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پیش به سوی »بهار اروپایی« در انتخابات ماه مه
نوشتۀ یانیس واروفاکیس*
*اقتصاددان ،وزیر اقتصاد یونان )ژانویه تا ژوییه  ،(2015بنیانگذار جنبش دموکراسی در اروپا (DiEM25) 2025
برگردان :نیما قدرتی

بحران مالی سال ) 2008که }بحران{  1929نسل ما بود( واکنشی زنجیرهای در سراســر اروپــا
به راه انداخت .این بحران تا سال  2010صدمات جبرانناپذیری بـه سـاختار حـوزۀ یــورو وارد
کرده بود ،به گونهای که نظام بر آن شد تا قوانین خود را زیر پا بگذارد و دوستان بانکدار خود
را نجات دهد .تا سال  ،2013ایدئولوژی نئولیبرالی که تا آن زمان وجود تکنوکراسی الیگارشیک
اتححادیۀ اروپا را توجیه میکرد ،با ناتوان کردن میلیونها اروپــایی بنیــان خــود را نیــز بــه لــرزه
انداخته بود .با پیادهسازی سیاست »سوسیالیسم برای ســرمایهداران« و ســختترین شــکلهای
ریاضت اقتصادی برای مردم .در تابستان سال  ،2015تسلیم شدن دولت سیریزا بــاعث ایجــاد
تشتحت و ناامیدی در میان چپگرایان شد و این رویا را بر باد داد که خیزش نیروهای پیشرو از
خیابانها توان جابجا کردن موازنۀ قدرت در اروپا را دارد.

از آن زمان تا کنون ،خشم و ناامیدی خلءای ایجاد کرده است که بــه ســرعت توســط مــوج انسانســتیزانۀ
»بینالملل ملحیگرایان« در سراسر اروپا در حال پر شدن است .امری که مایۀ خشنودی فراوان دونالد ترامــپ
در آنسوی اقیانس اطلس است  .در پس پردۀ نهادی که بیش از پیش یادآور سرنوشت تلخ جمهوری وایمار
است ،و نژادپرستان سرسختی که فرزندان نیروهای رکودزای بحران هستند ،اتححادیۀ اروپا در حــال فروپاشــی
است .با رفتن آنگل مرکل و شکست پیشاپیش برنامۀ اروپایی امانوئل ماکرون ،انتخابات اروپایی ماه مۀ آینده
به احتمال فراوان آخرین فرصت برای نیروهای پیشرو است تا در مقیاس اروپایی تاثیرگذار باشند.
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جنبش دموکراسی در اروپا  ،(DiEM25) 2025از زمان تاسیس خود در سال  2016مصمم است تا از این
فرصت به بهترین نحو استفاده کند .ما ابتدا برنامۀ خود ،یعنی نیو دیل}برنامۀ جدید{ ای برای اروپا را آماده
کردیم .سپس از دیگر جنبشها و حزبها دعوت کردیم تا برای توسعۀ آن به ما کمک کنند ،تا در کنار هــم
بهار اروپایی مان را بسازیم ،نخستین لیست فراملحی کاندیداها که برنامهای واحد در سراسر اروپا اجرا خواهنــد
کرد .پیش از معرفی عناصر اصلی برنامۀ نیودیل برای اروپا  ،ابتدا باید به دو مسئلۀ مهم اشاره کنم که بــاعث
ایجاد شکاف در میان چپگرایان شده و در نتیجه نیروهای پیشــرو را در اروپــا تضــعیف میکنــد :مرزهــا و
اتححادیۀ اروپا.

اتحفاق عجیبی در سالهای اخیر رخ داده است :بسیاری از چپگرایان بــه ایــن بــاور رســیدهاند کــه مرزهــای
گشوده برای طبقۀ کارگر زیانآور است .به گفتۀ ژان لوک ملنشون »مــن هیچوقــت بــا آزادی ورود }اتبــاع
خارجی{ موافق نبودهام« .به عقیدۀ او مهاجران »نان کارگران فرانسوی را میدزدند(1) «.

