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دالیلعقبگردترامپدرجنگتجاری
بعد از هفته ها خط و نشان کشیدن و تهدید،
دولت آمریکا اعمال تعرفه بر برخی از محصوالت
وارداتــی از چین را سه ماه به تعویق انداخت.
نمایندگی تجاری آمریکا اعــام کــرد ،برخی
محصوالت بر اساس فاکتورهای امنیت ملی،
ایمنی و سالمت از فهرست تعرفه هــای چین
خــارج می شوند و تعرفه های اضافی بر آن ها
اعمال نمی شود .اعمال تعرفه های اضافی نیز
بر برخی محصوالت مانند تلفن همراه و لپ تاپ
تا  15دسامبر به تعویق می افتد.پیش از این
اعالم شده بود که دونالد ترامپ مصمم است بر
 300میلیارد دالر واردات کاال و خدمات از چین
تعرفه های جدید اعمال کند مگر این که پکن
با خواست آمریکایی ها برای عقد قراردادهای
تجاری موافقت کند .تصمیم دولت آمریکا به
تعویق سه ماهه اعمال تعرفه بر برخی از کاالهای
وارداتی چین ،نوعی عقب نشینی واشنگتن در
جنگ تجاری میان دو اقتصاد اول و دوم جهان به
شمار می آید که دالیلی بر آن قابل تصور است 1 :
– مقاومت غیرمنتظره پکن در برابر تهاجم تعرفه
ای آمریکا ،ترامپ را واداشته است جنگ تجاری
با چین را تعدیل کند ،به ویژه این که کاهش نرخ
برابری یوان با دالر به تولید کنندگان در آمریکا
لطمات سنگینی وارد مــی کند – 2 .عطش
سیری ناپذیر مصرف کنندگان آمریکایی به خرید
کاالهای ارزان قیمت خارجی ،از جمله کاالهای
چینی ،موجب شده است که اعمال تعرفه بر
واردات ،هزینه زندگی در آمریکا را افزایش و
خطر تورم را پیش روی اقتصاد آمریکا قرار دهد.
 -3نشانه هــای جــدی از نارضایتی در داخل
آمریکا ،بهویژه از سوی کشاورزان و دامداران که
در بازار صادراتی به چین وابسته هستند ،نمایان
شده است .همچنین هزاران تولید کننده ،وارد
کننده و فروشنده کاالهای وارداتی از سیاست
های تعرفه ای دولت ترامپ به شدت عصبانی
هستند -4 .هدف گیری پایگاه رای جمهوری
خواهان در انتخابات ،از جمله کشاورزان ایالت
های جنوبی و غرب میانه آمریکا از سوی چین
و از طریق افزایش تعرفه های تالفی جویانه،
زنگ خطر را برای ترامپ که به پیروزی مجدد در
انتخابات ریاست جمهوری چشم دوخته ،به صدا
در آورده است.

چهره روز

در دروازههای«خانشیخون

»

پیشرویهایارتشسوریهبرایمحاصرهکاملادلبادامهدارد،اهمیتآزادسازیشهر
راهبردیخانشیخونچیست؟
ارتش سوریه در جریان ادامــه عملیات خود در
اطراف ادلب ،موفق شد شهرک عاس و مزارع
«المنطار» را آزاد کند و خود را به سه کیلومتری

خانشیخونبرساند.همزمانباپیشرویارتش
سوریه،تروریستهادرمحورشهرک«القصابیه»
درجنوبادلب،بهمواضعنیروهایسوریحمله

