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 Political سياسی

  
    تی يری ميسان :نويسنده

  حميد محوی: برگردان از
 ٢٠١۵ جوالی ٠٧

  

 پشت پردۀ قروض يونان
 عليه دولت آلکسيس ءاميده است، ابتداامروز بحث و جدل دربارۀ بدھکاری ھای يونان به انواع و اقسام تھديدھا انج

تی يری ميسان با امتناع از گشودن بحث روی وجھۀ .  و سپس عليه رأی دھندگان يونانیAléxis Tsiprasسيپراس 

او طرح . شرم آور اين بدھکاری، اردوی بين المللی عليه خروج يونان از منطقۀ يورو را مورد بررسی قرار می دھد

 مطرح کرده بودند يادآور می شود، تا نتيجه ١٩۴۶ را به شکلی که چرچيل و ترومن در سال تاريخی اتحاديه و يورو

بگيرد که امروز يونان به دليل محيط پيرامون ژئوپليتيک بين المللی به دام افتاده است و نه به دليل وضعيت اقتصادی 

  .اش

  ٢٠١۵ جوالی ۶ /) سوريه( دمشق / ولترشبکه

  

 مأمور بريتانيائی تبديل شده بود، به درخواست ام  که بهپولندی فاشيست پيشين Joseph Retingerجوزف رتينگر 

با چنين مقامی .  اتحاديۀ ھمکاری ھای اقتصادی اروپا را بنيانگذاری کرد و به عنوان دبير اول برگزيده شد۶آی 

سپس، او جنبش اروپائی را راه اندازی کرد و کلوپ بيلدربرگ . جوزف روتينگر را بايد پدر بنيانگذار يورو بدانيم

Bilderbergرا نيز به وجود آورد .  

. ھمه پرسی در يونان موجب بحث و جدل شديدی در اتحاديۀ اروپا شد که حاکی از ناآگاھی عمومی از قواعد بازی بود

ول قرض ھايش ھست يا نيست، ولی با ھوشياری تمام ؤمباحثه کنندگان با داد و فرياد می خواستند بدانند که آيا يونان مس
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ولی چنين نگرشی . يش بردند که ھرگز طلبکارھا و بازپرداخت تدريجی را در مظان اتھام قرار ندھندبحث را به شکلی پ

  .به دليل ناآگاھی از تاريخ يورو و انگيزۀ ايجاد آن بود

  

  طرح آنگلوساکسون در دوران جنگ سرد: يورو 

لند و لوکزامبورگ برای بازار مشترک اھ، جيم غربی، ايتاليا، بلالمان فرانسه، ١٩۵٧ چ مار٢۵(از تاريخ توافق نامۀ رم 

مبالغ عظيم و بی حساب و کتابی برای » طرح اروپا«در شصت و چھار سال پيش مراتب اداری پی در پی در ) اروپا

دھا مقاله، برنامۀ پخش راديوئی و تلويزيونی را بروکسل تأمين مالی می صھر روز .  رسانه ھا اختصاص دادندتبليغ در

کنونی ھمان طرح اروپای » طرح اروپای«دروغين از تاريخ تحويل ما بدھند و به ما تزريق کنند که کرد تا نسخه ای 

  .دوران بين دو جنگ جھانی است

آرشيو نشان می دھد که در سال . با اين وجود از اين پس آرشيوھا به شکل عمومی برای ھمه قابل دسترسی می باشد

يک بخش کشورھای وابسته و : فتند اروپا را به دو بخش تقسيم کنند  ويلسون چرچيل و ھاری ترومن تصميم گر١٩۴۶

برای اطمينان خاطر از دولت ھا و تضمين رعايت . بخش دوم اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی و وابستگانش

ت مرزحاکميت ھا که از حد و حدود خودشان فراتر نروند، برآن شدند تا با تحريف نظرات موجود در ھمان دوران سياس

