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ویژه

روایت بی بی سی از زن بارگی ترامپ

در آســتانه تور اروپایی ترامپ ،شــبکه تلویزیونی بیبیسی برنامه ویژهای
بــا تمرکز بر تعامالت ترامپ با زنان در دهــه  ۸۰و  ۹۰میالدی تحت عنوان
«ترامپ :آیا این رئیسجمهور یک زنباره است؟» منتشر کرد .این گزارش ۳۰
دقیقهای که دوشنبه پخش شد ،بخشی از سری برنامههای تحقیقی بیبیسی
تحت عنوان «بیبیسی پانوراما» است .این گزارش احتماال در آستانه سفر ۱۲
ژوئیه دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا به انگلیس جنجال به پا میکند.
یــک زن به نام «باربارا پایلینگ» به این شــبکه گفت «:در اواخر دهه ۸۰
میالدی وقتی ترامپ در دهه  ۴۰زندگی خود قرار داشت با او در یک میهمانی
در نیویورک مالقات داشــته اســت و وقتی به ترامپ گفته است که  ۱۷سال
دارد ،ترامپ گفته است :نه خیلی پیر ،نه خیلی جوان!»
زن دیگری به نام «هدر بردن» از خاطراتش در دهه  ۹۰میالدی از حضور
در یک میهمانی میگوید؛ «جایی که ترامپ هم جزو معدود مردان حاضر بود
و نزدیک به  ۵۰زن هم دعوت داشــتند .او گفت که حس یک تکه گوشت را
در آن میهمانی داشته است».
بیبیسی به عنوان رســانه دولتی بریتانیا ،همچنین با مردی که هویت او
فاش نشــد ،مصاحبه داشت .این فرد گاها در همان مراسمهایی که ترامپ هم
بوده ،حاضر بوده اســت .او این تاجر وقت آمریکایی را یک «الشخور» توصیف
کرد و گفت ترامپ با تکبر درباره زنانی که با او تعامل داشتند ،نزد دوستانش
سخن میگفت .او گفت :ترامپ در عمل مثل یک الشخور بود.
کاخ سفید هنوز به گزارش تحقیقی بیبیسی واکنشی نداشته است .ترامپ
در دوره رقابت ریاســت جمهوری  ۲۰۱۶از سوی دهها زن با اتهامات جنسی
متهم شــد .زنان متعددی او را به آزار و اذیت جنســی بدون رضایت یا بیان
ســخنان غیر اخالقی متهم کردند که مربوط به چندین ســال قبل از آن بود.
ترامپ و کاخ سفید پیشتر تمامی این اتهامات را رد کردند.
گزارش کامل بیبیســی در خارج از انگلیس در دسترس آنالین نیست .با
این حال تعدادی از نشریات خبری انگلیسی از جمله سان ،میرر و دیلی میل
گزارشــی درباره اتهامات ضد ترامپ مبنی بر بیان سخنان سخیف جنسی یا
رفتارهای زننده او منتشــر کردند .سایر رســانهها از جمله گاردین ،تلگراف و
تایمز گزارش بیبیسی را پوشش خبری ندادند.
استراتژیک

آزمایش تجهیزات جنگ الکترونیکی چین

برخــی منابع گزارش کردهانــد که چین چند هفته بعــد از آنکه اقدام به
اســتقرار تجهیزات نظامی بیشــتر در جزایر مورد مناقشه اسپراتلی در دریای
چیــن جنوبی کرده ،شــروع به آزمایش به روی تســلیحات مخصوص جنگ
الکترونیکی و پارازیت اندازی خود کرده است.
منابع آگاه به شــبکه سیان بیســی آمریکا گفتند ،ارزیابیهای اطالعاتی
جدید از منطقه حاکی از «اولین اســتفاده شناخته شــده از این تجهیزات»
از زمان آغاز عملیات اســتقرار آنها در منطقه در اوایل ســال جاری میالدی
هســتند .این گزارش عنوان کرده که پکن هم اکنون بی سروصدا مشغول آزمایش
تجهیزاتش است .این در حالی اســت که اخیرا یک خلبان نیروی دریایی آمریکا به

پایگاه خبری  GMAنیوز گفته است که اخیرا هواپیماهای آنها از مدل ۱۸G-EA

گراولــر به هنگام پرواز در ماه آوریــل در دریای چین جنوبی با اقدام تکنولوژیهای
پارازیت انداز چین مواجه شدهاند.

