
گروه     بین الملل
 خبرگزاری تسنیم

مجله الکترونیکی : مهدی دل روشن

یک توصیه از یونان تا روسیه



خبرگزاری تسنیم: درست در 
روسیه  بین  هوا  که  روزهایی 
هم  یونان  است،  پس  اروپا،  و 
با  اروپا  اتحادیه  که  گوید  می 
از  بارانی  ریاضتی،  های  طرح 
نازل  آنها  سر  بر  را  مشکالت 

کرده است.
چهارشنبه،18  روز  در  حاال 
وزیر  نخست  فروردین 1394، 
یونان،شال و کاله کرده و خود 
را به کرملین رسانده تا بگوید 
که تحریم روسیه، کار درستی 
ناظران  از  برخی  نیست. 
هدف  که  معتقدند  سیاسی 

دیدار  این  از  روسیه  و  یونان 
در  یکدیگر  سیاسی  تقویت 

برابر اتحادیه اروپاست.
آلکسیس  دیگر،  طرف  از 
که  است  مطمئن  سیپراس 
تحریم های غرب علیه روسیه 
سرانجام به ضرر تولیدکنندگان 
این  بود.  خواهد  نیز  یونانی 
از  وزیر  نخست  آقای  موضع 
چشم ناظران سیاسی در مسکو 
ناظران  این  و  نمانده  دور  به 
تحریم ها  که  می کنند  گمان 
یکی از مهم ترین موضوع های 
گفت وگوهای میان سیپراس و 

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه، در مسکو خواهد بود.

می  هم  کارشناسان  از  برخی 
گویند که گفت وگوهای میان دو 
طرف باید نشان دهد که یونان 
کمک  بدون  و  دارد  متحدانی 
اتحادیه اروپا هم می تواند روی 

پای خود بایستد.
در  یونان  سفر،  این  از  قبل 
تازه ترین اقدام خود برای غلبه 
بر بحران مالی خواستار دریافت 
از  غرامت  یورو  میلیارد   ۲۷8
از  این موضوع  که  آلمان شد. 
ها،  ژرمن  اقتصاد  وزیر  طرف 

شد.  اعالم  مردود  کلی  بطور 
که  است  معتقد  یونان  دولت 
جنایات  جبران  برای  آلمان 
نازی ها در این کشور باید این 

رقم را بپردازد. 
جانشین وزیر امور مالی یونان 
»دیمیتریس مارداس«، میزان 
بدهی آلمان به کشورش بابت 
را  دوم  جنایات جنگ جهانی 
میلیون   ۷۰۰ و  میلیارد   ۲۷8
است.  کرده  محاسبه  یورو 
مارداس در جلسه پارلمان این 
کشور اعالم کرده که این مبلغ 
از  متشکل  کمیته ای  توسط 

بررسی  یونان  پارلمان  اعضای 
و محاسبه شده است. نازی ها 
جریان  در   194۲ سال  در 
اشغال یونان مبلغ 4۷۶ میلیون 
»رایش مارک« را در قالب »وام 
این  مرکزی  بانک  از  اجباری« 
بودند.  کرده  برداشت  کشور 
مارداس  دیمیتریس  گفته  به 
1۰ میلیارد و 3۰۰ میلیون یورو 
تنها  شده،  محاسبه  مبلغ  از 
بازپرداخت این »وام اجباری« 
برای  مبلغ  این  باقی  است. 
شده  وارد  خسارات  جبران 
کشور  این  زیرساخت های  به 

آنگال  است.  آن  شهروندان  و 
پیش  آلمان  صدراعظم  مرکل 
از این در واکنش به درخواست 
یونان اعالم کرده بود که پرونده 
این داستان چه از لحاظ سیاسی 
و چه حقوقی بسته شده است. 
براساس »توافقنامه ۲+4« که 
در سال 199۰ میان دولت های 
آلمان، روسیه، آمریکا، بریتانیا 
آن  از  شد،  منعقد  فرانسه  و 
تاریخ دیگر دولت آلمان موظف 
به پذیرش درخواست غرامت 
دیگر  کشورهای  از  جنگی 

نیست.

