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  میطلبد پول قرضهرییس جمهور کمونیست از صندوق جهانی : قبرس
  منږخو. و: نوشتھ پاولوس آگیوس از نیکوسیا، برگرفتھ از تارنمای مارکسیست، برگردان از متن انگلیسی

 ٢٠١٣جنوری  ١١ | )قبرس( نیکوسیا | مارکسیست دات کام

 
  

، حزب مترقی کارگری(این یک کشوریست کھ حزب کمونیست . مدیترانھقبرس یکی از نادرات کوچکیست در بحیره 

ریشھ ھای قوی داشتھ و کرسی ریاست جمھوری را در اختیار دارد و   ،در میان جنبش کارگری و جامعھ در کل) اکل

 .در پارلمان حزب اول میباشد

 

 مانند سایر احزاب کمونیست آن زمان ١٩٩٠اکل در سال 

بخش اعظم اعضا و رھبران دچار انشعاب شد، اما 

فاصلھ تمایالت یورو کمونیستی از  ،اتحادیھ ھای کارگری

از برکت موضع مردمی خویش،  حزب امروز تند وگرف

، یک نیروی غیر در کابینھ یک وزیرتنھا داشتن با 

  .دوشحسوب میپارلمانی م

  

. کشور اروپایی در آن زمان بھ اتحادیھ اروپا پیوست ١٢بھ مثابھ یک کشور ثروتمند از گروه  ٢٠٠٠قبرس در سال 

بیشتر از ھر  د،اشغال گردینظامیان ترکیھ  توسط بخشی از ساحھ خاک آن جزیره  ١٩٧٤، سوای آنکھ پس از سال قبرس

پول یورو و رییس جمھور  ترویجبا وجود . بھشت مالیاتی شھرت داشتچیز دیگر بھ صفت یک کشور توریستی و 

  .ش، قبرس کماکان یک جنت مالیاتی باقی ماندا کمونیست

  

ساحھ اشغال شده توسط (با برنامھ مذاکرات صلح با جمھوری ترکی شمال قبرس  ٢٠٠٨یاس در سال دمیتریس کریستوف

رھبران اکل . اجتماعی، برنده انتخابات گردید رشدو ) تنھا از جانب آن کشور بھ رسمیت شناختھ شده کھاردوی ترکیھ 

را ) حزب طبقھ حاکم قبرس(وعده یک دولت رفاه در چھره مطالبات فدراسیون کارفرمایان و حزب شان بنام دیزی 

  .دادند

  

در ماه اپریل آنھا بر موتر ھای با انجن   .برای ھمھ بودممکن سیاست اقتصادی اکل یکی از امید بخش ترین تعھدات 

 با مساحت  و مالیھ دیگر بر آپارتمان ھای) بزرگتر از سھ لیتر، یعنی مالیھ برای ثروتمندانبا ماشین موتر ھای ( قوی

دابیر نیک برای اکثریت مردم و بھ با ت درآمد دولت فزایشھدف از آن ا«متر مربع را وضع کردند کھ  ٣٠٠بیشتر از 

برای عفو عمومی فراری ھای مالیاتی  دیزی یکجا با حزبآنھا  ،اما پس از دو ماه .دبو »خصوص برای نادار ترین ھا
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ھای  حرفھدر قبرس . در صد عواید خویش را حساب داده بودند، رای دادند ۶کھ تنھا ) دومین عفو در ده سال اخیر(

  .پردازندمی مالیات دست راستی، بھ مشکلھای افراد اصلی رای دھنده  یعنی لیبرال

  

پرداختند و اکنون آنھا بھ دشواری ھای سختی ) خیلی ارزان(بانکھای قبرس بھ خریداری اوراق قرضھ یونان  ،ماه ھا قبل

دولت قبرس سعی نا موفقی کرد تا قرضھ یی از دولت روسیھ بدست آورد، سپس بھ میکانیزم ثبات اروپا  .روبرو شده اند

