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سیپراس و اخراج منتقدین توافق از 

 کابینه

 

 الکس النتیه

 برگردان: آرام نوبخت

جمعه شب گذشته، نخست وزیر یونان، الکسیس 

سیپراس، تجدیدساختار کابینه را اعالم کرد و به 

دنبال آن اخراج منتقدین بستۀ ریاضتی جدید و 

ویرانگر اتحادیۀ اروپا که سیرایزا ضمن مذاکرۀ 

مه با اتحادیۀ اروپا بر سر دریافت سومین تفاهمنا

بستۀ نجات مالی به دولت یونان مشغول اعمال آن 

 است، آغاز گردید.

این تجدیدساختار کابینه پس از آن آغاز شد که روز 

نمایندۀ سیریزا، ازجمله  14۱نفر از  32پنج شنبه، 

در این حزب، علیه بستۀ « پالتفرم چپ»جناح 

مان یونان رأی دادند. ریاضتی اتحادیۀ اروپا در پارل

 کابینۀ جدید قرار است ظهر امروز ادای سوگند کند.

مقام وزارت منتقل شد. یک  ۱طی این تغییر کابینه، 

وزیر و سه نمایندۀ وزیر از مناصب خود عزل شدند. 

از جمله وزیر انرژی، پانایوتیس الفازانیس، یکی از 

، ؛ نمایندۀ وزیر کار«پالتفرم چپ»اعضای برجستۀ 

میتریس استراتولیس؛ و نمایندۀ وزیر دفاع، دی

که همگی علیه بستۀ  -کوستاس آیسیکوس

میلیارد یورویی در پارلمان رأی داده  13ریاضتی 

 بودند.

وزیر کار کنونی، پانوس اسکورلتیس، از متحدین 

نزدیک سیپراس، جای الفازانیس را در وزارات 

 انرژی گرفته و در همین جا است که بنا به دستورات

اتحادیۀ اروپا بر خصوصی سازی آب و برق و سایر 

دارایی های دولتی یونانی نظارت خواهد داشت. 

استراتولیس نیز جای خود رابه  پاولوس چایکالیس، 

 گرای سیریزا یعنیبازگیر کمدی از شریک راست

 ، داد.«یونانی های مستقل»

معاون اسبق وزیر مالیه، نادیا واالوانی، که درست 

ی چهارشنبه استعفا داد، جای خود را به پیش از رأ

ان اتحادیۀ بازرس»تریفون الکسیادیس، سرپرست 

 داد.« مالیاتی پیرائوس و آتن
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سیپراس این جابجایی ها را در داخل ائتالف کنونی 

سیریزا و یونانی های مستقل انجام داد، تا به این 

ترتیب جلوی این گمانه زنی ها را بگیرد که او قصد 

ل مث -ی احزاب اپوزیسیون حامی ریاضتدارد اعضا

 و حزب سوسیال« تو پوتامی»و « دمکراسی نوین»

 را به درون کابینه بیاورد. -«پاسوک»دمکرات 

با این وجود، سیپراس عمالً در رأس یک حکومت 

قرار دارد و با نقض مستقیم رأی « وحدت ملی»

ژوئیه، مشغول گروه  5در رفراندوم روز « نه»قاطع 

سیریزا با احزابی است که همگی متعهد  بندی مجدد

به اعمال ریاضت بیش تر هستند. سیپراس با از 

، «پالتفرم چپ»دست دادن حمایت نمایندگان 

وادار شد که برای تصویب بستۀ ریاضتی جدید در 

روز چهارشنبه، روی احزاب حامی ریاضت در 

 اپوزیسیون خود اتکا کند.

متی عالتجدیدساختار کابینه به دست سیپراس، 

است که نشان می دهد او هیچ گونه انتقاد به 

سیاست هایی ارتجاعی را که سیریزا حول آن ها به 

توافق با اتحادیۀ اروپا و برلین دست یافته، تحمل 

نخواهد کرد. این اقدامات بالفاصله پس از رأی 

دیروز پارلمان آلمان به پذیرش بستۀ ریاضتی جدید 

ات آلمان بیش ترین اتحادیۀ اروپا سر رسید. مقام

نقش را در تهیۀ این بسته داشته اند که شامل 

کاهش عمیق صندوق های بازنشستگی، 

دستمزدهای بخش عمومی و سوبسیدهای سوخت 

و همین طور دیکته کردن یک برنامۀ خصوصی 

 سازی گسترده می شود.

با این توافق، یک خصلت « پالتفرم چپ»مخالفت 

ای این جناح ماه ها ریاکارانه و نمایشی داشت. اعض

پس از آن که روشن شد سیریزا مشغول زیر پا 

گذاشتن وعدۀ خود مبنی بر پایان تفاهمنامۀ 

ریاضتی اتحادیۀ اروپا است )وعده ای که اصوالً 

چنان سیریزا را در ماه ژانویه به قدرت رساند(، هم

در درون حکومت باقی ماندند. انتقادات آن ها 

ریزا مالیته به تصمیم سیچیزی بیش از انتقادات فر

برای ادامۀ تفاهمنامۀ اتحادیۀ اروپا در ماه فوریه و 

تاراج کردن میلیاردها یورو از دانشگاه ها و حکومت 

های محلی برای تسویۀ بدهی به اعتباردهندگان در 

بهار امسال و اجرای بستۀ ریاضتی ویرانگر در ماه 

 جاری پس از اتمام منابع پولی، نبود. 

ال پس از خیانت بی پروا و تاریخی سیریزا با این ح

در رفراندوم یونان، سیپراس به وضوح « نه»به رأی 

نگران این بود که شاید حتی همین مخالفت نمادین 

با هدف بزک کردن تسلیم خفت بار سیریزا، 

 حکومت او را بی ثبات کند.

روز چهارشنبه، پس از استعفای واالوانی، تقریباً 

و کمیتۀ مرکزی سیریزا، با عض 2۰1نفر از  1۰۱

امضای یک بیانیۀ مشترک اعالم داشتند که توافق 



۱ 

ینیۀ است. ب« کودتا»سیپراس با اتحادیۀ اروپا یک 

توافق با نهادها، که نتیجۀ »آن ها اعالم می داشت: 

خطر خفگی مالی فوری بود، یک تفاهمنامۀ جدید 

است با پیامدهای غیرقابل تحمل و تحقیرآمیز این 

 «.که برای کشور و مردم ما فاجعه بار استاهمال 

منتها این بیانیه مسیر پیش روی حکومت سیریزا 

برای اجرای ریاضت را تهدید نمی کرد، چرا که 

تعداد اندکی از اعضای کمیتۀ مرکزی که این بیانیه 

را امضا کرده بودند، اعضای پارلمان بودند. با این 

جای  حال سیپراس در تالش است که آن ها را سر

خود بنشاند، دست کم تا زمانی که مذاکرات بر سر 

 تفاهمنامۀ جدید در جریان است.

در همان حال که سیپراس انتخابات فوری و پیش 

از موعد تا قبل از حصول توافق با اتحادیۀ اروپا را 

منتفی کرده است، وزیر داخله، نیکوس ووتسیس 

ا ر اعالم کرده که سیریزا احتماالً انتخاباتی جدیدی

 در ماه سپتامبر یا اکتبر فرامی خواند.

 

 2۰15ژوئیۀ  1۱

http://www.wsws.org/en/articles/2015/07/18/

gree-j18.html 

 

 

پذیرش برنامۀ ریاضتی دیکته شدۀ 

 اتحادیۀ اروپا از سوی پارلمان یونان

 

 س مارسدنکری

 برگردان: آرام نوبخت

الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان و رهبر 

سیریزا، توانست اوایل روز پنج شنبه حمایت پارلمان 

یونان را برای برنامۀ ریاضتی بی رحمانه ای که 

اواخر هفتۀ گذشته با مقامات منطقۀ یورو توافق 

 نموده بود، به دست آورد.

 دی وجود نداشت.در تصویب این برنامه هرگز تردی

رأی موافق در برابر  22۱این برنامه با اکثریت قاطع 

رأی ممتنع قانونی شد. سه  ۱رأی مخالف و  ۱4

دمکراسی »حزبِ آشکارا حامی ریاضت، یعنی 

http://www.wsws.org/en/articles/2015/07/18/gree-j18.html
http://www.wsws.org/en/articles/2015/07/18/gree-j18.html
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، از الیحۀ «تو پوتامی»و « پاسوک»، «نوین

شامل « نه»حکومت سیریزا حمایت کردند. رأی 

 «یونانحزب کمونیست »نمایندگان پارلمان از 

(KKE و حزب فاشیستی )«ن ، و همی«طلوع طالیی

 نمایندۀ سیریزا در پارلمان می شد. 32طور 

در بیرون از پارلمان، خشم روز افزونی نسبت به 

توافق خیانت آمیز سیپراس وجود داشت. صبح روز 

چهارشنبه اتحادیۀ کارکنان بخش عمومی 

ADEDY  دست به اعتصابی چهار ساعته زد. عصر

وز، اعتراضات متعددی در آتن و تسالونیکی همان ر

به  PAMEبرگزار گردید. فدراسیون اتحادیه های 

عنوان شاخۀ وابسته به حزب کمونیست یونان 

اعتراض نسبتاً وسیعی را در میانۀ بحث های 

پارلمانی آغاز کرد. به عالوه فعالین سازمان 

« همکاری چپ ضدّ سرمایه داری برای سرنگونی»

(Antarsyaو )  آنارشیست ها نیز در سازماندهی

 تظاهرکنندگان نقش داشتند.

حکومت دست به اعزام پلیس ضدّ شورش زد که 

در مواجهه با پرتاب کوکتل مولوتف از سوی 

تظاهرکنندگان، از گاز اشک آور استفاده نمود. از 

جمله کسانی که مورد حملۀ پلیس قرار گرفتند، 

 بودند. شماری از اعضای سازمان جوانان سیریزا

اما در داخل ساختمان پارلمان، سیپراس توانست 

آرای شرکای ائتالفی راست گرای خود، یعنی 

(، و سه حزب حامی Anel« )یونانی های مستقل»

ریاضت اقتصادی را به دست آورد. حکومت ائتالفی 

سیریزا، کارگران و جوانان یونان را به تحمّل فالکت 

 ه شکنجهتر محکوم کرده است، تا جایی کبیش

گران یونان در برلین از این صحبت می کنند که 

سیاست های ریاضتی مورد درخواست خود را با 

 ترکیب کنند.« کمک بشردوستانه»

ه سیریزا دوخته شد« پالتفرم چپ»تمام چشم ها به 

بود تا ببینند که آیا ریزش های درون حزبی آن قدر 

و  اگسترده خواهد بود که سیپراس را وادار به استعف

انتخابات جدید کند یا خیر. اوایل همان روز برخی 

گزارش ها حاکی از تماس تلفنی سیپراس به رئیس 

جمهور پروکوپیس پاولوپولوس بود، آن هم در 

نمایندۀ  4۰بحبوحۀ این گمانه زنی ها که اعتراض 

پارلمان، به عنوان رأی عدم اعتماد به حکومت تلقی 

 خواهد شد.

 ود در پارلمان گفت که رأیسیپراس به نمایندگان خ

مخالف با توافق، به معنای یک کودتا از سوی 

نیروهای راست خواهد بود و با این گفته قصد داشت 

رفاً کنونی، ص« ضدّ ریاضت»اثبات کند که حکومت 

محسوب می شود. « وقت تنفس برای چپ»یک 

نیکوس فیلیس، سخنگوی سیریزا نیز با حمایت از 

ومت سیریزا سقوط کند، شما اگر حک»او هشدار داد: 
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به شویبله )وزیر مالیۀ آلمان( و محافل محافظه کار 

 «.اروپا خدمت کرده اید

بالهت و ریاکاری این بیانیه ها حیرت انگیز است. 

« چپ»و « ضدّ ریاضت»حکومت به اصطالح 

سیریزا که بر مبنای وعدۀ پایان دادن ریاضت 

ق وانتخاب شد، خود مشغول حمله به مشاغل، صند

های بازنشستگی و استاندارد زندگی کارگران یونان 

است، آن هم حمالتی که به مراتب فراتر از حمالت 

حکومت های قبلی می رود. به عالوه سیریزا عمالً 

ن اتحادیۀ اروپا، صندوق بی -«تروئیکا»دیکتاتوری 

را کامل تر و  -المللی پول، و بانک مرکزی اروپا

عدۀ پایان دادنش را همه جانبه تر از رژیمی که و

داده بود، پذیرفته است. در حال حاضر آن ها 

میلیارد یورو دارایی عمومی را به  5۰پذیرفته اند که 

یک تراست تحت کنترل آلمان منتقل کنند، و این 

تراست دارایی های مذکور را به سفته بازان 

خصوصی بفروشد و از بخش عمدۀ عواید حاصل از 

اعتباردهندگان یونان آن برای تسویۀ بدهی به 

 استفاده کند.

رأی »درخواست فیلیس از نمایندگان مجلس برای 

، از سوی پانوس «دادن برخالف وجدان خود

کامنوس، رهبر یونانی های مستقل هم بازتاب 

ما باید برخالف وجدان »یافت که اعالم داشت: 

 «.خود رأی دهیم و از توافق حمایت کنیم

ه ریادهای نارضایتی بتا پیش از نشست پارلمان، ف

روشنی به گوش می رسید. سخنگوی پارلمان، زوی 

کونستانتوپولوس که جمعۀ گذشته علیه حکومت 

رأی داده بود، بنا به درخواست سیپراس از سمت 

خود عزل شد. معاون وزیر مالیه، نادیا واالوانی، با 

گفتن این که برای او باقی ماندن در حکومتی 

مهیدات ریاضتی بی رحمانه متعهد به اعمال چنین ت

است، از منصب خود در کابینه « ناممکن»ای 

استعفا داد. دبیر کل وزارت مالیه، مانوس 

مانوساکیس نیز سمت خود را ترک گفت. اکثریت 

عضو،  2۰1نفر از  1۰۱کمیتۀ مرکزی سیریزا، یعنی 

 نمایندۀ پارلمان، علیه توافق رأی دادند. 15از جمله 

توانست حمایت اکثریت حزب  با این وجود سیپراس

دیگران هم تنها یک « نه»را به دست آورد. رأی 

تالش دیررس برای حفظ آبروی حزب از طریق 

دست زدن به یک اعتراض نمایشی بود. مصداق 

ا که تا ر« پالتفرم چپ»بزدلی و بی پرنسیپ بودن 

به آخرین نفس از سیپراس حمایت کرد، می توان 

 س الفازانیس سراغ گرفتدر وزیر انرژی، پاناگیوتی

که گفت علیه توافق رأی می دهد، منتها خواهان 

 پایین کشیدن حکومت از قدرت نیست.

با وجود تمامی این زحمات، احتمالِ عزل سیپراس 

می رود، آن هم هم به عنوان بخشی از فرایند 

تجدیدساختار کابینه به منظور حذف و تسویۀ حتی 
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نه از اشتن کابیبزدل ترین منتقدین و در عوض انب

کسانی که آمادۀ پذیرش هر نوع سیاست ریاضتی 

درخواستی اتحادیۀ اروپا هستند. چهار وزیری که 

علیه شروط بستۀ مالی اخیر سخن گفته نیز تقریباً 

 به طور قطع از کار برکنار می شوند.

حتی با تجدیدساختار کابینه هم موقعیت و جایگاه 

د ماند. چنان متزلزل باقی خواهسیپراس هم

-حکومت با انتخابات جدید در اوایل پاییز نیز هم

وعده  «دمکراسی نوین»چنان می تواند سقوط کند. 

داد که تا زمان تصویب تمهیدات بستۀ مالی و 

قانونی شدن آن از حکومت حمایت کند. رهبر 

نمایندۀ  17، ساورس تئودوراکیس که «پوتامی»

رد که پارلمان را تحت کنترل خود دارد، اعالم ک

حزب او به حکومت ائتالفی با سیریزا نخواهد 

 پیوست.

تا جایی که به فرو رفتن یونان در این جهنم مالی 

مربوط می شود، تصویب این توافق هیچ چیزی را 

 تغییر نمی دهد. 

در گزارش صندوق بین المللی پول رک و راست 

بدهی عمومی یونان غیرقابل »گفته شده بود: 

ازهای مالی این کشور تا پایان تحمل شده است... نی

میلیارد یورو تخمین  ۱5، در حال حاضر 2۰1۱سال 

زده می شود، و انتظار می رود که طی دو سال آتی، 

درصد تولید ناخالص  2۰۰سطح بدهی مذکور به 

داخلی سر بکشد، مشروط به آن که توافقی اولیه بر 

سر برنامه حاصل شود.  بدهی یونان اکنون تنها به 

 -اعمال تمهیداتی در جهت تخفیف بدهی واسطۀ

که به مراتب فراتر از آن چه اروپا تاکنون درنظر 

 .«می تواند قابل تحمل شود -داشته است، می رود

آلمان با نوع کمکی که صندوق بین المللی پول 

پیشنهاد می کند توافق نخواهد کرد؛ در عنوض این 

ز نهاد به سهم خود درخواست دارد که منابع الزم ا

 سوی اتحادیۀ اروپا عرضه شود.

، وزیر خزانه داری امریکا، دیروز برای «جک لو»

گفتگو با ماریو دراگی، سرپرست بانک مرکزی اروپا، 

به اروپا پرواز کرد. او امروز با وزیر مالیۀ آلمان، 

ولفگانگ شویبله دیدار دارد. اما آلمان به کرّات 

 درخواست های واشنگتن برای کاهش ارزش بدهی

 را رد کرده است.

 2۰15ژوئیۀ  1۱

http://www.wsws.org/en/articles/2015/07/16/

gree-j16.html 
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 خیانت سیریزا:  هایپیامد

 اشغال تا شرایط تسلیم شرایط از 

 

 بری گری

 برگردان: باران راد

ول به ط شب یکشنبه که تا ینشستبه دنبال 

 جدیدی های اولتیماتم یورو منطقه سران انجامید،

ا از ر این کشور عمالً کهاعالم داشتند  یونان به را

 انکب اقتصادی مستعمرۀ به محروم و ،ملی حاکمیت

 .بدل خواهد کرد آلمانی های

بیش از هر کسی به طور خصمانه  آلمان حکومت

 با تصویب یونان پارلمان اصرار داشت که یا ای

 از مجموعه ای شب تا چهارشنبه رشته قوانینی

از  یونان یا و ،کنداعمال را  فرسا طاقت اقدامات

 زیاد احتمال به پول واحد اروپا اخراج شود. این

 .یونان را در پی می آورد اقتصاد فوری فروپاشی

از  تییورو ، فهرس منطقۀ مقامات بیانیۀ نویس پیش

 دیدمالی ج نجات بستۀبرای  مذاکرات شروع شرایط

تحقق : موارد زیر می شد که شاملرا در برداشت 

ر ها د اتوماتیک هزینه کاهش و مازاد باالتر بودجه

 شدیدتر ورده نشدن این هدف؛ کاهشصورت برآ

 زوده؛بر ارزش اف افزایش مالیات بازنشستگی؛ حقوق

 عمومی؛ نهادهای تر گسترده خصوصی سازی

های اخراج  برابر در اظتراه حف زدودن هرگونه

 و جمعی زنی چانه در محدودیت اعمال ؛گسترده

ار از زمان روی کقوانینی که  لغو کلیۀ اعتصاب؛ حق

ا افق بدر تو» مدن سیریزا به تصویب رسیده وآ

 صندوق و اروپا مرکزی بانک اروپا، اتحادیۀ] نهادها

رنامه ب تعهدات خالف بر و نیست[ پول المللی بین

 «.است

 تحکوم برای نشست این در دیگری که ایتقاض

 میلیارد 5۰ تخصیص ،مورد بحث قرار گرفت یونان

 صندوقی تحتعمومی یونان به  های از دارایییورو 

بود تا برای  خارج از کشور شرکتی در کنترل

 این .به کار گرفته شود کشور این بدهی بازپرداخت

 نازماس از یونان وامی است که یا برابر تقریباً رقم

 European Stability)) «اروپا ثبات مکانیزم»

Mechanism درخواست کرده است. 



11 

ته، بس درهای پشت نشستِ از این ها رسانه گزارش

 وزیر نخست سیپراس الکسیس که به تحقیری از

 روا داشته شد و خواسته ای که یونان را به یونان

ی تقلیل م سوم جهان مستعمرات از یکی وضعیت

 با این تیتر گزارش بلومبرگ. شتپرده بردا داد،

سیپراس را  کامل تسلیم اروپا اتحادیۀ» منتشر شد

 عنوان با ای مقاله در گاردین،«. خواستار شد

 یازا در مالی حاکمیت به تسلیم: یونان بحران»

 یکبه  ،«خطاب به سیپراس مرکل مالی، کمک

 با برخورد اشاره کرد که اروپا اتحادیۀ ارشد مقام

« خفگی مصنوعی ذهن»کنجۀ ش را سیپراس

 .ه بودخواند

 برای پاارو اتحادیۀ شرایط ،گاردین در تفسیری دیگر

 را مالی جدید نجات بستۀ سر رب مذاکرات آغاز

 «بمانید یا بروید تصمیم با شماست» مصداق

کمک  ۀبست ی را که ضمیمۀشرایط نویسنده .دانست

 .خواند «دشوار از فراتر»یونان است  مالی

 یونان با ،اروپا اتحادیۀ بزرگ های رتقد و آلمان

. ندرفتار می کن تحت اشغال و تسخیرکشوری  چون

 کنترل را مصادره کرده اند و کشور ثروت  ها آن

 و اقتصادی سیاست های خود را بر ماننددیکتاتور

 ینآهنیضمانت های . اجتماعی آن تحمیل می کنند

 وقکاهش حق سازی، بیکار می طلبند که به معنای

 همگی که است اجتماعی خدمات و نشستگیباز

ه را ب کارگر طبقۀ زندگی استانداردهای تاکنون

را  کشور درمانی نظام خدمات داده و کاهش نصف

 قابل ی شانو هیچ پایانی برا اند از هم پاشانده

 تصور نیست. 

سیاست ها بر  این رنجی که و درد سطح تعیین

 این به. دشوار است ،مردم تحمیل خواهد کرد

 .مرگ گسترده خواهد بود و بیماری ، فقر معنای

 لحص زمان تحمیل شرایطی در آزمایشگاه به یونان

 .دتحمیل می ش جنگ مبدل شده که پیش از این با

مقدمه ای  درس عبرت و یونان که است این هدف

 اروپا سرسرا کارگر طبقۀ بر مشابه شرایط تحمیل بر

 آلمان تیامپریالیس قدرت ،حمله سرکردۀ این. باشد

 و که سه ربع قرن پیش به یونان حمله کرد است

 .قتل رساندبه  را آن شهروندان از نفر هزار صدها

چیده خود را پی این بود که تسلیم واکنش سیپراس

 دست رهبرانه ب حتی هنگامی که علناً. سازد

توافقی »برای  پوستش کنده شد،  اروپا ۀاتحادی

 ،وا دارایی یروز و سیپراسالتماس کرد.  «صادقانه

 موافقت ها گزارش به بنا ،ساکاالتوساوکلیدس 

 فهرست جدید اتحادیۀبرای پیاده سازی که  کردند

ب ش تا پایان چهارشنبه اروپا، بر تصویب قوانینی

 نهایت تالش خود را بکنند.
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خیانت  سیاه ترین زمرۀ تسلیم تحقیرآمیز سیریزا در

 فقط. جای می گیرد تاریخ در کارگرطبقۀ ها به 

 یک در یونانی، دهندگان یرأ قبل از آن، روز هشت

 سیپراس برگزار شد، که به خواست پرسی همه

 در را اروپا اتحادیۀ جدید ریاضتی قاطعانه اقدامات

را  مردمی ارادۀ این فوراً سیپراس کابینۀ کردند.

ه بپیشنهادی  ارائۀبا  بعد روز چهار نادیده گرفت و

 به)مات اجتماعی کاهش خد رحمانه تربی مراتب

 ۱ را جایگزین کاهش( یورو میلیارد13  میزان

ونان ی توده های تر از سویپیش میلیاردی کرد که

 .رد گردیده بود

کاهش  تحمیل با حکومت یونان حاضر حال در

به  وتو قدرت فویضت و تر هزینه ها عمیق

 تحکوم سیاست ها بر بانک و امپریالیسم آلمان

 ارکتد حال در ،اقتصاد برعملی آن  کنترل و یونان

 .بیشتری است پیشروی های برای

 ونانی بورژوازی طبقاتی منافع سیپراس را اقدامات

هدایت می کند که  متوسط طبقه ممتاز های الیه و

 رأی ها، آن برای. است ها آن نمایندۀسیریزا 

ن است که آ معنای به رفراندوم در «نه» گستردۀ

 یسمامپریال برابر در تسلیم برای جایگزینی هیچ

 همه نتیجۀسیپراس  .ندارد وجود اروپا و آلمان

تاق مش نه و بینی می کرد  پیش نه که -را پرسی

ید دکارگر می  طبقۀ رادیکالیسم رشد نمود -آن بود

و  فقرا از تری وسیع های بسیج الیه که

 ن قرار دارد.آاستثمارشدگان در پس 

ندگی مایکه سیریزا ن اجتماعیآن دسته اقشار  برای

ی ا توده مستقل جنبش یک انداز چشم ،می کند

 تهدیدات خطرناک تر از بار هزاران کارگر طبقۀ

 .است اروپایی قدرت های دیگر و آلمان

 صادیاقت موقعیت را در یونان تنها نه سیریزا  خیانت

 بلکه ،فرو برد مانند و دهشتناک تری کابوس

 ؛فریدمیان طبقۀ کارگر آ در زیادی سردرگمی

طلوع »فاشیستی  حزب که تنها خطرناک ضعیتیو

مادگی ارتش برای آ را قدرتمند می سازد و «طالیی

 .ای احتمالی را تسهیل می کندکودت

 کی»: نوشت یکشنبه روز «ژورنال استریت وال»

 قاطع "نه" ها پس از خیابان در یونانیان پیش، هفته

در خیابان ها جشن  اروپا نجات مالی بستۀ به

 ردمم مملو از ها خیابان همان یکشنبه، زروگرفتند. 

سردرگمی بود که سعی می کردند بفهمند  و گیج

 حتی که تن می دهندچگونه اکنون به توافقی 

 «.از قبلی است تر سخت

: نوشت ساله 37 کارمند یک از نقل به روزنامه این

گیج شده ام  خودم من. دارند گیج می شوند مردم»

 "بله" معنای به واقع رد اما ،دادم "نه" یرأ .من..

 «شوخی بود؟ این ؛بود
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 از»که سیریزا  است شده گزارش حال، همین در

 از را خود پارلمانی اکثریت سیپراس و «پاشیده هم

را  مخالف نیروهای رود می انتظار. است داده دست

 حکومت برای مذاکراتی اخراج کند و خود حزب از

 هاحزابی آغاز کند ک را با جدید «ملی وحدت»

 انویۀژ در او ریاضت اقتصادی بودند و طرفدار آشکارا

 خاباتانت این که یا ؛ ون ها تکیه زدآگذشته بر جای 

 .مجدد برگزار شود

 ترکیبی از توهمات،سیریزا  های مجموع سیاست

بوده  سوء نیت و دغلکاری و کوچک مانورهای

جا  نآتا  اش مشاوران و استراتژی سیپراس. است

ا هر ب. بگیرند امتیاز اروپا حاکم بود که از طبقات

 بعق هر و کردنشینی  عقبسیریزا  ضربۀ آنان،

 به ویقتش را امپریالیستی های قدرت تنها نشینی

 .بیشتر کرد تقاضای

 زا حفاظت برای که اقدامات او ی سیپراسادعااین 

 ،ودهب سهمگین تربه مراتب ای  از فاجعه یونان مردم

 برای یونان که دممر نجات نه برای او. است دروغ

 چه خواسته نآ. یونانی مذاکره کرد بورژوازی نجات

 نجات برای یونان جامعه خودکشی کمابیش ،شد

 ردمهای م توده یونان با هزینه نخبگان مالی منافع

 .است یونان

ی م متفاوتی استراتژی یونان کارگر طبقۀ منافع

 بقۀط ها، بانک و اروپا اتحادیۀ شکست برای. طلبد

 الیسمامپری پنجم ستون برابر در باید یونان کارگر

 به ینا. بسیج شود یونان یعنی بورژوازی ،یونان در

 رمایهس دیگر نمایندگان از سیریزا و گسست معنی

ری به کارگ مستقل سیاسی جنبش رشد و در یونان

 برنامۀ یک اساس بر کارگرییک حکومت  سوی

 .ی استسوسیالیست

 یالملل بین صندوق ،اروپا اتحادیه با مذاکرات همۀ

 هیبد. شود متوقف باید اروپا مرکزی بانک و پول

 انکب های دارایی. باید زیر پا گذاشته شود یونان

 معهجا عناصر ثروتمندترین و بزرگ های شرکت ها،

 کارگر طبقۀ دموکراتیک کنترل تحت وتصرف  باید

 داده شود. قرار

 مستقیماً متحده ایاالت و اروپا از کارگران باید

 وزند برخی یونان کارگر طبقۀ از دفاع به خواست که

 .نددنبال کن شان حاکم طبقات علیه را خود مبارزات

ساخت  روشن آن وحشتناک عواقب و سیریزا خیانت

 ،گرکار طبقۀ برای بینانه واقع سیاست تنها که

 .است داری سرمایه نظام علیه انقالبی ۀمبارز

 2۰15 ژوئیۀ 13
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و وظایف کنونی « سیریزا»یونان: خیانت 

 مارکسیست های انقالبی

 

 آرام نوبخت

درست همان طور که از پیش انتظار می رفت و 

زا سیری نسبت به آن هشدار داده شده بود، حکومت

ترین اتالف با سرعت هرچه تمام و بدون کوچک

به سیاست های ریاضتی « نه»وقت، رأی قاطع 

 5درخواستی اتحادیۀ اروپا در رفراندوم روز یکشنبه 

زیر چون کاغذپاره ای بی ارزش را هم 2۰15ژوئیۀ 

کم می تواند آخرین توهمات ، و این دستپا گذاشت

 ز میان ببرد.باقی مانده به نقش این حزب را ا

تنها چهار روز پس از رأی اکثریت قاطع کارگران و 

« کاتروئی»جوانان یونان به نسخه های دیکته شدۀ 

)اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین 

، سیریزا طرحی پیشنهادی را برای المللی پول(

های اجتماعی، به  ههزینمیلیارد یورویی  13کاهش 

در اختیار وزرای مالی و منظور بررسی و تصویب 

 سران حکومت های اتحادیۀ اروپا قرار داد.

این طرح پیشنهادی که روز جمعه صبح به تأیید 

پارلمان یونان رسیده بود، به مراتب فراتر از بستۀ 

برای  2۰۰۱ریاضتی اتحادیۀ اروپا در اواخر سال 

 میلیاردی هزینه های اجتماعی می رود. ۱کاهش 

صفحه ای، حکومت  13دیِ طبق این طرح پیشنها

یونان حاضر است در ازای دریافت وامی به مبلغ 

میلیارد دالر( و اصالحاتی  5۱۳2میلیارد یورو ) 53۳5

بدهی برای جلوگیری از « تجدیدساختار»در 

ورشکستگی دولت و باقی ماندن در حوزۀ یورو، به 

اقداماتی دست بزند که نتیجۀ رأی رفراندوم کامالً 

 ن قرار داشت: در تقابل با آ

 ۱7به  ۱2افزایش تدریجی سن بازنشستگی از  -

، همراه با بکارگیری 2۰22سال، تکمیل آن تا سال 

هایی به منظور جلوگیری از «ضدّ انگیزه»

 بازنشستگی پیش از موعد

حذف تدریجی کمک هزینۀ همبستگی  -

(EKAS برای فقیرترین بازنشستگان تا اواخر )

 2۰1۱دسامبر 

 23بر ارزش افزوده با نرخ های وضع مالیات  -

درصد )شامل رستوران ها و سرویس های پذیرایی 

درصد )برای مواد غذایی اساسی،  13و تدارک غذا(، 
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 ۱انرژی، هتل ها و آب، به استثنای فاضالب(، و 

درصد )برای دارو، کتاب و تئاتر(. حذف تخفیف 

های تاکنونی برای جزایر یونان، با شروع از جزایری 

آمد باالتر که بیش از همه مقصد توریست ها با در

هستند. نرخ های جدید مالیات بر ارزش افزوده بر 

 د شدناجرایی خواه 2۰15هتل ها و جزایر، از اکتبر 

کاهش دستمزدهای بخش عمومی از طریق  -

همسان سازی سطوح دستمزد کارگران دولت، 

 تر به قوانین کارهمراه با حمالت بیش

خت برای کشاورزان، همراه کاهش سوبسید سو -

گیرانه تر قوانین مالیاتی برای با اعمال سخت

افزایش بار مالیاتی بر حِرَف و مشاغل خُرد، افراد 

 خوداشتغال، و صاحبان امالک.

اجرا و تکمیل خصوصی سازی های برنامه ریزی  -

، «پیرائوس»شده، از جمله فرودگاه ها و بنادر 

 «الینیکو»و « تسالونیکی»

 ه.و غیر

رهبر سیریزا و نخست وزیر  ،الکسیس سیپراس

کنونی یونان، با ریاکاری و وقاحت تمام و کمال 

سعی کرد تا خیانت مستقیم به ارادۀ مردم یونان را 

جا بزند. این همان شیادی « دمکراسی»پیروزی 

 سیریزا بود که از پیش به آن اشاره شد.« رفراندوم»

بار  ن خفتاین وضعیت رقت انگیز و به خاک افتاد

سیریزا در برابر خواسته های اتحادیۀ اروپا، نتیجۀ 

منطقی و اجتناب ناپذیر کل مسیری بود که این 

حزب از ابتدای قدرت گیری در ماه ژانویه طی کرده 

بود. سیریزا از همان آغاز، به دنبال هیچ چیزی به 

جز تعدیل و اصالح جزئی سیاست اتحادیۀ اروپا 

چ فاصله تعهد کرد که نه هینبود. به همین دلیل بال

 3۰۰جانبه ای برای فسخ بدهی گونه اقدام یک

میلیارد یورویی این کشور انجام دهد، و نه کنترل و 

تمهیداتی برای مهار فرار سرمایه از بانک های 

 . اعمال کند یونان

سیریزا به جای نگاه به اعتراضات توده ای علیه 

ک بان ریاضت اتحادیۀ اروپا، مشغول جلب رضایت

های بزرگ، نهادهای مالی و اعتباری و قدرت های 

 -از جمله حکومت اوباما در امریکا -امپریالیستی

بود؛ حکومت های سرمایه داری اتحادیۀ اروپا، و در 

رأس آن آلمان، درست به دلیل اطمینان خاطر از 

ترین خطر و احساس کم ماهیت رهبری سیریزا

 ور سیپراس، با تحقیری که درخممکن از سوی وی

 بود با او برخورد کردند.

 «سیریزا»پس از روی کار آمدن حکومت ائتالفی 

، و زمانی که اتحادیۀ اروپا «یونانی های مستقل»و 

 شرط هایمنابع مالی خود را تا زمان پذیرش پیش

از یونان دریغ « بستۀ نجات»آن برای اعطای 
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ط خطو»داشت، سیریزا با زیر پا گذاشتن آخرین 

ود تاراج میلیاردها یورو از ذخایر نقدی خ« قرمز

حکومت های محلی، بیمارستان ها، دانشگاه ها و 

صندوق های بازنشستگی را برای بازپرداخت وام ها 

به اعتباردهندگان بین المللی اش آغاز کرد )همان 

نهادهایی که سیریزا تنها برای حذف بار منفی آن 

زمانی که نام نهاده بود(. « شرکا»ها یا «نهاد»ها، 

همین منابع مالی نیز به معنای واقعی کلمه ته کشید 

و اتحادیۀ اروپا تهدید به قطع جریان اعتبار و اخراج 

یونان از منطقۀ یورو کرد، سیپراس از فرط 

ه زد تا این گون« رفراندوم»درماندگی دست به مانور 

 تسلیم و وادادگی سیاسی خود را توجیه کند. 

ت یونان پیرامون مواضع ضدّ و نقیض حکوم

رفراندوم، بازتاب شکاف های درون طبقۀ حاکم 

یونان و اختالفات میان قدرت های اصلی سرمایه 

داری اروپا بود. و سیپراس با توهمات یک 

سیاستمدار بورژوا، خواهان بهره برداری از چنین 

شکاف هایی، آن هم برای یافتن موضع بهتر و 

 ن به یک توافقباالتر در ادامۀ مذاکرات برای رسید

به همین دلیل بود که سیپراس  ریاضتی جدید بود.

در سخنرانی خود خطاب به میلیون ها نفر از مردمی 

روز یکشنبه رفراندوم که مشغول جشن پیروزی 

این اختیار، اختیار »اعالم کرد:  با صراحت بودند،

گسستن از اروپا نیست، بلکه اختیاری است که توان 

دست یافتن یه یک توافق  مذاکراتی ما را برای

، «دارتوافق پای»ترجمۀ این ، «پایدار تقویت می کند

ل قاب «تروئیکا»که برای  بود اعطای امتیازاتی

رح با ط« توافق پایدار»معنای این  پذیرش باشد.

 پیشنهادی ریاضتی کنونی سیریزا روشن شده است.

برخالف تحلیل های یک سره بی ربط به 

قاتی که توجیه خیانت موضوعات اخص مبارزۀ طب

های سیستماتیک سیریزا را در مقوالت اخالقی 

اشتباه »یا « نیت رهبران سیریزا»چون هم

جستجو می کند، کلّ رویکرد سیریزا با « تاکتیکی

 و فع طبقاتتمام زیگزاگ های آن انعکاسی از منا

 است که نمایندگی می کند. اقشاری

یژه و بخش های نیرومندی از الیگارشی یونان، به

تجار صاحب نفوذ در عرصۀ صنعت استراتژیک 

یونانی »کشتی رانی که پیوندهای نزدیکی با حزب 

قرار « آری»دارند، در پشت گزینۀ « های مستقل

داشتند. تا همین اآلن نیز حفظ دارایی این الیه، 

برخاسته از کودتای  «قانون اساسی»مدیون موادّ 

افیت از یونان بوده است که برای آن ها مع 1۱۱7

پرداخت مالیات بر درآمدی های خارجی را درنظر 

می گیرد و به این ترتیب نوعی مصونیت برای 

ثروت های هنگفت این میلیاردرهای کشتی رانی 

ایجاد می کند. اما طرح های اخیر اتحادیۀ اروپا، بر 

حذف برخوردهای خاص مالیاتی »عکس خواهان 

 باجرای یک چهارچو»و « با صنعت کشتی رانی
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بود،  «مالیات ستانی کارا برای کشتی رانی بازرگانی

و همین امر منافع این بخش را به خطر می انداخت. 

چرا که در صورت تحقق این خواسته، ثروت این 

باند حاکم بر صنعت کشتی رانی که هنوز کنترل 

ترین ناوگان تجاری جهان را در اختیار خود بزرگ

دترین فرد در دارد، ضربه می دید. دارایی ثروتمن

میلیارد دالر  2۳5میان آن ها، یعنی فیلیپ نیارکوس، 

برآورد شده است. ارزش ثروت چهار فرد متنفد 

میلیارد یورو می رسد. به همین  1دیگر، به بیش از 

ترتیب بخش هایی از اقشار مرفه طبقۀ متوسط که 

می دانستند گزینۀ خروج و بازگشت به واحد پول 

تواند ضمن کاهش  می« دراخما»ملی ضعیف 

ارزش پس اندازها، سبد سهام و دارایی های مالی 

و بانکی، مسیر سرمایه گذاری سهل در سایر 

کشورهای اتحادیه، خرید امالک، تحصیل بی 

دغدغۀ فرزندان در دانشگاه های خارج و غیره را 

« آری»مسدود یا دشوار کند، کارزار حمایت از رأی 

 را به دست گرفتند.

خش های دیگری از بورژوازی یونان و در مقابل، ب

اقشار باالیی طبقۀ متوسط نیز با این محاسبه که در 

صورت خروج احتمالی یونان و سقوط ارزش 

در برابر یورو و سایر ارزهای قوی، می « دراخما»

منابع مالی خود )به یورو( در خارج از  سپس توانند

کشور را برای خرید امالک، کارخانه، سرمایه 

و در یک کالم راه اندازی یک امپراتوری گذاری 

« نه»مالی به یونان سراریز کنند، به حمایت از رأی 

 .ندبرخاست

به عنوان مثال دیمیتریس سوکاالس، از نمایندگان 

سیریزا در پارلمان )با پس اندازی شخصی به ارزش 

(، ساکاالتوس، وزیر 2۰13میلیون یورو در سال  1

 5۰۰ارزش بیش از  مالیۀ جدید )با سبد سهامی به

هزار یورو(، وزیر اقتصاد گئورگیوس استاتاکیس )با 

جِی پی »هزار یورو سرمایه گذاری در بانک  42۱

، رهبر سابق سیریزا الکوس آالوانوس )با «(مورگن

زمین  11هزار یورو پس انداز، سبد سهام و  35۰

(، و وزیر مالیۀ سابق حکومت، یانیس یملک

یک  «نای استراتودا»واروفاکیس )که همسرش 

است(، اصوالً نه تمایلی به گسست از  ونرمیلی

اتحادیۀ اروپا دارند و نه مطلقاً هرگز لحظه ای چنین 

گزینه ای به ذهنشان خطور می کند؛ چرا که درست 

مانند باقی نخبگان حاکم یونان در صورت خروج 

یونان از منطقۀ یورو و کاهش شدید ارزش ارز ملی، 

ها با ضرر و مخاطراتی جدی رو  دارایی و ثروت آن

 به رو می شود.

اختالفات میان قدرت های امپریالیستی اتحادیۀ 

اروپا در ارتباط با گزینۀ خروج یونان نیز همگی حول 

منافع اقتصادی و سیاسی آن ها جریان دارد. 

مخالفین اصلی خروج یونان از منطقه، فرانسه، 

مان، ل آلایتالیا و اسپانیا هستند، و در نقطۀ مقاب
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گرای اروپای شرقی فنالند، هلند و رژیم های راست

یر اسلواکی و لیتوانی طالیه دار دفاع از این ظن

گزینه. به عنوان مثال در همان حال که ولفگانگ 

« ارتجدیدساخت»شویبله، وزیر مالیۀ آلمان، هرگونه 

قابل توجه در بدهی یونان را امکان ناپذیر دانسته و 

ونان را با تهدید به اخراج از در تالش است که ی

منطقۀ یورو به موقعیت یک شِبه مستعمره تقلیل 

دهد، سایر مقامات اروپا نشان می دهند که خواهان 

. با حکومت یونان هستند« توافق»رسیدن به نوعی 

به طوری که طبق گفته های اعضای سیریزا به 

روزنامۀ گاردین، مقامات وزارت مالیۀ فرانسه، با 

یۀ یونان آقای ساکالوتوس برای بازنویسی وزیر مال

بستۀ ریاضتی مورد پیشنهاد آتن همکاری کرده اند 

تا به این ترتیب آن را برای اتحادیۀ اروپا قابل 

پذیرش کنند. در عین حال نزاع میان امپریالیسم 

امریکا و آلمان بر سر این که چه کسی حرف آخر 

ی دیگر را در سیاست اروپا می زند، بیش از هر زمان

آشکار شده است. به عنوان نمونه روز چهارشنبۀ 

، علناً «جک لو»گذشته، وزیر خزانه داری امریکا، 

برای توافق حول ریاضت میان یونان و اتحادیۀ اروپا 

مداخله کرد و با اشاره به موضع آلمانی، از 

برخوردهایی که در حال ایجاد ریسک های 

له جم تری ازاقتصادی و سیاسی به مراتب بیش

دامن زدن به وحشت و اضطراب مالی در سرتاسر 

کشورهای جنوب اروپا و احتمال تجزیۀ یورو است، 

ابراز نگرانی کرد. منتها گذشته از ترس ایاالت 

اد صتیامدهای مالی خروج یونان برای اقمتحده از پ

خود، امپریالیسم امریکا از این جهت در مقابل 

در درون  موضع آلمان است که می خواهد یونان

چنان به حمایت از کارزار کنونی ناتو باقی بماند و هم

تهاجم و تهدید نظامی و اقتصادی علیه روسیه ادامه 

 دهد.

، سیریزا را درست مانند «نه»با این وجود رأی قاطع 

همتایان بین المللی آن بهت زده کرد، در این مقطع 

تنها دو بدیل وجود داشت: استفاده از این رأی به 

ان نقطۀ عزیمت برای بسیج اعتراضات گستردۀ عنو

مردمی علیه ریاضت و کانالیزه کردن آن علیه 

سرمایه داری داخلی و بین المللی، و یا تسلیم 

بار. همان طور که انتظار می رفت، سیریزا خفت

 گزینۀ دوم را انتخاب کرد.

سیریزا فوراً نشستی را با رهبران احزاب اصلی و 

عنی ی -قتصادی اتحادیۀ اروپامنفور مدافع ریاضت ا

 «تو پوتامی»و « دمکراسی نوین»، «پاسوک»

برگزار و بیانیۀ مشترکی را در حمایت از  -)رودخانه(

تر بر مبنای یک بستۀ ریاضتی گفتگوهای بیش

جدید صادر نمود؛ حرکتی که در واقع گامی به سوی 

« وحدت ملی»ایجاد نوعی حکومتِ به اصطالح 

ائتالف چپ »زا )یا . سیریمحسوب می شود
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هیچ مشکلی برای مشارکت با این «!( رادیکال

 احزاب در قدرت ندارد.

هراس سیریزا از تهدیدهای بانک ها و حکومت 

تر از وحشت آن از های اروپا، به مراتب کم

رادیکالیزه شدن طبقۀ کارگر یونان بوده و هست. 

ابقه سچرخش سیپراس به سوی بستۀ ریاضتی بی

، یک شکست جدی برای جنبش اتحادیۀ اروپا

کارگری است. چرا که نه فقط طبقۀ کارگر یونان را 

تحت انقیاد اتحادیۀ اروپا در می آورد، نه فقط 

مبارزات تاکنونی کارگران سایر کشورهای اروپا و 

جهان در حمایت از اعتراضات یونان را تضعیف می 

کند، بلکه چنین اقداماتی به عنوان سیاست های 

ی شود. این گونه است که هم باید درک م« چپ»

چرخش به راست در جامعه و تقویت گروه هایی 

ر را انتظا« طلوع طالیی»نظیر حزب فاشیستی 

داشت و هم تا سال ها باید تبعات منفی خیانت های 

را در درون طبقۀ کارگر جهان « چپ»سیریزا به نام 

خنثی کرد. درست به همین دلیل است که باید 

 ار سرمایۀ مالی جهانی دانست.سیریزا را ابز

رویدادهای یونان یک تجربۀ استراتژیک مهم برای 

طبقۀ کارگر یونان و جهان است. این رویدادها دقیقاً 

نقش مخرب رفرمیسم چپ و بازوهای اجرایی آن 

نظیر حزب سیریزا در سرتاسر جهان را به روشن 

 ترین شکل به معرض نمایش گذاشته است.

