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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

  

 شيری .م .ا :برگردان از 

  ٢٠١۶ سپتمبر ٠۶

  

 "٢ شماره سيريزا"

 مردم فريب برای تازه تالش: يونان
 کند می استفاده خود "چپ" پنجم چرخ از نظام که ھنگامی

 يونان کمونيست حزب مرکزی کميته المللی بين روابط ۀشعب

 

 اتحادۀ نتيج در سيريزا .دارد ضرورت سيريزا ۀتاريخچ از واقعيتھا برخی به نگاھی يونان سياسی حوادث پيکاوی برای

 مؤتلفه حزب سينازپيموس، حزب عنوان مخفف( سين حزب ۀپاي بر )اپورتونيست( الوقت ابن مختلف گروھھای

 افکار تأثير تحت ١٩٩٠ سالھای در که اند شده جمع آن در نيروھائی .گرديد تشکيل )مترجم .ھاسبز و چپ جنبشھای

 طرفی کمونيست حزب انحاللی خود برای تالش و يونان کمونيست حزب کردن دمکراتيزه سوسيال از ربچوفوگ

 حزب اروکمونيسم رتونيستیاپو جريان تأثير تحت )١٩۶٨ سال درً(قبال که کسانی ھمچنين، .کردند ترک را آن نبسته،

  .پيوستند نيروھا اين به کردند، ترک را يونان کمونيست

 .است بوده اصالحات طريق از نظام مديريت شامل و دمکراتيک -سوسيال ھميشه سين حزب ۀبرنام

 و مائوئيستی تروتسکيستی،( مختلف گروھھای ھمپيوندی از پس خصوصه ب آن، از بعد و ٢٠٠٠ سالھای ابتدای از

 پنھان "نظام ضد" ،"تندرو" ۀلفاف در دمکراتيک -سوسيال ۀبرنام اين سيريزا، حزب به سين حرب تحول و )غيره

 -سوسيال حزب سريع سقوط .شد تقويت داری سرمايه اقتصادی بحران شروع با ،٢٠١٠ سال از پس فرايند اين .گرديد

 "نه تفاھم آری، تفاھم" کننده گمراه معضل .آورد فراھم را حزب اين نيروھای از بخشی جذب ۀزمين پاسوک دمکراتيک

 اقدامات عواقب است قادر که کرد وعده حزب آن که اين طرفه بفريبد، را مردمی نيروھای سيريزا تا داد امکان

 .دھد تخفيف داری سرمايه رشد راه تداوم و اروپاۀاتحادي ۀداير در کشور حفظ با را کارگر ۀطبق عليه سختگيرانه

 اذعان امر، واقعيت در يعنی، نمود، مطرح را دولتی ھای بدھی از بخشی لغو خواست سيريزا حزب اين، با ھمزمان

 .بپردازد بايد مردم را توانگران دولت توسط شده انباشته ھای بدھی که داشت

 داری سرمايه بخشھایاز  برخی حمايت مورد سيريزا يونان، سياسی ۀصحن بازسازی چھارچوب در ٢٠١٢ سال در

 يونان" حزب با و رسيد پيروزی به انتخابات در ٢٠١۵ سال جنوری ماه در .شد تقويت آن انتخاباتی رأی و گرفت ارقر

 تشکيل ناسيوناليستی تمايالت دارای کار محافظه حزب ،"جديد دمکراسی" حزب را آن اصلی استخوانبندی که "مستقل

 .داد تشکيل ائتالفی دولت دھد، می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 بر ناظر نيز آنھا که جديد ۀتفاھمنام ٣ با يونان مردم ،"مستقل يونان" -سيريزا ائتالفی ولتد حاکميت ماه شش از پس

 .شدند مواجه باشند، می ملی ضد -کارگری ضد تدابير اتخاذ

 سياستی کامل شکست از واضحی بسيار صورته ب،  سيريزا بورژوائی مديريت اخير ماھھای در يونان رويدادھای

 در که کرد سقوط ای فرضيه يونان در .انحصارات به خدمت ھم و دارد خلقه ب خدمت عایاد ھم که دھد می گواھی

 سرمايه وحشيگری شرايط در و امپرياليستی، ھای اتحاديه و اروپا ۀاتحادي ۀمجموع در بورژوائی، مديريت ۀچھارچوب

