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)جنبش دموکراسی در  52میهاز دی (Yanis Varoufakis) من یانیس واروفاکیس

روزمره  یتنها بر زندگنه [5]گیرهمهاین بیماری  ریتأثی خواهم دربارههستم و می [1]اروپا(

 د مابرخور ینحوه، و اخلاق، استیس ،اقتصاد یرو اول بر یوهلهبلکه در  ن،مایو سلامت

 صحبت کنم. نامتقارن ایمتقارن  داتیبا تهد

مجزا اما  سپهراز دو  گرید گیرهای همهبیماریهمچون تمام  ،گیرهمه یماریب نیا

 یواسطهبه نمایروش زندگ رییما، تغ یآن بر سلامت ریتأثشده است: اول  لیتشک دهیتندرهم

 نیا هاین ک گریو د ؛یماری، و ترس از بخود یعاد یهاتیفعالتوقف ساختن م نه،یقرنط

 .کرده است نفوذ یجهان یدارهیسرما یاسیاسر اقتصاد ستدر سر گیرهمه اریمیب

به شما  دیخواهد کرد. اجازه نده عیرا تسر 5002پس از سال  بحرانِ کرونا شک،یب

هرگز به  5002. بحران دیگر بحرانی نداریمو  است تمام شده 5002که بحران  دنیبگو

 ؛رودیم گرید یقارهبه  ایقارهو از  پیش رفتهبهمتفاوت  اشکال دراست، بلکه  دهینرس انیپا

 5002از  شیپ ی مشابه تعادلبا ما بوده است. جهان هرگز به تعادل همواره همهبااین اما

 شیپهای به مشخصه اتبا استفاده از ارجاع توانامروز را نمی یدارهیبازنگشته است؛ سرما

 5002را که در سال  یریناپذو توقف انیپایب یهابحران کرونااما  .بازشناخت 5002از 

 کرده است. عیو تسر قیتعم ،دشآغاز 

 وجود داشته 5010-11پس از  یبهبود دلیلی برای ظاهر عادی دیکنفکر  خوباگر 

بار امر شدند تا  نیدار اعهده [3]دولتو  یمرکز یهااست که خود بانک نیا لشیاست. دل

ار ها این کآن .ندکن یرا بازساز شدهیمال یهیسرما یو چرخه احیارا  یمال یبازارهادیگر 

 1/0 یبهره ها با نرخکردن پولهدلار پول و با روان میلیاردو هزاران هزاران با چاپ  را

پول هم غرق در  شیکه از پ غیرههمچون اپل، گوگل، و  ییهاشرکت یبه سو درصد

را از  انپول رایگها این شرکت امریکا برای مثال در ایالات متحده .به انجام رساندند بودند

وام گرفتند تا سهام خود را بازخرید  (امریکا متحده الاتیا ی)بانک مرکزرزرو فدرال

 .کنند
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 یمال ی، بازارهادمیدند یبود که در آتش نابرابر نیا پذیرفت صورتکه  یکار تمام

 یروین ،تیفیباک مشاغل یرا بر رو یواقع یهایگذارهی، و همزمان سرماکردند تیرا تثب

 به صفر رساندند. -است نیزم یکره یاصل ازیکه ن- [4]سبز گذارِ کار، بهداشت، آموزش و 

 وده است.ب نیبه صحنه هم کرونا ندیاز رس شیپ یحت هایتیضاحجم از نار نیوقوع ا لیدل

که بر  مواجه شد یجهان یدارهیسرما یک به صحنه آمد، با کروناکه  یهنگام ن،یبنابرا

ده کر جادیا یمال یهیسرماو  یمرکز یهاکه بانکنشسته بود عظیمی  یحباب بده روی

گونه هر  د.رویم نییسهام بالا و پا ارزش مبادلاتیکه  ستین نیمسئله ا نیبنابرا. ندبود

