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بحران بدهى يونان
آوريل ٢٠١٦

پرويز قاسمى :ترويكا در لغت به معنى گروه سه نفره و يا كالسكه ى
سه اسبه است .يونانىها اين نام را به سه ارگان صندوق بينالمللى
پول ) ،(IMFبانك مركزى اتحاديه ى اروپا ) (ECBو كميسيون اروپا
اطﻼق مىكنند .ترويكا ارگان اهداى وام به يونان و ديگر كشورهاى
اروپا ِيى است .ترويكا ،در ارتباط با يونان ،اين وام را مشروط به اجراى
سياستهاى سختگيرانه ى رياضتى كرده كه به بسته ى رياضتى شهرت
يافته است .چه كمسيون اروپا و چه دو ارگان ديگر فراى كنترل دولتها
و يا پارلمانهاى ملى قرار دارند .جلسات ترويكا ثبت نمىشود و به هيچ
نهاد يا ارگانى پاسخگو نيست.
اكنون پروژه ى »يورو« و به دنبال آن پروژه ى »اتحاديه ى اروپا« در
بحران به سر مىبرد .بسيارى از اقتصاددانها هستند كه اكنون پروژه ى
ارز مشترك يورو را از ابتدا غلط مىدانند ،ولى كم تر كسى به انگيزههاى
شكلگيرى اتحاديه ى اروپا و ارز مشترك اشاره دارد .براى درك روشن تر
آن بهتر است به انگيزههاى اوليه ى شكلگيرى اتحاديه ى اروپا نگاهى
مختصر بياندازيم.
مساله از آن جا آغاز شد كه كمپانىهاى بزرگ چندمليتى اروپا وجود
بروكراسىهاى دولتى ،مقررات دست و پا گير و پُر هزينه ى گمركى و
دخالتهاى دولتها در حفظ رفاه عمومى و حفظ قدرت خريد اتباع
خود را مانع رشد آزاد خود مىديدند .آنها ،قدرت رقابت خود را در
برابر شركتهاى آمريكايى و ژاپنى از دست مىدادند .اين همان زمانى
است كه بحثهاى راجع به گلوباليزاسيون كم كم آغاز شده بود.
در اوايل دهه ى هشتاد ،روساى بزرگ ترين صنايع اروپايى اجتماع
مىكنند و به ضرورت ايجاد »يك نظم اقتصادى بهم پيوسته« با يك »مركز
تصميمگيرى واحد« توافق مىكنند .اين به معنى يافتن راهى براى دور زدن
دولتهاست و نظامى است كه سيستمهاى نمايندگى درون كشورها تاثير
ناچيزى بر تصميمگيرىها داشته باشد .اين جمع بزرگ ترين كمپانىهاى
اروپايى ،موتور محركه تمام طرحهاى مربوط به تشكيل اتحاديه ى اروپا
شد تا در گردهمايى ماستريخت در سال  - ١٩٩٢كه در آن چهار آزادى،

پرويز قاسمى :مجموعا تاكنون دوازده بسته ى رياضتى به پارلمان
يونان ارائه شده است كه به تصويب رسيده است .بايد توجه داشت كه
سياستهاى هر بسته در واقع تكميل سياستهاى پيشين بوده و نه لغو
قبلىها .عوامل اساسى كه دولت نمىتواند به اهداف اقتصادى خود دست
يابد از يك طرف ركود گسترده اقتصادى و از طرف ديگر فساد گسترده
در دستگاه دولتى است.
بستههاى يك و دو در آغاز سال  ٢٠١٠از طرف دولت يونان )دولت
پاپاندرو( وضع شد كه هدف آن پسانداز جمعا  ٥/٦ميليارد يورو از
هزينههاى دولت بود كه عبارت از كاهش حقوق شاغلين دولتى به ميزان
 ٧درصد ونيز افزايش  ١تا  ٢درصد ماليات غيرمستقيم بر كاﻻها وخدمات
و افزايش  ١٥درصد ماليات بر بنزين بود.