وقتی هوای 
یونان با اتحادیه 

اروپا، پس 
است!
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امیدوار  یونان  نخست وزیر 
مسکو  به  سفر  در  که  است 
حمایت  جلب  بر  عالوه 
بحرا ن زده  اقتصاد  از  روسیه 
ملزم  برای  اسنادی  یونان 
پرداخت  به  آلمان  کردن 
یونان  به  هنگفتی  مبالغ 
جنگ  جنایات  جبران  برای 

جهانی دوم گردآوری کند. 
که  معتقدند  کارشناسان 
به  سیپراس  آلکسیس  سفر 
مسکو در چارچوب اقدامات 
با  مقابله  برای  دولت  این 

بحران شدید مالی این کشور 
دیدار  می گیرد.  صورت 
آنگال  با  یونان  نخست وزیر 
آلمان  صدراعظم  مرکل، 
از  برلین،  در  مارس   ۲3 در 
دربرگیرنده ی  جهت  این 
نبود.  مشخصی  نتیجه ی 
صدد  در  هم چنان  یونان 
مالی  امکانات  فراهم آوردن 
بدهی های  پرداخت  برای 
اروپا،  اتحادیه ی  به  خود 
و  اروپا  مرکزی  بانک 
پول  بین المللی  صندوق 

است.  »نهادها«  به  موسوم 
برای  کنون  تا  »نهادها«  این 
ورشکستگی  از  جلوگیری 
یورو  میلیارد   ۲4۰ یونان، 
پرداخت  وام  کشور  این  به 

کرده اند.
 به نظر کارشناسان، نزدیکی 
بیشتر یونان به روسیه، برای 
این کشور نیز خالی از فایده 
امیدوار است  نیست: مسکو 
اعمال  از  یونان  از  با حمایت 
سوی  از  بیشتر  تحریم های 
تابستان  در  اروپا  اتحادیه ی 

سال جاری جلوگیری کند. از 
احتمالی  خروج  دیگر  سوی 
حوزه ی  کشورهای  از  یونان 
با بروز هرج و مرج  یورو که 
اقتصادی در اتحادیه ی اروپا 
سود  به  می شود،  همراه 

روسیه نیز خواهد بود!
برقراری روابط نزدیک میان 
کشور  یک  عنوان  به  یونان 
از  پس  روسیه،  و  ناتو  عضو 
جماهیر  اتحاد  فروپاشی 
شوروی در سال 1991 صورت 
گرفت. در این سال مسکو و 

متعددی  قراردادهای  آتن 
همکاری های  زمینه ی  در 
کشور  دو  میان  تسلیحاتی 
این رو،  از  کردند.  انعقاد 
یونان  هوایی  دفاع  سیستم 
به تمامی با تسلیحات ساخت 
روسیه تامین می شود. یونان 
در سال های گذشته، مبلغی 
از  دالر  میلیارد   ۵ بر  بالغ 
روسیه اسلحه خریده است.

که  می شود  گفته 
هم چنین  یونان  نخست وزیر 
تقاضای  مسئله ی  سر  بر 

پرداخت  برای  برلین  از  آتن 
پوتین  با  »خسارات جنگی« 
یونان  کرد.  گفت وگو خواهد 
خواسته  مسکو  از  پیشتر 
اتحاد  قدیمی  آرشیو  بود، 
جماهیر شوروی سابق را در 
پژوهشی  گروه  یک  اختیار 
قرار  گروه  این  دهد.  قرار 
است در این آرشیو، اسنادی 
که آلمان را »از نظر اخالقی، 
متعهد  اقتصادی«  و  تاریخی 
به پرداخت غرامت می سازد 

را بررسی کند.

