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 تمرکز دولت ترامپ - البته بــه رهبری »مایک پمپئو«، وزیر 
امور خارجه اش- تحریک چین و فشــار آوردن به این کشور از 
طریق سرزمین هایی است که چین آنها را بخشی ازخاک خود 
می داند. یکی از این ها هنگ کنگ است اما چون حکمرانان آن از 
طرف چین انتخاب شده اند، آمریکا جز تحریم مسئوالن آن، لغو 
امتیازات تجاری و... کاری از دستش بر نمی آید. اما مورد دیگر 
تایوان است که چون دولت آن نیز مستقل از چین و مخالف با 
پکن اســت، بهترین گزینه برای آمریکاست تا آن را تبدیل به 
اهرم فشار بر حزب کمونیست چین کند. البته اخیراً دولت ترامپ 
رهبران جدایی طلب تبت را نیز مورد حمایت خود قرار داده است.

مرضیه اخالصی 

ترامــپ به دنبال  انتخابات 2020 و پــس از ناکام ماندن در 
رقابت ها و حاال که تقریباً مطمئن است، باید جای خود را به 
»جو بایدن« دهد، همان خط پیشیِن جنگ با چین را با سرعت 
و انسجام بیشــتری پیگیری می کند؛ تا یکی از میراث های 
دولت خود را تخریِب حدأکثــری روابط با چین قرار دهد.

با روی کار آمدن »دونالد ترامپ« روابط پکن 
و واشــنگتن -که از دوره »جورج بوش« پسر، 
تنش آلود و در دوره »باراک اوباما« تیره تر شده 
بود- نه تنها بهتر نشد، بلکه بسیار بدتر هم شد. 
ترامپ ســال 2016 به کاخ سفید آمد، گزارِش 
استراتژی امنیت ملی آمریکا که در سال 2017 
منتشر شد به روشنی استراتژِی امنیتِی دولت 
ترامپ را نشــان می داد؛ »چرخش به شرق« و 
کم کردن تمرکز از غرب آسیا. اما شکل اجرایی 
شدن آن از طرف ترامپ بسیار خشن بود. جنگ 
تجاری آمریکا و چین از یک سال پس از انتشار 
این سند یعنی در سال 201۸ آغاز شد. جنگ 
تجاری آمریکا و جمهوری خلق چین، با تصمیم 
ترامــپ، در 6 ژوئیه 201۸ )15 تیر 1397(، بر 
اعمال 3۴ میلیارد دالر تعرفه گمرکی بر واردات 
کاالهای چینی و اقدامات متقابل چین شــروع 
شد. ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده 
بود سوءاســتفاده های چین از سامانه نابسامان 
بین المللــی و روش های نامنصفانــه را از میان 
بردارد و اما این وعده ها تعبیرش یک سلســله 

حماقت های بی پایان شد.
تنش های پیش از انتخابات آمریکا 

چندی پس از آغاز جنِگ تعرفه ها در ســال 
201۸ کــه مطلِع جنگ تجاری آمریکا و چین 
شــد، دو کشــور یک توافق تجاری را به امضا 
رساندند و ترامپ که به ابراز نظرهای شتابزده و 
بی خردانه مشهور است، با ذوق زدگی می گفت 
روابط آمریکا و چین در بهترین حالت است، اما 
کارشناسان همان موقع هم می توانستند حدس 
بزنند که تضاد منافع و حتی تضاد ایدئولوژیک 
دو طرف به قدری هست که با یک توافق نتوان 
به آینده روابطشــان امیــدوار بود. حاال که این 

اشاره: تنش های کم و بیش ادامه دار پکن-واشنگتن، که به نوعی از دوره جرج بوش پسر 
آغاز شــده بود، در دوره باراک اوباما باال گرفت. اما در هر حال، این تنش ها کنترل می شده 
است. با روی کار آمدن دونالد ترامپ، کسی که از دوره نامزدی اش در انتخابات 2016، حمله 
بی پروا به چین را در پیش گرفته، اوضاع بسیار پیچیده شده است. ابتدا جنگ اقتصادی این 
دو کشور با تعرفه گذاری های طرفین بر کاالهای یکدیگر شروع شد و ابعاد دیگری یافت، اما 
کم کم از حوزه اقتصاد فراتر رفت و به ناوکشی های طرفین در آب های آزاد و پرمناقشه کشید 
و حاال یک جنگ دیپلماتیک سنگین بین دو طرف در جریان است. اما در این روزهای پایانی 
ترامپ، اقدامات ضدچینِی او، شــدت زیادی پیدا کرده است. مقاله پیِش رو، اقدامات شدت 

گرفته اخیر دولت ترامپ را مورد بررسی قرار می دهد.
سرویس خارجی

آخرین تالش های ترامپ 
برای شعله ورتر کردن تنش ها با چین

خارجی  محور سیاست   
ترامپ  دوره  در  آمریکا 
مقابله با چین بود. در واقع 
اگر هر یک از دولت های 
آمریــکا یک دشــمن 
اصلــِی خارجی معرفی 
سیاســت  و  می کردند 
خارجی خود را در تقابل 
می کردند،  تعریف  آن  با 
دشــمن اصلِی خارجی 
بــرای ترامپ چین بود.  

