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نیویورک تايمز ]آمريكا[

روسیهتحریمهایآمریکارادورمیزند
ترکیبیازدرآمدهاینفتیباال،ذخایرارزیبزرگوتیممتخصصی
ازچهرههایاقتصادیباعثشــدهتاپوتینبتواندمیزانتأثیر
تحریمهایغــربراکاهشدهدوبهنوعیبهســمتدورزدن
تحریمهاحرکتکند.اینوضعیتباعثناامیدیبرخیازرهبران
غربیشدهکهامیدواربودندتحریمهافشاربرروسیهرابیشترکند.

اقتصــاد اتحادیه اروپــا به عنوان 
آخرین مدافــع تجــارت آزاد در 
شــرف ســقوط اســت. اروپا که 
در میانه جنگ تجاری چین و آمریکا از یک ســو و 
سیاســت های حمایت گرایانه 2ابرقدرت اقتصادی 
جهان از ســوی دیگر گرفتار شــده، به بازنگری در 
رویه ها و اســتراتژی های تجاری خود می اندیشد؛ 

اقتصاد اروپا در حال ورود به عصر »اول اروپا«ست.
اورسوال فون درالین، رئیس کمیســیون اروپا، در 
ســخنرانی 2روز پیش خود با اشــاره به تقابل این 
روزهای تجاری بروکسل و واشنگتن گفت: »ما باید 
به سیاست های صنعتی و تجاری قلدرمابانه رقبای 
خود پاسخ دهیم. اروپا همیشه آنچه را که برای اروپا 

الزم باشد انجام خواهد داد.«
رئیس کمیسیون اروپا در شرایطی از لزوم بازنگری در 
رویه های تجاری سخن می گوید که این سازمان برای 
چند دهه درخواست ها جهت تغییر استراتژی های 
تجــاری ازجمله اعمال محدودیت هــای صادراتی 
ســختگیرانه تر را به ویژه از سوی فرانســه نادیده 
می گرفت. اما به نظر می رســد که سیاست تجارت 
آزاد کمیسیون اروپا اکنون به دیوار یارانه های دولتی 
آمریکا برای شــرکت های آمریکایی از یک ســو و 
سیاســت های حمایت گرایانه چین از سوی دیگر 
برخورد کرده اســت. نشــریه پولیتیکو می نویسد: 
»برای درک اینکه چه اشــتباهی رخ داده ضروری 
است که به تجربه شکست خورده در تجارت آزاد با 
چین بازگردیم. غرب سال ها تالش کرد تا پای چین را 
به نظام چندجانبه تجاری باز کند، تالشی که نتیجه 
نداشت. چین اقتصاد دولت محور خود را 2برابر کرد. 
رشد سریع اقتصادی و تســلط پکن بر بخش هایی 
چون فناوری، واشنگتن و بروکســل را واداشت تا 
در سال های اخیر در اســتراتژی های تجاری خود 

بازنگری کنند.«
کریســتین جــروان، وزیــر کارآفرینی اســتونی 
به پولیتیکــو می گوید: »اتحادیه اروپا همیشــه از 
تجارت آزاد حمایت کرده است. اما حاال می بینیم که 
قدرت های بزرگ از این استراتژی علیه ما استفاده 
می کنند.« جان کلنســی دیپلمات سابق اتحادیه 
اروپا، نیز با تأیید سخنان وزیر استونیایی می گوید: 
»زمانی که تالش غرب برای کشاندن پای چین به 
تجارت آزاد با شکست مواجه شد، آمریکایی ها هم راه 
چین را رفتند. اتحادیه اروپا که همیشه تالش کرده 
میان چین و آمریکا متعادالنه رفتار کند، این روزها 

در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته است.«
پولیتیکو نوشته: بروکسل 2سال پیش تحت فشار 

فرانسه به دنبال راهی بود تا مقابل رویه های تجاری 
غیرعادالنه چین و سیاســت های تجاری یکجانبه 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا، بایســتد. 
حاال اما نه سیاســت های اقتصادی تهاجمی چین، 
که برنامه های اصالحات اقتصادی دولت جو بایدن 

