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  نتايج انتخابات يونان
  با تراب ثالث فوالدى ئاسومصاحبه 

 

  

راست محافظه (سال گذشته دو حزب اصلي دموكراسي نوين  40ژانويه يونان براي اولين بار طي  25در انتخابات پارلماني  -.ف.ئ
توانست اكثريت نسبي ) حزب ائتالفي چپ راديكال(نتوانستند به قدرت برسند و حزب سيريزا ) سوسياليست ميانه(و پاسوك ) كار

تن به معناي مشخص سياسي اين قبل از پرداخ  اماپرسش اولم در باره ارزيابى شما از نتايج اين ابتخابات است  . آرا را به دست آورد
 300هاي بحران يونان را يادآوري كنيم، كشوري با رقم بدهي بيش از ها و ويژگيرويداد و پيامدهاي آن بهتر است برخي شاخص

كند، با اين حال و جمعيتي كه بخش بزرگى از آن زير خط فقر زندگي مي) كه بيشترين سهم آن متعلق به آلمان است(ميليارد يورو 
هاي وحشتناك رياضت اقتصادي كه پيامدي به جز فقر افزون و افزايش آمارهاي ايست براي پياده كردن انواع نسخههمچنان عرصه

. هشدار دهنده در زمينه وضعيت بهداشت و درمان، نرخ خودكشي و ساير مشكالت اجتماعي و نيز بيكارسازي گسترده نداشته است
آنگونه كه (هاي غلط اقتصادي و عدم انضباط مالي يونان ريزياشتباهات مديريتي و برنامه توان اين وضعيت را به حسابآيا مي

و پاسخ سيريزا  به اين مشكالت   گذاشت؟ يا بايستي به دنبال علل ژرف و بنيادي ديگري براي توضيح اين مسئله بود؟) رايج است
  ؟   خواهد بوده چ

  

ابعاد چرخش در تناسب قواى سياسى . بسيار چشم گيرندبايد گفت كه البته  انتخاباتدر باره نتايج  -. ث.ت
 در حاليكه حزب ميانه رو سوسياليست، پاسوك، با كاهش سهم. در يونان بيش از آن بود كه انتظار مى رفت

، عمال محو شد) ٪3و انشعاب طرفداران پاپاندرئو نزديك به ( 5٪به  2009در سال   44٪آراى عمومى از 
بزرگترين سهم از كرسى هاى مجلس را بدست  آرا ٪35، با اخذ بيش از "ائتالف چپ راديكال"سيريزا، 

، به رهبرى آنتونيوس "نو دمكراسي "حاكم، محافظه كار  حزب). كرسى كمتر از اكثريت مطلق 2(آورد 
و اين عليرغم اينكه كم و بيش همه سران   .گرفت قرار دوم رتبه در آرا ٪ 8,5 اختالف با ساماراس،

بورژوازى اروپايى و رسانه هاى جمعى سرمايه دارى با حس خطر از دست دادن نخست وزير محبوب خود 
  . به پشتيبانى او شتافته بودند

هم جريانات راست افراطى درصدى پايين تر و جريانات چپ راديكال   روىساير احزاب،  رابطه بادر 
به نظر مى رسد، رشد جنبش چپ پيشرفت برق  .از آن چه پيش بينى مى شد، كسب كردنددرصدى باالتر 

هر چند سهم راى خود را اما، حزب كمونيست يونان، . آساى جريانات راست افراطى را متوقف ساخته است
وعده باعث شد بخاطر اين حزب " ذاتى"اپورتونيزم . از ديگر بازندگان اين انتخابات بود ,اندكى افزايش داد

د، كارزار نددر ائتالف بعدى داده بو آنبر امكان شركت  پاسوك و دموكراسى نو مبنىهايى كه ائتالف حاكم 
هرگونه  اتخاذ كند كه اكنونسيريزا  جنبش چپ و در ضديت با اىكم و بيش محافظه كارانه  انتخاباتى

