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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  ن آتي آمدها  واهمی پونان،ي مردم اميق
 

  ١٣٨٧آذر م هنبيست جمعه                                                                                                   تقی روزبه  

  
 دربرابر سياست های فالکت آفرين سرمايه داری  به عنوان به پايان رسيدن آستانه تحمل آنها رابايدقيام مردم يونان

 درسايرکشورهای ک معينی  بهمين اعتباردارای پژوارآورد که بشما ضعيف اتحاديه اروپاحلقاتجهانی دريکی از

روزی است که اين انقالب يونان را ١١اکنون .وهمين مساله براهميت درنگ برروی آن می افزايد.ست وجهان ااروپا

دراين جا نگاهی داريم به چگونگی اين قيام و برخی پی .نيست که تاکی ادامه خواهد يافت ومعلوم هم تکان می دهد

  :آمدهای آن

   وتظاهرات  ناآرامیيونان غرق در
  مناسبی را برایکان وهمين مساله ام اروپا محسوب نمی شود کشورهای مهم ودرجه اولجمله ازيونانگرچه ا 

 سرباززند ا اهميت اين رويدادسب ب متناپوشش خبریدادن از نه فقط  باسهولت بيشتری تاامپرياليسم خبری فراهم آورد

 يونان به عنوان حلقه ضعيفدرواقع . آن باشدد جنبه های پراهميتجانبه وفاقکه بازمی تاباند،يک هم بلکه آنچه را 

  پرتب وتاب دچارشورش وتظاهراتبطورمستمری است که  روزيازده حدود  دربرابربحران کنونی اروپااتحاديه

 ٢٠٠ پليس آتش نشانی برای خاموش کردن  تنها درروزدوشنبه گذشتهبراساس گزارشات انتشاريافته.ه استگرديد

ردستگيروبيش ودرمجموع صدها نف جاری هدف حمالت شورشيان قرارگرفتمرکزت١٣٠. يتخت وارد عمل شدنقطه پا

ه ديگرکشيده شدوعمالخصلت سراسری يافتمهم آتن به هشت شهر شهر اعتراضها از.ازصدتن مجروح گرديدند

رگزاری ه خبپرتاب سنگ وبمب های دستی کشمگين مردم وجوانان درخيابان ها ومراکزحساس شهر،حضورخ.است

ها انکها وفروشگاه  بپليس،تخريب مراکزمالی وتجاری بويژه زدوخورد با يادمی کنند،ها ازآن به باران سنگ وبمب

، بيان گويائی است ت خسار يوروصدها ميليون وواردشدن....ی پليس وماشين هاساختن ومغازه های بزرگ ومنفجر

ول  کپس۴۶٠٠ تاکنون  گزارش داده اند پليس کهاری هاخبرگز! که انفجاراجتماعی ناميده می شودازظهورشبحی

  ناچاراز واردکردن محموله های کپسول گازباکمبودمحموله های گازمواجه شده ودولتگازاشک آورمصرف کرده،

جا احساس می  شده وهمه بوی گازوپوکه های آن درنقاط بسياری ازشهرآتن وديگرشهرها پراکنده!گرديده است

-  ساله١۵ نوجوان يتکارانه پليس خشن يونان بسوی يک وجناتيراندازی عمدیشم جوانان، خشدننقطه سرريز.شود

 سبب زبانه کشيدن حريقی ت فوق درحکم جرقه ای بود کهجناي.شدبود که موجب مرگ وی -وروپولوسگريکالکساندر

در   و١٩٨۵ شد که به سال تداعی کننده شورشی انيانحريقی که دراذهان يون.گرديد که مهارش ناممکن گرديد

يونان،بويژه دانشجويان ودانش ! بله . ساله بوقوع پيوست١۵وان  وکشته شدن ج پليسبا تيراندازی ، مشابهرويدادی

  عليه استبداد،امپرياليسم و نظام سرمايه داریرای سنت درخشانی ازمبارزهآموزان ونيروهای چپ آن دا

اعتراضات ازتا انبوهی  ١٩٩١ و١٩٨۵واز شورش تاحکومت سرهنگان،اشغال نازی ها، ازمبارزه عليه هستند،
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اتحاديه های  تشکيل اجالس  نهادها وياورود مقامات درجه اول آمريکا و که بهنگام  اعتراضاتیگوناگون وازجمله

