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اخبار روز
یادداشت

بازداشت یک مقام وزارت دفاع
عربستان به اتهام دریافت رشوه

عربســتان از بازداشت یک مسئول عالیرتبه
در وزارت دفاع این کشور به اتهام دریافت رشوه
 ۲۷۰هزار دالری خبر داد .به گزارش ایسنا ،به
نقل از روزنامه فرامنطقهای رای الیوم ،عربستان
روز سهشنبه از بازداشت یک مقام عالیرتبه در
وزارت دفاع به اتهام دریافت رشوه یک میلیون
ریالی ( ۲۷۰هزار دالری) خبر داد .بازداشــت
این مسئول حدودا هشت ماه بعد از دستگیری
چندین شــاهزاده و مسئوالن ارشــد سابق و
کنونی عربستان به اتهام فساد رخ داده است.
ســعود بن عبداهلل المعجب ،دادســتان کل
عربســتان در بیانیــهای اعالم کــرد ،مقامات،
اطالعاتی از وزارت دفاع در زمینه«تعامالت مالی
مشکوک» یکی از مقامات اجرایی این وزارتخانه
با یکی از شرکتهای تجاری در عربستان دریافت
کردند .وی افزود :طرفهــای مربوطه طرحی را
اجرا کردند که منجر به بازداشــت فرد مذکور به
جرمی مشهود در زمان تحویل گرفتن این مبلغ
شد.
دادســتان کل نام این فرد را فاش نکرد .این در
حالی است که دریافت این رشــوه در وزارتخانه
تحت امر محمد بن سلمان ولیعهد جوان سعودی
کــه وزیر دفاع نیز اســت ،صورت گرفته اســت.
براساس بیانیه دادســتان کل ،دو تن دیگر نیز در
این پرونده بازداشت شدهاند.
این فرد هشــت ماه بعد از کمپین ضد فســاد
ولیعهد عربســتان بازداشــت شــده که طی آن
کمپین ،صدها شاهزاده ،مسئول کنونی و وزیران
سابق به اتهام فساد بازداشت شدند.
از بین آنها میتــوان به شــاهزاده متعب بن
عبداهلل ،پســر ملک عبداهلل بن عبدالعزیز پادشاه
فقید عربستان و شاهزاده ولید بن طالل شاهزاده
میلیاردر ســعودی اشــاره کرد .این بازداشتیها
نهایتا با تسویه حسابهای مالی آزاد شدند.
دادســتان در خصوص این پرونده گفته بود،
توافقنامههای امضا شــده با مقامات بازداشــتی
منجر به بازگرداندن بیــش از  ۴۰۰میلیارد ریال
عربستان ( ۱۰۷میلیارد دالر) به شکل داراییهای
تجاری ،امالک ،وجه نقــد و اوراق مالی به خزانه
دولت شد.

دستگیری  ۴دانشجو در آنکارا
به اتهام توهین به اردوغان

در مراسم فارغالتحصیلی دانشجویان دانشگاه
فنی خاورمیانه در تاریخ شــش جوالی در شهر
آنــکارا ،دانشــجویان پرچمی بــزرگ را حمل
میکردند که روی آن کاریکاتوری از چند حیوان
باچهرهرئیسجمهوریترکیهبهچشممیخورد.
به گزارش ایلنا به نقــل از خبرگزاری رویترز،
چهار دانشــجوی ترکیهای که بــه تازگی از یک
دانشگاه برتر فارغالتحصیل شــدهاند ،بازداشت
شــدند .این چهار دانشجو پس از آنکه در مراسم
فارغالتحصیلی خود کاریکاتوری از «رجب طیب
اردوغان» ،رئیسجمهوری ترکیه را نمایش دادند،
بازداشتشدند.
در مراسم فارغالتحصیلی دانشجویان دانشگاه
فنی خاورمیانه در تاریخ شــش جوالی ،در شهر
آنــکارا ،دانشــجویان پرچمی بــزرگ را حمل
میکردند که روی آن کاریکاتوری از چند حیوان با
چهره اردوغان به چشم میخورد .روی این پرچم
نوشته شده بود« :دنیای طیب».
خبرگزاری آناتولی گزارش کرده که این چهار
نفر« ،در پــی تحقیقات درباره اتهــام توهین به
اردوغاندستگیرشدهاند».
والیتی در مسکو:

