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د چشم و گوش خود را باز کنندي باستهايمونک  

 
١٣٨٧دی هفتم شنبه                                                           ناي ترجمه از سهند شاونان،ي یستيسازمان کمون  

  
  

من از رهبران سياسی خواستم بطور "

اين . شفاف ناآراميها را محکوم کنند

وظيفه ی دولت و همه ی نيروهای 

کسانی را که " سياسی است که فورا

دست به خشونت و اعمال غيرقانونی 

وضد دمکراتيک می زنند هم از نظر 

ی و هم از نظر اجتماعی طرد سياس

  ".کنند
خست اعالميه ی کوستاس کارامانليس ، ن -

وزير يونان ، بعد از ديدار با رهبران احزاب 

 ! نیامپارل

کل حزب اعالميه ی آلکا پاپاريگا، دبير-. "معترضين بردارد حمايت ازچپ راديکال بايد دست ازرهبری اتحاد 

 !پس از مالقات با نخست وزير (KKE) ونانيکمونيست 

 سياسی رفتارهای متعهدانه و مسئوالنه ای از خود بروز چندی پيش از يکی از دوستان شنيدم که بعضی از نيروهای "

اعالميه ی جورجيوس کاراتزفريس رئيس حزب " می دهند در صورتيکه تعدادی ديگر از معترضين حمايت می کنند

    ".(LAOS)افراطی دست راستی

 نهمه وفاداری چرا؟لنين اي.ای.و -"بگو چه کسانی از تو تمجيد می کنند ، تا بگويم چه اشتباهاتی مرتکب شده ای

برعکس . کردن سيستم نيست، مستحکم و استوارداری سياسی و ناآراميهای اجتماعیوظيفه ی کمونيستها به هنگام ناپاي

، آنها بايد تا آنجا که می توانند زخمهای عميق تری بر پيکر نظام پوسيده ی ارتجاعی وارد آورند و تا آنجا که می 

اين اصل فاصله رهبری حزب کمونيست يونان از  . اوليه برای سرنگونی آن فراهم شودتوانند تضعيفش کنند تا شرايط

فراتر از اين به تکرار شعارهای رژيم نوليبرال مبنی بر وجود تهديدات نامتعارف بر عليه يونان و نظم  .گرفته است

  سياسی می خواهد تاکارامانليس از رهبران احزاب . ، دوشادوش کرهبری حزب کمونيست. عی می پردازداجتما

برای "وضعيت دشوار" البد."تعهد و مسئوليت نشان دهندخود  از رای خالص شدن از اين وضعيت دشوارب " 

دورا ن " برای بورژوازی بزرگ الجرم"دوران بحران"و" مردم و چپ است؟برای "وضعيت دشوار "همان،حاکميت

 !! ينجاست که دست تحليل شسته رفته ی حزب کمونيست رو می شودا!!! برای جنبش طبقه ی کارگر است "بحرانی 
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دسامبر وقتی دولت از اتحاديه های کارگری خواست تظاهرات به سوی پارلمان را لغو کنند حزب ١٠روز چهارشنبه 

فراکسيون اتحاديه کارگری حزب کمونيست مسير تظاهرات را به سوی منطقه ی ديگری   .کمونيست اطاعت امر کرد

وقتی . کج نمود!) مکانی ديگر اسکان يافته استکه اين روزها در( ی وزارت مشاغل ساختمان قديم، خارج ازهردر ش

در  دسامبر هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجويان چون دريايی مواج سراسر ميدان قانون اساسی ٢٢روز جمعه 

، هواداران کيلومترها دورتر از مرکز تظاهرات، نی، رهبری حزب کمونيست در ميدابرابر پارلمان را اشغال کردند

 .خود را گرد هم آورده بود

بعدها اعمال خشونت آميز جوانان هوادار حزب کمونيست در برابر دانشجويانی که می خواستند ساختمانهای اداری 

مونيست را بيش از مبارزه طبقاتی سازش ناپذير حزب کاشغال در آورند ماهيت واقعی شعارمرکزی دانشگاه را به 

 .پيش عريان نمود

 "قانون و نظم" حزب طبقه ی کارگر يا حزب 
اما . ف می زند، آگاهی طبقاتی و مبارزه ی طبقاتی بسيار حرنيست در باره ی حزب طبقه ی کارگررهبری حزب کمو

اين حزب ، . بيش نيستند" ارنجيب زادگان وفاد" ، "آقايان مسئوليت پذير" که اينها ديگر ثابت کرد اعمال اين حزب بار

 .باقی بماند "چهارچوب نهاد"تشکيالتی است که می خواهد همه چيز در

ارگان مرکزی حزب کمونيست انقالب جوانان حاشيه نشين فرانسه را در " روزنامه ريزوسپاستيس"ه سال قبل س

دولت فرانسه و همه ی : " نوشتدر آن زمان رهبری حزب در ارگان مرکزی اش می. صدر اخبار خود قرار داده بود

، لبی و هرج و مرج طلبی محکوم کنندکوشند انقالب حاشيه نشينان و جوانان فرانسه را با اتهام آشوب طکسانی که مي

