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امريكا 

پس از خ��روج پوجدم��ون، رهبر 
كاتالونيا از اس��پانيا ش��كاف ميان 
مادريد و بارس��لون همچنان ادامه 
دارد. رهبر كاتالونيا در پي ش��دت 
گرفتن تنش ها ميان دولت مركزي 
اس��پانيا و كاتالونيا و حكم دادگاه 
مبني بر لغو خودمختاري كاتالونيا 
به بلژيك رفت و تماي��ل وي به پناهندگي در بلژيك بارها 
از سوي وي مردود اعالم شد. او در نهايت خود را به پليس 
بلژيك تسليم كرد. وي تاكيد كرده است كه با وجود آگاهي 
از اين موضوع كه وي و چهار عضو سابق دولتش در اسپانيا 
زنداني خواهند ش��د، آماده بازگردانده شدن به اين كشور 
توس��ط دادگاه بلژيك اس��ت، اما تضمين هاي داده شده 
براي محاكمه منصفانه اش در اس��پانيا، او را به بازگشت به 
اسپانيا متقاعد نكرده است. چهار عضو سابق دولتش هرگز 
از زير مسووليت شانه  خالي  نكرده اند و پس از صدور حكم 
اروپايي بازداشت و تحويل آنها به دادگاه اسپانيا، داوطلبانه 
در بلژيك تسليم عدالت ش��ده اند. تبعيد وي به بلژيك بر 
اساس اس��تراتژي بين المللي كردن حداكثر رخدادهاي 
كاتالونيا اس��ت. مس��اله كاتالونيا مربوط به حقوق بش��ر و 
دموكراسي است و درهايي را باز مي كند كه به اعضاي ديگر 
دولت س��ابقش كه در زندان به سر مي برند، كمك خواهد 
كرد. مي خواهيم به بهترين راه ممكن، دفاع از حقوق مان 
را مديريت كنيم و حتي اگر چند روز يا چند هفته فرصت 
داشته باشيم، بايد از آن استفاده كنيم. مساله محاكمه ما 

در نهايت در دادگاه هاي بين المللي مطرح خواهد ش��د. ما 
به اين دادگاه ها رجوع خواهيم كرد و تا آخر ادامه خواهيم 
داد تا دولت اسپانيا، شرمنده شود. ما به قلب اروپا آمده ايم 

تا با جهان صحبت كنيم. 
دادگاه قانون اساس��ي اسپانيا اعالم اس��تقالل كاتالونيا و 
حكمي را كه پارلم��ان كاتالونيا 5 آبان داده بود را لغو كرد. 
به گفت��ه دادگاه رأي گيري اخير پارلم��ان كاتالونيا براي 
اعالم اس��تقالل منطقه خودمختار از اس��پانيا غيرقانوني 
است. دادگاه اسپانيا نيز 12 آبان حكم بازداشت پوجدمون 
و نزديكان��ش را صادر ك��رد. اين افراد به ش��ورش، فتنه و 
سوء استفاده از اموال عمومي متهم شده اند. چنين جرايمي 
مي تواند 50 سال حبس به دنبال داشته باشد. قاضي دادگاه 
دس��تور پيگرد و بازداش��ت ملي  و بين المللي پوجدمون و 
چهار عضو س��ابق دولتش را كه به بلژيك فرار كرده بود ند 
را صادر كرد. او در حكم خود اش��اره كرد كه پوجدمون به 
همراه ديگر مقامات، كارمندان دولتي و نهادهاي دولتي و 
خصوصي، از پست خود به عنوان رييس دولت محلي براي 
برگزاري همه پرسي  استقالل طلبي به منظور جداسازي 
كاتالونيا از اسپانيا استفاده كرده است. آنها براي اين كار به 
ترويج و استفاده از زور، تهديد و خشونت توسط بخش هاي 
استقالل طلب كاتالونيا پرداخته و خواستار قيام و به چالش 

كشيدن نظم قانون اساسي  اين كشور شده اند. 
به دنبال تصميمات مادريد عليه بازداشت سياستمداران 
اين منطقه اعتصاب سراسري و تظاهرات گسترده كاتالونيا 
را فرا گرف��ت و همين ام��ر موجب ترافيك گس��ترده در 

جاده هاي منطقه اي شد معترضان بسياري جاده و خيابان 
را در كاتالونيا مس��دود كرده و ترافيك س��نگين به جاي 
گذاش��تند. تعداد زيادي از معترضان به راه هاي اصلي در 
داخل و خارج بارسلون نيز وارد شده و باعث ايجاد اختالل 
در رفت و آمد خودروها ش��دند. با وج��ود آنكه راهپيمايي 
اعتراض آميز و اعتصاب به صورت صلح آميز پايان يافت اما 
معترضان در داخل خطوط حم��ل و نقل تحصن كردند و 
پليس منطقه اي نيز اقدام به خارج كردن آنها كرد تا عبور 

