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رييس اقليم كردستان عراق:

ايسنا -رييس اقليم كردستان عراق تاكيد كرد كه برگزاري همهپرسي
حق مســلم و قانوني اين اقليم است و در موعد مشخص برگزار خواهد
شد .رياست اقليم كردستان عراق در بيانيهاي اعالم كرد :مسعود بارزاني
با نماينده ســازمان ملل در عراق ديدار و درباره اوضاع سياسي داخلي و
روابــط كنوني و آينده بغــداد و اربيل گفتوگو كرد .در اين بيانيه آمده
است :يان كوبيش درباره مالحظات سازمان ملل درخصوص همهپرسي
در اقليم كردســتان عراق و مذاكرات ميان بغداد و اربيل گفتوگو كرد.
مسعود بارزاني در اين ديدار تاكيد كرد كه تصميم برگزاري همهپرسي
تصميم مردم كردستان است و يك حق قانوني و طبيعي است و در موعد
مشخص برگزار خواهد شد.

راهپيمايي بزرگ مردم كاتالونيا

 - AFPهزاران نفر از مردم كاتالونيا براي دستيابي به استقالل از اسپانيا
دست به راهپيمايي زدند كه نشانهاي از تمايل آنها براي برگزاري رفراندوم
استقاللي است كه قرار است سه هفته ديگر برگزار شود.
رفراندوم استقالل در كاتالونيا با مخالفت شديد دولت مادريد همراه
است اما جداييطلبان كاتالونيا به دنبال برگزاري آن هستند .جداييطلبان
كاتالونيا با در دســت داشتن پرچمهاي قرمز ،زرد و آبي منطقه خود و
همچنين بنرهايي كه رويشان نوشته شده بود «خداحافظ اسپانيا» در
بارســلونا ،مركز اين منطقه دست به راهپيمايي زده و اميدواري خود را
بابت برگزاري موفقيتآميز اين رفراندوم ابراز كردند.

درخواست پناهندگي  ۶۱۵شهروند تركيه به آلمان

دويچهوله -وزير كشور آلمان اعالم كرد :پس از كودتاي  ۱۵ژوئيه سال
گذشته در كل  ۶۱۵شهروند تركيه با پاسپورت خدمت و يا ديپلماتيك
براي پناهندگي در آلمان اقدام كردند.
توماس دوميزير اعالم كرد :تا پايان ماه آگوست  ۲۵۰نفر با پاسپورت
ديپلماتيك و  ۳۶۵نفر با پاســپورت خدمت براي پناهندگي درخواست
كردهاند .اين ارقام شامل اعضاي خانواده ديپلماتها و همچنين دارندگان
پاسپورت خدمت است اگرچه اين رقم قابل توجه بوده اما رقم بسيار بزرگي
نيست .مقامات محلي اعالم كردند كه اين افراد سربازان پيشين ارتش تركيه
و ديپلماتهاي سابق اين كشور بودهاند كه توسط مقامات تركيه به ارتباط
با كودتاچيان و مشاركت در كودتاي سال گذشته متهم شدهاند.

شكايت  ۴ايالت ديگر آمريكا از دولت ترامپ

ايسنا 4 -ايالت ديگر آمريكا اعالم كردند كه از دولت ترامپ به خاطر
تصميمــش براي لغو برنامه تعويق اقدام عليه كودكان وروري به آمريكا
شكايت ميكنند .دادســتانهاي كل اياالت كاليفرنيا ،مين ،مريلند و
مينهسوتا شكايت نامه مشتركي را در يكي از دادگاههاي كاليفرنياي شمالي
تنظيم كردند .اين اقدام آنها به دنبال تصميم مشابه هفته گذشته ائتالفي
از  ۱۵ايالت و همچنين واشنگتن كه پايتخت آمريكا است ،صورت گرفت.
دادستان كل كاليفرنيا گفت :اين برنامه به بيش از  ۸۰۰هزار كودكي كه
به آينده اميد دارند اجازه داده تا بدون اسناد و مدارك به آمريكا بيايند تا از
سايه خارج شده و به آمريكاييهايي موفق و تاثيرگذار تبديل شوند.