این موضوع بحث تازهای نیست .در سال  ،1907موریس هیلکوئیت ،بنیانگذار حــزب سوسیالیســت آمریکــا
پیشنهاد پایان »واردات بیحد و حصر نیروی کار ارزان خارجی« را داد ،چرا که به عقیدۀ او مهاجران »تودهای
که ناخودآگاه اعتصابها را میشکستند« تشکیل میدادند .موضوع تازه این است که به نظر میرســد امــروز،
بسیاری از چپگرایان واکنش شدید لنین را به پیشنهاد هیلکوئیت مبنی بر ایجاد محدودیت برای مهـــاجرت
فراموش کردهاند » :ما عقیده داریم نمیتوان همزمان انترناسیونالیست بــود و بــه ایــن محــدودیتها تمایــل
داشت...همچو سوسیالیستهایی که در واقع صرفا شوونیست هــایی هســتند کــه رگ غیرتشــان بیــرون زده
است «.دو سال پیش از آن لنین پیشزمینهای برای این پاسخش فراهم کرده بود  » :شکحی نیســت کــه فقــر
شدید به خودی خود مردم را وادار میکنــد تــا ســرزمین مادریشــان را تــرک کننــد ،و ســرمایهداران بــه
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بیشرمانهترین شکل ممکن از کارگران مهاجر بهرهکشی میکنند...امحا تنها افراد مرتجع میتوانند چشمشان را
بر اهمحیحت پیشروی مهاجرت مدرن ملحتها ببندند ...نظام سرمایه مشغول جابجایی تودههای کارگری سراسر
جهان است ...موانع و تعصحبات ملحی را از میان میبرد وکارگران تمام کشورها را متححد میکند«.

جنبش  DiEM25تحلیل بجای لنین را تمام و کمال نقشه راه میکند :دیوارهایی که رفت و آمد آزاد مــردم
و کالها را محدود میکنند پاسخی مرتجعانه به نظام سرمایه هستند .پاسخ سوسیالیستی این است کــه دیــوار
ها را فرو بکشیم و در همان حال که نظام سرمایه مشغول تیشه زدن به ریشۀ خود است ،مقاومت فراملحــی را
علیه بهرهکشی سرمایهداری در هر کجای جهان سازماندهی کنیم .این مهاجران نیستند کــه شــغل کــارگران
بومی را میدزدند ،سیاست ریاضت اقتصادی دولت است که موقعیتهای شغلی را از بین میبرد و این فقــط
بخشی از این مبارزۀ طبقاتی است که دولت به نیابت از بورژوازی بومی به راه انداخته است.

به همین دلیل است که ما در  DiEM25مصرحانه بر این باوریم که » دیگرهراسی « نباید هیچگاه بــر برنامــۀ
ما لکحهای بیندازد .همانطور که دوستم اسلویی ژیژک میگویــد ،ملحیگرایــی)ناسیونالیســم( چپگــرا پاســخی
درست به ناسیونال سوسیالیسم)نازیسم( نیست .بنابراین موضع  DiEM25دربارۀ ایــن تــازهواردان دو جنبــه

دارد :ما به تمایز میان مهاجران و پناهجویان قائل نیستیم و اروپا را فرامیخوانیم کــه  :بگذاریدواردشــوند )#
.(LetThemIn

زندگی اکثریت افراد می تواند در چارچوب قوانین موجود بهبود یابد
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همۀ رفقایمان در اروپا ما را آرمانشهرگرا )اوتوپیست( می پندارند ،آنها میگویند ایــن اتححادیــۀ اروپــا قابــل
اصلح نیست..فرض کنیم چنین است ،در این صورت آیا بهترین پاسخ نیروهــای پیشــرو لگزیــت ) (Lexit
است ؟ )کارزار چپگرایان برای فروپاشی مهار شدۀ اتححادیۀ اروپا(

بخشی از زیباترین خاطرات من از دورانی است که مقابل جمعیحت بزرگی در سال  2015در آلمان ،کمی بعد
از تسلیم شدن سیریزا مقابل آنگل مرکل و ترویکا ،سخنرانی میکردم .مردمی که آنجــا جمــع شــده بودنــد
سعی داشتند این پیام را برسانند که آنچه در حق یونان شد از جانب آنها ،مردم آلمان ،نبوده است .به یاد
میآورم که فراخوان  DiEM25برای تشکیل یک جنبش فراملحی تا چه حد خاطرجمعشان کرد .جنبشی برای
اتححاد ،مبارزۀ مشترک و تسخیر نهادهای اتححادیۀ اروپا )همچون بانــک ســرمایهگذاری اروپــا ) (EIBو بانــک
مرکزی اروپا ) ((ECBو به کار گرفتن شان برای تامین منافع همۀ اروپائیان.

