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 بکند؟ دیاروپا چه با چپ

 «تیبعد از برگز سیفرانسه و انگل»کنفرانس  یینها ی یهانیب متن

 یموریتدونیفریهترجم 

  

 

 

و  یاقتصاد یرا که قرار بود مرزها یا هیاتحاد یدر اروپا شکنندگ ریاخ یها : تحوالت سالکایپروبلمات ی مقدمه

گرفتار بحران  یآشکار کرده است. اقتصادها شیاز پ شیبر دارد ب انیقاره را از م نیا یکشورها انیم یاسیس

 دیتهد ییاروپا یرا در کشورها یدموکراس یاریبس دیکه از د یپرالتهاب یها انتخابات د،یرکود شد ای یبده

 نیا یکنون تیواقع ییاروپا یکشورها یده در تمامگستر یمردم یتیو نارضا ،یجد یتیامن یها بحران کنند، یم

جهت بنا  کیمستقر از  یبرالیبا نظم نول انیگرا چپ ی مقابله ایمخالفت  ت،یوضع نیاند. در ا قاره را شکل داده

 یها الجرم با خواسته هیدر مراحل اول گریاست، و از جهت د یضرور انهیگرا چپ بشبه ذات و منطق هر جن

قاره در حال قدرت گرفتن  نیکه در سراسر ا ستینوفاش ستیونالیناس یاسیس یها احزاب و جناح یاسیس

 ی هیاتحاد یدر انتقاد از نهادها دهیکوش ییاز چپ اروپا یمعضل، بخش مهم نیا ی جهیهستند همسو. در نت

 یفعل طیحال شرا نیمحتاط باشد. با ا شود یم لیقاره تحم نیکه بر ا ینظم اقتصاد دنیاروپا و به چالش کش
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خواهد  یا زده بحران یاجتماع ی نهیزم تر شیهرچه ب دیتشد ییدهایترد نیچن ی جهیکه نت دهد یجهان نشان م

جز  ستین یزیچپ اروپا چ یاتناقض بر نیا یعمل یکرده است. معنا جابیرا ا اطیاحت نیبود که خود ا

. متن ها ستیناخواسته با فاش ییسو هم یقسم ای ها برالیائتالف با نول ی فراتر رفتن از دوگانه یضرورت فور

که توسط  [« ۱]تیبعد از برگز سیفرانسه و انگل»است با عنوان  یکنفرانس یینها ی هیانیرو، که ب شیپ

 ۶۱۱۲دسامبر  لیدر اوا (EReNSEP) «یو اجتماع یاداقتص یگذار استیدر س قیتحق ییاروپا ی شبکه»

و با عطف نظر به  یمسئله، آن هم در سطح عمل نیپرداختن به هم یاست برا یتالش د،یبرگزار گرد

. پس از کنفرانس یستیالیسوس یها جنبش یده و سازمان یاقتصاد یها یریگ میو تصم ها یگذار استیس

 یخود را پا یامضا کیو بلژ ا،یتالیآلمان، ا ا،یاسپان ونان،یفرانسه،  از یاسیمحقق و سازمان دهنده س ۶۲مذکور، 

 .برادر است دیویمورد استفاده اثرِ د یسیانگل ی رو گذاشتند. ترجمه شیمتن پ

*** 

 

شکست خورده  یریناپذ به شکل جبران[ ۶]«یو پول یاقتصاد ی هیاتحاد»شده است. آشکار است که  یبحران یا وارد دوره اروپا

به  لی. پول واحد تبدبرند یمرکز در رکود به سر م یهستند و اقتصادها دیچنان در بحران شد هم یرامونیپ یاست. اقتصادها

 تیاز حما یریگ بهره با -کاهش دستمزدها و  قیاز طر سمیلیمرکانت لیتحم یکشور برا نیدر دست آلمان در تالش ا یابزار

. دشون یم یکاریفقر و ب ،یاست که باعث رکود اقتصاد دهیگرد «یاصالحات ساختار» لیتحم -EMU یمرکز یاقتصادها ریسا

به  کیو دموکرات یاجتماع یها شرفتیپ هیحمالت خود عل دیتشد یبحران برا نیاز ا سمیبرالیبزرگ و مروجان نول یها شرکت

 .کنند یاستفاده م ستمیدست آمده در قرن ب

 یدر راه هر تالش یاروپا موانع اصل هیو اتحاد «یو پول یاقتصاد ی هیاتحاد»نشان داده است که  ونانیدر  زایریشدن س میتسل

به همراه  ییاروپا ینهادها ی لهیبه وس یو حقوق اساس یدموکراس ریحاکم بر اروپا هستند. تحق یبرالیدستورکار نول رییتغ یبرا