توافق عقیم مانــده و ترامپ می گوید میلی به 
توافقات بعدی ندارد، کار به جایی رسیده آمریکا 
و چین اکنون در لبه پرتگاهی هســتند که اگر 
در آن سقوط کنند، این دو »رقیب« تبدیل به 
دو »دشمن« خواهند شد. با همه گیری بیماری 
کرونا یک جنگ تبلیغاتی نیز ضمیمه این جنگ 

اقتصادی شد و طرفین یکدیگر را به گونه ای برای 
این بیماری و همه گیر شدنش متهم می کردند.

در این دو سال طرفین از نظر نظامی هم 

یکدیگر را تهدید می کردند و می کنند، یک 
نمونه از آن را می توان در ناوکشی های طرفین 
در آب های بین المللی جست و جو کرد. البته 
جنگ دیپلماتیک بین آمریکا و چین را نیز 
نباید از قلم انداخت، این دو با ایجاد محدودیت 
برای دیپلمات های یکدیگر، کارزار دیپلماتیک 
را نیز داغ نگه داشته اند و البته کار به جایی 
رسیده که وزیر امور خارجه آمریکا خواستار 
آن شده، واشنگتن و هم پیمانانش از راه های 
خالقانه تر و جســورانه تر برای تحت فشــار 
قرار دادن حزب کمونیست چین جهت تغییر 
مسیرش استفاده کنند و این کار را »مأموریت 
زمان ما« خوانده است. آمریکا هفته پیش در 
جریان همین رویارویی ها -که به تعبیر پایگاه 

خبری »هیل« جنِگ ســرِد ارث رسیده از 
ترامپ است- دستور داد تا چین کنسولگری 
خود در شــهر »هیوســتون« واقع در ایالت 
تگزاس را تعطیل کند. چین نیز در واکنش 
به این اقدام آمریکا، از این کشــور خواسته 
کنسولگری خود در شهر »چنگدو« واقع در 
جنوب غرب چین را ببندد و تمام فعالیت ها 
و عملیات های خود را در این کنســولگری 

تعطیل کند. 
این ها تمام ماجرا نبود، خبرهایی نیز از جنگ 
اطالعاتِی این دو کشور می آید. »کریستوفر ری«، 
رئیس پلیس فدرال آمریکا )اف. بی. آی(، چندی 
پیش در اندیشکده راستگرای »هادسن« ادعا کرد 
که دولت چین کارزاری چند الیه و چند وجهی 

را علیه آمریکا آغاز کــرده و با هدف قرار دادن 
شــهروندان خود در خارج از این کشور از آنان 
می خواهد که به چیــن بازگردند.« ری گفت: 
»به طور متوســط هر 10 ســاعت یک پرونده 
ضدجاسوسی مرتبط با چین تشکیل می دهیم 
و تقریبا نیمی از 5 هزار پرونده ضدجاسوســی 
جــاری در آمریکا مربوط به چین اســت.« او 
همچنین، عملیات ضد اطالعات پکن را بزرگترین 
و طوالنی ترین تهدید علیه اطالع رسانی و مالکیت 
معنوی کشور آمریکا و علیه اقتصاد آمریکا، خواند. 
البته دخالت های آمریکا در مسئله هنگ کنگ هم 
خود ماجرای دیگری است که روابط دو کشور را 
شدیداً متشنج کرده است که بررسی آن مجال 

دیگری می طلبد.