در ماه آوريل همان سال ،دولت يونان به دليل آن كه سياستهاى
اقتصادىاش جبران ورشكستگى را نمىكند ،تقاضاى  ١١٠ميليارد يورو وام
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يعنى آزادىهاى نقل و انتقال سرمايه ،كاﻻ ،خدمات و نيروى كار تصويب
شد -اروپاى جديد شكل گرفت .در واقع ،ساختارهاى سياسى قديمى
سرمايهدارى كاركرد گذشته ى خود را از دست داده بود و مىبايست
اشكال تازهاى متناسب با سرمايه ى رشديافته چندمليتىها و سلطه ى
ساختارى سرمايه ى مالى در جهان به خود مىگرفت .ﻻزم به توضيح
نيست كه اين فرماسيون جديد چقدر از همان به اصطﻼح دموكراسى
ليبرال به دور است و شهروندان تاثير به مراتب ناچيزترى نسبت به گذشته
بر سياستها و روندهاى اقتصادى دارند.
پس از تشكيل اتحاديه ى اروپا ،نوبت ايجاد يك ارز مشترك و يك
منطقه ى اقتصادى به بزرگى اياﻻت متحده بود كه توان رقابتى اروپا را
افزايش دهد .دوباره بزرگ ترين سرمايهداران  -اعم از صنايع و بانكها -به
هم پيوستند و پولها خرج شد تا براى اين پروژه ى جديد راى »آرى«
دريافت شود .اين را خود سياست مدارن اروپايى اعتراف مىكنند كه گروه
متشكل از سرمايهداران بزرگ اروپا ) (AMUEنيروى محركه ى پشت سر
پروژه ى اتحاديه ى مالى و اقتصادى اروپا ) (EMUبود .نتيجه ى آن ارز
مشترك يورو بود كه در كنترل كامل بانك مركزى اروپا قرار مىگرفت و
در نتيجه از آن پس ديگر هيچ كشور عضو منطقه ى يورو نمىتوانست
سياست پولى خود را در كنترل خود داشته باشد.
يورو صرفا يك پول رايج نيست .اگر نقش ارز به عنوان يك سوپاپ
اطمينان حذف شود ،تنها راهى كه براى دولتها براى افزايش صادرات
و باﻻ بردن قدرت رقابت كاﻻها و خدمات توليدى داخلى مىماند ،كاهش
ماليات و كاهش دست مزدها و تسهيﻼت بيش تر براى شركتهاست.
در نتيجه ،يورو ابزارى سياسى در دست سرمايهداران بزرگ فرامليتى
بود تا سياستهاى نوليبرالى خصوصى سازىها ،كاهش مالياتها و
حذف تدريجى سياستهاى رفاهى را در تمام كشورهاى اروپايى به
اجرا درآورند.
با گذشت زمان ،ناگهان شهروندان اروپايى متوجه مى شوند كه اين ساختار
نوين در اروپا ،كشورهاى اروپايى را به دو گروه تقسيم كرده است:
كشورهاى ثروت مند و پيش رفته ى مركزى و كشورهاى فقير و مقروض
پيرامونى .درست همان ساختار امپرياليستى كه ميان جهان پيش رفته و
جهان سوم وجود داشته است ،البته در سطحى باﻻتر.

از ترويكا مىكند .ترويكا اين وام را هم راه با بسته ى رياضتى سوم  -كه
در واقع همان اولين بسته ى رياضتى يا قول نامه ى اول دولت يونان با
ترويكاست  -ارائه مىكند .مهم ترين شرايط ترويكا براى اين وام عبارت
بودند از :كاهش شركتهاى دولتى از  ٦٠٠٠به  ،٢٠٠٠كاهش حقوقها،
كاهش سوبسيدهاى دولتى به ميزان  ٨درصد ،كاهش شاغلين دولتى به
ميزان  ٣درصد ،كاهش تعداد شهردارىها از  ١٠٠٠به  ،٤٠٠افزايش سن
بازنشستگى به  ٦٥سال و افزايش ماليات غيرمستقيم بر كاﻻها و خدمات.
