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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ جنوری ٢٨
  

  مردم يونان به ويژه کارگران،
  !ند  پايان يافتن سياست رياضت اقتصادی در کشورشان را اعالم کرد

  

 اين است که سؤال. ، اتحاديه اروپا به لرزه درآورده است٢٠١۵ جنوریو پنجم شنبه بيست کنتايج انتخابات روز ي 

 ۀ به نفع محرومان و کارگران اتحاديءبر ھم خوردن توازن قوا ھايش، دروازه آيا يونان با تاريخ و فلسفه و افسانه

  خته است؟مند اروپا را به وحشت اندا ھای قدرت اروپا خواھد شد؟ چرا نتايج انتخابات يونان حکومت

 دۀنير آيدند تا مسيگز  عضو پارلمان را بر٣٠٠شنبه کی در انتخابات روز يأط ريون نفر واجد شرايلي م٨/٩حدود 

 ٣٠٠ کرسی از ١۴٩ طبق آخرين نتايج به دست آمده، حزب سيريزا توانسته است . کنندتعيينن کشور را ياقتصادی ا

اختالف دو کرسی اکثريت مطلق نمايندگان مجلس يونان را  اما حزب سيريزا، با .کرسی را به خود اختصاص دھد

  .دارا نيست و به ھمين دليل ناگزير از تشکيل يک حکومت ائتالفی خواھد شد

 ٢۵شنبه کونان يين حزب در انتخابات پارلمانی يروزی ايپس از اعالم پ» زايريس«پراس، رھبر حزب يس سيالکس

ان يدھندگان خارجی به پا ن کشور توسط وامير مردم اينج و تحقاضت اقتصادی، ري گفته است، پنج سال رجنوری

 .ده استيرس

بود در صورت  اش وعده داده در طول مبارزات انتخاباتی» زايريس« حزب ۀ سال۴٠پراس، رھبر يس سيالکس

    با اروپاۀيالمللی پول و اتحاد نيونان توسط صندوق بيھای داده شده به  ط وامين حزب، در خصوص شرايروزی ايپ

ده يونان بخشيھای  ن خواستار آن شده است که قسمتی از بدھیيچن پراس ھميس سي الکس.اين دو مذاکره خواھد کرد

  .شود

 سال ١۵٠س دولت در يونان در طی ئيترين ر وزيری را برعھده گرفته، جوان آلکسيس سيپراس، حال سمت نخست 

 ۀ، به عنوان نخست وزير معرفی شده و به زودی کابينسيپراس، مطابق قانون اساسی يونان .شود گذشته محسوب می

چنين در مراسمی که روز دوشنبه در کاخ رياست جمھوری يونان در آتن  ھم. خود را به پارلمان معرفی خواھد کرد

  .برگزار شد، سيپراس قول داد که منافع کشور را محقق سازد

 دست به يک بدعت زد و به عنوان نخستين نخست سيپراس، ھنگام ادای سوگند به عنوان نخست وزير جديد يونان

وزيران يونان سوگند مذھبی ياد  در حالی که مرسوم است که نخست . وزير در تاريخ يونان سوگندی مذھبی ياد نکرد

پيش از مراسم، از اسقف اعظم خواست که تصميم وی برای عدم ادای سوگند مذھبی را به چنين  سيپراس، ھم .کنند
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وی روز دوشنبه  .کرده است چرا که تاکنون اسقف نيز در مراسم سوگند نخست وزير شرکت می. دکشيش اطالع دھ

برای «جمھوری يونان سوگند ياد کرد که به عنوان نخست وزير يونان نھايت قدرت خود را به  در کاخ رياست

ترين مراسم ادای سوگند در  ترين و ساده ھا، اين سريع بنا بر گزارش .به کار گيرد»  يونانمحفاظت از منافع مرد

  .تاريخ دوران جديد يونان است

وی در اولين حضور خود پس از ادای سوگند به عنوان نخست وزير در انظار عمومی بر پای مجسمه يادبود 

 صدھا نفر در ١٩۴۴ و ١٩۴١ھای  در فاصله بين سال. باخته در جنبش مقاومت يک دسته گل رز نھاد يونانيان جان

  . نازی کشته شدندالمانيروھای اشغالگر حکومت آتن به دست ن

صندوق (  وی پس از اعالم پيروزی در انتخابات در اجتماع وسيع مردم آتن حضور يافت و اعالم کرد که ترويکا

