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  بین الملل  

نشریه آلمانی اش��پیگل با اش��اره به بحران مالی یونان و پیامدهای آن بر 
اتحادیه اروپا نوش��ت که شکس��ت اتحادیه اروپا و یورو، زمینه شکس��ت 

مرکل خواهد بود.
وقتی که ماه می گذشته برنامه کمک مالی کشورهای منطقه یورو به پرتغال 
داده شد، این حس در دفتر صدراعظم آلمان ایجاد شد که بار دیگر کشوری 
با حمای��ت »آنگال مرکل« می تواند از بحران نجات پی��دا کند. اما آنچه از 
سه شنبه شب برای یونان و پس از پایان مهلت بازپرداخت بدهی به صندوق 
بین المللی پول به وقوع پیوسته است در دوران 10 ساله صدراعظمی مرکل 

بحرانی بی سابقه بوده است.
 اش��پیگل در آخرین شماره خود پیوند بحران مالی یونان و موقعیت مرکل 
را به خوبی به تصویر کش��یده است. در تصویر روی جلد این نشریه مرکل 
نشسته بر روی خرابه های آثار باستانی یونان دیده می شود. از وی با عنوان 
»بانوی نشسته بر روی بقایای خراب شده« یاد شده است. اشپیگل شکست 
سیاست های یورو را زمینه ساز شکست مرکل دانسته است. البته مرکل همه 
این مسایل را می داند اما این مسئله برای وی همچنان مبهم است که چرا 
وضعیت وخیم کنونی فقط متوجه یونان اس��ت و نمی توان آن را با پرتغال 

و اسپانیا مقایسه کرد.

به گزارش روزنامه »تاگس اشپیگل«، حزب چپ آلمان خواستار برگزاری 
همه پرسی درباره سیاست های ریاضتی در سراسر اروپا شد. به این ترتیب 
حزب چپ آلمان می خواهد یک ابتکار عمل درباره برگزاری همه پرس��ی 
درباره سیاس��ت های ریاضتی را در سراسر اتحادیه اروپا در پیش گیرد. این 
تصمیم باید در یک دیدار رؤس��ای این حزب در اواخر هفته نهایی ش��ود. 
»برند ریکسینگر« و »کاتیا کیپینگ« رؤسای حزب چپ آلمان در گفتگو 
با روزنامه »تاگس اش��پیگل« تأکید کردند: ما می خواهیم سیاس��ت های 
ریاضتی و تصمیم گیری درباره جایگزین برای این گونه سیاست ها در یک 
همه پرس��ی به مردم محول شود. برگزاری چنین همه پرسی برای اروپای 

دموکراتیک مهم است.

روزنام��ه آلمانی »میت��ل دویچه س��ایتونگ« در گزارش��ی در مطلبی با 
عنوان یونانی ها رای می دهند و اروپا به خود می لرزد نوش��ت: همه پرسی 
هیجان انگیزی که در یونان برگزار می شود، درباره اروپا هم تصمیم گیری 
می کند. این همه پرس��ی بدون در نظر گرفتن نتیج��ه مثبت یا منفی آن 
نقش تعیین کننده ای برای آین��ده اروپا دارد. یونان انتخاب می کند و اروپا 

به خود می لرزد. 

پایگاه خبری-تحلیلی »کنسرس��یوم نیوز« در گزارشی به قلم »ویلیام آر. 
پولک« دیپلمات سابق آمریکایی نوشت: روایت معمول از تراژدی اقتصادی 
در یونان این اس��ت که آن ها اکنون غرامت ولخرجی های پیشین خود را 
می پردازند در حالی که عمق چنین وضعیتی به س��رکوب های سیاس��ی 
بازمی گردد که توس��ط مداخله قدرت های بزرگ در این کشور و کمک به 

