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  بین الملل  

  
رهبران گروه هفت روز گذشته در هتل اشلوس آلمان در خصوص مسائل 
امنیت جهانی، اقتصاد و سیاست خارجی در جریان چهل و یکمین نشست 

کشورهای مطرح اقتصادی بحث و گفت وگو کردند.
در نشست هفتم و هشتم ژوئن در ایالت بایرن آلمان رهبران گروه هفت 
همچنین درباره بیماری های مرتبط با فق��ر، ویروس مرگبار ابوال، اداره 
آب ها و مقاومت ب��ه آنتی بیوتیک و اس��تانداردهای بازارهای خرد و نیز 

تقویت زنان سرپرست خانوار و زنان خودآموخته مذاکره می کنند.
در این نشس��ت احتمااًل باراک اوباما رئیس جمه��وری آمریکا از رهبران 

اتحادیه اروپا می خواهد تا تحریم های ضدروسی را تمدید کنند.

 
دیوی��د کامرون نخس��ت وزی��ر انگلیس با توجه به رس��وایی فس��اد و 
رشوه خواری در فیفا، در جریان نشست گروه جی هفت خواهان مبارزه با 
فساد در دولت ها، سازمان های بین المللی و تجارت جهانی خواهد شد.

 کام��رون چن��د روز پیش از برگ��زاری ای��ن کنفرانس گفت: فس��اد و 
رش��وه خواری سبب کند شدن رشد اقتصادی و توس��عه منابع انسانی در 
سراس��ر جهان خواهد شد . دیوید کامرون از فساد به عنوان یک سرطان 
در کانون بسیاری از مشکالت جهانی یاد کرد، گفت: ما در دو هفته اخیر 

شاهد آشکار شدن این حقیقت در مورد فیفا بودیم.
کامرون همچنین اضافه کرد: در نشس��ت بی��ن المللی گروه جی هفت، 
رهبران ش��رکت کننده قرار اس��ت در مورد کمک های اقتصادی، رشد 

اقتصادی و چگونگی حفظ امنیت مردم با یکدیگر گفت وگو کنند.
نخس��ت وزیر انگلیس تصریح کرد :»فساد فقط رفاه و شکوفایی مان را 
تهدید نمی کند بلکه امنیت ما را نی��ز تضعیف می کند«. کامرون افزود: 
این پیام را به نشس��ت سران گروه هفت که روز یکش��نبه در آلمان آغاز 

می شود، خواهد برد.
براساس تخمین بانک جهانی، فس��اد مالی دربرگیرنده ده درصد از کل 
ارزش تجارت در سراسر جهان است و ساالنه 650 میلیارد پوند)درحدود 

یک تریلیون دالر( رشوه در جهان ردوبدل می شود.
سازمان توس��عه و همکاری اقتصادی ) او ای س��ی دی ( نیز بر این باور 
اس��ت که هزینه فس��اد در حدود 5 درصد از کل تولی��د ناخالص داخلی 

ساالنه جهانی است .

 
رئیس جمهوری آمریکا در تالش اس��ت وحدت خود ب��ا متحدان غربی 
خصوصا مرکل را بر سر چالش های جهانی در جریان سفر خود به آلمان 

به نمایش بگذارد.
، روابط دو جانبه برلین- واش��نگتن با تداوم احساسات ضدآمریکایی در 
آلمان به دلیل برنامه های جاسوس��ی آمریکا لطمه خورده اس��ت. آنگال 
م��رکل، صدراعظم آلمان و باراک اوباما قرار اس��ت پی��ش از حضور در 
نشست گروه هفت با هدف نشان دادن دوستی میان دو کشور سخنانی را 
درخصوص ائتالف آلمان- آمریکا مطرح کنند. پس از آن نشست دو روزه 
خصوصی میان س��ران گروه هفت در هتل اش��الس المائو در نزدیکی 

مونیخ برگزار می شود.
در واقع نشس��ت مذکور پاسخ به آنچه »نقش روس��یه در خشونت های 
ش��رق اوکراین« خوانده می شود، اس��ت و همین موضوع محور نشست 

را شکل می دهد.

