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  سھيال دھماسی

  ٢٠١۵ مارچ ١٧

  

 !يونان را از زبان خودش بھتر بشناسيم" چپ" دولت ]ماليه[وزير دارئی

نش ھای وسيعی را در مورد در انتخابات يونان واک" سيريزا"پيروزی حزب خود چپ خواندۀ : توضيح پيام فدائی

در ميان نيروھای اپوزيسيون جمھوری اسالمی .  اروپا برانگيختۀماھيت دولت او و چشم انداز آيندۀ يونان در اتحادي

در کنار نيروھای وابسته و ارتجاعيی " حزب کمونست کارگری ايران"نيز برخی نيروھای پرو امپرياليست نظير 

" پيروزی"اين جريان با ارسال پيام تبريک به نخست وزير يونان از . لت برخاستندبه حمايت از اين دو" حماس"نظير 

 اصلی سياست و سر برآوردن يک کمونيسم سياسی دخالتگر ۀبازگشت اميدبخش چپ راديکال به صحن"او به عنوان 

از " رفقای سيريزا"ی به در پيام"  راه کارگر- سازمان کارگران انقالبی ايران ئیت اجراأھي"ھم چنين .  نام برد" جديد

ياد کرده و از "  سنگرھای آزادی و سوسياليزم اميد خواھد دادۀبه ھم"آن ھا به عنوان پيروزيی که " پيروزی"

را " دشواری ھا "ۀھم" با جسارت انقالبی و وفاداری به مردم و پرچم سوسياليسم"رفقايشان در حزب حاکم خواستند تا 

" نکات مثبت" اقليت را می بينيم که از - کمی فاصله از اين دو جريان سازمان فدائيان و باالخره با. از ميان بردارند

مبارزات ضد "در " تحرک جديد در ميان مردم "پيروزی اين حزب سخن گفته و پيروزی اين حزب را موجد 

دعاھا و ابراز شعف و فارغ از تمامی اين ا. معرفی نمود" جانی تازه به اين مبارزات"و دادن " نئوليبراليستی کنونی

شادمانی ھا ، اما تحوالت سريعی که از زمان پيروزی اين حزب اتفاق افتاده و آشکار شدن عدم پايبندی رھبری اين 

حزب به  وعده ھای انتخاباتی اش، روشن تر از ھر واقعيت ديگری ثابت کرده که اين حزب نيز چيزی جز بخشی از 

ديد آرايش سياسی آن نبوده و نيست که با توجه به شدت بحران و نارضايتی بورژوازی حاکم بر يونان در شرايط تج

ويژه طبقۀ کارگر، برای حفظ نظم سياه سرمايه داری يونان از طريق فريب توده ھا به صحنه فرستاده شده ه توده ھا ب

از يک ماه مذاکره بعد ( بروریف ٢٠ جمعه در روزھنوز مدت کوتاھی از اين بازی انتخاباتی نگذشته است که . است

به مدت  کميسيون اروپا اعالم کرد که) صندوق بين المللی پول و بانک مرکزی اروپا کميسيون اروپا، سيراز با

بانک  کميسيون اروپا، ديکته شده توسط اقتصادی رياضت ۀبرنام ھای يونان را در چھارچوب وام ديگر ماه چھار

تمديد اين وام ھا مشروط بر اين است که دولت يونان اولين . رده استصندوق بين المللی پول تمديد ک و مرکزی اروپا

  . کاھش خدمات اجتماعی و ديگر مخارج دولتی را به کميسيون اروپا بدھدۀليست برنام
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رياضت "واقعيت اين است که تشديد بحران اقتصادی کشور يونان و برنامه ھای ضد مردمی و کمر شکن موسوم به 

 به مردم يونان تحميل المانس آن ھا ، أو در ر"  اروپاۀاتحادي"ت ھای امپرياليستی متشکل در که توسط قدر" اقتصادی

اين حزب که . شد، منجر به عروج حزب موسوم به حزب سيريزا و سرانجام پيروزی آن در انتخابات اخير يونان شد

ً با توسل به ريا و ناميده" راديکال چپ گرا" به ادعاھای خودش يک حزب ءدر تبليغات جاری با اتکا  می شود اساسا

فريب و از اين طريق سوار شدن بر امواج جنبش اعتراضی طبقۀ کارگر و توده ھای زحمتکش يونان که خواھان 

