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  والنتين کاتاسونوف

  شيری. م. ا: برگردان از
 ٢٠١٣ جوالی ١٤

  »ناتوی اقتصادی«رسوائی جاسوسی و چشم انداز 
 

) بدون عوارض( آزاد ۀ اروپا به صورت ايجاد منطقۀاتحادي و امريکااقيانوس اطلسی  - اقتصادی فرا- ھمگرائی تجاری

اين . ناميدند» ناتوی اقتصادی«نام جذاب ھاين طرح را ب. تجاری يکی از موضوعات جديد رسانه ھای جھان است

 طرز گسترده ای به طرح آن میه  در رسانه ھا مطرح شد، و در نيم سال اخير ب٢٠١١موضوع اولين بار در سال 

 بروری اروپا در ماه فۀ و ژوزه مانوئل باروزه، رئيس کميسيون اتحاديامريکااراک اوباما، رئيس جمھور ب. پردازند

در . تجاری اعالم کردند) بدون عوارض( آزاد ۀ ايجاد منطقۀسال جاری آمادگی خود را برای شروع مذاکرات در بار

ن ييعنوان تاريخ آغاز مذاکرات تعه  ب٢٠١٣ سال جوالی ٨در ايرلند، روز » گروه ھشت« در جريان ديدار جونماه 

  .گرديد

راستی، ه ب.  تکان جدی بدھدامريکا اقتصادی اروپا و ۀتواند به توسع لغو عوارض گمرکی و حذف موانع مختلف می

  درصد می٧ -۵طور متوسط در حدود ه  اکنون ھم بسيار پائين است و بامريکا اروپا و ۀعوارض گمرکی بين اتحادي

جا ه تالنتيک جابا يورو کاال از طريق ]ميليارد[اگر در نظر گرفت که ساالنه به ارزش بيش از پانصد ميليونولی . باشد

يميائی اروپا در سال ک، شرکتھای مواد مثالً . شود که فشار بر کسب و کار سر به ميلياردھا می زند شود، معلوم می می

 امريکا ۀشکل عوارض به خزانه  ميليون يورو ب٧٠٠، امريکا در مقابل صادرات محصوالت توليدی خود به ٢٠١٠

  . نيز به سھم خود در حدود يک ميليارد يورو به اروپا پرداختندامريکايميائی کاد شرکتھای مو. واريز کردند

 و اتحاديه اروپا در امريکامقامات رسمی .  اقيانوس اطلسی بر اقتصاد متناقض است-ارزيابيھا از تأثير ھمگرائی فرا

 و کاھش کسری بودجه ارقام زائیشد مورد انتظار درآمد ناخالص ملی و ميزان صادرات طرفين، رشد اشتغالباره ر

او . کنند اغلب به ارقام ذکر شده از سوی ديويد کامرون، نخست وزير انگليس، اشاره می. کنند مختلفی را ذکر می

 ١٠٠ميزان ه ش درآمد ناخالص ملی اروپا ب آزاد تجاری پس از چند سال باعث افزايۀاظھار داشت که ايجاد منطق

 ميليارد خواھد ٨۵ جھان ۀ ميليارد و بقي٨٠ امريکا ۀ، اياالت متحد)دالر ميليارد ١۵٧درحدود (ميليارد لير استرلينگ 

 اروپا را در ۀ و اتحاديامريکا اقيانوس اطلسی، مبادالت بين ۀ، لغو تعرفامريکابر اساس برآورد اتاق بازرگانی . شد

 ۀژوزه مانوئل باروزه، رئيس کميسيون اتحادي.  افزايش خواھد داددالر ميليارد ١٢٠ پنج سال به سطح بيش از طول

 آزاد تجاری، باعث افزايش نيم درصدی درآمد ناخالص ملی اتحاديه ۀ ايجاد منطقۀاروپا عنوان کرد، که امضای توافقنام

