خشم اتريش
از دولت آلمان

بخش ديپلماتيک :عواقب و تبعات ناشي از جاسوسي آلمان از کشورهاي اروپايي
همچنان ادامه دارد .اين موضوع ،مدتهاست منجر به بحران در روابط کشورهاي
اروپايي با آلمان شده است .در تازه ترين اين موارد ،دولت اتريش از آلمان خواست
تا درباره اتهامات مطرح شده در خصوص جاسوسي نظاممند عوامل اطالعاتي
آلمان از سياستمداران ،نهادهاي بينالمللي و شرکتهاي مستقر در خاک اتريش
به طور کامل شفافسازي کند .پيشتر روزنامه استاندارد و هفتهنامه پروفيل
در گزارشهايي اعالم کرده بودند که بين سالهاي  1999تا  ،2006سرويس
فدرال اطالعات آلمان موسوم به «بياندي» از حدود 2هزار هدف در نهادهاي
سياسي ،سازمانهاي بينالمللي ،بانکها ،شرکتها و توليدکنندگان سالح در

ديپلماتيك

اتريش جاسوسي ميکرده است.در واکنش به اين گزارشها ،سباستين کورتز،
صدراعظم اتريش در کنفرانسي خبري در حضور الکساندر وندر بِل ِن ،رئيس
جمهور اين کشور اعالم کرد که «نبايد چنين چيزي بين دولتهاي دوست
وجود داشته باشد ».طبق گزارش رويترز ،صدراعظم اتريش افزود« :آرزوي ما
البته اطالع از اين است که چه کساني تحت نظر بودهاند ،مراقبتها چه زماني
پايان پذيرفته است و البته خواهان اين اطمينان هستيم که چنين چيزي متوقف
شده باشد».ماجراي کمک سرويس اطالعاتي آلمان به عمليات جاسوسي آمريکا
از مقامات اروپايي اولين مرتبه در سال  2014علني شد و اتريش يک سال پس
از آن شکواييهاي قضائي در اين خصوص مطرح کرد.

نگاه ديپلماتيك »
تاملي بر جدال اقتصادي
آمريکا و اروپا

»
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روايت آتالنتيک از اختالفات جديد غ رب يها