رھبر اين حزب در . الغای برنامه ھای مرگبار رياضت اقتصادی امپرياليست ھا ھستند، وارد کارزار انتخاباتی شد

 قطع اجرای اين برنامه و افزايش حداقل دستمزدھا در صورت انتخاب حزبش ۀبا وعدنطق ھای انتخاباتی در ھمه جا 

  . ی دھندگان شد و سرانجام با اختالفی روشن در انتخابات، حزب پيروز معرفی گرديدأموفق به جلب نظر ر

جه شد و طبق در انتخابات يونان ھمانطور که گفته شد با استقبال برخی از مدعيان چپ موا" سيريزا"پيروزی حزب 

معمول اين جريانات بدون تحليل شرايط مشخص و صف بندی ھای طبقاتی موجود در يونان با آن چه تبليغات رسانه 

 سرمايه ھای مالی و در ۀ گذاشتند که در عصر امپرياليسم و سلطیھا بود ھمراھی کرده و اساساً اين واقعيت را زير پا

ی رھبری کمونيستی ھيچ نيروی چپ و کمونيست نمی تواند از طريق  کارگر متشکل و داراۀشرايط فقدان يک طبق

 قدمی در راه سوسياليسم برداشته و با - آن طور که در تبليغات رياکارانه عنوان شده – ئیپارلمانتاريسم بورژوا

در عصری . يد کارگر را در پارلمان بورژواھا تأمين نماۀوفاداری به پرچم سوسياليسم و عليه نئوليبراليسم منافع طبق

 احتضار و مرگ خود را طی می کند و از ۀکه ما زندگی می کنيم و در شرايطی که سيستم جھانی سرمايه داری دور

 کارگر چه در ۀاين رو برای نجات از مرگ محتومش به ھر عمل فوق ارتجاعی و ضد مردمی متوسل می شود، طبق

مپرياليست ھا تنھا با متشکل کردن خود و انجام يک انقالب  اۀيونان، چه در ايران و چه در ديگر کشورھای تحت سلط

 شرارت ھای دنيای کنونی سرمايه داری رھانيده و به ۀاجتماعی است که می تواند خود را از فقر و بدبختی و ھم

ً تجرب. راستی در جھت سوسياليسم حرکت کند وت  اخير يونان با تلخی تمام يک بار ديگر اين واقعيت را به ثبۀاتفاقا

 کنونی يونان، به عنوان يکی از چھره ھای کسانی که  دولت جديد ]ماليه[نگاھی به مقاله ای به قلم وزير دارائی. رساند

يونان را تشکيل داده اند، به درک آن چه امروز در يونان می گذرد کمک کرده و واقعيت ھای موجود را بيشتر آشکار 

  . می سازد

  .سی بر اساس مقاله مزبور در روزنامه گاردين، تنظيم شده استنوشتۀ زير توسط رفيق سھيال دھما

***  

به قلم " چطور به يک کمونيست نامتعارف تبديل شدم" ، مقاله ای تحت عنوان بروری ف١٨در روز چھارشنبه 

اند انگلستان منتشر شد که نگاھی به آن می تو(*)  يونان در نشريه گاردين ]ماليه[ئیوزير دارا" يانيس واروفاکيس"

اين مقاله . ماھيت طبقاتی اين فرد و دولت جديد يونان در کوران تبليغات جاری را ھر چه بيشتر روشن سازد

 اعتقادات و انگيزه ھای سياسی ۀ تنظيم گشته  که در آن به صراحت دربار٢٠١٣براساس سخنرانی نامبرده در سال 

  .  صحبت می کند) و طبقه ای که به آن تعلق دارد(خود 

 فعلی دولت يونان در آن به روشنی ]ماليه[ مزبور اين است که واروفاکيس يعنی وزير دارائیۀ مقالۀين نکتمھمتر

اعالم می کند که نه مارکسيست است و نه انقالبی، و به طور سربسته نيز خود را به عنوان يک رفرميست تمام 

ی که برای فريب "چپ" به اصطالح ئیعادر اين مقاله وی در واقع خط بطالن بر شھرت اد. عيار معرفی می کند

 دکترای ۀ پايان نام١٩٨٢او به عنوان مثال می گويد که در سال .  می کشد،دادن مردم يونان، به او داده شده است
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 مارکس با واقعيات اين عصر نوشت و از آن پس در دانشگاه به تدريس ۀخود را در رابطه با عدم ارتباط انديش

