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قرار سیریزا را لی چه مشکیونان: 

 حل کند؟ که است
 

 ی واقعهزا و تشکیل حکومت توسط رهبر آن الکسی سیپراس یرحزب سیانتخاباتی پیروزی 

به خاطر پیامدهای  فقط نهروپا است. اهمیت این ا کل بلکه برایبرای یونان  تنها نهمهمی 

ادعا زا و سیپراس یرهمچنین به این دلیل که سی بلکه ،اروپا یاقتصادی برای اتحادیه ی بالقوه

از زمان بحران  انیئو بسیاری از اروپا یانکه یونانرفع مشکالتی برای  حل راهکه دارای  کنند یم

)اولترا راست العاده فوقو  "چپنزدیک به ". احزاب باشند یم، کنند یمتحمل  200۸مالی 

و منادی  عنوان بهزا آن را یرپیروزی سیبا دیدن در اسپانیا و فرانسه، هر دو  راست(

 .دانند یمشان در انتخابات آینده  پیروزیبرای درآمدی  پیش

 ی سلطهدیرهنگام، ضعیف و تحت  یدار هیسرما ی توسعهبه نوع که دالیل تاریخی بنا به 

به لحاظ اقتصادی و سیاسی تابع مدت طوالنی ، این کشور در یونان ارتباط دارد خارجی

بخش  ژهیو به، ی حاکم آن طبقهاز  یا عمدهبوده است. بخش  یدار هیسرمابزرگ  یها قدرت

بزرگ در  یها یگذار هیسرماو بانکداری )با  م(-)زمینی و دریاییونقل حملمتمرکز در 

 ی گوناگون، با سرمایه یها بیترکمختلف و با  یها زماندر بالکان( در  بعداًخاورمیانه و 

 .استشده  دهیتن درهممریکا اآلمان و  ،ویژه بریتانیا بزرگ به یها قدرت

در جنگ جهانی یونان را  ،است. آلمان شده گذاشتهبه اجرا  یزیآم خشونت طور بهاین سلطه 

در انتهای جنگ جهانی دوم برای سربازانش را بریتانیا،  ف کرد. وینستون چرچیلِدوم تصر
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د؛ دنمواجه بو ها ستیکمونتحت رهبری ی که یونان که با شورش یها ستیفاشحمایت از 

برای پیشبرد و سیا را سازمان مشاورین  متحده االتیاشد، آغاز جنگ داخلی که  هنگامی. فرستاد

از طریق  ها کیچربرای شکست که بعدها در ویتنام  استراتژی ضد چریکیرهبری مستقیم 

شاه یونان از ؛ و به همین خاطر فرستادبه یونان به کار گرفته شد، روستاها از ساکنین ی  تخلیه

 گردید. وابسته آمریکابه بریتانیا  گیوابست

بعد از جنگ جهانی دوم به که  ییاروپا تر افتهی توسعهو  تر بزرگ یها قدرتیونان مسیر 

استانداردهای ی  هدگستر نسبتاًفزایش مدت سه دهه دوران رشد اقتصادی شدید و ا

و تبعید، نقش گسترده  یها مهاجرت. ، را طی نکرداز سر گذراندند را )شهروندانش(زندگی

. ایفا کردمهمی در دگرگون کردن یونان از یک کشور روستایی به یک کشور مدرن شهری 

و نقل  و حملدر بخش این کشور  یدار هیسرما بورژوازیِکم اح ی از طبقهای  عمدهبخش 

است)و در اوضاع  متمرکزشدهو بعد بالکان(  ای انهیخاورم گذاران عمدتاً با سرمایه)بانکداری

که با  ها خانوادهبسیاری از در میان  اش یاسیسپایه که  ،ادامه دارد( همچنان کنونی چنان روالی

 ی دههدر و تنها  .است، دهند یمو دارای شغل آزاد را تشکیل  وکار کسب انصاحبافکار سنتی 

