حمايتصهيونيستها
از دستيابي رياض به
سالح هسته اي

بخش ديپلماتيک :روزنامه «پراودا» ،چاپ مسکو اخيرا نوشت :به گفته
يک مقام بلندپايه در سازمان جنگي اسرائيل «( »iHLSسازمان امنيت داخلي
اسرائيل) ،مقامات تل آويو در حال دادن اطالعات الزم به عربستان سعودي
ت هستهاي هستند.
براي ساخت تسليحا 
"عامي دور-اون" کارشناس ارشد تسليحات هستهاي ،اين موضوع را با توجه
به افزايش امکان به وجود آمدن مسابقه تسليحات هستهاي در منطقه اعالم
کرده است .در همين جا بايد يادآور شد که سازمان امنيت داخلي اسرائيل تا
حدودي از سوي شرکت غولپيکر آمريکايي « »Raytheonکه در زمينه توليد
تسليحات نظامي فعاليت دارد ،تامين مالي ميشود .همکاري بين اسرائيل و

ديپلماتيك

عربستان سعودي در زمينه توسعه برنامه ساخت سالحهاي هستهاي ،گوياي
اين است که روابط بين تلآويو و رياض در حال گرم شدن است .اين همکاري
به نگراني دو طرف درباره توان هستهاي ايران مربوط مي شود .در حالي که
جمهوري اسالمي برخالف اسرائيل ،هرگز سالح هستهاي نساخته است .هرچند
آمريکا از توافق هستهاي با ايران خارج شده ،ولي مقامات تهران به ساير شرکاي
خود در چارچوب اين توافقنامه اطمينان دادهاند که همچنان به تعهدات خويش
پايبند خواهند ماند .به نوشته اين روزنامه ،مسئله ديگر اين است که اگر عربستان
سعودي در ساخت سالحهاي هستهاي موفق شود ،امکان آن وجود دارد که اين
تسليحات به دست تروريستها بيفتد.

نگاه ديپلماتيك »
تشديد تنشها در درون آتالنتيک

»
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تاثيرات عضويت ايران در سازمان همکاري هاي شانگهاي

نگاه به شرق در سياست خارجي ايران
(قسمت اول)
		