  .  برای مارکس در آن ھا وجود نداشت، پرداختئی جاتئوری ھای اقتصاديی که

 داشتند، ئیبودن واروفاکيس شد، تا حدودی کارآ" چپ" که در زمان انتخابات يونان در مورد ئیدليل اين که ادعاھا

نخست وزير فعلی يونان، با برنامه ھای رياضت " الکسيس سيپراس"اين بود که او در کنار افراد ديگری مانند 

 که به حزب سيريزا ئیدر ھمين رابطه بود که لقب ھا.  اروپا مخالفت می کردۀتحميل شده توسط اتحادياقتصادی 

 توانست به یبخش) که گويا بايد در تمام اروپا ھم مورد تقليد قرار بگيرد" يک نمونه جديد چپ"مانند (شد  داده می

 عضو حزب سيريزا نيست و فقط به خاطر ناگفته نماند که واروفاکيس. پيروزی آن حزب در انتخابات کمک کند

  . ديدگاه ھای رفرميستيی که دارد، به عنوان يکی از اعضای مھم دولت جديد برگزيده شده است

" تھديدی عليه تمدن"نبود، بلکه " رکود ادواری" تنھا يک ٢٠٠٨واروفاکيس در ابتدای مقاله اش می گويد که بحران 

آيا ما بايد اين بحران سرمايه داری اروپا را به عنوان "ل ھا قرار داد که ال را در مقابل راديکاؤبود که اين س

فرصتی برای تعويض سيستم با سيستم جديد ديگری، به فال نيک بگيريم؟ يا بايد آن قدر نگران پيامدھای اين بحران 

او ادامه می دھد " کنيم؟باشيم که تمام تالشمان را برای مقابله با بحران و برقراری ثبات در سرمايه داری متمرکز 

از نظر من، بحران اروپا بيشتر از آن که بتواند منجر به تولد يک سيستمی بھتر از سرمايه داری بشود، باعث "که 

عام و فجايع بشری بزرگی را منجر شوند و ھای آزاد شدن نيروھای خطرناک مرتجعی می شود که می توانند قتل 

به خاطر اين نظر است که از جانب .  را برای چندين نسل آينده از بين ببرندھرگونه اميد برای حرکت ھای مترقی

 غيرقابل ئیاروپا- اجتماعی –راديکال ھای خوش نيت، متھم به تسليم طلبی و تالش برای نجات سيستم اقتصادی 

فاکيس می گويد که وارو." من اقرار می کنم که اين انتقاد، از آن جا که واقعيت دارد، درد آور است. نجات، شده ام

چپ شکست خورده و شکست خورده باقی "مھمترين کار او در حال حاضر اين است که بر اساس اين فرض که 

 ئی ھائیرغم ھمه نارسا جلوی انفجار سرمايه داری منفور اروپا را، علی"، راديکال ھا را قانع کند که "خواھد ماند

 جلوگيری از رشد نئونازيسم، خواھان دفاع از سرمايه ۀ او به بھانيعنی". که دارد، به ھر قيمتی که شده بايد گرفت

نخست " جورج پاپاندريو" که به عنوان مشاور ٢٠٠٠درحالی که خودش اقرار می کند که در سال . داری می باشد

حزب پاپاندريو نه تنھا " با ھدف جلوگيری از قدرت گيری مجدد جناح راست مشغول به کار شد"وزير يونان، 

ً تانست از قدرت گيری راست جلوگيری کند، بلکه نھاينتو  به ھدايت زھرآگين ترين سياست ھای اقتصادی نئوليبرالی ا

 موجب بازگشت اً اروپا شد، و سھو" بسته ھای اقتصادی" سياست ھای به اصطالح ۀکنندءپرداخت که سردمدار اجرا

بعد از کناره "ل چنين اقراری می کند، می گويد که واروفاکيس که بعد از شش سا." نازيسم به خيابان ھای آتن گرديد

  ." از مارکسيسم نبرده استئی نيز مداخالت من در بحث يونان و اروپا بو٢٠٠۶گيری از پاپاندريو در سال 

درسی که  "١٩٨٠ ۀمی گويد که در دھ" درس خانم تاچر"واروفاکيس در بخش ديگری از مقاله اش تحت عنوان 

درسی است که ( يک رکود اقتصادی طوالنی در شکست دادن سياست راديکال، به من داد ئیاتاچر در رابطه با توان

