
 سقوط  رژیم ها در اروپا؟ سقوط در یونان؟

 ( Umsturz in Europa? Umsturz in Griechenland ? ) 

سال گذشته بشدت مورد مخاطره قرارگرفته  5همراه خانواده هایشان( در رگران و کارمندان کوچکوضعیت مادی طبقه کارگر در اتریش )کا

ها را بکام تمامی درآمد آن خرج ثابتچون تنها  ،% از اهالی زحمتکش می بایست هزینه ی مواد غذایی ضروری خود را کاهش دهند11است. 

ماشین لباس لمان منزل، )مانند مب ضروریید وسایل خر یاتعمیرات ومردم با درآمد فعلی شان قادر به تامین خرج  %55 خویش می کشد.

 (Ober Österreich Arbeiterkammer)ـ 2512، آوریلاستان اتریش علیاو...( نیستند. آمار خانه ی کار   شویی

   زندگی  با حداقل درآمدکه  بعنوان مثال زنان، مهاجرین و بازنشستگان مزد کم، های اشتغال باحوزه دراین فشارها بخصوص به کارگران 

 ، وارد می آید.می کنند

 دیگر کشورهای اروپایی از وضعیت معیشتی و کاری بهتری برخوردار است. اتریش هنوز درمقایسه با باوجود این

فی اارزش اض از این راهسال گذشته مبالغ زیادی را در اروپای شرقی و بالکان سرمایه گذاری کرده اند و25سرمایه داران اتریش درعرض 

اسپانیا و یا کشورهای  مانند ایتالیا، دیگر ن دلیل ازموقعیت برتری درمقایسه با کشورهایده اند و بهمیز ل استثمار کارگران به جیبب  از ق  زیادی 

و دست آوردهای اجتماعی توده های  دستمزدها جهت کاهشنومستعمره و وابسته ای مانند مجارستان، رومانی و بلغارستان و یونان و... از 

   افزایش وردهای اجتماعی ودست آنزول دستمزدها وبرخوردارند. دراین میان کارگران یونان شجاعانه دربرابر امواج پی درپی  کارگر

   ، ایستادگی می کنند. کارگران و امپریالیستی است مالیات ها ... که تنها درخدمت تامین سود بانکهای آلمانی، فرانسوی و دیگر کشورهای

فشار بردوش زحمتکشان انتقال از به خیابانها ریخته و بعضا قهرآمیز مبارزه می کنند، تا ،زمان شروع تهاجم اقتصادی توده های مردم از

 ممانعت به عمل آورند.

سرمایه داران راهم به عهده سود  املککارگران که خود سازندگان تمامی کاالها و ارزش های مادی جامعه اند، حال می بایست ضمانت تامین 

 کارگران اروپایی دارند.دیگرند. بهمین خاطر آنها در مبارزه شان احتیاج مبرمی به همبستگی بین المللی بگیر

 دارد؟ خود چه آینده ای دربرابر ، اروپاسیاسی در یونان همواره این سوال را پیش کشیده است که سیل تکامل

    نبه این فکرند ، که چگونه می توا همواره( 2552این کامال آشکاراست که حکومت کنندگان از زمان شروع بحران اقتصادی جهانی )

 حاصل از افزایش مالیات ها، سود بانک ها و کنسرن ها را تامین نمایند. تماعی را تقلیل داده و با پولهزینه های اج

ردمی هرروز وسیع تر گشته، ولی هنوز خیلی ضعیف هستند که نقشه های غارت گرانه ی طبقه ی از طرف دیگر جنبش های کارگری و م

 سرمایه داران را باشکست روبرو نمایند.

هدف ما کسب قدرت سیاسی توسط طبقه ی کارگر درتمامی کشورهای اروپایی و بنای جمهوری سوسیالیستی شوروی، برآمده از انقالب 

. حال باید پرسید که چنین تغییر رادیکالی در اروپا، ازجمله یونان محتمل است؟ باوجود اینکه طبقه ی کارگر پیروزمند پرولتاریایی است

 د اهالی را شامل می شود، چرا ازنظر سیاسی تاثیر اندکی دربستر این تحوالت دارد؟صدر 55ـ  05دراغلب کشورهای اتحادیه ی اروپا 

ختلف دالیل متفاوتی دارند، ولی عالیم عمده ای درتمامی اتحادیه ی اروپا و فراتر از آن درکشورهای م جنبش های پرولتریسیاسی ضعف 

میالدی موفقیت مبارزات سندیکایی را درجبهه ی  25ـ05وجود دارند که باید مرتفع شوند. دوره ی طوالنی شکوفایی اقتصادی سالهای 

وسیالیسم/ رمایه داری دولتی درشرق اروپا که در)درون و بیرون( بعنوان "سس ازهم پاشیاقتصادی آنهم بدون فشار زیاد سیاسی تسهیل نمود. 

