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اروپا،  اتحادیه ى  در  اخیر  سال هاى  اتفاقات  مهم ترین  از  یکى   
بحران اقتصادى در یونان و تبعات سیاسى و اجتماعى آن در این 
چه  و  بود  چه  بحران  این  ریشه  بود.  اتحادیه  این  ُکل  در  و  کشور 
عوارضى در پى داشت؟ و آیا این نشانه ى بحران در ُکل منطقه ى 
«یورو» بود؟ در این رابطه یونانى ها از واژه ى «ترویکا» جهت اطالق 
به نهاد وام دهنده استفاده مى کنند، منظور از ترویکا چیست یا به چه 

ارگانى اطالق مى شود؟
پرویز قاسمى: ترویکا در لغت به معنى گروه سه نفره و یا کالسکه ى 
بین المللى  صندوق  ارگان  سه  به  را  نام  این  یونانى ها  است.  اسبه  سه 
اروپا  کمیسیون  و   (ECB) اروپا  اتحادیه ى  مرکزى  بانک   ،(IMF) پول 
کشورهاى  دیگر  و  یونان  به  وام  اهداى  ارگان  ترویکا  مى کنند.  اطالق 
اروپاِیى است. ترویکا، در ارتباط با یونان، این وام را مشروط به اجراى 
سیاست هاى سخت گیرانه ى ریاضتى کرده که به بسته ى ریاضتى شهرت 
یافته است. چه کمسیون اروپا و چه دو ارگان دیگر فراى کنترل دولت ها 
و یا پارلمان هاى ملى قرار دارند. جلسات ترویکا ثبت نمى شود و به هیچ 

نهاد یا ارگانى پاسخ گو نیست.
در  اروپا»  «اتحادیه ى  پروژه ى  آن  دنبال  به  و  «یورو»  پروژه ى  اکنون 
بحران به سر مى برد. بسیارى از اقتصاددان ها هستند که اکنون پروژه ى 
ارز مشترك یورو را از ابتدا غلط مى دانند، ولى کم تر کسى به انگیزه هاى 
شکل گیرى اتحادیه ى اروپا و ارز مشترك اشاره دارد. براى درك روشن تر 
آن بهتر است به انگیزه هاى اولیه ى شکل گیرى اتحادیه ى اروپا نگاهى 

مختصر بیاندازیم.
مساله از آن جا آغاز شد که کمپانى هاى بزرگ چندملیتى اروپا وجود 
بروکراسى هاى دولتى، مقررات دست و پا  گیر و پُر هزینه ى گمرکى و 
دخالت هاى دولت ها در حفظ رفاه عمومى و حفظ قدرت خرید اتباع 
خود را مانع رشد آزاد خود مى دیدند. آن ها، قدرت رقابت خود را در 
برابر شرکت هاى آمریکایى و ژاپنى از دست مى دادند. این همان زمانى 

است که بحث هاى راجع به گلوبالیزاسیون کم کم آغاز شده بود. 
اجتماع  اروپایى  صنایع  بزرگ ترین  روساى  هشتاد،  دهه ى  اوایل  در 
مى کنند و به ضرورت ایجاد «یک نظم اقتصادى بهم پیوسته» با یک «مرکز 
تصمیم گیرى واحد» توافق مى کنند. این به معنى یافتن راهى براى دور زدن 
دولت هاست و نظامى است که سیستم هاى نمایندگى درون کشورها تاثیر 
ناچیزى بر تصمیم گیرى ها داشته باشد. این جمع بزرگ ترین کمپانى هاى 
اروپایى، موتور محرکه تمام طرح هاى مربوط به تشکیل اتحادیه ى اروپا 
شد تا در گردهمایى ماستریخت در سال 1992 - که در آن چهار آزادى، 

یعنى آزادى هاى نقل و انتقال سرمایه، کاال، خدمات و نیروى کار تصویب 
شد- اروپاى جدید شکل گرفت. در واقع، ساختارهاى سیاسى قدیمى 
مى بایست  و  بود  داده  دست  از  را  خود  گذشته ى  کارکرد  سرمایه دارى 
سلطه ى  و  چندملیتى ها  رشد یافته  سرمایه ى  با  متناسب  تازه اى  اشکال 
ساختارى سرمایه ى مالى در جهان به خود مى گرفت. الزم به توضیح 
نیست که این فرماسیون جدید چقدر از همان به اصطالح دموکراسى 
لیبرال به دور است و شهروندان تاثیر به مراتب ناچیزترى نسبت به گذشته 

