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  مبارزه طبقاتی در يونان

ساکت باشيد، «اسپانيا، جوانان به کنایه شعار ميدادند که  ھای تظاھرات ی ازیکچند ھفته پيش، در

در  ھمانند اسپانيا، بلکه که در خواب نيست، دھدنان نشان کشيد تا یواما طولی ن». یونان خواب است

 ميکند. تنھا فرصتی، قدرت عظيم استثمارشدگان را مھار قرار دارد که کشاکش با ساختار سياسی

کارگران، با شکست مواجه شود.  جھت فرونشاندن خشم عمومی نمایش اعتراض موقتکافی بود تا 

به  زاری و شکایت اع�مخيابانی برای آرام  ، مارشاز دست سازماندھندگان خارج شد تکنترل تظاھرا

ھای  مراکز سرمایه بدل گشت. پارلمان ناگھان به محاصره توده سویجم بتھا به نمایندگان پارلمان،

خشمگين درآمد و نمایندگان با شعارھای دزدھا و غارتگران گورتان را گم کنيد مواجه شدند. 

ميادین و  سان پس از دقایقی،و حتی تصرف پارلمان خيز برداشتند. بدین  تظاھرکنندگان جھت محاصره

  خيابانھای شھر بدل به صحنه درگيری کارگران و جوانان با نيروھای سرکوبگر شد. 

  تدابير ریاضتی 

حزب  داری یونان از بحران است. بر سر بسته تدابير اقتصادی ریاضتی برای نجات سرمایه مسئله اصلی

در  تی راھای ریاض برای اجرای سياسترھبری و ھدایت سکان  (PASOK) »پاسوک« سوسيال دمکرات

بدليل این حزب رای مخالف رای مخالف داده است. اما  حزب دست راستی دمکراسی نودست دارد. 

ی ھا معتقد است که سوسيال دموکراتھا قادر به اجرای موثر و صحيح سياستدیگری است. این حزب 

در ھر گام عملی بر سر تصميماتی که  دمکراسی نو حزب با این وجودریاضت اقتصادی نخواھند بود. 

اگر در  امابطور فعالی ھمکاری ميکند.   موجب شکسته شدن بحران بر دوش کارگران و جوانان ميشود،

 حزب د.شد، از روش نئوليبرالی دفاع ميکنداران با ھا و سرمایه جایی سخن بر سر شرکت

، ھر سه نيروی اصلی نظام گرای دست راستی نو و حزب ملی دمکراسیت، حزب دمکرا لسوسيا

را بھترین راه نجات یونان  لالمللی پو ق بينصندو تصادی و نسخهقبسته ریاضت اھستند که  پارلمانی

شان در قدرت اجرایی،  ھا و  سھم بر سر اجرای موثر این سياست در حاليکه این احزاب نند. ميدا

  اخت�ف دارند. 

  آرایی سياسی صف

آن   است که ایدئولوژیرفرميست -یک حزب ناسيوناليست (PASOK) یونان سوسيال دمکراتحزب 

ای از سوسيال دمکراسی و ناسيوناليسم یونانی است. این حزب سنبل رویای مدرنيزاسيون  ملغمه

یونان تحت روند آشتی طبقاتی بوده و حمایت سوسيال دمکراسی جھانی را در سيستم سياسی 

عی این حزب، ع�وه بر اقشار متوسط طبقه بورژوا، بخش قابل امپریاليستی با خود دارد. پایگاه اجتما

) GSEEھای کارگری را در برميگيرد. کنفدراسيون سراسری کارگران یونان (  ھا و اتحادیه توجھی از توده

ھای بخش خدمات شھری با بيش از دویست ھزار عضو عم�  با بيش از ششصد ھزار عضو و اتحادیه

ارند. ھمين سلطه سياسی ایدئولوژیک طبقه حاکم که بصورت یک جنبش تحت ھدایت اين حزب قرار د

ھا بشدت بر عليه  . این اتحادیهميباشدیابی مستقل کارگری  ای تبلور یافته، مانع اصلی تشکل اتحادیه

یونان  ھای اعتراضی بطور رسمی در ھيچک از جنبش دجوش از پایين فعاليت ميکنند واعتراضات خو
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اند. با این وجود، نارضايتی که صفوف حزب سوسيال دمکرات را فراگرفته در بعد  نداشته ینقش

را  آنان بخش قابل توجھی از کارگران در نوردیده و شرایط عينینيز ھا را  ادیهتری پيکره این اتح وسيع

  واداشته تا در این جنبش اعتراضی شرکت کنند. 

