
20لتوصية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني نحو المؤتمر ا

ؤتمر ا تى الم ا ح م مهامن اس 21لإننا نقوم اليوم بتقييم نشاطنا و استخلصا الستنتاجات المفيدة من أجل صراعنا و رس ى أس عل
.19لالبرنامج الجديد للحزب والقرارات الصادرة في المؤتمر ا

لل في 19ل قرارات المؤتمر  او كانت  ذه 46، التي جرى تفصيلها إجما دى ه ى م دت عل تي عق ة ال جلسة اجتماع للجنة المركزي
.السنوات الربع، قد لقت قبول الغألبية الساحقة من أعضاء الحزب والشبيبة الشيوعية اليونانية

ت محاولة تطوير الحزب ايديولوجيلا و سياسيلا  و تنظيميلا على مر هذه السنين، عليى جمييع أنشيطة الهيئييات القيادييية،هذا و سيطر
اعتبارلا من اللجنة المركزية واللجان القليمية واللجان القطاعية، حتى المنظمات الحزبية القاعدية و نظيرتها من هيئييات الشييبيبة و

.منظماتها القاعدية

ورنا ه قص لبياتنا وأوج ا لس ن أيض بر، ولك حيث يجب علينا بذل محاولة لتقييم العمل المنجز، و خطواته اليجابية الصغر أو الك
ا -  على نحو أبعد واجباتنا . و لنعالجونقاط ضعفنا ة لمؤتمرن رارات النهائي ي الق تنعكس ف تي س ط 20لاال ي تراب ا ف ع- و دائم  م

.السياسية التطورات الجتماعية

اربهذا و ل تزال تبعات  ا يق ذ م 30ل االظروف المتشكلة بعد انتصار الثورة المضادة و نكسة النسانية التاريخية التي نعيشها من
ىعاملا ع عل ي تراج د ف ث تتواج ارها، حي ا و مس عبية ذاته ،  مهيمنة في الوعي العمالي الشعبي، و في تطور الحركة العمالية الش

رى ة الخ وى الثوري زب والق دخل الح د ت الرغأم من المحاولت المبذولة و الومضات و بؤر المقاومة التي توجد بشكل رئيسي بع
.على الصعيد الممي

ي اريخيو ل يزال مطلب أساسي يتمثل ف از دوره الت اعي و لنج زب النقلب الجتم اره ح ادرلا باعتب دو ق زب، ليغ ز الح  تعزي
.الطليعي عبر استغلل و تعميق تناقضات النظام الرأسمالي، من خلل الصراع الطبقي

ة يوعية اليوناني بيبة الش زب والش ة للح ة التنظيمي ثوينبغي أن يشمل إعدادنا التحصين اليديولوجي والسياسي الشامل والتنمي . حي
نسيفولذ هذا العداد  ا و ع غير كم برجوازي الص بر ال اد الص ن نف دا ع مة، بعي عبة وحاس قوى و سيحضرها لخوض معارك ص

ن، اطي ثمي ق احتي ل خل ن أج أخير، م ذب و ت ل و تذب لا دون كل ل يومي ي المتواص ل السياس تهانة بالعم ن الس ة ع السعادة الناجم
سيستبدل و يجدد و يوسع قوانا.

وى- و علىمسألة تعزيز الحزب أيديولوجيلا و سياسيلا ات الق ة، و حرك ة العمالي ل الحرك ل داخ ى العم درته عل تنظيميلا للحزب وق
 الحتكيارات، و صيراعها ضيد الحيرب المبريالييية ووالشييعبية الحليفية موضييوعيلا، سيييعتمد توجههييا نحيو مناهضيية الرأسيمالية 

التحادات المبريالية. 

هذا و يتحدد تعزيز المنظمات و نشاطها الشيوعي، وبناء الحزب وتجديد قواه و روابطه داخل الطبقيية العامليية، والشييرائح الشييعبية
ة وعية والذاتي ل الموض نوخاصة في العمار النتاجية الشابة، من تفاعل العوام وره. أي م و تط ى نح وعي، عل ع الموض  الوض

خارج إرادتنا و نشاطنا، ولكن أيضا بفعل تأثير العامل الذاتي، أي الطبقة العاملة والحركة و حزب الطبقة، و خط الصراع الطبقي
ا  وم فيم دوع الي ق الص دومن اجل  زعزعة استقرار السلطة الرأسمالية، لخل طحية - يب رة س ديم- بنظ لا و ع خلا دائم لا و راس  ثابت

.التحول

تقديرات و خلصات أساسية من إجراءات ما قبل المؤتمر

، و هي التي أثريت ضمنها موضوعات اللجنة المركزية، مع خبرة قيمة و أفكار طرحها في المقيياماستكملت عملية ما قبل المؤتمر
اء الشبيبة الشيوعيةالول عشرات اللف من أعضاء الحزب الشيوعي اليوناني و ع أنح ي جمي ، كما و أتباع الحزب  وأصدقائه ف

زب ل الح ابعون عم تقبل البلد و يت غلون بمس ات، و ينش انيون واليوناني درس اليون البلد، في كل مكان في العالم حيث يعمل أو ي
.الشيوعي اليوناني ويهتمون بزيادة تعزيزه

د"  تيس الح دد "ريزوسباس ي ع ة ف ة المركزي وعات اللجن ر موض مبر  18بعد نش ل2016ديس ة داخ ة غأني وير مناقش م تط ، ت
ة. المنظمات وأيضا مع تطوير النقاش العام يع اللجن ت مواض ة وناقش يوعية اليوناني بيبة الش زب والش و اجتمعت جميع هيئات الح

ات  المركزية اب الهيئ ل. تلى ذلك قيام اجرائات المراجعة و انتخ ن قب ا م وعات و إقراره ة الموض م  مناقش ن ث راءات و م الج
.المنظمات القاعدية الحزبية، و مؤتمرات المنظمات القطاعية و منظمات المناطق في جميع أنحاء البلد

اء و 0.2صوت ضيدها . و ٪ من أعضاء الحزب99.3وقد صوت باليجاب في المنظمات القاعدية الحزبية  ٪0.5٪ مين العض
٪ من المندوبين،99.9في مؤتمرات المنظمات القليمية و القطاعية و المناطقية صوت في صالحها  منهم صوت بورقة بيضاء. و

.٪0.1٪ ضدها و بورقة بيضاء  0و



و كما اجتمعت جميع الهيئات الرشادية و المنظمات القاعدية للشبيبة الشيوعية اليونانية و تموضعت حييول نييص الموضييوعات.و 
جرى بالجماع إقرار الموضوعات فييي المجلييس المركييزي للشييبيبة، ومجييالس المنيياطق و القطاعيات. و فيي المنظمييات القاعدييية

.٪ بورقة بيضاء0.25٪ و 0.05٪ من العضاء في صالحها، و ضدها 99.7للشبيبة الشيوعية اليونانية صوت 

أعضياء  ميين 262و "كومونيسييتيكي إبيثيوريسيي" " ريزوسباسييتيس"هذا و شارك في حوار ما قبييل المييؤتمر، ميين خلل أعمييدة 
اجتماعا ومؤتمرا مفتوحييا 850تم عقد . شخص ألف 80 . و حصل على نص الموضوعاتوأصدقاء الحزب و الشبيبة الشيوعية

الحزب الشيوعي اليوناني و الشبيبة الشيوعية.  ألفلا من أصدقاء 23لمناقشة موضوعات اللجنة المركزية، بمشاركة 

و النقاش الجوهري و الخلقا عبارة عيين خطييوة و تشكل العملية التي سبقت المؤتمر برمتها و إقرار موضوعات اللجنة المركزية
و هي في الوقت نفسه، تعبر عن العمل الهام الذي أنجز طوال السيينوات السييابقة مييع برنامييج الحييزب. هامة، و مرجعية للمواصلة

وقد تمت دراسة الموضوعات، في حين تم تشجيع أعضيياء الحييزب والشييبيبة الشيييوعية. وغأيره من موضوعات و دراسات حزبية
انب. حييث كيان الهتميام كيبيرالا خلل مناقشتهم الداخلية الحزبية لوضع أسئلتهم وشواغألهم ات والميؤتمرات، مين ج ي الجتماع ف

ضض . أعضاء الحزب والمندوبين للتموضع عبر الخطب وتقديم آرائهم  بييين القضييايا البرنامجيييةو كان الشاغأل قييد جمييع بنحييو ميير
ومواضيع الستراتيجية مع التجربة الفردية والجماعية المنبثقة من النشاط اليومي، و من مسار الصراع الطبقي بعينه، مع التركيز
على الخطوات التي أنجزناها، ولكن أيضا على جوانب عملنا الضعيفة أو التي تحتاج إلى أن نغدو سريعلا أكثر كفاءة و اقتدارلا فييي

وأظهرت المناقشة أن الغألبية السيياحقة ميين أعضيياء و كييوادر الحييزب و الشييبيبة الشيييوعية اليونانييية متفقييون بنحييو. الوقت القادم
.جوهري مع موضوعات المؤتمر العشرين

في مركز الشاغل هي الضرورة الفورية للفولذة الكاملة الوجه  للحزب و الشبيبة الشيوعية اليونانية

، ولكين بشيكل رئيسيي عيبر20لبالجماع على أننا سنقييم في كيفية تمكننا من خلل أعمال و قرارات الميؤتمر اإن المصادقة هي 
في نطاقا مسؤوليتها، و في تعزيز عملنا بعد المؤتمر، في تعزيز أركان الحزب الرشادية و المنظمات القاعدية الحزبية و الشبيبية

لل، و تعزييز نشياطه مين أجيل حركية عمالييية قوييية و تحيالف اجتمياعي كمييا و تعزيييز الصيراع الحزب الشييوعي اليونيياني إجميا
. للستحواذ على السلطة

 اسييتمرار المحاوليية الرامييية إلييى اسييتيعاب البرنامييج الجديييد فييي صييفوفنا و محيطنييا، و لوضييع القييرارات و الدراسيياتإننا بصدد
المعاصرة و استراتيجيتنا من أجل الشتراكية الشيوعية، في الحياة مع  نشرها على نطاقا واسع داخل الطبقة العامليية. و للتجيياوب

.مع  هذه المهمة المعقدة المتمثلة في تطوير النظرية والنشاط، الثوريين

:و في الحاصل فإن فولذة الحزب المتكاملة الجوانب هي عبارة عن مقدمة من أجل إنجاز

 الحتكاراتومهام إعادة بناء الحركة العمالية وبناء التحالف الجتماعي في توجه مناهض للرأسمالية .

الصراع ضد الحرب المبريالية، ضد التحاد الوروبي وحلف شمال الطلسي، و الببنى المريكييية الطلسييية المتواجييدة
، ضد مشيياركة)التي ل تمت بصلة للدفاع عن البلد(في اليونان، ضد برامج التسلح لصالح منظمة حلف شمال الطلسي 

البلد في تدريبات حلف شمال الطلسي والجيش الوروبي وغأيرها من آليات القمع المستخدمة ضد الحركة الشييعبية مييع
.مختلف الذرائع

 في نهاية المطاف، من أجل هدف السلطة العمالية.و

هناك امكانيات ل تنضب للتغلغل ضمن الجماهير التي تهمنا من الزاوية الطبقية، و هي الساخطة من تفاقم السييتغلل و هييي الييتي
وفيي.  كفاءتنا فيي العيدادحيث سيعتمد إعدادنا لهذه الخيرة لنجاز المهام المذكورة، علىتخرج – بشكل أو آخر- نحو الصراع. 

هذه الظروف، من المطلوب زيادة المتطلبية من أنفسنا و من الطليعيين الذين يقفون بجانبنا لرفييع المسييتوى السياسييي اليييديولوجي
.مع التسلح بقرارات هذا المؤتمر كما و المؤتمرات السابقة

لذا فمن المهمة بمكان هي كيفية تمكننا من ربط كل نضال كما و استغلل التطورات، مع الصراع من أجييل السييلطة، و مييع كيفييية
خوض المعركة في المواقع يوميلا، ضد النتهازية، ونظريات إدارة النظام والوهام البرلمانية و مع خيبة المل التي جلبتها حكومة

تدخل حزب يتطلب تفسيرا أفضل للتطورات القتصادية والسياسية الجارية، وفهملا أعمق لحتميات الرأسمالية، وكشف. إن سيريزا
ابع النتياج الشيتراكي النظريات الرجعية مع إبراز أكثر إقناعلا لضرورة تنظيم وتطوير النتاج فوقا أسياس اشيتراكي، كميا و لط

.بعينه

بنياء الحيزب، والتييدخل: و نظرلا لننا ننشط في ظروف الثورة المضادة، ينبغي تصعيد المحاوليية، لكيي ل نضيييع الميير الساسيي
ومن الضروري أن نؤمن إيمانا راسخا في جميع أنحاء الحزب بييأن الكفياح. الشامل لتعزيز تيار الفكار الشيوعية في مواقع العمل

.القتصادي ل يؤدي تلقائيا إلى الصراع الثوري

 للحزب، مسألة تدخل الحزب اليديولوجي والسياسي المتكامل20لوقد أبرز النقاش الذي جرى على أساس موضوعات المؤتمر ا
وهناك اتفاقا عليى أنيه قيد جيرى تحقييق. باعتباره أحد المسائل الساسية التي نحتاج فورلا لقياس خطوات ضمنهاو الوسع نطاقا، 



ومع ذلك، هناك حاجة على نطاقا الحزب بأكمله، لتدمير فكرة مع أساسها، و هيي تليك القائلية. خطوات هامة في السنوات الخيرة
هضييم. و أن ن، و منفصل عن النشاط أو أنه يتمظهر فقط في اللحظات الييتي نختارهييا"نظري"بأن الصراع اليديولوجي هو شيء 

و أن هذا الصراع ل يجري فقط عندما نسعى إليه أو نخطط له، بل هو جزء ميين عملييية ل تنقطييع،. جيدا أنه ما من وجود لعوازل
،"سيياعات عمييل"ما دامت عملية التطور الجتماعي ل تتوقف، كما والصراع الطبقي نفسه. ليس هناك أي صراع أيديولوجي مييع 

ل يمكننا فصل التدخل اليييديولوجي والسياسييي للحييزب عيين نشيياطه داخييل الحركيية". خاصة"، و محادثات " خاصة"فضاءاتو  
. اليومي متواجدلا خارج النشغال العمالية، أو جعله شيئا إضافيا –

ينعكس في مستوى التفيياقا مييع البرنامييج الييذي. فهو وعلى هذا المحور، فمن الجدي أن نفهم أن معيار التفاقا ليس عاما وغأامضا
.20للشتراكية وبناء الشتراكية على أساس تجربيية القييرن ا حول ا18ل كما و مع قرارات المؤتمر ا 19لأقر من قبل المؤتمر ا
في بعض الحيييان لييدينا وجهيية. و يان نقوم بتخفيضات و نهدأ، و ل نتقدم بالنقاش بشكل متكامل، حتى النهايةو في العديد من الح

".حتى هنا يكفي، فلنتوقف عن الضغط"نظر مشوهة تقول 

تسيياعد علييى. حيث إن مسؤولية جميع هيئات التوجيه هي تحسين الدراسة من خلل كامل قوانا و القدرة على عرض استراتيجيتنا
ذلك المحاضرات الجارية في المنظمات القاعدية، لكننا بحاجة إلى إعادة جوانب النشاط اليومي بحيث ل يصييرف النضييال اليييومي

 درست قوانا الموضوعات ، هناك حيييث اسييتخدمت المراجييع. فعلى سبيل المثال، عبر شروط أفضل عن المهمة الثورية الرئيسية
.والمقالت المتعلقة بالحرب في نفس الوقت

ومن المهم أن نفهم و أن تتخلل توجيهنا، حقيقة أن حسم نضوج العامل الذاتي في الظروف الثورية يجري عبر العمييل التحضيييري
: زراعته، متعلق بقوانا المنظمة و محيطها، ولدينا أمثلة إيجابييية. إن الصمود الواجباليوم، و فوقا هذا يجري بناء صمودنا جميعلا

 في أول تجربة عملها، و عند استلمها أول وظيفة أي في نقطة تحول صعبة فييي الشبيبة الشيوعية اليونانية التي ساندناهاأعضاءف
. و الرفيقات أمهات الطفال أوحياتهم، و الذين لم يتقهقروا نحو الخلف، أصبحوا مع الوقت أعضاءلا في الحزب الشيوعي اليوناني

. حييث لعيب دورلا فييي تحقيييق مييا ذكيير، التحصيين الييذيعلى الرغأم من الصعوباتالرضع، من اللواتي اضطلعن بهام و أنجزنها 
 ساعدهم على ربط مشكلتهم الشخصية التي عاشوها، مع النظام الوحشي الذي نعيشييه اليييوم و الييذي نريييدجرى سابقلا.  و هو الذي

 يلعب دورا حاسما قبل انضمامهم إلى مواقع العمل، ولذا فمن الضييروري. و بالتالي، فإن إعداد الشباب على وجه خاصا، إسقاطه
.تأمين التدخل المستقل لمنظمات الحزب في مدارس التدريب المهني، و المدارس والجامعات والمعاهد التكنولوجية العليا

هذا و خاض المئات ميين أعضياء الحييزب و الشييبيبة الشيييوعية اليونانييية بنحييو طليعييي المعييارك فييي مواقييع العمييل، مييع اسييتخدام
المرجعيات التاريخية لحزبنا في كل هذه السنوات، و ذلك في ظل ظروف صعبة للغاية  في وجه أرباب العمل المتعنتين و القسيياة،
حيث قاد ذلك مرات عديدة إلى التسريح ميين العمييل، و فييي مواجهيية الليييات القمعييية والملحقييات الممارسيية بحييق نقيابيي العمييال

. نواصل السير على طريق شامخي الصراع الطبقي الذين لم يرضخوا. إنناوالفلحين والشباب الطلب و التلميذ

 الصراع اليديولوجي السياسي المتعلقة بتطورات و تحولت وتتطلب التعزيز الشيياملو تتميز في سياقا الشاغأل المعاصر، مسائل
:للحزب و الشبيبة الشيوعية ، مثل

التناقضات وإمكانية تمظهر أزمة جديدة اقتصادية دوليييلا، والوضييع الييدولي ودور الحركيية الشيييوعية و العمالييية- احتدام 
.الممية في ظروف ميزان القوى السلبي والثورة المضادة

الحرب المبريالية، و احتدام الصدامات، والتحالفات المبريالية وموقف الشيوعيين تجاه مخاطر تييورط أكييثر مباشييرة- 
لليونان، ولكن أيضا ضد الحرب نفسها، سواء أكانت هجومية أم متمظهرة كدفاعية، سواء أكانت أكثر عمومية أو محلييية

.أو إقليمية

التحاد الرأسمالي الدولي الذي تشارك بلدنا فيه، أي التحاد الوروبي وخاصة مسار منطقة اليورو، و احتمييال- مسار 
.الخروج منها وموقف الحزب الشيوعي اليوناني، والموقف الشمل للحركة العمالية

وظائف الدولة البرجوازية وإعادة هيكلة آلياتها الخطبوطية العديييدة، و مسيار عملييية إعيادة صييياغأة النظيام السياسيي- 
.البرجوازي في ظروف الزمة القتصادية المديدة، و الموقف السياسي للحزب الشيوعي اليوناني في هذه التطورات

 الدور القيادي للطبقة العاملة، وضرورة إعادة بناء الحركة النقابية العمالية و تحالف الحركة العمالية مع حركيية صييغار-
الكسبة من حرفيين و تجار و علماء و مزارعين، و دور الشيوعيين في هذه العملية.  

م للشيبيبة- دفع  بنياء الحيزب فيي القطاعيات ذات الهميية السيتراتيجية، وتجدييد صيفوف الحيزب، ميع التعزييز الحاس
الشيوعية  مع الترسيخ المتزايد لسمة الحزب من الطراز الجديد و المكتسبة منذ عقود، و تجاوب الحزب مييع مهييام اليييوم

.، مجازيا وحرفيا"حزب السراء و الضراء"و الغد – الشد تعقيدلا - في الصراع الثوري وتأكيد استطاعته أن يكون  

الواقع الدولي الحالي

الماضيية بعييد الثيورة 30 لعلى الرغأم من الهيمنة العالمييية للرأسييمالية وانتصيارها عليى نحيو سيلس صيوري، خلل السيينوات ا
السياسييية- بييين الييدول الرأسييمالية  و تحالفاتهييا العسييكرية  جانبييية المضييادة، تتخلييل الرأسييمالية تناقضييات حييادة و مزاحمييات 

.والقتصادية، و هي المزاحمات التي أدت إلى وقوع  حروب و عمليات إعادة ترتيب



:إن التجاهات التي تشكلت هي التالية

تواصل معظم الدول الرأسمالية العاتية القديمة، و من بينها حتى أول قوة الرأسمالية، الوليات المتحدة، فقدان مواقعهييا فييي السييوقا
الرأسمالية العالمية لصالح الصين- المتواجدة سلفلا فيي موقيع القيوة الثانييية- كمييا و لصيالح الهنييد و البرازييل و غأيرهيا ميين الييدول

الصاعدة.

ى. حيث أدى وكان فقدان المواقع المذكور قد جرى من خلل عملية متناقضة توسيع السيتثمار الجنيبي المباشير مين اليدول الول
رط- كان قد جرى بهدف استغلل قوة العمل الرخيصة المتاحة-نحو الثانية  ي للرأسيمال المف  إلى زيادة الربحية، و إلى منفيذ ظرف

 أحضر لحقلا تعزيزلا رأسماليلا للدول الثانية، في حين تضخمت البطالة في الولييى. و هو الذيفي التراكم في حدود سوقها المحلية
.و انخفضت قيمة قوة العمل، و تلى ذلك سياسات زيادة الستغلل، بما في ذلك الحد من  الدخل العمالي الشعبي

متزامنيية تقريبييا الييتيحيث قليلة هي القتصادات الرأسمالية التي انتقلت نحو معدلت نمو أعلى من مثيلتها المسجلة قبل الزميية ال
.2009-2008وقعت عامي 

. على الرغأم من عدم تمظهر الزمة في مجمل اقتصاد الصين، فهناك تباطؤ في معدلت النمو المرتفعة حتى النو 

من ناحية، تخلق توقعات لنخفاض في حصة الصين في: فهي  توقعات متناقضة لدى مزاحميها المباشرينحيث تسبب هذه الواقعة
السوقا الرأسمالية العالمية، و من ناحية أخرى تسبب الخوف من تقلص محتمل للقتصاد الرأسمالي العالمي، نظرلا للدرجية العاليية

من خلل سوقا حوامل الطاقة، التصالت، النقل، وليس فقط عبر الستثمارات الجنبية المباشييرة، بييل(لرتباطه باقتصاد الصين 
).و  عبر الغير مباشرة و السندات والوراقا المالية الخرى

ات الحمائيية فيي النتياج المحليي والقتصياد. و سيبيل ي فيي تعزييز التجاه ويتمظهر هذا التناقض في المستوى الفكري والسياس
بف هذه التجاهات، في انتخاب ترامييب فييي الوليييات المتحييدة، و سيييطرة ال  اتBrexitالمثال، بتستش ي النزع ا، و ف ي بريطاني  ف

النفصالية الخرى في منطقة اليورو. ومع ذلك، لم تسيطر هييذه التجاهييات بنحييو مطلييق، ل الوليييات المتحييدة ول فييي بريطانيييا
المتطلعة نحو علقة أكثر خصوصية و مرنة مع التحاد الوروبي، مع حفاظها بالطبع الحفاظ على عملتها الخاصة.

إن هذا التناقض في تماسك منطقة اليورو يبدو أكثر تعقيدا. فمن جهة، هناك التطور الغير متكافئ لدولها العضاء، و تباين أطييوار
دورة أزمتها القتصادية الرأسمالية، و اختلف المشاكل التي تواجهها في ميزانياتها، وبالطبع، اختلف درجة  استفادتها من العملة
الموحدة على أساس شروط الستقرار النقدي والمالي المتفق عليها. و من جهة أخرى، هي الفوائد الموجودة للييدول العضيياء ميين
السوقا الموسييع للتحياد الوروبييي، خلل مزاحماتهييا مييع القتصيادات الخيرى -القائميية ضييمن دول قوميية- كالوليييات المتحيدة

والصين والهند، في إطار السوقا الرأسمالي العالمي.

و على الرغأم من أن هذه التناقضات والتطورات السياسية والقرارات التي تغذيها، ل تطفو دائما نحو السطح كتطييورات رأسييمالية
(تظهر عييادة بطريقيية تييبرء النظييام، كمسييائل ذات صييلة بهييذه الصيييغة او سييواها ميين صيييغ الدارة أو بهييواجس بعييض القيييادات
السياسية)، فهي متأصلة بالرأسمالية و تتفاقم في عصر التعفن و التطفييل، و تييدمير قييوى النتيياج المتعييدد الوجييه و المتنييوع. إننييا
بصدد مؤشرات ل تنطبع في الحصاءات البرجوازية، ولكنها تتعلق أساسا بتوسيع الفجوة بين المكانيات النتاجية فييي عصييرنا و

بين تلبية الحاجات الجتماعية المعاصرة.