بر سیاست ها و روندهاى اقتصادى دارند.
یک  و  مشترك  ارز  یک  ایجاد  نوبت  اروپا،  اتحادیه ى  تشکیل  از  پس 
منطقه ى اقتصادى به بزرگى ایاالت متحده بود که توان رقابتى اروپا را 
افزایش دهد. دوباره بزرگ ترین سرمایه داران - اعم از صنایع و بانک ها- به 
هم پیوستند و پول ها خرج شد تا براى این پروژه ى جدید راى «آرى» 
دریافت شود. این را خود سیاست مدارن اروپایى اعتراف مى کنند که گروه 
متشکل از سرمایه داران بزرگ اروپا (AMUE) نیروى محرکه ى پشت سر 
پروژه ى اتحادیه ى مالى و اقتصادى اروپا (EMU) بود. نتیجه ى آن ارز 
مشترك یورو بود که در کنترل کامل بانک مرکزى اروپا قرار مى گرفت و 
در نتیجه از آن پس دیگر هیچ کشور عضو منطقه ى یورو نمى توانست 

سیاست پولى خود را در کنترل خود داشته باشد.
یورو صرفا یک پول رایج نیست. اگر نقش ارز به عنوان یک سوپاپ 
اطمینان حذف شود، تنها راهى که براى دولت ها براى افزایش صادرات 
و باال بردن قدرت رقابت کاالها و خدمات تولیدى داخلى مى ماند، کاهش 
مالیات و کاهش دست مزد ها و تسهیالت بیش تر براى شرکت هاست. 
فراملیتى  بزرگ  سرمایه داران  دست  در  سیاسى  ابزارى  یورو  نتیجه،  در 
و  مالیات ها  کاهش  سازى ها،  خصوصى  نولیبرالى  سیاست هاى  تا  بود 
به  اروپایى  کشورهاى  تمام  در  را  رفاهى  سیاست هاى  تدریجى  حذف 

اجرا درآورند.
با گذشت زمان، ناگهان شهروندان اروپایى متوجه مى شوند که این ساختار 
است:  کرده   تقسیم  گروه  دو  به  را  اروپایى  کشورهاى  اروپا،  در  نوین 
کشورهاى ثروت مند و پیش رفته ى مرکزى و کشورهاى فقیر و مقروض 
پیرامونى. درست همان ساختار امپریالیستى که میان جهان پیش رفته و 

جهان سوم وجود داشته است، البته در سطحى باالتر.

 «ترویکا» چندین بسته ى ریاضتى تدوین کرد و به دولت قبلى و 
فعلى یونان ارائه داد. این بسته هاى ریاضتى، به ویژه بسته ریاضتى 
مفادى  چه  حاوى  گرفت،  قرار  سیریزا  دولت  توافق  مورد  که  آخر 

بودند و چه تبعاتى به بار مى آوردند؟
پارلمان  به  ریاضتى  بسته ى  دوازده  تاکنون  مجموعا  قاسمى:  پرویز 
یونان ارائه شده است که به تصویب رسیده است. باید توجه داشت که 
سیاست هاى هر بسته در واقع تکمیل سیاست هاى پیشین بوده و نه لغو 
قبلى ها. عوامل اساسى که دولت نمى تواند به اهداف اقتصادى خود دست 
یابد از یک طرف رکود گسترده اقتصادى و از طرف دیگر فساد گسترده 

در دستگاه دولتى است.
بسته هاى یک و دو در آغاز سال 2010 از طرف دولت یونان (دولت 
از  یورو  میلیارد   5/6 جمعا  پس انداز  آن  هدف  که  شد  وضع  پاپاندرو) 
هزینه هاى دولت بود که عبارت از کاهش حقوق شاغلین دولتى به میزان 
7 درصد ونیز افزایش 1 تا 2 درصد مالیات غیرمستقیم بر کاال ها وخدمات 

و افزایش 15 درصد مالیات بر بنزین بود.
سیاست هاى  که  آن  دلیل  به  یونان  دولت  سال،  همان  آوریل  ماه  در 
اقتصادى اش جبران ورشکستگى را نمى کند، تقاضاى 110 میلیارد یورو وام 