دالیل سفر آقای 
نخست وزیر 

به روسیه
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as free 
as a bird رئیس  لگارد،  کریستین 

از  پول،  بین المللی  صندوق 
پرداخت بخشی از بدهی یونان 
به این صندوق که قرار است 
شود،  انجام  جاری  هفته  در 
استقبال کرده است.یکشنبه )۵ 
یانیس  فروردین(  آوریل/۱۶ 
واروفاکیس، وزیر دارایی یونان 
در  کشورش  که  کرد  تاکید 
خود  تعهدات  همه  دارد  نظر 
در قبال طلبکارانش را به اجرا 
درآورد.وزیر دارایی یونان این 
با  مالقات  از  پس  را  سخنان 
مقامات صندوق بین المللی پول 

کرد.خانم  ایراد  واشنگتن  در 
لگارد نیز در بیانیه ای که دیروز 
منتشر کرده بود تاکید کرد که 
وی و آقای واروفاکیس در این 
نکته که ادامه ابهام درخصوص 
توانایی یونان برای بازپرداخت 
یونان  نفع  به  خود  بدیهای 
نیست، هم عقیده بوده اند.یونان 
برای بازپرداخت بدیهایی خود 
به اتحادیه اروپا نیز مشکالتی 
پیش  هفته  دو  دارد.حدود 
نخست  سیپراس،  الکسیس 
به  نامه ای  در  یونان،  وزیر 
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان 

کمک  بدون  که  داد  هشدار 
یونان  اروپا،  اتحادیه  مالی 
قادر نیست بدهی های خود را 
نامه  این  بازپرداخت کند. در 
که روزنامه فایننشال تایمز از 
آن مطلع شد، آقای سیپراس به 
خانم مرکل اطالع داده که اگر 
را  بدهی هایش  بخواهد  یونان 
پرداخت کند اقتصاد راکد این 
پیدا  وخیم تر  وضعیتی  کشور 
پیروزی  از  کرد.پس  خواهد 
انتخابات  در  سیپراس  آقای 
که با وعده پایان بخشیدن به 
ریاضت اقتصادی حاصل شد، 

دچار  یونان  و  آلمان  روابط 
تنش شده است.آقای سیپراس 
اروپایی  دهندگان  وام  از 
را  تازه ای  برنامه  که  خواسته 
های  بدهی  بازپرداخت  برای 
یونان در نظر بگیرند، اما این 
دولت  مخالفت  با  درخواست 
آلمان روبرو شده است. آلمان 
اصالحات  که  می کند  تاکید 
یونان  اقتصاد  در  ساختاری 

ضروری است.
طرفداران اتحادیه اروپا نگرانند 
که اگر بحران یونان حل نشود 
پول  واحد  از  کشور  این  و 

اروپایی خارج شود، کشورهای 
سیاستی  هم  دیگر  بحران زده 
مشابه را در پیش بگیرند و این 
اتحادیه را در معرض فروپاشی 
دهند.کارشناسان  قرار 
معتقدند در صورتی که چنین 
بحران  با  اروپا  بیفتد،  اتفاقی 
اجتماعی  و  اقتصادی  شدید 
مواجه خواهد شد.رشد احزاب 
تندروی راست گرا مثل حزب 
به  )یوکیپ(  بریتانیا  استقالل 
جبهه  و  فاراژ  نایجل  رهبری 
ملی فرانسه به رهبری مارین 
لوپن که مخالف اتحادیه اروپا 

و خواستار خروج کشورهایشان 
از این اتحادیه هستند به این 
نگرانی دامن زده است.از طرف 
چپگرای  احزاب  رشد  دیگر 
سیریزا در یونان و پودموس )ما 
می توانیم( در اسپانیا هم بحران 
اروپایی را تشدید کرده است. 
این احزاب موضع ضد اروپایی 
بانک های  سلطه  اما  ندارند، 
اقتصاد  بر  فرانسوی  و  آلمانی 
رکود  عامل  را  خود  کشور 
اقتصادی می دانند و از این رو 
قرار  تضاد  در  اتحادیه  این  با 

گرفته  اند.

تشکر بخاطر پرداخت اقساط!
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