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در پِی پاسخ منفِی مردم یونان به شروط وام دهنده گان در 

جریان همه پرسِی روز یکش�نبه پنجم ماه ژوئیه ی 2015، 

یادداش�تی از آلن بدیو در نشریه ی »لیبراسیون« به چاپ 

رس�ید که از امیدوارِی او به گش�ایش یک فصل سیاس�ی 

نوین حکایت داشت.  شرایط اما به گونه ای رقم خورد که 

وی تصمی�م گرفت در مقاله ای دیگر، که در تاریخ بیس�تم 

اوت و س�اعاتی پیش از اس�تعفای الکس�یس سیپراس 

منتشر شد، بر تباهِی این فرصت »بی نظیر« در اثر قصوِر 

نخست وزیر یونان و مشاورانش تأکید کند.
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1

این باور ایجاد شـده بود که دسـتور کاِر سـیریزا، فاتح انتخابات در یونان، یک »نـه«ی پرقدرت به 

]سیاسِت[ ریاضت است؛ و در نتیجه تمام شروِط ضد اجتماعی، واپس گرایانه و ناقض ابتدایی ترین 

اصوِل مرتبط با آرمان برابری و زندگِی رضایت بخِش مردم را، که انواع قدرت های مالی و محافظان 

اروپایِی آنها به عنوان شرط وام های شـان تحمیل می کردند، قاطعانه رد خواهد کرد. بدین ترتیب، 

بسیاری از امکان ظهور یک جهت گیرِی سیاسی کاملن متفاوت از اجماِع ارتجاعِی ]موجود[ خرسند 

بودند؛ ِاجماعی که تمام دولت ها از سـی سال پیش افکار عمومی خود را، با زور یا رغبت، در آن نگه 

داشته اند.

2

البته، پیشـاپیش می توانسـتیم دالیل زیادی برای تعدیِل این امیدواری بیابیـم؛ حتا همین واژه ی 

شـوِم »ریاضت« که تلویحن می توانسـت با ضد خودش )که کدام واژه باشـد؟ »رفاه«؟( جایگزین 

شـود، بی آنکـه تغییـر چندانی حاصـل گـردد. در حالی که همـه چیز حاکـی از آن بود کـه حریفان، 

قدرت نشـینان و حامیان مالِی آنها در اقتصاد وحشِی جهانی شـده، کمترین قصدی برای تغییر هیچ 

چیز نداشـتند، و حتا در صدد تحکیم و تشدیِد گرایش غالبی بودند که مدیریت و منافِع آن را در دست 

دارند. همچنین شـاهد خطـری بودیم که از پذیرش قواعِد ثابت، برای دسـتیابی به قدرت، ناشـی 

می شـد: انتخابات، اکثریِت مبهم و متزلزل، کنترل ناچیز بر دسـتگاه دولت، و کنترلی کمتر از آن بر 

قدرت های مالی، تمایِل سـازمان یافته به مصالحه ی فسـادآور، و خالصه یک دایره ی عمِل بسیار 

محدود. و در نهایت، می دیدیم که به راسـتی سیریزا پیوند های سیاسِی تنگاتنگ و سازمان یافته ای 

را با توده ی مردم حفظ نمی کرد: موفقیـِت او برآمده از افکار ]عمومی[ بود، یعنی موفقیتی که بنا به 
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تعریْف بی ثبات و به ویژه خارج از کنترل بوده، و فاقد هرگونه تضمین در برابر هجوِم درونی یا بیرونِی 

گرایشـات فرصت طلبانه ای است که هیچ قاعده ای جز کسـب و حفِظ قدرت ندارند. بنا به تمام این 

دالیل، من به جبهه ی شّکاکان تعلق داشتم.

3

باید اعتراف کنم که به همان میزان که پنج ماه »مذاکره«، بدون هرگونه ابتکاِر چشـم گیر از سـوی 

حکومت سیپراس، موجب دلسردی و مؤیِد بدبینِی مستدل من بود، تصمیِم فراخوان به همه پرسی 

و فراتـر از آن، نتیجه ی فوق العاده اش )یک »نه«ی صریح و بزرگ به بسـتانکاران( می توانسـتند 

سرانجام به مثابه گشایِش قریب الوقوِع یک فصل سیاسی کاملن جدید تفسیر شوند. به نظر می رسید 

که یک ماجرای واقعی، در دیالکتیکی بازیافته میان دولت و مردم، در دسـتور کار قرار گرفته اسـت. 