زاب برادر در اسکاندیناوی، دارای آنچنان قدرت بر خ�ف اح برھبری جورچ پاپاندرئو زب پاسوکح 

نيست که احزاب استالينی را به حاشيه جامعه رانده و منزوی سازد. چنين  و سياسیایدئولوژيک 

چيزی مستلزم ثبات اقتصادی، اقتدارسياسی و ھژمونی ایدئولوژیک است. اگر سوسيال دمکراسی 

دادن تعدادی کرسی پارلمانی و یک وزارت،  توانست بان ھژمونی سياسی مستحکمی داشت، ميیونا

جھت کنترل اعتراضات کارگری بکارگيرد. اما حزب حاکم توسل  را  آنان ھا را قانع ساخته و نيستياستال

تا مانع سھيم شدن حزب کمونيست در قدرت   ای مکانيکی جسته ھای سياسی به شيوه به اھرم

نونی در ه اعمال محدودیتھای قاشود. این مسئله زمانی آشکار شد که سوسيال دمکراتھا آغاز ب

  بودجه به کاندیدھای (پارلمانی) احزاب سياسی در انتخابات محلی کردند.  اختصاص

در » بنام حزب«قانونی تصویب شد که به موجب آن احزاب سياسی نميتوانند  ،قرن پيش منيحدود 

یدھای خود تحت عناوینی انتخابات محلی شرکت کنند. از ھمين رو احزاب پارلمانی، با ارائه ليست کاند

» مجمع مردم« دیگر در چنين انتخاباتی شرکت ميکنند. نام ليست انتخاباتی حزب استالينيست یونان، 

حال که بحران موجب جلو رانده شدن چپ گشته، حزب پاسوک با لوایح قانونی برای اعمال  است.

مقابل احزاب سياسی  موانع جدی در ،محدودیت درتخصيص بودجه به کاندیدھای انتخابات محلی

  ، گذاشته است.حضور در پارلمان داوطلبکه کوچکتر 

حزب استالينيست یونان از زبان پاپاداکيس که آنگونه  را برانگيخت.  پچ این امر خشم احزاب جناح

  :گفت: این طرح بدین معناست که 

ای در پارلمان یونان داشته باشند. این مردم ھستند که به  ديگر کارگران و اقشار فقير نميتوانند نماینده«

وی ». مردم ادامه خواھيم داد ھای کاندیدھای ما رای ميدھند و ما به مبارزه خود برای تحقق خواست

  است. » ھا حذف کمونيست«ميگوید ھدف این طرح 

این گفته بسيار درستی است. چگونه ممکن است که يک حزب سياسی بدون بودجه دولتی قادر به 

ھای بزرگ به زندگی سياسی خود  تبليغ وسيع کاندیداھای خود گشته و بدون حمایت مالی شرکت

  دھد؟   (حضور در پارلمان) تداوم

 از دارد. او ميگوید ھدف برای اين اعمال محدودیت تری کننده دليل قانعنخست وزیر سوسيال دمکرات اما 

پایان دادن به فساد مالی و رشوه خواری  برای کاندیدھای محلی، اختصاص بودجه در قانون محدودیت

يف و ميل ميکنند. برگ برنده ميان سياستمداران و نمایندگان است که پولھای زیادی را برای تبليغات ح

پيکره سيستم سياسی یونان را، ھمانند اسپانيا،  زیر، فساد سياسی و مالی است کهو جناب نخست

  فرا گرفته است. 
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نه فقط کاھش  یک بحران اقتصادی و اجتماعی در مواجھه با برای تقسيم قدرت  در با� رقابت حزبی

ریشه در  شنھادی ریاضتیرویارویی این احزاب با بسته پ. نحوه نيافته، بلکه تشدید نيز گشته است

 زب مذاحم،ی حذف حچينی قانونی برا اما نحوه مقابله با حزب رقيب و دسيسه چنين شرایطی دارد.

شباھت به بيشتر از این لحاظ، ساختار سياسی یونان  ریشه در ضعف تاریخی بورژوازی یونان دارد.