 
روزنامه ژاپنی یومیوری نوش��ت: رهبران گروه هفت نگرانی خود را بابت 
هرگونه اق��دام یک جانبه به تغییر در وضعی��ت کنونی در دریاهای چین 
جنوبی و ش��رقی در بحبوحه تنش ها میان چین و گروهی از کشورهای 
آسیایی ابراز می کنند. اعضای گروه هفت بیانیه ای را صادر خواهند کرد و 

در آن خواستار حفظ و بقای قوانین بین المللی دریاها خواهند شد.
رهبران گروه هفت یکس��ال پیش هم نگرانی خود را بابت تنش ها میان 
چین و تعدادی از کش��ورهای آسیایی بر سر منابع طبیعی در دریای چین 

جنوبی و شرقی ابراز کرده و نسبت به استفاده از زور هشدار داده بودند.
پکن مدع��ی مالکیت تمام دریای چین جنوبی اس��ت. فیلیپین، برونئی، 

مالزی، تایوان و ویتنام نیز چنین ادعایی دارند.
همگی این کش��ورها به ج��ز برونئی پایگاه های خ��ود در آب های مورد 
مناقش��ه را تقویت کرده اند. ژاپن نیز با چین بر س��ر مالکیت جزایری در 
دریای چین شرقی تنش دارد. پکن به خاطر ساخت وساز جزایر در آب های 

مورد مناقشه مورد انتقاد قرار گرفته است.
از زمانی که سیاس��ت آمریکا به س��مت شرق آس��یا متمرکز شده است، 
بس��یاری از تنش های قبلی با شدت بیشتری ادامه پیدا می کند . آمریکا 
س��عی دارد حضور خود را با راه اندازی مراکز جدید نظامی در این منطقه 
تثبیت س��ازد اما بس��یاری از تحلیلگران بر این عقیده ان��د که این اقدام 
ممکن است تنش های جدی امنیتی و دفاعی را در این منطقه ایجاد کند.

 
روزنامه وال اس��تریت ژورنال اعالم کرد رهبران گ��روه هفت از باراک 
اوباما رئیس جمهور آمریکا درخواست خواهند کرد موضع خود را در برابر 

روسیه مشخص کند. 
پیش از این،  رسانه ها اعالم کردند اوباما قرار است در نشست گروه هفت 
در آلمان از همتایان اروپایی خود بخواهد تحریم های ضد روس��یه را که 
هم اکنون برقرار اس��ت تمدید کنند.  به اعتقاد واشنگتن،  به رغم تحریم 
هایی که براساس بحران اوکراین علیه روسیه اعمال شده است،  مسکو 

به حمایت از استقالل طلبان »دونباس« ادامه می دهد. 
بنابراعالم وال اس��تریت ژورنال، ممکن اس��ت از رئیس جمهور آمریکا 
خواس��ته ش��ود درباره دالیل دیدار اخیر بین جان کری وزیر امور خارجه 
این کشور و والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سوچی توضیح دهد. 
این روزنامه به نقل از جولین اس��میت  مش��اور س��ابق جو بایدن معاون 
رئیس جمهور آمریکا اعالم ک��رد این دیدار به گفتگوه��ا درباره راهبرد 

آمریکا و انگیزه کری از سفر به روسیه شدت داده است. 
بنابراعالم این روزنامه دولت آمریکا در برابر برخی مشکالت بین المللی 
موضعی » مردد « اتخاذ کرده است. در این چارچوب، نشست گروه هفت 
در آلمان فرصتی است تا سیاست واش��نگتن در این باره مشخص شود. 
بسیاری از کش��ورهای اروپایی تاکنون نیز از تحریم های اتحادیه اروپا 
علیه روس��یه، دچار ضرر و زیان مالی شدید ش��ده اند . مطبوعات به این 
نتیجه رسیده اند که این تحریم ها نمی تواند به صورت بلند مدت باشد و 
به زودی آمریکا و سایر متحدانش در قاره سبز مجبور خواهند بود فکری 
به حال اقتصاد خود کرده و تحریم ها ی کشورهایی چون ایران و روسیه 

را به صورت کلی و یا جزئی دچار تغییر کنند . 

