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? حادثه در کمین گل فروشــان بزرگراه؛
هــر روز بعدازظهر و شــبها از جنوب به
شــمال بزرگراه امام علــی (ع) ،پایینتر از
ایستگاه بیآرتی خاوران ،تعدادی زن و مرد،
دختر و پسر به نظر میرسد چند خانواده و
همشهری هستند ،برای فروش گل ،البهالی
خودروهــا میروند که هــر لحظه احتمال
وقوع حوادث ناگــوار رانندگی وجود دارد.
آیا مســئوالنی که وظیفه رسیدگی به این
گونه مسائل را دارند ،تا به حال گذرشان به
بزرگراه امام علی (ع) نیفتاده؟ اکبر از تهران
? شــبهای گذشــته به اتفــاق یکی از
دوستان به دفتر امالکی در خیابان پاسدار
گمنام تهران رفتیم .روی تکه کاغذی نوشته
بودند۹« :درصد مالیات ارزش افزوده دریافت
میشود» بنگاه داران برای اجاره از مالک و
مستاجر و برای فروش ار فروشنده و خریدار
کمیسیون میگیرند و ۹درصد مالیات ارزش
افزوده هم از مشتریان دریافت میکنند .در
هر صورت خریداران و فروشندگان مجبورند
هزینههــای تحمیلی را دو دســتی تقدیم
کنند! علی از تهران
? ترافیک بزرگراه امام علی (ع)؛ تصویری
که مشاهده میکنید ،به اتفاق میثم صراف
ساعت ده صبح سه شنبه مورخه ششم مهر،
برای کار ضروری میخواســتیم به خیابان
پیروزی برویم ،در ترافیک سنگین بزرگراه
امام علی (ع) ،جنوب به شــمال نرسیده به
خروجــی خاوران گرفتار شــدیم .به گفته
صراف ،وقت مردم بیشتر روزها در ترافیک
ســنگین این محل بیهوده از بین میرود.
اکبر از تهران