  .ھايشان را به پيش ببرند

می ناميدند برای دفاع از به اصطالح ارزش ھای مشترک نبود، بلکه برای » طرح اروپائی«آنچه را که در آن دوران 

 بود به شکلی که وضعيت مطمئنی فراھم گردد تا ھيچ يک المانادغام بھره برداری مواد اوليه و صنايع دفاع فرانسه و 

 و کنت ريچارد دو Louis Loucheurنظريۀ لوئی لوشور (ليه ديگری جنگ به پا کند از اين کشورھا نتواند ع

موضوع اين نبود که تفاوت عميق ] ). ١[  Kalergi-comte Richard de Coudenhoveکودنھوف کلرگی 

ايدئولوژيک آنھا را نفی کنند، بلکه می خواستند اطمينان حاصل کنند که از اين پس اين دو کشور عليه يکديگر وارد 

  .جنگ نخواھند شد

در الھه را سازماندھی »  اروپاکنگرۀ« نخستين ١٩۴٨ ی و سازمان سيا مأموريت گرفتند تا در ماه م۶در نتيجه ام آی 

بی ھيچ کم و کاستی .  کشور شرکت داشتند١۶از ) از جمله فرانسوآ ميتران( شخصيت ٧۵٠در اين گردھمآئی . کنند

 —ت اروپائیأ رئيس آيندۀ ھيWalter Hallsteinبه قلم والتر ھالشتاين (» طرح اروپای فدرال«موضوع اين بود که 

 به صرف و نحو ءبا اتکا)  يکی از پدرخواندگان اروپا— دموکرات مسيحی —برای صدر اعظم آدولف ھيتلر 

  .کودنھوف کالرگی باززائی شود

  .در مورد اين گردھمآئی تاريخی چند اشتباه و سوء تعبير بايد تصحيح گردد

يتانيا عليه اياالت متحده و بر.  در نخستين گام، جای آن دارد تا موضوع را در متن خاص آن مورد بررسی قرار دھيم)١

شوروی با پشتيبانی از کمونيست ھای چکسوالواکی . اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی جنگ سرد را آغاز کردند

به آنھا اجازه داد تا قدرت را به »  پيروزیبروریف» «حمله به پراگ«پاسخ گفت که به گفتۀ تاريخ نگاری شوروی طی 

تمام شرکت .  لندن در توافقنامۀ بروکسل ايجاد ناتو را مطرح کردنددر نتيجه واشنگتن و. شکل قانونی به دست گيرند

  .کنندگان در گردھمآئی اروپا طرفدار آنگلوساکسون ھا و ضد شوروی بودند

در بازی زبانی او ساکنان قارۀ اروپا » اروپائی«ش را خواند، اصطالح دوم، وقتی ويلسون چرچيل بيانيه ا در گام )٢

در آن دوران از . که جبھۀ ضد کمونيست را انتخاب کرده بودند) ه از ديدگاه او اروپائی نبودو نه انگلستان ک( بودند 

  .ديدگاه چرچيل انگلستان نمی بايستی به اتحاديۀ اروپا بپيوندد، ولی تنھا می بايستی بر آن نظارت کند
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نھا خواھان به اشتراک گذاشتن که ت» اتحاديه گرايان«:  در گام سوم، دو تمايل در بطن اين گردھمآئی بروز کرد )٣

که می خواستند طرح نازی دولت فدرال را تحت » فدراليست ھا«امکانات برای مقابله با گسترش کمونيسم بودند، و 

  . گذارندءاقتدار دولتی غير انتخابی را به اجرا

  

 مقام عالی رتبۀ المان، طرح ھيتلر برای اروپای فدرال را به رشتۀ تحرير Walter Hallsteinوالتر ھالشتاين 

طرح او چنين بود که دولت ھای اروپائی تخريب شوند و ملت ھا به شکل فدراتيو و براساس تقسيم بندی . درآورد

مجموعه می بايستی تحت نظر ديکتاتور بروکراتيک غير انتخابی و تحت . ی متشکل شوندقومی پيرامون رايش آريائ

