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پروندهاصلیاینشــمارهخودرابهاینموضوعاختصاص
دادهاســت.دراینپروندهباعنــوان»جهانیکهچین
میخواهد«عمدتامطالبانتقــادیدرموردپکن،حزب
کمونیستوشیجینپینگ،رئیسجمهورچین،منتشر
شدهاست.اکونومیستنوشته:حزبکمونیستدیوانهوار

بهدنبالکنترلکردنهمهشئونجامعهدرچیناست.

»آیا جایــگاه درون حزبی شــی 
جین پینــگ، رئیس جمهور چین، 
تقویت خواهد شــد؟ برنامه های او 
برای اقتصاد کروناه زده چین چیست؟ آیا سیاست 
خارجی پکن در نیم دهــه آینده تغییر خواهد کرد؟ 
سیاست های پکن در قبال تایوان به کدام سمت وسو 
خواهد رفت؟« اینها پرسش هایی است که در آستانه 
بیستمین نشست حزب کمونیست چین که از فردا 
)یکشنبه( آغاز خواهد شــد، ذهن ناظران را به خود 
مشغول کرده اســت. انتظار می رود در بزرگ ترین 
گردهمایی سیاسی چین که هر 5سال یک بار برگزار 
می شــود ریاست جمهوری شــی جین پینگ برای 
ســومین بار تمدید شــود؛ تحولی که احتماال راه را 
برای ریاســت جمهوری مادام العمر او هموار خواهد 
کرد. ریچارد مک گریگور کارشناس ارشد سیاسی در 
مؤسسه لوی در استرالیا، با اشاره به اهمیت نشست 
حزب کمونیست می گوید: »شی جین پینگ در رأس 
حزب کمونیست اســت، حزب کمونیست در رأس 

چین است و چین در رأس جهان.« 
درست است که بعد از گذشت 10سال از به قدرت 
رســیدن شــی جین پینگ در چین، این کشــور 
ثروتمندتــر، قدرتمندتــر، با اعتماد بــه نفس تر و 
البته اقتدارگراتر از گذشــته است اما رئیس جمهور 
چین با چالش های جدی مثل کاهش شــدید رشد 
اقتصادی، ناامیدی فزاینده داخلی نسبت به سیاست 
سختگیرانه کووید صفر و تشدید تنش ها با آمریکا 

روبه روست.

چالشهایاقتصادی
اقتصاد چین در چند دهه اخیر رشــد قابل توجهی 
داشــته اما امروز بــا چالش های جدی ناشــی از 
قرنطینه های طوالنی مدت به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا، جهش قیمت ها و بحران بزرگ بازار مســکن 
روبه روست. در این میان نگرانی فزاینده از احتمال 
وقوع رکود اقتصادی ناشــی از جنــگ اوکراین نیز 
به طور جدی اعتماد به بازارها را خدشــه دار کرده 
است. آمارها حاکی از آن اســت که رشد اقتصادی 
چین در دوره ریاســت جمهوری شی جین چینگ 
کمتر از رشــد اقتصــادی ایــن کشــور در زمان 
ریاســت جمهوری »جیانگ زمیــن« و »هو جین 
تائو« بوده اســت. بانک جهانــی پیش بینی کرده 
که رشد اقتصادی چین در ســال جاری میالدی به 
2.8درصد برســد. این رقم در سال گذشته چیزی 

حدود 8.1درصد بود.

برخی ناظــران بر این باورند که مشــروعیت دولت 
کمونیستی چین عمیقا در گرو توانایی آن برای ایجاد 
درآمدهای باالتر و مشاغل خوب برای کارگران چینی 
است. به همین دلیل عملکرد اقتصادی بد در 5سال 
آینده می تواند به لحاظ سیاسی برای شی جین پینگ 

دردسرساز شود.