درست به مانند اقتصاد یونان که این کشور را در زمره کشورھای  تا اروپایی.  دارد کشورھای پيرامونی

  زنجير امپرياليستی قرار ميدھد تا پایگاه سرمایه. » حلقه ضعيف«

  تشتت سياسی

راه حل   (EEK)ھستند. حزب کمونيست یونان ریاضتی بسته مخالف احزاب جناح چپ بورژوازی

» ، برای یونان سوسياليستیتیامپریاليس ضدایجاد جبھه واحد «در  را اش برای حل  بحران  ای برنامه

از  را نيز با خود دارد که (PAME) »جبھه نبرد سراسری کارگران یونان«. این حزب خ�صه کرده است

حزب کمونيست و شعار روز قلمداد ميشود. » کمونيستی«بعنوان یک سندیکای  طرف احزاب راست

و چشم انداز  برنامه است. جورج پاپاندرئو ھای ویرانگرانه ن، توقف فوری سياستی پيرو آھا اتحادیه

است که گویا از دل یک جبھه ضد امپریاليستی بيرون » یونان سوسياليسم«سياسی این نيروھا نيز 

راھبرد و استراتژی  داری دولتی تحت سيطره احزاب استالينی. مدل سرمایه استقرار. یعنی خواھد زد

ای شان بوده و ميکوشند تا در این مسير یک جبھه و احد ضد  انداز برنامه سياسی اینان نيز تابع چشم

  نيز وجود دارد که (SYRIZA) يستی، یک ائت�ف چپاین جبھه استالين در کنار  امپریاليستی ایجاد کنند.

نگاران  روزنامهصنفی ھای  تشکلزون بر آن، و گروھھای دیگر است. اف ھا، سبزھا متشکل از مائوئيست

  متشکل ھستند.  (ESYEA) نگاران  وجود دارد که نھایتا در اتحادیه روزنامهنيز  ھنرمندانو 

و که به ھرج و مرج طلبان  خيابانی، متھم ميشودتراض بعد از ھر اع (SYRIZA) حزب اتئ�ف چپ

در سال گذشته، بعد بکشند. » آشوب«د تا تظاھرات مسالمت آميز را به گران نقابدار ميدان ميدھ اخ�ل

حزب کمونيست «دبير اول » آلکا پاپاریکا«، خانم مقاومت تظاھرکنندگان در مقابل سرکوب پليس از

که دست به پرتاب کوکتل مولوتوف زده و آن افراد نقابداری « ای رسما اع�م کرد که  در مصاحبه» یونان

  ».  ھای مخفی خارجی ھدایت ميشوند را غارت ميکنند از طرف سرویساموال دولتی 

ھمه احزاب و گروھھای یاد شده با حرکت خودجوش و اعتراضی که کل نظام و یا مراکز سرمایه را  

ھدف قرار دھد بشدت مخالف ھستند. اساسا پيش از ھر تظاھرات و نمایش خيابانی، نمایندگان این 

شعارھا و ھمکاری با پليس و  ره چگونگی حفظ نظم، نحوه کنترل مسيرھا وباھا در  احزاب و اتحادیه

ونيمی که اعتراضات  در طی یک سال اما  توافق ميکنند.» آشوب و انق�ب«مقابله با خطر  برای دولت

گری  مستقل کارگری و دخالت در به لگام زدن به حرکتاین مذاکرات و توافقات قا یونان تداوم داشته،

عتراضات و درگيریھای خيابانی یونان در ا پارلمانتاریستی نگشته است.ه غيرمبارز طرفدار گروھھای

اوت سال گذشته که به مسدود  در رانندگان صنایع حمل و نقل اعتراضسال گذشته مثالی گویا است. 

سرکوب روبرو شد. سوسيال دمکراتھا و احزاب دست راستی عليه  با ھا انجاميد شدن برخی جاده

اجتماعی ناميدند و نيروی سرکوب » گران اخ�ل«بسيج شده، آنان را  اب ملوانان و کارگران راه آھناعتص
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 امسال نيز، تظاھرات به جدال و رویارویی ميان حاکم و محکوم انجاميد و را به ميدان کشيدند.

