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در این فکر بودیم . بستیم با تناقض جالبی مواجھ بودیم  را کھ می» مبارزه طبقاتی«ی   این شماره: ی مترجم  مقدمھ

ان گذشت تحوالت یون  جا بود کھ ھر ساعت کھ می  مشکل این. ای راجع بھ یونان در نشریھ قرار بدھیم یا نھ  کھ مقالھ

  ای ترجمھ کنیم یا بنویسیم، تا زمان چاپ نشریھ رویدادھا بیشتر شتاب گرفتھ  گرفت و مطمئن بودیم ھر مقالھ  شدت می

کند گرچھ بھ نظر ما تحلیل بنیادین نھفتھ در آن و   ی حاضر نیز صدق می  این در مورد مقالھ. اند و مقالھ قدیمی شده

 .شده ھمچنان قابل خواندن باشد دھد باعث  حلی کھ نسبت بھ اوضاع ارائھ می  راه

دولت پاپاندرو ابتدا در روز جمعھ . در روزھای پس از نوشتن این مقالھ شاھد شدت گرفتن تحوالت در یونان بودیم

اند کھ   موفق شد از مجلس رای اعتماد بگیرد اما خیلی زود معلوم شد نمایندگان پاسوک تنھا با این شرط بھ او رای داده

بھ رھبری لوکاس پاپادیموس، فرماندار » تکنوکراتی«اکنون دولت . کار را کرد  دھد و او ھم ھمین بالفاصلھ استعفا

جالب است کھ آقای پاپادیموس تا بحال در . رئیس سابق بانک مرکزی اروپا، بر پا شده است  سابق بانک یونان و نایب

در ! ن است معنای دموکراسی بورژواییای. وزیر  اش بھ ھیچ سمتی انتخاب نشده و حاال یک شبھ شده نخست  زندگی

معرفی کند کھ در آن بسیاری » وحدت ملی«ی   نویسم قرار است پاپادیموس کابینھ  ھمین ساعاتی کھ این خطوط را می

و » دموکراسی نو«گرای   ھای کلیدی در دست پاسوک خواھند بود اما در ضمن شامل وزرایی از حزب راست  سمت

پاپادیموس گفتھ اولین اولویت دولتش قبول . خواھد بود) الئوس) «ارتدوکس مردمیاتحاد «حتی حزب راست افراطی 

ھایی کھ بھ   یعنی ھمان سیاست  کشی خواھد بود،  ھای ریاضت  ی اروپا و اعمال سیاست  ی پیشنھادی اتحادیھ  معاملھ

 .بحران و سقوط پاپاندرو انجامید

رسد شاھد بر   جا نیز بھ نظر می  ر ایتالیا بودیم و در آندر عین حال در ھمین روزھا شاھد سقوط دولت برلوسکونی د

  بھ صدارت ماریو مونتی، کمیسیونر سابق اروپا، خواھیم بود کھ این ھفتھ توسط رئیس» تکنوکراتیک«آمدن دولتی 

 .جمھور ناپولیتانو بھ مجلس سنای این کشور منصوب شد

در این . کند  لی این قاره تمام اقتصاد جھان را تھدید میشود و بحران ما اوضاع اروپا لحظھ بھ لحظھ بیشتر ملتھب می

ی این قاره بھ بربریت و  تواند جلوی زوال دوباره  خوانیم کھ می  مقالھ ضمن تحلیل موقعیت یونان از تنھا نیرویی می

 !ی کارگر طبقھ: جنگ را بگیرد

 نوامبر ١١ ،تورنتو



کل اوضاع در عرض چند . سقوط روان استنویسیم دولت پاپاندرو بھ سمت   این خطوط را کھ می

 .روز بھ تالطم کشیده شده

 ١٠٠ی یورو بھ ھمدیگر برای توافق بر سر وامی  ی پیش بود کھ رھبران منطقھ  تازه ھمین ھفتھ

ھا خوش و  دولت. گفتند آور آن تبریک می درصد تخفیف بدھی سرسام ۵٠میلیارد یورویی بھ آتن و 

حاال چند . و سیاستمداران نفس راحتی کشیدند. ھا باال رفت شد نرخ سھاممعاملھ کھ اعالم . خرم بودند

بازارھا . پاشد بھ سرعت از ھم می  معاملھ. روز بیشتر نگذشتھ و ھمھ چیز بھ برعکس خودش بدل شده

الوقوع   ی قریب بینی فاجعھ و سیاستمداران پیش. گویند ھا بد و بیراه می دولت. روند بھ سمت نزول می

 .کنند  و میبرای یور

شده برای نجات  ای انجام کرد قرار است معاملھ جمھور سارکوزی خیال می یک ھفتھ پیش رئیس

اما حرکت . ھا تقاضای یک گونی پر از پول کند ی یورو را بھ جھان عرضھ کند و از چینی منطقھ

ت رھبران نشس. پاپاندرو ھم او و ھم آنجال مرکل، صدر اعظم آلمان، را در بھت و شکایت فرو برد

 .ھنوز افتتاح نشده بھ سردرگمی افتاد ٢٠گروه 

چھ اتفاقی افتاده کھ چنین تحول تند و تیزی صورت گرفتھ؟ دلیل بالفصل این بود کھ جورج پاپاندرو 

رھبران اروپایی دوباره تاکید کردند کھ در ازای . خواھد مسالھ را بھ رفراندوم بگذارد اعالم کرد می

ھای بازنشستگی و دستمزدھا  مخارج عمومی را بھ شدت کاھش دھد، حقوقخود یونان باید » لطف«

 .را کاھش دھد و ھزاران کارمند دولتی را از کار بیکار کند

. مرکل و سارکوزی با خشم گرد ھم آمدند .اعالم رفراندوم ھمچون بمبی در پاریس و برلین صدا کرد

. ی تند و تیزی علیھ یونانی ھا بکندی علن جمھور فرانسھ مات و مبھوت ظاھر شد تا حملھ رئیس

ی نجات بانکداران و  بخوانید برنامھ(اروپا را پذیرفتھ بود » نجات«ی  پاپاندرو، کھ آخرین برنامھ

 .خواھد این برنامھ را بھ رفراندوم بگذارد ناگھان اعالم کرد می) داران بھ خرج مردم یونان سرمایھ

پاسخ بازارھا فوری . سیار فراتر از مرزھای یونان رفتاین اعالمیھ منجر بھ بحرانی فوری شد کھ ب