این خلبان در تاریخ  ۱۴آوریل به این رسانه گفت :این حقیقت که برخی از
تجهیزات کار نمیکردند نشانهای است مبنی بر اینکه کسی تالش کرده روی
تجهیزات شما پارازیت بیندازد.
او تاکید کرد :ما برای این مشــکل پاسخ داریم .در تاریخ  ۹آوریل روزنامه
والاستریت ژورنال گزارش کرد که چین عالوه بر این تجهیزات پارازیت انداز
موشــکهای کروز ضد کشتی و زمین به هوا را نیز در این جزایر مستقر کرده
اســت .جزایر اسپراتلی یک مجمع الجزایر در دریای چین جنوبی است که در
منطقهای مورد مناقشه از این دریا قرار دارد و عالوه بر چین ،تایوان ،مالزی و
فیلیپین و ویتنام نیز مدعی آنها هستند.
تکنولورژی

ورود خودروهای موتورهای چرخی

با الکترونیکی شــدن اتومبیلها ،شــکل خودروهای آینــده با خودروهای
امــروزی متفاوت خواهند بود .یکی از ایــن تحوالت به محل قرارگیری موتور
خــودرو باز میگردد با قــرار گرفتن موتور برقی خودروهــا در داخل چرخها
فضای بســیار زیــادی در داخل خود ایجاد میشــود و طراحی خودروها هم
تغییر میکند.
در خودروهــای بنزینی یا دیزلی بخش زیادی در جلو یا عقب خودرو برای
موتور و سیســتم انتقال قدرت در نظر گرفته میشود .حال آنکه اگر موتورها
در داخل چرخها قرار بگیرند لزومی به سیســتم انتقــال قدرت با حجم زیاد
نیســت .با این روش احتماالً در آینده شــاهد حجمها و اشــکال متنوعی در
طراحی خودرها خواهیم بود .یک شرکت اروپایی با نام  elapheاز موتورهای
الکتریکی رونمایی کرده که میتوان آن را داخل چرخ جا داد این طرح میتواند
یکی از طرحهای خالقانهای باشد که جهان خودرو را متحول خواهد کرد.
سیجیو کوزوماکی ،مدیر مرکز تحقیقات تویوتا اعالم کرده است که در سال
 ۲۰۵۰موتورهای احتراق داخلی منقرض خواهند شــد .پیشرانههای احتراق
داخلی حتی با وجود اســتفاده در پیشــرانههای هیبریدی در نهایت تا سال
 ۲۰۵۰عمر خواهند داشت .خودروهای پیل سوختی یا خودروهای الکتریکی
آینده خودروها را شکل میدهند در هر دو نمونه در نهایت نیاز به موتور برقی
است .در خودروهای پیلســوختی هیدروژن با اکسیژن هوا مخلوط میشود
و حاصــل این واکنش تولید آب و برق اســت .برق توســط موتور الکتریکی
برای حرکــت دادن خودرو مصرف میشــود .در خودروهای الکتریکی انرژی
الکتریسته در باتریها ذخیره میشود .در طرح شرکت  elapheمیتوان چهار
موتور برقی را در چهار چرخ خودرو جا داد و با اســتفاده از یک رایانه میتوان
در شرایط مختلف جاده نیروهای مختلفی را به هر کدام از چرخها انتقال داد.
این عامل هم سرعت پاسخگویی به نیاز جاده را باال میبرد و هم سبب میشود
کمترین میزان انرژی تلف شود.
کوتاه از جهان

صلح طلبی وزیردفاع ترکیه

آناتولی« :خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه اعالم کرد :ما میخواهیم در فضای
دوستانه و روابط خوب با همسایگانمان زندگی کنیم.

آغاز عملیات ارتش سوریه در درعا

سانا :ارتش عملیات خود علیه تروریســم در درعــا ادامه داده و توانست روز
سهشنبه منطقه سیلوهای گندم و زندان مرکزی در غرز آزاد کند و پس از سری
از درگیریهای شدید و هالکت تعداد از تروریستها و زخمی تعداد دیگر و فرار
باقی مانده آنها به سمت مناطق همجوار ،تمام منطقه را تحت کنترل خود درآورد.

اتهام قصاب ناتو علیه ناتو

خبرگزاری فرانسه« :راتکو مالدیچ» فرمانده سابق ارتش صربهای بوسنی
که به «قصاب بوســنی» معروف است و سال گذشــته میالدی بر سر اتهامات
نسلکشــی ،اقدام به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم
شــد ،در جلسه درخواست تجدید نظر به قاضی سازمان ملل گفت ،در بازداشت
«احســاس خوبی ندارد».مالدیچ نقش اصلی را در کمپین نظامی ایفا کرده که
منجر به پاکسازی قومیتی برای ایجاد صربستان بزرگتر در جریان جنگ خونبار
بوسنی در سالهای  ۱۹۹۲تا  ۱۹۹۵شد؛ جنگی که منجر به کشته شدن ۱۰۰
هزار تن و بی خانمانی  ۲.۲میلیون تن شد.

