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 محمد قراگوزلو

  ٢٠١٢ نومبر ٠۶

  !بر يونان و ايران اشک مريز      
  

  درآمد 

ن بست رسيدن  يک برھه عربی از يک منظر مويد  مقاومت و به بۀ ی شمالی و خاورميانافريقاخونين ۀ وقايع اتفاقي

ست که ھر  ا بسيار بديھیۀاز برنامه ھای نئوليبرالی در کشورھای پيرامون است و از منظر ديگر مبين اين نکت

بحران اقتصادی، به طور بالقوه و سخت پُر توان، قابليت تبديل شدن به يک بحران سياسی تمام عيار و بالفعل را 

قتصادی به شرايط انقالبی، کدام آلترناتيو يا کدام طبقه شانس پيروزی دارد، البته که از درون شيفت بحران ااين. دارد

نگفته پيداست که قدرت واقعی . ، قدرت طبقات و ھژمونی يافتن بر جنبش اجتماعی وابسته استءبه وضع توازن قوا

ن سبب است که از درون دقيقاً به ھمي. دھی و تحزب آن طبقه نھفته استھر طبقه در ميزان عينی تشکل و سازمان

  يا شيوه ھای  اخوانی و جھادی دولت ھای مبارک و بن علی ئی و به زير کشيدن ناتواتحوالت مصر و تونس و ليبي

دولتی که تنھا . و قذافی و يحتمل فردا پس فردا بشار اسد دولتی انقالبی ، دموکراتيک و سوسياليستی عروج نمی کند

 کارگر و از درون يک جنبش اجتماعی فراگير ۀ متشکل و متحزب طبقۀ مبارزشکل ممکن  و مطلوب آن از برآمد

 کارگر از بطن حوادث ۀو ايضاً به ھمين دليل است که افق به قدرت رسيدن طبق. سوسياليستی قابل تصور است

به تفسير اين يادداشت از موضع نقد اقتصاد سياسی نئوليبرال . ال و يونان چندان روشن نيستگاسپانيا و پرتجاری 

گی دو برنامه يا طرح موسوم به رياضت اقتصادی دولت  اين ونان پرداخته و به اعتبار مانستچند ضلع بحران  ي

ھا به روايت دولت دھم جمھوری اسالمی ايران، حدالمقدور نقبی به مندسازی يارانهکشور و تحول اقتصادی يا ھدف

  . ل و بانک جھانی نيز زده استھای نئوليبرالی صندوق بين المللی پوعوارض سياست

ست که دولت ليبر از نظر بورژوازی اين  ابازگشت تاچريسم به قدرت دولتی انگلستان بيانگر اين واقعيت قطعی

از ھمان زمان نيز پيدا بود که دولت . کشور برای غلبه بر کالف سردرگم بحران اقتصادی، کارآمد نبود

 را به یاھای نئوليبرالی گسترده ميليارد يوروئی انگلستان سياست١۶٠دھیکنسرواتيست ديويد کامرون برای تعديل ب

جا خواھد کوشيد تا آن... ھای جديد وکارسازیھا، بیکار خواھد بست و ضمن تقليل خدمات عمومی، افزايش قيمت

  .دتر ببندداراِن ورشکسته تنگکه ممکن است کمربند معيشت فرودستان را به سود فربھی شکم سرمايه
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سياست ھای نئوليبرالی در سطوح ۀ نقد ھمه جانب" (خانه ام ابری است"در اين زمينه بنگريد به  سلسله مقاالت 

" ھوليگان ھای انگليسیۀ دار و دستۀ حل بحران اقتصادی به شيو"کشورھا و دولت ھای امپرياليستی، بخش چھارم 

   اين مطلب در ھمين پورتال بخش آرشيف نويسندۀ-).در تارنماھای مختلف

 از سوی دولتی ء مشھور نئوليبرالی رياضت اقتصادی ابتداۀباری سياست بستن کمربندھا در يونان يا ھمان  برنام

 افزايش دستمزدھا و ارتقای ۀو وعد" عدالت اجتماعی"عملياتی شد که ھمچون دولت ايران زير لوای دماگوژيک 

ش جای خود را به رودستان و از ھم گسيختن مشروعيتخدمات اجتماعی به قدرت رسيده بود و پس از اعتراض ف

 آويزان شده است که ھر ئیھا سقوط به ريسمان دولتۀدولتی که اينک در آستان. دولتی ائتالفی و دست راستی داد

 ميليارد و چھل ميليون ٢٢مک با ک (المان به ويژه –ھا اين دولت.  مشابھی ھستندئیھايک از آنان خود درگير بحران

