تشديد جنگ تجاري
چين و آمريکا

بخش ديپلماتيک :جنگ تجاري چين و اياالت متحده آمريکا همچنان
تشديد مي شود .اين نبرد تجاري متعاقب سياستهاي حمايت گرايانه
اقتصادي ترامپ رخ داده و به نظر مي رسد تا زمان حضور ترامپ در کاخ
سفيد ادامه داشته باشد .بسياري از تحليلگران معتقدند که ابعاد اين نبرد
تجاري در آينده گسترده تر خواهد شد .در حالي که رسانههاي غربي از
احتمال شروع جنگ تجاري آمريکا با چين خبر ميدهند ،مقام ارشد
چيني اعالم کرد  :کشورش به سرعت به چنين اقدامي پاسخ خواهد داد.
سخنگوي وزارت خارجه چين اعالم کرد در صورت اقدام آمريکا براي آسيب
زدن به منافع تجاري و اقتصادي چين ،پکن به سرعت به اقدام واشنگتن

ديپلماتيك

پاسخ مقتضي خواهد داد.به گزارش رويترز ،اظهارات «گِنگ شوآنگ» در
واکنش به خبرهاي منتشر شده توسط رسانههاي آمريکايي مبني بر آغاز
جنگ تجاري واشنگتن با پکن مطرح شد.بامداد امروز بود که «بلومبرگ»
به نقل از منابع خود در کاخ سفيد خبر داد که رئيسجمهور آمريکا درصدد
اعمال تعرفه اضافي بر کاالهاي چيني و شروع جنگ با اين کشور است.اين
رسانه از عزم دونالد ترامپ براي اعمال تعرفه بر کاالهاي وارداتي چيني که
ارزشي معادل  ۵۰ميليارد دارند ،خبر داد.بلومبرگ افزود :انتظار ميرود خبر
اعمال اين تعرفهها اعالم شود و پس از آن ،بر  ۱۳۰۰قلم کاالي تکنولوژيک
چيني ،در گمرکات آمريکا ،تعرفه باالتري اعمال ميشود.

نگاه ديپلماتيك »

تاملي بر مذاکرات اخير آمريکا و اروپا

معامله در دو سوي آتالنتيک؟

»

»
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تل آويو چه معامله اي را تسريع مي کند ؟

