
 

 

 ۀاختتامی ۀبیانی: دیدار کمونیست های اروپا

جیورجیوس مارینوس عضو دفتر سیاسی و   رفیق

  مرکزی حزب کمونیست یونان  ۀکمیت

  

  .کارگر مبدل گردد ۀطبق نیرومندمبارزه برای سوسیالیزم باید بھ سالح 
  

 ضروری ین دیدارمبنی بر شرکت در ا حزب کمونیست یونان ندایما از تمام احزاب کمونیست کھ بھ 

لبیک گفتند صمیمانھ تشکر میکنیم و از تمام رفقا دعوت مینماییم تا تجارب بیان شده درین  ،امروز

ما باید مساعی خویش : دیدار را اعم از مثبت و منفی مطالعھ نموده و بکار بندند تا گامی باشد بھ جلو

تطابق  معاصر طبقاتی ۀبارزممطالبات را طوری تشدید و تقویت نماییم کھ ستراتیژی و تاکتیک ما با 

بیشتر یابد، ما باید با موانع طوری برخورد نماییم و تمام نیروی خویش را طوری بکار بندیم کھ 

بربریتی کھ بر  و دھی گردیدهکارگر بر ضد نظام استثمارگر سرمایھ داری درست سازمان ۀطبق ۀمبارز

  .دپایان گذاشتھ شو ۀنقطبر مردم روا داشتھ شده است 

  

در بحرانی کھ در شرایط کنونی دامنگیر جنبشھای کمونیستی  .سؤولیت ھای تاریخی داریمما م

  .وجود ندارد سازش کاریبرای  یگردیده، جای

  

بر تئوری  أخودمان یعنی اتک ۀبحران جنبش کمونیستی تنھا در چارچوب اسباب دست داشت ما بر

کھ یک ستراتیژی انقالبی را کارسازی  یم، آنھم در صورتیفائق آیلنینیستی میتوانیم  –مارکسیستی 

نیرومند ایدیولوژیک بر علیھ اپورتونیزم و سوسیال دموکراسی، کھ بر جنبش کمونیستی  ۀنماییم و جبھ

دارند و مانع تمرکز فعالیتھای آن در سمت بسیج نیروھای کارگری و مردمی بنفع مبارزه  سوءتاثیر 

  .ییمبگشابرای سوسیالیزم میگردند، را 

  



 

 

بدیھیست کھ ما مباحثھ ھا را، از آنجھت کھ طی یک دیداری کھ در آنجا نظریات ناھمگونی در این 

 آنچھ را ما انجام میدھیم عبارت. نماییممیمورد مسایل حاد بشکل تحلیلھای مختلفی ارایھ شدند، متمرکز 

  .بعدی در مراحل زیر است نظریات در مورد مسایل ۀاز ارای

  

  .طرناک میشودسرمایھ داری بشکل مستمر خ
  

برای ما درک شرایط طوری کھ است و بیان مخالفت ما درین قبال بر اساس تئوری خودمان، یعنی 

کامل دارد ضروری میباشد، زیرا این تئوری  تطابقملنینیزم کھ با شرایط عصر و زمان  –مارکسیزم 

ارایھ  منافع آن پاسخ کارگر و ۀلی طبقمطالعھ میکند و بھ سوال موقعیت فع عمیقاً قوانین جامعھ را 

ما را  ،چھ میگویند، دھھا سال تجارباین مسایل صرف نظر از آنکھ احزاب مختلفی در مورد . میدارد

  .در نتیجھ گیری قاطع و واحد مان در مورد اھداف ما استقامت میدھد

  

را سرمایھ داری در شکل نھایی امپریالیستی خویش بطور متزایدی پرمخاطره تر میگردد، استثمار 

این چیزیست کھ . انحصاری را باعث میگردد ۀتشدید میبخشد و زایش بحران ھا و جنگھای غیرعادالن

آن سیستم، یعنی لیبرال، نئولیبرال، سوسیال  ۀتمام اشکال ادار. ما امروز بھ چشم سر میبینیم

 – سنتریست و راست –ترکیبھای چپ . دموکراسی و غیره، تا این دم بھ امتحان گرفتھ شده اند

شدت کسب میکند، بیکاری ازدیاد کماکان سنتریست سیاست ھای اقتصادی تجربھ شده اند، اما استثمار 

