعيت را بهانه ای قرار داده . است

 ۵ادامه در صفحه ..     دفاع از"است تا به نام 
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  ...تحوالت اخير ترکيه را 
حمله هوائی کند و  به کشورهای عراق و سوريه" خود

خود را برای دخالت زمينی و تجاوز و اشغال اين 
سياستی که ترکيه در انجامش با . ندکشورها آماده گردا

دست داعش ناموفق بود، حال به بهانه سرکوب داعش 
دولت ترکيه ترور . دوباره مورد آزمايش قرار می دهد

داعش را بهانه می کند تا مخالفان خود و کردهای 
مبارزه وی عليه تروريسم . انقالبی را سرکوب کند

د فضای با ايجا. مبارزه عليه نيروهای انقالبی است
سرکوب پليسی در ترکيه، دولت وقت به سمتی می رود 

درصد نمايندگان مجلس  ١٣تا از تشکيل دولت جديد که 
ترکيه را نيروهای مترقی دارند، جلوگيری کرده و به 
انتخابات مجدد با دخالت روشن درنتيجه آراء دست بزند 

ترکيه به سمت . و استبداد آقای اردوغان را حاکم گرداند
دتای حکومتی پيش می رود تا امکان تثبيت رژيم يک کو

تجاوز به سوريه با . متزلزل اردوغان را فراهم آورد
توجه به ميليونها سوريه ای پناهنده که در ترکيه وجود 
دارند و صدها هزار نفر از آنها در جستجوی کار به 
شهرهای بزرگ ترکيه سفر کرده اند، کار مخاطره 

هار کاملش از دست همه داعش نيز که م. آميزی است
کسانی که با تروريسم قمار کردند و می کنند در رفته 
است، حال در پی اقدامات تالفی جويانه است که مسلما 

. به صنعت توريسم در ترکيه صدمات فراوان خواهد زد
اردوغان چهار نعل در بن بستی که خود برای خويش 

آنها می . ايجاد کرده است به سمت ديوار می تازد
کيلومتر ميان  ٩٠٠خواهند يک ديوار مرزی به طول 

نظارت بر اين ديواِر به اين . ترکيه و سوريه بکشند
. طويلی کار آسانی نيست و بسيار هزينه بر می دارد

گذشته از اينکه دولت ترکيه به اين بهانه قصد دارد 
بخشی از خاک سوريه را ضميمه کشور ترکيه کند و 

از اين . در ترکيه را بگيردجلوی نفوذ ُکردهای سوريه 
گذشته نزديکی آمريکا و روسيه در مورد تحميل قرار 
داد هسته ای به ايران، بخت نزديکی آنها را در حل 

اين خواست را جان . بحران سوريه افزايش داده است
اين . کری با تشکر از دولت روسيه بر زبان آورد

البته بحران در . نزديکی به ضرر دولت ترکيه است
نطقه طول عمر اسرائيل را افزايش داده و دشمنان وی م

را تضعيف کرده است و آنها اين امر را مديون ترکيه و 
بغرنجی اوضاع . عربستان سعودی و قطر هستند

اتفاقا . خاورميانه محصول اين منافع متضاد نيز می باشد
در اين کالف سر درگم است که کشورهای منطقه بايد از 

ماميت ارضی ممالک منطقه حق حاکميت ملی و ت
حمايت کنند و دست صهيونيسم اسرائيل را در منطقه 

البته نبايد فراموش کرد که امپرياليستها . کوتاه کنند
ممکن است در وضعيت جديد منطقه به خاطر توازن 
قوای سياسی به سازش برسند ولی از هم اکنون 
آمريکائی ها بخشی از داعشی ها را همراه با 

چچن و تاتارهای کريمه بسيج کرده، در تروريستهای 
اوکرائين آموزش نظامی می دهند و به مقابله با مخالفان 

امپرياليستها و بويژه امپرياليسم . دولت کيف می فرستند
آمريکا به اين مهره ها برای ايجاد تفرقه و تزلزل در 
جمهوری های مسلمان آسيای ميانه از طريق نفوذ ترکيه 

داعش تا امپرياليسم . نياز دارندو رخنه گری در چين 
تروريسم هميشه متحد . زنده است زنده می ماند

  .امپرياليسم است
*****  
  ...آزادی های بی قيد و شرط 

 و صهيونيستها بزرگترين تروريستهای دولتی بوده که
 :در پی تشويق فاشيسم و نژادپرستی می باشند

