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راهنمایی برای بقای جمعی در دوران ویرانی عظیم

بیانیه ی «انجمن برای گردش مبارزات*» در مورد همه پرسی پنجم ژوئیه در یونان

هومن کاسبیمترجم: 

روز یببک مبببارزات گببردش بببرای انجمن یونانی) توسط زبان (به متن این ی اولیه ی  نسخهمترجم: توضیح
یی به مانده همیببن اسببت. در شده منتشر سازمان این وبسایت در ژوئیه)، چهارم تاریخ (در پرسی همه برگزار
یگ ضرب کوتاه مدت یت اخیر تصمیمات و بوده سریع بسیار یونان سپهر در سیاسی تحولت آهن و حبباکم دول

ده سبایه پرسی همه رویداد بر تروئیکا با اش توافقات اثیر تحت را آن و افکن رار ت ایی تبا اسبت، داده ق که ج
توسببط اخیببر توافقات و پرسی، همه (برگزاری رویداد دو نای ی فاصله در یونان مورد در ها تحلیل از بسیاری

رجمه انتشار شاید رو این اند. از شده جدی تغییرات ش دولت) دستخو ی ی ت ن  انگلیس در ژوئیبه ۲۱ (در مت
یی ی نسخه ) وlibcom.org وبسایت خه انتشار از زمانی ی فاصله این با آن فارس لی ی نس ام اش اص و دیرهنگ

ه هایی تحلیل از دسته آن به جستن توسل برسد. اما نظر به نالزم ط ک انی توس ین در که کس ارزات بط در مب
یی های جنبش رویدادهای از پس تحلیلی های چرخش از گیری پیش برای تواند می شود، می ارائه یونان اجتماع

ف احساسات و شوق و شور از فارغ یونان در سیاسی های پویایی روند فهم و مختلف، ده مختل ا، از برآم آنه
ک ما به ها تحلیل این اینکه ویژه برساند. به یاری بسیار د می کم ه کنن رای ک درت  ب تی ق اختار در دول س

ین صببورت این غیببر در که چرا نکنیم؛ باز حساب هایش امکان و ها محدودیت از بیش موجود مناسبات دوختبب
از یببا و ببنببدیم امیببد دولببتی چنیببن به و شده زده هیجان دولت تصمیمات از یا که شود می سبب بال به نگاه

امیببد و انداز چشببم کببه آن کنیم. حال شکایت اش غیرمنتظره چرخش از و شده  غصبناک دیگرش تصمیمات
یی های جنبش در فعال های سازمان یت بیشببتر  هببرچه گسببترش به و خودشان، به یافته سازمان اجتماع مبببارزا

ها محدودیت فهم منظر از نیز دولت به شان  نقادانه نگاه و است اجتماعی ی یافته سازمان های جنبش و ای توده
این.  از بیش نه و است پایین از مبارزه پیشبرد های امکان و

* * *
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و مختلببف سیاسببی هببای زمینه پس با فعالنی که است ) انجمنیS.KY.A( ۱مبارزات گردش برای انجمن *
آن اصببلی آورد. هدف می هم گرد را محله، های انجمن تا کار محل در مبارزات از مبارزه، مختلف تجارب
است. مبارزات این کردن مرتبط
هببا، پیمایی راه ها،  (شورش۲008 دسامبر رویدادهای در مان مشارکت خلل از مبارزات گردش برای انجمن
شد. آفریده تجربه این از جمعی نقد یک رشد همبستگی) و مداخلت مجامع، ها، تحصن

گیببرد: از می بببر در را کنیببم می شرکت هاآن در ما که مبارزاتی به نسبت معین نگرشی پیشبرد تجربه این
یی سو، یک ارزات حزبی رهبری نقاد ر، سبوی از گبرا؛ چپ های سبازمان توسببط مب ر نقبدی دیگ ق ب منط

راسببتای در مبببارزات گببردش برای ضداقتدارگرا. انجمن و آنارشیستی های سازمان طرف از پیشتازگرایی
ین ی پیونددهنببده که ای  کند: تجربه می تلش مختلف تجارب گردش خلل از جمعی انداز چشم یک بناکرد