سعيد سبحاني
اشاره :تقابل اياالت متحده آمريکا و جمهوري اسالمي ايران به
نقطه اوج خود رسيده است .دونالد ترامپ رسما از توافق هسته اي خارج
شده و با وضع دوباره تحريمهاي ثانويه عليه کشورمان ،در صدد اعمال
محدوديتهاي اقتصادي عليه نظام و ملت ايران است .از سوي ديگر،
برگزاري اجالس اخير گروه  7در کانادا نيز حاکي از بروز اختالفات
عمده ميان اياالت متحده و شرکاي غربي آن بوده است .سوال اصلي
اينجاست که در چنين شرايطي نگاه ما به ديگر بازيگران فعال در نظام
بين الملل ،خصوصا چين و روسيه بايد چگونه باشد؟ چگونه مي توان
از ظرفيت پکن و مسکو در راستاي مقابله با تحريمهاي اياالت متحده
آمريکا و حتي شرکاي اروپايي آن استفاده کرد ؟ به راستي آنچه امروز
در نظام بين الملل در قبال ايران مي گذرد چگونه قابل درک است؟ در
اين مقاله ،به سواالت فوق پاسخ خواهيم داد :
درک واقع بينانه بازي غرب؛پيش شرط اصلي نگاه به شرق
مفهوم "نگاه به شرق" الزم است به صورت واقع گرايانه در سياست
خارجي کشورمان تبيين شود .مفهوم نگاه دستگاه ديپلماسي ما به
شرق ،به معناي تبديل شدن ايران به متغيري وابسته به پکن و مسکو
نيست ،بلکه به معناي همياري و همکاري موثر ميان ايران و کشورهاي
شرقي در راستاي مقابله با سياستهاي چندگانه و خصمانه کشورهاي
غربي مي باشد .همان گونه که تاکيد شد ،در اين خصوص الزم است
نگاه واقع بينانه اي نسبت به بازي غرب در نظام بين الملل داشت .يکي از
موانعي که مانع از ترسيم مناسبات راهبردي و عميق ما( در حد مطلوب
و موثر) با روسيه و چين شده است ،نگاه خاص برخي دولتمردان به
بازيگران غربي است .به عنوان مثال ،تروئيکاي اروپايي قصد دارند بسته
پيشنهادي خود را با هدف حفظ برجام،به مقامات کشورمان ارائه نمايند.
سوال اصلي اينجاست که ارائه چنين بسته اي در ذيل کدام "استراتژي
اروپايي"  ،خصوصا در ارتباط با اياالت متحده آمريکا صورت مي گيرد؟
برخي تصور مي کنند با توجه به منازعات به وجود آمده در ميان آمريکا
و اروپا،شاهد "ايستادگي مطلق" مقامات اروپايي در مقابل دولت ترامپ
(بر سر برجام ) خواهيم بود و بسته پيشنهادي اروپا نيز با چنين رويکردي
ارائه خواهد شد .تصوري که کامال نادرست است.
همان گونه که اشاره شد،اكثر منابع غربي از تشديد منازعات واشنگتن
و اروپا در دو سوي آتالنتيك خبر مي دهند .برخي تحليلگران مسائل
اروپا اين منازعات را «روبنايي» و «مقطعي» و برخي ديگر  ،آن را
«زيربنايي» و «دامنه دار» مي دانند .صورتبندي مناقشات اخير دولت
ترامپ و شركاي اروپايي آن ،سهل و ممتنع به نظر مي رسد! اگرچه
خروج ترامپ از توافق هسته اي با ايران و وضع تعرفه هاي گمركي بر
فوالد و آلومينيوم وارداتي از اروپا خشم تروئيكاي اروپايي از كاخ سفيد را
بر انگيخته است ،اما در محاسبه حدود و ثغور اين «منازعه ديپلماتيك»
نبايد دچار اشتباه شد.
سوال اصلي اينجاست که اتحاديه اروپا در قبال دولت فعلي اياالت متحده
آمريکا چه نوع استراتژي و راهبردي را مي تواند در پيش گيرد؟به طور كلي،
اتحاديه اروپا مي تواند سه نوع استراتژي «تعامل» « ،مهار» و « تقابل»
با دولت ترامپ را در پيش گرفته و حركت خود در قبال واشنگتن را بر
مبناي هر يك از آنها تنظيم كند .بسياري از مقامات اروپايي در جريان
مالقاتهاي مستقيم و رايزني هاي غير مستقيم خود با دولت ترامپ در
يافته اند كه تكيه بر «استراتژي تعامل با آمريكا» ديگر پاسخگوي نيازهاي
راهبردي  ،اقتصادي و سياسي آنها نيست .چندي پيش «هايكو ماس»
وزير امور خارجه دولت آلمان در اظهاراتي قابل تامل تاكيد كرد:
« اقدام اياالت متحده آمريكا در خروج از برجام  ،موجب مسموميت
روابط فراآتالنتيك شده و دوستي اروپا و واشنگتن را نيز خدشه دار
ساخته است».
با اين حال ،اروپا هنوز از استراتژي تعامل با ترامپ عبور نكرده است.
اخيرا ترزا مي ،نخست وزير انگليس صراحتا از كشورهاي اروپايي خواسته
است تا ضمن تعامل با دولت آمريكا ،واكنشي نسبت به اقدامات تعرفه اي
ترامپ نشان ندهند .همچنين ترزا مي تاكيد كرده است كه موضوعاتي
مانند برجام نيز از طريق گفتوگو با آمريكا ( به معناي تن دادن اروپا به
خواسته هاي آمريكا) قابل حل مي باشد!
امانوئل ماكرون ،رئيس جمهور فرانسه و آنگال مركل ،صدر اعظم
آلمان از يك سو معتقدند كه تاريخ مصرف «استراتژي تعامل» با آمريكا
به پايان رسيده است ،اما اين به معناي آغاز دوران تقابل اروپا با آمريكا
نيست! اروپا در بهترين حالت ممكن ،از اين پس وارد فاز « مهار ترامپ»و