   . عليه سياست های نئوليبرالی سرمايه داریی کنون گستردهتاقيام وباألخره متعلق به سرمايه داران

به  سرمايه داری  درمقطع ورود نظام،آنهمشورشی گستردهما با  باقی نمی گذاردکه ديدیترن قرائن وشواهد گوناگو

 راست  حاکم وکارامانليس نخست وزيرحزب.مواجه شده ايم،خوداخير  چنددهه بحران هایازبزرگترينيکی 

 اتسس شتابان مؤسازینظيرخصوصی راليستی  پيش برد سياست های نئوليبکه سخت سرگرم" نودموکراسی"گرای

 کاستن ازحقوق بازنشستگی وتغييرات منفی درقوانين افزايش ماليات،وپرورش،درحوزه آموزش ،ازجمله دولتی

 هزينهوظايف و ازرکلی ايجاد دولت باصطالح الغرو آزادبطوو بسود سرمايه دارانبيمه های اجتماعی کاستن ازو

 وآنارشيستها  راديکال چپ هایويان،گروهجوانان،دانش آموزان،دانشج سراسری ،دربرابرانفجارهای اجتماعی بود

 می  رامسبب فالکت وبيکاری وگرانی حاکم بر دولتقا سياست های نئوليبراليستیکه دقيوکليه توده های زحمتکش 

 حاکم  بدليل رسوائی های حاصل ازفساد مالی واين درحالی است که دولت وحزب.فلج گرديدعمال  وشدغافلگير،دانند

ی دارای اکثريت بسيارشکننده  اضاف وتنها با يک رأیرين وضعيت خود قراردارد تضعيفدردراوج بحران و

 ن دولتبا وقوف به انزوای روزافزو-"سوسياليست ها"ازجمله –واپوزيسيون قانونی . استمجلس اين کشوردر

اجه که بامقاومت حزب حاکم مو هستند  مقررازموعدونارضايتی عمومی مردم خواهان برگزاری انتخابات زودتر

  ".حکومت ودولت سقوط کرده باشد"ست که به گفته گردانندگان حزب اپوزيسيون،اوضاع ماننداين ا.است

ولی .ازهمان لحظه شروع قيام،تمامی امکانات وتالش های دولت برای خاموش کردن وکنترل آن بکارگرفته شد

   وگفت کهويزيون ظاهرشدتل نخست وزيرشخصا در چنانکههم .ه استعليرغم آن حرکات اعتراضی ادامه يافت

 مبنی برپايان دادنرا عزم خود ، متهم کردن شورشيان به دشمنان دموکراسی را تحمل نخواهدکرد و با کنونیوضعيت

ودرهمين رابطه  خواهان برخورد قاطع تر وزارت کشور وپليس با ا. اعالم داشته اين شورش خطرناکب

 ،ده روزپس ازگذشت بيش از دهای به عمل آمده، بگيروبن ویما عليرغم دستورات وا.ه استتظاهرکنندگان گرديد

  تالش ها وگرچه پليس هم چنان به.ه استنگرديد"نظم" واعاده خاموش کردن ناآرامی ها موفق به  خشن يونانپليس

 خشم  ازگسترشاما ناگفته نماند که بدليل ترس ، ونگران شروع موج های تازه ای استسرکوب خود ادامه می دهد

به نحواحسن برآورده را  نظام  سرانتوقعات ه عمل می کند و قادرنشد بيشتربا احتياط، ناچارگرديده که  ومردمنجوانا

پليس ازتيراندازی به " پشيمانی عميق"ابرازنيز و او بی درنگ وزيرکشورومعاون وی وعذرخواهیاستعفای.سازد

 ووعده ،عدم تکراراين گونه اقدامات درآيندهودادن وعده گيری دومأمورتيرانداز،ودستسوی نوجوان به قتل رسيده

 نقشی التهاب موجود در جامعه کاهش  ونتوانسته است درآرام کردن جواناننخست وزيربرای مبارزه عليه فساد وفقر

  .بازی کند

راديکال تحت کنترل دانش آموزان ودانشجويان ونيروهای چپ بيش ازصدهامدرسه ونيزدانشگاه های متعدد 

 د به شهر وکنترلو کردن جاده های ور وازجمله مسدود اعتراضاتجا به سازماندهیآن ازه وقرارگرفت