کردند.تروریست ها با این حمله قصد داشتند،
عملیات ارتش سوریه در محور خان شیخون را
تحتتاثیرقراردهندکهاینحملهنیزناکامماند.
هم اکنون ارتش سوریه در حال تأمین امنیت
کاملمناطقآزادشدهاستتابتوانددامنهتسلط
خود به سمت مزارع اطراف محور الهبیط-خان
شیخون را گسترش دهد .خان شیخون با توجه
به این که مشرف به مسیرهای اصلی و حیاتی
است ،اهمیت زیادی دارد .این مسیرها باعث
شدهکهخانشیخون،حلقهوصلبینریفهای
شرقی ،غربی و شمالی بر ادلــب باشد .تسلط
بر خان شیخون ،گام نخست برای بازگشایی
مسیر بین پایتخت اقتصادی سوریه (حلب) با
پایتخت سیاسی این کشور (دمشق) است اما
از نظر نظامی ،آزادســازی خان شیخون ،باعث
خواهد شد که ارتش سوریه به راحتی بتواند به
سمتشمالیعنی«کفرسجنة»و«معرةالنعمان»

پیشرویکند؛منطقهایکهحلقهوصلمسیرهای
بینالمللیسوریهبهسمتشمال،جنوب،شرق
و غرب است.افزون بر این مسئله ،تسلط ارتش
سوریه بر خان شیخون به معنای تسلط کامل بر
منطقهای به وسعت صدها کیلومتر مربع از ریف
شمالی حماه از جمله منطقه موسوم به «مثلث
مرگ» است؛ مثلثی که شهرک های «الزکاة»،
«اللطامنة» و «کفرزیتا» را به هم وصل میکند.
شهرک «مــورک» نیز در این منطقه قرار دارد و
تروریستهاازاینمنطقه،همیشهمواضعارتش
سوریه و شهرکهای خالی از عناصر تروریستی
را بمباران میکنند.اگر ارتــش سوریه بتواند
تروریست ها را در شمال حماه محاصره کند،
دیگر تروریستها به جز مرگ ،جنگ یا خروج با
وساطتترکیهبهسمتاستانادلبچار هدیگری
ندارند .در این صورت ،ریف شمالی حماه کامال
آزادخواهدشد.

گنبد اسرائیلی
برسر یانکیها
باوجودناکارآمدی«گنبد
آهنین»چراآمریکاقرارداد
خریداینسامانهدفاعیرابا
رژیمصهیونیستیامضاکرد؟

بــا وجــود نــاکــارآمــدی سامانه دفــاع
موشکی گنبد آهنین ،وزارت دفاع
آمریکا ادعا کرد این سامانه را از رژیم
صهیونیستی خریده اســت .سامانه
دفاعموشکیگنبدآهنیناساسابرای
مهار کــردن موشکها و راکتهای
کوتاه برد مقاومت فلسطینی و لبنانی
طراحی شده ولی بارها ناکارآمدی
آن آشــکــار شــده اســت.بــا ایــن حــال،
پایگاه اینترنتی ورلد ایزرائیل نیوز در
مطلبی نوشت :آمریکا رسما قرارداد
خرید دو سامانه دفاع موشکی گنبد
آهنین از اسرائیل را امضا کرده است.
ناکارآمدیاینسامانهبهویژهبهتازگی
زمانی که اراضی اشغالی در دو نوبت
هــدف حــدود  400و  600موشک
مقاومت فلسطینی قرار گرفت ،آشکار
شد .شدت این حمالت به گونه ای بود
که رژیم صهیونیستی مجبور شد برای
نخستین بار آتش بس یک طرفه اعالم
کند.احتماال ناکارآمدی این سامانه
سبب شده رژیم صهیونیستی دست
به دامن آمریکا شود تا شاید بتوانند
ایــن پــروژه شکست خــورده را نجات
دهند .اما ظاهرا رژیم صهیونیستی
قصد دارد هم هزینههای تحقیقات
و برنامههای این پــروژه را از مالیات
دهندگان آمریکایی بگیرد و هم از
افــشــای نــاکــام ـیهــای ایـــن پـــروژه