بالفاصلھ پس از صحبت پاپاندرو از رفراندوم بازارھا شروع بھ سقوط سریع کردند و سھم . بود

تصمیم یونان برای فراخوان بھ رفراندوم «: بانکداری گفت. تر از ھمھ سقوط کرد ھا سریع بانک

شرایط . ایم ی بسیار دشواری داشتھ بھ نظرم ھفتھ. ردگذاری این قرضھ را از میان ب فرصت قیمت

 ».بسیار نامعمولی است



بازارھا روز چھارشنبھ ھمچنان پرتالطم بودند و بانک مرکزی اروپا مجبور شد مداخلھ کند و 

ھای ایتالیا را تا ظھر بھ  میلیارد یورو قرضھ ٢تا  ١بانک مرکزی حدود . ھای ایتالیایی بخرد قرضھ

سطحی کھ  - درصد است  ۶/۵ی ایتالیا کمتر از  سالھ ١٠ھای  برگشت قرضھ .ده بودوقت لندن خری

 .دانند بازارھا غیر قابل ثبات می

ی پیش  ھمین ھفتھ. انداز رفراندوم در یونان توضیح داد توان تنھا با چشم این عصبیت بازارھا را نمی

سخنگوی صندوقی در  کریستوف روش،. ھایی در مورد آخرین معاملھ مطرح شده بود بدبینی

  ».معاملھ بھ علت عدم قطعیت و تالطم در بازار متوقف شده است« :لوکزامبورگ، گفت

میلیارد یورو  ٣تریلیون یورویی داشتھ باشد اما  ١این صندوق قرار است زور «  :گذاری گفت سرمایھ

 ».کننده است خیلی نگران. تواند در بیاورد ھم نمی

یونان موفق بھ پرداخت بدھی خود . ند این آغاز فروپاشی نھایی یورو استبازارھا بھ روشنی باور دار

ی  و آینده. توند غرق این آشوب عمومی شود حتی فرانسھ ھم می .شود و بعد ھم نوبت ایتالیا است نمی

 .رود اروپا زیر سوال می

 چرا او این کار را کرد؟

چرا او . ز سوی پاپاندرو را بر خود داشتھای قماری مستاصالنھ ا ی نشانھ فراخوان بھ رفراندوم ھمھ

ی رفراندوم را برگزیده تا از طریق تحرکاتی  این کار را کرد؟ احتمال دارد کھ پاپاندرو گزینھ

 .خودش را نجات دھد» ھوشمندانھ«

گفت، ھر چھ پیش » آمین«ی اروپا گرفتھ بودند، بھ ھمھ چیز  ھای اتحادیھ پاپاندرو کھ دورش را گرگ

جوی  -اما بھ آتن کھ برگشت جوی بسیار متفاوت یافت . د امضا کرد و بھ زور لبخند زدرویش گذاشتن

کھ تصمیمات راجع بھ  کشی و این مردم یونان از ریاضت. آور، خشم و برآشفتگی سنگین از گاز اشک

 .اند ی اروپا و صندوق جھانی پول بگیرند خستھ شده ی یونان را مقامات غیرمنتخب اتحادیھ آینده

. کنند ضایتی عمیقی در جریان است کھ چرا ظاھرا مقامات نامنتخب از خارج، کشور را اداره مینار

آنان چشم دیدن این را ندارند کھ . یونانیان مردمی ھستند مغرور و حامیان پر و پا قرص دموکراسی

را اداره ) یعنی کاھش بودجھ(» اصالحات«فرستند تا  ی اروپا را بھ آتن می مقامات نامنتخب اتحادیھ

حتی زبانی ھم کھ (ی اروپا  اتحادیھ» گروه ماموریت«ای یونانی عکسی را از اعضای  روزنامھ. کنند



نیروی اشغال از راه «: ا این زیرنوشتھ چاپ کرد) برند، زبان اشغال نظامی است بھ کار می

 ».رسد می

المللی را  دھندگان بین ی دولت را پیش ببرد تا وام ھای شدید بودجھ دولت پاسوک تالش کرده کاھش

. این کار اکنون پاسوک را وارد بحران کرده و کل دولت در خطر سرنگونی است. راضی کند

اما از ماھیتابھ مستقیم بھ میان آتشی پرید کھ اکنون او . پاپاندرو کھ سوز آتش را حس کرد از جا پرید

 .را در بر گرفتھ

شان  ی پیش سالگرد مبارزه ی ھفتھ مردم یونان جمعھ. شود آگاھی کارگران بیشتر و بیشتر انقالبی می

ھا شرکت  مردم در بسیاری نقاط در گردھمایی. را جشن گرفتند ١٩۴٠علیھ فاشیسم ایتالیا در سال 

دو وزیر حزب پاسوک از یکی از این تجمعات در . جا علیھ وزرا اعتراض کردند کردند و آن

 .بر سرشان باریدند» دزد«و » خائن«ریاد تسالونیکی اخراج شدند و جمعی از مردم عادی ف

ی یورو بدل کند و  خواست کل مسالھ را بھ رفراندومی بر سر ماندن یا نماندن در منطقھ پاپاندرو می

رفراندوم در عمل . انجامد گفت رای نھ بھ عدم پرداخت بدھی، ورشکستگی و آشوب می می

درصد  ٧٠ھا  جا کھ طبق نظرسنجی ز آنا. ای بر سر عضویت یونان در یورو خواھد بود پرسی ھمھ

خواھند یورو را حفظ کنند او با این کار قمار کرده بود کھ اکثریت مردم یونان رای آری  یونانیان می

 .خواھند داد

اگر رای نھ بدھند . دھد او احتماال حساب کرده بود کھ رفراندوم اپوزیسیون را در دو راھی قرار می

تواند مدعی  اگر او در رفراندوم پیروز شود می. اندازند رو را بھ خطر میی یو جایگاه یونان در منطقھ

داروی تلخی کھ پزشکان بروکسل و » دموکراتیک«شود توانستھ کاری کند کھ مردم یونان بھ طور 

خواستھ  تواند بگوید بھ این خاطر سرنگون شده کھ می اگر ناکام بماند می. اند بپذیرند برلین تجویز کرده

 .جا دیگر زیادی باھوشی بھ خرج داد اما این. ھا حق انتخاب داشتھ باشند یونانی

تر کشور بود  ی ھر روز شورشی جدا از موقعیت شخصی پاپاندرو دلیل واقعی برای رفراندوم روحیھ

