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 TTIP  و TAFTA حراج دموکراسی اروپا با 

  امريکاآزادی مطلوب 

 
در .  ايجاد می کنندامريکا اروپا و اياالت متحده ۀتجارت بدون گمرکی را ميان اتحاديۀ شما نيز حتما شنيده ايد که محدود

 محتوای قرارداد مزبور اھالی ۀ اين موضوع تا کنون در رسانه ھای مسلط بسيار اندک گزارش شده است و در بارۀبار

جو کرده و مطلع  و رناتيو بيشتر جستدر صورتی که انسان در رسانه ھای مستقل و آلت.  چيزی نمی داننداروپا تقريباً 

که صادق  برای نمايندگان ما در پارلمان ھا در صورتی.  چيست، خشمناک خواھد شدگردد که موضوع معامله واقعاً 

 ۀزيرا قرارداد مزبور در حکم حمل. بوده و وظايف خويش را جدی گيرند، می بايست زنگ خطر به صدا در آمده باشد

  . می باشد، يا به آنچه که از آن باقی مانده استمستقيم به دموکراسی ما

 Transatlantic Trade and Investmentگوھای مربوط به آنچه بدان  و  گفت امسال رسماً جوالیدر ماه 

Partnership (TTIP)می امريکا ۀ گويند که قرارداد معامالتی و سرمايه گذاری ميان اتحاديه اروپا و اياالت متحد 

تجارت ۀ  بسته شده و بدينوسيله محدود٢٠١۴ ھدف اعالم شده اينست که قرارداد مزبور تا پايان سال .باشد، آغاز گشت

  . تأسيس گرددTransatlantic Free Trade Area (TAFTA)آزاد 
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در حالی که در . محتوای تبليغات رسمی چنين است که توسط اين قرارداد استانداردھای موجود ھماھنگ خواھند گشت

. ن خواھند نمود استاندارھای مزبور چگونه باشندييين شرکت ھای فرامليتی و سرمايه گذاران بزرگ اند که تعاين ميان ا

ھماھنگی استانداردھا در عمل بی رمق کردن آنھا به سطح پائين ترين استاندارھای موجود بوده و شرکت ھای بزرگ 

رمون را در وه کلر و گوشت خوک و گاو مملو از ھ خود را يعنی مرغھای آلوده ب فراورده ھای صنايع ژنتيکامريکا

که استانداردھای مزبور رعايت نگردند، اين امر منجر به  و آنگاه در صورتی. بازار اروپا به فروش خواھند رساند

  .اقدامات محدود متقابل و يا جريمه ھای بسيار سنگين نسبت به کشورھای عھد شکن خواھد گشت

زيرا گمرک ( تجارت آزاد بيش از ھر چيز برکناری ھرگونه قيود تجارتی است ۀ محدوددر قرارداد» آزاد«مقصود از 

اين بدان معنی است که ).  اروپا در حال حاضر ھم به ميزان زيادی از ميان برداشته شده استۀ و اتحاديامريکاميان 

ق اجتماعی، استانداردھای برای سرمايه داران بزرگ، امور مزاحمی مانند حقوق کارگران، امنيت محيط کار و حقو

بازار ۀ مربوط به اغذيه و محصوالت صنعتی، اقدامات مربوط به محيط زيست وحفظ ھوای سالم،  مقررات کنترل کنند

  .آنچه زندگی مردم عادی را تسھيل می نمايد، مطرح اندۀ پول، خالصه ھم

اما از سوی .  مطلب بی اطالع بمانندمذاکرات مربوطه در پشت درھای بسته صورت می گيرند تا مردم عادی از اصل

 حق ورود به مذاکرات را دارند تا بتوانند مقاصد خويش را شرکت ھای بزرگ مستقيماً » مشاوران« تن از ۶٠٠ديگر 

  .مطرح نمايند

يک چنين قراردادی دولت ھای دخيل را حتّا تا . برای اين مخفی کاری يک دليل ساده وجود دارد«: لوری واالخۀ به گفت

در اين . اين قرارداد منطبق سازندۀ ح اداره جات محلی وادار می سازد که سياستگذاری خويش را با مقررات پيچيدسط

قرارداد در سطح ديپلماتيک قيودی قانونی تثبيت می گردند که به خواست سرمايه داران بسياری از امور بی ربط به 

مربوط به ۀ ، حدود قيد شدئیدن و اطالعات مربوط به مواد غذاقابل اطمينان بو: تجارت را نيز در بر دارند، از جمله 

 و سّمی، بھای کاالھای بھداشتی و داروجات، خدمات، حقوق مربوط به ثبت اختراعات و معادن، حقوق و ئیيمياکمواد 

  )١. (»امکانات شغلی مھاجران، مقررات مربوط به واگذاری مأموريت ھای دولتی و بسياری امور ديگر

ه ترين مورد در اين قرارداد اين است که دولت ھا و اداراتی که مواد آن را رعايت ننمايند، از جانب شرکت بی شرمان

ھای بزرگ در دادگاھی که تحت تسلط گروه کوچکی از وکالی سرمايه داران مزبور می باشند، در صورتی که دادگاه 

زيستی يا حقوق اجتماعی کاسته شده است، تشخيص دھد که از سودی که انتظار می رفت به دليل مقررات محيط 

