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علیرغم تکذیبهای دولتمردان احتمال اجبار انگلیس به برگزاری دوباره همهپرسی خروج هفتهبههفته جدیتر میشود

زیرنویس

سنگ برگزیت همچنان در چاه می
روحاله نخعی

روزنامهنگار

ســخنگوی نخســتوزیر انگلیس که دیروز
به نمایندگی از دولــت تأکید کرد که رفراندوم
دومی برای برگزیــت در کار نخواهد بود ،اولین
مقام رســمی نیســت که این موضوع را مطرح
میکند و قطعاً آخرین نفر نیز نخواهد بود .ذات
این تکرار اما خود نشان میدهد ،این احتمال که
بالفاصله بعد از پیروزی کارزار خروج با فاصلهای
نزدیک مطرح شد ،همچنان زنده است و هر چه
ابهام نحوه خروج بریتانیا برقرار میماند و هر چه
این گره کورتر میشود ،گزینه تکرار همهپرسی
بیشتر خودنمایی میکند.
از زمان همهپرســی و انتخاب گزینه خروج از
اتحادیه اروپــا ،دولت درگیر تصمیمگیری برای
چیزی بود که به طور خالصه باید آن را «معنای
خروج» خواند .در واقع ،برای سیاســتمداران و
رأ یدهندگانــی که پای صندوق همهپرســی
برگزیت رفتند ،گزینه «ماندن» معنای مشخصی
داشــت ،ادامه زندگی به شکل سابق؛ اما تعریف
معنــای گزینه «خــروج» ماهها طول کشــید،
ماههایــی که در آن مشــخص شــد ،حامیان،
مخالفان و ممتنعان برگزیت ،از سیاستمداران تا
مردم عادی ،تصویر مشخص یا الاقل یکسانی از
این خروج ندارند.
بعد از گذشته این چند ماه ،دولت گرفتار می
سرانجام با جلسه ۱۲ساعته بین اعضای کابینه،
با مدیریت می ،برنامه خود برای برگزیتی «نرم»
را اعالم کرد و با قاطعیت از پیشبردن آن گفت.
اعضای کابینه را متعهد به آن خواست و اتحادیه
اروپا را تهدید کرد ،این گزینه ،نهایی است.
در عمــل اما ماجرا طــور دیگری پیش رفت،
نارضایتــی هواداران برگزیــت در میان اعضای
حزب حاکم که در واقع خواستار برگزیتی سخت
بودند ،با فاصله کمی خود را با چنداســتعفا از
دولت نشــان داد تا مشخص شــود ،می برای