ی پیش، روز مھم ملی در یادبود مقاومت یونان علیھ  ی ھفتھ جمعھ. کھ او را مجبور بھ عمل کرد

 .جمھور را ھو کردند و خائن خواندند ، رئیس(م-جھانی دوم(زمان جنگ ھای محور در  قدرت

درصد مردم  ۶٠ھا،  طبق یکی از نظرسنجی. ھایی خشمگین در محکومیت معاملھ انجام شد تظاھرات

 .یونان مخالف معاملھ ھستند



یادی این فرض ز. شود قمار پاپاندرو بر اساس این فرض بود کھ رفراندوم با حمایت مردم مواجھ می

طور و ھمین بود کھ  بازارھا ھم ھمین. بود و مرکل و سارکوزی بھ ھیچ وجھ موافق آن نبودند

ی  ی گذشتھ سارکوزی و مرکل مصمم بودند تصمیمات نشست ھفتھ. بالفاصلھ زوال خود را آغاز کردند

ی یورو  منطقھی  نزد عموم اصرار کردند کھ برنامھ. ی اروپا را تمام و کمال بھ اجرا بگذارند اتحادیھ

 .برای یونان قابل مذاکره نیست

» ترین چارچوب زمانی در سریع«توافقنامھ  «اعمال کامل«اند خواھان  ھای فرانسھ و آلمان گفتھ دولت

چھ  آن«: گوئیدو وسترول، وزیر خارجھ، گفت. آلمان این موضوع را کامال روشن کرده است. ھستند

جمھور سارکوزی  رئیس» .شود دوباره روی میز گذاشت نمیی قبل سر آن توافق کردیم  را ھمین ھفتھ

ی پیش گرفت  ی اروپا ھفتھ ای مشترک گفتند تصمیماتی کھ نشست اتحادیھ و صدراعظم مرکل در بیانیھ

 «.تر از ھمیشھ ھستند ضروری«

 دیکتاتوری سرمایھ

ھای  یونان را تالش .اما مقصر اصلی او نیست. بازار کنونی شده پاپاندرو سپر بالی خوبی برای آشفتھ

شان بر  جمھور فرانسھ نیکوال سارکوزی و صدر اعظم آلمان آنجال مرکل برای تحمیل اراده رئیس

 .گیری بھ بحرانی عمیق انداختھ است مردم یونان با آشکارترین باج

داشتھ باشیم واضح است » نجات»ھر نظری کھ راجع بھ پیشنھاد رفراندومی ملی بر سر طرح جدید 

ھا برایشان قابل قبول  ناگرفتنی دارند کھ تصمیم بگیرند کدام سیاست یونان حق دموکراتیک پس کھ مردم

ھایی از پاریس و  ای از بوروکرات کشی را دار و دستھ ی ریاضت این فکر کھ طرح وحشیانھ. است

وپایی ی ار ھای خودخوانده اما دموکرات. توانند بر سر یونان خراب کنند ادعایی سخیف است برلین می

 .بر ھمین حرف اصرار دارند

ی  در کارناوال مستانھ. آید مارکس اشاره کرد کھ در زمان شکوفایی اقتصاد اعتبار راحت بھ دست می

رسد اما باالخره بھ  پایان می شان بھ نظر بی گذرانی خوش. سازی ھمھ نگران قرض و وام گرفتنند پول

بھ جای سخاوتمندی پر شور و شوق نوبت . شود میھا بھ ضد خود بدل  گاه روحیھ آن. رسد پایان می

حاال ھمھ پول نقد . ھا روند دنبال بدھی می. شود اعتبار تمام می. رسد خساست حقیر بخیالن می

 .کند ھا کھ در مورد کل کشورھا صدق می این نھ فقط در مورد افراد و شرکت. خواھند می



کند کھ حق دارد یک کیلو گوشت از بدن  می شکسپیر، شایالک اصرار» تاجر ونیزی«ی  در نمایشنامھ

المللی دنبال حق خود برای  ھای بین حاال شیالک. تواند قرضش را بپردازد ببرد ی مردی کھ نمی زنده

ای  باریکھ خواھد آب کنند کھ می دارند چاقویی را تیز می. ی کل یک ملت ھستند بریدن گوشت بدن زنده

 .کنددارد قطع  کھ یونان را زنده نگاه می

داری  شان از نقطھ نظر سرمایھ منطق. شان را نگیرند حاضر نیستند ھیچ پولی بھ آتن بدھند اگر بدھی

کار نداری و دستمزد . خواھم من حقم را می! توانی قرضت را بدھی؟ خیلی بد شد نمی. ساده است

؟ مبلمانت و تمام ات را سیر کنی پول نداری شکم خانواده! رد کن بیاد. گیری؟ بھ من ربطی ندارد نمی

گیران تمام تاریخ   ھمین آواز را رباخواران و وام! ھایت را بده اما بدھکاری! ھایت را بفروش دارایی

 .اند سر داده

ھای  آوری وام اند کھ کارشان جمع ھایی تقلیل داده شده صدرای منتخب فرانسھ و آلمان بھ داروغھ

زنند تا تھدیدشان کنند و اگر الزم شد بھ  ر میی مردان و زنان فقیر س نپرداختھ است و بھ خانھ

گینرد نھ  جا بھ کار می تنھا تفاوت این است کھ خشونتی کھ این. ھای فیزیکی اجبار روی آورند شیوه

 .علیھ یک خانواده کھ علیھ کل یک ملت است

ھا بھ  یونانی اند تا وقتی کھ میلیارد یورو را متوقف کرده ٨ی کمکی  ی اروپا حصھ دیکتاتورھای اتحادیھ

افتد کھ اگر نتیجھ را  آدم بھ این سوال می. کشی در رفراندوم پیشنھادی رای آری دھند طرح ریاضت

یا اصال اگر تمام اعمال . قرار است از قبل در بروکسل تعیین کنند دیگر رفراندوم گرفتن برای چیست

کنند دیگر  ی اروپا تعیین می ادیھھا و بانکدارھای غیرمنتخب اتح ای از بوروکرات دولت را دار و دستھ

 .انتخاب دولت برای چیست

. پاپاندرو سعی کرد با پیچیدن خود در پرچم دموکراسی میزانی از اعتبار برای خودش بازسازی کند

کنیم و این کار را تنھا با رضایت مردم یونان  ای را بھ زور اجرا نمی ما ھیچ برنامھ«: او گفت