بحران بدهى یونان
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از ترویکا مى کند. ترویکا این وام را هم راه با بسته ى ریاضتى سوم - که 
در واقع همان اولین بسته ى ریاضتى یا قول نامه ى اول دولت یونان با 
ترویکاست - ارائه مى کند. مهم ترین شرایط ترویکا براى این وام عبارت 
بودند از: کاهش شرکت هاى دولتى از 6000 به 2000، کاهش حقوق ها، 
کاهش سوبسید هاى دولتى به میزان 8 درصد، کاهش شاغلین دولتى به 
میزان 3 درصد، کاهش تعداد شهردارى ها از 1000 به 400، افزایش سن 
بازنشستگى به 65 سال و افزایش مالیات غیرمستقیم بر کاال ها و خدمات.
به دنبال تصویب این بسته ى ریاضتى، در ماه مه تظاهراتى وسیع هم راه 
با اعتصابى سراسرى در سراسر یونان شکل مى گیرد. هواپیما ها، قطارها و 
کشتى ها متوقف مى شوند. بیمارستان ها و مدارس و نیز مکان هاى کار از 
کار بازمى ایستند. تخمین زده  شده که در آتن 500 هزار نفر در تظاهرات 

در نقاط مختلف شرکت داشته اند. 
یک سال بعد، یعنى بیست و پنجم ماه مه 2011، دوباره تظاهرات بزرگى 
تمام شهرهاى بزرگ یونان را فرامى گیرد. فراخوان این تظاهرات از سوى 
جنبشى به نام «جنبش شهروندان خشمگین» با شعار «دموکراسى مستقیم، 
از هم اکنون!» داده شده بود. به ویژه در آتن و تسالونیکى این فراخوان 
از طریق فیس بوك اعالم شد که 90 هزار نفر در آتن و 35 هزار نفر در 
تسالونیکى اعالم پیوستن کردند که به «ماه مه فیس بوك» شهرت یافت.

بعد از گذشت یک سال، دولت پاپاندرو نتوانست به اهداف تعیین شده 
در بسته ى پیشین برسد، در نتیجه بسته ى ریاضتى چهار و سپس پنج را 
به پارلمان ارائه مى کند. مهم ترین بندهاى این دو بسته عبارت بودند از 
فروش امالك دولتى، کاهش حقوق کارمندان دولت به میزان 30 درصد 
و نیر کاهش تعداد شاغلین دولتى، کاهش حقوق بازنشسته ها، افزایش 

مالیات غیرمستقیم و کاهش تعداد مدارس. 
در فوریه ى 2012، دولت ائتالف سه حزب «پاسوك»، حزب محافظه کار 
«دموکراسى نو» و حزب ارتدکس «مردم» به نخست وزیرى پاپادموس از 
حزب «دموکراسى نو» براى تامین کسرى بودجه دولت و پرداخت اقساط 
مى کند.  جدید  وام  یورو  میلیارد  تقاضاى 130  قبلى  وام  افتاده ى  عقب 
شرایط ترویکا براى این وام که همان قول نامه ى دوم یا بسته ى ریاضتى 
دوم ترویکا است عبارت بود از: کاهش 22 درصدى حقوق ها، اخراج 
150 هزار نفر از شاغلین دولتى، کاهش حق بازنشستگى به میزان 300 
میلیون یورو، کاهش هزینه هاى بهداشتى و دفاعى و نیز تغییراتى در قوانین 
جهت آسان تر کردن اخراج کارگران، دادن حق کاهش دست مزدها به 
بخش هاى صنعتى و همین طور اهداى حقوق بیش تر به بخش خصوصى 
براى رقابت و به عالوه خصوصى کردن پاره اى از شرکت هاى بزرگ 

دولتى از جمله شرکت هاى گاز.
بود  رحمانه اى  بى   سخت گیرى هاى  چنان  حاوى  ریاضتى  بسته ى  این 
که باعث شد وزیر حمل و نقل و چهار معاون وزیر از وزارت خانه هاى 
دیگر استعفا دهند. پاپادموس اخطار کرد که اگر پارلمان راى مثبت ندهد، 
یونان با انفجارى اجتماعى و هرج و مرج مواجه خواهد شد. بسیارى از 
نمایندگان دو حزب ائتالفى دولت، یعنى حزب «مردم» و حزب «پاسوك»، 
هم راه با احزاب اپوزیسیون به آن راى منفى مى دهند. با وجود این، دولت 
رأى اکثریت را به دست مى آورد. در پى آن، «پاسوك» از دولت مشترك 

استعفا مى دهد.
در فاصله ى سال هاى 2012 تا 2015، بسته هاى تکمیلى هفت تا نه تصویب 
مى شود که مفاد آن عبارتند از: سرمایه گذارى مجدد بانک ها، تجدیدنظر 
در قوانین مالیاتى، تجدیدنظر در قوانین بازار کار، تجدیدنظر در قوانین 
بازنشستگى، اخراج تعداد بیش ترى از کارکنان دولتى از جمله معلمان و 

پلیس ها و نیز کاهش هزینه هاى بهدارى.

