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 Political سياسی

 
  )Petr Iskederov (*پطر اسکندروف

  شيری. م. ا: برگردان از
  ٢٠١٣ جوالی ٢٠

  : اروپاۀ اتحادي-امريکا

 زير کالھک الکترونی» آزاد« تجارت 
 اروپا، يکی از ۀ و اتحاديامريکا آزاد تجاری ۀايجاد منطق، امريکا )١( پريزمھياھو پيرامون سيستم جاسوسی

  .بلندپروازانه ترين طرحھای ژئوپليتيک واشنگتن را تھديد به دفن می کند

 عليه نمايندگی ھای سياسی امريکال، خبرھای مربوط به جاسوسی سازمان امنيت ملی گی اشپيالمان ۀگزارش ھفته نامه ب

 کميسر امور داخلی ۀاما فاينشنال تايمز انگليس با استناد به نام. ا موجب ناراحتی شديد بروکسل گرديد اروپۀاتحادي

تواند در ارتباط با نصب دستگاھھای  نويسد که اتحاديه اروپا می  میامريکا به دولت سسيلی مالمسترم اروپا، ۀاتحادي

کميسر .  خاتمه دھدامريکا بين آژانسھای امنيتی اروپا و شنود در اتاقھای سفرای کشورھای اروپائی به تبادل اطالعات

اعتماد .  حساسی رسيده استۀ، قدرتمندترين متحد ما به مرحلامريکا ما با ۀرابط«: اروپا، مالمسترم، اظھار داشت

  .» آنھا را بازسازی کندامريکاشدت آسيب ديده، و من منتظر آنم که ه متقابل و حريم خصوصی ب

.  گرفتندامريکا اروپا موضع سفت و سختی در مقابل ۀلند، سه کشور پيشرو اقتصادی اتحاديا ھ، فرانسه والمان

اما لود وانوست معاون سابق . »رفتار به سبک جنگ سرد پذيرفتنی نيست«: خبرگزاريھا به نقل از آنگال مرکل نوشتند

اقتصادی عليه اتحاديه اروپا بوده،  پريزم، جاسوسی ۀرئيس مجلس بلژيک اظھار اطمينان کرد، که ھدف اصلی برنام

 چه سرمايه ای   آزاد تجاریۀ ايجاد منطقۀو خود اين مستقيم ترين رابطه را با اين معنی دارد که واشنگتن برای برنام

  ...گذارد می

ۀ تجاری، که شبک  آزادۀ ايجاد منطقۀ به کار تدوين توافقنام مستقيماً ٢٠١٢ در اواخر سال امريکا اروپا و ۀاتحادي

محتوای مشاورات پيرامون اين . ھم مرتبط می سازد، آغاز کردنده بازرگانی و ديگر قراردادھای اقتصادی آنھا را ب

موضوع، عرصه ھائی مانند تجارت محصوالت کشاورزی، سرمايه گذاری متقابل، سر و سامان دادن به ماليات بندی و 

ناتوی «با اين وجود، ھدف اصلی سازندگان . گيرد میرسميت شناختن متقابل استانداردھای پزشکی را در بر ه ب

غرب قصد ندارد بخشی از «: يک منبع آگاه در بروکسل اظھار داشت. شود طور واضح ديده میه بجھانی » اقتصادی

موضع خود در اقتصاد نوين جھانی را به کشورھای در حال رشد سريع و دارای بازارھای جديد، قبل از ھمه گروه 

 اقيانوس اطلسی به - شود برای ايجاد بازار واحد فرا آماده میاو تأکيد کرد، که . »س واگذار نمايدکشورھای بريک

  .سابقه ای دست بزند ابتکار بی
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چند .  اروپا اعالم شدۀ اتحاديبروری ف٨ جلسۀ اقيانوس اطلسی در - تصميم بروکسل مبنی بر ايجاد بازار آزاد تجاری فرا

يز آمادگی کشورش را برای حمايت از اين طرح و شروع مذاکرات مقتضی با بروکسل روز پس از آن، باراک اوباما ن

و » راجع به اوضاع کشور« خود ۀباراک اوباما ضمن اختصاص بخش قابل مالحظه ای از پيام ساالن. اعالم نمود

