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 پراکسیس توضیحِ

است، که وضعیت بحرانی یونان فقط یکی از  دستخوش رویدادهای مهمی 2۱1۲اروپا در تابستان 

به  ی اروپا اگرچه موقتاً توانسته استکننده. اتحادیهای پرصدا و تعیینهای آن است، گیریم نشانهنشانه

ای، هجوم پناهجویان گریزان های نظامی و رصدهای ماهوارههای نژادپرستانه، کشتیمدد تشدید مصوبه

ها را در عمق دریاها مدفون سازد(، داری را به مرزهایش متوقف کند )یا به واقع، آنامدهای سرمایهاز پی

 تواند به همان راحتی انکار و منکوب کند،ها قربانی نئولیبرالیسم در درون مرزهای خود را نمیاما میلیون

 اند. به خصوص کسانی را که برای تغییر این وضعیت به پا خاسته

های مداران و رسانهالب مردم اروپا، که چندین دهه متاثر از گفتارهای ملوّن و پربسامد سیاستبرای غ

داری نولیبرال در جوامع پیرامونی نداشتند، بحران جریان اصلی، درک روشنی از پیامدهای حاد سرمایه

های اصلی نخستین زنگ خطر را به صدا در آورد. انتقال بحران از کانون 2۱۱۲اقتصادی سراسری 

ی برخی کشورهای اروپایی را نیز تر آن، از جمله اقتصادهای شکنندههای ضعیفداری به حلقهسرمایه

متزلزل ساخت و به تشدید وخامت اقتصادی در کشورهای اسپانیا، یونان، پرتغال، ایرلند و ایتالیا انجامید. 

و جریانات چپ علیه گسترش های کارگری، مردم فرودست ی جنبشبستهاز این پس، مبارزات هم

اقتصادی فضای سیاسی این کشورها را چنان ملتهب ساخت که گهگاه حدی  های تحمیلی ریاضتطرح

در یونان و  2۱1۲ی انگیخت. اما رویدادهای سیاسی ژانویهاز توجه عمومی را در سایر کشورها برمی

امدهای ریزا( توجه عمومی به پیتصمیم اکثریت مردم برای سپردن قدرت به یک حزب ائتالفی چپ )سی

ناپذیر ساخته است: بخشی از منظر خطر، و بخشی از منظر امید! اگرچه نولیبرالیسم را اجتناب

 دهند. اند و میاصلی دراین باره هم نگاه و زبان خاص خود را بسط دادههای جریانمداران و رسانهقدرت
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مردم یونان تنها ماهیت نولیبرالیسم را برای بخش وسیعی اروپائیان عریان نکردند، بلکه تصویر 

ی سیاست رادیکال عرضه کردند؛ چرا که با رزمندگی آنان شدهی نحیف و تحریفای از چهرهدگرگونه

ارز ی همهای عمومهای چپ رادیکال )که در رسانههای محدود گروهسیاست رادیکال از تنگنای حلقه

 ها بدل گشت. از همینای در خیابانشوند( خارج شد و به سیاست تودهگرایان افراطی قلمداد میراست

ای ای برروست که چپ در اروپا )و شاید در بسیاری از نقاط جهان( با رویدادهای اخیر یونان امید دوباره

های از همین روست که اکثر رسانههای مشتاق بسیاری متوجه یونان است. برخاستن یافته است و نگاه

خاب مردم انت تحقیرِفاعلیتِ مردم و ها پیش کمر به تحریف مستمر وضعیت یونان و جریان اصلی از ماه

اند. و باز از همین روست که حکومت اسپانیا به تازگی با تصویب یک قانون جدید، این کشور بسته

ابات انتخکه ه طرز موهنی افزایش داده است: چرا ی فعالیت سیاسی اعتراضی در این کشور را بهزینه

یونانیان را مرتکب شوند )و به حزب « اشتباه»در اسپانیا نزدیک است و مردم اسپانیا ممکن است 

 آری بگویند(! « پودموس»

ه در است ک هایی از مردماما فاعلیت اصلی رویدادهای یونان با حزب سیریزا نیست، بلکه از آنِ بخش

است ای به سیرویدادهای تاریخی، نگاه و رویکرد تازهروند امالت میان هستی اجتماعی خود و فرایند تع

ی که مایه ایستمدیدگان برانگیخته اند: هماناند و سیریزا را در تنگنای تعهدات خود قرار دادهپیدا کرده

 ترس و امیدند! 

زمان -ریالیستی منطق سرمایه در این فضای اروپایی تروئیکا )یا بازوی امپگانههای گذشته سهطی ماه

کاران سیاست اروپایی کوشید مردم یونان را به زانو درآورد و ی کهنهمشخص(، با همراهی همه

 شد،مداران چموش آن را مطیع سازد. سیریزا که مدام امیدهایش به روند مذاکرات کمتر میسیاست

ب برگزاری ی پیشنهادی تروئیکا را در قالی بستهرهگیری درباسرانجام در یک مقطع تعیین کننده، تصمیم

رفراندوم )پنجم جوالی( به مردم یونان واگذار کرد؛ اقدامی دموکراتیک )و ناگزیر( که از قضا با 

« راتیکِدموک»های اروپایی و رسانه« لیبرال دموکراسیِ»های خشماگین قدرتمدارن ترین دشنامسابقهبی

ایی ی اروپماندن کشور یونان در حوزهیونان در این رفراندوم، نه فقط باقی همسو مواجه شد. پاسخ مردم

سرنوشت سیاسی حزب سیریزا )در این  -تا حد زیادی-اقتصادی آنان و نیز -یورو، سرنوشت سیاسی

واجه ای جدی متواند فضای اقتصادی و سیاسی اروپا را با تکانهمقطع( را روشن خواهد ساخت، بلکه می

ه ای از پیکارهای مردمی مواجی خُردکننده اما شکننده را با دور تازهای که شاید این سیطرههکند؛ تکان

های سازد. در عین حال، نباید از این احتمال غافل بود که بخش قابل توجهی از مردم یونان در سال
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ن موفق ااند، که تجربیات نه چندگذشته چنان دستخوش فالکت و درماندگی اقتصادی فزآینده بوده

سیریزا در ساحت اقتصادی طی این چند ماه، ممکن است امید آنان به امکان تغییرات بنیادین را زایل 

دفاع بی« گرایانواقع»ی تبلیغات و تهدیدات توامان آنان را در برابر هجمه -بنابراین-کرده باشد و 

ا ی پیکار خواهد بود، امهای تازههی رای مردم یونان قطعاً امیدبخش و گشاینده«نه»ساخته باشد. پاسخ 

ای علیه ی تودههای راه مبارزههای قابل فهمی دارد، که تنها به دشواریپاسخ مثبت آنان هم زمینه

 دهد. های جدی آن ارجاع میداری و ضرورتسرمایه

نظر ا از مداری متاخر ری سرمایههای مبارزه علیه سیطرهدر این مجال کوتاه بر آن نیستیم که دشواری

در یونان تحلیل کنیم، چرا که گفتگوهای درج شده در این جزوه به خوبی چنین  مسیر طی شده

که فعالین حاضر در گفتگوها )به اتکای تجربیات مستقیم خود( چناندهند، همهایی را بازتاب میدشواری

گسترش  ای تحت ستم در بسترهمند شدن تودهبسته با توانسازی تغییرات اجتماعی بنیادین را همزمینه

 کنند. اشکال بدیل مبارزات از پایین معرفی می

اخیر  هایای نسبتا متفاوت برای فهم وضعیت واقعی تحوالت ماهکوشد دریچهی پیش رو میدفترچه

اند یدهزده، کوشیونان بگشاید: تعدادی از فعالین چپ رادیکال اروپایی طی بازدید خود از یونان بحران

شان را گردآوری و منعکس سازند. این های شماری از فعالین سیاسی یونانی از وضعیت مبارزاتروایت

جزوه که شامل یک مقدمه/معرفی و شش گفتگو است، رهاورد سفر آنان است. طبعا هیچ شناختی از 

 نتر از شناختی باشد که از مسیر پیکار در دل وضعیت حاصل شده است. از ایتواند موثقوضعیت نمی

ین بتواند در تأم (ی ناصر احمدی میسر شدکه با همکاری رفیقانه)ی این جزوه رو امید داریم که ترجمه

زبان مفید باشد، و به این طریق حاوی پیام همبستگی ما با رزمندگی ای نزد مخاطبان فارسیچنین دغدغه

 مان در یونان باشد.رفقای

 2۱1۲جوالی چهارم  | پراکسیس
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 پس از این چه؟مقدمه: 

 مترجم: پراکسیس

 

رخ داد، تا پیش از این  آتننزدیک « 1اِمیگدالزابازداشتگاه »در  2۱1۲ژانویه  2۲اتفاقی که در طول شب 

گر فریاد ی نیروهای سرکوبها، که بیشترشان پناهندگان بودند، در برابر چهرهزندانی. دیده نشده بود

در انتخابات بود و این فریادها تجسمِ امید  سیریزاآن شب، شبِ پیروزی «. 2سیپراس، سیپراس»زدند: 

های ریاضتی، امید برای پایانی بر رفتار غیرانسانی با هزاران پناهنده، امید برای پایانی بر سیاست: بود

گروهی  :سه هفته پس از این حادثه، ما وارد آتن شدیم. ی انسانی در قلب اروپاامید برای پایانی بر فاجعه

م با ی مستقیای فراوان به مواجهه، با عالقهپراگو  برلین، برمن، فرانکفورتگر از کنش 1۲متشکل از 

نان های اجتماعی در یوهایی بسیار در ذهن: وضعیت کنونی جنبشوضعیت جدید سیاسی، و با پرسش

ته با چه شرایطی، از ای آزاد و همبسشان برای رسیدن به جامعهها در مسیر مبارزاتچگونه است؟ آن

های گذشته به چه اهدافی نائل شدند و چه ها در سال، رودررو هستند؟ آنایشرایط تاریخی چهجمله 

اید شود چه بشدند؟ و با دشمنی همیشگی همچون دولت که به متحد بدل می متحملهایی را شکست

 شوند و چه مخاطراتی ممکن؟هایی گشوده میکرد؟ چه امکان

هایی متفاوت مالقات کردیم، و همچون همیشه، به محض شینهپیگر با کنش 2۱روز، ما با ده  طیدر 

____________________________________________________________________ 
 

1  Amygdaleza 

2  Tsipras 
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ست ارشیآنها خود را برخی از آن. بندیِ ما دیگر کارایی نداشتها، دستگاه دستهعبور از مرز گفتمان

اصرار بودن خود م ی اول بر ضدفاشیسو برخی در درجه، 3اقتدارگرا-خوانند، و دیگران خود را ضدمی

. آیدها فحش به حساب مینزد برخی از آن« کمونیست»کامالً بدنام است و « 4گراچپ» ]عنوان[ دارند؛

لیل اوالً به این د نظر کردیم؛صرفاری موضع ایدئولوژیکی مردم ذگما از برچسب نهایت در که شد این

ه رسید که این سویماً به نظر نمیهای تاریخی در آنجا ناچیز است، دوی زمینهی همهکه آگاهی ما درباره

 ]ی آنان[ هادر عوض، چیزی که نظر ما را به خود جلب کرد، روایت. چندان به کار ما مربوط باشد

ها و مردمان مشخص بود؛ مردمانی که امیدشان برای دستیابی به زندگی بهتر و ها، مکانی پروژهدرباره

در  6نوسوتروسو  ۲فاکس.کیها در مراکزی اجتماعی همچون ما با آن. اندتر را هنوز از دست ندادهزیبا

آمده دستهای تفریحی بهو مکان 9امبروسی شدهتئاتر اشغال، در آمفی۲تکنیوپلیو  7استکی متاناستون

 11اگزارشیای های کنارهو در خیابان 1۱هلینیکونی فرودگاه سابقِ های اجتماعی، در ناحیهدر جنبش