یک سیستم سیاسی ناکارآمد تشدید گردید.
هنگامی که یونان در س��ال 1981 ب��ه اتحادیه اروپا پیوس��ت، بانکداران 
اروپایی )به خصوص آلمانی ها( فرصت را مغتنم دانس��تند: آن ها وام هایی 
را به یونانی ها پیش��نهاد دادند. حتی شهروندانی که فاقد درآمد کافی برای 
بازپرداخت اقساط وام ها بودند، برای دریافت هجوم آوردند. سپس هنگامی 
که وام دهندگان خواستار بازپرداخت پول های خود شدند ورق برگشت و نرخ 
تجارت روندی نزولی را در پیش گرفت. بیکاری افزایش یافته و فرصت ها 
)اقتصادی( از بین رفت. سیاس��ت وام دهی هرگز نباید )توس��ط بانکداران 
آلمانی( ارائه می شد و دریافت وام نیز از سوی )شهروندان یونانی( هرگز نباید 
پذیرفته می ش��د چراکه حقیقتا هیچ احتمالی برای بازپرداخت آن ها وجود 
ندارد. دولت به منظور جبران این وضعیت بودجه خدمات عمومی )به جز در 
بخش نظامی( را کاهش داده و مردم تحت فشارهای اجتماعی قرار گرفتند.

نویسنده و استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه هاروارد همچنین تصریح 
کرد: در سقوط مالی سال 2008 که موجب بدتر شدن مشکالت شد، احساس 
خشم در میان سیاستمداران و شهروندان یونانی ریشه دوانده و آن ها دریافتند 
که توسط بانکداران )آلمانی( فریب خورده اند. در نتیجه تمایل برای روی کار 
آمدن حزب )چپگرا و مخالف سیاست های ریاضت اقتصادی( سیریزا تا آنجا 
افزایش یافت که در انتخابات سال 2015، این حزب با 36.3 درصد آرا پیروز 

و 249 کرسی از 300 کرسی پارلمان را به خود اختصاص داد.
بسته نجات پیشنهادی توسط صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا 
هزینه سنگینی برای یونانی ها به همراه دارد. یونان همچنین گزینه »خروج 
از اتحادیه اروپا« را ش��بیه به موقعیتی می دانند که انگلیس و س��وئد برای 

نپیوستن به این اتحادیه در نخستین مرحله با آن مواجه بودند.

وزیر دارایی آلمان اعالم کرد که بحران مالی یونان ممکن است در نهایت 
به فروپاشی نظام بانکی این کشور منجر شود و از همین رو نهادهای مالی 

اروپایی باید مراقب عواقب این موضوع باشند.
ولفگانگ ش��ویبلر، وزیر دارایی آلمان اعالم کرد خروج احتمالی یونان از 
منطقه پولی یورو موقت خواهد بود. وی ادامه داد:  یونان بخش��ی از منطقه 
یورو است و در این مساله جای هیچ تردیدی وجود ندارد. این که یونان در 
منطقه یورو باقی بماند یا به طور موقت از آن خارج شود، پرسشی است که 

یونانی ها خود باید به آن پاسخ دهند.
روزنامه تلگراف نوش��ت، این وزیر دولت آلمان در پاسخ به پرسشی درباره 
نتایجی که می توان از بحران یونان گرفت، گفت: ما باید این نتیجه را بگیریم 
که یک مجموعه تنها در صورتی می تواند به کار خود ادامه دهد که تمامی 
اعضای آن قوانین مشخص شده را رعایت کنند. شویبلر تاکید کرد: پیشنهاد 
اصالحاتی که به یونان ارائه شده با توجه به برگزاری رفراندوم پیش رو در 

این کشور دیگر گزینه روی میز به شمار نمی رود.

بنویت کوئر عضو شورای مدیریت بانک مرکزی اروپا گفت، بانک مرکزی 
اروپا آماده است تا در صورت نیاز اقدامات اضافی اتخاذ کند.

وی در کنفرانسی اقتصادی در جنوب فرانسه گفت، »در شرایط کنونی وجود 
بی ثباتی بسیار در اروپا و جهان، بانک مرکزی اروپا شفاف عمل کرده است و 

اگر نیاز باشد کار بیشتری انجام دهد، انجام خواهد داد.«
کوئ��ر ادامه داد، »اراده و میل ما برای اق��دام در این زمینه نباید مورد تردید 

قرار گیرد.«

کیوسک 

مسئوالن اتحادیه اروپایی با نگرانی پیگیر نتایج همه پرسی یونان هستند

پاسخ سرنوشت ساز یونان به اتحادیه اروپا 
در شرایطی که یونان با وضعیت بسیار پیچیده و حساسی روبروست، مردم این کشور روز گذشته طی یک 