 که دولت قبلی با آنان ئیھا  يونان تعلق دارند و تفاھمۀديگر به تاريخ گذشت) ئیپول، بانک مرکزی و کميسيون اروپا

  .اند ی مردم يونان اعتبار خود را از دست دادهأبنا بر رکرده است 

 کارگران، بيکارشدگان و بازنشستگان؛ ۀچھر.  دگرگون شونده اروپاستۀچھر» سيريرزا« :سيپراس، گفته است

  . کشاورزانۀھای کوچک و متوسط؛ چھر  خودکارفرمايان و مبتکران شرکتۀجوانان؛ چھر

معضلی که مردم يونان با آن . ن کشور را دگرگون کنند و ورق را برگرداننداند که اي  اين مردم تصميم گرفتهۀھم

نامه جاری با اتحاديه اروپا يا حکومت مردمی از طريق حزب  انتخاب بين حکومت توافق. رويند روشن استه روب

 آن که  کننده؛ انتخاب بين رياضت يا رشد؛ برایتعيين؛ انتخاب بين تبعيت محض يا مذاکرات سخت و »سيريزا«

 پرداخت ئیيونان دوباره کشوری متمدن بشود؛ برای آن که ھم ميھنانمان تا حد مرگ يخ نزنند به اين جھت که توانا

  .ھايمان سفره شان خالی نباشد کدام از خانواده يک از ما، ھيچ به طوری که ھيچ. حساب انرژی را ندارند صورت

ما قول کمک . کنيم مان متعھد می ترين نيازھای مردم ئی ابتداتأمينه  ما خود را ب-!دھيم؟ نه آيا ما قول کمک ھزينه می

اين تعھدھا در بيانيه حزب ما . مان  خواھد شد؛ در ھمان روز اول دولتءاين تعھد ماست و اجرا. دھيم ھزينه نمی

ھا اجازه   بانکما به. رغم جريان مذاکرات آغاز خواھد شد ھا علی برای پارلمان جديد خوانده خواھد شد و اجرای آن

   .اين حرف آخر است و قابل مذاکره نيست. ھای طبقه کارگر و طبقه متوسط را تصاحب کنند نخواھيم داد تا خانه

ما نيازمند اکثريت قاطع در پارلمان ھستيم تا بتوانم . ما نيازمند حمايت شما ھستيم تا يونان روی پای خود بايستد

  . مردم قدرت خواھد داد تا به خود متکی شونداين به. را تشکيل دھيم» سيريزا«دولت 

. يممسؤولما نسبت به آينده . ما اين را به تاريخ مديونيم. شويم جنگيم و پيروز می ما اين نبرد را تا پايان سخت آن می

ما تاريخ را . شويم ما پيروز می. ايم، بجھيم ما نيازمنديم که از اين باتالقی که ديريست درآن گير کرده

 )امير ھوشنگ اطيابی: ترجمه( .يمساز می

ه اروپا به شرط اجرای برنامه يالمللی پول و اتحاد نيونان در سال گذشته، صندوق بيدر پی بحران مالی در 

  .ھای مالی دادند ونان وام و کمکيورو به يارد يلي م٣١٨ھای جاری،  نهيکشی اقتصادی و کاھش ھز اضتير

ً  چرا که اين وام داران گذاشته شده  داران بزرگ و صاحبان صنايع و سرمايه ھا، سھام ولت، بانک در اختيار دھا صرفا

به عالوه . است» رياضت کشی اقتصادی«ھای ھنگفت  سھم کارگران و محرومان جامعه از اين وام. است نه مردم

  .گردد دھنده به شکل خريد کاال و جنگ افزار بر می ھا بالفاصله به کشورھای وام بخشی از وام

ھای مالی  ھا و کنسرن ھا، شرکت ھای بزرگ، بانک مند غربی، صاحبان سرمايه داری و قدرت ھای سرمايه  دولتنقش

تر، شرايط غيرقابل تحملی را به وجود  و نظامی و صنعتی در تحميل شرايط خويش به شھروندان کشورھای ضعيف

  .آورده است
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بودجه  برای مثال،. يتاريسم اختصاص داده شده استھای کالنی به عرصه ميل به خصوص در سه دھه گذشته، بودجه