 .مالقات کردیم

 محمد ندیمفوریه،  13روز : طور ناخواسته با روایت دیگری همراه شدیمها، بهی این مالقاتبر همه عالوه

ساله، نامی دیگر در کنار  2۲این جوان . تر اشاره کردیم، اقدام به خودکشی کرددر بازداشتگاهی که پیش

. اندهشد سوق دادهمرگ سوی های پناهجویی به است که توسط دستگاه کمپ کسانیهای فهرست نام

ا ای بود که اینجآگاهی از مرگ وی، برای ما به معنی فهم اهمیت و ابعاد مبارزات و تصمیمات سیاسی

 ما که به سرعت. بودن را به همراه آوردقدرتخورد؛ و البته برای ما احساس آشنای بیدر یونان رقم می

، ردانده شدیمرفته بودیم، به قلمروی واقعیات بازگشده نسبت به تغییرات بنیادی تاثیر گاز امید برانگیخته

ور اتفاقی طسه روز بعد، ما به. آوربرانگیز و برای برخی حتی مرگاز واقعیتِ پیچیده، بحث قلمروییبه 

چهار نفر در آنجا جمع شده بودند و در . بودیم آمونیادر میدان  محمد ندیمشاهد مراسم یادبود برای 
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3  Anti-authoritarian 

4  Leftist 

۲  K*FOX 

6  Nosotros 

7  Steki metanaston 

۲  Polytechnio 

9  Embros 

1۱ Helinikon 

11  Exarchia 
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فاصله به آنجا چشم دوخته بودند؛  با اندکیتعدادی مامور پلیس . دعا بودند حال سوگواری و خواندنِ

پیماییِ اهی بعدی، یک رسپس، در شنبه. رسیدجایی که احتماالً چند هفته قبل کامالً متفاوت به نظر می

ه ازداشتگاسختی از اولین حفاظ بگر بهصد کنشاعتراضی به سمت بازداشتگاه در حرکت بود؛ بیش از یک

شدت هی بی منطقهپناهندگانِ زندانی و درست در میانه ی صدارسناگهان خود را در فاصله باال رفتند و

؛ «ال نکرداصال ح»جای تعجب نبود که پلیس با دیدن این صحنه . های سرکوب یافتندامنیتیِ سازوبرگ

ا به آنجا گران ررد که کنششد احساس کنفسِ جدیدی بود که میبهاورْ این اعتماداما وجه بسیار شگفت

 و به«. چنین چیزی هرگز قبالً اتفاق نیافتاده بود»گفت که کارتر میگران کهنهیکی از کنش. کشانده بود

امید به اینکه اینجا واقعاً ممکن است تغییری : این ترتیب به همان سرعتی که محو شده بود بازگشت

 . اتفاق بیافتد

ی خودمان با مبارزات و مبارزانی را که در موردشان دیگر، رابطهبا همهای بسیارمان وگوما در گفت

ونِ مهلکه، گرانی از بیرآیا ما صرفاً گردشگر سیاسی نیستیم؟ مشاهده: شنیدیم به بحث گذاشتیممی

جا حضور ما در این: رسد؟ و باالتر از همه اینکهنظر می به« انگیزهیجان»و « جالب»ای که برای ما مهلکه

م؛ ها بازپس دهیتوانیم به آناند؛ ما چه چیزی میای به حال کسانی دارد که با ما مالقات کردهه فایدهچ

ین نزد ما، ا. ها همین جزوه استها را حمایت کنیم؟ بخشی از پاسخ به این پرسشتوانیم آنچگونه می

ا را هنداریم، بلکه آن نگه ها را برای خودامر از اهمیت زیادی برخودار بود که این تجربیات و بینش

ین ، بلکه همچنبگیریمهای دیگر از آن بهره ها بیاموزیم و در مبارزات و مکاننه فقط از آن. اشاعه دهیم

در . نیمطرح ک ها را برای شما مخاطبانالمللی با آنهای همبستگی بینی چگونگیِ امکانپرسش درباره

 با حزب سیریزای نزدیکِ پنهانیِ ی رابطههای بسیاری دربارهاولین روزها پس از انتخابات، بحث

چپ در اروپا، و پرسش  یفزاینده هژمونیِ یکبرای  گرفتهجانی رؤیاهای ، درباره12های مستقلیونانی

ه کسانی متمرکز کنیم ک توجه خود را رویخواهیم اینک ما می. انتزاعی اصالح یا انقالب، در جریان بود

سو، تأثیر ژرف آن بر خودمان را با شما  اند؛ تا از یکفعال بوده ایهای اجتماعی در سطح تودهدر جنبش

های پراهمیتی کنیم پرسشبه اشتراک بگذاریم، و از دیگر سو، تمرکز را به سمتی جلب کنیم که فکر می

توانیم توانیم بیاموزیم؟ و ما چگونه میچه چیزی می نقاط اتصال چه هستند؟ ما: از جمله اینکه هستند؛

 مان به سوی رهایی گام بردارند؟ها را حمایت کنیم تا در راستای مسیر مشترکآن

____________________________________________________________________ 
 

12  Independent Greeks (ANEL) 
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مچنین گران باشیم و هعنوان شکل مناسب بازنمایی انتخاب کردیم تا صدای خود کنشرا به مصاحبهما 

کار ما  .پوشش بدهیمکنند، ها به وضوح بیان میکه آنمواضع متنوع در ارتباط با مشکالت مختلف را، 

ی کسانی که و دگربار، از همه. را برای انتشار ویرایش نماییم تنها در همین حد بود که این نظرات

 بخش بود.، اطمینان و امیدشان، که برای ما الهامگزاریم؛ برای گشودگیمشارکت کردند سپاس

* * * 

های مختلفی نقش دارد. در یکی از آنها، او در فعالیت گروهی که عمل-در ابتکار (sikiM) میکیس

در زمین یک پارکینگ سابق را بنیان گذاشت،  -آتنای در منطقه- اگزارشیادر  13ی باغِ ناوارینوکمونته

برد، بنا ای که پیشاپیش از ازدحام ساختمانی رنج میسهیم بود. قرار بود که ساختمان جدیدی در منطقه

ک را فضای مشترپارکینگ را اشغال کرد و شروع به ایجاد چیزی کرد که آن از این رو، این گروه شود؛

 توان نامید، محلی که استفاده از آن برای عموم آزاد باشد.می

 eiiataeilaaneitaeretlaao-ketpبرای اطالعات بیشتر ر.ک. به وبسایت: 

 نیز هست.  14سیاسی برداریگردهبراین، عضو کلکتیو هنر خیابانیِ ، عالوهمیکیس

 maililleitiaallinlaPبرای اطالعات بیشتر ر.ک. به وبسایت: 

 اعضای زا همچنین است. او سیاسی برداریگرده خیابانی هنر کلکتیو اعضای از نیز( saMsoM) کوستاس

 شد.  گزاریبنیان 2۱13 سال در که سیریزا حزب جوانانِ رسمی سازمان است؛ سیریزا جوانان

 است. سیاسی برداریگرده خیابانی هنر کلکتیو از دیگری عضو نیز( sioaaiM) جیانیس

ی مسکن ی مسالهویژه در حوزهاست. او، به 1۲سازمان همبستگی برای همهعضوی از  (aaaioتونیا )

 کند.دغدغه داشته و فعالیت می

 tailaetlis4eiinnttaataaaat222برای اطالعات بیشتر ر.ک. به وبسایت: 

بیشتر  دیکیتواست.  16ودیکتیای برای حقوق اجتماعی و سیاسی به نام از اعضای شبکه (mihiAآکیم )
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13  Navarinou 

14  Political Stencil 

1۲  The Organization Solidarity For All (S4All) 

16  Diktyo 

http://alternation.at/navarinou-park/
http://politicalstencil.com/
http://politicalstencil.com/
http://solidarity4all.gr/en/node/220
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 استکیها های ضدنژادپرستی، و مشکالت زندانیان سیاسی و حقوق بشر فعالیت دارد. آندر حوزه

در اگزارشیا، یک مرکز اجتماعی برای مهاجران و پناهندگان که توسط خودشان گرداننده  17متاناستون

 برند.شود، را پیش میمی

 است. 1۲شهری هلینیکونارز برای پارک کالنی مبکمیتهاز اعضای  (ininaikiفرنیکی )

اقتدارگرا -در بطن یک جنبش ضد آلفا کاپاهستند.  19آلفا کاپّااعضای  (rovai( و یاوُر )aoanoدانئا )

، زیر چتر خود گرده آورده است. این اتنو  تسالونیکیهای مختلف را، از جمله در کند و گروهفعالیت می

داری و های ضدفاشیسم، ضدسرمایهها بیشتر در حوزهشد. آنگزاری بنیان 2۱۱2شبکه در سال 

 باشد. می 2۱اروپا-ی اروپاییِ فراشبکهبخشی از  آلفا کاپاکنند. ضدنژادپرستی مبارزه می

 nasaaaaotakanaait65teaileoiratlietlea-ParaPaaiبرای اطالعات بیشتر ر.ک. به وبسایت: 

است؛ یک کلینیک اجتماعی  21شهریِ هلینیکونکلینیک اجتماعیِ کالناز اعضای  (shiiMsaMکریستوس )

ل کند؛ خدماتی از قبیطور رایگان خدمات درمانی ارائه می. کلینیک بهآتنی فرودگاه سابق در ناحیه

 پزشک. کاوی، و یک دندانپزشکیِ اطفال تا روان

 Pplaiilalpaonatntaa برای اطالعات بیشتر ر.ک. به وبسایت:
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17  Steki Metanaston, Exarchia, Athens ()νετσα ατειΣικετΣ 

1۲  The Struggle Committee for the Metropolitan Park of Hellinikon 

19  Alpha Kappa 

2۱  The European Network Beyond Europe 

21  The Metropolitan Community Clinic Hellinikon 

http://beyondeurope.net/56/antiauthoritarian-movement
http://www.mkiellinikou.org/en/
http://www.mkiellinikou.org/en/
https://sites.google.com/site/athensoffthebeatenpath/home/going-out-in-athens/steki-metanaston-exarchia-athens
https://sites.google.com/site/athensoffthebeatenpath/home/going-out-in-athens/steki-metanaston-exarchia-athens
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زندگی خود را در دستان خود بگیرند، که  دوبارهست که مردم شاید سیریزا سرآغازی”

 “این برای جامعه ما بهترین است

 با مکیس، گینس و کستاسگفتگو  گفتگوی اول:

 مترجم: ناصر احمدی

 

 دست دهید؟تا به امروز به 022٢ها از سال گیری جنبشتوانید شرح مختصری از شکلمی

ناپذیر نهفته میان جوانان )اغلب تضاد آشتیها[ بر مبنای یک : چارچوب کلی این ]جنبشمکیس

ر نظدانشجویان( و صاحبان قدرت است. صاحبان قدرت به معنای عام آن مد نظرم است، چرا که صرف

این، براند. عالوهاز موضع سیاسی حکومت، این دو قسم از جامعه، قدرت و جوانان، همیشه در تعارض بوده

 اعتمادند و به تامین خدمات دولتی باور ندارند.ادی به دولت بیها به دالیل تاریخی تا حد زییونانی

ی حاد بین جوانان و قدرت به اوج خود ، این رابطه2۱۱۲در دسامبر  22الکسیس گریگوروپولیسبا مرگ 

نه های بزرگ در یونان بودند. متاسفارسید. اعتراضات بعدی در سرتاسر کشور به نوعی سرآغاز جنبش

شاهد  2۱1۱تا  2۱۱۲ها برویم. بنابراین از سال شتیم تا بیدار شویم و به خیابانبه یک مرده نیاز دا

ای علیه طرح اصالحات مالی در مقیاس اعتراضات توده 2۱1۱های جنبش بودیم. در سال افزایش فعالیت

ا ب اعتراضات ها حضور داشتند. اما این رشد شتابانهزار نفر در راهپیمایی 2۲۱وسیعی آغاز شد. بیش از 
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22 Alexis Grigoropoulos 
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به سرعت متوقف شد؛ آنان در درون بانکی که معترضان آن  23مارفین بانکشدن سه کارگر در کشته

