روزھای صدارت جيورجوس پاپاندره ئو به شمارش معکوس افتاده اند!
حميد قربانی ـ شروين رھا ) ١۵آبان (٩٩

آقای پاپاندره ئو با دروغ گفتن و فريفتن طبقه کارگر و توده ھای مردم يونان ،در اين
رابطه که ماليات بردرآمد ثروتمندان را افزايش می دھم  ،استاندارد زندگی را باال می
برم و مشکل بيکاری در جامعه را حل می کنم روی کار آمد  .اما از روز گرفتن سکان
دولت مثل تمامی سياستمداران طبقه بورژوا از سوسيال دموکرات گرفته تا ليبرال و
کنسرواتيو که به نصايح پدر سياست اين طبقه يعنی ميکائيل ماکياولی ايتاليائی و نه
سقراط حکيم يونان باستان عمل می کنند) ،(١درست عکس آنچيزی را که وعده داده بود
اجرا کرد .وام گرفت و بر ثروت ثروتمندان افزود ،برنامه ھای رياضت اقتصادی را
اجرا کرد ،سن بازنشستگی را باال برد ،بودجه عمومی را کاھش داد و پول در اختيار
بانکداران گذاشت .طبقه کارگر يونان با وجود محروميت از تشکل سياسی اش  ،يعنی
حزبی که از دورن طبقه سرچشمه گرفته باشد و برای طبقه باشد  ،تسليم نشد .فرزندان
اين طبقه يعنی دانش آموزان و دانشجويان به خيابانھا ريختند و با پليس درگير شدند .خود
طبقه کارگر در کارخانه ھا و مراکز کار دست به اعتصابات پراکنده و دسته جمعی زد
که آخرين اين رشته اعتصابات ،اعتصاب عمومی چھل و ھشت ساعته ای بود که ھمين
چند روز قبل تمام يونان را از کار باز داشت  .بحران جاری و مقاومت کارگران
ومزدبگيران در يونان دولت را از نفس انداخته است و روزھای صدارت پاپاندرئو را به
شمارش معکوس نزديک کرده است.

دررابطه با اوضاع بحرانی يونان مدتھاست که دستگاھھای مديريت سياست و اقتصاد
جھانی و اروپائی شبانه روزی کار کرد ه اند .اتحاد سه جانبه بين صندوق بين المللی
پول ،بانک مرکزی اروپا و ديگر بانک ھای اروپايی ھنوز در ھاله ای از ابھام قرار
دارد .سران دولت ھای اتحاديه اروپا و وزيران اقتصاد ی آن جلسه بعد از جلسه برگزار
کردند و وام ھای کالن با شروط ساده برای سرمايه داران پيشنھاد و تصويب کردند که
چيزی جز تحميل فقر و فالکت بيشتر برای کارگران  ،که خود را در برنامه ھای
رياضت اقتصادی بيان می کند  ،در بر نداشته است .آنھا در برابر اعتراضات سرکوب و
ضرب و شتم اعتصابيون و تظاھرکنندگان بوسيله نيروھای پليس را نيزدر خواست
نمودند .ھمه اين استراتژی ھمراه تاکتيک ھايش اجرا شد ،ولی نه بحران اجتماعی در
يونان حل گرديد و نه طبقه کارگر تسليم شد و تعظيم نمود .آخرين تاکتيک پاپاندره ئو
پيشنھاد رفراندوم عمومی بود که از مردم خواسته شود که آيا حاضرند با سيستم پولی