در انتخابات ژانویه ى 2015، «سیریزا» اکثریت آرا را به دست مى آورد 
و تشکیل دولت مى دهد. پس از چانه زنى هاى بسیار با ترویکا، باالخره 
سیریزا تسلیم شده و قول نامه ى سوم را با ترویکا امضا مى کند. بسته هاى 
ریاضتى ده تا دوازده مفاد پذیرفته شده ى این قول نامه هستند. در پى آن، 
ترویکا با وام جدید 86 میلیارد یورو موافقت مى کند. مهم ترین بندهاى این 
بسته هاى ریاضتى عبارتند از: افزایش گسترده ى مالیات هاى غیرمستقیم بر 
کاال ها و خدمات که البته این مالیات براى جزایر توریستى لغو مى شود، 
(ُخرده  کشاورزان  مالیات  افزایش  کوچک،  کمپانى هاى  مالیات  افزایش 
تثبیت  و  کشاورزان  دیزل  سوخت  مالیات  افزایش  روستایى)،  مالکین 

حداقل سن بازنشستگى 67 سال.
ظرف سال 2015، یونان با تظاهرات اعتراضى، شورش ها و اعتصابات 
متعدد مواجه بود که بزرگ ترین آن ها اعتصاب سراسرى هم راه با تظاهرات 
در آتن در ماه نوامبر بود که در پایان به درگیرى میان تظاهرکنندگان و 

پلیس ختم شد.

 بسته ى ریاضتى «ترویکا»، که شرط اهداى وام به دولت یونان بود، 
منجر به خیزش ها و اعتراضات وسیعى شد که در یونان نام «جنبش 
میدان ها» یا «جنبش سین تاگما» را به خود گرفت. این جنبش چگونه 

آغاز گشت و سرانجام آن به کجا رسید؟
پرویز قاسمى: آغازگر «جنبش میدان ها» در اروپا در تابستان 2011 در 
میدان مرکزى شهر «پوئرتا دل سول»، در مادرید، بود. آن ها فریاد مى زدند 
که این بحران آنان نیست و حاضر نیستند هزینه ى آن را بپردازند. بر 
روى یکى از باندرول ها در مادرید نوشته شده بود: «هیس - یونانى ها 
را بیدار نکنید، آن ها در خوابند». این جنبش، کشورهاى یونان، ایتالیا و 
پرتقال را هم در برگرفت و میدان هاى مرکزى پایتخت هاى این کشور ها 

پُر از جمعیت و چادر مى شود.
در آتن، ناگهان صدها هزار آتنى خانه هاى خود را ترك گفتند و به طور 
خودانگیخته به میدان «سین تاگما»، میدان بزرگ شهر در مقابل پارلمان، 
روى آوردند. فراخوانى در کار نبود، اما همه به طور خودجوش حس 
مى کردند که باید به میدان بروند. هر کسى مى توانست پشت بلندگو رود 
و صحبت کند. به تدریج جنبشى که از میدان سین تاگما آغاز شد به سایر 

میدان هاى آتن و نیز سایر شهرها گسترش مى یابد.
احزاب حتا احزاب چپ نمى توانستند دخالت تشکیالتى داشته باشند، 
ولى مى توانستند پیام هاى هم بستگى اعالم دارند. پیام هاى هم بستگى از 

گوشه و کنار جهان مى رسید و خوانده مى شد.
سخن از دموکراسى مستقیم و انقالب بود و گروه هاى کارى و انجمن هاى 
محلى تشکیل شده بود. الگوى کمون پاریس در حال شکل گیرى بود، اما 
محور مشترك صرفا محدود به مقابله با بسته ى ریاضتى و ترویکا باقى 
مى ماند و انقالب و مسلح شدن در حاشیه مى ماند. حتا احزاب چپ هم 

به این آلترناتیو فکر هم نمى کردند.
سرمایه دارى ورشکسته ى یونان تا وقتى که اعتراضات عمومى در حد 
اعتراض به بسته ى ریاضتى باقى ماند، وقع چندانى به آن نمى گذاشت؛ 
زیرا که ورشکسته بود و آب از سرش گذشته بود، حال چه یک متر چه 
صد متر. هدف مشخص بود: باید از جیب مردم، خود را از ورشکستگى 

نجات مى داد.
در ماه سپتامبر، بسته ى ریاضتى ترویکا در پارلمان بدون آن که توسط 
که  جا  آن  از  سین تاگما  جنبش  شد.  تصویب  شود،  خوانده  نمایندگان 
نمى تواند خود را براى یک انقالب اجتماعى سازمان دهى کند با پایان 

