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گــروه سیاســت: رئیــس قــوه قضائیه گفــت: برای 
عملیاتی سازی راهکار های «جلب محکومان متواری» 
در کوتاه تریــن زمان ممکن در بســیاری از مــوارد نیاز 
بــه وضع یــا اصالح قانــون نداریم و بــا بهره گیری از 

ظرفیت های قانونی موجود...

گروه سیاســت: هادی طحان  نظیف، سخنگوی شورای 
نگهبان، در توییتر خود نوشت: در ادامه بررسی الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ در شــورای نگهبــان، اختصاص بودجه 
پیش بینی شــده برای جهاد تبیین در جــزء الحاقی بند 

«ی» تبصره ۶ الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور...

 شورای نگهبان با اختصاص بودجه 
برای جهاد تبیین مخالفت کرد

سامانه جامع فهرست محکومان 
متواری راه اندازی می شود

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد رئیس قوه قضائیه:

 جنگ اوکراین و 
سونامی ناامنی غذا در جهان

اثرات تهاجم روسیه به اوکراین 
را می توان از ابعاد مختلف سیاسی 
و امنیتی مورد تجزیه و تحلیل قرار 
داد. بی شــک یکــی از اصلی ترین 
پیامدهای جهانی این جنگ از جنبه 

امنیت غذایی اســت. باید اذعان کرد که هیچ رویداد 
نظامی -امنیتی بین دو کشــور در چند دهه گذشــته 
نتوانســته مانند یک ســونامی حوزه امنیت غذایی را 
این چنین تحت تأثیر قرار دهد. این دو کشور ۳۰ درصد 
تجــارت جهانی گندم، یک پنجــم ذرت و ۸۰ درصد از 
صادرات جهانی روغن آفتابگردان را تولید می کنند و 
در کمتر از یک روز، قیمت بسیاری از غالت و دانه های 
روغنی در بازار جهانی با روند صعودی روبه رو شــد. 
قیمت گنــدم به بیش از هزار دالر (بــرای هر تن) در 
بازار جهانی صعود کرد و با گذشــت تنها یک هفته و 
کاهش دسترسی و افزایش ریســک و قیمت در بازار 
غالت و انرژی، همه دست اندرکاران بازار مواد غذایی 
را قانع ساخت که این بحران خاص غالت و دانه های 
روغنی نبوده و دامنه وســیعی از محصوالت را تحت 
تأثیر قرار خواهد داد. در ادامه اشــغال جنوب اوکراین 
و بنادر اصلی صادرات غالت اوکراین (چورنومورسک، 
میکوالئیف، اودســا، خرســون و یوژنه) و محدودیت 
صدور فیزیکی کاالها دومین شوک خود را به بازارهای 
جهــان وارد کرد؛ اما بــا صف بندی اتحادیــه اروپا و 
اعمال تحریم های گســترده مالی، تجاری و سیاســی 
و گره خــوردن آن به بازار انرژی، بحــران وارد مرحله 
تازه تری شــده به  نحوی  که هم اکنون و با عیان شدن 
تنــوع عوامــل تأثیرگــذار و دامنه و عمــق آن، همه 
کارشناسان بین المللی، ســازمان های مسئول امنیت 
غذایی و دولت ها را قانع ساخته که نتایج این تحوالت 
می تواند دامنــه ای به مراتب وســیع تر و مخرب تر از 
بحران غذایی سال ۲۰۰۸ میالدی داشته باشد. عوامل 
مؤثر و مکانیسم تأثیرگذاری جنگ اوکراین بر صنعت 
غذا و کشاورزی وارد فاز بسیار پیچیده تری شده است 
که در دو دهه پیش در بخش غذا و کشــاورزی با آن 
روبــه رو بوده ایم. جهت درک ایــن پیچیدگی و اثرات 
متقابــل آن می بایســت آن را از چند منظر مرتبط و با 
شرایط کنونی جهان و سناریوهای متفاوت تحلیل کرد.