و مرور خودروها به جريان بيفتد. 
در ش��رايطي كه رهب��ران كاتالونيا از حض��ور پوجدمون 
در انتخاب��ات پيش رو ك��ه 21 دس��امبر )30 آذر( برگزار 
مي شود، حمايت كرده اند، وزير خارجه اسپانيا اعالم كرده 
است كه تغييرات قانون اساسي مي تواند منجر به برگزاري 
رفراندوم هاي محلي براي استقالل در آينده نزديك شود. 
به ادعاي وي كميته اي در پارلمان براي بررس��ي احتمال 
ارايه متمم هاي قانون اساسي ايجاد شده كه به اين وسيله 
راه حل هاي بهتري براي برگزاري رفراندوم هاي استقالل 
در مناطقي چون كاتالونيا مطرح مي كند. اوضاع سياسي 
ك��ه اكنون در آن هس��تيم بايد مورد بررس��ي قرار بگيرد 
و ما مي دانيم ك��ه تصميماتي بايد ص��ورت بگيرد و تمام 
اين تصميمات به نفع مردم اسپانياس��ت. ماريانو راخوي 
نخست وزير اسپانيا نيز خواس��تار برگزاري اين انتخابات 

براي عادي سازي اوضاع در كاتالونيا است. 
پوجدمون تاكيد دارد از آن جهت به بلژيك رفته اس��ت تا 
مساله كاتالونيا را به قلب اتحاديه اروپا بكشاند. اتحاديه اروپا 

تا اين زمان از مادريد در بحران كاتالونيا حمايت كرده است. 
وي از اتحاديه اروپا نيز به خاطر سكوت در برابر »خشونت« 
اسپانيا عليه كاتالونيا انتقاد كرد و مشخصا انتقادات خود را 
به سمت رييس پارلمان اروپا و رييس كميسيون اروپا نشانه 
رفته اس��ت. اقامت موقت وي در بروكسل باعث تنش بين 
بروكسل و مادريد و همچنين اختالف در دولت بلژيك شده 
است. دادستاني بلژيك اعتقاد دارد دادگاه بايد درخواست 
دستگيري بين المللي و تحويل اين افراد به اسپانيا به اتهام 
شورش، فتنه و ديگر جرايم را مورد بررسي قرار دهد. دادگاه 
بلژيك مي تواند دستور اروپايي دستگيري و استرداد را به 
چندي��ن دليل متوقف كند كه يك��ي  از آنها به دليل نقض 
حقوق بشر و لطمه زدن به حقوق هاي اساسي  متهم است. 
دس��تور بازداش��ت اروپايي همچنين مي توان��د از طريق 

درخواست پناهندگي سياسي متوقف شود 
به ادعاي مادريد رييس ايال��ت كاتالونيا با توجه به اجراي 
ماده 155 قانون اساسي اسپانيا و عزل وي از پست رياست 
ايالت از هيچگونه خدم��ات امنيتي همچون پروتكل هاي 
حفاظت��ي از س��وي نيروه��اي امنيتي اس��پانيا بهره مند 
نمي ش��ود. دس��تگاه قضايي بلژيك هم تمهيدات امنيتي 
مش��خصي مبني بر اراي��ه خدمات حفاظت ش��خصي به 
نامبرده اتخاذ نكرده است. اما شواهد نشان مي دهد جوانب 
امنيتي در ديدارهايش به دقت مورد توجه قرار مي گيرد. 
طبق اعالم دس��تگاه قضاي��ي بلژي��ك، وي مي تواند طي 
اقامت خود در اين كش��ور فعاليت هاي تبليغات انتخاباتي 

نيز داشته باشد. 

نگاه روز

تا آخر ادامه خواهيم داد

شكاف ميان مادريد و كاتالونيا

ارتباطمستقيمپسرترامپباويكيليكس
ابعاد جديدي از پرونده دخالت روسيه در انتخابات امريكا افشا شد

نمي توانيد ما را تضعيف كنيد
حمله ترزا مي، نخست وزير بريتانيا به روسيه

گروه جهان| ت��رزا مي،  نخس��ت وزير بريتانيا در اقدامي 
غيرمنتظره حمالت تهاجمي عليه روسيه انجام داد و اين 
كشور را متهم به دامن زدن اختالفات در غرب كرده است. 
او در سخنان خود عنوان كرد كه ما مي دانيم شما چه كار 
مي كنيد اما موفق نخواهيد شد. ترزا مي  كه در مهماني لرد 
مايرس در مجلس عوام بريتانيا حاضر ش��ده بود سخنان 
مهمي را در حوزه سياس��ت خارجي مطرح كرد كه بيشتر 
خطاب آن به روس��يه بود. او گفت كه روسيه يك كمپين 
عظيم سايبري را ايجاد كرده است كه دايما در حال اختالل 
در فضاي س��ايبري اس��ت. به گزارش بي بي س��ي، مي  در 
س��خنراني خود گفت: دخالت هاي سايبري روسيه شامل 
دخالت در انتخابات، هك ك��ردن وزارت دفاع دانمارك و 
بوندستاگ )مجلس نمايندگان آلمان( و همچنين بسياري 

