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  ھوادار پورتال: فرستنده

 ٢٠١٢ دسمبر ١٣
  

 سزاريسم اروپائی
 تعليق دمکراسی به لطف بحران اقتصادی

  

بر گذشته، باعث واکت ١٢  اروپا درۀ اتحادي صلح نوبل بهۀنيشخندی تلخ ، تشويق يا نقشی بر گور ؟ اھدای جايز

رياضيتی عليه کشور -بروکسل جنگی بودجه ای شگفتی شد چرا که در ھمان زمان بانک مرکزی اروپا و کميسيون

 اروپا پرسش برانگيز ۀبزرگداشتی البته در مورد ماھيت رژيم سياسی اتحادي چنين. راه انداخته بودنده ھای عضو ب

  .است

ھای ¬ شکسته شدن آن، بنا به بافت اليه از:  را به زمين بزنيم، متالشی خواھد شد، اما به شيوه ای ويژهاگر ما بلوری«

» .ن شده استييآنھا، ھر چند ناپيدا، پيشاپيش بنا به ساختار بلور تع تشکيل دھنده اش، ذراتی به دست می آيند که شکل

صدق می  وانی گفته شده است در مورد بيماران سياسی ھمدربارۀ بيماران ر) ١ (١٩٣٠در سالھای  اين نظر فرويد که

 .برداشته و رخنه در آن افتاده است در صف نخست اين بيماران اتحاديۀ اروپا قراردارد، ساختاری که تََرک. کند

برجسته کرد و نشان داد که   رائی آغاز گشت، تناقضھای درونی ساختار اروپا٢٠٠٧بحران اقتصادی ای که از سال 

دارد که سازوکارھای دمکراتيک را با توجه به   استوار است و زمينۀ آن رائیديۀ اروپا بر سياست زورگواتحا

 تن به ئی چون بانک مرکزی و کميسيون اروپائیاز چھار سال پيش، نھادھا. بکشاند بحرانھای اقتصادی و مالی به تعليق

ايرلند، مجارستان،   چونئینۀ طبقات حاکم کشورھااين نھادھا با ھمراھی فعاال. گونه کنترل مردمی نمی دھند ھيچ

برنامه . اند ھای خود را به مردمان اين کشورھا تحميل کرده برنامه... ال، فرانسه، گی، يونان، ايتاليا، اسپانيا، پرترومان

، کنترل بودجۀ کشورھای عضو و  (TSCG) ھماھنگی و راھبری ( Traité sur la stabilité) ھای پيمان ثبات

حکومت مردم بدون  مختصات اين شکل از) ٢. (بانکھا از سوی اتحاديۀ اروپا، برآمد اين روند کاری بوده اند ظارت برن

 مردم چيست؟

 ٢٠٠٧ گستچيز در ماه ا ھمه. گو کرد و برای دريافت ماھيت نظام سياسی اروپا، بايد از چھار مرحلۀ بحران گفت

 بخش از ٣ ھای ئیمسدود کردن دارا (BNP Paribas) پ، پاريبا.ن.زمانی که بزرگترين بانک فرانسه ب. آغاز شد

 ارزيابی آنھا را ندارد، اعالم می کند، اتحاديۀ اروپا ھيچ منبع مالی ئیتوانا سرمايه گذاريھايش را، به بھانۀ اين که

ر گسترۀ قاره ای به که د اگر پول واحد امکان اين را به بانکھا داده است: برای دخالت در اين ماجرا را ندارد خاصی

چنين است که بانک مرکزی . حکومتھا باقی مانده است فعاليت بپردازند، نظارت بر کارھای آنھا در حوزۀ اختيارات
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 وارد نظام بانکی می کند بدون آن که اصالحات بنيادينی در اين نظام صورت گرفته مبالغ ھنگفتی پول را (BCE) اروپا

 .باشد

، ٢٠٠٨مبر سال در سپت (Lehman Brothers) رمايه گذاری جھان، بانک لمن برادرزورشکستگی چھارمين بانک س