هنوز سرخوشی رفقای آلمانی را به یاد دارم وقتی این ایدۀ ما را شنیدند که یونانیها در آلمان و آلمانیهــا در
یونان کاندید شوند ،تا نشان بدهیم جنبش ما فراملحی است ،تا نشان بدهیم قصد دارد همگــی نهادهــای نظــام
نئولیبرال را هر کجا که باشند یک مرتبه تسخیر کند ،نه برای نابود کردنشان ،بلکه برای به کار گرفتن شــان
برای عموم ،در هر کجا ،بروکسل ،برلین ،آتن ،پاریس و...

حال تصحور کنید دقیقا خلف این را به آنها میگفتم :اتححادیۀ اروپا غیرقابل اصلح است و باید بر هم بخورد.
ما یونانیان باید به دولت-ملحت خودمان بازگردیم و سعی کنیم سوسیالیسم را آنجا برپا کنیم ،شما آلمانیهـــا
هم همینطور .سپس ،زمانی که موفق شــدیم ،نماینــدگانمان بــر ســر همکــاری میــان دولتهــای پیشــروی
جدیدمان مذاکره خواهند کرد .بدون شک شور رفقای آلمانیمان رنگ میباخت و با ناامیدی به خانههایشان
بازمیگشتند ،با خود میگفتند با این وضع باید دست تنها ،به عنوان یک آلمانی ،با نظام آلمان مبارزه کننــد،
و نه به عنوان عضوی از جنبشی فراملحی.
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اگر تحلیل من درست باشد  ،مهم نیست که اتححادیه قابل اصلح هست یا نه .نکتۀ حائز اهمحیحت این است کــه
ما چه طرح پیشنهادی منسجم و معیحنی برای به کاربستن نهادهای اتحادیۀ اروپا داریم .این طرحهــا بایــد نــه
پیشنهادهایی آرمانشهرگرا )اوتوپیست( و خیالبافانه ،بلکه توصیفهایی دقیق باشند از آنچه این هفته ،مــاه
آینده و سال آینده به وسیلۀ ابزارهای فعلی به انجام خواهیم رساند .این که چگــونه نقشــی جدیــد بــرای بــه
اصطلح سازوکار پایداری اروپایی ) (ESM)(2طرحاحی میکنیم ،چگونه ســازماندهی بــرای تســهیل کمحــی )(3
بانک مرکزی اروپا را جهتدهی میکنیم و اینکه چگونه به سرعت و بدون اعمال مالیاتهای جدید گذار بــه
سبز و یا کارزار علیه فقر را تامین مالی خواهیم کرد.

چرا چنین برنامۀ مدوحنی ارائه میدهیم؟ تا به رایدهندگان نشان بدهیم که جــایگزینی وجــود دارد ،حتحــی بــا
وجود قوانینی که برای پیشبرد منافع یک درصد بال طراحی شدهاند .هیچکس ،و به خصوص خود ما ،بــدون
شک انتظار ندارد که نهادهای اتححادیۀ اروپا این طرحها را بپذیرند .نه! همۀ آنچه ما میخواهیم این است که
رای دهندگان ببینند چه میشود کرد ،به عوض آنچه که امروز در حال انجام است ،تا درون نظام حــاکم را
ببیننــد ،بــی آن کــه بــه راســت دیگرهــراس روی بیاورنــد .ایــن تنهــا راهــی اســت کــه چــپ میتوانــد از
محدودیتهایش بگریزد و ائتلفی بزرگ و پیشرو بسازد.

