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  بین الملل  

نمودار زمانی بحران یونان 
بحران بدهی های یونان از سال 2009 آغاز شد و تا کنون ادامه 
دارد. در طول این مدت، تغییرات زیادی در یونان رخ داده است. 
درآمدهای این کشور به شدت کاهش یافت و وضعیت سیاسی 
نیز با تغییرات عمده ای رو به رو شد؛ میزان رشد بیکاری به طرز 
فزاین�ده ای باال رفت وبر آمار تظاه�رات و نارضایتی در یونان 
افزوده ش�ده اس�ت. در زیر به صورت خالصه به نمودار زمانی 
تحوالت رخ داده ش�ده در فاصله س�ال های 2009 تا 2015 

اشاره شده است. 

دس�امبر 2009 – اتحادیه اروپا در مورد بودجه عمومی یونان به این 
کشور هش��دار داد. س��ه آژانس مالی اعتباری اصلی اروپا در این باره به 

یونان هشدار دادند. 

14 ژانوی�ه 2010- دول��ت ی��ک برنام��ه ریاضت اقتص��ادی برای 
بازگردان��دن اعتب��ار بین المللی خود به اجرا گذاش��ت. بر اس��اس طرح، 
وعده هایی ب��رای محدود کردن اس��تخدام ها در بخش ه��ای دولتی و 
کاهش ده درص��دی در میزان حقوق بخش ه��ای خدماتی و همچنین 
کاهش در هزینه های نظامی داده ش��د. عالوه بر این، 90 درصد مالیات 
بر درامدهای بانکی و ایجاد تغییرات اساس��ی در سیستم مالی این کشور 

به اتحادیه اروپایی وعده داده شد.
 

23 آوری�ل 2010- با بده��ی عمومی 350 میلی��ارد یورویی، یونان 
خواستار کمک مالی اتحادیه اروپایی و همچنین صندوق بین المللی پول 
شد چرا که بیش از این نمی توانست از بازارهای مختلف نقدینگی خود را 
تأمین کند و یا از موسسه های بین المللی وام بگیرد. این مسئله منجر به 
عدم توانایی یونان به پرداخت بدهی های قبلی خود از نهادهای بین المللی 
ش��د؛ و این کشور اعالم کرد برای بقیه س��ال نیز پولی برای هزینه های 
عمومی دولت ندارد. با این مش��کالت، به نظر می رسید سایر کشورهای 
عضو منطقه ی��ورو نیز با تأثیر پذیرفتن از این بح��ران، وارد بحران های 

بزرگ اقتصادی شوند. 

3 می 2010- یونان به اولین کش��ور منطقه یورو تبدیل شد که برای 
دریافت کمک های مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول اعالم کرد 
سیاست های ریاضتی شدیدی را برای دریافت بسته 10 میلیارد یورویی 
اعمال کرد. یونان وعده داد که دستمزدها به صورت شدید کاهش یافته 

و میزان مالیات ها افزایش می یابد. 

27 اکتب�ر 2011 - پ��س از وخامت اوضاع اقتص��ادی یونان، منطقه 
یورو، بسته حمایتی دیگری به میزان 130 میلیارد یورو را برای این کشور 
تعیین کرد که در حدود 100 میلیارد یورو از این مبلغ را بخش خصوصی 

تأمین می کرد. 

8 دسامبر 2014 – وزرای منطقه یورو، با تعویق دو ماهه در پرداخت 
بدهی های یونان موافقت کردند و زمان پرداخت بدهی های یونان به 31 
دس��امبر سال 2014 تغییر پیدا کرد. این تأخیر باعث شد دولت آتن زمان 

بیشتری برای اعمال اصالحات اقتصادی در این کشور داشته باشد.

25 ژانوی�ه 2015- حزب چپ ضد سیاست های ریاضت اقتصادی با 
نام حزب سیریزا، که توسط الکسیس سیپراس هدایت و رهبری می شد، 
توانست برنده انتخابات یونان ش��ود. این حزب با وعده عمل نکردن به 
سیاست های اقتصاد ریاضتی تحمیل شده توسط آلمان و دیگر اعضای 
اتحادیه اروپایی بر س��ر کار آمد و در همان زمان سیپراس اعالم کرد که 
دیگر حاضر به پرداخت بدهی های این کشور نیست. حزب سیریزا بر این 
عقیده بود سیاس��ت های اقتصادی منطقه ی��ورو در نهایت باعث ایجاد 
بحران اقتصادی در یونان ش��ده و این کشور نباید به تنهایی پاسخگوی 
این بحران باشد. در عین حال حزب سیریزا بر این عقیده بود که اگر آلمان 
بخواهد فش��ار بیشتری برای اعمال سیاس��ت های ریاضت اقتصادی بر 
این کش��ور وارد کند، یونان نیز باید غرامت جنگ جهانی دوم را از آلمان 

طلب کند. 