اسپانيا، ( آسيب پذيرتر يورو ۀ از وحشت سرايت بحران اقتصادی يونان به منطق–فرانسه و حتا انگلستان ) ويور

المللی پول  وام بانک جھانی و صندوق بينۀبه غير از اوراق قرضه، وعد. اندبه تکاپو افتاده) الگا، پرتايرلند، ايتالي

در راه  کند، ءل اقتصاد در حال فروپاشی يونان را احيا ميليارد يوروئی که قرار است ظرف سه سا١١٠به مبلغ 

 ميليارد يورو کسری بودجه حوادثی ٢٨٠دولت اسپانيا نيز با. گی دولت يونان تنھا نيستاما در اين ورشکست. است

 تير -  ال و ايتالياگاسپانيا و پرتھای  و به دنبال آن بحران–آيا بحران يونان . مشابه يونان را به انتظار نشسته است

   يورو را شليک کرده است؟ئیخالص دوران شکوفا

 رسماً به عنوان پول ٢٠٠٢ به وجود آمد در سال ١٩٩٩ در سال ئی کشور اروپا١۶يورو که به عنوان پول واحد 

داری بزرگ ھای نئوليبرالی که در داخل کشورھای سرمايهئیزدامقررات. ر ايستادال اروپا در مقابل دۀرسمی اتحادي

 واحد پولی ۀانجاميده بود، نه در حوز) ھای بورسشما بخوانيد رشد بادکنکی حباب(ودی به رشد اقتصادی تا حد

ھای نئوليبرالی با سازیسازی قوانين مشترک نائل نيامد و جھانی به صدور ھمسان–ر ال دۀ و نه در حوز–يورو 

وار يورو رشد حباب.  جھانی ناکام ماندئیزدا ايجاد يک نظام واحد مقرراتۀآور در زمينتمام بوق و کرنای سرسام

 ميليارد در جريان فراتر رفت با علنی شدن بحران جھانی ٨٠٠که ظرف سه چھار سال نخست ظھور خود از مرز 

  !ترکيد.  به نحو ملموسی متوقف ماند٢٠٠٧اقتصادی در سال 

توليد ناخالص داخلی خود مقروض % ۴/١٠۴کم  پولی اروپا درآمد که دستۀ به عضويت اتحاديدولت يونان زمانی

  :اين عضويت ظرف سه سال به چند شکل برای يونان سود و زيان داشت. بود

 ھای ارزان به اين وام. ھای کالن پائين بازارھای يورو و دريافت وامۀاستفاده از نرخ بھر

 ۵/۴ دولت خرج شد و اگرچه رشدی معادل ۀنحو نامعلومی در اقتصاد مصرفی و پر ھزين

ثير بحران أدرصد را به ارمغان آورد، اما اختالالت مالياتی، کاھش درآمدھای دولت و ت

% ٧/١٢ اين کشور به ۀ رساند که کسری بودجئیاقتصاد جھانی سرانجام کار را به جا

 ميليارد يورو ٣٠٠ناک توليد ناخالص داخلی افزايش يافت و بدھی دولت به رقم وحشت

از اين % ١٢٠يشتر از کل توليد ناخالص داخلی و بالغ بر مبلغی به مراتب ب. صعود کرد

 .توليد

 ظرف پنج سال – کم ۀ به خاطر استفاده از نرخ بھر–ھای ارزان قيمت ميزان دريافت وام 

 ميليارد يورو افزايش يابد و دولت به طور ٢٧سبب شده است که بدھی بخش خصوصی 

 ١٢ه شود و بدين ترتيب ھر سال متوسط ساالنه با ده ميليارد يورو کسر بودجه مواج

  . ميليارد يورو به بدھی دولت اضافه شود
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 خود را پنھان ۀھای ناشی از کسری بودجھای گذشته واقعيت که ظرف سال– يونان ۀزداعتمادی به اقتصاد بحرانبی

ولفگانگ شوبل . تھای فزونتر قرار داده اسثباتی بيشتر و تنش دولت اين کشور را در معرض بی- داشته بود نگه

کيد أ ضمن ت– زود دويچه سايتونگ ۀترين بحران يورو در نشري تحت عنوان بزرگیا در مقالهالمانوزير اقصاد 

کار، دولت  موذيانه به از بين رفتن سالمت بازارھای نيرویۀ يورو و اشارۀھای حوزھای ساختاری دولتبر ضعف

 اروپا را پيش کشيده ۀتھم کرده و امکان اخراج اين کشور از اتحادييونان را به دست کاری در آمارھای اقتصادی م

