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  آن در حمایت از و برنامۀ اقتصادي  »پودموس« ٢

  سرمایه داري

  آلخاندرو لوپز

  آرام نوبخت: برگردان

نماي اسپانیایی ، به عنوان یک حزب چپ»پودموس«

که ماه ژانویه براي شرکت در انتخابات اروپا از سوي 

» مایه داريچپ ضد سر«گرایش پابلوئیستی موسوم به 

شکل گرفته، هدفی جز پر کردن خأل به جاي مانده از 

  .سقوط احزاب اصلی کشور را ندارد

پودموس برنامۀ اقتصادي خود را براي انتخابات 

این حزب در جزوه . پارلمانی سال بعد ارائه کرده است

صفحه اي به قلم اقتصاددانانی به نام هاي  60اي 

از سوي رهبر  نس ناوارو کهخوآن تورِس و ویس

پودموس، پابلو ایگلسیاس و جامعه شناسی به نام 

کارولینا بسکانا پنج شنبۀ گذشته ارائه شد، رسماً 

ادعاهاي ضد سرمایه داري برنامۀ خود براي انتخاباتی 

که ماه مه گذشته در اروپا برگزار شد، به کناري نهاده 

  .است

این برنامه اعالم می کند که هدف اصلی پودموس در 

به گواه نظرسنجی ها درحال حاضر این  -زمان حکومت

 -حزب نیروي اصلی سیاسی اسپانیا به شمار می رود

تضمین ثبات سیاسی به منظور ایجاد باالترین امنیت «

و اعتماد در عرصۀ مدیریت است که عهده دارش 

  .»خواهیم شد

به عالوه هشدار داده می شود که پودموس شاید با 

ش نرخ هاي بهرة یمالی و افزا واکنش منفی بازارهاي

با این وجود، «د، اما واوراق قرضۀ اسپانیا رو به رو ش

چون یک سیاست هم) پودموس(واقعیت این است که 

بیمه است که مشکالت اسپانیا نظیر فساد و بی 

رد، یعنی کرا حل خواهد  نهادهااعتمادي در درون 

اي عواملی که همۀ اقتصاددانان در زمرة عوامل منفی بر

  .»د و توسعۀ فعالیت اقتصادي می دانندشر

پودموس در این سطور در واقع به نخبگان مالی تعهد 

می دهد که هر حکومتی که در آن نقشی ایفا کند، 

هرگز به چالشی جدي در برابر منافع آن ها دامن 

پرده تر ایگلسیاس حتی از این سند هم بی. نخواهد زد

ند وعده هاي بود؛ او اعالم کرد که پودموس مان

یا خلف او، حزب  ،)PP(پوپولیستی حزب مردم 

نمی کند، » تدخیر«، مردم را )PSOE(سوسیالیست 

را  ها آن ،جامعۀ کسب و کاربلکه تالش خواهد کرد که 

  .ببیند» به چشم خوب«

بحران اقتصادي اسپانیا، ریشه در فساد یا سیاست هاي 

سال ها  که ناوارو و تورس ندارد »نئولیبرالی«راهۀ بی

نما مقصر کل مشکالت در کنار تمامی گروه هاي چپ

این مشکالت صرفاً عالئم . اقتصادي معرفی کرده اند

تر ساختاري در سرمایه بیماري وجود یک بحران عمیق

  .داري جهانی هستند

اصطالح مدل هاي همین شرایط عینی مشابه حتی به

سوسیال دمکراسی اسکاندیناوي را هم تضعیف کرده 

؛ این مدل که مورد دفاع این دو اقتصاددان است و است



 

ایگلسیاس هم بر آن صحه می گذارد، در مرکز برنامۀ  ٣

از زمان  در حالی که. اقتصادي پودموس قرار دارد

، نروژ، سوئد و فنالند 2008بحران اقتصادي سال 

در . همگی سیاست هاي ریاضتی را اعمال کرده اند

هایی باز براي پایان  د در حال حاضر بحثئفنالند و سو

طرفی و پیوستن به ناتو در دادن به سیاست رسمی بی

نظامی روسیه در جریان  ةکارزار آن در جهت محاصر

  .است

ماه گذشته، پودموس تقریباً خواست خود مبنی بر 

این با بر بدهی عمومی اسپانیا را » نظارت شهروندان«

هدف این نیست که بدهی «گفته کنار گذاشت که 

ما می توانیم براي بهبود یک فرایند ... خت نشودرداپ

منظم تجدیدساختار بدهی در اروپا و به خصوص در 

  »...میرامونی تالش کنیکشورهاي پ

ناوارو و تورس اکنون به پودموس توصیه می کنند که 

در عوض آن ها . استفاده نکند» تجدیدساختار«از کلمۀ 

پذیر  مذاکره با بازارها براي پرداخت انعطاف«از 

صحبت می » *تعدیل جزئی«و » فرجهزمان «، »بدهی

  .کنند

تاجایی که به حقوق بازنشستگی بازمی گردد، پودموس 

خواست سابق خود مبنی بر کاهش سن بازنشستگی به 

اکنون آن ها خواهان . است هسال را کنار گذاشت 60

سالگی و عدم افزایش آن  65حفظ سن بازنشستگی در 

هستند، درست همان طور  2027سالگی تا سال  67به 

، اتحادیه ها و شرکت »حزب مردم«که بین حکومت 

  .بحث شده بود 2013هاي بزرگ در سال 

ساعت و  35پودموس خواهان هفتۀ کاري به میزان 

تقویت اتحادیه ها است، به طوري که آن ها قادر به 

اما بازهم . افزایش دستمزدها و حقوق مستمري باشند

به بازوهاي مدیریت و ابزار اصلی  تغییر اتحادیه ها

طبقۀ حاکم براي تحمیل کاهش حقوق، تعدیل نیرو و 

سرکوب هرگونه مقاومت در برابر سیاست هاي 

  .ریاضتی، یک پدیدة جهانی است

در ارتباط با درآمد پایه اي همگانی که یکی دیگر از 

طرح هاي اصلی پیشنهادي در انتخابات اروپا بود، این 

» کمک«به صورت گنگ و مبهم از  نویس اکنونپیش

صحبت می » هر شخصی که فاقد درآمد است«براي 

  .کند

طرح هاي پیشین در ارتباط با  ،این برنامۀ اقتصادي

ماه ژانویه، . ملی سازي را هم حذف کرده است

حزب وعدة ملی سازي بانک ها و شرکت  مانیفست

 ، اینماه مهدر زمان انتخابات . هاي انرژي را داده بود

بهبود کنترل عمومی در بخش هاي «وعده نیز به 

از آن  جزئیبه واسطۀ تملک عمومی بر ... استراتژیک

  .تغییر کرد» که ضامن منفعت اکثریت باشد

الغاي آژانس هاي کاریابی خصوصی نیز از برنامۀ جدید 

  .پودموس محو شده است

شلیک  همانندهرگونه پلمیک و بحث علیه پودموس، 

به محض این که . رك می ماندحتکردن به هدف م

یک مقاله دربارة پودموس منتشر شده باشد، بالفاصله 

 ،به خاطر سرعت عمل این حزب در چرخش به راست



 

اقدامات ایگلسیاس هم از . کهنه و منسوخ می شود ٤

  .همین مسیر را دنبال کرده است

ایگلسیاس اخیراً براي سخنرانی پاپ فرانسیس 

می زد، چرا که پاپ از  در پارلمان اروپا کف» شجاع«

رسوایی قدرت «شعارهاي اخالف خود فاصله گرفته و 

محکوم » هاي مالی که دمکراسی ما را به یغما برده اند

ایگلسیاس پس از این یک کنفرانس . نموده بود

مطبوعاتی در استراسبورگ فراخواند تا این سخنرانی را 

مایل است پاپ را ببیند، «ستایش کند و بگوید که وي 

و چه والساس، هرجایی که ممکن  نچه در واتیکا

  .»ما حول خیلی چیزها توافق خواهیم داشت... باشد

این همان پاپ است که از سوي کشیش ها و خدمۀ 

کلیسا متهم به سپردن آن ها به دست شکنجه گران به 

-چپ«کلیسا از » پاکسازي«عنوان بخشی از پروژة 

ودتاي کبه دنبال » جنگ کثیف«در طول » گرایان

شده  1983و  1976نظامی آرژانتین بین سال هاي 

  .است

انجمن واحد نظامی «چند روز قبل، ایگلسیاس با رئیس 

، خورخه براوو دیدار داشت که هدف از آن »اسپانیا

ایجاد یک برنامۀ سیاسی که حقوق «: عبارت بود از

الینفک ارتش به عنوان شهروندان را دربر می گیرد و 

یروهاي مسلح را به شهروندان ارائه بینشی مدرن از ن

  .»می نماید

پودموس «در پایان نشست، ایگلسیاس اعالم کرد 

خواسته هاي انجمن هاي نظامی را مشروع می داند و 

به همین دلیل، . تعهد می دهد که از آن ها دفاع کند

شوراي هماهنگی پودموس همکاري نیرومند با 

خواهد نمایندگان انجمن هاي قواي مسلح را حفظ 

  »...کرد

نقش خونین ارتش و کلیساي کاتولیک در اسپانیاي 

است، به خصوص  مدون شدهقرن بیستم به خوبی 

ستن وحشیانۀ انقالب اسپانیا در کنقش آن در درهم ش

و تحمیل چندین دهه دیکتاتوري ژنرال  1930دهۀ 

براي کسی مانند ایگلسیاس که ادعاي چپ . فرانکو

دیدار با نظامیان، خصلت بودن دارد، ستایش پاپ و 

  .حقیقی این سازمان را برمال می کند

برنامۀ اقتصادي حامی سرمایه داري آن ها که اکنون 

ضد «پودموس ارائه کرده، نقش جنایتکارانۀ چپ 

ضد سرمایه «چپ . ی کندمرا افشا » سرمایه داري

در بیانیۀ اخیر خود، بعد از نشان دادن » داري

ر بروکراتیک تحمیلی به کنگرة تردیدهایی دربارة ساختا

بنیانگزاري و نحوة به حاشیه رفتن آن توسط جناح 

خود را به چهارچوب «ایگلسیاس، تصدیق کرد که 

همان قدر که تاکنون وفادار «خواهد داد و » جدید وفق

بوده است، به کار ادامه می دهد و هر آن چه را که در 

. ..توان دارد براي تضمین پیروزي در انتخابات 

دگرگونی جامعه و ناامید نکردن میلیون ها نفر از مردم 

  .انجام دهد» در میان ما

خیانت به این امیدها از سوي پودموس، به عنوان حزبی 

که هدفش بسیج بخشی از طبقۀ متوسط حول برنامۀ 

حامی سرمایه داري و میهن پرستانه است، اجتناب 

  .خواهد بودناپذیر 



 