هدف نیو دیل برای اروپا ی  DiEM25دقیقا همین است :اول این که ،نشان میدهد که چگونه سطح زندگی
عموم را میتوان ،با وجود قوانین و نهادهای فعلی ،در بازهای کوتاه شدیدا بهبود بخشید .دوم این که نقشــهای
از دگردیسی نهادهای اروپایی و روندی برای تشکیل مجلس موسسان ترسیم میکند ،که در بازهای طولنیتر،
قانون اساسی دموکراتیکی برای اروپا را رقم خواهد زد .بر اساس همین قانون اساسی تمام معاهــدههای فعلــی
جایگزین خواهند شد .و سوم این که چه سازوکارهایی از روز اوحل باید به کار انداخت تا اگر اتححادیۀ اروپا ،بــا
وجود تمام تلشهایمان فروپاشید ،زیر آوار آن باقی نمانیم.
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همه دربارۀ اهمحیحت گذار به سبز صحبت میکنند .امحا اینکه چه کسی آن را برنامهریزی میکند و تامین مالی
آن از کجا خواهد بود مسکوت مانده است .پاسخ ما روشن است :اروپا به  2تریلیون یورو سرمایهگذاری بیــن
سالهای  2019و  2023در فناوریهــای ســبز ،انرژیهــای ســبز و غیــره نیــاز دارد .پیشــنهاد مــا :بانــک
سرمایهگذاری اروپا حجم اضافهای از سهام به ارزش  500میلیارد یورو به صورت سالنه و بــه م ـدحت چهــار
سال صادر میکند .به صورت همزمان ،بانک مرکزی اروپا اعلم میکند در صورت کاهش ارزش این ســهام،
آن را در بازار سهامهای دست دوم خواهد خرید .بر اساس این اعلن و بدلیل فراوانی پساندازهایی کــه در
جای جای جهان وجود دارد بانک مرکزی اروپا یک یورو هم خــرج نخواهــد کــرد و تمــام ســهامهای بانــک
سرمایهگذاری به فروش خواهند رفت .سپس نهادی جدید به نام موسسه اروپایی گذار سبز ،کــه بــر اســاس
نقشۀ مارشال برای سازمان همکاری اقتصادی اروپا )سفلفف  (OECDطرحاحی شده است ،این سهامها را بــرای
اجرای پروژههای سبز در سراسر اروپا به کار خواهد گرفت.

لزم به ذکر است که طرحی که در بال پیشنهاد شده است به هیچ شکلی از مالیات احتیــاج نــدارد ،بــا اوراق
قرضه اروپایی فعلی )سهام  ( EIBکار میکند ،و مطابق تمامی قوانین فعلی است .این ویژگی دربارۀ تمام دیگــر
طرحهای پیشنهادی برنامۀ ما صادق است .به عنوان مثال صندوق ذخیرۀ ضد-فقر پیشنهادی ما  :میلیاردهــا
یورو سود حاصل از نظام اروپایی بانکهای مرکزی )( European System of Central Banks
)مانند سودهای حاصل از داراییهای خریداری شده تحت سازوکار تسهیل کمی بانــک مرکــزی اروپــا ،و یــا
سامانۀ حسابداری  ((Target2 (4برای تامین امنیت غذایی ،انرژی و سرپناه اروپائیانی که زیــر خــط فقــر
زندگی میکنند استفاده شود .مثال دیگر میتواند برنامۀ ما برای بازسازی ساختاری بدهی عمومی حوزۀ یــورو
باشد :بانک مرکزی اروپا نقش میانجی را میان دولتها و بازارهای مالی ایفا میکند تا حجم بدهی کلی آنهــا
را کاهش دهد ،بدون چاپ کردن پول و یا ایجاب آلمان به پرداخت ،یا تضمین بدهی عمومی کشورهایی کــه
بدهکارترند.
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همانطور که مثالهای بال نشان میدهد نیو دیل ما ترکیــبی اســت از راهبردهــایی کارآمــد ،قابــل اجــرا در
چارچوب موجود اتححادیۀ اروپا و در عین حال درضدحیتی عمیق با منطق ریاضت و خــروج بــه شــرط کفــالت
ترویکا .بهجز اینها ،نیو دیل ما پا را فراتر میگذارد و بنیان نهادهای جدیدی را مینهــد کــه مق ـدحمهای بــرای
آیندهای پساسرمایهداری در اروپاست.