و في هذه الظروف، تتفاقم التناقضات المبريالية البينية و "يبدو أن المجتمع يعود نحو الهمجييية". حيييث يعجييز تكييثيف السييتغلل
بحيمييى الحيرب هييي الوحيييدة القيادرة علييى قتييل جرثوميية أزميية التشييكيل الطبقي عن تأمين ربحية متزايييدة ليرأس الميال ويبييدو أن 

الجتماعي – القتصادي الرأسمالي الهرم.

امتلك نحييو أعتاهييا، تسييعى حييين فييي العسييكري، عتادهييا بتحييديث المتحدة، الوليات رأسها على و الرأسمالية، الدول كل تقوم و
الحربية. الوسائط أحدث في المزايا

النظييام هيرم فيي الول الموقييع علييى الجمالييية، والعسييكرية والسياسييية القتصييادية القييوة حييث ميين المتحييدة، الوليييات وتحيافظ
الدولي. المبريالي

وطييرقا الطاقة ومصادر السواقا على السيطرة في الصراع تفاقم و تزامنا، أكثر جديدة اقتصادية أزمة زحف هو فيه شك ل ومما
في والوسطى الشرقية أوروبا في والتوترات وأوكرانيا الوسط الشرقا في القائمة الحربية البؤر في ذلك ويتجلى. والغاز النفط نقل

.المبريالية للحرب أوسع تعميم خطر من البؤر هذه لك تزيد . حيثالجنوبي الصين وبحر الشمالي القطب في و روسيا، العلقة

نسييبة زيييادة مع ، العاملة للطبقة والنسبي المطلق الفقار نحو النزوع يتعزز و والعمل، المال رأس بين الساسي التناقض يتفاقم و
تفياقم و تطييورلا، الكييثر الرأسييمالية القتصيادات فيي أيضيلا العاملة الطبقة استغلل درجة زيادة و الجل الطويلة و الدائمة البطالة

الجتماعية. التناقضات كافة

بالتحيياد "التشييكيك  بييدورها تغييذي الييتي النفصالية، النزعات من اليورو ومنطقة الوروبي التحاد ضمن التناقضات تعزز حيث
بييالتوازي، فاشييية. و قييوى و الملييياردييين لييوبي قبييل من بيدعم أيضلا، للشعب مناهض رجعي تيار إزاء الوروبي" برجوازيلا. إننا



الوروبي التحاد في التماسك مشاكل أن نعتقد الدول. ونحن من وغأيرها وإيطاليا فرنسا وضد ألمانيا على تعود التي الفوائد تتوسع
التحياد داخيل الييبرجوازي السياسييي النظييام بنييية فييي أيضييلا وبالتييالي، بنيتييه، فيي تغيييرات ستحضيير و المسييتقبل في تتفاقم سوف

اليورو. منطقة بلدان في و الوروبي،

أهمييية ذي هييو والييدولي القليمي المستوى على الصراع نسيقت فإن أولويلا، الطبقي للصراع القومي الميدان بقاء من الرغأم على و
منييارة تكييون أن شأنها من التي الشيوعية، الحركة نهضة غأياب في الدولية، الساحة في الملحوظة الرئيسية المشكلة تتمثل بالغة. و

ي شييوعية لاأحزابيي يييدعى ما من العديد اندمجت فقد ذلك، من بدل حقيقية. و أمل بيين فيميا بالختييار تقيوم و الرأسيمالية الدارة ف
المبريالية. التحالفات

.و في الختام، على الرغأم من أن العالم القديم يموت ببطئ، فإن الجديد ليس قادرلا أن يولد بعد

الوضع في اليونان و الحركة العمالية الشعبية على خلفية التطورات

إن التكذيب المستمر لي امكانية لدارة صديقة للشعب للزمة الرأسمالية في اليونان، أيضلا فييي ظييل تييأثير ميييزان القييوى الييدولي
السلبي أيضلا، ل يقود نحو الصحوة الثورية المسييتقيمة المسييار، عليى الرغأييم ميين كنسييه التشييكيلت السياسييية الييتي تنتقيهييا الطبقيية

هييذا، و علوة علييى ذلييك فميين غأييير الممكيين حييدوث هييذه الصييحوة بهييذا. البرجوازية في كل مرة  لعادة تعميد طاقمها السياسييي
لل بالسيتراتيجية البرجوازيية لوفياقا و. إن واقعة عييدم تشييكيك مختلييف الهبيات الشيعبية الييتي عرفناهياالسلوب  حيتى الن، إجميا

خضوع الطبقة العاملة والشرائح الشعبية لمستقبل بائس، تعطي الطاقم السياسي للطبقيية البرجوازييية إمكانييية اسييتغلل هييذه الهبييات
.كوسيلة لعادة تغذية الوفاقا المذكور باعتبارها صمامات أمان لتحقيق التكيف التدريجي معه

ومع ذلك، فإن قدرة الطبقة البرجوازية، المحلية والدولية، على الدارة المؤقتة للستياء الشعبي الفعلي، ل تخرجها و ليسييت قييادرة
قوى النحدار و الخضوع وجميع أنواع التنازلت تنتمي للعالم الرأسييمالي. إن على إخراجها من تناقضاتها السياسية و القتصادية

كل. إن البالي، و تكشف عن حدود الستغلل الطبقي و عن لإنسانية هذا العالم مؤكدة على تجاوز حدود عطائه التاريخي للبشرية
.هذا ليس سوى  تأكيد مؤخر للوجه اللإنساني للرأسمالية المعاصرة والذي هو ليس انتهاكا ما لحتمياتها و جوهرها

حيث ل يمكن أو يجب أن يشكل الرتفاع السريع في معدلت البطالة والصدامات المبريالية، والزيادة الكبيرة في تدفق اللجئييين،
لل للفاشية منها، بأي حال من الحوال  لرأسمالية "خيييرة""  حنين"مطيةو تعاظم العنصرية و تعزيز القوى السياسية الرجعية وصو

مزعومة منتمية لفترة ما قبل الزمة. وهنا يكمن دور الحركة الشيوعية، التي يجب أن تسييتند بموضييوعية إلييى الزميية الرأسييمالية
والسخط الشعبي، لتسهم بنحو حاسم في التصحية العمالية الشعبية و في صياغأة و إعداد فاعلل للنقلب الثييوري النهييائي و القيياطع

.للسلطة البرجوازية

ولكين بإمكانهيا. حالية ثوريية" خليق"و من الطبيعي، أن بغير استطاعة الحزب الشيوعي اليوناني أو غأيره من الحزاب الشيوعية 
 ضييرورة و. و أن تييبرزتشديد جبهات الصراع  لتعميق الشروخ، و حشد القوى العمالية الشعبية للطعن على خط التشكيك بالنظييام

راهنية الشتراكية، ضد الراء التي عفا عنها التاريخ و هي القائلة بقدرة حكومة انتقالية فوقا أرضية الرأسمالية على فتح الطريييق
ل تييدافع عيين تبنييي. و أللنقلب الثوري، والوهام القائلة بإمكانية وجود سلطة انتقالية وسيطة تقييف بييين الرأسييمالية والشييتراكية

. فلنحافظ علىو لو بنحو متقطع- طريق النضال و المقاومةالشرائح العمالية الشعبية التي تختار- مطالب أوتوبية تخيب آمال حتى 
 بيؤر المقاومية الناشيئة يومييا،  و. و لنتصيددر حيتى فيي فيترات انتكياس الحركية العماليية الشيعبيةراية النقلب الثيوري، عالييلا،

. المزاج النقلبي و التي من شأنها الندلع، عاجل أم آجل تحت وطأة تزايد معاناة الشعبذاتالنهضات 

رار زعيم إن كل هذا ل يتعارض أو يتناقض مع الحضور الطليعي للحزب في كل نضال للطبقة العاملة والشرائح الشعبية، على غأ
وهي الدعاية اليتي -ميين بيين أمييور أخيرى- تهييدف إليى ردع. دعاية  الشتراكيين الديموقراطيين و كافة أشكال النتهازيين، غأالبلا

مشاركة  قوى عمالية شعبية عديمة الخبرة السياسية، في النضال الطبقي الجتمياعي، وأكيثر مين ذليك بكيثير تواصيلها و تماشييها
مع الشيوعيين، في نهاية المطاف.

و في كل الحوال، فإن الشيوعيين والشيوعيات، سواء مع تدخلهم  بشكل مستقل أو من خلل الحوامل الجماهيرية للحركة العمالية
بل على العكس، إنهم يشكلون تلك القوة الطليعييية الييتي. الشعبية، ل يشكلون جزءلا عاديلا من ردود الفعل الشعبية العفوية والمقاومة

يسييهم هييذا النشيياط. حيييث تدرك ضرورة السقاط الكامل للسلطة البرجوازية و التي تسعى لتوجيه الصراع نحو تحقيق هذا الهدف
النشيياطات والمبييادرات. إن الطليعي في تعزيز النضالت، حتى تلك التي تتطور من أجل بعض المطالب المباشييرة و الملحيية جييدا

والنضالت و الحركة تكتسب سمة جماهيرييية و ملمييح  دائميية مناهضيية للحتكييارات و الرأسييمالية عنييدما تتفهييم جميياهير أوسييع
ولهييا نتائييج عنييدما بيييدرك ترابييط. باضطراد، أن الصراع الطبقي ل ينتهي عبر اتفاقات ذات منفعة متبادلة، تبرم بين المتصارعين

مارسية الضيغط مين جيانب الحركية بغيرض إلغيياء تييدابير. إن مكل قضية جانبية مع الخيارات السيتراتيجية للسياسية الرأسييمالية
مناهضة للشعب أو فرض أي تراجع على الحكومة، يعتمد على التنظيم و على جماهيرية الحركة، ولكن أيضا على اتجاه نضال  -

.الحركة العمالية الشعبية

". و هنيياك سييعي لقييوىأين يييذهب الوضييع؟"إلى المزيد والمزيد من الناس . حيث يسأل إن هذا الستنتاج يأتي من التجربة اليومية
ضل عييام"عمالية  شعبية مضطردة و متسمة بدرجات مختلفة من الوعي الجتمياعي والسياسيي، نحييو  غأالبيا"، و هيي اليتي تغييدو حي



موضوع استغلل من قبل التشكيلت السياسية البرجوازية و السواتر النتهازية، وحتى من المشعوذين العاديين الذين يظهرون في
.السنوات الخيرة في الساحة السياسية كنيازك

و على الغألب وصل أولئك الذين يسييعون إلييى إيجيياد حلييول فورييية داخييل النظييام إلييى. لقد اكتسبت خبرة كبيرة خلل هذه السنين
سياسييي رئيسييي سيييطر سيينوات حييتى الن، تكنيييس" كسييؤآل ميياذا سيييحدث غأييدا صييباحلا؟".  لقد كانت كلفة تبني "مطاردة ذيلهم"

 الخبرة السياسية. إنمذكرات وإعداد مذكرة جديدة، وخيبات أمل متعددة، و تطلع كبير وانتكاسة إجمالية كبيرة 3مكاسب كبيرة و  
 تنافسييية"تشهد بأن ما من نضال يكتسب توجها طبقيلا و ثباتيلا و صيمودلا عنييدما يحتضين العمييال المسياعي البرجوازييية ميين أجيل 

يصبح سيد مصيره إذا لم يهرب من المنطق البرلماني المتجذر بعمق و الذي يقوم بإيكال الدفاع عيين حقييوقه". و ما من عامل أكبر
لل من اجل بنية تحتية في مدرسة ما وحديقة ما، هو مهزوم حتملا، إذا ما اعتييبر المشيياركون نفسييهم شييركاء. للخرين حتى أن نضا

كون قيادرلا عليى تحقيييق أي نتيجيية إيجابييية ممكنيية، اذا مييا وقييف". فما من نضال سيييديون الدولة البرجوازية"في المسؤولية تجاه 
العمال أنفسهم بخوف تجياه المعضيلت اليتي تطرحهيا الحكومية و الطبقيية البرجوازيية، و إذا ميا اعتييبر هييذا النضيال الصيعوبات

أكيثر مين ذليك بكييثير، فبغيير اسيتطاعة أي. و المتمظهرة في سلسة و ثبات وظائف السلطة السياسية البرجوازية، كصعوبات ليه
عامل و مزارع فقير و عامل لحسابه الخاصا، أن ينفصل عن التناقضات المبريالية الكبيرة والمزاحمييات والحييروب والتييدخلت،
وعن الستغلل الرأسمالي والهمجية، ما دام أسيربلا لما يسمى مصلحة وطنية مشتركة مزعومة، و التي هييي بدعيية مهيمنيية للطبقيية

اغدلي و مضطهدي المجتمع في أسرها اليديولوجي والسياسي بمست .المستغلة للحفاظ على 

وهييو يسييمح. إن الضعف في إبراز  السلطة العمالية  كند مواجه  للهمجية الرأسمالية هو عبييارة عيين كابييح فييي توسيييع النضييالت
للساسة البرجوازيين بإمكانية إدارة السخط الشعبي و تقديم المكاسب الساسية للطبقة العاملة في القييرن الماضييي، كييأمور ل يمكيين

.تصورها، في حين أن منجزات العلم والتكنولوجيا تسمح، وتفرض تحقيق أكثر من ذلك بكثير

 إلييى السييؤال-كعينة من أزمة النظام المتكاملة الجييوانب-  و على نحو مضطرد تقود استحالة صياغأة دفاع إيجابي عن الرأسمالية 
 عيين المرتبييات". و علييى هييذا النحييو، يعييود ذات السييؤآل، إذا مييا تكلمنييا ولكيين، أييين يطبييق ذلييك؟"إن كل ما تقترحونه هييو جيييد،

والمعاشات والضمان الجتماعي و دخل المزارعين، او إذا مييا تحييدثنا عيين فييرض الضييرائب والتعليييم والصييحة، و تييوجه العمييل
ميين ناحييية أخييرى، فييإن البحثي، وتطبيقات التكنولوجيا، وحقوقا الشباب والنساء والمهاجرين، أو حين الحديث عن تدمير البيئة. و

في النهاية،  فإن. و كل مطلب و كل نضال يتصل موضوعيلا عبر العديد من المسارات، و يترابط بآلف الخيوط مع مسألة السلطة
كل نضال يبقى معلقلا  دون الدفاع عن المنظور الشتراكي وتعزيزه، وخاصة في ظيروف مناهضية الشييوعية بنحيو عيدواني مين

.قبل الطاقم السياسي والعلمي للطبقة الحاكمة، بهدف التشكيك بتفوقا الشتراكية على الرأسمالية

 ثورة أكتوبر، علينا أن نحافظ على الطريق الذي رسمته، مفتوحلا، و هو يستحق أن نبذل لذلك كافة قوانا. عام على100بعد 

عن وضع الحركة الشيوعية و العمالية الممية و نشاط الحزب الشيوعي اليوناني

 إعادة تشكيل الحركة الشيوعية الممية و تطويرها، هي مهمة دائمة و ثابتة لحزبنا. و هي نابعيية ميين الطييابع العييالمي للصييراعإن
الطبقي.

لقد تفاقم وضع الحركية الشيييوعية الممييية، بعييد الثييورة المضيادة فيي التحياد السيوفييتي وأوروبيا الوسيطى والشيرقية، و توطيييد
ى ميدى عقيود للبنياء الشيتراكي كفيتنيام وكوبيا، ميع العلقات الرأسمالية في الصين و من ثم تعزيزها في البليدان اليتي سيعت عل

استنادها بالطبع على بلدان اشتراكية أخرى. إن موجة الثورة المضادة لم تنحسر بعد.

مسييتبعدة، "اشتراكية السوقا"هذا و تقوم الحزاب الشيوعية المتواجدة في السلطة بتفسير تعزيز العلقات الرأسمالية، هذا على أنه 
اعتماد جملة الترسانة التحريفية والنتهازية التي قوضت تدريجيا العلقات. و مع  الشيوعي، الساسية-حتميات البناء الشتراكي ل

الشتراكية في اتحاد الجمهوريات الشتراكية السوفييتية، و منحييت غأطيياءلا أيييديولجيلا لوظييائف مالييية  لختلس فييائض المنتييج، و
. و  هيييهيئت المقدمات للملكية الفردية بدل من الجتماعية على وسائل النتاج، وأدت في نهاية المطيياف إلييى إسييقاط الشييتراكية

 المبادئ الساسية للثورة الشتراكية، كتلك القائلة بعدم إمكانية خلق أساس اشييتراكي إذا لييم تلغييى الملكييية الرأسييمالية لوسييائلتنكر
النتاج، و أن أسلوبي النتاج: الرأسمالي والشيوعي هما متنيياحران و يسييتبعدان بعضييهما و ل يمكنهمييا أبييدا التعييايش فييي مجتمييع

 أن النحسيار التييدريجي لعلقيات الملكييية الجتماعييية والتخطييط المركيزي. و تنكيراقتصادي واحييد- واحد،  و تشكيل اجتماعي 
و-  اتجياه سيييطرة  و هي تضياعفللنتاج والخدمات في صالح الملكية الفردية و أكثر من ذلك بكثير في صالح الملكية الرأسمالية

 العلقييات الرأسييمالية، وتغيير  ميين سييمة العميل، والحييزاب والحكومييات، بمعييزل  عيين العنيياوين-في المحصلة الفيرض الشيامل
.والتعاريف الذاتية

لقد قامت كوريا الشمالية بخطى تعزيز ما يسمى ب" المناطق القتصادية الحرة "، و"السوقا"، حيث تخلى حيزب العمييال الكييوري 
منذ عدة سنوات، عن الماركسية اللينينية، مبرزلا نظرية "جوتشي" المثالية و يتحدث عن ال"كيم إيلسونغيه- كيميونيغ اونييه" منتهكيلا

كل مفهوم للديمقراطية الشتراكية و للرقابة العمالية الشعبية، ضمن نظام حكم العائلة.



لل في تراجع، و تجد صعوبة فييي الييرد علييى هجييوم العييدو الطبقييي، الييذي ل يجييري فقييط عييبر إن الحركة الشيوعية متواجدة إجما
استخدام القمع، بل بوسائل أيديولوجية سياسية. و في الكثير من الحالت تمكن العدو الطبقي من "احتلل" الحزاب الشيييوعية ميين

داخلها.
والجديييدة- منهييا لقديميية -االديمقراطييية الشييتراكية قييوى خلل ميين بنحييو منسييق الشيييوعية الحركة على النتهازية تأثير يجري و

لمع دور خاصا الجديدة، النتهازية والحزاب ث تعميل اليسيار ب"حزب يسيمى ميا هو و أوروبا في "مركز" أقيم  الوروبيي". حي
السييمات فقييدان زيادة في أي الشيوعية، لسمات البعد لنزع العملية حربة" في "رأس باعتبارها ضمنه الشيوعية الناشطة الحزاب
أخرى. شيوعية أحزاب في أيضلا و هي، ضمنها الشيوعية

زاب شييوعية عناء  عبر عملية مديدة معقدة و شديدة الو ادة تشيكيل أح و إع هييذه الخطييوات تجييري فييي خضييم. إن تسجل خطيوات نح
.تناقضات و صعوبات، و ضعف في خدمة واجب النشاط ضمن صفوف الطبقة العاملة والحركة النقابية

وعليى هيذا. و في هذه الظروف، اتخذ حزبنا مبادرات هامة لحشد قوى شيوعية في جميع أنحياء العييالم، لتطييوير العميل المشييترك
:النحو، تتميز التالية 

 تشكل شروطلا معينةأن شأنها من المختلفة، المقاربات مناقشة عبر محاولة قيام هو منها الغرض الممية". إن الشيوعية "المجلة .أ
أخيرى أشيكال ما عييبر منظور في  و، كماالمجلة تداول خلل من الشيوعية، للحزاب المشتركة الستراتيجية لقضية زخما تعطي
اللينينية. الماركسية فوقا أساس النظرية الكونية الشيوعية، الشيوعية للحزاب مميز قطب خلق محاولة هدف تخدم

القليمييي للتعيياون جديييدة صيييغة ك،2013 الول/أكتوبر  تشرين1 في إنشاؤها تم  التي.الوروبية" الشيوعية "المبادرة تشكيل .ب
و الشيييوعية، سييمتها معينة و تعترف بسياسية أيديولوجية مبادئ شيوعيلا، تعلن  حزبلا29 ضمنها يشارك التي الشيوعية، للحزاب

الوروبي.  اليسار لحزب و المبريالية للتحادات مناهضتهاب

لقيياءات ثلثيية اليونيياني، الشيييوعي الحيزب ميين بمبييادرة منطقتنييا في والعمالية: بتجرى الشيوعية للحزاب إقليمية لقاءات إقامة. ج
اءات بصيدد والعماليية.نحين الشييوعية للحيزاب إقليميية شيرقا لمنطقية الشييوعية الحيزاب لقياءات و الوروبيية، الشييوعية اللق

البلقان.  لمنطقة الشيوعية الحزاب لقاءات و والخليج الحمر البحر المتوسط،

حيث تمتلييك الحييزاب الشيييوعية الييتي يتجيياوز الشيوعية. سماتها على الحفاظ الشيوعية مع محاولة للحزاب الممية اللقاءات  -د
زاب الشييوعية والعماليية (ل.120عددها ال ى ميدى العقيدين الماضييين فيي اللقياءات المميية للح  التي تشارك وفق الحالية، عل

جsolidnetأ.أ.ش.ع)، موقعلا مشتركلا على شبكة النترنت، هو موقع ال يم ن مد ي حي ا، ف ا ووثائقه ر أخباره ا نش ث بإمكانه ، حي
يوعية.solidnetضمن ال مييواد إعلمييية" تحتييوي "نشيرة إلكترونيييا تصييدر و هو نظام تبادل مشترك سريع لعلم الحزاب الش
الشيوعية. الحزاب لقاءات

لل، تواجه مشاكل أيديولوجية سياسية جادة. حيث تقف كل هذه المور عقبيية أمييام إعييادة  و ل تزال الحركة الشيوعية الممية إجما
تشكيلها. و من المطلوب تعزيز النقاش لفهم وتعزيز التغييرات البرامجية اللزمة، ومواصلة الصراع مع أحييزاب شيييوعية، تعتمييد
على نحو مباشر أو غأير مباشر استراتيجية "إصلحية" (و عبر أي صيغة مرحلية لها) عبر عرض قرائن، و تعزيز المواجهة مع
تلك الحزاب الشيوعية التي تجرم باعتبارها "استراتيجية انعزالية"، تلك الستراتيجية الرافضة للتعاون الطبقي والتصالح و منطق

المراحل و المتجهة نحو حل تناقض رأس المال - العمل، نحو الشتراكية. 

إن عملية إعادة التشكيل الثوري ستكون بطيئة الحركة و شييديدة العنيياء و عرضيية للنكسييات و منعطفييات التطييورات مثييل الحييرب
لذا، فإن صياغأة الشروط التي ستقود إلى خلق أسس متينة -قدر المكييان-  ستسييتند فوقهييا هييذه العملييية هييو شييأن  ذيالمبريالية. 

نواجه الصراع من أجل إعادة تشييكيل الحركيية الشيييوعية الممييية باعتبيياره مهميية ذات أهمييية حاسييمة، بوصييفه إننا أهمية كبيرة. 
:عنصرا من عناصر الصراع الطبقي، مرتبطلا بامتلك الحزاب الشيوعية قدرة التعزز من جميع النواحي في بلدها

 ايديولوجيلا و سياسيلا مع التغلب على المواقف الخاطئة التي سيطرت على مدى عقود سابقة ضمن الحركة الشيوعية الممييية.أول:
قيمة بنحو خاصا في الوقت الراهن، هي الخبرة السلبية من مشاركة أحزاب شيوعية أو دعمها للحكومات البرجوازية، وهيييحيث 

ار تطورهيا بدقية الحيزب21الممارسة متواصلة في القرن ال ا يسيمى بيالثورة البوليفاريية- اليتي تنبيأ بمس ي م ، كما هيو الحيال ف
.الشيوعي اليوناني- كما و في حالت أخرى 

ثانيا: تنظيميلا لكي يكون لها أسس قوية في االمؤسسات و القطاعات ذات الهمية الستراتيجية، لتتييدخل بشييكل حاسييم فييي الحركيية
.العمالية الشعبية

إن حزبنا مدعو إلى تعزيز نشاطه اليديولوجي السياسي المستقل وتعاونه مع أحزاب شيوعية أخرى، و أن يجعل من محاولته ضد
و ل يييزال قائمييلا بالنسييبة لحزبنييا،وعلييى هييذا السيياس، . الرؤى البرجوازية والنتهازية أكثر فعالية، أيضلا على المستوى الممييي

"المجليية فييي سييواء المحاوليية، مواصييلة حزبنييا علييى يجييب و هدف تشكيل قطب ماركسي لينيني فييي الحركيية الشيييوعية الممييية.
أيضييا ولكيين جديييدة، شيييوعية قوى مع توسيعهما و ترسيخهما على العمل مع الوروبية، الشيوعية المبادرة و الممية"، الشيوعية

حييين بييأخرى، واستبدالها الصيغ هذه بناء إعادة وحتى والنتهازية، البرجوازية الطبقة نفوذ تحت "كابحة" تقع قوى ارتباط فك مع
الضرورة. حكم



أكييثر شيييوعية، لقييوى لينيني ماركسي قطب صياغأة تتخذها أن الممكن من التي البعد، الخرى المحددة الشكال أيضلا، ستعتمد و
ا-أيضيلا ثوريية اسيتراتيجية صيياغأة و معالجية في أخرى شيوعية أحزاب ستخطوها التي الخطوات على دقة، اسيتخلصا عيبر له

ى خاطئية، و قديمة معالجات على تغلبها على التاريخ- و من استنتاجاتها ا وعل زب بنياء فيي الثابتية خطاه وتعمييق واكتسياب الح
المسييتويين علييى متيياح، أسييلوب بكييل حزبنييا سيسييهم الشعبية. حيث الشرائح من غأيرها و العاملة الطبقة من قطاعات مع علقاتها
المحاولة. هذه ضمن الطراف، والمتعدد الثنائي

معها، الراء يتبادل و معها يتناقش و العمالية، و الشيوعية الحزاب عشرات مع علقات على اليوناني الشيوعي الحزب يحافظ و
مسييائل حييول الخلف أو التفيياقا مسييتوى عيين بمعييزل القادميية، الفييترة خلل المحاولة هذه سيعزز و المشترك، العمل نحو ساعيلا
شمولية. أكثر أم جانبية

للشييباب العييالمي والتحيياد العالمي، السلم مجلس و العالمي، النقابات اتحاد إطار في الممي المستوى على إسهامه يواصل هو و 
يجب على حزبنا مواصلة المحاولة سواء عبر المجلة الشيوعية الممييية، كميياالديمقراطيات.  للنساء العالمي والتحاد الديمقراطي،

و عبر المبادرة الشيوعية الوروبية مع العمل على تثبيتهما و توسيعهما مع قوى شيوعية جديدة، ولكن أيضا عبر فك إرتباط قييوى
البرجوازية والنتهازية، و ذلك، حتى في اتجاه إعادة تشكيل هذه الصيغ والستعاضة عنهييا بغيرهييا، إذا" المتأثرة بالطبقة الفرملة"

حيث ستعتمد الشكال المحددة الخرى و البعد و الوفى، التي من الممكن أن تتخذها صييياغأة هييذا القطييب،. ما حكمت الضرورة
سييتنتاجات عبر اسييتخلصا ال استراتيجيتها الثورية –على الخطوات التي ستخطوها أحزاب شيوعية أخرى في معالجة و صياغأة

من التاريخ و تجاوز المعالجات القديمة الخاطئة- وكذلك، عبر قيامها بخطوات ثابتة في البناء الحزبي واكتساب وتعميييق روابطهييا
مع  قطاعات من الطبقة العاملة والشرائح الشعبية.

