کارگران يونان وسال !٢٠١٣
حميد قربانی
کارگران يونان سال  ٢٠١٣را با اعتصاب بر عليه طبقه حاکمه بورژوائی نه تنھا در يونان بلکه
جھانی شروع کردند .بر طبق گزارش گونه ای که در وبالک انقالب ) (Revolutionدرج شده
است* ١کارگران بخش مترو و قطارھای زير زمينی پايتخت يونان آتن روز اول ژانويه در اعتصاب
بودند .اين اعتصاب بر عليه برنامه رياضت اقتصادی است که از طرف ارگان سه گانه )ترويکان(
سرمايه ی امپرياليستی جھانی به دولت دست راستی و ائتالفی پيشنھاد و بوسيله نمايندگان مزدور
و نوکر سرمايه در مجلس در حال بررسی و تصويب می باشد .يکی از شھروندن می گويد » :ھر
بار در آستانه سال نو به خود اميد میدھيم که اﯾن سال بھتر از سال
گذشته خواھد بود ،اما نباﯾد دﯾگر خود را گول زد ،شراﯾط ما ھيچ فرقی
نکرده است ،«.ھمان منبع و اما چرا؟
در زﯾر اشاره ای به اﯾن مسئله می کنم و راھی برای برون ارائه می شود ،با
اميد آنکه مورد توجه رفقای کارگر در داخل کشور قرار گيرد و با نقد و بررسی و
تفکر به ﯾک راه چاره ای برسيم ،زﯾرا که وضعيت کارگران فقط در ﯾونان اسفناک
نيست و در اﯾران شاﯾد اسفناکتر و دامنه فالکت ،فقر اقتصادی و فرھنگی و
فخشاء و اعتياد گسترده تر نيز ھست .اﯾن روزھا در اﯾران بر اثر اﯾن اوضاع که
زندگی را برای ميليونھا کارگر و زحمتکش تنگتر کرده است ،جنب و جوش اميد
وار کننده ای به چشم می خورد .فقط اﯾن مبارزه طبقاتی ھمبسته و
سازماندھی اقتصادی -سياسی اش می باشد که قادر است راھی بگشاﯾد و
چاره ای بياندﯾشد و درد مشترک را درمانی باشد .نه چشم بستن به آسمان و
نه به لطف حاکمان دروعگو و رذل ،پست فطرت و زالو گونه و نه اﯾنکه طبقه
انگل سرماﯾه دار که تولد ش در "خون و چرک " طبقه کارگر بوده است و نه
دولت ھای معظم سرماﯾه داری امپرﯾاليستی که تنھا و تنھا شبانه رور در حال
برنامه رﯾری برای دست ﯾابی به سود بيشتر و افزاﯾش سرماﯾه و ھر چه متمرکز
ترکردن آن در دستان ﯾک عده قليل خون خوار و بنا براﯾن کشتار توده ای ما
کارگران و زحمتکشان ھستند.

ﯾونان
کارگران و جوانان بيکار و تودھھای زحمتکش در يونان نسبت به تمامی کشورھای قاره اروپا بلکه
جھان در اين دو ساله اخير بيشترين اعتصابات عمومی  ٢٤و  ٤٨و حتی  ٧٢ساعته ١٨ )،الی (٢٤
عمومی و سياسی بھمراه تظاھرات و اعتراضات توده ای با شعارھای راديکال و انقالبی ،داشته اند.