همراهکــردن همحزبیهای خــودش در حزب
محافظهکار ،مسیر سادهای پیش رو ندارد.
نکته اما اینجاســت که چشــمانداز می برای
پیشــبرد این برنامه یا در واقع هــر برنامهای،
چندان روشن نیست.
او از طرفی ،آشکارا در مدیریت و یکدستکردن
موضع حزبش ناتوان بوده و البته دلیل چندانی
هم نیســت که بعد از این موفق شــود .مسئله
خــروج از اتحادیه اروپا ،محل اختالفی عمیق و
اساسی است و کمتر کسی از موضع خود کوتاه
میآید .کســانی که طرفدار برگزیــت بودهاند،
خواســتار قطع ارتباطات فعلی با اتحادیه اروپا
هســتند و مدعیاند ،بریتانیا نباید نگران تبعات
اقتصادی این خروج باشد و میتواند به تجارت با
سایر نقاط دنیا بیاندیشد ،علیرغم اینکه نیمی از
تجارت بریتانیا با اروپاست و در مقابل ،یکپنجم
این تجارت با کشوری مثل آمریکا اتفاق میافتد.
از طرف دیگــر ،مخالفان برگزیــت ،هزینه هر
میزان از خروج ،حتــی برگزیت نرم را تا حدی
دنبــال گرفتن جلوی ضرر
باال میدانند که به
ِ
از هر جــای ممکناند .آنها اصل خروج ،به هر
میزان را مخالف منافع بریتانیا میبینند.
در ظاهــر ممکن اســت به نظر برســد که با
انتخاب گزینه برگزیت نرم ،ترزا می رأی حزب
کارگر را نیز به دنبال خود خواهد داشت ،چون
موضع این حزب قطعــاً به گزینه نرم نزدیکتر
است؛ اما واقعیت روی زمین این است که حزب
کارگــر هیچ تمایلی ندارد کــه در این وضعیت
به نخســتوزیر حزب رقیب کمــک کند تا از
بحران خارج شــود .در واقع به احتمال بسیار،
هر گزینهای که توســط نخستوزیر به پارلمان
بیاید با مخالفت اعضای حزب کارگر مواجه شود.
می برای پیشگیری از این اتفاق ،نمایندگانی را
بــرای مذاکره با اعضای این حزب در دیدارهای
خصوصی فرستاده اما نیاز اصلی او این است که
بتواند حزب خود را با اکثریت نهچندان قاطعی
که دارد کنترل کند ،اتفاقی که در شرایط فعلی
بعید و بعیدتر به نظر میرسد.
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 |CNNبعد از اینکه فرانسه ،آلمان ،مالت ،پرتغال و اسپانیا پذیرفتند ،هر
کدام  ۵۰نفر از مهاجران را بپذیرند ،ایتالیا به کشتی حامل  ۴۵۰مهاجر اجازه
داد در ساحل سیسیلی این کشور پهلو بگیرد.
.................... .................... ...........................................

 |The Hillتری گاودی ،عضو مجلس نمایندگان از ایالت کارولینای جنوبی
در پاســخ به سؤال خبرنگاری ،احتمال استیضاح راد روزنستین ،معاون وزیر
دادگستری ایاالت متحده و مافوق مســتقیم بازپرس ویژه رابرت مالر را رد
کرد« :برای چه استیضاح شود؟ ...قانع نشدهام که جنبشی برای برکنارکردن
او در کنگره در کار باشد ».برکناری راد روزنستین ،اولین قدم احتمالی برای
برکناری مالر خواهد بود.
.................... .................... ...........................................

 |BBCمقامات تایلندی ،روز شــنبه به اعضای تیم فوتبال نوجوانانی که
همراه با مربیشــان بعد از چندین روز به دام افتادن در یک غار ،نجات داده
شدند ،ماجرای مرگ یک غواص در فرایند نجات آنها را اطالع دادند .این ۱۲
نوجوان با امضای تصویری نقاشی شده از سامان کونان ،غواص سابق نیروهای
ویژه نیروی دریایی که در تالش برای رساندن اکسیژن به بچهها در غار جان
خود را از دست داد و با یک دقیقه سکوت ،به سوگواری برای این غواص و ادای
احترام به او پرداختند.
.................... .................... ...........................................

 |CNNباراک اوباما ،رئیسجمهور ســابق آمریکا ،در اولین سفر خارجی
خود پس از پایان ریاســتجمهوری ،به کنیا رفت تا با خانواده خود و نیز با
مقامات سیاسی این کشور دیدار کند .او برای شرکت در مراسم یادبود نلسون
ماندال از کنیا به آفریقای جنوبی خواهد رفت.
.................... .................... ...........................................

 |CBS Newsآزمایش دیانای منجر به بازداشــت مردی به جرم قتل
دختری  ۸ساله در سال  ۱۹۸۸شد .تطبیق دیانای «جان میلر» با دیانای
یافت شده در لباس این دختر منجر به پیشرفت در این پرونده ۳۰ساله شده
است.
.................... .................... ...........................................

 |Timeاهالــی منطقهای در اندونزی در آنچه واکنشــی انتقامجویانه به
حمله یک تمساح توصیف شده است ۳۰۰ ،تمساح را کشتند .مقامات اندونزی
گفتهاند پلیس نتوانسته این کشــتار را کنترل کند اما احتماالً علیه عامالن
حمله اعالم جرم خواهد شد .کشتن حیوان حفاظتشده در قوانین اندونزی
جرمی است که با جریمه یا زندان مواجه خواهد شد.
.................... .................... ...........................................

 |Independentشاهزاده ویلیام و شاهزاده چارلز ،برخالف روال مرسوم
از حضور در برنامههای دیدار ترامپ با ملکه اجتناب کرده اند .رســانههای
انگلیسی گزارش میدهند بسیارنامعمول است که ملکه در دیدارهای رسمی
تنها باشد و این اقدام پیامی آشکار دارد.