  . ه استرا از ميان برد آنشانس ائتالف با 
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هنوز بررسى هاى البته، . مفسرين ناديده گرفته اند بسيارى ازكه ره كرد ابايد اشديگر نيز  همسال چندبه 
آمارى دقيق تر نتايج انتخابات در دست نيست و شايد مدتى بعد كه اين نتايج روشن تر شوند بهتر بتوان 

. غيبت استباالى اول ميزان  :قابل توجه استالعات اوليه، طبا همين ا ،در باره آن قضاوت كرد، اما چند نكته
يعنى در . )٪38نزديك به ( بيش از تعدادى كه به سيريزا راى دادند در انتخابات شركت نكردنددر واقع 

اعتمادى به  تعداد كسانى كهانسانى يونان را فراگرفته است  هاى شرايطى كه يكى از شديدترين بحران
ميان مزد دوم اينكه افزايش راى سيريزا در . ه است، افزايش يافتدستگاه انتخاباتى و حكومتى ندارند

و يا شهر هاى  صنعتى بسيار كمتر و در مناطق روستايى- مناطق كارگرىبگيران مراكز شهرى و 
ائتالف انتخاباتى سيريزا، هرچند بسيار راديكال تر از يعنى، . بسيار بيشتر از تخمين هاى قبلى بودكوچكتر
 بسيار(حزب كمونيست . هنوز نتوانسته است در طبقه كارگر نفوذ تعيين كننده اى بدست آورداما  ،پاسوك
جريانات كوچكتر نكته سوم اينكه راى .  يونان هنوز بيشتر از سيريزا در اين بخش نفوذ دارد) راستىدست 

، راى "انتارسيا"به  موسوم  ، "ائتالف ضد سرمايه دارى" ،مثال. چپ راديكال نيز در اين انتخابات باال رفت
    .در فرانسه نيست "ضدسرمايه دارى"اين جريان بى شباهت به ائتالف  .خود را دو برابر كرد

موجى از انتظارات يعنى ، )باتى سيريزااشعار انتخ( "است راه در اميد "چپ در انتخابات عمومى پيروزى 
 است كه مى تواند به اعتالى مبارزه طبقاتى شده برانگيخته نقداسياست هاى رياضت اقتصادى مردم بر عليه 

مردم را مجددا به  سيريزا راستجناح چنانچه چپ اجازه ندهد سياستمداران . كمك كند در دوران بعدى 
خواهد داد  مكانا سوسيال دموكراتيك و استالينيست از نفوذ احزاب سنتى فعلى خانه ها برگردانند، برش

اشكال جديد تر و ابعاد موثرتر ى از مبارزات توده اى شكل بگيرند و اين به نوبه خود شرايط را براى رشد 
  . ساختسوسياليزم انقالبى فراهم تر خواهد گرايش 

در مقابل احزاب رسمى محافظه كار و سوسيال   "ضد دولتى"و  "راديكال"از طرف ديگر پيروزى نيرويى 
در بسيارى از كشورهاى مشابه در اروپا نيز نيروهاى خواهان بديل  باعث خواهد شد كه ناندموكرات دريو
جهش بزرگى در ميزان محبوبيت پودموس  به ناگهان ،بخصوص در اسپانيا. دشونتقويت  تر هاى راديكال

  . است صورت گرفته دنبال مى كند، )مشابه سيريزا( رياضت اقتصادى يت باضد در راديكالىكه سياست هاى 

اگر قدرت حاكم خود نيز مانند كابينه . گرايش هاى مثبت باال البته مى توانند به ضد خود نيز تبديل شوند
را ببندد، مردم را از صحنه سياسى به بيرون براند و بديل مبارزاتى ديگرى نيز در  "اميد"پيشين راه هاى 