دولت انتخاباتی را ساقط کرده و احزاب توده ای طبقه حاکمه و نيز به نام کارگر ) حزب سوسيال

دموکرات را از  ٤٥درصد در سال  ٢٠٠٩به حدود  ٦در صد در آخرين نظر خواھی ماھھای اواخر
سال قبل( رسانده اند و درست بر عکس احزاب چپ و راديکال از حدود  ٥درصد در سال  ٢٠٠٩به
باالتر از  ٣٢در صد )حزب سيريزا در آخرين نظر خواھی( ارتقاه داده اند .در ضمن ھمين نااميدی
از احزاب رسمی طبقه سرمايه دار و اقشار ديگر فضائی را ايجاد کرده است که که در آن حشرات
بس مضر نازيست – فاشيست ھا ھم بعنوان نيروی ذخيره حمله فردا ی طبقه حاکمه به طبقه کارگر
نيز رشد نمايند ،و اما ،رشدشان ھنوز خطرناک نيست .کارگران و کارکنان محل ھای کارشان را به
اشغال در آورده و تحت رھبری خويش قرار داده و اداره کرده و می کنند .محالت زيادی از شھرھا
را با ايجاد کميته ھا و شوراھای محلی از چنگ نيروھای سرکوبگر در آورده و به طور خود مختار
اداره نموده اند .مايحتاج عمومی مردم را از قبيل مواد خوراکی ،لباس و ميوه و سبزيجات و
گوشت و...با ايجاد مکانھا و بازراھای ھمياری و با ھمبستگی و خود اداره ای توسط توده ھای
کارگر و زحمتکش تھيه و در اختيارشان می گذارند .با پليس ضد شورش درگير شده و چندين بار و
چندين ساختمان متعلق به بانک ھا  ،احزاب رسمی و سازمانھای دولتی را تسخير و آتش زده اند و
خود پارلمان نيزفقط به ضرب با توم و گاز اشک و گازخفه کننده و گلوله ھای پالستيکی و سربی
پليس ضد شورش تا کنون از اشغال و به آشغالدانی تبديل شدن ،نجات يافته است .حتی طبقه حاکمه را
به انشقاق کشانده و نمايندگان و ارگانھای سرکوبگرشان را در مقابل يک ديگر قرار داده اند .ھمين
سال قبل بود که رئيس اتحاديه پليس اوضاع کنونی را بدرستی با اوضاع دھه  ١٩٤٠و اشغال يونان
از طرف دولت امپرياليستی نازيسيتی -ھيتلری آلمان و خونتا ھای نظامی ) حکومت افسران در دھه
 (١٩٦٠مقايسه نمود و دستور دستگيری نمايندگان سرمايه جھانی )ترويکان( را صادر کرد .به قولی
ديگر کاری نمانده است که کارگران و زحمتکشان يونان ،زن و مرد و پير و جوان نکرده باشند.
و اما ،دولت ھمچنان بر اسب مراد سوار است و به پيش می تازد و سرمايه داران يونان بھمراه
سرمايه داران اروپائی و بويژه آلمان و جھان به مکيدن خون کارگران مشغول ھستند و بر ثروتشان
می افزايند .سازمانھای جھانی سرمايه مانند صندوق بين المللی ،بانک مرکزی اروپا و کميسيون مالی
و دارائی اتحاديه اروپا به چياول مشغول و به تعيين کننده ترين ارگانھا و نھادھای عملی در سياست
وگذارندن )تصويب و اجرای( برنامه ھای رياضت اقتصادی ،کسری حقوق و مزايا ،پائين و پائين تر
آوردن استانداردھای زندگی کارگران و زحمتکشان در يونان تبديل شده اند و ھر روز بر تعداد
بيکاران و بی نوايان می افزيند .بيکاری در يونان به باالتر از  %٣٠و برای جوانان ) سنين  ١٨تا
 ٢٥ساله( به رقم سرسام آور يعنی  %٥٢و بلکه باالتر رسيده است .مردم را از خانه و کاشانه شان
بيرون می اندازند ،البته اين مخصوص يونان نيست بلکه مسئله ای جھانی است و بويژه در اسپانيا
گرفتن خانه و به خيابان انداختن ،خرت و پرت و خود انسانھای زحمتکش و شريف که سال ھا کار
کرده و به ثروت ثروتمندان افزوده اند ،به سمبل بحران موجود در اين کشور تبديل شده است .اين
لکه ننگی است که با ھيچ ترفندی نمی توان از دامن يکی از تروتمند ترين قاره جھان با سرمايه
داران دزد و انسانکش پاک کرد .ھم اکنون  ١٧٠٠٠٠٠اسپانيائی را به ھمين عنوان و شيوه بی
خانمان کرده اند.اين مسئله يک جنبش توده ای راديکال را باعث شده است.