انگليس در پي همكاري با ارتش اتحاديه اروپا

آسوشيتدپرس -دولــت انگليس ميگويد ،مايل است نيروهايش
در عملياتهاي ارتش اتحاديه اروپا پس از خروج اين كشور از اين نهاد
سياسي – اقتصادي مشاركت داشته باشند.
لندن تاكيد دارد كه ميخواهد همكاري نزديكي در حوزه دفاعي و روابط
خارجي از جمله مواضع سياســت خارجي مشترك و همكاري در مورد
تحريمها داشته باشد .دولت انگليس جزييات پيشنهاداتش را ديروز منتشر
كرد .مخالفان برگزيت استدالل ميكنند كه خروج از اتحاديه اروپا همكاري
با اين نهاد در زمينه جرايم ،تروريسم و تهديدات نظامي را كاهش ميدهد.
دولت انگليس با هدف كاهش آن نگرانيها قصد دارد تا يك همكاري امنيتي
عميقتر داشته باشد كه بازتابي از منافع مشترك باشد.

افزايش محبوبيت نخستوزير ژاپن

رويترز -براساس نتايج يك نظرسنجي كه ديروز منتشر شد ،به كمك
نگرانيهاي عمومي از آزمايشات اتمي و موشكي كرهشمالي و همچنين
به خاطر آشوب و بينظمي در اصليترين حزب اپوزيسيون ژاپن ،ميزان
محبوبيت نخستوزير اين كشور مجددا به ۵۰درصد رسيد .اين نظرسنجي
كه توسط روزنامه يوميوري بين تاريخ هشتم تا دهم سپتامبر صورت گرفته،
ميزان محبوبيت دولت شينزو آبه را  ۵۰درصد اعالم كرده كه نسبت به ماه
گذشته هشت درصد افزايش داشته است .به خاطر رسواييهاي پارتيبازي
و ديدگاه رايدهندگان مبني بر اينكه شينزو آبه كه چهار سال در راس
قدرت بوده ،مغرور شده است ،ميزان حمايت از وي در اكثر نظرسنجيهاي
ماه ژوئيه به كمتر از  ۳۰درصد كاهش يافته بود.

انتقاد پاپ از مواضع ترامپ

ايسنا -رهبــر كاتوليكهاي جهان گفت ،اگر رييسجمهور آمريكا
برنامه حمايت از كودكان مهاجر در آمريكا موسوم به «داكا» را پايان دهد،
ديگر حامي زندگي نيست درحاليكه او پيشتر خود را حامي زندگي و
رفاه مردم كشــورش ميدانست .پاپ فرانسيس دوشنبه گذشته گفت
كه اگر دونالد ترامپ برنامه «داكا» را متوقف كند ،كودكان مهاجر را در
معرض اخراج قرار ميدهد .برنامه داكا به كودكان مهاجري كه به صورت
غيرقانوني وارد آمريكا ميشوند اجازه كار و تحصيل ميدهد و ترامپ به
دنبال متوقف كردن آن است .پاپ فرانسيس در جريان سفرش به كلمبيا
در داخل هواپيما به خبرنگاران گفت :رييسجمهور آمريكا خودش را حامي
زندگي ميداند و اگر چنين باشد ،او ميداند كه خانواده بنيان زندگي است
و وحدت آن بايد حمايت شود.

سفير آمريكا:

افغانستان ديگر پايگاه شبهنظاميان نخواهد شد

رويترز -سفير آمريكا در افغانستان در سالروز حمالت  ۱۱سپتامبر
در جمع آمريكاييها و سربازان متحد اين كشور گفت ،واشنگتن ديگر
هيچگاه اجازه نخواهد داد تا شبهنظاميان از افغانستان به عنوان پناهگاه خود
استفاده كنند .دونالد ترامپ در آگوست ،در پي پيشرفتهاي سالهاي
اخير طالبان ۴ ،هزار سرباز ديگر را براي شركت در كمپين بدون محدوديت
زماني مبارزه عليه شورشيان طالبان ،به اين كشور اعزام كرد .مداخالت در
امور افغانستان به سرپرستي آمريكا پس از حمالت  ۱۱سپتامبر برانگيخته
شد و ســرنگوني دولت طالبان را در سال  ۲۰۰۱در پي داشت .از زمان
آغاز اين مداخالت ،بيش از  ۲۴۰۰سرباز آمريكايي و بالغ بر  ۱۰۰۰نيروي
متحدان جهاني در افغانستان كشته شدهاند.

