
   برنج  چرا  گران  شد ؟

نگاه

کار اضافه!
مهدی جابری: آدامس، گل، 
بادکنک، فال و چسب زخم 
در دست دارند. ظاهرشان 
کودک اس��ت اما رنج شان 
شاید به اندازه یک میانسال 
یا سالمند باشد. سالمندی را می شود در اعماق 
نگاه ش��ان فهمید؛ صدها متر پایین تر از وسعت 
دید ما؛ همان جایی که آرزوها و امیدهای شان به 
خاطر شیب تند گردنه های زندگی، سقوط کرده 
و متالشی شده است. این بچه ها بی آنکه دوران 
شیرین کودکی را تجربه کنند، زندگی را از 40 یا 

50 سالگی آغاز کرده اند. 
کودکان کار همیش��ه س��وژه های تیترساز و 
دهان پرکن برای شرکت ها و سازمان ها در زمینه 
مس��ؤولیت اجتماعی یا آس��یب های اجتماعی 
هس��تند اما بیش از آنکه اتفاق مثبتی برای این 
بچه ها رخ دهد، شاهد رسیدن اشخاص حقیقی و 

حقوقی به اهداف تبلیغاتی خود هستیم. 
در سال های اخیر بسیار شنیده ایم که نهادهای 
مختلف دولتی و خصوصی درباره کودکان کار و 
خیابان صحبت کرده اند و برنامه داده اند اما پایان 
هر سال دستاورد چندانی را شاهد نبوده ایم و در 
عوض، بودجه هایی در این مسیر یا به این بهانه 
هزینه و فاکتور شده است! بگذریم از اینکه با این 
شیوه ها، عکس ها و فیلم هایی هم برای نمایش 
رسانه ای جفت و جور می شود و بریده جراید پرباری 

را در اختیار مدیران و نهادها قرار می دهد!
در بیان مظلومیت کودکان کار، همین بس که 
حتی مدافعان قدرتمند و تاثیرگذار برای تعریف 
یا افزایش ردیف های اعتباری در بودجه دولت ها 
ندارند و هیچ کس در نهادهای تصمیم گیر، حامی 
واقعی یا سخنگوی این بچه های زبان بسته نیست. 
اگر اینچنین نبود، حتما شاهد شرایط بهتری برای 

کودکان کار  بودیم. 
س��والی که هنگام مواجهه با بچه های کار در 
ذهن مردم ایجاد می شود این است: تالش برای 
برچیده ش��دن فقر از کانون خانواده این بچه ها 
چق��در هزینه دارد؟ آیا این هزین��ه آنقدر باال و 
نجومی است که خارج از توان اقتصادی کشور و 
دولت های ماست؟! بسیاری از مؤسسه ها، نهادها، 
انجمن ه��ا یا مجموعه هایی که عناوین خیریه و 
کمک رسانی را یدک می کشند، دقیقا چه می کنند 
و پول های شان چگونه هزینه می شود؟ چرا آمار 

کودکان کار همچنان صعودی است؟
واقعیت تلخ این است که بسیاری از کودکان 
کار تا به امروز دلسوز نداشته اند؛ نه در خانواده و نه 
در دولت های ما. کسی تا به امروز برای آنها مادری 
نکرده اس��ت؛ نه در خانه و نه در وزارتخانه! حاال 
اما نگاه ها به دولتی است که رویکردی متفاوت از 
دولت های پیشین دارد. قبلی ها گاهی شعار دادند 
و گاه وع��ده؛ خدا کند این دولت کاری کند که 
»کار« اضافه از مقابل اسم این بچه ها حذف شود.
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رئیس سازمان اطالعات سپاه مطرح کرد

جام    فوالدی

سرمایه گذاری 
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»وطن امروز« تأثیر سرمایه گذاری 7 شرکت بزرگ 
کشور بر بازار سرمایه را بررسی می کند
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آماده   وضع قانون  برای 
گریز    از      بیگانگیافزایش   اقتدار      پلیس هستیم

  طی 24 ساعت 104 نفر از هموطنان 
بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند

  سود شرکت ها به جای آنکه در سپرده های 
بانکی قرار گیرد، صرف توسعه و ایجاد 

زیرساخت ها و توسعه صنعتی کشور خواهد شد

راهپیمایی 22 بهمن در شهرهای قرمز 
خودرویی و موتوری برگزار می شود

رئیس قوه  قضائیه:
 نگاهی به فیلم »بدون قرار قبلی«

 جدیدترین ساخته بهروز شعیبی       

کیمیای هویت و مهاجرت معکوس

تیترهای امروز

ثمانه اکوان: دول��ت آمریکا از 
مدت ها پی��ش گمان می کرد 
سال جاری میالدی، مهم ترین دغدغه اش در سیاست 
خارجی باید مساله رویارویی با چین و همچنین مسائل 
مرتبط با جنگ تجاری با این کشور باشد اما از روزهای 
پایانی سال ۲0۲۱، توجه دنیا به سمت روسیه و ماجرای 
احتمال حمله نظامی به اوکراین رفت و مساله چین را 