معنی ميلياردھا يورو در سال و ايجاد ه اين، ب« عقيده کرد، که اظھار» دولت اتحاديه اروپا«رئيس . اروپا خواھد گرديد

  .»دھھا ھزار محل کار جديد است
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 در مجموع موضع د آزاد تجاری بايۀ ايجاد منطقۀتوافق در بار. دنبال اھداف اقتصادی نيستنده البته، طرفين فقط ب

 اول، ۀ در وھل.تقويت نمايد» ئیرھای طال ميلياردۀمنطق« تمدن غربی را در مقابل فشار کشورھای خارج از ۀفرسود

اگر چه اين ھدف . ی با اقتصاد رو به رشد استئسخن بر سر چين، ديگر کشورھای بريکس و برخی کشورھا

باراک اوباما . گيرد  در جايگاه نخست قرار میامريکاکند، ولی از نگاه  ژئوسياسی، اروپائيھا را چندان نگران نمی

ئيھا ميدانھای وسيعی را در امريکا اروپا نه تنھا برای ۀ و اتحاديامريکا، که توافق بين  گفته استبارھا و مکرراً 

دھد و تأثير  شود، اشتغال در جامعه را افزايش می کند، بلکه، موجب رونق صادرات نيز می بازارھای اروپا باز می

در ھر حال، . گردد ا آسيا نيز می بامريکا ستراتيژيکر روابط ييگذارد، و حتی موجب تغ مثبت بر کسری بودجه می

  . اقيانوس اطلسی را برجسته ننمايد-دھد اھداف سياسی ھمگرائی بازرگانی فرا واشنگتن ترجيح می

  

   آزاد تجاریۀشکاکان و مخالفان منطق

  .کنند اشکال مختلف ارزيابی میه قرارداد برنامه ريزی شده را سياستمداران، کارآفرينان و کارشناسان ب

 ۀ و اتحاديامريکاآنھا برخی تأثيرات مثبت ھمگرائی بر اقتصاد . کان زيادی در دو سوی آتالنتيک وجود دارند شکا- اول

 توسعه تجارت، درآمد ناخالص ملی و اشتغالزائی را اغراق ۀکنند، ولی ارقام پيش بينی شده در بار اروپا را انکار نمی

ميلياردرھای «اده نشود، اين افزايشھا برای بيرون کشيدن اقتصاد حتی اگر برآوردھا مورد ترديد قرار د. دانند آميز می

  .کند از گرداب بحران کفايت نمی» طالئی

سخن از آن . بيم دارند امريکا آزاد تجاری با ۀ در اروپا نيروھائی وجود دارند، که از قرارداد ايجاد منطق- دّوم

پس از جنگ جھانی دوم واشنگتن . ندارند» برادر بزرگ«رود، که تمايلی به تقويت موقعيت   اروپائی مینسياستمدارا

و لذا، . با بھره گيری از مکانيسم ناتو، سياست نظامی و نيروھای مسلح اروپای غربی را به زير کنترل خود درآورد

که کنند،  ناتو تلقی می» اقتصادی «ۀ نسخۀمثابه  اقيانوس اطلسی در مورد تجارت را به ھمين سبب ھم ب-  فراۀتوافقنام

، ھمانطور که بسياری از سياستمداران امريکابرای مذاکره با . شود موجب محروميت کامل اروپا از استقالل می

سر ه ب) بدھی، بودجه ای، اقتصادی( اروپا در بحران ۀاتحادي. کنند، بدترين زمان انتخاب شده است اروپائی تصور می

  . خود را در جريان مذاکرات نشان دھدۀد شد برتری يکطرفراحتی موفق خواھه برد، در چنين شرايطی واشنگتن ب می

گويا، الزم است طرفين فقط در مورد لغو کامل . دھند  قرارداد ارائه میۀبسياری از رسانه ھا تصوير ساده ای از آيند