12 فوری�ه 2015 – دولت یونان در دس��تیابی به توافق با دولت های 
کش��ورهای منطقه یورو ناکام ماند و در پرداخ��ت بدهی های قبلی خود 

نیز ناکام ماند. 
یونان پیش��نهاد داده بود ک��ه 30 درصد از تغییراتی که باید در سیس��تم 
اقتصادی خود ایجاد کند را انجام دهد و به جای آن، از دیگر کش��ورهای 
اروپایی خواسته بود که میان بدهی های این کشور را با دیگر بدهی هایی 
که کشورهای دیگر به یونان دارند به خصوص بدهی های جنگ جهانی 
دوم مبادله کند. یونان اعالم کرد تنها از این طریق می تواند رشد اقتصادی 
بیشتری داش��ته و با خرید زمان، بتواند اصالحات جدید را در این کشور 
اجرایی س��ازد. با این حال س��یپراس اعالم کرد که حاضر نیست همان 

سیاست های ریاضت اقتصادی دولت های قبل را به اجرا بگذارد. 

19 فوریه 2015- مقامات یونانی، خواهان افزایش مدت زمان 6 ماهه 
به زمان پرداخت بدهی های خود به اتحادیه اروپایی شدند. اما آلمان این 
مسئله را رد کرد. در ماه های بعد، نجات یونان به علت پایان یافتن زمان 
وام هایش در پایان ماه فوریه به کار مش��کل تری تبدیل شد. عدم توافق 
بین یونان و آلمان برای پرداخت بدهی های این کشور، باعث شد یونان 
با غول بزرگی از بدهی های خود در اتحادیه اروپایی رو به رو شود و عماًل 
به دولتی ورشکسته تبدیل شود. این مسئله باعث شد کل منطقه یورو در 
تهدید سقوط و جدا ش��دن قرار گیرد. در ماه جوالی سال 2015 یونان با 
اولتیماتوم زمانی برای بازپرداخت بدهی های خود به ارزش 3.5 میلیارد 
دالر به بان��ک مرکزی اتحادیه اروپایی مواجه خواهد ش��د و مبلغی 3.2 
میلیارد یورویی نیز به دیگر بانک های منطقه یورو بدهکار است که باید 

آن را تا تاریخ 20 اوت بپردازد. 

10 آوریل 2015 – الکسیس سیپراس در سفری به روسیه، اعالم کرد 
که تحریم های اتحادیه اروپا علیه این کش��ور را قبول ندارد. این مسئله 
باعث تنش میان دیگر اعضای اتحادیه اروپا با دولت یونان ش��د. روسیه 
نیز اعالم کرد که تحریم های اعمال شده علیه یونان را به شدت کاهش 
داده و بستن قرار دادهای گازی و نفتی با قیمت پایین را نیز با این کشور 

در دستور کار خود قرار خواهد داد. 

گاه شمار بحران

مرگ تدریجی یک اتحاد

یونان در برابر آلمان؛ این رویارویی درامی تاریخی خواهد بود. اگر 
فیلمنامه نویسان هالیوود بتوانند به جزییات این رویارویی دست پیدا 
کنند، مطمئناً داس��تان ها و فیلم هایی تاریخی در این زمینه تهیه 
خواهند کرد. یکی از دو طرف، دیگری را به تقلب و س��رقت متهم 
می کند و دیگری این اتهامات را با درخواست برای بازپرداخت بدهی 
و پرداخت غرامت جنگ جهانی دوم تهدید می کند. پرچم های آلمان 
و عکس های آنگال مرکل، صدر اعظم این کش��ور در آتن به آتش 
کشیده می شود و و در آلمان نیز جوک های بی رحمانه ای راجع به 
خصلت یونانی ها ساخته می شود. دیدار سیاستمداران نیز با رعایت 
مسایل امنیتی بیشتری صورت می پذیرد.  چگونه می توان به همه 
این تنش ها، آنهم در زمانی که روس��یه در انتظار شکس��تن رژیم 
تحریم ها علیه این کشور است، پایان داد؟ متأسفانه این مسایل تنها 
مسایلی نیست که برای نوشتن یک درام تاریخی و یک جنگ لفظی 
میان دو کش��ور ش��مال و جنوب به کار رود؛ همه این اختالفات، 
اختالفاتی تاریخی و واقعیتی عیان است که از سال 2008 تاکنون 
به وضوح قابل مشاهده است. به نظر می رسد در حالی که این درام 
تهاجمی همچنان در حال اجرا اس��ت، شخصیت های اصلی این 
نمایش، نمی دانند که اختالفات آن ها و تهاجمشان به یکدیگر چه 
نقش مخربی در اتحادیه اروپایی و همچنین منطقه یورو دارد. آیا 
همه این مس��ایل در نهایت اتحادیه اروپایی را به سمت فروپاشی 
می برد؟  زمانی که اندیشه تشکیل اتحادیه اروپائی، از سال 1945 به 
شکل زیبایی در س��ر رهبران آن زمان کشورهای اروپایی در حال 
شکل گیری بود، این ایده در واقع در میان آوارهای که از این کشورها 
برجای مانده بود شکل گرفته و رشد کرد. در هیچ جای دیگری از 
جهان چنین اتحادی دیده نمی شد و نمی توانست شکل بگیرد. از 
آوار ه��ای کان تا نورنبرگ، از روتردام تا میالن، همه و همه به این 
نتیجه رسیده بودند که این اتحاد باید با قدرت بیشتری ادامه یابد. این 
اتحاد، اتحادی در برابر اتحاد جماهیر شوروی و اقدامی اقتصادی 