افزايش اقدامات تالفيجويانه در قبال
ديپلماتهاي آمريكايي
ديدار ميان معاون وزير خارجه روسيه با همتاي آمريكايياش در هلسينكي
فنالند به جايي نرسيد و روسيه تهديد كرد كه اقدامات تالفيجويانه بعدي در
قبال ديپلماتهاي آمريكايي حتمي است.
در پايان روز نخست نشست دوروزه سرگئي ريابكوف در هلسينكي با توماس
شنون ،وزارت امور خارجه روسيه در بيانيهاي اعالم كرد :به دولت آمريكا تاكيد
كرديم كه به جاي تخريب روابط ميان دو كشــور و تضعيف قوانين بينالملل
خودشان را مشغول يافتن راهحلي براي مشكالتي كنند كه به وجود آوردهاند.
براســاس بيانيه وزارت خارجه روســيه بسته شدن كنسولگري روسيه در
سانفرانسيسكو و تعطيلي دفاتر تجاري روسيه در واشنگتن و نيويورك ،موضوع
 ۱۵عضو شوراي امنيت سازمان ملل در قطعنامه
جديدي تحريمها عليه كرهشمالي را تشديد كردند.
آمريكاخواهانتحريمهايبيشتريعليهپيونگيانگ
بود ،اما با وتوي چين و روسيه روبهرو شد .روسيه
و چين ميگويند تشديد تحريمها عليه كرهشمالي
دردي را دوا نميكند و خواهان ازسرگيري مذاكرات
موســوم به شش جانبه شدهاند كه از سال ۲۰۰۸
ميالدي متوقف مانده است.
تحريم كامل نفتي ،ممنوعيت سفر براي رهبر
كرهشمالي و نيز مسدود كردن تمامي حسابهاي
بانكي او در خارج از كشور ،پيشنهاد اياالت متحده
آمريكا عليه كرهشمالي بود اما دو عضو داراي حق
وتو در شوراي امنيت سازمان ملل ،چين و روسيه با
اين طرح مخالفت كردند .به همين دليل اين شورا
در جلسه دوشنبه گذشته خود فروش و ارسال نفت
به كرهشمالي را محدود كرد۱۵.عضو شوراي امنيت
در اين جلسه همچنين خريد هرگونه منسوجات
از كرهشمالي را ممنوع كردند .منسوجات دومين
صادرات بزرگ كرهشــمالي را تشكيل ميدهد و
تنها در سال  ۲۰۱۶اين كشور از اين صادرات ۷۵۲
ميليون دالر درآمد داشت و  ۸۰درصد اين صادرات
به چين است.
به گزارش دويچهوله ،كشورهاي اروپايي عضو
اين شــورا از جمله بريتانيا بســيار تالش كردند
راهحلي ميانه را انتخاب كنند كه مردم كرهشمالي
كمتر آسيب ببينند .به همين منظور صادرات نفت
تصفيهشده به اين كشور به دو ميليون بشكه در سال
محدود ميشود اما صادرات نفت خام در حد فعلي
باقي ميماند .صادرات گاز به كرهشمالي نيز بهطور
كامل ممنوع ميشود .كرهشمالي در حال حاضر
حدود  4/5ميليون بشكه نفت تصفيهشده و ديگر
محصوالت پااليشي و چهار ميليون بشكه نفتخام
وارد ميكند .كرهشمالي هفته گذشته يك بمب
هيدروژني را آزمايش كرد .پس از آن آمريكا و ديگر
كشورهاي غربي و همچنين همسايگان اين كشور،
كرهجنوبي و ژاپن خواستار تشديد تحريمها عليه
پيونگيانگشدند.
  هشدار سختگيرانه عليه كرهشمالي
وزارت خارجــه كرهجنوبي تحريمهاي جديد
شورايامنيتعليهكرهشماليراهشداريسختگيرانه
به اين كشور دانست .در بيانيه اين وزارتخانه آمده
است :كرهشمالي بايد اين هشدار سختگيرانه از سوي
جامعهجهانيرابپذيردكهادامهاقداماتتحريكآميز
تنها منجر به بيشتر شدن انزوا و فشارهاي اقتصادي
بر اين كشور خواهد شد .سئول تاكيد كرده كه به
همكاري در سطح بسيار باال با جامعه جهاني ادامه
ميدهد تا مطمئن شود تحريمهاي شوراي امنيت
منجر به خلع سالح اتمي كرهشمالي و صلحي پايدار
در شبهجزيره كره خواهد شد .نخستوزير ژاپن هم
از تحريمهاي جديد شوراي امنيت عليه كرهشمالي
استقبالكردهوآنرايكقطعنامهتحريميفو قالعاده

