افزايش ميل
استقالل طلبي
در ميان
اسکاتلندي ها

بخش ديپلماتيک :ميل به استقالل طلبي در ميان ساکنان اسکاتلند
به شدت افزايش پيدا کرده است .اين در حالي است که دولت انگليس با
برگزاري هرگونه همه پرسي جديد در اين منطقه مخالفت مي کند .نتايج
يک نظرسنجي و بررسي اي که اخيرا منتشر شده ،حاکي است که حمايت
مردم اسکاتلند از ايده استقالل از بريتانيا به باالترين سطح خود رسيده ولي
شايد االن بهترين زمان ممکن براي نيکوال استورژن وزير اول اسکاتلند نباشد
تا بخواهد همه پرسي جديدي را برگزار کند.اين نظرسنجي نشان ميدهد
که  46درصد اسکاتلنديها از ايده استقالل از بريتانيا حمايت ميکنند که
اين رقم دو برابر بيشتر از سال  2012ميالدي است.

ديپلماتيك

البته اين گزارش حاکي است که برگزاري همه پرسي دوم ثابت خواهد
کرد که حزب ملي اسکاتلند کار سختي را براي پيروزي خواهد داشت.
راي دهندگان اسکاتلندي در همه پرسي برگزيت سال گذشته از ادامه حضور
در اتحاديه اروپا حمايت کردند و  62درصد آنها خواستار ادامه عضويت در اين
اتحاديه شدند،ولي نظرسنجي جديد نشان ميدهد که شک و ترديد نسبت
به اتحاديه اروپا در بين راي دهندگان اسکاتلندي به شدت افزايش يافته
است .دو سوم اسکاتلنديها در اين نظرسنجي اعالم کردهاند که خواستار
جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا هستند يا خواستار کاهش قدرت اتحاديه اروپا
شدهاند .اين رقم در سال  2014ميالدي به  53درصد رسيده است.

نگاه ديپلماتيك »

سکته سياسي ترزامي در اسکاتلند

»

»
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تنش هلند و ترکيه

چالش بر سر قدرت اردوغان

» نگاه ساده

ادامه بحران اقتصادي در يونان

حسين ياري
يونان همچنان اصلي ترين کانون بحران اقتصادي در اروپا
محسوب مي شود .افت رشد اقتصادي يونان در سال  2016ميالدي
نشان مي دهد که کمک هاي اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي
پول در اين خصوص موثر نبوده است .همچنين اين آمار و ارقام
بيانگر ناکارآمدي سياست هاي رياضتي در اين کشور محسوب
مي شود .يونان سال هاست تحت نظارت و سختگيري خاص
مقامات اروپايي در حال اجراي سياست هاي رياضتي است.
هم اکنون يونان از يک سو با محدوديت هاي رياضتي مواجه
است .موضوعي که خود را در بودجه بندي عمومي اين کشور
نشان داده است .از سوي ديگر  ،اجراي سياست هاي رياضتي
منجر به بروز نارضايتي هاي عمومي در اين کشور شده است.
با اين حال شايد اگر سياست هاي رياضتي منجر به بروز رشد
اقتصادي در يونان مي شد ،شهروندان اين کشور تحمل بيشتري
در اين خصوص داشتند .گزارش ها نشان مي دهد رشد اقتصادي
يونان در سه ماهه آخر سال  ۲۰۱۶نسبت به زمان مشابه در سال
پيش از آن افتي معادل  ۱/۱درصد داشته است.بديهي است که
مقامات اروپايي به عنوان اصلي ترين بانيان اعمال فشار اقتصادي
به شهروندان يوناني پاسخي در اين خصوص ندارند.
بسياري از شهروندان يوناني تصور مي کردند که با حضور دولت
الکسيس سپيراس و حزب سيريزا در آتن ،تاريخ مصرف سياست هاي
رياضتي در يونان پايان مي يابد اما علي رغم تالش نخست وزير
يونان ،سياستمداران اروپايي به اعمال فشارهاي سخت خود بر
آتن ادامه دادند .هم اکنون سپيراس و دولت وي نيز چاره اي
جز پيگيري و اعمال سياست هاي رياضتي ندارند .ميزان باالي
بدهي هاي خارجي يونان ( به علت وام هاي کالني که دريافت
کرده است ) اين روند را تشديد کرده است.
بسياري از اقتصاد دانان اروپايي ،پيش بيني اين ميزان از افت
توليد ناخالص داخلي را در يونان نمي کردند .آنها معتقدند افت
ايجاد شده باالتر از پيش بيني ها بوده است .اين گزارش درست
در زماني منتشر شده است که دولت يونان و بستانکاران خارجي
بر سر اصالحات اقتصادي و پرداخت کمک هاي مالي جديد
به دولت آتن به توافق رسيده بودند .از اين رو انتشار گزارش
مذکور،منجر به القاي نااميدي در ميان بستانکاران دولت يونان
و فراتر از آنها ،شهروندان يوناني شده است.