حزب "نيز و ". و علل نارضايتی جوانان فرار کننددر تالشند علل انقالب را الپوشانی کرده و از گفتن واقعيات 

کمونيست همبستگی صميمانه و آتشين خود را تقديم ناراضيان و بينوايان عصرحاضر پاريس و همه ی فرانسه می 

اين چيزی است که حزب کمونيست آن موقع در رابطه با اعتراضات فرانسه کيلومترها آنسوتر از مرزهای ". کند

می گويد نشان از دورويی و دروغگويی بيشرمانه ای دارد يونان می گفت و آنچه االن در رابطه با وقايع بيخ گوشش 

 ..!!شعار مفت!!! ّحرافی صرف!!! انقالبيگری دروغين  : که حزب در آن زمان مرتکب اش شده بود

حال که انفجار جوانان در يونان اتفاق افتاده حرف حساب رهبری حزب کمونيست چيست؟ آنها ما را متهم به حمايت 

را متهم به  "سيريزا " ، تا آنجا پيش رفت که، گيوکاسکی از وکالی پارلمان حزب کمونيستي .داز اغتشاشات می کنن

 !قاچاق انسان و رابطه با مجرمين نمود

جنگ داخلی از است؟ آيا اين ادعاها نشانه ی تداوم " سيريزا  " اينهمه آيا نتيجه ی بدخواهی و عناد حزب کمونيست با

ن حزب کمونيست اين نتيجه ی همان سياستی است که رهبرا!. نبش چپ نيست؟ نهميان جسوی حزب کمونيست در

حزب کمونيست آن را به بازوی سياسی دستکاری حاکميت در!!"نيت اجتماعینگهبانان صلح و ام: "اتخاذ کرده اند

 .راست تبديل کرده است

 آيا اين حاکميت را بايد به وسيله جنبش انقالبی برانداخت يا نه؟: سوال

و البته سياستی در پيش نگرفته  .مرگ بر حکومت قاتالن و دزدان حمايت نمی کند"رهبری حزب کمونيست از شعار 
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ما در پی تغيير : " شفاف رهبری حزب کمونيست اين است سياست دائمی واحتماًال .است که به اين شعار ختم شود

 . "اربابان مان نيستيم

از آثار تئوريک و در کدام سياست عملی و نظری جنبش کمونيستی کشف ، در کداميک از کی :سوال ما اين است

ی نامطلوب و نادرست است؟ کرده اند که مبارزه برای به زانو در آوردن دولت و اتخاذ سياستی انقالبی و مبارز عمل

 وصًاعمل؟ خصولت سرمايه داری شده است و نه درفقط در شعار خواهان نابودی د" حزب طبقه کارگر"از کی 

 زمانی که اين شعار حرف دل هزاران جوان و نوجوان و مرد و زن ستمديده باشد؟

، در عمل انجام نمی که در تبليغات حزبی بکار می برند اين گنده گويی های خود را چرا آنها عمًال: سوال ما اين است

نه تنها  "پاسوک" دمکرات  زمانی که اپوزيسيون باصطالح سوسيال؟ خصوصًا)"ضد حمله و نافرمانی" :(دهند

کوچکترين فشاری بر دولت وارد نمی آورد تا وادار به استعفايش کند بلکه بر عکس از جناح راست می خواهد حس 

سوال ما اين . سروسامان ببخشدمسئوليت پذيری خود را افزايش دهد ، نقش دولتی خود را بخوبی ايفا کند و به اوضاع 

 نا آراميهايی که ،های اجتماعی و انقالب جوانان استفشار فزاينده ی ناآراميدر شرايطی که دولت تحت : است

) امکان کسب آرای صندوق های رایازقطع نظر( توليد سرايت می کند و  کار ، مراکز، دانشگاههابسرعت به مدارس

عی دولتهای سرمايه دستآورد بزرگی برای جنبش مردمی نيست؟ آيا نشانه ی قدرت مردم در شکستن طرح های ارتجا

 داری نيست؟

 ترها با دفاع از سوسياليسم واقعًااين حزب پيش. می اندازديکبار ديگر کمونيسم را از اعتباررهبری حزب کمونيست 

" دولت اتحادملی "، "پاسوک"زمانی که با حزب دست راستی و سوسيال دمکراتهای  .را کرده استموجود اينکار) نا(

با حمله به جوانان معترض و انقالبی آنها را از کمونيسم  .ک دوباره به اقدامی مشابه دست زده استاين .را تشکيل داد

 .دور می کند

جنبشی که به برانداختن نظم  . کمونيستی خودمان را سازمان دهيمبرای تغيير امور و روند جاری بايد جنبش چپ و

آنان که در حرف انقالبی ! ، نداريم سليم فشار بورژوازی شده اند، کسانی که تما نيازی به حرافان. وفادار بماندموجود 

  !!!اند و در عمل ضدانقالب

 

 ) KOE نانوسازمان کمونيستی ي(

مبرا دس١۵  
رجمه از سهند شايانت  

تسالم دمکرا  
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