حضور نتانیاهو در روسیه
هیچ تأثیری بر ما ندارد

مشــاور بینالملل مقام معظم رهبری در بدو
ورود به مسکو در خصوص سفر همزمان نتانیاهو
به روسیه گفت :کسی به حرفهای این دورهگرد
اهمیتینمیدهد.
به گزارش تسنیم ،علی اکبر والیتی با اشاره
به ســفر بنیامین نتانیاهو و دیــدار آتی وی با
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه گفت:
ایشــان آدم دورهگردی است که هر روز به یک
نقطه از جهان سفر میکند ،اظهارات بیمبنا و
بیمنطقی مطرح میکند و کسی به حرفهای
او اهمیتی نمیدهد.
وی افزود :لــذا حضور یا عدم حضــور وی در
روســیه هیچ تأثیری در مأموریت اســتراتژیک
ما ندارد .علی اکبر والیتی فرســتاده ویژه رئیس
جمهور دیروز چهارشنبه عازم مسکو شده است تا
پیام مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری ایران را
بهوالدیمیرپوتین،رئیسجمهوریروسیهتقدیم
کند .هدف این نامه «تأکید بر اهمیت و گسترش
روابط ایران و روسیه» عنوان شده است .فرستاده
ویژه رئیس جمهور احتماالً امروز پنجشــنبه با
رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد داشت و برای
روز جمعــه نیز دیدارهایی بــرای والیتی در نظر
گرفتهخواهدشد.
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سازمان ملل:

کره شمالی به کمکهای بشردوستانه نیاز دارد
یک مقــام بلندپایه ســازمان ملل متحد پــس از بازدید از
کره شــمالی اعالم کرد که «شواهد آشــکاری از نیاز به کمک
بشردوستانه» در این کشــور موجود است .مارک لوکاک ،مدیر
کمکهای بشردوســتانه ســازمان ملل متحد روز دوشنبه به
پیونگ یانگ رســید و با کیم یونگ نام رئیــس «مجمع عالی
خلق» این کشور دیدار کرد.
به گزارش یورو نیوز ،آقای لــوکاک که از مناطقی در جنوب
شرق این کشور بازدید کرده ویدئویی را در حساب توییتر خود

منتشــر کرد که در آن بر نیاز مردم ایــن نواحی به کمکهای
بشردوســتانه تأکید میکند .وی میگویــد« :بیش از نیمی از
کودکان مناطق روســتایی به آب آشــامیدنی سالم دسترسی
ندارند و منابع آب در مناطقی کــه ما از آن بازدید کردیم آلوده
اســت» .آقای لوکاک همچنین حین بازدید از یک بیمارستان
که از سوی سازمان ملل اداره میشود مشاهده کرد  ۱۴۰بیمار
مبتال به سل در آن هست اما داروهای موجود فقط برای درمان
 ۴۰نفر کافی است.

گرچه کمکهای بشردوســتانه از تحریمهای سازمان ملل
بر کره شــمالی معاف انــد اما مقامات این ســازمان میگویند
تحریمهای بینالمللی علیه کره شمالی سبب شده رسیدن این
گونه کمکها به مردم این کشور به کندی صورت بگیرد.
حدود  ۲۰درصــد از کودکان این کشــور به ســوء تغذیه
دچار اند و به گفته بازرســان گرچه راه فعالیت امدادرســانان
هموارتر شده است اما منابع مالی برای تأمین نیاز موجود هنوز
ناکافیاست.
ســازمان ملل اعالم کرده به دلیل کمبود منابع ناگزیر است
برنامه پشتیبانی از مهدکودکها در کره شمالی را کنار بگذارد.
بنا بر اعالم سازمان ملل متحد بیش از  ۴۰درصد از جمعیت
کره شــمالی یعنی حدود  ۱۰میلیون نفر در این کشور نیازمند
کمکهای بشردوستانه اند.