درونى و خارجى براى تضعيف آن و به مقابل آن شكل نگيرد، شكست و فساد سيريزا بخاطر فشار هاى 
اروپايى آخرين نفس رفرميزم در حال احتضار  به يادگارى ازرا  "راديكال" اين پروژه  ،سازش كشاندن آن
   .تبديل خواهد كرد
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ناميده » بالكانهوگو چاوز «سيپراس را آلكسي )  استراليا –به نقل از روزنامه آلترناتيو سوسياليستى (وال استريت ژورنال   -.ف.ئ
لينچ برنامه اقتصادي سريزا را تراژدي يوناني وصف كرده است، در واقع كارزار مريل-است و به نقل از برخي منابع بانك آمريكا

با اين حال از همين . هاي سيريزااي سنگيني وجود دارد براي هشدار و تحذير در مورد عواقب خطرناك اجرا شدن برنامهرسانه
- سيپراس در صحبت. يي براساس برخي اظهار نظرهاي رهبران حزب پيروز نوعي انعطاف و نرمش قابل مشاهده استروزهاي ابتدا

هاي يونان هاي اخير هدفش را باقي ماندن در واحد پولي يورو اعالم كرده و از تهديداتش نسبت به عدم پايبندي به بازپرداخت وام
كه مخالف كاهش دستمزدها و خدمات تامين  2009ورد كه پاپاندره ئو سال توان به خاطر آدر همين زمينه مي. كاسته است

توان شاهد تكرار اين ها آيا باز ميبراساس اين گفته. كامال عكس وعده هاي پيشينش عمل كرد 2010اجتماعي بود چگونه درسال 
كه ) هاي راديكالي همچون سيريزاچپحتي از نوع (هاي بورژوايي و خرده بورژواييواقعيت بود كه احزاب مختلف از همه طيف

) هايشانعلي رغم مخالف خواني(رسند در قالب سازوكار انتخابات پارلماني و در چهارچوب دموكراسي بورژوايي به قدرت مي
الوه،  بع شوند؟المللي پول ميالمللي نظير صندوق بيني گلوبال تحميل شده توسط نهادهاي بين هاي سرمايهباز اجرا كننده سياست

هاي مستقل براي اگرچه اين امر براي ايجاد اكثريتي پارلماني روي داده است، اما ائتالف سيريزا با حزب دست راستي يوناني
  در خود به همراه داشته باشد؟تواند  ها و معاني ديگري ميتشكيل كابينه چه داللت

  

اين ائتالف كه شايد بيش . نشده است سيريزا برخالف نام آن از نيروهاى چندان راديكالى متشكل - .ث.ت
رفرميست هاى سوسيال . بخش تشكيل شده استعمدتا از سه  ،نيرو و سازمان را در بر مى گيرد 13از 

 و )طرفدار شوروى سابقانشعاب از حزب كمونيست (ها  ، استالينيست)انشعابات از پاسوك( دموكرات
را ) اعضا ٪80بيش از ( سيريزانيروى عمده  "وسسينازپيسم"سابق متشكل در ائتالف هاى يوروكمونيست 
و اعضاى كابينه جديد آلكسيس سيپراس  در طول انتخابات اكثريت عظيم رهبران سيريزا. تشكيل مى دهند

احياى " :هستند اكولوژيست ها اين ائتالف  بخش دوم. از نمايندگان جناح راست سينازپيسموس هستند
و در  .خود عمدتا از يورو كمونيست هاى سابق اند اماجريان  نرهبران اي. "اكولوژيست كمونيستىچپ 

چپ "، يعنى بخش به اصطالح راديكال اين ائتالف )٪5كمتر از ( سيريزابخش سوم بسيار كوچك تر 
چپ كارگرى " شانبزرگترين قرار دارند كه شبه مائويستى و تروتسكيستى چند جريان كوچك ، "راديكال

 يونان بود كه  "كارگران سوسياليست"است كه خود متشكل از انشعابى راست از حزب  "انترناسيوناليست
  . رشد كرد 90و  80دهه ) "فوروم هاى اجتماعى"(جنبش ضد جهانى سازى در جريان 