چالشسیاستکووید-صفر
رویکرد کووید صفر چین در برابر همه گیری یکی از 
سیاست های برجســته دولت شی به شمار می رود. 
براساس این سیاست، هر منطقه ای که در آن موارد 
جدید ابتال به کرونا شناسایی شــود، به طور کامل 
قرنطینه می شــود. گزارش ها حاکی از آن است که 
بیش از 70شــهر ازجمله »شــنزن« و »چنگدو« 
با ده ها میلیون جمعیــت در هفته های اخیر تحت 
شــدیدترین مقررات منع رفت وآمد و قرنطینه قرار 
گرفته و کسب وکارهای زیادی تعطیل شده است؛ 
امری که باعث نارضایتی های گسترده ای شده است. 
شی جین پینگ بارها تأکید کرده که قاطعانه با هر 
حرف یا عملی که بخواهد سیاست های دولتش برای 
مقابله با همه گیری را تحت تأثیر قرار دهد برخورد 
خواهد کرد. به اعتقاد ناظران، حزب کمونیست چین 
ممکن است با توجه به تشدید فزاینده نارضایتی ها از 
گردهمایی برای اعالم پیروزی بر همه گیری و پایان 
سیاست کووید صفر استفاده کند. البته این احتمال 
هم وجود دارد که حزب اعالم کند برخالف ســایر 
کشورها، چون برای جان انسان ها بیشتر از اقتصاد 
ارزش قائل اســت همچنان سیاست کووید صفر را 

ادامه خواهد داد.

سیاستخارجی؛مسئلهتایوانوغرب
از نظر دولت چین، تایوان یکی از استان های جداشده 
این کشــور اســت که در نهایت باید تحت کنترل 
ســرزمین مادری باشــد. درحالی که تایوان خود را 
سرزمینی کامال مســتقل می داند. بر همین اساس 
سفر چندماه پیش نانسی پلوســی، رئیس  مجلس 
نمایندگان آمریکا به تایــوان آتش تنش های میان 
چین و غرب بر سر این موضوع را شعله ورتر از همیشه 
کرد. سفر پلوسی که به رغم هشدارهای شدید چین 
انجام شد، دولت شی جین پینگ را بر آن داشت تا با 
برگزاری مانورهای نظامی در اطراف تایوان به دخالت 
در امور داخلی خود اعتراض کند. شــی جین پینگ 
تأکید کرده که بازگشت تایوان به چین باید تا سال 
2049 میالدی عملی شود. او تلویحا اشاره کرده که 
چین برای تحقق این امــر در صورت لزوم به زور نیز 
متوسل خواهد شــد. این در حالی است که ناظران 
امنیتی بر این باورند که تسلط چین بر تایوان موقعیت 
آمریکا در غرب اقیانوس آرام و فراتر از آن را به خطر 
خواهد انداخت. بر همین اســاس، تایوان نیز برای 
غرب از اهمیت اســتراتژیک باالیی برخوردار است. 
وب ســایت بلومبرگ نوشــته: با توجه به اینکه شی 
جین پینگ رویکرد سیاستمداران سلف خود یعنی 
سیاست »قدرت خود را پنهان کن و منتظر باش« را 
کنار گذاشته، پیش بینی می شود که سیاست خارجی 
پکن در سال های آینده رویکرد تندتری داشته باشد.

مسئولیتبزرگآقای»شی«
روزنامــه نیویورک تایمز با اشــاره به ارتباط شــی 
جین پینگ و حزب کمونیســت نوشته: شاید برای 