من در همین ستون1، این امیدواری را ابراز کردم.

4

می توانیم بگوییم که چنین چیزی صّحت نداشته و قضاوت ما به خطا رفته است.

5

امکاِن چه اتفاقی را، ظاهرن به اشـتباه، تصور می کردیم؟ خب، مشخصن این که حکومت یونان و 

الکسـیس سـیپراس، با تصمیم به اتکا به نتایج همه پرسـی و نه چیزی غیر از آن، مرحله ی جدیدی 

را در سیاسـت خـود تعریف کنند؛ بدیـن معنا که: از این پـس یک حکم مردمـِی الزم االجرا برای رّد 

قاطعانه  ی تمهیداِت مورد درخواست بستانکاران وجود دارد – امری که ضمنن در راستای محتوای 

اصلی برنامه ی سـیریزا می بود. و این موضوع می بایسـت، نه تنها با امتناع از اعالم خروج یونان از 

اروپا، بلکه کاملن برعکس، با اعالم صریح و محکِم بقای این کشـور در اروپا بیان می شـد – همان 

طور که اکثریت یونانی ها خواسـتار آن هستند. و این که تصمیمات آینده ی یونان، که از سوی دولِت 

تحت قدرت و نظارت مردِم بسیج شـده اتخاذ خواهند شـد، الگوی یک طـرز رفتار نوین و آزادانه در 
لیبراسیون، 9 ژوئیه 2015  1

ترجمه ی فارسی در سایت تز یازدهم  

http://www.liberation.fr/monde/2015/07/08/onze-notes-inspirees-de-la-situation-grecque_1345294
http://www.liberation.fr/monde/2015/07/08/onze-notes-inspirees-de-la-situation-grecque_1345294
http://www.thesis11.com/Note.aspx?Id=1300
http://www.thesis11.com/Note.aspx?Id=1300


6

یازده نکته ی مالیخولیایی در باب صیرورِت وضعیت یونان

اروپا را به تمام مردمان و حکومت ها ارائه خواهند کرد.

6

در پی همه پرسـی، می شـد توپ را به این طریـق به زمیـِن بـوروکرات ها انداخت: مـا در اروپا و در 

یورو هسـتیم، اما از سـوی مردم مان مأمور شده ایم که شرایط شـما را قاطعانه رد کنیم. مذاکرات را 

باید بدون تکرار خطای فاحِش این شـرایط از سـر گرفت؛ شـرایطی که، چنانچه همه پرسـی نشان 

می دهد، بر ضّد اروپای مردمان عمل می کنند و نه در راسـتای آن. این موضوع می بایست در قالب 

یک بیانیه ی رسـمی در شب همه پرسی و با تأکیِد مشّدد بر این سـه نکته اعالم می شد: نه رّد اروپا، 

نه پذیرش شـرایط مطروحه برای پرداخت بدهی هایی که به لحـاظ اقتصادی غیر موّجه و غیر قابل 

پرداخت هستند، و گشـایش راهی جدید به روی همه گان در راستای یک اروپای متعلق به مردمان 

و نه بانک ها.

7

یک سیاسـت تنها در صورتی وجود دارد که یک مسـئله ی متفاوت را جایگزیِن مسئله ای کنیم که از 

سـوی حریف طرح شـده اسـت. حریف می گوید: یا از من اطاعت می کنید، یا اروپا را ترک می کنید. 