این رویدادها، ماهیت سرمایه  در واقعیت امر تمام

داری، طبقۀ حاکم، دولت سرمایه داری، سلطۀ 

سرمایۀ مالی در عصر کنونی و آشتی ناپذیر بودن 

کارگران و سرمایه داری را درست با  منافع طبقاتی

همان دقتی که مارکسیسم انقالبی همواره توضیح 

 داده است، آشکار می کند.

ونان شاهد بود طبقۀ کارگر جهان در نمونۀ زندۀ ی

در « چپ»که چگونه یک حزب رفرمیست 

کشمکش میان سرمایۀ اتحادیۀ اروپا و خشم 

 اجتماعی طبقۀ کارگر، به آغوش اولی پناه می برد.

تجربۀ یونان برای چندمین بار نشان می دهد که 

ترین رفرم هم مستلزم حتی تحقق کوچک

رویارویی مستقیم با سرمایه داری، چه در داخل و 

مقاومت در برابر ریاضت، مستلزم ر خارج است. چه د

اقدامات فوری علیه بورژوازی یونان و اتحادیۀ اروپا 

است: فسخ بدهی یونان، اعمال کنترل بر سرمایه، 

ملی سازی بانک ها و صنایع کلیدی تحت کنترل 

دمکراتیک کارگران، فراخوان به حمایت و 

همبستگی از سوی طبقۀ کارگر اروپا و جهان. 

-ست به دلیل خصلت طبقاتی و جهتریزا دسیر

 گیری خود تمایلی به این حوزه از اقدامات ندارد.

 چنیندر رفراندوم، مانع از « نه»کم رأی قاطع دست

می شود که طبقۀ کارگر تمایلی به مبارزه  هاییادعا

که بر مبنای  درصد از مردم یونان ۱1۳3ندارد )
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ماعی اه اجتاکثراً از پایگ ،آمارگیری های منتشر شده

طبقۀ کارگر و اقشار فقیرتر جمعیت هستند، با رأی 

پاسخ دادند. مطابق با داده های وزارت داخلۀ « نه»

منطقۀ اداری یونان  13در تمامی « نه»یونان، جبهۀ 

به پیروزی قطعی دست یافت. جوانان یونان، که 

نیمی از آن ها به دلیل سقوط اقتصاد به دنبال 

 وپا بیکار هستند، با نسبتسیاست های اتحادیۀ ار

را به صندوق ها ریختند(. در « نه»، رأی 1به  2

 ترین مانع در پیش روی طبقۀبرعکس بزرگ نتیجه

 کارگر یونان، غیاب رهبری انقالبی و نقش ارتجاعی

 سیریزا و شرکا بوده است. و بازدارندۀ

تروتسکی به خوبی نقش مدافعین احزابی نظیر 

 ود:سیریزا را تشریح کرده ب

ه ها را بخواهد شکستاین فلسفۀ ناتوان که می»

ای الزم در زنجیرِ تحوالت بیکران جا عنوان حلقه

خواهد به مسألۀ تواند و نمیبزند، به هیچ وجه نمی

ها، احزاب و عواملی کامالً مشخص مثل برنامه

دهندۀ شکست بودند هایی که سازمانشخصیت

قیقاً نقطۀ د ،گرایی و تسلیمبپردازد. فلسفۀ شکست

مقابل مارکسیسم به عنوان نظریۀ عمل انقالبی 

 (1۱4۰، «طبقه، حزب و رهبری« )».است

 در« پودموس»نظیر  -تمامی احزاب حامی سیریزا

ۀ جبه»و « حزب ضد سرمایه داری نوین»اسپانیا، 

سازمان »ژان لوک مالنشون در فرانسه، « چپ

« ب چپحز»در امریکا، « سوسیالیستی بین المللی

اگر به قدرت برسند مسیر  -در آلمان و غیره

 د کرد. نمتفاوتی را دنبال نخواه

بحران بدهی یونان و به طور کلی اروپا، تنها 

انعکاسی از بحران همه جانبۀ سرمایه داری در 

کلیت آن است، و به همین دلیل حلّ آن ناگزیر از 

مدار تعیین تکلیف نهایی با خود چهارچوب سرمایه 

اما این بحران، با بحران رهبری  د.داری می گذر

نمونۀ یونان و تالش های  نیز درهم آمیخته است.

 «سیریزا»ماهۀ جریان چپ رفرمیست  5بی حاصل 

گوشه ای از این بحران در چهارچوب  برای حلّ

م به سرمایه داری و آن هم از طریق مذاکره، توهّ

رهبران سرمایه داری جهانی و به زعم خود استفاده 

ف های موجود میان قدرت های از شکا

امپریالیستی، این گفته را اثبات می کند که در عصر 

روی ترین پیشاضمحالل امپریالیسم، کوچک

جنبش ناگزیر به درگیری مستقیم با سرمایه داری 

کم این است. دست و عبور از آن و امپریالیسم

حقیقت نیز برای چندمین بار آشکار می شود که 

-ایا موقعیت پیش ،برای انقالب شرایط عینی آماده

به خود و بدون برخورداری از یک ابزار  انقالبی، خود

رهبری کنندۀ طبقۀ کارگر به سوی تسخیر قدرت 

سیاسی، هرگز به انقالب منتهی نمی شود؛ ایجاد 

این خط رهبری انقالبی درست همان وظیفه ای 

است که دهه ها به تعویق افتاده، و از همین رو 
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 نشینی هایی در سطح جهانی عقبجنبش کارگر

 فراوانی را تجربه کرده است. 

 ،1۱17بنا بر تنها تجربۀ موفق انقالب سوسیالیستی 

تجربیات شکست های متوالی  ارزیابی بر مبنایو 

، انقالب ایتالیا در 23-1۱21انقالب های آلمان از 

، انقالب 3۰، انقالب اسپانیا در اواسط دهه 1۱21

این ارگان  ،ایران 57قالب بهمن و ان 1۱5۱کوبا در 

سازمانده چیزی جز حزب پیشتاز انقالبی نیست، و 

مشخصاً در غیاب همین عامل اساسی هر بار 

فرصت های انقالبی نابود می شود و در عوض 

مدتی به سرخوردگی و گردش به راست در جامعه 

در صورتی که طیف وسیعی از . کمک می کند

ۀ اساسی را که مارکسیست ها دقیقاً همین حوز

تعیین کنندۀ ماهیت یک نیروی مارکسیستی است، 

با فرار از سال ها است رها کرده و در عوض هر بار 

م یا به دنبال برپایی مدل های سوسیالیسلنینیسم، 

تخیلی در گوشه ای از نظام سرمایه داری جهانی 

روستای  ات کانتون کوبانی گرفته الگوی )از هستند

ف الدا در اسپانیا( ، و یا در صمارین« سوسیالیستی»

وضعیت کنونی یونان به  چون سیریزا.احزابی هم

-شکل زنده ای ضرورت یک حزب بلشویک

لنینیستی را نشان می دهد. در صورت وجود چنین 

تشکیالتی، به جای سرخوردگی حاصل از خیانت 

های مکرر سیریزا به طبقۀ کارگر، به راستی چرا 

بودیم که توازن قوا در نباید شاهد یک انقالب می 

 سطح اروپا به نفع طبقۀ کارگر را تغییر دهد؟

منتها انتقاد از وضع موجود، از جمله خیانت های 

حکومت سیریزا، چنان چه در حاشیۀ مبارزه و نه در 

متن آن باشد، کوچکترین تأثیری نخواهد داشت و 

در بهترین حالت از سطح تبلیغ و تهییج فراتر 

بارت دیگر اگر انتقاد منفعالنه و نخواهد رفت. به ع

خارج از متن مبارزه باشد، یک نیروی مارکسیست 

انقالبی به جای پیشروی، چه بسا منزوی و بی اثر 

بشود؛ در آن صورت تمام هشدارهای پیشین آن ها، 

 نادیده و حتی به تمسخر گرفته خواهد شد.

ورت ص« برنامه»هرگونه دخالتگری، بر مبنای یک 

ین برنامه، حساس ترین، فوری ترین و می گیرد و ا

شاید یکی از دشوارترین وظایف یک گرایش 

 مارکسیستی انقالبی محسوب می شود.

یک برنامۀ سوسیالیستی، بین سطح آگاهی نقداً 

موجود با آگاهی انقالبی پُل می زند، به همین دلیل 

به جای تطبیق دادن خود با ذهنیت عمومی 

 نیت را منطبق برکارگران، بالعکس این سطح ذه

شرایط و مطالبات و اهداف عینی می کند. این 

برنامه، یک مجموعۀ ثابت از مطالبات نیست که 

یک بار برای همیشه تدوین شده و به طور مکانیکی 

و کلیشه ای به تمامی شرایط فارغ از زمان، مکان 

و وضعیت تحمیل شود. برخی از مطالبات به گونه 
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یه داری از تحقق آن ای هستند که سرنگونی سرما

ها ساده تر خواهد بود! به همین دلیل است که 

چنین مطالباتی انتقالی خوانده می شود، چرا که 

ذهنیت کارگران را به سوی انقالب سوسیالیستی 

 منتقل می کند.

در شرایط کنونی، یک گرایش مارکسیستی انقالبی، 

می تواند بابرجسته کردن چند مطالبۀ محوری، این 

 به عهده گیرد: نقش را

فسخ یک جانبۀ تمامی بدهی های الف( 

 دولت یونان: 

بدهی دولتی عظیم و غیرقابل پرداخت یونان، در 

نقطۀ مقابل اساسی ترین حقوق اجتماعی طبقۀ 

کارگر است. این بدهی به غارتگران مالی 

 فرصتی برای باج گیری بخشیده، به این« تروئیکا»

 ع بازپرداخت بدهیترتیب آن ها در ازای تأمین مناب

ها، خواستار کاهش وحشیانه از هزینه های 

 7۱اجتماعی هستند. به گزارش روزنامۀ گاردین، 

میلیارد یورویی یونان، به  32۰درصد از بدهی 

است. حتی به گفتۀ مارتین ولف، از « تروئیکا»

رای گمفسرین و تحلیلگران اقتصادی روزنامۀ راست

رین تبانک ها مهم، به طور کلی «فایننشال تایمز»

نفعان این بستۀ نجات بوده اند، و نه برندگان و ذی

 2۰1۰یا مردم آن. طی سال های « اقتصاد یونان»

میلیارد یورویی  254، از بستۀ نجات مالی 2۰14تا 

میلیارد یورو،  27اعطایی تروئیکا، تنها رقم ناچیز 

نیازهای عملیاتی »درصد، به  11تر از یعنی کم

سرمایه داری بسیار  حکومتهم یک )آن « حکومت

فاسد، ضعیف، ناکارا و غیرمولد( اختصاص یافته 

است. باقی این مبالغ به بانک های بریتانیایی، 

آلمانی و هلندی منتقل شده اند. اکنون نیز مردم 

یونان هستند که باید بهای این وضعیت را با سقوط 

 4۰درصدی تولید ناخالص داخلی، سقوط  25

های واقعی و حقوق بازنشستگی، و درصدی درآمد

 درصدی بیکاری پرداخت کنند.  27نرخ 

 اعمال کنترل بر سرمایه: ب( 

سرمایه داران یونان و شرکت های فراملی فعال در 

این کشور، هم اکنون درحال خروج منابعی عظیم 

از یونان هستند. آن ها با تسریع خروج سرمایه، در 

خود در برابر  جستجوی حفاظت از ثروت و امتیازات

هرگونه ابتکار عملی هستند که به نفع طبقۀ کارگر 

 باشد. 

گوشه هایی از ابعاد و مقیاس این تاراج بالقوۀ مالی 

، مقاله «ولفگانگ مونشاو»را می توان در نظرات 

نویس موضوعات اقتصادی، که در وب سایت 

منتشر گردید، سراغ « اشپیگل»روزنامۀ آلمانی 

 گرفت.
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نی زمانی که بحران مالی یونان در ، یع2۰1۰سال 

حال رخ نشان دادن بود، حساب های سپردۀ نظام 

میلیارد یورو  3۰۰تر از بانکداری این کشور به کم

می رسید. طی پنج سال گذشته، این حساب ها به 

میلیارد یورو سقوط کرده اند. این  175پایین تر از 

کاهش، در دو مرحله صورت گرفت. ابتدا کاهشی 

میلیارد یورو بین سال های  1۰۰یزان بیش از به م

رخ داد؛ در آن زمان به نظر می  2۰12و  2۰1۰

رسید که یونان احتماالً مجبور به خروج از حوزۀ 

یورو می شود. سطح حساب های سپرده طی دو 

سال بعدی ثبات پیدا کرد، چرا که حکومت یونان 

ریان شد. ج« تروئیکا»وارد برنامۀ بستۀ نجات مالی 

یگر خروح حساب ها، در آغاز سال جاری و به د

دنبال انتخاب حکومت سیریزا شروع شد. طبق داده 

، عالوه بر پولی که بین سال «مونشاو»های آقای 

میلیارد  5۰خارج شد، بیش از  2۰15و  2۰1۰های 

یورو نیز پس از روی کار آمدن سیریزا در ماه ژانویه 

 از کشور به بیرون انتقال یافت.

قام که حساب های سپردۀ بانکی را پوشش این ار

می دهد، بی تردید تخمینی بسیار پایین از میزان 

خروج سرمایه است. شرکت های بزرگ و 

ابرثروتمندان، مکانیسم های بسیاری برای انتقال 

پول به آن سوی مرزهای ملی و رساندنشان به 

گاوصندوق های امن در بیرون از نظام بانکداری 

 رسمی دارند.

ن سرمایه، که چیزی نیست جز حاصل کار ای

کارگران یونان، باید با توسل به زور در درون یونان 

باقی نگاه داشته شود و برای تأمین حقوق اجتماعی 

ابتدایی جمعیت کشور نظیر اشتغال و خدمات 

اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. چنین نظارت 

 اهایی تنها زمانی می تواند اعمال شود که بانک ه

خود از سوی طبقۀ کارگر تحت نظارت باشند. 

اقدامات اخیر حکومت سیریزا برای اعمال کنترل بر 

سرمایه به شکل محدود نمودن میزان برداشت از 

تنها یورو،  ۱۰دستگاه های خودپرداز بانکی به تنها 

 است که بیش ترین فشارها را متوجهیک شیادی 

 می کند.های کارگری در یونان رخانوا

هنوز در یونان منابع مالی سرشاری برای  الوهبه ع

و آن سهمی است  سرمایه گذاری مولد موجود است

ها در اقتصاد سرمایه داری « بخش شرکت»که 

. شرکت های یونان از مجموع کلّ سودها دارد

یونانی اقدام به سرمایه گذاری نمی کنند، بلکه در 

در حال حاضر  عوض مشغول ذخیرۀ سرمایه هستند.

یا  «مازاد عملیاتی ناخالص»ن باالترین سهم یونا

نسبت به درآمد ملی در میان کل کشورهای  را سود

 «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی»عضو 

(OECDدارد ) ( ،طی آخرین داده های موجود

ه درصد می رسید 52۳4 به سهم سود در یونان،

. این رقم به طور قابل توجهی باالتر از (است
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است و  OECDکشورهای عضو  از بسیاری دیگر

 یونان درست از همین رو، سهم کار از درآمد ملی

را تشکیل می  OECDنیز پایین ترین رقم در 

از طرفی سهم سودهای سرمایه گذاری شده  دهد.

ایین بسیار پ« تشکیل سرمایۀ ناخالص ثابت»یا 

از یک سو « سود»است. این اختالف فاحش میان 

از سوی دیگر، « سودهای سرمایه گذاری شده»و 

ژه به وی -منابع بالاستفادۀ بخش شرکت ها همان

است که باید مورد بهره برداری  -ی یونانگارشالی

و این از طرق مختلفی مانند اعمال مالیات  قرار داد.

تصاعدی بر سود شرکت ها، ملی سازی، مصادره و 

نظایر آن ممکن است که همگی درجاتی از کنترل 

 بر سرمایه هستند.

ملی سازی بانک ها و صنایع کالن ج( 

 تحت کنترل دمکراتیک کارگری: 

بخش های کلیدی اقتصاد باید تابع نیازهای 

اجتماعی مردم شود. این بخش ها زمانی که تحت 

کنترل دمکراتیک کارگران در آیند، خواهند توانست 

منابع ضروری برای جلوگیری از کاهش مشاغل و 

 بر ارائه نمایند. حمالت اجتماعی اتحادیۀ اروپا را

اساس طرح های سیپراس، کنترل نظام بانکداری 

به دستان استورناراس، رئیس بانک مرکزی یونانی، 

« نجات»و افرادی از قماش او سپرده شده است. 

این نظام بانکداری نیز تنها به یُمن مبالغ سرسام 

آوری ممکن شد که دولت یونان در اختیار آن قرار 

از تولید ناخالص داخلی کشور  داد، مبالغی که حتی

نظام  ۀهم به مراتب فراتر می رفت. اما ادار

بانکداری هنوز در دستان همان افرادی است که 

پیش از روی کار آمدن سیریزا آن را کنترل می 

کردند. چهره هایی که امروز کنترل نظام بانکداری 

را به دست دارند، نه به مردم یونان، که تنها به بانک 

اروپا پاسخگو هستند. سیریزا نیز که تمام مرکزی 

تالش خود را برای جلب رضایت همین طرف 

م چنین نظام گندیده وکشمکش می کند، عمالً تدا

ملی »مطالبۀ  و سرشار از رسوایی را پذیرفت.

که در « کنترل کارگری»بدون قید « کردن

مانیفست انتخاباتی سیریزا نیز آمده بود، تنها یکی 

مایه داری است. چرا که در این از شگردهای سر

حالت، تمامی زیان بانک ها بر دوش جامعه می 

افتد، درحالی که بدون هرگونه نظارتی، منابع زیادی 

اتالف یا درآمدها و پاداش های نجومی نصیب 

 مدیران و رؤسای همین بانک ها می شود. 

 

جلب حمایت بین المللی از مبارزات د( 

 مردم یونان: 

یم به کارگران اروپا، نه یک امر فراخوان مستق

اه است. ر تشریفاتی، بلکه موضع مرگ و زندگی
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 حلی برای بحران یونان وجود ندارد که بتواند

 د.محدود به مرزهای خودِ یونان باش

درست همین دینامیسم اجتماعی و سیاسی یونان 

بندی و تقابلی صفدر سایر کشورها هم وجود دارد. 

است، نه فقط در یونان که درحال رخ نشان دادن 

که در کل اروپا، سرمایۀ مالی را در برابر طبقۀ کارگر 

قرار می دهد. دو سال پیش ماریا داماناکی، عضو 

کمیسیون اتحادیۀ اروپا در توضیح بستۀ نجات مالی 

یون استراتژی کمیس»اتحادیۀ اروپا به قبرس گفت: 

اروپا طی یک سال نیم یا دو سال گذشته، عبارت 

ش هزینه های کار در تمامی کشورهای اروپا از کاه

به منظور بهبود رقابت پذیری شرکت های اروپایی 

. «در برابر رقبای اروپای شرقی و آسیا بوده است

بنابراین این استراتژی سرمایۀ مالی عبارت است از: 

افزایش ثروت خود از طریق ترتیب دادن مسابقه 

دگی ای تا به آخر برای کاهش استانداردهای زن

 کارگران در سرتاسر جهان.

درست به همان ترتیب که حمله به کارگران یونان 

بخشی از یک حمله در سرتاسر قارۀ اروپا و حتی 

جهان است، مبارزۀ پیروزمندانه علیه این حمله نیز 

مستلزم بسیج سیاسی مستقل طبقۀ کارگر در 

 سرتاسر اروپا و جهان است.

ن به ایجاد یک طبقۀ کارگر یونان تنها با فراخوا

جنبش وسیع و متحدانۀ طبقۀ کارگر اروپا در دفاع 

از کارگران یونان و در تقابل با اتحادیۀ اروپا، قادر 

به دفاع از خود است. کارگران سرتاسر اروپا باید از 

پذیرش هرگونه فداکاری و ایثاری که طبقۀ حاکم 

به اسم حفظ یورو یا اتحادیۀ اروپا از آن ها طلب 

سر باز زنند. درست همان طور که طبقۀ می کند، 

-اقتصاد سرمایه داری کم« رونق»کارگر در دورۀ 

اید نیز نب« بحران»ترین سهمی از آن نبرد، در دورۀ 

ترین سهم را در پرداخت بهای آن داشته باشد. کم

در همان حال که کارگران در کشورهای خود در 

مبارزه علیه سیاست های ریاضتی بسیج می شوند، 

عار آن ها این خواهد بود که: پیش به سوی دفاع ش

 از کارگران یونان!

کاهش هزینه های دفاعی و اختصاص ه( 

 آن به نیازهای فوری و ضروری اجتماعی: 

از زمان آغاز سیاست های ریاضتی گستردۀ یونان 

، همواره شایعاتی وجود داشته که 2۰1۰در سال 

ی اپرنسل رده باالی نظامی مشغول بحث هایی بر

تدارک یک کودتای نظامی هستند؛ به خصوص 

ژنرال بازنشستۀ ارتش تا ساعاتی  ۱5بیانیۀ رسمی 

ژوئیه در حمایت از « رفراندوم»پیش از برگزاری 

، و بی تردید با حمایت برلین و «آری»رأی 

بروکسل، به این خطر چهره ای واقعی تر بخشیده 

یونان هنوز زخم دیکتاتوری هفت چرا که است. 

 کلنل های یونان را بر پیکر خود دارد. سالۀ
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حتی برخی گزارش های مطبوعاتی، از طرحی 

سخن گفتند که پیش از رأی گیری با اسم رمز 

، و با نظارت و راهبرد وزیر «عملیات نِمسیس»

، برای اعزام «نیکوس ووتسیس»داخلۀ سیریزا 

ارتش و پلیس ضدّ شورش جهت درهم شکستن 

ه بوده است. روزنامۀ اعتراضات اجتماعی تهیه شد

ه گزارش داد که وزیر داخل« ال رپوبلیکا»ایتالیایی 

هزار پلیس به خیابان اعزام کرده تا آمادۀ  2تاکنون 

سرکوب شوند. پلیس درحال تدارک برای محافظت 

خانه ها و اهداف حساس خانه ها، سفارتوزارت»از 

است. در این « نظیر تأسیسات نیرو و مخابرات

چنین طرح هایی برای هم»است که: گزارش آمده 

 4۱۰ایجاد یک منطقۀ امنیتی و حافظت شده به دور 

سوپر مارکت در آتیکا )کمربند شهری  ۱۰۰بانک و 

رش های وزارات اآتن( که طبق یکی از گز

اطالعات یونان احتمال حمله به آن ها در صورت 

 «نارضایتی پس از رفراندوم می رود، وجود دارد

یونانی »وس کامنوس، از رهبران وزیر دفاع، پان

تقریباً اعتراف کرد که  ژوئه ، روز سوم«های مستقل

حکومت در حال تدارک برای استفاده از ارتش 

جهت سرکوب نارضایتی های داخلی و تحمیل 

سیاست خارجی مورد حمایت ارتش است. او طی 

دیداری مشترک از واحدهای ارتش همراه با 

ی مسلح کشور، نیروها»سیپراس، اعالم کرد: 

تضمین کنندۀ ثبات داخلی، دفاع از حق حاکمیت 

ملی، وحدت ارضی کشور و ثبات در ارتباط با 

 «.متحدین کشور هستند

ارتش یونان که تقریباً دو برابر ارتش بریتانیا است، 

در وضعیت آماده باش قرار دارد. از زمان انتخابات 

سیریزا، نیروهای مسلح درگیر یک سلسله 

هایی «رزمایش»نظامی از جمله برگزاری  مانورهای

افراط »و « تروریسم»تحت پوشش مبارزه با 

بوده اند. یکی از این موارد، رزمایش های « گرایی

مشترک یونان با نیروهای دیکتاتور مصر، عبدالفتاح 

 السیسی بوده است.

ماه آوریل امسال، که  مچنین به خاطر داریهم

 دادن به اشغال حکومت با اعزام پلیس برای پایان

دانشگاه فنی آتن به دست دانشجویان، همین پیام 

با درنظر داشتن کشتاری که  .روشن را داد

در محوطۀ  1۱73نوامبر  17دیکتاتوی کلنل ها در 

دانشگاه انجام داد، اعزام پلیس به ساختمان 

دانشگاه، این معنای نمادین را داشت که حکومت 

است. به همین  آمادۀ تقابل با شورش های اجتماعی

دلیل بود که سیپراس ضمن حمایت از معاون وزیر 

حفاظت عمومی، گیانیس پانوسیس که این اقدام را 

سازماندهی کرده بود، طی کنفرانس مطبوعاتی 

مشترکی از پاکسازی دانشگاه دفاع کرد و با 

ریاکاری هرچه تمام اعالم کرد که حکومت او 

 ست. ا« سآشتی شهروند با پلی» ایدۀ درحال تحقق
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در چنین شرایطی خواست کاهش بودجۀ نظامی، 

انحالل ارتش و نیروهای سرکوبگر نظامی، 

بازداشت افسران دخیل در توطئه های نظامی علیه 

. در عوض با در نظر داشتن می شودمطرح  ،مردم

سابقۀ تاریخی مبارزات یونان، ایجاد واحدهای شبه 

ا ه نظامی در محالت قادر به دفع حمالت فاشیست

 و توطئه های کودتا خواهد بود.

نبرد برای چنین برنامه ای مستلزم گسست سیاسی 

از سیریزا و تمامی ابزارهای حاکمیت بورژوازی در 

یونان و سرتاسر اروپا است. مسألۀ فوری و حیاتی، 

چنان مسألۀ رهبری و چشم انداز سیاسی انقالبی هم

 است.

 13۱4تیر  22

 

 

 

 

 

 

 

 اهمیت یونان

 یتجری وا

 برگردان: آرام نوبخت

 

رویدادهای این هفتۀ یونان از اهمیتی شایان برای 

کارگران خودروسازی و تمامی کارگران امریکا 

برخوردار است. کارگران یونان، در مواجهه با کارزار 

 گیری اقتصادی و حتی تهدیدهایبی وقفۀ باج

مبنی بر کودتای نظامی، قاطعانه فرامین اتحادیۀ 

بین المللی پول و بانک های جهانی  اروپا، صندوق

رحمانۀ برای پذیرش دور جدید تمهیدات بی

 ریاضتی را رد کردند.

در دورۀ تدارکات رفراندوم روز یکشنبۀ گذشته، 

بانک ها تعطیل شدند، میزان برداشت از دستگاه 

دالر در روز  5۰های خودپرداز بانکی به تقریباً 

 زایایمحدود شد، و دسترسی بازنشستگان به م

بازنشستگی خود قطع گشت. رسانه ها و 
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سیاستمداران اصلی اروپا تأکید داشتند که رأی 

، به اخراج یونان از اتحادیۀ اروپا و خودکشی «نه»

 اقتصادی خواهد انجامید.

مردم یونان، و در رأس آن طبقۀ کارگر و اکثریت 

به  ۱1جوانان، در تقابل با این تهدیدات با نسبت 

درخواست بانک ها را برای افزایش درصد آرا،  3۱

سن بازنشستگی، افزایش مالیات ها بر کسانی که 

تری میزان استطاعت را دارند و محو مشاغل کم

تری از بخش عمومی در کشوری با بیکاری بیش

 درصد جوانان، رد کردند. 5۰بیش از 

ها ، صدای ضدّیت صد«نه»کارگران یونان با گفتن 

جهان بودند که از میلیون کارگر در سرتاسر 

پایان، آن هم در شرایطی که سود فداکاری بی

ابرشرکت ها، بازارهای سهام و دارایی ثروتمندترینِ 

درصد جهان به باالترین سطوح خود رسیده، به  1

تنگ آمده اند. مقاومت قهرمانانۀ کارگران یونان، 

کل دستگاه حاکمیت سیاسی در یونان، اروپا و 

زده کرد. طبقۀ حاکم بر این ایاالت متحده را بهت

گمان بود که می تواند کارگران را با تهدیدهای بی 

پایان ارعاب کند. از زمان انتشار نتیجۀ آرا، چهره 

های اصلی سیاست اروپا اعالم کرده اند که چنان 

چه یونان بخواهد در داخل منطقۀ یورو باقی بماند، 

از  رباید با طرح هایی توافق کنند که به مراتب فرات

 آن چه آخر هفتۀ گذشته رد شد، می روند.

رویدادهای یونان تنها برای این کشور اهمیت 

ندارند. درست همین دینامیسم اجتماعی و سیاسی 

در سایر کشورها هم وجود دارد. حکومت ها و 

وقفه خواهان آن ابرشرکت های سرتاسر جهان، بی

هستند که کارگران از هر آن چه در گذشته به دست 

رده بودند، دست بکشند. آن ها پافشاری می کنند آو

که باید جور بانک ها را کشید و جامعه قادر نیست 

از عهدۀ تأمین دستمزدهای شایسته، حقوق 

 بازنشستگی و آموزش و نظایر این ها بربیاید. 

در همۀ کشورها، خشم و خصومت اجتماعی 

مشابهی در حال جوش و خروش است. در 

جربۀ ورشکستگی اخیر را دیترویت، کارگران ت

دارند. در جایی که روزی پایتخت تولید خودرو در 

جهان بود، به کارگران گفته شد که باید کاهش 

ویرانگر دستمزدها را برای پرداخت بهای بحران 

بانک ها بپذیرند. یکی از قضات فدرال تأکید داشت 

که کارگران بازنشستۀ شهری هیچ حقی نسبت به 

 ساکنین شهر هیچ حقی برایحقوق بازنشستگی و 

دسترسی به آب ندارند. به گفتۀ این قاضی، فقط 

بانک هایی که بدهی شهرها را به دوش می کشند 

 حق و حقوقی دارند.

کارگران صنعت خودروسازی در خط مقدم این 

تهاجم به طبقۀ کارگر در سرتاسر کشور و جهان 

ۀ اتحادی»هستند. صاحبان این صنایع با همکاری 
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(، طی چهار سال UAW« )ن خودروسازیکارگرا

میلیارد دالر سودآوری داشته اند. با این  73اخیر

، «ایام گذشته»وجود، تأکید می کنند که آن ها به 

یعنی دورۀ افزایش منظم دستمزدها، برنخواهند 

، رئیس شرکت «سرجیو مارکیونه»گشت؛ مثالً 

 72خودروسازی فیات کرایسلر، کسی که سال قبل 

ر به جیب زد، گفته بود تا جایی که به میلیون دال

به »مسألۀ افزایش دستمزدها برمی گردد، او 

 . است« مفهومی به اسم استحقاق»مخالف « شدّت

تهاجم اوباما به کارگران صنایع خودروسازی در 

، نشان از پایین آوردن دستمزد کارگران 2۰۰۱سال 

ان ترین میزدر کلّ اقتصاد داشت. دستمزدها به کم

تولید ناخالص داخلی از زمان جنگ جهانی دوم از 

سقوط کرده، در حالی که سود شرکت ها به 

باالترین سهم خود رسیده است. سودهایی که از 

ی روزرسانقِبَل کارگران به دست آمد، هنوز برای به

یا ساخت کارخانه های جدید صرف نشده اند، چه 

برسد به استخدام کارگران و افزایش پرداخت به آن 

( و سایر GM« )جنرال موتورز»ها. در عوض 

ابرشرکت ها، میلیاردها دالر را برای بازخرید سهام، 

سود سهام و ادغام برای غنی ساختن سرمایه 

 تلف کرده اند.« وال استریت»گذاران 

طبقۀ حاکم به خوبی آگاه است که خشم مردم در 

یونان منحصر به این کشور نیست، بلکه تنش های 

اسر دنیا درحال رسیدن به نقطۀ انفجار اجتماعی سرت

هستند، و تنها یک جرقۀ کوچک برای فوران طغیان 

وال »جهانی کافی است. بعد از رأی مردم یونان، 

گستردۀ « واگیر»نسبت به « استریت ژورنال

 اعتراضات سیاسی هشدار داد.

در یونان، باید به کارگران جسارت « نه»رأی 

ن هراس دارد، رشد ببخشد. آن چه طبقۀ حاکم از آ

اپوزیسیون طبقۀ کارگر در کشورها است. با این 

حال میلِ به مبارزه، به خودیِ خود کافی نیست. 

کارگران به تشکیالت، به برنامۀ سیاسی خود نیاز 

دارند. در هیچ جایی روشن تر از خودِ یونان این 

ارگران ک« نه»حقیقت بنیادی آشکار نمی شود. رأی 

طنین نیرومند خود، بالفاصله  و جوانان یونان با

همراه شد با تعهد حکومت سیریزا )ائتالف چپ 

رادیکال!( به اجرای همان تمهیداتی که مردم یونان 

رد کرده بودند. حکومت یونان اکنون با ناامیدی در 

جستجوی مصالحه با بانک ها است. چشم انداز 

سیریزا ریشه در انکار اهمیت مفهوم طبقه، و انکار 

ارگران به سازمان خودشان دارد؛ آن هم با نیاز ک

کارانه که می توان تنازعات وسیع این امید پنهان

اجتماعی رو به رشد در سرتاسر جهان را مهار و 

نظام سرمایه داری را حفظ کرد. از نقطه نظر منافع 

اجتماعی، سیریزا سخنگوی بخش های از اقشار 

فوقانی طبقۀ متوسط است، کسانی که مدت هایی 

مدید مارکسیسم را مُرده و سوسیالیسم را یک پروژۀ 
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بی فرجام خوانده اند. همتایان بین المللی سیریزا 

همان کسانی هستند که کارگران در این جا به 

خوبی با آن ها آشنایی دارند. همان کسانی که می 

را اصالح کرد، « حزب دمکرات»گویند می توان 

را که  UAWمی توان اعتبار اتحادیه هایی نظیر 

مدت ها قبل به ابزار شرکت های بزرگ مبدل شدند 

تقویت کرد، کسانی که می گویند اعتصاب کارگران 

 به دست خودشان غیرقانونی است.

دقیقاً به عکسِ این نیاز است. تالش کارگران 

یونان، امریکا و سرتاسر جهان برای یک زندگی 

شایسته و آینده برای کودکانشان، آن ها را در یک 

ویارویی و تصادم مستقیم با حکومت های سرمایه ر

داری، احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری مدافع 

 دستگاه اقتصادی کنونی قرار می دهد.

برای این که طبقۀ کارگر در دفاع از حقوق اجتماعی 

برای مشاغل شایسته و ایمن،  -خود مبارزه کند

بهداشت و درمان مناسب، مسکن، آموزش و 

 کارگران می بایست به عنوان -آسوده بازنشستگی

یک نیروی سیاسی مستقل، جدا از و در تقابل با 

 کلیۀ احزاب زیر سیطرۀ شرکت ها، سازمان یابند.

طبقۀ کارگر تنها با گرفتن قدرت سیاسی در دستان 

خود است که می تواند زندگی اقتصادی را بر اساس 

اصل برابری بازسازماندهی کند. اموالی که 

اران مالی با کالهبرداری و دودوزه بازی به جنایتک

دست آورده اند، باید تصرف شوند؛ بانک ها و صنایع 

مهم، تحت کنترل دمکراتیک درآیند؛ و اقتصاد 

 -جهانی برای رفع نیازهای تولیدکنندگان جهان

رای و نه ب -یعنی کارگران جهان به عنوان اکثریت

 سود انگل های مالی، بازسازماندهی شود.

و « دمکرات ها»ایاالت متحده، کارگران باید از در 

یعنی احزاب دوقلوی سرمایۀ  -«جمهوری خواهان»

و همکاران آنان نظیر  -بزرگ، نابرابری و جنگ

UAW گسست کنند. درس یونان، این است که ،

کارگران باید حزب سیاسی توده ای خود را برای 

مبارزه در جهت حکومت کارگری و سوسیالیسم 

 بسازند.

ما کارگران خودروسازی را به پیوستن به این مبارزه 

 «حزب برابری سوسیالیستی»از طریق تماس با 

 دعوت می کنیم.

 2۰15ژوئیۀ  1۰

http://www.wsws.org/en/articles/2015/07/10/

grnl-j10.html 
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رحمانه ترین کومت یونان و پذیرش بیح

تمهیدات ریاضتی در طرح پیشنهادی 

 خود به اتحادیۀ اروپا

 الکس النتیه

 برگردان: آرام نوبخت

 تر از یک هفته ازعصر دیروز، یعنی با گذشت کم

به ریاضت اقتصادی اتحادیۀ اروپا « نه»رأی قاطع 

در رفراندوم روز یکشنبۀ یونان، حکومت سیریزا بر 

یک بستۀ جدید از تمهیدات ریاضتی با هدف سر 

میلیارد دالر  14۳34میلیارد یورو )معادل  13کاستنِ 

 امریکا( از هزینه های اجتماعی به توافق رسید.

-این طرح پیشنهادی، بسته ای متشکل از عمیق

ترین کاهش هزینه های اجتماعی از زمان آغاز 

 2۰۰۱ریاضت اتحادیۀ اروپا در یونان از اواخر سال 

به این سو خواهد بود. این بسته، بسیار فراتر از 

خواست اولیۀ اتحادیۀ اروپا طی گفتگوها با سیریزا 

تا  ۱مبنی بر کاهش هزینه های اجتماعی به میزان 

 میلیارد یورو می رود. ۱

صفحه ای، پیش از ضرب  13این طرح پیشنهادیِ 

ها «نهاد»األجل نیمه شب که پیش تر از سوی 

ن ه بود، تسلیم اتحادیۀ اروپا، صندوق بیتعیین گردید

المللی پول و بانک مرکزی اروپا شد. حکومت یونان 

ظاهراً در ازای این کاهش هزینه های اجتماعی، 

میلیارد یورو  53۳5درخواست اعطای وامی به مبلغ 

میلیارد دالر( به دولت یونان و اصالحاتی در  5۱۳2)

تگی کستجدیدساختار بدهی برای جلوگیری از ورش

 دولت و باقی ماندن در حوزۀ یورو کرده است.

تمهدات ریاضتیِ درنظر گرفته شده، شامل افزایش 

تند مالیات بر ارزش افزوده و همین طور افزایش 

می شود.  2۰22سال تا  ۱7سن بازنشستگی به 

حذف پرداخت های اضافی به فقیرترین مستمری 

صورت خواهد  2۰1۱بگیران نیز تا اواخر سال 

فت، یعنی یک سال زودتر از آن چه که برنامه گر

 ریزی شده بود.

طرح های خصوصی سازی دارایی های دولتی، از 

جمله بنادر و فرودگاه ها، پیش خواهند رفت. بستۀ 

چنین شامل افزایش مالیات بر پیشنهادی هم

درصد( می  2۱درصد )به جای  2۱شرکت ها تا 

ز جمله شود. این کاهش در مالیات بر شرکت ها، ا

 درخواست های صندوق بین المللی پول بوده است.

سیریزا برای پیشنهاد بستۀ ریاضتی جدید خود، با 

سرعتی فوق العاده رأی رفراندوم روز یکشنبه را زیر 

پا گذاشت، رفراندومی که سیریزا خود فراخوانده و 

به عنوان یک الگو از مسئولیت پذیری دمکراتیک 

درصد از مردم مشخصاً  ۱1معرفی کرده بود. بیش از

همان تمهیداتی را رد کردند که حکومت سیریزا 

 اکنون اتخاذ کرده است.
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« نه»در همان حال که سیریزا رسماً خواهان رأی 

بود، اما سیپراس تمایلی به مبارزه با ریاضت اتحادیۀ 

اروپا نداشت. نخست وزیر یونان انتظار باخت و در 

ام اری وظیفۀ انجنتیجه کناره گیری از قدرت و واگذ

کاهش هزینه های اجتماعی به حکومت بعدی را 

ت درخواس»داشت )در این مورد نگاه کنید به مقالۀ: 

سیپراس از اتحادیۀ اروپا برای توافق ریاضتی 

 «(.جدید

-به دنبال رأی روز یکشنبه، حکومت سیرزا با بیش

ا یابی به مصالحه بترین سرعت ممکن، برای دست

در داخل یونان و رسیدن به  احزاب حامی ریاضت

توافقی که برای بانک های اروپا قابل پذیرش باشد، 

 خیز برداشته است.

تمهیدات مورد نظر، طی بحث هایی میان نخست 

وزیر یونان )الکسیس سیپراس(، معاون نخست وزیر 

)یانیس دراگاساکیس(، وزیر مالیه )اوکلیدس 

ساکالوتوس( و وزیر اقتصاد )گئورگیوس 

 )یا« سیریزا»همگی از حزب حاکم  -(ساتاکیس

نهایی گردید و سپس  -«(ائتالف چپ رادیکال»

 شنبه از سوی کابینۀ یونان پذیرفته شد.روز پنج

حکومت امروز برای رأی آوردن در پارلمان درحال 

برنامه ریزی است و از این رو بر حمایت احزابِ 

و  «دمکراسی نوین»مشخصاً حامی ریاضت، یعنی 

ساب می کند. روز شنبه، قرار است ح« پاسوک»

وزرای مالی منطقۀ یورو برای بازبینی طرح 

پیشنهادی، نشستی ترتیب بدهند که پس از آن 

نشست روز یکشنبۀ رهبران اتحادیۀ اروپا سر می 

 رسد.

طرح پیشنهادی ریاضتی جدید در میانۀ تهدیدهای 

مقامات اروپا به قطع منابع مالی برای یونان و اجبار 

وج از منطقۀ یورو، با شتاب صورت گرفت. به خر

سیریزا در واکنش به این تهدیدها همواره و بی وقفه 

از انجام هر گونه اقدامی که بتواند مناسبات مالکیت 

سرمایه داری را تهدید کند، سر باز زد و از هر گونه 

تالش برای جلب کارگران سرتاسر اروپا به سوی 

 ت.مبارزۀ مشترک علیه ریاضت طفره رف

هنوز مشخص نیست که آیا با وجود تسلیم سیریزا 

در قالب طرح پیشنهادی خود، توافقی از سوی 

اتحادیۀ اروپا صورت گرفت یا خیر. بخش هایی از 

طبقۀ حاکم اروپا مشغول بحث دربارۀ وادار کردن 

یونان به نکول بدهی ها، اخراج آن از منطقۀ یورو، 

اک از تنو کشاندن آن به یک بحران اقتصادی وحش

رزش ا طریق اجبار به بازگشت به واحد پول ملی کم

 آن هستند.

ولفگانگ شویبله، وزیر مالیۀ آلمان، دیروز گفت که 

هرگونه تجدیدساختار قابل توجه در بدهی یونان، 

نامحتمل است، چرا که چنین چیزی نقض قوانین 

 و مقررات اتحادیۀ اروپا خواهد بود.
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ه اند که خواهان رسیدن سایر مقامات اروپا نشان داد

به توافق با حکومت یونان هستند. اعضای سیریزا 

به روزنامۀ گاردین گفتند که مقامات وزارت مالیۀ 

فرانسه، با وزیر مالیۀ یونان آقای ساکالوتوس برای 

بازنویسی بستۀ ریاضتی مورد پیشنهاد آتن همکاری 

کرده اند تا به این ترتیب آن را برای اتحادیۀ اروپا 

 ابل پذیرش کنند.ق

دونالد توسک، سرپرست نشست اتحادیۀ اروپا، 

مقامات اروپا را به اتخاذ تمهیدات مشخصی که 

یونان را قادر به باز پرداخت بدهی های خود کند، 

پیشنهاد واقع گرایانه ای »تشویق نمود. او گفت: 

که از طرف یونان مطرح شده، باید با پیشنهادی به 

انه از طرف اعتباردهندگان در همان اندازه واقع گرای

 «.زمینۀ بدهی ها رو به رو شود

چنین از سوی حکومت اوباما تحت فشار آلمان هم

قرار گرفته است تا عدم خروج یونان از منطقۀ یورو 

را تضمین کند. روز چهارشنبه، وزیر خزانه داری 

امریکا، جک لو،علناً برای توافق حول ریاضت میان 

پا مداخله کرد و خواهان نوعی یونان و اتحادیۀ ارو

 شد.« تجدیدساختار بدهی»رفرم در زمینۀ 

به ضرب األجل های »با انتقاد از کسانی که « لو»

، «دامن می زنند "مرگ و زندگی"تری از نوع بیش

گفت که این افراد در حال ایجاد ریسک های 

د، از تری هستناقتصادی و سیاسی به مراتب بیش

ر تت و اضطراب مالی بیشجمله دامن زدن به وحش

در سرتاسر کشورهای جنوب اروپا و احتمال تجزیۀ 

یورو. ایاالت متحده خواهان تضمین آن است یونان 

در درون ناتو باقی بماند و به حمایت از کارزار تهاجم 

 نظامی و اقتصادی علیه روسیه ادامه دهد.

در شرایطی که بانک های یونان هنوز تعطیل 

پرده محدود به برداشت روزانه هستند و صاحبان س

یورو از حساب ها در دورۀ بحران هستند، اقتصاد  ۱۰

یونان به سرعت به سوی بن بست و ازکارافتادگی 

 می رود.

 روز چهارشنبه« کنفدراسیون ملی تجارت یونان»

گزارشی را منتشر کرد که نشان می داد سطح 

 7۰مصرف از زمان تعطیلی بانک های یونان، 

میلیارد یورو برای اقتصاد  1۳2کرده و درصد سقوط 

هزینه داشته است. مردم یونان ظاهراً از ترس 

سقوط عرضۀ مواد غذایی و داروهای وارداتی، 

مشغول انبار کردن داروهای مهم و همین طور مواد 

 غذایی فاسدنشدنی نظیر برنج و پاستا هستند.

 2۰15ژوئیۀ  1۰

http://www.wsws.org/en/articles/2015/07/10/

gree-j10.html 
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 یونان، برمی خیزد

 مایکل رابرتز و هایکو کو

 برگردان: آرام نوبخت

درصد از رأی دهندگان  ۱1روز یکشنبه، بیش از 

یونان به خواسته های اعتباردهندگان خارجی این 

ول، صندوق بین المللی پ-«ئیکاترو»کشور، یعنی 

د. گفتن« نه» -اتحادیۀ اروپا و بانک مرکزی اروپا

این یک پیروزی مهم برای مردم یونان و جنبش 

کارگری اروپا است. مردم یونان شرایط مورد 

درخواست تروئیکا را رد کردند و علیه کارزار بی 

وقفۀ ارعاب از سوی کمیسیون اتحادیۀ اروپا، 

ان و رسانه های طبقۀ حاکم یونان سیاستمداران آلم

 ، شکست عظیمی برای تروئیکا«نه»ایستادند. رأی 

 و سرمایۀ بزرگ در اروپا است.

نخست وزیر یونان، الکسیس سیپراس، امیدوار است 

که به توافق بهتری با تروئیکا برای دریافت یک 

« تخفیف بدهی»بستۀ جدید کمک مالی که کمی 

ت یابد؛ منتها برای در آن گنجانده شده باشد، دس

برخورد با مشکالت پیش رو، نتیجۀ رفراندوم یونان 

عمالً تفاوت چندانی نمی کند. مقامات آلمان و 

سیاستمداران جریان اصلی، با لحنی سرسخت و 

ناپذیر سخن می گویند، و تمایلی به توافق با سازش

حکومتی در یونان ندارند که چنین تعهدی از سوی 

ذاشته شده باشد. به عالوه، مردم روی دوش آن گ

رسانه های آلمان سفت و سخت مخالف یک توافق 

هستند و با خون سردی این ایده را تبلیغ می کنند 

که فالکت مردم یونان، تقصیر خودشان است. به 

تر تنها راه احیای زعم آن ها، فقر و فالکت بیش

 اقتصاد یونان است.