»

در چنين شرايطي الکسيس سپيراس نخست وزير يونان
کماکان سعي دارد از آينده اي اميد بخش سخن به ميان
آورد! آينده اي که شهروندان يوناني حدود  10سال است
در انتظار آن به سر مي برند .سپيراس معتقد است که
پيش بيني ها نشان دهنده رشد استثنايي و باالي اقتصادي
يونان در سال جديد (  )2017ميالدي است .وي تاکيد
دارد که امسال يونان فصل جديدي را آغاز خواهد کرد.آنچه
مسلم است اينکه بسياري از شهروندان يوناني ديگر طاقت
برنامه هاي رياضتي را ندارند .رياضت اقتصادي به کليد واژه اي
نامطلوب در داخل يونان تبديل شده است.

ابراهيم فراهاني
تنش لفظي و ديپلماتيک دو کشور ترکيه و
هلندباالگرفتهاست.اينتنشهنگاميباالگرفت
که هلند روز شنبه از نشستن هواپيماي «مولود
چاووشاوغلو» وزير خارجه ترکيه ،جلوگيري
کرد .وي قصد داشت در ميتينگ انتخاباتي
ک تباران هلند در شهر «روتردام» شرکت
تر 
کند« .فاطمه بتول سايان کايا» وزير خانواده
ترکيه نيز که از آلمان از مرز زميني وارد هلند
شده بود تا در سخنراني شرکت کند با اسکورت
به بيرون از هلند هدايت شد.
هلند اولين کشوري نبود که از برپايي
ميتينگهايانتخاباتيدولتترکيهجلوگيريکرد.
سهشنبههفتهگذشتهسخنراني«چاووشاوغلو»
در «هامبورگ» نيز به بهانه عدم تامين امنيت لغو
شده بود« .رجب طيب اردوغان» رئيس جمهور
ترکيه در واکنش به لغو اين سخنراني دولت آلمان
را ادامه حکومت نازيسم خطاب کرد.
اماتنشميانهلندوترکيهبهشکلديگريادامه
يافت.اردوغاندولتهلندرافاشيستوپسمانده
نازيهاتوصيفکردونخستوزيرهلنداينموضع
آقاي اردوغان را يک حرف جنونآميز خواند .در
استامبولوروترداممعترضينبهخيابانهاآمدند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه ،پليس ضدشورش
در اين بندر بزرگ غرب هلند ،با پوشش کامل و
مجهز به خودروهاي آبپاش ،هواداران رجب طيب
اردوغان که در برابر کنسولگري ترکيه جمع شده
بودند را ب ه زور مجبور به ترک محل کردهاست
در استامبول هم در مقابل سرکنسولگري هلند
معترضين تجمع کردند و حتي پرچم ترکيه
را به جاي هلند نصب کردند .اين پايان ماجرا
نيست و کشور سوئد نيز سخنراني ديگري از
دولتمردان ترکيه را لغو کرد و صدراعظم اتريش

»

پيشنهادلغوتمامميتينگهايانتخاباتيترکيه
در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا را داد و تنها در
فرانسه اين پيشنهاد عملياتي نشد .داليل اين
تنش اخير در سطح تحليل منطقه اي به شرح
زير است :انتخابات پيش روي کشورهاي
اتحاديه اروپا :اتحاديه اروپا را بايد مجموعه اي
فرض کرد که سه انتخابات پيش رو دارد و نمي
توان تحليل درستي از رفتار يک کشور (هلند)
بدون در نظر گرفتن ساختار اتحاديه اروپا ارائه
داد .انتخابات مجلس نمايندگان کشور هلند
( ۱۵مارس) ،انتخابات رياست جمهوري فرانسه
(۲۳آوريل) و انتخابات فدرال آلمان ( ۲۲اکتبر)
در سال  ۲۰۱۷برگزار مي شود .هر کدام از اين

