
هم اکنون، کمی پس از پی�روزی س�یریزا در یون�ان، بع�د از آنک�ه ش�وق و ش�عف طرف�داران چ�پ کم�ی

فروکش نمود، نگرانی و التهاب جایگزین شادمانی گشته است. سئوالت بسیاری باید پاسخ داده شوند

و در مورد مسأله غامض و پیچیده یونان، به تعداد تحلیگران سیاس�ی، پاس�خ های «مناس�ب» نی�ز وج�ود

دارد. همزمان، با افزایش فشار نئولیبرالیست ها و نیز بدنبال آن رسانه های طرفدار ان�ان و تلش اش�ان

برای ارائه سیمای یک حزب غیر مسئول،  مخالف دموکراسی، دیکتاتور منش و محب��وب اح��زاب دس��ت

راستی و راسیست اروپا از سیریزا ، روزبروز بر تعداد این سئوالت نیز افزوده می ش��ود ( طبع��ا، در ای��ن

میان سئوالت بسیار بجا و قابل تعمقی نیز مطرح می گ�ردد ) . یونانی ه�ا (و چ�پ  اروپ�ا بط�ور کل�ی) ت�ا

امروز هنوز هم موفق نشده اند این واقعیت ساده را ب�ه گ�وش بقی�ه برس�انند ک�ه آن ه�ا ن�ه تنه�ا ب�ابت

ندانم کاری رژیم های گذش�ته خ�ود، بلک�ه اش�تباهات بانک ه�ای آلم�انی و فرانس�وی نی�ز تابح�ال به�ای

سنگینی پرداخته اند، و احتمال   در آینده نیز خواهند پرداخ�ت. و کمک ه�ای دری�افتی ان�ان ن�ه کم�ک و

اعانه بلکه وام با بهره بال بوده است. آیا سیریزا موف�ق خواه�د ش�د ک�ه ای�ن رون�د را برگردان�د؟ ائتلف

سیریزا با دست راستی های یونان را چگونه بای�د ارزی�ابی ک�رد؟ چ�را خ�انم ل�وپن در فرانس�ه از س��یریزا

حمایت می کند؟ آیا نزدیکی سیریزا به روسیه و پوتین، آن ها را به راستگرایان نژادپرس��ت و ملی گ��رای

مجارستان نیز نزدیک خواهد کرد؟ آیا همه وقایع و موضع گیری های ناخوشایند  را می توان تحت عنوان

سیاس�ت عمل�ی و واقع گرای�انه س�یریزا  توض�یح داد؟ و از هم�ه مهم�تر، اس�تراتژی و تاکتی�ک س�یریزا در

مذاکرات با آلمان و فرانسه چیست؟

بو روبنر هانس�ن دارای م�درک دک�ترا از دانش�گاه ک�وئین م�ری می باش�د. او یک�ی از س�ردبیران مجل�ه

ویوپوینت است و در مورد تئوری سیاسی، فلسفه، جنبش های اجتماعی، و اقتصاد سیاس��ی می نویس��د.

او در مقاله زیر نگاهی دارد به استراتژی و تاکتیک سیریزا که از بعضی جهات آموزنده است.

هفت درس از یونان

بو روبنر هانسننوشته: 

برگردان: رضا جاسکی

۴۹۵۲تعداد کلمات: 

طی سال ها، نیروهای رادیکال در اروپا فقط قادر به مق��اومت در مقاب��ل سیاس��ت های ریاض��تی، بن��درت 



درگیر اندیشه و کنش تهاجمی استراتژیک، و همیشه خارج از دولت بوده اند. اما در شش��م ف��وریه، وق��تی

که هزاران تظاهرکننده به هواداری از دولت جدید یونان در مقابل یک  پارلمان باز و بدون مح��افظ جم��ع

شدند، کامل  آشکار بود که چیز قابل توجهی تغییر کرده است.

لکیس، عضو کمیته مرکزی سیریزا، « یک روحیه فزاینده برای بسیج، برای کس��ب به گفته ستاتیس کوول

کرامت از دست رفته، و اشتیاق به حمایت از دولت در برابر ب��اج خواهی وب�رای  اعم�ال فش�ار ب�ر آن ب�ه

منظور توقف هر گونه عقب نشینی» وجود دارد. بنظر می رسد سیریزا در مقاب��ل تأکی��د آلم��ان ب��ر اینک��ه

«انتخابات هیچ چیز را تغییر نمی دهد»، بر علیه ترس چپ از اینکه دولت بلفاصله مجبور به عقب نشینی

گردد، فضا را برای تشدید مبارزه بر علیه هژمونی نئولیبرالی در اروپا باز کرده است.

دولت جدید هنوز می تواند عهدشکنی کند، خ��ود را بفروش��د، ی��ا ب��ه اش��کال مختل��ف شکس��ت بخ��ورد، و

مخالفان آن ممکن است در بستن فضای بازی که پس از انتخابات ایجاد شده است، موف��ق گردن��د. ام��ا

ما باید برداشت ها و درس های این هفته ها را بیاد اوریم-هر چقدر که آن ها زودگذر باشند-چرا که آن ها

چیز نادری را شهادت می دهند: یک اختراع سیاسی. سیریزا امکان صرفل سیاستل ضد ترویکا را به عملل

مشخص تبدیل کرد. انها،  با انجام این کار پیش قدم راهی شدند که برای نیروهای ضد ریاض��تی بقی��ه

اروپا نیز مناسب است.

درس های زیر به ما چیزی در مورد اس��تراتژی های پی��روز نمی گوین��د، بلک��ه فق��ط در م��ورد ایج��اد فض��ای

تدابیر رزم ارایی هستند. این فضا بسیار کوچک، و وابسته به بسیج اجتماعی و موفقیت انتخاباتی است.