واکنش نمایندگی ایران در سازمان ملل
به ادعای اسرائیل درباره جزییات عملیات
دزدی اسناد هستهای

«خندهدار است که اسناد حساس
در بایگانیهای رندوم باشند»

ایلنا|«علیرضامیریوسفی»سخنگوینمایندگی
ایران در سازمان ملل درباره ادعاهای جدید گفت:
«ایران همیشــه به وضوح اعالم کرده که ساخت
سالحهای کشــتار جمعی بر خالف اصول ماست
و ایــن ادعا که ایران هر اطالعات حساســی را در
انبارها و بایگانیهای رندوم در تهران نگهداری کند،
هم بسیار خندهدار اســت .تقریبا به نظر میرسد
آنها سعی دارند ببینند با کدام ادعای عجیبوغریب
میتوانند مخاطب غربی را متقاعد کنند».
زیرنویس :سابقه اسرائیل در این مواضع و روایت
آنها از فرایند سرقت اطالعات نشان میدهد که
احتماالً حــق با مقام ایرانی اســت ،چون چنین
داستانی عملی و منطقی به نظر نمیرسد؛ اما علت
اینکه اســرائیل همچنان چنین سناریوهای بعضاً
«خندهدار» را پیاده میکند این است که مقبولیتی
کــه برای خود در میان مقامات دیگر کشــورها و
حتی ،بلکه بهویژه ،رسانههای آنها ،در مقابل ایران
جا انداخته ،باعث میشود که چنین رویکردهای
موفقتر از آنچه باید باشند یا الاقل آن طور که باید،
شکست نخورند .در همین ایران هم هستند کسانی
که همین قصه اســرائیلی را مقبولتر از اظهارنظر
مقام ایرانی میدانند ،گرچــه بدون موضعگیری
او نیز شــواهد حاکی از همیــن بودند که ماجرا،
داستانسرایی است.

وزیر خارجه آلمان :آمریکا دیگر
قابل اتکا نیست

تازه تمام این توصیفات قبل از مطرحشــدن
برنامه با اتحادیه اروپاســت .اگــر اتحادیه اروپا
بخواهد دســتی در پیشنهاد می ببرد ،کار برای
می در مقابل برگزیتیهــای حزب محافظهکار
سختتر هم خواهد شد.
طبق این شــواهد ،هر چه این قفل ادامه پیدا
کند ،درخواســتها برای تکرار همهپرسی از دو
طرف ،همان طور که تا امروز بیشتر شده ،باز هم
افزایش خواهد یافت :مخالفان برگزیت خواستار
ارائه فرصت دوبارهای به مردماند تا این تصمیم
اصالح شود و ماجرا فیصله پیدا کند .طرفداران
برگزیت که مصرند ،معنای رأی مردم به خروج

سرخط خبرها
 |NPRچین در اعتراض به تعیین تعرفههــای جدید بر ۲۰۰میلیارددالر
صادرات این کشور به آمریکا توسط دولت ترامپ ،به سازمان تجارت جهانی
شــکایت کرد .چین مدعی است ،اقدام آمریکا تالشی غیرقانونی در راستای
سیاستهای حمایتی اقتصادی است.
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از اتحادیه اروپا ،خروج از اتحادیه اروپاســت ،در
مقابل مقاومتهای می و دیگر حامیان برگزیت
نرم ،درخواســت تکرار همهپرسی را میدهند تا
به تعبیر آنها مردم دوباره نشــان دهند که چه
میخواهند.
در وضعیتی کــه می نه میتوانــد به خوبی
طرفداران برگزیت سخت را قانع کند ،نه حامی
کافــی برای برگزیــت نرم دارد و نه از ســوی
اتحادیــه اروپــا کمک چندانی به او میرســد،
احتمــال دارد که همچنان این وضعیت برزخی
باقی بماند تا جایی که محدودیت زمانی و تهدید
خروج بدون توافق از اروپا ،دولت را مجبور کند