تدارک آمریکا برای تغییراستراتژی در افغانستان

هیل :مقامهای آمریکایی در حال آماده شــدن برای بازنگری در اســتراتژی
نظامی آمریکا در افغانســتان هستند .این اقدام از سوی مقامهای واشنگتن پس
از آن صورت میگیرد که دولت آمریکا نتوانست به پیشرفت قابل مالحظهای در
مواجهه با طالبان در سال  2017دست پیدا کند.

سختگیری کوبا به بخش خصوصی

خبرگزاری فرانســه :بعد از گذشــت یک ســال از تعلیق ارائه مجوز به
فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی ،باردیگر کوبا برای فعالیتهای اقتصادی
بخش خصوصی مجوز صادر میکند اما این بار تدابیر و قوانین سختگیرانهتری
در این اقتصاد بسته کمونیستی اتخاذ میشود.

گروه بینالملل :مناقشــه بر ســر میزان
بودجه نظامی اعضای ناتو بر نشســت رهبران
این ائتالف کــه از دیروز در بروکســل آغاز
میشود ،سایه انداخته و انتظار میرود دونالد
ترامپ بار دیگر صراحتــا از همپیمانانش در
ایــن بلوک بخواهد تا بودجــه نظامی خود را
تقویت کنند .بنا به نظر کارشناسان،بسیاری
از سیاســتمداران و کارشناســان آن را
«دشــوارترین» اجالس این سالها توصیف
کردهاند .روز سهشــنبه ،در آســتانه آغاز این
اجالس ،دونالــد ترامپ در یک پیام توئیتری
بــار دیگر بر موضوعی پای فشــرد که در دو
ســال گذشته بارها تکرار کرده است« :هزینه
دفاعی ناتو برای آمریکا».
انتقاد شدید او از اتحادیه اروپا ،بزرگترین
متحــد راهبردی ایاالت متحــده ،و یادآوری
اجــاس «تلخ» گروه هفت که ماه گذشــته
میالدی در کانادا برگزار شــد نشان میدهد
که اجالس روز چهارشــنبه ناتو بدون تنش و
جدل پایان نخواهد یافت .یک نشانه این تنش
و جدایی پاسخی است که رئیس شورای اروپا
روز سهشــنبه به توئیت سرزنشآمیز ترامپ
پاسخ داد؛ دونالد توسک در پیامی تند گفت:
«آمریــکای عزیز ،قــدر متحدانــت را بدان،
مخصوصاً این که متحدان زیادی هم نداری».
طبق اســاسنامه این ســازمان ،هر عضو
موظف است دو درصد از تولید ناخالص داخلی
خــود را به بودجه ناتــو اختصاص دهد ،امری
کــه تنها پنج عضــو از  ۲۹عضو آن را برآورده
کردهاند.نکتــه حائــز اهمیت این اســت که
رئیس جمهــوری آمریکا بعد از نشســت ناتو
با «والدیمیر پوتین» همتای روســی خود در
هلسینکی ،پایتخت فنالند مالقات خواهد کرد.
چانه زنی سخت
دیروز(چهارشنبه) رئیس جمهوری آمریکا
برای شــرکت در نشســت ســران و رهبران
کشــورهای عضو ناتو وارد بروکسل ،پایتخت
بلژیک و مقر سازمان اتالنتیک شمالی (ناتو)
شــد و با ینس اســتولتنبرگ ،دبیرکل این
سازمان مالقات کرد .پس از این دیدار ،آقای
ترامپ در نشســت خبری مشترک با دبیرکل
ناتــو دولت آلمــان را به خاطــر کوتاهی در
افزایش بودجه دفاعی آن کشــور و همزمان،
حمایت مالی از طرح احداث خط لوله انتقال
گاز روسیه از طریق کشورهای حوزه بالتیک
و کوتاهــی مورد انتقاد قــرار داد و گفت که
کامال نامناسب است که آلمان به عنوان عضو
ناتو به تعهد مالی در قبال این ســازمان عمل
نکند و به جای آن ،از روسیه حمایت مالی به
عمل آورد .صدراعظم آلمان نیز روز گذشــته
(چهارشــنبه) در واکنش به اظهارات ترامپ
که مدعی شــد برلین کامال در کنترل روسیه
قــرار دارد ،خاطراتش جوانــیاش در آلمان
شرقی تحت سلطه شــوروی را یادآوری کرد
و گفت :من شــخصا تجربه کردهام که چطور
یک بخش از آلمان در کنترل اتحاد جماهیر
شوروی بود.

