 2ماه از حمله روسیه به اوکراین گذشت
اتحادیه اروپایی هنوز برای تحریم انرژی روسیه به اجماع نرسیده است

انرژی روسیه
عامل تفرقه اروپا

گزارش بذرپاش به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
درباره اقدامات تحولی دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰

فنساالری
مردمپایه
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تیترهای امروز
قیمت برنج مرغوب ایرانی تا  150هزار تومان رسید

عطرگران
برنج

برجام در وقت اضافه!

صفحه 5

صفحه 3

در پی یورش نظامیان رژیمصهیونیستی
به مسجداالقصی ،خدام این مکان مقدس
از مقاومت فلسطین کمک خواستند

استمداد قدس
از غزه
صفحه 7

نمایندگان مردم به  ۲فوریت طرح شفافیت
قوای سهگانه رأی دادند

مقدماتحکمرانی
دراتاقشیشهای

آتشبازی طارمی با هتتریک در لیگ پرتغال
طونشان برای اهانتکنندگان
وخ 

صفحه 2

موقعیت مهدی

مؤلفههایی که مجموعه «نجال» را
به عنوان یک اثر پرمخاطب برجسته میکند

کهن الگوها
کار میکنند
صفحه 8

نگاه

ترساندن مردم از یک قانون
با سوگواری روی قبر خالی!

ره�ا عبدالله�ی :از روزهای اولی ک��ه نام قانون
حمایت از خان��واده و جوانی جمعیت به عنوان
طرحی برای نجات آینده جمعیتی ایران به میان
آمد ،مخالفان آن و کسانی که منافعشان به خطر
میافتاد یک بازی رسانهای کثیف را با گره زدن
نام این طرح به ممنوعیت غربالگری آغاز کردند تا
راحت بتوانند طراحان و موافقان را در افکار عمومی
ضدعلم و ضدمردم جا بزنند و وانمود کنند این
قانون میخواهد با جلوگیری از غربالگری و سقط
جنینهای ناقص ،جمعیت را افزایش دهد .این
شد که هر بار خبری از تصویب و ابالغ و اجرای
این قانون شنیدیم ،بالفاصله سروصدای جماعت
رسانهای مخالف طرح که دانسته و نادانسته ابزار
دست مافیای هزارمیلیاردی غربالگری شدهاند ،به
اتهامزنی و توهین بلند شد.
هفته گذش��ته نام��های از یک��ی از مقامات
وزارت بهداش��ت مبنی بر صدور دستور حذف
مراقبتهای غربالگری ناهنجاری جنین در سطح
یک منتشر شد .البته متن مبهم نامه و انتشار
نامه ردوبدل ش��ده بین  ۲مدیر در
ف��وری یک 
این سطح آن هم در رسانههای خارجی عجیب
بود ،حال آنکه کسانی که از متن قانون جمعیت
بیخبر بودند ،نامه را به حذف کامل غربالگری
تفسیر کرده و برخی از آنان گریبان چاک کردند
و گندهگویی را تا آنجا ادامه دادند که حتی برخی
از آنان مقامات ارشد کشور را به خاطر حمایت
از افزایش جمعیت به تس��لیم در برابر جریانات
نوجاهلی��ت و علمه��راس و در خطر قرار دادن
سالمت نسل آینده ایران متهم کردند.
با توضیح��ات مختصری میت��وان براحتی
بیاساس بودن نگرانی دلسوزان بیخبر و مغرض
بودن مدعیان دروغگو را نشان داد.
 -1بر اساس مواد  53و  54قانون حمایت از
خانواده و جوانی جمعیت ،غربالگری و ثبت آن در
سامانههای وزارت بهداشت نهتنها ممنوع نشده،
بلکه بر آن تاکید هم شده و طی آن درخواست
غربالگری ،فرآیند انجام آن ،نتیجه تصویربرداری
(س��ونوگرافی) و آزمایشات مربوط به غربالگری
باید در این س��امانه ثبت شود .بر اساس قانون،
ارائه خدمات غربالگری باید از سامانههای سطح
یک (مانند سامانه سیب) به سامانه خاص دیگری
انتق��ال یابد تا در جهت ارتقای س�لامت مادر و
جنین ،نحوه اقدامات ،انجام فرآیندها و تفس��یر
نتایج آن زیر نظر متخصص��ان امر مورد رصد و
پیگی��ری دقیقتر قرار گی��رد .این همان هدف
ساماندهی غربالگری است که از همان ابتدا گفته
شد با قانون جمعیت پیگیری خواهد شد .ارجاع
بیقاعدهغربالگریجزتحمیلهزینههایسنگین
به خانوادهها...
ادامه در صفحه 6