 یِکردن اقدامات رفاهو برقرار  حکومتیاشتغال آفرینیِ و   از طریق هزینهدولت بود که  19۸0

 .، ثبات سیاسی بیشتری را به وجود آوردگذارده شده بود شیپ به در دیگر نقاط اروپاکه 

1هسرمایجهانی در بازار  ژهیو بهیونان در بازار اروپا و جهانی و تلفیق 
پس از ورود یونان  که  

سرعت گرفت، موجب رونق اقتصادی شد. اما  2001در سال اروپا(  ی )اتحادیهیورو ی حوزهبه 

، را گذاردیونان در یونان پایه و اساس بحران شدید آتی خاص خاص آن  یها شکلو روند این 

 درواقع. رونق اقتصاد یونان شد یم نیتأمها  وامتا حد زیادی توسط دولت  یها نهیهز زیرا

کالن پیشی گرفت. کسری تجاری بر صادرات تضعیف کرد. واردات  آن را( یاقتصاد)ساختار

 یگذار هیسرمابا  ای رشد اقتصادیچنان . بودشکاف برای پوشاندن نیازمند وام  ازحد شیبنیز 

 .شد ور شعلهبه اوج خویش رسید و  ،بانک خصوصی یها وامقالب در  ازجملهخارجی 

                                                           
1
 International Capital market 
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کند و از کاال وارد تا بتواند از آلمان  دادند یمو فرانسه به دولت یونان وام  یآلمان یها بانک

گذاشته برابر با  ده سالظرف که  ،دیگر بخرد یها سالحمریکا هواپیماهای جنگی و افرانسه و 

سودآوری هزینه ، یونان یواقعبه یک معنای است. را تشکیل داده درصد واردات یونان  ۴0

این البته که بر این، عالوه . نمود یمپرداخت را مریکایی اآلمانی، فرانسوی و  یها هیسرما

مستقر در کشورهای دیگر  ی بودند که برای سرمایه یگذار هیسرماشکلی از  ا)به یونان(ه وام

 نمودند. می نیتأم سود

 ی هیسرما ،حال نیدرعشد. اما معتاد خارجی به اعتبارات یونان  شود یممرسوم است که گفته 

یورو  ی حوزه. دولت یونان قبل از اینکه به گردیدبه یونان وام دادن معتاد به نیز مالی خارجی 

 های چنان بدهیآمار و ارقام مرتبط با هایی دفتراما  ،بودبدهی بپیوندد دارای سطح باالیی از 

2کسن سَگولدمَ یِمریکایامالی  تِشرکتوسط  یونان
( تا وضعیت را شد یکار دستشد)  پخته 

بزرگ، یعنی  یها قدرت ی همهمیان توافق عمومی بلکه  "فساد"خاطر به نه . این کار پنهان کند

یشتر بوام گسترش با  توانستند یمبود تا سودهایی که  شانیها دولتو انحصاری طبقات سرمایه 

حرص و آز نبود.  ابط بتفقط مر سؤالاین  حال نیدرعاز کف ندهند. را  به یونان به چنگ آورند

 شان و به اقتصاد ندآورد میبه چنگ سودهایی  شانیرقبا که یزمانقادر نبودند  ها آناز  کی چیه

درصد از  ۴0بزرگ فرانسوی  یها بانکاز . برخی کنند نظر صرفاز آن  ،کردند یمتزریق 

پرداخت یعنی هرمی ) (م-طرح)ی دسیسهکردند. این  یگذار هیسرماخود را در یونان  ی سرمایه

یکسان  طور بهو خارجی سرمایه مالی یونانی دو قرض کردن( برای افزایش از طریق بدهی 

چنان در ) "کردن ریدرگرا همه ". ریسک باال به معنای ایجاد نمودای را  آورده ثروت باد