 شدید شیافزا یدر ادامه یراحتبهتوان یرا مسهام مبادلات بازار  زیآمسقوط فاجعه

– یمرکز یهابانک کهولو آناما  .مشاهده کرد کشندی که سر به فلک مییهاشاخص

را  یدارهیسرما بخواهند  -اروپا یبانک مرکز ،رزرو، بانک ژاپن، بانک انگلستانفدرال

 میتداش کرونااز  شیکه پ یتیما را به وضع ،کننداحیا  5002سال  یوهیبه همان ش مجدداً

 د گرداند.نباز نخواه

ه تاکنون بر روی آن نشسته بود سوزنی فرو کرد یمال یدارهیکه سرما یحباببه  کرونا

 ترنییپا یگذارهیشوند، سطح سرما احیا گریبار د یمال یاگر بازارها یحت ن،ی. بنابرااست

سطح  شیکه چند ماه پ میو فراموش نکنخواهد بود،  شیماه پ نیچند میزاناز 

و  سبز یانرژ ،یبشر همچون اقلام ضرور ازیمهم موردن یزهایدر چ ژهیوبه یگذارهیسرما

کنید که  حال تصور .قدر اندک نبودگاه اینهیچموجود  ینگیانداز نقدنسبت به پس ره،یغ

 چه خواهد شد.پس از این 

استفاده  یدفاعاز کدام سازوکار  5002با  سهیشده در مقایمال یدارهیسرما امروز

در سال بود. خواهد کاملًا آموزنده  5050و  5002 یهاسال میان یسهیمقا؟ خواهد کرد

 یهی. البته که اتحادنیرزرو و چرا نجات دادند: فدرالجهانی  یدارهیسرما زیدو چ 5002

ی ریرانهشرا با انتقال  نیرزرو و چنهادها، کار فدرال ریپول و سا یالمللنیاروپا، صندوق ب

 لیتکم دهندگاناتیمال نیترفیبر دوش ضع یخصوص یهابانک انیز میعظ اریحجم بس
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 دریاضت شدی)بانکداران( و  هاتیاقل یبرا مسیالیسوس 52مهییکه ما در د؛ چیزی کردند

 یدارهیسرماحفظ رزرو بودند که ارکان و فدرال نیچ نی. اما امینامیها متوده یبرا

ع شرو نیدر چ کرونااست.  تهی شده هر دو رکن کاملاً یچنته روزام. شدندمحسوب می

 مازاد وارد ساخت، دیتول یبرا نیچ یاسیساقتصاد تیبه ظرفهای جدی بیآسشد و 

آنچه که ا ب سهیصفر رساند، و در مقا ریکشاند، نرخ رشد را به ز یلیها را به تعطکارخانه

 را انجام داد.آن خلاف  قاًیدقبود،  پذیرفتهچین انجام  به نفع 5002سال  یبحران مالدر 

کل  یقاضات منظور تحریکبه ،دیباکه که بتواند آنچه را  ستین یگاهیدر جا نیامروز چ

امروز خود یک بیمار است،  نیچ .انجام دهدامریکا متحده  الاتیژاپن و ا، در آلمان، هلند

چرا که  د؛ینما ررا تکرا 5002 شاهکار تواندیطور بالقوه مرزرو به. فدرالنه درمانگر

( dollar swap linesدلار )ی معاوضهخطوط آنچه را که  5002رزرو در سال فدرال

های بانک رانگلستان و دیگشد به بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی ژاپن، بانک نامیده می

یاز ن ها اعلام کرد که هر مقدار دلار کهثر از همین موضوع به آنمرکزی گسترش داد و متأ

 تیجهندر پوشش دهند و با دلار جایگاه و بدهی خود را د داد تا ها خواهداشته باشند به آن

رزرو برای بانکداران توسط فدرالدلار هزاران میلیارد د. ند و به هوا روندود شو هابدهی

 ها را مجدداً و توانست آنآلمان، فرانسه، یونان، ژاپن و کشورهای دیگر مهیا شد احمق 

 نماید. احیا

طور توانند دست به همین کار بزنند. اما با دو مشکل مواجهیم. اول، هماناکنون نیز می

لام گذاری بر روی اقسرمایه برایرا داری سرمایه تواند ظرفیتاین کار نمیکه گفتم 

 وعیاز ش شیکه پ یاز سطوح اندک یحت تیظرف نیا. بازگرداندو مشاغل باکیفیت  ضروری

اما با مشکل دیگری نیز مواجهیم: مشکلی به نام دونالد  تر خواهد بود.کم م،یداشت کرونا

ر این گنظارهتا  دست روی دست خواهد گذاشتترامپ در کاخ سفید. آیا دونالد ترامپ 

روپا، ا یدلار را برای آلمان، اتحادیهی معاوضهخطوط  باشدرزرو اگر لازم فدرالباشد که 

ی همعاوضاین است که ترامپ چیزهایی را به خطوط  من؟ ترس کندژاپن و یا چین مهیا 

دلار الحاق خواهد کرد، و اگر شما سعی کنید که چیزی را به آن الحاق کنید و آن را 
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، منجر به از بین رفتن به کار بریداروپا و یا چین  یبا اتحادیههمچون ابزار مذاکره 