اقتصاد اروپا را نشانه رفته است.
زمانی که دولت جو بایدن طرح پرداخت یارانه های 
دولتی برای حمایت از کســب وکارهای آمریکایی 
را اعالم کرد، بســیاری در اروپا خشــمگینانه این 
طرح را سیلی به صورت بروکســل آن هم از سوی 
رئیس جمهور دمکــرات آمریکا ارزیابــی کردند. با 
تصویب »قانون کاهش تورم« در آگوســت2۰22، 
دولت بایدن به شــهروندان آمریکایــی میلیاردها 
دالر مشــوق مالیاتی برای خرید خودروهای برقی 
تولید شــده در آمریکا می دهد. اروپایی ها معتقدند 
که این سیاســت علیه تولیدکنندگان خودروهای 
برقی اروپایی و سایر صنایع پاک است. آنها واشنگتن 
را متهــم می کنند کــه در سیاســت های تجاری 
حمایت گرایانه خود مســیر چین را دنبال می کند. 
برهمین اساس بود که فرانسه و آلمان چندی پیش 
با رونمایی از یک بســته حمایتی از شــرکت های 
اروپایی اعالم کردند: شرکت هایی که می خواهند از 
حمایت های مالی اتحادیه اروپا برخوردار شوند باید از 
محصوالت و فناوری های داخلی اروپا استفاده کنند؛ 
چیزی که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه آن 

را »خرید اروپایی« خوانده است.
دیوید هنیگ، مشــاور تجاری اندیشــکده اقتصاد 

سیاسی بین المللی به پولیتیکو می گوید: »ابتکارهای 
فرانسه و آلمان فشار را بر کمیســیون اروپا بیشتر 
کرده است. این نهاد اروپایی امروز در شرایط بسیار 
سختی قرار دارد چراکه جریان سیاسی در اروپا در 

حال تغییر است.«
اورسوال فون درالین در سخنرانی 2روز پیش خود 
گفت: »زمان آن فرا رسیده که بروکسل قوانینش را 
درباره یارانه های دولتی برای صنایع اروپایی تغییر 
دهد.« جنگ تجاری با آمریکا در میانه جنگ واقعی 
اوکراین به نفع هیچ کسی نیست اما اروپا نیاز دارد که 
به تهدید علیه صنایع خود با قاطعیت پاســخ دهد. 
این مقام اروپایی گفت: »این تهدید وجود دارد که 
یارانه های دولتی باعث ایجــاد رقابت های ناعادالنه 
شود و درست مانند زمانی که کووید-19 همه گیر 
شــده بود، زنجیره تامین را با اختــالل مواجه کند 
اما این روزها داستان های زیادی نیز می شنویم که 
سرمایه گذاران قصد دارند تا دارایی ها خود را از اروپا 

به آمریکا برده و در آنجا سرمایه گذاری کنند.«
اما مشکل اروپا فقط محدود به رقبای خارجی نیست. 
در نهاد کمیسیون اروپا نیز بر سر چگونگی و ماهیت 
سیاست های تجاری جدید اختالفات آشکاری وجود 
دارد. والدیس دامبروسیکس، کمیسر تجاری اتحادیه 
اروپا، رقابت یارانه ای را گران و ناکارآمد خوانده است. 
مارگارت وســتاگر، معاون اجرایی کمیسیون اروپا 
و مسئول بخش دیجیتال، نیز هفته گذشته گفته: 
»هیچ کس خواستار جنگ سوبسیدی نیست. این 
ایده برای بخش تجاری اتحادیــه اروپا یک کابوس 

تمام عیار است.« 
2دیپلمات اتحادیه اروپا بــه پولیتیکو گفته اند که 
جنگ واقعی داخل اتحادیه اروپا به تازگی شــروع 
شده اســت اما مقصر این وضعیت بروکسل نیست 
بلکه واشنگتن و پکن هستند. یکی از این دیپلمات ها 
گفته: »این اتحادیه اروپا نیست که درهای خود را به 

روی نظام تجارت آزاد جهانی بسته است.«
ناظران اقتصادی و سیاسی غربی هشدار می دهند 
که اگــر اتحادیه اروپا به عنوان یکــی از بزرگ ترین 
اقتصادهای جهان که هنوز بــه تجارت آزاد معتقد 
اســت، دســت به کار شــده و وارد رقابت جهانی 
یارانه های دولتی شــود، نه تنها تجارت جهانی که 
ســازمان تجارت جهانی نیز به طور چشــمگیری 
تضعیف خواهد شــد. پولیتیکو می نویســد: »این 
سینگالی اســت به تمام کشورهای دیگر که قوانین 

