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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
   جيمز پتراس:يسندهنو

  آمادور نويدی: ازو افزوده  برگردان
 ٢٠١٧ جون ١٩

  

  !ئیدروغين و ناتو» چپ«برای فريب و خيانت »  خائن سالۀجايز«

  
  » خائن سالۀجايز«: فريب، خيانت و چپ

 
  :مقدمه

طور ه گراھا ب کند، چپ  حاکم  پشتيبانی میۀھا و منافع حاميان طبق گراھا صادقانه از سياست که راست  در حالی

 کارگر، حقوق بگيران، کسب و کار ۀکنند و طبق سياسی  خودشان خيانت می) برنامه(سيستماتيک به وعده ھای پالتفرم 

  .دھند  خود را فريب مییئکوچک و حاميان منطقه ) بيزنس(
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 و اتحاد امريکا(ھای امپرياليستی  تر ديکتاتوری قدرت  سياسی بيشۀُھا بر اقتصاد، سلط تر اليگارش  بيشکنترولبه علت 

رفت تاريخی رھبران چپ افزايش  ھای امپرياليستی، پس از جنگ» چپ«ھا، فقر، و حمايت  ، افزايش نابرابری)اروپا

  .يافته است

ھای ارتجاعی افراطی رقبای راست خود فراتر   از سياستاارد رھبران چپ به محض گرفتن قدرت، حتدر برخی از مو

  .رفته اند

  کنيم؛   میئیرا شناسا» قھرمانان خيانت«ھای خائن  ، برخی از چپءدر اين مقاله، ابتدا

  کرد؛ اش بررسی خواھيم ئی کارگر و حاميان روستاۀرا برای طبق دوم، نتايج سياست و عواقب آن

 دھيم؛  آلکسيس سيپراس، نخست وزير يونان را ارائه می-ترين چپ جھان امروز   خائنۀسوم، مورد مطالع

در بخش پايانی، برخی از توضيحات احتمالی را جھت معکوس کردن روند سياسی رھبران چپ مورد بحث قرار 

  . دھيم می

  

  ٢١خائن اوايل قرن » چپ ھای«

ھای چپ و رھبران سياسی وجود دارند که بر اساس وعده و  ريکی سابق، رژيمھای چ ھای زيادی از جنبش نمونه

ھای انتخاباتی خود   مردمی را کسب کردند، ولی از قول و قرارۀوعيدھای تحوالت ساختاری راديکال، حمايت گسترد

  .ھا و دشمنان امپرياليستی گام برداشتند نشينی نموده و درجھت منافع اليگارش عقب

ھای   به رژيم٩٠ و ٨٠ھای   که از چپ شروع کردند، تا سال٧٠ و ١٩۶٠ھای  ھای سال  راديکالنسلی کامل از

  .تبديل گشتند)  امريکاآژانس اطالعاتی (ھای افراطی و سيا  کاران راست حتی به ھم–گرا  و راست» رو يانهم«

 وزرای کابينه يا رئيس جمھور در ھای   يافتند، به مقامتغييرگرا  و راست رو  ھای مبارز سابق، که به ميانه چريک

  .اروگوئه، برزيل، پرو، اکوادور و شيلی تبديل شدند

رئيس جمھور کلمبيا »  مرگۀجوخ«کاری نمود و به اکين وياللوبوس، بعدھا با سيا ھمفرمانده چريکی السالوادور، خو

  .داد» مشاوره«

آميز، زيان و ضررھای بسيار  يل سياست خيانتبه دل. انگيزست ، طوالنی و مالل٢٠ھای چپ اواخر قرن  ليست خيانت

» چپ«ی نسبت به ئ و کشتار، بی اعتمادی عميق توده  زياد اجتماعی و اقتصادی، سرکوب سياسی، دستگيری، شکنجه

  . ھا  افزايش يافته است آن» ھای وعده«فکر، رھبران سياسی و روشن

  

  با چپ آغاز کردن و با راست پايان يافتن : ٢١قرن 

  .ی التين بودامريکاھای چپ و احزاب سياسی در اروپا و   شاھد احيای رژيم٢١ قرن  اولۀدھ

ھا ھوادار  جو و ميليون  ھزار جنگ٢٠، با رھبر بزرگ دھقانی مانوول ماروالندا، )فارک(نيروھای انقالبی مسلح کلمبيا 

  .ک نمايش وارونه استاما واقعيت امروز ي. روی کرد  پايتخت، بوگادا پيشۀ، تا حوم١٩٩٩در سال . داشت

 چپ را تصويب کرد و فرانسوا اوالند را به عنوان رئيس جمھور در سال ۀدر فرانسه، حزب سوسياليست يک برنام

 مشاغل گسترده را ۀ درصد افزايش دھد و برنام٧۵مندان تا  او وعده داد که ماليات را برای ثروت.   برگزيد٢٠١٢

اما امروز اعتبار او .  قانون کار مترقی را جھت دفاع از صنايع ملی توسعه دھدۀاو وعده داد تا اليح. تأمين مالی کند

