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یونان، دیکتاتوري سرمایۀ مالی و  1

  مارکسیست هاي انقالبی

  آرام نوبخت

به دنبال پیروزي انتخاباتی سیریزا و رویدادهاي 

پس از آن، بحث هاي پراکنده اي با برخی رفقا در 

جریان بود که در مجموع سه محور را دربر می 

گرفت؛ نخست این ادعا بود که آن چه شاهد بوده 

» رفرمیست«زا بنا به ماهیت سیری» تسلیم«ایم نه 

آن، بلکه صرفاً یک تاکتیک » خرده بورژوایی«و 

براي خریدن وقت بوده است و به همین دلیل باید 

کنونی به رهبري سیریزا » انقالبی«از حکومت 

دفاع نمود، در نتیجه انتقادات تاکنونی به سیریزا 

چنان به بوده است و باید هم» سریع«بیش از حد 

دوم، بحثی بود که با پذیرش . ادد» فرصت«آن 

وادادگی سیریزا و خیانت به طبقۀ کارگر، این بار 

حزب کمونیست یونان را در تقابل با آن مطرح 

به ناچار خأل رهبري می کرد و به عبارت دیگر 

و در  انقالبی را در این حزب جستجو می نمود؛

نهایت این پرسش بجا مطرح شد که در شرایط 

ي انقالبی چه گزینۀ فعلی مارکسیست ها

  .مشخصی دارند

در این جا بحث ها و پاسخ هاي پراکندة پیشین 

خود را حول این سه موضوع با انسجام بیشتري 

  .مطرح می کنم

خیانت سیریزا، نتیجۀ منطقی ماهیت طبقاتی یک 

  حزب

دولت «در مورد نخست، به کار بردن لفظ 

براي اشاره به حکومت کنونی در یونان » انقالبی

خطاي فاحش است که نتایج و سردرگمی  یک

صفت . هاي خود را به دنبال خواهد داشت

، به آن معنا است که دولت کنونی »انقالبی«

محصول یک انقالب است، و در دنیاي امروز که 

به خصوص از زمان جنگ جهانی دوم به این (

مناسبات سرمایه داري خصلتی جهانی یافته و ) سو

ن دولت هاي سرمایه نقداً در هر گوشه از جها

داري مستقر شده اند، این انقالب چیزي نیست و 

با . نمی تواند باشد به جز انقالب سوسیالیستی

وقوع انقالب سوسیالیستی و تسخیر قدرت سیاسی 

به دست طبقۀ کارگر، نخستین گام، درهم 

شکستن کل ماشین دولت سرمایه داري است و 

یعنی  سپس جایگزین کردن آن با دولت انقالبی،

دیکتاتوري انقالبی پرولتاریا، به عنوان یک امر 

موقتی، براي آغاز انقالب اجتماعی و گذار به 

و حاال باید پرسید که دقیقاً . سوي سوسیالیسم

کدام یک از این ها و آن هم تحت کدام رهبري 

در یونان صورت گرفته؟ درك  ناپیدایی انقالبی

می وارونه و غیرمارکسیستی تصور می کند که 

ها را به درون بدنۀ دولت »سوسیالیست«تواند 

بورژوایی بفرستد و به این ترتیب دولت موجود را 
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با محتواي سوسیالیستی پر کند و آن را بسته به 

این درك، دقیقاً . منافع طبقۀ کارگر به کار بگیرد

بازگشت به سوسیالیسم تخیلی و تجربۀ دوبارة 

ۀ دقیقاً تجرب. است» کمون پاریس«شکست 

عظیم، ولی ناتمام و ناموفق کمون پاریس که با 

تجربۀ موفق انقالب اکتبر تکمیل شد، این درس 

را به ما می دهد که راهی جز درهم شکستن کل 

ماشین دولت بورژوایی وجود ندارد و این هم از 

مسیر قهر انقالبی و نه مبارزة مسالمت آمیز 

خالف این برداشت، راه را . پارلمانی می گذرد

اي گرایش هاي رفرمیستی و سانتریستی باز می بر

به عالوه در چنین برداشتی، تمایز مهم و . کند

ضروري بین مقولۀ دولت و مقولۀ حکومت درنظر 

گرفته نمی شود، و آن این که دولت سرمایه 

که ارگان هاي » باند مسلح«داري، به عنوان یک 

مقننه، مجریه، قضاییه، ارتش، زندان و نیروهاي 

و غیره را براي دفاع از یک اقلیت یعنی  سرکوب

بورژوازي در برابر اکثریت جامعه دارد، می تواند 

رابطۀ بین این ارگان ها را به شکل هاي مختلف 

تنظیم کند و به بیان بهتر اشکال متفاوتی از 

به این ترتیب ما در همه . حکومت را داشته باشد

هاي سرمایه داري »دولت«جاي جهان شاهد 

. »حکومت«منتها با اشکال مختلفی از هستیم، 

تردستی هایی که این تمایز را نادیده می گیرند، 

تغییر حکومت فعلی یونان با حضور 

جا می » دولت انقالبی«ها را یک »سوسیالیست«

ت رزنند و از این جا به بعد با آسودگی خاطر ضرو

این بهترین مفر . شرکت در آن را نتیجه می گیرند

فرصت طلبی است که تنها  »چپ«براي احزاب 

منتظر لحظۀ مساعد براي تشکیل یک حکومت 

ائتالفی با بورژوازي هستند و سپس چانه زنی بر 

و » کارگري«وجود یک حزب . سر تقسیم مناصب

، ولو با پایه هاي کارگري »سوسیال دمکرات«

مانند حزب کارگر برزیل، یا حزب (وسیع نسبتاً 

ی دولت را تغییر ، ماهیت بورژوای)کارگر بریتانیا

به بیان چهارمین کنگرة انترناسیونال . نمی دهد

هر حکومت «، )1922دسامبر  5(کمونیست 

بورژوایی، در عین حال یک حکومت سرمایه داري 

است، اما هر حکومت کارگري، یک حکومت 

  .»سوسیالیست و پرولتري حقیقی نیست

در یونان هر تغییر که رخ داده باشد، دولت سرمایه 

  .کماکان بر جاي خود باقی است داري

تصمیم سیریزا به تشکیل یک حکومت ائتالفی با 

نخستین رسوایی » یونانی هاي مستقل«حزب 

شمار مدافع این سیاسی براي احزاب و رهبران بی

سیریزا از همان ابتدا به واسطۀ ائتالفی . حزب بود

گراي با یک جریان به شدت ناسیونالیست و راست

حزب اصلی (» دمکراسی نوین«منشعب از حزب 

حزبی که هم . روي کار آمد) راست بورژوازي
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اجباري مهاجرین فاقد  )اخراج( خواهان دیپورت

مدارك است و هم با اعطاي حق شهروندي به 

سفت و . نسل دوم مهاجرین مخالفت می کند

سخت حامی اعتبار و نفوذ کلیساي ارتدکس یونان 

بهار «این آن بنابر. و نیروهاي مسلح است، و غیره

به » خشت اول سوسیالیسم«و » سوسیالیستی

ها، از همان ابتدا »مارکسیست«زعم برخی از 

  .عناصري از خزان را در خود داشت

 سیریزا بر مبناي وعدة اجراي یک پالتفرم ضد

ریاضت اقتصادي در فرداي پیروزي، قدرت گرفت؛ 

یعنی کارگران و اکثریت مردم یونان درست به 

بنی بر الغاي بدهی، فسخ تفاهمنامه، وعده هاي م

و الغاي ریاضیت اقتصادي  »تروئیکا«بیرون راندن 

و بهبود استانداردهاي زندگی و نظایر آن رأي 

هستند که  موارديدادند و این ها درست همان 

تمام و کمال  )2014( فوریه 20سیریزا با توافق 

  .زیرپا گذاشت

 حکومت یونان،» اصالحات«فهرست پیشنهادي 

نه فقط سرسپردگی کامل سیریزا را نشان می داد، 

طبق سند . که حملۀ مستقیم به طبقۀ کارگر بود

که (هفت صفحه اي وزیر مالیۀ یونان، واروفاکیس 

به لحاظ محتوا واقعاً می توانست از سوي وزیر 

، )مالیۀ آلمان، ولفگانگ شویبله هم نوشته شود

ز حکومت یونان تعهد کرد که تا آخرین یورو ا

بنابراین وعدة . بدهی عمومی خود را پرداخت کند

به کناري » ترین بخش از بدهیفسخ بزرگ«

  .پرتاب شد

 320کل بدهی خارجی یونان در سطح حدوداً 

درصد از تولید ناخالص  177معادل با (میلیارد یورو 

قرار دارد و حکومت باید طی ماه هاي ) داخلی

هندگان خود پیش رو، میلیاردها یورو را به اعتبارد

میلیارد یورو به صندوق  9.3بازپس دهد، از جمله 

میلیون یورو  300در ماه مارس، . بین المللی پول

به صندوق بین المللی پول پرداخت شد، منتها تا 

میلیارد یوروي دیگر هم در دستور  1.5پایان ماه، 

موعد بازپرداخت هاي اضافی بدهی به . کار است

ه بانک مرکزي اروپا نیز در میلیارد یورو ب 6.7مبلغ 

  .ماه هاي ژوئیه و اوت سر می رسد

صندوق بین المللی پول، بانک مرکزي (تروئیکا 

ها تغییر نام »نهاد«صرفاً به ) اروپا و اتحادیۀ اروپا

یافت، بدون آن که موجودیت و نظارت آن ذره اي 

حکومت یونان پذیرفت که . دستخوش تغییر شود

. اي انجام ندهد »بهیک جان«ترین اقدام کوچک

بنابراین حکومت سیریزا حتی یک قدم هم بدون 

نه می . توافق پیشین تروئیکا نمی تواند بر دارد

تواند وعده هاي خود را متحقق سازد و نه 

تفاهنامه و قوانین و سیاست هاي ریاضتی را فسخ 

  .و الغا کند
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همان طور که که استاتیس کووِالکیس، 

و کمیتۀ مرکزي اقتصاددان مارکسیست و عض

  :سیریزا نوشت

اساساً اجراي موارد اصلی برنامۀ انتخاباتی «

پیشین اعتباردهندگان  تسیریزا، مشمول موافق

مضاف . می شود، و این عمالً یعنی الغاي برنامه

بر این، شروط منفور اعتباردهندگان براي توافقات 

را به رسمیت می شناسد و از این رو موقعیت 

ا بر سر موضوع بیش از پیش مذاکراتی یونان ر

روشن است که با پذیرش چنین . تضعیف می کند

مصالحۀ "چارچوبی به عنوان یک ظاهراً 

دست و پاي دارد ، حکومت سیریزا "شرافتمندانه

  .»خودش را می بندد

که باز هم به » تفاهمنامه«در اصل (» توافق وام«

فسخ نشد، بلکه به ) اسم خودش صدا نمی شود

  . تمدید گشت) تا ژوئن( مدت چهار ماه

از سند فوق می » هزینه هاي عمومی«بخش 

مقامات یونان هزینه ها را در هر حوزة «: گوید

یعنی آموزش، دفاعی، حمل و (مخارج حکومتی 

بازنگري و ) نقل، حکومت محلی، مزایاي اجتماعی

ابزارهاي «چنین آن ها هم. »کنترل خواهند کرد

اسطۀ بازنگري صرفه جویی در هزینه ها را به و

خانه به رسمیت خواهند کامل در مخارج هر وزارت

  .»شناخت

، »اصالح نظام هاي تأمین اجتماعی«در بخش 

تداوم مدرنیزه کردن نظام «سیریزا متعهد به 

تمامی مفرها و «مقامات . می شود» بازنشستگی

که به نرخ اضافی بازنشستگی هاي  را انگیزه هایی

و ... ف خواهند کردپیش از موعد می انجامد، حذ

صندوق هاي بازنشستگی را به منظور پس انداز، 

  .»خواهند کرد تجمیع

خصوصی سازي و مدیریت دارایی «در بخش 

، سیریزا متعهد می شود »هاي عمومی

که تکمیل گردیده  را سازي هاییخصوصی«

در جایی که فرایند «به عالوه . »است، لغو نکند

این فرایند  مناقصه آغاز شده باشد، حکومت به

  .»مطابق با قانون احترام خواهد گذاشت

سرمایه گذاري را به «قرار است که این اقدامات 

بخش هاي کلیدي، جذب و دارایی هاي دولتی را 

، و مانع »به طور کارا مورد بهره برداري قرار دهد

-خصوصی. تر نشودسازي هاي بیشخصوصی

د سازي هایی که تاکنون تکمیل نگردیده اند، بای

به شرایط و درآمد «به نحوي تغییر کنند که 

پذیري را تشویق رقابت«و » بهتري دست یابند

  .»نمایند

برنامۀ «اشپیگل آنالین اخیراً نوشت که 

سازي منفور حکومت سابق که حکومت خصوصی

سیپراس متوقف کرده بود، از سر گرفته خواهد 
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به عنوان نمونه این برنامه به شرکت . »شد

شرکت متصدي فرودگاه فرانکفورت،  ،»فراپورت«

فرودگاه محلی یونان را  14امکان می دهد که 

در مورد سایر . طبق توافق پیشین تصاحب کند

ونقل از جمله بندر تسالونیکی تسهیالت مهم حمل

درصد از سهام را  49تا » فقط«هم حکومت یونان 

  .خواهد فروخت

 ،»اصالحات بازار کار«این سند اعالم می کرد که 

» محیط بهتر کسب و کار«به منظور ایجاد یک 

براي رسیدن به این هدف، حکومت عمالً . هستند

درخواست براي افزایش حداقل دستمزد را به 

عنوان یکی از وعده هاي مهم انتخاباتی خود کنار 

بندي تغییرات در حداقل حوزه و زمان«. می گذارد

دستمزد، طی مشورت با شرکاي اجتماعی و 

اروپایی و بین المللی صورت خواهد نهادهاي 

به بیان دیگر، بانک ها تصمیم خواهند . »گرفت

گرفت که آیا دستمزدها را در یونان باال ببرند یا 

خیر، آن هم پس از این که دستمزدها را براي 

درصد کاهش داده  50بسیاري از کارگران تا 

  !باشند

در عین حال سیریزا با الگوبرداري از آلمان 

افزایش سن بازنشستگی و معرفی خواهان 

در آینده تنها . سالگی است 67بازنشستگی در سن 

سال کار کرده  40کم کسانی که به مدت دست

 62اند قادر به دریافت مزایاي بازنشستگی در 

براي کسانی که پیش از موعد . سالگی خواهند بود

بازنشسته شوند، از حقوق بازنشستگی به شدت 

  .کاسته خواهد شد

یزا تا پیش از پیروزي انتخاباتی خود، وعدة سیر

و ) اخراج(بستن مراکز بازداشت مشمولین دیپورت 

منتها تقریباً . انی با مهاجرین را داده بودسبرخورد ان

هشت هفته پس از قدرت گیري این حکومت، این 

در . وعده نیز پوشالی بودن خود را نشان داده است

ي آن، گراعوض سیریزا و شریک ائتالف راست

، هم چنان به سیاست »یونانی هاي مستقل«

  .غیرانسانی مهاجرت حکومت سابق ادامه می دهد

می توان باز هم به همین ترتیب به فهرست 

هاي سیریزا در طی این مدت کوتاه » پیروزي«

همۀ این ها نشان می دهد که حکومت . ادامه داد

ي یونان، در واقع به عنوان بهترین »چپ گرا«

ي به تعویق انداختن انقالب و اجراي ابزار برا

  .خواست هاي سرمایۀ مالی عمل می کند

شاید معنادارترین تفسیر از زبان مانولیس گلزوس 

سالخورده، نمایندة سیریزا در بروکسل بیرون آمده 

در همان ماه نخست روي کار آمدن  باشد که

یک ماه سپري شده و هیچ چیز «: گفته بود سیریزا

شخصاً از مردم یونان پوزش می . صورت نگرفته
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که  به این توهم دامن زدمخواهم، چرا که من هم 

  .»سیریزا به وعده هایش عمل خواهد کرد

بنابراین این وظیفۀ مارکسیست ها نیست که در 

مقابل طبقۀ کارگر، شکست هاي استراتژیک 

چنین احزابی را به عنوان پیروزي هاي تاکتیکی 

  .جا بزنند

 خرده« جریان یک بقاتیبه لحاظ ط سیریزا

با انعکاس مطالبات و خواست  که است »بورژوایی

هاي اصلی توده هاي رادیکالیزه شدة یونان رأي 

 خصلتش علت به رهبري خرده بورژوایی اما .آورد

در  تواند می. است نوسان حال در رهبري یک

 رادیکال خط پایه هاي خود، فشار زیر شرایطی

 هم مواردي در. بردب پیش درجاتی به را ها توده

 پیشین مبارزات و گیري قدرت شیوه به متکی(

 و کند گسست امپریالیسم از تواند می  )خود

 اجرا مورد به را ها توده داري سرمایه ضد وظایف

 بورژوازي خرده رهبري نمونه براي. دهد قرار

 کوبا در کاسترو فیدل رادیکال و ناسیونالیست

 داري سرمایه و مامپریالیس از گسست این نمایانگر

 بورژوازي خرده ماهیت از نظر صرف زیرا. بود

 رهبري تواند می ها توده مبارزات منطق رهبري،

 ضد ناگزیر وارد فاز که دهد هل جلو به هم را

 رهبري به اگر رهبري این البته. شود داري سرمایه

را  کارگري در واقع دمکراسی( نشود مبدل انقالبی

 در ،)قرار ندهد به جاي دمکراسی بورژوایی

 به نهایتاً تناقضات قرار می گیرد و از مارپیچی

 گردد می باز داري سرمایه آغوش به یا و عقب

 این از است بارزي نمونۀ کوبا، کمونیست حزب(

 دیگر مورد). قرن نیم از پس عقب، به بازگشت

 ونزوئال در دورة چاوز در را رهبري نوع این

 به انتخابات قاز طری این بار که کردیم مشاهده

 ها، توده مطالبات فشار زیر اما رسید، قدرت

اقداماتی را آغاز کرد که هرچند محدود بود، ولی 

 داري و امپریالیسم سرمایه با ناگزیر آن را در تقابل

 کنترل محدود اعمال سرحد تا حتی( قرار می داد

 از مالکیت سلب و کارخانه ها برخی در کارگري

 ).غیره و امپریالیسم به وابسته بزرگ هاي شرکت

با این حال همین رهبري با وجود پیشروي 

جنبش، خود به ترمزي در برابر فراروي آن به 

 رهبري مورد در .سوي انقالب ایفاي نقش کرد

 را بورژوایی خرده رهبري این عینی شرایط سیریزا،

 با سازش راهی دو: داد قرار دوراهی سر بر نیز

 این اما. رادیکال ماتاقدا و یا انجام امپریالیسم

 راه اول، یعنی سرعت به بورژوایی خرده رهبري

 هنوز علی رغم این تسلیم،. کرد انتخاب را تسلیم

 بدیل یافتن و. دارد ادامه »پایین از مبارزه«

 از. گردد طرح دیگري شکل به تواند می کارگري

 در انقالبی هاي مارکسیست نقش این رو

 از سوي که هایی توده میان مؤثر دخالتگري
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امپریالیسم سالخی شده اند،  و یونان بورژوازي

است، و این موردي است که در  مهم فوق العاده

  .انتها به آن خواهیم رسید

  سی از بحران اتحادیۀ اروپاابحران یونان، انعک

نطفۀ آغازین اتحادیۀ اروپا از همان ابتدا با انبوهی 

در واقع این . از تناقضات و تضادها بسته شد

تالشی بود از سوي سرمایه داري براي فائق آمدن 

و غلبه بر محدودیت هاي دولت ملی، در شرایطی 

که رشد نیروهاي مولد نظیر علم، تکنولوژي و 

دهی کار نیاز به سازماندهی در مقیاس سازمان

این وظیفه که . قارة اروپا و جهان را می طلبید

 طبقۀ سرمایه دار به عهده گرفت، از همان ابتدا

تا زمانی که رونق . محکوم به شکست بود

اقتصادي وجود داشت، تمامی شکاف ها و 

تناقضات ملی به اشکال مختلف پنهان می شد، 

 2008- 2007منتها این رونق هم نهایتاً در سال 

ناگهان سقوط کرد، و تناقضات از عمق به سطح 

  .آمد

حتی ایجاد واحد پول مشترك و منطقۀ یورو در 

وهم در درون طیف چپ و جنبش ابتدا به این ت

کارگري دامن زده بود که گویا سرمایه داري قادر 

سرمایه «به حل تناقضات ملی و ظهور نوعی 

بنابراین تصور بر این . شده است» داري اروپایی

بود که فرصت هاي بیش تري براي متحد کردن 

در حالی . طبقۀ کارگر در سطح قاره به وجود آمده

بوده ایم تعمیق تخاصمات  که عمالٌ آن چه شاهد

. ملی و رشد گرایش هاي ناسیونالیستی بوده است

وجود دولت هاي  - در واقع شکاف هاي ملی

آن  صرفاً انتظار - مجزا، ارتش هاي مجزا و غیره

می کشید که در لحظۀ مناسب، یعنی در آستانۀ  را

بحران اقتصادي خود را از نو نشان دهد و چنین 

ت که تنازعات ملی به همین دلیل اس. هم شد

توأم با شکاف هاي نژادي، ظهور راست افراطی و 

غیره، در حال حاضر به مراتب بزرگ تر از زمان 

  .ایجاد منطقۀ یورو است

در اتحادیۀ اروپا که خود زیر سلطۀ تعداد معدودي 

از دولت هاي سرمایه داري بزرگ، یعنی در رأس 

 تري انگلستان و فرانسهآن آلمان و تا درجۀ کم

قرار دارد، وزن و اهمیتی که براي دولت ها و 

تر سرمایه داري تر و ضعیفاقتصادهاي کوچک

این . درنظر گرفته می شود، بسیار ناچیز است

سلطۀ قوي بر ضعیف نام مشخص خود را دارد و 

اتحادیۀ اروپا در واقع یک . آن امپریالیسم است

بلوك تجاري امپریالیستی است، با سلطۀ 

، همراه با واحد »قدرت بزرگ«ادي الیگارشی تعد

پولی که بسته به نیازهاي بانک ها، و شرکت هاي 

  .صنعتی و تجاري تعبیه شده است
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ها »نهاد«که درحال حاضر  -»تروئیکا«این که 

این چنین مصمم است که  - خطاب می شود

بار و تداوم حکومت سیریزا را به تسلیم خفت

ن ریاضت تحمیلی از سوي سه حکومت سابق آت

وادار کند، این نیست که فسخ و الغاي بدهی 

در واقع . قرار داردیونان خارج از توان و اراده اش 

مسألۀ بدهی براي کشورهاي ثروتمند اروپاي 

شمالی تنها یک موضوع کوچک محسوب می 

در بحبوحۀ جنگ سرد جدید کنونی مثالً . شود

علیه روسیه، میلیاردها یورو به حکومت اوکراین 

ی شود که نه عضو اتحادیۀ اروپا است و پرداخت م

  .نه عضو ناتو

به هیچ وجه » یونان«در واقع بستۀ نجات مالی 

بالعکس . براي نجات مردم یونان صرف نمی شود

این تمهیدات، در حکم کمک به همان 

داران بانک ها و صاحبان اعتباردهندگان، سهام

اوراق قرضه در اروپاي شمالی است که حکومت 

) و در نتیجه بدهی(را به استقراض  هاي یونان

هنگفت براي جبران درماندگی این کشور در برابر 

آلمان و سایرین در چارچوب منطقۀ یورو تطمیع 

کردند، چارچوبی که شروط آن پیش از این در 

فرانکفورت و پاریس به نفع قدرت هاي 

امپریالیسم آلمان با . امپریالیستی تعیین شده بود

ظیم و بسیار مولد خود نظیر شرکت هاي صنعتی ع

و  SAPواگن، آلیانتس، زیمنس، فوکس

BASF  با (» دویچه بانک«و بانک هایی نظیر

، کومرتس )تریلیون یورو 2.24دارایی به ارزش 

و غیره، با رقابت  KFWبانک، گروه بانکداري 

بنگاه هاي نه چندان پربازده و متوسط اروپاي 

  .جنوبی تهدید نمی شود

تا » معاهدة ماستریخت«ت آن از یورو و مقررا

، پشتیبان سلطۀ آلمان بر »پیمان ثبات و رشد«

به این ترتیب است که آلمان . منطقۀ یورو است

می تواند در بازارهاي بخش هاي جنوبی و شرقی 

اتحادیۀ اروپا ابعاد کامل و حقیقی کارایی اقتصادي 

باالتر خود را جلوه بدهد، مثالً این را می توان در 

د تجاري عظیم آلمان با سایر کشورهاي مازا

منطقه دید، درحالی که صنایع داخلی این کشورها 

نرخ تبادل . از این رقابت به شدت جا می مانند

یورو در سطحی که مناسب آلمان بوده حفظ شده 

است، درحالی که هیچ کنترلی به بانک هاي ملی 

  . تر داده نمی شوداقتصادهاي سرمایه داري کوچک

وارد منطقۀ یورو شد،  2002که یونان سال  یزمان

اد صهمین بانک ها به خوبی می دانستند که اقت

یونان حتی به ضوابط تعریف شدة معاهدة 

ماستریخت براي اقتصادهاي ملی نزدیک هم 

منتها . کل اروپا این را می دانست. نشده است

ت مشکال از حکومت هاي یونان براي این که
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ن بیایند، به استقراض بیروخود گیر گریبان ملی

سنگین دست زدند و مؤسسات وال استریت، از 

سازي جمله بانک گولدمن ساکس هم به پنهان

سطوح بدهی ناقض معاهده در یونان کمک 

زمانی که برنامۀ بستۀ نجات مالی در سال . کردند

میلیارد یورو از سوي  310آغاز شد، نقداً  2010

ص آلمان و بخش بانکداري و مالی اروپا، به خصو

. فرانسه، به حکومت یونان اعطا گردیده بود

اعتباردهندگان انتظار چندین دهه دریافت بی 

دردسر بهرة وام ها را داشتند که ناگهان بحران 

  .از راه رسید 2009-2008مالی 

میلیارد یوروي  252» تروئیکا«از آن زمان به بعد، 

منتها . دیگر به حکومت یونان قرض داده است

لغ به پرداخت حقوق یا تأمین خدمات این مب

 149.2. اجتماعی مردم یونان اختصاص نیافت

میلیارد یورو از آن صرف بازپرداخت اصل و فرع 

میلیارد یورو نیز به دلیل تجدید  34.5بدهی شد؛ 

، بابت پرداخت 2012ساختار بدهی در سال 

و . دهنگان خصوصی صرف شدبه وام» غرامت«

به نجات مالی بانک ها، از  میلیارد یورو نیز 48.2

جمله سرمایه گذاران خارجی آن ها اختصاص 

درصد این مبلغ به مخارج و  10تر از کم. یافت

در این . هزینه هاي طبیعی حکومت یونان رسید

مورد روزنامۀ فایننشال تایمز درست می گفت که 

تبدیل » شبه برده داري«یونان به یک اقتصاد 

ت اعتباردهندگان صرفاً براي منفع«شده که 

  .اداره می شود» خارجی

بار بوده به اندازة کافی فاجعه» کمک«نتایح این 

بدهی با سرعت سرسام آوري باال رفته . است

از زمان اعمال تفاهمنامه، تولید اقتصاد . است

درصد از  27. درصد سقوط کرده 28.7یونان 

کارگران بیکار هستند، رقمی که براي جوانان زیر 

 200. درصد می رسد 50ن، به بیش از سال س 25

هزار یونانی جوان کشور را در جستجوي کار در 

درصد  40مصرف عمومی . شمال ترك کرده اند

درصد از مردم  40سقوط کرده و زمستان گذشته، 

قادر به برخورداري از سیستم گرمایشی براي 

درصد زیر خط فقر زندگی  30. منازل خود نبودند

محرومیت «ز آن ها در درصد ا 11می کنند، 

نظام بهداشت و درمان . قرار دارند» مادي شدید

درصدي در هزینه هاي  40یونان به دنبال کاهش 

صورت گرفته بر روي این بخش، رو به سقوط 

میلیون یونانی، یعنی نزدیک به یک  3امروز . است

چهارم جمعیت کشور، فاقد بیمۀ بهداشت و 

و درمان سالمت و حق بهره مندي از بهداشت 

دولتی هستند، دو اتحادیۀ خدمات بهداشت و 

منتشر کردند  2014درمان آمارهایی را در سپتامبر 

کلینیک پزشکی منحل  850که نشان می داد 

 30هزار تخت بیمارستانی غیرفعال و  10شده اند؛ 

یازده . هزار مورد از مناصب کلیدي حذف شده اند
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. ه اندبیمارستان از زمان آغاز بحران تعطیل شد

شک کلینک هاي عمومی اخراج زشش هزار پ

 55بودجۀ بهداشت و سالمت روان، . شده اند

مخارج عمومی بر روي . درصد کاسته شده است

صنایع داروسازي به بیش از نصف کاهش یافته و 

قلم دارو را از  200به این ترتیب داروخانه ها 

واکسیناسیون  .انبارهاي خود کم کرده اند

بیماري هاي شایع و مهم متوقف  سراسري براي

» اچ اي وي«شده و در نتیجه نرخ هاي ویروس 

 40گیري  باال رفته و پس از گذشت به طور چشم

  . سال ماالریا نیز بازگشته است

دمکراسی، انتخابات و حکومت هاي جدید مطلقاً 

این درسی است که . هیچ تفاوتی ایجاد نمی کنند

، ایرلند، ایتالیا و قرار است به طبقۀ کارگر پرتغال

اسپانیا، سایر کشورهایی که به شکل تحقیرآمیز 

نامیده می شوند، و همین طور » PIIGS«گروه 

مجارستان، بلغارستان و دیگر کشورهاي اروپاي 

شرقی و مرکزي در داخل یا خارج از منطقۀ یورو 

  . داده شود

رسانه ها و مطبوعات امپریالیستی به کرّات این 

می کنند که هزینه ها و مخارج  دروغ را تکرار

حکومت یونان بر روي بهداشت و درمان، آموزش 

و پرورش، رفاه و خدمات اجتماعی است که به 

کامالً در صورتی که تصویر فوق، . بدهی انجامیده

  .خالف آن را نشان می دهد

حتی در این مورد ادعا می شود که بخش عمومی 

ان و هم اقتصاد یونان، هم به لحاظ تعداد کارگر

نسبت آن به تولید ناخالص داخلی، منبسط شده 

به طور » بیلد«گراي آلمانی روزنامۀ راست. است

-سیستماتیک یونانی ها را به صورت افراد مفت

کوش دهندگان سختخوري که از قبل مالیات

لش و اروپاي شمالی زندگی می کنند، یا مردم تنه

ی و کسانی که از مالیات طفره می روند، معرف

زمانی که اعطاي آخرین وام به . تصویر می کند

) آلمان پارلمان فدرال(» بوندستاگ«یونان در 

! خیر«: مشغول بررسی بود، همین روزنامه نوشت

نه به میلیاردها یوروي دیگر به یونانی هاي 

مرکز «در صورتی که طبق داده هاي . »!حریص

، یونانی طوالنی )یوروستات( »آمار اتحادیۀ اروپا

، درحالی )ساعت 44.3(ترین هفتۀ کاري را دارند 

در . ساعت است 41که همین رقم براي آلمان 

 1390طول سال متوسط ساعات کار آلمانی ها 

ساعت  2119ساعت است، در یونان این متوسط 

بنیاد ارتقاي شرایط معیشت و «به گزارش . است

 23، کارگران یونان مشمول )یوروفاند( »کار اروپا

یالت ساالنه هستند، درحالی که این رقم روز تعط

در مورد خدمات . روز است 30براي آلمانی ها 

سازمان همکاري و توسعۀ «عمومی نیز به گزارش 
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درصد از کل  7، کارکنان این بخش »اقتصادي

. تشکیل می داده اند 2011نیروي کار را در سال 

طی همین سال در آلمان و فرانسه این رقم به 

مخارج . درصد از نیروي کار بود 23و  11ترتیب 

درصد از تولید ناخالص داخلی  42عمومی یونان، 

 45را شکل می داد، درحالی که این رقم در آلمان 

  .درصد بوده است 52درصد و در فرانسه 

آور و پردازي هاي شرمبنابراین هدف از این دروغ

شیادانه این است که کارگران شمال و جنوب 

به طوري که . ي هم قرار دهنداروپا را رو به رو

کارگران آلمان، بریتانیا و فرانسه نسبت به درد و 

اي هاي خود در کشورهاي جنوب طبقهفالکت هم

اعتنا باشند، و بی) یونان، پرتغال و اسپانیا(اروپا 

بدین ترتیب مبارزه از کانال ضد سرمایه داري به 

تنازع و شکاف میان اقشار مختلف طبقۀ کارگر 

به عالوه بخش دیگري که این . ا تغییر کنداروپ

شکاف را تکمیل می کند، مقصر دانستن مهاجرین 

و پناهجویان از داخل و خارج اتحادیۀ اروپا است 

در آلمان دنبال » پگیدا«مانند هدفی که جنبش (

و همین طور تشدید یک جنگ سرد ) می کند

نوین با تحریک روسیه از طریق تمرینات نظامی 

این ها مانورهایی . اتحادیۀ اروپا در مرزهاي

  .تر شوندهستند که به سادگی می توانند جدي

ریشه هاي سیاست ریاضتی صرفاً در نئولیبرالیسم 

به عنوان دکترینی اقتصادي که نزدیک به سه 

دهه غالب بود نهفته نیست، اگرچه  نهادهایی 

نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و 

ی هنوز همان دکترین را با سازمان تجارت جهان

مشارکت تجاري و «توافق تجارت آزاد مثالً 

اجرا ) TTIP(» آتالنتیکسرمایه گذاري ترانس

بحران  بر پایۀ خود این دکترین، غلبه. می کنند

سرمایه داري و جلوگیري از سقوط نرخ سود بود، 

و تمهیداتی نظیر کاهش دستمزدها، حقوق و 

استن از هزینه هاي مزایا، افزایش ساعات کار، ک

سازي و غیره دقیقاً در جهت عمومی، خصوصی

کنندة تنزل نرخ سود تقویت گرایش هاي خنثی

  . بود که موقتاً براي سرمایه داري مفید واقع شد

ریاضت اقتصادي نیز در یک سرمایه داري رو به 

انحطاط و درگیر یک بحران تاریخی عمیق و 

دولت هاي  این بحران تمامی. طوالنی ریشه دارد

سرمایه داري را به همراه نهادهاي صنعتی، 

تجاري و مالی واداشته که وظیفۀ بهبود سودآوري 

خود را بر گردة طبقۀ کارگر در داخل و خارج 

بیاندازند؛ در چارچوب اتحادیۀ اروپا، این قدرت 

هاي امپریالیستی هستند که با سپردن بخشی از 

تر، ضعیفاین وظیفه به اقتصادهاي سرمایه داري 

واسطه به طبقۀ کارگر در بیرون ه این آن را ب
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وجود این شرایط به احیاي . منتقل می کنند

رکودهاي عمیق و رشد میلیتاریسم و جنگ 

انجامیده و خواهد انجامید، و درست همین بحران 

هاي ویرانگر و جنگ ها هستند که مجدداً به 

ممانعت از این . سرمایه داري یک فرجه می دهد

، همان وظیفه اي است که مدت هاست فرجه

  .پیش روي مارکسیست هاي انقالبی قرار دارد

  بحران رهبري انقالبی

در واقع آن چه در یونان شاهدیم، نه فقط بحران 

سرمایه داري، بلکه همین طور بحران رهبري 

انقالبی است، و پیروزي سیریزا یا امید بستن به 

  . آن، تجلی همین فقدان رهبري

ید اگر گندیدگی و اضمحالل کنونی باید پرس

سرمایه داري در یونان و جهان، انقالب و 

جایگزینی آن با نظامی دیگر را در دستور کار قرار 

نداده است، پس به راستی چه زمان دیگري باید 

راه حل سوسیالیستی را مطرح و برایش مبارزه 

  کرد؟

کار مشخصاً در تقابل با چپ رفرمیست و سازش

حفظ سرمایه داري «ال فرجه اي براي انقالب، دنب

است، یعنی ) به بیان واروفاکیس(» از شرّ خودش

زد کردن مشکالت اقتصاد سرمایه داري به شگو

، یا ایفاي نقش یک مشاور خود بورژوازي

  .اقتصادي براي سرمایه داري

مثالً واروفاکیس، وزیر مالیۀ یونان که در اعتراف 

می » مزاجمارکسیست دمدمی «نامه اش خود را 

هرچند باید با قطعیت گفت که او همان (نامد 

 ،)دمدمی مزاج است و نه به هیچ وجه مارکسیست

پرسشی که براي رادیکال ها مطرح «: می نویسد

آیا باید از این بحران : می شود این است که

سرمایه داري اروپا به عنوان فرصتی براي 

 جایگزینی آن با یک نظام بهتر استقبال کنیم؟ یا

باید نگرانش باشیم، به طوري که کارزاري را براي 

  »ایجاد ثبات سرمایه داري اروپا آغاز نماییم؟

براي من پاسخ روشن است، «: و جواب می دهد

احتمال این که بحران اروپا به زایش یک بدیل 

-بهتر در برابر سرمایه داري بیانجامد به مراتب کم

 تر از این احتمال است که بحران، نیروهاي

رفت را آزاد کند، خطرناك متمایل به پس

نیروهایی که ظرفیت ایجاد یک حمام خون را 

براي بشریت دارد، درحالی که امید را بر هر 

حرکت متمایل به پیشرفت براي نسل هاي آتی 

  .»نابود می کند

این دقیقاً همان سندروم رفرمیستی است که 

تروتسکی در مورد یکی از سوسیال دمکرات هاي 

به آن اشاره کرده بود که  1930اوایل دهۀ  نیِآلما
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آیا ما ورثۀ خوشبختی هستیم که بر «: می گفت

سر بالین سرمایه داري بیمار و محتضر انتظار می 

کشیم؟ یا پزشکانی هستیم که باید در جستجوي 

: تروتسکی می نویسد. »کمک به بهبود آن باشیم؟

ب البته همیشه این آقایان محترم دومی را انتخا«

به محض  "سوسیالیست"اما این پزشکان . کردند

آن که بهبود را عملی کرده یا دست کم مانع 

مارکسیست هاي انقالبی از هدایت طبقۀ کارگر در 

مبارزة همه جانبه براي پایان دادن به نظام شده 

باشند، از دست همین بیمار به تازگی بهبودیافته 

 ،ی افتدو حتی کتک به دنبالشان راه م ناسزاکه با 

رفرم هایی که این پزشکان خوب . فرار می کنند

امید دارند به پاس خدمتشان عملی شود، خیلی 

کنار  ،زده به عنوان مانع بهبود سریع ترشتاب

  .»گذاشته می شوند

در آغاز نخستین جنگ جهانی، این نوع فلسفۀ 

سیاسی که واروفاکیس و امثال او به تازگی از ته 

ه شان مجدداً بیرون صندوقچه هاي خاك گرفت

کشیده اند، مستقیماً به خیانت سوسیال دمکرات 

سوسیال . ها و درهم شکستن موج انقالبی انجامید

دمکرات هاي آلمان هم ادعا می کردند که 

به واسطۀ » تمدن«نخستین وظیفه، نجات 

هرچند نه به  - سرمایه داري است» نجات«

. صراحتی که واروفاکیس در مقاله اش می گوید

وسیال دمکراسی آلمان این راهکار را با رأي به س

به این اعتبارات جنگی رژیم قیصر نشان داد و 

هدف سوسیالیسم به آینده اي دور و ترتیب 

  .تر موکول گشت»مساعد«

با وجود آمادگی شرایط عینی، تقصیر به گردن 

حتی اگر هم . عدم آمادگی شرایط ذهنی می افتد

با وضعیت کنونی  که در مورد یونان(چنین باشد 

، این وظیفۀ مارکسیست ها و )چندان مصداق ندارد

که سطح آگاهی موجود را  است یک حزب انقالبی

به مرحلۀ آگاهی انقالبی و سرنگونی سرمایه داري 

برسانند، درحالی که چپ رفرمیست دقیقاً به طور 

این که آگاهی توده . وارونه سد راه آن می شود

سریع یا کند  ه حدچهاي کارگر در یونان تا 

دستخوش تغییر و تحول می شود، آن هم به طور 

 قبلاخص در شرایط عینی پیشا انقالبی موجود، از 

حتی لنین هم در آستانۀ انقالب . معلوم نیست

تردید داشت که نسل  1916روسیه در اواخر سال 

. او تا زمان دیدن انقالب سوسیالیستی زنده بماند

، خود 1917در اکتبر با این حال یک سال بعد، 

لنین در رأس نخستین انقالب سوسیالیستی 

قرار  ،ترین رویداد تاریخ بشر تاکنونجهان، بزرگ

منتها لنین و بلشویک ها ضمن تدوین . گرفت

چشم اندازهاي آتی سوسیالیسم، به طور خستگی 

ناپذیري مشغول تدارك و بسیج نیروهاي طبقۀ 

طبقۀ کارگر از طریق حزب بلشویک بودند تا 
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کارگر قادر به گرفتن ابتکارعمل و تسخیر قدرت 

طبقۀ کارگر یونان هم می توانست و . سیاسی باشد

می تواند چنین فرایند مشابهی را براي اروپا آغاز 

کند، منتها به شرط برخورداري از یک حزب 

رهبري کنندة انقالبی، حزبی که در خأل آن 

  .همواره دچار شکست شده است

از سوسیال دمکرات هاي آلمان در عوض چشم اند

و کسانی که جا پاي آن ها گذاشته اند، آنان را به 

جستجوي نجات سرمایه داري با ورود به درون 

زمانی که انقالب . دولت هاي سرمایه داري کشاند

آغاز شد، همین افراد علناً از  1918آلمان در سال 

وقتی این احزاب . احزاب سرمایه داري دفاع کردند

بار شدند، این بار از طریق حکومت هایی بی اعت

که در آن اکثریت را داشتند به دفاع از سرمایه 

به این ترتیب بود که آن ها به . داري برخاستند

عنوان مهم ترین مانع حکومتی در برابر قدرت 

رزا . گیري طبقۀ کارگر ایفاي نقش کردند

لوکزامبورگ از سوي دیگر انتخاب نهایی را پیش 

ارگر و بشریت قرار داد و آن عبارت روي طبقۀ ک

  .»یا سوسیالیسم، یا بربریت«بود از 

انقالب : صحت این رویکرد او تماماً به اثبات رسید

شکست خورد؛ فرصت هاي  1923تا  1918

به دنبال نقش  1933تا  1929انقالبی سال هاي 

خائنانۀ رهبران احزاب کارگري توده اي، سوسیال 

ی که از ایجاد جبهۀ دمکرات ها و حزب کمونیست

واحد کارگري در برابر نازي ها سر باز زد، از دست 

قدرت گیري : پیامد این رویدادها روشن بود. رفت

هیتلر و متعاقباً ویرانی قدرت سازمان یافتۀ طبقۀ 

کارگر، که به دورة ترس و وحشت جنگ جهانی 

بنابراین این . دوم با میلیون ها قربانی انجامید

حمام «ي بحران زده بود که به حفظ سرمایه دار

  .انجامید» خون

البته امروز در جایی مانند یونان یا حتی اروپا به 

سوسیالیسم یا «طور کلی ما با چشم انداز فوري 

رو به رو نیستیم، اما عناصري کافی از  »بربریت

بربریت در درون یونان وجود دارد؛ از فالکت و 

روه تلفات انسانی که شرح آن رفت تا ظهور گ

. و غیره »طلوع طالیی«هاي فاشیستی مانند 

منتها مادام که تعیین تکلیف نهایی با دولت 

سرمایه داري به واسطۀ انقالب صورت نگیرد، این 

عناصر به راحتی می تواند در طول زمان به 

سوسیالیسم «واقعیت غالب تبدیل و به چشم انداز 

تجربۀ تاریخی و . تر شودنزدیک »یا بربریت

 سوسیال دمکراسی نشان داده است که معاصر

نمی تواند از این فرایند  سوسیال دمکراسی

سوسیال دمکراسی حتی قادر به . جلوگیري کند

انجام یک مورد رفرم اساسی و ماندگار در درون 

حتی . سرمایه داري بحران زده و بیمار اروپا نیست

رفرم هاي قابل توجه و بادوام هم تنها به عنوان 
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مبارزات رادیکال و حتی انقالبی  محصول فرعی

ظهور گروه هاي فاشیستی، . قابل تحقق هستند

محصول جانبی بحران سرمایه داري است، 

بنابراین به جاي مبارزه با پیامد جانبی یک بحران، 

  آن مبارزه کرد؟ و ریشۀ چرا نباید با اصل

حکومت سیریزا بر مبناي وعده هایی که مطالبات 

روي کار آمد؛ تحقق هر  ،وداکثریت جامعۀ یونان ب

سرمایه داري یک از این مطالبات مستلزم تقابل با 

قدرت هاي امپریالیستی است، و این موردي و 

سیریزا تا حد امکان در رهبري غالب است که 

وادادگی سیریزا . صدد دوري از آن بوده و هست

، به فرایند ریزش »شرکا«ها و »نهاد«در برابر 

بخشد و در صورت نبود پایه هاي آن شتاب می 

یک آلترناتیو رادیکال انقالبی، بخشی از این 

ریزش به سود راست افراطی و گرایش هاي شبه 

فاشیست هاي یونان امروز . فاشیستی خواهد بود

نه فقط به لمپن پرولتاریا، بلکه به خرده بورژوازي، 

ف و مشاغل خُرد که در طول بحران رَصاحبان ح

که خشم خود را به سوي نابود شدند، بیکارانی 

طبقۀ کارگر، چپ، مهاجرین و پناهجویان نشانه 

، »طلوع طالیی«در واقع . رفته اند، رو کرده اند

طبقۀ . درماندگی و استیصال اجتماعی است حزبِ

دگرگونی و  کارگر درست در چنین شرایط به حزبِ

منتها دقیقاً گروه ها . جامعه نیاز دارد یتحول انقالب

، با دور زدن همین »کمونیست« یا گرایش هاي

وظیفۀ اساسی که تعیین کنندة هویت آن ها است، 

وارد حکومت هاي ائتالفی بورژوایی می شوند تا 

رفرم ایجاد کنند؛ آن هم در وضعیتی که از باال 

شرایط عینی و ذهنی موجود به مراتب جلوتر از 

رفرم هاي مدنظر آن هاست، و بنابراین رفرم هاي 

اقعیت امر نقش ترمز در برابر فرایند از باال در و

  .انقالبی را دارد

البته حمایت یا شرکت کمونیست ها در حکومت 

هایی نظیر سیریزا، یک بار و براي همیشه رد 

همان سند کنگرة چهارم . نگردیده است

انترناسیونال کمونیست که در ابتداي مطلب اشاره 

  :شد، توضیح می دهد که

ر کنار آن دسته از کمونیست ها آماده اند د«

کارگرانی که هنوز به ضرورت دیکتاتوري پرولتاریا 

از همین رو کمونیست ها . نرسیده اند کار کنند

آماده اند که در شرایط معین و با ضمانت هاي 

معین از یک حکومت کارگري غیر کمونیستی 

با این حال کمونیست ها هنوز هم . حمایت کنند

ند که حکومت آشکارا به توده ها اعالم خواه

کارگري بدون یک مبارزة انقالبی علیه بورژوازي 

  ».نه متحقق می شود و نه حفظ می گردد

می ، مشروط به موارد زیر »حمایت«منتها این 

  :شود
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کمونیست هاي شرکت کننده در چنین  - 1«

ترین چنان تحت سفت و سختحکومتی، هم

  .نظارت حزب خود باقی می مانند

کننده در یک چنین کمونیست هاي شرکت  - 2

ترین تماس با حکومت کارگري باید در نزدیک

  .سازمان هاي انقالبی توده ها باشند

حزب کمونیست از حقّ بی قید و شرط حفظ  - 3

هویت خود و استقالل کامل براي آژیتاسیون 

  ».برخوردار است

بنابراین براي هر گونه حمایت، شرکت و 

درستی دخالتگري کمونیست ها از این طریق، به 

شرط وجود یک حزب انقالبی کمونیست، مفروض 

در غیر این صورت معلوم نیست چه کسانی . است

می خواهند در درون یک چنین » ما«تحت عنوان 

حکومتی شرکت یا از آن حمایت کنند؟ اصوالً 

دیده خواهد » ما«چگونه در چنین حکومتی این 

؟ ، تا چه رسد به این که تأثیري هم داشته باشدشد

چه تضمینی وجود دارد به راحتی در چنین و 

حکومتی حل نشود و بتواند استقالل خود را حفظ 

» شرایط معین«بنابراین حتی حمایت نیز در  کند؟

، نیازمند یک حزب »با ضمانت هاي معین«و 

کمونیست انقالبی است که ظاهراً احزاب بی در و 

پیکر و بحران زدة کنونی در نهایت تواضع چنین 

  .اي خود قائل شده اندنقشی بر

  حزب کمونیست یونان

بی اعتباري کنونی حزب کمونیست یونان، ریشه 

در زیگزاگ ها و نقش تاریخی آن در شکست 

در واقع بی اعتباري کنونی این . انقالب یونان دارد

حزب، انعکاسی از بی اعتباري استالینیسم در 

  .سطح جنبش کارگري بین المللی است

ان شاهد وضعیت اعتالي ، یون1944در پاییز 

یعنی از یک سو . انقالبی و قدرت دوگانه بود

شوراهاي مردمی و ارتش هاي پرشمار پارتیزانی 

بود که اکثر قسمت هاي کشور را تحت کنترل 

خود داشت، و از سوي دیگر یک حکومت 

بورژوایی مورد حمایت امپریالیسم بریتانیا که تکیۀ 

ران سابق اصلی اش بر ارتشی متشکل از سازشکا

  .بود

اشتباهات رهبري حزب کمونیست یونان در ارائۀ 

انداز، تاکتیک ها و روش ها طی این تحلیل، چشم

چون و چرا، و دوره، که خود نتیجۀ دنباله روي بی

واو به واو از سیاست استالین بود، به اندازة کافی 

، 1944در اکتبر . مهیب بودن خود را نشان داد

سازمان » ملی بخش اییجبهۀ ره«مردمی که در 

. شان داشتندیافته بودند، عمالً قدرت را در دست

بخش اعظم کشور تحت کنترل میلیشیا و 

اما با وجود این توازن قوا به . شوراهاي مردمی بود

سود طبقۀ کارگر و نیروهاي مبارز، رهبري حزب 
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کمونیست یونان آگاهانه تصمیم به عدم تسخیر 

ن به حکومت قدرت سیاسی و در عوض پیوست

بورژوایی وقت گرفت، آن هم حکومتی که خود 

در واقع با همین . زیر سایۀ حسن توجه بریتانیا بود

عقب نشینی از تسخیر قدرت سیاسی، یک وقت 

تنفس عالی به امپریالیسم بریتانیا و پادوهاي 

یونانی آن براي تقویت و تثبیت جایگاه خود در ماه 

وقتی آلمانی . داعطا ش 1944هاي اکتبر و نوامبر 

ها از تسالونیکی بیرون رفتند، حزب کمونیست 

بخش مردم یونان به یونان مانع ورود ارتش آزادي

شهر شد و دروازه هاي شهر را به سوي بریتانیا باز 

هرچند تعدادي از یگان هاي پارتیزان از (گذاشت 

دستورات حزب سرپیچی کردند و وارد شهر 

ونان حضور در آتن، حزب کمونیست ی). شدند

نظامی نسبتاً کوچکی داشت، درحالی که بیش از 

هزار نفر از مبارزان آن در بیرون از پایتخت  50

تزلزل و زیگزاگ هاي . اسکان داده شده بودند

حزب کمونیست یونان در آن لحظۀ تعیین کننده، 

  .راه را به سوي دیکتاتوري فاشیستی هموار کرد

طبقاتی به در شرایط اعتالي انقالبی، تضادهاي 

وجود قدرت دوگانه، . نقطۀ اوج خود می رسد

حالتی است که حکومت بورژوایی در نهایت ضعف 

و استیصال و فاقد ارادة طبقاتی براي اعمال قدرت 

همچون گذشته است، هرچند که ماشین دولتی به 

در . طور کامل از بین نرفته و جان سختی می کند

و  مقابل، قدرت واقعی در دست طبقۀ کارگر

تثبیت  را اکثریت جامعه است، منتها هنوز آن

بندي نمی این خأل قدرت و قطب. نکرده است

تواند به شکل نامحدود ادامه پیدا کند، نتیجۀ امر 

یا باید تعیین تکلیف نهایی طبقۀ کارگر با ماشین 

دولت بورژوایی و سپس استقرار دولت خود باشد، 

 یا درهم شکسته شدن خود جنبش و تثبیت یک

. رژیم بورژوایی به مراتب استبدادي تر از گذشته

طبقۀ حاکم در چنین شرایطی آماده است که از هر 

وسیلۀ ممکن براي چسبیدن به قدرت استفاده کند 

کم و کاست و خشن انقالب یکی که سرکوب بی

در  ، هیتلردر ایتالیا ظهور موسولینی. از آن هاست

شرایطی محصول چنین  در اسپانیا و فرانکو آلمان

فاشیسم، در حکم «به قول تروتسکی . است

مجازاتی است براي کارگران در زمانی که از 

  . »کسب قدرت عاجز می مانند

در یک چنین شرایطی، سازش طبقاتی، مجوز 

بندي هاي تازه و تقویت نیروهاي براي گروه

ارتجاعی را صادر می کند، به آن ها جان دوباره 

ا براي روي کار آمدن می بخشد و بنابراین زمینه ر

ضد انقالب و عقب راندن جنبش انقالبی مهیا می 

  .سازد

این درست همان نقشی بود که رهبري حزب 

وضعیت . ایفا کرد 1944کمونیست یونان در سال 
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شماري را به این رهبري، موارد تاریخی مشابه بی