به دنبال تصويب اين بسته ى رياضتى ،در ماه مه تظاهراتى وسيع هم راه
با اعتصابى سراسرى در سراسر يونان شكل مىگيرد .هواپيماها ،قطارها و
كشتىها متوقف مىشوند .بيمارستانها و مدارس و نيز مكانهاى كار از
كار بازمىايستند .تخمين زده شده كه در آتن  ٥٠٠هزار نفر در تظاهرات
در نقاط مختلف شركت داشتهاند.
يك سال بعد ،يعنى بيست و پنجم ماه مه  ،٢٠١١دوباره تظاهرات بزرگى
تمام شهرهاى بزرگ يونان را فرامىگيرد .فراخوان اين تظاهرات از سوى
جنبشى به نام »جنبش شهروندان خشمگين« با شعار »دموكراسى مستقيم،
از هم اكنون!« داده شده بود .به ويژه در آتن و تسالونيكى اين فراخوان
از طريق فيسبوك اعﻼم شد كه  ٩٠هزار نفر در آتن و  ٣٥هزار نفر در
تسالونيكى اعﻼم پيوستن كردند كه به »ماه مه فيسبوك« شهرت يافت.
بعد از گذشت يك سال ،دولت پاپاندرو نتوانست به اهداف تعيين شده
در بسته ى پيشين برسد ،در نتيجه بسته ى رياضتى چهار و سپس پنج را
به پارلمان ارائه مىكند .مهم ترين بندهاى اين دو بسته عبارت بودند از
فروش امﻼك دولتى ،كاهش حقوق كارمندان دولت به ميزان  ٣٠درصد
و نير كاهش تعداد شاغلين دولتى ،كاهش حقوق بازنشستهها ،افزايش
ماليات غيرمستقيم و كاهش تعداد مدارس.
در فوريه ى  ،٢٠١٢دولت ائتﻼف سه حزب »پاسوك« ،حزب محافظهكار
»دموكراسى نو« و حزب ارتدكس »مردم« به نخست وزيرى پاپادموس از
حزب »دموكراسى نو« براى تامين كسرى بودجه دولت و پرداخت اقساط
عقب افتاده ى وام قبلى تقاضاى  ١٣٠ميليارد يورو وام جديد مىكند.
شرايط ترويكا براى اين وام كه همان قول نامه ى دوم يا بسته ى رياضتى
دوم ترويكا است عبارت بود از :كاهش  ٢٢درصدى حقوقها ،اخراج
 ١٥٠هزار نفر از شاغلين دولتى ،كاهش حق بازنشستگى به ميزان ٣٠٠
ميليون يورو ،كاهش هزينههاى بهداشتى و دفاعى و نيز تغييراتى در قوانين
جهت آسانتر كردن اخراج كارگران ،دادن حق كاهش دست مزدها به
بخشهاى صنعتى و همين طور اهداى حقوق بيش تر به بخش خصوصى
براى رقابت و به عﻼوه خصوصى كردن پارهاى از شركتهاى بزرگ
دولتى از جمله شركتهاى گاز.
اين بسته ى رياضتى حاوى چنان سختگيرىهاى بى رحمانهاى بود
كه باعث شد وزير حمل و نقل و چهار معاون وزير از وزارتخانههاى
ديگر استعفا دهند .پاپادموس اخطار كرد كه اگر پارلمان راى مثبت ندهد،
يونان با انفجارى اجتماعى و هرج و مرج مواجه خواهد شد .بسيارى از
نمايندگان دو حزب ائتﻼفى دولت ،يعنى حزب »مردم« و حزب »پاسوك«،
هم راه با احزاب اپوزيسيون به آن راى منفى مىدهند .با وجود اين ،دولت
رأى اكثريت را به دست مىآورد .در پى آن» ،پاسوك« از دولت مشترك
استعفا مىدهد.
در فاصله ى سالهاى  ٢٠١٢تا  ،٢٠١٥بستههاى تكميلى هفت تا نه تصويب
مىشود كه مفاد آن عبارتند از :سرمايهگذارى مجدد بانكها ،تجديدنظر
در قوانين مالياتى ،تجديدنظر در قوانين بازار كار ،تجديدنظر در قوانين
بازنشستگى ،اخراج تعداد بيش ترى از كاركنان دولتى از جمله معلمان و
پليسها و نيز كاهش هزينههاى بهدارى.