تابستان محو مى شود و از میان مى رود.
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جنبش سین تاگما یک جنبش خودانگیخته و گسترده بود. نقشى مهم در 
باال بردن آگاهى توده ى مردم داشت. مردمى که تا آن موقع کم تر توجهى 
به مسایل سیاسى نداشتند، ناگهان خود را در موقعیتى دیدند که مى بایستى 
سرنوشت خود را خود به دست گیرند. بحران اقتصادى از این طریق به 
یک بحران سیاسى مبدل شد. وسعت و گستردگى این جنبش، زمینه هایى 
را فراهم آورد که مى توانست به یک انقالب اجتماعى تبدیل شود، اما آن 
چه که فاقد آن بود یک اراده ى سیاسى براى انقالب بود؛ اراده اى که از 
طریق سازمان دهى در محل زندگى و محیط کار مى توانست فراهم شود: 
سازمان دهى براى انقالب و حل ریشه اى بحران و انتقال مستقیم قدرت 
و مدیریت به مردم. سازمان دهى براى انقالب متفاوت از سازمان دهى 
براى اعتراض و فشار بر باالیى ها براى پذیرش بخشى از مطالبات مردم 
در چهارچوب همان نظم مستقر است. به طور خالصه، جنبش سین تاگما 
فرصتى انقالبى بود و پس از محو آن دیگر این موقعیت ایجاد نشد و 
فرصت براى بازى قدرت احزاب پدید آمد تا هر یک با ادعاى حل بحران 

به میدان رقابت وارد شوند.
به دنبال خوابیدن جنبش سین تاگما و تصویب بسته ى ریاضتى در پارلمان 

بخش  کارکنان  اکتبر،  ماه  در 
با  خصوصى  بخش  و  دولتى 
هم هماهنگ مى شوند و اعالم 
مى کنند.  عمومى  عتصاب  ا
پُر  سین تاگما  میدان  دوباره 
مى شود،  تظاهرکنندگان  از 
مقابله  به  دولت  بار  این  ولى 
برمى خیزد و به تظاهرکنندگان 

حمله ور مى شود.
صدها  ماه  هر  پس،  این  از 
بزرگ  و  کوچک  شرکت 
ورشــکــســت مــى شــونــد و 
دریافت  بدون  آن ها  کارکنان 
آخرین دست مزد هاشان بیکار 
مى شوند. دولت پاپاندرو قبل 

از امضاى قرارداد وام با ترویکا تصمیم مى گیرد که علی رغم مخالفت 
کشورهاى قدرت مند اتحادیه ى اروپا، آن را به رفراندوم بگذارد (به احتمال 
با  البته  که  تاریخى)  افتضاح  این  مسئولیت  کردن  باز  سر  از  براى  قوى 
پاسخ «نه» مواجه مى شود و در نتیجه ى آن دولت پاپاندرو استعفا مى دهد.

و  اخبار  در  بود؟  چه  میان  این  در  یونان  کارگر  طبقه ى  نقش   
گزارشات مربوط به یونان در این دوره بارها تیترهایى نظیر «کارگران 
کارگران» و... مواجه  اشغال  در  اقتصادى»، «یونان  ریاضت  بر علیه 
بودیم. حتى کارگران کارخانه ى ویومه کنترل کارخانه را به دست 
گرفته و چرخ تولید آن را به گردش در آوردند؟ این مبارزات، عموما، 

و این تجربه، مشخصا، به کجا انجامید؟  
پرویز قاسمى: سیاست هاى ریاضتى بیش ترین تاثیر خود را بر اقتصاد 
کارگران، بازنشسته ها و سایر اقشار کم درآمد جامعه داشته است. وجود 
صف هاى طویل بیکاران پشت درهاى محل هاى کار، امکانى براى کارگران 
براى اعتراض علیه ساعات کار زیاد و دست مزدهاى پائین باقى نمى گذارد. 
درصد باالى بیکارى در میان کارگران منجر به آن مى شود که افراد جویاى 
کار به هر قراردادى که بسیار پائین تر از استاندارد هاى قانون کار است، تن 
دهند. طبق آمار، نرخ بیکارى از 2008 تا 2011 تقریبا 95 درصد افزایش 

یافته است و مطابق با آمار 2012 در مقایسه با 2009، دست مزد کارگران 
25 درصد کاهش یافته است.

