
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعه مطالب

 گردآوری: آرام نوبخت





2 
 

 فهرست صفحه

 روی مبارزه علیه ریاضت در یونانراه پیش 3

 
 تا پیش از انتخابات یکشنبه ریزش توهماتیونان:  7

 
 یونان: یک شیادی سیاسی« اتحاد مردمی»برنامۀ انتخاباتی  12

 
 و حزب کمونیست کارگری بحث فیسبوک در مورد یونان 16

 
 «حزب اتحاد مردمی»مانور سیپراس و شیادی دیگری به نام  19

 
 حکومت سیریزا و تشدید سرکوب پناهندگان 32

 
 چگونه یونان از سوی اعتباردهندگان غارت شد 36

 
 در سیریزا« پالتفرم چپ»ورشکستگی سیاسی  42

 
 نشست حزب برابری سوسیالیستی در برلین پیرامون سیریزا و بحران یونان 46

 
 نمایی به چه معنا است؟چپ 52

 

  

 

 



3 
 

 روی مبارزه علیه ریاضت در یونانراه پیش

 

 الکس النتیه

مشارکت گستردۀ صدها هزار تن از مردم یونان در اعتصاب اعتراضی یک روزه علیه ریاضت در روز گذشته، 

چپ  فائتال»عالمتی است دالّ بر آن که طبقۀ کارگر در جستجوی مبارزه با اتحادیۀ اروپا و حکومت سیریزا )

 ( است.«رادیکال

 5در رفراندوم « نه» مطلق سیریزا به وعده های انتخاباتی خود در ماه ژانویه خیانت کرد و رأی از زمانی که

گذاشت، اعتراض رو به رشد است. ملوانان، کارگران پست، کارگران راه آهن و مترو، بیمارستان  ژوئیه را زیر پا

و داروخانه، و معلمان، همگی فراخوان اعتصاب را دنبال کردند. دانش آموزان مقاطع متوسطه و دانشگاه ها نیز 

ریزی شدۀ هزینه های راهپیمایی های گسترده ای را در شهرهای اقصی نقاط یونان علیه کاهش برنامه 

 اجتماعی به دست سیریزا برگزار نمودند.
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ست ژ ،سیریزا به شکل مضحکی و برمبنای اتحاد طوالنی مدت خود با اتحادیه های فراخوان دهندۀ اعتصاب

 هوادار این اعتصاب علیه سیاست های خود را گرفته است. 

البات کارگران و بسیج کارگران به طور مط»اعالم کرد که سیریزا  حکومت «کار گذاریتمان سیاسدپارت»

اعم، دارد به طور اخص حساس می شود، که از این رو باید علیه سیاست های نئولیبرالی و اخاذی مراکز 

است های مبارزه با سی»در ادامه آمده است که «. هدایت شود ،اقتصادی و سیاسی در داخل و خارج یونان

عهد ، متدپارتمان مذکور«. تری ادامه داردت دارد، با شدت هر چه بیشافراطی نئولیبرالی که با مردم ما ضدّی

مسکن، دستمزدهای رضایتبخش و حقوق مستمری، بهداشت و درمان و آموزش برای »به مبارزه برای  شد که

 دست بزند.« همه

قوق اجتماعی ح نبه این می گویند شیادی! سیریزا و اتحادیۀ اروپا شانه به شانۀ هم برای حمله به بنیادی تری

شت و درمان همگانی دیگر در امشغول همکاری هستند. بهد به دست آورد، طبقۀ کارگر در قرن بیستمکه 

ام هایی با بازپرداخت عقب افتادۀ ویونان وجود ندارد، و سیریزا در حال تهدید به تخلیۀ اجباری گستردۀ خانواده 

های جدید  شه، و تحمیل کایورو در ماه 392به رقم فالکت بار  بازنشتگیحداقل حقوق  هش، کاهای رهنی

 است. یدر بودجۀ آموزش

طبقۀ کارگر. این حزب اعالم  باسیریزا  دشمنی بی رحمانۀبر  هر یک روزی که می گذرد، گواه جدیدی است

ن د. با ایری حمله به مردم استفاده نخواهد ک، از پلیس برا«چپ رادیکال»کرده بود که به عنوان یک حزب 

ابی علیه اخراج های دسته جمعی و کاهش حقوق صتبازداشت کارگران اعه، برای حمله و بحال، روز چهارشن

، پلیس اعزام شد. دیروز حکومت سیریزا به پلیس «نایگیان» در Spider Generalتأسیسات بازیافت در 

 «نه به تفاهمنامه های جدید و قدیم ریاضتی» نوشته هاین را از معترضین با پارچه آتدستور داد که میدان های 

 پاکسازی کند.

سیاسی  گیری دوبارۀ استراتژیک وتر نیاز به جهتصعود مبارزۀ اجتماعی در برابر سیریزا، تنها با فوریتی بیش

کل شجامع طبقۀ کارگر را مطرح می کند. کارنامۀ حکومت سیریزا یک هشدار جدی است مبنی بر این که 

 تماعی نظیر اعتصاب اعتراضی یک روزۀ مذکور، شکست خورده اند.بسیج اج های
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اعتصاب ملی یک  41تر از از تهاجم ریاضتی اتحادیۀ اروپا در پنج سال پیش، کارگران یونان کماز زمان آغ

یاست سهیچ یک اما این ها نداشته اند.  ،تر اتخاذ سیاست های مطلوب جهتحکومت ی اعمال فشار بر اروزه بر

ی آهسته هحتی به طور قابل توجهای ریاضتی حکومت های پاسوک، دمکراسی نوین و سیریزا را تغییر نداد یا 

گران یونان از زمان اشغالگران راحمله را به استانداردهای زندگی کترین نکرد. این حکومت ها در مجموع بزرگ

 جنگ جهانی دوم انجام داده اند.جریان در  ها نازی

 اب کنترلاحزتری از مردم روشن شده است که ارب حکومت سیریزا، برای شمار به مراتب بیشپس از تج

حامی ریاضت  -ازخودخوانده ای نظیر سیری« رادیکال»و احزاب  پاسوکیعنی  -هاکنندۀ مبارزات اتحادیه 

الشی رگ، درحال تسرمایه داری یونان مقید می کنند؛ نظامی که رو به م نظام هستند. آن ها طبقۀ کارگر را به

ۀ و متعهد به پیوندهای خود با یورو، اتحادی ،بدهی ها، ناتوان از ایجاد مشاغل جدید برای میلیون ها بیکاربار زیر 

 اروپا و ناتو است.

درس های »ت زیر عنوان سامروز کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم در حال انتشار یک بیانیۀ مبسوط ا

ا که در ر ن، جوانان و روشنفکران سوسیالیستیارگراه پیشروی کار که «ر یونانسیاسی خیانت سیریزا د

 جستجوی مبارزه با این دستگاه سیاسی ارتجاعی هستند، تشریح می کند.

این بیانیه ضمن بازنگری بحران بدهی یونان و ردّ ادعاهای سیریزا در دفاع از این سیاست ها، به اهمیت 

سیاسی و تاریخی افشای سیریزا به عنوان یک حزب ارتجاعی و ضدّ طبقۀ کارگر اشاره می کند. طبقۀ کارگر 

بحران های اقتصادی بی سابقه و  در برابر د، از خو«گراچپ»ی رابا انتخاب حکومت های سرمایه د نمی تواند

 تهاجم وحشیانۀ کلّ طبقۀ حاکم دفاع کند.

، کارگران روسیه وادار به سرنگونی سرمایه داری 1917اکنون به طبقۀ کارگر یادآوری می شود که چرا در اکتبر 

 لنین و لئون تروتسکی شدند. هیچ راهی برای پیشروی نیست، به انقالبی به رهبری حزب بلشویکِ طی

روهای ی، مصادرۀ ثروت آنان، تسخیر بانک ها و ناستثنای مسیر انقالبی. این مستلزم حمله به طبقۀ سرمایه دار

اصلی مولد به دست طبقۀ کارگر است، و ایجاد دولت های کارگری که سیاست های سوسیالیستی را در سراسر 

 اروپا و جهان پی بگیرند.
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ۀ برای رهبری طبق اب در یونان و در سطح جهان رازایجاد اح بنیان سیاسی و تاریخیچنین این بیانیه هم

ت انقالبی توضیح می دهد؛ این بیانیه شکاف طبقاتی عمیقی را توضیح می دهد که اارزبمکارگر در چنین 

یزا از سوی سیاست های سیر اتانتقادهای تروتسکیستی کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم را از توجیه

 جدا می کند. ،سمپات سیریزا در جهان و مارکسیست خرده بورژوا و آکادمیسین های ضدّ بااحز

گام  یریزاس، به نادرست پیش بینی می کردند که انتخاب که به استقبال سیریزا شتافتنداین نیروهای سیاسی 

 دادند. جهان شانت به طبقۀ کارگر واکنش نو با بی اعتنایی به این حمالت نسبمهمی علیه ریاضت خواهد بود 

ضدّ » وم ترین تجلی خود را در ادعاهایمدارد، مس شانبینی آن ها، که ریشه در منافع طبقاتی ممتاز 

طبقۀ  که بر این تأکید او ؛دبی فقید می یا«الکالئوارنستو »فسور وپر «پسا مارکسیستی» و «راسیونالیستی

نیروها به ن همی امروزرسیده، در درون سیریزا بسیار پرنفوذ بود.  یک نیروی سیاسی به انتها مثابۀه کارگر ب

 الت سیریزا به مردم یونان هستند.ن سیاسی افشا شده اند و شریک و همدست حمیععنوان مرتج

روتسکیسم، در ی تی دفاع خود از اصول و تداوم تاریخکمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم، به تنهایی بر مبنا

ل جناح تکام ،سیریزا قرار گرفت و هشدار داد که این حزب به کارگران حمله خواهد برد. این بیانیهتقابل با 

 ۀ بازگشت سرمایه داریری به احزاب حامی سرمایه داری را در دویهای استالینیست وسابقاً رادیکال دانشجو

ی د که دربارۀ سیریزا هشدارهاتحلیل می کند. چنین تحلیل هایی به کمیته اجازه دا ،در اتحاد جماهیر شوروی

ع از برای دفا مبارزه د، که این خود اثباتی تاریخی از چندین دههنمطرح ک دوراندیشانه ایمنحصر به فرد و 

 شم انداز انقالبی مارکسیسم است.چ

ث است که کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم در جستجوی ایجاد احزاب جدید در یونان بر مبنای این میرا

و سراسر جهان است. ما خوانندگان سایت در یونان و جهان را تشویق به مطالعۀ این بیانیه، بحث حول آن، 

کسب درس های تجربۀ سیریزا و مبارزه برای ایجاد کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم به عنوان رهبری 

 انقالبی طبقۀ کارگر جهانی می کنیم.

 2۱15نوامبر  13

http://www.wsws.org/en/articles/2015/11/13/pers-n13.html 

 

http://www.wsws.org/en/articles/2015/11/13/pers-n13.html
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 تا پیش از انتخابات یکشنبه ریزش توهماتیونان: 

 

 رابرت استیونس

 هر حزب یا ائتالفی از احزاب که پس از انتخابات فردا به عنوان حکومت جدید یونان روی کار آید، ملزم به

 انه تر از پیش به طبقۀ کارگر خواهد بود.یحمالتی به مراتب وحش اجرای

 انتخابات هیچ حزبی نمایندۀ منافع طبقۀ کارگر نیست.در این 

عقب راندن سیاست های ریاضتی به قدرت رسید، اکنون علناً  هسیریزا که ماه ژانویه بر مبنای ادعای خود ب

یک حزب حامی ریاضت است. این انتخابات زمانی فراخوانده شد که نخست وزیر یونان، الکسیس سیپراس، 

ذشته در سایر توافقات پیشین پنج سال گقامت که  -همنامۀ ریاضتی با اتحادیۀ اروپاپس از پذیرش سومین تفا

 در ماه اوت استعفا داد.  -کوچک به نظر می رسدبسیار برابر آن 
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اهان آرا خو قاطع ژوئیه پذیرفته شد که طی آن مردم یونان با اکثریت 5این توافق تنها چند روز پس از رفراندوم 

 پایان دادن به کلیۀ سیاست های ریاضتی شدند.

راسی دمک» کار در نظرسنجی ها شانه به شانۀ حزب محافظهاکنون  که ماه ژانویه دست باال را داشت، سیریزا

 پیش می رود که این حزب نیز متعهد به اعمال آخرین بستۀ ریاضتی است.« نوین

به دست آوردن اکثریت درصد آرای الزم برای  3۳به کسب  طبق تمامی نظرسنجی ها، هیچ حزبی نزدیک

کومتی را ح تصور می رفت می توانند یک ائتالفزابی که پارلمانی در نظام انتخاباتی یونان نیست. سایر اح

انه ستیز سابق یگب گرا و)شریک ائتالفی راست «تقلسیونانی های م»مانند  -شکل بدهند یا به آن بپیوندند

ضت اقتصادی اهمگی قهرمانان ری -«پاسوک» یو سوسیال دمکرات ها (رودخانه) «پوتامیتو » سیریزا(،

 هستند.

نگلیس میماراکیس، تمایل حزب خود را برای پذیرش پیشنهاد تشکیل ائتالف با ا، و«نوین یدمکراس»رهبری 

برای لی مشک سیریزا سیپراس ضمن آن که اعالم کرد . همین هفتهتسیریزا پس از انتخابات اعالم کرده اس

 خواند.« غیر طبیعی»دمکراسی نوین را و  سیریزامیان ، ائتالف نداردائتالف با سایر احزاب 

ا بدون با ی -این دو حزب عمالً یکسان هستند، مشارکت میان این دوبرنامۀ  این که در واقع با در نظر داشتن

 منتفی نیست. -مشارکت سیپراس

و به خصوص میان  ،سابق به این حزب، توهم خود را از دست داده یطی که بسیاری از رأی دهندگاندر شرا

سیریزا  واناندیده است. جنبش جت صدمه ت از سیریزا به شدیاستند، حمهمشغول ترک این حزب  ،نسل جدید

 .چند ده نفر در آن باقی مانده انداست، به طوری که تنها  فروپاشیدهتقریباً 

میدان های خالی، بدون »با عنوان  Australian Finance Reviewمقاله ای که روز جمعه در مجلۀ 

اباتی گروه انتخ یدر داخل چادرهای تبلیغات»، آمده بود «بات حیاتی را نادیده می گیرنداجمعیت: یونانی ها انتخ

گرای ترین آن که حزب چپهای سیاسی مختلف در آتن برای جلب رأی دهندگان یونان، از جمله بزرگ

ند ده، میز و صندلی ها تا همین چرکبرپا  "کورای"، الکسیس سیپراس در نزدیکی میدان نخست وزیر اسبق

 «.روز پیش خالی بود
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ما همۀ آن ترانه های کارزار »آمده است که گفت:  ،ساله 56 شهروند در این مقاله نظرات آنگلیکی استرگیو،

فرقی نکرد. هیچ کسی دیگر واقعاً به چیزی که بارها. اما  باتی را شنیدیم. همۀ شعارها را گفتیم. بارها واختان

 «.آن ها می گویند باور ندارد

ل چند روز قبل از انتخابات ماه ژانویۀ یونان بود که جمیعت بادر نقطۀ مق»نوشت که این وضعیت  AFRروزنامۀ 

 «.پرهیاهو تا آخر شب مشغول بحث بر سر سیاست و آیندۀ کشورشان بودند

از کاهش بودجه  ییونان می خواهد که دوباره او را برای اجرای توافقی که دور جدیداز مردم »امروز سیپراس 

 ...«را دربرخواهد داشت، انتخاب کنند سایر تغییرات مخرب مشی سیاسیو 

ابات به این انتخ»گفت:  «کاتیمرینی»روزنامۀ  ، ستون نویسسبه نقل از کوستاس ایوردانیدی AFRمجلۀ 

 .«ید انجام دهید، تمام و کمال تصمیم گرفته شده استاب چه ما مختلف مضحک است. آن ءانحا

سیپراس  «بلومبرگ»خبرگزاری پس از آن که سیریزا به دنبال رفراندوم ماه ژوئیه در مقابل ارادۀ مردم گرفت، 

اتحادیۀ اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا توصیف کرد. « گروه ضربت جدید»وان را به عن

 ،«زندرچگونه بازارهای یونان آموختند نگران نباشند و به سیپراس عشق بو»هفته طی مقاله ای با عنوان  همین

ندوق ، مدیریت یک ص«واسیلیس کارازاس»نظرات  به جلب کرد. این مقاله توجه را به ابعاد تسلیم سیریزا

زمان ت به نسب بازار از سیریزا درک و دریافت»اشاره کرد. او گفته بود « لونت پارتنرز»سک به نام یر شپوش

می شود که  یستهربه عنوان نیرویی نگ ات گذشته اساساً دستخوش تغییر شده است. اکنون سیریزاانتخاب

 «.تفاهمنامه را اجرا خواهد کرد

نگ جنسبت به کلّ دورۀ اروپای پسااستانداردهای زندگی  و بی سابقۀ طی پنج سال اخیر، کاهش وحشیانه

، بالغ 2۱13یون ها نفر از کارگران را اکنون به زندگی در فقر خفت بار واداشته است. در سال جهانی دوم، میل