 تعویض شرایط ب��دهی های یون��ان و پای��ان ریاض��ت اس��ت.تلخود استراتژی محدود به اهداف کوتاه مد

حتی اگر طرح های بلند مدت برای تحول اجتماعی وجود ندارد، یک چشم انداز جدید سیاسی ایجاد شده

است که در آن استراتژی های تحول اجتماعی ممکن است خ��ود را ب��ه عن��وان چی��زی بی��ش از نم��ایش

انتزاعی ایدئولوژیک تحمیل کنند. در طی سالی که امکان اشکاری برای پی�روزی پودم�وس در اس��پانیا

وجود دارد، بسیار مهم است درک ش��ود ک��ه چگ��ونه س��یریزا توانس��ته اس��ت ش��کافی در عم��ارت اروپ��ای

نئولیبرالی ایجاد کند.

– تصمیم در مورد تضاد اصلی ۱

سیریزا فقط یک گزینه پس از تصدی مقام داش��ت: ادام��ه ته��اجم. ای��ن اس��تراتژی ب��ر اس��اس م��وقعیت



سیریزا به عنوان حزب حکومتی، با قدرت مبتنی بر اکثریتی که تعهدات دول��ت گذش��ته را رد می کن��د،

استوار بوده و مشروعیت یافته است. از آنجا که صعود حزب به قدرت پیامد جنبش های قدرتمند در طی

بحران است، پیروزی سیریزا را باید با خستگی و محدودیت های آن ها مرتبط دانست.

در حالی که  بی شک بسیاری در سیریزا ترجیح می دادند که یک  حکومت مبتنی بر جنب��ش ی��ا طبق��ه  را

 ن��ه توس��ط جنبش ه��ا و ی��ا «طبق��ه مشخص��ی»، بلک��ه  همچنی��ن بخ��اطر
 
تشکیل می دادند، اما آن ه��ا ص��رفا

نارضایتی میلیون ها یونانی از اح��زاب تث��بیت ش��ده، خصوص��ا پ��ازوک، انتخ��اب گش��ته اند. مثل  اکی��س

گاوریلدیس می نویسد، «عروج دیدنی و ج�ذاب س��یریزا فق�ط ب�ه اظه��ار وف�اداری رب�ط ن�دارد، بلک�ه بط��ور

متساوی، اگر نه بیشتر، به خیانت، به بی وفایی مربوط می شود. 

علت این نارضایتی نه فقط به تأثیر مخرب توافق ریاضتی پ��ذیرفته ش��ده توس��ط سوس��یال دموکرات ه��ا،

بلکه همچنین به شرم از دست دادن حاکمیت ملی نیز مربوط می گردد. تجزیه و تحلیل همزمان س��یریزا

و عیب جویی از وضعیت یونان به  عنوان یک « مستعمره مق��روض، ی��ک منطق��ه اش��غالی» ، ای��ن ح��س

تحقیر و عدم قدرت را با وعده آزادی ملی- یک فرم از وفاداری که بیشتر به تصور جامعه از ملت مرب��وط

است تا طبقه-  بهم متصل می کند. 

همه این ها  زمینه تصمیم سیریزا برای تشکیل یک دولت «ملی» تا یک دولت طبقاتی را فراهم می اورد.

به عبارت دیگر آن ها استدلل می کنند که با وجود توافق آن ها با مارکسیست ها که «تضاد اص��لی» بی��ن

سرمایه و کار است، تضاد برجسته-در این مقطع تاریخی و از نقطه نظر دموکراسی پارلمانی یونان- بی��ن

یونان و طلبکارانش است. 

 ، که تنه��ا راه ایج��اد)ANEL(یونانی های مستقل بر این اساس، سیپراس وارد ائتلف با جناح راست 

یک دولت ضد ریاض��تی قاب��ل دوام اس��ت، گش��ت. الترن��اتیو دیگ��ر ائتلف ب��ا یک��ی از دو ح��زب طرف��دار

ریاضت های اقتصادی، تو پوتامی یا پازوک بود. که در این صورت س��یریزا هی��چ ج��ایی ب��رای رس��یدگی

برای معضل بدهی نمی توانست بیابد.

گفتن اینکه خط اص�لی انتاگونیس��م، بی��ن یونانی ه��ا و طلبک�ارانش ق�رار دارد ب�ه معن��ی آن نیس�ت ک�ه

اختلفات طبقاتی داخلی ماست مالی شوند. بلکه بیشتر اینکه نخبگان سیاسی و اقتص��ادی محل��ی انق��در

تضعیف و بی اعتبار شده اند -و سرسپردگی و تبانی آن ها ب��ا س��رمایه داران بین الملل��ی چن��ان آش��کار

است-که اهمیت آن ها ثانوی گشته است. در این مفهوم، مبارزه با طلبک��اران بین الملل��ی، ی��ک مب��ارزه

طبقاتی ملی است. 

اصطلح محبوبل ملیل «ما» که در مخالفت با توافق ریاضتی ساخته شده است، یکی از اصطلحاتی است ک��ه



  نی��ز می ش��ود. س��یریزا ب��ه منظ��ور حف��ظیونانی ه��ای مس��تقلشامل  سیاست های سکسی و راسیس��تی 

اداره دولت در مقابل طلبکاران و ثروتمندان ف�راری از مالی��ات ب�دان نی��ازبخاطر  که  -اکثریت اجتماعی

  مجبور شده است چنین متعصبانی را  در بر گیرد تا از نبرد در جبهه های مختلف به عن��وان ی��ک-دارد

ماتاقلیت جلوگیری نماید. با این حال، با وجود برخی از برافروختگی ه��ای قاب��ل فه��م، بعض��ی از اق��دا

اولیه سیریزا-مانند اعطای تابعیت به کودکان مهاجرین متولد یونان-نش��ان می ده��د  آن نمی خواه��د

،  به آبکی کردن سیاستش  در م��ورد مه��اجرین و  حق��وقیونانی های مستقلاجازه دهد که ائتلفش با 

اقلیت ها منجر شود. 