ن ز آبار بدهی عمومی و خصوصی یونان عظیم تر ا

است که اقتصادش بتواند عمل کند، آن هم با وجود 

کاهش شدید دستمزدها و استانداردهای زندگی 

کارگران یونان. بار بدهی عمومی یونان اساساً به 

این دلیل افزایش یافت که سرمایه گذاری در دهۀ 

ضعیف بود و سودآوری سرمایه گذاری مولد  1۱۱۰

ونان یه داران ینیز بسیار پایین؛ به همین خاطر سرما

به دولت نیاز داشتند تا آن ها را از طریق مالیات 

های پایین، معافیت های مالیاتی و کمک های 

بالعوض به نفع الیگارشی یونان، کمک کند. در 

 عوض سیاستمداران یونان نیز ثروتمند شدند.

این اقتصاد ضعیف و فاسد یونان سپس به یورو 

ۀ مالی بادآوردپیوست. بدین ترتیب قطار منابع 

اتحادیۀ اروپا برای یونان مهیا شد، و سرمایه داران 

آلمان و فرانسه شرکت های یونانی را خریداری 

کردند و به حکومت یونان اجازۀ استقراض و هزینه 

کردن دادند. کسری بودجه و بدهی عمومی ساالنه 

در دورۀ حکومت های محافظه کار و سوسیال 



35 

ری، مین مالی این کسدمکرات سر به فلک کشید. تأ

به عهدۀ بازارهای اوراق قرضه گرفت، چرا که 

سرمایۀ آلمان و فرانسه در شرکت های یونانی 

سرمایه گذاری شد و اوراق قرضۀ حکومت یونان 

که نرخ بهرۀ به مراتب بهتری از اوراق قرصۀ سایر 

کشورهای منطقۀ یورو داشت، خریداری گردید. 

به یُمن  2۰۰۰ۀ سرمایه داری یونان از رونق ده

تزریق اعتبارات ارتزاق کرد و همین مورد تا مدتی 

 ضعف واقعی آن را پنهان ساخت.

سپس بحران مالی جهانی از راه رسید که به دنبال 

آن بانک ها و شرکت های منطقۀ یورو دچار 

مشکالت عمیقی شدند. ناگهان حکومتی با بدهی 

درصد تولید ناخالص داخلی و کسری  12۰معادل 

درصد تولید ناخالص داخلی، دیگر  15دجۀ ساالنۀ بو

قادر به تأمین مالی خود از طریق بازار نبود و به یک 

از باقی اروپا نیاز پیدا کرد. « بستۀ نجات»

استانداردهای زندگی و خدمات عمومی به شدت 

کاسته شدند تا تضمین شود که بانک های آلمان و 

ی ا پس مفرانسه پول خود بابت خرید اوراق قرضه ر

گیرند و سرمایه گذاری خارجی در صنعت یونان 

 حفظ می شود.

از طریق این بسته های کمک مالی، سرمایۀ 

خارجی کم و بیش به طور کامل بازپرداخت شد، با 

این حال بار بدهی به حساب های حکومت یونان، 

نهادهای اتحادیۀ اروپا و صندوق بین المللی پول 

 منتقل شد.

ین بود که مردم یونان، بهای این برنامۀ تروئیکا ا

درصدی تولید ناخالص  25وضعیت را با سقوط 
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درصدی درآمدهای واقعی و  4۰داخلی، سقوط 

درصدی بیکاری  27حقوق بازنشستگی، و نرخ 

پرداخت کنند. کسری حکومت طی کوتاه ترین 

دورۀ زمانی که هر حکومت جدیدی به چشم دیده 

کسری مالی خود مبدل شد. یونان « مازاد»است، به 

درصد تولید ناخالص داخلی در سال  15۳۱را از 

رساند، این  2۰14درصد در سال  2۳5به  2۰۰۱

مقیاس از کاهش کسری تاکنون در هیچ جای 

جهان مشاهده نشده است. کل اشتغال بخش 

 ۱51به  2۰۰۱در سال  351هزار و  ۱۰7عمومی از 

کاهش یافت، یعنی  2۰14در سال  717هزار و 

درصد. یونان که زمانی پایین  25بیش از  کاهشی

ترین سن بازنشستگی را داشت، اکنون باالترینِ آن 

را دارد. در نتیجه اقتصاد یونان وارد یک رکود عمیق 

شد که ریاضت اقتصادی نیز آن را به درازا کشاند و 

بهبودی که به واسطۀ صادرات پیش بینی می شود، 

 هرگز محقق نشد.

لی پول هم اکنون در کمال حتی صندوق بین المل

ناامیدی می پذیرد که پیش بینی هایش برای بهبود 

اقتصادی یونان نادرست از آب در آمده اند. بنا به 

محاسبات این نهاد، اعتباردهندگان یونان باید بدهی 

درصد تولید ناخالص  3۰کم یونان را معادل با دست

 داخلی این کشور قلم بگیرند تا یونان تازه بتواند

بدون نُکول بدهی هایش، اصل و فرع آن را 

 بازپرداخت کند.

اقتصاد سرمایه داری یونان، ضعیف، ناکارا و 

غیرمولدتر از آن است که بتواند با سرعت کافی 

برای بازپرداخت بدهی هایش رشد کند. دستمزدها، 

مخارج بخش عمومی و بازنشستگی بی رحمانه 

 ی ارتقایکاسته شده اند. قرار است طرح هایی برا

مالیات ستانی و مقابله با طفره روی از پرداخت 

مالیات ها اجرا گردند، اما بنا به تخمین صندوق بین 

المللی پول، درآمدهای مالیاتی حاصل از آن به 

 اندازۀ کافی باال نخواهند بود.

اگر حکومت سیریزا وادار به دریافت یک بستۀ جدید 

دهی برای پرداخت اصل و فرع ب« نجات مالی»

آلیس در سرزمین »های خود شود، سناریوی 

تکرار خواهد شد، یعنی به این ترتیب « عجایب

فرایند گرفتن وام های بیش تر، برای بازپرداخت 

وام های پیشین ادامه خواهد یافت. این در واقع 

. واقعی« پونزی»چیزی نیست جز یک طرح هرمی 

هرچه ریاضت و کاهش استانداردهای زندگی بیش 

شد، به همان اندازه نیز اقتصاد سرمایه داری تر با

یونان با مشکل بیش تری برای رشد رو به رو 

 خواهد بود.

فارغ از این که آیا فعالً نوعی توافق با تروئیکا 

سرهم بندی می شود، یا این که در عوض گزینۀ 

خروج یونان از منطقۀ یورو مورد بحث قرار می 

د ت. تنها رشگیرد، اقتصاد یونان نیازمند رشد اس
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است که می تواند بار بدهی عمومی یا خصوصی را 

از بین ببرد. به عنوان مثال، بدهی بخش عمومی 

 1۰۰ایاالت متحده، فوق العاده باال و در حدودِ 

درصد تولید ناخالص داخلی است. اما ایاالت متحده 

به راحتی می تواند این بدهی را پرداخت کند، چرا 

درصد  4اخلی اسمی آن به که رشد تولید ناخالص د

در سال می رسد، در حالی که هزینۀ بهرۀ بدهی آن 

درصد در سال است. از  3بسیار پایین و در سطح 

آن جا که رشد اقتصادی، باالتر از نرخ بهرۀ بدهی 

درصد تولید ناخالص داخلی(،  1آن است )حدود 

حکومت امریکا می تواند حتی یک کسری )ما به 

یاتی و هزینه ها تا پیش از پرداخت التفاوت درآمد مال

درصدِ تولید ناخالص داخلی  1بهرۀ بدهی( به میزان 

در سال داشته باشد، با این وجود نسبت بدهی آن 

 با ثبات باقی بماند )هرچند که کاهش پیدا نکند(.

 4اما در مورد یونان، هزینۀ بهرۀ بدهی به بیش از 

ص خالمی رسید و رشد تولید نا 2۰11درصد در سال 

درصد بود. بنابراین  5داخلی اسمی آن ساالنه منفی 

حکومت برای این که تنها مانع از رشد بدهی شود، 

درصدِ تولید ناخالص  ۱به وجوه مازادی معادل با 

داخلی نیاز داشت. حتی تجدیدساختاری جزئی 

 2۰12سال « نجات مالی»بدهی در دومین برنامۀ 

-ت، همن نسبنیز مانع افزایش نسبت بدهی نشد. ای

 چنان رو به رشد است.

همه چیز بستگی به بازگشت رشد اقتصادی به 

مراتب سریع تر دارد. این رشد، مستلزم سرمایه 

گذاری، مشاغل جدید، افزایش درآمدها، درآمدهای 

مالیاتی باالتر و متعاقباً توان پرداخت بدهی است. 

اما چه طور می توان اقتصاد یونان را به رشد 

ه راهکار اقتصادی در این مورد ممکن واداشت؟ س

 است.

راهکار نخست، راهکار نئولیبرالیِ مورد درخواست 

تروئیکا است. این سیاست، شامل کاستن از بخش 

عمومی و هزینه های آن، پایین نگاه داشتن 

دستمزدها و وادار کردن مستمری بگیران و سایر 

تر می شود. هدف از مردم به پرداخت های بیش

کار، باال بردن سودآوری سرمایۀ یونان، با این راه

سرمایه گذاری خارجی اضافی، و احیای اقتصاد 

است. مبلغین این تئوری امیدوار هستند که اقتصاد 

 تری آغاز به رشد کند ومنطقۀ یورو با نیروی بیش

سپس به یونان هم یاری رساند. تاکنون این 

سیاست چیزی جز شکست نبوده است. سودآوری 

ه شکلی جزئی بهبود یافت و رشد اقتصادی تنها ب

 چنان مفتضحانه است.منطقۀ یورو هم
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راه کار دوم، راهکار اقتصاددانان کینزی است که 

خواهان باالبردن هزینه های عمومی برای افزایش 

تقاضا، فسخ بخشی از بدهی دولتی، و ترک ارز یورو 

و معرفی ارز جدیدی هستند که با کاهش ارزش آن 

بر سایر ارزها، صنعت یونان را در بازارهای در برا

جهانی رقابتی سازد. تروئیکا این سیاست را رد کرده 

است، اگرچه صندوق بین الملی پول درخواست 

تخفیف بدهی ها به بهای گروه یورو )یعنی مالیات 

دهندگان منطقۀ یورو( را مطرح کرده است. راهکار 

نان یو کینزی، فرض را بر آن می گذارد که سرمایۀ

می تواند با نرخ پایین تر ارز احیا شود، و هزینه های 

تر هم می تواند تقاضا را بدون پایین عمومی بیش

آوردن سودآوری افزایش دهد. اما سودآوری 

سرمایه، کلید بهبود در نظام سرمایه داری است. 

درصد وام های بانک های یونان به  4۰بیش از 

ونه کاهش ارزش صنایع، بازپرداخت نشده اند. هرگ

پول، افزایش سریع تورم را در بر خواهد داشت، و 

این مورد نیز سودآوری را تنها به بهای کاهش 

درآمدهای واقعی اکثریت مردم )به دلیل عدم 

 هماهنگی دستمزدها با تورم( افزایش خواهد داد.

هم راهکار تروئیکا و هم راهکار اقتصاددانان 

نطقۀ ی بلندمدت مکینزی، وابسته به بهبود اقتصاد

یورو هستند. در میان مدت، یک نسل کامل از مردم 

یونان بینوا خواهند شد و بسیاری دیگر مهاجرت 

 2۰22چنان در سال خواهند کرد. کارگران یونان هم

 خواهند بود. 2۰۰۱به طور متوسط فقیرتر از سال 
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سومین راهکار ممکن، راهکار سوسیالیستی است 

ی یونان نمی تواند برای که می داند سرمایه دار

بازگرداندن استانداردهای زندگی اکثریت، به اندازۀ 

کافی کافی بهبود یابد. در نتیجه، خواهان مالکیت 

و کنترل عمومی بر بانک های یونان و شرکت های 

بزرگ برای هدایت آن ها به سوی سرمایه گذاری، 

 تشویق رشد و افزایش بهره وری است.

ایرین در اروپا را تشویق در یونان، س« نه»رأی 

خواهد که حکومت های خود را به سطل زباله 

بیاندازند. اسپانیا، ایتالیا و پرتغال، کشورهایی هستند 

 که بعد از یونان باید به نظاره نشست.

 2۰15ژوئیۀ  ۱

http://www.china.org.cn/opinion/2015-

07/09/content_36017924.htm 

 

 

 

 

 

 

 

درخواست سیپراس از اتحادیۀ اروپا 

 برای توافق ریاضتی جدید

 ژوزف کیشور

 برگردان: آرام نوبخت

به درخواست های « نه»به دنبال رأی قاطع 

ریاضتی اتحادیۀ اروپا در رفراندوم روز یکشنبۀ 

اس، نخست وزیر یونان، یونان، الکسیس سیپر

در جستجوی یک توافق ریاضتی جدید با  نومیدانه

اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین 

 المللی پول است.

های اروپایی، سیپراس «نهاد»امروز در نشستی با 

قرار است همان چیزی را معرفی کند که دیروز طی 

اصالحات »سخنرانی خود خطاب به پارلمان اروپا، 

ر د« راه حل منصفانه و پایدار»برای یک « معتبر

بحران یونان نامیده بود. مقصود او از این ارتباط با 

 های اروپایی«نهاد»عبارت، توافقی است که برای 

ارائۀ قابل پذیرش باشد، نهادهایی که در ازای 

سیاست اعمال هرگونه بستۀ نجات مالی، خواهان 

 تر ریاضتی هستند.های خشن

د ۀ جدییبا صحبت های سیپراس، وزیر مالهم زمان 

من ارسال ض نیز اوکلیدس ساکالوتوس یعنی سیریزا

مجموعۀ »یک « فوری»نامه ای، متعهد به اعمال 

منسجم از اصالحات و تمهیداتی که می بایست در 

http://www.china.org.cn/opinion/2015-07/09/content_36017924.htm
http://www.china.org.cn/opinion/2015-07/09/content_36017924.htm
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مالی، ثبات مالی، و  ثبات سیاست هایحوزه های 

 شد. این نامه ،«رشد اقتصادی بلند مدت اجرا گردد

مرتبط با »نامشخص « تمهیدات مالیاتی» به

تمهیدات مرتبط با حقوق »و همین طور « اصالحات

 اشاره دارد، یعنی افزایش در مالیات بر« بازنشستگی

 فروش و کاهش مزایای بازنشستگی.

سیپراس به جای عمل کردن به تعهدی که رأی 

روی دوش او گذاشته است، به تداوم « نه»عظیم 

ریزا تسلیمی که حکومت سیسیاست عقب نشینی و 

از نخستین روز روی کار آمدن خود آغاز کرده بود، 

ن تی میان آومشغول است. به سختی می توان تفا

چه سیریزا اکنون در حال انجام دادن است و آن 

به خواست های « آری»ی أچه که در صورتی ر

 مشاهده کرد.، انجام می دادریاضتی اتحادیۀ اروپا 

ر آن است که خودِ رفراندوم پاسخ حکومت، نشانگ

تنها به عنوان یک مانور سیاسی و با هدف ایجاد 

 ۀشرایط مساعدتری برای تکمیل و اجرای برنام

ریاضتی اتحادیۀ اروپا فراخوانده شد. مقامات سیریزا، 

، امیدوار «نه»خود از رأی  صوریبا وجود حمایت 

 از جمله اعمال -بودند که شرایط برگزاری رفراندوم

حساب های بانکی، و از ل بر میزان برداشت کنتر

منجر به رأی  -کارزار ارعاب در داخل رسانه ها

تر شمسئولیت تسلیم بی بدین ترتیب شود و« آری»

گردن مردم  به سیریزا در برابر بانک های اروپا را

 د. نیونان بیانداز

کمیتۀ بین المللی »همان طور که سایت 

 رفراندوم این ارکدر دورۀ تد« انترناسیونال چهارم

با گوش دادن به صحبت های مقامات »نوشت، 

سیریزا، هر کسی به این نتیجه می رسد که آن ها 

نه تنها انتظار باخت را دارند، که کم و بیش از 

 «.تقبال می کنندسشکست هم ا

یا در بریتان« دیلی تلگراف»مقاله ای که در روزنامۀ 

از  یشروز چهارشنبه منتشر شد، این تحلیل را ب

، «امبروس ایوانز پریچارد»پیش تأیید می کند. 

ۀ ئمفسر سرشناس این روزنامه در یک ستون به ارا

یف قابل توجهی از بحث های درون حکومت صتو

 یونان در دورۀ تدارک رفراندوم می پردازد.

پریچارد بر مبنای منابعی از درون کابینۀ -ایوانز

، ننخست وزیر یونا»می نویسد:  ،حکومت یونان

ر بینی پیروزی دالکسیس سیپراس، هرگز پیش

نبه حول شروط بستۀ نجات کشرفراندوم روز ی

( را نداشت، EUMاتحادیۀ پولی و اقتصادی اروپا )

چه رسد به این که در رأس شورش ملی آتشینی 

 رفراندومعلیه سلطۀ خارجی قرار گیرد. او این 

د. راخوانآن ف بینی و قصدِ باختنِشتابزده را با پیش

برنامه این بود که نبرد خوبی را به نمایش بگذارند، 

را بپذیرند، و سپس  ای شکست شرافتمندانه
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د و آن را نرا بده "عمارت ماکسیموس"کلیدهای 

ژوئن  25 "اولتیماتوم" آنان تا دنواگذاربه دیگران 

جوابگوی )از سوی نهادهای اروپا( را اجرا کنند و 

 «.باشندیی و خفت آن وارس

تراتژی پس از آن طراحی شد که تالش های این اس

سیریزا برای مصالحه با اتحادیۀ اروپا رد شد. در این 

مقطع اتحادیۀ اروپا درخواست هایی را برای سیاست 

تر ریاضتی پیش روی سیریزا قرار داده های بیش

بود که حتی از موارد توافق شدۀ قبلی هم فراتر می 

 رفت.

است های جدید(، اولتیماتوم )برای پذیرش درخو»

کابینۀ یونان رو بهت زده کرد، آن ها گمان می 

ی روی کرده اند، ولکردند که تا مرز یک توافق پیش

 «.این تصوری واهی بود

پریچارد با اشاره به نتیجۀ رفراندوم می  -امبروس

با وجود بُهت و حیرت، آن ها پیروز شدند، »نویسد: 

را  2۰15و این شعله های طغیان یونان در سال 

روشن کرد... آن چه می بایست جشن یکشنبه شب 

باشد، به شب زنده داری مبدل شد. آقای سیپراس 

افسرده شد، تمام خطاهایی را که سیریزا از بدو 

قدرت گرفتن مرتکب شده بود، جزء به جزء بررسی 

 «.می کرد و تا دم صبح مشغول گفتگو بود

 پریچارد بحث های درون کابینۀ یونان تا-امبروس

قبل از رفراندوم را حول تمهیدات اضطراری 

احتمالی حکومت در واکنش به ناسازگاری و 

« استرداد»از جمله  -گیری اتحادیۀ اروپاسخت

جانبۀ یک« کاهش ارزش اسمی»بانک یونان و 

اوراق قرضۀ یونانی که در دست بانک مرکزی اروپا 

 توصیف می کند. -است

ا رد کرد، چرسیپراس تمایم این طراح پشنهادی را 

که حکومت او همواره با هر سیاستی که بتواند منجر 

به تصادم میان طبقۀ حاکم یونان و اعتباردهندگان 

 بین المللی آن شود، اجتناب کرده است.

تا جایی که به سیریزا باز می گشت، پیامد اصلی 

برای تعیین مسیر گام های بعدی آن « نه»رأی 

انست ی نمی تواین بود که سیپراس دیگر به سادگ

قدرت را به دست احزاب مدافع ریاضت بسپارد. با 

این حال سیپراس بالفاصله دست به اقداماتی در 

 همان جهت سابق زد.

سیریزا فوراً نشستی را با رهبران احزاب اصلی مدافع 

، «پاسوک»یعنی  -ریاضت اقتصادی اتحادیۀ اروپا

نیۀ برگزار و بیا -«تو پوتامی»و « دمکراسی نوین»

ر تر بمشترکی را در حمایت از گفتگوهای بیش

مبنای یک بستۀ ریاضتی جدید صادر نمود؛ حرکتی 

که به عنوان گامی به سوی ایجاد نوعی حکومت 

 تفسیر شده است.« وحدت ملی»
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توافق با احزابی که صراحتاً حامی طرح های 

ریاضتی اتحادیۀ اروپا هستند، عالمتی است که 

ل تدارک انشعاب در نشان می دهد سیپراس مشغو

ای  در مقاله« فایننشال تایمز»درون سیریزا است. 

که روز چهارشنبه منتشر شد، ضمن اشاره به نفوذ 

در درون سیریزا، « چپ»رو به کاهش جناح های 

، وزیر انرژی و «پانایوتیس الفازانیس»به موردِ 

محیط زیست اشاره کرد که به مخالفت با یک 

بستۀ کمک مالی توافق جدید برای دریافت 

 برخاسته است.

به گزارش فایننشال تایمز، اعتراضات لفظی 

، «هن»الفازانیس به اقدامات حکومت به دنبال رأی 

عالمتی است که نشان می دهد چنان چه در »

رهبر اتحادیۀ اروپا توافقی  2۱نشست آخر هفتۀ 

حاصل شود، آقای سیپراس تقریباً به طور قطع با 

 «.خود مواجه خواهد شدانشعاب در درون حزب 

رفراندوم یکشنبه به »مطابق با همین گزارش، 

سیپراس جایگاه قوی تری در داخل حزب بخشیده 

و این موضوع که او اپوزیسیون را هم شریک کرده، 

موجب می شود که وقتی نوبت به تصویب توافق 

تری در در داخل پارلمان برسد، گزینه های بیش

 «.اختیار داشته باشد

و پاسخ سیپراس به ردّ گستردۀ سیاست  واکنش

های ریاضتی از سوی مردم، تالش برای تجدید 

ساختار حکومت بوده است، به طوری که حکومت 

آشکارتر از قبل متکی بر اتحاد با حزب حامی 

ریاضت نظیر پاسوک و دمکراسی نوین باشد. این 

مسأله اجازه خواهد داد که بخشی از سیریزا از 

فت یرد تا بتواند بهتر ژست مخالسیپراس فاصله بگ

 به ریاضت را به خود بگیرد. 

این که آیا سیریزا در این مانورها موفق می شود به 

توافق حول دور جدیدی از حمالت به طبقۀ کارگر 

برسد یا خیر، موضوعی است که باید صبر کرد و 

دید. حکومت یونان امروز طرح های مبسوطی را 

ی مالی منطقۀ یورو و پیشنهاد خواهد کرد، و وزرا

رهبران اتحادیۀ اروپا اواخر هفته برای تصمیم 

دربارۀ پذیرش یا عدم پذیرش بستۀ مالی بیشتر یا 

وادار کردن یونان به خروج از منطقۀ یونان دیدار 

 خواهند داشت.

 2۰15ژوئیۀ  ۱

http://www.wsws.org/en/articles/2015/07/09/

syri-j09.html 
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 گزارش میدانی از آتن:

به « نه»کارگران یونان پس از رأی 

 ریاضت سخن می گویند

 رابرت استیونس و کریستوف درایر

 برگردان: آرام نوبخت

م شرکت کنندگان پس از آن که نزدیک به دو سوّ

ای علیه سیاست ه ،ناندر انتخابات روز یکشنبۀ یو

ریاضتی اتحادیۀ اروپا رأی دادند، مردم در خیابان 

های آتن با نگرانی انتظار نخستین نتایج مذاکرات 

 بروکسل حول یک تفاهمنامۀ جدید را می کشند.

، «نه»اکثریت مردم امیدوارند که پس از این رأی 

نخست وزیر یونان، الکسیس سیپراس، بتواند به 

ت ۀ اروپا دسیاعتباردهندگان اتحادتوافق بهتری با 

که  یستن. با این حال اعتقاد چندانی به این یابد

ا ر «نه»رأی  خود به دنبال تعهدات یونان حکومت

و به ریاضت پایان دهد. اکثر مردم  سازد محقق

نگران هستند که تمهیدات ریاضتی جدیدی در کار 

 ند.یباشد که دیگر از عهدۀ آن بر نیا

« وسسفان»، «آگیوس یوآنیس»وی در ایستگاه متر

مطمئن نبود که آیا سیپراس می تواند به توافقی با 

این »تر دست پیدا کند یا خیر. او گفت ریاضت کم

وع خیلی زیاد به آلمان و سایر حکومت ها ضمو

بستگی دارد. اما مردم یونان دیگر توان تحمل 

سیاست های ریاضتی را ندارند. بنابراین اگر 

تر هزینه های اجتماعی ش بیشحکومت با کاه

توافق کند، در وضعیت خیلی سختی قرار خواهد 

 «.گرفت

در حال تحصیل در زمینۀ مواد « سفانوس»

ساعت در هفته  3۰شیمیایی و غذایی است. مادر او 

یورو  35۰در یک سوپر مارکت کار می کند و تنها 

درآمد دارد. پدر او رانندۀ اتوبوس است.  او قبالً بیش 

خانه می آورده است، اما به یورو در ماه  1۰۰۰از 

هزینه های اجتماعی  شاآلن این رقم به دلیل کاه

 ،ۀ اروپا و صندوق بین المللی پولیتور اتحادسبه د

یافته است. خانوادۀ او به اجبار  تقلیلیورو  ۱۰۰به 

باید مالیات منفور بر امالک را هم متقبل شوند، چرا 

 کوچک هستند. که آن ها مالک یک آپارتمان

، تنها امید، «کِوین»و دوست او « سفانوس»برای 

مبارزۀ وسیع در سطح اروپا علیه این کاهش هزینه 

ما یک  "نه"رأی »های اجتماعی است. او گفت: 

همۀ کشورهای اروپا ریاضت را باید در پیام بود. ما 

تمام کنیم و به همین خاطر هست که باید متحد 

گزارشگران ما به او  وقتی«. متفرق و نهباشیم 

ابات در آلمان علیه صدربارۀ موج رو به رشد اعت

 وحمالت به استانداردهای زندگی کارگران گفتند، ا

رانندگان قطار در آلمان، کارگران پست و »گفت: 
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کارگران مهدکودک ها، کارگران بلژیک و فرانسه 

نان، همه باید برای مبارزه با بحران متحد وو ی

 «.باشند

که به تدریس تاریخ هنر و هنرهای زیبا « النی»

خبرنگاران ما در بیرون از ادارۀ  امشغول است، ب

، در مرکز «اومونیا»در  OAEDبیکاری شلوغ 

داد. او « نه»آتن، صحبت کرد. او در رفراندوم رأی 

خیلی مهم هست.  "نه" روشنِ این رأیِ»گفت: 

ک به گذشته برمی گشتیم. یعنی به ی واال مستقیماً

ت پلیسی، کوهی از توافقات ریاضتی، و وضعیت دول

به مراتب وخیم تر حقوق بازنشستگی سالمندان. 

 «تر می شد.تر و کمدریافتی خود من هم حتی کم

 درحکومت یونان را  ،«نه»او امیدوار است که رأی 

موقیعت بهتری برای مذاکراه با وام دهندگان قرار 

ر تیشتر و بدهد و مانع تمهیدات ریاضتی وسیع

بشود. معلمان یونان در تعطیالت تابستان اخراج می 

مجبور بوده است به ادارۀ بیکاری « النی»شوند و 

مزایای  نیورو به عنوا 3۱۰گزارش بدهد. او تنها 

رداخت اجازه پبیکاری دریافت می کند. او برای 

یورو می رسد دچار مشکل است،  27۰خانه که به 

د: است. او می گویچون شریک زندگی او نیز بیکار 

البته والدینم کمک می کنند. همه به هم کمک »

می کنند. برخی دوستان کشاورز هستند و به ما 

 .«سبزیجات می دهند. تالش می کنیم زنده بمانیم

یونان را جزئی از یک آزمایش بزرگ می « النی»

بیند که همۀ کشورهای جنوب اروپا را در بر می 

مداً تالش می کند که گیرد. او معتقد است آلمان ع

حقوق کارگران یونان را پایین بیاورد تا به نیروی 

از »کار ارزان در اروپا دسترسی پیدا کند. به گفتۀ او 

جلوگیری از این  آن جا که ما یک ارز واحد داریم،

در «. ع در داخل اتحادیۀ اروپا دشوار هستوموض

الف خروج یونان از اتحادیۀ اروپا خال او محعین 

 است.

وقتی از او سؤال شد که چه چشم اندازی برای پایان 

دادن به ریاضت در اروپا می بیند، اظهار امیدواری 

کرد که صدر اعظم آلمان، آنگال مرکل، دیدگاه خود 

 در این جا فقط بانک»را نسبت به اروپا تغییر دهد: 

ها ینستند، مردمی هم سهتند که دارند زندگی می 

 «کنند

عنوان یک معلم در یک نیز به « کریستوس»

مدرسۀ خصوصی به تدریس مشغول است و او نیز 

تر م. طی کهبه دلیل فرا رسیدن تابستان اخراج شد

به  در سال هزار یورو 1۱از یک دهه، حقوق او از 

هزار یورو کاهش یافته است. او اکنون مجبور  ۱تنها 

درمان مادرش را که به شدت  یاست هزینه ها

یورو در ماه  25۰کند و تنها پرداخت  ،بیمار است

 برای پرداخت اجاره، بیمه و خوراک دارد.
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او امیدوارم است که بدهی ها بخشوده شوند تا 

ان دادن به میونان بتواند پول را برای سر و سا

اقتصاد خرج کند. اما او اعتماد اندکی به رهبران 

امید ما این » :اروپا برای توافق در این مورد دارد

ما انجام دادیم، به دیگران هم امیدِ  است کاری که

بلند شدن بدهد. چون آن ها نمی توانند مردم را له 

د هم که شده بای خودشانبه نفع سایر مردم کنند. 

به این شعله ای که ما روشن کردیم، سوخت 

د. ما به کمک مردم سایر کشورها نیاز داریم. نرسانب

 من فکر نمی کنم مردم آلمان خواهان زجر کشیدن

 «.مردم یونان باشند

یونان « کرت»ساله از جزیرۀ  24یک کارگر « النی»

تم سین نتوانابرامن خانه نبودم، بن»است. او گفت: 

می دادم.  "نه"رأی بدهد. اما اگر می توانستم، رأی 

فکر می کنم آن ها برای دست یافتن به یک توافق 

 «بهتر، کمی بهتر از توافق قبلی، تالش می کنند.

می کرد که هر توافق جدیدی که به دست  او گمان

گنجانده  در آن هزینه های اجتماعی شبیاید، کاه

فکر نمی کردم خیلی تفاوتی »خواهد شد و گفت: 

 .«عاً در این مورد مثبت نیستیمقداشته باشد. من وا

وقتی از او سؤال شد چگونه به توافق با 

اعتباردهندگان بر مبنای ریاضت واکنش نشان 

دادم، بنابراین  "نه"من رأی »، او گفت: خواهد داد

او گفت که یک «. چنین توافقی را نمی خواهم

بدتر از توافق فعلی نخواهد بود، منتها »توافق جدید 

وضعیت از چیزی که چهار سال پیش بود بدتر 

 «.خواهد شد

در مورد پیامدهای بحران اجتماعی گفت: « نیلا»

از  علت اصلی این که بسیاری از مردم هنوز»

ریاضت نمرده اند این است که با والدین شان 

 «.زندگی می کنند

 "نه"من مطمئن بودم که نتیجۀ رأی، »او گفت 

من فکر می کردم که فقط »و افزود « خواهد بود

می دهند و این جا هم  "آری "ی أثروتمندان ر

ثروتمندان زیادی باقی نمانده. بنابراین چندان در 

دم. ما جوان ها بدون ی مضطرب نبوأرنتیجۀ مورد 

هر نوع هشداری به این وضعیت کشانده شدیم و 

اآلن همان طوری هستیم که می بینید. ما 

استطاعت زندگی کردن نداریم. اگر وضعیت همین 

ال هیچ کسی به سنّ و سفکر نکنم طور باقی بماند، 

 «.من بخواهد بچه داشته باشد

پنج سال پیش زمانی که بحران آغاز شد، « النی»

از همان آغاز من مطمئن بودم که »دانشجو بود. 

او در مورد وضعیت «. وضعیت قرار است بدتر شود

درصد به ردّ توافق  7۰بیش از  کهگفت « کرت»

ریاضتی با اتحادیۀ اروپا رأی دادند، اگر چه جمعیت 

این منطقه به اندازۀ سایر مناطق یونان تحت تأثیر 
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ار هزینه های اجتماعی قر شپیامدهای کاه

 نگرفت.

او به خبرنگاران ما گفت که نمی توانسته به 

در آتن که چند روز پیش از « نه»ی أر تظاهراتِ

بپیوندد. او اظهار تأسف می  ،برگزار شد مرفراندو

کرد که بعد از چندین تظاهرات وسیع قبلی علیه 

هر بار چیزی مثل این اتفاق می افتد، هر »ریاضت، 

، ولی «می ریزندبار مردم خشم خورد را بیرون 

 برنامه های ریاضتی پیش می رود.

ما »ماه ژانویه به سیریزا رأی داد و گفت « النی»

او راه  به گمان«. واقعاً به چیزی متفاوت نیاز داشتیم

بود این ن»حل بحران اقتصادی و ریاضت بی وقفه، 

که مردم را مسئول پرداخت بهای آن کنیم. پول ما 

 نت که برای زنده ماندتر از چیزی اسبه مراتب کم

-نیاز داریم. این ثروتمندان هستند که باید پول کم

 «.تری داشته باشند

گفت که رسانه ها هر کاری را که ممکن « النی»

انجام داده بودند و « آری»بوده برای تحقق ردی 

حدس می زنم با اینترنت ما امید داریم. »اضافه کرد 

داده ن "نه"فکر می کنم اگر اینترنت نبود، ما رأی 

د واقعاً شدی "آری"بودیم، چون تبلیغات برای رأی 

 "نه"بود. این جا به ما می گفتند که در صورت رأی 

هر کسی گوشۀ خیابان از گرسنگی می میرد. یکی 

خانمی در تلویزیون می گفت: ثروتمندان و فقرا، 

 «همگی می خواهد رأی آری دهند

 ی همهر شغل»او در ارتباط با وضعیت خود گفت: 

پیدا کنم، بدون کمک والدینم نمی توانم زنده بمانم. 

شغل قبلی او فروش  «.این وضعیت را نمی خواهم

 4۰۰سیم کارت موبایل به عابرین در ازای ماهانه 

ب آاز این پول باید اجاره خانه، »یورو بود. او گفت: 

و هیچ پولی برایم  را پرداخت می کردمو غذا  و برق

یورو ماهانه بابت  1۰۰عالوه باید باقی نمی ماند. به 

دارو پرداخت کنم. من بیمۀ دارو دارم، اما همه چیز 

نابراین مجبورم خودم بابتش برا پوشش نمی دهد. 

 .«پرداخت کنم

گاهی باید از والدینم پول بخواهم. ما »او ادامه داد: 

به عنوان افراد جوان نمی توانیم پس انداز کنیم. 

ل یم، فقط یک زندگی نرمانمی خواهیم ثروتمند باش

می خواهیم. قرن بیست ویکم هست.  ما بیش از 

 «.این می خواهیم

 2۰15ژوئیۀ  ۱
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چرخش به راست سیپراس پس از 

 «نه»ش اتحادیۀ اروپا به رأی واکن

 

 کریس مارسدن

 برگردان: آرام نوبخت

واکنش قدرت های اروپایی و حکومت سیریزا در 

به سیاست های « نه»به رأی قاطع  نسبت یونان

ریاضتی درخواستی اتحادیۀ اروپا، برخی مسائل 

سته را برج پیش روی طبقۀ کارگر اساسی سیاسی

 می کند.

ده ای اروپا از سوی تونفی گستردۀ سیاست بانک ه

های مردم، هم نخبگان اروپا و هم شرکای آن ها 

در داخل یونان، از جمله خودِ سیریزا را به بهت زده 

کرده است. کارگران و جوانان یونان در مواجهه با 

رحمانۀ ارعاب، باج گیری اقتصادی، کارزار بی

تبلیغات رسانه ای و تهدیدهای بخش هایی از 

الفت خود را با تهاجم به مشاغل، ارتش، متفقاً مخ

 دستمزدها و حقوق بازنشستگی به نمایش گذاردند.

در پایتخت قدرت های اصلی اروپا و ایاالت متحده، 

بحثی پیرامون نحوۀ واکنش آغاز گردیده است. 

آلمان، طالیه دار برخورد تحقیرآمیز با طبقۀ کارگر 

یونان است که خواسته های او را رد کرده؛ و به 

ین دلیل است که در واکنش به رأی روز هم

یکشنبه، با صدور اولتیماتوم و محکومیت و تهدید 

 تر درحال پاسخگویی است.بیش

زیگمار گابریل، از حزب سوسیال دمکرات و معاون 

صدر اعظم آلمان، اعالم کرد که سیریزا با برگزاری 

آخرین پل هایی را که اروپا و یونان می »رفراندوم، 

 به سمت مصالحه حرکت کنند، پشت ا آنب توانستند

به گفتۀ او اگر یونان «. سر خود خراب کرده است

قصد داشت در منطقۀ یورو باقی بماند، باید 

فراتر از هر آن »پیشنهادهایی را مطرح می کرد که 

 «.چه تاکنون معرفی شده است، برود

روز دوشنبه، صدر اعظم آلمان، آنگال مرکل، نشست 

را با رئیس جمهور فرانسه،  مطبوعاتی مشترکی

فرانسو اوالند، برگزار نمود و طی آن تصریح کرد 

با وضعیت کنونی، هیچ مبنایی برای گفتگوها »

پیرامون یک برنامۀ جدید تحت چهارچوب سازمان 

 او اضافه کرد«. وجود ندارد "مکانیسم ثبات اروپا"
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« انهسخاوتمند»که پیشنهادهای پیشین به یونان 

 بوده اند.

خی مقامات اروپا و ایاالت متحده خواهان تعدیل بر

هایی جزنی در بدهی یونان هستند تا این کشور در 

منطقۀ یورو باقی بماند و بتواند وام ها را بازپرداخت 

کند، و ضمناً به سیریزا امتیازی بدهند که بتواند 

مردم خشمگین خود را کمی آرام کند. هر گونه طرح 

درصد از  ۱۱ربرگیرندۀ پیشنهادی در این راستا، د

 درتمهیداتی خواهد بود که در رفراندوم یکشنبه 

 گردید.

ترین نگرانی در درون طبقۀ حاکم، پیامی است مهم

که رأی یونان می تواند در سرتاسر اروپا و جهان 

، در «وال استریت ژورنال»داشته باشد. روزنامۀ 

سرمقالۀ روز دوشنبه، اظهار نگرانی کرد که مرکل 

قب ع»از ترس  ،نهایتاً در واکنش به این رأیشاید 

وال »و امتیازاتی به یونان پیشنهاد کند. « بپرد

هشدار داد که اگر چنین چیزی « استریت ژورنال

پیامش این خواهد بود که سایر ملل »رخ دهد، 

بدهکار هم می توانند از قهر سیاسی برای مسدود 

کردن رفرم های مشوق رشد استفاده کنند... رأی 

به ردّ رفرم هایی دهند که اعتباردهندگان درخواست 

می کنند، و این اعتباردهندگان به هر شکل که شده 

 «.به شما پاداش بدهند

این واگیرِ سیاسی، »این روزنامه ادامه می دهد: 

برای تمامیت منطقۀ  تر تهدیدی به مراتب عظیم

یورو است تا پیامدهای منفی فوری بحران مالی 

 «.خروج یونان از بلوک ارزییونان یا حتی 

بابت « وال استریت»اما هراس این سخنگوی 

چیست؟ این هراس از این رو است که هر گونه 

امتیاز به ارادۀ دمکراتیک توده های مردم، تنها به 

افزایش روحیۀ کارگران در سرتاسر اروپا و همین 

 طور داخل ایاالت متحده خواهد انجامید.

جلی ی یکشنبه، به عنوان تسیریزا نیز به نتیجۀ آرا

که خود نشانه  -اپوزیسیون مردمی در داخل یونان

ای روشن از خظّ سیر طبقۀ کارگر یونان به سوی 

با چرخش سریع به راست پاسخ داده  -چپ است

گریختن به آغوش احزاب  با است و همین طور

حکومت بورژوازی یونان و نهادهای اروپایی که 

مطلق مردم طرد شده خود پیش تر از سوی اکثریت 

 بودند.

نخست وزیر الکسیس سیپراس در سخنرانی خود 

خطاب به میلیون ها نفر از مردمی که مشغول جشن 

تیار، این اخ»پیروزی روز یکشنبه بودند، اعالم کرد: 

اختیار گسستن از اروپا نیست، بلکه اختیاری است 

که توان مذاکراتی ما را برای دست یافتن یه یک 

ه ، یعنی توافقی ک«ار تقویت می کندتوافق پاید
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اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا  -«تروئیکا»برای 

 قابل پذیرش باشد. -و صندوق بین المللی پول

نخستین حرکتی که سیپراس دیروز انجام داد، 

پذیرش استعفای وزیر مالیۀ یونان، یانیس 

وراوفاکیس، به منظور تسهیل مذاکرات بر سر 

ا در نشست امروز وزرای مالی بازپرداخت بدهی ه

بود. واروفاکیس جای خود را به « گروه یورو»

اوکلیدس ساکالوتوس داد؛ یکی دیگر از چهره های 

دانش آموختۀ انگلستان در سیریزا که نخست در 

، محل تحصیل «سنت پال»مدرسۀ عمومی 

صدراعظم محافظه کار بریتانیا، جورج آزبورن، و 

رداخته بود. سپس در آکسفورد به تحصیل پ

نیویورک تایمز گزارش داد که یک خانه تکانی 

مبسوط تر برای کابینه در راه است، آن هم با هدف 

. «روی کار آوردن یک تیم مذاکراتی میانه رو تر»

سپس سیپراس نشستی شش ساعته را به ریاست 

رئیس جمهور یونان، پروکوپیس پاولوپولوس، و 

حزب  زا، یعنیهمراه با رهبران شریک ائتالفی سیری

و همین طور « یونانی های مستقل»گرای راست

 دمکراسی»یعنی  -سه حزب اصلی مدافع ریاضت

 -)رودخانه( « تو پوتامی»و « پاسوک»، «نوین

 برگزار کرد.

حاصل این نشست، یک بیانیۀ مشترک بود که از 

سوی دفتر پاولوپولوس صادر شد. این بیانیه، 

دهی ب ش ارزشکاه درخواست های پیشین مبنی بر

تعهد »را کنار گذاشت و در عوض تنها خواهان 

اتحادیۀ اروپا به آغاز یک بحث پایدار در ارتباط با 

 شد.« یونان یبدهی عمومتداوم مهار مشکل 

گمانه زنی های بسیاری وجود داشت که این 

نشست، عالمتی از تشکیل یک حکومت وحدت 

 .ملی است، یعنی وحدت احزاب سرمایه داری یونان

ال انترناسیون یکمیتۀ بین الملل»همان طور که 

تا پیش از رفراندوم توضیح داد، سیریزا این « چهارم

رفراندوم را به عنوان یک مانور سیاسی ریاکارانه 

فراخواند، مانوری که نه برای مخالفت با ریاضت، 

بلکه برای مشروعیت بخشیدن به تبانی خود با 

کرده بود. اگر نخبگان حاکم یونان و جهان طراحی 

پیروز می شد، حکومت کنار می رفت « آری»رأی 

و راه را برای نوعی ائتالف متشکل از احزاب حامی 

ریاضتی اتحادیۀ اروپا هموار می کرد. و اما اکنون 

که نزدیک به دو سوم شرکت کنندگان در انتخابات 

را به صندوق ها ریخته اند، سیریزا اساساً « نه»رأی 

 بال می کند.همان مسیر را دن

ساعتِ گذشته، یک هشدار آموزنده بوده است.  24

تا جایی که به طبقۀ حاکم بازمی گردد، بی تردید 

هیچ وقفه ای در تهاجم ریاضتی آن ها در کار 

ز انی و نمایشی نخواهد بود. چه برخی اقدامات تزئی

مشروعیت  ا هدفسوی رهبران منطقۀ یورو ب
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دور بعدی  اعمال برایبخشیدن به طرح سیریزا 

ه ب حمالت مورد توافق قرار گیرد، و چه یونان وادار

خروج از حوزۀ یورو شود، سیریزا یا هر ائتالف 

به نیابت ا ر ۀ یکسانیبرنام که باشد، سیاسی دیگری

 بورژوازی یونان انجام خواهد داد. از

در هر دو سناریو، طبقۀ حاکم وادار خواهد شد که 

 مسلح برای بیش از پیش به پلیس و نیروهای

سرکوب نارضایتی های اجتماعی متکی شود. 

درست چنین طرحی برای اعزام هزاران سرباز و 

بی نظمی »پلیس ضدّ شورش در صورت بروز 

 عملیات»با اسم رمز  -«عمومی گسترده و طوالنی

 2۱از سوی حکومت سیریزا در تاریخ  -«نِمسیس

ژوئن و تنها ساعاتی پیش از آن که سیپراس 

 را اعالم کند، مورد بحث قرار گرفت. رفراندوم

تنها چهار دهه از زمانی می گذرد که یونان زیر 

سلطۀ کلنل ها قرار داشت. اکنون، در بحبوحۀ یک 

مال یافته، احتفروپاشی اقتصادی و اجتماعی تعمیم

اده چند ده خانو به عنوان -این که الیگارشی یونان

لح مسنیروهای  -ای که یونان را تحت کنترل دارند

فرابخوانند، خطری « بازگرداندن نظم»را برای 

 واقعی است.

همه چیز بستگی به بسیج طبقۀ کارگر در برابر کلیۀ 

کسانی دارد که در داخل یونان در جستجوی اعمال 

ی هستند، یعن« تروئیکا»نسخه های دیکته شدۀ 

طبقۀ حاکم، رسانه ها، پلیس، و نیروهای مسلح و 

سیریزا، به عنوان یک تمامی احزب آن از جمله 

حزب بورژوایی که متکی بر بخش های صاحب 

 امتیاز اقشار فوقانی طبقۀ متوسط است.

باید به واسطۀ ملی سازی بانک ها و صنایع کلیدی 

تحت کنترل یک حکومت کارگری، از ثروت طبقۀ 

 سرمایه دار سلب مالکیت کرد.

این یک مبارزۀ بین المللی است. طبقۀ کارگر اروپا 

یر باید به  کمک برادران و خواهران یونانی خود ناگز

بشتابد. برخوردی که امروز با کارگران یونان می 

شود، فردا با کارگران آلمان، فرانسه، بریتانیا، اسپانیا 

و ایتالیا خواهد شد. تنها پاسخ به این حملۀ بین 

المللی سرمایه، ضدّ حملۀ بین المللی طبقۀ 

بانک های تحت امر آن، کارگرعلیه اتحادیۀ اروپا و 

 بر اساس یک برنامۀ سوسیالیستی است.

