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جهان نما
وزیر خارجه آلمان به خاورمیانه آمد؛

سفر دشوار ماس
به غرب آسیا

وزیر خارجه آلمان در جریان سفری چهار
روزه به  3کشــور منطقه غرب آســیا از جمله
ایران ،درباره تحــوالت منطقه ،آینده فعالیت
نیروهــای آلمانی در اردن و توافق هســتهای
رایزنی خواهد کرد.
هایکو مــاس وزیر امور خارجــه آلمان در
ســفری که رســانههای غربی از آن با عنوان
سفری دشوار یاد کردهاند به منطقه غرب آسیا
آمده است .نقطه عطف سفر به سه کشور اردن،
امارات متحده عربی و ایران ،حضور در تهران و
مذاکره با مقامات ایرانی است .گزارشها حاکی
از این است که فرانسه و انگلیس هم با این سفر
موافقت کردهاند.
بنابر گزارش خبرگزاری آلمان ،وی در این
سفر چهار روزه ،جمعه شــب وارد اردن شد تا
با نیروهای آلمانی که در این کشــور مســتقر
هستند ،دیدار کند و وارد پایگاه نظامی االزرق
شــد .در این پایگاه نظامی ،نیروهای آلمانی با
استفاده از هواپیماهای شناســایی تورنادو و
سوخترسان ،در عملیان علیه گروه تروریستی
داعش مشارکت داشتند.
اینکه ،ماموریت ارتــش آلمان در ماه اکتبر
پایان یابد در روزهای آینده مشــخص خواهد
شــد .این در حالی اســت که آمریکا از آلمان
خواسته اســت تا در ایجاد یک منطقه حائل
در ناحیه کردنشــین واقع در شمال سوریه به
واشــنگتن کمک کند و احتمال اســتفاده از
هواپیماهای تورنادو هم در این ماموریت وجود
دارد .در نهایت پارلمان آلمان باید در این زمینه
تصمیمگیری کند و قرار است پس از تعطیالت
تابستانی به این مسئله پرداخته شود.

پس از اردن ،امارات متحده عربی و ایران هم
دیگر مقاصد سفر وزیر خارجه آلمان هستند.
امارات به همراه عربســتان سعودی در جنگ
علیه حوثیهــا در یمن مشــارکت کرده و به
همین دلیل دولت آلمان صادرات تسلیحات
به امارات را محدود کرده است از این رو موضوع
جنگ یمن ،هم در دســتور کار سفر این مقام
آلمانی قرار دارد.
مهمترین قسمت سفر وزیر خارجه آلمان به
روز دوشنبه مربوط میشود یعنی ورود وی به
ایران آن هم در شرایطی که وی نخستین وزیر
خارجه آلمان خواهد بود که در دو سال و نیم
گذشته به ایران ســفر میکند .غرب همواره
میکوشد تا مســایلی مانند برنامه موشکی و
تحوالت یمن و ســوریه را هم در گفتوگو با
مقامات ایرانی بگنجاند .با این حال سید عباس
موسوی ســخنگوی وزارت خارجه ایران در
واکنش به موضعگیری اخیر امانوئل ماکرون
رئیسجمهور فرانســه تاکید کرده است که
طرح موضوعات فــرا برجامی کمکی به حفظ
برجام نمی کند.
برنامــه جامع اقدام مشــترک یــا برجام،
تیرمــاه ســال  ۱۳۹۴میــان ایــران و پنج
کشــور عضو دائم شــورای امنیت ســازمان
ملــل (آمریکا ،فرانســه ،انگلیس ،روســیه و
چین) به عالوه آلمان (موســوم به گروه )۵+۱
حاصل شد.
دولت آمریکا از نخستین روزهای اجرایی
شدن این توافق ،کارشکنیها در اجرای آن و
تالش برای کاستن از مزایای اقتصادی ایران
از آن را آغاز کــرد .با روی کار آمــدن دونالد
ترامپ به عنــوان رئیسجمهــور آمریکا این
کارشــکنیها شــدت گرفت و او بارها تهدید
کــرد کشــورش را از توافق هســتهای خارج
خواهد کرد.
ترامــپ ســرانجام سهشــنبه  ۸می (۱۸
اردیبهشــتماه) به طور یکجانبه آمریکا را از
برجام خارج کرد و فرمانی را برای بازگرداندن
تحریمها علیه ایران پس از دورههای زمانی ۹۰
و  ۱۸۰روزه امضا کرد.
تصمیم ترامپ بــرای خــروج از برجام و
اعمال تحریمها علیه ایران بــا مخالفتهای
گسترده در جهان رو به رو شده است .منتقدان
ترامپ در آمریکا میگوینــد تصمیم او برای
خروج از برجــام بدون هیــچ راهبرد خاصی
اتحاذ شده و به منزوی شدن آمریکا در جهان
منجر شده است.
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بانک جهانی نسبت به افزایش تنشهای تعرفهای آمریکا و چین هشدار داد؛