لب پرتگاه ورشکستگی کشاند و محدوديت وام دھی را  ضربۀ آغازين مرحلۀ دوم بحرانی بود که نظام مالی جھانی را به

پاسخ سردمداران .  شوددر دوران پس از جنگ، اقتصاد جھانی دچار رکود می برای نخستين بار. دنبال خود آورده ب

 تمامی آنھا به ضرورت به کارگيری موقت: و بانکھای مرکزی شنيده می شود )G٢٠( ٢٠گروه  نخست از سوی

دولتھا اعالم می کنند که به  ،٢٠٠٨ اکتوبر ١٦ و ١٥در جلسۀ شورای اروپا، در . روشھای کنترل اقتصادی باور دارند

در . کرد و وعده دادند که بدھی بانکھا را ضمانت کنند ل تزريق خواھندسسات وام دھی که دچار مشکل شده اند پوؤم

 .(DGC) بانک مرکزی اروپا و بنياد راھبری عمومی رقابت: اقتصادی تقويت می شوند سطح اتحاديۀ اروپا، دو بنياد

روعيت انتخاباتی مش با توجه به اين که اين بنيادھا ھيچ. وفان اقتصادی تبديل می شوندطدو به مرکز کنترل  اين ھر

 .دمکراسی در اتحاديۀ اروپا قرار می گيرد ندارند، قدرت يابی آنھا در روندی معکوس در تقابل با ميزان وجود

مرکز بحران اقتصادی جھانی قرار   اتفاق می افتد، سالی که اروپا در٢٠٠٩مرحلۀ سوم بحران اقتصادی در پايان سال 

نرخ بھرۀ قروض دولت ھا در کشورھای پيرامونی، ھمگانی شدن  باال رفتن: دمی گيرد و گردونۀ جھنمی به راه می افت

 در چنين بحرانی، ھمين که بانک مرکزی اروپا از. کاھش يابنده و يا در حال سقوط آزاد روشھای انقباضی مالی، رشد

ھاجم سودخواھان به ت دادن ضمانتھايش سرباز می زند، حاکميت ملی کشورھا در ترکيب با واحد پولی يکسان يکسره

  .سپرده می شوند

 

  از ناپلئون بناپارت تا ماريو دراگی

، (FMI) صندوق جھانی پول سساتؤکه از م  (troïka)، نخستين برنامۀ نجات يونان، تروئيکا، ٢٠١٠در ماه می سال 

بھرۀ کشورھای رخھای به دنبال آن، ن. کشور می شود بانک مرکزی اروپا و کميسيون اروپا تشکيل شده است، قيم اين

و ايتاليا ديوانه وار رشد می کند و اين پيش فرض را از اعتبار می اندازد که  ال و پس از آن اسپانياگايرلند و پرت

رغم  علی. می آيد به وجود (FESF)  ثبات مالیئیدر ھمين زمان، بنياد اروپا.  استئیيونان وضعيتی استثنا وضعيت

امتيازھای خود را گسترش می دھد و بنا به خريد   بانک مرکزی اروپا حوزۀمخالفتھای بخشی از نخبگان اين قاره،

 .دوم می کند در بازارھای ردۀ (Trésor) اوراق خزانه

، از سرپرستان (Klaus Regling) وس رگلينگھمين زمان است که کالدر. ی ھا با سودھای مالی ھمسازنداين دگرگون

قرار می  (FESF)  ثبات مالیئیس بنياد اروپاأدر ر  و کميسيون اروپا،المانپيشين صندوق جھانی پول و وزارت مالی 

، در ٨٠ در سالھای الماندر بخش مالی خصوصی، در مجتمع بانکدارھای  وی بخشی از سابقۀ کاری اش را. گيرد

 و به عنوان مشاور خصوصی ٢٠٠١-  ١٩٩٩در لندن در سالھای  (hedge fund) سرمايه گذاری سسۀؤسرپرستی م

وی . قرار دارد (Jacques de Larosière) در وضعيتی ھمسان ژاک دو الروزير. روکسل فعاليت کرده استب در