درگیری های پس از انتخابات
اما ترامپ پــس از انتخابات و پس از ناکام 
ماندن در رقابت هــا و حاال که تقریباً مطمئن 
اســت که باید جایش را به »جو بایدن« دهد، 
همان خط پیشــیِن جنگ با چین را با سرعت 
و انسجام بیشتری پیگیری می کند؛ تا یکی از 
میراث های دولت خــود را تخریِب حدأکثری 
روابط با چین قرار دهد. گذشــته از آنکه دائم 
در اخبار می شــنویم که ترامپ دوباره، سه باره 
و... یک، دو و.... فرد یا شــرکت را تحریم کرده 
اســت، باید بگوییم که تمرکــز دولت ترامپ 
-البته به رهبری »مایــک پمپئو«، وزیر امور 
خارجه اش- تحریک چین و فشــار آوردن به 
این کشــور از طریق ســرزمین هایی است که 

چین آنها را بخشــی از خــود می داند. یکی از 
این ها هنگ کنگ است اما چون حکمرانان آن 
از طرف چین انتخاب شده اند، آمریکا جز تحریم 
مسئوالن آن، لغو امتیازات تجاری و... کاری از 
دستش بر نمی آید. اما مورد دیگر تایوان است 
که چون دولت آن نیز مستقل از چین و مخالف 
با پکن است، بهترین گزینه برای آمریکاست تا 
آن را اهرم فشار بر حزب کمونیست چین کند. 
در آخرین اقدام، علیرغم همه هشــدارهای 
چین تایوان و آمریکا نخستین نشست های سطح 
باالی خود تحت گفت وگوی اقتصادی جدید را 
برگزار کــرده  و ضمن امضای یک توافق نامه 5 
ســاله ، قول همکاری آینده در حوزه ســالمت، 
فنــاوری و امنیــت را داده اند. این نشســت ها 
تحت اداره »چن چرن-چی«، معاون وزیر امور 
اقتصادی تایوان و »کیت کراچ«، معاون وزیر امور 
خارجه آمریکا با هدف اعالم شده ایجاد پیوندهای 
تاریخی و ارزش های مشترک دموکراتیک برگزار 
شــدند و طی آنها مقامات ارشــد دولت برای 
نخستین بار روز جمعه دیدار و یادداشت تفاهم 

5 ساله امضا کردند.
چیــن پیش از این نیز هنگامی که »آلکس 
ازار«، وزیر بهداشت آمریکا در ماه اوت و »کیث 
کراچ«، معــاون وزیر امور خارجــه آمریکا در 
ماه ســپتامبر به تایوان ســفر کردند واکنشی 
خشمگینانه نشان داده و هر بار حتی جنگنده های 
خود را به نزدیکی این جزیره اعزام کرد. اما دولت 
ترامپ به ویژه پس از انتخابات حمایت از تایوان را 
از جمله با فروش تسلیحات جدید تشدید کرده و 
زنگ خطر را برای چین به صدا در آورده است. 
سفر »اندرو ویلر«، رئیس آژانس حفاظت محیط 
زیست آمریکا که مقامی در سطح عضو کابینه 
است، به چین خود یکی از این زنگ خطرهاست.

البته اخیراً دولت ترامپ رهبران استقالل طلب 
تبت را نیز مورد توجه خود قرار داده است. رهبر 
سیاســی در تبعید تبت برای نخســتین بار در 
60 سال گذشته به کاخ سفید رفته؛ اقدامی که 

می تواند باعث خشــم بیشتر پکن شود؛ چین، 
ایــاالت متحده را به تالش برای بی ثبات کردن 

منطقه متهم کرده است.
»لوبسان سانگای«، رئیس اداره مرکزی تبت 
به دعوت »رابرت دسترو«، هماهنگ کننده ویژه 
آمریکا در امور تبت که به تازگی به این ســمت 
منصوب شده به کاخ سفید رفت. اداره مرکزی 
تبت مســتقر در تارامشــاال، هند در بیانیه ای 

اعالم کرد: این دیدار غیرمنتظره شاید یک روند 
خوشــبینانه برای دیدارهای بیشتر با مقام های 
آمریکا و عادی  ســازی روابط در سال های آتی 

باشد.
مایک پمپئو در اواسط سال جاری میالدی 
پکن را به نقض حقوق بشر در تبت متهم کرده 
و گفته بود، واشــنگتن از خودمختاری معنادار 
بــرای این منطقه حمایــت می کند. مقام های 
پکــن از آن زمان دولت آمریکا را به اســتفاده 
از وضعیــت تبت برای ترغیب جدایی طلبی در 
چین متهم کرده اند. همچنین »شی جینپینگ«، 
رئیس جمهوری چین در اوت گفته بود که این 
کشــور به دنبال ایجاد یک مکان غیرقابل نفوذ 

در تبت با هدف حفاظت از وحدت ملی است.
بایدن و چین

گرچه تقابل با چین بخشــی از اســتراتژی 
ملــی آمریکاســت، اما بــه نظر می رســد که 
حساســیت های بایدن نســبت چین از دولت 
ترامپ کــه تقابلی ایدئولوژیک بــا چین دارند 
بسیار کمتر باشد. اندیشکده »کارنگی« آمریکا در 
گزارشی نوشته بود که بایدن روسیه را بزرگترین 
تهدید برای آمریکا می داند که سیاست تضعیف 
کشورهای غربی و تضعیف نهادهای غربی مانند 
ناتو و اتحادیه اروپا و واژگونی نظم لیبرال غربی 