 عليه ١٩٧۴که درانقالب سال  آتن ه دانشگاه معروف پلی تکنيکدراين ميان بويژ.ه انداقدام کردندعبورومرور

به اين دانشگاه بطوری که درحمله تانک های حکومت نظاميان - نقش مؤثری داشته١٨۵٩ يزناآرامی های ونسرهنگان

  . می کندی شورش عملاصلومرکز دستابعنوان - دانشجوی پلی تکنيک کشته شدند۴٠
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وازجمله برای افزايش - ساعته٢۴  اعتصاب سراسریدرکنارشورش های مزبوروبه موازات آن روزچهارشنبه

الکشوررابه حالت عم)ميليون کارگرتحت پوشش خود٢٫۵باداشتن ( به دعوت دواتحاديه نيرومند-دستمزدبه دوبرابر

سايل حمل و،)یاورژانس وظايف مگردرحد( پروازها،ادارات،کارخانه های توليد برق وبيمارستانها.درآوردتعطيل 

 درميادين اصلی تجمع  کارگران اعتصابیوبطورکلی متوقف شد-هم خصوصی وهم عمومی-ونقل درخيابانها 

،اما اين  برمی گشت های اخير پيش ازشروع شورشبه  اتحاديه ها توسط  به برگزاری اعتصابتصميم تهبال.کردند

وعليرغم  درکشورفضای فوق العاده  بوجود آمدن  و آنها وتداوم اين ناآراميها وقوععليرغممهم است که آنها 

 عمال با ،وفراترازآن.دولت نگذاشتند،وقعی به درخواست اعتصاب اين گزاریدرخواست دولت برای لغو وعدم بر

ودارای اهميت ستگی عمومی  وباين ترتيب يک همب آنان همراه گشته هایانشجويان وشورش ودمطالبات جوانان

 دانشجويان. شاغل ومردم يونان برقرارگرديد وکارگران وبيکارانجوانانوخروش بش پرجوش ن بين جبزرگ،

  . به عمل آوردند متقابلدرحمايت ازاين اعتصاب تظاهراتبه نوبه خود نيزوجوانان

"  ملیاتحاد"نمايش  دادنجهت نشان به درخواست کارامانليس ب کليه نيروهای سياسی اپوزيسيون ازجانپاسخ منفی

هم چنانکه تبديل . استدولتشديد  وانزوای ستگی فوقهمب از ديگرینشانه اخير، های عامالن ناآرامیدرمحکوم کردن

 شمع بدست  وگستردهوتظاهرات به عزای ملی وبسته شدن همه مدارس  دن روزدفن دانش آموزجان باختهش

  . است فوق واقعيت ديگری ازدرکنارسايراشکال اعتراضی نشانه

  آن ازمرزهای يونان عبورکرده و را تجربه کرده وبازتاب١٩٧۴پس ازچنين است که يونان شديدترين بحران و

 چون شورهائی پاره ای ازشهرهای کدرپاره ایتظاهرات حمايتی ازگسترش دامنه ناآراميها واز شروع ، هاخبرگزاری

  و درپاريس کهتظاهراتیطی ودرهمين رابطه در.گزارش داده اند...وروسيه دانمارک،آلمان اسپانيا،فرانسه،ايتاليا،

درفرانسه وسايرکشورهای :"رئيس اتحاد ملی دانشجويان فرانسه اعالم کرد،درمقابل سفارت آتن صورت گرفت

ود وبرای آن پاسخی کننده ادامه ندولت بايد اين حرف مارا بش .،جوانان با مشکالت اين چنينی مواجهند نيزاروپائی

  ".دهد

  های نشينيونان دستخوش آشوب های مشابه شورش حاشيه  خود رامی گذراند؟ آيا ١٩۶٨  مهانقالبآيا يونان دارد

   ديگرشهرهای بزرگ فرانسه شده است؟پاريس و

داشت وهم نظرات  بايد هم گزارش های دقيق تریان، ماهيت رويدادهای يون تر ودقيق تربی شک برای ارزيابی جامع

  . وشنيد و هم سمت وسوی تحوالت آتی را رصدکرد آگاهان برشرايط آنجا راخواند

ش جوانان به لحاظ نق(تی با آنها ضمن داشتن تشابها انفجاراجتماعی يونان!،هم آری وهم نه با اين همه شايد بتوان گفت

 اما،) وبرخی مطالبات اشکال مبارزاتی مشابهنيزبکارگرفتنوحاشيه نشينان،وشرکت فعال حذف شدگان ودانشجويان و

