
 

 

 اعالمیه مطبوعاتی داراالنشای کمیته مرکزی حزب کمونیست پرتگال

  در مورد فیصله های اخیر سران دول اتحادیه اروپا .)پ. ک. ح(
_________________________________________________________________________ 

٢٠١١اکتوبر سال  ٢٨جمعھ،   

 

 تائید مسیر استثمار فزاینده ییفیصلھ ھای جلسھ شورای اروپا و اجالس سران ساحھ یورو  -١

کارگران و توده ھا، تمرکز سرمایھ و انتقال مقدار عظیم از دارایی ھای عامھ بھ انحصارات، بھ ویژه 

مانند پرتگال  یی اقتصاد ناتوان و وابستھمداخلھ نوع استعماری در کشورھای با بخش مالی، تقویت 

  .است

، مشارکت مستقیم در این نتیجھ گیری ھا شدندموجب  راه ھای کھتیجھ گیری ھای این دیدار و ن -٢

آنھا  ظرفیتمباحثات صندوق بین المللی پول و ساختارھای کھ از سرمایھ مالی نماینده گی مینمایند و 

یمی کھ در حقیقت باید توسط دولتھای کشورھای مستقل اتخاذ تصام در مانع شدن و یا مشروط ساختن

بھ منظور حفاظت منافع سکتور بانکی : اند در موارد زیر فیصلھ ھااین شوند تائید واقعی ھدف اساسی 

. حرانشکست کامل سیاست ھای قبلی و بھ اصطالح تدابیر ضد ب نامو سرمایھ بزرگ مالی تحت 

کھ براه انداختھ شده تا سود  »سکتور بانکی دوباره مالی امداد«نی برنامھ افتضاح آمیز چندین میلیو

شده از طریق فراھم آوری تسھیالت  د، ھمراه با گزینھ ھای جدید تصویبعظیم بخش مالی را ادامھ دھ

جز انتقال مستقیم و غیر در اصل چیزی دیگری نیست  برای تضمین ثبات مالی اروپا و تقویت آنھا،

ھدف آنست تا ضایعات قابل پیشبینی کھ از  .ھنگفتی از وجوه پول مردم بھ بخش بانکیمستقیم مبالغ 

 بنامو شکاف ایجاد شده توسط احتکار مالی کھ ھنوز ھم  عاید گردیدهوام ھای یونان پرداخت ناحیھ 

از بابت وام ھای کشورھای احتکاری آن مانور ھای سرمایھ مالی در شکل » آیندهوقایھ «تقویت 

  .را فراھم نماید در آینده مانند ایتالیا یمتعدد

بھ تشدید گرایشی است کھ بھ بیکاری، رکود اقتصادی،  حزب کمونیست پرتگال خواستار توجھ -٣

روندی کھ ھدف  ، ھمچنانفقر بخش ھای وسیعی از جمعیت می انجامد ولیدی ونابودی ظرفیت ت

دیگری ندارد بجز محول کردن عمدی تقصیر بحران بوجود آمده بر کارگران و مردم اروپا، کھ ھیچ 

باعث تسریع و تعمیق بھ اصطالح  این اقدامات .آن ندارند و خود قربانی آن اندبروز مسوولیتی در 



 

 

سن تقاعد، خصوصی افزایش بطور مثال دستبرد بھ حقوق کارگران، (میشوند » اصالحات ساختاری«

سازی شرکت ھای دولتی، خدمات و فعالیت ھای اجتماعی، کاھش دستمزد ھا و پروژه ھای عام 

بھ  میگردند وو بطور غیر قابل محاسبھ باعث رکود اجتماعی  اند دشوار و ظالمانھبویژه کھ ) المنفعھ

دابیر ریاضت ھای پی در اقداماتی کھ  یکجا با ت .دنمیگردمنجر مشکالت شدید اقتصادی بھ خود نوبھ 

، نعره میزنندند، بلکھ بحرانی را کھ آنھا برای حلش نصدمھ میزمردم را  زنده گینھ تنھا شرایط  ،پی

درین زمینھ دعوت بانکھای خصوصی بھ . واقعیت پرتگال اثبات این امر است. دنعمیق تر میساز

بھ ھیچ شکلی بازسازی  )م. نام دیگر یونان(در صد از ارزش تصوری وام ھای ھلنیک  ۵٠حذف 

داللت نمیکند، برخالف نشان دھنده شکست برنامھ نام  واقعی وام ھای یونان بھ نفع مردم آن کشور را

این تصمیم بھ عنوان یک وزنھ  .در آن کشور است» اقدامات ریاضت«و » پروگرام تعدیل«نھاد 

در درازای چندین سال برای قربانی بیشتر مردم یونان  ازقاضای غیر قابل قبول و نا پایدار تعادل، ت

تمام  دستبرد بھمجموع میکانیزم ھای تصمیم گیری مستقل آنھا و ھمچنان  تقریبا بوده و سلب صالحیت