ها را به آتش کشیده بودند گرفتار شدند و جان باختند. این حادثه سرآغاز برخورد قدرت علیه جنبش

، 2۱11تا اکتبر فروکش کرد، اما بین ژوئن  2۱11ها تا سال بود. به دلیل این رویداد سطح تحرک جنبش

هزار نفر علیه  ۲۱۱، که طی آنها 24سینتاگماهای بزرگ در میدان ای از تظاهراتبا برپایی رشته

های ریاضت اقتصادی اعتراض کردند، جنبش جانی دوباره گرفت. دولت با تمام توان واکنش سیاست

ین مالی ناکام ماندند. آخر سازی طرح اصالحاتها برای دومین بار در متوقفنشان داد، و متاسفانه جنبش

هزار نفر در مخالفت  ۲۱۱انجام شد، زمانی که حدود  2۱12در این سطح در فوریه  گردهمایی اعتراضی

بار احساس کردم که با تصویب طرح جدید اصالحات مالی ]از سوی دولت وقت[ اعتراض کردند. این

ی انان را سست کرد، نه فشار و وحیهتر از قبل دارند. در این تظاهرات آنچه رمعترضان عزمی راسخ

وفانی بود. مانند دریایی ط سینتاگماآسایی بود که آن روز بارید؛ میدان خشونت پلیس، بلکه باران سیل

خوردیم: هم از طرف قوای می دهنده و در عین حال تاثیرگذار. خالصه اینکه از هر سو ضربهچیزی تکان

ای در باری بود که ما اعترضاتی تودهانسانی ]یا سرکوب دولتی[ و هم از سوی قوای طبیعت! این آخرین

 لی داشتیم.چنین مقیاس بزرگی علیه حکومت و طرح اصالحات ما

طور که اشاره کردید شما نوزده سال دارید و در محیطی رشد یافتید که تحت تأثیر گینس، همان

هایش و نیز مقاومت علیه آن، شکل گرفته بود. چگونه به این مبارزات گرا، برنامهیک حکومت راست

 نه است؟شدن در این فضای آکنده از کینه و ستیز چگوها راه پیدا کردید؟ بزرگو جنبش

های بعد ام، آن زمان خیلی جوان بودم. سالبه این سو عضو این جنبش بوده 2۱۱۲: من از سال گینس

رحمانه بود. بعضی مواقع برای ام بسیار سخت و بیبرای من و خانواده 2۱1۱و مخصوصاً سال  2۱۱۲ از

ام هریبی برای من و خانوادی غطور کلی جامعه در تقالی زندگی بهتر بود. تجربهشام غذا نداشتیم. به

 ها رفتم.ای بهتر به خیابانبود. من برای آینده

-های خودعمل-ای و یا بعد از آنها، ابتکارهای وسیع تودهتبه موازات اعتراضات و تظاهرا

 کاهش یافت؟ 0210ی عمل آنها هم از سال ی بسیاری پا گرفت. آیا دامنهیافتهسازمان

شان را از دست دادند، دالیل بسیاری برای این امر وجود دارد. : بله، متاسفانه بیشتر آنها حمایتگینس
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23  Marfin Bank 

24  Syntagma 
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ودند، شغل ب یافتهسازمان-های خودعمل-دلیل اصلی این است که بسیاری از کسانی که عضو این ابتکار

دند، چرا که چنین کاری عمل نبو-ی کمک به این ابتکارها دیگر قادر به ادامهخود را از دست دادند. آن

 هایی الزم است کهعمل-مستلزم آن است که خودت توانمند باشی؛ برای مشارکت در چنین ابتکار

 اید، بیمه ندارید، شما وزندگی خودِ فرد از پیش تأمین شده باشد. زمانی که شغل خود را از دست داده

ز یک طرح خودگردان بسیار سخت است. تان بدهکار هستید، حتی اگر هم بخواهید، حمایت ایا خانواده

هایی است. اما هنوز برخی از آنها وجود دارند و بسیار کارآمد حاین دلیل اصلی ناکامی در دوام چنین طر

 هایی را راهکار رهایی نیافتند.مردم ناامید شدند و چنین طرح 2۱11طور کلی بعد از هستند. به

وجود آورد، دی خالئی در نظام تامین اجتماعی بههای ریاضت اقتصاچهار سال ]تحمیل[ سیاست

، که احتماال در جهت رفع این خال سیریزادرنتیجه مردم شروع به سازماندهی خود کردند. با ]وجود[ 

ی [ خواهند شد، یا ]مستقال[ به مبارزهسیریزاهای همبستگی جذب ]عمل-خواهد کوشید، آیا این ابتکار

 خود ادامه خواهند داد؟

کند، نظر از اینکه حکومت چطور است و چه میها، صرفرخی از ساختارها، برای نمونه کلینیک: بمکیس

« رای همههمبستگی ب»انتخاب شود، آنها ساختاری به نام  سیریزاتداوم خواهند داشت. حتی قبل از اینکه 

 سیریزاکنم که فکر میهای تغذیه را برپا کرد. پس های همبستگی، مانند بانکعمل-را بنا نهادند که ابتکار

ریزی چنین ساختارهایی ادامه منظور حمایت از مردم به پیاز قبل دارای چنین ساختارهایی بود و به

های عمل-ها و ابتکارهای اجتماعی وابسته به شهرداریخواهد داد. و همچنین ساختارهایی مانند فروشگاه

هایی تر و تنها در بخشآنها در مقیاسی کوچک استبدادی برای کمک به مردم وجود دارند، که البته-ضد

 هستند. آتنویژه در مرکز از کشور، به

 برای حل مشکالت سیریزاوجود دارد؟ راه  سیریزاها و ای میان جنبشکستاس، از نظر شما چه رابطه

 اجتماعی چیست؟

، سازمانی 2۲پاسوکطور کلی، برخالف دیگر احزاب سیاسی از قبیل به سیریزاو  سیریزا: جوانان کستاس

اشیستی، های ضدفهایی از قبیل جنبشها و جنبشهمیشه در خیابان سیریزابرآمده از بنیان اجتماع است. 

ضدنژادپرستی و کارگری حضور داشته است. و هم اکنون به عنوان حزب حاکم به تالش برای ایجاد 
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ی آنها برای آینده کند. برنامهدهد و هنوز در اعتراضات شرکت میهای مردمی ادامه میعمل-ابتکار

و به  سازماندهی سوق بیابند-سازی مردم است تا مردم به سمت مشارکت سیاسی بیشتر و خودتوانمند

ی های قبل وجود داشت، تن ندهند. وظیفهی واگذاری قدرت سیاسی ]در قالب نمایندگی[ که در سالشیوه

های چپ سایر جوامع اروپاست، که ]این روند[ اندیگر، اقدام به سازماندهی یک جنبش فراگیر با جری

کنون ادر اسپانیا در ماه دسامبر امسال به پیش بیافتد. هم 26پودموسگرای[ تواند با انتخاب ]حزب چپمی

های انسانی ناشی از اصالحات مالی و ی اساسی این دولت یافتن راهی برای خالصی از بحرانوظیفه

 ولت پیشین است.های ریاضت اقتصادی در دسیاست

گر این امید است که حکومت جدید مشکالت فعلی مردم بیان سیریزاکنید که انتخاب آیا فکر می

تواند کمکی در می سیریزاهاست؟ آیا را حل خواهد کرد؟ یا این دلیلی برای کاهش آتی جنبش

ریق ها از طجنبش یهت تغییرات رادیکال اجتماعی باشد؟ مثالً با ایجاد امکانی برای رشد دوبارهج

 کاهش سرکوب دولتی.

خواهد  آغازگاه یک جریان انقالبی سیریزاباره یقین داشته باشیم که : بسیار دشوار است در اینمکیس

ست که مردم دوباره زندگی خود را در دست سرآغازی سیریزابین باشم؛ شاید کنم واقعبود. سعی می

 خواهد بود.خود بگیرند، که این برای جامعه ما بهترین 

داری کارآمد اعتقاد دارند. اما امروزه، مردم هنوز به نظام دموکراسی پارلمانی و بازگشت یک سرمایه

اند که این دوران به سر آمده است. وقتی که این اعتماد به نظام از دست برود، دوران آنها هنوز درنیافته

ا خواهد رسید. اما تا آن روز، مردم سازماندهی فر -ی اجتماعی و مشارکت در خودتغییرات گسترده

د، ها کاهش بیابکنند. همچنین شاید مشارکت در جنبشها واگذار میقدرت سیاسی خود را به حکومت

 قادر است تا وضعیت را آرام کند و کیفیت زندگی مردم را باال ببرد. سیریزاچرا که 

سال یک  4۱تا  2۱ست که مردم هر زیاما از سوی دیگر، شرایط سیاسی بسیار ناپایدار است، و این چی

واهند ماند، نخ سیریزاها منتظر رهایی از طریق کنم نه مردم و نه جنبشکنند. پس فکر میبار تجربه می

زمان زیادی طول بکشد. حتی  سیریزای چرا که آنها در هرحال انتظار ندارند که به ثمر رسیدن پروژه

و درمان در آن حدی نیستند که مردم را آرام و منفعالنه در های قابل انتظار در نظام آموزش پیشرفت
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 انتظار معجزه نگه دارند.

 ناکام بماند، چه چیزی در انتظار مردم خواهد بود؟ پس از آن چه خواهد شد؟ سیریزااگر 

چپ در  ، ناکامیسیریزاکنم واقعا به باد خواهیم رفت. چرا که ناکامی : به بیانی ساده، فکر میمکیس

 سیریزارا که ماند، چدر مذاکرات اروپایی ناکام می سیریزاکنم که بینی میآن تلقی خواهد شد. پیشکلیت 

ت. انتظار بینی اساین بازی قابل پیش اند و نتایچدهد که قواعدش را مخالفانش نوشتهای را انجام میبازی

 زاب سیاسی پیشین باشد، که بهکار و احرود سیریزای بعد از ناکامی، ائتالفی از نیروهای محافظهمی

تر از تر و تجاوزکارانهتر، افرطیهای ریاضتی ادامه خواهد داد. در این صورت، آنان فقط ظالمانهسیاست

 شان خواهند بود.اسالف قبلی
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 “ی کوچکی در مقابل فیلی بزرگ هستیم...ما همچون مورچه”

 با کریستسگفتگو  گفتگوی دوم:

 احمدیمترجم: ناصر 

 

کنند، بخشی از وقت آزادشان را در ی کسانی که در این درمانگاه به صورت داوطلب کار میهمه

اند، جهت تامین خدمات درمانی برای آنان که از خدمات درمانی رسمی عمومی محروم مانده

ل وی شما با مراجعین چگونه است؟ و چه تفاوتی با خدمات درمانی عمومی متداگذرانند. رابطهمی

 دارد؟

و  ی بهداشتبینیم. این مردم همیشه از حوزهاین رابطه بسیار ساده است، ما در نگاه آنان خودمان را می

ی ممکن های اخیر کنار زده شدند. در هر لحظههای سالاند. اما با سیاستدرمان عمومی محروم نبوده

کنیم که یش مدی با آنان داریم و تالتوانستیم در موقعیت آنان باشیم، پس ما دقیقا چنین برخورما می

 تراز و برابر ایجاد کنیم.ی همیک رابطه

های ای سیاسی هم هست. و ما اینجا در جبههاما این پروژه فقط در مورد تامین بهداشت نیست، بلکه پروژه

کنیم؛ یمو خدماتی است که به این مردم پیشنهاد و عرضه  ، همکاریکنیم. یک جبههمتفاوتی مبارزه می

کنیم ی سیاسی است. در ابتدای امر تالش میکنم اهمیت بیشتری دارد، مبارزهی دوم، که فکر میو جبهه

ی این مردم چیست و از این طریق سعی داریم مردم را در که به جهان نشان دهیم که دلیل مراجعه

 گزیر.ست دشوار، ولی ناشان توانمند سازیم، این روندیجهت مبارزه برای حقوق
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ی طوالنی و پایداری میان اعضای کلینیک و مراجعین ی پزشکی فعلی، رابطهآیا جدای از این رابطه

 وجود دارد؟

کنند ما اینجا به چه کاری مشغولیم. اما بیشتر مانند، چرا که درک میما مراجعینی داریم که با ما می

بزرگترین مشکل، وجود ذهنیتی است که  شود.زمان با رفع نیازشان قطع میشان با ما هممردم رابطه

های رایج ها در سازماندهد؛ ذهنیتی که در طول دههکنندگان خدمات تقلیل میافراد را به مصرف

خدمات اجتماعی پرورش یافته است. ما امیدواریم که این رابطه متفاوت باشد، اما زمان زیادی برای 

ازآموزی مند بست بر دوش ما، بلکه یک جریان زماناریتنها بکنم که این نهتغییر الزم است. فکر می

دوش  ی مشخصی بهکنیم این بار تا نقطهنیز هست. هرچقدر هم که کاری بس دشوار باشد، ما تالش می

 بکشیم.