پرويز قاسمى :آغازگر »جنبش ميدانها« در اروپا در تابستان  ٢٠١١در
ميدان مركزى شهر »پوئرتا دل سول« ،در مادريد ،بود .آنها فرياد مىزدند
كه اين بحران آنان نيست و حاضر نيستند هزينه ى آن را بپردازند .بر
روى يكى از باندرولها در مادريد نوشته شده بود» :هيس  -يونانىها
را بيدار نكنيد ،آنها در خوابند« .اين جنبش ،كشورهاى يونان ،ايتاليا و
پرتقال را هم در برگرفت و ميدانهاى مركزى پايتختهاى اين كشورها
پُر از جمعيت و چادر مىشود.
در آتن ،ناگهان صدها هزار آتنى خانههاى خود را ترك گفتند و به طور
خودانگيخته به ميدان »سينتاگما« ،ميدان بزرگ شهر در مقابل پارلمان،
روى آوردند .فراخوانى در كار نبود ،اما همه به طور خودجوش حس
مىكردند كه بايد به ميدان بروند .هر كسى مىتوانست پشت بلندگو رود
و صحبت كند .به تدريج جنبشى كه از ميدان سينتاگما آغاز شد به ساير
ميدانهاى آتن و نيز ساير شهرها گسترش مىيابد.
احزاب حتا احزاب چپ نمىتوانستند دخالت تشكيﻼتى داشته باشند،
ولى مىتوانستند پيامهاى هم بستگى اعﻼم دارند .پيامهاى هم بستگى از
گوشه و كنار جهان مىرسيد و خوانده مىشد.
سخن از دموكراسى مستقيم و انقﻼب بود و گروههاى كارى و انجمنهاى
محلى تشكيل شده بود .الگوى كمون پاريس در حال شكلگيرى بود ،اما
محور مشترك صرفا محدود به مقابله با بسته ى رياضتى و ترويكا باقى
مىماند و انقﻼب و مسلح شدن در حاشيه مىماند .حتا احزاب چپ هم
به اين آلترناتيو فكر هم نمىكردند.
سرمايهدارى ورشكسته ى يونان تا وقتى كه اعتراضات عمومى در حد
اعتراض به بسته ى رياضتى باقى ماند ،وقع چندانى به آن نمىگذاشت؛
زيرا كه ورشكسته بود و آب از سرش گذشته بود ،حال چه يك متر چه
صد متر .هدف مشخص بود :بايد از جيب مردم ،خود را از ورشكستگى
نجات مىداد.
در ماه سپتامبر ،بسته ى رياضتى ترويكا در پارلمان بدون آن كه توسط
نمايندگان خوانده شود ،تصويب شد .جنبش سينتاگما از آن جا كه
نمىتواند خود را براى يك انقﻼب اجتماعى سازماندهى كند با پايان
تابستان محو مىشود و از ميان مىرود.
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در انتخابات ژانويه ى » ،٢٠١٥سيريزا« اكثريت آرا را به دست مىآورد
و تشكيل دولت مىدهد .پس از چانهزنىهاى بسيار با ترويكا ،باﻻخره
سيريزا تسليم شده و قول نامه ى سوم را با ترويكا امضا مىكند .بستههاى
رياضتى ده تا دوازده مفاد پذيرفته شده ى اين قول نامه هستند .در پى آن،
ترويكا با وام جديد  ٨٦ميليارد يورو موافقت مىكند .مهم ترين بندهاى اين
بستههاى رياضتى عبارتند از :افزايش گسترده ى مالياتهاى غيرمستقيم بر
كاﻻها و خدمات كه البته اين ماليات براى جزاير توريستى لغو مىشود،
افزايش ماليات كمپانىهاى كوچك ،افزايش ماليات كشاورزان )خُ رده
مالكين روستايى( ،افزايش ماليات سوخت ديزل كشاورزان و تثبيت
حداقل سن بازنشستگى  ٦٧سال.
