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  «اتحاد مردم»انتخابات يونان و 

  پاناگيوتيس سوتيريس نويسنده:

  

 

هاي پيش از انتخابات  روي جامعه يونان از بحث شود ولي ظاهراً همه مسائل عمدة پيش انتخابات يونان برگزار مي

اي به  هيچ اشاره غايب بود. هم سيريزا و هم حزب دموکراسي نوين در رقابت بودند آراي مردم را از آِن خود کنند بي

هم دموکراسي نوين، به همراه ديگر احزاب موافق يعني خود اين واقعيت که هم سيريزا و  – مشکل واقعي

 نامه رياضتي ديگري رأي دادند. هاي رياضتي، به تفاهم سياست

کنند.  اي در جريان است ميان دو حزبي که برنامه سياسي واحدي را دنبال مي اي سياسي بلکه مسابقه انگار نه مناقشه

هاي اتحاديه اروپا نه صرفاً يکسري  گرفته درباره وام هاي صورت اين برنامه به يک اعتبار واقعي است. زيرا توافق

هاي کالن اقتصادي از طريق  ستي بر تمامي تصميمشروط بلکه حاوي سازوکاري از نظارت و سرپر و شرط

 فرايندهاي ارزيابي مداوم است.

هاي رياضتي بيشتر، اقدامات نوليبرال بيشتر و  تعديل و توانند جرح اين بدان معناست که طلبکاران يونان همواره مي

بر مبناي حق گرفته شکل و نظام خاصي از حکومت است  هاي صورت بيشتري طلب کنند. توافق« اصالحات»

هاي مذکور باشد فضاي محدودي براي عمل خواهد  نامه حاکميت محدود. در نتيجه، هر حکومتي که موافق تفاهم

 شود. داشت و مجبور است اقداماتي را اجرا کند که به او ديکته مي

سيريزا در  الکسيس سيپراس و رهبري سيريزا به تمامي اين شرايط را پذيرفتند. پيام سياسي اصلي اين است که

هاي رياضتي باشد. پيام صريح اين است که حزب بايد آنقدر قوي باشد که  حکومت بايد نيروي پيشبرنده سياست

 حکومتي با مشارکت حزب پاسوک و جريان آشکارا نوليبرال.– تشکيل دهد« جلو روبه»حکومتي 

با حزب دموکراسي نوين صورت گيرد. اين « ائتالف بزرگي»آورد تا  البته در واقعيت اتحاديه اروپا فشار زيادي مي

هاي اروپاي  اتحاديه براي تشکيل يک ائتالف حامي اقدامات رياضتي يکي از مشخصه« پيشنهادات خاص»قبيل 

چپي بريده  هاي دست کنوني است: اروپايي که از دموکراسي عبور کرده. کارزار انتخاباتي سيريزا که کامالً از سنت

جمهوري  هاي سياسي مشخص بلکه بر اين پايه گذاشته که سيپراس برازنده رياست بر طرح است بناي کار خود را نه

  مجدد است.

هاي رياضتي مشغول  نامه فضاي سياسي پيش از انتخابات که در آن هم سيريزا و هم مابقي احزاب حامي تفاهم

آشکاري است با شقاق و پويايي آشکار اند که هيچ بديل ديگري در کار نيست، در تقابل  آور اين پيام بازتوليد تهوع

هاي  پرسي پنجم جوالي، در انتخاباتي که يکي از شديدترين تجلي هاي مردم در همه درون جامعه. رأي منفي توده
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هاي گسترده مردم در مخالفت با رياضت، مطالبه حق  بندي طبقاتي در جامعه بود، بيانگر اراده سياسي توده قطب

دوانده در منطقه يورو بود. تفاوت ميان صحنه سياسي و شقاق و  عليه نوليبراليسم ريشهحاکميت مردمي و مبارزه 

 پويايي درون جامعه نشانه بروز مرحله جديدي از بحران سياسي يونان است.

 

پرسي  جامعه يونان ضربه روحي عميقي خورده است. تعويض غيرمنتظره عزم جزمي و اميد جمعي رأي منفي همه

ست و تحقير هيچ محل ارجاع مثبتي براي جامعه باقي نگذاشته. اين نخستين انتخابات پس از با احساس دردناک شک

بخشي از بازي »بار بسياري چپ را  توان اميد بست. تازه، براي نخستين يک از طرفين آن نمي است که به هيچ 2012

 شوند. ي بدل ميراحتي به يأس و نوميد ها به چنين اميد دانند. اين و بخشي از مشکل مي« سياسي

کوشد چارچوب مناقشه را تغيير  شود. اين حزب مي وارد گود مناقشات سياسي مي« اتحاد مردم»اينجاست که حزب 

کوشد پويايي رأي  هاي رياضتي هست و مسير ديگري ممکن است. مي نامه دهد و مصرانه بگويد بديلي براي تفاهم

اي راديکال دارد که موضع بنيادين آن شامل موارد  ين حزب برنامهپرسي را مبدل کند به يک بديل سياسي. ا منفي همه