د کنید و شما چه نقشی در این پیکربندی جدیبینی میبا برآمدن دولت جدید، چه تغییراتی را پیش

 کنید؟بازی می

تباط داریم. ، ارهمبستگی برای همههای متنوعی، مانند زمان کامال مستقل هستیم، ولی با شبکهما یک سا

همبستگی »ایم و ها ایجاد کردههای اجتماعی و داروخانهکننده بین کلینیکی هماهنگیک کمیته آتنما در 

تقیمی ی مسکند. ما با دولت کنونی هیچ رابطهدهنده از ما حمایت میبه عنوان سازمانی پوشش« برای همه

 ایرهای سیاسیی فشاشان در خصوص بهداشت و درمان عمومی نتیجههایبخشی از وعده نداریم، اما

های همبستگی بر دولت پیشین وارد آوردیم. بسیاری از چیزهایی های کلینیکعنوان جنبشاست که ما به

ها هایی هستند که ما طی سالکنند، سیاستمی شان را تصدیقها اکنون ضرورت اجرا و تأمینکه آن

د، ی درمانی ندارنرای آنان که بیمهایم. برای مثال، برپایی نظام خدمات درمانی عمومی بمطالبه کرده

اجرای این طرح را در دستور کار خود داده است.  سیریزاهمواره نخستین درخواست ما بود، که اکنون 

 پس ما اینجاییم تا اطمینان حاصل کنیم که این وعده تحقق یابد.

هستیم که طی این چند ی همه معلوماتی ای موردی دربارهبراین، هم اکنون در حال انجام مطالعهعالوه

دادن مزایای رویکردمان است، که بسیار متفاوت از روشی است که ایم، که هدفش نشانسال جمع کرده

های شخصی که میان خود و مراجعین ایجاد کن؛. از جمله، رابطهنظام درمان عمومی اکنون عمل می

که به  ی بهینه از آنها. این مطالعهاستفاده بروکراتیک کار ما و نیز بازیابی داروها و-ی غیرایم؛ شیوهکرده

ات ی حداقلی از خدممستعد احیای دوباره سیریزادهیم. اگر را به وزیر بهداشت ارائه میپایان برسد، آن
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 سو به معنیگیری خواهیم کرد، که از یکی مشترک را پیدرمانی عمومی باشد، ما ایجاد یک رابطه

گی در نظام بهداشت و درمان عمومی است، و از سوی دیگر، به معنای های همبستادغام تدریجی کلینیک

 ای برابر و دموکراتیک.کار، به سمت شیوه« سنتی»ی تغییر شیوه

 در احیای مجدد نظام بهداشت عمومی موفق باشد، چه اتفاقی برای نهاد شما خواهد افتاد؟ سیریزااگر 

ل خواهیم کرد. من و دیگران دوباره وقت آزادمان گیریم و روز بعدش تعطیاینجا یک مهمانی بزرگ می

مان آغاز شد، هدف اصلی ما این بود که این طرح یک روز را خواهیم داشت. از روز اولی که فعالیت

 نیست. های متحددوباره تعطیل شود. البته تعطیلی به این معنی است که دیگر نیازی به کلینیک

 ها برای آن استاست، ولی از طرف دیگر، وجود این سازمانتا یک حد مشخصی وجود این سازمان مفید 

ایی جکار گرفتن نظام بهداشت عمومی برای همه فشار بیاورند. اگر ما به آنکه به دولت در جهت به

اعی های اجتمای ]در این حوزه[ به بار بیاورد و هنوز کلینیکبرسیم که حکومت جدید نتایج سازنده

آغاز جایگزینی ما با نظام و کارکرد رو به عقب ما خواهد بود. این طرح یک  مشغول به کار باشند، این

خواستیم که این طرح در مقطعی ضرورت و حل موقتی برای دوران بحران است و ما همیشه میراه

ی بهداشت و درمان عمومی همراهی ای نقادانه در بازسازی حوزهکارکردش را از دست بدهد. ما به شیوه

و حتی حاضریم آن را تا مقاطعی حمایت کنیم. اما ما نخواهیم پذیرفت که حالل مشکلی  خواهیم کرد

 باشیم که دولت مسئول حل آن است.

 بینید؟ی خودتان با دیگر مبارزات سیاسی جاری در اروپا میچه نسبتی میان مبارزه

نیم. کش هم مبارزه میدوبهایم و دوشهای ریاضتی بنا کردهای کوچک علیه پیامدهای سیاستما قلعه

را در  ها مورچهی کوچکی در مقابل فیلی بزرگ هستیم، اما اگر موفق شویم که ]توان[ میلیونما مورچه

کنار هم جمع کنیم، مناسبات موجود قابل تغییر خواهند بود. ما در حال حاضر در متن فرآیندی برای 

 کردن این فیل هستیم.ساقط

 ست، یا سوار بر فیل؟هاعضوی از مورچه سیریزاآیا 

کردن فیل کمک خواهد کرد و همچنین یک نظام در ساقط سیریزاها بر این امید هستیم که ما مورچه

های این فرآیند ی ما ایجاد خواهد کرد. اما ما هنوز نیامند دیدن نخستین نشانهتر برای همهعادالنه

  مان ادامه خواهیم داد.هستیم و به نظارت دقیق
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 “ها باشداستراتژی سیاسی ما باید کسب حقوق سیاسی در خیابان”

 با اکیمگفتگو  گفتگوی سوم:

 مترجم: ناصر احمدی

 

ها از رمق افتادند، چرا که بسیاری از مردم چشم امید خود جنبش 0210بعد از انتخابات ماه فوریه 

کنید که را به پارلمان دوختند. درک شما از شرایط کنونی در مقایسه با گذشته چیست؟ آیا فکر می

 پیامد مشابهی داشته باشد؟ سیریزاپیروزی انتخاباتی 

ز ویژه آنهایی که اهای بزرگ، بهعمل-توان گفت چیزی از جریان نیافتاده است، ابتکاردرنگ میبی

ی بسیار دشواری داشتند. حضور کمتر مردم در تجمعات سر برآوردند، دوره 2۱11های سال جنبش

طور مداوم افزایش عمل در طی دو سال گذشته به-ای از این امر بود. و همزمان شمار ابتکارمحلی، نمونه

ی کالسیک سیاسی، درمانی و اجتماعی، بلکه شامل شمار هاعمل-یافته است. و اینها نه تنها شامل ابتکار

های مشارکتی، نیز هستند، که اگرچه ضرورتا سیاسی نیستند، اما های تعاونی، مانند کافهزیادی از پروژه

گیرند، که این موضوع موقتا دارای ای هستند بر اینکه مردم زندگی خود را در دستان خود مینشانه

 اهمیت است.

ی اینها چگونه پیش خواهد رفت. آنچه دارای اهمیت است، نیاز بینی کنم که همهنم پیشتوامن نمی

تر از قبل ولی فراگیرتر هستند، به آمادگی برای در اختیار گرفتن های موجود، که ضعیفجنبش

 ی موجود تکیه کنند، فراگیرتر شونداست. آنها الزم است بر شالوده سیریزاهای موجود در دولت فرصت
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و افراد جدیدی را درگیر کنند. و این امر متکی است بر متقاعدکردن مردم به اینکه اختیار سیاسی خود 

های پیشرو ی ما به عنوان نیروهای چپ، آنارشیست و طیفو این وظیفه-را به دست دولت ندهند 

م و زندگی یاینجاست؛ بیایید این فرصت را غنیمت بشمار سیریزابسیار خب، اکنون »و بگویند:  -است

 «.مان بگیریمخود را دوباره در دستان

ها مشارکت مند هستند و در این جنبشهدر حال وقوع است؟ آیا مردم انگیزآیا چنین چیزی 

 کنند؟می

هنوز برای یک ارزیابی ژرف زود است. من تا همین اواخر نسبت به آن کامال بدبین بودم. من از نشانگانِ 

ی و درنتیجه عدم شروع هیچ حرکتی از پایین در طی دوره سیریزاردم به واگذاری وظایف سیاسی از م

در  زاسیریمنظور حمایت از اولیه بیم داشتم. اما اکنون با دیدن شمار قابل توجهی از مردم عادی که به

ی تر هستم، که از این طریق تکانهمراتب خوشبینروند، بهها میهای اروپایی به خیابانمذاکرات با هیات

در برابر  هایشاز پشتیبانی مردمی برای حفظ سیاست سیریزاها وارد شود. بنابراین، معینی به جنبش

 برخوردار خواهد بود. 27ترویکا

 تر توضیح بدهید؟و جنبش را دقیق سیریزاممکن است این تعامل میان 

وکراسی، حتی مد-دموکرات است. سوسیال-سیریزا حزبی انقالبی نیست، بلکه یک حزب پیشرو سوسیال

شود. تاریخ این را به اثبات رسانده است. از نوع پیشرو آن، زیر فشار زور بورژوازی به راست متمایل می

ای، کمونیستی، رادیکال و نوعا چپ، توان جلوگیری از این جابجایی به راست هتنها یک جنبش پیشرو تود

توان ایجاد موازنه علیه فشار دستگاه  سیریزاای[ قوی، را دارد. با برخوردای از حمایت یک جنبش ]توده

های ]خارجی[ برای تحمیل اصالحات قهقرایی را تواند زورگوییبورژوازی حکومتی را خواهد داشت و می

 رد کند. 

 افتد؟با شکست این طرح چه چیزی به خطر می

های ا در سیاستهخطرات متفاوتی متوجه این طرح است. به نظر من، اولین خطر این است که اروپایی

های ملی نخواهد ای برای هزینههیچ بودجه سیریزادستوری اصالح مالی نرمشی نشان نخواهند داد و 

____________________________________________________________________ 
 

27 Troika المللی پول و بانک مرکزی اروپا. ]م.[ی اروپا، صندوق بینی اتحادیهگانهسه 
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 یزاسیرشود. اگر از دید مردم داشت، که این منجر به قطع خدمات عمومی و نهایتا نارضایتی مردم می

د دارد. با این حال، من خطر گرا وجومسئول شکست در مذاکرات باشد، احتمال انتخاب یک حزب راست

بینم، چرا که شرایط مزخرف ناشی از اقتصاد ریاضتی یک انتخابات فاشیستی و یا کودتا را جدی نمی

 تحمل است.حداقل برای شمار زیادی از مردم هنوز قابل

که:  گونه باشداین سیریزای ( ندارد. اگر برنامهPlan Bی دومی )خطر دیگر این است که سیریزا برنامه

ی هفاقد بدیل و برنام سیریزا، «ی یوروچیز، یا هیچ! یعنی یا اقتصاد ریاضتی و یا خروج از حوزهیا همه»

عیت ی یورو وضی اقتصاد ریاضتی و همچنین خروج از حوزهوقفهجایگزینی خواهد بود؛ چرا که تداوم بی

گی در پی خواهد داشت، که اشتباه ی انسانی بزری یورو فاجعهوخیمی ایجاد خواهد کرد. خروج از حوزه

 ها تضعیف خواهدتلقی خواهد شد. در این صورت، نه تنها این حزب، بلکه کل چپ برای سال سیریزا

 شد.