صفحه 6

بومرنگ تحریمهای آمریکا به خودش بازمیگردد؟
ثمانه اکوان :حمله به اوکراین با
یادداشت
هیچ کدام از جنگهای تاریخی
گذش��ته از منظر اهمیت جغرافی��ای اقتصادی قابل
مقایسه نیس��ت .هم اوکراین و هم روسیه کشورهای
ب��زرگ صادرکنن��ده مواد غذایی و ان��رژی مانند نفت
خ��ام ،گاز طبیعی ،آهن و فوالد ،گن��دم و روغنهای
خوراکی هستند که میتوانند بهصورت مستقیم روی
نرخ تورم در بس��یاری از اقتصادهای جهان تأثیرگذار
باش��ند .اقتصاددانان در شرایطی نگران افزایش میزان
مصرف در دوران پاندمی کرونا و قرنطینههای سراسری
در کش��ورهای اروپایی و آمریکایی بودند که حاال باید
نگرانی درباره افزایش سرس��امآور قیمتهای انرژی را
نی��ز بر نگرانیهای قبلی خود بیفزایند .قیمت نفت به
باالی بشکهای  ۱۳۰دالر رسیده و قیمت گاز طبیعی
نیز به  5.7دالر در هر مترمکعب رسیدهاست .کشورهای
غربی همچنین در حال سر و کله زدن با افزایش قیمت
م��واد غذایی مانند گندم ،روغنهای خوراکی و س��ایر
کاالهایی هستند که میتواند ب ه صورت مستقیم تحت
تاثیر جنگ اوکراین افزایش قیمت را تجربه کند .ایاالت
متحده بهجای توجه به مسائل اقتصادی و نگرانیهای
اقتصاددانان درب��اره اقتصاد جهانی ،تصمیم گرفته از
بدترین راه به مقابله با روسیه بپردازد و آن هم تحریمهای
اقتصادی است.
با تحریم روسیه بهعنوان سومین تولیدکننده بزرگ
نفت و بزرگترین صادرکننده گندم ،ش��رایط ایاالت
متحده را به سمتی بردهاست که ب ه احتمال زیاد به رکود
ل شده و بحرانی بزرگ در
تورمی در  ۶ماه آینده تبدی 
اقتصاد آمریکا ایجاد میکند .به تمام اینها باید هزینههای
جنگ در اوکراین را نیز اضافه کرد .بایدن تاکنون نزدیک