اما » .خواھیم در خارج بھ آن احترام بگذارند تیک است و ما میاین سنتی دموکرا. کنیم  می

 .رتبھ در مورد دموکراسی در بروکسل خریداری پید ا نکرد ھای عالی سخنرانی

صدا دادن بھ مردم ھمیشھ مشروع است اما ھمبستگی تمام »  :سارکوزی با صراحت آختھ پاسخ داد

بھ بیان » .شان با اقدامات الزم توافق کنند تککھ تک  ی یورو ممکن نیست مگر این کشورھای منطقھ

باید بر دموکراسی   )ی یورو داران منطقھ بخوانید بانکداران و سرمایھ(ی یورو  دیگر منافع منطقھ

 .این بود کھ رویدادھا بھ سرعت بھ جریان افتاد. ارجحیت داشتھ باشد



خود برای رفراندوم در یونان  شب چھارشنبھ نگذشتھ بود کھ مرکل و سارکوزی شرایط چیزی از نیمھ

را اعالم کردند و در ھمین حال صدر منتخب دولت یونان مجبور بود پیش از حرف زدن علنی منتظر 

پاپاندرو را بھ . گذارند ی مردی ثروتمند منتظرش می ی خانھ بماند، مثل صنعتکاری کھ در آشپزخانھ

ھا اول تفنگی روی میز  ت کردند و آنگفتگویی دوستانھ با ھمتایان فرانسوی و آلمانی خودش دعو

). م-بازپرسی شدید(نامند  می «درجھ سھ«ھای پلیس  گذاشتند و سپس رفتاری با او کردند کھ بازپرس

دسامبر باشد و سوال ھم باید  ۴ھا گفتند اگر قرار است رفراندومی برقرار شود باید در روز  بھ یونانی

 .کھ پاپاندرو پیشنھاد کرده بود ی وام، چنان نامھ مورد توافق باشد و نھ سوالی در «بلھ یا نھ بھ یورو«

» دموکراسی«صورتک خندان . ی حاکمیت ملی یونان بود نامھ این اعمال برابر با نوشتن وصیت

ی اروپا چیزی نیست مگر سردری زیبا کھ  اتحادیھ :باالخره فرو افتاده تا واقعیتی زشت برمال شود

 .کند ای انحصاری بزرگ را پنھان میھ ھا و شرکت دیکتاتوری بانک

ھنوز اوانجلوس وینزلوس، وزیر دارایی، پا . تحوالت سیاسی در آتن اکنون بھ نقطھ جوش رسیده است

خواھد خود  وینزلوس می. در خاک یونان نگذاشتھ بود کھ مخالفت شدید خود با رفراندوم را اعالم کرد

جورج پاپاندرو خوب بھ منافع . د کارش تمام شده، جدا کندتوانند ببینن را کامال از پاپاندرو، کھ ھمھ می

وقتی دستور دادند سر   :داران اروپا خدمت کرد اما جرمی نابخشودنی مرتکب شده بانکداران و سرمایھ

 .تعظیم فرود آورد این کار را نکرد

ری از او در سیاست جایی برای قدرشناسی نیست و در آخر اربابان پاپاندرو در پاریس و برلین تشک

» !تواند برود مور می. اش را تمام کرده مور وظیفھ» :شان سخت و زمخت بود قضاوت. نکردند

ِ آن (م-المثلی آلمانی ضرب( بروکسل کھ . گاه وینزلوس شد، نوکری قابل اتکاتر از پاپاندرو ھا آن آدم

کاری را کھ بھش . پرسد ھای ناجور نمی سوال. ایستد زند، وینزلوس خبردار می شالق را بھ زمین می

 .ھای خودش را دارد باضافھ وینزلوس تماس. دھد گویند انجام می می

اتفاقی نیست کھ بالفاصلھ نمایندگان و وزاری دولت حزب حاکم پاسوک یکی پس از دیگری علنا بھ 

 ٢۴ھمھ  با این. دھند رفراندوم نھ گفتند و بعضی حتی اعالم کردند روز جمعھ بھ دولت رای اعتماد نمی

 گذرد؟ در آتن چھ می. ساعت قبل کل کابینھ بھ اتفاق از فراخوان پاپاندرو بھ رفراندوم حمایت کرده بود

کشند و عناصر بورژوایی در  ھا را می آنان نخ. روشن است کھ حکام واقعی سارکوزی و مرکل ھستند

ن و اروپا را اجرا داران یونا دولت پاسوک وفادارانھ دستورات بانکداران و سرمایھ. رقصند دولت می

پایگاه . اند ایی کھ بروکسل درخواست کرده اعمال کرده ّھا وفادارانھ کاھش بودجھ آن. کرده است



 ١۵ھا، بھ زحمت بیش از   انتخاباتی پاسوک از میان رفتھ تا جایی کھ اکنون، در آخرین نظرسنجی

 .ت استاند و بسیاری از این خشم متوجھ پاسوک و دول مردم عصبانی. درصد است

استفاده «: ھای سوسیال دموکرات یا کارگری ھمیشھ یکی است رویکرد بورژوازی نسبت بھ دولت

ھا در زمان بحران بھ قدرت  گذارند سوسیال دموکرات آنان سخاوتمندانھ می» .اعتبار کردن برای بی

ل لیمو را مث» ھا سوسیالیست«. ھای الزم در سطوح زندگی را اعمال کنند برسند تا کاھش بودجھ

اندازند و دولت را بھ صاحب  ای کثیف کنارشان می اعتبار شدند مثل کھنھ بعد وقتی کھ بی. فشارند می

 .احزاب راست: گردانند برحقش بازمی

 - این دولت ضعیف شده بود  .نظر بورژوایی دیگر مناسب نیست از نقطھ» سوسیالیست«دولت 

. خواھند اعمال کند گی کھ بستانکاران یونان میکھ بتواند کاھش عمیق در سطوح زند تر از آن ضعیف

اما دشواری کوچکی . شود ی کنار زدن پاسوک و دادن قدرت بھ احزاب راست می بورژوازی آماده

 .تر از پاسوک نیست راست ھم خیلی قوی. پیش رو است

آنان بر پاپاندرو فشار . بودند «دولت وحدت ملی«بعضی نمایندگان پاسوک خواھان تشکیل فوری 

پنج . وینزلوس رئیس این دار و دستھ است اما تنھا نیست .وزیری استعفا دھد گذاشتند تا از نخست