یاد می آورد، مثالً رویکرد منشویک ها و سوسیال 

ان انقالب روسیه که رولوسیونرها در جری

کورنلیوف و سفیدها دست پروردة آن بودند؛ 

 1920-1919سوسیالیست هاي ایتالیا که انقالب 

را از ریل اصلی خود خارج کردند و همین امر 

نیروي تعیین کننده اي به فاشیست هاي 

کمونیست » اتحاد دمکراتیک«موسولینی داد؛ 

هاي چین با کومینتانگ ضمن حمایت مسکو در 

که نهایتاً چیانگ کاي  1927- 1925ل هاي سا

چک، به محض تشخص قدرت کافی، آن را به 

خاك و خون کشید؛ یا موضع جبهۀ خلق در طول 

، فضاي وسیعی 1936انقالب اسپانیا که در بهار 

به ژنرال هاي ضد انقالبی براي توطئۀ کودتا 

بخشید و بعد از خیزش فاشیستی ماه ژوئیه، به 

انشقاق و یأس توده هاي  طور سیستماتیک به

مردم منجر شد و وقت تنفسی براي خرابکاران و 

  .شکست طلبان ایجاد کرد

بار رهبري حزب کمونیست یونان خط مشی خفت

، 1945در فوریۀ . به پایان نرسید 1944در پاییز 

، »اوارکیز«رهبري با امضاي معاهدة خیانتکارانۀ 

در مقابل همان کسانی که مشغول سالخی جنبش 

در همان حال که ترور . بودند، زانو زد و تسلیم شد

وقفه ادامه می یافت و شبه نظامیان سفید بی

فاشیست مجدداً خود را سازمان می دادند، حزب 

کمونیست یونان چندین انبار مخفی سالح را 

خلع سالح یک . تقدیم حکومت بورژوازي کرد

جانبۀ میلیشیاهاي موجود، یک اقدام خیانتکارانه 

که دست ارتجاع را باز گذاشت و توده هاي بود 

بیش از . مردم را در برابر حمالت بی دفاع رها کرد

یک سال جنبش در حالت انفعال سالخی می شد 

تا نهایتاً تصمیم به فرار به کوه ها مجدداً در مارس 

در این بین کادرها و مبارزین . گرفته شد 1946

  .داصلی جان خود را در سرکوب ها از دست دادن

اما دلیل این حماقت رهبري حزب کمونیست 

یونان چه بود؟ طی دورة جنگ داخلی، حزب تحت 

رهبري نیکوس زاکاریادیس قرار داشت که هرچند 

فرد سازمانده ماهري بود، اما تمام و کمال زیر 

نفوذ استالین قرار داشت و خط او را دنبال می 

او در دورة اشغال نازي ها، در اردوگاه کار . کرد

به  1945اجباري داخائو زندانی شده بود، اما در مه 

یونان بازگشت، و رهبري را از گیورگوس 

  .سیانتوس قبضه کرد

رهبري حزب کمونیست یونان تمام آموزش هاي 

زیر سیطرة استالینیسم  سیاسی خود را از کمینترنِ

آموخته بود و در همین جا بود که وفاداري و 

در این . دتعصب نسبت به مسکو تزریق می ش

مقطع، تئوري فاجعه بار انقالب دومرحله اي به 

تی در پوست و اعنوان تئوري اخص سازش طبق
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به طور کلی رهبري . استخوان کمینترن رفته بود

ترین تالش الزم را براي حزب کمونیست کم

آموزش کافی تئوري هاي پایه اي مارکسیسم 

تا اواخر سال . انقالبی به کادرهاي خود کرده بود

هنوز هیچ ترجمۀ یونانی از کتاب کاپیتال  1927

جاي (مارکس یا آثار لنین صورت نگرفته بود 

تعجب ندارد که بسیاري از آثار کالسیک تنها به 

رژیم ). دست تروتسکیست هاي یونانی ترجمه شد

بر پیروي کورکورانه از  با اتکادرونی حزب 

  .رهبري، هر گونه بحث و نقد را خفه می کرد

 که اشاره شد، باید به یاد داشت که همان طور

ماهیت حزب کمونیست کنونی یونان بی ارتباط با 

نیست،  1940اشتباهات تاریخی عظیم آن در دهۀ 

اشتباهاتی که تنها با اتخاذ رویکرد غیرانتقادي و 

ط درونی سفت و سخت نادیده اتحمیل انضب

جالب است که با رویدادها و . گرفته شده است

ر یونان، رهبري حزب کمونیست تحوالت اخیر د

یونان مشغول ارزیابی مجدد برخی از عقاید 

مثالً . گذشته و درجه اي انتقاد از خود بوده است

چندي پیش علناً تئوري استالینیستی انقالب دو 

مرحله اي را رد کرد که تغییر و تحولی مهم، 

هرچند دیرهنگام، براي حزب کمونیست کنونی 

  .یونان به شمار می رود

هر تقصیري هم که متوجه رهبري حزب 

کمونیست یونان باشد، این استالین و باند او در 

مسکو بودند که عروسک گردان صحنه به شمار 

می رفتند و به این اعتبار حقیقتاً مسئول بروز 

تعصبات و سطح ناکافی تئوریک . فاجعه بودند

براي کمونیست هاي یونان، خود وابسته و مرتبط 

ي همیشگی مسکو بر مبناي به زیگزاگ ها

. بروکراسی حاکم شوروي بود دائم التغییرنیازهاي 

گاه به بروز همین زیگزاگ هاي گاه و بی

سردرگمی، گزینش از درون صفوف حزب از 

طریق حذف منتقدترین عناصر، و اطاعت بی چون 

این چرخش هاي کامل همراه شد . و چرا انجامید

در . ي درونیکادرها و تسویه ها» باز آموزي«با 

کادر اصلی حزب که به روسیه  33، 1931سال 

. فراخوانده شده بودند، در مسکو اعدام گردیدند

: این بود 1930تراژدي جنبش کمونیستی در دهۀ 

جنبش از متعهدترین، جسورترین و الیق ترین 

مردان و زنان مبارز تشکیل می شد، اما در خدمت 

درت یک بروکراسی در شوروي قرار داشت که ق

و سیاسی را از شورهاي کارگري غصب کرده 

منابع خود را به جاي منافع جنبش کارگري و 

  .کمونیستی جهانی قرار داده بود

با این حال جنایات استالین در یونان بسیار فراتر از 

کنترل بی حد و حصر او بر جنبش کمونیستی می 

، حزب کمونیست 1944در بهار و تابستان . رود
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تراضات و فشارهایی از درون براي یونان شاهد اع

اتخاذ یک خط مشی تند نسبت به سیاستمداران 

با این . بریتانیا و قاهره و دفاع از تسخیر قدرت بود

وجود در تابستان، یک هیئت نظامی از طرف 

شوروي توانست از طریق بلغارستان با حزب 

همکاري متقابل داشته باشد و رهبري را به تعدیل 

ال بریتانیا و امضاي توافقنامۀ موضع خود در قب

در . با سیاستمداران بورژوازي وادار کند» کاسرتا«

این معاهده، پذیرفتند که پاپاندرو را تأیید و ارتش 

 بخشی مردم یونان را مطیع ژنرالآزادي

هضم این چرخش . نمایند ،اسکوبی بریتانیایی،

دشوار بود و ژنرال پاپوف از طرف شوروي باید 

ن چرخش در برابر رهبري ارتش شخصاً از ای

از آن زمان . بخش مردم یونان دفاع می کردآزادي

به بعد مسکو می توانست در هر زمان به توصیۀ 

، 1945در تابستان  .سازش و مماشات ادامه دهد

یک هئیت اعزامی از شوروي در سرتاسر یونان 

این خط مشی . براي دفاع از مصالحه سفر کرد

رد، یعنی زمانی که وضعیت تغییر ک 1946تنها در 

حزب کمونیست یونان کامالً غیرقابل تحمل شده 

تنها در آن زمان بود که مسکو بازگشت به . بود

). البته به طور ضمنی(مبارزة مسلحانه را پذیرفت 

  .شکست تضمین شده بوددیگر اما تا آن موقع، 

مسکو به این دلیل چنین مسیري را پی گرفت که 

وروي نه به انقالب پرولتري بروکراسی حاکم در ش

جهانی، بلکه به حفظ امتیازات و منافع خود عالقه 

، استالین معاهدة سرّي 1944در اکتبر . مند بود

را امضا کرد که طی » توافق درصدها«موسوم به 

آن اروپا به حوزه هاي نفوذ تقسیم شد و یونان در 

 اگر الزمۀ پایبندي به. طرف بریتانیا قرار گرفت

این معاهده با امپریالیست ها به خاك و  انعقاد

خون کشیدن انقالب یونان بود، استالین آمادگی 

پذیرش آن را داشت، چرا که طبق این توافق، 

که مشغول  -رژیم استالین در اروپاي شرقی

 - استقرار رژیم هایی با الگوبرداري از شوروي بود

تئوري سازش طبقاتی . ناخورده باقی می مانددست

، یک یورش به حزب »جبهۀ خلق« موسوم به

کمونیست یونان بود که از سوي به اصطالح 

. درحال سالخی شدن بود» بورژوازي مترقی«

رخ داده بود، یعنی  1930مورد مشابهی در دهۀ 

زمانی که انقالب اسپانیا عقب نگاه داشته شد تا 

استالین بتواند امپریالیسم فرانسه و بریتانیا را به 

که البته هیچ موفقیتی هم (د زعم خود اغوا کن

خیانت هاي ممتد به طبقۀ کارگر یونان را ). نداشت

شمار ترین جنایات بیباید به عنوان یکی از شنیع

  .استالین و بروکرات هاي شوروي در نظر داشت

یک دلیل عینی و مشخص دیگر نیز در پشت 

اتحاد شوروي . خیانت هاي استالینیست ها بود

خش اعظم اروپاي شرقی نقش مهمی در آزادي ب

ایفا کرد که اکنون تحت تصرف ارتش سرخ قرار 
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همین امر به مسکو ابزار بسیار نیرومندي . داشت

ر مسند ببراي قرار دادن بروکرات هاي مطیع خود 

با این . رهبري حکومت هاي جدید می بخشید

حال یونان، آلبانی و یوگسالوي نه با تانک هاي 

بی پارتیزانی آزاد شوروي که با ارتش هاي انقال

شدند و این ارتش ها تحت کنترل مسکو نبودند 

همان طوري که گسست ژنرال تیتو از استالین (

بنابراین می توان گفت که ترس از ). گواه آن است

این جنبش هاي توده اي، نقش مهمی در ضدیت 

  .بروکراسی شوروي با انقالب در یونان داشت

ونیست این ها بخشی از خیانت هاي حزب کم

یونان است که در حافظۀ تاریخی جنبش کارگري 

  .به ثبت رسیده است و جهان این کشور

، باري دیگر صحت 1940تاریخ یونان در دهۀ 

. تئوري انقالب مداوم تروتسکی را نشان می دهد

این که در عصر امپریالیسم، مناسبات سرمایه 

داري در کشورهاي پیرامونی، نه از دل تکامل 

یعی آن، بلکه از سوي امپریالیسم و تاریخی و طب

از باال در کنار بقایاي مناسبات پیشا سرمایه داري 

و به موازات آن دولت . موجود وارد می شود

» بورژوازي ملی«سرمایه داري نه بر مبناي مبارزة 

با نظامات پیشاسرمایه داري، بلکه بسته به منافع 

بورژوازي در این . امپریالیسم استقرار می یابد

کشورها فاقد هرگونه سنت تاریخی مبارزاتی و به 

این اعتبار فاقد هرگونه وجه مترقی است، در 

عوض تماماً با منافع امپریالیسم، سرمایه داري 

انحصاري، زمین داران و حتی نیروهاي ارتجاعی 

طبقۀ کارگر به . پیشاسرمایه داري مرتبط است

موازات رشد مناسبات سرمایه داري، ناگزیر رشد 

ی کند، و هرچند ممکن است به لحاظ کمی طی م

مرحله اي ناچیز باشد، ولی به لحاظ کیفیت بیش 

از هر قشر دیگر اجتماعی داراي پتانسیل مبارزاتی، 

طبقۀ کارگر، تکالیفی جز . بلوغ و استقالل است

تکالیف سوسیالیستی در پیش روي خود ندارد، 

منتها مجبور است که انجام وظایف تاریخاً به 

را هم توأمان بر » ملی«عویق افتادة بورژوازي ت

بنابراین انقالب در این مرحله چیزي . عهده بگیرد

نیست جز انقالب سوسیالیستی، منتها با وظایف و 

 ضمن. تکالیف مرکب سوسیالیستی و دمکراتیک

 به زمان هم تا بود خواهد مجبور طبقه این که این

 اريد سرمایه پیشرفتۀ کشورهاي در کارگر طبقۀ

 سطح در انقالب تدارك متحد، مبارزة با و کند رو

 عقب صورت، این غیر در که چرا .ببیند را جهانی

 امپریالیسم فشارهاي و سو یک از داخلی ماندگی

 خواهد خفه نطفه در را انقالب دیگر، سوي از

  .کرد

در یونان ما شاهد مبارزة موفق پرولتاریا و دهقانان 

انقالبی علیه فاشیسم فقیر بر مبناي یک پالتفرم 
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آلمان بودیم، درحالی که بورژوازي ملی تمام و 

. کمال در مقابل اشغالگران تسلیم شد یا گریخت

در » مترقی«بعدها شاهد بودیم که بورژوازي 

بریتانیا، حاکمان » دمکراتیک«اتحاد با امپریالیسم 

دست نشانده و سلطنت طلبان ارتجاعی، یک رژیم 

د، درحالی که حزب دیکتاتوري را برپا کر

کمونیست یونان تالش می کرد انقالب را در 

  .دمکراتیک آن عقب نگاه داد- مرحلۀ بورژوا

  وظایف مارکسیست هاي انقالبی

در واقع همان طور که اشاره شده، بحران فعلی در 

یونان دو وجه دارد؛ یکی بحران سرمایه داري و 

دیگري بحران رهبري انقالبی که در غیاب آن 

فرصت هاي فراروي جنبش تا سطح  بهترین

انقالب تباه شده است، و مارکسیست هاي انقالبی 

این وجه دوم را با صراحت تمام به رسمیت می 

  .شناسند

انتقاد از وضع موجود، از جمله خیانت هاي 

حکومت سیریزا، چنان چه در حاشیۀ مبارزه و نه 

ترین تأثیري نخواهد در متن آن باشد، کوچک

ترین حالت از سطح تبلیغ و تهییج داشت و در به

به عبارت دیگر اگر انتقاد . فراتر نخواهد رفت

منفعالنه و خارج از متن مبارزه باشد، یک نیروي 

اي پیشروي، چه بسا جمارکسیست انقالبی به 

منزوي و بی اثر بشود؛ در آن صورت تمام 

نادیده و حتی به  ،هشدارهاي پیشین آن ها

  .تمسخر گرفته خواهد شد

بر مبناي یک برنامه صورت  ،رگونه دخالتگريه

فوري ترین  ،می گیرد و این برنامه، حساس ترین

و شاید یکی از دشوارترین وظایف یک گرایش 

 . مارکسیستی انقالبی محسوب می شود

بین مطالبۀ رفرم از یک » منطقی«تضاد صوري یا 

سو و تشریح نیاز به دگرگونی سوسیالیستی جامعه 

ازتاب تضاد واقعی بین نیاز عینی از سوي دیگر، ب

به سوسیالیسم و نابالغ بودن آگاهی و سازمانیابی 

یک برنامۀ سوسیالیستی، بین . طبقۀ کارگر است

سطح آگاهی نقداً موجود با آگاهی انقالبی پل می 

زند، به همین دلیل به جاي تطبیق دادن خود با 

ذهنیت عمومی کارگران، بالعکس این سطح 

بق بر شرایط و مطالبات و اهداف ذهنیت را منط

این برنامه، یک مجموعۀ ثابت از . عینی می کند

مطالبات نیست که یک بار براي همیشه تدوین 

شده و به طور مکانیکی و کلیشه اي به تمامی 

شرایط فارغ از زمان، مکان و وضعیت تحمیل 

برخی از مطالبات به گونه اي هستند که . شود

تحقق آن ها ساده تر  سرنگونی سرمایه داري از

به همین دلیل است که چنین ! خواهد بود

مطالباتی انتقالی خوانده می شود، چرا که ذهنیت 
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کارگران را به سوي انقالب سوسیالیستی منتقل 

  .می کند

انقالبیون «به طور خالصه به بیان تروتسکی 

همواره درنظر دارند که رفرم ها و دستاوردها تنها 

اگر بگوییم . انقالبی هستندمحصول فرعی مبارزة 

تنها آن چه را که می توانند بدهند مطالبه خواهیم 

کرد، طبقۀ حاکم فقط یک دهم یا هیچ چیزي از 

وقتی بیش . آن چه مطالبه کرده ایم را خواهد داد

تر مطالبه کنیم و بتوانیم مطالباتمان را تحمیل 

کنیم، سرمایه داران وادار می شوند که حداکثر 

هرچه قدر روحیۀ کارگران . اعطا کنندمقدار را 

بیش تر و مبارزه جویانه تر باشد، مقدار بیش تري 

این ها شعارهاي عقیم . مطالبه کسب می شود

نیستند؛ ابزارهایی هستند براي اعمال فشار بر 

بورژوازي، و بالفاصله بیش ترین نتایح مادي 

  ».ممکن را خواهند داشت

چگونه باید  بنابراین در پاسخ به این سؤال که

برنامه اي مبتنی بر یک سلسله مطالبات گام به 

گام مشخص را تدوین کرد، مثال زیر را مطرح می 

  .کنم

مارکسیست هاي انقالبی براي تدوین این برنامه، 

از این نقطه آغاز می کنند که بحران کنونی، 

بحران سرمایه داري است، و در نتیجه بهاي آن را 

وضعیت . ید پرداخت کنندنیز خود سرمایه داران با

کنونی طبقۀ کارگر و سایر اقشار یونان نشان می 

ها و »کمک«ترین سهم را از دهد که آن ها کم

وام هایی اعطایی داشته اند، بنابراین چرا اکنون 

 ترین سهم را از ریاضت به عهده بگیرند؟باید بیش

بر این اساس، یکی از مطالبات کلیدي ما فسخ 

مطالبه اي که سیریزا (ت بخش اعظم بدهی اس

نیز مطرح کرده و بر مبناي آن در انتخاب پیروزي 

  ).شده بود

در قدم بعدي، عمق سقوط استانداردهاي زندگی، 

افزایش  سوء تغذیۀ وسیع، بحران سالمت،

بیکاري و سایر مواردي که مجموعاً به  خودکشی،

توصیف شده است، » فاجعۀ انسانی«درستی یک 

  . وري و حیاتی استنیازمند یک واکنش ف

در این جا ما خواهان یک برنامۀ سرمایه گذاري 

عمومی در زیرساخت ها و حیاتی تري خدمات 

ایجاد اشتغال، افزایش دستمزدها، . هستیم

بازگرداندن صندوق هاي بازنشستگی و افزایش 

ترین اولویت ها کیفیت تأمین اجتماعی، مهم

هاي منتها براي تقویت بهبود استاندارد. هستند

زندگی مرم یونان، رشد اقتصادي ضروري است و 

. عامل اصلی رشد اقتصادي، سرمایه گذاري است

بدون افزایش سرمایه گذاري، اقتصاد قادر به رشد 

  .نیست
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بخش خصوصی اقتصاد سرمایه داري حتی در 

دیگر چه رسد به بحران و  - شرایط رونق عمومی

تنها در حوزه اي دست به سرمایه گذاري  - رکود

می زند که سودآوري باال در آن تضمین شده 

بدون آن که این حوزه الزاماً به نیازهاي (باشد 

  ).واقعی جامعه پاسخ دهد

در شرایط کنونی یونان، اتکا به بخش خصوصی 

براي سرمایه گذاري بیش از هر زمانی غیرواقعی 

اتفاقاً سقوط سرمایه گذاري خصوصی است . است

و رکود اقتصادي که به سقوط اقتصادي یونان 

، تولید ناخالص 2007از سال . اروپا انجامیده

میلیارد یورو سقوط کرده است  57داخلی به میزان 

به (سقوط سرمایه گذاري  ،که بخش اعظم آن

  . بوده است) میلیارد یورو 36میزان 

اما بالفاصله این پرسش مطرح می شود که در 

 شرایط کنونی چه منابعی براي آغاز این برنامۀ

این پرسش و . وسیع سرمایه گذاري وجود دارد

متعاقباً پاسخ به آن، به غیر از وجه اقتصادي 

هر مطالبه با . صرف، یک وجه سیاسی هم دارد

در این جا . داشدقت باید از پیش تشریح شده ب

هدف این است که اوالً نشان داده شود پول کافی 

براي سرمایه گذاري وجود دارد و خالف این گفته، 

یکی دیگر از بی شمار افسانه پردازي هاي 

سرمایه داري است، و ثانیاً ابزارهایی براي دامن 

زدن به مبارزة طبقاتی براي قبضه کردن این 

  .منابع معرفی شود

تا جایی که به منابع داخلی اعتبار و سرمایه . الف

گذاري بازمی گردد، می توانیم روي این مورد 

یونان باالترین  دست بگذاریم که سرمایه داران

سهم از درآمد ملی را در میان کل کشورهاي 

 »سازمان همکاري و توسعۀ اقتصادي«عضو 

)OECD (در سال . به خود اختصاص داده اند

به ارزش (، از مجموع تولید ناخالص داخلی 2013

مازاد عملیاتی «، سهم )میلیارد یورو 182.4

در این جا تقریباً (بنگاه هاي یونان » ناخالص

به ارزش (میلیارد یورو  102.2 ،)عادل با سودم

به عبارتی دیگر سهم سود از تولید . بود) اسمی

ده که به یدرصد می رس 56ناخالص داخلی به 

مراتب باالتر از سطوح متعارف در کل منطقۀ 

OECD به عنوان مقایسه می توان به . است

آلمان اشاره کرد که سهم سود در همان سال 

  .درصد بود 39.3

گر بنگاه ها و شرکت هاي یونان این سودها را ا

سرمایه گذاري می کردند، ظرفیت مولد می 

توانست به سرعت رشد کند و به سادگی مشاغلی 

اما درست . با درآمد و کیفیت باال ایجاد شود

عکس این در یونان رخ می دهد، به طوري که 

یونان پایین ترین نرخ سرمایه گذاري نسبت به 
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. دارد OECDداخلی را در کل تولید ناخالص 

تشکیل سرمایۀ «(ارزش اسمی سرمایه گذاري 

، تنها 2013در یونان در سال ) »ثابت ناخالص

درصد از تولید ناخالص  11.3میلیارد یورو یا  20.5

درحالی که باز هم در مقام مقایسه، در . داخلی بود

. درصد بود 19.8آلمان نسبت سرمایه گذاري 

سرمایه داري آلمان نیز  هرچند که در اقتصاد

ازجمله (درست مانند سایر سرمایه داري هاي اروپا 

، نرخ سرمایه گذاري طی چند دهه به )بریتانیا

دنبال تنزل نرخ سود سرمایه به طور قابل توجهی 

آهسته شده و این خود را به عنوان یکی از علل 

  .اصلی رکود سرمایه داري نشان داده است

در یونان اختالف  ینیم کهبه وضوح می ب در نتیجه

گیر بین نرخ سود و نرخ سرمایه گذاري چشم

در آلمان سهم سودهاي سرمایه گذاري . است

درصد از تولید ناخالص  19.5نشده، معادل با 

درصدي سود از تولید  39.3سهم (داخلی است 

درصدي  19.8ناخالص داخلی منهاي سهم 

این سطح از سودهاي سرمایه ). سرمایه گذاري

ذاري نشده، خود به تنهایی با نظر داشتن گ

اما در . استانداردهاي تاریخی بسیار باال است

یونان سهم سودهاي سرمایه گذاري نشده به 

درصدي  56سهم ! (درصد می رسد 44.7

سودهاي از تولید ناخالص داخلی منهاي سهم 

  ).درصدي سرمایه گذاري 11.3

ولیت مسئاتهام تنبلی و بی تا همین جا بنابراین

ونان، که به کرّات تکرار می یبودن به کارگران 

ژوایی رشود و فقط هم محدود به روزنامه هاي بو

این . اروپاي شمالی نیست، تماماً بی اساس است

سرمایه داران یونان هستند از که سرمایه گذاري 

نسبت عظیمی از سودها امتناع می کنند و خود 

ران رشد آهستۀ بهره وري در بلندت مدت و بح

این مورد را به لحاظ . نسبی را موجب شده اند

، سرمایه 1990در سال . تاریخی نیز می توان دید

 درصد از سودها 42.8گذاري یونان معادل بود با 

درصد بود  11.3، این رقم تنها 2013در سال . بود

  .که سقوط قابل توجهی است

در نتیجه ما خواهان استفاده از حجم عظیمی از 

نبار شده و ممانعت از خروج آن پول هاي تل

براي انتقال این مبالغ به سوي سرمایه . هستیم

گذاري، سیاست هاي معطوف به بازتوزیع درآمد 

، و نظام در این حوزة اصلی می تواند مؤثر باشد

  .مالیاتی یکی از راه هاي این انتقال است

در این جا ما مطالبۀ واژگونی نظام مالیاتی فاسد و 

سیستم مالیاتی . ان را مطرح می کنیمناکارامد یون

یونان اساساً به این منظور تعبیه شده که 

ثروتمندان سهم متناسب با درآمد و ثروت خود از 
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بنابراین باید . مالیات هاي یونان را پرداخت نکنند

در حداقل زمان ممکن یک سیستم مالیاتی کارامد 

که قادر به تأمین سرمایه گذاري و رفاه اجتماعی 

اعمال مالیات تصاعدي بر . د، ایجاد شودباش

کارگران و اقشار کم  درآمد درآمد، حذف مالیات بر

با تغییر نظام . درآمد باید در دستور کار قرار گیرد

مالیاتی، مقاومت از سوي سرمایه داران به شکل 

خالی کردن حساب هاي سپردة بانکی؛ انتقال 

مؤسسۀ مالی مرکزي سوئیس (وجوه به خارج 

در - کرده است که سپرده هاي یونانی ها شرگزا

در بانک این کشور به  - واقع سرمایه داران آن

و امتناع از سرمایه ) میلیارد یورو می رسد 800

در این حالت، گام بعدي . آغاز می شود ،گذاري

و همین طور یعنی مصادرة سرمایه هاي کالن 

این به معناي مالکیت  .آغاز می شودملی سازي 

بانک ها و کمپانی  بر رل دمکراتیکعمومی و کنت

  .هاي استراتژیک مهم است

از زاویۀ منابع بین المللی سرمایه گذاري، می . ب

توان به این پیش زمینه اشاره کرد که منطقۀ یورو 

سعی کرده است که با معرفی ابزارهاي صرفاً 

پولی، یک هویت اقتصادي واحد در ابعاد یک قاره 

رمایه داري ایاالت براي رقابت با اقتصادهاي س

در نتیجه منطقۀ یورو، از . متحده و چین ایجاد کند

یک نرخ ارز واحد و یک نرخ بهرة کوتاه مدت 

اما سیاست هاي مالی اساساً . واحد برخوردار است

  .از کشور باقی می ماندیک چنان به عهدة هر هم

اما مسأله اي که در این میان به وجود این است 

رهاي این منطقه ناموزون که رشد اقتصادي کشو

اگر یک سطح میانگین از میزان رشدیافتگی . است

کل منطقه درنظر بگیریم، در آن صورت وجود 

یک سیاست نرخ ارز یا نرخ بهره که می تواند 

متناسب با چنین سطحی باشد، براي سایر 

اقتصادهایی که اختالف فاحشی با این سطح 

در . ا کندمیانگین دارند، می تواند نقش مخرب ایف

ستانی تاایاالت متحده یک سیستم فدرال از مالی

و پرداختی هاي انتقالی وجود دارد، اما این سیستم 

تأمین (مانع از وضع مالیات یا پرداخت انتقالی 

) سوبسید به کشاورزي و غیرهپرداخت اجتماعی، 

اما این پرداخت . از سوي هر یک ایاالت نمی شود

درصد از تولید  10 هاي انتقالی فدرال، بیش از

  .ناخالص داخلی ایاالت متحده را شکل می دهد

در اتحادیۀ اروپا و منطقۀ یورو، پرداخت هاي 

» صندوق اجتماعی اروپا«انتقالی مالی از طریق 

)ESF( ،»و دیگر » سیاست مشترك کشاورزي

موارد تعیین شده است، اما اغلب به کمی بیش از 

. ده استدرصد تولید ناخالص داخلی می رسی 1

فاجعه بارتر آن که در زمان بحران از این پرداخت 

صندوق «بودجۀ هفت سالۀ . ها کاسته شده است
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، 2020تا  2014براي سال هاي » اجتماعی اروپا

ارزش (میلیارد یورو  367میلیارد یورو به  961از 

به عالوه سهم کشورها . کاهش یافته است) اسمی

طی سال هاي مثال . از این منابع نامتناسب است

دو برابر  ESF، سهم آلمان از 2013تا  2007

کاهش در این پرداختی هاي انتقالی در . یونان بود

داخل منطقه، در بدترین زمان، یعنی شرایط 

مان جنگ جهانی دوم زبحران اقتصادي اروپا از 

و این کاهش ها، به گرایش . صورت گرفته است

هد بخشید گریز از مرکز در اتحادیۀ اروپا شتاب خوا

و مادام که این روند معکوس نشود، یک عامل 

  .منطقۀ یورو خواهد بود ۀاصلی در پتانسیل تجزی

اما وجوهی هم در دسترس قرار دارند که می . ج

یکی . فته شوندرتوانند بالفاصله در یونان به کار گ

که از سوي اتحادیۀ  بزرگاز نهادهاي تأمین مالی 

مایه گذاري بانک سر«اروپا حمایت می شود، 

یعی براي ساست که دامنۀ و) EIB(» اروپا

  .افزایش وام دارد

، اجزاي اصلی 2007ران در سال حتا پیش از ب

، عبارت بودند از سرمایه اي به مبلغ EIBترازنامۀ 

میلیارد  276میلیارد یورو و استقراض به میزان  35

در این شرایط، حجم وام هاي بانک به مبلغ . یورو

، 2013در سال . یارد یورو می رسیدمیل 285عظیم 

سرمایۀ بانک به طور ممتد افزایش یافته بود، اما 

رشد میزان وام هاي آن به طور قابل توجهی عقب 

  .مانده است

بانک سرمایه گذاري اروپا ضمانتنامۀ همۀ حکومت 

هاي اتحادیۀ اروپا را هم دارد، قادر است که با نرخ 

اگر  .بگیردن قرض ییاهاي بهرة بسیار بسیار پ

، سرمایه گذاري عمومی در اولویت فوري

می حکومت یونان  زیرساخت و خدمات است،

  .تواند از این بانک قرض بگیرد

بانک بازسازي و توسعۀ «همین الگو در مورد 

دیده می شود که اساساً به اروپاي شرقی  »اروپا

، سرمایه گذاري 2011از سال . قرض می دهد

ارد یورو سقوط کرده میلی 9جدید در پروژه ها 

میلیارد  1.7است، با وجود آن که سرمایۀ بانک 

با درنظر داشتن اهداف این . دالر افزایش یافته

اصلی براي این هدف  دیونان باید مقص بانک،

  .باشد

تحت شرایط متعارف، فوري ترین به عالوه . د

ذخایر براي یک چنین برنامۀ سرمایه گذاري، 

ه شرایط نرخ بهرة که با توجه ب استاستقراض 

کسري بودجه بین . فعلی اروپا می تواند ارزان باشد

اقدامات فوري رفاه اجتماعی و اقدامات سرمایه 

گذاري تولید از طریق استقراض تأمین مالی 

اما توافق با تروئیکا حکومت یونان را . خواهد شد

یکی . از استقراض براي مصارف دولتی بازمی دارد
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باشد که  توانست اینمی  از اهداف مذاکرات

نه فقط  استقراض برايحکومت یونان مجدداً حق 

براي سرمایه گذاري  همین طور که ،رفاه اجتماعی

  .را داشته باشد

به عالوه دروغ گویی بانک مرکزي اروپا در . ه

آغاز از زمان . مورد نبودن پول را باید افشا کرد

 تابانک مرکزي اروپا » تزریق نقدینگی«برنامۀ 

تریلیون  1ه آتی، بانک مرکزي اروپا بیش از ما 18

یورو به نظام مالی اروپا از طریق خرید اوراق 

پول به وفور  .قرضۀ دولتی تزریق خواهد کرد

اما به هیچ وجه صرف توسعۀ اقتصادي، . هست

پروژه هاي جدید صنعتی یا زیرساخت ها یا 

درصد در  11کاهش بیکاري که اکنون به بیش از 

صدها  .یده است، نخواهد شدمنطقۀ یورو رس

میلیون یورو پولی که بانک مرکزي اروپا براي 

خرید اوراق قرضه خلق کرده، به سوي بازارهاي 

مالی جریان خواهد یافت تا بانک ها بتوانند از شرّ 

دارایی هاي سمی خالص شوند و در عین حال 

 - و دارایی هاي الیگارشی مالی - قیمت هاي سهام

میان، همان نهاد در باب وظیفۀ  در این .باالتر رود

مردم یونان به باز پرداخت بدهی به بانک ها تا 

عملیات خرید . آخرین یورو داد سخن می دهد

اوراق قرضه و انتشار پول از سوي بانک مرکزي 

اروپا، براي تأمین مالی طرحی استفاده می شود 

در  »پونزي«ترین طرح که معادل است با بزرگ

سرتاسر اروپا، بازده اوراق قرضۀ در . تاریخ اقتصاد

. دولتی به لحاظ تاریخی پایین و حتی منفی است

بنابراین هر خریداري که اوراق قرضۀ دولتی را تا 

موعد سررسید آن ها داشته باشد، روي هم رفته 

البته سرمایه گذاران . در معامالت ضرر خواهد کرد

آن ها اوراق . اوراق قرضه چنین قصدي ندارند

می خرند، قیمتش را باال و بازده اش را  را قرضه

یعنی دو حرکت با یک رابطۀ (پایین می آورند 

، و انتظار دارند تا مداخلۀ بانک مرکزي )معکوس

اروپا، قیمت اوراقی را که در دست آن هاست به 

مراتب باالتر ببرد و بتوانند با فروش اوراق سود 

مانند همۀ طرح هاي پونزي، عملیات بانک  .ببرند

مرکزي اروپا شرایط را براي یک بحران مالی 

و این بار به دلیل دخالت . دیگر مهیا می کند

مستقیم بانک هاي مرکزي، این پتانسیل را دارد 

که جدي تر از بحرانی باشد که ضربۀ ویرانگري 

به طور . به اقتصاد یونان و جهان وارد آورد

خالصه، آن مجرمان مالی که سقوط مالی سال 

ه ارمغان آوردند و هیچ یک حتی جریمه را ب 2008

، در تدارك )چه برسد به پیگرد قانونی(هم نشدند 

  .انجام دوبارة این کار هستند

غیر از نکات فوق که معطوف به مطالبۀ سرمایه 

گذاري دولتی و سایر مطالبات مربوط به انجام آن 

است، مسألۀ مهم دیگري مطرح می شود و 

ز انزوا، گسترش آن ضرورت خروج مبارزات یونان ا
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به خصوص کشورهاي (به سایر کشورهاي اروپا 

و خنثی ) درگیر طرح هاي مشابه ریاضت اقتصادي

کردن تبلیغات دولت هاي سرمایه داري، به ویژه 

  .آلمان است

، غیر »سرمایه«حکومت آلمان از نقطه نظر 

مدافعان سیاست هاي . منطقی عمل نمی کند

مایه داري اروپا ریاضتی در نظر می گیرند که سر

بهبود نخواهد یافت، مگر این که سودآوري باال 

این . مجدداً باز گردد و وزن بدهی کاهش پیدا کند

نئولیبرالی، شامل » ساختاري«یعنی رفرم هاي 

اساساً نابود کردن قدرت کارگران از طریق قوانین 

ضد اتحادیه هاي کارگري، افزایش حق اخراج، 

وق مستمري و کاهش مزایاي بیکاري و حق

به موازات این . خصوصی سازي هاي بیش تر

ت ازینه هاي عمومی و مالیهاقدامات هم باید از 

بر شرکت ها کاسته شود تا مجموع این ها به 

حکومت آلمان به هیچ . سودآوري اجازة رشد دهد

و در این مورد . وجه خواهان اعطاي امتیاز نیست

برالی حکومت هاي فاسد نئولی حمایت آلمان مورد

هر یک که  قرار دارد اسپانیا، پرتغال و ایرلند نظیر

برنامه هاي تروئیکا را به مردم خود تحمیل کرده 

فشار آلمان به یونان، در واقع دادن درس به . اند

طبقۀ چنان چه  .طبقۀ کارگر این کشورهاست

در هرگونه عقب راندن تروئیکا و در  یونانکارگر 

حکومت فق باشد، مو رأس آن سرمایه داري آلمان

به شدت تضعیف  هاي کشورهاي مذکور نیز

به خصوص که در حال حاضر . خواهند شد

 حکومت هاي سوسیال دمکرات ایتالیا و فرانسه

رفرم هاي «هر دو در تالش هستند  نیز

  .را به نیروي کار تحمیل کنند» ساختاري

متأسفانه تبلیغات در آلمان باعث شده است که 

 ها»انینیو«ه باشند که بسیاري اعتقاد داشت

مستمري  و حقوقمزایا  با تنبل هستند، مردمی

   .باال

باید با توضیح وضعیت طبقۀ کارگر یونان در طی 

سال هاي پیش و پس از بحران، این دروغ 

ساعات کار یونانی ها در هر . پردازي را خنثی کرد

سال بیش از هر کشور دیگري در اروپا و حتی 

   .استا انیبیش از امریکا یا بریت

اگرچه بهره وري اقتصادي یونان از زمان پیوستن 

از نقطۀ  1999کشور به منطقۀ یورو در سال 

پایینی آغاز شد، اما رشد بهره وري کار از آن زمان 

نون سریع تر از اقتصادهاي نیرومند سرمایه کتا

بنابراین در همان  .داري آلمان یا فرانسه بوده است

 جزئی هبودحال که یونانی ها شاهد ب

ورو تا زمان یاستانداردهاي زندگی خود تحت 

 سررسیدن بحران بودند، این را با طوالنی ترین

 استثمار از شدیدتراستثمار تحمل ساعات کار و 

به دست نیروهاي کار دیگر کشورهاي اروپا 



 

30 
ان پیوستن به یورو، گبزرگترین برند. آوردند

د ثمرات افزایش رش. سرمایه داران یونان بودند

اقتصادي و تجارت، به شکل بی تناسبی به آن ها 

واحد  4سهم دستمزد از درآمد ملی یونان . رسید

درصد کاهش یافت، کاهشی که تنها اسپانیا از آن 

  .سبقت گرفت

اهمیت مبارزات کنونی یونان در این است که هر 

می تواند به شکست ها شکست آن، ولو کوچک، 

یا، پرتغال و و عقب نشینی هاي مشابهی در اسپان

در آن  ایرلند منجر شود، یعنی کشورهایی که

استراتژي سیریزا به عنوان  برخی از احزاب چپ

پاسخ به ریاضت و حاکمیت تروئیکا معرفی و تبلیغ 

تنها برندگان یک شکست بدون مبارزه، . می شود

نظیر پگیدا در آلمان، (گروه هاي راست افراطی 

UKIP یونان و  در انگلستان، طلوع طالیی در

د بود؛ به عالوه کسانی که پشت نخواه) غیره

شکست ها و تسلیم هستند، یعنی بروکرات ها 

اتحادیه هاي کارگري اصلی و رهبران کارگري 

سوسیال دمکرات، نیز مجدداً قدرت خواهند 

منتها اگر بتوان بیش ترین حمایت . گرفت

ت سکارگران و جوانان یونان را براي مقاومت به د

مین نیروها را در سرتاسر اروپا به این آورد و ه

نتیجه رساند که مبارزه در یونان، مبارزه براي آن 

هاست، و در نتیجه شکست در یونان در حکم 

شکستی است براي تمامی کارگران درگیر مبارزه 

  .با ریاضت در اروپا، از اوکراین تا پرتغال

مقاومت در سرتاسر قارة اروپا در جریان است و با 

نشینی هاي ناشی از شکست ها و عقبوجود 

ضعف و سردرگمی رهبران و استراتژي هاي 

رهبري «به بیان دیگر، نبود (نادرست آن ها 

مسأله این است که . ادامه خواهد یافت) »انقالبی

تر جلوگیري و این چگونه از شکست هاي بیش

سرنوشت . مقاومت را به نتیجۀ نهایی آن برسانیم

. زة کافی آشکار شده استحکومت سیریزا به اندا

اعتصاب عمومی  30کارگران یونان که در بیش از 

یک روزه درگیر بودند و جوانانی که چندین هفته 

میدان هاي شهر را اشغال کردند، به این نتیجه 

رسیدند که اعتراض صرف قادر نیست ذره اي 

حکومت هاي سرمایه داري تابع تروئیکا را تکان 

، به انتخاب 2015و  2012بنابراین در سال . دهند

حکومتی روي آوردند که وعده داده بود تروئیکا را 

بیرون می اندازد، از تفاهنامه گسست می کند، 

بسیاري از مشاغل و کاهش هزینه هاي عمومی را 

اعمال شده بازمی گرداند و  2010که از سال 

سیریزا دقیقاً بر مبناي این مطالبات گسترده . غیره

و این حکومت . پیروزي بود و عمومی قادر به

رفرمیست دقیقاً سازش و مماشات در باال را براي 

به بیان (» نجات سرمایه داري از شرّ خودش«

  .دنبال کرد) واروفاکیس، وزیر مالیۀ یونان
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مبارزه در یونان علیه نهادهاي سرمایه، نمی تواند 

همان طور که علل . از انزوا به موفقیت برسد

یونان در مقیاس اروپا است، جهنم فعلی کارگران 

به همان ترتیب نیروهایی که قادر به توقف این 

. تهاجم هستند نیز در سرتاسر اروپا یافت می شوند

این نیروها را باید در جنبش کارگري، در پایه هاي 

 اتحادیه ها و احزاب چپ، جوانان رادیکال ضد

سرمایه داري، دانشجویان، و بیکاران و غیره 

یعنی تمامی کسانی که به درجات و . جستجو کرد

اشکال مختلف وادار به پرداخت بهاي بحران 

  .سرمایه داري شده اند

تاکنون آکسیون ها و بیانیه هاي عظیمی در 

حتی . همبستگی با یونان صورت گرفته است

و  DGBنهادهایی مانند اتحادیۀ محافظه کار 

در آلمان ) TUV(کنگرة اتحادیه هاي کارگري 

هایی با خواست رفع ریاضت تحمیلی به  هم بیانیه

  یونان صادر کرده اند؛ 

احزاب سیاسی چپ اعم از بزرگ و کوچک باید 

براي ورود به پارلمان همراه با نمایندگان و 

  .رهبران خود تحت فشار قرار گیرند

سیریزا مسألۀ بدهی در نهایت باید توضیح داد که 

که  اصلی می بینید و این توهم را دارد ألۀرا مس

رهبران گروه یورو به دنبال نجات سرمایه داري 

ربۀ سنگین، یعنی خروج یونان از ضاروپا از یک 

  . یورو، هستند

زین کردن گجای بر سر در صورتی که مسأله

یونان چه داخل . سرمایه داري عاجر یونان است

منطقۀ یورو باشد چه خارج از آن، مادام که دولت 

باشد، شاهد  حضور داشتهدر آن سرمایه داري 

 بازگشت رشد اقتصادي و استانداردهاي زندگی

    .نخواهیم بود طبقۀ کارگر

واحد  خروج یونان از منطقۀ یورو و بازگشت به

صورت که حزب کمونیست  به آن »دراخما« پول

جبهۀ چپ ضد (» آنتارسیا«یونان و بخش هایی از 

استدالل می کنند، راه حل  )سرمایه داري یونان

سرمایه داري،  تحت حاکمیت نانِدر یو. نیست

واحد پول جدید ارزش خود را از دست خواهد داد، 

حقوق و دستمزدها به مراتب بیش تر کاسته از 

خواهد شد و قیمت ها به طور نجومی باال خواهد 

  .رفت

درست همان طور که سوسیالیسم در به عالوه 

یک کشور به عنوان اتوپیاي ارتجاعی و خطرناك 

در قلمرو پهناور نظیر اتحاد جماهیر  استالینیست ها

شوروي سابق و چین جواب نداد، این ایده در مورد 

کشور کوچک و اقتصاد ویران شده اي نظیر یونان 

  .نیز جواب نخواهد داد
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. انقالب در یونان معادالت را تغییر خواهد داد

انقالب یونان ناگزیر وادار خواهد شد که به سرعت 

ر اروپا که از دهایی ت به کشورسو در وهلۀ نخ

ضد کارگري » راه حل«همان پیامدهاي بحران و 

حاکمیت اتحادیۀ اروپا رنج می برند، گسترش پیدا 

اگر چنین نشود محکوم به شکست خواهد .  کند

  .بود

به همین دالیل ما باید یک جنبش وسیع 

همبستگی با مقاومت یونان در سرتاسر قارة اروپا 

دف اصلی ما ه. و حتی جهان داشته باشیم

پا با یک فدراسیون وجایگزینی سرمایه داري ار

  .سوسیالیستی است

بر مبناي یک چنین نکاتی است که می توان 

دست به تدوین برنامه اي زد و مطالباتی را در آن 

  :گنجاند

این سرمایه داري . فسخ بدهی هاي موجود - 1

است که باید بهاي بحران خود را پرداخت کند، و 

  .رنه طبقۀ کارگ

برنامۀ سرمایه گذاري عمومی در زیرساخت ها  - 2

ایجاد اشتغال،  ، شاملو حیاتی تري خدمات

افزایش دستمزدها، بازگرداندن صندوق هاي 

و  بازنشستگی و افزایش کیفیت تأمین اجتماعی

  .بهداشت و درمان، و غیره

تغییر هر چه سریع تر سیستم مالیاتی فاسد و  - 3

دي بر درآمد؛ حذف ناکارا؛ اعمال مالیات تصاع

  .مالیات بر درآمد کارگران و اقشار کم درآمد و فقیر

مصادرة سرمایه هاي کالن؛ بلوکه کردن  - 4

انتقال سرمایه به خارج؛ انتقال پول سیاه سرمایه 

داران یونانی در بانک هاي سوئیس و دیگر بانک 

  .هاي جهان

  .کاستن از هزینه هاي دفاعی و پلیس - 5

دفاعی مردمی در سطح تشکیل واحدهاي  - 6

محالت براي دفاع از خود در برابر حمالت 

  .فاشیست ها

مالکیت عمومی و کنترل دمکراتیک بر بانک  - 7

  .ها و شرکت هاي استراتژیک

کارگري در تمامی شاخه  و یا مدیریت کنترل - 8

نظیر  ،هایی که در خطر خصوصی سازي هستند

انۀ ؛ و همین طور در کارخانه هایی که به بهبنادر

  .بحران و زیاندهی تعطیل شده اند

  .تعطیلی کمپ هاي دیپورت مهاجرین - 9

جلوگیري از مصادرة خانه ها به دست بانک  -10

ها از طریق سازماندهی آکسیون و اعتراض؛ 

استفاده از امالك خالی و بالاستفادة کلیسا، 

نهادهاي عمومی و شهرداري ها؛ الغاي کلیۀ 
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خانه، (اصلی افراد مالیات ها بر سکونتگاه هاي 

  .متر مربع 140با مساحتی تا ) آپارتمان

همبستگی با جنبش کارگري جهان و به  - 9

خصوص اروپا؛ خنثی کردن دروغ پردازي هاي 

راخوان به جنبش دولت هاي سرمایه داري؛ ف

کارگري اروپا براي اعمال فشار در جهت پایان 

اقتصادي  هايدادن به تهدیدها و فشار

روکرات هاي اتحادیۀ اروپا علیه بسیاستمداران، 

  .یونان

متقاعد کردن تمامی نمایندگان گروه ها و  -10

  .احزاب چپ در پارلمان به رأي علیه توافقات

کمیته هاي عمل و انجمن هایی که احیاي  -11

در  .شد اهدهشم 2012تا  2010در سال هاي 

تراتژي سمی توان در مورد ا ظرفی است کهچنین 

  .ود بحث کنیمجدید و برنامۀ خ

  .و غیره

تغییر نظام مالیاتی، (بخشی از این مطالبات 

، مطالباتی )سرمایه گذاري در زیرساخت ها و غیره

هستند که در چارچوب همین سرمایه داري نیز 

مانند ملی (درحالی که برخی دیگر . قابل تحقق اند

کردن بانک ها و صنایع استراتژیک تحت کنترل 

رة سرمایه هاي کالن، و نظارت دمکراتیک، مصاد

از جملۀ مطالبات انتقالی هستند که چارچوب ...) و 

نظام سرمایه داري را به چالش می گیرند و به 

همین جهت باید مورد تأکید اخص مارکسیست ها 

  .باشد

مارکسیست هاي انقالبی از این پس با چنین 

برنامه اي می توانند نمایندگان خود را به 

تحادیه هاي کارگري و اعتراضات، اجتماعات، ا

احزاب موجود ارسال کنند، بروکرات هاي اتحادیه 

و احزاب را وادار کنند که موضعی در برابر این 

مطالبات و یا در دفاع از آن اتخاذ کنند، و بیش 

ترین تبلیغات را براي جلب کارگران به برنامۀ خود 

یک گرایش مارکسیستی انقالبی . انجام دهند

ات پایه هاي خود را پیدا کند، چنان چه این مطالب

چنان چه بتواند اعتماد کارگران را جلب و صحت 

خود را اثبات کند، ظرف مدت کوتاهی به نیرویی 

تعیین کننده تبدیل می شود که می تواند در مرکز 

  . رهبري جنبش به سوي انقالب قرار بگیرد

   1394فرودین  8

  :پانوشت

Fourth Congress of the Communist 

International, “Theses on Comintern 

Tactics” (5 December 1922) 

https://www.marxists.org/history/inter

national/comintern/4th-

congress/tactics.htm 

https://www.marxists.org/history/international/comintern/4th-congress/tactics.htm
https://www.marxists.org/history/international/comintern/4th-congress/tactics.htm
https://www.marxists.org/history/international/comintern/4th-congress/tactics.htm
https://www.marxists.org/history/international/comintern/4th-congress/tactics.htm
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  وام هاي صندوق بین المللی پول

 

  کوماران ایرا

  آرام نوبخت: برگردان

حکومت سیریزا دیروز بازپرداخت وامی به مبلغ 

میلیون یورو به صندوق بین المللی پول را  750

آغاز کرد، یعنی یک روز پیش از سر رسیدن موعد 

ی ها از احتمال قصور پرداخت وام، و در میانۀ نگران

دولت یونان از پرداخت بدهی هاي خود در صورت 

با احتساب این پرداخت . مواجهه با کمبود نقدینگی

اخیر، سیریزا از ابتداي ماه جاري تاکنون نزدیک 

میلیارد یورو را به صندوق بین المللی پول  1به 

  .پرداخت کرده است

ن مقامات وزارت مالیۀ یونان به روزنامۀ گاردی

گفتند که آن ها بالفاصله در چارچوب طرح هاي 

معامالت مالی صندوق بین المللی پول مشغول 

در این مقاله آمده . بازپرداخت بدهی خود شده اند

از آتن انتظار نمی رفت که تا روز سه شنبه «بود 

به تعهد بدهی خود عمل کند؛ آتن پیش از این از 

ن صندوق تقاضاي یک فرجه کرده بود و به ای

ترتیب روز یکشنبه شایعاتی مبنی بر تعلیق 

  .»پرداخت هاي دولت یونان در جریان بود

با این وجود سیریزا نهایتاً تصمیم گرفت که وام 

خود را به نشانۀ قابل اعتماد بودن آن به عنوان 

خدمتگزار اتحادیۀ اروپا زودتر پرداخت کند؛ سیریزا 

اتحادیۀ  به وضوح امیدوار بود که با این اقدام خود،

اروپا را متقاعد به آزادسازي منابعی کند که به 

بستۀ نجات اتحادیۀ اروپا براي یونان اختصاص 

وزیر مالیۀ یونان، یانیس واروفاکیس، . یافته است

یونان همواره به تعهدات خود «: به یورونیوز گفت

در قبال اعتباردهندگاهش عمل خواهد کرد، و ما 

هم مجدداً همین  به روشنی قصد داریم که فردا

  .»کار را کنیم

بازپرداخت وام زمانی سر رسید که مقامات یونان 

دیروز در بروکسل براي مذاکراتی با هدف به 

دست آوردن آخرین بخش بستۀ نجات مالی به 

این ها مبالغی . میلیارد یورو دیدار کردند 7.2مبلغ 

هستند که سیریزا براي پرداخت میلیاردها یورو به 

  .دگان خود تا ماه اوت نیاز دارداعتباردهن

اتحادیۀ . با این حال تاکتیک سیریزا شکست خورد

 7.2اروپا از پرداخت هرگونه مبلغی از این بستۀ 
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اتحادیۀ اروپا، (تروئیکا . میلیارد یورویی امتناع کرد