ھای  اتحادیه، زبان مشترک احزاب پارلمانتاریست اینقلمداد شدند.  »بيگانگان«عامل  مجددا معترضان،

  ھای مستقل اعتراضی است. با حرکت کارگری و قلدران سياستمدار

     خصلت جھانی جنبش اعتراضی

سرشکن کردن بحران اقتصادی بردوش مقاومت در مقابل صلی خيزش اعتراضی در یونان، محرکه ا

يونان را تشويق داری آمريکا و اروپا،  دولت  ھا و نھادھای سرمايه است. دولت توسط طبقه حاکم کارگران

ھا بيافزاید و بودجه ناچيز  ميکنند تا استثمار را شدت بخشد، سن بازنشستگی را با� برد، بر ماليات

بخش عمومی و رفاھی را کاھش دھد. فقيرتر شدن کارگران، افزايش بيکاری، کاھش خدمات و 

امعه، پيامدھای پذیر ج سرانجام تحميل رنج و مشقت بيشتر بر گروھھای آسيبو تامينات اجتماعی 

المللی پول با ارائه بسته صدو ده  مستقيم این سياست ویرانگرانه است. دول اروپایی و صندوق بين

ھا از سيزده درصد به بيست و سه  تر ميسازند. افزایش ماليات ميليارد د�ری، یونان مقروض را مقروض

یونان ر به سفرھای خالی کارگران برق و بنزین تھاجم آشکاو افزایش ماليات کا�ھای مصرفی، درصد، 

داران  ھا و مراکز تجاری و سرمایه است. این در حالی است که وزیر سوسيال دمکرت یونان، به شرکت

  ھا داده است.  قول کاھش ماليات و تسھيل سرمایه گذاری و حتی خصوصی سازی

ا طبقه کارگر نيز در مقياسی ھای طبقه حاکم، برای مقابله ب بحران سرمایه جھانی است و نسخه

وقفه در پی یافتن تدابيری برای کنترل و  پردازان نظم موجود بطور بی جھانی تجويز ميگردد. نظريه

درپی با پيشنھادات  ھای پی ھای اعتراضی ھستند. سران کشورھای بزرگ در نشست سرکوب خيزش

ھای  یانه متکی بر سرمايهکنند. مدیا و راو راھکارھای جدید، نمایندگان خود را روانه این یا آن کشور مي

  ھا ایفا ميکنند.  نقش موثری در کنترل و ھدایت سياسی جنبشھنگفت، 

کارگر برای برچيدن این نظام پوسيده و جابر مبارزه ميکند و   رد نيز جھانی. طبقهبحران جھانی است و نب

خيزش ھای  ی محرکه اعتراضاتنيرو .برای حفظ نظم جھانی و نھادھای آن ميکوشد طبقه حاکم نيز

در این مسير جنبش کارگری اخير در سراسر جھان واکنش طبقه کارگر به عوارض این بحران است. 

اند را با خود ھمراه ميکند. حتی اشکال  ھمه اقشار اجتماعی که به نوعی تحت ستم و تبعيض بوده

ع یونان نيز، ھمانند تجمع اسپانيا، برسر ميگردد.  نام ميدان تحریر مصر، در تجم» جھانی«اعتراضات نير 

ھای جھانی تاثير پذيرفته است. اعتراضات  زبانھا بود. آشکار است که اشکال اعتراضات از موج خيزش

اع�م اعتصاب یک روزه در محل کار را به  روش سابق در اند تا گشتهناگزیر ھای کارگری  حتی اتحادیه

اکز اصلی شھر تغيير دھند. امری که ناگھان بصورت یک خيزش اع�م تظاھرات یا تجمع یک روزه در مر

  ھمبسته ھمگانی بروز یافته و کنترل را از دست گردانندگان آن خارج ميکند.

