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جرمی هانت
وزیر خارجه جدید بریتانیا

محاصره مخالفان اسد
در جنوب سوریه
 نیروهــای ارتــش ســوریه در تمامی طول
مرزهای درعا با اردن مســتقر شده و در آستانه
کنترل بر این شــهر هســتند .ســازمان ملل نیز
از موافقــت دمشــق بــا ارســال کمــک برای
غیرنظامیان در درعا ،قنیطره و سویدا در جنوب
این کشــور خبر داد .به گزارش ایسنا ،به نوشته
روزنامه فرامنطقهای الشرقاالوســط ،دیدهبان
حقوق بشر ســوریه اعالم کرد ،نیروهای وابسته
بــه دولــت ســوریه در تمامی طــول مرزهای
مشــترک این کشــور با اردن مستقر شــده و با
پیشــروی در حومه غربی درعا توانستند کنترل
مناطق تل شــهاب ،زیزون و حیط را به دســت
گرفته و برای اولینبار در پنج ســال گذشــته در
خطوط تماس با ارتش »خالد بن ولید« وابسته
به داعش قــرار بگیرند .خبرگزاری اســپوتنیک
روسیه نیز به نقل از یک فرمانده نظامی گزارش
داد :ارتــش ســوریه به عملیــات نظامی خود
در مرزهــای ســوریه -اردن از گــذرگاه نصیب
به ســمت غرب ادامه داده و توانســت کنترل
 ۲۷نقطه از ایستهای موجود در درعا در مرز
با اردن را به دســت بگیرد .نقــاط تحتکنترل
از مرکز شــماره  ۶۲شــروع شــده و تا مرکز ۶۳
ادامه دارند .ابو شــیما ،سخنگوی اتاق عملیات
گروههای شورشی مسلح در درعا ،در گفتوگو
با خبرگزاری رویترز گفت ،پس از آنکه نیروهای
وابســته به دمشــق بدون درگیــری وارد پایگاه
اصلی در غرب درعا شــدند ،اکنون چندین هزار
نفر در این شــهر در محاصره هســتند .او افزود
نیروهای دمشــق و همپیمانان آنها به شــکل
کامل شــهر درعا را محاصره کردند .رسانههای
دولتی ســوریه اعالم کردند ،ارتش ســوریه در
منطقه مرزی با اردن مســتقر شــده و بهشدت
تروریستها را تحت فشــار قرار داد .نمایندگان
گروههای مخالف ســوری و افســران روس روز
جمعه به توافقی برای تحویل شهر درعا و دیگر
شهرکها در اســتان درعا در مرز با اردن دست
یافتنــد .برخی منابــع در مخالفان ســوری نیز
اظهار کردند ،با پیشروی نیروهای دولت سوریه
در درعا ،آنها برای اولینبار کنترل خطوط مقدم
را به دســت خواهند گرفت و داعش در منطقه
وادی الیرموک در جنوبغربی درعا در طول مرز
با اردن و اراضی اشغالی مستقر میشود.

روﯾﺪاد
دونالــد ترامــپ ،رئیسجمهــوری ایــاالت متحده،
دوشنبهشــب نامزد مدنظر خــود را بــرای عضویت در
دیوانعالی آمریکا اعالم کرد و با چند کلمه به ساعتها
گمانهزنی روزنامهنگاران و ناظران پایان داد .ترامپ قاضی
برت کاوانا را بهعنــوان نامزد عضویت در دیوانعالی این
کشــور انتخاب کرد؛ انتخابی که به طور بالقوه عالیترین
نهاد قضائی آمریــکا را برای دهههای آتی محافظهکارتر
میکند .بــا انتخاب کاوانا کــه از چهرههای محافظهکار
به شــمار مــیرود ،همانطور که انتظــار میرفت ،کفه
محافظهکاران در دیوانعالی ۹نفره این کشــور سنگینتر
میشود و اگر ســنا نامزد مدنظر رئیسجمهوری آمریکا
را تأیید کند ،انتخاب کاوانا میتواند پرتبعاتترین تصمیم
رئیسجمهوری آمریکا بهویژه در عرصه سیاست داخلی
این کشور باشد .بسیاری از ناظران آمریکایی نگران تصمیم
کاوانا درباره بررسی مجدد مسئله سقط جنین هستند .در
ســال  ۱۹۷۳دیوانعالی آمریکا حق سقط جنین را برای
زنان آمریکایی به رســمیت شناخت؛ اما اکنون و با برتری
تعداد جمهوریخواهان این دیوان ،زمزمههای بررســی
مجــدد این پرونده به گوش میرســد و اگر کاوانا در کنار
چهــار عضو دیگر جمهوریخــواه دیوانعالی علیه حق
سقط جنین رأی دهد ،این حق میتواند لغو شود .ترامپ
پیشتر در پاســخ به این نگرانی گفته بود که مخالفت با
سقط جنین را معیار انتخاب نامزد مدنظرش قرار نخواهد
داد؛ بااینحــال ســال گذشــته کاوانا بــا تصمیم مهاجر
غیرقانونــی  ۱۷ســالهای که میخواســت بالفاصله به
بارداری خود پایان دهد ،مخالفت کرد؛ اما همکاران کاوانا
حکم او را لغو کردند .از ســوی دیگــر همزمان با ادامه
تحقیقات درباره مداخله احتمالی روســیه در انتخابات
ریاستجمهوری سال  ۲۰۱۶آمریکا ،کاوانا میتواند درباره
ادامــه یا توقف این پرونده تصمیــم تأثیرگذاری بگیرد .او
پیشتر گفته بود که رئیسجمهوری باید در دوره خدمت
مقابل تحقیقات جنایی مصون باشد .این در حالی است
که کاوانا در اواخر دهه  ۱۹۹۰برای دادستان مستقل کنت
استار کار میکرد که درباره رسوایی جنسی بیل کلینتون،