رايزني هاي برجامي نتانياهو در اروپا
» علي عالمي
مقامات رژيم صهيونيستي طي هفته هاي اخير ،خصوصا
پس از خروج دونالد ترامپ از توافق هسته اي با ايران
تمامي تالش خود را براي انعقاد "توافق جديد" ميان
ايران و دولت ترامپ به کار بسته اند .بنيامين نتانياهو
نخست وزير رژيم صهيونيستي در جريان سفر اخير خود
به کشورهاي اروپايي ،از افرادي مانند مرکل  ،ماکرون
و ترزا مي خواسته است تا ميان "ايران" و "آمريکا" يک
گزينه را انتخاب کنند! اين ادبيات ،نشان دهنده ماموريتي
است که از سوي ترامپ به نتانياهو واگذار شده و در آينده
نيز ادامه خواهد داشت .تل آويو در صدد است به هر نحو
ممکن ،زمينه الزم را براي چينش ميز مذاکره جديد ميان
ايران و آمريکا ( با هدف تحديد توان موشکي و منطقه اي
ايران ) فراهم کند.خواب آشفته اي که هيچ گاه تحقق
نخواهد يافت....
طي روزهاي اخير نتانياهو به اروپا سفر کرد .هدف اصلي و
اعالم شده نتانياهو از اين سفر ،مذاکره با امانوئل ماکرون
رئيس جمهور فرانسه و آنگال مرکل صدر اعظم آلمان
بر سر "برجام" و "سرنوشت توافق هسته اي با ايران"
بود .فارغ از تعارفات ديپلماتيک و ظاهر سازي هاي
گفتاري  ،در جريان سفر اخير منازعات قابل توجهي ميان
نخست وزير ژيم اشغالگر قدس و مقامات اروپايي صورت
گرفته است .به عبارت بهتر ،اتفاقات پيچيده اي که طي
روزهاي اخير در نظام بين الملل رخ داده ،سفر نتانياهو به
برلين و پاريس را به "سفري خاص" تبديل کرد!واقعيت امر
اين است که در اين معادله پيچيده ،نمي توان "نتانياهو"
را به مثابه "بازيگري مستقل" در نظر گرفت .نتانياهو نه
به عنوان نخست وزير رژيم صهيونيستي ،بلکه به عنوان
"پيام آور ترامپ" به کشورهاي اروپايي سفر کرد .نتانياهو
از سال  2016ميالدي تا کنون ،عمال سرنوشت سياسي
خود را به دونالد ترامپ و کاخ سفيد گره زده است.
موضوعي که بازيگران اروپايي نيز نسبت به آن واقف
هستند .سال گذشته ميالدي ،نتانياهو در جريان ديدار
با امانوئل ماکرون و آنگال مرکل صراحتا همان شروط بيان
شده از سوي دونالد ترامپ براي"تغيير توافق هسته اي "
را تبيين و حتي تروئيکاي اروپايي را نسبت به لغو برجام
تهديد کرد.شروطي که ماکرون و مرکل از آنها به صورت
مطلق تبعيت کردند.
هم اکنون اياالت متحده آمريکا رسما از توافق هسته
اي با ايران خارج شده است .اقدامي که مورد استقبال
نخست وزير رژيم صهيونيستي قرار گرفته است .در چنين
شرايطي اصرار "نتانياهو" براي سفر به آلمان و فرانسه و
ديدار با مقامات ارشد اين کشورها چگونه قابل تحليل
است ؟در اين خصوص سه نکته وجود دارد که الزم است
مورد توجه قرار گيرد:
 -1نتانياهو سعي دارد از روابط سنتي و ويژه اي که ميان اروپا
و تل آويو حاکم است ،در راستاي "تنظيم رفتار برجامي اروپا" و
هدايت اين رفتار در مجراي " منافع مشترک واشنگتن -تل آويو"
استفاده کند .در فرانسه البي هاي "سوسيال –صهيونيست" و
" محافظه کار -صهيونيست" و ....همچنان بازي آشکار و
نهان خود را در دولت و پارلمان اين کشور دارند .يکي از

وظايف اين البي ها" ،احياي مناسبات تضعيف شده اروپا-
تل آويو" با استناد به اهرمهاي فشار و معامله است.
 -2بازي نتانياهو و ترامپ در قبال اروپا ،آن هم در برهه
زماني خاص فعلي کامال هماهنگ  ،هدفمند و تعريف
شده است .اعالم "وضع تعرفه هاي گمرکي بر فوالد و
آلومينيوم" از سوي دولت ترامپ درست يک هفته قبل
از سفر نتانياهو به آلمان و فرانسه رخ داده است .موضوعي
که دستان نتانياهو را براي "بازي با مهره هاي متنوع " پرتر
مي سازد .به عبارت بهتر ،نتانياهو در سفر اخير خود به
اروپا ،به طرف اروپايي تعهد داده است تا نهايت تالش خود
را در راستاي "تغيير تصميم گمرکي ترامپ" صورت دهد و
در مقابل از آنها خواسته است تا ارائه تضمينهاي واقعي
به ايران بر سر برجام و متعاقبا تالش براي "حفظ توافق

»

ما حصل آن ،تحديد و بلکه نابودي توان هسته اي ،موشکي
و منطقه اي کشورمان است .بنابراين ،نتانياهو در البي گري
خود عليه ايران ،با پيشنهادهاي خود " ،نيازهاي اقتصادي
و امنيتي طرف اروپايي" را تحريک کرده است  .نکته
قابل توجه اينکه امانوئل ماکرون نيز در ديدار با نتانياهو،
صراحتا اعالم کرده است که توافق هسته اي را براي حفظ
ثبات و امنيت منطقه کافي نمي داند!
 -3متاسفانه طرف اروپايي در مواجهه با سياستمداران
رژيم صهيونيستي ( به مانند اياالت متحده آمريکا) بسيار
متزلزل نشان داده است .يکي از وظايف سرويسهاي
اطالعاتي آلمان( )BNDدر طول سالهاي اخير
 ،ادامه همکاري هاي جاسوسي فشرده با تل آويو
و جلوگيري از تشديد حس "صهيونيسم ستيزي"