دسته  قراردادهاى  لغو  جمله  از  سال 2012،  در  ترویکا  وام  شرایط  در 
از  حمایتى  استانداردهاى  سایر  لغو  نیز  و  حقوق  تعیین  براى  جمعى 
کارگران گنجانده شده بود. به طور ُکلى اگر سایر سیاست هاى ریاضتى 
در رابطه با کاهش یا لغو خدمات اجتماعى که به عهده ى دولت بود و 
نیز افزایش مالیات هاى مستقیم و غیرمستقیم را در نظر بگیریم، مى توان 
تصویر روشن ترى از افزایش هزینه هاى زندگى و شرایط سخت زندگى 

کارگران و سایر تهى دستان در یونان را به دست آورد.
بروکراسى حاکم بر اتحادیه هاى کارگرى عمدتا وابسته به احزاب، به ویژه 
حزب «پاسوك»، هستند که خود مجرى سیاست هاى بسته هاى ریاضتى 
حرکت هاى  از  مانع  خود  اتحادیه ها  این  رهبرى  بنابراین،  است.  بوده 
کارگرى براى احقاق حقوق خود بوده اند. اما على رغم خواست رهبرى 
حاکم بر بروکراسى اتحادیه ها، کارگران و کارمندان جزء عضو اتحادیه ها 
حضور  ریاضتى  بسته هاى  تصویب  علیه  اعتراضات  از  بسیارى  در 
در  داد ند.  سازمان  را  سراسرى  تظاهرات  و  اعتصاب ها  حتى  و  داشته 
بیش تر کارخانه ها و بخش هاى 
دولتى و غیردولتى، کمیته هاى 
شده  تشکیل  کارگرى  مستقل 
رهبرى  بر  فشار  طریق  از  و 
اتحادیه ها یا از طریق حرکت 
مستقل خود به میدان آمدند. در 
این حرکت ها دیگر روش هاى 
معمول اتحادیه ها، یعنى مذاکره 
سر  بر  چانه زنى  و  کارفرما  با 
میزان دست مزد و غیره، مطرح 
مستقیما  حرکت ها  نیست. 
سیاست هاى  علیه  و  سیاسى 
به  اســت.  ریاضتى  بسته ى 
که  شرایطى  در  ُکلى،  طور 
ادامه ى کار واحدهاى صنعتى 
که  بیکارانى  عظیم  خیل  وجود  و  است  سئوال  عالمت  زیر  خدماتى  و 
حاضرند با قبول هر قراردادى استخدام شوند، صحبت از چانه زنى بر 
حتى  کارگرى  فعالین  مستقل  کمیته هاى  است.  مورد  بى   دست مزد  سر 
در راست ترین اتحادیه ها - که وابسته به حزب محافظه کار «دموکراسى 
اعتصاب  مثل  کنند،  وادار  اعتصاب  به  را  اتحادیه  توانستند  بودند-  نو» 
کارگران رسانه ها یا اشغال ساختمان شهردارى توسط کارگران شهردارى 

در سال 2011.
ویومه  کارخانه ى  اشغال  به  به  مربوط  کارگرى  حرکت  موثرترین  اما 
(.Vio.Me) در تسالونیکى توسط کارگران کارخانه بوده است. در سال 
2010، مالکین کارخانه به بهانه ى پائین رفتن سود کارخانه از پرداخت 
حقوق ماهانه کارگران خوددارى کردند. کارگران دست به اعتراض زدند 
و مالکین در پاسخ، در ماه مه 2011، کارخانه را تعطیل کردند و کارگران 
بدون دریافت حقوق عقب افتاده ى چند ماهه ى خود بیکار شدند. در 
ماه ژوالى، کارگران کارخانه را اشغال کردند و تولید را دوباره به کار 
تاکنون  قضایى  مقامات  و  مى کنند  ورشکستگى  اعالم  مالکین  انداختند. 
چندبار سعى کردند که کارخانه و تاسیسات آن را به حراج بگذارند، ولى 

کارگران با حضور در سالن حراج مانع از آن شده اند. 
کارگران ویومه هم چنان کارخانه را از طریق خودمدیریتى اداره مى کنند و 
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حمایت وسیعى را در میان کارگران در سراسر یونان به وجود آورده اند. 
کارگران  «هدف  مى گوید:  ویومه،  کارگران  از  یکى  آناگنوستو،  ماکیس 
در  کارخانه هاى  از بسیارى  اروپایى و بین المللى  شبکه اى  ایجاد  ویومه 