و يحافظ الحزب الشيوعي اليوناني على علقات مييع عشييرات الحييزاب الشيييوعية و العمالييية، و يتنيياقش معهييا و يتبييادل الراء،
ساعيلا نحو العمل المشترك، و سيعزز من محاولته هذه خلل الفترة القادمة، بمعزل عن مسييتوى التفياقا أو الخلف حيول مسيائل

جانبية أم أكثر شمولية. 

.و سنواصل بالتأكيد العراب عن تضامننا مع المطالب العادلة ومع صراع جميع الشعوب

سييندافع" و الموقف المشترك للتحيياد الوروبييي"وسوف نستمر في الدفاع عن حق الشعب الكوبي ضد الحصار المريكي و ضد 
.عن البقاء على حيوية المرجعية الثورية في  ذاكرة شعبنا للثورة الكوبية و لكل عطائها للحركة الممية

إننا نكرم نضالت الشعب الفيتنامي الذي طرد من بلده السييتعمار والمبريالييية اليابانييية والفرنسييية والمريكييية وبعييد ذلييك دخييل
.عملية بناء الشتراكية، و هو متواجد اليوم أمام تحديات كبرى جديدة

لل عن نضال كل شعب ضد التدخلت والحروب المبريالية، من أجل الصداقة والتضامن بييين الشييعوب نحيين نقييدم. إننا ندافع إجما
أفضل ما لدينا في سياقا الحركة الجماهيرية الممية للعمل الطليعي فييي إطييار اتحيياد النقابييات العييالمي و مجلييس السييلم العييالمي و

.التحاد العالمي للشباب الديمقراطي التحاد النسائي الديمقراطي العالمي و

.ونود بصفة خاصة أن نعرب عن تضامننا مع شعب فلسطين الذي يعاني من الحتلل السرائيلي وعدوانيته العسكرية

ي ضيد الغيزو و الحتلل اليتركي و ضيد كيل إن الحزب الشيوعي اليوناني يعرب على مير الزمين تضيامنه ميع الشيعب القبرص
صنوف "الحل" التقسيمي. و يكافح حزبنا من أجل قبرصا موحدة كدولة واحييدة ل دولييتين، مييع سيييادة واحييدة و مواطنيية واحييدة و
اة ضل مين قواعيد و جييوش أجنبيية دون ضيامنين و حم شخصية دولية واحدة، كوطن مشترك للقبارصية اليونيانيين و التيراك، خيا

أجانب.

في الصراع اليديولوجي حول الحرب المبريالية

من المثلة النموذجييية. حيث إن ما ينبغي أن يشغلنا هو  كيفية فهم التقدير القائل بازدياد خطر نشوب حرب إمبريالية معممة، اليوم
.على ذلك، في السنوات الخيرة، هي الحرب المبريالية المستعرة في منطقتنا

كثير من البشيير اليييوم بصييراحة عيين إيقيياف الحييرب وانتشييار: من جهة يدافع يجب أن ننشغل بنحو أكثر جوهرية، بالمسألة التالية
اقي الميواد الوليية والسيلع"السلم في كل مكان مع اعترافهم أن  ل النفيط، و ب و ميع ذليك، فمين ناحيية". الحروب تجري مين أج

: إنهييمعلى سبيل المثال. فأخرى، فإنهم يعتمدون في الوقت نفسه آراء تظهر عدم اتفاقهم الفعلي حقيقي مع مواقفنا بشأن هذه المسألة
ل يتبنون موقفا سلبيا تجاه سفن حلف شمال الطلسي المرابضة بشكل دائم في بحر إيجه و يرون فييي حلييف شييمال الطلسييي بييأنه

ينظرون إلى نهاية الحرب في ترابط مع تدمير داعش والرهابيين الجهاديين فقط، وليعتبرون التحيياد الوروبييي"، و قوة حماية"
".الرض والمييياه"أحد الفاعلين الساسيين في الحرب، و ل يعتقدون أن اليونان تشارك في الحرب، على الرغأيم ميين أنهييا منحيت 

نن من قبل حيث ل يزال هناك الحرب متواجدة في الحمييض"أو أن " مجانين ومتعطشين للدماء" تأثير لبدع كالقائلة بأن الحروب بتش
 وجهات نظر تخفي الظروف التاريخييية والسيياس الجتميياعي لكييل حييرب، فييي حييين تشييوه التجربيية". إننا بصددالنووي للنسان

.التاريخية، بالتوازي مع ذلك



وتمارس الطبقة البرجوازية تلعبها اليديولوجي السياسي عبر جميع وظييائف دولتهييا و عييبر التعليييم والعلم وشييبكة النييترنت،
وعليى الرغأيم مين التناقضيات فيي ممارسية السياسية الحكوميية. ولكن أيضا مباشيرة مين خلل تيدخل أربياب العميل الرأسيماليين

دف الطبقة العاملة تحت راية مصالحها اص .الظرفية، فإن تمظهر السيطرة القتصادية و السياسية للطبقة البرجوازية، عبر 

و من أجل كشف محاولة الصف هذه أيضا في حالة الحرب، هناك حاجة إلى تفسير عندما بتسمع، على سبيل المثال، وجهات نظيير
"لحومييا لمييدافع المبرييياليين"العمال و عن صواب يشعرون بالفظاعة عندما يصبح أخوتهم الطبقيييون ". إن السلمية"البرجوازيين 

رأسماليون ميين الحييرب، فييإنهم. فعندما يتعوذ الولكن ليس ذلك هو حال شعور البرجوازيين و صغار البرجوازيين، تجاه ذلك دائملا
ربحيتهم بعينها  حقييلا. هذا و في كل حال، ليست يقومون بذلك في المقام الول لنهم يشعرون بالذعر تجاه تهديد أو إيقاف أرباحهم

 الطبقة البرجوازية بعينها و دولتها الييتي تسيياعدها علييى رمييي قنابلهييا" التي تشنهاالداخلية"إلهيلا، بل هي مبنية فوقا أساس الحرب 
.في أنحاء العالم

و بالتوازي مع ذلك، تقوم جميع النظريات النتهازية والصلحية بعمل مسموم، سواء أعبر عنها ميين خلل مختلييف الحييزاب أو
اب تراميب، رئيسيا للولييات المتحييدة حيث عبر إعادة إنتاجها من قبل قنوات أخرى.  ى انتخ . ميع إقاميةنموذجي هو رد فعيل عل

، ويتسترون على حقيقة أن الرحم الذي يلد الحييروب ل علقيية لييه"الخطير و الذي ل يمكن التنبؤ به" سيد الكواكب مظاهرات ضد
أوبامييا أو كلينتييون أو" الجيييد" الرئيييس المريكييي . و لربما لم تقم الوليات المتحدة في عهييد بالوجوه، بل بطبيعة الرأسمالية ذاتها

وقت سابق، بزرع الموت؟ وعلى نحو مماثل من ذلك، كييان الزعيييق الييبرجوازي قييد سيياوى بييين  الضييحايا و الجلد فيي حيروب
التي تعارض كل شكل من أشكال الحييرب، دون العييتراف بماهييية" اللعنفية"وكذلك لصوات . يوغأوسلفيا والعراقا وأفغانستان

 الحيرب الوطنيية العظميى لحمايية التحياد السيوفييتي والدولية. فمين غأيير الممكين وضيعالسياسة التي تشكل الحرب استمرار لها
العمالية مع حرب النهب المبريالي التي شنتها ألمانيا، الوليات المتحدة المريكية، بريطانيا، فرنسا، و غأيرها في الحرب العالمييية

). هييذا و لييم الوليات المتحدة و بريطانيا حلفاء عسكريين لتحاد الجمهوريات الشتراكية السوفياتية لفترة ما(حتى مع كونالثانية 
"المصييلحة الوطنييية"للحرب باسييم " طبقية" فوقا  السياسية ذات الجذور في الحركة العمالية، و التي اعتمدت مقاربة تتطور القوى

)".الرأسمالي(الوطن  الدفاع عن " " والوحدة الوطنية" لمجرد قوى انتهازية، بل خانت، الطبقة العاملة  باسم فحسب

الرفاقا و الرفيقات،

مما ل شك فيه أن انتخاب ترامييب هييو  تعييبير. و إننا  نراقب التطورات الدولية، خصوصا بعد تغيير الرئيس في الوليات المتحدة
ويبدو من المعقول العتقاد بييان الوليييات المتحييدة ستسييعى الييى. عن التناقضات المتعلقة بقطاعات مختلفة من الرأسمال المريكي

وفي اليوقت نفسيه، تتزايييد أيضيا المزاحمية. منع تعميق التحالف الروسي الصيني من أجل عزل الصين التى تعد منافسها الرئيسي
.للسيطرة على بحر الصين الجنوبي والشرقي، مع تورط دول رأسمالية أخرى في المنطقة، كاليابان و الفلبين وفيتنام وغأيرها

من خلل فتحنا هذه القضييايا،. و إن قضية الحرب المبريالية ومشاركة بلدنا فيها، موضوعيا، تثير القلق والمخاوف وانعدام اليقين
هييذه الحاليية. و ل سياسيلا، ل أن نقودها نحو الشلل وعدم القدرة على التدخلونسعى إلى تحصين و فولذة قوى و إعدادها أيديولوجيا 

"سيينرىالخيرة نتيجة سلبية على حد السواء في حال غأياب التنبؤ، حيث ما من إعداد و جهوزية،  مما يضفي عن سيطرة منطييق 
.مغامرين والنتهازيين" على غأرار فعل الو نعمل

 أن". إن المؤكييد هييوما هو تقديرنا؟ هل نسير  نحو حييرب امبريالييية عاميية أم ل؟: "حيث ما بالمكان ببساطة الجابة على السؤال
الصدامات المحلية والقليمية ستستمر، كتعبير ونتيجة للمزاحمييات والتناقضيات المبريالييية البينييية، مييع ميييادين محتمليية لعملياتهييا
العسكرية في الشرقا الوسط و بحر إيجه والبلقان وشمال أفريقيا، والبحيير السييود، و أوكرانيييا وبحيير البلطيييق والقطييب الشييمالي

وبحر جنوب وشرقا الصين.

 استمرار للسياسة الستغللية الممارسة في فترة، هي– عسكرية بشكل رئيسي-أخرى بوسائل للسياسة استمرار هي الحربإن  
. حيييث صراع طبقي ل هوادة فيه بين طبقتين على حد السواء ضمن الصييعيدين القييومي والييدولي" المنضوي علىالسلم النسبي"

ياسية و دبلوماسية واقتصييادية، ومييا إلييى(س الحرب عبر وسائل عسكرية إلى تحقيق ما بيسعى له بوسائل مغايرة بيسعى خلل فترة
 السواقا ومناطق النفوذ، والسيطرة علييى منييابع الييثروات النتاجييية و: و هو الستحواذ علىفي غأضون فترة السلم النسبي) ذلك

الدول الرأسمالية الخرى أو مختلف تحالفات هذه الدول. استغلل القوة العاملة، من موقع امتيازي مقارنة مع

إننا نشعر بالقلق المحق ل سيما بالنسبة لمنطقتنا، إزاء احتمال نشوب صييدام و تفيياقم الوضييع القييائم بييين اليونييان وتركيييا، كمييا و 
.التطورات في المشكلة القبرصية

لل-و بالطبع نحن ل نساوي بين أي حادث  اشتباك حربي تركي ولكيين وقييوع الحييوادث. يونيياني، مييع حييرب امبريالييية أكييثر شييمو
العسكرية باستمرار، قد يؤدي إلى مزيد من التفاقم، و إلى تيورط دول البلقيان الخيرى كألبانييا وجمهوريية مقيدونيا اليوغأوسيلفية

.السابقة و غأيرها، و أن  تؤدي إلى مواجهة عسكرية أكثر عمومية في بحر إيجه، تراقيا، و عموما على  الحدود الشمالية للبلد

و تشكل التطورات التالية عناصر تورط ومشاركة أكبر لطبقة اليونان البرجوازية فيي الحييروب المبريالييية والتييدخلت حيتى فيي
مشيياركة اليونييان بييذاتها، فييي تحالفييات إمبريالييية كحلييف شييمال الطلسييي وسياسيية الميين و الييدفاع المشييترك للتحيياد: كجوارنييا

) كوسيوفو وأفغانسيتان والعييراقا وجمهوريية أفريقييا الوسييطى وأمياكن أخيرى(فييالوروبي، والبعثات الجاريية لقيوى عسييكرية 
ات الدفاعيية واليدفاع عين الحقيوقا السييادية بيل مين أجيل مخططيات و واستمرار وتكثيف التسلح العسكري ل مين أجيل الحتياج



ترقييية"الو غأييرف عملياتهييا كنقيياط انقضاضييية للمخططيات المبريالييية، و  مقررات الناتو، و استخدام القواعد المريكية الطلسية
ليونان التي  تشير مباشرة وتؤدي إلى المشاركة في الحروب والعملييات لتقاسيم غأنيائم السيواقا،" الذائعة الصيت لالجيوستراتيجية

.والمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع قتلة الشعوب، وما إلى ذلك

في حال تييورط اليونييان فييي حييرب إمبريالييية، أهجومييية كييانت أم دفاعييية،: "في برنامجنا نحدد خط الصراع وفق السلوب التالي
ينبغي أن يقود الحزب تنظيم الكفاح العمالي الشعبي المستقل بكافة أشيكاله، مين أجيل ربيط هيذا الكفياح بالنضيال مين أجيل تحقييق
الهزيمة الشاملة للطبقة البرجوازية المحلية و الجنبية بصفتها غأازية، من أجل ربييط الكفيياح المييذكور و بشييكل عملييي مييع انييتزاع
السلطة. حيث ستتشكل عبر مبادرة و توجيه الحزب جبهة عمالية شييعبية تمييارس كافيية أشييكال النشيياط و شييعارها: فليقييدم الشييعب

الحرية و المخرج من النظام الرأسمالي، الذي يجلب الحرب و "السلم" مع المسدس في الصدغ إذا ما ظل قائملا".

إن واجب الطليعة أي الحزب الشيوعي تكييف و تفصيل و تصعيد شعارات الصراع، باستمرار، دون أن يفقد المر الرئيسي الذي
هو طابع الحرب، الذي هو إمبريالي من كل الجانبين، بمعزل عن ماهية البادي بالعدوان.

حيث يوضع  ما يلي كأولوية:

رورة إدانتهيم سياسييلا، و  مين جهية أخيرى،•  القيام من جهة، بتنوير الشعب حول مخاطر الحرب و المسؤولين عنها، و عين ض
ي اليونانيية، كميا و ميا خوض الصراع من أجل ردع أي محاولة لتغيير الحدود: حيث ما من عمل لي جيش أجنبي فيوقا الراض
من عمييل للجييش اليونيياني عليى أرض بليد آخير. مييا ميين شييء يفيرقا الجنييود اليونييان و الجيانب، و لين يصييبحوا لحميلا لميدافع

المبرياليين من اجل مصالح غأريبة عن مصالحهم.
 ثقة بالحكومة البرجوازية بمعزل عن ماهية الحكومة المعينة في كييل ظييرف علييى كرسيييإبراز ضرورة عدم إبداء الشعب لية• 

 لن سياسية الحكومية البرجوازيية فيي حيال الشيتباك العسيكري هيي:لنها ل تعبر عن مصالح الطبقة العاملة، والشيعب- السلطة
ضف رأسييمالي أو عبارة عن استمرارية لسياستها الشمل التي تستنزف الطبقة العاملة والشرائح الشعبية، سواء أكنا فيي ظيروف تعييا

في ظروف أزمة اقتصادية جارية. 
التي ستروج لها الحكومة البرجوازية في حال اندلع حرب سوف تكون فقيط مين اجيل تنيويم" الوحدة الوطنية" أن إبراز واقعة• 

 حيث من غأير الممكن وجود أية "وحدة وطنية"- لم توجد إطلقييلا- بييين الطبقييتين البرجوازييية و العامليية، و بنحييو:الشعب اليوناني
أكثر اليوم ضمن أحلف الذئاب المبريالية. و رحيل الناتو عيين بحيير إيجييه مييع إغألقا و إبعيياد كييل قواعييد المييوت.   كمييا و لفييك
الرتباط عن حلف شمال الطلسي والتحاد الوروبي. إن التطورات تتطلب تكثيف الصراع ضد الحروب والتدخلت المبريالية،
مع انفتاح أوسع لمنظمات الحزب و الشبيبة والنقابات العمالية، والحركة العمالية الشعبية بشكل عام، وتطوير عمل الهيئة اليونانييية
ف شيمال الطلسيي و"الميين للسلم و الوفاقا المميين، ل سيما في المنياطق اليتي توجيد فيهيا قواعيد عسيكرية ومقيرات خدمية حل

المشترك والدفاع" للتحاد الوروبي.

إبراز ضرورة تنظيم نضال و مقاومة الطبقة العاملة و هجومها المضاد مع غأيرها من الشرائح الشييعبية و تحالفهييا الجتميياعي،• 
لوضع حد لعملية تغيير الحدود خلل قيام غأزو – إحتلل محتمل، كما و أيضا ضد المشاركة في حروب خييارج حييدودنا، و  ضييد
حكومات الطبقة البرجوازية، التي مهدت الطريق مع الطبقات البرجوازية من بلدان أخرى داخل منظمة حلف شييمال الطلسييي، و
قادت أولد الشعب نحو الذبح. لكي يطالب الشعب بذاته بالسلطة و ليستحوذ عليها في نهاية المطاف هنا و فييي البلييدان المجيياورة ،

لكي يعيش بسلم و رخاء شعبي.

، و هييي الييتي يجييب علييى الحييزب أن يمتلييك"مجييددة"أو " جديدة"إن التطورات تجلب يوميلا معطيات جديدة، و تحضر معها بدعلا 
 الحزب اكتساب درجة أكبر من القدرة على خلييق ردود فعييل طبقييية، و صييياغأة معيييار. حيث ينبغي علىجبهة قوية في مواجهتها

-قدرة الشيوعيين على مقاربة الظواهر الجتماعية وفييق رؤييية جدلييية . هذا و تتعلق و إمدادت أمام المنعطفات الجديدة التي ستأتي
إن التدخل اليديولوجي لكل عضو من أعضيياء الحييزب لييه. مادية، في المقام الول بجميع القضايا، وليس فقط بالحرب المبريالية

هذا التييدخل علييى. حيث ينبغي أن يساعد توجه موحد ويهدف إلى امتلك تفوقا القوى في النقطة الحاسمة و خلل اللحظة الحاسمة
وف تكيون المنتصيرة فيي نهايية المطياف: أي أن فهم المسألة الساسية . إنالمبريالية ليست غأير قابلة للهزيمة، و أن الشيعوب س

إن عصرنا هو عصر نهوض حركة العمال الثورية، عصر.  الجتماعي ل يتوقف، بمعزل عما كانت المور تبدو كسوداءالتطور
، التي ل تييزال تطييارد الييبرجوازيين،1917أحداث أكتوبر  إن برسم.  قد الملحة وخط كسر قد الجليد. إن رةثورات اجتماعية كبي

.تنير طريق الطبقة العاملة اليونانية والممية، تنير طريق الشعوب

التحاد الوروبي و موقف الحزب الشيوعي اليوناني-  اليونان من منطقة اليورو عن احتمالية خروج

. حييث يجيري، بشأن احتمال خروج اليونييان مين الييورو2015خلل الونة الخيرة، تم إحياء النقاش السياسي، على غأرار عام 
صييندوقا النقييد الييدولي- البنك المركزي الوروبييي - هذا على الرغأم من أن الحكومة اليونانية أودعت سلفلا لدى التحاد الوروبي 

. هييذا و ميين وقييت لخيير ل تشييكك رابييط الصييناعيين اليونييانيينرزمة تدابير قاسية مناهضة للشعب للمضي قدما في عملية التقييم
الى جانب ذلك، ففي خلجيان منطقية اليييورو، وحييتى فيي  منطقة اليورو و بنحو أعم في التحاد الوروبي.بتفاعلت تراجع التفاف

.ألمانيا نفسها، هناك رؤى مختلفة تجاه مسار التحاد الوروبي ومنطقة اليورو، و تجاه مسألة تعميقه، ومدى ووسائل هذا التعميييق
كييل هييذه التطييورات واقعيية تقييويض التنمييية الرأسييمالية والتحييادات المبريالييية الدولييية، كالتحيياد الوروبييي، ميينحييث تعكييس 



 الخيييرة حييول5يييونكر ال هييذه الواقعيية ميين سيييناريوهات . حيث تؤكد التناقضات الجارية في سياقا المزاحمة الرأسمالية العالمية
.مستقبل التحاد الوروبي، والتي تتعلق أيضا بمستقبل منطقة اليورو

معاهييدة حيول 1992عندما جاهرت جميع الحزاب البرجوازية بالنصر و معها حيزب سيناسبيسييموس السيابق لسيييريزا، عيام و 
 من التحاد القتصادي والنقدي لوروبا، حذر الحزب الشيوعي اليوناني) حول سيميتيس (أثناء حكم2001ماستريخت و في عام 

ادعدم قدوم ي التح  تقارب على المدى الطويل فيي المسيتوى المعيشيي لشيعب اليونيان ميع مسيتوى معيشية أقيوى القتصيادات ف
في نهاية المطاف، تراجع بنحو هام مستوى معيشة العمال حييتى فييي أقييوى بلييدان التحيياد الوروبييي. و الوروبي ومنطقة اليورو

وكان الحييزب قييد حييذر ميين أن المسييتفيدين فييي نهاييية المطيياف هييم. ومنطقة اليورو، و كان تراجعه أكثر مأسوية في حالة اليونان
أعتى الرأسماليين، و أن تماسك منطقة اليورو لم يكن كبيرا كما كانو يقدمونه، و أن التفاوت سييتفاقم بسيرعة، كييذا والتنياقض بيين

.الدول العضاء

اتحاد أوروبي ذي سرعات مختلفة، و أعطيت دفعيلا، عززت اتجاه صياغأة 2008 إدارة الزمة القتصادية في اليونان بعد عام إن
م أقيوى اليدول اقتصياديا فيي اليونيان غأيذت ظهيور جماعيات سياسيية. و للقوى السياسية البرجوازية التي تريد منطقية ييورو تض

.مصطفة في صالح العودة للعملة الوطنية، حتى أنها تظهر هذه العودة على أنها  بداية الخلصا و حلقة لسقاط النظام

هذا و تمظهرت تجاه مسألة بقاء أو عدم بقاء اليونان في منطقة اليورو و بأية شروط،  تناقضات إمبريالية بينية في منطقة اليورو،
وبين منطقة اليورو والمراكز المبريالية الخرى، كما و بين الوليات المتحدة وألمانيا. حيث تدخلت الوليييات المتحييدة أيضييلا فييي
هذه المسألة مع هدف رئيسي للحد من هيمنة ألمانيا في أوروبا. حيث اسبتغل تدخل الوليات المتحدة هييذا، ميين قبييل قطاعييات رأس

المال في اليونان، و هي القطاعات التي استند إليها سيريزا في بروزه كحزب حاكم.

