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سال بیستم      شماره ۴۴۰۵

جنگ اوکراین، تنش آمریکا و چین، تورم و ظهور پوپولیست ها

۴ چالش پیش روي جهان بي نظم 

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند حسن به 
شماره شناسنامه ۲۱۹۸ در مقطع کارشناسی رشته مامایی صادره از واحد 

دانشگاهی آزاد تهران پزشکی مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و 

 تحقیقات به نشانی تهران ، پونک ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مامایی 
( علوم پزشکی) واحد علوم و تحقیقات تهران ارسال نماید .

کارت خودرو  پژو  ۲۰۶ آریان  رنگ خاکستری متالیک 
مدل ۱۳۸۸ به شماره پالک ایران ۱۱ _ ۵۹۶ س ۳۱ 

و شماره موتور ۱۳۳۸۸۰۱۵۴۵۴ و شماره شاسی 
NAAP41FD5AJ273671 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  207i-TU5  فاکتور فروش کارخانه (سند کمپانی) خودرو  پژو
 رنگ مشکی متالیک مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ایران

 ۶۶ _ ۲۲۵ ه ۴۵ و شماره موتور 178B0067533 و شماره 
شاسی NAAR03FE7MJ425736 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی، برگه سبز، کارت گارانتی و کارت خودروی دنا پالس 
 مشکی مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ایران

۴۰-۷۵۹ م۸۴ به شماره شاسی 
NAAW21HU8ME361450 و شماره موتور 

 147H0624391 بنام  

مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
گواهینامه وکالت دادگستری 

فرزند سیف اهللا شماره شناسنامه ۳۵۶۹  کدملی 
۰۰۶۷۸۰۷۷۲۰ با شماره پروانه وکالت ۱۶۶۴۱ کانون وکال 

 دادگستری مرکز مفقود شده
 از درجه اعتبار ساقط است

کارت خودرو  دنا  پالس  EF7  رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ۹۹۶ م ۹۴ ایران ۲۲ و 

شماره موتور 153H0032792 و شماره شاسی 
NAAW61HU9ME396440 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  سمند  سورن  EF7  رنگ مشکی متالیک
 مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۲۶۷ ی ۹۸ و شماره 

 موتور 147H0617320 و شماره شاسی
 NAACS1HE6MF082888 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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عبدالرحمن راشــد: چالش هایی کــه لیز تراس، نخســت وزیر 
بریتانیا را به کناره گیری واداشــت، دشــواری های بزرگ تری به 
دنبال دارد که دولت بعدی را در تنگنایی شــدید قرار می دهد. 
با روی کارآمدن ریشی ســوناک، صحنه تحوالت سیاسی بریتانیا 
نســبت به وضعیت گذشــته آن کامال دگرگون می شود؛ زیرا او 
هندی تباری اســت که پدر و مادرش در دهــه ۱۹۶۰ به بریتانیا 
مهاجرت کرده اند و اکنون در کشوری که از لحاظ تاریخی هرگز 
یک سیاســت مدار غیرانگلســتانی آن را رهبری نکرده اســت، 

ریاست دولت را بر عهده می گیرد.
در صد ســال گذشــته، فقط دو نفر از اســکاتلند به سمت 
نخست وزیری بریتانیا رسیدند؛ درحالی  که از ولز یا ایرلند شمالی 
هیچ فردی به قدرت نرسید. بنابراین، موافقت حزب محافظه کار 
با انتصاب ریشی سوناک به عنوان نخست وزیر، تحول بزرگی در 
تاریخ سیاســی بریتانیا محسوب می شــود؛ به ویژه اینکه بریتانیا 
برخالف کشــورهای مدرن مانند ایاالت متحده، کانادا و استرالیا 

که جمعیت آنها از نژادهای مختلف تشــکیل می شود، کشوری 
همگن و سنت گرا است.

