
  روپاکا و این آمري بینامه تجار ه توافقين علیتظاهرات مردم و
  

  

 

 ٢٠١۶ همزمان با  ن ویو در" تجارت آزاد"نامه  ه توافقي علی تظاهرات بزرگ و گسترده اروزشنبه هفدهم سپتامبر

ن اعتراضات یان ایدر جر. شد برگزارGraz، Innsbruck ، Salzburg ،Linz  ش از جملهی اتریگر شهرهاید آن در

ه اروپا با ین اتحادينامه تجارت آزاد ب  خود را نسبت به توافقیتیها آمده و نارضا ابانيهزاران نفر از مردم به خ

 هزار نفر گزارش داده اند که ٢٥ رسانه ها تعداد تظاهرکنندگان را یبرخ .کا و کانادا نشان دادندیاالت متحده آمریا

  .شتش اختصاص دایتخت اتری پایعنین یآن به شهر و  نفر١٥٠٠٠ن تعداد حدود یاز ا

  

karisplas ن،  يدر آغاز تجمع معترض. شروع شد )(  با تجمع مردم در محل کارس پالتز١٤ ساعت ن دریتظاهرات و

 به سمت پارلمان شروع شد و یمائيپ  راه١٥و سپس در ساعت   کردندی سخنرانیاسيندگان چند گروه سینما

Parlament  . مبادرت به تجمع نمودند) ( م در مقابل ساختمان مردبعد از آن

  

 CETA و   TTIP  از: " همچونی با شعار هائییو بنر هاه ي علیی شعارهای حاوییپوستر ها، در طول تظاهرات 

 ی شد که منعکس کننده خواست اصلیده می در دست تظاهرکنندگان د"!مي کنیرينامه تجارت آزاد جلوگ توافق

 با سوت زدن  شد و مردم هم در همه جای پخش می مترقی آهنگ هاییمايپ ن در طول راهيهمچن.  ت بوديجمع

  .  گذاشتندیش مینامه مزبور را به نمااعتراض خود به توافق 

  

 کردند ی که با خود حمل میا دست نوشته هائی کردند و ی که تظاهر کنندگان پخش میه هائيبر اساس اعالم

در خدمت ، االت متحده و کانادا بسته شود یون اروپا با ايسين کمي که قرار است بی ای تجاریموافقت نامه ها

نه ي است که بر همه زمی ایعوارض جانب رات ويجه اش تاثين نتي است و اولین المللي بزرگ بیمنافع شرکت ها

 .اشت خواهد گذی به ضرر مردم زحمتکش باقیی و مواد غذایست، کشاورزیط زيخصوص برمحه  بی زندگیها

ست را یط زي و محی داخلینه تنها کشاورز، د ن شویغ مينامه که تحت پوشش تجارت آزاد تبل ن دو توافقیا

 شترياز همه حقوق کارگران را ب تر  و مهمیخدمات عموم و ی اجتماعیمنی ای کند بلکه استانداردهاید میتهد

ل ی از مسایکی. ناتوان تر خواهد ساخت را از گذشته هم ی مردمیشتر به خطر خواهد انداخت و نهاد هايو ب

 ی دهد تا محصوالت کشاورزیکا امکان مین امر است که به آمریکاست این توافق نامه که کامال به نفع آمریمهم ا

ه اروپا قادر است یکه هم اکنون اتحاد ین در حاليهمچن.  به اروپا صادرکندیخود را بدون دردسر و به سادگ

 را ین امکانينامه ها چن ن توافقی ا، برقرار کند یکي اصالح شده ژنتییمحصوالت غذا ورود ی برایت هائیمحدود

 مورد یل بهداشتیه اروپا ورودش به دالیکا که تا کنون در اتحادیآمر مرغ کلر نمونه یبرا. عمال حذف خواهند کرد

کا ینامه به آمر ن توافقیا. شودن توافق نامه به بازار اروپا وارد یممکن است بر اساس ا، نگرفته است  د قراريیتا



ه آن ي علیکيورود محصوالت ژنت  ازیري جلوگی برایی اروپای کشورهایمقابل مخالفت قانون  دهد دریامکان م

  .ها را به نفع خود لغو کند  مخالف آنیت کرده و رایکشورها شکا

  

 یست بلکه تالشي تجارت آزاد نیبه معنادر واقع TTIP  شد که ید مين امر تاکیغات تظاهرکنندگان بر ايدر تبل

ن یتر  با کمیستيالی انحصارات امپریسود رساندن بهره کش  به حداکثریط الزم برایوجود آوردن شراه جهت ب

ن یق ایطر  گفتند که ازی از تظاهر کنندگان می نمونه برخیبرا . باشدی ممکن مینه ها و  استانداردهایهز

به طور مداوم نظرات خود را در  "مونسانتو"مانند   مشهوریتي چند ملیندگان شرکت های نماینامه تجار توافق

 خواهند نشاند یل خواهند کرد و خواست خود را به کرسي شرکت کننده تحمیگرکشورهایمذاکرات مربوطه به د

ن يبن توافق نامه ها رقابت یا گفتند که ی از تظاهرکنندگان مین برخيهمچن. ن تنها به نفع آن ها خواهد بودی او

  . را دامن خواهد زدیريجه خطر جنگ و درگي کند و در نتید می قدرت را تشدیبلوک ها

  

گر بر یر د باییمايپ ن راهیخود در ا ن ضمن حمل آرم سازمان با حضوریران در وی خلق ایی فدایکهاین چريفعال

ارات بزرگ  انحصیها استي شان را با سید نموده و مخالفت اصولي خود تاکیستيالیمواضع ضد امپر

ن گونه قراردادها در جهت استثمار و ی که با انعقاد ایه داری و اساسا نظام استثمارگرانه سرمایستيالیامپر

. گر اعالم نمودندیبار د،  دارد یشتر طبقه کارگر گام بر ميسرکوب هر چه ب

  

ه ی اسارت سرمایرهايزنج،  دگانی و متحد کردن همه ستمدیق اعمال قهر انقالبیطر ا ازیکه پرولتار نید ايبه ام

لم و ستم را هموار ظ از یدن به جامعه عاري راه رسی حکومت پرولترید و با برقراری خود بگشایپا  را ازیدار

  . دینما

  

  نیران در وی خلق ایی فدایکهاین چريفعال

  ٢٠١٦ سپتامبر ١٧

 