طرح  اینبه بود؛ به این معنا که پتانسیل سودآوری باالتر برای کسانی ( م- دسیسه هرمی

 .برداشترا در کشانده شدند 

 ضایت دولت یونان را برای ورود به یک طرح مشتقر 3زمن برادریل یِمریکایابانک 

و تا آنجا  را جلب نمود ی دولت یونان بازسازی از بخشی از ساختار اوراق قرضه از شده گرفته

                                                           
2
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های  زیرساخت ، حتی با به وثیقه گذاشتنهای مالی زنی گمانهبرای جلب که پیش رفت 

با  موافقت. نمود تر جذاب آن را ،بیشتر یها وامو غیره( برای گرفتن  بندرها، ها فرودگاه)کشور

اما  ،برای دولت یونان و طلبکارانش بود مدت کوتاهحل  راه کیبدهی  م(-)گزینهابزار این

بازپرداخت  یتصور قابلدرازمدت یونان هرگز تحت هیچ شرایط  یها یبدهکه  داد یماطمینان 

 شود یمرانده تولید)کسب( سود قوۀ محرکۀ رقابت که بر مبنای  (یدار هیسرما) ینظاماز نشود. 

درازمدت عواقب انتظار داشت که  توان ینمهرگز  ،کند یمرا نابود محل زندگی ما  کره زمینِو 

 .را در محاسبات خود بگنجانددیگر 

 یانداز راهروندی  ،برگرفتدر  را جهانی اقتصاد 200۸ سالدر  فروپاشی مالی که یک هنگامی

 ("bailouts") "بخشی نجات" اصطالح به ی برایبیشتر و بیشتر پول یونانبه  آن در که شد

 داخلی یها بانک هبهایش  بدهیدر بازپرداخت بتواند  دولتکه طبق آن  شدداده  وام صورت به

 2010 سال در( که "ترویکا")"ییتا سه گروه" مقابل، در. ادامه دهد طلبکاران دیگر و خارجی و

حت ت حاضر حال درکه ) اروپا مرکزی بانک و پول یالملل نیب صندوق اروپا، کمیسیون توسط

شد دولت  تشکیل( بود کسسَ گلدمندر  قبالً همین شخص که است ۴یغدرا ماریوریاست 

مارپیچی  سقوط بهرا  یونان اقتصاد ،کاهش این. کرد ها هزینه شدیدان را مجبور به کاهش یون

 پرداخت، را شهای بدهی ازچند بخشی  هر .یافت کاهش چهارم کی حدود آن اقتصاد و فرستاده

 .فتفراتر ر دولت درآمدهایاز مرز کسب  هایش  اما تداوم پرداخت بدهی

 ها میلیون. نشد پرداخت یسادگ به یا یافت و کاهش بازنشستگی حقوق و حقوقپرداخت 

 از بسیاریحتی . شدند بسته حیاتی تسهیالت عمومی دیگر و ها بیمارستان. نابود شد شغل

 مواداز طریق  و دندیلرز یم زمستان در ها آن. نبودند برقفیش  پرداخت به قادر دیگر یونانیان

 مالی یها شرکت که یدرحالزنده ماندند  خود عقلاتکا به قوه ت با یا خیریه موسسات غذایی

 ارتدکس کلیسای پهناورِ یها نیزم و یونانی ونقل حمل یها شرکت و شدند یم پروار خارجی

 .بردند لذت می مالیاتی یها تیمعاف از یونانی
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است  شده لیتحم ها یونانیکه بر  ییها مشقترنج و  تواند ینمنامیدن « ریاضت کشی»آن را 

زمان  که ازاروپاست مدرن تاریخ در در استانداردهای زندگی بدترین سقوط این بیان کند. را 

 سنتی حاکم ی طبقهاصلی  احزابتجربه شده است. ( تاکنون م-)بعد از جنگ جهانی دومصلح

 ،دارند شهیرسی دموکرا سوسیالی در دیگرو  فاشیسم و سلطنت در تاریخی لحاظ به یکیکه 

ادعا  توانستند ینممنتخب  یها دولت. اند شدهفور و من اند دادهجذابیت و اعتبار خود را از دست 