، به )بانک مرکزي اروپا و صندوق بین المللی پول

 عنوان پیش شرط دستیابی به این منابع مالی،

تر، نظیر اصالحات خواستار اعمال ریاضت بیش

بازار کار و کاهش حقوق بازنشتگی و همین طور 

  .خصوصی سازي شرکت هاي دولتی شدند

بنا به برخی از گزارش هاي مطبوعات مالی، 

اتحادیۀ اروپا و سیریزا مشغول بحث بر سر 

پرداخت به کارگران بخش عمومی یونان از طریق 

؛ و این یعنی )1(د هستن IOUسیستم موسوم 

توقیف حقوق این کارگران بر حسب یورو و انتقال 

  .این منابع به منظور تسویۀ بدهی به اتحادیۀ اروپا

گروه یورو اعالم کرد که یونان در دورة حکومت 

داشته » پیشرفت«سیریزا در زمینۀ تحمیل ریاضت 

است، اما با این وجود به کاهش بیش تري در 

گروه یورو پس از . از استهزینه هاي اجتماعی نی

گفتگوها اقدام به صدور بیانیه اي کرد که در آن 

ما از پیشرفتی که تاکنون به دست «: آمده بود

خاطر نشان می کنیم که . آمده استقبال کردیم

سازماندهی مجدد و کارا کردن روال کار، شتاب 

گیري در این زمینه را ممکن نموده و به بحث 

در عین . ده استهاي اساسی تري کمک نمو

حال، ما تأیید داریم که به زمان و کوشش بیش 

تري براي پر کردن شکاف بر سر موضوعات باز و 

  .»باقی مانده، نیاز است

بنابراین ما از تمایل مقامات «: این بیانیه می افزود

یونانی به شتاب بخشیدن به کار خود با نهادها، به 

زمان منظور حصول نتیجۀ موفق این بازنگري در 

  .»مقتضی، استقبال می کنیم

در شرایطی که یونان به دنبال شش سال اعمال 

اقدامات ریاضیتی گسترده از سوي اتحادیۀ اروپا و 

حکومت هاي پی در پی یونان با بحران حاد 

اجتماعی رو به رو است، تعهد سیریزا به پرداخت 

پیش از موعد و کامل بدهی هاي خود، نشان می 

بزار بازارهاي مالی براي حمله دهد که این حزب ا

به طبقۀ کارگر است، و این داغ ننگ بر پیشانی 

از سوي دیگر این موضوع، . آن می ماند

-ورشکستگی سیاسی سیریزا و تمام آن گروه چپ

نما در سراسر جهان را نشان می دهد که روي کار 

چون گامی عظیم به جلو براي آمدن سیریزا را هم

و به استقبال آن شتافته  طبقۀ کارگر توصیف کرده

  .بودند

امروز سیریزا با افزایش مالیات ها و کاستن از 

حیاتی ترین هزینه هاي اجتماعی نظیر بهداشت و 

درمان، مشغول مکیدن آخرین قطرة خون یونان 

است تا بدهی هاي خود به اعتباردهندگانش را 

سیریزا درخواست کرده است که . پرداخت کند
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مله صندوق هاي از ج-نهادهاي عمومی

ذخایر  -بازنشستگی، بیمارستان ها و وزارتخانه ها

نقدي خود را به بانک مرکزي منتقل کنند تا 

سپس این مبالغ براي تسویۀ بدهی هاي یونان به 

  .اعتباردهندگان آن در اتحادیۀ اروپا استفاده شود

شهردار تسالونیکی، دومین شهر یونان، هفتۀ 

سخ به درخواست گذشته افشا کرد که او در پا

حکومت، مبالغی را ذخایر نقدي شهر خود منتقل 

  .کرده بود

سیریزا که بر مبناي تعهد به پایان ریاضت به 

قدرت رسیده بود، وعده هاي انتخاباتی را 

بالفاصله پس از پیروزي انتخاباتی خود در ماه 

ژانویه زیر پا گذاشت، و عالئمی از خود بروز داد 

از اقدامات ریاضتی  که پشتیانی کامل آن را

  .گسترده علیه طبقۀ کارگر یونان نشان می داد

سیریزا در همان حال که مشغول تحسین یورو و 

اتحادیۀ اروپا است، روشن می کند که آمادة 

مصالحه بر سر موضوعات به مراتب بیشتري که 

  تروئیکا درخواست می کند نیز هست

پس از نشست اتحادیۀ اروپا، واروفاکیسس گفت 

  .ته خواهد کشید» طی چند هفته«پول آتن  که

موضوع نقدینگی، یک مسألۀ فوق العاده «

اجاره بدهید . این را همه می دانند. اضطري است

، ما داریم از ]زمان بندي[از نظر . حاشیه نرویم

  .»چند هفتۀ آتی صحبت می کنیم

طی گفتگوها با وزراي مالی اتحادیۀ اروپا، 

موضوعاتی نظیر  واروفاکیس گفت که در زمینۀ

، اصالح )NPL(تسویۀ وام هاي غیرقابل بازگشت 

و تقویت استقالل ) VAT(مالیات بر ارزش افزوده 

وجود » پیشرفت قابل توجهی«ادارة مالیات یونان، 

  .داشته است

سیریزا و مقامات اتحادیۀ اروپا در حال بحث بر سر 

. ایجاد شرایط سیاسی تداوم ریاضت هستند

ا، الکسیسن سیپراس، ضمن آن نخست وزیر سیریز

که در جستجوي توافق با اتحادیۀ اروپا و آماده 

سازي شرایط براي کاهش عمیق هزینه هاي 

اجتماعی است، ماه گذشته پیشنهاد برگزاري یک 

رفراندوم دربارة سیاست هاي ریاضتی را مطرح 

هدف از این پیشنهاد، این بود که یک . کردند

سیاست هاي  مشروعیت دمکراتیک کاذب براي

. دیکته شده از سوي اتحادیۀ اروپا ایجاد کند

سیاست هایی که اکثریت عظیم مردم یونان قویاً 

  .رد می کنند

در حال حاضر وزیر مالیۀ آلمان، ولفگانگ شویبله، 

یکی از سیاستمداران اتحادیۀ اروپا که به طور 

خصمانه اي منتقد یونان بوده است، از این 

  .رانداوم حمایت می کندخواست سیپراس براي رف
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اگر «: شویبله پیش از نشست اتحادیۀ اروپا گفت

حکومت یونان فکر می کند که باید رفراندوم 

، و »برگزار کند، در آن صورت باید این کار را بکند

براي این که مردم یونان «: سپس ادامه داد

تصمیم بگیرند آیا آمادگی پذیرش آن چه ضروري 

ه می خواهند چیز دیگري است را دارند، یا این ک

را انتخاب کنند، همین اقدام شاید ابزاري مناسب 

  .»باشد

در همان حال که سیریزا مشغول برنامه ریزي 

براي معامله با اتحادیۀ اروپا است، شویبله نیز 

رفراندوم را پیشنهاد می دهد، چرا که او به خوبی 

می داند که این پیشنهاد، دامی براي طبقۀ کارگر 

ه کارگران یونان این گزینه داده می شود ب. است

که یا به همان اقدامات ریاضتی تن دهند که با 

رأي خود به سیریزا خواهان نفی آن بودند، و یا 

شروط اتحادیۀ اروپا را رد کنند و به این ترتیب با 

پروژة خروج ناگهانی و پر هرج و مرج یونان از 

  .منطقۀ یورو مواجه شوند

یوي دوم وجود دارد می تواند خطراتی که در سنار

بسیار عظیم باشد، از جمله ورشکستگی دولت 

طبقۀ حاکم با درنظر داشتن این سناریوي . یونان

سقوط مالی، اقدامات نظامی اضطراري را براي 

درهم شکستن اعتراضات مردمی درنظر گرفته 

  .است

که در این جا به عنوان یک  IOU: توضیح) 1(

اخت دستمزدها و حقوق ابزار جایگزین براي پرد

بازنشستگی استفاده می شود، سندي است که 

بدهکار، مبلغ بدهی، و گاهی نام اعتباردهنده را 

قید می کند و اغلب براي تضمین اعتبار خود، 

به این ترتیب . ممهور به مهر یا امضا می شود

حکومت براي تسویۀ بدهی هاي خود به اتحادیۀ 

کند که می  اروپا از وجوه نقدي استفاده می

بایست صرف پرداخت دستمزدها و حقوق 

مستمري کارگران شود؛ و در عوض با انتشار این 

سند که معرف بدهی آن به کارکنان بخش 

عمومی است، آن را به عنوان شکلی موازي از 

یعنی کارگران باید از . پول رایج معرفی می کند

این اسناد که بیانگر میزان بدهی حکومت به آن 

  م -ه جاي پول نقد استفاده کنندهاست، ب

  2015مه  12
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  و تشدید خشم مستمري بگیران یونان

 

  کوماران ایرا

  آرام نوبخت: رگردانب

حکومت یونان به رهبري سیریزا می رود که تا 

میلیون یورو به صندوق بین  700پیش از پرداخت 

ماه مه سال جاري، با  12المللی پول در تاریخ 

کمبود نقدینگی رو به رو شود؛ و به همین دلیل 

خشم دو میلیون مستمري بگیر یونانی که نگران 

ی خود هستند، رو از دست رفتن حقوق بازنشستگ

  .به صعود است

روز پنجشنبه، دریافت کنندگان حقوق بازنشستگی 

میلیونی یونان  11که تقریباً یک پنجم از جمعیت 

را شکل می دهند، در شعبات بانک ملی یونان که 

بخش اعظم حقوق مستمري را پرداخت می کند 

صف کشیدند؛ چرا که هفتۀ گذشته دولت یونان به 

نقد، پرداخت حقوق بازنشستگی  دلیل کمبود وجوه

  .را به تعویق انداخته بود

گفته می شود مستمري بگیران به یکی از جلسات 

هیئت مدیرة صندوق بازنشستگی دولتی هجوم 

بردند و خواهان توقف انتقال وجوه نقد صندوق به 

حکومت شدند که سیریزا اخیراً با تصویب یک 

  .قانون اضطراري آن را ممکن ساخته بود

ریزا ضمن آن که آمادة کاهش گستردة هزینه سی

هاي اجتماعی می شود، در حال غارت پول از 

نهادهایی عمومی است که تأمین کنندة مالی مهم 

سیریزا مشغول . ترین خدمات اجتماعی هستند

میلیارد  7.2مذاکره براي دریافت وامی به مبلغ 

اخیراً . یورو از شرکاي خود در منطقۀ یورو است

نهاد دولتی، از جمله صندوق  1500 حکومت به

هاي بازنشستگی، مقامات محلی، بیمارستان ها و 

دانشگاه ها دستور داد که منابع پولی خود را به 

دست بانک مرکزي برسانند تا از این طریق بدهی 

  .به اتحادیۀ اروپا تسویه شود

روزنامۀ فایننشال تایمز چاپ لندن از قول یک 

ت به نام سوتیریا سالۀ سابق دول 75کارمند 

معموالً آخر برج من فقط نصف «: زالتینی نوشت

پول را برداشت می کنم، اما امروز دارم همۀ آن را 

به خطر مشکالت حکومت و . برداشت می کنم
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اتفاقی که دو روز پیش افتاد، شایعات زیادي بین 

  .»مردم می گردد

سوکراتس کامبیتگلو، یک مهندس عمران 

قبل از رفتن به  صبح،«: بازنشسته گفت

سوپرمارکت به سراغ دستگاه خودپرداز بانکی 

در  8عصر ساعت ... رفتم، اما پولی درکار نبود

حالی که بسیار مضطرب بودم دوباره به همان جا 

  .»برگشتم، اما این بار پول موجود بود

حکومت ادعا کرد که این تعویق در پرداخت 

مشکل فنی «حقوق بازنشستگی به دلیل یک 

معاون وزیر تأمین اجتماعی، . بوده است» موقت

دیمیتریس استراتولیس، گفت که یک مشکل فنی 

در سیستم پرداخت هاي بین بانکی موجب این 

  .تعویق شده است

یک مقام ناشناس و آشنا با وضعیت مالی دولت 

این ادعا را که مشکل فنی دلیل تعویق بوده است، 

داخت ها او به فایننشال تایمز گفت که پر. رد کرد

به این دلیل به تعویق افتاد که صندوق هاي 

هنوز در صبح روز سه شنبه با «بازنشستگی دولتی 

  .»فقدان چند صد میلیون یورو مواجه بودند

غارت صندوق هاي بازنشستگی یونان، اتهامی 

نماي سیریزا برمی گردد، است که به حزب چپ

حزبی که به دروغ با وعدة پایان دادن به ریاضت 

سیریزا پس از .  ماه ژانویه به قدرت رسید در

ژنویه، تسلیم برنامۀ  25پیروزي در انتخابات 

ریاضتی اتحادیۀ اروپا شد و تعهد کرد که از 

نزدیک با اتحادیۀ اروپا براي حمالت به طبقۀ 

  .کارگر کار کند

سیریزا ضمن کاستن از حقوق بازنشستگی و 

 بخش عمومی، با خصوصی سازي بنادر، از جمله

 14بندر اصلی منطقۀ آتن، یعنی پیرائوس و 

سیریزا پیش از . فرودگاه محلی پیش می رود

قدرت گیري ادعا کرده بود که با خصوصی سازي 

  .ها مخالفت خواهد کرد

دیروز خبرگزاري بلومبرگ به نقل از منابع ناشناس 

صندوق توسعۀ دارایی جمهوري «: گزارش داد

زیرساخت ها و یونان، که در زمینۀ فروش امالك، 

سایر دارایی هاي مالی حکومتی فعال است، روز 

شدة خرید سهام را به چهارشنبه پیشنهاد اصالح

 COSCOسرمایه گذاران، از جمله شرکت چینی 

خواهد داد تا براي انتفاع از شرکت بندر پیرائوس 

  .»در مزایده شرکت کنند

 1.2صندوق مذکور از پیشنهاد «طبق این منابع 

) میلیارد دالري 1.4معادل با (ورویی میلیارد ی

فرودگاه  14شرکت آلمانی فراپورت براي اجارة 

محلی در یونان رضایت دارد و انتظار می رود که 

  .»طی یک ماه فروش صورت پذیرد
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روز پنجشنبه، بازارها فشار بر دولت یونان را براي 

افزایش ریاضت و اصالحات ساختاري شدت 

ژانس اعتبارسنجی روز چهارشنبه، آ. بخشیدند

رتبۀ اوراق قرضۀ یونان را پس از کاهش » مودي«

  .رساند» آشغال«، به سطح CAA2به  CAA1از 

آژانس مودي هشدار داد که چنان چه مذاکرات با 

پیامد آن به احتمال «اتحادیۀ اروپا شکست بخورد، 

زیاد قصور ناخواسته از پرداخت بدهی ها خواهد 

  .»بود

دهد که سیریزا مذاکراه با این در شرایطی رخ می 

صندوق بین المللی پول و اتحادیۀ اروپا را بر سر 

. توافق دریافت بستۀ نجات مالی آغاز می کند

میلیارد  7.2سیریزا براي دریافت وامی به مبلغ 

اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزي اروپا  - یورو از تروئیکا

درحال تدارك  -و صندوق بین المللی پول

سوط هزینه هاي اجتماعی، از پیشنهاد کاهش مب

جمله صندوق هاي بازنشستگی و بهداشت و 

این . درمان و همین طور اصالحات ساختاري است

اصالحات، شامل تغییرات ارتجاعی در قانون کار، 

تعدیل نیرو در بخش عمومی و خصوصی سازي 

  .شرکت هاي متعلق به دولت می شود

تگاه وزیر مالیۀ یونان، یانیس واروفاکیس به ایس

حکومت یونان آمادة «: رادویی ستو کوکینو گفت

پذیرش یک راه حل صادقانه با اعتباردهندگان 

خود است که هم کمک مالی را از حالت بلوکه در 

بیاورد و هم به حالت خفگی ناشی از تفاهمنامه ها 

  .»پایان دهد

پس از شکست مذاکرات قبلی با تروئیکا براي 

تیم مذاکره  دریافت بستۀ نجات، سیپراس یک

کنندة جدید را منصوب نمود که جاي واروفاکیس 

را به معاون وزیر امور خارجه، یوکلید ساکالوتوس 

  .می داد

ساکالوتوس روشن کرد که سیریزا خواهان اجراي 

سیاست هاي دیکته شده از سوي اتحادیۀ اروپا 

وقتی شما یک برنامۀ سیاسی «: او گفت. است

یی پیدا کنید و وارد دارید، می توانید راه حل ها

  .»مصالحه و توافقاتی بشوید

در همان حال که غارت صندوق ها همچنان پیش 

می رود، این مصالحه و توافقات به آن معنا خواهد 

بود که سیریزا و اتحادیۀ اروپا براي دستبرد به 

  .توده هاي کارگر، با هم همکاري می کنند

  2015مه  2

http://www.wsws.org/en/articles/2015/05/02/

gree-m02.html 
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  درس هاي تسلیم سیریزا 42

  کریستوفر درایر

  آرام نوبخت: برگردان

 

ژانویه با  25روز ) سیریزا(ائتالف چپ رادیکال 

وعدة پایان دادن به ریاضیت، به عنوان حکومت 

با گذشت سه ماه، این حزب به . شد یونان انتخاب

ابزار اصلی سرمایۀ مالی براي تداوم تحمیل 

کاهش هزینه هاي اجتماعی بر طبقۀ کارگر تبدیل 

اهمیت این تسلیم، موضوعی است که . شده است

  .فراتر از مرزهاي یونان می رود

یک روز پیش از انتخابات نوشتیم که سیریزا نه 

ئه نمی کند، بلکه فقط بدیلی در برابر ریاضت ارا

در عوض از سیاست اتحادیۀ اروپا براي کاهش 

  :در آن مقطع نوشتیم. بدهی نیز دفاع می کند

گراي خود، یک حزب سیریزا با وجود وجهۀ چپ«

بورژوایی است که بر الیه هاي مرفه طبقۀ 

سیاست هاي آن را بروکرات . متوسط تکیه دارد

و  هاي اتحادیه ها، آکادمیسین ها و متخصصین

کارگزاران پارلمان تعیین می کنند که همگی در 

جستجوي دفاع از منافع خود به واسطۀ حفظ نظم 

حکومت سیپراس نه تنها آماده ... موجود هستند

خواهد بود که عهده دار سیاست کثیف اتحادیۀ 

اروپا و صندوق بین المللی شود، بلکه آماده است 

با خشونت تمام به طبقۀ کارگري که مخالف 

حفظ "و  "تقویت منطقۀ یورو"هدات او براي تع

  .»است، حمله ببرد "بودجۀ متوازن

روز . این برآورد به طور کامل تأیید شده است

دوشنبه نخست وزیر و رهبر سیریزا، الکسیس 

سیپراس، به صراحت روشن کرد که او عمالً 

تمامی درخواست هاي اتحادیۀ اروپا براي کاستن 

. اعمال خواهد کرداز هزینه هاي اجتماعی را 

سیپراس به منظور دست یافتن به بستۀ نجات 

میلیارد یورو، ساختار تیم مذاکره  7.2مالی به مبلغ 

کنندة خود را از نو تغییر داده و امتیازات گسترده 

  .اي اعطا کرده است

سیپراس طی این فرایند، بی کم و کاست همان 

سیاست هاي منفور حکومت محافظه کار سابق را 

ز حیث محتوا و هم عوامل اجرایی آن ادامه هم ا

گیورگوس چولیاراکیس، مذاکره کنندة ارشدي . داد

که به تازگی به این سمت منصوب شده است، 
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سابقاً  یکی از بخش هاي تیم مذاکراتی در دورة 

نخست وزیر آنتونیوس ساماراس بود و از اعتماد 

  .نهادهاي اتحادیۀ اروپا برخوردار است

یپراس آخرین خطوط قرمز باقی در عین حال س

مانده اي را که حکومتش در مذاکرات تعیین کرده 

او آمادگی خود را به . بود، به کناري نهاده است

کاهش صندوق هاي بازنشستگی، افزایش مالیات 

بر ارزش افزوده و تعویق هرگونه افزایش در 

بر این اساس . حداقل دستمزد اعالم کرده است

که روز یکشنبه به توافقی سیپراس امیدوار است 

  .موقتی با تروئیکا دست یابد

هدف طرح پیشنهادي سیپراس براي رفراندوم 

کاهش هزینه هاي اجتماعی چیزي نبود جز پنهان 

سازي مسیر خود و حفظ وحدت در درون صفوف 

در واقع حکومت سیریزا نقداً با حمله بردن . حزب

به صندوق هاي بازنشستگی، بیمۀ درمانی و 

میلیارد  2هاي عمومی به منظور پرداخت  شرکت

یورو به صندوق بین المللی پول، تصمیمی را به 

نفع سیاست هاي دیکته شدة تروئیکا اتخاذ کرده 

  .است

اصالحات اعالم شده، به بحران اجتماعی یونان 

درصد مردم  25بیش از . شدت خواهد بخشید

از بین کسانی که شغل دارند، . یونان بیکار هستند

یورو دریافت می  630تر از درصد ماهانه کم 40

اغلب کلیۀ خانواده ها به  یک حقوق . کنند

  .مستمري ناچیز وابسته هستند

تداوم غارت جامعۀ یونان، کشوري که شیرة 

وجودش پیش از این کشیده شده، قرار است الگو 

و نمونه اي باشد براي کاهش گستردة هزینه هاي 

این واقعیت که . ااجتماعی در سرتاسر قارة اروپ

تدارکات براي حمله به حقوق اجتماعی از سوي 

سیریزا هدایت می شود، هشداري جدي براي 

کارگران و نشان دهندة خصلت طبقاتی ارتجاعی 

  .این سازمان است

سیریزا از همان آغاز یک پدیدة بین المللی بود؛ 

حزبی که از سوي نیروهاي خرده بورژواي سرتاسر 

قرار گرفت و حتی به عنوان جهان مورد تمجید 

در » پودموس«احزابی نظیر . یک الگو اعالم شد

آلمان پیروزي انتخاباتی » حزب چپ«اسپانیا یا 

سیریزا را جشن گرفتند، چرا که اکنون متحدین 

  .آن ها در یونان قدرت گرفته بودند

این گرایش ها درست مانند سیریزا خود را متکی 

می کنند که  بر اقشار ممتاز خرده بورژوازي

پیوندهایی نزدیک با دستگاه دولتی و نهادهاي 

اتحادیۀ اروپا دارند، و به مطالبات اجتماعی طبقۀ 

  .کارگر با بیش ترین خصومت می نگرند
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ادعاهاي آن ها مبنی بر این که می توان ساختار 

اتحادیۀ اروپا را براي اجراي سیاست هایی که 

داد و این بیش تر مورد پذیرش جامعه باشد تغییر 

که بحران سرمایه داري با انجام برخی اصالحات 

قابل حل است، صرفاً به دفاع از سازوکار کنونی و 

. خلع سالح سیاسی طبقۀ کارگر خدمت می رساند

در مواجهه با تنازعات شدید اجتماعی، همین 

نیروها به شکلی روزافزون در سیاست غالب و 

زا احزاب خواهر سیری. رسمی ادغام می شوند

مشتاقانه صف کشیده اند تا از الگوي خود پیروي 

  .کنند

نماي متعدد در کنار سیریزا، به سازمان هاي چپ

در عین حال . طور اخص نقشی شنیع ایفا می کنند

که این یا آن تصمیم سیریزا را با لفاضی هاي 

مورد انتقاد قرار می دهند، اما از جوهرة » چپ«

زب دفاع می گیري اجتماعی و سیاسی این حجهت

  .کنند

سیریزا، » چپ«روز چهارشنبه، رهبر جناح 

پاناگیوتیس الفازانیس، با صدور بیانیه اي امتیازات 

او اعالم کرد . گسترده به اتحادیۀ اروپا را رد کرد

سیریزا هرگز به امضاي مشترك توافقات جدید «

، و »به بهاي طبقات کارگر مبادرت نخواهد کرد

از غل و «نان را این که حکومت سیریزا یو

  .رها خواهد نمود» زنجیرهاي وابستگی و بندگی

با تمام این سوز و گدازهاي ناسیونالیستی، وزیر 

اصالحات ساختاري یعنی الفازانیس از حملۀ 

. مشخص به اظهارات نخست وزیر طفره می رود

در واقع جمعۀ گذشته جناح حزبی او متفق القول 

مومی و در در پارلمان به غارت منابع مالیۀ ع

  .نتیجه افزایش وابستگی یونان به تروئیکا رأي داد

، پراکنده نمودن هدف از عبارات متظاهرانۀ چپ

کارگران در وضعیتی است که حکومت آمادة 

سیریزا تردیدي باقی . تنازعات اصلی می شود

نگذاشت که آماده است در صورت مقاومت طبقۀ 

ر کارگر در برابر حمالت اجتماعی، دست به کا

  .اقدامات سرکوبگرانه خواهد شد

دو هفته پیش سیپراس دستور به پاکسازي 

دانشگاه فنی آتن به دنبال اشغال آن از سوي 

به دنبال کشتاري که رژیم . تعدادي از فعالین داد

کلنل ها مرتکب شده بودند، اعزام پلیس به به این 

دانشگاه در جایی مانند یونان بسیار سمبلیک 

  .است

به، سیپراس با دیکتاتور مصر، روز چهارشن

عبدالفتاح السیسی دیدار کرد و بر سر گسترش 

مبارزه علیه «همکاري در حوزه هاي امنیت و 

توافق نمود که ترجمۀ آن عبارت است » تروریسم

از مداخالت نظامی و حمالت بیشتر به حقوق 

  .دمکراتیک
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کارگران باید این را هشداري جدي در نظر 

ر مبارزة خود علیه ریاضت کارگران د. بگیرند

اقتصادي، نه فقط با نخبگان مالی و نهادهاي 

نماي خود نیز اتحادیۀ اروپا، بلکه با مدافعین چپ

  .رو به رو می شوند

تنها راه مبارزه علیه این خطرات جدي، بسیج 

سیاسی مستقل تمامی طبقۀ کارگر علیه بانک ها 

ترین درسی است که این مهم. و شرکت ها است

چنین . تجربۀ حکومت سیریزا می توان گرفتاز 

مبارزه اي نیازمند یک چشم انداز سوسیالیستی و 

ایجاد کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم به 

  . مثابۀ یک حزب انقالبی بین المللی است

  2015مه  1

 

  

  

  

  

  

  

  

  سیریزا و تاراج منابع مالیۀ عمومی یونان

  کریستوف درایر

  باران راد: ویراستار آرام نوبخت،: برگردان

 

در همان حال که مذاکرات میان یونان و تروئیکا 

پول، بانک مرکزي اروپا و  یصندوق بین الملل(

پیش می رود، حکومت ) کمیسیون اتحادیۀ اروپا

مشغول تاراج منابع ) سیریزا(ائتالف چپ رادیکال 

مالیۀ عمومی کشور و تدارك براي سرکوب 

  .اعتراضات است

ست وزراي شانتظار می رفت تا زمان ناز تروئیکا 

مالی منطقۀ یورو در روز جمعه، از توافق با 

ولی اکنون تمامی . دهدخبر حکومت یونان 

طرفین شرکت کننده این امکان را کنار گذاشته 

  .اند
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حکومت یونان به دریافت آخرین بخش بستۀ 

میلیارد یورو امید  7.2نجات به ارزش بیش از 

هان کاهش اوئیکا نیز خودر عوض تر. بسته است

هزینه هاي اجتماعی، خصوصی سازي و  گستردة

به عنوان مثال صندوق . اصالحات ساختاري است

هاي بازنشستگی با کاهش عظیمی رو به رو 

بنا به گزارش ها قرار به طوري که شد،  ندخواه

 487گی از تاست که متوسط نرخ پرداخت بازنشس

 ،این اقدامات. یورو تقلیل پیدا کند 320یورو به 

مستمري بگیر را متأثر خواهد  494هزار و  623

  .کرد

ت ماین درخواست تروئیکا پیش تر از سوي حکو

به دنبال چرا که . محافظه کار سابق رد شده بود

ها را به  راقدامات ریاضتی سابق که تمامی خانوا

حداقل معیشت با صندوق هاي ناچیز بازنشستگی 

اراس، نخست وزیر بود، آنتونیوس سام سوق داده

  .رش هاي اجتماعی بودووقت، نگران بروز ش

سیریزا تاکنون امتیازات دامنه داري را به اتحادیۀ 

باید را ات مالی داروپا اعطا نموده و انبوهی از تعه

س، رئیس حکومت و االکسیس سیپر .انجام دهد

یانیس واروفاکیس به کرّات طی  نخست وزیر وي،

براي ه اند که آن ها هفته هاي گذشته تأکید کرد

  .آمادگی دارندهر مصالحه اي که در ذهن بگنجد 

با این حال نمایندگان اتحادیۀ اروپا و صندوق بین 

موضوع این المللی پول همچنان با احتیاط دربارة 

پل تامسن، سرپرست صندوق . صحبت می کنند

طی چند روز «: بین المللی پول در اروپا گفت

میان سه نهاد و گذشته ضرب آهنگ مذاکرات 

او به . »حکومت یونان کمی سرعت گرفته است

گفت که ) Handelsblatt( »تجارت«روزنامۀ 

این تغییر و تحول مثبت بوده، اما آن ها هنوز 

  .دارند» فاصلۀ بسیاري با هدف«

 ،رئیس کمیسیون اتحادیۀ اروپا، ژان کلود یونکر

طرف یونانی «: روز سه شنبه در وین اعالم کرد

وراً تالش هاي به مراتب بیشتري به خرج باید ف

دهد تا بتوانیم به توافقی حول موضوعی برسیم که 

  .»به نفع دو طرف باشد

تا پنج روز  ربه گفتۀ یونکر شدت بحث ها طی چها

او اضافه کرد که دست  .گذشته افزایش یافته است

نیست و به هیچ  انتظاراتیابی به نتیجه در افق 

، ود که یونان سقوط کندوجه اجازه داده نمی ش

اما این به معناي حمایت از یونان به هر بهایی «

در همان حال که یونکر چنین سناریویی  .»نیست

را کنار گذاشت، اما سایر نمایندگان نهادهاي 

تروئیکا دربارة ورشکستگی احتمالی یونان صحبت 

  . کردند
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سرپرست بانک مرکزي اروپا، ماریو دراگی روز 

تن گفت که منطقۀ یورو درحال شنبه در واشنگ

آمادة سرایت احتمالی بحران پیش حاضر بیش از 

  .یونان است

یۀ فرانسه، میشل ساپان نیز گفت که لوزیر ما

. تغییر کرده است گذشتهوضعیت طی سال هاي 

به گفتۀ او اگر قرار باشد رویدادي ناگهانی رخ 

وضعیت جدي براي یونان و این رویداد دهد، 

، و نه براي سایر هد بودخواشهروندانش 

  .کشورهاي منطقۀ یورو

سیریزا در یونان مشغول کاستن از باقی مانده 

هاي برنامه هاي اجتماعی است، درحالی که به 

روز . موازات آن آمادة سرکوب اعتراضات می شود

دوشنبه حکومت با صدور ابالغیه اي تمامی 

مقامات عمومی و شرکت ها را به پرداخت سهم 

به  و ،به بانک مرکزي یونان وامی داردمالی خود 

آن ها را در دستان حکومت قرار می  این ترتیب

  .دهد

 هاي مدیریت شهري، بیمارستان ها و بخش

و حمل و نقل عمومی به همراه سایر  ،انرژي و آب

خدمات، در اختیار نهادهاي آسیب دیده خواهند 

تنها صندوق هاي بازنشستگی مستثنی اعالم . بود

از این منابع هم  ،اما حکومت پیش تر .اند شده

  .براي روي پا ماندن خود بهره برداري کرده بود

ل خزانۀ عمومی به سیریزا امکان می دهد که وچپا

بدهی هاي خود را به صندوق بین المللی پول و 

طی دو ماه . سایر نهادهاي اعتباري پرداخت کند

میلیارد یورو به صندوق بین  2اخیر، آتن بیش از 

للی پول انتقال داده است، این صندوق تا زمانی الم

که حکومت یونان به طور کامل خود را مقید و 

است هاي دیکته شدة تروئیکا نکرده باشد، یتابع س

از پرداخت کمک هاي اعتباري اضافی امتناع می 

  .کند

میلیارد یورو در حال حاضر به هیچ وجه  2این 

بق ط. گی موجود نیستندتبراي حقوق و بازنشس

وعات مالی یونان، حکومت بگزارش ها در مط

میلیارد یورو براي دستمزدها،  1.1یونان به حدوداً 

گی تمیلیون یورو براي پرداخت هاي بازنشس 850

میلیارد براي پرداخت اعتبارات  1و تنها کم تر از 

  .افی از صندوق بین المللی نیاز داردضدریافتی ا

للی پول سیریزا با پرداخت به صندوق بین الم

موقعیت کشور را به شدت وخیم تر کرده است، به 

طوري که یونان ممکن است وارد ورشکستگی 

اگر . رسمی و خروج احتمالی از منطقۀ ارزي شود

رسی این کشور از هرگونه تأمین مالی قطع تدس

شود، به جاي آن که مازاد بودجه داشته باشد، طی 

ترین چند روز دیگر حتی قادر به تأمین ابتدایی 

  .خدمات هم نخواهد بود
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به درگیري هاي  ،عمومی منابع مالیمصادرة 

چندین . تندي در درون یونان منجر شده است

شهردار اعالم کرده اند که علیه این اقدام مبارزه 

شهردار آتن، که مورد حمایت حزب . خواهند کرد

) دیمار(سوسیال دمکرات پاسوك و چپ دمکرات 

یزا قرار دارد، این اقدام ریبه عنوان شاخه اي از س

سایر شهردارها نیز . را مغایر با قانون اساسی خواند

اعالم کردند که براي توقف این طرح ها، موضوع 

  .را به دادگاه خواهند کشید

پرداخت ها به صندوق بین المللی پول به وضعیتی 

انجامیده که طی آن امکان پرداخت کامل 

. ود ندارددستمزدها و حقوق بازنشستگی دیگر وج

پزشکان بیمارستان با مطالبۀ پرداخت حقوق 

. معوقه براي روز جمعه اعالم اعتصاب کرده اند

برگزار می در مقابل وزارت بهداشت  تظاهراتی

کارگران شاغل در شرکت هاي خصوصی . شود

تعویق چند ماهه در  به اعتراضدر حمل و نقل 

براي روز اول ماه مه پرداخت دستمزدهایشان 

  .ن اعتصاب داده اندفراخوا

به طبق یک پژوهش جدید، حمایت از حکومت 

درصد  72در ماه مارس . شدت سقوط کرده است

از افراد مورد مطالعه، همچنان از سیاست حکومت 

رضایت داشتند، درحالی که طی ماه آوریل این 

این مطالعه از . درصد رسید 45.5رقم به تنها 

ز سه سوي دانشگاه مقدونیه صورت گرفت و رو

  .اسکاي منتشر شد تلویزیونی شنبه در برنامۀ

طبق همین مطالعه، تنها سه درصد از افراد مورد 

پژوهش اطمینان دارند که وضعیت مالی آن ها 

از افراد شرکت کننده در . بهبود خواهد یافت

درصد انتظار هیچ تغییري ندارند،  35.5نظرسنجی، 

که وضعیت آن  نددرصد معتقد 41.5درحالی که 

دیگر اعتقاد ندارند  نیز درصد 42. ها بدتر می شود

که سیریزا براي حفظ وعده هاي انتخاباتی خود 

  .احساس وظیفه می کند

سیریزا با مسلح کردن دولت و تدارك براي اعزام 

پلیس و ارتش، درحال واکنش نشان دادن به 

اعتراض علیه سیاست هاي ضد اجتماعی خود 

عزام پلیس براي هفتۀ گذشته، حکومت با ا. است

پایان دادن به اشغال دانشگاه فنی آتن به دست 

  .دانشجویان، پیام روشنی داد

کشتاري که دیکتاتوي کلنل ها در  با درنظر داشتن

در محوطۀ دانشگاه انجام داد،  1973نوامبر  17

اعزام پلیس به ساختمان دانشگاه، معناي نمادین 

  .مهمی دارد

وزیر حفاظت معاون از به سیپراس، نروز دوش

عمومی، گیانیس پانوسیس که این اقدام را 

او طی . حمایت کرد سازماندهی کرده بود
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از پاکسازي دانشگاه  یی مشترکتکنفرانس مطبوعا

دفاع کرد و با ریاکاري اعالم کرد که حکومت او 

به . است» آشتی شهروند با پلیس«درحال تحقق 

چشم کسی دید که به نباید  را گفتۀ او پلیس

فردي «، بلکه او را باید »حال رصد امور استدر«

  .»زمان تهدید امنیت آن جاست دید که در

سیپراس با این عبارات نه فقط از اقدامات دانشگاه 

 تجدید دفاع کرد، بلکه پیشنهاد پانوسیس مبنی بر

دف از این طرح ه. آرایش پلیس را هم توجیه کرد

ا ها، ایجاد یک ارگان پلیس ویژه براي برخورد ب

تظاهرات و اعتراضات است که دیگر نه به گاز 

  .است اشک آور، که به سالح گرم و چماق مسلح

  2015آوریل  22

http://www.wsws.org/en/articles/2015

/04/22/syri-a22.html 

 

 

 

 

 

 

 

از آلمان و  سیریزا، درخواست غرامت

  دالیل آن

  پیتر شوارتس

  باران راد: آرام نوبخت، ویراستار: برگردان

 

در بحبوحۀ کشمکش و جدال بر سر بدهی ملی، 

حکومت آتن از آلمان درخواست کرد که بابت 

جنایات جنگی خود در جریان جنگ جهانی دوم، 

  .غرامت پرداخت کند

نخست وزیر یونان، الکسیس سیپراس، در بیانیۀ 

فوریه، خواست غرامت از  8ومتی به تاریخ حک

براي مردم یونان، » وظیفۀ اخالقی«آلمان را یک 

تمام مردم اروپا که خون شان در راه «تاریخ و 

طی هفته . خواند» نبرد علیه فاشیسم ریخته شد

هاي پس از این، سیپراس و دیگر مقامات 

حکومت به کرّات خواست غرامت از آلمان را 

  .مطرح کرده اند

اکنون آن ها رقمی را هم براي این درخواست 

طی تعطیالت آخر هفتۀ گذشته، . تعیین کرده اند

http://www.wsws.org/en/articles/2015/04/22/syri-a22.html
http://www.wsws.org/en/articles/2015/04/22/syri-a22.html
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معاون وزیر مالیۀ یونان، دیمیتریس مارداس، 

 278.7اعالم کرد که غرامت درخواستی به رقم 

این رقم را یک کمیسیون . میلیارد یورو می رسد

هزار سند،  50شش نفره و ظاهراً بنا بر بیش از 

مارس، خبرگزاري اشپیگل  13روز . اسبه کردمح

آنالین گزارش داد که برخی از این اسناد در سال 

به واسطۀ «از آلمان مصادره شد و سپس  1945

ایاالت متحده بر روي حلقه هاي فیلم به دست 

  .»حکومت یونان رسید

مبلغ ذکرشده تقریباً برابر است با بودجۀ سالیانۀ 

یورو و یا کل بدهی  میلیارد 299آلمان به ارزش 

این رقم شامل . میلیارد یورو 320یونان به رقم 

غرامت بابت زیرساخت هاي ویران شدة یونان، 

قربانیان، و بازپرداخت وامی  پرداخت خسارت به

که نیروهاي اشغالگر آلمان به زور از یونان اخذ 

میلیارد یورو طبق محاسابت  10.3(کردند 

  .می شود) ريکمیسیون مذکور بر حسب ارزش جا

. حکومت آلمان صراحتاً این تقاضا را رد کرده است

: سخنگوي حکومت، اشتفن زایبرت ماه پیش گفت

به لحاظ  پرداخت خسارتمسألۀ غرامت و «

وزیر مالیه، . »حقوقی و سیاسی، مختومه است

زیگمار گابریل که رهبر حزب سوسیال دمکرات 

است، ارتباط دادن بدهی ها و غرامت را 

وزیر مالیه، ولفگانگ شویبله، به . خواند» نهاحمقا«

همین ترتیب هرگونه تاوان براي جنایات جنگی 

  .نازي ها را رد کرده است

حکومت یونان به رهبري حزب سیریزا خواست 

اشغالگران  هایی کهخود را بر اساس ویرانی 

به  1944و  1941آلمانی در یونان طی سال هاي 

هزار  130آن ها . توجیه می کند بار آورده اند،

پارتیزان و شهروند غیرنظامی را طی قتل عام 

هزار یهودي را به  70هاي مخوف از بین بردند، 

اردوگاه هاي مرگ فرستادند، و ذخایر سوخت و 

 300مواد غذایی را مصادره نمودند که به مرگ 

زمانی که . هزار یونانی از گرسنگی و سرما انجامید

د، نیمی از کل نیروهاي اشغالگر خارج می شدن

صنعتی و تجاري، سه چهارم از تمامی ساختار 

و نُه دهم کل ناوگان تجاري  راه آهنخیابان ها و 

  .یونان نابود شده بود

به زحمت کسی را می توان یافت که بابت این 

. جنایات، با پیامدهاي کیفري رو به رو شده باشد

حکومت آلمان که قانوناً پس از رایش سوم مستقر 

، به کرّات تقاضاي غرامت و خسارت از گردیده

تنها استثنا در این . سوي آتن را رد کرده است

میلیون یورو بود  115مورد مبلغ ناچیزي در حدود 

به یونان پرداخت کرد، که آن  1960که طی دهۀ 

هم اساساً براي قربانیان یهودي جنایات نازي ها 

  .بود
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خواست غرامت براي چنین جنایاتی، در میان 

ش هایی از مردم یونان و همین طور آلمان بخ

غرور و نخوت رسانه ها و  .طنین انداخته است

شدید هزینه هاي  که کاهشسیاستمداران آلمان 

بی ، در این مورد اندخواهاناجتماعی در یونان را 

آنان یادآور رفتار بی  برخوردهاي. تأثیر نبوده است

ماندة به عالوه قربانیان باز. رحمانۀ نازي ها است

جنایات نازي ها به طور اخص از سیاست هاي 

ریاضتی در یونان به سختی ضربه و آسیب دیده 

  .اند

حکومت  از این خشمگین اند کهبسیاري از مردم 

آلمان خواهان بازپرداخت تمامی بدهی هاي یونان 

است، درحالی که خود مسئول بازپرداخت وام دورة 

سیاري از جنگ از یونان است؛ وامی که از نظر ب

، حکومت آلمان مکلف به بازپرداخت دانانحقوق 

  .استآن 

با این حال، تقاضاي حکومت یونان براي غرامت 

هیچ ارتباطی با جبران بی عدالتی هاي گذشته، و 

یا ضدیت » وظیفۀ اخالقی«از آن کم تر حتی با 

در . با فاشیسم که سیپراس ادعا می کند، ندارد

وع براي اعمال عوض حکومت یونان از این موض

بهره فشار بر آلمان طی مذاکرات جاري بدهی 

 تا، درحالی که به دنبال آن است برداري می کند

توجهات را از سیاست هاي ریاضتی ارتجاعی خود 

پرداخت حکومت یونان از خواست . منحرف کند

خشم مردم به سوي  منحرف کردن غرامت براي

  .بن بست ناسیونالیسم بهره برداري می کند

  جنگ امپریالیستی و غرامت

درخواست غرامت، ابزاري نامناسب براي مبارزه 

. علیه فاشیسم، جنگ و حمالت اجتماعی است

چنین درخواستی، به علل مسأله نمی پردازد، بلکه 

در واقع چنین . در عوض آن ها را بازتولید می کند

درخواست هایی، زمین مساعد و حاصلخیري را 

و تنش هاي بین المللی  براي تبلیغات شووینیستی

  .فراهم می آورد

بهترین مثال تاریخی آن معاهدة ورساي در سال 

پس از جنگ جهانی اول است که طی آن  1919

قواي پیروز، پرداخت غرامت هاي سنگینی را به 

این پرداخت ها منجر به . آلمان تحمیل کردند

بهبود وضع مردم انگلستان، فرانسه یا سایر 

بلکه اقتصاد آلمان . ننده نشدکشورهاي دریافت ک

را به نابودي کشاند، به تناقاضات درون اروپا شدت 

بخشید و خوراك فوق العاده مناسبی براي 

تهییجات نازي ها فراهم آورد و نهایتاً نقشی 

برجسته در ایجاد شرایط جنگ جهانی دوم خلق 

  .کرد
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به رسمیت شناختن تقاضاي غرامت از سوي یونان 

یلیارد یورو، نه فقط جو سیاسی در مقیاس صدها م

اروپا را مسموم خواهد کرد، بلکه خود به الگویی 

  .براي جهان مبدل خواهد شد

به این معنا که اگر حکومت فعلی یونان به طور 

سال پیش نازي ها غرامت  70کامل بابت جنایت 

دریافت کند، در آن صورت با ترکیه چه باید کرد 

ز جنگ جهانی اول که صدها هزار یونانی را بعد ا

کشت یا اخراج نمود؟ قربانیان بمب اتمی در 

هیروشیما و ناکازاکی چه طور؟ یا میلیون ها 

آلمانی که مجبور بودند از بخش شرقی رایش 

شکست خوردة آلمان بعد از جنگ جهانی دوم 

بگریزند؟ صرب ها، کُرُوات ها، بوسنیایی ها، مردم 

ي خود را که زندگی یا خانه ها دیگرانی کوزوو و

در جنگ هاي بالکان، جنگ جهانی اول، جنگ 

جهانی دوم و تجزیۀ یوگسالوي از دست دادند چه 

  طور؟

تنازعات غیرقابل حل . پایانی ندارداین فهرست 

هر بخش جهان ریشه هاي مادي تاریخی خود را 

و کدام یک  اندکدام خواست ها موجه . دارد

ین نیستند؟ آیا قانونی براي محدودیت هاي چن

  درخواست هایی وجود دارد؟

هر دو جنگ جهانی اول و دوم، جنگ هایی 

ریشه هاي عمیق تر آن ها به . امپریالیستی بودند

تضاد میان اقتصاد جهانی و نظام تاریخاً منسوخ 

ملت ها به عنوان پایۀ سرمایه داري گره -دولت

هر قدرت امپریالیستی تالش می کرد . خورده بود

ا جنگ براي تحمیل منافع که تناقضات خود را ب

اش  و دفاع از سلطۀ خود بر سایر رقباي 

  .امپریالیستی حل کند

امپریالیسم آلمان به طور اخص نقشی جنایت 

این پیامد تأخیر در . کارانه و تهاجمی ایفا نمود

توسعۀ سرمایه داري، رشد سریع نیروهاي مولد آن 

ن با ای. و موقعیت جغرافیایی آن در مرکز اروپا بود

حال سایر قدرت هاي بزرگ و متحدین کوچک 

تر آن ها در هر دو سوي جبهه، به طور مشابه 

براي اهداف امپریالیستی خود جنگیدند و مرتکب 

  .جنایات جنگی شدند

پرداخت غرامت براي این جنایات، تناقضات 

بلکه به آن ها . امپریالیسم را حل نخواهد کرد

جدید  شدت خواهد بخشید و به فوران جنگ هاي

تنها راه براي جلوگیري از جنگ . می انجامد

امپریالیستی، امحاي علت ریشه اي آن یعنی نظام 

  .سرمایه داري است

  بورژوازي یونان و مسألۀ غرامت

درست . یونان صرفاً قربانی جنگ جهانی دوم نبود

مانند آلمان که جنبش کارگري آن به نخستین 
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ن نیز به قربانی حاکمیت نازي ها تبدیل شد، یونا

  .طبقات تقسیم شده بود

گراي آتن به پس از پایان جنگ، حکومت راست

مدت سه و سال نیم به سرکوب خونینی ادامه داد 

مرتکب که نازي ها علیه پارتیزان هاي چپ گرا 

حکومت یونان این کار را با حمایت  .شده بودند

. ضمنی حکومت هاي بریتانیا و امریکا انجام داد

ت فشار ایاالت متحده و در حکومت یونان تح

که خود به آلمان (ازاي حمایت نظامی واشنگتن 

، )به عنوان متحد جنگ سرد با شوروي نیاز داشت

 1946پیگیري غرامت هایی را که در کنفرانس 

  .پاریس اعطا شده بود، کنار گذاشت

کودتاي نظامی یونان که به سرنگونی حکومت 

ال هاي منتخب انجامید و دیکتاتوري وحشیانۀ س

را برقرار کرد، با حمایت کامل ناتو  1974و  1967

همان روش هایی را که نازي ها در سرکوب طبقۀ 

  .کارگر به کار گرفته بودند، اتخاذ کرد

حکومت هاي بعدي از مسألۀ غرامت ها به عنوان 

اهرمی براي تضمین جایگاه بورژوازي یونان بر 

طبقۀ سر میز با قدرت هاي اصلی اروپا و به بهاي 

بین این واقعیت که آلمان از . کارگر استفاده کردند

پذیرش یونان به ورود به اتحادیۀ اروپا در سال 

حمایت کرد،  2001و منطقۀ یورو در سال  1981

و این که حکومت یونان پس از اتحاد آلمان در 

اي درخواست غرامت نکرد، رابطه  1991سال 

ه عنوان برلین امروز این را ب. مستقیم وجود دارد

یک مدرك حقوقی رو می کند تا نشان بدهد که 

از تمامی درخواست هاي غرامت، از جمله 

درخواست افراد قربانی، چشم پوشی شده بوده 

  .است

حکومت سیپراس پا جاي پاي رژیم هاي بورژوایی 

در همان حال آلمان با . سابق یونان می گذارد

کنار گذاشتن محدودیت سابق سیاست خارجی 

وان نظامی اش را باال می برد و بار دیگر خود، ت

براي سلطه در اروپا می کوشد، حکومت یونان از 

مسألۀ غرامت ها به عنوان اهرمی براي تضمین 

جایگاهی در کنار امپریالسم آلمان استفاده می 

  .کند

پرطمطراق حکومت سیریزا این درخواست هاي 

براي غرامت را با چاپلوسی و تملق ترکیب کرده 

سیپراس ضمن صحبت در آتن، درخواست  .است

اما . می نامد» وظیفۀ اخالقی«غرامت از آلمان را 

در نخستین دیدار رسمی خود از برلین اعالم کرد 

آلمان امروز، آلمان دمکراتیک، هیچ وجه «که 

اشتراکی با آلمان رایش سوم، این علت ضایعات 

  .»نداردعظیم انسانی 

است که  وزیر خارجه، کوتزیاس عالمت داده

حکومت یونان به دنبال یک راه حل نمادین براي 
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مسألۀ غرامت ها است، و وزیر مالیه، واروفاکیس 

نیز نشان داده که حتی با دریافت یک یورو هم 

  .تسویه حساب صورت خواهد گرفت

خواست غرامت از سوي حکومت یونان، صرفاً 

روي دیگر خدمتگزاري آن براي بازارهاي مالی 

از زمان قدرت گیري طی دو و ماه سیریزا . است

نیم گذشته، تمامی وعده هاي انتخاباتی خود را 

اتحادیۀ اروپا، (زیر پا گذاشته و مجدداً به تروئیکا 

) صندوق بین المللی پول و بانک مرکزي اروپا

اطمینان داده است که تمامی بدهی هاي یونان را 

پرداخت خواهد کرد و به مازاد بودجۀ دائمی دست 

چنین چیزي تنها از خالل تشدید . د یافتخواه

  .ریاضت امکان پذیر است

حکومت براي سرکوب و ارعاب هرگونه مخالفت 

در برابر این مسیر ریاضت اقتصادي، درحال دامن 

 -زمانی که سیریزا. زدن به ناسیونالیسم است

حزب  - »ائتالف چپ رادیکال«ترکیب حروف اول 

را » قلیونانی هاي مست«مافوق ناسیونالیست 

شریک ائتالفی خود نامید، این موضوع بدیهی و 

  .روشن بود

شعارهاي ناسیونالیستی از بیانیۀ حکومت سیریزا 

بازگشت عزت «او سوگند یاد کرد که . سرریز شد

توان بی پایان «را به ارمغان بیاورد، به » مردم ما

یک یونان «درود گفت و » مردم متحد و مطمئن

عادالنه به لحاظ مستقل به لحاظ اقتصادي، 

  .را یادآوري کرد» اجتماعی و مغرور به لحاظ ملی

رابطۀ بین تعمیق ریاضت و دامن زدن به 

ناسیونالیسم از طریق درخواست غرامت، چنان 

گراترین واضح بود که حتی از چشمان راست

، آژانس »استراتفور«. ناظرین هم پنهان نماند

آتن «: اطالعاتی خصوصی در امریکا، نوشت

تماالً مجبور خواهد بود که اقدامات دردناکی را اح

براي تضمین تأمین مالی از سوي اروپا معرفی کند 

و با اعتباردهندگان خود، به رهبري آلمان، چانه 

در مواجهه با این بحران فزاینده، نخست . زنی کند

وزیر الکسیس سیپراس و حزب سیریزا در تالش 

می را اند که اکثریت پارلمان و محبوبیت عمو

این به معناي تغذیۀ ناسیونالیسم ... حفظ کنند

  .»یونانی با احساسات ضد آلمانی است

درست مانند مبارزه  -جبران بی عدالتی گذشته

علیه سیاست هاي ریاضتی دیکته شده از سوي 

به طور  - تروئیکا و مبارزه علیه جنگ و فاشیسم

تنگاتنگی با یک چشم انداز سوسیالیستی درهم 

این هدف، مستلزم وحدت طبقۀ کارگر . تتنیده اس

اروپا حول یک برنامۀ انقالبی، با هدف الغاي 

اتحادیۀ اروپا، استقرار حکومت هاي کارگري، 

مالکیت عمومی بر شرکت ها و بانک هاي بزرگ 
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و سازماندهی دوبارة جامعه در چارچوب ایاالت 

  .متحدة سوسیالیستی اروپا است

وت و ذخایر بر این اساس است که هدایت ثر

انسانی و تکنیکی عظیم اروپا به سوي توسعۀ کل 

قاره و افزایش استانداردهاي زندگی تمامی 

کارگران تا سطحی به مراتب باالتر امکان پذیر 

  .خواهد بود

سیریزا و گروه هاي چپ نمایی که قاطعانه از آن 

حمایت می کنند، این چشم انداز را دور انداخته 

قۀ کارگر، که براي بخشی آن ها نه براي طب. اند

از بورژوازي یونان و اقشار ممتاز و فوقانی طبقۀ 

متوسط صحبت می کنند که جایگاه خود را در 

صفوف قواي امپریالیستی جستجو می کنند و تنها 

سهم خود را از ثمرات استثمار طبقۀ کارگر یونان 

  .می خواهند

در همان حال که سیریزا و سیپراس به 

یونان دامن می زنند و براي ناسیونالیسم در 

نمایندگان سرمایۀ مالی در برلین، بروکسل و 

واشنگتن چاپلوسی می کنند، سفت و سخت با 

هرگونه فراخوان به طبقۀ کارگر اروپا و جهان 

براي باال نگاه داشتن پرچم مبارزه علیه سرمایه 

  .داري ضدیت به خرج می دهند

  2015آوریل  14

ون یورو به میلی 450سیریزا و پرداخت 

  صندوق بین المللی پول

  کریستوفر درایر

  آرام نوبخت: برگردان

میلیون  450روز پنجشنبه یونان مبلغی در حدود 

. یورو را به صندوق بین المللی پول منتقل کرد

بنابراین آتن دومین وام اصلی خود را بازپرداخت 

کرده است، بدون آن که قادر بوده باشد از کمک 

میلیارد  1.5یونان پیش تر . شودجدیدي بهره مند 

یورو نیز اواخر ماه مارس به صندوق بین المللی 

  .پول پرداخت کرده بود

وزیر مالیۀ یونان، یانیس واروفاکیس، اواخر هفته 

طی نشستی با سرپرست صندوق بین المللی پول، 

کریستین الگارد، بازپرداخت دومین وام را وعده 

همواره به تمامی حکومت یونان «: داده و گفته بود

تعهدات خود در قبال تمامی اعتباردهندگان عمل 

  .»می کند و قصد دارد که آن را ادامه نیز بدهد

در مواجهه با شرایط حاد اجتماعی یونان، چنین 

بیانیه هایی اعالم تعهد بی چون و چرا به کاهش 

بیش تر هزینه هاي اجتماعی و افزایش خصوصی 

سیاست هاي  پنج سال اجراي. سازي ها است

دیکته شده از سوي بروکسل، به نرخ بیکاري 

نظام بهداشت و . درصد انجامیده است 25باالتر از 
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درمان سقوط کرده و حتی سوء تغذیه نیز به پدیده 