از موارد ديگر مي شود. 
ترزا مي  خطاب به كرملين گفت: آنها در حال تالش براي 
تسليح خود از اطالعات هستند تا بتوانند با استفاده از آن، 
داستان هاي جعلي و عكس ها و فيلم هايي را منتشر كنند تا 
اختالفات در غرب را گسترش دهند و سازمان ها و نهادهاي 

ما را تضعيف كنند. 
مي عنوان كرد كه اين يك پيام ساده و روشن براي روسيه 
است، اما شما انعطاف پذيري دموكراسي هاي ما را دست كم 
گرفتيد، جذابيت پايدار جوامع آزاد و تعهد ملل غربي، ما را 
به اتحادهاي مان متعهد مي كند. اين اظهارات نخست وزير 
بريتانيا پس از آن مطرح شد كه يك كميته تحقيقاتي در 
پارلمان بريتانيا در راستاي تاثير اخبار جعلي بر رفراندوم 
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا در س��ال گذشته آغاز به كار 
كرده اس��ت. گفتني اس��ت اين اقدام مي در حالي صورت 
مي گيرد كه دونالد ترامپ، رييس جمهوري اياالت متحده 

كماكان درگير پرونده تحقيقات دخالت روسيه در انتخابات 
آمريكا اس��ت. در چند روز گذشته و پس از ديدار ترامپ و 
پوتين، ابتدا اع��الم كرد كه س��خنان پوتين در خصوص 
ع��دم مداخله والديمير پوتين، رييس جمهور روس��يه در 
انتخابات آمريكا را پذيرفته است اما تنها چند ساعت پس 
از اعالم موضع رسمي دستگاه هاي اطالعاتي آمريكا مبني 
بر اطمينان از دخالت روسيه در انتخابات آمريكا از موضع 

خود عقب نشيني كرد. 
داميان كالينز، رييس كميته تحقيقاتي پارلمان بريتانيا، 
نامه اي به مديرعامل فيس بوك نوشت است كه گفته است 
بخشي از اين تحقيق در خصوص نقش بازيگران خارجي 
از سوءاستفاده از سيستم عامل هايي مثل فيس بوك روي 

گفتمان سياسي كشورهاي ديگر است. 
در جلس��ه اي كه نمايندگان برخي شبكه هاي اجتماعي 
در ساختمان كپيتول هيل واشنگتن با نمايندگان كنگره 
آمريكا داش��تند، نماينده فيس بوك اعالم كرد كه معتقد 
اس��ت كه 126ميليون كاربر آن ممكن است محتواهايي 
غيرقانوني را منتش��ر كرده اند كه ممكن اس��ت از س��وي 
روسيه تغذيه شده باش��د. در همين حال نماينده توييتر 
اذعان كرد كه 2752 حس��اب مرتبط با روسيه را كشف و 
بيش از 36هزار روبات را نيز شناسايي كرده است كه بيش 
از 1/4 ميليون توييت را مربوط به انتخابات منتشر كرده اند. 
آخرين مورد از اين موضوع نيز در اس��پانيا مشاهده شده 
است كه بيش از نيمي از حساب هاي كاربري در شبكه هاي 
اجتماعي اطالعاتي غلط در مورد كاتالونيا منتشر مي كنند. 
وزيرخارجه اسپانيا به مقامات اتحاديه اروپا گفته است كه 
جوليان آسانژ موس��س ويكي ليكس، در حال تالش براي 

دخالت و دستكاري ساختار در كاتالونيا است. 

هرروز ابعاد تازه اي به پرونده دخالت روسيه در انتخابات 
امريكا اضافه مي ش��ود و كار دونالد ترامپ و تيم او را براي 
خروج س��الم از آن سخت تر مي كند؛ به گونه اي كه حتي 
وقتي مي خواهند با به ميان كش��يدن پرونده تحقيقات 
عليه هي��الري كلينتون افكار عموم��ي را منحرف كنند 
باز ه��م كاري از پيش نمي برند. طب��ق گفته چهار تن از 
اعضاي كنگره امريكا به نيوي��ورك تايمز، دونالد ترامپ 
جونيور، فرزند رييس جمهور امريكا طي مبارزات انتخابات 
رياس��ت جمهوري س��ال 2016چندين مكالمه آنالين 
با ويكي ليكس و يك گروه هكري نزديك به روس��يه كه 
ايميل هاي حزب دموكرات را هك كرده اند، داشته است. 
به گفته مقامات ترامپ جونيور پيام هاي توييتري خود كه 
با ويكي ليكس داشته است را در اختياركميته تحقيقات 
كنگره در زمينه دخالت روس��يه در انتخابات امريكا قرار 
داده اس��ت. اين مقامات گفته اند كه طي جلسه اي كه در 
كميته قضايي مجلس سناي اياالت متحده با دونالد ترامپ 
جونيور داش��ته اند، وي اعتراف كرده ك��ه در جريان اين 

