اروپا آماده اشتعال است !
آيا يونان می تواند جرقه آن باشد؟

حميد قربانی  ،شروين رھا ـ اسفند ٩٠

بحران اقتصادی و مالی )بحران قرضه دولتی( در اروپا عميق تر شده است و زمينه را آماده
اشتعال کرده است .سوال اين است که آنچه در يونان جاری است می تواند جرقه اين اشتعال باشد،
اگر آری چه شرايطی می تواند به ارتقا بحران سياسی تا سطح بحران انقالبی در آن موثر باشد.
بحرانی که در آن استراتژی سوسياليستی کارگری در مبارزه دست باال پيدا کرده و قادر شده باشد
انواع سياست ھای بورژوازی درجريان مبارزه را کنار زده باشد و بربريت سرمايه داری ،که به
تھديد جدی دربه نابودی کشانيدن نسل بشرتبديل شده است را نابود و سوسياليسم يعنی جامعه
انسانھای آزاد را جانشين آن نمايد .سير رويدادھا نشان می دھد اگر تا کنون اين بحران به بحرانی
انقالبی تبديل نشده است نه ازسرعدم آماده گی شرايط عينی بلکه بيشتراز کمبود شرايط ذھنی ناشی
می شود.
بحران اروپا که در کشورھای مختلف اشکال متنوعی بخود گرفته است نقطه اوج خود را در يونان
و پرتقال به نمايش گذاشته است .نماينده گان بورژوازی از ريز و درشت برای نجات يونان بسيج
شده اند .ھنوز جوھر سوگند نخست وزير انتصابی يونان آقای پاپا ديموس خشک نشده است که وام
کالن ديگری برای نجات دولت اختصاص داده شد .از دولت دست نشانده تقاضای اجرای برنامه ھای
جديد رياضت اقتصادی می شود و با وجود تصويب چنين برنامه ای که زير سرکوب پليس صورت
می گيرد،اما مبارزات کارگران و ھمه فرودستان آنھا را به عقب راند واين بار از وام بدون بھره
خبر داده شد .اين در حالی است که کارگران و کارکنان اعالم کرده اند وام بی وام و ما ديگر ھمه
امکانات را می خواھيم زير رھبری خود گرفته و کنترل نمائيم .حتی در جاھايی به اشغال محل کار
نيز اقدام کرده اند .در چنين اوضاعی است که بحث و راه حل بحران اروپا نه تنھا اجالس مستمر
قاره ای اتحاديه اروپا بلکه اجالس دو روزه جھانی کشورھای جی  ٢٠در مکزيک را نيزبخود
اختصاص داد .وزرای دارائی جی  ٢٠با دادن قرضه نجات موافقت نکردند و اکنون سران اتحاديه
اروپا را متوجه چين کرد تا وضعيت وخيم اروپا و تأثير ويران کننده آن روی اقتصاد بحران زده
بويژه چين که عمدتن سرمايه اش به صادرات وابسته است را گوشزد نمايند .درديداری
جھان و ِ
نمايندگان دولت چين آماده گی خود را با ھر نوع کمک برای برون رفت اروپا ،قلب کالسيک
سرمايه ،از بحران اعالم کردند .مسلمن اين وعده چين نيزجز به بھای خون کارگران معادن و
کارارزان کارگران جوان و مھاجر با ساعات کار طوالنی عملی نخواھد شد .ون جيائونخست وزير
چين در حضور باروسو رئيس کميسيون اتحاديه اروپا و ديگر ھمکارش اعالم کرد که" :کمک به
اروپا کمک به خودمان است ،".اين در صحبت معاون رئيس جمھورچين در کاخ سفيد که تقريب ان
ھم زمان انجام گرفت نيز انعکاس يافت .وی کمک به برون رفت از بحران سرمايه که تمام تار و
پودش را بويژه در کشورھای کالسيک و مادر ھمچون آمريکا و اروپا در بر گرفته است ،وظيفه
خود و کشورھای درحال توسعه و رشد امثال روسيه ،ھند ،برزيل و ...دانست .اظھارات سران دولت
سرمايه داری چين دراين ارتباط به نظر خيلی از ناظران جھانی واقع بينانه است .در جھان بھم تنيده

کنونی ،بحران در نقطه ای برق آسا به نقاط ديگر نفوذ می کند و ھيچکس از تأثير آن مبرا نمی
شود .و اما ،اين در مورد چين و شيوه نگرش رھبران کنونی آن که جز حمله لجام گسيخته سرمايه
به زندگی ميلياردی کارگران و زحمتکشان اين کشور نيست ،بيش از ھر جای ديگری صادق است.