ترامپ مذاکره با پوتین را به چانه زنی با اروپا ترجیح داد

دعوای متحدان غربی در ناتو

مرکل تاکید کرده است که ما سیاستهای
مســتقلی داریم و تصمیمات مستقلی اتخاذ
میکنیم .این بسیار خوب است خصوصا برای
مردم شرق آلمان .صدراعظم آلمان همچنین
از میزان مشارکت کشورش در ائتالف نظامی
ناتــو دفاع کرد؛ ائتالفی کــه ترامپ میگوید
بار سنگینی را روی شــانه مالیات دهندگان
آمریکایی گذاشــته است .مرکل گفت :آلمان
کار زیادی برای ناتو میکند.
آنگال مرکل همچنیــن تاکید کرد :آلمان
دومیــن تامین کننــده بزرگ نیرو اســت و
بزرگتریــن بخــش از قابلیت ارتــش ما در
اختیار ناتو قرار دارد و تا به امروز ما مشارکت
گســتردهای در رابطه با افغانســتان داشتیم.
در این راســتا ما همچنیــن از منافع ایاالت
متحــده دفاع کردیم .رئیس جمهوری آمریکا
پیش از ترک واشنگتن به مقصد بروکسل نیز
در گفتگو با خبرنــگاران ناکافی بودن بودجه
نظامــی اعضای ســازمان پیمــان اتالنتیک
شــمالی  -ناتو  -را مورد انتقاد شــدید قرار
داد وگفت کــه «ناتو با ما خوب رفتار نکرده،
ما بیــش از اندازه پول میدهیم و ســایرین
کمتــر از میــزان الزم ».وی گفت که ایاالت
متحــده بیش از  ۷۵درصد از منابع مورد نیاز
برای پوشش دفاعی ناتو را تامین میکند در
حالیکه اکثر اعضای دیگر به تعهد خود برای
اختصاص دســت کم  ۲درصد تولید ناخالص
ملــی به بودجه دفاعی خــود عمل نکردهاند.
انتظــار میرود او در نشســت رهبران ناتو بر
افزایش بودجه دفاعی کشــورهای عضو ناتو
پافشــاری ورزد .دونالد ترامــپ همچنین از
عــدم توازن تجــاری بین ایــاالت متحده و
کشــورهای اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت
که در ســال گذشــته ،آمریکا در تجارت با

وعده هنگفت چین به اعراب

چین وعده داده اســت که بیش از  ۲۰میلیارددالر وام به کشــورهای عرب
ن پینگ ،رئیسجمهوری چین گفته است هدف
خاورمیانه میدهد .شــی جی 
از این وامها کمک برای بازســازی اقتصادی منطقه اســت .همچنین چین در
نظر دارد  ۱۰۶میلیون دالر به شــکل کمک مالی برای رشد اقتصاد کشورهای
عرب خاورمیانه ،از جمله اردن ،ســوریه و یمن کمک کند .در همین چارچوب
چین  ۱۵میلیون دالر کمک برای رونق اقتصادی به ســرزمینهای فلسطینی
اختصاص میدهد .شی جین پینگ ،رئیسجمهوری چین با سخنرانی در جمع
نمایندگان  ۲۱کشــور عرب در پکن گفت« :باید رو راست با هم تجارت کنیم،
نه از تفاوتهایمان بترسیم و نه از مشکالتمان رو بگردانیم و در زمینه سیاست
خارجی و راهبردهای توسعه به تفصیل گفتگو کنیم».
آمریکا با فهرســت کردن کاالهای تازهای به
ارزش  ۲۰۰میلیــارد دالر که قصد اعمال تعرفه
بر آنها از ماه ســپتامبر را دارد جنگ تجاری با
چین را تشدید کرده است.
ایــن تصمیم چنــد روز پــس از آن گرفته
میشود که دو کشــور تعرفههای تالفی جویانه
ای بــر کاالهایی به ارزش  ۳۴میلیارد دالر علیه
یکدیگر اعمال کردند.
«دونالــد ترامپ» رئیس جمهــوری آمریکا
تهدید کرده بود که اگر چین دســت به تالفی
جویی بزند تعرفههای بیشــتری در نظر خواهد