دولت . مخالف رفراندوم ھستند) وینزلوس، کریسوکیودیس، اسکاندالیدیس، رپایس، آتوناس(وزیر 

 .ای آبرومندانھ برای آن است جنازه تشیع مانده برگزاری تنھا کاری کھ باقی. پاپاندرو ھمان دیشب مرد

انتخابات . پاشید کرد پاسوک از ھم می اگر بھ رفراندوم اصرار می. دست پاپاندرو بدجوری بستھ است

او بھ دنبال زمان است و رفراندوم را . شد ی ورشکستگی ملی برگزار می گاه باید در سایھ زودھنگام آن

رای ) جمعھ(ھمھ ھنوز امکان دارد فردا   با این. اکتبر را حفظ کند ٢۶ی وام  کنار گذاشتھ تا توافقنامھ

تواند  می) م- گرای یونان حزب راست(  »دموکراسی نو»ای با  اعتماد بگیرند کھ او تنھا بر اساس معاملھ

ی وام حمایت کند و این صحنھ را برای  ساماراس فعال پذیرفتھ از توافقنامھ. در آن پیروز شود

 .کند العمر آماده می گام و شاید دولت وحدت ملی کوتاهانتخابات زودھن

ی  این بھ اتحادیھ. ی وام رای بدھند پاپاندرو اکنون از احزاب اپوزیسیون خواھد خواست بھ توافقنامھ

گاه ھر دولت موقتی کھ از پی بیاید انتخابات جدید  ی کمکی را آزاد کند و آن دھد حصھ اروپا امکان می

اند کھ شورش وینزلوس کھ عمال طرح رفراندوم را  ھای یونان مدعی ی رسانھبعض. کند برگزار می

چنین چیزی بسیار محتمل بھ . کشت در مشورت با ولفگانگ شائوبل، وزیر دارایی آلمان، بوده است

 .کند رسد چرا کھ وینزلوس بدون مشورت با روسایش کاری نمی نظر می



تواند رھبران  جمھور می  رئیس. ت زودھنگام نخواھیم بوداگر پاپاندرو استعفا دھد لزوما شاھد انتخابا

در واقع مدتی است . ی تشکیل دولتی جدید دھد ھا اجازه سیاسی را یک بھ یک دعوت کند و بھ آن

 .ھا برای تشکیل نوعی دولت وحدت ملی در جریان است تحرکات و دسیسھ

یچ شرایطی بھ دولتی ملی اصرار کرده کھ تحت ھ» دموکراسی نو«) یعنی تا امروز(تا بحال 

. ھا را بھ خطا بودن راھشان متقاعد کند اما چند تماس تلفنی از برلین کافی بوده تا آن. پیوندد نمی

- ھمین است کھ احتمال دولت ملی پاسوک. دھد اکنون آواز دیگری سر می «ناسیونالیست«ساماراس 

 .پیش رو است» دموکراسی نو«

 دولت بحران

این دولت از . ای ثبات بدھد توھمی احمقانھ است تواند بھ یونان درجھ ت ملی میاین فکر کھ دولت وحد

قربانی اصلی . ھمان آغاز دولت بحران خواھد بود و بھ احتمال بسیار عمر چندانی نخواھد کرد

این حزب . تواند منسجم بماند پاسوک تحت این شرایط نمی. کند پاسوک خواھد بود کھ آرایش سقوط می

 .شود و انشعاب می وارد بحران

ائتالف چپِ «(نفرت گسترده از پاسوک باید بھ افزایش حمایت از حزب کمونیست و سیناسپیسموس 

مشکل . منجر شود) م-، گروھی متشکل از گرایشات مختلف چپ رادیکال»ھا و اکولوژی جنبش

بھ تنھایی  بورژوازی این است کھ دیگر حزب اصلی در پارلمان، دموکراسی نو، آنقدر قوی نیست کھ

 .دانند درصد می ٣٠را تنھا  ھا حمایت از آن نظرسنجی .حکومت کند

، حزب افراطی راست، بھ رھبری »الئوس»اگر این حزب بخواھد اکثریتی راحت تشکیل دھد باید با 

تواند  ھا می درصد آرا را دارد اما طبق نظرسنجی ۶/٧الئوس اکنون . کاراتزافریس ائتالف تشکیل دھد

ِ  ٣٠این با . ھم بگیرد درصد ٩تا  درصد برسد کھ گرچھ با  ٣٩تواند بھ  می» دموکراسی نو«درصد

از مجموع (نماینده در مجلس  ١۶٨تواند بھشان چیزی حدود  ی بسیار دارد اما می اکثریتی قاطع فاصلھ

 .این بخاطر تغییرات در نظام انتخاباتی است. بدھد) کرسی ٣٠٠

 تالطم سیاسی در یونان

این تالطمات اقتصادی و سیاسی این خبر غیرمنتظره و جالب از راه رسید کھ پانوس ی  وسط ھمھ

ھای  بگلیتیس، وزیر دفاع، تصمیم گرفتھ رھبری نیروھای مسلح یونان را عوض کند، حرکتی کھ سوال

و روسای نیروی دریایی، ھوایی و زمینی بھ   تغییر رئیس ستاد کل. پاسخ گذاشتھ است بسیاری را بی



وسط تمام احزاب اپوزیسیون محکوم شد و این حزاب خواھان توضیح برای این عمل سرعت ت

پذیرد و وقتی  گوید جانشینان را نمی می» دموکراسی نو«کار  حزب محافظھ. شدند» غیردموکراتیک«

 .گرداند بھ قدرت برسد روسای ارتش را باز می

شورای دولتی در امور خارجھ و «ز ای ا ی غیرمنتظره ھای یونان، بگلیتیس جلسھ طبق گزارش رسانھ

ی اضطراری کابینھ  وزیر جورج پاپاندرو فراخوان بھ جلسھ کھ نخست را نیم ساعت پس از آن» دفاع

تان، فکر  با تشکر از ھمکاری»  :بگلیتیس ظاھرا بھ رھبری نظامی قدیمی گفتھ .داده بود برگزار کرد

مان  خواستم ھمین کار را کنم اما بخاطر مشکالت از اوت پارسال می. تان رسیده کنم وقت جانشینی می

 «.تان رسیده حاال بھ نظرم زمان جانشینی. شد با ترکیھ نمی

، فراکولیس فراکوس )ستاد کل(آیانیس یانگوس  - با این کلمات پر رمز و راز چھار رئیس ارتش 

