
در ادام��ه بررس��ی بح��ران یون��ان و ح��وزه ی��ورو،  فردری��ک ل��وردون ، اقتص��اددان، نویس��نده و یک��ی از

،  در
،
مسئولین مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه، به  مسأله خروج چپ از حوزه یورو می پردازد. اخی��را

)  ، اوئن جونز نویسنده انگلیس��ی در مق��اله ایGrexitطی مباحث مربوط به خروج یونان از حوزه اروپا (

) را مطرح نمود. ل�وردون در اینج�ا ب�ه بررس��یLexitدر گاردین، ایده خروج چپ از پروژه اتحادیه اروپا (

 در لومون�د منتش�ر ش�د. در زی�ر
،
این ایده در حوزه اروپا ( و نه اتحادیه اروپا) می پردازد. این مقاله اخی�را

بخش هایی از این مقاله که از ترجمه انگلیسی آن برگرفته شده است را می خوانید.

چپ و یورو: انحلل، بازسازی

یورو حوزهدر باره بحران یونان و 

فردریک لوردوننوشته: 

برگردان: رضا جاسکی

۲۱۹۸تعداد کلمه: 

 مانع  امکان هر گونه سیاست مترقی است..1
،
یورو اساسا

اگر همچنان نیاز به اثبات این موضوع است، آنگاه رفتار بزهکارانه ای که در ط��ی ش��ش م��اه از.2

ستمگری ( تجدید تعمید شده تحت عنوان «مذاکره»)  نسبت ب�ه یون�ان  اعم�ال ش�د، نش�ان

داده است که هر  نوع ابتک�ار عم�ل ب�رای «دگرگ�ونی ی�ورو»-اس�تدلل اینک�ه، «ی�ورو دیگ�ری

ممکن است» -یک خیال واهی است ک�ه بخ�اطر س�ر خوردگی  پی�اپی فق�ط می توان�د منج�ر ب�ه

بن بست سیاسی و ناامیدی گردد.

رها کردن هر گونه دیدگاه  ترک  یورو  ونهادهای آن به  دست راستی های افراطی (که تص��ادفا،.3

....نخواهند کرد) ی�ک خط�ای سیاس�ی اس�ت ک�ه چپ ه�ای اروپ�ا را١هیچ گونه کاری از این نوع

محکوم به ناتوانی  بیکران می کند.

اگر ما  نمی خواهیم به حسرت آنچه که هرگز اتفاق نخواهد افتاد ادامه دهی��م-«ی��ورو دیگ��ر» و.4

برای این موضوع نگاه کنید به: در مورد نقطه ضعف افرادی که معتقدند «یوروی دیگری ممکن است»، وبلگ١
ورسوبوکس 



 ب��ه
،
«اروپای اجتماعی» که همراه آن است -انگاه تسلیح دوباره چپ ضروری است، ک��ه  لزوم��ا

ان از طریق تصور آنچه که بعد از یورو می اید،  پرداخته می شود.

این چهار پیشنهاد شرایط چشم انداز  آینده چپ را روشن می سازد.

 امتناع «انترناسیونالیست» از تفکر
به آن افراد، مخلص  چپ، که تاکنون از دیدن بن بست  آنچه که یورو نماین��دگی می کن��د اب��ا دارن��د، ک��ه

توهم غیر ممکن «موازنه نیروها» را می پرورانند، و احتمال تغییر صورت بندی آن را ممک��ن می دانن��د؛

به  کسانی که نیاز ب��ه مص��یبت  یون��ان ب��رای ش��روع درک  افراط گرای��ی  ای��دئولوژیک نهاده��ای اروپ��ایی

داشتند-بایستی گفته شود که پس از آنکه این اشتباه ( توهم غیرممکن. م)  ضربه سختی به سیریزا در

یونان زد، به پودوموس در اسپانیا نیز چنین ضربه ای وارد خواهد نمود، و پس از آن به همه ما.

