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حزززسو سوسزززیاا مپزززران دزززن یونزززان ر انتنابزززان اییزززر یونزززان بزززه ویر زی زززای د زززم یری سزززت یافزززت
بززززا حززززسو سززززت راسززززتی یززززارجی سززززتیس «یونززززان مسززززتق » لززززت ایتتفززززی ت ززززپی ا اگزززز اری وسززززت
زارن فززززاب نابیهززززه بززززه حززززسو سززززت راسززززتی «یونززززان مسززززتق » بیززززان ر سن اسززززت نززززه ج زززز ر ززززایت
نیر هزززای نیزززامی و زززیس بزززرای «سزززیریسای» از اهمیزززت یابزززی بریزززور ار بزززو اسزززت ایزززی ویزززر زی
نتزززززایو سن همسهزززززیی سرنو زززززت احتمزززززالی یونزززززان مراحززززز زیزززززا ی را ر م افززززز جریانزززززان ن ا هزززززای
متفزززا ن راسزززت دزززن سزززرمایه امزززی ز اگزززر جهاح زززای راسزززت نخزززو لیرزززراا بزززه مرزززاح ی دزززون یزززر
احتمززززالی یونززززان از حززززوز وززززولی «یززززور » نابسززززامانی ادت ززززا ی یونززززان ب ززززران ر ات ا یززززه ار وززززا تانیززززد
میپر نززززد ر مقابزززز جهززززا دززززن سززززرمایه بن ززززود دززززن نززززتت را یپززززاا هززززی ر را سن سززززت ان
متفزززا ن نمزززونیست نزززارگری ایزززی ویزززر زی را ویزززر زی رقزززه نزززارگر مزززر ت ویزززر زی نمزززونیست یزززالت ر
ارزیابی نر ند
حمیززد تقززوا ی لیزززدر حززسو نمونیسززت نزززارگری ر ویززات ترریزز
گفت:

بزززه «الپسززیس سززی را » یسیزززسی ایززی دهزززیی

" ویزززر زی زززما زززربه ای ی یزززه ریا زززت ادت زززا ی گزززامی بزززسر بزززه وزززی بزززرای مزززر ت یونزززان اسزززت
تززززاتیران ایززززی ویززززر زی امززززا از م ززززد یزززز ن ززززور فراتززززر مززززی ر ایززززی بازگ ززززت امیززززدبن دززززن
را یپزززاا بزززه بززز هه ابززز ی سیاسزززت سزززربرس ر ن یززز نمونیسززز سیاسزززی یزززالت ر جدیزززد اسزززت نزززه تزززاتیری
تعییی نههد ر ا اب سیاسی ار وا ج ان یواهد ا ت "[]1
سزززیا ی ان زززور از رهرزززران حپمتیسزززت جهزززا رحمزززان حسزززیی زا بزززا یزززوات فریرزززی تمزززات ایزززی ویزززر زی را
باز دن افق انقتو ر ار وا ارزیابی نر :
را
"نفززززس ویززززر زی سززززیریسا بززززه بسززززه انپ ززززار مرززززارز رقززززاتی ر ار وززززا نمزززز میپهززززد مراحزززز
ح زززای سوسیالیسزززتی را بزززار ی زززر ر سزززتور ر ز می ززز ار سزززیریسا افزززق دزززری بزززه دزززن ر سیاسزززت
ار وززززا را بززززا ویززززر زی ای بدرجززززه ای بززززه نرسززززی ن ززززاند تززززدا ت سن هزززز ر یونززززان هزززز ر ن ززززورهای
ی زززر سیاسززززت را بززززی از وززززی میززززان راسززززت افرا ززززی دززززن را یپززززاا د رززززی میپهززززد د ززززاردوبی نززززه
پسززززت سن بززززه بازگ ززززت ددرتمهززززد راسززززت بززززویا راسززززت فا یسززززت وی ززززر ی ای بززززه دززززدرت یری نقززززد
را یپاا نارگری نمونیستی باز دن افق انقتو ر ار وا ی یه سرمایه یدمت میپهد "[]2
تریززززا زززز ابی از رهرززززران حززززسو حپمتیسززززت جهززززا مدرسززززی بنززززا ر ایهپززززه از باف ززززه یقزززز نمانززززد ایززززی
سزززیعی از رقزززه نزززارگر امیزززد بزززه ترییزززران را یپزززاا تخزززوریس نزززر ا سزززعی
ویزززر زی را حمایزززت بنززز
