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توافق های تجاری با عربستان
 اقدامات جدید مالی و تجاری ترامپ بیش از گذشــته زیر ذره بین قرار گرفته و رســانه ها هم به دنبال یافتن ارتباطی بین اقدامات تجاری ترامپ و کمپین انتخاباتی او 
هستند. روزنامه نیویورك تایمز گزارش داده که دونالد ترامپ در روزهای اخیر برای مدت کوتاهی به دفتر خود در برج ترامپ در نیویورک بازگشت و هم زمان پسرش اریک 
ترامپ و مدیر ارشد اجرائی یک شرکت امالک و مستغالت عربستان سعودی به او پیوستند تا قراردادی را امضا کنند که چالش های جدیدی را ایجاد می کند. این چالش ها 
به تبع آن سؤاالت تازه ای را برای کمپین تازه به راه انداخته شده ریاست جمهوری دونالد ترامپ ایجاد می کند. این معامله با یک شرکت امالک و مستغالت سعودی است 
که قصد دارد هتل، ویال و زمین گلف با برند ترامپ را به عنوان بخشی از پروژه چهار  میلیارد دالری امالک در عمان بسازد. این قرارداد همچنان دنباله فعالیت هایی است 
که ترامپ تا پیش از ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۶، در آن مشغول به کار بود و کسب وکار رایج خانواده ترامپ به  حساب می آید؛ یعنی فروش حقوق برند ترامپ در یک 
پروژه خارج از ایاالت متحده در ازای دریافت مبلغی هنگفت برای صدور مجوز. این توافق باعث می شــود ترامپ به عنوان رئیس جمهور ســابق امیدوار باشــد که دوباره 
در کاخ سفید پیروز شود و به طور مؤثر با یک شریک دولتی خارجی که روابط پیچیده ای با ایاالت متحده دارد، از پیش یک تضمین برای خود خریداری کند. قراردادی که 
ترامپ امضا کرد، با «داراالرکان»، شرکت امالک مستقر در عربستان سعودی بود که پروژه را با همکاری دولت عمان که مالک این زمین است، هدایت می کند. این دومین 
قراردادی اســت که اخیرا بین ترامپ و خانواده اش امضا شــده است که به طور مســتقیم با یک حکومت خاورمیانه ای ارتباط مالی دارد. سازمان ترامپ همچنین میزبان 
مســابقات گلف «LIV» تحت حمایت دولت عربســتان سعودی در باشگاه های گلف خانوادگی در نیوجرســی و فلوریدا بود. صندوق سرمایه گذاری عمومی ۶۲۰ میلیارد 
دالری دولت عربســتان ســعودی، مســابقات «LIV Golf» را تأمین مالی کرده است. این صندوق کمک هایی به باشــگاه ملی گلف ترامپ در بدمینستر و نشنال دوران در 
میامی داشــته و رقم هایی را در ســال جاری پرداخت کرده است. دولت ترامپ از جمله جرد کوشنر، داماد ترامپ، در دوران تصدی ترامپ در کاخ سفید روابط نزدیکی با 
عربســتان ســعودی داشتند. کوشنر همچنین از دولت سعودی حمایت مالی دریافت کرده است. او برای شرکت سهامی تازه تأسیس خود به نام «شرکای آفینیتی» شاهد 
سرمایه گذاری دو میلیارد دالری سعودی ها بوده است. ترامپ و خانواده اش قبل از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور، قراردادهایی برای مجوز نام ترامپ در مکان هایی 

از جمله اندونزی، ترکیه، فیلیپین، دوبی، هند، پاناما و کانادا امضا کرده بودند و دارای استراحتگاه های گلف در اسکاتلند و ایرلند هستند.