چرا؟

 -١اينکه بحرانی که سيستم سرمايه داری را در بر گرفته ،به بيماری مزمن و خطرناکی که
تشبيه به بيماری سرطان خونی کرده اند که ھر چه خون تزريق می کنند ،از پائين به بيرون
می دھد ،مبتال است که راه و چاره آن از نظر سرمايه ،ايدئولوگ ھا و کار بدستان خشن و
قاتل اش يعنی دولت ھای معظم سرمايه داری جھانی) امپرياليستی( و تمامی ارگانھای قاره
ای و جھانی اش مانند )سازمان ملل متحد ،سازمان جھانی کار ،صندوق بين المللی پول،
سازمان تجارت جھانی و سازمانھا نظامی دولت ھای امپرياليستی غرب وھمواره آماده حمله
و کشتارانسان )ناتو( ،اتحاديه اروپا و ھمچنين سازمان جديدالتاسيس بريسک بوسيله دولتھای
امپرياليستی }برزيل ،روسيه ،ھند آفريقا و چين{ و (...فقط و فقط در چاپيدن و باز ھم چاپيدن
کارگران و زحمتکشان نھفته است و می رود که جوامع بشری تحت سلطه سرمايه را به
"جھنم" واقعی در روی زمين و نه در عالم ھپروتی و ناسوتی برای ميلياردھا انسان کارکر و
دھقان و جوان يعنی کارگران فردا و بيکاران امروز تبديل نمايد .ما اين را در جنگ ھای
موجود در آفريقا و بويژه منطقه خاورميانه و ...اآلن شاھديم.
 -٢از نظر نيروی مقابل يعنی طبقه کارگر بعنوان اصلی ترين نيروی اجتماعی که قادر است آنھا
را به مصاف نھائی بطلبد و وادار بعقب نشينی و در نھايت با گسترش و تعميق مبارزه آگاھانه
خويش بعنوان طبقه سرنگون ،زيرا که توليد کننده اصلی نعم مادی جامعه معاصر سرمايه داری
است ،اگر کمر خود را راست کرده و چون ستون واقعی از زير ساختمان عطيم سرمايه بيرون
بکشد ،ساختمان در ھم می يزد .و اما ،برای اينکه کارگران در جھان ،اروپا و بويژه يونان اين
کار را قادر گردند ،انجام دھند ،يعنی جوابی که به نفع انسان توليد کننده ،يعنی اکثريت باالتفاق
ساکنين جامعه ،انسانھای محکوم و محروم از نعم مادی توليد شده بوسيله نيروی کارشان دھد و
خود و جامعه را نجات دھد ،به يک حزب و ارگانی نيازمند است که توده ی کارگر و ميليونھا
انسان زحمتکش را بتواند با آگاه نمودن از منافع طبقاتی شان که بر ضد و ورای اين جامعه
استثماری است ،بسيج و سازماندھی کرده و آنھا را برای يک مبارزه ھمه جانبه ،بدون ھيچگونه
توھمی به احزاب موجود طبقه حاکم و دولت ھا و برای بر کندن ريشه اصلی يعنی خود سيستم
سرمايه داری آموزش و آماده کند* .٢چنين حزبی از درون ھمين مبارزات حی و حاضر طبقاتی
موجود ودر دل ھمين مبارزات ،ولی نه به طور خود بخودی بلکه به توسط و تالش کارگران
آگاه ،کارگران سوسياليست -کمونيست با چشم انداز انقالب اجتماعی مسلحانه نه فقط در يونان
بلکه اروپا و جھان تشکيل می شود .حزبی که می داند دولت کنونی را بايد با نيرو ی قھر انقالبی
کارگران و ديگر زحمتکشان فقط در ھم شکست وارتش و نيروھای سازمان يافتۀ سرکوبگر ديگر
طبقه حاکمه را در ھم کوبيده وداغون و ملغی نمايد و دولتی جديد با فرم و محتوای جديد ،دولت
شوراھای کارگران و زحمتکشان)ديکتاتوری پرولتاريا( را بنا نھاد .کارگران و توده ی زحمتکش
را با اين روحيه متحده کرده و آماده بزرگترين از خود گذشتکی ،نه برای ديگران ،بلکه اين بار
و برای اولين بار در تاريخ تا کنونی انسان يعنی ازھنگام ايجاد و بنياد گذاری جامعه طبقاتی بر
اساس مالکيت خصوصی بر ابزار توليد که از دورن و با از ھمپاشی جامعه اوليه کمونيستی ،
جامعه کمونيستی نه خود آگاه و توانمند و پاسخ گو به نيارھای انسانی بلکه از نظر نيازبه بقا
نسل انسان وکمبود نعم مادی و طبيعی ،موجوديت و رشد و نمود يافت ،برای خودشان يعنی
»خود رھائی« کارگری ،پرورش وآموزش دھد .چنين حزبی و چنين انقالبی بھيچ عنوان نمی
تواند حرب و انقالبی در خود يعنی کشوری باقی بماند و بايد و قادر است تمام قاره اروپا و بعد

جھان را در برگيرد .يعنی به درک گفتۀ مارکس -انگلس در سال »١٨٥٠انقالب مداوم"* ٣و
«حزب جھانی طبقه « * ،٤که در سال  ١٨٦٤از جانب کارل مارکس ارائه داده شد ،نائل آيد.
