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افزايش دو برابري نيروهاي بريتانيا در افغانستان

وام 20ميليارد دالري چين به كشورهاي عرب خاورميانه

 -BBCچين وعده داده اســت كه بيش از  ۲۰ميليارددالر وام به
كشورهاي عرب خاورميانه ميدهد.
ن پينگ گفته است هدف از اين وامها كمك براي بازسازي
شي جي 
اقتصادي منطقه اســت .همچنين چين در نظر دارد  ۱۰۶ميليون دالر
به شــكل كمك مالي براي رشد اقتصاد كشورهاي عرب خاورميانه از
جمله اردن ،ســوريه و يمن كمك كند .در همين چارچوب چين ۱۵
ميليون دالر كمك براي رونق اقتصادي به ســرزمينهاي فلســطيني
اختصاص ميدهد.
رييسجمهور چين با سخنراني در جمع نمايندگان  ۲۱كشور عرب
در پكن گفت :بايد روراســت با هــم تجارت كنيم ،نه از تفاوتهايمان
بترسيم و نه از مشكالتمان روي بگردانيم و در زمينه سياست خارجي
و راهبردهاي توسعه به تفصيل گفتوگو كنيم .اين كشور در سالهاي
اخير حضور خود در مســايل خاورميانه را افزايش داده است .چين كه
براي تامين انرژي خود خريدار دائمي نفت برخي كشورهاي خاورميانه
بوده اســت اكنون با نگاهي تازه خاورميانه رابه عنوان منطقهاي مهم و
تاثيرگذار براي گسترش نفوذ اقتصادي خود ميبيند.

يونان  ۲ديپلمات روس را اخراج كرد

رويترز -دولت يونــان اعالم كرد دو ديپلمــات روس را به اتهام
فعاليتهاي غيرقانوني و دخالتهايي كه امنيت ملي اين كشــور را به
خطــر انداخته اخراج خواهد كرد و از ورود دو ديپلمات ديگر به دليل
فعاليتهاي غيرمتناســب با وضعيت شغلي ممانعت به عمل ميآورد.
وزارت خارجه روسيه گفته است به اخراج ديپلماتهاي روس از يونان
واكنش نشان خواهد داد.
براساس بيانيه وزارت خارجه روسيه در اين مورد اقدام مشابهي انجام
خواهد شد .آتن اين ديپلماتها را به تالش براي جمعآوري اطالعات و
رشوهدهي به مقامهاي دولت متهم كرده است .منابع ديپلماتيك ارشد
يونان اعالم كردند كه آتن خواستار خروج فوري اين دو پرسنل از جمله
ويكتور ياكاولوف ،يك مقام سفارت روسيه است.
ايــن منابع اعالم كردند با اين حال يونان همواره خواهان همكاري
خوبي با روسيه براي ارتقاي روابط دوستانه ميان دو ملت است اما بايد
دو كشور به حاكميت دو طرف احترام بگذارند .آنها اعالم كردند موضع
محتاطانه يونان در مساله مســموميت جاسوس پيشين روس و عدم
پيروي از ديگر كشــورهاي غربي موضعي بود كه مورد استقبال مسكو
قرار گرفت اما با وجود تالشهاي دولت يونان براي حفظ روابط با روسيه،
مسكو تالش ميكند در امور داخلي يونان دخالت كند.

افزايش سهم چين در تامين تسليحات آفريقا

ايسنا -چين عالوه بر سرمايهگذاريهاي خود در آفريقا ،فروش تسليحات
به اين قاره را نيز به طور پيوسته افزايش ميدهد.
چين در راستاي تقويت همكاريهاي نظامي خود با قاره آفريقا ،در  26ژوئن
نخستين نشست دفاعي-امنيتي چين و آفريقا را ميزباني كرد كه نمايندگاني از
 50كشور آفريقايي در آن شركت كردند .بر اساس گزارش موسسه بينالمللي
تحقيقات صلح اســتكهلم ،صادرات تسليحاتي چين به آفريقا از سال 2013
تا  2017در قياس با بازه زماني پنج ســاله پيش از آن افزايشي  55درصدي
داشت ه است.
با اينكه آفريقا واردات تسليحاتي خود را در اين دوره پنج ساله  22درصد
كاهش داده ،سهم چين در تامين تسليحات اين قاره از  8/6به  17درصد افزايش
يافته است و اين كشور توانسته از آمريكا با سهم 11درصدي در واردات تسليحات
از سوي آفريقا ،پيشي بگيرد .طي سالهاي اخير چين به كشورهاي آفريقايي
بيشتري تسليحات ميفروشد و همچنين در اين خريدهاي تسليحاتي ،انواع
گستردهتري از سالح را نيز تامين ميكند .چين به تانزانيا ،چاد ،گامبيا ،ناميبيا،
زيمبابوه و غنا تانك و خودروهاي زرهپوش صادر ميكند .مراكش و ســودان
نيز موشكها و موشكاندازهاي چين را خريداري ميكنند .همچنين كنگو،
غنا ،سودان ،كامرون ،تانزانيا ،نيجر و روآندا هم سيستمهاي توپخانهاي چين
را به ارتشهاي كشور خود وارد كردهاند .تحليلگران بر اين باورند كه چين در
تالش است جايگاه خود را به عنوان يكي از تامينكنندگان اصلي تسليحات
آفريقا تقويت كند.

