1 Ιουλίου 2015

Στο δημοψήφισμα λέμε:

Ψηφίστε ΌΧΙ!
Κάτω η ΕΕ!

Η Τροτσκιστική Ομάδα της Ελλάδας, καλεί για
ΌΧΙ στο δημοψήφισμα στις 5 Ιουλίου. Ένα ηχηρό «όχι»
θα ήταν ένα σημαντικό χτύπημα ενάντια στην ιμπεριαλιστική-κυρίαρχη ΕΕ και ενάντια στα βάναυσα προγράμματα λιτότητάς της. Ένα «ναι» θα ήταν μια νίκη για
τους ιμπεριαλιστές ηγέτες και την ελληνική αστική τάξη
και μια φριχτή ήττα για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα
και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την ΕΕ για να καταστρέψει ακόμα περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων. Το «όχι» θα βοηθούσε να κινητοποιηθούν οι
εργαζόμενοι στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη
ενάντια στους καπιταλιστές της ΕΕ και τις παρασιτικές
τράπεζές τους. Κάτω η ΕΕ!
Η Διεθνής Κομμουνιστική Ένωση, όπου η ΤΟΕ είναι ένα από τα τμήματά της, έχει εναντιωθεί στην ΕΕ
από θέση αρχής από την έναρξή της. Η ΕΕ είναι
ένας ασταθής συνεταιρισμός, που κυριαρχείται από τον
γερμανικό ιμπεριαλισμό και έχει ως στόχο να προσβάλλει τις συνθήκες διαβίωσης των εργαζόμενων σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας
της Γερμανίας, και αν μη τι άλλο στην Ανατολική Ευρώπη. Το ευρώ είναι ένα όργανο για οικονομική κυριαρχία των μεγάλων δυνάμεων πάνω στα φτωχότερα κράτη.
Η μόνη διέξοδος από τον εφιάλτη της επαναλαμβανόμενης καπιταλιστικής κρίσης είναι να ενωθούν οι εργάτες
σε ολόκληρη την Ευρώπη, στην πάλη για να σαρώσουν
την ιμπεριαλιστική ΕΕ μέσα από την πάλη για σοσιαλι-

στικές επαναστάσεις τόσο εδώ όσο και διεθνώς. Για τις
Σοσιαλιστικές Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης!
Η ΤΟΕ αντιτέθηκε στην ψήφο προς τον ΣΥΡΙΖΑ
στις εκλογές του Ιανουαρίου και βρίσκεται σε ασυμφιλίωτη αντίθεση με την καπιταλιστική κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ. Ο συνασπισμός που ηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να κατευνάσει την Τρόικα,
θέλοντας απλώς να παζαρέψει σχετικά με το πόση λιτότητα πρέπει να επιβληθεί, ενώ προωθεί ψευδαισθήσεις
ότι η ΕΕ μπορεί να μεταρρυθμιστεί σε μία «δημοκρατική
και κοινωνική Ευρώπη.» Ο συνασπισμός των ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ έχει υποδαυλίσει ελληνικό εθνικισμό, ο οποίος
τρέφει τον ρατσισμό ενάντια στους μετανάστες. Ο
ρεφορμιστικός συνασπισμός της ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει να
πιέσει το καπιταλιστικό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ για να έρθει
σε ρήξη με την ΕΕ και το ΔΝΤ. Σε αντίθεση, εμείς
καλούμε την εργατική τάξη στην Ελλάδα να παλέψει
ενάντια στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ενάντια σε
ολόκληρη την καπιταλιστική άρχουσα τάξη.
Η ηγεσία του ΚΚΕ ζητάει από τους εργαζόμενους
να πετάξουν την ψήφο τους, με το να ψηφίσουν ένα
άκυρο ψηφοδέλτιο με τα συνθήματα του ΚΚΕ. Η άρνηση του ΚΚΕ να κινητοποιηθεί για τη νίκη του «όχι»
βρίσκεται σε πλήρη αντίφαση με τις δηλώσεις του ότι
είναι ενάντια στην ΕΕ. Οι ηγέτες του ΚΚΕ ισχυρίζονται
ότι η καταψήφιση της συμφωνίας της Τρόικα είναι μία
έμμεση ψήφος για το σάπιο πακέτο λιτότητας του
ΣΥΡΙΖΑ. Όχι! Η καταψήφιση της συμφωνίας της

Καμία Υποστήριξη
στην Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ!