بعد از  همه این سال ها، بخش هایی از چپ-ضمن التقاط  ژست انترناسیونالیسم و تسلیم  بدون مبارزه،

با تلش های جبه��ه ناس��یونال (ح�زب راس��ت افراط�ی فرانس�ه. م) ب�رای گرفت�ن نیروه�ای ت�ازه روب�رو

شده اند-از دیدن آنچه که در مقابل چشمانشان اتفاق می افتد: یک دسپوتیسم اشتی ناپذیر اقتص��ادی،

خودداری می ورزند.(دسپوتیسم یعنی استبداد، حکومت خودکامه، خدایگان سالری.  اس��تبداد آس��یایی

نمونه آن است . م )  دسپوتیسم تنها کلمه مناسب برای چنین تشکیلت و پروژه ای، ثابت قدم در انکار

حق حاکمیت دموکراتیک-در واقع، فارغ از توجه به معیار ارض��ی می باش��د. ح��ذف سیاس��ت اقتص��ادی از

تصمیم گیری های دموکراتیک ع��ادی، مانن��د نوش��تن حک��م اص��لی آن در مت��ن ق��انون-در ای��ن م��ورد،

معاهدات- اقدامی آن چنان پراهمیت است که ما فقط می توانیم سئوال کنیم چگونه ممکن است  هن��وز

افرادی وجود داشته باشند که اروپا را «دموکراتیک» خطاب کنند، بدون آنکه بلفاصله مورد استهزاء واقع

نشوند. اشتی ناپذیر ، زیرا  آن یک دسپوتیسم تحت نفوذ است-نفوذ یک کشور، المان ، آنچه ک��ه ب��رای

خودش به مثابه منافع حیاتی اش تلقی می شود، و آن را ب��ه مق��ررارت خ��ودش ب��دل ک��رده اس��ت،  در

تنظیمات نهادی ان نقش بازی می کند ....

قفل در کابین توسط خلبان
نت، آلمان «مشکل جدید اروپا است»  این مشکل جدی�د  فق�ط هم�ان س�اختاری٢....بنا به گفته فرانسوا بن

۲۰۱۵ جولی ۱۲فرانسوا بنت، اامان مشکل جدید اروپاست، مدیاپارت ٢



 نوشته شد. یک کشور، المان، وسواس های پ��ولی خ��ود را ب��ه۱۹۹۱ارز واحد  است که  در معاهدات سال 

همه کشورهای دیگر تحمی��ل ک��رد. هم��ه کش��ورها ب��ا وسوس��ه های فک��ری داس��تان مل��ی خودش��ان بس��ر

می برند-در واقع این حق انهاست، و در کوتاه مدت و حتی میان مدت نمی توان کاری در م��ورد ان��ان

کرد. اما مشکل وقتی شروع می شود که یک کشور خواهان آن می گردد که دیگر کشورها نیز بر اس��اس

وسوسه های فکری او زندگی کنند-شیدایی و علقه مندی غیر عقلنی که دیگران در آن سهیم نیس�تند.

ما دوباره در مقابل آن ه��ایی ک�ه فق�ط هژم��ونی آلم�ان را ب�ا کله ه��ای اهن��ی ن�وک تیز و ت�وپ وتان��ک

می توانند تصور کنند، باید تکرار کنیم که المان در رابطه با این موضوع، هرگ��ز ی��ک برن��امه حساب ش��ده 

برای سلطه را دنبال نکرده است، و رفتارهای آن فقط توسط ترس هراسناکش در رابطه ب��ا تحم��ل تغیی��ر

اصولی که آلمان خود،  آنها را مهم تر از هر چیز دیگری دریافته است -و حساب آنکه  سراسر اروپا نیز ب��ا

.  اما ما نباید خود را گ�ول بزنی��م: ی�ک اض�طراب دس��ته جمعی،٣این نظر موافق است-  کنترل می شود

بویژه به این شدت، به خشونتی در شأن این پیشنهاد مثب��ت، ب�رای کس�ب هژم��ونی  منج��ر می ش�ود.