 او، انعقاد ۀگفته  ب.ئيھا را مورد تأکيد قرار دادامريکامراجعه به کنگره، سودمندی چنين گامھا، البته، برای خود 

قرار » در بازارھای رو به رشد آسيا «امريکا و تأمين منافع رقابتی امريکا اروپا در خدمت صادرات ۀقرارداد با اتحادي

تواند   اروپا میۀ و اتحاديامريکاتجارت آزاد و خصوصی بين « باراک اوباما، ۀعقيده عالو بر آن، ب. خواھد گرفت

  ».ئيھا ايجاد نمايدامريکاای ميليونھا محل کار جديد بر

:  ابعاد باز ھم گسترده تر اھداف و منافع ممکن اظھار داشتۀ در بار»ژوزه مانوئل باروزا« اروپا، ۀرئيس اتحادي

ما : او در ادامه گفت. ر خواھد داديي بازی بين المللی را تغۀتوافق آينده بين دو کشور بزرگ اقتصادی جھان، قاعد«

  .» تجاری جھان را خواھيم ساخت آزادۀزرگترين منطقدست در دست ھمديگر ب

. آيد حساب میه  پيشرفته ترين نوع آن در جھان ب اروپا در حال حاضر واقعاً ۀ و اتحاديامريکاروابط اقتصادی بين 

 قرارداد کند، که انعقاد کميسيون اروپا پيش بينی می. شود  بالغ میدالر تريليون ٢ کاال بين آنھا به بيش از ۀمجموع مبادل

طبق برآورد .  ميليارد يورو سود عايد توليدکنندگان اروپائی خواھد کرد۶٠ اقيانوس اطلسی ساالنه بيش از - فرا

 اروپا باعث کاھش قيمت کاالھا، و ھمچنين موجب ۀ و اتحاديامريکا آزاد تجارت خارجی بين ۀبروکسل، ايجاد منطق

. د باعت کاھش قيمتھا برای مصرف کننده نھائی خواھد گرديدم مؤثر منابع خواھد گشت که آن ھم به سھم خويتقس

)  ٪/.۵( اروپا را نيم درصد ۀدھند که اين، توليد ناخالص داخلی اتحادي عمل آمده در بروکسل نشان میه محاسبات ب

  .افزايش خواھد داد

 و امريکاقيانوس اطلسی بين  ا- اقتصادی فرا- تشکيل اتحاد تجاریۀايد. رود خوبی پيش نمیه  امور بۀبا اين حال، ھم

 .گرد  برخی سياستمداران مورد تجزيه و تحليل قرار میادتھاست که در سطح کارشناسان و حت اروپا مۀاتحادي

 مندی خود را به چنين طرحھائی اظھار میه  نخست، آنگال مرکل، عالقۀاروپائيھا، درست تا ھمين اواخر، در وھل

 اقتصادی و بازرگانی ۀ در عرصامريکا اروپا و ۀدی ايجاد ھماھنگی در قوانين اتحادي پيشنھاۀ بستالمان دولت احت. دارند

توان در گزارش  حيات اين ايده در واشنگتن را می.  ارائه کرد٢٠٠٧ آزاد تجاری را در سال ۀبا چشم انداز ايجاد منطق

. کند  پيش بينی می٢٠٢۵تا سال  اقتصادی جھان را - مشاھده کرد، که آشفتگی نظام مالیامريکاشورای امنيت ملی 

 بسيار آسيب پذير است، و دالردر شرايط بحران عظيم مالی، « مطمئن ھستند که امريکاکارشناسان شورای امنيت ملی 

سقوط کرده و به يکی از »  ارزی جھانیۀذخير«، از موقعيت بی نظير ، احتماالً ٢٠٢۵ تا سال دالرنقش بين المللی 

پارچگی  به باور آنھا، چنين شرايطی به سوی فرايند يک. بر در سبد ارزی تبديل خواھد شداولين واحدھای پولی برا

 به منابع خارجی، ممکن است آزادی عمل امريکاوابستگی ثبات مالی «ھمراه با آن . فشرده تر سوق داده خواھد شد

  .» را محدود نمايدامريکا

ه ، ب)فريقای جنوبیابرزيل، روسيه، ھندوستان، چين و (بريکس افزايش رو به تزايد نگرانيھا از تقويت گروه کشورھای 