 2014دسامبر  4 ٥

، کاهش ارزش بازار دارایی )Haircut(تعدیل * 

به عنوان مثال حکومت یونان مبلغ چند میلیون . هاست

یورو از بانک ها، صندوق هاي سرمایه گذاري و غیره 

استقراض می کند، و در عوض آن، اوراق قرضه منتشر 

اما اکنون به وضعیتی می رسد که قادر به . می کند

گذار، در این حالت اگر سرمایه . پرداخت آن نیست

یورو در  1000اوراق قرضه اي به ارزش اسمی مثالً 

اختیار داشته باشد، حکومت یونان فرضاً بر سر پرداخت 

یورو  700به این ترتیب، . یورو توافق می کند 300تنها 

در این مرحله مذاکرات بین قرض . تعدیل شده است

از آن جا که قرض . دهنده و قرض کننده آغاز می شود

 100د حکومت یونان احتماالً نمی تواند دهنده می دان

درصد بدهی را پرداخت کند، هدف جدید، بازپرداخت 

اما . بدهی حکومت یونان تا هر مقدار ممکن است

بلکه نهاد . همیشه موضوع به این شکل پیش نمی رود

قرض دهنده ممکن است از نرخ بهرة بازپرداخت بدهی، 

به . موکول کندبکاهد یا تاریخ بازپرداخت را به آینده 

عنوان نمونه حکومت یونان در این مثال فرضی می 

تواند کل ارزش اوراق قرضه را پرداخت کند، منتها به 

 2سال، با نرخ بهرة  10درصد طی  5جاي نرخ بهرة 

  م - درصد، بدهی را پرداخت کند 30درصد در 

https://www.wsws.org/en/articles/2014/12/09

/pode-d09.html 

 

 

  سیاسی شیادي یک اسپانیا، »پودموس« حزب

 )اول بخش(

 لوپز آلخاندرو

 نوبخت آرام: برگردان

 به جدیدي حزب ،)»توانیم می ما« معناي به( پودموس

 مجري و دانشگاه استاد پابلو، ایگلسیاس رهبري

 سرمایه ضد چپ« عمل ابتکار به بنا که تلویزیونی،

 خلع دنبال به چیز هر از بیش شد، آغاز) IA( »داري

 .است کارگر طبقۀ سیاسی سالح

 کارگران. است روشن حزبی چنین به حاکم طبقۀ نیاز

 مدت به - جهان کارگران دیگر مانند درست -اسپانیا

 داري، سرمایه جهان بحران فوران زمان از سال شش

 ضد این. اند بوده اجتماعی انقالب ضد یک معرض در

 دست به و ریزي-طرح اروپا اتحادیۀ سوي از که انقالب

 حزب و) PSOE( »سوسیالیست حزب« هاي حکومت

 نرخ با وسیع بیکاري به منجر شده، اجرا) PP( مردم

 فقر و جوانان درصدي 56 بیکاري و درصد 26 رسمی

 .است گردیده گسترده

 ها آن در که دارد وجود خانوار 686،600 حاضر درحال

 به. ندارد درآمدي مطلقاً خانواده اعضاي از یک هیچ

 7 متوسط طور به ها حقوق ،UGT اتحادیۀ گفتۀ

 غیردولتی سازمان گفتۀ به. اند شده کاسته درصد

 اسپانیا کودکان سوم یک تقریباً اکنون فقر ،»کارتیاس«

 سازمان همین. است داده قرار خود تأثیر تحت را

 دارایی میزان داد می نشان که کرد منتشر را یگزارش

https://www.wsws.org/en/articles/2014/12/09/pode-d09.html
https://www.wsws.org/en/articles/2014/12/09/pode-d09.html


 

 بیش برابر 7.5 اسپانیا، در جامعه درصد 20 ثروتمندترین ٦

 عمیق بیانگر رقم این است؛ درصد 20 فقیرترین از تر

 .است اروپا در ثروت شکاف ترین

 سازمان طریق از که است کرده تالش کارگر طبقۀ

 ومتحک. کند مقاومت اعتصاب صدها و تظاهرات دادن

 حق که »شهروندي قانون« یک نویس پیش با نیز

 براي را حبس و سنگین جریمۀ و محدود را اعتراض

 داده نشان مقاومت خود از گیرد، می درنظر »نافرمانی«

 به نیاز« از اشتغال، و کار وزیر ،»بانز فاطمه«. است

 اعتصابات تمامی براي »خدمات حداقل ارائۀ قانون

 را اعتصاب هرگونه واقع رد این که کند، می صحبت

 .کرد خواهد خنثی

 که CCOO و UGT نظیر کارگري هاي اتحادیه

 در اصالحات و ریاضتی هاي سیاست اجراي به خود

 این گلوي فشردن با اند، رسانده یاري کار حوزة

 که است خأل این در. اند کرده خفه را آن اعتراض،

 از ائتالفی عنوان به ،»متحد چپ« براي حمایت میزان

 و گرا-منطقه هاي گروه جمله از- متوسط طبقۀ احزاب

استالینیست( کمونیست حزب سلطۀ زیر اکولوژیست(- 

 آراي با پارلمان در بزرگ نیروي چهارمین عنوان به

 .است کرده رشد ها، نظرسنجی در درصد 14.7

 رخ حال در »متحد چپ« واقعی ماهیت حال این با

 یک در »حدمت چپ« آندلس، در. است دادن نشان

 »سوسیالیست حزب« با اي منطقه ائتالفی حکومت

 از یورو میلیارد 2.6 گذشته، سال دو طی و دارد قرار

 بخش در درصد 10.8 جمله از( است کاسته بودجه

 در). آموزش بخش در درصد 8.6 و درمان، و بهداشت

 »متحد چپ« نیز اسپانیا غرب جنوب اکسترمادورا،

 .است »دممر حزب« دارندة نگاه ستون

. شده ایجاد »پودموس« که است شرایطی چنین تحت

 حزبی -است یونان در »سیریزا« حزب، این الگوي

 الفاظ از عمومی سطح در رهبرانش که بورژوایی

 در که درحالی کنند، می استفاده »چپ« فریبانۀ-عوام

 که دهند می اطمینان جهانی امپریالیسم رهبران به خفا

 راه خود به هراسی و واهمه چهی ها آن گیري قدرت از

 .ندهند

 انشعاب به) IA( »داري سرمایه ضد چپ« هاي ریشه

 میشل رهبري به چهارم انترناسیونال از 1953 سال

 المللی بین کمیتۀ. گردد بازمی مندل ارنست و پابلو

 از دفاع براي سال همان در چهارم انترناسیونال

 ایشیگر گرفت؛ شکل گرایش این برابر در مارکسیسم

 نفع به را مستقل انقالبی احزاب ایجاد براي مبارزه که

 موجود اي توده رفرمیست و استالینیست احزاب از دفاع

 جهان تروتسکیستی جنبش هاي بخش و گذاشت کنار

 .کرد منحل دیگري از پس یکی را

 آغاز »داري سرمایه ضد چپ« که »پودموس« پروژة

 بورژوا خرده هاي طیف مجدد بندي گروه از جزئی کرد،

 در ها پابلوئیست رهبري به مشهور هاي شخصیت و

 طغیان از جلوگیري هدف با هم آن است؛ جهان سطح

 بروکراسی و دمکرات سوسیال احزاب علیه کارگر طبقۀ

 نارضایتی کردن کانالیزه براي و کارگري، هاي اتحادیه



 