لل فحسب عن سياسة حكومة ائتلفه مع حزب اليونانيين المستقلين المناهضة للشييعب، بييل عيين كييونه إن حزب سيريزا ليس مسؤو
قد ضلل الشعب و جممده و تلعب به عن وعي. حيث قام بذلك عن طريق عرض منطق يقول بأن فوزه في النتخابييات ميين شييأنه
أن يساعد على تغيير ميزان القوى في منطقة اليورو، و أن هذا سوف يمدكنه من ضمان إدارة الدين العام في حين دفيياعه المزعييوم
عن الدخل الشعبي. حيث مسؤولة عن هذا التوقع الواهم أيضلا، هي القوى اليتى انشيقت عنييه  بعييد الفشيل اليذريع فيي تميوز\يولييو

، كما هو حزب الوحدة الشعبية و إبحار الحرية.2015

إن المسألة الحاسمة للشعب اليوناني وحركته، كما و لكل شعب في كل الحوال، هو أل يقع الستياء المبرر ضد التحاد الوروبي
في فخ أهداف رأس المال، و خطاب قواه، و هي التي على الرغأم من كلمها ضد المذكرات واليورو، فهي تتماشى موضوعيلا مييع

مخططات قطاعات من رأس المال المحلي والجنبي.

رقا مسيدودة. ادما مين ط حب مين التح إن الشيعب اليونياني قيادر عليى أن يختيار بنفسيه - ميع إرادتيه و عمليه- و يجيب أن ينس
ي اليوقت ذاتيه الوروبي، و أن يضع هذا الهدف في طليعة شعاراته ميع تنظييم الصيراع عليى نحيو مماثيل، مين أجيل المطالبية ف
ب"مفاتيح" القتصاد، والثروة التي ينتجها عبر انتقال السلطة إلى يديه. إن هذا هو البديل الحقيقي في صالح الشعب و هو يستحق

 في حين أن اقتراح القوى الخرى ل"مناهضة اليورو" عموملا، تعيد إنتاج ذات السياسة المناهضة للشعب.كل تضحية، 

إن الشعب سيخرج كخاسر أكبر من عملية النتقال إما نحو "عملة مزدوجة" (إحداها للتداول الداخلي و ثانيهيا للتيداول اليدولي)  و
من ثم نحو عملة وطنية بحتة أو مرتبطة بأي شكل من الشكال مع عملة سلطة رأسييمالية قوييية أخييرى،  وهييو مييا ينطبييق بطبيعيية
الحال أيضلا، في حالة توقيع اتفاقا قرض جديد و مذكرة تحتوي تدابير قاسية و مناهضة للشعب. و في حالة تغيير العمليية، سيييتآكل
الدخل الشعبي من خلل تخفيض قيمة العملة الجديدة، و التربييح، والنخفيياض الحيياد فييي القييوة الشييرائية، كمييا و ميين خلل الرفييع
الكبير لسعار السلع المستوردة التي ل يعتمد عليها الستهلك فحسب، بل و الصناعة، أيضا. و علوة علييى ذلييك، سيييتلقى قطيياع

كبير من صغار الكسبة و المزارعين المديونين ضربة هامة.

إن الرأسمال الكبير هو من سيخرج رابحلا أيضلا في هذه الحالة. إن الطبقة البرجوازية اليونانية، وخاصة الحتكارات تمتلك القييدرة
على التكيف مع ذلك عبر نقل رؤوس الموال وتعويض أي خسييارة ميين خلل زيييادة معييدل اسييتغلل العمييال و سييحق الجييور و
الرواتب، و ذلك على الرغأم من أن أغألبيتها ل ترغأب في الخروج من منطقة اليورو. و على وجه خاصا، ستخرج بعض قطاعات
رأس المال مستفيدة، ولذا فهي تدعم بنحو مباشر أو غأير مباشيير خييروج اليونييان ميين منطقيية اليييورو. إن قطيياع رأس الميال الييذي
اله اليذي مين المحتميل أن زء مين رأس م سيخرج رابحلا هو ذاك القطاع المستفيد من زيادة تركيزه و مركزته من خلل تيدمير ج

يرافق تغيير العملة.

و يخدع الشعب عن وعي كل أولئك الزاعمين أن خروج اليونان من منطقة اليورو واعتماد عملة منخفضيية القيميية، سيشييكل حلقيية
في تحسين حياة الشعب من خلل الدفع الممنوح للتنافسية والنمو. و إذا ما تحقيق أي نميو رأسيمالي خلل المسيار فهيو  لين يكيون

مصحوبا بانتعاش كبير في الجور والمعاشات والحقوقا و لن يعود بالنفع على الشعب.

السياسيية القيوى كافية تلعيب موضوعي، نحو على الشعب. و صالح في قطع عملية وطنية عملة مع الرأسمالية اليونان تشكل ل و
المال.    رأس من قطاعات  لعبة جذرية، تغييرات قيام بهدف وسيط كهدف "حل" أو أنه على أعله كالمذكور هدفلا تطرح التي

و ل يقود هذا الخيار إلى العودة إلى مستويات المعيشة الفضل نسبيا في  عقدي الثمانينات والتسعينيات، كما يييروج البعييض. ففييي
حالة تغيير العملة ستسيطر قوانين الستغلل الرأسمالي البربرية و المزاحمة الحتكارية التي ل هوادة فيها. وفي هذه الحالة أيضييلا



ستشدد  اللتزامات نحو التحاد الوروبي ومنظمة حلف شمال الطلسي وصندوقا النقييد الييدولي والبنييك الييدولي ومنظميية التعيياون
والتنمية في الميدان القتصادي، من طوقها الخانق حول الشعب. وسوف بيييدعى الشيعب - ولميرة أخيرى ميع التيدابير اسيتبدادية و
ات المبرياليية الحاليية أو غأيرهيا، والتحيادات ترهبيبة- لدفع كلفة قروض السواقا المالية، والبنوك الستثمارية وصناديق التحالف
ار العميال تنطبيق أيضيا عليى بليدان الييورو واليدول النقدية، التي يحتمل أن يشارك فيها. و إلى جانب ذليك، فيإن سياسيات اعتص

الرأسمالية التي لها عملت وطنية، سواء أكانت أقوى، كبريطانيا وروسيا والصين والبرازيل أو في الدول الضعف.

و في حال اختيار  التحاد الوروبي والطبقة البرجوازية إخراج اليونان ميين اليييورو وتغيييير العمليية، ليين يقييف الحييزب الشيييوعي
اليوناني مكتوف اليدي ولن "ينصدم" كالقوى الخرى. بل سيكافح، كما هو عليه الن، مع خط معييين، سيييقترحه علييى الحركيية و
على الشعب اليوناني. و سوف يتدخل بنحو كفاحي لتنظيم النضال بنحو حتى أكثر حسما لنقاذ الشعب والتضامن، لكي ل تبقى أي
عائلة شعبية، و أي عامل، و أي من العيياطلين عيين العمييل وحييده فييي براثيين رؤوس أمييوال البنييوك والمضياربين الييذين سيييكثفون
هجومهم على الشعب. وعلى وجه الخصوصا، سيدرس الحزب الشيوعي اليوناني خطة عمل واقتراحلا للحركة العمالية الشعبية في
حالة الفلس الذي ل يمكن السيطرة عليه، حيث ستكون تبعاته أكبر.  و تتعلق مقترحات الحزب الشيوعي اليونيياني بشييأن أهييداف
صراع جامعة، و مطالب تشمل حماية العمال، و تقديم الخدمات الجتماعية، ومعالجة النقيص المصيطنع المحتميل للميواد الغذائيية
واء ضيد امن الشيعبي و الصيراع عليى حيد الس والدوية وغأيرها، و إلغاء  النهب الضريبي و إغأاثة السرة الشعبية وتعزيز التض
الحكومة البرجوازية ورأس المال الكبير والمضاربين. حيث سيتوجب على الحركة العمالييية و التحيالف الجتميياعي، الكفياح علييى
حد السواء في مطالبهما من أجل تدابير إغأاثة فورية و اسيتعادة الخسيائر كمييا و ميين أجيل تلبيية الحاجيات الشييعبية المعاصييرة، أن
تكافحا ليس فقط ضد العدو الطبقي، بل و ضد الحييزاب السياسييية و البرامييج و الحكومييات والجبهييات المقنعيية الييتي سييتخدم رأس
المال موضوعيلا، بهذا السلوب أو سواه. حيث يجب على الحركة العمالية و الشعبية ربط هذا الصراع بالنضال من أجيل التوصيل
إلى حل نهائي في صالح الشعب عبر القطع الفعلي مع النظام الرأسمالي. حيث ليس لهذا القطع  اي علقة مع القطع الكاريكاتوري
الذي تستدعيه بعض القوى -داخل و خارج سيريزا - عند دفاعها عن خييروج اليونييان ميين منطقيية اليييورو دون صييدام مييع النظييام

الجتماعي- القتصادي – السياسي المسيطر، أي مع التحاد الوروبي و رأس المال و سلطته.

ات ناشيئة فيي صيالح الصيراع و على الحركة العمالية الشعبية في اليونان وفي جميع أنحاء أوروبا أن تستغل أية صدوع و تناقض
من أجل السلطة العمالية، عبر توجيه ضربات منسقة و هجوم مضاد شامل. و ينبغي أن تستغل التجاهات النابذة ضمن التحالفييات

و جميع الذين انشقوا منه،حزب سيرزا المبريالية في صالح إضعافها الكامل وليس تحسينها المزعوم بالنسبة للشعوب، كما يطبل 
الحركيية العمالييية و لكييي تتمكيين كحزب الوحدة الشعبية و أبحار الحرية و الخطة ب، و غأيرها من التشكيلت التي صيغت حييديثا.

الشعبية من المضي نحو المام و تحقيق هذه الهداف، فقط حين ربط الصراع من أجل فييك الرتبيياط عيين التحيياد الوروبييي مييع
م لطة العماليية اليتي سيتعزز وتنظ راع فيي سيبيل الس للنضال من أجل إسقاط الجمالي لسيلطة رأس الميال، والحتكيارات، والص

.الملكية الجتماعية، والتخطيط العلمي المركزي للقتصاد والخدمات، والتنمية النتاجية في صالح الشعب

إن السلطة العمالية ل بتهدى من قبل النظام السياسي البرجوازي، بل تنتزع. حيث تتمثل مقدمة التغيير الفعلي لميييزان القييوى   فييي
صالح الغألبية العمالية الشعبية، في اللتفاف حول اللحزب الشيييوعي اليونيياني وتعزيييزه فييي كييل مكييان، و فييي المقيام الول، فييي

.مواقع العمل والحياء الشعبية

عن مسار إعادة صياغة النظام السياسي البرجوازي و صراع الحزب الشيوعي اليوناني

إن هدف امتلك حزب "السراء و الضراء" ل يزال مطروحلا للتحقيق. و على حد السييواء مييع اسييتغلل كل التجييارب اليجابييية و
السلبية التي اكتسبناها من  جميع جوانب عملنا، الجماهيرية واليديولوجية والتنظيمية.

ا19هذا و حصلت في السينوات الربيع منييذ الميؤتمر ال ي اليبرجوازي، و أكثره ي النظيام السياس  بعيض التغييرات الجوهريية ف
نموذجية هو إبراز سيريزا كحزب حاكم بالتعاون مع حزب اليونانيين المستقلين. حيث قامت حكومة سيريزا و اليونانيين المستقلين

، في نهاية المطاف بتوقيع مذكرة ثالثة مييع التحيياد2015 كانون الثاني/يناير 25الناتجة عن النتخابات البرلمانية التي جرت في 
الوروبي و البنك المركزي الوروبي و صندوقا النقد الدولي، والتي شملت بالطبع رزم تدابير مناهضة للعمال و الشييعب. و كييان
"إنجازها" المذكور المناهض للعمال و الشعب قد طبق بتوافق ودعم من حزب الجمهورية الجديدة من موقييع المعارضيية الرئيسييية
كما وحزب الباسوك الشتراكي الديمقراطي  و حزب النهر المنتمي لما يسمى حيز الوسييط. و تمظهيير هييذا التوافييق بييوجه خيياصا

و كانت ميزة  سيييريزا التفضيييلية مقارنييةلحقلا، بعد إقرار المذكرة الثالثة بنحو مشترك و مع سلسلة من التدابير المناهضة للشعب.
مع حكومات حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك،السابقة، قد تمثلت في قدرته الكبر على التلعييب بييالقوى العمالييية الشييعبية.  و
بغرض زرع تطلعات كاذبة استغل سيريزا واقعة بقاء رؤى تنتمي لفترات سابقة- و بالتالي عفا عنها الزميين-  فييي وعييي جميياهير
عمالية شعبية واسعة، و هي تلك المتعلقة بطابع النضالت، و بدور البرلمان البرجوازي والديمقراطية البرجوازية، المنتشرة بنحو

لل عن خيارات الطبقة البرجوازية المحلية بعينها، و ما إلى ذلك. واسع، ودور "القوى الجنبية" مفصو

و طوال هذه الفترة، قاوم الحزب الشيوعي اليوناني بقوة ضد الضغوط الهادفة لدعم هذه السياسة أو التسامح معها. وحذر، وكشييف
عن الطابع الحقيقي لسيريزا، وعلقته مع الرأسماليين المحليين والجانب، و مع مختلف المراكز المبريالية. و قد أحقييت الحييياة و



ادات المبرياليية، والحيزاب بوضوح، تقديرات و مواقف الحزب الشييوعي اليونياني، و خيط الصيراع ضيد رأس الميال، والتح
البرجوازية من ليبرالية و اشتراكية ديمقراطية، ضد القديمة منها والجديدة.

و خاض الحزب الشيوعي اليوناني المعركة ضد  كامل طيف النتهازية، التي مارسييت قييواه ميين داخييل وخييارج سيييريزا الضييغط
على الحزب الشيوعي اليوناني ليتحول لجزء من سياسة إدارة النظام.

 سنوات استجاب الحزب الشيوعي اليوناني و بنجاح في الصراع اليديولوجي والسياسي ضد:4و طوال ال

هدف تهميشه، كما و محاولت تصنيفه ضمن الحزاب السياسية للنظام، و الرؤية القائلة "أن كل السياسيين متماثلون".• 

هجمات "الصداقة" -التي نفذت في البداية من قبل سيريزا وفيي وقيت لحييق ميين قبييل حيزب الوحييدة الشييعبية و قييوى انتهازييية• 
أخرى-  لينجر نحو خط "مناهضة المذكرات"، بذريعة المطالبة زعملا ب"توزيع أكثر إنصافا في ظروف التضحيات" .

التشهير و تحريييف دور الحييزب الشيييوعي اليونيياني، فييي حركيية جبهيية التحرييير الييوطني وخاصيية حيول طييابع جيييش اليونييان• 
الديمقراطي. وضد العداء للشيوعية و السوفيتية و ضد الفاشية و النازية، و رهاب الجانب والعنصرية.

الرؤية القائلة بأن الرأسمالية، على الرغأم من المشاكل المتأصيلة فيهيا والزميية القتصيادية والمزاحميية، وحييتى الحيروب، هيي• 
لل و هو الذي بالمكان أنسنته و إكسابه سمة أخلقية. و الرؤية القائلة بأن "الشتراكية قد فشييلت" و أنهييا عبارة عن نظام أكثر تحم

"غأير قابلة التحقيق".

إبراز النتهازية لرؤية ما يسمى برامج إنتقالية، و ضد الرؤية النتهازية القائليية بييأن التغيييير فييي ميييزان القييوى (بييين الطبقييات• 
المتناحرة وحلفائها) من الممكن أن يبدأ من خلل تغيير التوازن في البرلمان، عييبر تسييلق الحيزب الشيييوعي نحيو الحكيم فيي ظيل

الرأسمالية، وعلى نحو مماثل على مستوى البرلمان الوروبي و هيئات التحاد الوروبي المبريالي.

إن قوى النظام السياسي الييبرجوازي تتطييابق حيول أهييداف الطبقيية البرجوازييية السييتراتيجية و هيي المتعلقيية باختصييار بمحاوليية
النتعاش الرأسمالي و الترقية الجيواستراتيجية لليونان في موقع عقدة طاقية - تجارية، مع اتخاذ دور فاعل في منظمة حلف شمال
ط، و هيو اليذي كيان قيد تلقيى رقا المتوس الطلسي والتحاد الوروبي، و استعادة دور الطبقة البرجوازية اليونانيية فيي منطقية ش

ضربة خلل سنوات الزمة.

إن الراء المختلفة حول مسائل الدارة ل تشكك بعناصر أساسية للسياسة المهيمنة، كحاجة تسريع عمليات إعادة الهيكلة المناهضة
للشعب، و ضرورة تيسير السياسة المالية و إسناد الدولة لمخططات رأس المال الستثمارية و المشاركة في المخططات الطلسييية
و غأيرها. و بالتوازي مع ذلك، ل تستطيع هذه الهداف الموحدة و التطابق الستراتيجي إخفاء التناقضات المتواجدة داخييل الطبقيية
البرجوازية و هي التي تتخلل كافة الحزاب البرجوازية. إن هذه التناقضات هي متعلقة على حييد السييواء بأولوييات دعييم قطاعيات
من القتصاد الرأسمالي، كما و بتراتبية أولويات التحالفات الدولية لرأس المال. و على هذا النحو، تتواجد قطاعات من البرجوازية
اليونانية أقرب إلى المركز اللماني، و غأيرها أقرب إلى الوليات المتحدة أو فرنسا (التي ريقت من نفوذها في البلد) و سواها إلى

الصين وروسيا و غأيرها.

لقد ثبت خلل العامين الماضيين، بأن حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين، هي أكثر فعالية بالنسبة لرأس المال و لحلفائه 
الدوليين الرئيسيين. لقد اكتسب سيريزا بسبب مظهره "اليساري" و "خلفاته اليديولوجية" مع حزب الجمهورية الجديييدة، امكانييية
تضليل الشرائح العمالية الشعبية وخداعها على نحو متكرر مع إضعاف المقاومة الشعبية. هذه هي "الورقة" الساسيية اليتي تلعبهيا
وتستغلها حكومة سيريزا في مواجهتها مع الحزاب البرجوازية الخرى. و من المؤكييد، أن لهييذا مييدة صييلحية معينيية، فييي حييين

.2015إسهامه في تفاقم التناقضات المستشف، داخل سيريزا، على الرغأم من عدم تمظهره بذات حدة تبديها في صيف عام 

نسع نحو حيز يسار الوسط، ورقة تعاونه مع الشتراكية الديمقراطية الوروبية. وميين ناحييية و يستخدم  سيريزا خلل محاولته التو
أخرى، تشكل واقعة احتفاظ حزب الباسوك حتى الن على موطئ قدم و  نفوذ نقابي ضمن قطاعات من الرسييتقراطية العمالييية و
الفئات الوسطى، عنصر مزاحمة بين سيريزا و الباسوك فيي حييز الشيتراكية الديمقراطيية. و فييي التيوازي ميع  هييذه المزاحميية،
ي المسيتقبل، عيبر توسييع الغألبيية الحاكمية نحيو ميا يسيمى يجري الحفاظ على قنيوات مختلفية ضيمن منظيور تشيكيل حكومية ف
المستقلين. و غأدت هذه اليونانيين  التعاون مع حزب  التخلي عن  الوسط" مع  ل"يسار  أكثر وضوحلا  ب"الوسط"، عبر وصمة 
ول تقيارب سييريزا ميع ائتلف التعياون ريحات كيوادر و وزراء سييريزا ح التفاعلت أكثر وضوحلا في الونة الخييرة بعييد تص

الديمقراطي.

لطرر بشكل خاصا هو تكتيك الحكومة الذي يتاجر بالتاريخ و بنضالت الحركيية العمالييية الشييعبية، علييى نحييو مبتييذل، عييبر هذا و خ
ظهورها كقوة شيوعية تقريبلا. و هو التكتيك الذي بيعزز بشكل منتظم من قبل باقي الحزاب البرجوازية كما و من وسائل العلم.
حيث تساعدها هذه العباءة اليديولوجية على الطباقا على العمال الييذين يشييعرون كيسيياريين و لهييم ميييراث كفيياحي. و علييى هييذا
النحو يستهدفون "ضرب عصفورين بحر واحد": أن يلصقوا بالشتراكية وصمة السياسة المناهضية للشيعب اليتي يطبقهيا سييريزا



حاليلا، و أن يطابقوا في وعي الشعب و الشباب بين الشتراكية و النهب الضريبي و المذكرات و التدابير المناهضة للشعب، أي أن
يتلطخ الحزب الشيوعي اليوناني بوحل "أيام و أعمال سيريزا"، و أن يتاجرو بمقاوميية جبهيية التحرييير الييوطني البطولييية و بكفيياح

اللف من الشيوعيين واليساريين و غأيرهم من الجذريين. 
و تخوض المعارضة الرئيسية المتمثلة بحزب الجمهورية الجديدة، معركيية لكييي بيعييترف بهييا كييإقتراح حييل حكييومي ثييابت ممتلييك
لقدرات اللتزام الكثر ثباتلا بأهداف رأس المال. و هو الذي يضع في قلب مواجهته مع الحكومة، الموقف من عملية إعادة الهيكليية

و الصلحات، والتأخيرات الحاصلة فيها، كما و ضرورة تسريع تنفيذها.

إن بروز سيريزا باعتبياره ركييزة الشيتراكية الديمقراطيية الساسيية فيي البلد كميا و تعزييزه مين قبيل الشيتراكية الديمقراطيية
الوروبية، يخلق صعوبات كبيرة في محاولت إعادة صياغأة ما يسمى ب"يسار الوسط"، الذي يحتوي على الشتراكية الديمقراطية
الكلسيكية لحزب الباسوك، و حزب النهر وغأيرها من التشكيلت السياسية الصييغر “الوسييطية”. حيييث هنيياك  صييراع و تذبييذب
حول ما إذا كان هذا الحيز سيشكل - بمثابيية قطيب ثييالث- محياورلا متميييزلا لسيييريزا أو لحييزب الجمهورييية الجديييدة، و مييع تواجييد

 ميين جهيية نييزوع نحييو تعيياون مشييروط مييع سيييريزا،صعوبة في لعبه اليوم لدور أكثر استقللية.  يتواجد اتجاهان مختلفان: فهناك
ومن جهة أخييرى هنيياك نييزوع لصييالح  ضييرورة تحييالفيشترط قيام استدارة أكثر جوهرية للخير تتجسد في اختيار الشخاصا، 

القوى الوروبية والصلحية، التي تشمل حزب الجمهورية الجديدة.

و فيما يتعلق بالراء المشككة بالتحاد الوروبي، فهي ظهرت بنحو أكثر تنظيملا في إطار سيريزا و مختلف القوى النتهازييية.  و
 بشيعارات مناهضية للرأسيمالية، فهيي فييي جيوهر المير تلتقيي مييع القييوىعليى الرغأييم مين تمييويه بعضيها لطابعهيا الييبرجوازي

دضر ساترلا جديدلا في وجه تجيذير اليوعي البرجوازية المشككة بالتحاد الوروبي و المتواجدة في كافة أنحائه. و هي بهذا النحو تح
الشعبي.

وهناك أيضا القوى التي انشقت عن حزب الجمهورية الجديدة و التي تتحرك في الفضاء القومي العنصري، الذي يضمن عناصر 
تمتد من النازيين الصرف لمنظمة "الفجر الذهبي الجرامية حتى القييوميين الهامشيييين و متحجييرات اليمييين المتطييرف الييتي تعييود
للماضي الظلمي. و على وجه الخصوصا، يستمر المتهمون المجرمون النازيون ميين أعضياء "الفجير الييذهبي" باعتبييارهم قييوات
إسناد للنظام في بث السم العنصري و في تصدرهم ممارسة عداء بدائي للشيوعية. حيث يمتلكون ارتباطات متنوعة و مشبوهة مع
مراكز ودوائر خارج اليونان، و مع دوائيير مظلميية. و يتظيياهرون داخييل البرلمييان بييأنهم قييوة معادييية للنظييام، و فييي نفييس الييوقت
يطالبون بالمزيد من المتيازات والعفاءات لصالح قطاعات من رأس المال و يواصلون نشاطهم كنخاسين في صالح كبار أربيياب

العمل.

إن  إجمال الخلصة: هو أن هو مسألة مصيرية تتمثل في قيام مواجهة أكثر حسما للدعاية البرجوازييية المصيياحبة لمحاوليية إعييادة
صياغأة النظام السياسي البرجوازي التي تستهدف انتزاع الدعم الشعبي النشط لها. كما و تتمثل مسألة ملحة في معالجيية الوهييام و
التوهمات التي غأذيت بشكل منهجي، و هي القائلة بأن من خلل عملية إنشاء أحزاب جديدة وتحالفات حكومييية،  بالمكييان ظهييور
شيء إيجابي في صالح الشعب. و في السنوات الخيرة حاضرة هي الخبرة الغنية من عملية إعادة الصييياغأة الخيييرة الييتي جييرت
عبر عملية إبراز سيريزا كاحتياطي حكومي للنظام. و يتمثل أمر أساسي في معالجيية الخييوف المييزروع  بمنهجييية، فيي ميا يتعلييق
بإمكانية عدم الستقرار السياسي، والقلق حول وجيود حكوميات برجوازيية مسييتقرة و أغألبييية برلمانييية، و اليدعوات نحييو التوافيق
والجماع بإسم “التماسك الجتماعي”. حيث جارية و ستشتد بنحو أكبر أمام النتاخبات القادمة، المحاولة الهادفة لكي يتبنى الشعب
مساعي الطبقة الحاكمة و طاقمها السياسي، بهييدف حكيم برجيوازي ثييابت إميا عييبر حكومية حيزب واحيد أو حكومية إئتلف عيدة

أحزاب.

