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: سیریزا
سیاسی خیانت مفهوم در تامل برای ناهنگام ای بهانه

امین حصوری

۱.
های داوری از است. فارغ سیاسی ادبیات ی گستره در پرطنینی ی واژه خائن) کمابیش صفت (یا خیانت ی واژه

ه مختلیف، جوامیع سیاسیی ادبییات  در واژه ایین بودن پربسامد نفس آن، کاربرد ی درباره هنجاری ییک ب
وقعیت دهد. این می ارجاع سیاسی-تاریخی عام فرآیندهای در عینی موقعیت ی م ایی (در عین یع معن تر) وس

شییکل را جوامییع تییاریخی تحولت و سیاسی ستیزهای مادی بستر که است ناپذیری آشتی تضادهای بر ناظر
از بخشی که است، اجتماعی ستیزهای سپهر در تاریخی دقایقی شامل موقعیت این ، مشخص طور به دهند؛ می

کییرد عمل ی واسطه به و کنند می عمل خود اجتماعی ی بدنه منافع خل ف یا انتظارات خل ف سیاسی بازیگران
ایران، معاصر تاریخ در مثال، دهند. برای می تغییر جامعه از بخشی زیان به را نیروها نهایت- توازن -در خود

ر که تاریخی  بزنگاه هر به م نظ ا کنی ای نمونه (ب ی ه ون: انقل ب کلن روطیت، چ ای مش رداد، ۲۸ کودت م
خیییانت ی مقییوله کییه یابیم درمی )،۱۳۸۸ اعتراضی جنبش حتی و ن،آ از پس مقطع و ۵۷ انقل ب رویدادهای

بلفصییل سیاسییی -حتی- ادبیات یا پسینی، سیاسی های تحلیل ثابت عناصر از یکی سیاسی احزا ب یا ها چهره
نیست). نظر مورد واژه این کاربست های مصداق تاریخی تحلیل اینجا (در است بوده دوره هر

همییان در و طلبد می خود بیان و تبیین برای مفهومی قالبی موقعیت، این بودن تکرارپذیر و بودن عام بنابراین
چییرا که دهد می  توضیح امر کند. همین می (خیانت) ایجاد آن با متناظر ی واژه معنای از ملموسی درک حال،

داشییته  عمومیت سیاسی های گرایش ی همه نزد تاریخی، های دوره و سیاسی جغرافیای ورای واژه، این کاربرد
منظییر از است تابعی همواره سیاسی خیانت درک اجتماعی، های لیه و طبقات منافع تضاد به بنا اگرچه است،
بییا که واژه این کاربرد بودن وی. فراگیر طبقاتی گیری جهت و ناظر اجتماعی هستی و جایگاه یعنی نگاه، مادی
ضییروری را آن کاربست ی نحوه و مفهوم وارسی  است، همراه آن از متفاوتی های کاربست و تعابیر و ها درک

م استیلی علیه مبارزه اگر که سازد. چرا می اکم نظ دی ح ی رون اگزیر و دایم رای ن تمدیدگان ب ت، س اس
و مییادی ضییرورت به بتوانند واژگانش که زبانی باشند، داشته خود آن از ای مبارزه زبان باید می ستمدیدگان

از ستمدیدگان. بنابراین ی جبهه اتحاد و سیاسی روشنگری برای باشند هایی سلح و بدهند اسخپ خود وجودی
 معناست؟ چه «خیانت» به تاریخی، تحولت و سیاسی مبارزات فرآیند پرسیم: در می خود
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۲ .
که است مسیری گرفتن پیش در معنای به سیاسی جریان یا فرد یک سوی از سیاسی خیانت عام، تعبیری در
از حییدی بییا چرخش)  سیاسی (یا حرکت این حال، عین در و باشد تضاد در ادعا مورد های آرمان و باورها با

اسییت، متداول چه اگر تعبیری چنین مبنای بر خیانت ی واژه باشد. کاربست بوده همراه (خود)آگاهی و اختیار
فاعییل سوبژکتیو آگاهی و ها مندی نیت تاویل از زیادی حد با که چرا است، نابسنده و انگیز مناقشه همواره اما