 اج��ازها یونانی ه��ای مس��تقل با وجود این ممکن است هنوز این نگرانی وجود داشته باشد که ائتلف ب

گندیدن نژادپرستی را دهد. اما سیریزا با  تبدیل مسائل حاکمیت ملی به شکلی مردمی تر تا ملی تر، و

در پیون��د ب��ا ی��ک دس��تور ک��ار م��ترقی، می توان��د درخواس��ت های طل��وع طلی��ی و دیگ��ر «راه حل ه��ای»

 سیاست ریاضتی نماید.هبیگانه هراسی را محدود ب

– بدست گرفتن ابتکار عمل۲

یونان بعد از پنج سال مقاومت در برابر سیاست ریاضتی،با  انتخاب سیریزا احتمال یک اقدام تعرض��ی

 به پایه اجتماعی و سیاس��ی س��یریزا، آورده است. مانورهای سریع دولت جدیدبوجوددر سطح دولتی  را 

دوباره قوت قلب داده است، و همکاران و مخالفان بین المللی خود را حیران کرده است.

سیریزا در داخل کشور کارهایی انجام داده است که امروز بط��رز ش�گفت اوری تع��داد کم��ی از دولت ه��ای

تازه انتخاب شده انجام می دهند. انها، در کمال تعجبل جامعه بین المللی ازامتی��ازات مس��تقل خ��ویش

برای تصمیم گیری های فوری مطابق با وعده های انتخاباتی خود، استفاده نموده اند. در حالی که بعضی

از اینها، قوانین جدید هستند-به عنوان مثال، استخدام مجدد نظافت چی��ان وزارت دارایی-ول���ی  انه��ا

بیشتر جنبه سمبلیک دارند. سیریزا بلفاصله بخش هایی از رای دهندگان خود  که نگران «ف�روش» هم�ه

چیز  بودند ، را آرام نموده و تصمیم قاطع خود را به مخالفانش در ترویکا نشان داد.

نمایش حزب از قدرتل پسا انتخاباتی خود، آن ها را قادر ساخته است -که حداقل بطور م��وقت – زمی��ن و

خصلت مبارزه را انتخاب کنند .امتناع  وزیر دارایی،  یانیس واروفاکیس،  از مذاکره ب��ا ترویک��ا ، ارت��ش



متحد اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا را دچار شکاف نموده است. با رد نی��از

برای وام بیشتر، یونان شرایط مذاکره برای وام های اضافی (اصلحات ساختاری) را به تغییر شرایط برای

باز پرداخت وام های موجود (مدت بازپرداخت، نرخ بهره، سررسید، اصلح بدهی) معطوف ک��رده اس��ت-

در حالی که ریسک خروج یونان از یورو در پس زمینه مذاکرات،  از راه دور دیده می شود.

بدست گرفتن ابتکار عمل به معنی طرد الزامات حریف و گسترش حوزه عمل و فکر مس��تقل می باش��د.

شاهد این ادعا: رفتار آرام واروفاکیس در طی مص��احبه ب��ا بی بی س��ی ب��ود ک��ه در آن خبرنگ��ار ب��ر خط��ر

قریب الوقوع اجرای بانکی تأکید می کرد. در جواب به سئوال مص��احبه کننده «ام��ا، ول��ی م��ردم در ح��ال

خارج کردن پول خود از حسابشان هستند»، واروفاکیس به خشکی پاس��خ داد «اج��ازه بدهی�د ک�ه بگ�ویم

شما علمت بیماری را با بیماری اشتباه می گیرید.»

با چنین پاسخی، واروفاکیس،  ریسک و درد هجوم برای خروج پول از بانک نادیده نمی گی��رد، بلک��ه ب��ا

گاه��انه ترجی��ح می ده��د خط��ر ی��ک خ��ونریزی م��وقت و ش�دید را نس��بت ب��ه ادام��ه با اعلم یک تصمیم آ

خونریزی اهسته تر و حتی مرگبارتری که یونان تاکنون متحمل شده است ، بخرد. واروف�اکیس ب�ه ای�ن

روند سرعت بخشید. وقتی که یک نفر نمی تواند خطر را برطرف کن��د و ی��ا از درد اجتن��اب ورزد، ح��داقل

می تواند در مورد زمان بندی ان، و اندازه ای که رقیبش نیز  در معرض همان خط��ر ق��رار گی��رد، تص��میم

بگیرد.

–شناسایی ترس مخالفان و استفاده از آن بر علیه اشان۳

طلبکاران اصلی خصوصی یونان، هزینه بسیار کمی بخاطر تص��میم خ��ود ب��رای ق��رض دادن پرداخته ان��د.

  درصد از کمک مالی به یونان مسقیما  برای نجات این طلبکاران، که اغلب بانک های المانی۷۰بیش از 

و فرانسوی هستند، پرداخت می شود. از طریق این فرایند، بدهی یونان به بخش خصوص��ی تب��دیل ب��ه

وام های نهادهایی چون بانک مرکزی اروپا، تسهیلت ثبات مالی اروپ��ا و کش��ورهای ح��وزه ی��ورو گش��ته

است. 