جلوگیری کــنــد.وزارت دفــاع آمریکا
در ماه فوریه اعالم کرد :ارتش آمریکا
قصد دارد اصالحاتی برای این که این
سامانه موشکی از اثربخشی بیشتری
برخوردار شود ،روی آن اعمال کند.
نباید این واقعیت را نادیده گرفت که
موشکهای کوتاه بــرد مقاومت به
شدت تــوازن نظامی را به زیــان رژیم
صهیونیستی برهم زده است .به زعم
تلآویو کارآمد کردن سامانه دفاعی
که بتواند این موشکها را هدف قرار
دهد ،تنها چاره خروج از این بن بست
نظامی است.پایگاه دیفنس نیوز هم
با اشــاره به امضای این توافق اعالم
کــرد« :اســرائــیــل و آمریکا در حال
مذاکره برای انتقال این سامانه ها
به آمریکا هستند .هم اکنون که این
توافق حاصل شده است ،ارتش می
تواند برنامه انتقال آن را همراه با
جزئیات اجــرا کند.گفته میشود
سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین،
به منزله یک سامانه موقتی برای
آمریکا محسوب می شود اما پنتاگون
قصد دارد آن را به یک سامانه دفاع
موشکی دایمی تبدیل کند.سامانه
دفاع موشکی گنبد آهنین را شرکت
سیستم های دفاعی پیشرفته رافائل
( )Rafaelبا همکاری شرکت رایتئون
( )Raytheonتولید کرده است.

گروکشیترامپ ازWTO
دلیلتهدیدرئیسجمهورآمریکابرایخروجازسازمانتجارتجهانیچیست؟
تهدیداخیررئیسجمهورایاالتمتحدهآمریکادرخصوص
احتمالخروجکشورشازسازمانتجارتجهانی،بازتاب
گسترده ای در میان تحلیل گــران مسائل اقتصادی و
سیاسی داشته است«.دونالد ترامپ» در سخنرانی اخیر
خود در ایالت پنسیلوانیا تاکید کرد« :اگر مجبور شویم ،از
سازمان تجارت جهانی خارج میشویم .سالها ما را دور
زدهاند.ایناتفاق،دیگرتکرارنخواهدشد.سازمانتجارت
جهانی از آمریکا به عنوان یکی از اعضای این سازمان
سوءاستفاده کرده است» .فراتر از آن ،کاخ سفید در طول
دو سال اخیر همواره مدعی شده است که چین و بسیاری
ازکشورهایدیگرخودشانرابهعنوانکشورهایدرحال
توسعهجازدهاندوازاینطریقتوانستهاندتعهداتکمتری
نسبتبهدیگرکشورهایعضومتقبلشوند.برایناساس،
بهنظرمیرسدطرحموضوعخروجآمریکاازسازمانتجارت
جهانی ،مرتبط با دو پدیده جاری در معادالت اقتصادی
و سیاسی آمریکاست؛ یکی مناقشه اقتصادی واشنگتن
و پکن و دیگری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰
در آمریکا.واقعیت این است که ترامپ قصد دارد با تهدید
خروج آمریکا از سازمان تجارت جهانی ،نقش این سازمان
تجاری بین المللی را در مناقشه واشنگتن و پکن محدود و
کمرنگکند.ازابتدایسال ۲۰۱۷میالدیتاکنون،چین
چندین بار در اعتراض به سیاست های یک جانبه گرایانه و
حمایت گرایانه اقتصادی ترامپ (که در مغایرت با اصول
تجارتبینالمللاست)بهسازمانتجارتجهانیشکایت
کرده است.در هر حال ،طرح دوباره موضوع خروج آمریکا