وزیر امــور خارجه تایوان چنــد روز پیش 
ابراز اطمینان کرد که دولت آتی رئیس جمهور 
منتخــب آمریکا، جو بایدن، پــس از مذاکرات 
اقتصادی سطح باالیی که با دولت کنونی آمریکا 
انجام شده، از توافق نامه تجاری دوجانبه حمایت 
خواهد کرد.»جــوزف وو« که پس از مذاکرات 
اقتصادی آمریــکا و تایــوان در تایپه صحبت 
می کــرد، حمایت فراحزبی از تصمیم گوشــت 
تایوان و درخواست 50 سناتور آمریکایی در ماه 
اکتبر از هر دو حزب دولت ترامپ مبنی بر آغاز 
مذاکرات توافق تجاری با تایوان را یادآور شــد. 
و اظهار کرد: فکر می کنم حمایت هر دو حزب 
جمهوری خــواه و دموکــرات در کنگره آمریکا 
همچنان بسیار قوی است و به گمان من چنین 
حمایتی از توافق تجاری دوجانبه، در دولت جدید 

آمریکا هم ادامه پیدا خواهد کرد.
این اظهــارات گرچه حظی از واقعیت دارد؛ 
اما کاماًل با از عزل نظر از تفاوت دیدگاه بایدن و 
ترامپ نسبت به چین گفته شده است. اگر تفاوت 
دیدگاه این دو نســبت به چین را نظر بگیریم، 
متوجه این نکته خواهیم شد که آمریکا تکیه گاه 
چندان قابل اطمینانی برای تایوانی نیست که در 

مرز کشور چین است.
درست است که معامله تجاری بین آمریکا و 
تایوان حمایت آمریکا را هم از جانب نمایندگان 
دموکرات و هم جمهوری خواه به دست آورده، اما 
جو بایدن مقاصد خود برای سیاستش در قبال 
چین را بیان نکرده اســت. به نظر می رسد وی 
طرفدار راه حل های چندگانه است و این امر باعث 
به وجود آمدن نگرانی در تایوان از بابت آن شده 
که بایدن ممکن است به دنبال تعامل مجدد با 
پکن باشد؛ اما این نگرانی ها در صحبت های وو 

هیچ ظهوری نداشته است.
انجاِم کالم

در پایان باید گفت، آن چه آمریکا را به اقدام 
علیه چین وا می دارد، قدرت و پیشــروی های 
ســریع چین در میدان اقتصاد است، البته خود 
این به تنهایی این وحشت را نساخته است، بلکه 
پیش بینی تبدیل شدِن این سیطره اقتصادی به 
سیطره نظامی و سیاسی است که عامل وحشت 
اســت، گرچه چین بارها تأکید کرده است که 
قصــد این را ندارد که جای آمریکا را بگیرد، اما 
گویا سیاســتمداران آمریکایی چندان باوری به 
این حرف ها ندارند و همچنان از سســت شدن 
جایگاه خود در شرق آسیا و تبع آن در کل جهان 
وحشت دارند، و تا وقتی این وحشت هست، این 
تنش ها هم باقی خواهد ماند، اما آن چه تفاوت 
می کند آن اســت که محور سیاســت خارجی 
آمریکا در دوره ترامپ مقابله با چین بود. در واقع 
اگر هر یک از دولت های آمریکا یک شیطاِن اصلِی 
خارجی معرفی می کردند و سیاست خارجی خود 
را در تقابل با آن تعریف می کردند، شیطاِن اصلِی 

خارجی برای ترامپ چین بود.
برخی کارشناســان باور دارند، هر دو کشور 
پیوندهــای عمیق اقتصادی و... دارند، از این رو 
پیش بینی یک »جنگ سرد« بین آمریکا و چین، 
آن طور که بین آمریکا و شوروی وجود داشت، 
چندان محتمل نیست، چرا که امروز دیگر »دیوار 
آهنین« به معنای آن روزش وجود ندارد. اما یک 
چیز را نباید از نظر دور داشت، و آن این که جهِت 
رویارویی طرفین، تشدید تنش ها را نشان می دهد 
و آینده روشــنی را برای روابط واشنگتن-پکن 
نشان نمی دهد. نسبت به این تحلیل باید گفت 
که دیگــر نمی توان چندان مطمئن بود، گرچه 

واقع بینانه می نماید.