اروپا « ۱۵۰میلیارد دالر زیان کرد ».او افزود
که «عالوه بر آن ،مــا  ۷۵درصد خرج ناتو را
هــم میدهیم و صراحتا بگویــم ،به آنها نفع
بیشتری میرســد تا به ما ».رئیس جمهوری
آمریکا در عین حال نســبت به رفع اختالف
نظــر با ناتو و اتحادیه اروپا ابراز اطمینان کرد
و گفت« :ما این مساله را حل میکنیم و همه
راضی خواهیم بود».
مسئله بودجه ناتو
ترامپ دوشــنبه مدعی شــد آمریکا 90
درصد بودجــه ناتو را پرداخــت میکند اما
مشــخص نکرده که چطور به این رقم رسیده
اســت .بر طبق آمارها آمریکا با  686میلیارد
دالر بودجــه نظامی ،حــدود  72درصد کل
بودجه اعضای ناتو در ســال  2017را به خود
اختصاص داده بود .مجموع بودجه نظامی 29
عضو ناتو  957میلیارد دالر در این سال بوده
اســت .بعد از آمریکا ،بریتانیا دومین بودجه
باالی نظامــی ناتو را با اختصاص  55میلیارد
دالر در ســال  2017داشــت و بعــد از آن
فرانســه با  46میلیارد و آلمان با  45میلیارد
در ردههای بعــدی قرار داشــتند .آمارهای
مربوط به هزینهها انــدازه اقتصاد هر یک از
این کشورها را در نظر نمیگیرد و کشورهای
عضو ناتو تعهداتشان در زمینه بودجه دفاعی
را براســاس تولید ناخالص داخلی خود عملی
میکنند .در ســال  2006وزرای دفاع ناتو بر
سر این خط مشی توافق کردند که دستکم
دو درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای
بودجه دفاعی صرف کنند اما با شدت گرفتن
بحران مالی بســیاری از این کشورها مجبور
شــدند بودجههــای نظامی خــود را کاهش
دهنــد .اعضای ناتو در جریان اجالس ســال
 2014خود در ولــز در حالی که نگران افول

بودجههای نظامی در این ائتالف با باال گرفتن
بحــران در اوکراین بودند بــار دیگر متعهد
شدند که به ســمت عملی کردن خط مشی
دو درصدی در عرض یک دهه حرکت کنند.
ترامپ بارها به بهانه این وعده گفته آن دسته
از کشورهای ناتو که هنوز وعده اختصاص دو
درصد بــرای بودجه دفاعی را عملی نکردهاند
زیر قولشــان زدهاند اما دیپلماتها میگویند
در این توافق به شــکلی سفت و سخت گفته
نشــده که چه اقداماتی مورد توافق اســت و
تقریبا همه توافق کردند که نیاز اســت برای
این منظور بودجه بیشتری صرف کنند.
ریز آمار حامیان مالی ناتو
آمریکا با اختالف خیلی زیادی بزرگترین
بودجه نظامی در میان کشورهای عضو ناتو در
مقایســه با تولید ناخالص داخلی خود را دارد
و در سال  2017طبق آمار ناتو  3.57درصد
تولید ناخالص داخلی خــود را صرف بودجه
دفاعی کرده است .در مقام مقایسه یونان در
جایگاه دوم با اختصــاص  2.36درصد تولید
ناخالص داخلی اســت هرچند که اقتصادش
از آمریکا خیلی کوچکتر اســت.بعد از یونان،
بریتانیــا با  2.12درصد و اســتونی با 2.08
درصد قرار دارند.
این در حالی است که آلمان با وجود آنکه
بزرگترین اقتصاد اروپا است تنها  1.24درصد
از تولیــد ناخالص داخلی خود را برای بودجه
نظامی اختصــاص داده و مــورد انتقادهای
شدید ترامپ قرار داشــته است .ماه گذشته
میالدی با این حال جیمز ماتیس ،وزیر دفاع
آمریکا تالشهــای برلین برای تقویت بودجه
نظامی خود را تحسین کرد.
این در حالی است که حجم اقتصاد آلمان
در ســال  ،2017چهار تریلیــون دالر بوده

تنش دیپلماتیک یونان با روسیه

دولــت یونان اعــام کرد دو دیپلمــات روس را به اتهــام «فعالیتهای
غیرقانونی» و دخالتهایی که «امنیت ملی این کشــور را به خطر انداخته»
اخــراج خواهــد کــرد و از ورود دو دیپلمــات دیگر به دلیــل فعالیتهای
غیرمتناســب با وضعیت شغلی ممانعت به عمل می آورد .به گزارش رویترز،
وزارت خارجه روسیه گفته اســت که به اخراج دیپلماتهای روس از یونان
واکنش نشــان خواهد داد .براساس بیانیه وزارت خارجه روسیه در این مورد
اقدام مشــابهی انجام خواهد شد .آتن این دیپلماتها را به تالش برای جمع
آوری اطالعات و رشــوه دهی بــه مقامهای دولت متهم کرده اســت.منابع
دیپلماتیک ارشــد یونان اعالم کردند که آتن خواســتار خروج فوری این دو
پرسنل از جمله ویکتور یاکاولوف ،یک مقام سفارت روسیه است.

