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سیریزا پیروزی برای

یریزا) در روزی ائتل ف چکپ رادیککال (س اره ی پی اهی درب ای کوت توضیح: متن پیش رو شامل گفتاورده
انتخابات اخیر یونان است. در این فرازها برخی فعالین و اندیشمندان چککپ -عمککدتا یونککانی- دغککدغه ها و
امیدها و نگرانی های  خود را نسبت به  وضعیت جدید یونان، که دامنه ی تأثیرات آن بسیار فراتر از یونککان
است، بازگو می کنند. تفکیک بندها در این متن بر حسب نام کسانی است که دیدگاه آنان در این جا بیککان
شده است (در وبسایت مرجع، این گفتاردها به صورت رشته ای از قطعات جککداگانه در طککی چنککدین روز
منتشر شده اند). در پایان هر بند توضیح کوتاهی در معرفی راوی آن قطعه اضافه کرده ایم، به ویککژه از آن
لل برای مخاطب فارسی زبان نام آشنا نیستند. تجربه ی حاضککر رو که برخی از این مبارزین چپ یونانی احتما
مردم یونان بخشی از فرآیند مبارزات جهانی علیه نظم سرمایه داری است و به همین سان بککر رونککد ایککن
مبارزات تاثیرگذار خواهد بود. بی گمان همبستگی موثر با این مبارزات بدون پی گیری فعککال و فهککم رونککد

رویدادهای یونان -به عنوان ملزوماتی مقدماتی- ناممکن است.
دی انه- امی ر زم ردگی فراگی ن فس ان -در مت ردم یون تادگی م انی و ایس مقاومت پیروزمند مردم کوب

برانگیخته  اند که زنده نگاه داشتن و گسترش آن  بخشی جدایی ناپذیر از هر پیکار رهایی بخش است.
۱۳۹۳|پراکسیس  بهمن ماه 

* * *

۱
شوند.رهامالیالیگارشیآهنینیپاشنهزیرازکهباشندقارهاینمردماولیناستممکنهایونانی
لووی میشل

انتخابسساتیونسساندرکسسه)شسسنیدید۲۰۱۴دسسسامبر۲۹تاریخ(درکهزمانیشما،یاولیهالعملعکس
بود؟چهشدخواهدبرگزار

تنفکس امککان و شکد بکاز فرصکت ی پنجره بود. بالخره، امید و خوشحالی البته صد من  العمل عکس اولین
همچنیککن و یونککان تاریککخ در تاریخی عطف ی نقطه یک تواند می آورد. این همراه به را اروپا در تازه هوای
ر یونانی» کشورهای «ویروس این اگر ویژه به باشد، اروپا ز را دیگ د، مبتل نی انطور کن ه هم پانیا در ک اس

هستیم. آن شاهد پیشاپیش
دراروپسساویونسسانگسسرا)بسسرایچپدولسستیسسکایجادامکان(ویونانانتخاباتاصلیمعنایواهمیت

چیست؟
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و شککود، می بیککدار نئولیککبرالی کابوس از که باشد اروپایی کشور اولین تواند می یونان که است این معنایش
ن و شوند، می رها مالی الیگارشی آهنین ی پاشنه زیر از که قاره این در مردم اولین ت اولی ی چپ دول گرای

رر دیکتاتوری برابر در که کند. می اندام «بازارها» عرض کو
ذ از اسکت، داده شکنجه را انسانیت که «زنجیری بود گفته بار یک کافکا فرانتس شکده سکاخته اداری کاغ

ا دارد را کافی شجاعت که باشد جریانی همان تواند می سیریزا، رهبری تحت گرا، چپ دولت است». یک ت
میمات، حاوی -اسناد را کاغذی زنجیرهای ته تص ت های بس د های سیاس ات، و رش ر و ثب دات دیگ تعه

بگسلد. هم از اند، کرده  سرکوب را یونان مردم طولنی های سال که بدهی، دهی بازپس
قطعککی انتخابککات در سککیریزا حککزب پیککروزی نه است؛  نرسیده سرانجام به چیز هیچ هنوز که است روشن
مقککدس» اتحککاد« بککا باید گرایی چپ دولت چنین گرا. و چپ واقعی دولت یک دادن شکل امکان نه و است،
و لشخورصککفت مککالی های صککندوق ها»، دموکرات «سوسیال و کاران محافظه مداران، سیاست و داران بانک