در آن سیاسییی فاعل سوی از تواند می باری فاجعه یا بار زیان سیاسی عمل هر مثال، است. برای همراه سیاسی
فاعییل که گردد نمی روشن درستی به گاه هیچ اینکه و شود، قلمداد مشخص فرضی های  آرمان و باورها جهت

ت. علوه بوده آگاه خود معین ی رویه یا کرد عمل پیامدهای از میزان چه تا سیاسی ر اس ن، ب ن در و ای همی
که طوری سازد، می برجسته را سیاسی خیانت مدار) از (ارزش هنجاری درکی خواه نا خواه تعبیری چنین راستا،
حالت بهترین در رو، این برد. از می حاشیه به را مساله تاریخی و تحلیلی ی سویه سوبژکتیو، ی سویه زیاد وزن
یابد.  می تحقق سیاسی خیانت اصطلح کاربست به مربوط روشنگری های پتانسیل از بخشی تنها
بیری اندیشید، سیاسی خیانت مفهوم برای جایگزین تعبیری به باید می اساس این بر ه تع ه ک ری عینی وج ت

خیانت درک بودن مند منظر به توجه باشد. با مستقل سیاسی فاعل مندی نیت از ممکن جای تا و باشد داشته
اا را خود نگاه اگر سیاسی، یعنییی سیاسییی : خیییانتگفییت چنین توان می کنیم، محدود فرودستان منظر به صرف

کییه کسانی سوی آن) از نسبی شکوفایی مقاطع (در ستمدیدگان و فرودستان مبارزاتی امکانات مسدودسازی
مشیی بیییانگر سیاسییی خیییانت دیگییر، بیییان بیه کننیید؛ می عرضه یا اند زده پیوند آنان نام با را خود سیاست

کسییب جییامعه فرودسییت طبقات حمایت ی واسطه به که را، خود مقطعی سیاسی فاعلیت که است نیروهایی
ازی جهت در عمل در اند، کرده اعلیت محدودس ی ف تان سیاس ات و فرودس روی امکان ان پیش ه آن ار ب ک

اا سیاسی خیانت تعبیری، چنین مبنای گیرند. بر می بلکییه نییدارد، فاعلن/عاملن های مندی نیت به ربطی لزوم
طبقییات نفع بهکم-  یا -بیش را قوا ی موازنه توانست می که است ای شده مدفون تاریخی های فرصت بر ناظر

دارد. امییا دللت فرودستان مبارزات گسترش عینی های امکان تضعیف/نابودی بر یعنی دهد، تغییر ستمدیده
اا ها سوزی فرصت این علوه بلکییه نیست، فرودستان موقعیت نسبی ارتقای برای دادن» امکانی دست «از صرف
است. هر طبقاتی مبارزات سپهر در تر پایین ای مرتبه به سقوط و حاضر موقعیت باختن آن، از بیش و آن، بر

سییرکو ب و حییاکم ی طبقه بعییدی پیشییروی چقییدر هییر یییا باشیید بیشییتر سوزی فرصت این پیامدهای چقدر
همییانی این از باید حال، این شود. با می تر برجسته سیاسی خیانت این تاریخی وزن باشد، تر پردامنه فرودستان

شکسییتی تواند می حتی و است جنبش پیکر بر ای ضربه خیانتی هر کرد. هرچند پرهیز خیانت و شکست میان
اا شکستی هر اما بیارود، بار به مقطعی اییین میان روشنی نسبت که هم مواردی نیست. در خیانت حاصل لزوم

نن سیاسی نیروهای خیانت باشد، داشته وجود دو باییید را آن واقعی وزن بلکه نیست، شکست عامل یگانه معی
دریافت.  تاریخی عوامل از ای مجموعه با ترکیبش نحوه در
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۳. 
رفراندوم از پس) رادیکال چپ ائتل ف( سیریزا حز ب عملکرد توان می سیاسی خیانت مفهوم از درکی چنین با