هاي استراتژيک، و تغيير  ها و شرکت کردن بانک ها، خروج از منطقه يورو، ملي زير است: توقف پرداخت بدهي

که در  -هاي چپ سيريزاست  ها. مبناي اين حزب همکاري گرايش نامه کامل اصالحات نوليبرال موجود در تفاهم

گرايان  هاي مهمي از چپ با بخش – هاي رياضتي از حزب خارج شدند سوي سياست تراض به چرخش آن بهاع

 هاي اجتماعي است. داري. ريشه اين حزب در جنبش سرمايه ضد
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هنوز آن جبهه متحدي نيست که نياز فوري « اتحاد مردم»رود،  طور که از يک ائتالف انتخاباتي نوپا انتظار مي همان

هم معضالت مربوط به يک فرهنگ اداري و نهادي خاص و هم  -هاي سيريزا  ست. برخي معضلهو فوتي ما

ها هنوز  شود. خيلي بازتوليد مي« اتحاد مردم»درون  -طلبانه از برنامه سياسي  معضالت مربوط به برداشتي اصالح

ها  يزا انتقاد دارند. از اينشان در حکومت سير خاطر حضور و مشارکت به« اتحاد مردم»هاي کادر رهبري  به چهره

هاي سيريزا و  گذشته، ما هنوز با ارائه يک ترکيب سياسي جديد خيلي فاصله داريم، ترکيبي نه فقط ميان سنت

هاي جمعي همبستگي و سازماندهي  داري بلکه در ضمن ميان برنامه سياسي الزم و تجربه گرايان ضدسرمايه چپ

 خود.

راستي  به« اتحاد مردم»محور دست باال را دارند،  کنوني که مواضع رياضتانداز سياسي  الوصف، در چشم مع

اي باشد براي جبهه  پرسي را به نمايش بگذارد، و نقطه شروع بالقوه تواند تفاوتي ايجاد کند، پويايي رأي منفي همه مي

 تر است. چپ راديکال که حضور آن از نان شب هم واجب

نامه سوم و سيل انبوه اقدامات و اصالحات  پرواي تفاهم وع شد داغ اجراي بيدوراني که پس از انتخاب سيريزا شر

نوليبرال را بر پيشاني خواهد داشت. اکنون امکان موج جديدي از مبارزات و اعتراضات هست، از جمله ابراز 

تماعي، شدن اوضاع اج وجود نيروهاي جديدي، همچون کشاورزان، که در دوره قبل فعال نبودند. بعالوه، وخيم

اتحاد »کند.  هاي همبستگي را بيشتر مي هاي اجتماعي و حقوق بازنشستگي، نياز ما به شبکه جهت کاهش هزينه به

هاي مذکور نه فقط خروجي انتخاباتي اعتراض بلکه نيروي  فرصت آن را دارد که اثبات کند همبستگي« مردم

 پيشبرنده مقاومت جمعي است.

سياسي يونان نيست. جامعه يونان همچنان عميقا دوقطبي و متشتت است. ضربه شدن سيريزا پايان بحران  تسليم

« اتحاد مردم»کردن يأس به اميد و عزم جزم ممکن. اين چالش پيشاروي  حاضر است ولي بدل و روحي شکست حي

 گرايان هاي چپ است. ولي براي مواجهه با اين چالش نبايد فقط به ائتالف جناح چپ سيريزا با برخي بخش

بن نو و اصيل بدل شود. بايد تجربه سيريزا و تجربه  و داري اکتفا کند. اتحاد مردم بايد به چيزي از بيخ ضدسرمايه

 داري يونان[ را با هم ترکيب کنيم و همزمان از آن فراتر رويم. آنتارسيا ]جبهه چپ ضدسرمايه

منطقه يورو و پايان رياضت فراتر  اي سياسي بسط دهيم که از صرف فراخوان به خروج از ضروري است برنامه

ريزي دموکراتيک و خودگرداني کارگري. اين  رود و تصوير جديدي پيش نهد بر مبناي مالکيت عمومي، برنامه

برنامه بايد با گشودگي و اصرار نه تنها به ديگر نيروهاي چپ همچون آنتارسيا بلکه در ضمن به مبارزان و فعاالن 

ي توسل جويد. بايد اَشکال جديد سازماندهي جمعي را در سطح جامعه بيازمايد، هاي همبستگ ها و شبکه جنبش

راستي  غايت متزلزل نيروي کار در بخش خصوصي. بايد بکوشد به خصوص با درنظرگرفتن وضعيت به به
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 دموکراتيک باشد و خود را بدل کند به آزمايشگاه سياسي هر بديل راديکال.

هنوز پتانسيل زيادي دارد، « اتحاد مردم»طور است.  و در همه ابعاد زندگي همين هاست هاي اول دشوارترين گام گام

هاي جديد و خالق  خاطر داشته باشيم در يک وضعيت جديد نه فقط به تعهد و انرژي بلکه به شيوه مشروط به اينکه به

 فکرکردن به سازماندهي نياز داريم.

*
 «اتحاد مردم»عضو حزب 
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