اطلس را  اقيانوس - آزاد کاال و خدمات در حريم اقتصادی فراعوارض بر واردات به توافق برسند، شرايط گردش مطلقاً 

. وليکن در اين صورت ابزارھای متعدد غيرتعرفه ای دفاع از بازار و حمايت از صادرات باقی ميماند. فراھم سازند

امتيازات مالياتی و مالياتھا مجری ( و اجتماعی، سوبسيدھای بودجه ای، مالياتھا ھا عبارتند از معيارھای اکولوژيکاين

  . به منابع اعتباری و سايره، شرايط دسترسی)وظايف عوارض بر واردات

دستگاھھای « اول با امکانات ۀموضع کشورھای مختلف در اقتصاد جھانی نسبت به بازارھای بين المللی، در وھل

در چھارچوب . شود ن میييوليت انتشار پول را بر عھده دارند، تعؤآنھا، يعنی، با بانکھای مرکزی که مس» چاپ

با وجود تمام ضعفھا و .  فدرال را در اختيار خواھد داشتۀنند سيستم ذخيرواشنگتن سالحی ما» ناتوی اقتصادی«

  .نارسائيھای آن، از توانمندی بيشتری نسبت به بانکھای مرکزی اروپا برخوردار خواھد بود

ل  اشغا کامالً امريکادر رسانه ھای اروپائی اغلب اين تھديد، که چگونه بازار سينمای اروپا را صعنت سينمای ھاليوود 

 با مدافعان حقوق مصرف کنندگان، و ھمچنين بوم شناسان در اروپا به قرارداد آماده شده، شديداً . شود کرد، يادآوری می

 آن کاال ھائی که ۀشدار در باروفرانسه ضمن ھ» سبز« پارلمان اروپا از حزب ۀ، نماينديانيک ژادو. کنند ترديد نگاه می

 ژنتيکی، گوشت ۀما در انتظار محصوالت غذائی اصالح شد«: گويد شوند، می به اروپا سرازير امريکاتوانند از  می
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 در مسائل امريکاتصور اروپائی ھا و . »گاوی پرورشی با مواد ھورمونی و گوشتھای ضدعفونی شده با کلر ننشته ايم

  .مربوط به معيارھای امنيتی، که بايد پاسخگوی مواد غذائی باشد، از ھمديگر متفات است

 ۀ واشنگتن و بروکسل مبنی بر ايجاد منطقۀ اقيانوس اطلس بسيار محتاطانه به برنامۀشورھای خارج از حوز ک-سّوم

 درصد درآمد ناخالص جھانی ۵٠در صورت اجرای اين برنامه، . کنند  اقيانوس اطلسی برخورد می-آزاد تجاری فرا

ه ی شمالی ھستند، بامريکا آزاد تجاری ۀطقشامل کانادا و مکزيک که در حال حاضر عضو من( مورد نظر ۀعايد منطق

 گروھبندی جديد ۀبه احتمال زياد، استراليا و زالندنو نيز به مجموع. ، خواھد شد) اروپاۀ و اتحاديامريکاھمراه 

اقتصادی ۀ تواند توسع ، که می»ميلياردرھای طالئی« اقتصادی -تثبيت تجاریبه اين ترتيب، . ھمگرائی خواھند پيوست

، اعم از چين، ديگر کشورھای بريکس و ژاپن را با دشواريھای اجتناب ناپذير مواجه »خارجی«ای  کشورھۀھم

  .دھد سازد، روی می

  

  رسوائی جاسوسی

 اروپا ۀ و اتحاديامريکا آزاد تجاری بين ۀ در مورد آغاز مذاکرات پيرامون ايجاد منطقجوالی ٨که در تاريخ  ھمين

تبط با نام ادوارد اسنودن و جمع آوری اطالعات از اتباع کشورھای خارجی، در تصميم گرفته شد، جار و جنجالھای مر

  . اوج گرفتامريکا اروپا توسط سازمانھای اطالعاتی ۀخست، از شھروندان کشورھای عضو اتحادي نۀوھل