از دست   وضوح بهاساسی  یها یریگ میتصماتخاذ زیرا  کنند یمکنند که اراده مردم را نمایندگی 

وقت یونان اعالم کرد که  ریوز نخستوقتی جورج پاپاندرو،  2011در سال  خارج بود. ها آن

آنجال مرکل توسط  علناًاو کشور برگزار کند، ی اه بدهیرفراندومی در مورد  خواهد یم

کار فرانسه تحقیر شد و به او گفته شد از این  جمهور سیرئنیکالی سرکوزی آلمان و  صدراعظم

معاون به رهبری  حزب دست راستیتوسط  پاپاندرو دموکرات الیسوسدولت . کند نظر صرف

زا در یرظهور سی ی نهیزم شیپبود این . تعویض شد سابق بانک مرکزی اروپا جمهور سیرئ

 .یونان

 حوادثبینی کنیم که  پیشالزم نیست  حتیآنگاه  ،به این طریق درک شود وضعیت اگر

با  عمدتاًکه )سیپراس های پیشاپیش روشن است طرحاز  چراکه ،خواهند پیوست به وقوعچگونه 

 تواند ینم( کند یمهای دولتی مذاکره  برای کاهش بدهی و امکان افزایش هزینها پارو ی اتحادیه

 یورو ی حوزه  یونان آیا اینکه از نظر صرف. بیاورد ارمغان به وضعیتبنیادینی برای این  حل راه

یونان  ساختارکلیت  خواهان خروج از آن نیست(، دیگو یم)که سیپراس را ترک کند یا نه

 جهانی اقتصاد و جهان یها قدرت نیتر بزرگ در مستقر ی سرمایه با شروابط به وابسته

از طرف  ناتو و اروپا ی اتحادیهبا  پیوند ی ادامه تکرار طرحِ این، بر عالوه. است امپریالیستی

 عنوان به بازی این ی صحنه در محکم و پایدار یبه صورت یونان است کهمعنی این  بهسیپراس 

 .باقی بماند مدیترانه دریایدر تابعی فعال 
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 حزب"  بارا  حکومتی ائتالفیک  شحزب چرا که دهد یم توضیح ارتجاعی ناسیونالیسم این

"مستقل یونانیان
و ضد مهاجرین است و  یونانیشوونیست و  ارتدکسکه یک جریان  5

 شده دادهبه آن  دفاعوزارت  کلیدیپست تشکیل داده و  ترساند یم ها آناز را شهروندان یونان 

چرا سیریزا  که دهد یم حیتوضرا  متناقض ظاهراً واقعیت اینی همچنین ناسیونالیسمچنان . است

 شیموردستاامپریالیستی  یاسپانیا و فرانسه در "گرا چپ"و  گرا راست احزاب دو هر توسط

 این دری انحصار یدار هیسرما حاکم طبقات سرنگونیشان  برنامه که یاحزاباست؛  قرارگرفته

زندگی  استانداردهای و اجتماعی رفاه های طرح بازگرداندن ،بلکه ستین کشورها

کوفتن و له کردن بسیاری از مناطق دیگر  با درهم امپریالیسم کهروزهای)دورانی( گذشته را 

 .هستدر حال شکوفایی بود،  دیرس یم نظر بهکه  اروپا درجهان 

 ،تضادی است در مقیاس جهانی ی فشردهبیان در بسیاری از موارد در یونان اوضاع 

 ی نشریهدر ، "امپریالیسمجنون مالی و سقوط  ی فاجعه" ی که ریموند لوتا در رساله گونه همان

و انباشت سرمایه به میان نظام مالی حادی ناموزونیِ ": دهد ح میوضیت 200۸آوریل20انقالب، 

که عبارت است از انباشت سرمایه همچنین از سودهای آتی و  شو انتظارات ؛وجود آمده است

  "استثمار کارمزدی، به وجود آمده است.کسب سود از طریق بر مبنای واقعی تولیدِ ساختارها و 