چرا اروپا از رفتارهاي ترامپ نگران است ؟

مترجم :سعيد سبحاني
اشاره :از زمان حضور ترامپ در راس معادالت سياسي
و اجرايي اياالت متحده آمريکا ،اختالفات واشنگتن و شرکاي
اروپايي آن به نقطه اوج خود رسيده است .خروج ترامپ
از پيمان آب و هوايي پاريس ،خشم بسياري از مقامات و
شهروندان اروپايي را برانگيخت .با اين حال ،رئيس جمهور
آمريکا با اقداماتي مانند خروج از توافق هسته اي با ايران و
وضع تعرفه هاي گمرکي بر فوالد و آلومينيوم ،اين نارضايتي
عمومي را تشديد کرد .بازيگران اروپايي صراحتا معتقدند که
دونالد ترامپ اصل «چند جانبه گرايي» در جهان را هدف قرار
داده و در آينده اي نزديک نيز شاهد استمرار اين روند از سوي
کاخسفيد خواهيم بود .نکته مهم تر اينکه برخي کشورهاي
اروپايي نگران "ساختار اقتصادي و امنيتي "حاکم بر نظام
بين الملل هستند .ساختاري که اياالت متحده آمريکا و اروپا
طي هفت دهه اخير ،با همياري يکديگر آن را طراحي و اجرا
کرده اند .در اين خصوص ،نشريه آتالنتيک تحليل کوتاهي
صورت داده است که توجه شما را به آن جلب مي کنيم :
با خروج ترامپ از توافق هسته اي با ايران ،روابط سنگيني
ميان اياالت متحده آمريکا و اروپا حاکم شده است .روابطي
که هم اکنون کمرنگ تر نيز شده است .به طور کلي خروج
آمريکا از برجام ،اصل چند جانبه گرايي در نظام بين الملل
را مور تمسخر قرار داده و واشنگتن را به بازيگري تکرو در
اين معادله تبديل کرده است .در سرتاسر اروپا ،رويکردها و
نگاههاي ضد آمريکايي در حال افزايش هست .نظرسنجيهاي
صورت گرفته در اروپا نشان مي دهد که نگاه خوبي نسبت
به اياالت متحده و سياستمداران اين کشور ( ترامپ و
همراهانش) وجود ندارد .در چنين شرايطي رهبران اروپايي
نيز انتقاد از ترامپ و سياست خارجي اياالت متحده آمريکا را
در دستور کار خود قرار داده اند .بسياري از مفسران مسائل
بين الملل نيز در خصوص آينده تاريک حاکم بر پيمان
آتالنتيک شمالي هشدار مي دهند .آنگال مرکل ،صدر اعظم
آلمان صراحتا عنوان کرده است که اروپا ديگر نمي تواند به
اياالت متحده آمريکا تکيه کند و بايد سرنوشت خود را به
دست خود تعيين کند.
شرايط حاکم فعلي بر اتحاديه اروپا ،همان شرايط دوران
رياست جمهوري جرج واکر بوش در اياالت متحده آمريکا
را به تصوير مي کشد .در آن سالها نيز اميال و رويکردهاي
ضد آمريکايي در اروپا تشديد شده بود .بسياري از اروپاييان
با جنگ عراق مخالف بودند و تحت تاثير اين مسئله ،شاهد
بروز تنشها در درون آتالنتيک و ميان اعضاي ناتو بوديم.
همانطورکه مرکزتحقيقات نگرش جهاني تحقيقاتي Pew
درسال  2017نشان داده است،رتبه بندي دونالد ترامپ ،رئيس
جمهور آمريکا دراروپابسيارشبيه جرج بوش درپايان رياست
جمهوري است .براي مثال،درفرانسه فقط  14درصد گفته اندکه
با رهبري بينالمللي ترامپ بر نظام بين الملل موافق هستند.
در سال  2008نيز تنها  13درصد از شهروندان فرانسوي
چنين نگاهي را به بوش داشتند .در دوران رياست جمهورري
بوش ،اصل انتقاد اروپاييان از آمريکا  ،مربوط به ناديده گرفتن
همکاري هاي بين المللي( چند جانبه گرايي) بود .روندي که
دقيقا در برهه فعلي نيز شاهد آن هستيم.

»

اما به نظر مي رسد فارغ از شباهتهايي که ميان بوش و ترامپ
( در نگاه شهروندان اروپايي) وجود دارد ،در دوران فعلي شاهد
بروز نوعي اضطراب و نگراني فراگير در خصوص ارتباط آمريکا
و اروپا هستيم .هم اکنون احساسات ضد آمريکايي در اروپا
با چاشني ترس از گسترش اقدامات و قدرت نظامي اياالت
متحده ،اقدامات اقتصادي سلبي و بازدارنده اين کشور و ...
همراه شده است .همچنين امروزه کشورهاي اروپايي نسبت
به دوران رياست جمهوري بوش ،نگراني بيشتري در خصوص

»

"رم" در اوج قدرت و نه "بريتانيا" در دوران برتري اقتصادي،
از چنين نفوذ و قدرتي برخوردار نبودند .يکسال پس از پايان
جنگ ،اياالت متحده آمريکا برنامه مارشال را طراحي و اجرا
کرد .هدف از اين برنامه ،شکل دهي نظمي نوين در جهان
ليبرال بود .با اين حال ،در دوران جنگ سرد نيز ميان آمريکا
و متحدان اروپايي آن اختالفاتي بر سر موضوعاتي مانند
کانال سوئزميان آمريکا و شرکاي اروپايي آن وجود داشت.
اما تهديدات اتحاد جماهير شوروي باعث مي شد تا بازيگران