 .آیدفنی می به نظر یک مشکلاین موضوع د شد. دلار خواهی معاوضهاثرگذاری خطوط 

-2 یهاسال یطاست.  استفاده از قدرت زورنوعی بهبلکه  ،فنی نیست مشکلاما یک 

در  یالم یهینجات سرما یانتشار دلار برا تیظرف یالعادهخارق ازیرزرو از امتفدرال 5002

ر او ندارد. اگ یکار نیبه انجام چن یانقاط جهان استفاده کرد. دونالد ترامپ علاقه ریسا

 یانسرراست خواهد بود. ما با بحر اریآن بس امدیکار نداشته باشد، پ نیبه انجام ا یاعلاقه

دم از مر یبر زندگ یملموس راتیشد که تأث میمواجه خواه دتریشد یو رکود ترقیعم

 نیه همخواهد داشت. ب یگرید یو هر جا سلندیتا فنلاند، پرتغال، ا یکنگ و شانگهاهنگ

در سرتاسر جهان  یافراد واقع یدر زندگ ییبالا تیاز اهم گیرهمه یماریب نیا ل،یدل

 برخوردار است.

نکته دو ر ب م،یاموزیب یجهان یاسیدر اقتصاد س شرفتیپ نیاز ا یدرس ستیبایاگر م

 یاتیح تیو دوم اهم ،یعموم و بهداشت سلامت یهانظام تیاول، اهم .باید تأکید کرد

 .تیها، نه اقلمنافع توده یدر راستا یعموم یاستفاده از منابع مال

 یخدمات بهداشت دگاندهنکه ارائه دیا. توجه کردهکنمیآغاز م بهداشتمن با نظام 

 یزیچ ایآ پرند؟یم رونیدر حال غرق شدن به ب یکه از کشت اندییهاموش هیشب یخصوص

ران بح نیدر ا یخصوص یبهداشت یهاو مراقبت یخصوص یهامارستانیدر مورد سهم ب

 مام. تشوند دهیندارند که د ییآنها ]در عالم واقع[ جا !نه د؟یادهیشن کرونااز  یناش یایپو

 وعیاز آغاز ش شیها که پست. همان رسانهدر جریان ا هامورد در رسانه نیها در ابحث

چقدر مهم است  کهنیو ا یو بخش خصوص یمشارکت بخش عموم یمدام درباره کرونا

سوق دهند چون  یخصوص یبهداشت یهادو بخش پول را به سمت مراقبت نیکه ا

 تروایهمان  نیا- دادندیسخن سر م دِ دا هستند یبهداشت عموم یهاکارآمدتر از مراقبت

و از  -تاس افتهیها در غرب تسلط دهه یبرا گانیکه پس از تاچر و ر ز استممتا یطبقه

 د،زدنیحرف م یو خصوص یعموم یمشارکت یهامارستانیب یسازیخصوصل یفضا
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ن، انجات خودم یبرا یاستفاده از خدمات بهداشت عموم تیامروز فقط در مورد اهم

صریح  موضع خود را  خواهمی. مندیگویسخن م کروناجانمان و بهبود اثرات  تنجا

نظام  نیناکارآمد است. نه، ا یکه نظام سلامت خصوص میبگو صرفاً خواهمینم .بگویم

مات خد درکه  یو هر دلار ن،یِهر  ،ووریاست. هر  ویرانگربلکه  ست،یناکارآمد ن صرفاً

 گیرهمه یهایماریدر مقابله با ب تیبشر تیتنها بر ظرفنه شود،یم نهیهز یخصوص یدرمان

 یخدمات درمان یشهیاست که ر دهیوقت آن رس .کاهدیمنیز بلکه از آن  د،یافزاینم

و  یخصوص یدرمان یمهیبه نفع ب زین یبرالیاستدلال ل کی ی. حتمیرا بخشکان یخصوص

طرفدار  برالیل یشهیاند یارهایمطابق با مع یها حتوجود ندارد. آن یخصوص بهداشتنظام 

 .کنندیو طرفدار نظام بازار عمل نم یدارهیسرما

بانک  ژهیورزرو و بهفدرال یجالب است که حت است. یمال استیو درس دوم، س

 Christineلاگارد ) نیستیخود کر دیجد سیرئ تیریاروپا تحت مد یمرکز

Lagardeکنفرانس  کیدر  شیتلاش خود چند روز پ نینخست درحال هر(، که به

 یبانک مرکز کهنیثبات در بازارها و نشان دادن ا جادیا یمنظور مداخله برابه یمطبوعات

ی مرهن اقتصاد انجام خواهد داد، تینجات اروپا و تثب یرا که لازم باشد برا یهر کار اروپا