 ی قوهخود را از نظام جهانی تولید سود که رقابت قادر است در یونان چگونه  یدار هیسرما

؟ اما تغییر رادیکال در نداردهم سیریزا چنین قصدی ، هرچند که جدا کند، آن است ی محرکه

کشور به در هر که باشد آن  سوایبه طریق دیگری  تواند یمچگونه دیگر( جای یونان)یا هر 

کلیت  لغو اش یینهاکه هدف ی جهانبخشی از انقالب  عنوان به تیدرنهااما  بپیونددوقوع 

 ست؟هطبقاتی  ی جامعه ی ستمگرانهروابط  هاستثمار و کلی

 جنبش کیاست که از  دولت ازنوینی  نوعز به چنان انینظام،  نیا از ونانیبرای آزادی 

 متولدشدهرا داغان نماید،  یدار هیسرما حاکم ی طبقه یدولت دستگاه اش یماد قدرتکه  یانقالب

 و یاجتماع ،یاقتصادو نظام  ،نماید یده باز سازمان کامالًاقتصاد را   گام به گام سپس وباشد 

                                                           
5
 ANEL 
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 کهحاکم بر زندگی خویش باشند؛  ای ندهیفزا طور بهبتوانند  مردم آن در واقعاً کهرا  یاسیس

 توسط اروپای  حاکم طبقات .نیست احقاقسیریزا قابل وجود  بدون ای با ونانی درچنین فرایندی 

 وحشتم( به -ای توده جنبش)از طرف شده لیتحمی که به یونان اقدامات ردو  یا تودهشورش 

 یاسیس تیوضع تواند یم انقالبیک  ژهیو به و ونانی در یانقالب جنبشوجود یک  .اند افتاده

تر و  پذیر را امکان ونانیدر وی پیشر خود ی نوبه بهاین  که دگرگون نمایدرا  جهان یحت و منطقه

 .خواهد نمود تر بادوام

را  ونانی ،است انهیوحشهمگانی  فقر یبرا شایندخو ینامکه  "کشی اضتیر" که یهنگام

 تفکر خواهد شد. "یدموکراس" انیپامنجر به  کهنمودند  ینیب شیپ مفسران از یبرخ ،درنوردید

 دستگاه کل و) انتخابات بر یمبتن یاسیس نظام کیدر  کهاین بود  ای ینیب شیپپشت چنان 

 دیگر به آن ایمان نداشته باشند، مردم از نفر ها ونیلیماگر ( شامل آن است که یسنت یدولت

سیریزا  یانتخابات یروزیپ گر،ید یزهایچ انیم در. ادامه دهد اش یزندگبه  تواند ینم

 کهگاهی یجا بهرا  ونانی که یاقتصاد و یاسیس نظام به کاذب دیام ی دوباره تولد ی دهنده نشان

 و ییاروپا یکشورها ریسا در م(-ها )رفرمیستطلبان اصالح. قرار دارد، رسانده است امروز

سهمی در دولت  حداقل ای و قدرت درشدن  میسه یبرا شاندیام دادن قرار با گرید یجاها

، را شود حل یطلب اصالحطرق  از استفاده با تواند یم کالیراد مشکالتگویا  که توهم نیا ،داشتن

خود را سوسیالیست  که یلیش در آلنده سالوادوری حکومت منتخب  تجربه .اند نمودهتقویت 

 نشان ،شد سرنگون 1973 سال درتوسط امریکا  افتهی سازمان ینظام یکودتا کی باو  خواند یم

 ،است ستیالیامپراقتصادی  فشار تحتکه  م(-ی) آلندهدولتبه  دیام بردن باال چگونه که داد

در و ندارد چنان فشارهایی برای مقاومت در مقابل  یا برنامهکه  م(-گرا )مردمیستیپوپولدولت 

اختالفات بین شیوع  ی جهیدرنتهایش عمل نماید  ی قرار ندارد که بتواند به وعدهتیموقعهیچ 

