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برگزیت و تدوام تنش های 
سیاسی در انگلیس

ظرفیت سنتی دموکراسی انگلیس به احزاب و 
گروه ها کمک می کند که در بزنگاه های سیاسی از 
منافع متبوع خود دفاع کنند؛ اما خشونت کالمی با 
تهدید به مرگ یکی از نمایندگان مخالف برگزیت 
نشــان داد آســتانه های دموکراتیک می تواند 
بسادگی در لحظه های دشوار سیاسی رنگ ببازد.

گویی رفتار تند جانســون در قبال پارلمان 
و نمایندگان بســتر این ادبیات خشونت آمیز را 
به وجود آورد. این واقعیت، حساســیت شرایط 
سیاسی انگلستان را نشــان می دهد و از این رو 
باید نســبت به برگزیت به عنوان پدیده سیاسی 
برآمده از خواست و همه پرســی عمومی و یک 
بزنگاه سیاســی تنش و اختالف حاد سیاســی 

تفاوت قائل شد.
مخالفان معتقدند جانسون می خواهد جلب 
حمایت طرفداران خــروج در مقابل طرفداران و 
نمایندگان مخالف که بخشی طبیعی و عادی از 
دموکراسی این کشور است، را با هرج  ومرج برآمده 
از تحریک فضای سیاســی جامعه همراه کند و 
در صورت ناکامی؛ آن فضای تنش آلود به شکل 
دستی نامرئی مدیریت اوضاع را پیش ببرد و در 
این شرایط جدید هیچکس برنده یا بازنده نباشد.

اکنون کــه تنش ها میان دولــت و مجلس و 
دودستگی در جامعه بریتانیا افزایش یافته است، 
بسیاری نگران وقوع حوادثی نظیر آن چه در سال 
2016 رخ داد؛ هم چون قتل جو کاکس نماینده 
اســبق حزب کارگر و یا شــکل گیری انواعی از 
اعتراض ها و هرج ومرج ها هم چون جنبش جلیقه 

زردها در کشور همسایه، هستند.
بالفاصله با بازگشایی مجدد پارلمان مناظره 
میان نمایندگان مجلس عوام و اعضای دولت در 
جاهایی از گفت وگو رنگ خشونت به خود گرفت.

به رغم تصویب قانونی از سوی پارلمان قانون 
بِن که جانسون را ملزم به تمدید بازه زمانی توافق 
برگزیت در صورت مخالفت نمایندگان با خروج 
بدون توافق بــا اتحادیه می کند، نخســت وزیر 
انگلیس وعده داد که او بریتانیا را از اتحادیه اروپا 

خارج خواهد کرد، چه با توافق چه بدون توافق.
 Benn( جانســون به انتقــاد از  قانون بِــن
act( پرداخت و آن را  روی دیگر قانون تســلیم 

surrender act  خواند.

 اســتفاده از این تعبیر موجــی از پیام های 
تهدید آمیز را روانه نماینــدگان حامی قانون بن 
کرد؛ تا حــدی که آمبــر راد از نمایندگان حزب 
محافظه کار جانســون را متهم به مشــروعیت 
بخشی غیرمستقیم به خشونت کرد. پائوال شریف 
از نمایندگان حزب کارگر در مجلس نیز خبر داد 
که ایمیل ها و پیام های خشونت آمیز بسیاری را 

دریافت کرده و تهدید به مرگ شده است.
نمایندگان مخالف معتقدند وضعیت سیاسی 
بریتانیا در حال دگرگونی است. بنابراین بی دلیل 
نیست که جان برکو از نمایندگان طرفدار طوالنی 
شدن بازه زمانی فرصت توافق لندن با اتحادیه در 
خصوص خروج از رهبران احزاب خواست تا در یک 
جلسه فوق العاده درباره تمهیدات الزم برای تأمین 