یکی از نمونههای برنامههای ما برای دوران پساسرمایهداری طرح سوسیالیزه کردن نسبی سرمایه و سودهای
حاصل از خودکارسازی است :حق فعالیت شرکتهای بزرگ در اتححادیۀ اروپا مشروط به انتقــال درصــدی از

سهامشان به صندوق اروپایی عدالت خواهد بود .سود قابل توزیع این سهامها وظیفۀ تــامین مــالی سودســهام
پایۀ همگانی ) ( UBDرا که به هر اروپایی )فارغ از دیگر پرداختیهای رفاه ،بیمۀ بیکــاری و غیــره( پرداخــت
میشود ،بر عهده خواهد داشت.

اتححاد عاملی حیاتی است ،امحا نباید به قیمت زیر سوال رفتن همخوانی فکری به دست آید
مثال دیگری از تغییرات ریشهای مربوط به طرحهای پیشنهادی ما برای اصلح یورو است .پیش از آنکه خود را گرفتار پیچ و
خمهای تغییر دادن آئیننامۀ بانک مرکزی اروپا کنیم ،بنا داریم بستری عمومی در هر کشور حــوزۀ یــورو بــرای پرداختهــای
دیجیتال افتتاح کنیم .با استفاده از بستر دیجیتال نهاد جمعآوری مالیات هر کشور ،مالیاتدهندگان این امکان را خواهند داشت
که اعتبارات مالیاتی دیجیتال تهیحه کنند .از این اعتبارات میتوان برای پرداخت وجه به یکدیگر و یا پرداخت مالیاتهای آتی با
تخفیف استفاده کرد .این اعتبارات بر حسب یورو هستند امحا تنها قابل انتقال به مالیاتدهندگان یــک کشــورند و بــدین تریــب
مشمول فرار سرمایه نمیشوند.

دولتها نیز این امکان را خواهند داشت میزان محدودی از این یوروهای مالیاتی ایجاد کنند ،کــه بــه شــهروندان نیازمنــد و یــا
تامین مالی پروژههای عمومی تخصیص داده خواهد شد .دولتهای تحت فشار به کمک یوروهای مالیاتی میتوانند میزان تقاضــا
را بال ببرند ،بار مالیاتی را سبکتر کنند و نهایتا از نیروی اثرات تخریبی بانک مرکزی اروپا و هزینههای خروج از حوزۀ یورو )و
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یا فروپاشی آن( بکاهند .در بلند مدحت نیز ،این بسترهای پرداختی دیجیتال قــابلیت شــکل دادن ســامانهای مــدیریت شــده از
یوروهای مختص هر کشور دارند که طرز کارش مانند اتحادیۀ مبادلت بینالمللی ،نمونهای مدرن شده از طرح پیشنهادی جان
مینارد کینز در سال  1944برای نظام برتون وودز )که متاسفانه به کار گرفته نشد( است.

به طور خلصه ،نیو دیل برای اروپا برنامهای جامع برای )الف( بازبهکاربستن هوشمندانۀ نهادهای فعلــی بــه ســود عمــوم) ،ب(
برنامهریزی برای آیندهای پساسرمایهداری ،رادیکال و سبز ،و )پ( آمادگی در برابر تبعات فروپاشی اتححادیۀ اروپاست.

چپ دو دشمن بزرگ دارد :تشتحت و ناهمخوانی فکری .اتححاد عاملی حیاتی است ،امحا نباید به قیمت زیر ســوال رفتــن همخــوانی
فکری به دست آید.به عنوان نمونه ،وضعیت حزب چپ اروپایی امروز را در نظر بگیرید  :چگونه میتوانند در انتخابات ماه مــه
گزینۀ قانعکنندهای برای رای دهندگان باشند وقتی نمایندهشان در یونان حزبی است که به عنوان دولت ،بــه نیــابت از ترویکــا،
سختترین شکل ریاضت اقتصــادی تاریــخ ســرمایهداری را اعمـال میکنــد ،در حـالی کــه در فرانســه و آلمــان نماینــدگانش
ضداروپایی هستند؟ رایدهندگان از این ناهمخوانی بیزارند ،اوضاعی که نتیجۀ مجمــوعهای بینظــم از ائتلفهاســت کــه تنهــا
هدفشان رای جمع کردن است.