هرچند این ماجرا تحول مثبتی به شــمار می رود، در جامعه 
بریتانیا آشــفتگی و شــکاف ایجاد خواهد کــرد. البته وضعیت 
بریتانیــا در همه عرصه هــا در حال تغییر اســت و اقتصاد این 
کشــور به اصالحات بنیادی چالش برانگیزی نیاز دارد؛ درســت 
همان گونه که در اواخر دهه ۱۹۷۰ اتفاق افتاد. تردیدی نیســت 
کــه اگر مارگارت تاچر، نخســت وزیر وقت بریتانیــا، در آن زمان 
دست به کار نمی شد و مبارزه با نیروهای سیاسی و اتحادیه های 
صنفی را آغاز نمی کرد، امروز بریتانیا نمی توانست به عنوان یکی 

از هفت قدرت بزرگ اقتصادی جهان روی پای خود بایستد.
با توجه به رقابت شــدید کشورها در بازارهای انرژی، هزینه 
ســوخت یکــی از بزرگ ترین چالش ها برای اقتصــاد بریتانیا به 
شمار می رود. این در حالی است که بریتانیا در گذشته نه چندان 
دور، یکی از کشــورهای صادرکننده نفت بود و میزان صادرات 

آن با صادرات نفت کویت برابــری می کرد؛ اما امروز که ذخایر 
آن در حال پایان اســت، همه انرژی مــورد نیاز خود را از خارج 
تأمین می کند. از آنجا که ذخایر باقی مانده نفت بریتانیا می تواند 
انرژی مورد نیاز این کشــور را فقط برای مدت پنج ســال تأمین 
کنــد، بنابراین تولید نفــت در بریتانیا متوقف شــد. درعین حال، 
بریتانیا نیمــی از گاز مورد نیاز خود را از دریای شــمال تأمین و 

بقیه را از کشورهای دیگر وارد می کند.
از لحاظ سیاســی، بریتانیا یکی از اولین کشــورهایی بود که 
واردات از روســیه را به عنوان مجازاتی برای تهاجم مســکو به 
اوکراین متوقف کرد و توانســت قبل از آلمان و سایر کشورهای 
اروپایی، وضعیت و جایگزین های خود را در کنارگذاشتن واردات 
روســیه ترتیب دهد. یکی از چالش های ســخت این است که 
بریتانیا پــس از خروج از اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۲۲، در اداره 
امور خود مســتقل تر شــد و دیگر به قوانین پیچیده اروپا پایبند 
نیســت. بااین حال، این کشــور درعین حال بازار اتحادیه اروپا را 

از دســت داد و دیگر در بزرگ ترین بــازار اقتصادی جهان عضو 
نیست.

خروج از اتحادیه اروپا به درخواســت مردم صورت گرفت، 
اما به زودی به یک تصمیم سیاســی تبدیل شــد و این تصمیم 
از لحاظ درآمد، اشــتغال، خدمات مالی و ســرمایه گذاری برای 
بریتانیا هزینه بســیاری دارد. این در حالی اســت که پیامدهای 
ناشــی از این تصمیم هنوز روشــن نیســت و بریتانیا تا  به  حال 
نیمــی از صادرات خود را با پرداخت تعرفه های گمرکی باال در 
بازارهای اروپا می فروشد. اگر بریتانیا می توانست برای تولیدات 
خــود بازارهای جایگزینی پیدا کند، خــروج آن از اتحادیه اروپا 
بهتریــن تصمیم برای این کشــور بــود، اما تاکنــون هیچ یک از 
وعده هایی که برای بازشــدن بازارهای بین المللی داده شدند، 

محقق نشده  است.
هرچنــد بریتانیا پــس از هند و کره جنوبــی از نظر صادرات 
صنعتی در رتبه هشــتم قرار دارد، اما صادرات آن در این زمینه 

همچنان باالتر از فرانســه و ایتالیا اســت. البته بریتانیا در غیاب 
سودی که در گذشته از کشورهای مستعمره به دست می آورد و 
پس از ازدست دادن بازار مشترک اروپا و در حالی  که ذخایر نفت 
آن در حال پایان یافتن اســت، برای مواجهه با کشورهای رقیب 
مانند هند و کره جنوبی، خــروج از بحران اقتصادی و رقابت با 
قدرت هایــی که منابع طبیعی و نیــروی کار ارزان تری دارند، به 