بھ  -) ی دریایینیرو(و دیمیتریس الیسینیوتیس ) نیروی ھوایی(، واسیلیس کلوکوزا )نیروی زمینی(

رئیس ستاد (میشالیس کوستاراکوس   :ھا را این افراد گرفتند جای آن. بازنشستگی فرستاده شدند

و آنتونیس ) نیروی دریایی(، کوسماس کریستیدیس )نیروی زمینی(، کونستانتینوس زازیاس )دفاع/کل

 .(نیروی ھوایی(تسانتیراکیس 

رسد اصطکاکی بین وزیر دفاع و روسای ارتش در  معنای این حرکات معلوم نیست اما بھ نظر می

اکتبر  ٢٨ی روز  ی برخورد نیروھای مسلح بھ رژه اند بگلیتیس از شیوه بعضی منابع مدعی. کار بوده

ی رژه کردند با  د در این روز بعضی نیروھای ارتش اصرار بھ ادامھ.در تسالونیکی خشمگین بو

 .و شده بودجمھور رفتھ بود و رژه رسما لغ کھ رئیس این

حوادث دیگری کھ خشم بگلیتیس را برانگیخت اشغال وزارت دفاع بھ دست افسران بازنشستھ در ماه 

خواست بھ سربازان اجازه دھد  پیش و این واقعیت بود کھ ارتش ھم ماه پیش شکایت کرده بود و نمی

 .آوری زبالھ شوند زمان اعتصاب کارگران شھرداری مشغول جمع

ھایی در صفوف باالیی  کھ بخش ؟ این ال در پاسخ بھ تھدید کودتای ارتش بوده باشدممکن است این اعم

. ای نخواھند داشت بسیار محتمل است ھستند کھ مشکلی با چنین ماجراجویی) نھ فقط در یونان(ارتش 

ھر گونھ تالش . بر آگاھی مردم داغ شده ١٩٧۴تا  ١٩۶٧ھای  اما یاد خونتای متوحش نظامی در سال

حاکمھ اعتمادی بھ پیروزی در این جنگ   انجامد و طبقھ حرکت بھ این جھت بھ جنگ داخلی میبرای 

کند ھیچ اوضاع را ھزاربار  داری یونان را حل کھ نمی چنین کاری مشکالت سرمایھ. نخواھد داشت

 .دار بسیار خطرناک خواھد بود ی سرمایھ کند و از نقطھ نظر طبقھ بدتر می



ی رھبری قدیمی ارتش قرار بود در ماه  دوره. بھ دالیل عادی بوده باشد ممکن است کھ این حرکت

ِ دیروز این بود. تمام شود ٢٠١٢مارس   .نظر فایننشال تایمز

اند کھ دولت یونان باید بیشتر نگران اعتراض افسران سابق علیھ قطع  بعضی ناظرین اشاره کرده

تصمیم بگلیتیس بھ نارضایتی . ١٩۶٧سال  ھای خونتایی مثل ھای بازنشستگی باشد تا برنامھ حقوق

شان در اثر  ھای بازنشستگی عمیق درون ارتشیان انجامیده کھ خود نیز شاھد کاھش دستمزدھا و حقوق

 .اند کشی بوده ھای ریاضت برنامھ

 ی اروپا عواقب برای اتحادیھ

کل و سارکوزی مر. دھد بورژوازی تا چھ حد کنترل اوضاع را از دست داده بحران یونان نشان می

چھ در یونان، ایتالیا و اسپانیا اتفاق  زنند اما در واقع ھمھ متکی بھ آن حرف از برنامھ و استراتژی می

 .المللی ھستند افتد و آخرین تالطمات بازارھای بین می

جمھور اوباما چندین ماه پیش  رئیس. عواقب بحران یونان برای اروپا و اقتصاد جھان بسیار جدی است

رابرت زوئلیک، . ی یونان است انداز احیای اقتصاد آمریکا بستھ بھ حل مسالھ داد کھ چشم ھشدار

اگر » .شود اوضاع آشفتھ می«رئیس بانک جھانی، اخیرا گفتھ بود اگر رفراندوم یونان شکست بخورد 

د فرست ھایی کھ این کار می موج. شود ی یورو بیرون کنند، دنیا کن فیکون می یونان را از منطقھ

 .نوردد سراسر اروپا و تمام جھان را در می

است اما این در میان اوضاعی  «ھا بھ صورت بخشی و تحت کنترل عدم پرداخت بدھی«صحبت از 

درصد  ۵٠ھا  این حرف در ضمن بیھوده است چون حتی روشن نیست بانک. غیر قابل کنترل است

میلیارد یورویی بدھی  ١٠٠ای کاھش بھ معن» اصالح مو»این باصطالح . تخفیف را پذیرفتھ باشند

ھا امکان جذب این کاھش  ھای یونان بدھد تا آن میلیارد یورو بھ بانک ٣٠اما یونان باید نزدیک . است

پس . میلیارد یورو بھ موسسات بازنشستگی یونان ١٣بودجھ را داشتھ باشند و در ضمن نزدیک 

 .میلیارد یورو است ٣۶٠ھنوز اما بدھی . میلیارد یورو است ٧٠تا  ۶٠واقعی » مزیت«

. ھای باصطالح نجات یونان کرده ھل دادن کشور بھ سمت رکودی عمیق است تنھا کاری کھ طرح

درصد سقوط  ٣درصد سقوط کرده و تا سال آینده بیش از  ٧تولید ناخالص داخلی کشور امسال 

گی تقاضاھا را از این ھم افزایش بیکاری و کاھش سطح زند. ترین روایت است بینانھ این خوش. کند می

ای حتی باالتر  برد و بھ کاھش فعالیت اقتصادی، کاھش درآمدھای مالیاتی و کسری بودجھ تر می پایین



ھایش را در چنین اوضاعی پرداخت کند رمز و رازی  کھ یونان قرار است چطور بدھی این. انجامد می

 .است کھ تربیع دایره در مقابلش پیش و پا افتاده است

تواند سایر کشورھای  فرستد کھ می ھایش را ندھد، بحران بھ سراسر اروپا شوکی می ان کھ بدھییون

ھر . شود جا ختم نمی اما اوضاع بھ این. ی یورو مثل ایتالیا و اسپانیا را در بر بگیرد ضعیف منطقھ

