بایدن در نخستین سفر آسیایی خود ،راهی سئول و توکیو شده است
اما به چین میاندیشد
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مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی:

ایران در روند
احیای توافق هسته ای
جدی است
5

با توجه به توافقهای انجام شده بین ایران
و آژانس مدارک الزم برای حل و فصل
موضوعات اختالفی تا آخر خردادماه تبادل
خواهد شد

تهران در تالش است با حل موضوعات
اختالفی باقی مانده با آژانس یک بار برای
همیشه امکان فشارهای سیاسی آژانس بر
پایه مدارک جعلی را ببندد و مانع از آن
شود که این ادعاها راهی برای جنجالسازی
تکراری علیه ایران بیابد

سایه جنگ اوکراین بر سیاست و اقتصاد

جهان در سیاهچاله بحران اقتصادی
آناهیتا محمددوست
پژوهشگر

عکس :توییتر

رســانههای معانــد مملــو از خبرهایــی
هســتند کــه ســعی دارنــد از نارضایتــی
مــردم سوءاســتفاده کــرده و در ایــران
ناامنــی ایجــاد کننــد .هــم این دســته از
رسانهها و هم برخی رسانههای داخلی
ناهمســو ســعی دارنــد اذعــانکنند که
ایران دچار بحرانهای شدید اقتصادی
اســت؛ امــا باید گفــت کــه در وضعیت
کنونــی تقریبــاً تمام دنیا بــا بحرانهای
اقتصادی روبهرو هســتند و این مســأله
اختصاصی به ایران ندارد .این موضوع
آنقــدر بدیهــی و روشــن اســت که حتی
روزنامــه اســرائیلی «جروزالــم پســت»
هــم در مطلبــی بــه قلــم ســت جــی
فرانتزمــن این موضــوع را مورد تحلیل
قرار داده اســت .نویسنده در این مقاله
بیان کرده کــه چالشهای اقتصادی در
حال حاضر همه دنیا را تحت تأثیر قرار
داده اســت و ایــن مســأله اختصاصــی
بــه ایــران نــدارد .از دیــد نویســنده،
دوره همهگیــری کرونــا و پیامدهــای
آن مشــکالتی را بــرای زنجیــره تأمیــن
بــه بــار آورده و باعــث شــده تــا تقریبــاً
همه کشــورها بــه نوعی بــا چالشهای
اقتصادی مواجه شوند .قرنطینه برخی
شهرهای کلیدی چین ،اقتصاد جهانی
را بــا آســیب مواجه کــرده اســت .ایران
هــم مثل تمام کشــورهای دیگــر از این
آســیبها تأثیــر پذیرفته اســت؛ زیرا در
حــال حاضر تحــت تحریمهای شــدید
قــرار دارد .نویســنده معتقــد اســت که
نظام سیاســی ایران بدون اتکا به غرب
و بــا داشــتن روابــط نزدیــک بــا چیــن
بهدنبــال عبــور از مشــکالت اقتصــادی
است .نویسنده مقاله همچنین با اشاره
بــه برخــی صحنههای منتشــر شــده از
تجمــع برخــی معترضان صنفــی بیان
کرده که نمیتــوان ضرورتاً این فیلمها
را دلیلی بر وجود نارضایتی گسترده در
ایران دانست.
شــماره جدیــد نشــریه اقتصــادی
اکونومیســت نیــز بــا طرح جلــد خاص
خــود از وقــوع فاجعــه غــذا در جهــان
خبــر داده اســت کــه نشــان از فراگیری
مشــکالت اقتصادی در جهان دارد؛ در
ایــن عکس ســه خوشــه گنــدم نمایش
داده شــده کــه بهجــای دانههــای گندم
عکــس جمجمه انســان کشــیده شــده
اســت ،بــاالی عکس هم نوشــته شــده