از زمان حضور ت رامپ در راس معادالت سياسي و اج رايي اياالت متحده آم ريکا ،اختالفات
واشنگتن و شرکاي اروپايي آن به نقطه اوج خود رسيده است .خروج ت رامپ از پيمان آب
و هوايي پاريس خشم بسياري از مقامات و شهروندان اروپايي را ب رانگيخت .با اين حال،
رئيس جمهور آم ريکا با اقداماتي مانند خروج از توافق هسته اي با اي ران و وضع تعرفه هاي
گمرکي بر فوالد و آلومينيوم ،اين نارضايتي عمومي را تشديد کرد

خروج اياالت متحده از ناتو دارند .پس از پايان جنگ جهاني
دوم ،اياالت متحده آمريکا از قدرت خود در نظام بين الملل
براي ساختن مدلي جديد از رابطه با کشورهاي اروپايي استفاده
کرد .واشنگتن ،از قدرت فراگير و عميق خود پس از جنگ
جهاني دوم در راستاي ساختن اين رابطه استفاده کرد .چنانچه
هارولد لسکي،نويسنده و سياستمدار بريتانيايي معتقد است،نه

غربي اين اختالفات را از بين ببرند ( يا در صدد مديريت
سريع آن بر آيند) .
پس ازسقوط اتحادجماهيرشوروي،قدرت اياالت متحده
اساسابينظيربودوپس از  11سپتامبر سال  2001ميالدي
نيز اقدامات نظامي اياالت متحده و دولت جرج واکر بوش
( در حمله به افغانستان و عراق) با مخالفت بسياي از اروپاييان

مواجه شد .حتي بازيگران اروپايي از اين اقدامات ابراز نگراني
مي کردند .اکثر کشورهاي اروپايي در دوران رياست جمهوري
بوش معتقد بودند که اياالت متحده به دنبال منافع خوداست
وبه منافع کشورهاي ديگرتوجه نمي کند.
هم اکنون ،در دوران رياست جمهوري ترامپ ،شاهد افزايش
ترس و نگراني کشورهاي اروپايي از بازي و رفتار اياالت متحده
آمريکا هستيم .آنها نگران بروز "قدرت کنترل نشده آمريکا"
و " بر هم ريختن نظم جهاني " از سوي دولت فعلي آمريکا
هستند .نظمي که آمريکا خود در ايجاد آن ( با بازيگران غربي)
نقش داشته است .بازيگران اروپايي ،در کنار اين پديده نگران
بروز مسائلي ديگر مانند افزايش قدرت اقتصادي چين در
نظام بين الملل هستند .به عبارت بهتر ،کاهش قدرت آمريکا
در جهان ،بازيگران اروپايي را نيز نگران ساخته است .در
تحقيقات گسترده اي که در اکثر کشورهاي اروپايي صورت
گرفته است ،اکثر شهروندان اروپايي با موضوعاتي مانند خروج
اياالت متحده آمريکا از توافق آب و هوايي پاريس ،اقدامات
اقتصادي دولت ترامپ ( مانند وضع تعرفه هاي گمرکي بر
فوالد و آلومينيوم ) و لغو توافق هسته اي با ايران ناراضي و
نگران هستند .کشورهاي اروپايي هم اکنون نسبت به پديده
"انزواي بين المللي آمريکا" ديد مثبتي ندارند .آنها معتقدند
که در سايه اين انزوا ( که متعاقب اقدامات ترامپ صورت
مي گيرد) امنيت اروپا نيز به مخاطره خواهد افتاد.