دختر صدام ،حامی شورشهاست

که برای تمدید و گرفتن فرصت با اروپا و داخل
مذاکره کند .شکســت یا پیروزی این مذاکرات،
هر دو به ســمت مسیرهایی میروند که یکی از
مقاصد احتمالیشــان ،اجبار دولت به برگزاری
همهپرســی دیگری است تا حکمی قطعی برای
تصمیمگیری در دســت دولت باشــد و الاقل
داخل بریتانیا ،تکلیف معین شــود .شاید روزی
برسد که می برای ماندگاری ،چارهای جز تکرار
انتخابات نداشــته باشــد و البته شاید رفتن به
سمت انتخاباتی دیگر ،شکست و دردسر دیگری
برای او رقم بزند که باعث شود او پایان ماجرا را
از بیرون دولت نظارهگر باشد.

عراق

کارشناس مسائل عراق :شورشها در عراق ،مشکوک است

خبرآنالین| هادی انصاری ،کارشناس مسائل عراق
در گفتوگو با خبرآنالین به بررسی وضعیت تحرکات
جدیــد و این که چه متغیرهایی عراق را در آســتانه
تشکیل دولت به ناآرامی کشانده ،پرداخته است.
احــزاب عراقی بعد از انتخابات پارلمانی مشــغول
چانهزنی برای انتخاب نخستوزیر و تقسیم پستهای
کلیدی در دولت آینده بودند که تحســن و تظاهرات
در چند شهر جنوبی عراق ،توجهات را به خود جلب
کرد .برخی نارضایتیها و مسائل معیشتی را دلیل این
موضــوع میدانند و برخی دیگر بر این باورند که این
تحرکات ،ریشــه خارجی دارد .چه متغیرهایی عراق
را در آســتانه تشــکیل دولت به ناآرامی کشاند و آیا
آشوبها در کوتاه مدت فروکش خواهد کرد؟ در این
باره خبرآنالین با هادی انصاری کارشناس مسائل عراق
گفتوگو کرده است که از نظر میگذرانید.
جناب انصاری در عراق چه خبر اســت؟
تنها موضوع معیشتی و نارضایتی است یا ورود
گروههای معارض و تروریستی مشهود است؟
متاسفانه به علت ضعف دولت و عدم خدماترسانی
و قطع چندين ســاعت برق در گرمای پنجاه درجه و
بیكاری ،چند روزی اســت كه در برخی از استانهای
عراق از جمله نجف و بصره مردم دســت به تظاهرات
خيابانی زده انــد و دو روز پیش نيز نماينده آيتاهلل
سيستانی و سخنگوی رسمی ايشان ،به نقل از آيتاهلل،
از تظاهراتكنندگان و مردم عراق پشتيبانی كرده و
خواسته آنان را امری حق و شرعی به شمار آورده اند.
اين رخدادها كه بخشی به علت نارضايتی مردم از
خدمات دولت اســت و بخش ديگر آن در اين راستا،
بهرهبرداری احزاب مخالف حزب الدعوه كه از ابتدای
سقوط ،قدرت و نخستوزيری را از آن خويش به شمار
آورده و تاكنون در اختيار دارند ،به شمار میآيد.
طبــق آخریــن اخبــار پیرامون وضعیت پســت
نخستوزیری ،صدريان ،جریان حكمت و فتح اصرار بر
گرفتن قدرت از حزب الدعوه را دارند كه از اين پس ،با
پرونده ضعيف خدماتی نماينده و نخستوزير ديگری را
از ميان خود يا شخصيتی مستقل معرفي كنند.
قصد بر اين اســت كه نوری المالكی و نخستوزير
كنونــی عراق (عبادی) كه از حزب الدعوه به شــمار
میآيند ،به ضعف كشانيده شده و از فشار سياسی آنان
بر گروهها كاهش دهند.
این وضعیت در رابطه با شکل و سازماندهی
احزاب و کارکرد آنها بوجود آمده اســت یا
مسائل عمیقتری وجود دارد؟
دو شب گذشته به بســياري از دفاتر حزب الدعوه
و برخــی ديگر از دفاتر احــزاب در عراق از جمله در
استان نجف و استان ميسان و مدينهالصدر و منطقه
شعله در بغداد حمله شده و مردم خشمگين ،يورش
بردند .تا پاسی از نيمه شب گذشته نگرانی شديد در