  .نزديک به صفرست
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، پرو، اوروگوئه، ارجنتاينھا انتخاب شدند، از جمله برزيل،  ی التين، چپ ھا جھت رياست بر دولتامريکادر سرتاسر 

ھا  گرای آن ادور، بقيه  توسط شرکاء يا مخالفان راستای بوليوی و اکونبه استث. ليوی، ونزوئال، اکوادور و السالوادوروب

  .برکنار شده اند

ال و يونان، احزاب چپ راديکال جديد ظھور کردند، وعده و وعيد دادند که به برنامه ھای رياضت گدر اسپانيا، پرت

جا  در اين.اندازی کنند  و طبقاتی را راه   عميق تحوالت ساختاریۀ و مبارز  اروپا پايان دھندۀاقتصادی تحميلی اتحادي

  .کند ھای ديگر تکرار می تاريخ خودش را با سريالی از خيانت

  

  از انقالب تا تسليم): فارک(نيروھای مسلح انقالبی کلمبيا 

ًھا دھقان حامی را در مناطقی که قبال  جويان خود را خلع سالح کرد، ميليون ، رھبری فارک جنگ٢٠١٧ جونتا ماه 

امضای پيمان صلح فارک با رژيم سانتوس  نه به صلح واقعی و نه به يک . د به حال خود رھا کردھا بو  آنکنترولتحت 

ھای  ھا فعال به قتل رسيده اند و صدھا چپ و دھقان برای نجات جان خود از جوخه تاکنون ده. پيمان واقعی منجر شد

جويان  جنگ. ُات و پس از آن رخ داده استترور در سراسر روند مذاکر.  مرگ مرتبط با رژيم سانتوس متواری شده اند

که دھقانانی  رو شده اند، در حالیه  روبئیھای کانگورو ھای خودشان را تحويل دادند، اکنون با دادگاه چريک، که سالح

جويان با  جويان  فارک و ستيزه جنگ. که برای اصالحات ارضی اقدام کرده اند، از مزارع خودشان رانده شده اند

ھای نظامی  پايگاه. حال خود رھا شده انده ھای مرگ ب ھا بدون خانه، شغل و امنيت از جوخه ايشان در جنگلھ خانواده

» رھبران«تنھا  امنيت .  مانده استتغييرکل سيستم اجتماعی و اقتصادی بدون .  و مشاوران باقی مانده اندامريکا

 و باعث تعريف و تمجيد – که انکار شده –مان ُچريکی مستقر در کوبا تضمين شده است، دو کرسی راحت در پارل

 . قرار گرفته استامريکادولت 

»  خائن سالۀجايز«رھبران فارک و مذاکره کنندگان ارشد، ايوان مارکز و تيموليون خيمينيز، رقبای روشنی برای 

  .ھستند

  

  کار امپرياليستی که به سوراخ توالت سرازير شدھم: رئيس جمھور اوالند

 تحت ٢٠١٢رئيس جمھور منتخب فرانسه در سال . مھور فرانسوا اوالند زياد دور از خيانت فارک نيستخيانت رئيس ج

مندان ماليات ببندد، حقوق کارگران را گسترش داده و تعميق کند،   درصد به ثروت٧۵حزب سوسياليست، وعده داد تا 

مايه داری را بگيرد و به دخالت نظامی کاری را کاھش دھد، صنايع ورشکسته را احياء سازد، جلو فرار از سر بی

  .فرانسه در کشورھای جھان سوم پايان دھد

زنی مختصر با شعارھای کمپين مبارزاتی خود، به سراغ حمايت از کسب و  رئيس جمھور اوالند  پس از يک الس

  :گری نظامی عليه رأی دھندگان رفت و وحشی) بيزنس(کار

  .تر کرد تر و سريع ھا آسان  نمود، و اخراج کارگران را برای آنئیزدا کار تعديل، روابط کسب و کار را با نيروی ءابتدا

  . ميليارد يورو کاھش داد۴٠دوم، ماليات کسب و کار را تا 

. را تحميل و توسعه داد)  رحم قوانين سخت و بی(ئی تروريستی شرايط شديد اضطراری دراکونياۀسوم، پس از يک حادث

  .کارگران معترض عليه قانون ضدکارگری و نرخ بيکاری دو رقمی او بوداين شامل ممنوعيت اعتصاب 

  .فريقا راه اندازی يا ترويج کرداھای امپرياليستی را در خاورميانه و شمال و مرکز  چھارم، اوالند يک سری از جنگ
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 را به قتل رساند، باعث  توسط ناتو را آغاز نمود، رئيس جمھور قذافیافرانسوا اوالند بمباران ليبيحاکميت  تحت ۀفرانس

در روند، اين منجر . فريقا گشتا و کارگر جنوب صحرای ئیھا ليبيا خانمان ساختن ميليون  و بیانابودی کامل کشور ليبي

  . اروپا با ده ھا ھزار غرق شده گشتۀ مديترانه و اتحاديبحيرۀزده به  به سيل عظيم پناھندگان وحشت

و ) ابی ثبات شده توسط تخريب ليبي(د گسترش پرسنل نظامی فرانسه را در مالی  نواستعماری رئيس جمھور اوالنۀپروژ