 و امريکا آزاد تجاری ۀبا اين حال، طرح ايجاد منطق. داد» ناتوی اقتصادی «ۀلحاظ زمانی، آخرين تکان را به احيای ايد

تناقضات بسيار  . مورد ترديد است نظر ژئوپليتيکۀ، اين طرح از نقط اروپا فاقد سفتی الزم بوده، و اساساً ۀاتحادي

اين اتفاقی نيست که رسانه ھای غربی ضمن نام بردن از برخی توافقات .  اروپا وجود داردۀ و اتحاديامريکازيادی بين 

 ۀ از جمله، روزنام. اقيانوس اطلسی سخن بگويند-  ھمکاری اقتصادی فراۀدھند با احتياط در بار احتمالی، ترجيح می

 درصد است، ۴ - ٣طور متوسط ه تمال لغو ماليات بر تجارت کاالھا را که امروز بئی سانفراسيسکو کرونيکل احامريکا

درصدی توليد ناخالص داخلی ١/ ۵تواند موجب افزايش  چنين اقدامی می طبق برآورد اين روزنامه،. کند پيش بينی می
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 تجارت ۀ رابطامريکا.  است فرضیاما اين ھنوز يک سناريوی کامالً .  بشود اروپاۀدرصدی اتحادي) /.۵(نيم ، و امريکا

 با توجه به حفظ وضعيت تقابل نظامی در جنوب شرقی آسيا، به سمت  جنوبی دارد، ولی آن را اتفاقاً وريایآزاد با ک

 ۀشود، اين است که به نوشت  بروکسل با واشنگتن مربوط میۀآنچه که به رابط. نظامی ــ استراتژيک سوق داده است

 اقتصادی مربوطه را -  اروپا به ابتکار فرانسه تصميم دارد مذاکرات تجاریۀ، اتحاديھمان سانفرانسيسکو کرونيکل

  .پيش ببرد» ھمراه با بحثھا پيرامون نظارت از سوی شورای امنيت ملی«

بروکسل اغلب مجبور است با قواعدی بازی کند که ديگران ماند، اما امروز  خالصه، نيت، در حد ھمان نيت باقی می

در سالھای گذشته .  اروپا را به تجديد نظر در مناسبات بازرگانی وادار کرده استۀ بحران اتحادي.کنند ن میييتع

 با شرکای ضعيف برای دسترسی به بازار آنھا به ازای اولويتھا، معاھدات تجارت آزاد امضاء کرد و بروکسل عمدتاً 

  .يھا اينک نيز ملزم به دادن امتيازات جدی ھستنداروپائ.  اين قراردادھا بر مبنای شرايط اروپائيھا بسته شده استۀھم

 واردات گوشت پرورشی بدون ۀ بروکسل سھمي٢٠١٢در سال .  به سازش تن دادامريکا اروپا در ارتباط با ۀاتحادي

 امريکا صدور پيه گاوی از ۀلأرود مس  نزديک احتمال میۀدر آيند.  را افزايش دادامريکااستفاده از مواد ھورمونی از 

، تصميم کنونی برای ايجاد اصوالً . اين مشکل سالھا در سازمان تجارت جھانی مورد بحث بود. اتحاديه حل شودبه 

 ۀدر خارج از داير  اقيانوس اطلسی، اقدامی است، که دو طرف برای حل مشکالت خود - آزاد تجاری فراۀمنطق

منظور حل و فصل اختالفات ه حه، که باصطالح مذاکرات دوه زيرا، ب. آورند عمل میه سازمان تجارت جھانی ب

 طبق پيش بينی کارشناسان، مذاکرات ؛ سال پيش تا کنون ادامه دارد١٢تجارت متقابل و ھمآھنگ کردن قانونگذاری از 

، چنين اگر مثالً .  اقيانوس اطلسی پر تنش خواھد بود و بيش از دو سال طول خواھد کشيد- فراۀکنونی پيرامون توافقنام

 و امريکابازارھای «را در نظر بگيريم، اغراق آميز نخواھد بود، که در ھمين رابطه » لوله «ۀمانند شبک مھمی ۀعرص

 با ھم لحاظ مقياس توليد و ھم بر اساس وضعيت بازار کنونی، مطلقاً ه  تجارت لوله، بلکه، ھم بۀاروپا نه تنھا در برنام