است :فاجعه غذا در حال آمدن است.
جنگ اوکراین به سیستم غذایی جهان
آسیب زده اســت؛ سیستمی که پیشتر
بر اثر شیوع کرونا ،تغییرات آبوهوایی
و شــوک قیمتهــای انــرژی ضعیــف
شده اســت .صادرات غالت و دانههای
روغنــی اوکرایــن عمدتــاً متوقف شــده
است و صادرات روسیه نیز مورد تهدید
قرار گرفته است .این دو کشور مجموعاً
12درصــد تجــارت جهانی کالــری را در
اختیــار دارنــد .از ابتــدای ســال 2022
قیمت گندم رشــد  53درصدی داشته
اســت و تنهــا در یــک روز در مــاه مــه6
درصد به این رقم افزوده شده است.
گــزارش اکونومیســت افزوده اســت:
دبیــرکل ســازمان ملــل هشــدار داده که
طــی ماههــای آینــده ممکــن اســت بــا
کمبود جهانی مواد غذایی مواجه شویم

در یــک نشســت مجــازی بــا اعضــای
دولــت ایــن کشــور گفتــه بود کــه غرب
بــا اعمــال شــدیدترین تحریمها علیه
روسیه که در تاریخ این کشور بیسابقه
بوده اســت ،در واقع بــه جای ضعیف
کردن مســکو یــک بحــران اقتصادی و
موجــی از تــورم در کشــورهای مختلف
به راه انداخته اســت .پوتیــن گفته بود
کــه تحریمهــای غــرب به جــای هدف
گرفتن روســیه بیشــتر کشــورهای فقیر
را برای تهیه مواد غذایی دچار مشــکل
خواهــد کــرد .رئیــس جمهور روســیه،
کشــورهای غربــی را مســئول اصلــی
تورم و قحطی در سراســر جهان اعالم
کــرده و اظهار داشــته که غــرب حاضر
اســت برای منافع خود همــه جهان را
قربانی کند .تــاش غرب برای منزوی
کردن روسیه بهعنوان یکی از بزرگترین

قفسههای خالی مواد غذایی در فروشگاهی در بوستون ،مرکز ایالت ماساچوست امریکا

نویسنده در این مقاله بیان کرده که چالشهای اقتصادی
در حال حاضر همه دنیا را تحت تأثیر قرار داده است و این
مسأله اختصاصی به ایران ندارد .از دید نویسنده ،دوره
همهگیری کرونا و پیامدهای آن مشکالتی را برای زنجیره
تأمین به بار آورده و باعث شده تا تقریباً همه کشورها به
نوعی با چالشهای اقتصادی مواجه شوند
که میتواند ســالها طول بکشد .قیمت
باالی کاالهای اساســی تعــداد افرادی را
که نمیتوانند مطمئن باشــند به غذای
کافی دسترسی پیدا کنند از  440میلیون
نفــر بــه  1.6میلیــارد نفــر افزایــش داده
است .حدود  250میلیون نفر در آستانه
قحطی هستند .اگر جنگ اوکراین ادامه
پیدا کند و عرضه مواد غذایی از روسیه و
اوکراین محدود شود صدها میلیون نفر
دیگر دچار فقر خواهند شد ،ناآرامیهای
سیاســی گســترش پیــدا خواهــد کــرد و
ن دچار نقصان میشــوند و مردم
کودکا 
گرسنگی میکشــند .این در حالی است
که رئیسجمهور روسیه چند روز پیش

تولیدکننــدگان منابــع طبیعــی در
جهان ،هرچند این کشور را با مشکالتی
روبــهرو کرده اســت ولــی بیشــتر از آن
اقتصــاد جهانــی را به ســمت و ســوی
ناشــناختهای ســوق داده کــه اولیــن
نتیجه آن باال رفتن قیمت مواد غذایی
و انــرژی بــوده اســت .ایــاالت متحــده
نیــز از بحــران اقتصادی اخیــر مصون
نمانده اســت؛ طبق برآوردهــای اولیه
وزارت تجارت امریکا که روز پنجشــنبه
هشــتم اردیبهشت ســالجاری منتشر
شــده بود؛ تولیــد ناخالــص داخلی در
ســه ماهــه اول ســالجاری میــادی
حــدود  ۱.۴درصد کاهش یافته اســت.