امنیت نمایندگان چاره اندیشی کنند.
جدا از خشــونت، عده ای از نمایندگان نگران 
هستند که نخســت وزیر بجای تمکین به قانون 
بن، راهکارهای دور زدن آن را بیابد. آن ها گمان 
می کنند که جانســون به حیلت های سازمانی و 
اداری و برخی پیچیدگی های بروکراتیک روی 
خواهد آورد، تا روح دموکراســی در این کشــور 
را از بین ببــرد. گاردین در این باره نوشــت که 
استفاده از این قانون راه درازی در پیش نخواهد 
داشت و کسی که بخواهد با بازی سیاسی در پی 
آن باشد، خیلی زود به آن دســت خواهد یافت. 
چنانچه طرفداران جانسون تهدید می کنند که در 
صورت عدم اجرای برگزیت، بریتانیا ممکن است 
با هرج ومرجی مشابه با اعتراضات جلیقه زردها 
مواجه شود که در آن صورت جانسون احتماالً از 
قانون پیشامدهای غیرمترقبه برای تعلیق قانون 
بِن و پیشــبرد راهبرد خود خــروج بدون توافق 
اســتفاده خواهد کرد. این عملکرد شاید قانونی 
باشد، اما برای همه آشکار است که خلق عمدی 
تنش و آشوب و سپس مدعی پیشامد غیرمترقبه 
شدن، یک بازی سیاسی مخرب و خطرناک است 
که در کنار سایر تنش های لفظی بین طرفداران 
خروج و مخالفان برگزیت محــک بزرگی برای 

ظرفیت سیاسی جامعه انگلستان خواهد بود.

جهاننما
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به گفتــه تحلیلگــران اقتصادی، 
لــی  حتما ا ی  یت هــا د و محد
ســرمایه گذاری های ایاالت متحــده 
در شــرکت های چینی نه تنهــا تأثیر 
محدودی بر چین دارد، بلکه می تواند به 

ایاالت متحده نیز آسیب برساند.
به گزارش خبرگزاری سی  ان بی سی 
آمریکا، ایــن اظهارنظرها پــس از آن 
مطرح شد که خبر رســید کاخ سفید 
کاهــش ســرمایه گذاری را در چین 
در نظر گرفتــه اســت: از جمله خارج 
کــردن ســهام شــرکت های چینی 
از بــازار ســهام ایاالت متحــده و نیز 
کاهش ســرمایه گذاری صندوق های 
بازنشستگی دولتی آمریکا در بازارهای 

این کشور.
محدودیت هایی همچــون خارج 
کردن ســهم های چیــن در نیویورک 
می تواند این پیام را در خود داشته باشد 
که بازار آمریکا مثل قبل آزاد و باز نیست. 
نیگ ژو، استاد تجارت در دانشگاه شینهوآ 
پکن در مصاحبه تلفنی که در چند روز 
اخیر با خبرگزاری سی ان بی سی داشت، 

با بیان این مطلب گفت: چنین اقدامی 
می تواند تأثیری به نســبت گســترده 

داشته باشد.
پس از انتشار خبر این تصمیم آمریکا 
برای اولین بــار از ســوی خبرگزاری 
بلومبرگ، بازار سهام آمریکا روز جمعه 
با ریزش مواجه بود. ســهام شــرکت 
کرین شیرز سی اس آی چینا اینترنت 
 ،KWEB ای تی اف با نماد معامالتی
که شــرکتی برای رصد شــرکت های 
مرتبط با اینترنت حاضر در بازار بورس 
نیویــورک و هنگ کنگ اســت، دچار 

ریزش 3.8 درصدی شد.
بــه اعتقــاد تحلیلگــران، ایــن 
محدودیت هایــی که از ســوی آمریکا 
گزارش شــده، تالشــی برای به دست 
آوردن اهرم فشــار در مذاکرات تجاری 

پیش روی ایاالت متحده و چین است.
البته مشــخص نیســت کــه چه 
زمانی کاخ ســفید تصمیم دارد چنین 
محدودیت های سرمایه گذاری را اعمال 
کند و اینکه اصال اجرایی می شود یا خیر.

مونیکا کراولی، دستیار روابط عمومی 
وزیر امــور خزانــه داری ایاالت متحده 
در بیانیه ای که روز شــنبه منتشر کرد، 
گفت که دولت آمریــکا در حال حاضر 
تصمیمی برای جلوگیری از حضور سهم  

شرکت های چین در بازار بورس اوراق 
بهادار آمریکا ندارد و ما از سرمایه گذاری 

در ایاالت متحده استقبال می کنیم.
کمیســیون تنظیم مقررات اوراق 
بهادار چین واکنشی به فکس خبرگزاری 
سی ان بی ســی در این مورد ارائه نکرده 