ادامه از صفحه اول

چرا روزنامه نمی خوانیم؟
از من شــماره ای خواستند تا با آن تماس بگیرند. بعد از یک روز انتظار، تماس گرفته 
شــد. آقای حسین حقگو که به دنبال ارتباط با ایشان بودم، تماس گرفتند و بعد از طرح 
مسئله و گفت وگویی مفصل با ایشــان، قرار شد که این مطالب را بنویسم و برای ایشان 
بفرســتم. چه اتفاقی افتاد که روزنامه که عنصر جدانشــدنی و مهم جامعه بود، به این 
وضعیت دچار شــد؟ در عصر مشــروطه که فضای روزنامه نگاری فضایی بســیار پویا و 
در جریان بود، امروزه مورد بی اعتمادی مردم قرار گرفته اســت؟ ما در آن عصر شــاهد 
روزنامه های بزرگی مانند قرن بیســتم، روزنامه مجلس، نسیم شمال و... بوده ایم. حتی 
در دهه ۷۰ هم شاهد کیوسک های مطبوعات پرتنوع و رنگارنگ بوده ایم؛ ولی حاال عده 

کمی از این کیوسک ها روزنامه می فروشند. ریشه این بی اعتمادی در چیست؟
عامل این بی اعتمادی را می توان دو دلیل دانست: ۱- عمل نکردن روزنامه نگاران به 
رسالت خویش (یعنی خدمتگزاری به حقیقت) و ۲- فضای بسته روزنامه نگاری. البته 
این دو دلیل هم رابطه مســتقیمی با یکدیگر دارنــد. روزنامه نگار خدمتگزار به حقیقت 
اســت و رســالتی باالتر از گفتن حقیقت نــدارد. من معتقدم کــه روزنامه نگاری هنری 
بافضیلت اســت و موجب رشــد و پویایی رابطه بین دولت و جامعه می شود. روزنامه 
ابزاری بسیار تأثیرگذار برای رشد آگاهی  است. فضای بسته که عامل دوم این مسئله است 
از تأثیر بســیار بسزایی برخوردار است. ما زمانی که به مشکلی برمی خوریم، با گفت وگو 
می توانیم مشکل خود را حل کنیم. این مثال برای دولت هم صادق است. زمانی که در 
فضای رســانه  پویایی و گفت وگو شکل بگیرد، مشکالت حل خواهند شد. اگر اپوزیسیون 
اجازه فعالیت داشته باشد و روزنامه مستقل خویش را داشته باشد؛ اگر نقدی به دولت 
وارد کنــد، اگر نقد بحق و وارد بود که دولت باید هوش به خرج بدهد و خود را اصالح 
کند، اگر هم ناحق و نابجا بود که دولت به اندازه کافی مدرک و شواهد در دست دارد که 
جامعه را قانع کند که خود بحق است. این مجادله و گفت وگو باعث پیشرفت و پویایی 
می شود. ما زمانی پیشــرفت می کنیم که حرف مخالف مان را بشنویم. «ولتر» فیلسوف 
فرانسوی دوره روشنگری در این باره جمله ای دارد: «من با تو مخالفم؛ اما حاضرم جانم را 
فدا کنم تا تو حرفت را بزنی». من به عنوان یک دهه هشتادی، نسل عجین شده با اینترنت 
و فضای مجازی، دغدغه بزرگی دارم؛ آن هم گســترش آگاهی اســت. روزنامه، کتاب و 
هر ابزار دیگری که موجب رشــد آگاهی می شود، باید آزادانه حق فعالیت داشته باشد! 

این گونه زندگی انسان، پویا و زیبا می شود.
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 پروانه وکالت
 به کد ملی ۰۰۷۶۱۹۴۳۷۱ 

 و شماره پروانه ۱۷۶۵۷ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

برگ سبز ، سند کمپانی و بنچاق  خودرو  پراید  ۱۳۲  رنگ 
 نوک مدادی متالیک مدل ۱۳۹۰ به شماره پالک ایران
 ۲۰ _ ۴۳۵ ل ۳۲  و شماره موتور ۴۴۴۹۹۲۱ و شماره 

شاسی S5420090080785 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی   فرزند محمود 
به شماره شناسنامه ۲۹۹۳ صادره از  تهران در مقطع کارشناسی  

رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهی شهریار با شماره 
۱۸۹۵۳۸۰۰۰۰۴۳  مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از 

یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی  واحد 
شهریار به نشانی شهریار باالتر از شهرک فردوسیه ارسال نماید .

