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  ....سرزمين فلسفه، دموکراسی ، سياست ، المپيک ، اسطوره ، تراژدی ، کمدی

ای سرھنگان ، سرزمين شعر و موسيقی سرزمين ترانه ھای ميھن تلخ و شوکران ، سرزمين فاشيسم زده  ، سرزمين کودت

سوس و  دان کارلوواسی ، سرزمين ريت ه زن اه م ه تی ، سرزمين اول م دانيان سياسی پارن اه زن مقاومت ، سرزمين اردوگ

  ..... و ايو مونتانzکامپانليس و تئودوراکيس و فارانتوری و واسيليکوس و گاوراس و حکومت نظامی متکی به کليسا و 

ه فراخوان ! ورفت. يونان تا صبح بيدار بود تا به استقبال اعتصابی تاريخی برود) ميزان ٢۶(بر و اکت١٨ شنبه شب ، سه ب

 شبح سرخ اعتصاب بر تمام ادارات ، کارخانه ھا و فروشگاه ھا و نانوائی ھا و مغازه ھای کوچک ،اتحاديه ھا و سنديکاھا

اه  .حاکم شد ان فرودگ رواز را تع١۵٠کارکن د پ ل کردن دان و نيروھای پ. طي ان زن ا کارکن اوحت ه ک رگران اعتصابی ليس ب

شيده شدئراه پيما. پيوستند ردازان . ی مسالمت آميز به سوی پارلمان با دخالت نيروھای سرکوب به خشونت ک ه پ ام نظري تم

ا فاطم–مبارزات مسالمت آميز ضد خشونت  ی ھۀ  از سوروس و رورتی ت انبگلوی وطن رای کتک –م حقيقت جو و جھ  ب

  !ليس به دست گدا گشنه ھا نوحه خواندند و اندر مذمت خشونت مرثيه ھا سرودندوخوردن پ

شيدند  اد ک د و فري درت"در متن بحران يونان ، فرودستان برای نان به خيابان آمدن ردم آن از ق ه  ". است م دولت کالشی ک

شديد سرکنئوليبرالی استن مجری سياست ھای زير پرچم سوسياليسم به قدرت رسيده و اکنو وب و اعالم شرايط ، ضمن ت

رده استجنگی ر ک ان  !، چنگالش را با تصويب سياست ھای رياضتی تيزت دھی دولت يون  در صد ١۶٢در حال حاضر ب

ر . توليد ناخالص ملی اين کشور است الغ ب ورو۴۶٠مبلغی ب ارد ي ورو .  ميلي ار صندوق نجات ي ون اعتب  ٧۵٠اگر چه اکن

ر شودۀ و است اما کارشناسان حوزميليارد يور د دو براب ار باي ن اعتب ورو اي و گيری از سقوط ي . يورو بر آنند که برای جل

  !ی ھيچ کس راه کار ندارد" بايد"برای تحقق چنين 

وار می اناتو که حاال خيالش از بابت سرھنگ مقتول ليبي ه در و دي ان ب رای يون دی ب  راحت شده است به فکر سرھنگ جدي

  !!زند

***  

پانيا در  .طبقاتی گشوده استۀ  عرصه ھای جديدی به روی انکشاف مبارزاستريت وال اشغال جنبش  ان و اس تحوالت يون

القوه و ۀيد اين نکتؤ، مفريقا و خاورميانه اکنار انقالب ھای نيمه تمام  ه طور ب  بسيار بديھی ست که ھر بحران اقتصادی، ب

ن. بحران سياسی انقالبی تمام عيار و بالفعل را داردسخت پُر توان، قابليت تبديل شدن به يک  ه از درون شيفت بحران اي ک

سته است ات واب درت طبق ه وضع ق ه ب روزی دارد، البت ه شانس پي دام طبق ا ک اتيو ي . اقتصادی به شرايط انقالبی، کدام آلترن

  .طبقه نھفته استگی آن  يافتتشکل و سازماننگفته پيداست که قدرت واقعی ھر طبقه در ميزان عينی 

د ۀ ت حاکمأاکنون شرايطی پيش آمده است که طبقات سرمايه داری حاکم و به يک مفھوم ھي سرمايه داری جھانی نمی توانن