  .فريقای مرکزی نظارت کرداجمھوری 

به جنگ  مضحک عربستان سعودی عليه يمن فقير مشوقی واضح » مشاورھای نظامی«اوالند با فروش سالح و ارسال 

  .کشی است از نسل

  عليه سوريه پيوست، اجازه داد تا برخی از بھترين جھادگرايان نوپای امريکا مزدوران ۀرئيس جمھور اوالند به حمل

  . ھا پناھنده به اروپا و مناطق ديگر شد ھای استعماری او منجر به فرار ميليون طلبی جاه. عام بپيوندند فرانسه به قتل

 سطح از تأئيد ھر رئيس  درصد، پائين ترين۴،  محبوبيت اوالند به ٢٠١٧ رياست جمھوری او در سال ۀبا پايان دور

دنبال ه تنھا گام عقالنی اوالند در کل دولت خود آن بود که متعھد شد ب!  جمھوری در تاريخ فرانسه کاھش يافته بود

  .انتخاب مجدد نباشد

  

  »خائن سال«: آلکسيس سپيراس نخست وزير يونان

 ۀ جايزۀآلکسيس سپيراس برند يونان ھای چپ بدنام در سراسر جھان، نخست وزير رغم رقابت شديد ديگر خائن علی

  .باشد می» خائن جھانی سال«

  :ست که» خائن جھانی«سيپراس بدين دليل سزاوار برچسب 

  .ترين چرخش از چپ به راست را داشته است ترين و وحشيانه او از ھر يک از رقبای خودفروش خود، سريع)  ١

ُسل در خصوصی سازی حمايت نمود، موافق فروش کل ميراث ھای بروک ھای اليگارش او از تسليم  يونان به ديکته) ٢

  .ھا، بنادر و سيستم حمل و نقل و غيره آن شد ھا، جزاير، معادن، سواحل، موزه ملی يونان، از جمله زيرساخت

  ھای بھداشتی، بيمارستان و داروھا را بشدت افزايش داد، حقوق بازنشستگان، حقوق  مراقبتۀکه ھزين او در حالی)  ٣

وی (کننده  او ماليات بر مصرف. ٰترين حد ممکن در تاريخ اروپا مقرر ساختمزدھا را به کم حداقل دستارمندان، و ک

ناديده «گر را که فراريان مالياتی توان در حالیو ماليات بر واردات جزاير و درآمد مزارع را افزايش داد، ) ای تی

  . »گرفت

داد، ) رفراندوم( فراخوان به يک ھمه پرسی  اروپا،ۀشرايط سخت اتحاديبرای ست که  سيپراس تنھا رھبر منتخبی)  ۴

تر از يک ھفته با خيانت به رأی دھندگان رو شد، ولی در کمه  اروپا روبۀی طرح اتحاديئکه با مخالفت عظيم توده 

  ! اروپا را پذيرفتۀتر از خواسته ھای اصلی اتحادي او حتی شرايط سخت. يونانی زير قول خود زد

 اروپا عليه روسيه را نقض نمود و از حمايت تاريخی يونان ۀ سيپراس وعده ھای خود در مخالفت با تحريمات اتحادي)۵

ھای  ی با اسرائيل امضاء نمود که ميداندالر نفتی و گازی يک ميليارد ۀاو يک معامل. برای فلسطينی ھا شانه خالی کرد

 ھر دو متحدان سابق يونان – از مخالفت با بمباران سوريه و ليبيسيپراس ا. ُنفتی سواحل غزه و لبنان را می ربايد

  .خودداری نمود

حزب سيريزا، با يک پلک زدن از چپ به راست رنگ عوض » چپ راديکال«اصطالح ه سيپراس به عنوان رھبر ب

  .کرد
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 اروپا و ناتو ۀادي عضويت يونان در اتحۀ چرخش سپراس به راست حمايت سيريزا برای ادامۀاولين و آشکارترين نشان

  . بود٢٠٠۴گيری خود در سال  در طول شکل

»   ھاتقابل« و امعن پوچ و بی»  االتؤس«ھای معمولی و مبتذل، با طرح  سيزيزا پس از ادا و اصول درآوردن» چپ«

برای ھر ناظری که قدرت .  اروپا درآمدۀداد، به عضويت در اتحادي  سخن میداد» مبارزات «ۀکه دربار در حالی

 حاکم را درک ۀھا به رياضت اقتصادی تحميلی طبق بندی محکم آن  در بروکسل و پایالمانھای تحت رھبری  اليگارش

  . معنا و مفھومی نداشت» باردار نيمه«کدام از اين عبارات  کرد، ھيچ می

ی کرده بود، و شمار اتحاديه ھای کارگری نقشی جزئی باز ًثانيا، سيريزا در بھترين حالت در اعتصابات عمومی بی

 شدند، تأثير مستقيمی در  مبارزات انتخاباتی  ٢٠١۵جويانی که منجر به پيروزی انتخاباتی او در سال  کارگران و دانش

  .داشتند

باال رھبری  مداران سيار روبه ست، که توسط سياست  متوسط و متوسط رو به پائينۀسيريزا يک حزب انتخاباتی از طبق