باالگرفتن نشانههای وقوع جنگ تجاری در جهان

سیدمحمد میرزامحمدزاده

جنگ بیپایــان تعرفــهای بین
ایاالتمتحــده و چیــن ،تهدیدهای
دائمی دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه
و تداوم زد و خوردهای آمریکا و اروپا بر
ســر تعرفه واردات خودرو و تجهیزات
کشــاورزی ،همه حاکی از باالگرفتن
نشــانههای وقوع جنگ تجــاری در
سرتاسردنیاست.
روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز
در گزارشــی در این رابطه نوشــت:
همچنان که رهبران گروه بیست قرار
اســت برای نشست ســاالنه خود در
ژاپن گردهم آیند ،منازعات تجاری به
واسطه استفاده مداوم رئیسجمهور
آمریکا از تعرفههای تجاری به عنوان
یک ســاح تجاری ،ترسی بیسابقه
را در دل سیاســتمداران حاکم کرده
اســت .انتظار میرود ،مذاکرات آخر
هفتهمیالدیاینگروهکهازروزجمعه
عصر (هفدهم خــرداد ماه) در فوکوکا
ژاپن آغاز شده است ،همزمان با تهدید
سیاســتهای حمایتگرایی (نظام
اقتصادی جلوگیری از تجارت با دنیای
بیرون) و کاهش ســرعت اقتصاد ،با
تنشهاییهمراهباشد.
تارا آســو ،وزیر اقتصــاد ژاپن ،روز
پنجشنبه (شــانزدهم خرداد ماه) در
جریــان یــک کنفرانــس اعتباری
بینالمللی در توکیو گفت :با افزایش
تعرفههــا و نیــز دیگر اقدامــات در
بخشهــای مختلف جهان شــاهد

گزارش

افزایش تنش در اقتصادهای مختلف
هســتیم .یکی از نقاط مورد توجه این
دورازمذاکرات،استیونمنوچین،وزیر
خزانهداریآمریکا،خواهدبود؛کسیکه
احتماالً دوباره به دنبال اطمینان دادن
به وزرای دیگر کشورها در مورد مشی
تجاری ترامپ میرود .همه چشمها بر
برنامه مالقــات منوچین با یی گانگ،
رئیسبانکخلقچیناست.
این اولیــن دیدار مقامات ارشــد
آمریکاوچینپسازشکستمذاکرات
ماه گذشته دو کشور است؛ پس از آن
شکست،آمریکاتعرفههایخودرابرای
واردات 200میلیارددالرکاالیچینی
افزایشدادوهمچنیناعمالمالیاتبر
 300میلیارددالرکاالیدیگرچینیرا
نیزدرنظردارد.
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین
دیدارهــای دوجانبهای را بــا وزرای
اقتصاد و مقامــات بانک مرکزی از10
کشور دنیا در برنامه خود دارد .انتظار
میروداینمقامات،منوچینرادرمورد
تأثیرات تعرفههای ترامــپ بر بازارها
وزنجیرهتوزیع،تحتفشاربگذارند.
مارک ســوبل ،یکــی از مقامات
ســابق وزارت خزانهداری آمریکا که
هماکنونبامرکزمطالعاتاستراتژیک
وبینالمللهمکاریمیکند،گفت:در
جریان دیدارهای دوجانبه این مسائل
بهشــدت مد نظر قــرار دارد .دیگران
نگرانیهایخودرادرموردنظامتجاری
جهانی و معنای آن برای اقتصاد جهان
عنوانمیکنند.منوچینتجربهباالیی