است. مبارزه هر محتوای با کنش اشکال و عمل، با نظریه
کنیببم. مببا بنببا را مختلببف مبارزات ی پیونددهنده استراتژی یک تا کنیم می آغاز مان تجربیات تحلیل با ما

یبباری المللببی بین سببطحی در ناپذیر آشببتی  استراتژی یک رشد به مان کوچک نیروهای با که داریم تمایل
دهببد، پاسببخ اند آمده پدید اقتصادی بحران طول در که هایی جنبش نیازهای به بود خواهد قادر که دهیم،

کنیم. می شرکت هاآن در ما هایی] که [جنبش

* * *

نببه بحببران ایببن سببازیم. نخسببت، روشببن را چیزهایی بگذارید پس کنیم؛ می زندگی تاریخی دورانی در ما
سود بر که است جهانی بحران یک است. این اقتصادی بحران یک فقط نه و بوده یونانی منحصرا ای پدیده
بحران این است. دوم، کلی طور به داری سرمایه اجتماعی روابط بحران یک همچنین و گذارد می تأثیر رؤسا
بلکببه دارنببد)، وجببود هببایی مرحله چنین (گرچه نیست ومرج پرهرج فروپاشی و اختلل از مرحله یک فقط

اسببت. بنببابراین، سرمایه نفع به اجتماعی روابط ی دارانه سرمایه تجدیدساختار برای تاریخی فرایندی بیشتر
در ما برای دنیا این رؤسای که هایی برنامه جز نیستند چیزی بحران، بر غلبه برای اقدامات اصطل ح به این
را بحببران ایببن شببود؛ حببل مببا نفببع به ۲عالی سیاست طریق از بحران این نیست قرار . سوم،اند گرفته نظر
ین برطرف کببرد. بنببابراین، برطرف ما سود به دولتی سطح در توان نمی یح در موضببوعی بحببران، کببرد سببط

یت که نیست دولتی تصمیمات را «رشببد لغببو» و را ریاضببتی های «سیاسببت کند»، قطع را بدهی «بازپرداخ

1 The Assembly for the Circulation of Struggles (S.KY.A): www.skya.espiv.net

۲ High Politicsکه شود می شامل را اموری ی همه به که کلی، طور به سیاسی علوم و الملل بین روابط ی حوزه در است  مفهومی
تت بقای برای اا یعنی هستند؛ حیاتی دول یی بین و ملی امنیتی های دغدغه به که اموری مشخص باشند. سیاست می مربوط دولت الملل
ال عالی یر بیان بندی دسته این واقع، رود. در می کار ) بهLow Politics( پست سیاست برابر در معمو یت گ مبنای بر ها سیاست اهمی
است. / م. حکومت بقای

۲

http://skya.espiv.net/2011/12/01/assembly-for-the-circulation-of-struggles/
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طبقاتی نبرد در هستند نگرند، می پایین در از که کسانی برای بحران این به پاسخ برعکس، نماید»؛ تضمین
است. نهفته سرکوب و استثمار به بخشی شدت علیه اجتماعی تخاصم و

مان زنبدگی از زدایبی ارزش  و ریاضبتی های سیاست علیه مبارزات از جدید دور یک ،۲0۱0 سال همانند
مثال (برای اجتماعی بازتولید سطح در همچنین و خصوصی، و عمومی بخش در است. مبارزات آمده پدید
از دوره این مراحل ترین خصمانه و ترینگرفتند. عظیم غیره) صورت و انرژی بهداشت، آموزش، ونقل، حمل

تت یی های پیمایی راه شکل مبارزا ین با اعتصابی بستر بر یا که گرفتند، خود به ای رزمنده خیابان رسببمی فراخببوا
اا مبارزات آن. این بدون یا و گرفتند شکل دادنببد. از نشببان را هایشان محدودیت و بالقوگی  زمان هم تقریب
تعببدادی خلببق طریببق از مبارزات این بودیم؛ آمیز تخاصم و متعین نحوی به انبوه مشارکتی شاهد سو، یک

