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  فرح نوتاش 

                  ٢٠١۶ سپتمبر ٢۵
  

  در اروپا عليه% ٩٩مبارزات 
TTIPو  CETA  

      

 اش  را در بمباران ئی زند  و بی آبروو پا می  در منجالب شکاف در رھبری خود ھمچنان دستامريکاامپرياليسم 

جای داعش، با فعال کردن داعش درون مرزی خود وانفجار بمب در منھتن و چاقو زنی در مينه سوتا ه ارتش سوريه ب

  .با خون می شويد

مردم آراء انتخاباتی اخير .  در حالی که مردم اروپا، به نوکران او در عرصه ھای سياسی ضربۀ انکار ناپذيری زده اند

  . لمان با چرخش به نفع احزاب مردمی گواه آن استا

 با نقض حاکميت سوريه وارد آن کشور شده است و دم از آتش بس در سوريه می زند امريکاامپرياليسم دو رو و دوگانۀ 

 و ئیو قرار آتش بس می گذارد و از طرف ديگر، توسط ھواپيماھای بدون سر نشين خود کاروان کمک ھای غذا

زيرا پنتاگون و سی آی ای از دولت اوباما دستور نمی گيرند و از حاکميت . (  سازمان ملل را به آتش می کشدپزشکی

  ).  و خواھان پايان جنگ نيستند صھيونيستی فرمان می برند

) پاامريکا و اتحاديه ارو(ھا در اکثر شھر ھای اروپا عليه پيمان ھای تجاری تی تی آی پی % ٩٩ در حالی که مبارزات 

  . بشارت از توقف انعقاد اين پيمان ھای اسارت بار برای اروپا دارند) کانادا و اتحاديه اروپا ( تی آ ئیو سی 

که با دکترين نئوليبراليسم و شعار جھانی ) شرکت ھای عظيم مشترک المنافع( بانک ھا و کنسرن ھا -امپرياليست ھا

 شروع کردند،  کارخانه ھا را به جنوب، شديدترين نوع استثمار  خود را در جھان اعالن وجديد دھۀ قبل حرکت ٣شدن 

می را به جنوب و ھر چه به نام بدبختی می توان متصور شد را به ورا به جنوب، جنگ را به جنوب، زباله ھای ات

  . جنوب بردند 

 دو پيمان نامۀ ۀائ در بسط و گسترش منافع خويش و عمق بخشيدن به اھداف فراتر خود باار٢٠١٣ - ٢٠١٢در سال ھای 

  .اسارت آور، سينه به سينۀ زحمتکشان و ديگر اقشار مردم اروپا قرار گرفته اند

  .  و اين آغاز جنگ نرم برای ورود و سلطه بر اروپا است

 ، زنجيره وار در تخريب ممالک امريکافريقا که با طراحی و نظارت مستقيم و غير مستقيم اجنگ ھای خاور ميانه و 

و حال .  ميليون پناھنده در جھان، تا کنون، اروپا و ديگر ممالک را دچار مشکالت بسياری کرده است۶۵با بوده است، 
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ی وسيع و ثروتمند  کمترين امريکا دور از دسترسی پناھندگان بوده است بلکه در تقسيم پناھندگان ، امريکاکه نه تنھا  آن

  !ه  ھزار نفر در سال گذشت١٠فقط . تعداد را پذيرفته است

 ميليون به کشورھای غنی و بقيه سھم  کشور ھای اتيوپی، اردن، اوگاندا، ايران، پاکستان، ۶۵پناھندگان از آن % ١۴

موريت دکترين نئو ليبراليسم أدی غول آسای راندن مردم جھان به اعماق فقر و بدبختی، ميتراژ. ترکيه و لبنان بوده اند

  . بوده استامريکا

يگر ھمپيمانانش در جھان، خشن ترين نوع ديکتاتوری را به  دولت ھای تحت فرمان خود ديکته  و دامريکاامپرياليسم 

 ٧٠٠٠. از اين رو  بسياری از مردم جان به لب، دارو ندار خود را رھا کرده از وطن خود فرار می کنند. می کند 

  . بار استسال گذشته، گوشۀ مختصری از اين فرار مصيبت غريق در دريای مديترانه ، در يک

، تی تی آی پی و کانادا امريکا دو قرار داد تجاری دوسوی اقيانوس اطلس نئو ليبراليسم ٢٠١٣  - ٢٠١٢از سال ھای 

 ھای تجاری روسيه و چين، داين دو قرار داد در رقابت کامل با قراردا.  تی آ، به اتحاديۀ اروپا پيشنھاد شده استئیسی 

.   اروپا با روسيه استۀاز طرفی ديگر برای جلوگيری از قراردادھای ديگر اتحادي.  اروپا ھستندۀ با اتحادي۵شانگ ھای 

، عليه اين قرار دادھای نئوليبراليستی که % ٩٩حال با نزديک شدن به زمان عقد اين قرار دادھا  اعتراض مردم، 

  . شدت گرفته است،است% ١ حامی منافع ًصرفا

از اين رو برای .  ان و تحميل نوکران خود به ملل، برای غارت مدام استشاخص عمدۀ نئوليبراليسم  تسخير منابع جھ

  . تحقق آن، جنگ و جنگ ھای نيابتی ابزار خواست آنان می گردد

  . مالکيت بر ھر آنچه که در جھان آرزو کنند. شاخص مھم ديگر، خصوصی سازی جھانی است

 روپا از سه مفاد بسيار بر انگيزانندۀ اين قرار داد ملی در ایعمين اجتماأخصوصی سازی تحصيالت و آموزش، آب و ت

.   ايجاد شده اندیعھر کدام از ميدان ھای خدماتی، به دليل مبارزات ممتد زحمتکشان اروپا برای عدالت اجتما. ھاھستند