به  ۲میلیارد دالر از پول مالیاتدهندگان آمریکایی را
صرف کمک به اوکراین در جنگ با روسیه کردهاست.
این در حالی اس��ت که طی چند روز گذشته گزارش
ش��دهاس��ت دولت ایاالتمتحده تصمیم دارد حدود
 ۸۰۰میلی��ون دالر دیگر نیز ب��ه اوکراین کمک کند.
این کمکها البته جدای از ارسال کمکهای نظامی و
اطالعاتی به این کشور است که میتواند پیشبینیها
درباره هزینههای ایاالتمتحده در جنگ با روس��یه را
دچار تغییرات فراوانی کند.
با وجود تمام مسائل و مشکالت اقتصادی ،چالش
بلندمدتت��ر در این زمینه این اس��ت ک��ه آیا ایاالت
متحده با ادامه یافتن این بحران میتواند همچنان تاج
پادش��اهی دالر در میان ارزهای جهانی را بر روی سر
ارز آمریکایی نگه دارد؟ تحریمهای یکجانبه غرب علیه
روسیه و تبعات ناخواسته آن در افزایش تورم در اروپا،
شرق آفریقا و جنوب آسیا میتواند باعث تبعات دیگری
در افزایش قیمت کاالهای اساسی و همچنین افزایش
تورم در کشورهای غربی باشد .مشکالت در چرخه توزیع
کاالهای اساسی که از زمان قرنطینههای کرونا در سراسر
پایتختها ،کشورهای غربی را با معضالت اقتصادی و
کمبود کاالها روبهرو کرده بود ،هماینک با چالشهای
مرتبط با مکانیس��مهای اعمال تحریمها روبهرو است.
این سیاستها در نهایت باعث میشود کشورها هر چه
بیشتر به سمت تجارت با ارزهای ملیشان بروند ،دالر
در اینمیان با کاهش ارزش شدیدی روبهرو خواهد شد.
ت متحده اجباری برای کش��ورهای
هماکنون ایاال 
دیگر درباره معامله با دالر اعمال نکردهاس��ت و خود
نی��ز تعامالت تجاریاش را با بیش��تر ارزهای جهانی
انجام میدهد اما بسیاری از کشورهایی که معتقدند

آمریکا سیاس��تهای مداخلهگران ه جهان��ی دارد ،در
تالش هس��تند ت��ا از ارزهای خود به ج��ای ارز ملی
آمریکا استفاده کنند؛ این کشورها شامل برزیل ،چین،
آفریقای جنوبی و هند هستند که تحت مدیریت گروه
بریکس حدود  ۲۴درصد از تولید ناخالص داخلی کل
جهان و  ۱۶درصد تجارت جهانی را شامل میشوند.
ب ه همینترتیب در آفریقا نیز که در حدود  ۳درصد
از تولی��د ناخالص داخلی جهان��ی را در اختیار دارد و
پیشبینی میشود که تا سال 20۵۰اندازه اقتصادش
 ۶برابر وضعیت فعلی باشد ،دولتمردان تالش دارند از
ارزهایی غیر از دالر استفاده کنند.
همه اینها در شرایطی است که کشورهای در حال
توس��عه و بازارهای در حال ظهور نمیتوانند براحتی
ش��وکهای تورمی را در خود هضم کنند و در برخی
از این اقتصادها افزایش نرخ تورم میتواند باعث از بین
ب��ردن هماهنگی موجود اقتصادی ،ایجاد بحران برای
بازپرداخت بدهیها و در نهایت ایجاد بحران اقتصادی
شدید و ساقط شدن دولتهای آنها شود .بنابراین مساله
طبیعی برای اقتصادها این است که بهدنبال راهی برای
دور زدن تحریمهای آمریکایی باشند .حتی در اروپا نیز
که یکی از ش��رکای اصلی ایاالتمتحده در برخورد با
روسیه در جنگ اوکراین است ،برخی کشورها ب ه دنبال
تجارت روبل -یورو هستند تا بتوانند همچنان از منابع
گازی روسیه استفاده کنند .از منظر اروپاییها بویژه از
دیدگاه مس��ؤوالن دولت در ایتالیا و آلمان ،گاز روسیه
باعث میش��ود کارخانهها همچنان ادامه حیات داده
و خانهها روش��نایی داشته باشند .بدون استفاده از گاز
روسیه ،اقتصاد این کشورها با بنبست و تعلیق مواجه
خواهد شد ،بنابراین برای این تعداد از کشورهای اروپایی