است.
گزینه های بیرون از آمریکا

ژو گفــت: اگــر آمریــکا چنیــن 
محدودیت هایــی را بر چیــن در نظر 
داشته باشــد، اجرای آن بسیار سخت 
است و تأثیر منفی بر بازار سهام آمریکا 
خواهد داشت. سرمایه گذاری با مسائل 
نظامی و یا چارچوب هــای صادرات و 
تجارت متفاوت اســت. اثــر گذاری بر 
سرمایه گذاری بســیار سخت تر است. 
بســیاری از اســتارت آپ های چینی 
حضور در بازار ســرمایه آمریکا را برای 
ارتقای برنــد خود و نیز دسترســی به 
دالرهــای آمریکایــی برگزیده اند. به 
گفته نینگ ژو، استاد سرمایه گذاری در 
دانشگاه شینهوآ، بانک های آمریکایی 
و شرکت های سرمایه گذاری مشترک 
آمریکا با چنین محدودیت های در زیان 
آشکاری در رقابت با رقبای جهانی خود 

قرار می گیرند.
براساس گزارش اندرو باتسون و نانس 

نابل، تحلیل گران موسسه تحقیقاتی 
گاوکال دراگونومیکــس، بیش از 200 
شرکت چینی از جمله غول علی بابا، با 
ثبت شرکت در بازار سهام یا خرید رسید 
سرمایه گذاری آمریکا، میلیاردها دالر در 
بازارهای سرمایه آمریکا به دست آوردند.
اگرچه، تمام شرکت های برجسته 
چینی بــرای حضــور در بازار ســهام 

نیویورک داوطلب نشدند. 
شرکت تنسنت، شرکت مادر نرم افزار 
پیام رســان وی چت و توســعه دهنده 
برجسته بازی های تلفن همراه در بازار 
سهام هنگ کنگ حضور دارد. شیائومی، 
شرکت سازنده دستگاه های تلفن همراه 
چین و شرکت ارســال غذای میتوآن 

دایان پیگ نیز ســال گذشــته در بازار 
ســهامی عام هنگ کنگ وارد شدند. ژو 
گفت بعد از هنگ کنگ، بازار سهام لندن 
نیز می تواند جانشین خوبی برای بازار 

سهام نیویورک باشد.
فرصت های از دست رفته

از طرف دیگر، سرمایه گذاری خارجی 
در خود چین با وجود تالش هنگ کنگ 
برای توسعه بیشتر بازار سهام این کشور 
به روی سرمایه گذاران خارجی، همچنان 
محدود مانده است. از آن جایی که بازار 
سهام داخلی این کشور بیشتر در دست 
سرمایه گذاران خرد است، مقامات چین 
در تالشند تا جریان ســرمایه گذاران 

نهادی پایدار را جذب کنند.
با در نظر گرفتن تمــام دارایی های 
چین در بــازار آمریــکا و اوراق بهادار 
به معنای سرمایه گذاری غیرمستقیم 
بسیاری از آمریکایی ها در بازار سهام چین 
از طریق صندوق های ســرمایه گذاری 
مشــترک و دیگــر  راهکارهــای 

سرمایه گذاری رایج است.
اگر ســرمایه گذاری آمریکا در این 
بازارها ممنوع شــود به معنای آن است 
که ســرمایه گذاران آمریکایی از سود 
ســهم هایی که به صــورت بلند مدت 

خریداری کرده اند، محروم می شوند.
مایکل پتیس، استاد سرمایه گذاری 
در دانشکده مدیریت گوانگوآ در دانشگاه 
پکینگ در ایمیلی در این رابطه گفت: 
هرچند که شاید دالیلی برای محدودیت 
جریان ســرمایه آمریکا به چین وجود 
داشته باشــد،  اما واشنگتن باید در نظر 
بگیرد که پیامدهای عدم تعادل تجاری 
بر خالف آن  چیزی اســت کــه آن ها 

می خواهند.
چین عالوه بر تشویق سرمایه گذاران 
خارجی برای مشــارکت در بازار سهام، 
تالش می کند دسترســی خارجی به 
صنعت خدمات سرمایه گذاری خود را 
نیز افزایش دهــد. برخی اطالعیه ها در 
18 ماه گذشته شامل اجازه به یک بانک 
خارجی بــرای تصاحب عمده مالکیت 
سرمایه گذاری های مشــترک سهام 

محلی می شود.
اگر این روند ادامه داشته داشته باشد، 
بدون در نظر گرفتن کنــدی آن، منع 
شــدن از بازار چین به معنای آن است 

که بانک های آمریکایی و شرکت های 
سرمایه گذاری مشترک آمریکا در زیان 
آشکاری در رقابت با رقبای جهانی خود 

قرار می گیرند.
 کاله برداری و نگرانی های 

عدم شفافیت
یکی از دالیلی کــه احتماال آمریکا 
محدودیت های ســرمایه گذاری را در 
نظر گرفته حفاظت از ســرمایه گذاران 
آمریکایی در مقابل ریسک های باال به 
دلیل نبود نظارت تنظیــم مقرراتی بر 