در آستانه آغاز اجالس ناتوصورت گرفت؛

«اتحاد ناتو با شــکوه همآوایی سازهای
بادی و پرواز جنگندههــا در ارتفاع پایین،
نشست دو روزه خود را روز چهارشنبه آغاز
کرد،درحالیکهازلحاظنظامیقدرتمندتر
از هر زمــان دیگری پــس از دوران جنگ
سرد به نظر میرســد و برنامههایی را برای
محدودترکردنقدرتروسیهدرنظردارد».
خبرگزاری رویترز در گزارشــی با موضوع
نشســت دو روزه ناتو نوشت :با اینکه اتحاد
ناتو به دلیل برگزاری نخســتین نشست
دوســاالنهاش در مقر جدید بروکسل باید
احساسپیروزمندانهبیشتریداشتهباشد،
بسیاری از رهبران حاضر در این نشست به
دلیلی رویارویی با دونالد ترامپ ،رهبر فعلی
اینپیمان،ظاهرامضطربونگرانهستند؛
رهبری که اظهــارات ســختگیرانهای را
درخصوص هزینههای دفاعی با خود به این
نشست خواهد آورد .اتهامات مطرح شده
علیه روسیه مبنی بر تالش این کشور برای
بر هم زدن ثبات غرب با حمالت ســایبری
و اقدامات پنهانی ،زمینه را برای بیشترین
میزان گسترش پیمان آتالنتیک شمالی
در چند دهه اخیــر فراهم کرده و این اقدام
با حمایت موجی کــه آمریکا برای افزایش
هزینههای دفاعــی در اروپا به راه انداخته،
صورت میگیرد .این نشســت بیش از ۴۰
تن از رهبران دولتها از  ۲۹کشــور عضو
و شــرکای غیر عضو این پیمان را از فنالند
گرفته تا افغانســتان گرد هم جمع کرده تا
بر تواناییهای ناتو تاکید کنند .همچنین
ناتو با دعوت از مقدونیه برای آغاز مذاکرات
پیوستنبهاینپیمانومقابلهباهشدارهای
روسیه علیه گسترش آن در منطقه بالکان،
قرار اســت بار دیگر حوزه خود را گسترش
دهد .همچنین صحبتهای ترامپ درباره
عدمپرداختسهمنظامیخوددرازایچتر
حمایتی آمریکا ،موجب شده که بسیاری
از رهبران شــرکتکننده در این نشست
احساسنارضایتیداشتهباشند.
دونالد ترامــپ ،رئیسجمهور آمریکا
در حالی روز سهشــنبه تــور یک هفتهای
سفرهایش به چهار کشــور اروپایی را آغاز
کرده کــه پیــش از آن انتقادهای تندی
از همپیمانانــش در ناتو کــرده و به کنایه
گفــت آســانترین بخش این ســفر وی
مربوط به روســیه و دیدارش با والدیمیر
پوتین اســت .به گزارش ایســنا ،به نقل از
خبرگزاری آسوشیتدپرس ،دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا در حالی ســه شنبه
کاخ ســفید را ترک کرد که تالش چندانی
برای کاهش نگرانیهای همپیمانان آمریکا
بابت آســیبی که او ممکن اســت متوجه
پیمان دفاعی  ۶۹ســاله ترانس آتالنتیک
کند و همچنین احتمال در آغوش کشیدن
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه در
نشست در هلســینکی انجام نداد .ترامپ
گفت :در حال حاضــر نمیتوانم بگویم که
آیا پوتین دوست یا دشمن است اما در عین
حال او را یک« رقیب» توصیف کرد.
جامعه اطالعاتی آمریکا چند ماه پیش
نتیجهگرفتکهروسیهدرانتخاباتریاست
جمهوری ســال  ۲۰۱۶آمریکا به منظور
تقویت شــانس پیروزی ترامــپ مداخله
کرده است .این گزارش اطالعاتی در عین
حال نسبت به امکان «مداخالت» بیشتر
روســیه در انتخابات در اروپــا و انتخابات
میان دورهای ســال  ۲۰۱۸آمریکا هشدار

انتقاد ترامپ از متحدان آمریکا

عضــو این ائتالف و تقریبا بــه اندازه نیمی
از اعضای این ائتالف تا ســال  ۲۰۲۴در
صورت ادامه روند فعلی هدف تعیین شده
را عملی خواهند کــرد .ترامپ صبح روز
سهشــنبه در توییت خود نوشت :آماده
عزیمت به اروپا میشوم.

