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شبکه سی ان بی ســی در گزارشی به نقل از یک 
استراتژیســت آمریکایی اعالم کرد بــه احتمال 
زیاد چین در جنگ تجاری بــا آمریکا به پیروزی 
خواهد رســید و بــه زودی نیز از وابســتگی خود 
به تکنولوژی های تــک آمریکا رها خواهد شــد. 
دیوید روشــه، از نظریه پردازان مشهور آمریکایی 
در گفت وگو با شــبکه سی ان بی ســی گفته است: 
»چیــن هرگز به آمریــکا اعتمــاد نخواهد کرد و 
به طور قطع طی هفت سال آینده وابستگی خود در 

عرصه های تک به آمریکا را مرتفع خواهد کرد.« 
چین به طور ســنتی به قطعات هــای تک نظیر 
چیپ ها و نرم افزار وابســته بوده است. این کشور 
همچنین برای تامین موتورهای جت نیز به آمریکا 
وابسته است. اما جنگ تجاری اخیر میان دو کشور 
موجب شــده روابط تجاری دو کشــور در این دو 

زمینه نیز تیره شود.
در ماه مــی، شــرکت هــوآوی، غول های تک 
چینی در لیست ســیاه آمریکا قرار گرفت و خرید 
تجهیزات  تک توســط هــوآوی از شــرکت های 
آمریکایی محدود شد. برخی شــبکه های موبالی 
آمریکایــی نیــز از تجهیــزات هوآوی اســتفاده 
می کننــد و آنها گفته اند این اقــدام به درآمد آنها 

آســیب زده اســت. گوگل نیز محدودیت هایی را 
در همکاری به هوآوی وضع کرده اســت. در میان 
همه این تنش ها، چیــن طرح های بلندپروازانه ای 
را برای رفع وابســتگی به شــرکت های آمریکایی 
به اجرا درآورده و به گونه ای درحال ســاخت یک 
سیلیکون ولی چینی اســت. چین در نظر دارد تا 
 سال2020 چهل درصد تجهیزات  تک مورد نیازش 
را در داخل تولید کند و این مقدار را تا  سال 2025 

به 70 درصد برساند. 
دیوید روشه معتقد اســت پایان جنگ تجاری 
میان آمریکا و چین در دیدرس نیســت و به نظر 
می رســد در ماه اکتبر این جنگ وارد فاز جدیدی 
بشــود. او معتقد اســت رویارویی آمریکا و چین 
فقط در عرصه تجاری نیســت. این دو کشــور در 
عرصه تکنولوژی های تک هــم در مقابل هم قرار 

گرفته اند. 
دیوید روشه می گوید: »رویارویی آمریکا و چین 
درواقع رویارویی ایده ها و عقاید است. تنها تجارت 
در میان نیســت. بحث تکنولوژی نیز مطرح است، 
بنابراین فکر می کنــم این رویارویی یک رویارویی 
طوالنی باشد که درنهایت چین در آن به پیروزی 

خواهد رسید.« 

چین، پیروز جنگ تجاری با آمریکا خواهد بود که
 این

و  
هفته نامه ویک در شــماره این هفته خــود طرحی از 
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس را منتشر کرده که 
ســوار بر یک جاده صاف کن همچنان به پیش می راند. 
اشاره این طرح به سرسختی جانسون در اجرای برگزیت 
بدون توافق است که مورد مخالفت پارلمان و مجلس عوام 

انگلیس قرار گرفته است. 

روزنامــه یواس ای تودی چندی اســت که کمپینی 
را برای مبارزه با قوانین حمل ســالح در آمریکا به راه 
انداخته اســت. در این شــماره این روزنامــه نام همه 
حوادث تیراندازی در آمریکا طی دو سال گذشته را به 
عنوان عکس نخست منتشر کرده و خواستار تصویب 

قوانین جدید حمل سالح از سوی کنگره شده است. 

روزنامه وال استریت ژورنال عکسی از جان بولتون 
را در صفحه نخستش منتشــر کرده و به اخراج او از 
دولت ترامپ پرداخته اســت. این روزنامه نوشــته 
ترامپ بولتون را اخراج کرده اســت اما خود بولتون 
می گوید این او بوده که استعفایش را به ترامپ داده 

است. 