كمپين با اين گروه ها همكاري داشته است. 
گفته مي ش��ود اين مكاتبات از هفته ه��ا قبل از انتخابات 
8نوامبر در سال 2016 آغاز شده و در طول دوره انتخابات 
نيز ادامه داش��ته است. از سوي ديگر اين براي دومين بار 
است كه پاي پس��ر رييس جمهور اياالت متحده به دليل 
ارتباط س��ازمان يافته با مسكو، به پرونده دخالت روسيه 
در انتخابات امريكا باز مي ش��ود. پسر بزرگ ترامپ از اين 
طريق تالش كرده تا در راستاي تضعيف كمپين هيالري 

كلينتون قدم بردارد. 
در م��اه جوالي نيز نيوي��ورك تايمز براي نخس��تين بار 
گزارش داد كه فرزند ارشد دونالد ترامپ در ژوئن 2016 
با چند تن از افرادي كه نزديك به روس��يه بودند در برج 
ترامپ مالقات كرد. اين افراد بنا بود اطالعاتي را در اختيار 
كمپين ترامپ قرار دهند كه كمپين هيالري كلينتون را 
تضعيف كند. ترامپ جونيور دوشنبه شب به وقت اياالت 
متحده عكس هايي را از پيام هايش به ويكي ليكس منتشر 
كرد. آلن فوتر، وكيل پسر دونالد ترامپ اما مي گويد اين 
اسناد به صورت گزينش��ي در ميان هزاران سند ديگر به 
كميته تحقيقات كنگره ارس��ال شده است. فوترفاس در 

بيانيه اي گف��ت: ما مي توانيم با اطمينان بگوييم كه هيچ 
نگراني در مورد اين اس��ناد نداريم و هرنوع سوالي كه در 
مورد آنها مطرح شود، به راحتي و در جاي مناسب به آن 

پاسخ خواهيم داد. 
س��ازمان هاي اطالعاتي امريكا معتقدند با توجه به حجم 
گس��ترده ايميل هاي هك ش��ده از كميت��ه ملي حزب 
دموك��رات، ويكي ليكس به عنوان يك عامل و يك كانال 
براي روس��يه عمل كرده اس��ت. گفتني است پيام هاي 
توييتري ترامپ جونيور براي نخستين بار سايت آتالنتيك 
منتشر كرد كه بطور قطعي نشان مي داد مكاتباتي رسمي 
ميان دو طرف شكل گرفته است. ويكي ليكس در پيامي 
كه روز س��وم اكتبر 2016 به ترامپ جونيور ارسال كرده 
مداركي را عليه هيالري كلينتون به وي ارايه داده است. 
ترامپ نيز در پاسخ به او گفت: اين كار شگفت انگيز است. 
يك هفته بع��د، ويكي ليك��س از آقاي ترام��پ جونيور 
پرس��يد كه آيا پدر ش��ما مي تواند يك لينكي را توييت 
كند كه از طريق آن كاربران بتوانند ايميل هاي هك شده 
دموكرات ها را نيز جست وجو كنند. ويكي ليكس در ادامه 
پيام خود افزود: داستان هاي بسيار زيادي وجود دارد كه 
در ميان اخبار مطبوعات گم شده اند و ما مطمئن هستيم 
ك��ه از طريق آن مي توان موارد ديگ��ري را پيدا كرد. اين 
پيام اضافه مي كند كه اين گروه ايميل هاي جديدي را به 
ايميل هاي قبلي مربوط به جان پودس��تا، رييس كمپين 
انتخاباتي هيالري كلينتون اضافه كرده است كه به تازگي 

هك شده است. 
ترامپ جونيور به اين پيام پاسخ نداد اما پانزده دقيقه بعد 
از ارس��ال اين پيام دونالد ترامپ در توييتر خود نوش��ت: 
رسانه هاي متقلب اعالم مي كنند كه اطالعاتي كه از سوي 
ويكي ليكس منتش��ر شده نا معتبر است. پس شما نادان 
هستيد رس��انه هاي جعلي! جوليان آسان ژ در توييتر خود 
نوشت من نمي توانم تاييد كنم كه گروهي كه اطالعات را 
در اختيار ويكي ليكس قرار داده با ترامپ در ارتباط نبوده 
اس��ت. آس��انژ گفت: ويكي ليكس عالقه مند است منابع 
عمومي كه اطالعات را به دس��ت آنها مي رساند ناشناس 
باقي بمانند و عالقه اي ندارد ك��ه بداند منبع اطالعات و 