  .اي گسترده مبدل شده است

تحت این شرایط، حکومت یونان به رهبري 

براي بازپرداخت وام ) سیریزا(ائتالف چپ رادیکال 

المللی پول با تقال پول جور کرده  صندوق بین

اواخر فوریه، گزارش شد که حکومت مبالغ . است

هنگفتی را از صندوق بازنشستگی قرض کرده 

  .است تا مانع ورشکستگی دولت شود

اواخر ماه مارس، حکومت از سازمان بیمه گزار 

میلیون یورو  50بهداشت و درمان هم تقاضاي 

ود به دولت پول متروي آتن نیز قرار ب. کرده بود

میلیون یورو  600تا به اآلن حکومت . قرض دهد

از شرکت ها، از جمله شرکت برق و آب، قرض 

میلیون یورو که قرار  120مبلغ حدوداً . کرده است

بود براي تأمین مالی بیمارستان ها صرف شود، 

  .همچنان در دست دولت باقی ماند

به طور کلی این وام ها، چارچوب زمانی بسیار 

کوتاهی دارند و هدف از آن جلوگیري از بحران 

بودجه در زمان مذاکرات حکومت با به اصطالح 

صندوق بین المللی پول، بانک مرکزي (تروئیکا 

آتن امیدوار . است) اروپا و کمیسیون اتحادیۀ اروپا

 7.2است که آخرین بخش از وام هاي بستۀ 

  .میلیارد یورویی نجات مالی را دریافت کند

کمپین بدهی «ۀ سازمان بریتانیایی به گفت

، صندوق بین المللی پول تاکنون از قبال »جوبیلی

میلیارد یورو به چنگ آورده  2.5بهرة وام ها، 

اما وام هاي بستۀ نجات مالی بیش از هر . است

چیز براي بازپرداخت به بانک هاي اروپا استفاده 

می شود و همین بانک ها با وجود آن که یونان 

رشکسته بود، نرخ هاي بهرة فوق العاده عمالً و

  .باالیی دریافت کردند

با گذشت پنج سال، صندوق بین المللی پول 

از آن جا که . خواهان بازپس گیري پول خود است

وضعیت بودجۀ یونان به دلیل اقدامات ریاضتی 

وخیم تر شده است، حکومت بار دیگر به وام هاي 

با این  .بیش تري براي بازپرداخت وابسته است

حال تروئیکا پرداخت چنین وام هایی را مقید و 

مشروط به خصوصی سازي هاي بیش تر، رفرم 

  .هاي ساختاري و کاهش بودجه کرده است

روشن است که سیاست هاي وحشیانۀ دیکته شدة 

ریاضیت اقتصادي، به بهبود اقتصاد یونان یا 

حکومت . کاهش بار بدهی آن نخواهد انجامید

از چیز خواهان این هستند که بار  هاي اروپا بیش

بحران را به گردن طبقۀ کارگر اروپا بیاندازند و 

  .یونان در این بین نقش یک الگو را بازي کند

حکومت سیریزا با بازپرداخت بدون قید و شرط 

وام هاي صندوق بین المللی پول بار دیگر روشن 
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کرده است که آماده است براي حمایت از این 

سیریزا با چپاول . کاري دست بزندسیاست به هر 

صندوق هاي بازنشستگی، بنگاه هاي درمانی و 

شرکت هاي بیمه براي راضی کردن صندوق بین 

المللی پول، خود را بیش از پیش به وام هاي بستۀ 

اگر تروئیکا . نجات مالی تروئیکا وابسته کرده است

تصمیم بگیرد و اجازه بدهد که مذاکرات به هم 

ت یونان قادر به بازپرداخت این وام بخورد، حکوم

  .هاي کوتاه مدت نخواهد بود

یونان حتی قادر به تضمین سرمایۀ تازه از بازارها 

یونان طی همین هفته به دنبال فروش . نیست

اوراق قرضۀ دولتی شش ماهۀ خود، نرخ بهرة 

میلیارد  15سقف . درصد پرداخت کرد 2.97

گان براي یورویی تعیین شده از سوي اعتباردهند

  .این نوع تأمین مالی نیز پر شده است

در اواخر ماه مه نیز موعد بازپرداخت وام هاي 

میلیارد است، فرامی  6دیگري که مجموعاً حدود 

رسد، و یونان باز هم تنها به واسطۀ گرفتن وام 

در غیر این . قادر به پس دادن آن خواهد بود

صورت شاهد ورشکستگی دولت و خروج احتمالی 

  .منطقۀ یورو خواهیم بود از

نمایندگان تروئیکا تمامی پیشنهادهاي اصالح و 

خصوصی سازي از جانب حکومت یونان را ناکافی 

آخرین . ارزیابی کرده و در نتیجه رد کرده اند

حرکت روز پنجشنبه صورت گرفت، یعنی زمانی 

که اعتباردهندگان یک ضرب األجل شش روزه را 

د حکومت یونان در براي ارائۀ پیشنهادهاي جدی

حوزة تأمین اجتماعی، بازار کار و خصوصی سازي 

  .ها تعیین کردند

وزیر امور هماهنگی حکومت، الکوس 

فالمبوراریس، به دنبال این موضوع اعالم کرد که 

که تروئیکا و آتن در » صد درصد اطمینان دارد «

در این تاریخ . آوریل به توافق خواهند رسیدند 24

براي » ریگا«ادیۀ اروپا در وزاري مالی اتح

کنفرانسی مالقات خواهند داشت و در این جا 

تصمیم براي اعطاي آخرین بخش بستۀ نجات 

  .مالی گرفته خواهد شد

این که سیریزا به سیاست هاي ریاضتی دیکته 

شده تن داده است و اکنون صرفاً درحال مذاکره با 

تروئیکا بر سر جزئیات است، در زمان بازدید 

با این که . س سیپراس از روسیه روشن بودالکسی

سیپراس با پوتین دربارة احتمال تأمین مالی پروژه 

هاي زیرساختی صحبت کرد، اما هیچ چیز دربارة 

وام هاي بالقوه اي که می توانست وابستگی به 

برخورد . گروه یورو را کاهش بدهد، نگفت

سیپراس دربارة مسألۀ تحریم هاي اتحادیۀ اروپا 

که یونان اساساً قادر به وتو کردن  -وسیهعلیه ر

  .مبهم و ناروشن بود -آن است
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مارتین شولتس، رئیس پارلمان اروپا و عضو حزب 

از » مجلۀ امروز«سوسیال دمکرات در برنامۀ 

با وجود تمام تعارفات «گفت  ZDFکانال آلمانی 

میان آقاي پوتین و آقاي سیپراس، سیپراس خطی 

  .»م کنار نگذاشتکه از او انتظار داشتی

افزایش حمالت به حقوق دمکراتیک روشن می 

کند که سیریزا درحال آماده شدن براي پیشبرد 

نمایندگان . حمالت بیش تر به طبقۀ کارگر است

سیریزا از درگیري و اعتراضات اخیر آنارشیست ها، 

براي فراخوان به افزایش عظیم نیروهاي 

معاون . سرکوبگر دولتی بهره برداري کرده اند

وزیر داخله، گیانیس پانوسیس، خواهان استقرار 

مجدد و سریع پلیس بدنام و منفور محلی شد، 

پلیسی که سابقاً خود قربانی سیاست هاي 

  .ریاضیتی حکومتی قبلی شده بود

عالوه بر پلیس، ارتش نیز از کاهش بودجه 

مارس، سیپراس قراردادي  15روز . مستثنی است

ی پنج هواپیماي تجسسی را به منظور به روزرسان

. میلیون یورو براي دولت امضا کرد 500به بهاي 

وزیر دفاع، پانوس کامنوس از حزب راست گراي 

خواهان مخارج ) ANEL(» یونانی هاي مستقل«

در این حوزه بود تا حکومت یونان بتواند ملزومات 

  .ناتو را تأمین کند

  2015آوریل  10

حکومت سیریزا و تداوم سیاست 

  حکومت سابق یونان یتمهاجر

  باوممارتین کرایکن

  آرام نوبخت: برگردان

پیش از پیروزي ) ائتالف چپ رادیکال(سیریزا 

انتخاباتی خود وعدة تعطیلی بازداشتگاه هاي 

موقت پناهجویان مشمول دیپورت در یونان و 

همین طور برخورد انسانی تر با مهاجرین را داده 

روي کار  هشت هفته پس ازبا گذشت اما . بود

آمدن حکومت، مشخص شد که این وعده توخالی 

در عوض سیریزا و شریک ائتالفی . بوده است

یونانی هاي «یعنی حزب آن،  يراست گرا

، هم چنان به سیاست )Anel(» مستقل

ل مهاجرت بی کم اغیرانسانی حکومت سابق در قب

  .دنو کاست ادامه می ده

، با چنان وجود دارندبازداشتگاه هاي موقت هم

وجود آن که وزیر مسئول موضوعات مهاجرت، 

پولو و معاون وزیر داخله، آناستاسیا کریستودولُ

گیانیس پانوسیس، وعدة آزادي مهاجرین 

پولو کریستودولُ. بازداشتی را طی صد روز می دهند

وعده داده بود که حکومت جدید یونان به تمامی 

ا حول سیاست پناهندگی پۀ ارویراهبردهاي اتحاد

  .حترام خواهد گذاشتا
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چهار پناهنده به دلیل سیاست  ،تنها در ماه فوریه

بازداشت جان در طول  ،هاي وحشیانۀ پناهندگی

بري، پناهندة کفوریه، سید مهدي ا 10روز . باختند

سالۀ افغان، به دلیل عدم معالجۀ پزشکی در  23

چند روز بعد، . گاه بدنام آمیگدالزا درگذشتتبازداش

سالۀ پاکستانی همان  28اهجوي محمد ندیم، پن

حبس بود، در آن ماه  25جا خود را در سلولی که 

مدت کوتاهی پس از این خودکشی . به دار آویخت

دیگري در ایستگاه پلیس تسالونیکی رخ داد که از 

گاه موقت تسلول هاي آن به عنوان یک بازداش

  .استفاده می شود

ساله، اهل گینه، مورد  21مرگ محمد کامارا، 

دیگري است که برخورد غیرانسانی با پناهندگان 

کامارا سال . در یونان را به نمایش می گذارد

همان جا بالفاصله . یخته بودربه یونان گ 2012

ت ماه را در بازداشتگاه شبازداشت شد و ه

درخواست او  2015در ژانویۀ . گذراند وسکورینت

فوریه مجدداً دستگیر  7در . براي پناهندگی رد شد

ا یبه بازداشتگاهی واقع در ایستگاه پلیس کیفیس و

کامارا که از بیماري دیابت . در آتن فرستاده شد

ت می یرنج می برد، از وضعیت بد سالمتی شکا

معالجۀ پزشکی و دارو از وي با این وجود کرد، اما 

فوریه او بیهوش  20 روز کهوقتی تنها . دریغ شد

شد و مدت روي زمین افتاد، به بیمارستان منتقل 

  .کوتاهی بعد درگذشت

شورش  ،پس از انتشار اخبار خودکشی محمد ندیم

. در بازداشتگاه موقت آمیگدالزا رخ داد هایی

پناهندگان در این جا به اعتراض علیه شرایط 

غیرقابل تحمل و سوء رفتار همیشگی نگهبانان 

تنها در این زمان بود که . دست به اعتراض زدند

صیانت از حقوق نظم عمومی و «وزیر 

 هداخلامور ، گیانیس پانوسیس به وزیر »يشهروند

خستین بار از بازداشتگاه نبراي  و گزارش می دهد،

او وعده داد که پناهندگان زندانی . بازدید می کند

ه همراه چهار بازداشتگاه برا آزاد و آمیگدالزا را 

اصلی دیگر و چندین تسهیالت پناهندگی در 

  .روز  تعطیل کند 100ی ط ،ایستگاه هاي پلیس

پانوسیس پس از مشاهدة سکونتگاه فاجعه بار 

 ربسیار شرمسا«: پناهندگان در آمیگدالزا گفت

تنها . با مراکز پناهندگی تمام است ما کار. هستم

به آن چه که پیش از . به چند روز نیاز داریم

 ایم، انتخابات گفتیم و آن چه که در پارلمان گفته

  .»عمل خواهیم کرد

وزیر سیپراس تمایلی به  ستدر واقع حکومت نخ

هرچند . کامل بازداشتگاه هاي موقت ندارد لیتعطی

این درست است که پناهندگان به تدریج طی 

چهار هفتۀ اخیر از بازداشتگاه آزاد شده اند، اما این 

، بیماران و گانتنها شامل افراد خردسال، سالخورد
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هاي  پناهندگانی که بیش از شش ماه در سلول

  .خود بالتکلیف بوده اند، می شد

هرچند به پناهندگانی که آزاد شدند به عالوه 

تعلق گرفت، اما هیچ چیز  همجوز اقامات شش ماه

آن ها با اتوبوس از . بیش از این دریافت نکردند

موقت به مراکزي در آتن برده  يبازداشتگاه ها

پناهگاه هاي افراد بی خانمان و  آدرسشدند، 

هاي سوپ به آن ها داده شد و سپس  آشپزخانه

. مراقبت کنند شانبه حال خود رها شدند تا از خود

افی یا حتی امکان برخورداري ضهیچ گونه کمک ا

اکثر . از معالجۀ پزشکی به آن ها اختصاص نیافت

چرا که  ،آن ها اکنون بی خانمان و بینوا هستند

  .مجوز کار دریافت نکرده اند

بس رو به رو می شوند، مگر این افراد مجدداً با ح

گی به ایستگاه پلیس محلی تاین که به طور هف

. گزارش بدهند و مدرك اقامت داشته باشند

پناهندگانی که ابتدا در یونان جمع آوري می 

شوند، هم چنان در بازداشت به سر خواهند برد و 

  .به کمپ هاي محصور پناهندگی منتقل می شوند

تنظیم کرده  تپلیس مهاجر فرماندة کهسندي 

طبق این دستور، . بلوایی به راه انداخته است بود،

پناهندگانی که در مرزها توقیف می شوند، دیگر 

زندانی نخواهند شد، بلکه اوراقی به آن ها داده 

می شود که از آن ها می خواهد یونان را ظرف 

صیانت از حقوق «وزیر . یک ماه ترك کنند

رالعمل مخالفت بالفاصله با این دستو ،»شهروندي

او » تخیالت ساخته و پرداختۀ ذهن«کرد، و آن را 

  .نامید و دستور به تداوم بازداشت پناهندگان داد

در سال  ،بازداشتگاه هاي موقت براي دیپورت

از سوي حکومت محافظه کار آنتونیس  2012

 ابتدابازداشتگاهی که  30از . ساماراس برپا شدند

دایر شده اند و  طراحی شده بود، تنها پنج مورد

آمیگدالزا نخستین بازداشتگاهی بود که افتتاح 

می کشتی کانتینر  250این کمپ شامل . گردید

شود که در اصل براي کاهش فاجعه بود و اطراف 

کانتینرها کم . آن با سیم خاردار محصور شده است

متر مربع فضا دارند و براي هشت  30تر از 

هزار پناهنده،  2 بیش از. پناهنده استفاده می شوند

به جاي هزار نفري که پیش بینی می شد، در این 

  .جا به طور موقتی بازداشت شده اند

به پناهندگان اجازة خروج از بازداشتگاه داده نمی 

شود و آن ها تنها یک ساعت در روز براي ورزش 

دارند و باقی زمان را در یک کانتینر وقت در حیاط 

تی به شکل تسهیالت بهداش. سپري می کنند

اسفباري ناکافی هستند، برخی بازداشت شدگان 

حتی محل خواب . مجبورند در بطري ادرار کنند

یکی از کارمندان . ي همۀ آن ها وجود نداردانیز بر
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جهنم «این بازداشتگاه را  »پزشکان بدون مرز«

  .توصیف کرد» روي زمین

بل تحمل در بازداشتگاه هاي موقت اوضعیت غیرق

از سوي سازمان هاي پناهندگی یونان بارها 

پا نیز ووم شده است، به طوري که دادگاه ارحکم

دیپورت پناهندگان از سایر کشورهاي اتحادیۀ 

در گذشته . اروپا به یونان را ممنوع کرده است

مرسوم بود که پناهندگان به  2طبق قانون دوبلین 

ند اتحادیۀ اروپا شد کشوري که ابتدا از آن جا وارد

رات رمطابق با مق انقاضاي پناهجویو مسئول ت

  .، دیپورت شونداتحادیۀ اروپا است

گان ددورة بازداشت پناهن ،حکومت ساماراس

ماه افزایش  18توقیف شده در یونان را از شش به 

حکومت سیپراس با کاهش آن به شش . بودداده 

بازگشته است،  2012ماه، به وضعیت پیش از سال 

بازداشتگاه هاي وز نهر چند که در آن مقطع ه

موقت و زندانی کردن پناهندگانی که در مرزهاي 

یک بازداشت می شدند،  اتحادیۀ اروپا خارجی

  .استثنا بود و نه قاعده

حکومت سیریزا با وجود لفاظی هاي توخالی دربارة 

انی تر با پناهندگان، همکاري سبرخورد ان

بی رحمانۀ  با کمیسیون اروپا در رد تنگاتنگی

سیریزا حفاظ . و آزار و اذیت آن ها دارد پناهجویان

ده کیلومتري سیم خاردار در مرز زمینی با زدوا

ترکیه را که با بودجۀ اتحادیۀ اروپا ساخته شد، 

اعالم  ،معاون وزیر ،پانوسیس. نگاه داشته است

متر از بخش آسیب دیدة این  300کرده است که 

ظ به دنبال طوفان، بازسازي خواهد شد؛ او احف

به مهاجرین غیرقانونی اجازه «: ید کردتأک

  .»نخواهیم داد که از مرز عبور کنند

حکومت سیریزا از تمامی ابزارهایی که اتحادیۀ 

اروپا طی سال هاي اخیر براي ممانعت از 

 اند پناهندگان در مرزهاي خارجی ایجاد کرده

، »فرانتکس«حمایت خواهد کرد، و به همکاري با 

. اروپا، ادامه می دهداتحادیۀ  بانیانس مرزژآ

کال ییک فعال راد را کریستودولپولو که خود

توصیف می کند، تأکیید کرد که او احساس می 

به قوانین اروپایی ها دربارة سیاست «کند 

به گفتۀ او، حکومت . »پناهندگی متعهد است

یونان کم ترین تمایلی به برداشتن گام هاي یک 

توافق  ،»نگنیش«جانبه اي که بتواند معاهدة 

را نقض  »یوروداك«یا مقررات  »دوبلین سه«

  .کند، ندارد

  2015مارس  30

 

  



 

تعهد آلمان و یونان : سیپراس در برلین 62

در تحمیل ریاضت » همکاري«به 

 اقتصادي

  

  یوهانس اشترن

  آرام نوبخت: برگردان

الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان دیروز 

. نخستین سفر رسمی خود را به آلمان ترتیب داد

همان طور که در مورد چنین بازدیدهایی مرسوم 

است، سیپراس با تشریفات نظامی کامل در برلین 

سیپراس همراه با صدر . مورد استقبال قرار گرفت

اعظم آلمان، آنگال مرکل، از گارد تشریفاتی 

متعاقباً . سان دید) نیروهاي مسلح(» وربوندس«

 نیز هر دو کنفرانس مطبوعاتی مشترکی برگزار

  .کردند که سپس با مراسم شام دنبال شد

اطالع به زحمت می توانست متوجه یک ناظر بی

شود که پیش از ورود سیپراس، نزاعی جدي میان 

حکومت آلمان و رژیم کنونی آتن به رهبري 

بازدید آغازین سیپراس . سیریزا وجود داشته است

در جوي به ظاهر طبیعی و تقریباً دوستانه صورت 

دو رهبر در کنفرانس مطبوعاتی  این. گرفت

مشترك عصر دوشنبه، درست به وسط هدف، 

یعنی مصالحه و سازش زدند و موفق شدند که 

  .همکاري متقابل را همان جا احضار کنند» روح«

سیپراس تأکید کرد که درست مانند اخالف 

سوسیال دمکرات و محافظه کار خود، آماده است 

نزدیک با که اقدامات ریاضتی را در همکاري 

سیپراس . اتحادیۀ اروپا و حکومت آلمان ادامه دهد

و ادامه » ما باید خودمان را بهتر درك کنیم«گفت 

هیچ راه دیگري براي غلبه بر مشکالت «داد 

حکومت او به . »موحود وجود ندارد، به جز گفتمان

تمامی قراردادهاي موجود پایبند خواهد بود و 

. خواهد زددست به اصالحات ساختاري ضروري 

مثمر «نشست مشترك با مرکل نشان داد که 

  .بوده است» ثمر

همیاري «مرکل هم از جانب خود بر نیاز به 

هر دو . تأکید کرد» روح همکاري«در » صادقانه

کشور بخشی از اتحادیۀ اروپا و ناتو هستند و 

استقرار صلح در «بنابراین مسئولیت مهمی براي 

نخست وزیر یونان در  قدم. و آیندة آن دارند» اروپا

  .بود» خوش«برلین واقعاً 
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پیش از نشست، بسیاري از سیاستمداران و 

مفسرین رسانه هاي آلمان که به شدت حکومت 

یونان را طی روزهاي اخیر زیر انتقاد برده بودند، از 

، روزنامه »بیلد«حتی . حمالت شفاهی خود کاستند

ن اي که طی ماه هاي اخیر به کارزاري علیه یونا

دامن زده، در تیتر خبري خود » مردم یونان«و 

و » !آقاي سیپراس، به آلمان خوش آمدید«نوشت 

ما یونان را «دلیل را در توضیح این که چرا  50

  .فهرست کرد» دوست داریم

-آخر هفته، وزیر خارجۀ آلمان، فرانک والتر اشتاین

مایر، و همتاي یونانی او نیکوس کوتزیاس بر 

. ان و یونان تأکید کردندهمکاري میان آلم

مایر پس از شام با کوتزیاس در وزارت امور اشتاین

- ما نباید اجازه دهیم مسائل بی«: خارجه گفت

تردید بزرگ و دشواري که باید با هم حل کنیم، 

بنیان نیرومند روابط آلمان و یونان را فرسوده 

  .»کند

: کوتزیاس طی نظراتی در دویچه وله تأکید کرد

بلندمدت و منافع مشترك وجود  یک دوستی«

ترین چیز این است که ما یک دیگر را مهم. دارد

بهتر درك کنیم، این که کلیشه هاي موجود در 

  .»هر دو سو را از بین ببریم

دو دلیل مهم براي این نمایش متظاهرانه از 

اول، . همکاري میان برلین و آتن وجود دارد

در  سیریزا طی چند هفتۀ گذشته به طور کامل

برابر اتحادیۀ اروپا و حکومت آلمان تسلیم شده و 

روشن کرده است که نه فقط برنامه هاي ریاضتی 

اتحادیۀ اروپا، (دیکته شده از سوي تروئیکا  

را ) المللی پول و بانک مرکزي اروپاصندوق بین

ادامه خواهد داد، بلکه آن ها را تشدید نیز خواهد 

  .کرد

با سیاستمداران کله  سیپراس در جلسه اي رده باال

شنبۀ گذشته، شخصاً گندة اتحادیۀ اروپا طی پنج

تعهد کرد که تمامی کاهش هاي مورد توافق در 

هزینه هاي عمومی را تقویت کند و وعدة فهرست 

طبق گزارش . جدیدي از ریاضیت اقتصادي را داد

هاي رسانه ها، فهرستی که در حال تهیه و تنظیم 

قۀ کارگر را در خود است، حمالت فراتري به طب

  . جاي داده است

سازي برنامۀ خصوصی«اشپیگل آنالین نوشت که 

منفور حکومت سابق که حکومت سیپراس متوقف 

به عنوان . »کرده بود، از سر گرفته خواهد شد

، شرکت متصدي »فراپورت«نمونه این برنامه به 

 14فرودگاه فرانکفورت، امکان می دهد که 

ا طبق توافق پیشین فرودگاه محلی یونان ر

-در مورد سایر تسهیالت مهم حمل. تصاحب کند

ونقل از جمله بندر تسالونیکی نیز حکومت یونان 

  .درصد از سهام را خواهد فروخت 49تا » فقط«
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در عین حال سیریزا با الگوبرداري از آلمان 

خواهان افزایش سن بازنشستگی و معرفی 

ه تنها در آیند. سالگی است 67بازنشستگی در سن 

سال کار کرده  40کم کسانی که به مدت دست

 62اند قادر به دریافت مزایاي بازنشستگی در 

براي کسانی که پیش از موعد . سالگی خواهند بود

بازنشسته شوند، از حقوق بازنشستگی به شدت 

  .کاسته خواهد شد

عالوه بر این، به دنبال همکاري هاي مشترك با 

» تصاديسازمان همکاري و توسعۀ اق«

)OECD( هم براي اصالحات » جعبۀ ابزار«، یک

ساختاري وجود خواهد داشت که مترادف است با 

سیریزا . تر اقتصاد یونان و بازار کارآزادسازي بیش

به طور رسمی خواهان متالشی کردن انحصارها و 

 )1( »تدارکات دولتی«مبارزه علیه ارتشا و فساد در 

این به معناي  به بیان ساده و غیره فنی،. است

ایجاد شرایط بهتر براي سرمایۀ مالی بین المللی 

در جهت استثمار کارگران یونان و ذخایر و منابع 

  .این کشور است

میان آلمان » دوستی«دلیل دوم این کشف مجدد 

. و یونان، از ماهیتی ژئوپلتیک برخوردار است

بروکسل، واشنگتن، برلین و آتن بر این نظر 

نۀ خروج یونان از منطقۀ یورو به هستند که از گزی

  .هر بهاي ممکن باید جلوگیري کرد

دونالد توسک، رئیس شوراي اروپا، هفتۀ گذشته 

، »زوددویچه تسایتونگ«طی مصاحبه اي با 

خواهان وحدت اتحادیۀ اروپا و اتحاد با ایاالت 

ما باید از خروج یونان جلوگیري «. متحده شد

ما اکنون ... بود این قطعاً یک فاجعه خواهد. کنیم

نیاز به تمرکز و درك این نکته داریم که مسأله 

  .»صرفاً پول نیست، بلکه جنبۀ ژئوپلتیک دارد

می توانید اروپا را بدون یونان تصور «او سؤال کرد 

کنید؟ بحران لیبی، وضعیت شکننده در بالکان، 

نیستریا، قبرس؛ و حاال هم خروج مولداوي، ترانس

پیامدهاي «پس او هشدار داد س» دراماتیک یونان؟

نشینی عقب. آن براي اروپا تنها مالی نخواهد بود

انگیزترین فصول تاریخ اتحادیۀ یونان یکی از غم

  .»اروپا خواهد بود

هفتۀ گذشته سرپرست دپارتمان اروپا در وزارات 

امور خارجۀ ایاالت متحده، ویکتوریا نوالند، با 

یونان سفر  خواست توافق میان آتن و تروئیکا به

بنا به گزارشی که آژانس خبري آلمان منتشر . کرد

است، چرا » حل سریعراه«کرد، واشنگتن خواهان 

که خروج یونان از منطقۀ یورو می تواند 

» پیامدهایی جدي براي جبهۀ جنوب شرقی ناتو«

  .داشته باشد

افروزان سیاست خارجی نوالند یکی از جنگ

زایش فشار ایاالت متحده است که خواهان اف
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نظامی بر روسیه در بحبوحۀ بحران اوکراین 

هستند و وحدت اتحادیۀ اروپا و ناتو تحت رهبري 

  .شرط این امر درنظر می گیرندامریکا را پیش

با وجود تنش هاي میان امریکا و آلمان در ارتباط 

کم فعالً با نوع اقدام مشترك علیه روسیه، دست

دارد که از خروج طبقۀ حاکم یونان عموماً این نظر 

  .یونان باید جلوگیري شود

در همان حال که سیپراس و مرکل در برلین 

مالقات داشتند و تبلیغ وحدت اروپا را می کردند، 

مایر طی دیدار کوتاهی از اسلواکی هشدار اشتاین

ما بحث هایی بیش از حد طوالنی دربارة «: داد

ز اکنون نیا. خروج یونان از منطقۀ یورو داشته ایم

او » .داریم که به طور جدي دوباره صحبت کنیم

شکست بستۀ نجات » کل دنیا«هشدار داد که 

» اعتبار«یونان را احساس خواهد کرد و این امر 

  .اتحادیۀ اروپا تضعیف خواهد نمود

بورژوازي آلمان بیش از پیش آشکارا هدف وحدت 

تنها . قارة اروپا تحت رهبري خود را دنبال می کند

بنیاد مارشال «ه طی جلسۀ اتاق فکر جمعۀ گذشت

در بروکسل، وزیر دفاع، اورسوال فون در » آلمان

  .الین از استقرار ارتش اروپایی دفاع کرد

-با وجود پادوگري سیپراس، بازارهاي مالی بین

چنان فشار اقتصادي بر یونان را به المللی هم

منظور تضمین وحدت اتحادیۀ اروپا بر مبناي 

ارتجاعی نظامی و ضد طبقۀ  روش هاي به شدت

به عنوان مثال، نسخۀ . کارگر افزایش می دهند

ضمن اشاره به محاسبات  FAZیکشنبۀ روزنامۀ 

درونی کمیسیون اتحادیۀ اروپا گزارش داد که 

آوریل از نقدینگی  8حکومت یونان تنها تا تاریخ 

کافی براي پرداخت درآمدها و تأمین مطالبات 

. رهاي مالی برخودار استاعتباردهندگان در بازا

دو «روزنامۀ مذکور اعالم کرد که سیپراس تنها 

هفتۀ خوب براي هماهنگ کردن یک فهرست 

برخوردار » کامل از اصالخات با اعتباردهندگان

  .بود

  2015مارس  24

تدارکات عمومی یا دولتی، خریدهایی است که ) 1(

دستگاه هاي دولتی براي تأمین نیازهاي کاال و 

ود و با انگیزه هاي غیرتجاري انجام می خدمات خ

دهند و در ادبیات سازمان تجارت جهانی، تدارکات 

  .دولتی خوانده شده است

http://www.wsws.org/en/articles/2015

/03/24/gree-m24.html 
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 در اسپانیا »پودموس«

  

  الکس النتیه و آلخاندرو لوپز

  آرام نوبخت: برگردان

نمایی که شعارهاي از بین تمامی احزاب چپ

در  »سیریزا«شان با تسلیم اخیر حکومت توخالی

یونان در برابر بانک ها دود شد و به هوا رفت، 

در اسپانیا این چنین  »پودموس«هیچ یک بیش از 

  .ده استافشا نش

سال گذشته از سوي جریان خرده  »وسمپود«

و باندي ) IA(» چپ ضد سرمایه داري«بورژوایی 

دانشگاه «از آکادمیسین هاي استالینیست 

ساله و  36، به رهبري استاد »مپلوتنس مادریدوک

-، سرهم»پابلو ایگلسیاس«کارشناس تلویزیون، 

را الگوي خود  »سیریزا«این گروه علناً . بندي شد

. قرار داد و به جستجوي اتحادهایی با آن برآمد

در یونان، با  »سیریزا«ست مانند ر، د»پودموس«

اعتباري احزاب سوسیال دمکرات برداري از بیبهره

و محافظه کار حامی برنامه هاي ریاضتی، اکنون 

درصد آرا  25 از سنجی هاي عمومیدر نظر

ماه که پس از انتخابات  داردو امید  برخوردار است

  .نوامبر حکومت تشکیل دهد

نشان می دهد که حکومت  »سیریزا«کارنامۀ 

: پودموس در اسپانیا به چه شکل خواهد بود

گرا گزار امپریالیسم و همکار نیروهاي راستخدمت

  .در حمله به طبقۀ کارگر

مشغول کف زدن پیش از این  »پودموس«رهبري 

به کارگران یونان بوده  »سیریزا«حمالت  براي

توافقی را با اتحادیۀ  »سیریزا«فوریه،  20روز. ستا

تمامی تعهدات خود  روي اروپا به امضا رساند و

پایان دادن به ریاضت و الغاي تفاهمنامۀ  رمبنی ب

چهار روز پس از . گذاشت پاریاضتی اتحادیۀ اروپا 

طرح هایی را براي کاهش  »سیریزا«، ماین تسلی

نه هاي سازي، کاهش هزیجدید بودجه، خصوصی

  .درمانی و افزایش سن بازنشستگی اعالم کرد

تسلیم  انگیزياعجاببه شکل  »ایگلسیاس«

در برابر اتحادیۀ اروپا را به  »سیریزا«بار حقارت

تحسین مورد عنوان گواهی بر روحیۀ مبارزاتی آن 

 :گفت» تلسینکو«او به خبرگزاري . دقرار دا

. چیزي هست که می توانیم جشن بگریم«

روي کار آمد که  اروپا ه حکومتی در جنوبباألخر
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 مذاکره می کند، زانو نمی زند و اطاعت نمی کند

خوشبختانه آن ها به توافق رسیده اند، یک ... 

توافق منطقی، که به آن ها اجازه خواهد داد در 

  .»و آرامش حکومت کنند حصل

از حمالت به طبقۀ کارگر  »ایگلسیاس«حمایت 

از  »پودموس«یت یونان، نتیجۀ منطقی حما

 25در کل دورة منتهی به انتخابات  »سیریزا«

  .ژانویۀ یونان است

و نخست  »سیریزا«، رهبر »الکسیس سیپراس«

وزیر کنونی یونان، چندین ماه از نزدیک و علناً با 

ماه ژوئیۀ . همکاري داشته است »ایگلسیاس«

گذشته این دو با یک دیگر در آتن مالقات کردند 

احزاب خود را با هدف تشکیل  تا فعالیت هاي

در هر دو کشور رسماً » چپ«حکومت هاي 

 یبار دیگر در ماه اکتبر مالقات. هماهنگ کنند

. را آغاز کنند» اتحاد براي تغییر سیاسی«داشتند تا 

متحد «را  »سیریزا«در این مراسم  »ایگلسیاس«

خطاب کرد، و » طبیعی پودموس در یونان

زده گفت که انهم با عجله و هیج »سیپراس«

پودموس می تواند خود را به سیریزاي دیگري «

  .»براي اروپا تبدیل کند، یعنی سیریزاي اسپانیا

-در ماه نوامبر کنگرة بنیان »پودموس«زمانی که 

گذاري خود را برگزار و رهبري سازمان را انتخاب 

که در مراسم  »سیپراس«کرد، نه فقط از سوي 

از سوي صداي شرکت کرده بود، که همین طور 

لندن  »فایننشال تایمز«سرمایۀ مالی اروپا یعنی 

نویس این ستون. مورد تعریف و تمجید قرار گرفت

چپ «در مقالۀ  »ولفگانگ مونشاو«نشریه، 

بر سیاست » رادیکال دربارة بدهی اروپا محق است

: صحه گذاشت و نوشت »پودموس«مالی 

به  محافل حاکم نگرانند که این برنامه، کشور را«

این گفته در اما . ونزوئال تبدیل کند نسخۀ اروپاییِ

که اگر بدهی قابل تحمل نیست، پس باید تجدید 

  .»هیچ شک و شبهه اي وجود نداردساختار شود، 

، از »پودموس«در ماه ژانویه چهره هاي کلیدي 

چپ ضد سرمایه «از حزب  »ترسا رودریگز«جمله 

در  »پودموس«که هم از کرسی نمایندگی  »داري

اندید حزب کپارلمان اروپا برخوردار است و هم 

براي انتخابات یکشنبه در منطقۀ جنوبی اندلس 

محسوب می شود، مانیفستی را را به امضا رساند 

او . می خواست به آن رأي دهد »سیریزا«که از 

دمکراسی از سوي « که نباید گذاشتاعالم کرد 

ما معتقدیم که «و » بازارها شکست داده شود

مردم یونان از صندوق رأي براي بیرون انداختن 

  .»ده خواهند کردادزدان استف

قانۀ دوطرفه، با شرکت شاین فستیوال عا

به  »سیریزا«ژانویۀ  22در انتخابات  »ایگلسیاس«

اوج رسید، در همین جا بود که او دست در دست 
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شعار داد  »سیریزا«در برابر هواداران  »سیپراس«

. »یروزي از آن ماستسیریزا، پودموس، پ«

تغییرات دمکراتیک  نسیمِ«گفت  »ایگلسیاس«

تغییر در یونان، سیریزا نامیده . وزیدن گرفته است

امید در راه . می شود؛ در اسپانیا، پودموس نام دارد

  .»است

تر از یک ماه بعد  از این شعارهاي تبلیغاتی کم

. نیست و نابود شد »سیریزا«پیروزي انتخاباتی 

، بدون توجه به اعتراضات »سیریزا«مقامات 

 هگستردة طبقۀ کارگر اروپا به ریاضت، چندین هفت

پا و بازارهاي وار عمدة دور و بر سرمایه هاي

بورس پرسه زدند و نهایتاً در برابر اتحادیۀ اروپا، 

اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزي (» تروئیکا«بانک ها و 

  .تسیلم شدند) اروپا و صندوق بین المللی پول

نه فقط کاهش هزینه هاي عمومی از  »پودموس«

، که همین طور ائتالف آن با »سیریزا«سوي 

 را »یونانی هاي مستقل«اطی رحزب راست اف

» یونانی هاي مستقل«. ستتشویق کرده ا

)Anel ( ستیز یهودي حزب ناسیونالیست ویک

» نوین یدمکراس«گراي عب از حزب راستشمن

)ND (براي توافقاتی ما «ایگلسیاس گفت . است

» که سیریزا به آن رسیده است بسیار احترام قائلیم

تردید ندارم که آن ها خود را بر «و اضافه کرد 

ها،  ب، یعنی برنامه و نه برچسامر يحیاتی تر

  .»متکی خواهند کرد

: تر از برچسب ها استبرنامه، به مراتب مهم

قطعاً بر برچسب  »سیریزا« برنامۀ راستگراي

- سانه هاي بورژوایی و احزاب چپکه ر» چپ«

در تبلیغات کاذب خود  »پودموس«نمایی نظیر 

به کار برده اند، غلبه  »اسرسیپ«براي حکومت 

  .است کرده

به خوبی از این واقعیت آگاه است که  »پودموس«

 »سیریزا«در همان حال که به تعریف و تمجید از 

مشغول تسلیم شدن در  »سیپراس«می پردازد، 

ضمن آن که  »پودموس«. ادیۀ اروپا استبرابر اتح

با دقت تمام از گقتن این واقعیت امتناع کرده 

زا وعده هاي انتخاباتی خود را زیر یاست که سیر

پا گذاشته، ادعا کرد که نسبت به سیریزا خط 

نیرومندي را در برابر اتحادیۀ اروپا دنبال خواهد 

به  »سیریزا«حتی پیش از آن که این را  - کرد

رسیده باشد، ماه فوریه با اتحادیۀ اروپا  توافق

  .اذعان داشت

 »ایگلسیاس«، »سیپراس« مدتی پس از انتخابِ

هارمین قدرت اقتصادي در چ«گفت که اسپانیا 

) بانک مرکزي آلمان(اروپا است و بوندس بانک 

ادعا کرد که اسپانیا در  وا. »آن را تهدید نمی کند

هیچ «ا که وضعیتی بهتر از یونان قرار دارد، چر
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او . »کسی تکالیف ما را برایمان انجام نخواهد داد

 »پودموس«با اغراق و خودستایی گفت که 

از  -سفیران و مشغول مالقات با سرمایه گذاران

توافقی « که است افراديو  -جمله ایاالت متحده

اضافه کرد که او  »ایگلسیاس«. ندارد» با آن ها

اعظم  ا صدره بل، از جم»هر کسی«با خوشحالی با 

  .، مالقات خواهد داشت»آنگال مرکل«آلمان 

دانشجوي  - »اینیگو ارخون«به همین ترتیب 

که اکنون  »کومپلوتنس«گاه شسابق دکترا در دان

ال « روزنامۀ به - است »پودموس«دبیر سیاسی 

ما چهارمین . اسپانیا، یونان نیست«: گفت »پاییس

ت ما قدرت اقتصادي اتحادیۀ اروپا هستیم، و ظرفی

شرایط ساختاري، . براي مذاکره باالتر است

  .»اجتماعی و اقتصادي ما هم متفاوت هستند

نه به  »سیریزا«. این یک شیادي سیاسی است

تر از اسپانیا یا آلمان این خاطر که یونان کوچک

چون و چراي خود از است، بلکه به دلیل دفاع بی

. در برابر ریاضت تسلیم شد ي،نظام سرمایه دار

ین حزب، یک حزب بورژوایی است که ضمن ا

اتکا بر الیه هاي ممتازتر طبقۀ متوسط، به طور 

ارگانیک با انقالب اجتماعی و طبقۀ کارگر تخاصم 

 به حمایت ازاین حزب از همان ابتدا . دارد

یعنی بانکداران  ،چارچوب اتحادیۀ اروپا و یورو

  .است برخاستهاروپا، 

مادرید به قدرت  در »پودموس«اگر هم قرار باشد 

برسد، رویکرد آن نسبت به کارگران تفاوتی 

رشد اقتصاد  يدرصد 7با کاهش . نخواهد داشت

اسپانیا، تقریباً یک چهارم کارگران اسپانیا و بیش 

از نیمی از جوانان طبقۀ کارگر اسپانیا فاقد کار 

، به عنوان نخست »ایگلسیاس«وقتی . هستند

از میان صفوف  و »واکاخ مونکلُ«وزیر آتی، از 

پلیس هاي ضد شورش به مردم نگاه کند، همان 

که سیپراس  زده خواهد شدوحشتقدر از کارگران 

، »مانوئل راخوي« ،یا نخست وزیر کنونی اسپانیا

  .وحشت دارند

مقایسه کنیم،  »سیپراس«را با  »ایگلسیاس«اگر 

به  »ایگلسیاس«تنها تفاوت این است که شعار 

وقتی . تر استاستتر و رروحتب بیارم

 دیدارماه گذشته از وال استریت  »سایگلسیا«

که  بود دنباله روي از سنتی این دیدار هم - کرد

بازدیدهاي خود در  و پس از دید »سیپراس«

گشتن دي سی با تماس نواش »مؤسسۀ بروکینگ«

در  - بدعت گذاشت سازمان سیاهاي مرتبط با 

ظاهر شد تا در  CNBCشبکۀ خبرگزاري مالی 

ح و ثناي سرمایه داري صحبت کند؛ ایگلسیاس دم

از همین شبکه گفت  Squawk Boxبه برنامۀ 

به گمان ما، اقتصاد بازار یک واقعیت است، اما «

  .»محدودیت هاي خود را دارد
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همه  فروپاشیدر واقع آن چه رخ نشان می دهد، 

فاجعۀ اجتماعی اروپا، . جانبۀ سرمایه داري است

پاشی آن توازن سیاسی عالمت اضمحالل و فرو

 1960است که از دل مبارزات توده اي دهه هاي 

بیرون آمد؛ مبارزاتی که به سرنگونی  1970و 

و  1974کودتاي نظامی کلنل ها در یونان در سال 

منجر  1975دیکتاتوري فرانکو در اسپانیا در سال 

حاکمیت بورژوایی که در  العمرطویلاحزاب . شد

کل گرفتند، مانند حزب میانۀ همین بحران ها ش

حزب «در یونان و  »كپاسو«سوسیال دمکرات 

، پس از آن که )PSOE( »سوسیالیست اسپانیا

 اتحادیۀ اروپا به عنوان ابزارهاي ریاضت اقتصادي

اعتبار شدند، درحال سقوط اجتماعی بی گردعقبو 

  .هستند

، هدایت خشم »پودموس«و  »سیریزا«نقش 

ب حکومت هاي بن بست انتخا سوي عمومی به

فراخوان هاي پوپولیستی . جدیدي بورژوایی است

و  »اسپانیا یستحزب سوسیال«که  ،»پودموس«

را به ) PP( »حزب مردم«گراي جریان راست

مورد انتقاد قرار می دهد، بازتاب » کاست«عنوان 

وارونۀ خشم اجتماعی انفجاري است که در درون 

. ردطبقۀ کارگر علیه نظم بورژوایی شکل می گی

فریبانه هستند، با این واماین فراخوان ها تماماً ع

حال رؤیاي اقشار مرفه طبقۀ متوسط در درون 

  .است» کاست«پیوستن به همین  ،»پودموس«

انداز به لحاظ تاریخی ریشه در مردود چشم نای

 هايدانستن انقالب سوسیالیستی از سوي نیرو

. دارد »پودموس« ي دروننمااستالینیست و چپ

 »حزب کمونیست اسپانیا«دورة فرانکو،  در

)PCE ( میان طبقۀ » شتی ملیآ«به جستجوي

سرمایه داري اسپانیا » مترقی«کارگر و بخش 

برآمد، با این هدف که یک نظام پارلمانی 

-در دورة گذار پسا. بورژوایی را مستقر سازد

در ازاي  »حزب کمونیست اسپانیا«فرانکو، 

و  )1978(» وامونکلُپیمان «در  هامتیازات مطروح

اپوزیسیون طبقۀ کارگر   ،)1980( مقررات کارگري

  .را منحل کرد

و  »حزب کمونیست اسپانیا«به مدت چند دهه، 

) IU(» چپ متحد«اقمار آن که در درون ائتالف 

گرده آمده بودند، به عنوان ابزار نظم بورژوایی 

روي » ایگلسیاس« بنابراین. خدمت کرده اند

و گروه هاي ) IA(» داريچپ ضد سرمایه «

ضد «که به کذب خود را  ینماي مشابهچپ

نامند و حضور ناچیزي هم در  می» سرمایه داري

یک  »پودموس«پارلمان دارند، اتکا کرد تا به 

تجربۀ با این وجود . ظاهر کذب و معترض بدهد

  .این پوستۀ آن ها را ترکانده است »سیریزا«
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فوران دوبارة  ،از آن جا که بحران سرمایه داري

قرن  جنگ و مبارزات انقالبی را که مشخصۀ

بیستم بود در دستور روز قرار داده است، این 

نما به عنوان پاسداران نظم موجود نیروهاي چپ

 »ایگلسیاس«همان طور که . پیش می روند

روشن کرد، نتیجه اي که آن ها از فروپاشی 

و  1991استالینیستی اتحاد شوروي در سال 

سرمایه داري به اروپاي شرقی می گیرند، شت گباز

این است که سرمایه داري تنها گزینۀ ممکن 

آن ها به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک تعلیم . است

شدة عیمطیافته اند که به عنوان بازوهاي اجرایی ت

  .سرمایۀ مالی خدمت کنند

مستقیماً  بیش از پیشپودموس در همان حال که 

یی می شود، ادبیاتی را وارد خدمت به دولت بورژوا

راست  هاي به کار می گیرد که سنتاً با سیاست

تمجید از کلیسا، : تداعی می شود، یعنیافراطی 

  .سلطنت و ارتش

به کرّات تأکید کرده که او مایل  »ایگلسیاس«

است به هر نوع اتحاد سیاسی، از جمله با نیروهاي 

گرا دست بزند، درست همان کاري مشخصاً راست

. انجام داد »یونانی هاي مستقل«با  »ریزاسی«که 

او  داشتطی بیانیه اي که اعالم می ایگلسیاس 

حزب «و  »حزب سوسیالیست اسپانیا«با  همعامل

ما فرقه «: را مدنظر خواهد داشت، گفت »مردم

در مورد موضوعات برنامه اي ما هیچ . گرا نیستیم

  .»مشکلی با هیچ کسی نخواهیم داشت

ایی هم در درون ارتش ایجاد شاخه ه »پودموس«

. کرده و از مطالبات آن ها پشتیبانی نموده است

نظامی  واحد انجمن«نشستی را با  »ایگلسیاس«

ترتیب داد که هدف از آن عبارت است از  »اسپانیا

ایجاد یک برنامۀ سیاسی که حقوق الینفک «

ارتش به عنوان شهروندان را دربر می گیرد و 

مسلح را به شهروندان  ن از نیروهايربینشی مد

به همین دلیل، شوراي هماهنگی ... ارائه می نماید

ند با نمایندگان انجمن مپودموس همکاري نیرو

  »...هاي نیروهاي مسلح را حفظ خواهد کرد

اعالم کرده است که با پاپ  »ایگلسیاس«

 او که ؛»د موافق استردر بسیاري موا«فرانسیس 

همدلی «ري از پادشاه فلیپ ششم را بابت برخوردا

مردم اسپانیا مورد تمجید قرار داده است، » عظیم

  .امید دارد که هم پاپ و هم پادشاه را مالقات کند

پرستانۀ مبتذلی، تحسین چنین عبارات میهن

به ارمغان  »پودموس«گرا را براي مطبوعات راست

ال «گرا و آنالین روزنامۀ راست. داشته است

 که چیزي را »پودموس«گفت که  »کونفیدنسیال

 »حزب سوسیالیست اسپانیا«و  »حزب مردم«

- ایگلسیاس میهن«: نتوانستند، به انجام می رساند

. چپ بازگردانده است طیف پرستی را به مردم
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اکنون چپ می تواند با رجوع به احساسات جمعی 

پس  احساساتی کهواقعی، یک راه حل ارائه کند؛ 

طور  از دهه ها باقی ماندن در کمد لباس، به

این خیلی مهم و . معجزه آسایی زنده مانده است

احساس کردم نیاز . خیلی تاریخی به نظر می رسد

  .»دارم که آن را با شما هم در میان بگذارم

در  ال اتحادهایینببه د »پودموس«تا جایی که 

خارج می گردد، این جستجو نه از خالل فراخوان 

 رگر، که باابه همبستگی بین المللی طبقۀ ک

فراخوان به دیپلمات ها و سیاستمداران ارتجاعی 

  .صورت می گیرد

پس از سفر خود به وال استریت با  »ایگلسیاس«

سفیر ایاالت متحده در مادرید دیدار کرد و اعالم 

نمود که او روابط میان اسپانیا و ایاالت متحده را 

چنین از او هم. می بیند» استراتژیک«له اي أمس

اعطاي  در او» نطق و شفافیتم«اوباما به خاطر 

او . به حکومت سیریزا تمجید کرد» فرصت«

توضیح داد که قصدش از بازگشت به ایاالت 

متحده همراه با سفیر امریکا، کمک به او براي 

تدارك نشست هایی با نمایندگان کنگرة ایاالت 

  .متحده است

مشغول گسترش  »پودموس«در عین حال 

 فرانسه» جبهۀ چپ«پیوندهایی با جناح هایی از 

وزیر یعنی است،  »نشونلُم كژان لو«به رهبري 

سابق سوسیال دمکرات که سال گذشته با انتشار 

  .گرایانه را اعالم کردکتابی مرگ سیاست چپ

س رفت طبقۀ کارگر و جوانان نه در پراه پیش

، بلکه در مبارزة سیاسی »پودموس«یا  »سیریزا«

د ستم طبقاتی و تشدی. رحمانه علیه آنان استبی

نابرابري اجتماعی که در سرتاسر اروپا پدیدار شده، 

را که خود  »پودموس«تنها نیروهایی نظیر 

مرگ هستند  رو بهواکنش تدافعی نظم اجتماعی 

طبقۀ کارگر باید به عنوان یک . جلو نمی اندازد

نیروي سیاسی مستقل ظاهر شود و چنین هم 

  .خواهد کرد

رت است از ساخت وظیفۀ مرکزي کنونی، عبا

حزبی که به مبارزة طبقۀ کارگر، یک رهبري 

سیاسی و چشم انداز سوسیالیستی سرنگونی 

سرمایه داري اعطا می کند و نه بزك کردن 

براي حاکمیت  »پودموس«که  یکارگزاران

چنین حزبی تنها می . بورژوازي پیشنهاد می دهد

تواند بر مبناي میراث مبارزة تروتسکی علیه 

ورتونیسم خرده پسم و تمامی اشکال ااستالینی

اکنون نوبت ساخت بخش هاي . بورژوایی بنا شود

کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم در اسپانیا، 

  .یونان و سرتاسر اروپا رسیده است

  2015مارس  20
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ور که اغلب مالحظه کرده ایم، ارزش هر همان ط