از آن به عنوان نامفھومی ھويت ) 2010/05/7(جا ريشه دوانده است که فيگارو اعتمادی و تزلزل تا آناين بی. است

ھای التکليفی دولت فيگارو بۀبه نوشت. گويدکند و از سستی و ناپايداری اتحاديه سخن می اروپا ياد میۀنھاد اتحادي

 ۀثر و مفيد اتحاديؤآفرينی ممالی جھانی نسبت به نقشاعتمادی بازار ال به دليل بیگو پرت يونان، اسپانيا ۀزدبحران

 ميليارد يوروئی ھنوز آرامش به يونان باز ١١٠کيد کرده است که با وجود تصويب وام أفيگارو به دولت ت. اروپاست

به دنبال ھمين . المللی نھفته استليل اين امر ھمانا در عدم اعتماد بازارھای پولی بينبه نظر فيگارو د. نگشته است

ترين حد ممکن سقوط کرده و به تبع سسات ارزيابی به کمؤماعتمادی بازارھای مالی، اعتبار مالی يونان از سوی بی

 تب باالی بحران ۀدر نتيج. ته استھا باال رفھای اين کشور تا حد ناتوانی از کارسازی بدھی بدھیۀآن نرخ بھر

  . تشنج عمومی قرار گرفته و به سمت التھاب و شورش و غليان رفته استۀ اقتصادی پيکر جامعه در آستان

داری ھای سيکليک سرمايهدر دستگاه تئوريک سوسياليسم علمی مارکسی، بحران. به بحران يونان باز خواھم گشت

گيرد و در مجموع مويد ه توليد و گرايش نزولی نرخ سود سرچشمه میبه طور مشخص از دو عامل اصلی اضاف

بحران تا حد امکان مبانی نظری بحران !! ۀما، در کتاب فشرده شد.  استئیتضاد و تناقض نظام توليد بورژوا

ن در  بحران اقتصادی يوناۀرسد ريشبه نظر می. ايم علمی اضافه توليد بررسيدهۀاقتصادی جاری را بر مبنای نظري

 نظری باھوده ۀگفته، اشاره به چند نکتعالوه بر آمارھای پيش. وجو باشد گرايش نزولی نرخ سود قابل جستۀلفؤم

  . است

ناپذير تضاد و تناقض ذاتی واقعيت اين است که فعال شدن و عينيت يافتن گرايش نزولی نرخ سود ويژگی انفکاک

 ايجاد ۀ پايۀکه دانسته است، ھمچنان. بنددنباشت سرمايه شکل میست که به شکل واقعی در فراگرد ا اداریسرمايه

داری و به تبع آن انکشاف سرمايه. گيردارزش اضافه و در نتيجه کسب سود از نيروی کار پرولتاريا مايه می

ن ھای پيچيده و جديد در روند پيشرفت ابزار توليد به طور مستقيم از ميزاگسترش امکانات ناشی از تکنولوژی

 نسبت به وسايل -افزاری  نيروی کار استفاده شده در توليد چه به صورت زمان و چه به شکل سخت–نيروی کار 

و در نتيجه نرخ سود در . شودبه تبع اين فرايند از ارزش و مقدار سود قابل انتظار نيز کاسته می. کاھدتوليد می

  .نھدمیگذاری صورت گرفته، رو به افول و نزول قياس با سرمايه

  روايت مارکس

در ارتباط با ويژگی انفکاک ناپذير تضاد و تناقض  (falling rate of profit ) مکانيسم گرايش نزولی نرخ سود

در مورد قانون کلی انباشت . (ست که به شکلی واقعی در فراگرد انباشت سرمايه شکل می بندداسرمايه داری 

چنان که دانسته است ) نسيم:  برگردان جمشيد ھاديان، کانادا٢٠٠٧فتم، بخش ھ. سرمايه بنگريد به کاپيتال مجلد اول

انکشاف سرمايه داری و . ايجاد ارزش اضافی و در نتيجه کسب سود از نيروی کار پرولتاريا مايه می گيردۀ پايۀ ھم

 طور مستقيم از به تبع آن گسترش امکانات ناشی از تکنولوژی ھای پيچيده و جديد در روند پيشرفت ابزار توليد به

نسبت به ) نيروی کار استفاده شده در توليد چه به صورت زمان و چه به شکل سخت افزاری(ميزان نيروی کار 
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اين فرايند از ارزش و مقدار سود قابل انتظار نيز کاسته می شود و الجرم نرخ سود ۀ در نتيج. وسايل توليد می کاھد