ف صتر از خط فقر زندگی می کردند. حقوق کارگران بخش عمومی ندرصد جمعیت یونان با درآمدی کم 44بر 

بیش از یک  ی یونان با چیزیکاسته شده است. تمامی خانواده هادرصد  44گی تبازنشس از حقوق و شده

درصد رسیده  4۱به . فقر کودکان دو برابر شده و بقای خود ادامه نمی دهند ی بهیوروی 393مستمری ماهیانۀ 

 که باالترین نرخ در میان کشورهای پیشرفته است.
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تر و نارضیاتی های اجتماعی قطعی است. یکی از محاسبات شیبت، بی ثباتی سیاسی باافارغ از نتیجۀ انتخ

 ت با آغاز یورشابرای فراخواندن انتخابات ماه جاری این بود که مانع از مصادف شدن این اعتراضسیپراس 

 ریاضتی در ماه اکتبر شود. بستۀ جدید

در ماه  «پالتفرم چپ»عاب شنکه پس از ا «اتحاد مردمی»و عضو کنونی  نمایندۀ سابق سیریزاوالری، بماریا 

تی اجتماعی اجتناب ناپذیر است. او طی یهشدار داد که نارضاگذشته از سیریزا شکل گرفت، همین هفته 

 را کهبی ثباتی وجود خواهد داشت، چ ،بعد از انتخابات»گفت: « ایندیپندنت»صحبتی با روزنامۀ بریتانیایی 

تری وجود ، اعتصابات بزرگ بیش2۱13تا  2۱1۱شده است. مانند سال های  یکشور به شدت قطب فضای

ردم آخرین بار به سیریزا رأی دادند، سیریزا قادر خیابان ها بازخوهد گشت. وقتی مبه  و آشوب ،خواهد داشت

بود سیاست های خود را پیاده کند. اما اگر دوباره پیروزی شود، صرفاً شروط تفاهمنامه را اجرا خواهد کرد و 

 «.نخواهند پذیرفت مردماین چیزی است که 

زی ، چیبه چپشِ یست مختلفللغمه ای از نیروهای ناسیوناان م، به عنو«اتحاد مردمی»حزب نقش اصلی 

ریزا و مداخلۀ آن ها در این خیانت را از نقش سینیست جز ممانعت از این که طبقۀ کارگر درس های ضروری 

 تا به این ترتیب طبقۀ کارگر را به لحاظ سیاسی خلع سالح کند. ،فرابگیرد

دایی صسطح جهانی، بلندترین درنما ، با حمایت گروه های چپ«پالتفرم چپ»تا پیش از انتخابات ماه ژانویه، 

ژانویۀ  24که  روز  ی«چشم انداز»طبقۀ کارگر است. در سند  رویمایندۀ راه پیشبود که ادعا داشت سیریزا ن

مالی جهانی  انب نخبگانجعی که سیریزا از قانسبت به نقشی و، ما به طبقۀ کارگر یونان و جهان نوشتیم 2۱15

 صورت انتخاب شدن ایفا خواهد کرد، هشدار دادیم.در 

ار ی است که بر اقشگرایانۀ خود، یک حزب بورژوایی چپنی بیروبا وجود نما سیریزا،»سایت ما نوشت: وب

رگری، آکادمسین ها، اات های اتحادیه های کرکه دارد. سیاست های آن از سوی برومرفه طبقۀ متوسط تکی

یین می شود که همگی در جستجوی دفاع از امتیازات خود از طریق حفظ ارلمان تعان پراتکنوکرات ها و کارگز

 نظم اجتماعی هستند...
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ی یونان، اروپا و جهان را تصدیق می کند: مالکیت خصوصی، دولت راصراحتاً بنیان های سرمایه دسیریزا 

د به عنوان حزبی پیشنهاد می ده رایریزا خود سبورژوایی، از جمله ارتش و پلیس؛ یورو، اتحادیۀ اروپا؛ و ناتو. 

 «.ی آن در برابر خطر شورش اجتماعی محافظت کندکه می تواند از سرمایه داری و نهادها

. «کارگران یونان هیچ گونه حمایت سیاسی از سیریزا نداشته باشند»در این چشم انداز خواشته شده بود که 

رایانه، گحمله به طبقۀ کارگر زیر پوشش عبارات چپحکومت آتی به رهبری سیریزا با »هشدار داده شد که 

 نالیی و سایر سازمان های فاشیستی خواهد ریخت که در جستجوی کانالیزه کردطاب طلوع آب به آسی

 «.اقشار اجتماعی تحت ستم در جهتی ارتجاعی خواهند بود دی و خشمیمناا

سیریزا در  مگراترین نیروها به دلیل تسلیه است، به طوری که راستدبات رسیثبینی ها به اصحت این پیش

، «یطلوع طالی»برابر اتحادیۀ اروپا و سرمایۀ جهانی تقویت شده اند. آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که 

 ، در جایگاه سوم یا چهارم قرار دارد.ضدیت داردریاضت وانمود می کند با که 

 2۱15سپتامبر  19

http://www.wsws.org/en/articles/2015/09/19/gree-s19.html 
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 یونان: یک شیادی سیاسی« اتحاد مردمی»برنامۀ انتخاباتی 

 
 درایر کریستوف

( LAE« )اتحاد مردمی»جناح سابق درون حزب سیریزا قرار است که با فهرست نامزدهای خود و زیر عنوان 

نمای کوچک، های چپ، متشکل از شماری از سازمان «اتحاد مردمی»شنبه وارد شود. یکدر انتخابات همین 

در همان حال که برنامه ای ناسیونالیستی و ضدّ « اتحاد مردمی»در واقع یک شیادی سیاسی است. اعضای 

 طبقۀ کارگر ارائه می کنند، در تالش اند پیشینۀ خود را پنهان سازند.

درصد آرا را  3از تر اگرچه نظرسنجی ها بیانگر آن است که این تقال برای ایجاد نسخۀ دیگری از سیریزا کم

، چیزی ف این جریانکسب خواهد کرد، اما این حزب نقش مهمی را برای بورژوازی اروپا ایفا می کند. هد

 نیست جز آن که مانع طبقۀ کارگر از کسب نتایج و درس های انقالبی از ورشکستگی سیاسی سیریزا شود.

میهنی مردمی بزرگ، با ویژگی اعتبار، قابلیت  جبهۀ»، با خواستِ ایجاد یک «اتحاد مردمی»برنامۀ انتخاباتی 

غییر تچنین جبهه ای از این رو ضروری است که سیریزا آغاز می شود؛ به زعم آن ها « ازخودگذشتگیاتکا و 

یبرال هستند و کارگران و طبقۀ متوسط را با تمهیدات لآن ها اکنون در جبهۀ نیروهای نئو» :جبهه داده است

 «.بمباران می کنند ،که ضدّ مردم است یجدید

ی ابرای احی»کنند؛ چرا که این تنها راه  ا از این حزب سیاسی ورشکسته گسستخالصه قرار است آن ه

ژوئیه  5در روز  "نه"انت شده، غلبه بر ترس و تقویت اعتماد به پیروزی جوانان و جنبش مردمی امیدهای خی

 است.« ()روز رفراندوم
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ی راآن ها در اج ش آشکار برای پنهان سازی و کتمان نقش خودِز یک تالت هیچ چیز نیستند به جااین عبار

التفرم پ»ای ضعین جهت که نویسندگان، به عنوان اآخرین سیاست های دیکته شدۀ اتحادیۀ اروپا. آن هم از ا

ی رسیریزا، خود جزئی از حکومت بودند و عمالً از تمام برنامۀ ضدّ کارگری سیریزا پشتیبانی کردند. رهب« چپ

 ومتای حکرو حتی وزاز نمایندگان پارلمانی سابق سیریزا، اعضای کمیتۀ مرکزی سیریزا « اتحاد مردمی»

کومت سیپراس ح در ناگیوتیس الفازانیس، وزیر محیط زیستگذار آن، پابنیانبه عنوان نمونه تشکیل می شود. 

 بود.

در « هن» یبانی کردند. پس از رأی قاطعهمگی این افراد کارگزارانی بودند که تمام و کمال از حکومت پشت

نویس طرح ریاضتی جدیدی را تهیه کردند ، زمانی که نخست وزیر، همراه با حکومت فرانسه، پیشرفراندوم

 پالتفرم»دند، همۀ اعضای راندوم رد کرده بوفطرحی می رفت که مردم در ر تاز تمهیدا فراتر که به مراتب

 دادند.ز دو نفر به نفع آن رأی به ج« چپ

شد، بسیاری از تر هزینه های عمومی ۀ اروپا به رهبری آلمان خواهان کاهش بیشیتنها زمانی که اتحاد

 ت ازیوحدت حزب و حما این وجود اعالم کردند که برای حفظنمایندگان از حمایت خود عقب نشستند. با 

نجام خواهند اهر کاری  -کنندتوصیف می « نیروی نئولیبرال» به عنوان حکومتی که اکنون -حکومت سیریزا

 داد.

را  د. سیپراس انتخابات جدیاز آن بیرون افتاده بود تنها زمانی سیریزا را ترک کرد که عمالً« پالتفرم چپ»

 وارد برگه هایبه عنوان نامزد سیریزا  ،«پالتفرم چپ» اسامی هیچ یک از اعضایفراخواند و روشن کرد که 

ل است الیبرنئو یپس از این اعالم کردند که سیریزا، حزب« پالتفرم چپ»اعضای  .شدنخواهد  انتخاباتی تعرفۀ

 را بنیان گذاشتند.« اتحاد مردمی»و به این ترتیب 

لل تسلیم سیریزا در پالتفرم ، چندان جای تعجبی ندارد که حتی یک کلمه دربارۀ عتدر پرتو این تحوال

ر عکس، ب ؛د به اشاره ای به خیانت جنایتکارانۀ خودشانیان پیدا نمی شود، دیگر چه برسرجباتی این اانتخ

بخش عمدۀ پالتفرم یک کپی برداری کلمه به کلمه از برنامه ای است که سیریزا در انتخابات ماه ژانویه ارائه 

 کرده بود.

 تبنابراین آن ها خواهان عقب نشینی از تفاهمنامه، تعلیق بازپرداخت بدهی ها، فسح بخش اعظم بدهی، پرداخ

ونان ی در باال به پایین و نهایتاً ملی سازی بانک های رقیب ازی از طرف آلمان، بازتوزیع ثروت نهای جبرا
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هستند. این مجموعۀ پیشنهادها با انواع و اقسام عبارات مبهم دربارۀ برنامه ریزی دمکراتیک اقتصاد و کنترل 

 تزئین شده است. ،اجتماعی بر صنایع کالن

ه صراحت ب« اتحاد مردمی»ی یک ارز ملّی است. است معرفبا برنامۀ پیشین سیریزا، خوتنها تفاوت برجسته 

معرفی یک ارز ملی به عنوان »خواهان خروج یونان از منطقۀ یورو است. در این برنامه عنوان شده است که 

به توسعۀ  «یده امکان امزی، نه صرفاً یک امکان عملی، بلکمبنای یک برنامۀ مترقی و آینده نگر برای بازسا

 کشور است. 

صادرات را تقویت، واردات را محدود و آن را گام به گام »تغییر واحد پول، با هدف افزایش صادرات است که 

ایگزین خواهد کرد و به این ترتیب پایۀ مولد کشور و درآمد حاصل از توریسم را احیا می جبا تولیدات محلی 

ارزان وعده می  پول این گذاری های عمومی قابل توجه بر اساسچنین به سرمایه هم رحزب مذکو«. کند

 دهد.

« امید»و چه رسد به « پیشرفت»محور، هیچ ارتباطی به -ورژوایی توسعۀ اقتصاد ملی صادراتچشم انداز ب

رد. چنین چشم اندازی عمیقاً ضدّ کارگری و ارتجاعی است. اساساً ترجمۀ این برنامه چیزی نیست جز تبدیل اند

 کارگران ارزان برای سرمایه گذاری جهانی. ی ازبه بهشت کشور

سد که سیاست هایش با کاهش دستمزدها ترکیب نخواهد شد، یودر برنامۀ خود می ن« اتحاد مردمی»وقت 

هزینه های کار، به  از افزایش خواهد یافت که به این نحواست. در واقع صادرات  بی شرمانهاین یک دروغ 

ین المللی، از طریق ارز ارزان کاسته خواهد شد. بر عکس کارگران وسیعاً از خصوص برای شرکت های ب

 محروم خواهند شد. -که در داخل یونان شامل انواع داروها می شود -محصوالت وارداتی

 -«اتحاد مردمی»ندۀ یابه نم خطاببرای یورو « طرح ب» بیانیه ای را دربارۀ اخر هفتهاسکار الفونتن، که او

بود.  زدهرف ع این راه حل حارائه کرد، دو سال پیش به نفو سایر سیاستمداران سرتاسر اروپا  -زو کونستانتوپولو

 در آن مقطع، او خواهان معرفی مجدد واحدهای پول ملی در اسپانیا، پرتغال و یونان بود.

دیگر به  برای آن که باری یا،انکشورهایی نظیر یونان، پرتغال و اسپ»الفونتن در توضیح طرح خود گفت که 

درصد در قیاس با متوسط کشورهای  3۱الی  2۱تر شوند، نیازمند آن هستند که پذیری قابل توجه نزدیکرقابت

 «.اتحادیۀ اروپا ارزان تر باشند
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ۀ اروپا برای کاهش هزینه های اجتماعی نیست، بلکه به معنای یچنین برنامه ای در تقابل با سیاست اتحاد

ست مانند سیاست های سیریزا، به غنی کردن بانک ها رتشدید آن به اشکال دیگر است. این برنامه دتداوم و 

یکی از ارکان اصلی این پروژه، وزیر مالیۀ ارتجاعی  و بنگاه های بزرگ به بهای کارگران خدمت می کند.

 آلمان، ولفگانگ شویبله، است که مسئول سیاست های ریاضتی نیز هست.

ا، که نشان داده ابزار فوق العاده مهم نخبگان مالی در حمله به استانداردهای زندگی طبقۀ کارگر ۀ اروپیداتحا

ک را ی« دراخما»واحد پول بازگشت به  «اتحاد مردمی»اگرچه . نیست« اتحاد مردمی»است، مورد مخالفت 

 اید آمادۀبد. به گفتۀ این جریان، رذاۀ اروپا را باز می گیدازش با اتحاس برای مصاله و اما جا را رورت می بیند،ض

 ، اما این یک الزام نیست.بودباقی ماندن در این اتحاد  حولبرگزاری رفراندوم 

دت طبقۀ ه در نقطۀ مقابل وحیۀ ارتجاعی اروپا نیست، بلکدر برابر اتحاد« تحاد مردمیا»ستی برنامۀ ناسیونالی

 کارگر اروپا قرار دارد.

 د بهممتاز خو متیازاتی را از مشتریانار داخل اتحادیۀ اروپا از طریق مذاکرات، دزا هدف این بود که یبرای سیر

آورد. بنابراین سیریزا از همان آغاز دشمن بسیج و اتحاد طبقۀ کارگر اروپا در برابر اتحادیۀ اروپا و بحران  چنگ

  سرمایه داری بود.