 حامی اما ظاهر، در رادیکال تشکالت سوي به موجود ٧

 .باطن در داري سرمایه

 »سوسیالیستی مقاومت« گروه اخیراً مثال عنوان به

 متحد دبیرخانۀ بریتانایی بخش تورنت، الن آقاي

 حداقل اساس بر را »چپ اتحاد« چهارم، انترناسیونال

 بخشی سوي به را درها تا گذاشته بنیان برنامه ترین

 شان-جذب دارد امید که گذارد باز بروکراسی از هایی

 .کند

 حزب« به موسوم پابلوئیستی گرایش نیز سهفران در یا

 اخیر انتخابات در ،)NPA( »داري سرمایه ضد نوین

 حزب« با را مشترکی هاي فهرست ها، شهرداري

 ،»سوسیالیست حزب« سابق وزیر حزب یعنی ،»چپ

 .کرد ارائه مالنشون لوك ژان

 می خوبی به »داري سرمایه ضد چپ« نیز اسپانیا در

 هاي سیاست در »متحد پچ« همکاري که داند

 گذارد می جاي به را خألیی بورژوایی، احزاب ریاضتی

 بولتن از یکی. است خطرناك بسیار ها آن زعم به که

 ترین عالی یعنی ،»کنفدرال دبیرخانۀ« داخلی هاي

 سایت در »داري سرمایه ضد چپ« هیئت

Eldiario.org از صحبت بولتن این در شد؛ افشا 

 چپ" راست به چرخش« هچگون که شود می این

 با "چپ" حکومت یک تشکیل به محکوم...  "متحد

 براي را فضایی موضوع این... است سوسیالیست حزب

 .»کنیم پر باید ما که کند می باز چپ

 سایت به »کنفدرال دبیرخانۀ« برجستۀ اعضاي از یکی

 تصمیم باید) IU( متحد چپ« که گفت »دیاریو ال«

 آن از را خودمان باید سازمان یک عنوان به ما و بگیرد،

 در دارد که چه آن خاطر به خصوص به کنیم، متمایز ها

) PSOE( سوسیالیست حزب با ها آن اتحاد در آندلس

 .»دهد می رخ

 را »پودموس« امسال ژانویۀ »داري سرمایه ضد چپ«

 بولتن از یکی. شود اروپا انتخابات وارد تا کرد ایجاد

 نهایی نتیجۀ« دهد می توضیح افشاشده درونی هاي

 مسئول ما اما بود، نخواهد روشن چندان ما سازمان

 خواهیم سیاسی و سازمانی لحاظ به پروژه این بهبود

 .»بود

 در »داري سرمایه ضد چپ« برجستۀ اعضاي

 ترسا پاستور، ژم جمله از هستند؛ دخیل »پودموس«

 مسئول و USTEA اتحادیۀ نمایندة( رودریگز

 اوربان میگوئل و) پودموس در »شهروندي مشارکت«

 و »مادرید داري سرمایه ضد نیروهاي« سرپرست(

) 2011 سال عمومی انتخابات در آن مهم کاندیداي

 .هستند سازمان این مسئول

 سازمان این طور چه که بینیم می فوق بولتن در

 چه که دهد تشخیص تا کرده آغاز را انتخاباتی فرایندي

 به ،»دارند اي رسانه شپوش که کسانی بین از« کسی

 این به که چرا شد؛ خواهد تبدیل آن »عمومی چهرة«

 که مردم از هایی بخش با شدن مرتبط گزینۀ« ترتیب

 به »هستند ناراضی سنتی گراي-چپ هاي سازمان از

 .آمد خواهد وجود

 ایگلسیاس پابلو شده، انتخاب که »عمومی چهرة« آن

 کمپلوتنس دانشگاه« در سیاسی علوم استاد یک است،



 

 بورژوایی و رادیکال هاي رسانه در که کسی و »مادرید ٨

 ،Público هاي رسانه جمله از دارد؛ شرکت متعددي

Kaosenlared، Diagonal و Rebelión. 

 برنامۀ در وي میزبانی طریق از او اي رسانه شهرت

 عنوان به او مکرر انتخاب و »توئرکا ال« اینترنتی

 و رادیویی هاي برنامه در »گرایانه چپ« نظرات نمایندة

 .است یافته افزایش تلویزیونی،

 با خود پیوندهاي خاطر به ایگلسیاس این، از تر-مهم

 جوانان جنبش عضو او. شد انتخاب »متحد چپ«

 کمونیست جوانان« و) PCE( »کمونیست حزب«

 حفظ »متحد چپ« با را خود نزدیکی و بود، »اسپانیا

 کنندة تهیه و رمشاو به که طوري به است، کرده

 در 2011 سال او. شد مبدل 2011 سال در آن تبلیغاتی

 »متحد چپ« ناکام تالش یعنی ،»چپ به فراخوان«

 براي حمایت حول نمایان-چپ مجدد بندي گروه براي

 .کرد شرکت ،»سوسیالیست حزب«

 همان خود تشکیل از بعد بالفاصله پودموس

 در را »داري سرمایه ضد چپ« سنتی گیري-جهت

 رهبري تحت سازمانی عنوان به »متحد چپ« قبال

 با اتحاد خواهان ایگلسیاس. داد ادامه ها استالینیست

 حقوق و دمکراسی عزت،« از که شد نیروهایی دیگر

 .»وحدت به است فراخوانی این« کنند؛ می دفاع »بشر

 ما« کرد می اعالم ژانویه ماه در پودموس مانیفست

 هزینه کاهش خالفم که هستیم کاندیدایی خواهان

 حکومت که سیاستی باشد؛ ریاضت نام به عمومی هاي

 و سوسیالیست حزب طور همین و دولت در مردم، حزب

 بسته کار به خودمختار هاي بخش سایر در احزاب سایر

 درحال که »متحد چپ« به اي اشاره جا این در. »اند

 هاي سیاست ترین وحشیانه تحمیل مشغول حاضر

 .شود نمی است، سآندل در ریاضیتی

 علیه کاندیدا یک« انتخاب پیشنهاد ایگلسیاس

 .کرد مطرح را »ریاضت

 اي بیانیه پودموس، و »متحد چپ« میان مذاکرات طی

 که نیست شکی« آن گفتۀ به که شد صادر مشترك

 .»اند گرفته قرار واحد مسیري در نیرو دو این

 از یکی متحد چپ وقتی مذاکره، هفته چندین از پس

 پودموس »مذاکرة غیرقابل پیشنهادي هاي طرح«

 را »متحد چپ« درون در باز مقدماتی انتخابات بر مبنی

 .خورد شکست مشترك کاندیداتوري کرد، رد

 دو هر که کرد اعالم ایگلسیاس هم حالت این در حتی

 اگر که این و »داد خواهند ادامه را گفتگوها« سازمان

 شرایطی چهی تحت ،»باشد داشته وجود اختالفاتی«

. »شد نخواهد تضعیف سیاسی عملِ زمان در وحدت«

 هاي سیاست دربارة ها آن که است معنا آن به این

 .کرد خواهند اختیار سکوت »متحد چپ« ریاضتی

 2014 آوریل 30

 دارد ادامه

https://www.wsws.org/en/articles/2014/04/30
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  اسپانیا، یک شیادي سیاسی» پودموس«حزب  ٩

  )و پایانی بخش دوم(

  آلخاندرو لوپز

  آرام نوبخت: برگردان

حزب پودموس،  تشریفاتیاز جمله دیگر رهبران 

اتحاد «کارلوس موندرو است؛ آکادمیسین و مشاور 

، و همین طور 2005و  2000بین سال هاي » چپ

  .شاور رئیس جمهور اسبق ونزوئال، هوگو چاوزم

شخصی و همکار  ایگلسیاس تالش کرد که دوست

خود در دانشکدة علوم سیاسی دانشگاه کومپلوتنس، 

ورسترینخ، . یعنی خورخه ورسترینخ را هم درگیر کند

صراحتاً از اقدامات  ،»حزب مردم«معاون سابق 

ارین لوپن و دفاع و علناً با م ،راسیستی و بیگانه هراسی

اظهار نزدیکی کرده » جبهۀ ملی«سازمان فاشیستی 

ایگلسیاس را  ،نهایتاً بعد از آن که انتقادات داخلی. است

وادار به پس گرفتن همکاري خود کرد، به وي اجازة 

  .صحبت در یکی از جلسات عمومی داده نشد

، »چپ ضد سرمایه داري«ژم پاستور، یکی از رهبران 

این یک موضوع شخصی «ت که گف يطی اظهار نظر

بلکه به این دلیل است که گفتمان ما در . علیه او نیست

این . »تناقض با چیزي که دفاع می کنیم هست

موضوع ناگزیر از این واقعیت سرچمشه می گیرد که 

برنامۀ سیاسی پودموس، یک برنامۀ ناسیونالیستی و 

تر از یک ماه، طی کم. پیرو سرمایه داري است

مان مطالبات رفرمیستی نحیفی را هم که پودموس ه

ت ژانویه منتشر کرده بود دور انداخت، تا بلکه سفیدر مان

برنامه اي به مراتب قابل قبول تر براي طبقۀ حاکم 

  .ارائه کند

 مطالبۀبه عنوان مثال در بیانیۀ ماه ژانویه، پودموس 

  .را مطرح کرده بود» ملی سازي بانکداري خصوصی«

تباطی با مطالبۀ سوسیالیستی ملی این مورد هیچ ار

رکت هاي بزرگ تحت کنترل شسازي بانک ها و 

بلکه چنین . دمکراتیک یک حکومت کارگري ندارد

مطالبه اي منطبق با خطوط ملی سازي بانک هاي 

ورشکسته از سوي دولت سرمایه داري است که در 

سرتاسر اروپا صورت گرفته و در واقع معادل است با 

هاي آن ها، به طوري که طبقۀ  ملی کردن بدهی

  .بپردازدکارگر باید هزینه اش را 

پیام تا مبادا اما حتی این مطالبه هم حذف شده است، 

  .نشودآن درست درك 

مبنی بر  جدیدي را اقدام پیشنهادي پودموس در عوض

تغییر جهت گیري نظام مالی براي تثبیت نظام «

» طبانکداري در خدمت شهروندان و شرکت هاي متوس

  .مطرح می کند

اما این که چگونه یک نظام مالی می تواند بدون الغاي 

خود » شهروندان«نظام سود سرمایه داري به نفع 

داده شود، موردي است که هرگز توضیح » تغییر جهت«

  .داده نمی شود

فست ماه ژانویه پیشنهاد اجتماعی یبه همین ترتیب، مان

ین ا. کردن شرکت هاي انرژي را مطرح می کرد



 

