
 

 

 یازده نکته با الهام از وضعیت یونان

 آلن بدیو

 تز یازدهم مترجم:

 

ای  ضربه»تواند  هاست که می المللی کنیم. فقط حذف کامل بدهی وفوتی دارد که آرمان مردم یونان را بین ضرورت فوری

 .بر پیکر نظام کنونی اروپا وارد آورد« ایدئولوژیکی

داران، به بدهکاری  مردم یونان به اروپای بانککردن ایشان به اروپا نیست.  معنای پشت ی بزرگ مردم یونان به«نه. »(1)

 گستر پشت کردند. داری جهان منتها و به سرمایه بی

. آیا راست نیست که بخش از افکار عمومی ناسیونالیستی و حتی بخشی از راست افراطی نیز به مطالبات نهادهای مالی (2) 

یی که دانیم که هر رأ آری، آری، ما میهای ارتجاعی اروپا؟  رأی منفی دادند به اوامر و نواهی دولت –اروپا رأی منفی دادند 

تواند بعضی از چیزهایی را طرد  طور بوده که راست افراطی می ای نامشخص خواهد بود. همیشه این صرفاً منفی باشد تا اندازه

خواهیم. ولی همه  ا میچه م واضح عبارت است از اظهار و تأیید آن ی کند. تنها نکته ها را رد می هم آنکند که چپ افراطی 

هاست. پس رأی مردم یونان صرفاً  ها و فاشیست های ناسیونالیست مقابل خواسته ی خواهد نقطه چه سیریزا می دانند که آن می

اروپایی آن نیست. رأی مردم یونان، در  ی اکره و عملهگستر  داری جهان رمایههای ضدمردمی س رأیی کلی در مخالفت با خواسته

 اعتماد یونانیان به دولت سیپراس است. ی ن نشانهحال حاضر، در ضم

دهد که  در هیچ جای دیگر در اروپا، نشان می –که باید و ضرورت دارد  چنان –افتد و نه  که اتفاق دارد در یونان می . این(3)

سوسیالیست  دموکراسی آلمان؟ حزب کارگران اروپا به حال اغمایی برنگشتنی فرو رفته است. فرانسوا اوالند؟ سوسیال« چپ»

اکنون علناً مدیران و مجریان  ها هم این حزب ی یونان؟ حزب کارگر انگلستان؟ همه« پاسوک»دموکرات  اسپانیا؟ حزب سوسیال

هنوز چندان  وجود خارجی ندارد. امیدی اندک و البته نه –دیگر  –اروپایی « چپ» اند. گستر شده داری جهان اوامر سرمایه

ها و  گیر برضد بدهی های توده اند با جنبش ای که گره خورده های سیاسیِ تماماً تازه بندی مشخص وجود دارد به شکل

« راست»و « چپ»های اقتصادی: یعنی پودموس در اسپانیا و سیریزا در یونان. دست برقضا، پودموس بر تمایز میان  ریاضت

های پارلمانی تعلق دارد که باید نابودش  کنم. این تمایز به جهان قدیمی سیاست خط بطالن کشیده است. من نیز چنین می

 کرد.

دلگرمی تمامی پیشنهادهای تازه در میدان سیاست است. نظام پارلمانی و  ی پیروزی تاکتیکی دولت سیپراس مایه. (4)

حتی  –های سیریزا در یونان  یابی کام 1980ی  اند، از آغاز دهه بحرانی مزمن شدههاست گرفتار  های حکومتی آن دهه حزب

ام. این روند فقط  در اروپا نامیده« احیای تاریخ»و « بیداری دوباره»آید که من آن را  شمار می جزء روندی به –موقت باشد اگر 



 

 

های دموکراسی پارلمانی  چیزی باشد که قرار است در آینده و دیگر نقاط جهان بر ویرانه تواند مددکار پودموس و هرآن می

 سنتی برپای گردد.