در دفاع از سیاستهای تحریککننده
ترامپ در رویدادهــای جهانی دارد.
مقامات ارشــد وزارت خزانهداری در
جریان جلسه توجیهی در مورد رویداد
پیشروکهدرهفتهگذشتهبرگزارشد،
توافق داشتند که دست یافتن به یک
بیانیهمشترکیااعالمیهدرجریاناین
کنفرانسبسیار دشوار خواهدبود ،چرا
که کشورها شاید دیدگاه مشترکی در
موردتجارتنداشتهباشند.
پیــش از آغاز ایــن دور از اجالس،
امید کمی در مورد پیشرفت ملموس
در مذاکرات با چینیها وجود داشت،
چرا که ترامپ موضعی سرســختانه
در جریان نزاع بیــن ایاالتمتحده و
چین برای مقصر خواندن یک دیگر در
مورد شکست مذاکرات ماه می ،اتخاذ
کردهبود.
ترامپ هفته گذشته گفت :تا زمانی
که برای چین نگرانی وجود داشــته
باشــد ،آنها میخواهند بــه توافقی
دســت پیدا کنند .اما در حال حاضر
آنها میلیاردها دالر به ایاالتمتحده
پرداختمیکنند.
وارد کنندگان آمریکایی بهای این
تعرفههارامیپردازند.
انتظــار مــیرود ،ترامپ و شــی
جینپینــگ ،رئیسجمهور چین در
جریان اجالس رهبران گروه بیســت
در ژاپن مالقات داشته باشند .مقامات
ارشــد وزارت خزانــهداری آمریکا در
هفته گذشــته عنوان کردند با وجود
آنکه منوچین در آســیا به سر میبرد،

تارا آسو ،وزیر اقتصاد ژاپن،
نگرانی خود را در مورد
تعرفههای ترامپ ابراز
کرد و خواستار رویکردی
چندجانبهبرایمواجههبا
عدم تراز تجاری شد
تصمیمیبرایسفربهپکنندارد.
باتوجهبهافزایشنشانههایکاهش
سرعت اقتصاد جهانی ،انتظار میرود
منوچین دیگر کشــورها را تشویق به
کاهــش مالیاتها و عقبنشــینی از
سیاستهایاینچنینیبرایکمکبه
تقویتاقتصادهایکشورهایشانکند.
خانم آسو ،در ژاپن ،نگرانی خود را
در مورد تعرفههــای ترامپ ابراز کرد و
خواســتار رویکردی چندجانبه برای
مواجهه با عدم تراز تجاری شد .ترامپ

وزیر سابق انرژی آمریکا:

رویکرد ترامپ علیه ایران یک اشتباه راهبردی است
خدیجه عالمه زاده

وزیراسبقانرژیایاالت متحدهروزپنجشنبه
(شــانزدهم خرداد ماه) گفت که رویکرد سخت
فزآینده ترامــپ علیه ایران که از ســوی دولت
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور ایالت متحده ،اتخاذ
شده یک اشتباه راهبردی است.
به گزارش خبرگزاری سیانبیسی ،ارنست
جیمونیزکههماکنونمدیرشرکتغیرانتفاعی
آینده انرژی و تهدید هستهای است ،در حاشیه
کنفرانساکواسپریتیدر سنگاپورگفت:رویکرد
واشنگتون این ریسک را به همراه دارد که ایران را
برایعدمپایبندیبهتوافقهستهایسال2015
تحریکمیکند.
مونیز که از می سال( 2013اردیبهشت،)92
تا ژانویه سال ( 2017دی ماه  )95در زمان دولت
اوباما وزیر انرژی بود ،گفت که وی بر این باور است
که ایران همچنان به برنامه جامع اقدام مشترک
(برجام) متعهد است ،اما به عقیده وی این قدرت
هستهای میتواند در طول یکماه آینده یا کمی

بیشتر از این زمان ،تصمیم خود را تغییر دهد.
اظهارات مونیز در حالی مطرح شده است که
لفاظیهای تحریکآمیز بین واشنگتن و تهران
هر روز روبه افزایش است.
ارنســت مونیز ،وزیر انرژی ســابق آمریکا
میگوید :ابزارهای راســتیآزمایی ذیل برجام
بسیار مهم هستند و با رویکرد فعلی دولت آمریکا
ممکن است از دست بروند.
از طرفــی رئیسجمهوری آمریــکا که در
هجدهم اردیبهشــت ماه سال گذشته خروج از
توافق هستهای (برجام) را اعالم کرد؛ تحریمهای
واشنگتن علیه ایران را از سر گرفته است.
مونیز که در مذاکرات هستهای ایران و ۵+۱
و حصول توافق هســتهای نیز نقش داشــت،
تصریح کرد :دولت آمریکا از توافق هســتهای با
ایران به صورت یکجانبه خارج شده و رویکرد
دولت آمریکا این خطر را ایجاد میکند که ایران
پایبندی به توافق را متوقف کند.
از سوی دیگر  ،پس از آنکه واشنگتن از برجام
بهصورت یکجانبه در ســال  2018خارج شد؛