بازگشايي مسير بينالمللي بغداد  -الرمادي
پس از  ۴سال

ايسنا -يك منبع امنيتي در عراق از بازگشايي مسير بينالمللي بغداد –
الرمادي خبر داد.
يك منبع امنيتي در استان االنبار اعالم كرد مسير بينالمللي بغداد – الرمادي
كه از سال  ۲۰۱۴ميالدي بسته شده بود با حضور قاسم االعرجي ،وزير كشور
عراق بازگشايي شد.
اين منبع در ادامه اعالم كرد :اين مسير بينالمللي به دليل كنترل داعش
و عمليات نظامي كه پس از آن براي آزادسازي اين مسير از لوث وجود گروه
تروريســتي از سال  ۲۰۱۴ميالدي صورت گرفت ،بسته شده بود .فرماندهان
امنيتي ،فرماندهان حشد شعبي و حشد عشائري در استان االنبار پيشتر با اعالم
اينكه مسير بينالمللي بغداد كه به گذرگاه طريبيل ميرسد كامال امن است،
تصريح كردند كه نيروهاي عراقي نوار مرزي ميان عراق و اردن و نيز بخشهايي
از سوريه را تحت كنترل دارند.

آمريكا طرح تازهاي براي افزايش تعرفه  ۲۰۰ميليارد دالر واردات از چين ارائه
كرد .وزارت بازرگاني چين در بيانيهاي گفته دست به اقدام متقابل ميزند.
ايــاالت متحده قصد دارد  ۱۰درصد تعرفه بر  ۲۰۰ميليارد دالر واردات از
چين وضع كند .اين طرح پس از آن اعالم شد كه دونالد ترامپ ،رييسجمهور
آمريكا ،تهديد كرد اگر چين دست به واكنش متقابل در برابر تعرفههاي آمريكا
بزند ،واشنگتن دوباره تالفي خواهد كرد .در ميانه تيرماه ،دولت آمريكا تعرفه
برخي كاالهاي وارداتي از چين را كه ارزش آنها به  ۳۴ميليارد دالر ميرسد ،به
 ۲۵درصد رساند .چين نيز اعالم كرد تعرفههاي تالفيجويانهاي دقيقا به همان
ميزان بالفاصله به اجرا گذاشته شدهاست.
رابــرت اليتايزر ،نماينده امور بازرگاني دولت آمريكا گفت :به خاطر تالفي
چين و به اين خاطر كه چين دست به تغيير رفتار خود نزده ،رييسجمهور
آمريكا دســتور داده است روند وضع تعرفه  ۱۰درصدي بر  ۲۰۰ميليارد دالر
واردات از چين آغاز شــود .انتظار ميرود اقدامات تازه بر بازارهاي جهاني و
رييسجمهور آمريكا ديروز براي شركت در
نشست دو روزه سران و رهبران كشورهاي عضو
ناتو وارد بروكســل شد و با ينس استولتنبرگ
مالقات كرد .پس از اين ديدار ،ترامپ در نشست
خبري مشترك با دبيركل ناتو ،دولت آلمان را به
خاطر كوتاهي در افزايش بودجه دفاعي آن كشور
و همزمان ،حمايت مالي از طرح احداث خط لوله
انتقال گاز روسيه از طريق كشورهاي حوزه بالتيك
و كوتاهي مورد انتقاد قرار داد و گفت كه كامال
نامناسب است كه آلمان به عنوان عضو ناتو به تعهد
مالي در قبال اين سازمان عمل نكند و به جاي آن
از روسيه حمايت مالي به عمل آورد.
دونالد ترامــپ از دشــواري در مذاكرات با
اعضاي ناتو و كشــورهاي اروپايي سخن گفته و
اين مذاكرات را با ديدار با والديمير پوتين مقايسه
كرده است .وي در عين حال ،آلمان را به خاطر