و أيضلا، قدم سيريزا سلسلة ميين مقترحييات الصييلحات المؤسسييية للدوليية البرجوازييية فيي ذروة عملييية التعييديل الدسييتوري. مييع
عناصر أساسية حول تغيير القانون النتخابي وزيييادة سيلطات رئيييس الجمهورييية بيالترابط ميع إمكانييية انتخيابه مباشيرة ميين قبييل
الشعب. و على هذا النحو بيرقى رئيس الجمهورية نسبيا، كمصدر شرعنة السلطة التنفيذية و كأحد ثوابت الحكم الييبرجوازي، دون
فقدان البرلمان لدوره الساسي. إن هذه المداخلت بتلبس لبوسلا مزورلا و بدعاية ل"توسيع الديمقراطية" في حين يتمثل غأرضها فييي
حماية الدولة البرجوازية وضمان ظروف قيام تداول حكومي سلس. و بتكديف النظام السياسييي الييبرجوازي مييع المعطيييات الجديييدة
الناشئة عن الزمة الرأسمالية، و عن صعوبات الدارة والحاجة الملحة لتسريع وتسهيل مسياعدة الدوليية للربحييية الرأسييمالية علييى
حساب الشرائح الشعبية. و بالطبع،  فإن هذا اللحاح هو ما أضعف قدرة الحزاب البرجوازية على الحتواء الجماهيري للشييرائح
الشعبية في إطار حكومات الحزب الواحد. و في كل الحوال، سيغدو النظام السياسي البرجوازي أكثر عدوانية باضطراد، ليتييوائم

مع حاجات رأس المال و تنافسيته و ربحيته على نحو أكثر نجاعة. 
و فيما يتعلق بالنظام النتخابي،  إن احتمال تمظهر التوجه لزيادة درجة النسبية- بصيغة النسبية البسيطة دون عتبة انتخابية- يخييدم
صياغأة إجماع أوسع بين أحزاب برجوازية و تشكيل حكومات ائتلفية. و على ذات النحييو، فييإن زيييادة درجيية النسييبية فييي قييانون
النتخابات، التي أقدمت عليها الحكومة عبر تعديل تشريعي، ل تخدم تعزيز الرادة الشعبية. و هو مييا ل ينبغييي أن نسييهو عنييه، و
ذلك على الرغأم من امتلك الحزب الشيوعي اليوناني لموقف ثابت، تجاه دعم النسبية البسيطة الغير مغشوشة كمطلب ثابت للنظام

النتخابي. 
هذا و تغيب عن مقترحات التعديل الدستوري، تماملا، مسألة فصل الدولة عن الكنيسة، مع كييل مييا يييترتب علييى ذلييك فييي مجييالت

التعليم والجراءات الطقسية و مؤسسات الدولة، والزواج المدني، و الجنازة المدنية، و منح السماء ، و مسألة ملكيات الكنيسة.



هذا و تتواجد الدارة المحلية والدارة القليمية كمؤسسة للدولة البرجوازية، موضييوعيا علييى نحييو أقييرب إلييى الجميياهير العمالييية
الشعبية، حيث لعبت طوال فترة الزمة الرأسمالية دورا هاما في احتواء العمييال ضييمن حاجييات النظييام الييبرجوازي. حيييث كيفييت
وظائفها وفق المعطيات الجديدة لربطها بالدارة المركزية (الحكومة) بشكل يخدم على نحو موحد الستراتيجية العامة لرأس المال
مع دمج و احتواء الجماهير العمالية الشعبية من خلل مختلف البرامج والتدخلت. و ضمن هذه المحاولة استغل على نحييو موسييع
محور السياسة الجتماعية، ومختلف برامج الخرى التحادية الوروبييية ل"محاربيية الفقير والبطاليية". و شييكلت العديييد ميين أنييواع
لل، تلعييب قييوى البنى، سواء بشكل مستقل أو بمؤازرة المنظمات غأير الحكومية والمتطييوعين و "التعاونيييات الجتماعييية". و إجمييا

سيواء كييأحزاب  أو ميين خللسيريزا،  الحكومية والحزبية، مع باقي قوى المعارضة البرجوازية،  دورا قياديا فيي هييذا التجياه، 
الخمس التي يتحمل الشيوعيون مسؤولية إدارتها (في بيياترا،. حيث يتمثل استثناء في البلديات ممثليها في بلديات و مقاطعات البلد

الب و التحركيات و لكسرياني، إيكارميا)، التي تقوم ضمن إطار الموارد و المؤسسات الصارم، بتنظييم المط خايذاري، بتروبوليس، 
ات لشيعب البليديات حيول لا منهيا لوعيدها المقيدم قبيل النتخاب النشاط في صالح المظلومين، والشرائح الشعبية فيي ميدنها، احترام

 محافظتها على سياسة معارضة واضحة تجاه المؤسسات المركزية للسلطة الرأسمالية.

ضف من قوانا الحزبية في جميع أنحاء البلد، سبب الدعاية الكبيرة في السنوات الخيرة، من قبل مجمل النظام هذا و لم بيفهم بنحو كا
 كقطيياع "اقتصيياد التكافييل الجتميياعي" السياسي البرجوازي ولكن أيضا من قبل المؤسسات الدولية والوروبية، في صالح قطاع 

وحييتى الن،. ثالث مزعوم في القتصاد يقدم على مختلف النشطة ليس وفق معيار الربح بل لتلبية الحاجات الجتماعية المتفاقميية
و بيريوج "القتصيياد الجتميياعي المتكافييل" ميين. هناك دور فاعل و مشبوه لجميع المنظمات غأير الحكومية الناشطة في هذا المجال

قبل الدولة البرجوازية باعتباره آلية تقليص أبعد للمزايا الجتماعية التي تقدمها الدولة، و لنقل مسؤولية سلسلة من النشطة نحوه.

ق أشيكال علقيات عميل مطاطيية كميا و يقيود نحيو إزالية و هو يقوم باستبدال  التوظيف الجماعي خصوصلا للشباب بتوظييف وف
امن الشيعبي و للعطياء الطيوعي حقوقا عمالية وغأيرها من حقوقا العاملين، وذلك باسيتخدام "التطيوع" اليذي ل يميت بصيلة للتض

و هو في الواقع، ينشط باعتباره عتلة إضيافية لمفاقمية واقيع علقيات العميل وزييادة درجية السيتغلل مين خلل العميلالصيل. 
م ابقلا. و كيل هيذا باس التطوعي، و ساعات العمل الطويلة و الجور المتدنية، والحد من العانات الجتماعية التي كانت مجانيية س
لل مزعوملا للتنظيم الجتماعي و الطابع الجتماعي لهذه النشاطات. هذا و  يستغل "اقتصاد التكافل الجتماعي" دعائيلا باعتباره حام
لتحول المجتمع في اتجاه صديق للشعب. حيث تتأكد قدرة النظام السياسي البرجوازي علييى رأب الصييدوع، فييي تماثييل مييع درجيية
عدم تهديده من قبل الحركة، وفق درجيية عييدم امتلك الحركيية لتلييك السييمات (تنظيييم علييى نحييو موحييد، جماهيرييية، تييوجه طبقييي
للصراع) التي ستجعلها قادرة على النعطاف ضد الطبقة البرجوازية المستغلة، وليس فقط ضد كل أغألبيية حاكمية، ظرفييلا، خدمية

منها للتداول البرجوازي الحكومي باعتبارها وسيلة تثبيت للسياسة المناهضة للشعب.

عن تشابك و فساد و نفاق القوى البرجوازية و الصلحية و النتهازية

هذا و تترافق التدابير القاسية المناهضة للشعب و تماشييي  سياسيية كييل الحييزاب البرجوازييية مييع الخيييارات السييتراتيجية للطبقيية
يهييدف إلييى إخفيياء.  و هييو مييا كما كان دائما خلل العقود الخيرة- مع كلم كبير عن مكافحة الفساد و تشييابك المصييالح-الحاكمة 

 الرشيياوى لزيييادة أرباحهييا وحصصييها فييي. حيث تقييوم هييذه الخيييرة بييدفعالمفسد الكبر الذي ليس سوى المجموعات الحتكارية
. الونة الخيرة و من  برامج التسلح و غأيرها" فينوفارتيس"، و "يمنس"زالسوقا، كما يتضح من حالت 

برفضييت بييالطبع ميين قبييل الحكوميية وأحييزاب و كانت اقتراحات الحزب الشيوعي اليوناني التي طرحت مرارأ و تكرارلا - و الييتي 
حويل اللزامي لجميع السهم إلى إسمية، إلغاء صيييغ السييريةالمعارضة الخرى – هي التالية كحد أدنى لتدابير الحد من الفساد:الت

، حظر تشغيل الشركات خارج البلد، والتحكم بتصدير رؤوس المال.)المصرفية والضريبية والتجارية و سرية ريادة العمال(
وباسم مكافحة الفساد و تشابك المصالح تجري تغطية مزاحمات الحتكييارات و عمليييات إعيادة اليترتيب فيي حصيص رأس المييال

وفي الوقت نفسه، من المسيلم به هو أن مكافحة الفساد ل تلمس ستين من العفاءات الضييريبية. الخاصا في علقاتها بأجهزة الدولة
بلل، تحييت عييبئ الضييرائب، و الخاصة التي تمتع و يتمتع بها على سبيل المثال، مالكو السفن، في حين يئن البحييارة و العمييال إجمييا

بسييعي ضرائب العقارات  وعشرات من الضرائب غأير المباشييرة فييي الونيية الخيييرة، مييع إنشيياء لجنيية تحقيييق حييول قييروض. و 
ائل العلم زم، عيدا إميور أخيرى، الحزاب و وس ابقة بح انت بدعميت فيي السينوات الس س دور المصيارف، واليتي ك ى طم  إل

.مليارات من المال جرى تحميل عبئها على كاهل الشعب اليوناني
لنظام الرأسمالي، الذي يعييزز الربحييية الجمالييية" اقلب"ما من لجنة تحقيق قادرة على تغيير طبيعة نظام الئتمان المالي الذي هو 

.لرأس المال ويقود السر الشعبية والعاملين لحسابهم الخاصا بواسطة القراض إلى ارتهان مديد
ول تفلييت القييروض المقدميية. ولم يكن بالمكان استبعاد مجموعات العمال العاملة في قطاع وسائط العلم من المعاملة المواتييية

بعرف المعاملة المواتية، وحتى مع انعدام ضمانات سداد القييروض بعرف، بل  تؤكد  .إلى الشركات العاملة في وسائط العلم من ال
ومييع تشييكيل لجنيية التحقيييق ذات الصييلة، حيياولت الحكوميية أن تحجيب واقعيية النتهيياك اليييومي و المتواصيل لي مفهييوم للعلم

ات وديية الالموضوعي  من قبل وسائل العلم – ق علق ي إليى خل خاصة و المملوكة من قبل الدولة. حيث يسعى كل حكيم ظرف
وفييي نفييس التجيياه، تسييير الحكوميية. وبيئة مواتية للشركات العاملة بالعلم، و الوقت نفسييه للسيييطرة علييى وسييائل إعلم الدوليية

.إعادة تقسيم كعكة العلم بين المجموعات القتصادية القديمة والجديدة- ول تزال تحاول - الحالية، التي حاولت 



-الييتيالعداليية ". إن المسييتقلة"هذا و تضليلي هو أيضلا، النقاش البرجوازي بشأن معالجة تشابك المصالح والفساد من خلل العدالة 
 العليا تناقضات بين القوى السياسية البرجوازية حول الهيمنة ضمنها- ليست مستقلة، مييا دامييت تخييدم موضييوعيلاشهدت مستوياتها

، هنياك فيي صيفوف العيياملين فييي مسيتوياتها الييدنيا،  تطييوير لمطيالب -. و بالتأكيييدحقوقا الملكية الرأسمالية، وفرض السييتغلل
 أسييهم بهييا الحييزب الشيييوعي اليونيياني- و هي التيوخاصة لتحسين أساسي في ظروف عملهم، و ضد تكثيف العمل و ما إلى ذلك

.ودعمها مرارا وتكرارا

عن إعادة تشكيل الحركة العمالية و عمل الشيوعيين في النقابات

لقد تواجدت مهام إعادة بناء الحركة العمالية النقابية في مركز اهتمام كل عمل الشيوعيين الذي سبق المؤتمر.
 

لمه" كمكسب كبير للحركة. حيث كانت  مبادرة تشكيلها قد جرت من قبييل الشيييوعيين و غأيرهييم ميينو على نحو صائب نوصف "با
و تخدم مبادرة تأسيسها كما و نشاطها المتواصل على مدى هذه العوام- كما و النشاط الجمييالي للشيييوعيين فيييالمتعاونين معهم 

النقابات- هدف تطوير روابط كفاحية مع الجماهير من أجل حشدها في توجه إسقاط النظام الرأسمالي.

و بيتهم الحزب الشيوعي اليوناني بنحو ممنهج بأنه بيضيق الصراع عبر شعاراته و نشاطه ضمن الحركة النقابية العمالييية، واضييعلا
بالضافة الى الخصوم الطبقيين العلنيين، هناك دور مناط  للنتهازية المتعددة الشييكال فييي.  حيث التفاقا مع الشتراكية، كشرط

هذه الدعاية، و هو الدور الذي يحصر حدود مطالب الحركة العمالية بإسم "توسيعها" في المطالبة بإصلحات مواتييية للنظييام عييبر
، اليذي هييو جوهريييلا خيط انييدماج، اتهييم الحيزب الشييوعي اليونياني فيي"التوسييع" . و بإسمحيازة ميزان القوى  البرلماني اللزم

الختلط" " في المطييالب، و بإعاقييةالقصووية" الحركة و  تبني " مناهضا لوحدوية"الماضي – و ل يزال يتهم اليوم- بتبنيه خطلا 
. و علييى، والستفتاءات الجوفاء،  و ما إلى ذلك"اليسار الحاكم" والتعاون أو حتى التسامح مع " مع ساحات  المواطنين الساخطين

خط الصراع هذا يجعل الحركة  رهينة الرأسماليين ودولتهم، و في جوهر المر فهو ينزع عصبها و يحرمهيياالرغأم من ذلك، فإن 
حتى من إمكانية انتزاع المكاسب في إطار النظام، في حين يخدم أيضا،  نزع السييلح اليييديولوجي والسياسييي للحييزب الشيييوعي

.اليوناني
 و عييبر النتهازية والتفكيكية  تجرؤان على إرجاع سبب المستوى المنخفض للحركة والنضييال النقييابيين، إلييى تكتيييك الحييزب.إن

تشويه بائس للوقائع يقومان بالفتراء على نشاط اللف من الشيوعيين وأصدقاء الحزب الشيييوعي اليونيياني و الشييبيبة الشيييوعية،
ل يعرف الكلل و المصلحة الذاتية و المتسم  بنكران الذات، خلل النضال لوماجهة المشيياكل اليومييية الشييعبية، و هييم اليومي الذي

 انتقياداتهم ل تمييت بصيلة إليىإنالذين يكافحون من أجل الوحدة الجوهرية داخل النقابات كما و من أجل إكسابها سمة جماهيريية. 
النقابات، و مع قلقهم  لعدم إعطيياء النطبيياع عيين غأييير- القلق البداعي اليومي و رعاية الشيوعيين للعلقة الصحيحة بين الحزب 

حيييث تقييوم القييوى السياسييية، مع نسخ حرفي لبيانييات الحييزب و شييعاراته تقريبييا. "تنظيم حزبي"قصد أحيانا لتحويل النقابات إلى 
البرجوازية بمداخلتها ضييمن النقابييات بنحييو منظييم، كييذا و أربيياب العمييل، ومختلييف آليييات الدوليية. و بالتييالي، قييائم هييو الصييراع
اليديولوجي السياسي ضمن الحركة النقابية، حيث لكان تخلي الشيوعيين عن هذا الصراع عبارة عن خروج من الخدمة فييي حييال

قيامه.
و  يتعلق تسييس العمل النقابي في المقام الول، بتوجه النشاط  بمعنى عدم اقتصاره فقط على إطار النضال الجانبي. حيييث ينبغييي
أن تتموضع النقابات في صالح الصراع الطبقي و إلغاء الستغلل و ضد الجماع الطبقي و "المصلحة الوطنية المشتركة" و ضييد
الخضوع في نهاية المطاف للرأسماليين. و بالتأكيد، تجري عملية التسييس وفق شروط الحركة، و مشاركة العمييال مييع الخييذ فييي

بالتأكيد ل تشكل هذه صيغة الحركيية النقابييية التنظيمييية، هيذه أمو الحسبان عدم امتلك جميع أعضاء النقابة لوعي طبقي سياسي.  
قبييول سياسيية "الييذيل" الكارثييية بالنسييبة. إن سواها  صنملا أو مسألة مبدأ أبدي. لكنها تتحدد من تطور الصراع الطبقي وتخضع له

اسم وحدة الحركة النقابية يقود- كما و رفض أي تكيف و كل مناورة في التكتيييك- فييي نهاييية المطيياف، إلييى إلغيياء بللطبقة العاملة 
الدورالثوري للحزب الشيوعي.

لمه" -التي هي تجمع الطبقة العاملة في الحركة النقابية، الذي يضم عشرات التحادات و المراكز العمالية و مئييات النقابييات و إن"با
اللجان الكفاحية و النقابيين- تمتلك خط التفاف و صراع  في اتجاه مناهض للرأسمالية و الحتكارات. لقييد دفعييت الحركيية العمالييية
ثمنا باهظا للوهام القائلة بأن تبني خط "أوسع" مزعوم سيركز فقط أو فيي المقيام الول عليى المشييكلة المحييددة فيي موقيع العمييل
المعين، هو قادر على توسيع نطاقا اللتفاف و على تيسير تحقيق الهدف العييام. حيييث سييرعان مييا تحييولت أي نتائييج محققيية علييى

المدى القصير لهذا الخط "ريشة في مهب الريح"، وأدت إلى نشوء الحباط وحتى إلى انصراف قوى متسقة عن النضال.

و بالطبع، ل يشكل خط استسلمي كالمذكور تطبيقلا للموقف الصحيح القائل بوجوب أن يحاول الشيوعيون كسب العمال، حييتى لييو
التحالفات من زاوييية. حيث نواجه  الشيوعيين تستند إلى مقدمات أساسية معينة. إن رؤيةكانوا متذبذبين في بعض القضايا السياسية

لهدف مقاربة و تنظيم الجماهير الغير منظمة في كييثير ميين. و نعمل عبر أي تحالف على الترويج استراتيجية، ل كتكتيكات جانبية
. الحيان، مع جذبها خارج نفوذ الصلحية والنتهازية التي هي العوامل الرئيسية في عطالتها

 أنه الدعاييية المسييتقلة لمبييادرات الحييزب المركزييية والصراع اليديولوجي السياسي ضمن الحركة علىفي بعض الحيان بيفهم و 
ابق للنتخابيات ار نشياط س . إن مقاربيةتجري مطابقتها مع الحملت الحزبية اللزمة في مواقع العمل، على سبيل المثال، فيي إط



وهي نتيجة عدم القدرة على تفصيل سياسة الحزب فييي. السياسي داخل الحركة-  تنفي جوهريلا عنصر الصراع اليديولوجي كهذه
مع مراعيياة مسييتوى الييوعي( النشاط المتعلق بالمطالب القتصادية و بمطالب جانبية . هذا و ل يجري تطعيمفي كل قطاع و مجال

وهيو مييا ينتييج كيون الصيراع عرضية للنيزلقا نحييو الصيلحية.  حتى و بنحو بكوري، بالستراتيجية الثورية) و ميزان القوى
وهنييا بالضييبط، هييو الييدور. والتوافقية، و أل يكون قادرلا في نهاية المطاف على تلبية حتى أضيق التطلعات لتحسين وضع العمييال

الرئيسي للهيئات التوجيهية، و بنحو رئيسي القطاعية، في مساعدة كل شيوعي لتفصيل استراتيجية الحزب فييي مجيياله، مييع جعلهييا
. في اتجاه مناهض للرأسمالية نحو التجذيرسلحلا يوميلا، لكي يقود وعي العمال- عبر النضال من أجل المطالب القتصادية –

هنيياك، على الرغأم من كون الصعوبات الموضوعية أكبر للموظف بسييبب وضييعه كموظييف دوليية- حتى في مجال إدارة الدولة و 
ب أن يكيون موقفنيا الساسيي القائيل أن الدولية. فضرورات مقابلة للجمع بين المهام المختلفية للشييوعيين ى سيبيل المثيال،  يج عل

الشييغال العاميية والبنييية التحتييية(البرجوازية تضطلع عدا مهامها القمعية، بسلسلة من المهام التنظيمية الضرورية لعموم المجتمييع 
ا لصيالح الشيرائح الشيعبية، بيل لصيالح) والطاقة والتصالت والتعليم والصحة والرعايية الجتماعيية، و غأيرهيا وأنهيا ل تنجزه

لكي بيفهم على القل من قبل قطاع موظفين الدولة الكثر طليعييية. الطبقة الحاكمة،  موضوع تفصيل، حتى في كل دائرة أو وزارة
 عن الوعي الذاتي والمهني و نكران الذات- أن صييياغأة و ممارسيية سياسيية الدوليية ميين خلل دوائيير كييل-على نحو أبعد و بمعزل

لل، و أيضا كيفية حصول ذلك في كل مجال : حيث منوزارة، و كل قطاع، تخدم اعتبارات محددة في إعادة إنتاج رأس المال إجما
الدولة البرجوازية نحو اتجاه صديق للشعب عبر بعض التحسينات التكنوقراطية، حتى وإذا، مييا" دائرة مقود" غأير المستطاع إدارة

لمه" و حتى مع الحزب الشيوعي اليوناني .تماشى افتراضيا، جميع الموظفين مع جبهة النضال العمالي "با

حيث ينبغي أن يجمع النشاط اليومي للشيوعيين في مواقع كهذه بين النضال من أجل حاجات المييوظفين المعاصييرة و الكشييف عيين
راز غأيياب  تييدابير. فجميع جوانب سياسة الدولة التي تخدم مصالح الرأسماليين على سيبيل المثيال، ينبغيي إبيراز نقيل مسيؤولية إب

الصحة والسلمة من قبل أرباب العمل، من دوائر تفيتيش العمييل إليى تقنييي السيلمة، كييذا و النشياط التجياري فيي مجيال الوقاييية
والغياب الكامل لهياكل التفتيش في مناطق يوجد فيها عشيرات اللف مين الميوظفين، و تعمييد تغيييب تفيتيش و فحيص الميراض

الييدخل المزروعيية بمهييارة فييي بعييض قطاعيياتالتطلعات لترقية مطلوب قيام نشاط مخطط لمكافحة . و من الالمهنية، وما إلى ذلك
، و بغيرها ذات الصييلة، الييتي يسييتغلها النظييام الييبرجوازي فييي"دورها الجتماعي"موظفي الدولة، مع التذرع بمهامها الخاصة و 

".فرقا تسد"هيمنة 

جبهة ضد نواة السياسة البرجوازية، في كل مجال، أل تقود نحو المصييلحيةو بغير استطاعة صياغأة المطالب النقابية التي ل تفتح 
. و تشييكل النقابييات الحركة الثورييية نحييو مسييتنقع النتهازييية" لها- تدفعنجاحات"المهنية الضيقة، و هي التي- على الرغأم من أي 

و لذا، ينبغي أن يكون الهتمام والمساعدة في وظيفتها و نشاطها من قبل الجماعات الحزبية. الموجودة في عدة مناطق سلحلا هاملا
و بالتوازي، هنيياك ميين. والمنظمات، بنحو جوهري ل بشكل شعارات، ينبغي أن تساعد في حشد القوى و في تنمية الوعي الطبقي

مساعدة لكييي تلعييب. علينا الالناحية التتظيمية لعملية إعادة البناء، إمكانيات لتشكيل نقابات جديدة في عدة مناطق و قطاعات مختلفة
لمه" دورها المتكامل، و أن تتوسع بقوى جديدة ."با

ينبغي ربط النقابات بالحياء السكنية و أن تكتسب فيها مداخلة تنظيمية حيث يقيم و يعمل العديد من العمييال الغييير منظمييين نقابيييلا.
ان الشيعبية بفعاليية وعليى وجيه محيدد لتنظييمحيث ينبغي أن يشغلنا تغلغلها في الحياء السكنية. و  بيالطبع، ينبغيي أن تكافيح اللج

. والعمال في النقابات، لكي تترابط مع النتخابات و مع التوجه الثابت نحو مواقع العمل، و أل تبقى في مستوى الحملت الدعائية
إذا لم تتمثل حلقة وصل اللجان الشعبية بالنشاط العمالي و توثيقه مع النقابات على أساس ثيابت، سيتكون هنياك ظيواهر تخفيضيات

 أن تييواجه اللجييان الشييعبية باعتبارهييا. هييذا و ل ينبغيييفي مضمونها، و هي التي سوف تقود بهييا عيياجل أم آجل نحييو النحطيياط
المحلية و من المحيط الحزبي الضيق حولها، حيث ليس بالتأكيييد هييو منظمة جماهيرية مستقلة تتألف من المنظمة الحزبية القاعدية

.هذا ما نريد

.وفي نهاية المطاف، يجب أن تكون مهمة إعادة نشر وتوجيه قواتنا، مع تركيز عملنا على الطبقة العاملة، مهمة دائمة دون سييكون
خلفييبلا لييذلك، فمهمييا كييان قييدر. و وهي إحدى من المسائل الرئيسية التي يجب أن نوجه أنفسنا للتمحيص بها، و أن نرصدها بثبات

التفاقا مع مواقف الحزب، و ما دامت هذه ل تخدم عبر خطة نشر قوانييا الييتي تييدعم النشيياط ضييمن الطبقيية العامليية، سييوف تنشييأ
.مشاكل من ناحية تنفيذ قراراتنا

في مركز النتباه هو الصراع لتغطية الحاجات المعاصرة و استحقاقه

إن الحاجة هي بنحو أساسي لقيام تخصيص أفضل و دراسة أفضل الطلبات لمطالب و ومحتوى كل نضال، و للمواقف والشعارات
 عمل هو الذي بل شك يجب أن تتحمل مسؤوليته كييل ميين أقسييام اللجنييةفي كل نقابة، و في كل قطاع و كل موقع عمل. إننا بصدد

وإل سيينلجأ أكييثر وأكييثر. وجميع منظمات الحزب في المناطق والقطاعات والمجموعات الحزبية الناشطة  داخل الحركة المركزية
و باضطراد نحو الكلم العام باعتباره حل سهل، مع تكرار الشعارات الستراتيجية العامة التي ل ترتبط بشكل مباشيير مييع الواقييع
المعين من كل موقع، وبالتالي فهي ل تسهل محاولة توسيع و شحذ تفكير العمال و رؤيتهم، ليصوغأوا وعيلا كفاحيلا و مسيسييلا بنحييو



إن الشيوعي يعمل علنا، و ل يخفي آراءه، و ل يتراجع عن مواقف الحزب و برنامجه، ولكنه في نفس الوقت بيجيرب يومياطبقي. 
 في مقدرته على صياغأة إطار صراع مطلبي يسهل التفاف العمال و يعيق بالتالي التلعب بهم و احتوائهم بسهولة.