بازتاب رسانه ای 

مهم ترین اولویت سران گروه 7 نجات یافتن از بحران اقتصادی است

تالش »گروه7« برای تغییر نظام اتحادیه اروپا 
در س�ال 2014 ش�کل گ�روه 8 پ�س از رای کش�ورهای دیگر ب�رای تعلیق 
عضوی�ت روس�یه در این نهاد ب�ه گروه 7 تغییر یافت. ای�ن اقدام پس از آن 
رخ داد ک�ه ش�به جزیره کریمه پس از برگزاری رفراندومی به روس�یه محلق 
ش�د؛ رفراندومی که غرب آن را به رس�میت نش�ناخت. روس�یه برای دومین 
س�ال پیاپی در این نشست ش�رکت نمی کند. روسیه در سال 1997 به گروه 
مذکور پیوسته بود. با خروج روسیه از این گروه، حاال دیگر مهم ترین اولویت 

س�ران این کشورها، بررس�ی مس�ایل مرتبط با اتحادیه اروپایی و همچنین 
اقتصاد دنیا در س�ال های پیش رو است. گروه هفت از کانادا، فرانسه، آلمان، 
ایتالیا، ژاپن و انگلیس و آمریکا تشکیل شده است. اما این کشورها هر کدام 
به س�هم خود نقش مهمی در ح�ل بحران اقتصادی موج�ود در اروپا دارند و 
ب�ه همین دلیل مهم ترین مس�ئله و نکته پیش رو در ای�ن دور از مباحثات که 
بدون حضور روس�یه برگزار می ش�ود، چگونگی هماهنگ کردن سیاست های 

جهان�ی در برخ�ورد ب�ا تعدادی از کش�ورها چون ایران و روس�یه و همچنین 
مس�ایل مهم وابس�ته به اقتصاد جهانی اس�ت. گای ورهوفستات، رهبر گروه 
لیب�رال دموکرات ه�ای متح�د ب�رای اروپا ک�ه در فاصله س�ال های 1999 تا 
2008 نی�ز نخس�ت وزیر بلژیک بوده اس�ت، در یادداش�تی ب�ه اولویت های 
 گ�روه 7 در ای�ن دور از مذاک�رات و پرداخت�ن ب�ه مس�ئله اتحادی�ه اروپایی 

پرداخته است : 

هی��چ کس از معاه��ده فعلی اتحادی��ه اروپایی راضی 
نیس��ت. نه تنها انگلیس��ی ها و منتقدان اتحادیه اروپا، 
بلکه طرفداران این اتحادیه نی��ز دیگر از موانع ایجاد 
شده توسط این اتحادیه خسته شده اند. در طول سالیان 
گذشته، تغییرات مختلفی که بر روی معاهده اروپایی 
قرار بوده اعمال ش��ود، همیش��ه به مس��ئله ای برای 
رس��یدن به این اس��تعاره بود که 10 سال پیش مجله 
اکونومیست در مورد این اتحادیه بیان کرد : »اتحادیه 
اروپا دریاچه ایست که در برخی قسمت ها دارای عمق 
زیادی است )کش��ورهایی که شبیه هم هستند( و در 
بس��یاری از بخش ها نیز دارای عمق کمی اس��ت )در 
قس��مت هایی که کش��ورها، تفاوت های زیادی با هم 
دارند(.« امروز اما می توان به جرئت بیان کرد که این 