است. گرفته مقدس» شکل *«ترویکای نظارت تحت که شود رودررو بازان بورس
خواهی بککاج برابککر در کککه بککود خواهککد یونککان در دولککتی بککه دستیابی برای شانس اولین انتخابات این اما

و نامشککروع هککم البته و انگیز، نفرت ظالمانه، که ای بدهی اکثریت پرداخت از و شود نمی ها» تسلیم «قدرت
رم های خانه که زند. دولتی می باز سر است، غیرقانونی هم دهککد، می بککازپس را شککده مطککرود و رانککده مرد

در که کند. زمانی می اعطا کنند می زندگی یونان در که ای سیاسی پناهجویان به را پناهندگی حق که دولتی
احککزاب و هککا جنبش افراطککی، راسککت ی آزاردهنککده عککروج شککاهد اروپککا دیگککر های ملت از زیادی تعداد
خشککن های مصککوبه بککا مخککالفت در اروپا در کشور اولین مثابه به یونان هستیم، فاشیستی یا فاشیستی نیمه

همککراه به را رادیکال چپ گیری است- اوج منظور این برای بهتری ی «شرارت» کلمه البته «ریاضت» -که
بککه را همبسککتگی و برابککری آزادی، یونککان مردم که بود خواهد معنی این به سیریزا است. پیروزی آورده

دهند. می ترجیح نئوفاشیسم و هراسی بیگانه جنسیتی، تبعیض نژادپرستی،
ای فروتنککانه طککور به سککیریزا در مککان یونانی رفقای به کنم، توصیف را آرزویی بخواهم اگر خلصه، به طور

چی نظککافت زن ۵۹۵ سککابق های شغل گرا، چپ  دولت یک جانب از اقدامی مثابه به تا کرد خواهم پیشنهاد
تهدیککدها، ی همه وجککود بککا کککه بازگرداند. زنککانی ها آن به بودند، شده اخراج اقتصاد وزارت توسط که را،

ری بین نماد به شان شجاعانه مبارزات ی واسطه به پلیس، حملت و ها اهانت مکردم ی مبکارزه از ای زنده الملل
شدند. بدل اجتماعی عدالت به دستیابی برای یونان

۲۰۱۵ ژانویه ۶

۲
.استشدهآغازیونانبرایجدیدایدوره

*Troikaو وام اعطای سازوکار شرایط و که پول» است المللی بین «صندوق اروپا» و مرکزی «بانک اروپا»، «کمیسیون از متشکل جانبه سه ای  کمیته
است. کرده تعیین قبرس و پرتغال ایرلند، یونان، کشورهای برای را آن بازپرداخت
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گلزوس مانولیس

این به را خود آرای اکثریت و کردند اعتماد سیریزا به ها آن دادند؛ فرا گوش تاریخ نبض به یونان مردم”
.کردند اعطا حزب

تککا برسککاند قدرت به را مردم که است این مانده باقی سیریزا برای که کاری مردم، مشارکت ی ادامه در
بککا. شکود رودررو اسکت  رسکانده فکاجعه ی آسککتانه به را یونان که عظیمی مشکلت ی همه با طریق بدین

.“شود می بدل اروپا کل برای الگویی به یونان انتخابات، در سیریزا پیروزی
از بیش که فردی است؛ یونان در ضدنازی مقاومت نمادین ی چهره و چپ سیاسی فعال: گلزوس مانولیس

ال چهار و زندان سال ۱۲ و اعدام محکومیت سه و مبارزه سال هفتاد د س امه در را تبعی ای رنج ی کارن ه
بککه پلیککس آور اشککک گککاز اصککابت با خیابانی اعتراضات جریان در ۲۰۱۰ مارچ در او. دارد آن از حاصل
در وی بازداشککت بککه همچنیککن که داشت مشابهی ی تجربه نیز ۲۰۱۲ سال در و شد، مجروح اش صورت

.است) سیریزا» (رادیکال چپ ائتل ف« عضو سالمندترین وی. انجامید سالگی ۸۹ سن
۲۰۱۵ ژانویه ۲۵

۳
!ماجراستشروعتازهاین

والوریتیس نانوس

سککیریزا آمککد، بیرون انتخابات نهایی نتایج که زمانی امیدوارم. باشم داشته رضایت توانم نمی این از بیش”
.بگیرد دست به را دولت سزاوارانه بتواند تا باشد کرده کسب را مطلق اکثریت

