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  آيا بحرانی در راه است؟
  

کوچکی مبدل ۀ  جھان به دھکد–شود و نه عصر جھانی شدن  در عصر حاضر که عصرجھانی سازی قلمداد می

نمايد که گويا در جھان فعلی و  گاھی چنان می. ھم گره خورده استه اقتصاد سراسر جھان بيش از پيش بشده و 

درشرايط نورمال آرامش و رشد طبيعی اقتصاد، زندگی رنگين ھمان است که ناجيان به اصطالح نجات بشريت از 

 زمين ۀدر کر. کنند ان است که میگويند ولی ھم ولی واقعيت نه ھمان است که می. کنند ه میظ نابودی موعۀورط

با جمعيت ھفت ميليارد نفری، عدالت اقتصادی آنست که ده درصد نفوس جھان نود درصد ثروت را در دست دارند 

گاھی ھم در اکثر نقاط جھان چنان حالتی پيش می . سازند سوزند و می و نود درصد نفوس با ده درصد اقتصادی می

 زندگی شرافتمند توسط يک مشت بيروکرات و شياد ۀ داير- م اختالسھای کالن آيد که با ضعف مديريتی و يا ھ

 تازه ۀپيتاليستی پديداگرچه بحران اقتصادی در جوامع ک. شود حکومت کننده بر توده ھای حکومت شونده تحميل می

 برند و می خود میپيتالستی ھستند که انواع پيراھنھا را اين راستا اين مالکين سرمايه و دول کاای نيست، اما در

 مستثنیين قاعده ا اروپا نيرازۀاروپا و کشورھای قار. کنند ن میئيپوشانند و مسيرھای قطب نماھا را تع دوزند و می

 ۀکند، ھمانا ادار  اروپا خط کشی میۀيکی ازين ادارات بيروکراتيکی که طول و عرض زندگی را در قار. نيستند

ين وصله ا يونان را وصله کند تا باشد با تمرين ازۀ ازھم دريدۀ دارد تا جامبروکسل است که در چند ماه اخير تالش

  . به کمک جنوب اروپا بشتابد

 ۀی، کمتر نتيجئکشور اروپا٢٧ ھای رسمی و غيررسمیجلسهدر چندماه اخير بعد از رفت وآمدھای زيادی در 

 پايان مشخصی ۀساعته بدون کدام نتيج شش يا ده جلسه ھای اين ۀبعضاً نتيج. محسوسی از آن به بار نشسته است

 اخير جلسۀ ھم جلسه ھاين ايکی از.  بعدی موکول شده استجلسۀ اروپا به ۀيافته و راه حل مشکالت اقتصادی اتحادي

 فرانسه ۀ رھبرسوسياليست تازه انتخاب شدجلسهين ادر. ی بود که در بروکسل دايرشدئکشوراروپا ٢٧دولت مدران 

سريع السيرآمد و با موترش دوباره به پاريس ) قطار(ف اسالفش از پاريس به بروکسل با ترين  خال- فرانسوا اوالند

 سفر می) الونس(مخصوص دولتی ) ھواپيما(ا طياره کيلومتری را ب ٣٠٠ ۀکه اسالفش اين فاصل برگشت، درحالی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

يس ئ گذشته، ر وی خالف- شرکت ميکرد  جلسهين ادراوالند نبود که برای اولين بار اين تنھا سنت شکنی . کرد

يس ئدراعظم ھسپانيه ماريان رايوو و رصکرد بلکه با دوستان جديدش   ھمراھی نمینگال مرکل راالمان ادولت 

 . دولت موقت ايتاليا ماريو مونتی  که با ھم نظرات مشترک زيادی دارند بيشتر ھم صحبت بود

 نگالالنداازھم پاشيد و اتحاد نطر ) سارکوزی+ ل نگال مرکا (نگالزیاديگر بر کسی پوشيده نيست که وحدت نطر 

  . به قوام نه نشست) فرانسوا اوالند+ نگال مرکل ا(

لمان که ھنوز ھم از پيشتازان کلوب سرمايه داری است انگال مرکل با اقتصاد قوی االی پيش می آيد که چرا ؟  ؤس

. دھد ش يعنی فرانسه را ازدست میکترين متحدا صرفه جويانه اش نزديکوبد و برای اقتصاد گوي ترازو به زمين می

ی ئبه تنھارا ) رياضت اقتصادی(ين آوردن ھزينه ھا ئرسد که بايد بقيه راه سياست پا حاال ديگر چنان به نطر می

محکم  -  اصالً عالقه ای برای شنيدن کلمات چون -کشورھای جنوب اروپا با اقتصاد ضعيف و لرزانشان . بپيمايد

 را از دھن اوالند سوسياليست بسيار به رشد اقتصادی را ديگر ندارند ولی کلمات گوش نواز  - صادیبستن کمربنداقت