را فراموش کنید و فقط مراقبت خودتان باشید.«
نگزی اوکونجو ایویال، رئیس سازمان تجارت جهانی 
گفته: »ما قویا از اعضــای خود می خواهیم که فقط 
نگاه شان به داخل و منافع خودشــان نباشد. خود 
را منزوی نکنند و با شــرکای تجاری شــان به طور 
منصفانه رفتار کنند. اغلب کشــورها نمی خواهند 

میان 2بلوک چین و آمریکا یکی را انتخاب کنند.«
نشریه فارین پالســی با اشــاره به نتایج سفر اخیر 
مکرون به واشــنگتن و وعده رئیس جمهور آمریکا 
مبنی بر تالش برای حل اختالفات می نویســد: رفع 
این اختالفات آنقدر هم ســاده نیست به ویژه اینکه 
جو بایدن صراحتا اذعان کرده که خالهای قانونی اي 
وجود دارد که باید برطرف شود. کارشناسان سیاسی 
معتقدند با توجــه به اینکه در کنگــره و همچنین 
صنایعی چون فوالد و انرژی های تجدیدپذیر، افراد 
زیادی به سیاست »اول آمریکا« متعهد شده اند دولت 
آمریکا- با فرض داشتن اراده ای جدی برای بازگشت 
به سیاست های چندجانبه گرایانه تجاری- راه بسیار 
دشوار و طوالنی اي در پیش خواهد داشت. سیاست 
اول آمریکا، از ســوی ترامپ مطرح شد و بر حمایت 
همه جانبــه از اقتصاد آمریکا مقابــل اقتصاد دیگر 

کشورهای جهان تأکید داشت.
هولکر هســترمایر، کارشــناس تجــاری در کالج 
سلطنتی لندن، که به بازگشت آمریکا به رویه های 
تجاری گذشته امیدی ندارد، به پولیتیکو می گوید: 
»یک جایی باید با واقعیت روبه رو شد. طرفین حتی 
اگر به طور لفظی از تجارت آزاد و ســازمان تجارت 
جهانی دفاع کننــد نباید این لفاظی هــا را معادل 
واقعیت گرفت. ما نمی توانیــم در این توهم زندگی 

کنیم که دنیای امروز همان دنیای گذشته است.«

»اول اروپا« در برابر »اول آمریکا« 
اتحادیه اروپا برای حفظ صنایع بحران زده خود در برابر سیاست های تجاری یکجانبه گرایانه آمریکا، در رویه های تجاری اش 

بازنگری می کند 

رئیس جمهور آمریکا برای حل بحران 
مهاجران به مکزیک می رود

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
در حال برنامه ریزی برای سفر 
به مکزیک، همســایه جنوبی 
آمریکاست. آکســیوس در این ارتباط گزارش 
داده که بایدن کمتر از یک ماه دیگر در نخستین 
سفر خارجی خود در سال 2۰23قرار است به 

مکزیکوسیتی، پایتخت مکزیک سفر کند.
اهمیت این ســفر از آنجاســت که بیشترین 
حجم مهاجران غیرقانونــی ورودی به آمریکا 
از مرزهای جنوبــی و از مکزیک وارد خاک این 
کشور می شوند. مقامات کاخ سفید نیز تا کنون 
برای متوقف کردن جریان مهاجرت غیرقانونی 
در جنوب نتوانسته اند به راه حل مؤثری دست 

یابند.
آکســیوس در گزارش خــود، متقاعد کردن 
»آندرس مانوئل لوپز اوبرادور«، رئیس جمهور 
مکزیک برای افزایش امنیت در مرزهای جنوبی 
را یکی از راه حل های واشنگتن برای توقف و یا 
کاهش ســیل ورود مهاجران از جنوب عنوان 
کرده و ســفر بایدن به مکزیک را نیز با توجه به 
این هدف برای کاخ ســفید مهم ارزیابی کرده 

است.

