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 ژان کلود يونکر، رئيس کميســيون اروپا که در برقراری تماس فيزيکی و خوش و بش با رهبران سياسی 
مشهور است، در ديداری که با رئيس جمهوری آمريکا داشت از گرفتِن دسِت دونالد ترامپ در پايان نشست 
خبری مشترک شان در کاخ سفيد خودداری کرد.اين اتفاق روز چهارشنبه پس از پايان مذاکرات دو رهبر و 
زمانی روی داد که ترامپ قصد داشت دست يونکر را بگيرد. اين مسأله در شبکه های اجتماعی بسيار مورد 
توجه قرار گرفت. البته در آن زمان اياالت متحده آمريکا و اتحاديه اروپا در چند ماه گذشته روابط پرتنشی 
را پشت سر گذاشتند که علت اصلی آن تصميم دونالد ترامپ به افزايش تعرفه واردات فوالد و آلومينيوم بود؛ 

تصميمی که واکنش بروکسل را در پی داشت و منجر به مقابله به مثل اتحاديه اروپا شد.

خوددارى
ژان کلود یونکر
از گرفتن دست 

دونالد ترامپ

شروع صفحه آرايی
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مـورد  داروهـاى  از  بسـیارى 
اسـتفاده بـدون نسـخه از جمله 
داروى ضد سرفه، سرماخوردگى، 
آنفلوآنـزا و زکام باعـث گیجـى 
ناخواسـته مى شـوند کـه ممکن 
اسـت رانندگى را با مشـکل روبه 

رو کنـد.

  آقای يونکر! شما در سخنرانی خداحافظی تان در 
اتحاديه پارلمان اروپا سخنان تان را با شعاری به پايان 
برديد و گفتيد: «زنده باد اروپا». از اشــتياق شما به 
اتحاديه اروپا آگاه هستيم اما همان طور که می دانيد 
در برخی کشورها نظير لهستان، مجارستان و حتی 
در بريتانيا احساسات ضد اتحاديه اروپا اوج گرفته 
است؛ چرا نمی توانيم اشتياقی مثل اشتياق شما را 

در سراسر اروپا حاکم کنيم؟
سوال اصلی اين است که چرا ديگران در به اشتراک 
گذاشتن اشتياق من موفق بوده اند؟ من ناراحت نيستم 
چراکه می بينم حمايت از اتحاديه اروپا در حال افزايش 
است. ما اين مسأله را در انتخابات اتحاديه اروپا مشاهده 
کرديم. در مورد برگزيت هم بايد بگويم که درنهايت اين 
مسأله موجب شد همه به اهميت اتحاديه اروپا بيشتر 
پی ببرند. خيلی ها در اروپا به اين نتيجه رسيده اند که 
اگر کشورهای بيشــتری از اتحاديه اروپا خارج شوند و 
اتحاديه دچار انشقاق شود، آن وقت آينده اتحاديه برای 

همه ناگوار خواهد بود. 
  در زمان مســئوليت شــما، بريتانيايی ها تصميم 
گرفتند از اتحاديه اروپا خارج شوند و حاال اتحاديه 
اروپــا در حال از دســت دادن يکــی از مهمترين 
اعضايش است. به اعتقاد شما آيا هرگز بريتانيا که 
عضو اتحاديه اروپا بــود، اروپا را به عنوان خانه خود 

می دانست که حاال بخواهد از آن خارج شود؟
اين ســوالی اساســی اســت. من از دســامبر  سال 
١٩٨٢ در متن اتفاقات سياسی اتحاديه اروپا بوده ام و 
بارها ديده ايم که بريتانيايی ها گفته اند فقط به داليل 
اقتصادی عضو اتحاديه هســتند. وقتی که مســائل 
سياسی در اتحاديه مطرح می شد، دوست ندارند هيچ 
مشارکتی در اتحاديه اروپا داشــته باشند. اين مسأله 
حتی در دوران يکی از صميمی ترين دوســتانم يعنی 
تونی بلر نيز صدق می کرد. اگر روند ٤٠ ســاله گذشته 
را مرور کنيد، می توانيد اين مسأله را به وضوح مشاهده 
کنيد و اين چيزی نيست که تنها در رفراندوم اخير در 