داد .ترامپ در حالی پیــش از آغاز اجالس
ســران ناتو وارد شهر بروکسل شد که قبل
از آن چند بار به اوضاع موجود در این ائتالف
انتقادکرد.
اوپیشازعزیمتاینسفربهخبرنگاران
در واشنگتن گفت :صادقانه باید گفت که
این ائتالف خیلی بیشتر از آنکه
به ما کمک کند به اعضای غیر از
مایک پمپئــو ،وزیر
ما کمک میکند .او در عین حال
در توئیتــی از محل هواپیمای خارجهآمریکادرنظردارد
مخصوص رئیسجمهور آمریکا در حاشیه نشست ناتو در
هشــدار داد که ممکن است از بروکســل در مالقات با
اعضای اروپایی ناتــو تقاضای مقامات کشورهای دیگر
بازپرداختراداشتهباشد.
ترامپ کشــورهای ائتالف آنها را به «افزایش فشار به
ناتو را به منظــور عملی کردن ایران»ترغیبکند
هــدف اختصــاص دو درصد
اولین نشســت – ناتو .آمریکا چندین
از تولیــد ناخالص داخلی خــود به بودجه
نظامی تا سال  ۲۰۲۴تحت فشار قرار داده برابربیشترازهرکشوردیگریهزینهصرف
است.او در زمان کمپین انتخابات ریاست میکند تا از آنهــا محافظت کند .این برای
جمهوری اعالم کرده بود که ممکن اســت مالیات دهنده آمریکایی عادالنه نیســت.
تنها از آن دسته از کشورهای عضو ناتو که عالوه بر آن ما  ۱۵۱میلیارد دالر در تجارت
به ایــن وظیفه خود عمــل کردهاند ،دفاع با اتحادیه اروپا ضــرر میکنیم .تعرفهها و
کنند .ترامپ یک ســال پیــش و در زمان موانعبزرگیرابرایماوضعمیکنند.
در عیــن حــال ترامپ پیــش از این
اولین حضورش در مقر ناتو در بلژیک از ابراز
صریح حمایت از توافق دفاعی این ائتالف احساســی را که درنهایت منجــر به رای
خودداری کرد .ترامپ در حالی همزمان با انگلیســیها به ترک اتحادیه اروپا شــد با
برگزاری یکی از مسابقات دور نیمه نهایی احساسآمریکاییهاییکهاورادرانتخابات
جام جهانی در روســیه در فرودگاه بلژیک برگزیدند مقایســه کرد .او در زمانی دشوار
هواپیمایش به زمین نشست که قرار است برای ترزا می قرار است این نخستین سفر
بعد از شــرکت در اجالس ناتو عازم لندن خود به انگلیس را انجام دهد .نخست وزیر
انگلیسدرحالحاضردرگیرمناقشهناشی
شود.
این در حالی اســت که دولت ترزا می ،از اســتعفای دو وزیر ارشــد دولتش یکی
نخست وزیر انگلیس از بابت اختالفاتی که بوریسجانسون،وزیرامورخارجهودیگری
بر سر برنامهریزیاش برای خروج از اتحادیه دیویددیویس،وزیربریگزیتاست.
ترامــپ گفته ممکن اســت با بوریس
اروپا به وجود آمده دچار مناقشــه شــده
است .دونالد تاســک ،رئیس شورای اروپا جانســون در انگلیس به رغم استعفایش
روز سهشنبه در پیامی به ترامپ گفت :این دیدار داشــته باشــد.در عین حال انتظار
همواره ارزشش را دارد که بدانید چه کسی میرود که این ســفر او با اعتراضاتی انبوه
دوست راهبردی شما اســت و چه کسی در لندن و دیگر نقاط انگلیس مواجه شود.
مشکل راهبردی شــما .تاسک یادآور شد این تور یک هفتهای ســفر ترامپ به اروپا
که اروپاییها بیش از روسیه و به اندازه چین شــامل یک توقف در اســکاتلند شده و با
نشست ترامپ با پوتین در شهر هلسینکی
برایاموردفاعیهزینهمیکنند.
ناتو در عین حال بــرآورد کرده که  ۱۵پایان خواهد یافــت .ترامپ اخیرا گفت ،از