بانکھا میلیونھای را کھ دولت مراجعھ نمود، اما ) لص داخلییک چارم تولید ناخا(میلیارد یورو  ٤برای قرضھ .) ا. ث. م(

 ٢٠بھ مقدار ) بشکل ترویکا(آنھا باید از صندوق جھانی پول  اکنون .از دست دادند ،برای نجات آنھا پرداخت کرده بود

  .ندماینمیلیارد یورو قرضھ درخواست 

  

چند روز قبل در تلویزیون ظاھر شد و توضیح نمود کھ ریاضت اقتصادی مانند کاھش پول  بدین شکل کرستوفیاس

توقف جدول تطبیقی دستمزد ھا، کاھش در عرصھ خدمات اجتماعی و خصوصی سازی دستمزد ھا، کاھش بازنشستگی، 

تعجب خواھند کرد کھ پس  و اعضای اکل تعداد زیادی از کارگران و اتحادیھ ھای کارگری .اقدامات بدی نیستند ،ھا

دست در صد رای در انتخابات آینده بھ حزب  ٣۵اقدامات بد چی خواھند بود؟ بر مبنای نظر سنجی ھا، در حالی کھ 

این خود بایستی برای رھبران حزب  .رای خواھند دادبرای حزب اکل در صد  ٢٠ کمتر ازدیزی خواھند رفت، راستی 

ا کھ جناح راست سوسیال دموکراسی و احزاب سرمایھ داری در سرتاسر اروپا اکل نشانھ یی باشد کھ سیاست ھای ر

  .اتالق میکندکمونیست  بر خود نامتواند سیاستھای حزبی باشد کھ تطبیق میکنند، نمی

  

  حاال اکل چی خواھد کرد ؟
  

دموکراسی  سوسیال رفورمیزماست، در عمل ھمان  پرھیزگارسیاست ھای اکل، کھ در حرف یک حزب کمونیست 

در حالت بحران عمیق سرمایھ در دوران جھش اقتصادی خیلی قابل قبول بود،  نحوه عملکرددر حالی کھ این . است

در حقیقت ھر دولتی کھ ادعای کمونیستی یا سوسیالیستی بودن  .وضع اولی کار ساده یی نخواھد بودمبرگشت بھ داری 

 چندین ملیتیستشوی پول و مالیات ناچیز برای کمپنی ھای خارجی داشتھ و باالی بمب ساعتی جعل مالیاتی، فساد، ش

این حقیقت تلخ در بیانیھ  با ھفتھ گذشتھ حزب دولتی اکل .ستفروپاشیدیر یا زود در برابر حقایق محکوم بھ سوار باشد، 

  .روبرو شدکریستوفیاس 

  

ترانسپورت در سرتاسر جزیره بخاطر جدید، برای چندین روز یک اعتصاب ھمگانی بخش  تدابیر در ھنگام اعالن

) OELMEK( بنام دستمزدھای پرداخت ناشده ماه قبلی از جانب اتحادیھ ھوادار کمونیستی ترانسپورت پی ای او

تا  ،با دولت بخاطر سیاست ھایش در گیر شدند ،کارگران زراعتی/ و دھقانانن معلمیدر عین زمان  .سازماندھی شده بود

میان دولت و اتحادیھ ھا در حال برخورد بھ سوی  اوضاع. را تسخیر نمودندکشور وزارت زراعت  حتا حدی کھ

  .انکشاف است
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یونان بھ قمار  مان اولین بحران نام نھاد قرضھروشن است کھ بانکھای کھ در ز .)اعضای حزب اکل، م( برای آنھا

درست مانند  .ن انداین جریمھ را بپردازند، ھمانا کارگرا آنھای کھ بایستیند، اما ختند، مسوول وضع بھ وجود آمده اپردا

نمونھ . یک کمونیست داریم اینجا در کرسی ریاست جمھوری ما در این است کھ تفاوت... ال، یونان، آیرلند اسپانیا، پرتگ