راه را برای  تواند یم اند رفتهیپذ آن راو  اند شدهم( متحد -مردمی که حول آن)دولت آلنده

 .سرکوب هموار نماید نیتر سبعانه
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 یزندگ یفروپاش و آن ینهادها شدن اعتبار یب کهن، نظم لمس قابل شکست ونانامروزه ی

 عیسروی شریپ یبرارا  طیشرا و کند یمتجربه  کرده استمحدود را  مردم افق کهای  روزمره

سیریزا . چنان کاری استفاده شود انجام یبرا واقعاً تیوضع نیااز  اگر، البته دهد یم ارائه یانقالب

 کی بهتبدیل در حال حاضر  ،دهد یم یانقالبگسست  کی نه وم( -که فراخوان اصالح)تعدیل

 .شده است ونانی در مردم خشمهدایت خدمت در  یبرا یاصل کانال

به یونان  یدار هیسرمابرای ثبات را  تواند یمنیست که سیریزا ما این  موردنظری  نکته

که در حال ممکن است فکر کنند خارجی  ی هیسرماایندگان برخی از نم هرچند ارمغان بیاورد؛

ثبات یک یابی به  دست. کند یمرا خدمت  ینبهتربه منافعشان حاضر انجام معامله با سیریزا 

چه در یونان و چه در سراسر جهان م( -)و بازگشت به وضعیت پیشینسیاسی و اجتماعی

، پروراندن امید نظر از آنکه چه اتفاقی بیفتد صرف. اما ستافرجام این وضعیت  نیتر نامحتمل

 .حل راهنسبت به امکان ترمیم و تعمیر نظام موجود بخشی از مشکل است و نه 

 ،ستا یالملل نیبکه شامل سیریزا و حامیانش در سطح سیاسی  قلمکار شلهآش میان در 

دیگر  بارِ کیو ، دانند یم یدار هیسرماهستند که خود را ضد افرادی گرایان و  بسیاری از چپ

کرده و به کنار ق وواقعی یا ادعایی خود را نسبت به راه پارلمانی و انتخاباتی مع یاعتقاد یب

واقعی دست یابند، خودشان موانع  حل راهکمک کنند که به  ها یونانیاینکه به  یجا به. اند نهاده

فرجام محتمل  ادیز احتمال به آنچهواجهه با مردم را در م یها تودهو  کنند یمبیشتری را ایجاد 

 فشار تحت شیازپ شیبامپریالیستی  یدار هیسرماونان توسط نظام که عبارت است از اینکه: ی

 .استخطرناک سیاسی و سریع خواهد شد ( یها چیتند پ)های چرخشو وارد قرار خواهد گرفت 

 

 پایان مطلب

والکیس، استاد دانشگاه ااستاتیس کاز میان منابع دیگر همچنین بر مبنای نوشته  این مقاله

مرکزی سیریزا است. برای اطالع بیشتر  ی لندن و عضو کمیتهگز ینکسیاسی در کالج  ی فلسفه
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زیر  یها نکیلاست به  شده واقعما  موردنقدکه در اینجا اتی تفکر و آشنایی با برخی از 

 :رجوع کنید

http://newleftreview.org/11/72 

 و همچنین

https://www.jacobinmag.com/2015/01/syriza-greece-victory-

kouvelkis-left/ 

 

  سرویس خبری جهانی برای فتح: تیسا وبآدرس 

www.aworldtowinns.co.uk 

  برای اشتراک یا خواندن مقاالت قبل به لینک زیر مراجعه کنید:

http://uk.groups.yahoo.com/group/AWorldToWinNewsService/ 

و مقاالت خود را به آدرس زیر  ها شنهادیپ، نقدها، ها نتکاماطالعات، توانند  خوانندگان می

 ارسال کنید: سرویس خبری جهانی برای فتحبرای 

aworldtowinns@yahoo.co.uk 
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