 BNP) پاريبا. پ .ن.رئيس بانک ب رئيس سابق صندوق بين المللی پول، از سرپرستان خزانۀ فرانسه و مشاور

Paribas)ميشل پبرو ، (Michel Pébereau )سرپرست گروھی از ٢٠٠٩ سال بروریاو در ف .، بوده است 

از ھشت .  به کميسيون اروپا ارايه کردندئیمعماری مالی اروپا کارشناسان بود که گزارشی در بارۀ اصالحات

 Lehman) ، لمن برادرز(Goldman Sachs) سسات مالی گلدمن ساچزؤنفر به م متخصص اين گروه، چھار

Brothers)، پاريبا. پ.ن.ب (BNP Paribas) و سيتی گروپ (Citigroup) ھستند وابسته بوده اند و يا ھنوز. 
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پيرامونی اروپا به برخی   آغاز می شود، بحران بدھی ھای کشورھای٢٠١١ جوالیدر مرحلۀ چھارم بحران که از ماه 

 المانجھش بھرۀ بدھی ھايش را در مقايسه با آن چه  کشورھا در قلب اروپا چون ايتاليا کشانده می شود، کشوری که

قاره دوباره در بحران، و به ويژه کشورھای جنوب در رکود اقتصادی فرو می  تمامی.  شاھد است،کند پرداخت می 

در   در سطح جھانی، و به ويژهئیتنشھا. ھمين زمان بحران اقتصادی بيش از پيش سياسی می شود در. روند 

نقش . قرار دارند، روی می دھند ادی اقتصئیال و يونان که در درون تالطم ھاگ چون اسپانيا، ايتاليا، پرتئیکشورھا

اين بنياد، که به گونه ای برای شرکتھای مالی جھانی البی  .در اين دوران نقشی اساسی است (IIF) بنياد مالی جھانی

 برای. را برای فشارآوردن به نمايندگان دولتھای ملی و اتحاديۀ اروپا به کار می گيرد گری می کند، تمامی نيرويش

داشت، توانست پيشنھاد   شرکتئینياد که مستقيما در مذاکرات مربوط به اصالحات معماری مالی اروپانمونه، اين ب

 )٣. (افزودن ماليات جديد به بخش بانکی را از دستور کار حذف کند

اعالم ھمه پرسی برای برنامۀ  ، نخست وزير يونان، ژرژ پاپاندرئو، تصميمش مبتنی بر٢٠١١ اکتوبرزمانی که در ماه 

نيکال سرکوزی برای نخستين بار احتمال خروج يونان از . کردند  او را تھديدئیکمک مالی را اعالم کرد، دولتھای اروپا

در  پاپاندرئو کناره گيری می کند و لوکاس پاپادموس، کارمند پيشين بانک مرکزی در آتن و .حوزۀ يورو را مطرح کرد

. کونی سرنوشت يکسانی می يابدبرلوس در ايتاليا،. بر جای او می نشيند» دولت ھمبستگی ملی «سأفرانکفورت در ر

 ، در نامه ای خواستار اصالحات ٢٠١١مبر سال ، در ماه نو(Olli Rehn) پس از اين که کميسر امور مالی اوليرھن

 مونتی می نشيند که ھمزاد آن سویبه جای وی ماريو .  می دھدءمی شود، برلوسکونی استعفا اقتصادی و مالی سختی

سرپرستی اجالس پول و امور  کميسر پيشين اروپا، مونتی. کوه ھای آلپ آقايان پاپادموس، الروزير و رگلينگ است

وی . مالی، سياسی و دانشگاھی در آن شرکت داشته اند مالی اروپا را برعھده داشته است که دست اندرکاران امور

 .کوکاکوال ھم بوده است ومشاور بنياد گلدمن ساچز 

معاھدۀ جديد که در راه . بخشد ناتوانی دولتھای ملی برای مواجھه با بحران به ادغامشان در اتحاديۀ اروپا سرعت می

و آنھا را تحت نظارت کميسيون و حکومتھای ديگر قرار  تصويب شدن است، سياستھای بودجه ای ملی را مھار می کند