از جانب ديگر يونان اگر چه خود کشوری بسيارنيست و از اقتصادی نه زياد قوی و تعيين کننده
در برابر اقتصاد کشورھای ديگر اروپا برخودار ،ولی به دليل واقع شدن در منطقه استراتژيکی
مديترانه ،انقالب را خيلی راحت و فوری می تواند به انقالب آفريقا از طريق مصر و آسيا از
طريق ترکيه ،تبديل ووصل نمايد و مخصوصن در شرايط کنونی ،با بحران عميق و فرگير
سرمايه و موجوديت يک جنبش قوی و از پائين ،شعله انقالب خيلی راحت و زود می تواند به سه
قاره گسترش يافته و بساط سلطه سرمايه جھانی)امپرياليستی( را با خطر جدی روبرو نموده و
در ھم سوزد .آری ،سرمايه و دولت ھايش کاملن اين را دانسته و آگاه ھستند ،آنھا می دانند که
کل اروپا و بويژه کشورھای بزرگی چون اسپانيا ،ايتاليا ،پرتغال بر انبار باروت در حال اشتعال
قرار دارند و آتش انقالب را در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و بويژه مصررا ،ھنوز نتوانسته
اند به خاموشی کامل بکشانند .ھر آن امکان سازمانيابی کارگران انقالبی ،طبقه کارگر اروپا و
مصر و نيز يونان و اسپانيا موجود ھست و اين نيرو اگر با ايده انقالب اجتماعی مسلحانه قاره
ای -جھانی که امکان مادی اش کاملن مھيا است به حرکت درآيد ،ھيچ نيروئی را قدرت
روياروئی با آن نيست .برای ھمين است که بھيچ عنوان و به اين سادگی ھا يونان را از دست
نمی دھند.
 .انقالب اجتماعی کارگران  ،چيزی نيست که از سر عالقه مندی من به انقالب و رھائی انسان
از جامعه انسانکش کنونی باشد ،بلکه با توجه به واقعيات جھان کنونی ،جھان سرمايه داری که
برای نگه داری آن ،طبقه سرمايه دار و دولت ھايش امروز شمشير را از رو بسته اند ،بعنوان
نمونه کشتار کارگران معدن طالی آفريقا جنوبی ،از کليه زراخانه ھای نظامی -ايدئولوژيک
ارتجاعی ،حيله ،فريب و حتی خرافاتی مذھبی که دو قرن قبل خود سرمايه داران و نمايندگانشان
به تمسخر می گرفتند) روز نابودی جھان( استفاده می کنند ،احتملی واقعی و شدنی و قابل اجرا
ھست .اگر کارل مارکس -انگلس در سال ھای  ١٨٤٤و  ٤٥تئوريک ان به اثبات اين مسئله
پرداختند که "لغو شرايط موجود اجتماعی" يعنی سيستم سرمايه داری و بر قرار کمونيسم را »
زمانی که کارگران اراده کنند« دانستند ،کتاب نقد ايدئولوژی آلمانی ،اکنون خود واقعيات سخن
می گويند و ديگربررسی عميقی نيز برای نشان دادنش به باورمن ،الزم نيست .اين را در
گفتارھا و نوشتجات سران و ايدئولوگ ھای سرمايه داران به روشنی می توان ديد .فقط کافی
است که انسان يکی از شماره ھای مثلن اکونوميست  ،نيويورک تايمز ،لوموند و حتی روزنامه
ھای ليبرال ھای "وطنی" مثل شرق و اعتماد ملی و ..را يک نگاه بکند .کارگران ،اما ،نيازمند
نااميدی از ھمه قوای استثمارگران سرمايه دار و باورآوردن به نيروی طبقاتی خويش و توده ی
زحمتکش ميلياردی عميق ان ھستند.
به باورمن ،کارگران يونان ھم اميد انقالب کنونيستی در قاره اروپا و جھان ھستند و ھم تاوان
سختی را دارند متحمل می شوند* ،٥اين تاوان و خسارت ھوناک را فقط با يک ھمبستگی قاره ای
و جھانی کارگری و ايجاد يک حزب کارگران آگاه ،نه تنھا کشوری بلکه انترناسيونال کمونيستی
جديد ،با استراتژی و چشم انداز انقالب جھانی»انقالب مداوم«  ،می توان و بايد کم نمود.