انتظار می رود همزمان با سفر بایدن، جاستین 
ترودو، نخست وزیر کانادا نیز در مکزیک حضور 
یابد و اجالس سران کشورهای آمریکای شمالی 
که به اجالس »ســه آمیگوز« معروف است، در 

مکزیکوسیتی برگزار شود.
جمهوریخواهان با انتقاد از سیل ورود مهاجران 
غیرقانونی به آمریکا، از بایــدن می خواهند تا 
مرزهای جنوبی را هرچه زودتر ببندد، اما دولت 
بایدن به دنبال راه هــای جایگزین برای کاهش 
حجم ورود پناهجویان از مرزهای جنوبی است. 
ســیل ورود مهاجران از مرز مکزیک به آمریکا 
یکــی از مهم ترین موضوعات مــورد بحث در 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکاست و اگر 
دولت بایدن نتواند تا سال 2۰24 به راه حلی برای 
بحران ورود مهاجران دست یابد، احتمال دارد 
که این موضوع به یکی از نقاط ضعف بایدن در 
رقابت های انتخاباتی تبدیل شود. همه مهاجرانی 
که از مرزهای جنوبی به صورت غیرقانونی وارد 
آمریکا می شــوند، مهاجران مکزیکی نیستند، 
بلکه در میان مهاجران، شهروندانی از ونزوئال، 
هندوراس و دیگر کشورهای آمریکای التین نیز 

دیده می شود.

آمریکا

گزارش

اسرائیلوترکیهدرمیان
فروشندگانبزرگاسلحه

نام 5شرکت متعلق به رژیم صهیونیستی و ترکیه در میان 
1۰۰شرکت بزرگ تولید کننده اسلحه جهان دیده می شود

منطقه غرب آسیا به عنوان یکی از مناطقی که در آن خریداران 
کالن و بزرگ تســلیحات نظامی ازجمله کشــورهای عربی 
خلیج فارس حضور دارند، به تازگــی در جمع تولیدکنندگان 
بزرگ تسلیحات نیز قرار گرفته است. براساس گزارش مؤسسه 
تحقیقات صلح بین المللی استکهلم)SIPRI(، طی سال 2۰21، 
رژیم صهیونیستی و ترکیه شاهد بیشترین رشد تولید اسلحه 

نسبت به دیگر بازیگران بازار اسلحه در جهان بوده اند.
در گزارش مؤسسه صلح استکهلم گفته شده که از 1۰۰شرکت 
برتر تولید کننده تسلیحات و خدمات نظامی در جهان، 5شرکت 
در خاورمیانه بوده اند و این 5شرکت، 15میلیارد دالر فروش 
تسلیحات را در سال 2۰21ثبت کردند. این میزان فروش در 
مقایسه با سال 2۰2۰رشد 6.5درصدی داشته است. از میان 
5شرکت بزرگ تولید تسلیحات در خاورمیانه، 3شرکت متعلق 

به رژیم صهیونیستی و 2شرکت مربوط به ترکیه هستند.
در این میان، باالترین میزان اسلحه تولید شده در خاورمیانه 
متعلق به شرکت صهیونیســتی البیت بوده که 4.75میلیارد 
دالر درآمد کسب کرده اســت. میزان فروش تسلیحات این 
شرکت در سال 2۰2۰، 4.2میلیارد دالر اعالم شده بود. شرکت 
البیت در رتبه بیست وهشتمین شرکت از 1۰۰شرکت بزرگ 
سازنده تسلیحات جهان قرار گرفت و البته بزرگ ترین شرکت 
تسلیحاتی خاورمیانه نیز شد. همچنین 2شرکت صهیونیستی 
 )IAI( تولید کننده تسلیحات شامل صنایع هوافضای اسرائیل
با 3.87میلیارد دالر درآمد و شــرکت رافائل با 3.۰1میلیارد 
دالر درآمد در رده های دومین و ســومین شرکت های بزرگ 

تسلیحاتی در خاورمیانه قرار گرفتند.

چهارمین و پنجمین شرکت های تسلیحاتی بزرگ منطقه نیز 
به کشور ترکیه تعلق دارند. شــرکت آسلسان با 2.16میلیارد 
دالر و سپس شرکت هوافضای ترکیه با 1.2میلیارد دالر فروش 
به ترتیب در رتبه های 56و 86شرکت های بزرگ اسلحه سازی  
جهان قرار گرفتند. میزان فروش تسلیحات شرکت هوافضای 
ترکیه در سال 2۰21 بیشترین نرخ رشد را داشته است. تا قبل 
از سال 2۰21 هیچ گاه این شرکت در جمع 1۰۰شرکت بزرگ 

تولید کننده تسلیحات قرار نداشت.