یی مجامع ثببباتی بی ی اولیه محببرک آتببن هببای محله در همبسببتگی سبباختارهای و یافته خود-سازمان عموم
بببه مبببارزاتی چنیببن دیگببر، سوی کردند. از ایجاد هایی ترک ریاضتی های برنامه سطح در و بودند سیاسی

آن بببرای انتظببار آشببکارا زد، می دامببن هبباآن به آنچه و ماندند باقی  خورده گره نامه ضد-تفاهم شعارهای
بگریزنببد) کشببور از حببتی (یا شوند ریاضتی اقدامات تمام لغو به مجبور قدرت صاحبان بزرگ» که «شب
زنببدگی شببرایط کببه مببادی و بلفاصببله نتایببج به دستیابی در مجموع در مبارزات این ترتیب، هر بهبود. 

ماندند. ناکام بخشد، بهبود را استثمارشدگان ی روزمره
طببول در 3ساماراس تروریستی سرکوب ی نتیجه در جنبش تدریجی نشینی عقب از بعد و بستری، چنین در
ائتلفببی گرفت. حکببومت  شکل۲0۱5 ژانویه در 4مستقل های یونانی-سیریزا ائتلفی حکومت گذشته، سال دو
ین هم دور ی واسطه به و پرسببتانه میهن شببعارهای از سقف، یک زیر گرا راست و گرا چپ های گرایش آورد

یریزا های تاکتیک این، بر  کرد. علوه حمایت نامه ضد-تفاهم ش س توجهی قبابل موانبع انتخاببات از پی
بببه را هاآن نهایی توجیه ضمنی طور به یا صریحا که چرا آورد، می بار به اجتماعی مبارزات برای
بببرای انتخاببباتی حل راه یک مداوم ی وعده انداخت. این می تعویق به احتمالی انتخاباتی پیروزی از بعد روز

رده تضبعیف را مبارزات این از بسیاری طبقاتی محتوای اصل در طبقاتی، مبارزه ن و ک رای هبا امکان همچنی ب
یی سازمان برد پیش بببود این سیریزا انتخاباتی ی وعده راستا، همین برد. در تحلیل را پایین از مستقل ده

یب قانونی اقدامات اجرای و نامه تفاهم قدرت، تصاحب محض به که نمایببد. ملغی رسمی طور به را آن متعاق
ییژگی سیریزا به موافق رأی محتوای یص دور آن با مشابهی هایی و کردیم] بیان تر پیش [که مبارزات مشخ

ایدئولوژیکی ی پوپولیستی. پوسته و ناسیونالیستی رأی یک هم و بود، طبقاتی محوریت با هم رأی، داشت: آن
تببا ببود شببده سبباخته گرا» کببه چپ دولت «اولین عنوان ملی» تحت «وحدت برای سیریزا های فراخوان
در کببه اجتمبباعی روابط و طبقاتی منافع بیان برای اش تلش از مانع کند، تحکیم را اش انتخاباتی پیروزی

را دولت که گرفت نظر در خود برای را امر این سیریزا اصل، شد. در بودند یکدیگر با عمیقی ستیز
اا که کند، بازسازی بحران دوران در سیاسی میانجی یک عنوان به یف نهایت صلح یک دولت] کسب [این هد

و کببارگران حمببایت بببر هببم بایسببت می سببیریزا هدف، این به شدن نائل منظور باشد. به موقت اجتماعی

3  Samaras یونان سابق وزیر نخست

4  The Independent Greeks (ANEL)
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و محلی سرمایه از هایی بخش حمایت بر هم و شد)، می برنده توجهی قابل سطح در (و کرد می قمار بیکاران
5پاسوک دولتی بوروکراسی از بخشی که بود لزم این، بر سرمایه. علوه از تری بزرگ های بخش طور همین

تببا] بود [لزم همچنین اما کند، ادغام هم در َآن) را ضعیف حمایتی شبکه با (همراه سیاسی مستقر وضع و
سببازوکارهای کبباری هم ائتلفببی، دولببت تشکیل برای مستقل های یونانی خواست از کشی بهره ی واسطه به