در میان کارگران اروپا و قراردادن کارگران در هم اکنون فعاالنه به سوی ایجاد شکاف « اتحاد مردمی»برنامۀ 

زیت م ازکاهش عظیم حقوق و دستمزدها برای استفاده  از هدف گرفته شده است. قرار است ،برابر یک دیگر

 بخش هایی از طبقۀ متوسط استفاده شود. و رقابتی در برابر سایر کشورها و غنی کردن بورژوازی یونان

 از آننه یادازا و انشعابات شیباید علیه سیروپا در برابر ریاضت و اتحادیۀ اروپا، جنبش طبقۀ کارگر اربنابراین 

باشد. درسی اصلی که باید از خیانت سیرزا گرفت، این است که برای مقاومت در  هم «اتحاد مردمی»نظیر 

 حمالت اجتماعی، یک چشم انداز انقالب و حزب مستقل ضروری است. برابر

 2۱15سپتامبر  1۳

http://www.wsws.org/en/articles/2015/09/18/gree-s18.html 
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 و حزب کمونیست کارگری بحث فیسبوک در مورد یونان

 

وضع رقت انگیز حکک درست زمانی از عمق به سطح می آید و زننده می شود که در بزنگاه های تاریخی 

بگیرد. مجید آذری که بنا به سنت این حزب همواره با مقوالتی گل و  و مشخص بخواهد یک موضع رسمی

نه  را مانند سیریزا ببازی می کند، نشان داد که دفاع یا عدم دفاع خود از یک حز "چپ جامعه"گشاد مانند 

اینده ل است که نممتکی می کند. سهگفته های رهبران آن  آن حزب، بلکه بر "برنامه"در قدم اول بر مبنای 

راست ترین جناح سرمایه داری هم زیر پوشش نقد به سرمایه داری و لفاظی های چپ پنهان شود، و این 

مید )بی دلیل نبود که ح شت سر آن قرار گیردپ "چپ جامعه"با همین عناوین کلی تقویت  حکک به راحتی

. اصوال ماهیت و مقصد حکک  تقوایی هم از موسوی تاجایی دفاع می کرد که مقابل خامنه ای باشد!(

کوچکترین تفاوتی با حزب سیریزا ندارد، چرا که هر دو تعیین تکلیف با دولت سرمایه داری را کنار گذاشته اند 

می که  آذری های شرکت در( یک حکومت ائتالفی بورژوازی هستند. از تحلیلو تنها به دنبال تشکیل )یا 

ه از به ارث برد او با ترفندهای همیشگی منتها تواند از سوی هر رهگذری در خیابان هم گفته شود بگذریم،

که ، بل"نه به هر دلیل". اوال آن چه رخ داد "حاال به هر دلیل آن ها این را انتخاب نکرده اند"حکک می گوید 
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به دلیل خصلت طبقاتی سیریزا بود که به طور مشخص بخش هایی از بورژوازی یونان، اقشار مرفه طبقه 

بت می صح "حاال"متوسط و سرمایه داری اتحادیه اروپا را نمایندگی می کند. ثانیا، مجید آذری به گونه ای از 

 ه ایم.کند که گویی به تازگی شاهد یک چرخش به راست از سوی سیریزا بود

را، با حزب راست گ، تشکیل حکومت وی در پارلمان یزا از همان آغاز و برای کسب رأسیر وقتیمعلوم نیست 

وارد ائتالف شد و برخی از رهبران آن )از جمله وزیر دفاع  "یونانی های مستقل"ضد مهاجر و بیگانه ستیز 

 کنونی( را در مناصب کلیدی قرار داد، موضع ایشان چه بود؟ 

اد که ای را ادامه د "تفاهمنامه"ی که سیریزا تنها چند هفته بعد از پیروزی انتخابات ژانویه، در ماه فوریه زمان

به موجب آن تمام سیاست های ریاضتی حکومت های سابق احزاب منفور دمکراسی نوین و پاسوک ادامه می 

 نقدی داشت؟  ایشان چه ،یافت و در بحبوحه خشم مردم بابت اولین خیانت آشکار سیریزا

ان اش به عنو "اعترافنامه"در آن متن  از آغاز و زمانی که یانیس واروفاکیس، وزیر مالیه یونان، به صراحت

کرد، مجید آذری  "حفظ سرمایه داری از شرّ خودش"صحبت از  "مارکسیست دمدمی مزاج" به اصطالح یک

 کجا بود؟ 

رای باال، وقت و انرژی فراوانی را بتماتیک با نگاه رو به زمانی که سیپراس از زمان روی کار آمدن به طور سیس

مرکل، صرف می کرد، حکک متبوع آقای آذری دقیقاً چه انتقاد شخص توافق با رهبران اتحادیه اروپا، از جمله 

 داشت؟ به این رویکرد مشخصی 

خطوط "ذاشتن یک به یک پا گ وقتی از زمان پیروزی انتخابات ژانویه تا همین رفراندوم اخیر سیریزا با زیر

و درست زمانی که منابع  ، حتی صندوق های بازنشستگی را برای پرداخت بدهی خود تاراج کردخود "قرمز

مالی اش ته کشید و بانک هایش در آستانه ورشکستگی و سقوط قرار گرفت اقدام به خیمه شب بازی 

ی داشت؟ موضوع حکک در مورد شیادی ، آقای مجید آذری دقیقاً چه تحلیل و ارزیابی اکرد "رفراندوم"

گفتن  "هن"برای  ات ژانویهدر همان انتخبا ت هایی که اصوالً اکثریت مردم یونانحول سیاسرفراندوم سیریزا 

 ، چه بود؟ ندرأی داده بود به سیریزا به آن
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زمانی که سیریزا با دخالت نیروی پلیس، به اشغال دانشگاه فنی آتن پایان داد )تنها مورد بعد از کشتاری تاریخی 

س به صراحت از ارسیپدر محوطه دانشگاه انجام دادند(  و شخص  1973که دیکتاتوری کلنل ها در نوامبر 

چه ت، ی و مقاله های فله ای اسن حکک که شیفته بیانیه نویسصحبت کرد، ای "آشتی شهروند با پلیس"

 واکنشی داشت؟

زمانی که حکومت سیریزا در بحبوحه نارضایتی های اجتماعی با دیکتاتور مصر، ژنرال السیسی، مانور هوایی 

را برای سرکوب اعتراضات  "عملیات نمسیس"مشترک می گذاشت و تا همین پیش از برگزاری رفراندوم 

 ری و حکک چه بود؟احتمالی تدارک دیده بود، موضع آذ

رسیدن به توافق، آن هم برای گرفتن آخرین  برای تمام هم و غمّ سیپراس کسی مانند مجید آذریاز نظر 

این  طی و هر آن چه که، ریاضتی میلیارد یورویی در ازای تحمیل سیاست های بیش تر 7.2بسته نجات مالی 

از  ادیاد انتق شانیا بعد از خرابی بصره و بغداد مصادیق راست روی محسوب نمی شود، و تازه هرخ داد چند ماه

نم )تأکید می ک حتی همین االن هم مجید آذری یک خط افتاده است. تسلیم کامل سیریزا پس از رفراندوم

باید چه کار کند و چه قدم کنکرت و  "چپ جامعه"نمی تواند بنویسد که در شرایط کنونی این  یک خط(

 مشخصی بردارد؟

پالس هستند، در تظاهرات  "جنبش برهنگی"همه جا برای نقد اسالم سیاسی و دفاع از اعضای حکک که 

 مردم یونان شرکت داشتند؟ "نه"های وسیع سرتاسر اروپا در حمایت از رأی 

همه این ها سطح رقت بار یک حزب و رهبری آن را نشان می دهد که جز برخوردهای کلی و صدها بار عقب 

ز در چنته ندارد. لطفا حول همین موضوع بحران یونان و خیانت های سیریزا یک تر از ژورنالیسم، هیچ چی

با رهبر عظیم الشأن خود ترتیب دهید تا آن جا نشان دهیم  بین گرایش مارکسیست های انقالبی ایران مناظره

 وی جنبشپیشر و در تقابل بایک حزب ضدّ کمونیستی است  کمونیست کارگری از بیخ و بن که این حزب

 کارگری.

 آرام نوبهت
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 «حزب اتحاد مردمی»مانور سیپراس و شیادی دیگری به نام 

 

 آرام نوبخت

 ییس سیپراس به استعفا و فراخواندن انتخابات پیش از موعد، در واقع مانور حساب شدۀ دیگرستصمیم الک

 ر.تتمهیدات ریاضتی عمیق بردو پیش سیاسی جدید برای تصویب چهارچوباست با هدف ایجاد یک 

ساعات اولیه پس از اعالم استعفای سیپراس و فراخوان انتخابات جدید، بیانیه هایی از سوی مقامات  طی

ونان ی کنونی حکومت ی«شرکا»اتحادیۀ اروپا منتشر شد که به روشنی نشان می داد این تصمیم با هدایت 

 صورت گرفته است. 

طرح  تأیید کرد که کمیسیون از پیش از به عنوان مثال سخنگوی کمیسیون اروپا طی نشست خبری روز جمعه

به دنبال تماس های تلفنی مکرر بین ژان کلود یونکر )سرپرست »سیپراس برای استعفا اطالع داشته است: 

کمیسیون اتحادیۀ اروپا(، نخست وزیر سیپراس و پروکوپیس پاولوپولوس )رئیس جمهور یونان(، این اقدام برای 

 «.را داشتیم ما غالفگیرکنده نبود و انتظارش

گمان کنم قصد نخست وزیر سیپراس، رسیدن به یک »که نیز اعالم کرد « گروه یورو»دیسلبلوم، سرپرست 

، حکومتی است که بتواند از یک سو کاهش هزینه «تر باثبات»در واقع مقصود او از «. حکومت باثبات تر باشد
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دگی و حقوق دمکراتیک طبقۀ کارگر را انجام های اجتماعی و حمالت مورد توافق سیریزا به استانداردهای زن

ن حزب در ماه ژانویه با تعهد به خالف این یاتی را که بعد از به قدرت رسیدن مشکال از سوی دیگردهد، اما 

 دربر نداشته باشد. ،بود شدهموارد ایجاد 

این اقدام سیپراس را تأیید کرد و اعالم داشت  اندازه در این میان صدراعظم آلمان، آنگال مرکل نیز به یک

 «.نه بخشی از بحران ،کناره گیری سیپراس، بخشی از راه حل است»

 «پاسوک»و همین طور حزب سوسیال دمکرات  «دمکراسی نوین»طی یک دهۀ گذشته، حزب راست گرای 

درست  ؛بی اعتبار شده بودند تی مطابق با نسخه های اتحادیۀ اروپاعمال یک سلسله تمهیدات ریاضبه دلیل اِ

تا همان سیاست ها را تداوم  ی سیریزا رو آورد«گراچپ»به حزب  ،به همین دلیل بود که این بار طبقۀ حاکم

ه بموضوع را به سادگی و صراحت ، این «هلنا اسمیت». یکی از خبرنگاران روزنامۀ گاردین در آتن به نام دهد

 بنا به منطق، سیپراس تنها کسی»، وقتی که نوشت کرده بود درک« چپ»تری از طیف وسیع مراتب بیش

است که می تواند به راستی یونان را متحول کند. کاربست سیاست های نئولیبرالی در شرایط مقاومت مردم 

، «چپ»در واقع سیریزا به عنوان یک حزب رفرمیست با پوشش «. جامعه، فقط از طرف چپ قابل تحقق است...

پس  گرا اعالم و اجرا می کرد تا همان ماه نخسترا کرد که اگر یک حزب صراحتاً راستدرست همان کاری 

 ،تر چه بسا شدیدتر و عمیق همان اقدامات ریاضتی مشابه را، سیریزا سرنگون شده بود. درحالی که از پیروزی

دادن و  مانورگمی، رسردایجاد به چپ، ماه قدم به قدم پیاده کرد، ولی هربار با لفاظی های شِ تقریباً هفتطی 

 حتی سرکوب فیزیکی، اعتراضات را خنثی و به بعد موکول می کرد.

. اوایل همان ه بوداوت تنظیم و زمان بندی کرد 2۱انتخابات را برای عصرِ روز  تلویزیونی به س فراخواناسیپر

یاضتی جدیدی که مشروط به اعمال تمهیدات رروز، حکومت یونان نخستین بسته از وام های جدید خود را 

 3.2فاصله المنابع مالی، باین . حکومت یونان با دریافت کرده بود اکثریت مطلق پارلمان پذیرفته بود، دریافت

 تسویه کرد.پرداخت و میلیارد یورو بدهی به بانک مرکزی اروپا را 

مام و ژانویه پیروز شده بود، تماه انتخابات  درپس از آن که سیریزا برنامۀ ضدّ ریاضتی خود را که بر مبنای آن 

 هت زدگیو ب گمیرتسلیم شد، موجی از سرد« تروئیکا»کمال زیر پا گذاشت و به شکل خفت باری در برابر 

پراس برای فراخواندن انتخابات پیش از موعد نیز ی؛ اقدام اخیر سکه ظاهراً تاکنون نیز ادامه دارد به وجود آمد
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اسی اختیار سی»گمی صورت گرفت. سیپراس فریبکارانه اعالم کرد که ربه امید بهره برداری از همین سرد

 «.ژانویه، منقضی شده و اکنون مردم یونان باید تصمیم بگیرند 25برخاسته از انتخابات 

ت های ضدّ سیاس یرا خودِ سیریزا با نادیده گرفتن جوّ قو« اختیار سیاسی»منتها مسأله این است که این 

کرد. تا جایی که به مردم یونان بازمی گردد، « منقضی»، را رقم زداباتی این حزب ریاضتی که پیروزی انتخ

 و روشن مشخصکامالً اوایل ماه ژوئیه « رفراندوم» در آن ها چه در مقطع انتخابات ژانویه و چه« تصمیم»

درصد آرا، مخالفت خود را با تداوم  61.3 اکثریت قاطع در همین رفراندوم، طبقۀ کارگر و جوانان یونان با بود.

ا سرعتی باعالم داشتند، ولی این درست حکومت سیریزا بود که  و مذاکره با تروئیکا سیاست های ریاضتی

 جهت مخالف این خواسته را دنبال کرد. باورنکردنی و بدون فوت وقت،

 دمکراتیک مردم ندارد، که صرفاً انتخابات جدید هم درست مانند رفراندوم پیشین، نه فقط ارتباطی با ارادۀ

ا این مشابه ب و همتایان اروپایی آن ها است. ، بانک هاطبقۀ حاکم یونان« تصمیم»تداوم توطئۀ سیاسی و 

« مثبت»اقدام را یانیس واروفاکیس، وزیر مالیۀ پیشین سیپراس انجام داده بود. او که با وجود تمایل به رأی 

ه و بنا ب« نه»صورت پیروزی این رأی استعفا خواهد داد، پس از پیروزی رأی  در رفراندوم، اعالم کرده بود در

 خواست تیم مذاکره کنندۀ سیپراس و همین طور گروه یورو، از سمت خود کناره گیری کرد.

بستۀ »، به معنای فاجعه ای دیگر برای طبقۀ کارگر یونان خواهد بود. دو «نجات مالی»سومین بستۀ ریاضتی و 

ق تاکنون به یک فاجعۀ اقتصادی و اجتماعی در یونان منجر شده است. از زمان آغاز بحران در ساب« اتجن

د سقوط درص 25هزار خودکشی صورت گرفته. سطح تولید ناخالص داخلی بیش از  1۱، بالغ بر 2۱۱۳سال 

رفت. به جای سراغ گ 1929های اقتصادی به دنبال بحران دک از رکوکرده که نمونۀ آن را نمی توان در هیچ ی

به  12۱حل مسألۀ بدهی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی با هر یک از این بسته های نجات متوالی، از 

 ین المللی پول نشان نمی دهد که با اجرایصندوق ب اخیر ته است. حتی گزارشفدرصد افزایش یا 1۳5تقریباً 

 تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. %2۱۱کم سومین بستۀ مورد توافق، این نسبت به دست مفاد

مؤسسۀ ملی پژوهش »گرتر از قبل خواهد بود. اقتصادی به مراتب ویران پیامدهای های دور بعدی ریاضت

درصد  3۱، 2۱1۱تا سال آینده، تولید اقتصادی نسبت به سال  تخمین می زند که «های اقتصادی و اجتماعی

ری از یگائمی، نتیجه می گیرد که برای جلوبه خطر رکود د کاهش خواهد یافت. این نهاد ضمن هشدار نسبت
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درصد بدهی )یعنی بیش از نیمی از آن( را قلم گرفت. حتی صندوق بین  55کم باید چنین فاجعه ای، دست

ن که بدهی کنونی عمالً سوخته بوده و قابل پرداخت یالمللی پول هم می پذیرد که حذف بدهی الزم است و ا

 1.3و  2.3یب ت، به تر2۱16و  2۱15اقتصاد یونان در سال های رشد پا تخمین می زند که نیست. اتحادیۀ ارو

 .درصد دیگر کاهش خواهد داشت

به طور کامل در این خیانت های سیریزا  ،در داخل سیریزا یک گرایشبه عنوان « پالتفرم چپ»در این بین 

راس و سیاست های این حزب پسی اقدامات شرکت داشته و هر بار هر آن چه را که در توان داشته برای توجیه

 رده است.کار ببه 

جدیدی از خشم و نارضایتی های عظیم اجتماعی به دنبال  بروز موج بینیبا پیش« پالتفرم چپ»بخشی از 

اعالم  «پالتفرم چپ»نفر از نمایندگان  25اکنون اعالم کرده که در حال ترک حزب است. این تفاهمنامه، 

تفرم پال»برای شرکت در انتخابات تشکیل خواهند داد. « اتحاد مردمی»کردند که حزب جدیدی را موسوم به 

جبهۀ وسیع دمکراتیک، مترقی و ضدّ »بود که قصد ایجاد یک  گفتهتا پیش از اعالم این تصمیم،  «چپ

 .«در انتخابات شرکت خواهد نمود ،ور پیشبرد الغای کلیۀ تفاهمنامه هاقاطعانه به منظ»را دارد که « تفاهنامه

این حزب جدید در واقع متشکل از کسانی است که تا آخرین نفس به حکومت سیپراس خدمت کرده اند. 

ما، نبه عنوان ملغمه ای از استالینیست ها و مائوئیست های سابق و سایر سازمان های چپ، «پالتفرم چپ»

ه ب همین افرادکم در زمینۀ سر دادن شعارهای ضدّ ریاضتی تخصص پیدا کرده است. حتی زمانی که دست

ر واقع د. عنوان یک رکن اصلی دولت سرمایه داری یونان ایفای نقش می کردند نیز این شعارها ادامه داشت

ف در سیاست اروپا معرفی کرده بود، که همین طور طنقطۀ ع یکنه فقط انتخاب سیریزا را  «م چپرپالتف»

نظارت بی سابقۀ مردم بر سیاست حکومت و  نوعی به عنوان پراس در ماه ژوئیه را همیرفراندم شیادانۀ س

 کراسی جا زده بود.منمادی از د

کرده و  را اختیار یریاضت سیاست های آشکارتر از پیش موضع حمایت ازدر شرایطی که سیپراس به مراتب 

بروز نارضاتی های وسیع و ریزش پایه هایش منجر شده، این بار حزب  ریختن دیوار توهمات، فرو همین به

 های اجتماعی را ایفا کند.  تیینقش مهارکنندۀ نارضاوارد عمل خواهد شد تا « اتحاد مردمی»
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 ،آمادگی خود را برای ائتالف با نیروهای مختلف سیاسی، از جمله حتی نیروهای راست عمالً «اتحاد مردمی»

یزا در رو کمیتۀ مرکزی سی «پالتفرم چپ»عضو سابق  اقتصاددان، اعالم کرده است. استاتیس کووالکیس،

زبان »، «ردمیاتحاد م»بیانیه ای به مناسبت تبریک شکل گیری این حزب جدید در روز جمعه، اعالم کرد که 

گویای آن نیروهای اجتماعی است که الزاماً خود را جزئی از چپ نمی دانند، اما خواهان مبارزه با ریاضتی و 

برای ائتالف با حتی نیروهای راست « اتحاد مردمی»با این چهارچوب مبهم، دست  «.تفاهمنامه ها هستند...