  .یافتھ و نیازھای معاصر مردم برآورده نمیشوند

  

کھ گویا تنھا سیاست ھای لیبرال و  تصوراتی ۀپیوست ۀغذیاین بحران ھا و جنگھا بمنظور نگھداری و ت

مردم اند و بحران باعث تحریف حقایق، برائت سوسیال دموکراسی و نئولیبرال مسوول وضع ناھنجار 

اگر . این بحران سرمایھ داری را بھ لرزه درآورده است. نظام سرمایھ داری میگردد، بروز میکنند
، سیاست ھای نادرست و عدم کارآیی میبود، سرمایھ دار ھا غلط ۀادار ۀاز ناحی فا  این معضالت صر

  .اکنون بھ کررات راه ھای حلی برای آنھا دریافت نموده بودند و نماینده ھای آنھا تا

  

سرمایھ داریست، تضاد میان خصوصیت  محوریبحران پیامد تشدید تضاد . است خیلی عمیقمعضلھ 
محصول این تولید است، بخاطریکھ وسایل تولید در  بر جمعی تولید و کار و مالکیت کاپیتالیستی

م بر مبنای سود انکشاف مینماید و در تولید باعث انارشی ھ نظات، بخاطریکاختیار سرمایھ داریس
  .میگردد



 

 

  
 ۀغدحکم د، یعنی را بوجود می آوراضافھ ارزش، انباشت و انباشت بیشتر سرمایھ در جریان تولید 

و قسمت ھای  خون و باعث پیدایش متاستاز در سیستم دوران را داردسرطانی در نظام مرکزی 
  .رددمیگ ارگانیسمدیگر این 

  

ما میخواھیم بیکاری ریشھ کن شود و برای ھمھ زمینھ کار میسر گردد، ما «: بعضی رفقا میگویند

آنھا بدین » .تحصیالت مجانی، صحت، حقوق و حقوق بازنشستگی مناسب و غیره و غیره را میطلبیم

توضیح  شکل آرزومندی خویش را بیان میدارند، اما اینھمھ چگونھ تحقق خواھد یافت؟ اجازه دھید

دھیم کھ ولو اگر سرمایھ داری انکشاف میکند، ثروت تولید شده توسط کارگران کماکان و مانند ھمیشھ 

 ،دوره قبل دراقتصاد یونان و دھھا دولت دیگر سرمایھ داری . بھ سود سرمایھ دارھا مبدل میگردد

برازیل با آھنگ سریع اقتصاد کشورھای ترکیھ، ھند، چین و . توسعھ را دارا بودندمیزان باالیی از 

گروپ ھای  ،برنده ھای اصلی. رشد رقم خورده است، اما استثمار، بیکاری و فقر ھمچنان پابرجاست

  .انحصاری اند

  

  .مبارزه برای سوسیالیزم یک وظیفھ است
  

؟ چگونھ میشود بر اوضاع کنونی غلبھ حاصل کرد؟ با ھمھ چگونھ میتوان ازین بن بست برون آمد

یعنی سرنگونی نظام سرمایھ داری، کسب قدرت از جانب  ،تنھا یک راه وجود داردآن،  پیچیده گی

، برنامھ ریزی مرکزی یعنی قرار دارد یک دست کھ درکارگر، اشتراکی ساختن وسایل تولید  ۀطبق

تا انگیزه یی باشد برای نیروھای مولده در پایان دادن بھ  ،شکل دھی مناسبات سوسیالیستی تولید

  . استثمار

  

مین نیازھای مبرم مردم تنھا از طریق رفع استثمار مسیر است و تأھر فرد و برای ضمین حق کار ت

این . اینرا ساختمان سوسیالیزم در اتحاد شوروی و دیگر کشورھای سوسیالیستی بھ اثبات رسانید

مواجھ  کھ سوسیالیزم از جانب ضد انقالب بھ شکست برداشتتنھا با این  ،دستاورد تاریخی را نمیتوان

وضعیت انقالبی موجود نیست، اما این بدان مفھوم ھنوز ھم ما متوجھ گردیده ایم کھ . نادیده گرفت ،شد

  .نیست کھ ما خود را با تمام نیرو آماده نمیسازیم

  



 

 