کرد: بررسی را یونان
بییود گرایییانه چپ اصلحی ی برنامه یک آشکارا یونان، انتخاباتی های  رقابت طی سیریزا ی شده اعلم ی برنامه

امه از اجتماعی اکثریت حمایت. دهد خاتمه اقتصادی ریاضت های طرح به بود بنا که یریزا ی برن ش س از بی
:  بود آن دستخوش یونان ی جامعه که بود ای ویژه تاریخی شرایط مجموعه ترکیب ی نتیجه چیز هر

ی های سیاسییت ی نیتیجه در ها بدهی بحران و یونان مردم اکثریت اقتصادی فلکت تشدید نولییبرالی، تحمیل
امیدبخش انداز چشم فقدان ها، سیاست این تشدید و ریاضتی های سیاست تداوم از مردم ی گسترده نارضایتی

وآن)  اسییل ف (و وقییت دولییت فسییاد و کفایتی بی شدن آشکار بدهی-ریاضت، باطل ی چرخه از رهایی برای
خواهانه. برابری سیاسی تحرکات  و طلب عدالت ۱اجتماعی های  جنبش رشد و متعار ف، احزا ب
نی عوامل  این ترکیب تعهد این با سیریزا ساخت. بنابراین فراهم را سیریزا سیاسی عروج و رشد ی زمینه تاریخ

بییه سیریزا کند. رهبران ترکیب ریاضتی های  سیاست توقف با را ها بدهی بحران مهار که بود مواجه اجتماعی
«ممکیین های قدم اتخاذ بر خود ی برنامه در رو این از دارند، رو پیش دشواری ی وظیفه که بودند واقف خوبی

لحییاظ به که داشتند انتخابات) باور از پس متعدد نظرهای اظهار به (بنا عین در و داشتند، » تأکید سنجیده و
ی از را خود قاطع ی فاصله باید سیاسی-اقتصادی انداز چشم یال مش وکرات- سوس ز ب دم وک ح ظ پاس حف
.۲کنند

یریزا ی ماهه پنج های تلش اما ه س م  -ب ی رغ بی گشایش ای در نس ی فض ان- در سیاس ل یون ل عم حاص
یریزانداشت.  تعهداتش و ها برنامه اجرای جهت در توجهی قابل ارت در س واری اس رایط های دش ران ش بح

بیشییتر ریاضییتی های طرح قدم به قدم اروپا ی اتحادیه رهبران و تروئیکا ی فزآینده فشارهای تحت و اقتصادی
یافت.  کاهش پاسوک حز ب با اش عملی تمایزات قدم هر با و پذیرفت را ها بدهی بحران مهار برای

سیاسییی- های نشییینی عقب هییایش) و برنامه پیشییبرد (در سیییریزا متییوالی های شکسییت رفراندوم، از پیش تا
ی دربییاره نادرسییت ای محاسبه از ناشی تروئیکا، ی فزآینده و شده حسا ب فشارهای نقش از جدا  آن، اقتصادی

از نولیبرالیسییم و ها بییدهی بحییران میییان درونی پیوند بود: اینکه نهاده پا آن به که بود نبردی عمق و گستره
هییای طرح پیشییبرد حییتی دیگییر، سوی از امروز داری سرمایه مناسبات در نولیبرالیسم ژر ف جایگاه و سو یک

 سرمایه جهانی و ملی های کانون با ستیزها ترین ژر ف مستلزم فرودست)  را طبقات نفع (به اصلحی

نییز و هیا  جنبش ایین انداز چشیم و وضیعیت میورد در یونان اجتماعی های جنبش فعالین از برخی های دیدگاه با آشنایی . برای۱
به: کنید رجوع سیریزا جایگاه

) .  ا ف  .   دی  .   پی     ی     نسخه     دریافت] (پراکسیس[ یونان     در     اجتماعی     های     جنبش     فعالین     با     هایی     مصاحبه     مجموعه     چه؟     این     از     پس