 انديشه های: " آموزگار بزرگ پرولتاريا گفته است"
 هيئت حاکمهبر جامعه سرمايه داری، انديشه های  حاکم
و به اين جهت خودفريبی است اگر کسانی تصور " است

کنند در دنيای امپرياليسم که مظهر انحصارات اقتصادی 

" آزادی تفکر و بيان"و نظامی و سياسی است، برای 
  .استثناء قايل شده اند

آزادی "نام بشريت نشان نداده است که مقوله ای بتاريخ 
آزادی های بی قيد و شرط "و " بی قيد و شرط بيان

اين نوع آزاديها آگاهانه . وجود داشته باشد" دموکراتيک
از سوی دغلکاران امپرياليستها و جيره خواران فکری 
و مادی آنها تبليغ می شود و دامی است در جهت ترويج 

ماعی برای توده های مردمی که توهم و خرافات اجت
بدون آنکه . علی القاعده هوادار آزادی و دموکراسی اند

عميقا " بی قيد و شرط"به تاکيد نادرست و توهم آور 
چنين آزاديهائی هيچوقت وجود نداشته و در . بيانديشند

فقط رياکاران تالش می . آينده نيز وجود نخواهد داشت
زادی را از آن سلب کنند مضمون طبقاتی دموکراسی و آ

کنند تا از آن ابزاری بسازند که دلبخواهی آنرا مناسب و 
خوِد . مطابق ميل لحظه ای خويش بکار گيرند

بورژوازی برای آزادی مرزی کشيده است و می گويد 
آزادی هر کس تا مرزی است که به آزادی ديگران 

پس آگر آزادی مرز دارد و حد آن را قانون . نزند صدمه
رده است، چرا آزادی بيان بايد بی حد و مرز تعيين ک

باشد؟ روشن است که با استناد به آزادی بيان نمی شود 
به کسی توهين کرد بويژه آنکه اين توهين توهينی به 

ميليارد مردم جهان باشد و هدفی هم جز  ٢/١مقدسات 
اگر توهين به مقدسات اديان آزاد . توهين نداشته باشد

ايد آزاد باشد؟ و اساسا چه چيز است، توهين به چيز نب
به " اصل آزادی بيان"توهين تلقی می شود؟ آنوقت 

اگر به دمحم می شود . بدل می گردد" اصل توهين آزادانه"
توهين کرد چرا نبايد به نتانياهو توهين کرد که دستش به 
خون هزاران نفر آلوده است؟ ولی توهين به نتانياهو به 

جرم دارد و بدتر از عنوان رئيس يک دولت خارجی 
پليس آلمان . می خورد" يهودی ستيزی"همه فورا مهر 

در هنگام برگزاری نمايشات اعتراضی بر ضد شاه در 
و يا " سرنگون باد رژيم دمحم رضا شاه"آلمان از شعار 

جلوگيری نمی کرد و آنرا مشمول اصل " مرگ بر شاه"
" شاه قاتل است"آزادی بيان می دانست، ولی شعار 

وع بود و اتهام و توهين محسوب می شد و نمی شد ممن
. با استناد به اصل آزادی بيان شاه را قاتل معرفی کرد

پس بورژوازی امپرياليستی هرگز مدعی نيست که 
ولی چرا همين . آزادی بيان بی قيد و شرط است

بورژوازی امپرياليستی به همين اصل اخير وفادار نمی 
اساس مصالح سياسی  ماند و هر روز بوقلمون صفت بر

روز بيک رنگ در می آيد، آيا اميالش سياسی نيست؟ 
اگر توهين به دمحم آزاد است چرا نبايد !. طبيعتا هست

آتش زدن و آلوده کردن پرچمهای هالل احمر و صليب 
مسيحی که هر دو سمبلهای مذهبی هستند آزاد باشد؟ چرا 

ی نبايد آتش زدن قرآن آزاد باشد، اين مرز را چه کس
تعيين می کند؟ آقای نتانياهو و يا فرانسيس اوالند و يا 

  .ی آقای اوباما؟"سيا"سازمان 
آيا می . گفته می شود ما از آزادی بيان دفاع می کنيم

توان اين دروغ را توسط همه آن دولتهائی که آزادی را 
به خون کشيده اند پذيرفت؟ آيا همين بازيگری آنها در 