زاویه

همهپرسي حق قانوني ماست

مسكو ،واشنگتن را تهديد كرد؛

اصلي گفتوگوي دو طرف بوده است .مقامات آمريكايي تاكنون در مورد اين
ديدار و بيانيه وزارت امور خارجه روســيه اظهارنظري نكردهاند اما گفتهاند كه
اقدامات آمريكا خالف قوانين بينالمللي نبوده است.
معاون وزير خارجه روسيه در پاسخ به اين سوال كه آيا اين اقدام تالفيجويانه
شامل اعمال محدوديتهاي بيشتر در روابط ديپلماتيك با روسيه ظرف يك ماه
ميشود يا خير ،گفت :فكر نميكنم آنقدرها طول بكشد.
اوايل دوشنبه گذشته ،سرگئي الوروف متعهد شد كه مسكو در روابط با آمريكا
و در پي تعطيلي سه مقر ديپلماتيك روسيه در آمريكا در ماه جاري ميالدي تعادل
و توازن كامل را برقرار ميكند .اين دستور براي تعطيلي مقرهاي ديپلماتيك
روسيه در آمريكا توسط وزارت امور خارجه آمريكا اعالم شد.
روزنامه كومرســانت روسيه هم گزارش داد كه اقدام متقابل از سوي دولت
روسيه شامل كاهش بيشتر تعداد كارمندان سفارت آمريكا در مسكو و محدوديت
صدور ويزا و كاهش تعداد فضاي پارك خودرو خارج از ساختمانهاي ديپلماتيك

است .وزارت خارجه روسيه اعالم كرد :طرف روس يكبار ديگر به اقدام خصمانه
دولت آمريكا اعتراض كرده است.
ريابكوف به توماس شانون ،همتاي آمريكايي خود گفت كه مسكو به دنبال
تسريع دادخواست خود عليه آمريكا درباره حضور غيرقانوني در كنسولگري روسيه
در سانفرانسيسكو ،دو مورد از الحاقات تجاري در واشنگتنديسي و نيويورك
و همچنين امالك روسيه است كه در آخرين روزهاي رياستجمهوري باراك
اوباما بسته شد .مقامات آمريكايي پيشتر اعالم كرده بودند كه در اين دور از
مذاكرات قرار است شنون و ريابكوف درباره توسعه روابط استراتژيك و كنترل
تســليحات گفتوگو كنند .انتظار ميرود وزير خارجه آمريكا و همتاي روس
او در آينده نزديك در حاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل با يكديگر
ديدار و گفتوگو كنند .وزراي خارجه اين دو كشــور در اوايل امسال شنون و
ريابكوف را مسوول برگزاري مذاكرات درباره راههاي گسترش روابط دوجانبه و
رفع اختالفات كردهاند.

شوراي امنيت سازمان ملل فروش نفت به كرهشمالي را محدود كرد؛

فشار اقتصادي براي ماجراجويي هستهاي

سخت توصيف كرده است .آبه ديروز در توكيو گفت:
مهم است كه فشاري بيسابقه به كرهشمالي وارد آيد
تا سياستهايش را تغيير دهد.
 توقف ارائه خدمات به كرهشمالي توسط
بانكهاي بزرگ چين
چهار بانك بزرگ دولتي چين ارائه خدمات مالي
به مشتريان جديد كرهشمالي را متوقف كردهاند.
كاركنانسيستمبانكيچيناعالمكردند:چهاربانك
بزرگ دولتي چين ارائه خدمات مالي به مشتريان
جديد كرهشمالي را متوقف كردهاند ،اين اقدام پس از
آن صورت گرفته است كه واشنگتن از عدم اقدامات
كافيپكندرقبالآزمايشهايهستهايكرهشمالي،
ابراز نگراني كرده است.
بانكهاي چيني به خاطــر همكاري مالي با
كرهشمالي تحت نظارت بودهاند .يك منبع آگاه در
يكي از شعبههاي بانك مسكن چين در استان ليائو
نينگ در اين باره گفت :بانك مسكن چين بهطور
كامل همكاري تجاري با كرهشمالي را متوقف كرده
است .تعليق همكاريهاي بانكي چين با كرهشمالي
از  28آگوست آغاز شده است.