بپردازیم: چقدر امید دارید که حکومت جدید یک طرح  دیکتیو تر به مضمون کار شما درکمی دقیق

 ضد نژادپرستی را در سیاست پناهندگی خود لحاظ کند؟

از سوی نمایندگان دستِ  اش را مشخص کرد و اندک اظهاراتی همسیریزا فقط در موارد محدودی موضع

ر ی اروپا مسلما دهای پناهجویی اتحادیههای ما در خصوص سیاستپایین وجود داشت. تحقق درخواست

دوبلین ای کردن قرادادهای نخواهد بود؛ چرا که مستلزم منحلیک چارچوب اروپایی کار چندان ساده

 ی متقاضیان در هر جایی که هستند پناهندگی داده شود.همه است، تا به 329دوبلین و  22۲

های اند، که این همچنین یکی از خواستهها آزاد کردهایم که پناهجویان زندانی را از بازداشتگاهما مطلع شده

ها دچار بیماری، آنکه حتی یک بار آفتاب را ببینند. آنسال زندانی بودند، بیما بود. آنجا کسانی برای نیم

تی در سلولی که در واقع برای ده نفر ساخته های روانی شدند؛ که این شرایط وقجراحت و بعضا ناراحتی

اید، بدیهی است. پس در حال حاضر چیزهایی در آنجا تغییر کرده نفر دیگر حبس شده 3۱شده است، با 

 است.

 باز و در عوض تاسیس مراکز های بازداشتگاهیِ بستهی دیگر آنکه ما خواهان برچیدن کلی کمپنکته

____________________________________________________________________ 
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که در این زمینه اتفاق افتاد، برگزاری نشستی میان گروه حقوق زیبرای پذیرش پناهجویان هستیم. چی

]گروهی درون حزب[ با مقامات دولت جدید بود، که طی این نشست دولت اعالم کرد  سیریزابنیادین 

ار تا هزبرای پناهجویان را تعطیل خواهد کرد. اما پنج های بازداشتگاهیِ بستهکه در اسرع وقت کمپ

یاز هایی نها رها کرد... چرا که برای این کار به جایگزینسادگی در خیابانتوان بهنمیهزار نفر را شش

دانست که به احتمال زیاد به می سیریزاهست که اکنون وجود ندارند. من در این مورد انتقاداتی دارم؛ 

ن را برای بایست خودشاها میها هم مطلع بود. و بنابراین آنیابد و از شرایط کمپدولت دست می

های سازی هتلتوانستند از طریق آمادهها میبرای نمونه، آن ساختند.رویاریی با این وضعیت آماده می

ریزی برای مالکیت شده، فضای الزم برای برای منظور را تأمین کنند. فقدان این تمهیدات و برنامهسلب

 توانستند در این جهت اقداماتآنها مینیت دارند، اما ها حسنمن قابل پذیرش نیست. روشن است که آن

 بیشتری انجام دهند. 

دادن است. وزیر مسئول این حوزه، همان وزیر دانم چه چیزی در مرزهای دریایی در حال روینمی

توانم بگویم کشتیرانی است که انسان خوبی است و ]به تعبیری[ یک رفیق است. من مطلع نیستم و نمی

مستقیما به نیروهای گارد ساحلی، که از اعضای پلیس هستند، برای توقف تواند که او تا چه حد می

 های ترکیه متوسل شود.بازگرداندن غیرقانونی پناهجویان به داخل آب

تواند در فضای عمل آنارشیستی، چگونه می-به عنوان یک شبکه یا ابتکار دیکتیوتوانید بگویید که می

 ایجاد کرده است، جای بگیرد؟ سیریزاای که سیاسی

وق ساز است. و استراتژی سیاسی ما باید کسب حقهاست، که سرنوشتی سیاسی ما تقویت جنبشوظیفه

ست که ها باشد. این استراتژی با برآمدن دولت سیریزا تغییر نخواهد کرد. اینجا جاییسیاسی در خیابان

رد و های جدید استفاده خواهیم کا، ما از فرصتباید فشار برای یک تغییر بنیادی شکل بگیرد. مسلم

شناسیم ارتباط خواهیم گرفت. ما اساس چنین مستقیما با وزیران، مقامات دولتی و نمایندگانی که می

توانستیم با آنها مذاکره کردیم و در موارد حاد و بحرانی میروابطی را در دولت پیشین هم برقرار می

 ن این امکان در موارد بیشتری وجود داشته باشد. کنیم. اما امیدواریم که اکنو

عنوان یک جریان چپ رادیکال ی اصلی ما این نیست. بهاما این اساساً کار اجتماعی است، و دغدغه

ی هتواند وظیفعنوان یک گروه سیاسی این نمیست، اما بهی بحران ضروریاعتماد ماندن در دورهقابل

به  ست. اینهای سیاسی برای تغییر بنیادی وضع موجود ضروریپایهاصلی ما باشد. در عوض، ایجاد 
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های وبرگی سازهایی را برای جلوگیری از مداخلهمعنی مبارزه با نژادپرستی نهادمند است؛ بایستی حائل

جا بوده منظور حفظ این نژادپرستی نهادین ایجاد کرد، و این از لحاظ سیاسی همیشه اقدامی بهحکومت به

 ست.هایی به تغییرات قانونی نیز نیاز ه. البته ایجاد چنین حایلسیریزاد بود، حتی در برابر دولت و خواه

 یریزاسهای مختلف نژادپرستی، با دولت کنونی مشکل داریم؛ زیرا این صرفا دولت در خصوص سویه

ر خصوص ، دلهای مستقیونانِیهای راست و چپ. برای نمونه، حزب نیست، بلکه تلفیقی است از گرایش

ی وهشی سیریزاهای خاصی ایجاد کرده است. در این رابطه، مسئله شهروندی کودکان مهاجران، محدودیت

ارلمان بر انگیز، نمایندگان پهای مناقشهمفیدی برای برخورد به این مسئله پیدا کرد. در ارتباط با الیحه

کنند. از گیری میشان، تصمیمهای حزبیبندیشان، و نه صرفاً بر اساس دستهشدنی مجابمبنای نحوه

 های مشخص از همان ابتدایدست بیاورد. پس الیحهقادر است که اکثریت آرا را به سیریزااین طریق، 

یز هایی روی مشوند. اینکه چنین الیحهامر ]لزوما[ به دلیل ائتالف چپ و راست با شکست مواجه نمی

 گردد.میقرار بگیرند، به ما، یعنی به جنبش، بر

بیان شد:  ترطور که پیشبرای ما این یک فرصت است که از فضای سیاسی موجود استفاده کنیم. همان

های حاکمیت و مبارزه علیه نژادپرستی نهادمند، فشار بسیار برای ایجاد تغییری اساسی در سازوبرگ

و اینها  ی اجرای آنهاست؛که نیازمند وضع و اجرای قوانین و نظارت بر نحوهزیادی الزم است؛ همچنان

 به جنبش و به فشار سیاسی ]از پایین[ وابسته است.
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ی یک حزب عمل ما، مبارزه-مان با احزاب سیاسی، مبارزه و ابتکارارتباطات با وجود”

 “سیاسی نیست

 با فرنیکی گفتگو گفتگوی چهارم:

 مترجم: پراکسیس

 هایش، برای ما بگویید؟ تان، از شروع آن و پیشرفتعمل-طور خالصه از ابتکارممکن است به

هکتار است، و در قسمت  62۱را معرفی کنم. مساحت کل ناحیه  هلینیکونخواهم که پایگاه ابتدا اجازه می

، در نزدیکی مرکز شهر و در جوار اسکله قرار دارد. این پایگاه شامل سه بخش است: آتنجنوب شرقی 

تغییرمکان یافت؛ پایگاه نظامی سابق ایاالت متحد؛ و  2۱11، که در سال آتنابق المللیِ سفرودگاه بین

 .3۱آگیوس کوسماسی اسکله

 المللی؛آغاز شد، یعنی پیش از تغییر مکانِ فرودگاه بین 199۱مبارزه در ارتباط با این ناحیه از سال 

 های محیطسیاسی و سازمانهای های شهریِ محلی، که توسط گروههای محلی و جنبشای که دولتدوره

پارک  شدنِ پایگاه به یکشدند، خواستارِ تعطیلی کامل فرودگاه و تبدیلزیستیِ متنوعی حمایت می

سازیِ های محلی در همین زمان در حال مبارزه علیه خصوصیشدند. در ضمن، کمیته 31شهریکالن

 کرد.ی عمومی به ساحل را مسدود میهایی از اسکله بودند، که دسترسساحل توسط کاربریِ تجاریِ بخش

ی ما تا حدودی بازتعریف شد. در واکنش به گیری مبارزه، جهت2۱1۱پس از فوران بحران در سال 

یعنی  ، گروه ما،هلینیکونسازیِ کل پایگاه و دولت سابق در راستای خصوصی ترویکاتوافقات میان 
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شکل گرفت و دو هدف اصلی را  2۱1۱، در سال «شهری هلینیکونی مبارزه برای پارک کالنکمیته»

ک ؛ و دوم، ایجاد یک پارهلینیکونسازیِ پایگاه برای خود تعیین نمود: نخست، جلوگیری از خصوصی

 شهری که دسترسی آن برای همه آزاد باشد. عمومی کالن

ها، به طرق مختلف ادامه یافته است. در کنارِ برگزاری جشنوارههای ما از آن زمان به بعد، فعالیت

 یاتتجمعو ها پیماییفته، ما راهیاسازمان-ها، جلسات مباحثات عمومی و رویدادهای ورزشیِ خودنمایشگاه

ها مشارکت دهی کردیم و یا در آنسازی سازمانهای ریاضتی و خصوصیگزاریاعتراضی علیه سیاست

ای های منطقهها، شهرداریمان با احزاب سیاسی، دانشگاهچنین، تالش کردیم تا ارتباطاتنمودیم. ما هم

 های کارگری را گسترش دهیم تا در راستای ایجاد ائتالفی گسترده در حمایت از مبارزاتو اتحادیه

درتمندتر ما را قی یکدیگر مشارکت نماییم. به باور من، این اقدام از اهمیت بسیاری برخوردار بود و مبارزه

 کرد. 

 بدهید؟ تریتان شرح بیشتر و دقیقتان با احزاب سیاسی در طی مبارزهتوانید در مورد ارتباطاتمی

ا جزوات م«. طلوع طالیی»نازیِ -ی احزاب سیاسی در ارتباط هستیم، البته به استثنای حزب نوما با همه

ها را به رویدادهایمان دعوت کردیم. ما ین حال آنو اسنادمان را برای این احزاب ارسال نمودیم، و در ع

تری داریم. روابط نزدیک 32سبزهاو  سیریزاشان شدیم. البته ما با خواستار مالقات با سران و نمایندگان

. ی یک حزب سیاسی نیستعمل ما، مبارزه-مان با احزاب سیاسی، مبارزه و ابتکارارتباطات با وجوداما 

کنند. در جمع ما و در حمایت می 33حزب کمونیستیا  های مستقلیونانیاحزاب  برخی از اعضای ما، از

 مان از اهمیت باالیی برخوردار است. مان، گوناگونی سیاسی وجود دارد، چیزی که برایمبارزه

 ریزی اشاره کردید که در راستای دستیابی به یک، شما به یک فرایند برنامههای پیشیندر صحبت

 شد. ممکن است اندکی بیشتر دهیشهری به دست شما سازمانبرای ایجاد پارک کالنبرنامه کالن

 باره توضیح دهید؟ندر ای

رائه ا هلینیکونبرنامه برای پایگاه یک کالن ریزیِ یونانزیست و برنامهوزارت محیط، 2۱۱7در سال 

امالک و مستغالت بود و مابقیِ ناحیه به پارک برنامه شامل یک مرکز معامالت عظیم کرد. این کالن
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سازی این پایگاه بود؛ و این اقدام در حالی یافت. این اولین اقدام دولت یونان برای خصوصیاختصاص می

ناحیه  شدن کلهایی را برای بدلهای پیشین تاییدیههای مختلفی از دولتخانهصورت گرفت که وزارت

 هایهای محلی، احزاب مخالف، سازمانی دولتهای بسیار گستردهواکنشبه پارک ارائه نموده بودند. 