بحران در این است که پوسته هاي بیرونی پدیده 

هاي سیاسی را دور می ریزد و ویژگی ها و 

بحران . خصوصیات ذاتی آن را آشکار می کند

بدهی یونان و تالش هاي حکومت سیریزا براي 

مذاکرة مجدد بر سر شروط بازپرداخت به اتحادیۀ 

ادیق حیرت آور همین گفته اروپا، یکی از مص

  .است

رویدادهاي پس از پیروزي انتخاباتی سیریزا در 

ژانویه، بار دیگر از حقانیتی پرده برداشت  25روز 

که مارکسیسم بنیان آن را  نهاده بود؛ یعنی در 

اصطالح پس تمامی ضمائم و متعلقات به

یعنی پارلمان ها، انتخابات،  - دمکراسی بورژوایی

دولت سرمایه داري و  -اساسیآرا و قوانین 

حکومت هاي خدمتگزار آن، معرف دیکتاتوري 

  .سرمایه هستند

رویدادهاي تاکنونی به همین ترتیب ادعاهاي 

سازمان هاي خرده بورژوایی نظیر سیریزا را که از 

سوي تمامی سازمان هاي شبه چپ جهان مورد 

یعنی این . حمایت قرار گرفته، افشا کرده است

توان با لفاظی و مانورهاي تاکتیکی ادعا که می 

در چارچوب سیاست بورژوایی، به مقابله با این 

  .دیکتاتوري پرداخت

یکشنبۀ گذشته، لوك کُویین سرپرست بانک 

مرکزي بلژیک و عضو شوراي گردانندة بانک 

طی مصاحبه اي با روزنامه ) ECB(مرکزي اروپا 

De Tijd  روشن کرد که هیچ گونه مخالفتی با

  .خواسته هاي این نهاد را برنخواهد تابید

ارادة مردم یونان که در ابعاد میلیونی علیه پنج 

سال بیکاري وسیع، فقر و تحقیر تحمیلی از سوي 

اتحادیۀ اروپا، صندوق بین المللی پول (» تروئیکا«

رأي دادند، براي آن ها هیچ ) و بانک مرکزي اروپا
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سیاست هاي ریاضتی که اقتصاد را . زشی نداردار

 26به طوري که تولید،  - به تباهی کشانده است

 2008درصد پایین تر از سطح آن تا پیش از سال 

با نابود کردن زندگی و امید مردم،  - قرار دارد

  .بدون هرگونه تخفیف ادامه خواهد یافت

گیر کویین با گرفتن ژست یک معلم سخت

سالحی به مراتب نیرومدتر از یک  مدرسه، منتها با

وعده «ترکه در دستانش، گفت که به مردم یونان 

» خیلی سریع«داده شده بود، آن ها » هاي کذب

  .وجود ندارد» راه متفاوتی«خواهند فهمید که 

به من . رفرم، تنها راه است«: او اظهار داشت

بگویید اگر یونانی ها نخواهند به سایر کشورهاي 

اخت کنند، در آن صورت پول از کجا اروپا بازپرد

  »باید بیاید؟

این بیانیه سرشار است از تمام دروغ هایی که با 

درحال حاضر . همراه شده» نجات مالی«برنامۀ 

یک کارزار تبلیغاتی وسیع در جریان است تا مردم 

چون انگل هاي تنبلی ترسیم کند که یونان را هم

ت از سخاوتمندي حکومت هاي اروپا و مؤسسا

مالی ارتزاق می کنند و تمایلی به پرداخت بدهی 

  .هاي خود ندارند

اصطالح نجات مالی، هرگز با هدف در واقع این به

این برنامه براي کمک . کمک به مردم یونان نبود

به بانک هاي اروپایی و صندوق هاي پوشش 

میلیارد یورو  226.7از . ریسک استفاده شده است

یورو و صندوق بین  وام اعطایی کشورهاي منطقۀ

درصد مستقیماً به تأمین مالی  11المللی پول، تنها 

  .هزینه هاي حکومت یونان اختصاص یافته است

باقی پول، یا براي تأمین پرداخت بهره به بانک ها 

مصرف شده یا براي جلوگیري از کاهش ارزش 

بخش اعظم پول در یک . بدهی هاي بد آن ها

رزشی دوره اي عملیات مشابه با رقابت هاي و

استفاده شده، یعنی پول فقط براي این وارد یونان 

می شود که بعد مستقیماً دوباره به گاوصندوق 

  .هاي بانک هاي اروپایی سرازیر شود

هدف از این طرحِ به دقت تعبیه شده، تضمین این 

بود که هرگونه قصور در پرداخت بدهی از سوي 

ري حکومت یونان تأثیري مضر بر نظام بانکدا

در نتیجه تروئیکا اکنون می . اروپا نداشته باشد

تواند حلقۀ خود را به دور گردن مردم یونان تنگ 

اگر «: همان طور که کویین گفت. تر از قبل کند

آن ها یورو را ترك کنند، ده برابر برایشان بدتر 

  .»ده برابر. خواهد بود

دروغ بزرگ دیگري که عملیات نجات مالی را 

» هیچ پولی«، این ادعا است که همراهی می کند

وجود ندارد و درنتیجه این مردم یونان هستند که 
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مشت این دروغ هم باز شده . باید پرداخت کنند

  .است

تزریق «مصاحبۀ کویین در آستانۀ آغاز برنامۀ 

بانک مرکزي اروپا که خود روز دوشنبه » نقدینگی

ماه آتی، بانک  18طی . شروع شد، منتشر گردید

تریلیون یورو به نظام مالی  1روپا بیش از مرکزي ا

اروپا از طریق خرید اوراق قرضۀ دولتی تزریق 

  .خواهد کرد

اما به هیچ وجه صرف توسعۀ . پول به وفور هست

اقتصادي، پروژه هاي جدید صنعتی یا زیرساخت 

 11ها یا کاهش بیکاري که اکنون به بیش از 

  .درصد در منطقۀ یورو رسیده است، نخواهد شد

صدها میلیون یورو پولی که بانک مرکزي اروپا 

براي خرید اوراق قرضه خلق کرده، به سوي 

بازارهاي مالی جریان خواهد یافت تا بانک ها 

بتوانند از شرّ دارایی هاي سمی خالص شوند و در 

و دارایی هاي  -عین حال قیمت هاي سهام

  .باالتر رود -الیگارشی مالی

باب وظیفۀ مردم  در این میان، همان نهاد در

یونان به باز پرداخت بدهی به بانک ها تا آخرین 

  . یورو داد سخن می دهد

عملیات خرید اوراق قرضه و انتشار پول از سوي 

بانک مرکزي اروپا، براي تأمین مالی طرحی 

ترین استفاده می شود که معادل است با بزرگ

در سرتاسر اروپا، . طرح پونزي در تاریخ اقتصاد

اوراق قرضۀ دولتی به لحاظ تاریخی پایین و بازده 

بنابراین هر خریداري که اوراق . حتی منفی است

قرضۀ دولتی را تا موعد سررسید آن ها داشته 

  . باشد، روي هم رفته در معامالت ضرر خواهد کرد

البته سرمایه گذاران اوراق قرضه چنین قصدي 

آن ها اوراق قرضه می خرند، قیمتش را . ندارند

یعنی دو ( و بازده اش را پایین می آورند باال

، و انتظار دارند تا )حرکت با یک رابطۀ معکوس

مداخلۀ بانک مرکزي اروپا، قیمت اوراقی را که در 

دست آن هاست به مراتب باالتر ببرد و بتوانند با 

  .فروش اوراق سود ببرند

مانند همۀ طرح هاي پونزي، عملیات بانک 

راي یک بحران مالی مرکزي اروپا شرایط را ب

و این بار به دلیل دخالت . دیگر مهیا می کند

مستقیم بانک هاي مرکزي، این پتانسیل را دارد 

که جدي تر از بحرانی باشد که ضربۀ ویرانگري 

به طور . به اقتصاد یونان و جهان وارد آورد

خالصه، آن مجرمان مالی که سقوط مالی سال 

یک حتی جریمه را به ارمغان آوردند و هیچ  2008

، در تدارك )چه برسد به پیگرد قانونی(هم نشدند 

  .انجام دوبارة این کار هستند
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افشا شدن خصلت طبقاتی سازمان هاي خرده 

تر از آشکار شدن بورژوا نظیر سیریزا، کم

طی هفته . دیکتاتوري سرمایۀ مالی گویا نیست

هاي اخیر یک کارزار بین المللی به راه افتاده تا 

ی کامل سیریزا در مقابل اتحادیۀ اروپا را، وادادگ

آن هم تقریباً یک ماه پس از قدرت گیري، به 

یا مانور هوشمندانه براي » تاکتیک«عنوان یک 

خریدن وقت و مبارزه در روز بعد، به دیگران قالب 

  .اما به هیچ وجه چنین نیست. کنند

این به خاك افتادن سیریزا، از خصلت طبقاتی 

شود که نه در طبقۀ کارگر، بلکه حزبی ناشی می 

در بخش هایی از بورژوازي یونان و اقشار 

ثروتمندتر طبقۀ متوسط ریشه دارد و سعی می 

کند این را با عبارات پرطمطراق رادیکال مخفی 

  .کند

تجربه و به لحاظ سیاسی ناپخته را شاید مردم بی

در این صورت، آن ها باید از . بتواند فریب داد

زند و با مبارزة سیاسی براي افشاي تجربه بیامو

چنان به این توهم گروه هاي چپ نمایی که هم

زیانبار دامن می زنند که سیریزا معرف گامی رو 

به جلو براي طبقۀ کارگر است، اشتباه خود را 

  .اصالح کنند

اما کسانی که دیکتاتوري سرمایۀ مالی را اعمال 

آن ها از . می کنند، هرگز سرشان کاله نرفت

همان ابتدا می دانستند که با چه کسی و چه 

چیزي معامله می کردند و به همین ترتیب هم 

آن ها در ارزیابی خود از خصلت . عمل کردند

بورژوایی سیریزا بسیار مطمئن بودند، حتی 

احساس نکردند موظف اند که براي پنهان کاري 

بلکه خواهان تسلیم . هم که شده امتیازي بدهند

  .ودند و به آن هم رسیدندکامل سیریزا ب

طبقۀ کارگر یونان و جهان باید از این تجربۀ تلخ 

با برنامه اي مملو از لفاظی هاي . درس بگیرد

و تمهیدات نصفه و نیمه، نمی توان به » چپ«

مصاف دیکتاتوري سرمایۀ مالی رفت، چه برسد به 

این دیکتاتوري باید از . این که آن را شکست داد

قدرت کارگران و اجراي یک  طریق مبارزه براي

برنامۀ سوسیالیستی بین المللی، با شروع از سلب 

  .مالکیت بانک ها و سرمایۀ مالی، واژگون شود

  2015مارس  11
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خانمان را در آتن هرگز تصور این همه بی«

 »نداشتم

  آرام نوبخت: برگردان

-سازي بیرا و پیادهبه این سو، اج 2009از سال 

رحمانه ترین سیاست هاي ریاضتی پسا جنگ 

جهانی دوم در یک کشور اروپایی، به سقوط 

 عدمابتدایی ترین زیرساخت هاي یونان، از جمله 

میلیون نفر،  3دسترسی به بهداشت و درمان براي 

  .انجامیده است

سازمان همکاري و توسعۀ «بنا به گزارش 

 30، 2014در مارس ) OECD(» اقتصادي

درصد از جمعیت یونان زیر خط فقر زندگی می 

درصد از مردم قادر به رفع نیازهاي  17کند و 

  .غذایی روزمرة خود نیستند

هزار خانوار فاقد درآمد هستند، و  300نزدیک به 

. همین تعداد پایین تر از خط فقر زندگی می کنند

سال گذشته، کمک هزینه هاي کودك، به ارزش 

در سال براي یک  سنت 64و  رویو 98تنها 

نصف  به هزار خانوار 300خانوادة تک فرزند، براي 

  .کاهش یافت

هشتاد درصد از یونانی ها 

کاالهاي اقالم و خرید 

. اساسی را کاهش داده اند

بیکاري، دامنگیر بیش از یک 

چهارم جمعیت کشور و بیش 

درصد از جوانان شده  50از 

مزایاي بیکاري  بسیاري مجبور هستند که با. است

ناچیز و به لحاظ زمانی محدود، زندگی را سپري 

کنند، آن هم در شرایطی که اغلب ماه ها باید 

به محض . براي دریافت مزایا انتظار بکشند

انقضاي مزایا، آن ها بدون درآمد و حق دسترسی 

  .به بیمۀ سالمتی رها می شوند

فدراسیون «به نام  سازمان غیردولتیبه گفتۀ یک 

-بیفعال در زمینۀ افراد وپایی سازمان هاي ملی ار

هزار نفر در  15 ، تا)FEANTSA(» خانمان

این رقم شامل تمامی . خانمان هستندآتن بی

کارتن خواب ها، افراد ساکن در پناهگاه هاي 

موقتی،  هاي اضطراري، ساکنین در مسکن
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مثالً همراه با دوستان یا  -نامناسبت و ناامن

دي که در ساختمان هاي متروکه یا افرا - خانواده

هزار  7، 2009در سال . زندگی می کنند، می شود

به . خانمان ثبت شدندنفر به عنوان بی 720و 

دیگر به نام  سازمان غیردولتیگزارش یک 

 2013، این رقم در سال )Klimaka(» کلیماکا«

  .هزار نفر قرار داشت 20در سطح بیش از 

غذاي خیریه،  مراکز توزیع صدها هزار نفر به

یا دیگر تسهیالتی که  ،سوپ ۀآشپزخان موسوم به

شهرداري ها، کلیساها، سازمان هاي خیریه یا 

ارائه می کنند، متکی سازمان هاي غیردولتی 

 1400آشپزخانۀ سوپ در آتن به تنهایی . هستند

گزارشگران . وعدة غذایی در روز ارائه می کند

WSWS  لتیسازمان غیردواز مرکز اجرایی یک 

برنامه هاي توسعه، حمایت اجتماعی و «به نام 

. دیدن کردند) PRAKSIS(» همکاري پزشکی

طراحی، «، عبارت است از نهادحوزة فعالیت این 

کاربرد و اجراي برنامه هاي انساندوستانه و 

  .»مداخالت پزشکی

-2011(در گزارش دوساالنۀ فعالیت این گروه 

نتیپاس ، سرپرست گروه با نام زانتوس آ)2012

نخست کاهش هزینه  وضعیت را پس از دو سالِ

امروز، جامعۀ ما یک «: هاي عمومی توصیف کرد

طبقۀ جدید از افرادي دارد که بدون شغل، مسکن، 

درآمد، مدارك، پزشک، دارو، خانواده، مزایاي 

اجتماعی و عزت، و خالصه بدون یک آینده 

  »!زندگی می کنند

ه را به عنوان ما 18ال کلوکا نزدیک به ماریان

کار  PRAKSISمتصدي سیاست حمایتی 

در سال  PRAKSIS سازمان .کرده است

پزشکان بدون «به عنوان بخش الحاقی  2004

، با یک درمانگاه عمومی به عنوان مرکز »مرز

ما اساساً با «: او گفت. اصلی آن آغاز به کار کرد

به  2008اما از . موضوعات مهاجرت درگیر بودیم

به جز . کردیم دهجدیدي را مشاه بعد، وضعیت

پناهجویان، مهاجرین و غیره، و به خصوص از 

، ما یونانی هاي زیادي داشتیم که 2010سال 

بیمۀ سالمت شان قطع شده بود و نمی توانستند 

. دنرسی داشته باشتو درمان دس به نظام بهداشت

خانمان شدن فاصله این افراد یک قدم تا بی

ما به جاي آن که . نمان بودندخاداشتند یا نقداً بی

اساساً با موضوعات مهاجرت و قربانیان قاچاق 

برخورد داشته باشیم، به سازمانی تبدیل شده ایم 

پذیر را با نظام یبسکه تالش می کند گروه هاي آ

  .»رفاهی پیوند بزند

کار می کنند،  PRAKSISنفر در  150بیش از 

لونیکی ایی در آتن، پیرائوس، تساهواحد نیروي و 

  : می کنند تأمین را و پاتراس
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ما واحدهاي سیاري داریم که خدمات پایه اي «

 تست رایگان و همین طور ،بهداشت و درمان

به عالوه در . وي را ارائه می کنند. آي .اچ ویروس

نواحی جنوبی یونان و نواحی مرزي نیز خدماتی 

برنامۀ ویژه اي براي کمک به مهاجرینی . داریم

ه جزایر یونان می آیند، به خصوص از داریم که ب

سوریه که سیل عظیمی از مردم از آن جا 

  .»هستند

نفر در روز از واحد پزشکی  100متوسط  به طور

PRAKSIS یک مرکز . استفاده خواهند کرد

خانمان ها پزشکی در آتن و یک مرکز روزانۀ بی

  .مونیا وجود داردودر نزدیکی ناحیۀ ا

از خدمات پزشکی را  ما پنج نوع«: کلوکا گفت

دندان پزشک، درماتولوژیست، : داریم

  .»کاردیولوژیست، و پزشک زنان و پزشک عمومی

به گفتۀ او مهاجرت پناهندگان و پناهجویان در 

  :ادامه داده است خود سرتاسر مدیترانه به افزایش

ما یک واحد جدید را رو به روي ایستگاه «

ایر کرده د ]ایستگاه اصلی راه آهن آتن[الریسیس 

 40و تخمین می زنیم که این واحد ساالنه  مای

  .هزار بازدید دارد

تعداد خانواده هایی که نمی توانند خودکفا باشند، 

یعنی تنها یک قدم با زمانی . افزایش پیدا کرده

فاصله دارند که دیگر سقفی باالي سرشان 

شش ماه تالش می کنیم که نیازهاي .... نباشد

برق و آب و خرید از پایه اي آن ها مثل 

  .بدهیم ششسوپرمارکت را پو

این که یک سوم جمعیت کار نداشته باشد، مشکل 

خانواده هایی هستند . بسیار بزرگی ایجاد می کند

ده یا پانزده سال . که حتی یک درآمد هم ندارند

پیش، متداول بود که خانواده ها سرمایه گذاري 

ام هایی بانک ها و. کنند و خانۀ خودشان را بخرند

سال قابل  40به خانواده ها می دادند که ظرف 

  .بازپرداخت بود

اما وقتی وارد این بحران می شوید و خودتان را 

بدون کار و شغل می بینید، چه طوري با آن 

برخورد می کنید؟ دولت باید به بانک ها بگوید که 

باید بر بانک ها . آن ها نمی توانند بهره بگیرند

می دانیم که چنین چیزي هیچ ولی . نظارت کنند

ما . رخ نمی دهد ،و نه فقط در اروپا ،جاي جهان

دولت هایی داریم که تحت نظارت بانک ها 

  »!هستند و نه برعکس

دسترسی به بهداشت و درمان، وابسته به این 

بیمۀ  برخورداري از است که فرد بتواند استطاعت

به گفتۀ کلوکا، به دنبال . سالمتی را داشته باشد

میلیون نفر از  3بیش از «رشد بیکاري گسترده، 

  .»پوشش بهداشت و درمان خود محروم شده اند
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با این همه کاهش بودجه و تعداد «: او افزود

ل بزرگی رو به رو ککارکنان، ارائۀ خدمات با مش

اگر به بیمارستان ها بروید، می بینید که . است

خود من . همیشه در این مورد اعتراض هست

ر هفته حداقل یک اعتراض را شاهد شخصاً ه

  .هستم

قبالً یک خانواده مقداري پول در بانک داشت و 

شاید دو منزل براي مواقعی که فرزندان جوان 

شان بخواهند بیرون بروند و در جاي دیگري 

اما وقتی بحران به آن ها ضربه زد، . زندگی کنند

اگر یک عضو . برگشتند

خانواده یک مشکل حاد 

تند، خانواد سالمتی داش

پول براي دارو پیدا می 

  .کرد

همۀ این ها به پایان 

نخستین چیزي که . رسیده

حکومت سوسیال [

پاپاندرو انجام داد، این  ]»پاسوك« حزب دمکرات

-دستبود که به حداقل سطح حقوق بازنشستگی 

یورو  450آن دوره اي که مادر من . اندازي کند

داشت حقوق بازنشستگی و مبلغی پول در بانک 

تفاده می سکه اآلن براي زندگی داریم از همان ا

  .»کنیم، به پایان رسید

-انه اي براي بیزمراکز رو PRAKSISنهاد 

خانمان هاي آتن، پیرائوس و تسالونیکی را اداره 

  .می کند

هرگز نمی توانستم تصور کنم که «: کلوکا گفت

خانمان ها در مرکز آتن چنین تعدادي از بی

معمول بود که تعداد بسیار کمی از  قبالً«. »باشند

. تمام عمرشان را در خیابان ها زندگی کنند ممرد

اآلن من جوانان را در خیابان ها می بینم، افراد 

. سال را می بینم 40هم سن و سال خودم، حدود 

  .»آن ها در خیابان گدایی می کنند یا می خوابند

ا دولتی در اتحادیۀ اروپ« ،او اضافه کرد که یونان

این . است که قادر به ارائۀ دارو به مردم نیست

چیزي بود که من در آفریقا برایش جنگیدم، حاال 

  .»دارم تالش می کنم همان را این جا انجام دهم

  2015ژانویۀ  9
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 آرام نوبخت: برگردان

  

اگر همین اآلن از یک بیمارستان بازدید کنید،  «

  »هستند مخروبهمی بینید که خودتان 

میلیون یونانی، یعنی نزدیک به یک  3امروز 

چهارم جمعیت کشور، فاقد بیمۀ بهداشت و 

سالمت و حق بهره مندي از بهداشت و درمان 

  .هستنددولتی 

برنامۀ ریاضت یونان که از سوي اتحادیۀ اروپا، 

بانک مرکزي اروپا و صندوق بین المللی پول 

که هزینه بر  اعالم داشته است مؤکداًاعمال شده، 

 6روي سالمت عمومی نمی تواند به باالتر از 

طبق . افزایش پیدا کند داخلی درصد تولید ناخالص

 »سازمان همکاري و توسعۀ اقتصادي«داده هاي 

)OECD( هزینۀ سرانۀ بهداشت در یونان طی ،

درصد سقوط کرده  25، 2012و  2009سال هاي 

  .هد بهبود نبوده استو از آن زمان تاکنون شا

 يسابقه در هزینه هااعمال این کاهش هاي بی

عمومی، نظام بهداشت و درمان پیشرفته اي را که 

هه شکل گرفته بود، نابود کرده دطی چندین 

  .است

دو اتحادیۀ . حیرت آور بوده است ،هزینۀ انسانی

ت بهداشت و درمان آمارهایی را در سپتامبر اخدم

 850نشان می داد  منتشر کردند که 2014

هزار تخت  10کلینیک پزشکی منحل شده اند؛ 

هزار مورد از مناصب  30بیمارستانی غیرفعال و 

یازده بیمارستان از زمان . کلیدي حذف شده اند

  .آغاز بحران تعطیل شده اند

کلینک هاي عمومی اخراج  شش هزار پرشک

 55بودجۀ بهداشت و سالمت روان، . شده اند

  . ه استدرصد کاسته شد

مخارج عمومی بر روي صنایع داروسازي به بیش 

افته و به این ترتیب داروخانه ها یاز نصف کاهش 

. قلم دارو را از انبارهاي خود کم کرده اند 200

کاهش بودجه، به هزینه هاي جدید براي تجویز 

نسخه انجامیده و بهاي دریافتی از بیماران سرپایی 

یورو افزایش  5به  3مراجعه کننده به بیمارستان از 

  .یافته است
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پزشکان جهان« کل سازمانمدیر  نیا تانو،ژوا «

)Médecins du Monde (این نهاد . است

که ارائه کنندة خدمت بهداشتی و درمانی رایگان 

به افراد فاقد استطاعت مالی است، پنج درمانگاه 

خدمات حیاتی دیگري، از  ، وعمومی در یونان دارد

خانواده از طریق تأمین  1800جمله کمک به 

  .، ارائه می کندآن ها نیازهاي غذایی

سازمان «: اعالم کرد wsws سایتوب تانو به

اي احبه صرشکان جهان سه سال پیش طی مپ

رف یک بحران انسانی قرار گفت که یونان در شُ

در آن مقطع به ما گفتند که دارید زیاده ... دارد

که همین  این را نه فقط حکومت، - روي می کنید

طور سایر سازمان هاي غیردولتی گفتند که وقوع 

  .این بحران را نمی دیدند

اگر . درست می گفتیم ما متأسفانه اثبات شد که

همین اآلن از یک بیمارستان بازدید کنید، خودتان 

بیمارها را در بخش . هستند مخروبهمی بینید که 

 بیمارستان ها می بینید، اما اثري از کارکنان

بیمار را دور و برش می بینید که  وابستگانِ. نیست

  .»دارند وظایف پرستاران را انجام می دهند

ماه ژوئیۀ سال گذشته، حکومت «: تانو ادامه داد

مردم فاقد  رايیونان کارت هاي سالمت را ب

طبق آمارهاي رسمی، . صادر کردپوشش پزشکی 

میلیون نفر در یونان بدون پوشش  3نزدیک به 

هزار نفر  500این کارت ها به تنها  هستند، اما

دسترسی کامل به نظام  ،این  کارت ها. داده شد

، یعنی این به شما نمی دهندت و درمان را شبهدا

طور نیست که هر بار فردي بیمار شود بتواند از آن 

استفاده کند، بلکه حداکثر یک مورد بیماري در 

عمالً این افراد هنوز . دنسال را پوشش می ده

براي مثال، اگر اآلن . ن پوشش هستندبدو

آنفوالنزا بگیرم و از کارت خودم استفاده کنم، بعد 

در فصل بهار به بیماري دیگري مبتال بشوم، آن 

موقع دیگر به نظام بهداشت و درمان دسترسی 

  .»نخواهم داشت

، بیمارستان به مادري گفت که نمی 2012در سال 

آن خانم فاقد «: تواند نوزاد خود را به خانه ببرد

براي زایمان به یک بیمارستان  بیمه بود  و

عمومی رفت، اما چون از عهدة پرداخت هزینه 

هاي زایمان برنمی آمد، مقامات بیمارستان بچه را 

در این مورد دخالت کرد و  ما سازمان. نددبه او ندا

در نتیجه نوزادان دیگر از . نمودموضوع را علنی 

فسخ  ،ا این حال بدهیب. مادرنشان جدا نمی شوند

بلکه طبق قوانین مالیاتی به پدر یا مادر  ؛نشده

  .»انتقال یافته است

این خود مشکالت جدیدي را ایجاد کرده، چرا که 

یورو بدهی مالیاتی داشته  5اگر فردي بیش از 

 براي او باشد، در آن صورت قرار بازداشت فوري
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صادر می شود و فرد تا زمانی که بدهی پرداخت 

مثالً «: د، در بازداشت به سر خواهد بردشو

فاقد پوشش سالمت که در یک  وضعیت یک زنِ

بیمارستان عمومی زایمان را انجام می دهد، 

عموماً به آن معنا خواهد بود که همسر او نقداً 

و به همین دلیل از پرداخت به  ردبدهی مالیاتی دا

صندوق بیمۀ سالمت خودش عقب افتاده و هزینه 

  .ي براي پوشش دادن داشته استهاي دیگر

به همین خاطر حتی اگر مادر بتواند فرزندش را  

به خانه ببرد، این خطر وجود دارد که همسرش به 

یورو  1500در یک مورد سازمان ما . زندان برود

هزینۀ زایمان را پرداخت کرد، تا همسر او به 

  .»زندان نیفتد

، هیچ چیز جلودار ت و بدبختیکدر تحمیل فال

پزشکان "تحت حمایت  يافراد«: قامات نیستم

از زندان با من تماس می  ههستند ک "جهان

گیرند و ما باید با داروهاي آن ها براي دیدنشان 

این افراد به این جهت زندانی . به آن جا برویم

هزار یورو فراتر  5شده بودند که از حد مالیاتی 

می مرتکب نشده بودند؛ رآن ها هیچ ج. رفته بودند

به دلیل  صرفاً. از کسی سرقت نکرده بودند

  ».بیکاري، بدهکار بودند

بسیار چالش برانگیز است «تانو گفت این وضعیت 

این . زین دولت شویمگو ما این جا نیستیم که جای

جا هستیم که کمک ن ما ای. مسئولیت دولت است

  .»کنیم

بسیاري جان خود را از دست تانو توضیح داد که 

به دلیل کاهش  دیگر ی بسیاريو زندگ داده اند

سالمت با مخاطره رو به رو نظام هزینه هاي 

  : است

افرادي تومور دارند و از پس هزینۀ شیمی «

یورو می  2500 بههر نوبت آن هزینۀ درمانی که 

در نتیجه مردمی هستند که جان . رسد، برنمی آیند

خود را از دست داده اند، چرا که از نظر تشخیص 

ته اند از معالجۀ صحیح برخوردار سپزشکی، نتوان

  .باشند

نمی توانیم رقم کلی را مطرح کنیم، چون فقط 

با . پرونده هایی را که برایمان می آید می بینیم

این حال می توانیم بگوییم که مردم به دلیل 

بحران در نظام بهداشت و درمان یونان جان باخته 

مردمی که بیماري مزمن دارند، با مشکالت . اند

  .سیاري رو به رو می شوندب

-تنها یک یا دو شرکت داروسازي هستند که هم

. مابقی رفته اند. چنان در یونان فعالیت می کنند

که  پی می برندآن هایی که هنوز این جا هستند، 

ت دارو به مراتب سودآور تر از عرضۀ آن به اصادر
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در نتیجه اگر به داروهایی نیاز . بازار یونان است

 .وارد کرد مجدداًآن ها را  باشد، باید

  

پیش از بحران، شاهد مازاد مصرف داروهاي 

عرضه شدة شرکت هاي چندملیتی از سوي 

پزشکان و قرارهاي متعددي که منعقد می شدند، 

سیاست حکومت هم مستقیماً این را . بودیم

ما گفتیم که این روال درست . تشویق می کرد

عاً مورد نیاز نیست، داروها باید تنها زمانی که واق

هستند توزیع شوند و نه این که از غول هاي 

عظیم داروسازي که به بهاي بیماران سود می 

، با 2010در سال [با این حال . برند حمایت کنیم

بیماران در عمل انجام  ]منع ناگهانی عرضۀ دارو

شده قرار گرفتند، که این هم صحیح نبود، چون 

گناه بودند و بییک بار دیگر این مردم فاقد بیمه 

  .»که هزینه را پرداختند

از تانو پرسیدیم که به نظر او اگر در یونان امروز 

شیوع بیماري مسري وجود داشته باشد، چه اتفاقی 

بیماري مسري در  اگر«: او پاسخ داد. خواهد افتاد

یونان شروع شود، تبعات عظیمی خواهد داشت و 

ر می متأسفانه نمی دانیم که در آن حالت چه کا

  .توانیم بکنیم و چه طور با آن برخورد خواهد شد

به همین خاطرست که همۀ ما دعا می کنیم که 

چیزي با این ابعاد اتفاق نیفتد، چون از عهدة آن 

از آن وقتی اپیدمی ابوال آغاز شد، . برنخواهیم آمد

به شکل داریم که  ]از آفریقا[مردمی  جایی که ما

، نان عبور می کنندترانزیت یا براي اقامت از یو

که این بیماري در یونان گسترش  دعا می کردیم

پیدا نکند، چون می دانستیم که به هیچ وجه نمی 

  .»توانیم آن را مدیریت کنیم
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 مارسدن کریس

 باران راد: برگردان

 براي عمومی یونان نظم وزیرهاي  درخواست

 از تعهد ، حکایتتظاهرات ها رد پلیس سرکوب

سیپراس، مبنی بر این دارد  الکسیس وزیر، نخست

 نظم« حفظ براي است الزم آن چه که سیریزا هر

 .انجام خواهد داد» قانون و

 To Vima اول صفحۀ مقالۀ در یانیس پانوسیس

 زمین هاي و سیریزا ستاد دانشگاه ها، اشغال ،

را  ها آنارشیست پارلمان به دست گروهایی از

 .خواند» محض هاي چپ« اقدامات

 حکومت« که کردن کسانی پانوسیس با محکوم

 نشده محافظت معادل کشور و شهري چپ گرا را

 بدون ملی، اجتماعی، امنیت شخصی، بدون(

  »و زندان قضات بدون شاید پلیس بدون و ارتش

 دورة در یونان چپ دورة« می دانند، نوشت

 شعارهاي یده ورس بست بن ایدئولوژي هاي به

 نهادي، تحکیم زمان سطحی نیست، بلکه

 .»اجتماعی است انسجام و سیاسی مشروعیت

 جاري داخلی دربارة بحث از پانوسیس اظهارات

 . حکومت حکایت دارد هاي سیاست

 چپ حزب سابق عضو شناس و انتصاب جرم

سیریزا که به  راست انشعابی از جناح(  دموکراتیک

 از بخشی عنوان به ریاضتی اقدامات تحمیل

به ) کرد کمک 2012 سال ائتالفی در حکومت

 اطمینان براي دقیقاً عمومی، نظم وزیر مقام

جهان به  و یونان در حاکم نخبگان به بخشیدن

 حفظ مصمم به این مسأله است که رهبري سیریزا

 . است» قانون و نظم«

حزب بیگانه  با سیریزا ائتالف این تصمیم، بازتاب

 پانوس انتصاب و »مستقل ی هايیونان«ستیز 

 نیروهاي و فرماندة دفاع وزیر عنوان به کامنوس

 .است مسلح

با اعالم این  ژانویه 25در  که پانوسیس بود این

اسلحه حمل  تظاهرات در نیروي پلیس«که 

 سیریزا مبنی بر الغاي پیشین ، از تعهد»خواهد کرد

 .شانه خالی کرد شورش ضد پلیس

 احیاي پلیس او خواستار اخیر، هاي هفته در

که حکومت قبلی آن را ملغی کرده  و  شهري شد

اجتماع را  تفاهم پیشنهاد تغییر نامش به نیروي

 پلوپونز منطقه اي در اوکه ریاست پلیس. داده بود

خود  فاشیست مخاطبان به را خطاب قرار داده بود،

یونان را  پلیس جدید هویت تالشیم در ما» گفت

 در تنها نه اجماع، ر جستجويد ما. توضیح دهیم
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جدید  نقش تعریف بلکه جنایت، و جرم با مقابله

 ».پلیس هستیم پیشگیرانۀ و اجتماعی

با مهاجرت بیش از  تواند نمی یونان«و تأکید کرد 

 ».این کنار بیاید

مورد حمایت   TO Vimaپانوسیس درمقالۀ 

 وزیر بالتاس، آریستید بانفوذي چون هاي چهره

 نیکوس دادگستري وزیر و ش،پرور و آموزش

 هاي دیدگاه قرار گرفت که پارسکوپولس

 دفتر. توصیف کردند »مبرهن« حقایق پانوسیس را

سیپراس تنها نگران این بود که روشن سازد 

 وزراي و سیاست ها« در نقد اظهارات پانوسیس،

» ] حکومت[ حامی سیاسی نیروهاي و کابینه،

 از دفاع به با جدیت« این که سیریزا  و نیست

متعهد باقی مانده  نظم و قانون و حقوق قوانین،

 .»است

 باالترین در پلیس سرکوب آشکار از دفاع این

 . گور آن را خواهد کند  سیریزا، سطوح

 ماه عمومی انتخابات در سیریزا پیروزي از پیش

سیاست هاي  کار دستور با مخالفت ژانویه،

 انکب اروپا، اتحادیۀ(ریاضتی تحمیلی تروئیکا 

 بیش به )اروپا و صندوق بین المللی پول مرکزي

سراسري علیه حکومت وقت به  اعتصاب 30 از

و » دموکراسی نوین«رهبري حزب محافظه کار 

 سوسیال با حزب 2012 سال در ائتالفی که

تشکیل شده  )PASOK(» پاسوك«دموکرات 

  .بود، انجامید 

 نیروي وحشیانۀ سرکوب اعتراضات به کرات با

ارتباطاتی  شورش مواجه شد که دض پلیس

. داشت »طلوع طالیی« فاشیستی با حزب گسترده

 به چنین ارتباطاتی در دسامبر رسمی رسیدگی

 10 جمله از نفر  50بیش از دستگیري به 2013

 البته نتوانست این. پلیس منجر شد تن از مأموران

 گزارش سازمان .را متوقف کند پلیس خشونت

 دیرینۀ فرار از نگفره« به الملل بین عفو

 از بومی، خشونت و دار ریشه نژادپرستی مجازات،

 و معترضان علیه زور از مفرط استفادة جمله

 .اشاره می کند »پناهندگان و مهاجران با بدرفتاري

 بارها آتن در سیاست هاي ریاضتی ضد تظاهرات

 ممنوع شد و 2014 و 2013 سال طول در بارها و

 و به شدت مورد ضرب روزنامه نگاران و معترضان

 .قرار گرفتند شتم

نقطۀ انفجار  به اجتماعی تنش هاي هنگامی که

 به عنوان یک یونان سیریزا را هاي رسانه رسید،

از قرار معلوم می  علم کردند که سیاسی آلترناتیو

 و در عین حال ریاضتی باشد اقدامات مخالف تواند

 را حفظ کند و در اروپا اتحادیۀ در یونان عضویت

 .در یونان خللی ایجاد نکند سرمایه حاکمیت



 

87 
 گروه را چنین ادعاهایی تقویت در کلیدي نقش

 سرمایه ضد جدید چپ نمایی چون حزب هاي

 سوسیالیست کارگران حزب فرانسه، در داري

 در المللی بین سوسیالیست سازمان و بریتانیا

سیریزا را به  آن ها همۀ. کردند ایفا متحده ایاالت

دادند، با این  قرار ستایش جدید مورد عنوان مدلی

 علیه سیاست هاي ریاضتی، نیازي مبارزه ادعا که

به  یونان داري سرمایه علیه انقالبی مبارزه به

 اروپا کارگر طبقۀ واحد تهاجم از بخشی عنوان 

 .سوسیالیستی ندارد اروپاي براي ایجاد

 فرقه« سیریزا از منتقدان پایان بی نکوهش

تارنماي جهانی  از همه ي خود، بیش»گرا

 بین المللی انترناسیونال کمیتۀ و سوسیالیستی

طبقاتی  ماهیت چهارم را نشانه گرفت، چرا که

گرایانۀ سیریزا را تحلیل و افشا  راست و بورژوایی

 یونانی هاي« با اتحاد سیریزا براي آن ها .می کرد

 ضروري و آن را برنامۀ عذرتراشی کردند، »مستقل

 . نامیدند» گرایانه واقع سیاست«

 کارگران نیت حسن توانست از امروز به سیریزا تا

 با جاري در مذاکرات بهره جوید و یونانی

را به خود بگیرد؛  ژست مخالفت یونان طلبکاران

 از اي گسترده حجم اجراي به هنگامی که حتی

 وام تمامی بازپرداخت و ریاضتی تروئیکا اقدامات

 و احیاي شستگی،به صندوق هاي بازن حمله ها،

این  اما. متعهد شد سازي خصوصی هاي برنامه

 .دوره به سر آمده است

کاهش  از فهرستی مهلت دارد تا هفته دو سیریزا

یونان را راضی کند،  طلبکاران هزینه ها را که

یورو باقی  منطقۀ شود در موفق چه. ارائه دهد

شود و از آن خارج  مواجه شکست با بماند و چه

نفر از  میلیون ها بر بی امانی حمالت شود،

تأمین معاش اند  به قادر که به سختی کارگران

 . آغاز خواهد شد

آن را مه  توجیه گران سیریزا در عرصه اي که 

زمانی آماده  براي را آلود ساخته اند، سیریزا خود

ریاضت  تحمیل براي لفاظی دیگر می کند که

 .کافی نیست

فتگوهاي خود در گ سیپراس، ،2012 ژوئن ماه در

شفاف  صاحب منصبان ارتش و دفاع وزارت با

 و کشور ارضی تمامیت« از دفاع ساخت که براي

 ،2014 سال اکتبر در . آماده است »ملی استقالل

 مورد در بحث به دفاع وزارت در دیداري از او

 موضع« یونان پرداخت و ژئواستراتژیک اهداف

 از لقب. نظامی را ستایش کرد پرسنل »فداکارانۀ

 او ژانویه، ماه انتخابات در قدرت گرفتن دست به

 پلیس رئیس و یونان ارتش کل ستاد رئیس به

به وجود » قدرت خالء«یونان اطمینان داد که 

 . نخواهد آمد
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خیانت مبدل  و دورویی تمثیلی از به سیریزا اکنون

 وفادار در مقام مدافع شده است که همیشه

 ممتاز خرده الیۀ سیاسی ابزار و یونان بورژوازي

 چون پیشین چهرة اکادمیسین هاي که در بورژوا

 وزیر و یانیس واروفاکیس پاراسکوپولس پانوسیس،

 با تهییج پانوسیس،. تجلی پیدا کرده است دارایی

 خشونت از استفاده که براي شد اکنون روشن

 مخالفت هاي شکستن درهم در جهت دولتی

این ها بیش از  کارگر، طبقۀ از سوي اجتماعی

 .اماده اند

 اگر چنین چیزي اتفاق بیافتد از دستان مدافعان

 جناح آنان با. خواهد چکید خون سیریزاچپ نماي 

 مستقیم نقشی درون سیریزا، هاي بسیار خود در

 ایفا کرده اند و کارگر سیاسی طبقۀ سالح خلع در

 این اجازه را می دهند تا دستگاه حاکم به طبقۀ

  .مهیا سازد ضد انقالب براي دولتی را سرکوب

 2015آوریل  8

 

 

 

  

پالتفرم چپ سیریزا در بحران بر سر 

  توافق ریاضتی یونان

  رابرت استیونز

  آرام نوبخت: برگردان

  

یک حکومت یونان به رهبري حزب سیریزا، 

براي بحث با را » اصالحات« از فهرست مقدماتی

قدم  فهرست، این. تدوین کرده است» گروه یورو«

ي افوریه با وزر 20دنبال امضاي توافق بعدي به 

  .مالی منطقۀ یورو براي تمدید ریاضت است

این توافق نه فقط بحران بدهی عمومی یونان را 

اتحادیۀ اروپا، (» تروئیکا«متوقف نکرده، بکه به 

) بانک مرکزي اروپا و صندوق بین المللی پول

 ریباناجازه داده است که ریسمان خود را به دور گ

  .تر کندنگکشور ت

 320کل بدهی خارجی یونان در سطح حدوداً 

درصد از تولید ناخالص  177معادل با (میلیارد یورو 
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و حکومت باید طی ماه هاي  قرار دارد) داخلی

ان خود گپیش رو، میلیاردها یورو را به اعتباردهند

میلیارد یورو به صندوق  9.3 ، از جملهبازپس دهد

میلیون  300مین هفته، تا پایان ه. بین المللی پول

یورو باید به صندوق بین المللی پول پرداخت شود 

موعد . میلیارد یوروي دیگر 1.5و تا پایان ماه، 

یارد میل 6.7بازپرداخت هاي اضافی بدهی به مبلغ 

یورو به بانک مرکزي اروپا نیز در ماه هاي ژوئیه و 

  .اوت سر می رسد

 ؛دبانک هاي یونان از هر حیث ورشکسته هستن

 بانک مرکزي هفتۀ پیش اعالم کرد که سپرده

میلیون یورو در  800چنان با نرخ هم هاي بانکی

خارج می شوند، رقمی که در ماه  از حساب ها روز

  .میلیون یورو در روز بود 400ژانویه تقریباً 

اواخر همین هفته، یانیس واروفاکیس، وزیر مالیۀ 

یونان، تالش کرد به هرگونه ترس و وحشت 

نکول بدهی ها از سوي  احتمال حافل حاکم ازم

یونان پایان دهد، و تأکید کرد به هر قیمتی که 

بدهی ها به صندوق بین المللی پول  ،شده

ما قصد نداریم نخستین «: پرداخت خواهد شد

صندوق  در قبالکشوري باشیم که به تعهداتمان 

اگر الزم باشد . بین المللی پول عمل نمی کنیم

از آب هم کره می گیریم و  نهاییخودمان به ت

  .»چنین هم خواهیم کرد

هیچ کسی نمی توانست بهتر از این نقش حکومت 

در یعنی . بندي و خالصه کندسیریزا را جمع

اجتماعی، هیچ چیزي  ی و تباهیتحمیل ویران

  .جلودار این حکومت نخواهد بود

نویس س اوانس پریچرد، ستونوروز دوشنبه، امبر

اگر یونان بخواهد مانع «: نوشت »دیلی تلگراف«

نکول ویرانگر بدهی به صندوق بین المللی پول 

حکومت را طی دو هفتۀ آتی سرپا بخواهد شود و 

نگه دارد، حاضر است که به آخرین ذخایر مزایاي 

بازنشستگی در بانک مرکزي کشور هم دست 

  .»درازي کند

در همان حال که الکسیس سیپراس، نخست 

مشغول  ۀ یونانیس، وزیر مالیوزیر، و واروفاک

نخستین اقدامات از سلسله  در اندکی تعدیل

» پالتفرم چپ«اقدمات ریاضتی حکومت هستند، 

زا یدر درون حزب که مدت ها است ادعا کرده سیر

، به ورطۀ استمبارزه علیه ریاضت درحال پیشبرد 

  .بحران کشیده شده

از استالینیست ها  است ملغمه اي »پالتفرم چپ«

چپ کارگري بین «یروهاي شبه چپ از جمله و ن

سازمان بین المللی «، شاخۀ DEA( »المللی

در ). ایاالت متحده در یونان »تییسسوسیال

درصد از  30حزب، این پالتفرم  2013کنفرانس 
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کرسی در کمیتۀ مرکزي حزب را به  60کل آرا و 

  .دست آورد

در نشست آخر هفتۀ گذشتۀ کمیتۀ مرکزي 

 11چهار کرسی را در بین » فرم چپپالت«سیریزا، 

  .کرسی دبیرخانۀ سیاسی حزب به دست آورد

، »پالتفرم چپ«به دنبال انتخابات سیریزا، رهبر 

وزارت نیرو به  صدارتپاناگیوتیس الفازانیس، که 

او سپرده شد، تأکید کرد که جناح او یک فهرست 

  .دارد که نمی توان از آن رد شد» خطوط قرمز«از 

هر  ابرازبراي  »پالتفرم چپ«ت نخستین فرص

گونه مخالفت، در نشست هفتۀ اخیر نمایندگان 

سیپراس از نمایندگان . حزب از راه رسیدپارلمانی 

درخواست کرد که در صورت مخالفت، اعتراض 

خود را با توافق فی مابین سیریزا و گروه یورو ابزار 

نماینده  30در حدود  »پالتفرم چپ«اگرچه . کنند

توافق  ان دارد، بسیاري از رأي مخالفدر پارلم

 مربوط به و تنها رأي ممتنع، ،اه آمدندتکو

  .الفازانیس بود

الکیس، دو دیمیتریس بالنتیس و استاتیس کووِ

نامۀ سرگشاده به «عضو کمیتۀ مرکزي، 

در پارلمان و دیگر احزاب  "دي لینکه"نمایندگان 

  .ارسال کردند» چپ رادیکال اروپا

با  باشد تنظیم شد که همزمان يا نامه به گونه

گروه یورو و  سیریزاحزب فوریه به توافق  27ي أر

رأي به تداوم ). بوندستاگ(در پارلمان آلمان 

ریاضت در یونان با حمایت تمام حزب رو به رو 

شد و با رأي اکثریت مطلق به یک برنامۀ 

حزب «( »دي لینکه«. به تصویب رسید ،ریاضتی

به این بسته رأي  قاطعاکثریت با ) آلمان» چپ

داد، این نخستین باري است که این حزب رسماً 

  .براي یونان پذیرفته است را ضتیاری ۀیک برنام

در این نامۀ سرگشاده آمده است که توافق گروه 

 یورو و فهرست اصالحات پیشنهادي سیریزا، به

که برنامۀ » این امکان را می دهد«حکومت 

نامه،  طبق این. اندسخود را به انجام ر اتیانتخاب

ل قافزایش حدا«: که هستنداسناد به این معنا  آن

یعنی معادل با سطح آن در [یورو  750دستمزد به 

، موردي است که پارلمان ما نمی ]2009سال 

در کوتاه مدت درباره  "به طور یک جانبه" تواند

اندازي این تنها می تواند چشم. اش تصمیم بگیرد

رقابت "ین شرط که به بلند مدت باشد، به ا

  .»شور لطمه وارد نیاوردک "پذیري

این نامۀ سرگشاده ضمن آن که می گوید 

سازي هایی که تاکنون تکمیل گردیده خصوصی«

: ، می افزاید»دست ناخورده باقی خواهد ماند
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سازي ها در هیچ اعتراضی اصولی به خصوصی«

  .»یافت نمی شود متنهیچ موردي در 

ین منظام تأ "مدرنیزه کردن"«اقرار می کند که و 

عمالً به معناي کاهش شدید رفاهیات ... اجتماعی

  .»است

تقریباً هیچ الیحه اي بدون «نامه ادامه می دهد 

ها "نهاد"رضایت پیشین تروئیکا، که اکنون به 

تغییر نام یافته است، تصویب نمی شود، و نمی 

تأمین  برايابزارهایی  برخورداري از تواند بدون

  .»معرفی شود ،مالی آن هزینۀ

 ۀنویسندگان نامه پس از توصیف دستور برنام

 سرگرمآن ها  خود که حزبِ اقتصادي ضتاری

 این د که حمایت ازن، می گویهستاجرایش 

را اروپا » چپ رادیکال« تمام بهانه هايتوافق، 

براي ما، روشن است «: نابود خواهد کرد نیست و

ان هاي اروپا، که تصویب این توافق از سوي پارلم

ب چپ رادیکال، مخالف اهمراه با رضایت احز

  .»منفعت کارگران یونان و مردم یونان است

 دستاویرمداخلۀ بالنتیس و کووالکیس، یک 

پیش از طرح  »دي لینکه«ریاکارانه بود، چرا که 

بر سر  توافق نفع خود اعالم کرده بود که به

روز  يي گیررأدر . ریاضیت رأي می دهد اعمال

رأي  »دي لینکه«نمایندة  64جمعه، عمالً تمامی 

  .مثبت به این توافق دادند

دي «اهمیت رأي  سازيکووالکیس با پنهان 

که خود در  برنامه اي - به برنامۀ ریاضتی »لینکه

کثافت محض «فحۀ فیسبوك اش به عنوان ص

. واکنش نشان داد -توصیف کرده بود» نئولیبرالی

ر همان صفحۀ ري دظکووالکیس در پاسخ به ن

متأسفم، ولی نامۀ «فیسبوك مبنی بر این که 

سرگشادة شما، یک پاسخ سربسته دریافت خواهد 

 دي لینکهنمایندة  واقعاً؟ سه«: ، پاسخ داد»کرد

رأي منفی به توافق دادند و تقریباً ده نفر دیگر 

  .»ممتنع

با اضافه کردن  نامۀ سرگشاده را ،»پالتفرم چپ«

براي سیپراس  شنهادياصالحیه اي به طرح پی

ست در نشست ا اراضتی دنبال کرد که قریبرنامۀ ر

کمیتۀ مرکزي سیریزا در طول آخر هفته تصویب 

  . شود

این اصالحیه، در تالشی از فرط استیصال براي 

: ، می گویدبیان با اکراه از صراحتو آبروداري، 

با وجود توافقات در آیندة نزدیک، سیریزا «

کار عمل را براي اجراي ، باید ابتگروه یورو

خود  تعهدات و محتواي بیانیۀ برنامه اي حکومت

دست به  ،تیاولو به عنوانمداوم و به شکل 

  )تأکید از ماست(» گیرد
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بر  اصالحیه با نادیده گرفتن این که سیریزا توافق

را به امضا رسانده بود، اعالم  اقتصادي ریاضت سر

بدیل چشم انداز یک طرح «می کند که حزب باید 

» را براي تشویق تحقق کامل اهداف رادیکال ما

  .مطرح کند

اصالحیه، یک طرح » نتیجه گیري اصلی«

پیشنهادي مبهم بود که هر کسی در سیریزا، از 

: جمله سیپراس، می تواند با آن موافق باشد

... احزاب مشابهتصمیمات باید به دنبال بحث در «

... به طور کلی آنحزب و شعبات خود همراه با 

  .»اتخاذ شود

 6مخالف و  92رأي موافق،  68این اصالحیه با 

ممتنع، مورد حمایت چهره هایی فراتر از جناح 

  .قرار گرفت »پالتفرم چپ«

در درون سیریزا که » گرایش کمونیستی«جناح 

 »گرایش بین المللی مارکسیستی« یبخش یونان

)IMT ( ،حمایت انتقادي«را شکل می دهد «

  .اصالحیه اعالم کرد نسبت بهخود را 

گرایش «س از واستاماتیس کاراگیانوپول

ضمن معرفی قطعنامۀ خود به  ،»یکمونیست

نشست، گفت که تنها اگر سیپراس و واروفاکیس 

دهند، سیریزا هنوز هم می تواند آیندة فرا گوش 

قطعنامه با خطاب قرار دادن . ه باشدتدرخشانی داش

با ا شم«، اعالم کرد که »رفقاي رهبري حزب«

، هنوز زمان خودجدیت مصالحۀ مقدماتی  دوجو

دارید که با تغییر جهت و اتخاذ سیاست هاي 

ي رادیکال و سوسیالیستی، از این وضعیت رضرو

  .»نجات یابید

زا با گذشت یک ماه از قدرت گیري، یسیر

دور زده و  ،مخالفت با ریاضتدر ادعاهاي خود را 

آن را  پالتفرم چپ و مدافعین» خطوط قرمز«همۀ 

تر اعمال اقدامات ریاضیتی بیش. پاك کرده است

، این حزب و تمامی اجزاي سازندة آن آناز سوي 

را به نزاعی آشکار با  »پالتفرم چپ«از جمله 

طبقۀ کارگر خواهد کشاند و نقش آن ها را به 

پیش در  شعنوان مدافعان سرمایه داري و نهادهای

  .روي میلیون ها نفر آشکار خواهد کرد

  2015مارس  4
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  نیک بیمز

  باران راد: آرام نوبخت، ویراستار: برگردان

مقالۀ اخیر یانیس واروفاکیس، وزیر مالیۀ حکومت 

یونان به رهبري حزب سیریزا، که به تازگی در 

روزنامۀ گاردین منتشر شده است، ضمن آن که 

ند، پرده از تقابل او را با مارکس آشکار می ک

خصلت طبقاتی سیریزا و گرایش هاي شبه چپی 

  .که نمایندگی می کند، برمی دارد

گیري سیاسی واروفاکیس تالش می کند جهت

خود را با ملغمه اي از تعریف و تمجید از 

اکتشافات مارکس از یک سو و افشاي آن چه که 

او خطاهاي ناشی از قصور و تعمد مارکس می 

  .توجیه کند نامد از سوي دیگر،

تمام آن چه که او می نویسد یا تصویري کامالً 

نادرست از مارکس و مجموعه اي درهم است، یا 

اما تحلیل مقالۀ او . مزخرفاتی تماماً بی سر و ته

  .با این وجود از دو زاویه ارزشمند است

اول؛ کالبدشکافی این مقاله، به روشن شدن برخی 

بر خالف  ،ترین نکات تحلیل مارکساز بنیادي

  .تحریفات و جعلیات واروفاکیس یاري می رساند

و دوم این که واروفاکیس نیز مانند بسیاري دیگر 

از منتقدین، نوشتۀ خود را با تحسین از درك 

گذار سوسیالیسم علمی از سازوکار عمیق بنیان

ولی با این کار . نظام سرمایه داري آغاز می کند

ي از مارکس نشان می دهد که او یا در واقع چیز

نفهمیده یا عامدانه به ارائۀ تصویر نادرستی از او 

  .دست به کار شده است

به کشفی نائل آمد «به گفتۀ واروفاکیس، مارکس 

که باید در کانون هر تحلیل سودمندي از سرمایه 

کشف تضاد دوگانه در «، یعنی »داري باقی بماند

از نظر واروفاکیس، مارکس . »اعماق کار انسان

یکی . کرد که کار، دو طبیعت متفاوت دارد آشکار

فعالیتی ارزش آفرین که هرگز نمی «کار به مثابۀ 

و (توان آن را پیشاپیش بر حسب کمیت سنجید 

و دیگري ) بنابراین غیرقابل تبدیل به کاال است

) مثالً ساعات انجام شدة کار(کمیت «کار به مثابۀ 

  .»که براي فروش است و قیمتی پیدا می کند

سردرگمی خاص تأمالت واروفاکیس و  کل

تحریفات آشکار او از مارکس، از همین جا شروع 

  .می شود

دانان مارکس با تداوم و تعمیق آثار اقتصادسیاسی

کالسیک انگلستان، به خصوص آدام اسمیت و 

دیوید ریکاردو، ثابت کرد که ارزش یک کاال، با 

مقدار کار اجتماعاً الزم متجسم در آن، بر حسب 
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این قانون ارزش است که . مان، تعیین می شودز