معجزه نیاز دارد.
از لحاظ سیاسی، بریتانیا همچنان نقشی برازنده در تحوالت 
جهانــی دارد و در ائتالفــی کــه جنگ علیه روســیه را رهبری 
می کند، نقشــی محوری ایفــا می کند، اما مبارزه ای که ریشــی 
ســوناک، نخســت وزیر جدید بریتانیا باید رهبری کند، اقتصادی 
اســت. لیز تراس نیز بــه دلیل چالش های اقتصــادی از قدرت 
کناره گیری کرد و باعث شــد اکثریت اعضای حزب محافظه کار 
در یک تحول مهم اجتماعی و سیاســی و در آزمونی دشوار، به 

ریشی سوناک رأی دهند.

ســخنرانی اخیر «شــی جین پینگ» در کنگره حزب کمونیســت چین می تواند 
یکی از مهم ترین ســخنرانی های دهه اخیر در جهان باشد. او به نمایندگان حزب 
کمونیست و به جهان گفت سیاست «کووید صفر» برای مقابله با شیوع کووید۱۹ 
که رشد اقتصادی چین را از بین می برد، حفظ خواهد شد و اینکه پکن برای اتحاد 
مجدد با تایوان چه مســالمت آمیز و چه با اســتفاده از زور، مصمم تر از همیشــه 
اســت. ما در لحظه ای از شــکاف های عمیق ژئوپلیتیکی و نااطمینانی اقتصادی 
شــدید زندگی می کنیم که بیانیه های «شــی جین پینگ» مظهر آن اســت. جهان 
به وضــوح به وضعیت پیش از کووید ۱۹ بازنمی گردد. ترکیبی از نیرو های زیربنایی، 

نظم جهانی قبلی را بر هم زده و دوره ای از بی نظمی عمیق را آغاز کرده است.
دیوید باخ، استاد اســتراتژی و اقتصاد سیاسی در انستیتوی بین المللی توسعه 
مدیریت (IMD) در لوزان ســوئیس، با نگاهی به تحوالت اخیر به چهار مسئله ای 
اشــاره کرده که می تواند در ســال های پیش رو چالش ها و بی ثباتی های سیاسی و 
اقتصادی را بــرای جهان ایجاد کند: افزایش تنش در روابط ایاالت متحده و چین، 
جنگ روسیه در اوکراین، پوپولیسم و تورم. می توان مواردی دیگر از جمله تغییرات 
اقلیمی و از دســت رفتن تنوع زیستی، احتمال تجدید حیات کووید یا یك همه گیری 
دیگر، تأثیر هوش مصنوعی و ســایر فناوری های مخــرب یا نقش رژیم هایی مانند 

کره شمالی را هم مدنظر قرار داد.
جنگ روسیه در اوکراین

نه تنها ســربازان روســیه آن گونه که کرملین و بســیاری از ناظران غربی تصور 

می کردند نتوانستند به ســرعت کی یف را تحت سلطه خود درآورند، بلکه به نظر 
می رسد روسیه با وجود فراخوان بسیج عمومی نیرو های ذخیره و تهدیدات اتمی 

مطرح شده، در این جنگ متحمل شکست خواهد شد.
برای این شکســت ســه دلیل وجود دارد: نخست شــجاعت مردم، نظامیان و 
رهبران اوکراین، دوم وجود هرج ومرج در جبهه روســیه و سوم اتحاد چشمگیر در 
غرب که به نظامیان اوکراین تســلیحات، آموزش و اطالعات پیشرفته ارائه داده و 