شهرهای شيعهنشين و جنوبی عراق از بغداد و نجف
حاكم گرديده بود.
آخرين رويدادهای نجف اشرف به چه صورت
است؟ چرا وضعیت نجف به این جا رسید؟
دو شــب گذشــته تا پاسی از نيمهشــب ،جوانان
بینامونشــان كه بدون ترديد در پس آنان دستهای
مرمــوز و بعثی وجــود دارد ،به پيــروی از تظاهرات
مردم در بصره كه خواســتار حقوق خود و رسيدگی
به قطع برق در گرمای باالی  ٥٠درجه بودند ،دست به
تظاهرات زدند .البته تظاهرات سهروزه مردم بصره ،تنها
به بستن راهها و بهتعطيلیكشيدن حركت سوخت از
پااليشگاه منجر شد و با زدن چادر در مرز و خيابانها
و بدون هرگونه تعرض و خرابكاری و حمله به ادارات،
صورت گرفت و همچنان ادامه دارد.
ليكن متاســفانه دو روز قبل با حركتی ناگهانی در
نجف ،جوانان رو به سوی فرودگاه و مراكز دولتی و دفتر
حزب الدعوه و دفتر جريان حكمت و تعدادی ديگر از
دفاتر احزاب و خانه برخی از نمايندگان پيشين مجلس
در نجف كردند و آنچه نبايد ميكردند .تمامی اموال
فــرودگاه را تخريب كرده و به غارت بردند .هواپيمای
تابان را قصد داشتند كه آسيب برسانند كه خلبان با
مهارت ،بدون مسافر و با چمدانهای مسافرين ،باند را
ترك كرده و به تهران باز گشت.
وضعیت در حال حاضر آرام شــده است؟
ترتیبات امنیتی در شرايط كنونی چگونه است؟
هم اكنون از دو شب پیش شرايط حكومت نظامی
به دستور مقامات امنيتی بغداد در نجف حاكم شده و
نيروهای ضدشورش به نجف رسيدند .نيروهای امنيتی
حرم اميرالمومنين (ع) به همــراه نيروهای كمكی،
پيرامون شهر قديم نجف و حرم و صحن را به شدت
تحت كنترل خويش در آورده و نيروها هر حركتی و
تجمعی را مانع میگردند.
متاســفانه يك كارمند زن دو شب پیش در دفتر
رياست حفاظت فرودگاه به قتل رسيد .شرايط حساس
و نگرانكنندهای را به ويژه نجف پشت سر میگذارد.
آگاهان اين تحريكات را درونی نمیبینند و دستهای
آلوده بعثيان كه هزاران نفر هنوز در جایجای عراق
وجود دارند ،ديده میشود .دو شب گذشته دختر صدام
ملعون هم به تظاهراتکنندگان پيام رسانيده و ادامه
آن را خواستار شد!
واکنش مقتدی صــدر و جریانات اصلی
سیاسی چگونه بوده است؟ روندی برای آرامش
از سوی این گروهها شکل نگرفته است؟
مقتدی صدر و سيد عمار حكيم ،ضمن محكومكردن
اين جريانات متعاقب حمله به اموال عمومی ،خواستار
خدمترسانی به مردم از سوی دولت شدند! احتمال
بسيار ضعيفی میدهم كه جريانات و احزاب مخالف
دولت يا به بيانی مخالف ادامه وجود حزب الدعوه در