رضا حقیقي :نشست سران  ۲۹کشور عضو سازمان پیمان
آتالنتیک شــمالي )ناتو( امروز و فردا در بروکســل برگزار
خواهد شــد؛ اعضاي این ســازمان در حالي در بروکسل
گردهــم آمدهاند که انتشــار اخبار مربوط بــه نامههاي
هشدارآمیز دونالد ترامپ ،رئیسجمهوري ایاالت متحده،
به رهبران  ۹کشــور عضو ناتو درباره ســهم پایین بودجه
دفاعي آنها ،این گردهمایي را تحتالشعاع خود قرار داده
اســت .رئیسجمهوري آمریکا در ماه ژوئن در نامههایي
به رهبران کشــورهاي آلمان ،ایتالیا ،اسپانیا ،هلند ،بلژیک،
نروژ ،لوکزامبورگ،کانادا و پرتغال از آنان خواســت بودجه
دفاعي و ســهم پرداختي خود در ناتو را افزایش دهند؛ در
غیر این صورت آمریکا در سیاســتهاي خویش در زمینه
حضور نظامي در سایر کشــورها تجدید نظر خواهد کرد.
با وجود این »تقویت محور آتالنتیک« در کنار موضوعاتي
ماننــد آمادگي براي تهدیدهای جدید فراروي ناتو ،حضور
در دریاي ســیاه ،مقابله با تهدیدهای سایبري و هایبریدي،
پشــتیباني از مأموریتهاي سازمان در افغانستان و عراق،
تعمیــق همکاريها با اتحادیه اروپا و بررســي ســطح
تعامالت با دو کشــور گرجســتان و اوکراین ،در دستور کار
اجالس پیشرو قرار خواهد داشت.
بازدارندگي و دفاع
تقویت و افزایش حضور نظامي ناتو در مرزهاي شرقي
و مهار روســیه از جمله سیاستهاي مهمي است که ناتو
براي خود تعریف کرده و در گردهمایي پیشرو اولویتهاي
مربوط به آن ،تصویب نهایي خواهد شد .در این چارچوب،
تمرکز ناتو درحالحاضر صرفا بر گســیل نیروها به سمت
شرق نیســت ،بلکه توانمندي جابهجایي سریع نیروها در
مواقع اضطراري نیز مدنظر و بســیار حائز اهمیت اســت؛

ﻋﮑﺲAFP :