در عین حال اقتصاد روسیه را از طریق تحریم به تدریج فلج می کند.
اگر ذخایر گاز در اروپا کاهش یافته و قیمت های انرژی افزایش یابد و وضعیت 
به ســمت رکود ســریع پیش برود، در زمســتان، اتحاد غرب بــا بزرگ ترین آزمون 
خود روبه رو خواهد شــد. دولت های اروپایی در صــورت مواجهه با رأی دهندگان 
خشــمگین، ممکن است بر ســر تداوم حمایت از اوکراین و اعمال تحریم ها علیه 

مسکو متزلزل شوند.
البته وابســتگی اروپا به گاز روســیه به خودی خود امری تحمیل شده است. تا 
ســال ۲۰۱۴ تنها حدود ۲۰ درصد واردات گاز اتحادیه اروپا از روسیه بود. در اوایل 

سال ۲۰۲۲ این وابستگی تقریبا ۴۰ درصد بود.
آلمــان بزرگ ترین اقتصاد قــاره اروپا، پس از اشــغال کریمه از ســوی پوتین، 
وابســتگی خود را بــه گاز اروپا افزایش داد. برلین گاز روســیه را ارزان تر و پایدارتر 
از گاز های جایگزین می دانســت. همچنین، اتکای بیشــتر به گاز روسیه، با دکترین 
سیاســت خارجی آلمان در برابر اتحاد جماهیر شوروی و روسیه که قدمت آن به 

پنج دهه پیش بازمی گردد، یعنی «ایجاد تغییر از طریق تجارت»، انطباق داشت. با 
وجود آنکه در گذشته چنین رویکردی به طرز خطرناکی ساده لوحانه بودن خود را 
ثابت کرده بود، فلســفه مشابهی تا همین اواخر بر سیاست ایاالت متحده در قبال 
چین حاکم بود و باعث ایجاد وابســتگی هایی شــد که تفاوت زیادی با وابســتگی 

آلمان به انرژی روسیه نداشت.
تنش میان ایاالت متحده و چین

به مدت چهار دهه پس از ســفر پیشــگامانه «ریچارد نیکسون» رئیس جمهور 
وقــت ایاالت متحده به چین در ســال ۱۹۷۲، ایاالت متحده به دنبال روابط بهتر با 
پکــن بود؛ اما اوضاع در دوره دوم ریاســت جمهوری «باراک اوباما» در واکنش به 
موضع تهاجمی تر «شــی جین پینگ» در داخل و خارج از چین تغییر کرد، پیش از 
آنکه با جنگ تجاری دونالد ترامپ، گسســت بیشــتری ایجاد شود. در هر صورت 
دولت بایدن با تقویت اتحاد های امنیتی در منطقه با کشــور هایی مانند اســترالیا، 
کنترل صادرات فناوری های پیشرفته مانند ریزپردازنده ها و تعهدات دفاعی عملی 
به تایوان، روند رویارویی واشــنگتن و پکن را تســریع کرده اســت. یک روز پس از 
سخنرانی شی در کنگره حزب کمونیست چین، «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه 
ایاالت متحده، در دانشــگاه اســتنفورد گفت کــه در رابطه با تایــوان، پکن اکنون 
«مصمم اســت اتحاد مجدد را در یک جدول زمانی بســیار ســریع تر از قبل دنبال 

کند».
در چند ماه گذشــته، بسیاری از مدیران ارشــد عمدتا اروپایی درباره چشم انداز 
ژئوپلیتیک فعلی اعتقاد دارند که کنار گذاشتن وابستگی به انرژی روسیه، تصمیمی 
دشوار اســت. با وجود  این، برای اکثر کشــور های اروپایی معامله با روسیه، کمتر 
از پنج درصد از تجارت آنان را شــامل می شــود. زمانی که از آنان پرسیده شد اگر 
وضعیت تایوان تشدید شود، چه واکنشی نشان خواهند داد، سکوت کرکننده ای در 
برابر این پرسش وجود داشت. به دلیل وابستگی گسترده اروپایی ها به بازار آمریکا 
و چین، رهبران صنایع از جمله خودروسازی و کاال های مصرفی و لوکس به راحتی 