 درصد توليد ناخالص داخلی اين کشور بود که ٣ ميليارد يورو بود که معادل ٧ بالغ بر ٢٠١٠نظامی يونان در سال 

 و ١٠٩- عراده توپخانه ام٢٢٣در ھمان سال، يونان .  در مقام دوم قرار داشتامريکادر ميان کشورھای ناتو پس از 

ال گيونان و پرت.  ميليون يورو خريداری کرد۴٠٣ به ارزش المان از ٢١۴ين يک زير دريائی کالس چن ھم

البی صنايع نظامی به طور دوفاکتو خريد اين تسليحات را به .  ھستندالمانترين وارد کنندگان اسلحه از  بزرگ

چنين درآمدی که دول مسلط بر  ھم. کشد ال به ميان میگھای بازسازی اقتصادی يونان و پرت عنوان پيش شرط وام

به طور مثال . آورند در گزارش ملحوظ نشده است تر به دست می ھای ضعيف بازارھای مالی از محل وام به دولت

 ميليون يورو بھره دريافت ٣٨٠ ميليارد يوروئی به يونان، مبلغ ٧/١۵ برای وام ٢٠١١تا پايان سال  الماندولت 

 .نموده بود

ھم اکنون . شد» زايريس«ت حزب ين کشور و اوج گرفتن محبوبيھای گسترده عمومی در ا تراضط سبب اعين شرايا

 ۵٠ درصدی توليد ناخالص داخلی و نرخ بيکاری ٢۵کاھش : بحران اقتصادی يونان به اوج خود رسيده است

، ...ال وگيا، ايرلند، پرتدھد و ايتاليا، اسپان درصدی در بين جوانان يونان، کمابيش وضعيت اتحاديه اروپا را نشان می

  .اند در صف انتظار تحوالت ايستاده

به عنوان مثال، درصد بيکاری جوانان در . اند ھای اخير را جوانان پرداخته ھزينه اصلی بحران اقتصادی سال

ھای شغلی جديدی که   درصد از فرصت٧٠ درصد است و ۵۵ تا ۴۵ مثل ايتاليا، اسپانيا و يونان بين ئیکشورھا

در برخی از کشورھا حقوق متوسط شاغالن . وقت و مشاغل موقت ھستند وقت و پاره شود قراردادھای نيمه د میايجا

  . درصد کاھش يافته است١٠ حداقل ٢٠٠۶ ساله به نسبت سال ٢٩ تا ٢٢

ن خواست خود را به پايا» سيريزا«ی گسترده به حزب أمردم يونان به ويژه کارگران و محرومان يونان، با دادن ر

   .ند يافتن سياست رياضت اقتصادی در کشورشان اعالم کرد

است، متحمل شکستی سنگين شده » دموکراسی نو«وزير کنونی يونان که رھبر حزب  آنتونيوس ساماراس، نخست

 . کرسی در پارلمان جديد يونان دست يافته است٧۶حزب او تنھا به . است

خواست مردم است و بايد آن را قبول  تابنده باز«که نتايج آن او شکست خود در اين انتخابات را پذيرفت و گفت 

  .شود ھای اقتصادی محسوب می ھا نماد رياضت کار برای بسياری از يونانی اين سياستمدار محافظه» .کرد

کند و  که گرايشات مختلف چپ و سوسياليست در آن فعاليت دارند، در حالی پارلمان را تسخير می» سيريزا«حزب  

آخرين نمونه از تالش نيروھای چپ و سوسياليست برای تصرف قدرت سياسی، به حدود که دھد،  دولت میتشکيل 

آن دوره يونان با مداخله خونين دولت انگلستان و آغاز جنگی داخلی، نيروھای چپ و . رسد  سال پيش می٧٠

ھا  ما اکنون که تمامی نظرسنجیا. ھای شديد نيروھای راست برد ھا، زير سرکوب سوسياليستی و کارگری را تا دھه

ھای پايان دادن به تحقير و  ديدگان و محرومان و استثمارشدگان پيشين، پيروز سياست حکايت از آن دارند ستم

 طبقاتی بين مديريت اقتصادی حوزه -رسد عرصه مبارزه سياسی   نظر می اکنون به. کشی مردم يونان ھستند رياضت