 پس از اســتعفای بوریس جانسون از سمت
وزارت خارجه بریتانیا ،جرمی هانت از سوي ترزا
مي ،نخستوزیر این کشور ،بهعنوان جانشین او
به این مقام منصوب شــد .هانت در گذشــته از
جمله موافقان باقیمانــدن بریتانیا در اتحادیه
اروپــا بود .بــه گــزارش دویچهولــه ،انتصاب
جرمی هانت که سالها بهعنوان وزیر بهداشت
بریتانیــا خدمت کرده ،بهعنــوان جایگزین یکی
از متحــدان نزدیــک ترزا می ،نخســتوزیر این
کشور ،ممکن است تعادل تیم وزرای ارشد ترزا
می درخصوص خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
)برگزیت( را تغییر دهد .اگرچه جانسون یکی از
فعاالن عالیرتبه برگزیت بود ،اما جرمی هانت
در جریان رفراندوم سال  ۲۰۱۶میالدی از ماندن
در اتحادیه اروپا طرفداری کرد .بااینحال هانت
در اکتبر سال  ۲۰۱۷میالدی در مصاحبهای گفته
بود کــه بهخاطر مالحظه »تکبــر ناامیدکننده«
در رفتــار اتحادیه اروپــا در جریــان مذاکرات،
درخصــوص برگزیت تغییر عقیده داده اســت.
هانت  ۵۱ســاله بــه مدت پنجسالوشــشماه
در مقام وزیر بهداشــت در کابینه مشــغول به
فعالیت بوده است .او طوالنیترین مدت وزارت
در ایــن وزارتخانه پــس از جنگ جهانی دوم را
داشته اســت .او از ســال  ۲۰۰۵حوزه انتخابی
ســاوت وست سوری را در مجلس عوام بریتانیا
نمایندگی میکند .هانت همانند ترزا می موافق
باقیماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود ،اما پس
از برگزاری همهپرسی تاریخی که به خروج این
کشــور از اتحادیه اروپا منجر شد ،به اجبار نظر
خود را تغییــر داد .جرمی هانت در خانوادهای
مرفه متولد شــده و در آکسفورد تحصیل کرده
اســت .او پس از اعالم این خبر با انتشار پیامی
در توییتر ،ضمن خرســندی از انتصابش در این
ســمت نوشــت» :افتخار بزرگی اســت که در
این زمان دشــوار در تاریخ کشــورمان بهعنوان
وزیر خارجه انتخاب شــدم .وقتش است که از
نخســتوزیرمان برای یک توافق برگزیت خوب
حمایت کنیم؛ یا حاال یا هیچوقت«.جرمی هانت
ماه گذشــته گفته بــود که شــرکتهایی مانند
ایربــاس نبایــد بهخاطر برگزیت حــرف خروج
از بریتانیــا را به میان بیاورنــد و دراینخصوص
هشــدار دهند و درعــوض باید از تــرزا می در
جریان تالشهایش برای دستیابی به یک توافق
خوب در جریان خروج از اتحادیه اروپا حمایت
کنند .دفتر نخستوزیری بریتانیا همچنین اعالم
کرد مت هنــکاک بهعنوان جانشــین هانت به
وزارت بهداشت منصوب شده و همزمان جرمی
رایت نیز سمت پیشین هنکاک؛ یعنی وزیر رسانه
و فرهنگ را عهدهدار شده است .رایت دادستان
ایاالت انگلستان و ولز بود.
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ترامپ نامزد مدنظر خود را برای دیوانعالی آمریکا معرفی کرد

کفه سنگین محافظهکاران
رئیسجمهــور وقت دموکرات ،تحقیــق میکرد و در آن
تحقیقات توصیه شده بود که بیل کلینتون باید به خاطر
کارشــکنی در مسیر عدالت و دروغگفتن تحت سوگند به
خاطر ارتباط با کارآموز کاخ ســفید ،مونیکا لوئینســکی،
استیضاح شود .کاوانا ۵۳ساله که  ۱۲سال سابقه قضاوت
دارد و درحالحاضــر قاضی فدرال در دادگاه اســتیناف
حوزه ناحیه کلمبیا اســت ،در سال  ۲۰۰۶از سوی جورج
بــوش ،رئیسجمهور وقت آمریــکا ،بهعنوان قاضی یک
دادگاه تجدیدنظر فدرال در واشــنگتن دیســی منصوب
شــد .کاوانا فارغالتحصیل دانشــگاه ییل اســت و زمانی
بــرای قاضی آنتونــی کندی در دیوانعالــی کار میکرد.
آنتونی کندی ،یکی از قضات جمهوریخواه ،اما همســو
با لیبرالهــای دیوانعالی ایاالت متحــده بود که چندی
پیش با اســتعفای خود فرصتی به ترامپ داد تا ســریعا

نامزدی محافظــهکار را برای این نهاد مهــم و تأثیرگذار
انتخاب کند .ترامپ نامزد منتخب خود را حدود دو هفته
بعد از اســتعفای آنتونی کنــدی و  ۱۸ماه بعد از انتخاب
نیل گورساچ ،یک چهره محافظهکار دیگر ،برای عضویت
در دیوانعالی اعالم کرده اســت .ترامپ دوشنبهشب در
کاخ ســفید و در حضور مالنیا ترامپ ،بانوی اول آمریکا،
مایک پنــس ،معــاون رئیسجمهور و چندین ســناتور
انتخاب خود را اینطور اعالم کرد» :امشــب افتخار این را
دارم کــه اعالم کنم برت کاوانا را بهعنوان نامزد عضویت
در دیوانعالی انتخاب کردهام« .ســپس در میان تشویق
حضار کاوانا به همراه همســر و دخترانش وارد اتاق شد.
ترامپ در ادامه گفت که هیچکس در آمریکا شایســتهتر
و ســزاوارتر از کاوانا برای این سمت نیســت .پس از آن
کاوانا در جایگاه ســخنرانی قــرار گرفت و پس از تعریف