گروهي كه اين كار را انجام مي دهند، كجاست. 
مارك وارن��ر، يك��ي از دموكرات هاي بلن��د پايه كميته 
اطالعاتي مجلس سناي اياالت متحده در واكنش به اين 

پيام ها گفت: اگر اين پيام ها واقعي باشند نمونه اي ديگر 
از دخالت مستقيم روس��يه و عوامل روسي در انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا را نش��ان مي دهد و اين عوامل 
نيز به طور مس��تقيم با افراد بلندپاي��ه كمپين ترامپ در 

ارتباط هستند. 
آخرين پيامي كه ترامپ جوني��ور از ويكي ليكس دريافت 
كرده است به ماه جوالي بازمي گردد. اين پيام تنها مدتي 
پس از آن ارسال شد كه نيويورك تايمز گزارش داد كه او با 
روس ها متعهد شده است كه هيالري كلينتون را شكست 
دهد. اين پيام بس��يار صميمانه از س��وي ويكي ليكس به 
دونالد ترامپ جونيور ارسال مي شود كه ابتداي آن بسيار 
خودماني گفته مي شود، سالم دان. در اين پيام آمده است 
از شنيدن مشكالت براي شما متاسفم. ما ايده اي داريم كه 
ممكن است كمي كمك كند. بهتر است ايميل هاي مربوط 
به اسنادي كه نيويورك تايمز مطرح كرده را منتشر كنيد؛ 
در اين بين دقايقي بعد ترامپ جونيور ايميل هاي مربوط 

به ماجراي جلساتش با وكيل روسي را منتشر مي كند. 

فرار رو به جلوي ترامپ
وزارت دادگس��تري امريكا روز دوش��نبه اع��الم كرد كه 
نامه اي را به كنگره امريكا ارس��ال كرده اس��ت كه در آن 
دادگس��تري قصد دارد ب��ا مجوز كنگره يك دادس��تان 
ويژه را در خصوص برخي مس��ائل امنيتي عليه هيالري 
كلينتون منصوب كند. اين اداره در نامه اي كه به كميته 
قضايي مجلس نمايندگان ارسال كرده، ادعايي را مطرح 
كرده اس��ت مبني بر اينكه كمك هاي بنياد كلينتون به 
كمپين اوباما در تصميم دولت در س��ال 2010 مبني بر 
فروش اورانيوم به آژانس انرژي اتمي روس��يه تاثيرگذار 
بوده اس��ت و بايد در اين موضوع تحقيقات صورت گيرد. 
بسياري معتقدند كه اين نامه پاسخي مستقيم به بيانيه 
دونالد ترامپ در سوم نوامبر بود زماني كه او به دادستان 
جف سش��ن گفت: اتهامات پيرامون كلينت��ون و دولت 
اوباما بايد بررسي شود. اما تحقيقات در چنين چارچوبي 
مي تواند اس��تقالل تحقيقات فدرال را به شدت زير سوال 
ببرد. چرا كه وزارت دادگس��تري بايد كامال مس��تقل از 
هرگونه نفوذ سياسي باش��د و حتي بايد در صورت لزوم 
برخالف نظر رييس جمهور عمل كند. اما در حال حاضر 

چنين چيزي به نظر نمي رسد. 

برخي منابع نزديك به كاخ س��فيد اعالم كردند احتمال 
دارد مس��اله ديگ��ري در خصوص باز ش��دن اين پرونده 
وجود داشته باشد اينكه سشن بتواند با دريافت اجازه يك 
دادستان ويژه يك پرونده ويژه را عليه هيالري كلينتون 
و حتي ارتباطش با روسيه را باز كند. گفتني است دونالد 
ترام��پ ب��راي تحقيقات دخال��ت روس��يه در انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا طي 10 ماه گذش��ته به شدت 
تحت فش��ار است و سش��ن را عامل اين موضوع مي داند. 
ترامپ معتقد اس��ت كه اگر سش��ن خود را از اين پرونده 
كنار نمي كش��يد هيچگاه رابرت مولر به عنوان دادستان 

ويژه منصوب نمي شد. 
گفتني اس��ت روز سه ش��نبه به وقت امريكا جف سشن 
براي توجيه اين نامه به كميته قضايي مجلس نمايندگان 
خواهد رفت و انتظار مي رود كه دموكرات ها او را به شدت 
مورد سوال قرار دهند كه البته اين جلسه تا زمان تنظيم 
اين گزارش برگزار نشده است. احتماال سشن براي توجيه 
منصوب كردن دادستان ويژه بايد به سواالت گسترده اي 

