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 انتخابات در آستانه  يونان

  مالی بازارھای مقابله با بروز آشفتگی درآماده  ،مرکزی بانکھای

 Süddeutsche Zeitungمنبع: روزنامه آلمانی زود دويچه چايتونگ 

  ترجمه و توضيحات: اکبر تک دھقان

  2012ژوئن  15 -1391خرداد   26جمعه 

 --------  

 يونان مردم. ميکنند انتخاب را کشور اين جديد پارلمان يونی، 17 يکشنبه روز در يونان شھروندان
 چشم انتخابات، اين نتيجه اگر .کنند تعيين را يورو پولی حوزه سرنوشت چه بسا، انتخابات اين طی

 المللی، بين مالی بازارھای در اينصورت، ،سازد آشکار ،اروپا پولی حوزه از را يونان خروج انداز
 ) ( G-20 20 – گ کشورھای به ای ھشداردھنده ع\مت اين. گشت خواھند شديدی تکانھای دچار
  .ميکنند آماده ،فوق شرايط احتمالی بروز برای را خود جھان، مھم مرکزی بانکھای و بوده،

 ------- 

 از پس مالی، بازار شديد ت�طمات بروز آماده جھان، مرکزی بانکھای مھمترين رابطه، اين در
 بانکھای گان نماينده قول از رويتر خبرگزاری بگزارش. ميشوند يونان در ساز سرنوشت انتخابات
 المللی بين مالی بازارھای تثبيت برای ھماھنگ اقدامی آماده کشورھا، اين صنعتی، کشور 20 مرکزی

  .ھستند

 را، مؤسسات اعتبار تأمين و وام[  پرداخت قدرت دارند، قصد ھمه از قبل مرکزی بانکھای آن، طبق بر
 مخالفان غلبه به اگر -يونان در پارلمانی انتخابات نتيجه که آنجا از ؛کنند تضمين مالی بازارھای] برای

 بعنوان را يورو ميتواند ،-گردد منجر متحد، اروپای نظر مورد اص�حات و اقتصادی رياضت سياست
 .  کند خارج دور از يونان، کنونی رايج ارز

 روز اوائل در که بطوری. است حاکم اطمينان احساس المللی، بين بازارھای در ھنوز وجود اين با
  .يافتند افزايش آلمان، بورس در بھادار اوراق ارزش  جمعه،

  يورو حوزه از يونان خروج برای شدن آماده

. است گرفته شدت يورو، حوزه از يونان احتمالی خروج حالت در احتياطی، اقدامات جھان، سراسر در
 نتايج شدن روشن از پس [ يکشنبه روز درعصر دارند، نظر در يورو حوزه کشورھای مالی وزرای

 نماينده از يکی ديدگاه از. بپردازند بحث به موضوع اين پيرامون تلفنی، کنفرانس يک در ،]انتخابات
- برسد بقدرت ،" سيريزا"   راديکال، چپ جريان که صورتی در -نگرانی بزرگترين يورو، حوزه گان

 گان دھنده وام سوی از اقتصادی رياضت سياست سيريزا،. است کشور اين از سرمايه گسترده خروج ،
 سالکسي. است يورو پولی حوزه در يونان حفظ خواھان اما، حال ھمان در کرده، رد را المللی بين

 شده تعيين شرايط تحقق از جلوگيری بر مبنی خود، تصميم بر پنجشنبه روز سيريزا رھبر سيپراس
  .کرد تأکيد مالی، کمک دريافت برایاروپا 
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� در، G – 20 سران اج�س در شرکت برای خود يکشنبه روز سفر آلمان، اعظم صدر مرکل، آنگ
 قرارھای و فنی علل" که آنچه دليل به ،ساعت 12 بمدت را، مکزيک در Los Cobos بسوک لس شھر

 اع�م يکشنبه، روز عصر در يونان، پارلمانی انتخابات نتايج. ه استانداخت تأخير به شده، ناميده" کاری
 .شد خواھد

 برای. بگيرند صورت ارزی دخالتھای است، ممکن مالی، بازارھای ھای شديدواکنش با مقابله برای
 ،را يورو برابر در خود ارزھای برابری نرخ ،دست به مداخله زده ميتوانند سوئيس و ژاپن نمونه،
 سپرده ھا و ارزش حفظ برای بانکھا، و شرکتھا سھامداران و گان اندازکننده پس اگر -دھند کاھش