گواهی اشتغال نظام مهندسی 
  به کد ملی ۰۰۶۶۴۶۹۶۱۹ و شماره پروانه 

 ۰۱۰۳۰۰۵۵۴۱۶ مفقود شده است. از یابنده تقاضا 
می شود به سازمان نظام مهندسی استان تهران 

تحویل گردد.
سند کمپانی  تندر ۹۰  پالس  شماره موتور 

 100017827RR102750  و شماره شاسی 

NAALSRBYWJA612992 بنام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. در صورتی که هر 
کس ادعایی دارد ظرف ۱۰روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 

ایران خودرو، پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو  پژو  پارس  XU7  رنگ 
 خاکستری متالیک مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ایران

 ۲۰ _ ۱۴۸ ل ۹۲ و شماره موتور 124K1580972 و شماره 
شاسی NAAN01CE8MH613356 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز و فاکتور فروش  خودرو  وانت  پیکان 
  رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۵ به شماره پالک ایران

 ۲۱ _ ۵۵۲ س ۷۴ و شماره موتور ۱۱۲۸۵۰۵۰۲۸۹ و 
شماره شاسی ۲۲۱۱۴۲۷۰  به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــا ورود دونالد ترامپ به عرصه رقابت هــای انتخاباتی، باز هم رئیس جمهور 
ســابق و پرحاشــیه ایاالت متحده به صدر خبرها بازگشــت. اعالم ورود ترامپ به 
رقابت انتخاباتی در حالی صورت می گیرد که بیش از یك سال به آغاز رقابت های 
درون حزبی جمهوری خواهان باقی مانده است. از طرف دیگر، در چند روزی که از 
اعالم نامزدی ترامپ می گذرد، جو درون حزبی جمهوری خواهان چندان نیز همراه 
و مطیع ترامپ نیست و از هم اکنون صداهای مخالف شنیده می شود. مایك پنس، 
معاون سابق ترامپ از چهره هایی است که به صراحت با ترامپ مخالفت کرده و 
گفته است حزب جمهوری خواه «گزینه های بهتری» هم برای نامزدی در انتخابات 
ریاســت جمهوری در اختیار دارد. از طــرف دیگر، «ران دی ســانتیس»، فرماندار 
محبوب ایالت فلوریدا که در انتخابات اخیر توانســت با اختالف حدود ۲۰درصدی 
در ســمت خود باقی بمانــد، یکی از گزینه های مد نظر برای شــرکت در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ است و اختالف های دی سانتیس و ترامپ نیز روز به روز 

نمایان تر می شود.
عالوه بر این چالش های درون حزبی، به نظر می رســد شــخص ترامپ هم آن 
شور و اشتیاق گذشته را ندارد و می داند که این بار مسیر بسیار دشواری حتی برای 

پیروزی درون حزبی پیش رو دارد.
پولیتیکو در گزارشــی با اشاره به وضعیت ترامپ در گذشته و امروز می نویسد: 
در گذشته حتی افرادی که سیاست و شخصیت او را نفرت انگیز قلمداد می کردند 
هــم می توانســتند جنبه های روح بخشــی را در اجرای او پیدا کننــد. این جنبه ها 
به قــدری پررنگ و تأثیرگذار بود که مخالفانش نیز نمی توانســتند آن را انکار کنند. 
ترامپ ســال های طوالنی اغلب موجودی خنده دار بود. او به خوبی از این ویژگی 
خود آگاه بود و البته از آن استفاده کرد. دست کم، هرگز شکی وجود نداشت که او 