حمايت از طرح خط لوله انتقال گاز روسيه مورد
انتقاد قرار داده است.
رييسجمهور آمريكا پيش از ترك واشنگتن
به مقصد بروكسل نيز در گفتوگو با خبرنگاران
ناكافي بودن بودجه نظامي اعضاي ناتو را مورد
انتقاد شــديد قرار داد و گفت كه ناتو با ما خوب
رفتار نكرده ،ما بيــش از اندازه پول ميدهيم و
سايرين كمتر از ميزان الزم .وي گفت كه اياالت
متحده بيش از  ۷۵درصد از منابع مورد نياز براي
پوشش دفاعي ناتو را تامين ميكند در حالي كه
اكثر اعضاي ديگر به تعهد خود براي اختصاص
دست كم  ۲درصد توليد ناخالص ملي به بودجه
دفاعي خود عمل نكردهاند.
دونالد ترامپ همچنين از عدم توازن تجاري
بين اياالت متحده و كشورهاي اتحاديه اروپا انتقاد
كرد و گفت كه در سال گذشته ،آمريكا در تجارت
بــا اروپا  ۱۵۰ميليارد دالر زيان كرد .او افزود كه
عالوه بر آن ،ما  ۷۵درصد خرج ناتو را هم ميدهيم
و صراحتا بگويم ،به آنها نفع بيشتري ميرسد تا به
ما .رييسجمهور آمريكا در عين حال نسبت به رفع
اختالف نظر با ناتو و اتحاديه اروپا ابراز اطمينان
كرد و گفت :ما اين مساله را حل ميكنيم و همه
راضي خواهيم بود.
در مورد اختالف تجاري با چين و اختالفنظر
سياسي با روسيه ،ترامپ گفت كه ما رقيب آنها
هستيم اما من هميشه گفتهام و سالهاست كه
ميگويم داشتن روابط خوب با روسيه ،با چين و
ساير كشورها چيز خوبي است.
 خودنمايي ترامپ هــراس بزرگ در
نشستناتو
از طرفي فرانس  24در گزارشــي نوشــت:
بزرگترين هراس در نشســت سران عضو ناتو
در بروكسل خودنمايي دونالد ترامپ است ،زيرا
ذهن همگان همچنان متوجه نشســت گروه 7
در كاناداســت كه چگونه آن اجالس را برهم زد
و همه نگرانند باز هم به آنها ضربه بزند .بسياري
از رهبران كشورهاي اروپايي عضو ناتو نگرانند كه
دونالد ترامپ بيشتر به عنوان يك متخاصم تا يك
متحد با آنان سر يك ميز بنشيند.
مفسر خبري اين شبكه تلويزيوني در تحليل
دستور كار اجالس سران ناتو در بروكسل گفت:
اين يك نشست سخت و تنشزاست ،زيرا بيشتر
اعضا ميدانند سهم خود را در بودجه ناتو پرداخت
نكردهاند 24 ،كشور عضو هنوز به تعهد افزايش
دو درصدي توليد ناخالص ملي براي هزينههاي
دفاعي عمل نكردهاند .وي گفت :مشكل اصلي در
ديدار بروكسل اين است كه آمريكا برخالف ديگر
اعضاي ناتو  3/5درصد توليد ناخالص داخلي را به
اين موضوع اختصاص داده ،يعني از نزديك به يك
تريليون دالر ( 957ميليارد دالر) 686ميليارد دالر
مربوط به بودجه نظامي اين كشور است.
او ادامه داد :ارزش بودجه نظامي  28كشــور
ديگر عضو ناتو در مجموع تنها  271ميليارد دالر
است .ترامپ ميتواند متحدان آمريكا را سرزنش
و نشست را ترك كند و بگويد من متحدان زيادي
دارم .براي ترامپ اهميت ندارد كه در نشست گروه