  .اردذه افول می گدر قياس با سرمايه گذاری صورت گرفته رو ب

 از يک - ديگر مورد توجه ريکاردو نيز قرار گرفته بود یا که به گونه - ن مارکس از گرايش نزولی نرخ سود ييتب

 توليد سرمايه داری و روند اضافه توليدۀ سو در نقد اقتصاد سياسی و از سوی ديگر در پيوستاری با ماھيت شيو

(over production) حتا - علمی و واقعی از مجال اين مجمل ۀ  پيداست که شرح اين نظرينگفته. تدقيق شده است 

  . نيز بيرون است، با اين ھمه اشارتی به آن موجه است-به اجمال 

 توضيح می دھد، از منظر - در بخش کشاورزی -در حالی که ريکاردو سودھای نزولی را به مدد بارآوری نزولی 

رشد ابزارھای توليد نسبت به نيروی کار، نمودار .  فزاينده استمارکس اين سودھای نزولی، پی آمد بارآوری

ھر کارگر روی مقدار بيش تری از ماشين آالت کار می کند و موادخام بيش تری را . کار استۀ بارآوری فزايند

ن نيروھای توليدی در قالب زباۀ با اين ھمه بيان توسع. فرآوری می کند، تا تعداد کاالھای بيش تری توليد کند

نرخ عمومی ۀ گرايش فزايند"سرمايه و در نتيجه کاھش نرخ سود ۀ ارزش، عبارت است از ترکيب ارگانيک فزايند

 ٣١٩(بارآوری اجتماعی کار استۀ  تکامل فزايند- توليد سرمايه داریۀ  به ويژه در شيو-سود به نزول فقط بيان 

(capital. V:III. P.به . کشد ش نزولی در نرخ سود را پيش می مارکس به جای طرح روندی مطلق، فقط گراي

ثير قانون کلی را مھار و بی اثر می کند و بدان فقط خصلت أ در کار است که تیاثيرات خنثاکننده أنظر مارکس ت

 را ئیدر واقع ھمان داليلی که کاھش در نرخ نزولی سود را پديد می آورد، ضدکنش ھا. نوعی گرايش می بخشد

مارکس از . خير می اندازد و حتا تا حدودی آن را فلج می کندأش را مھار می کند، به تبرمی انگيزد که اين کاھ

 سخت - يعنی بحران ھای مکرر اقتصادی -گوناگونی بحث می کند، که جالب ترين آن ھا ۀ کنند چنين عوامل خنثا

 .مل استأقابل ت

فوران . ندن تضادھای موجود نيستبه نظر مارکس بحران ھای اقتصادی ھرگز چيزی جز راه حل ھای موقت و خش

در متن دستگاه تئوريک مارکس، بحران ھا .  آشفته را از نو بر قرار می سازندئی نوزاھای خشنی که عجالتاً 

توليد و اشتغال رو به . دھند که کاھش در نرخ سود، سرمايه گذاری جديد را غير عقالنی می کند ھنگامی روی می

 ھا ئیزيرا دارا. اين فرايند نمودار انھدام سرمايه است. صادی ورشکست می شوندکاھش می گذارد و بنگاه ھای اقت

حاصل فرايند عبارت از کاھش . از لحاظ ارزش رو به نزول می گذارد و حتا ممکن است از لحاظ مادی سقط شود

سرمايه گذاری اما سير نزولی نرخ سود از اين واقعيت سرچشمه می گيرد که کل . در مقدار کل سرمايه در اقتصاد

   .ھا به نسبت منبع ارزش اضافی، يعنی نيروی کار افزايش يافته است

 مفھوم واقعی اش در - که به دنبال يک دوران اضافه توليد صورت بسته است -کاھش وحشتناک توليد و اشتغال 

دريابيم طی رکود اقتصادی و بی کاری و فقر فرودستان تعريف می شود و زمانی شکل کنکرت تری می يابد که 

سی و چند سال گذشته اقتصاد سياسی نئوليبرال از طريق تکيه بر ارزش سھام، توليد غيرمادی يا اقتصاد مجازی، 

 موھومۀ  رو به باال و غيره سرمايئی، توزيع دارائیاقتصاد کازينو، بورس بازی، خصوصی سازی، مقررات زدا

(fictitious capital) -   ه روند بحران تزريق کرده است را نيز ب-به تعبير مارکس. 