بهبود کنترل «: به به این عبارت تغییر یافته استلمطا ١٠

عمومی در بخش هاي استراتژیک اقتصاد، شامل 

مخابرات، انرژي، مواد خوراکی، حمل و نقل، بهداشت و 

درمان، داروسازي و آموزش، از طریق تملک عمومی 

ادارة  در بر جزئی از آن، که ضامن منفعت عمومی

  .»شوراهاي عمومی آن است

چیزي نیست جز یک طرح پیشنهادي که هر  این

حکومت بورژوایی، یعنی حکومتی که پودموس بی 

تردید امیدوار است سهمی در آن ایفا کند، به سرمایۀ 

  .خصوص احترام خواهد گذاشت

یکی دیگر از دستورالعمل هاي ضعیف ماه ژانویه، نیاز 

این قسمت . و فساد بود» مهار کالهبرداري مالی«به 

پیگرد و «اختصاص یک فصل کامل به اکنون با 

به » مجازات هاي سنگین تر براي تخطی مالیاتی

  .مدة برنامۀ جدید ارتقا پیدا کرده استعبخش 

این نمونه اي است بی چون و چرا از تالش ریاکارنه 

براي انداختن تقصیر بحران به گردن فرار مالیاتی تعداد 

 سرمایه دار، و منحرف کردن توجه عمومی از این

حیقت که بحران، خصلت ماهوي نظام سود سرمایه 

  .داري است

 تعدیل نیرو براي شرکت «آخرین برنامه، شامل طرح رد

در شرایط بحران اقتصادي . می شود» هاي سودآور

جهانی، این طرح به معناي آن است که پودموس اخراج 

کارگران از سوي شرکت هاي زیان ده را کامالً مشروع 

  .می داند

مانیفست کالمی از اتحادیه هاي کارگري گفته در این 

نمی شود که ابزار اصلی طبقۀ حاکم براي اعمال 

کاهش حقوق و دستمزدها، تعدیل نیرو و سرکوب 

  .هرگونه مقاومت در برابر اقدامات ریاضتی آن بوده اند

» نظارت شهروندیار بر بدهی«فصل دیگري از ایجاد 

تعیین «از عبارت است آن دفاع می کند که هدف از 

 مشروع) بدهی ملی اسپانیا(این که کدام بخش از 

  .»پرداخت نخواهد شد مشروعاست؛ بدهی نا

نظارت بر بدهی، یک جزء اصلی از برنامۀ سیریزا بوده 

 مشروعاست؛ سیریزا اخیراً گزارش داد که بدهی غیر

. درصد از تولید ناخالص داخلی می رسد 5یونان، به 

ت بر بدهی، این است که اهمیت واقعی مطالبۀ نظار

این مطالبه قرار است پیامی باشد به نخبگان مالی مبنی 

نما بر این که هر حکومت بورژوایی که یک جریان چپ

چالشی حقیقی در برابر منافع به در آن ایفاي نقش کند، 

  .آن دست نخواهد زد

بر » دمکراسی واقعی«مانیفست مذکور به حمایت از 

ن و حق انتخاب آزادنۀ خودمختاري مردما«مبناي 

  .ادامه می دهد» سرنوشت شان

نوامبر  9پودموس از برگزاري یک رفراندوم در تاریخ 

حمایت می کند که به تصویب احزاب بورژوایی کاتاالن 

اما . نما قرار داردرسیده و مورد حمایت جریان هاي چپ

ندارد، » دمکراسی«این هیچ گونه ارتباطی به حمایت از 

انور بخشی از بورژوازي منطقه است که بلکه صرفاً م

می کوشد یک دولت کوچک سرمایه داري ایجاد کند، 

مالیات و تشدید  حذفدولتی که می تواند به واسطۀ 



 

. استمار طبقۀ کارگر براي شرکت ها جذاب تر باشد ١١

پودموس با حمایت از ناسیونالیسم کاتاالن، تمایل خود 

مستقل طبقۀ  را به جلوگیري از پیشبرد منافع طبقاتی

کارگر در مبارزة واحد از طریق واداشتن آن ها به 

  .عت از این یا آن جناح بورژوازي، روشن می کندااط

مانیفست ژانویه، هرگونه اشارة رویکرد جدید حزب به 

اکنون این مورد اصالح شده . اتحادیۀ اروپا را حذف کرد

هرچند هنوز به زحمت اشاره اي به نقش اتحادیۀ . است

ا در تحمیل فقر و بیکاري گسترده در سرتاسر قاره اروپ

به چشم می خورد، آخرین نسخۀ مانیفست روشن می 

کند که پودموس تمام و کمال به اتحادیۀ اروپا وفادار 

و » بنیان گذاري دوباره«است؛ پودموس خواهان 

اتحادیۀ اروپا است، آن هم در » دمکراتیزه کردن«

ارگران براي اتحاد ضدیت آگاهانه با مبارزة ضروري ک

در برابر بلوك سرمایۀ کالن در مسیر مبارزه براي 

  .ایاالت متحدة سوسیالیستی اروپا

رد مداخاالت نظامی، «پودموس در ماه ژانویه خواهان 

خروج از ناتو و دفاع راسخ از همبستگی با سایر 

  .شد» مردمان

از آن زمان تاکنون، همان اتحادیۀ اروپا که مورد تأیید 

، به حرکت هاي بی پروا علیه گرفتهوس قرار پودم

روسیه پیوسته است و در این راه از گروه فاشیستی 

. بهره برداري می کند »یفکی«مورد حمایت غرب در 

در حال حاضر زمزمه هایی به خصوص از سوي آلمان 

اتحادیۀ اروپا علناً  می خواهندبه گوش می رسد که 

پریالیستی، در باري دیگر به شکل یک متحد نظامی ام

  .وهلۀ نخست علیه مسکو، وارد عرصه شود

درست همان طور که انتظار می رفت، خواست 

پودموس مبنی بر خروج از ناتو، به نفع نوعی تعهد 

عضویت اسپانیا، دور  بر سرگنگ و مبهم به رفراندوم 

» نقش متعهد«زده شده است؛ در عین حال پودموس از 

دم می زند، تو گویی  »در صلح جهانی«اتحادیۀ اروپا 

علیه اوکراین و  حریکاتاتحادیۀ اروپا تا گردن در ت

  . نبوده استغرق دیگر کشورها 

البته مواضع گرایش هاي پابلوئیستی در حمایت از 

 »چپ ضد سرمایه داري«. امپریالیسم جدید نیست

ب در لیبی حمایت کرد و رآشکارا از مداخالت نظامی غ

ب در سوریه نیز رهاي نیابتی غاز القاعده به عنوان نیرو

  .حمایت می کند

با این وجود این سازمان نوپا تمام مواضعی را که می 

درنظر » چپ گرایانه«توانست به شکلی گنگ و مبهم 

گرفته شود، کنار گذاشته، و سرعتی که در این راه به 

پودموس بعد از مزه مزه . خرج داده به راستی گویا است

خوبی آن چه را که بورژوازي کردن اوضاع، اکنون به 

اسپانیا از آن انتظار دارد، درك کرده، و متناسب با آن 

  .هم پاسخ داده است

  2014مه  1
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 و » پودموس«ماي نحزب چپ: اسپانیا ١٢

  »برنامۀ رستگاري کشور«

 

  آلخاندرو لوپز

  آرام نوبخت: برگردان

» سیریزا«، الکسیس سیپراس، رهبر 2013ماه ژانویۀ 

ترین حزب ، به عنوان بزرگ)پ رادیکالچائتالف (

مؤسسۀ «اپوزیسیون یونان، در اتاق فکر موسوم به 

 امیدوارم شما را«: واقع در واشنگتن گفت» بروکینگز

قانع کرده باشم که من آن قدرها هم که برخی می 

  .»گویند خطرناك نیستم

می سیپراس  از نزدیک پا جاي پاي از جمله کسانی که

» پودموس«، پابلو ایگلسیاس است؛ رهبر حزب گذارد

حزبی که ماه ژانویه حول برنامه اي متشکل از . اسپانیا

چپ ضد «، از سوي و مبهم مطالبات رفرمیستی گنگ

یک گروه بندي  بخشی از به عنوانو  ،»ایه داريسرم

شکل  ،نما در سطح جهانیجدید از جریان هاي چپ

  .گرفت

» دبیرخانۀ متحد«وابسته به » چپ ضد سرمایه داري«

از انترناسیونال چهارم انشعاب کرد  1953است که سال 

و مبارزه براي ایجاد احزاب انقالبی مستقل را به نفع 

 مانندیال دمکرات و استالنیست، حمایت از احزاب سوس

. به رهبري حزب کمونیست، کنار گذاشت» چپ متحد«

در سال » چپ ضد سرمایه داري«در همان حال که 

گسست » چپ متحد«به لحاظ تشکیالتی از  2008

بی اعتبار سوسیالیست  کرد تا از نظر سیاسی از حزبِ

فاصله بگیرد، اما ماهیت اهداف سیاسی آن تفاوتی نمی 

  .دکن

 1.25در انتخابات ماه مه پارلمان اروپا، پودموس 

چپ ضد «و پنج کرسی با رهبر ) درصد 8(میلیون رأي 

، ترسا رودریگز به دست آورد؛ به این »سرمایه داري

از این » عضو پارلمان اروپا«رودرگیز به دومین  تیبتر

  .حزب مبدل شد

ر بین حال میزان حمایت از دو حزب اصلی مسلط عدر 

. سال اخیر، سقوط کرد 40ت اروپا در طول سیاس

میلیون رأي و هشت کرسی را از  2.6، »حزب مردم«

میلیون  2.5دست داد، درحالی که حزب سوسیالیست، 

براي نخستین بار، مجموع رأي . رأي را از دست داد

درصد سقوط کرد، در  50تر از این دو حزب، به کم

 80اروپا  2009قم در انتخابات سال رحالی که همین 

این کاهش رأي، بیانگر ضدیت با سیاست . درصد بود

هاي ریاضتی است که هر دو حزب در سطح ملی، 

عمال کرده اندمنطقه اي و محلی ا.  