ک
وس

 کی

یک روز بعد از خروج جان بولتون از سمت مشاور امنیت ملی 
ترامپ، دعوا بر سر این که او اخراج شــده است یا این که خودش 
اســتعفایش را تقدیم ترامپ کــرده، ادامــه دارد. دونالد ترامپ 
روز گذشــته در توییتی اعالم کرد که از جان بولتون خواســته 
استعفایش را بنویســد؛ چرا که او و بولتون در خصوص بسیاری 
از مسائل  با هم اختالف نظر داشته اند. اما بولتون تنها 12 دقیقه 
بعد از توییت ترامپ در حساب توییترش نوشت که من به ترامپ 
 پیشنهاد استعفا را دادم و او نیز گفت که فردا درباره اش صحبت

 خواهیم کرد. 
بعد از این ماجرا بود که به گفته برخی خبرنگاران آمریکایی جان 
بولتون به برخی از آنها پیامک فرستاده و به آنها گفته این او بوده 
که استعفا کرده و ترامپ او را اخراج نکرده است. برای نمونه او به 
دو خبرنگار در حین اجــرای برنامه ای که در آن خبر اخراجش را 
پوشش می دادند، پیامک فرستاده است. اینبرایان کیلمید یکی 
از این خبرنگاران بوده است که در حین اجرای برنامه پیامکی از 
بولتون دریافت کرد. او نیز بر روی آنتن پیامک بولتون را خواند که 
نوشته بود: »بیایید در این موضوع صادق و شفاف حرف بزنیم. این 

من بودم که استعفا کردم«. 
به هر حال اما به نظر می رســد این که بولتون استعفا کرده یا 
ترامپ او را اخراج کرده، چندان برای چهره های سیاســی آمریکا 
مهم نیســت؛ ظاهرا بولتون در آمریکا نیز چندان محبوب نبوده 
است. خاصه این که مشــاوره های او در مورد کره شمالی، ونزوئال 
و ایران نه  تنها کمکی به حل مشکالت نکرده، بلکه بر پیچیدگی 
مشکالت نیز افزوده است. البته به نظر می رسد که ترامپ بعد از 
مخالفت بولتون با مذاکره آمریکا با طالبان اطمینان حاصل کرده 
که نمی تواند با او کار کند؛ ظاهرا بولتون با مایک پمپئو، وزیر خارجه 
آمریکا، نیز در خصوص بسیاری از مسائل اختالف نظر داشته است 
و این دو حتی از گفت وگو با هم نیز پرهیز داشــتند. البته سابقه 
ترامپ نشان داده با افراد نزدیک به خود نمی تواند در طوالنی مدت 

همکاری کند. 
این جدایی که نشان دهنده عدم ثبات بیشتر در تیم سیاست 
خارجی کاخ سفید است، درست پیش از مجمع عمومی بزرگ 
سازمان ملل متحد در نیویورک است. در حالی  که شرایط دقیق 
اخراج بولتون نامشخص است، بی شک این وضع بر مذاکرات صلح 
با طالبان تاثیرگذار خواهد بود؛ مذاکراتی که بولتون مخالف آن بود 
و ترامپ هم پس از حمله طالبان به کابل، دیدار با این گروه را در 

کمپ دیوید لغو کرد. بولتون در آوریل 2018 این سمت را به عهده 
گرفت و طوالنی ترین مشاور ترامپ در مقام امنیت ملی محسوب 
می شود. مایکل فلین نخستین مشاور امنیت ملی ترامپ که کمتر 
از یک ماه در این سمت مشــغول به کار بود، در میانه رسوایی ها 
بر ســر گمراه کردن اف بی آی و معاون رئیس جمهوری در مورد 
تماس های خود با دیپلمات های روسی، استعفا کرد. ژنرال مک 
مستر، مشاور بعدی امنیت ملی، پس از گذشت بیش از یک سال، 
در پی درگیری های داخلی با ترامپ  و ســایر مشاوران در مورد 

سیاست خارجی از این شغل کناره گیری کرد.
چارلز کوپرمن، معاون بولتون، بالفاصله بعد از برکناری او موقتا 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید شد. بولتون در ماه ژانویه اعالم کرده 
بود کوپرمن برای بیش از ۳۰ ســال مشــاور من بوده است.  یک 
دستیار کاخ سفید روز سه شنبه گفت: »این اتفاق حاکی از آن است 
که ترامپ ســریعا او را هم در چارچوب یک پاکسازی در شورای 
امنیت ملی آمریکا کنار خواهد گذاشت.« در عین حال گزارش 
شده که کوپرمن قرار بوده برای یک عمل جراحی نامشخص مدت 