 به سرعت به حوزه شده، محدود به يونان نخواھد ماند و احتماالً   اليستی سرکوبھای کارگری سوسي يورو و آرمان

  . يورو گسترش خواھد يافت

رھبر » آلکسيس سيپراس«اسپانيا در جريان کارزار تبليغاتی » پودموس«رھبر حزب » پابلو ايگلسياس«اکنون 

المللی پول و  سيون اروپا، صندوق بينان معترض در برابر کميئياره اروپاب دوئیآرا حزب سيريزا، نشان از صف

  . مرکزی اين قاره دارد بانک 
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 گروه سوسياليستی و سياستمداران چپ مستقل ١٣عنوان ائتالفی از  ، به٢٠٠۴، در سال )Syriza(» سيريزا«

ه ھای مالی اتحاديه اروپا ب ھای سياسی ناشی از وام و يا کمک تشکيل شده، پاسخی به فشارھای اقتصادی و سرکوب

تر بر مزدبگيران با افزايش شدت استثمار و سن بازنشستگی و محدود  داری، فشار بيش منظور حفظ منافع سرمايه 

را » تسالونيکی«مدت به نام  ای کوتاه ، برنامه٢٠١۴مبر ره بود که در سپتھای اجتماعی و بيکاری و غي کردن بيمه

کم روی کاغذ، نشان از عزم  دھا درباره تحقق آن، دستای که با وجود تمامی انتقا تنظيم و تدوين کرد؛ برنامه

دارانه  ھای سرمايه پيروی از سياست  وضع موجود و عدم تغييربر  ھای خود مبنی  رھبران سيريزا برای تحقق وعده

 ئیمقابله با بحران انسانی، احيای اقتصادی و برپا: برنامه تسالونيکی، چھارمحور اصلی دارد. اتحاديه اروپا دارد

مدت با ايجاد  در کوتاه. ھای دموکراتيک  بر ارزشتأکيدسياسی با   نظام تغييرعدالت مالياتی، کاھش نرخ بيکاری و 

درآمد و  ونقل رايگان به افراد کم  ھزار شغل جديد، افزايش حداقل دستمزدھا، ارايه خدمات درمانی، برق و حمل٣٠٠

ات تغييررفته طبقه کارگر برای ايجاد   مسکن برای آنان است تا در تحقق اين اقدامات نيروی ازدستتأمينبيکار و 

  .ای بگيرد اقتصادی، اجتماعی و سياسی گسترده جان تازه

در آتن، نوشته » گئورگوس کريستيدز«، به نقل از خبرنگاری به نام ٢٠١۴مبر  دس١٧خ سی فارسی در تاري بی بی

ان ائتالف راديکال چپ، يونان يا حزب سيريزا است که در دفتر خود در شھر مؤسسديس، که از نيکوس ساماني: بود

 .تسالونيکی يونان زير پرتره بزرگ رزا لوکزمبورگ، مارکسيست انقالبی نشسته است

چپ، بعد از «: گويد سامانيديس که از مقامات ارشد حزب سيريزا در تسالونيکی دومين شھر بزرگ يونان است، می

 ».ی التينامريکاھا سال در موضع دفاعی قرار داشتن اکنون بازگشته، نه تنھا در يونان بلکه در اروپا و نيز  ده

آسای حزب از گمنامی و تحکيم موقعيت حزب در طی  کند که با وجود خروج برق  میتأکيدنيکوس سامانيديس، 

روشن است که «: ت راديکال حزب نشده استانداز به قدرت رسيدن سبب تضعيف طبيع اندکی بيش از دو سال، چشم

نھايت پولدار يعنی آن ده درصدی که در صدر قرار دارند، برای نگرانی  ثروتمندان، نخبگان، بازارھا و اشخاص بی

 ».ھا مزايای خود را از دست خواھند داد آن. دليل دارند

لی بحران کنونی سبب شده که ماھيت دھندگان به حزب سيريزا افزايش يافته و یأافزايد شمار ر سامانيديس می

ھای اجتماعی  ھا و جنبش گويد سيريزا ھرگز ارتباط خود را با خيابان او می. چنان پابرجا باقی بماند راديکال حزب ھم

 .ھاست، قطع نخواھد کرد که سيريزا برخاسته از آن

يک حزب کوچک به يک حزب ترين رھبر سياسی در تاريخ يونان است در تبديل سيريزا از  سيپراس، که جوان