بین همه دیدارهای مهم این سفر نشست
با پوتین ممکن است آســانترین دیدار او
باشد .او گفت :من فکر میکنم کنار آمدن
با روسیه ،کنار آمدن با چین و کنار آمدن با
دیگران یک اتفاق خوب است نه یک اتفاق
بد .این دیدار ترامپ بــا پوتین از نزدیک از
سوی ناظران دنبال خواهد شد
تا ببینند ترامپ با پوتین چگونه
رفتار کرده و اینکه آیــا او را در
آغوش خواهد کشید یا اینکه او
راسرزنشخواهدکرد.
دونالدترامپهمچنینگفت
که تالشهای او کشورهای ناتو
را به مشارکت بیشتر وادار کرد
اما هنوز هم ایــن اقدامات برای
کاهش فشارها از دوش مالیات
دهندگان آمریکایی کافی نبوده
است .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
رویترز ،دونالد ترامــپ ،رئیسجمهوری
آمریکا در آغاز مذاکراتش در بروکســل با
ینس استولتنبرگ ،دبیرکل ناتو گفت :به
خاطر من کشورهای عضو ناتو  ۴۰میلیارد
دالر کمک بیشــتر به ناتو ارائــه کردند اما
کافی نبوده اســت .وی افــزود :اما آمریکا
هزینه بسیار بیشــتًری پرداخت میکند
و دیگر کشــورها به خصوص برخی از آنها
ســهم کافی را نمیپردازند .ترامپ تاکید
کرد :این روند دهههاســت کــه ادامه دارد
و ایــن برای مالیات دهنــدگان آمریکایی
منصفانه نیست و ما آن را عادالنه خواهیم
کرد .بنابر این از دبیــرکل ناتو میخواهم
روی این مساله به طور جدیتری کار کند.
فکر میکنم دبیرکل مثل من فکر میکند
و احتماال تنها کســی اســت که با من هم
عقیده است .وی خاطرنشان کرد ،آلمان به
دلیل توافقنامه خط لوله انتقال گاز«نورد
استریم» با مسکو کامال تحت تسلط روسیه
است و این توافقنامه «غیرمناسب» است.
رئیسجمهــوری آمریکا بــه دبیرکل ناتو
گفت :به اعتقــاد من امضای قرارداد عظیم
در زمینه نفت و گاز با روســیه در شرایطی
که باید در قبال روســیه هوشیار باشید ،به
خاطراینکهآلماننهایتادرنتیجهاینتوافق
بایدمیلیاردهامیلیارددالرساالنهبهروسیه