  :چنانچه حضرت بيدل گويد.  يرا ھستندذراحتی پ

 حرف نا منظور دل يک نکته ھم بيش است و بس        معنی دلخواه اگر صد نکته باشد ھم کم است

با آنکه ھدف ھردو . قی دست نيافتندفيکی از نقاط پروگرام به توااما روی ھمرفته برلين و پاريس بر سرھيچ 

 کشورھای اتحاديه اروپا ھمه باھم وبا ۀرا ھم  آنۀسياستمدار تفکيک قروض کشورھای اتحاديه اروپا و برداشتن وزن

 ر مورد نجات کشورھای مقروضين بانکی به نفع کشورھای ضعيف بود، ولی ديدگاه متفاوت دو طرف دئ پاۀبھر

فرانسوا اوالند آقای .  نبردئیجاه برند راه ب ی که از رشد ضعيف و بعضاً حتی رشد منفی رنج میئاروپا

نگال مرکل ا خانم توجه ھمراه با رشدش نتوانست )Euro Bond( ئینظر اوراق بھادار اروپا ۀارائ با" سوسياليست"

ه و نيست جلب کند و دل بربايد، اما بگويد ھيچ کشوری از قروض کشورديگری جوابگ را که می" کاپيتاليست"

چرخيد، ھرگز  يونانيھا که تمام جلسه روی آنھا می. خود جلب کرده عکس اوالند توجه تمام رسانه ھای اصلی را ب

 يونان نوشت، To Vima (TheTribune) ۀچنانچه روزنام. را از تجريد خانم مرکل پنھان نکردند اظھار خوشی شان

ی ئآن دوقلوھالمان و فرانسه ديگر ا"

نيستند که سياستھای رياضت اقتصادی 

) ن آوردن ھزينه ھای اجتماعیئيپا(

  ".   اروپا تحميل کنندۀرا بر بقي شان

گرچه رھبران سياسی اروپا در مورد 

 يونان کامالً به توافق رسيدند که ألۀمس

يونان بايد در ساحه يورو زون باقی "

ی ھم از ئ، اما زمزمه ھا"بماند

 یخش شد که به تمام اعضابروکسل پ

ساحه يورو گوشزد شده است که 

طور جداگانه پالنی را بسازند که اگر يونان از صف شان خارج شود چه کاری بايد صورت گيرد، چون ه ھريک ب

 اروپا  کارل ۀاين مطلب را کميسار تجاری اتحادي. ين حالت شوک و اختالل سختی را بار خواھد آوردردر بدت

ين ھم مھمتر اين است که برای بدترين سناريوی خروج يونان از اتحاديه ااز. د کردئيأ ھم تKarel de Guchtدگوخت 
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واحد پولی يونان است و گفته " درھم" نشر ۀبرد کامالً آماد اروپا، شرکت انگليسی که نشر بانک نوت ھا را پيش می

  . شود که لوگوھا و واترمارک پول جديد ھم آماده شده است می

 اروپا ۀرسد ولی رھبران اتحادي نظر میه  يورو حتمی بۀنمايد که خروج يونان از ساح گرچه درظاھر چنان می

 اروپا ۀرھبران سياسی اتحادي.  نجات صحبت کنندۀظاھراً تالش دارند که در پس خنده ھای تلخ شان از معجز

 ۀولی ھم.  بحران عميقی فرو خواھد بردکيد دارند که خروج يونان تمام جھان و خصوصاً اروپا را درأھمواره ت

 از ئیمريکاا اقتصاد دان )Thomas Oatley (ديدگاھا چنين تعبيری از سقوط يونان ندارند، چنانچه توماس اوتلی

مريکا نيست که با ايونان کشور بزرگی مثل " نوشت که Foreing Policyدانشگاه کاليفرنيای شمالی در مجله 

س بانک مرکزی ئير". بار آيد، خروجش کامالً عادی خواھد بوده  عميق جھانی ب يورو بحرانۀخروجش از ساح

 يورو ضرر به بار می آورد اما برای واحد پولی يورو مرگبار ۀجمھوری ايرلند نظر دارد که خروج يونان از منطق

 اروپا در حال حاضر ۀاتحادي " ين عقيده است که ا اروپا اولی رن  برۀ کميسار اقتصادی و پولی اتحادي.نخواھد بود

   ".نسبت به دو سال پيش برای خروج يونان آمادگی بيشتری دارد

ريگی را   درست ھمان بند-  يورو خارج شود ۀاما روی ھمرفته ھياھو و تعبيرھا چنان است که اگر يونان از ساح

عميق را به زايمان ماند که کشورھای جنوب اروپا را با خود ته خواھد کشيد و آبستن فرزند ناخلف بحران  می

  . خواھد نشست

 درصدی حزب سوسياليست و متحدان فرانسوا اوالند از دوراول انتخابات ۴٠نمايد که موفقيت  کنون چنان می