»

مديريت رفتار رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا خواهد شد .در اين
معادله ،اروپا سعي در كنترل رفتارهاي ترامپ و تطبيق آنها با منافع
كوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت خود در نظام بين الملل خواهد
داشت .درست پس از خروج ترامپ از توافق هسته اي با ايران ،آنگال
مركل صدر اعظم آلمان قواعد بازي اروپا در فاز «مديريت رفتار ترامپ»
را ترسيم كرده است :
«تصميم دونالد ترامپ در زمينه خروج از توافق هسته اي با ايران
دليل نمي شود كه روابط اروپا با آمريكا زير سوال برود.نبايد انتظارات از
اروپا براي مناقشه با آمريكا بر سر برجام ،بيش از حد ممكن باشد .اروپا

»

دهند.بنابر آنچه رسانه هاي غربي تصريح كرده اند ،امكان دارد ترامپ در
ازاي همكاري مطلق كشورهاي اروپايي با واشنگتن در قبال برجام ،در
تصميم خود مبني بر وضع تعرفه هاي گمركي بر اقالم وارداتي از اروپا
بازنگري كند .بنابراين ،مقامات اروپايي نسبت به برجام به عنوان يك
متغير حقوقي مستقل نمي نگرند.
نگاه ابزارگرايانه تروئيكاي اروپايي نسبت به توافق هسته اي ،منجر به
بروز رفتارهاي سينوسي و غير قابل پيش بيني آنها در قبال برجام شده
است .تاكيد افرادي مانند آنگال مركل و امانوئل ماكرون بر ناكافي بودن
توافق هسته اي براي مهار ايران! و لزوم بسط آن به مسائل موشكي و

"نگاه به شرق" در حوزه سياست خارجي کشورمان بايد به عنوان يک راهبرد موثر در
راستاي مواجهه با سياستها و اقدامات اياالت متحده آم ريکا مورد استناد و توجه ق رار گيرد.
بر اين اساس ،جمهوري اسالمي اي ران بايد بر اساس منافع ملي خود و با چاشني احتياط،
روابط است راتژيک و تاکتيکي موثري را با کشورهايي مانند چين و روسيه تعريف کند
هم اکنون دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي کشورمان بايد ضمن در نظر گرفتن
ظرفي تهاي بالقوه و بالفعل اقتصادي ،راهبردي ،سياس�ي و بين المللي کش�ورهاي
شرقي  ،مخصوصا دو کشور چين و روسيه ،مناسبات قوي تري را با آنها ترسيم کند.
مناسباتي که مسلما تعريف صحيح آن ،قدرت مانور ما در نظام بين الملل را افزايش
خواهد داد

نمي تواند بيشتر از آنچه هست ،خود را نشان بدهد».
اگرچه برخي تصور مي کنند هم اکنون شاهد وقوع منازعه اي تمام عيار
ميان آمريکا و اروپا هستيم اما واقعيت امر اين است که اتحاديه اروپا هنوز
وارد فاز «تقابل با ترامپ»نشده و شواهدو مستندات موجود نيز نشان
مي دهد كه قصد ورود به چنين مرحله اي را ندارد .براي كشورهايي
مانند انگليس ،آلمان و فرانسه« ،تعامل مديريت شده» با ترامپ همچنان
اولويت دارد .حتي آنها آماده هستند تا برخي پرونده ها و موضوعات مانند
«برجام» را وجه المصالحه نقاط اختالفي خود با اياالت متحده آمريكا قرار

منطقه اي در همين راستا قابل ارزيابي است .اين در حالي است كه
مقامات اروپايي در كنار بيان خواسته هاي غير معقول و زياده خواهانه
خود ،بر لزوم حفظ توافق هسته اي نيز تاكيد مي كنند! مصدر و منشا
اين رفتارهاي پارادوكسيكال را بايد در مناسبات پشت پرده كشورهاي
اروپايي با دولت ترامپ جستجو كرد.
آنچه مسلم است اينکه "بازي خاص اروپا" در برهه زماني فعلي بايد به
صورتي جدي و دقيق مورد تحليل و واکاوي دستگاه ديپلماسي کشورمان
قرار گيرد .دستگاه ديپلماسي كشورمان وظيفه سختي را در صيانت از