ازسازمانتجارتجهانی،حربهایبرایتهدیداینسازمان
بین المللی و جلوگیری از نقش آفرینی آن به سود پکن در
منازعهباآمریکاست.ازسویدیگر،ترامپسعیداردباطرح
موضوعاتیمانندخروجازسازمانتجارتجهانی،باهدف
تامینمنافعشهروندانآمریکایی،باردیگرفضایهیجانی
و تبلیغاتی انتخابات سال  ۲۰۱۶میالدی را در میان رای
دهندگانآمریکاییتداعیوبازتعریفکند.نکتهقابلتامل
این که در سال  ،۲۰۱۶یعنی قبل از سرکار آمدن ترامپ،
کسریترازتجاریناشیازوارداتکاالهایچینی،حدود
 ۳۴۶میلیارددالربودوترامپضمنفاجعهباردانستناین
موضوع،خواستارمهارهمهجانبهاقتصادیچینازطریق
وضع تعرفه های گمرکی بر کاالهای این کشور و اعمال
دیگر سیاست های محدود کننده شد.با این حال ،پس از
بروز منازعاتی همه جانبه و گسترده در طول دو سال و نیم
اخیر ،نه تنها تغییری در این معادله ایجاد نشده که چینی
هاباقدرتبیشتریبازارآمریکاراتسخیرکردهاند!مطابق
آمارهای رسمی منتشر شده از سوی نهادهای رسمی
تجاری آمریکا ،میزان کسری تراز تجاری ناشی از واردات
کاالهای چینی در آمریکا در سال  ۲۰۱۸حدود ۴۱۹
میلیارد دالر بوده است .همچنین وزارت بازرگانی چین
از افزایش  ۷درصدی صادرات کاالهای چینی به آمریکا
در سال گذشته میالدی خبر داده است.این آمار به خوبی
نشان می دهد که نتیجه تقابل اقتصادی آمریکا با چین ،با
همه هیاهو و جنجال های رسانه ای ،حداقل برای ترامپ
سودمندنبودهاست.

هنگکنگدرنقطه جوش

کوهنوردیقالبیآقاینماینده!
تصویریازیکسیاستمدارمعروفدرحالباال
رفتن از دیواره برفی کوه در فرانسه جنجال به
پا کرد .اریک ُورت ،وزیر پیشین کار و نماینده
فعلی مجلس فرانسه ،تصویری در توئیتر خود
منتشرکردودرتوضیحآنمدعیشدکهدرحال
باال رفتن از یکی از دیوارههای کوه مونبالن در
منطقه «آرژانتییر» در نزدیکی مرز سوئیس
اســت .ایــن تصویر بـیدرنــگ واکنش برخی
کاربراناینترنترابرانگیختزیراآنهامتوجه
شده بودند که تصویر در واقع چرخانده شده
و ورت نه در حال صعود از دیواره بلکه در حال
راه رفتن چهار دست و پا روی زمین است .در
این عکس در حالی که ورت با لباس و طناب
و تجهیزات کوهنوردی رو به دوربین دیده
میشود،تصویرکوچکوتاریازدونفردرپشت
سر او در منتهی الیه گوشه عکس نیز به چشم
میخوردکهعمودبرمسیرحرکتایستادهاند.
اینبدانمعناستکهدرواقععکسچرخانده
شده تا وانمود شود که سوژه در حال باال رفتن
اســت .البته ورت در واکنش به این جنجال
فضای مجازی ،دو عکس دیگر از خودش در
حال باال رفتن از دو صخره در ارتفاع چهار
هزار متری همرسان کرد و در توضیح نوشت
که سطح این دیواره نیز به شدت همان تصویر
جنجالی قبلی ،شیب دار بوده است .کاربران
دیگری پس از انتشار این توضیح ،بار دیگر به
دنباله طنابی که از کمر کوهنورد آویزان شده
اشاره کرده و گفتهاند که اگر دیواره عمودی یا
حتیباشیببود،اینتکهازانتهایطنابباید
بهطرفزمینخممیشد،نهبهطرفدیواره.

