
رقص دالرهای نفت
در زمین کرملین در سال جنگ

ادامه از صفحه اول:
۳. ترکیه ۲۶ میلیارد دالر

۴. هند ۲۴ میلیارد دالر که ۲۱ میلیارد دالر آن به نفت اختصاص داشت.
۵. هلند ۱۸ میلیارد دالر که ۱۶ میلیارد آن مربوط به نفت بود.

۶. ایتالیا ۱۵ میلیارد دالر که ۹ میلیارد آن به نفت مربوط می شد.
۷. لهســتان در رتبه هفتم ۱۲ میلیارد دالر به خزانه روسیه واریز کرد که ۹ میلیارد آن 

برای نفت بود.
۸. فرانسه در رقص دالرهای صادراتی کاخ کرملین با ۹ میلیارد دالر که ۵ میلیارد آن به 

نفت اختصاص داشت، جایگاه هشتم را بدست آورد
۹. بلژیک در سال جنگ ۹ میلیارد دالر تقدیم روسیه کرد که ۵ میلیارد آن برای نفت بود.

۱۰. مجارستان این کشور کوچک پرسرگذشت اروپای شرقی و سابقا اقماری شوروی، با 
۹میلیارد دالر واردات سوخت های فسیلی روسیه مقام دهم اعطای دالر به کرملین را به 

خود اختصاص داد که ۶ میلیارد آن مربوط به گاز بود.
۱۱. صورت حساب بلغارستان در سال جنگ در سفره فسیلی روسیه ۶ میلیارد دالر شد 

که ۴ تای آن از سینی نفت بود.
 ۱۲. اســلواکی، این کوچک دلپذیر خرج ۶ میلیارد دالر روی دســت خودش گذاشت. 

۳ برای نفت. ۳ برای گاز.
۱۳. ژاپنی های اخمو و همیشه ناراحت از روسیه خیلی تالش داشتند که هیچ رقص دالری 
در زمین کرملین نکنند اما نشد. در سال جنگ ۶ میلیارد دالر صورت حساب میزشان شد 

که ۴ تایش در کپسول گاز بود.
۱۴. کره جنوبی، ســر به زیر، راحت، نه دوست است و نه دشمن. همین قدر که مواظب 
همسایه ناجور شمالی باشد که سرش خراب نشود کافی است. صورت حساب سال جنگش 

از میز فسیلی روسیه ۶ میلیارد دالر شد. ۳ تایش برای زغال سنگ بود. بله.
۱۵. اســپانیا که خنیاگر غرناطه را در خود آفرید و با رئال و بارسلونایش در قلب جهان 
می تپد و مادریدش آرزوی چشم ها و نگاه هاست، در رقص واریز دالرها به خزانه کرملین 
در جایگاه خوش خرام پانزدهم ایستاد. نزدیک به ۶ میلیارد دالر که ۳ تایش برای نفت بود 

و ۳ تا برای گاز.
۱۶. فهرســت بلندباالیی شد. راستش را بخواهید خودم هم خسته شدم. این همه دالر 

در ســال سخت و تحریم جنگ از چشمه نفت و گاز در خانه روسیه ریخته شد. ما چرا 
بی نصیب ماندیم؟!

بگذریم و حوصله کنیم و دالرهای دیگر را بشماریم.
جایگاه شــانزدهم رقص دالر در میدان سرخ به کشور کوچک اتریش اختصاص یافت با 

مجموع واردات نزدیک به ۶ میلیارد دالر.
۱۷. مصر هم در خرج دالر بی نصیب نماند. ۵ میلیارد دالر در سال جنگ از گنجینه فراعنه 

به حساب کرملین ریخته شد که تقریبا تمامش برای نفت بود.
۱۸. اصال نگو، یونان. هیچ به حساب هم نمی آید اما صورت حسابش بالغ بر ۴ میلیارد دالر 

شد آنهم برای نفت.
۱۹. جمهوری چک. چک ۴ میلیارد دالری برای روسیه صادر کرد ۳ تایش برای نفت بود.

۲۰ و در نهایت امارات. بله امارات. کشوری که خود را از اقطاب نفت می داند و موربانش 
همپای برنت! و بازی درآوردن های گاه و بی گاهش در اســتقالل از اوپک، در سال جنگ 

۴میلیارد دالر نفت خام از روسیه وارد کرد.
چهار کشور دیگر عربی نیز در سال جنگ از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ به بعد از روسیه گازوییل 
وارد کردند. کشورهای مراکش، الجزایر، عربستان سعودی و تونس در فهرست کشورهای 

واردکننده فرآورده از روسیه جای داشتند.