 هم باز می شود.

ر سومین گروه بندی بزرگ در پارلمان، به رهبری پاناگیوتیس نماینده، در حال حاض 25با « مردمیاتحاد »

الفازانیس، وزیر سابق انرژی حکومت سیپراس است. طبق قانون اساسی یونان، چنان چه یک انتخابات طی 

یسیون زیک سال از زمان انتخابات قبلی فراخوانده شود، در آن صورت رئیس جمهور ابتدا از دو حزب اصلی اپو

 چنین نکنند، در آن صورت انتخاباتنتوانند . اگر آن ها به عمل می آوردبرای تشکیل یک حکومت درخواست 

 آغاز می شود.

 3کنون که ا ،داد «دمکراسی نوین»پولوس این اختیار را به مهم ترین حزب اپوزیسیون، یعنی لووروز جمعه پا

و متحدین آن ها قادر به  «دمکراسی نوین»ه حزب د. از آن جا کوز برای تشکیل یک حکومت فرصت دارر

 منتقل شود.« اتحاد مردمی»کسب اکثریت نیستند، بنابراین گمان می رود که این اختیار به حزب 

جمله  از -«ضدّ ریاضت»راتی را با نیروهای کطی بیانیه ای اعالم کرد که تالش می کند مذا« اتحاد مردمی»

ن داشته باشند. در واقع به نظر می رسد این مکانیسمی است برای کشاند -یونان (استالینیستکمونیست ) حزب

 .دواح تالف سیاسیتر به درون یک ائحزب کمونیست یونان و سایر گروه بندی های سیاسی کوچک

گاه رادیویی تسیس کوتسوباس، طی یک مصاحبه با ایبیر کل حزب کمونیست یونان، دیمیتربا این حال د

انتخابات « ی زودخلی»ت و گفت که سیپراس حزب جدید را منتفی دانسچشم انداز ائتالف آتی با  «پاراپولیتیکا»

او و همین طور احزاب اپوزیسیون بورژوایی نمی توانند خودشان  یزببه طوری که رقبای درون ح»خوانده، را فرا

 «.را سازمان بدهند

، «قلیونانی های مست»حزب راست افراطی  خیانت های سیستماتیک سیریزا از بدو قدرت گیری )ائتالف با

ی مانورهارأی به تداوم تفاهمنامۀ ماه فوریه، تاراج کردن صندوق های بازنشستگی برای پرداخت بدهی ها، 



24 
 

ندوم ماه زیر پا گذاشتن نتیجۀ رفرا، و به زودی با اسرائیل السیسی ژنرال پرهزینۀ مشترک با دیکتاتور مصر

سرکوب پلیس، حمله به پناهجویان و غیره(، نه به موضوعات یک سره اخالقی مانند ژوئیه، استفاده از ابزار 

، بلکه به ماهیت طبقاتی این حزب، به عنوان حزبی که اساساً متکی به محافل درون طبقۀ «اشتباه»یا « نیت»

 د.، مربوط می شواست سرمایه داری حاکم، بخش های مرفه طبقۀ متوسط و همین طور طبقات حاکم اروپا

خود گام به گام در این خیانت های آشکار به طبقۀ کارگر نقش  ،فردا« اتحاد مردمی»دیروز و « پالتفرم چپ»

 و خواهند داشت.داشته 

به  ،«چپ»ی های با لفاظ خود را«( تسلیم»)بخوانید « مصالحه»سیپراس تالش کرده است که با این حال 

، «اومانیته»)مصاحبه با روزنامۀ  توجیه کند« از تاکتیک های انقالبی جزئیاز واقعیت سیاسی و  جزئی»عنوان 

یماری روانه: یک بکمونیسم چپ» شناخته شدۀ لنین با عنوان ه به کتاببح. او حتی در این مصاژوئیه( 31

از  لنین نخستین کسی است که»خود را توجیه کند و گفت: مواضع و زیگزاگ های کرد تا  استناد« کودکی

حرف می زند... او چند صفحه را به توضیح این موضوع اختصاص داده که مصالحه، جزئی از تاکتیک  مصالحه

و می  تهشرا روی شقیقۀ شما گذا ههای انقالبی است. در یک پاراگراف او مثالی می زند از سارقی که اسلح

. یک انقالبی در این حالت باید چه کار کند؟ زندگی اش را بدهد؟ نه، باید پول "یا پول، یا زندگی ات"گوید 

 «.را بابت گرفتن حق زندگی و ادامۀ مبارزه بدهد

مصالحه »سیپراس در ادامۀ شیادی خود نمی گوید که لنین در همان فصل به روشنی تمایزی قایل می شود بین 

یط عینی حکم می کند... مصالحه ای که به هیچ رو ازخودگذشتگی انقالبی و آمادگی برای مبارزۀ ای که شرا

ه مصالحۀ خائنین ک»و « نمی دهد تن داده اند، تقلیلمصالحه  نچنیبه که  تر از سوی کارگرانی رابیش

بستۀ »اس با پذیرش سیپر«. بیرونی نسبت می دهند علل به داران راخودخواهی، بزدلی و میل خود به سرمایه 

 کارگران یونان شلیک کنند. مغز ، اسلحه را به دست سرمایه داران داد تا به«نجات

پیشتاز  و ابزار پیروزی انقالب یعنی حزب یانقالبسرنگونی بالعکس تجربۀ غنی لنینیسم، به عنوان چکیدۀ 

ی گذاشت های«مارکسیست»روی چنین شیادی هایی است و این را دقیقاً باید پیش مقابل انقالبی، در نقطۀ 

آن  - را «الحهمص»می دانند، و از کل لنینیسم تنها « لنینیست»خود را « حزب انقالبی»که تنها تا سر فصل 

برعکس تجربۀ یونان برای چندین بار نشان می دهد که هیچ  آموخته اند. -هم با چنان درک معیوبی از آن

 یه داری نیست.راهی به جز تعیین تکلیف نهایی با دولت سرما
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ه یاد می آورد که ب« برنامۀ انتقالی»در  را نمونۀ زنده و تجربۀ بسیار مهم یونان، باری دیگر این گفتۀ تروتسکی

رسیده، بلکه از شدت بلوغ به نوعی در حال  “بلوغ”پیش شرط های عینی انقالب پرولتری، نه فقط به  »

گندیدن است. بدون یک انقالب سوسیالیستی، در دورۀ تاریخی بعدی یک فاجعه کل فرهنگ بشریت را تهدید 

حران بمی کند. اکنون نوبت پرولتاریا، یعنی به خصوص پیشتازِ انقالبی آن است. بحران تاریخی بشریت، به 

 .«تقلیل می یابد رهبری انقالبی

ری برنامۀ روشن و یک رهب»، یعنی نبود یک «بحران رهبری انقالبی»تر جایی مانند یونانِ امروز، این در کم

 )مانیفست بین الملل چهارم( دیده می شود.« قاطع بخش پیشتاز پرولتاریا

کسیست ارروی م تدوین این برنامه و ایجاد خط رهبری انقالبی، دقیقاً اصلی ترین و مبرم ترین وظیفۀ پیشِ

ها است، و نه ایجاد توهم به گرایش های رفرمیستی و ضدّ طبقۀ کارگر نظیر سیریزا و گروه بندی های مشابه 

ه دست مل را براطی و فاشیستی هستند که ابتکار عآن. در غیاب این مؤلفه، این دقیقاً جریان های راست اف

گاهی یچنین جا دست یافتن بهدر یونان در حال « طلوع طالیی»می گیرند، و این گونه است که امروز حزب 

ر آن که ، مگشد تر نیز خواهدعات حاصل از اجرای سومین تفاهمنامه به مراتب بیشاست و دامنۀ نفوذ آن با تب

ت قطعی از سرمایه داری، همان تجربه ای تکرار بدون گسس ر شود.این خأل موجود با یک رهبری انقالبی پُ

فرانسوا میتران( و انبوه نمونه های تاریخی حکومت خواهد شد که در شیلی )دورۀ سالوادور آلنده(، فرانسه )

 دیگر رخ داد.

یک برنامۀ سوسیالیستی، مطالباتی را دربر می گیرد که اوالً با سطح آگاهی نقداً موجود طبقۀ کارگر مرتبط 

 به سطح آگاهی ارتقای و ثانیاً از طریق سازماندهی طبقۀ کارگر حول آن مطالبات، پُلی را به سویاست 

محوری  این مطالباتدر شرایط کنونی یونان،  سوسیالیستی و سرنگونی دولت سرمایه داری ایجاد می کند.

 عبارتند از:

 :یونان دولت های بدهی تمامی جانبۀ یک فسخ *

خشیده فرصتی برای باج گیری ب« تروئیکا»غیرقابل پرداخت یونان، به غارتگران مالی بدهی دولتی عظیم و 

است، به این ترتیب آن ها در ازای تأمین منابع بازپرداخت بدهی ها، خواستار کاهش بی رحمانۀ هزینه های 

یریزا حکومت س شرایط اعطای بستۀ مالی در قالب سومین تفاهمنامه این را نشان می دهد. ؛اجتماعی هستند
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میلیارد یورو طی سه سال، متعهد به انجام سیاست های ریاضتی  ۳6در ازای توافق برای دریافت بسته به ارزش 

سال، تا تغییر قانون کار برای  67گی به تسشده است )از افزایش سن بازنشبه مراتب فراتر از بسته های پیشین 

این در حالی است که گزارش صندوق  فرودگاه ها و غیره(.حمله به حقوق کارگر، تداوم خصوصی سازی بنادر و 

بین المللی پول، نشان می دهد که با اجرای موادّ مورد توافق، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به تقریباً 

ترین ارتباط را به طبقۀ کارگر یونان داشته است، و به همین دلیل این دو برابر خواهد رسید. بحران بدهی کم

 32۱درصد از بدهی  7۳کارگر نیست که باید پاسخگوی این بحران باشد. به گزارش روزنامۀ گاردین،  طبقۀ

امۀ است. حتی به گفتۀ مارتین ولف، از مفسرین و تحلیلگران اقتصادی روزن« تروئیکا»میلیارد یورویی یونان، به 

ده اند، نفعان این بستۀ نجات بوذی ترین برندگان و، به طور کلی بانک ها مهم«فایننشال تایمز»گرای راست

میلیارد یورویی  254، از بستۀ نجات مالی 2۱14تا  2۱1۱یا مردم آن. طی سال های « اقتصاد یونان»و نه 

)آن « نیازهای عملیاتی حکومت»درصد، به  11تر از میلیارد یورو، یعنی کم 27اعطایی تروئیکا، تنها رقم ناچیز 

یار فاسد، ضعیف، ناکارا و غیرمولد( اختصاص یافته است. باقی این مبالغ به هم یک حکومت سرمایه داری بس

بانک های بریتانیایی، آلمانی و هلندی منتقل شده اند. اکنون نیز مردم یونان هستند که باید بهای این وضعیت 

، و درصدی درآمدهای واقعی و حقوق بازنشستگی 4۱درصدی تولید ناخالص داخلی، سقوط  25را با سقوط 

  .درصدی بیکاری پرداخت کنند 27نرخ 

 :سرمایه بر کنترل اعمال *

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 جستجوی حفاظت از ثروت و امتیازات خود در برابر هرگونه ابتکار 

 .عملی هستند که به نفع طبقۀ کارگر باشد

ویس ، مقاله ن«ولفگانگ مونشاو»گوشه هایی از ابعاد و مقیاس این تاراج بالقوۀ مالی را می توان در نظرات 

 .منتشر گردید، سراغ گرفت« اشپیگل»موضوعات اقتصادی، که در وب سایت روزنامۀ آلمانی 

در حال رخ نشان دادن بود، حساب های سپردۀ نظام بانکداری ، یعنی زمانی که بحران مالی یونان 2۱1۱سال 

 175میلیارد یورو می رسید. طی پنج سال گذشته، این حساب ها به پایین تر از  3۱۱تر از این کشور به کم

 1۱۱میلیارد یورو سقوط کرده اند. این کاهش، در دو مرحله صورت گرفت. ابتدا کاهشی به میزان بیش از 
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رخ داد؛ در آن زمان به نظر می رسید که یونان احتماالً مجبور به  2۱12و  2۱1۱بین سال های میلیارد یورو 

خروج از حوزۀ یورو می شود. سطح حساب های سپرده طی دو سال بعدی ثبات پیدا کرد، چرا که حکومت 

نبال جاری و به د شد. جریان دیگر خروح حساب ها، در آغاز سال« تروئیکا»یونان وارد برنامۀ بستۀ نجات مالی 

و  2۱1۱، عالوه بر پولی که بین سال های «مونشاو»انتخاب حکومت سیریزا شروع شد. طبق داده های آقای 

میلیارد یورو نیز پس از روی کار آمدن سیریزا در ماه ژانویه از کشور به بیرون  5۱خارج شد، بیش از  2۱15

 .انتقال یافت

ا پوشش می دهد، بی تردید تخمینی بسیار پایین از میزان خروج این ارقام که حساب های سپردۀ بانکی ر

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

این سرمایه، که چیزی نیست جز حاصل کار 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 

ها خود از سوی طبقۀ کارگر تحت  قرار گیرد. چنین نظارت هایی تنها زمانی می تواند اعمال شود که بانک

نظارت باشند. اقدامات حکومت سیریزا برای اعمال کنترل بر سرمایه به شکل محدود نمودن میزان برداشت 

یورو، تنها یک شیادی است که بیش ترین فشارها را متوجه  6۱از دستگاه های خودپرداز بانکی به تنها 

 .خانوارهای کارگری در یونان می کند

ه هنوز در یونان منابع مالی سرشاری برای سرمایه گذاری مولد موجود است و آن سهمی است که به عالو

ها در اقتصاد سرمایه داری یونان از مجموع کلّ سودها دارد. شرکت های یونانی اقدام به « بخش شرکت»

سهم  االترینسرمایه گذاری نمی کنند، بلکه در عوض مشغول ذخیرۀ سرمایه هستند. در حال حاضر یونان ب

سازمان همکاری و »یا سود را نسبت به درآمد ملی در میان کل کشورهای عضو « مازاد عملیاتی ناخالص»

درصد می  52.4دارد )طی آخرین داده های موجود، سهم سود در یونان، به  (OECD) «توسعۀ اقتصادی

است و درست  OECD رهای عضورسیده است(. این رقم به طور قابل توجهی باالتر از بسیاری دیگر از کشو

را تشکیل می دهد. از طرفی سهم  OECD از همین رو، سهم کار از درآمد ملی یونان نیز پایین ترین رقم در

ان بسیار پایین است. این اختالف فاحش می« تشکیل سرمایۀ ناخالص ثابت»سودهای سرمایه گذاری شده یا 

 -ز سوی دیگر، همان منابع بالاستفادۀ بخش شرکت هاا« سودهای سرمایه گذاری شده»از یک سو و « سود»
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است که باید مورد بهره برداری قرار داد. و این از طرق مختلفی مانند اعمال مالیات  -به ویژه الیگارشی یونان

تصاعدی بر سود شرکت ها، ملی سازی، مصادره و نظایر آن ممکن است که همگی درجاتی از کنترل بر 

 .سرمایه هستند

 :کارگری دمکراتیک کنترل تحت کالن صنایع و ها بانک سازی ملی *

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 حمالت 

ه نمایند. بر اساس طرح های سیپراس، کنترل نظام بانکداری به دستان استورناراس، اجتماعی اتحادیۀ اروپا را ارائ

ه این نظام بانکداری نیز تنها ب« نجات»رئیس بانک مرکزی یونانی، و افرادی از قماش او سپرده شده است. 