 2۰15ژوئیۀ  7
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به سیاست های ریاضتی « نه»رأی قاطع 

 یونان اتحادیۀ اروپا در

 

 الکس النتیه

 برگردان: آرام نوبخت

با اکثریت قاطع آرا در رفراندوم « نه»پیروزی رأی 

دیروز یونان، بیانگر دست ردّ اکثریت قاطع مردم به 

سینۀ اتحادیۀ اروپا و برنامه ای ریاضتی است که از 

به این سو در سرتاسر  2۰۰۱زمان بحران اقتصادی 

 اروپا دنبال کرده است.

یک اقدام سیاسی فوق العاده متهورانه  این رأی،

برای به چالش کشیدن تهدیدها و ارعاب از جانب 

اتحادیۀ اروپا، حکومت ایاالت متحدۀ امریکا و طبقۀ 

در روز یکشنبه، « نه»حاکم یونان است. رأی قاطع 

همراه با تظاهرات وسیع ضدّ ریاضتیِ روز جمعه در 

ده که کر آتن، باری دیگر نیرویی اجتماعی را آشکار

قادر است مُهر پایانی بر ریاضت و ارتجاع سیاسی 

 بزند: طبقه کارگر.

در حمایت از « آری»برلین، به هدایت کارزار رأی 

آخرین بستۀ درخواست های ریاضتی اتحادیۀ اروپا 

دست زد. مقامات حکومت آلمان روشن کردند که 

قصد آن ها، استفاده از این رأی برای خلع ید 

 در یونان بوده است.  حکومت سیریزا

برلین پیش از رفراندوم هشدار داد که اتحادیۀ اروپا 

، با قطع جریان اعتبار به نظام «نه»در صورت رأی 

مالی یونان و به ورشکستگی کشاندن کشور واکنش 

نشان خواهد داد. این اقدام با اخراج یونان از منطقۀ 

 یورو همراه خواهد شد.

رحمانه ای را در حمایت رسانه های یونان کارزار بی

به راه انداختند. افسران بازنشستۀ « آری»از رأی 

ارتش یونان در آستانۀ رفراندوم علناً برای حمله به 

نخست وزیر الکسیس سیپراس مداخله کردند و 

خواستار پشتیبانی مردم یونان از خواست های 

ریاضتی اتحادیۀ اروپا شدند. این اقدام، یک حرکت 

شکار برای ارعاب سیاسی بود که در شرمانه و آبی

یونان، به عنوان کشوری که هنوز زخم دیکتاتوری 

هفت سالۀ کلنل های یونان را بر پیکر خود دارد، 

 عالئمی از خطر کودتای نظامی را به همراه داشت.



52 

درصد از مردم یونان، که اکثراً از طبقۀ کارگر  ۱1۳3

اسخ پ« نه»و اقشار فقیرتر جمعیت هستند، با رأی 

دادند. در شرایطی که نظرسنجی های رسانه ای، 

بینی آرای نزدیک به هم را داشتند، این پیش

دستگاه سیاسی یونان، « نه»اکثریت قاطع رأی 

 اروپا و ایاالت متحده را بهت زده کرد.

در « نه»مطابق با داده های وزارت داخله، جبهۀ 

منطقۀ اداری یونان به پیروزی قطعی  13تمامی 

افت. جوانان یونان، که نیمی از آن ها به دست ی

دلیل سقوط اقتصاد به دنبال سیاست های اتحادیۀ 

را « نه»، رأی 1به  2اروپا بیکار هستند، با نسبت 

 به صندوق ها ریختند.

پرده از این حقیقت برداشت که سیاست « نه»رأی 

های اتحادیۀ اروپا به رهبری صدر اعظم آلمان، 

ونه حمایت توده ای یا آنگال مرکل، فاقد هرگ

 مشروعیت دمکراتیک است.

به این سو، قدرت های اصلی به  2۰۰۱از سال 

جستجوی نجات سرمایه داری اروپا از تبعات بحران 

اقتصادی جهانی شتافته اند، و در این راستا عمالً 

صدها میلیارد یورو را از جمعیت اروپا به یغما برده 

یلیارد یورو یا بیش م ۱5 ،اند. در تنها یونان این رقم

میلیون  3۳7هزار یورو به ازای هر خانوار از  17از 

 خانوار در یونان است.

با رأی یکشنبه، که مخالفت طبقۀ کارگر سرتاسر 

اروپا با ریاضت اتحادیۀ اروپا را به نمایش می گذارد، 

توده های مردم یونان نشان دادند که نه خواهان 

 واهان واژگونیتعدیل جزئی برنامۀ ریاضتی، که خ

 آن هستند.

اتحادیۀ اروپا نه یک بار، که دو بار از سوی مردم 

یونان نفی شد، یک بار زمانی که سیریزا بر مبنای 

وعده هایی به پایان ریاضت اتحادیۀ اروپا انتخاب 

گردید، و بار دیگر در رفراندوم دیروز؛ چرا که 

اتحادیۀ اروپا ماهیت خود را به عنوان ابزار بی رحم 

سرمایۀ مالی جهانی و نهادی افشا کرده است که 

در تبانی با نخبگان حاکم یونان  می خواهد بر موج 

احساسات مردم یونان سوار شود و سیاست های 

 ویرانی و تباهی اقتصادی را تحمیل کند.

بیش از پیش بزدلی و « نه»به عالوه رأی 

ورشکستگی سیریزا را افشا کرده است. نخست وزیر 

 یپراس یکشنبه شب در تلویزیون ملیالکسیس س

 اختیاری که شما به من می»ظاهر شد تا تأکید کند 

 «.دهید، اختیار گسستن از اروپا نیست

هیچ کسی بیش از سیپراس از فوران مخالفت های 

مردمی با ریاضت اتحادیۀ اروپا که نخست در 

آتن در روز جمعه و سپس در رأی « نه»تظاهرات 

ه هده شد، به وحشت نیافتادگیری روز یکشنبه مشا

 بود.
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سیپراس و حکومت او از زمان قدرت گیری در ماه 

ژانویۀ گذشته، در جستجوی محدود و پراکنده 

نمودن اپوزیسیون اجتماعی در برابر اتحادیۀ اروپا و 

انقیاد طبقۀ کارگر به ریاضت و سرمایه داری بوده 

 اند. 

اقدامات حکومت سیریزا طی کارزار رفراندوم، 

زدالنه و همراه با دورویی بود. مقامات ارشد ب

حکومت نظیر سیپراس و وزیر مالیۀ او، یانیس 

واروفاکیس، اعالم کرده بودند که در واکنش به 

استعفا خواهند داد و به جانشینان خود « آری»رأی 

کمک خواهند کرد که سیاست های ریاضتی را 

 یزن« نه»اعمال کنند. در ارتباط با واکنش به رأی 

سیپراس چهارشنبۀ گذشته اعالم کرد که در این 

حالت به دنبال مذاکره برای توافق با اتحادیۀ اروپا 

حول پیشنهاد یونان به پذیرش عمالً تمامی 

درخواست های بروکسل به کاهش هزینه های 

 اجتماعی خواهد بود.

مانور رفراندوم سیریزا، به عنوان کوششی به زحمت 

أی عدم اعتماد به شده برای مهندسی رپنهان

حکومت خود، در صورتِ خودش منفجر شد. با رأی 

، سیپراس همان قدر بهت زده شد که مرکل. «نه»

مذاکره کنندگان آن ها با سرعت هر چه تمام 

رهسپار بروکسل شدند. واروفاکیس و سخنگوی 

ی کردند بینی مسیریزا، گابریل ساکالریدیس پیش

جدید  مالی که توافق برای دریافت یک بستۀ کمک

تر، می تواند در ازای سیاست های ریاضتی بیش

 ساعت به دست آید. 4۱الی  24طی 

به دنبال رفراندوم، پرسشی که در برابر طبقۀ کارگر 

یونان قرار می گیرد این است که: قدم بعدی 

چیست؟ چگونه مبارزه علیه ریاضت قرار است پیش 

 ابرده شود؟ هیچ توهمی نباید داشت که سیریزا ی

سیاست های « نه»اتحادیۀ اروپا در واکنش به رأی 

 خود را تعدیل می کنند.

هر شکافی که درون اتحادیۀ اروپا حول نحوۀ 

نشینی به دنبال رفراندوم به واکنش به این عقب

یعنی خواست درهم شکستن یونان و  -وجود آید

اخراج آن از منطقۀ یورو از سوی برخی جناح ها، یا 

برای مذاکره و رسیدن به توافق  همکاری با سیریزا

نباید تردید داشت که آن ها  -از سوی دیگران

سیاست طبقاتی ریاضیت وحشیانه در برابر کارگران 

را تغییر نخواهند داد. رئیس پارلمان اروپا، مارتین 

شولتس، اواخر همین هفته اعالم کرد که یونان 

دیگر نمی تواند از یورو به عنوان یک روش پرداخت 

ارز »فاده نماید، و این که یونان باید یک است

 مجزا را معرفی کند.« موازی

کسب درس های سیاسی از این تجریه اهمیتی 

حیاتی دارد. در درون طبقۀ کارگر یونان و جهان، 

ضدیتی عظیم با ریاضت وجود دارد. با این حال، 
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این اپوزیسیون تنها زمانی می تواند بسیج شود که 

زا گسست کند و پرچم مبارزۀ طبقۀ کارگر از سیری

انقالبی علیه اتحادیۀ اروپا و قدرت های 

امپریالیستی، و همین طور علیه پایگاه حمایتی آن 

ها در داخل خودِ یونان، یعنی طبقۀ سرمایه یونان را 

 برافرازد. 

سیپراس در حالی که به خود لرزیده بود، جمعۀ 

 دگذشته خطاب به صدها هزار نفر در آتن، تأکید کر

. نیست« اعتراض»که تظاهرات وسیع مردمی یک 

صرف نظر از تصمیم روز یکشنبه، مردم »به گفتۀ او 

یونان روز دوشنبه مطلقاً چیزی نخواهند داشت که 

 «.شان شکاف بیاندازدبین

خود شکاف « نه»این یک دروغ آشکار است. رأی 

عمیق میان طبقۀ کارگر و نخبگان حاکم در یونان، 

ا را روشن کرده است. نتیجۀ رفراندوم، اروپا و امریک

تنش های طبقاتی درون اروپا و مهم تر از آن درون 

 خودِ یونان را از عمق به سطح آورده است.

از آن جا که سیریزا ارادۀ مردمی را نفی می کند و 

در جستجوی تداوم گفتگوهای خود با اتحادیۀ اروپا 

کی تاست، بنابراین بیش از پیش خود را مستقیماً م

بر نیروهای امنیتی برای برخورد با اپوزیسیون 

داخلی خواهد کرد. وزیر داخلۀ سیریزا، نیکوس 

ووتسیس، در حال نظارت بر طرح موسوم به 

جهت اعزام پلیس ضد شورش « عملیات نِمسیس»

و یگان های ارتش برای درهم شکستن ناآرامی 

 های اجتماعی است.

ه این شن بچنین تدارکاتی، هشداری است بسیار رو

که نبرد علیه ریاضت در یونان، نبرد علیه کل یک 

نظم اجتماعی است. این نبرد مستلزم مبارزه ای 

راسخ برای بسیج طبقۀ کارگر در سطح جهانی حول 

یک چشم انداز انقالبی و سوسیالیستی علیه قدرت 

های امپریالیستی و همین طور کارگزاران محلی 

ان است، یعنی سرمایۀ مالی بین المللی در یون

 بورژوازی یونان و تمامی نمایندگان سیاسی آن ها.

 2۰15ژوئیۀ  ۱

http://www.wsws.org/en/articles/2015/07/06/

pers-j06.html 
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عملیات نِمسیس: خطر سرکوب دولتی 

 ناعتراضات یونا

 

 الکس النتیه

 برگردان: آرام نوبخت

ۀ در رفراندوم روز یکشنب« نه»به دنبال پیروزی رأی 

یونان حول پذیرش یا ردّ برنامۀ ریاضتی اتحادیۀ 

چنان به شدّت اروپا، وضعیت سیاسی کشور هم

ملتهب است. برخی گزارش های مطبوعاتی، از 

طرحی سخن می گویند که پیش از رأی گیری با 

برای اعزام ارتش و « ملیات نِمسیسع»اسم رمز 

پلیس ضدّ شورش جهت درهم شکستن اعتراضات 

 اجتماعی تهیه شده بوده است.

پاسخ اتحادیۀ اروپا به نتیجۀ رأی گیری، تهدید به 

قطع جریان اعتبار به حکومت و بانک های یونان 

و فشار برای خروج این کشور از منطقۀ یورو بوده 

رت کشور، از جمله است. این امر به سقوط تجا

واردات اقالم حیاتی نظیر سوخت، غذا و دارو خواهد 

انجامید. در همان حال که سیریزا به تالش برای 

مذاکره و رسیدن به توافق با اتحادیۀ اروپا به منطور 

دریافت کمک مالی و در عوض اعمال سیاست های 

ریاضتی جدید ادامه می دهد، عناصری در درون 

ول تدارک گزینۀ سرکوب حکومت و دولت مشغ

 گسترده هستند.

، برگرفته از نام اساطیری الهۀ «عملیات نِمسیس»

کیفر و انتقام، طرحی است که تحت هدایت وزیر 

و  پیش رفت« نیکوس ووتسیس»داخلۀ سیریرا، 

هدف از آن اعزام پلیس ضدّ شورش و یگان های 

ارتش برای تضمین ساختمان ها و زیرساخت های 

ر اعتراضات است. در صورت اجرای کلیدی در براب

این طرح، این نخستین بار از زمان حکومت نظامی 

و  1۱۱7کلنل ها با حمایت سیا طی سال های 

خواهد بود که ارتش برای مقابله با مردم  1۱74

 یونان اعزام می شود.

وزیر  گزارش داد که« ال رپوبلیکا»روزنامۀ ایتالیایی 

ابان اعزام کرده تا هزار پلیس به خی 2داخله تاکنون 

آمادۀ سرکوب شوند. پلیس درحال تدارک برای 
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خانه ها و خانه ها، سفارتوزارت»محافظت از 

 «اهداف حساس نظیر تأسیسات نیرو و مخابرات

چنین هم»است. در این گزارش آمده است که: 

طرح هایی برای ایجاد یک منطقۀ امنیتی و حافظت 

مارکت در آتیکا سوپر  ۱۰۰بانک و  4۱۰شده به دور 

)کمربند شهری آتن( که طبق یکی از گزراش های 

وزارات اطالعات یونان احتمال حمله به آن ها در 

صورت نارضایتی پس از رفراندوم می رود، وجود 

 «.دارد

با این حال به گزارش این روزنامه، طرح مذکور تنها 

مقدمه ای برای اعزام گسترده تر نیروهای امنیتی 

 مردم کشور است:و ارتش علیه 

چنین شامل پرونده های محرمانۀ ووتسیس هم»

می  "عملیات نمسیس"یک طرح بدیل با اسم رمز 

شود که هر کسی امیدوار خواهد بود اجرا نشود، این 

ها تمهیداتی اضطراری هستند که قرار است در 

صورت فرورفتن یونان به دوره ای از بی ثباتی 

یچ گزینه ای که ه -سیاسی طوالنی بعد از رفراندوم

 «.به مورد اجرا درآیند -کسی خواهان آن نیست

« عملیات نمسیس»روشن است که محتوای 

تالشی برای اعمال یک دیکتاتوری نظامی در 

« امیزت»یونان است. این عملیات، به گفتۀ روزنامۀ 

تدارکاتی را در اختیار سربازان می گذارد تا »لندن، 

یع و طوالنی، در صورت بروز بی نظمی عمومی وس

 «. آنان شهرهای بزرگ را تحت کنترل بگیرند

ن نخستی ، این«ال رپوبلیکا»روزنامۀ به گفتۀ 

دازی راه ان« ووتسیس»عملیات پلیسی که از سوی 

نسخه ای بی کم و کاست از عملیاتی است »شده، 

و به دنبال اعتراضات آتن نسبت  2۰۰۱که در سال 

ام ساله ای به ن 15به کشته شدن جوان 

الکساندروس گریگوروپولوس به دست پلیس در 

. سیریزا در این ناحیه و طی گرفتاگزارخیا، انجام 

یک اقدام تالفی جویانۀ تاریخی، در جبهۀ مقابل 

 «.نیروهای ضدّ شورش بود

 2۰15ژوئیۀ  ۱

http://www.wsws.org/en/articles/2015/07/06/

neme-j06.html 
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گزارشی از تظاهرات وسیع روز جمعه در 

 یونان در مخالفت با ریاضت اقتصادی

 رابرت استیونس و کریستوف درایر

 برگردان: آرام نوبخت

عصر روز جمعه و در آستانۀ رفراندوم روز یکشنبه، 

دیۀ ااعتراض وسیعی در تقابل با برنامۀ ریاضتی اتح

اروپا و صندوق بین المللی پول در آتن صورت 

 گرفت.

ده ها هزار نفر از مردم با حضور خود برای نمایش 

میدان مرکزی فضای اعتراض و مقاومت، 

 ری آتن در مقابل ساختمان پارلمان را پُ«سینتاگما»

 عزم وگواهی بر کردند. فضای حاکم بر اعتراض، 

ریاضت  اراده برای پایان بخشیدن به سال ها

ضین، انبوهی از جوانان راقتصادی بود. در بین معت

 به چشم می خوردند.

برخی معترضین پارچه نوشته ای را تهیه کرده بودند 

( روی آن نقش بسته بود، و OXI« )نه» کلمۀ که

در محکومیت ریاضت  ییشعارها حامل برخی دیگر

بود. در بین پارچه نوشته ها، تعدادی به صدر اعظم 

مرکل دهانت »اشاره داشتند:  ،نگال مرکلآلمان، آ

ر مان تغییز»، «را ببند، اکنون مردم حرف می زنند

« خانم مرکل، بیرون!»و « کشور فرا رسیده

(Frau Merkel raus.) 

حتی از باالی پله های منتهی به پارلمان هم نمی 

شد دید که پایان صف تظاهرکنندگان کجاست. از 

فزونی گذاشت و  هر، جمعیت رو بهظبعداز 7ساعت 

شب، هنوز بسیارانی از ایستگاه متروی  1۰تا ساعت 

مجاور به میدان سینتاگما می پیوستند. به گزارش 

هزار نفر به تظاهرات پیوستند،  5۰کم رویترز، دست

 از تعداد حاضرین نیز پایین بود. برآورداما حتی این 

وقتی ظرفیت میدان تکمیل شد، بسیاری از حضار 

ندن و دست زدن با ترانه هایی کردند خوابه شروع 

که یادآور مقاومت در برابر حکومت نظامی برخاسته 

از کودتای یونان بود. حکومتی که با مشت آهنین 

برقرار بود. یکی  1۱74تا  1۱۱7خود طی سال های 

، «زنگ ها به صدا درخواهد آمدند»از این ترانه ها، 

ه ک یکیس تئودوراکیس بودماثر آهنگساز برجسته، 

 ده است.  کرنوازندۀ پیانو و خواننده، اجرا  ،«ایرو»

اگرچه فراخوان به این تظاهرات از سوی سیریزا 

داده شده بود و بسیاری از شرکت کنندگان توهماتی 

به این حزب داشتند، اما این اعتراضات بیانگر نفی 

چشم انداز حکومت از سوی توده های وسیع مردم 

الش برای مذاکره و یافتن چنان در تبود. سیریزا هم

ۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق یتوافق با اتحاد

ر در تپول، و در عوض کاهشِ کمی کم یبین الملل

در جدول زمانیِ با کمی تعویق ی عهزینه های اجتما

 است.
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گزاراشگران سایت ما با شمار زیادی از مردم در 

طول روز و در تظاهرات صحبت کردند. آن ها می 

تند که با حضور خود، خواهان پایان دادن به سال گف

ها ریاضت اقتصادی هستند که نتیجه اش، سقوط 

استانداردهای زندگی و سطوح بی سابقۀ بیکاری و 

 فقر بوده است.

 نم»ساله ای بود که گفت:  1۱، جوان «گئورگیس»

خواهم شغلی پیدا کنم، برای کشورمان وضعیت می 

هم برای کار به هلند، متفاوتی می خواهم . نمی خوا

آلمان یا انگلستان بروم. می خواهم همین جا بمانم 

من می »او ادامه داد: «. و با این وضعیت بجنگم

خواهم رأی نه بدهم. نمی دانیم روز دوشنبه چه 

اتفاقی می افتد، اما می خواهم از این حکومت، چیز 

 «.متفاوتی ببینم

، اما ف کنداو امیدوار بود که سیریزا ریاضت را متوق

ه من ب»مینان نداشت که چنین چیزی رخ بدهد. طا

سیپراس رأی دادم که نخست وزیرمان باشد ومی 

تفاوت باشم. این ریسک بزرگی هست  دخواهد شاه

که  کشورمان باید متقبل بشود. منتها این تنها راه 

 «.حل هست

وقتی از او نظرش را در مورد هدف اعالم شدۀ 

اتحادیۀ اروپا حتی پس از سیپراس برای توافق با 

م اگر مرد» م، گفت: دیدر رفراندوم پرسی« نه»رأی 

ی نه بدهند و با این حال سیپراس أنبه رشکیروز 

این کار را بکند، نشان داده که احترامی برای ما 

قائل نیست. او از ما خواست که رأی 

ی أبدهیم. اگر ما ر "نه"یا  "آری"

نه بدهیم و او برود با آلمان و 

تحادیۀ اروپا توافق کند، معنایش ا

این هست که احترامی برای ما قائل 

ت وزیر به مردمش سنیست. اگر نخ

احترام نگذارد، نمی خواهم که دیگر 

 «.نخست وزیر من باشد

هم به تظاهرات پیوست تا علیه ویرانی  «آناستاسیا»

اجتماعی به جای مانده از نسخه های دیکته شدۀ 

یم. ما فقیر هست»عتراض کند ا ریاضت اتحادیۀ اروپا

من کار ندارم. من دو مدرک دارم، اما شغل ندارم. 

 «.به همین دلیل هست که این جا آمده ام

وقتی از او در مورد طرح سیریزا برای پیشنهاد 

سیاست های جدیدی ریاضتی سؤال شد، او ضمن 



5۱ 

این که گفت هنوز به حکومت اعتماد دارد، اضافه 

هست که متوقفش کنیم. این مسئولیت ما »کرد: 

ت و این سیاس "نه"ما این جا هستیم که بگوییم 

ها را متوقف کنیم. من اهمیتی نمی دهم که 

حکومت چه کار خواهد کرد. اآلن دیگر نوبت من 

 «.ولیت من هستئهست. این مس

یکی از حاضرین در تظاهرات بود، چرا « آنا ماریا»

ده ش که به گفتۀ او، ریاضت اقتصادی منجر به این

ند را تشم پولی که سابقاً دایک سوّ»است که مردم 

داشته باشند، بدون این که بتوانند از پس ناآلن 

. او «صورتحساب ها یا خرید داروهایشان بر بیایند

این مثل »را تجلی دمکراسی می داند:  مرفراندو

نیست که شما می روید به یک حزب  اتیک انتخاب

 ناه به وعده هایشرأی می دهید و امیدوار هستید ک

 «.عمل کنند

او به گزارشگران ما گفت که مبارزه علیه ریاضت را 

ی سیاست ها»یک مسألۀ بین المللی می بیند. 

ریاضتی در یونان مثل یک اثر زنجیره ای هست. 

می رود. این همان چیزی که ما نمی  ه جابه هم

خواهیم. ما نمی خواهیم مردم اروپا از این 

صد ثروتمند برای ما می تصمیماتی که یک در

ربه ببینند. همۀ ما جزئی از یک زنجیر ضگیرند، 

ان ها تشکیل شده، نه از پول سهستیم. زمین از ان

 «.و صندوق های مالی ریسک پذیر

ت ساین فضا در تقابل شدید با حکومت سیریزا و نخ

 رصوزیر آن الکسیس سیپراس بود که همان ع

رد. انی کخطاب به جمعیت میدان سینتاگما سخنر

به  در واقعوم را دسیپراس یکشنبۀ گذشته رفران

ر در تسلیم بیشت کردن یسعنوان ابزاری برای مهند

برابر خواست های اتحادیۀ اروپا، آن هم فارغ از 

 ۀ رأی، اعالم کرد.جنتی

 «وال مردمیفست»این رویدادها را ، پیشاز سیریزا 

خطاب کرده بود. سیپراس در سخنرانی خود با کش 

امروز ما در حال »در تالش بود بگوید:  وسو ق

ستیم، امروز ما در حال جشن گرفتن یاعتراض ن

ما پیروزی دمکراسی را  زدمکراسی هستیم، امرو

نبه دوش زجشن می گیریم، فارغ از این که نتیجه رو

 «.چه خواهد بود

سیپراس به رجزخوانی دربارۀ یک اروپای 

ی مبهم و گنگ پرداخت تا بذرها« دمکراتیک»

روز یکشنبه، ما »توهم به آن را بکارد. او ادامه داد: 

صرفاً تصمیم نمی گیریم که در اروپا بمانیم، بلکه 

تصمیم می گیریم که با عزت در اروپا زندگی 

 .«کنیم... با سایر کشورهای اروپا برابر باشیم

سیپراس از قدرت های اصلی اتحادیۀ اروپا استقبال 

ر تب و تاب مهندسی کرد، با وجود آن که آن ها د

تغییر رژیم در یونان و سقوط حکومت سیریزا 
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هستند، حکومتی که با تعهد به پایان ریاضت قدرت 

 گرفت. 

ترین نیروهایی کمک کرد که سخنرانی او به راست

در حال تدارک تهاجمی وسیع برای درهم شکستن 

اپوزیسیون کارگران و جوانان هستند. وقتی 

کمیل کرد، شریک سیپراس سخنرانی اش را ت

گرای ائتالفی او، پانوس کامنوس از حزب راست

با شور و اشتیاق او را به « یونانی های مستقل»

آغوش کشید. کامنوس اوایل همین روز اعالم کرده 

« یثبات داخل»بود که تنها ارتش قادر به تضمین 

 است.

در همان حال که سیریزا در جستجوی تحکیم 

ست، ارتش و اتحادیۀ پیوندهای خود با عناصر را

اروپا است، این نیروها مشغول انجام هر کاری برای 

پایین کشیدن این حکومت هستند که به شکل 

دمکراتیک انتخاب شده، تا به این ترتیب به حمالت 

 به مراتب شدیدتری علیه طبقۀ کارگر  دست بزنند.

ژنرال  ۱5تنها چند ساعت پیش از تظاهرات، 

ت به امضا رساندند که حمایبازنشسته بیانیه ای را 

و خواست آن به « آری»آن ها را از کارزار رأی 

رحمانه را اعالم می تداوم سیاست های ریاضتی بی

 کرد.

ت ، به دنبال حمای«آری»پشتیبانی نظامی از جبهۀ 

مقام عالی کلیسای ارتودوکس یونان و سرپرست 

فدراسیون اصلی اتحادیه های 

 ، از راه رسید.GSEEکارگری، 

رسانه های یونان نیز که وسیعاً زیر 

سلطه و مالکیت اولیگارشی راست 

گرا قراردارند، با تبلیغات وسیع خود 

 این کارزار را تسهیل کرده اند.

اما با وجود این کارزار که مورد 

دمکراسی »چون حمایت احزاب حامی ریاضت هم

در « آری»قرار دارد، کارزار « پاسوک»و « نوین

آتن در روز جمعه به طور « یمارمارونکال»استادیوم 

 بود.« نه»قابل توجهی کوچک تر از کارزار رأی 
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 نعره های کودتای نظامی

هه با خواست کارگران یونان به در مواج

 پایان ریاضت اتحادیۀ اروپا

 الکس النتیه

 برگردان: آرام نوبخت

ساعاتی پیش از سرازیر شدن سیل تظاهرکنندگان 

معترض به سیاست های ریاضتی به خیابان های 

ستۀ شآتن در روز جمعه، شماری از افسران بازن

 وزدر رفراندوم ر« آری»ارتش علناً فراخوان به رأی 

یکشنبه حول پذیرش یا ردّ درخواست های اتحادیۀ 

 انفراخو در تقابل بااروپا دادند، و به این ترتیب 

نخست وزیر یونان، الکسیس سیپراس به رأی 

 .قرار گرفتند ،«نه»

 اقتصادی ان کارگران مخالف ریاضتیم رویارویی

اتحادیۀ اروپا و بیانیه های رسمی چهره های 

ی تا به این حد نمی برجستۀ ارتش، هیچ زمان

ژنرال  گوس،نولیس فرانگتوانست عریان باشد. فرا

ه، وزیر دفاع سابق و کسی که زمانی رئیس تبازنشس

ستاد فرماندهی ارتش یونان بود، خواهان یک 

شد. سال « بلند در روز یکشنبه "آری"رأی »

 از سوی ،کودتا گوس در میانۀ شایعاتن، فرا2۰11

 رکنار شد.نخست وزیر وقت، پاپاندرو ب

ما »گوس ضمن اشارۀ روشن به سیپراس گفت نفرا

حول ارزش ها و اصولی اخالقی که همواره ما 

 ]سیاستمدار[یونانی ها را تعریف کرده اند، با هیچ 

ناآگاه به تاریخ و بی عرضه ای که منافع حزبی خود 

 «.را پیش می برد، مذاکره نداریم

 ته،سشافسر رده باالی بازن ۱5گروهی متشکل از 

ند سوگ»را صادر  کردند که در آن ضمن  ای بیانیه

با انتخاب »، هشدار داده بود: «به میهن و پرچم

کردن گزینۀ انزوا، ما میهن و آیندۀ آن را به خطر 

 «.می اندازیم

رین تما، مهم نیروی کشور»این بیانیه ادامه می داد: 

دارد  که چیزی است که داریم، و این همانی است

می افتد. خروج ما از اروپا، کشور ما را مخاطره به 

ضعیف تر خواهد کرد. ما متحدینی را از دست 

خواهیم داد که در جانب ما ایستاده اند. ما قدرتی را 

بندی و گروه انجمن هااز دست خواهیم داد که از 

هایی که تاریخاً و به لحاظ فرهنگی بدان تعلق 

 «.داریم، به دست آورده ایم

اب برای ارع قابل توجهه ها، اقدامی این بیانیصدور 

سال از سقوط  4۰سیاسی است. با گذشت تنها 

کودتای نظامی کلنل ها با حمایت سیا، این افسران 

طرفی را کنار صاحب نفوذ هرگونه تظاهر به بی

گذاشته اند و از موضع اتحادیۀ اروپا و واشنگتن در 
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تقابل با بخش های وسیعی از مردم و حکومت 

 الم پشتیبانی می کنند.فعلی، اع

برای درک اهمیت بیانیۀ افسران یونان، باید 

اد آورد که در بحبوحۀ یک یرا به  1۱۱7کودتای 

را به  رحمیحکومت نظامی بیبحران سایسی، 

 لبه طو 1۱74درت رساند که حاکمیت آن تا ق

انجامید. هدف از این کودتا، سرکوب اعتراضات 

 رایبه تالش رگونهگیری از طبقۀ کارگر و پیش

خارجی یونان به سوی موضع بی  تچرخش سیاس

طرفی میان ناتو و اتحاد شوروی بود. این کودتا، به 

رهبری کلنل پاپادوپولوس صورت گرفت، یک افسر 

آوری  جمعشناسایی و رابط بلندمرتبۀ سیا، که بر 

هزار معترض سیاسی که بسیاری شان  1۰کم دست

 .شکنجه یا کشته شدند، نظارت داشت

همین هفته، مقامات ارشد آلمان اعالم کردند که 

در رفراندوم یونان را دارند « آری»قصد تحقق رأی 

سیریزا را پایین  بتا به این ترتیب حکومت حز

تر، آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، با بکشند. پیش

به  ح السیسیاور مصر ژنرال عبدالفتتدعوت دیکتا

ین پیش از اد. به سیپراس دا را برلین آخرین هشدار

ترکی را با نیروهای شظامی منمصر رزمایش های 

مسلح یونان ترتیب داده بود. برلین متعاقباً خبرنگار 

را بنا به اتهامات  «احمد منصور»، «الجزیره»

 ساختگی از سوی رژیم السیسی بازداشت کرد.

بیانیه های نظامیان یونان، تأییدی است بر هشدار 

در آن زمان نوشتیم: «. منصور»ما پس از بازداشت 

برلین با ارسال این پیام محاسبه شده می گوید »

نۀ یاکه آمادۀ همکاری علنی با اقدامات سرکوبگرا

دیکتاتوری های نظامی است... یکی از کسانی که 

یافت کند، بی تردید رقرار است این پیام را د

 .«الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان است

وری تز قبل به عنوان دیکتااتحادیۀ اروپا آشکارتر ا

. تردیدی رخ نشان می دهدبی رحم سرمایۀ مالی 

نمی توان داشت که افسران یونانی با حمایت برلین 

و بروکسل در رفراندوم دخالت کردند. آن ها 

علیه شده اعالمگ نرویدادهای یونان را جرئی از ج

رگر یونان می بینند، جنگی که در اکل طبقۀ ک

ار خشونت دولت و سرکوب صورت لزوم با ابز

آن ها در یونان حضور دارند که برافروخته می شود. 

نشان دهند هرگز و هیچ جا چالشی را در برابر 

سیاست های دیکته شدۀ بانک ها و مراکز مالی 

 برنمی تابند.

سیاست برلین و اتحادیۀ اروپا، ارزیابی لنین را تأیید 

ی مسرمایۀ مالی، برای سلطه تقال »می کنند که 

ارتجاع سیاسی »به قول او، «. کند و نه آزادی

 «.همواره یک خصلت ممیزۀ امپریالیسم است

امپریالیسم از درون طبقات ارتجاعی کشورهای 

قربانی خود است که به جستجوی حمایت بر می 
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آید. بنابراین این بورژوازی و متحدینش در صفوف 

باالتر طبقۀ متوسط یونان هستند که چنین وظیفه 

را بر عهده می گیرند. رویدادهای پنج روز ای 

یعنی توده های کارگران و جوانان خواهان  -گذشته

مبارزه علیه ریاضت و اتحادیۀ اروپا از یک سو، و 

سرمایه داران و بروکرات های ثروتمند از سوی 

این شکاف طبقاتی عریان و غیرقابل  -دیگر

 برگشت را آشکار کرده اند.

ی حکومت سیپراس را به این رویدادها، ورشکستگ

معرض نمایش می گذارد. کل سیاست این حکومت 

بر این توهم و خودفریبی متکی بوده است که می 

توان با اتحادیۀ اروپا به توافق رسید، و بدون مبارزه 

علیه پایگاه اجتماعیِ حامی سیاست های ریاضتی 

در داخل خودِ یونان، وقت تنفسی برای تعلیق 

اعل، دستمزدها، حقوق رحمانۀ مشکاهش بی

 مستمری و خدمات اجتماعی یافت.

سیریزا نه فقط از هرگونه اقدامی برای به چالش 

کشیدن منافع اقتصادی سرمایۀ یونان طفره رفته، 

بلکه حتی یک قدم هم برای محافظت از مردم در 

برابر توطئه های دولت بر نداشته است. بر عکس، 

ای یونانی ه»سیریزا نیروهای راست افراطی نظیر 

( را در مناصب کلیدی قدرت قرار Anel« )مستقل

 داده است.

یونانی »وزیر دفاع، پانوس کامنوس، از رهبران 

، دیروز تقریباً اعتراف کرد که «های مستقل

حکومت در حال تدارک برای استفاده از ارتش 

جهت سرکوب نارضایتی های داخلی و تحمیل 

او طی سیاست خارجی مورد حمایت ارتش است. 

دیداری مشترک از واحدهای ارتش همراه با 

نیروهای مسلح کشور، »سیپراس، اعالم کرد: 

تضمین کنندۀ ثبات داخلی، دفاع از حق حاکمیت 

ملی، وحدت ارضی کشور و ثبات در ارتباط با 

 «.متحدین کشور هستند

حکومت سیپراس این را بی تردید می داند که 

 ش سیاسی عقبرفراندوم، صرفاً ابزاری برای پوش

نشینی اواست و وسیله ای برای انطباق با خواسته 

، «آری»های اتحادیۀ اروپا و بورژوازی یونان.  رأی 

برای توجیه تسلیم کامل مورد استفاده قرار خواهد 

، همان طور که «نه»گرفت، در حالی که رأی 

سیپراس هفتۀ قبل با صحبت هایش نشان داد، 

گشت به میز مذاگرات بهانه ای خواهد بود برای باز

و آغاز تلشا های بی ثمر دیگری برای توافق با 

 سیاست هایی ریاضتیِ اندکی تعدیل شده.

همان طور که اعتراضات وسیع روز گذشته نشان 

داد، فراخوان رفراندوم، افکار عمومی را وسیعاً 

رادیکالیزه کرده است. توده های کارگرانی که با 

آمده اند، این رأی  به خیابان ها« نه»خواست رأی 
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را آغاز مبارزه برای پایان دادن به سیاست های 

ریاضتی و از هم گسستن ریسمان تنگی که اتحادیۀ 

 اروپا به دور گردن آن ها بسته است، می بینند.

طبقۀ کارگر نمی تواند خود را با سیاست های 

سیریزا محدود کند. هدف این حزب، در بهترین 

اضت تزئینی برنامۀ ری حالت چیزی نیست جز تعدیل

و حمایت بهتر از دیکتاتوری بانک های اتحادیۀ 

اروپا و سرمایه داری یونان. سیریزا از هیچ چیزی 

بیش تر از جنبش توده ای طبقۀ کارگر نمی هراسد 

و در مقابل همین جنبش بود که آمادۀ رها کردن 

 افسار پلیس و ارتش شد.

النۀ آن چه ضروری است، فراخوان به حمایت فعا

طبقۀ کارگر اروپا و جهان در ضدیت با اتحادیۀ اروپا 

است، همراه با راسخ ترین اقدامات در داخل یونان 

برای درهم شکستن قدرت متحدین محلی سرمایۀ 

 مالی جهانی.

انجام اقدامات انقالبی در دفاع از توده های یونان 

الزامی است: ملی سازی نظام بانکی و صنایع مهم 

قۀ کارگر؛ فسخ بدهی ملی؛ و تحت کنترل طب

انحالل ارتش، بازداشت افسران دخیل در توطئه 

های نظامی علیه مردم، و استقرار یک حکومت 

 کارگری.
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 شیادی سیاسی رفراندوم سیریزا

 الکس النتیه

 برگردان: آرام نوبخت

از شنبۀ گذشته که نخست وزیر یونان، الکسیس 

 سیپراس، فراخوان به برگزاری یک رفراندوم حول

سیاست های ریاضتی اتحادیۀ اروپا  پذیرش یا ردّ

داد، مشخص شده است که کل این ابتکارعمل 

سی است. در واقع این خطیر یک شیادی سیا

ر در تتسلیم بیشکردن رفراندوم برای مهندسی 

 طراحی شده است، برابر خواست های اتحادیۀ اروپا

 چه باشد.نتیجۀ رأی گیری  آن که فارغ از

رفراندوم، حکومت سیریزا در یک این در آستانۀ 

 «آری». اگر رأی قرار داردعقب نشینی همه جانبه 

فا س آماده است که استعپیروز شود، حکومت سیپرای

دهد و راه را برای روی کار آمدن یک رژیم آشکارا 

گرا و آمادۀ انجام تمامی خواسته های اتحادیۀ راست

باز کند. سیپراس در سخنرانی روز دوشنبۀ  ،اروپا

 ، نشان داد که حکومت«نه»خود در حمایت از رأی 

کنار خواهد رفت.  ،«آری»در صورت رأی  او

این رأی احترام خواهیم  هما ب»کرد: سیپراس اعالم 

را نمی توانیم به عهده  مسئولیتگذاشت، اما 

 «.بگیریم
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که  روز چهارشنبۀ خود سیپراس در سخنرانی

 در سطح کشور نمایش داده شد،ن وتلویزی ازطریق

تنها  ،«نه»در صورت پیروزی رأی  اعالم کرد که

 اب از این رأی برای بهبود موقعیت خود در مذاکرات

تحادیۀ اروپا حول سیاست های ریاضتی استفاده ا

خواهد کرد. سیپراس تاکنون روشن کرده است که 

او آماده است عمالً تمامی خواسته های اتحادیۀ 

اروپا را اعمال کند. او صرفاً خواهان معرفی آهسته 

تر کاهش عمیق صندوق های بازنشستگی و 

معافیت جزئی جزایر یونان از افزایش مالیات بر 

 رزش افزوده است.ا

اگر قرار بود سیپراس ماهیت این رفراندوم خود را 

یح دهد، ضرگران یونان توابه طور دقیق به ک

احتماالً می گفت: اگر شیر بیاید، اتحادیۀ اروپا برنده 

است؛ و اگر خط بیاید، ما بازنده. یعنی در هر حال 

از  اه پسمما بازنده ایم! این رفراندوم که تنها چند 

ی انتخاباتی سیریزا با وعدۀ پایان دادن به پنج پیروز

است که به  برای آنسال ریاضت از راه رسیده، 

تسلیم در برابر اتحادیۀ اروپا پوششی سیاسی بدهد. 

ورت صاین ارزه داشت، در باگر سیریزا تمایلی به م

به فراخواندن یک رفراندوم حول  یدیگر نیاز

ا سیاست ه اروپا نبود، چرا که این ۀریاضت اتحادی

 تر از سوی مردم یونان رد شده است.پیش

به  مثبت این رفرادوم برای ایجاد شرایط رأی

فتاده است و به تهاجم هردم فزاینده اریاضت به راه 

به شِ و پوششی لعاب ،علیه طبقۀ کارگر یونان

همان حال که نفرتی عمیق  دردمکراتیک می دهد. 

 رد، همنسبت به سال ها ریاضت وحشیانه وجود دا

سیریزا و هم اتحادیۀ اروپا هر آن چه را که می 

دن و پراکنده کر سردرگمیتوانسته اند برای ایجاد 

 زیسیون مردمی به کار بسته اند.واپ

اتحادیۀ اروپا، همان طور که پیش بینی می شد، 

درحال فشار برای اعمال ریاضت شدید و تغییر رژیم 

مات در یونان است. روز چهارشنبه یکی از مقا

بلندمرتبه و محافظه کار آلمان که نخواست هویتش 

لندن گفت که « تایمز»آشکار شود، به روزنامۀ 

دود ۀ اروپا با یونان را مسیبرلین هرگونه توافق اتحاد

و این کشور را از یورو اخراج خواهد کرد، مگر آن 

پیروز شود و سیپراس و وزیر مالیۀ « آری»که رأی 

 عفا دهند.او، یانیس واروفاکیس است

خود در صورت  واروفاکیس دیروز با وعدۀ استعفای

واکنش نشان داد. او اضافه « آری»روزی رأی یپ

کرد که برای اجرای هر نوع بستۀ ریاضتی مورد 

درخواست اتحادیۀ اروپا، به جانشین خود کمک 

هرچند واروفاکیس هنوزادعا می کرد  .خواهد کرد

تا یک روز است، ولی علناً « نه»که خواهان رأی 

این موضع را نداشت، او در این روز به  ،قبل
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نه »نگهبانان دستور داد تا پارچه نوشته ای با شعار 

را که بر ساختمان وزارت « گیریو باج به ریاضت

 مالیه آویزان شده بود، پایین بیاورند.

ن تانۀ رفراندوم مبنی بر ایسانیۀ واروفاکیس در آیب

 کردن میز کار خود است،که او تقریباً در حالی خالی 

سیریزا را نشان می دهد. با  علناً بدبینی و یأس

گوش دادن به صحبت مقامات سیریزا، هر کسی به 

این نتیجه می رسد که آن ها نه فقط انتظار شکست 

را دارند، بلکه کم و بیش از شکست استقبال می 

ر پول هنگفتی د قمارکنند، چرا که می دانند از این 

نمونه ای روشن از دورویی سیاسی و  می آید. این

نمای مدافع سرمایه گندیدگی چنین حزب چپ

 درای است.

اد سیریزا، بازتاب منافعی طبقاتی ضاین عالئم مت

زب نمایندگی می کند. سیریزا یک حاست که این 

گروه بورژوایی است که سعی دارد با استفاده از 

گرا و اصطالحات دمکراتیک، ژست یک حزب چپ

یاست برابر س دری اپوزیسیون وسیع مردمی سخنگو

ۀ اروپا را به خود بگیرد. با این یهای ریاضتی اتحاد

حال سیریزا عمیقاً متعهد به ساختارهای سرمایه 

پا وداری اروپا، از جمله واحد پول یورو و اتحادیۀ ار

 ۀاست. اتحادیۀ اروپا نیز هیچ گونه تقابلی با برنام

و ژست های  کرد ریاضتی خود را تحمل نخواهد

ضدّ ریاضتی سیریزا بارها بارها به عنوان یک تئاتر 

 افشا شده است.توخالی سیاسی 

سیریزا از زمان روی کار آمدن، به هر آن چه که 

می توانسته دست زده تا مقابلۀ کارگران یونان و 

اروپا با ریاضت را خفه کند. سیپراس و واروفاکیس 

اروپا چرخ زدند،  ابتدا چند هفته ای دور سرمایه های

آن هم در جستجوی بیهودۀ توافق با اتحادیۀ اروپا؛ 

سپس توافق فوریه را امضا کردند که به موجب آن 

همان تفاهمنامه ای که سیریزا علیه اش کارزار به 

راه انداخته بود، تمدید می شد. پس از این که 

چنان مانع بازگشت جریان اعتبار اتحادیۀ اروپا هم

سیریزا بهار امسال میلیاردها یورو از  به یونان شد،

صندوق های عمومی تاراج کرد تا بدهی خود را به 

 اعتباردهندگانش بازپرداخت کند.

وقتی اواخر هفته همین منابع هم ته کشید، سیریزا 

فراخوان به برگزاری رفراندوم داد، چرا که بانک 

های یونان تعطیل شده و دولت با سقوط قریب 

شده بود. این ها همان شرایط ناشی  القوع رو به رو

از هرج و مرج اقتصادی است که به احتمال زیاد 

ر اتحادیۀ اروپا را از فرط وحشت تسیلم در براب

تضمین می کند. برخی مقامات یونان حتی عنوان 

کرده اند که هدف آن ها همین بوده است. وقتی 

نجات »مقامات اتحادیۀ اروپا با خاتمه دادن به 

یونان و تهدید به اخراج یونان از حوزۀ یورو « مالی
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واکنش نشان دادند، واروفاکیس که شوکه شده بود 

داد که سیریزا قصد داشته تا پیش از رفراندوم پاسخ 

به  کارزار« آری»به توافق برسد و نهایتاً برای رأی 

 راه بیاندازد.

ترس و عدم صداقت سیریزا، بازتاب سیاسی چشم 

انداز بخش های طبقۀ متوسط مرفه و بورژوازی 

یونان است، یعنی بخش هایی که این حزب 

ه رس از این کنمایندگی می کند. این اقشار، با ت

خروج از یورو و بازگشب به واحد پول ملیِ ضعیف 

تر، از ارزش سبد سهام و دارایی های مالی و بانکی 

آن ها خواهد کاست، با اشتیاق از اتحادیۀ اروپا و 

یورو دفاع می کنند. بخش های صاحب امتیازی 

نظیر نمایندگان پارلمان، آکادمیسین ها و مقامات 

کارگری در داخل خودِ سیریزا اجرایی اتحادیه های 

 نیز در چنین بینش و جوّی سهیم هستند.