ا .  به زيست عادی خود مانند سابق ادامه دھدموجود وضعکارگر ھم قادر نيست در ۀ  حکومت کنند و طبقگذشته مانند ا ب آي

   يک برآمد انقالبی را داشت؟اين صف بندی می توان انتظار

کارگران و زحمت کشان در ميدان و به سامان رساندن ۀ   با وجود تعميق بحران سرمايه داری و با وجود حضور ھمه سوي

ی، ۀ  ساعت۴٨يک اعتصاب  راديکال و با وجود استمرار اعتراضات طی سه سال گذشته در انواع و اشکال مبارزات انقالب

ستۀ که افق به قدرت رسيدن طبقمی توان گفت و پذيرفت دان روشن ني ان چن اوضاع .  کارگر از بطن حوادث جاری  يون

شکل کارگرۀ طبقدر غياب  .سياسی تونس و مصر نيز به ھمين منوال است ا امکان متحزب و مت رم حت ه رف ابی ب  و دست ي

نسانی رياضتی کمی دور به نظر می برخی امتيازات و لغو مصوبات ارتجاعی دولت و پارلمان و تعليق برنامه ھای ضد ا

  . رسد
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  .  اين يادداشت ، به چند ضلع بحران اقتصادی سياسی يونان پرداخته است

ن کشور  ابازگشت تاچريسم به قدرت دولتی انگلستان بيان گر اين واقعيت قطعی ورژوازی اي ر از نظر ب ه دولت ليب ست ک

د  صادی، کارآم ران اقت ردرگم بح الف س ر ک ه ب رای غلب تب وده اس ديل . نب رای تع امرون ب د ک ست ديوي ت کنسرواتي دول

دھی ستان سياست١۶٠ب وروئی انگل ارد ي سترده ميلي وليبرالی گ ومی، اھای نئ ل خدمات عم سته و ضمن تقلي ار ب ه ک ی را ب

ه سود فکوشيده تا آن... ھای جديد وکارسازیھا، بیافزايش قيمت د معيشت فرودستان را ب ه ممکن است کمربن ربھی جا ک

ددداراِن ورشکسته تنگ شکم سرمايه ر ببن ده . ت ه عھ وليبرالی رياضت اقتصادی را ب ی اجرای  سياست نئ ان دولت در يون

 سقوط به ۀدولتی که اينک در آستان.  افزايش دست مزدھا و ارتقای خدمات اجتماعی به قدرت رسيده استۀگرفته که با وعد

ر بحرانی آويزان شده است که ھر ئھادولتريسمان  ان خود درگي شابھی ھستنديک از آن ن دولت. ھای م ا اي ژه –ھ ه وي  ب

ورو٢٢مک با ک(لمان ا ستان )  ميليارد و چھل ميليون ي ا انگل سه و حت ه –فران ان ب  از وحشت سرايت بحران اقتصادی يون

ا، ( آسيب پذيرتر يورو ۀمنطق د، ايتالي الاسپانيا، ايرلن اده) پرتگ اپو افت ه تک دب ه غي. ان  وام بانک ۀر از اوراق قرضه، وعدب

 ميليارد يوروئی که قرار است ظرف سه سال اقتصاد در حال فروپاشی يونان ١١٠المللی پول به مبلغ جھانی و صندوق بين

ا. گی دولت يونان تنھا نيستاما در اين ورشکست. در راه است کند، ءرا احيا ز ب پانيا ني ورو کسری ٢٨٠دولت اس ارد ي  ميلي

ه انتظار نشسته استبودجه حوا ان را ب دان خوبی . دثی مشابه يون ز حال و روز چن االت متحده ني ه دالر اي در شرايطی ک

 و ايتاليا پرتگالھای قابل انتظار در اسپانيا و  و به دنبال آن بحران–آيا بحران يونان . ھا نگران يورو است چشمۀندارد، ھم

   است؟ی يورو را شليک کردهئ خالص دوران شکوفا تير-

ول رسمی ٢٠٠٢ به وجود آمد در سال ١٩٩٩ی در سال ئ کشور اروپا١۶به عنوان پول واحد يورو که  وان پ ه عن  رسماً ب

ا حدودی ھای نئوليبرالی که در داخل کشورھای سرمايهئیزدامقررات .  اروپا در مقابل دالر ايستادۀاتحادي داری بزرگ ت