ارجی عادی و  واشنگتن تأئيد کرد، که شنود مکالمات تلفنی و نظارت بر مکاتبات اينترنتی فقط در مورد اتباع خءابتدا

ئيھا دروغ امريکااما خيلی زود معلوم شد، که .  اقدامات تروريستی صورت گرفته استۀشداردھی در باروتنھا با ھدف ھ

 ۀ اروپا و ديگر کشورھای عضو اتحاديۀ اتحاديۀ، مقامات عاليرتب»نظارت ضد تروريستی«تحت عنوان گويند و  می

  .اروپا را زير نظر گرفته اند

 اروپا و سفارتخانه ھای ۀؤسسه، از جمله مقر شورای اروپا در بروکسل، نمايندگی ھای سياسی اتحادي م٣٨ مجموعاً 

لمانھا بيش از ھمه توجه مأموران امنيتی افرانسويھا و .  تحت نظر بوده استامريکايکسری کشورھای اروپائی در 

 لمانی را شنود میا ميليون ١۵ن فرانسوی و  ميليو٢آنھا روزانه مکالمه تلفنی . خود جلب کرده بودنده  را بامريکا

  .اند کرده

 اظھار داشت، که اگر خبرھا تأئيد مارتين شولتساما رئيس مجلس اروپا، . برلين و پاريس از واشنگتن توضيح خواستند

نعقاد تھديد اصلی بر ا. »... وارد خواھد ساختامريکا اروپا و ۀآسيبھای جدی به مناسبات بين اتحادي«شوند، اين کار 

بنا . شود  اروپا مستفاد میۀ رئيس کميسيون قضائی اتحاديويوان ردينگ آزاد تجاری از اظھارات ۀقرارداد ايجاد منطق

  .»کنند  از ھمديگر جاسوسی نمیءشرکا« او، ۀبه گفت

  

  عنوان يک امر عادیه جاسوسی عليه متفقين ب

کنونی، فقط يکی از تصاوير آن است، که جاسوسی » رسوائی جاسوسی« در زير آفتاب وجود ندارد و  ایھيچ چيز تازه

 عملکرد سيستم ۀت اطالعات در بارأيادآوری نش. از مدتھا پيش به يک معيار عادی تبديل شده است» دنيای متمدن«در 

اين سيستم بر مبنای قرارداد سّری منعقده بين . در اين باره کافی است) Echelon(» اشه لون«فنی جاسوسی 

عظيم ترين سيستم شنود و رھگيری » اشه لون«. ، انگليس، استراليا و زالندنو ساخته شدامريکاسازمانھای جاسوسی 

. گو در جھان است و  ميليون گفت١٠٠ قادر به رديابی ماھانه و پست الکترونيک) فاکس( دورنويس نی،ولفيمکالمات ت

 ايستگاھھای رھگيری در سراسر جھان، . مبتکر امضای عھدنامه و ساخت اين سيستم بودامريکاآژانس امنيت ملی 
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ايستگاھھای رديابی و ترانزيتی . لمان، در اقيانوس آرام و ھنگ کنگ احداث شده استا در امريکادر پايگاھھای نظامی 

  .در اراضی انگليس مستقر ھستند

جوی کلمات  و در صورت لزوم، جست. گيرد دست آمده بر مبنای اصل کلمات کليدی انجام میه اطالعات بش زپردا

کمک ه  بنی، دورنويس و مکاتبات الکترونيکولفي بانک اطالعات مکالمات تۀدر ھم» ريز پرداز «ۀ کلمضروری، مثالً 

از آن، کار شنود و بررسی می ماند که اين پس . شود شود، آغاز می ناميده می» لغت نامه «برنامه ای که اصطالحاً 

بر اساس ارزيابی کارشناسان مستقل غربی، نتايج شنود در بيش . کلمه را چه کسی، به کدام دليل، به چه کسی گفته است

