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۱۸۷۶تعداد کلمات: 

بحران یونان امیزه   قابل پیش بینی از خشم و خود-رضایتی در اروپا را برانگیخته است،  ی��ا س��وگوار از

خشونت  حل و فصل تحمیل شده بر اتن یا شادی جشن ابقاء یونان در لحظه آخر در خانواده اروپا، یا هر

دو باهم. هر دو هم به یک اندازه بیهوده هستند. یک  تجزیه و تحلیل واقع بینانه در هیچکدام از این ه��ا

جایی ندارد.

   دوباره قدرت مسلط در قاره است، هیچ خبر تازه ای محسوب نمی شود: این۲۰۱۵ اینکه آلمان  در سال 

موضوع حداقل در بیست سال گذشته روشن بوده است. اینکه فرانسه نی��ز ت��ا ح��د  خ��دمتکار آن تن��زل

یافته است، در رابطه ای شبیه رابط��ه انگلی��س و ای��الت متح��ده، نی��ز ی��ک چی��ز ت��ازه سیاس��ی محس��وب

نمی شود: بعد از دوگل، واکنش های طبقه سیاسی فرانسه به اوایل دهه چهل رجعت کرده است، نه فق��ط

در سازش بلکه در ستایش از قدرت برتر روز، اول واشینگتن و بعد برلین.

و از همه کمتر اینکه،  جای هیچ گونه تعجبی در مورد  نتیجه تازه  اتح��ادیه پ��ولی وج��ود ن��دارد. از هم��ان

ابتدا، منافع اقتصادی پیوستن به اتحادیه اروپا-ک��ه توس��ط خ��وش فکران تم��ام کش��ورهای عض��و، مس��لم

پنداشته می شد-بسیار کم بوده است.

  بر اساس دقیق ترین برآورد  دو اقتصاددان  موافق  ادغام، بری ایچنگرین و اندریا بولت��و،۲۰۰۸در سال 

این نتیجه  گرفته شد که تولید ناخالص داخلی بازار مشترک از اواخر دهه پنجاه تا اواسط ده��ه هفت��اد ب��ه

اندازه سه تا چهار درصد افزایش داشته است؛ یعنی وقتی که تأثیر سیستم پولی اروپا هیچ بود؛ و اینک��ه

قانون واحد اروپا ممکن است یک درصد دیگر بر آن افزوده باشد؛ و نیز اینکه اتح��ادیه پ��ولی اص��ل  هی��چ



تأثیر قابل ملحظه ای نه بر نرخ رشد و نه سطح تولید نداشته است.

این قبل از آن بود که بحران مالی، اروپا را به ص��لیب بکش��د. بع��د از ان، رس��وایی  لب��اس   خفت ب��ار  ارز 

واحد، همان قدر که برای مدیترانه های جنوب اتحادیه اروپا  فاجعه امیز بوده است، به همان اندازه ب��رای

المان، جایی که سرکوب و قلع و قمع دستمزدها -که رش��د بس��یار ک��م ب��اروری را می پوش���اند-سودمند

بوده است و به صنعت آلمان موقعیت مسلطی در اتحادیه اروپا بخشیده است. فقط برای نرخ رشد، کافی

 انداخته شود ت��ا  پ��وچی  ای��نماستریختاست تا نگاهی به عمل کرد اقتصادی انگلیس یا سوئد پس از 

ادعا که یورو برای هر کشور دیگری به جز معمار اصلی ان، منبع برکت و رحمت بوده است، اثبات گردد.

اما  واقعیت  «خانواده اروپایی»  ک�ه توس��ط اتح��ادیه پ��ولی و پیم��ان  ثب�ات س��اخته ش�ده، چنی��ن اس��ت.

ایدئولوژی آن بی پیرایه است. اتحادیه اروپا، در گفتمان رسمی و فکری ضامن صلح و رف��اه ق��اره  اس��ت،

شبح مناقشه بین ملت هایش را طرد می کند، از ارزش های دموکراسی و حقوق بشر دفاع می نمای��د، و از

اصول یک بازار میانه رو آزاد که در نهایت هر آزادی دیگری بر پایه آن بنا ش��ده اس��ت، را حف��ظ می کن��د.