 برنامه شروع به کار نکند.های شهریِ محلی سبب شد تا این کالنزیست و جنبشحامی محیط

مثابه پاسخی به طرح دولت ی خود را بهبرنامههای محلی بر آن شدند تا کالنپس از آن بود که دولت

اد داد که ایجبایست در کنار سایر موارد، این امر را نیز نشان می، میاین برنامه مرکزی ارائه نمایند.

ال این ترتیب، در س ی اندک عملی گردد. بهتواند با بودجهشهری سناریویی است که میپارک کالن

 دانشگاه فنی ملی، در همکاری با یک گروه پژوهشی از از شهر این بخش شهرداریِ محلیِ، چهار 2۱۱9

ای را تدوین کردند؛ من در آن موقع بخشی از این گروه پژوهشی دانشگاه بودم. از برنامهکالن 34آتن

 هایی محلی و جنبشریزیِ مشارکتی بود، ما در همراهی با جامعهجایی که آن یک فرایند برنامهآن

دهی نامه سازمانبرمدنی محلی کار را پیش بردیم و جلساتی را برای بحث در مورد محتوای این کالن

 نمودیم. 

 هب هلینیکون پایگاه یهمه طرح این در که است متمایز دولت طرح با جهت این از ویژهبه نهایی، طرح

 یروژهپ از ما پیشنهاد بود. در خواهد عموم دسترس در طبعا که یافته است، اختصاص شهریکالن پارک

 هایبخش از برداریبهره تجدید شامل ما یبرنامهکالن که چرا نبود؛ خبری عظیم مقیاس در احداثی

 به یازین نه که طوریبه است؛ نشده وسازساخت که بود قسمتی در سبز فضای ایجاد و موجود ساختمانی

 نزمی که هستیم آن بر طلبید. مامی را جدیدی ساختمانی وسازساخت نه و داشت چنانیآن یمداخله

 ام آید. پیشنهاد کار به زیرساختی و اجرای اجتماعی، ورزشی، هایاستفاده در جمله از تواندمی موجود

 گیرد؛یم بر در نیز را ورزشی، هایفعالیت برای آتن، در برگزارشده المپیک ورزشیِ امکانات از استفاده

 درنظرگرفتن با که، این نهایت بود. در 2۱۱4 المپیک هایبازی در المپیک بزرگ قطب دومین هلینیکون

 ضایف نه و دارد سبز هایناحیه نه که دریا، جوار در باال بنایتراکم با است شهری آتن که واقعیت این

 حاال همچون دریا به دسترسی که است این خواهان ما یبرنامهکالن ساحل، به دسترسی حتی نه و عمومی

 کنید. می مالحظه که ستسادگی همین به بماند. برنامه باقی گشوده

ی سیاست ریاضتی بود. با سرکار آمدن دولت سازیِ فرودگاه سابق بخشی از یک معاملهخصوصی
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دهد، وضعیت شما چه تغییری کرد؟ و جدید، دولتی که اعالم کرد که به چنین مصوباتی پایان می

 ها شکست بخورند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟اگر آن

. ها چه اقدامی خواهد کردسازیاوضاع پیچیده است. روشن نیست که دولت جدید در ارتباط با خصوصی

ها ازیسشدنِ خصوصیی کاملدهندگان )در پایان ماه فوریه(، برنامهبر اساس جدیدترین مذاکرات با وام

ساس قانون به کار هایی که در حال انجام هستند، بر اسازینخورده باقی خواهد ماند و خصوصیدست

یافتن در حال انجام 2۱12، که از سال هلینیکونسازی خود ادامه خواهند داد. که این شامل حال خصوصی

ستم، همچنان بسیار نگران ه هلینیکونی شود. بنابراین، باید بگویم که من نسبت به آیندهاست، نیز می

 3۲سازیبنیاد مالیِ خصوصی، قراردادی میان 142۱ها با مالکیت دولتی. در سال که در مورد سایر دارایی

و مستقالت، امضا شد. این قرارداد  ی امالک، یک شرکت یونانی بزرگ در زمینه36شرکت توسعه المباو 

 شدن در مجلس یونان است. هنوز در انتظار تصویب

ی ه پروژهرم ککند، شک داهای بیشتر به شدت فشار وارد میسازیبرای خصوصی ترویکاکه با وجود این

دن در شوجه تنها در حد تصویب هیچه به نظر من، مساله ب. ها باشدی آسانی برای آنپروژه هلینیکون

های بشجن ، هم از لحاظ قانونی بسیار دشوار است و همهلینیکونسازیِ فرایند خصوصی. مجلس نیست

با پیشبرد  زاسیریکه ن، با وجود اینبنابرای. شهری محلی با تمام قدرت در برابرش ایستادگی خواهند کرد

سروصدا آن را کنار ها بیهای در حال انجام موافقت نموده است، من امید دارم که آنسازیکار خصوصی

 . بگذارند

نوع های کامالً متکند، بیانیهچیزی که قضاوت در مورد وضعیت کنونی را حتی از این هم دشوارتر می

ازیِ ساعالم کرد که خصوصی زیست و انرژیزیر بازسازی تولید، محیطوهای مختلف است. خانهوزارت

 گردی و زیرساختوزیر جدید اقتصاد، گمرک، جهانفوراً متوقف خواهد شد. از طرف دیگر،  هلینیکون

سازی به نحو دیگری به کار هایی است تا فرایند خصوصیخاطرنشان کرد که دولت در جستجوی راه

بینید، میان اعضای دولت رویکردهای متفاوت و حتی متضادی وجود ر که میخود ادامه دهد. همانطو

 دارد.

 دهید؟شما، در مقام یکی از پیشگامان این حرکت، به این سردرگمی چگونه واکنش نشان می
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ت اندازه که وضعی ی کامل استراتژی را اعالم کنیم، حاال خیلی زود است. همانکه یک مجموعهبرای این

ورد هایمان در مه است، ما نیز بسیار سردرگم هستیم. البته ما در ارتباط با اهداف و بینشریختهمبه

برای ما بسیار روشن است. چیزی که در موردش گیج  پایگاه هرگز دچار سردرگمی نیستیم، و این سویه

 های اخیر پیش برده است. ای است که یونان را در هفتههستیم، بینش سیاسی

و کردیم وگزیست دیدار و گفتمقام وزارت محیطهای اخیرمان باید بگویم ما با قائمتالشدر ارتباط با 

مان را به اعضای دولت جدید ارسال نمودیم. این بسیار اهمیت دارد که تعداد هایی شامل مطالباتو نامه

ازیِ سخصوصی ی ما علیهای از مبارزهطور فعاالنهزیادی از اعضای دولت جدید در چند سال گذشته به

 سازیِدانند که فرایند خصوصیها میست که آناند. این امر به این معنیحمایت کرده هلینیکون

سواییِ دهی شده بود، یک رسازی سازمانچنان که توسط دولت سابق و بنیاد مالی خصوصیهلینیکون، آن

وضوع م خوبی آگاه هستند، و اینها از این رسوایی بهمحیطی و اجتماعی است. آنبزرگ اقتصادی، زیست

 سازی را پسها این فرایند خصوصیاز نظر من بسیار حائز اهمیت است. من باور دارم که در نهایت آن

 خواهند زد. 

های آتی یک رویداد عمومی هایمان را ادامه خواهیم داد. ما برنامه داریم که در هفتهبراین، ما کنشعالوه

ت و احزاب سیاسی برای حضور در آن دعوت خواهیم دهی کنیم، رویدادی که از نمایندگان دولرا سازمان

خواهیم هدایت دهد تا مباحثات عمومی را در جهتی که مینمود. این روشی است که به ما امکان می

 کنیم. 

قدم هبمان را قدمچیز در یونان بسیار جدید و سیال است، و ما استراتژیطور کلی، در حال حاضر همهبه

اقداماتی که دولت انجام خواهد داد، تعیین خواهیم نمود. با وجودی که دولت  بر مبنای برآوردمان از

فرض تمرکزِ قدرت سیاسی است، امید ما این است که دولت جدید برای ما یک طور پیشمرکزی، به

رمان نسبت به ی تفکدشمن نباشد، یعنی چیزی که دولت سابق اشکارا برای ما بود. البته تغییردادن نحوه

ار وجه کهیچتر آن را دشمن خود و اینک آن را همراه خود در نظر بگیریم، بهبه نحوی که پیشدولت، 

ا بینش اند. می عمرشان را در حال مبارزه با دولت سپری کردهویژه برای کسانی که همهآسانی نیست؛ به

مثابه بخشی از که بهداریم و برای آن نبرد خواهیم کرد، نبردی  هلینیکونبسیار روشنی نسبت به پایگاه 

تر برای دفاع از حق بر شهر است؛ حال دولت جدید هر تصمیمی هم بگیرد، تغییری در ی وسیعمبارزه

  کند.آن ایجاد نمی
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 “هارود، نه در پیشاپیش آنهای همبستگی پیش میپای جنبشی عمل ما همشیوه”

 با تونیاگفتگو  گفتگوی پنجم:

 مترجم: پراکسیس

 

های همبستگی، عمل-برای ابتکار 31دهندههمچون یک سازمان حمایتی پوشش همبستگی برای همه

ی های اجتماعی و سیاست حزبی گشوده است. ایده، نقبی میان جنبشسیریزاتحت پشتیبانی مالی 

ماعی های اجتو از سوی دیگر با جنبش سیریزاچیست و چگونه از یک سو با  همبستگی برای همه

 یابد؟پیوند می

شکل گرفت و آغاز به کار کرد، قصد اصلی ما تنها آن بود  همبستگی برای همهدو سال پیش، زمانی که 

یم. های همبستگی از باال به پایین ایجاد کنکه به نوعی مفید باشیم. ما نخواستیم ]ظرفی برای[ کنش

  ها.رود، نه پیشاپیش آنهای همبستگی پیش میپای جنبشی عمل ما همشیوه

کردیم ها تمرکز داشتیم. در همین راستا، کمک میعمل-تر[ ابتکاری ]گستردهدر آغاز ما بر ارتقا و ارائه

داریم  ها ارتباطهایی که با آنگونه ابتکارات دیده شوند، و بتوانند پیام خود را از طریق روزنامهتا این

ها بتوانند ملع-تا فعالین در این ابتکار ای را در قالب یک وبسایت ایجاد کردیممنتشر سازند. ما شبکه

ی شان را برای تاثیرگذاری بیشتر هماهنگ کنند و البته در حوزهشان را مبادله کنند و کارهایتجربیات

____________________________________________________________________ 
 

37 an umbrella organization 
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ترین کارهایی بود که در آن زمان بدون هر گونه دخالتی از ها اصلیشان ارتباط برقرار کنند. ایناقدامات

 یم.دادانجام می سیریزاسوی 

ند بردیم تا آنان بتوانچی حمایت کردیم: ما هر روز برای آنان غذا میما همچنین از اعتصاب زنان نظافت

ن ها طی چندیشان در برابر پارلمان ادامه بدهند؛ کاری که آنبه طور مستمر به اعتراضات و اعتصاب

 متوالی انجام دادند.  ماه

 گیرد؟ بهره ب همبستگی برای همهز کارزارهایی نظیر هیچ گونه تالشی کرده است تا ا سیریزاآیا 

کنند. در طی این کارزارها هر شخص تنها ]مشی ها تالشی در این جهت یا اقداماتی مانند آن نمینه، آن

فراد، ها(، احزاب و اها )کمپانیهای شرکتکند. ما مستقل هستیم. نه نامخودش را نمایندگی می و دیدگاه[

 های همبستگی ]فعال در کارزارها[ پدیدار است.روهبلکه تنها نام گ

اند تا ردهگاه تالش نکها هیچمرتبط هستیم، پشتیبانی مالی آنهاست. آن سیریزاتنها مجرایی که ما با 

ی واسطهه ب تحمیل کنند. دریافت حمایت مالی های همبستگیگیری سیاسی را بر جنبشاشکالی از جهت

های پیشنهادیِ دریافت منبع مالی شود. طرحشخص )پروپوزال( انجام میهای پیشنهادی مارسال طرح

افرادی از  و سیریزاشود که اعضایی از پارلمان، اعضایی از ای میعمل معین راهیِ کمیته-برای یک ابتکار

ی اعطای منابع مالی مورد گیری نهایی دربارهدر آن حضور دارند. تصمیم همبستگی برای همهکارزار 

ایم، مورد حمایت قرار نفره است. تاکنون هر درخواستی که ارائه کرده 1۲ی ی این کمیتهبر عهده تقاضا

 گرفته است. 