اذعان می کنند دستورالعمل آماده شده ای برای آن شرایط در اختیار ندارند.
پوپولیسم

یکــی از دالیلی که نشــان می دهد موضــع ایاالت متحده در قبــال چین بعید 
اســت به زودی تعدیل شود، این اســت که چین یکی از معدود مواردی است که 
رأی دهنــدگان در فضای سیاســی دو قطب ایاالت متحده دربــاره آن اجماع نظر 
دارند. در ســال ۲۰۱۱ تنها ۳۶ درصد از آمریکایی ها دیدگاهی نامطلوب نســبت به 
چین داشتند و ۵۱ درصد از آنان دیدگاهی مثبت نسبت به چین را ابراز کرده بودند. 
این در حالی است که در سال ۲۰۲۲ حدود ۸۲ درصد آمریکایی ها دیدی نامطلوب 
به چین دارند. چنین ســطح مشابه از دید منفی نسبت به چین تنها در سوئد، ژاپن 

و استرالیا مشاهده شده است.
رأی دهندگان در سراســر دموکراســی های غربی نیز به طور گســترده نسبت به 
جهانی شــدن بی اعتماد هســتند. با افزایش نابرابری اقتصادی، اکثریت جمعیت 
در ۲۸ اقتصاد پیشرو در ســال ۲۰۱۷ طبق ارزیابی مؤسسه تحقیقاتی ادلمن گفته 
بودند «جهانی شــدن ما را به مسیر اشتباهی می برد». شرکت ادلمن در سال ۲۰۱۹ 
دریافت که تنها ۱۸ درصد از پاسخ دهندگان در کشور های توسعه یافته تأیید کردند 
که «سیســتم برای من کار می کند». ۳۴ درصد مطمئن نبودند و ۴۸ درصد به طور 
کامل اعالم کردند که سیستم از نگاه آنها در وضعیتی در حال شکست و فروپاشی 

قرار دارد.
به موازات آن، حمایت از دموکراسی به ویژه در میان جوانان تضعیف شده است. 
«یاشــا مونک» و «روبرتو استفان فوآ» پژوهشــگران علوم سیاسی از دانشگاه های 
جان هاپکینز و کمبریج در پژوهشــی در سال ۲۰۱۷ دریافتند در حالی که ۷۵ درصد 
از آمریکایی هــای متولد دهــه ۱۹۳۰ موافق بودند که زندگی در یک دموکراســی 

ضروری است، این رقم در میان نسل های جوان تنها ۲۸ درصد بوده است.
روند های مشــابهی را می توان در بســیاری از کشــور های دیگر مشاهده کرد. 

این وضعیت به قدرت گیری پوپولیســت هایی مانند «ویکتور اوربان» مجارستانی، 
«ژائر بولســونارو» برزیلی، «دونالد ترامــپ» آمریکایی و «جورجا ملونی» ایتالیایی 
که راســت گراترین رهبر ایتالیا پس از موســولینی محســوب می شود، کمک کرده 
است. توجه داشته باشــید که ایتالیا در نظرسنجی سال ۲۰۲۱ دومین نارضایتی از 
دموکراسی در جهان را داشت و تنها یونان در جایگاهی باالتر از ایتالیا در فهرست 

نارضایتی از دموکراسی قرار گرفته بود.
تورم

نارضایتــی عمیــق از نظم سیاســی-اقتصادی حاکم، قبل از رســیدن تورم به 
سطوحی بوده که در چهار دهه گذشته مشاهده نشده بود. با افزایش نرخ بهره در 
واکنش به افزایش تورم، فدرال رزرو ایاالت متحده و بانک مرکزی اروپا پذیرفتند که 
ممکن است باعث رکود شوند. اکثر تحلیلگران اکنون انتظار دارند در هر دو سوی 