برای دوای همه درهای این منطقه بود. 
 با این حال در عصر جدید به نظر می رسد بسیاری از مسایل به وجود 
آمده برای این اتحادیه، در نهایت قرار اس��ت این اتحاد بزرگ را از 
هم فروپاشد. نقطه اوج این حرکات را می توان در معرفی واحد ارزی 
مشترک یورو در فاصله سال های 1998 تا 2001 دانست و بعد از آن 
شکست در تنظیم قانون اساسی اتحادیه اروپا بود که این اتحاد را با 
مشکالت اساسی رو به رو ساخت. تنها یک قانون اساسی مشترک 
و واحد ارزی یکسان بود که می توانست قاره ای با منظم و باشکوه 
به وجود آورده و دوران ش��کوه و جالل امپراتوری روم را برای همه 

کش��ورهای اتحادیه اروپایی زنده کند. گرچه پروژه منطقه ارزی 
یورو، تنها با مش��کالت مالی یونان گره خورده و ظاهراً قرار است 
به شکستی حتمی در این زمینه تبدیل شود اما این رد شدن قانون 
اساسی مشترک توس��ط فرانس��ه و هلند بود که تیر آخر را به این 
رویای باش��کوه زد.  اگر اتحادیه اروپا را به عنوان بازاری مشترک 
در نظر بگیریم، با گرد هم آوردن تمام چیزهایی که نمی توان با هم 
متحدشان کرد، یورو به معضلی اساسی برای همه کشورهای تبدیل 
شد. اما این مسئله در حال بدتر شدن است : کمبود رفتار دموکراتیک 
با توجه به مزایای استفاده از بازار مشترک و مرزهای نفوذ پذیر، به 
معضلی اساسی برای شهروندان اروپایی تبدیل شده است. این بار 
می توان به وضوح بیان کرد که حتی در صورتی که اتحادیه اروپایی 
و یا منطقه یورو به دلیل مشکالت اقتصادی از هم نپاشد، این روح 

اتحاد است که در تمام این قاره از بین رفته است. 