دولت ترامپ كه از اقدامات چين عليه كرهشمالي
ناراضي بوده ،در ژوئيه تحريمهاي جديدي را عليه
بانكهاي كوچك چيني و ساير شركتهايي كه با
كرهشمالي همكاري داشتند ،اعمال كرده است .يك
منبع آگاه بانكي چين نيز تاكيد كرد :بانك صنعتي
و تجاري چين موسوم ب ه اي سي بي سي نيز افتتاح
حساب براي اتباع كرهشمالي و ايران را از  16ژوئيه
متوقف كرده است .يك منبع آگاه در بانك مسكن
چين نيز افزود :اتباع كرهشمالي كه در بانك مسكن
چين حساب دارند ،قادر به پسانداز يا برداشت پول
نيستند.بانككشاورزيچينهمازبازكردنحساب
براي مشتريان كرهشمالي خودداري ميكند.
 اخراج سفير كرهشمالي از پرو
دولت پرو سفير كرهشمالي را به دليل آزمايش
اتمي پيونگيانگ از اين كشور آمريكاي التين اخراج
كرد .دولت پرو اعالم كرده كه سفير كرهشمالي يك
عنصر نامطلوب است و به وي پنج روز زمان داده پرو
را ترك كند .وزارت خارجه پرو دوشنبه گذشته اعالم
كرد كه تصميم گرفته سفير كرهشمالي را به دليل
تداوم نقض گسترده قطعنامههاي شوراي امنيت

سازمان ملل درباره عدم آزمايش اتمي و موشكي
از سوي پيونگيانگ اخراج كند .اين اقدام از سوي
دولت ليما در پي اقدامي مشابه از سوي مكزيك
صورت گرفت.
معاون رييسجمهور آمريكا در جريان سفر به
چهار كشور آمريكاي التين از آنها خواست روابط
ديپلماتيك خود را با پيونگيانگ قطع كنند تا با
اين اقدام كرهشمالي تحت فشار قرار گيرد .پرو روابط
ديپلماتيك خود را با كرهشمالي در ۱۹۸۸آغاز كرده
است .البته هيچ سفارتخانهاي در اين كشور ندارد.
تاكيد آلمان و روسيه بر حل ديپلماتيك بحران
رهبران آلمان و روسيه در يك تماس تلفني بر
حل مسالمتآميز بحران كرهشمالي تاكيد كردند.
آنــگال مركل و والديمير پوتيــن در اين مكالمه
تاكيد كردهاند كه اين بحران تنها از راه ديپلماتيك
و با گفتوگوي سياســي قابلحل است .به گفته
سخنگوي دولت آلمان ،مركل در اين گفتوگوي
تلفني از تالشهاي شــوراي امنيت سازمان ملل
متحدبرايتشديدتحريمهاعليهكرهشماليحمايت
كرده است .رييسجمهور روسيه بدون اظهارنظري