حکومت سیریزا و فراخوان رفراندوم یونان، تجربه 

ای بزرگ برای طبقۀ کارگر یونان و جهان هستند. 

میلیون ها کارگر اروپا و سرتاسر جهان، نظاره گر 

ورشکستگی سیاسی احزابی نظیر سیریزا و متحدین 

نظیر پودموس در اسپانیا، سازمان  -بین المللی آن

بین المللی سوسیایستی در ایالت متحده، حزب ضدّ 

 -سرمایه داری نوین در فرانسه و حزب چپ آلمان

هستند که همگی خوراک طبقۀ متوسط مرفه را 

 فراهم می کنند.

از آن جا  که اتحادیۀ اروپا لولۀ تفنگ را به سوی 

ز عی اسر آن ها نشانه رفته است، بخش های وسی

هستند. این رأی « نه»کارگران یونان خواهان رأی 

می تواند معنادار باشد و ضربه ای واقعی به سیاست 

های ریاضتی اتحادیۀ اروپا به شمار رود، منتها تنها 

اگر در مبارزه علیه خودِ سیریزا نیز باشد. بدیهی 

است نتیجۀ آرا هر چه باشد، نخبگان حاکم یونان و 

آن به عنوان بهانه ای برای تشدید سرتاسر اروپا از 

 حمالت به طبقۀ کارگر بهره خواهند برد.

طبقۀ کارگر با مبارزه ای علیه سرمایه داری اروپا و 

چون سیریزا رو نمای خود هممدافعین دروغین چپ

شرط اساسی برای دامن زدن به به رو است. پیش

چنین مبارزه ای، ایجاد یک رهبری سیاسی انقالبی 

درون طبقۀ کارگر است. ابزارهای ارتجاعی  نوین در

طبقۀ متوسط مرفه، نظیر حزب سیریزا، برای طبقۀ 

کارگر یونان هیچ چیز به جز فاجعه به ارمغان نمی 

 آورند.
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با نزدیک شدن »گزارش از آتن: 

 «رفراندوم، اعتراضات شدت می گیرد

 

 رابرت استیونس و کریستوف درایر

 برگردان: آرام نوبخت

 اقدام ساعت گذشته، سازمان های سیاسی 24طی 

هایی  نوشتهپوسترها و پارچه به نصب و برافراشتن

ر رفراندوم د« نه»ی أو با خواست ر آتندر سرتاسر 

ا اتحادیۀ اروپ اقتصادی روز یکشنبه حول ریاضت

 سیاسی ایناحزاب  ین پوسترها از سویکرده اند. ا

)ائتالف چپ  «سیریزا»حزب حاکم  از جمله ،کشور

رادیکال( یا حزب کمونیست )استالینیست( یونان 

 رنظی سازمان های اجتماعیبرخی . تهیه گردیدند

ز پوسترها و توزیع غذا نی ۀخیریانجمن های 

با ر و تهایی را علیه تمهیدات ریاضتی بیشدپالکار

 تهیه کرده اند.در رفراندوم « نه»خواست رأی 

دانشجویان پارچه نوشته ای را بر سر در ساختمان 

دانشکدۀ ملی نصب کردند که روی آن نوشته بود 

می دهیم.  "نه"روز یکشنبه، ما در رفراندم رأی »

اروپا و بانک مرکزی اروپا گیری اتحادیۀ جاما به ب

ویکرد ردر این نوشته، با اشاره به «. می گوییم "نه"

اکثراً مدافع ریاضت در یونان  غالب که رسانه های

هستند، آمده « آری»ی أیق مردم به رودرحال تش و

ما همۀ کانال های تلویزیون را خاموش می »است: 

 «.نیمککنیم. ما ترس را درهم می ش

را از  رگیزلیه نیز پارچه نوشتۀ بکارکنان وزارت ما

یکی از طبقات ساختمان وزارت که مشرف بر میدان 

آویزان کردند. در این پارچه  است،« سینتاگما»

نه به »سی و یونانی آمده بود: ینوشته به زبان انگل

 «.گیری و ریاضتباج

وزیر مالیۀ یونان، یانیس واروفاکیس این پارچه 

 داد که آن را پایین کرد و دستورنکوهش نوشته را 

اقدام  این»او در صفحۀ توئیتر خود نوشت:  بیاورند.

نگذارید. این پارچه نوشته ابتکار  ارا به حساب م

مل برخی فعالین اتحادیه های کارگری بود که از ع

 «.وزارت اجازه نگرفته بودند
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 ،وضعیت در آتن به شدت حول خطوط طبقاتی

گران می شده است. در همان که اکثر کار بیقط

ی أگویند قصد دارند علیه ریاضت اتحادیۀ اروپا ر

نشان می ضدیت  جوّیبدهند، حکومت با چنین 

مخالفت با ریاضت  ،هدف آن ها از رفراندوم دهد.

صرفاً یک مانور و بخشی از فرایند  این نبود، بلکه

مذاکرات با اتحادیۀ اروپا برای تداوم اعمال کاهش 

 هزینه های اجتماعی بود.

ت وزیر یونان، الکسیس سیپراس، پیش از این نخس

و باز « آری»که در صورت رأی بود اشاره کرده 

یک حکومت روی کار آمدن شدن مسیر برای 

، «نه»گرا، استعفا خواهد داد. در صورت رأی راست

پیش  او وعده داد که مذاکرات با اتحادیۀ اروپا را

 برای انجام کاهش به این ترتیب بتواند ببرد تا

 به توافق برسد.زینه های پیشنهادی خود ه

ر ضدّ ریاضتی وسیع د و فضای سیریزا از احساسات

ت زده شده است. مردم همه جا شوحمردم میان 

مشغول بحث دربارۀ رفراندوم و آخرین حرکت های 

 مشغولحکومت هستند. اقشار ثروتمندتر جامعه 

هستند، در « آری»ی أدفاع از ریاضت و حمایت از ر

 «نه»ه کارگران و فقرا می خواهند رأی حالی ک

 بدهند.

، یک «سینتاگما»در کافه ای واقع در میدان 

ک داغ با ی یمشغول بحثبا حرارات خبرنگار بیکار 

باید »پزشک بود. آن وکیل می گفت: یک وکیل و 

 «.مبدهی "آری"از فاجعه جلوگیری کنیم، باید رأی 

ی مدوست پرشک او ضمن پذیرش این صحبت ها 

تنها کار منطقی ای هست که می توانیم »ت: گف

 «.بکنیم

 

ی کاری که شما م»خبرنگار با عصبانیت پاسخ داد: 

خواهی بکنی، سرنگون کردن یک حکومت منتخب 

هست. شما می خواهی دوباره جنگ داخلی را شروع 

بود، جنگ  1۱4۱-1۱4۱اشارۀ او به جنگ «. کنی

حده تمیان حکومت مورد حمایت بریتانیا و ایاالت م

زیر سلطۀ « ارتش دمکراتیکِ»در یونان و 



7۰ 

استالینیست ها در این کشور که علیه اشغال نازی 

 ها جنگیده بود.

حکومت شما »فرد خبرنگار اضافه کرد: 

استانداردهای زندگی مردم را نابود کرد. این همان 

چیزی است که می خواهید ادامه بدهید. اگر شما 

سابق حزب نخست وزیر محافظه کار [ساماراس 

را برگردانید، آن وقت می بینید که  ]دمکراسی نوین

 «.چه اتفاقی خواهد افتاد

 "هن"ی أاین جبهۀ راتفاقاً »اد: دفرد پزشک پاسخ 

هست که به جنگ داخلی دامن می زند. ما می 

خواهیم حکومت کنار برود و راه را برای یک 

 «.حکومت وحدت ملی باز کند

 سی یونان برای چنینقانون اسا»فرد وکیل افزود: 

مرجع عالی قضایی،  ی راه حل دارد. از سهتموقعی

باید در یک حکومت انتقالی نخست وزیر  یک نفر

بشود و این حکومت باید بتواند به توافقی با اتحادیۀ 

اروپا برای ثبات کشور برسد. بعد از این می توانیم 

 «.انتخابات جدیدی داشته باشیم

ش های ریاضتی، بخ از سیاست پنج سال با گذشت

ی نم به وضعیتی رسیده اند یعی از مردمسهای و

دانند که چگونه روز خود را سر کنند.  آن ها تمایلی 

تری که اتحادیۀ برای پذیرش ریاضت های بیش

شنهاد تر پیاروپا درخواست کرده و سیریزا نیز پیش

 است، ندارند. نموده

هرات اخبرنگاران ما در یک تظ

های  علیه کاهش صندوق

وزارات  یبازنشستگی رو به رو

آتن در روز چهارشنبه، با  ۀمالی

 ه، بهسال  ۱۰ ۀبازنشستفرد یک 

ا .  او فهرستی رنشستندگفتگو 

با یک جدول نشان داد که همراه 

پیشنهاد سیریزا برای کاهش 

صندوق های بازنشستگی را نمایش می داد. 

فهرست دیگری هم داشت که درخواست های 

پا و صندوق بین المللی پول در این مورد اتحادیۀ ارو

را نشان می دداد. او با خشم می گفت که این دو 

 هیچ فرقی ندارند و او مخالف هر دو است.

 حقوقاو می گفت که طرح اتحادیۀ اروپا، کاهش 

 یا»است، و این که یورو  325ستگی به شبازن
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ند، ششویبله و مرکل و باقی اتحادیۀ اروپا ما را می ک

 «.ا آن ها را می کشیمیا م

از زمان اعمال کنترل بر سرمایه از سوی سیریزا در 

روز یکشنبه، بسیاری از مستمری بگیران قادر به 

ه وده اند، ببدسترسی به حساب های سپردۀ خود ن

این دلیل که آن ها از کارت های بانکی استفاده 

نمی کنند و در نتیجه به حساب های سپرده متکی 

این، حکومت سیریزا که نخست  هستند. مضاف بر

اعالم کرده بود مستمری بگیران قادر به دسترسی 

د بود، سقف این مبلغ را نبه کل مزایای خود خواه

یورو رساند و سپس همان را  24۰روز دوشنبه به 

 یورو کاهش داد. 12۰به هم 

تنها  ات به تصمیم گرفتندنشربرخی بانک ها روز چها

 اخت کنند که نامبه مستمری بگیرانی پول پرد

قرار می  Iتا  Aف وحر در ردیفخانوادگی آن ها 

، و به دیگران گفته شد که بعداً طی این هفته گیرد

 مراجعه کنند.

نبه اعالم شه س، روز OAEEصندوق بازنشستگی 

 درصد قادر به پرداخت 5۰تنها با نرخ  فردا رد کهک

، سرپرست «تاسوس پتروپولوس»خواهد بود. 

کرد که به جای متوسط پرداخت صندوق، اعالم 

یورو پرداخت خواهد شد.، و این  35۰یورو،  7۰۰

د که سیستم جریان نقدی بوهم در صورتی خواهد 

 به صورت نرمال عمل کند.

یکی دیگر از مستمری بگیران در 

سال در صنعت  3۰تظاهرات گفت که او 

رانی کار کرده است. طی پنج سال کشتی

 424به  12۰۰گذشته مستمری او از 

 یورو کاهش یافته است.

ت مالیه نیز اعتراضی دائمی از ردر وزا

ن وجود دارد. در اصل اسوی نظافتچی

حکومت سابق پس از درخواست اتحادیۀ اروپا و 

صندوق بین المللی پول برای کاستن از پرداخت ها 

 به بخش عمومی، آن ها را اخراج کرد.

 یپانصد کارگر اخراج شدند و سپس به مبارزه ا

برای بازگشت به مشاغل خود دست زدند. با روی 

نفر  3۰۰کار آمدن حکومت سیریزا، نزدیک به 

مجدداً استخدام شدند و وزیر مالیه، یانیس 
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واروفاکیس، صراحتاً به نهادهای مالی گفت که این 

آتی در « تجدید ساختار»اقدام هیچ تأثیری بر 

نفر  2۰۰بخش عمومی نخواهد داشت. با این حال، 

ز این کارگران که سابقاً با قراردادهای درجه چندم ا

 چنان فاقد کار هستند.استخدام شده بودند، هم

شرایط آن ها گواهی است بر حمالت سنگین به 

وضعیت کارگران در طول پنج سال گذشته. این 

ساعت کار هفتگی در ازای  2۰کارگران رسماً برای 

. آن یورو در ماه استخدام شدند 325دریافت تنها 

ها به خبرنگاران ما گفتند که فاقد هرگونه مزایای 

تأمین اجتماعی، هرگونه حقی به دنبال تعدیل نیرو 

و همین طور فاقد حق تعطیالت بوده اند. وقتی از 

که  پرسیده شد« آگالیا»یکی از معترضین به نام 

ریاضت اقتصادی چه تأثیری بر خانوادۀ او داشته 

اً تگی مادرش تقریباست، پاسخ داد حقوق بازنشس

 درصد کاسته شده است. 5۰

 و« ماریوس»با « اگزارخیا»گزارشگران ما در محلۀ 

، دو معلم جوان از مدرسه ای عمومی «اسپیروس»

دیدار کردند. ماریوس « پیرائوس»در شهر بندری 

درصد  5۰در سه سال گذشته دستمزد ما »گفت: 

اما وضعیت »و سپس ادامه داد: « کاهش پیدا کرد

یلی از شاگردها به مراتب بدتر است. ما در مدرسۀ خ

 «.خودمان تا اآلن یک بانک مواد غذایی داشتیم

نسل ما هیچ امیدی ندارد. نمی توانیم »او گفت: 

خانواده تشکیل بدهیم یا مسافرت برویم. نمی 

توانیم چیزهایی را انجام بدهیم که معموالً برایش 

ز ثروتمندترین تا ا 25»او اضافه کرد «. کار می کنید

خانواده ها همه چیز دارند و هیچ چیزی برای ما 

باقی نگذاشته اند. بایت چیزی مجازات شدیم که 

 «.مرتکب نشده ایم

هر دو گفتند که از پوشش تلویزیونی اخبار رفراندوم 

ن من تلویزیو»گفت: « اسپیروس»منزجر هستند. 

را خاموش می کنم. همه اش دستکاری کردن 

 .«واقعیات هست

گفت که به هیچ کدام از گزینه های « ماریوس»

د بتوان "نه"اما شاید رأی »رفراندوم امید نیست، 

شروع چیزی باشد. شاید ما باید فقط قید پرداخت 

 «.بدهی را بزنیم

 2۰15ژوئیۀ  2

http://www.wsws.org/en/articles/2015/07/02/

athe-j02.html 

 

 

 

 

http://www.wsws.org/en/articles/2015/07/02/athe-j02.html
http://www.wsws.org/en/articles/2015/07/02/athe-j02.html
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سیریزا به امید »گزارش میدانی از آتن: 

 «مردم یونان بی اعتنایی کرد

 

 رابرت استیونس و کریستوف درایر

 برگردان: آرام نوبخت

، واقع در جنوب شرقی آتن، «پاگراتی»محلۀ مردم 

روز را روی به روی دستگاه های خودپرداز تمام 

ند و دربارۀ رفراندوم روز بانکی صف می کشید

یکشنبه برای تعیین تکلیف با نسخه های دیکته 

شدۀ اتحادیۀ اروپا و صندوق بین المللی پول به 

 بحث می پرداختند.

این ناحیه به لحاظ  ندرصد باالیی از ساکنی

اجتماعی از طبقۀ کارگر هستند. مردم مشغول 

برداشت پول نقد بودند، آن هم با سقف برداشت 

یورو در روز به دنبال اعمال کنترل بر  ۱۰ حداکثر

سرمایه از سوی حکومت سیریزا در روز یکشنبه. 

گزارشگر ما با برخی از ساکنین منطقه در بیرون از 

 بت نشست.حص هیک فروشگاه ب

، فردی خوداشتغال است که در حوزۀ «کریس»

کار می کند. او در انتخابات ماه  یخدمات نظافت

 داد. می گفت که با ایدئولوژی ژانویه به سیریزا رأی

آن ها کامالً موافق نبوده، اما می خواسته که علیه 

گرای سیاست های ریاضتی حکومت های راست

قبلی رأی بدهد. به گفتۀ او، طی ماه گذشته، برایش 

روشن شد که سیریزا مشغول همکاری با سایر 

دیگر همآن ها با »حکومت های اروپایی است: 

 «.جنگی ندارند

ه عقیدۀ او، سیریزا هم جزئی از اردوگاه حامیان ب

 نه فقط آلمان، فرانسه و ایتالیا، بلکه»ریاضت است. 

. او «امید مردم یونان بی اعتنایی کرد به سیریزا هم

سیریزا می گوید: به ریاضت آن ها »ادامه می دهد 

ابراین . بن"بله"بگویید، اما به ریاضت خودمان  "نه"

ه بگویند، چون برنام "نه"هر دو مردم یونان باید به 

 «.تقریباً یکسان هستند این دو های

 یأدر رفراندوم ر «کریس»به همین خاطر است که 

روز دوشنبه در تظاهراتی در آتن او خواهد داد. « نه»

علیه سیاست های ریاضتی پیشنهادی اتحادیۀ اروپا 

« نه»ی أردر حمایت از و صندوق بین المللی پول و 

 وقتی شما»م، شرکت کرد. او می گفت در رفراندو
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له ب»در واقع معنایش « "نه"آخر هفته می گویید 

 .«به یک اروپای دمکراتیک هستبله به اروپا، 

 «نه» ،ی اکثریتأفکر می کرد که ر «کریس»

اگر همین حاال یک رفراندوم بود، آن »خواهد بود: 

درصد رأی نه می دادند. من که نظرسنجی  ۱5وقت 

بینی او هم پیش«. را باور نمی کنمهای عمومی 

یک کارزار عظیم از سوی جبهۀ حامیان ریاضت را 

 دارد که می تواند فضا را تغییر دهد.

بین کاهش هزینه های اجتماعی در « کریس»

یونان و حمالت به کارگران در سایر کشورهای 

اروپایی رابطه ای مستقیم می دید. به گفتۀ او 

ز خواست های ریاضتی حکومت یونان نمی تواند ا»

خودش برای یونان عقب نشینی کند. چون آن ها 

ر طبه کارگران خودشان می گویند که به خا

مشکالت اتحادیۀ اروپا و یونان، نمی توانیم پول 

 «.تری به آن ها بدهندبیش

دربارۀ تأثیر سیاست های ریاضتی بر « کریس»از 

 حقوق بازنشستگی»خانوادۀ او پرسیدیم. او گفت: 

درصد کم شد. به ما دروغ گفتند، گفته  3۰در من پ

بودند که مجبوریم برای سرمایه گذاری، از حقوق 

 «.و دستمزدها کم کنیم

، معلم یک مدرسۀ عمومی است. او به «یوتاای»

خبرنگار ما گفت که در انتخابات عمومی ماه ژانویه 

من قصد دارم »به سیریزا رأی داده بود. او ادامه داد: 

بدهم. فکر می کنم باید  "نه"ی أرفراندوم ردر این 

ر دیونان نمی دانم آیا  آرام باشیم و صبر کنیم.

رو باقی می ماند یا خیر. اگر ما اتحادیۀ  ۀ یورومنطق

 .«اروپا را ترک کنیم، باید فکر خیلی چیزها باشیم

به عیدۀ او هیچ نوع انتخاب واقعی برای مردم وجود 

 همۀمهمی رو زندگی خروج یونان تأثیرات »ندارد: 

ما خواهد داشت، اما حتی اگر در اتحادیۀ اروپا باقی 

مدها بزرگ خواهد بود. اگر ابمانیم، باز هم این پی

بمانیم هم باز دستمزدها کاهش پیدا می کند و 

 «.یدآکیفیت زندگی پایین می 

مطمئن نبود که چه طور باید استراتژی « یوتاای»

انواع »ند. او می گوید: مذاکراتی سیریزا را ارزیابی ک

م گزارش ها هستند که دروغ می گویند. من او اقس

فکر می کنم سیریزا کار درست را کرد. یعنی می 

 «.خواهم فکر کنم که چنین کرده

که در حال حاضر بیکار است،  ،«گیورگوس»

« نه»که اکثریت در این رفراندوم رأی  اطمینان دارد

ی نه خواهم من هم رأ»خواهد داد. او می گوید: 

داد، اما اآلن دیگر خیلی دیر شده. یونان باید مارس 

این کار را می کرد. آن زمان باید این گزینه  2۰1۰

را جلوی مرکل می گذاشتیم. اآلن دیگر نمی توانیم 

این کار را کنیم. چه در منطقۀ یورو بمانیم چه از 
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آن بیرون برویم، فاجعۀ یکسان خواهد بود. شاید 

 .«ن به دراخما وضعیت بدتر هم باشدحتی با برگشت

ه نه شرکا، ک یونان دهندگان، وام«گیورگوس»برای 

اولین چیزی که سال »کوسه های درنده هستند. 

انجام دادند، این بود که برای این بدهی ها،  2۰1۰

ده می دهنوضع کردند. یعنی وام "قانون انگلیسی"

 ،دوست دارد کهتواند بیاید این جا و هر چیزی را 

 «.مصادره کند

گز دهنگان هر، نمایندگان وام«گیوگوس»به گفتۀ 

ها  این»در زندگی شان کار نکرده اند. او می گوید: 

افرادی هستند که فرقی نمی کند چه ایده ای در 

شه قرارداد را به شما یهمآن ها مقابل شان بگذاری. 

. این همان چیزی هست که رئیس می دهندنشان 

ید و بعد آن هم می آیند که شان به آن ها می گو

به ما بگویند. نقشه این هست، یا این یا هیچ چیز. 

و این نقشه، یعنی فقیر کردن دنیای غرب. در یونان 

کفِ سطح خودکشی زمانی یک پله باالتر از 

بود. اآلن ما در این فهرست  1۱۱۰در دهۀ  فهرست

 «.پله باال رفته ایم 27رتبۀ دوم را داریم. یعنی 

و گفت که مطلقاً  استساله  54« سگیورگو»

ت آوردن یک شغل سدوباره شانسی برای به د

معمول ندارد. تکیه گاه او هم مانند بسیاری دیگران 

از کارگران، مادرش و حقوق بازنشستگی او است. 

د فت می کننادرصدِ افراد بیکار پول دری 1۰فقط »

او افزود: «. یورو در ماه است 335و آن هم فقط 

یباً دو سال هیچ پولی نداشتم. سال قبل من تقر»

چهار ماه کاری پیدا کردم، اما آن را هم از دست 

 .«دادم. از ماه نوامبر تا اآلن هیچ پولی نداشته ام

با صحبت از پیامدهای بین المللی « گیورگوس»

من می خواهم مردم این را »بحران یونان، گفت: 

 نبدانند که این بحران گسترش پیدا می کند. ای

بحران به کشورهایی که فعالً رفاه داند، مثل 

 «.اتریش، هلند و خودِ آلمان می رسد

برای نخستین بار به  هم ماه ژانویه« گیورگوس»

 فکر می»سیریزا رأی داد، اما اآلن منتقد آن است: 

کنم سیریزا خیلی وقت تلف کرد تا بفهمد که این 

مردم تغییر نمی کنند. حکومت قبلی در خدمت 

یی ها بود، صاحبان کشتی در یونان ثروتمندان باال

 .«کثیفی هستند. آن ها در همه جای دنیا پول دارند

یک  ]رئیس اسبق فیات[جوآنی آنجلی »او گفت: 

ها مهم هستند، چون می توانند بار گفته بود چپ

اقداماتی را تصویت کنند که آن ها نمی توانند. 

ود، ه شحکومت اعالم کرده تا زمانی که بدهی تسوی

 .«توافق خواهند کردهر چیزی رابا آن ها 

 2۰15ژوئیه  1

http://www.wsws.org/en/articles/2015/07/01/intv-

j01.html 

http://www.wsws.org/en/articles/2015/07/01/intv-j01.html
http://www.wsws.org/en/articles/2015/07/01/intv-j01.html
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دستمزدها، سود و سرمایه گذاری در 

 یونان

 مایکل بورک

بحران بدهی یونان و به طور کلی مقدمۀ مترجم: 

اروپا، تنها انعکاسی از بحران همه جانبۀ سرمایه 

حلّ آن داری در کلیت آن است، و به همین دلیل 

هارچوب چ نهایی با خود ناگزیر از مدار تعیین تکلیف

. نمونۀ یونان و تالش های می گذردسرمایه داری 

 «سیریزا»ماهۀ جریان چپ رفرمیست  5 حاصلبی 

چهارچوب بحران در  گوشه ای از این برای حلّ

م به ، توهّاز طریق مذاکره سرمایه داری و آن هم

و به زعم خود استفاده  رهبران سرمایه داری جهانی

از شکاف های موجود میان قدرت های 

ه در عصر ک امپریالیستی، این گفته را اثبات می کند

روی ترین پیشاضمحالل امپریالیسم، کوچک

درگیری مستقیم با سرمایه داری  بهجنبش ناگزیر 

کم این . دستاست و عبور از آن و امپریالیسم

ه ر می شود کحقیقت نیز برای چندمین بار آشکا

-ایا موقعیت پیش ،شرایط عینی آماده برای انقالب

زار یک اب برخورداری از بدونو به خود  ، خودانقالبی

رهبری کنندۀ طبقۀ کارگر به سوی تسخیر قدرت 

جاد ؛ ایسیاسی، هرگز به انقالب منتهی نمی شود

این خط رهبری انقالبی درست همان وظیفه ای 

، و از همین رو ادهاست که دهه ها به تعویق افت

 نشینی هایجنبش کارگری در سطح جهانی عقب

ق بنا بر تنها تجربۀ موف .فراوانی را تجربه کرده است

، این ارگان سازمانده 1۱17انقالب سوسیالیستی 

خصاً مش، و نیستچیزی جز حزب پیشتاز انقالبی 

عامل اساسی هر بار فرصت های غیاب همین  در

ر عوض مدتی به انقالبی نابود می شود و د

سرخوردگی و گردش به راست در جامعه کمک می 

و با اتکا به  کند. در شرایط خاصی مانند یونان،

رای ب تجربۀ تاریخی جنبش کارگری و کمونیستی،

پُر کردن فاصلۀ بین وضعیت موجود با انقالب 

اسط ایجاد حلقۀ وبه بیان دیگر سوسیالیستی یا 

ز است، و در این نیا« برنامه»به یک میان این دو، 

باید بر مطالباتی تکیه کرد که بتواند از سطح برنامه 

آگاهی موجود آغاز کند و هر بار سطح این آگاهی 

را از طریق ایجاد تقابل با سرمایه داری به انقالب 

. عمالً تحقق مطالبه ای که وظیفۀ سازدنزدیک تر 

خود  مستقیم این انتقال را بر عهده دارد از سرنگونی

سرمایه داری دشوارتر است، و درست به همین  نظام

ۀ این نقطۀ مقابل برنام دلیل خصلت انتقالی دارد.

ت اس« حداکثری»و « حداقلی»تاریخاً ورشکستۀ 

که قرار است در فاز اول با تحقق مطالبات 

هایی شرایط را برای تحقق « رفرم»و « حداقلی»

 آتی مطالبات سوسیالیستی در فاز دوم فراهم آورد.

 سیارب ر وضعیت خاص یونان، یکی از این مطالباتد

عمال کنترل بر سرمایه، و ملی سازی اِ ،کلیدی

)به خصوص  مهم و استراتژیکبانک ها و صنایع 

تحت کنترل و مدیریت دمکراتیک  کشتی رانی(

 مطلب حاضر نشان می دهد کهکارگران است. 
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یونان در میان کشورهای عضو سازمان  چگونه

همکاری و توسعۀ اقتصادی باالترین سهم سود از 

درآمد ملی، و بالعکس پایین ترین میزان سرمایه 

گذاری را دارد. این شکاف وسیع، نشان دهندۀ حجم 

عظیمی از منابع مالی سرمایه داران است که 

سرمایه گذاری نشده و در عوض در گوشه ای تلنبار 

است. در عوض این منابع به سرعت در حال  هگردید

خروج از کشور و انتقال به بانک های امن آن سوی 

نشان می دهد  ها آب ها است. به عنوان مثال داده

، یعنی زمانی که بحران مالی یونان 2۰1۰سال که 

در حال رخ نشان دادن بود، حساب های سپردۀ 

ارد میلی 3۰۰تر از نظام بانکداری این کشور به کم

یورو می رسید. طی پنج سال گذشته، این حساب 

میلیارد یورو سقوط کرده اند.  175ها به پایین تر از 

ه را می کند بخش از بورژوازی یونان این محاسب

 از منطقۀ یورو، بازگشت نانکه در صورت خروج یو

و سقوط « دراخما»به واحد پول ملی  این کشور

ارزش آن در برابر ارز یورو، خواهد توانست مجدداً 

ه ها، ود را برای خرید امالک، کارخانمنابع مالی خ

 کند. در شرایط ریازو غیره به یونان سر شرکت ها

کارگران یونان، هرگونه سرمایه معیشتی وخیم 

 )مثالً در ناذاری عمومی برای بهبود وضعیت آنگ

بیمۀ بیکاری حوزه های بهداشت و درمان، آموزش، 

ع از همین مناببهره برداری ، نیازمند ها( و نظایر این

نیازمند اعمال نیز خود بالاستفاده است، و این 

 کنترل بر جریان سرمایه، مصادره، و ملی سازی

شیوۀ اخیر حکومت سیریزا  بانکداری است. نظام

 یاسرمایه از طریق تعطیلی یک هفته  برای کنترل

بانک ها و محدود نمودن میزان برداشت از دستگاه 

 یورو، یک شیادی است ۱۰های خودپرداز تا سقط 

که اتفاقاً فشار را متوجه خانواده های کارگری می 

. چرا که سرمایه داران انواع مکانیسم ها و روش کند

دارند. های خروج سرمایه های کالن را در اختیار 

ت نظار»به عالوه، ملی کردن بانک ها با حذف قید 

نیز خود یکی از ترفندهای « دمکراتیک کارگران

سرمایه داری برای اجتماعی کردن ضرر و زیان 

ورشکستگی بانک ها است. به هر حال مطلب 

حاضر حاوی داده های مفیدی است که اهمیت این 

یونان  یعلف مطالبۀ انتقالی و پایۀ عینی آن در شرایط

 را نشان می دهد.

 13۱4تیرماه  1۰آرام نوبخت، 
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، سود و سرمایه گذاری در دستمزدها

 یونان

 مایکل بورک

صندوق بین المللی پول، مسیر توافق با حکومت 

یونان را مسدود کرده و هنوز برای این نهاد روشن 

ی وجود دارد یا نیست که آیا امکان حصول توافق

رد  ولپ که صندوق بین المللی خیر. توافق پیشین

در صدد  این نهادکرد، خود بسیار دشوار بود. اما 

است که بار پرداخت بهای بحران را تا حد امکان از 

مالیات بر شرکت ها و صاحبان درآمدهای باال به 

سوی کاهش هزینه های تأمین اجتماعی سوق 

دهد. این بار، غیر قابل تحمل است؛ چرا که خالص 

هزار  ۱مد خانوارها، هم اکنون پایین تر از درآمیانۀ 

یورو در سال قرار دارد. خانوارهای بسیاری با چندین 

قوق اتکا به ح اتنها ب که فاقد شغل هستند وعضو 

مستمری و بازنشستگی دولتی و بخش عمومی قادر 

 به حفظ معیشت خود هستند.

 عوضصندوق بین المللی پول ادعا می کند که 

مالیات بر شرکت ها، رشد اقتصادی را مختل می 

کند، چرا که برای تأمین مالی سرمایه گذاری، به 

سود شرکت ها نیاز است. این استدالل، پیام مهمی 

دارد که باید بدان پرداخت. در واقعیت امر می توان 

از این  پسگفت که چنین استداللی نادرست است. 

حران را نیز است که می توان راه برون رفت از ب

 تشخیص داد.

به طور کلی در یک اقتصاد کاالیی، سود عامل 

تعیین کنندۀ نرخ رشد است. در یک اقتصاد سرمایه 

 قسمتداری، این سود بخش خصوصی است که 

عمدۀ انباشت سرمایۀ مولد از طریق سرمایه گذاری 

 را تأمین می کند.

اما اگر سود به تنهایی کافی بود، در آن صورت دیگر 

حرانی در یونان وجود نمی داشت. یونان باالترین ب

سهم سود )نسبت سود به درآمد ملی( را در میان 

سازمان همکاری و توسعۀ »کل کشورهای عضو 

( دارد. طی آخرین داده های OECD) «اقتصادی

درصد می  52۳4 به موجود، سهم سود در یونان،

. این رقم به طور قابل توجهی باالتر از ه استرسید

است و  OECDکشورهای عضو  از بسیاری دیگر

 یونان درست از همین رو، سهم کار از درآمد ملی

را تشکیل می  OECDنیز پایین ترین رقم در 

 دهد.

، سهم سود و سهم دستمزد را در 1جدول شمارۀ 

می دهد. در  مایشن OECDبرخی کشورهای 

واقع، نسخۀ تجویزی صندوق بین المللی پول این 

 ن پرداخت، باید بارترین توادی با کماست که افرا

 به دوش بکشند. این بحران را

. سهم سود و سهم دستمزد از درآمد ملی 1جدول 

در برخی اقتصادهای عضو سازمان همکاری و 

 توسعۀ اقتصادی
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کشورهای بحران زدۀ  باید خاطر نشان کرد که

اتحادیۀ اروپا به طور کلی باالترین سطوح سهم 

. استد پیشتاز سود را دارند، اما یونان در این مور

ان در نمودار پایین نروند عمومی سود و دستمزد یو

 نمایش داده شده است.

 

 

 

 

. سود )مازاد عملیاتی ناخالص( و دستمزد 1نمودار 

 )هزینه های جبرانی کارکنان( در یونان

 

 

ورت ص و هزینه های جبرانی کارمندان به منبع: سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، بر مبنای مازاد عملیاتی ناخالص

)به دلیل حذف مالیات بر تولید، جمع ارقام دو ردیف  2۰15نسبتی از تولید ناخالص داخلی، داده های سه ماهۀ نخست 

 درصد نمی رسد( 1۰۰هر کشور به 
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چنین هنوز در یونان منابع مالی سرشاری برای هم

بخش  یه گذاری مولد در قالب سهم سودِسرما

موجود است. مسألۀ حساس و نیروی  شرکت ها

محرک پشت بحران های ساختاری و همین طور 

ادواری اقتصاد یونان، این است که شرکت های 

یونانی اقدام به سرمایه گذاری نمی کنند، بلکه در 

 عوض مشغول ذخیرۀ سرمایه هستند.

ایجاد مصونیت برای شرکت ها در برابر ریاضت 

ه های تأمین اقتصادی از طریق کاستن از هزین

اجتماعی، سرمایه گذاری مورد نیاز را محقق 

نخواهد کرد. به این دلیل که شرکت های یونان 

رمایه گذاری ندارند. سطح سود در تمایلی به س

سطح سرمایه گذاری )تشکیل سرمایۀ  ،ونانی

ناخالص ثابت(، و همین طور شکاف میان این دو 

 نمایش داده شده است.  2در نمودار شمارۀ 

. سود )مازاد عملیاتی ناخالص( و تشکیل 2مودار ن

 (GFCFسرمایۀ ناخالص ثابت )

 ۱5یونان اسمی ود سطی یک سال اخیر، سطح 

تشکیل »میلیارد یورو بود، در حالی که سطح 

برای کل اقتصاد )شامل « سرمایۀ ناخاص ثابت

میلیارد یورو قرار  21دولت و خانوارها( پایین تر از 

ز سودهای سرمایه گذاری داشت. همین سطح ا

نشده است که علت اصلی بحران یونان به شمار 

 می رود.

در پایین، سهم سود و نرخ سرمایه  2جدول شمارۀ 

تفاده از داده های سگذاری را مقایسه می کند. با ا

OECD که خود بخش ، می توان نشان داد

ا این سرمایه گذاری راز  نسبتیدقیقاً چه  شرکت ها

 د.انجام می ده
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. سهم سود، سهم سرمایه گذاری و سهم 2جدول 

 سودهای سرمایه گذاری نشده از درآمد ملی

البته به غیر از سرمایه گذاری، موارد بسیاری مانند 

و پرداخت سهم کمک های اجتماعی هم  ها مالیات

پرداخت می « اتی ناخالصمازاد عملی»از محل 

ۀ این ها روی هم رفته مشود، اما در مورد یونان ه

درصد از درآمد ملی را تشکیل نمی  5۳۱بیش از 

 د. خالص پس اندازهای بخش شرکت هاده

درصد از درآمد ملی  ۱۳2تر، در سطح بسیاروسیع

درصد دیگر نیز بین  2۳۱است، و عالوه بر این 

 صاحبان سهام توزیع می شود.

وردی م صرفاًیونان به معنای دقیق کلمه  توضعی

حاد از روند عمومی اقتصادهای غرب است که طی 

آن سهم سود، رو به رشد و با این حال سهم سرمایه 

اً شدید گذاری در حال سقوط بوده است. این سطحِ

باال از سودهای سرمایه گذاری نشده است که علت 

وجود  هیچ چیزیاصوالً بحران به شمار می رود. 

سرمایه گذاری کل  برایندارد که مانع شرکت ها 

تر از آن )به واسطۀ سود خود، یا حتی بیش

رشد  با یاین اغلب در اقتصادهای ؛استقراض( بشود

در سازمان همکاری و  منتهانیرومند رخ می دهد. 

رکت ، بخش شبه مثابۀ یک کل واحدتوسعۀ اقتصاد 

سرمایه است. یونان یک مورد  ۀها مشغول ذخیر

افراطی است، چرا که این روال چندین دهه ادامه 

ر تداشته و در طول بحران نیز بیش از پیش وخیم

 شده است.

این پس اندازها در داخل بانک های یونان نگاه 

این خود عاملی است که در  و ،داشته نمی شوند

 این پس اندازهاوضعیت بی ثبات و مخاطره آمیز 

ده های بانک یونان نشان می دهد که دارد. دانقش 

حساب های  ،2۰15طی یک سال منتهی به آوریل 

میلیارد یورو )معادل با  ۱دۀ بنگاه های یونان، رپس

سقوط کرد؛ این درصدِ تولید ناخالص داخلی(  4۳5

در حالی بود که هم سود و هم پس انداز هر دو 

 اجقابل توجه بودند. این به معنای تارمقادیری 

نرخ های بسیار باالی یعنی ترکیب کشور است؛ 

قال انتترین سرمایه گذاری و استثمار همراه با کم

 پس اندازها و سود سهام به بانک های خارجی.

 2۰14یا  2۰13نبع: سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، * سال های اخیر م
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به  -دقیقاً همین منابع بالاستفادۀ بخش شرکت ها

است که باید مورد  -ویژه اولیگارش های یونان

بهره برداری قرار داد. این صرفاً ایجاد مصونیت 

با  -برای کارگران و فقرا در برابر ریاضت بیشتر

اده این منابع بالاستفنیست. بلکه  -وجود اهمیت آن

هبودی صرف برای سرمایه گذاری و ب را می توان

در این حالت مشخصاً کرد که اقتصاد را احیا کند. 

 حتی یدو شا نیاز است به وضع مالیات بر شرکت ها

ره ازی به منظور بهساقدامات نیرومندتری نظیر ملی

چنین این ها تمهیداتی برداری از این منابع. هم

ومت شدید نهادهای بین المللی به صهستند که خ

 ی پول را برمی انگیزند.رهبری صندوق بین الملل

سرمایه گذاری  ،این استدالل که چنین اقدامی

بخش شرکت ها را محدود خواهد کرد، پایه ای 

ندارد. سهم سرمایه گذاری بخش شرکت ها با 

درصد از درآمد ملی، تنها  52۳4وجود تصاحب 

درصد است. بخش اعظم سرمایه  4۳4معادل با 

رها، به گذاری در اقتصاد یونان از سوی خانوا

ت. اسبوده خصوص بر روی ساخت و تعمیر مسکن، 

سرمایه گذاری شرکت ها تنها جزئی ناچیز از سودها 

 این امرو پس اندازهای سرمایه گذاری نشده است. 

چنان منشأ بحران یونان است که نمی تواند هم

  بدون سرمایه گذاری دولتی حل شود.

 2۰15ژوئن  2۱

 

 

به سبک  «کنترل سرمایه»سیریزا، و 

 شیادانه

 

 نیک بیمز

 برگردان: آرام نوبخت

، ضرب المثلی «دارو پس از مرگ سهراب نوش»

استفاده شده باشد. با این  به کرّاتاست که شاید 

تر از این نمی تواند وجود، هیچ اصطالحی دقیق

خصلت تصمیم حکومت سیریزا در یونان به اعمال 

ین اکنترل بر سرمایه و تعطیلی نظام بانکداری 

 کشور را نشان دهد.

ر تکنترل اقتصاد، و کمه منظور این حرکت مطلقاً ب

از آن برای آغاز ملی سازی بانک ها، نظام مالی و 

نبود. بلکه در عوض  ،شرکت های مهم یونان

واکنشی بود به تصمیم بانک مرکزی اروپا به توقف 

تأمین مالی بانک های یونان در آخر هفتۀ جاری. 

طی همین هفته باز می  ها بانکدر نتیجه، اگر 

بودند، وارد مسیری می شدند که به سرعت آن ها 

 را به سوی ورشکستگی رهنمون می داد.
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یونانی های ثروتمند و همین  دارایی یورو هامیلیارد

شرکت ها، از کشور خارج  دارایی مالی و منافعطور 

ورها کشسر از اروپا و دیگر  به سالمتشده و اکنون 

آمادۀ  ،ند. صاحبان این کوه پول نقددر آورده ا

که یونان از حوزۀ یورو خارج و به  وضعیتی هستند

باز گردد. اگر نهایتاً چنین  «دراخما»پول ملی 

را  این پولآن ها می توانند سناریویی محقق شود، 

بازگردانند و صرف خرید مُفت زمین، شرکت ها و 

 دارایی ها کنند، چرا که به دنبال هر گونه چرخش

ارزش  قابل توجه به سوی واحد پول ملی، کاهش

 یورو از راه خواهد رسید. ارز آن در برابر

گوشه هایی از ابعاد و مقیاس این تاراج بالقوۀ مالی 

، مقاله «ولفگانگ مونشاو»در نظرات را می توان 

که در وب سایت  ،نویس موضوعات اقتصادی

منتشر گردید، سراغ  «اشپیگل»روزنامۀ آلمانی 

 ت.گرف

، یعنی زمانی که بحران مالی یونان در 2۰1۰سال 

حال رخ نشان دادن بود، حساب های سپردۀ نظام 

میلیارد یورو  3۰۰تر از بانکداری این کشور به کم

می رسید. طی پنج سال گذشته، این حساب ها به 

میلیارد یورو سقوط کرده اند. این  175پایین تر از 

 کاهش، در دو مرحله صورت گرفت.

میلیارد یورو  1۰۰بتدا کاهشی به میزان بیش از ا

رخ داد؛ در آن زمان  2۰12و  2۰1۰بین سال های 

به نظر می رسید که یونان احتماالً مجبور به خروج 

از حوزۀ یورو می شود. سطح حساب های سپرده 

، چرا که حکومت ثبات پیدا کردطی دو سال بعدی 

 -«اکتروئی»بستۀ نجات مالی  ۀیونان وارد برنام

کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین 

شد. جریان دیگر خروح حساب ها، در  -المللی پول

آغاز سال جاری و به دنبال انتخاب حکومت سیریزا 

 شروع شد.

بستۀ نجات مالی هیچ ارتباطی با تخفیف  ۀبرنام

 برعکس، عملیاتِ ؛بحران اقتصادی یونان نداشت

 ی آن بدهیطبود که  یبه دقت برنامه ریزی شده ا

به صندوق  ،های یونان به نهادهای مالی خصوصی

از بیش  .انتقال یافتبین المللی پول و اتحادیۀ اروپا 

سنت به ازای هر  11میلیارد یورو، تقریباً  2۰۰از 

یورو عمالً به تأمین مالی عملیات حکومت یونان 

قابت راختصاص یافت. مابقی در عملیاتی مشابه با 

استفاده شد تا بدهی به بانک  ورزشی ه ایدور های

 های خصوصی و نهادهای مالی را تسویه کند.

ریاضتی که به پایین  ۀعمال یک برناماِ به دنبال

آوردن دستمزدها و کاستن از صندوق های 

بازنشستگی و خدمات اجتماعی انجامید، این 

 پرداخت بهای آن کارگران یونان بودند که  وادار به

منجر به آن شده  بحرانیشرایط  این شدند. ایجاد



۱4 

درصد  25است که تولید داخلی یونان بیش از 

 سقوط کند.

داده های تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که 

، منتهی به آغاز بحران موقعیت یونان طی پنج سالِ

به مراتب وخیم تر از موقعیت امریکا با گذشت پنج 

حتی  بوده است. 1۱3۰دهۀ  «بحران بزرگ»سال از 

ان ساالنه با نرخ ساالنه دو درصد ناگر اقتصاد یو

ش د اروپا تا پیشمتوسط نرخ ریعنی  -رشد می کرد

سال طول می  13در آن صورت  -2۰۰۱از بحران 

 داشت برسد.  2۰۰7کشید تا به جایگاهی که سال 

فاجعۀ اقتصادی و اجتماعی، نیروی محرک پشت 

نای تعهد ژانویه بر مب 25انتخاب حکومت سیریزا در 

 به ریاضتی تروئیکا و پایان دادن ۀبه مقابله با برنام

 فقیرسازی مردم یونان بود. روند

از همان بدایت امر، سیریزا همراه با رهبر خود، 

الکسیس سیپراس و وزیر مالیۀ یونان، یانیس 

در دست واروفاکیس که نقش های کلیدی را 

 رمعرفی هرگونه تمهیدات در برابنسبت به ، داشتند

یانیس  .نددیکتاتوری سرمایۀ مالی ضدیت نشان داد

واروفاکیس با انعکاس همه نوع مواضع سیاسی 

نما نسبت به مارکسیسم، خصمانۀ جریان های چپ

تأکید داشت که چشم انداز سوسیالیستی نه فقط 

شکال غیرواقع گرایانه است، بلکه راه را برای اُ

 استبدادی یا حتی فاشیستی حاکمیت باز خواهد

 کرد.

ما نرهبری سیریزا، با حمایت گروه های متنوع چپ

در میان صفوف خود، و از جمله همراه با گروه بندی 

تی در سیهایی نظیر سازمان بین المللی سوسیال

امریکا، به این توهم دامن زد که می توان از طریق 

مذاکرات و مانور با تروئیکا به تخفیف در بدهی و 

ر عین حال یونان را در سایر امتیازات رسید، و د

 منقطۀ یورو باقی نگاه داشت.

این چشم انداز که بازتاب منافع اقتصادی مستقیم 

بخش هایی از بورژوازی یونان و خرده بورژوازی 

یعنی اقشاری که نمایندگی آن ها در رهبری  -بود

ت بر دو پیش فرص نادرس -سیریزا تجلی یافته بود

 اتکا داشت.