کنترل کارگران است.»
جنبش اشغال کارخانه ها از آرژانتین در سال 2001 آغاز شد. به دنبال 
بحران سرمایه دارى در آرژانتین هزاران کارخانه تعطیل شده بودند، از آن 
میان 180 کارخانه توسط کارگران اشغال شد که حدود ده هزار کارگر 
در این اقدام شرکت داشته اند. پس از بحران جدید ساختارى سرمایه دارى 
از سال 2008 به این طرف اشغال کارخانه ها گسترش بى سابقه اى نسبت 
به گذشته به خود گرفت. در آمریکاى التین، در کشورهایى مثل برزیل و 
ونزوئال، و در اروپا به ویژه در کشورهاى ایتالیا، اسپانیا و فرانسه، اقدامات 
کارگرى در اشغال کارخانه ها وجود داشته و اکنون در یونان. تاکنون این 
جنبش نقشى دفاعى داشته و زمانى اتفاق افتاده که صاحبان شرکت ها 
اقدام به تعطیل کارخانه یا سایر مکان هاى کار کرده اند. تالش کارگران 
عمدتا در حفظ کار بوده، زیرا امیدى به یافتن شغلى جدید نداشته اند. 
در اداره ى غالب کارخانه هاى اشغال شده، نمى توان از مدیریت شورایى 
سخن گفت، بلکه بیش تر نوعى مدیریت تعاونى بوده  است. و در بسیارى 
موارد از همان نظام سلسله مراتبى مدیریت پیش از آن تبعیت کرده است. 
بنابراین، جنبش اشغال کارخانه ها هنوز به یک جنبش طبقاتى تبدیل نشده 
است. اما اشغال کارخانه ها موثرترین شیوه ى مبارزه ى کارگران در عصر 
سرمایه دارى نولیبرال بوده  است. در شرایطى که سرمایه ها به آسانى در 
هم ادغام شده یا به اشکال دیگر سرمایه تبدیل شده و یا به مناطق دیگر، 
در جایى که نیروى کار ارزان تر است، منتقل مى شوند. بسیار اتفاق افتاده 
که مالکین کارخانه اى را تعطیل کرده تا دوباره آن را با کارگرانى ارزان تر 
به کار اندازند. جنبش اشغال کارخانه ها موثرترین حرکت کارگرى نه تنها 

در درون مرزهاى یک کشور، بلکه در سطح جهانى بوده  است.

 بحران یونان منجر به روى کار آمدن حزب «سیریزا» شد. مختصات 
این حزب چیست،  چگونه به وجود آمد و تا چه اندازه مى توان 
در  جارى  اقتصادى  بحران  شرایط  در  اروپایى  مدل  یک  که  گفت 

اتحادیه ى اروپا است؟
پرویز قاسمى: دوره ى پیش از انتخابات 2015، دوره اى است که گروه ها 
و جبهه ها مثل قارچ از زمین مى رویند. موفق ترین همه سیریزاست. به 
ویژه وقتى سیپراس، که پیش از آن عضو شوراى شهر آتن بود، به رهبرى 
حزب انتخاب مى شود. بسیارى از طرف داران احزاب سنتى و به ویژه از 
حزب سوسیال دموکرات («پاسوك») جدا شده و به سیریزا مى پیوندند. 
سیریزا ائتالفى از گروه ها و سازمان هاى کوچک چپ و رادیکال بود که در 
انتخابات سال 2004 شکل گرفت. این ائتالف شامل احزاب و گروه هاى 
چپ و سبزها، پاره اى از جنبش هاى اجتماعى و فعالین مستقل بود. در 
سال 2012، احزاب و سازمان هاى ائتالف سیریزا خود را منحل مى کنند 
و سیریزا تبدیل به یک حزب یک پارچه مى شود. این امر امتیازاتى قانونى 
در پارلمان براى تشکیل دولت داشت، اگر که سیریزا بزرگ ترین حزب 
اختالفات  و  تفاوت ها  که  نیست  معنا  این  به  این  البته  مى شد.  پارلمان 
نظرى در درون حزب سیریزا از میان رفته بود. سیریزا از همان ابتدا یک 
تشکیالت پارلمانتاریستى بوده و تمام تحوالت درونى آن نیز مربوط به 
کسب قدرت از طریق انتخابات بوده است. در رابطه با اتحادیه ى اروپا 
و یورو اعتقادى به خروج از آن ها نداشته است، هرچند چنین نظراتى در 
درون حزب وجود داشته است. مثال یانیس واروفاکیس که در دوره ى 
گزنده اى  و  تند  نقدهاى  اینترنت  طریق  از  روزه  هر  سین تاگما  جنبش 