پاسخ دهد. 
الزم به ذكر است كه جمهوريخواهان براي مدتي طوالني 
اس��ت كه تالش كرده اند هي��الري كلينت��ون را به اين 
معامله فروش اورانيوم مرتبط كنند و در جريان مبارزات 
انتخاباتي نيز بارها اين موضوع را عليه وي مطرح كردند. 
اي��ن معامل��ه زماني كه هي��الري كلينت��ون نقش وزير 
امورخارجه اياالت متحده در دولت اول باراك اوباما را ايفا 
مي كرد، توسط كميته سرمايه گذاري خارجي در اياالت 

متحده تاييد شد. 
با اين حال خبرگزاري ها و رس��انه هاي محافظه كار سعي 
كرده اند موض��وع را زنده نگه دارند تا كلينتون را فاس��د 
بنامند. آنها مدعي هستند كه بنياد كلينتون براي حمايت 
از اين معامله پول زيادي از س��مت روسيه دريافت كرده 
اس��ت. اين پرونده در حالي گشوده مي ش��ود كه دونالد 
ترامپ طي هفته ه��اي اخير بر اين موض��وع تاكيد دارد 
كه مولر به جاي تحقي��ق از اطرافيان او بايد در خصوص 
پرونده اوراني��وم هيالري كلينتون تحقي��ق كند. در هر 
صورت مي توان باز شدن اين پرونده از سوي دونالد ترامپ 
و دادستاني امريكا را يك نوع فرار رو به جلو از سمت تيم 
دولت دانست تا اندكي از فشار پرونده تحقيقات دخالت 

روسيه در انتخابات رياست جمهوري بكاهند. 

ميثم سليماني

گروه جهان| روز دوش�نبه 22 كش�ور اروپايي، پيمان 
جدي�دي را امضا كردند كه از س�وي رييس سياس�ت 
خارج�ي اتحاديه اروپ�ا »گامي تاريخ�ي« در اتحاديه 
توصيف شد. بر اس�اس اين توافقنامه، دولت هاي عضو 
اتحادي�ه اروپا تواف�ق كردند كه يك نيروي مش�ترك 
دفاعي با عنوان »پيمان همكاري هاي ساختاري دايم« 
ايجاد كنن�د. پنج كش�ور اروپايي اين تواف�ق را امضا 
نكرده ان�د، اما حتي بريتانيا كه در ح�ال ترك اتحاديه 
اروپا است نيز مي تواند در آينده به اين پيمان بپيوندد. 
مرتضي مكي، كارشناس مس�ائل اروپا معتقد است كه 
امضاي اين پيمان نخس�تين گام در جهت ايجاد ارتش 
مستقل اروپايي است و مي تواند به اين آرزوي ديرينه 
اروپايي ها براي استقالل در دفاع و امنيت، جامه عمل 
بپوشاند. در ادامه، متن كامل گفت وگوي مرتضي مكي، 
كارشناس مسائل اروپا را با »اعتماد« مطالعه مي كنيد: 

 امض�اي پيم�ان همكاري ه�اي س�اختاري دايم 
)PESCO( ب�ه عنوان گام اول در تش�كيل ارتش 

مشترك اروپايي تا چه اندازه داراي اهميت است؟
پيماني كه 22 كش��ور اروپايي روز دوشنبه در بروكسل امضا 
كردند، گام مهمي در جهت خوداتكايي امنيتي كش��ورهاي 
عضو اتحاديه اروپا است. كشورهاي اروپايي همواره چه در دوره 
جنگ س��رد و چه بعد از آن، به دنبال نوعي ترتيبات امنيتي 
مستقل بودند. اما طي دهه هاي گذشته به خاطر قرار گرفتن 
زير چتر ناتو و تسلط امريكا بر جبهه غرب، سايه ناتو و امريكا 
همواره بر امنيت اروپا قرار داش��ت و ايجاد يك نهاد امنيتي و 