دریاچه به مردابی سمی تبدیل شده است. 
اتحادیه اروپ��ا این روزها دیگر س��اختاری پیوندی از 
فدراسیون و کنفدراسیون نیست. اتحادیه اروپایی دیگر 
به ساختاری در هم و برهمی از استثناها، برخوردهای 
دوگانه و ناهنجاری ها تبدیل شده است. عالوه بر این، 
اتحادیه ه��م اینک ب��ا تضادهای ریش��ه ای رو به رو 
ش��ده اس��ت، تضادهایی از نوع اتحادی��ه مالی، بدون 
خزانه داری مش��ترک دولت هایی که به دلیل مسایل 
اقتصادی دچار ورشکس��تگی و س��قوط می شوند. این 
کشورها همچنین دارای بازاری با 28 عضو هستند که 
تنها 18 عضو آن در منطقه شنگن قرار دارند. معاهده 
آمس��تردام در سال 1999 به تعدادی از کشورها اجازه 
داد که خالت بیش��تری در امور دیگر کش��ورها داشته 
باش��ند. در معاهده لیسبون در س��ال 2007 مسایل و 
مش��کالت معاهده آمستردام بیشتر شد و در نهایت ما 
را به جایی رساند که هم اینک در آن قرار داریم: در هم 

ریختگی و بی نظمی کامل! 
بنابراین اگر انگلیس��ی ها می خواهن��د نقش جدیدی 
در اتحادیه داشته باش��ند، باید گفت درخواست بسیار 
منطق��ی ای را بی��ان کرده اند. با وجود ای��ن آن ها باید 
دو واقعی��ت را ه��م در نظر بگیرن��د. واقعیت اول این 
اس��ت که آن ها تنها کسانی نیستند که خواهان تغییر 
معاهده اتحادیه اروپایی هستند. این بدان معنی است 
که مذاکرات دوباره انگلس��تان با اتحادیه اروپا، باید به 
تغییری اساسی در معاهده تبدیل شود. دومین واقعیت 
این است که در صورتی که انگلستان موفق شود، این 

معاهده را تغییر دهد، اتحادیه اروپا باید ضمانت کند که 
با تمام کش��ورهای عضو این اتحادیه به صورت برابر 
برخورد خواهد کرد و برای همه نقشی در این سیستم 
قائل می ش��ود که از برابری بیش��تری نسبت به قبل 
برخوردار باش��د. دیگر نباید شاهد تغییرات و تحوالت 
و استثنا قائل شدن های احمقانه در خصوص تعدادی 

از کشورها باشیم. 
برای به دست آوردن این دو هدف، ما باید سیستمی را 
به وجود آوریم که دو نوع عضویت در اتحادیه اروپا را 
در نظر گرفته باشد. اولین نوع، »عضویت کامل« است 
ک��ه به همین صورت فعلی پیش می رود و کش��وری 
که دارای این عضویت باش��د، به کش��ور نزدیک تر به 
اتحادیه تبدیل ش��ده و یک واحد پولی، یک سیاست 
اقتصادی، یک ارتش و یک سیاس��ت خارجی باید تن 

دهد. این مس��ئله بدین معنی اس��ت که اتحادیه اروپا 
اج��ازه دارد از ط��رف ای��ن کش��ورها، اداره تمام امور 
اقتصادی و همچنین سیاست خارجی منطقه را برعهده 
بگیرد و ای��ن اتحادیه را در برابر دنیا، به اتحادیه ای با 

صدای ثابت و رویه مدون تبدیل سازد. 
کس��انی که اعتقاد دارند این مسئله منجر به تشکیل 
اتحادیه ای اروپایی با کشورهای »سوپر عضو« تبدیل 
می ش��ود، منطقی ندارند. اگر بخواهیم مثالی ملموس 
در ای��ن زمینه بیاوری��م می توانیم ای��االت متحده را 
در نظر بگیریم. در ایاالت متح��ده، اکثریتی از »دولت 
کوچک جمهوری خواهان« یعنی جمهوری خواهانی 
که تمام مناصب دولتی و غیر دولتی در تمام این ایاالت 
فدرالی را در دس��ت دارند، در خدمت سیس��تم فدرالی 
ایاالت متحده هستند. آن ها دارای سیاست اقتصادی 