به شدت خود را سرگرم می کرد.
امــا شــرایط بــا گذشــته تغییــر کــرده و در هفته ای کــه او ســومین کمپین 
ریاست جمهوری خود را اعالم کرد، دالیل زیادی برای تردید درباره موفقیتش وجود 
دارد. ترامپ اســتاد عوام فریبی است، اما در ســخنرانی طوالنی و کسل کننده اش 
در ماراالگو هیچ احساســی برانگیخته نشــد. آمریکایی ها به خوبــی اولین کارزار 
ریاســت جمهوری او در ژوئن ۲۰۱۵ و حضور نمادینــش روی پله برقی طالیی در 
بــرج ترامپ را به خاطــر می آورند. با این وجود، ممکن اســت چیزهای زیادی از 
صحبت های او به خاطر نداشــته باشند. آیا ترامپ ۷۶ساله به  طرز شگفت انگیزی 
پیر شده اســت؟ نه واقعا. آیا پیام او آشفته و کمتر منسجم شده است؟ برعکس، 
این ســخنرانی سال ۲۰۱۵ بود که بیشــتر با رفت و آمدهای روایی شناخته می شد؛ 
زیرا افکار متفاوتی در ذهن او وجود داشــت. در روزهای گذشــته او اغلب از روی 
تله پرامپتر (صفحه شیشــه ای که متن ســخنرانی روی آن نمایش داده می شود) 
متن ســخنرانی را می خواند که به وضوح باعث می شــد انرژی اش تضعیف و از 
شــور و هیجانش کاســته شــود. با این وجود، این به آن معنا بود که بخش های 
بزرگی از ســخنرانی (مسلما نه تمام آن) یک استدالل قابل شناسایی ارائه می کرد 

که می توان آن را به صورت خطی از یک پاراگراف به پاراگراف دیگر دنبال کرد.
آیــا پیام او به طــور درخور توجهی تغییر کرده به گونه ای که نشــان می دهد او 
واقعا به هیچ موضوعی اهمیت نمی دهد یا صرفا یک فرصت طلب اســت که به 
هر چیزی که با اهدافش تناســب دارد، چنگ می زند؟ خیر، یا دست کم نه بیشتر از 
یک سیاســت مدار معمولی. بین دو سخنرانی اخیر ترامپ هماهنگی زیادی وجود 

داشت؛ تهدید ناشــی از چین، طرح ادعایی مبنی بر آنکه کشورهای دیگر به زوال 
آمریکا می خندند و باتالق فرهنگ البی در واشنگتن.

در این میان، مهم ترین تغییر شــایان توجه این بود که در ســال ۲۰۱۵ ترامپ به 
وضوح در حال سرگرم شــدن بود و از مخاطبان  خود دعوت می کرد تا همراه با او 
خوش بگذرانند. بله، در ســال ۲۰۱۵ خطوطی وجود داشت که خشم و احساسات 
را برانگیخــت؛ به ویــژه از طریــق طرح ادعــای او مبنی بر آنکه ســیل مهاجران 
غیر قانونی از جمله «متجاوزان جنســی» آمریــکا را تهدید می کنند، اما لحن غالب 
او صدایی حاوی شور و شوق تقریبا نوجوانانه بود. او می گفت «من واقعا ثروتمند 
هســتم» و افزود هدفش از بیان این جمله آن نبود کــه به خود ببالد، بلکه قصد 
داشــت بگوید کســی نمی تواند او را بخرد. او سپس با افتخار گفت: «من واقعا به 

موفقیت خود افتخار می کنم».
ترامپ امســال برخالف گذشــته به جای توهین های کوبنده حتی در زمانی که 
نامزدهــای جمهوری خواه رقیبش را به ســخره می گیرند، می گویــد: «من آنان را 
دوســت دارم». او در این باره گفت که امیدوار بوده «بــاراک اوباما»، رئیس جمهور 
اســبق، در یکی از باشگاه های کشــورش گلف بازی کند. او گفته بود: «من بهترین 