اروپا ی واحد ) يورو( با اين شرايط بمانند يا نه؟ اين تاکتيکی بود که مرده به دنيا آمده
بود .طبقه حاکمه يونان و اروپا يعنی ولی نعمتان جناب نخست وزير می دانستند که اگر
چنين کاری صورت بگيرد يک نه بزرگ را بايد انتظار داشته باشند ،اين نه بزرگ ،نه
تنھا يونان را از منطقه پولی اروپا جدا می کرد ،بلکه مھمتر از ھمه چيز باعث می شد
که پول اروپائی که ھنوز دوران طفوليت را می گذراند سقوط آزاد کند و اتحاديه اروپا را
ھم در خطر از ھم گسستگی قرار دھد .فوران تمام مديا و سياست مداران و نا سياست
مداران شروع به سرزنش کردند و دندان قروچه رفتند .پاپاندره ئو را برای تنبيه به
بارگاه سرمايه  ،جلسه سران بيست کشور صنعتی فراخواندند .جلسه اين بار به جای
نقاط دور افتاده آمريکای شمالی  ،در کان فرانسه به برکت سارکوزی  ،ناپلئون عصر
در ويرانی کشور ليبی با ھفتاد ھزار کشته  ،شکنجه و به قتل رساندن دوست چند ماه قبل
اش سرھنگ معمر قذافی تشکيل يافت .با اين حال ھيچکدام از اين ھا نتوانسته اند تا کنون
در تصميم طبقه کارگر يونان و جوانان اين کشور تأثيری بگذارند .آنھا ھمچنان تا ھمين
اآلن اعالم کرده و می کنند » :ديگر بس است » ،«.ماحاصر نيستيم بار بحران و
قروض تان را به گردن بگيريم«» ،شما لياقت نمايندگی ما را نداريد «.و غيره .بويژه در
شرايط کنونی که يک جنبش جھانی با اشغال وال استريت مقر پولداران و بارگاه
بانکداران بوقوع پيوسته و نه تنھا در نيويورک نمانده است ،بلکه سراسر آمريکا رادر
نورديده و چون يک طوفان تمام دنيا را در برگرفته است .آری اين جنبش از جنبش
ھمه جا را اشغال کنيد به شعار اثباتی انقالب جھانی تبديل شده است ،ھر چند که ھنوز
بعلت نداشتن ستاد مبارزاتی طبقه کارگر ،که تنھا نيروی توانا به رھبری و رساندن اين
جنبش به پيروزی است ،آينده نسبتن روشنی تا کنون ترسيم نشده است ،ولی با اين وجود
لرزه بر اندام سرمايه داران و دولت ھای مجری دستوراتشان انداخته است .ديگر آنھا در
چھره خدمتکاران ،اگر ھنوزھم خنده ای می بينند ،ولی می دانند که اين چھره آن چھره
مدتی قبل نيست .آنھا پچ پچ انقالب از ھمه سوراخ سمبه ھا را می شنوند ،دنيا را در حال
عوض شدن می يابند .از خيابانھا ديگر براحتی با ماشين ضد گلوله نيز نمی توانند گذر
کنند ،مگر اينکه چند تا تظاھرکننده را زير بگيرند.

در اينکه پاپاندره ئو بايد برود ديگر کسی شک نمی کند .اين احتمال قريب به يقين
است.آخر شاه سوئد نيز که کمی ھم بيماری ذھنی دارد و نمی تواند متن نوشته شده ای
را تا آخر بخواند و اصلن بر طبق قانون اساسی اين کشور ايشان نبايد در سياست دخالت
کند نيز در حال شکار ،پاپاندره ئو را حذف شده دانست والبته او که تاج و تخت خود را
به ارث برده است ،نفرت و بيزاری خود را از رفراندوم که دموکرات ترين شيوه در
جامعه طبقاتی کنونی است،اعالم کرد .اودر عوض از مدير کارخانه ورشکسته ساب

سوئد که حقوق و مزايای ھيجده ميليونی اش به تازگی افشاء شده است يعنی آقای مولر
قدر دانی کرد .و اما ،پاپاندره ئو نه اولين قربانی است و نه آخرين خواھد بود  ،بازی
تازه شروع شده و ھمچنان ادامه خواھد داشت.