 .بود خلق منافع سمت در دولتی مشی خط پيشبرد مدعی داری

 .بود داده ھشدار و کرده بينی پيش دقت کمال در را جديد دمکراسی -وسيالس شکست يونان کمونيست حزب

 حال در بازيھا ھمين .شد آغاز نحو ھمين به بود، سيريزا آن اصلی بازيگر که ٢٠١۴ تا ٢٠١٢ سال سياسی بازيھای

 انرژی وزير ،الفازانيس .پ رھبریه ب "خلق وحدت" التأسيس جديد حزب را آن .شود می تکرار يونان در نيز حاضر

 پارلمانی فراکسيون ت،گسا ماه ٢١ جمعه، روز در خود اصحاب با او .کند می تکرار "مستقل يونان" -سيريزا دولت

 دارای چپھای جذب برای حال عين در جديد حزب .آمدند در آن عضويته ب سيريزا نمايندگان از نفر ٢۵ که داد تشکيل

 انداز چشم انگار که کردند می تصور و داشتند باور آن دولت و سيريزا ھماتتو به اخير زمانھای تا که تندروانه ديدگاه

 راه ۀمثابه ب را ملی ارز به گشت باز "خلق وحدت" حزب .کند می تالش گشايد، می را خلق منافع به خدمت مشی خط

ه ب ھم سيريزا اخير سالھای در که را نئوکينزی مختلف پيشنھادات و نظرات و نموده مطرح کنونی وضعيت از خروج

 .کند می توليد باز بست، کاره ب را مردم نفع به داری سرمايه چپ مديريت امکان پيرامون توھم ۀگسترد ۀاشاع منظور

 "مستقل يونان" -سيريزا دولت ۀکابين در پيش چندی تا که پيوست وقوعه ب نيروھائی ۀواسطه ب سيريزا در انشعاب اين

 سوم سنگين تفاھمنامه تدوين بر مبنی عاجزانه تصميم و ساخته محقق تمام دقت با را اول ۀتفاھمنام دو بوده، اکثريت در

 .گرفتند

 بانک اروپا، ۀاتحادي با دولت بروریف ٢٠ ۀتوافقنام چپ، پالتفورم عنوان با سيريزا داخل در موجود نيروھای اين

 و را، اول ۀتفاھمنام دو در مندرج کارگری ضد تصميمات ۀھم اجرای بر داير المللی بين صندوق و اروپا مرکزی

 .کردند تأئيد را بزرگ ۀسرماي نياز مورد الزامات تمامی

 .کردند موافقت )گانه سه( ترويکا به دولت پيشنھادھای ۀھم با جديد ۀتفاھمنام تدوين ھنگام مدت اين تمامی طول در آنھا

 وزير نخست ،سيپراس استعفای ۀلحظ تا یموضع چنين و  بودند کارگری ضد سخت تدابير شامل نيز پيشنھادات اين

 .شد حفظ

 نيروھا اين دادند، را اژه دريای در نظامی پايگاه تأسيس ۀوعد ناتو و امريکا به "مستقل يونان" -سيريزا دولت که زمانی

 در کردند؛ سکوت کرد، سازماندھی نظامی مشترک رزمايش اسرائيل و امريکا با دولت که ھنگامی کردند؛ سکوت

 اظھار دفاع وزير که ھنگامی دادند؛ مثبت رأی آنھا روسيه، عليه اروپاۀ اتحادي تحريمھای پيشنھاد به گيری رأی زمان

 .کردند سکوت کرد، خواھد شرکت اروپا ۀاتحادي و ناتو امپرياليستی مأموريتھای ۀھم در کشور که داشت،

 سخنگويان عنوانه ب و "خورده فريب دختران" لمث سپتامبر، ٢٠ انتخابات در خود مستقل شرکت اعالم با آنھا اکنون

 .کرد خواھند رفتار سيريزا "راديکاليزم" راستين

 کند، می تأکيد يورو ۀمنطق در کشور حفظ بر تاکنون که سيريزا خالف دارد؟ پيشنھادی چه سياسی نيروی اين باالخره،

 ألۀمس وجه ھيچه ب آن اما .گويد می نسخ ،"لزوم صورت در يورو، ۀمنطق از منظم خروج"ۀ بار در خلق وحدت حزب