»

آلمان تصميم دارد براي بار چهارم مقامش را
حفظ کند اما با کاهش محبوبيت مواجه است
که دليل آن پذيرش نزديک به يک ميليون
پناهجوست.
رفراندوم تغيير نظام پارلماني به رياستي
در ترکيه :اتحاديه اروپا خواستار شکست اين
رفراندوم است .از نظر اتحاديه با پيروزي اردوغان
در اين رفراندوم ،کوچک ترين نشانه هاي
دموکراسي نيز در ترکيه از بين مي رود.
اردوغان هم اکنون فراتر از وظايف قانوني اش
بر ترکيه حکمراني مي کند و بعد از کودتاي
نافرجام با اعالم و تمديد وضعيت فوق العاده
تمامي مخالفان در مطبوعات ،ادارات و ارتش

ترکي�ه و اتحادي�ه اروپا ب�ا قدرت گرفتن بيش�تر اردوغان
روز به روز از هم دورتر مي ش�وند .اتحاديه اروپا از همه توانش
بهره مي برد تا قدرت اردوغان کاهش يابد و جايگزيني مناسب
در ترکيه بر سر کار آيد .اردوغان مي داند که رف راندوم پيش رو
پاشنه آشيل مشروعيت حزب عدالت و توسعه است

انتخابات مي تواند همگرايي منطقه اي اتحاديه
اروپا را با چالش مواجه کند.
زنگ هشدار اول با خروج انگليس از اتحاديه
اروپا و زنگ هشدار دوم با پيروزي ترامپ در
آمريکا و تقويت احزاب راست افراطي موافق با
خروج از اتحاديه به صدا درآمد .روز چهارشنبه
اولين انتخابات در هلند برگزار مي شود .تنش با
ترکيه مي تواند بر اين انتخابات تاثيرگذار باشد.
«مارين لوپن» کانديداي طرفدار خروج فرانسه
از اتحاديه نسبت به دوره قبلي انتخابات رياست
جمهوريفرانسهدرسال ۲۰۱۲ازوضعيتبهتري
برخوردار است .آنگال مرکل صدراعظم کنوني

را دستگير يا اخراج کرده است .قانون اساسي
جديد در ترکيه به اردوغان قدرتي فوق العاده
مي دهد که ديگرهيچ نهاد مستقلي در ترکيه
باقي نخواهد ماند .ترکيه براي اتحاديه اروپا پلي
است از آسيا به اروپا و هم سدي است در برابر
موج بحران از خاورميانه به اروپا .اکنون ترکيه در
مسيررفتنبهسمتحکومترياستجمهوري
مادام العمر (تاسال  )۲۰۲۹قدم بر مي دارد و
براي اتحاديه اروپا خطري امنيتي محسوب
مي شود .شکست اردوغان اميد آلترناتيوي
غير از اردوغان را زنده نگه مي دارد تا با
ابزار مدني و قانوني يا غيرمدني مانند کودتا،