سازنده و گرداننده ی ]سالِح[ 2Grexit خوِد اوست و نه هیچ کس دیگر. پاسخ حکومت یونان به هیچ 

وجه نباید بازی در همان نمایشـنامه ی »اروپایی ها« باشد؛ نمایشـنامه ای با حضور ماماِن بدجنِس 

آلمانی، بابای مهربان اما خجوِل فرانسوی، و بچه کوچولوی بِد یونانی؛ نمایشنامه ای که متأسفانه 

به نظر می رسـد سـیپراس سـرانجام به بازی در آن تن داده است. چرا پاسـخ مداوم و سرسختانه از 

این قرار نباشـد: » Grexit در چشم انداز ما نیسـت. خارج از موضوع است. مسئله ی ما این است: یا 

شرایط تان را پس از مذاکره تغییر می دهید، یا ما با تقبل تمام پیامدها در اروپایی که شما هیچ وسیله ای 

بـرای اخراج ما از آن ندارید، روش دیگری برای حل بحـران ابداع می کنیم؛ روش دیگری که تمام 

حکومت ها – چنانچه برخی از آنها توانایی اش را داشـته باشـند – و تمام نیروهای سیاسِی موجود در 

سرتاسر اروپا را به همراهی با آن فرامی خوانیم«؟

2   خروج یونان از حوزه ی اروپا
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8

به عبارت دیگر؛ شاید درباره ی مسئله ی پولی طرح بدیلی وجود نداشت که بالفاصله قابل اجرا باشد 

)البته هیچ قطعیتی در این گفته نیسـت(، اما یک مسئله ی سیاسِی بدیل وجود داشت که می بایست 

با قدرت به میان آورده شـود، بدیلی غیر قابل تقلیل به مسـئله ی »یا پذیرش، یا Grexit «. سیپراس 

و گروه مشاوران و حامیانش چنین رویکردی نداشـتند. آنها پذیرفتند که در نمایشنامه ای که توسط 

حلقه ی سرمایه داران اروپایی به روی صحنه رفته است، نقش شاگرِد دمدمی و سربه هوایی را بازی 

کننـد که البته پیشـرفت هایی در کارش خواهد بود. آنها آرام آرام اما به طور قطع با مسـئله ی حریف 

هم راستا شدند، و هر روز به همین مسیر ادامه می دهند، صرفن برای قبوالندِن این که حضور ایشان 

در قدرت بهتر از حضور سایر احزاب یونان است )احزاب دیگری که به زودی به همراه آنها حکومت 

را در دسـت خواهند گرفت!(. در واقع، چنانچه امور به گونه ای باشـد که خود ایشان ادعا می کنند، 

کناره گیری ]از قدرت[ شایسته تر است و زمینه ی بی نهایت بهتری را برای آینده فراهم خواهد کرد. 

این گونه تسـلیم شـدن از خوش خدمتِی رقت آور و فرومایه ی حکومت های پیشین هم بدتر است، 

چرا که ایده ی یک اسـتقالل سیاسـِی واقعی را، که پیشـاپیش وضع رنجوری در اروپا دارد، بیش از 

این تضعیف می کند؛ این ]رویکرد[ دسـتاوردهای بی مقداری خواهد داشـت و حتا به بهای وخامت 

محسوس وضعیت مردم تمام خواهد شد.

9

در کل ایـن ماجرا، همه پرسـی، و نه چیزی جـز آن، موجد وضعیتـی می بود که می توانسـتم آن را 

پیشارخدادی تلقی کنم. حکومت به مردم متوسل می شد. مردم پاسخ مثبت می دادند و منتظر پاسخ 

متقابل حکومت »در ساحت عمل« می ماندند. فرصت بی نظیری بود. »پاسِخ« الکسیس سیپراس 

اما این بود که... به همان مسیر قبلی ادامه خواهد داد. او تمام اعتباِر آنچه خودش سازمان داده بود 

را در سـاحت تصمیم سیاسی مردود سـاخت. توصیفی که از این رفتار می توان داشت، حتا ارتباطی 

به مسـئله ی راسـت یا چپ ندارد: من حرفی از انقالبیون بزرگ نمی زنم، سـیپراس و مشـاورانش 

نشـان دادند که حتا عاجز از انجام کاری هسـتند که محافظه کارانی چون دوُگل و چرچیل توانستند 

انجام دهند. آنها نخواسـتند یا نتوانستند یک تصمیم سیاسِی واقعی بگیرند )امری که البته به ندرت 
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یافت می شود(: تصمیمی که یک امکان نوین خلق می کند و کاوش عمیِق نتایجش ضروری خواهد 

