
         بين المللي آتاك م جنبشپالتفر
 

  مالي ونهادهاي بين المللي براي كنترل دمكراتيك بازارهاجنبش
  در نشست بين المللي پاريس ۱۹۹۸دسامبر   ۱۲ و ۱۱ درتاريخ متن مصوبه

 
از حق آزاد ملل در     . ست، نابرابري هاي اجتماعي و ناامني هاي اقتصادي را در جهان قويترو گسترده تر نموده ا                   مالي جهاني شدن   

 تعين سرنوشتشان جلوگيري، نهاد هاي دمكراتيكشان را درمحاصره قرار داده و بالخره سدي در مقابل هرگونه فعاليت مستقل دولت        

ها،  در جهت رفاه همگاني گرديده و در عوض ، تامين عاليق شركت هاي چند مليتي و بازارهاي مالي از طريق منطق عملكرد                               
 . را جايگزين نموده است سوداگري ناب

دهد و   جهاني شدن با اين جابجايي ها، گرفتن حق شهروندان و نمايندگان ملت ها را در تعين سرنوشتشان، قانوني طبيعي  جلوه مي                       
 . دهند  احزاب ضد دمكراتيك هم  با تكبري مغرورانه و احساس ناتواني در مقابل شرايط موجود به آنان راي مثبت مي

زمان آن رسيده كه اين روند را متوقف ساخته و ابزاري جديد براي تنظيم و كنترل آن در صحنه ملي و اروپايي و بين                          اكنون ديگر   
 . انجام نخواهند داد فشارها اين خواسته را بدون  ما از تجربيات مي آموزيم كه دولت. المللي خلق نمود 

مضاعف براي تالشي اجتماعي  و نا اميدي سياسي را جايگزين               تواند، تهديدات    تنها وظايف عملي تعين كننده شهروندان مي        
 . وبدينوسيله تاثير گذار باشد 

  بنگاه هاي بزرگ مالي ، كشورها را بدنبال            نقل و انتقاالت دغل بازانه      سرمايه ،  بهشت هاي مالياتي و انفجار حجم          گردشآزادي  
 .  گ مالي كشانده است يك شكار بدون تعمق، براي جلب نظر موافق سرمايه گذاران بزر

گردد ، بدون     ميليارد دالر آمريكايي ، روزانه در بازارهاي بورس جهاني به اميد سود آني و فوري دست به دست مي                     ۱۰۰بيشتر از   
 . اينكه ذره اي با مناسبات واقعي محصوالت و تجارت كاال ها و خدمات اداري و سازماندهي ، رابطه داشته باشد 

ايمي و هميشگي بهره هاي سرمايه را به ضرر تقليل درآمدها ي حاصل از كار، موجب گرديده ومناسبات                          ، رشد د    جنبشاين  
 .  ناهنجاراجتماعي و فقر را در جهان گسترده تر و بيشتر نموده است 

ي ماليشان ، سياست    نتايج منفي اجتماعي اين روند در كشورهاي وابسته ، بسيار عميق تر مي باشد ، زيرا كه براي رهايي از بحران ها                      
 .را دنبال مينمايند ) بانک توسعه جهانی  ( IWFبرنامه ساختار تطابقي 

پرداخت قروض، اين كشورها را مجبور مي سازد ، کمک هاي اجتماعيشان را تا تا سر حد ممكن پايين آورده وبدينوسيله در يك                         
 .موقعيت اسف بار عقب ماندگي هميشگي باقي بمانند

 . ي  باال تر از آنچه در كشور هاي پيشرفته وجود دارد، شركت هاي ملي اين كشورها را نابود مي سازد  ضريب بهره بانك

به جهت تحقق خواسته هاي سرمايه گذاران و آماده نمودن شرايط، براي سرمايه گذاري آنان ، خصوصي سازي بدون كنترل و بي                        
هر كجا كه سيستم بازنشستگي . ي زير عالمت سئوال برده مي شود     همه جا کمک هاو خدمات اجتماع     .  حد و حصر اجرا مي گردد       

 . عمل مي كند، در آنجا شاغلين را آماده مي سازند كه مزاياي بازنشستگي خود را طبق مقررات، بازخريد نمايند 

را با خواسته   و تمامي اينها به اين جهت اجرا مي شود كه شركت هاي داخليشان قادر باشند با كسب حداكثر سود آوري خود                              
مابين نسل ها و    ( و بالخره موفق مي گردند  شهروندان را به خودداري از  همبستگي                . گسترش دامنه نفوذ جهان مالي ، تطبيق دهند         

 . ، قانع نمايند)ملت ها و خلق ها 

نبال آورده است كه       بازار كار، وضعيت دراماتيك بسيار بدي را در وضعيت استخدامي و كاري بد                   بر داشتن كنترل عمومي بر     
 سيستم امنيت هاي اجتماعي را نشانه گرفته است         بر چيدن وضعيت معيشتي وزندگي ناهنجار را گسترش ورشد بيكاري را باال برده و             

. 