جايگزين شود.
حفظحيثيتاتحاديهاروپا :اتحاديه اروپا براي
رسيدن به اين همگرايي منطقه اي مسيري
دشوار را پيموده است .پيمان هاي حقوقي،
پولي ،مهاجرتي و امنيتي حاصل سال ها تالش
حقوقدانان و ديپلمات هايي است که سازماني
بي همتا خلق کنند که تا قبل از برگزيت الگوي
تمامي کشورها بوده است.
امروز امنيت و دوام اتحاديه اروپا از سه جهت
تهديد مي شود .ابتدا از سوي روسيه خرس
بيدار شده از خواب زمستاني در بحران اوکراين،
اتحاديه اروپا نتوانست تاثيرگذار عمل نمايد .دوم
از سوي ترکيه که بحران و ناامني عراق و سوريه
را به مرزهاي اروپا رساند و سيل پناهجويان را
براي باج خواهي روانه اروپا کرد.
سومين تهديد دولت جديد آمريکاست .مرکل
اعالم کرده که در ديدار روز سه شنبه با ترامپ
ازحيثيت اتحاديه اروپا دفاع مي کند و ابزارهاي
الزم براي جنگ اقتصادي با آمريکا را در اختيار
دارد.
ترکيه و اتحاديه اروپا با قدرت گرفتن بيشتر
اردوغان روز به روز از هم دورتر مي شوند .اتحاديه
اروپا از همه توانش بهره مي برد تا قدرت اردوغان
کاهش يابد و جايگزيني مناسب در ترکيه بر سر
کار آيد .اردوغان مي داند که رفراندوم پيش رو
پاشنه آشيل مشروعيت حزب عدالت و توسعه
است .اکنون محبوبيت حزب عدالت و توسعه به
زير چهل درصد نزول کرده است و حمايت حزب
ملي گراي حرکت ملي هم همچنان نتوانسته
آراي الزم براي پيروزي در رفراندوم را کسب
کند .دو گزينه بيشتر پيش روي آينده ترکيه
نيست ديکتاتوري اردوغان پيروز يا اردوغان
غرق شده در اقداماتي اشتباه.

پشت پاي ناخواسته به ترامپ؟!
محمد حيدري
اظهارات اخير معاون ارشد کاخ سفيد
در خصوص فقدان شواهد و مستندات
درخصوص شنود تلفني اوباما از دونالد
ترامپ به سرعت مورد توجه رسانه هاي
غربي قرار گرفته است .کلين کانوي در
مصاحبه با شبکه «اي.بي.سي» اظهار
نموده است :
"من هيچ سندي در اين خصوص در
اختيار ندارم .البته خوشحالم که مجلس
نمايندگان اياالت متحده آمريکا در حال
تحقيق در باره اين موضوع است .به نظر
من راه هاي بسياري براي جاسوسي وجود
دارد  .در دنياي مدرن شما مي توانيد
از طريق ،تلفن و ديگر ابزارها ،فردي را
زير نظر بگيريد"...
اين اظهارات درست در زماني مطرح
شده است که ترامپ  ،باراک اوباما رئيس
جمهور سابق اياالت متحده آمريکا را در
خصوص شنود مکالمات تلفني خود در
جريان برگزاري رقابت هاي انتخابات
رياست جمهوري سال  2016متهم کرده
است .در مقابل ،اوباما و همراهانش ضمن

»

رد اين ادعا ،از ترامپ خواسته اند تا
مستندات و مدارک خود را در خصوص
صحت اين ادعا ارائه نمايد .تا کنون رئيس
جمهور اياالت متحده آمريکا نتوانسته
است شواهدي در اين خصوص ارائه
کند .در چنين شرايطي ،اظهارات معاون
کاخ سفيد نوعي عقب نشيني از ادعاي
اوليه ترامپ محسوب مي شود .البته اين
اظهارات مي تواند به تعبيري ديگر ،نوعي
پشت پاي ناخواسته از سوي کلين کانوي
به ترامپ محسوب شود.
اين اظهارات دقيقا در زماني مطرح شده
است که اوباما و جيمز کالپر ،مدير آژانس
اطالعات ملياش ادعاهاي ترامپ را به
صورتي صريح رد کرده اند .با اين حال
تحقيقات کنگره ( مجلس نمايندگان )
آمريکا در اين خصوص ادامه دارد .وزارت
دادگستري اياالت متحده آمريکا نيز اعالم
کرده است که جهت جمع آوري اسناد
احتمالي و ارائه آنها زمان بيشتري را
احتياج دارد.
در هر حال ،پرونده اخير ( ادعاي شنود
تلفني از ترامپ) به موضوعي جنجالي در