واحد، نیروی نظامی قدرتمند، و سیاست هایی در حوزه 
اقتصادی و فرهنگی و سیاس��ی هس��تند که در طول 
50 ایال��ت به خوبی و بدون هیچ عیب و نقصی ایجاد 
می ش��ود. اتحادیه اروپا نی��ز در درون خود باید دارای 
چنین دولتی باش��د. کش��ورهایی در اتحادیه اروپا که 
گمان می کنند، عضویت دائم و کامل در این اتحادیه 
در ظرف و توان آن ها نیس��ت می توانند در دومین نوع 

عضویت شریک باشند : اعضای وابسته.
این عضویت به آن ها امکان دسترس��ی به بازار داخلی 
ب��ا هزینه رایگان جا به جایی اش را می دهد که در واقع 
این مس��ئله، عنصری مهم در رس��یدن به ش��کوفایی 
اقتصادی و همکاری با سایر کشورهای همسایه است. 
این مس��ئله بدین معنی است که این کشورها در عین 
حال ح��ق رای دائمی و کام��ل در اتحادیه ندارند. این 

راه حلی، تعیین کننده، نجات دهنده و ش��فاف است. با 
ای��ن نوع رفتار و اصالحات در معاهده اتحادیه اروپایی، 
هر عضوی دیگر به خوبی می داند که در کجا ایستاده، 
چه ش��ان و مقام��ی و چه نقش��ی در کل اتحادیه بازی 
می کند و قرار است چه اقداماتی انجام دهد. این مسئله 
بدین معنی است که نکته اصلی این نیست که چگونه 
باید از شر مرداب سمی اتحادیه اروپایی خالص شویم، 
بلکه مسئله اصلی، این است که همه سیاستمداران در 
تمامی کش��ورهای اروپایی می توانند نقشی اساسی در 
تمی��ز کردن ای��ن مرداب و مرتب ک��ردن آن و ریخته 
شدن آب س��الم و جاری در این سرزمین داشته باشند 
تا دوباره ش��اهد شکل گیری دریاچه قوی و منسجم در 
این منطقه باشیم. هیچ دموکراتی نمی تواند در برابر این 
راه حل مقاومت کند و نقدی بر آن بیابد چرا که س��ؤال 
اصلی اینجاس��ت: رفراندوم در تمام کشورها و برگزاری 
انتخابات نباید این مسئله باشد که سیاستمداری بر سر 
کار بیاید که اتحادیه اروپایی را قبول داش��ته باشد و یا 
درخواست رهایی از این مرداب را مطرح کند. انتخابات 
در هر منطقه و کشوری باید به معنی انتخابات سیاسی 
باش��د و سیاس��ت های اقتصادی تماماً توسط اتحادیه 
اجرایی شده و دنبال خواهد شد. به عنوان مثال در مورد 
رفراندومی که قرار است در انگلستان برگزار شود. سؤال 
اصلی در شرایط فعلی این است که مردم انگلستان باید 

جزو اتحادیه اروپا باشند یا خیر. 
اما می توان این نوع از رفراندوم ها را به این سؤال رساند 
که آیا می خواهید کشورتان جزو کشورهای با حق رای 
ثاب��ت و عضویت کامل در اتحادیه اروپایی باش��د و یا 
اینکه به عضویت محدود رای می دهید؟ این ش��ک و 
تردید بین س��فید و سیاه و در واقع بین عضویت کامل 
و یا جزی��ی در اتحادیه اروپایی واقعاً در ش��رایط امروز 
برای بسیاری از کشورهای منطقه الزامی است. نه تنها 
کارشناسان سیاسی، بلکه بسیاری از مردم اروپا از اینکه 
معاهداتی کامل غیر ض��روری و توافق هایی غیر قابل 
فهم در پشت درهای بسته میان رهبران اروپایی شکل 
بگیرد و در معرض عموم قرار نگیرد، خسته شده اند. این 
انسجام بین کشورهای اروپایی زمانی شکل می گیرد که 
نمایندگان این منطقه پشت میز مذاکره قرار بگیرند اما 
نه تمام 28 نفر به نمایندگی از 28 کش��ور و با 28 نوع 

اختالف نظر و تردید و منافع ملی. 