 

  اقدامات رياضتی و جھادی سرمايه داری 

داری برای مقابله با بحران و سودآورسازی حداکثری سرمايه، دست دزدی به معيشت در چنين شرايطی سرمايه

  :دھدکارانه انجام میبرد و چند اقدام جنايت کارگر میۀطبق
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کار کسی که با زندگی کارگران بی. برم را احساسی و اتفاقی به کار نمی"کارانهجنايت "ۀمن اين واژ: در افزوده(

رفت تکنولوژی که گويا قرار بوده از پيش. بردشده به شکل ملموس ارتباط داشته باشد به عمق اين جنايت پی می

کارسازی  بی رفاه عمومی را به ارمغان بياورد، حاال به، انسانیۀساعت کار کارگران بکاھد و به سود يک جامع

من .  انجاميده است– يعنی استثمار چند باره –کار شده به کارگران شاغل کارگران؛ و انتقال نيروی کارگران بی

خود سال ھاست که با گوشت و پوست و خون خود به شکلی کنکرت با اين بی کار سازی و محروميت مستمر از 

  ....) اجتماعی مواجه بوده امۀحقوق اولي

توليد سرمايه داری نھفته است و واضح تر است که بی ۀ ی در ذات شيوضح است بی کاراو. کارگرانکارسازی بی

کار ۀ مضاف به اين که ارتش ذخير .کار سازی از حربه ھای کثيف سرمايه داری برای کنترل و انتقال بحران است

 کارگری مورد ئیھای توده و نيروی بی کاران ھمواره به عنوان ابزاری در برخورد با اعتراضات و اعتصاب 

ارتش "ی بسيار مفيد و معتبر ادر اين مورد رضا اسدآبادی در مقاله .. بھره برداری سرمايه داری قرارگرفته است

 ١٣٩١ مھر ١١ۀاينترنتی مھرگان شمارۀ بنگريد به ماھنام.(سخن گفته است" بيکاران در  سرمايه داری معاصر

   )۴۶:ص

 :ادی از اين قرارندديگر برنامه ھای رياضتی و جھ

.تقليل دستمزد، تشديد استثمار، تحديد محيط و شرايط کار و در نھايت ارزان سازی نيروی کار  

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

داشت، درمان، آموزش، بيمه، مسکن، آب، برق، مانند حمل و نقل، بھ. کارگر در اختيار جامعه قرار گرفته است

 . مخابرات

 ۀھای روزگار است که صنعت مخابرات ايران که ھماين ھم البد از شگفتی: در افزوده(

پرداخت مردم تعبيه گرديده به گروه خودی يا  و پيش» ملیۀ سرماي«امکاناتش از درآمد نفت

 ميليارد ۵/٨با مبلغ . ر شده استھای شرکت مبين سپاه واگذاسازیخصوصی يا اختصاصی

ھای عمومی را تواند چوب حراج بر دارائیکه دولت با کدام حق وکالت از مردم میاين. دالر

ھوده نيست بی. پاسخی استال بیؤداران بزند، البد سھای خصوصی و سرمايهبه سود شرکت

سی از ژورناليست أبه تنژاد و عباس عبدی در کنار کل جريان نئوليبرال وطنی  غنییکه موس

سازی صنعت نفت ايران ھای نئوليبرالی ھمچون توماس فريدمن و فريد زکريا از خصوصی

. خوار نفتی را سنگر می گيرندبنياد و نئوليبرالی دولت رانتکنند و در قفای تئوری بیدفاع می

/  ماليات و نفت دموکراسی ،" مبسوط از اين قلم تحت عنوان یادر اين زمينه بنگريد به مقاله 

 و سايت ١٠٧ۀ آرش شمارۀ مندرج در مجلھ" نئوليبرالی دولت رانت خوار نفتیۀ نقدی به نظري

 .)  ھای مختلف

 کاری وگی، بيمه بیتحذف مزايا، پاداش، حقوق بازنشس... 

 افزايش بھای کاالھای اساسی مورد نياز مردم، آزادسازی بازار، رھا کردن زنجير قيمت-

  ھا

ام اين اقدامات ضد انسانی در دستور کار دولت قرار گرفته و برای تصويب و عملياتی شدن به مجلس در يونان تم

ھای مالی جديد رياضت اقتصادی اين موارد به شدت ضد انسانی مقرر شده به موجب سياست. آن کشور رفته است

  :است
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 ھای کارگران بخش عمومیقطع پاداش. 

 النهھای مربوط به تعطيالت ساقطع پاداش. 

 گی در بخش خدمات عمومی برای سه تتوقف تمامی افزايش دستمزدھا و حقوق بازنشس

 .سال

  درصد٢٣ درصد به ٢١افزايش ماليات بر درآمد از . 