ترين  رسيد که بزرگ نظر میه ب. ابط کمی با مبارزات کارگاھی کارخانه و کشاورزی داشت رو- شد که اگر ھم داشت 

ُھای داخلی بر سر کرسی ھای جناح ھا اطراف جنگ و جدل مبارزات آن   !زد ھای پارلمانی دور می ٍ

ھای  ، فرقه»تھای حامی محيط زيس جنبش«ھای اھل مشاجره، ازجمله،  ھا و جناح قاعده از گروه ای بی سيزيزا مجموعه

ست که شناور شده و  مداران سنتی و سياست) پاسوک(مارکسيستی و پان ھيلينيک ھای فاسد حزب سوسياليست 

، زمانی گسترش يافت که اقتصاد يونان ٢٠٠٨سيريزا به عنوان يک حزب در ابتدای بحران مالی سال   . ند مرگ روبه

  ۵٪ ٪ به فقط ۵/٣از  ) مجلس(ضور خود را در پارلمان ح٢٠٠٧ تا سال ٢٠٠۴سيريزا از سال .  سقوط کرده بود

ُی و مناقشات داخلی اش منجر به کاھش کرسی ھايش در انتخابات مجلس ئعدم شرکت او در مبارزات توده . افزايش داد

  . شد٪۴/ ۶، تا  ٢٠٠٩سال 

دخوانده اش، پالتفرم چپ، به خو» جناح چپ«ماند، حتی اگر   اروپا باقی میۀسيپراس اطمينان داد که سيريزا در اتحادي

. است»  اروپا باز گذاشتهۀدر را برای ترک اتحادي«پناگيوتيس الفازانيس، وعده داد که » آکادميک مارکسيست«رھبری 

کاران راستگرای ً که علنا به ھمئیآلکسيس سيپراس اولين کسی بود که برای شورای شھر آتن انتخاب شده بود، جا

  .  ھا ياد گرفت ھای خصوصی را از اليگارش که در مسند قدرت درس در حالیعوامفريب فاسد حمله کرد، 

 اروپا  برای پرداخت ۀ اتحاديۀگری دمکراسی نو به ديکت گرا و حزب افراطی راست ، پاسوک راست٢٠١٠در سال 

 بازنشستگان مزدھا و حقوق ھای مالی به يونان توافق کردند، که منجر به از دست دادن مشاغل زياد و کاھش دست کمک

ی ئ رياضت اقتصادی را محکوم کرد و از تظاھرات توده ۀکه قدرت را در دست نداشت، برنام سيريزا، در حالی. شد

 به سيريزا اجازه داد تا نمايندگی خود را  در پارلمان چھار برابر و به ئیاين  خودنما. تعريف و تکريم ظاھری نمود

  . برساند٢٠١٢ در انتخابات سال ١۶٪

آمد گفت، از جمله يانيس  اس به اعضای فاسد سابق پاسوک و مشاوران مالی جھت عضويت در سيريزا خوشسيپر

گذاراند  تری را برای موتور سواری می کار خيابان حمايت کند، وقت بيش که از کارگران بی جای اينه واروفاکيس، که ب

  . تا از موانع بلندتری بپرد

ھای آموزش و پرورش و  تر به ھزينه چنين کاھش بيش صی سازی اقتصاد، ھم اروپا خصوۀاتحادي» ھای نامه قول«

سيريزا .   اجراء شده بود٢٠١٣ تا سال ٢٠١٠ھای ناگھانی از سال   اين اقدامات در امواج ضربه. بھداشت را ديکته کرد

تر،   کم٣٪که با ...  افزايش داد٢٧٪ به ٢٠١٣ُبه عنوان يک حزب مخالف، تعداد کرسی ھای پارلمانی خود را در سال 

د نمود و ي تيسالونيکا را تأئۀ، سيريزا برنام٢٠١۴مبر در سپت. کراسی نو حاکم قرار گرفتگرای دم پشت حزب راست
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ًوعده داد تا رياضت اقتصادی را معکوس کند، دولت رفاه را بازسازی و گسترش دھد، اقتصاد را مجددا راه اندازی 

دمکراسی مستقيم (ايت نمايد د، عدالت مالياتی را ترويج دھد، از تقويت دمکراسی حمھای دولتی دفاع کن نمايد، از شرکت

  .را اجراء کند» طرح ملی«و  جھت افزايش اشتغال يک !) ترنه کم

که در قدرت قرار گرفت،  سيپراس زمانی! نامه ھا يک تئاتر مضحک بوده اند  قطعۀھا و ھم معلوم شد که تمامی بحث

سيپراس جھت تحکيم قدرت خود به عنوان . داده بود، گردن ننھاد  خود قولۀاتی که در برنامھرگز به يکی از اصالح

 يک گام ھم به سوی دمکراسی ا و حت–منحل کرد » حزب متحد«ھا و گرايشات را زير نام  رھبر سيريزا، تمام جناح