 گذاشت و در سال ءپس از آزادی، او طرح خودش را به کمک آنگلوساکسون ھا به اجرا. ن قرار گيرديکنترل برل

  .ت اروپائی برگزيده شدأ به عنوان نخستين رئيس ھي١٩۵٨

 گذاشته شده را مشخص کرده بود، مانند سازمان زغال سنگ و فوالد ءبه اجراگردھمآئی تمام مواردی که تا کنون 

  .اروپا، اتحاديۀ اقتصادی اروپا، اتحاديۀ اروپا

 و سازمان سيا از پيش اتحاديۀ ھمکاری ھای ۶ولی ام آی . گردھمآئی اصل واحد مشترک پول را به تصويب رساند

 ھدفش پس —ً که بعدا به اتحاديۀ ھمکاری ھای اقتصادی اروپا تبديل شد —] ٢[ مستقل اروپا را بنيانگذاری کرده بودند

و يک واحد پول مشترک ) European Currency Unit – ECU(از تشکل مؤسسات، ايجاد واحد پول اروپائی بود

بود، و اين ساخت و ساز به شکلی بايد صورت می گرفت که کشورھائی که به اتحاديه می پيوستند نتوانند از آن ) يورو(

  ].٣[ خارج شوند

از ديدگاه تاريخی و شرکت فرانسوآ ميتران در گردھمآئی .  گذاشتء به اجرا١٩٩٢اين طرح را فراسوآ ميتران در سال 

ئل شويم و بگوئيم که نظر می رسد که بخواھيم ھدف ديگری برای يورو قاه ، امروز خيلی پوچ ب١٩۴٨الھه در سال 

به ھمين علت، از ديدگاه منطقی، توافقات کنونی خروج از يورو را مد نظر ندارد، که اگر . ھدف ديگری در کار بوده

  . از اروپا و سپس از يورو خارج شودءيونان بخواھد می تواند ابتدا

  

  در نظام اياالت متحده» طرح اروپا«سير تحولی 

  : اساسی بود اتحاديۀ اروپا شاھد دو تحول

 انگلستان از شرکت در جنگ ويتنام امتناع کرد و نيروھايش را از خليج فارس و آسيا بيرون ۶٠ در پايان سال ھای )١

بريتانيائی ھا ديگر خودشان را به عنوان پنجاه و يکمين ايالت اياالت متحده نمی دانستند و سرانجام تصميم گرفتند . کشيد

  .)١٩٧٣(به اتحاديه بپيوندند 
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 در فروپاشی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی، اياالت متحده تنھا ارباب بازی باقی ماند، انگلستان نقش مددکار را )٢

گاه برای گسترش به سوی شرق  در نتيجه اتحاديه ھيچ. به عھده گرفت و دولت ھای ديگر نيز فرمانبرداری کردند

 Jamesواشنگتن و اعالم آن توسط وزير امور خارجه جيمز بکر د ئيآمادگی پيدا نکرد و آزاد نشد، ولی تنھا به تأ

Baker .که الگوی اقتصادی و اجتماعی آن ] ۴[ ژی نظامی اياالت متحده را تصويب کرديبه ھمين گونه اتحاديه سترات

  .نابرابری بسيار پر رنگی را نشان می دھد

نظر می ه ھمه پرسی در يونان خط فاصلی را بين نخبگان اروپائی که زندگی برای آنھا بيش از پيش مطلوب و آسوده ب

ز سوی ديگر طبقۀ کارگر که در اين نظام از پا پشتيبانی می کنند ، و ا» طرح اروپا«رسد و بی ھيچ قيد و شرطی از 

 Maastrichtستريشت اافتاده، پديده ای که پيش از اين بروز کرد، ولی تنھا در سطح ملی، طی تصويب توافقنامۀ م

  .١٩٩٢نمارک و فرانسه در سال توسط د

 اول شورای اروپا، توربيان دبير. ، رھبران اروپائی اعتبار دموکراتيک ھمه پرسی را زير عالمت سؤال بردندءابتدا