 - تمامی اشکال پدیداري اقتصاد سرمایه داري

نهایتاً از آن منتج  - دستمزد، سود، و اجاره و غیره

  .می شود

اما تحلیل مارکس متکی است بر کشفی بسیار 

حائز اهمیت؛ این اکتشاف، به پرسشی پاسخ می 

: بودداد که براي تمام اسالف او دردسرساز شده 

  منشأ سود چیست؟

اگر : این موضوع به این شکل تئوریک ظاهر شد

کار منشأ ارزش است و اگر کاالها بر مبناي مقدار 

کار متجسم در آن ها مبادله می شوند، اگر مقادیر 

برابر به ازاي مقادیر برابر مبادله می گردند، در آن 

  صورت سود چه طور افزایش پیدا می کند؟

: را به شکل دیگري طرح کنیمیا چنان چه مسأله 

کاري »  ارزش«اگر کار منشأ ارزش است، پس 

که در بازار به شکل پرداخت دستمزدها خرید و 

فروش می شود، چیست؟ گفتن این که ارزش کار 

به مثابۀ کاال با کار متجسم در آن تعیین می شود، 

  .به هیچ چیز پاسخ نمی داد

ه وارد دانان کالسیک حول این مسألاقتصادسیاسی

به عنوان مثال آدام . یک مدار بسته شده بودند

اسمیت نتیجه گرفته بود که قانون ارزش در مورد 

یک جامعۀ تولید کاالیی ساده مصداق دارد، اما نه 

اما همان طور که مارکس . در مورد سرمایه داري

نشان داد، سرمایه داري از تولید کاالیی برخاست، 

نار گذاشتن جستجو و بنابراین اسمیت عمالً با ک

براي یک تحلیل علمی از قوانین آن، یک گام به 

  .عقب برداشته بود

کنندة مارکس، یعنی پرده برداشتن از کشف تعیین

راز ارزش اضافی و شکل پدیداري آن در قالب 

سود، این بود که کاالیی که کارگر در بازار می 

است؛ یعنی » نیروي کار«، که »کار«فروشد، نه 

  .ظرفیت کار

بنابراین مانند تمامی دیگر کاالها، ارزش آن با 

. مقدار کار الزم براي بازتولید آن تعیین می شد

یعنی ارزش نیروي کار، با مقدار کار الزم براي 

این . حفظ کارگر و خانوادة او تعیین می گشت

همان مقدار کاري نبود که کارگر در طول روزکار 

ن واقعیت منشأ ارزش اضافی در ای. ارائه می کرد

نهفته بود که از یک سو کارگر، کارِ یک روز را در 

فرایند تولید به سرمایه دار عرضه می کند، اما در 

عین حال تأمین کاالهاي موردنیاز براي بقاي 

تر از کارِ یک روز، کارگر و بازتولید نسل بعدي، کم

  .زمان می برد

به بیان دیگر، ارزش نیروي کار به عنوان کاالیی 

رگر به سرمایه دار می فروشد، تماماً متفاوت که کا

است با ارزشی که کارگر در طول روزکار می 
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افزاید، یعنی ارزشی که در کاالهاي پدیدآمده در 

کارگر طی . پایان فرایند تولید، تجسم پیدا می کند

بخشی از روزکار، ارزش نیروي کار خود را بازتولید 

، او ارزش ماندة روزکارمی کند، اما در بخش باقی

اضافی را تحویل سرمایه دار می دهد و در ازاي 

  .آن چیزي دریافت نمی کند

که این خود (با پدید آمد نیروي کار به مثابۀ کاال 

محصول زنجیره اي از تغییر و تحوالت تاریخی 

بود که طی آن طبقه اي جدید، طبقۀ کارگر، خلق 

 شد، از ابزار تولید جدا گردید و اصوالً فاقد چیزي

، امر )براي فروش به جز ظرفیت خود براي کار شد

یعنی (تصاحب کار یک طبقه به دست طبقۀ دیگر 

، نه با نقض قانون ارزش و مبادلۀ کمیت )استثمار

مارکس (هاي معادل، که مطابق با آن رخ می داد 

این را مفروض می گرفت که کل ارزش کاالي 

نیروي کار، به کارگري که آن را فروخته پرداخت 

  ).می شود

واروفاکیس در مقالۀ خود همه چیز را درهم می 

کننده را مغشوش آمیزد و این پرسش هاي تعیین

هم برق و «او در جایی می نویسد که . می کند

هم کار می توانند به عنوان کاال درنظر گرفته 

 -، به این ترتیب او تماماً تمایز میان کار»شوند

ر که و کاالي نیروي کا -معیار سنجش ارزش

کارگر به سرمایه دار می فروشد را تیره و محو می 

  .کند

کارمندان آتی، «در همان پاراگراف می نویسد که 

در تالشی پراضطراب از چرخ گوشت ها رد می 

در . »شوند تا نیروي کارشان را به کاال بدل کنند

واقع نیروي کار نقداً پیش از این به کاالیی تبدیل 

د تولید از سوي شده است که سپس در فراین

سرمایه دار استفاده می شود، و ارزش اضافی یا 

  .مازاد را به وجود می آورد

واروفاکیس سردرگمی هایش را یکی پس از 

اگر کارگران «: دیگري تلنبار می کند و می نویسد

و کارمندان موفق شوند که کار خود را به طور 

، )اکنون کار و نه نیروي کار(کامل کاالیی کنند 

  .»ن صورت سرمایه داري هالك خواهد شددر آ

اگر بتوان معنایی از این گفته استخراج کرد، آن 

این است که امکان براي نوعی برنامۀ رفرمیستی 

وجود دارد که از استثمار بکاهد، چون اگر سرمایه 

کامل دست » کاالیی کردن«داري قرار بود به 

  .بیابد، سقوط می کرد

وفاکیس به انگیزة جنبۀ دیگري در اشاره هاي وار

او . وجود دارد» کار کاالیی«سرمایه داري براي 

درك درخشان مارکس از جوهرة «: می نویسد

هرچه موفقیت : بحران هاي سرمایه داري این بود
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سرمایه داري در تبدیل کار به کاال بیشتر باشد، 

ارزش هر واحد از ستاده هایی که تولید می کند 

تر می آید و نهایتاً  تر می شود، نرخ سود پایینکم

- رکود بعدي اقتصاد به عنوان یک سیستم نزدیک

  .»تر می گردد

اشارة او در این جا ظاهراً هم به مسیر تاریخی 

تولید سرمایه داري است که طی آن سرمایه به 

طور ممتد براي خلق شرایطی تقال می کند که به 

موجب آن ماشین می تواند جایگزین کار زندة 

مروز اغلب به شکل کامپیوتري ا(کارگر بشود 

، و هم به این امر که چگونه )کردن فعالیت ها

چنین تقالیی به دلیل تأثیر آن بر نرخ سود و 

فرایند خود انباشت سرمایه داري منجر به بحران 

  .هاي حاد می شود

تنها منبع ارزش اضافی، که بنیان انباشت سرمایه 

ین ا. را شکل می دهد، استثمار طبقۀ کارگر است

محصول انگیزة ذهنی سرمایه دار نیست، بلکه 

ریشه در مناسبات اجتماعی عینی متکی بر 

مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و خرید و فروش 

  .نیروي کار دارد

سرمایه اي که : سرمایه از دو جزء تشکیل می شود

مواد خام، مشاین آالت (صرف ابزار تولید می شود 

ید نیروي کار و سرمایه اي که صرف خر) و غیره

با این حال ارزش اضافی تنها از یک . می شود

بخش سرمایه سرچشمه می گیرد و آن بخشی 

اما . است که صرف خرید نیروي کار می شود

انباشت، دربرگیرندة گسترش مجموع سرمایه در 

بنابراین تا جایی که کار زنده، جزء . کلیت آن است

، روبه کاهشی از فرایند تولید را شکل می دهد

یعنی نسبت ارزش اضافی  -گرایش ذاتی نرخ سود

  .به سوي تنزل است -به کل مقدار سرمایه

یکی از راه هاي مهمی که سرمایه براي غلبه بر 

تر بهره این گرایش به کار می بندد، توسعۀ بیش

سرمایه در جستجوي آن است که . وري کار است

بخشی از روزکار را که طی آن کار زنده ارزش 

ر خود را بازتولید می کند، کاهش دهد و نیروي کا

در عوض بر بخشی از روزکار که در آن کار 

. اضافی رایگان به سرمایه واگذار می شود، بیافزاید

این امر از طریق تکامل تکنولوژي هاي جدید 

صورت می گیرد، به طوري که همان فرایندهایی 

که زمانی به واسطۀ کار زنده انجام می شد، اینک 

  .با ماشین آالت صورت بگیردبتواند 

با این حال محدودیت هایی ذاتی براي این فرایند 

اگر به عنوان مثال مدت زمان روزکار . وجود دارد

ساعت  6ساعت باشد و ارزش نیروي کار طی  8

بازتولید شود، در آن صورت ما ارزشی اضافی 

اگر بهره وري کار دو . ساعت داریم 2معادل با 

ساعت  3ن ارزش نیروي کار طی برابر شود، بنابرای
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بازتولید می شود، در آن صورت ارزش اضافی 

ساعت  5به  2استخراج شده در طول روزکار، از 

اگر این فرایند تکرار شود و . افزایش خواهد یافت

بهره وري کار مجدداً دو برابر شود، در این حالت 

ساعت  1.5ارزش نیروي کار اکنون ظرف تنها 

 6.5به  5کار اضافی تنها از  بازتولید می شود و

ساعت افزایش خواهد یافت، بدین ترتیب درصد 

تر از مورد قبل خواهد این افزایش به مراتب کم

  .بود

در نتیجه هرچه بهره وري کار طی کل یک دورة 

تر توسعه یافته باشد، به همان اندازه تاریخی بیش

مقابله با تنزل نرخ سود از طریق افزایش در بهره 

  .ار دشوارتر استوري ک

این کاهش در مدت زمانی که صرف بازتولید 

ارزش نیروي کار می شود، پیامد هیچ چیز نیست 

به جز انکشاف نیروهاي مولد و بهره وري 

اجتماعی کار، که بنیانی هستند براي پیشرفت 

اما به دلیل تأثیر آن روي نرخ سود، . جامعۀ بشري

قول یا به  -یعنی نرخ انباشت و بسط سرمایه

 -یابی آن به عنوان سرمایهمارکس، خودسامان

توسعۀ بهره وري اجتماعی کار یک بحران 

تاریخی را براي شیوة تولید سرمایه داري ایجاد 

می کند که خود را در بحران هاي فزاینده نشان 

  .می دهد

ناسازگاري میان انکشاف «مارکس می نویسد 

 بر[مولد جامعه و مناسبت تاکنون موجود تولید 

مبناي مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و خرید و 

خود را در تضادهاي حادتر،  ]فروش نیروي کار

  .»بحران ها و تشنج ها نشان می دهد

این بحران ها شکل رکود اقتصادي عمیق، 

آهستگی یا توقف فرایند انباشت، و نابودي کل 

بخش هاي نیروهاي مولد در طول رکودها، بحران 

  .را به خود می گیرد ها و تنازعات نظامی

براي تداوم فرایند انباشت، کل بخش هاي 

سرمایه به منظور افزایش ارزش اضافی موجود 

مانده نابود می شوند، براي سایر بخش هاي باقی

طبقۀ کارگر به دنبال کاهش دستمزدها در فقر فرو 

می رود و خدمات اجتماعی که در تحلیل نهایی 

اضافی موجود نمایانگر بخشی کسرشده از ارزش 

  .براي سرمایه هستند، کاسته یا محو می شوند

ذکر این مورد بسیار حیاتی است که این نابودي، 

نه از هر گونه کاهش در بهره وري اجتماعی کار، 

به بیان دیگر، . بلکه از افزایش آن برمی خیزد

تکامل بهره وري اجتماعی کار که بنیان پیشرفت 

ن عمیقی را تمدن بشري را شکل می دهد، بحرا

براي نظام سود ایجاد می کند و این نظام تالش 

می کند آن را از طریق انهدام سرمایه، ایجاد 
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بیکاري توده اي و فقیرسازي و دامن زدن به 

  .شرایط براي جنگ رفع کند

: همان طور که مارکس به روشنی توضیح داد

انهدام قهري سرمایه، نه به واسطۀ مناسباتی «

بلکه در عوض به عنوان شرطی خارج از سرمایه، 

براي پاسداري از خود نظام، بارزترین نشانۀ توصیه 

اي است که می توان به آن کرد تا کنار بکشد و 

تري از تولید اجتماعی، جا باز براي شکل عالی

  .»کند

باید تأکید کرد که مارکس در این جا از فرایندهاي 

تاریخی صحبت می کند، نه صرفاً نوسانات سیکل 

 سرمایه پیش از این، در تالش نومیدانه. اريتج

خود براي تداوم، از دوره هایی از انفجارهاي حاد و 

گر درطول قرن بیستم عبور کرده موج هاي ویران

این تغییر و تحوالت عظیم به فالکت و . است

بشریت انجامیده و تهدیدي  غیرقابل وصفتنزل 

  .در جهت نابودي خود تمدن بشري بوده است

کارگر در طول توفان هاي قرن بیستم و طبقۀ 

پس از آن، وارد مبارزه براي سرنگونی انقالبی 

اما به استثناي انقالب روسیه، . سرمایه داري شد

در سایر موارد به دلیل خیانت هاي رهبري اش 

واروفاکیس مانند بسیاري دیگر، از این . ناکام بود

تجربۀ تاریخی نتیجه می گیرد که سرمایه داري 

ومدتر از آن است که سرنگون شود و این که نیر

طبقۀ کارگر خود به شکلی ارگانیک ناتوان از ارتقا 

  .به وظایف تاریخی خود است

اکنون فروپاشی دیگري درحال وقوع است که در 

آن وظیفۀ سرنگونی این نظم اقتصادي و اجتماعی 

شرط تضمین تداوم خود منسوخ، به عنوان پیش

  .تور کار قرار گرفته استتمدن، باري دیگر در دس

سرمایه داري، فارغ از این که چه قدر توصیه براي 

کنار کشیدنش نیرومند باشد، به خودي خود محو 

بلکه باید به دست یک نیروي . نخواهد شد

اجتماعی که خود سرمایه خلق کرده و منافع 

تاریخی آن در انجام این وظیفه نهفته است، 

د یک عمل این تنها می توان. سرنگون شود

  .آگاهانه باشد

در . این نیروي اجتماعی، طبقۀ کارگر جهانی است

این جا دوباره ضروري است که گره از کالف 

سردرگم واروفاکیس در ارتباط با تمایز میان کار و 

طبقۀ کارگر، آن طبقۀ . نیروي کار باز کنیم

محصول سرمایه است که کاالي خود، یعنی 

اجتماعی آن با  هویت. نیروي کار را می فروشد

گیري نژادي، جنسیتی و جنسی یا سایر جهت

مقوالتی که متخصصین سیاست هاي هویتی با 

دغدغۀ تمام روي آن ها تمرکز می کنند، تعیین 

نمی شود؛ بلکه با رابطۀ آن نسبت به ابزار تولید 

طبقۀ کارگر به عنوان فروشندة . تعیین می گردد
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رمایه، نیروي کار، به شکلی در قطب متخاصم س

یعنی آنتی تز خود، می ایستد که هیچ نیروي 

اجتماعی دیگري به دلیل نقش عینی خود در 

  .اقتصاد سرمایه داري نمی تواند بایستد

امروز فاز اخیر تغییر و تحول تاریخی سرمایه داري 

که با تقالي مستأصل آن براي غلیه بر تضادهاي 

 ناشدنی خود پیش رانده می شود، به جهانیحل

ن تولید و استقرار یک بازار حقیقتاً جهانی شد

طبقۀ کارگر به اکثریت . نیروي کار انجامیده است

عظیم جمعیت جهان بدل شده، که به لحاظ عینی 

در وحدت جهانی علیه آنتی تز خود، یعنی سرمایۀ 

  .جهانی، ایستاده است

این طبقۀ جهانی، یعنی پرولتاریا، به دلیل خصلت 

در به کسب رهایی خود و اجتماعی عینی خود، قا

جلوگیري از غوطه رفتن در فاجعه نیست، مگر با 

سرنگونی نظام اجتماعی متکی بر مالکیت 

. خصوصی بر ابزار تولید و انباشت خصوصی

ضرورت، طبقۀ کارگر را وادار می کند که کنترل 

نیروهاي مولدي را که به عنوان نقطۀ عزیمت 

یالیستی بازسازي جامعه بر بنیان هاي جدید سوس

به طور خالصه، . خلق کرده است، به دست گیرد

جنبش «: بینی کردهمان طور که مارکس پیش

پرولتري، جنبش خودآگاه و مستقل اکثریت عظیم 

  .»براي منافع اکثریت عظیم است

واروفاکیس به خوبی می داند که نظام سرمایه 

داري نقداً وارد برهه اي از انفجارهاي حاد شده 

ترین معناي کلمه، انداز او، در کاملاما چشم. است

  .ضد انقالبی است

او به طبقۀ سرمایه دار و نمایندگان آن توصیه می 

کند که توجهاتی به مارکس داشته باشند، بفهمند 

که نظام آن ها با سر به کدام سو می رود، و 

تالش کنند براي اجتناب از بروز فاجعه، دست به 

ا پاي فشاري بر این این توصیه، ب. اصالحاتی بزنند

امر که نجات سرمایه داري از شرّ خودش تنها 

بینانه و مانع بروز فاشیسم است، با انداز واقعچشم

هدف خلع سالح سیاسی طبقۀ کارگرمطرح می 

  .شود

با این حال این انقالب سوسیالیستی و بازسازي 

جامعه نیست که ایده آلی تخیلی را شکل می 

ر سیاسی واروفاکیس، دهد؛ بلکه برعکس دستورکا

یعنی تالش براي آهسته کردن یا جلوگیري از 

یک فاجعه در چارچوب سرمایه داري است که 

  .چنین خصلتی دارد

چرا که منطق ویرانگر اقتصاد سرمایه داري، 

منطقی که مارکس از آن پرده برداشت، پیامد 

انداز ذهنی طبقۀ سرمایه دار یا نمایندگان چشم

- ه ریشه در تضادهاي حلسیاسی آن نیست، بلک

برنامه هاي آن ها، . ناشدنی نظام سود دارد
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ترجمان انگیزة عینی خود سرمایه است به زبان 

  .سیاست

بنابراین مسألۀ فوق العاده مهمی که در پیش روي 

طبقۀ کارگر قرار دارد، پیشبرد مبارزة سیاسی 

مستقل آن براي سرنگونی نظام تاریخاً منسوخ و 

اري، با اتکاي خود بر برنامه و ارتجاعی سرمایه د

  .انداز مارکسیسم استچشم

بحران نظام سرمایه، طبقۀ کارگر را به مبارزات 

عظیم اجتماعی و سیاسی خواهد کشاند، مبارزاتی 

اما فارغ از . که عالئم اولیه اش رخ نموده است

این که دامنه و شدت این مبارزات تا چه حد 

سرمایه  عظیم باشد، برنامۀ ضروري سرنگونی

داري به طور خود به خود از درون این مبارزات 

حلقۀ ضروري در زنجیرة . بیرون نخواهد آمد

رویدادهاي علی و معلولی منجر به سرنگونی نظام 

سرمایه داري، نقش حزب انقالبی است که برنامه 

به  - انداز را براي این هدف فراهم می آوردو چشم

  .طور خالصه، ضرورت رهبري انقالبی

طر به این که واروفاکیس نقش خود را نجات ن

سرمایه داري از شرّ خودش تعریف کرده است، 

جاي تعجبی ندارد که می بینیم او در این مسائۀ 

به غایب مهم، مارکس را آماج انتقادات خود قرار 

  .می دهد

بندي مقالۀ خود، که در آن واروفاکیس در جمع

به شدت از مارکس «توصیح می دهد چرا 

مارکسیست «و چرا خود را یک » ین استخشمگ

درنظر می گیرد، ادعا می » مزاج و ناسازگاردمدمی

دو اشتباه «گذار سوسیالیسم علمی، کند که بنیان

گیر مرتکب شد، یکی خطایی از سر قصور چشم

  .»بود، دیگري خطایی از سر عمد

او می گوید که خطاي ناشی از قصور مارکس، در 

فی دربارة اثرات تئوري هاي ناتوانی او از تفکر کا

این نگرانی را از خود «مارکس . خود بر جهان بود

هایی با فهم بهتر از این  بروز نداد که پیروانش، آدم

هاي قدرتمند نسبت به کارگران متوسط، شاید  ایده

هاي مارکس بدان ها  از قدرتی که از خالل ایده

از دیگر رفقایشان   شود براي سوء استفاده اعطا می

بهره برند، پایگاه قدرت خودشان را بسازند، و 

دست  جایگاهی براي اعمال نفوذ بر دیگران را به 

  »بیاورند؟

به عبارت دیگر، مارکس به جاي فراهم آوردن 

سالحی نظري که طبقۀ کارگر با آن بتواند به 

رهایی خود دست یابد، در واقع تئوري اي را 

خبگان تکامل داد که می توانست مورد استفادة ن

روشنفکر براي اعمال قدرت بر طبقۀ کارگر مورد 

این صرفاً شقّی از یک دیدگاه . استفاده قرار گیرد

این که : رایج حول یک مسألۀ قدیمی است
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مارکسیسم و مارکس به نوعی مسئول جنایات 

  .کسانی هستند که به آن ها خیانت کردند

واروفاکیس براي حمایت از اظهارات خود دست 

ع ارزیابی مشخص از تاریخ مدون نمی به هیچ نو

و نمی تواند هم چنین کند، چرا که تاریخ . زند

  .دقیقاً نقطۀ مقابل تز او را نشان می دهد

استالینیستی در اتحاد جماهیر  بروکراسیظهور 

شوروي را درنظر بگیرید که قدرت سیاسی را در 

. به دنبال انقالب اکتبر غصب کرد 1920دهۀ 

بر طبقۀ کارگر نه محصول  اسیبروکر گیريقدرت

فهم بهتر آن از تئوري مارکسیستی، که محصول 

- انزواي اتحاد شوروي بود که در شرایط عقب

یابی ذخایر مادي، به ظهور ماندگی اقتصادي و کم

  .یک کاست بروکراتیک منجر شد

بنیان هاي ایدئولوژیک استالینیسم نه بر تئوري 

تی ضد مارکسیستی، که بر تئوري ناسیونالیس

، آموزه »سوسیالیسم در یک کشور«مارکسیستی 

اي که مدت ها قبل از سوي مارکس رد شده بود، 

  .متکی بود

، )46-1845(» ایدئولوژي آلمانی«مارکس در 

یعنی اثري که در آن تشریح تئوري ماتریالیسم 

تاریخی خود را آغاز نمود، توضیح داد که 

فروض کمونیسم، توسعۀ بازار جهانی را از پیش م

بدین گونه «می دانسته و از درون آن برخاسته، و 

جهانی -پرولتاریا فقط می تواند به طور تاریخی

وجود داشته باشد، درست همچون کمونیسم، 

-تاریخی"فعالیتش می تواند فقط وجودي 

  .»داشته باشد "جهانی

به عالوه، انکشاف نیروهاي مولد در مقیاس 

یسم بود، گزارة ضروري براي کمونجهانی، پیش

چیزي صرفاً بدون آن، نداري و بی«چرا که 

همگانی و توزیع می شود، و مبارزه براي مایحتاج 

ضروري و همان پلیدي هاي کهنه ناگزیر 

-46. ایدئولوژي آلمانی، صص(» بازخواهد گشت

48.(  

بر اساس همین بنیان هاي مارکسیستی بود که 

انقالبی که به «لئون تروتسکی در شاهکار خود 

، تحیلی علمی از ظهور بروکراسی »ن خیانت شدآ

همان پلیدي هاي «نمایندة  -استالینیستی

ارائه داد و نشان داد که چگونه بروکراسی  - »کهنه

به عنوان محافظ نابرابري اجتماعی تحت شرایط 

ماندگی اقتصادي و انزواي اتحاد شوروي از عقب

اقتصاد جهانی و تقسیم کار بین المللی در نتیجۀ 

ست هاي طبقۀ کارگر در اروپاي غربی، پدید شک

  .آمد

گیري بروکراسی نوظهور، متکی بر دانش قدرت

واالي نخبگان روشنفکر از مارکسیسم نبود، 
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رحمانه علیه برعکس استالینیسم از دل جنگی بی

این جنگ که در . مارکسیسم حقیقی بیرون آمد

 جبهۀ ایدئولوژیک آغاز شد، به کشتار گستردة

هاي پیشتاز انجامید که با ترور مارکسیست 

  .به اوج رسید 1940تروتسکی در سال 

وضعیت، تماماً نقطۀ مقابل آن چیزي است که 

نهال کادر مارکسیستی، . واروفاکیس ترسیم کرد

ترین متفکران، یعنی نیرومندترین و دوراندیش

کسانی که بر تئوري مارکسیستی سوار بودند و 

ناخت براي زندگی خود را به کاربست این ش

هدایت طبقۀ کارگر در مسیر انجام انجام وظیفۀ 

تاریخی اش وقف کرده بودند، زمانی نابود شد که 

 بروکرات هاي حریص، با اتخاذ مفاهیم ضد

مارکسیستی، براي خود جایگاه هاي نفوذ و امتیاز 

کشی پیامدهاي این نسل. را تضمین کردند

فقط روشنفکري، امروز نیز باقی است، آن هم نه 

در فضاي مسموم سیاسی و روشنفکري اتحاد 

چنین در سردرگمی وسیع و شوروي سابق، که هم

  .یابی در درون طبقۀ کارگراز دست رفتن جهت

تروتسکی بر مبناي مارکسیسم، نه فقط منشأ 

گیري آن را توضیح داد، بلکه بروکراسی و قدرت

هشدار داد که در صورت عدم سرنگونی آن به 

گر، این بروکراسی به ناگزیر به دست طبقۀ کار

-چشم - بازگشت سرمایه داري منجر خواهد شد

اندازي که صحت آن در برابر کوهی از 

روشنفکران بورژوا و مدافعین استالینیسم که گمان 

می بردند اتحاد شوروي براي همیشه استقرار 

  .یافته است، به نحوي تراژیک تأیید شد

اروفاکیس، خطاي ناشی از عمد مارکس، به زعم و

خطاي دوم مارکس  «: به مراتب بدتر بوده است

تواند حقیقت  انگاشتن این فرض بود که می مسلم

  .»هایش بیابد داري را در ریاضیات مدل سرمایه

مارکس قطعاً از ریاضیات در اثر خود بهره برد، اما 

» مدل هاي ریاضی«به شکل اقتصاددانان بورژوا 

تاریخی از در عوض او تحلیل . تدوین نکرد

سرمایه داري را شرح داد، تضادهاي درونی آن را 

که منشأ حرکت سرمایه داري بود و تغییر و 

تحوالتش ناگزیر ضرورت سرنگونی آن را براي 

یابی بشر به ترقی خود مطرح می ساخت، دست

  .آشکار کرد

هرچند حمله به استفادة مارکس از ریاضیات، تنها 

لی حمله، هدف اص. یک تهاجم مقدماتی است

تالش مارکس براي آشکارسازي قوانین حرکت 

  .اقتصاد سرمایه داري است

به گفتۀ واروفاکیس، مارکس با نادیده گرفتن این 

یک تئوري اقتصادي «نکته پیش رفت که 
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مناسب، باید این ایده را بپذیرد که قواعد امور 

  .»نامعین، خود نامعین هستند

زار، به طور خالصه از نظر او چرخش هاي با

شماري از رویدادهایی که از مجموعه هاي بی

خالل آن بازار عمل می کند، مواردي هستند که 

هیچ نیروي . عمق و ابعادشان غیرقابل درك است

بنیادینی آن ها را ایجاد نمی کند و در نتیجه هیچ 

  .قانونی نیست که بخواهد کشف شود

بنابراین شناخت علمی از سازوکار اقتصاد سرمایه 

و پیشبرد پراتیک بر مبناي آن شناخت،  داري

همه چیز در هاله اي از رمز و راز . ناممکن است

باقی می ماند و بر این اساس، طبقۀ کارگر باید 

  .صرفاً خود را مطیع سرنوشتش کند

اگر از عبارت مارکس در مورد کشیش مالتوس 

استفاده کنیم، باید بگوییم عجب توهینی به 

تی چگونه است که به راس! ظرفیت ذهنی بشر

ترین انسان می تواند شناخت خود از دوردست

فواصل کائنات رشد دهد، به قلب اتم و فراتر از آن 

وارد شود، رازهاي خود زندگی را در ساختار دي 

ان اي و ژنوم انسان آشکار کند، اما شناخت از 

اجتماعی خود وي که به دست -سازمان اقتصادي

ت، یک راز سر به او خلق و تکامل داده شده اس

  .مهر باقی می ماند

هدف سیاسیِ این حمله به امکان یک درك علمی 

تر در از سرمایه داري، به وضوحِ هرچه بیش

  .پاراگراف بعدي ظاهر می شود

به زعم واروفاکیس، اگر مارکس و منطقاً 

مارکسیست هاي معاصر بر این امر صحه می 

د، در او تغییرناپذیر نیستن» قوانین«گذاشتند که 

صداهاي معترض «این صورت نهایتاً در برابر 

درون جنبش اتحادیه هاي کارگري مبنی بر این 

که تئوري مارکس نامعین است و در نتیجه 

فراخوان هاي او نمی تواند به شکل منحصر به 

تسلیم می » فرد و بدون ابهامی صحیح باشد

  .شدند

در این جا واروفاکیس پیوند خود را به کل مکتب 

یف پست مدرنیستی روشن می کند، مکتبی تحر

ي از تاریخ وجود »اَبر روایت«که تأکید دارد هیچ 

ندارد و هیچ گونه حقیقت عینی در کار نیست که 

  .بخواهد کشف شود

هدف سیاسی این حمله به امکان یک درك علمی 

از اقتصاد سرمایه داري، پاي فشردن بر این امر 

اي پیشبرد است که طبقۀ کارگر هیچ بنیانی بر

مبارزة سیاسی علیه خیانت سازو برگ اتحادیه 

هاي کارگري و احزاب شبه چپ نظیر سیریزا 

حقایق . ندارد، چرا که همه چیز نامعین است
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بسیاري وجود دارند و بنابراین هیچ حقیقتی وجود 

  .ندارد

خراش از بینش این که واروفاکیس چنین گوش

میت این خود دفاع می کند، نشانه اي است از اه

  .بینش براي نیروهاي اجتماعی مورد دفاع وي

این عزم و اراده براي تدوین یک داستان یا مدل «

کامل و بسته، براي این که حرف آخر زده شده 

باشد، چیزي است که نمی توانم مارکس را بابت 

نهایتاً اثبات شد که این برداشت، . آن ببخشم

ن تر از آمسئول حجم عظیمی از خطاها و مهم

  .»خواهی شدتمامیت

در اظهارات واروفاکیس در محکومیت مارکسیسم 

خواهی، به خاطر باز کردن راه به سوي تمامیت

حکومت سیریزا، که . یک نکتۀ مضحک وجود دارد

واروفاکیس وزیر مالیۀ آن است، طی پنج هفته 

رحمانۀ خواهی بیگیري، به تمامیتپس از قدرت

می خواهد تهاجم  سرمایۀ مالی اروپا تن داده که

علیه طبقۀ یونان تشدید شود و سیریزا برنامه اي 

را که بر اساس آن انتخاب شد، مچاله کند و دور 

  .اندازد

طی چند هفته سیریزا خود را در برابر این 

خواهی بورژوایی تسلیم کرد و آن هم در تمامیت

در مرحلۀ . حقیرترین و بزدالنه ترین حالت ممکن

بود که سیریزا و واروفاکیس بعدي شاهد خواهیم 

، خشونت دولت )چنان چه در حکومت باقی بماند(

سرمایه داري را به سوي سرکوب خونین مخالف 

هایی که ناگزیر از درون طبقۀ کارگر برمی خیزد، 

  .هدایت خواهد کرد

واروفاکیس نمایندگان سیاسی الیگارشی مالی را 

اما . خطاب می کند» شرکا«و » همکاران«

و روشنفکرانی که براساس تحلیل علمی  کارگران

مارکسیسم، وادادگی واروفاکیس و حکومت سیریزا 

را به عنوان خیانت محکوم می کنند، متهم به باز 

  .خواهی می کندکردن راه به سوي تمامیت

و  مقالۀ واروفاکیس، از یک جهت مفید کاربرد دارد

انداز او و حکومتی آن افشاي خصلت طبقاتی چشم

تر از این، بر مهم. در آن خدمت می کنداست که 

این نکته انگشت می گذارد که در مرکز مبارزه 

نمایانی علیه خیانت هاي حکومت و فضاي چپ

که خود جزئی از آن است، باید مبارزة تئوریک 

علیه کل مکتب تحریف پست مدرنسیستی را قرار 

دارد که می کوشد طی حمالت خود به تحلیل 

تراز پادوي ایدئولوژیک علمی مارکسیسم، کم

  .الیگارشی مالی نباشد
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 خیانت سیریزا

  

  اوِل اکونوماکیس

  آرام نوبخت: برگردان

***  

هرگز دیگر رأي نمی دهم، برو گورت را گم «

  »!کن

ما همه در یک آغوش متعفن، در یک بزم در «

  »!وسط منجالب گیر افتاده ایم

گفتیم آن پل هاي لعنتی  !ما گفتیم انقالب مرد«

اما ... را خراب کن و به پشت سرت هم نگاه نکن

ار است غذاي گوسفند، گوسفند باقی می ماند، و قر

  ».نمایی باشداصلی روي میز هر گرگ

این ها نظراتی از زبان و قلم بسیاري از مردم 

آور سیریزا در روز خوب آتن به دنبال تسلیم شرم

) بروکسل(» گروه یورو«جمعۀ گذشته در نشست 

چون آهن گداخته خشم در این جا هم. بوده است

ن، برخالف دیدگاه هاي خارج از یونا. و سرخ است

 25اکثر مردم درك می کنند کسانی که روز 

سیپراس رأي » ائتالف چپ رادیکال«ژانویه به 

همان طور که . تجربه نبودنددادند، خام و بی

خیر، آن ها «: مفسرّي دیروز در این باره نوشت

فقط امید داشتند که سیریزا شاید همدستان 

گرایی را که تمام این سال ها ما را غارت راست

  .»ند، تنبیه کندکرده ا

نظري وجود گرایان این جا، توافقدر میان چپ

دارد که خود را در خندة تلخ و طعنه آمیز بر روي 

سیریزا همان ذهنیتی را دارد : لب ها بروز می دهد

به طور خالصه . که حکومت هاي بورژوایی سابق

» تو حرف نزن، من هم حرفی نخواهم زد«: یعنی

ري می کنم، تو هم بعداً من اآلن تو را سفیدکا«یا 

هر وقت به قدرت برگشتی من را سفیدکاري 

  .»کن

سیریزا در پشتک ! بسیار سریع و بسیار ناگهانی

واروهاي سیاسی رکورد جهانی را شکسته است، 

چون وعده هاي پیش از انتخابات خود را یک به 

بیرون انداختن کارگزاران تروئیکا؛ : یک وارونه کرد

وا و زخمی یونان، ملتی با نمحافظت از ملت بی

عدالتی هاي ناگفتنی، سرزمینی با رقم زجرها و بی
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خودکشی؛ و پایان دادن به  7000سابقۀ بی

  .ژانویه، یعنی روز بعد از انتخابات 26ریاضت در 

، آن چنان که باید حقّ »پشتک وارو«اما عبارت 

مطلب را دربارة عمقی که سیریزا در آن غرق 

. ر از چند هفته، ادا نمی کندتشده، آن هم در کم

شاید توصیف آن به عنوان شرایط بهتر استقراض 

چون به قول . تر باشدها دقیق»حلزون«از دنیاي 

روش «: یکی از دوستانم که به سیپراس توپید

آرام آرام می خزد  -سیپراس، روش حلزون هست

: فرد دیگري نوشت. »و خودش را جلو می کشد

کاري داخل پارلمان،  با این همه گند و کثافت«

» تا تنِ لش 300تا باشند، نه  69نمایندگان باید 

یا همان » وولی«کرسی در  300درحال حاضر (

  ).پارلمان وجود دارد

تري که نسبت به در بین مالحظات مالیم

واروفاکیس و سیپراس وجود داشت، یکی این بود 

ابلیس، یک فرشته بود؛ در واقع فرشتۀ «: که

گر یک فرشته به شیطان بدل شود، و ا. مقرب بود

این را به من می رساند که حتی دین هم اعتراف 

  .»می کند هیچ کسی کامل نیست

سیریزا، حزبی «: گراي دیگر نوشتیک فرد چپ

که می گوید به روش هاي بورژوایی فاسد اعتقاد 

ندارد، باید مصونیتی را که اعضاي پارلمان از آن 

نماینده هستند، به  تعدادي. برخوردارند، رفع کند

، "دمکراسی نوین"خصوص در بین حزب راست 

که باید به خاطر جرایمی که علیه مردم یونان 

  .»مرتکب شده اند پشت میله ها باشند

هر کسی می داند که چه : و اما دربارة نازي ها

. کسی به مردم حمله برد و آن ها را به قتل رساند

ة ي پوسید»گراچپ«اما امور در پادشاهی 

: طور دیگري پیش می رود» سرزمین سیریزا«

» دمکراسی نوین«تنها حکومت راست افراطی 

نخست وزیر آنتونیس ساماراس بود که توانست 

البته بنا (دوآتشه هاي فاشست را به زندان بیاندازد 

ي »گراچپ«و تنها حکومت ) به دالیل خود

الکسیس سیپراس است که این افراد را بیگناه می 

  ).ز هم بنا به دالیل خودبا(بیند 

نظراتی که یک ژورنالیست به نام نیکوس 

نوشت، » حزب کمونیست یونان«بیوپولوس عضو 

برخالف بسیاري در . به طور اخص گزنده بود

ترین حزب یونان، این فرد سطح رهبري این قدیم

.... نه تنبل است، نه خودخواه، نه محافظه کار و نه

. را متوجه می شود بسیار خوب، خودتان را موضوع

او همان استالینیست معمول که در ذهن دارید 

بیوپولوس انگشتان را روي کیبورد قرار . نیست

دارد و با شلیک کلمات، مقاله اي فوق العاده 

گزنده و بسیار تأمل برانگیز با عنوان 

  .نوشت» لیتوفسک- در برست... واروفاکیس«
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فن الیبیوپولوس شباهت هایی را که بسیاري از اه

» تاکتیکی«اصطالح بین حرکت به» گراچپ«

ي خود از یک سو و »شرکا«سیریزا به سوي 

لیتوفسک توسط لنین -پذیرش معاهدة برست

براي پیشبرد بهتر استراتژي اش از سوي دیگر 

او در نوشته اش . کشف می کنند، به استهزا گرفت

شما واقعاً جدي هستید؟ تا جایی که ما «: پرسید

لنین یک کمونیست بود، نه دوست  می دانیم،

سوسیال دمکراسی مالیم یا یک هوادار سیاست 

بلشویک «: او ادامه داد. »روي کینزيهاي میانه

با هدف روشن ... ها یک انقالب اجتماعی را

سرنگونی تمامی قید و بندهاي طبقاتی رژیم قدیم 

و نه مجدداًغسل تعمید دادن این » رهبري کردند

: او نوشت. هاي تروئیکا»نهاد«قیدوبندها، یعنی 

به عنوان مثال وقتی دولت جوان شوروي معاهده «

و  "شرکا"، "دوستان"را امضا کرد، لنین از 

لنین نزد مردم رفت و . صحبت نکرد "متحدین"

او . اشاره کرد "سارقان"ها و "امپریالیست"به 

یا  "پیروزي"برخالف سیپراس و واروفاکیس از 

صحبتی به  "قیت آمیزمذاکرات موف"یا  "فتح"

. گیري حرف زدلنین به روشنی از باج. میان نیاورد

لیتوفسک را تنها به یک دلیل امضا - او برست

اگر این کار را نکرده بود، ارتش سلطنتی : کرد

آرمان حکومت جوان شوروي را در گهوارة خود 

با امضاي آن سند ننگین، لنین از . خفه کرده بود

  .»حفاظت کرد زنده ماندن شعلۀ انقالب

لیتوفسک دقیقاً از چه چیزي -معاهدة برست

محافظت و پاسداري کرد؟ ساده است، همان طور 

تعدادي از فرمان : که بویوپولُس خاطر نشان کرد

هاي بسیار مهم، که از فرمان صلح و زمین آغاز 

می شد که روز بعد از حملۀ ارتش سرخ تروتسکی 

نیروهاي  به کاخ زمستانی و گرفتن کنترل از دست

. اکتبر، امضا شد 26کرنسکی در پتروگراد به تاریخ 

نخستین فرمان، روسیه را از بازي امپریالیست ها 

به بیان دیگر لنین . و جنگ جهانی بیرون کشید

برخالف واروفاکیس و سایرین، هیچ گونه سندي 

را که تداوم حضور روسیه را همراه با امپریالیست 

به رسمیت » پاخانۀ مشترك مردم ارو«ها در 

لنین هرگز برگه اي را که . بشناسد، امضا نکرد

یا » قیمویمت«سیاست داخلی روسیه را تحت 

به . امپریالیست ها دربیاورد، امضا نکرد» کنترل«

همین ترتیب فرمان زمین، مالکیت نخبگان مالک 

را الغا کرد، از جمله زمین » پومشچیکی«زمین یا 

بیوپولوس . کلیسا هاي متعلق به خانوادة سلطتی و

هرگز سندي را که ...لنین«: هوشمندانه می گوید

سازي ها چراغ سبز نشان بدهد، امضا به خصوصی

برعکس، الکسیس سیپراس چشم خود را به . نکرد

، کنسرن و Coscoروي تداوم حضور شرکت 
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غول دریانوردي چین  در بندر پیرائوس، بسته 

  .»است

مد، یک سلسه از آن چه به دنبال این دو فرمان آ

سازي قوانین نیرومند دیگر را در حوزة کار، ملی

سازي ناوگان بازرگانی و فسخ کلیۀ بانک ها، ملی

  .وام هاي داخلی و خارجی بود

- این ها آن چیزهایی است که معاهدة برست

لنین، تروتسکی و بلشویک ! لیتوفسک حمایت کرد

آن . ها از تسلیم در برابر امپریالیست سر باز زدند

ها به تمام راهزنان، سارقین و رباخوران داخلی و 

اکنون . خارجی گفتند که گورشان را گم کنند

نوبت مردم یونان است که امور را در دست 

تنها . خودشان بگیرند و از شرّ سیریزا خالص شوند

پس از انجام این کار است که می توانیم تکلیف را 

وانیم این اما نمی ت. سره کنیمبا دشمن بیرونی یک

  . کار را به تنهایی انجام دهیم
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حکومت سیریزا و پیشنهاد فهرست 

کاهش هزینه هاي اجتماعی به اتحادیۀ 

 اروپا

  

  یوهانس اشترن

  آرام نوبخت: برگردان

حکومت یونان به رهبري حزب سیریزا درست چند 

روز پس از تسلیم به خواسته هاي اتحادیۀ اروپا 

ضت اقتصادي، گفتار خود را با کردارش براي ریا

اوایل صبح روز سه شنبه، سیریزا . هماهنگ کرد

را معرفی » اصالحات«فهرست معهود خود از 

نمود که در واقع چیزي نیست جز حمله به طبقۀ 

کارگر، درست همان طور که اتحادیۀ اروپا در 

  .بروکسل درخواست کرد

یورو متشکل از وزراي مالی منطقۀ » گروه یورو«

نیز در پاسخ پذیرفت که تا پایان ماه ژوئن به 

برنامۀ «اصطالح تمدید اعتبار براي یونان تحت به

توافق سریع دیروز بعدازظهر . ادامه دهد» کمک
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نشان می دهد که طرح یونان براي کاهش هزینه 

شرط ها و ملزومات هاي عمومی پیشنهادي، پیش

  .ردبروکسل و برلین را به طور وسیعی تأمین ک

سند هفت صفحه اي وزیر مالیۀ یونان، یانیس 

واروفاکیس می توانست از سوي وزیر مالیۀ 

محافظه کار آلمان یعنی ولفگانگ شویبله هم 

در این سند، حکومت سیریزا نه فقط . نوشته شود

سرسپردگی کامل خود به دستورات منفور اتحادیۀ 

اروپا را تأیید می کند، بلکه اعالم می کند که 

هزینه هاي اجتماعی از آن چه که  کاهش

حکومت هاي محافظه کار و سوسیال دمکرات 

  .سابق اجرا کردند، فراتر خواهد رفت

گروه «واروفاکیس در نامۀ خود به سرپرست 

، یعنی وزیر مالیۀ هلند، یرون دایسلبلوم، با »یورو

حکومت یونان، عالوه بر تدوین «: غرور نوشت

ا دستورالعمل دستورکار اصالحات خود مطابق ب

برنامه اي سیپراس به پارلمان یونان، تعهد کرد که 

در توافق نزدیک با شرکا و نهادهاي اروپایی و 

چنین صندوق بین المللی پول فعالیت نماید و هم

اقداماتی را که منجر به تقویت ثبات مالی و 

  .»تشویق بهبود اقتصادي می شود، انجام دهد

ه آن صورت که ، ب»فهرست پس اندازهاي یونان«

رسانه هاي آلمان دوبله کردند، شامل طرح هاي 

پیشنهادي کاهش هزینه هاي عمومی یکی پس 

  .از دیگري می شود

مقامات «: می گوید» هزینه هاي عمومی«بخش 

یونان هزینه ها را در هر حوزة مخارج حکومتی 

یعنی آموزش، دفاعی، حمل و نقل، حکومت (

و کنترل  بازنگري) محلی، مزایاي اجتماعی

ابزارهاي صرفه «چنین آن ها هم. »خواهند کرد

جویی در هزینه ها را به واسطۀ بازنگري کامل در 

خانه به رسمیت خواهند مخارج هر وزارت

  .»شناخت

، »اصالح نظام هاي تأمین اجتماعی«در بخش 

تداوم مدرنیزه کردن نظام «سیریزا متعهد به 

ها و تمامی مفر«مقامات . می شود» بازنشستگی

انگیزه هایی که به نرخ اضافی بازنشستگی هاي 

و ... پیش از موعد می انجامد، حذف خواهند کرد

صندوق هاي بازنشستگی را به منظور پس انداز، 

  .»یکی خواهند کرد

خصوصی سازي و مدیریت دارایی «در بخش 

« ، سیریزا متعهد می شود »هاي عمومی

غو سازي هایی که تکمیل گردیده است، لخصوصی

در جایی که فرایند مناقصه آغاز «به عالوه . »نکند

شده باشد، حکومت به این فرایند مطابق با قانون 

  .»احترام خواهد گذاشت
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سرمایه گذاري را به «قرار است که این اقدامات 

بخش هاي کلیدي، جذب و دارایی هاي دولتی را 

، و مانع »به طور کارا مورد بهره برداري قرار دهد

-خصوصی. تر نشودزي هاي بیشساخصوصی

سازي هایی که تاکنون تکمیل نگردیده اند، باید 

به شرایط و درآمد «به نحوي تغییر کنند که 

پذیري را تشویق رقابت«و » بهتري دست یابند

  .»نمایند

، »اصالحات بازار کار«این سند اعالم می کند که 

» محیط بهتر کسب و کار«به منظور ایجاد یک 

این هدف، حکومت به طور مؤثري  براي. هستند

درخواست براي افزایش حداقل دستمزد را به 

عنوان یکی از وعده هاي مهم انتخاباتی خود کنار 

بندي تغییرات در حداقل حوزه و زمان«. می گذارد

دستمزد، طی مشورت با شرکاي اجتماعی و 

نهادهاي اروپایی و بین المللی صورت خواهد 

انک ها تصمیم خواهند به بیان دیگر، ب. »گرفت

گرفت که آیا دستمزدها را در یونان باال ببرند یا 

خیر، آن هم پس از این که دستمزدها را براي 

درصد کاهش داده  50بسیاري از کارگران تا 

  !باشند

مبارزه علیه «سایر موضوعات این سند عبارتند از 

، سیاست مالیاتی و سالمت بانک »فساد و ارتشا

  .پاهاي یونان و ارو

نوشتۀ واروفاکیس براي آن دسته کسانی که 

سیاست هاي سیریزا را دنبال کرده اند، جاي 

این سند، از فرد و حکومتی نشأت . تعجب ندارد

می گیرد که از همان آغاز وظیفۀ خود را نجات 

. سرمایه داري اتحادیۀ اروپا و اروپا می دید

حکومت سیریزا مانند اسالف خود به آن چه که 

اروپا و بازارهاي مالی دیکته می کنند،  اتحادیۀ

سرسپرده است، آن هم با وجود این که نهادهاي 

مذکور با گذشت پنج سال از اعمال سیاست هاي 

تر از چنان قربانی هاي بیشوحشیانۀ ریاضتی، هم

  .مردم یونان طلب می کنند

طبق محاسبات بانک یونان منتشر شده در روزنامۀ 

، یونان به ده )Kathimerini(» کاتیمرینی«

میلیارد یوروي دیگر در ماه مارس نیاز دارد، که 

بخش اعظم آن مستقیماً به جیب بانک ها و 

 6روز . مؤسسات مالی بین المللی خواهد رفت

مارس، موعد پرداخت اوراق قرضۀ دولتی به مبلغ 

 1.6مارس،  20میلیارد یورو سر می رسد؛ روز  1

و به . اخت شودمیلیارد یوروي دیگر باید بازپرد

میلیارد یورو در قالب بازپرداخت وام ها  1.6عالوه، 

  .به صندوق بین المللی پول نیز باید پرداخت شود

» ماکروپولیس«اخیراً وبالگ اقتصادي یونانی 

اصطالح درصد از به 11محاسبه کرد که تنها 

براي یونان به حکومت » بستۀ کمک«دومین 
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تأمین مالی وام باقی این کمک براي . یونان رسید

ها مورد استفاده قرار گرفت، یعنی مستقیماً به 

  .سوي بانک ها جریان یافت

فهرست جدید کاهش هزینه هاي اجتماعی از 

نامۀ اتحادیۀ اروپا را پیش می سوي آتن، تفاهم

چنان به برد، و در واقع از طرف سرمایۀ مالی، هم

طی هفته . مکیدن خون مردم یونان ادامه می دهد

پیش رو، طرح هاي پیشنهاد مشخص تري  هاي

را براي کاهش بودجه از سوي حکومت باید انتظار 

  .داشت

کریستین الگارد، سرپرست ارشد صندوق بین 

المللی پول روز سه شنبه گفت که طرح هاي آتن 

با این حال . براي تداوم برنامۀ کمک کافی بودند

او طرح هاي پیشنهادي سیریزا را به عنوان طرح 

رئیس . نه چندان خاص، مورد انتقاد قرار داد هایی

صندوق بین الملی پول، در بسیاري از حوزه ها، 

، شکایت کرد »ترین حوزهاز جمله احتماالً مهم«

تضمین روشنی وجود ندارد که حکومت قصد «که 

  .»دارد اصالحات احتمالی را اجرا کند

دایسلبلوم گفت که طرح هاي پیشنهادي ارائه 

بودند و » فهرست اولیه«تن، تنها شده از سوي آ

از کاهش هایی که حکومت سیپراس » نشانه اي«

او با این حال معتقد بود که . اجرا خواهد کرد

حکومت جدید دربارة انجام کاهش هزینه ها 

  .است» بسیار جدي«

در همان حال که سیریزا به سوي تداوم سیاست 

هاي ریاضتی حکومت پیشین یونان حرکت می 

لبلوم گفت که با این وجود، حکومت کند، دایس

» یک دیدگاه سیاسی کامالً متفاوت«فعلی یونان 

  .از اسالف خود دارد

توافقات اخیر میان بروکسل و آتن، بر این واقعیت 

 -سیریزا» دیدگاه سیاسی«صحه می گذارد که 

یعنی سیاست هاي حامی اتحادیۀ اروپا و حامی 

-سرمایه داري که در پوشش لفاطی هاي چپ

از نظر بخش هاي روبه  -نمایانه پنهان شده

رشدي از نخبگان حاکم اروپا به عنوان یک 

استراتژي براي تداوم ریاضت در یونان نگریسته 

  .می شود

در نتیجه اقتصاددانان اصلی خواهان اعطاي 

کم برخی امتیازات در حرف به سیریزا دست

هستند، به طوري که این حزبِ شبه چپ در همان 

ا دستوربرنامۀ ارتجاعی خود پیش می حال که ب

  .رود، خیلی سریع خود را بی اعتبار نسازد

مؤسسۀ پروهش «مارسل فراتسشر، سرپرست 

طی نظراتی ) DIW(» هاي اقتصادي آلمان

یونان «: هشدار می دهد» دي ولت«مندرج در 
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تنها زمانی از بحران بیرون می آید که کشور 