  رفتار پوتین وار آتن 
مس��ایل داخلی اتحادیه اروپ��ا ترس��ناک ترین و خطرناک ترین 
موضوعات روز نیس��ت. یکی از مهم ترین اتفاقاتی که روح اتحاد 
در اروپا را با خدشه جدی مواجه کرده است، رفتار یونان بعد از چند 
سال تحمل فشارهای اقتصادی است. این مسئله به خوبی رد تمام 
مرزهای اتحادیه اروپا قابل لمس و مشاهده است که مردم یونان 
دیگر توانایی تحمل شرایط اقتصاد ریاضتی را ندارند. آن ها می دانند 
با این اقدامات دیگر نمی توانند بی��ش از این به اعضای دیگر این 
اتحادیه تکیه داشته باشند و دستورات آن ها را اجرایی سازند. پس از 
چند دهه قوانین بازار مشترک، مقامات یونانی به رهبری آلکسیس 
سیپراس، خواستار پرداخت غرامت جنگ جهانی دوم به این کشور 
بوده و اعالم می کنند دیگر نمی توانند سیاست های اقتصاد ریاضتی 
را تحمل کنند. آن ها دیگر کشورها را تهدید می کنند و اعتقاد دارند 
جدایی یونان از اتحادیه اروپا در نهایت به شکست مفتضحانه رویای 
اروپای متحد می انجامد. این همان تهدیدی است که انگلستان نیز 
از چندی پیش در سیاست هایش اعمال کرده است. حتی والدیمیر 
پوتین، رییس جمهور روسیه نیز در تهدید اتحادیه اروپایی تا به این 
اندازه تندروی نکرده است. حاال می توان دید که رفتار سیپراس تا 
چه اندازه به پوتین شباهت پیدا کرده است. این دو به متحدانی سر 
سخت علیه اتحادیه اروپایی تبدیل شده اند و می توان به جرئت بیان 
کرد که در صورتی که دیگر کشورهای دارای مشکالت اقتصادی 
مانند کش��ورهای منطقه اروپای شرقی بخواهند به ائتالف جدید 
یونان – روسیه بپیوندند باید به آسانی آینده اتحاد شکننده اروپایی را 
از همین حاال پیش بینی کرد. حاال زمان تمرین دموکراسی مشترک 
در تمام کشورها اس��ت. آلمان به نظر می رسد خود را داعیه دار این 
دموکراس��ی می داند اما تصمیماتی که برای دیگر کشورهای این 
اتحادی��ه می گیرد، ان ه��ا را رد برابر کل اتحادیه قرار داده اس��ت. 
اتحادیه اروپایی به پروژه ای شکست خورده تبدیل شده و زمانی که 
کشورها در سکوت و نفرت به یکدیگر می نرند هیچ جایی برای رفتار 
دموکراتیک و دیپلماسی وجود ندارد. بسیاری از کشورهای اروپایی 
به سیاس��ی »نگاه به شرق« می اندیش��ند و به نظر می رسد دیگر 
زمینه های مشترک زیادی برای اعضای این اتحادیه وجود ندارد. 

درک شومر – نشریه دی ولت 

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر ش��وروی، روابط نزدیکی میان 
یونان به عنوان یکی از اعضای ناتو و روسیه به عنوان مهم ترین 
وارث اتحادیه کمونیس��تی برقرار ش��د. به نحوی که دو طرف، 
روابط اقتصادی گس��ترده ای برقرار و معاهدات متعددی نیز در 
زمینه ی همکاری های تس��لیحاتی منعقد کردند. این روابط به 
حدی گرم بوده که همواره از یونان به عنوان اسب تروای روسیه 
در اتحادیه اروپا یاد ش��ده اس��ت. اگر چه این رویکرد در برخی 
مقاطع با چالش هایی مواجه ش��ده، اما به نظر می رس��د یک بار 
دیگر دولت چپ گرای یونان که به تازگی بر سر کار آمده، تمایل 

دارد روابط گرم خود را با روسیه احیا کند. 
بر این اس��اس سفر آلکسیس سیپراس نخس��ت وزیر یونان به 
مس��کو و دیدار وی با والدیمیر پوتین رئیس جمهور روس��یه، 
در حالی انجام ش��د که آتن به دلیل بح��ران مالی و باز پرداخت 
بدهی ها دچار مش��کالت اساس��ی با بروکسل ش��ده است. به 
همین دلیل نیز اکثر مقامات اروپایی اعتقاد داشتند هدف مسکو 
و آتن از این دیدار، تقویت سیاس��ی یکدیگ��ر در برابر اتحادیه 
اروپا اس��ت. اگر چه بر خالف پیش بینی های بسیاری از سران 
کشورهای اتحادیه اروپا، سیپراس در سفر خود به مسکو، حرفی 
از کمک مال��ی و بحث بدهی ها پیش نکش��ید، اما واقعیت آن 
اس��ت که در حال حاضر نخست وزیر یونان رویه ای متفاوت از 
سایر کشورهای اروپایی در پیش گرفته و تمایل دارد به روسیه 

بیش از پیش نزدیک شود.
دولت یونان اعتقاد دارد که تحریم های غرب علیه روس��یه به 
ضرر تولیدکنندگان یونانی اس��ت و در ش��رایطی که آتن هیچ 
مشکل سیاس��ی در روابط دوجانبه خود با مسکو ندارد، لذا نباید 
از این تحریم ها پیروی کند. بر این اس��اس در حالی که روابط 
تجاری میان دو کشور در سال 2014 حدود 40 درصد افت کرده 
بود، احتمااًل در آینده، این روابط از سر گرفته خواهند شد. این در 
حالیس��ت که روس��یه نیز به س��رمایه گذاری در یونان و ترمیم 
مناس��بات خدش��ه دار ش��ده اقتصادی با یونان عالقمند است. 
روسیه تمایل دارد در صنایع یونان سهم بیشتری داشته باشد و با 
حق مساوی در مناقصه ها شرکت کند. همچنین روسیه می تواند 
مجدداً واردات کشاورزی از یونان را که به دلیل تحریم ها متوقف 
کرده بود، از سر گیرد. باز کردن راه ورود محصوالت کشاورزی 
یونان برای این کشور که عمده تولیداتش در همین زمینه است، 
نقش مهمی در اقتصاد آن دارد. عالوه بر این، یونان به گاز ارزان 
قیمت روسیه نیز چش��م دوخته و امیدوار است روسیه نرخ گاز 

خود را کاهش دهد. 