آمريکا چگونه بازي شرکاي خود را خراب کرد؟

دغدغه هاي پررنگ در آمريکاي شمالي

مترجم :امير صابريان
برگزاري نشست اخير گروه  7در
کانادا ،به نقطه آشکار ساز اختالفات 6
کشور گروه  ( 7ايتاليا ،آلمان ،فرانسه،
انگليس ،کانادا و ژاپن) و اياالت متحده
آمريکا تبديل شد.قبل از برگزاري نشست
اخير  ،برخي سران اروپايي نسبت به امکان
تغيير نظر و راي ترامپ در خصوص مسائل
اقتصادي و  .....ابراز اميدواري کرده بودند
اما با پايان برگزاري نشست گروه هفت،
مشخص شد که اين تصور کامال نادرست
بوده است .بسياري از تحليلگران مسائل
بين الملل متفق القول هستند که در
آينده اي نزديک بحرانهاي مزمن تر و
عميق تري بر مناسبات آمريکا و اروپا
سايه خواهد افکند .بحرانهايي که بيشتر
از جنس اقتصادي و امنيتي خواهند بود.
در جريان برگزاري نشست اخير گروه
هفت ،واشنگتن و  6عضو ديگر گروه
هفت ،بر سر هيچ يک از نقاط اختالفي
( از جمله وضع تعرفه هاي گمرکي و
برجام ) به توافق نرسيدند.بدون شک،
برگزاري نشست اخير گروه هفت  ،مولد
نگراني ها و دغدغه هاي جديدي در
مناسبات آمريکا و اروپا و حتي آمريکا و
کانادا بوده است .در اين خصوص نشريه
آتالنتيک تحليلي ارائه داده است که از
نظرتان مي گذرد:
از زماني که هواپيماي اختصاصي دونالد
ترامپ ،رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا
در ايالت "کبک" در کانادا ،يعني محل
برگزاري اجالس گروه هفت فرود آمد ،شاهد
بروز تنشهاي شديدي ميان واشنگتن و

»

شرکاي آن بوديم .تنشهايي که منجر به
برافروخته شدن خشم متحدان آمريکا
(  6عضو ديگر گروه هفت ) گرديد .حتي
ترامپ در نهايت حمايت خود را از بيانيه
پاياني گروه هفت پس گرفت  .از افرادي
مانند جاستين ترودو نخستوزير کانادا
به عنوان افرادي ناسپاس! ياد کرد .او
( ترامپ) همچنان کانادا را نسبت به
اقدامات تجاري سلبي بيشتر تهديد
کرد .در اين خصوص  5سوال مهم وجود
دارد که بايد نسبت به آنها توجه داشته
باشيم:
 آينده گروه هفت :يکي از نکاتي که در خصوص آن ابهام
زيادي وجود دارد ،آينده گروه هفت و
سرنوشت بازيگران آن است .رهبران هفت
کشور صنعتي جهان نهايت تالش خود را
براي شکل گرفتن مصالحه اي جمعي با
يکديگر به کار گرفتند اما دونالد ترامپ
مانع از شکل گيري عملي اين مصالحه
و توافق شد .آيا در چنين شرايطي گروه
هفت مي تواند دست نخورده باقي بماند؟
نبايد فراموش کرد که در گروه هفت
( و در حقيقت گروه  ) 8همواره
دستور العملهاي مبتني بر قوانين
بينالمللي اصالت و موضوعيت داشته
است .قوانيني که بر محور" ارزشهاي
مشترک " استوار است .هم اکنون ،ابهام
زيادي در خصوص وضعيت آينده گروه
هفت وجود دارد .گروهي که ممکن است
به گروه  6تبديل شود! ( نويسنده به
امکان خروج اياالت متحده آمريکا از
گروه هفت اشاره کرده است )