لص ولید ناخایُمن مبالغ سرسام آوری ممکن شد که دولت یونان در اختیار آن قرار داد، مبالغی که حتی از ت

داخلی کشور هم به مراتب فراتر می رفت. اما ادارۀ نظام 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، 

پاسخگو هستند. سیریزا نیز که تمام تالش خود را برای جلب  نه به مردم یونان، که تنها به بانک مرکزی اروپا

رضایت همین طرف کشمکش می کند، عمالً تداوم چنین نظام گندیده و سرشار از رسوایی را پذیرفت. مطالبۀ 

که در مانیفست انتخاباتی سیریزا نیز آمده بود، تنها یکی از « کنترل کارگری»بدون قید « ملی کردن»

داری است. چرا که در این حالت، تمامی زیان بانک ها بر دوش جامعه می افتد، درحالی شگردهای سرمایه 

که بدون هرگونه نظارتی، منابع زیادی اتالف یا درآمدها و پاداش های نجومی نصیب مدیران و رؤسای همین 

 .بانک ها می شود

 :یونان مردم مبارزات از المللی بین حمایت جلب *

گران اروپا، در شرایط فغلی نه یک امر تشریفاتی، بلکه موضع مرگ و زندگی است. راه فراخوان مستقیم به کار

درست همین دینامیسم  .حلی برای بحران یونان وجود ندارد که بتواند محدود به مرزهای خودِ یونان باشد

ق رو ان عمینیز با بحر سایر کشورهای منطقۀ یورواجتماعی و سیاسی یونان در سایر کشورها هم وجود دارد. 

 13۱درصد رسیده است و در پرتغال به  132ند. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایتالیا، به به رو هست

 2درصد اعالم شده است. سررسید پنجاه درصد بدهی ایتالیا ) 42.6درصد. نرخ بیکاری رسمی جوانان ایتالیا، 
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میلیون  4تریلیون دالر( طی دو سال آتی فرامی رسد. در اسپانیا هم با تصویر مشابهی از بیکاری وسیع بیش از 

الینحل  چناندرصد نیروی کار(، بیکاری فراگیر جوانان، حمله به شرایط زیست کارگران و مسألۀ هم 22.4نفر )

 1ها آن در سه ماهۀ اخیر تن« رشد»نرخ  اقتصادی بسیار شکننده که« بهبود»مسکن رو به رو هستیم و یک 

 درصد برآورده شده است.

بحران منطقۀ یورو در شرف فورانی دوباره است، و تنها این پرسش می ماند که آغاز این انفجار از کجا خواهد 

شی قبود. تسلیم سیریزا در یونان، تاکنون این انفجار را در دیگر کشورها به تعویق انداخته است، و این همان ن

 اندر انگلست« دیدۀ جرمی کوربین»پدیدۀ در آلمان،  «حزب چپ»در اسپانیا،  «پودموس»است که قرار است 

 د. ننیز ایفا کن و ...

بندی و تقابلی که درحال رخ نشان دادن است، نه فقط در یونان که در کل اروپا، سرمایۀ مالی را در برابر صف

ماریا داماناکی، عضو کمیسیون اتحادیۀ اروپا در توضیح بستۀ نجات طبقۀ کارگر قرار می دهد. دو سال پیش 

استراتژی کمیسیون اروپا طی یک سال نیم یا دو سال گذشته، عبارت از »مالی اتحادیۀ اروپا به قبرس گفت: 

کاهش هزینه های کار در تمامی کشورهای اروپا به منظور بهبود رقابت پذیری شرکت های اروپایی در برابر 

بنابراین این استراتژی سرمایۀ مالی عبارت است از: افزایش ثروت «. ی اروپای شرقی و آسیا بوده استرقبا

 .خود از طریق ترتیب دادن مسابقه ای تا به آخر برای کاهش استانداردهای زندگی کارگران در سرتاسر جهان

ر قارۀ اروپا و حتی جهان درست به همان ترتیب که حمله به کارگران یونان بخشی از یک حمله در سرتاس

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 و متحدانۀ طبقۀ کارگر اروپا در دفاع از کارگران 

ۀ اروپا، قادر به دفاع از خود است. کارگران سرتاسر اروپا باید از پذیرش هرگونه یونان و در تقابل با اتحادی

فداکاری و ایثاری که طبقۀ حاکم به اسم حفظ یورو یا اتحادیۀ اروپا از آن ها طلب می کند، سر باز زنند. درست 

« نبحرا»رد، در دورۀ ترین سهمی از آن نباقتصاد سرمایه داری کم« رونق»همان طور که طبقۀ کارگر در دورۀ 

ترین سهم را در پرداخت بهای آن داشته باشد. در همان حال که کارگران در کشورهای خود در نیز نباید کم
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مبارزه علیه سیاست های ریاضتی بسیج می شوند، شعار آن ها این خواهد بود که: پیش به سوی دفاع از 

 !کارگران یونان

 :اجتماعی ضروری و فوری نیازهای به آن اختصاص و دفاعی های هزینه کاهش *

، همواره شایعاتی وجود داشته که پرنسل رده 2۱1۱از زمان آغاز سیاست های ریاضتی گستردۀ یونان در سال 

ژنرال  65باالی نظامی مشغول بحث هایی برای تدارک یک کودتای نظامی هستند؛ به خصوص بیانیۀ رسمی 

ا حمایت ، و بی تردید ب«آری»ژوئیه در حمایت از رأی « رفراندوم»ی بازنشستۀ ارتش تا ساعاتی پیش از برگزار

برلین و بروکسل، به این خطر چهره ای واقعی تر بخشیده است. چرا که یونان هنوز زخم دیکتاتوری هفت 

 .سالۀ کلنل های یونان را بر پیکر خود دارد

عملیات »گیری با اسم رمز حتی برخی گزارش های مطبوعاتی، از طرحی سخن گفتند که پیش از رأی 

 ، برای اعزام ارتش و پلیس ضدّ شورش«نیکوس ووتسیس»، و با نظارت و راهبرد وزیر داخلۀ سیریزا «نِمسیس

رش داد که گزا« ال رپوبلیکا»جهت درهم شکستن اعتراضات اجتماعی تهیه شده بوده است. روزنامۀ ایتالیایی 

عزام کرده تا آمادۀ سرکوب شوند. پلیس درحال تدارک برای هزار پلیس به خیابان ا 2وزیر داخله تاکنون 

است. در این « خانه ها و اهداف حساس نظیر تأسیسات نیرو و مخابراتخانه ها، سفارتوزارت»محافظت از 

بانک  4۳۱چنین طرح هایی برای ایجاد یک منطقۀ امنیتی و حافظت شده به دور هم»گزارش آمده است که: 

در آتیکا )کمربند شهری آتن( که طبق یکی از گزارش های وزارات اطالعات یونان احتمال سوپر مارکت  6۱۱و 

 «حمله به آن ها در صورت نارضایتی پس از رفراندوم می رود، وجود دارد

، روز سوم ژوئه تقریباً اعتراف کرد که حکومت «یونانی های مستقل»وزیر دفاع، پانوس کامنوس، از رهبران 

ی استفاده از ارتش جهت سرکوب نارضایتی های داخلی و تحمیل سیاست خارجی مورد در حال تدارک برا

نیروهای مسلح »حمایت ارتش است. او طی دیداری مشترک از واحدهای ارتش همراه با سیپراس، اعالم کرد: 

ین دکشور، تضمین کنندۀ ثبات داخلی، دفاع از حق حاکمیت ملی، وحدت ارضی کشور و ثبات در ارتباط با متح

 «.کشور هستند

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

ا هایی تحت پوشش مبارزه ب«رزمایش»نیروهای مسلح درگیر یک سلسله مانورهای نظامی از جمله برگزاری 
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این موارد، رزمایش های مشترک یونان با نیروهای دیکتاتور بوده اند. یکی از « افراط گرایی»و « تروریسم»

 .مصر، عبدالفتاح السیسی بوده است

چنین به خاطر داریم که ماه آوریل امسال، حکومت با اعزام پلیس برای پایان دادن به اشغال دانشگاه فنی هم

 17آتن به دست دانشجویان، همین پیام روشن را داد. با درنظر داشتن کشتاری که دیکتاتوی کلنل ها در 

اه، این معنای نمادین را داشت که در محوطۀ دانشگاه انجام داد، اعزام پلیس به ساختمان دانشگ 1973نوامبر 

حکومت آمادۀ تقابل با شورش های اجتماعی است. به همین دلیل بود که سیپراس ضمن حمایت از معاون 

وزیر حفاظت عمومی، گیانیس پانوسیس که این اقدام را سازماندهی کرده بود، طی کنفرانس مطبوعاتی 

ی هرچه تمام اعالم کرد که حکومت او درحال تحقق ایدۀ مشترکی از پاکسازی دانشگاه دفاع کرد و با ریاکار

 .است« آشتی شهروند با پلیس»

اسرائیل آغاز می کنند. حکومت یونان در حال حاضر  درحتی به زودی نیروهای ارتش یونان تعلیمات خود را 

ین ت که چن( را با اسرائیل امضا کرده و به جز امریکا، نخستین کشوری اسSOFA« )موقعیت نیروها»پیمان 

 توافقی را با اسرائیل به امضا رسانده است.

در چنین شرایطی خواست کاهش بودجۀ نظامی، انحالل ارتش و نیروهای سرکوبگر نظامی، بازداشت افسران 

دخیل در توطئه های نظامی علیه مردم، مطرح می شود. در عوض با در نظر داشتن سابقۀ تاریخی مبارزات 

به نظامی در محالت قادر به دفع حمالت فاشیست ها و توطئه های کودتا خواهد یونان، ایجاد واحدهای ش

 .بود

 رفرمیسم و تمامی ابزارهای حاکمیت بورژوازی ،نبرد برای چنین برنامه ای مستلزم گسست سیاسی از سیریزا

همان طور ابزاری برای جلوگیری از این روند است. « اتحاد مردمی»، و حزب سرتاسر اروپا است در یونان و

 .چنان مسألۀ رهبری و چشم انداز سیاسی انقالبی استمسألۀ فوری و حیاتی، هم که قبالً اشاره شد،

 1394شهریور  1
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 حکومت سیریزا و تشدید سرکوب پناهندگان

 

 رابرت استیونس

یونان  سرپناهی به یافتن پناهندگانی که از سوریه، افغانستان و سایر کشورهای جنگ زنده و در جستجوی

 گریخته اند، مورد رفتار وحشیانۀ حکومت سیریزا قرار می گیرند.

، در صحنه هایی که یادآور جنگ جهانی «کوس»زیرۀ کارتن خواب ج پناهندگانروز سه شنبه، هزاران نفر از 

م ورزشی منتقل شدند. در طول مسیر، برخی از وبه یک استادی رسیدنثبت ، محاصره و برای به دوم بودند

 رفتند.گور قرار آ، کپسول اطفای حریق و گاز اشک وممجهز به بات نۀ افسران پلیسِاها مورد حملۀ وحشیه پناهد

به رویدادهای  ،ترش بیشبا اعزام نیروی ضدّ شور حکومت یونان به سرپرستی نخست وزیر الکسیس سیپراس

رسیدند  «کوس»نفر( به جزیرۀ  4۱شورش ) ضدّ روز سه شنبه واکنش نشان داده است. روز چهارشنبه، دو واحد

 تری از سایر جزیره ها نیز در راه هستند.و نیروی بیش
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، گیورگوس کیریتیس، روز سه شنبه با زبانی به شدت تحریک آمیز و آتشین اعالم کرد: «سکو»شهردار 

 «.خطر واقعی هست که خون به پا شود یک وضعیت این جزیره خارج از کنترل است. اآلن این»

دیگران  پناهنده سیلی می  زند و فسر پلیس را نشان می دهد که به یکیک ا ،منتشر شده روی یوتیوب فیلم

ش بایستند، و در حالی که چاقوی بود او به یگران می گوید پشت خطی که روی پیاده رو کشیدهرا هل می داد. 

 «کجا گفتم؟ این جا!»را به نشانۀ تهدید تکان می دهد، فریاد می زند: 

 ما مدارک»دادن نشان می دهد: ل شعار اح درجویان را پناه فشردۀتصاویر منتشرشدۀ بی بی سی، جمعیت 

وان به استادیوم رسیدند، این مردان و زنان و کودکان سوقتی در هوای گرم و « می خواهیم، ما غذا می خواهیم!

 یالت محبوس شدند.هتس هرگونه یک شب بدون دسترسی به ،درمانده

پناهندگان ( به روزنامۀ گاردین گفت که Médecins sans Frontières« )شکان بدون مرززپ»گروه 

 و یک دچار حملۀ صرع شد. مددکاران به دلیل گرمازدگی بیهوش می شدند ه دقیقهدبا نرخ یک نفر در هر پانز

 صوتی برای حفظ نظم، عقب نشینی کنند. سالحِپلیس از  شدند که بعد از استفادۀ راین گروه مجبو

ن اولین ای»دلخراشی را که شاهد بود، توصیف کرد:  یاصحنه ه« مرزپزشکان بدون »جولیا کورافا، سخنگوی 

بار است که چنین چیزی در یونان دیده ایم. مردم در استادیوم حبس شده بودند و تحت کنترل پلیس ضدّ 

آن ها چند ساعت، آن هم بارۀ مادران و بچه هایشان و افراد مسن حرف می زنیم. رشورش بودند. ما داریم د

 «.فتاب، آن جا حبس شده اندزیر این آ

کرد  را محکوم« کوس» جزیرۀ وضعیت ،«پزشکان بدون مرز» سرپرست عملیات سازمانبریس دو لو وینیه، 

سوء رفتار ن سیب پذیر استفاده می کند، ایآی علیه این مردم قتی پلیس چنین نیروی سرکوب سنگینو» گفتو 

 «.است دولتی

دم بود  وضعیت این مرتمایلی برای بهرده اند که هیچ ضوح اعالم کو مقامات جزیرۀ کوس به»ضافه کرد: او ا

 مردمی که از جنگ فرار میاست دیگران می شود. اما حقیقت این  "ولع"ندارند، چون معتقندند که این باعث 

 «.چه نکنند ،چنان به آمدنشان ادامه می دهند، حاال چه مقامات آن ها را از این کار منع کنندکند، هم
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یدوارند با که ام هستندترین نقطۀ ورود پناهندگان و پناهجویانی مهمبه جای ایتالیا جزایر یونان در حال حاضر 

 .قایق به اروپا برسند

هزار نفر در هفت ماه نخست سال جاری به یونان  124کم به گزارش آژانس پناهندگی سازمان ملل، دست

 2۱14این رقم در کل سال  -رسیده اند، و تقریباً همگی از مناطق جنگ زدۀ سوریه، عراق و افغانستان هستند

 هزار نفر بود. 3۱نزدیک به 

دهند  یو جزایر یونانی همسایه، تنها چند مایل از ساحل ترکیه فاصله دارند و برخی منابع گزارش م «کوس»

 می رسند. احلهزار پناهنده در روز از یونان به این س یککه تا 

برای عبور از مدیترانه و رسیدن از آفریقای شمالی به ایتالیا، آن هم با قایق خود  هزاران نفر طی سفر خطرناک

 ب ها غرق شده اند. آ، در این «دینگی»ها و 

ا در نزدیکی جزایر زسانحۀ مج 59در  دوشنبه صبحبین جمعه صبح و مهاجر تنها  1417گزارش می شود که 

نبه شکم دو قایق الستیکی روز چهاردست: »گزارش داد« کاتمرینی»یونانی  نجات داده شدند. روزنامۀ یونان

حلی ایتالیا که در یک مأموریت دیدبانی مرزی اروپا مشارکت که یک قایق گارد سا کی رسیدند، در حالیشخبه 

 «.ر را در دریا نجات دادنف 5۱دارد، تقریباً 

خشونت لجام گسیخته ای که در حق این مردم درمانده روا داشته شده، یعنی کسانی که از کشورهای خود به 

یریزا وت سکگرا و بورژوایی حخاطر سال ها جنگ و دسیسه های امپریالیستی متواری شده اند، ماهیت راست

 به رهبری سیپراس را افشا می کند.

رخورد آن با پناهندگان و پناهجویان، بر مبنای بکه سیریزا ماه ژانویه روی کار آمد، کل سیاست  یاز زمان

 «لسبوس»گاه مهاجرین در جریزۀ نان را برای ایجاد نظم در یک اردوارتش یو ،سرکوب بوده است. حکومت

 رسیده اند. ماساکنین به اتممقامات برای تغذیۀ مواد خوراکی یی که منابع به کار گرفته است، جا

امی که قرا ز سایر حکومت هم سبقت گرفته است.حتی ا ،یانۀ خود نسبت به پناهندگانشحسیریزا با برخورد و

هاجر که م 726هزار و  156ه و ژوئیۀ امسال، یر کرد نشان می دهد که بین ژانوشاین هفته پلیس یونان منت
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 برای دورۀ مشابه سال شدند. در حالی که این رقمشت بازدا اند،وارد شده « ینغیرقانو»گمان می رود به طور 

 نفر بوده است. 7۱هزار و  32، 2۱14

هزار نفر. هزینه  33هستند، جزیره ای با جمعیت تنها « کوس»هزار پناهنده و پناهجو اکنون در جریزۀ  7تقریباً 

های  زیرساختدایی و هیالت ابتسافته و تیهای عمومی در سرتاسر یونان، از جمله جزایر آن، به شدت کاهش 

 الزم برای برخورد با چنین سیل ورودی از مهاجرین دیگر وجود ندارد.