شان را ن ینمودار روند منفهر دو و  آوری شکست خوردشگفتطرز و به -صفر گرفت 

ما طی آمد و گفت  رونیب نیا وجودبا  - ها بپردازمبه آن جانیدر ا خواهمیدادند که نم

ار کلمات را به ک نیاو ااگر چه – ده سال گذشته از تمام امکانات خود استفاده کردیم

مان از دست یگریو کار د میکرد احیارا  یمال یبود که ما بازارها نینبرد، اما منظورش هم

 درصد -2/0نرخ سود  یاروپا دارا یکه بانک مرکز دیمسئله فکر کن نی. به ادیآینمبر

ادامه  خصوصی، عمومی و غیره هاییانواع بده دیبه خر بانک مرکزی اروپا است.

 اریبس یاز بانک مرکز یندگیبه نما یو ورمقی برایش باقی نمانده است.  گرید ؛ وددهیم

ار جمهور گفت اکنون ک یساؤو ر رانیوزبه نخستبی هیچ تعارفی کار اروپا، محافظه

 !ستا انگیزحیرت کنند؟یکار مچه هاآن. و دیو خرج کن دیریاست که وام بگ نیشما ا
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 ییدارا یکه مربوط به وزرا ینشست ،(Eurogroup) وروینشست گروه  راًیاخ

نفرانس ک شکلبه ، کنندیاستفاده م ورویکه از واحد پول است اروپا  یهیاتحاد یکشورها

 یآشکار برا حاضر و یبه خطر لیتبد کروناگرفتند که  جهیها نتبرگزار شد. آن ییویدیو

. ستی ایاروپا یاقتصادها یبرا بزرگ اریبس یدیتهد نیا ورکود گسترده در اروپا شده 

دهند! انجام ن یکار چیگرفتند مطلقاً ه میها تصمبود که آن ادیامر آنقدر ز نیضرورت ا

 افتدیماتفاق  آنچه که یدشاهد هست بپردازند! تیوضع نیا یگرفتند به تماشا میها تصمآن

قدر آن [2]ی یوروطور مشخص منطقهاروپا و به یهیاتحاد ورو،یاست که گروه  نیا

 نیها از قوانآن قتی. در حقدهدیها را در حالت خودکار قرار ماست که آن افتهیساختار

 نیا .ردک تیها را رعاآن توانیما نم یکه بدون ضربه به اقتصادها کنندیم یرویپ یخاص

منظور ه بهاست ک نظامیاز  یبلکه بازتاب ست،یباشد ن دیکه با یزیاز چ یازتابتنها ب

 و چنانچه شده است جادیا از طرف جامعه یندگیبه نماها دولتاز اقدام  یریجلوگ

ا ه. آناقدام درست همین است بماند، یدر داخل اروپا باق برالینول یهسته دیخواهیم

که به  آورندیم انیمآمده است صحبت به  [6]یمال مانیکه در پ یانجام هر کار هراجع ب

است  یاضتیر یقفس آهن کیمانند  یمال مانیپ رای! زستاقدامی ا گونههیچانجام  یمعنا

 یرورض اریکه بس-سبز  گذاردر رابطه با  دیو اگر بخواه د،رکاز آن فرار  توانینمکه 

در  که دآوریم ییدارد به اروپا کروناکه  یابا رکود عمده ای دیببر شیاز پ یکار -است

کرد و  شیشروع به افزا 5010که در سال - یارانهیسختگ یاضتیر یچنان بسته یجهینت

 یهیاز بق -افتیاروپا گسترش  یهیخارج از کنترل در سرتاسر اتحاد یمثابه سرطانسپس به

 .دیفرار کن اضتیر یاز قفس آهن دیبا د،یپنجه نرم کنودست ،عقب مانده است ایدن

که  ودشیاداره نم یابه گونه میکنیم یکه ما در آن زندگ ییای. دنکنمیم یبندجمع

ه از ک یدارهیسرما ریناپذانیپا یهابحران تیریتونل مد یدر انتهارا  ینور دنیامکان د

گز اروپا هر یاتحادیهبدهد.  به مااست  دهیبخش یاهم به آن جان تازه کرونا قضا اکنون
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از  ترعاجزاکنون  یبه اندازه گاهچیاروپا ه یهیاز اکنون نبوده است. اتحاد ترتیکفایب