برخی ناخوشایند باشد اما شــی جین پینگ ثابت 
کرده که توانایی زیــادی در تجمیع قدرت بی چون 
و چرا در دست خود دارد. اغلب ناظران غربی بر این 
باور بودند که چین چنان پیچیده، وسیع و به قدری 
درگیر سرمایه داری است که نمی تواند از کثرت گرایی 
سیاســی اجتناب کند، اما شــی جین پینگ دقیقا 
چین را در خالف این مســیر بــرد و اکنون به نظر 
می رســد که می تواند این توانایــی را در خارج از 
مرزهای چین نیز به کار گیــرد. اما این توانایی فقط 
مربوط به شی جین پینگ نیســت، بلکه مربوط به 
حزب کمونیست است. پس از فروپاشی امپراتوری 
چین در ســال 1912میالدی و حمله خونبار ژاپن 
به این کشــور، حزب کمونیست تکه های یک ملت 
شکسته را بار دیگر کنار هم گذاشت. قدرت شی فقط 
برآمده از خصلت های فردی نیســت بلکه از اهداف 
ملی گرایانه حزب کمونیست برای زدودن شرم های 
تاریخی گذشــته، احیای قــدرت و کنترل چین بر 
سرزمین های ازدســت رفته ای مانند تایوان نشات 
می گیرد. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد: پدر شی 
جین پینگ ازجمله سیاستمدارانی بود که در دوران 
مائو از قدرت کنار گذاشــته شد و سال ها در حبس 
خانگی بود. در طول انقــالب فرهنگی نیز مبارزان 
دانشجوی مائوئیست خانه آنان را غارت کرده و یکی 
از خواهران شــی در جریان درگیری جان خود را از 
دست داد. مادر شی جین پینگ نیز به عنوان »دشمن 
مردم« در مأل عام گردانده شد. شی جین پینگ خود 
7ســال را در تبعید گذراند اما در تمام آن سال های 
دشوار ایمانش را به حزب حفظ کرد. به گفته دوستان 
نزدیکش او هیچ گاه به فســاد آلوده نشد و همواره 
معتقد بود که تنها حزب کمونیست است که می تواند 
قدرت چین را احیا کند. چین امروز قدرتمند است 
و یکی از مســئولیت های شی جین پینگ این است 
که این قدرت را تضعیف نکند و اجازه ندهد که این 
قدرت تضعیف شــود. برهمین اساس سیاست های 
ســختگیرانه ای چون کووید صفــر نمونه هایی از 
نظم و کنترل در فرماندهی اســت که خود را برای 
نبرد نهایی پیش از پیروزی آمــاده می کند. هدف 
شی جین پینگ همواره بازسازی چین به عنوان یک 
قدرت بزرگ و حتی شاید پیشــی گرفتن از آمریکا 
به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان بوده است؛ رؤیایی 
که تحقق آن امروز دیگر دور از دسترس نیست. شی 
جین پینگ و هم قطارانش در حزب کمونیست امروز 
می دانند که هر گام اشتباه آنان در این مسیر می تواند 

همه  چیز را ویران کند. 

چین قدرتمند؛ مأموریت بزرگ آقای »شی«
 شی جین پینگ همواره در پی احیای جایگاه چین به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی و عبور از آمریکا با هدف

کسب عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان بوده است

پایانبنبستسیاسیدرعراق
با انتخاب رئیس جمهور و معرفی نخست وزیر، یک سال 

بن بست سیاسی در بغداد به پایان رسید

عراقی ها صبح دیروز را متفاوت از همه روزهای یک ســال 
گذشــته آغاز کردند. پس از ماه ها بالتکلیفی، پارلمان عراق 
باالخره موفق شــد رئیس جمهور و نخســت وزیر را تعیین 
کند تا شاید پایانی باشــد بر بن بست سیاسی در این کشور. 
عبد اللطیف رشید، رئیس جمهور جدید عراق است که بعد 
ازظهر پنجشنبه از سوی نمایندگان پارلمان عراق به عنوان 
جانشین برهم صالح انتخاب شد. رشید نهمین رئیس جمهور 
عراق از ســال1958 و چهارمیــن رئیس جمهور عراق پس 
از ســقوط صدام در سال2003 اســت. عبدللطیف رشید، 
فارغ التحصیل رشته مهندســی عمران از دانشگاه منچستر 
اســت. او از ســال 19۶9 تا 1971 در دانشــگاه سلیمانیه 
تدریس می کرده است. رشید از ســال 1971 تا 1979 در 
شــرکت »ویلیام هالکرو« برای توسعه و طراحی تأسیسات 
آبی عربستان مشغول به فعالیت شد. او همچنین در سودان، 
یمن و کویت نیز در پروژه های کشاورزی فعالیت کرد و پس 
از سرنگونی رژیم صدام وارد صحنه سیاســی عراق شد. از 
سپتامبر2003 تا دسامبر2010 مسئولیت وزارت منابع آبی 
دولت عراق را در کابینه نوری المالکی برعهده داشــت و از 
2010 تا پیش از آنکه به کاخ ریاست جمهوری عراق راه یابد 
در همه دوره های ریاست جمهوری از جالل طالبانی گرفته تا 
فواد معصوم تا همین اواخر برهم صالح، پست سیاسی مشاور 