 

ایگلسیاس بالفاصله پس از انتخاب خود، در هتل پنج  ١٣

ید و در مراسم صبحانه اي که رماد» ریتس«ستارة 

ت مالی با حمای» اقتصاد نوین اسپانیا«فروم بحث 

د و رِ BTشرکت هاي اصلی این کشور نظیر آسیسا، 

شرکت کرد و خود را پیش  ند،الکتریکا سازمان داده بود

  .پاي طبقۀ حاکم اسپانیا به خاك انداخت

یکی از روزنامه ها توصیف می کرد که چگونه 

و مدیران ارشد  صدها سرمایه دار«ایگلسیاس در برابر 

من به ریتس نیامدم که پالتو «روشن کرد که » کراواتی

. »پوست خانم ها و ساعت مچی آقایان را سرقت کنم

برنامۀ رستگاري «ایگلسیاس گفت که او براي معرفی 

  .آن جا است» کشور

نتیجۀ  ،بنا به توضیح ایگلسیاس، بحران اقتصادي

حرص و طمع بانک ها، با کمک آژانس هاي «

او . است» و صندوق بین المللی پول بارسنجیاعت

بانک مرکزي اروپا، به عنوان نهاد «شکایت داشت که 

ناظر بر پول که بنیان اقتدار است، تحت کنترل 

  .»دمکراتیک نیست

پودموس به این . این جنبۀ کلیدي برنامۀ پودموس است

توهم دامن می زند که بلوك سرمایۀ کالن اتحادیۀ 

و بیکاري گسترده را در سرتاسر اروپا  اروپا، که خود فقر

و » بنیان گذاري مجدد«اعمال کرده، می تواند با 

  .بانک مرکزي اروپا اصالح شود» دمکراتیزه کردن«

یف صتو» میهن پرست«ایگلسیاس سپس خودش را 

عالقه ندارم که مقرهاي ایاالت متحده را «کرد و افزود 

اهم در تنها چیزي که می خو. در خاك اسپانیا ببینم

از نظر او میهن . »کشورم ببینم، اسپانیایی ها هستند

، بلکه »هیچ ارتباطی به چپ یا راست ندارد«پرستی 

» دوست داشتن مردم شما و دفاع از کشورتان«مسألۀ 

  .است

ایگلسیاس به تعریف و تمجید از نیروهاي مسلح می 

 به ثبت رساندهپردازد که تاریخ خونین آن کودتایی را 

اخلی خونین اسپانیا و استقرار رژیم فاشیستی که جنگ د

ارتش اسپانیا . را آغاز کرد 1930به دنبال آن در دهۀ 

چنین در تمامی ماجراجویی هاي نظامی امپریالیسم هم

  .سال گذشته شرکت داشته است 25امریکا در طول 

یک ضدیت  ،در پشت این امریکاستیزي ایگلسیاس

در عوض . قرار نداردسوسیالیستی با امپریالیسم امریکا 

 افولتحت شرایطی که قدرت ایاالت متحده رو به 

است و صداهایی در درون بخش هایی از نخبگان اروپا 

از  ترشنیده می شود که خواهان استقالل بیش

واشنگتن هستند، ایگلسیاس درحال تقویت امپریالیسم 

  .اروپا و به ویژه اسپانیا است

سکوت کرد،  نکرایپودموس در سرتاسر دورة بحران او

یعنی درست زمانی که قدرت هاي اتحادیۀ اروپا در 

-همکاري با واشنگتن، یک کودتاي فاشیستی را در کی

یف به عنوان بخشی از تحرکات خود علیه روسیه 

  .کردمی مهندسی 

عوام فریبی ناسیونالیستی ایگلسیاس، هیچ ارتباطی با 

کنندة  نیاسپانیا، تأم. حمایت از حقوق کارگران ندارد



 

، که »اروپاي شمالی« رايکار ارزان است، آن هم نه ب ١٤

تالش براي تصویر . سرمایه داران اسپانیا و اروپا رايب

بین  کشمکشیکردن این وضعیت اروپا به عنوانی 

شمال و جنوب، یک نفاق آگاهانه است که به سرمایۀ 

در  در آلمان، که ایگلسیاس. کالن یاري می رساند

زیر یزي می زند، طبقۀ کارگر به آن گر بحث هایش

دي است، به طوري که اپیامدهاي ریاضت اقتص ضرب

 4.8میلیون نفر در مشاغل پاره وقت مشغول اند و  7.1

مشاغل حاشیه «در به اصطالح  دیگر نیزمیلیون نفر 

  .به کار هستندمشغول » اي

با نصیحت  »ریتس«رهبر پودموس سخنرانی خود را در 

احترام به قانون و پرداخت «دوستانه به حضار براي 

  .به پایان برد» مالیات ها

به دنبال انتخابات اروپا، حزب مردم و رسانه هاي  

پودموس به  کردن گرا، کارزاري براي بی اعتبارراست

راه انداختند و آن را متهم به حمایت از جنبش جدایی 

و دریافت منابع مالی از  ETAطلب باسک موسوم به 

  .ونزوئال نمودند» چپ گراي«حکومت 

در » حزب مردم« هبربا این حال خوزه آنتونیو موناگو، ر

منطقۀ خودمختار اکسترمادورا، از حزب خودش فاصله 

است » سزاوار احترام«اعالم کرد که پودموس و  گرفت

یک . من آماده ام با هر کسی صحبت کنم«و افزود 

  .»فرد دگماتیگ نیستم

نما ایفا می ي چپموناگو به خوبی از نقشی که نیروها

او قادر بوده است که به یمن اتحاد . کنند، آگاهی دارد

، منطقۀ اکسترمادورا را اداره »چپ متحد«در عمل با 

میلیون یورو از بخش بهداشت و  250کاهش . کند

میلیون یورو از خدمات اجتماعی و  25درمان عمومی، 

در آموزش و پرورش عمومی » شدیدترین کاهش ها«

او  دستاوردهاي این اتحاداین منطقه، از جمله  در تاریخ

  . بوده است

هدف پودموس، پر کردن خأل به جاي مانده از سقوط 

احزاب حکومتی به منظور جلوگیري از تبدیل 

اپوزیسیون اجتماعی رو به رشد به یک جنبش سیاسی 

گروه هاي . آگاهانه و تهدیدکنندة سرمایه داري است

ه سوي پودموس و برنامۀ نمایی که دسته دسته بچپ

راست آن رفته اند، مسئول اصلی خیانتی هستند که در 

  .دستور کار قرار دارد

، یکی از اجزاي مهم »چپ ضد سرمایه داري«

پودموس است و سخنرانی هاي عمومی رودریگز وجه 

» میلیتانت«جریان . تمایزي با سخنان ایگلسیاس ندارد

)El Militante(گرایش « ، بخش اسپانیایی سابق

» جبهۀ چپ«، خواهان یک »بین المللی مارکسیستی

و پودموس براي انتخابات » چپ متحد«متشکل از 

» جریان سرخ«گروه هاي . عمومی بعدي است

)Corriente Roja ( طبقه دربرابر طبقه«و «

)Clase contra Clase( که هر دو از گرایش ،

  .هستند، سکوت کرده اند *»مورِنو«هاي پیرو 

این ها ریاکارانه تر، بحث هاي مانل باریر  از همۀ

به عنوان ) En Lucha(» در نبرد«فیگرورا از گروه 

بریتانیا » حزب کارگران سوسیالیست«حزب خواهر 



 