 . زند او کراوات نمی. حاکم بالقوه، نقش مھمی داشته و مھارت در سخنوری شھرت دارد

ه نظرسنجی مؤسسکريستوفوروس ورنارداکيس، استاد علوم سياسی دانشگاه ارسطو در تسالونيکی و صاحب يک 

او يک حزب تدافعی چپگرا . دھد اه نمیدليل اين امر اين بود که سيپراس جوان است و ھراس به دلش ر«: گويد می

 ».را به صورت انتخاب معقولی برای تشکيل دولت درآورد

 ً  ولی از سوی .کنند ياد می» يک فرد معمولی شريف«شناسند از او به عنوان   میبعضی از مقاماتی که او را شخصا

 .کنند تجربه و تشنه قدرت معرفی می ديگر منتقدانش او را يک شخص متکبر، بی

گويد اگر چه از ھمان بدو امر  کند و می ولی نيکوس کارانيکاس، دوست قديمی سيپراس، اين انتقادات را رد می

معلوم بود که او يک رھبر است ولی مدتی طول کشيد تا در اثر ترغيب ما پا پيش بگذارد و رھبری سيريزا را قبول 

 .کند
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 کند و ای که ساکنانش از طبقه متوسط ھستند زندگی می کند که رھبر سيريزا ھنوز در محله کارانيکاس اضافه می

 .کرد کسب کرده است اش را ھنگامی که به عنوان يک مھندس راه و ساختمان کار می یئ تجربيات اوليه حرفه

سيريزا اکنون «: گويد آقای کارانيکاس می. اند مقامات سيريزا، خود را برای يک مبارزه طوالنی نيز آماده کرده

 ».ما ھراسی از حکومت کردن نداريم. من پايان فاجعه را فراھم آوردهبرای نسل 

 در جنبش اعتراضی ١٩٩٠ھای  در اوايل سال.  به حزب کمونيست يونان پيوست١٩٨٠سيپراس جوان در سال 

ھای يونان عليه قانون جنجال برانگيز وزارت آموزش امور مذھبی وقت شرکت کرد و نقشی مھمی را در  دبيرستان

  .دار شد نبش عھدهاين ج

پس از .  داشتمذاکره بود و با نمايندگان احزاب چپ و راست ديدار و ئیھا نماينده سنديکای دانشجو برای سال

در انتخابات پارلمانی ششم مه .  به پارلمان يونان راه يافت٢٠٠٩ھا فعاليت در رشته مھندسی عمران، در سال  سال

 ٨/١٨ درصد آراء و پس از حزب دموکراسی نوين با ٧/١۶ت با کسب ، ائتالف سيريزا به رھبری او توانس٢٠٠٩

 .درصد در جايگاه دوم قرار گيرد

 ئیھای فرانسه در پاريس به سران کشورھای اروپا رھبر ائتالف سيريزا، در ديدار با ژان لوک مالنشون، رھبر چپ

 .ھای اقتصادی يونان دخالت نکنند ھشدار داد که در سياست

 از جمله زيگمار گابريل، به المان و پس از مالقات با رھبران حزب چپ المانان سفر خود به سيپراس، در جري

  .تندی از برنامه رياضت اقتصادی تجويزشده برای يونان انتقاد کرد

شدت مقروضی نظير يونان اين است که با اعطای وام  تاکنون سياست سران اتحاديه اروپا در مقابل کشورھای به 

تر وادار  تر و خواست کم کشی اقتصادی نيروی کار را به کار بيش تر کنند و با رضايت درای را قوی يهمناسبات سرما

 به تر است و عمالً  گيرند از خود وام بيش ھای درازمدت می ای که از پرداخت اين وام تر از ھمه، بھره و مھم. سازند

ل جامعه مقروض را به دست ودگان ھستند که کنتردھن به عبارت ديگر، اين وام. شود داران تمام می نفع سرمايه

رو،  از اين. کنند گيرند و قدرت خود را خارج از مرزھای کشورشان نيز به شھروندان ديگر کشورھا اعمال می می

داری جھانی که به  المللی پول اين نھادھای سرمايه مند و بانک جھانی و صندوق بين داری قدرت ھای سرمايه دولت