در مبارزه  ما در تمام جبھھ ھا با استفاده از فعالیت ھای استوار ایدیولوژیک، سیاسی و توده یی

بخاطر احراز قدرت و ساختمان سوسیالیزم بھ پیش میرویم و این پیکار را بھ سالح قدرتمند بدست 

ماست، این  ۀدر شرایط کنونی این وظیف. کارگر و سایر اقشار مردمی و جوانان مبدل مینماییم ۀطبق
شکالت، ھزارھا کارگر این مبارزه، با وجود تمام م. راھیست کھ حزب کمونیست یونان دنبال مینماید

را ھمراھی و بسیج مینماید، در کارخانھ ھا و محالت کار سازمانھا ایجاد مینماید، فعالیتھای جوانان 
این نھادھا بمنظور اتحاد اجتماعی میان . کمونیست و جنبشھای کارگری را توسعھ و تقویت میبخشد

جوانان و از میان شھای ھوادار کارگر، دھقانان کوچک و متوسط، اقشار مستقل شھری و جنب ۀطبق
  .زنان پایھ گذاری میگردند

  
ھدف میانھ و یا ھدف درازمدت برخورد نماییم، در حقیقت میدانی را  ۀاگر ما با سوسیالیزم بمثاب

کارگر و نیروھای توده یی را با ستراتیژی خویش،  ۀسرمایھ آزاد گذاشتھ ایم تا طبق نیروھایبرای 
  .نظام استثماری گمراه نمایند یعنی ستراتیژی ابدی ساختن

  
برای کمونیست ھا آماده ساختن عامل ذھنی یعنی پاسخ بھ ضرورت حل تضاد میان سرمایھ و کار از 

این ھدف، مبارزه برای حقوق مناسب، حقوق بازنشستگی، . خیر ناپذیر بشمار میرودتأوظایف  ۀجمل
اروپا و  ۀاختالف با ناتو و اتحادی صحت، رفاه، حق آموزش، آزادیھای دموکراتیک، حق خودارادیت،

  .مبارزه برای سوسیالیزم نمیتواند جدا محاسبھ شود، را تقویت مینمایدجریان کھ از  یسایر معضل
  

 ۀتمرکز و آماده سازی طبق ۀاین ھدف ماھیت مطالبات، غایت مبارزه، پالیسی ائتالفھا در عرص
قدرت و برای لغو استثمار فرد از فرد کھ  نیروھای اجتماعی در مبارزه برای احرازسایر کارگر و 

  .یگانھ دلیل موجودیت احزاب کمونسیت است، را تشکیل میدھد
  

  .لنینیستی یعنی افزار اجتناب ناپذیر –تئوری مارکسیستی 
  

  :روشھای متعددی در مورد برخی از سوالھای جدی و مھم
  
کھ معافیت ھای مالیاتی و تشویقی خط سیاسی دولتھای سرمایھ داریست  ۀکسر بودجھ و وام نتیج: اول

را برای سرمایھ ھای بزرگ تضمین مینماید و یا مبالغ ھنگفتی را در قسمت تسلیحات ناتو و شرکت 

مردم ھیچ مسوولیتی درین قبال ندارند و نباید . آن در پالنھای امپریالیستی سرمایھ گذاری مینماید



 

 

یعنی تجدید و یا عدم «ون رفت از وضع دشوار این قروض بیفتند و در بر ۀبپذیرند تا در دام تادی

آنھا نباید بپذیرند تا این وام ھا را بھ اقساط . دخیل ساختھ شوند» تجدید مذاکرات در مورد کسر بودجھ

ما باییست بر بنیاد تجارب حاصلھ ازین کسر بودجھ و وام ھا  برعکس. د و یا چند باره بپردازندمتعد

  .اصل مھم مبارزه برای تحوالت بنیادی را مطرح نماییم بحران اند، ۀکھ دلیل اصلی توسع

  

بانکھا و بانک مرکزی اروپا میتواند تغییر یابد؟ این بھ آن میماند کھ ما در  ذاتی آیا خصوصیت :دوم

این تخیل است . مورد تغییر خصوصیت طبیعی استثماری سرمایھ و خود سرمایھ داری صحبت نماییم

  .ردم نداردو ھیچ وجھ مشترکی با منافع م

  

. اساس عینی یی برای آن وجود ندارددر واقع آیا امروز ما میتوانیم از استعمار صحبت نماییم؟  :سوم