ظرف سال  ،٢٠١٥يونان با تظاهرات اعتراضى ،شورشها و اعتصابات
متعدد مواجه بود كه بزرگ ترين آنها اعتصاب سراسرى هم راه با تظاهرات
در آتن در ماه نوامبر بود كه در پايان به درگيرى ميان تظاهركنندگان و
پليس ختم شد.

جنبش سينتاگما يك جنبش خودانگيخته و گسترده بود .نقشى مهم در
باﻻ بردن آگاهى توده ى مردم داشت .مردمى كه تا آن موقع كم تر توجهى
به مسايل سياسى نداشتند ،ناگهان خود را در موقعيتى ديدند كه مىبايستى
سرنوشت خود را خود به دست گيرند .بحران اقتصادى از اين طريق به
يك بحران سياسى مبدل شد .وسعت و گستردگى اين جنبش ،زمينههايى
را فراهم آورد كه مىتوانست به يك انقﻼب اجتماعى تبديل شود ،اما آن
چه كه فاقد آن بود يك اراده ى سياسى براى انقﻼب بود؛ ارادهاى كه از
طريق سازماندهى در محل زندگى و محيط كار مىتوانست فراهم شود:
سازماندهى براى انقﻼب و حل ريشهاى بحران و انتقال مستقيم قدرت
و مديريت به مردم .سازماندهى براى انقﻼب متفاوت از سازمان دهى
براى اعتراض و فشار بر باﻻيىها براى پذيرش بخشى از مطالبات مردم
در چهارچوب همان نظم مستقر است .به طور خﻼصه ،جنبش سينتاگما
فرصتى انقﻼبى بود و پس از محو آن ديگر اين موقعيت ايجاد نشد و
فرصت براى بازى قدرت احزاب پديد آمد تا هر يك با ادعاى حل بحران
به ميدان رقابت وارد شوند.
به دنبال خوابيدن جنبش سينتاگما و تصويب بسته ى رياضتى در پارلمان
در ماه اكتبر ،كاركنان بخش
دولتى و بخش خصوصى با
هم هماهنگ مىشوند و اعﻼم
اعتصاب عمومى مى كنند.
دوباره ميدان سين تاگما پُر
از تظاهركنندگان مى شود،
ولى اين بار دولت به مقابله
برمىخيزد و به تظاهركنندگان
حملهور مىشود.
از اين پس ،هر ماه صدها
شركت كوچك و بزرگ
ورشــكــســت مــىشــونــد و
كاركنان آنها بدون دريافت
آخرين دست مزدهاشان بيكار
مىشوند .دولت پاپاندرو قبل
از امضاى قرارداد وام با ترويكا تصميم مىگيرد كه علي رغم مخالفت
كشورهاى قدرت مند اتحاديه ى اروپا ،آن را به رفراندوم بگذارد )به احتمال
قوى براى از سر باز كردن مسئوليت اين افتضاح تاريخى( كه البته با
پاسخ »نه« مواجه مىشود و در نتيجه ى آن دولت پاپاندرو استعفا مىدهد.

پرويز قاسمى :سياستهاى رياضتى بيش ترين تاثير خود را بر اقتصاد
كارگران ،بازنشستهها و ساير اقشار كم درآمد جامعه داشته است .وجود
صفهاى طويل بيكاران پشت درهاى محلهاى كار ،امكانى براى كارگران
براى اعتراض عليه ساعات كار زياد و دست مزدهاى پائين باقى نمىگذارد.
درصد باﻻى بيكارى در ميان كارگران منجر به آن مىشود كه افراد جوياى
كار به هر قراردادى كه بسيار پائينتر از استانداردهاى قانون كار است ،تن
دهند .طبق آمار ،نرخ بيكارى از  ٢٠٠٨تا  ٢٠١١تقريبا  ٩٥درصد افزايش
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يافته است و مطابق با آمار  ٢٠١٢در مقايسه با  ،٢٠٠٩دست مزد كارگران
 ٢٥درصد كاهش يافته است.