گفتند:  سخن سیریزا شدن -دموکراتیزه سوسیال از سیریزا رسیدن قدرت به از پیش حتی روت هاینس کارل مانند . اندیشمندانی۲
]سیاسی     اقتصاد     نقد[ بهزادی کاووس ی ترجمه روت؛ هاینس کارل با گو گفت ؛شد     دموکراتیزه     سوسیال     سیریزا
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اا را خیود ها،  بیدهی معضل مهار برای صداقتش  رغم به سیریزا اساس، این کرد. بر خواهد رای اساسیی چنیین ب
آنکییه بی بییود، مییذاکرات بییه حیید از بیش ی تکیه ناآمادگی، این ی نشانه ترین بود. مهم نساخته آماده نبردی

نیازمنیید تمهیییداتی چنییین شود. تدارک اندیشیده نابرابر مذاکرات این شکستبست/ بن برای لزم تمهیدات
پایین) و (از مردمی نهادهای تقویت عمومی، مقاومت دهی سازمان جهت در سیاسی مشارکت فضای گسترش

سیییریزا . امییا۳بود یورو ی حوزه از خروج ممکن) برای جای (تا اجتماعی-اقتصادی های شرط پیش سازی ادهآم
ه اینکیه و کند استفاده خروج کارت از نیست مایل گاه هیچ دهد نشان که داشت اصرار ازی ب ریف» و ب «ش
ر که جدی بسیار انتقادات وجود (با کار اینجای تا داد. بنابراین خواهد ادامه خود روباز وارد سییریزا مشیی ب

بازنگری برای انعطا ف عدم نیز و سرمایه قدرت گرفتن کم دست و اوضاع از نادرست برآورد با است) عمدتا
اا ها سیاست در رمایه هیای کانون نمایندگان فشارهای که جایی مواجهیم. ظاهر ه س رزی ب یار م ر بس از فرات

و اروپییا رهییبران کییه اقییدامی  نهییاد، پیییش را رفراندوم طرح سیریزا رسید، سیریزا رهبران پذیرش ی آستانه
برانگیخت.  را امیدهایی دیگر بار فرودستان ی جبهه میان در و کرد، غافلگیر را سرمایه مدافع نهادهای

امییید کییه کییرد مخییابره را امیدبخش و مثبت ی نشانه این مردم، آرای به رجوع و رفراندوم اعلم با سیریزا
اینک و است وانهاده راها)  قدرت با مذاکرات معمول (مسیر بالدست در میانه راهکاری یافتن به شا تاکنونی
یونییان بحییران با رویارویی برای را دیگری فاز آنها، ی پشتوانه به و مردم خواست به بازگشت با است مصمم

و تییداوم با خود مخالفت روشنی به رفراندوم طریق از یونان مردم اکثریت که مقطعی در درست امابگشاید. 
دولییت بخشیییدند، سیییریزا به را خود نفی قدرت ترتیب بدین و کردند اعلم را ریاضتی های سیاست تشدید
ده «بخش و 4داد تن اروپا ی اتحادیه قدرتمداران با عجیب سازشی به سیریزا دات از ای عم ود تعه ه را خ ک
ثریت رأی که است ». روشن۵گذاشت کنار بود شده انتخا ب اساس برآن ردم اک ان م زم یون های قیدرت ع

داد قییرار موقعیت این در نیز را سیریزا همزمان اما کرد، تقویت را یونان مردم ی اراده نابودسازی در اروپایی
ن خواست به بنا اروپایی، ی سرمایه نمایندگان سرسختی مقابل در بتواند که ردم روش ذیرش از م ته پ ی بس

مییذاکرات، بسییت بن با مواجهه صورت در و نهایت در سیریزا انتخابی، چنین بزند. با باز سر آنان پیشنهادی
اروپییا) سوی از تحمیلی راهی ی منزله (به را آن پیامدهای و یورو ی حوزه از خروج ی ناخواسته راه توانست می
انش، ناباوری میان در سیریزا بپذیرد. اما مردم ی پشتوانه با ا ب حامی ن انتخ ردم روش ی را م رد نف راه و ک