عشق در دل ماند و یار از دست رفت
ادامه از صفحه اول:

تمایل به ازدواج در بین جوانان ما به شدت کاهش یافته و همان ها که می خواهند ازدواج کنند 
نیز معضالت بزرگ اقتصادی بر سر راه خویش می بینند.

گرانی مسکن امان مردم را بریده و دولت ها سال هاست که می خواهند از طریق وضع مالیات 
بر خانه های خالی قیمت را کنترل کنند. درحالی که نرخ ها در بازار مسکن ساعت به ساعت 
تغییر می کند، مسئوالن امیدوارند مردم از طریق خوداظهاری، امالکشان را معرفی کنند 
تا با شناسایی خانه های خالی، دست سوداگران از این بازار کوتاه شود. زهی خیال باطل اگر 
گمان کنیم تا زمانی بهای تمام شده تولید در کشور باالست بتوان با این قبیل اقدامات امیدی 
به ارزانی مسکن داشت. بخش زیادی از سرمایه گذاری های حوزه مسکن در سال های اخیر، 

جنبه حفظ ارزش دارایی داشته و تا زمانی قدرت پول ملی روزبه روز کمتر می شودخبری از 
آرامش در بازار مسکن نخواهد بود.

در این دولت آشفتگی و بی تصمیمی در بین متولیان بخش مسکن بیش از هر دولتی به چشم 
می خورد. هماهنگی در بین مسئوالن این حوزه حتی در مقام حرف و ادعا نیز وجود ندارد. در 
حالی رئیس جمهور و معاون پارلمانی ایشان بر تحقق وعده دولت مبنی بر ساخت ۴ میلیون 
واحد مسکونی در طول چهار سال تاکید دارند که مهرداد بذرپاش وزیر جدید راه و شهرسازی 
در مجلس اعالم نمود ساخت این تعداد واحد، خارج از توان دولت می باشد. درست همان گونه 
که »عبدالناصر همتی« در مناظرات انتخاباتی۱۹ ماه پیش، در پاسخ به وعده های مسئولین 

دولت فعلی اعالم کرد که کشور منابع الزم برای تحقق وعده های رنگارنگ آن ها را ندارد.
به اســتناد آمار و ارقام، هیچ دولتی تا به امــروز، در دوره اول حکمرانی اش، به اندازه دولت 
سیزدهم متزلزل و ناهماهنگ ظاهر نشده بود. از این منظر، دولت فعلی، شاید ضعیف ترین 

دولت تاریخ جمهوری اسالمی باشد. دولتی که نه روی خوش به مذاکره نشان می دهد نه 
خالقیتی برای برون رفت از بحران در چنته دارد. دولتی که نه برنامه ای مشخص برای سیاست 

خارجی دارد نه راهبردی قابل دفاع در قبال مشکالت اقتصادی جامعه.
با این شرایط، جوانان ما باید آرزوی تشکیل زندگی مشترک با محبوبشان را از خاطر ببرند. 
یک جوان ۳۰-۲۵ ساله، اگر بخت با او یار نباشد و در خانواده ای مرفه متولد نشده باشد، باید 
عطای عاشقی و ازدواج را به لقایش ببخشد. چطور دولتمردان از یک  طرف جوانان را تشویق 
به ازدواج می کنند اما از طرف دیگر هیچ راه  حلی برای افزایش سرسام آورهزینه های زندگی 
خانوار ندارند؟ جوانانی که حتی اگر بتوانند برای خود شغلی دست وپا کنند، با این قیمت ها، 
نمی توانند چندان امیدی به حل معضل مسکن داشته باشند. بی تردید، یکی از دالیل تمایل 
به مهاجرت در بین جوانان ما چیزی نیست جز همین شرایط سخت اقتصادی و بی ثباتی 

زجرآور قیمت ها.

ادامه از صفحه اول:
آن ها می خواهند ما را به سوی جنگ بکشانند؛ اما ما تسلیم تحریک هایشان نخواهیم شد«. 
اوربان که یکی از مخالفان سیاســت تحریم های ضد روسی اتحادیه اروپا به ویژه در 
حوزه انرژی بود، به سیاست های اتحادیه اروپا نیز تاخت و با اشاره به اینکه مجارستان 
سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد یورو برای منابع انرژی هزینه کرده است، خاطرنشان کرد: 