اجالس پیمان سازمان آتالنتیک شمالی زیر سایه اختالفات برگزار شد؛

بودجه دفاعی پاشنه آشیل ناتو

 7يا سران ناتو حضور دارد .وي داراي شخصيتي از
خودراضي و خودشيفته است و توجهي ندارد كه
اين نشستي بينالمللي بوده ،بلكه بيشتر متوجه
حاميان خود در «خانه» (آمريكا) است .كارشناس
رسانه فرانسوي ادامه داد :اعضاي ناتو نميتوانند
ترامپ را با خــود همراه كنند ،بلكه ناگزيرند با
وي همراه شــوند و در دو ســال پيش رو اقدام
بــه افزايش بودجه نظامي خود بر مبناي توليد
ناخالص داخلي كنند.
 ناتو ،متحد عليه روســيه اما دچار
شكاف
اتحاد ناتو نشســت دو روزه خود را ديروز در
حالــي آغاز كرد در حالي كــه از لحاظ نظامي
قدرتمندتر از هر زمان ديگري پس از دوران جنگ
سرد به نظر ميرسد و برنامههايي را براي محدودتر
كردن قدرت روسيه در نظر دارد.
رويترز در گزارشي با موضوع نشست دو روزه
ناتو نوشت :با اينكه اتحاد ناتو به دليل برگزاري
نخستين نشست دوساالنهاش در مقر چند ميليارد
دالري جديد بروكسل بايد احساس پيروزمندانه
بيشتري داشته باشد ،بسياري از رهبران حاضر در
اين نشست به دليلي رويارويي با دونالد ترامپ،
رهبر فعلي اين پيمان ،ظاهرا مضطرب و نگران
هســتند؛ رهبري كه اظهارات سختگيرانهاي را
درخصــوص هزينههاي دفاعي بــا خود به اين
نشست خواهد آورد.
اتهامات مطرح شده عليه روسيه مبني بر تالش
اين كشور براي بر هم زدن ثبات غرب با حمالت
سايبري و اقدامات پنهاني ،زمينه را براي بيشترين
ميزان گسترش پيمان آتالنتيك شمالي در چند
دهه اخير فراهم كرده و اين اقدام با حمايت موجي
كه آمريكا براي افزايش هزينههاي دفاعي در اروپا
به راه انداخته ،صورت ميگيرد.
اين نشست بيش از  ۴۰نفر از رهبران دولتها
از  ۲۹كشور عضو و شركاي غيرعضو اين پيمان را
از فنالند گرفته تا افغانستان گرد هم جمع كرده
تا بر تواناييهاي ناتو تاكيد كنند .همچنين ناتو با
دعوت از مقدونيه براي آغاز مذاكرات پيوستن به
اين پيمان و مقابله با هشــدارهاي روسيه عليه
گسترش آن در منطقه بالكان ،قرار است بار ديگر
حوزه خود را گسترش دهد.
صحبتهاي ترامپ درباره عدم پرداخت سهم
نظامي خود در ازاي چتر حمايتي آمريكا ،موجب
شده كه بسياري از رهبران شركتكننده در اين
نشست احساس نارضايتي داشته باشند .ترامپ

پيش از ترك كاخ ســفيد بــه مقصد اروپا براي
شركت در نشست ناتو و پس از آن ،سفر به انگليس
و فنالند كه در آن با والديمير پوتين ديدار خواهد
كرد ،گفت :رفتار ناتو با ما منصفانه نبوده است .ما
هزينه بسيار زيادي پرداخت كردهايم و آنان خيلي
كم هزينه كردهاند.
ترامپ با وجود توئيتهاي اخيرش در انتقاد از
متحدان ناتو ،پيش از پرواز به مقصد اروپا لحني
دوستانهتر اتخاذ كرده و گفت :اين مساله را حل
ميكنيم و همه كشــورها خوشــحال خواهند
بود .ممكن است ترامپ به دنبال جلب حمايت
در مســاله افزايش بودجه دفاعــي طرفهاي
اروپايي باشــد كه اكنون در حسابهاي دولتي
سرمايهگذاري شدهاند.
ناتو در سال  ۲۰۱۴با افزايش بودجه نظامي
هر كشور تا  ۲درصد توليد ناخالص داخلي تا سال
 ۲۰۲۴موافقــت كرد و اكنون بودجه كل اروپا و
كانادا از سال  ۲۰۱۵حدود  ۹۰ميليارد دالر افزايش
يافته است .يكي از ديپلماتهاي ناتو اظهار كرد:
در مساله تعهد به ضمانتهاي امنيتي آمريكا،
متحدان ميتوانند كمي انتقادپذير باشند اما در
صورتي كه ترامپ طرفها را به خروج از ناتو تهديد
كند ،شرايط دشواري به وجود خواهد آمد.
ناتو كه در سال  ۱۹۴۹و براي مقابله با تهديد
شوروي تشكيل شــد ،بر مبناي همكاريهاي
عميق با آمريكا فعاليت ميكند كه با زرادخانههاي
هستهاي و غيرهستهاي خود به امنيت اروپا كمك
ميكند .از زمان الحاق كريمه از اوكراين به روسيه
در سال  ،۲۰۱۴ناتو هدف گذشته خود را تجديد
كرد و گردانهايي را به بالتيك و لهستان فرستاد
تا از هرگونه تهاجم احتمالي از ســوي روســيه
جلوگيري كنند.
دونالد تاســك ،رييس كميســيون اروپا و
نخستوزير سابق لهستان درخصوص برگزاري
بازيهاي جامجهاني فوتبال از سوي مسكو گفت:
وجهه روسيه تنها وابسته به برگزاري بازيهاي
جامجهاني فوتبال نيست .تاسك كه پيشبيني
ميشود در مراسم شام ناتو شركت كند ،تصريح
كرد :هيچ كس نبايد ماهيت سياســي و روابط
بينالمللي با روسيه را فراموش كند.
رييسجمهور آمريكا كه به عنوان فرمانده ارشد
بزرگترين قدرت نظامي جهان ،رهبري اين پيمان
را برعهده دارد ،اعالم كرده است كه مسايل ديگري
از جملــه تجارت خارج از ناتو و روابط تجاري با
اروپا را نيز در اين نشســت مطرح خواهد كرد.