جککانب از دستانه پیش تهدیدهایی اکنون هم از که همانطور. کنند می صحبت ما ی درباره اروپا ی همه اکنون
»طلیککی طلوع« حزب که است داده اختصاص این به را خود تمرکز» بیلد« ی روزنامه. است رسیده آلمان
ر ف از. کنکد می ایجکاد گمکان و ظکن من برای این و است، یافته راه مجلس به دوباره ریات دیگکر، ط نش

رب پرآب تیتر گسیخته لجام شکلی به المللی بین منتشککر را» اروپککا بککرای وحشککت-  سککیریزا پیککروزی« وتککا
.اند کرده

را خککود باید ما. شویم بمباران مشابهی های پیام با زودی به ما که دارم بیم من ماجراست؛ شروع تازه این
آلمکان برعلیکه بسکیاری جککدلی مقکالت کنکون تککا خککودم من. بدهیم را شان پاسخ بتوانیم که کنیم آماده
.نوشت خواهم این از بیش نیز من دهند، ادامه را نوا همین ها آن اگر ولی ام، نوشته
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واهم پاسخ ها آن به تبریک پیام گفتن با هم من. کردم دریافت فرانسه از تبریکی های پیام من را ،داد خ چ
اروپککایی، دیگککر کشککورهای بسیاری همچون نیز، فرانسه به نهایت در است خورده رقم یونان در آنچه که

“.کرد خواهد کمک
روزی نویسندگان و شاعران ترین برجسته از یکی: والوریتیس نانوس ان ام ت یون ال از وی. اس ۱۹۳۹ س

.است نموده منتشر نمایشنامه و رمان شعر، های حوزه در را بسیاری آثار
۲۰۱۵ ژانویه ۲۵

۴
!هستندماراهبهچشماروپاگرایچپمردم

کوندوروس نیکوس

حملککه مککورد چپ عنوان به و  شده گرفتار مظنون عنوان به همواره من بیاورم، یاد به توانم می که جایی تا”
بککرای مبککارزی و بمککانم باقی شریف دموکرات یک که ام کرده تلش دراز سالیان طی در من. ام شده واقع

. باشم تر وسیع چپ گرایش
ار زیکر همیشه و سیاسی؛ بقای برای نبرد حال در همیشه غیرقانونی؛ همیشه امی ب بی تم چنیکن ککه عواق
اسککت مانده جای بر تردیدها هنوز که اکنون،. دارد دنبال به» دموکراتیک حد از بیش جوامع« در موضعی

گزاری سکرمایه اامیککد در مککا« ککه دارم همککراه بکه خکود بکا را جدید شعار این هستیم، چپی چگونه ما که
چشم اروپا گرای چپ مردم. بزند رقم را نوین سرآغازی سیریزا ی سابقه بی پیروزی که اامیدوارم». ایم کرده

“.هستند ما راه به
نای م نا ساز فیلم: کوندوروس نیکوس رای چپ آش انی گ ت یون غال دوران در وی. اس ازی اش الین از ن فع
بککه جنگ از پس دلیل همین به که بود؛» یونان مردمی بخش آزادی ارتش« اعضای از و ضدنازی مقاومت

. شد تبعید ماکرونیسوس زندان- جزیره
۲۰۱۵ ژانویه ۲۶

۵
!ندهیمدستازرافرصتاینبیایید

پیتساکیس افتیچیس
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ایککن بککرای امیککد دوبککاره تککا خیزیم پا به رویداد این از بردن بهره برای بیایید. است تاریخی بزنگاهی این”
لا مشکل، اما. نرود دست از کشور را تغییککر فرایند یک یونان، در پیروزی. نیست یونان خاص مشکلی مطلق
بککه رسککیدن حککال در کککه داری، سککرمایه. داشککت خواهککد همراه به نیز اروپا جنوبی کشورهای سایر برای

با. است یافته شکل عمومی ریاضت استراتژی با که نهد می پیش را ای آینده است، اش»تاریخی های کران«
سرتاسکر بکه آن پراکنکدن و بحکران شدن تر عمیق به تنها نولیبرالی های سیاست رسد می نظر به حال، این

.ایم نرسیده تاریخ پایان به ما آخرالزمانی، های پیشگویی برخل ف وجود، این با. است انجامیده جهان
دی های راه یافتن پی در تر پیش لتین آمریکای کشورهای در مردم رای جدی یدن ب ه رس م ب سوسیالیس
.کنیم بررسی دقت به را آن و دهیم نشان توجه جدید تاریخی ی پدیده این به بیایید. اند شده کار به دست