توليدات بايد بازار فروش يعنی امکان تبديل به پول را بيابند ،چرا که برای رفع نيازمندی ھای توده
زحمتکش چين انجام نمی گيرد و اين خود را در دستمزدھا ،که به زحمت باالی مرز خط فقرمی رسد
نشان می دھد .جان فاستر بالمی و رابرت دبليو مک چنسی مقاله ای در رابطه با اقتصاد چين و
خطرات آن نوشته اند که بتاريخ  ١٩فوريه  ٢٠١٢در سايت ضد ) (Znetدرج شده است .آنھا در
جائی چنين می نويسند " :با اين حال ،نگرانی در مورد آينده اقتصاد چين در حال حاضر گسترده و
عميق است .تعداد خيلی کمی از ناظران آگاه اقتصادی بر اين باورند که در حال حاضر روند رشد
چينی پايدار است .در واقع ،بسياری بر اين باورند که اگر چينی ھا به شدت اوضاع را تغيير ندھند،
اقتصاد آن بسمت يک بحران شديد و عميق خواھد رفت .استفن روچ ،رئيس غير اجرائی مورگان
استنی آسيا ،استدالل می کند که اقتصاد متکی بر صادرات چين به تازگی با دو تجربه عکس روبرو
شده است »:نخست آنکه برای اولين بار اقتصاد آمريکا در رکود بزرگ و بی نظير فرو رفته و با
بحران مالی بزرگی دست به گريبان است .و در حال حاضر بحران بر اروپا تسلط داشته و يکه تازی
می کند " ،«.بر اين اساس بزرگترين بازارھای صادراتی چين با مشکالت بی نھايت جدی ای روبرو
ھستند .ديگر نمی توان با اعتماد از رشد در چين و با توجه به محيط زيست صحبت کرد ".رکود
جھانی و چين .از طرف ديگر رشد اقتصادی ھند با محصوالت مشابه ارزان قميت و ديگر کشورھا
را نمی توان ناديده گرفت .با توجه به اين واقعيات دست و دلبازی ھمراه نگرانی چينی ھای مدعی
رھبری دنيای معاصر حقيقت ان قابل درک و فھم است .البته کسانی مانند الگارد فرانسوی رئيس
جديد صندوق بين المللی پول و مشاورانش اطمينان می دھند که نه ،خطری اقتصاد چين را تھديد
نمی کند .در ھر صورت تب نوبه بحران اقتصاد جھان در کل و بويژه قاره کھن از نظر تولد و رشد
روابط سرمايه دارانه يعنی اروپا را فرا گرفته است .دو کشور بزرگ اقتصاد اروپا يعنی آلمان و
فرانسه در حالی حول سياست ھای واحد در قبال بحران اروپا تنگاتنگ به فعاليت می پردازند که
خود نيز با انواع بحرانھای سياسی گرفتارند .بحران فرانسه که با سرکوب مبارزات داخلی و
سردمداری ناتو در حمله به ليبی فرصتی خريده بود با کاھش رای سارکوزی در انتخابات پيش رو
روبرو است و در آلمان بحران تاکنون به برکناری دو رئيس جمھور در عرض کمتر از دو سال
انجاميده است .دولت جديد ايتاليا با سيلی صورت خود راسرخ نگھداشته است و وعده ھای مونتی
در رفع بحران کارگر نشده است .موج جديدی از بحران اجتماعی سياسی اسپانيا ،پرتقال و ايرلند را
در برگرفته است .بحران مشروعيت رھبری تقريب ان ھمه کشورھای بزرگ و کوچک اتحاديه
اروپا را در بر گرفته است .در يونان حزب سوسيال دموکرات که چھار سال پيش با  %۴۴رای
رياست دولت را گرفت آرای اش به  ٨تا  ٩درصد در ماه قبل رسيده است .نخست وزيرمنتصب
ترويکان )اتحاديه اروپا  ،بانک مرکزی اروپا و صندوق بين المللی پول ( ديگر نمی تواند بدون
ماشين ضد گلوله و بدون حفاظت ماشين ھای پليس از عقب و جلو حرکتی داشته باشد .سران
کشورھای اروپای شمالی )اسکانديناوی( که اکنون سه کشور تازه تأسيس و جدا شده از روسيه
شوروی سابق ھم به آنھا اضافه شده اند از سرکردگی فرانسه و آلمان بر اتحاديه اروپا ناراضی اند.