 از آن چیزی است ترت به یونان  فرارججریان مها»رت داخله، سیپراس گفت:اوت، به دنبال نشست وزا 7روز 

داریم و به همین دلیل است از  عدیده ایکالت شمآن باشد. ما ریت یدر به مکه زیرساخت های دولتی ما قاد

 «.ۀ اروپا درخواست کمک کرده ایمیاتحاد

ان ۀ اروپا مطرح شد، همیاین نظرات تنها چند روز پیش از امضای آخرین توافق ریاضتی میان سیریزا و اتحاد

 اکثریت جمعیت، دیگر چه رسد بهاست که  را ایجاد کردهوضعیتی  ،ها کاهش بودجه نهادی که با اعمال سال

 دسترسی ندارند. ضروریپناهندگان، به مایحتاج 

راس از اتحادیۀ اروپا درخواست حمایت کرد، در حالی که هیچ چیزی دربارۀ این واقعیت نگفت که اتحادیۀ پسی

ی اصل ، مسئولترو بیش اروپا، با حمایت خود از مداخالت نظامی قدرت های امپریالیستی طی یک دهۀ گذشته

 هلۀ نخست میلیون ها نفر را به پناهنده مبدل کرده.ست که در واین ویرانی وحشتناک ا

 2۱15اوت  13

http://www.wsws.org/en/articles/2015/08/13/gree-a13.html 

 

 

 

 

 

http://www.wsws.org/en/articles/2015/08/13/gree-a13.html
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 چگونه یونان از سوی اعتباردهندگان غارت شد

 

 شاولژان 

ند، رارودر ذهن خود می پ« یابی پیرامون بدهی عمومیکمیتۀ حقیقت»تصویری که سیریزا از گزارش مقدماتی 

اتحادیۀ  -«اتروئیک»از آغاز یک مبارزۀ حقیقی علیه غارتی که  فره رویطبرای  سازدپوششی باین بود که از آن 

 دهد.صورت می به بهای طبقۀ کارگر  -اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول

این گزارش در واقع در حکم کیفرخواستی بود علیه هم تروئیکا و حکومت ها و بانک های اروپا، و هم حمایت 

 زا از اتحادیۀ اروپا و طبقۀ سرمایه دار یونان.سیاسی جنایتکارانۀ سیری
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گزارش مذکور این اسطوره را که مشکالت اقتصادی یونان نتیجۀ وجود یک دولت بی بندوبار و ولخرج بوده 

تمامی دیگر تر از مخارج عمومی به این سو، هزینه های عمومی یونان کم 19۳۱رد می کند. از دهۀ  ،است

 ثنای یک مورد بوده است.شورهای منطقۀ یورو به استک

درصدِ تولید ناخالص داخلی بود. هزینه  112میلیارد یورو یا معادل  522، بدهی عمومی یونان 2۱۱۳در ژوئن 

بدهی را شکل  از این درصد( 16میلیارد یورو ) 4۱درصدِ تولید ناخالص داخلی،  4به میزان  دفاعی های اضافی

از جمع آوری مالیات بر درآمد و سهم پرداختی  دولت نتیجۀ ناتوانی ،ترین بخش بدهیمی داد، در حالی که بیش

 2۱۱ه میزان دست کم بجریان خروج غیرقانونی سرمایه  ، و همین طورکارفرمایان بابت بیمۀ تأمین اجتماعی

 4۱ سطح که از پرداخت مالیات هایی تا بود از طرف شرکت هایی 2۱۱9و  2۱۱5میلیارد یورو بین سال های 

 .طفره می رفتند یورو دیلیارم

ه بدرصد  74، افزایشی سریع در بدهی خصوصی یا شرکت ها از 2۱۱۳بحران بروز و به دنبال  2۱۱9در سال 

میلیارد  1۱۱در معرض  را ود داشت، که همین امر بانک های اروپا و یوناندرصد تولید ناخالص داخلی وج 129

 یورو بدهی و سقوط قریب الوقوع قرار داد.

، یبه شرکت های یونان دالرمیلیارد  7۱4، بانک های آلمانی مبلغ هنگفتی به میزان 2۱۱9تا پیش از دسامبر 

های  ترین بانک های آلمانی به نام، ایتالیایی، پرتغالی و اسپانیا وام داده بودند؛ تنها دو تا از بزرگیایرلند

میلیارد دالر به  2۱1، مبلغ (nkDeutsche Ba) «بانک آلمان»و  (Commerzbank) «بانک تجارت»

ب. اِن. » ند، در حالی که بانک های فرانسویِشرکت های یونان، ایرلند، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا وام داده بود

اعطا دالر وام  میلیارد 477 (،Crédit Agricole) «دی اگریوکولرِکِ»و  (BNP Paribas) «پاریبا .پ

  بودند. کرده

حکومت حزب ، 2۱۱۳این وام های بی پروا و حتی فاسد، نهادهای مالی را به مرحلۀ سقوط کشاند. در سال 

میلیارد یورو در اختیار بانک  2۳کمکی به ارزش  ارامانلیسککوستاس به ریاست جمهوری « دمکراسی نوین»

حکومت های خود، به خصوص فرانسه، آلمان و یونان را واداشتند  ،و بانک ها ،ها قرار داد. اما این هم کافی نبود

 را بر سر حکومت یونان آوار کنند. شان، دارایی های سمی و ازپیش حساب شده که با یک ترفند دقیق
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، نهاد آماری رسمی 2۱۱9سال در یونان. در  2۱۱9نخستین گام، عبارت بود از تحریف حساب های مالی سال 

کرد که ارقام کسری و بدهی « کشف»را  ای ، ناگهان بدهی اضافی(Eurostat« )یورواستات» با نام یونان

بدهی شرکت های  قلم، همین و ،رفتمی باال  ها کشور را باال می برد. از جمله این که دیون بیمارستان

 عمومی را که یورواستات سابقاً مستثنی کرده بود، به دولت منتقل می کرد.

 ی انتخاب شده بود، اینگپاپاندرو که به تاز به ریاست جمهوری «پاسوک»دمکرات حکومت حزب سوسیال 

درصد تولید ناخالص  3.93میلیارد یورو، معادل  9.3کرد. کسری به ارزش  لحاظ 2۱۱9بودجۀ اکتبر در را  مارقا

درصد تولید ناخالص داخلی  12.5معادل با ای میلیارد یورو رسید. این امر منجر به کسری بودجه  24داخلی، به 

رفت، و هزینۀ استقراض درصدی تعیین شده برای اعضای منطقۀ یورو می  3 فشد که به مراتب باالتر از سق

 ح اوراق قرضۀ بنجل باال می برد.وطتا س را یونان

از صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی  2۱1۱امکان داد که تا در سال  کووع به حکومت پاسضواین م

 یوام های غیرکارا غالباً که کندجانبه درخواست و در قالب وام های دوجانبه و چندمیلیارد یور 11۱اروپا برای 

 .ندیدبانک ها را می خر

ن قابل تحمل است. تجدیدساختار بدهی به شکلی که ایرن بدهی غییاست که صندوق بین المللی پول می دان

درصد کاهش دهد، اما بانک های فرانسه و آلمان عزم خود  ۳۱نهاد پیشنهاد کرده بود، می توانست بدهی را 

، یکی از گزارش های صندوق بین المللی پول 2۱13نکنند. در سال « تعدیل» بدهی را را جزم کرده بودند که

یسک، ضمن کاهش ر یفضایی را مهیا کرد تا اعتباردهندگان خصوص»بدهی  عدم تجدیدساختار که اعتراف کرد

 «.بدهی را به دست مقامات منتقل کنند

 ،، به کمیته گفت که این صندوق2۱12تا  2۱1۱نمایندۀ یونان در صندوق بین المللی پول طی سال های 

که جزئیات  مانع از آن شوند به این ترتیب بتوانندا سمینارهایی آموزشی برای خبرنگاران یونانی برگزار کرد ت

 این شیادی لو برود.

 2۱۱9میلیارد یورو در  299فرع بدهی، بدهی عمومی را از  های ریاضتی تحمیلی برای پرداخت اصل و تسیاس

میلیارد یورو در  13۱افزایش داد. این به دومین بستۀ نجات مالی به ارزش  2۱11میلیارد یورو در سال  355به 

شد. تجدیدساختار بدهی یونان و  منجر ترریاضت و خصوصی سازی های بیش اِعمال ، مشروط به2۱12سال 
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 Third»بازخرید اوراق قرضۀ یونان از سوی بانک مرکزی اروپا، به برخی صندوق های پوشش ریسک نظیر 

Point of Dan Leob » د.بیاورن چنگتر به یون یورو و بیشمیلی 5۱۱اجازه داد سودهای نجومی به میزان 

 «ارامدناک»این گزارش، دستکاری های غیرقانونی نهادهای مالی خصوصی منطقۀ یورو را برای انتقال وام های 

ا با ا رپو شرکت های یونان تا صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و اتحادیۀ ارو خود به بانک ها

 جزئیات توضیح می دهد.

 قهمیلیارد یورو وثی ۳۱۱ شویی شدند. این شرکتپول به واسطۀ شرکتی در لوکزامبورگوام های سمی بانک ها 

 قوصند» ،این شرکت« شریک» .کرد تأمین -میلیارد یورو از صندوق بین المللی پول 25۱ اًاز جمله حدود -را

درصد وام  42ثبات مالی اروپا، به عنوان اعتباردهندۀ اصلی یونان با  قمنطقۀ یورو بود. صندو« ثبات مالی اروپا

 قرار دارد. «بانک سرمایه گذرای اروپا»و همین طور  «ادارۀ مدیریت بدهی آلمان» کنترلها، تحت 

یر داد وی تغیحو یورواستات قوانین خود را به ن به حکومت یونان منتقل شد به همراه سایر مواردو  وام ها این

 اجازۀ انتقال فراهم شود. بخش اعظم وام ها برای بازپرداحت بدهی ها استفاده شد. تا

بزرگ  سومین اعتباردهندۀ ،صندوق بین المللی پول و «صندوق ثبات مالی اروپا»س از پ بانک مرکزی اروپا،

بزرگ ترین مدعی نیز هست. بانک مرکزی اروپا اوراق  قانوناً تا پنج سال آتیاما است. میلیارد یورو(  27یونان )

 آن التفاوتخریداری کرد و می تواند مابه  میلیارد یورو( 55میلیارد یورو به جای  4۱قرضۀ یونان را با تخفیف )

درو کند. تاکنون نیز این بانک بهره برای خود را، چنان چه اوراق قرضه تا موعد سررسید نگاه داشته شوند، 

میلیون  29۳فتی از یونان دریافت کرده است که به مراتب باالتر از ایتالیا و اسپانیا می رود. یونان های هنگ

برنامۀ بازار اوراق »درصد کل بهرۀ پرداختی پنج کشور در  1۱پرداخت کرد، یعنی  2۱14یورو بهره در سال 

 دهد.درصد را شکل می  12آن تنها  دریافتی ، در حالی که وام های«بهادار

ی، صدارایی های سمی بانک های خصویعنی بانک یونان، « ۀخارج از ترازنام»ساب های ح، 2۱11تا سال 

 .می رسیدمیلیارد یورو  16۳ به در حالی که دارایی های آن ،میلیارد یورو برآورد شدند 3۱۱

سنت به ازای هر  ۳میلیارد یورویی که ارائه شد، تنها حدود  2۱۱ابعاد این کالهبرداری، عظیم است. از بیش از 

 مت یونان شد.وتأمین مالی مخارج حک صرفیورو عمالً 
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درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته بود، و تعهدات  19۱، بدهی عمومی یونان به 2۱14تا پایان سال 

 شکل می داد. تی رالدرصد بودجۀ دو 56بدهی، بهره و سایر این دست هزینه ها، 

a01.html-https://www.wsws.org/en/articles/2015/08/04/deb2 

*** 

 توضیحات مترجم:

د. در عوض یک وام می شو وام دوجانبه، نوعی وام است که شامل یک قرض گیرنده و یک قرض دهنده -

را دربر می گیرد. صندوق بین  ، چندین قرض دهندهیک قرض گیرنده به ازایچند جانبه، نوعی وام است که 

 تأمین کنندگان وام های چندجانبه هستند. ی پول، بانک جهانی و غیره، عموماًالملل

پرداخت های منظم و ، ، وامی که است بدهکار(Non-Performing Loan) وام معوقه یا ناکارامد -

روز انجام نداده است. بنابراین وام معوقه، وامی است که یا نکول  9۱برنامه ریزی شدۀ آن را به مدت دست کم 

 .یا در آستانۀ نکول قرار دارد ه استشد

دهکار در زمان نکول آن از ضمانت کافی برای انجام تعهدات بوامی است ، (Toxic Loan) وام سمی -

 ه ندارد. سوی قرض گیرند

دارایی یا بدهی است که در ترازنامه شامل اقالمی هم چون ، (Off Balance Sheet) خارج از ترازنامه -

 درج نمی شود.

به آن دسته از دارایی های مالی اطالق  (به وجود آمد 2۱۱۳اصطالحی که طی بحران مالی ) دارایی سمی -

می شود که ارزش آن ها به طور قابل توجهی سقوط کرده و دیگر بازاری برای آن وجود ندارد. به عنوان مثال، 

انک الف دریافت می ساله از ب 5ر دالر و با نرخ بهرۀ هزا 4۱۱فردی برای خرید یک منزل، وام رهنی به ارزش 

واسطۀ اعطای این وام، یک دارایی در اختیار دارد )اوراق بهادار به پشتوانۀ وام رهنی(. کند. بانک مذکور به 

. اکنون بانک ب، به عنوان مالک داکنون بانک الف حق دارد این دارایی را به طرف دیگر )بانک ب( بفروش

چنان جه قیمت  دریافت می کند. را درصدی پرداختی فرد مورد نظر 5زا، می تواند بهرۀ  یک دارایی درآمد

. دهد را بروز نمیمنزل باال برود و فرد وام گیرنده نیز هم چنان وام خود را بازپرداخت کند، این دارایی مشکلی 

https://www.wsws.org/en/articles/2015/08/04/deb2-a01.html
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 بانک کند، مالک وام )چه بانک الف باشد و چه قصوروام رهنی   ، از پرداختاما به محض آن که وام گیرنده

و  می شود ن وام نخواهد داشت. در این حالت منزل مصادرهب(، دیگر دریافتی های سابق خود را از محل ای

واهد داده خعودت  بدهی فردبه فروش خواهد رسید، منتها اگر قیمت منزل کاهش یافته باشد، تنها بخشی از 

ین بابت خرید ا شخصیغیرقابل فروش می شوند و هیچ  ،شتوانۀ وام رهنیپ. در نتیجه اوراق بهادار به شد

 Toxic) «دارایی سمّی»هد پرداخت. در این مثال، اوراق بهادار به پشتوانۀ وام رهنی به یک دارایی پولی نخوا

Asset) .مبدل می شود 

به عنوان مثال حکومت یونان مبلغ چند  در این جا به کاهش بدهی یونان اشاره دارد.  (Haircutتعدیل ) -

میلیون یورو از بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری و غیره استقراض می کند، و در عوض آن، اوراق قرضه 

منتشر می کند. اما اکنون به وضعیتی می رسد که قادر به پرداخت آن نیست. در این حالت اگر سرمایه گذار، 

یورو در اختیار داشته باشد، حکومت یونان فرضاً بر سر پرداخت  1۱۱۱الً اوراق قرضه ای به ارزش اسمی مث

یورو تعدیل شده است. در این مرحله مذاکرات بین قرض  7۱۱یورو توافق می کند. به این ترتیب،  3۱۱تنها 

 1۱۱دهنده و قرض کننده آغاز می شود. از آن جا که قرض دهنده می داند حکومت یونان احتماالً نمی تواند 

درصدِ بدهی را پرداخت کند، هدف جدید، بازپرداخت بدهی حکومت یونان تا هر مقدار ممکن است. اما همیشه 

موضوع به این شکل پیش نمی رود. بلکه نهاد قرض دهنده ممکن است از نرخ بهرۀ بازپرداخت بدهی، بکاهد 

ل ان در این مثال فرضی می تواند کیا تاریخ بازپرداخت را به آینده موکول کند. به عنوان نمونه حکومت یون

 3۱درصد در  2سال، با نرخ بهرۀ  1۱درصد طی  5ارزش اوراق قرضه را پرداخت کند، منتها به جای نرخ بهرۀ 

  -درصد، بدهی را پرداخت کند

درجۀ سرمایه »(، اوراق قرضه ای هستند که پایین تر از Junk Bondاوراق قرضۀ بُنجل یا با ریسک باال ) -

( رتبه بندی می شوند و احتمال نکول آن ها باالتر است. در حوزۀ سرمایه گذاری، رتبه بندی IG« )گذاری

اعتبار اوراق قرضه، معرف میزان ریسک اوراق قرضۀ دولتی یا شرکت ها است که از سوی نهادهای رتبه 

دریافت می کنند که  (IG« )درجۀ سرمایه گذاری»سنجی اعتباری تعیین می شود. اوارق قرضه در شرایطی 

منفی یا باالتر، و بنا به  BBB، معادل با Standard & Poorرتبۀ اعتباری آن بنا به تشخیص نهاد 

 باشد. Baa3، برابر با Moodyتشخیص مؤسسۀ 
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 در سیریزا« پالتفرم چپ»ورشکستگی سیاسی 

 

 الکس النتیه

ر با تروز پنج شنبه، کمیتۀ مرکزی حزب حاکم سیریزا )ائتالف چپ رادیکال( برای مذاکره حول ریاضت بیش