شریفی -ده هفته از تظاهرات هنگکنگی ها
که در ماه مارس آغاز شد ،می گذرد و حاال گرمای
اعترضاتبهنقطهجوشرسیدهاست.صدهاتناز
معترضان سیاهپوش هنگ کنگی که از روز جمعه
وارد سالن اصلی پروازهای ورودی فرودگاه هنگ
کنگ شده بودند ،در آن جا ماندند و باعث اختالل
در پروازها شدند .تالش پلیس برای خارج کردن
تحصنکنندگان نیز به درگیری شدید و خشونت
آمیز با آن ها انجامید .در پی این رویــداد ،دونالد
ترامپدرجدیدتریناظهارنظردربارههنگکنگ،
در پیامی در توئیتر خود نوشت« :دستگاههای
اطالعاتی به ما خبر دادهاند که دولت چین نفرات
ارتــش را بــه ســوی مــرز بــا هنگکنگ فرستاده
است .همه باید امنیت داشته باشند و خونسردی
خودشان را حفظ کنند!» پس از آن ،وزارت امور
خارجه چین در بیانیهای بیان کرد ،مسئله هنگ
کنگمنحصر ًادرحوزهامورداخلیچینقراردارد.
اینوزارتخانهدربیانیهخودازآمریکاخواستدست
از«فضولیکردندرامورهنگکنگ»بردارد.
▪معترضانیکهتروریستنامیدهشدند

در تصاویری که کمتر از یک هفته پیش منتشر
شده ،گروهی اندک از معترضان حضور داشتند
که دست به «خشونت» زدند؛ گروهی که کوکتل
مولوتف همراه داشتند و آنانی که با سنگ شیشه
هــای ساختمان مرکزی پلیس هنگ کنگ را
شکستند .اما خشونت از سوی همه چند هزار
معترض نبود .دفتر امور هنگ کنگ و ماکائو در
وزارت امور خارجه چین گفته است که معترضان
هنگ کنگی «با تروریستها تفاوتی ندارند» .این
ادارهدیروز ضمنمحکومکردن«اقداماتمجرمانه
مشابه تروریسم» در جریان تحصن معترضان در
فرودگاه هنگ کنگ ،تهدید کرد« :با عامالن این

▪آرایشنظامیارتشچین

اظهارات اخیر ترامپ دربــاره استقرار ارتش در
نزدیکی هنگ کنگ در حالی است که تلویزیون
دولتی چین اقدام به پخش گزارشهایی درباره
استقرار واحدهای نظامی چین در شهر مرزی
«شنژن»  Shenzhenکرده بود .مقامات ارتش
چین،استقرارواحدهایارتشدرشنژنرابخشی
از تمرینهای نظامی اعالم کرده بودند .بر اساس
قانون،منطقهویژههنگکنگکهطبققراردادی
میان پکن و لندن تا سال  2047مستقل است،
تنهانیرویپلیسداردوازارتشمستقلبرخوردار
نیست اما در صورت نیاز به ارتش می تواند از پکن
درخواستکمککند.برایناساس،چندیپیش،
سخنگویوزارتدفاعچینگفتکهچینتوانایی
بازگرداندنآرامشبهاینسرزمینرادارد.بسیاری
از رسانههای مستقل و نیز کاربران شبکههای
اجتماعیدرهنگکنگ،انتقالنیروهایپلیسبه
شنژنرا«جنگروانی»دولتچینعلیهمعترضان
توصیفکردهاند.دولتشهرهنگکنگباسطوح
جدیدیازخشونتمواجهاست.حاالمعترضانبه
جای«الیحهاسترداد»کهجرقهاعتراضاتاخیررا
زد ،روی پروژه نفوذ دولت پکن در این منطقه ویژه
اداری متمرکز شده اند .گاردین در سرمقاله خود
نوشت :خاطرات سرکوب خونین  ۳۰سال پیش
معترضان دموکراسیخواه در میدان تیانآنمن