قوانین ان،  با وجود استحکام، انعطاف پذیر هس��تند؛ انگیزه ه��ای آن همبس��تگی را ب��ا به��ره وری دره��م

می امیزد.  مشاهده رنج های یونان با توجه به  حساسیتی که توسط این ای��دئولوژی ش��کل گرفته-و کلی��ه

مقامات سیاسی اروپایی و اکثریت قریب ب��ه اتف��اق مفس��ران و روزنامه نگ��اران در آن مش��ارکت دارن��د-

درداور بوده است. اما از آنجا که حس پایان خوب غالب گشته است، و یک مصالحه نیز کسب شده،  همه

باید  امید وار باشند که  هیچ آسیب جبران ناپذیزی توسط اتحادیه اروپا صورت نگرفته است.

از زمان پیروزی انتخاباتی سیریزا در ماه ژانویه،  مسیر طی سده در یونان نیز قابل پیش بینی بود، هر

چند که  پیچ و خم  نهایی آن قابل پیشگویی نبود. ریشه های بحران در ترکیبی از کله��برداری  پ��ازوک

 به منظور پذیرش صلحیت برای ورود به حوزه اروپ��ا، و ت��أثیر کونستانتینوس سیمیتیستحت رهبری

  بر اقتصاد ضعیف یونان-بدهی های سنگین و غیررقابتی-قرار داشت.۲۰۰۸سقوط جهانی 

 به بعد، بسته های اقتصاد ریاضتی -ان چه که «برنامه های ثبات» خوانده می ش���دند-توسط۲۰۱۰از سال 

آلمان و فرانسه که بانک هایشان بیش از همه در معرض خطر یک نکول احتم��الی یون��ان ق��رار داش��تند،

دیکته، اما توسط ترویکای کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول در محل  نظارت

می شد،  یکی پس از دیگری بر یونان تحمیل گشتند. 

بعد از پنج سال بیکاری انبوه و کاهش رفاه، بدهی یونان  هم نسبت به گذشته به سطح بلت��ری رس��ید.

سیریزا به این خاطر به قدرت رسید ک��ه وع��ده پای��ان نه��ادن ب��ر انقی��اد یون��ان ب��ه حک��ومت ترویک���ا-با

آن خواهان «تجدید م��ذاکره» ش��رایط سرپرس��تی کش��ور در اروپ��الفاظی های بسیار اتشین-را داده بود. 



بود. به چه شکلی امید انجام آن را داشت؟ خیلی س��اده از طری��ق التم��اس ب��رای رفت��اری مناس��ب تر، و

لعنت فرستادن وقتی که امکان  ان وجود نداشت-استدعا و نفری��ن ب��ه ارزش ه��ای والی اروپ��ایی، ک��ه

شورای اروپا قطعا نمی توانست به ان بی توجه بماند.

از همان آغاز هر فکر امتناع و دست کشیدن از یورو ب��ا  چنی��ن سرش��ارگویی و برون ری��زی احساس��ات-

یعنی ترکیب استدعا و لعنت-  ناسازگار بود. دو دلیل برای آن وجود داشت. کوته نظری در چش��م انداز

باعث شد که رهبری سیریزا به سختی بتواند هیچ نوع تم��ایز ذهن��ی بی��ن عض��ویت در اتح��ادیه اروپ��ا و

عضویت در حوزه اروپا قائل شود، و خروج از یکی به مثابه اخراج مجازی از دیگری تلقی شد: یک کابوس

نهایی برای هر اروپایی خوب، آن طوری که آن ها خودشان را قلمداد می کردند. 