ۀ نجات مالی بستیک اتحادیۀ اروپا، به نخست وزیر یونان الکسیس سیپراس چراغ سبز نشان داد. بحث بر سر 

به بعد از برگزاری کنگرۀ حزب سیریزا در ماه سپتامبر و به  ،میلیارد یورو ۳6منطقۀ یورو برای یونان به مبلغ 

 بستۀ نجات، موکول شد. مذاکرات حولسرانجام رسیدن 

که در تالش  سیریزا است« پالتفرم چپ»این تصمیم کمیتۀ مرکزی، نشان دهندۀ ورشکستگی نیروهایی نظیر 

حتی  .محبوس کنندچنان در چهارچوب تنگ حمایت سیاسی از سیریزا را هماند نارضایتی های مردمی فزاینده 

ه های اجتماعی موافقت کرد و رأی ژوئیه با ده ها میلیارد یورو کاهش هزین 13پس از آن که سیپراس روز 

ه ، و حتی زمانی کزیر پا گذاشتژوئیه حول پذیرش یا ردّ سیاست های ریاضتی را  5 مدر رفراندو« نه»مطلق 

اه رپافشاری می کرد که « پالتفرم چپ»اران سیاسی به نفع کاهش هزینه ها رأی دادند، اکثریت قانون گذ

 روی، درخواست از سیریزا برای تغییر سیاست هایش است.پیش

انواع و اقسام شیرین  با صحبت های دوپهلو و گنگ، تمام تالش خود را کرده تااین گروه در درون سیریزا، 

که این سازمان مخالف ریاضت است. یکی از چنین برای اثبات آن کاری های سیریزا را سندی جلوه دهد 
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عضو کمیتۀ مرکزی سیریزا در اعتراض به  2۱1نفر از  1۱9ژوئیه بود که  15مانورهایی، نامه ای به تاریخ 

 علیه یونان، امضا کرده بودند. ی اتحادیۀ اروپا«کودتا»توافق ریاضتی سیپراس به عنوان 

یری نکرد، رأی گبحث بستۀ نجات اتحادیۀ اروپا هم  انداختن برای به تعویقحول پیشنهاد کمیتۀ مرکزی حتی 

ت این روش بزدالنه را در پیش گرف در عوض دیگر چه برسد به رأی گیری دربارۀ خود بستۀ نجات مالی. بلکه

التفرم چپ را وادار به موضع گیری رسمی له یا علیه سیاست ریاضتی که از هرگونه رأی که کمیتۀ مرکزی و پ

-خود سفت و سخت پشت این بود که از رأی گیری حضور« پالتفرم چپ»ظاهراً حکومت کند، سر باز زند. 

 ی جلوگیری شود.غیاب

شکاف سیاسی و طبقاتی عمیقی تودۀ مردم کارگر یونان  را نشان می داد کهنشست کمیتۀ مرکزی مجدداً این 

جدا  است، تباه پالتفرم چپ نامیدهشو به ا می کند نمایندگیرا از نیروهای بورژوایی و طبقۀ متوسط که سیریزا 

ژوئیه عالمتی بی چون و چرا از آمادگی طبقۀ کارگر یونان برای مبارزه علیه ریاضت  5روز « نه»ی أمی کند. ر

 بود.

یونان و هم در سطح جهان، بحران رهبری سیاسی است. حتی  رنع مرکزی پیش روی طبقۀ کارگر، هم دما

پس از آن که سیپراس نتیجۀ رفراندوم را نادیده گرفت و بستۀ ریاضتی دیکته شدۀ برلین را که به مراتب 

به دنبال  در یونان وحشتناک تر از بسته های مورد توافق حکومت های پیشین یونان بود پذیرفت، هیچ حزبی

 بسیج طبقۀ کارگر در برابر حکومت سیریزا، اتحادیۀ اروپا و بانک ها نبود.

در تالش برای دور نگاه داشتن کارگران و جوانان از کسب درس های خیانت سیریزا، آن هم « پالتفرم چپ»

راکنده کردن ی در پبه منظور جلوگیری از پدید آمدن هرگونه جنبش سیاسی مستقل طبقۀ کارگر، نقشی مرکز

 اپوزیسیون مردمی داشته است.

ژوئیه با  14 توان مصاحبۀ مجلۀ ژاکوبن به تاریخجعلی داخل سیریزا را می « چپ»مصداق بارز نقش خائنانۀ 

 .سراغ گرفت« یونان: مبارزه ادامه دارد»ۀ پالتفرم چپ زیر عنوان تاستاتیس کووالکیسی، عضور برجس

ادی و ن دادن به ریاضت اقتصاین وعدۀ انتخاباتی سیریزا برای پایرپا گذاشتزکووالکیس منکر این شد که 

تحمیل سیاست های ریاضتی جدید از سوی سیپراس، در حکم خیانت به وعده های او به مردم یونان بوده 

. نامناسب باشد.. "خیانت"کلمۀ  اگر قرار است آن چه را دارد رخ می دهد بفهمیم، فکر کنم»است. او گفت: 
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فهوم خیانت این است که شما در یک برهه ای تصمیمی آگاهانه برای پشت کردن به تعهدات خودتان می م

 «.گیرید

ژانویۀ  تانتخابااین یک تحریف مضحک است. سیپراس با وعده هایی که در مقابل مردم تا دورۀ تدارک برای 

د. اما کل کارنامۀ او در حکومت، از توافق اخیر داد، متعهد شد که به تفاهمنامۀ ریاضتی اتحادیۀ اروپا پایان ده

میق جدید و حتی عفت بستۀ مالی جدید در ازای کاهش فوریه برای تمدید تفاهنامه تا توافق او برای دریا 2۱

 تر هزینه های اجتماعی، مصادیق پشت کردن او به تعهداتش نسب به مردم هستند.

 به توافق ریاضتی اتحادیۀ اروپا در پارلمان یونان رأیمصاحبۀ کووالکیس یک روز پیش از این بود که سیریزا 

خواهد داد که رأی « نه»تنها تا جایی رأی « پالتفرم چپ»بدهد. مالحظات او عالمتی بود که نشان می دهد 

 آن مانع حکومت از پذیرش کاهش های جدید نشود و بقای حکومت سیپراس را تهدید نکند.

یک رأی متفاوت در آن مرحله بود، به این معنا »در حال تدارک « پالتفرم چپ»کووالکیس توضیح داد که 

 یواز س "نه". رأی می دادند "حاضر"، رأی "نه"در رأی گیری، به جای رأی که برخی افراد می بایست 

کومت او را پایین ت اکثریت در درون ائتالف وی محروم و حیحما را از پالتفرم چپ می توانست سیپراس

ست که یآن ها این ن نیتنشان بدهد که »قصد داشت « پالتفرم چپ»د داشت که یککووالکیس تأ«. بکشد

 «.قط کنندسابه نوعی حکومت را 

به حمایت از حکومت سیپراس ادامه داد، اظهار داشت « پالتفرم چپ»کووالکیس در همان حال که روشن کرد 

تا هفتۀ  آخر ماه ژوئن، روشن بود که »با ریاضت رو به سعود بود. او گفت: که در درون سیریزا موج مخالفت 

توافقی که کم و بیش در حال شکل گیری بود، از آزمون داخلی سیریزا و همین طور آموزن افکار عمومی 

ریو هباز داخل حزب، از خارج از صفوف پالتفرم چپ  پیام هایی به ر»او ادامه داد: «. سربلند بیرون نخواهد آمد

 «.خود سیپراس ارسال شد که این قابل قبول ینست

پیش بینی کووالکیس کامآلً غلط از آب درآمد. پالتفرم چپ نه فقط از حرکت دادن اکثریت حزب به سمت 

ا بوده اس با اتحادیۀ اروپرموضع مخالف ریاضت عاجز ماند، بلکه خود نشان داد که مدافع توافقات ارتجاعی سیپ

 است.
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د را با حمله ای نه چندان در لفافه نسبت به کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم به وصاحبه خکووالکیس م

پایان رساند که همواره با سیریزا از ابتدای بنیان گذاری آن مخالف بوده و متکی بر تحلیل مارکسیستی، هشدار 

ۀ مت اتحادیۀ اروپا، ناگزیر به طبقس امی سرمایه داری و با جهت گیری بهب حزیزا، به عنوان یک حسیر داد که

 کارگر حمله خواهد برد.

 بآآن چه شما گفته و می گوید، از این جهت اثبات می شود که درست از »او در نقد به این برداشت که 

هست. اما اگر نتوانید نیروی  "به شما گفتم ددیدی"این همان استراتژی معروفِ »، اضافه کرد: «درآمده

اشید و ب ا بدون نیرووع بدهید، به لحاظ سیاسی شکست خورده هستید. چون اگر شمضومشخصی به این م

نشان داده باشید که قادر به تغییر واقعی موضع خود به عمل توده ای نیستید، در آن صورت به لحاظ سیاسی 

 «.اثبات نشده اید

ریزا این هشدارها که سی این صحبت های بی معنی قطعاً از جمله مضحک ترین نمونه های دوپهلو گویی است.

ریاضتی  صف خواهد کشید، اثبات نشدند! آن  رنامۀت بزیر پا می گذارد و در پش را وعده های انتخاباتی خود

هم حتی زمانی که سیریزا دقیقاً همان کار را کرد. چرا اثبات نشد؟ چون ما )پالتفرم چپ( با موفقیت به رهبری 

حادیه های کارگری پیوستیم تا از بسیج مستقل طبقۀ کارگر در برابر ی و اتیسیریزا، به سایر احزاب بورژوا

 اتحادیۀ اروپا و طبقۀ حاکم یونان 

هشدار های کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم نه فقط به شکل نیرومندی اثبات شده، بلکه بحث های آن 

یالیستی ستی و سوسیلنترناسیوناسیسم و ضرورت برنامۀ ادر مورد بحران یونان، گواهی است بر نیروی مارک

کا وانان پیشروی یونان و سرتاسر اروپا، با اتکمیته مطرح شده است. کارگران و ج انقالبی که تنها از سوی این

سیاست های حامی سرمایه داری و سایر سازمان های چپ نما از سوی ما،  به افشای اصولی و بی رحمانۀ

کرد؛ درس هایی که حیاتی بودن خود را در تحول جنبش انقالبی  درس های حیاتی تجربۀ یونان کسب خواهند

 طبقۀ کارگر یونان و اروپا اثبات خواهد کرد.

 2۱15اوت  1

a01.html-http://www.wsws.org/en/articles/2015/08/01/pers 
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 نشست حزب برابری سوسیالیستی در برلین پیرامون سیریزا و بحران یونان

 

 ورنا نیس

دفاع از کارگران یونان، مستلزم مبارزۀ متحدانۀ طبقۀ کارگر اروپا علیه سیاست های دیکته شدۀ وزیر مالیۀ 

حزب »پیام اصلی نشستی بود که  ، آنگال مرکل است. ایناین کشورآلمان، ولفگانگ شویبله، و صدر اعظم 

( سه شنبه عصر در برلین برگزار کرد. در این Partei für Soziale Gleichheit« )برابری سوسیالیستی

به  نمای سیریزاشرکت کننده، پیرامون اهمیت تحوالت اخیر یونان و خیانت حزب چپنفر  5۱نشست، حدوداً 

 طور اخص به بحث و گفتگو پرداختند.

، کارزاری را در محیط های کار، مراکز خرید و ایستگاه های PSGطی روزهای منتهی به نشست، هواداران 

 حمایت قابل توجهی برخوردار شد. از مترو و تراموا آغاز کردند که

بود که دربارۀ سفر خبری خود  PSGنخستین سخنران این نشست، کریستوف واندرایر، عضو کمیتۀ اجرایی 

تی دۀ ریاضسیاست های دیکته ش در برابرتسلیم بی قید و شرط سیریزا »رفراندوم صحبت کرد:  به آتن در طول

ر واندرای«. از سوی کارگران یونان، یک تجریۀ فوق العاده مهم است "نه"ع طااتحادیۀ اروپا به دنبال رأی ق

ایندگی که این حزب نم حافلیمل باید از این رویداد درس گرفت. کارگران باید قاطعانه با سیریزا و ک»ادامه داد: 

 «.می کند، تصفیه حساب کنند
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بدیل اشتیاق نخبگان مالی اروپا برای ت نتیجۀ ، بلکه در عوضپیامد تخطی یک کشور بدهکار ران یونان نهحب

ه دنبال یح داد که چگونه یونان بضر به تفصیل تویونان به نمونه و الگوی کل طبقۀ کارگر اروپا بود. واندرای

ه سمت بو متعاقباً کمک مالی چند میلیارد دالری به بانک ها، به طور سیستماتیک  2۱۱۳سقوط اقتصادی سال 

ا، شامل برای بازپرداخت وام هساً و پیش از هر چیز اات مالی اتحادیۀ اروپا اسجبستۀ نکشیده شد.  یگستکورش

 175به  2۱۱9ناخالص داخلی در سال  درصد تولید 13۱یونان را از  ، صرف شد و نسبت بدهیۀ آن هابهر

درصد  2۱۱به  2۱17تخمین زده می شود این نسبت در سال افزایش داد، به طوری که  2۱13در سال  ددرص

 برسد.

ت اجتماعی ک. او به فال«تر از همه طبقۀ کارگر استهدف اصلی، غارت کردن کشور و مهم»واندرایر گفت 

، هعمیق صندوق های بازنشستگی تأثیر قابل توجهی بر جای گذاشت جامعۀ یونان اشاره کرد. کاهشحاکم بر 

به پرداخت های بازنشستگی وابسته بودند:  آنان،نوه های  حتی انواده ها، از جملهخچرا که بسیاری از اعضای 

 «.ندر خیابان ها موج می زیک کشور اروپایی را می بینید که سرشار از آشپزخانه های سوپ است، بیکاری د» 

با  از طریق مذاکراتکه حکومت سیریزا با دامن زدن به این توهم به قدرت رسید که گویا  بود در این بستر

از شدت ریاضت کاست و در عین حاال به اعتباردهندگان بین  و صندوق بین المللی پول می توان اتحادیۀ اروپا

 د بود.داخت خواهرمراه با بهرۀ آن، قابل بازپالمللی اطمینان داد که کلیۀ بدهی ها، ه

آن ها دست ثروتمندان را باز گذاشتند که دارایی های خود را به خارج منتقل کنند و حتی به صندوق های »

ت های های دولتی هم برای بازپرداخت وام های گرفته شده از کبازنشستگی، دانشگاه ها، بیمارستان ها و شر

انک پول و ب یمیلیارد یورو به این شکل به صندوق بین الملل 7یورش بردند. بیش از  ،صندوق بین المللی پول

پا، با شویبله و مرکل مالقات کردند و خود ومرکزی اروپا انتقال یافت. آن ها به جای رجوع به طبقۀ کارگر ار

 .«ب و آتش زدندآرا برای تطبیق دادن به خواسته های آن ها به 

از هر بیش »تبدیل سیریزا به ابزار نخبگان مالی اروپا صرفاً به دلیل بزدلی آن نبود. در عوض به گفتۀ واندرایر، 

نما نظیر سیریزا و مدافعین آن ای چپدند. گرایش هتباط داراجهت گیری سیاسی و اجتماعی آن ها چیزی به 

آن ها از عبارات سوسیالیستی و دمکراتیک ها در سرتاسر جهان، سخنگوی اقشار ممتاز طبقۀ متوسط هستند. 

 «.دیت دارندضجنبش مستقل طبقۀ کارگر  باراین شدیداً باقاتی خود بهره می برند. بنبرای پیشبرد منافع طب
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زن قوا در اروپا اجازۀ اتخاذ یک اتو»نمای سرتاسر جهان با این استدالل از سیریزا حمایت کردند که احزاب چپ

ام برد ن« حزب چپ» ، به عنوان عضو«گریگور گیسی»از  به عنوان مثال واندرایر«. دهدسیاست بدیل را نمی 

ونان ، اگر در یضتی آلمانکه در پارلمان آلمان )بوندستاگ( اعالم کرد علی رغم مخالفت با سیاست های ریا

اگر وارد حکومت  «حزب چپ»می داده است. واندرایر ادامه داد که  «آری»بود حتماً در پارلمان این کشور رأی 

 در آلمان شود، همان نقشی را ایفا خواهد کرد که سیریزا کرد.

است های می خواست به سی واقعاًدر واقع، مسیر سیریزا قطعاً بدون بدیل نبود. حکومتی که » به گفتۀ واندرایر

ه ن سرمایپایان دهد، می بایست همان روزی که انتخاب می شد بانک ها را ملی می کرد، بر جریا ریاضتی

تی از بازپرداخت هرگونه بدهی به اعتباردهندگان تا زمان حصول یک توافق امتناع حاعمال کنترل می کرد، و 

ه و تمامی کسانی را که ب کردبه اصطالح منجمد می حکومت حساب های بانکی ثروتمندان را این می ورزید. 