از سوی دیگر روس��یه قصد دارد یونان را در خط لوله گاز ترکیه 
سهیم کند. در صورتی که یونان به خط گاز ترکیه متصل شود، 
این ظرفیت را دارد که به بزرگ ترین ش��اهراه گاز اروپا تبدیل 
ش��ود و نقش مهمی در جغرافیای سیاس��ی آن بر عهده گیرد. 
همچنین مس��کو امیدوار اس��ت با حمایت از یون��ان از اعمال 
تحریم های بیش��تر از س��وی اتحادیه ی اروپا در تابستان سال 
ج��اری جلوگیری کند. ضم��ن آنکه خروج احتمال��ی یونان از 
کش��ورهای حوزه ی یورو که با بروز ه��رج و مرج اقتصادی در 
اتحادیه ی اروپا همراه می ش��ود، به سود روسیه نیز خواهد بود؛ 
زیرا هر چه اروپا بیش��تر درگیر مسائل خود باشد، کمتر از دولت 
پترو پروش��نکو در اوکراین حمایت خواهد ک��رد. عالوه بر این 
خ��روج احتمالی یون��ان از اتحادیه اروپا می توان��د بر نقش این 

کشور در درون ناتو نیز تأثیرگذار باشد. 
در حال حاض��ر اگر چه یون��ان تصمیم ندارد اتحادی��ه اروپا را 
ترک کند، اما تالش می کند نش��ان دهد که متحدانی در خارج 
از اتحادیه اروپ��ا نیز دارد تا از این طریق بتواند بروکس��ل را در 
خصوص مس��ئله بازپرداخت بدهی ها تحت فشار قرار دهد. در 
واقع دولت یونان س��عی می کند این پیام را غیرمستقیم به اروپا 
بدهد که آتن قصد دارد به عنوان یک کشور مستقل با کشورهای 
خ��ارج از اتحادیه اروپا نیز همکاری کند. بر این اس��اس دولت 
یونان با اش��راف به پیامدهای خروج خود از اتحادیه اروپا سعی 
می کند تا ح��د ممکن این اتحادیه را تحت فش��ار قرار دهد. به 
نحوی که از یک س��و بحث لغو بازپرداخت بدهی ها و دریافت 
کمک از اتحادیه اروپا را مطرح کرده و از س��وی دیگر به عنوان 
اهرم فش��اری علیه آلمان، خواستار پرداخت غرامت بابت ضرر 
و زیان های مالی و اقتصادی ناشی از اشغال یونان توسط رژیم 

هیتلر شده است.
به هر روی با توجه به آنکه یونان با خط مش��ی عمومی اتحادیه 
اروپا موافق نیست، می تواند باعث ایجاد شکاف در وحدت اروپا 
شود. به خصوص که طی ماه های اخیر، روند نارضایتی برخی 
از کش��ورها نظیر انگلیس از عضویت در اتحادیه اروپا افزایش 
یافته و برخی دیگر از کشورها نظیر اسپانیا، پرتغال و فرانسه نیز 
در آستانه تغییر و تحول سیاسی بزرگی قرار دارند که احتمااًل در 
آن ها جریان های چپ و راست افراطی بر سر کار می آیند که با 
موجودیت اتحادی��ه اروپا مخالفت می ورزند و خواهان نزدیکی 
بیش��تر به مسکو هستند. این مس��ئله برای روسیه که به سبب 
بحران اوکراین و انضمام ش��به جزیره کریم��ه به خاک خود تا 
حد زیادی در اروپا منزوی ش��ده، فرصت مناسبی برای مسکو 
محسوب ش��ود تا به افکار عمومی خود و همچنین کشورهای 
اروپایی و امریکا نشان دهد که همچنان متحدانی در قلب اروپا 
دارد. بر این اس��اس روس��یه تمایل دارد در قلب اروپا عالوه بر 
صربستان، مجارستان و قبرس، یونان را نیز همچون دوست یا 
متحدی در کنار خود داشته باشد و به یک امتیاز تازه ژئوپلتیک 
دس��ت یابد. در این بین یونان می تواند یک بار دیگر نقش اسب 