گروه
بین الملل

همه پرسی به قبول و یا رد پیشنهادات ریاضتی وام دهندگان بین المللی و دریافت بسته کمک مالی اروپا رأی 
دادند. نخس�ت وزیر یونان هفته گذش�ته به صورت غافلگیرانه ای برگزاری همه پرسی در کشورش درباره 
سیاس�ت های ریاضتی را اعالم کرده و اتحادیه اروپا را در بهت و حیرت فرو برد. بر اس�اس نظر سنجی ها 

حامیان ادامه همکاری با اروپا در یونان اکثریت هستند اما از هر ده واجد شرایط رای دادن در یونان یک نفر تردید دارد.
نخس�ت وزیر یونان این همه پرس�ی را به عنوان یک رای گیری درباره یورو، اروپا و سیاس�ت های ریاضتی مرکل ارزیابی 
می کند. به این ترتیب این رای گیری اروپا را هم تحت تأثیر قرار می دهد. کشورهای منطقه یورو روز جمعه فشارها بر یونان 
را شدیداً افزایش دادند. بانک مرکزی اروپا هم پایان کمک های اضطراری به بانک های یونان را اعالم کرد. صندوق نجات 

اروپا نیز روز جمعه رس�ماً این کش�ور را ورشکس�ته اعالم کرد. به این ترتیب یونان در معرض خطر ورشکستگی دولتی و 
خروج از منطقه یورو قرار دارد. خروج یونان از منطقه ارز مشترک اروپایی نقطه عطفی برای پروژه هماهنگی اروپایی است. 
این مسئله مشخص نیست که آیا یونان همچنان می تواند عضو منطقه یورو باقی بماند یا خیر اما کارشناسان نگران تأثیرات 
همه پرس�ی یونان روی بحث ها درباره آینده انگلیس در اتحادیه اروپا هستند. پروژه اروپای یک دست و هماهنگ به عنوان 
یک قدرت برتر سیاس�ی و اقتصادی به ش�دت زیر س�ؤال رفته اس�ت. رویای اروپایی این روزها با اقدامات یونان و تالش 
دیگر کشورها برای خروج از این اتحادیه تبدیل به کابوسی برای بنیان گذاران این سیستم شده است. اما ما از همه پرسی 
یون�ان و دالی�ل و تبعات آن چه می دانیم و چه مس�ایلی را باید برای تحلیل اتفاق�ات امروز یونان در نظر بگیریم؟ در زیر به 

نمونه از این موارد اشاره شده است : 

چ�ه  یون�ان  همه پرس�ی  از 
می دانیم؟

 دلیل همه پرسی 
نتیجه همه پرسی روز گذشته به این پرسش پاسخ می دهد که آیا مردم 
یونان با شروط مورد نظر تروئیکا یعنی )صندوق بین المللی پول، بانک 
مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا( برای دریافت وام از طرف های اروپایی 
موافقند یا خیر. البت��ه یونانی ها نمی دانند که دقیق��اً درباره چه چیز در 
انتخابات ش��رکت می کنند. چرا که همه پرس��ی درباره اس��ناد ناتمام 
مذاکراتی برگزار می شود که ناگهان به پایان رسید. مردم هم در مدت 
زمان یک هفته فرصت هیچ راهکاری برای دسترس��ی به اطالعات 
نداشتند. سیپراس نیمه ش��ب 27 ژوئن، اعالم کرد که این همه پرسی 

برگزار می شود.
این همه پرسی فقط به این مربوط است که آیا یونانی ها شروط اتحادیه 
اروپ��ا درباره دریافت وام را می پذیرد یا خیر و ارتباطی به ادامه حضور یا 
خروج از منطقه یورو ندارد. با این حال این همه پرسی زمینه را برای همه 
طرف های موافق و مخالف برای خروج یا ادامه حضور در منطقه یورو 
مس��اعد می کند. مخالفان دولت یونان که از ادامه برنامه های ریاضت 
اقتصادی در کشورشان حمایت می کنند، رای منفی مردم را زمینه ساز 
خروج کشور از منطقه یورو می دانند. »ژروم دیسلبلوئم« رئیس گروه 
یورو معتقد است که ادامه حضور یونان در منطقه یورو در صورت چنین 
رایی، دشواریی هایی را به دنبال خواهد داشت. با این حال دولت سیپراس 
چنین دیدگاهی ندارد و مردم را تشویق کرده است که در این همه پرسی 
با رای منفی شرکت کنند. اما همچنان برخی از مقامات پیشین یونان از 

رای آری حمایت کرده اند.