اين کشورھا که به حيات خلوت سازمانھای اطالعاتی و امنيتی امپرياليسم آمريکا شھره اند) ،دو
سال پيش اعالم شد که سفارت آمريکا در اين کشورھا و بويژه نروژ و سوئد صدھا ھزار فيلم

جاسوسی از شھروندان تھيه و ارسال داشته است .اين مسئله سر و صدای زيادی راه انداخت که با
راه اندازی جنگ امپرياليست ھا در ليبی و کشتار نازيستی در نروژ و وحشت ناشی از آن سر و ته
قضيه فعلن ھم آورده شد ،(.با نخست وزير محافظه کار و شاگرد و درس آموخته مکتب بانوی
آھنين ،تاچر جلسه می گيرند و به صراحت از نارضايتی شان از طرز برخورد مرکل)تاچر آلمان( و
سرکوزی صحبت می کنند و با اينکه چنين جلساتی را تصميم گيرنده نمی دانند ،ولی از آن بعنوان
اجالس ضروری اسم می برند .امثال چنين اجالسی را مرکزبين المللی اوالف پالمه اخيرن در رابطه
با ايران نيز برگزار کرد .اين گونه اتحادھا و افتراق ھا را در داخل ھر کدام از کشورھای بحران زده
اروپا و بويژه يونان نيزشاھد ھستيم .اينجا الزم است به شاخص ھائی در رابطه با اوضاع انقالبی و
يا پيشا انقالبی نيزاشاره ای داشته باشيم.
لنين را کم و بيش ھمه می شناسند .دوست و دشمن او را استراتژيست و رھبر انقالب بزرگ اکتبر
در روسيه می دانند ،البته اين انقالب را کارگران به پيروزی رساندند ،ولی مسلمن رھنمود حزب
بلشويک و زحمات شبانه روزی لنين در پيروزی انقالب اصلن قابل چشم پوشی نيست .تاثيرات و
تجربيات شگرف اين انقالب کارگری سوسياليستی در جھان عصر خويش وتا کنون از ديد ھر تاريخ
نويس کمی با وجدان پنھان نمانده است .جان ريد روزنامه نگار و نويسنده آمريکا ئی رمانش را
درباره آن بدرست ) ١٠روزی که دنيا را لرزاند( ناميد که ھنوزھم الھام بخش مبارزات رھائی بخش
طبقه کارگر و سوسياليست ھای آن است .حزبی که لنين يکی از اصلی ترين تئوريسين ھا يش بود.
رھبران اين حزب کسانی بودند که بدون ترس و خودباختگی ازتنھا شدن ،بھمراه عده خيلی کمی
مانند روزالوکزامبورگ جلسه انترناسيونال دوم را بعلت در غلطيدن اکثريت احزاب شرکت کننده در
آن به موضع دفاع از جنگ امپرياليستی ترک گقتند .تئوری دفاع از سرمايه داری و دولت
امپرياليستی خودی را به جنگ داخلی و انقالبی بر عليه بورژوازی خودی و تبليغ ھمبستگی بين
کارگرانی که بيشترشان در لباس سرباز بودند را در دستور گذاشتند .آنھا بدين وسيله بزرگترين
انقالب بشريت متمدن را رھبری کردند .لنين با چنين خصوصياتی در باره انقالب و دولت مطالب
زيادی نوشته است(١) .او از جمله می نويسد که  " :برای اينکه بتوانيم شرايط انقالبی داشته
باشيم ۴ ،شرط الزم است  -١طبقه حاکمه به فراکسيونھا تقسيم شده و در بحران باشد -٢ .خرده
بورژوازی شروع می کند که به پاندول شدن بين دو طبقه کارگر و بورژوازی تبديل گردد-٣ .