تروا را برای روسیه ایفا کند. 
شعیب بهمن
 کارشناس مسائل روسیه

یونان در حال از دست دادن منابع 
مالی خود است. دیدار چند هفته 
پی��ش نخس��ت وزی��ر یونان، 
الکسیس سیپراس با آنگال مرکل 
صدر اعظم آلمان، برخی از ابعاد 
منفی مواضع قبلی دو طرف را از 
بین برده و با نتایج مثبت رو به رو 
ساخت اما برخورد فعلی یونان با طلبکارانش در اتحادیه اروپا به هیچ وجه 
مورد تایید اعضای این اتحادیه نیست. یونان به پلت فرم و برنامه ریزی 
اتحادیه اروپایی برای چگونگی بازگرداندن بدهی های خود به اعضای 
این اتحادیه متعهد شده بود اما  بانک مرکزی اتحادیه اروپایی نیز به شرطی 
با درخواس��ت های مالی این کش��ور موافقت کرده بود که دولت یونان 
سیاست های اقتصادی جدید را به اجرا بگذارد. با این حال به نظر نمی رسد 
دولت سیپراس قصد داشته باشد این سیاس��ت ها را به اجرا بگذارد و به 
احتمال زیاد تا پایان ماه آوریل سال جاری میالدی این کشور رسماً، منابع 

مالی خود را از دست خواهد داد. 
اگر بحران مالی گذشته یونان با راه حل اعضای اتحادیه اروپایی مواجه 
شده بود، هم اینک اگر سیپراس بخواهد سیاست های ریاضت اقتصادی 
را نادیده بگیرد، دچار عقب ماندگی در پرداخت بدهی هایش شده و شاید 
در آینده نتوان چندان به حل شدن بحران بدهی های این کشور اطمینان 
داشت. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند تنها نتیجه مقاومت یونان در 
برابر اتحادیه اروپا و سر سختی س��یپراس در برابر پرداخت بدهی های 
این کشور به آلمان و همچنین تهدیدهای هر روز او به برقراری ارتباط 
با کشورهایی نظیر روسیه، در نهایت مسئوالن اتحادیه را ناچار می کند 
که راهی برای مشکل احتمال خروج این کشور از منطقه یورو یافته و به 
توافقی در این زمینه برس��ند. این اس��تدالل بر این پایه استوار است که 
ضرورتاً باید معامله ای در این وسط وجود داشته باشد تا بتوان دوباره یونان 
را در منطقه یورو دید. این بدین معنی است که تحلیلگران بر این عقیده اند 
در نهایت این اتحادیه اروپا است که باید با نخست وزیر یونان وارد معامله 
شده و راه برای انجام تغییرات اقتصادی در این کشور را باز کند. اتحادیه 
اروپا باید همکاری نزدیکی در این زمینه با سیپراس داشته باشد و بتواند 
اعتماد مردم این کشور را نیز جلب کند؛ در غیر اینصورت، نتیجه خروج 

یونان از منطقه یورو، در نهایت به ضرر هر دو طرف است. 
همه این تحلیل ها ممکن اس��ت درست باشد؛ با این حال جدول زمانی 
تعیین شده برای حل مش��کل یونان، جدولی زمانی بر اساس اقدامات 
ماهانه نخست وزیر این کشور است و این در صورتی است که مشکالت 
اقتصادی بر اساس جدول زمانی روزانه و ساعتی به جلو می روند. دولت 
یونان در حال حاضر ت��الش دارد برنامه جزیی تری را برای اصالحات 
اقتصادی اش تهیه کند )برنامه ای شامل اصالح بودجه ای، خصوصی 
سازی، امنیت اجتماعی و اقدامات مربوط به نیروی کار( بر اساس توافق 
20 فوریه گروه اروپایی، امید می رود که این اصالحات هر چه س��ریع تر 
توسط وزرای اقتصادی اتحادیه اروپایی تایید شده و اجرایی شود و  یونان 
نیز به ای��ن حرکت بپیوندد. هر نوع توافقی باید ب��ه تایید دولت یونان و 
همچنین پارلمان های اروپایی برسد. جلس��ات برای به توافق رسیدن 
یونان و اتحادیه اروپا حتی اگر در مدت زمان کوتاهی نیز برگزار شوند و به 
سرعت به نتیجه هم برسند، پیشرفت بسیار موقتی و محدودی خواهند 
داشت و مذاکرات در حالی ادامه می یابد که هر لحظه بر میزان بدهی های 

این کشور افزوده می شود و یونان در اجرای برنامه ریاضت اقتصادی بیشتر 
از قبل عقب می افتد. 