 موجب اينترتيب، به زده، ژاپن ين و سوئيس فرانک بيشتر ھرچه تھيه به دست خود، ھای سرمايه
  .گردند ديگر ارزھای برابر در آنھا برابری ارزش افزايش

 بازارھای واکنشھای اينکه به بسته، G - 20 کشورھای گان نماينده از يکی قول از رويتر اع�م به بنا
 از بحران نشست يک ،جاری شنبه سه يا دوشنبه روز در ،است ممکن باشد، حاد ميزان چه تا مالی

 امکان ھمچنين، کنفرانس اين در. گردد برگزار G - 7 يعنی جھان صنعتی کشور 7 مالی وزيران
  .دارد وجود نيز، صنعتی کشور ھفت مرکزی بانکھای کل مديران شرکت

 حالت در اين بانک کرد، اع�م ، Mario Draghi دراقی ماريو اروپا، مرکزی بانک مديرکل
 در اروپا مرکزی بانک او، بگفته. نمود خواھد وارد مالی بازار به را بيشتری ھرچه پول اضطراری،

 اختيار در پول کافی بقدر ھمواره بانکھا، که کرد توجه موضوع اين به گذشته، مالی بحران جريان
 مرکزی بانک کل مدير اع�م به .نگھدارند سرپا را اقتصادی چرخه ،طريق اين از تا ،باشند داشته
 قدرت بازھم ،]ملی مرکزی بانکھای و اروپا مرکزی بانک[ يورو سيستم باشد، yزم اگر: " اروپا

 ."کرد خواھد حفظ را بانکھا پرداخت

 بازار مالی خودحفاظت از  پی در انگليس

 با دارد، قصد کشور اين. ميکند آماده] آتی احتمالی وضعيت با مقابله برای[ را خود نيز، انگلستان دولت
 اقدام يک در. کند تزريق خود، بانکی سيستم به پوند، ميليارد 100 از بيش کنونی، بحران به توجه

. يافت خواھد افزايش بانکھا، سوی از وام پرداخت توانايی مرکزی، بانک و دولت سوی از ھماھنگ
 ای برنامه آتی، ھای ھفته طی دولت ،Mervin King کينگ مروين انگليس مرکزی بانک رئيس بگفته

 ،مناسب بھره با مالی منابع به انگلستان، بانکھای بايد طريق اين از. داد خواھد ارائه جھت، اين در را
 وزارت از بنقل. گردند تشويق گان، کننده مصرف و شرکتھا به وام پرداخت به و کرده، پيدا دسترسی

 گيرنده وام سوی از بانکی وام پوند ميليارد 80 دريافت است، قادر بتنھايی دولت طرح اين مالی، امور
 .دھد قرار پشتيبانی مورد ،را گان

  اضطراری طرحھای تھيه و ی صنعتیشرکتھا

 اين. ھستند اضطرای طرحھای تھيه مشغول پيش مدتھا از ھم بزرگ شرکتھای بلکه دولتھا، تنھا نه
 ورشکستگی از موجی گردد، خارج يورو حوزه از بناگھان يونان که صورتی در دارد، وجود احتمال

 خارجی شرکتھای طلبھای پرداختباز عدم موجب حالت اين. شود آغاز کشور، اين در داخلی شرکتھای
 .شد خواھد يونان، به ساخته نيمه کاyھای صادرکننده
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 دقت با ما: " ميگويد ،MAN "ان آ ام " آلمانی سازی کاميون شرکت ی ازسخنگوي نمونه، برای
 سريعاً  شرکت، اين قراردادھای بر آن احتمالی تأثيرات برابر در تا ميکنيم، دنبال را يونان اوضاع
 در ند،ک تغيير کاy صدور پذيری ريسک شرايط ما، مؤسسه برای اينکه بمحض. دھيم واکنش

 "[ اسنادی اعتبار"  درخواست نظير متقابلی اقدامات اينصورت،
Zahlungssicherungsinstrumente[ تغيير خواستار يا و داده، قرار نظر مد را يونانی طرف از 