ھای  مند ھستند اين کشورھا ھميشه مقروض بمانند تا سياست دھند، عالقه ف و در حال توسعه وام میکشورھای ضعي

  .ھا اعمال کنند گونه مقاومتی به آن خود را بدون ھيچ

المللی  دھه پيش، تصميم گرفت با کمک مالی ونزوئال، قرضش را به صندوق بين  حدود يک ارجنتاينبرای مثال، 

المللی  چرا که صندوق بين. انگيز بود المللی پول جالب و حيرت رداخت کند و پاسخ صندوق بينپول زودتر از موعد پ

ای  در واقع قرض، چماقی و وسيله. گيرد، ابراز نگرانی کرد جای اين که خوشحال باشد پولش را پس می پول، به

  .ل و مديريت و منزوی کردواست که از طريق آن بتوان کشورھای مقروض را کنتر

 ميليارد يورو از اتحاديه اروپا و صندوق ٢۴٠ تا کنون مبلغ ٢٠١٠اش در سال  نان از زمان آغاز بحران مالیيو

 اقتصادی در پيش ئیھا ھای سنگين ناگزير شد رياضت المللی پول دريافت کرد و برای بازپرداخت اين بدھی بين

  .گيرد

 با آماج حمالت اصالحات فراتر نرفته، اما شديداً در حالی که موضع کنونی رھبران سيريزا، از چارچوب رفرم و 

س ئي، کامرون نخست وزير انگلستان و رالمانس آن، آنگال مرکل صدراعظم أسردمداران اتحاديه اروپا و در ر

  .اند رو شده روبه... اتحاديه اروپا و
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 مرتبه دو بازھم« :ويدگ می غضب و خشم با يونان در دموکراسی باره در »تمن تاگس« المان تلويزيون اول شبکه

 »!دھد در تن آن به نبايد مرکل آنگال« :نويسد می پررنگ برلين چاپ »بيلد« روزنامه و »!کنند انتخابات خواھند می

  ».دارد انتظاری چه حق، به يونان، آينده دولت از المان« که بفھماند ھا يونانی به بايد اعظم صدر

 يونان عکس، هب اما .نيست ديگری چيز ھا ئیباال از ھا نیئيپا تعااط جز چيز ئیبورژوا دموکراسی معلوم قرار از

  .بشود اروپا در مستقيم دموکراسی و برابری و آزادی برای اميد نشانه تواند می

ات اساسی در تغييرحال و با توجه به شرايط جھانی و مناسبات کار و سرمايه، اکنون که نور اميد و روزنه  با اين

آمده است بايد ھم به حزب سيريزا کمک کرد و ھم از موضع کارگری کمونيستی و جامعه يونان پديد 

ھای  داری اين حزب را مورد انتقاد قرار داد تا در اثر فشارھای سران اتحاديه اروپا به سوی سياست ضدسرمايه

  .راست نچرخد

 اين است که آيا سؤالابراين، بن. اش را ندارد ھای کنونی  پرداخت قرضئیدر حال حاضر روشن است که يونان توانا

توان انجام  اش را منتفی اعالم کند؟ اين کار را می دولت جديد يونان اين شجاعت را به خرج خواھد داد تا کل بدھی

فقط چنين عملی، اميد به . داد به شرطی که نيروی کار و مردم آزاده يونان را پشت اين سياست جسورانه بسيج کرد

شان بدون دخالت  دھد تا به سرنوشت خويش و جامعه کند و گسترش می  تر می ه يونان بيشزندگی بھتر را در جامع

  .سران اتحاديه اروپا، حاکم باشند

تشکيل دولت، امکان خروج يونان از اتحاديه . ھای زيادی در مقابل پيشروی سيريزا قرار دارد به اين ترتيب چالش

تر از ھمه سامان دادن به وضعيت مردم و  و نيز بيش از آن و مھماروپا، يا خروج احتمالی اين کشور از حوزه يور

  . در راس ھمه اشتغال جوانان است

ھا و  ھای اقتصادی و سياسی خود ناکام بماند، فاشيست اما به ھر دليلی اگر حزب سيريزا در پيش برد اھداف و برنامه

گذشته وارد صحنه سياسی و اجتماعی اروپا تر از  کار شکست خورده، فعال نژادپرستان با حمايت احزاب محافظه