اقیانوس اطلس در سال ۲۰۲۳ رکود اقتصادی در چشم انداز قرار داشته باشد.
در همیــن حال، سیاســت «کووید صفــر» چین همچنان بــه تضعیف دومین 
اقتصاد بزرگ جهان ادامه می دهد؛ در حالی که بخش امالک آن کشور نیز در بحران 
به ســر می برد. «پیر اولیویه گورینشاس»، اقتصاددان ارشد صندوق بین الملل پول، 
در نشســت ســاالنه این نهاد در اوایل اکتبر، در مورد اقتصاد جهانی هشــدار داد 
که «تاریک ترین ســاعات» در پیش است و چشم انداز را «بسیار دردناک» خواند. با 
وجود این، ترس بزرگ تر از رکود تورمی است. افزایش نرخ بهره که رشد اقتصاد را 
کاهش می دهد، باعث افزایش نرخ بی کاری می شود و نمی تواند به طور معناداری 
تورم را کاهش دهد. هم زمان شدن این وضعیت اقتصادی  با پوپولیسم ضد سیستم، 

مطمئنا برای نظم جهانی از پیش متزلزل شده، عاملی بی ثبات کننده خواهد بود.
۴ سناریو

با توجه به عوامل و نیرو هایی که مورد اشاره قرار گرفت، برخی رهبران تجاری 
و مالی چهار ســناریو را در نظر می گیرند. این ســناریو ها مربوط به پیش بینی آینده 

نیستند و می توان احتماالت را در دو بعد قرار داد؛ اقتصادی و ژئوپلیتیک.
در بعد اقتصادی، بهترین حالت این است که بانک های مرکزی و سیاست گذاران 
به ســرعت تورم را تحت کنترل درآورند. رکود در بازار های اصلی کوتاه مدت است 
و بهبود اقتصاد جهانی در نیمه دوم ســال ۲۰۲۳ آغاز شده و در سال ۲۰۲۴ شتاب 

می گیرد.
در ســناریوی مقابــل، افزایش تهاجمــی نرخ بهره ممکن اســت ضعف های 
ســاختاری در اقتصاد جهانی را تشــدید کنــد و منجر بــه دوره ای از رکود تورمی 

طوالنی مدت شود.
به طور مشابه در عرصه ژئوپلیتیک، در سناریوی خوش بینانه، «والدیمیر پوتین» 
ممکن است با یک عقب نشینی از اوکراین کشورش را نجات دهد؛ در حالی که شی 
با تضمین ســومین دوره ریاست جمهوری اش ممکن اســت از شدت لفاظی های 

خود در مورد تایوان بکاهد.
در ســناریوی بدبینانه، وضعیت اوکراین بدتر خواهد شــد؛ برای مثال اگر پوتین 
گزینه استفاده از تسلیحات هسته ای تاکتیکی را انتخاب کند یا ناتو به طور مستقیم 
وارد درگیری شــود، وضعیت وخیم تر و گسترده تر خواهد شد. در همین حال، شور 
ناسیونالیستی ممکن است شی جین پینگ را به سوی طرح اولتیماتوم برای تایوان 
سوق دهد و این مسئله یا استفاده از قوه قهریه از سوی هریک از طرفین، می تواند 

منجر به درگیری گسترده تر شود.
اما واقعیت این اســت که جهان امروز بسیار متفاوت از دهه های گذشته است. 
فناوری ارتباطات بی ســابقه ای ایجاد شده، سهامداران بســیار قدرتمندتر شده اند 
و زنجیره هــای تأمین جهانی و سیســتم های مالی وابســتگی متقابل اقتصادی را 
به شدت افزایش داده اند. این امیدواری وجود دارد که وحشت قرن بیستم همراه با 
مخرب بودن تصورناپذیر تسلیحات مدرن، تشدید احتمالی درگیری را محدود کند. 
با وجود  این، تضاد بین دهه ها نشان می دهد که چگونه تغییرات تنها در دو متغیر 
ممکن است سناریوی عالی را از سناریوی خوب، بد و واقعا وحشتناک متمایز کند.

سوناك و بحران اقتصادي بریتانیا