زد. پیوند فرودست طبقات دشمنان راهکارهای و اراده به را اقتصادی بحران از خروج

که:  دارد اذعان  دهد، می هشدار سیریزا خیانت ی درباره چپ زودهنگام قضاوت به نسبت که آلبرت مایکل . حتی۳
بییا مبییارزه برای سیریزا امکانات ی محدوده در حتی و نکردند کاری یونان مردم آمادگی برای و رقصیدند شیطان با ماه …«  پنج

نداشتند.» هیچ آن از خروج از پس و یورو در حضور طی معین اهدا ف
]سیاسی     اقتصاد     نقد[ سیف احمد ی ترجمه ؛البرت مایکل ؛نکنیم     عجله     سیریزا     مورد     در     قضاوت     برایبه:   کنید رجوع
]سیاسی     اقتصاد     نقد[ سیف احمد ی ترجمه کولکیس؛ استاتیس ؛تراژدی     تا     آبسورد      از.4
]سیاسی     اقتصاد     نقد[  سیف احمد ترجمه رابرتز؛ مایکل ؛ها     طعنه     و     ترویکا     سیریزا، .5
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اش، قبلی سیاست تشدید با و 6رفراندوم از برآمده های پتانسیل و امکانات نهادن کنار با سیریزا ترتیب، بدین
را شیید یونان فرودستان و خودش نصیب مترقی سیاستی اتخاذ برای که مهمی فرصت واپسین شاید و دومین

تییاریخی های فرصییت ضییدانقلبی، فضای سیطره در و داری سرمایه هژمونی تحت دانیم می که وانهاد. درحالی
حاصییل دسییت اییین از فرصتی هر و محدودند؛ بسیار جامعه حرکت روند بر چپ نیروهای تاثیرگذاری برای
اا که است تاریخی عواملی ترکیب و تلقی مدت- تکرارپییذیر میان در -حداقل واحدی نسبت و شکل در لزوم

نیستند. 
طبقییات بیر معیشیتی و اقتصییادی فشیارهای تشییدید گمییان بی نییابرابر، ی مصالحه این ناگزیر پیامد نخستین

تیازه، بیانکی هیای وام تزرییق بیا کیه امیدنید ایین بیر سییریزا کنونی رهبران چند بود. هر خواهد فرودست
یییورو) ی حییوزه از خروج اقتصادی های دشواری نسبت (به تحمیلی ریاضتی های سیاست تشدید های دشواری
و فرودستان، ناگزیر و آتی اعتراضات با سیریزا دولت مستقیم رویارویی مسیر، این بعدی بیابد. پیامد تخفیف

در آن ی طلیعه کییه (چیییزی بییود خواهیید سرمایه نظم محافظ ی نماینده به سیریزا ناگزیر شدن بدل واقع به
راه ترتییب، شید). بیدین عییان پارلمیان در مصیوبه این گیری رای با مقارن اعتراضات و اعتصابات سرکو ب
به و داده قرار فرودستان مقابل در خواه نا خواه را ماند می جای بر حز ب این از آنچه زودی به سیریزا انتخابی

تردییید بی سیییریزا مسیییر اییین کرد. در خواهد بدل اجتماعی های جنبش و کارگری های جنبش سرکو ب ابزار
در کییه بییود خواهد ضدشورشی پلیس نیازمند ویژه به آنکه طرفه و بود خواهد پلیس سرکو ب بازوی نیازمند
زد.  باز سر آن انحلل از  مردمی، مطالبات  رغم به اش، انتخاباتی پیروزی فردای

۴.
بیوده تر، عییان و تییر افراطی شیکلی در گیریم ،آن پیشین های انتخا ب امتداد در نوعی به سیریزا اخیر انتخا ب