بازداشت مقام عالی رتبه نظامی سعودی

عربســتان روز سهشنبه از بازداشت یک مقام عالیرتبه در وزارت دفاع به
اتهام دریافت رشوه یک میلیون ریالی ( ۲۷۰هزار دالری) خبر داد .بازداشت
این مسؤول حدودا هشت ماه بعد از دستگیری چندین شاهزاده و مسؤوالن
ارشد ســابق و کنونی عربســتان به اتهام فســاد رخ داده است .به گزارش
روزنامه رای الیوم« ،ســعود بن عبداهلل المعجب» دادستان کل عربستان در
بیانیــهای اعالم کرد ،مقامات ،اطالعاتــی از وزارت دفاع در زمینه «تعامالت
مالی مشــکوک» یکی از مقامات اجرایی این وزارتخانه با یکی از شرکتهای
تجاری در عربســتان دریافت کردند .دادستان کل نام این فرد را فاش نکرد.
این در حالی اســت که دریافت این رشــوه در وزارتخانه تحت امر محمد بن
سلمان ولیعهد جوان سعودی که وزیر دفاع نیز است ،صورت گرفته است.

تشدید حمالت تجاری آمریکا به چین
گرفت .فهرست تازه شــامل بیش از شش هزار
کاال از جملــه محصوالت غذایی ،مواد معدنی و
کاالهای مصرفی مثل کیف دستی است.
این تعرفهها به میزان  ۱۰درصد از پایان ماه
اوت اعمال خواهد شد که پس از یک دوره برای
دریافت و بررسی نظر عمومی است.
کاخ سفید میگوید که این تعرفهها واکنشی
به شیوههای غیرمنصفانه تجاری چین است.

دولت ترامــپ از چین میخواهد از اقداماتی
که ادعا میکند باعث تشویق انتقال محصوالت
فکــری  -طرح و ایده ســاخت محصوالت  -به
شرکتهای چینی میشــود را متوقف کند؛ از
جمله این شــرط پکن که شرکتهای خارجی
برای دسترســی به بازار چین با شــرکتهای
محلی سهیم شوند.
«رابرت الیتهایزر» نماینــده تجاری آمریکا

بحث درباره نحوه استعفای جانسون
«بوریس جانسون» که با استعفایش یکی از عمیقترین
بحرانهای دولت «ترزا می» را به وجود آورده در اقدامی
جالب توجه برای گرفتن عکس اســتعفا از خودش جلوی
دوربین رفت .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،در این عکس
بوریس جانسون در حالی که کمی اخم کرده و مستقیما
به دوربین نگاه میکند پشت میزی در اقامتگاه رسمیاش
در لندن به همراه نامه استعفایش نشسته است .او در این
نامــه از بابت آنچه که «مرگ رویــای بریگزیت» خوانده
ابراز تاسف کرده است .این بســیار نامعمول است که در
انگلیس وزرای ارشــد دولت با نامه استعفایشــان عکس
بگیرند و عکس بوریس جانســون باعث انتقادهای شدید
از جانــب برخی مخالفان بریگزیت شــده اســت .یکی از
ایــن مخالفان به نام «دیوید لمــی» ،یک قانونگذار حزب

در حالی که در مقام مقایســه حجم اقتصاد
یونــان تنها  250میلیارد دالر بوده و این کار
را برای آنگال مــرکل ،صدراعظم آلمان برای
آنکه ســریعا دو درصد تولید ناخالص داخلی
را بــا بودجه دفاعــی تطبیق دهد ،دشــوار
میکند .مشــارکتهای مستقیم در ناتو برای
پرداخت به اصطالح بودجــه غیرنظامی این
ســازمان استفاده میشــود .بودجهای که در
ســال  248 ،2018میلیون یورو بوده و تنها
هزینههــای اداره مقر بروکســل را پوشــش
میدهــد و بودجه نظامی این نهاد درســال
،2018یک میلیارد و  325میلیون یورو بوده
که ســاختار فرماندهی نظامــی ناتو را تامین
میکند .تمامی  29عضو ناتو طبق یک فرمول
شــراکتی مورد توافق اقدام به این مشارکت
در تامیــن بودجه ناتــو میکنند .فرمولی که
براســاس اندازه اقتصادهایشان است .آمریکا
بــه عنوان بزرگترین اقتصاد ناتو  22درصد از
کل آن را پرداخــت میکند و پس از آمریکا،
آلمان با  14درصد و فرانسه و بریتانیا با 10.5
درصد قرار دارند.
برنامه سفر ترامپ
قرار اســت دونالد ترامپ پس از شــرکت
در نشســت رهبران کشــورهای عضو ناتو و
مذاکره با مقامات اتحادیه اروپا در بروکســل،
به بریتانیا سفر کند .از زمان پایان جنگ دوم،
تقریبا همه رئیســان جمهوری آمریکا پس از
آغــاز دوره خدمت خــود در اولین فرصت به
بریتانیا ســفر کرده و در اکثر موارد ،این سفر
رسمی با تشــریفات کامل ،شامل شرکت در
ضیافت ملکه همراه بوده است.
کوتــاه مدتی پــس از آغاز بــه کار آقای
ترامپ ،نخست وزیر بریتانیا در سفر به آمریکا
از او برای سفر به کشورش دعوت کرد .برخی
اظهارات آقــای ترامپ در جریــان مبارزات
انتخاباتــی و پس از آن با انتقاداتی از ســوی
بعضی رســانهها و فعاالن سیاسی و اجتماعی
و حتی برخی سیاستمداران بریتانیایی مواجه
بوده و مخالفان ســفر او به بریتانیا تظاهراتی
علیه این ســفر تدارک دیدهاند .در این سفر
مذاکراتــی بیــن رئیس جمهــوری آمریکا و
نخست وزیر و سایر مقامات بریتانیایی صورت
خواهــد گرفت که محور اصلــی آن را روابط
تازه تجاری دو طرف پــس از خروج بریتانیا
از اتحادیه اروپا تشــکیل خواهــد داد .طبق
برنامــه اعالم شــده دفتر رئیــس جمهوری
آمریــکا ،او بخش بزرگی از ســفر خود را در
اســکاتلند اســتراحت خواهد کــرد .رئیس
جمهوری آمریکا هفته آینده در هلســینکی،
پایتخــت فنالند ،با والدیمیــر پوتین ،رئیس
جمهوری روســیه مالقــات و گفتگو خواهد
کرد .او در آســتانه ســفر به اروپا گفت« :من
ناتو را در پیش دارم ،بریتانیا را در پیش دارم
که دستخوش آشوب اســت و من مالقات با
[والدیمیر] پوتین را در پیش دارم» و افزود:
«فکر میکنم پوتین از همه راحتتر اســت؛
چه کسی فکرش را میکرد؟»