اياالت متحده آمريکا تبديل شده است.
موضوعي که بار ديگر دموکرات ها و
کابينه ترامپ را در مقابل يکديگر قرار
داده است .به نظر مي رسد تا زماني که
ترامپ اسنادي را در اين خصوص ارائه
نکند ،جنجال آفريني ها بر سر اين موضوع
به قوت خود باقي خواهد ماند .ضمن
آنکه ارائه يا عدم ارائه اسناد مشخص
در اين خصوص ،هر يک داراي تبعاتي
خاص در فضاي سياسي و داخلي آمريکا
خواهد بود .در صورتي که ترامپ بتواند
ادعاي خود را اثبات کند ،دموکرات ها با
ضربه سخت ديگري مواجه خواهند شد.
همچنين اوباما در اين خصوص تحت
فشار فزاينده اي قرار خواهد گرفت و
پرونده حقوقي وي نيز در اين خصوص
به جريان خواهد افتاد .با اين حال اگر
رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا
نتواند ادعاي خود را در اين خصوص
اثبات کند ،دموکرات ها در مقابل دولت
ترامپ قدرت مانور زيادي خواهند يافت.
آنها سعي خواهند کرد از طرق مختلف
در خصوص ادعاي حقوقي و امنيتي

ترامپ اعاده حيثيت کنند .مواجهه با
اين وضعيت ،چندان براي رئيس جمهور
جديد آمريکا آسان نخواهد بود ،خصوصا
آنکه برخي از جمهوري خواهان نيز از
عملکرد و جنجال آفريني هاي ترامپ
ناراضي هستند.
هم اکنون ،بايد در انتظار نحوه برخورد و

مواجهه ترامپ با اظهارات اخير معاون کاخ
سفيد ماند .اگر اين اظهارات ،نوعي بازي
طراحي شده از سوي ترامپ باشد،کلين
کانوي مورد عتاب وي قرار نخواهد گرفت اما
در غير اين صورت ،احتماال ترامپ برخورد
سختي را معاون کاخ سفيد خواهد کرد.
با همه اين اوصاف ،نوع برخورد ترامپ با

حنيف غفاري
طي روزهاي اخير ،رهبران اسکاتلندي جهت برگزاري
همه پرسي دوباره در اين منطقه ،در راستاي جدايي از
انگليس تالش مي کنند .از سوي ديگر ،نظرسنجي هاي
صورت گرفته در اسکاتلند ،نشان دهنده افزايش حمايت
ساکنان اين منطقه درباره استقالل از انگليس است.
اين روند پس از راي شهروندان انگليسي به خروج از
اتحاديه اروپا تشديد شده است .به راستي در اسکاتلند
چه مي گذرد؟ آيا مقامات انگليس قادر به هدايت و
مديريت آنچه در اسکاتلند مي گذرد خواهند شد؟ آيا
ترزا مي به عنوان رهبر محافظه کاران انگليس اين آزمون
بزرگ را پشت سر خواهد گذاشت يا قرباني تحوالت
جاري در اسکاتلند خواهد شد؟
واقعيت امر اين است که پس از راي شهروندان انگليسي
به خروج از اتحاديه اروپا ،بسياري از پازل هاي سياسي
و اجتماعي در داخل اين کشور جا به جا شده است.
در جريان راي گيري بر سر برگزيت ،ساکنان اسکاتلند
خواستار ماندن و بقا در اروپاي واحد بودند اما در نهايت،
با استناد به آراي مجموع شهروندان انگليسي ۵۲ ،درصد
از راي دهندگان با بقاي انگليس در اتحاديه اروپا مخالفت
کردند .از اين رو ساکنان اسکاتلند هم اکنون خود را در
زمره اصلي ترين قربانيان برگزيت مي بينند و تاکيد
دارند که بايد از اين وضعيت رهايي پيدا کنند.
نکته ديگر اينکه؛ رهبران اسکاتلند و خصوصا رهبران
استقالل طلب مدعي هستند که همه پرسي صورت
گرفته قبلي ،زماني صورت گرفته است که انگليس
تصميم به جدايي از اتحاديه اروپا نگرفته بود ،از اين رو
پس از برگزيت الزم است همه پرسي ديگري در اين
خصوص برگزار شود.
به عبارت بهتر؛ رهبران اسکاتلند معتقدند که در
همه پرسي قبلي ،ساکنان اين منطقه در خصوص بقا
در «انگليس اروپايي» تصميم گيري کردند نه «انگليس
خارج از اروپاي واحد».
اين استدالل کامال منطقي به نظر مي رسد .رشد آراي
استقالل طلبان اسکاتلندي پس از راي انگليسي ها
به خروج از اتحاديه اروپا بيانگر همين حقيقت است.
آخرين نظرسنجي هاي صورت گرفته در اسکاتلند نشان
مي دهد که در صورت برگزاري همه پرسي دوباره بر
سر استقالل از انگليس ،درصد قابل توجهي از ساکنان
اين منطقه با اين موضوع موافقت خواهند کرد.
نظرسنجي ها نشان مي دهد که اين بار طرفداران استقالل
اسکاتلند خواهند توانست گوي سبقت را از مخالفان
ربوده و جدايي اين منطقه از انگليس را رقم بزنند .در
مقابل ،دولت انگليس سعي دارد به هر شکل ممکن از
برگزاري همه پرسي جديد در اسکاتلند جلوگيري به
عمل آورد .در چنين شرايطي تقابل سختي ميان رهبران
اسکاتلند و دولت انگليس در گرفته است.
«نيکوال استورجن» ،وزير اول اسکاتلند درخواست کرده
است که در اواخر  ۲۰۱۸يا اوايل  ،۲۰۱۹زماني که شرايط
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا واضحتر شد ،رفراندوم
جديدي درباره استقالل اسکاتلند برگزار شود.