بريتانيا رخ داده باشد. 
  قبل از رفراندوم  سال ٢٠١٦، اکثريت ناظران انتظار 
داشــتند مردم انگليس به ماندن در اتحاديه رأی 

بدهند. شما هم اين انتظار را داشتيد؟
خير؛ من يکی از آنهايــی بودم که کامال معتقدم اين 
رفراندوم به مسير اشــتباهی ختم خواهد شد. وقتی 
که ديويد کامرون، نخســت وزير انگليس، در حاشيه 
نشست جی ٢٠ در  ســال ٢٠١٤ به من گفت که قصد 
دارد رفراندوم برگزيت را برگزار کند، به او گفتم «شما 
اين رفراندوم را خواهيد باخت». در آن زمان با جاناتان 
هيل، کميسيونر هيأت انگليســی در اتحاديه اروپا نيز 
شرط بستم و گفتم:    «اگر حاميان اتحاديه اروپا باختند 
شما بايد يک پوند به من بدهيد و اگر موافقان برگزيت 
باختند، من يک يورو به شما خواهم داد و من امروز آن 

يک پوند را برده ام و در جيب دارم. 

  با اين همه شــما برای اين که انگليس در اتحاديه 
باقی بماند، تالش زيادی نکرديد؛ چرا؟

من بارها ســعی خود را کردم اما ديويد کامرون در 
آن زمان خيلی واضح و روشــن عنوان کرد که نيازی 
به تالش های من ندارد. کميســيون اروپا در انگليس 
اصال محبوبيت نــدارد؛ بنابراين تصميم گرفتم خود را 
قاطی ماجرا نکنم. حاال که به اين مسأله فکر می کنم، 
می بينم که اشتباه بزرگی مرتکب شدم. در آن رفراندوم 
دروغ های زيادی عنوان شد. بوريس جانسون که در آن 
زمان از حاميان برگزيت بود هــم دروغ های زيادی بر 
زبان آورد. بايد صدايی از طرف اتحاديه اروپا بلند می شد 

و به آن دروغ ها پاسخ می داد. 
  شما در ســخنرانی خداحافظی خودتان از عبارت 
«ملی گرايی احمقانه» اســتفاده کرديد که سراسر 
بريتانيا را فرا گرفته اســت. آيا نمی ترسيد همين 

مسأله در ديگر کشورهای اروپايی نيز شعله ور شود؟
در واقع می خواســتم بگويــم «ملی گرايی ابلهانه». 
می خواســتم بگويم «ابله» نه «احمــق». من خيلی 
بيشــتر از آنچه که نمود دارد درباره شيوع ملی گرايی 
در اروپا نگرانم. پوپوليست ها آنطور که برنامه داشتند 
در انتخابات  اروپا موفقيت به دست نياوردند؛ البته اين 
به من ثابت می کند که اين مســأله پايان نيافته است. 
ما با نگرانی شاهد اين مسأله هستيم که چطور احزاب 
کالسيک در اروپا در دام پوپوليسم می غلتند و پا جای 
پای پوپوليســم می گذارند. آنها با پيروی از پوپوليسم 
رأی می آورند درنهايت خود نيز پوپوليســت خواهند 
شد؛ اما مردم همچنان تمايل دارند به افراد اصيل رأی 

دهند. 
  ملی گراها در سراســر اروپا سعی می کنند تصوير 
ترسناکی از اتحاديه ارايه کنند. آنها اتحاديه اروپا 
را به يک غول بروکراتيک تشبيه می کنند که هويت 
ملی را نابود می کند. فکر نمی کنيد شــما با عملکرد 
خودتان باعث شديد چنين نظراتی در اتحاديه رواج 