نظامي مستقل براي اروپا عملي نشد. 
تحوالتي كه طي س��ال هاي اخير رخ داده است و با روي كار 
آمدن دونالد ترامپ در امريكا س��رعت بيش��تري پيدا كرده 
است، اروپايي ها احساس نياز بيشتري به ايجاد نهاد امنيتي 
مشترك پيدا كرده اند. فشار دولت دونالد ترامپ بر اروپا براي 
ايفاي نقش فعال تر و مش��اركت بيش��تر اروپا در هزينه هاي 
نظامي و امنيتي و بودجه نات��و، در كنار نوع رويكردهايي كه 
دولت امري��كا در برابر بحران هاي مبتالب��ه اتحاديه اروپا، از 
جمله بحران پناه جويان و تنش در روابط با روسيه اتخاذ كرد، 
دولت هاي اروپايي را به اين س��مت متمايل كرد كه اتحاديه 
امنيتي جديدي را پيگيري كنند. برگزاري همه پرسي برگزيت 
و خ��روج بريتانيا از اتحادي��ه اروپا نيز اين انگي��زه را در بين 
دولت هاي اروپايي بيشتر كرد. هر چند در توافقي كه دوشنبه 
ميان 22 كشور اروپايي امضا بر اين نكته تاكيد شده است كه 
اقدام دولت هاي اروپايي براي تشكيل يك صندوق مشترك 
دفاعي با حدود 5 ميليارد يورو سرمايه براي رويارويي با ناتو 
نيس��ت بلكه گامي در جهت همراهي در كنار ناتو است، اما 
اين نشان مي دهد كه دولت هاي اروپايي عالقه مند هستند 
كه اروپايي ها با كمترين تنش ممكن با اياالت متحده امريكا 
و بريتانيا بتوانند به همكاري هاي مش��ترك دفاعي و نظامي 
مستقل برسند. امضاي توافق اخير با حضور وزراي خارجه و 
دفاع 22 كشور اروپايي، نخستين گام در جهت رسيدن به اين 

هدف نهايي خواهدبود. 
 چني�ن اقدامي تا چه حد نش�ان دهنده جدايي در 
سياس�ت هاي اروپا و امريكا و افزايش ش�كاف در 

دو سوي اقيانوس اطلس است؟
امضاي چنين توافقي را نبايد به اين معني برداش��ت كرد كه 
دولت هاي اروپايي قصد جدايي از جبهه اياالت متحده امريكا 
يا ناتو دارند. دولت هاي اروپايي قصد ندارند از زير س��ايه چتر 
حمايت ناتو خارج بش��وند يا آن را تضعيف كنند. اروپايي ها 
مي دانند كه ايجاد يك سياس��ت مشترك خارجي و دفاعي، 
دش��وارترين كار در تش��كيل اتحاديه و گسترش همگرايي 
است و قصد ندارند تالش هاي پيشين در اين راستا را از ميان 
ببرند. در گذشته اروپايي ها با چالش ها و موانع جدي در اين 
مسير مواجه شده اند. اخيرا با روي كار آمدن دونالد ترامپ در 
 )Protectionism( امريكا و سياست هاي حمايت گرايانه
او و همچنين خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، چالش ها و موانع 
اتحاديه اروپا براي رسيدن به يك سياست خارجي و امنيتي 
مش��ترك كاهش پيدا كرده است، ولي به هر حال اروپايي ها 
دستاوردهاي گذشته و استفاده از چتر امنيتي ناتو قطعا در 
برنامه هاي آنها قرار دارد و تشكيل پسكو گامي در رويارويي يا 

تضعيف ناتو نخواهد بود. 
كاري كه اروپايي ها انجام مي دهند ايجاد يك نيروي امنيتي 

مستقل اس��ت تا در مكان ها و موقعيت هايي كه امريكايي ها 
مش��اركت نمي كنند و ماي��ل به همكاري نيس��تند، در اين 
موقعيت ها بتوانند با همكاري هاي نظامي و دفاعي چالش ها 
را مديريت كنند. بحران پناهجويان براي اروپايي ها به وضوح 
روش��ن كرد كه تا چه اندازه با شكاف ها و اختالفات در جبهه 
غرب مواجه هس��تند و اين بحران درسي براي آنها شد تا در 
يك جمع بندي بتوانند بر سر راهكاري براي رسيدن به ساز 
و كار امنيتي مستقل بعد از بارها تالش ناموفق، توافق كنند. 

 تعدادي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اين پيمان 
را امض�ا نكرده اند؛ اين چه تاثي�ري در نحوه اجرا و 

موفقيت پيمان پسكو خواهد داشت؟
با توجه به اينكه 5 كشور عضو اتحاديه اروپا، ايرلند، دانمارك، 
پرتغال، بريتانيا و مالت، اين پيمان امنيتي را امضا نكرده اند، اين 
احتمال وجود دارد كه كشورهاي محوري اتحاديه اروپا، يعني 
فرانسه و آلمان، ايده محوري »اروپاي دو سرعته« را اجرايي 
كنند، يعني در بحث همگراي��ي اتحاديه اروپا را به دو بخش 
تقسيم كنند، به خصوص در موضوع همكاري ها و همگرايي 
امنيتي، اين موضوع جلوه بيشتري دارد و برخي از كشورهايي 
كه در اين زمينه حاضر به همكاري نيس��تند، پيش��رفت به 
صورت »دو سرعته« پيش مي رود. بحث پناهندگان، بحث 
اختالفات با روس��يه، بحث اختالفات داخلي اتحاديه اروپا و 
موضوعات ديگر، بحث هايي هستند كه بر اساس مبناي اروپاي 
»دو سرعته« اجازه مي دهد كه كشورهايي كه در حال حاضر 
مايل به همكاري و همگرايي با اكثريت كش��ورهاي اتحاديه 