? چرا اعضای شورای شهر تهران نسبت به
بازگشایی میدان امام حسین (ع)  -شهباز
برای عبور خودروها کاری انجام نمیدهند؟
? قیمت کرایه اتوبوسهای شرکت واحد
در تهــران گــران و این موضــوع موجب
نارضایتی مسافران کم درآمد شده است.
? حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی
که پس از سی سال به کار و تالش به سن
بازنشستگی رسیده اند ،عادالنه نیست .به
دلیل این که این افراد پاسخگوی هزینهها
نیستند؟ علی از تهران
? راهانــدازی ایــن همه فروشــگاههای
زنجیرهای موجب کســادی بازار کاسبان و
گالیه آنان شده است .مجید از تهران
? تاخیــر در پرداخــت حقوق توســط
برخی موسســه ها ،چاپخانهها و کارفرماها
نارصایتــی کارکنــان را به همــراه دارد.
از قدیــم گفتهانــد قبل از ایــن که عرق
پیشانی کارگران خشک شود ،حقوق آنان را
به طور کامل پرداخت کنید .متاسفانه این
موضوع از ســوی برخیهــا نادیده گرفته
میشود.
 -1410شــرایط کرونایی فعال به شرایط
مطلوب نرســیده شــاید بهتر باشد برای
بازگشایی مدارس عجلهای صورت نگیرد.
()6/28
 -1420برخــی اصنــاف پروتکلهــای
کرونایی را رعایت نمیکنند .کرونا که تمام
نشده نباید بیتوجه باشند)6/28( .
 -1431دولت چه برنامههایی برای جبران
کسری بودجه دارد؟ آیا میتواند پولهای
بلوکه شده را آزاد کند؟ ()6/28
 -1351تا کی قرار اســت برخی کشورها
از پرداخت بدهیهای خود به ایران امتناع
کنند؟ پولهای بلوکه شده باید آزاد شوند.
مردم ما در شرایط سخت زندگی میکنند
آن وقت پولهای ما بلوکه شده)6/28( .
 -1401به هر روشــی که مسئوالن صالح
میدانند فکری برای بازار خصوصا قیمت
برنج و سایر اقالم اساسی بکنند ،قیمتها
وحشتناک است)6/28( .
 -1305آنهایی که میگویند سیمان ارزان
شده بروند قیمت کنند متوجه شوند چقدر
ارزان شده؟ ()6/28
 -1310چرا نباید در تلویزیون دیگر شاهد
سریالهایی ساخته آقایان عطاران یا مهران
مدیری نباشیم؟ دلمان برای کارهای آنان
تنگ شده)6/28( .
 -1320شاید بهتر باشد آموزش و پرورش
و آمــوزش عالی برای بازگشــایی مدارس
شــتابزده عمل نکند .همه چیز باید لحاظ
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شود .سالمتی دانش آموختگان در اولویت
باید باشد)6/28( .
 -1331مسئوالن در وعده دادنهای خود
مراقب باشند وعدههای نشدنی ندهند .اما
این را هم بدانند باید به یکسری از وعدهها
حتما عمل شود)6/28( .
 -1251متاســفانه شــنیدیم ســرقت
تجهیزات شهری در تهران افزایش یافته و
رکود شکسته .تاسفآور است که سارقین
به تجهیزات شــهری هم رحم نمیکنند.
()6/28
 -1257بــرای مردمی کــه حتی قدرت
خرید حبوبات هم ندارند باید فکری کرد.
حبوبات قیمتهای وحشتناکی پیدا کرده.
این مسخرهبازی قیمتها مردم را بیچاره
کرده .لوبیاقرمــز کیلو  40هــزار تومان.
()6/28
 -1210واردات خودرو به کشــور منتفی
شد؟ مشکل کجاست؟ با این شرایط بازار
خودرو سروسامان نمییابد)6/28( .
 -1215آن نماینــدهای کــه از لباس تیم
فوتبال زنــان ایراد میگیرد بهتر اســت
بهانهتراشی نکند .لباس آنان بسیار پوشیده
و مناسب بود)6/28( .
 -1220وضعیت آشــفته بــازار لبنیات از
خیلی از کاالهای دیگر بدتر اســت .دائم
درحال تغییر قیمت است .واقعا تاسفآور
است)6/28( .
 -1231آیا طرح صیانت از فضای مجازی
مجلس بــه نوعی دخالــت در کار وزیر و
دولت است؟ ()6/28
 -1153کاهش تدریجی مبتالیان به کرونا
و بســتریها را به فال نیــک میگیریم.
امیدواریــم به زودی شــاهد رســیدن به
وضعیــت باثبات و به صفر رســیدن آمار
فوتیها باشیم)6/28( .
 -1201قهرمانی تیم ملــی والیبال ایران
را در آســیا تبریک میگوییم .امیدواریم
قهرمانی آســیا برای تیم ملی فوتبال هم
رقم بخورد)6/28( .
 -1120چه تغییراتی قرار اســت در تیم
مذاکرهکننده هستهای اعمال شود؟ آیا این
تغییرات باعث تقویــت تیم مذاکرهکننده
میشود؟ ()6/28
 -1130دولت فکر اساســی برای معیشت
مردم بکند .قدرت خرید مردم پایین آمده
گرانیها وحشتناک است)6/28( .
 -1141قدردانی آقــای امیر عبداللهیان
وزیر خارجه فعلی از آقای ظریف بســیار
کار پسندیده و درخور تحسین است .آقای
ظریف هم بسیار زحمت کشیدند)6/28( .
 -1105در افغانســتان بعــد از طالبــان
153رســانه تعطیل و زنان خبرنگار بیکار
شــدند .با وجود طالبان غیــر از این هم
انتظاری نبود! ()6/28
 -1109چرا یک نماینده درخواست کرده
رئیس ســازمان ســنجش ممنوعالخروج
شــود؟ چــه تخلفی ممکن اســت از وی
سرزده باشد؟ ()6/28
 -1112از شهرداری و متروی تهران سوال
داریم چرا متروی پرند تکمیل نمیشود؟
چقدر بودجــه الزم دارد؟ تقاضای تکمیل
آن را داریم)6/28( .
 -1021در فضای مجازی برخی تبلیغات
وجود دارند که به نظر کالهبرداری باشد.
مردم مراقــب کالهبرداریهــا در فضای
مجازی باشند)6/28( .
 -1031لبــاس اعضای تیــم ملی فوتبال
بانوان کشــور کــه کت و شــلوار بود چه
اشــکالی دارد که یــک نماینــده به آن
معترض است؟ ()6/28
 -1041با این رفتارهایــی که از طالبان
دیده میشــود کشــورهایی که آنها را با
ایــن روشها به رســمیت میشناســند
بهنظر مردم افغانستان اهمیتی نمیدهند.
()6/28
 -1101بــه این وضعیت آشــفته بازار و
قیمتها کی قرار اســت رسیدگی شود؟
ثبات قیمتها کی اتفاق میافتد؟ ()6/28
 -0910آیا مشکل تنشهای آبی در برخی
نقاط خوزســتان حل شــده یا حل نشده
باقیمانده؟ ()6/28
 -0931آیا خبــر ممنوعالخروجی رئیس
سازمان سنجش صحت دارد؟ مگر وی چه
مشکلی داشته؟()6/28
 -0951در جامعــه ما مشــکل و تخلف و
ســودجویی کم بود حاال عدهای به صورت
غیرمجاز رمز ارز استخراج میکنند و این
سودجویی هم باب شده)6/28( .
 -1011چرا برای بازگشایی مدارس هنوز
هیچ برنامه مشخصی تدوین نشده؟ زودتر
تکلیف این موضوع باید حل شود)6/28( .
 -1014چرا برخی اشــخاص بیتوجه به
قوانین با خودروهــای خود به مرز مهران
رفتنــد که مجبور به بازگشــت شــوند؟
()6/28
پیامهای مردمی در صفحات 4-2