و تمجید از دونالد ترامپ در تالشــی آشــکار برای پرهیز
از دفاع از هرگونه ایدئولوژی گفت» :فلســفه قضائی من
سرراست اســت .یک قاضی باید مستقل باشد و قانون را
نمینویسد؛ بلکه تفســیر میکند .یک قاضی باید قانون
اساســی را که براساس تاریخ ،سنت و رسوم نوشته شده،
تفســیر کند« .قاضی کاوانا باید بــرای انتخاب نهایی به
تأیید ســنای آمریکا برســد .درحالحاضر اکثریت در سنا
با جمهوریخواهان اســت و ازاینرو احتمال تأیید گزینه
پیشــنهادی ترامپ فراوان است .بااینحال از همین حاال
واکنشهای جمهوریخواهان و دموکراتها در ســنای
آمریکا حاکــی از اختالفی عمیق میــان دو طیف حاضر
در مجلس ســنا بر سر کاوانا اســت .درحالیکه بسیاری
از ســناتورهای جمهوریخواه از انتخاب ترامپ استقبال
کردهاند .چاک شومر ،رهبر اقلیت دموکرات سنای آمریکا،
به انتخاب ترامپ اینچنین واکنش نشان داد» :ترامپ با
انتخاب بــرت کاوانا برای عضویت در دیوانعالی ،حقوق
و آزادیهــای حوزه بــاروری و محافظتهای مربوط به
مراقبتهای بهداشتی میلیونها آمریکایی را در معرض
خطــر قضائی قــرار داده . ...من با تمــام وجود مخالف
نامزدی قاضی کاوانا هستم« .نانسی پلوسی ،رهبر اقلیت
دموکراتها در مجلــس نمایندگان ،هم ضمن مخالفت
بــا این انتخــاب ترامپ گفت» :تاریــخ طوالنی مخالفت
کاوانا با حقوق بنیادی هــر زن برای تصمیمگیری درباره
بدن ،خانواده و مراقبتهای بهداشتیاش ،تهدیدی جدی
برای حقوق زنان و وعــده بنیانگذاران ما درباره آزادی و
عدالت برای همه به شــمار میرود« .قاضی کاوانا برای
تأیید نهایی باید دستکم تمام آرای جمهوریخواهان را
به دســت بیاورد .درحالحاضر  ۵۱کرســی سنا در اختیار
جمهوریخواهان و  ۴۹کرســی در اختیــار دموکراتها
است؛ اما ســناتور جمهوریخواه جان مککین ،در بستر
بیماری است و ممکن اســت جمهوریخواهان تنها ۵۰
رأی را در اختیار داشــته باشند .اگر هیچیک از نامزدهای
دموکرات به برت کاوانا رأی مثبت ندهد ،انتخاب او ممکن
است با پیچیدگی روبهرو شود.

گفتوگوی تلفنی
پادشاه عربستان و آبه
 ملکســلمان ،پادشــاه عربســتان ،با شــینزو آبه،
نخســتوزیر ژاپن ،در گفتوگوی تلفنــی درباره روابط
دوجانبه و دورنمای افزایش همکاری میان دو کشــور
به بحث پرداخت .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری
آسوشیتدپرس ،در این گفتوگوی تلفنی ،دوطرف درباره
دورنمــای روابط دوجانبــه در چارچــوب ابتکار عمل
»دورنمای  ۲۰۳۰عربستان – ژاپن« مذاکره کرده است.

معرفي کابینه جدید دولت ترکیه
 در پی برگزاری مراسم تحلیف رجب طیب اردوغان
به عنوان اولین رئیسجمهور سیســتم جدید ریاســتی
ترکیه ،او کابینه خود را معرفی کرد .بر اســاس اسامی
کابینه جدید اردوغان ،مولــود چاووشاوغلو در وزارت
خارجه ابقا شد و برات آلبایرات ،داماد اردوغان ،به عنوان
وزیر دارایی و خزانهداری ترکیه معرفی شــد .همچنین
خلوصی آکار که پیش از این رئیس ستاد مشترک ارتش
ترکیه بود ،به عنوان وزیر دفاع معرفی شد.

تکذیب توافق مالکي و بارزاني
 هشــام الرکابــی ،مدیــر اطالعرســانی نوری
المالکــی رئیس ائتــالف دولت قانــون و معاون
رئیسجمهــوری عــراق اخبار مربوط بــه توافق
درخصوص انتخاب مســعود بارزانــی به عنوان
رئیسجمهوری عراق را تکذیب کرد.

نظر ترامپ درباره پوتین
 دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا ،در پاســخ
به خبرنگاران در کاخ ســفید پیش از سفر به اروپا،
گفــت نمیتوانــد بگوید والدیمیر پوتین دوســت
است یا دشمن ،اما او را یک رقیب میداند.