ایککن تا دارند عهده بر را مسئولیت این پرست میهن های قدرت در نیز و چپ جناح در مردم ما، کشور در
در هککم مثبککت اقککدام هککر از حمایت یعنی انتقادی حمایت: دهند قرار شان انتقادی حمایت مورد را دولت
ئولیت بکار بیشکترین امکا.  خیابان در کارگری جنبش سطح در هم و پارلمانی سیاست سطح ر مس دوش ب

انککد کرده بککاز حسککاب آن بککر شدت به یونان مردم که انتظاراتی که کنند کاری نباید ها آن: است سیریزا
. درآید آب از غلط

است ممکن که شکستی. ندهیم دست از را فرصت این بیایید. کنیم می زندگی را تاریخی برنگاهی امروز ما
انجامککد، می افراطی راست بازگشت به تنها نه بخورد، رقم جدید دولت علیه بر چندجانبه ی حمله دلیل به

امیککد بیاییککد اوصا ف، این با. بیاورد همراه به را فاشیسم خطر ناپذیر بینی پیش عروج است ممکن حتی بلکه
“.است شده آغاز یونان برای جدید ای آینده که باشیم داشته

ی حککوزه در کککه اسککت یونککانی فیزیککک و ریاضیات ، فلسفه استاد و گرا چپ دانشمند: یتساکیسب فتیچیس
علککم ی فلسلفه و فلسفی شناسی انسان و شناسی معرفت شناسی، هستی ،)کوانتومی مکانیک، نسبیت،( فیزیک

»دیالکتیککک« ی مجله ی تحریریه اعضای از او. است کرده منتشر بسیاری آثار و است پرداخته پژوهش به
ری دیگر نشریات مسئولیت و بود .داشککت عهده به را» معاصر مسائل« جمله از مارکسیستی و گرا چپ علم
. گذراند زندان در را سال سه ضدسرکوب مقاومت در عضویت خاطر به داخلی جنگ طول در وی
۲۰۱۵ ژانویه ۲۶

۶
!شویمخل صاقتصادینکبتاینازبگذارید

گاوراس کوستاوس

بککه مککردم و ،شود عوض اوضاع که بود رسیده آن زماندیگر. است یونان برای تاریخی پیروزی یک این”
. شود داده اولویت یونان، همچون کشوری در فرهنگ، به و. شوند وارد سیاست صحن مقدم خط
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لا و کردم مطالعه فرهنگ ی عرصه با ارتباط در را سیریزا حزب ی برنامه من .گرفتککم قرار تأثیر تحت عمیق
اسککت را رفتککه فککرو آن در اخیککر سال پنج در که اقتصادی، نکبت این بایستی جامعه که، این نهایت در و

“.بگذارد سر پشت
« و» نظککامی حکومت« همچون مشهوری آثار که یونانی ی برجسته گرای چپ ساز فیلم: گاوراس کوستاوس

Z «دارد خود هنری ی کارنامه در را.
۲۰۱۵ ژانویه ۲۶

۷
تابناکهراسوحیرت

باتلس آریستیتیس

ری های کرانه از و المپککوس از کاسککتلوریزو، و رودس تا کورفو و اوثونوی از گادوس، و کرت تا افروس شمال
در پلوپونز، و وابیه تا اپیروس و مقدونیه تراس، از ایچلس، ی دره و لریسا دشت تا تایگتوس های کوهستان
رن و مککردان شککهروندان، این است، حیات و کار که جا هر شهرها، کلن و شهرها روستاها، رر ایککن زنککا کشککو

و سرنوشت را، شان سرگشتگی و  تردید را، شان تشویش و نگرانی را، شان خشم را، شان رنج و درد ی عصاره
سیریزا. به امید: رأی از پر کاغذی تکه آوردند؛ کاغذ کوچک ی تکه یک بر را شان ایستادگی

ایککن بککا دیروز که کسانی با حتی بپیماییم؛ را آن با یکدیگر ما ی همه تا گشودند؛ را باریکی گذرگاه ها آن و
لل شاید یا و نبود، یکی ما رأی با شان رای که کسانی نبودند؛ همراه محکم قدم ا ندادند. برای رأی اص ا م ت

 خلق کنیم. مککا آگککاهیم کککه ایککن مسککیر بککا دسککتان تنهککای  مککایکدیگر فتح کنیم، برای ما تا با یکدیگر با
ساخته وپرداخته و آماده و گشوده نشد، بلکه با همت همه ی ما؛ با دستان ما، مککردم اروپککا؛ بککا دسککتان مککا،