  !تر برنداشت بيش

.  يک دستگاه استبدادی انتخاباتی مبدل گشترغم ژست چپ خود به ، علی»عمو سيپراس عزيز «کنترولسيريزا تحت 

ھای انتخاباتی دروغين خود   اروپا باقی بماند و در تضاد با ھمه وعدهۀسيپراس اصرار داشت که يونان در درون اتحادي

  ! ارائه داد» گسترش دولت رفاه«بودجه متناقض را از سرمايه گذاری عمومی تا « يک 

سيريزا . راه شد ُ ار کل نيروی کارھم٣٠٪ در ميان جوانان و ۵٠٪کاری به بيش از  روپا با بی اۀ کمک مالی جديد اتحادي

سيريزا که جھت تأمين اکثريت رأی در .  ٪  از رأی برنده شد٣/٣۶  را با  ٢٠١۵، سال جنوری ٢۵انتخابات پارلمانی 

ائتالف )  الئیای ان ا(لی يونان مستقل گرای افراطی و محافظه کار م پارلمان تنھا يک رأی کم داشت، با حزب راست

  .ھا سپرد وليت وزارت دفاع  را به آنؤکرد و سيپراس مس

ھای خود را برای مذاکرات مجدد جھت کمک مالی  نخست وزير، آلکسيس سيپراس بالفاصله پس از گرفتن قدرت طرح

اين ژست .  المللی پول اعالم نمود اروپا و صندوق بينۀھای اتحادي يونان با اليگارش» برنامه رياضت اقتصادی«و 

 اروپا بود، رياضت ۀھد به ماندن در اتحاديع که سيريزا متئیجا از آن: لياقتی او را پنھان سازد دروغين نتوانست بی

، اعضای »جلسات داخلی«در طول . راه داشت فرسا را به ھم طاقت»  نجات کمکیۀبست«اقتصادی ادامه داشت که يک 

تر با  گيری روابط نزديک  اروپا، عدول از پرداخت بدھی و شکلۀا در کابينه خواھان ترک اتحاديسيريز» پالتفرم چپ«

وزرای ناتوان کابينه »  سنبل چپ«ًکه کامال ناديده گرفته شده و منزوی بودند، آنان به عنوان  رغم اين علی. روسيه شدند

  .باقی ماندند

 به خارج دالررال را تحميل کند، که کرد و منجر به ارسال ميلياردھا ھای بازار نئوليب  سيپراس اکنون آزاد بود سياست

حاضر نشدند که  » پالتفرم چپ«ھر دو، سيپراس و . ھا و کسب و کار يونان در بحران باقی ماندند از کشور شد و بانک

قتصادی بودند، بسيج ی سيريزا را ، که جھت اقدامات مردمی رأی داده و خواھان پايان دادن به رياضت ائپايگاه توده 

ھای بزرگ تئاتری به يک مخالفت نمايشی فرعی اکتفاء   واروفاکيس، با ژستئیی، وزير دارائخرمگس رسانه . نمايند

ھای يک دلقک   اروپا و صندوق بين المللی پول به عنوان شوخیۀھای اتحادي ھا آشکارا توسط اليگارش  ژست اين. کرد

  .ی ناتوان رد شدئمديترانه 

 زيادی از تاريخ سياسی سيريزا، ۀ تا اندازئی و کاناداامريکائی، ئیگرای اروپا  مثل ھميشه، دانشگاھيان چپًظاھرا

چنان  ھا ھم آن. اطالع بودند فريبی انتخاباتی و غيبت کامل آن در مبارزات طبقاتی واقعی بی طلبی، عوام ترکيب فرضت

 شرکت  ھای روابط عمومی آن گفتند و در فعاليت ند میيونان چر» چپ راديکال« سيريزا به عنوان دولت ۀدربار

ه ھا ب  اروپا را عليه کارگران يونانی و استاندارد زندگی آنۀترين حمالت اتحادي که سيريزا وحشيانه زمانی. کردند می

 ئی باالای که حقوق تأثير  گذاشت، استادان برجستهھا  آن ۀای با آغوش باز پذيرفت که بر زندگی روزمر طور وقيحانه

را نقش » چپ راديکال«طلبان  سيريزا به حرف درآمدند و اين آش شله قلمکار فرصت» اشتباھات«داشتند، سرانجام از 

 .ديگر شتافتند» مبارزات«دنبال حمايت از ه ھا در يونان پايان يافت و ب ھای بزرگ آن رانیسفرھای سخن! برآب کردند
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تر  ت وزير سپيراس به دستور کار رياضت اقتصادی اروپا نزديکشد، نخس  نزديک می٢٠١۵که تابستان  درحالی

 را رنجانده بود، المان ئی واروفاکيس  را که نمايش و ظاھرسازی او، وزير دارائیوزير دارا» آلکسيس عزيز«. گشت

وم شد  شد، اما معلئیجانشين وزير دارا» چپ ھای راديکال«ساکالوتوس، يکی ديگر از ) اقليدس(يوکيس.  برکنار کرد

 اروپا را ۀ اقدامات رياضت اقتصادی تحميلی اتحاديۀست ھر اقدام و ھم باشد، که مايل کار سپيراس می که او وکيل سازش