او هماكنون تعرفههايــي را براي صادرات فوالد
و آلومينيوم اتحاديه اروپا وضع كرده و همچنين
تهديد كرده است كه اين تعرفهها را درخصوص
خودروهاي اروپايي نيز اعمال خواهد كرد .ترامپ
درباره كسري تجارتهاي آمريكا با اتحاديه اروپا
در توئيتر نوشت :ما  ۱۵۱ميليارد دالر از ميزان
تجارت خود با اتحاديه اروپا را از دست ميدهيم.
آنــان تعرفهها (و موانع) بزرگــي را براي ما قرار
ميدهند.
با اين حال اتحاديه اروپا و دولت آمريكا هر
دو ميگويند كه ايــن مبلغ با در نظر گرفتن
خدماتي از جمله در حوزه مالي كه آمريكا در
آن هزينه مازاد دارد ،كمتر از اين ميزان است.
به دنبال نشست جنجالي گروه  7در ژوئن كه
ترامپ بيانيه نهايي آن را نپذيرفت ،نمايندگان
ناتو با مذاكره دقيق درخصوص بيانيه نشست
بروكسل چند روز پيش از برگزاري آن و تعيين
تصميمات درباره روسيه و عراق ،چيزي براي
تغيير باقي نگذاشتهاند.
يكي از ديپلماتهاي ناتو گفت دستكم يك
مقام ارشد كاخ سفيد بيانيه نشست ناتو را امضا
كرده است؛ بيانيهاي كه تعهد به اختصاص دو
درصد از توليد ناخالص داخلي به بودجه دفاعي
را نيز شــامل ميشود .موضع ترامپ اما هنوز
مشخص نيســت .يكي ديگر از ديپلماتهاي
ناتــو اظهار كرد :او ميتواند همهچيز را با يك
توئيت لغو كند.
 نگاهي به وضعيت بودجه نظامي ناتو
دونالد ترامپ بارها به همپيمانان خود در ناتو
و كانــادا به خاطر عدم عمل به وعده مربوط به
صرف دو درصد توليد ناخالص داخلي براي بودجه
دفاعي حمله كرده و روز دوشنبه نيز مجددا اين
انتقادهايش را در توئيتر تكرار كرد.
ترامپ دوشنبه گذشته مدعي شد آمريكا 90
درصد بودجه ناتو را پرداخت ميكند اما مشخص
نكرده كه چطور به اين رقم رسيده است .طبق
آمارها آمريكا با  686ميليارد دالر بودجه نظامي،
حدود  72درصد كل بودجه اعضاي ناتو در سال
 2017را به خود اختصــاص داده بود .مجموع
بودجه نظامي  29عضو ناتو  957ميليارد دالر در
اين سال بوده است .بعد از آمريكا ،بريتانيا دومين
بودجه باالي نظامي ناتو را با اختصاص  55ميليارد
دالر در ســال  2017داشت و بعد از آن فرانسه
با  46ميليارد و آلمان با  45ميليارد در ردههاي
بعدي قرار داشتند.