 .نبوده است هیاتحادیک عنوان عمل به

 کیراجع به  ،در طول چهار سال گذشته آغاز به کار از زمان 52مهیید هایشنهادیپ

انک ب) یگذارهیسرما یهابانک انیبر اتحاد م یمشترک مبتن یگذارهیسرما استیس

 Universal) یجهان یهی، سود سهام پاگذاری اروپا و بانک مرکزی اروپا(سرمایه

Basic Dividend)، کربنبر  اتیمال (Carbon Tax)  یصندوق سهام اجتماع کیو 

(Social Equity Fund) یخصوص یهیسرما همزمان نیبوده است که هدف از آن تأم 

 هایچرخهموجود در  ینگینقد حجم هنگفتکنترل  یدر راستا یعموم یمال یو ابزارها

 از منظر یها در خدمات عمومکار بردن آنبه یبه معن هاندرست از آ یما و استفاده یمال

 گاهچیه 52مهیی. دستور کار داست تیفیباک مشاغل جادیسبز و ا گذار ،یبهداشت عموم

 از امروز نبوده است. تریتر و ضرورمناسب

تنها  شهیروال هم طبق برالیل تشکیلات یهاکه تمام استدلال مینیبب میتوانیم بنابراین

 یدهیه اک کاریکه تمام  شاهد بودیم. ما از کار بیفتندکوچک لازم دارند تا  روسیویک 

 سیمانند بور یکردن افراد تریبرد، قو شیپ ازاروپا  یهیخروج جناح چپ از اتحاد

 یلندترب یوارهاید خواهندیکه م یانیگرایمل یعنیبود؛  جناح راست ونیجانسون و افراط

در برابر  وریملت غ کیقرار دادن  گریکدیمقابل  باکه  یافراد ،بکشند مانیکشورها انیم

ر در برابر کارگ یطبقه یاز اعضا یکیو  گرید یشخص در برابر شخص کی گر،ید یملت

حزاب ا ی. ما ناتوانشوندیمند مبهره یاسیاز منافع س -طبقههمان  یاز اعضا گرید یکی

مشترک  ستفیمان کی یارائه گر،یکدیملت را در اتحاد با -بر دولت یموجود مبتن یاسیس

 .میااروپا مشاهده کرده یهیکل اتحاد یمشترک برا یگذاراستیدستورکار س کیو 

. میخود را دار [7]سبز لیدویاست که آن را انجام داده است؛ ما ن یاتنها برنامه 52مهیید

 یگذارهیاطور همزمان هم سرمبه تواندیدانست که م یلاتیتنها تشک توانیسبز را م لیدوین

ه ما را ب ارهیس نیا یکه تنفس رو دیدانیم-است  یضرور اریبسسبز را که  گذاردر 
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 هایبیماریمقابله با  یکه برا یو هم خدمات بهداشت عموم وجود آوردبه -بخشدیم

 .هستند تیاهم یدارا کرونامانند  [2]گیرعالم

عنوان  [2]«میهکارپه دی» مییگویطور که ما مآن ای، 52مهییاز طرف د یندگینما به

ماست که  یفهیوظ نیخواهد شد، اما ا لیبدتر تبد یزود به مکان یلیخ یلیخ ایدن کنم،یم

در حال برپا کردن آن در  52مهییمانند آنچه که د یجنبش فرامل کیدر چارچوب 

در سرتاسر جهان در حال  [10]خواهیترق الملل )انترناسیونال(بین اروپاست و مانند آنچه که

 مللالنیب ینیخصوص در ماه سپتامبر در هنگام بازآفرکه بعدها به-انجام آن است 

 -کرد میصحبت خواه ترشیموضوع ب نیدر مورد ا سلندیا [11]کیاویکیدر ر خواهیترق

ا م هایاندیشهو  اهطرح رایز م؛یاست که به مبارزه ادامه ده یضرور اری. بسمیبجنگ

 نیا میام دهانج دیکه با یدارند. تنها کار یفور یاجرا تیهستند و قابل ییعقلا و یکاربرد

 طیخودش را در شرا بازتولیدکه  یا. قارهمیده رییاروپا را تغ یقاره استیاست که س

ها دفاع از آن 52مهییکه ما در د یادیو بن قیعم یفرامل یمترق یهااستیبدون س یکنون

 .داندیم رممکنیغ میکنیم
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