هزینه اقتصادی و اجتماعی بحران را مردم یونان به شکل «تعدیل ساختاری»-از طریق صرفه جویی های

وسیع در رفاه، اشتغال عمومی، و حداقل دستمزدها، و همچنین فروش اضطراری دارایی ه��ای دول��تی -

 اس��تعماری،اینبعهده گرفته است. آنچه که سیریزا بدان توجه کرده است 
 
ک��ه در ای��ن اختلف��ات تقریب��ا



باید جنگ را به نخبگان و شهروندان کشورهای غالب برساند. تصمیم سیریزا برای تغییر زمین مبارزه،

 ب
 
 افزای��ش ب��هاتح��ادیه اروپ��ا ا یونانی های مستقل منتقد   چنین  امری است. ائتلف بخاطر اجرایدقیقا

 زمین بازی جدید توسط سیریزا، مخالفان آنانتخابترس از خروج از اتحادیه اروپا کمک می کند. بخاطر 

نیز به طور متعادل تری خطرات را تقسیم می کنند.

بطور مسلم، قوی ترین سلح یونان در مذاکرات آینده، ترس طلبک��اران از خ��روج قطع��ی یون��ان از ی��ورو

است که  می تواند اثرات وخیمی بر بازارهای مالی داشته باشد.بع��د از ملق��ات واروف��اکیس در لن��دن،

رئیس خزانه انگلستان جورج  آزبورن،در مورد اضطراب گسترده مشترک اظهار داشت که  بن بست بی��ن

یونان و حوزه یورو «بزرگترین خطر اقتصاد جهانی» و «تهدید فزاینده ای برای اقتصاد بریتانی��ا محس��وب

می شود. و ما باید مطمئن شویم که در اروپا و نی��ز انگلس��تان، م��ا شایس��تگی را ب��ر ه��رج و م��رج ترجی��ح

می دهیم.»

 این بیانیه  می تواند نشانه یک تغییر مهم در ساختار وحشت جغرافیایی-مالی محسوب شود. ناگه��ان

قدرت های هژمون بیشتر احساس خطر می کنند تا یونانیان ساده؛  و مفهوم شایستگی بیشتر بس��ادگی

اشاره به تحمیل «ضرورت» اقتصادی نمی کند، بلکه به ضرورت مصالحه در  م��ورد بخش��ی از اروپ��ا اش��اره

دارد. 

 دلر مقروض��ی، ای��ن۱۰۰به یک معنا، تهدید سیریزا نشانه ای از درستی این اصطلح است، «اگر به بان��ک 

 دلر مقروضی، آنگاه این مش��کل بان��ک اس��ت.» ب��ا ای��ن ح��ال، ای��ن۱۰۰۰۰۰۰مشکل توست. اگر به بانک 

خیلی بیشتر از یک تهدید مستقیم برای ترازنامه طلبکاران است. برای آزبورن، این خطر وجود دارد ک��ه

فروپاشی یونان مسری خواهد شد و به مرکز مالی لندن ضربه خواهد زد. ب��رای نخبگ��ان اتح��ادیه اروپ��ا،

 تهدیدی برای انسجام و اعتبار نمادین و ژئوپلیتی��ک اتح��ادیه پ��ولی اروپ��ا محس��وب می ش��ود.امراین 

هنوز، این ترس کارتی است که سیریزا نمی تواند خیلی اشکارا با آن بازی کند، چرا که آن ها حول ی��ک

پلت فرم طرفداری از یورو در انتخابات شرکت کردند، و اکثریت بزرگی از یونانیان مخالف خ��روج از ی�ورو

هستند.

اگر آلمانی ها فکر کنند که خروج یونان منجر به بی ثباتی مالی بزرگی ختم خواهد شد و خطر س��رایت ب�ه

کشورهایی مانند پرتغال و ایتالیا وجود دارد، سیریزا موفق خواهد شد خط خمش ناپذیر ریاضتی آلم��ان

را دچار مشکل نمایند. ادامه تحمیل شرایط سخت به یونان می تواند موجب عدم پرداخت و خروج گ��ردد

که بنوبه خود آینده پول مشترک را بخطر خواهد انداخت.  از سوی دیگر اگر آلمانی ه��ا ش��رایط س��خت را

رها کنند، آن ها هژمونی نئولیبرالیسم در اروپا را به خطر خواهند انداخت. یک پیروزی با چنین عظمتی



برای سیریزا منجر به تقویت نیروهای ضد ریاضتی در همه جا خواهد شد.

گاه��انه روی نگران��ی وام دهن��دگان ب��ازی می کن��د، مذاکره کنن��دگان آن در ح��الی ک��ه س��یریزا بس��یار آ

بیشترین تلش خود را برای رفع هر گونه وحشتی که یک حمله جدید را  تحریک نماید، بکار می بندن��د.

طلبکاران نهادی یون��ان، ط��رح نج��ات س��رمایه گذاری های شکس��ت خورده ب��انکی در یون��ان را ب�ه عن��وان

«کمک»  به آن کشور معرفی می کنند تا نجات بانک های آلمانی و فرانسوی.

در نتیجه، شرایطی بوجود آمده است که رای دهندگان آلمانی تمایل خود را برای «کم��ک ب��ه یونانی��ان

تنبل» از دست داده اند. دولت آلمان این تصور را القاء می کند که آن وحش��ت بیش��تری از ای��ن هزین��ه

سیاسی دارد تا خروج یونان. به همین دلیل، سیریزا  دقت زیادی بکار برده است تا روی نگرانی م��ردم

آلمان که بطور بیمناکی گول خورد ه اند، بازی نکند.

بنا بر همین، واروفاکیس اصرار کرده است که یونان از مالیات دهندگان اروپایی تقاض��ای پ��ول بیش��تر

ندارد، بلکه مایل به پرداخت کمتر، یا طی مدت طولنی تر با بهره کمتر است. بج��ای تقاض��ا ب��رای کم��ک

مالی-که هزینه سیاسی  آن برای دولت آلمان غیر قابل تحمل خواهد بود-او خیلی ساده از  طلبکاران

تقاضا می کند که بپذیرند بخشی از این بدهی ها، هزینه های اضافی هستند. و از آنج��ا ک��ه م��ردم آلم��ان

طی مدت طولنی، وام به یونان را به مثابه یک هزینه تلقی کرده اند تا بهره  دهنده، آن ها نیز ب��ه ن��وعی

به این وام ها به شرایط مشابهی می نگرند.