مردم جهان؛ در کنار یکدیگر.
سیریزا بارها بر این مهم تأکید ورزیده است که نه این حزب و نه دولتی که شکل خواهد داد، بر «فراز» و
«ماورای» شهروندان این کشور، زنان و مردان آن، جای نگرفته است و جای نخواهد گرفت. حزب سیریزا،
ری محتاطانه ای اعضا و دست اندرکاران آن، دوستان، رفقا و رای دهندگان اش، همه گی با فروتنی و با هوشیار
رف برابر با سایرین؛ بدون هیچ شهروندان ساده ی این کشور هستند و خواهند بود؛ همه گی در حقوق و وظای

، اگککر کککهاستثنایی. همراه این اعتقاد درونی و عمیق که هیچ دستاورد ارزنده و پایداری حاصل نخواهد شد
دگربار با تلش  همه ی ما همراه نباشد؛ اگر که همه ی ما، از هر موقعیتی که هر یک از ما خود را امککروز و

فردا در آن می بیند، دست  به کار نشویم.
سیریزا با توان و اعتمادبه نفسی بال مسئولیت های جدید خود را با شوق فروتنانه ای بر عهده می گیرد؛ و این

همه از عقاید عمیق  و درونی اش می جوشد.
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۲۰۱۵ ژانویه ۲۶

۸
مبارزاتسهمگینیراپیشرویمانداریم!

لونا میتامی

این لحظه، وقتی «چپ» قدرت را در یونان به دست می گیرد، شاید که لحظه ای تاریخی باشد، و این انگیزه
و خواست برای جشن گرفتن و مشعو ف بودن شاید که قوی و جمعی باشد، اما هم هنگام شانه هایمان زیر بار
مسئولیت هایمان سنگینی می کند. معضلت حیاتی و حادی وجود دارند که بایستی به مصا ف آن ها برویککم:
به ویژه در اقتصاد و در سیاسککت گزاری بین المللککی. انبککوهی از مشکککلت بحرانککی در جککامعه وجککود دارد:

ری معیوب. ری ناچیز و نابسنده، نظام آموزش بی کاری، مراقبت های درمان
ری دموکراتیک عمککومی رن یک نظام اجرای با وجود همه ی این مشکلت، به شدت اهمیت دارد که حتمی کرد
رم پیش شککرط و معنککای همه ی چیزهککای دیگککر اسککت. بوروکراسککی را فراموش نکنیم؛ چرا که این امر مهکک
رن چنین حیوان همچون هیولیی با شاخک های بلند در کمین نشسته است. یک وزیر برای فرمان بردار کرد
ری امور عمومی» دگرگون گردد، تا شاید که بتواند در خطرناکی کافی نیست. از همین آغاز، باید «نظام ادار
خدمت سیاست گزاری های جدید قرار گیرد. اگر یکی از ایکن حلقه هکای زنجیکر بگسکلد، آنگکاه در اختیککار
گرفتن امور دشوار می گردد. احساس شعف امروز باید خودش را به نیرو و نیز خوش بینی احاله دهد، زیرا

مبارزاتی که در پیش داریم دشوارتر خواهند بود.
۲۰۱۵ ژانویه ۲۶

۹
!بودخواهددشوارنبردینبرد،این
دوکا مارو

مجبککور یونککان ی جککامعه -من احساس می کنم- بلکه بودیم)، نگذاشته حیات ی عرصه به پا (که ما فقط نه
و هککا ماجراجویی میککان از ، را پشککت سککر گککذاردبسیار فرازوفرودهای و مبارزات ، انتظار بکشدها سال بود

کند. محکم را خود پای جای دوباره تا کند، گذر نشده برآورده انتظارات
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 انتظککار بکشککیم تککا آخریککن۲۰۱۵ سال تا بودیم مجبور ۱۹۴۴ سال از پس ما که هست این طبعا منظورم
تهدید را از پیش روی مان برداریم. اگرچه، هیچ چوب جادویی ای وجود ندارد، و مبککارزه طککولنی و دشککوار

خواهد بود. بنابراین ما همه گی باید بیاموزیم تا به مثابه شهروندان مبارز زندگی کنیم.
را زنککدان سککال چندین تحمل ی سابقه که است یونانی مشهور نویس رمان و گرا چپ ی دوکا: نویسنده مارو

از یکککی و اولیککن آن اسککاس بر که ای تجربه دارد؛ خود زندگی در کشور این در نظامی حکومت دوران در
است. درآورده تحریر ی رشته به را هایش رمان ترین مهم
۲۰۱۵ ژانویه ۲۷
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