  ھا بر سوخت، الکل و تنباکو درصدی ماليات١٠افزايش. 

 وضع ماليات برای ساخت و سازھای غيرقانونی .  

ھای ئیجومحل اين صرفه. ميليارد يورو به جيب دولت واريز خواھد شد ٣٠کم وبيش ! ؟ئیجو اين صرفهۀدر نتيج

کشان جامعه را ھدف گرفته، دربندھای پيش  کارگر و ساير زحمتۀگی و معيشت طبقکارانه که مستقيماً زندجنايت

  . گفته روايت شده است

ست که شيپور  اطرح تحول اقتصادیھا يا مندسازی يارانهرياضت اقتصادی يونانيان در واقع تعبير ديگری از ھدف

طراحان و .  تعديل ساختاری و اقتصادی دميده شده استۀبه شيو) دولت سازندگی(آن از به قدرت رسيدن دولت پنجم 

- بانک جھانی و صندوق بينۀسسؤ برتون وودز يا ھمان دو مۀمدافعان اصلی اين برنامه نھادھای برآمده از معاھد

  . المللی پول ھستند

سياست مونتاريستی ) تاچريسم ـ ريگانيسم (امريکائیھای انگليسی ـ و نھاد که از زمان ظھور نئوکنسرواتيستاين د

 ۀسازی اقتصاد، کيسھای خود قرار داده و با بوق و کرنای جھانیبازار آزاد را به شکلی وحشيانه در صدر برنامه

شخصاً برای اعطای اين بذل و بخشش، آزادسازی اند، مھای ورشکسته باز کردهھای کالن را به سوی دولتوام

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

ھای مالی سازی اين سياستالمللی پول اعطای وام اضطراری به دولت يونان را مشروط به عملياتیصندوق بين

  . کرده است

عين ھمين نسخه برای دولت ايران از سوی ھمان نھادھای نئوليبرالی پيچيده )  دوم دولت خاتمیۀمني (٢٠٠٣در سال 

پيش رفته ) داری جھانیادغام در اقتصاد سرمايه( به سمت ھمين سياست ١٣۶٨که دولت ايران از سال در حالی. شد

جال مانوور داده بود، دولت و برای جلوگيری از شوک به تدريج از خدمات دولتی کاسته و به بخش خصوصی م

 عمومی اجرای تمام عيار ھمان ۀمحابا از شوک و نارضايتی گسترد نظامی خود و بیۀ به پشتوانءدھم با اتکا

 دولت ئیجو ميليارد يورو صرفه٣٠مبلغ .  در دستور کار خود قرار داده است–" عدالت" با شعار –ھا را سياست

ل اجرای طرح در دولت عدالت گستر و مھرورز نھم و دھم با اصرار نمايندگان يونان، در ايران  و در ھمان سال او

 تنزل يافت و در کم تر از دو سال از دالر ميليارد ٢٠ به دالر ميليارد ۴٠ مجلس شورای اسالمی از ۀاقتصاد خواند

 به رقم چھار گیکشيد و با صعود نجومی حجم نقدينگی کامل  ورشکستيک سو بخش عظيمی از صنايع داخلی را به

 دوران پيش از عروج فاشيسم المانصد ھزار ميليارد تومان؛ ارزش پول ملی و به تبع آن قدرت خريد توده ھا را به 

  . عقب راند

   درصد ماليات بردرآمد طال فروشان بيفزايد؛٣ در کشوری که دولت قادر نيست فقط -

 از نظام دالر ميليارد ۴٨کم، بيش از د نفر دستتر از ص کم– در کشوری که به اعتراف مقامات ارشد دولتی -

تا :  اين بود١٩/٢/١٣٨٩روز " جھان صنعت "ۀتيتر اول روزنام. (اندبانکی وام گرفته و يک درھم آن را پس نداده

  .)رسد میدالر ميليارد ٧٠پايان سال معوقات بانکی به 
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کنند، اما نه ليستی از مفسدان اقتصادی رو  می دولتمردان ھمديگر را به فساد اقتصادی متھمۀ در کشوری که ھم-

  ...گرددديه نشده، مصادره میأھای تشود و نه واممی

  :که"پيشرفت مطلوب"بله در کشوری رو به 

ست با حقوق يک اپُر کردن يک دندان مساوی . (خصوصی سازی شده است...  ، بھداشت، درمان، حمل و نقل و-

 )ماه و نيم يک کارگر

 .کارگران به يک سال و دوسال سر می کشدۀ معوقحقوق ھای  -

 . آن ھم از نوع کاالھای غير استاندارد امری عادی و طبيعی است،گی صنايع به سود وارداتورشکست -