يابد؟
من هرگــز از ايده اياالت متحده اروپــا دفاع نکردم. 
حداقل اين کار را در ١٨ ســال اخير انجــام ندادم؛ اما 
همچنان برخی از حاميان برگزيــت مرا به عنوان يک 
چهره ايدئولوژيک هدف حمله های خود قرار می دهند. 
ما بايد اين اشتباه را از اذهان مردم اروپا بزداييم. مردم 
اروپا نبايــد تصور کنند کــه اتحاديه اروپا در مســير 
تبديل شدن به يک کشــور واحد است. حتی حاميان 
قدرتمند و متعصب اتحاديه اروپا نيز معتقد نيستند که 

اتحاديه اروپا بايد به يک کشور واحد تبديل شود. 
  آيا اين مسأله که از آن صحبت می کنيد نشانه ضعف 
نيست؟ آيا اتحاديه اروپا کمی به مرکزيت گرايی نياز 
ندارد؟ آيا نبايد اين مسأله حداقل در برخی حوزه ها 
رعايت شــود؟ برای مثال در مورد سياست خارجی 
اتحاديه اروپا اين مســأله صــدق می کند. به نظر 
می رسد که اتحاديه اروپا قادر نيست توافق هسته ای 

ايران را نجات دهــد؛ درخصوص ترکيه نيز اتحاديه 
اروپا کامال ناتوان عمل کرده و اين مسأله موجب شده 
ترکيه به راحتی به سوريه حمله کند. ما از آن توانايی 
سياسی جهانی که شما بارها از آن صحبت کرده ايد، 

کيلومترها فاصله داريم.
در خصوص برخی مسائل مربوط به سياست خارجی 
بايد در آينده براســاس رأی اکثريــت تصميم گيری 
کنيم. بــرای مثال درخصوص محکوم کردن شــرايط 
حقوق بشر در چين بايد تصميمی قاطع بگيريم. اصال 
درست نيست که هيچ موضعی اتخاذ نکنيم، آن هم به 
اين خاطر که تنها يک کشــور با اعالم موضع اتحاديه 
مخالف است. درخصوص موضع عمليات های نظامی، 
بايد بيشــتر محتاط باشــيم. نمی توانم تصور کنم که 
روزی پارلمان آلمان از تصميم اتحاديه اروپا برای اعزام 
سربازان آلمانی به منطقه ای جنگی حمايت کند. اين 
مسأله يکی از مسائل بســيار حساس در آلمان است و 
اتحاديه نمی تواند اين حق را از هيچ کشوری سلب کند. 
  به نظر می رسد اتحاديه اروپا درخصوص تغييرات 
آب و هوايی نياز بــه موضعی واحد اســت که در 

اسرع وقت اتخاذ شــود. با درنظرگرفتن فشاری که 
جمعيت جوان اتحاديه در اين خصوص وارد می کند، 
فکر نمی کنيد مبارزه با تغييــرات آب و هوايی بايد 
در مرکزيت سياست گذاری های اتحاديه اروپا قرار 

گيرد؟
من واقعا نمی خواهم از خــودم تعريف کنم اما ما در 
اتحاديه اروپا تالش بسيار زيادی برای توافقنامه آب و 
هوايی پاريس صورت داديم. ما اهدافی را تا  سال ٢٠٣٠ 
تعيين کرديم و در تالشيم تا  سال ٢٠٥٠ مسأله آب و 
هوا را به يک تعادل برسانيم. اما درعين حال بايد بگويم 
هرکســی که فکر می کند اين اقدامات نياز زيادی به 
تالش نداشته، تنها به اين خاطر فشار فعاالن جوان زياد 
بوده، در اشتباه است. من واقعا دوست دارم که جوانان 

در اين امور نقش ايفا کنند اما درعين حال عقلم را هم 
به کار می اندازم. بيشــتر آنچه که از سوی جوانان اروپا 
به عنوان مطالبه مطرح می شود، در عرصه واقعيت قابل 
تحقق نيست يا تحقق آن بسيار دشوار است. برای مثال 
صنايع کالسيک همچنان بايد در اتحاديه باقی بمانند و 