  .بدون چون چرا اجراء کند

با اين .  اروپا را پذيرفتندۀ خشن و ناگوار رياضت اقتصادی اتحاديۀ ديکتۀ، سپيراس و سيريزا برنام٢٠١۵ جوالیدر 

ُکل جمعيت، و صفوف مقامات اعضای  . سال پيش سيزيزا انکار شد  تيسالونيکای مورد ادعای يکۀنامُپذيرش، کل بر

که سيپراس و خانواده اش در يک  در حالی. تر گشتند، و خواھان پايان دادن به رياضت اقتصادی شدند سيريزا عصبانی

ھای  ھای سوپ و کلبه شده بود و به دور از صفدار يونانی به عاريه داده  مندانه توسط يک پول ويالی لوکس که سخاوت

را برای » کردن کمربندھا سفت« رياضت اقتصادی ۀ، برنام٢٠١۵کرد، در تابستان  ھا زندگی می کاران و بی بضاعت بی 

  .ھای انتخاباتی ارائه داد توده

ژی يسترات. به ارمغان آوردرا برای او »  خائن سالۀجايز« را اتخاذ نمود که ئیھا ست وزير آلکسيس سيپراس سياستخن

 اروپا، فراخوان به يک ۀ، او جھت قبول  يا رد شرايط کمک مالی اتحادي٢٠١۵ جوالی ۵در : کارانه بود او فريب

دھند، درنظر داشت تا از  به او رأی مثبت می»  اروپای اوۀحامی اتحادي«داران  او با اين تفکر که طرف. پرسی داد ھمه

:  سيپراس مردم را بد داوری کرد. تعھدی برای تحميل اقدامات رياضتی جديد استفاده نمايدپرسی  به عنوان  اين ھمه

  .ھای بروکسل بود  اليگارشۀ رياضت اقتصادی خشن ديکته شدۀھا رد برنام رأی قريب به اتفاق آن

اين محدود . ی دادندمالی رأ  به نفع شرايط کمک٣٨٪که تنھا  دادند، در حالی» منفی«  از مردم يونان رأی ۶١٪بيش از 

بيش از !  بی سابقهۀ يک نتيج– اروپا را رد کردند ۀھای اتحادي اکثريت ھر منطقه از کشور ديکته:  به شھر آتن نبود

و نااميد ... » زده  اقرار کرد که شگفت«سيپراس .  ميليون يونانی خواھان پايان دادن به رياضت اقتصادی شدند٣/۵۶

دھد که رياضت اقتصادی را تحميل  پرسی به او آزادی عمل می کرد که ھمه انه فکر میاو مخفيانه و احمق! شده است

  .که نتايج رأی گيری اعالم شد، او پوزخند ھميشگی خود را داشت زمانی. نمايد

پرسی خود را انکار کرد واعالم نمود که دولت او از کمک   ، نتايج ھمه٢٠١۵ جوالی ١٣تر از يک ھفته بعد، در کم

 رياضت اقتصادی ۀ از برناماشايد جھت مجازات رأی دھندگان يونانی، سپيراس حت.  کند  اروپا حمايت میۀحاديمالی ات

او حقوق بازنشستگان عمومی را بشدت کاھش داد، افزايش ! پرسی او رد شده بود شيدتری حمايت نمود که توسط ھمه

»  يھودایۀنام تفاھم« سيپراس با . رد يورو تحميل نمودميليا١٢گرايانه و کاھش خدمات عمومی را تا   عظيم ماليات واپس

 را تا ئی،  و ماليات غذا٢٣٪را تا ) وی ای تی (ئی موافقت کرد، که ماليات مصرف عمومی قھقرا٢٠١۵ جوالیبدنام 

ھا را اضافه نمود، و سن  مدارس و دانشگاه/ و شھريه دانشجويانئی، و افزايش شديد ھزينه ھای پزشکی و دارو١٣٪

  .  سالگی به تعويق انداخت۶٧تر تا سن  با پنج سال بيشرا زنشستگی با

. گسيختگی تاريخی خود بر رنج و عذاب مردم يونان ادامه داد ، با لگام٢٠١٧ و ٢٠١۶سپيراس در سراسر سالھای 

 به تنھا آکروپوليس تا.   فقره از اموال عمومی، از جمله ميراث تاريخی را خصوصی کرد٧١۵٠٠رژيم او بيش از 

کرده مجبور به   ھزار يونانی متخصص و تحصيل٣٠٠در نتيجه بيش از ...  امان مانده است  امروز از حراج در

 يورو کاھش يافته که منجر به سوء تغذيه و افزايش سه برابری خودکشی ۴٠٠حقوق بازنشستگی تا . مھاجرت شده اند

  .شده است
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ھای يونان  ی و رژيم آنجال مرکل از کاھش پرداخت بدھیالمانداران  رغم اين پيامدھای اجتماعی مضحک بانک علی

  .وزير سپيراس ھيچ اثری نداشت تسليم و حقارت بيش از حد نخست. کنند امتناع می

ھا و اعتصابات دائمی در شھرھا،  ئیافزايش شديد ماليات بر سوخت و حمل و نقل به جزاير توريستی منجر به راھپيما