مقامات رژيم صهيونيستي طي هفته هاي اخير ،خصوصا پس از خروج دونالد ت رامپ از
توافق هسته اي با اي ران تمامي تالش خود را ب راي انعقاد "توافق جديد" ميان اي ران و دولت
ت رامپ به کار بسته اند .بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي در جريان سفر
اخير خود به کشورهاي اروپايي ،از اف رادي مانند مرکل  ،ماکرون و ترزا مي خواسته است تا
ميان "اي ران" و "آمريکا" يک گزينه را انتخاب کنند

هسته اي " را فراموش کنند .نتانياهو در اين ديدار ،پالن
جامع و تکميل شده اي را در خصوص "مذاکرات جديد
با ايران" به طرف اروپايي ارائه داد .هدف از اين موضوع،
جلب ايران به سوي ميز مذاکراتي است که جان بولتون
و مايک پمپئو مشغول چينش آن هستند .مذاکراتي که

در اروپا بوده است .از سوي ديگر ،مقامات آلماني
و فرانسوي نيز علي رغم انتقادات نرمي که عليه نتانياهو
و شهرکسازي هاي غير قانوني ژيم اشغالگر قدس
مي کنند ،همچنان از حاميان سرسخت موجوديت
رژيم منحوس صهيونيستي و جنايات اين رژيم در

فلسطين و منطقه هستند .ماکرون و مرکل ،يکبار در
جريان پروژه "تغيير برجام" ،به جاي "مهار سرکشي
ترامپ و نتانياهو" به بازي در زمين واشنگتن و تل
آويو تن دادند .نتيجه اين بازي مستقيم  ،چيزي جز
خروج اياالت متحده ازبرجام و کاهش اعتبار بين المللي
اروپا نبود .نتانياهو با پيشنهادات جديدي به اروپا رفت
تا صدر اعظم آلمان و رئيس جمهور فرانسه را نسبت
به "بازي دوباره در زمين ترامپ" در خصوص برجام
مجاب نمايد" .ترزا مي " نخست وزير انگليس و مقامات
اين کشور نيز در اين بازي به صورت سنتي با تل آويو
و واشنگتن همراه هستند .بنابراين ،هدف نتانياهو از
اين سفر"،بازتعريف مواضع تروئيکاي اروپايي" پس
از خروج اياالت متحده از برجام بود.
آنچه مسلم است اينکه اروپا بايد ميان دو گزينه
"سنت شکني راهبردي در مقابل واشنگتن و تل آويو" و
" ادامه بازي در زمين آنها" يک گزينه را انتخاب کند .در
اين ميان ،گزينه هاي سوم و چهارمي وجود نخواهد داشت!
مرکل و ماکرون در سال  2017ميالدي در اين آزمون
به سختي مردود شدند و ضمن پذيرش حقيرانه همه
خواسته هاي ترامپ ،در حفظ برجام نيز ناکام ماندند .اين
بار "اروپاي فريب خورده و ناتوان" در مقابل آزمون ديگري
قرار گرفته است که هزينه مردودي در آن ،به مراتب نسبت
به مردودي در آزمون قبلي بيشتر خواهد بود! آيا تروئيکاي
اروپايي و متعاقبا اروپاي واحد از اين آزمون سربلند بيرون
مي آيند يا همچنان به نماد "مدارا با خواسته هاي تل آويو
و واشنگتن" تبديل خواهند شد؟