 ،مى كند بر خالف منشور خودش كه حتى ائتالف با نيروهاى سنتريست را رد براى تشكيل حكومت سيريزا
اين . وارد ائتالف شده است) ٪4,7(، انل، "يونانى هاى مستقل"با حزب دست راستى همان طور كه گفتيد 

جناح راست .  ائتالف نقدا مخالفت هاى گسترده بسيارى از اعضا و طرفداران خود سيريزا را برانگيخته است
اهداى پست وزارت اما،  . م كرده استسيريزا براى حفظ  حمايت ارتش اعال "زيركى"اين انتخاب را دليل 

جلب رضايت نيروهاى  ى در قدرت،دفاع در كابينه جديد  به اين حزب حكايت از آن دارد كه سيريزا
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 ،و از آن مهمتر. خود ترجيح مى دهد "سوسياليست"را به حفظ طرفداران  دولت بورژوا نظامى و پليسى
در واقع از همين ابتدا روشن ساخته است كه و ناسيوناليست افراطى  حزب ارتدكس مسيحى اين ائتالف با 

  .در باره جدا كردن مذهب از دولت را نداردخود سيريزا قصد وفادار ماندن به وعده هاى انتخاباتى 

  

اند يار حزبش گذاشتهآلكسي سيپراس در جمع هوادارانش بعد از اعالم نتايج اعالم كرده است كه راي دهندگان يوناني مجوزي در اخت -.ف.ئ
هاي رياضتي و جايگزيني آن با يك برنامه توسعه در جهت بازسازي توليد، هايي مبني بر لغو برنامهوعده. هايش عمل كندتا بتواند به وعده

ها كه در اين سالپرداختن فوري به مسائل بيكاري و برقراري دستمزدهاي عادالنه براي طبقه كارگر و حمايت از كار و كليه حقوق دمكراتيك 
چه موانع و امكاناتي در راه تحقق يا عدم تحقق اين . هاي دريافتي چند سال اخيرلغو شده است و نيز مذاكره براي نپرداختن بخشي از وام

  ها وجود دارد؟خواسته

  

در اروپا به صورت بحران بدهى هاى دولتى   2008از همان زمانى كه بحران مالى بين المللى  - . ث.ت
كار شد، امكان اينكه برخى از كشورهاى ضعيف تر اروپا نتوانند به تمام يا بخشى از تعهدات مالى خود آش

 اين امكان بخصوص براى كشورهايى نظير يونان، ايرلند، پرتقال، اسپانيا و. عمل كنند نيز وجود داشته است
 و اروپا، مركزي بانك اروپا، اتحاديه (وامى كه ترويكا . واقعيت بسيار نزديك تراستبه ايتاليا،  اى  تا اندازه
ميليارد يورو يك سال  130ميليارد يورو، بعالوه،  110(به يونان داد  2010در سال  )پول الملليبين صندوق

اين وام صرف پرداخت بهره بدهى هاى  ٪85نزديك به . در واقع براى جلوگيرى از اين احتمال بود) بعد
كل وام هاى يونان بيشتر شده بلكه نسبت آن به درآمد ملى مقدار در صورتى كه نه تنها . يونان شده است
،  امروزه 2009 آغاز بحران در بعبارت ساده تر، در مقايسه با. افزايش يافته است ٪50نيز نزديك به 

اين كشور فقر زده بايد در سال . يى كمترى براى پرداخت آن دارديونان هم بيشتر بدهكار است و هم توانا
و اين در حالى كه تخمين زده مى .  ميليارد دالر فقط بابت بهره اين وام ها پرداخت كند 30جارى نزديك به 

  . شود در طول همين مدت بانك هاى طلبكار بيش از دو برابر حد متوسط اروپايى از يونان بهره كشيده اند