.  کننده ترين عامل در موضع من در مقابل بحران استتعيين) من در بحران کنونی اروپا با خودم حمل می کنم

ای سياسی راديکالی که به گناه پيشنھاد نکردن برنامه ھ: درنتيجه به گناھی که چپ به من نسبت داده، اقرار می کنم

 اروپا ۀدنبال بھره برداری از بحران به عنوان يک فرصت برای سرنگونی سرمايه داری اروپا، و تضعيف اتحادي

 تصور می کردم که پيروزی تاچر می تواند چيز خوبی باشد، به خاطر اين که يک ءدر ابتدا"و می گويد که ." ھستند

گر و متوسط بريتانيا وارد می کند، شوکی که برای تقويت سياست مترقی و شوک کوتاه و شديد را به طبقات کار

برای فرصت دادن به چپ برای ايجاد يک دستور کار جديد و راديکال و برای نوع جديدی از سياست مترقی و 
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وحشتناکی اما بعد که زندگی کريه تر، خشن تر، و برای خيلی ھا کوتاه تر شد، فھميدم  که به طور . مؤثر، الزم است

کيد أ نوشته اش تۀاو در ادام."  می توانند تا ابد بدتر شوند و ھيچ وقت بھتر نشوندئیفھميدم که چيزھا. در اشتباه بودم

 کارگر تقسيم شد به ۀو طبق.  مترقی قانع کننده شدۀچپ بيشتر درونگرا، و کمتر قادر به توليد يک برنام"می کند که 

 بود که ارتباطشان با جامعه قطع شد، و يک قسمت ديگر ھم شامل کسانی که دو قسمت، يک قسمت که شامل کسانی

امکان پاگرفتن سياست مترقی و راديکال را، آن ھم "و ادامه می دھد که تاچريسم ." طرز فکر نئوليبرالی را پذيرفتند

  ."نه فقط در انگلستان، از بين برد

 داری و پراکندن يأس و نااميدی در ميان کارگران و نويسنده بعد در تبليغات خود به نفع حفظ سيستم سرمايه

 سوسياليستی، برنامه ای که از جانب تغيير ۀ، با ترويج يک برنام١٩٨٠ ۀدر اوايل دھ"ال می کند که ؤزحمتکشان س

 در حال سقوط در دام نئوليبراليسم تاچر مورد تمسخر قرار می گرفت، چه چيزی نصيب ما شد؟ ئی بريتانياۀجامع

 يورو باشيم، چه فايده ای دارد که خواھان برچيدن ۀامروز چه فايده ای دارد اگر خواھان برچيدن منطق. يچیدقيقأ ھ

 ۀ يورو و اتحاديۀ اروپا باشيم، وقتی که سرمايه داری اروپا نھايت تالش خودش را می کند که منطقۀخود اتحادي

  "اروپا، و درواقع خودش را تضعيف کند؟

، روی خطر فاشيسم تأکيد کرده جمعبندی سخنان فوق الذکر خود را اين طور "چپ"شکست او سپس با عنوان کردن 

 ممکن از بحران کنونی سرمايه داری اروپا و جھان، واکنش فاشيستی است؛ و ۀارائه می دھد که گويا تنھا نتيج

 اما مناسب برای به اين معناست که ما، مارکسيست ھای نامتعارف،"مطرح می کند که اگر جلوگيری از فاشيسم 

او ." نجات سرمايه داری بايد تالش کنيم که سرمايه داری اروپا را از دست خودش نجات دھيم، بگذار چنين شود

رو ھستند را ه  نه خصلت بحرانی که با آن روباً طوری رفتار می کنند که ظاھر"ادامه می دھد که روشنفکران اروپا 

چپ بايد اعتراف کند که آماده نيست که شکافی که فروپاشی . دن اروپا تمۀمی فھمند، نه پيامدھای آن برای آيند

  ."  ايجاد خواھد کرد را با يک سيستم سوسياليستی عملی پرکندئیسرمايه داری اروپا

نويسنده در اين جا وقتی به طور فريبکارانه ای ادعا می کند که بحران سرمايه داری در اروپا فقط به سود 

 مبارزه ۀ کارگر و امکان سوسياليسم را انکار کرده و می کوشد روحيۀاقع نيروی طبقنئوفاشيست ھاست، در و