  یونان چگونه به این مرحله رسیده است؟ 
درآمد مالیاتی به خاطر بحث های انتخاباتی سقوط بسیار زیادی را تجربه 
کرده اس��ت و عدم قطعیت در مورد آینده اقتصادی کش��ور که نتیجه 
شعارهای انتخاباتی داده شده است، بر عمق بحران های اقتصادی افزوده 
است. عالوه بر این، در هفته های اخیر، پارلمان یونان تعدادی اقدام و طرح 
ض��د فقر و پرداخت بدهی بدهکاران مالیاتی و حمایت از تولید داخلی را 
به تصویب رسانده است که این باعث حمایت های داخلی از دولت شده 
است اما نتیجه آن دور شدن هر چه بیشتر از برنامه های اقتصادی گذشته 
است. در نتیجه، حتی افزایش دادن 1.5 درصدی تولید ناخالص داخلی در 
دولت فعلی هم به نظر نمی آید اجرایی شود. نباید دولت را به خاطر اینکه 
به دنبال اجرایی کردن وعده های انتخاباتی اش اس��ت، سرزنش و از او 
انتقاد کرد اما باید میزان اختالفات بسیار زیاد میان برنامه های اقتصادیش 
با برنامه های در نظر گرفته شده توسط اتحادیه اروپا را کاهش دهد. جای 
تعجب نیس��ت که طی هفته های گذشته سپرده های بانکی شروع به 
خارج شدن از این سیستم کرده اند )بنابر گزارش ها این میزان به 300 تا 
400 میلیون یورو در برخی از روزها نیز رسیده است( و این بر مشکالت 

نقدینگی موجود در یونان افزوده است. 
بر اساس برخی گزارش ها، یونان به حدود 2 میلیارد یورو پول نقد برای 
اجرای تعهدات باقی مانده اش تا پایان ماه مارس گذشته نیاز داشت و بیشتر 
این بدهی باید در پایان ماه آوریل پرداخت شود که می توان از جمله این 
بدهی ها، به بدهی این کشور به صندوق بین المللی پول نیز اشاره کرد. 
بر اس��اس این گزارش ها، یونان با میزان نقدینگی فعلی خود قادر است 
حقوق بازنشستگان، دستمزد کارمندان دولتی را بپردازد و یا از ذخایرش 
برای تأمین پول آب و برق دولتی استفاده کند اما این مسئله فقط برای 

چند ما ه طول می کشد و به نظر می رسد این محدوده زمانی بیشتر از دو 
ماه باشد. مقامات یونانی بر اساس گزارش های حاضر، در حال بررسی 
راه هایی مانند ارائه سند معوقات به دستگاه های اجرایی هستند تا از این 
اسناد به جای پرداخت نقدی حقوق کارمندان و بازنشستگان استفاده کنند 
و پرداخت به بخش هایی که کمتر حساسیت سیاسی دارند نیز با تأخیر 
زیادتر انجام خواهد شد. سیپراس در نامه ای که در اواخر ماه مارس میالدی 
سال جاری به مرکل صدر اعظم آلمان نوشته بود، که دولت منابع کافی 
برای پرداخت پول به کارمندان و بازنشستگان در ماه آوریل را ندارد و به 
همین دلیل برای ایجاد ثبات اجتماعی و سیاسی در کشورش نمی تواند 

بدهی خود به آلمان را فعال پرداخت کند. 
اما قرار است در آینده چه اتفاقی بیفتد؟ دولت یونان اذعان کرده که دل 
به بودجه اتحادیه اروپایی بسته است اما می داند که این راه حل زمان 
زیادی می برد. در این فاصله زمانی امید اول آن ها بانک مرکزی اتحادیه 
اروپایی است که شاید بتواند آن ها را از نظر مالی تأمین کند – این راه حل 
در شرایطی به کار گرفته می شود که بانک مرکزی یونان از کمک های 
مالی و نقدینگی اضطراری که در حدود 70 میلیارد است استفاده کرده 
اس��ت – این فروش اوراق بهادار در نهایت باید در جایی تمام ش��ود. 
تعجبی ندارد که بانک مرکزی اروپایی با درخواست های جدید بانک 
مرکزی یونان مخالفت کند چرا ک��ه در حال حاضر نیز یونان صورت 
حسابی 3.5 میلیارد یورویی رو به رو است که برای گرفتن این وام، وثیقه 

زیادی را به گرو گذاشته است. 
تحلیلگ��ران بازارهای بین المللی اقتصادی بر این باورند نتیجه چنین 
اقداماتی تنها عقب افتادن بسیار زیاد در پرداخت اقساط تعیین شده است 
که هر دولتی را به راحتی می تواند با بحرانی شدید مواجه کند و دولت 
جدید یونان به رهبری الکسیس س��یپراس نیز از این قاعده مستثنی 
نیس��ت.  تصمیم به پرداخت برخی بدهی ها و معوق نگه داشتن باقی 
ان ها از آن نوع تصمیم هایی اس��ت که می تواند شرایط جدید را برای 