ادکن(به رشد اقتصادی  ابشما بخوانيد رشد ب ورسکی حب ه در حوز) ھای ب ود، ن ده ب ورو ۀانجامي ولی ي ه در – واحد پ  و ن

سان– دالر ۀحوز ه صدور ھم انی ب د و جھ ل نيام شترک نائ وانين م ازی ق ازیس ای س وق و کرن ام ب ا تم وليبرالی ب ای نئ ھ

ار سال  وار يرشد حباب.  جھانی ناکام ماندئی زدا ايجاد يک نظام واحد مقرراتۀآور در زمينسرسام ورو که ظرف سه چھ

انی اقتصادی در سال ٨٠٠نخست ظھور خود از مرز  ی شدن بحران جھ ا علن ر رفت ب ه ٢٠٠٧ ميليارد در جريان فرات  ب

  !ترکيد. نحو ملموسی متوقف ماند

ود% ۴/١٠۴ پولی اروپا درآمد که دست کم ۀ به عضويت اتحاديدولت يونان زمانی ی خود مقروض ب . توليد ناخالص داخل

  :ين عضويت ظرف سه سال به چند شکل برای يونان سود و زيان داشتا

 رخ بھر ورو و دريافت وام ھای کالنۀاستفاده از ن ائين بازارھای ي ن وام.  پ امعلومی در اي ه نحو ن ھای ارزان ب

 درصد را به ارمغان آورد، اما اختالالت ۵/۴ دولت خرج شد و اگرچه رشدی معادل ۀاقتصاد مصرفی و پر ھزين

اأالياتی، کاھش درآمدھای دولت و تم ه کسری بودجه ئیثير بحران اقتصاد جھانی سرانجام کار را به ج اند ک  رس

م وحشت % ٧/١٢اين کشور به  اک توليد ناخالص داخلی افزايش يافت و بدھی دولت به رق ورو ٣٠٠ن ارد ي  ميلي

 .از اين توليد% ١٢٠لص داخلی و بالغ بر مبلغی به مراتب بيشتر از کل توليد ناخا. صعود کرد

 ده است – کم ۀ به خاطر استفاده از نرخ بھر–ھای ارزان قيمت ميزان دريافت وام  ظرف پنج سال گذشته سبب ش

ورو کسر ٢٧که بدھی بخش خصوصی  ارد ي ا ده ميلي  ميليارد يورو افزايش يابد و دولت به طور متوسط ساالنه ب

 .  ميليارد يورو به بدھی دولت اضافه شود١٢تيب ھر سال بودجه مواجه شود و بدين تر
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ان نگهۀھای ناشی از کسری بودجھای گذشته واقعيت که ظرف سال– يونان ۀزداعتمادی به اقتصاد بحرانبی   خود را پنھ

ر اقصاد . ھای فزونتر قرار داده استثباتی بيشتر و تنش دولت اين کشور را در معرض بی-داشته بود  هاوزي ان در مقال  لم

زرگ تحت عنوان یا وروب رين بحران ي شريت ايتونگ ۀ در ن ر ضعفأ ضمن ت– زود دويچه س د ب ھای ساختاری کي

رویۀ يورو و اشارۀھای حوزدولت تن سالمت بازارھای ني ين رف اری در  موذيانه به از ب ه دست ک ان را ب ار، دولت يون ک

ن بی.  اروپا را پيش کشيده استۀکشور از اتحاديآمارھای اقتصادی متھم کرده و امکان اخراج اين  ا اي زل ت ادی و تزل اعتم

ه فيگارو آن اد می) 2010/05/7(جا ريشه دوانده است ک ا ي ه اروپ اد اتحادي امفھومی ھويت نھ وان ن ه عن د و از از آن ب کن

ل پرتگال يونان، اسپانيا و ۀزدھای بحران فيگارو بالتکليفی دولتۀبه نوشت. گويدسستی و ناپايداری اتحاديه سخن می ه دلي  ب

ا أفيگارو به دولت ت.  اروپاستۀثر و مفيد اتحاديؤآفرينی ممالی جھانی نسبت به نقشاعتمادی بازار بی ه ب د کرده است ک کي

ا در .  ميليارد يوروئی ھنوز آرامش به اين يونان باز نگشته است١١٠وجود تصويب وام  به نظر فيگارو دليل اين امر ھمان