تودھھای کارگر و زحمتکش آماده برای دادن قربانی و انجام فداکاری ھای بزرگ برای گرفتن قدرت
سياسی باشند -۴ .يک رھبری و حزبی انقالبی که آمادگی برای رھنمون گرداندن و ادامه مبارزه
طبقه کارگر برای گرفتن قدرت سياسی را داشته باشد ،موجود باشد.
با شروع بحران اقتصادی و مالی که خود را در اصطالح ترکيد ن حباب ھا ی "اقتصاد کازينوئی"
بيان کرد و مرکز و قلب سرمايه يعنی وال استريت و بانک ھای بزرگ را نشانه گرفت و ھمه  ،حتی
اوباما را نيز» سوسياليست «کرد ،دولت ھا شروع کردند از پول ھای عمومی وعمدتن صندوق ھای
بازنشستگی کارگران و کارکنان و نيز بودجه سازمانھا و مؤسسات عمومی و آموزشی و بيمه ھای
اجتماعی ،ميلياردھا دالر ،يورو ،پوند ،کرون و ..به حلقوم بانک ھا و صاحبان صنايع بزرگ مانند
جنرال موتورز ،اپل و پژو و  ...ريختند و بعد نيز اعالم کردند که بحران را مھار کرده ايم ،فقط شما
کار کنيد و مزايا ی زيادی نخواھيد ،آنھا بحران را حل خواھند کرد .يکی از دريافت کننده گان جايزه
نوبل در رشته اقتصاد آقای استنگليتز اعالم کرد که" :بانک ھای ما مثل بيمار سرطانی خونی می

مانند که ھر چه به حلقوم شان می ريزيم بيرون می دھند" يعنی بدن قدرت جذب خون را ندارد و به
زبان ديگر در حال موت است .و اما با اينحال بانک ھا و کلن نظم اقتصادی سرمايه که اين چنين با
سرطان وخيم روبرو بود ه و ھست بايد که سرپا نگه داشته شود و تمام سعی و کوشش در اين
جھت است.
در  ١۴فوريه  ،٢٠١٢بر طبق خبر منتشره در تلويزيون سوئد و خبر گزاری رسمی اين کشور،
موسسه اعتباری بين المللی مودی) (Modyکه ھر سال و ھر  ۶ماه يکبار ،بسته به مذاق
سرمايه ،درجه اعتبار کلی رابا توجه به شاخص ھای مھم اقتصاد کالن در سطح کشورھا و قاره ھا
اعالم می کند ،در باره اقتصاد اروپا ھشدار می دھد و درجه اعتباری اروپا را کم می داند .از قول
سخنگويان مودی نوشته می شود که  " :رھبران اروپا در انجام اقدامات صرفه جويانه و اجرای
بسته ھا و برنامه ھای رياضت اقتصادی عاجز و ناتوان بوده اند .اين موسسه درجه اعتباری
کشورھای اسپانيا ،ايتاليا ،پرتقال ،سلواکی ،اسلوانيکی و مالتا را پائين آورده و به فرانسه ،بريتانيا
و اتريش اخطار داده است که اقتصادشان ضعيف است و آسيب پذير"در ضمن در ھمين خبر می آيد
که موسسه ديگری به نام ) ١۵ (.standard&poorبانک بزرگ اسپانيا را واداشته است که
بشدت درجه اعتباری خود را پائين بياورند" .البته از يونان حرفی نيز در ميان نبود و ھمه قبول
کرده اند که اوضاع اين کشور از اعالم درجه اعتبار و اين حرفھا گذشته است .ولی با اين وجود
روز  ٢٨فوريه اعالم شد که ھمين مؤسسه يعنی ) (Sstandard&ppoدر جه اعتباری يونان را
به يکی ماقبل آخر در کالسه درجه بندی قرار داده است ).سايت يورو نيوز ٢٨ -فوريه  ( ٢٠١٢در
پی آمد اين اخطار و در چنين موقعيتی؛ دولت پرتقال اعالم اجرای برنامه رياضت اقتصادی جديدی را
نمود و دولت اسپانيا دست به تغيير قانون کار اين کشور وباز گذاشتن دست سرمايه داران در اخراج
ھای دسته جمعی ھر چه بيشتر نمود که البته از طرف کارگران و توده ی زحمتکش با تظاھرات دو
ميليونی در اسپانيا جواب گرفت .يکی از تظاھر کنندگان می گويد " :آنھا می خواھند شغل پدر و
مادرھا رابگيرند و نصف حقوق آنھا را به فرزندان بدھند .".اسپانيا با حدود  %٢٣بيکاری در
ميان کشورھای صنعتی ،باالترين نرخ بيکاری را دارد .اين رقم برای جوانان زير  ٢۵سال بيشتر از