ست؟ آيا هر چيز در طنز آزاد پاريس خود کاريکاتور ني
است؟ آيا افسانه آزادی بی قيد و شرط و آزادی ناب که 

تبليغ آزادی ! برای همه صادق باشد وجود دارد؟ هرگز
. بی قيد و شرط، ابزار عوامفريبی طبقات حاکمه است

زمانی که شما از عرصه برخورد فرهنگی منتقدانه، 
يد و به معنوی و روشنگرانه با هدف ارشادی خارج شو

اعالن جنگ بپردازيد، تصوير يهوديان را به صورت 
حشرات موذی بکشيد، اسالوها را انسانهای پست جلوه 
دهيد و با کاريکاتور همه را فرا بخوانيد که به نژاد برتر 
تمکين کنند، طبيعتا مبلغ نژادپرستی هستيد و نه نماينده 

آزادی "آنوقت شما ". آزادی بيان"صميمی دفاع از 
سياسِت مسلط را از آن جهت تبليغ می کنيد تا " نِ بيا

سياست طبقات حاکمه و سياست عمومی امپرياليسم را 

اين طنز ضد يهود که هيتلر ُمد کرده بود و . جا بياندازيد
در زمان تسلط نازی ها در آلمان رواج داشت، دارای 
ماهيت ضد انسانی، تحريک به قتل و آشوب بوده و 

و منتقدانه و ارشادی نداشت و  هرگز نقش روشنگرانه 
هرگز نمی خواست مشکلی را در جامعه بشری برای 

ولی . دفع قيود خرافات و آسايش و آگاهی مردم حل کند
است؟ طنزی " آزادی بيان"آيا چنين طنزی به مفهومی 

که نقش منتقد، چالش گر، ارشادی و روشنگرانه نداشته، 
بوده و به ولی در عوض مملو از تحقير ساير انسانها 

آشوب و قتل و توهين و تحقير فرا بخواند، ديگر طنز 
. نيست، فراخواندن به نقض همه ارزشهای انسانی است

توهين به مقدسات ديگران است که حتی می تواند از 

آزادی بيان . منظری مضحک و خنده دار نيز به نظر آيد
عقيده بايد به مردم ياری رساند تا مطلع شوند، به 

ا و تنگناها را ه کار دولت بپردازند، کمبودنظارت بر 
به اطالع مردم برسانند و افشاء گری نمايند تا جامعه با 

آزادی بيان . چشم باز بتواند با اراده آزاد تصميم بگيرد
حال نگاهی . آزادی توهين و دروغگوئی مستمر نيست

به کاريکاتورهای زمان هيتلر بر ضد بلشويسم و 
  :يهوديان بيفکنيد

  
يهودی به عنوان : نازی هاِت اين کاريکاتورهای زش در

جهانخوار، رباخوار به منزله حشره موذی نشان داده 
  می شود

آيا مرزی ميان توهين و فحاشی و دروغگوئی و پخش 
اکاذيب در زير لوای حمايت آزادی بيان وجود ندارد؟ و 
آيا می شود هر ادعا و ياوه گوئی را در چارچوب 

زور جا داد؟ آيا آزادی بيان بی در به " آزادی بيان"
پيکر است؟ و اگر بی در پيکر است آيا برای همه بی در 
و پيکر است و يا تنها برای از ما بهتران دژ و بارو 

ميلياردها مردم جهان " مقدسات"دارد؟ آيا در مبارزه با 
می توان بی مسئوليت و موذيانه و گزينشی برخورد کرد 

بنظر ما دقيقا .  نان برپا نمودضد مسلما" اتحاد مقدس"و 
نمی شود تصوير حضرت عيسی را . همينطور است

کشيد و وی را زنا زاده و مريم مقدس را روسپی معرفی 
نمی شود تصوير موسی را به صورت ساحر کشيد . کرد

که مارش را عصا می کند و يا به صورت يک تاجر 
يهودی رباخوار بر روی اجساد بدهکاران راه می رود؟ 

يا ترسيم چنين کاريکاتورهائی ماهيت انتقادی و آ
افشاءگرانه داشته و به رفع خرافات کمک می کنند و يا 
برعکس مومنان و معتقدان را به مقابله بر می انگيزاند 
و جبهه گيری سياسی را به جبهه گيری مذهبی تبديل می 
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  ...د و شرط آزادی های بی قي
. برخورد اشتباه به دين برای نابودی نقش دين است