را دنبال می کند.
این اندیشکده همچنین پیش بینی کرده بود 
که چهار سال آینده )درصورت پیروزی بایدن که 
تقریباً قطعی است( برای روابط آمریکا و روسیه 
پرتالطم خواهد بود. اگر این تحلیل کارنگی را 
بپذیریم که بی راه هم نیست باید نتیجه بگیریم 
که تمرکز بایدن روی تقابل با چین  بسیار کم تر 

از ترامپ خواهد بود.

 در ایــن یادداشــت،روابط اتحادیه اروپا و 
آمریکا در  اتحادیه،بــا  کشــورهای مهم عضو 
آینده و در دوران پســا ترامپ مورد بررسی قرار 
خواهدگرفت.اتحادیه اروپا دارای روابط گسترده و 
استراتژیک با آمریکا است، اما چند سالی است که 
شاهد اختالفاتی به ویژه در حوزه روابط اقتصادی 
فیمابین اتحادیه اروپا و ایاالت متحده هستیم ، و 
در این یادداشت قصد داریم به این نکته بپردازیم 
که این اختالفها ، درروابط آینده اتحادیه اروپا با 

آمریکا،تاچه میزان تاثیرگذاری دارد.
 واکنش اروپا به انتخابات آمریکا

واکنش هاي جهاني به نتایج انتخابات امریکا، ترکیبي 
از احتیاط و سکوت بوده است. در اروپا دولت هاي آلمان، 
فرانسه و انگلیس مواضع بسیار محتاطانه اي به نتایج اولیه 
انتخابات امریکا داشتند و اعالم کردند فارغ از اینکه چه 
نتیجه اي به دست آید، کشورهایشان به همکاري با ایاالت 

متحده امریکا را ادامه خواهند داد.
سیاستمداران اتحادیه اروپا هم به نتیجه انتخابات 
آمریکا چشــم دوخته اند. رابطه دو طرف در چهار سال 
گذشــته با تنش همراه بود و این امیدواری وجود دارد 
که با تکیه بر »ارزش ها و تاریخ مشــترک« چشــم انداز 

بهتری پدیدار شود. 
واکنش جــوزپ بورل، هماهنگ کننده سیاســت 
خارجی این اتحادیه، به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 

را می توان در همین چهارچوب ارزیابی کرد. 
او بامداد روز چهارشــنبه )چهارم نوامبر( در پیامی 
توئیتری نوشت، اتحادیه اروپا آماده یک همکاری منسجم 
و پایــدار با ایاالت متحده »بر اســاس ارزش ها و تاریخ 

مشترک« است
 شارل میشل، رئیس شورای اروپایی و اورزوال فن در الین،

رئیس کمیسیون اروپا که رهبران اتحادیه اروپا هستند 

پیــروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا را ســتوده اند و 
خواستار روابط قوی تر میان دو طرف شده اند.

در دوران ریاســت جمهوری دونالد ترامپ، روابط 
آمریکا با اروپا متشــنج بود و به نظر می رســد رهبران 
اروپایی با پیروزی یک دموکرات، که روابط سنتی آمریکا 
با اروپا را از سر خواهد گرفت، نفس راحتی کشیده باشند.

شــماری از رهبران اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، 
و بریتانیــا و از طرف دیگر کانادا، پیروزی جو بایدن در 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا را تبریک گفته اند.

وپیروزی او را گامی به جلو در روابط آمریکا و اروپا توصیف 
کرده اند. روابط آمریکا با اتحادیه اروپا و به خصوص آلمان 
که در دوره ریاست جمهوری ترامپ، بشدت تیره شد، در 
صورت پیروزی قطعی بایدن درانتخابات، مورد بازنگری 
قرار می گیرد و اظهارات ضمنی مقامات اروپایی نیز گویای 
چنین امیدواری است. البته در اتحادیه اروپا،این موضع 
سیاسی نیز بســیار مورد توجه و بررسی است که،هیچ 
کس توهم ندارد که زیــر نظر بایدن ناگهان همه چیز 
شگفت انگیز خواهد شد.واعتراف می کنند که در دوران 
ترامپ ،اعتماد بیش از حد اتحادیه اروپابه آمریکا، ضربه 
سختی به وجهه سیاســی واستقالل اتحادیه اروپا وارد 
کرد. اروپاییان به روابط با ایاالت متحده حتی دردوران 
بعد از ترامپ هم با دیده تردید نگاه می کند.ودرخواست 
بازتعریف منطقی وجدیدی برای از سرگیری مجدد روابط 
اســتراتژیک در دوران جدید سیاسی را دارند. و درنظر 
دارند معیارهای جدید برای منافع دوسویه تعیین کنند.