نمی توان آنها را حذف کرد. 
  اياالت متحــده آمريکا از توافقنامــه پاريس و 
بســياری ديگر از توافقنامه ها خارج شــده است. 
شــما در برقرارکردن رابطه ای ويژه با دونالد ترامپ 
رئيس جمهوری آمريکا تالش کرديد و حداقل تا به 
اينجای کار توانستيد از شدت يافتن جنگ تجاری 
ميان آمريکا و اتحاديه اروپا جلوگيری کنيد. چطور 

موفق به انجام اين کار شديد؟
يکی از ترفندهايم اين بود که بــه هنگام صحبت با 
رئيس جمهوری آمريکا تنهــا از آمارهای آمريکايی ها 
صحبت می کردم. وقتــی ترامپ می گفت «من به آمار 
شما اعتماد ندارم» پاسخ می دادم «اين آمار من نيست. 

خود شما اين آمار را تهيه کرده ايد». 
  اگر مسأله به همين سادگی بود، حال و روز معاهده 

ترانس آتالنتيک بسيار وضع بهتری داشت؟
درچنين شــرايطی مســلما بايد خودمــان را در 
مســير مطمئنی قــرار دهيم. ترامپ در واشــنگتن 
درباره همه افرادی که قبل از من در کاخ ســفيد به 
ديدارش رفته بودند، گفت. از صدراعظم آلمان گرفته 
تا روســای جمهوری اروپايی و نخســت وزيرها. من 
به او گفتــم:    «آنها همه چهره هــای مهم تأثيرگذار 
هستند اما شما با آدم های اشتباهی صحبت کرديد. 
مسئوليت سياســت های تجاری با کميسيون اروپا 
است تا رهبران کشــورهای عضو.» اين حرف من او 
را تحت تأثير قرار داد. ترامپ در پاســخ گفت:  «من 
اساســا توافق با اتحاديــه اروپــا را نمی خواهم. من 
دوست دارم با شما توافق کنم». و من در پاسخ گفتم: 
«کميســيون اروپا تنها نهادی اســت که مسئوليت 
توافق تجــاری را برعهده دارد. توافــق با من در واقع 
همان توافق با اتحاديه اروپا اســت؛ چون من رئيس 

کميسيون اروپا هستم». 
  آقای يونکر! شما تجربه ٤٠ساله در عرصه سياسی 
اروپا داريد و درطول تمام اين سال ها زندگی روزمره 
سياستمداران بسيار دستخوش تغيير شده است. 
شبکه های اجتماعی به شــدت به شما توجه دارند. 
وقتی شما در جريان خوشامدگويی به ويکتور اوربان، 
نخســت وزير لهســتان از او با نام «ديکتاتور» ياد 
کرديد، موجی از خشــم عليه شما ايجاد شد. با اين 

قضاوت هايی که در مورد شما می شود، چه می کنيد؟
ابتــدا بگذاريد دربــاره اوربان توضيــح دهم. من 
هميشــه او را «ديکتاتــور» خوانده ام. امــا فقط آن 
يک بار بود که صدايم ضبط شــد و همــه فهميدند. 
درخصوص اينترنت هــم بايد بگويم ايــن امکان را 
به مردم داده که به يکديگر اطالع رســانی کنند، اما 

در عمل می بينيم که اين مســأله به برقراری صلح و 
آرامش در جامعه ختم نشده است. من خودم شخصا 
خيلی به شبکه های اجتماعی سر نمی زنم، اما سوال 
اساسی اين است که قرار است برای چه چيزی وقت 
بگذارم. در اروپا، خيلی مهم اســت کــه درباره همه 
کشورها اطالعات درستی داشــته باشيد. وقتی يک 
نخست وزير در شورای اروپا سخنی بر زبان می آورد، 
خيلی ســخت نيســت که از آن اطالع پيــدا کنيد. 
نمی دانم چرا در شــورای اروپا آن ســخن را بر زبان 
آورده که برای گفتن آن حرف ها در کشــور خودش 
مواخذه نمی شود. مشکل اروپا اين است که ما در آن 

از يکديگر خيلی اطالع نداريم. 
  آيا اين شايعاتی که درخصوص شما مطرح است و 
حتی اشپيگل آن را منتشــر کرده که می گويد شما 

زياد از حد الکل می نوشيد، آزارتان نمی دهد؟
من قصد ندارم به اين سوال پاسخ دهم. اين ادعاهای 
نادرست به خانواده ام آسيب می زند و مرا هم می آزارد. 