اما، واقعيت اين است که اگر بحران ھای .  کارگر برای ساختن سوسياليسم خود را تضعيف نمايدۀ طبقۀجويان

ران  کارگر و روشنفکۀسيستماتيک سرمايه داری جھانی، ضرورت سرنگونی انقالبی آن را پيش روی طبق

به اين ترتيب، وزير . وقت اين کار را نخواھد کرد کمونيست اين طبقه قرار نمی دھند، پس ھيچ چيز ديگری ھم ھيچ

 کارگر و ۀھمچون کشيش ھا و آخوندھای مرتجع، محکوميت طبق" اميد سوسياليسم" دولت به اصالح ]ماليه[دارائی

 البته بدون آن که بھشتی را ھم در - ھا اعالم می کند اقشار پائينی جامعه برای سوختن در جھنم زمينی را به آن

  .  آسمان ھا به آن ھا وعده دھد

که حزب سيريزا از آن مشعب (واروفاکيس از دوره ای صحبت می کند که ھم فکران او در حزب کمونيست يونان 

 ئی کارگر ديگر نيروۀکند که طبق ادعا می کردند که پيروزی تاچريسم که يک نيروی راديکال است، ثابت می) شده

 که ئیکند که آن ھا ال میؤو با اين تفکر س!!  ات اجتماعی باشدتغييرنيست که رسالت تاريخی اش رھبری 

برانداختن سيستم سرمايه داری را تبليغ می کردند، چه کار مفيدی انجام دادند؟ که در اين جا منظور وی خرده 

  .  کارگری زرد جمع شده بودندبورژواھائی ھستند که حول احزاب و اتحاديه ھای

بايد به ھر قيمتی شده از سرمايه داری " سيريزا"ھمان طور که نشان داده شد منطق سياسی واروفاکيس اين است که 

ی که انقالب را در "چپ"در نتيجه برخورد او با کارگرانی که چنين منطقی را نمی پذيرند و با آن . حمايت کند
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ً  چه خواھد بود؟ مسلمدستور کار خود قرار می دھد،  ھر جا چنين برخوردی پيش آيد چيزی جز سرکوب نخواھد ا

 .بود به ھمان صورت که دولت ھای پيشين انجام داده اند

سخنانی را بر زبان می راند که به روشنی انگيزه ھای اجتماعی و " اعترافات راديکال"واروفاکيس تحت عنوان 

او . خوانده را افشاء می کند"  شبه چپ"ش يعنی قشر ان او و ھم فکرماھيت سياست ھای ضد کارگری و ضد انقالبی

حزب ملی يونانيان (صحبت می کند، حزبی که اکنون در ائتالف با حزب دست راستی " سيريزا"که از طرف حزب 

، که اتحاد با نيروھای ارتجاعی"مريکا قرار دارد، می گويد که ا اروپا و دولت ۀبوده و تحت حمايت اتحادي) مستقل

من فکر می کنم برای ايجاد ثبات در اروپا بايد انجام دھيم، خطر تبديل شدن به يکی از آن ھا، و خطر فرو ريختن 

در اين جا، واروفاکيس خط سير و ..." راديکاليسم ما به خاطر تب و تاب رسيدن به داالن ھای قدرت را نيز دارد

اين بيوگرافی واروفاکيس آن چنان ھم منحصر به فرد نيست و البته . آيندۀ خودش را به طور روشنتری شرح می دھد

به  که دارند در نھايت ئیرغم ھر ادعاه توان در کشورھای ديگر ھم سراغ گرفت که ب موجودات شبيه به او را می

 سرمايه دار کالن خدمت سياسی می کنند و در مقابل خواھان توزيع مطلوب تر سرمايه و ثروت در ميان اقشار ۀطبق

سياست ھای ضد کمونيستی و .  سرمايه دار و حفظ سيستم می باشندۀ بورژوا و در جھت حفظ منافع طبقۀف طبقمختل

 ً  منجر به جلوگيری از انقالب و تداوم ضد کارگری اين گونه احزاب با ھر نامی که برای خود برگزيده اند، نھايتا

  .وان داشتکمترين شکی در اين امر نمی ت.   نظام سرمايه داری می گرددۀسلط

  :زيرنويس 

  مطلب نشريه گاردين را می توانيد در اين لينک مطالعه کنيد* 

http://www.theguardian.com/news/2015/feb/18/yanis-varoufakis-how-i-became-an-

erratic-marxist  
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