 نظام بحران بزرگ تقارن آن با چنين به دليل وهم،  مردمی تراعتراضات ومشارکت گستردهی بدليل وسعت فراگير

م ها ،دارای پيااجتماعی وداشتن جنبه فراملی  ودرواکنش به آن،ازنظردامنه مشارکت نيروهای سرمايه داری

ومشخصات ديگری هم است که آن را به يک جنبش گسترده توده ای وفراگير،يعنی جنبشی ازجنبش های گوناگون 

 درصدمردم بونان رسما زيرخط ٢٠اکنون . يک ياچنداليه اجتماعی معينورنگارنگ نزديک ترکرده است تابه شورش

 زحمتکشان،به ن کردن هزينه های آن بردوشتصادی وسرشکفقری قراردارند که هرلحظه باتوجه به دامنه بحران اق
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 ودراين حالی است که باشتاب بحران وسياست کنونی مقابله با بحران سرعت  بروسعت آن افزوده می شود

اصالحات آموزشی بيکاری ، فزاينده بحران.ن بيکاری افزوده شودبرميزا درصد ديگر۵انتظارميرود که بزودی 

 وباين ترتيب قشر جوانان ونسل تازه نيروی  را زيرضرب گرفته استينده آنان وآبيش ازقرقشری آينده جوانان...و

کار اولين قربانی بزرگ سياست های اقتصادی موجود ونيزقربانی موج بزرگ بحران،محسوب می شود وخشم فوق 

 که یجوانانيکی از اين به عنوان مثال بنابر يکی ازاين گزارشات ؛.العاده جوانان نيزدرهمين رابطه قابل درک است

 می خواند و از ترس بازداشت توسط نيروهای انتظامی صورت خود را در برابر دوربين پوشانده خود را آنارشيست

سرمايه داری لجام گسيخته جوانان يونانی را به شورش حاصل ازاستعمار«: رحی بلند پروازانه گفتاست با ارائه ط

  .».رسيده استدنيا فراتغييرنوسازی وهای قديمی وزمان تخريب ساختاروکند نميکسی به آينده فکراشته است، ديگرواد

 د ساخته را،بدوش مزدوحقوق بگيراندرتالش است که هزينه های سنگين بحران خوسرمايه داران ودولت حامی آنان 

 ميليارد ٣۵ن معترضند آه دولت به بانك ها  به اييونانی ها  ودقيقا دربرابرآن .بارکندبويژه نسل جوان وآينده سازو

  . آندزندگی می يك نفر زير خط فقر يونانیشهروند  ۵ آه از هر حالی اعطا آرده است، درمالیدالر آمك 

ها دراروپای غربی  ازعقب مانده ترين ،که درتمامی شاخص های اصلی(عقب ماندگی  اقتصادی وسياسی يونانالبته 

 جوانانانبوه و راديکالچپ ونيروهای  وسنت های درخشان و رزمنده دانشجويانوو ازيکس وخشونت پليس آن)است

بحران  اچر. نقش دارندانفجارآنروپا و  به حلقه ضعيف بحران دراتحاديه ادرتبديل يونانوحاشيه نشينان ازسوی ديگر،

 ، همان مشکالتی است که در که آنچه مردم يونان عليه آن بپاخاسته اند ساده دارد؟باين دليل يونان اهميت فراملی

که يونان بداليل متعدد تبديل به وازآنجا .ائی و جهان سرمايه داری هم وجود داشته وبيدادمی کندسايرکشورهای اروپ

بيهوده .راست برخورداتوجه به آن ازاهميتحلقه ضعيف اتحاديه اروپا دربرابربحران کنونی شده است،ازهمين رو

يونان اروپا را نگران " ليبراسيون ارزيابی خود ازتحوالت يونان را با اين جمله که سرمقاله نويس روزنامهنيست که 

 که مسائل و مشکالتی که موجب بروز نا آرامی ها و آشوب های"در ادامه يادآور می شود  آغاز کرده  و" می کند

مفسر ليبراسيون اين ". ردخو چند روز اخير يونان شده است اينجا و آنجا در ديگر کشورهای اروپائی نيز بچشم می

انفجارهائی در ديگر کشور های قارۀ اروپا نخواهد بود؟  که انفجار در جامعۀ يونان سر آغاز"پرسش را مطرح ميکند 