بایدن و اروپا
 قطعــا با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا، اتحادیه اروپا به باز ســازی روابط خود 
با آمریــکا اقدام خواهد کرد و متقابال آمریکا نیز چنین 

سیاستی را در پیش خواهد گرفت.
روابــط اروپا و آمریکا در دوران ترامپ لطمه خورده 

امین االسالم تهرانی

یکا آمر و  وپا  ار اتحادیه  وابط  ر  
بایدن جو  یاست جمهوری  ر دوران  در   

است و برای بازگرداندن شرایط پیش از ترامپ نیازمند 
زمان است که البته هر دو طرف، کار دشواری در پیش 

دارند.
انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه نزدیک است و 
امانوئل ماکرون برای پیروزی تالش می کند، اما با تغییر 
و تحوالتی کــه در آمریکا به احتمال زیاد اتفاق خواهد 
افتاد، باید نگران آینده سیاســی خود به ویژه انتخابات 
ریاست جمهوری باشد. ماکرون البته،امیدوار است باتوجه 
 به پیروزی بایدن، بتواند اعتباری را که دردوران ترامپ 
از دســت داد در داخل بازیابد؛ و برای دور دوم انتخابات 

ریاست  جمهوری فرانسه نیز پیروز شود.
انتخابــات آمریکا عالوه بر تاثیراتی که در درون این 
کشور خواهد گذاشت، که به شورش و درگیری داخلی 
تعبیــر می شــود، تاثیرات خارجی خــود را نیز خواهد 
داشت.آمریکا پس از انتخابات ریاست جمهوری دیگر آن 
آمریکای سابق نخواهد بود، فضای دوقطبی ایجاد شده در 
این کشور، از قدرت و نفوذ و تاثیر رئیس جمهور خواهد 

کاست، چه این رئیس جمهور ترامپ باشد چه بایدن.
کشورهاي اروپاي غربي بیشتر به جو بایدن تمایل 
دارند در حالي که کشورهاي شــرق اروپا حامي دونالد 
ترامپ هســتند. کشــورهاي بزرگ عضو اتحادیه اروپا 
نظیر آلمان و فرانســه نیز به پیروزي بایدن در انتخابات 
گرایش دارند. این کشورها بارها اعالم کرده اند خواهان 
کاهش تنش میان اروپــا و آمریکا در موضوع مذاکرات 

تجاري هستند.
در مجموع به نظر می رســد کــه ، روابط آمریکا با 
اتحادیــه اروپا و به خصوص آلمان که در دوره ریاســت 
جمهوری ترامپ، بشــدت تیره شد، در صورت پیروزی 
بایدن در انتخابات، مورد بازنگری قرار می گیرد و اظهارات 
ضمنی مقامات اروپایی نیز گویای چنین امیدواری است.

واز مجموع اظهار نظرهای مســئوالن در اتحادیه اروپا 
می توان این نتیجه را گرفت که: اتحادیه اروپا آماده است 
تا رئیس جمهــوری منتخب آمریکا را برای حل و فصل 

همه مسائل مورد اختالف، دعوت کند.
اتحادیه اروپا با وجود اختالفات با آمریکا همچنان در 
صدد اســت که روابط استراتژیک بین دو طرف افزایش 
پیداکند. و در همین راستا سران کشورهای مهم اروپایی 
در پیامهایی به بایدن اعالم کردند که، دوستی آمریکا و 
اروپا اجتناب ناپذیر است.و برای چیره شدن بر چالش های 

امروز کارهای زیادی هست که باید انجام دهیم. بیایید 
 بــا هــم کار کنیم. در عیــن حال اعــالم کرده اند که، 
قطب بندی عمیق در آمریکا باید هشــداری برای اروپا 
باشــد،که دموکراسی در خطر است و این اختالفات در 
آمریکا، به اتحادیه اروپا هم امکان ســرایت دارد. و این 
آشــوبها، نیز می تواند آسیب جدی برای حفظ اتحادیه 
اروپا باشد. همچنین نکته مهم این است که،اروپا،انتخابات 
آمریکا را فرصت و زمینه ای، برای رهایی و اســتقالل از 
آمریکا می داند. در دوره بایدن کشورهای اروپایی، ازجمله 
فرانسه، بریتانیا و آلمان تمایل زیادی خواهند داشت تا 