چهل و یکمین نشست سران گروه موسوم به 
جی 7 روز گذشته درحالی به میزبانی آلمان 
برگزار شد که برگزاری آن با حواشی بسیاری 
روبه رو بوده اس��ت. عدم حضور روس��یه در 
این دوره از نشس��ت ها، تظاهرات مردم در 
اعتراض به عملکرد این گروه و حضور جب 
بوش، نام��زد احتمالی جمهوری خواهان در 
ریاس��ت جمهوری 2016 آمری��کا از جمله 
مهم ترین حواش��ی این دور از نشست های 

این گروه است.
در سال 1975 شش کش��ور بزرگ صنعتی 
جهان ب��رای توس��عه روابط اقتص��ادی در 
پاریس گرد هم آمدن��د و گروهی را در آنجا 
تش��کیل دادند که یک سال بعد از آن کانادا 
و دو سال بعد نیز روسیه به این گروه دعوت 
ش��ده و این گروه به »گروه هشت« یا »جی 

8« موسوم شد.
البته در سال 2014 اعضای غربی این گروه 
روس��یه را به بهانه مناقشات اوکراین از این 
گ��روه حذف کردند و این دور از نشس��ت ها 
بدون حضور روسیه برگزار می شود. در این 
رابطه آنگال مرکل، نخس��ت وزیر آلمان که 
ریاست اجالس را در سال جاری میالدی بر 
عهده دارد در مصاحبه ای اعالم کرده است 
که حل بس��یاری از مشکالت جهانی بدون 
حضور روس��یه امکان پذی��ر نخواهد بود اما 
حضور این کشور در نشست گروه جی هفت 

در حال حاضر ممکن نیست.
ب��ر اس��اس گزارش ه��ای منتش��ر ش��ده، 
کشورهای صنعتی عضو گروه هفت شامل 

آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا، ژاپن، ایتالیا 
و فرانسه بیش از 64 درصد از ثروت خالص 
جهان را در اختیار دارن��د؛ و هر چند که این 
اجالس باید بیشتر بر روی مسائل اقتصادی 
تمرکز کند اما معمواًل اعضا درگیر مس��ائل 

غیر اقتصادی نیز می شوند.
 از جمله در اجالس��ی که هم اکنون در حال 
برگزاری مس��ائلی همچون بحران سوریه، 
ع��راق، اوکراین و ... نیز مورد بررس��ی قرار 

خواهد گرفت.
در حاشیه برگزاری نشست سران کشورهای 
گروه ج��ی هفت، فعاالن آلمان��ی با برپایی 
تظاه��رات و تجم��ع، اعتراض خ��ود را به 
عملکرد این گ��روه ابراز کردن��د. بر همین 
اس��اس پلیس آلمان از به کارگیری 22 هزار 
نیرو برای تأمین امنیت این نشست دو روزه 

خبر داده است.
در همی��ن رابطه اعتراضاتی در ش��هرهای 
مختلف این کشور از جمله ایالت باواریا محل 
برگزاری نشس��ت، در اعتراض به سیاست 
های کشورهای تش��کیل دهنده جی هفت 
برگزار شده است. این تظاهرات به درگیری 
و خشونت نیروهای پلیس با معترضان منجر 
ش��د. تظاهرات کنندگان با بطری به پلیس 
حمله کردن��د و نیروهای پلی��س هم برای 
سرکوب معترضان از اسپری فلفل استفاده 
کردن��د. همچنین روز گذش��ته در آس��تانه 
ورود سران کش��ورهای عضو گروه جی-7 
به ش��هر تفریحی گارمیش- پارتنکیرشن 
 )Garmisch-Partenkirchen(

در ایال��ت بایرن آلمان، ه��زاران تن در این 
شهر تظاهرات کردند. 