سرايت اين انفجاراجتماعی به ديگر نقاط اروپا به بررسی اوضاع در فرانسه پرداخته  نويسنده پس ازابراز نگرانی از

بيست تا سی ساله در آن زندگی  و به ويژه جوانان  ومتزلزلی که بخش چشمگيری از مردمنويسد شرايط دشوار  و می

درتنگنا همزمان با افزايش بی سابقۀ درآمد طبقات مرفه،  ميکنند، از دست رفتن مداوم برخی دستاوردهای اجتماعی

 آنهم -ت رياست جمهوریمردم يک سال پس از پيروزی نيکال سارکوزی در انتخابا قرارگرفتن و کاهش قدرت خريد

مالی و اقتصادی   با بحران-ودتی او باال بردن قدرت خريد مردم باين که يکی از شعارهای عمدۀ انتخابا باتوجه به

در اين شرايط در کاخ رياست جمهوری " در پايان سرمقالۀ ليبراسيون می خوانيم". جهان بيشتر نمايان شده است

يک شورش زير ذره بين قراردارد و اين امر کاری خردمندانه  ی حاکی از بروزکوچکترين نشانه ها) اليزه(فرانسه 

  که اين روزنامه از آن به عنوان جامعه ای تقسيم شده، مضطرب، دلزده و بی تفاوت-نيز است چرا که جامعۀ فرانسه

  ".يونان را دارد   مختصات جامعۀ-ياد ميکند

  ازشکاف بين ابعاد برای جنبش های ضدسرمايه داری کهارب آن وتج آنچه که دريونان می گذردازاينرو درنگ بر
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  . دامنه اين شکاف دارای اهميت است وبرای کاستن ازبحران و واکنش های متناسب با آن دررنج است،

  : به نمايش می گذارد مردم يونان مختصات مهمی را جنبشنگاهی به

 ويا  فرانسه۶٨ ه مهبرخالف نمون. ش کارگریبن پرشوروج ودانشجويانجوانانهمبستگی بوجود آمده بين - الف

 پيش بردسياست های اقتصادی درواکنش به خصلت فراگيرتری داشته و يونانمردم شورش جوانان پاريس،جنبش 

سايرکشورهای بزرگ  درهای اعمال شدهکپيه سياست اين سياست ها خود  البته  کهستدريک مقطع بحرانی حاد ا

  . به حرکت آنان بعد سراسری داده است کههمين سياست هاست ودانشجويان با نان جوامقابله.سرمايه داری است

  هستند،دانش آموزان ونوجوانان ونيروهای چپ راديکال جواناندانشجويان،؛ ضدسرمايه دارینوک پيکان جنبش-ب

درست بهمين  وخودنمی بينندجائی برای آينده ، آن روزافزونسازی های وبيکار دولتکه تحت سياست های نئوليبرالی

 نيروی ازی آنها بخش جداناپذير وقاطع. تری را به نمايش می گذارند، خصلت انقالبینيروهای شاغلدليل درمقايسه با

  .مبارزه ضدسرمايه داری هستند

 بورژوازی وحتا بيرون ازتشکل  کنترل کننده دموکراسی مکانيزم های ومبارزه اصلی وتوفنده دربيرون ازسيستم-ج

  تاچه حد ميدهد که يک بارديگرنشانواين مساله.  قرارداردبا آن  درنظام وهمزيستايگيرشدهوجهای رسمی 

 شده وناتوان  دستخوش تصلب شرائين آنچهارچوپ تعريف شده در ونهادهای توده ایئی دموکراسی بورژوا

 با  عماليست،برعکس نارضايتی های مردم ننه فقط قادربه انعکاس عمق .ازبازتابانيدن ضربان مبارزه طبقاتی است

بيهوده نيست که کارامانليس . قرارگرفته است حاکميتخانه خراب کنسياست های درکنارسياست اشتی ملی وطبقاتی،

ورقبای باصطالح سوسياليستی آنها با دعوت جوانان به برقراری . دموکراسی می نامدی برایقيام جوانان را تهديد

  .  قدرت سياسی  است کسبآرامش،تنها بفکرتجديد انتخابات برای

 های ظرفخارج ازبيرون ازنهادها وخود را درجاری شدن اساسا ،خصلت جنبشی وخود آنگيختگی اين جنبش-د