  :اعالم کرد ]) ۵[ خاطر بزھکاری اخراج شده بوده ت داوران نوبل بأفردی که از ھي (Thorbjørn Jaglandياگالن 

  ) روز١۴جای ه  روز ب١٠( که طول مدت اردوی ھمه پرسی خيلی کوتاه بوده )١

  ).که سازماندھی آن خيلی کند است( نمی توانسته از سوی نھادھای بين المللی مورد نظارت قرار گيرد )٢

 حالی که پيشنھاد اتحاديه که در روزنامۀ در( و به اين علت که موضوع به شکل روشن و قابل فھم مطرح نشده )٣

  ).رسمی منتشر شده خيلی کوتاه و ساده تر از توافقنامه ھای اروپائی است که در ھمه پرسی مطرح شده

  .د کرد، بحث و جدل اوج گرفتئيبا اين وجود، پس از اين که شورای دولت يونان قانونی بودن اين ھمه پرسی را تأ

  .اقتصاد يونان در ورطۀ ناشناخته ای فرو خواھد رفت» نه«که با رأی نشريات حاکم اعالم کردند 

اگر به . ولی تنھا به اين علت که کشوری به منطقۀ اروپا تعلق دارد تضمينی برای توفيق اقتصادی اش وجود ندارد

 ١٠روپا بين فھرست صندوق بين المللی پول مراجعه کنيم بر اساس برابری قدرت خريد، تنھا يک دولت عضو اتحاديۀ ا

 کشور واقع شده ١٩٣فرانسه در بيست و پنجمين رتبه بين . بھشت مالياتی لوکزامبورگ: کشور اول جھان ديده می شود 

  .است

د و ھفتاد و سومين رتبه در جھان ص بوده، يعنی ميزانی که آن را در رتبۀ ٢٠١۴در سال % ١،٢رشد اتحاديۀ اروپا 

  ).است % ٢،٢حد ميانۀ جھانی (تايج در سطح جھانی نشان می دھد، يعنی يکی از بدترين ن

  

او پنھان .  رئيس بانک مرکزی اروپا، معاون پيشين اروپا در بانک گلدمن ساش استMario Draghiماريو دراگی 

کاری ھائی که در مورد صورت حساب يونان انجام داده را از پارلمان اروپا مخفی نگھداشت، با اين وجود مدارک 

  .بانکی اين اختالالت را نشان می دھد
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. وپا و به کار بستن يورو تضمينی برای توفيق اقتصادی نيستبايد نتيجه بگيريم که به صرف عضويت در اتحاديۀ ار

در واقع، با . پشتيبانی می کنند، علتش اين است که در اين رويکرد منافعی دارند» طرح«ولی اگر نخبگان اروپا از اين 

فاوت ھا بين از اين پس، ت. ايجاد بازار مشترک و سپس واحد پول مشترک، طرفداران اتحاديه گرا اختالل ايجاد کردند

به ھمين . دولت ھای عضو نيست، بلکه بين طبقات اجتماعی است که از سطح اروپائی پيکرۀ يگانه ای را تشکيل داده اند

  .علت ثروتمندترين ھا از اتحاديه دفاع می کنند، در حالی که فقيرترين ھا از بازگشت دولت ھای عضو

  

  سرگرادانی در مورد مفھوم اتحاديه و يورو

به اين معنا که اروپائی ھا حامل فرھنگ :  فرھنگ واژگان رسمی، سال ھا از بحث ھای سردرگم می گذرد به دليل

ًاز دوران جنگ سرد، دائما تکرار می کردند که روس ھا .  اروپائی ھستندۀاروپائی نيستند بلکه تنھا اعضای اتحادي

 خروج از اتحاديه، فرھنگ اروپائی را ترک خواھد اروپائی نيستند، و از اين پس در مورد يونان نيز می گويند که با