 %۵٠است .دولت راستگرای ماريو راخوی در نظر دارد با کاھش زمان بيکاری از  ۴٢ماه به ٢۴
ماه و افزايش دوره آزمايشی کارگران به يک سال ،مبادرت به " انعطاف پذير کردن بازار کار" اين
کشور کند )".يورو نيوز ( يکی از نويسندگان تروتسکيست در گزارشی در باره علل اين تظاھرات
می نويسد " :در واقعيت اين)تغيير قانون کار( حمله جدی نه فقط به حقوق کارگران و قوانين کار
است بلکه از ھمه مھمتر اينکه قدرت دفاع را از کارگران می گيرد .مقاله داخلی روزنامه دست
راستی و پرو کاپيتاليسم ال پايس در اسپانيا اخطار می کند که ھدف از اصالحات بايد اين باشد" :
قدرت را در محل کار به نفع کارفرمايان و بر عليه کارگران تغيير دھد ،".البته بايد دانست که اين
فقط يک اظھار ساده نيست ،اين بخشی از يک برنامه و اقدام عملی است که کارگران را واداربه
پرداخت ھزينه به منظور خارج ساختن بحران سرمايه در اسپانيا می کند .بايد بوسيله کم کردن
حقوق کارگران ودستمزد ،بدتر کردن شرايط کاری و زدن بيمه ھای بيکاری و بھداشتی و اجتماعی
موجب افزايش قدرت رقابت سرمايه اسپانيا در برابر سرمايه ديگر کشورھای اروپائی و غيره گردد
تا دو باره سرمايه اسپانيا قدرت رقابت با ديگران را داشته باشد .اتحاديه ھای کارگری اسپانيا که
تحت تأثير سياست ھای راست حزب سوسيال دموکرات اسپانيا ھستند ،ابتدا باروی کار آمدن ھمين

دولت راست ،بسته رياضت اقتصادی را امضاء کردند ،ولی اآلن تحت فشار تودھھای راديکال شده
کارگران مجبور شده اند از پشت ميز مذاکره دو باره به خيابان برگردند .خود حزب سوسيال
دموکرات شروع به غرو لند کردن نموده است و انتقاداتی جزئی بربرنامه ھای دولت ائتالفی داشته
است ،برنامه ھائی که البته خودشان تا روز آخربا وجود اکثريت آرا در مجلس و داشتن سکان
دولت ،آنھا را از تصويب گذراندند .حزب سوسيال دموکرات با چنين کاری  %٣به تعداد طرفداران
خويش افزوده است .در پرتقال تظاھرات ميليونی شد و در مرحله اول ۵٠٠ ،ھزار کارگر و جوان با
شعار" نه به استثمار ،نه به نابرابری ،نه به فقر" در پايتخت کشور رژه رفتند و ميدان قصر را به
ميدان مردم تغيير نام دادند .آنطوری که در مصرميدان تحريرمرکز تجمع مبارزات گرديد .در رومانی
کارگران و جوانان با مبارزه بر عليه برنامه ھای رياضت اقتصادی طی يک ھفته اعتصاب و
تظاھراتھای مليتانت و راديکال نخست وزيررا به پس گرفتن آن واداشتند .شعار کارگران در پرتقال
نه تنھا بر عليه تصويب و اجرای برنامه رياضت اقتصادی مورد در خواست سه ارگان سرمايه )
اتحاديه اروپا ،بانک مرکزی اروپا و صندوق بين الملل پول( است بلکه تغيير قوانين را نيز دور زده
و ھسته اصلی نظم طبقاتی مبتنی برمالکيت خصوصی بر ابزار توليد در عصر حاضر را نشانه رفته
است .عامل بدبختی را نه بانک ھا و اين يا آن شرکت مونوپل و چند ملييتی و نه حتا دولت ھای
نوکر و کتف بسته سرمايه امپرياليستی متعفن و خون ريز بلکه خود استثمار و نابرابری موجود در
تمامی نظام ھای طبقاتی تا کنونی می داند و خواستار نابودی اش شده است .اين ديگر از عھده
تمامی سازمانھای اتحاديه ای واحزاب سياسی موجود در کمپ راست و چپ جامعه خارج است و
حزبی را می طلبد که به قول مارکس و انگلس که در سال  ١٨۵٠نوشتند "کاملن متفاوت با احزاب
طبقات ديگر که وجود دارند ،باشد" ،حزبی که بر پرچم اش شعار "انقالب مداوم" نوشته شده است.