۱- متغیرهای اصلی تأثیرگــذار بر صنعت غذا و 
کشاورزی

متغیرهای اصلی تأثیر گذار مستقیم تهاجم روسیه 
به اوکراین بر صنعت غذا و کشــاورزی را می توان به 
چهار دســته عوامل مرتبط به شرح زیر تقسیم کرد و 

مورد تحلیل قرار داد:
- هر دو کشور از صادرکنندگان اصلی مواد غذایی 
و بازیگــران غالت و روغــن گیاهی در بــازار جهانی 
هستند. با شروع جنگ، قیمت غالت که خود به دلیل 
اثرات کرونا و خشکســالی رو بــه افزایش بود، یکباره 
روند صعودی بیشــتری به خود گرفت. گندم و ذرت 
اصلی تریــن کاالی تأمین کننده انرژی برای گرســنگان 
جهان و پناهندگان در مناطق بحران زده جهان اســت 
که توســط برنامه جهانی غذا (WFP) در ابعاد وسیع 
خریداری می شود. این در حالی  است که تاکنون بیش 
از دو میلیــون پناهنده و مهاجر بر اثر جنگ اوکراین به 
شمار افراد تحت پوشش اضافه شده است و هم زمان 
هم عرضه غالت را بــا محدودیت روبه رو کرده و هم 

تقاضا برای غالت را به شدت افزایش داده است.
- اثرات شــوک خبری در تغییرات قیمت و بحران 
امنیت غذایی بســیاری از دولت های بزرگ و کوچک 
جهــان را بر آن داشــته که برای جلوگیــری از اثرات 
داخلی نســبت به خرید بیش از حــد از بازار جهانی 
اقدام کننــد، بدیهی اســت تأثیر این تقاضــا درمورد 
خریدار بزرگی مانند کشور چین می تواند تأثیر بسزایی 

در وضعیت بازار بگذارد.

سرمقاله

محمدحسین عمادى*
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حرف اول

 ایستادن مقابل وکالت به نام وکالت

رئیس کانون وکالی قوه قضائیه 
در ســخنانی عجیب بــه دفاع از 
حکم ابطــال پرونده وکالت دکتر 
گرجی پرداخــت. اینکه می گویم 
ســخنان آقای حسن عبدلیان پور 
عجیب بــوده، نه از باب دفاع بلکه منطق این دفاع 
اســت؛ چراکه برای هر ناظری قابل پیش بینی بود 
کــه رئیس نهادی که چنین حکمــی را صادر کرده 
اســت، به دفاع از این حکم بپردازد. اما دفاع آقای 
عبدلیان پور چنان غیرحقوقی، سیاسی و غیرشفاف 
اســت کــه به هیچ وجــه از یک حقــوق دان چنین 
انتظاری نمی رود. مضافا اینکه منطق دفاع ایشــان 
به عنوان یک وکیل، درست نقطه مقابل و معارض 
اصــول حرفه وکالــت اســت. آقــای عبدلیان پور 
در خصوص ابطال پرونده وکالت دکتر گرجی چنین 
گفته: این یک اصل اســت که بــرای وکیلی که در 
مقابل نظام می ایســتد باید محدودیت هایی ایجاد 
شــود. وکیلی که به صــورت علنــی در برابر نظام 
می ایســتد و با بیگانگان در ارتباط اســت، در حوزه 
وکالت جا نخواهد داشت. در خصوص دکتر گرجی، 
پرونده ایشــان در یــک فرایند عادالنــه و انتظامی 
بررسی شده است. یک قاضی در دادگاه بدوی و سه 
قاضی در دادگاه تجدیدنظر پرونده ایشان را بررسی 
کردند و من فکر نمی کنــم وقتی چهار قاضی روی 
یک پرونده نظر دهند، پرونده موردی داشــته باشد 
و پرونده در یک فرایند عادالنه رســیدگی و منجر به 
صدور رأی شده اســت . پروانه وکالت آقای گرجی 
چند ماه قبل به اتهام «تجاهر به رفتار خالف قانون 
و شرع» توســط دادگاه بدوی انتظامی مرکز وکال و 
کارشناسان و مشاوران قوه  قضائیه باطل شد. طبق 
متن منتشر شــده حکــم، دلیل صدور ایــن رأی نیز 
نزدیکی به جریان خاص سیاســی، انتشار استوری و 
الیک مطالب اعتراضی به برخی قوانین عنوان شده 
بــود. در همان زمان هم بارها گفته شــد این حکم 
با هیــچ اصول حقوقی همخوانی نــدارد؛ از جمله 
اینکه در رأی یاد شــده به «گفت وگو های تند نسبت 
بــه قوانین و مقررات جاری» اشــاره شــده بود که 
معلوم نیســت در کجای قوانین کشور جرم انگاری 
شده و دادگاه بر چه مبنایی نظر خود را مالک تعیین 
چنین نسبتی می داند؟ یا در جای دیگری از دادنامه 
این طــور ادعا شــده بود که اظهــارات آقای گرجی 
شائبه همســویی مرکز وکالی قوه قضائیه با وی را 
در ذهــن مخاطب ایجاد می کند و «این امر برخالف 
سیاســت بی   طرفی دســتگاه قضا و اظهارنظر های 