تیاکنون ۲۰۱۵ ی فیوریه از کییه اقداماتی و ها انتخا ب رشته و آن درونی های گرایش تنوع در گمان بی و است
اییین کییرد. بییا محسییو ب عیار تمام سیاسی چرخش یک را آن نتوان شاید نظر این دارد. از ریشه است داشته
ن ب این همه، فضییای و مذاکرات بست بن پی (در آن خاص موقعیت لحاظ به هم و مضمون لحاظ به هم انتخا
آتییی مرزهییای و هییا افق نمای سرشت نیز خاطر همین به و دارد، تری  کننده تعیین بسیار رفراندم) وجه از پس

زده انتخییا ب این به دست بیرونی شرایط اضطرار و حاد فشارهای تحت سیریزا که است است. روشن سیریزا
در که همچنان است، بوده درونی حاد های تنش با توأم و دشوار غایت به آن استراتژیک گیری تصمیم و است

حییال، اییین اسییت. بییا یییافته نمییود حز ب این درونی های شکا ف تشدید چپ» و «پلتفرم مخالف گیری موضع
باورهییای یییا عمییومی خواست به وفاداری به معطو ف -که دیگری ی گزینه هیچ سیریزا که پذیرفت توان نمی

تراژدیک کنش یک شاهد و است نداشته خود روی باشد- پیش حز ب این خود انتخاباتی شعارهای و سیاسی
تحت (گیریم زدند سیاسی انتخا ب یک به دست سیریزا مؤثر رهبران واقع، ایم. به بودهانتخا ب)  امکان (فقدان

بییا ها دادند. آن ترجیح ۷طبقاتی سیاست معیار بر را معیارهایی سرانجام دلیلی، هر با و ترتیب هر به فشار) و
 استراتژی و نبرد زمین نیز رفراندوم از پس حتی  حریف، ی اندازه بی سرسختی از شان مستقیم ی تجربه وجود

]سیاسی     اقتصاد     نقد[ چگینی سینا ی ترجمه کالینیکوس؛ الکس ؛کند     ایجاد     واقعی     تغییری     تواند     می  »   نه  «     بر     تکیه .6
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بودن انتخییابی وجییه بمانند. همین باقی وفاداری کنندگان مذاکره دادند ترجیح و ندادند تغییر را خود ی مبارزه
آنچییه سییازد. امییا می فراهم موجود شرایط چارچو ب در را آن داوری منطقی ی زمینه که است سیریزا کنش
باوری بی انتخا ب این مضمون که است آن دهد می سوق سیاسی خیانت نوعی سمت به را داوری این ی نتیجه

نن پیامد و فرودست، طبقات فاعلیت به آن گسترش که فاعلیتی است؛ فاعلیت این سرکو ب حتی و تضعیف آ
هییم مسییاعدی تییاریخی هییای زمینه و است ضروری گذراند می سر از یونان که ای ویژه تاریخی شرایط به بنا

چییپ ی پیکییره در جدیییدی های شکا ف فقط نه سیریزا انتخا ب . وانگهیاست داشته وجود آن گسترش برای
مرزهیای تیا را چیپ گفتیار بیه اجتمیاعی اقبیال خیود، پیامیدهای ی واسطه به بلکه است، کرده ایجاد یونان
سازد.  می فراهم را گرا راست نیروهای روی پیش ی زمینه ترتیب بدین و کاهد می فرو ای کننده نگران

همچییون( حییز ب یییک مثییابه بییه سیییریزا ناگزیر سرنوشت را سیریزا اخیر انتخا ب که دیدگاهی برخل ف اما
مشیارکت بیرای محتوم تقدیری گذشت آنچه کند، می قلمداد) شرایطی هر در حزبی سیاست محتوم تراژدی
اا مساله ی ریشه ترتیب، همین به. است نبوده) یونان( سیاسی پیکارهای در چپ ی یافته سازمان تسییخیر لزومیی
درهم برای جدی تلش و عزم بدون دولتی قدرت تسخیر دانیم می گرچه نبود، سیریزا سوی از دولتی قدرت