یک ضرورت اساس��ی است که بهدنبال مکانیسمهای
جایگزین روسیه برای تحریمهای آمریکا باشند.
یکی دیگ��ر از اثرات روانی تحریمهای آمریکا علیه
روسیه این است که اروپاییها بعد از مدتی با پرداخت
هزینههای این تصمیم باید به فکر منافع خود باشند
و ببینند آیا باید به ارتباطات اس��تراتژیک و تجاری و
اتحادهای اقتصادی در  ۲سوی آتالنتیک توجه کنند
و بهصورت کورکورانه از ایاالتمتحده پیروی کنند یا
اینکه باید منافع اقتصادی خود را در نظر گرفته و روی
از آمریکا برگردانند.
اخی��را والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روس��یه بر
ایجاد تنوعبخشی به سبد ارزی این کشور تاکید کرده
و گفته بود از طال یا سایر کاالهای گرانبها میتوان برای
تنوعبخشی به اقتصاد استفاده کرد .شاید این مساله در
نگاه اول نشان دهد روسیه سعی دارد خود را با تحریمها
سازگار کند اما در عمق این مساله میتوان کشورهایی
را دید که بشدت شبیه روسیه فکر کرده و تالش دارند
آنها نیز منابع ارزی خود را تنوع بخشیده و دیگر تنها
به دالر اکتفا نکنند .کشورهایی مانند کشورهای حوزه
شرق آفریقا ،آس��یای جنوبی و کشورهای عضو گروه
بریکس ب ه صورت غیرمس��تقیم از تحریمهای روسیه
ضرر میکنند و میترسند مشمول تحریمهای ثانویه
آمریکا نیز قرار بگیرند و بههمین دلیل ب ه دنبال افزودن
بر سرمایههای خود هستند.
مساله مهم بعدی درباره تحریمهای آمریکا علیه روسیه
از بین رفتن هژمونی دالر در جهان است .ایاالتمتحده
تاکنون با تکی ه بر وضعیت هژمونیک نظامی و سیاسی
خود در جهان توانس��ته بود هژمونی دالر در مراودات
جهانی را حفظ کند .اگر دنیا به این نتیجه برسد که باید

به سمت تنوع بخشیدن به اقتصاد خود حرکت کند و
نظامچندقطبیراجایگزیننظامتکقطبیایاالتمتحده
سازد ،کشورهایی که هماکنون روابط تجاری بسیار خوبی
با دنیا داشته و تجارت مبتنی بر دالر نیز ندارند مانند
چین خود به یک قطب اصلی در جهان تبدیل خواهند
شد .با توجه به افزایش نقش چین در روابط جهانی و
همچنین اقتصاد جهان و تالش اتحادیه اروپایی برای
نجات از این وضعیت بهنظر میرسد افول دالر مسالهای
دور از انتظار نباشد و بزودی بحرانی بزرگ را بر آمریکا
تحمیل خواهد کرد؛ مسالهای که باعث میشود نگرانیها
برای آمریکاییها بیشتر از پیش باشد .تالشهای عملی
کشورهایی مانند هندوستان ،برزیل ،چین و اقتصادهای
آسیای جنوب شرقی برای رهایی یافتن از سلطه دالر
در روابط تجاریشان نیز بسیار حائز اهمیت است .این
مساله تنها در صحبتهای مرتبط با سیاستمداران دیده
نمیشود بلکه در سیاستهای اجرایی این کشورها در
حال اجرا شدن است .افول جایگاه دالر در عرصه جهانی
ب ه همینترتیب میتواند منجر به افول جایگاه آمریکا
در دنیا باشد و تحریمهای یکجانبه دولت بایدن علیه
روسیه به این افول سرعت بخشیدهاست .شاید اگر جنگ
اوکراین رخ نداده بود پروسه جایگزینی ارزهای ملی با
دالر در عرص��ه تجارت جهانی در حدود چندین دهه
دیگر طول میکشید اما جنگ اوکراین و سیاستهای
یکجانبه مبتنی بر هیجانهای روحی در آمریکا ،سرعت
افول جایگاه دالر در جهان را افزایش داد .افول جایگاه
دالر بهمعنای از بین رفتن سیستم تاثیرگذاری آمریکا
بر مسائل جهانی نیز خواهد شد و هژمونی آمریکا را در
نقاط مختلف دنیا با تهدید روبهرو خواهد کرد.
ترجمه مقاله هیل ،نشریه کنگره آمریکا