افزایشتولیدسالحدرسایهتحوالتسیاسی
تردیدی نیســت که بخش مهمی از افزایش تولید تسلیحات 
در خاورمیانه در سایه تحوالت سیاســی منطقه طی 2سال 
اخیر صورت گرفته اســت. میدل ایســت ای گزارش داده که 
شرکت های اســرائیلی از توافق های عادی ســازی با برخی 
کشــورهای عربی در خلیج فارس، سود قابل توجهی برده اند و 
خریداران جدیدی برای سالح های خود پیدا کرده اند. تل آویو 
پیش تر هم در ماه آوریل یعنی همین 8ماه پیش اعالم کرده 
بود که صادرات تسلیحاتی اش در سال 2۰21 به 11.3میلیارد 
دالر رسیده است که این میزان 8.3میلیارد دالر بیشتر از سال 
2۰2۰ است. براساس آمار ارائه شده از سوی میدل ایست ای، 
7درصد یعنی حدود یک میلیارد دالر از درآمد تســلیحاتی 
تل آویو به واسطه خریدهای 2کشــور امارات متحده عربی و 

بحرین تامین شده است.
ترکیه نیز تــالش دارد تا خود را در جمع کشــورهای بزرگ 
تولید کننده سالح جای دهد؛ از همین رو نیز 2شرکت متعلق 
به این کشــور در ســال 2۰21 در جمع 1۰۰شرکت بزرگ 
تولید کننده ســالح قــرار گرفته اند. در ســال 2۰۰2 یعنی 
حدود 2۰سال پیش، میزان فروش تســلیحات در ترکیه در 
مجموع یک میلیارد دالر و کل صادرات تسلیحاتی این کشور 
248میلیون دالر بود. در 2۰ســال گذشــته رونــد افزایش 
تولید تســلیحات در ترکیه تــا بدان جا ادامــه یافت که آمار 
تولیدات تسلیحاتی این کشور در سال 2۰21به ارزش حدود 
1۰.1میلیارد دالر رســید که 3.2میلیارد دالر آن صادر شده 

است.
فقط در یک مــورد، هوافضــای ترکیه با فــروش 77فروند 
هلی کوپتر T129 آتاک به نیــروی هوایی فیلیپین، از فروش 
هرکدام از این بالگردها 5۰میلیون دالر ســود به دست آورد. 
در ســال های اخیر نیز، ترکیه رکورددار فروش تسلیحات به 
برخی کشورهای آفریقایی بوده است و برخی تولیدات نظامی 
ترکیه ازجمله پهپادهای نظامــی، هلی کوپترهای تهاجمی 
و هواپیماهای نظامی ملخ دار به کشــورهای آفریقایی صادر 

شده اند.
هم اکنون الجزایر در آستانه انعقاد توافقی برای خرید 1۰پهپاد 
نظامی آنکا-اس توسط صنایع هوافضای ترکیه است. مراکش 
نیز به عنوان همسایه و رقیب الجزایر، سال گذشته 13پهپاد 
به شرکت ترکیه ای بیرقدار سفارش داده است. قبل از آن در 
سال 2۰21 نیز نیجر نخستین مشــتری خارجی هواپیمای 
نظامی آموزشی ملخ دار سری هارکاس تای شد. چاد و لیبی 
نیز از آن زمان سفارش این هواپیمای سبک نظامی آموزشی 
را داده اند و یکی از مقامات این شرکت تسلیحاتی گفته است 
که انتظار دارد مشتریان بیشــتری از آفریقا، خریدار اینگونه 

هواپیماها شوند.
دکتر علی باکر، کارشــناس شــورای آتالنتیک در واشنگتن 
درباره اهمیت صادرات تسلیحات ترکیه به آفریقا به تأثیرات 
این موضوع بر سیاســت خارجی ترکیه به میدل ایســت ای 
می گوید که همزمان با فروش سالح های ترکیه ای به کشورهای 
آفریقایی، نباید از افزایش نفوذ آنکارا در این قاره و استراتژی 
آن برای تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی با کشورهای 
آفریقایی غافل شد. همچنین نیکالس هراس، مدیر مؤسسه 
استراتژی و نوآوری مؤسســه نیوالینز در واشنگتن نیز با مهم 
دانستن رشد تولیدات صنعت تسلیحاتی ترکیه معتقد است که 
ترکیه با تبدیل شدن به یک صادرکننده بزرگ اسلحه به آفریقا 

منافع زیاد اقتصادی و سیاسی به دست خواهد آورد.