نشست ۲روزه سران ناتو در بروکسل امروز برگزار ميشود

دیدار ولیعهد ابوظبی و پمپئو

ﻫﺮاس در اروﭘﺎ ،ﺗﻨﺶ در ﻧﺎﺗﻮ

 انور قرقاش ،وزیر مشــاور در امــور خارجه امارات،
اعالم کرد محمــد بن زاید ،ولیعهــد ابوظبی ،با مایک
پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا ،روز گذشته دیدار کرد .او افزود
هر دو بر وجود توافق در همه پروندههای مطرحشــده
در این دیدار توافق کردند .به نظر میرســد پرونده یمن
در رأس دیدارهای دو طرف قرار داشته است.

بنابراین براســاس تصمیمهای گرفتهشــده در نشســت
مقدماتــي وزراي دفاع ناتو در هفتم و هشــتم ژوئن ،روي
ایجاد یک برنامه ابتکار آمادگي ناتو با عنواني موســوم به
»چهار  «۳۰توافق خواهد شــد و برایناساس تا سال ۲۰۲۰
ائتــالف از ظرفیت دفاعي آماده شــامل ۳۰گردان مکانیزه
 ۳۰اســکادران هوایي و ۳۰فروند کشتي جنگي در زماني
کمتر از  ۳۰روز برخوردار خواهد شد .در گردهمایي پیشرو
قرار است بیانیه مشــترک جدید همکاري با اتحادیه اروپا
به امضاي دبیر کل ناتو؛ دونالد تاسک ،رئیس شوراي اروپا
و جان کلود یونکر ،رئیس کمیســیون اروپا برسد .اتحادیه
اروپا و ناتــو روي همکاري در  ۷۴پروژه یا اقدام مشــترک
توافق کردهاند؛ این اقدامات طیف وســیعي از کار مشترک
در بخشهایي مانند همکاريهاي ســایبري و هایبریدي،
مقابله با تروریسم ،همکاريهاي دریایي )حوزه مدیترانه و
دریاي اژه( و ...را شــامل ميشود .درعینحال رویکرد ناتو
حمایت از تقویت بنیه دفاعي اتحادیه اروپاست ،تاجایيکه
این اقدامــات در وضعیت مــوازيکاري قــرار نگیرد و با
سیاستهاي ناتو حالت همپوشاني پیدا کند.
نوسازيساختار
نوسازي و چابکسازي ســاختار ناتو از سیاستهایي
اســت که از زمان پایان جنگ ســرد تاکنون تــداوم یافته
اســت .در آن زمان پرسنل ناتو در ساختار فرماندهي بالغ
بر  ۲۰هزار نفر در  ۳۳مقر مختلف بودند که درحالحاضر
این تعــداد به هفت هزار نفر در هفــت مقر تقلیل یافته
اســت .انعطافپذیري ،کارآمدي و ارتقــای توانمنديها
براي اهدافي خاص مانند مقابله با تهدیدهای ســایبري
از دیگــر رویکردهاي ناتــو براي تطابق با شــرایط جدید
اســت .درعینحال در نشست امســال درباره تأسیس دو

مرکــز فرماندهي جدید تصمیمگیري خواهد شــد .مرکز
فرماندهي نخســت با هدف حفظ ارتباط میان دو ســوي
آتالنتیک )اروپا با کانادا و آمریکا( قرار اســت به پیشنهاد
آمریــکا در »نورفولک« ،ایالت ویرجینیا تأســیس شــود و
مرکز دوم که کارکرد لجســتیکي براي تحــرک نیروها در
اروپا خواهد داشت ،در »یو.ال.ام« آلمان گشایش خواهد
یافت.همچنین سهیمشــدن در مســئولیتها ،مشارکت
در مأموریتهــا و توزیع عادالنه هزینهها از مســائل مهم
مورد بحث در نشســت سران امســال است .درعینحال
این موضوع یکي از مهمتریــن موضوعات محل اختالف
میــان آمریــکا و برخــي کشــورهاي اروپایي اســت و با
بهقدرترســیدن دونالد ترامپ شدت یافته است .از سال
 ۲۰۱۴که کشــورهاي عضو در نشست سران در ولز بریتانیا
توافق کردند از کاهش هزینههاي دفاعي دســت بردارند
و به مرور به میزان اســتاندارد تعریفشده اختصاص دو
درصد در تولید ناخالص داخلــي خود به بودجه دفاعي
برسند ،این مسیر رو به پیشرفت بوده است ،اما با وجود این
دولتمردان آمریکا این میزان رشد را کافي نميدانند؛ برای
مثال کشــور آلمان درحالحاضر بهعنــوان قدرتمندترین
اقتصاد اروپا یك درصــد از تولید ناخالص داخلي خود را
به بودجه دفاعي اختصاص داده اســت ،درحاليکه این
رقم براي ایاالت متحده چهار درصد است .ازهمینروست
که ترامپ در نامه اخیر خــود به آنگال مرکل ،صدراعظم
آلمان ،گفت :توجیه این موضوع بســیار دشــوار است که
چرا برخي کشــورها در مســئولیت امنیت جمعي ناتو و
اداي ســهم خود مشــارکت ندارند ،درحاليکه سربازان
آمریکایي در خارج از مرزها قرباني ميشوند؟ او همچنین
دوشنبه در دو توییت متوالي از وضعیت نامتوازن پرداخت