ریاست معزز قوه  قضائیه است». 

سیدعلى مجتهدزاده  . حقوق دان
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چالش افزایش 57 درصدى 
دستمزد کارگران

ایران گفت وگو با عربستان 
را  تعلیق کرد

نامه ای جنجالی
 در راه است؟

یادداشت

شاخص های اساسی حکمرانی سالمت در کشور

جهــان در دوران گــذار پارادایمیک اســت. 
اتفاقــات نوینــی در جهــان همچــون تغییرات 
آب وهوایی، گرم شــدن زمین، بــروز پاندمی ها و 
فــوران تکنولوژی هــای ذهن مجــازی و هوش 
مصنوعــی و دســتکاری های زیســت فناوری در 
حال رخ دادن اســت. شــرایط جهان آینده دچار 
تغییــرات نمایــی اســت. هژمونی هــای قدرت 
ســخت و نرم نیز تغییر خواهند کرد. نســل های 
آینده بیش از نسل امروز تحت تأثیر این تغییرات 
خواهند بــود. پارادایم های غالــب دیروز امکان 
پاســخ گویی به نیازهای نســل رو به تغییر امروز 
و آینــده را ندارنــد و نخواهند داشــت. اهداف 
توسعه پایدار (SDGs) قبل از تغییرات محتملی 
که در ۱۰ ســال آینده تحت تأثیر تغییرات نمایی 
پیدا خواهند کرد، تاکنون قوی ترین تجربه بشری 
در سیاست گذاری زندگی انســان بوده است که 
اهداف و شاخص های رســیدن و پایش آن را در 
۱۷ حوزه از جمله حوزه سالمت ارائه کرده است. 
اهداف توســعه پایــدار یک چارچوب شــاخص 
فراگیر جهانی برای بهبود سالمت جمعیت ارائه 
می کنــد که باید با بافت اجتماعی-سیاســی هر 
کشور سازگار شود. در جهان آینده می بایست به 
ســمت حکمرانی متریک و هوشمند حرکت کرد 
و در این راه، ســنجه ها و شاخص های چند لنزی 
ابــزار کنتــرل سیاســتی خواهند بــود. مطالعه 