هببدف طریق، شببود. بببدین تضببمین دولببت]، در درونی» [دولت «دولت 6ی گرایانه بستان بده و بوروکراتیک
بود. سیاسی شکل عنوان به هم و طبقاتی منافع میانجی یک مقام در هم دولت استمرار سیریزا

اقی شک جای دیگر باید ده ب ای یونانی- سبیریزا ائتلف کبه باشبد نمان تقل ه زی مس ز چی اسبتمرار ج
بببا اجببرا بببه دولببت این رویکرد که نیست معنا بدین نیست. این داری سرمایه تجدیدساختار های سیاست
یی دولت رویکرد برخبی ایجباد ببه مایبل سبیریزا اسببت. . اول، یکسبان پاسببوک و 7نوین دموکراسی ائتلف

تببا البتببه بود، آن چپ جنا ح در سیاسی فضای از مقداری کردن آزاد و مدنی حقوق تضمین برای امتیازات
یببک منظر از نه تا کرد سعی سیریزا برد. دوما،ن سؤال زیر را داری سرمایه تجدیدساختار ی هسته که جایی

راسببتای در تلش بببا بلکببه دادنببد، انجام اش پیشینیان که گونه آن گسترده سرکوب اضطراری» و «حالت
کنببد. رسببیدگی وضببعیت بشردوسببتانه» بببه بحببران «مدیریت گفتمان یک طریق از اجتماعی وفاق ایجاد

خببود از را اروپببا اتحببادیه نهادهببای سرسببخت» در ی کننده «مذاکره از عمومی نمای یک سیریزا زمان، هم
یی عقب حال در زمان هم که حالی در نمود، ترویج خببارج و داخل در سیریزا بود؛ مذاکرات در تدریجی نشین
از سیاسببی، های بببدیل یافتن برای مفروض ابتکارات و اروپا اتحادیه ثبات روی کردن قمار طریق از یونان،

کرد. می همگان» پیروی برای هایی «وعده های تاکتیک
بحببران مببدیریت بببرای سببیریزا سیاسببی خببط که شد آشکار همگان بر مذاکرات، نشستن گل به از پس

ا نامه تفاهم های نویس پیش تبادل از است. بعد خورده «نرم» شکست ای نامه تفاهم به دستیابی ی واسطه به ب
یببک بببرای  فراخببواندارنببد) تتفبباو هببم بببا شان خاص طبقاتی اهداف میانجی به (که «نهادهای» اروپایی

سیاسببی حرکببت کببه این تا آید، می نظر به قدرت مسند بر ماندن باقی برای تلشی مانند بیشتر پرسی همه
بببه سیریزا دیگر، عبارت بیاورد. به حساب به را گزینه هر پیامدهای که باشد ای ه شد  ریزی برنامه خوبی به

دادن دسببت از و فروپاشببی بببدون را جدیدی ی نامه تفاهم توانست نمی که چرا شد، رانده پرسی همه سوی
ین سببفت و  کن شببل مدیریتی «بفروشد». تاکتیک یونان مردم به قدرت اعلم از پببس متنبباقض شببدیدا و ک

رویکببرد کببه دهببد می نشببان اش، عملی پیامببدهای و هببا بانک تحریم بینی پیش از آن ناتوانی و پرسی، همه

5 The Panhellenic Socialist Movement (PASOK)  هلنیست پان سوسیالیستی جنبش

6 Clientelismبسببتان بده شببامل صببراحت به یببا ضمنی طور به اغلب که است، سیاسی حمایت ازای به خدمات و کالها  تبادل
ه اسبت  سیاسببی نظبام یک دیگر، بیان شود. به بازی) می (پارتی لی ی هسبته ک ط را آن اص از هبایی گروه میبان نامتقبارن رواب
دهد. حامی می تشکیل شوند، می ) ظاهرClient( کارگزار )  وPatron( کارگمار مقام در که سیاسی، احزاب و سیاسی آفرینان نقش