بود؛ ضرورتی که مسـتلزم بسیج تمام کسـانی اسـت که، ورای قدرت های سیاسی، اضطرار عمل 

را دریافته انـد. آنها در مواجهه بـا بوروکرات های اروپایـی رفتاری را در پیش نگرفتنـد که میرابو3 و 

نماینده گاِن طبقه ی سـوم4 پس از دریافت اخطار تفرق از سوی پادشاه در سال 1789 اتخاذ کردند: 

»ما همچون شـما در اروپا و حوزه ی یورو هستیم. بر خالف شـما، ما با تکیه بر اراده ی مردم حامِل 

بینشـی دیگر، هم درباره ی اروپا و هم درباره ی یورو، هسـتیم. اگر شما خواستار Grexit هستید، به 

صراحت اعالم کنید و بکوشید آن را به زور به ما تحمیل کنید!«

10

به طور خالصه: از دید من، تقصیِر سـیپراس و گروهش مشـخصن امتناع از سیاسـت در زمانی بود 

که، به طرزی معجزه آسـا و شـاید در عرض چند سـاعت )شـِب همه پرسـی؟(، ِاعمال آن به ایشان 

وابسـته شـده بود. نگرانِی من از این است که در پِی این قصور به نقشـه ی معمول بازگردیم: یونان 

دیگر برای هیچ کس معنای خاصی نخواهد داشـت، آنچه را در توانش اسـت پرداخت خواهد کرد، 

مردم سـرخورده تر و بینواتر از پیش خواهند شـد، و کل این واقعه در آشوب عظیِم سرمایه ی جهانی 

فراموش خواهد شد.

11

چنانچه قرار باشـد درسـی از لحظات مهم تاریخ بگیریم، آن درس ُندرت و برگشت ناپذیرِی فرصت 

سیاسـی اسـت. می توان گفت که این تعریِف سوسیال دموکراسـی از قرن نوزدهم تا به حال است: 

هرگـز در عمـل از فرصـت نادِر ایجـاِد یک امکان سیاسـِی نوین اسـتفاده نشـود؛ بلکـه برعکس، 

مصّرانه به گونه ای رفتار شـود که گویا چنین فرصتی هرگز وجود نداشـته اسـت. آیا باید سیپراس و 

تیـِم حکومتی اش را سوسـیال دموکرات های جدیدی دانسـت که، با توجه بـه فروما یه گِی دیرین و 

Honoré Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau   3، نویسنده، روزنامه نگار و سیاست مدار قرن هجدهم فرانسه
Tiers état   4، در تقسیم بندِی گروه ها و طبقات اجتماعی در فرانسه ی پیش از انقالب، این اصطالح به اقشاری از مردم )تقرینب 
هشتاد درصد جمعیت( اطالق می شد که به دو گروه روحانیون و اشراف تعلق نداشتند، غالنب در حوزه ی کار و تولید فعالیت داشتند و مالیات 
می پرداختند )دو گروه دیگر از پرداخت مالیات معاف بودند(. الزم به ذکر است که این گروه بزرگ، طبقات اجتماعِی مختلفی را از بورژوازی 

مرفه تا کارگران و دهقانان و خادمان در برمی گرفت.
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فرسوده ی سوسـیال دموکرات های سابق، به شدت مورد نیاِز سـرمایه دارِی پارلمانی هستند؟ اگر 

چنین اسـت، اگر بحث صرفن بر سـر موعد پارلمانـِی یک جایگزینی در نظم موجـود و در گارِد چپ 

آن اسـت، پس دیگر حرفی باقی نمی ماند. اگر تحوالت جدید، از جمله شـکل گیری و قدرت گیرِی 

فراکسیون مخالف با روند فعلی در سـیریزا، نشان دهند که جستجوی یک راه سیاسِی نو در مقیاس 

اروپا و حتا جهان همچنان در یونان زنده است، به راستی از آن خرسند خواهیم شد.

منبع: لیبراسیون

http://www.liberation.fr/monde/2015/08/20/onze-points-melancoliques-sur-le-devenir-de-la-situation-grecque_1366579
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