معترض��ان از س��ران هفت کش��ور صنعتی 
خواس��تند هر چه س��ریع تر برای مب��ارزه با 
مس��ائلی چون تغییرات آب و هوایی، فقر و 
آسیب های جهانی شدن اقدام کنند. پلیس 
اعالم کرده است تظاهرات صلح آمیز است، 
اما گفته می شود عناصری افراطی از آلمان، 
اتریش، ایتالیا و انگلیس به تجمع هشت هزار 

نفری معترضان پیوسته اند. 
بیس��ت و دو ه��زار پلی��س ب��رای کنترل 

اعتراضات به حال آماده باش درآمده اند. 
یکی دیگر از حواش��ی مهم��ی که می توان 
در ای��ن اجالس بدان اش��اره نم��ود روابط 
تیره ای اس��ت که هم اکنون می��ان آلمان 
و ایاالت متحده برقرار اس��ت که از رسوایی 
همکاری سازمان های امنیتی دو کشور برای 
جاسوسی از مقامات و شرکت های اروپایی 
نش��أت می گیرد. در همین رابطه صبح روز 
گذشته اوباما و مرکل در یک دیدار دو جانبه 
بر گس��ترش روابط، علی رغم اختالف های 

موجود میان دوکشور تأکید کردند.
هر چند که اجالس جی هفت همواره یکی از 
تأثیرگذارترین نشست ها در سطح بین الملل 
بوده اس��ت، اما به نظر می رسد عدم حضور 
روس��یه در اجالس کنونی سبب شده است 
کمی از حساسیت این اجالس کاسته شود. 
همچنین عملکرد نامناس��ب ای��ن گروه در 
سال های اخیر نیز می تواند مؤید دیگری بر 

این مسئله باشد.

اروپ��ا واقعًا ش��خصیت مرم��وزی دارد. در 
اساطیر یونان، اروپا، پرنسسی بود که توسط 
گاوی نر و سفید که نفسش بوی گل زعفران 
می داد، فریفته شده و دزدیده شد تا در خدمت 

زئوس قرار گیرد؛ خدای خدایان. 
اما امروز اروپا به پیکری می ماند که هر روز 
س��عی دارد بخش��ی از بدنش را جدا کرده و 
از خود دور س��ازد. پای چ��پ اروپا، به دنبال 
جلوگی��ری از خونریزی بیش��تر این پیکره 
ضعیف و ناتوان اس��ت. او که طی 5 س��ال 
گذش��ته، زجر های زیادی را متحمل شده، 
می خواهد به س��رعت از این همه درد و رنج 
رهای��ی یابد.  این در واقع همان س��ناریوی 
خروج یون��ان از اتحادیه اروپا اس��ت. اروپا 
می خواهد یکی از اعضای خود را از پیکره اش 
جدا س��ازد چ��را که ای��ن عض��و نمی تواند 
بدهی های خود را به س��ایر اعض��ا بپردازد 
و نمی توان��د حرکات اصالح��ات اقتصادی 
مدنظر اروپا را با س��رعت باقی اعضا به اجرا 
بگذارد.  این س��ناریو در ابتدای ماه می سال 
جاری میالدی قوت بیشتری گرفت چرا که 
کریستین الگارد، رییس صندوق بین المللی 
پول در برابر درخواست های یونان برای ارائه 
فرصت بیش��تر و یا دریافت وام مالی بیشتر 
اعالم کرد احتم��ال بیرون رفت��ن یونان از 

اتحادیه اروپا، احتمالی واقعی است. 
با این ح��ال تمام کارشناس��ان سیاس��ی و 
اقتصادی بر این باورند که در صورت جدایی 
یونان و هر کش��ور دیگری از این اتحادیه، 
دیگ��ر نمی ت��وان ن��ام اتحادی��ه را بر روی 