سززززیعی از رقززززه نززززارگر ایززززی ویززززر زی ان ززززات گرفتززززه ایززززی
نززززر القززززا نهززززد نززززه ر سززززای حمایززززت بنزززز
ابی ایی دهیی گفت:
ویر زی ر راستای مهافع ان ریت مر ت م ر ت یونان است یان
سزززیعی
"ویزززر زی سزززیریسا حزززسو د زززرای یونزززان ر انتنابزززان وارلمزززانی ایزززی ن زززور بزززا حمایزززت بنززز
از رقزززه نزززارگر مزززر ت م زززر ت ر یونزززان بیزززان ر ویزززر زی امیزززد بزززه ترییزززران را یپزززاا ر ار وزززا بزززو
ر ایزززی انتنابزززان امیزززد بزززه ترییزززران را ی پزززاا ر راسزززتای مهزززافع ان ریزززت مزززر ت م زززر ت ر یونزززان ویزززر ز
د "[ ] 3
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اگززززر از تر یرززززان یززززد هززززای تززززو یززززالی گمززززرا نههززززد جهززززا دززززن سززززرمایه ب زززز ری ادعیززززان زمیهززززی
ت زززززویر ی زززززری از حزززززوا اجتمزززززایی ارا زززززه میزززززدا میدهزززززد ر ر زهزززززای ا لیزززززه وزززززس از ویزززززر زی
انتنابزززان وارلمزززانی سزززی را بزززا یزززوامفریری ر بیانیزززه ای ت ویسیزززونی ایزززتت نزززر نزززه زززی توافقزززاتی نزززه بزززا
ر م ززز
زرای مزززالی مه قزززه یزززور ا زززته اسزززت «ریا زززت ادت زززا ی» فسزززو یواهزززد زززد ایزززی یززز
بززو ززی تفاهمهامززه هززا ی نززه لززت جدیززد بززا ات ا یززه ار وززا ا ززته اسززت لززت جدیززد متع ززد ززد اسززت نززه
یونزززان «بزززه تع زززدان مزززالی یززز و بزززه تمزززامی ایترزززار ههزززدگان تمامزززا بزززه مودزززع یمززز یواهزززد نزززر » ته زززا
ر فرمولرهدی ان اء تفاهمهامه ها بورن گرفته است
ترییراتی نود
ات هزززا ی نزززه ات ا یزززه ار وزززا بزززهد بزززیی الم زززی از سزززاا  2009بزززه بعزززد بزززه یونزززان ور ایزززت نزززر انزززد
بنززز یییمزززی از سن ات هزززا بزززرر بزززاز ور ایزززت ب زززر بزززدهی هزززای یونزززان زززد اسزززت بزززه یرزززارن ب تزززر
ر مقابززز رسمزززد ن زززا هزززای
یونزززان ر مقایسزززه بزززا درززز فقیزززر تزززر زززد سززز ن زنزززدگی مزززر ت تهزززسا نزززر
ام ریالیستی بی تر د است
لززت جدیززد ایززتت نززر اسززت نززه ات ا یززه ار وززا یزز نزز احززد بیززر دابزز تقسززی اسززت یونززان همسهززان
ر نیززززر ار نززززه بعهززززوان یدززززو ا مززززی جززززدا ی ناوزززز یر ات ا یززززه ار وززززا حززززوز وززززولی یززززور همسهززززان
با د
نق ززی نززه حززسو سوسززیاا مپززران دززن یونززان ایفززا نززر همززان ترفهززد جززا افتززا ای اسززت نززه ات ا یززه هززای
نززززارگری بن ززززود ر ن ززززورهای ار وززززای بربززززی ر ززززرای ی نززززه ایترا ززززان گسززززتر نززززارگری ر
رقززززاتی
جریززززان اسززززت بپززززار مززززی گیرنززززد فرایززززوان ایت ززززاو نهتززززرا ززززد میدههززززد تززززا ی زززز ایتززززرا
نززززارگران معتززززر را بززززه نانززززاا دززززانونی سززززو ههززززد ر ر نززززد سن ایترا ززززان نززززارگران را از مسززززیر
رقاتی یار نههد ات ا یه ها نیس هویت را یپاا به یو ب یرند
بزززر یزززتر یزززوامفریری هزززا ر ور ازی زززای جهزززا دزززن سزززرمایه بزززا ر ی نزززار سمزززدن لزززت جدیزززد نزززه
ته زززا ب رزززو ی ر زززرایه زنزززدگی رقزززه نزززارگر تزززو هزززای م زززر ت بزززورن ننواهزززد گرفزززت نزززه ته ززززا