واکنش تند لندن نسبت به اظهارات «لودریان» و رنو ژیرارد ،تحلیلگر ارشد روابط خارجی

«آکواس» و سه حقیقت تلخ!

«آکواس» به جای آن که بریتانیا و فرانسه را رو در روی هم قرار دهد به چالشی مابین الیزه و کاخ سفید تبدیل میشود .طی هفتهها که بگو مگوهایی بین
مقامات سیاسی ایاالت متحده آمریکا و فرانسه در جریان بود ،مقامات لندن موضعی خویشتندارانه اتخاذ کرده بودند حتی لودریان در پاسخ به رسانهها،
لندن را بیتقصیر و تنها به عنوان عامل سوم معرفی میکند اما انتشار یک یادداشت  -فرانسه این حقیقت تلخ را بپذیرد  -نشان میدهد بریتانیاییها
نه تنها عامل سوم نبودند که در پیمان امنیتی  Aukusهمه کاره یا به تعبیری درست تر« ،موتور محرکه» بوده اند .چنین به نظر میرسد که لندن کاسه
صبرش لبریز شده و دیگر نمیخواهد در پیمان امنیتی  Aukusو دیگر چالشهای منطقهای و جهانی به یک سایه و عنصر در حاشیه تبدیل شود بلکه
انتظار دارد به عنوان اصلیترین بازیگر پا درون میدان بگذارد .از بعدِ این واکنش دیگر به نظر میرسد لحن فرانسویها نیز تغییر کرده و آشتی جویانه شود
چون بر اساس فهرستی از کم کاریها و کاستی ها ،احتماال مقامات الیزه اگر خواسته باشند بیشتر از این لندن را عصبانی کنند این بار با «صورتحساب» ی
سنگین۶۰ ،ساله و غیر قابل جبران رو در رو خواهند شد!
آفتاب یزد  -رضا بردستانی« :ژان ایو لودریان» از «دوگانگی ،نقض
عمده اعتماد و تحقیر» سخن به میان آورده اما انگلیسی ها Aukus ،را
«حقیقتی تلخ» میدانند ،حقیقتی که «پاریس» از فهم آن عاجز است!
اگرچه ،چندین هفته از ماجرای « »Aukusگذشــته اما بگو مگوها و
واکنشها ادامه دارد که در میان این بگو مگوهای سیاسی و دیپلماتیک،
واکنش انگلستان با انتشار یک یادداشت در «بی .بی .سی» با محتوایی
تند و شدیداللحن در نوع خود جالب و قابل تأمل است.
پیمانــی معروف به  Aukusناگهان معاملهای چند میلیارد دالری که
فرانسه با اســترالیا امضا کرده بود را خنثی کرد .نخست وزیر استرالیا،
اسکات موریسون میگوید« :در راستای منافع ملی استرالیا عمل کرده
و تصمیمگیری شــده است .آنها مدعی شده اند؛ دولت فرانسه باید به
عمق نگرانیهای ما واقف باشــد و بپذیرد که توافق  ۳۷میلیارد دالری
( ۲۷میلیارد پوند) در سال  ۲۰۱۶با استراتژیهای استرالیا مطابق ندارد.
موریســون همچنین میگوید« :اگرچه این تصمیم برای فرانسویها
ناامیدکننده اســت اما استرالیا حق دارد مانند هر کشور مستقل دیگر،
تصمیماتی اتخاذ کند که مطابق با منافع«دفاع ملی» این کشور باشد.
بر اساس توافق  - Aukusکه شامل بریتانیا نیز میشود  -به استرالیا
فناوری ساخت زیردریاییهای هستهای به عنوان راهی برای مقابله با نفوذ
چین در دریای مورد مناقشه چین جنوبی داده میشود .سرعت عقد این
توافقنامه به قدری زیاد اســت که رسانهها میگویند :فرانسه تنها چند
ساعت قبل از اعالم عمومی از مفاد این توافق مطلع میشود!
فرانسه ،سفرای خود از آمریکا را فرا میخواند اما فراخواندن سفیر خود در
بریتانیا را «ضروری» نمیداند تا بزرگترین عالمت سؤال در اذهان عمومی
جامعه فرانسه ،اتحادیهی اروپا و جهان نقش ببندد به گونهای که همگان
لندن را تابعی از کاخ سفید میپندارند و دولت انگلستان را بیتقصیر اما
هرچه از کانون این چالش مهم دورتر میشویم ماجرا برعکس میشود!
> چرخ سوم یا موتور محرکه؟!