یادداشت
محمدمهدی گودرزی

international@khorasannews.com

یمنسوریهمیشود؟

گویا یمن هم در حال سوریه شدن اســت .چند 
ی
است که میان طرفداران امارات و عربستان در بین
نیروهایمنصورهادیدریمناختالفاتیبروزکرده
و حتی کار را به زدوخورد و درگیری کشانده است.
همین چند روز پیش وزیر کشور تشکیالت منصور
هــادی که از دســت همقطاران دیــروز و مخالفان
امروزشبهعربستانگریختهبود،همرزمانسابقو
طرفداراناماراتیرادزدنامید.گویااماراتطرفدار
یمنیهای جنوبی هواخواه منصور هادی است.
جنوبیهایی که به دنبال تقسیم و تجزیه یمن به
شمالی و جنوبیاند ،مانند آنچه در زمان جنگ
سردبود.اماعربستانازاینتجزیههراسناکاست.
تقسیموتجزیهیمنقطع ًابرایعربستانیکهمرزهای
زمینیزیادیباآنهادارد،خوشایندنیست.بگذریم
ازاینکهفروپاشیائتالفسعودیاماراتینشانههای
خوبیبرایآبرویسیاسیهیچیکنداردوخبرهای
رسمی و غیررسمی از تــاش هر دو کشور برای
نزدیکی با ایران در روزهای اخیر را این واقعه تفسیر
میکند .آنچه مهم است ،چنانچه در ابتدا گفته
شد ،سوریه شدن یمن است .یادمان هست که در
سالهای اول درگیریها در سوریه دو یا چند شقه
بــودن مخالفان سوریه یعنی ارتــش آزاد سوریه و
جبههالنصرهامکانقدرتگیریداعشرادرسوریه
پسازعراقفراهمکرد.تاجاییکهداعشبخشهای
عمدهایازسوریهراازآنخودکردوباآندوگروههم
وارد جنگ شد .امروز چند شقه شدن نیروهای
مخالف علیعبدا...صالح امکان رشد شاخهای
از داعش به نام جماعت اصالح را در یمن داده
است و این مقارن است با گزارش آمریکاییها
مبنی بر احیای قدرت داعش .مشخص ًا جماعت
اصالح بالی جان آینده مردم و دولت یمن (حاال
هر که باشد) خواهد بود .اما آیا کار به یمن ختم
میشود و پــای داعــش نوظهور یمنی فراتر از
یمن (برای مثال به عمان و عربستان و امارات)
باز نخواهد شد و آیا یمن ،کشوری که به خاطر
جنجا لهای داخلی و دخالتهای خارجی
ائتالف سعودی قدرت متمرکز نیرومندی در
خود ندارد ،زمین جدید بازی داعشی که در حال
احیاست ،نخواهد بود؟

توئیت روز

ساعت 10هزارپوندیاون

ترامپ:ارتشچینبهمرزهنگکنگاعزامشدهاست؛پکن:آمریکا«فضولی»نکند

جنایتهای بسیار خشن بر پایه قانون و با جدیت
برخورد خواهد شد ».از آنجایی که «تروریست»
خواندنمعترضانهنگکنگیازسویدولتچین
رایج نیست ،این اظهارات میتواند در عین حال
بیانگر گامی از سوی پکن برای دخالت احتمالی
دراینمنطقهویژهادارییافشاربررهبرانآنبرای
اقداماتشدیدترباشد.
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نکته مهمی که باید درباره ناآرامیهای هنگکنگ در نظر داشت ،حضور گسترده گروهها و عناصر جداییطلب در تظاهراتها و تجمعات
است که خواستار خارج شدن این منطقه از کنترل چین و بازگشت به دوران قیمومیت انگلیس هستند .پس از این که تصویری از اسیر
کردن و ضرب و شتم یک خبرنگار چینی توسط معترضان در فرودگاه هنگکنگ منتشر شد ،وبگاه خبری «گلوبال تایمز» چین در
سرمقالهای با عنوان «هدف انقالب رنگین ،ویرانی آینده هنگکنگ است» ،نوشت« :دولت چین هرگز اجازه نخواهد داد اپوزیسیون
افراطی و غرب ،هنگکنگ را به اردوگاه ضد چینی تبدیل کنند».