روج یونان از منطقۀ یورو، نخست این که هرگونه خ

به چنان درجه ای از آشفتگی مالی خواهد انجامید 

که ضمن ضربۀ مستقیم به منافع مالی آلمان و 

وادار به عقب نشینی از لبۀ را سایرین، تروئیکا 

. چنین برداشتی این حقیقت را به کندپرتگاه می 

نجات »طور کامل نادیده می گرفت که عملیات 

خصوصی و نهادهای مالی را ، بانک های «مالی

 خالص« خروج یونان»اساساً از شرّ تأثیرات فوری 

 کرده بود.
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این بود که حکومت  ترسددومین پیش فرض نا

یونان قادر است بخش های مختلف بورژوازی اروپا 

را به جان هم بیاندازد و فشار از سوی حکومت 

که دلواپس سقوط یونان و پیامدهای وخیم  -اوباما

 -ن برای منافع مالی امریکا خواهد بودبالقوۀ آ

 بورژوازی اروپا را وادار به تغییر مسیر می کند.

با این حال این ارزیابی، یک واقعیت بنیادی حوزۀ 

ا که مدت ه ؛ واقعیتیسیاست را نادیده می گرفت

قبل اقتصاد سیاسی مارکسیستی از آن پرده برداشته 

بود. در همان حال که ممکن است بخش های 

تلف بورژوازی در دوره هایی خاص اختالفاتی مخ

که این نیز خود  -هم با یک دیگر داشته باشند

بازتاب منافع بخش های مختلف سرمایه به 

اما وقتی موضوع به مقابله  -نمایندگی آن ها است

با طبقۀ کارگر می رسد، همۀ این نیروها برای دفاع 

 مشترک ۀاز منافع سرمایه در کلیت آن وارد مبارز

 می شوند. صحت این گفته را امروز می توان دید.

تی حکومت آلمان، خنیروی محرک پشت این سرس

و توانایی آن به جلب حمایت باقی نخبگان حاکم 

اروپا، درک این موضوع است که جنگ در یونان، 

تنها یک مرحله از تهاجم کنونی علیه طبقۀ کارگر 

 ودر سرتاسر اروپا است. در نتیجه هرگونه تزلزل 

 یدر یونان، پیامدهای مهماز سوی آن ها تردید 

خواهد داشت. به در بر برای باقی کشورهای قاره 

ن ترتیب اوباما نیز می داند که هر گونه عقب یهم

نشینی در اروپا، پیامد قابل توجهی در ایاالت متحده 

 خواهد داشت.

نادرست سیریزا، آن هم بر اساس  سرهِیک ارزیابیِ

ایی اجتماعی که نمایندگی می چشم انداز نیروه

کند، تعیین کنندۀ اقدامات این حزب از زمان روی 

بود. سیریزا هیچ گونه تدارکی  تاکنون کار آمدنش

برای مواجهه با سرسختی تروئیکا ندیده بود، و هر 

 هک چنان اعالم می کردبار بعد از سیلی خوردن، هم

-انارهمک»باألخره دیر یا زود به نتیجۀ مذاکراتی با 

 در رهبری اتحادیۀ اروپا خواهیم رسید.« مان

در این میان، جریان خروج سرمایه از کشور تداوم 

، عالوه بر «مونشاو»قای آیافت. طبق داده های 

خارج شد،  2۰15و  2۰1۰پولی که بین سال های 

میلیارد یورو نیز پس از روی کار آمدن  5۰بیش از 

 یافت. انتقال سیریزا در ماه ژانویه از کشور به بیرون

 ششم که حساب های سپردۀ بانکی را پوااین ارق

یزان ممی دهد، بی تردید تخمینی بسیار پایین از 

و  گاست. شرکت های بزرسرمایه خروج 

مکانیسم های بسیاری برای انتقال  ،ابرثروتمندان

پول به آن سوی مرزهای ملی و رساندنشان به 

کداری گاوصندوق های امن در بیرون از نظام بان

 رسمی دارند.
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حکومت سیریزا برای مواجهه با این موقعیت که از 

روشن بود، هیچ اقدامی از طریق کنترل  نیز ابتدا

سایر تمهیدات انجام نداد. بکارگیری سرمایه یا 

سیریزا نه تالشی برای بسیج طبقۀ کارگر در کشور 

خود کرد، و نه کوششی برای جلب حمایت کارگران 

روپا. در عوض، به بخش های آلمان و سرتاسر ا

مسلط بورژوازی یونان اجازه داد که اقتصاد را غارت 

و کمربندهایشان را برای یک کشتار مالی در کنند 

صورت اجبار یونان به ترک یورو و بازگشت به پول 

ملی، یا ایجاد نوعی نظام متشکل از هر دو ارز، 

 ببندند.محکم 

دوم روز به شرکت در رفران ی راسیریزا، فراخوان

داده است. با این حال هدف « نه»یکشنبه و رأی 

، نبرد علیه دیکتاتوری مالی نیست. فراخوان از این

همان طور که سیپراس روشن کرده است، راه 

در واقع  -«مذاکرات»ورشکستۀ به اصطالح 

به خواست های  با آنفرایندی که سیرایزا خود را 

امه اد -هر دم فزایندۀ تروئیکا تطبیق می دهد

ظاهراً قرار است « نه»خواهد یافت، منتها رأی 

 انه زنی قوی تری قرار دهد.چیونان را در موقعیت 

گیری، به هیچ وجه محصول نادانی یا این جهت

درک درس های پنج ماه گذشته نیست. ناتوانی از 

ی گیری طبقاتبلکه در عوض بیانگر پایه و جهت

 زۀ واقعیسیریزا و رهبری آن است که می داند مبار

ارد، د خود را مات انقالبیاعلیه دیکتاتوری مالی، الز

یعنی طغیان طبقۀ کارگر از پایین. این درست همان 

 هراسچشم اندازی است که بیش از هر چیز از آن 

 دارند.

را « نه»کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم، رأی 

ی أکه این ر می کندپیشنهاد می دهد؛ اما تأکید 

یک چشم انداز انقالبی متکی باشد؛ یعنی باید بر 

نبرد برای تسخیر قدرت سیاسی، از طریق استقرار 

یک حکومت کارگری که کنترل نظام مالی و 

رانی و غیره را به دست شرکت های مهم کشتی

تنها به عنوان  خواهد گرفت. چنین چشم اندازی

بخشی از یک مبارزۀ بین المللی با اتکا بر بسیج 

ی رابر دیکتاتوربدر سرتاسر اروپا در طبقۀ کارگر 

 سرمایۀ مالی، قابل تحقق است.

 2۰15ژوئن  3۰

http://www.wsws.org/en/articles/2015/06/30/

cont-j30.html 
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 بحران یونان حادتر می شود

 الکس النتیه

 آرام نوبختبرگردان: 

تصمیم مقامات مالی اروپا مبنی بر به خاتمۀ کمک 

مالی به یونان و محدودن نمودن جریان اعتبار به 

بانک های آن، این کشور را به لبۀ پرتگاه فروپاشی 

اقتصادی و مالی کشانده است. این آخرین مرحله از 

سال حملۀ بی رحمانه ای است که با تحمیل  5

ا تی، اقتصاد کشور رسیاست های وحشتناک ریاض

 مضحمل کرده است.

پس از آن که اتحادیۀ اروپا اتمام برنامۀ نجات مالی 

را اعالم کرد، بانک مرکزی اروپا گفت که سقف 

اعطای نقدینگی اضطراری به بانک های یونان را 

میلیارد یورو نگاه خواهد داشت، ولی  ۱۱در سطح 

 آن را افزایش نخواهد داد. این در حالی است که

تر مورد استفاده قرار بخش اعظم این مبلغ پیش

گرفته است. آتن در مواجهه با سقوط بالقوۀ نظام 

بانکی، ضمن اعمال کنترل بر سرمایه، بانک ها را 

 یک هفته تعطیل اعالم کرده است.

، متشکل از اتحادیۀ اروپا، بانک «تروئیکا»برنامۀ 

مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، در واقع 

رحی است برای خودکشی اقتصادی و اجتماعی ط

کشور یونان که شیرۀ وجود آن پیش از این کشیده 

 است.

تروئیکا خواهان کاهش عمیق تر صندوق های 

بازنشستگی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده )که 

خود قدرت خرید کارگران را خواهد کاست( و 

خصوصی سازی انرژی، بنادر، و زیر ساخت های 

ل است. ولفگانگ موشاو، ستون نویس حمل و نق

روزنامۀ فایننشال تایمز، این درخواست ها را یک 

خواند و افزود که « نسخۀ اقتصادی از جهنم دانته»

می تواند نابودی اقتصادی کامل »چنین چیزی 

 «.یونان را به ارمغان بیاورد

نخبگان سیاسی و مالی اروپا با تحمیل این جهنم 

اعمال دیکتاتوری سرمایه،  نشان داده اند که برای

هیچ چیزی جلودار آن ها در دریدن و پاره پاره 

کردن هنجارها و اصول دمکراتیک نخواهد بود. 

طبقۀ کارگر باید کارنامۀ سیاسی تجربیات تلخ پنج 

ماه گذشته را جمع بندی کند و مبارزۀ مستقل خود 

 را در این نبرد مرگ و زندگی پیش برد.

مبارزه برای سوسیالیسم و این ادعای سیریزا که 

گرفتن قدرت سیاسی به دست طبقۀ کارگر را باید 

به عنوان امری غیرواقع گرایانه کنار گذاشت، خود 

با سیر رویدادها رد شده است. در حقیقت این 

سیاست های خود سیریزا است که نشان داده کامالً 

 ورشکسته است.
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ۀ قسیریزا طی پنج ماه هیچ اقدامی برای دفاع از طب

کارگر یونان در برابر تهاجم طبقۀ حاکم انجام نداده 

است. سیریزا حتی از اعمال کنترل بر سرمایه نیز 

طفره رفت، در حالی که اولیگارش های یونان، 

میلیاردها یورو را از بانک ها خارج و در حساب های 

ید به این مورد با -بانکی خارجی تلنبار می کردند

طۀ اجرای بخش اعظم پول هایی را هم که به واس

سیاست های ریاضتیِ مورد درخواست شکنجه 

 گران یونان به دست آمده بود، اضافه کرد.

تنها اکنون است که سیریزا بر جریان سرمایه کنترل 

اعمال کرده است که آن هم مانع دسترسی کارگران 

یونان به پول خود برای سیر کردن خانواده هایشان 

 می شود.

 بینی نکرد.چیزی را پیشخالصه سیریزا هیچ 

سیاست این حزب متکی بر منافع اجتماعی بخش 

های فوقانی طبقۀ متوسط است. کل استراتژی آن 

بر این امید عبث متکی بود که می توان برخی 

بخش های بورژوازی را ترغیب کرد تا به نجات 

یونان بشتابند و به برنامۀ ریاضتی مالیم تری 

 رضایت دهند.

 سیریزا با بسیج مستقل طبقۀ کارگرتر این که مهم

حول یک برنامۀ سوسیالیستی و انقالبی مخالف 

است. واکنش سیریزا در مواجهه با خواست 

فقیرسازی گستردۀ طبقۀ کارگر یونان، صرفاً امید به 

بخشی بوده است که بتواند با آن یافتن داروی آرام

 ریاضت را به مردم کشور حُقنه کند.

ژوئیه حول پذیرش یا ردّ  5نداوم در فراخوان به رفرا

آخرین درخواست های اتحادیۀ اروپا نیز همین 

سیاست ها ادامه یافته است. حکومت سیریزا، با 

خودخواهی تمام مشغول یک آزمون سیاسی است. 

هدف اصلی آن این است که مسئولیت سیاسی 

پذیرش دور جدید ریاضت وحشیانه را به کارگران 

 یونان قالب کند. 

ت یونان به لحاظ سیاسی از اختیار ردّ خواسته حکوم

های ریاضتی برخوردار است. انتخاب این حزب 

مدیون جلب خشم عمیق مردم نسبت به نسخه 

های دیکته شدۀ بانک های اروپایی بود. با این حال 

سیریزا از آغاز تاکنون بر تعهد خود به بستۀ نجات 

مالی و اشتیاق اش به حصول توافق با نهادهای 

 اروپا تأکید داشته است.

در این مرحله هنوز روشن نیست که رفراندوم چه 

نتیجه ای خواهد داشت. نهادهای اروپایی اعالم 

کرده اند که چنان چه یونان از پرداخت وام هایی 

که موعد آن روز سه شنبه فرامی رسد قصور کند، 

کل توافق فسخ خواهد شد. به عالوه، سیریزا هیچ 

ح این موضوع نکرده است که در تالشی برای توضی

، چه خواهد کرد؟ و یا چگونه «خیر»صورت رأی 
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سیاست تاکنونی خود برای باقی ماندن در منطقۀ 

یورو و دست یافتن به توافق با اعتباردهندگان یونان 

 را تغییر خواهد داد؟

حتی اکنون نیز سیریزا برای رسیدن به نوعی 

وز مصالحه جان سختی می کند. با تحوالت ر

یکشنبه، و رشد نگرانی بر سر پیامدهای خط مشی 

آلمان برای بازارهای اروپا، درخواست هایی برای 

یافتن راه خروج از بن بست به گوش می رسد. اوباما 

دیروز با نگرانی از نتایج مالی و ژئوپلتیک بحران 

یونان، از صدر اعظم آلمان آنگال مرکل خواست که 

صالحات و رشد در ازسر گیری ا»نیاز یونان به 

 را به بحث بگذارد.« چهارچوب منطقۀ یورو

تا جایی که به نهادهای اروپا بازمی گردد، آن ها 

گزینۀ تغییر رژیم را هم برای آینده کنار گذاشته اند. 

فایننشال تایمز روز یکشنبه در سرمقاله ای که 

سیریزا را محکوم می کرد، نسبت به این احتمال 

س پاپاندرو هم مانور گئورگیو»هشدار داد: 

و زمانی که  2۰11مشابهی را در سال  ]رفراندوم[

نخست وزیر بود انجام داد. توافق ناگوار برای بستۀ 

نجات توانست جان سالم به در ببرد، ولی او شغلش 

تا جایی که به مسألۀ برخورد با «. را از دست داد

نارضایتی های وسیع درون طبقۀ کارگر بازمی 

نیست که ژنرال های رده باال گردد، تردیدی 

مشغول توطئه در پشت درهای بسته هستند، و 

گزینۀ استفاده از ارتش برای مداخلۀ مستقیم و 

برخورد خشونت آمیز با اعتراضات و سرکوب را مدّ 

نظر دارند. سیریزا با تالش های خود برای جلب 

حمایت از سوی پلیس و نیروهای مسلح در برابر 

را برای چنین پیامدی هموار طبقۀ کارگر، مسیر 

 کرد.

وضعیت پیش روی طبقۀ کارگر حاد است. در این 

میز بازی قمار، نه فقط آیندۀ کارگران یونان، که 

همین طور کارگران سراسر اروپا وسط گذاشته شده 

است. بانک های اروپا، در جستجوی تحقیر سیریزا، 

قصد دارند این عالمت را بدهند که اصوالً برگزاری 

تخابات مردمی، نظیر انتخابات ماه ژانویه و رأی ان

علیه سیاست های ریاضتی که سیریزا را به قدرت 

رساند، هیچ تأثیری روی سیاست هایی که عمالً 

انجام می پذیرند، ندارد. بنابراین آن ها می خواهند 

یونان را به نمونه و الگویی تبدیل کنند که نشان 

اقتصادی  می دهد هیچ گونه مخالفت با ریاضت

 تحمل نخواهد شد.

کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم، کارگران 

به پذیرش خواسته های « نه»یونان را به رأی 

تر فرامی خواهد . اتحادیۀ اروپا برای ریاضت بیش

اما این رأی منفی را باید با تمام ملزومات آن درک 

 کرد.
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 تروئیکا، این صدای سرمایۀ جهانی، به یونان اعالم

جنگ کرده است. طبقۀ کارگر در پاسخ به آن می 

بایست برنامۀ خود را متکی بر مبارزۀ انقالبی علیه 

 نظام سرمایه داری پیش ببرد.

طبقۀ کارگر بدون اقدام فوری برای عقیم کردن 

توطئۀ طبقۀ حاکم یونان و جهان و بدون به دست 

گرفتن قدرت از طریق تشکیل یک حکومت 

ع از خود نیست. بانک ها و کارگری، قادر به دفا

ور رانی، و همین طصنایع استراتژیک نظیر کشتی

حساب ها و دارایی های اولیگارش های حاکم بر 

 یونان را باید قبضه کرد.

تر از همه، کارگران یونان باید برای بسیج جبهۀ مهم

وسیع مخالف ریاضت در درون طبقۀ کارگر اروپا در 

 برگزاری آکسیون کلیت خود، فراخوان به حمایت و

اعتراضی دهند. اگر اتحادیۀ اروپا بتواند یونان را به 

الگوی سیاست های خود مبدل کند، در آن صورت 

همان سیاست های وحشیانه در یونان را به کل 

طبقۀ کارگر اروپا تحمیل خواهد کرد. یک نبرد 

موفقیت آمیز علیه این حمالت، مستلزم بسیج 

ر ر اروپا، و همین طوسیاسی طبقۀ کارگر در سرتاس

یونان، در مسیر مبارزۀ انقالبی برای سوسیالیسم 

 است.

 2۰15ژوئن  2۱

 مسائل سیاسی بحران بدهی یونان

 

 الکس النتیه

 برگردان: آرام نوبخت

رات زدۀ مذاکاتحادیۀ اروپا روز گذشته با توقف شتاب

بروکسل با حکومت یونان که به زحمت به یک 

ساعت رسید، این پیام روشن را داد که قصد دارد 

و حکومت را وادار به کنار  به راه بیاوردیونان را 

گذاشتن هرگونه ژست مخالفت با سیاست های 

 ت بانک های اروپا نماید.ریاضتی مورد درخواس

روز دوشنبه، سیریزا با ارائۀ بستۀ ریاضتی خود 

متشکل از طرح کاهش صندوق های بازنشستگی 

و سایر تمهیدات برای کاستن از هزینه های 

میلیارد یورو، امتیازات  7۳۱اجتماعی به میزان 



۱1 

جدیدی را اعطا کرد. بستۀ پیشنهادی سیریزا حتی 

که اتحادیۀ اروپا ماه  فراتر از آن چیزی می رفت

دسامبر گذشته به عنوان پیش شرط گشودن دوبارۀ 

 جریان اعتبار به یونان و جلوگیری از سقوط دولتِ

آن درخواست کرده بود. اتحادیۀ اروپا مقدمتاً این 

طرح را به عنوان مبنایی برای توافق تأیید کرد. 

ضرب األجل »منتها دیروز، تنها چند روز پیش از 

ت کمک های مورد فی دریاایونان بر «ژوئن 3۰

 اهنیاز خود از اتحادیۀ اروپا جهت بازپرداخت میلیارد

یورو به صندوق بین المللی پول، مقامات اتحادیۀ 

اروپا اعالم کردند که افق توافق بیش از هر زمان 

 دور است. یدیگر

اتحادیۀ اروپا خواهان کاهش های جدیدی بود و به 

تنها روز  مذاکرات را همقامات یونان اطالع داد ک

اسناد افشا شدۀ طبق شنبه از نو آغاز خواهند کرد. 

اتحادیۀ اروپا در روزنامۀ فایننشال تایمز، اتحادیۀ 

اروپا و صندوق بین المللی پول خواهان کاهش 

ستگی هستند و این شعمیق تر صندوق های بازن

سریع سال  ۱7به  ۱2که افزایش سن بازنشستگی از 

یریزا برنامه ریزی کرده است، صورت تر از آن چه س

بگیرد. به عالوه آن ها خواهان این هستند که 

 رایخود ب نهادیشحکومت یونان میزان افزایش پی

 مورد تجدیدنظر قرار دهد و مالیات بر شرکت ها را

 پایین تر بیاورد.

پیام اعتباردهندگان یونان کامالً شفاف است: مادام 

ان دادن پای د مبنی برخو که سیریزا وعدۀ انتخاباتی

ریاضتی اتحادیۀ اروپا را پی بگیرد، سیاست های به 

آن ها نیز او را به عقب نشینی ها و تسلیم های 

خفت بار وادار می کنند. وقتی نخست وزیر یونان، 

الکسیس سیپراس، دیروز به سرپرست کمیسیون 

اتحادیۀ اروپا، دونالد توسک هشدار داد که اتحادیۀ 

ه نتیجۀ آرای انتخابات ژانویه احترام اروپا باید ب

ام بازی تم»اعالم کرد که  بی پردهبگذارد، توسک 

 و مذاکرات پایان یافته.« است

حران یک ب هسیاست آشتی ناپذیر اتحادیۀ اروپا، ب

عمیق سیاسی در درون دولت یونان و همین طور 

حکومت ائتالفی سیریزا و حزب راست افراطی 

( دامن زده است. Anel) «یونانی های مستقل»

حکومت یونان از زمان انتخابات  کل این سیاستِ

ژانویه، روشن می کند که این حکومت اصوالً 

س ا؛ سیپرداردریاضت اتحادیۀ اروپا ن ی بامخالفت

ن رسید خود هواره تأکید داشته است که او انتظار

د. در عین حال او می رتوافق با اتحادیۀ اروپا را دا به

کامل و آشکار، به مخالفت های  داند که تسلیم

 عظیم و ناآرامی های اجتماعی منجر خواهد شد.

بخش های نیرومندی از بورژوازی یونان هستند که 

آمادگی پذیرش خروج یونان از منطقۀ یورو را 

ندارند. هفتۀ گذشته، بانک مرکزی یونان اعالم کرد 
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از ورشکستگی دولت و حفظ  ریکه برای جلوگی

ه ارات، توافق با اتحادیۀ اروپا باید بدسترسی به اعتب

هر قیمتی صورت بگیرد. اگر دولت ورشکسته شود 

 اریاضطررات او بانک های یونان دسترسی به اعتب

یورو را از دست بدهند، نظام مالی یونان سقوط 

حوزۀ یورو را ترک  نانخواهد کرد، مگر این که یو

 ولواحد پ هنگفتکند و بانک های خود را با تزریق 

، نجات دهند. اما انتظار می «دراخما»ملی یونان، 

ارز که تنها از پشتیبانی اقتصاد یونان  واحد رود این

برخوردار است، در برابر یورو دچار یک سقوط آزاد 

 شود.

یونانی های »سیریزا و  «پالتفرم چپ»جناح 

، به عنوان حزبِ وزیر دفاع یونان، پانوس «مستقل

یگری از طبقۀ کامنوس، سخنگوی بخش های د

حاکم هستند که موضعی ملی گرایانه تر دارند و 

خواهان گسست از اتحادیۀ اروپا و بازگشت به 

دراخما هستند. آن ها به ناممکن بودن بازپرداخت 

میلیارد یورویی یونان به اتحادیۀ اروپا  3۰۰بدهی 

اشاره دارند، چرا که سیاست های ریاضتی اتحادیۀ 

را مچاله کرده است. از نظر اروپا اقتصاد این کشور 

ما منجر به فقر خچند سقوط ارزش درا آن ها هر

کارگران و سر به فلک کشیدن قیمت ها می شود، 

ولی احتماالً به یونان اجازه می دهد که بدهی های 

خود را با ارز ارزان تر بازپرداخت کند، و با کاهش 

ذیری بین المللی خود پدستمزدهای واقعی، رقابت 

 ببرد. را باال

به عالوه مانورهایی در درون نخبگان حاکم یونان 

برای پایین کشیدن حکومت یونان و استقرار 

ادیۀ توافق با اتح گزینۀ حکومت جدیدی که تنها بر

اروپا متمرکز شود، وجود دارد. دیروز نخست وزیر 

سابق یونان، آنتونیس ساماراس از حزب راست 

، مهم ترین حزب «دمکراسی نوین»گرای 

اپوزیسیون یونان که با شکست انتخاباتی ژانویه از 

قدرت پایین آمد، اعالم کرد که سیپراس باید یک 

تشکیل دهد. این « حکومت انتقالی وفاق ملی»

کسانی را که با او در زمینۀ توافق با اروپا »حکومت 

گرد هم جمع می « کمک ما توافق دارنداز طریق 

 کند.

و به رو است، به طبقۀ کارگر با مخاطرات عظیمی ر

 و خصوص مداخلۀ ارتش یونان. رژیم سیریزا

، برای تحمیل سیاست های «یونانی های مستقل»

اه ینی که مگریاضتی اتحادیۀ اروپا به مردم خشم

یک  هی دادند، بأژانویه به این حکومت ر

تی و امنی دیکتاتوری پارلمانی، متکی بر نیروهای

رح های ارتش مبدل خواهد شد. تا جایی که به ط

بازگشت به دراخما بازمی گردد، مطبوعات یونان 

امل طرح هایی ش نتر تصریح کرده اند که چنیپیش
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 وبکبسیج نیروی ارتش برای بستن مرزها و سر

 به سقوط پول می شود.نسبت اعتراضات 

ترک اخیر نیروهای شمسلماً مانورهای نظامی م

مسلح یونان و مصر، و دعوت برلین و پاریس از 

تور نظامی و رهبر کودتای مصر، ژنرال دیکتا

عبدالفتاح السیسی تصادفی نیستند. همۀ این ها 

یک تهدید هستند، به این معنا که اگر سیریزا یا هر 

حکومتی که به دنبال آن می آید، از خط و مرزهای 

-منافع سرمایۀ مالی جهانی عبور کند، می تواند هم

چون مورد محمد مرسی، قربانی یک کودتا با 

 حمایت قدرت های اصلی امپریالیستی باشد.

روی کار آمدن حکومت سیرزا، بیانگر تجربۀ بزرگی 

 یبهای سنگین برای طبقۀ کارگر جهانی است که

. سیریزا و هواداران آن خود برای آن پرداخت شده

را متقاعد کردند که می توانند به از طریق مذاکرات 

ا اه حلی حول موضوع ریاضت اتحادیۀ اروپربه 

دست پیدا کنند. اما وقتی به قدرت رسیدند، علناً 

اقدامات حیاتی برای دفاع در برابر اتحادیۀ اروپا را 

زیر پا گذاشتند؛ یعنی: لغو بدهی، اعمال کنترل بر 

 سرمایه، و ملی سازی بانک ها و صنایع اصلی.

آخرین چیزی که می توانست به ذهن این افراد به 

بورژوازی یونان و طبقۀ عنوان نمایندگان اقشاری از 

ۀ ، مسألۀ بسیج خشم گستردخطور کندمتوسط مرفه 

 در ،طبقات کارگر یونان و سرتاسر اروپا از ریاضت

عوض آن  رمبارزه علیه اتحادیۀ اروپا بود. د مجرای

ها به دنبال بهره برداری از شکاف های موجود 

آلمان،  -میان قدرت های اصلی اتحادیۀ اروپا

 ییاست هاس تلطیفبرای  -ه و ایتالیابریتانیا، فرانس

ریاضتی تحمیلی به یونان بودند. این سیاست 

متالشی شد، چرا که همۀ این رژیم ها از تحمیل 

 ریاضت بر یونان حمایت کردند. 

کل سیاست سیریزا، در تحلیل نهایی، متکی بود بر 

یک انقالب سوسیالیستی به دست طبقۀ  مکانردّ ا

یریزا س .عال با این انقالب، و تقابل فکارگر جهانی

با همان دست ورقی بازی می کند که خودش در 

این قمار پخش کرده بود، و اکنون خود را در 

موقعیتی می یابد که مجبور است با اعمال همان 

سیاست های ریاضتی وحشیانه ای که ادعا داشت 

برای متوقف کردنش قدرت می گیرد، به چنین 

 د.رقاصی سیاسی خفت باری تن ده

کارگران باید نتایج سیاسی الزم را از ورشکستگی 

سیریزا بگیرند. آن چه در یونان و سرتاسر اروپا 

پدیده آمده، شکست سرمایه داری و نظام سیاسی 

است. وظیفۀ پیش روی طبقۀ کارگر، عبارت است 

از بسیج خود در مبارزۀ انقالبی برای کسب قدرت 

 دولتی و سوسیالیسم.

ی تردید اصرار خواهند داشت که هواداران سیریزا ب

سیاست انقالبی، غیر واقع گرایانه است. اما برعکس 
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هرچه »این سیپراس و سیریزا هستند که با رویکرد 

و حیله های رسانه ای نشان « پیش آمد خوش آمد

دادند که سیاستی کامالً غیرواقع گرایانه دارد. تجربۀ 

 یونان نشان داده است که این سیاست انقالبی و

متکی بر ارزیابی مارکسیستی از تخاصم آشتی 

ناپذیر نیروهای طبقاتی است که می تواند ارزیابی 

 واقع گرایانه ای از بحران ارائه کند.

نیاز حیاتی ما، امروز چیزی نیست جز ایجاد احزاب 

انقالبی در یونان و سرتاسر اروپا، به عنوان بخش 

هت ج برای مبارزه در« کمیتۀ بین المللی»هایی از 

 چشم انداز انقالبی طبقۀ کارگر.

 2۰15ژوئن  2۱

http://www.wsws.org/en/articles/2015/06/26/

pers-j26.html 

 

 

 

 

 

 

 

رفراندوم یونان، مانور دیگری از سوی 

 سیریزا

 آرام نوبخت

، ان، الکسیس سیپراسروز گذشته نخست وزیر یون

طی اقدامی مناقشه انگیز، تصمیمِ برگزاری یک 

ژوئیه را پیرامون بستۀ سیاست  5رفراندوم در تاریخ 

های ریاضتی درخواستی اتحادیۀ اروپا در ازای 

اعطای وام برای جلوگیری از ورشکستگی قریب 

 الوقوع دولت یونان، اعالم کرد.

 این طرح پیشنهادی سیپراس، پس از شکست

مذاکرات میان تروئیکا )اتحادیۀ اروپا، صندوق بین 

المللی پول و بانک مرکزی اروپا( و مقامات حکومت 

سیریزا در یونان مطرح شد. طی مذاکرات بی فرجام 

هفته های اخیر، سیریزا آمادگی خود را برای اعطای 

امتیازات جدیدی مطرح کرده بود که به موجب آن 

به  های بازنشستگی وقرار بود با کاستن از صندوق 

میلیارد یورو از هزینه  7۳۱کارگیری سایر تمهیدات، 

های اجتماعی کاسته شود که این حتی باالتر از 

رقم درخواستی اتحادیۀ اروپا در ماه دسامبر گذشته 

به عنوان پیش شرط اعطای اعتبار به یونان بود. 

تروئیکا مقدمتاً این طرح پیشنهادی یونان را به 

برای توافق تأیید کرد. منتها پس « اییمبن»عنوان 

 3۰از این، و تنها چند روز تا پیش از ضرب االجلِ 

ژوئن )مهلت یونان برای دریافت وجوه مورد نیاز 

http://www.wsws.org/en/articles/2015/06/26/pers-j26.html
http://www.wsws.org/en/articles/2015/06/26/pers-j26.html
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خود، از جمله جهت بازپرداخت میلیاردها یورو به 

صندوق بین المللی پول(، مقامات تروئکا اعالم 

 ارند.د کردند که هنوز با توافق نهایی فاصلۀ بسیاری

سیریزا که پیش از این ضمن زیر پا گذاشتن یک 

خود، با کاهش میلیاردها « خطوط قرمز»به یک 

یورو از هزینه های اجتماعی توافق کرده بود، به 

ویژه  تر، بهاجبار از پذیرش تمهیدات ریاضتی بیش

کاهش شدید صندوق های بازنشستگی به عنوان 

د. باز ز یکی از درخواست های اصلی تروئیکا، سر

وزیر کار یونان، دیمیتریس استراتولیس، درخواست 

ان حکومت یون« تحقیر کامل»های اخیر تروئیکا را 

ان مردم یون« به بردگی کشاندن و نابودن کردن»و 

 توصیف کرد و به باد انتقاد گرفت.

درخواست های تروئیکا، در واقع معادل است با 

ا آخرین فرمان به سیپراس و شرکا برای زیرپ

گذاشت کامل، همه جانبه و بی پردۀ وعدۀ اصلی 

انتخاباتی حزب او مبنی بر تعهد به پایان ریاضت و 

ترین بخش بدهی ها؛ یعنی درست همان فسخ بیش

وعده ای که منجر به پیروزی انتخاباتی سیریزا در 

 انتخابات ژانویه شد. 

برخوردهای تحقیرآمیز و از موضع باالی رهبران 

 تا جایی پیش رفت که بنا به گفتۀ ایاناتحادیۀ اروپا 

ترینر، گزارشگر روزنامۀ گاردین، مرکل پنج شنبه 

شب در هنگام صرف شام به سیپراس گفته است 

و این در حالی است که سیپراس، طی «. خفه شو»

ماه های گذشته به طور سیستماتیک وقت و انرژی 

غیرقابل وصفی را برای جلب رضایت همین رهبران 

 اری تلف کرده است.سرمایه د

سیپراس پس از بازگشت به آتن، جلسۀ فوق العاده 

ای را با کابینۀ خود برگزار کرد و سپس پس از نیمه 

شب در کانال تلویزیونی ملی ظاهر شد تا موضوع 

رفراندوم را که به گفتۀ او با مرکل، اوالند و ماریو 

دراگی )سرپرست بانک مرکزی اروپا( مورد بحث 

 ود، اعالم کند.قرار گرفته ب

پس از پنج ماه مذاکرات »سیپراس اعالم کرد: 

سخت، شرکای ما متأسفانه نهایتاً طرحی را مطرح 

کردند که در حکم اولتیماتوم به دمکراسی یونان و 

سیپراس اعالم کرد که اتحادیۀ «. مردم یونان بود

 «تحقیر و باج گیری»اروپا، یونان را زیر سیطرۀ 

به »که طرح های اتحادیه، درآورده و اضافه کرد 

وضوح ناقض قوانین اروپا و حقّ ابتدایی کار، برابری 

ماه زمان  5به این ترتیب بیش از «. و عزت است

« شرکا»بُرد تا سیپراس به این نتیجۀ بدیهی دربارۀ 

 برسد!

سیپراس برگزاری رفراندوم در مورد پذیرش یا عدم 

پذیرش این طرح های ارتجاعی را به عنوان یک 

پیشنهاد داد و اعالم کرد « فرایند دمکراتیک»

 .«نتیجه هر چه باشد، به آن احترام خواهم گذاشت»
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منتها طرح پیشنهادی سیپراس نیز خود یک مانور 

و شیادی سیاسی است که اصوالً برای مشروعیت 

بخشیدن دمکراتیک به تاراج طبقۀ کارگر و اکثریت 

ایه مردم یونان به دست بانک ها و نهادهای سرم

 داری داخلی و بین المللی طراحی شده است.

معنای طرح سیپراس این است که یا باید به 

 و شاهد -سیاست های اتحادیۀ اروپا رأی مثبت داد

سقوط بی کم و کاست در منجالب فقر و فالکت 

و یا رأی منفی؛ که در این حالت حکومت  -بود

یونان با قطع دسترسی این کشور به اعتبارات 

اروپا و بانک مرکزی اروپا و به دنبال آن  اتحادیۀ

ورشکستگی رسمی دولت و سقوط نظام بانکداری 

رو به رو می شود. با این حال به نظر می رسد بانک 

های یونان حتی تا پیش از رفراندوم هم نقداً در 

حال تالشی و سقوط بوده اند. صاحبان سپرده 

درحال برداشت پول از بانک های یونان هستند و 

ز صبح دیرو«( بانک آلفا»کم یک بانک )یعنی ستد

گزارش داد که معامالت آنالین خود را متوقف کرده 

 است.

اگر دسترسی دولت و بانک های یونان به اعتبارات 

به طور کامل قطع شود و یونان وادار به معرفی 

، برای «دراخما»مجدد واحد پول ملی خود، 

رزش جلوگیری از این سقوط مالی شود، کاهش ا

واحد پول کشور کوچک یونان در برابر ارز قوی 

یورو، احتماالً کل کشور را به تباهی خواهد کشاند. 

یکی از مطالعات صورت گرفته از سوی بانک 

، تخمین می زد که 2۰11در سال  UBSسوئیسی 

در صورت تحقق چنین سناریویی، کشوری مانند 

 5۰تا  4۰یونان طی تنها یک سال، با سقوط 

تولید ناخالص داخلی خود رو به رو خواهد درصدی 

 شد. 

هنوز نتیجۀ چنین رفراندومی روشن نیست. 

ژوئن  1۱در « مگا»نظرسنجی شبکۀ تلویزیونی 

درصد مدافع باقی ماندن در  5۱۳2نشان می داد که 

درصد مدافع خروج از یورو  35۳4حوزۀ یورو، و 

هستند. منتها برگزارکنندگان نظرسنجی خود 

ند که نظر عمومی جامعه به سرعت در اعتراف کرد

حال تغییر است و حمایت از گزینۀ خروج از یورو، 

درصد افزایش  1۰طی نیمۀ نخست ماه ژوئن 

 داشته.

وضعیت یونان، سندی بی چون و چرا از 

ورشکستگی چشم انداز بورژوایی سیریزا و 

پیامدهای تلخ نبود یک رهبری انقالبی است. 

 رگونه فراخوان به طبقۀسیریزا با کنار گذاشتن ه

کارگر اتحادیۀ اروپا برای بسیج شدن در برابر این 

سیاست ها، در عوض امیدوار بود که سایر قدرت 

های اروپایی از طریق انتقادات خود، سیاست های 

ریاضتی درخواستی امپریالیسم آلمان را مالیم تر 
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-خواهند کرد. با عدم تحقق این چشم انداز خوش

بورژوایی، اکنون سیریزا خود را بینانه و سطحی 

منزوی و وادار به تداوم ریاضت می بیند. در این 

شرایط است که خواست رفراندوم مطرح می شود. 

 تر برایسیریزا می داند که هرگونه فشار بیش

اعمال سیاست ریاضتی فراتر، منجر به شورش 

هایی غیرقابل مهار می گردد که در وهلۀ نخست، 

 ت را به چالش خواهد کشید.موجودیت خود حکوم

به عالوه چنین مانوری نشان می دهد که این حزب 

و حکومت آن عمیقاً از درون از هم گسیخته است 

 و به راستی نمی داند چگونه باید پیش برود.

بخش هایی از حکومت سیریزا و طبقۀ حاکم یونان 

در کلیت خود، خواهان تسلیم در برابر همان خواسته 

ود. نامیده ب« تحقیرآمیز»یپراس هایی است که س

در واقع آن ها آمادۀ پذیرش خروج یونان از منطقۀ 

یورو نیستند. مثالً بانک مرکزی یونان خواستِ باقی 

ماندن در منطقۀ یورو را پیش کشید، و این که 

توافق با اتحادیۀ اروپا به هر قیمتی برای جلوگیری 

ه، یاز ورشکستگی دولت باید صورت بگیرد. وزیر مال

 یانیس واروفاکیس نیز چنین بینشی را تأیید کرد.

پالتفرم »سایر بخش های حکومت، یعنی جناح 

یونانی های »گرای افراطی و حزب راست« چپ

، دنبال گزینۀ خروج یونان هستند. وزیر «مستقل

توسعۀ یونان، پاناگیوتیس الفازانیس، به عنوان یکی 

واست ، از مردم یونان خ«پالتفرم چپ»از اعضای 

به « قاطعانه "نه"یک »که در این رفراندوم با 

 توافق پاسخ دهند.

بخش های نیرومند دیگری از اشرافیت مالی یونان، 

به ویژه تجار صاحب نفوذ در عرصۀ کشتی رانی که 

 «یونانی های مستقل»پیوندهای نزدیکی با حزب 

دارند، در پشت این گزینه هستند. ناوگان این کشور 

کشتی در  ۱۱۱هزار و  3زدیک به ن 2۰13در سال 

ترین رقم در جهان است و اختیار داشت که بیش

هزار شغل را  1۱2درصد اقتصاد یونان و  7بیش از 

در همین سال شکل می داد. تا همین اآلن نیز 

حفظ دارایی این الیه، مدیون موادّ قانون اساسی 

یونان بوده است که برای آن ها معافیت از  1۱۱7

یات بر درآمدی های خارجی را درنظر پرداخت مال

می گیرد و به این ترتیب برای ثروت های هنگفت 

این میلیاردرهای کشتی رانی مصونیت ایجاد می 

کند. اما طرح های اخیر اتحادیۀ اروپا، بر عکس 

حذف برخوردهای خاص مالیاتی با صنعت »خواهان 

اجرای یک چهارچوب مالیات »و « کشتی رانی

ت، و اس« ی کشتی رانی بازرگانیستانی کارا برا

همین امر منافع این بخش را به خطر انداخته است. 

چنین اقداماتی در صورت اجرا می تواند به ثروت 

این باند حاکم بر صنعت کشتی رانی که هنوز 

ترین ناوگان تجاری جهان را در اختیار کنترل بزرگ
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خود دارد، ضربه بزند. دارایی ثروتمندترین فرد در 

میلیارد دالر  2۳5ن آن ها، یعنی فیلیپ نیارکوس، میا

تخمین شده می شود. ارزش ثروت چهار فرد متنفد 

 میلیارد یورو می رسد. 1دیگر، به بیش از 

این شکاف ها در درون طبقۀ حاکم یونان، بازتاب 

شکاف های موجود میان قدرت های اصلی سرمایه 

رات داری اروپا است. مقامات اروپا تاکنون در مذاک

به رهبری آلمان تأکید کرده بودند که هدف آن ها 

باقی نگاه داشتن یونان در منطقۀ یورو است. با این 

حال نخست وزیر بریتانیا، دیوی کامرون، معتقد 

است که تجزیۀ منطقۀ یورو از طریق خروج یونان 

 شاید بهترین استراتژی باشد. 

تنها راه پیشروی طبقۀ کارگر یونان، پیگیری 

تی مستقل از تمامی جناح های درون طبقۀ سیاس

سرمایه داری و نظام کهنه و منسوخ آن است. 

وظیفۀ حیاتی در این میان، تدارک برای بسیج طبقۀ 

کارگر در سطح یونان و سرتاسر اروپا برای مبارزۀ 

انقالبی علیه سیاست ها و دسیسه های ارتجاعی 

 سیریزا و اتحادیۀ اروپا است.

شرایطی، هرگونه شرکت در این در نتیجه در چنین 

رفراندوم باید مشروط به یک رشته مطالبات کلیدی 

 باشد.

پیش از هر چیز، تمام بدهی عظیم و غیرقابل 

جانبه لغو گردد. پرداخت یونان باید به طور یک

ر بدهی تفرایند وام گیری و در نتیجه افزایش بیش 

عمومی برای پرداخت تنها بخش دیگری از بدهی 

نمی تواند تا ابد و بدون محدودیت پیش  گذشته،

ای باج بر« تروئیکا»برود. این بدهی مهم ترین ابزار 

گیری و تحمیل ریاضت وحشیانۀ اقتصادی در ازای 

 تأمین مالی است. 

به عالوه کنترل بر سرمایه، باید فوراً اعمال شود؛ 

چرا که بورژوازی بزرگ مشغول خروج پول و 

تر، ثروت حاصل از  سودهای خود )به بیان دقیق

ترین نفع را از رونق اقتصادی کار کارگرانی که کم

ترین سهم را در بحران و زیان آن داشته اند( و بیش

به خارج است. باید تا به حدی بر میزان برداشت 

هفتگی از سپرده های بانکی محدودیت اعمال کرد 

که برای رفع نیازهای خانواده های کارگری و حرف 

د کافی باشد؛ ضمناً در این میان اسناد و مشاغل خُر

و دفاتر حسابرسی باید برای جلوگیری از تاراج منابع 

 بانکی به دست سرمایه داران، علنی و باز گردد.

از سوی دیگر تردیدی نیست که بورژوازی در مقابل 

هر گونه تالش طبقۀ کارگر برای فراروی از 

وضعیت موجود، دست به تخریب و کارشکنی 

زد. درست به همین دلیل ملی کردن نظام خواهد 
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بانکداری، یعنی انتقال مالکیت و کنترل و مدیریت 

 آن به جامعه، مطلقاً ضروری و حیاتی است. 

به این ترتیب ملی سازی نظام بانکی به همراه 

بخش های استراتژیک اقتصاد تحت کنترل و 

مدیریت دمکراتیک کارگران، یک مطالبۀ کلیدی 

بدهی صاحبان حرف و مشاغل دیگر است. فسخ 

خرد و افراد خوداشتغال که در نتیجۀ بحران نابود 

شده اند، اعطای وام های بدون بهرۀ بلندمدت به 

آنان، متخصصین، تعاونی های کوچک غیرانتفاعی، 

تخصیص بودجه به خدمات عمومی حیاتی 

)بهداشت و درمان، و غیره(، همه و همه تنها در این 

 تند.حالت امکان پذیر هس

بر این اساس و نه بر مبنای سرمایه داری که با 

رو به رو  1۱3۰عمیق ترین بحران خود از دهۀ 

است، می توان چشم انداز مبارزاتی مثبتی را برای 

جنبش طبقۀ کارگر متصور شد. با چنین دخالت 

مشروطی، نه فقط مبارزه محدود به رفراندوم نمی 

اح و مانور جنشود، نه فقط طبقۀ کارگر وارد بازی ها 

های رقیب درون دولت نمی شود، بلکه زمینه برای 

فرا رفتن از آن و تعیین تکلیف نهایی با دولت 

سرمایه داری و تمام بازوهای اجرایی آن، از جمله 

 سیریزا، مهیا می گردد.

 13۱4تیرماه  7

بحران یونان و ضرورت گسست از 

 سرمایه داری

 

 آرام نوبخت

ژوئن،  3۰ یعنی روزگر، تر از یک هفتۀ دیتا کم

برنامۀ ریاضتی کنونی سیریزا منقضی می شود. ماه 

ت در ازای دریافشد که فوریۀ امسال، سیریزا متعهد 

میلیارد  7۳2آخرین بخش باقی ماندۀ وام به مبلغ 

تمهیدات ریاضتی جدیدی اجرای به ، دست یورو

میلیارد یورویی  315 عظیم . یونان با بدهیبزند

با ورشکستگی رو عمالً افت این وام خود، بدون دری

رو یوبه رو می شود و قادر به بازپرداخت میلیاردها 

 3۰میلیارد یورو در روز  1۳۱وام، از جمله پرداخت 

 ژوئن به صندوق بین المللی پول نخواهد بود.

ژوئن، گروه یوروعمالً  24طی مذاکرات چهارشنبه 

 رفهرست طرح های ریاضتی سیریزا را پاره کرد و د

تر و عمیق تر هزینه عوض خواستار کاهش بیش

های اجتماعی در یونان شد. این درحالی است که 
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وقتی دوشنبۀ گذشته سیریزا فهرست جدید خود را 

اعالم کرد، اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و 

صندوق بین المللی پول )تروئیکا( مقدمتاً به شکل 

طایی محتاطانه به استقبال آخرین امتیازات اع

 برای مذاکرات مبناییسیریزا رفتند و حتی آن را 

ساعت، همین  24. اما طی توصیف کردندتر بیش

 ار اعتباردهندگان، یک بیانیۀ رسمی پنج صفحه ای

 در برابر پیشنهادهای« اقدامات پیشینی»با عنوان 

 سیریزا قرار دادند.