فرانسویها صرفا به یک اعتراض نصفه نیمه بسنده میکنند و آن این
طلبی دائمی»! مسئلهای که برای
که ،لندن را متهم کنند به «فرصت
ِ
انگلیسیها نه مهم است و نه تازگی دارد .لودریان معتقد است« :انگلیس
در کل این موضوع کمی شــبیه چرخ سوم است ».اما بعد از مطالعهی
نظرات لندن در یادداشتی به قلم «هیو شوفیلد»Hugh Schofield/
متوجه خواهیم که نه تنها انگلســتان «چرخ سوم» نیست که در این
فقرهی بسیار خاص« ،متور محرکه» است!
لیز تروس ،وزیر خارجه انگلیس که به تازگی منصوب شــده اســت،
در مقالهای برای روزنامه ســاندی تلگراف از این توافق نامه دفاع کرده
مینویســد« :آکواس» نشان میدهد آمادگی بریتانیا برای «سرسخت
بودن» در دفاع از منافع خود غیر قابل گذشت است.
نهایی و اجرایی شــدن این پیمان بدین معناست که استرالیا هفتمین
کشــوری در جهان خواهد بود که از زیردریاییهای هستهای استفاده
میکند .همچنین متحدان از قابلیتهای ســایبری ،هوش مصنوعی و
دیگر فناوریهای به کار رفته در زیر دریاییهای در اختیار خود در این
زیردریاییها نیز استفاده خواهند کرد.
واکنشهای دیگر نسبت به «آکواس» بیشتر ،دیپلماتیک است .سفیر
فرانسه در استرالیا -ژان پیر تبو  -تصمیم استرالیا برای لغو یک طرفه این
قرارداد را «یک اشتباه بزرگ» خواند و چین سه قدرت دخیل در پیمان
امنیتی «آکواس» را به داشتن «ذهنیت جنگ سرد» متهم کرد.
> «آکواس» و سه حقیقت تلخ!

«هیو شوفیلد »Hugh Schofield/در ابتدای یادداشت خود مینویسد:
«هنگامی که آنها خود را از تحقیر خود رها کردند ،باید فرانسویان خود
را جمع کرده و با برخی حقایق ظالمانه روبرو شوند ».نویسنده در این
یادداشت از «سه حقیقت تلخ» نام میبرد

«مکرون» به فرانسه در هنگام نشست بغداد نیز از نظرها دور نگه داشته
زدن پاریس برای نفوذ در
نشــد و همگان متوجه شدند ،دســت و پا ِ
کشوری است که آمریکاییها همچنان ازعدم همراهی مقامات «الیزه»
در هنگام سقوط صدام از آنها عصبانی است« .هیو شوفیلد» در پاسخ به
این ادعای «رنو ژیرارد ،تحلیلگر ارشد روابط خارجی» یادآور میشود« :و
او این تالش را نه تنها با بایدن  -بلکه با ترامپ نیز انجام داد! رفتارهایی
که خیلی دیر است و معنای جالبی ندارد!»
> واقعیت چیست؟