حقوق حقه ملت ايران بر عهده دارد .در اين مقطع زماني حساس ،
گزاره اي به عنوان “تقابل آمريكا و اروپا” اساسا وجود عيني نداشته و
صرفا ماهيتي انتزاعي دارد .حداقل بايد اذعان كرد كه اروپا هنوز وارد فاز
تقابلي با آمريكا نشده و امكان ورود آن به اين فاز نيز فعال منتفي است.
نسل فعلي رهبران اروپايي در بهترين حالت ممكن ،دغدغه “مديريت
رفتار ترامپ” را دارند كه در ذيل اين دغدغه ،معامالت آشكار و نهان
تروئيكاي اروپايي با واشنگتن در جريان خواهد بود.هر چند بايد عبور
اروپا از “فاز تعامل مطلق با آمريكا” ( كه آن نيز هنوز عينيت تام پيدا
نكرده است ) را به فال نيك گرفت ،اما محصول اين رفتار“ ،تفكيك
بازي اروپا از آمريكا” نيست“ .تفكيك بازي اروپا از آمريكا “صرفا زماني
مي تواند به عنوان يك “گزاره قطعي” از سوي دستگاه ديپلماسي ما
مدنظر قرار گيرد كه طرفين وارد فاز تقابلي با يكديگر شوند .بديهي است
كه در چنين شرايطي الزم است گارد بسته ما در برابر غرب ( آمريكا و
اروپا ) حفظ شود و اعمال محاسبات ايده آل گرايانه در اين خصوص،
هزينههاي زيادي براي ما به همراه خواهد داشت".انفعال اروپا در برابر
آمريکا" مهم ترين خطاي راهبردي اين مجموعه در برابر واشنگتن محسوب
مي شود .در اين معادله  ،افرادي مانند امانوئل ماکرون و آنگال مرکل نقش
پررنگ و بسزايي دارند .صاحب نظران مسائل بين المللي معتقدند که
هر اندازه زمان مي گذرد ،بر شدت آسيب پذيري اتحاديه اروپا در نظام
بين الملل افزوده مي شود .عدم اراده و توانايي مقامات ارشد اروپايي در
تحقق استقالل اين مجموعه از اياالت متحده آمريکا ،اصلي ترين معضل
افرادي مانند مرکل و ماکرون محسوب مي شود.
اگرچه بسياري از رسانه هاي غربي طي روزهاي اخير از شکل گيري
نوعي تقابل تمام عيار در دو سوي آتالنتيک خبر داده اند ،اما تالش
خاص مقامات اروپايي براي "مديريت تنشها با آمريکا" و "ادامه بازي
در زمين واشنگتن" ،اين فرضيات را مخدوش مي سازد .در حال حاضر،
دونالد ترامپ قصد دارد با چينش سه پرونده "برجام"" ،هزينه هاي نظامي
ناتو" و "تعرفه هاي گمرکي عليه کاالهاي اروپايي" ،قدرت مانور سران
اروپايي را نسبت به وضعيت فعلي نيز کاهش دهد .در اين ميان ،تنها راه
مقابله با اياالت متحده آمريکا ،شکل دهي نوعي تقابل واقعي ،تمام عيار
و جديد با واشنگتن است.

روايت "پوليتيکو" از اقدامات ضد ايراني "ريچارد گرانل"