همان طور كه در ابتدا نيز  -  "رياضت اقتصادى" –شرايطى كه به همراه اين وام ها بر يونان تحميل شد  اما 
با همدستى  ،حزب محافظه كار. نتايج مصيبت بارى براى مردم يونان بدنبال آورده استذكر كرديد، 

 ى يونانبدهى ها براى كاهش "بازسازى اقتصادى"و  "اصالحات ساختارى"به بهانه  ،سوسيال دموكراسى
سياستى كه بويژه صندوق . بر يونان تحميل كرده استسياست هاى اقتصادى نوليبرالى گسترده اى را 

كاهش مخارج دولتى .  هاى آمريكايى در اين ترويكا تحميل مى كند  جهانى پول به نمايندگى از طرف بانك
و خصوصى سازى ) اجتماعىموزش و پرورش و بيمه هاى آو درنتيجه كاهش بودجه هاى بهداشت، (

نزديك به يك .  ، جامعه يونان را به ورطه سقوط كشانيده استاى كه در اين چند ساله دنبال شده  گسترده
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و سطح زندگى بيش از يك سوم از مردم به زير خط ) در بين جوانان دو سوم(سوم نيروى فعال بيكار است 
  . فقر سقوط كرده است

وعده كليدى انتخاباتى سيريزا كنار گذاشتن شرايط تحميلى ترويكا . دندو راه حل هاى حكومت جديد محدو
و مذاكره مستقيم با مقامات اروپايى و بانك هاى وام دهنده براى كاهش حجم بدهى ها و تغيير روش 

ترين برنامه وزير اقتصاد راديكال جديد اما اين است كه پرداخت بهره ها  "راديكال". پرداخت بهره آن بود
مقامات مالى و سياسى اروپايى رسما اعالم . به ميزان رشد اقتصادى و قابليت پرداخت آن مرتبط شودبايد 

و . كرده اند كه نه جايى براى مذاكره مجدد در باره مقدار بدهى هست و نه نرخ بهره يا شكل پرداخت آن
تحمل خواهد شد كه چنانچه يونان به وعده هاى خود عمل نكند نه تنها جريمه هاى مالى بيشترى را م

. هرگونه اقدام يك جانبه در كاهش تعهدات اش  اعتبار مالى يونان را در نظام مالى جهانى از بين خواهد برد
باال رفتن مخارج بازپرداخت وام ها، فرار سرمايه از يونان و عاقبت اخراج يونان از حوزه يورو  از جمله 

در برلن، ولفگنگ شوبل، وزير مالى . اند  نون بكار بردهتهديدات مستيقى هستند كه مقامات اروپايى تا ك
مارا سخت بتوان  ،و بعالوه ،نداريم بحثى ما در اين باره": آلمان در پاسخ به تقاضاى مذاكرات مجدد گفت

  . "تهديد كرد

ترس آلمان ومقامات مالى بين المللى از تبديل بحران بدهى هاى دولتى اروپا به بحران سقوط يورو امروزه 
تحليل فعلى اقتصاد دانان ترويكا اين است كه حتى اگر يونان بطور يك جانبه به . سال پيش 5كمتر است تا 

د كرد و نه باعث فشار غير قابل ادامه ندهد، نه بحران به كشورهاى ديگر سرايت خواه تعهدات مالى خود 
به همين دليل، فعال سران اروپايى از موضع قدرت . تحمل بازارهاى بورس بين المللى بر يورو خواهد شد

  .   حرف مى زنند

در شرايطى كه كابينه جديد اعالم كرده است كه يونان نه خواهان خارج رفتن از يورو است و  نه قصد اما، 
ود را دارد،  راه هاى مقابله زيادى براى مقابله با اين تهديدات براى خود باقى عدم پرداخت بدهى هاى خ

افزايش ماليات ها و بع ديگرى جز اسيريزا براى وفادارى به تعهدات انتخاباتى خود من .نگذاشته است
 ى برنامه اشتغال برا"ست هاى رياضتى يعنى اپايان دادن به سي. كاهش مخارج بازپرداخت بدهى ها ندارد