نقش محوری تری را در معادالت بین المللی ایفا  کنند.
اتحادیه اروپا ، در صدد است که در کنار ایاالت متحده 
 آمریکا و چین به عنوان یک طراح جهانی وزنه بسیار قوی تری
نسبت به قبل ایجاد کند. و شرایط فعلی داخلی آمریکا)در 
دوران انتخابات و پس از آن(و افول قدرت آمریکا، می تواند 
فرصت بیشــتری را برای اتحادیه اروپا ایجاد کند که در 
عین گسترش روابط با آمریکا در دوره جدید و پسا ترامپ، 
با باز سازی توان داخلی، تاثیرگذاری قابل توجهی را در 

حوزه سیاست بین الملل داشته باشد.
انتظارات اروپا از بایدن

مقامات اروپایی،اعالم کردند از رئیس جمهور جدید 
آمریکا انتظارات زیادی دارند. مهم ترین این درخواست ها 

برای گسترش روابط به شرح ذیل است:
 اتحادیه اروپا خواســتار لغو اعمال تعرفه بر واردات 
فــوالد و آلومینیوم از اروپا به آمریکا اســت و همچنین 
سیگنال هایی را در رابطه با تمایل خود برای حل مناقشه 
بر سر تخصیص یارانه به دو شرکت هواپیما سازی بوئینگ 
و ایرباس به طرف آمریکایی مخابره کرده اســت.آمریکا 
چند ماه پیش و بر اساس حکم سازمان تجارت جهانی 
بر 7.5 میلیارد دالر واردات کاال از اروپا تعرفه اعمال کرده 
و بهانه این اقدام تخصیص یارانه از ســوی اروپایی ها به 

شرکت ایرباس بوده است.
ً  اروپایی ها هم توانســته اند در سازمان تجارت  اخیرا
جهانی تخلف آمریــکا در تخصیص یارانه به بوئینگ را 
ثابــت کرده و مجوز اعمال تعرفــه بر واردات ۴ میلیارد 

دالر کاال از آمریکا را بگیرند. 
اتحادیــه اروپا،مخالف توقــف همکاری های ایاالت 
متحده با سازمان بهداشت جهانی بوده و از مواضع ترامپ 
مبنی بر اینکه این ســاختار در گسترش بیماری همه 

گیر ویروس کرونا نقش داشته، حمایت نکرده و چنین 
ســخنانی را غیرسازنده نامیده بود. بنابراین انتظار دارد 
که ایالت متحده، مجدد، به همکاری با سازمان بهداشت 

برای مقابله با کرونا،ادامه دهد. 
ترامپ دســته جمعی چین، روسیه و اتحادیه اروپا 
را به عنــوان جدی ترین مخالفان ایاالت متحده معرفی 
کرده است. اروپا گفته است که چنین موضع گیری باید 

متوقف شود.«
اتحادیــه اروپا،پیشــنهاد انعقــاد »توافــق جدید 
فراآتالنتیکی« پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
را داد. این توافقنامه ای است که روابط بین اتحادیه اروپا 
و ایاالت متحده را در همــه زمینه ها- از دفاعی گرفته 
تــا تجاری- تنظیم می کند. موضوع دیگر در روابط بین 
ایاالت متحده و متحدان اروپایی آن هزینه های دفاعی 
در داخل پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( است.وآمریکا 
درصدد است تا کشورهای اروپایی هزینه بیشتری برای 

حضور در ناتو بپردازند.
دولت هــای اروپایی، انتظــار دارند که دولت جدید 
آمریکا، خروج از معاهــده آب و هوایي پاریس را ملغي 
کند.؛و مجدد به این معاهده بین المللی بازگردد.مقام های 
اتحادیــه اروپا در پی پیروزی جو بایــدن در انتخابات 
آمریکا از افزایش تالش ها برای رسیدن به توافق تجاری 
بــا بریتانیا برای دوره پس از برگزیت خبر دادند.الزم به 
ذکر است که،جانسون،نخست وزیر بریتانیا،اتخاذ راهبرد 
و رویکــرد برای مذاکره با اتحادیــه اروپا را به انتخابات 

آمریکا گره زده است.
اروپایی ها درباره خودمختاری اســتراتژیک بسیار 
صحبت کرده اند زیرا آنها مشــکوک هستند که چقدر 
واقعــاً می توانند به آمریکا اعتماد کننــد تا در روابط با 
اتحادیه اروپا ســرمایه گذاری کند و مواردی مانند ناتو 