ِژیک شان توسط سرمایھ ھای خارجی را معنی میدھد عرصھ ھای   .ستراتی

این تصامیم در قبال پایمال کردن از بابت کھ  خطرات جدینسبت بھ  .پ. ک .بھ عنوان پیامد، ح -٤

طرح این نشست ھا با  .ھشدار میدھدمیگردد، پرتگال  عایدحقوق اجتماعی مردم و سلب حاکمیت آنھا 

قدرت ھای  ھبریرھیئت ھای پروژه فدرالی برای اتحادیھ اروپا بھ سود منافع شوم انحصارات و 

سمستر «اقتصادی  توسعھ شیوه مدیریت :تصامیم شدیدی اتخاذ کرده اند بزرگ در موارد زیر

، کھ در آغاز بنام پلوس  –پیمان یورو ( »پلوس  –پیمان یورو «؛ تعمیق ٢٠١٢در سال » اروپایی

است کھ در آن دولتھای  ٢٠١١یاد شد، برنامھ سال  پیمان یوروو بعدھا بنام  پیمان توانایی رقابت

بھبود قدرت مالی بمنظور از اصالحات سیاسی  برخیعضو اتحادیھ اروپا تعھداتی مشخص در مورد 

اعالم تعھد کلیھ کشورھای عضو ساحھ یورو ؛ ).تکیھ بر ویکی پدیا، م. و رقابتی ھر کشور میسپارند

 دوبارهشان؛ تایید انون اساسی کسر بودجھ در قوانین ملی و یا ق دیکتاتوری مراعاتو  گنجانیدنبھ 

نظارت «مورد در  بودجھ دولت، خصوصم با سفارشات کمیسیون اروپایی در أتو یبودجھ قبلبررسی 

صندوق بین المللی پول، : ترویکھ(توسط دولتھای کھ تحت برنامھ ھای مثلث  تطبیق بودجھ بر» مستمر

انتخاب رییس مجلس سران «در مورد  قرار میگیرند،) کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپا

کھ آنھا خود باعث شده اند، اعالم یک آجندای خطرناک  فراخوان بحرانی .و بسا موارد دیگر »یورو

دستکاری معاھدات، براندازی قوانین ملی، اعمال کنترول سیاسی و اقتصادی توسط ساختارھای 

  .ی خاص اندناین ھمھ دارای معا ،ماورای ملی



 

 

نفی حق خود ارادیت، تقویت در اصل کید مینماید کھ ھرگامی بسوی فدرالیزم تأ مجددا. پ. ک. ح

در صورت ادامھ وضع در مسیر  .منافع مردم است موضع قدرت انحصارات و عقب نشینی از

، بجز حق خود ارادیت کمتر، دموکراسی کمتر، وحدت اجتماعی و اقتصادی کمتر و خطر کنونی

  .داشت نمیتوان انتظار را فزاینده جنگ چیزی دیگری

ده و آنرا خالف موضعگیری تسلیم طلبانھ دولت پرتگال در این نشست را محکوم نمو. پ. ک. ح -۵

دولت ھای قبلی را ادامھ میدھد و با تمام جنبھ ھای منفی تصامیمی  شیدولتی کھ م منافع ملی میداند،

درین نشست حزب سوسیالیست و حزب  .نموده استخویش را ابراز کھ در آنجا اتخاذ شده اند موافقت 

منافع کارگران، دھقانان، بازنشستگان، خورده مالکان و نسل جوانان نھ، از دموکرات مسیحی پرتگال 

  .دندنماینده گی کر، دالالن و سرمایھ ھای بزرگ ملی دفاع و دارھامنافع بانکاز  صرفاً بلکھ 

ما عمال شاھد فاجعھ اقتصادی و این واقعیت بخصوص حایز اھمیت است کھ درست در زمانیکھ 

اجتماعی در کشور ھستیم، زمانیکھ ما نیاز بھ اقدامات الزم برای افزایش فعالیت ھای اقتصادی و 

  .مبارزه بر ضد بیکاری داریم، این نشست برنامھ جدید ریاضت را توصیھ و پیشکش نموده است

پرتگال در خصوص بھره، پرداخت و وام ھای باالی چیزی کھ ما بھ آن نیاز داشتیم مذاکره دوباره 

تجدید تعھد  کھ در جریان است گرانھ تجاوزدر عوض دولت مجددا بھ پیمان . مقدار آن بوده است

کھ اگر رد نشود و بھ شکست مواجھ نگردد، کشور را بھ ھمان حالتی مواجھ میسازد کھ امروز  ،نمود

  .یونان بھ آن دست و گریبان است

دیکتھ شده توسط ھدف نھایی یعنی تقلیل کسر  داشتیم حذف شرایط و اھدافچیزی کھ ما بھ آن نیاز 

ولی بجای آن دولت مجددا موافقت و اطاعت کورکورانھ . بود ٢٠١٣در صد تا ختم سال  ٣بودجھ بھ 