درانگلستان روز سه شنبه  ٢٢فوريه پليس ضد شورش به چادرھای موافقان اشغال لندن حمله ور
شد ،نه تنھا چادرھا را جمع کرد بلکه اعتراض کنندگان کمپ را نيزھمچون الشه گوسفند روی
اسفالت می کشيدند و با اين عمل چھره واقعی دموکراسی سرمايه را بعينه نشان داد .با اينحال يکی
از تظاھرکننده گان به خبر نگار ارونيوز چنين می گويد» :خيلی ھا به من می گويند که ديگر تمام
شد .اما اينطور نيست .اين تازه اول راه است .اينجا جايی بود که ما شروع کرديم .خيلی ھا از جمله
خود من ،می خواھيم بمانيم ،ھرچه پيش بيايد مھم نيست«.
بحران اقتصادی در اروپا مدتھاست که بازتاب سياسی خويش را در کشورھای حوزه پول واحد يورو
به عينه نشان داده است .آن حلقه ای که بحران سياسی را تا سطح عروج يک بحران انقالبی به
نمايش گذاشته است يونان است .در يونان دولت پارلمان جای خود را به دولت انتصابی سه ارگان
صندوق بين المللی پول  ،بانک مرکزی اروپا و اتحاديه اروپا داد ه است ،دولتی تکنوکرات که از
ائتالف دو حزب بزرگ حاکم تشکيل يافته و کمر به اجرای برنامه ھای جھانی سرمايه از جمله
رياضت و صرفه جويی اقتصادی بسته است .با وجود پرداخت وام به يونان وبا وجود تصويب
برنامه ھای جديد رياضت اقتصادی در مجلس با اينحال نه تنھا اعتراضات و مبارزات در يونان
مرعوب نشد بلکه ادامه اعتراضات توده ای در اشکال جديدتری خود را به نمايش گذاشت .بارھا
جنگ خيابانی وجنگ در مقابل درب پارلمان شدت گرفت ،ساختمان احزاب حاکم به آتش کشيده شد
ودر جاھايی از جمله بيمارستانی در يونان کارکنان آنجا را به اشغال در آوردند و در کارخانه ھا و
مراکز کار کارگران و کارکنان به ايجاد مجمع عمومی و برگزيدن نماينده ھای خود اقدام کرده اند.