شرکت های چینی است.
بازارهای ســرمایه چیــن یکی از 
بزرگ ترین بازارها در جهان است اما غالباً 
نظارت حاکمیتی و قابلیت نقدشوندگی 
کمتری نسبت به بازارهای توسعه یافته 
دارد. بر اســاس تحلیل های موسســه 
تحقیقاتی رودیوم نیویورک، که پاییز 
سال 2018 منتشر شــد، 65 درصد از 
شرکت های چینی در زمان قرارگیری 
در لیست شــاخص بازارهای نوظهور 
ام اس سی آی به شــدت تحت کنترل 
دولت چین بوده اند.  ام اس ســی آی در 
آن زمان در بیانیه ای برای سی ان بی سی 
گفته بــود که ایــن شــرکت در مورد 
گزارش های سایر شرکت ها اظهارنظری 
نمی کند.  در بیانیه ام اس سی آی آمده 
بود: حضور شــرکت های دولتی پدیده 
خاصی در چین به  شــمار نمی رود و در 
بسیاری از بازارهای نوظهور عادی است... 
همه شــرکت ها از جمله شرکت های 
دولتی تــا زمانی کــه معیارهای واجد 
شرایط بودن شــاخص ام اس سی آی را 
داشته باشند، همچون دیگر شرکت ها 

با آن ها برخورد می شود.

کارشناسان از عواقب منازعات تجاری می گویند؛

آسیب محدودیت سرمایه گذاری در چین بر اقتصاد آمریکا
اگر آمریکا محدودیت های 
سرمایه گذاری را در چین 

در نظر داشته باشد، اجرای 
آن بسیار سخت است و 

تأثیر منفی بر بازار سهام 
آمریکا خواهد داشت. 

سرمایه گذاری با مسائل 
نظامی و یا چارچوب های 

صادرات و تجارت متفاوت 
است

به گفته نینگ ژو، 
استاد سرمایه گذاری 
در دانشگاه شینهوآ، 

بانک های آمریکایی و 
شرکت های سرمایه گذاری 

مشترک آمریکا با چنین 
محدودیت هایی در زیان 

آشکاری در رقابت با رقبای 
جهانی خود قرار می گیرند

براساس اخرین نتایج شــمارش آرای انتخابات پارلمانی اتریش، حزب محافظه کار »مردم« )FPÖ( به رهبری سباستین 
کورتس، صدراعظم پیشین اتریش با کسب بیش از 3۷ درصد آرا به پیروزی دست یافته است. تارنمای دویچه وله گزارش داد: مردم 
اتریش روز یکشنبه برای شرکت در انتخابات زودهنگام پارلمانی به پای صندوق های رای رفتند. در انتخابات پارلمانی پیش از 
موعد اتریش حزب محافظه کار کریستیان کورتس، صدراعظم مستعفی این کشور با کسب 3۷،1 درصد آرا به پیروزی رسید. این 
رقم 5،6 درصد بیش از آرای این حزب در انتخابات پیشین در سال 201۷ است. بر اساس این گزارش حزب سوسیال دمکرات 
اتریش با کسب 21،8 درصد در جایگاه دوم قرار دارد که نشان از یک کاهش 5درصدی نسبت به نتایج انتخابات پیشین است. حزب 
راست گرای پوپولیستی »آزادی« )FPÖ( با از دست دادن 10 درصد از آرا و کسب 3/ 1۴ درصد 
در رتبه سوم جای گرفته است. حزب سبزها که در انتخابات سال 201۷ حتا نتوانسته بود از حد 
نصاب ۴ درصدی ورود به پارلمان عبور کند، در این انتخابات 1۴ درصد آرا را کسب کرده است. گفته 
می شود که کریستیان کورتس دولت را در ائتالف با حزب سبزها تشکیل خواهد داد. تجمیع آرای 

این دو حزب برای تشکیل دولت کافی است.