»بروکسل )منظور اتحادیۀ اروپا( پول هایش را از جیب ما درمی آورد!« 
بر اســاس سند بارگذاری شده در سایت وزارت خارجه چین، این کشور طرح صلح 
خود برای اوکراین را منتشر کرده است. وزارت امور خارجه پکن در بیانیۀ خود اعالم 
کرده است که درگیری و جنگ به نفع کسی نیست. همه طرف ها باید منطقی بمانند و 
خویشتن دار باشند، از دامن زدن به آتش و تشدید تنش ها اجتناب کنند و از وخامت بیشتر 
یا حتی خارج شدن از کنترل بحران جلوگیری کنند. این طرح ۱۲بندی شامل احترام به 
قلمروی حاکمیتی همه کشورها، پرهیز از تقویت ذهنیت بروز جنگ سرد، پایان خشونت، 
تداوم مذاکرات صلح، حل بحران حقوق بشری، حمایت از حقوق شهروندان و اسرا، 
ایجاد امنیت تاسیسات هسته ای، کاهش تهدید استراتژیک، تسهیل صادرات گندم، توقف 
تحریم های یک سویه، ایجاد ثبات در زنجیره های صنعتی و تأمین و تقویت روند بازسازی 

پس از جنگ می شود. 
این طرح ۱۲بندی صلح از سوی چین که امریکا و هم پیمانانش را نسبت به نقش آفرینی 
این کشور به عنوان میانجی حل بحران اوکراین نگران کرده و مخالفت های پراکنده آن ها 
را برانگیخته است، شامل بندهایی است که هیچ یک از طرفین این بحران به آسانی حاضر 
به رد کردن آن نشــده اند. گرچه تمامی بندهای این طرح کلی بوده و هیچ محدودیت 
خاصی نیز برای کشورها قائل نشده است اما غربی ها فقدان بند عقب نشینی نیروهای 
روسی را ازجمله نواقص این طرح می دانند و آن را دستاویزی برای انتقادات خود از 
چین کرده اند. این در حالی است که به نوشته سایت بینگامتون، کمی بعد از انتشار این 
سند، ِشی جین پینگ، رئیس جمهور چین موضع بی طرفی کشورش در منازعه اوکراین را 
اعالم کرد. پکن طرح صلح خود را برای حل بحران شرق اروپا، کمی بعد از آن رونمایی 
کرد که آنتونی بلینکن؛ وزیر خارجه آمریکا، به چشم بادامی ها درباره ارسال هرگونه کمک 
تسلیحاتی به روسیه اخطار داد. نماینده چین چند روز بعد راهی مسکو شد و پس ازآن 
نیز در نشست سازمان ملل به قطعنامه ای که با محکومیت مسکو، این کشور را ملزم به 

خروج فوری نیروهایش از اوکراین می کرد، رأی ممتنع داد. 
در همین حال روسیه و اوکراین نسبت به این طرح صلح احتیاط پیشه کرده اند. ولودیمیر 
زلنسکی؛ رئیس جمهور اوکراین، در برابر طرح صلح چین مقاومتی نداشت؛ اما با توجه 
به مواضع هم پیمانان غربی اش، در کمال احتیاط با عباراتی مانند تحسین تالش پکن برای 
پایان جنگ، چراغ سبز به آن نشان داد؛ موضعی که به باور کارشناسان نه تنها از یکسو 
جلب رضایت شرکایش بود بلکه نشان داد، او درصدد است باب مذاکره با چینی ها را 
برای کشورش باز نگه دارد و از نزدیک شدن بیشتر این کشور به روسیه خودداری کند. 
در همین حال به نوشته تاس، پاسخ کرملین نیز به این طرح منفی نبود؛ اما همچنان بررسی 
دقیق آن را پیش از هرگونه جریان عملیاتی صلح، ضروری می داند. دیمیتری پسکوف، 
سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت: »ما بار دیگر این اقدام را تحسین می کنیم اما در 
برهه فعلی، شرایط ورود به روند صلح را مهیا نمی بینیم. عملیات ویژه نظامی ادامه دارد و 
ما همچنان به سمت تحقق اهداف تعیین شده پیش می رویم. کرملین توجه ویژه ای به طرح 
صلح چین در اوکراین دارد؛ اما جزئیات آن باید به صورت ویژه مورد تحلیل و بررسی 
قرار گیرد. بدون شک هرگونه تالشی برای پایان درگیری و آغاز صلح، شایسته توجه و 
تقدیر است و ما توجه ویژه ای به برنامه صلح دوستان چینی مان داریم. اگر بخواهم موضع 
روسیه را روشن تر کنم، باید بگویم که تحلیل این طرح به معنای آن است که باید منافع 

بسیاری در این میان موردتوجه قرار گیرد و این فرآیندی بسیار دشوار است«. 