تحلیل

بدهد،ناراحتکنندهاست.
ویافزود:حالآنکهآمریکابرایحمایت
فرانسه و آلمان و تمامی اعضای ناتو هزینه
بســیاری را میپــردازد در حالیکه آلمان
کشوری ثروتمند اســت و میتواند هزینه
دفاعی را فوری یا همیــن فردا بدون هیچ
مشــکلی افزایش دهد .مایک پمپئو ،وزیر
خارجه آمریــکا در نظر دارد در حاشــیه
نشستناتودربروکسلدرمالقاتبامقامات
کشورهای دیگر آنها را به «افزایش فشار به
ایران»ترغیبکند.بهگفتهیکمقاموزارت
خارجه آمریکا مایک پمپئو تالش خواهد
کرد تا به متحدان واشنگتن برای راههای
جایگزینتامیننفتاطمینانبدهد.
همچنین بحــث ایران یکــی دیگر از
موضوعات آمریکا در اجالس ناتو است .وزیر
خارجه آمریکا روز سه شنبه از ابوظبی وارد
بروکسل شــد .به گزارش یورو نیوز ،محور
گفتگوهای مایک پمپئو با مقامات امارات
متحد عربی موضوع ایران بود .این در حالی
است که گروهی از مقامات وزارت خارجه
آمریکا نیز به مدت ســه روز در عربستان با
مســئوالن این کشــور در مورد «راههای
جدید قطع درآمد حکومت ایران» مذاکره
کردند .مایک پمپئو قرار است در بروکسل با
همتایانبریتانیایی،فرانسویوآلمانیخود
دربارهایرانگفتگوکند.
ناتو در ســال  ۲۰۱۴با افزایش بودجه
نظامی هر کشور تا  ۲درصد تولید ناخالص
داخلی تا سال  ۲۰۲۴موافقت کرد و اکنون
بودجه کل اروپا و کانادا از سال ۲۰۱۵حدود
 ۹۰میلیارد دالر افزایش یافته است .یکی از
دیپلماتهایناتواظهارکرد:درمسالهتعهد
به ضمانتهای امنیتــی آمریکا ،متحدان
میتوانند کمی انتقاد پذیر باشــند اما در
صورتی که ترامپ طرفهــا را به خروج از
ناتو تهدید کند ،شرایط دشواری به وجود
خواهد آمد .ناتو که در ســال  ۱۹۴۹و برای
مقابله با تهدید شــوروی تشکیل شد ،بر
مبنایهمکاریهایعمیقباآمریکافعالیت
میکند کــه با زرادخانههای هســتهای و
غیرهســتهای خود به امنیت اروپا کمک
میکند .از زمان الحــاق کریمه از اوکراین
به روسیه در سال ،۲۰۱۴ناتو هدف گذشته
خود را تجدیــد کــرد و گردانهایی را به
بالتیکولهستانفرستادتاازهرگونهتهاجم
احتمالیازسویروسیهجلوگیریکنند.
دونالد تاســک ،رییس کمیسیون اروپا
و نخست وزیر ســابق لهستان درخصوص
برگزاری بازیهای جــام جهانی فوتبال از
سویمسکوگفت:وجههروسیهتنهاوابسته
به برگــزاری بازیهای جام جهانی فوتبال
نیست .به دنبال نشســت جنجالی گروه
هفت در ژوئــن که ترامپ بیانیه نهایی آن
را نپذیرفت ،نمایندگان ناتو با مذاکره دقیق
درخصوصبیانیهنشستبروکسلچندروز
پیش از برگــزاری آن و تعیین تصمیمات
درباره روســیه و عراق ،چیزی برای تغییر
باقی نگذاشــتهاند .یکی از دیپلماتهای
ناتو گفت ،دســتکم یک مقام ارشد کاخ
سفید بیانیه نشست ناتو را امضا کرده است؛
بیانیهای که تعهد به اختصاص دو درصد از
تولید ناخالص داخلی بــه بودجه دفاعی را
نیز شامل میشود .موضع ترامپ اما هنوز
مشخصنیست.یکیدیگرازدیپلماتهای
ناتو اظهار کرد :او میتواند همهچیز را با یک
توییتلغوکند.

جنگ تجاری واشنگتن وپکن باال گرفت

 200میلیارد دالر دیگر ازکاالهای چینی مشمول تعرفه شد

دولت ترامــپ با اعالم اینکــه  ۱۰درصد تعرفه
بــر روی  ۲۰۰میلیارد دالر از کاالهــای وارداتی از
چین اعمال میکند ،ابعاد جدیدی از جنگ تجاری
با پکن را کلید زد که بار دیگــر بازارهای جهانی را
ملتهب کرده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،این
اخبار موجب ناآرامی بازارها شده و شاخص بازارهای
چین نزولی شده و موجب شد تا یک مقام ارشد وزارت
بازرگانی چین به آمریکا نسبت به آسیب رساندن به
نظم تجاری جهان هشدار دهد.
مقامهای آمریکایی لیســتی شامل بیش از شش
هزار کاالی وارداتی از چین منتشر کردهاند که دولت
آمریکا قصد دارد تعرفههای جدیــدی بر آنها اعمال
کند و از جمله شامل محصوالت غذایی ،تنباکو ،زغال

سنگ،فوالدوآلومینیوممیشود.اینلیستهمچنین
کاالهای مصرفــی از تایر خودرو گرفتــه تا مبلمان،
محصوالت چوبی ،کیفهای دستی و چمدان ،غذای
ســگ و گربه ،دستکشهای بیســبال ،فرش ،درب،
دوچرخه و کیف گلف ،دســتمال توالت و محصوالت
آرایشی را شامل میشود.
دولت آمریکا از چین می خواهــد از اقداماتی که
واشنگتن ادعا میکند باعث تشویق انتقال محصوالت
فکری-طرحوایدهساختمحصوالت-بهشرکتهای
چینی می شود را متوقف کند؛ از جمله این شرط پکن
که شرکتهای خارجی برای دسترسی به بازار چین با
شرکتهایمحلیسهیمشوند.
رابرت الیتیزر ،نماینده تجــاری آمریکا در اعالم
تعرفههای جدید گفت :برای بیش از یک سال دولت