Τρόικα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μήνυμα προς
τους ιμπεριαλιστές ηγέτες της ΕΕ να πάνε στο διάολο!
Εάν η ψήφος του «ναι» κερδίσει, η πτώση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει από τους ιμπεριαλιστές της
ΕΕ και τους Έλληνες λακέδες τους. Αυτό θα δυναμώσει
το χέρι της Τρόικα για ακόμα πιο μοχθηρές επιθέσεις
ενάντια στην εργατική τάξη και τους καταπιεσμένους.
Στην πράξη, το κάλεσμα του ΚΚΕ σε ψήφο για άκυρα ψηφοδέλτια θα μειώσει τον αριθμό αυτών που θα
ψηφίσουν «όχι» και μπορεί να βοηθήσει την ψήφο του
«ναι» να κερδίσει. Οτιδήποτε άλλο εκτός από ένα ξεκάθαρο «όχι» σε αυτό το δημοψήφισμα είναι προδοσία για
τα συμφέροντα των εργατών τόσο εδώ όσο και διεθνώς.
Η εναντίωσή μας προς την ΕΕ προέρχεται από την
σκοπιά του επαναστατικού διεθνισμού και όχι του
ελληνικού εθνικισμού. Η αντίθεση του ΚΚΕ προς την
ΕΕ προέρχεται από εθνικιστική βάση. Αυτό καταδεικνύεται από το γεγονός ότι η ηγεσία του ΚΚΕ θεωρεί ότι ο
σοσιαλισμός μπορεί να επιτευχθεί μέσα στα όρια της
Ελλάδας και μόνο, δίχως την διεθνή επέκταση της
εργατικής επανάστασης.
Οι ιμπεριαλιστικές κυβερνήσεις προσπαθούν να
εκβιάσουν τον ελληνικό λαό να ψηφίσει «ναι» με την
απειλή ότι θα συμβούν ανείπωτα δεινά εάν η Ελλάδα
καταλήξει να βγει από την ευρωζώνη/ΕΕ. Μία ελληνική
έξοδος από την ΕΕ ως αποτέλεσμα μαχητικής εργατικής
πάλης θα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός, αλλά όχι λύση
από μόνη της. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι μέρος

μιας παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης,
που δεν μπορεί να λυθεί μέσα στα σύνορα μιας μόνης
χώρας, ειδικά μιας μικρής εξαρτημένης χώρας όπως η
Ελλάδα, όπου το επίπεδο βιομηχανίας και πόρων είναι
πολύ χαμηλό. Ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι μία
σειρά από σοσιαλιστικές επαναστάσεις που θα απαλλοτριώσουν τις αστικές τάξεις, συμπεριλαμβανομένων και
των ιμπεριαλιστικών κέντρων, και θα εγκαθιδρύσουν μία
παγκόσμια κολλεκτιβοποιημένη, σχεδιασμένη οικονομία
κάτω από εργατική εξουσία.
Η ΤΟΕ, βρίσκεται σε αντίθεση με την προοπτική
της οπορτουνιστικής ελληνικής αριστεράς, όπου όλες
οι οργανώσεις της διαλύουν την εργατική τάξη μέσα
στον «λαό» και προωθούν ελληνικό εθνικισμό (δες
το πρόσφατο άρθρο μας, «ΣΥΡΙΖΑ: Ταξικός Εχθρός
των Εργατών, Καταπιεσμένων», 22 Απριλίου 2015).
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του διεθνισμού του
κόμματός μας είναι ότι το γερμανικό τμήμα μας, το
Spartakist-Arbeiterpartei Deutschlands, καλεί για τη
διαγραφή του ελληνικού χρέους, σε αντίθεση με τη δική
του αστική τάξη. Ο στόχος μας είναι να χτίσουμε
ένα επαναστατικό διεθνιστικό εργατικό κόμμα όπως
το Μπολσεβίκικο Κόμμα του Λένιν και του
Τρότσκι. Ένα τέτοιο κόμμα μπορεί να χτιστεί μόνο ως
μέρος μιας επανασφυρηλατημένης Τετάρτης Διεθνούς,
το απαραίτητο εργαλείο για να οδηγήσουμε την εργατική
τάξη στην εξουσία διεθνώς. Για Νέες Οκτωβριανές
Επαναστάσεις!
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In the Referendum, We Say: Vote No! Down with the EU!