نت این در اجتماعی سازماندهی و بسیج و دولت، ماشین شکستن آن مسییاله. زاست بحران و خطیر انتخابی جه
ملزومیات بیا متناسییب کییه یونان بر حاکم اجتماعی نظم ساختار در تغییری ایجاد جهت در سیریزا که است
اقتصییادی-سیاسییی انداز چشییم ملزومییات بییا که تغییری نکرد، موثری اقدام باشد ریاضتی های سیاست مهار

ای برنییامه سیییریزا چقییدر هییر یعنییی. باشیید همخوان موجود ی شده برانگیخته های پتانسیل و سیریزا مطلو ب
جیدی ای برنامه فاقد عوض در داشت، سیاسی قدرت کسب و ای توده بسیج و سیاسی ی مبارزه برای منسجم

ال سناریوی این برای سیریزا که معنا بدین. بود حاکم اقتصادی مناسبات در تغییرات از حدی ایجاد برای کام
اقتصییادی های ریاضییت تشدید طریق از جز را ها بدهی بحران) موقتی( حل اروپایی مداران قدرت که محتمل

های دشییواری و ملزومات با رویارویی جهت در مردم بر متکی ای برنامه بود؛ ای برنامه گونه هر فاقد نپذیرند،
سیاسییی سییازی آماده و دهی سییازمان کلن، منییابع برخییی و ها بانک سازی ملی: شامل یورو، ی حوزه از خروج
م حد این از حتی مساله  واقع،  در. غیره و اقتصادی های گردانی-خود رشد فرودست، طبقات ر ه ،رود می فرات

در مییذاکرات بسییت بن و) مییاه ۵ طی( سناریویی چنین مستقیم ی تجربه وجود با حتی سیریزا که معنا این به
 رغم به بلکه  نکرد، بازنگری خود مسیر در تنها نه هم باز خارجی، های قدرت ی فزآینده های زورگویی ی نتیجه
ی( تروئیکا برابر در ایستادگی برای مردم حمایت کسب دوم ط ه راه ،)رفران ا را رفت دت ب تری ش ی بیش پ
.زند می رقم را سیریزا سیاسی  خیانت که است رویکردی همان این و ؛ ۸گرفت

اا یا . «سیپراس،7 از و گیرد می کم دست را فرایند این در کارگری جنبش نقش کامل طور به سیریزا، درون سیپراس خط ترجیح
زیر:  متن از کند.» فرازی می نظر صر ف آن
]سیاسی     اقتصاد     نقد[  امامی مهرداد ی ترجمه لودنهو ف؛ کارل ؛سرمایه     دیکتاتوری     و     یورو  :   سیریزا     در     جریان     دو

: گفت     چنین     ژانویه     انتخابات     از     پیش      هفته     یک     سیپراس،     آلکسی که است حالی در . این8
بود.» خواهد ایمیل طریق از کشور این حکومت و خارجی دستورات پایان رسد. این می پایان به ملی تحقیر دوشنبه، «روز
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ایتی توانست اقتصادی بحران مهار شعار با و بحرانی شرایط در سیریزا اگرچه دیگر، بیان به یع های نارض وس
اا بحران این مهار برای اما کند، بدل خود حمایتی چتر به را ای توده موجییود شییرایط بستر بر بدیل راهی اساس

بییا مییذاکرات بییه تنهییا ) سیاسییی های جناح سایر از( دیگری فرضی دولت هر همانند مقابل، در. نکرد عرضه
تروئیکا با مذاکرات سبد در را ها مرغ تخم ی همه موجود اضطرارهای به بنا و دوخت چشم سرمایه نمایندگان

سیریزا که است آن از ناشی گیر چشم تناقض این از مهمی بخش گمان بی. چید اروپا ی اتحادیه قدرتمداران و
کییه بود امید این بر کمابیش شاید و( بود بنیادی تغییرات پیشبرد برای کافی ظرفیت و عزم فاقد مجموع در
تغیییرات سیر بیر بحیث اینجا در اما). نیافتد نیازی مسیری چنین به اروپا های قدرت با کشمکش جریان در