  .متفاوتند

»  ويژهۀرابط« اروپا عبارت است از ۀ و اتحاديامريکا اقتصادی -عامل بازدارنده در ھمگرائی تجاریباالخره، 

زبگينيو بژينسکی اھميت انگليس . ئيھا بوده و ھمواره خواھد بودامريکا ئی اروپاۀ انگلستان متحد عمد.واشنگتن و لندن

اه نظامی حياتی انگلستان حامی بزرگ، متحد بسيار مطمئن، پايگ«: کند  را چنين توصيف میامريکامه آلوده در منافع 

تواند از برنده شدن  و چنين متحدی می. »رود شمار میه  بامريکاو شريک نزديک در اصول مھم فعاليتھای تجسسی 

  . آزاد تجاری مھمتر باشدۀدر منطق

تواند توافقنامه تجارت   اروپائی آن میۀمشھورترين نمون.  آزاد تجاری مورد تقاضای جھان استۀ منطقۀ، ايداصوالً 

 منعقده در سال ۀاما، توافقنام. اروپای مرکزی با شرکت مجارستان، لھستان، رومانی، سالواکی و چک باشدآزاد 

 امريکاآنچه که به .  اروپا معتبر بودۀ سال، يعنی، تا پذيزش عضويت کشورھای نام برده در اتحادي١٢  مجموعاً ١٩٩٢

 آسيا امضاء کرده ۀ جنوبی، يکی از بازارھای عمدريایو مشابھی با کۀشود، ھمانطور که گفته شد، توافقنام مربوط می

، کانادا و مکزيک ايجاد شد و آن نيز زمينه امريکای شمالی با مشارکت امريکا آزاد تجاری ۀ منطق١٩٩۴در سال . است

ھای حذف مرحله ای عوارض گمرکی و از ميان برداشتن ديگر موانع از سر راه توليدات صنعتی و کشاورزی و 

 حق دارائيھای معنوی، تدوين موازين مشترک سرمايه گذاری، ليبراليزه کردن خدمات تجاری و ايجاد حمايت از

کنيم، سخن  ھمانطور که مشاھده می. کند مکانيسم مؤثر برای حل اختالفات تجاری بين کشورھای عضو را فراھم می

  .ر ميان است اقتصادی د- ھمگرائی و ھمآھنگی اعمال تجاریۀبر سر روند طوالنی و پيچيد

ويژه بسيار بيشتر از آنچه که ه  اروپا، مشکالت اقتصادی بۀ و اتحاديامريکا آزاد تجاری ۀدر راه ايجاد احتمالی منطق

دھد   بر سر اروپا نشان میامريکا» کالھک الکترونی«اما رسوائی . کند پديد آمد، بروز می )٢(در فرايند تشکيل نافتا
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که  خود را ۀ برتری يکجانبۀئيھا زمينامريکاشود، چگونه  وجه کاسته نمی ھيچه  بکه از شمار اين مشکالت در حالی

  .کنند  خود آماده می،برنامه ريزی شده» ناتوی اقتصادی«در چھارچوب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :توضيحات

 توسط ٢٠٠٧ برنامه فوق سّری، که در سال ۀمثابه ، طبقه بندی شده بامريکا دولتی ۀبرنام - )PRISM(پريزم  -)١(

، ٢٠١٣جامعه در سال .  زير نظر گرفتن تروريستھا تدوين شدۀعنوان جايگزين برنامه ريکا بامسازمان امنيت ملی 

منتشر گرديد، از وجود چنين برنامه » گاردين«و » واشنگتن پست«که بريده ھائی از برنامه در روزنامه ھای  زمانی

  ).ويکی پديا، مترجم: نقل از( يافتای اطالع 

)٢(-NAFTA  )North American Free Trade Agreement(،  ی شمالی امريکاتوافقنامه تجارت آزاد

  ).مترجم(

  

  محقق ارشد دانشکده اسالوشناسی فرھنگستان علوم روسيه، -*

  نامزد دکترای تاريخ،

  »صدای روسيه«مفسر مسائل بين المللی راديو 

http://www.fondsk.ru/news/2013/07/08/usa-es-svobodnaja-torgovlja-pod-elektronnym-

kolpakom-21480.html 
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