عدالت خصوصی سازی آنان مساوی با نفی تمام دستاوردھای مبارزات نسل ھا برای . مين نشده اندأو به آسانی ت

، نابود کردن عدالت % ١خصوصی سازی خدمات عمومی  در سود رسانی به . اجتماعی عموم مردم اروپا است

  . اجتماعی در اروپا است

 و امريکا ، کشاورزی و دامداری در اروپا بسيار باال و جدی تر از ئیاستاندارد محصوالت غذا. غذا و محيط زيست

 از ھورمون توسط شرکت ھای هت ھای آن سوی اطلس به لحاظ سوء استفاديمحصوالت در سوپر مارک.  کانادا است

بزرگ دامداری و مھندسی ژنتيک در کشاورزی ، برای سود بيشتر، خطر ابتال به انواع سرطان ھا ، بيماری ھای 

روپا استفاده اين بدان معنا است که در ا.  و رشد بيش از حد را ازدياد می بخشدئیقلبی، عقيم شدن ، افزايش ھمجنس گرا

ل است و تحميل محصوالت بنجل کمپانی ھای بزرگ آنسوی وطور جدی تحت کنتره از ھورمون و دستکار ژنتيک ب

اطلس به مردم اروپا، ناديده گرفتن سال ھا تحقيق و تجسس شبکه ھای علمی و تحقيقاتی اروپا و در معرض خطر قرار 

که با مھندسی ژنتيک در پی افزايش "مون سانتو" از قبيل امريکائیھمۀ اين ھا برای سود کمپانی ھای . دادن مردم است

از طرفی با واردات اين اجناس بنجل  ارزان و بی کيفيت، کارو .   بار برداشت در سال است۴ و ٣محصوالت بنجل  

  . زندگی دھقانان خرده پای اروپا متالشی خواھد شد

  .دولت ھا منتخب مردم ھستند. ابل توجه از دمکراسی رسيده است اروپا به دليل مبارزات طوالنی مردم به مرحله ای ق

 وقتی دولتی به پای انعقاد قرار دادی با بانک ھا و کنسرن ھا می رود، معنايش قبول نزول خود از حامی و منتخب 

 برای و مأمورتحميل شديدترين نوع استثمار. ھا می شود% ١ليس سر کوبگر مردم خويش در سود رسانی به ومردم به پ
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در نتيجه دمکراسی تبديل به ديکتاتوری می شود و دولت نوکر بانک ھا و کنسرن . حفظ منافع سرمايه گذاران می گردد

  . ھا می شود

 اسير در مدار بستۀ ديکتاتوری بانک ھا و کنسرن ھا، چون اعمال ديکتاتوری از طرف شورای  نگھبان امريکاجامعۀ 

و اين . ديکتاتوری عقب مانده ای است که ريشه در نژاد پرستی مشمئز کننده دارد، امريکارژيم . بر مردم ايران است

 خالی و ً دارای کله ای کامالامريکارژيم . شيوۀ تفکر آن را عاجز از درک نکات ظريفی چون انسان دوستی می کند

 اعمال اين امريکا عزم امپرياليسم. لذا قادر به درک معنای دموکراسی  نيست. شکمی بزرگ و سيری ناپذير است

  . تمام مردم جھان بايد از اروپا دفاع کنند. ديکتاتوری بر اروپا است

 ، بلکه ھمۀ امريکااو نه تنھا بر مردم . ست امريکاجاسوسی بخش اساسی وجود رژيم .  رژيمی جاسوس استامريکا

 دکان تازه ای را در انترنت برای ھر روز. مردم دنيا را  توسط ضبط مکالمات و مکاتبات انترنتی آنان زير نظر دارد

 ھدف ،س آنجا می داند و جز سلطهئي که وارد می شود مغرورانه خود را رئیھر جا. جاسوسی روی افراد باز می کند

  . ديگری را دنبال نمی کند

  .و انحصاری کردن بازار کارشان است. آنان در تجارت به دنبال ميانبری بدون حق گمرک و ماليات اند

  .مئياجازه دھيد ھمه به انعقاد اين قرار دادھا نه بگو! مسلح اند و ھمه 

  . لذا مشکالت آن نيز به بانک ھای اروپا منتقل خواھد شد.  بسيار سخت تر از اروپا استامريکاقوانين بانکداری در 

نده ، با  بيکاری شديدی لذا اروپا با تحمل اين ھمه پناھ. اين قرار دادھا در صددند مکان ھای شغلی اروپا را تسخير کنند

  چرا بايد به مسببين بدبختی ھا در جھان کمک شود؟. رو خواھد شده روب

نوازی گروه بزرگی از سازھای کوبه ای و اجرای ريتمھای تند انقالبی مبر ھم سپت١٧ در ھای وين% ٩٩در تظاھرات 

اسب بسيار بزرگ . ن و نيرو بخش بوددر تمام مسير تظاھرات، ھمراه با شعار ھای شادو شعر گونه بسيار شور آفري

 که در دستان افرادی با ماسکھای سفيد کشيده می شد ، اشاره به حقه ای ئی ، با ريسمان ھائیچوبين، سوار بر چرخ ھا

بر گرفته از داستان تاريخی اسب تروا و ورود دشمن دردرون اسب . (که از طرف امپرياليست ھا در راه است می کرد

  ).  به انھدام تروا انجاميدبه تروا داشت که

 .در اروپا عليه نئو ليبراليسم% ٩٩پيروز باد مبارزات 

  . برقرار باد خروج اروپا از ناتو

  ٢٠١۶/ ٠٩ / ٢٢جبھۀ جھانی ضد امپرياليست     قدرت زنان        

  

   

  