  .خواھند شد

. ھايشان است طبقه المللی ھم اکنون کارگران و مردم محروم يونان، به شدت نيازمند اتحاد و حمايت داخلی و بين

اين امکان وجود دارد . نخست برای دفاع از حق آزادی و برابری و دموکراسی در برابر حمالت داخلی يا خارجی

چنين احتمال قدرت گرفتن حزب چپ  ھم.  در اسپانيا به قدرت برسد٢٠١۵پودموس بتواند در اواخر سال که حزب 

 سالی خواھد بود که ٢٠١۵ بنابراين سال  . رياضت اقتصادی اتحاديه اروپا، وجود دارد» مھد اتاق فکر«، الماندر 

طلبانه و  ا سال پايان يک چالش برابریي. رياضت اقتصادی در سراسر قاره اروپا مورد سرزنش قرار خواھد گرفت

  .داری عنان گسيخته خواھد بود سوسياليستی در برابر سيستم سرمايه

توان  باوری زودگذر شد؛ می توان از تحوالت يونان خوشحال بود بدون اين که درباره اين تحوالت دچار خوش می

توان مانند آن بخش از چپ و   جدی نيست؛ میداری اھميت نداد و از کنار آن گذشت، چرا که ھنوز بحثی ضدسرمايه

گردند فقط انتقاد کرد، دست به سياه و سفيد نزد تا منزه ماند؛   که به دنبال يک جنبش سوسياليستی ناب میئینيروھا

 کوچک و مثبت در جھت بھبود وضع طبقه کارگر و مردم محروم رفت و آن را تقويت تغييرتوان به استقبال ھر  می

  .تری ارتقا داد وح عالیکرد و به سط

 تفاوت بماند و صرفاً  تواند نسبت به اين نوع تحوالت بی  که ادعای کارگری کمونيستی دارد نمیئیشک ھر نيرو بی

رو، به عقيده من بايد با شور و شوق و اميد به استقبال اين تحوالت شتافت و با کار و  گر و منتقد باشد از اين نظاره

  !گذاشت و ساختمان سوسياليسم را با بنای محکم برپا کردکوشش سخت، خشت روی خشت 
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اين » .داری با بذری که خود افشانده نابود خواھد شد سرمايه: شود شايد جمله کارل مارکس به واقعيت نزديک می«

  . المللی پول، به مناسبت آغاز کار اجالس ساليانه داووس بيان شده است س صندوق بينئيگفته کريستين الگارد، ر

نابرابری «ه آکسفام در مورد مؤسسای در مورد اجالس داووس با اشاره به گزارش اخير  روزنامه گاردين در مقاله

به اعتقاد ناظران سياسی و اقتصادی، توزيع نابرابر ثروت و درآمد «نويسد  می» شديد در توزيع درآمد و ثروت

 نفر از ٨٠بنا بر گزارش آکسفام ثروت » .ه است سال گذشته بود٧دار شدن بحران اقتصادی در  عامل اصلی ادامه

 درصد بقيه ٩٩ درصد مردم جھان بيش از دارائی ١داران معادل نيمی از مردم جھان و ثروت  ثروتمندترين سرمايه

ھا  ھای فاحش و وضعيت انفجاری ناشی از آن يک موضوع محوری نگرانی  نابرابریمسألهدر چند سال اخير  .است

  . داری بوده است ھا و کارشناسان سرمايه داران و دولت هو ھشدارھای سرماي

دھنده ابعاد  داران از مارکس، بازتاب المللی پول در آستانه کنفرانس سران و سرمايه س صندوق بينئياين گفته ر

رفت از سرکوب  گذار سوسياليسم علمی، راه برون مارکس بنيان. داری جھانی است بحران و گستردگی سيستم سرمايه

خودی، بلکه از  داری نه خودبه به عقيده مارکس، سرمايه. داری را نشان داده است  ستم، تبعيض و استثمار سرمايهو

طبقاتی طبقه کارگر و ھمه نيروھای مدافع آن در يک صف متحد و متشکل سراسری و   طريق مبارزه سياسی

  .شود میگردد و به استثمار انسان از انسان خاتمه داده  ھدفمند، واژگون می

  ٢٠١۵ جنوری ھفتم بيست و - ١٣٩٣ ]دلو[شنبه ھفتم بھمن سه

  

 