گفت کــه تالفی جویی چیــن «هیچ توجیهی
نــدارد ».او گفت« :مثل گذشــته آمریکا مایل
به مشــارکت در تالشهایی اســت که میتواند
به حــل نگرانیهای مــا در مورد شــیوههای
غیرمنصفانه تجاری چین و باز شدن بازار چین
به روی کاالها و خدمات آمریکایی منجر شود».
«بیش از پیش نگران»
بســیاری از شــرکتهای آمریکایی مخالف

اســتفاده دولت این کشــور از تعرفه علیه چین
هستند ،چون میگویند که خطر آسیب رساندن
به کســب و کارها و اقتصــاد آمریکا را به دنبال
دارد و بعید است رفتار چین را عوض کند.
«اد بریزیتــوا» مدیر تجات بیــن المللی در
شورای شــیمی آمریکا که نماینده شرکتهای
مواد شــیمیایی اســت روز سه شــنبه پیش از
اعالم تعرفههای تازه به بی بی سی گفت« :برای
بعضی از شــرکتهای ما وضعیت سخت شده.
آنها بیــش از پیش نگرانند که این روند به کجا
ختم میشود».

اعتراضات به وضعیت اشتغال در عراق

کارگر در توئیتر نوشت «:این حقیقت که بوریس جانسون
ترتیبی داده تا به مناسبت امضای نامه استعفایش عکسی
از او برای صفحات اول رســانهها بگیرند ،همه آن چیزی
که ما برای شناختنش نیاز داریم را به ما میگویند ».این
در حالی اســت که بوریس جانسون و سخنگوی دفتر او
درخواســت برای اظهارنظر درباره این اتفاق را رد کردند.
این عکس توســط یــک عکاس به نام «اندرو پارســونز»
در محل اقامتگاه بوریس جانســون موسوم به «کارلتون
هاووس تراس» گرفته شــد و در صفحه اول نشریه دیلی
تلگراف در روز سهشنبه کار شد .پارسونز در پاسخ به این
پرســش که چطور این عکس را از جانسون گرفته ،گفت:
من مشــغول کار با او بودم و واقعا نمیخواهم درباره آن
اظهارنظر کنم.

صدها تن از مــردم جنوب عــراق در تظاهراتی برای
ســومین روز متوالی خواهان بهبود خدمترسانی و ایجاد
فرصتهای شــغلی شــدند .به گزارش ایســنا ،به نقل از
سومریه نیوز ،تعدادی از استانهای جنوب عراق از جمله
بصره ،واســط و ذیقار روز سهشــنبه شــاهد اعتراضات
مردمی برای ســومین روز متوالی بودنــد .مردم خواهان
بهبود ارائه خدمات و ایجاد فرصتهای شــغلی هســتند.
حســن محمود ،یکــی از معترضان گفــت :صدها تن از
مــردم در نزدیکــی دو میدان نفتی القرنــه  1و القرنه 2
در شمال اســتان بصره تظاهرات کرده و بسیاری از آنها
با مطالبه فراهم کردن فرصت شــغلی تالش کردند وارد
مقر شرکتهای نفتی شوند .وی گفت :نیروهای امنیتی از
جمله نیروهای ضد اغتشاش و پلیس محلی نیز در محل