رياست دولت ،دست به چنين اقدامی زده باشند ليكن
در اين ميان ،اداره آن از دستانشان خارج شده و شرايط
بسيار خطرناكی را به وجود آورد.
تا دو شب پیش در كربال هيچ گونه تحركی وجود
نداشــت ليكن از اخبار ويژه چنين به دست آمد كه
مردم را به تجمع و دستزدن به تظاهرات در بعدازظهر
فرا خوانده اند .نگرانی در نجف بيشتر است .بيم از نفوذ
افراد مســلح كه در ميان تظاهركنندگان ديده شده
بودند ،به شهر قديم نجف رفته و خدای ناكرده دست
به اقدامات خطرناكی بزنند .هم اكنون حكومت نظامی
در استان نجف برقرار بوده و رفتوآمد و ورود به بافت
پيرامونی حرم مطهر و خيابانهای اطراف آن با شدت،
صورت میپذيرد.
به نظرتان چه چیزی پشت پرده وجود دارد؟
همه مسائل ناشی از وضعیت بد معیشتی است؟
چنين اطالع دادند كــه نيروهای امنيتی و ارتش،
كنترل شهر را به دســت گرفته و تمامی حركات را
زير نظر دارند .اخباری تاييدنشــده به دست میرسد
كه برنامه و دسيسهای از سوی دشمنان شيعه و دولت
در درون و بيرون عراق ،برای جنوب عراق تهيه شده
كه حمله به اعتاب مقدسه و رموز شيعه در دستور كار
آنها میباشد.
گفتنی اســت كه پس از ســقوط صدام ،اين گونه
تظاهرات تخريبی برای نخستين بار صورت میپذيرد.
الزم به تذكر است كه تمامی نيروهای نظامی و امنيتی
فرات ميانه به حالت آمادهباش در آمده و تمام سربازان
به محــل ماموريت خود بصــورت دوفوريتی ،حاضر
گرديدهاند.
رفت وآمد زائــران در پيرامون حرم و صحن عادی
بوده و نيروها ،خيابانها و كوچههای مهم نجف و ...را
تحت كنترل و حفاظت شديد خود قرار دادهاند.
به نظرتان دشمنان عراق ،داعش و اجزای
وابســته به گروههای افراطی به تحرکات خود
ادامه خواهند داد؟
آنچه مســلم است كه دشمنان شــامل بعثيان و
ديگر گروههای افراطی سياســی عراق ،از اين شرايط
بهرهبرداری كرده و برای ايجاد آشــوب و ناامنی وارد
تظاهراتكنندگان شدند كه نتيجه آن يورش به مراكز
دولتی و خانه برخی از سران دولت و آتشزدن و غارت
اموال عمومی بود .بدون ترديد اين افراد خودفروخته
و مزدوران دشــمن دست به چنين اعمال ناشايستی
یزنند.
م
در اين راســتا بســياری از سرشناســان دولتی و
غيردولتی ،مردم را از دســتزدن بــه تخريب اموال
عمومی برحذر داشته اند.
خوشبختانه هم اكنون با گزارشاتی كه لحظهبهلحظه
در اختيار قرار داده میشــود ،شرايط آرام بوده و رو به
عادیشدن میرود.