گاه بودند که در واقع استاندارد زندگی یونانی ها در سال های پوتمکین  آن ها همچنین از این واقعیت آ

سیمیتیس افزایش یافته بود (منظور تلش های سیمیتیس برای به��تر نش��ان دادن اوض��اع نس��بت ب��ه

واقعیت موجود است، در اینجا نویسنده اشاره به روستاهای بزک شده پ��وتمکین ک��ه ب��رای گ��ول زدن

کاترین، ملکه روسیه، استفاده می شد، دارد. م) .  این امر توسط نرخ بهره پایینی که توس��ط همگرای��ی در

 (ص��ندوق کم��ک ب��ه ص��ندوق س��اختاریسراسر اروپا گسترش یافت، روغن کاری شده بود؛ و با مزای��ای

ن از بین بردن نابرابری منطقه ای در اتحادیه اروپا. م )  تکمیل شد، ایبرایتوسعه اقتصادی و اجتماعی 

 باقی گذاشت که  نمی توانست بدبختی های بعدی  را بای در مردمرا امر خاطرات گرم و خوشی از یورو 

یورو مرتبط سازد. سیریزا تلشی برای توضیح این ارتباط ننم��ود. برعک��س،  س��یپراس و همک��ارانش ب��ه

همه کسانی که گوش شنوا داشتند اطمینان دادند که هیچ تردیدی در مورد باقی ماندن در یورو وج��ود

ندارد.

آن ها با این کار، امید هرگونه چانه زنی جدی با اروپای واقعی-و نه سرزمین خواب و خیالی خ��ود- را از

۲۰۱۰  تهدی��د ب��ه خ��روج یون��ان از لح��اظ اقتص��ادی بس��یار کم زورت��ر از س��ال ۲۰۱۵دست دادن��د. در س��ال 

می توانست باشد زیرا تا این زمان بدهی های بانک های آلمانی و فرانسوی توسط کمکی که بطور اسمی

به یونان می رفت، بازپرداخت شده بود. با وجود پس مانده بحث های ترساننده در جاهای دیگ��ر، وزارت

دارایی آلمان در طی م��دتی و ب��ا دلی�ل بج��ا، هرگ��ونه ع��واقب م�ادی دراماتی��ک در اث��ر ع�دم پرداخ��ت

بدهی های یونان را رد می نمود.

اما از نظر ایدئولوژی اروپایی، که تمام دولت های حوزه یورو آن را تصدیق نموده اند، ض��ربه نم��ادین ب��ه

پروژه ارز واحد-در واقع، به زبان متداول کنونی، خود  «پروژه اروپا»- می توانست ی��ک شکس��کت مه��م

تلقی شود و انقدر قابل اهمیت بود تا از آن جلوگیری گردد. اگر سیریزا به مجرد آنکه به ق��درت رس��ید،



طرح های احتمالی برای یک نکول مدیریت شده را -با آماده نمودن کنترل سرمایه، مسأله ارز جایگزین،

، انتقالی که بایستی  یک شبه،  برای جلوگیری از بی نظمی که پس از آن بوجود می ای��داتو سایر اقدام

ی اعمال شوند، را تهیه کرده و اتحادیه اروپا را با آن تهدید می نمودن��د، آن گ��اه س��لحی ب��رای چ��انه زن

خود در اختیار داشتند.

 این موضوع را نیز روشن می ساختند که در صورت یک آزمایش قدرت، یونان را از ناتو خ��ارجآن ها اگر 

خواهند کرد، حتی برلین نیز در صورت مواجهه با ت�رس آمریک��ا بخ��اطر وج�ود چنی��ن چش�م اندازی،   در

 چنین چیزی
 
مورد یک پاکت ریاضتی سوم دو بار فکر می کرد. اما به خاطر« خوش بینی» سیریزا، طبیعتا

بیشتر از فکر خرو
 

 یونان از حوزه اروپا تابو محسوب می گشت. بنابراین، چرا  قدرت های اروپایی که درج

 ق��رار گرفته ان��د بای��د امتی��از،مقابل یک عرضحال دهنده یا استدعا کننده ، که هیچ کارتی در دست ندارد

 در شرایطی که می داند هر آنچه که آن ها تصمیم گرفته اند، پذیرفته خواهد شد؟ آن ها  با توجه ب��ه؛بدهد

دانش و عقایدشان کامل  منطقی رفتار نمودند.