ین تنها ا. مسئولیت اصالحات را به دست بگیرد

زمانی متحقق می شود که حکومت یونان بتواند از 

درون مذاکرات به عنوان پیروز میدان نیز بیرون 

  .»بیاید

سال گذشته،  30به ندرت در طی «فراتسشر گفت 

حمایت براي حکومت در این کشور تا به این حد 

اروپا باید از فرصت «و این که » عظیم بوده است

ادن به حکومت براي استفاده کند و با اجازه د

کم برخی از وعده هاي کارزار تحقق دست

انتخاباتی خود، به حکومت یونان کمک کند که 

محبوبیت خود را به یک برنامۀ اصالحات سازنده 

  .»تبدیل کند

  2015فوریۀ  25

  

  

  

  

  

  

  

  نامه اي از یونان

وادادگی سیریزا و درس «به دنبال انتشار مطلب 

سایت درج در وبمن(» هایی براي طبقۀ کارگر

که ترجمۀ ) کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم

آن ارائه شد، نامه اي از سوي یک خواننده در 

یونان در ارتباط با همین مطلب منتشر گردید که 

  . ترجمۀ آن نیز در ادامه می آید

 آرام نوبخت

***  

سیریزا . من تمام و کمال با این مقاله توافق دارم

ي سیاسی، یا به »پشتک وارو«ر رکورد جهانی را د

. شکسته است» کُلُتومپس«قول ما یونانی ها 

حکومت جدید سیپراس برنامۀ ریاضتی را لغو 

نکرده، بلکه در عوض خود را ملزم به تحقق 

تروئیکا هنوز هم . تعهدات مالی یونان کرده است

ها تغییر »نهاد«این جاست، هرچند که نام آن به 

نامیده می شود و » توافق« نامه اکنونکرده؛ تفاهم

غسل » شرکا«اعتباردهندگان مجدداً به عنوان 

سیریزا » انقالب«این ماهیت . تعمیده شده اند

  .است

فضاي حاکم در بین رادیکال هاي واقعی در آتن 

تري این است که سیپراس حول موضوعات بیش

وال «تسلیم خواهد شد، درست همان طور که 

این را هم خوب . ردهم اشاره ک» استریت ژورنال
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مارکسیست «می دانیم که یانیس واروفاکیس، 

و وزیر مالیۀ جدید یونان، مخالف » التقاطی

اگر بود، باید سؤال . سازي ها نیستخصوصی

کنیم که ناوگان هجدهم چین چند روز پیش در 

بندر پیرائوس چه کاري داشته است به جز جشن 

 گرفتن تداوم حضور غول دریانوردي چین یعنی

بندر (» دروازة اروپا«در  COSCOشرکت 

سازي مرکز لجستیک و خصوصی) پیرائوس

  مدیترانه؟

بسیاري از مردم این جا پیش بینی می کنند که 

حکومت سیریزا ظرف شش ماه، اگر نه زودتر، 

این ها بازماندة واقعی چپ نمایانی . سقوط کند

هستند که بذرهاي ایدئولوژیک شان را ارنست 

طلب در دهۀ راحت» انقالبیون«مندل و دیگر 

گیري نژادي، قومی، با تمرکز بر جهت 1960

  .جنسیتی به جاي اصول مبارزة طبقاتی، کاشتند

چپ «به زودي خواهیم دید که حکومت 

، آن طور که خودش را خطاب می کند، »رادیکال

از نیروي کامل دولت بورژوایی براي خفه کردن 

ن واقعیت که ای. طبقۀ کارگر استفاده خواهد کرد

سیریزا یک شاخۀ اتحادیۀ کارگري ندارد، چنین 

  .تر خواهد کردوظیفه اي را به مراتب آسان

در چند هفتۀ اول به دنبال پیروزي انتخاباتی در 

ژانویه، میدان سینتاگما و دیگر میادین  25روز 

اصلی در سایر شهرهاي سراسر کشور مملو از 

تی سیپراس در روز بعد، وق. حامیان و هواداران بود

خود با تروئیکا جا زد، » مذاکرات«تمامی موارد در 

نمی توان مردم را . تعداد اندکی به چشم می خورد

  .همیشه  فریب داد

بار طرف یونانی مذاکره بسیاري از شکست خفت

صحبت می کنند، و به این واقعیت اشاره دارند که 

سیریزا صرفاً سند خودکشی سیاسی خود را امضا 

آن ها استدالل می کنند که گسست سیریزا . کرده

نامه تا پیش از انتخابات و از شعارهاي ضد تفاهم

شعارهاي سوسیال دمکراتیک، احتماالً منجر به 

این خواهد شد که اقشار رادیکال شدة جامعۀ 

یونان به جستجوي سایر جریان هاي سیاسی 

  .براي نمایندگی خودشان بربیایند

جستجوي توضیحی اکثر چپ هاي این جا در 

براي این پشتک واروي سریع سیریزا، به ماهیت 

حزب و این واقعیت اشاره می کنند که یونان خود 

را در کانون یک جنگ سرد جدید یافت و تحت 

فشار شدید از طرف ایاالت متحده براي واگذاري 

دیگران می گویند سیریزا . مواضع خود قرار گرفت

مشغول بلوف در طول مذاکرات خود با تروئیکا 

زدن بود، اما سیپراس هرگز آماده نبود کشور را از 

  .اتحادیۀ اروپا خارج کند- منطقۀ یورو
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نخست وزیر جوان یونان هرگز درك نکرد که اگر 

جلو رفته و از این کلوب هاي سرمایه داري خارج 

شده بود، می توانست اکثریت عظیم جمعیت را در 

ست به این سیپراس می بای. جبهۀ خود داشته باشد

نزول خواران می گفت که بزنند به چاك، لباس 

اما اکنون . نظامی تن کنند و آمادة جنگ شوند

. کم براي سیریزادست... دیگر خیلی دیر است

و » همدستان«سیپراس گفته بود که می خواست 

سرمایه داران بزرگی را که از مردم یونان اخاذي 

وانست او در صورتی می ت. کرده اند مجازات کند

منطقۀ یورو را ترك  - چنین کند که اتحادیۀ اروپا

کند، اما اکنون که مطالبات آن ها را پذیرفته چه 

  کار می تواند بکند؟

بسیاري در جناح چپ سیریزا اکنون این شعارها را 

ما علیه ! همه در خیابان! سرها باال«: دارند

نامه و سرسپردگی به اتحادیۀ حکومت جدید تفاهم

اتحادیۀ ! رؤسا به مبارزه ادامه می دهیماروپا و 

. اروپا کشتارگاه حقوق و خواسته هاي مردمی است

بلکه باید . نمی تواند تغییر کند یا اصالح شود

  »!درهم شکسته شود

شاید معنادارترین تفسیر از زبان مانولیس گلزوس 

سالخورده، نمایندة سیریزا در بروکسل بیرون آمده 

ومت یونان است، چرا که گلزوس نماد مقا. باشد

، )که درگذشته است(همراه با آپوستلوس سانتاس 

باال رفت » آکروپولیس«از  1941مه  30در تاریخ 

را که ) صلیب شکسته(» سوآستیکا«و عالمت 

در زمان ورود نازي ها به آن در » ورماخت«ارتش 

برافراشته بود، تکه و پاره  1941آوریل  27تاریخ 

ه سیریزا وعده داده بود، مردم به چیزي ک. کرد

پایان دادن به ریاضت، ریاضتی : رأي دادند، یعنی

آن ها . که هدف الیگارشی آلمان و یونان است

در روز بعد «: براي این وعدة سیریزا رأي دادند که

از انتخابات، ما به تمام قوانین ریاضتی، تروئیکا و 

گلزوس با تأسف . »پیامدهاي آن پایان خواهیم داد

یک ماه سپري شده و هیچ «: با کنایه گفتتوأم 

شخصاً از مردم یونان پوزش . چیز صورت نگرفته

می خواهم، چرا که من هم در این توهم سهم 

داشتم که سیریزا به وعده هایش عمل خواهد 

این پیر مرد سپس تمامی نیروهاي درون . »کرد

برگزاري جلسات اضطراري و «سیریزا را به 

یرش یا عدم پذیرش این تصمیم گیري دربارة پذ

  .فراخواند» وضعیت

در . واکنش به درخواست گلزوس تند بوده است

همان حال که برخی در حزب به او به خاطر 

صراحت کالمش تبریک می گویند، اکثراً به او 

می گویند به جاي حرف زدن کاري انجام دهد و 

  .آن این که فوراً از سیریزا خارج شود

  2015وریۀ ف 23، اوِل اکونوماکیس
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  طبقۀ کارگر

  

  کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم

  آرام نوبخت: برگردان

خرده بورژوازي، همان طور که خواهیم دید، قادر «

به هیچ چیز نیست جز ویران کردن هر جنبشی 

فردریش انگلس، (» که خود را به دستانش بسپارد

1850(  

ماه براي حکومت سیریزا به رهبري  تر از یککم

تا برنامۀ  بردنخست وزیر الکساندر سیپراس زمان 

و تمام  کنار بگذاردانتخاباتی ضد ریاضیتی خود را 

نوایی که با رأي خود آن را و کمال به کارگران بی

  .در قدرت قرار دادند، خیانت کند

خرده » چپ«پلید سیاست هاي  حتی در کل تاریخِ

وان نمونه اي از فریب، تبه زحمت می بورژوایی، 

راستی نفرت انگیزي پیدا کرد به ریاکاري و بزدلیِ

که بتواند کامالً با نمونۀ نخست وزیر سیپراس 

مدت زمانی که بین  منظرمطمئناً از . برابري کند

انتخابات و خیانت سپري شد، حکومت سیریزا 

احتماالً یک رکود جهانی جدید را به ثبت رسانده 

  .است

توافقی که هیچ چیز  پس ازسیپراس طی ساعاتی 

نیست جز تسلیم به اتحادیۀ اروپا، در تالشی رقت 

 فریبانهرگباري از دروغ هاي عوام دست بهانگیز 

درماندگی حکومت را انکار و  تا قد و قوارة زد

  .ورشکستگی سیاسی خود را پنهان کند

نی که به نظر می وسیپراس در بیانیه اي تلویزی

 که اعالم کرد واقعیت را به فراموشی سپرده،د رسی

او . »نگاه داشتیم ایستاده و باعزتما یونان را «

ادعا کرد که توافق با وزراي مالی منطقۀ یورو 

 طی«: سیپراس افزود. »ریاضیت را فسخ می کند«

، اما رسیده ایمچند روز ما به دستاوردهاي زیادي 

ا م. مداری ي خودمسیري طوالنی در پیش رو

گامی تعیین کننده براي تغییر مسیر در منطقۀ 

  .»یورو برداشته ایم

. حتی یک کلمه از این گفته هم حقیقت ندارد

سیریزا که به امضاي » گروه اروپا«بیانیۀ نشست 
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امتناع از «را به متعهد به  یونان، حکومت رسید

ه باز اقدامات و تغییرات یک جان دهرگونه عقبگر

به . می کند» ساختاري در سیاست ها و اصالحات

چنان اقدامات بیان دیگر، حکومت یونان هم

ریاضیتی موجود را که حکومت سابق اجرا نموده 

  .بود، تقویت خواهد کرد

اقدامات اصالحی «به عالوه سیریزا قرار است 

نامۀ م، مقرر در تفاهرا »متکی بر توافق جاري

متعهد به رد خود را منفوري که سیپرایس سابقاً 

و اگرچه سیریزا تأکید . بود، تدارك ببیند کردهآن 

 کاهشبدهی عظیم یونان را ارزش کرده بود که 

با نشست اروپا  گرفتهصورت توافقاما ، دادخواهد 

به تعهدات مالی خود به «بیان می کند که کشور 

و به موقع عمل  تماماً ،تمامی اعتباردهندگان

  .»خواهد کرد

طع پیوند از حکومت یونان که فرسنگ ها با ق

فاصله دارد، اکنون وعده داده است که » تروئیکا«

در توافق نزدیک با نهادها و شرکاي اروپایی و «

، و در میان این نهادها، به »بین المللی، کار کند

خصوص بانک مرکزي اروپا و صندوق بین المللی 

 ،پول ذکر شده است که همراه با اتحادیۀ اروپا

 هر«مانند قبل، . ندرا تشکیل می ده» تروئیکا«

اي از سوي  هونه پرداخت سهم قابل مالحظگ

وابسته » ]تسهیالت ثبات مالی اروپا[برنامۀ فعلی 

بنابراین یونان قرار . »نهادها«است به بازنگري 

  .است که زیر کنترل خفه کنندة تروئیکا باقی بماند

یک مذاکره کنندة آن، یعنی یانیس رسیپراس و ش

، هیچ گونه امتیازي از )یهوزیر مال(واروفاکیس 

به جز  ،سوي اتحادیۀ اروپا دریافت نکردند

تغییراتی کوچک در جمله بندي هاي توافق که 

  .آن هم فاقد هرگونه اهمیت عملی است

ن سیریزا تالش مدافعیهنگامی که سیپرایس و 

را به عنوان یک  خود می کنند خیانت حقیر

 پیروزي تاریخی معرفی کنند، مطبوعات سرمایه

 به صراحت از ابعادپا و ایاالت متحده وداري ار

  .زیر صحبت کرده اندتسلیم نخست و

اگر این قرار «: لندن می نویسد »فایننشال تایمز«

اقتصادي  صولبود به معناي چالشی در برابر ا

 و ،»شکست خورد باید گفت که آلمان باشد، پس

دست باال تمامی موضوعات اساسی  درآلمانی ها «

  .»را داشتند

با حکومت «می نویسد  FAZ آلمانی روزنامۀ

گراي سیریزا، یونان به جدید به رهبري حزب چپ

پرداخت . مالی قدیمی ادامه می دهد نامۀ کمکرب

مالی تنها زمانی ارائه خواهد شد که  هاي صندوق

  .»کشور اصالحات را متقبل شود
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توصیف می چنین توافق را بی پرده » لو موند«

ی دهد که کار حکومت محافظه آتن وعده م«: کند

رساند و بکار پیشین آنتونیس ساماراس را به اتمام 

اصالحات تحمیلی اعتباردهندگان تروئیکا 

صندوق بین المللی پول، اتحادیۀ اروپا و بانک (

، وضع ندتاکنون اجرا نشده اکه را ) مرکزي اروپا

  .»نماید

ضمن آن که از منظرة  »وال استریت«نشریۀ 

س به اتحادیۀ اروپا لذت می برد، تسلیم سیپرا

در مقاله اي با . تري را داردانتظار تحقیرهاي بیش

تر ، در انتظار خم کردن بیشسیپراس«عنوان 

، سخنگوي اصلی سرمایۀ مالی ایاالت »گردن

آقاي سیپراس طی هفتۀ «: متحده می نویسد

اما ... گذشته در بسیاري از موضوعات واداده است

بر سر بسیاري موضوعات  او مجور خواهد بود

دیگر هم تسلیم شود، اگر او مصر است که یونان 

مطمئن در جایگاهی را در منطقۀ یورو باري دیگر 

  .»قرار دهد

از زاویۀ منافع طبقۀ کارگر، توافقی که حکومت 

سیریزا به امضا رسانده، یک خیانت جنایتکارانه 

اما از زاویۀ منافع اقتصادي و اجتماعی . است

بخش هایی از نخبگان  -ه رژیم سیریزاواقعی ک

 -مرفه روبه باال حاکم یونان و طبقۀ متوسط

نمایندگی می کند، این توافق چیزي بیش از 

فریبی با وجود عوام. ناامیدي و یأس نیست

اساساً با هدف فریب دادن و منحرف  -سیپراس

استراتژي سیریزا در  - ساختن طبقۀ کارگر یونان

سرسپردگی آن به منافع طول مذاکره تماماً با 

  .سرمایه داري تعیین شد

بقۀ متوسط روبه باال امید ططبقۀ حاکم یونان و 

که مانع از  دست یابند تسهیل شرایطی هداشتند ب

ونانی به اعتبارات مالی یدسترسی شرکت هاي 

اما آن ها هیچ اشتیاقی براي رویارویی با . می شد

مخالف هر  بانکداران اتحادیۀ اروپا نداشتند و تماماً

گونه اقدامی بودند که سرمایه داري اروپا را بی 

ثبات سازد، دیگر چه رسد به اقداماتی که منافع 

یونان تهدید  درمالی و شرکت هاي خود آن ها را 

  .کند

یانیس واروفاکیس طی مالحظات خود در پشت 

، »گروه یورو«فوریۀ  11 نشستدرهاي بسته، در 

اجتماعی حکومت  دستوربرنامۀ واقعی اقتصادي و

ما «او با گفتن این که  ؛سیریزا را تماماً روشن کرد

، »متعهد به اصالحات ساختاري عمیق هستیم

 متمایل ترین«اضافه کرد که حکومت سیریزا 

است و  به اصالحات حکومت تاریخ مدرن یونان

  .»ترین حامیان اصالحات در اروپادر زمرة مشتاق

ء برداشتی از واروفاکیس براي این که مبادا سو

تعهد سیریزا به محافظت از منافع سرمایه داران 
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دربارة خصوصی «: وجود داشته باشد، اعالم کرد

سازي و تغییر و تحول دارایی هاي عمومی، 

حکومت به هیچ وجه دگم نیست؛ ما آماده و مایل 

هستیم هر پروژه اي را بر اساس شایستگی هاي 

ه ها گزارش هاي رسان. خود آن ارزیابی کنیم

مبنی بر این که خصوصی سازي بندر 

پیرائوس عقبگرد داشت، کامالً نادرست 

  ).تأکید از ماست(» است

واروفاکیس که به هیچ وجه خروج از منطقۀ یورو 

خود را » همکاران گرامی«را در نظر ندارد، 

یک کل واحد و «اروپا را  ،مطئمن کرد که سیریزا

ن ناوحکومت ی«می داند و » غیرقابل تقسیم

ان یک عضو دائمی و جدایی ندرنظر دارد که یو

  .»باشد ناپذیر از اتحادیۀ اروپا و اتحاد پولی ما

در آخر واروفاکیس به وزراي مالی منطقۀ یورو 

اطمینان داد که آن ها مطلقاً هیچ چیزي براي 

او اظهار تأسف کرد که . ترس از سیریزا ندارند

فاکیس وارو. برخی از پیروزي سیریزا راضی نیستند

به آن ها باید بگویم که اگر به ما به «اعالم کرد 

فرصت از دست خواهد چشم دشمن نگاه کنند، 

  .»رفت

به  ابه عالوه واروفاکیس در متقاعد کردن وزر

ردگی تام و تمام سیریزا به تروئیکا و این که پسرس

نیازي نیست آن ها به هیچ وجه امتیازي بدهند، 

از  هراسی دیگر کهآن ها . کامالً موفق عمل کرد

حکومت سیریزا نداشتند، با همان تحقیر و بی 

رحمی برخورد کردند که بانک هاي بزرگ اغلب 

رو به  و در مواجهه با شرکت هاي کوچک

  .ورشکستگی رفتار می کنند

رویدادهاي ماه گذشته، تجربۀ سیاسی مهمی براي 

نقشی که . طبقۀ کارگر یونان، اروپا و جهان است

ت لخص آورحیرتمی کند، افشاي سیریزا ایفا 

ماهیتاً ارتجاعی نوعی از سیاست خرده بورژوایی 

است که در میانۀ ویرانه هاي سیاست » چپ«

رشد  1970و  1960دانشجویی رادیکال دهه هاي 

درهمان حال که طبقۀ کارگر به دست . یافت

سازمان هاي کارگري استالینیست قدیم، سوسیال 

از پس شکست دمکرات و رفرمیست به شکست 

هدایت شد، بخش هایی از طبقۀ متوسط به طور 

صعود انفجاري بازارهاي  مستقیم یا غیرمستقیم از

بورس به دنبال قدرت گیري تاچر و ریگان و 

به ویژه  - سلطۀ جهانی سیاست هاي تئولیبرالی 

پس از انحالل اتحاد شوروي و بازگشت سرمایه 

  .منتفع گردید - داري در چین

فزونی اطبقۀ متوسط به طور روزهمان طور که 

مرفه می شد، رویکرد اجتماعی و سیاسی بخش 

هایی از این طبقۀ متوسط ممتاز نسبت به طبقۀ 
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ومت صکارگر از بیگانگی و بی اعتنایی به خ

اجتماعی -این فرایند اقتصادي. ده تغییر کردنفزای

در انکار ایدئولوژیک مارکسیسم از سوي این اقشار 

مارکسیسم با  نهویت بودهممنعکس شد، چراکه 

نقش انقالبی طبقۀ کارگر و مبارزه علیه سرمایه 

  .داري تماماً براي آن ها غیرقابل پذیرش شده بود

طبقۀ متوسط مرفه به جاي سیاست مبارزة طبقاتی 

جهت -»برنامه هاي هویتی«پرولتري، سالح 

را به دست  -جنسیتیو گیري نژادي، قومی، 

سیاسی را شکل می  اي هپایۀ برنام ، و اینگرفت

منافع خود را دنبال  این طبقه داد که بر مبناي آن

این محیط اجتماعی مرفه و احزاب . می کرد

سیاسی آن که دیگر عالقه اي به واژگونی 

ي نداشتند، اساساً رمناسبات طبقاتی سرمایه دا

در درون  را دغدغۀ توزیع منصفانه تر ثروت

آن ها در  .دارندده درصد جامعه  ثروتمندترین

بطۀ ابرثروتمندان را می خورند، از غهمان حال که 

  .طبقۀ کارگر بیزارند و می هراسند

سیریزا تنها برجسته ترین مورد از سازمان هاي 

سیاسی بی شماري است که در این فرایند 

تنها تفاوت . اجتماعی زاییده شده اند- اقتصادي

آلمان » حزب چپ«سیریزا با سازمان هایی نظیر 

نیازي به ذکر دیگر  - در اسپانیا» ودموسپ«و 

در  - گروه هاي کوچک در سرتاسر جهان نیست

این است که سیریزا نخستین سازمانی است که 

  .رهبري یک حکومت ملی را به دست گرفته است

شبه خصلت بندي این احزاب از سوي ما به عنوان 

، تنها یک شعار نیست، بلکه یک تعریف چپ

 ها سازمان هایی بورژواییاین . سیاسی دقیق است

نمایندة بخش هاي نخبۀ طبقۀ متوسط هستند  و

آن ها نه . که شدیداً با کارگران تخاصم دارند

کارگران باید از . رحم هستندمتحد، که دشمنان بی

آن ها گسست کنند و در جستجوي نابودي 

  .هرگونه نفوذ سیاسی آن ها بر طبقۀ کارگر باشند

تنها چند هفته قبل  مدافعین متعدد سیریزا که

» طلوع نوین مردم یونان«انتخاب آن را به عنوان 

گفتند، بی می ادباش ش »گامی سترگ به جلو«و 

تردید اعالم خواهند کرد که هیچ کاري نمی 

آن ها در حمایت از سیریزا . توانسته صورت بگیرد

  .شکار می کنندآمنافع طبقاتی خود را 

این حزب با  تا جایی که به سیریزا بازمی گردد،

 تصادمریاضت و ارتجاع، خود را در  ۀتأیید برنام

سیپراس . مستقیم با طبقۀ کارگر قرار می دهد

ته سعمال خوادرهمان حال که در جستجوي ا

هایی است که بانک هاي یونان دیکته می کنند، 

شکارتر از پیش بر دولت و پلیس آوادار خواهد شد 

. کند براي سرکوب مخالفت طبقۀ کارگر اتکا

نیروهاي شبه چپ که از حکومت سیریزا پشتبانی 
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کرده اند، به همین تریب پشت آن قرار خواهند 

  .گرفت

طبقۀ کارگر نمی تواند سیاست هاي رادیکال تري 

ا از حکومت هایی نظیر سیریزا یا دیگر گروه ر

بلکه تنها می تواند با . به چپ بخواهدهاي ش

مستقل از کلیۀ ساخت احزاب جدید کارگري، تماماً 

جناح هاي طبقۀ سرمایه دار، متکی بر یک برنامۀ 

تی در جهت استقرار قدرت یسانقالبی انترناسیونال

کارگري، الغاي سرمایه داري و استقرار یک جامعۀ 

این وظیفۀ . سوسیالیستی جهانی، از خود دفاع کند

تاریخی است که کمیتۀ بین المللی انترناسیونال 

  .تعهد می داندرا بدان م چهارم خود

  کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم

  2015فوریۀ  23

  

  

  

  

  

  

  

مأموریت وزیر مالیۀ یونان براي نجات 

 سرمایه داري

  

  کریس مارسدن

  آرام نوبخت: برگردان

روزنامۀ بریتانیایی گاردین همین هفته مقاله اي را 

از وزیر مالیۀ یونان، یانیس واروفاکیس با عنوان 

مزاج بدل یک مارکسیست دمدمیچگونه به «

  .منتشر کرد» شدم

واروفاکیس به همراه نخست وزیر الکسیس 

سیپراس، به عنوان فردي تصویر شده که مشغول 

رهبري مبارزه علیه برنامۀ ریاضتی تحمیلی 

و ادعا می شود این . اتحادیۀ اروپا به یونان است

خود سندي است که نشان می دهد سیریزا نمونۀ 

است که باید در سرتاسر اروپا و » چپ«یک حزب 

  .کل جهان سرمشق قرار گیرد
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توصیف صریحی که واروفاکیس از عقاید، انگیزه 

ها و تاریخ سیاسی خود به دست می دهد، بر 

  .چنین ادعاهایی صحه نمی گذارد

مقالۀ او بسیاري از مسائل را آشکار می کند، مقاله 

اي بسیار نادر که طی آن به روشنی نیاز به 

وضیح دربارة خود را احساس می کند و می ت

کوشد که با درجه اي از صداقت این کار را انجام 

به این ترتیب او نه فقط چشم انداز سیاسی . دهد

خود، که چشم انداز کل یک الیۀ اجتماعی را 

  .روشن می کند

واروفاکیس در مقالۀ خود که با کمی تغییرات از 

گرفته  2013یک سخنرانی ایراد شده در سال 

شده، روشن می کند که نه یک مارکسیست است 

و نه یک انقالبی، بلکه در بهترین حالت فردي 

است که سیاست هایش را می توان سیاست هاي 

او عضو سیریزا . رفرمیستی گنگ توصیف کرد

نیست، اما دقیقاً به دلیل دیدگاه هایش براي 

او هیچ چیزي . نمایندگی حکومت انتخاب شد

د کردن نخبگان حاکم به خطر بیش از متقاع

غوطه ور شدن قارة اروپا در یک فاجعۀ اقتصادي 

و سیاسی و متعاقباً توصیه به آن ها براي اتخاذ 

  .یک مسیر بدیل، نمی خواهد

واروفاکیس از این جا آغاز می کند که بحران 

نبود، بلکه » رکود ادواري«صرفاً یک  2008

طور  تهدیدي براي تمدن، همان«بحرانی بود که 

  .»که می دانیم، به شمار می رود

پرسشی که براي رادیکال ها «: او ادامه می دهد

آیا باید از این : مطرح می شود این است که

بحران سرمایه داري اروپا به عنوان فرصتی براي 

جایگزینی آن با یک نظام بهتر استقبال کنیم؟ یا 

باید نگرانش باشیم، به طوري که کارزاري را براي 

  »اد ثبات سرمایه داري اروپا آغاز نماییم؟ایج

براي من پاسخ روشن است، احتمال «او می گوید 

این که بحران اروپا به زایش یک بدیل بهتر در 

تر از این برابر سرمایه داري بیانجامد به مراتب کم

احتمال است که بحران، نیروهاي خطرناك 

رفت را آزاد کند، نیروهایی که متمایل به پس

ت ایجاد یک حمام خون را براي بشریت ظرفی

دارد، درحالی که امید را بر هر حرکت متمایل به 

  .»پیشرفت براي نسل هاي آتی نابود می کند

من به خاطر این دیدگاه از «او اضافه می کند 

شکست "سوي رادیکال هاي خوش نیت، به 

-و تالش به نجات نظام اقتصادي "طلبی

معترفم . تهم شده اماجتماعی غیرقابل دفاع اروپا م

آزاردهنده است، چرا . که این انتقاد آزاردهنده است

  .»که اجزاي بسیار کوچکی از حقیقت را دارد
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حول دستوربرنامه اي «واروفاکیس می گوید که او 

کارزار به راه انداخته است که بر این فرض بنا 

خورده بود شده است که چپ رك و راست شکست

رادیکال «ون مایل است او اکن. »و هنوز هم هست

سرمایه «کند که آن ها باید از » ها را متقاعد

داري شنیع اروپایی که با وجود تمامی بیماري 

هایش، باید از فروریزي آن به هر قیمت جلوگیري 

  .دفاع نمود» کرد

  واروفاکیس کیست؟

واروفاکیس توضیح می دهد که او تز دکترایی را 

انه بر یک عامد«نوشت که در آن  1982در سال 

موضوع اساساً ریاضی متمرکز بودم که در آن 

، پس از این او بر »تفکر مارکس بی ارتباط بود

مبنی بر این که ... یک قرارداد تلویحی«اساس 

نوعی تئوري اقتصادي را تدریس خواهم کرد که 

به یک » جایی براي مارکس باقی نمی گذارد

  .استاد تبدیل شد

خود را در حوزة  ، او نخستین گام2000در سال 

نخست وزیر آتی، «سیاست یونان به عنوان مشاور 

به این امید که به «برداشت، » جورج پاپاندرو

جلوگیري از بازگشت به قدرت جناح راست کمک 

  .»کنم

همان «در عوض او وادار می شود اعتراف کند 

طور که کل دنیا اکنون می داند، حزب پاپاندرو نه 

یگانه هراسی ناتوان تنها از ریشه کن ساختن ب

- ماند، بلکه در آخر خود عهده دار هدایت وخیم

ترین سیاست هاي نئولیبرالی کالن اقتصادي شد، 

اصطالح کمک هاي سیاست هایی که پیشگامِ به

اعطایی منطقۀ یورو بود، و بنابراین بدون آن که 

آگاه باشد، منجر به بازگشت نازي ها به خیابان 

  .»هاي آتن شد

اکیس شش سال وقت گرفت که به براي واروف

حتی آن زمان هم پس از نهایتاً . این نتیجه برسد

مداخالت «، 2006گسست از پاپاندرو در سال 

عمومی من در بحث بر سر یونان و اروپا رنگ و 

  .»بوي مارکسیستی نداشته است

کارل مارکس «با این وجود او اظهار می کند که 

من از  دهی به چارچوب چشم اندازمسئول شکل

  .»جهانی بود  که در آن زندگی می کنیم

پدر «واروفاکیس این را به نفوذ و تأثیر 

خود نسبت می دهد و همین طور به » متالوژیست

دوران عجیبی که در آن بزرگ شدم، زمانی «تأثیر 

که یونان از کابوس دیکتاتوري نئوفاشیستی سال 

  .»خارج می شد 1974تا  1967هاي 
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هرگونه درکی از نیروهاي  واروفاکیس هیچ گاه

سیاسی تأثیرگذار طی آن رویداد هاي تراژیک، از 

را نشان ) استالینیست(جمله نقش حزب کمونیست 

نمی دهد، هرچند که پدر او دوره اي را به عنوان 

زندانی در یک اردوگاه براي یونانی هایی که 

 49-1946همراه با پارتیزان ها در جنگ داخلی 

مادر او نیز یک . گذرانده بود مبارزه کرده بودند،

فعال فمینیست در اتحادیۀ زنان یونان بود که از 

  .سوي اعضاي پاسوك بنیان گذاشته شد

» چپ«چشم انداز سیاسی او مشابه با محیط 

اطراف پاسوك بود، و او پس از مالقات با 

اندریاس پاپاندرو، بنیاگذار حزب، مشتاق شده بود 

نظر داشتن خصلت  با در. که اقتصاد مطالعه کند

دنباله روانۀ ذاتی دیدگاه هاي او، می توان اشاره 

کرد که در میان انتقادهاي متعدد او به 

- مارکسیسم، یکی این است که مارکسیسم الهام

به جاي درآغوش «بخش جنبش هایی بود که 

گرفتن آزادي و عقالنیت به عنوان شعارها و 

را  برابري و عدالت... مفاهیم سازمانیابی خود

  ).تأکید از ماست(» برگزیدند

تبیین واروفاکیس از خود به عنوان یک 

، موردي است که در »مارکسیست دمدمی مزاج«

. جاي دیگري باید به تفصیل به آن پرداخته شود

اما همین کفایت می کند که بگوییم در این 

توضیح تئوریک سردرگم او، مارکسیسم با عباراتی 

ه آلیسم ترسیم می شود که غرق در اید

اگزیستانسیالیستی است، ایده آلیسمی که خود 

چون پرتو نور از منشور پست مدرنیسم منکسر هم

موهبت «به عنوان مثال او از . شده است

مسحورکنندة مارکس براي نوشتن نمایشنامۀ 

دراماتیک تاریخ بشریت و به عالوه نفرین شدگی 

به امکان «صحبت می کند که » بشریت

  .»ت متعالی گره خورده بودرستگاري و معنوی

براي واروفاکیس، مارکس قوانین واقعی حاکم بر 

جنبش عینی شیوة تولید سرمایه داري را کشف 

مارکس روایتی را خلق کرد که «در عوض . نکرد

در آن کارگران، سرمایه داران، مقامات و 

دانشمندان شخصیت هاي نمایشنامۀ تاریخ 

  .»بودند

ود، که تاچریسم نه فقط پیروز می ش

  برخی افراد را مجاب می کند

در دانشگاه اسکس  1978واروفاکیس از سال 

مشغول به تحصیل شد، و سپس حرفۀ آکادمیک 

درس «او در زیر تیتر . خود را در بریتانیا آغاز نمود

از نوشتۀ فوق، تجربیات خود را در » هاي تاچر

  :بسیار تأثیر گذار توصیف می کند 1980دهۀ 
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به من دربارة ظرفیت یک رکود درسی که تاچر «

بلند مدت براي تضعیف سیاست هاي مترقی 

آموخت، درسی است که در بحران امروز اروپا با 

ترین عامل و به عالوه مهم. خود حمل می کنم

. تعیین کنندة موضع من در ارتباط با بحران است

به همین دلیل است که خوشحالم به گناهی که 

را به آن متهم می برخی منتقدینم در طیف چپ م

گناه اجتناب از پیشنهاد برنامه : کنند، اعتراف کنم

هاي سیاسی رادیکالی که در جستجوي بهره 

برداري از بحران به عنوان یک فرصت براي 

سرنگونی سرمایه داري اروپا، خرد کردن منطقۀ 

ترسناك یورو، و تضعیف اتحادیۀ اروپاییِ کارتل ها 

  .»و بانکداران ورشکسته هستند

واروفاکیس ضمن صحبت از تجربیات خود در 

گمان می کردم که «بریتانیا، می گوید که نخست 

پیروزي تاچز می تواند امر خوبی باشد، این که 

یک شوك کوتاه و سریع به طبقات کارگر و 

متوسط بریتانیا وارد کنید تا به این ترتیب سیاست 

هاي مترقی مجدداً نیرو بگیرد؛ و به طیف چپ 

 خلق یک دستورکار تازه و رادیکال براي فرصت

نوع جدیدي از سیاست هاي کارا و مترقی اعطا 

  .»شود

تر، همان طور که زندگی کریه«با این حال، 

تر می شد، فهمیدم تر و براي بسیاري کوتاهخشن

امور می : که به شکل تراژیکی در خطا بودم

توانست تا ابد بدتر شود، بدون آن که حتی چیزي 

  .»رددبهتر گ

تر در درون خود بیش«، »چپ«او می افزاید که 

تر توانست یک فرورفت، به همان اندازه کم

کننده ارائه کند، و در دستوربرنامۀ مترقی و قانع

این بین، طبقۀ کارگر بین دو دسته تقسیم شد، 

کسانی که میدان جامعه را خالی گذاشتند و 

  .»دکسانی که به دستگاه فکري نئولیبرال تن دادن

دائماً امکان «در نتیجه، به گفتۀ او تاچریسم 

و آن » سیاست هاي رادیکال و مترقی را نابود کرد

  .هم نه فقط در بریتانیا

یک تغییر  1980اگر در اوایل دهۀ «او می پرسد 

سوسیالیستی را در دستورکار قرار می دادیم که 

جامعۀ بریتانیا با وجود شیرجه رفتن در دام 

آن را به سخره می گرفت، به چه  نئولیبرال تاچر

چیز مثبتی می رسیدیم؟ این که امروز بخواهیم 

منطقۀ یورو و خود اتحادیۀ اروپا را درهم بشکنیم، 

آن هم در حالی که سرمایه داري اروپا نهایت توان 

خود را براي تضعیف منطقۀ یورو و باز هم خود 

اتحادیۀ اروپا به کار می برد، چه چیز مثبتی خواهد 

  »اشت؟د
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واروفاکیس از این تجارب نتیجه می گیرد که با 

، تنها پیامد ممکن بحران »چپ«وجود شکست 

کنونی سرمایه داري اروپا و جهان، ارتجاع 

به «اگر جلوگیري از این امر . فاشیستی است

معناي آن است که این ما مارکسیست هاي 

دمدمی مزاج هستیم که باید تالش کنیم سرمایه 

ا از خودش نجات دهیم، بگذار چنین داري اروپا ر

  .»باشد

امروز به نحوي «در شرایطی که نخبگان اروپا 

رفتار می کنند که گویی نه ماهیت این بحرانی را 

که عهده دارش هستند درك می کنند و نه نتایج 

چپ باید بپذیرد ... آن را براي آیندة تمدن اروپا 

 که ما آماده نیستیم این شکاف را پر کنیم که

سقوط سرمایه داري اروپا راه را براي یک سیستم 

  .»سوسیالیستی عملی باز کند

  یک توصیف فراتاریخی

انداز به شدت ناامید واروفاکیس است همین چشم

که به مارگارت تاچر، این فرزند خواربار فروش 

محلۀ گرانتهام، نقش تاریخی و جهانی گورکن کلّ 

گیري عاین موض. پروژة سوسیالیستی را می بخشد

او، هم فراتاریخی است و هم واقعیت سیاسی را 

  .وارونه می کند

واروفاکیس از کنار کل دورة مبارزات شدید و 

 1975و  1968بالقوه انقالبی که طی سال هاي 

این مبارزات با اعتصاب . آشکار شد، می گذرد

در فرانسه آغاز شد، و  1968ژوئن - عمومی مه

قوط در شیلی و س 1973کودتاي نظامی 

را از  1974دیکتاتوري فاشیستی پرتغال در آوریل 

سر گذراند، و به دنبال آن در ماه ژوئیه سقوط 

کودتاي نظامی یونان، سقوط حکومت نیکسون و 

در . شکست ایاالت متحده در ویتنام از پی رسید

بریتانیا یک جنبش اعتصاب توده اي به رهبري 

ا معدنچیان، حکومت محافظه کار اردوارد هیث ر

  .در ماه فوریۀ همان سال پایین کشید

جنبش هاي توده اي با حضور میلیون ها نفر از 

سوي احزاب استالینیست و سوسیال دمکرات مورد 

خیانت قرار گرفت و همین احزاب بودند که مانع 

تبدیل آن ها به یک چالش انقالبی در برابر 

به عالوه یک فاکتور برجسته . سرمایه داري شدند

ی طبقۀ کارگر براي تبدیل به یک چالش در ناتوان

سیاسی در برابر این خیانت ها، نقشی بود که 

گرایش هاي متعدد پابلوئیستی و مدافع سرمایه 

داري دولتی، در مخالفت با گسست ضروري از 

  .این سازمان ها ایفا کردند

تنها در پیامد این شکست ها بود که بورژوازي 

طبقۀ کارگر توانست دست به یک ضد حمله علیه 
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بزند، ضد حمله اي که به لحاظ سیاسی در تئوري 

، به عنوان سیاست »طرف عرضه«هاي اقتصادي 

حتی آن . هایی مرتبط با تاچر و ریگان، تدوین شد

زمان هم طبقۀ حاکم همچنان به اتکا بر 

بروکراسی جنبش کارگري و اتحادیه هاي 

کارگري براي تحمیل شکست به طبقۀ کارگر 

که نمونۀ آن را می توان در اعتصاب  ادامه داد

  .دید 85-1984معدنچیان در سال 

تغییر «وقتی واروفاکیس می پرسد کسانی که 

چه چیز » اجتماعی را در دستور کار قرار دادند

مثبتی انجام دادند، اشاره اش به جمعی از گروه 

هاي خرده بورژوا است که به حزب کارگر متمایل 

هاي کارگري که خود شدند و همین طور اتحادیه 

  .به سرعت به سوي راست چرخش می کردند

این برهه اي بود که متفکرین همتاي واروفاکیس 

، »حزب کمونیست«در جناح کمونیست اروپایی 

که بعدها سیریزا از درون آن پدید آمد، ادعا می 

کردند که تاچریسم هم یک نیروي رادیکال و 

ه طبقۀ پیروز بر همه است، و هم گواهی بر این ک

کارگر دیگر معرّف یک عامل تغییر و دگرگونی 

  .اجتماعی نیست

زمانی که واروفاکیس طبقۀ کارگر را به خاطر 

تن دادن به دستگاه «یا » خالی گذاشتن میدان«

مقصر می داند، در واقع تنها » فکري نئولیبرال

دفاع سیاسی از خیانت بروکراسی جنبش کارگري 

  .کاس می دهدو اتحادیه هاي کارگري را انع

وقتی او اظهار می دارد که بحران سرمایه داري 

نازي هاي طلوع طالیی، «اروپا تنها می تواند 

نئوفاشیست هاي همه فن حریف، بیگانه هراس 

را منتفع کند، در واقع » ها و آدم هاي کالش

مشغول رد کردن هرگونه امکان براي سوسیالیسم 

مایه اگر قرار باشد بحران سیستماتیک سر. است

داري جهانی، ضرورت سرنگونی انقالبی این 

سیستم را مطرح نسازد، در آن صورت هیچ چیز 

بنابراین علت . دیگري هم این کار را نخواهد کرد

وجودي خود او تبدیل می شود به درخواست 

سیاسی از فرط استیصال از طبقۀ حاکم، آن هم در 

جستجوي این که ابرثروتمندان را متقاعد کند که 

ها با اجراي سیاست هایی که به انفجار آن 

اجتماعی منجر شود، مرتکب خطایی وحشتناك 

این درخواستی است که گوش شنوایی . می شوند

  . ندارد

منطق سیاسی این رویکرد این است که سیریزا 

. باید به هر قیمتی سرمایه داري را نجات دهد

بنابراین او چگونه قرار است با کارگرانی که این 

» فرقه گرایان«ا نمی گیرند یا آن دسته از پیام ر

طیف چپ که با این دستوربرنامه مخالفند و 

فراخوان به انقالب می دهند، برخورد کند؟ پاسخ 
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این است که چنین افرادي باید مورد مخالفت، و 

  .در صورت لزوم سرکوب قرار گیرند

واروفاکیس به عنوان نمایندة یک قشر 

  اجتماعی

والنی خود را با یک واروفاکیس معرفی ط

ارزش آن را . به اتمام می رساند» اعتراف نهایی«

دارد که این بخش را تکرار کنیم، چرا که از انگیزة 

اجتماعی پشت سیاست هاي کل چپ نمایان پرده 

  .بر می دارد

لذت بردن از این احساس که محافل «او از 

می » مختلف طبقات باال تو را تحویل بگیرند

حس رضایت از خود، بابت «ید نویسد، و می گو

این که کله گنده ها به عرش اعالیت ببرند، گاه و 

  .»بی گاه به سراغ من می آمد

افول من از عرش به فرش، در فرودگاه اتفاق «اما 

یک تیم پولدار از من براي سخنرانی اصلی . افتاد

دربارة بحران اروپا دعوت کرده بود و مبلغ شدیداً 

یک بلیت درجۀ یک را  مضحک الزم براي خرید

در مسیر برگشت به خانه . هم با اکراه پرداخته بود

بودم، درحال خستگی و بعد از پشت سر گذاشتن 

چند پرواز، داشتم مسیر خودم را از بین صف 

طوالنی مسافرین جایگاه درجه چندم باز می کردم 

ناگهان با ترس متوجه شدم که . تا به گیت برسم

ساده است که با این چه قدر براي ذهنیت من 

احساس آلوده شود که من سزاوار هستم از صف 

  .»مردم عادي این چنین عبور کنم

او ضمن صحبت از طرف حزبی که اکنون در 

یونانی «ائتالف با گروه راست گرا و ناسیونالیست 

است و به رهبران اتحادیۀ اروپا و » هاي مستقل

 :پرزیدنت اوباما متوسل می شود، اعالم می کند

دست زدن به اتحاد با نیروهاي «

ارتجاعی، که به گمان من امروز باید 

، باعث براي ایجاد ثبات اروپا انجام دهیم

در سایر [می شود در معرض خطر بر خوردن 

نباشیم و رادیکالیسم خود را با تابش  ]جریانات

به داالن هاي قدرت از دست  "رسیدن"پرتو گرم 

  ).تأکید از ماست(» ...ندهیم

اما . ن مطلب خود گویاي همه چیز هستای

واروفاکیس نه فقط خط مشی خود، که همین طور 

خط مشی قشر اجتماعی وسیع تري را تشریح می 

، »رسیده است«سیریزا به داالن هاي قدرت . کند

اما همان ساختارهاي سیاسی مشابه، هیچ چیزي 

به جز الگو قرار دادن موفقیت آن ها را نمی 

  .خواهند

قابل توجهی دربارة بیوگرافی واروفاکیس هیچ چیز 

» حزب چپ«معادل او را می توان در . وجود ندارد
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فرانسه، » حزب ضد سرمایه داري نوین«آلمان، 

امریکا یا » سازمان بین المللی سوسیالیستی«

چنین . بریتانیا یافت» حزب کارگران سوسیالیست«

احزابی یک گرایش اجتماعی معین را تشکیل می 

ریشه در منافع طبقۀ متوسط مرفه دارد  دهند که

که هیچ چیزي بیش از توزیع مناسب تر ثروت در 

درون پنجاه درصد باالیی را در ازاي خدمات 

  .سیاسی آن ها از طرف بورژوازي آرزو نمی کند

خطاب به همین افراد است که واروفاکیس آخرین 

  :توصیۀ خود را می کند

یسم انقالبی ترفند ما این است که از ماکسیمال«

که در نهایت امر به نئولیبرال ها کمک می کند 

کل اعتراضات به سیاست هاي محکوم به 

شکست خود را دور بزنند، اجتناب کنیم؛ و 

همچنین شکست هاي ذاتی سرمایه داري را 

 -ضمن تالش براي نجات آن از خودش

در افق  - به منظور اهداف استراتژیک

  .»دیدمان نگاه داریم

  2015فوریۀ  21

  

 

http://www.wsws.org/en/articles/2015

/02/21/varo-f21.html 

  »سیریزا«و  انتخابات یونان

  آرام نوبخت

با گذشت پنج سال از اجرا و پیاده سازي سیاست 

 ،»اتحادیۀ اروپا«هاي ریاضتی دیکته شدة 

بانک مرکزي «و » دوق بین المللی پولصن«

، یونان از نظر )»تروئیکا«موسوم به (» اروپا

. اقتصادي و اجتماعی به شدت سقوط کرده است

سقوطی که مشابه با وضعیت آلمان بین دو جنگ 

  .جهانی اول و دوم است

 جهانی، بهداشت سازمان از گزارشی طبق

 2009 و 2007 هاي سال بین یونان در خودکشی

 در »رکود رسمی پایان« تا بحران آغاز نییع(

 کرده رشد درصد 17 به نزدیک ،)کشورها از برخی

 در خصوص به نیز خودکشی براي تالش .بود

 دست اقتصادي حاد مشکالت با که افرادي میان

 دوره این طی .است کرده رشد هستند، گریبان به

 هاي نرخ .گشت برابر دو دزدي و قتل هاي نرخ

 طرز به نیز هروئین مصرف و وي آي اچ به ابتال

 .رفت باال اي کننده نگران

درصد  25بیکاري طبق آخرین محاسبات باالتر از 

درصد از  30تولید ناخالص داخلی بیش از . است

مان نقطۀ اوج پیش از بحران خود سقوط کرده ز

http://www.wsws.org/en/articles/2015/02/21/varo-f21.html
http://www.wsws.org/en/articles/2015/02/21/varo-f21.html
http://www.wsws.org/en/articles/2015/02/21/varo-f21.html
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که تنها با رکود اقتصادي ایاالت  یاست، کاهش

قابل  1930متحده در دورة بحران بزرگ دهۀ 

 به ورطۀ ت بخش عمومیاخدم. قیاس است

  .و فقر گسترده و شایع است ،شده ي کشیدهنابود

بدهی بخش عمومی یونان نسبت به تولید 

درصد تولید ناخالص  175 تقریباًناخالص داخلی، 

، تا یونان و بخش اعظم این بدهی. داخلی است

به بانک هاي فرانسه و آلمان بود، و  2012سال 

میلیارد یورویی  317 درصد از بدهیِ 78اکنون 

  .است »تروئیکا«به  ،بخش عمومی

همۀ این ها تصویري عمومی از وضعیت فعلی 

در چنین شرایطی  احزاب . یونان به دست می دهد

، »سیریزا«سنتی به قدري منفور هستند که 

براي  را ، فرصت مهمی»ائتالف چپ رادیکال«

دست به ت و تشکیل حکومت اپیروزي در انتخاب

و طبق نظرسنجی ها به احتمال زیاد در آورده 

ژانویه پیروز می  25انتخابات عمومی یکشنبه 

 »سیریزا«اما از زاویۀ طبقۀ کارگر، حکومت . شود

رون رفت از بحران باشدنمی تواند معرف راه ب .