تصمیم نخست وزیر یونان الکسی سیبراس برای دیدار با سفرای روسیه و چین به عنوان اولی��ن اق��دام

 در استفاده از ترس دش��من اس��ت.دیگری، نیز نمونه به همان اندازه مهم ،دیپلماتیک بین المللی خود

بطور گسترده ای به این موضوع اشاره شده است که ایجاد روابط حسنه یونان با روسیه، اتح��ادیه اروپ��ا را

در مقابل  ریسک یک نقض قابل توجه در استراتژی ژئوپلیتیکی خود ، بویژه در رابطه با مشکل اوکراین

 رئی��س جمه��ور فرانس��ه فرانس��وا اولن��د و انگلسراس��یمه و تحریم های روسیه، قرار می دهد. دیپلماسی 

مرکل صدر اعظم آلمان در مینسک نشان دهنده تمایل ناگه��انی اروپ��ا ب��رای ک��اهش فش��ار ب��ر روس��یه

می باشد.
 
شاید این نیز به همان اندازه مهم باشد که سیریزا، روسیه و چین را بهم نزدیک نماید-دو کش�ور اخی��را

بانک جدید توسعه  بریکس (همکاری کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی) ،  را که ب��ه

عنوان رقیب صندوق بین المللی پول عمل می کند، راه اندازی کردند. هنگامی که ناظران به یون��ان در

مورد تبدیل شدن به عروسک خیم��ه ش��ب ب��ازی روس��یه هش��دار می دهن��د، آن ه��ا ای��ن ام��ر را نادی��ده

می گیرند که در اصل،  از  اتحاد ممکن کشور ب��ا روس��یه، ب��رای  عص��بی ک��ردن و قاب��ل انعط��اف نم��ودن



شرکای اروپایی یونان استفاده می شود. این یک استراتژی احتمالی، برای حالتی اس��ت ک��ه یون��ان ب�ر

خلف همه انتظارات مجبور به ترک حوزه یورو گردد. لس زدن با دشمن حریف یکی از معدود راه ه��ایی

است که کشورهای کوچکی مانند یونان می توانند از آن  در بازی ژئوپلیتیکی استفاده کنن��د، ه��ر چن��د

که این تاکتیک بی خطر نیست.

–تقسیم دشمنان۴
ما در چند هفته گذشته شاهد آن بوده ایم که پرزیدنت اوبام��ا و مای��ک چ��ارنی،  رئی�س بان��ک انگلی�س

حمایت محتاطانه ای از شرایط مذاکرات یونان کرده ان��د. ه��ر دو کش��ور نماین��ده کش��ورهایی هس��تند ک��ه

سیستم های مالی اشان از عدم بازپرداخت و خروج یونان از حوزه یورو رنج خواهند برد، ام��ا آن ه��ا خ��ود

بخاطر پیشنهاد تجدید شرایط وام سیریزا هزینه ای نخواهند پرداخت.

علوه بر این، موضع اوباما ممکن است بازتابل نا آرامی در مورد رابطه نزدیک تر روسیه و یونان باشد. به

این ترتیب، تندی سیریزا تأثیر ثانوی بر گس��ترش ش��کاف بی��ن کش��ورهای اتح��ادیه اروپ��ا و متح��دین

انگلیسی-امریکایی آن داشته است. در حال حاضر نشانه هایی وجود دارد که دولت فرانسه، که مرکل ان

را مجبور به عقبگرد از شک و تردید اولیه اش نس��بت ب��ه سیاس��ت ریاض��تی نم��ود، تلش دارد ت��ا نق��ش

میانجی بین یونان و آلمان را بازی کند.

 از تمام حرکت های اخیر انجام شده توسط سیریزا، آنچه که بیش��ترین فض��ا را ب��رای م��انور ایج��اد نم�وده

است،که به بهترین وجهی توسط واروفاکیس در کنفرانس مطبوعاتی وی با وزیر دارایی هلند و مسئول

گروه اتحادیه اروپا، یرون دیسل بلوم مطرح شد، می باشد: «دولت یونان با ترویکا مذاکره نخواه��د ک��رد،

بلکه فقط با شرکای رسمی.»

این عمل بسیار ساده و بسیار قاطعانه، گ��وه ای در جبه��ه متح��د طلبک��ارانش  ف��رو ک��رد. ش��اید ای��ن ام��ر

اهمیت زیادی نداشته باشد که آیا واقعا  دیسل بلوم در گوش واروفاکیس  چنی��ن نج��وا ک��رد ک��ه «ش��ما

هم اکنون ترویکا را کشتید» یا نه، چرا که در رسانه ها این حکم م��رگ ب�ه عن��وان ی�ک عم�ل انج�ام ش�ده

معرفی شد،  و ترویک��ا بس��ختی می توان�د آن را ترمی�م نمای�د. ح�داقل، ای�ن تقس�یم و ج�دایی، اق�دام 

هماهنگ و فشار از سوی صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا، و بانک مرکزی را سخت تر می نماید. در

واقع، در تابستان گذشته، واروفاکیس پیشنهاد کرد که یونان ممکن است وارد یک اتحاد استراتژیک ب��ا

صندوق بین المللی پول، که در آن زمان شروع به اذعانل اثرات معکوسل سیاست ریاضتی نموده ب��ود،



گردد.