شماره یک :در زمین استراتژی هیچ احساسی وجود ندارد.
نویسنده معتقد است فرانسویها باید بپذیرند که گالیه کردن در مورد
رفتار بد اما معقول هیچ فایدهای ندارد .رفتار بد مربوط به آنها است و
رفتار معقول مربوط به ما.
خوردن توافق مابین استرالیا و
در این یادداشــت تالش شــده تا برهم
ِ
پاریس؛ تماماً تصمیمی اتخاذ شــده از ســوی «کانبرا» تلقی شود ،او
مینویسد« :اما چه کسی تا به حال شنیده است که ملتی به دلیلعدم
تمایل به حمله ،اولویتهای دفاعی خود را تغییر دهد؟ واقعیت این است
که اســترالیاییها محاسبه کردند تهدید چین را دست کم گرفتهاند و
بنابراین نیاز به افزایش سطح بازدارندگی خود دارند .آنها با بیتوجهی
شدید به نگرانیهای فرانســه عمل کردند ،اما وقتی صحبت از بحران
پیــش میآید ،ملتها این کار را میکنند .این تقریباً تعریف یک ملت
اســت :گروهی از مردم که برای دفــاع از منافع خود گرد هم آمده اند.
منافع خودشــان ،نه دیگران ».وی ادامه میدهد« :البته ،گاهی اوقات
ملتها تصمیم میگیرند که منافع خود را با پیوستن به هم پیمانان دیگر
تامین کنند .این همان کاری است که ایاالت متحده در سرکوب غرایز
انزواطلبانه خود در قرن گذشته انجام داد.
شماره دو :تغییر در تفکرات ناتو
«اما دومین حقیقت دردناک ناشــی از ماجرای «آکواس» این است که
ایاالت متحده دیگر عالقه چندانی به روشهای منســوخ در ناتو ندارد.
همچنین هیچ گونه وفاداری خاصی به کسانی که در کنار آن ایستادهاند
ندارد » .نویسنده به ماجراهای از  ۲۰۰۱به بعد اشاره میکند و مشخصاً
عد ِم همراهی فرانســویها در اعزام نیرو به عراق و افغانستان آن هم به
بهانهی استقالل و مستقل بودن .نویســنده تالش دارد به پاریس این
« ُکد» را ارســال کند که «آکواس» تاوان ســکوت و سکون در برخی
تصمیمات جمعی با محوریت ناتو و ایاالت متحدهی آمریکا است .وی
مینویســد« :طرفداران این عقاید در فرانسه  -و رئیس جمهور امانوئل
مکرون که یکی از آنها است  -رویای کشور خود را به عنوان یک قدرت
کام ً
ال مستقل در سر میپروراند و به لطف حضور جهانی و قدرت نظامی
مورد حمایت هسته ای ،نیروی خود را برای همیشه اعمال میکند .در
عمل و نه بدون ذخیره قابل توجه ،فرانسه خود را به اتحاد تحت رهبری
ایاالت متحده متصل کرده است زیرا این امر هم اخالقی و هم مصلحت
به نظر میرسید .اما اکنون این پژواک در اطراف پاریس طنینانداز شده
است :چرا ما مزاحم شدیم؟ چه چیزی برای ما داشت؟»
نکتهی بســیار مهم در این یادداشــت «بی .بی .ســی» ،ارجاع دادن
تحلیلی مندرج در «فیگارو» است .اشاره به
فرانسویها به یک مقالهی
ِ
یادداشت «ضربهی کام ً
ال ناگهانی» نوشتهی رنو ژیرارد ،تحلیلگر ارشد
روابــط خارجــی در روزنامه لو فیگارو که در یادداشــتی با این عنوان:
«این ضربه کام ً
ال به طور ناگهانی وارد شد ».مینویسد« :مکرون تالش
زیادی برای کمک به آنگلوساکسونها کرد .با آمریکاییها در افغانستان؛
با انگلیسیها در همکاری نظامی؛ با استرالیاییها در هند و اقیانوسیه.
نگاه کنید ،او مدام میگفت ،ما شما را دنبال میکنیم -ما متحدان واقعی
خالی بزرگ دیده میشود و
هستند ».در همین یادداشــت یک جای
ِ
آن همراهی در حمله به عراق در  ،۲۰۰۳مســئلهای که در سفر اخیر