 طلبکاران یونان 
صندوق ثبات مالی اروپ��ا )FESF( به عنوان طلبکار اصلی یونان که 
آتن بیشترین میزان بدهی را به این نهاد دارد، اعالم کرده که این حق 
را دارد که از آتن برای بازپرداخت پیش از موعد وام 131 میلیارد یورویی 

خود درخواست کند.
این نهاد مالی اعالم کرده که پس از ناتوانی اخیر یونان در بازپرداخت 1.6 
میلیارد یورو از بدهی های خود به صندوق بین المللی پول، هم اکنون این 
حق را دارد که از یونان درخواست کند که وام 130.9 میلیارد یورویی این 

نهاد را پیش از موعد به آن بازپرداخت کند.

 
 چه کسانی می توانند در همه پرسی شرکت کنند؟

در مجموع 8.9 میلیون نفر واجد شرکت در انتخابات هستند و از میان 
آن ها 4.7 میلیون نفر مرد و 5.1 میلیون تن زن هستند و برای رسمیت 
یافت��ن این انتخابات باید دس��ت کم 40 درصد از واجدین ش��رایط در 
انتخابات ش��رکت کنند. یونانی های خارج از کش��ور هم می توانند در 
این همه پرسی شرکت کنند به این منظور روز شنبه چندین پرواز ویژه 
از بروکس��ل و لندن به مقصد آتن برنامه ریزی شد و امروز هم 4 پرواز 
بازگشت درنظر گرفته شده است. برخی اخبار از یونان حاکی از آن است 
که مردم این کش��ور همچنان در روز انتخابات، با اس��تفاده از دستگاه 
خودپرداز پول های خود را از بانک خارج می کنند. همچنین 19 هزار و 
449 حوزه رأی گیری ایجاد شده است که در همه آن ها کمیته ای 5 نفره 
بر سالمت انتخابات نظارت دارد. در مجموع حدود 100 هزار نفر برای 
برگزاری همه پرسی بسیج شده اند. کار شمارش آرا هم به عهده همین 
افراد است. هرکدام از این افراد 75 یورو به عالوه هزینه رفت وآمد خود 
را دریافت می کنند. کس��انی که از محل زندگی خود بسیار دور شده اند 
100 یورو بیش��تر دریافت خواهند کرد. حدود 24 هزار وکیل و کارمند 

ه  گا د ا هم از دیگر حاض��ران در حوزه های د
رای هستند.

تبع�ات    
م�ردم  رای 
یون�ان برای 
اتحادیه اروپا 
یون��ان  دول��ت 
معتقد است که 

ب��ا رای منفی به این طرح، موضع یونان در مذاکره با طرف های مقابل 
تقویت خواهد شد. اما مخالفان بر این باورند که این رای می تواند زمینه 
را برای خروج یونان از منطقه یورو و به وجود آمدن مشکالت اقتصادی 
بیشتر فراهم کند. مؤسسات مالی اروپایی که طرف مذاکره کننده با یونان 
هستند به این مذاکرات این طور نگاه می کنند که چه رویکردی با یونان 
داشته باشند. آن ها نمی خواهند که یونان را از منطقه یورو اخراج کنند. 
همچنین به نظر می رسد اعالم موافقت مردم یونان با شروط تروئیکا 
به معنای کاهش حقوق بازنشستگی و احتمااًل افزایش مالیات ها خواهد 
بود. دولت یونان و طرف مقابل برای دریافت کمک های بیشتر رایزنی 
خواهند کرد. اصالحات ساختاری برای یونان در دستور کار قرار خواهد 
داش��ت. مخالف��ان رای آری، این وضعیت را پی��روزی برای بانک ها، 
دالالن و نئولیبرال ه��ا می دانند و آن را تهدی��دی برای اقتصاد یونان 

ارزیابی می کنند.