يز واضح است، زيرا ريشه دين در نادانی و ندليلش ن
جهل عمومی است، و عليرغم پيشرفت عظيم دانش و 
فنآوری و پاسخگوئی به بسياری از مجهوالت جهان 
مادی، به علت انحصار دانش در دست طبقات حاکمه و 

يع جامعه، اين جهالت و تاريک رواج جهل در سطح وس
انديشی و ابهت مجهوالت، چون بهمنی عظيم به ياری 
اديان آمده و آنها را در مغزهای مردم تحت فشار و بی 

با مذهب نمی شود صرفا . پناه تقويت می کنند
ذهنيگرايانه برخورد کرد و پايه های مادی پيدايش و 

رسانه همين حکومتهای اروپائی در . رفع آنها را نديد
های گروهی خود به جای تکيه بر دستآوردهای علوم و 
 مبارزه مثبت با دين و ارتقاء سطح

 
دانش عمومی مردم، برنامه های مذهبی می گذارند و 
فيلمهای مذهبی نمايش می دهند، از معجزات پيامبران، 

سخن " ده فرمان"و " بن هور"آنهم عيسی و موسی از 
زی مردم و پخش دروغ می رانند، کار آنها شستشوی مغ

در مورد اديان مسيحی و . و مسايل ضد علمی است
آيا اين هم . يهودی خرافات و دروغ، بار مردم می کنند

است و يا آزادی در شستشوی افکار و " آزادی بيان"
  . تزريق خرافات و موهومات

بياد بياوريم که در انتهای هر سال در تعطيالت ايام تولد 
مذهبی و خرافاتی ای در رسانه مسيح چه برنامه های 

و آنوقت در . های گروهی تحويل مردم داده می شد
مورد واکنش مسلمانان به کاريکاتور دمحم در پاريس و يا 
دانمارک خود را برآشفته نشان می دهند و امری را که 
محصول سياستهای طوالنی خود آنهاست ابزاری می 

ا اين چنين طبيعت. کنند تا ملتهای ديگر را تحقير کنند
که همواره طبقاتی است " آزادی بيان"طنزی ربطی به 

  ."و طبقاتی نيز می ماند ندارد
*****  

  ..مالی جهانی امپرياليستینظام 
 تجارت جهان ـ اين امکان را در عين حال به آمريکا می

دهد که با چاپ دالر بی شمار و خريد کاال از کشورهای 
د و بيش از مقداری ديگر بيش از مقدار توليد اقتصاد خو

به اين ترتيب از سال . کند، کاال وارد کند که صادر می
 ٨تاکنون کسری تراز تجاری اين کشور به  ١٩٧١

اين نکته مهم را نيز بايد افزود . ترليون دالر رسيده است
دولت آمريکا خودسرانه برابری هر  ١٩٧١که در سال 

 دالر با يک اونس طال را ملغی اعالم کرد و در ٣۵
پشتوانه طال  واقع دالرهای شناور در سطح جهان از

بر اين دولت آمريکا جهت تأمين کسر  عالوه. ط کردقسا
 ،بودجه خود پيوسته با چاپ اوراق قرضه و فروش آنها

دالرهای مازاد بر تقاضای مبادالتی کشورها را جمع 
امروز همه انگشت اشاره شان را به . آوری می کند

ه اقتصادی  يونان، اسپانيا، سوی کشورهای بحران زد
پرتغال، قبرس، ايرلند به دليل حجم بدهی های دولتی 
شان نشانه می گيرند، ولی اين واقعيت را در بوق کرنا 

ترليون دالر يعنی  ١۶نمی دمند که دولت آمريکا امروز 

در صد توليد ناخالص ملی اش بدهکار  ١٠٠بيش از 
کان مشغول است و عليرغم اين برای پر کردن خود کما

بودجه نظامی اين . چاپ دالر و اوراق قرضه است
اين . در صد  هزينه نظامی کل جهان است ۴٠کشور 

کشور جهان در جدول رده  ٢٠رقم معادل بودجه نظامی 
هزينه پروژه جنگنده های  اف . بندی بعد از آمريکا است

، هزينه جنگها و حضور نظامی امريکا در اقصی ٣۵
از کدام منبع تأمين می شوند؟ آيا  نقاط جهان چگونه و

مثابه ارز  غير از اين است که از مزيت دالر به
  ؟مبادالتی بهره می برد

 ٢٠١٠تا  ٢٠٠٧بحران مالی بانکهای آمريکا از سال 
ميليارد دالر برای دولت اين کشور خرج ١۶٠٠قريب به 