زاویه

ايسنا -دولت انگليس قصد دارد نيروهايش در افغانستان را پس از
درخواست از سوي آمريكا براي تقويت كمك به مقابله با اوضاع امنيتي
متزلزل در اين كشور ،دو برابر كند.
ترزا مي ،نخستوزير انگلستان اعالم كرد دولتش قصد دارد تا ۴۴۰
ســرباز ديگر را به افغانســتان اعزام كند و تعداد نيروهاي اين كشور را
به  ۱۱۰۰نفر برســاند تا به آموزش نيروهاي افغان براي مقابله طالبان
و داعش بپردازند .اين نيروهاي مازاد در ماموريت آموزشي ناتو شركت
خواهند كرد و به كمك و آموزش نيروهاي افغان ميپردازند .اين نيروها
در كابل مستقر ميشوند و نقش ضربتي ندارند.
عمليات نيروهاي انگليس در افغانستان در سال  ۲۰۱۴پايان يافت.
اين خبر يك روز پيش از نشست ناتو در بلژيك منتشر شد .رييسجمهور
آمريكا كه اعالم كرده بود آمريكا هزاران نيروي بيشتر را در سال گذشته
ميالدي به افغانســتان اعزام كرده ،از دولت لندن و ســاير كشورهاي
عضو ناتو خواسته تا نيروهاي بيشتري را براي تقويت اوضاع امنيتي به
افغانستان اعزام كنند.
ي گفت :همزمان با حضور نيروهاي بيشتر انگليسي در افغانستان
ترزا م 
و كمك به نيروهاي اين كشور در مواجهه با نيروهاي طالبان و داعش،
مــا يكبار ديگر ميتوانيم بگوييم زمانــي كه ناتو از ما چنين كاري را
خواسته ،اولين كشوري هستيم كه اجابت كردهايم .وي ادامه داد :ناتو
يك ائتالف بسيار حساس است و تعهداتمان را براي اين منظور انجام
ميدهيم .ناتو ميتواند روي انگليس حساب باز كند.

طرح تازه تعرفهبندي آمريكا بر  ۲۰۰ميليارد دالر واردات از چين

نگرانيهاي شكلگرفته از وقوع جنگ تجاري تاثير بگذارد .دونالد ترامپ صريحا
از سياستهاي تجاري چين ،دسترسي شركتهاي آمريكايي به بازار آن كشور
و كسري تجاري  ۳۷۵ميليارد دالري طرفين انتقاد كرده و با تعرفههاي تازه
خواستار تغيير رفتار چين شدهاست .دولت چين در مقابل ميگويد آمريكا از
روابط بازرگاني دو طرف سود ميبرد و پكن مايل به ورود به يك جنگ تجاري
نيست هرچند واهمهاي هم از آن ندارد.
وزارت بازرگاني چين ديروز در بيانيهاي گفته آن كشور چاره ديگري ندارد جز
اينكه در پي اقدامات متقابل الزم باشد .يك مقام ارشد وزارت بازرگاني چين نيز
در واكنش به طرح تعرفههاي تازه از سوي آمريكا گفته اين اقدامات و واكنشها
به آن ،روابط تجاري دو طرف را ويران خواهد كرد .دستيار وزير بازرگاني چين
در جريان نشستي در پكن گفته طغيان تعرفههاي دو طرف در مقياس بزرگ،
در نهايت به تخريب داد و ستد ميان چين و آمريكا ميانجامد.
اياالت متحده نخستين و چين دومين اقتصاد گسترده جهان است .با اين
حال افزايش تعرفه از ســوي آمريكا بر واردات از چين ،بهمراتب آسانتر است

چراكه واردات ســال گذشته آمريكا از چين بيش از  ۵۰۰ميليارد دالر بود در
حاليكه واردات چين از آمريكا بالغ بر  ۱۳۰ميليارد دالر بود.
برخي از تحليلگران ميگويند اين كســري در تراز داد و ستد ،خود سبب
ميشود كه پكن راه سختي براي مقابله با تعرفههاي تازه آمريكا در برابر خود
داشته باشد .از ســوي ديگر خبرگزاري آسوشيتدپرس اخيرا در گزارشي به
مواردي اشاره كرده كه چين ميتواند با بهره گرفتن از آنها دست به تالفي بزند؛
مانند هدف قرار دادن شركتهاي آمريكايي ،استفاده از نفوذ مالي ،يا حتي وارد
كردن فشارهاي ديپلماتيك.
در اياالت متحده شماري از منتقدان چين و نيز متحدان ترامپ ،ميگويند
جمهوري خلق بايد دســت به تغيير رفتار خود بزند تا هر دو طرف بهشــكل
عادالنهاي از ســود ناشي از داد و ستد بهرهمند شوند .از سوي ديگر منتقدان
تعرفهها بر چين از جمله در حزب جمهوريخواه ميگويند اين كار به افزايش
بهاي كاال و كاهش فرصتهاي شغلي در اياالت متحده ميانجامد و بر زندگي
شهروندان عادي تاثير ميگذارد.