ها یا حزب )سیریزا( متوجه شماست و شما بر سر چه چیزهایی با این دو چه انتقاداتی از سوی جنبش

 جبهه کشمکش دارید؟

ار ما ها نسبت به ککنم که آنایم. تصور نمیط بودهعمل مردمی در ارتبا-گروه ابتکار 3۱۱تاکنون ما با 

ای ها مفید هستیم، چون ما به شیوهها ارتباط خوبی با ما دارند و ما واقعاً برای آنبدگمان باشند. آن

 ها به زمان انتظاردهیم و آنکنیم. ما به مشکالت و مسائل آنان گوش فرا میبوروکراتیک عمل نمی

های پیشنهادی خود پاسخی ]از سوی ما[ دریافت کنند. تنها چیزی در رابطه با طرح زیادی نیاز ندارند تا

ول کردن[ پی هزینهی ما نسبت به ]شیوهاش تردید داشته باشند، دغدغهها دربارهکه ممکن است آن

ا ها بعمل-خواهیم هر یک یوروی پول ]اعطایی[ به طور مفیدی خرج شود. این ابتکاراست؛ چون ما می

سترش بسط و گتوانند نتایج اقدامات خود را ها میکنند و با کمک ما آنیزان پول ناچیزی فعالیت میم
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عمل قادرند حدود -های ابتکارخانواده، این گروه ۲۱۱ی ی ساالنهای در حد تأمین تغذیههدهند. با بودج

نه از دل تقریباً هیچ، ها چگوخانواده را مورد حمایت قرار دهند. بنابراین روشن است که آن ۲۱۱۱

 کنند.دستاوردی بزرگ کسب می

شود که به نقش ما به عنوان یک سازمان اما از سوی جریانات آنارشیست انتقاداتی به ما وارد می

کنند، ها به هیچ کنش مشخصی انتقاد نمیشود. آنمربوط می سیریزای مالی ما با دهنده و رابطهپوشش

 ی کلی است. ان معطوف به یک مسالهکنم انتقاد آنبلکه تصور می

اند که اند، مایلهای اجتماعی داشته، به ویژه اعضایی که پای در جنبشسیریزاالبته بیشتر افراد مرتبط با 

ها بیشتر به چشم بیابند و معرفی شوند. اما این امر برای ما قابل پذیرش نیست. ما همواره سعی در کنش

های شحمایت خوبی از جنب سیریزادانند که کنیم در این زمینه بسیار محتاط باشیم؛ البته مردم میمی

 کند، و همین باید برای آنان کافی باشد.اجتماعی می

ها و اقدامات ریاضتی نشأت گرفته است؛ های همبستگی از مقاومت علیه سیاستخلق این جنبش

رده اکنون که دولت تغییر ک«. مقاومت، همبستگی، و تغییر»کند: گونه که شعار شما بیان میهمان

 کنید؟است، علیه چه چیزی مقاومت می

انکه دولت تغییر یافته است، بسیاری از ی جالب وضعیت آن است که درست به دلیل از قضا سویه

گویند: اکنون میها اند. آنی دیگری جایگزین کردهی سوم این شعار را با واژههای فعال کلمهعمل-ابتکار

، و این بدین معناست که ما در انتظار گام بعدیِ تغییر هستیم، «سازماندهی-مقاومت، همبستگی، و خود»

 که یک گام اجتماعی است. ما اکنون ناچاریم با دولت ارتباط برقرار کنیم و گاهی هم در برابر آن بایستیم.

ی اموری که باید تغییر بیابند تهیه کنند تا دولت بتواند در خصوص آنچه ای دربارهها باید برنامهجنبش

]در عین حال[ ما باید همیشه بینش خودمان را داشته باشیم و نیازهای واقعی  قابل انجام است کار کند؛

 جامعه را در نظر بگیریم. 

ا های همبستگی کاهش خواهند یافت؟ یعنی آیعمل-بتکارا سیریزاکنید که در اثر نفوذ آیا فکر می

های همبستگی شاهد ی نفوذ و امکان رشد جنبشی سیاسی[ کاهشی را در دامنه]در شرایط تازه

 خواهیم بود؟ 

های عمل-موفق شود که به برخی از نیازهای ساختاری جامعه پاسخ بدهد، ابتکار سیریزاکنم اگر فکر می
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ها دیگر چندان مفید نخواهند بود. با این حال، کارهای بسیاری همچنان وجود ههمبستگی در این حوز

پوشش داده نخواهند شد برای فعالیت  های دیگری را که در آن زمان ]توسط دولت[دارد و ما حوزه

ایم خواهیم رفت؛ یعنی گامی به پیش برخواهیم خواهیم یافت؛ به بیان دیگر، ما فراتر از جایی که بوده

 شت. دا

ند؛ ااند که پول کافی ]برای امور اجرایی[ نداشتهساختارهای حکومتی تنها به این دلیل شکست نخورده

شکست خوردند که حامل میزان باالیی از بوروکراسی و فساد اداری بودند. یک  ها همچنین از این روآن

باط میان کنم وجود ارتمیمندی خوب به تنهایی برای ایجاد یک تغییر بنیادی کافی نیست. فکر نیت

 جامعه و حاکمیت عاملی اساسی برای تغییری مناسب است. 

ای چنین تواند برآیا شما در مسیر دستیابی به یک تغییر اجتماعی کالن هستید و آیا سیریزا می

  منظوری مفید باشد؟

ن قدرت و حضور تتوانم بگویم که سیریزا در مسیر دستیابی به یک تغییر اجتماعی کالن است. داشنمی

طور که در گذشته نیز تواند مسایل را ]به نحو دیگری[ تغییر دهد، هماندر دولت چیزی است که می

بینی من آن است که درصد بزرگی از رخ داده است؛ ما باید این را به خاطر بسپاریم. اما دلیل خوش

ات که به لحاظ تاریخی از طبقاعضای سیریزا که در حال حاضر در دولت مشارکت دارند، کسانی هستند 

اند تعلق دهکرکه تاکنون این کشور را اداره می گریهای البیاند و به حلقهمیانی و باالی جامعه برنخاسته

ی بسیار خوبی کش؛ و این نقطهها و از میان مردم زحمتآیند، از جنبشها از دل جامعه میندارند. آن

نم که این شود فکر کای بنا کرد. همین واقعیت باعث میآن چیز تازهبرای شروع است، تا بتوان بر بنیاد 

  تواند متفاوت باشد.تجربه می

ها و تعهداتی که به مردم داده است ناکام بماند، این امر ممکن است ناشی در انجام وعده سیریزااگر 

 سیریزا]مشی[ خود ی اروپا باشد، و همچنین ممکن است ناشی از های اتحادیهاز فشارها و مداخله

 باشد. پیامد این امر چه خواهد بود؟

مایل ناچار است به سمت چپ مت سیریزاگوید، است می سیریزاهمچنان که یکی از دوستانم که از اعضای 

، تر خواهد ساخترا قوی سیریزاشود، وگرنه شکست خواهد خورد. پیامدهای ناکامی در اثر فشار خارجیْ 

ا ب سیریزاافت چه عاملی را مقصر بشمارند و مورد سرزنش قرار دهند. اما اگر چرا که مردم درخواهند ی

م های ریاضتی منجر شود، دیگر مورد پذیرش مردی اروپا به توافقاتی برسد که به تداوم سیاستاتحادیه
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 نخواهد بود و بسیار دشوار خواهد بود که عذر مناسبی برای چنین تصمیماتی بیابند. 

ون وگرنه خطر رشد اپوزیسی ی خود وفادار بماند،مهم است که به برنامه سیریزاکنم برای بنابراین فکر می

عضل م سیریزاگیری قدرت از سوی آنان در پیش خواهد بود. در کل، شکست دست راستی و بازپس

  بزرگی خواهد بود.

 که ورای دهی موفق شدید یک نظام اجتماعی ایجاد کنیدسازمان-شما از طریق همبستگی و خود

یک  ریزاسیتواند همچنین در صورت شکست کند. آیا این مشی میبنیاد عمل می-یک ساختار دولت

  بدیل عملی باشد؟

ما برای ی نوعی بدیل عمل کنند. امنزلهتوانند بهقطعاً، در چنین شرایطی ساختارهایی که ما بنا کردیم، می

ن ادامه بدهیم و نباید فکر کنیم که دولت جدید که چنین چیزی را تضمین کنیم، باید به کارکرداین

مت آگاهانه به س سیریزای مشکالت ما را حل کند. اما یک چیز مسلم است و آن اینکه اگر تواند همهمی

 های همبستگی بار دیگر موضع مقاومت را پیش خواهندنقض تعهداتی که سپرده است پیش برود، جنبش

 اند. ن کردهچنانکه در گذشته نیز چنیگرفت، هم
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اگر واقعاً به دنبال تغییرات بنیادی هستیم، باید از فضایی که اینک برای ما ایجاد شده ”

 “ریممان را به دست بگیگام تمرین کنیم که چگونه خود حیاتبهاستفاده کنیم، تا گام

 با یاوُر و دانیا از گروه آلفا کاپّاگفتگو  گفتگوی ششم:

 مترجم: پراکسیس

 

عنوان اعضای گروهی که ریشه در مبارزات آنارشیستی و ضدفاشیستی دارد، دغدغه و نگرانی به 

  اصلی شما نسبت به دولت جدید یونان چیست؟

رای کسب ب های مستقلیونانیهمکاری آنان با حزب دست راستی  سیریزا: نخستین مشکل من با دانیا

ز ریخ مدرن یونان نیست؛ والدین ما و نسل پیش اقدرت است. این نخستین نمونه از چنین اتفاقاتی در تا

ود. آمیز تلقی شاند. اما انجام چنین کاری از منظر چپ رادیکال، باید هشدارآنان نیز چنین چیزی را دیده

ر بتواند بر س سیریزااما اگر از منظر عملی به مساله نگاه کنیم، هیچ حزب دیگری موجود نبود که 

به  یریزاسهایی هستند که الف کند، و این موضوعات اقتصادی دقیقاً همانموضوعات اقتصادی با آن ائت

است که  حزب کمونیست یونانگرای دیگر در پارلمانْ ها رأی آورده است. تنها حزب چپخاطر آن

 کنند.دفاع می استالیناست... باورش دشوار است، اما آنان هنوز از  استالینهوادار 

زب جوان یک ح های مستقلیونانیی نخست، ین معضل بزرگی باشد. در وهلهکنم ا: شخصاً فکر نمییاوُر

ها ها خطرناک است، اما آنهای تئوری توطئه است. گفتمان آنپوپولیست است که عمدتا درگیر دغدغه

یشتر طور وسیعی پیش ببرند. چیزی که مرا بای هستند که بتوانند این گفتمان را بهفاقد توان و تجربه
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ی مشارکت از پایین را رها کرده تمرکز ]سابق[ خود بر روی مقوله سیریزاکند آن است که میناامید 

 است. 