ھمچنان . کند راه تطبيق پالنھای آقای اوالند را ھموار می) ٢٠١٢يکشنبه دھم جون ( گذشته ۀپارلمانی فرانسه در ھفت

درصدی شان از دوراول  ۶.٨با رای ) ت ھا و عده ای از جداشدگان حزب سوسياليستمتشکل از کمونيس( چپ ۀجبھ

اگر دوردوم انتخابات پارلمانی . تواند کمر آقای اوالند را در برآورده شدن اھداف بلندش محکمتر ببندد انتخابات می

مان تناسب از آب بدرآيد، شود و نتايج آن ھم به ھ برگذار می) ٢٠١٢يکشنبه ھفدھم جون (ين ھفته افرانسه که در

 برای -دست گرفته اند ه ديگرعزم سوسياليستھای فرانسه و متحدان شان که بعد از ھفده سال سکان قدرت را ب

  . شود  نجات اروپا جزمتر میۀنوشتن نسخ

  کشورھایۀين ھفته تمام توجه ھا تنھا و تنھا معطوف به پاريس نخواھد بود، بلکه اقتصاد بحران خوردااما در

 انتخابات ٢٠١٢ھم جون يکشنبه ھفد(توجه آتن خواھد بود  با دقت تمام مئیسراسر جھان و خصوصاً کشورھای اروپا

انتظار آنست که آيا دستھای گويا نجات بخش در کنون که تمام نفسھا در سينه ھا گير کرده و ). پارلمانی در يونان

  . ونانی چقدراثر داشته استی دھندگان يأر" معجزه گر" اروپا بر دستان ۀاقتصاد قرض

 اروپا و صندوق بين الملی پول ھستند به ۀ اتحاديۀھای نجات مالی يا قرض ين انتخابات احزابی که مخالف بستهااگردر

 شرايط جديدی برای ۀقدرت برسند، مشکل يونان پيچيده ترخواھد شد، چون يونانيھا بايد با اين دو نھاد دوباره دربار

ست که يونانيھا بيش از درآمدشان واقعيتی ااين ھم يک .  جديد و قروض قبلی شان مذاکره کننددريافت کمکھای مالی

 درصد افزايش داشته و ھزينه ھا ۵٠ سال گذشته دستمزد کارمندان ١٠طور مثال در ه  ب- کرده اند خرج می

  . وده است درصد ب٢۴طور متوسط ه  بئیدوبرابرشده است، حاالنکه اين رقم در ساير کشورھای اروپا

   از چيست ؟ ئیخوف درکجاست و نگرانی کشورھای اروپا

 ألهارانش را پس ندھد، اين مسگضه ھايش را متوقف کند و پول طلب خوف از آنست که اگر يونان پرداخت قر

 شان در ارتباط ئیسسات مالی يونان با ساير شرکای اروپاؤ چون م مرگباريست براعتبار سيستم بانکی اروپا،ۀضرب

 بيشتر ئیاتنگ ھستند، و از آن مھمتر ترس سرمايه گذاران نسبت به تکرار اين حادثه در کشورھای ديگر اروپاتنگ
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 زده  کشورھای ضعيف و بحران) اوراق قرضه(گذاران ديگر تمايلی به خريد اوراق بھادار  شود و سرمايه می

 از -  يونان چنين است ۀه قلم قرضطور مثال سه ب. شود نخواھند داشت، اينجاست که سرنخ در کالفه گم می

مريکا بيش از اھای   ميليارد يورو واز بانک١٣لمان حدود اھای   ميليارد يورو، از بانک۴١ھای فرانسه بيش از   بانک

 ميليارد يورو مقروض اند که با مشکالت پرداخت و يا ھم عدم پرداخت آن، اين بانکھا بخشی از منابع مالی خود ۶

  . ددھن را از دست می

 اروپا تلقی ۀمعنی خروج از اتحاديه  يورو بۀکيد دارند که گويا خروج از ساحأ برملت يونان ھمواره تئیسران اروپا

. ين ھفتهای دھندگان يونانی درأست مانند شمشير داموکلس بر باالی سر ر ایخواھدشد، واين درحقيقت ھمان مترسک

 اروپا خارج شود، ۀثير بگذارند که اگر يونان از اتحاديأيونانی تی دھندگان أشکل غير مستقيم بر ره خواھند که ب می

اما اين يونانيھا خواھند بود که به ھمۀ حدس و . را از دست خواھند داد  سياسی شانۀتمام مزايای اقتصادی و پشتوان

يکشنبه شب در . خواھند در پيش گيرند  پايان خواھند گذاشت و تصميم خواھند گرفت که چه راھی را میۀگمانھا نقط

ثيرگذار و ديگری سرنوشت ساز است که نفسھای گيرکرده درسينه را چگونه أدو انتخابات کامالً از ھم جدا، يکی ت

  .رھا سازد
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