اروپا نيستند، بعدا به اين فرآيند بپيوندند. 
ح��وزه امنيت��ي و دفاعي، حوزه اي اس��ت كه با اس��تفاده از 
اي��ده اروپاي دو س��رعته، فرصت اج��راي بهت��ري دارد. بر 
خ��الف موضوعات اقتص��ادي، اجتماعي و سياس��ي كه در 
درون كشورهاي مس��تقل عضو اتحاديه اروپا، مقاومت هاي 
بيشتري براي همگرايي وجود دارد در حوزه امنيتي و دفاعي، 
كشورهايي كه توانايي كمتري در تامين هزينه هاي دفاعي و 
پوشش امنيتي خود دارند، راحت تر حاضر به پيوستن به يك 
پيمان جمعي خواهند بود. به گمان من نخستين گام اتحاديه 
اروپا در ايجاد يك نهاد نظامي و دفاعي مس��تقل، گام موفق 
آينده داري خواهد بود و مي توانند ديدگاه اميدوارانه تري به 

همكاري هاي امنيتي و دفاعي داشته  باشند. 
 فكر مي كنيد واكنش امريكا به اين توافق و تشكيل 
اي�ن نيروي دفاع�ي چه خواه�د بود و ب�ا توجه به 
نگراني هايي كه دول�ت امريكا در مورد هزينه هاي 
امنيتي دولت ه�اي اروپايي به خص�وص پرداخت 
سهم دو درصدي كشورهاي عضو ناتو مطرح كرده 
است، آيا ايجاد يك نهاد جديد باعث افزايش نگراني 

امريكا نخواهد شد؟
امريكايي ها هنوز واكنش منفي نشان نداده اند و اين انتظاري 
كه امريكايي ها مطرح مي كنند كه هر كشور عضو ناتو 2 درصد 
از بودجه دفاعي خود را براي ناتو هزينه كند، به اين دليل است 
كه قصد دارد وابستگي امنيتي كشورهاي اروپايي به امريكا 
را كاهش دهد. در نتيجه تصور مي ش��ود كه ايجاد يك نهاد 
امنيتي مس��تقل در اروپا، در راستاي ديدگاه ها دولت جديد 
امريكا باشد و اجازه مي دهد كه اروپا نقش بيشتري در تامين 
امنيت و دفاع از خود بازي بكند كه نهايتا باعث كمتر ش��دن 
مس��ووليت ها ناتو و تقويت اين پيمان خواهد ش��د. اين گام 
دولت هاي اروپايي ب��ا توجه به تاكيد آنها بر اين نكته كه اين 
پيمان مكمل ناتو اس��ت و نه در برابر آن، باعث شده است كه 
دولت امريكا واكنش منفي نسبت به آن نداشته باشد. ضمن 
اينكه قرار نيست دولت هاي اروپايي بودجه جديد و مستقلي 
براي تشكيل اين نيروي دفاعي مشترك اختصاص بدهند، 
بلكه منابع آن قرار است از مديريت بودجه دفاعي دولت هاي 
اروپايي تامين بشود. در واقع اين پيمان به معناي هماهنگي 
و همگرايي بيشتر دولت ها از طريق نيروهاي نظامي و بودجه 

دفاعي كنوني شان خواهد بود. 

مرتضي مكي، كارشناس مسائل اروپا در گفت وگو با »اعتماد«: 

امريكا نگران همگرايي دفاعي اروپا نيست

گفت و گوي روز

روز گذشته يك اتفاق كليدي در مورد قوانين خروج بريتانيا 
از اتحاديه اروپا رخ داد و ديويد ديويس، وزير خروج بريتانيا 
از اتحاديه پذيرفت تا در نهايت اليحه خروج بريتانيا از اروپا 
در مجلس عوام مورد بحث قرار گيرد. اين اتفاق در حالي رخ 
داد كه تعدادي از نمايندگان محافظه كار پيشنهاد داده بودند 
كه ديويد ديويس مجوز اين اختيار را به نمايندگان مجلس 
اعطا كند. سخنگوي مجلس پارلمان بريتانيا گفت: در حال 

حاضر مجلس متعهد ش�ده اس�ت تا نماين�دگان اجازه در 
مورد خروج را با راي گيري بر سر اليحه آن صادر كنند. آنها 
مي توانند اين اليحه را رد كنند و شرايط را بدون هيچ گونه 
معامله اي به حال�ت معلق نگه دارند و در اين ش�رايط يك 
خروج س�خت رخ خواهد داد. با اين حال انتظار مي رود كه 
اصالحات بيشتري در چارچوب اليحه خروج صورت گيرد 

و طي روزهاي آينده بحث هاي گسترده اي نيز شكل گيرد.
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