 .اروپا منجر شده است ی هیدر اتحاد سابقه یب تیبحران مشروع کیتجارت آزاد به  یها استیو س سمیبرالینول ،یاقتصاد اضتیر

 ۶۱۱۲ یجوال ۲ خیدر تار ونانیاند. در  که به مسائل اروپا مربوط بوده میری[ را در نظر بگریسه رفراندوم ]اخ جیعنوان مثال نتا به

 لهیوس به شده شنهادیپ یاقتصاد لیسوم تعد ی به برنامه یالحاق طیگرفتند شرا میتصم دهندگان یاز رأ یبزرگ تیاکثر

به خروج از  تیاکثر ۶۱۱۲ژوئن  ۶۲. در انگلستان در رندیاروپا را نپذ یول و بانک مرکزپ یالملل نیاروپا، صندوق ب ونیکمس

 تیاکثر ایتالیدر ا ۶۱۱۲دسامبر  ۴[ شدند. در ییاروپا یداده و خواستار معکوس شدن روند ادغام ]کشورها یاروپا رأ ی هیاتحاد

القول  متفق تیاعالم حما رغم یبود، عل یمال یبازارها را، که به نفع یقانون اساس کیاز مردم اصالحات ضددموکرات یبزرگ
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اروپا را مجبور به استعفا کرد.  ی هیطرفدار اتحاد رینخست وز یماتئو رنتس یرأ نیاصالحات، رد کردند. ا نیاز ا ییاروپا ینهادها

 .است هاروپا وجود نداشت ی هیعضو اتحاد یها درون دولت ییاروپا یبا نهادها یمخالفت روشن نیهرگز چن

راست  نده،یفزا یهراس گانهیب نیاست. متأسفانه تا کنون ا شیکارگران اروپا در حال افزا انیدر م نیبدون تسک تیو عصبان خشم

، و EMUاز اش  نابخردانه یبانیپشت ینفع برده است. چپ در حال پرداختن بها تیوضع نیبوده که از ا سمیفاش یو حت یافراط

ادغام دولت  یبرا هیاتحاد نیا برالینئول یاروپا و ابزارها ی هیاز نظام حاکم از اتحاد سستاز گ یزدادن تاوان تابوسا نیچن هم

 ،یخودمان را، در سطوح محل دینباشد، با یو راست افراط سمیبرالینول ی اروپا تحت سلطه ی ندهیعضو است. اگر بناست آ یها

 میآزاد کن ییاروپا ینهادها ی لهیوسشده  لیو معاهدات تحم ها استیس نیاز قفس آهن ،یالملل نیو ب یمل

 بکند؟دیچهباچپ

، و بر [۲]«یو اجتماع یاقتصاد یگذار استیدر س قیتحق ییاروپا ی شبکه»مورد بحث در کنفرانس دوم  یشنهادهایاساس پ بر

 :کند بیرا تعق یسه هدف اصل دیامروز چپ با یکه در اروپا میکن ی، ما فکر م[۴در اروپا] «B پالن» یالملل نیاجالس ب یمبنا

چپ  یاقتصاد یها استیس ی هسته دیبا نیاست. ا تیفیمشاغل باک جادیو ا یاقتصاد اضتیدادن به ر انیپا یاصل تیاولو :کی

 میاهداف را دار نیبه ا یابیکه توان دست میتوانست مردم را متقاعد کن میخواه یحال، ما تنها در صورت نیدهد. با ا لیرا تشک

 جهیاروپا را برطرف کرده و در نت یاقتصادها نیکه به ما اجازه دهد عدم توازن ب میده ائهار یانضمام یاستراتژ کی میانکه بتو

روشن و  یاستراتژ نی. بدون چندیرا فراهم نما یدر صنعت و کشاورز کیو دموکرات یطیمح ستیز یامکان دگرگون

قاره ممکن  نیا یطیمح ستیمعضالت ز اوپنجه نرم کردن ب مردم اروپا و دست یاجتماع یازهایپرداختن به ن ،یا نانهیب واقع

گرفتن قدرت از  تقاضا و بازپس کیتحر یانبوه برا یعموم یگذار هیبرنامه سرما کی یتر، اجرا نخواهد بود. از همه مهم

 توان یبر آن م هیشد که با تک میخواه ییربنایز یزیر ما قادر به طرح قیطر نیها ضرورت دارد. از ا بزرگ و بانک یها شرکت

 .در درآمد و ثروت مبارزه کرد یبا نابرابر نیچن کرده و گسترش داد، و هم یرا بازساز یو حفاظت اجتماع یعموم اتخدم