ين بی. المللی نھفته استم اعتماد بازارھای پولی بينعد ان از سوی به دنبال ھم الی يون ار م الی، اعتب ادی بازارھای م اعتم

اتوانی از کارسازی  بدھیۀترين حد ممکن سقوط کرده و به تبع آن نرخ بھرسسات ارزيابی به کمؤم ھای اين کشور تا حد ن

تان تب باالۀدر نتيج. ھا باال رفته استبدھی ه در آس ه سمت ۀی بحران اقتصادی پيکر جامع ه و ب رار گرفت شنج عمومی ق  ت

  . التھاب و شورش و غليان رفته است

سم مارکسی، بحران. به بحران يونان باز خواھم گشت ه ھای سيکليک سرمايهدر دستگاه تئوريک علمی سوسيالي داری ب

رخ سودگرايش نزولی  و اضافه توليدطور مشخص از دو عامل اصلی  رد و در مجموع م سرچشمه مین د ؤگي ي

شبه نظر می.   استئیتضاد نظام توليد بورژوا ان در مۀرسد ري ل ۀلفؤ بحران اقتصادی يون رخ سود قاب ی ن  گرايش نزول

  .  نظری باھوده استۀگفته، اشاره به چند نکتعالوه بر آمارھای پيش . وجو باشدجست

اقض ذاتی سرمايه ويژگی انفکاک سود نرخ نزولی گرايشيافتن واقعيت اين است که فعال شدن و عينيت   ناپذير تضاد و تن

دد شکل میسرمايه انباشت روندست که به شکل واقعی در اداری  ان. بن سته است، ھمچن ه دان اد ارزش ه ھای پايۀک  ايج

ات داانکشاف سرمايه. گيرد از نيروی کار پرولتاريا مايه می،اضافه و در نتيجه کسب سود ع آن گسترش امکان ه تب ری و ب

ار ناشی از تکنولوژی روی ک زان ني ستقيم از مي ه طور م د ب زار تولي ار –ھای پيچيده و جديد در روند پيشرفت اب روی ک  ني

ن . کاھد نسبت به وسايل توليد می-افزاری استفاده شده در توليد چه به صورت زمان و چه به شکل سخت دبه تبع اي  از رون

ه شود و در نتيجه نرخ سود در قياس با سرمايهار سود قابل انتظار نيز کاسته میارزش و مقد ه، رو ب ذاری صورت گرفت گ

داری برای مقابله با بحران و سودآورسازی حداکثری سرمايه، دست دزدی در چنين شرايطی سرمايه. نھدافول و نزول می

  . دھدنجام میکارانه ابرد و چند اقدام جنايت کارگر میۀبه معيشت طبق

ارگران بی. برمرا احساسی و اتفاقی به کار نمی" کارانهجنايت "ۀمن اين واژ: در افزوده[ دگی ک ه کسی که با زن ار شده ب ک

ارگران و شرافتپوتمکينی به ۀ  ارتباط داشته باشد و مسيرش از دھکدملموسشکل   شھادت دادن به مبارزات تحت فشار ک

ن جنايت پی میزندگی کارگران و مدافعان تح ه عمق اي ردت فشار آنان افتاده باشد ب ش.ب رار  پي ا ق ه گوي وژی ک رفت تکنول

یۀبوده از ساعت کار کارگران بکاھد و به سود يک جامع ه ب اورد، حاال ب ان بي ه ارمغ کارسازی  انسانی رفاه عمومی را ب

  .] انجاميده است–تثمار چند باره  يعنی اس–کار شده به کارگران شاغل کارگران؛ و انتقال نيروی کارگران بی

  :رئوس اين اقدامات به طور خالصه از اين قرار است

 کارسازی کارگرانبی. 

 ؛ نھادينه سازی پيمان کاری ءتقليل دست مزد، تشديد استثمار، تحديد محيط و شرايط کار، قراردادھای سفيد امضا
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 !نويسی بر قانون کار" اصالحيه"ھا، ارزان سازی نيروی کار ، 

 ۀ ملی و نيروی کار طبقۀسازی امکاناتی که به اعتبار منابع، سرمايحذف خدمات عمومی از جامعه و خصوصی 

رق، . کارگر در اختيار جامعه قرار گرفته است مانند حمل و نقل، بھداشت، درمان، آموزش، بيمه، مسکن، آب، ب

 ...مخابرات

 کاری وگی، بيمه بیحذف مزايا، پاداش، حقوق بازنشست ... 