درباره تحريمهاي جديد ،از بيتوجهي كرهشمالي
به قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل انتقاد
كرده است.
پيشتر دبيركل ناتو گفته بود كه برنامه اتمي
كرهشــمالي يك تهديد جهاني و نيازمند واكنش
جهاني است .وي گفت :در مورد اينكه آيا ماده  5در
چنين وضعيتي به كار گرفته خواهد شد يا نه قصد
گمانهزني ندارم .حرفي كه ميتوانم بزنم اين است
كه ما كامال بر چگونگي كمك به يافتن يك راهحل
مسالمتآميز براي اين مناقشه و فشار بر كرهشمالي
براي متوقفكردن برنامههاي موشكي و اتمياش
متمركزهستيم.
او از كرهشــمالي خواست از توسعه سالحهاي
اتمي دست بردارد و آن را نقض فاحش قطعنامههاي
شــوراي امنيت و تهديدي عليه صلــح و ثبات
بينالمللي خواند .ناتو قبال آزمايشهاي موشكي و
اتمي كرهشمالي را محكوم كرده اما به عنوان يك
ائتالف نظامي مستقيما در فعاليتهاي ديپلماتيك
براي حل آن نقش ندارد.
در همين حال ،وزير دفاع انگليس در گفتوگو با
بيبيسي اظهار كرد :آمريكا حق دارد از ساير اعضاي
سازمان ملل بخواهد به دفاع از سرزمينهايش كمك
كند اما كار نبايد به آنجا برسد .او گفت :بايد به هر
قيمتي شده از بدلشدن اين بحران به يك مناقشه
نظاميجلوگيريكنيم.بههميندليلمادرسازمان
مللسختتالشميكنيمقطعنامهبهتريتصويب
و تحريمهاي جاري را اعمال كنيم .مشغول بررسي
تحريمهادرسراسراتحاديهاروپاهستيموسعيداريم
چين را قانع كنيم همسايهاش را مهار كند.
  مككين:هزينهپرخاشگرينابودياست
جان مك كين ،سناتور ايالت آريزونا يكشنبه
گذشته از سازمان ملل خواست با افزايش نيروها در
اطراف كرهشمالي ،به رهبر اين كشور هشدار دهد
كه رفتارهاي پرخاشگرانه به نابودي كشورش خواهد
انجاميد .جان مك كين افزود :اياالت متحده آمريكا
بايد مطمئن شود كه كيم جونگ اون ميداند اگر
رفتار پرخاشگرانه داشته باشد كشورش محو خواهد
شد .مك كين همچنين اعالم كرد استراتژي آمريكا
بايد افزايش توان موشكي كرهجنوبي ،فشار بر چين و
بررسي ارسال سالح هستهاي به شبهجزيره كره را
شامل شود .سناتور آريزونا اعتقاد دارد چين بهاندازه
كافي براي محدود كردن كرهشمالي تالش نميكند
و آمريكا براي تاثير بر پكن بايد از اهرمهاي اقتصادي
استفاده كند.

چالش

قطع برق  6/5ميليون خانه در فلوريدا در پي توفان ايرما
 - BBCمقامهــا ميگويند برق حدود  6/5ميليون خانه در فلوريدا كه
دوســوم مجموع خانههاي مسكوني در اين ايالت را تشكيل ميدهد در پي
عبور توفند مرگبار ايرما قطع شده است.
با عبور بخش اصلي توفان از فلوريدا عمليات امدادي در جريان اســت و
مهندسان براي وصل كردن برق تالش ميكنند اما دسترسي به بسياري از
نواحي هنوز ممكن نيست .جزاير فلوريداكيز و بخشهاي غربي ايالت بيشترين
خسارات را در اين توفان فوق استوايي (توفند) ديدند.
ايرما يكشــنبه گذشته وارد خاك اصلي فلوريدا شد اما دوشنبه گذشته
درحالي كه همچنان رو به شــمال مــيرود ضعيف و تبديل به يك توفان
استوايي شد.
اين توفان كه هفته پيش باعث مرگ حداقل  ۳۷نفر در منطقه كارائيب
شده بود در فلوريدا باعث مرگ  4نفر شده است .هرچند ميامي ،بزرگترين
شــهر فلوريدا ،از چشم (كانون) توفان در امان ماند اما بخشهاي بزرگي از
شهر زير آب رفت .كابلهاي برق در اين شهر قطع شده و به گفته مقامها
 ۷۲درصد خانهها برق ندارند.
اقتصاد بينالملل

صدف عباسي -از سال  1993تا  ،1996اقتصاد پرتكاپوي
آســيا از نظر رشــد توليد ناخالص داخلي و بازار سهامي كه
سرمايهگذاران داخلي و خارجي را جذب ميكرد ،در دنيا پيشرو
بود اما اين تايلند بود كه اولين بار ،وجود مشــكل را در آسيا
احساس كرد ،به گونهاي كه با رشد اقتصادي قابل توجهي كه
به دليل بدهي باال و نرخ سود تجارت خارجي كه از سود داخلي
جذابيت بيشتري داشت ،دالر آمريكا به ارز رايج تبديل شد.
در حالي كه ارز رايج كشورهاي آسيايي وابسته به دالر آمريكا
بود ،در مبادالت خارجي ريســك كمي وجود داشت اما اين
موضوع به عنوان تجارتي در حال رشد ،كمبود در حسابهاي
جاري و افزايش تورمي كه به افزايش بيش از حد بات (واحد پول
تايلند) منجر شد ،گمانهزنيها را افزايش داد و پول كوتاهمدت
شروع به خارج شدن از پول رايج تايلندي كرد.
در ماه ژوئيه  ،1997بانك مركزي تايلند از كاهش ناگهاني
پول رايج جلوگيري كرد و بدين ترتيب باعث شد اين پول تا
پايان سال ،نصف ارزش خود را از دست بدهد و تاثير اين موضوع
بر اقتصاد ،ويرانكننده بود .آمارها به خوبي نشاندهنده شدت
ركود هستند؛ پنج سال طول كشيد تا توليد ناخالص داخلي
به سطح پيش از بحران برگردد؛ اين زمان براي ميزان مصرف،