سيستم کنترل اطالعات در سراسر جھان » اشه لون«. شود  درصد موارد برای جاسوسی صنعتی استفاده می٨٠از 

برای اين جامعه . باشد  آنگلوساکسونی میۀسود جامعه نبوده، بلکه تنھا ب» ميلياردرھای طالئی «ۀحتی به نفع ھم

 ١٩٩۵در سال .  ديگرۀ اين ھم يک نمون.ل ھستندوموضوع نظارت و کنتر) استثنای انگليسی ھاه ب( اروپائيھا ۀھم

 بين شرکت تيلفونیکسھا و زنگھای تمام فا» اشه لون«کمک سيستم ه اطالعاتی در اين باره که آژانس امنيت ملی ب

دست ه در نتيجه، شواھد ب. کند، به مطبوعات درز کرد و شرکت ھواپيمائی ملی سعودی را رھگيری می» ايرباس«

 به تعنوان رشوه  ميلياردی، مبلغ قابل مالحظه ای ب۶در مقابل انعقاد قرارداد » ايرباس«داد که کارکنان  آمده نشان می

 گذاشت و آن ھم موفق شد ھمتايان امريکاآژانس امنيت ملی اين اطالعات را در اختيار دولت . ده اندسعوديھا پيشنھاد کر

مکدونل «و » بوئينگ« ميلياردی و بستن قرارداد با شرکتھای ۶عربستانی خود را به امتناع از امضای قرارداد 

  .متقاعد سازد» دوگالس

سازمانھای «لمان کتابی با نام ا در ٢٠٠۴، در سال ای ھيرشمانک مسائل جاسوسی، ۀلمانی در زميناکارشناس مشھور 

  :شرح زير استه به چاپ رساند، که اھم مفاد آن ب »مخفی

 پس از پايان جنگ سرد، سازمانھای جاسوسی غرب بخش اصلی فعاليت خود را روی مسائل اقتصادی متمرکز - اّول

 عمليات خود تا حد قابل مالحظه ای از جاسوسی ھای لحاظ اھميت و مقياسه موضوع مبارزه با تروريسم ب. کردند

گفت، که ) امريکارئيس سابق سازمان سيای ( قرن بيستم، رابرت گيتس ٩٠حتی در سالھای . اقتصادی عقب می ماند

 نيمی از ھمه و تقريباً .  مسائل استۀ بقيۀدرخواستھای سازمان سيا در مورد مسائل اقتصادی از نظر تعداد، بيش از ھم

» لحاظ محتوای خود، مسائل اقتصادیه ب «امريکا دولتی ۀ عمدۀ مؤسس٢٠يف محوله برای کشف اطالعات از وظا

  .ھستند

در امر جاسوسی بين . کند  تجسس اقتصادی در غرب را جاسوسی صنعتی از شرکتھای خصوصی تکميل می-دّوم

سازمانھای اطالعاتی دولتی مؤسساتی . عمل آمده استه مشخصی ب» تقسيم کار«سازمانھای اطالعاتی دولتی و شرکتی 

. کنند ل میوکنتررا از قبيل وزارتخانه ھا، ادارات، سازمانھای بين المللی، سفارتخانه ھا و نمايندگی ھای بازرگانی 

 اقتصادی، ۀدست آوردن اطالعات اضافی در مورد تحوالت برنامه ريزی شده لی عبارت است از بوھدف چنين کنتر

ت ھای أبرای آنھا ھمچنين، اطالعات مربوط به تدوين مواضع ھي. است صنعتی دولتھای مربوطهمالی، تجاری و سي

 اقتصادی و مالی، اطالعات مربوط به اختالف نظر کشورھای -دولتی برای مذاکرات بين المللی پيرامون مسائل تجاری

البته، . باشد ی و غيره حائز اھميت میعضو بلوک بنديھا و اتحاديه ھای مختلف اقتصادی، مرتبط با توافقنامه ھای مخف