است، که عضو محفلی از پودموس یا مجمع محلی نیز  ١٥

او هشدار می دهد که احتمال دارد ایگلسیاس به . هست

وال در برزیل مبدل یک سیاستمدار بورژواي دیگر نظیر ل

شود، اما زمانی می توان از این فرایند جلوگیري کرد 

اعتقاد داشته باشیم فقط ما هستیم که از پایین می «که 

  .»توانیم تغییر ایجاد کنیم

مورنو، از رهبران آرژانتینی جنبش تروتسکیستی بود * 

از جناح کمیتۀ بین  1963-1953که طی انشعاب 

» ارگران سوسیالیستحزب ک«المللی به رهبري 

، یعنی زمانی که صف 1970در دهۀ . دفاع کرد) امریکا(

بندي هایی حول چریکیسم در درون انترناسیونال ایجاد 

در سال . شده بود، او در تقابل با این دیدگاه قرار گرفت

، در ایجاد حزب کارگران سوسیالیست آرژانتین 1973

» جناح بلشویک«این حزب به ایجاد . نقش داشت

دبیرخانۀ «به دلیل حمایت  1979کمک کرد که اواخر 

از استراتژي و تاکتیک هاي ساندینیست ها در » متحد

  م -نیکاراگوئه، از انترناسیونال بیرون آمد
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در  »پودموس«در یونان، افشاي  »سیریزا«تسلیم 

  اسپانیا

  الکس النتیه و آلخاندرو لوپز

 آرام نوبخت: برگردان

  

-نمایی که شعارهاي توخالیاز بین تمامی احزاب چپ

در یونان در برابر  »سیریزا«شان با تسلیم اخیر حکومت 

هیچ یک بیش از  بانک ها دود شد و به هوا رفت،

  .در اسپانیا این چنین افشا نشده است »پودموس«

سال گذشته از سوي جریان خرده  »وسمپود«

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

مپلوتنس ودانشگاه ک«آکادمیسین هاي استالینیست 

ساله و کارشناس  36، به رهبري استاد »مادرید

این . بندي شدسرهم، »پابلو ایگلسیاس«تلویزیون، 

را الگوي خود قرار داد و به  »سیریزا«گروه علناً 

ست ر، د»پودموس«. جستجوي اتحادهایی با آن برآمد

اعتباري برداري از بیدر یونان، با بهره »سیریزا«مانند 

احزاب سوسیال دمکرات و محافظه کار حامی برنامه 

 25 از سنجی هاي عمومیهاي ریاضتی، اکنون در نظر
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که پس از انتخابات  داردو امید  برخوردار استرصد آرا د ١٦

  .ماه نوامبر حکومت تشکیل دهد

نشان می دهد که حکومت پودموس  »سیریزا«کارنامۀ 

گزار خدمت: در اسپانیا به چه شکل خواهد بود

گرا در حمله به امپریالیسم و همکار نیروهاي راست

  .طبقۀ کارگر

 کف زدن براي مشغولپیش از این  »پودموس«رهبري 

 20روز. به کارگران یونان بوده است »سیریزا«حمالت 

توافقی را با اتحادیۀ اروپا به امضا  »سیریزا«فوریه، 

پایان دادن  رتمامی تعهدات خود مبنی ب روي رساند و

 پابه ریاضت و الغاي تفاهمنامۀ ریاضتی اتحادیۀ اروپا 

 طرح »سیریزا«، مچهار روز پس از این تسلی. گذاشت

سازي، هایی را براي کاهش جدید بودجه، خصوصی

کاهش هزینه هاي درمانی و افزایش سن بازنشستگی 

  .اعالم کرد

بار تسلیم حقارت انگیزياعجاببه شکل  »ایگلسیاس«

در برابر اتحادیۀ اروپا را به عنوان گواهی بر  »سیریزا«

او به . دقرار داتحسین مورد روحیۀ مبارزاتی آن 

چیزي هست که می « :گفت» ینکوتلس«خبرگزاري 

 اروپا باألخره حکومتی در جنوب. توانیم جشن بگریم

روي کار آمد که مذاکره می کند، زانو نمی زند و 

خوشبختانه آن ها به توافق رسیده ...  اطاعت نمی کند

اند، یک توافق منطقی، که به آن ها اجازه خواهد داد 

  .»و آرامش حکومت کنند حدر صل

از حمالت به طبقۀ کارگر یونان،  »سیاسایگل«حمایت 

در کل  »سیریزا«از  »پودموس«نتیجۀ منطقی حمایت 

  .ژانویۀ یونان است 25دورة منتهی به انتخابات 

و نخست وزیر  »سیریزا«، رهبر »الکسیس سیپراس«

کنونی یونان، چندین ماه از نزدیک و علناً با 

ماه ژوئیۀ گذشته . همکاري داشته است »ایگلسیاس«

این دو با یک دیگر در آتن مالقات کردند تا فعالیت 

هاي احزاب خود را با هدف تشکیل حکومت هاي 

بار دیگر . در هر دو کشور رسماً هماهنگ کنند» چپ«

اتحاد براي تغییر «داشتند تا  یدر ماه اکتبر مالقات

در این مراسم  »ایگلسیاس«. را آغاز کنند» سیاسی

خطاب » موس در یونانمتحد طبیعی پود«را  »سیریزا«

زده گفت که هم با عجله و هیجان »سیپراس«کرد، و 

پودموس می تواند خود را به سیریزاي دیگري براي «

  .»اروپا تبدیل کند، یعنی سیریزاي اسپانیا

گذاري در ماه نوامبر کنگرة بنیان »پودموس«زمانی که 

خود را برگزار و رهبري سازمان را انتخاب کرد، نه فقط 

که در مراسم شرکت کرده بود، که  »سیپراس«وي از س

همین طور از سوي صداي سرمایۀ مالی اروپا یعنی 

لندن مورد تعریف و تمجید قرار  »فایننشال تایمز«

در  »ولفگانگ مونشاو«نویس این نشریه، ستون. گرفت

بر » چپ رادیکال دربارة بدهی اروپا محق است«مقالۀ 

: و نوشت صحه گذاشت »پودموس«سیاست مالی 

محافل حاکم نگرانند که این برنامه، کشور را به «

این گفته که در اما . ونزوئال تبدیل کند نسخۀ اروپاییِ

اگر بدهی قابل تحمل نیست، پس باید تجدید ساختار 

  .»هیچ شک و شبهه اي وجود نداردشود، 



 

، از جمله »پودموس«در ماه ژانویه چهره هاي کلیدي  ١٧

که  »چپ ضد سرمایه داري« از حزب »ترسا رودریگز«

در پارلمان اروپا  »پودموس«هم از کرسی نمایندگی 

اندید حزب براي انتخابات کبرخوردار است و هم 

یکشنبه در منطقۀ جنوبی اندلس محسوب می شود، 

می  »سیریزا«مانیفستی را را به امضا رساند که از 

 که نباید گذاشتاو اعالم کرد . خواست به آن رأي دهد

ما «و » اسی از سوي بازارها شکست داده شوددمکر«

معتقدیم که مردم یونان از صندوق رأي براي بیرون 

  .»ده خواهند کرداانداختن دزدان استف

 »ایگلسیاس«قانۀ دوطرفه، با شرکت شاین فستیوال عا

به اوج رسید، در  »سیریزا«ژانویۀ  22در انتخابات 

برابر در  »سیپراس«همین جا بود که او دست در دست 

سیریزا، پودموس، «شعار داد  »سیریزا«هواداران 

 نسیمِ«گفت  »ایگلسیاس«. »پیروزي از آن ماست

تغییر در یونان، . تغییرات دمکراتیک وزیدن گرفته است

. سیریزا نامیده می شود؛ در اسپانیا، پودموس نام دارد

  .»امید در راه است

پیروزي تر از یک ماه بعد  از این شعارهاي تبلیغاتی کم

مقامات . نیست و نابود شد »سیریزا«انتخاباتی 

، بدون توجه به اعتراضات گستردة طبقۀ »سیریزا«

دور و بر سرمایه  هکارگر اروپا به ریاضت، چندین هفت

پا و بازارهاي بورس پرسه زدند و نهایتاً وار عمدة هاي

اتحادیۀ (» تروئیکا«در برابر اتحادیۀ اروپا، بانک ها و 

) نک مرکزي اروپا و صندوق بین المللی پولاروپا، با

  .تسیلم شدند

نه فقط کاهش هزینه هاي عمومی از  »پودموس«

، که همین طور ائتالف آن با حزب »سیریزا«سوي 

تشویق کرده  را »یونانی هاي مستقل«اطی رراست اف

حزب یک ) Anel(» یونانی هاي مستقل«. ستا

- استعب از حزب رشستیز منیهودي ناسیونالیست و

ایگلسیاس گفت . است) ND(» نوین یدمکراس«گراي 

ما براي توافقاتی که سیریزا به آن رسیده است بسیار «

تردید ندارم که آن ها «و اضافه کرد » احترام قائلیم

ها،  ب، یعنی برنامه و نه برچسامر يخود را بر حیاتی تر

  .»متکی خواهند کرد

برنامۀ  :تر از برچسب ها استبرنامه، به مراتب مهم

که رسانه » چپ«قطعاً بر برچسب  »سیریزا« راستگراي

در  »پودموس«نمایی نظیر هاي بورژوایی و احزاب چپ

به کار  »اسرسیپ«تبلیغات کاذب خود براي حکومت 

  .است برده اند، غلبه کرده

به خوبی از این واقعیت آگاه است که در  »پودموس«

می  »اسیریز«همان حال که به تعریف و تمجید از 

مشغول تسلیم شدن در برابر  »سیپراس«پردازد، 

ضمن آن که با دقت  »پودموس«. اتحادیۀ اروپا است

زا یتمام از گقتن این واقعیت امتناع کرده است که سیر

وعده هاي انتخاباتی خود را زیر پا گذاشته، ادعا کرد که 

نسبت به سیریزا خط نیرومندي را در برابر اتحادیۀ اروپا 

حتی پیش از آن که این را  -واهد کرددنبال خ

رسیده به توافق ماه فوریه با اتحادیۀ اروپا  »سیریزا«

  .باشد، اذعان داشت



 