  انداز چشم

ھای تاريخی اين نبرد نيز خصلتی جھانی دارد.  محدودیتسان نباید از نظر دور داشت که  بدین

بمثابه  ھا ھستند، در عمل داران خيزش ميکنند که ط�يه ھای کارگری و احزاب چپ که وانمود اتحاديه

عمل ميکنند. در شرایطی که کارگران مراکز اصلی  نظام را نشانه  ھای اعتراضی جنبش عامل بازدارنده
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ل م اعتصابات یک روزه و کنترھای کارگری با اع� ھای سرمایه یورش ميبرند، اتحادیه رفته و بسوی کانون

ژورنال و  ند. در شرایطی که حتی وال استریتپتانيسل مبارزه طبقه کارگر را ھرز دھ  ميکوشند تا شده،

و  احزاب چپ و ميانه اعتراف ميکنند، اعتراضاتبحران و بر خصلت جھانی  حاکم استمدارانسي

ھای  رنامهو با ب  ناسيوناليستی محصور مانده-ھای پيرو آنان، در حصار آرمانھای کھنه شده  بورژوا اتحاديه

  پاشند.  ، خاک بر چشم معترضان میھای پارلمانتاریستی و شيوهرھایی ملی 

به  رنگارنگ ھای ساختارھای سياسی اپوزیسيون بورژوایی حرکت جھانی طبقه کارگر، با خصلت ملی

تعارض آشکار در آمده است. حوادث اخير یونان که در آن يک حرکت سازمانيافته نمایشی در اطراف 

نای پارلمان، ناگھان مبدل به ھجوم تظاھرکنندگان برای تصرف پارلمان گشت، بيان سنبليک این ب

  حقيقت تاریخی است.  

شاند. برچيدن بساط احزاب حاکم را به انحراف ميک ھای ریاضتی، خواست شعار توقف سياست

بش اعتراضی را به ھا پتانسيل جن نمایشات اعتراضی کنترل شده توسط احزاب و اتحادیه ھمانگونه که

خصلت  ھا و راھکارھایشان با برنامه تشکلھا و احزابی قرار دارند که ،درپس این وضعيتھدر ميدھد. 

  انکار ميکنند.  راآن اختار سياسی ساحتضار تاریخی  و جھانی بحران

حزب  ،تاریخی طبقه کارگر  زمانساموجود و خلق ، عبور از ساختارھای سياسی زه طبقاتیژرفش مبار

 مستقل ھای گيری تشکل دل ميکند. شکلرا به ضرورتی اجتناب ناپذیر ب رزمنده انترناسيوناليست

داری و کمونيستی در درون جنبش کارگری  ھا، سازمانيابی محافل ضد سرمایه کارگری خارج از اتحاديه

اح چپ را زیر سئوال ميبرند و سرانجام خودنمایی اشکال جنلف که آشکارا نقش احزاب کشورھای مخت

. روندی ی ھستندین روند تاریخانمادھای مستقيم کارگران، ھمه وھمه  نوین اعتراضی و ابتکار عمل

  که خواست برچيده شدن نظم سرمایه و الغای بردگی مزدی را تبدیل به شعار روز کارگران خواھد کرد. 
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  احمدی نژاد المللی پول به  ق بينوتبريک صند

گران، قلم  بيرحم نيز ھست. در اين دنيای شگفت انگيز، شکنجه  انگيز، که است. نه فقط شگفتی دنيای سياست، دنيای شگفت انگيز
ھا  پرستان و ناسيوناليست سند، قصابان انسانھا، برای پرندگان و محيط زيست دل ميسوزانند، نژاديبدست شده و متون رمانتيک مينو

ھا برای پيشرفت امور کشوری به مارگيری  گلوباليست ميشوند، رما;ن و مارگيران سياستمدار و پرزيدنت ميشوند و پرزيدنت
و  ھای پول است، سياست در مراکز تسليحاتی رقم ميخوردسرمايه، حقيقت در بانکھا و کيفدر جھان گيری ميپردازند.  وجن

ھا را متحد ميکند،  ، دولتھا انگيز، سازمان ملت . در اين دنيای شگفتپراکنی در مياورند خود را از راه دروغ مطبوعات نان
فراملی ميشوند. قدرتھای ستر اسی باندھای گانگگرايان بدل به پادوھای سي ملی ميجنگند و ملیھای  لتبا دو ناسيوناليست ھای سازمان

  ھا بدل به امور روزمره شغل سياست ميگردد. مه اين شگفتیھ، نيروی عادت وقدرت ايدئولوژی نکه، به يمنانگيزتر آ و شگفت

 ھايی دانست که از فرط وفور، بدل به  امری روزمره گشته است. نيز بايد يکی از شگفتیالمللی پول را  بياْنيه اخير صندوق بين