اند که ممکن است در برخی نقاط، نظیر افزایش حداقل دستمزد، کینزی برپا کرده-ها یک دولت نوآن

تو »چنین بود:  هاشعار آن 2۱12شان در سال هایی کسب کنند. اما در کارزار انتخاباتی نخستموفقیت

تجمعات عمومی را سازمان دادند تا مشارکت  3۲ایهای توده، و در میادین و سایر کنش«سیریزا هستی

« ت!امید در راه اس -سیریزا»معنای ها به شعار پوپولیست و بیمردم را تقویت کنند. این بار، شعار آن

اسات مردم است که اساساً بر احس اوباماتغییر یافت. این رویکرد بیشتر شبیه پروپاگاندای انتخاباتی 

د. برای کنها بازی میگفتن و بیان خود، با امیدهای آنجای تشویق مردم به سخنشود؛ و بهمتمرکز می

است، که یک دلیل مشخص آن رشد نفوذ اعضای  سیریزانمادین برای تغییر خصلت  ایمن این دقیقه

 است.  سیریزادرون  پاسوکسابق حزب 

طح بیشتری تواند سنمی سیریزااکنون به سرعت واکنش نشان دهند. های اجتماعی باید همین جنبشبنابرا

ها اساساً اند. آنها حتی قول چنین چیزی را هم ندادهاز نظام مشارکت سیاسی را به ارمغان بیاورد، آن

اول  یشد، دغدغهاند و تا زمانی که وضعیت ]اقتصادی[ چنین بد بای اقتصاد متمرکز شدهروی حوزه

 مردم نیز همین مقوله خواهد بود. 

اش موفق به جلب رأی مردم و کسب ی اقتصادیبه خاطر برنامه سیریزاگویید که شما میچنان

ها محدود است. تحت قدرت سیاسی شد، اما فشارها از هر طرف باالست و امکانات واقعی آن

این  بینانه است و شکستمردم تا چه حد واقع حاکمیت چنین دولتی، ]انتظار[ تغییر واقعی وضعیت

 برنامه ممکن است چه خطراتی را در پی داشته باشد؟

 6۱های از همان آغاز محکوم به شکست بود. اینکه این رویکرد در دهه سیریزاکینزی -: رویکرد نویاوُر

 تریدولت نقش قویدر ایاالت متحد و اروپا عمل کرد، اساساً به این دلیل بود که در آن زمان  7۱و 

ی مرجع است، و این که امروزه شاهد آن هستیم که بازار، همان بازار مقدس، نقطهکرد. در حالیایفا می

سو[ یک دولت در هر لحظه، ]از یک هم مشهود است. سیریزاهای دفتر سیاسی حزب حتی در دیدگاه

. از کشور خواهد گریخت« ایط بهترشر»قدرتمند احیا خواهد شد، و ]از سوی دیگر[ سرمایه در جستجوی 
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وس پودمی احزاب دیگر، نظیر حزب در آزمون خود شکست بخورد، همه سیریزاو مساله آن است که اگر 

ای برای ی[ یونان به مثال برجستهدر اسپانیا، با چالش بزرگی مواجه خواهند شد. در این وضعیت، ]تجربه

های ی دولتدهند. تا زمانی که دولت یونان در احاطه گرا بدل خواهد شد تا بدان ارجاعاحزاب راست

ینزی خود ک-رؤیای نو -امروز یا فردا-ناچار خواهد شد که  سیریزانولیبرال پیرامون آن بسیار تنها باشد، 

 های نولیبرالی انطباق بیابد. را رها کند و هر چه بیشتر با سیاست

نمایندگی را، که مردم شروع به رهاکردن آن کرده عالوه بر این، سیریزا امید به یک نظام دموکراسی 

ها شکست بخورند، تنها نیرویی که در بطن دموکراسی نمایندگی بودند، احیا کرده است. اکنون اگر آن

خواهد  طلوع طالییگرای افراطی[ موجود، به نوعی همچنان دارای حدی از اعتبار است، حزب ]راست

 اند.قدرت را تصاحب نکردهگاه ها تاکنون هیچبود، چرا که آن

س را ی نخست حدی از فضای تنفدر وهله سیریزا: از منظر جنبش که به مساله نگاه کنیم، پیروزی دانیا

 ها هم دیگرآیند تا به فضاهای ما حمله کنند، و نازیها دیگر به سراغ ما نمیبه ما داده است. پلیس

پس اکنون برای ما زمان آن است که به فراسوی اشکال  ها را اشغال کنند.جرأت آن را ندارند که خیابان

در  -برای مثال-نظیر نمایش همبستگی یا هر اقدام نمادین دیگر برویم. ما باید  سنتی پراتیک سیاسی،

)اقتصاد مبتنی بر همبستگی( فعال باشیم و نیز در  39های بیشتری از اقتصاد مشارکتیجهت ساختن شبکه

مؤثر باشند. ما باید ]اشکالی از[  4۱های محلیکه برای دوام اقتصادی کمونته هاییعمل-جهت خلق ابتکار

ی جماعتی ها محصوالت تولیدی مورد استفادهاز پایین به باال ایجاد کنیم که در آن مناسبات اقتصادی

کنیم اینک زمان مناسبی است، چرا که سطح سرکوب اند قرار گیرند. فکر میها را تولید کردهکه آن

د دارد، در یونان وجو اقتدارگرا-های ضداهش یافته است. و در حال حاضر تعداد زیادی کلکتیو و تعاونیک

هایی و عمل-که برای مثال در اسپانیا. از این رو، ما باید تالش کنیم تا بر تقویت چنین ابتکارهمچنان

 ردد. تری از مردم تأمین گآنها متمرکز شویم، تا معیشت بخش بزرگسازی میان یابی و شبکهارتباط

ا قادر نخواهد بود این وضعیت ر سیریزاو با وجود امیدی که برانگیخته شده،  اند،مردم گرسنه و درمانده

های دور از دسترس، های پرطمطراق و وعدهبه طور بنیادی تغییر بدهد. اما از سوی دیگر، مردم از حرف

جی ها نتایاند. آنی دور چگونه خواهد بود، خسته شدهدهجامعه در آین اینکه شرایط تولید و ]وضعیت[
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اند معیشت خود را با وجود شان موفق شدهخواهند و اگر ببینند که همسایگانبرای اکنون و اینجا می

دم های بحران اقتصادی، مرها را پی بگیرند. در دورهها ممکن است که سرمشق آنبحران تامین کنند، آن

ها نشان دهیم که این روش از این رو ما باید به آن های قشنگ اما توخالی نیستند؛خواهان شنیدن وعده

ملت قدرتمند، فاشیسم یا سایر -ها بار دیگر به یک دولتکند. وگرنه آنبدیل اینک چگونه عمل می

 بندند. اند امید میهایی که از قبالً هم تجربه کردهدهشت

گیرند؟ یا اینکه مردم همچنان اینک این نقش را به عهده میهای اجتماعی همبه نظر شما آیا جنبش

 اند تا مشکالت آنان را حل کند؟بسته سیریزاامید بیش از حد به 

ها به نوعی انتظار دارند که کنند. و البته آن: در حال حاضر اکثریت مردم از دولت پشتیبانی میدانیا

مردم، را  باراساسی، یعنی وضعیت زندگی فالکت «مشکل»شان را برطرف کند. اما اگر دولت مشکالت

این مشکل را رفع نخواهد کرد و قادر به رفع آن  سیریزادارانه بدانیم، ی تولید سرمایهای از شیوهنتیجه

یک حزب انقالبی نیست. این یک برآورد بدبینانه نیست، بلکه باور به چیزی غیر  سیریزاهم نخواهد بود. 

شان را ی[ حیاتاز این نامعقول است. یک انقالب زمانی موفق خواهد بود که مردم تصمیم بگیرند ]اداره

را تیو ما ای است که کلکها بگوید چنین کنند. این نکتهخود در دست بگیرند، نه آنکه یک حزب به آن

کنیم که قادریم مردم را به سوی ]اتخاذ[ یک سازد. ما فکر نمیهای آنارشیست متمایز میاز سایر گروه

این  گیری مجاب شوند؛ و ما درها باید به خواست خود بدین سمتمسیر انقالبی متقاعد کنیم، بلکه آن

 نظر نیستیم. زمینه بیش از دیگران صاحب

 تریتوانند انجام دهند آن است که در جهت ایجاد فضای وسیعیهای اجتماعی مآنچه اکنون جنبش

-ضمامی خودی انبرای مردم فشار بیاورند؛ نه فقط فضایی برای تنفس، بلکه برای اینکه ]مردم[ تجربه

تقیم ی مناسبات مستوانیم در جهت ایدهی تولید کاالها، ما میسازماندهی کسب کنند. برای مثال در حوزه

کننده فشار بیاوریم. مسلماً این چیزی نیست که بتوانیم از دولت یا از سرمایه انتظار فمصر-گرتولید

کنیم، سرمایه از طریق ]اخذ[ ارزش اضافه سود داشته باشیم. در نظام بازار جهانی که در آن زیست می

نابراین، د. بداران و حافظان سرمایه[ برای همیشه بر روی آن پافشاری خواهند کرکند و ]سرمایهکسب می

داری پیش نخواهد رفت. ما، در مقام در دست سرمایه گاه دستسازماندهی کارگران هیچ-خود

ای های اجتماعی، باید در جهت ]گسترش[ فهم متفاوتی از کار تالش کنیم، تا کار به عنوان رابطهجنبش

 آالت و غیره.و ماشینی تولید در کنار منابع اجتماعی درک شود، نه صرفاً همچون بخشی از پروسه

 کنند تعلق دارد، و نه به سرمایه. ها را تولید میی نخست به کسانی که آنمحصوالت در وهله
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 از گشایش چنین فضاهایی پشتیبانی خواهد کرد؟  سیریزاو آیا 

اقع و در هاتواند به طریقی از پس آن برآید. آنکنم که این یکی از اموری است که می: من فکر مییاوُر

های بدیل تولید، یا آنچه که اقتصاد اجتماعی نامیده توانند کارهای زیادی در پشتیبانی از خلق شیوهمی

های اجتماعی اینک از طریق کاهش سرکوبْ فضای بیشتری به جنبشها همشود انجام دهند. آنمی

  های اجتماعی است که خود را بازسازماندهی کنند.اند، و اینک نوبت جنبشداده

های اجتماعی باید از پایین فشار بیاروند، و آمدن دولت جدید هم تغییری در این مانند همیشه، جنبش

کنم کند. من به تغییر انقالبی در معنای یک تغییر بنیادیِ ناگهانی باور ندارم و فکر نمیضرورت ایجاد نمی

پذیری مردم در یک دنیای جتماعکه این حتی چیزی باشد که ما خواهان وقوع آن باشیم. تا زمانی که ا

دهد، اگر ]فرضا[ فردا چنین انقالبی در کار باشد، رخ می 41خواری اجتماعیداریِ ]مبتنی بر[ آدمسرمایه

فردا دهشتی فرا خواهد رسید. برای مردم ضروری است که یاد بگیرند قدم اصلی برای یک زندگی پس

 است.  بهتر، مشارکت است و این فرآیندی کُند و طوالنی

برای بسیاری از مردم همچون پیروزی دموکراسی نمایندگی به نظر  سیریزامشکل آنجاست که پیروزی 

واقع هیچ چیزی تغییر نیافته است. اگر واقعاً در  در -از منظر مشارکت از پایین-که رسد، در حالیمی

گام بها گاماستفاده کنیم تجستجوی تغییر بنیادی هستیم، باید از فضایی که اینک برای ما ایجاد شده 

به سادگی  توانمان را به دست بگیریم. چنین چیزی را نمیتوانیم خودْ حیاتتمرین کنیم که چگونه می

 ها اموخت، بلکه باید آن را تمرین و تجربه کرد. از طریق خواندن کتاب
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