شاید ما بتوانیم بگوئیم که عکسش درست است. در هر حال، حتی  همه پروژه های هژمونیکی ی��ک  ت��ه

مانده عقلنیت را حفظ می کنند که کامل، با هراس پولی آلمان بیگانه گشته است.

.. حتی، این واقعیت که اکثریت اقتصاددانان-در راس انان  اقتصاددانان صندوق بین الملل��ی پ��ول، و

نیز برندگان جایزه نوبل-دیگر اکنون در اعلم تشبیه  اخرین تلش های اتح��ادیه اروپ��ا  ب��ه چی��زی ج��ز

دیوانگی درنگ نمی کنند (یعنی دادن یک دوز وحشتناک دیگر،  از آنچه ک��ه ت��اکنون ب��ه ط��ور مت��دیک

اقتصاد یونان را نابود کرده است)، نیز کمکی نکرد. هم اکنون ما می ت��وانیم ب��دون آنک��ه دچ��ار اش��تباه

بزرگی شویم، یک برآورد تقریبی انجام دهیم؛  آن «طرحی» که قرار بودبه کاهش نسبت بدهی یون��ان

 س��وق داد،۲۰۱۵ختم شود، اما مطمئنا یونان را با شتاب به سوی یک رکود اقتصادی مصیبت بار در سال 

 درصد تولید ناخالص داخلی، و نرخ۲۰۰در واقع در عرض یکی دو سال اینده،  میزان بدهی را به بیش از 

  درصد  خواهد رساند. اما این  مهم نیس��ت: نکت��ه مه��م ای��ن اس��ت ک��ه از ق��وانین۳۰بیکاری را به بالی 

پیروی شود. در اینجا بطور اجتناب ناپذیری  این تصویر به ذهن آدم��ی خط��ور می کن��د ک�ه دی�وانه ای در 

کابین هواپیمای ایرباس را قفل کرده، تمام فرمان های کنترل به سوی سقوط قفل شده است (هواپیما

یک مدل اروپایی بود و خلبان المانی: آن نمی توانست قصدی بوده باشد، اما این طوری بود )، همه در

بیرون  آن بر درب می کوبند و فریاد می زنند («ان در  لعنتی را باز کن!»)-اما همان طور ک��ه می دانی��م،

۲۰۱۳  ژوئن ۱۸رید، «ساطه آلمان»، ٣



این برای غلبه بر ش��خص م��ورد نظ��ر ک��افی نب��ود (اش��اره نویس��نده ب��ه ح��ادثه س��قوط  اخی��ر هواپیم��ای

 به کوه زد. م)
،
ژرمن وینگز می باشد که خلبان دوم پس از قفل کردن در کابین، هواپیما را عمدا

مانند هر استعاره دیگری، این نیز محدودیت های خود را دارد: آلمان قصد خرد ک��ردن اتح��ادیه اروپ��ا را

ندارد. آن فقط دچار وسوسه فکری  ادامه حفظ اصولی گشته است که به خوبی به آلم��ان، وق��تی ک��ه تنه��ا

بود خدمت کرد و آن اصول به یک هویت ملی جایگزین بدل گشته به گونه ای که هیچ کس نمی تواند از

  همه مردم، یا ع�ده زی��ادی از م�ردم، ب�ه منته��ای درج��ه ب��دبختی نرس��یدند. ای��ن
،
آن جدا شود-و قطعا

واقعیت ک�ه اقلی��تی از چ��پ رادیک��ال در آلم��ان بی��زاری خ�ود را اعلم نم��وده و در مقاب��ل دول��ت خ�ود

می ایستند (که علوه بر این نمایشی از انترناسیونالیسم واقعی است-و ن��ه اینک��ه کورک��ورانه اعم��ال و

کردار کشور را، فقط به این خاطر که کشور ماست،  بپذیریم)، با این وجود، این  پدیده مرب��وط ب��ه اقلی��ت