روسای جمهور را در اختیار داشته است.
برخی منابع رشــید را باجناق جالل طالبانی، نخســتین 
رئیس جمهور پس از سقوط صدام معرفی کرده اند و البته از 
نظر حزبی نیز رشید عضو حزب اتحادیه میهنی به عنوان یکی 
از 2 حزب قدرتمند کردهای عراق است. انتخاب او با 1۶2رأی 
در برابر برهم صالح که 99رأی به دست آورد، در واقع رقابتی 
درون حزبی بود؛ چون هردو عضو یک حزب به شمار می روند. 
رشید در جلسه رای  گیری توانست حمایت نمایندگان حزب 
دمکرات کردستان، که حزب رقیب اتحادیه میهنی به شمار 
می رود را هم کسب کند. ریبر احمد، نامزد حزب دمکرات هم 
پیش از رأی گیری به نفع رشید کناره گیری کرد. در همان 
جلسه، تکلیف پست نخست وزیری عراق نیز مشخص شد. 
کمتر از یک ســاعت پس از اعالم رسمی ریاست جمهوری 
عبد اللطیف رشــید، او با صدور فرمانــی در همان پارلمان، 
محمد شیاع الســودانی، نامزد ائتالف چارچوب هماهنگی 
را به عنوان بزرگ ترین فراکســیون  سیاسی پارلمان،  مأمور 
تشــکیل حکومت جدید کرد و به بن بست سیاسی تشکیل 
دولت پایان داد. الســودانی متولد1970 در استان میسان 
)استانی در شــرق عراق و هم مرز با ایران( و دارای مدرک 
کارشناسی علوم کشاورزی از دانشگاه بغداد است. سودانی 
تجربه چندنوبت وزارت را از وزارت حقوق بشر تا کشاورزی 
در کارنامه دارد. او از اعضای ســابق حزب الدعوه به ریاست 

نوری المالکی به شمار می رود.
اکنون دولت عراق راه نسبتا دشــواری پیش رو دارد. عراق 
از ســال2018 تا کنون آرامش سیاسی به خود ندیده است. 
مجموع اعتراضات در این کشور منجر به یک نوبت انحالل 
زودهنگام پارلمان و برگزاری انتخابات مجدد در سال گذشته 
شده است. معترضان عراقی از فساد گسترده در دستگاه های 
دولتی این کشور شکایت دارند. شاید از همین رو نیز سودانی 
در نخستین پیام خود پس از ماموریت تشکیل کابینه اعالم 
کرد: »به شما قول می دهم که حکومت عزم کرده تا درهای 
فساد را ببندد.«  نخســت وزیر جدید عراق یک ماه فرصت 
دارد تا کابینه خود را به مجلس معرفی کند.  باید دید احزاب 
عراقی بر سر تقسیم کرســی های کابینه با هم کنار خواهند 

آمد یا خیر.