–جنبه سیاسی دادن به همه چیز ۵

واروفاکیس، با امتناع از معامله ب��ا نماین��دگان تکن��وکرات ق��درت، مس��تقیما م��ذاکراتی را ک��ه پ��ازوک و

دموکراسی جدید انجام داده بودند، رد نمود. این امتناع به سادگی ریاکاری میانجیگری یک قرارداد ب��ا

عواملی که دستور سازمانی برای تحمیل شرایط داش��تند، ول��ی ق��درت تص��میم گیری نداش��تند را ب��رمل

می سازد.

علوه بر این، سیریزا  در این مورد قاطع بوده است که بدهی خود به طلبک��اران خصوص��ی اش را مح��ترم

می شمرد. این به یونان اجازه می دهد که تا بطور موقت جبهه بازارهای مالی بین المللی را جدا نموده و

  درص��د۷۵تمرکز را بر مبارزه حول خط اصلی اختلف -یعنی طلبکاران نهادی که در حال حاضر بی��ش از 

از بدهی های یونان را کنترل می کنند- بگذارد. از طریق این حرکت، یونان از ن��برد ب��ا بازاره��ای م��الی

بی نظم، غیر منطقی، و بدبینانه اجتناب نموده و تمرکز خود را بر روی حریفی عقلنی تر قرار می دهد.

اگر چه ترویکا طی مدتی طولنی تلش نموده است که مس��أله ب�دهی را غی��ر سیاس��ی نمای��د، در نه��ایت

 درصد بدهی را کنترل می نمایند-طبیعتا سیاس��ی ب��وده و برام��ده از۶۰قدرت طلبکاران حوزه یورو-که 

انتخابات دموکراتیک هستند، که در نتیجه آن ها به طور سمبلیک از اظهار نظراتی ک��ه ب��ه ح��اکمیت مل��ی

یونان آسیب برساند، خودداری می نمایند. بنابراین، موقعیت سیریزا، تجلی آنچ��ه ولفگان��گ اش��تریک

«بحران سرمایه داری دموکراتیک» می نامد، بویژه تضاد دائمی میان دموکراسی و سرمایه است.

– تغییر عقل سلیم ۶
طی سال های مدیدی، چپ اروپا در بحث های عمومی منفعل بوده است. آن یا از طری��ق ح��ذف مواض��ع

خود  در منطق نئولیبرالیسم غرق شد، یا بر  اعتبارخود ب��ه عن�وان ی��ک «الترن��اتیو» نس��بت ب��ه جری��ان

اصلی تأکید نموده و  خود را با  دال جانبی چون «چپ رادیکال»  ستایش کرد. 

موفقیت سیریزا و پودموس نشانه یک تغییر قابل توجه در هر دو مورد است. 



 فروپاش��ی اح��زابدر اث��ریکی از قاطع ترین مانورهای گفتمانی، تصمیم به اشغال مرکز خی��الی ب��ود ک��ه 

 خالی شده ب�ود. ای�ن ب�دانهواداران خود،  تحت فشار حمله بی امان انها به ، سوسیال دمکرات قدیمی

معنا نیست که سیریزا گفتمان آن مرکز سیاسی را اقتب��اس نم�وده اس��ت، بلک��ه بیش��تر اینک��ه، س��یریزا

مفاهیم غالب را ترمیم نمود. 

بر خلف نام خود (ائتلف چپ رادیکال)، سیریزا به طور فزاینده ای  دیگر خ��ود را ب��ه عن��وان ی��ک ح��زب

چپگرای رادیکال معرفی نمی کند، بلکه به مثابه یک حزب پوپولیستی، «مرکز» چپ جامعه یون���ان-یک

بخش از جریان اصلی ضد-ریاضتی تلقی می کند. به نوبه خود، سیریزا کسانی را که سیاست ریاضتی را

به اجرا گذاشته اند، به مث��ابه رادیکال ه��ای واقع��ی و افراط گ��را توص��یف می کن��د. در ح��الی ک��ه برخ��ی از

چپگرای��ان ای��ن را ب��ه معن��ی عقب نش��ینی از رادیکالیس��م تفس��یر می کنن��د، م��ا بای��د درک نم��ائیم ک��ه

 ایجاد یک خ��ط سیاس��یبه رادیکالیسم ایدئولوژیکی و نمادین  ارزش بسیار کمتری نسبت به دستیابی 

اصلی دارد، که با توجه به تناقضات دولت یونان، رادیکالیسم در عمل است.

زمانی که یک خبرنگار بی بی سی از واروفاکیس پرس��ید، آی��ا او نی��از ب��ه اص��لحات در اقتص��اد یون��ان را

تک��ذیب می کن��د، وی از دادن پاس��خ اس��تاندارد اجتن��اب گزی��د «م��ا رفرم ه��ای س��اختاری ترویک��ا را رد

می کنیم.» در نتیجه، او معنی رفرم را تغییر داد. یاروفاکیس گفت، البته م��ا نی��از ب��ه رف��رم در مقی��اس

بی سابقه ای داریم: بستن مالیات مؤثر بر ثروتمندان،  قوانین سخت بر علیه فساد، و غیره. «در یون��ان

رفرم صورت نگرفته است. آن طی چند سال گذشته کامل  کج و معوج و دفورمه شده است.» 

–استفاده از قدرت دولتی به منظور دادن فضای عملیاتی به جنبش اجتماعی۷
 نیز  با بقیه درس های استراتژیکی ک��ه در هفته ه��ای

 
نکته پایانی فقط مهمترین درس نیست، بلکه تقریبا

اول دولت سیریزا آموخته شد، در تماس است. و آن نگرانی از نق��ش جنبش ه��ای اجتم��اعی و پلی��س

می باشد.