در حال ظهور است .کری لم ،مدیر اجرایی این
دولتشهرهشداردادکههنگکنگدرمسیربدون
بازگشتحرکتمیکند.لفاظیپکنتهدیدآمیزتر
شده است .تهاجم برخی شرکتکنندگان نه تنها
با سیاست سختگیرانه دولت بلکه تاکتیکهای
خشن پلیس از جمله شلیک گاز اشکآور به درون
ایستگاهمتروومستقیمابهسمتمعترضانتحریک
شده است .حزب کمونیست چین تمایلی ندارد
تا جشنهای هفتادمین سال حضورش در قدرت
مصادف با اول اکتبر متحمل آسیبی شود اما اگر
معترضان تا آن زمان تسلیم نشوند ،ممکن است
پکن به این نتیجه برسد که زودتــر اقــدام کردن
بهترازتاخیراست؟معترضاننبایدبرایسرکوب
خشونتبار بهانهای دست پکن بدهند اما رفتار
گروهی اقلیت ،واکنش تند و بیرحمانه را توجیه
نمیکند.انگلیسودیگردولتهابایدهزینههای
اقتصادیوسیاسیسرکوبخشونتبارمعترضان
رابهچینیادآورشوند.
▪فرصتیبرایاعتبارزداییازالگویچین؟

با توسعه سریع اقتصادی چین در چند دهه اخیر،
هنگکنگنیزبهیکمرکزمالیمهمجهانیتبدیل
شد که روابــط گستردهای با غرب و به خصوص

آمریکا دارد .در سال  ،۱۹۹۲در آمریکا قانونی
تصویب شد که بر اساس آن ،آمریکا و هنگ کنگ
روابط تجاری و اقتصادی ویژهای برقرار کردند.
چنین ویژگی در مناسبات آمریکا و چین وجود
نــدارد .امــروز که چین و آمریکا درگیر یک جنگ
تجاری کم سابقه شدهاند ،بحران هنگ کنگ به
فرصتی برای غرب به منظور مشروعیتزدایی
از نظام سیاسی چین تبدیل شده است .به رغم
توسعه شگفتانگیز اقتصادی ،چین همواره از
سوی برخی محافل غربی به استبداد و سرکوب
سیاسیمتهمشدهاست.اتهامیکهپسازماجرای
اعتراضاتمیدان«تیانآنمن»درسال ۱۹۸۹پر
رنگشدوبااعتراضاتاخیرهنگکنگپررنگتر
شدهاست.ایناتهامازاینمنظرمهماستکهچین
نه یک قدرت محلی بلکه یک ابرقدرت اقتصادی
درجهاناستومعموالوقتیکشوریبهابرقدرت
تبدیلمیشود،الگوییازنحوهحکمرانیوتوسعه
مطرحمیکند.البتهچین،اصرارینداردکهخود
را الگویی برای دیگر کشورها معرفی کند .با این
حال ،ناآرامیهای هنگ کنگ ممکن است نشان
دهدکهتوسعهاقتصادیبدونتوسعهسیاسی،یک
توسعهشکنندهوآسیبپذیراستوکشوررادربرابر
مداخلهبیگانگانایمننمیسازد.

سازمانمللصدوراجناسالکچریبهکرهشمالی
را به دلیل انجام آزمایش هستهای منع کرده است
امادرآزمایشاخیرموشکیاینکشور ،ساعتی10
هزارپوندی( 141میلیونتومان)الکچریدردست
کیم جونگ اون ،نظر رسانهها را به خود جلب کرده
است .در تصویر منتشر شده ،ساعت یونیسکس
« » IWC Portofinoدر دست رهبر کره شمالی
دیدهمیشود.اینولخرجیدرحالیاستکهمردم
کرهباخشکسالیبیسابقهدر 35سالاخیرمواجه
شدهاندوقادربهسیرکردنشکمشاننیستند.

نمای روز

سوءاستفاده دولت سعودی از مراسم حج برای
تجزیهیمن.حجاجیمنیامسالشاهدصدوردونوع
کارتشناساییمغرضانهبودندکهاعتراضبسیاری
از حجاج یمنی را برانگیخته است.دولت سعودی
برایحجاجیمنیکارتشناساییباتابعیت«یمن
جنوبی»و«یمنشمالی»صادرمیکند.