مطالبات در سودان برای خارج شــدن نیروهای این کشور از یمن افزایش یافته اســت و موضوع حذف نام سودان از لیست 
کشورهای حامی تروریسم نیز در راس اولویت ها قرار دارد. حید الصافی، دبیرکل حزب جمهوری سودان به روزنامه القدس العربی 
گفت: درخواستی مانند خروج ارتش سودان از یمن وجود دارد که عبداهلل حمدوک، نخست وزیر سودان و دولتش را ملزم می کند 
آن را اجرایی کند. وی همچنین خواستار جدایی روابط سیاسی و نظامی میان سودان و امارات و عربستان شد و گفت، این دو کشور 
به مداخله در امور بین المللی متهم هستند. همچنین یک تحلیل گر سیاسی سودانی در خصوص خروج ارتش سودان از یمن و 
لیبی گفت: باید نیروهای سودان از یمن و لیبی خارج شوند زیرا این نیروها به مزدورانی تبدیل شده و وارد جنگی شدند که هیچ 
گونه ارتباطی به سودان ندارد. در همین راستا، محمد مختار الخطیب، دبیرکل سیاسی حزب 
کمونیسم سودان هم خواستار خروج ارتش این کشور از یمن شد و گفت، باید با همه ابزارهایی که 
منجر به تروریسم شده، مقابله کرد. همچنین محمد الفکی، سخنگوی شورای حاکمیتی سودان 
گفت، خارطوم هرگز هیچ چشم پوشی در ازای حذف نام این کشور از لیست کشورهای حامی 

تروریسم نخواهد کرد.

افزایش مطالبات برای خروج ارتش سودان از یمن»مردم« پیروز انتخابات پارلمانی اتریش شد

به نقل از خبرگزاری فرانســه، در حالــی که هنوز نتایج 
رسمی انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه )ششم مهر ماه( 
افغانستان اعالم نشده است، عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی 
دولت کنونی افغانســتان مدعی پیروزی در انتخابات شده 

است.
در این انتخابات 13 نامزد که مهم ترین آن ها اشرف غنی، 
رئیس جمهور کنونی و عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی دولت 
بودند، شرکت داشتند که به دلیل تهدیدات امنیتی با مشارکت 
اندک مردم برگزار شد. عبداهلل عبداهلل در یک کنفرانس خبری 
گفته است که بیشترین آرا در انتخابات را به دست آورده است 
و نتیجه انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعالم 
خواهد شد اما خودش بیشترین رای را دارد و انتخابات به دور 
دوم کشیده نمی شود. این خبر هنوز از سوی مقامات افغان و 

کمیسیون انتخابات این کشور تایید نشده است.
کمیسیون انتخابات افغانستان پیش از این خبر داده بود 

نتایج انتخابات تا سه هفته دیگر مشخص نخواهد شد.
چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 
زیر سایه ترس، وحشت ناشــی از تهدید طالبان برگزار شد؛ 
اما نیروهای امنیتی با تدابیر شــدید امنیت این انتخابات را 

تامین کردند.
دولت مدعی حضور گسترده مردم در این انتخابات شده و 

آن را یک پیروزی برای خود خوانده است.

در پی انجام مقدمات الزم گذرگاه مرزی البوکمال القائم 
که از سال 2013 بسته شده بود، از ســوی دو کشور عراق و 

سوریه بازگشایی شد.
به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، گذرگاه القائم البوکمال 
ساعت 12 ظهر روز دوشنبه )هشتم مهر ماه( با حضور کاظم 
العقابی، مدیــر گذرگاه های مرزی عراق و اســتاندار االنبار 

بازگشایی شد.
این گذرگاه پس از شــش ســال بــه روی خودروهای 
غیرنظامی و کامیون ها بازگشایی شد. چنین اتفاقی غربی ها 

را بیش از پیش متوجه قدرت محور مقاومت می کند.
خبرگزاری رسمی سوریه نیز از انجام مقدمات الزم برای 

بازگشایی گذرگاه البوکمال القائم با عراق خبر داده بود.
گذرگاه القائم که پیش تر در کنترل گروه تروریســتی 
داعش بود، در اســتان االنبار در غرب عراق و از طرف سوریه 
در حومه جنوب شرقی دیر الزور قرار دارد و در نوامبر 201۷ 

)آبان ماه( از کنترل داعش آزاد شد. سه گذرگاه در مرزهای 
دو کشور عراق و ســوریه وجود دارند که هر کدام از آن ها 
در عراق و ســوریه نام های متفاوتی دارند، این گذرگاه ها 
عبارتند از گذرگاه ربیعه در عراق که در ســوریه الیعربیه 
نامیده می شود، گذرگاه الولید در عراق که در سوریه التنف 
خوانده می شــود و گذرگاه القائم در عراق که در سوریه 

البوکمال است.

عبداهلل عبداهلل، در افغانستان ادعای پیروزی کرد بازگشایی یک گذرگاه استراتژیک در مرز سوریه و عراق 
خبرخبر