اوج مبارزات توده ای در يونان خود را با شکاف و دو دستگی در ارگانھای دولتی نشان داد .عده

ای از وزرا استعفا دادند ودر اعتراض به سياست ھای آشکارا سرکوبگرانه پليس ضد شورش
درروی پله ھای پارلمان ،رئيس اتحاديه پليس يونان آن را جنايت و ديکتاتوری به سبک نازی ھای
آلمانی در زمان اشغال و نيز حومت خونتای نظامی دريونان ناميد و حتی دستور دستگيری سران
ارگانھای حاکم بر اقتصاد اروپا را صادر کرد .طبق خبر روزنامه آفتون بالدت ،سوئد ١٥ ،فوريه
 .٢٠١٢در مقابل اعتراضات پاپا ديموس نخست وزير در يک سخنرانی تلويزيونی خطاب به ملت
يونان چنين گفت " :اين خرابکاری و ويرانی است ،می خواھند کشور را به ھرج ومرج بکشانند،
می خواھند ثبات و امنيت را از ما بگيرند ،با اين اعمال اوضاع را در وضعيت فاجعه بار و
ماجراجوئی قرار داه اند .تا شرايطی ايجاد کنند که کشور به ورطه نابودی کشيده شده و در نھايت
وادار به خروج از منطقه پول اروپا گردد و . "...او که خودش در ھيچ انتخابات دموکراتيک
بورژوائی و حتا منحط ترين آنھا به اين سمت انتخاب نشده و دست نشانده و منصوب ترويکان و
سرمايه داران بزرگ و بانکداران يونان است می گويد که " :اين وانداليزم را ھيچ دموکراسی نمی
پذيردو بايد با آن برخورد خشن کرد" ،او از ياد می برد که اولن وانداليزم يا ھر چه خود مايل است
نام نھد ،نه ناشی از اعمال يک عده خيلی کمی آنارشيست و باصطالح قانون نپذير ،بلکه اين جوانان
و نوجوانان دانشجوی و دانش آموز معمولی ھستند که بعلت اجرای برنامه ھای فرمان داده شده
سرمايه داران بين المللی و ملی ،از ھستی ساقط شده اند وحتی غذای کافی برای صبحانه ندارند .و
ثانی ان اين در مقابل خشونت لجام گسيخته پليس و پرووکاسيونھا و اعمال دستور داده شد توسط
شما است که انجام گرفته است .و اما ،با تمام اين احوال ھنگامی که کارگران اعالم اعتصاب بعدی
را نمودند ،رئيس دولت اعتراف کرد که "ديگر کاری از دست من ساخته نيست " .اين خود سوال
است که چرا اتحاديه اروپا حتا به خروج يونان از وحدت پولی)يورو( نيز اين قدر وحشت دارد ،مگر
يونان با  ١١ميليون نفر جمعيت و يا اين ھمه قرض و وام ،خروج اش ضربه ی خيلی وحشتناکی از
نظر اقتصادی است؟ می دانيم که اين اتحاديه و بويژه اتحاد پولی اش خيلی جوان است و ھنوز ھم
چند کشور عضو خود اتحاديه اروپا به واحد پولی آن نپيوسته اند و اين ھم مھم است که در مقابل
دوستان و رقبائی چون اياالت متحد ،روسيه و چين وغيره از نظر مقام وپرستيژ ضربه زننده است.
ولی به نظر می رسد که اھميت يونان برای سرمايه امپرياليستی اروپا و کل جھان بيشتر از اين ھا
باشد .اولن سرمايه داران اروپا و جھان می دانند که اگر يونان را به حال خودرھا نمايند،
بورژوازی يونان با احتمال خيلی زياد نمی تواند در مقابل کارگران يونان و توده فرودست مقاومت
کند .اگر در يونان طبقه کارگر موفق گردد که انقالب اجتماعی را سازمان دھد ،اين فورن نه تنھا در
اروپا و يا آن ھم در شرايط کنونی که کارگران پرتقال با شعار" نه به استثمار ،نه نا برابری ،نه به
فقر" ،در صفوف ميليونی و کارگران اسپانيا با شعار "بحران سرمايه است ،سرمايه بايد برود".
و ...انقالب سوسياليستی جاری می کند بلکه بعلت نزديکی فاصله ای ،فرھنگی با قاره آفريقا
)مصر( ،ايران و مخصوص ان گرفتن سالح ناسيوناليستی از دست بورژوازی ترک ) قبرس( کل
منطقه اروپا ،آسيا و آفريقا را شعله ھای انقالب در بر خواھد گرفت .