دو هفته در بیرون از کاخ سفید باشد.
در این گزارش تصریح شــد که دیگــر نامزدهای انتصابی به 
جای بولتون شامل رابرت بلر مشاور میک مولوینی، رئیس دفتر 
موقت کاخ سفید، رابرت اوبرین، فرستاده رئیس جمهوری در امور 
مربوط به گروگان ها، برایان هوک، مشاور ارشد پمپئو و ریچارد 
گرنل سفیر آمریکا در آلمان هســتند. وال استریت ژورنال ابتدا 
خبر از کاندیداشدن بلر برای جانشینی بولتون داده بود. بلومبرگ 
نیوز نیز گــزارش کرد که نزدیکان بــه ترامپ برخی نامزدهای 
احتمالی جانشــینی بولتون را شــامل رابرت اوبرین، فرستاده 
رئیس جمهوری برای امور مربوط به گروگان ها و برایان هوک، 
مشاور ارشد پمپئو می دانند. یک دستیار کاخ سفید هم گفت: 
»جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ ظاهرا گفته که از 
بین همه این گزینه ها ترجیح او انتصاب یافتن برایان هوک است. 
هوک وکیلی است که از طریق تیلرسون وارد وزارت امور خارجه 
شد و یکی از بازماندگان آن دوران است. گفته می شود هوک و 
ترامپ در مورد ایران تعامــل دارند. او همچنین احتماال از جرد 
کوشنر، داماد رئیس جمهوری و مشاور ارشد او پشتیبانی خواهد 
کرد. گرنل، ســفیر آمریکا در آلمان، شخصا مورد عالقه ترامپ 
است. گفته می شود که او از سبک دیپلماتیک بی پروای ترامپ 

تقلید می کند. گرنل ۵۲ ساله است. 

در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل رخ داد:  

تیم سیاست خارجی آمریکا در بحران

 اتهام آزار جنسی 
به عضو حزب خانم نخست وزیر

جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزلند، با آزمونی 
تازه روبه رو شده و باید افتضاح به بار آمده در خصوص 
آزار جنسی یکی از اعضای حزبش را حل وفصل کند. 
روز چهارشنبه رئیس حزب متبوع  آردرن به دلیل 
ســوء مدیریت در مواجهه با این اتهام از مقام خود 

استعفا کرد.
ماجرا از این قرار بود که دختری نوزده  ســاله به 
نایجل  هاوثورن مراجعه کرد و درباره آزار جنسی اش 
از ســوی یکی از کارکنان حزب شکایت کرد. این 
دختر نوزده ساله گفت زمانی که به  عنوان داوطلب 
در حزب فعالیــت می کرده، مورد آزار جنســی 
خشونت آمیز قرار گرفته است. این دختر اخیرا با 
وبسایتی مصاحبه کرده و گفته  در آن زمان نخواست 
به پلیس مراجعه کند اما به  هاوثورن مراجعه کرده و 
در کمیته ای ماجرا را تشریح کرده بود.  هاوثورن اما 
یک روز قبل از استعفایش گفته که این دختر هیچ 

صحبتی با او و یا کمیته حزب نکرده است. 
جاسیندا آردرن گفته مدیریت حزب در واکنش 
به اتهامات دچار سوء مدیریت شده است و نتوانسته 
آن طور که باید و شــاید به این اتهام رســیدگی 
کند. آردرن گفت: »مــن می خواهم از طرف حزب 
کارگر برای ســوء مدیریت در خصوص این مسأله 
عذرخواهی کنم و مطمئنم که این ســوء مدیریت 
آسیب هایی را وارد کرده است.« آردرن همچنین 
گفته است وکیلی انتخاب شــده و او سواالتی از 
 هاوثورن و اعضای کمیته خواهد پرسید تا بداند آنها 