 تجارت آمريکا –کانادا:در حوزه صادرات ،اياالت متحده آمريکا
بزرگترينمشتريکانادامحسوبميشود.
بخش عمده صادرات کانادا ،به دليل
داشتن مرز باز و گسترده  ،به اياالت
متحده آمريکا معطوف است .با اين
حال ،طرح موضوع بازنگري در توافقنامه
تجارت آزاد در آمريکاي شمالي ( نفتا) و
قرار دادن موانعي گمرکي و تجاري در
مسير صادرات چوب ،فوالد ،آلومينيوم و...
اين روند را مختل کرده است .به راستي
با وجود تقابلي که ميان دونالد ترامپ
رئيس جمهور آمريکا و جاستين ترودو
نخست وزير کانادا شاهد آن هستيم،
چه اتفاقي در روابط دو طرف خواهد
افتاد؟ آيا زنجيره تامين اقتصادي کانادا
در آينده اي نزديک در معرض خطر قرار
مي گيرد ؟آيا در آينده  ،شاهد برقراري
مکالمات منطقي براي کاهش اين تنش
و جلوگيري از تحقق يک جنگ اقتصادي
تمام عيار خواهيم بود ؟
دونالد ترامپ طي روزهاي اخير بارها از
صادرات لبنيات کانادا به اياالت متحده
آمريکا گله کرده است .رئيس جمهور
اياالت متحده آمريکا معتقد است که
کشورش هزينههايي را که 270درصد باالتر
( از حد متعارف قيمت کاال) مي باشد
را به خاطر اقدامات تجاري ناعادالنه
مي پردازد .اين در حالياست که کانادا
لبنيات زيادي به آمريکا صادر نمي کند.
در سال  2016ميالدي ،ميزان فروش
صادرات لبنياتي کانادا در خارج از مرزهاي
اين کشور 235 ،ميليون دالر بود .در اين

ميان ،نيمي از صادرات لبنيات کانادا
به اياالت متحده آمريکا صورت گرفته
است .آيا ترامپ قصد هدف قرار دادن
بخش صادرات در کانادا را دارد ؟ آيا
او در واقع تالش مي کند تا سيستم
مديريت عرضه را تضعيف کند ؟تاثير
اين مسئله روي معادالت جاري در
نفتا چيست ؟
يکي ديگر از موضوعاتي که در مذاکرات
اعضاي نفتا در طول يکسال اخير مورد
بحث شديد قرار گرفته است،صادرات
خودرو به اياالت متحده آمريکاست.
ترامپ تاکيد کرده است که قصد دارد
خودروي توليدي بيشتري را در داخل
اياالت متحده آمريکا به فروش برساند.
در اين خصوص دولت ترامپ فشارهاي
زيادي را بر مکزيک ( جهت موضوع

دستمزدها) و  ...وارد کرده است .در
ماه گذشته ،ترامپ با طرح ايده وضع
تعرفه هاي صادراتي خودکار بر خودرو،
کانادا و مکزيک را وحشتزده کرد .آيا
اين تهديد واقعيت پيدا خواهد كرد؟
در اين صورت کانادا در مواجهه با اقدام
بازدارنده اقتصادي دولت ترامپ چه
اقداماتي مي تواند صورت دهد ؟
نکته آخر اينکه تنشهاي به وجود آمده
ميان رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا
و نخست وزير کانادا ،مي تواند تبعاتي
را براي جاستين ترودو و همراهانش
در اتاوا داشته باشد .با اين حال به
نظر ميرسد اين تقابل همچنان به
قوت خود باقي خواهد ماند .در روزي
که دونالد ترامپ تهديد کرد که پيمان
تجارت آزاد در آمريکاي شمالي ( نفتا)

را از بين ميبرد ،ترودو در سخناني اعالم
کرد که نسبت به برگزاري مذاکرات
مجدد اميدوار است .او ابراز اميدواري
کرد که نتيجه اين مذاکرات براي همه
بازيگران نفتا (آمريکا ،کانادا و مکزيک)
مفيد باشد .اما هم اکنون اين موضوع
تحقق پيدا نکرده است .اگرچه سناتورهاو
سياستمداراني مانند جان مک کين و
جيسون کني از نخست وزير کانادا و مواضع
وي در مقابل ترامپ تمجيد کرده اند،
اما تشديد تنشها ميان کانادا و اياالت
متحده آمريکا مي تواند روي رفتار راي
دهندگان کانادايي تاثير بگذارد! آيا در
مصاف رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا
و نخست وزير کانادا ،شاهد حمايت
شهروندان کانادايي از جاستين ترودو
خواهيم بود ؟