 مجرایاداره سرمایھ داری در «قبرس باید ھشداری باشد برای چپ اروپا در زمینھ رویاھای وحشیانھ شان در خصوص 

  .مالیات ذریعھ» کنترول بازار ھای مالی«و یا » انسانی

  

د مالی را ملی ساز بخش کلتا  یشدکار قادر م با این .دولت باید آن بانکھای کھ ورشکست شده بودند را ملی اعالن میکرد

برای مدت چار اکل نباید . اندمیده اند را دوباره بھ خانھ برگردراحت آر اتیآن میلیارد ھای کھ در بھشت ھای دیگر مالیو 

برای خویش از پشتیبانی گسترده مردمی  الزم بود تاسال، در بدترین دوران بحران اقتصادی، ساکن باقی میماند، 

مناطق غنی از گاز طبیعی کشف  .بھره می جستانکشاف اقتصاد از طریق تصرف زمین و رشد صنایع و منابع کشور 

شده در آبھای ساحلی باید دولت را مکلف بھ دریافت شرکای اقتصادی غیر از کشور ھای مانند اسرائیل و شرکت ھای 

  .نددامن زدجنگ با لیبیا را  منابع انرژی کھ بر سرمینمود  ESSOو  ENIچند ملیتی مانند کمپنی ھای 

  

 ورای دفاع از منافع کارگران از سیاست  اتخاذ فرا جھیدنشراه  ست کھ تنھایقبرس یک کشور اشغال شده و وابستھ ا

  .ھا با این یا آن قدرت امپریالیستی برگشت بسوی طبقھ کارگر اروپایی است، نھ عقد قرارداد

  

نیز عضو آن است،  برحالکھ رییس جمھور  یمنشی عمومی حزب اکل، حزب کمونیست ھفتھ گذشتھ اندروس کیپریانو

کیپریانو در برابر احتمال آنکھ اتحادیھ اروپا واکنش  .»برای ما بھتر بود اگر زون یورو را رھا میکردیم«: اعالم نمود

تقاضا نماید،  تمزد ھاست،دس در بازنشستگی و در خدمات اجتماعی،در کاھش در حکم کھ میتواند ریاضت بیشتر را 

  .انکشاف نموده است وضع تا کدام سرحداین کلمات بیانگر آنست کھ ). سپتمبر ٢٣ستاره صبح، ( .بوده است

  

کھ  حزبی مانند اکل بھ چی نحویدیگری از تراژیدی یونان، نشان میدھد کھ  چھره ییاین تراژیدی قبرسی یعنی 

این ھمچنان مبین آن  .انتحار سیاسی راه میپیماید جانب میتوانست برای مردم زحمتکش اروپا نمونھ مثال قرار گیرد، بھ

ر مورد باقی ماندن یا ترک اکثریت چپی ھای اروپا درده ھای میان  یجعلی و مضحک گفتگوھایدر حال حاضر است کھ 

قبرس نمونھ در  .برای پایان بخشیدن بھ بحران کنونی است این یگانھ راه حل معجزه آساگویی در جریان است، تو  یورو

  .را حل نمیکند ھیچ معضلیمشاھده میکنیم کھ باقی ماندن یا ترک اتحادیھ اروپا ما 

  

 .داشت چی با یورو و چی با پوند قبرسی عین نتایج را خواھدکمونیستی،  انسجام یافتھ راھبردنبود یک سیاست اکل، در 

 مسئلھ یک اصرفاین . مالی و تجارتی نیاز دارد بخشسرمایھ داری، یک دولت بھ کنترول  نظم بخاطر از بین بردن

وعده ھای اکل در مورد آنکھ تدابیر اقتصادی باید با شخصیت ھای اتحادیھ اروپا مذاکره شود و ھر  .اسعاری نیست