دلیل پاکسازی اخیر چین از زیادهرویهای سرمایهداری
ِ

ادامه از صفحه اول:
شرکت تاکسیرانی دیدی ( )Didiبهجهت عرضه سهامش ( )Listing its Sharesدر آمریکا مجازات
شد .شرکت ساختمانی بدهکار ا ِ ِورگرانده ( )Evergrandeبه سمت نکول بدهیها پیش رفت .تجارت
رمزارزها ( )Cryptocurrencyممنوع شد و جلوی آموزشهای انتفاعی نیز تا حدی گرفته شد.
این کارزار قطع ًا به نفع شرکتهای دولتی ( )State-owned Firmsو صنایع راهبردی (Strategic
 )Industriesاز قبیل فنّاوریهای سخت ( )Hard-techمانند نیمهرساناها ()Semiconductors
میباشد ولی کارآفرینانی که منبع واقعی پویایی در چین ()True Source of China’s Dynamism
هستند از آن بهرهای نخواهند برد.
 )۲دلیل پاکسازی اخیر چین از زیادهرویهای سرمایهداری
ِ

یک دهه پیش ،چین دریافت که بهزودی بهعنوان کمهزینهترین تولیدکننده دنیا ،بازارهای جهانی را به
دست خواهد گرفت؛ اما این امری موقتی خواهد بود ،چون پس از مدتی نیروی کار چینی خواهان افزایش
دستمزد خواهد شد .در این شرایط نیروی کار کشورهای دیگری مانند ویتنام میتواند جای نیروی کار
چینرابگیرد.برایجلوگیریازاینامر،چیندرصددتولیدمحصوالتپیشرفتهتروپیچیدهتریهمتراز
باآمریکابرآمد.
شی جینپینگ اولویتهای متفاوت تکنولوژیکیاش را در سخنرانیای که سال پیش در مجله حزب
کمونیست ( )Qiushiمنتشر شد ،بیان کرده است .او اذعان کرد که اقتصاد آنالین در حال شکوفایی
است و گفت که «چین باید سرعت پیشرفت اقتصاد دیجیتال ،جامعه دیجیتال و دولت دیجیتال را
باال ببرد» اما «همزمان باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد واقعی بنیان اقتصاد دیجیتال اســت
( )The real economy is the foundation of the digital economyو صنایع مختلف تولیدی
را نباید رها کرد».
وال استریت جورنال مینویسد که از دید او دو نوع فنّاوری وجود دارد :آنها که «خوب است» داشت
( )Nice to Haveو آنهایی که «باید» داشــت ( .)Need to Haveرســانههای اجتماعی ،تجارت
الکترونیک و شرکتهای اینترنتی مصرفی جزء آن نوعی هستند که «خوب است» کشور داشته باشد؛
اما در نگاه او ،عظمت ملی به داشتن بهترین اَپچت گروهی یا تاکسی اینترنتی وابسته نیست .در عوض،
شیجینپینگفکرمیکندکهچین«باید»بهجدیدترینفنّاورینیمهرساناها،باتریخودروهایبرقی،
هواپیماهای تجاری و تجهیزات مخابراتی دسترسی داشته باشد تا چاالکی تولیدی خود را حفظ کند،
نیازمندشرکتهایغربینباشدونهایت ًاهمچنانصنعتیباقیبماندوتبدیلبهاقتصادخدماتینشود.
به لحاظ تاریخی ،با توسعه کشورها تولید کارخانهای جایگزین کشاورزی میشود و بعد بخش خدمات
جای بخش تولید را میگیرد .طی دهههای اخیر ســهم تولید کارخانــهای از تولید ناخالص داخلی
توسعهنیافتهترین اقتصادهای جهان کاهش پیدا کرده است؛ بهخصوص در آمریکا و انگلیس که همین
باعث شد بخش مهمی از مشاغل کارخانهای به خارج از آمریکا؛ بهخصوص چین ،کوچ کنند .اگرچه سهم
تولید کارخانهای از تولید ناخالص داخلی چین هم کاهش پیدا کرده و به ۲۶درصد رسیده اما در مقایسه
با دیگر اقتصادهای بزرگ دنیا هنوز هم کم نیست و باالترین بهحساب میآید .دولت چین میخواهد
این رقم به پایینتر نزول نکند و چین راه دیگر اقتصادهای توسعهیافته را در معکوس شدن روند صنعتی
شدن نرود.