زمین های گلف جهان را دارم».
او آمریکا را به عنوان «برندی» توصیف کرد که باید به بازار عرضه شود و وعده 
داد رهبری ملی همراه با حسی از خوش بینی باشد. او درباره برنده شدن در امالک 
و مســتغالت منهتن صحبت کرد؛ حتی در شــرایط وجود پدری کــه ترامپ او را 
بت قلمداد می کرد و نســبت به موفقیتش تردید داشــت. او گفت به پدرش گفته 
بود: «من باید این ســاختمان های بزرگ را بســازم بابا. باید این کار را انجام دهم». 
ترامپ درباره شــهرتش به نبردهای حرفه ای وحشــیانه گفت: «فکر می کنم آدم 

خوبی هستم».
به طور خالصه فارغ از تمام الف زنی های زمخت ترامپ در ســال ۲۰۱۵، در آن 
زمان ابعادی انســانی در او دیده می شد که در سخنرانی با لحن سنگین، پرحاشیه 
و هولناک هفته جاری او به ســختی دیده می شــد. این تضاد با محاســبات درباره 
اینکه آیا ترامپ می تواند پس از ترک ریاست جمهوری به کرسی ریاست جمهوری 

بازگردد یا خیر، اتفاقی نیست.
وقتی ترامپ برای اولین بار در منصب ریاســت جمهوری قرار گرفت، در ظاهر 
پرســروصدا و پر زرق و برق بــود و کارش را با محکوم کردن نخبــگان و ارائه وعده 
مقابله با نهادهای فاسد دنبال کرد و در واقع تیراندازی ای در سیاست آمریکا انجام 

داد.
ترامپ در تجســم خود در ســال ۲۰۲۲ دیگر یک گونه آشنای آمریکایی نیست. 
او در عوض پیشــنهاد می کند نوعی پرونیســم (یک ایدئولوژی و جنبش سیاســی 
آرژانتینی اســت. نام این جنبش از نــام  خانوادگی خوآن پــرون رئیس جمهوری 
سابق آرژانتین ریشــه می گیرد. حزب اصلی پیرو این ایدئولوژی حزب عدالت گرای 
آرژانتین اســت. پرونیسم ترکیب مبهمی از ملی گرایی، عوام گرایی، جنبش کارگری 
و سوسیالیسم راست گرا توصیف شده  است) را به خاک وارد خواهد کرد که تاریخ 
آمریکا در ۲۴۰ ســال هرگز از چنین ایده ای حمایت نکرده اســت. نمایش ضعیف 
منکران نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری پیشــین در انتخابات میان  دوره ای اخیر 
نشــان می دهد که ایاالت متحده همچنان زمینی مساعد برای اقتدارگرایی واقعی 

نیست.

امرســون حدود ۱۷۰ سال پیش درباره ناپلئون نوشــت: «هر قهرمانی باالخره 
خسته می شود». شاید هر شروری نیز در نهایت خسته شود. این خسته شدن درباره 
شــبکه خبری «سی ان ان» نیز صادق اســت؛ جایی که روزنامه نگاران آن سال های 
متمادی به ابراز مخالفت و افشاگری علیه ترامپ به خود می بالیدند. روز سه شنبه 

امــا مجریان برنامه، ســخنرانی ترامپ را در میانه ســخنانش برای پخش میزگرد 
تحلیلی قطع کردند. در اعماق وجود، ترامپ بیش از حد یک بازیگر طبیعی است 
که حقیقت را نمی داند. او دیگر ســرگرمی ای نــدارد. وقتی او حتی برای خودش 

خسته کننده است، نگه داشتن مخاطبانش بسیار دشوار خواهد بود.