  .نشان می دهد وسلسه مراتبی وبوروکراتيزه شده  درتمايزبا رهبری های سنتیو  ورسمیموجود

  مساله اصلی چيست؟ 
ان سرمايه داری وخصلت انگلی آن  بحردراساس محصوليونان عليرغم خودويژگی های محلی،گفتيم که بحران 

   .است ازسوی ديگر چگونگی فائق آمد برآن و  بحران سياست های معطوف به  مهار ضدمردمیازيکسو وماهيت

 وبرای نجاتتکشان زحم ن و بردوش مردم وجوانارژف کنونی بحرانهزينه های سياست سرشکن کردن درواقع 

 شده وزمينه سازشکل گيری  فقروفالکت خود مزيد برعلت اصلی، سرمايه دارانم برای وتأمين سود الزسرمايه داری

 وبه کيسه تريليون دالربه نظام حاکم ۴  حداقلاين سياست درسطح جهانی تاکنون با تزريق.اعتراضات گسترده است

ه براين برای عالو. است وبورس بازهمراهمالیمؤسسات بويژه  های فراملی، صاحبان تراستها وشرکت پرنشدنی

 وافزايش شدت کارشاغلين به کاهش دستمزد،اخراج کارگران،ها وکاهش هزينه  رضايت بخشسودنرخ تضمين 

 ه دربه عنوان نمون چنانکه(عنوان راه های غلبه بربحران دردستوردولت ها ونهادهای بين المللی قرارگرفته است

گرفته ... و نفر۴٠٠٠ن فرانسه ئ وسيتروی کارازنيرو نفر٨٠٠٠سونی تصميم به اخراج کمپانی همين روزها 

  پيش برده ودراقتصادضعيف ترآن باشدت بيشتریيونانبرای مقابله بابحران توسط دولت  نمونه همين سياست ها).اند
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هم به سرمايه داران و يک يورحتیمبنی براين که  کنندگان  کارگران واعتراضاعتراض شعاربهمين دليل.می شود

 با هرگونه خصوصی سازیمخالفت قاطع  دانشجويان ودانش آموزان همانطورکه .ت استی اهميدارا،يم دادنخواه

  . اهميت است اقتصادی وآموزشی واجدمؤسسات

 تکنولوژيک چنددهه اخيربا افزايش قدرت  فنی وميدانيم که انقالب:  است تأملبه ديگری نيزقابلمردم يونان ازجنقيام 

 وايجاد فضای ی امکان کاهش راديکال ساعت کارکارگرانشرايط ماد،ام موجودبارآوری توليد،درچهارچوب همين نظ

 وکاستن ازفشارنيروی  ازيکسووايجاد فرصت های شغلی تازه برای کارگران بيکار آنهافراغت برای رشدوشکوفائی

 بباددادن رایيک تعبيرتعرضی بود باقع نئوليبراليسم به ودرو.ازسوی ديگررا فراهم کرده استکارذخيره بردستمزد ها

 طبقه چنانکه می دانيم.کاراضافی وتصاحب ارزش اضافی حاصل ازآنتحميل  وازطريق  اين فرصت مصادرهو

 درانجام موفقيت آميزاين البته.بود ساعت کاردرهفته پيشروی کرده ٣۵  تامرزدربهره گيری ازاين فرصتکارگر

 جهانی  ازتشتت وتفرقه کارگران درمقياسیيربهره گو بورژوائی جهانی سازی، توسط دشمنان طبقه کارگرتهاجم

 نيروی کار ذخيره به نيروی کارشاغل وسودجستن ازبازارهای تازه عظيمفشاروازجمله بهره گيری ازکارارزان و

  .  کارگران جهان،نقش مهمی داشتبرصفوف عوارض منفی اين روند  سرشکن کردنوبطورکلی

 دراين يا آن  وجنگ گريالئی ونی نشده بود،گرچه مقاومت کنان ژرفزمانيکه نظام سرمايه داری دچاربحرتا

 اردوی کاروهم آهنگی نسبی اردوی زياد پراکندگی  بدليلاما دارد، واشتدکشورودراين يا آن رشته همواره وجود

 ی ازبحرانفازنوين سرمايه داری به نظام ورود اکنون اما با . سرمايه، تفوق وتعرض ازآن سرمايه داری بوده است

 رصتف ، مردم وکارگران باربحران بردوش در پيش گرفتن سياست سرشکن کردنبابويژه و، ريختن توازنشوبهم