هناك بالتالي حاجة لنمتلك توجهلا ثابتلا كما و قدرة أكبر على تعزيز خط الصراع- ابتداءلا من موقع العمل بعينه، ميين النقابيية- الييذي
ات ام تلبيية الحاج ات العماليية الشيعبية المعاصيرة. و لمتلك القيدرة عليى كشيف حقيقية أن العقبية أم يركز اهتميامه عليى الحاج
المعاصرة و المطالب المعبرة عنها، تتمثل في الملكية الرأسمالية بعينها و في الربييح الرأسييمالي. حيييث ينبغييي ميين خلل الصييراع
الذي سيتطور ضمن النضالت الصغيرة والكبيرة، أن تكشف على نحيو مقنيع آلييات السيتغلل و بشيكل أساسيي شيروط إلغائهيا.
من القيوى العماليية الشيعبية، و ى نحيو متواصيل ض حيث  مطلوبة هي قدرة الحزب و كل شيوعي على العمل وفق مخطيط و عل
الترويج لتنظيمها و حشدها و تنويرها و تجذير وعيها مع رفع منسوب مطلبيتها و كفاحيتها ضمن النشاط ميين أجيل تلبيية حاجاتهيا

المعاصرة.
وتشييمل. ، الذي  يوفر أيضييا وسييائل تغطيتهيياحيث موضوعي هو اتجاه ازدياد  الحاجات. و هو الذي يعود إلى تطور قوى النتاج

الحاجات المعاصرة تخفيضلا عاما فييي وقييت العمييل، وزيييادة وقييت الفييراغ والجييازات، والييترفيه وغأيرهييا ميين العوامييل المتصييلة
بالمستوى المعيشي، كنوعية الطعام والسكن وظييروف العمييل، والتربييية البدنييية وممارسية الرياضيية، والصيحة ميع اليتركيز عليى

.الوقاية، ومعالجة المشاكل البيئية والمراض المهنية، وزيادة العمر المتوقع، والثقافة، وما إلى ذلك
إن تغطية الحاجات الشعبية المعاصرة ممكن في اليونان اليوم، من الناحية الموضوعية. حيث يمتلك بلدنا إمكانيات تنمويية مصييدقة
(وسائط تكنولوجية، قوة عاملة مختصة، أساليب التنظيم الحديث للنتاج، الخ) و بالطبع مزايييا طبيعييية، كإمكانيية الكتفياء الغييذائي
واستخدام جبالها و بحارها، و بنيتها التحتية لحاجات النقاهة و غأيرها. إن خلفنا مع الحزاب البرجوازية ل يتواجد فقط في كمييية
ونوعية الخدمات الجتماعية العامة المجانية، بل هو على نحو أعمق و يلمس منبيع الميوارد المطلوبية كمييا و منظوميية ومحتيوى
هذه الخدمات بحد ذاتها. و هكذا، على سبيل المثال، فإننا في مجال الصحة ل نطالب فحسب بخدمات مجانييية أفضييل، بييل و أيضييا
لبأولوية الوقاية وإعادة التأهيل الناجز. و في مجال التعليم حيث ل نطالب فقط بكتاب مجاني لجميع المستويات التعليمية، بييل و فييي

المقام الول بمحتوى مختلف جذريا لهذه الكتب، و أساليب وأشكال للتعليم مختلفة جذريلا بهدف إنجاز التربية الشاملة للطفال. 
وبالمثل، فيما يتعلق بالحق في العمل حيث نؤكد- على نحو أبعد ميين عيرض مطيالب حمايية العياطلين عيين العمييل- عليى مقييدمات
لل أيضيلا للقضياء علييى القضياء عليى البطالية. إننييا بصيدد جبهية العمل الثابت مع حقوقا و على إمكانية الحد من وقت العمل وصو
نضال مستمر، نظرلا لوجود عدد كبير من العاطلين عن العمل، و خاصة في سن الشباب و لوجود مشاكل خاصيية بمشيياركتهم فييي

الحركة النقابية العمالية.
حيث يتواجد جوهر رؤيتنا للحاجات الشعبية المعاصرة في كل ما ذكر أعله على نحو موحد، مع علمنا بالطبع، بأنه و الرغأييم ميين
حقيقة تشكيلها اليوم لموضوع مطلبي، إل أن إطار الرأسمالية ل "يتسييع"لرضييائها بالكامييل، بييل يشييترط قيييام التملييك الجتميياعي

لوسائل النتاج الممركزة وإدراجها في تخطيط مركزي علمي للنتاج.
و  ينبغي الحذر حين عرض مطالب استرداد الخسائر، لكي ل تضفى سمة مثالية علييى فييترة مييا قبييل الزميية،  بييل لبييراز واقعيية
تدهور ظروف الستغلل مقارنيية مييع الجييال السيابقة، فيي تنياقض ميع الحاجيات والمكانييات الحاليية الفعلييية. و للجابيية عليى
المحاججة التي "تعيد" التراجع الحالي لسبب وجود "امتيازات غأير معقولة" سابقلا. حيث من المهم بمكان هو تفهييم أن أييية مزايييا و
حقوقا و مكاسب محققة في فترات سابقة-على حد سواء في الماضي و حتى عقد التسعينات- كييانت قييد أوتيييت ميين ظييرف صييعود
القتصاد الرأسمالي في ترابط مع عوامل كسيطرة الرأسمالية في بلدان البلقان و الستثمارات الخارجية المباشرة من اليونان تجيياه
بلدان أخييرى، و غأيرهييا. و ميين المهييم فهييم أنهييا انييتزعت فييي ظييل ظييروف مختلفيية للقتصيياد الرأسييمالي، وترتيييب للقتصييادات

لل. إن هذا ما تعيشه بنحو حاد  أجيال العمال الشباب، الذين يضطر كثير منهم للهجرة إلييىالرأسمالية، في ظل ظروف اختلفت إجما
قوى إنتاج هامة، و خاصة إذا أخذ بالحسبان أن نسيبة. إننا بصدد بلدان أوروبية أخرى، و حتى لقارات أخرى، للعمل في مجالتهم

ضل. وعلى أساس كل هذا، من المطلوب ربط الصييراع، كبيرة من هؤلء العمال تتألف من علماء شباب، ذوي تعليم و اختصاصا عا
.حتى في سبيل تحقيق الحد الدنى، مع النضال العام و مع المواجهة مع استراتيجية رأس المال

هييذا  بمعييزل عيين الخطيياء. حيث ينطبق إن مكاسب شعوب بلدان البناء الشتراكي تثبت واقعية الطريق الذي يقترحه الشيوعيون
الى جانب ذلك، يؤكد الوضع السيئ الحييالي لعمييال هييذه البلييدان نفسييها علييى. والنحرافات التي أدت إلى إعادة تنصيب الرأسمالية

ضرورة الشتراكية، و على الحاجة لتوجيه نضال الشعب نحو الشتراكية، و ضرورة عدم اعتبار الشعب- وخاصة قطاعه الكثر
.خبرة في النضال- الرأسمالية باعتبارها نظاملا أبديلا

عن التحالف الجتماعي

أهميتييه كييبيرة، بنحو تفصيلي إلى ضرورة تعزيز التحييالف الجتميياعي. إن 19يتطرقا  برنامج الحزب الذي أقر خلل مؤتمره ال
.من أجل التنفيذ الناجح لمهمة الطبقة العاملة و لدورها القيادي، من أجل النقلب الثوري

و من موقعها في النتاج تنبثق حقيقة أن الطبقة العاملة هي الطبقة الثورية موضوعيلا، و انها بانية المجتمع الشييتراكي الشيييوعي،
و كونها و بالتالي قوة قيادية مقارنة مع القوى الشعبية الخرى. إن الحركة العمالية وحدها هي القادرة على اتخاذ ملمح ثورية، و
التطور لتغدو حركة ثورية وفية، في حين تعجز حركات القوى الشعبية الخييرى أن تغييدو حوامييل وفييية لرفييض الملكييية الخاصيية

لوسائل النتاج.



 سييحبها بنحييو"وو تتمثل مسألة صراع و محاولة مستمرتين نحو شرائح البرجوازية الصغيرة و الحلفاء المحتملين للطبقة العامليية 
 إن، كميا ينيوه عليهيا فيي برناميج الحيزب الشييوعي اليونياني."أكثر أو أقل نشاطا نحو الصراع الثوري كما و نحو تحييدها أيضلا

إسقاط الرأسمالية الذي تقوده الطبقة العاملة، يفيد الشرائح الشييعبية موضيوعيلا، مقييدملا لهيا منفييذلا نحيو حيق العميل و كافية الحقييوقا
الجتماعية للعامل لحسابه الخاصا و منتج السلع الفردي، عبر منظور دمجه ضمن العمييل الجتميياعي المباشيير. و بيحقييق التحييالف
الجتماعي في الممارسة بمسيؤولية الحيزب الشيييوعي اليونياني أي الطليعية  اليديولوجيية السياسيية المنظمية للطبقيية العامليية فيي

اليونان.

و يحقق عبر استشعار و  نشاط الحزب الشيوعي اليوناني السياسي من أجل مشاكل الشرائح الشعبية، و نشاط أعضاء الحييزب و 
الشبيبة وأصدقاء الحزب كما و ضمن الحركة العمالية النقابية، المقابل.

سوف تمر عملية تحشيد و التفاف أغألبية الطبقة العاملة و جذب القطاعات الطليعية ميين الشيرائح الشيعبية حيول الحيزب الشيييوعي
اليوناني، بمراحل مختلفة. 

و في برنامجنا،  يتعلق التحالف الجتماعي ذي التجاه المناهض للرأسمالية و الحتكارات بييالقوى الجتماعييية، الييتي تتحييدد وفقييا
لموقعها تجاه أسلوب النتاج المسيطر، دون تمييز على أساس الجنس أو السن. و بهذا المعنييى، ليييس التحييالف الجتميياعي، تحالفييلا

 وحييتى فيييللنساء مع الرجال أو تحالفلا للشباب مع العمار الكبر. حيث ينتمي كل من النساء والشباب إلى قوى اجتماعية محددة،
بالتأكيييد، داخييل. و حالة الطلب أو النساء اللواتي يصرحن بأنهن ربات بيييوت، فييإن وضييعهن الجتميياعي يحييدده وضييع أسييرهن

ائية، وميع الحركة، و خلل النضالت يجب حشد الشكال الجماهيرية التي نشارك فيها كشيوعيين و أن تنسق ميع المنظميات النس
الطلبية، و منظمات التلميذ  و تجمعاتها الجذرية. 

 التحالف الجتماعي على نحو شكلي و أنو بناء على خبرة العمل حتى الن، يستخلص استنتاج مفاده، وجوب النتباه إلى مواجهة
لمه" و "باسييفي" و بيطابق فقط مع النشاط المشيترك للتجمعييات القائمية الكيبيرة و الصييغيرة، المناهضية للحتكييارات كمييا هيي "بيا
اء و اء الجتمياعيين: كعميال و صيغار كسيبة و نس "باسي" و "أوغ" و "ماس". و علينا أيضلا أن نتجنب مسياواة و تصينيف الحلف

أي الجنس المعين مع مشاكل عدم النصيياف  و مييع حاجيياته(هذا السلوب في تقديم التحالف الجتماعي يعتبر النساء  لن شباب. 
ائص المعينية، و حاجيات التعلييم و الدراسية، اليخ(أو الشيباب ) الخاصية ا أي الفئية العمريية المحيددة ذات الخص قيوى) باعتباره

.اجتماعية  في التحالف، و هو أمر ل يتفق مع الواقع

، سيتطور تبعا لمرحلة الحركة و ميزان القييوى، و سيييتمظهر19ل، هذا الذي التي تحدث عنه المؤتمر ا" التحالف الشعبي"برعمإن
عزز و يعيد نشر قواه وفق ظرف حركية و تحرك فعلي جميياهيري مييع تعزيييز وتعميييق أهييدافه المناهضييةفي أشكال أخرى، و سي

للرأسمالية و الحتكارات  و مع توسيع نطاقه باستمرار.

لمه" مكسبا كبيرلا للحركة العمالية. و قد أسهم مؤتمرها المنعقد مؤخرلا على الصعيد الوطني، عييبر إعييداده و مقرراتييه فييي تشكل "با
توسيع نطاقها و في التفاف قوى حولها.

الصراع المستمر والدؤوب لتنظيم اللف من العمال الشباب فييي النقابييات، وتغطييية:  فيتتمثل مسائل حاسمة الفترة القادمة، و في
جميع مواقع العمل التي يغيب فيها التنظيم النقابي ، و  في التحسين الحاسم في ميزان القوى في الحركة النقابية، و تطوير النضييال

.العمالي حول المطالب التي تتعلق بالحاجات الشعبية الفعلية

و هناك وجه آخر متعلق بالفهم العمق لرؤيتنا للتحالف، و هو مسألة عملنا في حركة المزارعييين، و فييي "باسييي" و هيئيية تنسيييق
الحواجز على الصعيد الوطني، التي  تطورت في جوهر المر لتغدو هيئة تنسيق على المستوى الييوطني لتحييادات المزارعييين و

 و تمركييزت فييي نيكيييا فييي لثسيالديا عييبر تحركييات المزارعييين و2014جمعياتهم و لجانهم. إننا بصدد صيغة للتنسيق تشكلت عام 
جرى توسيعها عبر تحركات العام الماضي. إن المسألة الرئيسية في هذه المرحلة هي تنظيم المزارعين فيي جمعييات واتحيادات و

ما إلى ذلك.

محاوليية بييالطبع ذات قاعييدة مناهضيية. إننييا بصييدد  العديييد ميين منيياطق البلد، وحققييت سييلفلا نتائييج لهيياإن هذه المحاولة جارية في
المزارعين المشياركين فيهيا لهييم رؤييية محافظية فيي اليدفاع عين الملكيية. إن للحتكارات، ولكنها ل تزال ذات سمات غأير عميقة

.الفردية للرض، حين معارضتهم للحتكارات

 حييث نحين بصيدد شيرائحوبالمثل، يجب النظر إلى الوضع في جمعيات صغار الكسبة، مع تجمع باسيفي المناهض للحتكييارات.
 باستمرار، لديها صعوبات في التنظيم و التعبير الجماعي، وبالتالي فهي تتطلب الصييبر والمتابعيية المسييتمرة ميينإجتماعية متذبذبة

لل محددلا وأكثر فعالية من قبل الحركة العمالية ذات التوجه الطبقي، للعمل معا وتطوير أطيير و أهييداف مشييتركة قبل الطليعة، وعم
للصراع.

إن مسألة اللجان الشعبية هي هامة و مميزة. حيث جمعت تجربة حييول هييذه المسييألة خلل  إجييراءات مييا قبييل المييؤتمر. و ينبغييي
بالتأكيد  أن توضع على أساس جديد. كما و التغلب على بعض الظواهر التي تجعلها مشابهة ل"حركات مدنية" تنضوي على بعض
أعضاء المنظمات والمؤسسات و بشكل رئيسي من النواة الحزبية الضيقة ، دون قوى اوسييع تعييبر عيين  نقابييات موجييودة و لجييان
نضالية و حوامل الحركة الشعبية على مستوى المدينة و الحي السكني. العمالية الشعبية. أي أنها في الممارسيية ل تشييكل تجمعييات



ائية و "مياس" اركة جمعييات "أوغ" النس لنقابات عمالية أو لقسامها مع أشكال لتنظيم وحشيد صيغار الكسيبة و المزارعيين و مش
الطلبية و لجان الطلب و التلميذ على الحي السكني و مكان القامة.

، بييل عييبرومع ذلك، فإننا ل نتعامل معهييا بنحييو سييكوني. ضرورية هي التجمعات الجذرية المتجهة ضد الرأسمالية و الحتكارات
ميين أجييل- لذلك، فهو واجب معقييد و متطلييب إدماجها في زخم الصراع الطبقي الذي ليس ذي معنى واحد و ذي مسار مستقيم. و 

حيث ليس عمق محتوى الصيراع. تطوير التحالف الجتماعي في الظروف المتغيرة- لعمل الحزب الرشادي و نشاط الشيوعيين 
ضد الرأسمالية والحتكارات هو ذاته في جميع المراحل، و هو ما سينعكس في الصيغ التي سوف يتخييذها التحييالف والييتي سييوف

 تطييور و زخييم. و بشكل رئيسي هناك حاجة لتلقي الرد ميينوهي تحتاج إلى مزيد من الدراسة الجيدة والمستمرة و الرصد تتطور.
النضالت، و من المحاولة الكبيرة التي بدأت مع تدخل الحزب ومنظمات الحزب لتنظيم شبكة جمعيييات و اتحييادات علييى الصييعيد

اش شيامل عيبر20ل تقترح اللجنة المركزيية نحيو  الميؤتمر ا. لذا، الوطني في جميع المحافظات في جميع أنحاء البلد راء نق  إج
ايا معينية تتعليقجسم على المستوى الوطني،  الب فيي قض ال والمط ار النض بالتفصيل لمسائل التحالف الجتماعي، و لتحديث إط

). التنظيم، التحالف، التجمع المناهض للرأسمالية و الحتكارات(أشكالبحركة المزارعين 

 -من ذات طابعه كتحالف حركات اجتماعية - ليس عبارة عن تعاونومرة أخرى، نعتقد بضرورة  توضيح أن التحالف الجتماعي
لحزاب، ول تعاون للحزب الشيوعي اليوناني مع منظمات جماهيرية. و بقدر نشيياط قييوى سياسييية أخييرى ذات طييابع برجييوازي
صغير، عبر أعضائها ضمن تجمعييات التحيالف الجتمياعي، حيييث سييلتقون فيي نضيال مشيترك ميع الشيييوعيين ضيمن ظيروف

الحركة، سيخاض صراع أيديولوجي سياسي ذي صلة. 

الف الجتمياعي، المؤسسية فيي فوف و هيئيات التح إن النشاط المشترك للحزب الشيوعي اليوناني مع قوى كهذه سيتمظهر في ص
إن أسيياسموقع العمل، و في اجتماعات الجمعية العامة للنقابات و الجمعيات ولجان النضييال فييي الحييي السييكني، و مييا إلييى ذلييك. 

.المعاصرة التي تعيق الحتكارات تلبيتها، والملكية الرأسمالية والتنظيم الجتماعيالتحالف هو الحاجات 

و يعي الحزب الشيوعي اليوناني - عبر نشاطه القائم على حد السواء بشكل مسييتقل كحييزب، كمييا وميين خلل نشيياط أعضيائه فيي
صفوف حوامل التحالف الجتماعي والتجمعات المقامة من أجل الترويج الكثر نجاعة للتحالف- مسؤوليته على العمل بكفاءة أكبر
بمقاربة الجماهير العمالية الشعبية و حشدها. و هو خلل هذه المحاولة، يطرح السؤال التالي: ما هو الخط السياسي المحدد من أجل 
الذي يقدم إجابات حقيقية على مشاكل الشعب، أهو الخييط المتماشييي مييع سيييطرة الحتكييارات أم ضييدها؟ أمييع سييلطة الحتكييارات

ورأس المال، أم مع سلطة الشعب العامل، خالق كل ثروة المجتمع؟

حيييث تقتنييع الجميياهير. و كمييا يؤكييد برنامييج الحييزب: "و بالطبع، إن هذه عملية شاقة، وليست بالضرورة تصاعدية بنحو مسييتقيم
العمالية و الشعبية من خلل خبرة مشاركتها في تنظيم النضال ضمن توجه صدام مع استراتيجية رأس المييال، بضييرورة اكتسيياب

لة و عبر كافة أشكال صدامه مع سيطرة رأس المال القتصادية و السياسية". تنظيمها سمة شامل

ونحن متيقنون ومتفائلون أن على الرغأم من الصعوبات، سيقود تفاقم التناقضات الجتماعية الكبير نحييو ظييروف تصييحية شييعبية 
- ميين خلل النضييالتعمالية جماهيرية و حالة ثورية، و احتدام كبير للصراع الطبقييي، فييي حييين سييتكون قييد نضييجت بييالتوازي

ضمن ظروف كهذه سيكون من الممكيين التعييبير عيين إرادة. و  حركة عمالية قوية متحالفة مع الشرائح الشعبية التي تعانياليومية-
. و ضيمن هييذا المسييارالشعب، و عن قراره إلغاء أصفاد الستغلل والضطهاد والمشاركة فيي التييدخلت المبريالييية والحييروب

 ستمر الحركة بمواجهات أكثر حسملا، في حين ستنبثق من التحالف الجتماعي وعمليه فيي ظيروف الحالية الثوريية، جبهيةالموحد
.عمالية شعبية ثورية

خلصات حول خط الصراع في الحركة 

إن علقات الحزب بالحركة هي إحدى المسائل الكثر جدية. ففي حييين يبييدو عمومييلا فييي كييثير ميين الحيييان، بأننييا علييى الصييعيد
يضيطلع الحيزب الشيييوعي باعتبيياره طليعيية عمالييية، بمسيؤولية إرشيادالكلمي متفقون جميعلا، تتمظهر مشياكل أثنيياء الممارسية. 

الحركة، ليس فقط بوصفه توجها برنامجيلا عاملا أو عبر محتوى بياناته- و هو أمر طبيعي و مسيلم به-  بل أيضا ميين خلل السييبيل
"التنظيمي"، أي عن طريق الهيئات القيادية، و المنظمات الحزبية القاعدية و المجموعات الحزبية العاملة مباشرة ضييمن الحركيية،
كما والرفاقا المنتخبين في الهيئات النقابية. حيث ل تستطيع لعب  دور الرشاد الطليعي هذا، ل الفصائل و ل القوائم أو الحركييات
الموجودة أو تلك الييتي تييم إنشيياؤها، و ل التشييكيلت الجبهوييية ضييمن الحركيية، و حييتى مييع تحركهييا علييى خييط واضييح منيياهض

للرأسمالية و الحتكارات.

إن الدور الرئيسي لوسائل العمل هذه و مهمتها هو حشد قوى جبهوية نقابية و اتحادات و لجان نضالية و مجموعات ميين العمييل و
الموظفين،  في اتجاه مناهض للرأسمالية و الحتكارات، لتنسيق عملها المشترك من أجل توسيع اللتفيياف المنيياهض للرأسييمالية و
الحتكارات داخل الجماهير العمالية الشعبية و للترويج للتحالف الجتماعي بين العمال و صغار الكسييبة ميين مزارعييين و تجييار و

مهنيين و أسرهم. 

و من المؤكد أن مسألة الشيوعيين العاملين في صييفوف هييذه النقابييات، و التجمعييات الجذرييية و غأيرهييا ميين الحوامييل الجماهيرييية
المناهضة  للرأسمالية و الحتكارات، أن بيسييهموا (كرؤسياء وأعضيياء مجلييس إدارة و رؤسياء لجييان وأعضياء، الييخ) لكييي يلعييب



الحزب دوره الرشادي أيضلا، من  خلل هذه التجمعييات نفسييها وميين خلل منظماتهييا. ولييذلك، يجييب تعزيييز مسيؤوليتهم ورصييد
عملهم بصورة أكثر انتظاما على أساس يومي.