ر از ال ميليون د۴٠٠، بيش از امريکائیتا کنون برای قراردادھای تجارِت آزاِد . محاکمه و مجازات خواھند گشت

مربوط به مواد سمی، (درآمدھای مالياتی بابت جبران خسارت به شرکت ھای بزرگی که عليه ممنوعيت ھای مربوطه 

شکايت کرده اند، پرداخت شده ) ظت از آب يا جنگلبانی و ساير مقررات مزاحم برای سرمايه دارانقوانين مربوط به حفا

ی شمالی امريکا تجارت آزاد ۀيکی از مواد ترکيبی در بنزين با استفاده از قرارداد محدودۀ از جمله توليد کنند) ٢. (است

(NAFTA)ر خسارت ديده ال ميليون د٢۵٠واد ترکيبی مزبور خاطر ممنوع نمودن مه  از دولت کانادا شکايت نمود که ب

. سرطان زای مزبور را لغو نمود و آن را بی خطر اعالم نمودۀ دولت کانادا ھم از بيم باختن دعوا، ممنوعيت ماد. است

  )٣. (ر ھم بابت جبران خسارت پرداخت کردال ميليون د١٠عالوه بر آن به شرکت مزبور 

حقوق مربوط به سرمايه گذاری نسبت به قوانين مربوط به :  شود، آنگاه قطعی است کهکه اين قرارداد بسته در صورتی

حفظ بھداشت، محيط زيست و حقوق اجتماعی اولويت خواھد يافت، ھمچنين حقوق سرمايه داران نسبت به حاکميت 

  .به سخن ديگر مابقی دمواکراسی موجود از بين خواھد رفت. دولت ھا نيز اولويت خواھند يافت

چيز ديگری که از بين خواھد : بار ديگر بايد گفت يک«: خوبی جمع بندی کرده استه ميشائيل پارنتی موضوع را ب

نمی اين مھم ترين نکته بوده و از جانب کليه اشخاِص طيِف سياسی بدان عنايت . رفت حِق داشتِن اينگونه قوانين است
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تحت لوای قراردادھای تجارت آزاد، برای سرمايه گذاری شرکت ھای بزرگ اولويت حقوقی امپرياليستی قائل . گردد

از جمله نسبت به حق داشتن محيط . گشته اند و از اين طريق حقوق آنھا نسبت به ساير حقوق در اولويت قرار گرفته اند

مِی قابل پرداخت و کمترين حق برخورداری از حقوق دموکراتيک تميز و قابل زندگی، حق برخورداری از خدماِت عمو

بدين ترتيب تحت لوای تجارت آزاد، حقوق مربوط به مالکيت شرکت ھای بزرگ بر حقوق .  اقتصادی–سياسی 

  )۴. (دموکراتيک اولويت می يابند

 ھميشگی و بی دليلی از قبيل  اورادر تجارت آزاد اتالنتيک را با تکراۀاما اصل مطلب چيست؟ در ظاھر ايجاد محدود

اما سوِد اقتصادی که در عوض پيش بينی می کنند ناچيز و قابل . رشد اقتصادی، ايجاد کار و نيز رفاه، استدالل می کنند

 ۀحسب تخمين کميسيون اتحاديه اروپا که با خوش بينی صورت گرفته و متکی بر باد ھواست ھر خانواد. اغماض است

 يورو در ماه که بالفاصله اين مبلغ ۴٢يعنی ) ۵( يورو بيشتر درآمد خواھد داشت ۵٠٠ ساالنه طور متوسطه  بئیاروپا

  ...از طريق باالرفتن قيمت ھا بلعيده خواھد شد

برای بسياری از محصوالت سرمايه داران خصوصی و خدمات . در پس اين قرارداد، عاليق ديگری نھفته است

شرکت مونسانتو ديگر محل ۀ مثال بازار محصوالت زويا و ذرِت ژن کاری شدبرای .  گشته استعمربوطه، بازار اشبا

ال اينجاست که رشِد دائمِی سود را شرکت مزبور از کجا تأمين نمايد تا بتواند ولع سھامداران خود ؤآنوقت س. رشد ندارد

اين محصوالت به فروش  از طريق بازارھای تازه ای که به سودی را که انتظارش را دارند ارضاء نمايد؟ طبيعتاً 

وجود آورد تا به تمامی نقاط ه طور دائمی امکانات سرمايه گذاری به خواھند رسيد، زيرا سرمايه می بايد برای خود ب

 زمين و نيز محيط زيست ۀاقدام مزبور برای انبوه جمعيت انسانھای کر. صورت کاال عرضه گردده جھان نفوذ کرده و ب

و ما فقط در صورتی می توانيم از اين روند جلوگيری کنيم که نسبت به فاجعه ای . سی عظيمفاجعه ای خواھد بود به مقيا

.  آگاه گرديم و نگذاريم اغوايمان کنند و با مقاومتی مصممانه و با قدرت در مقابل آن بايستيم کامالً ،که تھديدمان می کند

ات عمومی را بدانيم و با پنجه و دندان از آنھا عمومی را که ھنوز در اختيارمان ھست و قدر خدمۀ ما بايد قدر عرص

  .ھمه چيز در معرض خطر است، لذا بايد اعتراض و مبارزه نمود. دفاع نمائيم
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