عامل معنی (کلینت) به مشتری یا است. کارگزار شده گرفته قدرت صاحب فرد یا بالدست معنی به پاترون اسپانیایی کلمه از
برد/ م. می سیاسی و اقتصادی منافع مقابل در و کند می خدمت خود حامی یا کارگمار به که کسی و است زیر-دست

7 The New Democracy (ND) 
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یی مدیر یک مقام در سیریزا ی نسنجیده در حتمببی شکست به منتهی مسیر در سرمایه، تجدیدساختار سیاس
کند. می است- سیر شده کشیده انتظار برایش ها مدت -که دولت توسط بدهی پرداخت عدم راستای

بببال از شده تحمیل ی مخمصه یک این که سازیم روشن را نکته این بایستی ما پرسی، همه خود با رابطه در
هسببتند. مثببل نشببینی عقب حال در آن در جنبش فرایندهای که گرفته قرار بستری در که است، پایین به

آورد: خواهببد پدیببد را سیاسببی نتایببج چه و معناست چه «آری» به برای دادن رأی که است روشن روز
معیارهببای و کببار ارزش سببریع کبباهش یک و سخت، و سفت نولیبرالی تجدیدساختار یک مجدد تصدیق
دار طببرف ائتلفببی دولببت یببک گیری شببکل انتخابببات، «آری» در یک پیروزی از پس بعدی گام زندگی؛

بببدیهی بود. همچنین خواهند شدید سرکوب همه، از تر محتمل و، جدید ریاضتی اقدامات اجرای نامه، تفاهم
کارشببان محببل در را کببارگران که رؤسا، از وسیعی هستند: اکثریت گزینه این موافق کسانی چه که است

بببه روزی شبببانه طببور به کببه جمعببی، های رسببانه ی دارودسببته کننببد؛ می خواهی باج آنها از و کرده تهدید
ین اند؛ مشغول پراکنی وحشت چیزی هنوز که استثمارشدگان از بخشی همچنین و بورژوازی؛ سیاسی کارمندا

ترکم «نه» بسیار رأی سمت در مسائل دیگر، طرف اند. از شده ترس مغلوب یا دارند دادن دست از برای
احتمببال یببا متفباوت بسبیار بسبترهای هببای زمینه از که ریاضتی اقدامات از امتناع که چرا هستند،  روشن
تببا ای، تببوده طبقبباتی هبای جنبش «نببه» از رأی از اعببم ای کببرد: محبدوده خواهد ادغام را آیند می متضاد

یی واسطه علیه بر که مردمی از ناسیونالیستی صریحا «نه»های خواهنببد «نمی فقببط بلکببه نیستند، سیاسی گر
اسببت قرار سیریزا که است ای شیوه است، آشکار که چه آن عوض، باشند». در (خارجی) حاکم کاران طلب

بببه رسببیدن بببرای دیگببر، مببذاکره کارت یک عنوان به را کند: آن مدیریت را پرسی همه از «نه» پس این
امله رد، خواهبد رو مع ی ک ک یعن امه تفاهم ی دگی در اساسبی بهببود هیبچ کبه جدیبد ی ن ره زن روزم

پرسی همه به توانیم نمی ما است، دشوار تحولت بینیپیش که این آورد. با نخواهد ارمغان به استثمارشدگان
ه «نبه» قطعبا رأی یبک کبه فرض این مثال، نیست: برای آن حامل که بدهیم نسبت را معنایی رهبایی ب
اشبکال که هنگبامی مرحلبه، ایبن شد. در خواهد ای» منجر توده «خوانگیختگی طریق از اجتماعی ای بالقوگی
یی یابی سازمان باور که است بینانه خوش حد از بیش هستند، عمیقی بحران دچار مبارزات پیشین دور طبقات
کرد. خواهد حل را موجود پیش از مشکلت تمام جادویی طور «نه» به رأی یک که باشیم داشته