کش��ورهای منطقه اروپایی گذاش��ت و این 
منطقه، ب��ه منطقه ای متزل��زل و بی ثبات 

تبدیل خواهد شد. 
پای راس��ت اتحادیه اروپایی با این حال این 
روزها درگی��ر ماجرای دیگری اس��ت. این 
اعضا ممکن اس��ت در انتخاب��ات بعدی که 
قرار است سال آینده برگزار شود، بی نظمی 
و ناتوان��ی زیادی از خود نش��ان دهند. البته 
ش��اید آن ها هم بخواهند مانن��د پای چپ، 
همچنان به خروج انگلستان و اسپانیا از این 
اتحادیه هم بیندیشند.  در قسمتی باالتر در 
این پیکره، یعنی در بازوی راست، که پیش 
از این تصمیم گرفته ب��ود بر قلب اقتصادی 
اتحادی��ه اروپایی یعن��ی فرانکفورت متکی 
نباش��د، )بانک مرکزی اتحادیه اروپا( قرار را 
بر این گذاشته که تصمیمات سختی گرفته و 
تندروی زیادی انجام دهد. این ها همان هایی 
هس��تند که به خروج انگلس��تان از اتحادیه 

اروپایی با جدیت تمام فکر می کنند. 
این مسئله ممکن است اشکاالتی تکنیکی 
را ب��ر روی دس��ت راس��ت، یعن��ی ایرلن��د 
وارد س��ازد چرا که این کش��ور به شدت به 
 اتحادی��ه اروپایی و همچنی��ن منطقه یورو 

وابسته است.
اوض��اع در حالی بدتر می ش��ود ک��ه بدانیم 
ممکن اس��ت اص��اًل ب��ازوی چپ��ی برای 
پیکره اروپایی وجود نداش��ته باش��د چرا که 
در لهس��تان، دولتی بر س��ر کار آمده که به 
شدت با سیاست های اتحادیه اروپا در تضاد 
قرار داشته و منتقد سر س��خت این اتحادیه 

اس��ت.  پیام این پیکره و ص��دای آن کاماًل 
واضح به گوش می رسد : در اتحادیه اروپایی 
 این روزها اعضا و جوارح بیشتر بر مغز تسلط 

دارند.
 با ش��کل گیری رو افزون سناریوی خروج 
انگلس��تان و یونان از اتحادی��ه اروپایی، که 
به نظر می رس��د هیچ کس ه��م نمی تواند 
جلوی آن ه��ا را بگیرد، اروپا تنها با این خطر 
رو به رو نیس��ت که شاید اعضا و جوارح خود 
را از دست بدهد ممکن است این خطر برای 
او وجود داشته باشد که موجودیتش به خطر 
بیفتد. س��ناریویی که با ریشخندی تلخ، نام 
»خروج اروپ��ا از اتحادیه اروپایی« را به خود 
گرفته است.  تنها یک زوج هستند که شاید 
بتوانند با کمک یکدیگر دوباره تمام اعضا و 
ج��وارح این پیکره ضعیف را ب��ه فرمان مغز 
درآورند : آلمان و فرانسه. یعنی دقیقًا همان 
کشورهایی که این روزها بیشترین انتقادات 
را در خصوص نوع رفتار اتحادیه اروپا با سایر 

کشورها متحمل شده اند. 
ش��اید بتوان جلوی خروج اروپ��ا از اتحادیه 
اروپایی را گرفت اما این مطمئنًا مس��تلزم به 
کار گرفته شدن تمام توان و امکاناتی است 
که هم اکنون در میان رهبران این کشورها 
وجود دارد.نمی توان گفت آلمان و فرانس��ه 
تنها کشورهایی هستند که می توانند در این 
زمینه فعال باشند . به همین دلیل هم حضور 
کشورهایی چونِ ژاپن و چین و حتی روسیه 
می تواند در این نشست ها مفید بوده و راهی 

به سوی آینده باز کند. 

جی 7؛ از حذف روسیه تا تظاهرات خیابانی

حاشیه
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