است، و هیچ چیزی از کاراکتر  اجماع اجتماعی  -و نه سیاس��ی- عظی��م  متقاب��ل اح��زاب  ک��ه در رابط��ه ب��ا

اعتقاد نسبت ب��ه سیاس��ت  پ��ولی  آلم��ان وج��ود دارد، ک��م نمی کن��د. ت��ا آنج��ایی ک��ه م��ا می ت��وانیم ب��ه

نظرسنجی ها اعتماد کنیم، بنا بر یک نظرسنجی که توسط نشریه اشترن منتشر شد، گفته می ش��ود ک��ه از

 درص�د از۵۳ درص�د از رای دهن�دگان ح�زب س��بز  و ۷۷ ج�ولی، ۱۲مواضع انگل مرکل در گروه ی�ورو در 

 درصد از دی لینک ....۵۳طرفداران دی لینک حمایت می کنند-

شفافیت برای همه
این اطمینان خاطر  وجود دارد که عدم هماهنگ سازی پیوندهای سیاسی که در ن��تیجه  گسس��ت از ح��وزه

یورو،  در کشورهایی که به پول ملی خود بر می گردند، شکل می گیرد،  به احتم��ال زی��اد ب��ه سرنوش��ت

  کش��ور از ل��ذت ۱۸۰بدی منجر خواهد شد. اما سه دهه از فوردیسم (و این واقعیت ک��ه  در ش��رایط حاض��ر 

بیکران  تعلق به حوزه اروپا برخوردار نیستند) بایستی برای متقاعد ک��ردن هم��ه کس��انی ک��ه در مقاب��ل

ایمان اروپایی گرایی مقاومت می کنند، کافی باشد که این به معنای جنگ نیست.

از آنجایی که هر کسی نیاز به ش��فافیت دارد، معرف��ی خ��روج از ی��ورو ب��ه مث��ابه ی��ک روش ف��وری ب��رای

رسیدن به بلندی های روشنی، غیرمسئولنه خواهد بود. و ب��رای یون��ان م��ا می ت��وانیم آن را دقیق ت��ر

مطرح کنیم: سال های اول  خروج بسیار چالش انگیز است...

عده ای بطور خسته کننده ای تکرار می کنند که مردم یونان نمی خواهند یورو را ترک کنند و سیپراس با

تنها ورقی که داشت بازی کرد. اما این کافی نیست....



از همه مهمتر ، این یک واقعیت است که سیاست، به معنای روبرو شدن با افکار عم��ومی اس��ت: گ��وش

دادن به آن و همچنین صحبت با  ان.صحبت کردن با افکار عمومی، مق��ابله ب��ا س��کوت  اولی��ه آن ب��رای

آنکه ایده خروج از یورو «تثبیت گردد»، و در عین حال مشکلت و البته فرص��ت های حاص��له آن را قاب��ل

فهم سازد. این آن چیزی بود که سیپراس، در انطب��اق ب��ا ط��رز فک��ر خ��ودش، ب��دان اعتق��ادی نداش��ت،

نمی خواست انجام دهد، و (از  همین رو) هرگز تلش��ی ب��رای انج��ام آن نک��رد. ح��تی وق��تی ک��ه نی��روی

پیش راننده «نه» این امکان را برای انجام آن فراهم کرد....

 )Lexit(خروچ چپ 
اشاره به نیاز فتح مجدد و بازسازی توسط چپ چیز زیادی نمی گوید. این به معنی حاکمیت، نه به مث��ابه

یک طلسم، بلکه به عنوان شرط  امکان  هر نوع سیاست مترقی می باشد-و اجازه دهید تکرار کنیم، خ��روج

از یورو یک شرط لزم است، اما آن به تنهایی کافی نیست. ترک یورو به اشکال  و جهت ه��ای مختل��ف-

که به هیچ وجه  دارای ارزش یکسانی نیستند - می تواند صورت گیرد. به نظر می رسد چپ اروپ��اگرا  در