 ھاافزايش بھای کاالھای اساسی مورد نياز مردم، آزادسازی بازار، رھا کردن زنجير قيمت.... 

يده است ه . در يونان تمام اين اقدامات ضد انسانی در دستور کار دولت قرار گرفته و در مجلس آن کشور به تصويب رس ب

  :انی مقرر شده استموجب سياست ھای مالی جديد رياضت اقتصادی اين موارد به شدت ضد انس

 ھای کارگران بخش عمومیقطع پاداش. 

 ھای مربوط به تعطيالت ساالنهقطع پاداش. 

  گی در بخش خدمات عمومی برای سه سالمزدھا و حقوق بازنشستتوقف تمامی افزايش دست. 

  درصد٢٣ درصد به ٢١افزايش ماليات بر درآمد از . 

  نباکوھا بر سوخت، الکل و ت درصدی ماليات١٠افزايش. 

 وضع ماليات برای ساخت و سازھای غيرقانونی .  

تئیجومحل اين صرفه.  ميليارد يورو به جيب دولت واريز خواھد شد٣٠کم وبيش ! ؟ئیجو اين صرفهۀدر نتيج -ھای جناي

ه روا کارگر و ساير زحمتۀکارانه که مستقيماً زندگی و معيشت طبق يش گفت دھای پ ه، دربن ه را ھدف گرفت يت کشان جامع

  . شده است

دافعان اصلی اش در  ه طراحان و م دد ک ی صورت می بن ه پردازان ا و نظري تور نھادھ ه دس ان ب صادی يوناني رياضت اقت

  . المللی پول يله داده اند بانک جھانی و صندوق بينۀسسؤ برتون وودز يا ھمان دو مۀمراکز برآمده از معاھد

سياست ھای مونتاريستی  و ) تاچريسم ـ ريگانيسم (ئیمريکااھای انگليسی ـ اين دو نھاد که از زمان ظھور نئوکنسرواتيست

ه ه شکلی وحشيانه در صدر برنام ازار آزادی را ب انیب ای جھ وق و کرن ا ب رار داده و ب ود ق سھای خ صاد، کي ازی اقت  ۀس

ذل و بخشھای ورشکسته باز کردهوامھای کالن را به سوی دولت ا، ش، آزادسازی قيمتاند، مشخصاً برای اعطای اين ب ھ

  .اندسازی و به يک عبارت حذف تمام عيار خدمات عمومی دولت را پيش شرط قرار دادهخصوصی

اتیصندوق بين ه عملي ان را مشروط ب ه دولت يون ن سياستالمللی پول اعطای وام اضطراری ب الی کرده سازی اي ھای م

  . است

  

  بعد از تحرير

اھی پس از اسارت توسط سی و ھفت سال پس از سقوط سرھنگان ائی مدت کوت د ليب  يونان يک سرھنگ مستبد و قداره بن

ديھی اسيران جنگی و . مسلح وابسته به ناتو کشته شدھای يکی از اوباش  وق ب ارز عدم رعايت حق ه مصداق ب ل ک ن قت اي

تقبال شدترور يک ۀوحشيانۀ نمون ارزشادی از س.  عنان گسيخته بود بالفاصله با موجی از شادی اس ۀ وی طرف داران مب

د . ترور قذافی چندان ضد انسانی و مشمئز کننده بود که حتا سارکوزی نيز از آن حمايت نکرد!!مسالمت آميز رور چن ن ت اي

کسانی که دادگاه ھای استالينی را به نماد خشونت تبديل کرده اند حاال } نا{. ماه پيش در مورد اسامه بن الدن نيز تکرار شد

ايش ۀ جھانيان ترور می کنند ، با وقاحت صحنۀ  برابر چشمان حيرت زدروز روشن و در ه نم دياھای خود ب ترور را از م
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وکران خود در ذمی گ ه ن سير"ارند و ب ر تف ز از " خب ان حال ژست پرھي د و در ھم رور می دھن ه ت سير و توجي دستور تف

 .....ونت سرھنگان کودتا چنين می کردنداسقفان پرھيزکار کليسای يونان نيز در مواجھه با خش .خشونت می گيرند

 

 

  

  

  