 خانواده براي غذايي يارانه "، "هزار خانواده زير خط فقر 300برق رايگان براى "، "هزار شغل جديد 300

، "افزايش حداقل دستمزدها"، "بهداشت مجانى براى كسانى كه تحت پوشش بيمه نيستند"،"درآمدهاى بى 
اقتصاد دانان تخمين زده اند كه . و بسيارى وعده هاى ديگر كه در انتخابات داده شد... "تضمين مسكن"

مضافا به  . داقتصادى سيريزا را تامين نخواهد كرافزايش ماليات ها به تنهايى حتى يك پنجم مخارج برنامه 
اينكه سيريزا در باره همين مقدار افزايش مالياتى نيز خوش بينانه برخورد كرده است و نخواهد توانست  به 

  .سرعت الزم به افزايش قابل مالحظه اى در درآمدهاى مالياتى دولت دسترسى داشته باشد
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يونان از پرداخت بدهى ها اگر حكومت . ن ابتداى كار تمام مسير بعدى روشن استيبنابراين در هم
خوددارى كند، با فرار شديد سرمايه، اخراج از حوزه يورو و سقوط اقتصادى بيشتر مواجه خواهد شد و اگر 

اقدامات اوليه كابينه جديد هم اكنون . هيچ يك از وعده هاى انتخاباتى را  نخواهد توانست تحقق دهد ،نكند
زا قصد داشت بطور يك جانبه بدهى هاى يونان را كاهش دهد اگر سيري. راه حل دوم را قوى تر كرده است

اما   ،بايد از همان روز اول دست به اقداماتى مى زد كه از احتماالت بسيار روشن و ممكن باال جلوگيرى كند
اثرى از اين كه حتى به فكر ضرورت  در هيچ يك از سخنان رهبران حكومت جديد و يا در اعمال شان

  . ، ديده نمى شودچنين آمادگى باشند

  

  را نپردازد؟  دهاى خو بدهىكشورى مثل يونان مى تواند آيا اما  -.ف.ئ

  

چرا كه عمال ديگر قادر به گرفتن وام از بازار مالى . دتصور رايج البته اين است كه نمى توان -. ث.ت
داشته ايم كه كشورى عينا اوال در تاريخ معاصر دو نمونه . اما مساله به اين سادگى نيز نيست. نخواهيد بود

هر دو هم تحت همين تهديدات و    . 2000و آرژانتين در  1998روسيه در . همين كار را انجام داده باشد
هر دو هم عليرغم اين تهديدات كار خود را . ر گرفته شدهتحريمات قرار گرفتند كه امروزه عليه يونان بكا

سرمايه  حتى با همان منطق(دارند كه از لحاظ اقتصادى  تهديدكنندگان قبول كردند و امروزه حتى همان 
  ! در هر حال هر دو زنده ماندند. كار درستى كردند) دارى

هر چند سيستم مالى جهانى پافشارى بر اصول اعتبارى خود را جدى مى گيرد و تا به تباهى كشاندن خاطى 
اما اگر كشور بدهكار پولى را كه .  نداردنيز جلو خواهد رفت، اما عاقبت جز ندادن وام نيز زور بيشترى 

با تقويت اقتصادى و . بابت بهره به اينان مى پردازد، بصورت مولد در بازسازى اقتصادى خود به كار گيرد
افزايش درآمدهاى مالياتى دولت، همان سيستم مالى جهانى خود براى دادن وام بيشتر دوان دوان دنبال آن 

  . كشور خواهد رفت

يا بايد حمله به اين سيستم بحران . مساله راه حل هاى پيشاروى سيريزا  ناروشن و  گنگ نيستبنابراين 
اگر سيريزا قصد جنگ داشت بايد بالفاصله جلوى امكانات  .زاى مالى جهانى را آغاز كرد يا تسليم آن شد