اعتراضات توده ای در يونان اعالم جنگ بر عليه سياست ھای سرمايه ،دولت تکنوکرات پاپادموس
و عليه نظام سرمايه داری است ،نظامی که ھزينه بحرانش را بر گرده کارگران و توده ھای
زحمتکش انداخته است .اين جنگ می تواند پيش فرضھای يک جنگ تمام عيار طبقاتی و تبديل
بحران سياسی به بحران انقالبی باشد .آنچه می تواند مجموعه اين پيش فرض ھا را کامل کند
شرايط ذھنی حاکم برسير رويدادھا است .رويدادھای اروپا ،کشورھای عربی و ايران مجموعه

شرايط عينی را به نمايش گذاشته است که با توجه به تفاوت ھائی در فراز و نشيب آنھا در عين
حال فقدان آن شرايطی را خاطر نشان می کند که درھمه آنھا مشترک است و برای سازماندھی يک
انقالب اجتماعی ضروری می باشد .لنين در سال ١٩١١درسالگرد کمون پاريس با جمعبندی از آن و
برای تحقق يک انقالب پيروزمند دو شرط را نام می برد که کمون فاقد آن بود » :نيروی ھای مولده
به سطح بااليی از تکامل رسيده باشد و پرولتاريا به اندازه کافی آماده باشد« .دو شرط نامبرده از
سوی لنين ھمان آماده گی عينی و ذھنی است که بدون آنھا و يا بدون يکی از آنھا امکان پيروزی
انقالب موجود نيست .با توجه به بحران جاری سرمايه داری وسياست ھای ضد کارگری جنبش ھايی
عروج کرده اند که کم يا زياد نظم موجود را به چالش کشيده اند .عروج جنبش ھای ضد سرمايه در
قرن بيست و يک شرط اول لنين را تامين کرده است .اما از اين آماده گی عينی به سراغ شرط دوم
می رويم تا بتوانيم رابطه منطقی بين ھر دو را دقيق کنيم .طبقه کارگر برای اعالم موجوديت خود در
جامعه از سازماندھی اعتراضاتش تا در دست گرفتن سکان انقالب و ھدايت آن تا پيروزی به ابزار
ی نياز دارد که مناسب پيشبرد امور مبارزاتی اش باشد .دست بردن به مناسبات عينی و تغيير آن
بدون طرح و نقشه مناسب متحقق نمی شود .احزاب و سازمانھای موجود که زمانی و برای امر
خاصی درست شده اند با وجود داشتن حتی درجه بااليی از سمپاتی به کارگران اما نمی توانند آن
ظرفی باشند که طبقه کارگر را در ميدان مبارزه تا پيروزی ھدايت کنند .در دل شرايط عينی و در
جھت پاسخگويی به موانع سر راه مبارزه کارگری است که شرايط ذھنی می تواند شکل بگيرد و
اوضاع عينی را نه تفسير بلکه تغيير دھد  .اينجاست که سوسياليست ھايی کارگری می بايست نقش
تاريخی خود را ايفا کنند .سوسياليست ھا نمی توانند شرايط عينی را خلق کنند و برای آن از قبل
نقشه بريزند .مبارزه طبقاتی قبل از سوسياليست ھا وجود داشته است کاری که سوسياليست ھا می
توانند پيش ببرند تکامل مبارزه طبقاتی تا سطح ديکتاتوری پرولتاريا خواھد بود .سوسياليست ھا
نمی توانند با بھترين برنامه حتی کاری از پيش ببرند مگراينکه اساسن جزيی از طبقه کارگر باشند
و سازمانھای کارگری را تا درجه ای از ايجاد سازمان سياسی کارگران با ھدف انجام يک انقالب
پيروزمند ضد سرمايه داری ھدايت کنند  .ايجاد حزبی کارگری از درون چنين سوخت وسازی بيرون
می آيد .با وجود مھيا ترين شرايط عينی و با وجود بيشترين از خود گذشتن ھا بدون ايجاد سازمان
تکامل يافته کارگران و بدون آماده گی ذھنی در عينيت موجود صحبت از انقالب اجتماعی پيروزمند
بيھوده خواھد بود .جرقه يونان امروزبا وجود شرايط عينی برای ادامه مبارزات بدون تامين شرايط
ذھنی مناسب با آن نمی تواند اروپا را شعله ور کند  .اينجاست که سکوت سوسياليست ھای جنبش
کارگری خطای جبران ناپذير خواھد بود.
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