اعتراض ميکنند،  یرئيس جمھور ی مبتنی بر تماس با ارواح و اجنهھا مغز انجمن حجتيه برسياست خشک ھای هللا نی که آيتزما
به آسمان برخاسته و سرانجام زمانی که پيامدھای  دولت،رئيس نجيده ھای نس وزرای دولت از دست سياستھوار زمانی که دادو

المللی پول به ميان آمده و  به ناگھان، قدرتی چون صندوق بينمھيب اجتماعی گشته،  سياست حذف يارانه، مبدل به چاشنی انفجار
   .را تبريک ميگويد ھا در حذف يارانه اقتصادی دولت ايران ھای موفقيت سياست

سفر ده روزه ھيات اين نھاد به ايران منتشر شده، نوشته است که توزيع مجدد  در بيانيه خود که گويا بعد از المللی پول صندوق بين
ھا، بھبود سطح زندگی و پشتيبانی از  ھا به منظور کاھش نابرابری ھا با استفاده از درآمد ناشی از افزايش قيمت ھا به خانواده يارانه

ھا به کاھش مصرف داخلی بيش  دآور شده که افزايش قيمتسطح زندگی و تقاضای داخلی صورت گرفته است. اين بيانيه ھمچنين يا
  از حد انرژی و ولخرجی ناشی از آن منجر شده است.

ھا بعد از حذف  المللی پول بر افزايش سرسام آور قيمت خبرگزاری فرانسه در گزارش مربوط به بيانيه صندوق بيناز سوی ديگر، 
، قيمت درصد درصد تا سيصد 75از اين اقدام دولت احمدی نژاد، قيمت بنزين  ھا اشاره کرده و مينويسد که ب[فاصله بعد يارانه

برابر افزايش يافت. سپس نيز تشريح ميکند که چگونه بھای مواد خوراکی رو  5تا  3برابر و قيمت برق و آب و گاز بين  9گازوئيل 
  به افزايش گذاشت. 

آور  ھا از سويی باعث افزايش سرسام داری جھانی، حذف يارانه بدين سان، بنابر نظريه کارشناسان و اقتصاددانان سرمايه
   ز سوی ديگر موجب بھبود سطح زندگی ميگردد.شده و ا» ھا کاھش مصرف و ولخرجی«ھا و درنتيجه  قيمت

بدست رئيس  مزبور گزارش  چه بساخی تصور کنند که آن شگفت انگيز نيست. شايد بر در آيا اين گزارش و منطق نھفته
تھييه گشته است.  حالتی نا ھشيار و در تعرض جنسی» تله«بعد از افتادن در  دومينيک استراوس کان، المللی پول، صندوق بين

مند  نژاد بھره ھای موفقيت آميز احمدی کسی چه ميداند، چه بسا ھيئت اعزامی به ايران از دستاوردھای مالی متاثر از سياست
اما آنچه مسلم است اين است که  نقشی که  است. برای فھم مضمون بيانيه راھی جز پناه بردن به حدس و گمان نيست.   گشته

ھای فرانسه بعھده گرفته، در  الملل و عظمت طلبی ھای سياسی مربوط به روابط بين المللی پول در بازی صندوق بين
   ر نبوده است. سرنوشت کنونی رئيس آن بی تاثي

المللی پول در شرايطی است که جمھوری اس[می در چنبره يک بحران سياسی تمام عيار بسر ميبرد رھبر و  اين اقدام صندوق بين
اند و بر سر تصرف منابع مالی، اط[عاتی و سياسی يارکشی ميکنند. بحرانی که ميتواند کل ساختار  رئيس جمھور به جان ھم افتاده

المللی پول دچار کسری نمونه برای ارائه به يونان  آيا اين اقدام صندوق بين ت آنرا بخطر اندازد. جمھوری اس[می و حتی موجودي
المللی پول ليست  بحدس گمان را  ميتوان برای فھم اين اقدام صندوق بين و کشورھای در صف رياضت اقتصادی بوده است؟ 

ھمصدا بوده ه به طبقه کارگر باشد، ھمه نھادھای سياسی و اقتصادی آنجا که سخن از حملطو;نی کرد. اما نيازی به اين کار نيست. 
  اين نظام ناپايدار است. در متحد عمل ميکنند. اين تنھا حقيقت پايدار