[ آلمان  بورس بزرگ کنسرن 30 معام�ت حجم گذشته، سال در". شد خواھيم ،قراردادھا انعقاد شرايط
DAX[ تممعا مجموع درصد يک از کمتر يونان، در�  .است داده تشکيل را، مؤسسات اين 

 وجود اين با. است نکرده آماده ،رابطه اين دررا   طرحی تاکنون ظاھراً  ،]Siemens[  زيمنس کنسرن
 تأکيد ،آلمانی "صنعتی شرکتھای برای مشترک ارز زياد بسيار اھميت" بر ،کنسرن اين از سخنگويی

]، Telekom[ کم لهه ت آلمان مخابرات شرکت ".داريم اطمينان، يورو آينده به ما" :نمود اع�م کرده،
 از يکی ،است ]O T E[ ا ت او يعنی يونان، سابق دولتیمخابرات  شرکت سھامدار بزرگترين که

 تأکيد مک لهه ت شرکت از سخنگويی .ميگردد محسوب ،يونان در خارجی گذاران سرمايه بزرگترين
انجام ھم  2013 سال دوم نيمه ازپس  تا ،کنسرن اين به وابسته يونانی شرکت مالی تأمين که ،کرد

 فعاليت به خود، درآمد و سرمايه با است قادر کم، له ته سخنگوی ديد از يونانی شرکت اين. است گرفته
  .ندارد مادر آلمانی شرکت از کمک دريافت به نيازی و ،داده ادامه

     يورو حوزه از يونان  خروج مدافع ،]Ifo-Institut[ ايفو اقتصادی پژوھشھای انستيتو

 در بھتری آلترناتيو را، اروپا پولی حوزه از يونان خروج مونيخ، از اقتصادی پژوھشھای انستيتو
 کای مؤسسه، اين اقتصادی رشد بخش مسئول نظر از. ميداند کنونی وضعيت تداوم با مقايسه

 يونان در را اقتصادی شديد تکانھای ،ويور حوزه از يونان خروج ،]Kai Carstensen[کارستنزن
 اصلی مشک�ت سال، يک از پس"  داده، نشان گذشته در مشابه موارد تجربه اما. آورد خواھد بدنبال
  ".است شده گذاشته سر پشت

 شده نامطمئن ،اينک ھم يونان وضعيت ،]Carrefour[ کاررفور اروپا، تجاری شرکت بزرگترين برای
 به تماماً  را، يونانی مشترک شرکتھای سھام کرده، اع�م جمعه روز در فرانسوی کنسرن اين. است

 نتيجه در. نمود خواھد واگذار ،]Marinopoulos[ "پولوس مارينو" شرکت  خود، يونانس شريک
 اين. کسر ميگردد ،يورو ميليون 220 ،در سال گذشته کنسرن اين سوداز مجموع  ،فوق تصميم اتخاذ

 شرکت معام�ت. است داده توضيح ،يونان اقتصاد پيشاروی مسائل به توجه با را خود قصد کنسرن،
 يونان، در جاری سال اول ماھه سه طی ،-  فرانسه در" مترو" کنسرن اصلی رقيب -فوق تجاری بزرگ
 و ايتاليا نظير اروپا، بحران زده کشورھای در بويژه کنسرن اين. است يافته کاھش ،16% بميزان
  .دارد  گسترده ای فعاليت ،ھم اسپانيا

 --------------------------------------   

  توضيحات:

 به صرفاً  و تنظيم نقاط برخی در مطلب شده، رعايت ايرانی خواننده برای رايج بيان شکل با محتوا انطباق ترجمه، در -
 مالی سياستھای از شناخت آن، انتشار نساخته، منعکس را مترجم مواضع مقاله، محتوای. است نشده اکتفا آن، فنی ترجمه

 عنوان تعيين در. است نگرفته صورت ،مقاله محتوای در تغييری ھيچگونه. دارد نظر مد را غرب در اقتصادی و
  .است شده انتخاب ای تازه عنوان يا شده، داده تغييراتی مطلب،
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  کشور زير ميگردد: 17حوزه پولی يورو، شامل  -

آلمان، استونی، فن�ند، يونان، فرانسه، ايرلند، ايتاليا، اسپانيا، پرتقال، مالت، لوگزامبورگ، ھلند، اتريش، بلژيک، 
  اسلواکی، اسلوانی و قبرس.