 مورد در "خلق وحدت" حزب چرا .کند نمی مطرح را داری سرمايه توسعه راه قطع و اروپا ۀاتحادي از کشور خروج

 .پ ،"خلق وحدت" حزب رئيس که ھمانطور گويد؟ می سخن ،"لزوم صورت در يورو،ۀمنطق از منظم خروج"

 باشد، ضروری داری سرمايه اقتصاد رشد برای گامی چنين اگر سرمايه، به "زدن چشمک با" داشت، اظھار الفازانيس
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 را، داری سرمايهۀ ادار در نئوکينزیۀ شد شناخته تدابير يکسری "خلق وحدت" حزب آن، بر عالوه .شد خواھد برداشته

 بدل "خيريه مؤسسات" به توانند می بانکھا اينکه بر تأکيد با را، "توسعه توان دارای بانکھای کردن اجتماعی" ً،مثال

 بدين .کند می توليد باز بپردازند، داری سرمايه منفور اقتصاد بازسازی از حمايت برای را دولتی "تازه" پولھای شده،

 چشم با داری، سرمايه سودآوری بازسازی منظوره ب ملی درآمد و کاری اجتماعی، حقوق کاھش با آنھا ترتيب،

 در دارد، نياز زحمتکشان ميان از تازه "قربانيان" بهً دائما که داری سرمايه اقتصاد تحرک یئ پايه قوانين بر فروبستن

 .کنند می پراکنی توھم خلق ميان

 اين نيز نظام احزاب ساير که اين بيان با ھا بدھی از بزرگی بخش لغوۀ بار در خود سھمه ب خلق وحدت حزب نھايت، در

 دادن خصوص در بپردازد، را آن بايد و است خلق ۀعھد بر ھا بدھی وليتؤمس که اين بر اذعان با و کنند می را کار

 .کند می صحبت کشور به تنفس مھلت

 گسترش شدته ب ترديدھا و شک ١ شماره سيريزای نقش ۀبار در که ھنگامی ٢ شماره سيريزای ساختن برای تالشھا

 برای امکانی اکنون و کرده طی را دردناکی انتظار ۀدور که گيرد قرار مردمی استقبال مورد تواند نمیً اصوال يابد، می

 .ندارد را مردم با بازی خاطره ب گرانبھا زمان دادن ھدر به برای جديد، نااميدی

 نظام داخل در خلق نفع به تصميمات .بخورد فريب دوباره تواند نمی و بوده گيری نتيجه توان و تجربه دارای مردم

 تواند نمی امپرياليستی نظام و داری سرمايه رشد راه قطع بدون بورژوائی، ایدولتھ تعويض طريق از داری، سرمايه

 مقام احراز با که کسی کند، می مطرح را داری سرمايه اقتصادی کمکه ب توليد مجدد سازماندھی که کسی .شود اتخاذ

 سرمايه بخشھای به "نزد چشمک" با که کسی .کند گمراه را مردم ندارد حق گيرد، می قرار ھدف اين خدمت در دولتی

 يا افتاد خواھد اتفاق اين که آن از مستقل زند، می الس ملی ارز ۀايد با داری سرمايه ۀچنبر در يونان حفظ برای داری،

 فقر سوی به را مردم نه، يا داد خواھد روی يورو ۀمنطق ۀمحدود در يا يونان داخل در امر اين که اين از مستقل نه،

 منافع تأمين برای انتخاب به ديگر، انتخاب سویه ب مردم کشاندن برای آنھا تالشھای بايد سبب بدين .دھد می سوق

 .گذاشت عقيم را داری سرمايه

 تجربه را یمجددی  نااميد و بوده تکراری نمايش ھمان و نمايش يک تماشاگر نبايد مردمی مصمم اما فقير ھای اليه

 قوی، اطمينان با رو پيش انتخاب در ھمچنين و  کارگری محالت و مؤسسات مبارزات در روزه ھمه بايد آنھا .کنند

 آنھا به اه گھيچ که حزبی به دنتوان می آنھا .نمايند حمايت يونان کمونيست حزب از کرده، شرکت وقتی ھر از بيشتر

 .کنند اعتماد ننموده، خودداری ملی منافع از دفاع راه در مبارزه از و نکرده خيانت

 :اوليه منبع
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