را کھ شود کھ خود فرانسھ مواجھ با کاھش موقعیت اعتباری است چ ھا بیشتر می روز حدس و گمان

کند کھ باعث خطر  چنین اتفاقی شکافی عظیم بین شمال و جنوب باز می. ھایش بھ یونان وصلند بانک

تواند بھ  ی خود می این بھ نوبھ. شود ی اروپا می ی یورو و حتی خود اتحادیھ ی منطقھ انشعاب و تجزیھ

 .ھانی استداری ج بار برای سرمایھ این سناریویی فاجعھ .رکود جھانی دیگری بیانجامد

تواند با  محبوب است، کھ یونان می) مثل حزب کمونیست(این فکر، کھ در بعضی محافل چپ 

دراخما بھ سرعت زوال . بینانھ است بازگشت بھ دراخما مشکالتش را حل کند ابلھانھ و بھ شدت کوتھ

ریزند و در  ھا می مردم بھ بانک. انجامد می ١٩٢٣خواھد کرد و بھ ابرتورمی مشابھ آلمان در سال 

رکودی کھ از  .کند و شاھد فرار وسیع سرمایھ از کشور خواھیم بود نتیجھ نظام بانکی یونان سقوط می

 .ماه گذشتھ از سر گذرانده خواھد بود ١٨چھ کشور در  آید بسیار بدتر از آن پی می

ن حرف فرض ای. بخشد نیز غلط است این فکر کھ تضعیف ارزش دراخما صادرات یونان را بھبود می

ی اروپا حاضرند دست بھ سینھ تماشا کنند کھ کاالھای ارزان  این است کھ سایر کشورھای اتحادیھ

ی یورو تدارکی برای اخراج  اما واضح است کھ رفتن از منطقھ. کند یونانی بازارھایشان را تسخیر می

ھزار و یک مشکل بر  یونان بیرون این بلوک بازرگانی بھ. ی اروپا خواھد بود یونان از خود اتحادیھ

ِ اتحادیھ. دھند اش انجام می گرایانھ علیھ انواع و اقسام اقدامات حمایت. خورد می ی  بیرون یا درون

 .ای ندارد داری آینده اروپا، یونان بر بنیان سرمایھ

 ی طبقاتی مبارزه

. خرند میدر واقع دارند وقت . در بھترین حالت تنھا شاھد توفقی موضعی و موقت در بحران ھستیم

در آخر . شود خون بیرون کشید از سنگ نمی. آید مشکل واقعی این است کھ یونان از پس خرج بر نمی

ترین انتظارات، کھ طبق  بینانھ حتی طبق خوش. آید ھای مردم یونان بیھوده از کار در می تمام فداکاری

درصد  ١٢٠، ٢٠٢٠سال  ی یونان ھمچنان تا شود، کسری بودجھ آن طرح کنونی با موفقیت اعمال می

کشی سفت و  ھا ریاضت ھا و حتی دھھ انداز سال یعنی یونان با چشم. تولید ناخالی داخلی خواھد بود

ِ مبارزه این نسخھ. سخت و کاھش سطوح زندگی مواجھ است  .ی طبقاتی است ی قطعی



. نندھا در بحرا مدرسھ. شود وضعیت یونان ھمین حاال خطیر است و اوضاع ھر روز بدتر می

متروی آتن ھر نیم ساعت یک . گردند تا غذا پیدا کنند مردم بھ روستاھا برمی. ھا دارو ندارند بیمارستان

  )درصد کاھش ۴٨(دستمزدھا و حقوق بازنشستگی در بخش عمومی تقریبا نصف  .بار یک قطار دارد

پزشکان »دیروز سازمان غیردولتی . ایم درصد کاھش داشتھ ۶۵تا  ۶٠در بخش خصوصی،  .شده

ھزار خانواده بھ کمک  ٣٠ھا  ی آن بھ گفتھ. ھای یونانی کرد تقاضای غذا برای خانواده» بدون مرز

ھا مشکالت آموزشی دارند چرا کھ گرسنھ سر  آموزان برای اولین بار در طی دھھ دانش. نیاز دارند

 .روند کالس می

 :ردند شامل است بری یورو بھ یونان تحمیل ک  کشی کھ رھبران منطقھ  اقدامات ریاضت

 کاھش بیشتر دستمزدھای بخش دولتی و حذف بسیاری امتیازات •

درصدی دستمزدھا و اخراج پس از  ۶٠ھزار کارگر بخش دولتی، کاھش  ٣٠تعلیق حدود   •

 یک سال

 زنی بر سر دستمزد تعلیق چانھ  •

  ضافھدرصد کاھش میزان ا ٢٠یورو باالترند با  ١٠٠٠ھای بازنشستگی ماھانھ کھ از  حقوق  •

 مواجھ شوند

 جای بازنشستگی ھای یک ھا در حقوق بازنشستگی و پرداخت سایر کاھش  •

 ھزار کارمند دولتی ٧٠٠ھای ارتقا برای تمام   تعیین جدید دستمزدھا و نظام  •

کند و یونان را وارد رکودی  را ھمچنان بدتر می بلکھ آن. کند چنین اقداماتی بحران یونان را حل نمی

زنند و این  حتی اگر این اقدامات اعمال شوند مردم یونان دست بھ مقاومت می. کند یتر م حتی عمیق

 .تواند ھزار شکل بگیرد مقاومت می

ی کارگر یونان در مبارزه علیھ تالش برای انداختن تمام بار بر دوش مردم یونان، رزمندگی  طبقھ

صابات عمومی تا جایی باال ای خیابانی و اعت اعتراضات توده .بسیاری از خود نشان داده است

جمھور  در روزھای اخیر حتی رئیس. کنند ثباتی تھدید می اند کھ کل نظم کھن جامعھ را بھ بی گرفتھ

 .روحیھ خشمگین و حتی زھرآگین است. اند اند و بھ او لقب خائن داده یونان را ھو کرده

ھا سال گذشتھ  ھا در ده ھرچھ آن خواھند ھای بزرگ کھ می ی شرکت جنگند تا برنامھ کارگران یونان می

ھای کارگری موج جدیدی از اعتصابات را تدارک  اتحادیھ. اند پس بگیرند، شکست دھند با مبارزه برده



ما «: ی کارگران حمل و نقل عمومی شھری، اخیرا گفتھ میشالیس یاگوریس، رئیس اتحادیھ .بینند می