البتھ انکشاف ناھمگون و روابط نابرابر میان دولتھا وجود دارد، اما دولتھای سرمایھ داری صاحب 

پریالیزم نظامیست کھ در آن ام. خویش استفاده مینمایند نیرویقدرت اند و طبقات بورژوا از تمام 

ھردولت سرمایھ داری جای مشخص خویش را مطابق نیروی اقتصادی، سیاسی و نظامی خویش، در 

بی امان برای بسط منافع انحصاری کھ با تناقضات میان خود این کشور ھا مشخص میشود،  ۀمبارز

  .احتوا مینماید

  

در تحلیل انکشاف اوضاع، را  ۀم در عرصلنینیز –ما وسایل خویش، یعنی تئوری مارکسیزم  :چارم

و یا » جنوب –شمال «داریم و نمیتوانیم تئوریھای سوسیال دموکراسی در مورد تقسیمات  اختیار

اقتباس را کھ تضادھای حقیقی طبقاتی میان سرمایھ و کار را پنھان میدارد، » بلیون ھای طالیی«

سرمایھ داری بوجود آورده  ۀکشورھای پیشرفت کھ سرمایھ در با تمام امتیازات و تسھیالتی. نماییم

  .و برمالتر میگردد وجود دارد ھموارهکارگر  ۀاستثمار طبقحد اعالی است، واقعیت موجودیت 

  

اجازه دھید بگوییم کھ این نظریھ ھیچ مفھومی . بحثھای دامنھ داری در مورد چپ وجود دارد :پنجم

م و انحصارات ندارد، بدین سبب کھ نیروی سیاسی جدا از عمل و موضع ھر حزب در برابر امپریالیز

بطور نمونھ جنگ کنونی با لیبیا و قبال (یی کھ حامی امپریالیزم اروپایی و جنگھای امپریالیستی باشد 

منافع مردم از جانب نیروی سیاسی یی کھ . نمیتواند با منافع مردم سازگار باشد) جنگ یوگوسالویا

ان مینماید، مفھوم مالکیت سرمایھ داری در تولید را بمنظور فریب اد میان سرمایھ و کار را پنھضت

یگانھ راه  ۀکارگران در مورد علل بحران سرمایھ داری کتمان میکند و خیال باطل سرمایھ داری بمثاب

این اظھارات بھ آدرس حزب چپ اروپا، احزاب سوسیال . را تغذیھ میدارد، نمیتواند انعکاس یابد



 

 

 ھاسیاسی خویش را بر ضد آن -ست بر میگردد کھ ما باید پیکار ایدیولوژیک دموکراسی و اپرچونی

  .تقویت و شدت بخشیم

  

  .جلو ما قرار دارنددر  وظایف متعددی

  

 : ما باییستی کار ھای زیادی را انجام دھیم

 

  خویش را در برابر جنگ غیر عادالنھ و امپریالیستی لیبیا تشدید بخشیم ۀما باید مبارز ●

د تالش کمونیستھا را در سمت و سو دادن اتحادیھ ھای کارگری تقویت نماییم و مبارزات ما بای ●

ما باید فدراسیون جھانی . کارگران در برگزاری وسیع سیاسی اول می را سازماندھی نماییم

خویش را موفقانھ در آتن برگزار نمود پشتیبانی  ۀاتحادیھ ھای صنفی را کھ شانزدھمین کنگر

  .نماییم

  .را تقویت کنیم» پیمان یورو«اروپا و  ۀضد اتحادی ۀباید جبھما  ●

انقالبی را حمایت خواھد کرد و  ۀحزب کمونیست یونان با تمام نیرو جنبش کمونیستی با شالود ●

بھ ھمکاری خویش در بازنگری بین المللی کمونیستی مصممانھ ادامھ خواھد داد و ھمچنان در 

المللی احزاب کمونیست کھ در اخیر سال جاری در آتن  امور آماده گی برگزاری دیدار بین

  .برگزار خواھد شد بطور شایستھ شرکت خواھد جست

  

  
e-mail: cpg@int.kke.gr 

  

 برگرفتھ از سایت حزب کمونیست یونان،

 :برگردان از متن انگلیسی

  خوږمن. و 

  ٢٠١١اکتوبر  ١٢چھارشنبھ، 
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