 «.دنمودستگیر می  ،ی پول به خارج انتقال داده بودندشکل غیرقانون

 .بقۀ کارگر یونان و اروپا می کردتر از همه، خود را متکی به بسیج سیاسی مستقل طمهم» واندریر ادامه داد: 

از منافع کارگران بر اساس سرمایه داری یا در چهارچوب  می کند که نمی توانچرا که بحران یورو دقیقاً اثبات 

 «.اتحادیۀ اروپا دفاع کرد

و  «ونال چهارمیکمیتۀ بین المللی انترناس»ته صحبت هایش را به پایان برد که تنها واندرایر با ذکر این نک

 چنین بسیج نیرویی علیه سرمایه داری و برای سوسیالیسم مبارزه کرد. رای، بود که بPSGشاخۀ آلمانی آن، 

و سردبیر  «هارمل چکمیتۀ بین المللی انترناسیونا»، دبیر «پیتر شوآرتز»در این چهارچوب بود که سخنران دوم، 

 ، دربارۀ بازگشت امپریالیسم آلمان صحبت کرد.wswsسایت بخش آلمانی وب

واقعاً بی سابقه و بهت آور است که کشوری در اروپا، تا به این حد سریع، آگاهانه به وضعیت »شوآترتز گفت 

باقی نخواهد ماند. نه فقط در اما او هشدار داد که این محدود به یونان «. یک کشور جهان سوم بازگردانده شد

 مشابهی طبقۀ کارگر را تهدید می کند. شرایط اسپانیا، پرتغال و فرانسه، بلکه حتی در آلمان نیز

برای  ،ضتیادیکته کنندۀ سیاست های ری»شوآرتز بر این اساس به موضوع بازگشت امپریالیسم آلمان پرداخت: 

دید طرح های پیشنهادی ریاضتی جاین شویبله که به دنبال رفراندوم، «. خودش اسم دارد: ولفگانگ شویبله
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رد کرد و در عوض برنامۀ ریاضتی به مراتب بی  ،اس را که پیش تر با حکومت فرانسه بحث شده بودرپسی

 رحمانه تری را تحمیل کرد.

یدن مک»به یونان نبود، اهداف این برنامه عبارت بودند از « مکک»وع بر سر ضوادعاهای رسانه ها، م بر خالف

نان به نوعی مستعمرۀ بانک های آلمان و ن، فروش امالک دولتی، و تبدیل یوآخرین قطرۀ خون از مردم یونا

 «.اروپا

 ودجۀاز زاویۀ سرمایه داری آلمان، نمی شد از نظر دور داشت که وام های اعطایی به یونان باألخره روزی در ب

ق بانک ها، صندو» که سرمایه گذاری بشود. اشتد آمد و بنابراین ارزش آن را دندولتی آلمان به حساب خواه

فعت ات یونان یک کسب و کار پرمن، پول پارو می کنند. برای آن ها نجهای پوشش ریسک، و سایر سفته بازان

 «.است

( تضمین می شود که یونان باید Treuhand) «معتمد بنیاد»یک  حول ایجاداین عواید از طریق توافق 

 Treuhand »صندوق  جامنتقل کند. شوآرتز در این به آن میلیارد یورو را  5۱دولتی خود به ارزش  کامال

Anstalt »شوآرتز گفت ، نقش مشابهی را ایفا کرد. 199۱بال اتحاد آلمان در دهۀ را یادآوری کرد که به دن

سیاست های پیاده شده در یونان الگویی برای بورژوازی خواهد بود تا بداند چگونه ، تر از همۀ این هامهمکه 

 علیه طبقۀ کارگر اروپا عمل کند.

ی یک نقطۀ عظف سیاس»د، نشان دهندۀ رروشی که حکومت آلمان از آن برای تقویت برنامۀ ریاضتی بهره ب

بحث بود، یعنی تالش آلمان برای  در سطح جهانی درحال« مسألۀ آلمان»بازگشت «. در تحول اروپا است

حزب »یوشکا فیشر، وزیر خارجۀ سابق از  .درت بزرگ و اعمال سلطه بر اروپاق حضور در عرصه به عنوان یک

و تبدیل  «منطقۀ تحت نفوذ آلمان»، حکومت آلمان را به دلیل خواست آن برای تغییر منطقۀ یورو به یک «سبز

 . به گفتۀ شوآرتز اما فیشر تنها اختالفاتقرار دادانتقاد مورد « متکشور اروپایی تحت قیمو»یک یونان به 

مان در اروپا منزوی و تالش هایش برای تبدیل به قدرت لآ که مبادا تاکتیکی با شویبله دارد. او نگران است

 جهانی دشوارتر شود.

یاست تاریخی آن درک کند. سعد را تنها با در نظر گرفتن بُ "مسألۀ آلمان"هر کسی می تواند نهایتاً بازگشت »

وشن ر خطوط آن تا مدت ها کهبوده است  ولیهای بی رحمانۀ دیکته شده بر یونان، تا به امروز نقطۀ اوج تح
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به سنت های  آلمانبازگشت بورژوازی  ؛ و آن چیزی نیست جزبوده و ما هم نسبت به آن هشدار داده ایم

 «.تاریخی خود، میلیتاریسم و سیاست های ابرقدرت

« برای برابری اجتماعی جوانان و دانشجویان جهان» اخۀ دانشجویی و جوانان آن به نامو ش PSGسازمان 

(IYSSE) که مشغول نبرد با سیاست های میلیتاریسم آلمان و نقد مدافعین ایدئولوژیک آن ها در نشریات و 

شدارهای اما ه»ست. شوآرتز گفت: است، در رسانه ها زیر آماج حمالت سنگینی رفته ا در بین استادان دانشگاه

 «.ما در یونان به اثبات رسیده است

یبله نتیجۀ حال و هوای فردی  یا سیاست های نادرست نبود. بلکه در عوض از ورویکرد تهاجمی مرکل و ش

رخاست که آلمان در آغاز قرن بیستم با آن رو به رو شده و ب ایهمان تناقضات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

جنگ سرد، این تناقاضت شروع جهانی دوم و با  هانی اول و دوم کشاند. پس از جنگآن را به جنگ جهمان 

د. یورو، قرار بود که آلمان تحت کنترل باقی بمان پا ووتنها به طور موقتی پنهان شده بودند. با کمک اتحادیۀ ار

 د.کر عمیق ترش ها با سایر کشورها، از جمله ایاالت متحده را یورو عمالً آلمان را تقویت و تن با این حال

اگر کسی هوشیارانه وضعیت اروپا و جهان را درنظر بگیرد، می بیند »شوآرتز در پایان صحبت های خود گفت: 

طبقاتی و انقالب ها در حرکت است. اگر طبقۀ  بارز که سرمایه داری باری دیگر با سر به سوی جنگ، تنازعات

ه داد: و ادام« جهانی برای سرنگونی این نظام مداخله نکند، یک جنگ هسته ای اجتناب ناپذیر است رگراک

ومت ، برای حکسازدکه طبقۀ کارگر را در سطح جهانی متحد  استنیاز ای برای این منظور، به حزب و برنامه »

 یمالک و سایر نهادهای انک ها، صندوق های پوشش ریسبکارگری مبارزه کند، ثروت های بادآورده ای که 

رابری عقالیی و بر اساس ب ۀمصادره کند و اقتصاد را مطابق با یک برنام کرده اند، تلنبار در رأس جامعه اصلی

 «.اجتماعی بازسازماندهی کند

 ،ایجاد سطوح باالی بدهی یونان چگونه دربارۀپس از دو سخنرانی، پرسش های متعددی مطرح شد، از جمله 

مه نقش ه ازدربارۀ نقش اتحادیه های کارگری و مهم تر  یک جنبش انقالبی کارگری،شکل گیری  چگونگی

 در داخل سیریزا. «پالتفرم چپ»

روی اجناس  بازار یونان به که شوآرتز توضیح داد که بدهکاری باالی یونان مستقیماً مرتبط با معرفی یورو بود

زان را برای اقشار باالیی جامعۀ یونان ممکن ساخت. او گفت آلمان و فرانسه گشود، و دسترسی به وام های ار
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، نرخ های بهره برای استقراض به شدت باال 2۱۱۳به دنبال بحران مالی جهانی در سال «. هدف این بود»

رفت و کشور به دامن سیکل معیوب بدهی افتاد. نخبگان ثروتمند یونان هم در این بین با طفره رفتن از 

 ، منتفع شدند.پرداخت مالیات ها

ک ینی معرفی کردن سیریزا به عنوا ،مسألۀ خیانت سیریزا در کانون بحث قرار داشت. یکی از شرکت کنندگان

نیز بوده اند، به خصوص  یای حقیقهجریان تماماً چپ نما را رد کرد و استدالل کرد که در درون سیریزا چپ 

 .بودسیاست های ریاضتی رأی داده  که علیه« پالتفرم چپ»در 

بودند، تنها دو  «پالتفرم چپ»نمایندۀ پارلمان که عضو  4۱کریستوف واندرایر قویاً این موضع را رد کرد. از 

و نمایندگانی که اخراج شدند یا استعفا دادند، اعالم  به طرح های اولیۀ ریاضتی رأی منفی دادند. حتی وزرانفر 

 اما قصد داشتند از حکومت سیریزا حمایت کنند.دند که اگرچه مخالف سیاست های ریاضتی بوده اند، رک

این  ،بخشخاص را نمایندگی می کنند؛ اساس این  بخشیک  ،آن در سیریزا و پالتفرم چپ» واندرایر گفت

ک رگر و یاستقل طبقۀ کود ندارد و فراتر از این، با جنبش مست که اصوالً طبقه ای در جامعه وجدیدگاه ا

 نمایانه چپ با عبارات گرایانۀ خودسیاست های راست سوسیالیستی ضدیت دارند. آن ها تالش می کنند انقالب

 «.پنهان کنند

 2۱15ژوئیۀ  3۱

http://www.wsws.org/en/articles/2015/07/30/psgm-j30.html 
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 نمایی به چه معنا است؟چپ

 

 «کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم»هئیت تحریریۀ 

ت؛ اس بوده رویدادهای یونان طی چند ماه اخیر، تجربۀ استراتژیک مهمی برای طبقۀ کارگر و جوانان یونان

 .داردتجربه ای که تأثیر بسرایی بر آگاهی سیاسی در سرتاسر جهان 

به ظاهر رادیکال و پردازی های  تاستفاده از عباربا وجود  -)سیریزا(« ائتالف چپ رادیکال»حزب به اصالح 

و نهادهای اروپایی تسلیم شده است. حکومت سیریزا  کامالً در برابر بانک ها -ریاضت با مخالفت صوری اش

را به  د و یونانیمی اجتماعی خواهد انجادید نابرابرشاکنون مشغول اجرای سیاست هایی است که به افزایش 

 پریالیسم آلمان و اروپا مبدل خواهد کرد.مستعمرۀ امکم و بیش 

طی  «هارمچکمیتۀ بین المللی انترناسیونال »برجسته بر تحلیل هایی که است این تغییر و تحوالت، تأییدی 

 انویۀ امسال بازمی گردد. بهزا در ماه ژیچندین سال داشت، تحلیل هایی که به مدت ها پیش از انتخاب سیر

، رسیدتصویب به  2۱12در ماه ژوئیۀ  «زب عدالت سوسیالیستیح»کنگرۀ  که طیعنوان مثال در قطعنامه ای 

به محض آن که سیریزا با احتمال به قدرت رسیدن رو به رو شد، رهبر آن الکسیس سیپراس به » اعالم شد

ن یبه بانک ها تضمین بدهد که حزب او به هیچ رو قصد خروج از منطقۀ یورو را ندارد. ا ات خیز برداشتآلمان 

 .«برنامۀ ریاضتی بانک های اروپا نبوده استبر سر حزب در جستجوی هیچ چیزی رادیکال تر از مذاکره 
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 تطی بهار امسال، کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم یک سلسله نشست ها را سازمان داد که طی آن ماهی

ی ست هاادرخو ملپذیرش کا یبرات به برنامه های آن بسیریزا مورد تحلیل قرار گرفت و هشدارهایی نس

 ریاضتی بانک های اروپا داده شد.

انترناسیونال  یلچگونه است که کمیتۀ بین المل پرسیده اند ما به دنبال تسلیم نهایی سیریزا، بسیاری از خوانندگان

 ،تیسرا پیش بینی کند. این تجربه، اثباتی است بر متد مارکسی ه دقت سیر رویدادهاچهارم قادر بوده چنین ب

مه و منافعی برنا ،، بلکه بر مبنای تاریخادعای آنان نسبت به خودشانبر مبنای  هش های سیاسی را نیکه گرا

 .نمایداجتماعی که نمایندگی می کنند، تحلیل می 

بین  رتباط با یک گرایش سیاسیاطی چند سال اخیر، کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم مفهومی را در 

به ن آ یم؛ مفهومی که سیریزا تنها یک نمونۀتوصیف کرده ا« نماچپ»است که ما به عنوان  هپروراند یالملل

 شمار می رود.

نورث در مقدمۀ  دیویدۀ بین المللی سایت خود، یمایلیم توجه خوانندگان خود را به تحلیل سردبیر هیئت تحریر

« یستینمایان: یک نقد مارکسای چپمکتب فرانکفوت، پست مدرنیسم و سیاست ه» کتاب اخیر خود زیر عنوان

ند که کمک می ک ارائه داده است« چپ نمایی»تر از زدقیق و موج« تعریف مقدماتی»یک جلب کنیم. نورث 

 ، از یک جهت گیری برخوردار باشیم.در مبارزه علیه نفوذ این جنبش های ارتجاعی

 ایدئولوژیکی است که از  –ت مشخصۀ احزاب، سازمان ها و گرایش های تئوریک نما، صفچپ

ۀ اقتصادی و اجتماعی اقشار ممتاز و مرفه طبق رهای پوپولیستی و عبارات دمکراتیک برای حمایت از منافعشعا

ر د «پودموس» در یونان،« سیریزا» شامل ،چنین احزاب و گرایش هایی نمونه هایمتوسط بهره می برند. 

ئیست( و پابلو گرایش مان های سابقاً تروتسکیست )یعنیآلمان و شاخه های متعدد ساز «حزب چپ»اسپانیا، 

حزب جامعۀ » فرانسه،در ( NPA) «حزب ضدّ سرمایه داری نوین»سازمان های سرمایه داری دولتی نظیر 

ت متحدۀ امریکا می الدر ایا (ISO« )سازمان سوسیالیست بین المللی»در سریالنکا و  (NSSP« )برابر نوین

تحت تأثیر گرایش های « اشغال»بقایا و نوادگان جنبش های  دربرگیرندۀد می توان تسشود. این فهر

. با در نظر داشتن تنوع گستردۀ سازمان های چپ نمای خرده بورژوا در باشدآنارشیستی -آنارشیستی و پسا

 ست جامعی نیست.ر جهان، این فهرست به هیچ رو فهرسرتاس
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 رورت مرکزی طبقۀ کارگر و ضقاتی، و منکر نقش نما، جریانی ضدّ سوسیالیست، مخالف مبارزۀ طبچپ

اسی باال را در مقابل سازمان یابی سی ردر دگرگونی مترقی جامعه است. پوپولیسم طبقاتی ذکر شده د انقالب

مایان، در ن. برنامۀ اقتصادی چپقرار می دهدگر علیه نظام سرمایه داری رمستقیم و بسیج گستردۀ طبقۀ کا

 سرمایه داری و ناسیونالیستی است.ماهیت خود، حامی 

 و  قومیت، نژاد، جنس هستند، بر موضوعات مرتبط با ملیت،« ویتیسیاست های ه»ج یان مروّنماچپ

د، حرفه های پردرآمو دانشگاه ها،  دانشکده هارکت ها، شتری بر أثیر بیشتجنسیت متمرکز می شوند تا 

 1۱ ثروت را در میان ثروتمندترینِ شته و توزیع بهترگری و حکومت و نهادهای دولتی دارااتحادیه های ک

دی آن اجتماعی به جای نابو تیازاتان در جستجوی دسترسی بیشتر به امیانمصد جمعیت عملی کنند. چپرد

 هستند.

 ِم نمایان عموماً حامی امپریالیسزی، چپدر مراکز امپریالیستی امریکای شمالی، اروپای غربی و اُسترال

ات عملی -ازو حتی حمایت مستقیم  -عیت بخشیدن بهوبرای مشر« حقوق بشری»هستند و از شعارهای 

 استعماری استفاده می کنند.نئونظامی 

ۀ طبقاتی و تحلیل و افشای  پای»که  پایان می بردنورث این پیشگفتار به کتاب جدید خود را با این گفته به 

 روی جنبش ، در زمرۀ وظایف حیاتی پیشِنمایانبه عقب راندن مفاهیم نظری و سیاست های ارتجاعی چپ

تروتسکیستی در مبارزه اش برای آموزش طبقۀ کارگر، رهانیدن آن از نفوذ جنبش های خرده بورژوایی و 

ن رنقالبی و مترقی مرکزی در درون جامعۀ سرمایه داری مدیروی اراری استقالل سیاسی آن به عنوان نبرق

 «است.

، بیانگر گامی «نمایان: یک نقد مارکسیستیمکتب فرانکفورت، پسا مدرنیسم و سیاست های چپ»انتشار کتاب 

 و این مجلد می تواند کمک ارزشمندی در مبارزات آتی طبقۀ کارگر باشد. ،مهم به سوی این هدف است

 «کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم»هئیت تحریریۀ 

 2۱15ژوئیۀ  3۱
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