دوستان چپگرایمان که نیتی خیر دارند از ما میپرسند» :چرا  DiEM25با فرانسۀ سرکش ژان-لوک ملنشون یا خیزش سارا
واگنکنخت و اسکار لفونتن در آلمان متححد نمیشود؟ ) (5چگونه چپ میتواند تاثیرگذار باشد وقتی شما توان اتححــاد نداریــد؟«
دلیل این موضوع ساده است :وظیفۀ ما اتححاد بر اساس شالودهای از انسانگرایی بینالمللی رادیکال و عقلنی است .این به معنـی
برنامهای مشترک برای همۀ اروپاییان و سیاستی رادیکال برای اروپایی گشوده است که مرزها را زخمی بر پیکر زمین میداند و
به تازهواردان خوشامد میگوید .این همان حداقلی است که می تواند پایه همخوانی فکری چپ باشد.

فراخوان ما برای اتححاد بر اساس ایدۀ سادهایست DiEM25 :از همۀ نیروهای پیشرو دعوت میکند تا با ما در تقریر نیــو دیــل
برای اروپا بر اساس یک اروپاگرایی انسانگرا و رادیکال همکاری کنند .ندای ما پاسخ داده شد)Generation-s .فرانســه(،
) Razemلهستان() Alternativet ،دانمارک() Dema ،ایتالیا() MeRA25 ،یونان(Demokratie in Europa ،
)آلمان() Wandel ،اتریش() Actua ،اسپانیا() Livre ،پرتغال( به ما پیوستند .جنبشهــای دیگــری نیــز در حــال پیوســتن
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هستند .ما در کنار هم ائتلف بهار اروپایی را تشکیل دادهایم که در انتخابات پارلمان اروپا در ماه مــه شــرکت خواهــد کــرد و
برنامۀ نیو دیل برای اروپا را پیش خواهد برد.

پیام ما به نظام اقتدارگرای اروپا این است :ما بـا برنــامهای رادیکــال و بـه مراتــب هوشــمندانهتر از برنامــۀ شــما در برابرتــان
میایستیم

پیام ما به دیگرهراسهای فاشیست این است :ما در هر کجا با شما مبارزه میکنیم.

پیام ما به رفقایمان در جبهۀ چپ اروپا ،فرانسۀ سرکش و غیره ،این است :از ما انتظار همدلی بیپایان داشــته باشــید و مــا نیــز
انتظار داریم روزی به سوی انسانگرایی فراملحی و رادیکال هممسیر شویم.

) (1او بعدها ،با اینکه تحلیلش از تاثیر مهاجرت بر حقوق کارگران بومی تغییری نکرده است ،از این سخنان خود اظهار پشیمانی کرد.

) European Stability Mechanism ( 2سازمانی بیندولتی است که در سال  2012در شهر لوکزامبورگ تاسیس شد .وظیفۀ
آن حفاظت از حوزۀ یورو با ارائه برنامههای کمک مالی به کشورهای بحرانزدۀ حوزۀ یورو است) .م(

) (3تسهیل کمحی نوعی سیاست نامتعارف پولی است که بانکهای مرکــزی بــرای جلــوگیری از افــت عرضــۀ پــول هنگــام نــامؤثر بــودن
سیاستهای استاندارد پولی مورد استفاده قرار میدهند :بانک مرکزی با خریدن مقادیری مشخص ذخایر مالی از بانکهای تجاری و دیگــر
نهادهای خصوصی تسهیل کمحی پایۀ پولی را افزایش میدهد) .م(

)Trans-European Automated Real-Time Gross settlement Express Transfer system ( 4
سامانهای پرداختی است که به بانکهای اتححادیۀ اروپا این امکان را میدهد تا ذخایرشان را به صورت در لحظه ) (real timeدر سراسر
اتححادیه جابجا کنند) .م(
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) La France Insoumise (5و ). Aufstehenم(