  .راه ھا گشت زرگھا و ب کارخانه ھا، ميدان

عليه شھروندان يونانی از :  او با سرکوب پاسخ داد.  سيپراس نيمی از رأی دھندگان خود را از دست داد٢٠١٧در سال 

دستی و فقر ناشی از حقوق ھای بازنشستگی خود اعتراض  مندانی را که عليه تنگ گاز اشک آور استفاده کرد، و سال

ًده ھا نفر از اعضای اتحاديه ھای کارگری که قبال توسط دادگاه تبرئه شده . ودضرب و شتم نم) با باتون(کردند،  می

سيپراس از حمالت نظامی . شرير دوباره محاکمه شدند» دادگاه ھای نمايشی« سيپراس در ئیبودند، توسط مقامات قضا

ھای انرژی و نظامی با اسرائيل   قرارداد در زمينهدالر و ناتو بر سوريه، تحريم ھا عليه روسيه و از ميلياردھا امريکا

  .حمايت نمود

ھا   ، از زمان عثمانی)١٩۴٩-١٩۴۵( يونانی –و جنگ داخلی آنگلو ) ١٩۴۵-١٩۴١(تا اندکی قبل از اشغال نازی ھا 

اين مصيبت تحت رژيم . مردم يونان چنين تجربه ای در کاھش ناگھانی ميزان استانداردھای زندگی خود نداشته اند

  . ُھای بروکسل رخ داده است  اليگارشۀشاندسيپراس، دست ن

.   اروپا باقی بماندۀکردند که در اتحادي» توصيه«  به سيريزا امريکائی و ئی، کانادائیگران دانشگاھی چپ اروپا گردش

» ھای سوسياليستی انجمن«ًھا صرفا با برگزاری  آن... ھا روشن شد آن» نصيحت سياسی«آمدھای فاجعه بار  که پی زمانی

  .ديگر مشاوره دادند» مبارزات«روغين به د

  

  نتيجه گيری

مداران در مجلس توافقات  ست که سياست تا حدودی به علت عادات رايجی» چپ راديکال«و » چپ«ھای رھبران  خيانت

ه با انزوا و ھدر موارد ديگر، رھبران چريکی و سياھی کشکرھای پارلمانی سابق در مواج. کنند ای می گرايانه عمل

 که ئیھا آن. امپرياليستی گردن نھند، مانند مورد فارک» ھای صلح پيمان«ند که به  ا ھمسايه بوده» چپ«ھای  ر رژيمفشا

رو شده بودند، تسليم گشتند و به حاميان ه  روبامريکائیھای   اليگارشۀ دھند ورهھای مش  ارتشۀبا افزايش عظيم عرض

  .ی خود خيانت کردندئ توده

 و صندوق امريکا، ارتش ئیھای ناتو ی، قدرتالمانداران  ويژه بانکه  ب- اروپا ۀ درون اتحاديچارچوب انتخاباتی در

  . گرايان را با دشمنان طبقاتی تشويق نمود کاری چپ المللی پول، ھم بين

د، و از روز اول دولت خو.  اروپا و ساختار استبدادی آن نشدۀسيريزا از ابتدای بنياد خود حاضر به گسست از اتحادي

ھای فاسد دمکراسی نو و   غيرمشروع  خصوصی و عمومی ناشی از رژيمۀحتی آشکارترين  قروض انباشته شد

  . و التماس شدئیدر نتيجه سيريزا مجبور به گدا. گرای پاسوک را پذيرفت راست

 غيرقانونی ھای توانست استقالل خود را اعالم نمايد، منابع عمومی خود را نجات دھد، بدھی سيريزا در اوايل می

اندازھای خود را در برنامه ھای مشاغل جديد سرمايه گذاری نمايد، روابط  ھای قبل از خود را انکار کند، پس دولت

 کند که يونان را ئیرا ارزش زدا) دراچما( يونان باستان ۀتجاری خود را بازتعريف کند، ارز ملی داير کند، و پول نقر

که بتواند از زنجيرھای سرسپردگی و رياضت اقتصادی تحميل  يونان برای اين. انعطاف پذيرتر و رقابت پذيرتر سازد

 اروپا خارج شود،  منکر قروض خود گردد و يک اقتصاد ۀ يابد، بايد از اتحاديئیھای خارجی رھا  اليگارشۀشد

  .سوسياليستی مولد براساس تعاونی ھای خودمديريتی راه اندازی کند
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چف رھبر سابق شوروی را باتی خود مسير مخرب ميخائيل گوربھای انتخا رغم قول نخست وزير يونان سپيراس، علی

  .  تسليم و فساد ادامه دھدۀگرفت، و به مردم خود خيانت نمود که بتواند در مسير ائتالف اطاعت کورکوران درپيش

، اما خيانت آلکسيس دھند ارائه می»  خائن سالۀجايز«که چندين نفر از رھبران رقابت سختی را جھت کسب  درحالی

تری را زيرپا گذاشت و تعھدات  او وعده و وعيدھای بيش. ترست که تا به امروز ھم ادامه دارد تر و عميق سپيراس بيش