فرانسویها در حال بررسی مجدد نقش خود در ناتو هستند موضوعی که
از دید مقامات لندن دور نمانده و خوشآیند نیز نیست چون انگلیسیها
خود را تنها تصمیم گیرنده در امور مربوط به «ناتو» میدانند.
در همین یادداشت ،یک یادآوری تاریخی نیز میشود« :مشارکت نظامی
فرانوســیها در ناتو در سال  ۱۹۶۶توسط دوگل به حالت تعلیق درآمد
و تنها در ســال  ۲۰۰۹توسط نیکوال ســارکوزی بازیابی شد .هنوز در
مورد خروج دوم صحبت نشــده است .اما به یاد داشته باشید ،امانوئل
مکرون مردی است که دو سال پیش ناتو را سازمانی دچار«مرگ مغزی»
توصیف کرد .او تصمیم خود را تغییر نخواهد داد.
شماره سه :جاه طلبی ممنوع!
اما سومین حقیقت تلخی که از آن نام برده میشود این است« :تحقق
جاه طلبیهای جهانی فرانسه» غیر ممکن است!
«هیو شوفیلد» یادآور میشود :درس «آکواس» این است که فرانسه به
خودی خود بســیار کوچک است و نمیتواند در امور استراتژیک خللی
ایجاد کند .هر چهار سال چینیها به تعداد کشتیهایی که در کل ناوگان
فرانسوی وجود دارد ،میسازند .وقتی صحبت از بحران شد ،استرالیاییها
ترجیح دادند نزدیک به یک ابرقدرت باشــند نه یک قدرت کوچک .راه
معمول خروج از این معما این بود که فرانسویها بگویند آینده نظامی آنها
در اروپا است .اتحادیه اروپا  -با جمعیت وسیع و منابع تکنولوژیکی خود
 سکوی پرندهای برای ماموریت جهانی فرانسه خواهد بود .اما ۳۰سالچیزی فراتر از چند تیپ مشــترک ،کمی برنامه ریزی خرید و حضور
نیروهایی جزئی از اســتونی و جمهوری چک در مالی ارائه نکرده است.
«هیو شوفیلد» متذکر میشود برای رنو ژیرارد ،ایده اتحادیه اروپا بهعنوان
یک نیروی نظامی «یک شوخی کامل» است .مسئلهای که تحتعنوان
«ارتش مستقل اتحادیه اروپا» توسط فرانسویها دنبال میشود!
> فرانسه چه میتواند بکند؟

«هیو شوفیلد» میگوید :تنها کاری که فرانسه باید و میتواند انجام دهد
این که :واقعیتها را بپذیرید .سعی کنید اتحادهای موقت ایجاد کنید
(مانند مکرون که واقعاً در هند و اقیانوس آرام تالش میکرد) .همچنان
آلمانها را تحت فشار قرار دهید تا از عقاید قرن بیستم خود خارج شوند
و مانند قدرت واقعی خود عمل کنند و دری را به روی انگلیســیها باز
نگه دارید .ممکن است در حال حاضر سادهترین پیشنهاد نباشد .روابط
پاریس و لندن در بدترین ســطح در این ســالها است .فرانسویها به
سختی میتوانند بیاعتنایی خود به بوریس جانسون را پنهان کنند و به
نظر میرسد بسیاری از مردم لندن نیز همان عقیده را نسبت به برکسیت
دارند .به گفته ژیرارد ،در کوتاه مدت ،این احتمال وجود دارد که فرانسه
به دنبال مجازات انگلستان به دلیل نقشش در ماجرای «آکوآس» باشد،
احتماالً با عقب نشینی همکاری هستهای مخفی که بخشی از توافقنامه
النکســتر  ۲۰۱۰است .ممکن است در مناطق دیگر نیز ،مانند کنترل
مهاجران بین کانال ،سقوط رخ دهد .اما بریتانیا تنها ارتش جدی اروپا
اســت .این دو کشور دارای سابقه و تجربیات جهانی مشابهی هستند.
سربازان آنها به یکدیگر احترام میگذارند .در درازمدت ،همکاری دفاعی
فرانسه و انگلیس بسیار منطقی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
این شاید آخرین حقیقت دردناک مکرون باشد.