 وعده اختصاص  2درصد
آمارهاي مربوط به هزينهها اندازه اقتصاد هر
يك از اين كشورها را در نظر نميگيرد و كشورهاي
عضو ناتو تعهداتشــان در زمينه بودجه دفاعي
را براســاس توليد ناخالص داخلي خود عملي
ميكننــد .در ســال  2006وزراي دفاع ناتو بر
سر اين خطمشي توافق كردند كه دستكم دو
درصد توليد ناخالص داخلي خود را براي بودجه
دفاعي صرف كنند اما با شدت گرفتن بحران مالي
بسياري از اين كشورها مجبور شدند بودجههاي
نظامي خود را كاهش دهند .اعضاي ناتو در جريان
اجالس سال  2014خود در ولز در حالي كه نگران
افول بودجههاي نظامي در اين ائتالف با باال گرفتن
بحران در اوكراين بودند بار ديگر متعهد شدند كه
به سمت عملي كردن خطمشي دو درصدي در
عرض يك دهــه حركت كنند .ترامپ بارها به
بهانه اين وعده گفته آن دسته از كشورهاي ناتو
كه هنوز وعده اختصاص دو درصد براي بودجه
دفاعي را عملي نكردهاند زير قولشان زدهاند اما
ديپلماتها ميگويند در اين توافق به شكلي سفت
و سخت گفته نشده چه اقداماتي مورد توافق است
و تقريبا همه توافق كردند كه نياز است براي اين
منظور بودجه بيشتري صرف كنند.
 كدام كشورها بودجه دفاعي 2درصدي
را عملي كردهاند
آمريكا با اختــاف خيلي زيادي بزرگترين
بودجه نظامي در ميان كشــورهاي عضو ناتو در
مقايســه با توليد ناخالص داخلي خود را دارد و
در سال  2017طبق آمار ناتو  3/57درصد توليد
ناخالص داخلي خود را صرف بودجه دفاعي كرده
است .در مقام مقايســه يونان در جايگاه دوم با
اختصاص 2/36درصد توليد ناخالص داخلي است
هرچند كه اقتصادش از آمريكا خيلي كوچكتر
است .بعد از يونان ،بريتانيا با 2/12درصد و استوني
با  2/08درصد قرار دارند.
اين در حالي اســت كه آلمان با وجود آنكه
بزرگترين اقتصاد اروپاست تنها  1/24درصد از
توليد ناخالص داخلي خود را براي بودجه نظامي
اختصاص داده و مورد انتقادهاي شــديد ترامپ
قرار داشته است .ماه گذشته ميالدي با اين حال
جيمز ماتيس ،وزير دفاع آمريكا تالشهاي برلين
براي تقويت بودجه نظامي خود را تحسين كرد.
اين در حالي اســت كه حجم اقتصاد آلمان در
ســال  2017چهار تريليون دالر بوده در حالي
كه در مقام مقايسه حجم اقتصاد يونان تنها 250
ميليارد دالر بوده و اين كار را براي آنگال مركل،
صدراعظم آلمان براي آنكه سريعا دو درصد توليد
ناخالص داخلي را با بودجه دفاعي تطبيق دهد،
دشوار ميكند.
 بودجه نظامي در مقابل هزينهها در
ناتو
ترامپ پيش از اين گفته همپيمانان آمريكا
در ناتو به اين ائتالف بدهكار هستند .اين كمي
باعث ســردرگمي شــده و ميان وعده بودجه
نظامي دو درصدي كه در واقع مربوط به صرف
پول براي بودجههاي دفاعي خود كشورهاست با
مشاركتهاي مالي مستقيما در ناتو تفاوتي قائل
نشده است .مشاركتهاي مستقيم در ناتو براي
پرداخت به اصطالح بودجه غيرنظامي اين سازمان
استفاده ميشود .بودجهاي كه در سال ،2018
 248ميليــون يورو بوده و تنها هزينههاي اداره
مقر بروكسل را پوشش ميدهد و بودجه نظامي
اين نهاد درســال  ،2018يــك ميليارد و 325
ميليون يورو بوده كه ساختار فرماندهي نظامي
ناتو را تامين ميكند.
تمامي  29عضو ناتو طبق يك فرمول شراكتي
مــورد توافق اقدام به اين مشــاركت در تامين
بودجه ناتو ميكنند؛ فرمولي كه براساس اندازه
اقتصادهايشان است .آمريكا به عنوان بزرگترين
اقتصاد ناتو  22درصد از كل آن را پرداخت ميكند
و پس از آمريكا ،آلمان با  14درصد و فرانســه و
بريتانيا با  10/5درصد قرار دارند.