 آنھا کار خود را به مسائل مرتبط با شوند، ولی اساساً  سازمانھای اطالعاتی دولتی به جاسوسی صنعتی نيز مشغول می

ارگانھای امنيتی دولتی ھمچنين به اجرای سفارش شرکتھای بزرگ مشغول . کنند خصلت نظامی فنی آوری محدود می

خصوص پس از ه  ھنگامی که صحبت از ضرورت پيروزی در مناقصات مختلف خارجی، بويژه،ه ب. شوند می

  .دريافت سفارشات بزرگ از کشورھای ديگر، در ميان باشد
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ه ب. شوند کنند، که متحد شمرده می  بسياری از سازمانھای اطالعاتی غرب عليه آن دسته از کشورھا کار می-سّوم

و اين، با . کنند رديابی می» عالی«طرز ه  ھمديگر را بمتحدان متقابالً » طالئیميلياردرھای  «ۀعبارت ديگر، در منطق

  . رقابتی را لغو نکرده، اجتناب ناپذير استۀکه ھيچ کس مبارز اينه توجه ب

دست آمده از طريق جاسوسی، از جمله اقتصادی، در شرايط ه  دسترسی به بخش قابل مالحظه ای از اطالعات ب-چھارم

 ۀ، تعبيتيلفونیربرد روشھای تجسسی ممکن گرديده و نقش ابزارھای فنی در کار شنود مکالمات  بدون کایکنون

در اماکن، اتوموبيلھا، دستگاھھای فاکس، رھگيری سيگنالھا بر روی خطوط کابلی، سرقت اطالعات از » سوسک«

اتصال به شبکه ھای پست کامپيوترھا و سرورھا، پردازش انبوه عظيم اطالعات با کمک رايانه ھا از اينترنت، 

  .، ارتباطات با اسکايپ و غيره افزايش يافته استالکترونيک

منظور کسب برتری اقتصادی به سازمانھای اطالعاتی خود ه  دولتھا از مدتھا قبل بۀھم«: کای ھيرشمان می نويسد

شرقی سابق ما » دشمنان«ی با غربی ما ھيچ تفاوت» دوستان«در اين کار . برای انجام جاسوسی اقتصادی دستور داده اند

 امريکاطور منظم عليه اقتصاد ه  قدرتھای مھم اروپا بۀ کشور، از جمله ھم٢٣کند، که   چنين تصور میامريکا. ندارند

 برعھده امريکا جاسوسی اقتصادی در مقياس بين المللی را ۀدر صورتی که نقش درجه اول در زمين. کنند جاسوسی می

 خود در مرکز مطالعات ١٩٩۴ سال جوالیدر سخنرانی ماه ) Woolsey(ق سيا، وولسی رئيس ساب... گرفته است

که در  من ھنگامی«: گفت) Center for Statehic and International Studies( و بين المللی ستراتيژيک

  خنده ام میکنند، گويا آنھا به ھيچ کمک جاسوسی نياز ندارند، خوانم که برخی مؤسسات اعالم می روزنامه ھا می

اگر به اين مسائل از نزديک دقت کنيم، اين . » بيشتری را نجات داديمخاطر برخی از آنھا قراردادھای واقعاً ه ما ب. گيرد

دستور دولت متبوع خودشان در خاک کشورھای خارجی به ه و چون سازمانھای امنيت ملی ب. مدعا درست است

 درستی چنين نتيجه گيری میه  خود به اين معنی است که آنھا بخودیه  اقتصادی مشغول ھستند، بۀتجسس در عرص

 کنند که سازمانھای اطالعاتی کشورھای دوست و غيردوست نيز با ھمان منظور در خاک کشور خود آنھا فعاليت می

  .کنند

  