نوعی از ناخوداگاهی  سندرم خود-ازمایی، تمام تلش هایش را معطوف آن ساخته که مطمئن گردد ک��ه

فقط راه  خروج راست  افراطی باز باقی بماند، تا اینکه خود را توجیه نموده و سپس راحت تر بتواند عنوان

 خ��دمتی ب��ه آن
،
 چنین است، آنگاه ای��ن ن��ه دقیق��ا

،
کند که «خروج از یورو ناسیونالیسم است». اگر واقعا

است و نه  به همه کسانی که تمام  امید خود را به آن بسته اند. حقیقت این است،  از زمانی ک��ه لجوج��انه

تصمیم به راه اندازی مبارزه برای موضع «یوروی دیگر» گرفته شد ، ان اصل، به هیچ کسی خ��دمت نک��رده

است.  قدرت تحلیلش ضعیف  است-  عدم وجود  «ق��درت  ذات��ی ای��ده های واقع��ی» ک��ه بوردی��و از آن

 افراطی ب��رای چن��د
،
صحبت می کند-و  روشن بینی  رئالیستی نیز نقطه قوت آن نیست، آن چیزی واقعا

 با بزرگنم��ایی ی��ک ت��وهم
،
موضوع نامعلوم  را برداشت تا بتواند تاثیرگذاری خود را شروع کند. ان واقعا

خردشده، در واقع یک چیز  غیرممکن  رادیکال را پیاده کرد- نقش ویژه یک دولت  عضو و تم��ام مردم��ی

که قربانی شده اند، فراموش نشود. و تمام این وقت تلف کردن بود....

درست است، پشیمانی سودی ندارد، و بهتر این است که زمان از دست رفته را نیز به فراموشی س��پرد،

و در عوض اقدامی برای آینده  انجام داد. حتی اگر این هنوز اعلم نشده، پروژه اروپا مرده اس��ت. آن

نمی تواند چنین رسوایی را از س��ر بگذران�د.  هم اکن�ون سرنوش��ت اتح��ادیه اروپ��ا ش��بیه سرنوش��ت ه�ر

 می خ��واهیم
،
 در انتظ��ار م��رگ اس��ت. آی��ا م��ا واقع��ا

،
مؤسسه دیگری است که سمی شده باش��د: آن ص��رفا



همچنان منتظر بمانیم تا آنکه کامل، خراب شود،  تا اینکه چپ اروپاگرا  در م��ورد سرس��ختی ک��ه آن را ب��ه

اشتباه تاریخی با این اهمیت هدایت کرده است، به طور جدی واکنش نشان دهد؟ کامل، درس��ت اس��ت،

آن همیشه کلمه تکمیلی «تغییر-..»  را اضافه کرده است . ام��ا م��ا اکن��ون ث��ابت کرده ای��م ک��ه آن هی��چ

چیزی را تغییر نخواد داد.

چیزی که ما نیاز داریم به آن فکر کنیم، نسخه دیگری از همان چیز نیست، بلکه  خیلی خلصه یک« چی��ز

دیگر » است- و برای همیشه. و این آن چیزی است که چپ اروپ��ایی بای��د در دوره  آت��ی انج��ام ده��د:

بالخره مانع یورو را به دور اندازد و به صورتی هماهنگ در مورد چگونگی کمک به یکدیگر فکر کند....

) است. این دیگر این یا آن کشور نیست که باید حوزهLeft-Exit or Lexit..این ایده خروج چپ (

یورو را ترک کند: این خود چپ است.

این مقاله برای اولین بار  در لوموند به چاپ رسید. متن حاضر بخش هایی از ترجمه انگلیسی  اس��ت ک��ه

 در وبلگ ورسو منتشر گشت.۲۰۱۵  جولی ۲۸در  

Frederic Lordon: The left and the euro: liquidate, rebuild, versobooks, 28
July 2015
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