ترامپ از چین خواسته است تا به اقدامات غیر منصفانه
خود پایان داده ،بازارش را باز کند و وارد رقابت حقیقی
بازارشود.چینبهجایاینکهبهایننگرانیهایمشروع
ما رسیدگی کند ،دست به اقدامات تالفیجویانه زد و
محصوالت آمریکا را با تعرفه جدید مواجه کرد .هیچ
توجیهی برای چنین اقدامی وجود ندارد.
واشنگتن هفته گذشته  ۲۵درصد تعرفه روی ۳۴
میلیــارد دالر واردات از چین اعمــال کرد و پکن هم
فورا با تعرفههای مشــابهی روی همان میزان واردات
از آمریکا تالفی کرد .ســرمایهگذاران نگرانند تشدید
جنگ تجاری میــان دو اقتصاد بزرگ دنیا به رشــد
جهانی لطمه بزند .دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا
تهدید کرده بود که اگر چین دســت به تالفی جویی
بزندتعرفههایبیشتریدرنظرخواهدگرفت.

ترامپ گفته اســت نهایتا بر روی بیــش از ۵۰۰
میلیــارد دالر واردات کاال از چین تعرفههای جدید
اعمالخواهدکرد.لیستجدیدیکهسهشنبهمنتشر
شــد بســیاری از کاالهای مصرفی را هدف قرار داد و
این تهدید مســتقیم مصرفکنندگان و شرکتهای
خردهفروشی است .بسیاری از شرکتهای آمریکایی
مخالف استفاده دولت این کشور از تعرفه علیه چین
هســتند ،چون میگویند که خطر آسیب رساندن به
کسب و کارها و اقتصاد آمریکا را به دنبال دارد و بعید
است رفتار چین را عوض کند .تعرفههای مذکور تا بعد
از یک دوره دو ماهه اطالعرسانی به مردم درباره لیست
جدید تعرفهها ،اجرایی نمیشود اما برخی گروههای
تجاری آمریکا و قانونگذاران ارشــد فــورا این اقدام را
محکومکردند.