در شرايط وام ترويكا در سال  ،٢٠١٢از جمله لغو قراردادهاى دسته
جمعى براى تعيين حقوق و نيز لغو ساير استانداردهاى حمايتى از
كارگران گنجانده شده بود .به طور كُلى اگر ساير سياستهاى رياضتى
در رابطه با كاهش يا لغو خدمات اجتماعى كه به عهده ى دولت بود و
نيز افزايش مالياتهاى مستقيم و غيرمستقيم را در نظر بگيريم ،مىتوان
تصوير روشنترى از افزايش هزينههاى زندگى و شرايط سخت زندگى
كارگران و ساير تهىدستان در يونان را به دست آورد.
بروكراسى حاكم بر اتحاديههاى كارگرى عمدتا وابسته به احزاب ،به ويژه
حزب »پاسوك« ،هستند كه خود مجرى سياستهاى بستههاى رياضتى
بوده است .بنابراين ،رهبرى اين اتحاديهها خود مانع از حركتهاى
كارگرى براى احقاق حقوق خود بودهاند .اما على رغم خواست رهبرى
حاكم بر بروكراسى اتحاديهها ،كارگران و كارمندان جزء عضو اتحاديهها
در بسيارى از اعتراضات عليه تصويب بسته هاى رياضتى حضور
داشته و حتى اعتصابها و تظاهرات سراسرى را سازمان دادند .در
بيش تر كارخانهها و بخشهاى
دولتى و غيردولتى ،كميتههاى
مستقل كارگرى تشكيل شده
و از طريق فشار بر رهبرى
اتحاديهها يا از طريق حركت
مستقل خود به ميدان آمدند .در
اين حركتها ديگر روشهاى
معمول اتحاديهها ،يعنى مذاكره
با كارفرما و چانهزنى بر سر
ميزان دست مزد و غيره ،مطرح
نيست .حر كت ها مستقيما
سياسى و عليه سياست هاى
بسته ى رياضتى اســت .به
طور كُلى ،در شرايطى كه
ادامه ى كار واحدهاى صنعتى
و خدماتى زير عﻼمت سئوال است و وجود خيل عظيم بيكارانى كه
حاضرند با قبول هر قراردادى استخدام شوند ،صحبت از چانهزنى بر
سر دست مزد بى مورد است .كميتههاى مستقل فعالين كارگرى حتى
در راستترين اتحاديهها  -كه وابسته به حزب محافظهكار »دموكراسى
نو« بودند -توانستند اتحاديه را به اعتصاب وادار كنند ،مثل اعتصاب
كارگران رسانهها يا اشغال ساختمان شهردارى توسط كارگران شهردارى
در سال .٢٠١١
اما موثرترين حركت كارگرى مربوط به به اشغال كارخانه ى ويومه
) (Vio.Me.در تسالونيكى توسط كارگران كارخانه بوده است .در سال
 ،٢٠١٠مالكين كارخانه به بهانه ى پائين رفتن سود كارخانه از پرداخت
حقوق ماهانه كارگران خوددارى كردند .كارگران دست به اعتراض زدند
و مالكين در پاسخ ،در ماه مه  ،٢٠١١كارخانه را تعطيل كردند و كارگران
بدون دريافت حقوق عقب افتاده ى چند ماهه ى خود بيكار شدند .در
ماه ژوﻻى ،كارگران كارخانه را اشغال كردند و توليد را دوباره به كار
انداختند .مالكين اعﻼم ورشكستگى مىكنند و مقامات قضايى تاكنون
چندبار سعى كردند كه كارخانه و تاسيسات آن را به حراج بگذارند ،ولى
كارگران با حضور در سالن حراج مانع از آن شدهاند.
كارگران ويومه هم چنان كارخانه را از طريق خودمديريتى اداره مىكنند و

حمايت وسيعى را در ميان كارگران در سراسر يونان به وجود آوردهاند.
ماكيس آناگنوستو ،يكى از كارگران ويومه ،مىگويد» :هدف كارگران
ويومه ايجاد شبكهاى اروپايى و بينالمللى از بسيارى كارخانههاى در
كنترل كارگران است«.