دولت ترامپ یک گروه نــاو هوابر عملیاتی را به
خاورمیانه اعزام کرد و همچنین تحریمهایی را
علیه صنایعنفتیو فلزیایراناعمالکرد .ترامپ
گفته اســت این حرکت با هدف فشار بر تهران
برای تغییرات اساسی رژیم در ایران انجام شده
است .در واکنش به این اقدامات حسن روحانی
رئیسجمهور ایران در ماه می (اردیبهشت ماه)
ســال جاری اعالم کرد که این کشور قصد دارد
به برخی از تعهــدات خود به توافق هســتهای
پایان دهد.
مونیز گفته است که اگر ایران تصمیم خروج
کاملازبرنامهتوافقهستهایبگیرد،دیگرایاالت
متحده قادر به رصد تواناییهای هستهای ایران
نخواهد بود.
مونیز در ادامه افــزود جنبههای برگ ه برنده
این توافق هســتهای که با هدف محدود سازی
گسترده فعالیتهای هســتهای ایران بهمدت
پانزده سال اجرا شده بود ،شفافیت و تاییدهای
بسیار بیهمتایی را به همراه داشت.
وی افزود که مســئله اصلی اعتماد داشتن

اخیرا ً برای تعرفه واردات خودروهای
ژاپنی اســتثنا قائل شــد و همچنین
مذاکرات تجــاری با این کشــور را به
منظوربرگزاریانتخاباتمجلسژاپن
بهتعویقانداخت.
آبه شینزو ،نخســتوزیر ژاپن نیز
مجبوراستبرخالفصحبتهایخود
در مورد اقتصــاد عمل کند .او پیشتر
همواره عنوان کرده بود که قصد دارد
مالیات مصرفکننــدگان را در پاییز
جاریافزایشدهد.اماممکناستاین
تصمیمرابهدلیلکندیرشداقتصادبه
تعویقاندازد.
هشداربانکجهانی
هفتهگذشتهبانکجهانیوصندوق
بینالمللی پول در مورد چشــمانداز
ضعیفرشداقتصادجهانهشداردادند
و هر دو تعامالت تجــاری (ضعیف) را
عاملاینمسئلهدانستند.
س جدید بانک
دیوید مالپس ،رئی 
جهانی که از سوی ترامپ انتخاب شده
است،گفت:همهشاهدکاهشاطمینان
سرمایهگذاری،کندیعمیقدرتجارت
جهانی و کســاد ســرمایهگذاری در
اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه
هستیم.
کریســتین الگارد ،مدیر اجرایی
صندوقبینالمللیپول،روزچهارشنبه
(پانزدهمخردادماه)درموردتعرفههای
اخیری که ایاالتمتحده و چین علیه
واردات کاال از کشــورهای یکدیگــر
اعمال کردهاند هشــدار داد و گفت که
این تعرفههای میتواند تولید ناخالص
ملی را در ســال  2020تا  0.3درصد
کاهش دهد .بر اساس هشدار وی اگر
تعرفههایقبلیرانیزدرنظربگیریم،در
مجموعاینتعرفههامیتواندبهکاهش
 0.5درصدی یــا 455میلیارد دالری
تولیدناخالصملیدرسالآتیشود.
الگارد در مطلبی که در وبســایت
خود منتشر کرده گفته است :اینهای
زخم ب ه خودیهایی اســت که باید از
آنها اجتناب کرد .حقیقت این است
که سیاستهای حمایتگرایی تنهابه