آنچنانیکھ شما درینجا (کھ بر گرده ھای کارگران تحمیل گردد و نھ این صورت پذیردتغییری بایستی با مشارکت ھمھ 

بر  .ندسیاست ھای رییس جمھور بھ فراموشی سپرده شد با ،)ی در راس اتحادیھ اروپافرد بیرونیک : قبرس: میخوانید

ھای بانکی و مالی، جوالنگاه مانور دولت  بخشو یا بیرون از آن، بدون ملی ساختن  یورو زوندر حسب مثال حاضر، 
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 مخصوصا رھبران سیریزا(چپ اروپا است  از جانبآموختن  جھتاین ھمچنان درس بزرگی . خیلی تنگ خواھد بود

  ).در یونان ».م .تکیھ بر ویکی پدیا .جبھھ متحد ملی«

  

احتمال رویکار آمدن یک دولت دست راستی . کاھشات، ریاضت و ازدیاد فقر قرار داردتعمیل اکنون قبرس در آستانھ 

بیشتر میشود کماکان اما مقاومت در برابر این سیاست ھا  .یدشبختر خواھد بیش را تشدیدریاضت  کھ موجود استنیز قویا 

آغاز می  PASYDYو فدراسیون سکتور دولتی  PEOکمونیستی  از اتحادیھ ھا، مخصوصا از کنفدراسیون اتحادیھکھ 

این مشخصھ (برای کمونیست بودن نباید از اشتباه مبرا بود . این بر اعضای حزب اکل تاثیر وارد خواھد آورد. یابد

ھ اکل بھ یک برنام. برای کمونیست بودن باید از اشتباھات خویش آموخت ).مربوط کلیسای کاتولیک استفوق العاده 

  .مارکسیستی نیاز دارد تا از بحران بدر آید، یعنی از میان برداشتن سرمایھ داری برای ھمیشھ

  

  

  :چند سخنی از مترجم

  

  :مثال قبرس نشانگر یک حقیقت تلخ، اما واقعیت است کھ

در عرصھ مبارزه طبقاتی کھ خصوصیت این مبارزه را زیر سوال  ھر نوع انحراف از اصول بنیادین مارکسیزم -

  .میبرد، محکوم بھ شکست است

جریان مبارزه بھ مفھوم رفورم و بازسازی سرمایھ داریست کھ خود جستجوی ھر راه دیگری در  ،بھ تاسی از آن -

  .عملکرد روشنفکری و تسلیم طلبی است

ان از منافع طبقھ کارگر و زحمتکشان تمام جوامع، تحمیل چشم پوشی از طفره رفتن از مبارزه طبقاتی و دفاع بی ام -

  .منافع آنھا در برابر منافع سرمایھ داریست و این یک خیانت شمرده میشود

و تجدید نظر طلبان نجات ایده ھای کمونیستی وفادار بھ آرمانھای زحمتکشان از دستکاری و خیانت رویزیونیست ھا  -

  .واقعی میباشدھای ناپذیر کمونیست از جملھ وظایف تاخیر 

ھر . انطباق تاکتیک ھای مبارزه احزاب مترقی زحمتکشان با شرایط روزگار نباید بھ تسلیم طلبی و رفورمیزم بینجامد -

آن حزب از یخن سوسیال  انجامزمانی کھ چنین شد، خصوصیت ھمان حزب کمونیست زیر سوال میرود و سر

  .کھ جنایت بار ترین معامالت را با سرمایھ داری انجام میدھد میاورد رسر ددموکراسی 

میان این آموزش و . مبارزه و تکامل تیوری مترقی انقالبی استروند ی از ئآموختن از اشتباھات در مبارزه جز -

رده بازنگری معاصر کھ در اثر فشار سرمایھ و نبود یک تکیھ گاه جھانی، در میان برخی از روشنفکران راه باز ک

  .است، فرق روشنی وجود دارد

  .فروپاشی نظام سرمایھ داری جبر تاریخ و ناگزیر است -
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