 شده  فراهم بورژوازی ازسنگرمواضع تسخيرکرده جنبش وعقب راندن برای پيشروی  تاريخی مناسببالقوه

  دريکی از حلقات،ه دارایش ضدسرماي جنب يکی ازبرآمدهایرابطه است که قيام مردم يونان به عنوانودرهمين .است

 که برای صت بالقوه مهم سخن به ميان می آوريمباين دليل ازفر. دارای اهميت است زنجيره اين مجموعهضعيف

نشينی به عقب ،ووادارکردن آن  سرمايه دربهم ريختن صفوف  واثرگذاری مهمفعليت يافتن آن و کسب  دست آوردها

 اين ضعف پرداختن به.  غلبه کندخود ونقاط آسيب پذيرضعف هابتواند بريد  با هنوزیهای مهم،جنبش ضدسرمايه دار

. آنها شرط فعليت بخشيدن به اين فرصت هاست غلبه يافتن به  گسست ها خارج ازحوصله اين نوشته است،اماها و

  :   اشاره کرد درمقياس کشوری وفراکشوریتوان به دومورد مهم ازاين نقاط آسيب پذيرمی دراين جا تنها 

و عمل می اری  گذ سياست جهانی به شکل جهانی شده ودشمن بيش ازهرزمانیدرشرايطی که سرمايهنخست آنکه 

 با امکانات واقدامات و بين المللی، قادرنخواهند شد با دشمنی دروسعت عمل کنندند فقط محلیکند،جنبش ها اگربخواه

ازاهميت بزرگ  مناطق مختلف جنبش های اهنگی  وهمهمبستگی تحقق زاين روا. نمايند مؤثر مقابله جهانیوتحرکات

  آناين يک نيازروزوحياتی است که بدون.واستراتژيکی برای جنبش ضدسرمايه داری برخورداراست

  .زشرايط بوجود آمده بهره گيردپرولتاريانخواهد توانست ا

 شده ومنفور بشدت منزوی يکی از فراکسيون های بورژوازی، درشرايطی که ونقطه آسيب پذيرديگرآنکه 

ميشود تا بتوانند با دست فراهم سايرفراکسيون های اپوزيسيون قدرت حاکم ت،فرصت مهمی برای نقش آفرينی اس

ازرقيب گرفتن امتياز آنها نه فقط بدنبال چنانکه دريونان نيز. قدرت به فريب افکارعمومی مبادرت ورزندبدست  کردن



 

 7

 بلکه درهمان حال درتالشی مکمل و،تسخيرقدرت هستنديت درمجلس وبدست آوردن پست اکثردرسودای خود و

چنان که هم اکنون نيزخواست استعفای دولت . بدست گيرند نيزرامردمی  کنترل جنبشبرآنند تا درکسوت اپوزيسيون

که " سوسياليست" مردم ونيز احزاب اپوزيسيون ازجمله حزب بات زودرس به يکی ازمطالبات عموموبرگزاری انتخا

 متفاوت ازحزب حاکم نداشته وپيگير همان نوع سياستعملکردی کيفا  سال گذشته٣٠سياست های خوددراجرای 

سياست ها اتخاذ ،هوشياری در درصفوف اپوزيسيونبی شک وجودچنين نيروها واحزابی. ، تبديل شده استهابوده 

 بورژوازی درربودن  اند،د که بدون آنها،همانگونه که تجارب تاريخی  نشان دادهوتاکتيک های مناسبی را می طلب

  .استموفق عمل کرده  ازچنگ جنبش بسيارفرصت ها 

***  
بطورخالصه قيام مردم يونان را بايد واکنشی به بحران سرمايه داری درحلقه ضعيف بورژوازی جهانی به شمارآورد 

 اين جنبش ميزانی کهبه . موجود بين ابعادبحران و کميت وکيفيت مقابله با آن دارای اهميت استشرايط شکافکه در

 خويش  گسترده اندازه ای که بتواند صفوفمطالبات خودرا دربرابرنظام سرمايه داری شفاف وفراگيرکند، وبهبتواند 

 وبه اقدامات فراملی مبادرت وتجاوزات سرمايه داری هم آهنگ نمايد جهانی دربرابرتعرضات درمقياس کشوری ورا 

   .هدشد،به دستاوردهای بيشتری نائل خواورزد
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