هزینههاي ناتو بهشــدت گالیه کرد و مدعي شد براساس
اطالعاتي ،آمریــکا  ۹۰درصد هزینههاي ناتو را ميپردازد،
درحاليکه بســیاري از کشورها به سهم دو درصدي خود
نرسیدهاند و در صدر آنها اتحادیه اروپاست که  ۱۵۱میلیارد
دالر مازاد تجاري با آمریــکا دارد و در مقابل موانع بزرگ
تجاري بــراي )صادرات( کاالهــاي آمریکایي ایجاد کرده
اســت که پذیرفتني نیست.در مجموع ميتوان گفت ناتو
کماکان تالش براي بازســازي هویت و ساختار خود را در
قالب تأمین امنیت جمعي ائتالف غرب در دستور کار دارد،
اما با موانع و اختالفات دروني نیز مواجه است .اگرچه دبیر
کل ناتو اختالفات بر سر موضوعاتي مانند توافق هستهاي
با ایــران ،تغییرات آبوهوایي و توافــق پاریس ،تعرفهها
و مــراودات تجــاري را در اردوگاه اعضــاي ناتو موضوع
جدیدي نميداند و بهنوعي ســعي میکند آن را طبیعي
جلوه دهد ،اما واقع امر این است که تحوالت اخیر بهویژه
تجربه ناکام نشســت ســران هفت کشور صنعتي )(G7
در مــاه ژوئن و رفتــار دونالد ترامپ در قبــال همکاري با
ســایر سازمانها و توافقات بینالمللي در آستانه برگزاري
نشست سران ناتو منشــأ نگرانيهایي شده است .در کنار
موارد یادشده ،برنامه مالقات آتي رئیسجمهوري آمریکا
با »والدیمیر پوتین« ،رئیسجمهوري روسیه که قرار است
 ۱۶جــوالی و چهــار روز پس از پایان اجالس ســران ناتو
در بروکسل ،در هلســینکي انجام شود ،بهنوعي ميتواند
با سیاســتهاي اجرائي مربوط به اولویت دستور کار این
نشســت قدري زاویه پیدا کند ،درنتیجه این دیدار حتی اگر
دســتاورد چنداني در راستاي کاهش تنشهاي فيمابین
نداشته باشد ،نميتواند فينفسه بر فضاي رواني حاکم بر
اجالس بيتأثیر باشد.

ﺗﺴﻮﯾﻪﺣﺴﺎب ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن
روزی کــه رئیسجمهور ایاالت متحده وعدهاش را داده بود ،فرا رســید.
دونالد ترامپ که برای شــرکت در نشست ســاالنه سران ناتو راهی بروکسل
شده ،امروز در این نشست حمالت خود به متحدان اروپایی واشنگتن را آغاز
خواهد کرد .اولین حمله ترامپ که شرکای اروپایی واشنگتن از جمله آلمان
را هدف قرار میدهد ،افزایش بودجه نظامی این کشورهاست و پاسخ رهبران
اروپایــی ناتو هم این خواهد بود که» :پیش از نشســت بودجه نظامی خود
را افزایــش دادیم« .اما این تنها یکی از ابزارهای حمله ترامپ اســت .جنگ
تعرفهها میان اتحادیه اروپا و ایاالت متحده ،روند تعیین قیمت جهانی نفت
و تقابل با معاهدهها و نهادهای بینالمللی از جمله سازمان تجارت جهانی
و گروه  ۷از دیگر موضوعاتی اســت که ترامپ قصد دارد سازوکار آنها را به
ســود آنچه منافع ایاالت متحده میداند ،تغییر دهد .دیدار پیشروی ترامپ
با والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه در فنالند نیز از موضوعاتی است که
نگرانی رهبران ناتو را برانگیخته است.
آلمان:درچشمتوفان
آنگال مرکل صدراعظــم آلمان دیگر دریافته که تقریبا در هیچ موضوعی
با ترامپ اتفاق نظر ندارد .از کســری تجاری دو کشــور گرفته تا برجام ،پروژه
احــداث لولههــای گاز ،تعرفه خــودرو و مهاجرت .آلمــان و دولت فعلی
ایاالت متحده در همه زمینهها به رقیب هم تبدیل شدهاند .آنگال مرکل برای
جلوگیــری از تکرار انتقادهای ترامپ در مــورد بدهی چندینمیلیارددالری
آلمان به ایاالت متحده ،در آســتانه نشست ناتو اعالم کرد که سهم کشورش
در بودجــه نظامی ناتو را تا ســال  ۲۰۲۵از  ۲ .۱درصد بــه  ۵ .۱درصد تولید
ناخالص داخلی آلمان افزایش خواهد داد .این وعده با آنچه ســران ناتو در
نشســت ســال  ۲۰۱۴در ولز متعهد شــدند فاصله زیادی دارد .بر این اساس
تمام اعضا تعهد کردند تا ســاالنه دو درصد تولیــد ناخالص داخلی خود را
صــرف بودجه نظامی ناتو کنند .اما ایاالت متحده  ۶ .۳درصد تولید ناخالص
داخلی را بــه بودجه ناتو اختصاص میدهد .در حالــی که اکثر اعضای آن
کشــورهای اروپایی هســتند و بخش قابل توجهی از این بودجه برای تأمین