   آزاد تجاری در پرتو رسوائی جاسوسیۀچشم انداز مذاکرات پيرامون ايجاد منطق

 عليه متحدان اروپائی اين کشور در تابستان امريکا فعاليتھای جاسوسی سازمانھای امنيتی شروع ھياھو در پی افشای

و مناقشات مرتبط با افشای جمع آوری ھا  مشاجره ۀ ھممنتھا قبالً .  کشف جديدی برای متخصصان نبود٢٠١٣سال 

» ء نجباۀخانواد«ا در ولی امروز واقعيت جاسوسی ھ. گرفت غيرقانونی اطالعات، در پشت درھای بسته صورت می

  .آيد حساب میه دستاورد جامعه جھانی ب

  اروپا، انتظار نمیۀصرفنظر از مظاھر زياد خشم منطقی مقامات اروپائی بروکسل و سياستمداران کشورھای اتحادي

شنگتن  واۀرود مذاکرات برنامه ريزی شد احتمال نمی.  و اروپا روی دھدامريکارات اساسی در مناسبات بين ييرود تغ

ه توانند ب در بھترين حالت، می.  اقيانوس اطلسی لغو شود- آزاد تجاری فراۀ سال جاری داير بر ايجاد منطقجوالی ٨در 

چنين تعويقی را مقامات درجه .  بعدی موکول نمايندۀبه اروپائيھا، آن را به ھفت» خنک شدن«منظور دادن کمی فرصت 

در ). شود ات آنھا راجع به رسوائی جاسوسی، با تندی خاص خود متمايز میاظھار(اول فرانسه نيز پيشنھاد کرده اند 

نھا، رھگيری پستھای ولفيبخش اعظم شنود ت. ويژه تحقير کرده انده لمان را با اين داستان آنگلوساکسونھا ۀھم

ار مؤيد آن از يک سو، اين ک. ، سھم اين کشور بوده استامريکا آژانس امنيت ملی ۀوسيله  و فاکسھا بالکترونيک

دھد، که  از طرف ديگر، گواھی از آن می. آيد حساب میه  بامريکالمان بيشترين تھديد اقتصادی برای ااست، که 

 اما اين نوع نگرش آنگال مرکل را .کند عنوان يک رعيت نگاه میه  يک متحد، بلکه، بۀمثابه لمان نه باواشنگتن به 
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ه ب. ر تاريخ آن صرفنظر کندييقصد ندارد از شرکت در مذاکرات يا حتی تغروشنی گفت که ه او ب. کند  نگران نمیاصالً 

 امريکا جاسوسيھای ۀشود، که افشای اطالعات در بار طور کلی، در برخی تجزيه و تحليلھا با ايما و اشاره گفته می

يانوس اطلسی يا حداقل،  اق- آزاد تجاری فراۀ، با ھدف ممانعت از ايجاد منطقادوارد اسنودن ۀوسيله عليه اروپائيھا ب

الزم به گفتن است، پس . طراحی شده بود» ناتوی اقتصادی«برای متوقف کردن فرايند مذاکرات توسط مخالفان تشکيل 

رود فرصت مناسبی برای آنھا فراھم سازد تا  دست آوردند که احتمال میه  خوبی بۀاز اين داستان اروپائيھا برگ برند

 موضوع مذاکره بسيار گسترده است، و ھيچ کس ۀداير. می در مذاکرات شرکت نمايند از موضع محکءاز ھمان ابتدا

به احتمال قوی، برای اين کار حداقل دو سال وقت الزم . دھد که توافقنامه بعد از حتی يک سال امضاء شود احتمال نمی

بر  که م بحران مالی جھانیدو» موج«عنوان مثال، ه ب. است و در طول اين مدت، حوادث زيادی اتفاق خواھد افتاد

 اروپا را چگونه تحت تأثير ۀ و اتحاديامريکاگذارد، در اين باره که مذاکرات  توازن قوای طرفھای مذاکره تأثير می

  .خواھيم گمانه زنی کنيم خود قرار خواھد داد، نمی
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