۲( ترس آمریکا از نظم جهانی چندقطبی
پس ازاینکه ایاالت متحده از تاریکی جنگ سرد به سوی درخشش دلپذیر لحظه به اصطالح 
تک قطبی حرکت کرد طیف متنوعی از محققان، صاحب نظران و رهبران جهان با اشتیاق 
و یا در قالب پیش بینی از بازگشــت به دنیای چندقطبی گفتند. جای تعجبی ندارد که 
رهبران روسیه و چین مدت هاست که همانند رهبران قدرت های نوظهور مانند برزیل 
و هندوستان تمایل خود را برای نظم چندقطبی تر ابراز کرده اند. جالب تر آن که متحدان 
مهم ایاالت متحده نیز چنین تمایلی را از خود نشان داده اند. گرهارد شرودر؛ صدراعظم 
سابق آلمان، نسبت به »خطر غیرقابل انکار« )Undeniable Danger( یک جانبه گرایی 
ایاالت متحده هشدار داد و هوبرت ودرین؛ وزیر امور خارجه اسبق فرانسه، گفته بود که 
هدف کلی سیاست خارجی فرانسه آن است که جهان فردا از چندین قطب تشکیل شود نه 
صرفاً از یک قطب. حمایت امانوئل ماکرون؛ رئیس جمهور کنونی فرانسه، از وحدت اروپا 
و خودمختاری استراتژیک انگیزه مشابهی را آشکار می سازد. نکته شگفت انگیز دراین باره 
آن است که رهبران ایاالت متحده با چنین خواسته ای موافق نیستند. آنان فرصت های 
گسترده و موقعیت رضایت بخشی را که از قدرت اجتناب ناپذیر ناشی می شود ترجیح 

می دهند و از کنار گذاشتن موقعیت برتری بالمنازع ایاالت متحده بیزار هستند. 
استفان والت در مقاله اخیر خود در فارِن پالسی می نویسد که آمریکا هراس شدیدی از 
دنیای چندقطبی )Multipolar World( دارد و دولت بایدن برای نظمی تک قطبی 
)Unipolar Order( تالش می کند که دیگر وجود ندارد. استفان والت در سال ۲۰۰۵ 
میالدی هم نوشته بود که هدف اصلی استراتژی کالن ایاالت متحده باید حفظ موقعیت 
برتری این کشور در بلندمدت باشد«؛ اما توصیه او در مورد چگونگی دستیابی به آن 

هدف نادیده گرفته شد. 
جورج بوش پدر در سال ۱۹۹۱ میالدی یک سند راهنمایی دفاعی تهیه کرد که خواستار 
تالش فعال برای جلوگیری از ظهور رقبای همتا در هر نقطه ای از جهان بود. اسناد مختلف 
اســتراتژی امنیت ملی که توسط جمهوری خواهان و دموکرات ها در سالیان پس ازآن 

منتشر شد همگی نیاز به حفظ اولویت ایاالت متحده را موردتمجید قرار داده اند حتی 
زمانی که آنان بازگشت رقابت قدرت های بزرگ را تصدیق کرده اند. دانشگاهیان برجسته 
نیز به این موضوع توجه کرده اند برخی معتقدند که اولویت ایاالت متحده ضرورتی برای 
آینده آزادی اســت و برای ایاالت متحده و جهان به طور یکسان خوب است. اگرچه 
دولت بایدن اذعان دارد که ما به دنیای چندین قدرت بزرگ بازگشته ایم به نظر می رسد 
نوستالژی مواجه نبودن ایاالت متحده با رقبای همتا کماکان در میان رهبران آمریکا وجود 
دارد. ازاین روست که دولت بایدن تأکید شدیدی بر لزوم رهبری ایالت متحده و لزوم 
تحمیل شکست ظاهری بر روسیه دارد و تالش هایی را برای خفه کردن رشد چین از 
طریق محدود کردن دسترسی پکن به ورودی های فناوری حیاتی و درعین حال یارانه 

دادن به صنعت نیمه هادی ایاالت متحده انجام داده است. 
حتی اگر این تالش ها موفق شوند؛ البته هیچ تضمینی درباره آن وجود ندارد، احیای دنیای 
تک قطبی احتماالً غیرممکن خواهد بود. ما درنهایت به سوی تحقق یکی از این دو سناریو 
حرکــت خواهیم کرد: ۱( جهانی دوقطبی با حضور ایاالت متحده و چین به عنوان دو 
قطب برتر؛ ۲( نسخه ای غیر متعادل از چندقطبی که در ایاالت متحده در میان مجموعه ای 
از قدرت های بزرگ نابرابر؛ اما همچنان قابل توجه در جایگاه برتر قرار می گیرد. ازجمله 
این قدرت ها می توان به چین، هند، احتماالً برزیل و احتماالً ژاپن و آلمان دوباره مسلح 