امنیت کشورهای اروپایی صرف میشود .مرکل به خوبی میداند که ترامپ با
افزایش تعرفههای واردات از کشورهای اتحادیه اروپا قصد دارد عدم اجرای
تعهد نظامی از سوی اروپاییها را تالفی کند .در کنار این دو موضوع پافشاری
دولت ترامپ بر لغو احداث خط لوله گاز نورتاستریم دو به روسیه را نیز به
چالشهای مرکل و ترامپ در نشست ناتو باید افزود.
بریتانیا :سرافکنده
بریتانیــا دیگر قدرت نظامی ســطح اولــی در جهان نیســت و ترزا می
نخستوزیر این کشور هم بهخوبی به این واقعیت آگاه است .او که با چالش
دشــوار خــروج از اتحادیه اروپا دســتوپنجه نرم میکنــد ترجیح میدهد
بــا صرفهجویی در هزینههــای نظامی پول بیشــتری را در حوزههایی مانند
بهداشــت و سالمت عمومی صرف کند تا کمی محبوبیتش میان شهروندان
بریتانیایی افزایش یابد .بریتانیا از معدود کشــورهایی اســت که با اختصاص
 ۱ .۲درصــد از تولید ناخالص داخلی خــود به تعهد در قبال ناتو عمل کرده
اســت .به همین دلیــل دولت ترامپ از برنامه بریتانیــا برای کاهش بودجه
نظامی خود راضی نیســت .اخیرا نامهای محرمانه به دست رسانهها رسیده
که در آن جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا هشدار میدهد که بریتانیا دیگر متحد
اول نظامی ایاالت متحده در اروپا نیست و فرانسه این جایگاه را تصاحب کرده
اســت .این میتواند مانند یک ســیلی به صورت بریتانیایی باشد که همیشه
به »رابطه ویژه« خود با آمریکا میبالید .ترزا می پس از نشســت ناتو میزبان
ترامپ در لندن خواهد بود و نمیخواهد اختالف نظرها مانع از بهبود رابطه
با واشنگتن شود بهویژه آنکه ترامپ قصد ایجاد رابطهای نزدیک با روسیه را
دارد و این میتواند هشداری جدی برای بریتانیا باشد.
فرانسه:دوستیبیثمر
با اینکه فرانسه کمتر از دو درصد تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه
نظامی ناتو اختصاص میدهد اما از خشــم ترامپ دور مانده اســت ،چراکه
همکاری گسترده و مشترکی با آمریکا برای مقابله با داعش از صحرای آفریقا
تا عراق ترتیب داده اســت .فرانسه نزدیکترین متحد نظامی آمریکا به شمار