طلبكاران  ز آن جا كهابراى سابوتاژ اقتصادى را مى گرفتند و ) بانك ها و اليگارش ها(سيستم مالى داخلى 
. اروپايى و آمريكايى مذاكرات جديد را نمى پذيرند بطور يك جانبه از پرداخت وام ها خوددارى مى كردند
.  سپس با يك برنامه گسترده رشد اقتصادى تمام منابع موجود را در راه باز سازى اقتصادى بسيج مى كردند

  . موجود و شكستهر برنامه اى كمتر از اين يعنى تسليم به وضعيت 
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توان ادعا كرد مبارزات كارگري و اعتراضات قطعا نيروي اجتماعي عظيمي خواهان ايجاد دگرگوني عميق در يونان است، همچنين مي  -.ف.ئ
داده  هايحال در صورت شكست و عدم اجراي وعده. و اعتصابات مختلف پشتيبان و فراهم كننده انرژي الزم براي پيروزي سيريزا بوده است

  و وظايف نيروهاى چپ در جلوگيرى از اين احتمال چيست؟ شده چه نتايج وپيامدهاي سياسي قابل تصوراست

  

البته متعهد نگه داشتن رهبرى سيريزا و كابينه جديد به تعهدات انتخاباتى است،  عمومىيفه ظو - . ث.ت
ارزه براى از بين بردن همه اثرات ، مباروپايى و بين المللى يعنى برش از قرارداد هاى تحميلى نظام مالى

با اين سه محور مبارزاتى بايد در رابطه .  اقتصاد رياضتى و برنامه ريزى جدى براى باز سازى اقتصاد يونان
تالش كرد تا گشايش سياسى دوره انتخاباتى منجر به گسترش واقعى ارگان ها و نهاد هاى خود سازماندهى 

  . زشكارى از باال صرفا ياس و رخوت را افزايش خواهد دادبدون چنين گسترشى سا. توده اى شود

هر چند بايد بحث اين مطلب نخست از جانب سوسياليست هاى انقالبى تر چپ، مشخص وظايف از نظر 
اما براساس اخبار و نوشته هاى تا كنونى مى توان ديد به دو مساله كمتر توجه شده است  ،يونان مطرح شود

  .  ن اندكه به اعتقاد من مهمتري

موج وسيع چپ، شكست . اولى مساله ادامه نفوذ سوسيال دموكراسى و استالينيزم در طبقه كارگر يونان است
عظيم سوسيال دموكراسى، نا توانى حزب كمونيست در تبديل خود به آلترناتيو ى در برابر پاسوك و آبرو 

جريانات سوسياليستى انقالبى را  همگى شرايط مناسبى براى رشد ،ريزى سياست هاى انتخاباتى اين حزب
اند و در مركز اين مساله ضرورت پايان دادن به مونوپولى اين دو حزب در طبقه   در يونان  فراهم آورده

   .  كارگر قرار دارد

بزرگترين متحدين مردم يونان را جنبش هاى ضد . دومى مساله جنبه بين المللى مبارزات يونان است
جلب حمايت آنان يكى از مهمترين حربه هاى . سياست هاى نو ليبرالى در ساير كشورها تشكيل مى دهند

يونان بايد مركز بسيج  اكنون كه چشم اميد همه دنيا نيز به يونان دوخته شده،. نبرد عليه ترويكا خواهد بود
 "سلبريتى"چپ يونان بايد قبل از آن كه . و ضد سرمايه دارى در مقياس بين المللى شودنيروهاى مترقى 

هاى بين المللى بتوانند مبارزات جدى، طوالنى و سختى را كه در مقابل ماست به تئاتر تراژى كميك ديگرى 
ترده اجتماعى و سوسياليستى بين المللى اذهان عمومى تبديل كنند، بايد از طريق برگزارى فوروم هاى گس

 . جهانى را در پشتيبانى از مبارزات مردم يونان عليه سياست هاى رياضت اقتصادى بسيج كند
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