حاضر بــا هدف ارائــه یک چارچوب شــاخص 
ملــی برای ایران به عنوان فهرســت مرجع برای 
تحقق اهداف توســعه ای کشــور با در نظر گرفتن 
نسل های آینده (توسعه پایدار) در حوزه سالمت 
و مرتبــط با ســالمت انجام شــده اســت. برای 
این منظــور تمامی تجربیات در دســترس قبلی 
در طراحــی شــاخص های فنی کشــور در حوزه 
ســالمت جمع آوری شــده و مــورد بازبینی قرار 
گرفته است. از طرف دیگر، اهداف توسعه پایدار 
و ســه چارچوب مکمل اضافی (شــاخص های 
اصلــی ســالمت ســازمان جهانی بهداشــت، 
شــاخص های اصلی اقــدام عوامــل اجتماعی 
تعیین کننده سالمت و شــاخص های عدالت در 
ســالمت در تطبیق با شــاخص های اربان هارت 
ژاپن) انتخاب شــده اند تا مبنای نظری چارچوب 
شــاخص ملی و شناســایی، مقایســه و انتخاب 
شــاخص های بالقوه را فراهم کنند. ابتدا نیاز به 
طراحی مدلی یونیورســال بود که قابلیت چنین 
مقایسه ای را فراهم کند. در این راستا با استفاده 
از نقشه یابی خالق استراتژیک، «مدل همبستگی 
شــاخص اهداف کالن» طراحی شــد که تحت 
عنوان «مدل شاخص های همبسته اهداف کالن»
 BMGI: Bound Master Goals Indicators
ارائه شد. در ادامه بر اساس نیازها و ظرفیت های 
زمینه ای کشــور، «الگــوی زنجیــره نتایج برای 
طبقه بندی شاخص های اصلی سالمت» سازمان 
جهانی بهداشــت به عنــوان مبنایــی مفهومی 
برای تســهیل شناسایی شاخص ها و پیوند آنها با 
سیســتم های داده کشور و روش های جمع آوری 

داده مورد استفاده قرار گرفت. 

 حمید بهلولى
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یادداشت

 وزیری که زیتون را نمی شناسد!؟

 گویا وزیر کشاورزی دولت ســیزدهم به اتفاق 
معاونانــش به نــزد قاضی القضات رفتــه بود تا 
یکی از «عوامل وضع موجــود» (ترمی که جدیدا 
اصولگرایان ســاخته اند!؟) را افشــا  کنــد! وزیری 
که گفته می شــد «کم حاشیه» اســت گویا حرف 
همکاران پرحاشــیه اش در دولت را جدی گرفته و 
«دوسیه» وزیر اسبق کشاورزی در دولت های دوم 
خاتمــی و اول روحانی را به نــزد قاضی القضات 
برده بود تا بگویــد پاکدامن ترین وزیر این دولت ها 
(کــه بارهــا مــورد تفقد مقامــات قــرار گرفته ) 
بیت المــال را تضییع کرده اســت!؟ این آقای وزیر 
بدون هیچ گونه مطالعــه درباره درختچه زیتون و 
در جمع همکارانش و رئیس محترم قوه قضائیه 
گفــت: «نهال هــای زیتونــی کــه در قالب طرح 
طوبی غرس شــده بود، بعد از هشــت سال هیچ 
محصولی نداشته است! حاال معلوم شده که این 
زیتون ها «نر» بوده اند!؟ موضوعی  که باعث حیرت 
قاضی القضات کاردان شــد! مگر می شود درختی 
محصول ندهد و شــما بعد از هفت سال متوجه 
علتش شــوید و آن هم چه علتی!!؟ به این حرف 
که مرغ پختــه نیز می خندنــد! قاضی القضات با 
ســؤاالت مکررش مانع از پیش رفتن بحث شد! و 
پرســید: «چرا اول کار تشخیص داده نشد!؟ بعد از 
چه مدت می توان نر و ماده درختان را تشــخیص 
داد و در این میان تقصیر باغداران چیست!؟ و...». 
همراهــان آقــای وزیر که با ســکوت وی جنگ را 
مغلوبه دیدنــد! بدون رعایت اخــالق حرفه ای و 
صرفا برای دلخوشی رئیس! متأسفانه بحث را به 
عرصه بیوتکنولوژی برده و پاســخ دادند که «فورا 
یا یک  سال یا دو سال و...! با روش «انگشت نگاری 
(finger touch)» قابل تشخیص است!؟». دوستان 
عالم و دانشــمندم! با این روش  یا روش ســاده تر 
از آن مثــل «الکتروفــورز» کــه همه چیــز و حتی 
گونه و واریته باکتری ها را می توان تشــخیص داد! 
ولی برای نــر و مادگی یک درخــت هم!؟ آن هم 
درحالی کــه اصال مشــکلی از این حیــث نداریم! 
کاش به جای این حرف های قلنبه ســلنبه، قبل از 
جلســه آقای وزیر را با گیاه زیتون آشنا می کردید تا 
باعث این مسئله نشود! البته درک تان می کنم! ولی 
یادتان باشــد که ما حقوق مان را از مردم می گیریم 
نه وزیر! وزیر که آمده بود با طرح این موضوع یکی 
از «عوامل ایجاد وضع موجــود» را به رئیس قوه 

قضائیه و مردم معرفی کند! 