 نخست وزیر یونان از اتحادیه اروپا چه می خواهد؟
»الکسی سپیراس« نخست وزیر یونان خواستار تخفیف 30 درصدی 
بدهی های آتن و اعطای یک مهلت 20 س��اله برای بازپرداخت مابقی 
بدهی های این کشور اس��ت. وی همچنین ضمن استقبال از گزارش 
اخیر صندوق بین المللی پول در خصوص رس��یدن میزان بدهی های 
یونان به 176 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، از عدم طرح این 
مسئله از جانب طلبکاران آتن طی مذاکرات پنج ماه گذشته، ابراز تأسف 
کرد. سیپراس نخس��ت وزیر یونان از مردم کشورش خواسته است تا 
در همه پرس��ی فردا به اصالحات اقتصادی که طلبکاران این کش��ور 
درخواست کرده اند، »نه« بگویند. وی معتقد است با این »نه« از قدرت 
و نفوذ بیشتری در مذاکره با طلبکاران برخوردار خواهد شد. این در حالی 
اس��ت که تمامی رهبران اتحادیه اروپا و طلب��کاران بین المللی یونان 

استفاده از گزینه »بله« را به مردم یونان توصیه کرده اند.

 هزینه های همه پرسی  
نشریات یونانی هزینه های همه پرس��ی را 110 میلیون یورو تخمین 
زده ان��د. با این حال یک��ی از وزرا هزینه همه پرس��ی را 50 

میلیون یورو و دیگری 20 میلیون یورو اعالم کرده اند. در هر حال هزینه 
همه پرسی قابل توجه است و ارتش به وسیله بالگرد و کشتی برگه های 
رای را به نقاط دورافتاده هم برده اس��ت. نتیجه قطعی همه پرسی نیز 

امروز منتشر خواهد شد.

 نقش تحریم های ایران در ورشکستگی یونان 
تحریم های ایران نقش بزرگی در اقتصاد یونان ایفا کرده اس��ت. شاید 
کمتر در نشریات اروپایی و غربی چنین موضوعی را ببینیم اما این مسئله 
واقعیت دارد. زمانی که تعدادی از اعضای اتحادیه اروپا و همچنین آمریکا 
خرید نفت ایران را تحریم کردند، یونان به اتحادیه اروپا هشدار داده بود 
که بیشتر نفت خود را از ایران خریداری می کند و تنها قیمت نفت ایران 
است که توانسته دولت را تا حدی از مسئله بدهی هایش دور کند. در آن 
زمان یونان نفت ایران را با قیمت و تخفیفی متناسب آن دریافت می کرد. 
در زمانی که اتحادیه اروپا تحریم های ایران را تصویب کرد، دولت یونان 
از این اتحادیه درخواست کمک کرد. کشورهای اروپایی و به خصوص 
قدرت های غربی، چون انگلیس و فرانس��ه و آلمان به یونان اطمینان 
دادند که برای دریافت نفت مورد نیازش دچار مشکل نخواهد شد. با این 
حال وعده های بی حساب و کتاب قدرت های غربی در نهایت به کمک 
یونان نرفت و این کشور به دلیل بدهی های خود، ناتوانی در تقسیم ثروت 
و در نهایت ورشکستگی، بحرانی را برای اتحادیه اروپا به وجود آورد که 

در طول تاریخ تشکیل اتحادیه بی نظیر است. 
 