بازي لندن در زمين کاخ سفيد
حسين ياري
»
اگر چه نخست وزير انگليس
چندين بار در ظاهر از مواضع اقتصادي
و سياسي ترامپ در نظام بين الملل
ابراز نارضايتي کرده است ،اما اين
نارضايتي ،به معناي تغيير سياست
لندن در قبال واشنگتن و ايستادگي
ترزا مي در مقابل کاخ سفيد نيست.
طي روزهاي اخير ،نخست وزير انگليس
مواضع بسيارنرميراعليهسياستهاي
ترامپ اتخاذ کرده و خواستار پرهيز
از تنش با واشنگتن شده است .اين
مواضع در حالي اتخاذ شده است که
برخي متحدان آمريکا از جمله آلمان و
کانادا مخالفت صريح خود را در تقابل
با کاخ سفيد بروز داده اند.
در حالي که اکثر اعضاي گروه هفت
نسبت به اقدامات تنش زاي دونالد
ترامپ همچنان عصباني هستند،
ترزا مي سعي در تلطيف فضا به سود
واشنگتن دارد؛ رويکرد و رفتاري که
ريشه در سياستهاي کالن انگليس
در نزديکي به اياالت متحده آمريکا
دارد .نخستوزير انگليس معتقد است

که آمريکا و اروپا نبايد بر سر تعرفه
واردات فوالد ،در مسير تقابل تجاري
وارد شوند و اين بازي بايد يک جايي
تمام شود .وي تاکيد کرده است که
اروپا بايد از «ادامه سياست اين به
آن در» پرهيز کند.
يک رمزگشايي ساده از اظهارات ترزا مي
نشان مي دهد که وي قائل به "تسليم
اروپا" در برابر اياالت متحده آمريکاست.
نخست وزير انگليس عمال از اتحاديه
اروپا و منطقه يورو خواسته است تا
در مقابل وضع تعرفه هاي گمرکي
بر فوالد و آلومينيوم وارداتي اروپا از
سوي ترامپ واکنشي نشان ندهند .با
اين حال ترزا مي هيچ گونه راهکاري را
در خصوص مهار اياالت متحده آمريکا
و مقابله با اقدامات حمايت گرايانه
اقتصادي ترامپ (که در آينده نيز ادامه
خواهد يافت ) بيان نکرده است .ترزا
مي به مانند پيشينيان خود از جمله
ديويد کامرون،گوردون براون و توني
بلر معتقد است که اروپا بايد به بازي
مستقيمدرزميناياالتمتحدهتندهد
و از ايستادگي در برابر سياستهاي

واشنگتن پرهيز کند.
اظهارات ترزا مي در حالي بيان
مي شود که انگليس پس از برگزاري
همهپرسيبرگزيت،عمالديگربازيگري
تعيين کننده در اروپا محسوب
نمي شود .به عبارت بهتر ،هم اکنون
عضويت انگليس در اتحاديه اروپا عمال
معلق است و صرفا نام اين کشور به
صورت ظاهري در بين اعضاي اين
مجموعه به چشم مي خورد .با اين
حال ،انگليس سعي دارد در بحبوحه
مذاکراتبرگزيتکهمختصاتوچگونگي
خروج لندن از اروپاي واحد را تعيين
مي کند ،همچنان نقش عامل تسريع
کننده سياستهاي اياالت متحده در
ناتو و اروپا را بازي کند.
مسلما بازي انگليس در زمين اياالت
متحده آمريکا طي هفته ها و ماههاي
آتي به صورتي جدي تر ادامه پيدا
خواهد کرد .ترزا مي نخست وزير
انگليس و بوريس جانسون وزير امور
خارجه اين کشور ابايي از آشکارسازي
اين بازي در قبال تحوالت بين المللي
نخواهند داشت .يکي از اصلي ترين

وظايف و ماموريتهاي انگليس
در برهه فعلي ،ممانعت از تشديد
منازعه در دو سوي آتالنتيک از طريق
آرام سازي فضاي موجود به سود ترامپ
و سياستهاي وي است .نتيجه اين
بازي لندن ،تضعيف اعتبار و موقعيت
اتحاديه اروپا خواهد بود.
در سال  2003ميالدي نيز توني بلر
نخست وزير اسبق انگليس ضمن