رئیس جمهور سابق ایاالت متحده بزرگ ترین رقیب خود در مسیر بازگشت به کاخ سفید

ترامپ علیه ترامپ

 چین در حال ازدست دادن یکی از مهم ترین 
برگ برنده های خــود در رقابت تجاری با غرب 
اســت. قدرت اقتصادی چیــن در برابر آزمونی 
سخت قرار گرفته و نسل  جوان این کشور تمایلی 
به کارگری در کارخانه نــدارد. کار در کارخانه تا 
همین چند ســال پیش بهترین راه نجات از فقر 
و روستانشینی در چین بود. کارگری در کارخانه 
برای نســل قبلی چیــن نه یک رؤیــا، بلکه یک 
تضمین بود؛ اما امروز بسیاری از نسل جوان چین 
از جمله «ژی» و همسن  وســاالنش دیگر حاضر 
نیســتند همه چیز خود را تنها برای یک شــغل 
فدا کنند. دستمزد پایین، ساعات طوالنی مشقت 
و خطر آســیب دیدگی، دیگــر فاکتورهای قابل 
گذشتی نیستند. نسل جوان چین خواهان احترام 
متقابل در محیط کار اســت. ژی ۳۲ سال بیشتر 
ندارد؛ اما چند سال  پیش عطای خط  تولید را به 
لقایش بخشید. او اکنون از راه فروش شیرخشک 
و بیرون بری برای یک سوپرمارکت امرار معاش 
می کند. او به رویترز می گوید که «دیگر حوصله 
کار تکراری نداشتم». او پدرش را که او هم اتفاقا 
کارگر کارخانه بود، سالی چند بار بیشتر نمی دید. 
شغل پدر در کارخانه نساجی آن قدر طاقت فرسا 
بــود که فقــط در تعطیــالت محدود ســاالنه 
موفق به دیدار با همســر و فرزندانش می شــد. 
تمایل نداشتن و ابای نســل جوان از کار یدی در 
کارخانه ها زنگ  خطر را نه تنها برای اقتصاد چین 

بلکه برای جهان به  صدا در آورده اســت. آمار و 
ارقام نشان می دهد که چین تولید کننده یک  سوم 

کاالهای مصرفی در کل دنیاست.
رؤســای شــرکت ها و کارخانه های تولیدی 
در چین ســودای جایگزین کــردن نیروهای پیر و 
ســالخورده خود را با جوانان دارند؛ محرکه ای 
که بی شک می تواند سرعت تولید را بیش از پیش 
باال ببرد؛ اما مشکل از نظر رؤسا این است که اگر 
بخواهند در دستمزدها تجدیدنظر کنند و شرایط 
کاری را برای افرادی که اســتخدام می شــوند، 
بهبود بدهند، قــدرت رقابت پذیری و برگ  برنده 
خود در تولید نســبت به رقبای غربی را از دست 
می دهند. به نوشته یورونیوز، مدیران شرکت های 
کوچک تر هم بر این باورند که سرمایه گذاری های 
کالن و هنگفــت در فناوری هــای مربــوط بــه 
اتوماتیک  کردن و دســتگاه محور  کردن تولید در 
این شــرایط بازار که از یک  سو با تورم فزاینده ای 
روبــه رو شــده و از ســوی دیگــر هزینه هــای 
استقراض ســر به  فلک کشــیده، «نپذیرفتنی» 
است. این در حالی است که تقاضا در بازارهای 
صادراتی چین هم کاهش نشــان می دهد. طبق 
نظرســنجی انجام شــده مجموعه مشــاوره ای 
CIIC بیش از ۸۰ درصــد کارخانه های چین در 
ســال جاری با کمبود نیروی کار مواجه بوده اند. 
میزانی که به طور میانگین ۱۰ تا ۳۰ درصد خط 
تولیــد آنها را تحت تأثیر قرار داده اســت. طبق 

برآوردهای وزارت آمــوزش چین کمبود نیروی 
کار در بخش کارخانه های این کشــور تا ســال 
۲۰۲۵ بالغ بر ۳۰ میلیون کارگر خواهد شد؛ یعنی 
چیزی بیشــتر از جمعیت کنونی کشــوری مثل 
اســترالیا. این در حالی است که روی کاغذ چین 
با معضل بی کاری هم دست و پنجه نرم می کند. 
طبق آمار حدود ۱۸ درصد از قشر سنی ۱۸ تا ۲۴ 
سال در چین فاقد شــغل و فعالیت هستند. باز 
هم طبق آمارها در سال جاری میالدی نزدیک به 
۱۱ میلیــون فارغ التحصیل وارد بازار کار خواهند 
شــد که سهم مشــاغل کارخانه ای در آن ناچیز 
اســت. در همین حال اقتصاد چین به واســطه 
محدودیت هــای کوویــد ۱۹ و همچنین رکود در 
بازار امالک با کندترین رشــد خــود در دهه های 
اخیر روبه روست. کالوس زنکل، که ریاست اتاق 
بازرگانــی اروپا در جنوب چیــن را بر عهده دارد، 