يعمل الحزب الشيوعي بشكل مستقل وداخل الحركة. و يضمن ربط النضال اليومي مييع النقلب الثييوري، و مييع اقييتراح الحييزب
الستراتيجي للسلطة والبناء الشتراكيين. حيث ينبغي أن يطرح التخمير والصراع ضمن الحركة، كما والمحتوى الفعلي للنضييال،

هذه المسألة و هدف السلطة دون النفصال عن المسائل الجانبية و المؤقتة الفورية. 

واحرد هو الخطر الرئيسي، بطبيعة الحال: و هو نزوع عمييل الحيزب نحييو "النقابيية" وعيدم تسييييس الصيراع. حييث ترتبييط الييوم
محاولة التصدي لهذا الخطر بشكل متزايد بالنضال المتزامن ضد التسنيس الصلحي. ولكي نعمل بفعالية فييي هييذا التجيياه، فنحيين
بحاجة ليس فقط لسيتيعاب برنامييج الحيزب، بييل لتفصيييله و لمحاوليية التصيعيد و مواصييلة جهيد إعتياقا وصييعود اليوعي الطبقيي
السياسي، حتى في ظروف انحسار الحركة. ومن الضروري أن يأخيذ التيدخل القيائم عليى أسياس أهيداف مناهضية الرأسيمالية  و
الحتكارات، في اعتباره الحاجات الشعبية المعاصرة.  وبالضافة لذلك، فيإن شيروط تغطييية  هييذه الحاجييات تشييكل منطلقيلا  لفتييح

مسألة: ما هي السلطة والملكية القادرة على تأمين تلبية الحاجات العمالية المتزايدة على أساس ثابت دائم؟

إننا ننشط بنحو محدد، مع الخذ في العتبار بأننا نتوجه  العمال الذين ليسوا مقتنعين أو خائفين أو حتى معارضين نتيجة امتلكهييم
لنطباعات مسبقة أو التباسات. و في بعض الحيان بتفهم الحاجة الساسية لتجذير و تسييس نضال الحركة بنحو  مبسييط  و بشييكل
شعارات. و نعتقد أننا إذا ما حشرنا السلطة العمالية في كل حالة شعار أو تطرقنييا لهييا، فييإنه الحركيية سييوف تتجييذر و تتسييييس، و

لربما على نحو أسرع مقارنة مع حالة قوله أو توصيفه ببساطة.

ان للنسيان لطة العماليية و إعتياقا العميال والمجتميع برمتيه مين اسيتغلل النس ألة الس و مما ل شك فيه هو وجوب أن تشكل مس
موضوع نقاش و صراع داخل النقابات والحركة. و مما ل شك فيه أن ذلك، واجب أساسي للشيوعيين. ولكن في الوقت نفسه، ميين
واجب الشيوعيين أن يفهموا ضرورة القناع وتصعيد الجدل. من واجبنييا أن نسييتحوذ عليى لفيين طيرح هيذه المسيألة بشيكل مقنييع،
روف غأيياب حركية جماهيريية كيبيرة، وضيع ثيوري، و إمكانيية ي ظ وحتى في الظروف السلبية، في ظروف انحسار الحركة، ف
انتفاضة ثورية. هذا و بالتاكيد ستوضييع السييلطة العمالييية باعتبارهييا شييعارا للنشيياط المباشيير و الصييراع  فييي ظييروف النتفاضيية

والثورة، في ظروف حيث مستعدة هي الجماهير لمتابعته و تبنيه. هناك سيتمظهر النعتاقا الجماعي، والتجذير الحاسم للوعي.

و ل يلغي هذا بالطبع ضييرورة امتلك الصييراع الييذي نخوضييه حاليييا توجهييا ميين هييذا القبيييل، أي أن يمتلييك خصييائص مناهضيية
لل من أجل السلطة العمالييية. حيييث ينبغييي أن يتخلييل هييذا الحركيية كموضييوع تخمييير و للرأسمالية و الحتكارات، و أن يكون نضا
صراع. لقد راكمنا تجربة غأنية. وعلينا أيضا أل نقلل من واقعة إمكانية استيعاب و سلب الشيعارات الجذريية والمتقدمية والمسيسية
من قبل الخصم، والنتهازية، و الشتراكية الديمقراطية. إن عرض مثل هذه الشعارات ل يؤدي بشكل حتمي إلى النضال من أجييل

السلطة العمالية. لقد شهدنا هذا مع  حزب الباسوك سابقلا و مع سيريزا بقوة أكبر في السنوات الخيرة.

عن البناء الحزبي و التجديد المستمر لصفوف الحزب

إن بناء الحزب في الصناعة، في القطاعات ذات الهمية الستراتيجية و القطاعات الصاعدة في القتصاد، كما وزيادة قييوة ونفييوذ
الحزب في السواد العظم من الطبقة العاملة، وخاصة في قطاعاتها الكثر فتوة، هو عبارة عن عامل رئيسي يحدد دور الحييزب و

نجاعته في الحركة العمالية والصراع الطبقي. 

إن التوجه نحو العمل في صفوف الطبقة العاملة هو مهمة طويلة المد. حيث من الممكن في كثير مين الحيييان أن يشييكل الروتيين
اليومي، والقلق لتحقيق نتيجة مباشرة، وغأيرها من التطورات الطارئة كالمعارك النتخابية المستمرة، عوامل يمكن أن تحرفنا دون
وعي منا و أن تعيدنا إلى منحى أكثر دراية وحميمية للعمييل علييى محييور الحييي السييكني و المقهييى و المبنييى السييكني. فييي بعييض
الحيان تغيب عنا واقعة أن مكان القامة مليء بعمال صناعيين - ليس فقيط كمكييان إقاميية بييل أيضييا كموقييع عمييل - ولكنييه أيضييا
ممتلئ بالشركات والخدمات والمحلت التجارية والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية مع اللف ميين العمييال. ينبغييي حماييية
الخطوات التي حققت حسب القطاعات ومواقييع العمييل ومكييان السييكن مييع إبييداء الولوييية للعمييل فييي صييفوف العمييال والعيياملت

وترسيخها و توسيعها  وتعزيزها.

رات لعملنيا. إ ن نشير القيوى و الكيوادروفي التوازي، علينا أن نتغلب على الصعوبات والتيأخيرات المعيرب عنهيا فيي عيدة مؤش
ي ذليك. إن التكييف يسيتغرقا بالتركيز على مواقع العمل، هو ما يدفع بالعمل الحزبي نحو المام. ل ينبغي أن يكون هناك تراجع ف
وقتا، و ثباتلا في التجاه لكي ل تجرفنا التطورات. حيث ينبغي و بشكل منهجي رصد الحراك الجاري في هيكليية القطاعييات نتيجيية
عملية التمركز و المزاحمات القتصادية و معطيات التقنيات الجديدة في النتاج، لكي نقوم بتكييف فوري للتخطيييط و نشيير القييوى

عملية البناء الحزبي وفق شروط أفضل. 

هناك أمثلة من المجموعات والشركات و الفروع التي تنمو بسرعة دون أن يكون هناك تكييف للتخطيييط التنظيمييي بنحييو مباشيير 
 ينبغي تحسينه بنحو متواصييل، ليسيياعد فييي مراكميية الخييبرة وتعميمهييا، و لتطييويروعقلني أيضلا. و فيما يتعلق بأسلوب الرشاد،

قدرة أعضاء الحزب وخلق كوادر عمالية جديدة.



إن "صيانة" و تأمين وتعزيز المداخلة الحزبية في القطاعات هي عبارة عن مقدمة أساسية لتعزيز المؤشييرات الحيوييية لحزبنييا.  و
بالتوازي من المطلوب ربطها الصحيح مع النشاط في مكان السكن، حيث ل ينفصل النشاط الحزبي فييي القطاعييات النتاجييية و ل

يستعيض عن المداخلة الحزبية في مواقع السكن، و بالطبع ليس كلهما نقيض الخر. 

دجح كفة" التوجه نحو قطاعات النتاج. فعلييى سييبيل المثييال، إن العمييل المشييترك و في أي حال، ينبغي في جميع المنظمات أن "نر
دكل عنصيير نشيياط لخلق منظمة حزبية قاعدية أو نواة حزبية في مصنع -حيييث ل تصييل  "أقييدام" المنظميية الحزبييية القطاعييية- يشيي
مرتفع المستوى و موحد بين منظمة الحي والمنظمة القطاعية. ول تزال هناك نقاط ضعف تحتاج إلى معالجة مباشرة، عليى سيبيل

من الناحية التنظيمية في منظمات الحي السكني، و لم ينتقلييوا نحييوالمثال، هناك رفاقا عمال ل يزالون ولسباب مختلفة متواجدين 
ل يمكن لهؤلء الرفاقا بشكل موضوعي الحصول على التوجيه المتخصص المطلوب، على أساس التوجهيياتالمنظمات القطاعية. 

في قطاعهم كمقدمة ضرورية لرفع مستوى نشاطهم و رصده  في موقع العمل، ومساهمتهم فيي حيياة النقابيية. يجيب أن يكييون مين
الواضح أن التوجيه الحزبي العام ليس بكاف بأي حال من الحييوال، عليى أسياس  التطيورات المركزيية، و مين جهية أخيرى، أن

تعزيز النشاط في صفوف العمال سيكون له انعكاس مباشر على مداخلتنا الجمالية في الحركة.

ائر، و لتشيكيل محييط هذا و جلبت المحاولة المضنية للتواصل مع مواقع العمل و للدخول لمواقع جديدة و لتعويض جزء من الخس
حزبي جديد حول المنظمات و بجانبها- كخميرة ضرورية لتطوير الحزب وتشكيل منظمات حزبية و شبيبية جديدة، نتائح معينة.

نسن التركيبة الجتماعية للحزب بنسبة  ٪ في ضمن العاملين بأجر في القطاع الخاصا و قطاع الدوليية،3,6حيث تنطبع هذه في  تح
 وعليى وجيهمنذ المؤتمر السابق. نتيجة قيام معالجة أفضل قامت بها المنظمات الحزبية، لمخطط التجنيد والبناء في مواقييع العميل.

% فييي القطاعييات الصييناعية و1.93% لمييوظفي القطيياع الخيياصا (3.61التحديد، حدث تحسن في التركيبيية الجتماعييية بنسييبة 
٪ للعيياملين0.10 في المائة من المجالت الخرى للقطيياع الخيياصا)؛ و بنسييبة 0.15% في قطاعات التجارة والخدمات و 1.53

في قطاع الدولة. وتعزى هذه النتائج إلى مخططات التجنيد والبناء في مواقع العمل من جانب المنظمات الحزبية.

هذا و تحققت خطى إيجابية في التنسيق والتوجه الموحد للعمل بين المنظمات الحزبية القطاعية والقليمية. و على الرغأم من ذلك، 
لم تجري مواجهة المشكلة المركزية للبناء الحزبي و هي الكامنة في تأخر تطور الحزب في الصييناعات الكييبيرة و القطاعييات ذات
الهمية الستراتيجية. إننا إزاء مسألة بتصدعب تطوير العمل الجمالي للحيزب ضييمن الطبقيية العامليية. حيييث ل يعييود التيأخير فقييط
لصعوبات موضوعية. إن هذه موجودة لكنها ل تستطيع إخفاء المشكلة الرشادية: و هيي عيدم تمكننيا دائميا مين الجميع بيين مهيام

تنظيم الصراع مع أهداف البناء، في حين أننا لم نتخلص بعد -و إلى حد كبير- من رؤية نقابية تتخلل عملنا في الطبقة العاملة.

لل مخططييلا و اسييتخداملا إن انضمام أعضاء جدد للحزب في ظروف الزمة هو قضية أكثر تعقيدا مقارنة بالماضي. ويتطلب تواص
منهجيلا للمناضلين و المناضلت المتميزين في مواقع العمل و يخوضون المعركة ضييمن الحركيية العمالييية الشييعبية، متماشييين مييع
الشيوعيين خلل النضالت اليومية. و يتطلب إعداد المرشحين للتجنيد، قيام المزيد ميين العمييل المنهجييي السياسييي و اليييديولوجي
المتنوع الشكال على قاعدة برنامج الحزب و قراراته السياسية و أيديولوجيته و مع القيم الشيوعية و تجربته التاريخية. و حصييرلا
فوقا  أرضية عمل مماثل، سيطور المرشح لعضوية الحزب القدرة على شرح أسباب المشاكل والصييعوبات الضييافية الييتي تلييدها
الزميية عييبر البطاليية الجماعييية و إغألقا الشييركات و الفقييار الجميياعي، واللتباسييات الييتي تسييببها مختلييف القييوى الصييلحية

والنتهازية بشأن المنفذ من الوضع الحالي.

ل التطيوير التنظيميي للحيزب  وتحسيين تركيبتيه العماليية، بالنسيبة لعيادة تشيكيل الحركية إن الخطوات المحققة ل تتناسب مع ثق
العمالية  ول سيما في الظروف الراهنة مع انحسار الحركة والضغط من أجل احتواء قطاعات كبيرة من الطبقة العاملة. و بالتالي،

 تحقيق قفزة في بناء الحزب وتعزيزه أيديولوجيلا و سياسيلا ضمن الطبقيية العامليية" و هييي  الييتي اشييتملهاإن المهمة الساسية هي "
ي الهيداف100البلغ الصادر إبان الحتفال بذكرى ال ي اليتي يمكين تلخيصيها ف  عام للحزب، إن هذه المهمية قائمية برمتهيا. ه

التالية و التي ينبغي أن تكون موضوع تنافس بين المنظمات الحزبية:

تحسين نسبة العمال و العاملت، الصناعيين وعدد المنظمات القاعدية في الشركات الكبيرة ذات الهمية الستراتيجية.• 

تحسين التركيبة الجتماعية للحزب عبر زيادة نسبة العمال والعاملت.• 

 عاما.40-18تحسين التركيبة العمرية من خلل زيادة التجنيد من الشبيبة الشيوعية وأعمار • 

زيادة تجنيد النساء وتعزيز نسبتهن الجمالية في الحزب بأكمله و في هيئاته القيادية.• 

حزب مبني في العمار المنتجة و في الصناعة و مواقع تجمع العاملين بأجر



من دون وجود حزب قوي ضمن الطبقيية العامليية، مييع منظمييات قاعدييية متينيية و ذات تييوجه جميياهيري تييؤمن الترويييج الثييابت و
يتميز  و باعتباره مهمة أساسيييةو بالتالي، الممنهج لسياسته، لن تقوم أية خطوة ضمن مهمة إعادة تشكيل الحركة العمالية النقابية. 

بنيياء منظمييات حزبييية جماهيرييية و متينيية ضييمن المجموعييات الحتكارييية، و فييي المصييانع، فييي المراكييز الرئيسييية القتصييادية
حيث طرح الحزب على حد السييواء فيييوالصناعية، والتجارية، ينبغي أن يتركز عليها انتباه الهيئات القيادية والمنظمات الحزبية. 

المستوى المركزي كما و عبر خطط محددة للمنظمات الحزبية، أهدافلا للبناء، مع التركيز على العمار النتاجية و القوى الشييبيبية
لل).  الطاقيية و التصييالت والنشطة.  حيث تعطى الولوية على وجه الخصوصا للمواقع التالية: الموانئ والمطارات (النقييل إجمييا

المعادن. الصناعات الكيماوية و الدوائية و الغذائية. المشروعات الكبرى و النشاءات. المراكز التجارية الكبرى و ما إلى ذلييك. و
تتبدى خلل الممارسة أننا ل نزال نلقى صعوبات- ينبغي مواجهتها بسرعة- في تفهم رصد البناء الحزبي باعتباره معيييارلا أساسيييلا
لنجاح كل لفعل و تحرك و فعالية. و هو الذي بيفقد تحت ثقل المهام و متطلبات الصراع الجاري، بيفقد هذا العمل و بينقل نحييو خطيية
ثانية، في حين، متواجدة حولنا هي قوى قريبة من الحزب و تتسم بدرجة عالية من التفاقا مع مواقفه و تمتلك خبرة من مشاركتها

في الحركة. و مع ذلك، هناك حاجة إلى تعزيز رصد مسار البناء في جميع الهيئات القيادية و المنظمات الحزبية القاعدية.

و تتمثل المقدمة من أجل حصول خطى في نفوذ الحزب وقوته التنظيمية، في إنشاء محيط حزبي بواسطة قيام عمل أيديولوجي و 
سياسي جماهيري للحزب في المصانع و مواقع العمل، و عبر النشر المنهجي لمواقف الحزب و سياسته. حيييث ينبغييي أن تتواجييد
هذه   المداخلة- مع مجمل غأناها بالصيغ الممكن تمظهرها- في صميم عمل كل منظميية قاعدييية حزبييية و كييل شيييوعي باعتبارهييا
مقدمة أساسية للبناء الحزبي. و على هذا المحور ينبغي توسيع مناهج التنوير لكي ل تقتصر علييى صيييغ نشيياط الحملت الدعائييية
الكبيرة، أمام النتخابات و على صيغ حملت النشاطات. هناك حاجة لتعزيييز دراسيية و تييداول صييحيفة ريزوسباسييتيس و المجليية
الشيوعية والكتاب اليديولوجي السياسي و التاريخي كما و الدبي ميين إصييدارات "سييينخروني إبييوخي"، كمييا و للتخمييير الواسييع

ومناقشة موضوعات الحزب و تقديراته على أساس المور الراهنية، من قبل كل منظمة حزبية قاعدية.

و من المطلوب في الوقت نفسه، قيام عمل منهجي وإعداد، نشر وتعميم سياسة الحزب -المنبثقة عيين برامجييه، و عيين اسييتراتيجية
السلطة العمالية والثورة الشتراكية-  لكي يتخلييل و باسييتمرار و ثبييات و علييى نحييو مقنييع، كييل جييوانب نشيياط و دعاييية و تنظيييم
نكر المتطور ضمن الشرائح الشعبية تجاه سياسييتنا، الشيوعيين و عملهم. لكي يكون قائملا فوقا أرضية خبرة موقع العمل ذاته، و التف

تحت تأثير سياسة و دعاية الطبقة البرجوازية و أحزابها و نقابيي الحكومة و أرباب العمل و أجهزة هؤلء بعينها.

حيث هناك حاجة لحصاء خطى في دراسة و تعميم هذه الخبرة، ضمن كل الهيئات القيادية اعتبارلا من اللجنة المركزية و حتى
المنظمات القاعدية الحزبية والجماعات الحزبية. و هناك حاجة إلى زيادة وتحسين العمل الفردي، ل سيما في المواقع الحاسمة

والصعبة، مع دمج منهجي في هذه المهمة للمزيد من كوادر الحزب و أعضائه، بمن فيهم أعضاء الحزب المنتخبون في إدارات
مختلف النقابات. و لنشر قوى مناسبة على نحو أكثر حسملا، لكي تتمكن من السهام في تحقيق هذه المهمة، حيثما يعتبر ذلك

ضروريا.

من أجل حزب قادر على توجيه الشبيبة الشيوعية اليونانية لكي تنتقل نحو مرحلة تطوير هام لقواها

يتطلب هدف تحقيق خرقا في البناء الحزبي، قيام تجديد سريع،و زيادة القوى الحزبية بأعمار أصغر، وخاصة من صفوف الطبقة
لقد جرت خطوات معينة على مدى السنوات حيث كسب اللف من أعضاء الشبيبة الشيوعية لقبالعاملة و من ورديتها الجديدة. 

عضو في الحزب، و انتقل العديد من أعضاء الحزب الذين برزوا ككوادر في الشبيبة للعمل في الحزب، حيث حسنوا و جددوا
التركيبة العمرية لهيئات الحزب. ومع ذلك ل تزال هناك تأخيرات جادة.

و تشكل الشبيبة الشيوعية اليونانية مانح الدم الساسي للحزب. حيث يشكل انتقالها نحو مرحلة تطوير كبير لقواها وقدرتها على
التربية الشيوعية، بل شك عنصرلا ل يتجزأ من الستمرارية الثورية للحزب الشيوعي اليوناني و للبناء الحزبي وعلى هذا النحو

ينبغي أن يواجه من قبل هيئات الحزب، باعتباره شرطلا لتعزيز الحزب كميا ونوعيا.

و مصيري من أجل البناء ضمن صفوف الطبقة العاملة، هو العمل ضمن العمار الصغر حتى قبل خروجها لعملية النتاج، أي
في مجالت التعليم، و التثقيف، وأماكن التدريب المهني، وخاصة في الثانويات المهنية و المعاهد التقنية و معاهد التدريب المهني
و أكاديميات الشحن البحري التجاري كما و في الكليات الجامعية و المدارس العدادية و الثانوية. إن الغالبية العظمى من الشباب

خريجي البنى المذكورة، تتمركز أو ستتمركز في صفوف العمل المأجور. حيث ينبغي أن يكون مضمون عمل الحزب متجها بقوة
في هذا المنحى، عبر خطة موحدة و برنامج عمل، اعتبارلا من هيئات الحزب و الشبيبة الشيوعية حتى مستوى المنظمات القاعدية
الحزبية و الشبيبية، مع تسليح أساسي متمثل بالمدد اليديولوجي و السياسي، والتربية الشيوعية، من أجل عمل طليعي في التنوير



والنشاط. حيث ستقف هذه الخطة على نحو جيد فوقا أرضية المشاكل المتفاقمة وفق تتمظهرها في العمار المحددة: في عدم
اليقين بشأن المستقبل والبطالة، و غأابة العمل و التنقل بين المهن و العقبات أمام محاولة امتلك ثقافة عامة و اختصاصا مهني.

إننا بصدد  فعالية ينبغي أن تكون مرسخة بثبات فوقا أساس الثقافة والرياضة، مع مواجهة كفاحية لمسائل أيديولوجية و سياسية،
كانتشار و تعاطي المخدرات.

و يتحمل الحزب مسؤولية فتح الطريق أمام الشبيبة الشيوعية اليونانية لتحقيق غأرض وجودها و نشاطها. عييبر معالجيية خطيية فييي
كل حلقة و تقييديم مسيياعدة جوهرييية لهييا، لتسييهم فييي حشييد القييوى فييي الصييراع ميين أجييل حاجييات الشييباب المعاصييرة والنضييال

و هنيياك اهميييةاليديولوجي والسياسي و في بناء الشبيبة الشيوعية، و لجذبهم نحو الحركة العمالية و نحو النشاط المشترك معهييا. 
خاصة ضمن هذه المحاولة، لنقل القيم و الغأراض الثورية للحزب و الشبيبة الشيييوعية نحييو التلميييذ و الطلب التربييية المهنييية،

و ذلك مع امتلك توجه نحو التواصل و النشاط المشترك مع التلميذ و طلب التييدريب المهنيييالمتحدرين من أسر عمالية شعبية 
و هناك حاجة فورية على وجه الخصوصا، لرفييع مسييتوى عملنييا فيييو التقني و طلب الجامعات ذوي الصول العمالية الشعبية. 

التدريب المهني عبر تدابير محددة في تعاون مع المجموعات الحزبية للتحييادات و النقابييات القطاعييية مييع إسييهام ميين قبييل قوانييا
المتواجدة بين معلمي التدريب المهني.

و يضطلع الحزب بمسؤولية العداد اليديولوجي السياسي لعضاء الشييبيبة الشيييوعية اليونانييية و تثقيفهييم الماركسييي، واسييتيعاب
برنامج الحزب و دراساته و استنتاجاته المستخلصة من دراسة تاريخ الحركة الشيوعية و العمالية، و نقل تجربيية الحييزب الحييية و
المساعدة للمشاركة الفعالة في الحياة الداخلية للشبيبة الشيوعية، وإعداد ودعييم جميييع أعضييائها باعتبييارهم أعضيياء مسييتقبليين فييي

الحزب.