عادل آذر رئيس مرکز ۀ به گفت(چھل ميليون نفر زير خط فقر مطلق از حداقل يک زندگی متعارف بی بھره اند  -

  !خانه ھای چھار ميلياردی بورژواھايش از برکه  و آبشار بھره مند استو در عين حال ) آمار ايران

 ھزار تومان است و خط فقر نزديک به يک ميليون  و چھار صد ھزارتومان و کمی ٣٩٠ کارگر ئیدستمزد پايه  -

 .کنند و تازه اين دستمزد رسمی است و بسياری از کارگاه ھای کوچک ھمين اندک را نيز پرداخت نمی .ھم بيش تر

اخيراً يکی از نمايندگان مجلس گفته است که اين رقم . ( درصد است١٧نرخ بی کاری نامعلوم، اما قطعاً باالی  -

با . ھفته يک ساعت کار کردن را اشتغال و کار بدانيمدرحتا اگر ). ستانيمی از واقعيت نرخ حقيقی بی کاری 

  !تعريف دولت فخيمه

 . درصد است۶٨اما گفته شده تا ) نامعلوم(شگاه ھا نرخ بی کاری فارغ التحصيالن دان -

وزير بھداشت عامل اصلی گسترش ۀ  سال تقليل يافته و به گفت١٣سن روسپی گری به . روسپی گری، الی ماءشاهللا -

  .ايدز شده است

 . سال٣٠سن ازدواج باالی  -

 .اميد به زندگی نامعلوم -

 .ی نجومیدانشگاه خصوصی با شھريه ھا -

 . مشھود– که نوع زنانش نيز اضافه شده –ون خوابی کارت -

 فراتر دالرايرانيان در بھترين تخمين از چھار ھزار ۀ در حالی که درآمد سران. امريکابھای سوخت معادل بازار  -

 . در بدترين تخمين ده برابر استامريکانمی رود و اين رقم در 

سيسات و تجھيزات أبا بازار آزاد منطقه و جھان است که کل تدر حالی منطبق ... ن وولفيبھای گاز، برق، آب، ت -

 .مين شده استأاين صنايع با پول ناشی از فروش نفت و ساير منابع ملی ت

 سھامی شده و به سپاه - که ايضاً با پول دولت و ماليات مستقيم مردم شکل گرفته –مخابرات ۀ نيمی از سرماي -

 .واگذار گرديده است

 !؟ قتل گاهئیناوگان ھوا! راه آھن؟ ھيچ. توبان که قتل گاه استجاده ھا، نه ا -

 .بيمارستان ھا ايضاً  -

  . درصد از مشابه خارجی آن گران تر و به ھمين ميزان بی کيفيت تر است١٧٠قيمت خودرو -

 .ب جدی اجتماعی استي کودکان کار يک آس -

  .مواد مخدر فراوان و ارزان. نزولی: ءن فحشاس. محال: مسافرت. ايضاً : ازدواج. يای جوانان استؤر: مسکن-

 .صنعت اسلحه سازی رو به پيشرفت -

  .ليس رو به پيشرفتوانواع و اقسام سازمان ھا و گشت ھای پ -
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 و خشونت عليه ئیپارازيت ھای ضد ماھواره ۀ وفان سرطان و ام اس  و سقط جنين در اثر پخش محترمانط و از 

 نکرده باشم و مقاله ام به ذکر مصيبت مانسته ئیاموسی و غيره می گذرم تا سياه نمازنان و قتل ھای رو به تزايد ن

  !!نشود

سازمان يابی کارگری تحت عنوان از خطر فالکت تا يک "در اين زمينه بنگريد به  بخش چھارم از سلسله مقاالت 

له به استنا د آمار و ارقام دولتی از در اين مقا. - درھمين پورتال-مندرج در تارنماھای مختلف" منتقد جديد بلشويسم 

  .فروپاشی اجتماعی در کشور سخن رفته است

 در کشوری که طی سی و سه سال – سرانجام - آن مثنوی ھفتاد من خواھد شد ۀدر اين ليست سياھی که ادام... و

-  و نمير می کوچک و شغلی بخوریاگذشته با وجود بيش از ھزار ميليارد درآمد نفتی، مردمش در حسرت خانه

. شودھای ميلياردی باد آورده خوب توليد می و ثروتئیالبته موشک و ماھواره و برج ميالد و زيردريا.. سوزند؛

در چنين وضعی دولت ھم استاد . ھا تورونتو و ونکوور بماندبرج. صدھا آقازاده در لندن مشغول تحصيل ھستند