در . برداشت که با چاپ بی رويه دالر آن را تأمين کرد
ليرغم وجود بحران های دهه های اخير با واقع آمريکا ع

چاپ بی رويه اين کاغذ سبز بی اعتبار به خريد کاالی 
اين رمز طبقه حاکمه . مجانی مبادرت ورزيده است

اين پديده در مورد انرژی فسيلی به صورت . آمريکاست
به سخن ديگر . حودنمايی می کند" پترو دالر"

را در ازاء کشورهای صادر کننده نفت اين طالی سياه 
ورق پاره ای بی پشتوانه در اختيار اين کشور قرار می 

با توجه به موقعيت تورمی دالر، بايد گفت که . دهند
ارزش ذخاير ارزی دالر بسياری از کشورها کاسته می 

اين برتری طلبی و نقشی بيمارگونه و در عين . شود
حال سود جويانه دالر است که طرح ايجاد نظام پولی 

دالر را برای ساير کشورها الزام آور کرده  جايگزين
اتحاديه پرداخت " ١٩۵٠برای اولين بار در سال . است

توسط  )European Payment Union("های اروپايی
کشورهای اروپای غربی تأسيس شد تا در تجارت ميان 
کشورهای خود به جای دالر از ارزهای اروپايی استفاده 

سالها بحث تشکيل  پس از" اتحاديه اروپا"در . شود
پی ريزی شد،  ١٩٩٢بانک مرکزی اروپا که در سال 

به شکل " بانک مرکزی اروپا" ١٩٩٨باالخره در سال 
يورو به مثابه  ١٩٩٩کنونی تأسيس شد و متعاقب آن 
از آن زمان تاکنون . پول واحد اتحاديه اروپا معين شد

در صد از ذخاير  ٣٠يورو و بانک مرکزی اروپا 
پول مشترک . خود اختصاص داده است خارجی را به

اروپا با اين اميد ايجاد شد که ارز جهانروای ديگری 
بنيان گذاران يورو آرزوی از بين . جای دالر را به گيرد

بردن سرکردگی مطلق دالر در تجارت جهانی را در 
بانک مرکزی اروپا در عمل پا جای . سر می پروراندند

با همان روش به امريکا گذارد و " فدرال رزو"پای 
چاپ بی رويه ی  يورو پرداخت و در عمل سرنوشت 

  .اين پول را با خطر جدی مواجه ساخته است
با توجه به اين واقعيت که کوشش در جهت ايجاد نظام 
مالی ديگر، نه تنها مشروعيت پيدا کرده، بلکه الزام آور 
و در عين حال در خور تحسين است؛ بسياری از 

ين که دارای ذخائر عظيم ارزی دالر کشورها از جمله چ
هستند و اوراق قرضه دولت آمريکا را خريده اند، بيم آن 
دارند که با ورشکستگی يکباره دالر دارائی های آنها 

اما همه کشورها، از ! يکشبه دود شود و به هوا رود
جمله چين، به اين امر واقف اند که عليرغم ضرورت 

ن امر يک شبه امکان پذير ايجاد نظام مالِی فراجهانی، اي
از اينرو برای فروپاشی تدريجی . نمی باشد

می بايست برنامه دراز مدت طرح " امپراطوری دالر"
در سطح جهان  ٢٠٠٨در پی بحران مالی . ريخت

بسياری از کشورها در پرداخت ارز مبادالتی در 
کمتر مالقاتی بين . تجارت بين المللی تجديد نظر کردند

دالر "ام می شود که در آن مساله سران جهان انج
در عرصه مبادالت تجارت جهانی مورد بحث و " زدائی

برخی از اين کشورها به جای . تبادل نظر قرار نگيرد
يورو و دالر در مبادالت بين المللی روش جديدی را 

 Currency Swap("پيمان پولی دو جانبه"تحت نام 
Agreement( های برگزينند که مطابق آن ارز کشور

مبدأ و مقصد معامله به جای دالر و يورو مبنا قرار می 
گيرد؛ به اين صورت که بانک های مرکزی کشورهای 
معامله کننده، مثال ژاپن و کره جنوبی هر يک حساب 
بانکی مخصوص برای کشور مورد معامله می گشايند و 
تسهيالت بانکی برای تجار در پرداخت ارز بوجود می 