 MA توسط ل هميشهسران كشورهاي  صنعتي، با بهانه رشد اقتصادي و ايجاد محل اشتغال ، تالش مي نمايند که مث

Investitionsabkommen multilaterale) ( اين پيمان به سرمايه . به امضا برسانند   را هپيمان سرمايه گذاري چند  جانب
در حال حاضر اجراي اين طرح كه . گزاران اختيار تام حقوقي اعطا نموده و دولت ها را مجبوربه انجام وظايف سنگيني نموده است 

. اعتراضات برنامه ريزي شده از طرف مخالفان، كنار گذاشته شده است به لحاظ فشار افكار عمومي و ، قرار داشتهOECDزير نظر 
 ايالت متحده آمريكا و  شركت بين تجارت آزاد  جنگ درمحدوده سازمانهاي تجارت جهاني دوباره آغاز شده اند و همزمان ولي

د و طرح هايي در سطوح قاره اي مناطق بدون قانون و قاعده تجاري بيشتري ايجاد مي گردن. هاي اروپايي  ادامه خواهد داشت 
 . ومابين قاره ها ، مانند  طرح همكاري اقتصادي مالي قاره اي بين آمريكاي شمالي و اروپا ارايه مي گردد

هنوز بسياري از بخش هاي اين ماشين عظيم اقتصادي براي توليد نابرابري هاي اجتماعي ميان شمال و جنوب جهان ، همينطور در                          
 .مي تواند حذف شوده ، قلب دنياي پيشرفت

 اغلب، اطالعات خود را در باره آلترناتيوهاي ممكن، تنهاازطريق اطالعات سانسور شده تغذيه              Fatalismus ر  طرفداران قضا و قد   
بدين طريق بنياد هاي بزرگ مالي و همينطور بنيادهاي بزرگ ارتباط جمعي ، كه دايما در حال سود بري از جهاني شدن                       . مي نمايند 

 نقل و   : " ، اشاره اي ننموده اند كه مي گويد         James TOBIN اشند ، تا كنون به پيشنهاد دارنده جايزه نوبل اقتصادي آمريكا           ميب
حال حتي اگر ماليات وضع     "    بنگاه هاي مالي در بازارهاي بورس و اوراق بها دار مي بايست شامل قوانين مالياتي گردد                    انتقاالت

 جمع آوري اين ماليات .  ميليلرد دالر ساالنه خواهد رسيد۱۰۰ بنا بر نظر مالياتي توبين به مبلغی حدود حساب شود ،% ٠۱شده بر پايه 
  مي تواند در جهت مبارزه بر عليه نابرابري اجتماعي ودر               كه مراكز مالي مستقر هستند      ، بويژه در كشورهاي صنعتي يعني جايي       

هاي فقير بكار آيد وهمچنين براي تهيه ضروريات عمومي و مواد غذايي و               خدمت تعليم و تربيت و بهداشت و سالمتي در كشور             
 در خود يك هدف روشن بدون اما و چرا خواهد داشت و براي شهروندان و                     اقدامي   يك چنين . يك توسعه مانا مصرف گردد     

د كه جهانمان را دوباره مشتركا در       دولت ها ، در هاي جديد فضاي فعاليت هاي اجتماعي را باز نموده و اين اميد را به ما خواهد دا                      
 ، را به جهانيان     اولين قدم هاي سياست بطرف تكامل     :  روشنی با اين عنوان      پيامدستهايمان بگيريم و از همه مهم تر اين كه           

 .بدهيم

ده و  با در نظر گرفتن اهداف فوق امضا كنندگان ، آمادگي خود را اعالم نمودند كه در جنبش بين المللي آتاك شركت نمو                              
آن به   اطالعات  و جمع آوري و پخش         با بدست آوردن  همكاري نمايند و بطور جمعي با هم در اين باره به بحث و گفتگوبنشينند و               

 مابين قاره هايشان براي احقاق اهداف فوق قدم           و  قاره ها   ،  و همگي با هم تصميم بگيرند كه در كشورها          رشد جنبش ياري رسانند   
 .بردارند 

 
 :معي اهداف زير را خواهند داشت آكسيون هاي ج

 
 زنجير بر دست هاي بنگاه هاي بورس و سفته بازي بين المللي بزنيم  -١

  تحريم بهشت هاي مالياتي  -٢

 از گستردگي قانون بازخريد بجاي حق بازنشستگي جلو گيري نماييم -٣

 تشويق علنيت در سرمايه گذاري در كشورهاي وابسته -٤

ي و مالي خلق نماييم كه نه حق شهروندان و نه حق توليد كنندگان مصارف عمومي         يك فضاي قانوني براي معامالت بانك      -٥
 :مثل)  كارمندان بانك ها ميتوانند در كنترل اين دستور عمل ها نقش مهمي بازي نمايند ( ، مورد تبعيض قرار بگيرد

الي در خدمت مردم و براي      درخواست رهايي از باز پرداخت قروض كشور هاي وابسته جهان سوم و استفاده از ذخاير م                  -١
اين كشورها مي   “ باز پرداخت قروض اجتماعي و اكولوژيك        ” چيزي كه بسياري    . يك توسعه پايدار در اين كشورها      

 .نامند



 
 :اهداف ما اما قبل هر چيز

 
 دمكراسي را در بخش هايي كه، جهان سرمايه مالي از شهروندان گرفته است به آنان برگردانيم -١

 ارها و تجارزسرمايه گ» حقوق« نه رها كردن استقالل دولت ها به بهانه مخالفت با هر گو -٢

 به وجود آوردن فضاي دمكراتيك در سطوح جهاني  -٣

 .تمامي اين تالش ها بر اين مدارند كه، آينده جهانمان را دوباره مشتركا در دستهايمان بگيريم  -٤
                             

 
 ناهيد جعفرپور :  گردان  بر 

 
 