دار  ھزار تومان بايد خدا را شکر کند و سرمايه٣٩٠ی  دستمزد کارگر ھم برا. ست ایدالر ميليارد ٢٠ ئیجوصرفه

و باالتر از ھمه ابزار توليد و زمين کارخانه را که . خير نينداخته استأرا سپاس گويد که يک سال حقوقش را به ت

 توليد پوشاک و کفش و الستيک و سازی مفت به چنگ آورده به ويال تبديل نکرده و زحمتدر جريان خصوصی

 ... شيرمرغ و جان آدميزاد را به کارگر ارزان قيمت چينی سفارش نداده است

  بر يونانيان اشک مريز

  ھنگامی که انديشناک شان 

  .می يابی                                  

  بر يونانيت اشک مريز

  ھنگامی که به زانو در می آيد

  .کارد در استخوان و بند بر گردن

  مريز،بر يونانيت اشک 

  !اينک ، اوست که خيز بر می دارد:نگاه کن

  !اوست که ديگر باره خيز بر می دارد:نگاه کن

  شھامتش را باز می يابد

  می غريود

  وحشی راۀ و درند

  به چنگ خورشيد

  .فرو می کوبد

  برگردان احمد شاملو يانوس ريتسوس ،                       

  

  .....يونان

  ....وکراسی ، سياست ، المپيک ، اسطوره ، تراژدی ، کمدیسرزمين فلسفه، دم

سرزمين ترانه ھای ميھن تلخ و شوکران ، سرزمين فاشيسم زده ، سرزمين کودتای سرھنگان ، سرزمين شعر و 

موسيقی مقاومت ، سرزمين اردوگاه زندانيان سياسی پارنه تی ، سرزمين اول ماه مه زندان کارلوواسی ، سرزمين 
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و  z  کامپانليس و تئودوراکيس و فارانتوری و واسيليکوس و گاوراس و حکومت نظامی متکی به کليسا وريتسوس و

 ... ايو مونتان

! ورفت.  يونان تا صبح بيدار بود تا به استقبال اعتصاب ھای تاريخی برود٢٠١٢مبر سپتتمام شبان ھفته ھای پايانی 

اب بر تمام ادارات ، کارخانه ھا و فروشگاه ھا و نانوائی ھا و به فراخوان اتحاديه ھا و سنديکاھا شبح سرخ اعتص

ليس وحتا کارکنان زندان و نيروھای پ.  پرواز را تعطيل کردند١۵٠کارکنان فرودگاه  .مغازه ھای کوچک حاکم شد

  مسالمت آميز به سوی پارلمان با دخالت نيروھای سرکوب به خشونتئیراه پيما. به کارگران اعتصابی پيوستند

ليس به دست گدا گشنه وبرای کتک خوردن پ"  مسالمت آميز ضد خشونت" تمام نظريه پردازان مبارزات. کشيده شد

  !ھا نوحه خواندند و اندر مذمت خشونت مرثيه ھا سرودند

دولت ھای ". قدرت از آن مردم است "در متن بحران يونان ، فرودستان برای نان به خيابان آمدند و فرياد کشيدند 

و نئوليبراليسم به قدرت رسيده اند، ضمن تشديد سرکوب و اعالم شرايط جنگی ، " سوسياليسم"شی که زير پرچم کال

 در صد ١۶٢در حال حاضر بدھی دولت يونان !چنگال شان را با تصويب سياست ھای رياضتی تيزتر کرده اند

ر چه اکنون اعتبار صندوق نجات يورو اگ.  ميليارد يورو۴۶٠مبلغی بالغ بر . توليد ناخالص ملی اين کشور است

يورو بر آنند که برای جلو گيری از سقوط يورو اين اعتبار بايد دو ۀ  ميليارد يورو است اما کارشناسان حوز٧۵٠

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

کر سرھنگ جديدی برای يونان به در و ديوار  راحت شده است به فاناتو که حاال خيالش از بابت سرھنگ مقتول ليبي

  !!می زند

  ...!به ياد روزگار تار و سرشار از ادبار سرھنگان

البته ايران را .... ال و گانيا و پرتکمی گذار از دو راھی سوسياليسم يا بربريت سمت گيری حوادث يونان  و اسپ

 که برخی از دوستان به عنوان راه سوم پيش –م انھدام محيط زيست ھ. راه سومی در کار نيست! روشن خواھد کرد

 .... در راستای تعميق بحران سرمايه داری شکل خواھد بست-کشيده اند

  

   محمد قراگوزلو-تھران

 