شود. حرف " ز " و حرف " و" در اول نام روزنامه،  ميتواند دقيق ادادر زبان فارسی، ن ،نام روزنامه منبع اين مقاله - 
   در کلمه ترکی آذربايجانی " اوزوم"، يعنی انگور، ادا شود.بايد بر وزن " زو" 

نظر روزنامه است. روزنامه مزبور در محتوای آن ،  اين مطلب در منبع اصلی، دارای امضاء نيست و اين يعنی،  -
و بزرگترين روزنامه [ جدی و نه جنجالی و تفريحی] سراسری صبح  ،شھر مونيخ مرکز ايالت بايرن منتشر ميشود

نزديک است.  ،آلمان بازار داخلیبه سوسيال دموکراسی و منافع  ،گيری سياسی روزنامه آلمان، محسوب ميگردد. جھت
 ،بعنوان خبر ،تقريباً محتوای ھمين مقاله ،]ARD" آ ار د"[  ،روز جمعه کانال تلويزيونی اول آلمان 20در اخبار ساعت 

  نزديک است. و اتحاديه ھا منتشر شد. کانال مزبور ھم، به سوسيال دموکراتھا و سبزھا

در  - از " اسناد اعتباری"، سخن به ميان آمده است. اين درحالتی است، که يک شرکت خريدار در يک کشور ،در مقاله -
يک شرکت صادرکننده به آن کشور نشود. در چنين  ممکن است، قادر به پرداخت پول در قبال کاy، به ،-اينجا يونان

مواردی، شرکت خارجی صادرکننده، پيش از بستن قرارداد، از شرکت وارد کننده، تضمين مالی برای بازپرداخت بھای 
کاyھای صادراتی خود را طلب ميکند. شرکت وارد کننده بايد به بانکھای داخلی، بانک مرکزی و يا دولت مراجعه 

ی کتبی را تحت عنوان " سند اعتباری" کسب کند. اين سند برای صادر کننده، تضمينی است، که بھای کرده، سند
  منبع: ويکی پديا، آلمانی و فارسی کاyھای صادراتی پرداخت خواھد شد.

  شامل موارد زير ميگردد: ،در مطلب باy، به روزھای ھفته، اشاره شده است. اين -

 17 - خرداد 28ژوئن، يکشنبه:  16 -خرداد 27ژوئن، شنبه:  15 - خرداد 26ژوئن، جمعه:  14 -خرداد 25پنجشنبه: 
  ژوئن. 19 -خرداد 30ژوئن، سه شنبه  18 - خرداد 29ژوئن، دوشنبه 

  ديدگاه مترجم پيرامون محتوای مقاله

در جنب  ، دارای چندين تناقضیآلمان موضع ھر سياستمدار سوسيال دموکرات مطلب باl نظير
و با متد، يکی به نعل و يکی به ميخ، نگاشته شده است. مقاله حدوداً تا بيش از نيمی از  آن،  يکديگر

ميپردازد. از قول  ياھنمايی وضعيت اروپای پس از انتخابات يونانو س ،به سراسيمه کردن خواننده
تی، برای سخت کردن ح آلمانی، از آماده گی  اين شرکت "ی مؤسسه " ام آ انيک سخنگوی ناپيدا

 7کشور و  20 وحشت بانکھای مرکزی پيرامونمرتبا  ی سخن گفته،يونان طرفھای مناسبات خود با
ميکند. اما وقتی از کنسرن بسيار بزرگ  ھياھو ،کشور صنعتی جھان، و شرکتھای فرانسوی و آلمانی

ته ھای آنھا، عم\َ ھمه و رئيس بانک مرکزی اروپا نقل قول ميکند، با مراجعه به گفزيمنس آلمانی 
نادرست از آب می آيد. وقتی يک کنسرن بزرگ و جھانی نظير زيمنس و يا  ،سياھنمايی ھای آن

شرکت عظيم مخابرات آلمان، نظری عکس نويسنده را ابراز ميکنند، ديگر جايی برای ھياھوی و 
لمانی ت\ش ميکند، مردم نظير احزاب حاکم آ نويسنده مقاله،باقی نميگذارد.  ،روزنامهاين ھوچيگری 

 ،ترسانده، از احزاب مدافع سياست رياضت اقتصادی" سيريزا " يونان را از انتخاب جريان چپ 
  ميکند. جانبداری

برای جلوگيری از  گانه صنعتی، با شدت در حال آماده شدن  20و  7رونامه ادعا ميکند، کشورھای 
سياست بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی در حاليکه،  فروپاشی بازارھای مالی بين المللی ھستند!