طی مذاکرات روز چهارشنبه، سه نهاد مذکور سند 

را در  تغییراتی بلکه در عوض ند؛نکردمجزایی تهیه 

فایل نرم  طرح سیریزا اعمال کردند که در قالب

. به طوری که اکثر ارائه شده بودافزاری وُرد 

پیشنهادهای سیریزا با رنگ قرمر خط خورد، و 

تر این سه نهاد با همان سپس پیشنهادهای خشن

رنگ و همراه با خط تأکید به زیر آن اضافه شد، که 

 ی«خطوط قرمز»ر واقع به تمسخر گرفتن این د

 بود که سیریزا ادعا داشت از آن عبور نخواهد کرد.

فهرست پیشنهادی سیاست های ریاضتی سیپراس، 

تری می شود برای کاستن از شامل تمهیدات بیش

میلیارد یورو از  7۳۱هزینه های اجتماعی به میزان 

، و این مبلغ قرار است 2۰1۱ سال اکنون تا اواخر

های بزرگ سرمایه داری «نهاد»بی کم و کاست به 

اعتباردهنده، منتقل شود. چنین حجمی از پول 

درصد از تولید ناخالص داخلی،  4۳5معادل است با 

و ناگزیر اقتصاد بی رمق فعلی را به سوی یک رکود 

جدید سوق خواهد داد. بنابراین رهبری سیریزا، 

و مبنی بر لغرا وعدۀ پیش از انتخابات خود 

و خروج اقتصاد از رکود عمیق و « تفاهمنامه»

 بازگرداندن آن به مسیر رشد کنار می گذارد.

هرچند حکومت یونان تالش کرده تا با اعمال 

 را روی« بار»ات بر درآمد شرکت ها، بخشی از یمال

دوش اقشار ثروتمندتر جامعه و شرکت هایی با 

سودآوری باال قرار دهد، اما این هم خصلت ماهوی 

را تغییر نمی دهد. کاهش  مذکور طرح پیشنهادی

ماه، خود ضربۀ  1۱میلیارد یورو طی  7۳۱هزینه ها تا 

 طبقۀ کارگر وارد استانداردهای زندگی اصلی را به

خواهد آورد، چرا که این کارگران هستند که باید به 

دنبال افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر اقالم 

مین اجتماعی و مصرفی، افزایش بهای خدمات تأ

 غیره، بخش عظیم این مبلغ را پرداخت کنند.

رین تفسح بیش»سیپراس تعهد پیشین خود به 

را زیر پا گذاشت. تالش های « بخش بدهی ملی

 ندس کونستانتُپولو، سرپرست پارلمان یونان، و

ن پارلمان یونان پیرامو ویژۀیافته های کمیسیون »

که این بدهی را « موضوع بدهی ملی

رده خطاب ک« مئزکننده، نامشروع و غیرقانونیمش»

در بهترین حالت فقط می تواند جاذبۀ بود، 
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ه داشته باشد و ن و تبلیغاتی تاریخی ،آکادمیک

 تر. بیش

سیپراس از زمان آغاز مذاکرات با تروئیکا، تعهد خود 

را برای پایان دادن به خصوصی سازی ها زیر پا 

ق شرکت برگذاشت، و در این میان تعلیق فروش 

DEI  یک استثنا بود. اقتصاد یونان در تمام این

بازار و « قوانین»چنان تحت کنترل مدت هم

سرمایۀ کالن، چه در یونان و چه جهان بوده است، 

و این دقیقاً هدفی بود که وزیر مالیۀ یونان، یانیس 

نجات سرمایه داری از شرّ »واروفاکیس، با گفتن 

ود. هرگونه به صراحت روشن کرده ب« خودش

در این چهارچوب، تنها زمینه ساز حمالت « توافق»

 ترینجدیدتر به طبقۀ کارگر خواهد بود. کوچک

رشد اقتصادی و بهبود وضعیت وخیم طبقۀ کارگر 

نیازمند سرمایه گذاری است، و شروط این سرمایه 

اری از سوی کسانی تعیین می شود که کنترل گذ

ند. در نتیجه عرضۀ پول و سرمایه را در دست دار

چهارچوب روی، از مدار گسست از هرگونه پیش

نهادهای  تنگ سرمایه داری داخلی و این

امپریالیستی محقق می شود و این درست همان 

انتخاباتی سیریزا مانیفست چیزی است که در 

ر ( غایب بود. منطق این برنامه، هتسالونیکی)برنامۀ 

ایۀ سرمگونه رشد و توسعۀ اقتصاد یونان را تابع 

کالن خصوصی می کرد، و نه گسست از آن. این 

در حالی است که حتی رشد اقتصاد سرمایه داری 

یونان تا پیش از رکود بزرگ، نه از طریق سرمایه 

گذاری مولد و صادرات موفق، بلکه به واسطۀ 

استقراض خارجی هنگفت برای سرمایه گذاری در 

 امالک و ساخت و ساز از سوی اولیگارشی یونان

)آن هم با حجم باالیی از فساد و ارتشا( صورت 

گرفت، و این قطعاً همراه بود استثمار بی وقفۀ طبقۀ 

 کارگر یونان. 

بر اساس طرح های پیشنهادی سیپراس، کنترل 

نظام بانکداری به دستان استورناراس، رئیس بانک 

مرکزی یونانی، و افرادی از قماش او سپرده شده 

بانکداری نیز تنها به یُمن این نظام « نجات»است. 

مبالغ سرسام آوری ممکن شد که دولت یونان در 

اختیار آن قرار داد، مبالغی که حتی از تولید ناخالص 

 ۀداخلی کشور هم به مراتب فراتر می رفت. اما ادار

نظام بانکداری هنوز در دستان همان افرادی است  

که پیش از روی کار آمدن سیریزا آن را کنترل می 

ردند. چهره هایی که امروز کنترل نظام بانکداری ک

را به دست دارند، نه به مردم یونان، که تنها به بانک 

مرکزی اروپا پاسخگو هستند. سیریزا نیز که تمام 

تالش خود را برای جلب رضایت همین طرف 

کشمکش می کند، عمالً تدام چنین نظام گندیده و 

 سرشار از رسوایی را پذیرفت.
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ابقاً اعالم کرده بود که کاهش صندوق سیریزا س

ی است که از آن «خط قرمز»های بازنشستگی، 

عبور نخواهد کرد. با این حال اکنون سیریزا پیشنهاد 

سال تا  ۱7به  ۱2افزایش سن بازنشستگی از 

، حذف بازنشستگی پیش از موعد و به این 2۰25

 ۱۰ترتیب کاستن از هزینه های آن به میزان 

میلیون یورو در  3۰۰و  2۰15ر سال میلیون یورو د

این یک حملۀ تمام  .را دنبال می کند 2۰1۱سال 

عیار به منافع اکثریت جامعه است، چرا که طبق 

درصد از  52یکی از نظرسنجی های اخیر، 

خانوارهای یونان اعالم کرده اند که منبع اصلی 

درآمدی آن ها، حقوق مستمری بازنشستگی است. 

که بسیاری از مردم یونان یا  آن هم به این دلیل

بیکار و بدون بهره مندی از مزایا هستند، یا با وجود 

اشتغال حقوق دریافت نمی کنند. در نتیجه با حذف 

تر مزایای بازنشستگی، بخش زیادی از بیش

خانوارها آسیب شدیدی خواهند دید. به گفتۀ 

تئودوروس گیاناروس، مدیر یک بیمارستان 

هزار نفر  1۰بحران گذشته، عمومی، طی پنج سال 

از جمله پسر خود او نیز به دلیل  ؛خودکشی کرده اند

از دست دادن شغل، خودکشی کرده بود. این 

درحالی است که تروئیکا و سیاستمداران بورژوا، 

یونانی ها را افراد تبل و وابسته به مستمری دولتی 

 1۱معرفی می کنند. هزینه های بازنشستگی، 

ناخالص داخلی را شکل می دهند و درصد از تولید 

این ظاهراً به آن معنا است که یونان در جایگاه یکی 

از پرهزینه ترین نظام های بازنشستگی اروپا قرار 

دارد. منتها این رقم باال، بخشاً به این دلیل است 

که تولید ناخالص داخلی یونان طی پنج سال گذشته 

ت جمعی 2۰شدیداً سقوط کرده و از طرف دیگر 

سال سن دارد که خود یکی از  ۱5یونان باالی 

باالترین درصدها در منطقۀ یورو است. بنابراین با 

درنظر داشتن سرانۀ هزینۀ بازنشستگی دولت برای 

سال سن، خواهیم دید جایگاه یونان  ۱5افراد باالی 

 پایین تر از متوسط اتحادیۀ اروپا است.

 از فهرست دامنه دار خیانت های سیستماتیک

سیریزا به منافع طبقۀ کارگر که بگذریم، رهبری 

این حزب اصوالً قادر به درک عمق بحران نظام 

سرمایه داری، نه فقط در یونان که همین طور 

جهان نبود. واقعیت این است که بحران بدهی اروپا 

و بحران یورو، تنها انعکاسی از بحران نظام سرمایه 

این اولی  ، و در نتیجه حلّداری در کلیت آن است

ین عدم ا بدون تعیین تکلیف با دومی ناممکن است.

درک ریشه های بحران، و در عوض توهم به 

مار شرهبران اتحادیۀ اروپا و اتالف وقت و انرژی بی

برای جلب رضایت نمایندگان سرمایۀ مالی، نه به 

این رهبری ارتبط دارد و نه صرفاً یک « نیت»

ی تجلۀ این ها است. هم تاکتیکیاشتباه ساده و 

خصلت طبقاتی سیریزا، به عنوان سخنگوی بخش 

هایی از طبقۀ سرمایه دار و اقشار مرفه طبقۀ 
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متوسط این کشور، و خصومت آشتی ناپذیر آن با 

در غیاب  .انقالب سوسیالیستی و طبقۀ کارگر است

یک خطّ رهبری انقالبی و رادیکال، سیریزا توانست 

 ش اعظم بدهیبا برجسته کردن مطالبۀ فسخ بخ

ها، پایه های خود را افزایش دهد. اما این مقطعی 

 بود.

نه به »در نتیجه شعار قبلی سیریزا که می گفت 

 عمالً به شکل معکوس« تر برای یوروقربانی بیش

رای تر بآری به قربانی هرچه بیش»تبدیل شد به 

به همین دلیل است که امروز طبقۀ کارگر  .«یورو

اخت بهای بحران سرمایه داری یونان وادار به پرد

 شده است.

دفاع از منافع و حقوق طبقۀ کارگر، ناگزیر نیازمند 

گان با نه فقط نمایندبی پرده و بی تعارف  رویارویی

اروپا، که با کل نظام سرمایه  ۀسرمایۀ مالی اتحادی

داری است. برخالف توهم طیف های مختلف 

به نقش سیریزا، این حزب و رهبران آن « چپ»

عمالً نشان داده اند که نه می خواهند چنین 

مسیری را طی کنند و نه قادرند. درست به همین 

دلیل بود که سیریزا به جای رو کردن به پایه های 

معترض خود و جنبش طبقۀ کارگر در سطح یونان، 

اروپا و جهان، با نگاه رو به باال خواهان سازش و 

خود  پاسخ مماشات با سرمایه داری شد، و اکنون نیز

را با ریزش محبوبیت عمومی خود گرفته است. 

طبق نظرسنجی های عمومی اگرچه سیریزا هنوز 

دمکراسی »گرای در جایگاهی باالتر از حزب راست

قرار دارد، اما این جایگاه رو به تنزل است و « نوین

 1۰در برخی موارد اختالف این دو تنها به حدود 

پیش، این اختالف تر از سه ماه درصد می رسد. کم

 درصد بود. 25چیزی در حدود 

سیپراس به خوبی می داند که فرارفتن از امتیازاتی 

که تاکنونی سیریزا اعطا کرده، به شورش های 

عمومی و سرنگونی حکومت خود وی منجر می 

ریب ق« وضعیت اضطراری»شود. کمیسیون اروپا از 

له بالوقوع در یونان و نیاز به برنامه ریزی برای مقا

با نارضایتی های اجتماعی می گوید؛ به گفتۀ 

روزنامۀ دیلی تلگراف، سیپراس نیز اشاره می کند 

هدف واقعی آن ها، نابودی اعتبار حکومت »که 

. «حزب چپ رادیکال سیریزا و تغییر رژیم است

تاریخ یونان گواه آن است که تغییر رژیم برای دفاع 

ازگشت معنای باز منافع سرمایۀ مالی بین المللی، به 

حاکمیت نظامی است. رژیم فاشیستی کلنل ها که 

پس از سرنگونی حکومت وقت از طریق کودتای 

روی کار آمد، تا  1۱۱7خونین مورد حمایت سیا در 

از زمان آغاز سیاست های  در قدرت بود. 1۱74

، همواره 2۰1۰ریاضتی گستردۀ یونان در سال 

االی ه بشایعاتی وجود داشته داشته که پرنسل رد

نظامی مشغول بحث هایی برای کودتا هستند. 

ارتش یونان که تقریباً دو برابر ارتش بریتانیا است، 
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در وضعیت آماده باش قرار دارد. از زمان انتخابات 

سیریزا، نیروهای مسلح درگیر یک سلسله 

مانورهای نظامی بوده اند که انعکاس عمومی زیاده 

هایی «مایشرز»داشته است، از جمله برگزاری 

افراط »و « تروریسم»تحت پوشش مبارزه با 

یکی از این موارد، رزمایش های مشترک «. گرایی

یونان با نیروهای دیکتاتور مصر، عبدالفتاح السیسی 

 بوده است.

بهترین اما از سوی دیگر گفته های سیپراس 

توجیهی است که حکومت سیریزا می تواند برای 

اه مفاده قرار دهد.  افزایش سرکوب داخلی مورد است

آوریل امسال، حکومت با اعزام پلیس برای پایان 

دادن به اشغال دانشگاه فنی آتن به دست 

با درنظر  .دانشجویان، همین پیام روشن را داد

نوامبر  17داشتن کشتاری که دیکتاتوی کلنل ها در 

در محوطۀ دانشگاه انجام داد، اعزام پلیس  1۱73

ن معنای نمادین را داشت به ساختمان دانشگاه، ای

که حکومت آمادۀ تقابل با شورش های اجتماعی 

به همین دلیل بود که سیپراس ضمن حمایت  .است

از معاون وزیر حفاظت عمومی، گیانیس پانوسیس 

که این اقدام را سازماندهی کرده بود، طی کنفرانس 

مطبوعاتی مشترکی از پاکسازی دانشگاه دفاع کرد 

تمام اعالم کرد که حکومت او  و با ریاکاری هرچه

 است. « آشتی شهروند با پلیس»درحال تحقق 

 به عنوان یکی از خروارها نمونۀ تاریخیمورد یونان 

می کند که در عصر همین حقیقت روشن را 

حد از  ترینگندیدگی و استیصال سرمایه داری، کم

اصالحات دمکراتیک و اقتصادی عمالً از مدار 

 . منتها اینداری می گذرد سرنگونی دولت سرمایه

اند ، برنامه ای که بتومبارزه نیازمند یک برنامه است

بین شرایط ذهنی کارگران و اکثریت جامعه با هدف 

سرنگونی قهرآمیز دولت سرمایه درای از طریق 

 انقالب پُل بزند.

مسألۀ سیاسی مهمی که در برابر طبقۀ کارگر قرار 

که پیش ی، بلدارد، نه یافتن بهترین سیاست ریاضت

کشیدن برنامۀ مستقلی است که قادر به غلبه بر 

سابقۀ تحمیلی از سوی این نظم سیر قهقرایی بی

اجتماعی کهنه و منسوخ باشد. این برنامه در یونان 

 :متمرکز بشود چند مطالبۀ کلیدیبر می تواند 

فسخ یک جانبۀ تمامی بدهی های دولت 

 اختبدهی دولتی عظیم و غیرقابل پرد یونان:

یونان، در نقطۀ مقابل اساسی ترین حقوق اجتماعی 

طبقۀ کارگر است. این بدهی به غارتگران مالی 

فرصتی برای باج گیری اعطا کرده، به « تروئیکا»

این ترتیب آن ها در ازای تأمین منابع بازپرداخت 

بدهی ها، خواستار کاهش وحشیانه از هزینه های 

 اجتماعی هستند.
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سرمایه داران یونان مایه: اعمال نظارت بر سر

و شرکت های فراملی فعال در این کشور، هم 

اکنون درحال خروج منابع از یونان هستند. آن ها با 

تسریع خروج سرمایه، در جستجوی حفاظت از 

ثروت و امتیازات خود در برابر هرگونه ابتکار عملی 

هستند که به نفع طبقۀ کارگر باشد. این سرمایه، 

جز ثروتی که کار کارگران خلق که چیزی نیست 

نموده، باید با توسل به زور در درون یونان باقی 

نگاه داشته شود و برای تأمین حقوق اجتماعی 

ابتدایی جمعیت کشور نظیر اشتغال و خدمات 

اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. چنین نظارت 

هایی تنها زمانی می تواند اعمال شود که بانک ها 

 قۀ کارگر تحت نظارت باشند.خود از سوی طب

ملی سازی بانک ها و صنایع کالن تحت 

بخش های کلیدی اقتصاد باید  کنترل کارگری:

تابع نیازهای اجتماعی مردم شود. این بخش ها 

زمانی که تحت کنترل دمکراتیک کارگران در آیند، 

خواهند توانست منابع ضروری برای جلوگیری از 

اتحادیۀ اروپا را کاهش مشاغل و حمالت اجتماعی 

 ارائه نمایند.

به عالوه، فراخوان مستقیم به کارگران اروپا، یک 

امر ضروری است. راه حلی برای بحران یونان وجود 

 ندارد که بتواند محدود به مرزهای خودِ یونان باشند.

بندی و تقابلی که درحال رخ نشان دادن است، صف

ا الی رنه فقط در یونان که در کل اروپا، سرمایۀ م

در برابر طبقۀ کارگر قرار می دهد. دو سال پیش 

ماریا داماناکی، عضو کمیسیون اتحادیۀ اروپا در 

توضیح بستۀ نجات مالی اتحادیۀ اروپا به قبرس 

استراتژی کمیسیون اروپا طی یک سال نیم »گفت: 

یا دو سال گذشته، عبارت از کاهش هزینه های کار 

ور بهبود رقابت در تمامی کشورهای اروپا به منظ

پذیری شرکت های اروپایی در برابر رقبای اروپای 

 بنابراین این استراتژی«. شرقی و آسیا بوده است

سرمایۀ مالی عبارت است از: افزایش ثروت خود از 

طریق ترتیب دادن مسابقه ای تا به آخر برای 

کاهش استانداردهای زندگی کارگران در سرتاسر 

 جهان.

ب که حمله به کارگران یونان درست به همان ترتی

بخشی از یک حمله در سرتاسر قارۀ اروپا و حتی 

جهان است، مبارزۀ پیروزمندانه علیه این حمله نیز 

مستلزم بسیج سیاسی مستقل طبقۀ کارگر در 

 سرتاسر اروپا و جهان است.

طبقۀ کارگر یونان تنها با فراخوان به ایجاد یک 

اع اروپا در دفطبقۀ کارگر  انۀمتحدو جنبش وسیع 

با اتحادیۀ اروپا، قادر  تقابلاز کارگران یونان و در 

به دفاع از خود است. کارگران سرتاسر اروپا باید از 

پذیرش هرگونه فداکاری و ایثاری که طبقۀ حاکم 
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به اسم حفظ یورو یا اتحادیۀ اروپا از آن ها طلب 

درست همان طور که طبقۀ می کند، سر باز زنند. 

-اقتصاد سرمایه داری کم« رونق»ورۀ کارگر در د

اید نیز نب« بحران»ترین سهمی از آن نبرد، در دورۀ 

ترین سهم را در پرداخت بهای آن داشته باشد. کم

در همان حال که کارگران در کشورهای خود در 

مبارزه علیه سیاست های ریاضتی بسیج می شوند، 

پیش به سوی دفاع شعار آن ها این خواهد بود که: 

 کارگران یونان!ز ا

نبرد برای چنین برنامه ای مستلزم گسست سیاسی 

از سیریزا و تمامی ابزارهای حاکمیت بورژوازی در 

یونان و سرتاسر اروپا است. مسألۀ فوری و حیاتی، 

چنان مسألۀ رهبری و چشم انداز سیاسی انقالبی هم

 است.

 13۱4تیرماه  5

 

 

 

 

 

 

امتیازات سیریزا و نشست بدهی یونان: 

تر از سوی اتحادیۀ ت ریاضت بیشخواس

 اروپا

 الکس النتیه

 آرام نوبخت

دیروز طی نشست فوق العادۀ اتحادیۀ اروپا در 

بروکسل، مقامات اتحادیۀ اروپا با وجود تأیید بستۀ 

پیشنهادی سیریزا مبنی بر کاهش هزینه های 

اجتماعی، اعالم کردند که هنوز برای توافق بر سر 

ی یونان، به تمهیدات میلیارد یوروی 3۰۰بدهی 

 تری نیاز خواهد بود.ریاضتی بیش

مذاکرات اضطراری میان همین یک هفته پیش، 

یونان و اتحادیۀ اروپا به شکست انجامید. مقامات 

اتحادیۀ اروپا در آن موقع تأکید داشتند که کاهش 

های صورت گرفته از سوی سیریزا به اندازۀ کافی 

رویی که یونان میلیارد یو 7۳2برای اعطای مبلغ 

در  ودخ به اعتباردهندگان هایش برای تسویۀ بدهی

 د، عمیق نیست. سیریزا در مواجههراین ماه نیاز دا

تهدیدهای اتحادیۀ اروپا به ورشکستگی دولت  با

دها از سوی بانک اقتیونان و همین طور افزایش ان

های یونان، بار دیگر به شکل حقیرانه ای تسلیم 

به درخواست های آن برای  اتحادیۀ اروپا شد و
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افزایش مالیات های نزولی و کاهش تند هزینه 

 گی و بهداشت و درمان تن داد.تهای بازنشس

نخست وزیر یونان، الکسیس سیپراس، طی نامه ای 

یونکر، سرپرست  ددر روز دوشنبه به ژان کلو

کمیسوین اروپا، اعالم کرد که طرح پیشنهادی او 

درخواستی نهادهای  در واقع فراتر از کاهش های

اتحادیۀ اروپا، بانک یعنی  -اعتباردهنده به یونان

 ه است:رفت -پا و صندوق بین المللی پولومرکزی ار

مایلم به اطالع شما برسانم که پاسخ حکومت »

یونان به ملزومات نهادها جهت پوشش دادن به 

، مطلق و کامل 2۰1۱-2۰15شکاف های مالی 

 «بوده است

اهان این بود که مجموع کاهش اتحادیۀ اروپا خو

درصد از  1۳5به  2۰15هزینه های اجتماعی سال 

 2۳5 به 2۰1۱در سال  تولید ناخالص داخلی یونان و

درصد برسد، اما به گفتۀ سیپراس کاهش های 

درصد از تولید  2۳۱7و  1۳51 برابر باموردنظر سیریزا 

وشن ر». بنابراین به گفتۀ او استناخالص داخلی 

یچ گونه لغزش مالی وجود ندارد و ما از است که ه

 «.اهداف تعیین شده فراتر رفته ایم

کاهش، در حوزۀ صندوق های  نتریبزرگ

 گی بوده است. سیریزا سابقاً اعالم کرده بودتبازنشس

خط »گی، تکه کاهش صندوق های بازنشس

ی است که از آن عبور نخواهد کرد. با این «قرمز

فزایش سن حال اکنون سیریزا پیشنهاد ا

سال، حذف بازنشستگی  ۱7به  ۱2بازنشستگی از 

ی به تگسپیش از موعد، کاستن از هزینه های بازنش

 3۰۰و  2۰15میلیون یورو در سال  3۰میزان 

 را دنبال می کند. 2۰1۱میلیون یورو در سال 

هرچند قرار نیست در حرف از صندوق های 

ی کاسته شود، اما دولت یونان عمالً گستشبازن

ول برداشت میلیاردها یورو از صندوق های مشغ

ستگان مجموعاً وادار به شبازنشستگی است. بازن

و  2۰15گر در سال ییوروی د نمیلیو 135پرداخت 

بابت  2۰1۱میلیون یوروی دیگر در سال  4۱۰

 یپرداخت هستند، و سهم یو درمان یبهداشتخدمات 

ا امسال ت ،کارمندان در نظام بازنشستگی دولتی

میلیون یورو  ۱۰۰لیون یورو و سال بعد تا می 35۰

 افزایش خواهد یافت. 

قرار است که با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، 

میلیارد  1۳3۱میلیون یورو و سال بعد  ۱۱۰امسال 

 یورو جمع آوری شود.

ضربۀ عمدۀ این کاهش ها متوجه طبقۀ کارگر 

چنین قصد دارد یک خواهد بود، اما سیریزا هم

درصدی بر شرکت هایی با سود بیش از  12مالیات 

ورو در سال وضع کند تا به این ترتیب یهزار  5۰۰

میلیون  4۰5و  2۰15میلیون یورو در سال  ۱45

 جمع آوری نماید. 2۰1۱یورو در سال 
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مقامات اتحادیۀ اروپا با وجود اعالم قصد خود به 

پذیرش کاهش های مورد توافق سیریزا، از توافق 

ان امتناع کردند. در عوض آن ها روشن نهایی با یون

کردند که پیش از هرگونه کمک به یونان، خواهان 

 تری هستند.کاهش های به مراتب بیش

یونکر و سرپرست شورای اروپا، دونالد توسک، در 

کنفرانسی مطبوعاتی پس از مذاکرات اعالم کردند 

که آن ها از نتیجه بخش بودن این طرح های 

دارند. توسک طرح های پیشنهادی اطمینان 

 خواند و« یک گام مثبت»پیشنهادی سیریزا را 

طی ساعات آتی مورد » ها افزود که این طرح

ی می بینیونکر پیش«. ارزیابی قرار خواهند گرفت

کرد که توافق یونان و اتحادیۀ اروپا همین هفته بعد 

 ورو نهایییۀ وزرای مالی گروه بنشاز نشست چهار

در نشست پنج شنبه رسماً  می شود، و بنابراین

 اعالم خواهد شد.

با این حال صدر اعظم آلمان، آنگال مرکل، طی 

مجزا گفت که هنوز به  ییک کنفرانس مطبوعات

برای رسیدن توافق به منظور « کار شدیدی»

 جلوگیری از ورشکستگی دولت یونان نیاز نیاز است.

بلوم به عنوان ۀ هلند، یرون دیسلیوزیر مال

وه یورو، روشن کرد که برای رضایت سرپرست گر

در هزینه  یتراتحادیۀ اروپا، به کاهش های بیش

های اجتماعی نیاز است. او ادعا کرد که مقامات 

مالی طی یک روز قادر به ارزیابی طرح های یونان 

به شکل رضایت بخش نبوده اند و طرح جدید 

برای آغاز واقعی مذاکرات از  پایه ای»سیریزا تنها 

 «.رسیدن به یک نتیجه استو و ن

در توضیح این که اگر قرار نبود تصمیمی گرفته 

حکومت های اتحادیۀ اروپا به  نشود پس چرا سرا

خود زحمت شرکت در این نشست را دادند، یکی از 

ما »مقامات اتحادیۀ اروپا به روزنامۀ گاردین گفت: 

می خواهیم این توهم را از سیپراس دور کنیم که 

نشست به توافق بهتری برسد این در  او می تواند

یا این که در سطح این نشست می شود تصمیمی 

گرفت. موضوع این است که سیپراس موقعیت و 

 «.جایگاه سایر رهبران را درک کند

ار دیگر از بنتیجۀ این نشست، تنها یک تسلیم خفت

ی سیپراس نیست، بلکه «سیریزا»سوی حزب 

 شم اندازدرس تلخی است دربارۀ ورشکستگی چ

ادی اقتص ریاضت مخالفت بابورژوایی او مبنی بر 

 با اتحادیۀ اروپا. و مذاکرهطۀ توافق سبه وا

مخالف ریاضت اقتصادی در به طور مطلق کارگران 

یونان و سرتاسر اروپا هستند. این نیروی محرک 

اصلی در پس انتخاب سیریزا در یونان بود. بازتاب 

 همین یع اواخراین را می توان در اعتراضات وس

هفته در بریتانیا علیه ریاضت اقتصادی، یا اعتراض 

در برابر کاهش هزینه های اجتماعی در قالب طرح 
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آلمان، و بی اعتباری حزب  در «4هارتس »

یالیست فرانسه مشاهده کرد. با این وجود، وسس

اتحادیۀ اروپا موفق شده است که سیریزا را وادار به 

 انه تر و عبور ازیوحشاعمال سیاست های ریاضتی 

اش با پذیرش خواست بانک « خطوط قرمز»تمامی 

 ها و غیره کند.

این ها نشان دهندۀ قدرت و توان عظیم اتحادیۀ 

اروپا به مثابۀ سازمانی به شدت منفور و سخنگوی 

یک اشرافیت مالی متشکل از اقلیتی ناچیز از 

جمعیت اروپا نیست؛ بلکه، تجلی خصلت طبقاتی 

خصومت آن با انقالب سوسیالیستی و سیریزا و 

 طبقۀ کارگر است. 

سیریزا به عنوان حزب سخنگوی بخش هایی از 

طبقۀ سرمایه دار یونان و اقشار مرفه طبقۀ متوسط، 

و اجتماعی بازار آزاد  یکل چهارچوب اقتصاد

اتحادیۀ اروپا را می پذیرد. این حزب از همان ابتدا 

 اعمالعدم یا متعهد به عدم فسخ بدهی های یونان 

 توقف جریان خروج پول ه منظورکنترل بر سرمایه ب

 از بانک های این کشور بود.

سیریزا در مواجهه با قطع اعتبار از جانب اتحادیۀ 

ی هااروپا، میلیاردها یورو ذخایر نقدی را از نهاد

عمومی یونان تاراج کرد تا بدهی خود به 

اعتباردهنگانش را تسویه کند. در بین این 

 نه چندان بی تباردهندگان، خودِ بخش بانکداریِاع

رمق یونان قرار دارد، جایی که مقامات سیریزا و 

بانکداران مالی آن ها بخش اعظم ثروت شان را 

 ذخیره می کنند.

سیپراس و سایر مقامات سیریزا در هر کشوری، 

شماری را به یکی از پس از دیگری، ساعات بی

 ن سرمایۀ مالی صرفچرب زبانی و تمنا از نمایندگا

کردند. آن ها هرگز نه در یونان و نه در باقی اروپا 

به طبقۀ کارگر فراخوانی برای بسیج شدن در برابر 

حمالت حکومت های مختلف یا اتحادیۀ اروپا 

 ندادند.

از قدرت گیری سیریزا  پیشرهبران اتحادیۀ اروپا، 

نبض آن را گرفته بودند. برای آن ها سیریزا نه 

عصیان زده، که نمایندۀ سرمایه  یۀ توده هانمایند

داری ورشکستۀ یونان بود. به همین دلیل است که 

مقامات اتحادیۀ اروپا با وجود تلو تلو خوردن اروپا 

ت ته از سیاسخگینبرا در لبۀ پرتگاه بحران مالیِ

های بی پروای کاهش هزینه های اجتماعی و 

، بی تهدیدهای آن به اخراج یونان از منطقۀ یورو

 رحمانه امتیازات و منافع خود را جلو راندند.

 2۰15ژوئن  23

http://www.wsws.org/en/articles/2015/06/23/

gree-j23.html 
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طبقۀ کارگر یونان و راه برون رفت از 

 بحران

 الکس النتیه

 رام نوبختبرگردان: آ

با شکست مذاکرات آخر هفته میان مقامات یونان 

 -و در واقع کل اروپا -و اتحادیۀ اروپا، بحران یونان

 وارد مرحلۀ حساسی شده است.

هم اتحادیۀ اروپا و هم حکومت سیریزا در یونان، 

تمایل خود را به حصول توافقی که یونان را در ازای 

ز به تر مجااعمال سیاست های ریاضیتی بیش

دسترسی به اعتبارات نماید، اعالم داشته اند. با این 

یابی به چنین حال کورسوی چشم انداز دست

 توافقی، به سرعت رو به خاموشی است.

سقوط بازار سهام آتن در روز گذشته و سقوط 

بازارهای اروپایی، انعکاسی از افزایش عدم قطعیت 

و بی اعتمادی نخبگان مالی نسبت به پیامدهای 

چه توافقی به سرعت وقعیت یونان است. چنانم

حاصل نشود، این امر می تواند به ورشکستگی 

دولت یونان، بانک های یونان و جهان، خروج یونان 

از منطقۀ یورو و معرفی مجدد یک واحد پول ملی، 

 و حتی انحالل خود اتحادیۀ اروپا منجر شود.

تر از این ها، همان طور که فایننشال تایمز مهم

تظاهرات خشونت »نوشت، طبقۀ حاکم نگران 

 ، یا به بیان دیگر«توده های وسیع»از سوی « آمیز

چالش برنامۀ ریاضتی اتحادیۀ اروپا از طرف طبقۀ 

 کارگر است.

برنامه ای که اتحادیۀ اروپا خواستار اجرای آن در 

 . عالوه برآید یونان است، یک فاجعه به شمار می

 3۰لب کاهش در قا -حمالت شش سال گذشته

درصدی دستمزدها به طور متوسط، افزایش  4۰الی 

تند مالیات بر امالک، حذف ارائۀ خدمات بهداشتی 

و درمانی به میلیون ها تن، افزایش بیکاری فراگیر، 

نخبگان مالی به دنبال  -خانمانیگرسنگی و بی

درصدی حقوق بازنشستگی و افزایش  2۰کاهش 

 .قیمت حامل های انرژی نیز هستند

تحمیل فقر و فالکت به کارگران یونان، تنها تجلی 

جنگ اتحادیۀ اروپا علیه طبقۀ کارگر کل اروپا در 

وحشیانه ترین شکل آن است؛ از قوانین موسوم به 

در آلمان گرفته تا برنامه های منفور « 4هارتس »

 ریاضتی در بریتانیا، فرانسه و جنوب اروپا.

ست وزیر زمانی که حکومت یونان به رهبری نخ

سیپراس اوایل امسال روی کار آمد، پشتیبانی خود 

را از کلیت برنامۀ ریاضتی بانک های اروپا و 

)اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و « تروئیکا»

صندوق بین المللی پول( اعالم داشت. حکومت به 
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امتیازات،  حداقلی ازدنبال این بود که در ازای 

های اجتماعی را  هزینه میلیاردها یورو از کاهش

 توجیه کند.

با این وجود مقامات اتحادیۀ اروپا خواهان تسلیم 

تحقیرآمیزتر یونان هستند. اتحادیۀ اروپا در تدارک 

برای قطع جریان اعتبارات به سوی دولت و بانک 

های یونان است تا به این ترتیب ضمن هل دادن 

آن ها به سوی ورشکستگی، با قلدری خود سیریزا 

قل بیاورد. به همین دلیل پیامدهای به را سر ع

 مراتب شدیدتری را باید محتمل دانست.

های اروپا دنبال می کنند، بحرانی «نهاد»خطی که 

سیاسی را در یونان ایجاد کرده، به طوری که 

حکومت یونان با تنازعات درونی بر سر چگونگی 

روی در این وضعیت کنونی، از هم گسیخته پیش

این را به خوبی می داند که شده است. سیپراس 

نباید به گونه ای دیده شود که گویا احساسات توده 

های مردم را بی ارزش حساب کرده. او می داند که 

هرگونه تصمیم به کنار گذاشتن وعده های 

انتخاباتی سیریزا مبنی بر پایان دادن به ریاضت از 

طریق تعهد به حفظ تفاهمنامۀ ریاضتی اتحادیۀ 

ها چند هفته بعد از قدرت گیری امضا اروپا که تن

شد، به اعتبار حکومت او به شدت آسیب خواهد 

 رساند.

سیپراس از این هراس دارد که تسلیم کامل، اکنون 

به نارضایتی اجتماعی وسیع منجر شود، به طوری 

که حکومت قادر به کنترل آن نباشد. او این را هم 

می داند که بخش هایی متنفذ و نیرومندی از 

بورژوازی یونان هستند که آمادگی پذیرش عقب 

نشینی از منطقۀ یورو را ندارند، دیگر چه رسد به 

فسح پرداخت ها بدهی، اعمال کنترل بر پول و 

سایر ابزارهای را. سیپراس این را درک می کند که 

اعم از پذیرش نسخه های دیکته شدۀ  -هر پیامدی

ی ن اجتماعبه بحرا -کول بدهی هااتحادیۀ اروپا یا نُ

و سیاسی شدت خواهد بخشید و می تواند به مداخلۀ 

نظامی و روشن شدن جرقه های جنگ داخلی در 

 یونان منجر شود.

بنابراین سیپراس به دنبال مصالحه ای است که راه 

رون رفتی را در اختیارش قرار دهد. سیپراس در بُ

حال حاضر به بخش هایی از بورژوازی اروپا روی 

قاد دارند خط مشی تند آلمان ممکن آورده که اعت

بینی و جبران است پیامدهای غیرقابل پیش

ناپذیری داشته باشد، و به همین دلیل بهتر است 

که به سیریزا گزینه ای داده شود که با استفاده از 

آن بتواند اعتبار سیاسی خود را حفظ کند و از آن به 

عنوان ابزار حاکمیت بورژوازی در یونان یاری 

 رد. بگی
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سیاست سیریزا که نشان می دهد پایۀ این حزب در 

میان بخش هایی از طبقۀ سرمایه دار یونان و اقشار 

مرفه متوسط است، تالش می کند که در بهترین 

حالت، برنامۀ ریاضتی را تعدیل کند. هر نتیجه ای 

که در درون این چارچوب به دست آید، اساس و 

 نخورده باقیبنیان حمله به طبقۀ کارگر را دست 

خواهد گذاشت؛ یعنی: سرمایه داری و دیکتاتوری 

 اقتصادی و سیاسی بانک ها.

مسألۀ سیاسی مهمی که در برابر طبقۀ کارگر قرار 

دارد، نه یافتن بهترین سیاست ریاضتی، بلکه پیش 

کشیدن برنامۀ مستقلی است که قادر به غلبه بر 

سابقۀ تحمیلی از سوی این نظم سیر قهقرایی بی

 . این برنامه در یونانباشداجتماعی کهنه و منسوخ 

 شامل موارد زیر می شود:

فسخ یک جانبۀ تمامی بدهی های دولت 

 یونان:

بدهی دولتی عظیم و غیرقابل پرداخت یونان، در 

نقطۀ مقابل اساسی ترین حقوق اجتماعی طبقۀ 

کارگر است. این بدهی به غارتگران مالی 

ه یری اعطا کرده، بفرصتی برای باج گ« تروئیکا»

این ترتیب آن ها در ازای تأمین منابع بازپرداخت 

بدهی ها، خواستار کاهش وحشیانه از هزینه های 

 اجتماعی هستند.

 اعمال نظارت بر سرمایه: 

سرمایه داران یونان و شرکت های فراملی فعال در 

این کشور، هم اکنون درحال خروج منابع از یونان 

ع خروج سرمایه، در جستجوی هستند. آن ها با تسری

حفاظت از ثروت و امتیازات خود در برابر هرگونه 

ابتکار عملی هستند که به نفع طبقۀ کارگر باشد. 

این سرمایه، که چیزی نیست جز ثروتی که کار 

کارگران خلق نموده، باید با توسل به زور در درون 

نگاه داشته شود و برای تأمین حقوق باقی یونان 

بتدایی جمعیت کشور نظیر اشتغال و اجتماعی ا

خدمات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. چنین 

نظارت هایی تنها زمانی می تواند اعمال شود که 

بانک ها خود از سوی طبقۀ کارگر تحت نظارت 

 باشند.

ملی سازی بانک ها و صنایع کالن تحت 

 کنترل کارگری:

بخش های کلیدی اقتصاد باید تابع نیازهای 

ماعی مردم شود. این بخش ها زمانی که تحت اجت

کنترل دمکراتیک کارگران در آیند، خواهند توانست 

منابع ضروری برای جلوگیری از کاهش مشاغل و 

 حمالت اجتماعی اتحادیۀ اروپا را ارائه نمایند.
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به عالوه، فراخوان مستقیم به کارگران اروپا، یک 

 وجود امر ضروری است. راه حلی برای بحران یونان

 ندارد که بتواند محدود به مرزهای خودِ یونان باشند.

تقابلی که درحال رخ نشان دادن است، بندی و صف

سرمایۀ مالی را  ،نه فقط در یونان که در کل اروپا

در برابر طبقۀ کارگر قرار می دهد. دو سال پیش 

ماریا داماناکی، عضو کمیسیون اتحادیۀ اروپا در 

اتحادیۀ اروپا به قبرس  توضیح بستۀ نجات مالی

استراتژی کمیسیون اروپا طی یک سال نیم »گفت: 

یا دو سال گذشته، عبارت از کاهش هزینه های کار 

در تمامی کشورهای اروپا به منظور بهبود رقابت 

پذیری شرکت های اروپایی در برابر رقبای اروپای 

 بنابراین این استراتژی«. شرقی و آسیا بوده است

عبارت است از: افزایش ثروت خود از  سرمایۀ مالی

طریق ترتیب دادن مسابقه ای تا به آخر برای 

کاهش استانداردهای زندگی کارگران در سرتاسر 

 جهان.

درست به همان ترتیب که حمله به کارگران یونان 

 و حتی ۀ اروپابخشی از یک حمله در سرتاسر قار

 جهان است، مبارزۀ پیروزمندانه علیه این حمله نیز

مستلزم بسیج سیاسی مستقل طبقۀ کارگر در 

 سرتاسر اروپا و جهان است.

طبقۀ کارگر یونان تنها با فراخوان به ایجاد یک 

جنبش وسیع متحد طبقۀ کارگر اروپا در دفاع از 

ر به قادکارگران یونان و در مقابله با اتحادیۀ اروپا، 

. کارگران سرتاسر اروپا باید از دفاع از خود است

هرگونه فداکاری و ایثاری که طبقۀ حاکم پذیرش 

به اسم حفظ یورو یا اتحادیۀ اروپا از آن ها طلب 

می کند، سر باز زنند. در همان حال که کارگران در 

کشورهای خود در مبارزه علیه سیاست های 

ریاضتی بسیج می شوند، شعار آن ها این خواهد بود 

 که: از کارگران یونان دفاع کنید!

نین برنامه ای مستلزم گسست سیاسی نبرد برای چ

از سیریزا و تمامی ابزارهای حاکمیت بورژوازی در 

یونان و سرتاسر اروپا است. مسألۀ فوری و حیاتی، 

چنان مسألۀ رهبری و چشم انداز سیاسی انقالبی هم

 است.

 2۰15ژوئن  1۱

http://www.wsws.org/en/articles/2015/06/16/pers-

j16.html 
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پیام همبستگی گرایش مارکسیست های 

 انیون« وُدافون»انقالبی ایران به کارگران 

 رفقای گرامی،

اخیراً از مبارزات قهرمانامۀ شما در برابر مدیریت 

شرکت وُدافون در یونان، به عنوان شعبه ای از 

 گلیسی، مطلع شده ایم.شرکت چندملیتی ان

ما اخراج ویکی کوستوپولو و هریس سیدریس را به 

، حقه «نقض قوانین امنیتی»و « بازده پایین»بهانۀ 

های کثیف سرمایه داران سرتاسر جهان می دانیم؛ 

حقه هایی قدیمی که حتی شرکت های برخودار از 

تکنولوژی باال نیز برای حفظ این نظام رو به مرگ، 

 از آن بهره ببرند.نیاز دارند 

آن چه بیش از هر چیز حیرت آور به نظر می رسد، 

این است که پنج ماه پس از پیروزی انتخاباتی 

سیریزا و تشکیل حکومت، سیپراس و شرکا قادر 

نبوده اند قوانین کار را به نحوی تغییر دهند که 

سپاری و قربانی کردن اتحادیه های چنین بُرون

شد. سیریزا چنان چه واقعاً کارگران امکان پذیر نبا

خود را حکومتی سخنگو و معرّف کارگران می داند، 

باید قوانینی را که دادگاه ها را مجاز می کند 

ساعتۀ شما را غیرقانونی اعالم کنند،  24اعتصاب 

 تغییر دهد.

 ما خواستار موارد زیر هستیم:

 قید و شرط هریس بازگشت به کار بی

 سیدریس و ویکی کوستوپولو

 سپاریایان دادن به کل بُرونپ 

  سیریزا نباید کارگران را در مبارزه شان رها

 کند

 به امید پیروزی شما در مبارزه

 زنده باد همبستگی و مبارزۀ بین المللی

 گرایش مارکسیست های انقالبی ایران

 2۰15ژوئن  15

http://www.marxistrevival.com/?p=792 
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دیکتاتوری سرمایۀ مالی: یونان و 

 اوکراین

 

 الکس النتیه

 برگردان: آرام نوبخت

در همان حال که یونان لبۀ پرتگاه ورشکستگی تلو 

تلو می خورد، مقامات اروپا مشغول اعمال فشار 

 تر به این کشور بدهکار هستند.بیش

 مقامات اروپا، به عنوان پیش شرط اعطای هرگونه

وام جدید، خواهان آن هستند که یونان ضمن 

بازپرداخت بدهی های خود، از صندوق های 

اهد. از پیش بک بازنشستگی نیز به مراتب بیش

میلیون یورو،  3۰۰تأخیر کوتاه سیریزا در بازپرداخت 

با تهدید به قطع اعتبار به یونان و هُل دادن دولت 

و واحد پول ملی آن به سوی ورشکستگی پاسخ 

رفته است. این امر می تواند یونان را مجبور به گ

معرفی دوبارۀ پول ملی خود برای جلوگیری از 

ورشکستگی بانک ها و یا حتی آغاز انحالل ارز یورو 

 و خود اتحادیۀ اروپا نماید.

روزنامۀ فایننشال تایمز روز گذشته با اشاره به یک 

نها ت»از مقامات رسمی منطقۀ یورو که گفته بود 

ز طرف ا "آری"ه ای که دنبالش هستیم، پاسخ گزین

که برلین رویکردِ  ، اشاره کرد«یونانی ها است

 را در پیش گرفته «یا این، یا هیچ چیز»افراطیِ 

 است.

از آن جا که صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی 

اروپا از مذاکرات با مقامات یونان پا پس کشیدند، 

س ستان و رئیدونالد توسک، نخست وزیر سابق له

د ما اآلن نیازمن»کنونی شورای اروپا، اعالم کرد که 

 «.تصمیم هستیم، نه مذاکره

مقایسۀ این روش برخورد با یونان با یک کشور 

ورشکستۀ دیگر، یعنی اوکراین می تواند مفید باشد. 

فایننشال تایمز، در همان نسخه ای که در باال اشاره 

ستی کامالً شد، سرمقاله ای دارد که در آن سیا

 نموده استدر قبال اوکراین درخواست  را متفاوت

و از اعتباردهندگان می خواهد که بخش اعظم 

 بدهی این کشور را ببخشند.

فایننشال تایمز می نویسد که اعتباردهندگان 

تعهد اخالقی به پذیرش نوعی »اوکراین، 

تجدیدساختار دارند که بدهی اوکراین را به سطوحی 
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به گفتۀ این روزنامه، «. یل دهدقابل تحمل تقل

چنان چه اعتباردهندگان اوکراین از رسیدن به 

اوکراین محق است که امکان »توافق سر باز زنند، 

اعالم استمهال برای پرداخت اصل و فرع بدهی را 

 یف حقبه بیان دیگر، حکومت کی«. مطرح کند

خواهد داشت که یا پرداخت های خود به 

ری اندازد، مانند کایتعویق ب اعتباردهندگانش را به

که یونان موقتاً نسبت به صندوق بین المللی پول 

انجام داد، یا حتی این پرداخت ها را یک جا فسخ 

 نماید.