ماموريت سفير جنجالي در برلين

مترجم :محمد حيدري
اشاره :تالشهاي سفير اياالت متحده
آمريکا در آلمان عليه ايران همچنان ادامه دارد.
"ريچارد گرانل" نسبت به ديگر سفراي آمريکايي
حاضر در کشورهاي اروپايي ،فعاليتهاي پررنگ
تري را در تقابل با روابط تجاري با ايران در
پيش گرفته است .اصلي ترين هدف گرانل از
اين اقدامات ،جلوگيري از حضور شرکتهاي
کوچک و متوسط اروپايي در ايران است.
زماني که دونالد ترامپ از توافق هسته اي
با ايران خارج شد ،گرانل در اظهار نظري
جنجالي از شرکتهاي آلماني خواست تا به
فعاليتهاي تجاري خود با ايران خاتمه دهند.
اين اظهارات ،با نارضايتي و خشم رسانه ها و
برخي سياستمداران آلماني مواجه شد .با اين
حال هم اکنون ريچارد گرانل سعي دارد با
اتخاذ رويکردي نرم تر ،گزينه هاي ديگري
را به شرکتهاي آلماني ( به جاي تجارت با
ايران) ارائه کند .اقدامات اخير ريچارد گرانل،
مورد توجه بسياري از تحليلگران رسانه اي در
آلمان و ديگر کشورهاي اروپايي قرار گرفته
است.اقداماتي که برخي از آنها به صورت آشکار
و برخي ديگر به صورت پنهان صورت گرفته
است  .نشريه "پوليتيکو" در گزارشي به قلم
"متيو کارنيتشيگ" به بررسي اقدامات ضد
ايراني سفير آمريکا در برلين پرداخته است:
ريچارد گرانل( سفير آمريکا در آلمان ) مشغول
رايزني با شرکتهاي آلماني است تا به آنها
درد خصوص استفاده از ظرفيتهاي تجاري
اياالت متحده آمريکا مشاوره دهد .بر اساس
شنيده ها ،ريچارد گرانل به صورت خاص در
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تالش است تا با مديران شرکتهاي کوچک
و متوسط آلماني در راستاي استفاده از بازار
اياالت متحده آمريکا و ايجاد ارتباط تجاري با
اين کشور ،گفت و گو کند .او در اين خصوص
پيشنهاداتي را به شرکتهاي آلماني ارائه داده
است .او اخيرا با اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع
آلمان ديدار کرده و درباره دهها شرکتي که
مي توانند با آمريکا همکاري بيشتري داشته
باشند با آنها گفت و گو کرده است .به نظر
مي رسد ريچارد گرانل سعي دارد در برهه
فعلي با رويکردي نرم تر ،اين پروسه را هدايت
کند .در ماه مي ،زماني که دونالد ترامپ از
توافق هسته اي با ايران خارج شد  ،گرانل در
توئيتي جنجال برانگيز از شرکتهاي آلماني
خواست تا بالفاصله تجارت با ايران را متوقف
کنند .با اين حال به نظر مي رسد گرانل خود
نيز نسبت به خطاي خود درا ين خصوص
پي برده است!
اقدامات گرانل ،بخشي از يک استراتژي وسيعتر
محسوب مي شود .مطابق اين استراتژي ،مقامات
آمريکايي سعي دارند اقداماتي صورت دهند
تا شرکتهاي اروپايي به صورت داوطلبانه از
تجارت با ايران اجتناب کنند .اين در حالياست
که کشورهاي عضو اتحاديه اروپا به شدت از
تصميم ترامپ مبني بر خروج از برجام انتقاد
کرده اند .ايران کشوري جوان با حدود 80
ميليون جمعيت است که بازار جذابي براي
کشورهاي اروپايي دارد .شرکتهاي آلماني
قبل از سال  ،2012يعني زماني که قدرتهاي
بين المللي تحريمهاي چند جانبه را عليه ايران
اعمال کنند ،حضور فعالي در ايران داشتند .پس