از این ادعاهای آزار جنسی مطلع بوده اند یا خیر. 
اما ســیمون بریدجز، رهبر حزب اپوزســیون 
می گوید که حزب کارگر قصد الپوشانی مسأله را دارد 
و این که آردرن از مسأله با اطالع بوده دروغ است. 
بریدجز می گوید: »هاوثورن استعفا کرده است. این 
دقیقا همان چیزی بوده که آردرن می خواسته تا این 
افتضاح الپوشانی شود. اما این مسأله به این راحتی 
فراموش نخواهد شد چون سواالت و ابهامات زیادی 

درباره اش وجود دارد.« 
موضوع این اســت که چنین اتهاماتی می تواند 
چهره آردرن را بشدت تخریب کند. او از زمان روی 
کار آمدن چهره ای مردمی از خود به نمایش گذاشته 
بود و عملکرد درخصوص حمله به مسجد مسلمانان 

در نیوزلند تحسین جهانی را برانگیخته بود.

چهره

حساب توییتری العهد 
الجدید اطالعاتی از یک 
زندان مخفی در داخل 

یکی از کاخ های ولیعهد 
عربستان را افشا کرد. 

سایت عربی ۲۱ به نقل 
از حساب کاربری »العهد 
الجدید« در توییتر مشهور 

به افشای اطالعاتی محرمانه 
از عربستان اعالم کرد، 

محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان قصد دارد یک 

زندان مخفی را در یکی از 
کاخ های خود راه اندازی 

کند. این حساب توییتری 
گزارش داد، زندان یادشده 

در کاخ السالم در شهر 
جده ایجاد خواهد شد و 
دارای ۱۰ طبقه زیر این 

کاخ خواهد بود.

یک نظرسنجی جدید 
نشان داد اکثریت 

آمریکایی ها معتقدند 
دونالد ترامپ شایستگی 

رسیدن به دومین دور 
ریاست جمهوری در 

کشورشان را ندارند. این 
نظرسنجی که از سوی 
سی ان ان- اس اس آر 

اس انجام شد، نشان داد 
۶۰ درصد آمریکایی ها 

می گویند به اعتقاد 
آنها دونالد ترامپ 

رئیس جمهوری آمریکا 
شایستگی این که مجددا 

به ریاست جمهوری 
برگزیده شود را ندارد. 
در این نظرسنجی تنها 

۳۶ درصد از پاسخگویان 
گفتند که رئیس جمهوری 
آمریکا لیاقت رسیدن به 

یک دوره چهارساله دیگر 
ریاست جمهوری را دارد و 
سه درصد نیز گفتند نظری 

در این مورد ندارند.

بن سلمان یک زندان مخفی 
در کاخ »السالم« می سازد

آمریکایی ها ترامپ 
را شایسته دور دوم 

ریاست جمهوری نمی دانند

عکس خبراخبار روز
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آلمان- یک خودروی  ون شفاف که در نمایشــگاه خودرو در فرانکفورت به نمایش 
درآمده است.
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گاه
ن دولت چین اقدام وزیر خارجه آلمان در دیدار با فعال هنگ کنگی را »بی احترامی به حق حاکمیت« خود ارزیابی 

کرد. خبرگزاری د. پ. آ. آلمان نوشت: »جاشوا وونگ« فعال ۲۲ساله هنگ کنگی با »هایکو ماس« وزیر خارجه 
آلمان دیدار و گفت وگو کرد. او که دوشنبه شب وارد برلین شده بود با شرکت در مراسمی که از سوی روزنامه بیلد 
آلمان ترتیب داده شده بود، از آلمانی ها خواست از جنبش اعتراضی هنگ کنگی ها پشتیبانی کنند. وونگ در دیدار 
با ماس ابراز امیدواری کرد که مردم جهان پشتیبان معترضان هنگ کنگی باشند که برای آزادی و انتخابات آزاد 
مبارزه می کنند. این درحالی است که او یک روز پیش از عزیمت به آلمان در فرودگاه هنگ کنگ به اتهام تأمین 

نکردن وثیقه مالی برای خروج، بازداشت شده بود اما روز دوشنبه آزاد شد.

انتقاد چین به دیدار 
وزیر خارجه آلمان 

با فعال هنگ کنگی

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 16

اتمام صفحه آرایی
16 / 30

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

واکنش سریع هنگام وقوع 
زلزله می تواند شما را از 

جراحات احتمالی محافظت 
کند. حداقل دوبار در سال، 

پناه گیری را تمرین کنید.