  .يعنی يونان، کشوری که گھوارۀ فرھنگ اروپائی بوده با ترک اتحاديه ديگر اروپائی نخواھد بود. کرد

ضرب المثل فرانسوی برای آن که بگوئيم وارث عيب و ايرادھای والدين خودمان (» سگ ھا گربه نمی زايند«در نتيجه 

اروپا توسط آنگلوساکسون ھا و با ھمکاری نازی ھای قديمی عليه اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی اتحاديۀ ). ھستيم

اين اتحاديه امروز از دولت اوکرائين به انضمام نازی ھای عضو آن حمايت می کند، و عليه روسيه اعالم . به وجود آمد

  .ناميده است» مجازات« جنگ اقتصادی کرده و آن را 

ز نامش پيداست، اتحاديه برای متحد ساختن قارۀ اروپا به وجود نيامده بلکه با کنار گذاشتن روسيه برای ھمان گونه که ا

دفاع » برست تا والويووستوک« کرده بود و از اروپای ءمنقسم کردن آن می کوشدو اين موضوع را شارل دوگل افشا

  .می کرد

ولی آيا از .  سال پيش تا کنون تضمين کرده است۶۵ از صلح را» طرح اروپا«اتحاديه گرايان اطمينان می دھند که 

تعلق يا وابستگی اتحاديه به اياالت متحده حرف زده اند ؟ در واقع، ھمين تعلق و وابستگی است که صلح بين دولت ھای 

يادآوری به عنوان مثال، آيا بايد . غرب اروپا را تضمين کرده گرچه رقابت آنھا در خارج از منطقۀ ناتو حفظ شده است

کنيم که اعضای اتحاديۀ اروپا از جبھه ھای مختلفی در يوگوسالوی سابق پشتيبانی کردند، پيش از آن که پشت سر ناتو 

ًمتحد شوند ؟ و آيا بايد نتيجه بگيريم که اگر اعضای اتحاديه دوباره به دولت ھای حاکم خود بازگردند، ضرورتا عليه 

  يکديگر جنگ به پا خواھند کرد ؟

  

يونکر . ناميد» خيانت« با تأسف از ھمه پرسی يونان ياد کرد و آن را Jean-Claude Junckerژان کلود يونکر 

وليت ھای ؤدر اتحاديۀ آتالنتيک تعلق دارد، مجبور شد از مسپس از آن که اشکار شد که به شبکۀ جاسوسی گالديو 

  .ت اروپا ارتقاء يافتأيک سال بعد، او به رياست ھي.  دھدءخود به عنوان نخست وزير لوکزامبورگ استعفا
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حال اگر به موضوع يونان بازگرديم، کارشناسان به شکل گسترده نشان داده اند که قرض يونان به مشکالت حل نشدۀ 

از پايان دوران امپراتوری عثمانی و به ھمين اندازه به کالھبرداری بانک ھای بزرگ خصوصی و نقش برخی از ملی 

عالوه بر اين، اين قرض پرداخت نشدنی ھيج تفاوتی با قرض ھای دولت ھای توسعه . رھبران سياسی مرتبط می باشد

به ھر صورت، آتن می تواند به راحتی از عھده برآيد و بخش ]. ۶[ يافته ندارد که آنھا نيز قادر به باز پرداخت نيستند

لی ي، و اتحاديه را ترک کند و با روسيه متحد شود که ھمکار تاريخی و فرھنگی خ]٧[ مشکوک قرض ھايش را نپردازد

ی در يونان از خواست مسکو و پکن برای سرمايه گذار. جدی تر از ديوان ساالران بروکسل برای يونان بوده است

با اين وجود وضعيت يونان کمی پيچيده است زيرا عضو ناتو بوده و اين . جمله اسراری است که ھمه به آن آگاھی دارند

 برای جلوگيری از نزديک شدن يونان به اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی کودتا به راه ١٩۶٧اتحاديه در سال 

  ].٨[ انداخت

    تی يری ميسان

  حميد محوی
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