بهعدم تســلیحات هستهای اســت ،اگر ما این
اعتماد را از دســت بدهیم در واقع آمریکا ابزار
بسیار مهمی را از دست داده است.
آمریکانسبتبهافزایشبهاینفت
مصوننیست
تالشهای ژئوپلتیک بین واشنگتن و تهران
عالوه بر افزایش تنشها در خاورمیانه ،موجب
التهاب در بهای نفت نیز شده است.
مونیز در ادامه گفــت اگر اختاللی در عرضه
نفت پیش بیاید ،از جمله بسته شدن تنگه هرمز،
قیمت نفت میتواند بسیار باالتر از صد دالر در
هر بشکه برود.
این وزیر ســابق انرژی امریکا هشدار داد که
شاید هم اکنون در آمریکا اعتماد کاذب به نفس
و یا آرامشــی در مورد افزایش تولید نفت وجود
داشته باشــد ،اما آنها باید بدانند که نسبت به
افزایش بهای نفت و یا اختالل در روند عرضه آن
در کشور آمریکا ایمن نخواهند بود.
مونیز اذعان کرد تاریخ گویای این است که
چنین طرز تفکری کامال اشتباه است؛
ما به بازارهای جهانی نفت وابسته
هستیم و بر همین اساس ما به
قیمتهای نفت نیــز ارتباط
داریم ،حتی اگر ما از بازارهای
جهانیمستقلباشیمکهدر

همچنان که رهبران گروه
بیست قرار است برای
نشست ساالنه خود در
ژاپن گردهم آیند ،منازعات
تجاری به واسطه استفاده
مداومرئیسجمهورآمریکا
از تعرفههای تجاری به
عنوان یک سالح تجاری،
ترسی بیسابقه را در دل
سیاستمداران حاکم
کرده است
رشد اقتصاد و مشاغل ضربه نمیزند،
بلکهخریدکاالهایقابلتجارت(بدون
تعرفه)رانیزسختترمیکندوبهشکل
نامناســبی به خانوارهای با درآمد کم
لطمهمیزند.
جنگ تجــاری همچنین منجر به
ناخشنونی بازارهای مالی شده است.
ســرمایهگذاران نگرانند که تجارت
سرمایهگذاری با بنبست مواجه شود
و بانکها مجبور بــه کاهش نرخ بهره
شوند.
در کنفرانس موسســه بینالمللی
اعتبار ،مدیران بانکها از نگرانی خود
درموردتنشهایتجاریگفتند.
جانوالدرون،رئیسومدیراجرایی
بانک گلدمن ســاچ گفت :اگر شــما
مدیرعاملشرکتیباشید،بسیارسخت
است که در مورد تصیمات استراتژیک
ادغامواکتسابهایاتصمیماتدرمورد
سرمایه ،بلندپروازنه و تهاجمی عمل
کنید .در حال حاضر شــما باید قدری
هشیارانهواندکینگرانعملکنید.
والدرون گفت که ایــن نگرانیها
در اوایل ماه می ،زمانــی که ترامپ در
توئیتی نوشــت که تعرفههای بیشتر
علیه چین میآید ،برانگیخته شــد.
والدرون پیشبینی کــرد که بهترین
سناریوی پیش رو این است که ترامپ
و شی جینپینگ ،دوباره مذاکرات را از
سربگیرند.
اما به نظر نمیرسد با مشکالتی که
در اقتصاد جهان بهوجود آمده است،
ترامپ بــرای کوتاه آمــدن از مواضع
تقابلی خود با چیــن و دیگران کوتاه
آمدهباشد.
تیموتی دی آدامز ،یکی از مقامات
ســابق وزارت خزانــهداری آمریــکا
گفت :این تصمیم واشنگتن است که
چگونه این فرایند پیش برود .من فکر
میکنم صدای جامعه تجاری در این
زمینه درآمده است و مطمئن نیستم
رئیسجمهور برای فکر جامعه تجاری
ارزشیقائلباشد.

واقع اینگونه نیست ،باز هم باید همچنان منتظر
عواقب اقتصادی افزایش بهای نفت باشیم .وی
در خصوص وضعیت تولید نفت و احتمال ایجاد
یک شوک نفتی در منطقه غرب آسیا نیز اظهار
داشــت که وضعیت ایران تنها یکی از مواردی
است که در آن تولیدکنندگان نفت دچار برخی
چالشهایژئوپلتیکیاداخلیهستند،ونزوئالو
لیبی مثالهای دیگری در این خصوص هستند.
اینها پتانســیلهایی برای اختالل در عرضه
نفتهستند.