ساكاشويلي در پي متحد كردن مخالفان اوكرايني عليه پوروشنكو

رويترز -رييسجمهور سابق گرجستان يك روز بعد از آنكه با توسل به زور
وارد خاك اوكراين شد ،گفت :قصد دارد مخالفان دولت اوكراين را عليه همپيمان
سابقشيعنيپتروپوروشنكومتحدكردهوكمپينيرابرايجلبحمايتازخود
برنامهريزي كرده است .ميخائيل ساكاشويلي از تمايلش براي سرنگون كردن
پوروشنكو در انتخابات بعدي خبر داده و رييسجمهور اوكراين را به خلف وعده
براي ريشهكن كردن فساد و انجام اصالحاتي متهم كرده كه در جريان اعتراضات
سال  ۲۰۱۴مشهور به ميدان مطرح كرده بود .با اين حال بعيد به نظر ميرسد
كه ساكاشويلي كه در اوكراين درس خوانده و اوكرايني را روان صحبت ميكند
بتواند به قدرت برسد .شهروندي اوكرايني او در سال  ۲۰۱۵از جانب پوروشنكو
به وي اعطا شد و رييسجمهور اوكراين او را به مقام فرمانداري اودسا نيز منصوب
كرده بود .پوروشنكو چندي پيش شهروندي ساكاشويلي را لغو كرد .در حال
حاضر نظرسنجيها حمايت كمي از حزب او مشهور به جنبش نيروهاي جديد
را نشان ميدهد .ساكاشويلي گفت :من مشغول مبارزه با فساد گسترده هستم
در حالي كه در حقيقت اوليگارشها مجددا كنترل كامل اوكراين را به دست
گرفتهاند و به جنبش ميدان خيانت شده است.

رييسجمهور جوان فرانسه زير تيغ انتقادات
 - AFPپس از آنكه امانوئل ماكرون از مخالفانش به دليل انتقاد از اصالحات
او در حوزه كار به عنوان تنبل ياد كرد ،منتقدان وي نيز در شبكههاي اجتماعي
او را سلطان از زير كار در روها ياد كردند.
با اين حال رييسجمهور فرانسه از كنار اين حمالت عليه خود رد شده
و گفت كه از بابت هيچ چيز پشــيمان نيست و هدفش پيشرفت كشورش
است .اظهارنظرهاي جنجالي ماكرون ابتدا به هنگام سفر جمعه گذشته او
به يونان مطرح شد.
او در يك دانشكده باستانشناسي فرانسه در آتن گفت :فرانسه كشوري
نيست كه به دنبال اصالحات برود و اصالح نميكند زيرا ما به دنبال شورش
كردن ،مقاومت و دور زدن هستيم .اين چيزي است كه ما فرانسويها شبيهاش
هستيم .ماكرون گفت :فرانسه نياز به تغيير شكل عميق از جمله در حوزه كار
دارد .او خاطرنشان كرد :سياستهاي اصالحات او بدون بيرحمي با آرامش و با
عقل و منطق اجرا خواهد شد .رييسجمهور فرانسه عنوان كرد :شديدا مصمم
خواهم بود و تسليم هيچ كس چه تنبلها ،چه بدبينها و يا افراطيها نخواهم
شد .من از شما نيز ميخواهم كه همين اراده را در هر روز داشته باشيد.