بعد التحرير
در حال انتشاراين مطلب بوديم که غير از پاپاندرئو احتمال بااليی از برکناری رئيس يک
دولت اروپايی ديگر يعنی ايتاليا برسر زبانھا جاری شد  .بر اساس گزارش خبرگزاری
ارونيوزھزاران ا نسان خشمگين شنبه پنجم نوامبر در شھر رم پايتخت ايتاليا تظاھرات
نموده و سرنگونی برلسکونی را شعار داده اند » :برلوسکونی بايد به خانه بازگردد .يا
خود به خانه خواھد رفت يا ما او را در پارلمان و به واسطه انتخابات به خانه می
فرستيم .در ھر صورت بايد به خانه اش بازگردد .«.اين البته از زبا ن يکی از رھبران
احزاب پارلمانی يعنی حزب دموکرات اين کشور ،برادر ناتنی حزب جناب نخست وزير
نقل شده است .اين را نيز بايد اضافه کرد که اين تظاھرات در حين تصويب برنامه ھای
رياضت اقتصادی از جانب کنفرانس سران بيست کشور امپرياليستی قديم و جديد و در
حال تبديل در کان فرانسه انجام گرفته است .بر طبق توافقات اتخاذ شده در اين کنفرانس
و بر اساس خبر درج شده در سايت دويچه وله قرار است که منبعد بغير از بانک ھای
اروپا صندوق بين المللی پول بيش از قبل بر پيشبرد کسری بودجه عمومی و ديگر
برنامه ھای گسترش فقر برای تودھھای کارگر و زحمتکش و سرازيری سود باز ھم
بيشتر به گاو صندوق ھای بانک ھا نظارت نمايد .ديگر ھمه فھميده اند که برای گذر از
اوضاع نابسامان کنونی و باصطالح حل بحران دامنگير سيستم سرمايه داری نه تنھا
مجالس و دولت ھای ملی بلکه اتحادھای قاره ای نيز جوابگو نيستند و بايد در سطح
جھانی برنامه ھا را ديکته کرد .اما ،در طرف مقابل يعنی در صف طبقه کارگر ،حرکت
جھانی تازه شروع شده و در حال بررسی راھھای پيشروی است .به اعتقاد ما و بر
اساس وتجربيات تاريخی و واقعيات حی و حاظر در مقابل نظام بربريت سرمايه و
مبارزه جدی با آن تنھا طبقه کارگر متشکل و متحزب در ارگانھای مبارزه سياسی اش و
با استراتژی مبارزه طبقاتی  ،که به طور اجتناب ناپذيری تا سرنگونی دولت بورژوائی
و ايجاد دولت شوراھای کارگری )ديکتاتوری پرولتاريا( ادامه يابد  ،می تواند جوابگو
باشد .بدون چنين سازمان و چنين چشم اندازی تمام فداکاری ھا و جان فشانی ھا به
ھدرخواھند رفت و بربريت سرمايه ساالر را به جای سوسياليسم » جامعه ای که در آن
نعم مادی برای شکفتن استعدادھای نھفته آحاد آن است«  )،مانيفست – مارکس و
انگلس( ،با سرانجامی تير و تار برای انسان و کره زمين بايد انتظار کشيد.

) -(١گرامشی نويسنده ی کمونيست ايتاليا که ده سال از عمرش را در يک جزيره ،در زندان موسولينی فاشيست
ايتاليائی گذراند ،کتابی نوشته است به نام نقد کتاب شھريار ميخائيل ماکياولی .ماکياولی را به حق پدر سياست
بورژوائی می داند .جمله » ھدف وسيله را توجيه می کند« ،که از جمله جورج بوش نيز با آن کشتار مردم افغانستان
و عراق را توجيه کرد ،متعلق به ماکياولی می باشد .گرامشی می نويسد » دونوع سياست مدار موجود ھست ،سقراطی
و ماکياوليست .سقراط می نويسد که بھترين سياستمدار ،سياستمداری است که خود را آن طور نشان می دھد که
ھست .ماکياولی می نويسد که بھترين سياستمدار سياستمداری است که خود را آنطور نشان می دھد که مردم می
خواھند) ،«.نقل به معنی( .گرامشی می نويسد که سياستمداران بورژوا از ماکياول تبعيت می کنند و ما کمونيست ھا
در سياست تابع سقراط ھستيم.سقراط خود به نصايح خويش عمل کرد و جام شوکران را سر کشيد .گرامشی بر اثر
مريضی بدليل زندگی در تبعيد و زندان بعد از ده سال آزاد شد ،ولی بعد از چند روز مرد يعنی در حقيقت او را پيش
از مردن به قتل رسانده بودند.