 ٢ژانويه ٢٠١٣

توضيحات
--------------------------------------------*-١
http://nowawaz17.wordpress.com/2013/01/02/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%B
‐3%D8%A7%D9%84‐2013‐%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
‐%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
‐%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86‐%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C
%D8%AF%DB%8C%DA%AF/
* -٢لنين :انقالب پيروز مند اجتماعی الاقل مستلزم دو پيش شرط می باشد :تکامل نيروھای مولده به سطح باالئی
رسيده باشد و پرولتاريا به اندازه کافی آماده باشد .ولی در سال  ١٨٧١اين دو پيش شرط موجود نبودند .سرمايه داری
فرانسه ھنوز رشد ناچيزی داشت و قرانسه در آن زمان عمدتا يک کشور خرده بورژوائی بود )سر زمين پيشه وران،
دھقانان و خرده فروشان و غيره( .از طرف ديگر يک حزب طبقۀ کارگر وجود نداشت .آمادگی و تعليم درازمدت
طبقه -که در مجموع ھنوز حتی تجسم روشنی از وظائف خود و راه حل ھای آن نداشت -موجود نبود .نه يک
تشکيالت جدی سياسی پرولتری وجود داشت و نه اتحاديه ھای کارگری و سازمانھای تعاونی وسيع .«...لنين ،گرامی
باد ياد کمون ،چھلمين سالگرد کمون پاريس.١٩١١ -
حال ،اما شرط اول نه تنھا در يونان بلکه در سراسر جھان به طور کلی آماده است .تشکالت کارگری نيز به وفور در
يونان و اروپا موجود ھستند ولی احزاب کارگری بورژوازی يعنی سوسيال دموکرات يعنی خواھان صلح طبقاتی
يعنی فدا شدن منافع و خود کارگران ،يعنی اجرای برنامه ھای رياضت اقتصادی ،يعنی پر کردن جيب رھبران حزبی
و اتحاديه ای )رھبر اتحاديه متال آلمان حقوقی برابر  ١٦ھزار بورو در ماه دارد( غلبه واقعی بر جنبش طبقه کارگری
در جھان و بويژه در اروپا دارند .طبقه کارگر به طور خيلی فوری نيازمند به حزب انقالب اجتماعی خويش است.
* -٣اگر کارگران آلمان بدون گذر کامل از يک پروسۀ رشد طوالنی انقالبی قادر به گرفتن قدرت سياسی و اجرای
کامل منافع طبقاتی خودشان نيستند... ،ولی ،آنھا بايد با درک روشنی از منافع طبقاتی خود ،با اتخاذ ھر چه سريعتر
موضع مستقل حزبی خود ،و با بستن راه عبارات سالوسانه خرده بورژ.ازی دمکرات ،مبنی بر عدم نياز به تشکيالت
مستقل حزبی پرولتاريا ،بخش عظيمی از پيروزی نھائی شان را خود به سرانجام برسانند .ندای جنگ آنھا بايد اين
باشد" :انقالب مداوم" ) .لندن ،مارس  ١٨۵٠مارکس -انگلس گليات آثار مارکس -انگلس به انگليسی ،جلد ،١٠
صفحات ٢٨٧-٢٧٧
* -٤سخنرانی کارل مارکس – افتاحيه انترناسيونال اول – »کارگران برای اينکه مبارزه شان به پيروزی برسد،
نيازمند به حزب خودشان نه تنھا کشوری بلکه بين المللی ھستند« ،نقل بمعنی
* -٥در اساطير يونان کالسيک ،قھرمانی است به نام پرومتئه )پرومتئوس( .اين پرومتئوس آتش را با زرنگی و
زيرکی از چنگ خدای خدايان زئوس در می آورد و به انسان ھديه می کند .بھمين جرم زئوس بر او خشم می گيرد.
او را گرفته و در غاری در کوه اورامانات به چھار ميخ کشيده و زندانی می کنند .او تا جھان باقی است ،ھمچنان
زنده است .ھر روز صبح عقابی به درون چاه آمده و با نوک تيز خود تکه ای از جگر پرومتئه را می کند .بدين سان
او را زنده زنده محکوم به چنين مجازاتی نموده اند .اميد است که طبقه کارگر جھان به ياری کارگران در يونان شتافته
و کارگران در يونان بدين سرنوشت ھولناک دچار نشوند .اين اميد بر پايه واقعيات است.