 «.خواھیم است میتغییری در سی. خواھیم دولت جدید یا رفراندوم نمی

آید، بر سر سطح  ھایمان چھ می خواھیم بدانیم بر سر شغل ما می«: این فعال کارگری حمل و نقل گفت

او گفتھ اقداماتی کھ تا بحال صورت گرفتھ بھ » .کنیم ھایی کھ درشان کار می دستمزدھا و شرکت

کارگر مترو،  ٩٠٠٠ نفر از حدود ١٢٠٠حدود . ھای حمل و نقل نیست معنای احیای واقعی شرکت

ھای کار، این عدد  با آغاز ذخیره. قطار برقی، اتوبوس، تراموا و اتوبوس برقی پارسال اخراج شدند

ھا را با افراد کمتر و  اگر طرحی دارند کھ چطور شرکت«: گوید این فعال کارگری می. رود باالتر می

اما تنھا کاھش خدمھ بدون «: زایداف و می» .دستمزدھای کمتر مدیریت کنند بگذارید بھمان بگویند

 «.حل نیست ی حمل و نقل راه ای برای اداره برنامھ

ھای موقت از راه  ھای فشار شدید وقفھ پس از دوره. کند مبارزه طبقاتی روی خطی مستقیم حرکت نمی

. العاده است مصمم بودن و ایستادگی عظیم کارگران است چھ راجع بھ یونان فوق اما آن. رسند می

ساعتھ در بسیاری نقاط در اعتصاب باقی ماندند، بخصوص در  ۴٨رگران پس از اعتصاب عمومی کا

. بعضی کارگران در بخش دولتی نقاط کلیدی دولت مثل وزارت کشور را اشغال کردند. بخش دولتی

 .ھا را بگیرد خواھد جلوی اشغال بورژوازی ھراسان است و ھر روز از دولت می

ھا چیز مشخصی برای  اند اما رھبران اتحادیھ خود برای مبارزه را نشان دادهکارگران یونان آمادگی 

ھا و  چھ اکنون الزم است رھبری روشن از سوی رھبران اتحادیھ آن .گذارند ی مبارزه پیش نمی ادامھ

ی خلع ید  ای بر پایھ ی متحدی از احزاب چپ با برنامھ ای و ساختن جبھھ افزایش اعمال توده :چپ است

ی کارگر را  کند طبقھ ای کمک می چنین برنامھ. داران بھ عنوان تنھا راه حل انکداران و سرمایھاز ب

داری فاسد و منحط یونان را از  تواند سرمایھ برای دولتی کارگری سازمان دھیم، تنھا دولتی کھ می

 .میان ببرد

کارگران را برآشفتھ اما این کار  .آید در شرایط کنونی حمالت بیشتری بر سطوح زندگی وارد می

رسد کھ خیزش  در چنین شرایطی جایی می. انجامد ی بیشتری می کند و بھ حرکات مستاصالنھ می

 .وار علیھ دولت راست بعید نیست قیام

ی اروپا خیلی  اتحادیھ. داری است ی اصلی غیرممکن بودن حل مشکالت یونان بر بنیان سرمایھ نکتھ

شان را با  درصد از غارت ۵٠ھا باید  بانک. زند ونان میھنر بکند دست بھ لغو بخشی بدھی ی



درصد  ۵٠اما . پردازند دھندگان اروپا می کنار بگذارند گرچھ عمال این پول را مالیات» فداکاری«

ِ تالطمات بیشتر است این نسخھ. باقیمانده را باید از خون و عرق و اشک مردم یونان چاپید  .ی قطعی

ھای وقفھ، شکست و  ردھای عظیم طبقاتی خواھیم بود اما در ضمن دورهرو شاھد نب ی پیش در دوره

اما با توجھ . ماھیت اوضاع اینگونھ است. بینیم چرخش شدید افکار عمومی بھ راست و چپ را ھم می

بھ ماھیتِ شدید بحران و ناتوانی بورژوازی در برقراری مجددی ھرگونھ ثبات، ھر وقفھ تنھا تدارکی 

 .د و حتی شدیدتر خواھد بودبرای تالطمات جدی

ای  بورژوازی یونان کھ فاجعھ. دھند بعضی یونانیان ثروتمند از ھمین حاال دارند با پاھایشان رای می

ی نیوزنایت بی بی  پل میسون، سردبیر اقتصاد در برنامھ. کشد مشغول ترک کشور است را انتظار می

ونان بھ ھمان سرعت کھ جایی برای دھد کھ نخبگان ی شواھد مختلف نشان می» :گوید سی، می

. کنند مشغول خرید ملک و امالک در لندن ھستند پیدا می) م- در انگلیس(ھایشان در بندر پول  کشتی

در ھر یونانی کھ آینده بھ . بر این پایھ کھ بازی تمام شده  دھند، ھایشان رای می ھا دارند با بادبان آن

 «.خواھند کنند و چنین چیزی نمی ھا باید مالیات پرداخت ارمغان بیاورد آن

ھایی از »برنامھ«کنند و باصطالح  روز بھ روز زندگی می. کند مدت فکر می بورژوازی فقط کوتاه

زنند  در اجتناب فوری از بحران دست بھ اقداماتی می. کند آورند کھ ھیچ چیز را حل نمی خود در می

» سیاست رئالیستی«زی است کھ این روزھا نام این آن چی. کند کھ مشکالتی جدید برای فردا فراھم می

در واقع رئالیسم نیست و تنھا کوری است کھ کوران دیگر را بھ سوی ورطھ . اند بر آن گذاشتھ

 .کند راھنمایی می

انداز فروپاشی بیشتر اقتصاد و تالطمات اجتماعی کھ حاصل خواھد شد ھراسان  بورژوازی از چشم

ھر کاری کھ اکنون کنند غلط . کھ جلوی ھیچ یک از این دو را بگیرند توانند کاری کنند اما نمی. است

ی پیگیر سوسیالیستی  آنان کھ بھ برنامھ. ی کارگر یونان ھنوز حرف آخرش را نزده خواھد بود و طبقھ

 .ی زمین جلودارشان نیست المللی مسلح شوند ھیچ نیرویی روی این کره اندازی بین با چشم

  نوامبر ٣لندن، 



  : منبع

  المللی مارکسیستی سایت گرایش بین  وب ،»در دفاع از مارکسیسم«
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 ٢٠١١نوامبر  ٣

 ٧مبارزه طبقاتی ، شماره  -  فارسی انتشار اولین
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