وازی را تقویت می نمود. تکامل به ه بود. و عمال ایدئولوژی بورژ، باعث گمراهی نیروهای مخالف سرمایه داری شدکمونیسم" معرفی می شد

رمیست های چپ سوسیال دمکراسی فراهم نمود، که خود را برای رفرا ، موقعیت مناسبی 25راست سوسیال دمکراسی سنتی از اواسط سال 

ترتیب بخش مهمی از توده های خلق را که تمایالت ضدامپریالیستی داشتند، درون نظام سرمایه داری  وده و بدینبه مثابه بدیل واقعی ارایه نم

 ادغام و آرام نمایند.

  بزرگی ازطبقه ی کارگر را ازبخش  دگان هنوز توان آن را دارند کهندر یونان که تضادهای سیاسی کامال قابل مشاهده است، حکومت کن

هم حدس زد که 2512/50/10قبل از انتخابات  شد. چنان که  می امیدوار نماینده ی نظر ایدئولوژیک به طرح امپریالیستی اتحادیه اروپا طنق

امپریالیستی اتحادیه ی اروپا که مشخصا  آمرانه یغارتگرانه ورآمیز، به این طرح توهم دارند. طرح تحقیبخش بزرگی ازتوده های مردم هنوز

 ( به پیش برده می شود. Neue Demokracia) توسط حزب دمکراسی نوین

)اتحاد چپ های رادیکال( پیشنهاد  d. Linksradikalen / Bund  Syriza) طرفرای تعیین شرایط جدیدغارت که ازو دیگری طرح مذاکره ب 

نده ی آن باکمی تاخیر زمانی و    ن بازی درهرصورت سرمایه ی انحصاری امپریالیستی، بخصوص آلمان است. و بازمی شود. برنده ی ای

نچه نیست و آو بال زدن درگرداب بحران، طبقه ی کارگر و توده های مردم یونان خواهند بود. در این ماجرا انتخابات بهیچ وجه تعیین کننده پر

اعتراضات خیابانی است. در یک دید درازمدت در یونان بار دیگر شوراهای بارزه ی طبقاتی درمراکز تولیدی ومپیشبرد  ،که تعیین کننده است

ترتیب قطب سیاسی قدرتمندی  خواهند داشت و بدینکارگری برپاخواهد شد و توده های مردم سهم سیاسی مهمی درکمیته های مبارزاتی و قیام 

 یعنی طبقه ی حاکم یونان و اربابان امپریالیستی آنها برپا خواهند کرد. را دربرابر پارلمان و دولت بورژوازی،

یالیست های باید به این امر مهم آگاه بود، که هرگونه شکل گیری قدرت متقابل پرولتاریایی به مداخله ی نظامی مستقیم و یا غیرمستقیم امپر

نیز سازماندهی یک همبستگی گسترده ن برای ایجاد گروههای مبارزاتی واکارگر یون خواهد شد، بنابراین کوشش طبقه یاتحادیه ی اروپا منجر

شرایط مهم برای پیشرفت واقعی مبارزه ی آنها علیه سلطه ی نامحدود سرمایه ی انحصاری ا مبارزات کارگران یونانی یکی ازدرسطح اروپا ب

 . استدر اروپا 

رای تعرض کارگری مناسب تر کرده و    شرایط را ب ،بالکان ازجمله رومانیکشورهای افزایش امواج مبارزات کارگری درماههای اخیردر

 طبقه ی کارگر یونان را از انزوا بیرون آورده است.

جبهه ی  ازهم پاشیده شده و با ایجاد ت پوسته ی خشک و سخت تشکیالت کهندرچنین شرایطی این امکان هم وجود دارد که درحین این مبارزا

 مارکسیست لنینیست، قدرت گرفته و تاثیرگذار گردند. ــ حزب کمونیست یونان  KKE/MLب کارگری انقالبی مانند ـ   واحد مبارزاتی، احزا

 21/60/1621/ وین  IA – RKP/زب کمونیست انقالبی در اتریشحبدیل برای ایجاد 

 Stiftgasse 8,1070 Wienآدرس تماس:                                              

           ن اعالمیه توسط یکی از فعالین چپ در وین ـ اتریش، ترجمه شده است.ای