با توجه به نرخ بالی بیکاری، معیشت بسیاری از یونانیان بشدت مش��روط ب��وده و جمعی��ت ان یک��ی از

 در ط��ی بح��رانم��أنوس«اشفته ترین» جمعیت ها در اروپا می باشد. نظم کار دستمزدی روزانه و ع��ادات 

. این بنوبه خود منجر به افزایش فعالیت ها و اقتصادهای غیرق��انونی و ن��امنظمندکامل  بی ثبات گشته ا



 بوجود آمده است.سازمانیه است، و اشکال جدید خود-شد

علوه بر این، این ها همیشه به وضوح  قابل تشخیص نیس��تند، بلک��ه در ش��رایط ق��انونی ن��امعین اتف��اق

می افتند، در جائیکه مردم اختیار امور را بدست خود گرفته بدون آنکه به دولتی که آن ها را فروخته بود

توجه نموده و یا در تضاد مستقیم با آن دولت دست به عمل می زدند. نمونه های اشنا، کمپین کاهش-

خودکار است که در آن مردم از پرداخت صورت حساب برق سر باز می زدند چرا که دولت بر آن مالیات

ش�غال و خودم��دیریتی کارکن�ان در کارخ��انهامستقیمی بسته بود که از طرف ترویکا تحمیل ش�ده ب�ود؛ 

vio.me.؛ و بسیاری از کلینیک های  همبستگی سلمتی 

در  نهایت، یک حزب حاکم نمی توان��د پلی��س را ملغ��ی نمای��د، بلک��ه ح��داکثر می توان��د آن را دگرگ��ون

سازد-همانطور که سیریزا انجام می دهد، و انرا به «پلیس مردم» تبدیل می کند. پیش��نهاد ح��زب ب��رای

اصلح پلیس تصدیق می کند که سیریزا دیگر یک جنب���ش-حزب خ��ارج از دول��ت نیس��ت. پلی��س دیگ��ر

حریف خارجی حزب نبوده، بلکه تحت حوزه مسئولیت سیاسی آن قرار دارد.

پیشنهاد سیریزا،  انحلل  پلیس ضد شورش، پایان فوری به استفاده از مواد شیمیایی بر علیه مردم، و

«ایجاد پلیس قضایی و خدمات مستقل ب��رای مق��ابله ب��ا م��وارد خش��ونت پلی��س و همچنی��ن ی��ک نه��اد

بازرسی پلیس» می باشد. این محدودیت قدرت پلیس بخوبی ترس بجای سیریزا از نفوذ فاشیس��م در

صفوف پلیس را نشان می دهد.

 به منظور زنده ماندن متشکل می شوند-چه ای��ن فعالیت ه��اسازمانیهنگامی که مردم در اشکال خود-

 دارد. مح��دوددرک می کند، غیرقانونی آنچه را کهقانونی باشند چه نباشند-پلیس گرایش  به سرکوب 

کردن قدرت پلیس، توانایی پلیس در سرکوب چنین رفتاری را کاهش می دهد. البت��ه، م��ا بای��د بخ��اطر

داشته باشیم که ناامنی گسترده در یونان ترس عموم را نیز افزایش داده، و از این رو دعوت ب��ه نظ��م

 پناه برده اند. سیریزا باید به نگرانی های مشروع امنیتی مردم طلوع طلییصورت می گیرد. بسیاری به

رسیدگی نماید بدون آنکه نیروهای ارتجاعی را تقویت کند.

تحت چنین شرایطی، مسأله لغو پلیس نیست، بلک ارائه آن به عنوان مسئله ای کم اهمیت تر نسبت به

یافتن راه حلی برای عدم امنیت اقتصادی می باشد. بنابراین، هنگامی که س��یریزا پیش��نهاد مح��دودیت

قدرت پلیس را می دهد، فضا را برای خود-سازمان یابی باز می کند-هم ب��رای جنبش ه��ا و ه��م اعم��ال

روزمره زندگی و زنده ماندن.

)، که در حال حاضر پیوند بی��ن س��یریزا وSolidarity4Allدر این راستا، ابتکار همبستگی برای همه (

 خود را حفظ می کند. در حال حاضر، به نظر می رس��د ک��هزیادجنبش های اجتماعی است، همچنان اهمیت 



سیریزا فقط قدرت دولتی را که خود در دست دارد به رس��میت می شناس��د و از ای��ن رو ح��ق ق��انونی ب��ر

پلیس، بخاطر پایگاه اجتماعی  خود، رأی مردم، و قدرت جنبش ها دارد.

شکستن طلسم نئولیبرالیسم
قدرت  موقعیت مذاکراتی سیریزا در حد زیادی مشروط به وحشت طلبکاران از عدم ب��ازپرداخت و خ��روج

یونان از حوزه یورو است. اما چه اتفاقی خواهد افتاد اگر آلمان و بانک مرکزی اروپ��ا مای��ل ب��ه پ��ذیرش

این هزینه باشند، در حالی که صندوق بین المللی پول، ایالت متحده، فرانسه، و انگلستان مای��ل  و ی��ا

قادر نباشند در مقابل آلمان و بانک مرکزی اروپا بایستند؟

بطور خلصه، سیریزا خود را در معضل بزرگی قرار می دهد، که در آن صورت باید مردم یونان را به قبول

یکی از این دو داروی بسیار تلخ ترغیب نماید: ادامه ریاضت یا خروج از یورو. یک چرخش صد و  هش��تاد

درجه ای در سیاست ضد ریاضتی، فضای باز شده توسط س��یریزا را خواه��د بس��ت و س��یریزا را تب��دیل ب��ه

مدیران ساده بحران خواهد نمود. خروج یونان نیز  فضای فعلی مانور را بس��ته، و نیازمن��د ی��ک جه��ش

بزرگ بسوی راه جدیدی است.