عن تخصيص عمل الحزب في صفوف النساء

إن جذور عدم النصاف والتمييز بحق المرأة في جميع المستويات (في السييرة، و العمييل، و النضييال و الصييراع السياسييي) هييي
ضاربة عميقلا، و تلمس الحركة العمالية، أيضلا. وحدبه الحزب الشيوعي، هو القادر على التعييبير بدقيية عيين مطابقيية الصييراع ميين
أجل التحرر والنصاف، مع الصراع من أجل التحرير الكامل للرجال والنساء من الستغلل. إن ذلييك يشييترط قيييام عمييل طليعييي
من قبل المنظمات الحزبية و من الشيوعيات العاملت و الموظفات و المثقفات، حيث بالمكان تجذير الحركيية النسييائية فييي اتجيياه

مناهض للرأسمالية و الحتكارات،  بنشاطهن.
و تتعلق اللتباسات من ناحية ضرورة ومضمون عمل الحزب المخصص في صفوف النساء و نشاط الشيييوعيات ضييمن الحركيية
النسائية الجذرية، الهيئات القيادية، أيضلا. إن هذه المسألة تتعلق على وجه الخصييوصا، بكييوادر نسييائية تعمييم موقفهييا الخيياصا فييي
الحياة، دون أن تعي الصعوبات الموضوعية الضافية التي تحد من نشاط النساء السياسي والجتماعي، وحييتى لبعييض ميين أولئييك
اللواتي قمن بخطوة النضمام إلى الحزب و الشبيبة الشيوعية. إننا بصدد صعوبات تغدو أكثر ضغطلا في فترات حيث تنقلب رأسييلا

للعلى عقب ظروف حياتهن (تنقل بين العمييال، واجبييات مهنييية متزايييدة، زواج، أموميية، عناييية  كبييار السيين فييي الييبيت و إجمييا
في كثير ميين الحيييان يصييعبالواجبات المتزايدة في البيت) أي في مجالت: الصحة والرعاية الجتماعية و التعليم و غأيرها). و 

أن تتحسس منظماتنا ككل، ولكن أيضا الرفيقات أنفسهن، نحو تخصيص عمل التحضير لتجنيييد النسيياء و لمواجهيية العبييء الكييبر
.من العادات المحافظة الرجعية والتردد، ل سيما بشأن القضايا المتعلقة بالحياة المنظمة والصراع

إن استيعاب جوهر قضييية المييرأة هييو ضييروري ميين أجييل إدراك ضييرورة تطييوير الحركيية ميين أجييل إنصيياف و تحرييير النسيياء
المتحدرات من أصول عمالية شعبية و المنضويات فيها. كما و من الضروري زيادة قدرة أعضاء الحزب - رجال ونساء- للتقرب
ميين النسيياء العيياملت والموظفييات و العيياطلت عيين العمييل و العيياملت لحسييابهن الخيياصا أو المزارعييات والعيياملت الشييابات

والمهات، والطالبات، والمهاجرات، و المتقاعدات عن العمل، و المستبعدات عن العمل كربات البيوت.

لل في تحسين مشاركة المرأة في قوى الحزب، التي ل تتناسب اليوم مع نسبة النساء في عموم السكان فييي البلد ويبقى الهدف متمث
و في النساء الناشطات اقتصاديا. حيث ينبغي أن يشغل الهدف خاصة، المنظمات الحزبية المنطقييية، وعلييى وجييه الخصييوصا فييي
الريف، حيث تتواجد تركيبتها في مستوى أدنى بكثير بالنسبة للقوى الحزبية النسائية، مقارنة مع معييدلها الوسييطي علييى المسييتوى

الوطني.
وفيما يتعلق بتشكيلة الحزب حسب الجنس، و ل تكفي الخطوات الصغيرة التي اتخذت حتى الن، والتي عييبر عنهييا بزيييادة بنسييبة

%يي 2.08 %32.46وتشمل قوى الحزب نسبة . في نسبة النساء في الحزب مقارنة بالمؤتمر السابق    من النسيياء فييي حييين أن 
و هو ما ينبغي أن يشغل منظمات منطقية حزبييية معينيية و بشييكل رئيسييي فييي.يي % 50نسبتهن في مجموع سكان البلد يزيد على 

.الريف حيث تتواجد تشكيلتها  بإمكاناتها النسائية في مستوى منخفض جدا مقارنة بالمتوسط على المتوسط الوطني

اللجان القطاعية. و حلقة عن نوعية العمل الرشادي للهيئات والكوادر

 حزبلا قادر على حشد قوى عمالية شعبية في ظل جميع الظييروف،. إننا نريد الحزب هي تعزيز20لالمسألة الرئيسية للمؤتمر اإن 



سواء على فترات انحسار الحركة و الثورة المضادة و الزمة القتصادية، والصدامات المبريالييية المحلييية والحييرب المبريالييية،
بنيياء حييزب كهييذا اليييوم هييو مسييؤولية. إن كما و في ظروف صعود الصراع الطبقي و انتفاضة الجماهير و نشييوء وضييع ثييوري

شييبيبة الشيييوعيةنفسييها، و لجييان المنظمييات المنطقييية والمجلييس المركييزي للاللجنيية المركزييية أساسية للهيئات القيادية، بييدءا ميين 
اليونانية.

إن الحلقة الهامة التي ينبغي تركيز اهتمامنا نحوها-و القادرة على "تحقيق الفرقا" في عملنا- هي الهيئييات القطاعييية. حيييث تنضييج
سمات أركان معارك فعلية. و بالطبع، فإن ذلك يشترط قيام تحسين حاسييم و تفصيييل للعمييل التييوجيهيضرورة و إمكانية اكتسابها 

 وصل، فهذا ل يعني أننا نقييوم بتحميلهييا العمييل و إعفيياء اللجييان الهيئات القطاعية كحلقةعندما نحدد كحلقةفي الهيئات العلى.  و 
بل على العكس من ذلك، فإن الرتقاء النوعي لعمل الجهزة التوجيهييية المييذكورة أعله هييو شييرط المنطقية  و اللجنة المركزية. 

. الهيئات القطاعيةلرفع مستوى عمل 
إننا لم نقف طوال فترة ما قبل المؤتمر وفي موضوعات اللجنة المركزية نفسها، بوجه الصييدفة عنييد و بنحييو تفصييلي للغاييية، عنييد

وكثيرا ما يفهم هذا على أنه مرجعية للحوامل الجماهيرية و نشاطها في كييل مجييال، فييي البلدييية المعينيية حيييث. مفهوم التخصيص
عندما نقول تخصيص، فإننا نعني تقديم المساعدة منتنشط الهيئة القطاعية و في بعض المصانع حولها، وما إلى ذلك. و مع ذلك، ف

اللجنة المركزية و اللجان المنطقية إلى الهيئات القطاعية، من أجل:
إكساب الهيئات القطاعية القدرة على تكييف التوجهات العامة مع معطيات موقع مسؤوليتها، مع الخذ بعين العتبار لسلسيييلةأول:ا 

من العوامل كالتركيبة الجتماعية لكل موقع، و مسييتوى المعيشيية الفعلييي، و الييرؤى المسيييطرة و مييا إلييى ذلييك. ل مجييرد تكييرار
التوجهات كما يجري عادة مع الوقوع بهذا الشكل في نقاش عام و تفتيش شكلي و تعداد عقيم لبعض الواجبات التنظيمية. 

 أن تقوم بتعميم خبرتها الخاصة، مغذية بالتالي عبر مادة جديدة و تقديرات و أفكار و خلصات عملية صييياغأة التوجيهييات وثانياا:ا
المعالجات المركزية. و هذا ما يشترط بالطبع وجود قدرة ينبغي تنميتها لدراسة تأثير التطورات السياسية و القتصادية العامة فيييي

مجالها الخاصا. 

 إن عملية التفصيل تعني وضع تراتبية أهداف اللجان القطاعية على أساس الهداف المركزية العامة. أي كيفييية التعييبير عيينثالثاا:ا
هدف إعادة تشكيل الحركة العمالية، في حيز مسؤولية كل هيئة قطاعية؟ و كيفية الترويييج للتحييالف الجتميياعي فييي كييل موقييع؟ و
كيفية بسط الصراع اليديولوجي و السياسي، على حد السواء من قبل الحزب بنحو مستقل كما و داخل الحركة، فييي موقييع العمييل

المعين؟
لل تتمثل المسألة التي تشغلنا  اليوم، ليس فقط في ما إذا كنا نعمل و بقدر العمل- و هذا أمر ضروري بالتأكيد-  بل في كيفييييةو إجما

إننا بصييدد". حزب السراء و الضراء "العمل، بنحو يجعلنا نقوم بخطوات  زاخمة إلى المام، للستحواذ و باضطراد على سمات 
.مهام تنبع من طابعنا كحزب من طراز جديد

و تشكل عملية استحواذ على مستوى أيديولوجي وسياسي في الظروف الحالية، عملية متطلبة للغاية و متواصييلة، والييتي يجييب أن
صييحيفة ريزوسباسييتيس و المجليية الشيييوعية و الكتيياب،  و التعليييم الييذاتي، واسييتخدام : عبر الدروسيتم تطويرها بأساليب عديدة

هذه العملية إلى الحيييازة التدريجييية للفكيير المييادي"سيتخروني إبوخي". حيث تقود الدبي من إصدارات  و التاريخي  و السياسي 
.الجدلي، و الرؤية وموقف الحياة، الشيوعيين

و تشكل الخلفية اليديولوجية للهيئات مقدمة ضرورية لكي تنشط الهيئات بوظيفة أركان معركة فعلية. إننييا نعلييم بنحييو متفيياوت أن
مطابقة العمل الرشادي مع المتطلبات الحاضرة تتأثر- عدا أمور أخرى- بالستهانة بواقعة عجز أكثر النشاط طليعية وحده داخييل
النضالت على السهام بنحو ناجع في الوعي و النضوج السياسي الطبقي. حيث بإمكان الكفاح اليييومي الطليعييي و امتلك روابييط
وثيقة و صييلبة فييي مواقييع العمييل، أن بيسييهم بشييكل حاسييم فييي التوعييية السياسييية حصييرلا و بمقييدار ترافقهييا مييع مداخليية الحييزب

اليديولوجية والسياسية.
و من المطلوب قيام محاولة مستمرة للهيئات القطاعية و كافة الهيئات القيادية من أجل تعزيز اقتييدارها فييي الصييراع اليييديولوجي
السياسي الجاري في كل موقع. إننا بصدد عنصر أساسي من عناصر تخطيط و رصد العمل و هو الذي سيسيياعد- بقييدر حيييازته-

، أمثليية، أسييئلة تطييرأ و آراء و(وقييائع فعلييية الستيعاب الفضل للمعالجات العامة، و سيغذي ويقوي بمواد إضييافية موضوعيلا في
) دراساتنا المركزية.وجهات النظر

و هناك حاجة لتشجيع المنظمات الحزبية القاعدية و سعيها نحو مناقشة مواضيع أوسع بشكل مبرمج ضمن مواقعها في ترابييط مييع
المواضيع اليومية التي تشغل السرة العمالية الشعبية، لكي تستخرج الهيئات القطاعية خييبرة كافييية و مفيييدة. و فييي كييل الحييوال،
تطور الدولة البرجوازية- عبرالبلديات والمنظمات غأير الحكومية، والكنيسة، و مختلف الدوائر الحكومية- مداخلة متعددة الشييكال
في مواقع العمل، و القامة و الدراسة مع تدخلها الفاعل، و هي الييتي ل ينبغييي أن تكييون خييارج مييدى أنظييار اللجييان القطاعييية و

المنظمات الحزبية القاعدية.

عن الكوادر على وجه الخصوص

إننا في مرحلة خاصة في تطور الحزب. فخلل السنوات الخيرة رقيت المئات من الكوادر الجديدة في كل الهيئات القيادييية. حيييث
. إننا21 عاما من بداية القرن ال16بجدند العديد من هؤلء في الحزب ليس فقط بعد النتكاس المتمثل بالثورة المضادة، بل خلل ال



بصدد كوادر انتظمت و كافحت و ترقت مع الرؤية الستراتيجية المعاصرة للحزب، و لكنهم يتطورون ضمن فييترة هييي "عيياقرة"
حتى الن من نهضات طبقية.

اقعة تربية و تطوير جيل جديد من كوادر الحزب و الشبيبة وفق معايير الستراتيجية الثورية، ل النزعةو على الرغأم من أهمية و
البرلمانية، ل ينبغي أن نقلل من عناصر عدم الخبرة و أحادية الجانب و الفصل و اللتباسات والفصل بييين المهييام السياسييية، الييتي

تتسم بها العديد من الكوادر الجديدة.

إن تطوير هذه الكوادر، وتعزيز أفضل خصائصها، و تربيتها على مبادئ وظيفة الحزب و نشيياطه، مييع دراسيية ومعرفيية سيينوات
خبرة الحزب المديدة، يتطلب تقديم مساعدة إرشادية تدريبييية هادفيية مديييدة الجييل. يتطلييب مسيياعدة تشييجع علييى المبييادرة و تبنييي
الموقف المسؤول والصمود تجاه أي مشاكل تظهر. يتطلب تدريبلا على حيازة أسلوب عمل شيوعي صلب فييي عملهييا. إننييا بصييدد

مهمة تتعلق و بالمقام الول بمسؤولية لجنة الحزب المركزية.

إن تجربة الحزب ضمن تاريخه المتماوج تكشف بأن الحكم على الكوادر ينبغي أن يجري ضمن فترة زمنية أطييول نوعييلا مييا،  مييا
يرت" دامت عملية حيازة شخصية أكثر اكتمال كشيوعيين هي مديدة الجل. و للحكييم علييى هييذه الكييوادر، ينبغييي أن تكييون قييد "ميي
بمواقع مسؤوليات مختلفة في الحزب والحركة، و أن يكون قد اختبر تحملها خلل صعود الصييراع الطبقييي و انحييداره، و أيضييا،

أسلوب مواجهتها لكل مشاكل الحياة.

إن الهدف اليوم، هو إبراز الكثير من الكوادر من صفوف الطبقة العاملة و من أصول عمالية شعبية، و هي الييتي سييتتلقى مسيياعدة
من أجل اكتساب قدرات متعددة الجوانب، والتخصص في مجالت العمل، ومستوى أيديولوجي سياسي جيد، و قدرة على التواصل
مع الجماهير و توجيهها، و قدرة على توجيه العمييل نحييو إعييادة تشييكيل الحركيية، وتعزيييز التحييالف الجتميياعي واللتفيياف حييول

الحزب وتنظيم قوى جديدة ضمنه.

و من أجل إنجاز هذه المهمة الهامة، من المطلوب وضع خطيية و القيييام بعملييية رصييد و إعييداد نيياجز و محييدد فييي قييوى الشييبيبة
الشيوعية اليونانية. و بالتوازي مع ذلك، من المطلوب قيام توظيف أكثر انتظاما للعلماء والفنانين من أعضاء الحييزب عييبر وضييع

عملهم في خدمة الطبقة العاملة و منظور التغيير الثوري.

علينا الصرار في تقديم المساعدة نحو الكوادر المسؤولة عن توجيه المنظمات القاعدية الحزبية و الشبيبية. حيث ينبغي أن تكتسب
جميع الكوادر و بمعزل عن توزيعها في المجالت (التنظيمييية والجماهيرييية واليديولوجييية)، خييبرة شخصييية مباشييرة فييي تنييوير
يي بتحديييد العمال والتواصل معهم ضمن الحركة، والنقابات، والمنظمات الجماهيرية، و النضالت، لكي تقوم على نحو محدد و حيي

المهام في الحركة و "الحتكاك" مباشرة مع متطلبات الصراع اليديولوجي السياسي.

إن تحسين عملنا متعلق مباشرة بتحسين أداء و إسهام أقسام اللجنة المركزية و أركانها. ينبغي تحسييين مسييائل التنسيييق الفضييل و
تخصيص المواقف العامة بنحو يساعد بشكل أكثر حسملا كوادر الحزب و منظماته كما و مجموعات الحزب ضمن الحركة. حييييث
تبرز الحاجة إلى مزيد من التعزيز بالكوادر لجميع الركان الرئيسية و أقسام اللجنة المركزييية عييبر رفيياقا و رفيقييات جييدد، مميين
سيتم تدريبهم بجانب الكوادر القدم. و ستسهم اللجنة المركزية الجديدة على نحو أكبر فييي دراسييات أقسييام اللجنيية المركزييية عييبر
نقاشات جماعية و إرشاد العمل المقابل لذلك على مسييتوى اللجييان المنطقييية و الهيئييات القطاعييية و علييى نحييو مماثييل فييي هيئييات

الشبيبة الشيوعية اليونانية. 
على الرغأم من الخطوات اليجابية الصغيرة، ل بد من تعزيز النقد والنقد الذاتي الشيوعي الرفاقي في إطار الجرائات الحزبييية.و 

 تساعد على التغلب على أوجه القصور والضعف، وتعزز روح الجماعية والمساءلة والرقابة الفردية والجماعييية،إننا بصدد سمات
 بوجه خلقا.أي بصدد كل ما يمكن أن يربي بنحو شيوعي و يصحح جوانب عملنا

لل بالنسييبة إن ظروف الصراع الطبقي ستغدو باضطراد أكثر تعقيدلا و صعوبة. لذا، علينا السييتعداد. إن المعيييار الساسييي - إجمييا
للجنة المركزية و الكوادر و كافة الهيئات القيادية- هو مستوى الجهوزية للتجاوب الفوري مع واجبات أصعب، كما و المقدرة على

التنبؤ حتى في مسائل العمل اليومي الجاري و التطورات السياسية. 

وقت ذاته، تطرأ خلل النقاش اليومي، والعمل الجماعي للهيئات والمنظمييات، وجهييات نظيير مختلفيية و خلفييات جانبييية أوو في ال
يكيير. إن أكثر جدية ولكيين ل ينبغييي أن تقييود هييذه الراء ووجهييات النظيير إلييى. هذا أمر طبيعي في الجسم الحي الذي  يناقش و يتف

أونحييو اصييطفافات غأياب تماسك الهيئات القيادية، و إلى الفراط في الشييك الظييالم فييي رفيياقا و رفيقييات وأكييثر ميين ذلييك بكييثير 
أفضييل ميين العمييل" مفهوم على نحو خاطئ مع رفاقا -في لحظة ما أو بنحو أكثر- تتقارب آرائنا معهم أو ببساطة نعرفهم تضامن"

و ميين الطييبيعي، أنييه و علييى الحزبي  الذي صدف أو ليزال حيث  لدينا ضمنه علقات صداقة بشرية، أقييرب مقارنيية بغيرهييم. 
الرغأم من أن هذا السلوك غأير مقبول، حتى عند وقوعها بين رفاقا جدد في الحزب أو في الشبيبة اليونانية في إطار منظمة حزبييية



وممييا ل قاعدية، فإننا نفهم بوجوب مواجهتها في الهيئات القيادية العلى، حيث تشارك بنحو أساسي كوادر أكثر خبرة و تجربيية. 
.شك فيه أن الحكم الجماعي هنا هو أكثر صرامة

21فعاليات للنجاز حتى المؤتمر المؤتمر ال

عقد مؤتمر على الصعيد الوطني من أجل رصد تنفيذ قرار إعادة تشكيل الحركة النقابية العمالية، وتعزيز التحييالف الجتميياعي،• 
لل وتحديث إطار نشاط التجمعات الذي يعمل ضمنه الحزب في التحالف الجتماعي والحركة العمالية الشعبية، و عملية البناء إجميييا

(خاصة ضمن صفوف الطبقة العاملة وفي المواقع ذات الهمية الستراتيجية).

إقامة جلسة موسعة للجنة المركزية أو مؤتمر على الصعيد الوطني، لدراسة وضع العاملين لحسابهم الخاصا في المدن (وخاصة• 
في المراكز الحضرية الكبيرة) و وضع حركتهم.

إقامة جلسة موسعة للجنة المركزية أو مؤتمر لدراسة المسألة الزراعية، و للحركة و التجمعات فييي مجييال صييغار و متوسييطي• 
المزارعين، و لعمل الحزب ضمنها.

استكمال دراسة البنية الطبقية للمجتمع اليوناني.• 
 عامييا، كمييا و اسييتكمال سلسييلة ميين المعالجييات12مواصلة العمل التنويري الواسع، حول اقتراحنييا للمدرسيية الموحييدة ذات ال • 

المتعلقة بموقف الحزب حول التعليم ما قبل المدرسي والمهني و حول التعليم العالي الموحد.

تحديث المواقف في مجال الصحة و الضمان الجتماعي و الرعاية الجتماعية.• 

إقامة مؤتمر على الصعيد الوطني لقرار المجلد الول المعدل من تاريخ الحزب، المتعلق بسنوات ما قبل تأسيسييه و حييتى عييام• 
. متابعة إكمال دراسة فترة الديكتاتورية. وفي الوقت نفسه مواصلة الجهود للمضي في استكمال البحث التيياريخي ميين أجييل1949

.1991-1974تأليف تاريخ فترة 

و تضطلع اللجنة المركزية بمسؤولية الرصد المستمر والمنتظم لمسار التظيياهرات والصييدارات والنشييطة الثقافييية والسياسييية• 
، و بمهمة أساسية هييي إقييرار2018 عاما على تأسيس الحزب عام 100الخرى، والخطى الخيرة نحو الذكرى الكبرى لمرور 

البلغ المتعلق بهذه الذكرى. و لكي بيناقش هذا الموضوع في اجتماع موسع للجنة المركزية.

، على نحو أبعد، كما20توظيف كوادر مناسبة في أقسام اللجنة المركزية من أجل مواصلة دراسة البناء الشتراكي في القرن ال• 
و دراسة استراتيجية الحركة الشيوعية الممية و على وجه الخصوصا، استراتيجية الممية الشيوعية.

القيام بتعزيز حاسم لمدارس التثقيف الماركسي واستكمالها على مستوى المنظمات القطاعية، و خاصة لدورة الييدروس المتعلقيية• 
ببرنامج الحزب، على مستوى المنظمات القاعدية الحزبية و الشبيبية.

تنظيم نقاش في اللجنة المركزية حول الدعاية وأشكالها، و خصوصلا حول  حول تطوير عمل صحيفة ريزوسباستيس و تييداولها• 
و وسائط الحزب على النترنت، و رفع مستوى تدخلنا في وسائل التواصل الجتماعي.

لرفيقات  والرفاقا،ا

 المؤتمر العشرين، نوجه دعوة ل أولئك الذين يرون أن الوضع لم يعد يحتمل، و لديهم استعداد للصدام مييع القدريييةإننا و من منبر
الحزب القييادر عيين التعييبير عنكييم  علييى الرغأييم ميين تحفظيياتكم الجانبييية هييو الحييزب الشيييوعي. إن والبؤس، وانخفاض المطالب

.اليوناني، حصرلا

 سيريزا أو غأيره من القوى المسماة بيسييارية أو" ممن ائتمنوايساريون"و على وجه الخصوصا، ندعو الناس الذين يشعرون بأنهم 
.حتى شيوعية، أن يغضبوا اليوم و يقوموا بخطوتهم الن

. أعذار أخرى. ليس هناك من إن الوضع ل يتغير مع الغضب وعدم الرضا عن هذه الحكومة و انحدارها

كيف سنكافح. و من أجل إحياء المل ندعوكم للقاء و للنقاش داخل الحركة حول كيفية التخلص من العلقات التي تمتص دم الشعب
معا من أجل تحقيق الطرح السياسي من أجل منفذ من الزمة في صالح الشعب، وهو الرد الوحيد علييى الوحشييية الرأسييمالية الييتي

.نواجهها



.إنه اقتراح سياسي واقعي نظرلا لتوفر جميع الظروف الموضوعية

.إن المطلب هو  تغيير ميزان القوى لصالح الطبقة العاملة، من اجل حيازة السلطة

.لكي تأخذ الطبقة العاملة والشعب في أيديهم مفاتيح القتصاد، وملكية وسائل النتاج

ستتبع الطريق نفسه. حيث من أجل فك ارتباط البلد من التحادات المبريالية، مع تطوير علقات منصفة  ومفيدة مع دول أخرى
.شعوب أخرى في المنطقة و أوروبا و العالم

و على هذا النحو فقط سيستطيع الشعب العيش وفييق حاجيياته المعاصييرة و أن يتمتييع بالمكانييات المتاحيية ميين العلييم والتكنولوجيييا
.الحديثة، وإنتاجية العمل، و موارد الثروة والقدرات الكبيرة لليونان

 لحييياة و عمييل حزبنييا100ل  لستقبال الذكرى ا2018 و قراراته النهائية، يمكننا أن نكون على استعداد عام  20لمع مؤتمرنا ا
يرم بمك . جميع أنحاء اليونان مع إقامة مئات التظاهرات الطليعية  التاريخية والسياسية والثقافية. حيث سنجوبالشيوعي اليوناني ال

 ولييدت خلل سيينوات الديكتاتورييية السييوداء، وتصييدرت لميلد الشبيبة الشيييوعية اليونانييية، الييتي 50 لو معلا سنحتفل بالذكرى ا
.صراع الشباب اليوناني من أجل غأد أفضل و هو الذي  للسف لم بيشرقا  بعد

أعضيياء الحييزب" بطلقاتنييا"تتمثييل . إننا نمتلك اليوم أسلحة كافية لخوض المعركة اليديولوجية، لكسب قوى شعبية جديييدة بجانبنييا
"فييي حييالفي يييدنا و الكتيياب السياسييي والدبييي " ريزوسباستيس"مع  صحيفة. بعينهم و أتباع الحزب و أصدقائه في مواقع العمل

. مع نشره عبر اجتماعات منظمة، مع شرحنا للوضع الراهن من جانبه الطبقيتأهب" 

و من خلل مبادرات تسلط الضوء على قيم الطبقة العاملة والتضامن والروح الرفاقية والجماعية و تطلع الطبقة نحو التخلص ميين
ن معرفة الستراتيجية الثورية، ودراسة التاريخ، والتفسير العلمي لحق الطبقيية العامليية، والعمييل الثابت،إالستغلل والضطهاد. ف

 ولييد اللف ميين الشيييوعيين.  و هييو الييذي الشيييوعية- والدؤوب، والدائم، والطليعي، هو الذي يلييد اليمييان الراسييخ بالشييتراكية 
.الثوريين المعروفين والمجهولين، و البطال الذين عانوا في السجون والمنفى، و الذين قدموا  أرواحهم لكي تنتصر الحياة

 للحزب الشيوعي اليوناني20لعاش المؤتمر ا

2017\3\15أثينا، 

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني
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