رويداد

جنجال بر سر اقدام غيرمعمول بوريس جانسون

ي را به وجود آورده در اقدامي
ايسنا -بوريس جانسون كه با استعفايش يكي از عميقترين بحرانهاي دولت ترزا م 
جالب توجه براي گرفتن عكس استعفا از خودش جلوي دوربين رفت.
در اين عكس بوريس جانسون در حالي كه كمي اخم كرده و مستقيما به دوربين نگاه ميكند پشت ميزي در اقامتگاه
رسمياش در لندن به همراه نامه استعفايش نشسته است .او در اين نامه از بابت آنچه مرگ روياي برگزيت خوانده ابراز
تاسف كرده است.
اين بسيار نامعمول است كه در انگليس وزراي ارشد دولت با نامه استعفايشان عكس بگيرند و عكس بوريس جانسون
باعث انتقادهاي شديد از جانب برخي مخالفان برگزيت شده است .يكي از اين مخالفان به نام ديويد لمي ،يك قانونگذار
حزب كارگر در توئيتر نوشت :اين حقيقت كه بوريس جانسون ترتيبي داده تا به مناسبت امضاي نامه استعفايش عكسي
از او براي صفحات اول رسانهها بگيرند ،همه آن چيزي كه ما براي شناختنش نياز داريم را به ما ميگويند.
اين در حالي است كه بوريس جانسون و سخنگوي دفتر او درخواست براي اظهارنظر درباره اين اتفاق را رد كردند .اين
ن هاووس تراس گرفته
عكس توسط يك عكاس به نام اندرو پارسونز در محل اقامتگاه بوريس جانسون موسوم به كارلتو 
شد و در صفحه اول نشريه ديليتلگراف روز سهشنبه كار شد .پارسونز در پاسخ به اين پرسش كه چطور اين عكس را از
جانسون گرفته ،گفت :من مشغول كار با او بودم و واقعا نميخواهم درباره آن اظهارنظر كنم .هنوز مشخص نيست كه آيا
عالوه بر او ،عكاسان ديگري هم اجازه حضور در اين رخداد را داشتهاند يا خير.

بازنگري آمريكا در استراتژي نظامي خود در افغانستان

رويترز -مقامهاي آمريكايي در حال آماده شدن براي بازنگري در استراتژي نظامي آمريكا در افغانستان هستند.
اين اقدام از سوي مقامهاي واشنگتن پس از آن صورت ميگيرد كه دولت آمريكا نتوانست به پيشرفت قابل مالحظهاي
در مواجهه با طالبان در سال  2017دست پيدا كند .مقامهاي آمريكايي گفتند كاخ سفيد هنوز دستور رسمي بابت اين
بازنگري نداده اما قرار است اين دستور در ماههاي آتي صادر شود .يكي از مقامهاي ارشد آمريكايي كه خواست نامش
فاش نشود ،گفت :از كاخ سفيد نشانههايي دريافت كردهايم مبني بر اينكه دونالد ترامپ ،رييسجمهور آمريكا در ماههاي
آتي دستور چنين بازنگرياي را بدهد .ما خودمان را براي اين مساله آماده ميكنيم.
يكي ديگر از مقامهاي ارشد آمريكايي نيز اين مساله را تاييد كرد كه رييسجمهور آمريكا مكررا نگراني خود را بابت
فقدان پيشرفت نظامي عليه طالبان در افغانستان ابراز كرده است .نگراني ترامپ ناشي از هزينههاي جنگ 17ساله افغانستان
است كه بيش از يك تريليون دالر هزينه در پي داشته است.
اين مقام ارشد دولت آمريكا گفت :رييسجمهور مدام از ما درباره پيشرفتي سوال ميپرسد كه در افغانستان از زمان
اعالم استراتژي جديدمان به دست آوردهايم و اينكه از  2001چقدر سرمايهگذاري كردهايم .او نارضايتي خود را درباره عدم
پيشرفت در افغانستان بارها و بارها گفته و پرسيده كه اين همه هزينه كردهايم اما چه به دست آورديم؟
وزير خارجه آمريكا در سفرش به افغانستان كه روز دوشنبه صورت گرفت ،از استراتژي كنوني آمريكا دفاع كرد و وعده
داد دولت آمريكا به حمايتش از دولت كابل ادامه ميدهد.