 کشورھای» . پرداخت بدھی ھا وجود نداردئیحاکميت ملی آنجا به پايان می رسد که توانا« اصلی که بنا به آن. می دھد

» تروئيکا«مردان سياھپوش  در آتن، ليسبون و دوبلن،. مشمول حمايت را به شرايط نزديک به مستعمرات تبديل می کند

ای نو  کشورھای پيرامونی در رابطهمی دھند چگونه  دستور انجام کارھا بر مبنای معيارھايشان را می دھند و نشان

 سياستمداران جديد فرانسه، کشورھای اسپانيا و ايتاليا موجی از وعده ھای مبھم را در با حمايت. استعماری وارد شده اند

اين . ساده تری اعمال خواھد شد  مبتنی بر اين که در آينده، حاکميت در شرايطئی اروپا به دست آورده اند، وعده ھاجلسۀ

گويد که تضمين  وی می. شوند و به ھوا ميروند دود می ( Mario Draghi) مات با گفته ھای اخير ماريو دراگیتوھ

 رئيس آن شد، تنھا در صورت اطاعت کردن کامل دولتھای ملی ٢٠١١مبر در نو ، که ویئیکامل بانک مرکزی اروپا

 )٤. (تروئيکا امکان پذير خواھد بود از دستورھای

نشان داده است؛ دولتھای   آغاز بحران، اروپا پی در پی نشانه ھای يک رژيم خودکامه را از خودچنين است که از

 یسساتؤوعيت انتخاباتی می گيرند، تسلط مبدون مشر  می شوند و جايشان را تکنوکراتھایءمنتخب که وادار به استعفا

دمکرات -مان اروپا که سرپرست سوسيالبانک مرکزی اروپا، حذف نقش پارل به شمار می آيند، مانند» بی طرف«که 

پرسی ھا،  لغو ھمه). ٥. ( بيھوده تالش می کند نقشش را بشناساند  (Martin Schulz)مارتين شولتز ی آن، آقایالمان

 ....وارد کردن بخش خصوصی در تصميم گيريھای سياسی، 

تواند آن را واژگون کند، بد  ی میئبرای دريافت بھتر اين جريان ضد دمکراتيک، که تنھا يک جنبش ھمگانی قاره 

از نگاه .  بود١٩٣٠شاھد باھوش بحران تمدن سالھای  نيست که از يکی از معاصران فرويد، نام ببريم، کسی که يک
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ھمگانی  یأ که وابسته به رئی، به ھنگام بحرانھای بزرگ نظام سرمايه داری نھادھائیايتاليا آنتونيو گرامشی، روشنفکر

، به )اداری و نظامی(قدرت ديوانساالری  نھادھای وابسته به« عکس جايگاه ه شوند و ب دوم فرورانده میاند به جايگاه 

در ) ٦. (شود مستحکم می»  که متکی به نظر مردم نيستندئینھادھا قدرتھای مالی، به کليسا و به طور کلی به ھمۀ

فرق  در شرايط بحرانی وضع. ی دمکراتيک ندارنداز اين نھادھا نظر به کنار گذاشتن نھادھا شرايط عادی، ھيچ کدام

ھای ئيو نھادھای ياد شده توانا ، تناقضھای ذاتی نھادھای مشروع در حوزۀ انتخابات ژرفتر می شوندئیاز سو: می کند

سياسی پيش می روند، از دست می دھند، از ديگر سو، نظر  گيری ھا با سرعتی که دگرگونی ھای خود را در تصميم

 .روی کشانده شود می تواند به تند ين شرايط متغير است ومردم در ا

 و در ١٩در سدۀ . نامد می» سزاريسم«گرامشی اين گرايش به خودکامگی نظامھای دمکراتيک در دوران بحرانی را 

 ناپلئون بناپارت، اتو ون بيسمارک و –می آورد  ، بيشتر از درون ارتشھا بود که سزاريسم سر بر٢٠نيمۀ نخست سدۀ 