جنبش اشغال كارخانهها از آرژانتين در سال  ٢٠٠١آغاز شد .به دنبال
بحران سرمايهدارى در آرژانتين هزاران كارخانه تعطيل شده بودند ،از آن
ميان  ١٨٠كارخانه توسط كارگران اشغال شد كه حدود ده هزار كارگر
در اين اقدام شركت داشتهاند .پس از بحران جديد ساختارى سرمايهدارى
از سال  ٢٠٠٨به اين طرف اشغال كارخانهها گسترش بى سابقهاى نسبت
به گذشته به خود گرفت .در آمريكاى ﻻتين ،در كشورهايى مثل برزيل و
ونزوئﻼ ،و در اروپا به ويژه در كشورهاى ايتاليا ،اسپانيا و فرانسه ،اقدامات
كارگرى در اشغال كارخانهها وجود داشته و اكنون در يونان .تاكنون اين
جنبش نقشى دفاعى داشته و زمانى اتفاق افتاده كه صاحبان شركتها
اقدام به تعطيل كارخانه يا ساير مكانهاى كار كردهاند .تﻼش كارگران
عمدتا در حفظ كار بوده ،زيرا اميدى به يافتن شغلى جديد نداشتهاند.
در اداره ى غالب كارخانههاى اشغال شده ،نمىتوان از مديريت شورايى
سخن گفت ،بلكه بيش تر نوعى مديريت تعاونى بوده است .و در بسيارى
موارد از همان نظام سلسله مراتبى مديريت پيش از آن تبعيت كرده است.
بنابراين ،جنبش اشغال كارخانهها هنوز به يك جنبش طبقاتى تبديل نشده
است .اما اشغال كارخانهها موثرترين شيوه ى مبارزه ى كارگران در عصر
سرمايهدارى نوليبرال بوده است .در شرايطى كه سرمايهها به آسانى در
هم ادغام شده يا به اشكال ديگر سرمايه تبديل شده و يا به مناطق ديگر،
در جايى كه نيروى كار ارزانتر است ،منتقل مىشوند .بسيار اتفاق افتاده
كه مالكين كارخانهاى را تعطيل كرده تا دوباره آن را با كارگرانى ارزانتر
به كار اندازند .جنبش اشغال كارخانهها موثرترين حركت كارگرى نه تنها
در درون مرزهاى يك كشور ،بلكه در سطح جهانى بوده است.

پرويز قاسمى :همانطور كه مىدانيم پس از به قدرت رسيدن سيريزا
و بنبست در مذاكرات با ترويكا ،سيپراس با وجود پاسخ »نه« مردم در
همه پرسى در رابطه با پذيرش شرايط بسته ى رياضتى ،قرارداد با ترويكا
را هم راه با كنار گذاشتن واروفاكيس از پست وزارت دارايى امضا مىكند.
مذاكرات و مسايل پشت پرده را نمىدانيم چيست و در واقع هرچه هم
باشد ،مهم نيست؛ چرا كه حزبى كه مىخواهد در چهارچوب نظم موجود
بازى كند ،علي رغم هر ادعايى كه داشته باشد ،بايد از قواعد بازى آن نيز
پيروى كند .بدين ترتيب ،يك بار ديگر نشان داده شد كه در عصر سلطه ى
جهانى سرمايه ى مالى و نوليبراليسم ،اين دولتهاى انتخاب شده ى ملى
نيستند كه سياستهاى ملى خود را تعيين مىكنند ،بلكه سياستها از
بيرون مرزها توسط سرمايه ى مالى جهانى ديكته مىشود .پس از امضاى
قرارداد ،سيريزا با بحران سياسى و انشعاب در درون حزب مواجه شد،
اما سيپراس در آن موقع هم چنان حمايت اكثريت مردم را با خود داشت.
سيپراس تاكنون نتوانسته هيچ يك از وعدههاى اصﻼحى خود را اجرا
كند ،كه يكى از مهم ترين آنها افزايش تصاعدى ماليات ثروت مندان و
شركتها بود كه در اين مورد ترويكا با تهديد و ارعاب مانع از اجراى
آن شد .اكنون پس از گذشت يك سال ،بحران به مرزهاى انفجار رسيده
است .نرخ كُل بيكارى به  ٣٠درصد و نرخ بيكارى جوانان به  ٦٠درصد
رسيده است .جامعه با تظاهرات و اعتراضهاى پى در پى گروههاى
اجتماعى مثل بازنشستهها ،كارمندان ،كارگران و بيكاران و اخيرا با شورش
كشاورزان مواجه است .و به نظر نمىرسد كه سيريزا در انتخابات آينده
راى كافى براى حفظ قدرت را به دست آورد.