چیز در یونان به مویی بسته است.  چنان بسیار پیچیده است: همه زعم من وضعیت یونان هم اوصاف، بهاین  ی با همه. (5)

ی اروپایی  و دیگر مجریان اوامر سرمایه ها، اوالندها هایی واقعی از این لحظه روی خواهند نمود. هیچ بعید نیست مرکل دشواری

ا تغییر دهند )چراکه رأی مردم یونان ایشان را در دادگاه تاریخ پرسی یونان مطالبات خود ر موفقیت تاکتیکی همه ی با مشاهده

حیاتی در حال حاضر  ی از حد به اینان توجه نکنیم. نکته بر جایگاه متهمان نشانده است(. ولی ضرورت دارد که در عمل بیش

از خود دولت یونان  این است که بدانیم آیا رأی منفی مردم یونان به قالب یک جنبش نیرومند مردمی در خواهد آمد که

 .سازد واردحمایت کند و/یا فشاری کمرشکن بر آن 

دولت سیپراس قضاوت کنیم؟ پنج ماه پیش سیپراس تصمیم گرفت کارش را با مذاکره و  ی . امروز چگونه باید درباره(6) 

د برای رسیدن به توافق آی خواست قادر باشد بگوید هر کاری از دستش برمی الوقت کند. می خواست دفع زنی آغاز کند. می چانه

جست، بسیجی میلیون که  ل میتوده مردم توس ی ادم او بدون معطلی به بسیج گستردهد انجام داده است. من ترجیح می

بازان، با فساد، با  امان با دالالن و سفته چنین پیکاری بی بود. و هم ها می اش برچیدن کامل تمامی بدهی محوری ی مطالبه

ها را  خواهم ادای معلم دهند، با تولیدکنندگان تسلیحات، با کلیسا... البته من یونانی نیستم و نمی یثروتمندانی که مالیات نم

راستی  به –به یک معنی، اقدامی بالنسبه دیکتاتورانه  –پایه متمرکز بر بسیج مردمی  دانم آیا اقدامی تا بدین درآورم. من نمی

پرسی پیروزمند برگزار شده است و هر اتفاقی در آینده  یپراس، این همهممکن بود. در حال حاضر، پس از پنج ماه حکومت س

 ایم. جا هم خیلی پیش رفته ممکن است روی دهد. تا همین

های یونان  ایدئولوژیکی بر پیکر نظام کنونی اروپا در تقاضای لغو کامل بدهی ی ترین ضربه چنان معتقدم سخت . من هم(7) 

های  ها ندارند. حذف بدهی و دالالن اروپا که مردم یونان هیچ مسئولیتی در قبال آنبازان  های سفته بدهی –یابد  نمود می

کنند اروپا باید  گمان می –که غالباً انقالبی هم نیستند  –پذیر است: شمار زیادی از اقتصاددانان  لحاظ عینی، امکان یونان، به

کند.  عی است و از این حیث با اقتصاد محض فرق میها را لغو کند. البته سیاست قائم به فاعلیت نیروهای اجتما بدهی

اند تا نگذارند سیریزا در این مورد به پیروزی برسد. این پیروزی راه را برای پودموس  شان را جزم کرده های اروپا عزم دولت

های اروپا  رو دولت نتر اروپا. ازای های نیرومند مردمی در کشورهای بزرگ هموار خواهد کرد و پس از آن شاید برای دیگر نهضت

ها  بدهی ی حل مسألهجای تالش برای  خواهند سیریزا را گوشمالی بدهند، و به می –نفوذ مالی  های ذی بر اثر فشار گروه –

ها  پرداخت بدهی کول و عدمخواهند مردم یونان را به کیفر برسانند. بهترین راه برای کیفر خود این کیفردهندگان، اقدام به نُ می

 اصالً و ابداً. –های آن. آرژانتین چند سال پیش چنین کرد، آسمان هم به زمین نیامد  نظر از مخاطره ، قطعخواهد بود



 

 

یونان از اروپا برپا شده است. ولی راستش این است که مرتجعان اروپایی دارند « خروج»جا هووجنجال بر سر امکان  همه. (8) 

دهند. امیدشان این  صورت تهدیدی فوری جلوه می را به« خروج یونان»ه دارند ها هستند ک کنند. این میبزرگ این قضیه را 

اند، این  است که با این جاروجنجال مردم را بترسانند. مشی درست، راهی که تا این لحظه هم پودموس و هم سیریزا پیموده

است که قواعد این اروپا را تغییر دهیم.  این –مان  برحق –ی  خواهیم در اروپا بمانیم. تنها خواسته ما می»است که بگوییم: 

زند. ما  ومحنت مردمان پیوند می گستر را به تداوم رنج داری لیبرالیِ جهان ای نباشد که سرمایه خواهیم اروپا دیگر مثل تسمه می

کنند. اگر  فکر می مرتجعان است که بگویند در این باره چه ی عهده این به« راستی آزاد. وپای بهایم، ار خواستار اروپای مردمان