 آخرین نظرسنجی ها 
بر اساس نتایج یک نظرسنجی منتشر شده در پایگاه بلومبرگ، اکثریت 
یونانی ها طی همه پرس��ی امروز به پیشنهادات ریاضتی وام دهندگان 

بین المللی و دریافت بسته کمک مالی اروپا »رأی منفی« خواهند داد.
بنابراین نظرس��نجی، اختالف میان کسانیکه طی این همه پرسی به 
پیشنهادات ریاضتی وام دهندگان بین المللی رأی مثبت و منفی می دهند، 
بسیار اندک خواهد بود و مخالفان این طرح های ریاضتی با اختالف 0.5 
درصدی از موافقان آن پیشی خواهند گرفت به گونه ای که 43 درصد 
با این طرح های ریاضتی مخالفت ک��رده و 42.5 درصد با آن موافقت 

خواهند کرد. در یونان این روزها نوع دیگری از نظرسنجی را نیز می توان 
مشاهده کرد و آن حضور گسترده مخالفان و موافقان در خیابان های آتن 
است. بنابر اعالم پلیس یونان، 25 هزار نفر از مخالفان و 20 هزار نفر از 
موافقان پیشنهادات ریاضتی وام دهندگان بین المللی جمعه شب با تجمع 
در مرکز آتن اقدام به برگزاری تظاهرات کردند. مخالفان این پیشنهادات 
ریاضتی ضمن اعالم مخالفت با پیشنهادات طلبکاران یونان، اتحادیه 
اروپا و صندوق بین المللی پول، دست نوشته ها و پالکاردهایی در دست 
داشتند که بر روی آن ها عباراتی چون »حتی یک گام هم عقب نشینی 

نمی کنیم«، »اخاذی، نه« و »تا آخر راه، نه« نوشته شده بود.
بلومبرگ اما در تحلیلی در این خصوص اعالم کرد: این نظرسنجی نشان 
می دهد که در شرایط کنونی که بحران اقتصادی و سیاسی در یونان رو 

به وخامت است، همه پرسی چیزی را حل نخواهد کرد.
 

 واکنش های مردمی در جهان
58 درصد فرانسوی ها مخالفت سپیراس، نخست وزیر یونان با اتحادیه 
اروپا در موضوع بدهی های آتن را »به حق« می دانند. بر اس��اس نتایج 
نظرسنجی مؤسسه »اودوکسا« که در نشریه فرانسوی »لوپاریزین« 
منتشر ش��ده، 58 درصد مردم فرانس��ه مخالفت »الکسی سپیراس« 
نخس��ت وزیر یونان با اتحادیه اروپا در موضوع بدهی های آتن را »به 
حق« می دانند و معتقدند که وی حق دارد در این زمینه با اتحادیه اروپا 

مخالفت کند.
عالوه بر این 78 درصد پرسش شوندگان در این نظرسنجی اعالم کردند 
که همه پرسی یونان این امکان را برای مردم این کشور فراهم می کند 
که بتوانند در خصوص آینده خود در منطقه یورو تصمیمی دموکراتیک 
بگیرند و 69 درصد مردم نیز اعالم کردند که این همه پرسی منجر به 
بروز »ابهام اقتصادی« با پیامدهای منفی بر دیگر کشورهای اروپایی 

خواهد شد.
این تنها فرانسوی ها نیستند که از یونان حمایت می کنند طی چند روز 
گذشته مردم در نقاط زیادی از جهان در حمایت از مردم یونان راهپیمایی 
برگزار کرده اند. این راهپیمایی و حمایت حتی در دورترین نقاط دنیا مانند 

استرالیا نیز به چشم می خورد. 
آنگال مرکل روز گذش��ته با شرکت در یک نشس��ت حزب دموکرات 
مسیحی که به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس این حزب برپا شده 
بود در بدو س��خنرانی با س��ر و ص��دای معترضان به ادام��ه اقدامات 

اقتص��ادی  ریاض��ت 
در یون��ان مواج��ه 

معترضان  ش��د. 
در  کاغذهای��ی 
داشتند  دس��ت 
ک��ه روی آن ب��ه 

یونانی نوش��ته شده 
بود : »ن��ه« منظور آن ها 

»ن��ه« ب��ه ت��ن در دادن به 
ریاضت اقتص��ادی در یونان 

بود. یکی از
معترضان، فریاد زنان، خطاب 
به مرکل گفت: ش��ما مسئول 
بی خانمانی و فقر و رس��وایی در 
اروپا هستید، خانم مرکل! مرکل 
هم در پاس��خ به »نه« معترضان، 
گف��ت: »بل��ه، بله، بل��ه« من هم 
دوست دارم در پاسخ به شما بگویم 
»نای« ک��ه در زبان یونانی »بله« 

معنی می دهد.