سرگئی الوروف
وزیر خارجه روسیه

غــرب بــا باج گیــری و تهدیــد آشــکار 
کشورها توانست به نتایج دلخواهش 
در مجمــع عمومی ســازمان ملل علیه 
همه پرسی ]در مناطق شرقی اوکراین[ 
برســد. آنهــا از ارعــاب دیپلماتیــک 
اســتفاده کردنــد تــا کشــورها را مجبور 
کننــد علیــه مســکو رأی دهنــد. اینکه 
آمریکایی هــا می گوینــد هیچ کــس را 
اســت.  دروغ  نمی کننــد،  مجبــور 

)خبرگزاری آناتولی(

جوزپ بورل
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

دیپلمات های اتحادیه اروپا باید فعال تر 
باشــند. ما در حــال واگذار کــردن نبرد 
افــکار عمومی بــه رقبای خود در شــرق 
هستیم و این تا حدی ناشی از شناخت 
نداشــتن از قــدرت اثرگــذاری اینترنــت 
اســت. این یک جنگ اســت؛ روس ها 
و چینی هــا در ایــن زمینــه خیلــی خوب 

هستند. )ایندیپندنت(

ترکیه؛هابصادراتانرژی
روسیه

رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد که به وزرای خود 
دستور داده پیشنهاد مسکو مبنی بر تبدیل ترکیه 
به هاب صادرات انرژی روســیه را به فوریت مورد 
بررســی قرار دهند. به گزارش تلویزیون الجزیره، 
رجب طیب اردوغان پس از دیدار با همتای روس 
خود در حاشــیه نشستی در آســتانه قزاقستان، 
گفت که وزارت انرژی ترکیه مأمور شده بالفاصله 
برای ساخت یک ترمینال جدید گازی، مطالعات 
مکان یابی را آغاز کند. خط لوله »ترک استریم«، 
گاز روســیه را از بســتر دریای ســیاه به ترکیه 
می رســاند. در چارچوب طرح جدید، قرار اســت 
این خط لوله تقویت شود. این طرح پس از توقف 
صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله نورد 
استریم1 مطرح شده اســت. اردوغان گفته است 
که برای اجرای این طرح هیچ تعللی جایز نیست. 

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

گردهمایی بزرگ حزب کمونیست 
تقریباتمامجلساتمهمگردهماییحزبکمونیســتچینپشتدرهایبستهبرگزارمیشود.
گردهماییهایپیشینحزبباسخنرانینسبتاطوالنیشیجینپینگوپرداختنبهموفقیتها
واولویتهایحزبدر5سالآیندهآغازشدهاســت.درایننشستکههر5سالیکباربرگزار
میشود،حدود2300عضوارشدبهنمایندگیازدههامیلیونعضوحزبکمونیستدرساختمان
دولتی»تاالربزرگمردم«درپکنگردهممیآیند.ازاینتعداد200نفربهعنوانعضوکمیتهمرکزی
نخبگانانتخابمیشــوندکهحقرأیدارندو170نفرنیزبهعنوانعضوعلیالبدلاینکمیته
انتخابمیشوند.کمیتهنخبگاننهادیاستکهمسئولیتانتخاب25عضودفترسیاسیحزب
کمونیســتچینرابرعهدهداردکه7نفرازآنانبهقدرتمندتریننهادسیاسیدرچین-یعنی
کمیتهدائمیدفترسیاسیحزب)PSC(-راهپیدامیکنند.درحزبکمونیستچینتمامیاعضا
رتبهبندیشدهوشیجینپینگبهعنواندبیرکلکمیتهمرکزیدرراسهرمقدرتقراردارد.شی
جینپینگهمچنینریاستکمیسیونمرکزینظامیوریاستجمهوریچینرانیزبرعهدهدارد.
کرسیدبیرکلیحزبکمونیستچیننیزکهدردستشیجینپینگاست،مهمترینپستسیاسی
اینکشوربهشــمارمیرودکهکنترلکاملحزبرادردستدارد.شیجینپینگدرسال2016
عنوان»رهبراصلی«راازسویحزبدریافتکرد؛عنوانیکهاورادرتاریخچینهمسطح»مائو

تسهتونگ«،»دنگشیائوپینگ«و»جیانگزمین«قرارداد.
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