حضور داشــتند .محمود افزود :تظاهرکنندگان خواستار
استخدام در میادین نفتی ،ارائه خدمات به ویژه آب شرب
و افزایش ســاعت استفاده از برق شدند .در استان ذیقار
هــم در اعتراض به نابســامانی ارائه خدمات بســیاری از
راههای اصلی در مرکز این استان بسته شدند.
همچنیــن یکی دیگر از تظاهر کننــدگان گفت :ارائه
خدمات برقرســانی در ذیقــار کاهش یافتــه و دولت
مرکزی هیچ اقدامی نمیکند.
در استان واســط هم مقامات محلی و دستگاه قضائی
به درخواست درباره آزادی معترضانی که روز دوشنبه در
مرکز این استان بازداشت شده بودند ،پاسخ مثبت دادند.
پلیس روز دوشــنبه تعدادی از اشــخاصی که تالش
داشتند به نهادهای دولتی یورش ببرند را بازداشت کرد.

وقوع جنایت جنگی در سودان
جزییــات تــکان دهنــده از تجاوزهــای
گروهــی ،گردنزنی ،و قتلعام در ســودان
جنوبــی محتوای تازهترین گزارش ســازمان
ملل متحــد از جنگ داخلی در این کشــور
است .این سازمان دولت و نیروهای حامی آن
را عامل خشونتها در استان یونیتی خوانده
است .نویســندگان گزارش به نقل از زنی که
همهچیز خود را از دســت داده نوشــتهاند:
«بهتر بود جانم را میگرفتند».
رهبران این کشــور یک مــاه پیش توافق
آتش بســی را به امید پایــان دادن به جنگ
داخلی  ۵ســاله این کشــور امضــا کردند.
میلیونهــا نفر در پــی این خشــونتها از
خانههــای خود گریختهانــد و دهها هزار نفر
کشته شــدهاند.نهاد حقوق بشر سازمان ملل
متحد گفته است خشــونتهایی که در این
گزارش توصیف شده میتواند جنایت جنگی

محســوب شــود و عامالن آن باید محاکمه
شوند .ســخنگوی ارتش ســودان جنوبی به
خبرگــزاری رویتــرز گفته اســت هنوز این
گزارش را دریافت نکــرده و نمیتواند درباره
آن اظهارنظر کند.
بازرسان سازمان ملل متحد برای تهیه این
گزارش یــک دوره  ۵هفتهای در ماههای می
و آوریل را بررسی کردهاند که سربازان دولت
و حامیــان آنها به روســتاهای تحت کنترل
مخالفــان در جنــوب اســتان یونیتی حمله
کردنــد .خشــونتها در پی درگیــری میان
نیروهای دولت و شورشــیها آغاز شده است.
در این گزارش آمده اســت  ۲۳۲نفر در طول
این مدت کشته شدهاند که برخی از آنها زنده
زنده در خانههایشان به آتش کشیده شدهاند
و برخی دیگــر بر درختها بــه دار آویخته
شدهاند.

تجاوز به زن در حال زایمان
در این گزارش به نقل یک دختر  ۱۴ساله
آمده اســت که هرگز فجایعی را که به چشم
دیده از یاد نخواهد برد.
ایــن دختر می گوید« :چطــور پیرمردی
را فراموش کنم که قبل از به آتش کشــیدن
خانهاش گلویش را هــم بریدند؟ چطور بوی
اجســاد مردان و کودکانی را کــه ورم کرده
بودند و خوراک پرندهها میشدند از یاد ببرم؟
یا زنانی را که به درخت حلقآویز میشدند تا
بمیرند» براساس تحقیقات این بازرسان ۱۲۰
زن و دختر مورد تجاوز قرار گرفتهاند از جمله
زنانی که تازه وضع حمل کرده بودند.
یک زن  ۲۰ســاله به تهیه کنندگان این
گزارش گفته است «:هنوز خونریزی زایمانم
تمام نشــده بود اما یکی از ســربازها به من
تجــاوز کرد .مقاومت نکردم و ســاکت ماندم

چون دیده بودم زنهای دیگر را که حاضر به
این کار نباشند با گلوله میکشند».
سودان جنوبی در سال  ۲۰۱۱به استقالل
رسید و از سال  ۲۰۱۳صحنه جنگ داخلی و
پاکسازیهای قومی بوده است .جنگ داخلی
این کشــور زمانی آغاز شــد که سالوا کییر
رییس جمهوری این کشور ریک ماچار معاون

خود را به طراحی برای کودتا متهم کرد و از
قدرت خلع کرد.
چند تالش برای پایان مسالمت آمیز این
اختالفات بی نتیجه مانده است .در تازه ترین
تالش رهبران این کشور توافق آتش بسی را
در ماه ژوئن امضا کردند اما هنوز توافق صلح
امضا نشده است.