شده اشاره کرد. 
در این که بر اساس کدام نسخه، جهان بهتر خواهد بود نظریه پردازان روابط بین الملل 
اختالف نظر دارند. رئالیســت )واقع گرایان( های کالسیک مانند هانس مورگنتا معتقد 
بودند که سیستم های چندقطبی کمتر مســتعد جنگ هستند؛ زیرا دولت ها می توانند 
برای مهار متجاوزان خطرناک و جلوگیری از جنگ مجدداً هماهنگ شوند. از دید آنان 
انعطاف پذیری در صف بندی یک فضیلت قلمداد شده است. رئالیست های ساختاری 
مانند کنت والتز یا جان میرشــایمر مخالف این استدالل بوده اند. آنان معتقد بودند که 
سیستم های دوقطبی درواقع پایدارتر هستند؛ زیرا خطر اشتباه محاسباتی کاهش یافته است. 
آنان اســتدالل کرده اند که دو قدرت اصلی می دانستند که دیگری به طور خودکار با 
هرگونه تالش جدی برای تغییر وضعیت موجود مخالفت خواهد کرد. عالوه بر این، 
دو قدرت اصلی چندان به حمایت متحدان وابسته نبودند و می توانستند مشتریان خود را 
در صورت لزوم در صف نگه دارند. برای رئالیست های ساختاری انعطاف پذیری ذاتی 
نظم چندقطبی عدم اطمینان بیش تری را ایجاد می کند و این احتمال را افزایش می دهد که 
یک قدرت رویزیونیست )تجدیدنظرطلب( فکر کند که می تواند وضع موجود را تغییر 
دهد پیش از آن که دیگران بتوانند آن را متوقف سازند. اگر نظم جهانی آینده یک نظم 
چندقطبی غیر متعادل باشد و اگر این نوع از نظم بیش تر مستعد بروز جنگ باشد دالیلی 

برای نگرانی وجود دارند. 
بااین وجود، چندقطبی بودن ممکن است برای ایاالت متحده چندان بد نباشد؛ مشروط 
بر این که پیامدهای آن را بشناسد و سیاست خارجی خود را به درستی تنظیم کند. برای 
شروع بیایید تشخیص دهیم که نظم تک قطبی برای ایاالت متحده و به طور خاص برای 
کشورهایی که در دهه های اخیر بیش ترین توجه ایاالت متحده را به خود جلب کرده اند 

چندان عالی نبود. 
دوران تک قطبی شامل حمالت تروریستی ۱۱ سپتامبر، دو جنگ پرهزینه و درنهایت 
جنگ ناموفق ایاالت متحده در عراق و افغانستان و برخی تغییر رژیم های نابخردانه که 
منجر به ایجاد وضعیت شکست خورده در آن کشورها شد می شود. هم چنین، در دوران 
تک قطبی شاهد بحرانی مالی بودیم که سیاست داخلی ایاالت متحده را به شدت تغییر 
داد و شاهد ظهور چین بودیم که به طور فزاینده ای جاه طلب تر شده است. بااین وجود، 
ایاالت متحده از این تجربه چیز زیادی نیاموخته است و سیاست گذاران آمریکایی کماکان 
به استراتژیست هایی گوش می دهد که اقداماتشان پیروزی واشنگتن در جنگ سرد را هدر 
داد و پایان نظم تک قطبی را سرعت بخشید. تنها محدودیت اعمال یک قدرت تک قطبی 
خویشتن داری است و خویشتن داری چیزی نیست که کشوری شرکت کننده در جنگ های 
مختلف، چون ایاالت متحده آن را به خوبی رعایت کند. در بازگشت به جهانی چندقطبی 
اوراسیا دارای چندین قدرت بزرگ با قدرت های متفاوت خواهد بود. این وضعیت به 
ایاالت متحده انعطاف پذیری قابل توجهی برای تنظیم صف بندی هایش در صورت نیاز 
می بخشد درست مانند زمانی که با روسیه استالینیستی در جنگ جهانی دوم متحد شد 
و زمانی که رابطه با چین مائوئیست را در طول جنگ سرد اصالح کرد. توانایی انتخاب 
و انتخاب متحدان مناسب عنصر مخفی موفقیت های سیاست خارجی ایاالت متحده در 
سالیان گذشته بوده اند: موقعیت این کشور به عنوان تنها قدرت بزرگ در نیمکره غربی 
به آن »امنیت رایگان« را ارائه داد امنیتی که هیچ قدرت بزرگ دیگری از آن برخوردار 
نبود. هرزمان که مشکلی جدی ایجاد می شد ایاالت متحده متحدی بسیار مطلوب قلمداد 
می شد. همان طور که استفان والت در دهه ۱۹۸۰ هم نوشت برای قدرت های متوسط 
اروپا و آسیا ایاالت متحده متحدی کامل است. مجموع قدرت آمریکا تضمین می کند که 
صدای آن کشور شنیده شده و اقداماتش احساس می شود و درعین حال به اندازه کافی 