دستورالعمل ها و  نیچن و هم ،ییمعاهدات اروپا یها تیهستند. محدود یپول تیمستلزم حاکم کالیراد یها استیس :دو

. رندیرا بگ یاقتصاد یو آزادساز اضتیاز ر ریغ یهر استراتژ یاند تا جلو شده جادیا «یو پول یاقتصاد ی هیاتحاد» یها زمیمکان

در اروپا  ییگرا . هر دولت چپمیریبگ  ها را پس و بانک یبر منابع پول کیدموکرات لکنتر دیبا یاقتصاد اضتیاز ر ییرها یبرا

[ اروپا آماده ی هیمستمر با مراجع ]اتحاد ی مواجهه کی یرا نقطه آغاز کار خود قرار داده و برا ییاز معاهدات اروپا ینافرمان دیبا

 جادیا یخود را برا دیکند. چپ با نیمنازعات تدو نیا ی اداره یبرا پارچه کی یاقتصاد یاستراتژ کیحال  نیشود، و در ع

مشروع و به لحاظ  یاسیکار به لحاظ س نیکه ا یزمان ،یعموم یها یاز لغو بده یآماده کرده و هراس دیجد یپول یواحدها
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 کیدموکرات لگرفتن کنتر ها را به منظور پس بانک یساز یو اجتماع یساز یمل دیاست، نداشته باشد. چپ با یضرور یاقتصاد

 یها نرخ میدر اروپا و تنظ هیسرما یها انیکنترل جر یطرح کند برا یا چارچوب تازه دیبا نیبر اقتصاد مطرح کند. چپ همچن

با  دیکامالً قابل اجرا هستند و چپ با ییها اقدامات گام نی. اییاروپا یکشورها نیو مازاد تجارت ب یکسر نیچن مبادله و هم

سو بتواند  کیکه از  میکن نیتدو یا یاستراتژ دیاست که با نینکته ا نیتر کند. مهم یریگیپ راها  نفس آن اعتمادبه

 اضتیامکان گسست از ر گرید یدهد و از سو شنهادیپ یمل یها نهیبر زم یحال مبتن نیو در ع یدر سطح جهان ییاوهیآلترنات

 نیکردن ا یعمل ی. اگر ما برادیرا فراهم نما اوتمتف یدر کشورها یاجتماع یها جنبش نیب یبستگ هم تیو تقو یاقتصاد

گوناگون  یچپ در کشورها یروهایاتحاد ن تیو در همان حال از حما شوند یطرح م یمل یها تیواقع یاقدامات، که بر مبنا

 .میخالص کن سمیبرالیو نئول یاقتصاد اضتیبود خود را از شر ر میقادر نخواه م،یبرخوردار هستند آماده نباش

اروپا هرگز  هیاتحاد یهستند. نهادها ریناپذ ییجدا یو دموکراس یمردم تیحاکم ی از مطالبه کالیراد یاقتصاد یها استیس :سه

هستند که  یا یاسیس آالت نیها اجزاء ماش اند. آن شکل نگرفته ییاروپا یخدمت به مردم کشورها یاند و برا نبوده کیدموکرات

 یها ییخدمات و دارا کیستماتیس یساز یخصوص ،یتیچندمل یها به نفع شرکت یدنظم اقتصا کی یساز ادهیبا هدف پ

هر  شود یم جیاروپا ترو هیکه توسط اتحاد یبرالیتجارت آزاد نول میاند. رژ شده یطراح یمات رفاهبردن خد  نیو از ب ،یعموم

 یها شده بر دولت لیو معاهدات تحم ادتجارت آز یها نامه از موافقت یی. رهاسازد یم رممکنیرا غ یمردم تیاز حاکم یشکل

 یضرور یها گام یبرالیها و معاهدات نول دستورالعمل یو امتناع از اجرا EMU با ییارویاست. رو یاروپا ضرور ی هیعضو اتحاد

اقدامات  نی]بر اقتصاد[ هستند. ا کیو پس گرفتن کنترل دموکرات خواهانه یترق یاقتصاد یها استیکردن س یعمل یبرا

: میدار ازیاروپا به آن ن هستند که ما امروز در یاسیس یاز همکار یدیشکل جد ی در توسعه یضرور یمراحل نینچ هم

ساختن  یاست. برا ستیز طیو محافظت از مح یدموکراس ،یالملل نیب یهمبستگ ،یبر عدالت اجتماع یکه مبتن یا یهمکار

مردم  دیبا نیچن . هممیکن تیحما یاساس  اصالح قانون یندهایفرآخوردن  دیاز کل دیبا ک،یدموکرات قتاًیحق یاسیس یها میرژ