سميه مختاري
بهدنبال وضع تعرفه هاي  10و  ۲۵درصدي واردات
فوالد و آلومينيوم از اروپا ،کانادا و مکزيک از سوي دولت
آمريکا در اول ژوئن  ،۲۰۱۸سران کشورهاي اروپا ضمن
واکنشهاي تند و صريح در مقابل اين اقدام ترامپ
به سازمان تجارت جهاني  WTOشکايت و مکررا بر
اقدامات تالفي جويانه و سخت تاکيد کردند.
«جاستين ترودو» نخست وزير کانادا با واکنش تندي
اقدام آمريکا را غير قابل قبول دانست« .چيليچيا
مامسترو» وزير بازرگاني اتحاديه اروپا روز اعمال
تعرفه هاي جديد را روز سياه در تاريخ تجارت جهاني
اعالم کرد و «امانوئل ماکرون» رئيس جمهور فرانسه
با تاکيد بر آنکه اروپا نبايد از موضع ضعف واکنش
نشان دهد از پاسخي تالفي جويانه به شيوه قاطع
و مناسب خبر داد .وي افزايش تعرفه هاي فوالد و
آلومينيوم را راهکار توازن تراز تجارت جهاني ندانست
و در طوالني مدت اين سياست را سبب افزايش تورم
و بيکاري بيان کرد.
افزايش تعرفه هاي واردات فوالد و آلومينيوم توسط
آمريکا به گفته «ويلبر راس» وزير بازرگاني اياالت
متحده آمريکا در راستاي اجراي بخش  ۲۳۲سند
توسعه تجارت آمريکا مصوب  ۱۹۶۲وضع شده است.
وي تاکيد کرد دولت آمريکا به اين نتيجه رسيده
است که مازاد توليد جهاني فوالد و آلومينيوم از
يک سو و باال بودن حجم واردات اين محصوالت به
آمريکا از سوي ديگر تهديدي براي امنيت ملي اين
کشور است که البته اين گفته از نظر سران کشورهاي
غربي بخصوص کانادا مورد انتقاد شديد قرار گرفت.
پيش از اين نيز ترامپ با تهديد چين بر افزايش
تعرفههاي وارداتي اين کشور به منظور جبران کسري
تراز تجاري  ۳۷۵ميليارد دالري آمريکا ،از پکن خواست
به حمايت دولت در توليد فوالد و توليد بيش از ظرفيت
اين صنعت در چين و به نقض حقوق توليد کنندگان
آمريکايي پايان دهد.
ضرب االجل آمريکا در اعمال افزايش تعرفه هاي
کاالهاي چيني باعث شد که مقامات چيني تصميم
بگيرند بهجاي اقدامات تالفي جويانه مسير مذاکره را
انتخاب کنند .پس از مذاکرات ميان هيئت اقتصادي
آمريکا و چين در اول ژوئن  ۲۰۱۸مقامات چيني اعالم
کردند به منظور توازن در تراز تجاري ميان چين و
آمريکا و جبران کسري تجاري آمريکا مقرر شده است
صادرات محصوالت کشاورزي و انرژي آمريکا به چين
افزايش يابد.
اين در حالي است که در روزهاي اخير اختالفات در
خصوص توافق ميان طرفين افزايش يافته است و مجددا
دو کشور را در مسير اقدامات تالفي جويانه قرار داده
است .عدم توافق اياالت متحده آمريکا و دولت چين در
خصوص تعرفه ها در کنار واکنش تند و سريع متحدين
قديمي آمريکا نسبت افزايش تعرفههاي فوالد و آلومينيوم
سايه جنگ تجاري را در سطح جهان محتمل کرده
است به طوري که کانادا در اقدامي متقابل اعالم کرده
است بر  ۱۶ميليارد دالر کاالهاي وارداتي از آمريکا
که برابر با ميزان صادرات فوالد کانادا به آمريکا است