معروف  و  شده  شناخته  بسیار  طریق  این  از  و  مى نوشت  ترویکا  علیه 
سیستم  ساختار  به  نسبت  تنها  نه  اصالحى  نظرات  و  نقد ها  داراى  بود، 
پولى منطقه یورو، بلکه نسبت به ساختار غیردموکراتیک اتحادیه ى اروپا 
نیز هست. به طور ُکلى وى معتقد به یک سیستم فدراتیو و دموکراتیک 
و شفاف در مورد اتحادیه ى اروپا و نیز تامین حداقل رفاه براى تمام 
شهروندان اروپاست و از یک صندوق مشترك قرضه ى دولتى اروپایى و 
نیز تغییر ساختار غیردموکراتیک بانک مرکزى اروپا و کنترل دموکراتیک 
آن حمایت مى کند. از این نظر، بر اساس نظرات و طرح هایش، مى توان 

وى را اقتصاددانى نوکینزى دانست.
البته با توجه به این واقعیت که اتحادیه ى اروپا از آغاز توسط شرکت هاى 
شد،  طراحى  آنان  منافع  با  رابطه  در  و  شد  طرح  چندملیتى  بزرگ 
ساده اندیشى است اگر تصور کنیم که چنین رفرمى امکان پیاده شدن در 
موقعیت کنونى را دارد. به ویژه که این طرح ها و پیشنهاد ها از سوى یک 
کشور ورشکسته پیرامونى اروپا مطرح شود. همان طور که نظرات کینز 
در رابطه با دولت رفاه زمانى امکان پذیر شد که سرمایه دارى، جهان را به 
سوى یک جنگ خانمان سوز جهانى کشاند و اروپا را به مخروبه اى مبدل 
کرد؛ در این  مورد نیز امکان رفرم در ساختار بحران زده ى سرمایه دارى 
اروپا شاید زمانى امکان پذیر گردد که تمام کشورهاى سرمایه دارى اروپا 

به ویژه کشورهاى مرکزى آن ورشکست شوند.

 حال با پذیرش آخرین بسته ى ریاضتى اتحادیه ى اروپا از سوى 
دولت سیریزا، وضعیت در یونان چگونه است و چه چشم اندازى 

فراروى طبقه ى کارگر و توده ى مردم یونان وجود دارد؟
پرویز قاسمى: همان طور که مى دانیم پس از به قدرت رسیدن سیریزا 
و بن بست در مذاکرات با ترویکا، سیپراس با وجود پاسخ «نه» مردم در 
همه پرسى در رابطه با پذیرش شرایط بسته ى ریاضتى، قرارداد با ترویکا 
را هم راه با کنار گذاشتن واروفاکیس از پست وزارت دارایى امضا مى کند. 
مذاکرات و مسایل پشت پرده را نمى دانیم چیست و در واقع هرچه هم 
باشد، مهم نیست؛ چرا که حزبى که مى خواهد در چهارچوب نظم موجود 
بازى کند، علی رغم هر ادعایى که داشته باشد، باید از قواعد بازى آن نیز 
پیروى کند. بدین ترتیب، یک بار دیگر نشان داده شد که در عصر سلطه ى 
جهانى سرمایه ى مالى و نولیبرالیسم، این دولت هاى انتخاب شده ى ملى 
نیستند که سیاست هاى ملى خود را تعیین مى کنند، بلکه سیاست ها از 
بیرون مرزها توسط سرمایه ى مالى جهانى دیکته مى شود. پس از امضاى 
قرارداد، سیریزا با بحران سیاسى و انشعاب در درون حزب مواجه شد، 
اما سیپراس در آن موقع هم چنان حمایت اکثریت مردم را با خود داشت. 
سیپراس تاکنون نتوانسته هیچ یک از وعده هاى اصالحى خود را اجرا 
کند، که یکى از مهم ترین آن ها افزایش تصاعدى مالیات ثروت مندان و 
شرکت ها بود که در این مورد ترویکا با تهدید و ارعاب مانع از اجراى 
آن شد. اکنون پس از گذشت یک سال، بحران به مرزهاى انفجار رسیده 
است. نرخ ُکل بیکارى به 30 درصد و نرخ بیکارى جوانان به 60 درصد 
گروه هاى  پى  در  پى  اعتراض هاى  و  تظاهرات  با  جامعه  است.  رسیده 
اجتماعى مثل بازنشسته ها، کارمندان، کارگران و بیکاران و اخیرا با شورش 
کشاورزان مواجه است. و به نظر نمى رسد که سیریزا در انتخابات آینده 

راى کافى براى حفظ قدرت را به دست آورد.
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