از اينکه در سال  2015ميالدي  ،ميان ايران
و اعضاي  5+1توافق صورت گرفت ،مقامات
آلماني به ايران سفر کردند و با رئيس جمهور
اين کشور براي نحوه برقراري ارتباطات مالي
و تجاري رايزني کردند.
در آن زمان ،فدراسيون صنايع آلمان پيشبيني
کرد که صادرات به ايران در مدت کوتاهي
از  2/4ميليارد يورو در سال  2014ميالدي
به  10ميليارد يورو در سال  2017افزايش
يابد .با اين حال ،به دليل اعمال فشارهاي
اياالت متحده آمريکا اين پيش بيني محقق
نشد  .هم اکنون اصلي ترين خواسته ترامپ
اين است که آلمان را به صورت کامل ،
به جمع کشورهاي ضد ايران ملحق کند.
نزديکي فاصله آلمان به ايران (که مدت
پرواز بين اين دو  5ساعت است)  .عدم وجود
رقابت عمده اقتصادي ،فاکتورهاي جذابي
براي شرکتهاي کوچک و متوسط آلماني
براي تجارت با ايران محسوب مي شود .با
اين وجود ،تصميم اخير اياالت متحده آمريکا
مبني بر خروج از برجام ،معادله را مي تواند
تغيير دهد .مطابق اين تحريمها ،شرکتهاي
اروپايي که با ايران تجارت ميکنند مشمول
جريمه هاي اياالت متحده آمريکا مي شوند.
در حالي که اتحاديه اروپا قول داده است براي
محافظت شرکتهاي اروپايي( از تحريمهاي
ثانويه آمريکا عليه ايران ) تالش کند ،اما
ممکن است بسياري از خطرها در آينده نيز
عليه شرکتهاي اروپايي حاضر در ايران باقي
بماند .آمريکا به شرکتهاي اروپايي هشدار
داده است که ظرف  6ماه فعاليتهاي تجاري

خود را در ايران متوقف کنند يا با پيامدهاي
اين موضوع مواجه شوند.
در چنين شرايطي ريچارد گرانل سعي دارد
به شرکتهاي آلماني گزينه هايي جايگزين
( به جاي تجارت با ايران ) را ارائه دهد.
همچنين اياالت متحده آمريکا  ،به گزينهاي
به نام سرمايه گذاري شرکتهاي آلماني
در عربستان سعودي نيز اشاره مي کند .به
عبارت بهتر ،گرانل از شرکتهاي آلماني
ميخواهد تا به جاي ايران در عربستان سعودي
سرمايه گذاري کنند .او در اين خصوص به
ارتباطات بهبود يافته واشنگتن و رياض اشاره
مي کند .اين در حاليست که روابط دو کشور

آلمان و عربستان پس از تصميم برلين مبني
بر توقف صادرات سالح به همه کشورهاي
درگير در جنگ يمن ،از جمله عربستان
سعودي وضعيتي عادي ندارد .همچنين در
ماه نوامبر ،آلمان صراحتا از دخالت عربستان
سعودي در سياست داخلي لبنان انتقاد کرد.
در هر حال ،شرکتهاي آلماني در عربستان
سعودي احساس مي کنند که با توعي تحريم
غير رسمي و غير اعالمي در قبال فعاليتهاي
تجاري خود مواجه هستند .در مقابل ،اياالت
متحده آمريکا سعي دارد شرکتهاي تجاري و
بازرگاني در آلمان را به سوي سرمايه گذاري
در عربستان ترغيب نمايد .واشنگتن معتقد

که نزديک شدن آلمان به عربستان سعودي،
برلين را از تهران دور خواهد کرد .در نهايت
اينکه دونالد ترامپ در صدد است تا آلمان
را به صورت مطلق و کامل  ،به کشوري ضد
ايراني تبديل کرده و مراودات تجاري اين
کشور اروپايي با ايران را به کمترين حد ممکن
برساند .با اين حال روابطي که در دوسوي
آتالنتيک شکل گرفته است و تنشهايي که
ميان آلمان و اياالت متحده آمريکا ( طي دو
سال اخير و پس از حضور ترامپ درکاخ سفيد)
به وجود آمده ست ،احتمال اين موفقيت
رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا در اين
ماموريت را سخت ساخته است.
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نگراني اعضاي ناتو از هم پيماني
آمريکا و روسيه