در ابتدای ســال  ،۲۰۲۱دن وانگ ()Dan Wang؛ تحلیلگر حوزه فنّاوری در مرکز تحقیقاتی گوکال
دراگونومیکز ( )Gavekal Dragonomicsدر هنگکنگ نوشت« :چین نمیخواهد مثل انگلیس
باشد که در صنایعی که هوشمندتر به نظر میرسند وضع خوبی دارد؛ مثل تلویزیون ،رسانه ،مالی و
دانشگاهوهمزمانهمسهمبودجهتحقیقوتوسعهاشکاهشپیداکردهوهمتعدادشرکتهایتولیدی
بزرگ جهانیاش در حال افول است.
سیاستمداران در سراسر جهان عموم ًا عالقه بیشازحدی به تولید دارند اما سرمایهگذاران و غولهای
مالی چنین نه .چرا؟ چون اکثر صنایع در حال حاضر در وضعیت بهشــدت رقابتی به سر میبرند و
شرکتهای تولیدکننده نمیتوانند سود باالیی به جیب بزنند .موفقیت در این حوزه نیازمند مقادیر
عظیمی سرمایه و نیروی کار است که همه اینها روی سوددهی تأثیر منفی میگذارد؛ اما شرکتهای
اینترنتی که بهطور مستقیم با مصرفکنندگان در تماساند و پلتفرمشان گرفته و کم رقیب است ،با
حداقل سرمایهگذاری ســودهای کالنی میدهند .به همین خاطر است که فیسبوک در حال حاضر
 ۱۱برابر غول صنعت نیمهرســانا «میکرون تکنولوژی» ( ).Micron Technology Incارزش دارد؛
یا به همین خاطر اســت که علیبابا در ماه فوریه  ۲۰برابر شرکت «سمیکنداکتور منیوفکچرینگ
اینترنشنال»()SemiconductorManufacturingInternationalCorpارزشگذاریشد.علیبابا
شرکت خصوصی تجارت الکترونیک است و آنیکی شرکت تولیدکننده تراشه ( )Chipکه یارانه عظیم
دولتی دریافت میکند و دولت چین در رقابت تجاریاش با آمریکا امید زیادی به آن بسته است.
سران چین اعتقاددارند که تولید کارخانهای مزایایی برای جامعه دارد که در ارزشگذاریهای بازار آزاد
( )Market Valuesبه آنها اشاره نمیشود .برای دههها ،همین تولید بود که در چین اشتغالزایی
میکرد ،بهرهوری را باال بــرده بود و مهارتهای کلیدی را به مــردم آموخته بود .دولت چین حاال
احســاس میکند که برای تــداوم رقابت برابر با
غرب باید بتواند پیشرفتهترین فناوریهای ممکن
( )The Most Advanced Technologyرا
تولید کند (مثل تراشههای تلفنهای هوشمند) و
برای رسیدن به این هدف از هیچ کمکی به شرکتها
دریغ نمیکند :هم به آنها یارانه باال میدهد و هم از
آنها در برابر رقبای خارجی حمایت میکند.
ختم کالم :اقتصاد واقعی بنیان اقتصاد دیجیتال

در خفا رهبران آمریکا هم با سران چین در این که اقتصاد واقعی بنیان اقتصاد دیجیتال است ،توافق
دارند.آنهاهمنگراناندکهغولهایفنّاورانهآمریکاییرقبایکمترفنّاورانهخودرابهنابودیمیکشانند،
حریم خصوصی کاربران را نقض میکنند و اطالعات آنها را به آگهیدهندهها میفروشــند ،جلوی
پخش اخبار دروغ را نمیگیرند؛ چون کلیک بیشتری میخورند و بهطور مخفیانه باعث اعتیاد آنالین
( )Online Addictionکاربران میشوند.
جالب اینجاست که سران آمریکا و چند کشور اروپایی که دههها کمکهای مالی و بخشنامهای پکن
به صنایع خاص را موردانتقاد قرار میدادند حاال به این نتیجه رسیدهاند که باید روش چین را در پیش
بگیرند و با سیاســتگذاری و اعطای یارانه بعضی از صنایع خاص را زنده کنند؛ اما آمریکا بههرحال
اقتصادی عمیق ًا خصوصی است و دولت نمیتواند در تخصیص سرمایه ( )Allocating Capitalبه
صنایع ،جلوتر از بازارهای خصوصی عمل کند.