 على فریدونى
  عضو هیئت علمى تات

یادداشت

ایران جایگزین روسیه می شود؟

اروپایی هــا از زمان تهاجم روســیه بــه اوکراین با 
معضل دشواری مواجه شــده اند، یا باید با تحریم 
کامل تمام بخش های اقتصادی روســیه از جمله 
هیدروکربن ها متحمل یک شــوک انرژی بشوند  و 
یا برای حفظ اقتصــاد خود تحریم ها را به حداقل 
رسانده و به واردات گاز و نفت از روسیه ادامه بدهند  
که این به معنای تأمین هزینه جنگ برای والدیمیر 
پوتین است. مسلما، ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا 
در خصوص بسته ای از اقدامات تالفی جویانه علیه 
روسیه به توافق رسیده اند. شدیدترین این تحریم ها 
تعلیق بهره برداری از خط لوله گاز نورد اســتریم ۲ 
است که به روســیه امکان دو برابر سازی مبادالت 
خــود با آلمــان را می داد و طبیعتا مســکو از این 
بابت خشمگین است. این موضوع باعث افزایش 
قیمت ها شده است  اما برای جلوگیری از ضربه به 
بخش اقتصادی، با دقت زیاد تحت ارزیابی است. 
چطــور می تواند غیر از این باشــد، هنگامی که در 
ســال ۲۰۲۱ بیش از نیمی از گاز اروپا و ۲۷ درصد 
نفت اروپا از روسیه وارد می شده است. کشورهای 
اروپای شرقی و مرکزی حتی تا بیش از ۷۵ درصد 
به منابع انرژی روسیه وابسته بودند. متأسفانه این 
انتخاب دشــوار یادآور واقعیتی به غربی ها ســت 
که از یک ســو از تشدید بی سابقه تهاجم نظامی با 
عزم رئیس جمهور روســیه برای الحاق اوکراین و 
بازگرداندن آن به حوزه روســیه  و از سوی دیگر از 
تأثیــر غیرقابل تحمل جنگ بر اقتصاد اروپا واهمه 
دارند. والدیمیر پوتین که به خوبی از نیاز غربی ها به 
کشورش مطلع است، برای تعقیب جاه طلبی های 
ژئواســتراتژیک خود بدون نگرانی از این وابستگی 
به انرژی سوء استفاده می کند. به دنبال تهاجم ۲۴ 
فوریه، قیمت گاز در حدود ۴۰ درصد افزایش یافت 
و قیمــت نفت نیز برای اولین بار از ســال ۲۰۱۴ از 
صد دالر در هر بشــکه فراتر رفــت. همه اینها در 
شــرایطی اســت که تقاضای جهانی برای انرژی 
به شــدت رو به افزایش است؛ در حالی که به دلیل 
رکود اقتصادی ناشی از همه گیری کووید ۱۹ ذخایر 
کاهش یافته اســت. پیش بینی  آژانس بین المللی 
انــرژی برای ســال ۲۰۲۲ حاکی از نیاز بی ســابقه 
به ۱۰۰٫۶ میلیون بشــکه نفت خام در روز اســت. 
عالوه بر جنگ در خاک اوکراین، خطر ادامه جنگ 
اقتصادی توسط روسیه احتمالی است که غربی ها 
را به لرزه درمی آورد و فضای مانور آنها را به شدت 

محدود می کند.

 اردوان امیراصالنى

گفت وگوی احمد غالمی با  رضا  امیدیگفت وگوی احمد غالمی با  رضا  امیدی
استراتژی عقب نشینیاستراتژی عقب نشینی
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 صفحه ۴
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در سه دهه اخیر بحث  عدالت اجتماعی  اهمیت خود را از دست داد
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