دوره گذار بحران مالي طوالنيمدت در قاره آسيا
يعني استفاده از كاالها و خدمات توسط خانوادهها ،چهار سال
به طول انجاميد و رشــد وام در بخش خصوصي هم نهايتا در
سال  2002به محدوده قبلي خود برگشت.
گرچه اين تغيير در تايلند شروع شد ،خطر وام ارز و دورهاي
طوالنيمدت از تحريكات ،بر تمامي جنوبشرقي آسيا گسترش
پيدا كرد .فيليپين و مالزي هم به شكل وسيعي تحت تاثير قرار
گرفتند اما بيشترين ركود در اندونزي اتفاق افتاد كه گرچه كمتر
از تايلند كمبود پول رايج را تجربه ميكرد ،شاهد افزايش قيمت
روپيــه به دالر از دو به  16هزار دالر بود و بدهيها به بانكها
نيز پرداخت نميشد.
افزايش بياعتماد اقتصادي ،كل منطقه را خدشهدار كرده بود
و گرچه هنگكنگ توانست با دالر آمريكا به حيات اقتصادي
خود ادامه دهد ،دورهاي طوالني از نرخ سود باال و رشد آهستهتر،
باعث سقوط  40درصدي در قيمت امالك مسكوني و كاهش
قيمت شد كه برطرف شدن آن سالها به طول انجاميد .حتي
كرهجنوبــي كه در آن زمان يازدهمين اقتصــاد دنيا بود ،به
محض تضعيف پول رايج ،مجبور شد از صندوق بينالمللي پول
درخواست كمك كند.

بهبودي اين شرايط كه بهطور متوسط بيش از پنج سال
طول كشيد توسط صندوق بينالمللي پول ،حمايت و باعث
شد اقتصاد كشورهاي آسيايي ثبات بيشتري داشته باشند.
با در نظر گرفتن چند اســتثنا ،پول رايج آســيايي شناور
است كه به اين معناست كه ارزش آن توسط بازار تبادالت
خارجي از طريق عرضه و تقاضا تعيين ميشود و در نتيجه
انعطافپذيري بيشتري براي انعكاس چرخههاي اقتصادي
داخلــي دارند .وامهاي كوتاه مدت خارجي در انجمن ملل
آسياي جنوب شرقي( )ASEANنيز ،به شكل قابل توجهي،
از  160درصــد به كمتر از  30درصد كاهش يافته اســت.
بحران اقتصادي جهاني سال  ،2008رونق را از كشورهاي
غربي برد و گرچه اقتصاد كشورهاي آسيايي نيز تحت تاثير
ركود جهاني قرار گرفتند ،اعتبار آنها هرگز خدشهدار نشد.
تنها اقتصادي كه روندي نگرانكننده را نشان ميدهد چين
است؛ در پي بحران اقتصادي جهاني ،جهشي در اقتصاد بدهي
توليد ناخالص داخلي از  160درصد در ســال  ،2008به 260
درصد در  2017رسيده است .گرچه ،ماهيت اين وام متفاوت
از چيزي اســت كه در اواخر دهه  1990در كشورهاي جنوب

آسيا اتفاق افتاد .اول از همه بايد گفت ،بيشتر اين وامها همراه با
تشكيالت دولتي و به رنمينبي (واحد پول رسمي چين) هستند،
دوم اينكه گرچه چين ســازمان نرخ ارزي را برخالف سبد ارز
تجاري مديريت ميكند اما حســاب اصلي مسدود است كه
باعث محدوديت مقادير جريان احتمالي شده و در نهايت اينكه
بســياري از وامها ،به موسسات داخلي تعلق دارند و درازمدت
هستند كه اين موضوع احتمال پسروي اجباري را كه منجر
به بحران نقدينگي ميشود ،كاهش ميدهد.
تاثير بحران آسيا به مدت طوالني در حافظه شركتهاي
آســيايي خواهد ماند .دوره توسعه گسترده و رشد اقتصادي
صرف ،سپري و با محافظهكاري و تمركز بر جريان پول نقد و
سودآوري ،جايگزين شده است .سطوح بدهي شركتها همواره
پايين هستند در حالي كه جريان نقدي به شكل مطلوبي قابل
مقايسه با هر منطقه ديگري در دنيا است .جالب توجه است
كه كشورهاي توسعه يافته امروز فشاري را كه آسيا  20سال
قبل با آن مواجه شد و پشتسر گذاشت ،تجربه ميكنند و اين
موضوع نشــان ميدهد آسيا در حال حاضر به شكل مطلوبي
عمل ميكند.
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