راهبردهییای کییه آن از پیییش یعنییی واقعی، نبرد شروع از پیش سیریزا که است آن مساله بلکه نیست، کلن
یی تغییرات به معطو ف نر دسترس ضرور ی فشارهای آزمون معرض در پذی ی و بیرون ز و( درون ات نی و امکان

اسییفبار شییرایط فرینیآ وحشییت که است آن ی دهنده نشان این. شد تسلیم گیرند، قرار) موجود های گی بالقوه
سییرمایه، هییای کانون کییارگزار هییای دولت سییوی از شییده هدایت اقتصادی و روانی-سیاسی جنگ و اقتصادی

بیشتر چه هر را سیریزا رهبران ولی آورد،» عقل سر بر« و سازد مرعو ب را یونان فرودستان نتوانست اگرچه
اا این. کشاند) آن های دالن واپسین تا»  (گرایی واقع« دام به گرفتیین جییدی امکییان کییه است دامی همان دقیق
ا و کند می نابود را ستمدیده های توده فاعلیت و طبقاتی سیاست به اعتماد و بدیل، کارهای راه ده ب گرفتن نادی

نش امکان، فضای اخیییر »چرخییش« کییه اسییت وجهی همان این. سازد می مسدود را تغییر های ظرفیت پیشاپی
هییای تنش متیین در و اخیییر مییاه چنیید طی اینکه ویژه به  کند؛ می بدل سیاسی خیانت از مصداقی به را سیریزا
از مسییتدل طییور به بارها و بارها) بدیل و ممکن راهکارهای کنار در( خطرات این تمامی چپ، مستمر درونی
عمومی فضای در آن حامیان و سیریزا درون از هایی بخش حتی و سیریزا های سیاست رادیکال منتقدان سوی
. بود شده طرح
دموکراسی،-لیبرال نظام چارچو ب در سیاسی قدرت گرفتن دست به از پس سیریزا که آنجا از ترتیب، بدین

داد انجام نظام این های محدوده تغییر برای جدی تلشی ال( ن ق از مث ونی« طری ام دگرگ ی نظ ت سیاس جه
در لجرم دیگری دولت هر مانند  ،) بود» 9تسالونیکی ی برنامه« بنیادین رکن 4 از یکی که» دموکراسی تعمیق
اخیییر های دهه اروپای در که چنان هم. شد بدل آن ی ناخواسته کارگزار به و شد ادغام موجود قدرت ساختار
نت احزا ب از بسیاری را اجتمییاعی ی زمینه و انیید بوده نولیییبرالی هییای طرح حادترین پیشبرد مجریان سوسیالی

.اند کرده فراهم بعدی گرای راست های دولت عروج برای
تامییل بییرای بسیاری های درس که است ای ارزنده و  زنده بسیار ی تجربه سیریزا ی تجربه که، آن آخر کلم و

مسیر که رسد می نظر به حال، این با. دارد متاخر داری سرمایه های پیشروی با مبارزه پراتیک و استراتژی در
اشییاره سیییریزا از فییراروی ضییرورت به که است رسیده ای نقطه به یونان در فرودستان پیکارهای دیالکتیکی

انگیز مخاطره و پویا بسیار یونان رویدادهای سیر بود؟ خواهد چگونه تاریخی ضرورت این یابی مادیت. کند می
۲۰۱۵ ژوئیه ۲۲. / است

سیییریزا سیاسییی-اقتصییادی ی برنییامه  شد، اعلم سیپراس سوی از  ۲۰۱4 سپتامبر ۱۵ در که که »تسالونیکی     ی     برنامه« . طبق9
. رسیییدن۳ مالیاتی؛ عدالت ارتقای و اقتصاد ی دوباره اندازی . راه۲ انسانی؛ بحران با . مقابله۱است:  زیر بنیادین رکن چهار شامل

دموکراسی.  تعمیق جهت سیاسی نظام دگرگونی.  4 اشتغال؛ به
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