 هاست: این گوی و این میدان. خواهند یونان را از اروپا اخراج کنند، بگذارید زورشان را بزنند! در این مورد، توپ در زمین آن می

زنند. ولی اگر یونان به آغوش مردم بازگردد و نه به دامان  شدن تدریجی تهدیدهای ژئوپولیتیکی دم می ها از جدی . خیلی(9) 

جور بابانوئل معکوس است که  ( یکpéré fouttard« )زن پدران شالق»زن، چه خواهد شد؟ ]منظور از  مادران شالق پدران و

های اروپا سیاست خارجیِ  دولت ی [ خوب، من در جواب خواهم گفت: همهدهد. های نافرمان را در کریسمس گوشمالی می بچه

چون پیوند دوستی اوالند با عربستان سعودی. یونان  کنند، هم طلبانه برقرار می نفعها پیوندهای دوستیِ تماماً  مستقلی دارند. آن

همان اندازه آزاد و مستقل در پیش  باید سیاستی به تواند و می کنند می اینک بر آن وارد می در مواجهه با فشارهایی که هم

های دیگر کمک بگیرد  ی دولت یونان حق دارد از دولتهمین رو خواهند مردم یونان را تنبیه کنند و از گیرد. مرتجعان اروپا می

باید از کشورهای دیگر کمک بخواهد:  تواند و می ها جلوگیری کند. دولت یونان می ها را کاهش دهد یا از آن تا عواقب این تنبیه

 اش ترکیه. تاریخی ی ان، چین، برزیل و حتی دشمن دیرینهاز روسیه، کشورهای بالک

اند که مسائل مربوط به وضعیت یونان را حل  های خارجی هرچه باشد، سرآخر خود یونانیان مک. ولی نتیجۀ این ک(10) 

مراتب حادترند زیراکه سیریزا  ها به کند. اما مخاطره خواهند کرد. اصل اولویت عامل داخلی در مورد این وضعیت هم صدق می

که از همین حاال نیروهای سیاسی  –این را احساس کنیم  توانیم می –دانیم  دست دارد. ما می لحاظ صوری قدرت را به فقط به

احوال عادی و که در اوضاعهنگامی  –اند. حتی فراتر از این حقیقت که قدرت دولتی  چینی قدیمی، پشت صحنه، در کار دسیسه

آیا سیریزا در  توانیم چند پرسش سنتی پیش کشیم: وضوح می افتد، به سرعت در سراشیب فساد می به –و انقالبی به کف آید 

یونان تسلط کامل دارد، بر پلیس، ارتش، دستگاه قضایی، اقلیت حاکم بر امور مالی و اقتصادی؟ یقیناً نه. دشمن داخلی 

چنان در کنف حمایت دشمنان خارجی  چنان قدرتمند است و هم نخورده مانده است، هم چنان درکار است، تقریباً دست هم

باید دائماً مراقب  های خلقی آن می های مرتجع. جنبش مردمی و سازمان الری اروپا و دولتسا سیریزاست، ازجمله حمایت دیوان

های مستقل  پرسی فقط زمانی نیرویی حقیقی خواهد شد که در قالب جنبش در همه« نه» -اقدامات دولت باشند. تکرار کنیم 

 بسیار نیرومند به حیات خود ادامه دهد.



 

 

گذارد، حمایتی که توجه  نمایش می وقفه، حمایتی که قدرت خود را به حمایتی بی –هان المللی مردمان ج . حمایت بین(11)

باید با تمام نیرو به فراخوان محتمل بسیج عمومی در یونان مدد رساند. امروز، محض  –خود جلب کند  های جمعی را به رسانه

دار حاکم بر جهان  ان است. اقلیت سرمایهتصرف جه درصد ثروت قابل 86درصد جمعیت جهان مالک  10گویم،  یادآوری می

یافته، مردمان پراکنده و متفرقی  یافته. در رویارویی با این اقلیت سازمان شمار است، بس متمرکز و بس سازمان اقلیتی بس کم

مروز در چیز ا اند، ضعیف و تقریباً عاجز و ناتوان خواهند ماند. همه که وحدت سیاسی ندارند و در مرزهای ملی خود محبوس

و  یک ضرورت المللی و دارای ارزش نمادینی بس پرقدرت، سطحی جهانی جریان دارد. تبدیل آرمان مردم یونان به آرمانی بین

 بنابراین یک تکلیف است.
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