ابراهیم کالین
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه 

آنکارا طرح عملیات نظامی وعده داده 
شده در خاک ســوریه را پیش می برد و 
به دنبال چراغ سبز هیچ طرفی نیست. 
ما بــه آمریکایی هــا و روس ها اطمینان 
داده ایم این عملیــات، نیروهای آنان، 
غیرنظامیــان و مواضــع دولت ســوریه 
را هدف قــرار نخواهــد داد و دقیقا روی 
نیروهــای کــرد شــمال ســوریه متمرکز 
خواهد شد که به دنبال بی ثبات کردن 

ترکیه هستند. )الجزیره( 

زرا اوتنبایوا
نماینده سازمان ملل در افغانستان

هنوز هــم ۸۵درصد تریــاک جهان در 
افغانســتان تولیــد می شــود. بــا روی 
کار آمــدن طالبــان درآمد کشــاورزان 
تریــاک در افغانســتان از ســاالنه 
۴۲۵میلیــون دالر بــه ۱.۴ میلیــارد 
دالر رســیده  و افزایشــی 3 برابــری 
داشــته است. کشــت خشــخاش در 
افغانســتان ظرف یک ســال گذشــته 
3۲ درصــد افزایــش یافته اســت. 

)خبرگزاری جمهور(

پروندهشیرینابوعاقلهروی
میزدادگاهالهه

شبکه تلویزیونی الجزیره اعالم کرد که پرونده ترور 
شیرین ابوعاقله، خبرنگار فلسطینی خود را به دادگاه 
کیفری بین المللی )دادگاه الهه( ارائه داده اســت. 
الجزیره اعالم کــرده که این اقدام پــس از تکمیل 
تحقیقات از ســوی تیم حقوقی این شــبکه انجام 
شــده و در این تحقیقات ادله و اسنادی وجود دارد 
که ثابت می کند شــیرین ابوعاقله از سوی نظامیان 
صهیونیست هدف گلوله مستقیم قرار گرفته است. 
در تحقیقات الجزیره به دادگاه الهه اعالم شده است 
که ادعای رژیم صهیونیســتی درباره کشته شدن 
شیرین ابوعاقله به صورت غیرعامدانه صحت ندارد. 
در این شکوائیه همچنین تأکید شده در منطقه ای که 
شیرین ابوعاقله برای پوشش خبری حضور داشته، 

هیچ گونه درگیری نظامی وجود نداشته است. 

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

پیشنهاد پکن به بروکسل: به سوی ما بیایید! 
درشرایطیکهاختالفاتآمریکاواروپابرسررویههای
تجاریبهاوجخودرسیده،گلوبالتایمز،روزنامهدولتی
چینباانتشــارکاریکاتوریبهبروکسلپیشنهادکرده
کهبرایمقابلهبانگرانیهایناشــیازرویههایتجاری
منفعتطلبانهآمریکاباپکنهمکاریکند.دراینگزارش
آمده:»فشارآمریکابراتحادیهاروپافرصتیبرایتوسعه
روابطپکنوبروکسلاست؛بهویژهکه2طرفهمینحاال
همرابطهوهمکاریخوبیبایکدیگردارند.چینواتحادیه
اروپامیتوانندستونهایاصلیاقتصادجهانیباشند،
متحدانیکهدرشرایطسختازیکدیگرحمایتمیکنند.

اروپاییهانگرانسرنوشتصنایعخودهستنداماابزارهایقدرتمندیبرایمقابلهباتهدیدآمریکا
ندارند.برخیاروپاییهاخوشبینانهپیشــنهادمیکنندکهبروکسلبهسازمانتجارتجهانی
شکایتکنداماکارشناسانچینیبراینباورندکهاینسازمانبسترمناسبیبراییافتنراهحلها
نهاییارائهنخواهدکردچونآمریکابهخوبیمیداندکهنهادهایحاکمیتیمانندسازمانتجارت
جهانینمیتواننددربرابرهژمونیواشــنگتنمقاومتکردهوآنراکنترلومدیریتکنند.در
عوض،چینهمیشهتمایلداشتهکهروابطشرابااروپاتوسعهدهد.امانوئلمکرون،رئیسجمهور
فرانسه،احتماالپسازسرخوردگیاشازسفربهآمریکااگربهچینسفرکند،مذاکراتخوبیدر
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