 .میکن قی[ تشوی]عموم جیو بس یسازمانده-را به خود

 ریشکل دادن به مس یهنوز برا ابد،یاش را باز یاسیانداختن بر اروپا هستند. اما اگر چپ شجاعت س هیمحنت در حال سا یابرها

 شیرویداشته باشد که ن ادیبه  دیکند. چپ با ایرا اح اش یاسیو س یاجتماع ،یاقتصاد یها خواسته دیحوادث زمان دارد. چپ با

گسست  کی یبرا دی[ بانیشدگان است، و ]بنابرا و منافع کارگران و سرکوب ،یمردم تیحاکم ،یمحصول دفاع از دموکراس

 .آماده شود EMU اروپا و هیمعاهدات اتحاد ی لهیشده به وس لیتحم برالینئول یها تیاز محدود کالیراد

 

 :کنندگان امضا
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 (ایدر دانشگاه آتانوموس )خودمختار؟( بارسلونا، اسپان یستاد جامعه شناسآنتنتاس )ا ایمار جوزف

 (اقتصاد یمل ری)حزب چپ فرانسه، دب هیشوال نیج

 (یاسی) حزب چپ فرانسه، هماهنگ کننده س رلیکوکو کیار

 (یمل یسازمانده میت مبل،ینسی)گروه ا ریشاک سیآلکس

 (آلمان نکه،یل ی) د یدماس ویفاب

 (ایشهروند، اسپان یبده یحسابرس یعضو پالتفرم برا Ekona قاتی)محقق اقتصاد در مرکز تحق السیکوت یسرگئ

 (، فرانسXIIIسی)مدرس اقتصاد، دانشگاه پار ورندید کیسدر

 (اقتصاد یسابق مل ری)حزب چپ فرانسه، دب ونتیات ومیگ

 (ایتالیعضو پارلمان ا ا،یتالیا انا،یتالیا ستراینی)س نایفاس استفانو

 (دانشگاه هامبورگ، آلمان ،یاسیو استاد علوم س یفالسبک )اقتصاد دان  افتخار نریها

 (ونانی ،یمنطقه غرب یاقتصاد ونیسیو عضو کم یمنطقه ا ی)عضو شورا سیدیگاورل نوسیکنستانت

 (فرانسه مبل،ینسیگرانج )گروه ا نیمارل

 (ونانی زا،یریسابق مجلس از س ندهی)استاد اقتصاد در دانشگاه لندن، نما هنایاس کوستاس

 (ایتالی، ا۱۱۱) گروه پروگراما  ینلیپاسکو مونرو

 (گروه یفرانسه، سخنگو مبل،ینسی)گروه ا ریسیفراسوا پل ژان

 ()روزنامه نگار مستقل، فرانس میر لورا

 (، فرانسهCADTM هگرو ی) سخنگو نیسور کیپاتر

 (کی، بلژCADTM هگرو یالملل نیب ی) سخنگو نتیتوس کیار

 (فرانسه ون،یژیتروه )مدرس اقتصاد، آگرسو د یاورل
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 (ایاوربن )پودموس، اسپان گوئلیم

 (، فرانسهChapitre 2و الملل، عض نیونتورا )محقق روابط ب ستفیکر

 (، فرانسChapitre 2و حقوق، عض ی)دکترا لیو کیفردر

 (، فرانسهOFCEو )اقتصاددان، عض لموتیو انیسباست

 (کایتسالون ستاتولیدانشگاه ار یاسیدر دپارتمان اقتصاد و علوم س اری)دانش سیادیزاروت وسیگوریگر

[۱ ] Brexit 

[۶ ] Economic and Monetary Union (EMU) 

درون  یاقتصاد  ی کننده پارچه کیو   انهیهمگرا یها استیاشاره به س یکه برا یریاروپا، تعب یو پول یاقتصاد ی هیاتحاد

 .رود یاروپا به کار م ی هیاتحاد

فرانسه و اروپا پس »، با عنوان (EReNSEP) یو اجتماع یاقتصاد یگذار استیدر س قیتحق ییکنفرانس دوم شبکه اروپا. [۲]

 .برگزار شد سیدر پار ۶۱۱۲در دوم و سوم دسامبر  ،«تیاز برگز

در اروپا و در  B پان کی یبرا ستیسوم انترنشنالنشست  یکه پ« در اروپا B پالن کی یبرا یا هیانیب»به  یدسترس یبرا. [۴]

مارچ  ۱۶و  ۱۱در  B پالن ی. نشست بعددیکن کیرا کل نجایدر کپنهاگ برگزار شد ا ۶۱۱۲نوامبر سال  ۶۱و  ۱۱ یروزها

 .در رم برگزار خواهد شد ۶۱۱۲

 پروبلماتیکابرگرفته از