منبع :تلگراف
مترجم :صابر عزيزي
اشاره :نگراني هاي اعضاي ناتو در خصوص نزديکي روابط
اياالت متحده و روسيه افزايش يافته است .اگرچه اين
نگراني ها به صورت مستقيم از سوي مقامات اروپايي بيان
نمي شود ،اما در بسياري از رسانه هاي غربي اين مسئله
مورد توجه قرار گرفته است .تحليل "تلگراف" از مناسبات
آمريکا،ناتو و روسيه از نظرتان مي گذرد :
ناتو اکنون نگران اين مسئله است که ممکن است در
صورت عدم افزايش هزينه دفاعي توسط کشورهاي عضو
اين مجموعه ،دونالد ترامپ نيروهاي خود را از اروپا بيرون
ببرد .ترامپ پيش از اين بارها ناتو را يک سازمان «کهنه
و منسوخ» خوانده بود.
به گزارش برخي منابع خبري ،دونالد ترامپ رئيسجمهور آمريکا
نامه شديداللحني را به رهبران برخي کشورهاي عضو سازمان
پيمان آتالنتيک شمالي(ناتو) ارسال کردهاست .در اين نامهها
که در آستانه نشست ناتو در بروکسل ،براي رهبران کانادا،
اسپانيا ،هلند و آلمان ارسال شده ،ترامپ تهديد نموده که
اگر کشورهاي عضو اين سازمان متعهد نشوند که هزينه هاي
دفاعي خود را افزايش دهند ،وي نيروهاي آمريکايي را از
اوکراين خارج مي کند و از شرکت در تمرينات مشترک
ناتواجتناب خواهد ورزد .اين همان چيزي است که اعضاي
ناتو به شدت از آن واهمه دارند.
مقامات ارشد درگير در آماده سازي نشست اين هفته ناتو
نگران هستند که اگر رهبران کشورهاي اروپايي با خواسته
ترامپ مخالفت کنند ،رئيس جمهور اياالت متحده با والديمير
پوتين درباره "بازترسيم چشم انداز امنيت" در سراسر اروپا
وارد گفتوگو خواهد شد.
چهره هاي نظامي و ديپلماتيک کشورهاي اروپايي در گفتوگو
با تلگراف ،از ترس خود در قبال پيشنهاد احتمالي ترامپ
به پوتين پرده بر داشته اند .قرار است روساي جمهور اياالت
متحده و روسيه ،در يک نشست برنامه ريزي شده بين دو
رهبر در هلسينکي در  16ژوئيه ،يعني تنها چهار روز پس
از نشست پنج شنبه در بروکسل ،گفتوگو کنند.
توبياس الوود ،وزير دفاع انگليس ،به طور جداگانه به تلگراف
گفت" :با توجه به رد پاي اياالت متحده در اروپا و اقدامات
خصمانه اخير پوتين که ثبات قاره را از بين برده است،
مسائل زيادي به نتيجه دو نشست آينده ميان مقامات
(اروپايي ،روس و آمريکايي) بستگي دارد .و بريتانيا ،به عنوان
بزرگترين و توانمند ترين نيروي نظامي اروپا ،نقش مهمي
در تفکر اياالت متحده ايفا مي کند" .
اين سخنان در حالي ابراز شد که سفير بريتانيا در آمريكا
بهتازگي از روابط انگليس و اياالت متحده و دونالد ترامپ دفاع
نموده و اصرار کرد كه روابط نظامي با وجود برخي اختالفات
سياسي همچنان "قوي تر از هميشه" باقي بماند.
کيم دارچ ،پيش از سفر ترامپ به انگليس اذعان نمود
که هر دو کشور بايد "صادقانه" در مورد مسائل مربوط به
تعرفه هاي فوالد و آلومينيوم ،و قرارداد هسته اي ايران
صحبت کنند.
با اين حال او مي افزايد که اين تنها به دليل آن است
که بريتانيا و آمريکا رابطه اي "بسيار نزديک و گشوده" با
يکديگر دارند که مي توانند شکايات خود را با صداقت با
هم مطرح کنند.
در حال حاضر اياالت متحده حضور نظامي گسترده زميني و
هوايي در کشورهاي متعدد اروپايي مانند اوکراين ،لهستان،
آلمان ،ليتواني ،لتوني و استوني دارد.
اياالت متحده پيشتر در حال کاهش نيروهاي خود در