  .آورند
 Currency Swap("ی دو جانبهپيمان پول"

Agreement( ) که جدول در پايان مقالهبه شرح 
  .)مراجعه نماييد تاکنون منعقد شده است

اقدام قاطعانه چين و روسيه در همين راستا مبين اين 
است که در دراز مدت از نقش و تأثير دالر، به مثابه 

آنها در پی بوجود . ذخيره ارزی برتر جهان، بکاهند
 SWIFT-Society for)" سويفت"آوردن 

worldwide interbank financial 
Telecommunication) ارتباط . "جديدی هستند

 ٢٣٩توسط  ١٩٧٣که از ماه مه " جهانی بين بانکی
بانک از پانزده کشور اروپائی و آمريکای شمالی داير 

 ١٩٧مؤسسه در  ٧٠٠٠شد، در حال حاضر بيش از 
د که از طريق اين هستن(SWIFT) کشور جهان عضو

مرکز در بلژيک هزاران مؤسسه مالی جهان روزانه 
اتحاد جماهير شوروی در . بيليون ها دالر جابجا می کنند

پيوست و پس از فروپاشی  (SWIFT) به ١٩٨٩سال 
در آن باقی ماند که در پی  ٢٠١٣آن، روسيه تا سال 

سازمان جاسوسی ( NSAماجرای جاسوسی وسيع
 صه ها از جمله در مبادالت ارزیدر همه عر) آمريکا

(SWIFT)  برمال گشت که چگونه آمريکا قادر است
اقتصاد کشورها را تحت کنترل خود درآورد و در 
صورت تحريم کشوری، حتی حساب شخصی افراد را 
مسدود سازد و حتی کشورها و يا شرکت هائی را که 
بدون توجه به تحريمها با کشور تحت تحريم معامله می 

  .به جرايم مالی محکوم کند کنند،
در نظام بانکی مبادالت  NSA تنها مساله جاسوسی

نبود که کاسه صبر روسيه و چين را (SWIFT) جهانی
انگلستان به خاطر  ٢٠١۴لبريز کرد، بلکه در سال 

 مساله اوکرائين خواستار اخراج روسيه از نظام
(SWIFT) پس از آن بود که روسيه و چين اعالم . شد

جداگانه ای را  (SWIFT) ٢٠١۵ه تا ماه مه کردند ک
روسيه حتی قبل از رسيدن تاريخ . سازمان خواهند داد

جابجائی مالی از  ٩١فوق الذکر اعالم کرد که تاکنون 
 "معامله مؤسسات مالی را با نظام  ۶٠٠

SWIFTاخيرا. انجام داده است "زينوروسی Russia 
today ٢٠١۴ اعالم کرد که چين و روسيه آخر اکتبر  

 (SWAP) با حذف دالر از مبادالت تجاری خود
ارزی را ) معامله پاياپای ارزی دو کشور مورد معامله(

اين توافق امکان تبادل کاال به . بين خود آغاز کرده اند
ميليارد دالر در سال ميان دو کشور را به  ٢۵ارزش 

با اتخاذ اين تصميم تأثير دالر در بازرگانی . آنها می دهد
. ی بين دو کشور به حداقل ممکن کاهش می يابدخارج

چين قرارداد مشابهی با مالزی و نيوزلند منعقد ساخته 
ارز رايج  ١١يوان چين با  (SWAP) هم اکنون. است

کشورهای ديگر در بازار های جهانی مبادالت تجاری 
تحليل گر ارشد ارز چين " جو انگ. "انجام می دهد

ارزی  (SWAP) خط چين هم چنين: اظهار داشته است
تاکنون که شامل  ٢٠٠٩کشور از سال  ٢٠با بيش از 

کشورهای سوئيس، برزيل، هنگ کنگ، اندونزی، کره 
چين حتی با قطر که . جنوبی می شود، منعقد کرده است

وصل است و به آمريکا عمال " پترو دالر"به نظام 
ميليارد دالری منعقد کرده  ٧/۵وابسته است، قرارداد 

يوان جای دالر را در مناسبات تجاری دو  يعنی. است
پيش بينی می شود که مناسبات . کشور گرفته است

  برابر افزايش ٣تا  ٢طريق  تجاری دو کشور از اين
             (Wahcta Market)  ٢٠٠حجم آن را   .يابد