دولت رقم بزند. تولید کنندگان و دیگر ارائه دهندگان خدمات دولتی به 
احتمال زیاد این عقب افتادگی را مشاهده کرده و و هر بخشی با توجه 
به قدرتی که وزیر آن بخش در کابینه دارد، س��عی می کند، بیشترین 
میزان نقدینگی را به سمت وزارتخانه خود جلب کند. اسناد معوقات به 
احتمال زیاد فرصتی ب��رای تنفس به دولت یونان می دهد اما از طرف 
دیگر باعث رکود تجارت و همچنین کم شدن میزان نقدینگی در دست 
دولت می شود. با این شرایط باید کنترل و محافظت های بسیاری در 
بخش های مختلف اقتصادی صورت گیرد تا فش��ار اقتصادی از این 
بیشتر نشود. به نظر نمی رسد این فرآیند نظم و ترتیب و ساختار درستی 
داشته باش��د و بتواند دولت را با فرصتی استثنایی برای هموار ساختن 

شرایط اقتصادی رو به رو سازد. 

  بحران یونان و نقش روسیه 
 در پایان می توان به وضوح مشاهده کرد که تنها راه یونان برای رهایی 
از این بدهی بزرگ، خروج از منطقه یورو است مسئله ای که اتحادیه 
اروپا هرگز حاضر نیس��ت آن را بپذیرد. دولت یونان در هر صورت باید 
این عقب ماندگی را جب��ران کند و از این بحران بی��رون بیاید. یونان 
همچنان به اقتصاد رقابتی و منابع مالی ثابت و  توس��عه پایدار نیازمند 
اس��ت و اینکه دولت فعلی چگونه قرار است به این مرحله برسد، هنوز 
مشخص نیست. یونان راه سختی پیش رو دارد و تنها با تکیه بر اتحادیه 
اروپایی و تالش های دیگر کشورهای عضو منطقه یورو نمی تواند بر این 
کمبودهای نقدینگی فائق آید. ثبات می تواند تنها از طریق خروج یونان 
از منطقه یونان و یا به قول رسانه های اروپایی پروژه »Grexit« به 
دست آید؛ و یا اینکه باید تمام توافق ها و قرار دادهای اتحادیه اروپایی با 
این کشور دوباره مورد بازبینی و تغییر قرار گیرد. در صورتی که اعضای 
اتحادیه اروپایی از منبع و واحد پول مش��ترک اس��تفاده نمی کردند، 
هر کدام از کشورها می توانستند با پایین آوردن میزان ارزش پولی خود 
بر بسیاری از مشکالت ناشی از کسری بودجه و یا رقابت با اقتصاد سایر 
کش��ورهای اروپایی و غیر اروپایی بر بیایند اما یونان در صورتی که از 
منطقه یورو بیرون نرود، امکان انجام چنین کاری را ندارد. آینده یونان 
در گرو تصمیماتی است که قرار است طی هفته های آینده در اتحادیه 
اروپا و همچنین میان دو کشور روسیه و یونان در قرار دادهای مشترک 
اقتصادی به تصویب برسد. روسیه هم اکنون با وجود تحریم هایی که 
بر کشورهای اتحادیه اروپایی اعمال کرده و تحریم هایی که اروپا علیه 
این کش��ور وضع کرده است، نقشی کلیدی و تأثیر گذار در این مسئله 
بازی می کند. یونان و روس��یه نیاز به همراهی و کمک یکدیگر دارند. 
پوتین و س��یپراس یاران خوبی برای هم می شوند و تهدید به خروج از 
منطقه یورو، تهدید خوبی است که می تواند راهگشا و مشکل گشای 
بسیاری از مشکالت فعلی یونان باشد. هم اکنون که اتحادیه اروپایی از 
بحران بدهی رنج می برد، بهترین زمان برای نگاه به شرق است. روسیه 
در این میان نقشی کلیدی ایفا می کند. در این صورت شاید واقعاً حق 
با سیپراس باشد؛ تحریم ها علیه روسیه بی نتیجه است. اروپا باید نگاه 

واقع بینانه تری به شرق و روسیه داشته باشد. 

رابرت کان – کارشناس سیاست های کالن اقتصادی 
بین المللی، تجدید ساختار بدهی و بازارهای مالی در 
شورای روابط خارجی آمریکا 

راهکارهای پوتین برای حل  بحران آتن
سیپراس در مسکو  به دنبال چیست؟

پوتین چگونه اروپا را به چالش کشید