  شــما از برقراری تماس فيزيکی بــا آدم ها ابايی 
نداريد. ممکن اســت روزی با دســت پشت يک 
نخســت وزير بکوبيد يا يکی از مقامات را ببوسيد. 
اين هم يکی از آن ويژگی هايی است که شبکه های 
اجتماعی به آن توجه می کند. به نظر شما آيا صحيح 
است که ويژگی های شخصيتی يک نفر را در سياست 

دخيل کنيم؟
اهميتی به اين حرف ها نمی دهم. من همانی هستم 
که هستم. بعضی اوقات فکر می کنم بدترين چيز درباره 
زندان اين است که شما اجازه برقراری تماس فيزيکی را 
نداريد. من اصال نمی توانم تصور کنم که تماس فيزيکی 
با ديگران برقرار نکنم. برخــی اوقات کارمندانم به من 
می گويند فالن شــخص را در آغوش نگيــر يا با فالن 
شخص روبوسی نکن. اما وقتی اردوغان مرا می بوسد، 
من هم او را می بوســم. من پوتين را بوسيده ام و پوتين 
نيز مرا بوسيده. در هر دو مورد هيچ آسيبی به اتحاديه 

اروپا وارد نشده است. 
  تاريخ سياســی جهان عموما در يد قدرت مردان 
بوده است. اما حاال مدتی اســت که زنان در عرصه 
سياسی اتحاديه اروپا قدرت را به دست گرفته اند. 
اروســوال فان در لين به  زودی جانشين شما خواهد 
شد و کريســتين الگارد نيز به رياست بانک مرکزی 
اروپا رسيده است. اين تغييرات چه تأثيری در عرصه 

سياست خواهند داشت؟
من همیشه سعى کرده ام در پست هاى رده میانى تا 
آن جا که مى توانم از زنان استفاده کنم. در کمیسیون 
اروپا، جایگاه زنان را در پست هاى نسبتا کلیدى از 31 
به 41نفر افزایش داده ام. با توجه به این مسأله، خیلى 
خوشحالم که تعداد بیشترى از زنان در عرصه سیاسى 
به قدرت مى رســند و مســلما این تغییر در سیاست 
اثرگذار خواهد بود. اما این مســأله لزوما قرار نیســت 

جهان را در وضع بهترى قرار دهد. 

رئیس سابق کمیسیون اروپا:    

پوتین را بوسیدم
و اتحادیه به خطر نیفتاد

نوشين اسدی: ژان کلود يونکر، رئيس کميسيون اروپا، قرار است سمت خود 
را به اورســوال فان در لين واگذار کند. او در گفت و گويی با هفته نامه اشپيگل از 
افسوس های خود درباره اين که چرا در مقابل برگزيت موضع سخت تری اتخاذ 
نکرد، سخن گفته است. او همچنين درباره رابطه اش با دونالد ترامپ و برخی از 

ويژگی های شخصيتی اش توضيحاتی ارايه کرده است.

پوپوليست ها آنطور که برنامه داشتند در 
انتخابات  اروپا موفقيت به دست نياوردند؛ 
البته اين به من ثابت می کند که اين مسأله 
پايان نيافته است. ما با نگرانی شاهد اين 

مسأله هستيم که چطور احزاب کالسيک در 
اروپا در دام پوپوليسم می غلتند و پا جای 
پای پوپوليسم می گذارند. آنها با پيروی از 
پوپوليسم رأی می آورند درنهايت خود نيز 
پوپوليست خواهند شد؛ اما مردم همچنان 

تمايل دارند به افراد اصيل رأی دهند