برای « تعهد اخالقی»اما چرا وقتی موضوع به 

یف می رسد، صدای رسانه های کمک به رژیم کی

سرمایۀ مالی اروپا ناگهان این قدر هیجان زده می 

؟ در حالی که هم زمان هیچ خواستی برای شود

 کوتاه آمدن از خفگی مالی یونان مطرح نمی شود؟

ز ممانعت ا»فایننشال تایمز توضیح می دهد که 

سقوط یونان، برای ثبات منطقۀ یورو حیاتی است، 

. «تر از اوکراین استاما اهمیت استراتژیک آن کم

 یف دراین روزنامه ضمن اشاره به نقش رژیم کی

علیه کشور همسایۀ خود، روسیه، « جنگ نیابتی»

دربارۀ موضوعی با چنین سطحی از »می افزاید 

اهمیت ژئوپلتیک، نباید اجازه داد که منافع مالی 

 .«خصوصی، تعیین کنندۀ سیاست عمومی باشد

در پشت این تناقض آشکار در برخورد با یونان و 

اوکراین، منافع طبقاتی ارتجاعی سرمایۀ مالی 

ت های اصلی امپریالیستی قرار دارد که با عزم قدر

 رحمانه دنبال می شود.و اراده ای بی

رژیم راست افراطی اوکراین، یک مهرۀ اصلی در 

کارزار واشنگتن و ناتو برای اقدامات نظامی گسترده 

در سراسر اروپا و تهدید به جنگی تمام عیار علیه 

روسیه است. این رژیم از سوی شبه نظامیان 

یست مورد حمایت امریکا و اتحادیۀ اروپا سر فاش

کار آمد تا به عنوان ابزار یک محرک امپریالیستی 

برای وادار نمودن روسیه به پذیرش موقعیت یک 

 کشور شبه مستعمره خدمت کند.

یف ضمن دامن زدن به یک جنگ حکومت کی

داخلی خونین علیه نیروهای حامی روسیه در 

از مشاغل و اوکراین شرقی، مشغول کاستن 

سوبسیدهای آب، برق و سوخت، زنده کردن میراث 

نیروهای همکار نازی های اوکراین در جنگ 

جهانی دوم، و ممنوعیت اشاره به انقالب اکتبر و 

کمونیسم در سطح عمومی است. حکومت های 

امپریالیست به خوبی آگاه هستند که اگر میلیاردها 

ف ریف برسد، کل این وجوه صیورو به دست کی

جنگ خواهد شد، بدون آن که حتی یک پنی از آن 

 به کارگران اوکراین برسد.
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وقتی نوبت به رژیم یونان می رسد، دیگر خبری از 

این نوع مالحظات ژئوپلتیک نیست. مقامات 

اتحادیۀ اروپا، آن قدر ها از رهبران حزب حاکم 

یونان، یعنی سیریزا )ائتالف چپ رادیکال( شناخت 

حتی لحظه ای هم آنان را یک تهدید کافی دارند تا 

انقالبی به حساب نیاورند. با این حاال سیریزا بر 

مبنای اعتراضات وسیع مردمی علیه شش سال 

ریاضت اتحادیۀ اروپا و بی اعتباری احزاب سنتی 

حکومت این کشور به دلیل اجرای این کاهش های 

 وحشیانه، انتخاب شد.

تباط با یونان بانک های اروپا قصد دارند که در ار

هیچ گونه امتیازی به  اعطای نشان دهند به

اپوزیسیون مردمی در برابر ریاضت تن نخواهند داد. 

صرف نظر از این که در آینده چه پیش خواهد آمد، 

 تاراج میلیاردها یورو از کارگران ادامه خواهد داشت.

تجربۀ گذشت پنج ماه از زمان پیروزی انتخاباتی 

ویه، درس هایی حیاتی برای طبقۀ سیریزا در ماه ژان

کارگر یونان و جهان دارد. این تجربه، مؤید 

هشدارهای کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم 

است که تنها راه برون رفت، مبارزه برای اتحاد 

طبقۀ کارگر در سطح جهانی و بسیج آن در مبارزه 

 ای انقالبی علیه سرمایه داری است.

قدرت گرفت که می توان به سیریزا با این ادعا 

توافق با اتحادیۀ اروپا رسید و مشکالت کارگران 

یونان را در چهارچوب سرمایه داری، امپریالیسم و 

اتحادیۀ اروپا رفع کرد. اگر هم سیریزا طرحی برای 

تعدیل جزئی برنامۀ ریاضت اتحادیۀ اروپا داشت، 

این طرح چیزی نبود جز بهره برداری از تنش های 

رلین، به عنوان قدرت اصلی حامی سیاست میان ب

ریاضت اتحادیۀ اروپا، واشنگتن و سایر سرمایه های 

 اروپایی حامی اتخاذ یک سیاست انگیزشی تر پولی.

سیریزا نه فقط به خشم انفجاری طبقۀ کارگر یونان، 

آلمان، فرانسه و سرتاسر اروپا نسبت به ریاضت 

را در  داقتصادی بی اعتنایی کرد، بلکه در عوض خو

صف سیاست خارجی امپریالیسم قرار داد؛ از وتو 

کردن تحریم های اتحادیۀ اروپا علیه روسیه امتناع 

نمود و به شکل ریاکارانه ای وعده های انتخاباتی 

خود مبنی بر توقف ریاضت را کنار گذاشت و طی 

چند هفته از زمان روی کار آمدن خود، تعهد به 

ضا ین یونان را امپیروی از توافقات ریاضتی پیش

 نمود.

زمانی نگذشت که سیریزا ورشکستگی چشم انداز 

ضدّ مارکسیستی خود را که ریشه در منافع بخش 

های ممتازتر اقشار فوقانی طبقۀ متوسط دارد، برمال 

کند. ایاالت متحدۀ امریکا، بریتانیا و فرانسه 

ترین تالشی برای کمک به یونان نکردند. کوچک

شان داد که تنها یک ابزار سیریزا به سرعت ن
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سیاسی در خدمت انقیاد طبقۀ کارگر به نظم 

 اجتماعی ورشکستگی است.

چنان بر سر کاستن از هزینه های اجتماعی، هم

طبقۀ کارگر یونان آوار می شود؛ استانداردهای 

زندگی کارگران یونان چندین دهه به عقب رانده 

می شود. نخست وزیر یونان، یانیس واروفاکیس، 

طی بازدید از برلین در روز پنج شنبه، تعهد حکومت 

خود به اعطای امتیازات بیش تر به بانک های اروپا 

برای کاستن از « جراحی»را روشن کرد. او خواهان 

ما »صندوق های بازنشستگی یونان شد و گفت: 

نیازمند یافتن راه هایی برای حذف بازنشستگی 

ی، تگپیش از موعد، تجمیع صندوق های بازنشس

کاهش هزینه های عملیاتی آن ها، حرکت از یک 

نظام ناپایدار به سوی نظام پایدار، به صورت 

 «.عقالیی و تدریجی هستیم

در این میان، تحرکات جنگی امپریالسیتی علیه 

روسیه درحال شدت یافتن است، به طوری که 

مقامات امریکا و ناتو درحال سازماندهی تمرینات 

پای شرقی و تهدید روسیه به نظامی در سرتاسر ارو

حمالت موشکی پیشگیرانه هستند. جنگ جهانی 

عریان تر از قبل در دستور برنامۀ سیاسی قرار گرفته 

 است.

آن چه در خطر است، آیندۀ نه فقط یونان، که کل 

اروپا و جهان است. بقای سرمایه داری و نظم 

جهانی امپریالیستی، مخاطرات قریب الوقوعی را 

بقۀ کارگر و خودِ تمدن بشر قرار می پیش روی ط

 دهد.

این چشم انداز، تأکیدی است بر مبارزۀ کمیتۀ بین 

المللی انترناسیونال چهارم در جهت ایجاد بخش 

های خود در کشورهای سراسر اروپا و مبارزه برای 

بسیج طبقۀ کارگر در راستای سرنگونی سرمایه 

 ا.پداری و استقرار ایاالت متحدۀ سوسیالیستی ارو

 2۰15ژوئن  13

https://www.wsws.org/en/articles/2015/06/13

/pers-j13.html 
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بن بست مذاکرات یونان و توهم سیپراس به 

 «رهبران اروپا»

 آرام نوبخت

 عصر روز دوشنبه، صدراعظم آلمان، آنگال مرکل،

رئیس جمهور فرانسه، فرانسوا اوالند و ژان کلود 

یونکر، سرپرست کمیسیون اتحادیۀ اروپا، نشستی 

را در برلین حول مسألۀ بحران در یونان ترتیب 

دادند که ماریو دراگی، سرپرست بانک مرکزی اروپا 

و همین طور کریستین الگارد، رئیس صندوق بین 

 المللی پول نیز به آن پیوستند.

ت بر سر بدهی یونان و برنامه های ریاضتی، مذاکرا

وارد پنجمین ماه خود شده و نشست های اخیر به 

یان م« تکنیکی»دنبال شکست دور آخر مذاکرات 

و حکومت یونان صورت « تروئیکا»نمایندگان 

 گرفته است.

بنا به گزارش اخیر روزنامۀ گاردین به دنبال نشست 

یا باید  ست کهفوق، سیریزا در موقعیتی قرار گرفته ا

پیشنهاد تروئیکا را بپذیرد و یا هیچ بدیل دیگری 

 نخواهد داشت.

میلیارد یورو بدهی دارد و منابع  3۰۰یونان بیش از 

مالی آن هم در حال حاضر به اتمام رسیده است. 

میلیون یوروی  3۰۰حکومت یونان روز جمعه باید 

دیگر به صندوق بین المللی پول و طی دو هفتۀ 

میلیارد یوروی دیگر به این نهاد پرداخت  1۳5آتی 

ژوئن منقضی می  3۰کند. برنامۀ ریاضیتی، روز 

شود و برخی مقامات اعالم کرده اند که چنان چه 

طی همین هفته توافقی حاصل نشود، این به معنای 

پایان راه خواهد بود. هرگونه توافق بر سر تمدید 

مان لکمک های مالی بیش تر به یونان، باید در پار

های کشورهای طرف مذاکره، از جمله آلمان، رأی 

بیاورد.، و در حال حاضر زمان برای این موضوع 

 کافی نیست.

حکومت یونان همچنان در جستجوی دریافت 

میلیارد  7۳2آخرین بستۀ نجات کمک مالی به مبلغ 

یورو از طرف تروئیکا است و اعطای این وجوه 

است که  منوط به اجرای آخرین توافق ریاضتی

سابقاً با حکومت پیشین یونان، یعنی ائتالف حزب 

دمکراسی نوین و پاسوک صورت گرفته و سیریزا 

نیز در ماه فوریه پذیرفته بود. از ماه اوت گذشته 

تاکنون تروئیکا از اعطای هرگونه وام به یونان 

امتناع کرده است. سیریزا نیز تاکنون از این کمک 

توافق الزم برای  محروم بوده است، چرا که به

اعمال اقدامات ریاضتی اقتصادی عمیق تر  و مورد 

 خواست تروئیکا نرسیده است.

میلیاردها یورو از بانک های یونان خارج می شود و 

این نرخ رو به فزونی است. طی دو هفتۀ گذشته، 

میلیون یورو پس انداز، از حساب های  ۱۰۰بیش از 
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انتخاباتی ماه سپرده خارج گردید. از زمان کارزار 

درصد از  1۱۳۱میلیون یورو )معادل با  31دسامبر، 

کل حساب های سپرده( بیرون کشیده شده است، 

به طوری که اکنون حساب های سپردۀ خصوصی 

 تاکنون قرار دارد.  2۰۰4در پایین ترین سطح خود از 

یونکر که اخیراً با خواست اعطای زمان بیش تر به 

 های ریاضیتی به منظوریونان برای اعمال سیاست 

رسیدن به یک توافق فشار می آورد، در مقالۀ روز 

م اعال« سوددویچه تسایتونگ»دوشنبه مندرج در 

من این عقیده را ندارم که خروج یونان از »کرد: 

تری منطقۀ یورو، نگرانی ها و محدودیت های کم

به گفتۀ او اگر کشوری از «. برای ما خواهد داشت

ر این ایده د»کند، در آن صورت یورو عقب نشینی 

ذهن افراد جا می افتد که منطقۀ یورو برگشت 

 «.ناپذیر نیست

در واقع یونکر نگرانی های بخشی از طبقۀ حاکم 

اروپا را منعکس می کند که از خروج یونان از منطقۀ 

یورو در شرایط بی ثباتی سیاسی اروپا و وضعیت 

د. وخیم اقتصادی و اجتماعی آن در هراس هستن

هرگونه توافق در مذاکرات جاری میان مرکل، 

اوالند و یونکر، در واقع در حکم فرمانی خواهد بود 

که شروط تسلیم کامل سیریزا را در خود خواهد 

 داشت.

روزنامۀ لوموند روز دوشنبه مقاله ای از سیپراس را 

منتشر کرد؛ به گفتۀ سیپراس این تأخیر در توافقات، 

ا در ارائۀ طرح های به علت پافشاری نهاده»

مضحک و بی اعتنایی کامل به حق دمکراتیک 

 «.مردم یونان است

به گفتۀ سیپراس، هدف سیریزا پایان دادن به 

 مانع ثبات بلندمدت اقتصاد»سناریوهایی است که 

اروپا می شوند و چه بسا، در یک زمان معین، اعتماد 

به نفس شهروندان و سرمایه گذاران به واحد پول 

 «.تضعیف کند ما را

سیپراس که بعد از انتخابات ژانویه وعده های اصلی 

خود را زیر پا گذاشته و همین به خشم عمومی و 

ریزش هواداران آن انجامیده، می نویسد که یونان 

نشان داده که خواهان تحقق تعهدات خارجی خود »

به این سو و بدون  2۰14است. یونان از سال 

میلیارد یورو  17بیش از هرگونه تأمین مالی خارجی، 

در قالب بهره و استهالک بدهی پردخته است )یعنی 

 «.درصداز تولید ناخالص داخلی( 1۰تقرییاً 

این را هم باید اضافه کرد که سیریزا بخش اعظم 

میلیارد یورو( را  13این مبلغ )یعنی چیزی بیش از 

به تروئیکا و بانک های بین المللی پراخت کرده 

ریزا برای این پرداخت ها حتی به است. حکومت سی

 صندوق های بازنشستگی هم دست برده است.
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سیپراس در همین مطلب به صراحت عنوان می 

با هدف »کند که طرح های پیشنهادی آن ها 

رسیدن به توافقی است که احترام برای قیمومیت 

مردم یونان را با احترام برای قوانین و تصمیمات 

 «.هم آمیزدحاکم بر منطقۀ یونان در 

که سیپراس « طرح های ویژه و بسیار مبسوطی»

از آن ها صحبت می کند، امتیازاتی است که حول 

صندوق های بازنشستگی، خصوصی سازی و 

 مالیات بر ارزش افزوده به تروئیکا داده شده است. 

 شکاف و»با این حال سیپراس اعالم می کند که 

ر شرف د« وپاتقسیم منطقۀ یورو و متعاقباً اتحادیۀ ار

 وقوع است، و در این مورد ابزار نگرانی می کند.

سیریزا به عنوان نمایندۀ بخش هایی از طبقۀ حاکم 

یونان و اقشار مرفه تر طبقۀ متوسط، بنا به برنامۀ 

بورژوایی خود هرگز خواهان تعیین تکلیف نهایی با 

بحران سرمایه داری از طریق بسیج نیروی طبقۀ 

ن، اروپا و جهان در مسیر مبارزه کارگر در سطح یونا

برای سرنگونی سرمایه داری و با اتکا به چشم انداز 

سوسیالیستی نیست. به همین دلیل نسخۀ 

پیشنهادی شخص او چیزی نیست جز توسل به 

شخصیت هایی نظیر مرکل، اوالند و دیگر 

سیاستمداران مدافع سرمایه داری و سیاست های 

به دنبال »گوید:  ریاضیتی؛ او در مقالۀ خود می

امتیازاتی جدی که حکومت یونان اعطا کرده است، 

تصمیم اکنون در دستان نهادها نیست؛ نهادهایی 

که در هر حال، به استثنای کمیسیون اروپا، نه 

منتخب مردم هستند و نه پاسخگوی آن ها. بلکه 

 «.در عوض تصمیم در دستان رهبران اروپا است

ه درخواست های کمیسیون اروپا هم در پاسخ ب

ملتمسانۀ سیپراس، بیانیه ای را صادر نمود که در 

بخشی از آن سخنگوی یونکر در مقابل خبرنگاران 

نویسی های آن چه بیش از ستون»می گوید: 

روزنامه اهمیت دارد، طرح های مشخص برای رفرم 

 «.است

این در واقع پاسخی روشن بود از سوی رهبران 

وهم خود نظیر سرمایه داری به مدافعین مت

 سیپراس.

وضعیت کنونی یونان، درس های فوق العاده مهمی 

برای طبقۀ کارگر جهان دارد. به راستی اگر شرایط 

عینی کشوری نظیر یونان آمادۀ وقوع انقالب 

نیست، پس فرارسیدن چه شرایط دیگری را باید 

انتظار کشید؟ آن چه غایب است، وجود یک خط 

شخص یک حزب رهبری انقالبی یا به طور م

پیشتاز انقالبی است که در غیاب آن میدان به 

گرایش های چپ رفرمیست نظیر سیریزا داده می 

شود، و به این ترتیب هرگونه تغییر و تحول انقالبی 

به نفع سرمایه داری جهانی به تعویق می افتد. 

برعکس مارکسیست های انقالبی می توانند و باید 
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تی و ه ای سوسیالیستالش کنند که با تدوین برنام

تمرکز بر مطالباتی مانند خودداری از پرداخت 

بدهی، کنترل بر جریان سرمایه و تجارت خارجی، 

ملی سازی بانک ها و بخش های کلیدی اقتصاد 

تحت کنترل و مدیریت دمکراتیک کارگران، توقف 

سیاست های ریاضتی، سرمایه گذاری عمومی برای 

درمانی، ایجاد  ایجاد مشاغل و خدمات بهداشتی و

واحدهای دفاع از خود در برابر حمالت فاشیست ها 

و پلیس، کاهش بودجۀ دفاعی، ایجاد کمیته های 

اقدام در محالت کارگری و کارخانه ها برای 

مشارکت فعال کارگران و جوانان در مبارزه علیه 

تروئیکا و برای آلترناتیو سوسیالیستی، اعتصاب 

و جوانان اسپانیا،  عمومی و فراخوان به کارگران

پرتغال، ایرلند، و اروپا برای پیوستن به این مبارزه 

علیه سرمایه داری و برای یک فدراسیون 

سوسیالیستی در اروپا، برای افشای رهبری 

بروکراتیک و رفرمیست اتحادیه های کارگری و 

احزابی نظیر سیریزا و در جهت پر کردن خأل 

ین اتفاقاً رهبری انقالبی وارد عمل شوند. و ا

موقعیتی است که یک جریان رادیکال و انقالبی 

 می تواند به سرعت رشد کند.

با توجه به تحوالت اخیر یونان، مطالب زیر بازانتشار 

 می یابد:

برای دریافت وام« ریگا»یونان: شکست مذاکرات   

https://goo.gl/gaqkIV 

رسنل پزشکی، خبرنگاران و یونان: اعتصاب پ

 مستمری بگیران علیه ریاضت اقتصادی

https://goo.gl/sUR8re 

تعهد یونان به بازپرداخت پیش از موعد وام های 

 صندوق بین المللی پول

https://goo.gl/CV6VOf 

سیریزادرس های تسلیم   

https://goo.gl/NiZZ4n 

وادادگی سیریزا: افشای چپ سانتریست، و »جزوۀ 

 «درس های آن برای طبقۀ کارگر

http://militaant.com/wp-

content/uploads/2015/05/greece-

pamphlet.pdf 
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برای « ریگا»یونان: شکست مذاکرات 

 دریافت وام

 

 رابرت استیونس

 برگردان: آرام نوبخت

گفتگوها میان صدر اعظم آلمان، آنگال مرکل، 

رئیس جمهور فرانسه، فرانسوا اوالند و نخست وزیر 

یونان، الکسیس سیپراس، از هرگونه پیشرفتی در 

ی بیش تر در ازای پذیرش تعمیق زمینۀ وام ها

 سیاست های ریاضیتی از سوی آتن، باز ماند.

این رهبران عصر روز سه شنبه در حاشیۀ نشست 

 ، پایتخت لیتونی، دیدار داشتند.«ریگا»رهبران در 

مرکل هرگونه توافق فوری را کنار گذاشت و اعالم 

کرد که توافق تنها به دنبال معاهدۀ مشترک میان 

، یعنی اتحادیۀ اروپا، بانک «وئیکاتر»اعضای 

مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول قابل حصول 

 «معاهده باید با این سه نهاد به نتیجه برسد»است: 

کارهای فوق العاده فشرده ای هست که »و افزود 

 «.باید انجام شود

تا پیش از نشست مذکور این گمانه زنی وجود 

 الً تا پایان ماه مهداشت که توافقی در آینده، احتما

به حاصل خواهد شد. یونان باید شماری از وام های 

صندوق بین المللی پول را از آن تاریخ بازپرداخت 

 1۳5کند، به طوری که نخستین قسط به مبلغ 

ژوئن فرامی رسد. بستۀ  5میلیارد یورو در تاریخ 

میلیارد یورویی به دنبال توافق  7۳2نهایی کمک 

که  «دمکراسی نوین»ق حزب ریاضتی حکومت ساب

سیریزا در ماه فوریه به تداوام آن رأی داده بود، 

 هنوز به یونان پرداخت نشده است.

نمای حکومت یونان اکنون به رهبری حزب چپ

، بدون وام های بیش تر ورشکسته خواهد «سیریزا»

میلیارد یورو  3۰۰شد. دولت یونان بیش از 

 بدهکاری دارد.

دی از وزرای سیریزا هشدار دادند در هفتۀ اخیر، تعدا

که یونان بدون تأمین مالی خارجی قادر نخواهد بود 

از عهدۀ پرداخت های ماه ژوئن بربیاید. روز 
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یکشنبه، وزیر داخلۀ یونان، نیکوس ووتسیس گفت: 

چهار قسطی که باید در ماه ژوئن به صندوق بین »

میلیارد یورو می  1۳۱المللی پول پرداخت شود، به 

؛ این پول داده نخواهد شد و اصوالً وجود ندارد رسد

 «.که پرداخت شود

بین اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین 

المللی پول، اختالفاتی تاکتیکی بر سر جرئیات 

توافق با یونان وجود دارد، اما هر سه نهاد توافق 

دارند که آتن باید ریاضت اقتصادی را گسترش دهد 

ای زندگی طبقۀ کارگر را به مراتب و استاندارده

 بیش از قبل پایین بیاورد.

تروئیکا مُصر است که سیریزا شعارهای ضد 

ریاضتی را که بر مبنای آن در ماه ژانویه انتخاب 

شده بود، متوقف کند؛ و در عین حال خواستار 

کاهش بیش تر صندوق های بازنشستگی، افزایش 

لین از مالیات بر فروش و حمالت به حقوق شاغ

طریق پیش نویس قوانین جدید تسهیل کنندۀ 

 اخراج شاغلین است.

روز جمعه مدیر صندوق بین المللی پول، کریستین 

این رویکرد، باید یک رویکرد جامع »الگارد گفت: 

 «.باشد و نه اقدامی سریع و شلخته

فایننشال تایمز روز جمعه گزارش داد که صندوق 

میلیارد  3۳۱ی که بین المللی پول، به عنوان نهاد

میلیارد یورویی را در اختیار  7۳2یورو از بستۀ نجات 

از اتحادیۀ اروپا ضمانت می خواهد که یونان »دارد، 

 12قادر به پرداخت صورتحساب های خود برای 

ماه آتی است؛ خواسته ای که می تواند مستلزم تعهد 

حکومت های منطقۀ یورو به یک برنامۀ نجات مالی 

 .«دیگر باشد

فایننشال تایمز به قول یکی از مقامات درگیر در 

یونان به حرف کسانی »مذاکرات با یونان گفت: 

گوش می داده که تصور می کنند باآلخره یک 

توافق جزئی به دست خواهد آمد. اما چنین چیزی 

وجود نخواهد داشت. توافقی بدون صندوق بین 

 یالمللی پول در کار نخواهد بود. صندوق بین الملل

 «.پول، خشک تر از این حرف هاست

استراتژی مرکل و اوالند این است که یونان را در 

درون منطقۀ یورو و اتحادیۀ اروپا نگاه دارند و در 

عین حال حمالت وحشیانۀ بیش تری را به طبقۀ 

کارگر تحمیل کنند. توافق کنونی تروئیکا با یونان، 

 ژانویه منقضی می شود، و محاسبۀ هیئت 3۰روز 

حاکم این است که هرچه بیش تر دسترسی آتن به 

هر گونه پول قطع شود، به همان اندازه به کاهش 

های بیش تری در هزینه های اجتماعی تن خواهد 

 داد.

سوسیال »مرکل از سوی بخش های از بلوک 

خود تحت فشار است. تخمین زده می « دمکراتِ



125 

شود که یک سوم نمایندگان پارلمان از گروه حزبی 

 و، مخالف اعطای وجوه بیش تر به یونان بوده اند.ا

اخیراً بنا به گزارش ها وزیر مالیۀ آلمان، ولفگانگ 

شویبله، در یک جمع خصوصی با سایر وزرای مالی 

ازی پول مو»اتحادۀ اروپا گفت که یونان می تواند از 

استفاده کند و جزئی از منطقۀ یورو نباشد. « یورو

نش به این خبر گفت که وزیر مالیۀ آلمان در واک

 «.نیازی به بحث ندارد»چنین سناریویی 

مؤسسۀ »گارد، مقام ارشد ژاکوب فونک کرکه

ت که در واشنگتن گف« اقتصاد بین المللی پترسن

، به «تا به آخر آمادۀ پذیرش مخاطره است»آلمان 

را دارد. او « سگِ حمله»طوری که شویبله نقش 

هستیم.  "وجهبازی ج"ما اآلن در »اضافه کرد: 

مشکل این هست که الکسیس سیپراس سوار 

روروک هست و ولفاگانگ شویبله سوار ماشین ضد 

 «گلولۀ ب. ام. و.

سیپراس به دنبال مذاکرات خود با مرکل و اوالند، 

در یک نشست کمیتۀ مرکزی سیریزا در اواخر هفته 

 تردیدی نیست که در این»سخنرانی کرد. او گفت: 

 «تحقیرآمیز را نخواهیم پذیرفت مذاکرات، ما شروط

ما تسلیم مطالبات غیرمنطقی دربارۀ »و اضافه کرد: 

مالیات بر ارزش افزوده، موضوعات بازنشستگی و 

بازار کار نخواهیم شد... ما قدم هایی را برای یافتن 

درک مشترک برداشتیم، اما ما خطوط قرمزی هم 

 «.داریم

دارد،  اما در واقعیت امر آن کسی که خطوط قرمز

است که از اعطای حتی کوچک ترین « تروئیکا»

امتیازات به سیریزا هم امتناع می کند. نشانه ای از 

برخی نسخه های تجویزی صندوق بین المللی پول 

ای تخمین ه»در روزنامۀ فایننشال تایمز، افشا شد: 

صندوق بین المللی پول نشان می دهد هزینۀ 

کار آمدن  حقوق بازنشستگی یونان از زمان روی

سیریزا در ماه ژانویه افزایش یافته و درحال حاضر 

درصد از تولید ناخالص داخلی را شکل می دهد  1۰

 .«که به اعتقاد صندوق بین المللی پول پایدار نیست

سیرزا که نمایندۀ بخش هایی از هیئت حاکم یونان 

و اقشار مرفه تر طبقۀ متوسط است، از زمان روی 

ه آن را که ممکن بوده، برای کار آمدن خود، هر چ

راضی نگاه داشتن خواسته های تروئیکا انجام داده 

است. در شرایطی که خدمات عمومی و زیرساخت 

 13های پایه ای سقوط کرده است، سیریزا بیش از 

میلیارد یورو را در قالب بازپرداخت وام ها طی تنها 

 چهار ماه پرداخت نموده است.

به  ونان، یانیس واروفاکیسروز یکشنبه وزیر مالیۀ ی

ونان ی»در برنامۀ بی بی سی گفت که « اندرو مار»

قدم های بزرگی برای رسیدن به توافق برداشته. 

شان را ادا اآلن دیگر میلِ نهاد هاست که سهم
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کنند. ما سه چهارم راه را با آن ها آمده ایم. حاال 

 «.آن ها باید یک سوم دیگر را با ما راه بیایند

کیس گفت حکومت یونان قادر بوده که واروفا

برای بازپرداخت به صندوق بین المللی پول و »

درصدِ تولید ناخالص  14دیگر اعتباردهدنگان، تا 

داخلی را از محل بخش عمومی برداشت کند. ما در 

مورد اقتصادی که برای انجام تعهداتمان به 

بازارهای پولی دسترسی ندارد، به شکل قابل 

 «.ل کرده ایمتوجهی خوب عم

این رجزخوانی واروفاکیس، در شرایطی است که 

فاجعۀ اجتماعی یونان ابعادی بی سابقه پیدا کرده و 

فقر به باالترین سطوح رسیده است. آخرین ارقام 

(، OECDسازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی )

نشان می دهد که یونان باالترین سطوح نابرابری 

فقر سه برابر شده  کشور عضو را دارد. 34در میان 

درصد  32، به 2۰۰7درصد در سال  11است و از 

درصد  2۰رسیده است. تا این تاریخ،  2۰13در سال 

کودکان و جوانان، پایین تر از خط فقر زندگی می 

درصد درآمد  25درصد،  1۰کردند. ثروتمندترینِ 

قابل تصرف را در اختیار دارد، درحالی که سهم 

 درصد است. 2ا درصد، تنه 1۰فقیرترین 

را پوشش می دهد.  2۰13این ارقام تنها دورۀ زمانی 

از آن زمان تاکنون وضعیت به مراتب وخیم تر شده 

درصد جمعیت هنوز بیکار  25است، به طوری که 

مورد در روز از  ۱۰۰است و مشاغل با نرخ بیش از 

 بین می روند.

صدها هزار نفر از مردم به بانک های مواد غذایی 

خانه های سوپ متکی هستند.  منابع پولی و آشپز

بیمارستان ها برای پرداخت به پرستاران رو به اتمام 

است، و کمبود مایحتاج مورد نیاز نظیر مسکّن و 

مالفه بیش از پیش افزایش می یابد. روزنامۀ تایمز 

چاپ لندن روز جمعه دربارۀ بیمارستان های دولتی 

KAT ی از در آتن نوشت که انبارهای آن خال

مسکّن و حتی قیچی آن هم رو به اتمام است. یک 

ما در یک نقطۀ »گفت:  KATجراح کارآموز در 

حساس هستیم. هیچ پولی برای تعمیر تجهیزات 

پزشکی نیست، هیچ پولی برای بنزین آمبوالنس ها 

یا استخدام پرستار و خرید تجهیزات مدرن جراحی 

 «.وجود ندارد

پرستار و خدمۀ چهارشنبۀ قبل، هزاران پزشک، 

آمبوالنس از بیمارستان های دولتی یونان و مراکز 

ساعته را در اعتراض به سال  24پزشکی، اعتصابی 

ها کاهش بودجه آغاز کردند. بسیاری از 

تظاهرکنندگان به مدت شش ماه بابت اضافه کاری 

 حقوق دریافت نکرده بودند.

 2۰15مه  25

http://www.wsws.org/en/articles/2015/05/25/

gree-m25.html 
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یونان: اعتصاب پرسنل پزشکی، 

خبرنگاران و مستمری بگیران علیه 

 ریاضت اقتصادی

 

 رابرت استیونس

 برگردان: آرام نوبخت

هزاران پزشک، پرستار و خدمۀ آمبوالنس از 

تی و مراکز بهداشتی، روز بیمارستان های دول

 ساعته را آغاز کردند. 24چهارشنبه اعتصابی 

« فدراسیون کارکنان بیمارستان های عمومی»

(POEDIN در اعتراض به ویرانی نظام )

بهداشت و درمان از زمان هجوم سیاست های 

، فراخوان به این 2۰1۰گستردۀ ریاضتی در سال 

واست اعتصاب داد. از جمله مطالبات کارگران، خ

اشتغال پرسنل بیش تر و پرداخت حقوق معوقه 

است. این فدراسیون اعالم کرد که خدمت درمانی 

به دلیل کمبود بودجه و نیرو، خارج از »ملی یونان 

 «.کنترل است

به گفتۀ این نهاد، مذاکرات جاری حکومت سیریزا 

ملزومات حلّ »با اعتباردهندگان خود، درحال ایجاد 

نیست و وضعیت درحال  معضالت انباشت شده،

حرکت به سمت مرحله ای غیرقابل مدیریت 

 «.است

بیمارستان ها طی توقف کار، تنها با کمک کارکنان 

اتحادیۀ »اورژانس باز نگاه داشته شدند. اعضای 

( از EINAP« )پزشکان بیمارستان های یونان

فدراسیون پزشکان »این اعتصاب حمایت نمودند. 

( نیز از OENGE« )بیمارستان های یونان

اعتصاب پشتیبانی نمودند و بیانیه ای را صادر کردند 

که اعالم می داشت بیمارستان های عمومی در 

 هستند. این پزشکان« خفگی اقتصادی»وضعیت 

خواهان افزایش بودجۀ بیمارستان ها از سطح 

میلیارد یورو در سال  2میلیارد یورو به  1۳4کنونیِ 

« رو و وسایلحل معضل فقدان دا»به منظور 

 هستند.

(، به ADEDY« )کنفدراسیون کارمندان دولت»

عنوان فدراسیون اصلی اتحادیه های کارگری 

بخش عمومی در یونان، بیانیه ای را در حمایت از 

اعتصاب منتشر نمود و اعالم کرد که اعضایش روز 

چهارشنبه در سطح کشور وارد اعتصاب خواهند شد. 

ون از وزارت بهداشت این نهاد اعتراضی را در بیر

بعدازظهر، سازمان داد.  12:3۰در آتن برای ساعت 
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پرسنل پزشکی درگیر اعتصاب که مورد  5۰۰تقریباً 

حمایت مستمری بگیران معترض به کاهش در 

بودجۀ تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان قرار 

 داشتند، در این اعتراض شرکت کردند.

 ارمندانکنفدراسیون ک»در یکی از بیانیه های 

خدمات رایگان »(، خواست ADEDY« )دولت

درمان عمومی برای همه، پرسنل و بودجۀ کافی 

(، الغای سیاست ESYبرای نظام درمان ملی )

نامه که منجر به انقباض و خصوصی های تفاهم

سازی نظام گردید، پرداخت بدهی ها و جبران 

 مطرح گردیده بود.« حقوق ازدست رفته

در آتن نیز « ESIEA»خبرنگاران انجمن 

 11فراخوان به اعتصابی شش ساعته از ساعت 

صبح دادند تا بتوانند در مجمعی عمومی که اتحادیه 

« ماپروتو تِ»برگزار می نمود، شرکت کنند. روزنامۀ 

طی این مدت هیچ گونه فعالیتی به زبان یونانی یا 

 انگلیسی انجام نداد.

از خدمات بهداشت و درمانی عمومی به شدت 

استه شده است، و در نتیجۀ آن، سه میلیون ک

یونانی، نزدیک به یک چهارم جمعیت، فاقد بیمۀ 

درمانی است و حق بهره مندی از خدمات دولتی 

سازمان همکاری و »بهداشتی را ندارند. به گفتۀ 

(، سرانۀ هزینه های OECD« )توسعۀ اقتصادی

 25، 2۰12و  2۰۰۱درمانی در یونان بین سال های 

قوط کرد و از آن زمان تاکنون بهبود نیافته درصد س

درصدِ تولید  5میلیارد یورو در سال ) 11است. تنها 

ناخالص داخلی( به بهداشت و درمان اختصاص می 

 یابد.

هزینۀ انسانی حیرت آور بوده است. کاهش بی 

سابقۀ هزینه های اجتماعی، نظام پیشرفتۀ بهداشت 

ته شده و درمان عمومی را که طی چند دهه ساخ

بود، ویران کرده است. دو اتحادیۀ پزشکی در 

داده هایی را منتشر کردند که نشان  2۰14سپتامبر 

 1۰کلینیک پزشکی تعطیل شده اند،  ۱5۰می دهد 

هزار مورد از مناصب اصلی  3۰هزار تخت خواب و 

حذف گردیدند. یازده بیمارستان از زمان آغاز بحران 

 ه نخستینتعطیل شده است. اعتصاب چهارشنب

اعتصابی نبود که از زمان روی کار آمدن حزب 

نمای سیریزا، به آن فراخوان داده شده بود. چپ

کارکنان پاالیشگاه نفت یونان که اکنون خصوصی 

مه به دنبال انفجاری که روز قبل  ۱شده است، روز 

شش کارگر مجروح برجای گذاشت، وارد اعتصاب 

 شده بودند.

توقف کار در سطح با این حال این نخستین 

کشوری بود که فراخوان آن از سوی این دو 

فدراسیون صادر شده بود. این تحوالت گویای آن 

است که بروکراسی اتحادیه های کارگری به خوبی 
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از خشم گستردۀ مردم که در برابر شرکای آن ها 

 در حکومت سیریزا پیش می رود، آگاهی دارند.

نتخاب ا ریاضت اسیریزا بر مبنای تعهد به مخالفت ب

شد، اما در عوض ملزم به تحمیل حمالت بیش تر 

به طبقۀ کارگر شده است. نقش اتحادیه هایی که 

نگران هستند نارضایتی ها از کنترل خارج شود و 

حاکمیت سیریزا را تهدید کند، این است که برای 

خنثی کردن این جنبش هر آن چه را که باید انجام 

 دهند.

آن است که در مواجهه با سیریزا در جستجوی 

خشم فزاینده نسبت به فقر گستردۀ ساختاری و رو 

به وخامت کشور، توافق با تروئیکا )یعنی اتحادیۀ 

اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول( 

 را برای تداوم ریاضت نهایی کند.

حکومت متعهد به بازپرداخت آخرین سنت از بدهیِ 

ورویی یونان است. طی تنها میلیارد ی 3۰۰بیش از 

میلیارد  13چهار ماه اخیر، حکومت یونان بیش از 

یورو را باز پس داده است؛ یعنی چند میلیارد یورو 

بیش تر از کل بودجۀ ساالنۀ بهداشت و درمان 

یونان! تخمین زده می شود که بیمارستان های 

عمومی کشور برای فعال باقی ماندن، به تزریق 

 یورو نیاز پیدا کنند. سیریزا بیش میلیون ۱۰۰فوری 

میلیون یورو( را طی تنها یک قلم  75۰از این مبلغ )

 12پرداخت به صندوق بین المللی پول در تاریخ 

 ماه مه، پرداخت کرده است.

سیریزا برای آن که به تروئیکا نشان دهد می تواند 

مازاد بودجه داشته باشد، طی سه ماه نخست سال 

ی کاسته است. فایننشال تایمز از هزینه های عموم

هزینه »خاطر نشان کرد که در نتیجۀ این اقدام، 

های درمانی به طور اخص ضربه خورده است. به 

در  "تأمین کسری بیمارستان ها"عنوان مثال، 

میلیون یورو  43ردیف بودجه، تاکنون تنها شاهد 

 «.بوده است

(، ADEDY« )کنفدراسیون کارمندان دولت»

فدراسیون اتحادیه »وابسته به آن و  اتحادیه های

(، ضمن GSEE« )های بخش خصوصی

همکاری با حکومت های متوالی، نقش مهمی در 

اجرای برنامه های وحشیانۀ ریاضتی از پس یک 

اعتصاب عمومی  3۰دیگر داشتند. به بیش از 

فراخوان داده شد؛ آن هم با هدف اخص بهره 

ردن نده کبرداری از چنین اعتصاب هایی برای پراک

و اتالف خشم کارگران از طریق برپایی اعتراضات 

ساعت به طول می  24غیرکارامدی که اکثراً تنها 

، سابقاً GSEEو هم  ADEDYانجامید. هم 

تحت سلطۀ نمایندگان حزب سوسیال دمکرات 

( قرار داشتند. پاسوک PASOK« )پاسوک»

اکنون به دلیل نقش خود در تحمیل ریاضت همراه 
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و مشارکت آن  2۰۰۱پاپاندرو در سال  با حکومت

در حکومت هایی پی در پی که به حمالت علیه 

استانداردهای زندگی میلیون ها نفر شدت 

بخشیدند، منفور است. در انتخابات ژانویه، این 

درصد از آرا را به  4۳۱حزب عمالً محو بود و تنها 

 خود اختصاص داد.

در نتیجه بسیاری از اعضای فدراسیون های 

اتحادیه های کارگری که سابقاً به پاسوک وفادار 

 بودند، به سمت سیریزا حرکت کرده اند.

سیریزا از اتحادیه ها برای ایفای نقش پلیس طبقۀ 

کارگر بهره برداری خواهد کرد، همان نقشی که آن 

ها برای حکومت های پاسوک و دمکراسی نوین 

ایفا کردند. در ماه فوریه، گئورگ کاتروگلوس، 

ایندۀ وزیر اصالحات اجرایی، از طرح های نم

، یعنی کاهش «تجدید ساختار»حکومت برای 

اتحادیۀ آن ها »مشاغل دولتی صحبت کرد و گفت 

(ADEDY نظر متفاوتی دارد و من از آن ها )

دعوت کردم که اطالع بدهند برای من آن ها 

شرکای طبیعی هستند و بدون همکاری آن ها، 

رد، اما در آخر، من کسی موردی را اجرا نخواهم ک

 «.خواهم بود که قانون را وضع می کند

سپیروس پاپاسپیروس، از چهره های مهم در درون 

ADEDY  و از هواداران سابق پاسوک، پیش از

 ما با اتحادها و بلندپروازی»انتخابات سیریزا گفت: 

 «.ها، در حکومت بعدی خواهیم بود

ات می تجربۀ تلخ در یونان و در سطح جهان اثب

کند که اتحادیه های کارگری، همراه با حکومت 

هایی از هر رنگ و بوی سیاسی و همراه با سرمایۀ 

کالن، تنها برای تسهیل تحمیل کاهش وحشیانۀ 

هزینه های اجتماعی وجود دارند. ظهور دوبارۀ 

مبارزات کارگری در یونان طی ماه های انتخابات 

ستی یالیسیریزا، ضرورت اتخاذ یک چشم انداز سوس

و جنبش طبقۀ کارگر مستقل از اتحادیه های 

کارگری و حاکمیت سیاسی آن ها را قویاً مطرح می 

 سازد.

 2۰15مه  21

http://www.wsws.org/en/articles/2015/05/21/gre

e-m21.html 
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راه شرکت در  احیای مارکسیستی:

 یرأ پیمایی جهت حمایت بین المللی از

 «ترویکا» به کارگران یونان «نه»

 اقتصاد سرمایه داریبحران جهانی فوران به دنبال 

و ترکیدن حباب های بخش های  2۰۰۱ در سال

به  امالک(بورس و  مالی )اعم از بانک،غیرمولد 

 سرمایه داری برایعنوان یکی دیگر از شیادی های 

فشار  شاهد، غلبۀ موقت بر بحران ساختاری خود

سرمایه داران جهت  سیاسی-ادیاقتص افزونروز

 سیاست های سرکیسه کردن کارگران و تحمیل

 ی مختلف بوده ایم.هاریاضت اقتصادی به کشور

 ترینبا بیش در اروپا هایییونان از جمله کشور

 اله دنببآن  کارگراناست که میزان بدهی عمومی 

عملی حکومت های سابق و همین طور  همکاری

بانک )« تروئیکا»با « سیریزا»حزب  حکومت فعلی

مرکزی اروپا، اتحادیۀ اروپا و صندوق بین المللی 

با وضعیت حاد غیرقابل توصیفی رو به رو  ،پول(

یک رهبری در غیاب اعتراضات مردم  هستند.

ناچار به روی کار آمدن حزب به اصطالح  ،انقالبی

چوب حفظ هارکه در چ انجامید «سیریزا»چپ 

ظام بردگی سرمایه داری خواهان همین ن

 وچانه زنی  برای وبوده است،  هایی از باال«رمرف»

تزئین سیاست های ریاضتی و در یک کالم ایجاد 

وقت تنفس به نفع بورژوایی در باال برای جلوگیری 

هبران و ر اروپا به پابوس اتحادیۀاز انقالب از پایین، 

خود از مسببین این که  ؛ یعنی کسانیمی رود آن

 نوضعیت فالکت بار برای طبقۀ کارگر یونان و همی

عدم کشورهای خود بوده اند. ات کارگر قطبطور 

ر نظم ییتغ سیریزا بار دیگر ثابت کرد بدونکارایی 

تعیین تکلیف نهایی با دولت سرمایه ، یعنی موجود

بدون و  ،و نه صرفاً تغییر شکل حکومت داری

اقدامات رادیکالی نظیر ملی سازی بانک ها و صنایع 

ال اعمکلیدی تحت کنترل دمکراتیک کارگران، 

 کاهشر چرخۀ تولید و توزیع، بکنترل کارگری 

ره، غی هزینه های دفاعی، اعمال کنترل بر سرمایه و

خواسته های کارگران و مردم حتی ابتدایی ترین 

 در آلمان به دنبال نمی گیرد.سخ پا نیز زحمتکش

پذیرش یا ردّ  یونان جهتدم نفراخوان به رفرا

ه کگرایش های رادیکال  سیاست های ریاضتی،

برای حمایت از خواهان تغییر نظام موجود هستند 

 ۰3۳۰7۳2۰15  مورخ جمعه روز کارگران یونانی در

روی ایستگاه ه در شهر دوسلدورف آلمان روب

دست به تجمع و راه  1۱:۰۰مرکزی قطار ساعت 

صدای »ما هم به دعوت گرایش  ؛پیمایی زدند

در این راه ( SAS) آلمان «کارگر سوسیالیست

های شعار ؛پیمایی حمایتی شرکت نمودیم

 «روپاا نه به فشار اتحادیۀ ،یکائنه به ترو» پیماییراه

از  و ... «د اتحاد و هبستگی بین المللیزنده با»

 طور همان بود. ملموس در این راهپیمایی شعارهای
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که از تصاویر 

حضور  ست،پیدا

نداشتن اپوزسیون 

 در اینچپ ایرانی 

گونه راهپیمایی ها و 

مشهود اضات اعتر

د بایشاید  است، که

در  دلیل آن را

در اتاق نشستن 

 نتیجه بیو بحث های سردگم و در  بستههای در

 ربطی به مبارزات زندۀ طبقۀ کارگر جهانی دانست!

 :گاندیگر شرکت کنند

Interventionistische Linke 

Düsseldorf (see red !) 

SAS 

DIE LINKE 

ATTAC 

NETZWERK-GEGEN-RECHTS 

ANTIFA 
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