تر از  عالوه براين چيزی کم.  از ھر خائن ديگری نقض کرده است تر تری را سريع بيش) پرسی انتخابات و ھمه(مردمی 

» منتقدان چپ«دستی  ھای عظيم و ھم چپ با دروغ. ھای چپ را نخواھد داد رميم سياست تۀيک نسل به يونانيان اجاز

  .سابق سيپراس نابود شده است

  . ...!!!)که حتی اين کشور باقی بماند  در صورتی–بدھی متراکم يونان حداقل به يک قرن نياز دارد که پرداخته شود 

  

  : نويسندهۀدربار

 نيويورک است، که کتب ومقاالت زيادی –جامعه شناسی در دانشگاه بينگھامتون ) تلبار(جيمز پتراس استاد بازنشسته 

  .ی التين نوشته استامريکاھای خاورميانه و  ھای چپ و مترقی جھان، از جمله مبارزات خلق  جنبشۀدر بار

  

  :برگردانده شده از

Deceit, Betrayal and the Left: The ‘Traitor of the Year Award’, By James Petras 

2138=p?/org.lahaine.petras://http  

  

  :افزودۀ مترجم

 و مسائل تحليل و تجزيه و تفسير ۀدربار زيادی کتب و مقاالت که چپ، استادی عنوان به پتراس جناب مقاله، اين در

 کجاست کيست، کمونيست و سوسياليسم که نداند تواند نمی است، نوشته امپرياليستھا ستم و ظلم سبب به جھان مشکالت

  !»گرد یئگردو ھر و نيست گردو گردی ھر« :گويد می فارسی المثل ضرب !ست کدام واقعی چپ و

 دانند، می »چپ« را خود يا و ھستند »چپ« که را یئآنھا ۀھم که نيست الزم باشيم، داشته قبول را المثل ضرب اين اگر

 احت دارد، برمی گام امپرياليسم رکاب در و ضدانقالب که را تروتسکيست توان نمی مثال، برای .دھيم قرار سبد يک در

 پوپوليستی، شعارھای با که را ای غيره و وزيران نخست و  جمھور رؤسای به برسد چه آورد، حسابه ب »چپ«

  !پيچد می»سوسياليستی« ۀنسخ انيون برای که پتراس جناب نظر از آنھم - شوند می شناسانده »چپ«

   :کنيد توجه پتراس جناب ۀمقال از بخش اين به ً،لطفا

ھای غيرقانونی  توانست استقالل خود را اعالم نمايد، منابع عمومی خود را نجات دھد، بدھی سيريزا در اوايل می

ديد سرمايه گذاری نمايد، روابط اندازھای خود را در برنامه ھای مشاغل ج ھای قبل از خود را انکار کند، پس دولت

 کند که يونان را ئیرا ارزش زدا) دراچما( يونان باستان ۀتجاری خود را بازتعريف کند، ارز ملی داير کند، و پول نقر

که بتواند از زنجيرھای سرسپردگی و رياضت اقتصادی تحميل  يونان برای اين. انعطاف پذيرتر و رقابت پذيرتر سازد

يک اقتصاد  اروپا خارج شود،  منکر قروض خود گردد و ۀ يابد، بايد از اتحاديئی خارجی رھاھای  اليگارشۀشد

  . راه اندازی کندسوسياليستی مولد براساس تعاونی ھای خودمديريتی

 جھان و اروپا در که دھند اجازه ،»بروکسل اليگارشھای« پتراس، قوله ب و نخبگان و امپرياليستھا که بود قرار اگر

 برقرار شوروی جماھير اتحاد با مقابله برای که - باشد برجا غرب رفاه ۀبرنام ھمان حداقل يا و شود برقرار مسوساليس
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 شمال و خاورميانه در امپرياليستی جنگھای انداختن راهه ب و داری سرمايه ھار سيستم به نيازی چه ديگر - بود شده

  .بود ...و يونان در سيريزا دروغين و یئناتو »چپ« نوع از یئھا نوچه انتخاب باالخره و جھان، بقيه و فريقاا

 خوابانده نمک آب و پياز در و ھستند امپرياليستھاۀ پرورد دست ھمه - تروتسکيستی - ساختگی ھای »چپ« نوع اين

 يوغ از یئرھا ۀتشن مردم و ھا جنبش و بياورند بيرون خود »یئجادو ۀجعب« از را آنھا الزم، موارد در که اند شده

 و فرد توسط فرد استثمار و ضعيف کشورھای استعمار ستم، و ظلم - خود پليد اھداف به تا کنند سره بدست را سرمايه

  !کنند افتخار و بمانند پايبند - داری سرمايه - ودس »جاودان ھميشه« سيستم ۀادام

 - امپرياليستی ھای نسخه و - »سياه خودن دنبال« تا باشد جھان ملل برای ای آموزنده درس يونان، ۀتجرب که اميد اين با

  .نروند تروتسکيسم ضدانقالب -دروغين و یئناتو چپ

  !باشيم کوشا

  احترام با

 نويدی آمادور

 

 