کرملین با پوپولیست های اروپا
متحد شده است
رابرتاسکیدلسکی

عالقه شدید به جام جهانی باعث شده تخمین زده
شــود حدود یک میلیون هوادار فوتبال ،که بسیاری
از اروپا و آمریکا هســتند ،به مسکو و سایر شهر های
روسیه ،سفر کنند .این امر احتماال باعث خواهد شد
شــکاف به وجود آمده بین روســیه و غرب تا حدی
پوشیده شود .در واقع ،روابط روسیه و اروپا امروزه صرفا
کاریاست؛یعنیجنگ سردجدیدیآغاز شدهاست.
آیا این امید که روســیه پس از شوروی«به غرب
خواهدپیوست»،همیشهدرحدیکتوهمبودهاست؟
برخیتاریخروسیهرازیروروکردندوازظلموستمقوم
تاتار تا نبود«عصر روشنگری» گفتند تا بر این نتیجه
صحه بگذارند ،برخی نیز معتقد هستند که غریبگی
روسیهباغرب برحسباتفاقبودهاست.
به عنوان مثال ،الکســاندر لوکین ،دانشمند علوم
سیاسی روســیه ،در کتاب اخیر خود با عنوان «چین
و روســیه :ایجاد روابط حســنه ی جدید» استدالل
میکند؛ با وجود اینکه چین با روسیه بیش از هر کشور
دیگری ،بر سر مسائل ارضی اختالف نظر دارد ،تغییر
موضع کرملین در قبال چین ،یک «نتیجه طبیعی»
بود .روسیه ،به عنوان یک ابر قدرت شکست خورده،
میخواستاینکفهی ترازوکهبهنفع چینسنگینی
میکردراکمیبهحالتتعادلبرساند.
آنطور نبود که بگوییم چاره ای برای این مســئله
وجود نداشت .بنا به گفته ی لوکین ،پس از فروپاشی
اتحادجماهیرشوروی،غرب دوگزینهپیشروداشت:
سخت تالش کند تا روسیه را با عضویت در ناتو و کمک
مالی برای رشــد اقتصادی وارد دنیای غرب کند و یا
اینکه ذره ذره به قول خودشــان ،این«هستهدنیای
معاند» را نابود کننــد .در واقع ،همانطور که لوکین
میگوید ،رهبران کشور های غربی راه دوم را انتخاب
کردند و ناتو و اتحادیه ی اروپا را گسترش دادند بدون
هیچ اعتنایی به آزادی خواهان روســیه که هشــدار
میدادند این سیاســت ها باعث تقویت قدرت طلبی
روسیه خواهد شد.با این حساب واکنش های روسیه
را باید اکثرا به حســاب دفاع گذاشــت .تصرف شبه
جزیرهکریمه توسط روسیه ،پاسخی به تالش آشکار
ناتو برای نزدیک شــدن به مرز های روسیه و بیرون
راندنناوگانهایروسیهازدریایسیاه بود.
لوکین طرفدار اصــل «واقع گرایی» در روابط بین
المللاستکهبراساسآن کشورهایمستبد همواره
سعی خواهند کرد روابط خود را با توجه به اصل توازن
قدرت تنظیم کنند .تالش های غرب برای به پیروزی
رسیدن در جنگ سرد به اندازه ی تالش های روسیه
برایمعکوسکردناینروند قابلپیشبینیبود.
در مقابل دیدگاه کلی در غرب این اســت که در
حال حاضر کشورها یا به میل خود یا به اجبار طبق
اصول قوانین بین الملل عمل می کنند .اکنون غرب،
روسیهرابهخاطرنقضقوانینبینالمللیتحریمکرده
است در حالی که روسیه غرب را متهم به تالش برای
تجزیه سرزمینش کرده است .این جنگ سرد جدید تا
وقتی که غرب یا روسیه از جاه طلبی های خود دست
نکشند پایان نخواهد یافت ،راه دیگر این است که هر
دوطرف بهدنبالمنافعمشترکمهمباشند.
ورق برای پوتین با انقالب های رنگی سال 2004
و  2008در اوکراین و گرجستان برگشــت .ســوال
بیپاسخایناستکهچگونه«حکومتمستبدفاسد»
به تثبیت رســیده و چرا هنوز هم با اقبال عمومی در
روسیه مواجه است.مسائل اقتصادی میتواند بخشی
از این دالیل باشــد .اصالح طلبان روســیه در پایان
دهه 1980مشتاقانه از لیبرالیسم اقتصادی استقبال
کردند آنها پیرو نئولیبرالیســم میلتــون فریدمن و
مارگارت تاچر بودند .نتیجــه آنی این تالش ها برای
پیاده سازی اصول نئولیبرالیسم فروپاشی اقتصادی
روسیهبود.وقتینئولیبرالیسماقتصادیبهطورجدی
اجرایی شد ،مقامات لیبرال روسیه هر گونه شانسی
برای جانشین شــدن به جای کمونیسم را از دست
دادند .آسیب سیاســی که آنها به جنبش لیبرال وارد
کردند آن قدر بزرگ بود کــه بهبود اقتصادی بعدی
نیز مرهمی بر آن نبود.ظهور احزاب پوپولیســتی در
اروپا برای نخســتین بار کشــورهای غربی را طرف
صحبت رژیم پوتین قرار داده اســت .متئو سالوینی،
رهبر حزب لیگ ایتالیا که در حــال حاضر وزیر امور
داخلی کشور در دولت ائتالفی ایتالیا است ،به فضای
صمیمانه ی دیدارش با پوتین در ســال  2014اشاره
میکند«:ما در مورد تحریم های پوچ اتحادیه اروپای
بزدل در قبال روسیه صحبت کردیم ،اتحادیه اروپا به
جایاینکهاز منافع شهروندانشدفاعکند،درراستای
منافع سرمایه داران اقتصادی حرکت می کند» .وی
گفت«:ما در مورد مســائل مهمی از قبیل محافظت
از استقالل ملی ،مبارزه با مهاجران غیر قانونی و دفاع
از ارزش های مرســوم ،صحبت کردیــم» .بنابراین،
همگرایی بین ارزش های روســیه و غرب ،حداقل در
برخیازکشورهایغربی،اتفاقافتادهاست.
منبع:دیپلماسیایرانی