ی��ک تغیی��ر ناگه��انی در ای��ن ت��اریخچه ک��امل  قاب��ل پیش  بین��ی زم��انی ب��ود ک��ه الکس��یس س��یپراس،

 در م��ورد تفاهم ن��امه س��وم را ب��ه کش��ور همه پرس��ینخست وزیر یونان در اوج ناامیدی، فراخوان به ی��ک

معرفی کرد، و اکثریت بزرگ رای دهندگان یونانی آن را رد نمودند. سیپراس که مس��لح ب��ه ای��ن «ن��ه»

  از، ک��ه ح��تی  ن��اگوارتر ب��ود، یک «بله» خوارکننده به ی��ک تفاهم ن��امه چه��ارمگفتنچشمگیر بود، ضمن 

 چ��را ک��ه یونانی ه��ا ب��ه ی��ورو دلبس��ته و،بروکسل بازگشت و ادعا نمود که او هیچ گزینه دیگ��ری نداش��ت

وابسته بودند.

در این صورت، چرا از یونانی ها در یک رفراندم سئوال نشده بود-ایا شما حاضر به قبول ه�ر چی�زی ک�ه

شما را در یورو نگه می دارد هستید؟ سیریزا با دعوت به یک «نه» محکم، و سپس در عرض کمی بیش از

یک هفته، مطالبه یک «بله» خاشعانه، رنگ خ�ود را ب�ا  چن�ان  س�رعتی ع�وض ک�رد ک�ه هیچ ک�س بع�د از

 ، نمونه آن را ندیده بود، حتی اگ��ر در۱۹۱۴ سوسیال دمکراسی اروپا  از اعتبارات جنگی در سال حمایت

 از شرف آن دفاع نمود.، اقلیتی از حزبزماناین 

بدون شک سیپراس در کوتاه مدت بر خرابه های وعده های خ�ود ش�کوفا خواه�د شد-چن��انکه ی�ک ب�ار

رهبر حزب کارگر رمزی مک دونالد در بریتانیا با رهبری یک دولت مل�ی متش�کل از محافظه ک�اران موف�ق

بدان گشت و سیاست ریاضت اقتصادی در دوران رک�ود را، قب�ل از آنک�ه در تحقی�ر و اه�انت معاص�ران و

ایندگان خود مدفون گردد، به پیش برد. عده کمی استفانوس استفانوپولوس در دوران« اپوستاس��یا»

 را از یاد برده اند. بدون شک یونان بایستی با یک نمونه دیگر آن بسازد.۱۹۶۵در سال 



اما منطق بزرگ تر این بحران چه بود؟ همان طور که همه نظرسنجی ها  نشان می دهند، در دهه گذش��ته در

همه جا و با دلیل بجا، دلبستگی به اتحادیه اروپا  به شدت کاهش یافته است. هم اکنون به طور گسترده

، ممل��و ازگروهه سالرانهآنچه که  اتحادیه اروپا بدان تبدیل شده است، قابل مشاهده است: یک ساختار 

فساد، مبتنی بر انکار هر نوع حق حاکمیت مردم، تحمیل یک رژیم اقتص�ادی تل�خ ک�ه ب�رای ع�ده کم�ی

امتیاز به همراه دارد و برای بسیاری فشار.

اما این بدان معنا نیست که آن با خطر مرگباری از سوی پایین مواجه است. خشم م��ردم در ح��ال رش��د

 ف��اجعه، همیش��هاندکیاست. اما ترس همچنان بر آن غلبه دارد. در شرایط افزایش ناامنی، اما با تعداد 

، ت�ا اینک�ه  خط�ر آنچ�ه ک�ه می توان�د ک�امل وفادار اس�تغریزه اول به آنچه که وجود دارد، هر چند زننده، 

 بی��ش از ت��رسخش��م،متفاوت باشد، را قبول نماید. این فقط در صورتی، و زمانی، تغییر خواهد کرد که 

باشد. در لحظه کنونی، آن هایی که تکیه بر ترس زده اند-طبقه سیاسی سیپراس و همکارانی که اکن��ون

بدان ملحق می شوند-فارغ از خطر هستند.

برگرفته از وبلگ ژاکوبین
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