فداکاری بیشتر اعالن نمود کھ خود احیای اقتصادی کشور را  درخواستیعنی  اصلیرا از ھدف  خود

ر کدام تردیدی در مورد ماھیت سیاستی کھ در حال حاضر مورد اجرا قرار اگ .غیر ممکن میسازد

دارد وجود داشت، کافی بود تا اولین پیامدھای این نشست را در کشور ما مشاھده کرد، یعنی افزایش 

گردیده  تضمیندر ماه ھای آینده  زیرا انتقال مقادیر عظیم منابع دولتی بھ بانکھاقیمت سھام بانک ھا، 

  .است

اتحادیھ  سند اساسیکھ در البالی  یبا در نظرداشت بحران شدید سرمایھ داری و تعمیق تناقضات -۶

را در سیاست ھای کھ ما را بھ  یرییھیچ تغ یکبار دیگر پاسخ ھای دریافت شدهبمشاھده میرسد، اروپا 

عقب و ستراتیژی واقعی  تشدیدنوید نمیدھند، بل جنبھ ھای منفی آن را سریعا  نددیحالت موجود کشان

  .دنگرایی اجتماعی و تمدن اروپا را بھ ارمغان می آور



 

 

این پرواضح است کھ روند ھمگرایی سرمایھ داری اروپایی بر اساس ھیچ اصل ھمبستگی و یا 

، نمیکند حرکتھمزیستی اقتصادی و اجتماعی استوار نیست و در سمت منافع زحمتکشان و توده ھا 

یک عدم توازن بیشتر در انکشاف، اعمال خشونت ھرچھ وسیعتر و حملھ بر برعکس باعث تحربلکھ 

، تعمیق سلطھ سرمایھ انحصاری، حاکمیت مردم و دموکراسی اجتماعی و کار، تجاوز برحقوق 

، مخصوصا آلمان و فرانسھ اروپاسرمایھ داری بزرگ باالخص سرمایھ مالی و عمدتا قدرت ھای 

  .میگردد

توسط تھاجم  اجرای کید مینماید کھ نشست حاضر یک جھش کیفی جدیدی درتأدوباره . پ. ک. ح -٧

پیامد آن تقویت قدرت اداره چیان، بھ  و(در اتحادیھ اروپاست سرمایھ ھای بزرگ و فدرالیزم 

 آنکھ در یکباالتر از  .کھ بطور روشن تشدید بحران را در قبال دارد) خصوص آلمان، میباشد

تصور کنید کھ (است » آرام کردن بازارھا«کھ گویا این اقدامات برای یده توضیح گرداعالمیھ بدبینانھ 

پر پا ، حقیقت این است کھ اتحادیھ ارو)را بمثابھ درست ترین اقدامات معرفی میدارند رفتار خویشآنھا 

سرمایھ انحصاری است و بر آتشی کھ منافع از  فرمان بردار و مصمم بھ محافظت و پا قرص

کشورھای مختلف اروپایی را نابود میکند و زنده گی را بر مردم برزخ میسازد،  نیروھای مولده در

  .پاشدروغن بیشتر می

چیزی را کھ نشست حاضر بھ نمایش گذاشت یک اروپای عقب گرا و مملو از تبعیضات اجتماعی و 

ئت ھی توسط یکو  میشودتر و نظامی  تر ، فدرالیتر اروپای کھ ھر روز نئولیبرال. اقتصادی است

تدویر  انداختن تعویقبھ (د ناز کشورھای قدرتمندی کھ تحت ھژمونی آلمان قرار دارمتشکل رھبری 

اداره  ،)اجالس شورای اروپا محض بخاطر نشست نوبتی بوندستاگ یا پارلمان آلمان اینرا ثابت کرد

جویانھ یی از نوع سلطھ مناسبات  و بر اقتصاد ھای ناتوان تری مانند پرتگال تحمیل میگردد کھ میشود

  .دوران استعمار را بوجود می آورد

ضر تھدید بھ استقالل، حاکمیت ملی و حقوق کارگران و مردم پرتگال در فیصلھ ھای نشست حا -٨

این واقعیت خواستار تشدید مبارزه در باب مقاطعھ با سیاست ھای اتحادیھ  .حتا جدی تر شده است

جناح راست دولت پرتگال سیاست یحی پرتگال و ھمچنان اروپا و احزاب سوسیالیست و دموکرات مس

. کھ پرتگال را بھ فاجعھ میکشاند ضروری میباشد انھمطابق منافع ملی، رد پیمان تجاوزگر .میباشد

آینده پرتگال را تضمین و برای د، نمای تطبیقسیاستی الزم است تا قانون اساسی کشور را رعایت و 

  .زحمتکشان و توده ھا را پی ریزی کنداز دنیای  یآن کار نماید و یک اروپای دیگر

  منږخو. و: ، برگردان از متن انگلیسی.پ. ک. برگرفتھ از سایت ح