حدود دو دهه پیش به ایــن منطقه نقل  مکان 
کــرد؛ زمانی که فارغ التحصیالن دانشــگاه های 
چیــن کمتــر از یک دهم آمــار امســال بودند و 
حجم اقتصاد این کشــور هم دست کم ۱۵ برابر 
از اندازه کنونــی کوچک تر بــود. او در آن زمان 
موفق شد تنها با ۵۰ کارگر خط تولید محصوالت 
بیمارستانی در غربالگری و ام آرآی را راه اندازی 
کند. به بــاور این مرد با تجربه، رشــد اقتصادی 
سرســام آور چیــن در ســال های اخیر، ســطح 
آرزوها و رؤیاهای نســل های جوان تر را افزایش 
داده اســت. او در توضیح تمایل نداشتن جوانان 
به کارهــای یدی می گوید: «اگر جوان هســتید، 
باال رفتن از نردبان و انجام برخی کارهای ماشینی 
آســان تر اســت؛ اما اکثر نصاب های ما ۵۰ تا ۶۰ 
ســال دارند. دیر یا زود ما باید تعداد بیشــتری از 
جوانان را جذب کنیم؛ اما این بسیار دشوار است. 

متقاضیان بعد از یک بررسی سریع می گویند: نه، 
متشکرم، این برای من نیست». کمیسیون توسعه 
و اصالحات ملی، آژانس مدیریت اقتصاد کالن 
چین و وزارتخانه های آموزش و منابع انســانی 
به درخواســت  رویتــرز برای اظهارنظــر درباره 
چالش مزبور پاســخی ندادند. سیاســت گذاران 
چینی بر اتوماتیک شــدن دســتگاه ها و ارتقای 
صنعتــی به عنوان راه حلی بــرای ترمیم نیروی 
کار ســالخورده تأکید دارند. شاید تولید کنندگان 
هم باید با پیشــنهاد دســتمزد باالتر، حاشــیه 
ســود بیشــتر را قربانی  کنند؛ امــا واقعیت این 
است که مشــکل به اینجا ختم نمی شود. مدیر 
یــک کارخانه چینی بــه رویتــرز می گوید حتی 
حاضر شــده پنج درصد حقــوق کارگران خود 
را باال ببرد؛ اما برخورد کارگران با این پیشــنهاد 
ســرد بوده اســت. او اوضــاع امروز را مشــابه 
فضای حاکــم بر فیلم معــروف «عصر جدید» 
اثر جاودانی چارلی  چاپلیــن می داند. اتوماتیزه  
شــدن صنایع هم تابــع محدودیت های خاص 
خودش است. عالوه بر پرهزینه  بودن، چین بیش 
از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیــون نفر جمعیت دارد 
که باید کار داشــته باشند. با این حال استفاده از 
ربات به طرز چشمگیری در بخش های صنعتی 
و خدماتی این کشــور افزایش داشته است. این 
میزان تنها در ســال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از 
آن ۴۴ درصد رشــد داشــت. واقعیت این است 
کــه حفظ وضع موجــود با آرزوهای نســلی از 
چینی های تحصیل کرده تر برای زندگی راحت تر 
و بهره مندی از شرایط مناسب کار، زمان خواب و 
استراحت کافی و همچنین وعده غذایی مناسب 
و متفاوت با آنچه والدین شان تجربه کرده اند، در 

تضاد است.

قدرت اقتصادي پکن در برابر آزموني سخت قرار گرفته است
نسل جوان، چالش بزرگ چین