ریا زززت ادت زززا ی فسزززو ننواهزززد زززد ب پزززه همسهزززان رقزززه نزززارگر مزززر ت م زززر ت یونزززان بزززار ب زززران
ادت ززززا ی را ور ایززززت یواههززززد نززززر افززززسای مالیززززاتی بیپززززاری ل ززززات گسززززینته بززززد تززززر ززززدن یززززدمان
رمزززانی سموز زززی نزززاه سززز ن زنزززدگی بیزززر بن زززی از یم پزززر لزززت جدیزززد یواهزززد بزززو بزززاز هززز
بزززر یزززتر یزززوات فریرزززی هزززای دزززن سزززرمایه ویزززر زی سزززی را نزززه ته زززا بزززاز زززدن افزززق انقزززتو ر ار وزززا را
ارا زززه نمزززی هزززد ننواهزززد ا ب پزززه تزززوه سزززراو وارلمانتاریسززز مزززی توانزززد بزززه سزززریور گی سیاسزززی ر
ر ند سن به افت مرارز رقاتی مه ر و
لزززت جدیزززد ایزززی بزززار بزززه نزززات دزززن ریا زززت ادت زززا ی را بزززه رقزززه نزززارگر تزززو هزززای م زززر ت ایمزززاا
یواهززززد نززززر ایمززززاا ریا ززززت ادت ززززا ی ر راز مززززدن بززززد ن سززززرنوو نسززززتر ایترا ززززان نززززارگری
لت و یسی د ر یریان یو را ن ان یواهد ا
میسر ننواهد بو
سزززیعی از رقزززه نزززارگر
جهزززا دزززن سزززرمایه ر تقزززت اسزززت تزززا ویزززر زی سزززیریسا را ر سزززای حمایزززت بنززز
مزززر ت م زززر ت یونزززان د مزززدا نهزززد بزززه سزززیرر وارلمزززان وارلمانتاریسززز هویزززت مر مزززی بدهزززد ایزززی ر
حززززالی اسززززت نززززه بنزززز یییمززززی از رقززززه نززززارگر مززززر ت یونززززان یعهززززی حززززد  38ربززززد بززززه سززززیرر
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انتنابززززاتی ن ززززید ن ززززدند حززززد  38ربززززد از رقززززه نززززارگر مززززر ت یونززززان یمززززت ن ززززان ا نززززد نززززه بززززه
سزززت ا انتنابزززاتی سزززیرر وارلمانتاریسززز بزززا ری ندارنزززد ایزززی ویزززر زی ویزززر زی رقزززه نزززارگر نیسزززت
سزززرمایه توانسزززته اسزززت ایترا زززان نا زززی از ب زززران سزززرمایه را لمزززس رر نهزززد بزززدی یزززو را بزززرای
ب زززران یزززو ارا زززه هزززد ایزززی ر یزززه ر ن زززورها ی نزززه سزززهت سوسزززیاا مپراتیززز جزززا افتزززا ای ارنزززد
ودید تاز ای نیست
بزززر یزززتر یززززوات فریرزززی گرای ززززان راسزززت دزززن سززززرمایه ر ی زززر ان ززززا سزززرمایه اری وارلمززززان
دیزززسی نیسزززت جزززس م زززر ییت بن زززیدن بزززه بر گزززی مزززس ی ر ی زززر ام ریالیسززز امپزززان رفرم زززای وایزززدار
جزززو نزززدار تر یرزززان وارلمانتاریسزززتی ته زززا یزززار وا زززیدن بزززه د ززز رقزززه نزززارگر اسزززت سزززرمایه اری
مه زززا بر گزززی مزززس ی اسزززت مار بی زززان ی انسزززان از انسزززان ر یززز نزززتت ج زززه ادعزززی زمیهزززی اسزززت
ته ززا بززا بززه زیززر ن ززیدن سززرمایه اری از ریززق انقززتو نمونیسززتی اسززت نززه مززی تززوان بززه زنززدگی ایسززته
انسززززززانی سززززززت یافززززززت بززززززرای رر ب تززززززر ززززززرایه یونززززززان ادززززززدات بززززززه ترجمززززززه مقالززززززه ای از «رفقززززززای
انترناسیونالیسزززت» یونزززان نززززر ایززز نزززه امیززززد اری ر راسزززتای وی زززر ی موا ززززع انترناسیونالیسزززتی دززززرار
گیر
صدای انترناسیونالیستی
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