 ضبروری ای تبوده اجتماعی های جنبش اهداف برای را آید می پی از که نکاتی کردن روشن  صورت، هر در
یی قطبی پرسی همه که این دانیم: نخست، می را دولببتی سیاسببت گرچببه است، بخشیده شدت را طبقاتی ساز

دو هببر هرچنببد است. دوم، کرده روبرو وقفه با را ای توده سطح در سیاست لحظه، این در و نموده، منکسر
یت از بعببد «آری»، رأی احتمالی پیروزی شوند، می منجر جدید ی نامه تفاهم یک به گزینه سببال پنببج گذشبب

ی روحیه بببه توانببد می کببه بود خواهد طبقاتی دشمن نمادین پیروزی یک یغماگر، ی سرمایه تجدیدساختار
رای طبقبباتی مبارزات بر و بزند آسیب استثمارشدگان جمعی بیافکنبد. مببا ای سبایه آتبی سببال چنبدین ب
دانیم. می جدی اشتباه یک را نمادین پیروزی این عملی پیامدهای گرفتن کم دست

پرسی همه در منحصرا معاصر سیاسی مشکل بگوییم که است بینانه کوته قدر همان این ما برای حال، این با
«نببه» و رأی از حمببایت میببان سیاسببی های سوژه مقام در ما به شده تحمیل ی مخمصه . ما شود می خلصه
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یببک و جدیببد انتخابببات بببه خببواه پرسببی، همه از پببس تحببولت کنیم. اما می درک را انتخابات از پرهیز
یب ی نامه تفاهم تر» کببه «سبببک ی  نببامه تفاهم یببک بببه خواه و شود، منجر اروپا اتحادیه وسخت سفت متعاف
و عببادی حببالت به داری سرمایه بازگشت نفع به بازی رسد می نظر به شود، تحمیل موجود حکومت توسط
وحشببت و نقببدینگی فقببدان خببودپرداز، های دسببتگاه مقابببل در شد. صببف نخواهد تمام را اجتماعی ثبات

اسببت: چگببونه اضطراری ای مساله شده، مطر ح ما برای که  مساله شد. این نخواهد ناپدید جادو با گسترده،
ایستیم؟ می دیگر یک کنار ها خیابان در جمعی طور به چگونه عاقل؟ هم و بمانیم زنده هم زمان هم توانیم می

هاآن به جمعی و یافته سازمان ای شیوه به و درنگ بی باید ما که هستند فشارآوری اجتماعی و طبقاتی وظایف
یت و ترس که آن از پیش بدهیم، پاسخ بایببد مببا شود. نخست، روانه ما سمت پراکنده) به یا (دولتی خشون
مستقیم ی  مطالبه طریق از یعنی شود، می پرداخت کارمان دستمزدهای که شویم مطمئن تا کنیم پیدا راهی
اطمینان کسب راستای در باید ما ای. دوم، بهانه هیچ پذیرفتن بدون رؤسایمان، از دارد تعلق ما به که آنچه

روبببل) بببرای یببک یببا دراخمببا (یا یورو یک حتی که طوری به کنیم، تلش پایین از بدهی پرداخت عدم از
بببرای جمعببی راه یببک بایببد مببا نپردازیم. سوم، بهداشت و نقل و حمل بها، اجاره برق، تلفن، حساب صورت
ابیم، ضبروری وسبایل و دارو کمببود دادن پوشش رای راهبی بی ین تحمیل ب رد در هباآن رایگبان توزیبع ک

و ارتباطببات خلق برای مان اجتماعی روابط غنای از باید ما رؤسا. سرانجام، بر ها داروخانه و ها سوپرمارکت
و مکببانی منظبر از هببا انجمن مندسببازی توان موجودنببد)، پیش از که هاییآن گسترش (یا مباحثه های شبکه

دیگببر یک از بایببد ببببریم. مببا بهببره مبببارزه و اشتراک واقعی اجتماعات به دستیابی به نتیجه، در و زمانی،
ایببن کببه ایببن از پیش کنیم، پیدا نیازهایمان ساختن برآورده برای مستقیمی جمعی های راه تا کنیم، حمایت
کنند. خرد را ما نیازها
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