 ٧ادامه در صفحه ...... . استزده  ميليارد يوآن تخمين
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  ...یمالی جهانی امپرياليست نظام 
 (SWAP) از جانب ديگر روسيه گرچه مطابق قرارداد

ميليارد دالر در سال با چين مبادالت مالی دارد،  ٢۵
اخيرا به انعقاد يک قرارداد فروش گاز به چين که بهای 

ميليارد دالر تخمين  ۴٠٠آن را  (OIL PRICE) نفتی
 زده است، اقدام نموده است که طبيعتا از طريق

(SWAP) اين اقدام از دو . ه خواهد شدارزی معامل
  .جهت حائز اهميت است

ـ يکم اين که روسيه از وابستگی به فروش گاز به اروپا 
  .تا حدودی وا می رهد

ـ دوم اين که با جايگزينی روبل و يوان به جای دالر، 
  .آمريکا متضرر می شود

مضافا اين که در سالهای اخير بسياری از کشورها با 
دو جانبه نقش دالر را در تجارت انعقاد قراردادهای 

مدتهاست که چين و . خارجی خود کمرنگ تر کرده اند
روسيه اکثر معامالت خود را با روبل و يوان انجام می 

ترکيه نيز به روسيه پيشنهاد داده که از روبل و . دهند
  .ليره به جای دالر استفاده شود

اين منطق اقتصادی حکم می کند که ايران که قربانی 
رگوئی و تحريمهای غير قانونی آمريکا بوده است زو

فورا دهانه اقتصاد خويش را از دست دالرهای 

و . آمريکائی که آنرا بدون حساب باال می کشند درآورد
به بازار تجارت پاياپای که ضربه مرگ بر ای 

   .بپيوندد، آمريکاست
*****  

  از کمکهای مالی سپاسگزاری
  يورو  ١٥٠مبلغ  F  .H.رفيق 

  يورو ٥٠ استراليا معادلاز  غزالهيق رف
  يورو ٥٠از فرانسه . رفيق ر 

  يورو ١٠٠رفيق کارگر از اتريش 
  .ارسال کرده اند

  

 :کره جنوبی با  :چين با
 استراليا  نيوزلند  تايلند  پاکستان  مالزی

 مالزی  اتحاديه اروپا  ازبکستان  قزاقستان  کره جنوبی

 امارات  ژاپن  برزيل  مغولستان  کانادا
 اندونزی  هند  مجارستان  اندونزی  طرق

 پاکستان  تايوان  آلبانی  ايسلند  سريالنکا
  هنگ کنگ  انگلستان  آرژانتين  سوئيس

  اوکرائين  استراليا  بالروس  ترکيه
     امارات  سنگاپور  اوروگوئه

 ´Q F*�وزWopو³!ت، ��²±°& ¯*�و، و ¯*�و، ®�
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  :می خوانيد شماره اين در

 درايران ياد داشتهايی درمورد وضعيت کارگران 

 ٦٧شهريور قتل عام زندانيان سياسی در تابستان و  بيست وهفتمين سالگرد  به مناسبت

  اند؟ چرا کمونيستها مبلغ مقاومت
 هيروشيما وناکازاکی به مناسبت هفتادمين سالگرد بمباران

 وارونه کردن تاريخ و تبرئۀ رژيم پهلوی 
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توهين به مقدسات اديان، "مستخرج از جزوه  
 "به آن) توفان(و برخورد حزب کار ايران

� �A! و ��ط و UVز � �Ç �ز�د�
�ª»�رژو� �ز�د� 

کنيد، سندی را که در زير مشاهده می 
توهين به مقدسات "مستخرج از جزوه  

) توفان(اديان، و برخورد حزب کار ايران
اين سند را حزب کار . می باشد" به آن
در برخورد به ماجرای ) توفان(ايران

ترور نويسندگان و کاريکاتوريستهای 
در وقت خود منتشر کرده "  شارلی ابدو"

در اين جزوه در عين افشاء تناقض . است
و دوگانگی اخالقی امپرياليستها، گوئيها 

برخورد صحيح کمونيستها را به مسئله 
دين بازگو نموده و نشان داده است که 
اسالم ستيزِی امپرياليسم و صهيونيسم نه 
ماهيِت مبارزه عليه خرافات و نادانی و نه 