کانوي ،مسئله و موضوعي ثانويه و تبعي
محسوب مي شود .اصل قضيه  ،يعني چالش
ايجاد شده بين دولت ترامپ و دولت اوبما
همچنان به قوت خود باقي است ،چالشي
که تا مدت ها سايه آن بر سر فضاي سياسي
و امنيتي و حقوقي اياالت متحده آمريکا
سنگيني خواهد کرد....

او در صدد است پارلمان انگليس را نيز در خصوص
برگزاري اين همه پرسي قانع نمايد .اين در حالي است
که دو حزب سنتي انگليس يعني حزب محافظه کار و
حزب کارگر با برگزاري همه پرسي دوباره در اسکاتلند
مخالف هستند.
در دوران نخست وزيري ديويد کامرون ،همه پرسي
استقالل اسکاتلند با شکست استقالل طلبان همراه بود اما
به نظر مي رسد اين بار معادله با قبل متفاوت است.
ترزا مي ،نخست وزير فعلي انگليس وحشت زيادي
از شنيدن نام اسکاتلند دارد .وي هراسان است که
اسکاتلند به پاشنه آشيل قدرت سياسي وي تبديل
شود ،چنانچه برگزيت نيز به پاشنه آشيل قدرت همتاي
قبلي وي يعني ديويد کامرون تبديل شد.از اين رو پر
واضح است که ترزا مي نهايت تالش خود را جهت
جلوگيري از برگزاري هرگونه همه پرسي دوباره در
اسکاتلند به کار گيرد.
درخواست مقامات اسکاتلندي براي برگزاري
همه پرسي دوم ،مورد اعتراض دولت انگليس قرار
گرفته است .سخنگوي ترزا مي نخست وزير بريتانيا
با انتشار بيانيهاي در واکنش به درخواست وزير اول
اسکاتلند براي برگزاري همه پرسي دوم استقالل از
پادشاهي متحد ،تاکيد کرد :برگزاري همه پرسي دوم،
تفرقه انگيز خواهد بود و موجب ايجاد نااطميناني بزرگي
در اقتصاد خواهد شد.
وي در ادامه افزود :تنها کمي بيش از دو سال قبل مردم
اسکاتلند به طور قاطعانه به ادامه حضور در پادشاهي
متحد راي دادند .شواهد به روشني نشان مي دهد
که اکثر مردم اسکاتلند حواستار برگزاري همه پرسي
دوم نيستند.
روزنامه تايمز نيز نوشته است که ترزا مي احتماال با
درخواست برگزاري همه پرسي دوم استقالل اسکاتلند
مخالفت خواهد کرد.ترزا مي نخست وزير بريتانيا ،نيکوال
استورژن وزير اول اسکاتلند را به خاطر درخواست
براي برگزاري يک همه پرسي استقالل جديد ،مورد
سرزنش قرار داده و اظهار نموده است که حزب ملي
اسکاتلند ديدگاه ناقصي درباره جدايي از پادشاهي
متحد بريتانيا دارد.