پرويز قاسمى :دورهى پيش از انتخابات  ،٢٠١٥دورهاى است كه گروهها
و جبههها مثل قارچ از زمين مىرويند .موفقترين همه سيريزاست .به
ويژه وقتى سيپراس ،كه پيش از آن عضو شوراى شهر آتن بود ،به رهبرى
حزب انتخاب مىشود .بسيارى از طرف داران احزاب سنتى و به ويژه از
حزب سوسيال دموكرات )»پاسوك«( جدا شده و به سيريزا مىپيوندند.
سيريزا ائتﻼفى از گروهها و سازمانهاى كوچك چپ و راديكال بود كه در
انتخابات سال  ٢٠٠٤شكل گرفت .اين ائتﻼف شامل احزاب و گروههاى
چپ و سبزها ،پارهاى از جنبشهاى اجتماعى و فعالين مستقل بود .در
سال  ،٢٠١٢احزاب و سازمانهاى ائتﻼف سيريزا خود را منحل مىكنند
و سيريزا تبديل به يك حزب يك پارچه مىشود .اين امر امتيازاتى قانونى
در پارلمان براى تشكيل دولت داشت ،اگر كه سيريزا بزرگ ترين حزب
پارلمان مىشد .البته اين به اين معنا نيست كه تفاوتها و اختﻼفات
نظرى در درون حزب سيريزا از ميان رفته بود .سيريزا از همان ابتدا يك
تشكيﻼت پارلمانتاريستى بوده و تمام تحوﻻت درونى آن نيز مربوط به
كسب قدرت از طريق انتخابات بوده است .در رابطه با اتحاديه ى اروپا
و يورو اعتقادى به خروج از آنها نداشته است ،هرچند چنين نظراتى در
درون حزب وجود داشته است .مثﻼ يانيس واروفاكيس كه در دورهى
جنبش سينتاگما هر روزه از طريق اينترنت نقدهاى تند و گزندهاى
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عليه ترويكا مىنوشت و از اين طريق بسيار شناخته شده و معروف
بود ،داراى نقدها و نظرات اصﻼحى نه تنها نسبت به ساختار سيستم
پولى منطقه يورو ،بلكه نسبت به ساختار غيردموكراتيك اتحاديه ى اروپا
نيز هست .به طور كُلى وى معتقد به يك سيستم فدراتيو و دموكراتيك
و شفاف در مورد اتحاديه ى اروپا و نيز تامين حداقل رفاه براى تمام
شهروندان اروپاست و از يك صندوق مشترك قرضه ى دولتى اروپايى و
نيز تغيير ساختار غيردموكراتيك بانك مركزى اروپا و كنترل دموكراتيك
آن حمايت مىكند .از اين نظر ،بر اساس نظرات و طرحهايش ،مىتوان
وى را اقتصاددانى نوكينزى دانست.
البته با توجه به اين واقعيت كه اتحاديه ى اروپا از آغاز توسط شركتهاى
بزرگ چندمليتى طرح شد و در رابطه با منافع آنان طراحى شد،
ساده انديشى است اگر تصور كنيم كه چنين رفرمى امكان پياده شدن در
موقعيت كنونى را دارد .به ويژه كه اين طرحها و پيشنهادها از سوى يك
كشور ورشكسته پيرامونى اروپا مطرح شود .همانطور كه نظرات كينز
در رابطه با دولت رفاه زمانى امكانپذير شد كه سرمايهدارى ،جهان را به
سوى يك جنگ خانمان سوز جهانى كشاند و اروپا را به مخروبهاى مبدل
كرد؛ در اين مورد نيز امكان رفرم در ساختار بحرانزده ى سرمايهدارى
اروپا شايد زمانى امكانپذير گردد كه تمام كشورهاى سرمايهدارى اروپا
به ويژه كشورهاى مركزى آن ورشكست شوند.