خوِد . جنبه مبارزه با تروريسم را دارد
  ۵ادامه در صفحه      ...امپرياليستها

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

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

 .هزينه گزاف پستی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

�È�ÉوºÊ ل�§ 
 ��Ì �ÍJtuی��vw� �Î��� �Ï�� م�ÐÑ)Å(  

  جنگ ويتنام و بی ارزشی دالر
کارخانه های . تجاوز آمريکا به کره و سپس به هندوچين کمر اقتصاد آمريکا را شکست

تسليحاتی امپرياليسم آمريکا ميليارها دالر دريافت می کردند و در ازای آن سالحهائی 
ميلياردها . کرده که به بازار نيامده در ميدانهای جنگ دود شده و به هوا می رفتندتوليد 

دالر مخارج عظيم تسليحاتی و ارتش نظامی آمريکا بود که بدون شرکت در توليد، به 
اين وضعيت . عنوان مفتخور حقوقهای گزاف می گرفتند و به تورم ياری می رساندند

هزينه شده برای آنها را بر ) دالر(توليد شده و پول رابطه علمی اقتصادی ميان کاالهای
در بازار کاالی توليد شده کمتر از پول در گردش بود و اين به گرانی کاال . هم می زد

می شدند که به بازار برای مصرف عمومی نمی آمدند،  توليد یکاالهاي. منجر می شد
برای ارزش اين کاالها بلکه آنرا فورا آتش می زدند و به اين ترتيب دالرهائی که 

پرداخت می شد، به بازار سرازير گشته بدون آنکه معادل آن کاالئی در بازار وجود 
ولی مطابق قرارداد . حجم دالر افزوده می شد و ارزش آن کاهش می يافت.  داشته باشد

چنانچه طلبکاران و . آمريکا موظف بود دالر را با طال معاوضه کند" برتن وودز"
ا برای اين تعويض دالر با طال به بانکهای آمريکائی مراجعه می کردند می مردم آمريک

نظام مالی جهانی . ديدند که ذخيره طالی کافی در کار نيست تا به آنها پرداخت شود
امپرياليسم . برهم ريخته بود و دالِر بی ارزش در جهان چون شبحی سرگردان بود

و دروغگوئی با دستور نيکسون رئيس آمريکا با قلدری و تبليغات و شستشوی مغزی 
جمهور وقت آمريکا، برخالف توافقنامه های بين المللی پشتوانه طالی دالر را از دالر 
جدا اعالم کرد و از اين ببعد دالر را نمی شد با طال در بانکهای آمريکا مبادله کرد و 

ادالتی اش آنطور که ادعا کردند دالر به صورت شناور در آمد و در بازار ارزش مب
ميلياردها مردم و ممالکی که ذخاير دالر داشتند يکشبه به بحران دچار شده و . تعيين شد

امپرياليسم آمريکا بی ارزشی دالر خود را به دوش مردم جهان منتقل کرد و . فقير گشتند
همه آنها را در خسارت ناشی از جنگهای تجاوزکارانه کره و هندوچين بطور کلی سهيم 

دالرهای انبار شده به عنوان ذخاير کشورها برای مبادالت ارزی و تجارت . گردانيد
امپرياليسم آمريکا به حساب ديگران . جهانی، بيکباره ارزش خود را از دست دادند

اين وضعيت آغاز تولد . به ارمغان آورد" آسايش"و " رفاه"برای سرمايه داری خودش 
ه عراق و ليبی و ايران با توجه به اين يورو نيز بود، اين وضعيت به آنجا منجر شد ک

خطر، بخشی از نفت خود را نه به دالر، بلکه به يورو بفروشند و مرکز ثقل ذخاير 
اين وضعيت بويژه . ارزی خويش را از روی دالر بردارند که کمتر ضربه پذير باشند

ی، در شرايط کنونی که کنترل تجارت ارزی و مبادالت بين المللی ممالک عراق، ليب
ايران، سوريه و اخيرا روسيه نشان داد، لزوم يک رقيب برای يک ارز معادل جهانی 

  .را که ديگر به ابزاری برای استعمار و زورگوئی بدل شده بود الزام آور می گردانيد
  دالر به مثابه ارز مبادالت تجارت جهانی

ت و به برابر شده اس ٣۴۵در طی حيات سازمان تجارت جهانی، حجم تجارت جهانی 
همين نسبت تقاضای مبادالتی دالر افزايش يافته است به نحوی که امريکا روزانه 

  .مشغول چاپ دالر است
  ۶ادامه در صفحه         ... تقاضای روزافزون دالر ـ به مثابه ارز مبادالت
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