گفت  »ایگلسیاس«، »سیپراس« مدتی پس از انتخابِ ١٨

هارمین قدرت اقتصادي در اروپا است و چ«که اسپانیا 

آن را تهدید نمی ) بانک مرکزي آلمان(بوندس بانک 

رد که اسپانیا در وضعیتی بهتر از یونان ادعا ک وا. »کند

هیچ کسی تکالیف ما را برایمان «قرار دارد، چرا که 

او با اغراق و خودستایی گفت که . »انجام نخواهد داد

 و مشغول مالقات با سرمایه گذاران »پودموس«

 که است افراديو  - از جمله ایاالت متحده -سفیران

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

اعظم  ه با صدرل، از جم»هر کسی«او با خوشحالی با 

  .، مالقات خواهد داشت»آنگال مرکل«آلمان 

دانشجوي سابق  -»اینیگو ارخون«به همین ترتیب 

که اکنون دبیر سیاسی  »کومپلوتنس«گاه شدکترا در دان

: گفت »ال پاییس« روزنامۀ به -است »پودموس«

ما چهارمین قدرت اقتصادي . اسپانیا، یونان نیست«

اتحادیۀ اروپا هستیم، و ظرفیت ما براي مذاکره باالتر 

شرایط ساختاري، اجتماعی و اقتصادي ما هم . است

  .»متفاوت هستند

نه به این  »سیریزا«. این یک شیادي سیاسی است

تر از اسپانیا یا آلمان است، بلکه خاطر که یونان کوچک

خود از نظام سرمایه چون و چراي به دلیل دفاع بی

این حزب، یک حزب . در برابر ریاضت تسلیم شد ي،دار

بورژوایی است که ضمن اتکا بر الیه هاي ممتازتر 

طبقۀ متوسط، به طور ارگانیک با انقالب اجتماعی و 

به این حزب از همان ابتدا . طبقۀ کارگر تخاصم دارد

ان یعنی بانکدار ،چارچوب اتحادیۀ اروپا و یورو حمایت از

  .است برخاستهاروپا، 

در مادرید به قدرت  »پودموس«اگر هم قرار باشد 

برسد، رویکرد آن نسبت به کارگران تفاوتی نخواهد 

رشد اقتصاد اسپانیا، تقریباً  يدرصد 7با کاهش . داشت

یک چهارم کارگران اسپانیا و بیش از نیمی از جوانان 

وقتی . طبقۀ کارگر اسپانیا فاقد کار هستند

کاخ «، به عنوان نخست وزیر آتی، از »لسیاسایگ«

و از میان صفوف پلیس هاي ضد شورش به  »وامونکلُ

زده خواهد وحشتمردم نگاه کند، همان قدر از کارگران 

مانوئل « ،که سیپراس یا نخست وزیر کنونی اسپانیا شد

  .، وحشت دارند»راخوي

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

- تب بیارمبه  »ایگلسیاس«ت این است که شعار تفاو

ماه گذشته  »سایگلسیا«وقتی . تر استتر و راستروح

دنباله روي از  این دیدار هم -کرد دیداراز وال استریت 

بازدیدهاي خود  و پس از دید »سیپراس«که  بود سنتی

گشتن دي سی با تماس نواش »مؤسسۀ بروکینگ«در 

در شبکۀ  -عت گذاشتبد سازمان سیاهاي مرتبط با 

ح و ثناي دظاهر شد تا در م CNBCخبرگزاري مالی 

سرمایه داري صحبت کند؛ ایگلسیاس به برنامۀ 

Squawk Box  به گمان ما، «از همین شبکه گفت

اقتصاد بازار یک واقعیت است، اما محدودیت هاي خود 

  .»را دارد

همه جانبۀ  فروپاشیدر واقع آن چه رخ نشان می دهد، 

فاجعۀ اجتماعی اروپا، عالمت . داري است سرمایه

اضمحالل و فروپاشی آن توازن سیاسی است که از دل 

بیرون آمد؛  1970و  1960مبارزات توده اي دهه هاي 

مبارزاتی که به سرنگونی کودتاي نظامی کلنل ها در 



 

و دیکتاتوري فرانکو در اسپانیا در  1974یونان در سال  ١٩

حاکمیت  العمرلطویاحزاب . منجر شد 1975سال 

بورژوایی که در میانۀ همین بحران ها شکل گرفتند، 

در یونان و  »كپاسو«مانند حزب سوسیال دمکرات 

، پس از آن که )PSOE( »حزب سوسیالیست اسپانیا«

و  اتحادیۀ اروپا به عنوان ابزارهاي ریاضت اقتصادي

اعتبار شدند، درحال سقوط اجتماعی بی گردعقب

  .هستند

 ، هدایت خشم عمومی به»پودموس«و  »زاسیری«نقش 

بن بست انتخاب حکومت هاي جدیدي بورژوایی  سوي

حزب «که  ،»پودموس«فراخوان هاي پوپولیستی . است

حزب «گراي و جریان راست »اسپانیا یستسوسیال

مورد انتقاد قرار می » کاست«را به عنوان ) PP( »مردم

ت که در دهد، بازتاب وارونۀ خشم اجتماعی انفجاري اس

. درون طبقۀ کارگر علیه نظم بورژوایی شکل می گیرد

فریبانه هستند، با این حال واماین فراخوان ها تماماً ع

 ،»پودموس«رؤیاي اقشار مرفه طبقۀ متوسط در درون 

  .است» کاست«پیوستن به همین 

انداز به لحاظ تاریخی ریشه در مردود دانستن چشم نای

استالینیست و  هاينیروانقالب سوسیالیستی از سوي 

در دورة فرانکو، . دارد »پودموس« ي دروننماچپ

به جستجوي ) PCE( »حزب کمونیست اسپانیا«

» مترقی«میان طبقۀ کارگر و بخش » شتی ملیآ«

سرمایه داري اسپانیا برآمد، با این هدف که یک نظام 

- در دورة گذار پسا. پارلمانی بورژوایی را مستقر سازد

در ازاي امتیازات  »کمونیست اسپانیاحزب «فرانکو، 

مقررات و  )1978(» واپیمان مونکلُ«در  همطروح

اپوزیسیون طبقۀ کارگر را منحل   ،)1980( کارگري

  .کرد

و اقمار  »حزب کمونیست اسپانیا«به مدت چند دهه، 

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

. مت کرده اندبودند، به عنوان ابزار نظم بورژوایی خد

» چپ ضد سرمایه داري«روي » ایگلسیاس« بنابراین

)IA (که به کذب خود  ینماي مشابهو گروه هاي چپ

نامند و حضور ناچیزي هم  می» ضد سرمایه داري«را 

یک ظاهر  »پودموس«در پارلمان دارند، اتکا کرد تا به 

 »سیریزا«تجربۀ با این وجود . کذب و معترض بدهد

  .ها را ترکانده است این پوستۀ آن

فوران دوبارة جنگ و  ،از آن جا که بحران سرمایه داري

قرن بیستم بود در  مبارزات انقالبی را که مشخصۀ

نما به دستور روز قرار داده است، این نیروهاي چپ

همان طور . عنوان پاسداران نظم موجود پیش می روند

روشن کرد، نتیجه اي که آن ها از  »ایگلسیاس«که 

و  1991وپاشی استالینیستی اتحاد شوروي در سال فر

شت سرمایه داري به اروپاي شرقی می گیرند، این گباز

آن ها . است که سرمایه داري تنها گزینۀ ممکن است

به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک تعلیم یافته اند که به 

شدة سرمایۀ مالی خدمت عیمطعنوان بازوهاي اجرایی ت

  .کنند

مستقیماً وارد  بیش از پیشحال که پودموس در همان 

خدمت به دولت بورژوایی می شود، ادبیاتی را به کار 

تداعی راست افراطی  هاي می گیرد که سنتاً با سیاست

  .تمجید از کلیسا، سلطنت و ارتش: می شود، یعنی



 