خاک اروپا بود ،و اين روند تا سال  ،2014يعني هنگام
باال گرفتن تنشها ميان روسيه و کريمه ،در زمان رئيس
جمهوري باراک اوباما ادامه داشت .در سال  2014و مقارن
با درگيريهاي اوکراين ،اياالت متحده نيروهاي خود را براي
پشتيباني و آموزش نيروهاي مسلح ناتو در مرزهاي روسيه
مستقر کرد.
يک منبع ديپلماتيک گفت که مقامات مي ترسند که
ترامپ از فرصت پيش آمده در اجالس اين هفته ،براي
از ميان برداشتن حمايت نظامي آمريکا از رديف هزينه ها
استفاده کند .اين منبع گفت" :اوکراين واقعا در معرض
خطر است".
يکي از مقامات رسمي فعال در آماده سازي مقدمات اين
نشست گفت که ممکن است انگليس و ديگر کشورهاي
عضو ناتو به زودي در شرايطي دشوار قرار بگيرند .شرايطي
که ميان ترامپ و پوتين ،معامله اي بزرگ صورت گيرد
که به نفع هر دو کشور (اياالت متحده و روسيه) باشد ،
و آنها سعي خواهند کرد که اين معامله به عنوان يک
پيروزي سياسي در هر دو کشور به تصوير کشيده شود.
در نتيجه اروپا در چنين زمان بحراني و درحاليکه قاره
سبز چنين بي ثبات است ،در معرض آسيب بسيار بزرگي
قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر تنها پنج کشور  2درصد از توليد ناخالص
داخلي) خود را براي دفاع هزينه مي کنند ،که انگليس
يکي از آنهاست .بنا بر تصميم اعضاي ناتو در سپتامبر
 ۲۰۱۴ميالدي ،کشورهاي عضو متعهد شده اند تا بودجه
دفاعي خود را طي  ۱۰سال  ،به تدريج تا  ۲درصد از
توليد ناخالص داخلي شان افزايش دهند .اما تا کنون تنها
کشورهاي ايسلند ،بريتانيا ،لهستان و يونان به اين تعهد
عمل کرده اند .در اين ميان اسپانيا  9/0درصد ،و آلمان
 2/1درصد از توليد ناخالص داخلي خود را صرف هزينههاي
دفاعي مي کنند.
به گزارش نيويورک تايمز ،ترامپ در نامه اي خطاب به «آنگال
مرکل» صدراعظم آلمان نوشته است :در حاليکه آلمان از
رونق اقتصادي خوبي برخوردار است ،اين قابل تحمل نيست
که اياالت متحده هزينه دفاع از آن را بپردازد.
توبياس الوود در اين خصوص بيان کرد" :همانطور که انگليس
هزينه هاي دفاعي را مي پردازد ،متحدان ما در ناتو نيز بايد
چنين کنند .جهان در حال تبديل شدن به مکاني خطرناکتر
است ،تهديدات پيچيده تر مي شوند و از جهات گوناگون
افزايش مي يابند .لذا اياالت متحده از ديگر کشورهاي عضو
ناتو مي خواهد تا وظيفه خود را در قبال پرداخت  2درصد
از درامد توليد ناخالص داخلي براي هزينه هاي دفاعي به
انجام رسانند .رئيس جمهور اياالت متحده از "ترزا مي"
نخست وزير انگليس خواسته تا هزينه هاي نظامي خود را
باز هم افزايش دهد .جيم ماتيس وزير آمريکا در نامه اي به
همتاي انگليسي خود اعالم کرده که اياالت متحده نگران اين
موضوع است که قدرت نظامي بريتانيا و نفوذ ديپلماتيک "در
معرض خطر فرسايش" قرار دارند .طي هفته گذشته ،ترامپ
مشغول بررسي شرايط براي بيرون بردن نيروهاي نظامي
خود از آلمان بوده است .در حال حاضر اياالت متحده 35
هزار تن از نيروهاي نظامي خود را در آلمان مستقر کرده
است .براي دهه ها ،حضور نظامي آمريکا در خاک آلمان
بهمثابه مانعي براي حمله احتمالي روسيه به اروپا محسوب
شده است که اين موضوع در پي مناقشات اخير در معرض
تغيير جدي قرار گرفته است .