را تقویت کند.
اگر بایــدن دوباره به توافقنامه آب و هوایی پاریس 
و سازمان جهانی بهداشت پیوست ،و در خروج نیروهای 
آمریکایــی از آلمان تجدید نظر کرد وکم کم ریاســت 
جمهوری خود را با زدن دکمه تنظیم مجدد آغاز کرد ، 
دریچه ای برای اروپــا وجود دارد.در مجموع باید گفت، 
انتظارات اتحادیه اروپا از آمریکا و تنشهای مختلفی که 
درروابط،فیما بین کشورهای فراآتالنتیک در طی چند 
سال گذشــته ایجاد شده است،باعث شد که اروپاییان، 

نســبت به نتایج انتخابات آمریکا،واکنش خوش بینانه 
داشته باشــند و منتظر باشــند که تغییرات در روابط 
ایجاد شوند.اما درعین حال احتیاط در واکنش را اتخاذ 
کردند؛زیــرا روابط اروپا و آمریکا در دوران ترامپ لطمه 
خورده اســت و برای بازگرداندن شرایط پیش از ترامپ 
نیازمند زمان اســت که البته هر دو طرف، کار دشواری 
در پیش دارند. در ســال های اخیر ایاالت متحده دیگر 
یک هم پیمان مهربان برای اروپا نبوده است. این واقعیت 
اســتراتژیک تغییر نخواهد کرد، خواه جو بایدن انتخاب 
شــود یا دونالد ترامپ.« واروپــا می داند که همکاری با 
آمریــکای بایدن نیز »هزینه های خاص خودش را برای 

اروپا خواهد داشت«
 در نهایــت بایــد گفت کــه: انتظــارات جدی از 
رئیس جمهور جدید آمریکا وجود دارد و امید آن می رود 
کــه برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری در آمریکا به 
بازگشــت این کشــور به تجارت چندجانبــه در حوزه 
بین الملل منجر شــده و به حــل اختالفات می انجامد.

اتحادیه اروپا، فارغ از هر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا،خواستار اتخاذ رابطه جدید با آمریکاست؛که این 
رابطه به همکاری های نوین منجر شود.مسئولین اتحادیه 
اروپا اعالم کرده اند که ،عمل دیپلماتیک است که از ابراز 
تمایالت سیاســی خودداری کنیم ولی ابراز خوشحالی 
از نتیجه انتخابات هفته گذشــته آمریکا اقدام اشتباهی 

نیست. این مســئله مخفیانه ای نیست که طی ۴ سال 
گذشته روابط آمریکا و اروپا پیچیده شده است.

روابط واشنگتن و بروکسل در دوره ریاست جمهوری 
ترامپ به شدت سرد و تیره و تار بوده است، از حمایت 
ترامــپ از برگزیــت گرفته تا کاهــش اهمیت جایگاه 
اتحادیه اروپا در سیاست خارجی آمریکا و خروج ایاالت 
متحده از توافقنامه های مهم بین المللی.بسیاری در اروپا 
امیدوار بودند ،تا انتخابات آمریکا منجر به روی کار آمدن 

رئیس جمهور جدیدی شــود که سیاست این کشور را 
در زمینه های مختلــف از تغییرات آب و هوایی گرفته 
تا تجارت خارجی و ناتو و توافق هســته ای ایران تغییر 
دهد. واز بازگشت واشنگتن به میز مذاکره در باره توافق 
اقلیمی پاریس، ایران و سازمان بهداشت جهانی حمایت 
خواهند کرد.با وجود استقبال ضمنی سران کشورهای 
اروپایی و سران اتحادیه اروپا از انتخاب بایدن به عنوان 
رئیس جمهور جدید آمریکا ، با توجه به مواردی که به آنها 
اشــاره شد،هنوز اتحادیه اروپا، از اینکه تغییرات اساسی 
در رویکرد آمریکا،بعد از انتخابات ریاســت جمهوری به 
وجود بیاید، اطمینان ندارد.ونمی توان انتظار داشت که 
تغییرات بزرگ و سریعی به وجود آید و بی اعتمادی که 
شکل گرفته است بر روابط اروپا و آمریکا تاثیری عمیق 

گذاشته است.
این گونه به نظر می رســد که پس از پیروزی بایدن 
در انتخابات، در اولین فرصت با ســفر به اروپا مجدداً به 
پیمــان آب و هوایی پاریس بپیونــدد و قصد مذاکرات 
هســته ای با ایران را داشــته باشــد. اما با وجود موارد 
متعددی مانند،درگیری های به وجود آمده بر سر تامین 
هزینه هــای نظامی ناتو و کارزار آمریکا علیه شــرکت 
هواوی، کمپانی بزرگ فناوری چین و همچنین اختالفات 
 مربوط به پروژه نورداستریم2 بهبود روابط ساده به نظر 

نمی رسد.
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