ایــن اولیــن مــورد از کاهــش تولیــد
ناخالــص ملی امریــکا از زمان شــروع
همهگیــری کرونا حدود دو ســال پیش
اســت .خبرگــزاری آسوشــیتدپرس
نیــز در گزارشــی کــه اخیــراً منتشــر
کــرده ،بــه نقــل از کارشناســان مرکــز
امــور اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان
ملل نوشــت که ســرعت رشــد اقتصاد
جهانــی کاهــش یافتــه و اقتصادهــای
برجســته جهــان نظیر ایــاالت متحده،
چیــن و اتحادیه اروپا ،در شــرایط رکود
همــراه بــا تــورم قــرار دارنــد؛ تنظیــم
کننــدگان گــزارش «وضعیــت اقتصاد
جهانــی و چشــماندازها» هشــدار
دادهانــد کــه ارزیابــی کنونــی آنهــا از
رشــد  ۳.۱درصــدی اقتصــاد جهانــی،
شــکننده اســت و امکان دارد با تشدید
جنــگ در اوکرایــن یــا موجهــای تــازه
همهگیــری ویــروس کرونــا ،اوضــاع
بدتر هــم بشــود .تنظیمکننــدگان این
گــزارش همچنین گفتهانــد که رکود در
فعالیتهــای اقتصــادی ،بــه «زنجیره
تأمیــن» کاالهــا در جهــان ضربــه زده
اســت و همیــن امــر ،عالوهبــر افزایش
بهــای کاالهــا ،بــه افزایــش هزینههای
تولید منجر شــده و صادرات را دشــوار
کرده است.
تکانــش بحرانهــای اقتصــادی،
اقتصاد ژاپن را هم تحت تأثیر قرار داده
اســت؛ بــه طــوری کــه محدودیتهــای
کوویــد  ۱۹و افزایش قیمــت کاالها برای
اولیــن بــار در ســه ماهــه نخســت ســال
 ۲۰۲۲بحــران این کشــور را کوچک کرده
اســت .گفتنی است شاخص بهای مواد
غذایی که همه ســاله از ســوی ســازمان
ملــل متحــد منتشــر میشــود حتــی
پیــش از آغــاز جنــگ اوکرایــن افزایــش
بهــای موادغذایــی را پیشبینــی کــرده
بــود ،اکنــون با وقــوع جنــگ در اوکراین
بهعنــوان کشــوری که حــدود  ۵۰درصد
از ذرت جهــان و بیــش از  ۶۰درصــد
ذرت اروپا را تأمیــن میکند ،بهای مواد
غذایــی در جهان بویژه در آســیا بیش از
 ۲۰درصــد افزایــش یافتــه اســت .تمام
ایــن گزارشها در حالی اتفــاق میافتد
که برخی جریانهای سیاســی در داخل
کشــور بدون توجه بــه وضعیت اقتصاد
جهانی سعی دارند مسائل را بهصورت
یک جانبه و سیاست زده تحلیل کنند و
سیاستهای اقتصادی دولت سیزدهم
را زیر سؤال ببرند.

نگاهی به روند انتخابات لبنان

عملیات پرچم دروغین

«جــو بایدن» هنوز از جنگ نیابتی با روســیه در زمین اوکراین خالص
نشــده ،روز گذشــته راهی کره جنوبی شــد و فردا نیز به ژاپن میرود تا
جنگ اقتصادی با چین را کلید بزند .در واقع او در اقدامی که میتوان
آن را در راستای «عملیات پرچم دروغین» دانست ،هرچند به سئول
و توکیــو رفتــه اســت ،امــا در ذهــن او فقــط یــک کلمــه چــرخ میزند:
پکن.

شکست پروژه قهر و اعتراض
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انتخابات پارلمانی لبنان در تاریخ مشخص و قانونی خود برگزار شد و در
عمل به «ســنجه» داعیهها و ادعاها ،سیاستها و جایگاههای اجتماعی
تبدیــل گردیــد .اگر طیفها و گروههای سیاســی  -اجتماعــی لبنان و نیز
دولتهای خارجی  -که از طیف یا گروهی حمایت میکنند -بخواهند به
واقعیت توجه نشان دهند و مصالح و منافع خود را با آن تنظیم نمایند،
این انتخابات ،بهترین مالک و کمک میباشد.
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