سزاريسم نام خود را از ژنرال رومی محبوبی می گيرد که با گذر . جريان بوده اند  چھرۀ نمادين اين٣بنيتو موسولينی 

بود که دست اندرکاران  گرامشی پيش بينی کرده. روبيکن مرز ميان نظاميان و سياستمداران را از ميان برمی دارد از

گرامشی، . گونه داشته باشند» سزار«بتوانند کارکردی  ری دولتی،غيرنظامی، در کليسا، امور مالی و در ديوانساال

 کند که از ريزورژيمنتو گو می و نمونه از ماھيت چندپارۀ مليتی گفت برای» يادداشتھای زندان«نويسندۀ 

(Risorgimento)  سربرآورده است، مليتی که شکل گرفتنش از ضميمه شدن پی درپی١٩ در سدۀ ئیايتاليا  

ديوانساالری حکومتی ضامن يک  اند و تنھا  بوده است که توده ھای مردمش در اين روند ھيچ نقشی نداشتهئیسرزمينھا

 .متالشی می کرده است اش بوده است و بدون آن نيروی گريز از مرکز آن را پارچگی

اروپا، واحدی . یو غير نظام ای از سزاريسم است؛ سزاريسمی مالی و ديوانساالر سازوکار فعلی اتحاديۀ اروپا گونه

ديوانساالری بروکسل و ادغام ساختاری خود را در کارکرد  سياسی با حاکميت ھای چندپاره، ضمانت وحدت خود را در

 ، در مسير اتحاد اروپا، فرض»پيشرفت«آن چه را ھم که در اين سه سال اخير به عنوان  . بيند سرمايۀ مالی جھانی می

پس از جنگ جھانی دوم، . مخترع اين سزاريسم اتحاد اروپا نيست. کند يد میگرفته اند خصوصيات نامبرده را تشد

ھای مرکزی مستقل بيش از بيش در اروپای غربی  عضی از نھادھای دمکراتيک از جمله دادگاه قانون اساسی و بانکب

 خودکامۀ امھاینخبگان آن زمان اروپا رفتار می کردند اين بود که نظ ای که بر مبنای آن نظريه. قدرتمند شدند

دمکراسی را از  به ھمين دليل بايد. در دمکراسی بوده اند» زياده روی«نازيسم و استالينيسم، فرآوردۀ  ، يعنی»ھمزاد«

 )٧. (انحراف خودش برکنار نگه داشت

اين . پا گرفته است] از قدرت[مردمان  داشتن اروپا در درون اين نگرش دور نگھۀاز ھمان آغاز پيدايش، برنامۀ اتحادي

اتحاد اقتصادی و پولی به ابزار اعمال قدرت در مديريت  : حدت و شدت بيشتری گرفته است٢٠٠٩جريان از سال 

 چنين است که، خالف آن چه رسانه ھای حاکم و روشنفکر اروپای. بحران تبديل شده اند اقتصادی و اجتماعی ناشی از

حاکميت ملی نيست بلکه گزينه  ساختن اروپا در مقابل بازگشت بهليبرال می خواھند بباورانند، گزينۀ پيش رو، پی گيری 

 .سزاريسم يا دمکراسی : ای است که دو پديدۀ متضاد را در برابر ھمديگر می نھد

١- Sigmund Freud, Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, Gallimard, Paris, 

1984 (1e éd. : 1933). 

٢- Lire Raoul Marc Jennar, « Deux traités pour un coup d’Etat européen » et « Traité flou, 

conséquences limpides », Le Monde diplomatique, respectivement juin et octobre 2012. 

٣- Financial Times, Londres, 20 juillet 2011. ٤- Financial Times, 7 septembre 2012. ٥- Le 

Monde, 19 janvier 2012. 
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٦- Antonio Gramsci, Guerre de mouvement et guerre de position, textes des Cahiers de prison 

choisis et commentés par Razmig Keucheyan, La Fabrique, Paris, 2012.  گرامش «و ھم چنين مقاله

٢٠١٢در لوموند ديپلماتيک ژوئيه » تفکری که جھانی شد   
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