ازنظر جغرافیایی دور است تا تهدید مهمی را برای متحدانش ایجاد نکند. 
در دنیای چندقطبی دیگر قدرت های بزرگ به تدریج مسئولیت بیشتری در قبال امنیت 
خود بر عهده خواهند گرفت و درنتیجه بار جهانی ایاالت متحده را کاهش خواهند داد. 
هند با رشد اقتصادش در حال تقویت نیروی نظامی خود است و ژاپن صلح طلب متعهد 
شده که تا سال ۲۰۲۷ میالدی هزینه های دفاعی خود را به میزان دو برابر افزایش دهد. 
البته این خبر کامالً خوبی نیست؛ زیرا مسابقات تسلیحاتی منطقه ای خطرات خاص 
خود را دارد و برخی از این کشورها ممکن است درنهایت به شیوه هایی خطرناک یا 
تحریک آمیز عمل کنند. حتی اگر جهان چندقطبی جنبه هایی منفی را در خود داشته باشد 
تالش برای جلوگیری از ظهور آن گران و احتماالً بیهوده خواهد بود. روســیه ممکن 
است درنهایت شکست قاطعی را در اوکراین متحمل شود )اگرچه این به هیچ وجه قطعی 
نیست(؛ اما مساحت وسیع، زرادخانه هسته ای و منابع طبیعی فراوان آن کشور فارغ از 

آن که جنگ کنونی با اوکراین چگونه به پایان خواهد رسید روسیه را کماکان در ردیف 
قدرت های بزرگ نگه خواهد داشت. کنترل صادرات و چالش های داخلی ممکن است 
رشــد چین را ُکند سازد، اما آن کشور به عنوان یک بازیگر اصلی باقی خواهد ماند و 
توانایی های نظامی اش همچنان رو به بهبود است. ژاپن کماکان سومین اقتصاد بزرگ 
جهان است و در حال آغاز یک برنامه بزرگ برای تسلیح مجدد است و اگر احساس 
خطر کند می تواند به سرعت به سوی دستیابی به زرادخانه هسته ای حرکت کند. پیش بینی 
مسیر هند دشوارتر است؛ اما تقریباً به طورقطع آن کشور در دهه های آینده وزن بیش تری 
نسبت به گذشته خواهد داشت و ایاالت متحده نه توانایی و نه تمایلی برای بازداشتن هند 
از پیمودن این مسیر را دارد؛ بنابراین، به جای درگیر شدن در تالش بیهوده برای عقب 
انداختن ساعت آمریکایی ها باید برای آینده ای چندقطبی آماده شوند. در حالت ایده آل 
دنیای چندقطبی نامتعادل ایاالت متحده را تشویق می کند تا از اتکای غریزی خود به 
قدرت سخت و قوه قهریه دور شده و وزن بیش تری را برای دیپلماسی واقعی قائل شود. 
در دوران تک قطبی مقام های آمریکایی عادت کرده بودند که از طریق طرح مطالبات و 
اولتیماتوم )ضرب االجل( ها با مشکالت برخورد کنند و سپس فشارها را تشدید کنند 
یا با اســتفاده از تحریم و تهدید به استفاده از قوه قهریه کار را آغاز می کردند و سپس 
اگر اقدامات مالیم تر از استفاده از قوه قهریه نتیجه بخش به نظر نمی رسید به سیاست 
تغییر رژیم در کشورهای دیگر مبادرت می ورزیدند. نتایج ناامیدکننده این رویکرد را 
پیش تر مشاهده کرده ایم. در مقابل، در دنیای چندقطبی حتی قوی ترین قدرت ها نیز باید به 
خواسته های دیگران توجه بیش تری داشته باشند و سخت تر تالش کنند تا برخی از آنان 
را متقاعد کنند که به معامله های سودمند متقابل بپردازند. دیپلماسی در چنین جهانی با 
رویکردهای ظریف تر و دادوستدهای بسیار بیش تری همراه خواهد بود. اشتباه نکنید: برای 
ایاالت متحده و شاید کل جهان آینده چندقطبی بدون جنبه های منفی قابل توجه نخواهد 
بود. دولت های ضعیف تر در دنیای قدرت های بزرگ رقیب می توانند با یکدیگر بازی 
کنند به این معنی که احتماالً نفوذ ایاالت متحده بر برخی از کشورهای کوچک کاهش 
می یابد. رقابت بین قدرت های بزرگ در اوراسیا می تواند خطای محاسباتی و خطر بروز 
جنگ را درست مانند پیش از سال ۱۹۴۵ میالدی افزایش دهد. ممکن است کشورهای 
بیش تری تصمیم بگیرند به دنبال دستیابی به تسلیحات هسته ای باشند به خصوص در 
دوره ای که پیشــرفت های فناوری ممکن است برخی کشورها را متقاعد کند که این 
سالح ها ممکن است قابل استفاده باشند. هیچ یک از این تحوالت امیدوارکننده نیستند 
و نمی توان از آن استقبال کرد. بااین وجود، با فرض اینکه ایاالت متحده در میان نابرابرها 
در نظم چندقطبی در حال ظهور اولین باشد رهبران این کشور نباید بیش ازاندازه نگران 
باشند. واشنگتن در موقعیت ایدئالی برای بازی با دیگر قدرت های بزرگ در برابر یکدیگر 
قرار خواهد گرفت و می تواند به شــرکای خود در اوراســیا اجازه دهد که بار امنیت 
خود را بیش تر به دوش بکشند. اگرچه رهبران ایاالت متحده برای مدت زمانی طوالنی 
تمایالت واقع گرایانه خود را در پشت ابری از لفاظی های آرمان گرایانه پنهان کرده اند؛ اما 
آنان پیش تر در سیاست موازنه قدرت بسیار خوب عمل کرده بودند. با بازگشت جهان 
چندقطبی جانشینان رهبران پیشین آمریکا تنها باید به خاطر داشته باشند که سیاست موازنه 