اول، از آنجا که یونان با بازگشت به پول قدیمی، دراخما، وارد رکود عمیقی خواهد گشت، سیریزا باید بر

مقاومت مردم یونان تکیه کند. دوم، یون��ان  احتی��اج ب��ه پش��تیبانی م��الی، نف��ت، گ��از، و دارو از س��وی

متحدان جدید مانند روسیه و چین ––حمایتی ک��ه ی��ک قیم��ت قاب��ل ت��وجه ژئوپلی��تیکی دارد– ون��زوئل و

دارد.اکوادور 

 ملی�میشتر زدن بشخمسوم، سیریزا مجبور به 
 
 گفتم��ان و سیاس��ت های دش�من و سیاس��ت های نس��بتا

 و باید شروع به ملی ک��ردن و بازس��ازی ص��نایعمی  گردد؛ که در حال حاضر مطرح می نماید، ،کینزی خود

 در وهله اول، آن ها را بسادگی سرپا نگه دارد.تا بتواندکلیدی، آب و برق، و بانک ها نماید-

 ک��هش��وددر نهایت، به منظور اجتناب از خطرات ناشی از دست دادن قدرت به جناح راست، باید مطمئن 

کی��بخش زیادی از جمعیت یونان، آلمان را  بخاطر خروج سرزنش نمایند و نه حزب را. این ام��ر اج��ازه 

 خط��ر ه��رج و م��رجان ک��ه مشخص��ه  می ده��دنوع همبستگی «ملی» و انسجام حول سیریزا را در شرایطی 

مطلق و درخواست برای نظم استبدادی است-همچنین احتمال شورش عم��ومی م��ردم برعلی��ه دول��ت

یونان نیز وجود دارد.

هدف من در اینجا، نتیجه گیری از اصول ت��اکتیکی و اس��تراتژیک از اولی��ن هفته ه��ای س��یریزا در ق��درت



 ک�هاس��تبوده است. خطر این تمرین، پیشنهاد نوعی عقل گرایی مفرط به دولت  و نادیده گرفتن راهی 

 را بی ثبات می سازد،، از آنالیز استراتژیک به عمل،سوءتفاهم، شانس، و تنظیم غلط وقت هر مسیر خطی

گاهی و ت��وهم،  در وهل��ه اول چنی��ن ان��الیزی  را مح��دود می کن��د. آنچ��ه ک��ه و روش های  مبتنی بر ناآ

می توان از قسمت های قبلی آموخت درس های استراتژیک از دولت است، و نه درس های ایج��اد ق�درت

جنبشی و طبقاتی؛ که بدون آن ها دولت سیریزا هیچ نخواهد بود.

 درس هایی برای رهبران آینده دول��تی 
 
.هس��تنداما این به این معنا نیست که چنین درس هایی صرفا

زمانی  انتونیو گرامشی نوشت،  ماکیاولی کتاب شهریار را برای شاهزادگان آن زمان به رشته تحریر در

نیاورد-چرا که ان ها راه های قدرت را بخوبی می شناختند-بلکه برای مردم نگاشت. ماکی��اولی ب��ه ع��ده

زیادی فراست در مورد بازی های محرمانه تعداد کمی از افراد را  عطا کرد، و از این طریق راهی برای نقد

و دخالت در آن ها.

از این لحاظ، این ایده ها برای کسانی نوشته شده اند که خسته از افکار واهی و پوچ، اعتماد کور، یا اصول

سفت و سخت خسته اند و ی�ا هم�ه اح�زاب در ق�درت را رد می کنن��د. آن ه��ا بس�ادگی درس ه�ای ق�درت

نیستند، بلکه درس هایی هستند که ممکن است به م��ا در درک نق��دانه از دول��ت، در درک اینک��ه ان  چ��ه

ست، کمک کند.آن چیوقت ما را پیش فروش می کند و  محدودیت های 

 ب��اشوند، انگاه استراتژی سیاسی ممکن اس��ت. اگر امکانات و احتمالت در یک وضعیت تشخیص داده 

گیرد ، یعنی  بازمی این حال، این چشم انداز استراتژیک  براحتی  مبارزات  حوزه  «الزامی»  را نادیده 

تولید  روزانه از طریق کار دستمزدی و بدون دستمزد. آن همچنین استراتژی هایی ک��ه اف�راد و گروه ه��ا

برای مقابله با موقعیت  ه��ای روزم��ره توس��عه می دهن��د و امکان��ات و ظرفیت ه��ایی ک��ه از  چنی��ن خ��ود–

سازمان هایی بوجود می اید، را نادیده می گیرد.

سیریزا فقط طلسم نئولیبرالیسم را از طریق پذیرش یک وحشت هسته ای خ��روج از ی��ورو، بخ��اطر اول��ویت

دادن به تعهد پایان دادن سیاست ریاضتی بر تعهد ب��اقی مان��دن در ی��ورو، شکس��ته اس��ت. ام��ا تهدی�د

ضمنی خروج، فقط  زمانی قانع کننده محسوب می شود، و نه خودکشی،  که م��ردم یون��ان بتوان��د ف��اجعه

کوتاه مدت خودکفایی و بازگشت به دراخما را تحمل کند. این فقط مسأله ایستادگی در مقاب��ل بین��وایی

 و طل��وع طلی��یمادی نیست، بلکه ظرفیت همگانی برای خود سازمان دهی و مق��اومت در براب��ر نازیس��م

دیگر «راه حل های» اقتدارگرایانه برای بحران است.

سیریزا باید بپذیرد که دموکراسی نه  به تعه��دات سیاس��تمداران گذش��ته قاب��ل تقلی�ل اس��ت، و ن��ه ب�ه

نمایندگی حزب از رای دهندگانش. دموکراسی، اگر ارزشی داشته باش��د، چی��زی نیس��ت بج��ز ظرفی��ت و



سلیقه مردم برای ازادی. 

۲۰۱۵ فوریه ۱۹برگرفته از مجله ژاکوبین انلین، 
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