  .بودخطر عظیمی خواهد  بیانگر بلکه برعکس خود

ه بر در واقع یک حزب بورژوایی است ک »سیریزا«

سیاست . الیه هاي مرفه طبقۀ متوسط تکیه دارد

هاي این حزب را بوروکرات هاي اتحادیه ها، 

 نظایر این هاآکادمیسن ها، و کارگزاران پارلمان و 

تعیین می کنند که همگی بنا به ماهیت خود به 

امتیازات خود از طریق حفظ وضع  ازدنبال دفاع 

زب، ، رهبر ح»الکسیس سیپراس«. موجود هستند

سیاست ) ناچیز(به رأي دهندگان وعدة کاهش 

اما درعین حال هاي ریاضتی در یونان را می دهد، 

نمایندگان بانک ها و حکومت هاي خارج  به

هیچ چیز براي «که آن ها  تضمین می دهد

  .ندارند »سیریزا«از حکومت  »ترس

صراحتاً بنیان هاي سرمایه داري یونان،  »سیریزا«

مالکیت : صدیق می کندرا ت جهاناروپا و 

خصوصی، دولت بورژوایی و دستگاه سرکوب آن 

. ؛ اتحادیۀ اروپا و ناتو)اعم از پلیس و ارتش(

خود را به عنوان حزبی که می  »سیریزا«بنابراین 

تواند از سرمایه داري و نهادهاي آن هاي در برابر 

پیشکش می دفاع کند،  یخطر شورش اجتماع

  .کند

راتر از چند مطالبۀ معدود سیریزا ف» سوسیالیسم«

نمی رود؛ این که ثروتمندان باید مالیات هاي خود 

به  را به طور مرتب پرداخت کنند و فقرا هم باید

اما به محض . دریافت کنند هاعانباري  تشکل رق

آن که حزب وارد حکومت شود، همین وعده ها، 

  .در همین سطح هم متحقق نخواهد شد
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ن، بروکسل و چند از واشنگتن، برلی »سیپراس«

در واقع دیدار کرده تا  دیگر کشور امپریالیستی

طبقات حاکم آن ها را به قابل اتکا بودن خود 

ل تایمز، افوریۀ فایننش 20ۀ لدر سرمقا. متقاعد کند

یک بار دیگر حمایت بی قید و شرط » راسپسی«

خود را از اتحادیۀ اروپا که مسئول اصلی ویرانی و 

  .است، اعالم کرد تباهی اجتماعی یونان

حزب من، سیریزا، قرارداد اجتماعی نوینی را «

ت اقتصادي تضمین می یبراي ثبات سیاسی و امن

این تنها راه تقویت منطقۀ یورو «و این که » کند

و جذاب کردن پروژة اروپا براي شهروندان سراسر 

  .»قاره است

داخت بدهی هاي رپزاو صراحتاً خود را متعهد به با

: اتحادیۀ اروپا کرد بطضوا طباق باانیونان و 

حکومت سیریزا به تعهدات یونان، به عنوان «

عضو منطقۀ یورو، احترام خواهد گذاشت، تا بودجۀ 

را ی اهداف کمن به درسیمتوازن را حفظ و 

  .»تضمین کند

با در نظر داشتن بحران اقتصادي، اجتماعی و 

قابل توجهی از  بخشسیاسی اتحادیۀ اروپا، 

سیپراس را به عنوان منجی  اروپا،اکم طبقات ح

پراس مورد یس. پا می بینندوممکن سرمایه داري ار

که از  قرار دارد» جبهۀ متحد«ت یک یحما

ایی تا حکومت ژوسازمان هاي شبه چپ خرده بور

ل تایمز و اها و بانک هاي مختلف اروپا تا فایننش

دربرمی را راست افراطی در فرانسه  »جبهۀ ملی«

  .گیرد

رهبر جبهۀ ملی فرانسه در روزنامۀ  »رین لوپنما«

روزي ائتالف پیاعالم می کند که او از  »لو موند«

در انتخابات پیش روي یونان » سخت چپِ«

ما با کل برنامۀ آن ها «: خوشحال خواهد شد

تقبال سفق نیستیم، اما از پیروزي آن ها اامو

  .»خواهیم کرد

و جنگ  ، زمانی که اروپا به فاشیسم1938در سال 

هاي خلقی از  هجبه« : درغلتید، تروتسکی نوشت

رین خاین ها آ ؛یک سو و فاشیسم از سوي دیگر

سم در مبارزه علیه انقالب یذخایر سیاسی امپریال

  .»پرولتري هستند

مکانیسم انقیاد طبقۀ کارگر  عنوان جبهۀ خلقی، به

انۀ جنبش یبه بورژوازي و درهم شکستن وحش

صاحب نفوذ استالینیستی  بابه احز ،هاي انقالبی

، و از این رو به خود سرمایه و سوسیال دمکرات

 ،د فرانسه و اسپانیاردر موا. خدمت کرد داري

و مسیر را به سوي  ههمین امر انقالب ها را خف

  .فاشیسم هموار کرد
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ب استالینیست و سوسیال دمکرات اامروز که احز

اي ده وپایگاه ت فاقد بی اعتبار و ،ستهککامالً ورش

، خألیی ایجاد می شود که از دل آن ندهست

می توانند وظیفۀ سرکوب  »سیریزا«احزابی نظیر 

. و توقف مقاومت طبقۀ کارگر را به عهده بگیرند

آماده خواهد بود که  نه فقط »سیپراس«حکومت 

 یسته هاي اتحادیۀ اروپا و صندوق بین المللاخو

ري کند، بلکه سفت و یپول را تا تحقق آن پیگ

این ت در برابر طبقۀ کارگري که با تعهد سخ

حفط بودجۀ «و » تقویت منطقۀ یورو«به  حکومت

  .مخالف است، صف بندي خواهد کرد» زنامتو

رسمیت می  بی قید و شرط ناتو را به »سیپراس«

طی سال هاي اخیر او پیوندهاي نزدیکی . شناسد

با پلیس و نیروهاي نظامی یونان برقرار کرده 

ان هنوز به خون دیکتاتوري است که دستانش

  . آلوده است 1974- 1967نظامی سال هاي 

 ،»گراچپ«حکومت هاي ائتالفی بورژوایی 

همواره ترمز و سد راه جنبش انقالبی بوده اند و 

در تسخیر قدرت به دست  بعضاً بهاي این تعلل

، 1973در سال . را هم پرداخته اند طبقۀ کارگر

د که ارتش، حکومت آلنده در شیلی اعالم کر

 د، و از این روهستن» مردم در یونیفورم«همان 

امی ظکارگرانی را که آمادة مبارزه با نیروهاي ن

مانع دهقانان براي مصادرة . بودند، خلع سالح کرد

بورژوازي را «زمین ها شد و هر بار تأکید کرد که 

کارگر باید  ۀدر این خأل قدرت، یا طبق. »رم ندهید

با حرکت می کرد، و یا به سوي تسخیر قدرت 

بود رانده می شد،  که سرکوب به عقب تر از جایی

نتیجۀ این تعلل، . می رخ دادوو متأسفانه این د

وري پینوشه بود اتکودتاي نظامی خونین و دیکت

و چنان . هاي جان ده ها هزار نفر تمام شدبکه به 

که به  وارد آوردضربۀ سنگینی به بدنۀ جنبش 

در . ز بودابود و جبران آن نیبراي به وقت دهه ها

هم خطرات مشابهی در پیش  »سیپراس«حکومت 

  .خواهد داشتروي طبقۀ کارگر یونان قرار 

ه به طبقۀ کارگر تحت لحکومت سیپراس با حم

سیاب گروه آ، آب به »چپ«ی هاي ظپوشش لفا

 يو دیگر سازمان ها» طلوع طالیی«هایی نظیر 

تالش  ؛ سازمان هایی کهفاشیستی خواهد ریخت

خواهند کرد ناامیدي و خشم اقشار تحت ستم را 

درحال ( یزه کنندلی کاناعارتجا و مسیر در جهت

در  »طلوع طالیی«اعضاي حاضر شاهدیم که 

به و ه اتباع خارجی حمله می کنند، ب خیابان ها

که از  ی را هدف می گیرندطور اخص پناهجویان

به این کشور آمده آفریقاي شمالی و خاورمیانه 

  ).اند
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این تحلیل که باید به سیریزا فرصت و وقت 

اقتصاد را بر پایۀ سرمایه داري فعالً  تنفس داد تا

که هزینۀ هر  ضمثالً با این فر(بهبود ببخشد 

واحد نیروي کار در یونان به شدت کاهش پیدا 

این که  یا است و» رقابتی«ر کار او این بازکرده 

گیري و امامکان تداوم و ، موجبتوافق با اروپا

 ،)برنامه ریزي بازپرداخت بدهی خواهد شد و غیره

از این جهت عملی نیست که حکومت ائتالفی در 

به هیچ یک از وعده » وقت تنفس«همین فرصت 

هاي خود عمل نخواهد کرد، این خود به شورش 

خواهد انجامید و در نتیجه حکومت براي  یاجتماع

هاي باید نه فقط با ابزار» وقت تنفس«تداوم 

با اهرم هاي فشار  طور سرکوب پلیس، که همین

و به  .یستی، جنبش را به شدت سرکوب کندشفا

عالوه مشخص نخواهد بود که آیا نیروهاي راست 

افراطی پس از این همکاري، خود دست باال را 

  .پیدا خواهند کرد یا خیر

در شرایطی که نیروهاي اقلیت مارکسیست 

باشند، نه می توانند یونان حضور داشته  در انقالبی

با رویکردي فرقه گرایانه خود را از تحوالت دور 

نگاه دارند و نه می توانند با دور زدن چشم انداز 

ت و وظایف عینی، به توهمات نسبت به مدبلند

  .دامن بزنند »سیریزا«

موقعیت کنونی نیروهاي مارکسیست انقالبی در 

ده گیر کننیونان، موقعیتی منحصر به فرد و غافل

این موقعیت بازتاب بحران رهبري انقالبی  نیست،

 می توان مشابه آن را در سطح جهانی است که

جنبش انقالبی  گذشتۀ در تاریخ چه امروز و چه

به عنوان » مان ود«ند زمانی که نمامثالً  .یافت

برنامۀ «، طرحی را موسوم به »رهبر کارگري«

خروج صنعت بلژیک از بحران و  يبرا» کار

داندن رونق و رفاه دائمی فرموله کرد؛ طرحی بازگر

هاي  خکه در واقع براي به حرکت درآوردن چر

در کارزارهاي  حتی» دو مان«؛ سرمایه داري بود

نیز  ۀ امپریالیستیلجهانی براي جلوگیري از حم

تن به آلمانی ها سپیوبا فعال بود، ولی نهایتاً  بسیار

هر  در ،و مماشات جو کارسازشفردي به عنوان 

تسکی در وي که تر»متد«. شکست خورد دو مورد

این مقطع به مارکسیست هاي انقالبی بلژیک 

پیشنهاد می کند، یک سنت تاریخی است که در 

شرایط مشابه قابل استفاده است؛ در یونان امروز 

» آخرین ذخایر امپریالیسم«ما شاهد همان  نیز

نفوذ عقاید بورژوایی و در یونان امروز، . هستیم

این  رده بورژوایی بر طبقۀ کارگر، برنامه هايخ

خروج از بحران و بهبود وضعیت،  احزاب براي

عینی هستند که  یجات آن، حقایقیتبلیغات و تهی

ما نه می توانیم آن ها را حذف کنیم و نه می «



 

133 
وظیفۀ ما دو : توانیم از روي آن ها جهش کنیم

اول، توضیح دادن مفهوم سیاسی : جنبه دارد

به کارگران پیشرو، یعنی کشف کردن  "هبرنام"

یال دمکراسی در تمامی مراحل سورهاي سونما

آن؛ و دوم این که در عمل به محافل احتماالً 

وسیع تر کارگران نشان دهیم که تا زمانی که 

بورژوازي تالش می کند موانعی را بر سر راه 

تحقق برنامه قرار دهد، ما دست در دست کارگران 

تا به آن ها کمک کنیم این  مبارزه می کنیم

ما مشکالت مبارزه و نه . را انجام دهند آزمون

نقد ما به توهمات البته . توهمات را می گوییم

باید منجر به افزایش انفعال کارگران شود و به ن

خشد، بلکه برعکس ببه تئوریک بآن یک توجیه ش

  ....کارگران را به جلو هل بدهد

اي را به کارگران اگر ما مجبور بودیم برنامه 

بلژیک ارائه کنیم، این برنامه روي هم رفته معناي 

متأسفانه پرولتاریاي بلژیک . متفاوتی می داشت

که به حزب کارگر بلژیک  ،این اختیار را نه به ما

: بخشید و برنامه، دو حقیقت را بازتاب می دهد

و خصلت  ،فشار پرولتاریا بر حزب کارگر بلژیک

  ...محافظه کار این حزب

وقتی ما به توده ها می گوییم که براي تحقق این 

برنامۀ ناقص الزم است که تا به آخر مبارزه کرد، 

ما فرسنگ ها با پنهان سازي فریب فاصله داریم؛ 

به عکس، ما درحال کمک به توده ها هستیم که 

  ...با تجربۀ خود آن را افشا کنند

رهبران حزب کارگران بلژیک خواهان مبارزه 

اما آن ها در چرخ هاي بحران سرمایه . دنیستن

آن ها مجبورند . داري و رفرمیسم گیر افتاده اند

برنامه را اعالم و حتی آن را به پالتفرم پرولتاریاي 

اما . این یک واقعیت است. بلژیک تبدیل کنند

وظیفۀ ما چیست؟ کمک به کارگران براي به 

حرکت درآوردن چرخ هایی که رهبران رفرمیست 

. ل( »شده اند با دستان خود هل بدهند مجبور

، »و برنامه ریزي تجدیدنظر طلبی«تروتسکی، 

  .)1934ژانویۀ 

مارکسیست هاي انقالبی به هیچ وجه نسبت به 

اما در . ماهیت سیریزا نباید ایجاد توهم کنند

شرایطی که به دلیل فاکتورهاي مختلف، چنین 

از  احزابی از پایه برخوردار می شوند، می توانند

، به )و نه وحدت یا ائتالف(» اتحاد عمل«طریق 

عنوان یک تاکتیک، با صف و برنامۀ مستقل خود 

وارد شوند تا از یک سو محدودیت برنامۀ این 

حزب و در عوض برتري برنامۀ خود را نشان دهند 

 درو از سوي دیگر، مطالباتی را با ایجاد کارزار 

بگنجانند بین طبقۀ کارگر و ایجاد فشار از پایین 
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که دقیقاً خصلت انتقالی دارد؛ یعنی مطالباتی که از 

سطح آگاهی موجود طبقۀ کارگر آغاز می کند و 

حلقۀ واسطی می شود براي انتقال آن به سطح 

باالتر، و به عالوه احزابی مانند سیریزا اصوالً قادر 

به تحقق آن نیستند و این خود از توهم عمومی 

هبري اعتراضات را و ر می کاهدنسبت به آنان 

 .نهایتاً به مارکسیست هاي انقالبی واگذار می کند

تري دارد که این مورد از آن جهت اهمیت بیش

امروز پایه هاي این حزب در قبال برخی از 

موضوعات مهم، تمایلی به خط رهبري و اکثریت 

به عالوه، از نقطه نظر برنامۀ . حزب ندارند

ب خرده مارکسیست هاي انقالبی، قطعاً جل

این هم اهمیت دارد، چرا که در غیر  بورژوازي

صورت از درون همین اقشار میانی است که پایه 

هاي نیروهاي راست افراطی و فاشیستی پیدا می 

  :شود

مسألۀ رویکرد نسبت به طبقات میانجی، اهمیت «

 ها احمقانه خواهد بود که رفرمیست. تري نداردکم

رده بورژوازي را به این خاطر که خواهان جلب خ

مسیر "هستند، به این متهم کنیم که خود را در 

ما هم خواهان جلب خرده . قرار داده اند "فاشیسم

ترین شرایط یکی از اساسی این .بورژوازي هستیم

یک ... موفقیت کامل انقالب پرولتري است

خرده بورژوا است،  ،دستفروش یا یک دهقان فقیر

مدالی هم به اما یک استاد، یک مقام متوسط که 

سینه دارد، یک مهندس متوسط هم خرده بورژوا 

. ما باید بین آن ها انتخاب کنیم. است

شکل دیگري از (پارلمانتاریسم سرمایه داري 

به این می انجامد که ) درپارلمانتاریسم وجود ندا

ژورنالیست ها به نمایندگان  و آقایان وکال، مقامات

و  ءان جزوران، دستفروشان، کارمند همجاز پیش

و . دنتبدیل شو ،دهقانان شبه پرولتر گرسنه

سرمایۀ مالی، نمایندگان پارلمان از حوزة وکال، 

را تحت ا و ژورنالیست هاي خرده بورژومقامات 

رشوه می  صرفاً به آن هاکنترل خود می گیرد یا 

  .دهد

لد، دو مان و شرکا از جلب خرده وقتی واندروِ

کنند، آن ها نه صحبت می  "برنامه"بورژوازي به 

مجاز را در ذهن دارند،  "نمایندگان"که  ،توده ها

از  ماوقتی . یعنی کارگزاران فاسد سرمایۀ مالی

رهایی از جلب خرده بورژوازي صحبت می کنیم، 

به حاشیه رانده شده از و توده هاي تحت ستم 

نمایندگان سیاسی دیپلماتیزه شدة آن ها صحبت 

ندة توده هاي به خاطر وضعیت درما. می کنیم

خرده بورژوا در بین جمعیت، احزاب قدیمی خرده 

شمار با ) دمکراتیک، کاتولیک و غیره(بورژوایی 
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. فاشیسم این را فهمید. از افراد پر شده اندزیادي 

فاشیسم در جستجوي هیچ گونه ائتالف با 

ورشکستۀ خرده بورژوازي نبود و  "رهبران"

بیرون ر آن ها نیست، بلکه توده ها را از زیر تأثی

احزاب خرده بورژوا یا جناح هاي خرده ... می آورد

بورژوایی احزاب بزرگ سرمایه داري، محکوم به 

که مرحله  - که همراه با پارلمانتاریسم دنآن هست

محو و  -اي ضروري را براي آن ها ایجاد می کند

کل مسأله در این نهفته است که چه . نابود شوند

فریب خوردة خرده  کسی توده هاي تحت ستم و

پرولتاریا تحت رهبري : بورژوا را رهبري می کند

  )همان(» انقالبی یا نهاد فاشیستی سرمایۀ مالی؟

در نتیجه مارکسیست هاي انقالبی در یونان می 

چون ملی کردن بانک ها و ی را هماتتوانند مطالب

صنایع کلیدي، سلب مالکیت در برخی حوزه هاي 

ت، اعمال کنترل تولید بدون پرداخت غرام

کارگري به ویژه در واحدهاي بحران زده، ایجاد 

تشکل براي افراد بیکار و دخالت دادن آن ها در 

براي سقوط نکردن این بخش به (حوزة تولید 

حاشیه و نهایتاً پیوستن به جریان هاي راست 

، )افراطی اعم از شووینیستی، فاشیستی و غیره

ارتش و کاهش هزینه هاي دفاعی و پول براي 

به (پلیس، افزایش سرمایه گذاري عمومی 

، ایجاد )خصوص در آموزش، مسکن و بهداشت

مشاغل و غیره مطرح کنند؛ حتی تا سر حد خروج 

از منطقه و عدم پرداخت یک طرفۀ بدهی ها که 

اروپا و  ۀاحتماالً این به معناي تعلیق وام اتحادی

اگر چه طبق قوانین (وام دهی بانک مرکزي اروپا 

منتها . خواهد بود )استاروپا غیرقانونی  ۀتحادیا

باید در نظر داشت که وقوع انقالب در چنین 

کشوري، و تأثیرات آن را بر سایر کشورهاي جهان 

و به ویژه اروپا، خود توازن قوا را به نفع طبقۀ 

  .کارگر می تواند تغییر بدهد

فارغ از این ها، وضعیت یونان بار دیگر وظایف 

یست هاي انقالبی را به آن ها واقعی مارکس

  .یادآوري می کند

هیچ نظم «: مارکس زمانی به درستی گفته بود

اجتماعی تا پیش از آن که کلیۀ نیروهاي مولدة 

مورد نیازش رشد یافته باشند، مضمحل نمی شود، 

و مناسبات تولیدي برتر نوین هیچ گاه پیش از آن 

که شرایط مادي وجود آن در چارچوب جامعۀ 

م به حد بلوغ نرسیده باشد، جانشین مناسبات قدی

 .»تولیدي قدیمی نمی گردد

انقالب، نه فقط اآلن، که مدت » شرط عینی«این 

هاست در سطح جهانی محقق شده، اما آن چه به 

 سوسیالیستی است» انقالب«تعویق افتاده، خود.  
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مناسبات سرمایه داري، واقعاً نه فقط به بزرگ 

سعه و انکشاف نیروهاي ترین مانع پیش روي تو

مولده تبدیل شده، بلکه با نابودي و تخریب محیط 

به خصوص در (زیست، با نابودي نیروي کار 

به عنوان دو رکن و پایۀ اصلی ) خالل جنگ ها

ایجاد تمامی ارزش هاي مادي هستند، این بار کل 

بشریت را به عقبگرد و پسرفت واداشته است، و به 

یا سوسیالیزم «رت عمیق راستی اکنون معناي عبا

  .درك می شود» یا بربریت

وقتی سرمایه داري یک بازار جهانی و یک تقسیم 

کار جهانی را به وجود آورده و تضاد میان نیروهاي 

مولده و مناسبات مالکیت سرمایه داري را در 

سطح جهانی آشکار کرده، در این صورت اقتصاد 

جهانی را هم در مجموع براي دگرگونی 

هرچند که سرمایه (لیستی آماده کرده است سوسیا

را به » رشد ناموزون و مرکب«داري جهانی، 

عنوان یک قانون مطلق به کشورهاي مختلف 

تحمیل نموده و در نتیجه کشورهاي مختلف، با 

آهنگ و سرعت هاي مختلفی این پروسه را طی 

بنابراین دیگر نگاه به مسأله از این ). می کنند

» آماده«رها براي سوسیالیسم زاویه که کدام کشو

هستند، یعنی همان » غیر آماده«و کدام یک 

دسته بندي بیجان و تنگ نظرانۀ کمینترن 

استالینیستی که هنوز هم مبلغین و مروجین خود 

را در گوشه و کنار جهان دارد، نه فقط کامالً 

نادرست و منتفی است، بلکه یک توهین بزرگ به 

  .شود طبقۀ کارگر جهانی محسوب می

انقالب آماده است، تا آن جا که » شرایط عینی«

متأسفانه باید گفت از شدت پختگی و بلوغ، رو به 

به دنبال همین بحران اخیر . گندیدگی قرار دارد

حتی شاهد رشد آگاهی ضد سرمایه داري در 

از (اشکال مختلف در سرتاسر جهان بودیم 

جنبش اشغال وال استریت «اعتراضات موسوم به 

خاورمیانه و امروز مبارزة  قیام هايتا » تهگرف

به » انقالب«اما این که چرا این   )....و  کوبانی

طور مداوم به تعویق می افتد و فرانمی رسد را 

باید در غیاب آگاهی انقالبی و رهبري انقالبی 

  .جستجو کرد

تاریخ بارها این را به بهاي شکست هاي خونین 

ران سرمایه بح«نشان داده است که دوره هاي 

، به تنهایی براي ایجاد و حفظ آگاهی و »داري

دستاوردهاي انقالبی در جنبش کارگري کافی 

تعمیق بحران سرمایه داري در حوزه هاي . نیستند

مختلف اقتصادي، سیاسی و ایدئولوژیک، تنها می 

تواند به بلوغ شرایط عینی مبارزة انقالبی طبقۀ 

ل هم در اهمیت این عام. کارگر کمک کند

کوچک ترین تردیدي نیست، اما این موضوع به 
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جلو در مبارزة انقالبی  تنهایی براي جهش روبه

مبارزه علیه سرمایه داري تنها . کفایت نمی کند

زمانی می تواند موفقیت آمیز باشد که شرایط 

ذهنی انقالب هم به موازات بلوغ شرایط عینی 

در واکنش به یورش . انقالب پیش برود

حقوق  ترین ک سرمایه داري به ابتداییسیستماتی

شامل کاهش دستمزدهاي واقعی، (طبقۀ کارگر 

افزایش ساعات کار و مشاغل پاره وقت، افزایش 

سن بازنشستگی، کاهش هزینه هاي عمومی، 

کاهش بودجۀ درمانی و آموزشی، بیکارسازي 

وسیع، خصوصی سازي گسترده، حذف بیمه هاي 

دها مورد تأمین اجتماعی، تحمیل جنگ و ص

، به مبارزات )دیگري که می توان فهرست کرد

خودانگیخته و غیرسازمان یافتۀ کارگران می 

انجامد که همه روزه در مقابل خود، در خیابان ها 

منتها پیشرفت در شرایط ذهنی انقالب، . می بینیم

نمی تواند نتیجه و محصول مستقیم و بالواسطۀ 

در  این طغیان ها و شورش هاي خودانگیخته

جنبش هاي توده اي باشد، و این دقیقاً همان 

نقطه اي است که صف مارکسیست ها را سایر 

  .جدا می کند» رادیکال«جریان هاي 

دولت سرمایه داري و تمام ارگان هاي سرکوب و 

تبلیغات ایدئولوژیک آن، نه فقط با تزریق آگاهی 

وارونه و کاذب، این آگاهی ضد سرمایه داري را 

زند، بلکه با سرکوب سازمان یافته و خنثی می سا

سنگین، هر اعتراضی را در نطفه خفه می کنند و 

توان مبارزات روزمره و پراکندة کارگران را تحلیل 

  .می برند

آغاز از سطح آگاهی فعلی ضد سرمایه داري و 

ارتقاي آن به آگاهی انقالبی، تبدیل مبارزات 

کارگر، خودانگیخته به مبارزات سازمان یافتۀ طبقۀ 

تنها می تواند محصول فعالیت سازمانی مصمم، 

جدي و حول برنامه در درون طبقۀ کارگر و بر پایۀ 

این همان ظرفی . بخش پیشتاز این طبقه باشد

یعنی  -است که براي انقالب سوسیالیستی

نخستین انقالبی در تاریخ بشر که تالش می کند 

ه جامعه را به شکل آگاهانه و مطابق با یک برنام

الزم است؛ این دقیقاً همان ظرفی  - دگرگون کند

است که غیابش، امضاي سند شکست قطعی 

. طبقۀ کارگر است و انقالب را به تعویق می اندازد

واقعیات موجود نه فقط غیاب حزب پیشتاز و 

ضرورت آن را نشان می دهد، بلکه به خوبی اثبات 

می کند که احزاب موجود، هیچ یک مرتبط با 

  .گر نیستندطبقۀ کار

از سوي دیگر، افزایش اعتراضات و خیزش هاي 

انفجاري در سطح جهانی روحیۀ طبقاتی را در 

چه از نقطه نظر بورژوازي و چه  -سطح جهانی
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. دستخوش تغییراتی جدي کرده است - پرولتاریا

روشن است که این پروسۀ تاریخی، بورژوازي را از 

 ترس انقالب کارگري، به سمت واکنش تمام و

کمال کشانده که رشد شووینیسم، بنیادگرایی 

و گرایش هاي ) مثالً پدیدة داعش(دینی 

  .فاشیستی محصول آن است

در » حزب پیشتاز انقالبی«بنابراین امروز ضرورت 

تمامی کشورها در دستور روز قرار گرفته است، و 

این امر بدون اتکا به نیروهاي انقالبی بین المللی، 

از » بین الملل انقالبی«یعنی تدارك براي یک 

در واقع این ها دو وظیفۀ در هم . محاالت است

تنیده اي هستند که به موازات هم و با اتکا به 

تقویت مارکسیزم . یک دیگر باید پیش روند

انقالبی، یعنی تدارك براي حزب پیشتاز انقالبی 

به موازات یک بین الملل انقالبی، تنها راه حل 

ومی جنبش است، و هر برون رفت از بحران عم

فعالیتی که در راستا و در خدمت این هدف اصلی 

نباشد، بدون تعارف چیزي غیر از خرده کاري، 

اتالف وقت و انرژي متعلق به یک جنبش، و 

تکرار اشتباهاتی که اکنون پیامدهایش را می 

  .بینیم، نمی تواند باشد

در شرایط کنونی، ما شاهد صدور فراخوان هاي 

سوي محافل و گروه هاي مختلف متعددي از 

» اتحاد«براي سازماندهی در مسیر این هدف و 

بوده ایم، ولی وقتی بحث به اتحاد اصولی، نوعِ 

سازمان و سبک کار سازمانی مورد نیاز می رسد، 

آن گاه می بینیم که تمامی این محافل و گروه ها 

  .کم و بیش به نوعی سردرگمی دچارند

ی که به شکلی کلّی بر از سوي دیگر، تعداد کسان

 بین«نیاز به مبارزه و سازماندهی در سطح 

از سازمان ها و احزاب » گسست«و » المللی

موجود بی ربط به متن جنبش کارگري اشاره 

دارند، رو به رشد است، و اگر این را دال بر 

پذیرش بحران درونی درنظربگیریم، این به 

تنهایی یک رشد کیفی و عامل مثبت محسوب 

اما هنوز بسیار اندکاند کسانی که براي . شودمی 

رفع این نیاز، به این سؤال هاي مشخصی پاسخ 

بنابراین . »چگونه«و » چه باید کرد«می دهند که 

موضوع تدارك براي حزب و بین الملل کارگري از 

سوي بسیاري از نیروهاي چپ به آینده اي 

هیچ «و » هرگز«نامعلوم، که عمالً معنایی جز 

دارد، موکول می شود و در بهترین حالت، ن» وقت

در عوض در این بین . در سطح ادعا باقی می ماند

پروژه و بدیل هاي دیگري مطرح می شوند که 

  .باقی می مانند هعموماً هم نیمه کار

  1393بهمن  4
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  کریس ماردسن

  باران راد: برگردان

اس توانستند از سیپر سسیریزا و رهبر آن آلکسی

ه ها نسبت به سیاست هاي بی نارضایتی تود

در یونان اعمال  2010ریاضتی که از سال  ۀرحمان

 براي طبقۀ کارگر، اما. شده بهره برداري کنند

 ۀسیریزا در انتخابات به معنی توسعروزي یپ

سیاسی، یک گام به پیش، پیشرفت و یا هر چیز 

 .نیست از این دست يدیگر

عی، سیریزا ب و سیاست هاي اجتمادر اصلِ ترکی

یکی از بسیاران  -ی است یاحزاب بورژوا ۀاز جمل

که  - مانند حزب دموکرات امریکا به رهبري اوباما

به قدرت می رسند و  »تغییر«و  »امید« ةبا وعد

پس از آن سیاست هاي ریاضتی و جنگ را 

به ناچار، دیر یا زود، به آرمان . تحمیل می کنند

کنت اجتماعی که از آن سود جسته پایان رنج و م

 .اند، خیانت خواهند کرد

تلف سیریزا، بیش از هر چیز دیگر از ؤنیرويِ م

یونان «حزب . ماهیت سیاسی آن پرده برمی دارد

حزبی است دست راستی و ملی گرا که  ،»مستقل

پانوس کامنوس، معاون وزیر حمل  2012در سال 

و نقل سابق و عضو حزب محافظه 

آن را بنیان گذاشت که از  »راسی جدیددموک« کار

لیست سوي نیکوال سارکوزي، رئیس جمهورِ گُ

 از فرانسه همراه با ده تن دیگر

در پارلمان نشان  »جدید دموکراسی« نمایندگان

 .افتخار دریافت کرد

مواضعی بر ضد مهاجرت و  »حزب یونان مستقل«

تکثر فرهنگی دارد، در حالی که از نظام آموزشی 

 ۀجبه«رتدوکس و تشکیل یک مسیحی ا

. وطن پرستانه دفاع می کند »دموکراتیک

خرده گرفته  »وام دهندگان خارجی«کامنوس از 

ادعا کرده بود که یهودیان یونانی  است و اخیراً

مالیات کمتري نسبت به دیگران می پردازند و در 

 .سیستم درمان ارجحیت دارند

به  »حزب یونان مستقل«رسانه ها از انتخاب 

یاد  »تعجب« تلف سیپراس باؤعنوان نیروي م

کردند، حال آن که رهبرِ سیریزا، در طول مبارزات 

خط چنین ائتالفی را پیش  انتخاباتی خود دقیقاً

آخرین کمپین انتخاباتی آن مسحور شعار . می برد

و  »یک اتحاد جدید اجتماعی و وطن پرستانه«

و سرشار از احساسات  »حقارت ملی«پایان 

از اولین اقدامات . تی ضد آلمانی بودشوونیس

عمومی سیپراس، پس از انتخابات، حضور اسقف 

اعظم آتن لنوریموس دوم در ضیافت سیپراس، به 

 .خواست شخص وي بود
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ي نیز سیپراس و سیریزا دوستان درخور توجه دیگر

ملی  ۀمارین لوپن، رهبر جبه. در جناح راست دارند

یش قرار داد و فرانسه، پیروزي آنان را مورد ستا

خواند که » سیلی سنگین دموکراتیک«آن را یک 

 .اروپا کردند ۀنثار اتحادی »یونانی ها«

یید کرد پیروزي سیریزا تنها أنیویورك تایمز اما ت

اروپا  ۀنجات سرمایه داري یونان و اتحادیراه 

روز دوشنبه خود، با نگاه مثبت  ۀدر سرمقال. است

ه اروپایی ها ب«به سیپراس اعالم کرد که او 

به محض روي کار عالمت داده که آماده است 

 ».جاه طلبی هاي خود را تعدیل کندآمدن، 

نامه، آنگال مرکل، صدراعظم آلمان را به این روز

بدهی هاي یونان و همکاري  ةمجدد دربار ةمذاکر

یونان نیاز به تنفس دارد، نه « :با سیریزا فراخواند

این شانس را  تنها به این خاطر که به سیپراس

 ۀرا گردهم آورد، بلکه به خاطر بقیدهد که کشور 

و به نخست وزیر جدید راه را نشان می » .اروپا

البته، آقاي سیپراس باید از « دهد و اعالم می کند

محبوبیت خود استفاده کند تا از طریق آن 

اصالحات بنیادین داخلی که سلف او، آنتونیس 

 .»مه دهدساماراس، آغاز کرده بود را ادا

این ها را مدافعان متعدد سیریزا در گروه  ۀهم

آن . هاي شبه چپ خرده بورژوا بی ربط می دانند

 »سوسیالیست«و یا » چپ«ها سیریزا را به عنوان 

ستایش می کنند یا حتی به نقل از 

رهبر  ،در آمریکا سوسیالیسم بین المللی سازمان

 به حمایت« عنوان کرده اند که» دولت کارگران«

کارگران و جنبش هاي اجتماعی سراسر اروپا نیاز 

 .»دارد

سیپراس . سیریزا خود چنین ادعایی نکرده است

سیریزا نمی خواهد « پیش از انتخابات اعالم کرده

... یورو فروبپاشد بلکه می خواهد آن را نجات دهد 

و نجات یورو براي کشورهاي عضو هنگامی که 

غیر  ،بدهی هاي عمومی خارج از کنترل است

، که در آن استدکیسگئورگ  .»می باشدممکن 

دولت هنوز شکل نگرفته بود،  مقطع وزیر توسعۀ

ما می « در گفتگویی با تایمز مالی گفته بود

خواهیم زندگی را ساده تر کنیم براي کسب و کار، 

براي کمک به حذف مشکالتی که تجار با 

 .»بوروکراسی دارند و از آن شکایت می کنند

از توجه  یزا سوسیالیست است، پس قطعاًاگر سیر

در روز . به الیگارشی مالی فرار کرده است

سال در برابر دالر  11انتخابات، یورو پس از 

بازارهاي مهم سهام در جهان  ۀآمریکا و هم

سرمایه گذاران جهانی آشکارا می . تقویت شد

دانند که سیپراس کسی است که می توانند با او 

ت تاچر این عبارت را که مارگار چنان ،معامله کنند

 .گورباچف به کار برد ةزمانی دربار
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سیریزا بر اساس برنامه اي که منافع بخش 

 ۀد بورژوازي یونان و بخش مرفه طبققدرتمن

و . مین می کرد به قدرت رسیدأمتوسط را ت

تاکنون به نیروهاي قدرتمندتر نیز متوسل شده 

 .امپریالیسم اروپا و امریکا: است

همه آلمان در پی آن  مات ریاضتی که بیش ازاقدا

بود، نه تنها از حل بحران اقتصادي که در سال 

به اوج خود رسید، عاجز ماند بلکه آن را  2008

نابودي استانداردهاي . شدت نیز بخشیده است

زندگی کارگران، به همراه احتکار پول توسط بانک 

هاي بزرگ و سرمایه گذاران جهانی، اقتصاد اروپا 

و جهان را به فروغلطیدن در مارپیچ تورمی و 

 .رکودي بس عمیق تر تهدید می کند

اوایل ماه جاري، نیویورك تایمز هشدار داد که 

خود رسیده  »عطف روانی ۀنقط«اقتصاد اروپا به 

است که براي اولین بار پس از تعمیق بحران مالی 

به سمت تورم منفی پیش  2009جهانی در سال 

آخرین داده «هشدار می دهد که تایمز . می رود

مورد بحران مالی و  ها، بر دغدغه هاي اروپا در

 ».اقتصادي جدید افزوده است

در (ECB) چه رئیس بانک مرکزي اروپا آن

ژانویه مطرح  22برابر مخالفان اش در آلمان در 

بود که خرید  QE کمی یا تسهیلکرد، برنامه 

 امرکب از بخش هاي دولتی و خصوصی ر ۀماهان

دولتی که در  ۀدربرمی گرفت، از جمله اوراق قرض

هزار میلیارد یورو تا آخر  1.1مجموع به حداقل 

 .می رسید 2016سال 

این حرکت، که سیپراس با آن موافق بود و از آن 

استقبال کرد هیچ ربطی به پایان دادن به سیاست 

معمار آن، رئیس بانک . هاي ریاضتی ندارد

با QE  ی بود که ترکیبِمرکزي اروپا، ماریودراگ

اصالحات ساختاري مهم در بازار مانند  ۀتوسع«

روکراسی کمتر، کاهش منعطف تر کار، ب بازار

به ویژه در کشورهاي مقروض جنوب  »مالیات

اصالحات « دراگی اعالم کرد. اروپا را خواستار شد

مدت مدیدي است که منتظر مانده اکنون زمان 

 ».تاین پیام من اس. اجراي آن است

 ی کهپول مقدارمانند اقدامات محرك پیشین، هر 

با شتاب به سمت بانک ها و  ،به اقتصاد پمپاژ شود

 ۀبزرگ سرازیر خواهد شد و این طبق شرکت هاي

سیریزا هر حمله . زدکارگر است که باید آن را بپردا

اروپا، بانک مرکزي اروپا و  ۀکه اتحادی را اي

اعمال خواهد  ،صندوق بین المللی پول روا بدارد

 .کرد

حاکم بر شرایط  »توافق«اگر مذاکره اي بر سر 

بازپرداخت بدهی یونان صورت گیرد، به سیریزا 

زمان بیشتري براي تحمیل اقدامات واپس گرایانه 
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متالطم سیاسی و ناامید سیاسی یونان را  ۀدر جامع

 .خواهد داد

ما «اروپا گفت  ۀتحادیی ایرون دیسلبلوم وزیر دارای

همکاري با دولت جدید یونان در حفظ مسیر براي 

همه ما « وي افزود .»بهبود بسیار انگیزه داریم

باید بدانند که مشکالت  هم باید بدانیم، یونانی ها

 ةعمده در اقتصاد یونان به دلیل واقعیت ساد

 ».انتخابات، یک شبه از بین نمی روند

خی امتیازات سیپراس ممکن است در آغاز به بر

ک و یا نمادین در پاسخ به احساسات کوچ ۀاولی

با این حال، آن ها طوري . عمومی تن دهد

طراحی خواهند شد که او زمان الزم براي تغییر 

جهت سیاست هاي بورژوازي، سازماندهی مجدد 

کارگر را ۀ لت، و تضعیف روحیه و انحراف طبقدو

قبل از ان که نارضایتی هاي بیشتر  ،دست آورده ب

 .به اوج رسد

ول دیدار سیپراس از ایاالت متحده آمریکا و در ط

در بحث هاي مختلف با مقامات آمریکایی، سیا به 

دنبال اطمینان مجدد خود از یونان بود تا سیاست 

خارجی آن به طور کامل خط منافع اساسی 

جایگاه یونان در . بورژوازي آمریکا را دنبال کنند

را  دریاي مدیترانه و نزدیکی آن به خاورمیانه، آن

از نظر ژئوپلتیکی براي آمریکا در تقابل با چین و 

 .روسیه، بسیار مهم کرده است

سیپراس، در مورد نگرش سیریزا به سرمایه 

ر یونان، بحران اوکراین، گذاري رو به رشد چین د

دست ناتو مورد پرسش قرار ه روسیه ب ةو محاصر

ماه هاي آینده از پیامدهاي . خواهد گرفت

 .اد مجدد پرده بر خواهد داشتخطرناك این اعتم

بین المللی انترناسیونال چهارم، با صداي  ۀکمیت

ر رسا، عذرتراشی سیاسیِ خرده بورژوازي، در براب

همگام اش با  ۀتوجیه حمایت از سیریزا و برنام

 حکومتتوجیهی که  ،سرمایه داري را رد می کند

کارگر می  ۀضروري طبق »ۀجربت«سیپراس را 

اید سیاست هاي به واقع داند که از آن ب

 .سوسیالیستی را درك کرد

چنین سفسطه هایی در برابر شکل گیري جنبش 

کارگر قرار می گیرد، پیشرفت، تنها  ۀانقالبی طبق

این مهم . سیریزا ممکن است بی رحمانۀ يبا افشا

را تارنماي جهانی سوسیالیستی براي آماده سازي 

از آن وشت سکارگران و جوانان براي مبارزات سرن

 .جهانی به پیش می برد ۀها در یونان و در عرص

  2015ژانویۀ  27
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  در یوناندر یونان

  آرام نوبخت -بهروز رضوانی

گزارش مفصلی » سازمان بهداشت جهانی«اخیراً 

را منتشر کرده است که در آن مطلبی کوتاه با 

از  تجربیات کشورها: مورد مطالعاتی«عنوان 

به چشم می خورد؛  )1(» یونان -بحران مالی

مطلبی کوتاه، اما بهت آور که به معنی واقعی 

کلمه اوج ابتذال و گندیدگی نظام سرمایه داري و 

فالکتی را که به جامعه تحمیل می کند، به تصویر 

طبق این مطلب، شمار زیادي از افراد . می کشد

دي مقیم یونان که با فقر و وضعیت وخیم اقتصا

دست و پنجه نرم می کنند، تنها براي دسترسی به 

دالر، به عمد  950مزایاي بهداشتی ماهانه به مبلغ 

یک چنین . خود را به ویروس ایدز آلوده می کنند

تصویر سیاه و زشتی از اوج فالکت و استیصال 

اما . یک انسان، به راستی در تخیل هم نمی گنجد

محقق هر چه هست، در واقعیت سرمایه داري 

  .شده است

طبق این گزارش، خودکشی در یونان بین سال 

پایان «یعنی آغاز بحران تا ( 2009و  2007هاي 

 17، نزدیک به )در برخی از کشورها» رسمی رکود

، 2010درصد رشد کرده و طبق آمار غیر رسمی 

وزیر . درصد افزایش یافته است 25در این سال به 

در نیمۀ  بهداشت اعالم کرده است که این نرخ

نسبت به دورة مشابۀ سال  2011نخست سال 

تالش براي . درصد دیگر افزایش داشته 40قبل، 

خودکشی نیز افزایش یافته است، به خصوص در 

میان افرادي که با مشکالت حاد اقتصادي دست 

نرخ هاي قتل و دزدي دو برابر . به گریبان هستند

و مصرف  HIVنرخ هاي ابتال به . گشته است

ئین نیز به طرز نگران کننده اي باال رفته اند، هرو

، HIVو تقریباً نیمی از مبتالیان جدید به ویروس 

عمداً خود را آلوده کرده اند تا بلکه بتوانند از 

چنین پذیرش سریع یورو در ماه و هم 700مزایاي 

. تر در برنامه هاي جایگزینی دارو، استفاده کنند

دي افزایش یافته فحشا نیز به دلیل مشقات اقتصا

دسترسی به بهداشت و درمان سقوط کرده، . است

درصد  40چرا که بودجه هاي بیمارستانی تقریباً 

 26کاسته شده اند؛ حتی تخمین زده می شود که 

هزار کارگر بخش بهداشت و درمان عمومی 

شغل خود را از دست ) پزشک 9100شامل (

ل این درحالی است که بیکاري در حا. خواهند داد

  .درصد است 27صعود به مرز 

با این وجود انتظار می رود که به دنبال مذاکرات 

اخیر یونان با صندوق بین المللی پول و بانک 

جهانی، یعنی دو بازوي اصلی اجرایی امپریالیزم 
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جهانی، کاهش هاي بیشتري در هزینه هاي 

از » اتحادیۀ اروپا«مطالعات . عمومی صورت بگیرد

دگی در یونان، نشان دهندة درآمد و شرایط زن

درصدي شمار افرادي است که اعالم  15افزایش 

کرده اند با وجود احساس ضرورت، به ناچار از 

مراجعه به پزشک یا دندان پزشک خودداري 

این تصویري است که خود نهادها و . خواهند کرد

مراکز وابسته به سرمایه داري، از اوضاع یونان به 

  .دست می دهند

ا یک پرسش به وجود می آید، و آن این در این ج

که وجود یک چنین حجم عظیمی از فالکت، آن 

هم در کشوري که جنبش هاي اجتماعی و چپ 

آن از سابقۀ تاریخی قابل توجهی برخوردارند، در 

کشوري که طی همین سال هاي گذشته و به 

دنبال برنامه هاي ریاضت اقتصادي بارها و بارها 

لیونی بوده است، چرا مانند شاهد تظاهرات چند می

دیگر موارد مشابه جرقه هاي یک انقالب 

  اجتماعی روشن نشده است؟

هیچ نظم «: مارکس زمانی به درستی گفته بود

اجتماعی تا پیش از آن که کلیۀ نیروهاي مولدة 

مورد نیازش رشد یافته باشند، مضمحل نمی شود، 

و مناسبات تولیدي برتر نوین هیچ گاه پیش از آن 

که شرایط مادي وجود آن در چارچوب جامعۀ 

قدیم به حد بلوغ نرسیده باشد، جانشین مناسبات 

  . »تولیدي قدیمی نمی گردد

انقالب، مدت هاست که در » شرط عینی«این 

سطح جهانی محقق شده، اما آن چه به تعویق 

 سوسیالیستی است» انقالب«افتاده، خود .  

فقط به بزرگ مناسبات سرمایه داري، به راستی نه 

ترین مانع پیش روي توسعه و انکشاف نیروهاي 

مولده تبدیل شده، بلکه با نابودي محیط زیست، با 

نابودي نیروي کار که دو رکن و پایۀ اصلی ایجاد 

تمامی ارزش هاي مادي هستند، این بار کل 

بشریت را به عقبگرد و پسرفت واداشته است، و به 

یا سوسیالیزم « راستی اکنون معناي عبارت عمیق

  .درك می شود» یا بربریت

وقتی سرمایه داري یک بازار جهانی و یک تقسیم 

کار جهانی را به وجود آورده و تضاد میان نیروهاي 

مولده و مناسبات مالکیت سرمایه داري را در 

سطح جهانی آشکار کرده، در این صورت اقتصاد 

جهانی را هم در مجموع براي دگرگونی 

هرچند که سرمایه (ماده کرده است سوسیالیستی آ

را به » رشد ناموزون و مرکب«داري جهانی، 

عنوان یک قانون مطلق به کشورهاي مختلف 

تحمیل نموده و در نتیجه کشورهاي مختلف، با 

آهنگ و سرعت هاي مختلفی این پروسه را طی 
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بنابراین دیگر نگاه به مسأله از این ). می کنند

و » آماده«ي سوسیالیزم زاویه که کدام کشورها برا

هستند، یعنی همان دسته » غیر آماده«کدام یک 

جان و تنگ نظرانۀ کمینترن استالینیستی بندي بی

که هنوز هم مبلغین و مروجین بی شرم خود را در 

گوشه و کنار جهان دارد، نه فقط کامالً نادرست و 

منتفی است، بلکه یک توهین بزرگ به طبقۀ 

پس پاسخ سؤال . ی شودکارگر جهانی محسوب م

  .این نیست

انقالب آماده است، تا آن جا که » شرایط عینی«

متأسفانه باید گفت از شدت پختگی و بلوغ، رو به 

» انقالب«اما این که چرا این . گندیدگی قرار دارد

به طور مداوم به تعویق می افتد و فرانمی رسد، 

را اثبات می » عامل ذهنی«بالفاصله غیاب یک 

آن هم نبود آگاهی انقالبی و رهبري  کند، و

  .انقالبی است

تاریخ به بهاي شکست هاي خونین بسیاري نشان 

، »بحران سرمایه داري«می دهد که دوره هاي 

آگاهی و به تنهایی براي ایجاد و حفظ 

دستاوردهاي انقالبی در جنبش کارگري کافی 

تعمیق بحران سرمایه داري در حوزه هاي  .نیستند

صادي، سیاسی و ایدئولوژیک، تنها می مختلف اقت

تواند به بلوغ شرایط عینی مبارزة انقالبی طبقۀ 

- در اهمیت این عامل کوچک  .کارگر یاري رساند

ترین تردیدي نیست، اما این موضوع به تنهایی 

جلو در مبارزة انقالبی کفایت براي جهش روبه

مبارزه علیه سرمایه داري تنها زمانی می . نمی کند

آمیز باشد که شرایط ذهنی انقالب د موفقیت توان

هم به موازات بلوغ شرایط عینی انقالب پیش 

در واکنش به یورش سیستماتیک سرمایه . برود

شامل کاهش (داري به ابتدایی حقوق طبقۀ کارگر 

دستمزدهاي واقعی، افزایش ساعات کار و مشاغل 

پاره وقت، افزایش سن بازنشستگی، کاهش هزینه 

ی، کاهش بودجۀ درمانی و آموزشی، هاي عموم

بیکارسازي وسیع، خصوصی سازي گسترده، حذف 

بیمه هاي تأمین اجتماعی و صدها مورد دیگري 

، به مبارزات )که می توان فهرست کرد

خودانگیخته و غیرسازمان یافتۀ کارگران می 

انجامد که همه روزه در مقابل خود، در خیابان ها 

شرایط ذهنی انقالب،  منتها پیشرفت در. می بینیم

نمی تواند نتیجه و محصول مستقیم و بالواسطۀ 

این طغیان ها و شورش هاي خودانگیخته در 

  . جنبش هاي توده اي باشد

دولت سرمایه داري و تمام ارگان هاي سرکوب و 

تبلیغات ایدئولوژیک آن، نه فقط با تزریق آگاهی 

وارونه و کاذب، این آگاهی ضد سرمایه داري را 

نثی می سازند، بلکه با سرکوب سازمان یافته و خ

سنگین، هر اعتراضی را در نطفه خفه می کنند و 
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توان مبارزات روزمره و پراکندة کارگران را تحلیل 

  .می برند

آغاز از سطح آگاهی فعلی ضد سرمایه داري و 

ارتقاي آن به آگاهی انقالبی، تبدیل مبارزات 

فتۀ طبقۀ کارگر، خودانگیخته به مبارزات سازمان یا

تنها می تواند محصول فعالیت سازمانی مصمم، 

جدي و بابرنامه در درون طبقۀ کارگر و بر پایۀ 

این همان ظرفی . بخش پیشتاز این طبقه باشد

یعنی  -است که براي انقالب سوسیالیستی

نخستین انقالبی در تاریخ بشر که تالش می کند 

ک برنامه جامعه را به شکل آگاهانه و مطابق با ی

الزم است؛ این دقیقاً همان ظرفی  - دگرگون کند

است که غیابش، امضاي سند شکست قطعی 

. طبقۀ کارگر است و انقالب را به تعویق می اندازد

واقعیات موجود نه فقط غیاب حزب پیشتاز و 

ضرورت آن را نشان می دهد، بلکه به خوبی اثبات 

می کند که احزاب موجود، هیچ یک مرتبط با 

در مورد یونان هم می توان (بقۀ کارگر نیستند ط

از : فهرستی بلندباال از احزاب چپ را مشاهده کرد

حزب «گرفته تا » کارگران یحزب انقالب«

» ائتالفی«هاي »جبهه«و انواع » کمونیست یونان

  ).»رادیکال«و » میانه رو«، »متحد«و 

از سوي دیگر، افزایش اعتراضات و خیزش هاي 

ح جهانی روحیۀ طبقاتی را در انفجاري در سط

چه از نقطه نظر بورژوازي و چه  -سطح جهانی

. دستخوش تغییراتی جدي کرده است - پرولتاریا

روشن است که این پروسۀ تاریخی، بورژوازي را از 

ترس انقالب کارگري، به سمت واکنش تمام و 

کمال کشانده و دقیقاً به همین دلیل است که در 

دلیل غیبت یک خط  بسیاري از کشورها به

رهبري انقالبی و رادیکال، در قالب حزب پیشتاز 

انقالبی متجلی می شود، در کمال تأسف فعالیت 

هاي فاشیستی، نژادپرستانه و گرایش هاي 

ارتجاعی و واپسگرا و به طور خالصه گردش به 

مثالً قتل مبارز (راست، رو به گسترش بوده است 

در » سپاولوس فیس«سالۀ ضد فاشیست،  34

میدان آمفیالی یونان به دست یک عضو نئو نازي 

، تنها یکی از موراد »طلوع طالیی«سازمان 

کوچک آن است که اثبات می کند هدف سازمان 

، به عنوان یک »طلوع طالیی«هایی نظیر 

گروهک بی رحم متشکل از جنایتکاران فاشیست 

در خدمت سرمایۀ کالن، نه فقط ارعاب، بلکه 

زیکی مبارزین جنبش کارگري و همچنین حذف فی

، در »بومی«به عالوه، سرمایه داري ). چپ است

شرایطی که نهایت بهره برداري را از نیروي کار 

طی سال هاي » غیر بومی«کارگران مهاجر 

از (گذشته کرده است، پیامدهاي بحران خودش را 

به گردن همین کارگران ) وسیع» بیکاري«جمله 
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شده اند، » بازار کار«وارد مهاجر یا پناهندگانی که 

می اندازد؛ به این ترتیب، شاهد برخوردهاي 

نژادپرستانه و کور در بین خود کارگرانی هستیم 

که در اصل متعلق به یک طبقۀ جهانی و حامل 

این در واقع نتیجۀ همان (منافع مشترکی هستند 

 ).کارکرد ایدئولوژي سرمایه داري است

در » شتاز انقالبیحزب پی«بنابراین امروز ضرورت 

تمامی کشورها در دستور روز قرار گرفته است، و 

این امر بدون اتکا به نیروهاي انقالبی بین المللی، 

، »بین الملل انقالبی«یعنی تدارك براي یک 

در واقع این ها دو وظیفۀ در هم . ناممکن است

تنیده اي هستند که به موازات هم و با اتکا به 

تقویت مارکسیزم . دیک دیگر باید پیش رون

انقالبی، یعنی تدارك براي حزب پیشتاز انقالبی 

به موازات یک بین الملل انقالبی، تنها راه حل 

برون رفت از بحران عمومی جنبش است، و هر 

فعالیتی که در راستا و در خدمت این هدف اصلی 

نباشد، بدون تعارف چیزي غیر از خرده کاري، 

یک جنبش، و  اتالف وقت و انرژي متعلق به

تکرار اشتباهاتی که اکنون پیامدهایش را می 

  .بینیم، نمی تواند باشد

در شرایط کنونی، ما شاهد صدور فراخوان هاي 

متعددي از سوي محافل و گروه هاي مختلف 

براي سازماندهی در مسیر این هدف بوده ایم، ولی 

وقتی بحث به نوعِ سازمان و سبک کار سازمانی 

د، آن گاه می بینیم که تمامی مورد نیاز می رس

این محافل و گروه ها کم و بیش به نوعی 

 .سردرگمی دچارند

از سوي دیگر، شمار کسانی که به شکلی کلّی بر 

-بین«دهی در سطح نیاز به مبارزه و سازمان

از سازمان ها و احزاب » گسست«و » المللی

موجود بی ربط به متن جنبش کارگري اشاره 

است، و این به تنهایی یک رشد  دارند، رو به رشد

اما هنوز . کیفی و عامل مثبت محسوب می شود

اند کسانی که براي رفع این نیاز، به بسیار اندك

چه «این سؤال هاي مشخصی پاسخ می دهند که 

بنابراین موضوع تدارك . »چگونه«و » باید کرد

براي بین الملل کارگري از سوي بسیاري از 

ي نامعلوم، که عمالً نیروهاي چپ به آینده ا

ندارد، موکول » هیچ وقت«و » هرگز«معنایی جز 

می شود و در بهترین حالت، در سطح ادعا باقی 

  . می ماند

احیاي «یکی از ارکان مهم پروژة بین المللی 

، ادامۀ تالش هاي گذشته براي »مارکسیستی

ایجاد اتحاد اصولی میان گرایش هاي مارکسیستی 

ن بر حول موازین و مؤلفه انقالبی در سطح جها

هاي سوسیالیزم علمی مارکس، ضمن اتحاد عمل 

امید . گسترده و ویژه با سایر نیروهاي چپ، است
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است بتوانیم با نیروهاي مارکسیستی که مشکالت 

کنونی پیش روي جنبش چپ و کارگري را به دور 

از برخوردهاي مغرضانه و ایدئولوژیک می بینند، و 

رت مسأله، حقیقتاً راه به جاي پاك کردن صو

برون رفت از آن ها را جستجو می کنند، در بحث 

ها و همین طور فعالیت هاي نظري و عملی 

 .)2(شریک باشیم » احیاي مارکسیستی«

  1392آذر  6
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