مربوط  ،انگلستان در تزريق پول به بازارھای مالی، مستقيما به خروج احتمالی يونان از حوزه يورو
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 کشورھا بانکھای مرکزی وسيع غيرمترقبه، باعث حمايت نيست. ھر شرايط مالی ناروشن و يا وقايع
  قدرت وام دھی بانکھای بزرگ ميشود. از تحکيم ،و بانک مرکزی اروپا

برای جلوگيری از باlرفتن  ،دولتھای سوئيس و ژاپن پولی مقاله در بخش ديگری، از دخالتگری
مورد اشاره کند.  بدون اينکه به ھيچگونه سابقه ای در اين -صحبت ميکند ،ارزش ارز اين کشورھا

به  کف به دھان ، به يکباره نظير مشتی ديوانه،کننده گان و سرمايه گذاران بين المللی اينکه پس انداز
، تلنبار انک سوئيس موجود را بلعيدهطرف بازارھای ارز ھجوم برده، انبوه انبوه ين ژاپن و فر

خواھند کرد، ديگر از نوع تئوری ھای ارزان، نظير نظرات فلسفی خرده فيلسوفان آلمانی قرن نوزدھم 
صندوق بين المللی  نھاد و ک و صندوق و مؤسسه وبان و پارلمان و کابينه و قانون است! پس اينھمه

، چه کاره ھستند؟ مراکز بزرگ سرمايه داری، با صدھا سال  تجربه و تخصص و یو بانک جھان
ی دولتی و خصوصی را تشکيل ميدھند، و نه دستگاھھای عظيم اط\عاتی، بخش اصلی ھر تصميم گير

  لمانی، که خود در مالکيت يک شرکت ديگری استسخنگوی گمنام يک شرکت آ

 بانک بويژه آلمانی، بزرگ بانکھای که است، آن از حاکی يونان مسئله به برخورد در تاکنونی تجربه
، نقل و حمل شرکتھای سازی، اتوموبيل و فلز الکترونيک، کنسرنھای ،] Deutsche Bank[  آلمان

. نيستند يورو حوزه از يونان خروج خواھان بھيچوجه توريستی،بزرگ  مؤسسات و بويژه ھوايی
 به مالی کمک ادامه ھزينه از بيش برابر چندين طريق، اين از آلمانی بانکھای و شرکتھا تنھا زيانھای

 اعتبار و يورو مالی اعتبار به يورو، حوزه از يونان خروج اينکه، از صرفنظر. بود خواھند ،يونان
  .ساخت خواھد وارد جدی لطماتھم،  متحد اروپای سياسی

ھياھوی رسانه ھای آلمانی پيرامون انتخابات در يونان، محتوای اين انتخابات را به باقی ماندن و يا 
 محتوای اين انتخابات به ه اما، خروج يونان از حوزه پولی يورو، خ\صه کرده است. از ديد نگارند

 پيدايش ، بهميتواند مربوط ميگردد. اين انتخابات، کيفيت شرايط دريافت و ھزينه وامھا در يونان
 ،توازن قوای سياسی جديدی ميان نيروھای دموکراتيک در يونان و جريانات امپرياليستی در اروپا

به يک اکثريت پارلمانی دست يابد، در اينصورت مذاکره کننده  ،گردد. اگر جريان " سيريزا "منجر 
اصلی در حوزه  با کشورھای بيشتر، و از موضع نيرومندتریبا اعتماد بنفس و قدرت  گان يونانی،

جناح چپ جامعه يونان دراين صورت  .وارد مذاکره خواھند گشت ،يورو، يعنی آلمان و فرانسهپولی 
م دھی اروپا، عقب نشينی ھای معينی، چه اقتصادی و قادرخواھد شد، در موارد مھمی از شرايط وا

   به طرف مقابل تحميل کند. ،را تعيين سرنوشت سياسی خوددر  يونان چه دفاع از حق مردم 
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