قدرت چگونه قابل اجراست. 

روشن سازکالم
پس از دوازده ماه سخت، آمریکایی ها بر این نظر هستند که چین به اندازه ابتدای جنگ 
قادر به تأثیرگذاری بر نتیجه جنگ روســیه در اوکراین نیست. در مقاله ای که در فارِن 
پالســی منتشر شده آمده است که آنچه از این طرح صلح چین برای اوکراین استنباط 
می شــود این است که از منظر چین دالیل شکســت روسیه در اوکراین همان است 
که طرح های احتمالی الحاق مجدد به چین به خصوص در مورد تایوان این کشور را 
تهدید می کند. اگر این طرح را درست خوانده شود، پیشنهاد صلح ساختگی چین در 
آن در وهله اول همچنین می تواند به عنوان پیشنهاد مبنایی برای نقشه راه غرب رهبر برای 

جلوگیری از شروع جنگ در اقیانوس های هند و آرام باشد. 
آمریکایی ها بر این نظر هســتند که محور اصلی طرح صلح چین، خواسته هایی است 
که کشورهای غربی »ذهنیت جنگ ســرد« خود را کنار بگذارند و از »تقابل بلوکی« 
اجتناب کنند. عباراتی که سیستم رمز اتحاد ناتو است و باور پکن مبنی بر اینکه کیف نباید 
هیچ گونه کمک نظامی اضافی از غرب دریافت کند. چین با پوشش کاهش تنش نظامی 
در اوکراین انگیزه واقعی خود را پنهان می کند: این کشور مایل است روسیه در غیاب 
حمایت مستمر آمریکا و اروپا بر اوکراین چیره شود. همین توازن ترجیحی قدرت در 
شرایط احتمالی تایوان نیز صدق می کند. در دیدار رودررو چین با تایوان، چین به راحتی 
پیروز می شود. اگر تایوان، مانند اوکراین بتواند از تجهیزات نظامی خارجی، آموزش و 
پشتیبانی اطالعاتی بی درنگ استفاده کند، شانس های چین نیز هزینه بر می شوند؛ بنابراین 
چین همچنان بر کاهش توانایی بازیگران بین المللی برای تزریق ریسک استراتژیک به 
تصمیمات خود با بهره برداری از شکاف های ناشی از اختالف نظر و تضاد منافع در میان 

متحدان ایاالت متحده متمرکز است.

طرح صلح چین برای اوکراین و ترس آمریکا از نظم جهانی چندقطبی
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? گرانی دالر و نابســامانی قیمت ها؛ 
افزایش قیمت دالر باعث می شــود روی 
بسیاری از اجناس، خودرو، موتورسیکلت 
و بقیه کاالها تأثیر بگذارد. به عنوان نمونه 
موتورســیکلتی که در سال های گذشته 
پنج میلیون تومان بود، حاال قیمت همان 
موتورســیکلت به یکصدوپنجاه میلیون 
تومان رســیده اســت! مشخص نیست 
کشور با چه سیاســتی اداره و مدیریت 
می شــود، باال و پایین رفتن قیمت دالر 
این همه تاثیرگذار است. هر کاالیی هم 
 گران شــد، هیچ وقت ارزان نمی شــود.