مشارکتباجورجبوشونومحافظهکاران
آمريکايي در اشغال عراق ،عمال اعتبار
اتحاديه اروپا را زير سوال برد .اگر
چه در آن سال افرادي مانند ژاک
شيراک رئيس جمهور اسبق فرانسه
و گرهارد شرودر صدر اعظم سابق
آلمان از جنگ عراق حمايت نکردند،
اما مشارکت خاص انگليسي ها در
جنگ عراق ،خشم افکار عمومي دنيا از

اروپا را برانگيخت .هم اکنون ترزا مي
در حال تکرار همان بازي بلر و البته در
مقياسي متفاوت است .بدون شک در
آينده اي نزديک شاهد وقوع تنشهايي
حول محور "تسليم پذيري انگليس در
برابر آمريکا" خواهيم بود .موضوعي
که مي تواند هزينه هاي سياست
داخلي و خارجي دولت ترزا مي
را افزايش دهد.

سعيد سبحاني

اختالفات  6کشور ( انگليس ،ايتاليا ،آلمان ،فرانسه ،کانادا
و ژاپن) با اياالت متحده آمريکا در جريان برگزاي نشست
اخير گروه هفت ،مورد توجه بسياري از تحليلگران مسائل
بين الملل قرار گرفته است .به طور کلي منازعه اياالت متحده
آمريکا و اتحاديه اروپا بر سر اعمال تعرفه هاي گمرکي بر
فوالد و آلومينيوم وارد فاز تازه اي شده است.
در جريان نشست اخير گروه هفت ،بار ديگر شاهد شکست
مذاکرات سران اروپايي و ترامپ بر سر اعمال سياستهاي
حمايت گرايانه اقتصادي وب بوديم .تحليل و واکاوي سياستهاي
"حمايت گرايانه " و " بازدارنده " اقتصادي دونالد ترامپ و
تاثير آن بر حوزه تجارت بين الملل دغدغه راقم اين سطور
نيست .آنچه در اين ميان اصالت و موضوعيت دارد ،تاثير
" منازعه تجاري آمريکا  -اروپا" بر روي "برجام " است .سفر
بنيامين نتانياهو به کشورهاي اروپايي و رايزني همزمان
برجامي و اقتصادي وي با سران سه کشور آلمان و فرانسه و
انگليس نيز در همين راستا قابل تحليل و ارزيابي است .اگرچه
رسانه هاي غربي و مقامات ارشد آمريکايي و اروپايي تا زمان
اعالم تصميم رسمي کاخ سفيد مبني بر وضع تعرفه هاي
گمرکي بر فوالد و آلومينيوم در صدد کتمان "معامالت
پشت پرده " بر سر "هم پوشاني " اين موضوع با برجام
داشتند ،اما هم اکنون اين ارتباط به صورتي علني از سوي
منابع غربي مورد بحث و اشاره قرار مي گيرد  .به عبارت
بهتر ،احتمال معامله برجامي جديد اياالت متحده آمريکا
و اتحاديه اروپا در آينده اي نزديک منتفي نيست .موضوعي
که بايد مورد دقت و رصد هوشمندانه دستگاه ديپلماسي و
سياست خارجي کشورمان قرار گيرد" .بلومبرگ" در اين
خصوص مي نويسد :
رمزگشايي از بازي همزمان اقتصادي و برجامي اياالت متحده
و دولت ترامپ در تقابل با اتحاديه اروپا ،چندان دشوار به
نظر نمي رسد .دونالد ترامپ با نوعي "گروکشي اقتصادي"
از طرف اروپايي ،در صدد "مديريت رفتار بين المللي" سران
اين مجموعه است .در اين معادله" ،فريادهاي بلند ماکرون"
و " خط و نشان کشيدنهاي مرکل" براي ترامپ محلي از
اعراب ندارد! رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا ميز معامله
جديدي را در مقابل طرف اروپايي چيده است .ترامپ با
اين اقدام ،از يک سو موقعيت خود را در نزد طرفداران خود
( که طرفدار اعمال سياستهاي حمايت گرايانه اقتصادي
هستند) تقويت مي کند و از سوي ديگر ،قدرت مانور اتحاديه
اروپا بر سر مسائلي مانند برجام و افزايش بودجه نظامي
اعضاي ناتو کاهش مي دهد.در جريان برگزاري نشست
گروه هفت نيز اين موضوعات به صورت موازي و همزمان
مورد بحث قرار گرفتند اما در نهايت در هيچ يک از آنها،
ميان واشنگتن واروپا تفاهم حاصل نشد .اين نخستين بار
نيست که چنين عدم تفاهمي ميان دولت ترامپ و مقامات
اروپايي به وجود مي آيد!
در جريان سفر آنگال مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل
ماکرون رئيس جمهور فرانسه به اياالت متحده آمريکا ،
ترامپ اين دو سياستمدار اروپايي را در جريان دو تصميم
مهم خود مبني بر "خروج از برجام" و " وضع تعرفه هاي