تعرفه وضع خواهد کرد.
همچنين اروپا نيز آمريکا را به افزايش تعرفه به مبلغ
 ۳/۳ميليارد دالري روي محصوالت جين و مشروبات
الکلي و موتور سيکلت تهديد کرده است.اين دومين
تنش تجاري بعد از برجام ميان آمريکا و اروپاست
که قطعا آخرين آن نخواهد بود .اگر موضوع برجام با
منافع ايران و آبروي اروپا پيوند دارد موضوع افزايش
تعرفه هاي وارداتي فوالد و آلومينيوم ،توليد کنندگان،
صاحبان صنايع ،کارگران و به نوعي کل مردم اروپا،
کانادا ،مکزيک ،کره ،ژاپن ،چين و  ...مرتبط است.
اکنون اروپا پس از خروج آمريکا از برجام مجددا در مقابل
آزمون ديگري قرار گرفته است که بايد تصميم بگيرد آيا
در مقابل اين موضوع مستقل و محکم در مقابل آمريکا
بايستد يا مانند رويه گذشته سياست مماشات و مصالحه
را در پيش گيرد.تاکنون اروپا در مقابل سياستهاي
نگران کننده ترامپ راه حل مصالحه که در عمل نتيجه
مثبتي در بر نداشت در پيش گرفته است .دولت جديد
آمريکا تقريبا در هر موضوع مهمي از تغييرات اقليمي
تا تجارت با ايران از اروپا جدا شده است .البته موضوع
افزايش تعرفه ها با تمام موضوعات ديگر تفاوت اساسي
دارد چرا که مستقيما منافع اقتصادي اروپا را مورد هدف
قرار داده است .در واقع اروپا در مقابل سياستهاي
خودخواهانه و مغرورانه دولت ترامپ از مدتي نه چندان
دور بهدنبال تغيير رويکرد خود نسبت به اين کشور
است اروپا بهدنبال متحدين بيشتر و نزديک شدن به
ژاپن ،استراليا ،نيوزيلند و همچنين گروه مرکوسور از
کشورهاي آمريکاي جنوبي است.
همچنين روسيه که تا اين اواخر بدليل سياستهاي
خود در اوکراين و تضعيف سيستمهاي انتخاباتي
کشورهاي غربي و حمايت از گروههاي پوپوليستي
در سرتاسر اروپا مورد غضب قرار گرفته بود اکنون
نه تنها موضوع افزايش روابط تجاري است بلکه يک
جبهه متحد براي معاهده هسته اي ايران به شمار
مي رود.با تمام اين احوال اروپا خوب مي داند بعد از ۷۰
سال وابستگي به اياالت متحده آمريکا هيچ جايگزيني
براي اين دولت قدرتمند ندارد بنابراين خيلي واضح
است که به هيچ وجه مايل نيست وارد جنگ تمام
عيار تجاري با کشوري شود که نيمي از مجموع توليد
ناخالص داخلي اين هفت کشور را در اختيار دارد .لذا
يا مجبور است براي ثبات منطقهاي خود پاي ميز
مذاکره بنشيند و به آمريکا امتياز دهد يا در مقابل
آمريکا بايستد و به گفته وزير اقتصاد فرانسه به او اجازه
ندهد پليس اقتصاد جهان باشد.البته مقاومت اروپا در
مقابل خواسته هاي آمريکا قطعا باعث ايجاد جنگ
تجاري نمي شود و ادعاي اقدامات تالفي جويانه آنها
يا شروع آن شايد دو طرف را براي ايجاد تعامل بيشتر
به منظور جلوگيري از ميزان خسارت جنگ تجاري به
توافقات دو طرفه متقاعد کند و باعث ايجاد سيستم
جديدي از تجارت جهاني شود.
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