میآیــد و با وجود اینکه امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانســه با ترامپ بر
ســر موضوعاتی از جمله توافق تغییرات اقلیمی ،برجام و تجارت ،اختالف
نظرهــای زیادی دارند اما با مبناقراردادن رابطه ترامپ با رهبران اروپایی باید
گفت که احتماال مکرون بهترین دوست خارجی رئیسجمهور ایاالت متحده
به شــمار میآید .مکرون با اشاره به سابقه غیرسیاسی ترامپ اعالم کرد که
از این نظر کامال شرایطی مشابه ترامپ دارد و چارهای جز همکاری با ایاالت
متحده وجود ندارد .با این حال محبوبیت مکرون در افکار عمومی فرانســه
کاهش یافته و تداوم نفوذ مکرون بر ترامپ با هدف جلوگیری از تصمیمات
غیرعرفــی و غیردیپلماتیک رئیسجمهور ایاالت متحــده نیز با تردیدهایی
جدی روبهروست.
شرقاروپا:نگاهیبهخطمقدم
تردیدهای ترامپ پس از پیروزی در انتخابات ریاســتجمهوری نســبت
به تعهد واشــنگتن به حفظ رابطــه با ناتو باعث نگرانی اســتونی ،لتونی و
لیتوانی شد؛ سه کشور حوزه بالتیک که مرز مشترک با روسیه دارند و گروهها
و جریانهای روســی قابل توجهی هم در این سه کشور زندگی میکنند .این
ســه کشور با نگاهی به آنچه روسیه در اوکراین انجام داد و در نهایت کریمه
را به خاک خود افــزود و برای جلب حمایت ترامپ هزینههای نظامی خود
را بالفاصله به دو درصد تعیینشــده رساندند و حتی از آن فراتر رفتند .پس
از جنگ داخلی اوکراین ،دیگر کشورهای شرق اروپا که مرز مشترک با روسیه
دارند ،خواســتار توســعه فعالیت ناتو در این منطقه شدند .برخی تحلیلها
حکایت از آن داشت که نظامیان روسی قادر خواهند بود در  ۶۰ساعت خود را
به ریگا و تالین برسانند .در این میان برخی کشورها از جمله لهستان خواستار
حمایت بیشــتر اعضای ناتو برای مقابله با تهدید روســیه شــدند .لهستان
پیشــنهاد داد تا در ازای دو میلیارد دالر پایــگاه نظامی دائمی ایاالت متحده
در خاک این کشــور ایجاد شود .بر همین اساس این کشورها نسبت به افراط
ترامپ در جلب رضایت پوتین در نشست هلسینکی نگرانی فزایندهای دارند.
منبع :بلومبرگ

سفر مقام ارشد هستهای
کرهجنوبی به واشنگتن
 وزارت خارجــه کرهجنوبی اعالم کــرد که نماینده
هســتهای ویژه این کشــور در چنــد روز آینــده برای
مذاکرات درباره مسئله کرهشمالی به واشنگتن میرود.
لیدو–هون ،نماینده امور امنیت و صلح شــبهجزیره
کره در وزارت خارجه ســئول در نظر دارد دیدارهایی با
مقامات آمریکایی درباره کرهشمالی برگزار کند.

تکذیب ایجاد پایگاه نظامی
در قطر
 اریک شــووالیه ،ســفیر فرانســه در قطر ،پس از
ســفر رسمی شــیخ تمیم بنحمد آلثانی ،امیر قطر،
به فرانســه در نشســت مطبوعاتی ضمــن تکذیب
اخبار درباره ایجاد پایگاه نظامی در دوحه ،تأکید کرد
ســفر امیر قطر در فضایی مثبت انجام شــد و بسیار
موفقیتآمیز بود .این سفر به دلیل اهداف متعدد در
زمینه مبارزه با تروریســم ،تالش برای ایجاد راهحلی
برای بحران کشــورهای عرب حاشیه خلیجفارس و
نیز همکاری اقتصادی اهمیت بسزایی داشت.

 ۱۰کشته در حمله انتحاری
در افغانستان
 یک عامــل انتحاری روز سهشــنبه در نزدیکی
خــودروی نیروهــای امنیتی افغانســتان خود را
منفجر کرد .این حمله دســتکم جــان  ۱۰نفر را
گرفت که بیشتر آنان غیرنظامی بودند.

گمانهزنی درباره سفر »اون« به روسیه
 براساس گزارش سایت »فالیت رادار  «۲۴که پرواز
هواپیماهــا را ردگیری میکنــد ،جت اختصاصی کیم
جونگ اون ،رهبر کرهشــمالی ،موســوم به چامائه – ۱
دوشــنبه وارد فرودگاهی در والدیوســتوک شد و سه
ساعت بعد آنجا را ترک کرد .اما کرملین در واکنش به
این خبر گفت که از چنین امری بیخبر است.

شکایت از آمریکا
به سازمان تجارت جهانی
 در پی اقدام واشــنگتن در تعییــن تعرفههای
جدید برای واردات کاال از اروپا ،سوئیس از آمریکا
به ســازمان تجــارت جهانی شــکایت کــرد .این
اقدام بهواســطه اعمال تعرفــه آمریکا بر واردات
آلومینیوم و فوالد صورت گرفته است.

سفر رئیس پارلمان اروپا به لیبی
 رئیــس پارلمان اروپا که در لیبــی حضور دارد ،به
این کشــور تأکید کرد تا قاچاقچیان انسان در فهرست
سیاه قرار بگیرند .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
فرانسه ،آنتونیو تاجانی ،رئیس پارلمان اروپایی ،گفت
که این اقدام به ریشــهکنی قاچاق انسان از آفریقا به
اروپا کمک میکند.