گمرکي بر فوالد و آلومينيوم" گذاشت .پس از عملي شدن
خروج ترامپ از برجام ،مذاکرات فشرده و پشت پرده اي
ميان وزارت امور خارجه آمريکا و ديپلماتهاي اروپايي بر
سر اين دو موضوع صورت گرفت .مذاکراتي که علي غم
اتخاذ تصميم اخير ترامپ بر سر وضع ترفه هاي گمرکي
بر فوالد و آلومينيوم همچنان ادامه دارد .به عبارت بهتر،
اقدام اخير دولت ترامپ ،نه "آغاز"و نه "پايان" يک پروسه
اقتصادي و ديپلماتيک در نزد سران اروپايي محسوب
مي شود،بلکه حد وسط اين دو مي باشد .از اين پس،
ديپلماتهاي اروپايي و آمريکايي مذاکرات فشرده اي خود
بر سر دو موضوع "برجام" و " وضع تعرفه هاي گمرکي" را
ادامه خواهند داد .در اين مذاکرات ،هر دو موضوع به صورت
"يکجا"و " در "بسته هاي پيشنهادي ارائه شده از سوي
طرفين" مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد .بديهي است
که دراين معادله" ،ايستادگي قاطعانه اروپا در برابر آمريکا"
جايي ندارد!افرادي مانند مرکل و ماکرون ،به صورت غير
مستقيم آمادگي خود را در خصوص چنين معامله اي با
اياالت متحده اعالم کرده اند .از سوي ديگر ،نبايد اين واقعيت
را فراموش کرد که "محافظه کاري مقامات اروپايي" و "
ميل تسليم پذيري تروئيکا در برابر واشنگتن" دو مولفه اي
بود که قدرت ريسک پذيري ترامپ در اعالم تصميم اقتصادي
اخير خود را افزايش داد .اگر رئيس جمهور اياالت متحده
آمريکا و همراهان آن ،کمترين احتمالي در خصوص "مواجهه
سخت اروپا" با خود مي دادند ،اساسا چنين تصميمي
را اتخاذ نمي کردند.در نهايت اينکه ما در برهه حساس
و سرنوشت ساز فعلي ،با کليد واژه اي به نام "اروپاي
معامله پذير" رو به رو هستيم" .اروپاي معامله پذير" در
ماوراي اعتراضاتي که شاهد آن هستيم ،خود را براي برگزاري
ادامه مذاکرات با طرف آمريکايي آماده مي کند .بديهي
است که در چنين شرايطي ،دل بستن به "برجام اروپايي"
چيزي جز يک خطاي فاحش راهبردي نيست .بدون شک
طي روزهاي آتي ،مقامات اروپايي رسما اعالم خواهند
کرد که ميان دو موضوع "مذاکرات گمرکي با آمريکا" و "
مذاکرات برجامي با ايران" ارتباط و نقطه مشترکي وجود
ندارد ،اما اين ادعا با آنچه پشت ميز مذاکرات "آمريکا -اروپا"
مي گذرد همخواني و مطابقتي ندارد.