ایرنــا| «هایکــو مــاس» وزیر امــور خارجه
آلمــان در واکنش به اظهــارات «دونالد ترامپ»
رئیسجمهــوری آمریکا که اتحادیــه اروپا را در
روابط تجاری «دشــمن» خوانده بود ،گفت :اروپا
دیگر نمیتواند به کاخ سفید اتکا کند .به گزارش
خبرگــزاری رویترز ،وزیر امــور خارجه آلمان در
مصاحبــه با روزنامه آلمانی «فونک میدن گروپ»
گفت اروپا اکنون باید متحد شــود .وی افزود :ما
باید برای حفظ همکاری بــا آمریکا ،آن را اصالح
کنیم .الزم اســت در اروپا همسویی نزدیکتری
داشته باشیم .این مقام آلمانی همچنین گفت :اروپا
با وجود حمالت لفظی شدید و توئیتهای بیهوده
نباید اجازه دهد دچار تفرقه شود.
زیرنویس :اظهارات ایــن چنینی از زمان آغاز
به کار دولت ترامــپ کموبیش از مقامات اروپایی
شنیده میشود و با هر بار خروج آمریکای ترامپ
از هر توافق یا آغاز یک تقابل جدید از ســوی او،
مثل توافق پاریس ،برجام ،جنگ تجاری و ...بسامد
این گونه اظهارات و شــدت آنها افزایش مییابد؛
امــا رویکرد دولت ترامــپ در حالی ادامه مییابد
که در عمل ،اروپا اقدام چندانی در واکنش به این
رویکرد نشان نداده اســت .اروپا ،همچنان که در
اظهارات موگرینی و تاسک و دیگر مقامات میآید
و البته عاقالنه ،قصد ندارد به ســادگی و با مواضع
یک رئیسجمهــور ،در مقابل متحد قدیمی خود
بایستد و منافع مشترک خود را در معرض تهدید
ببیند؛ اما وضعیت فعلــی ثبات ندارد :یا اروپا وارد
فاز عملیتری خواهد شــد یا مقامات اروپا از این
قبیل اظهارنظرها نیز به مرور دست خواهند کشید.
اروپا البته امیدوار به پایان دوره ترامپ اســت ،اما
هزینهتراشــیهای آمریکای فعلی ،شــاید جایی
خطوط قرمز اروپا را زیر پا بگذارد و واکنش اروپا در
آن مرحله تعیینکننده خواهد بود.
مقامهای پکن:

تنش تجاری با آمریکا بر قیمت
مصرفکننده در چین
تاثیر اندکی دارد

ایلنا| به گزارش خبرگزاری رویترز ،یک سخنگوی
مرکز ملــی آمار چین روز دوشــنبه اعالم کرد که
تنش تجاری با ایاالت متحده تاثیر اندکی بر قیمت
مصرفکننــده در چین خواهد گذاشــت و انتظار
میرود مخارج مصرفکننده در نیمه دوم سال جاری
میالدی ثابت بماند« .مائو شــنگیونگ» سخنگوی
مرکز آمار چین ،به خبرنگاران گفت که هیچ تغییری
در روند رو بهرشــد و ثابت اقتصاد این کشور ایجاد
نخواهد شد .مائو شیونگ این سخنان را پس از انتشار
دادههای تولید ناخالص داخلی که رشد چین را شش
و هفت دهم درصد نشان میدهد ،بیان کرد.
زیرنویس :خوبی یا بدی ساختارهای اقتصادی
چیــن و کنترل ســخت حکومت این کشــور بر
همه مناســک و روندها ،از جمله اقتصادی ،جای
خــود را دارند؛ امــا در این مســئله بهخصوص،
میتوان ادعای چیــن را پذیرفت .دولت در چین
آن چنان بر ســاختارها سوار اســت که احتماالً
میتوانــد تأثیرگذاری یک عامل بیرونی را کنترل
کند؛ بهعــاوه ،ابزار دیگری که چیــن برای این
تقابل تجاری در اختیار دارد ،دســتهای باز او در
تأثیرگذاری بر وضعیت تجاری و تعامالت تجاری،
خارج از فرایند معمولی و قانونی تصویب تعرفه و
اقدامات این چنینی است .چین سادهتر از آمریکا
میتوانــد صنایــع و صــادرات واردات را به میل
حکومتش دستخوش تغییراتی کند که در بسیاری
از دیگر کشــورها با واکنش یــا مقاومت احتمالی
مواجه خواهد شــد؛ هر چند ،به طــور کلی این
وضعیت برای کسی «سود» یا «بهبود» به همراه
نخواهد داشت.