به کرّات تأکید کرده که او مایل است به  »ایگلسیاس« ٢٠

هاي مشخصاً هر نوع اتحاد سیاسی، از جمله با نیرو

 »سیریزا«گرا دست بزند، درست همان کاري که راست

طی ایگلسیاس . انجام داد »یونانی هاي مستقل«با 

حزب «با  هاو معامل داشتبیانیه اي که اعالم می 

را مدنظر خواهد  »حزب مردم«و  »سوسیالیست اسپانیا

در مورد موضوعات . ما فرقه گرا نیستیم«: داشت، گفت

هیچ مشکلی با هیچ کسی نخواهیم برنامه اي ما 

  .»داشت

شاخه هایی هم در درون ارتش ایجاد کرده  »پودموس«

. و از مطالبات آن ها پشتیبانی نموده است

نظامی  واحد انجمن«نشستی را با  »ایگلسیاس«

ترتیب داد که هدف از آن عبارت است از  »اسپانیا

ایجاد یک برنامۀ سیاسی که حقوق الینفک ارتش به «

ن از ران شهروندان را دربر می گیرد و بینشی مدعنو

به ... نیروهاي مسلح را به شهروندان ارائه می نماید

همین دلیل، شوراي هماهنگی پودموس همکاري 

ند با نمایندگان انجمن هاي نیروهاي مسلح را منیرو

  »...حفظ خواهد کرد

اعالم کرده است که با پاپ فرانسیس  »ایگلسیاس«

پادشاه فلیپ  او که ؛»د موافق استردر بسیاري موا«

مردم » همدلی عظیم«ششم را بابت برخورداري از 

امید دارد که هم اسپانیا مورد تمجید قرار داده است، 

  .پاپ و هم پادشاه را مالقات کند

پرستانۀ مبتذلی، تحسین مطبوعات چنین عبارات میهن

. به ارمغان داشته است »پودموس«گرا را براي راست

گفت که  »ال کونفیدنسیال«گرا و آنالین ۀ راستروزنام

حزب «و  »حزب مردم« که چیزي را »پودموس«

: نتوانستند، به انجام می رساند »سوسیالیست اسپانیا

چپ  طیف پرستی را به مردمایگلسیاس میهن«

اکنون چپ می تواند با رجوع به . بازگردانده است

احساسات جمعی واقعی، یک راه حل ارائه کند؛ 

پس از دهه ها باقی ماندن در کمد  احساساتی که

این خیلی . لباس، به طور معجزه آسایی زنده مانده است

احساس کردم . مهم و خیلی تاریخی به نظر می رسد

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

در خارج  ال اتحادهایینببه د »پودموس«تا جایی که 

الل فراخوان به می گردد، این جستجو نه از خ

رگر، که با فراخوان به اهمبستگی بین المللی طبقۀ ک

  .دیپلمات ها و سیاستمداران ارتجاعی صورت می گیرد

پس از سفر خود به وال استریت با سفیر  »ایگلسیاس«

ایاالت متحده در مادرید دیدار کرد و اعالم نمود که او 

له اي أروابط میان اسپانیا و ایاالت متحده را مس

چنین از اوباما به خاطر او هم. می بیند» استراتژیک«

به » فرصت«اعطاي  در او» منطق و شفافیت«

او توضیح داد که قصدش . حکومت سیریزا تمجید کرد

از بازگشت به ایاالت متحده همراه با سفیر امریکا، 

کمک به او براي تدارك نشست هایی با نمایندگان 

  .کنگرة ایاالت متحده است

مشغول گسترش پیوندهایی  »پودموس«ال در عین ح

ژان «به رهبري  فرانسه» جبهۀ چپ«با جناح هایی از 

وزیر سابق سوسیال یعنی است،  »نشونلُم كلو



 

دمکرات که سال گذشته با انتشار کتابی مرگ سیاست  ٢١

  .گرایانه را اعالم کردچپ

س رفت طبقۀ کارگر و جوانان نه در پراه پیش

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

تشدید ستم طبقاتی و نابرابري . رحمانه علیه آنان است

اجتماعی که در سرتاسر اروپا پدیدار شده، تنها نیروهایی 

را که خود واکنش تدافعی نظم  »پودموس«نظیر 

طبقۀ . مرگ هستند جلو نمی اندازد رو بهاجتماعی 

ظاهر کارگر باید به عنوان یک نیروي سیاسی مستقل 

  .شود و چنین هم خواهد کرد

وظیفۀ مرکزي کنونی، عبارت است از ساخت حزبی که 

به مبارزة طبقۀ کارگر، یک رهبري سیاسی و چشم انداز 

سوسیالیستی سرنگونی سرمایه داري اعطا می کند و نه 

براي حاکمیت  »پودموس«که  یبزك کردن کارگزاران

می تواند چنین حزبی تنها . بورژوازي پیشنهاد می دهد

بر مبناي میراث مبارزة تروتسکی علیه استالینیسم و 

. ورتونیسم خرده بورژوایی بنا شودپتمامی اشکال ا

اکنون نوبت ساخت بخش هاي کمیتۀ بین المللی 

انترناسیونال چهارم در اسپانیا، یونان و سرتاسر اروپا 

  .رسیده است

  2015مارس  20

https://www.wsws.org/en/articles/2015/03/20

/pode-m20.html 

 

 

  بهبود اقتصادي، براي چه کسی؟ :اسپانیا

  اسپانیا» مبارزة طبقاتی«سرمقالۀ نشریۀ 

  آرام نوبخت: برگردان

تردیدي نیست که پس از تعطیلی گستردة حرفه ها و 

سال هاي نخست بحران، نابودي مشاغل در طول 

؛ این همراه ثبات را تجربه می کنداقتصاد اسپانیا موقتاً 

که در هر  ،بوده است با تعادل شکنندة اقتصاد جهانی

گوشه از دنیا تنها آهستگی یا توقف رشد اقتصادي را به 

  .می گذاردنمایش 

. مساعد می وزد در جهت البته براي ثروتمندان، باد

 33،200 ،ار بورس مادریدشرکت هاي بزرگ در باز

 2013تر از سال درصد بیش 64میلیون یورو، یعنی 

ترین مورد از بزرگ 35در بین آن ها . درآمد داشتند

را  IBEX35که مجموعاً به اصطالح  - شرکت ها

درصد  40.8یورو، یعنی  29،500 -شکل می دهند

، درآمد داشتند و انتظار می 2013تر نسبت به سال بیش

درصد دیگر به چنگ  20.5نیز  2015سال  رود که در

  .آورند

سانتاندر، ( اسپانیا مالی هاي ترین گروهشش تا از بزرگ

BBVAانکیترببانک، پوپوالر و ، سابادي، کاشی (

 40ن یورو درآمد داشتند که رشدي لیومی 10،032

  .درصدي را نشان می داد

با این حال پاداش هاي مدیران شرکت هاي بزرگ 

هیئت اجرایی و اعضاي رده باالي . کاهش نداشت

را شکل می  IBEX35مدیریت شرکت هایی که 

https://www.wsws.org/en/articles/2015/03/20/pode-m20.html
https://www.wsws.org/en/articles/2015/03/20/pode-m20.html


 

عایدي  2014میلیون یورو در سال  675.9دهند،  ٢٢

  .2013درصد افزایش نسبت به سال  19داشتند، یعنی 

  دستمزداشتغال و  عدم ثبات در

براي خانواده هاي کارگري وضعیت به زحمت تغییري 

ز ایجاد اشتغال وجود قطعاً درجه اي ا. داشته است

 8ثبات است، به طوري که تنها داشته، اما اشتغال بی

حتی در این . شغل دائمی برخوردارند افراد از درصد از

حالت هم از هر سه شغل دائمی، یک مورد پاره وقت 

است که به ندرت به چند ساعت در روز، هفته یا ماه 

  .می رسد

تی شده حتی قراردادهاي موقت هم بیش از پیش موق

به . درصد از قراردادهاي جدید موقتی هستند 90. است

 80طوري که مدت زمان متوسط قراردادهاي موقت از 

  .روز رسیده است 50به اکنون  ،2007روز در سال 

ثباتی در حقوق و ثباتی اشتغال، بیو همراه با بی

مؤسسۀ ملی «گزارش اخیر . دستمزدها نیز باقی است

، نشان داد که 2013در سال  دربارة حقوق ها» آمار

را  سطح حقوققراردادهاي جدید منعقده در این سال، 

 25ط تنظیم کرده بودند، و سدرصد پایین تر از متو 39

درصد از کارگران پیمانی، عموماً با قراردادهاي پاره 

یورو، یعنی تنها کمی باالتر از نصف حداقل  352وقت، 

  .دستمزد، درآمد داشتند

، که به کارفرمایان بزرگ FEDEAد به عالوه بنیا

مرتبط است، تصدیق می کند که کاهش حقوق بین 

درصد و براي  13، براي زنان 2013و  2008سال هاي 

، »ال پاییس«روزنامۀ (درصد بوده است  17مردان 

نیز تغییر  2014این وضعیت در سال ). 5/2/2015

نکرده است، طی این سال افزایش حقوق براي اکثریت 

یا اصوالً وجود  هبود مقدار کارگران، یا حداقلعظیم 

  .ه استنداشت

بنابراین جاي تعجب نیست که نابرابري اجتماعی 

طبق پژوهشی که مؤسسۀ . گردیده است ترعمیق

» ال پاییس«انجام داد و در روزنامۀ » یت سوئیسدکر«

درصد  68.8درصد جهان،  20 منتشر شد، ثروتمندترینِ

درصدي  80ر دارند؛ در این بین از کل ثروت را در اختیا

چگونه «( »دندرصد را در اختیار دار 31.2 ،باقی مانده

  ).1/3/2015، »شکاف را ببندیم

  ثباتبیپایۀ 

چیست؟ برخالف دیدگاه » بهبود«واقعی این  پایۀپس 

حکومت، تحلیلگران جدي تماماً دربارة سالمت و ثبات 

انیا هیچ در اسپبراي مثال، . محتاط هستند» بهبود«این 

 وسودهاي سرمایه هاي بزرگ نوع هماهنگی میان 

عایدي شرکت . ندارد وجودافزایش در سطح مصرف 

درصد در  0.35هاي بزرگ اسپانیا، شاهد رشد ناچیز 

با در نظر داشتن عدم . بوده است 2013مقایسه با سال 

ثبات در اشتغال و رکود دستمزدها، این جاي تعجب 

ر کنار کاهش عمیق هزینه ما در حال حاضر د. ندارد

میلیون فقیر  11.5میلیون بیکاري و  5هاي عمومی، 

  .داریم

از خارج  ، یااکثر سودهاي این شرکت هاي اصلی

ور سنگین شرکت ضبه دلیل ح(سرچشمه می گیرد 