به قول یکی از نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی آیا رئیس جمهــوری معاونان 
اقتصــادی متبحــر و کارشــناس ُزبده 
ندارد تا برای رفع مشکالت ایجاد شده، 
چاره ای بیندیشد؟ مردم که نباید تاوان 
این همه بی مباالتی را بدهند. /ع. فرقانی

? لطفاً ســتون »روی خط آفتاب« را 
افزایش دهیــد تا پیام هــای مخاطبان 
زودتر چاپ شوند. به دلیل این که بعضی 
پیام هــا و مطالب تاریخ مصــرف دارند، 
ایــن احتمال وجود دارد به علت ازدحام 
مطالب، با تاخیر چاپ و به قول معروف از 

تازگی آن کاسته شود. /فرخی پور
? یــک از خشکبارفروشــی های محله 
ما ده روز قبــل آجیل درجه دو معمولی 
را کیلویی ســیصدوپنجاه هــزار تومان 
می فروخت، پس مدتی همان را کیلویی 
چهارصدوپنجــاه هزار تومــان و اکنون 
کیلویــی چهارصدوهفتاد هــزار تومان 
می فروشد. به همین راحتی! وقتی نسبت 
به افزایــش قیمت اعتراض کردیم، گفت 
همین آجیــل را رفتم بخــرم، کیلویی 
چهارصدوبیست هزار تومان شده است. به 
دلیل این که هیــچ نظارتی وجود ندارد، 
برخی کاســب ها بدون ایــن که اجناس 
جدید خریــداری کنند، با قیمت روز آن 
را به فروش می رسانند. اگر نظارت وجود 
داشت، کاسب ها برای اجناس داخل مغازه 
باید فاکتور خرید محصوالت شان را ارائه 
دهند، اگر بار جدید نداشتند، باید با همان 
قیمت قدیم به فروش برسانند و در صورت 
تخلف، برابر مقررات با آنان برخورد کنند. 
این طوری کاســب ها کمتر می توانستند 
سوءاســتفاده و گرانفروشی کنند. آقای 
مســئول! آقای وزیر! کمــی به خودتان 
بیایید و مردم کــم درآمد، حقوق بگیر و 

بازنشستگان را دریابید! /ع. فرقانی
? پیشــنهاد می کنم زاکانی شــهردار 
تهــران برای یک بار به خیابان شــوش 
مراجعه کنــد و ترافیک ایــن محل را 
با جاهای دیگر تهران مقایســه و برای 
انتقال باربری هایــی که موجب ترافیک 
آزاردهنده و اتالف وقت مردم می شــود، 
دســتورات الزم را صــادر کند. به دلیل 
این که بیشــتر باربری های این محل از 
ســال های دور که از این همه خودرو و 
ترافیک خبری نبود، راه اندازی شــدند. 
حــاال خیابان هــای شــوش گنجایش 
ظرفیت ازدحام خودروها را ندارد. /علی 

صالحی از تهران
? پیاده رو خیابان دهقان، منشــعب از 
چهارراه کوکاکوال، کم عرض و به محل 
دستفروشان تبدیل شــده است. برخی 
کاسب ها هم به سهم خود قانع نیستند 
و در پیاده رو و مقابل مغازه شان اجناس 
می گذارند. این مشکل بیشتر در ابتدای 
کوچه علوی مشــهود است. از مسئوالن 
شهرداری منطقه سیزده تهران تقاضای 
رفع مزاحمت ایجاد شده را داریم. /پوریا 

حاج احمدی
? ازدواج راهی به سوی سالم زیستن؛ 
اینجانب عباس ستاری؛ مشاور در خرید 
و فــروش خانــه و مســتغالت فعالیت 
دارم و در دفتــر امالک پدرم در خیابان 
شــهید ناطقی منطقه دوازده تهران کار 
می کنم، بیســت و هفت ساله و مجردم. 
وضع مســکن بســیار افتضاح اســت و 
قدرت خرید مردم کاهش یافته اجاره ها 
باالســت. این مسائل باعث شده جوانان 
امثال من کمتر به فکر ازدواج باشــند. 
وقتی درآمدها پایین است جوانان چگونه 
می توانند از پس اجاره های ســنگین و 
هزینه هــای باال بر بیایند. آرزوی والدین 
تشکیل زندگی مشــترک فرزندان شان 
اســت، اما با این وضع اقتصادی و گرانی 
آیا راهی برای ازدواج وجود دارد؟ دولت 
باید به جای وعده و شعار، بیشتر به فکر 
ایجاد اشتغال جوانان و کاهش قیمت ها 
و باال بردن قدرت خرید مردم ضعیف و 
کم درآمد جامعه باشد تا انگیزه ای برای 
ازدواج جوانــان فراهم شــود. ادامه این 
وضــع - بی توجهی به گرانی و جوانان - 
موجب ســرافکندگی، َسرخوردگی و به 

بیراهه رفتن آنان می شود.
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