به کلی به فراموشی سپرد. 
1- به نظر می رسد تحلیلگران آمریکایی نظریاتی برای 
برخورد با مساله اقدامات چین علیه تایوان داشتند که 
حاال قرار است از همان تئوری ها در مساله اوکراین نیز 
استفاده کنند! چند تن از تحلیلگران نظامی و سیاست 
 CNAS خارجی در مرکز »امنیت آمریکای نوین« یا
چندی پیش با شبیه س��ازی موقعیت ها و احتماالت 
رفتاری چین در مقابل تایوان، تئوری ای را برای دولت 
آمریکا درباره نحوه برخورد با چین مطرح کرده بودند 
با نام »قورباغه سمی«. بر اساس این تئوری، اگر چین 
خواه��ان حمله به تایوان و ملحق کردن آن به خاک 
خود باشد، باید از جزایر کوچک تایوان در دریای چین 
جنوبی ش��روع کند؛ ۲ جزی��ره ای که فعال در اختیار 
تایوان است اما نقشی حیاتی برای تامین منافع چین 
در این منطقه دارد. در شبیه سازی انجام شده، چنین 
فرض شده است که چین برای حمله به تایوان ابتدا از 
یکی از جزایر این منطقه با عنوان »دونگ شا« عملیات 
خود را آغاز می کند. بر همین اساس، تحلیلگران این 
اندیشکده بر این عقیده اند آمریکا و تایوان باید با کمک 
یکدیگر چنان مساله حمله به این جزیره را برای چین 
دش��وار و پرهزینه کنند که چین بداند نمی تواند به 
سرزمین اصلی تایوان دست درازی داشته باشد. آنها 
از این استراتژی به نام »قورباغه سمی« یاد می کنند، 

چرا که قورباغه های س��می در مواجهه با مهاجمان و 
همچنی��ن در حمله به طعمه خود، رنگ های نورانی 
از خ��ود به نمایش می گذارند و با این کار در واقع به 
مهاجم نشان می دهند در صورت حمله، با چه تهدید 
بزرگی رو به رو خواهند ش��د. از نظر نظامی این مساله 
بدین معنی است که پادگان های محلی در این جزایر، 
باید به قدری مسلح بوده و آمادگی مقابله با چین را 
حفظ کنند که در صورت حمله نظامی به آنها، چین 
بداند بدون خونریزی و هزینه زیاد نمی تواند آنها را به 
تصرف خود درآورد. این مساله باعث خواهد شد چین 
حتی برای حمله به جزایر تایوان به دنبال اس��تفاده 
شدید از نیروی نظامی باشد و این بدین معناست که 
در صورتی که چنین تصمیمی در هیات حاکمه چین 
گرفته شود، ایاالت متحده می تواند از اطالعات مربوط 
به آرایش نیروهای نظامی متوجه شود چین قصد حمله 
نظامی به تایوان و جزایرش در دریای چین جنوبی را 
دارد. این کار باعث می شود چین قبل از حمله به تایوان 
در واقع مانند قورباغه سمی نوری را از خود ساطع کند 
که تا آمریکا نیز دیده می شود و ایاالت متحده می تواند 

آماده مقابله با این اقدام شود.
این استراتژی بیشتر به این منظور مورد بحث قرار 
گرفته و پیش��نهاد شده است که توسط دولت بایدن 
دنبال شود که آمریکا از مدت ها قبل بتواند آمادگی چین 
برای حمله به تایوان را مشاهده کند، زیرا در حال حاضر 
اصال نمی داند و هیچ نش��انه ای نیز مشاهده نمی کند 
که پکن به دنبال حمله به تایوان باشد. بر این اساس 

پیشنهاد شده است تایوان نیز با آغاز مراحل اصلی این 
حمله باید آماده از بین بردن تمام زیرس��اخت هایی 
باشد که فعال در این جزایر وجود دارد تا چین نتواند 
از آنها برای حمله بعدی به تایوان اس��تفاده کند. بعد 
دیگر این استراتژی آماده شدن تایوان و آمریکا برای 
به راه انداختن کمپین اطالعاتی و رسانه ای در سراسر 
دنیاست تا بتوانند از آن برای مجاب کردن کشورهای 
همس��ایه چین به ورود به این موضوع و موضع گیری 
در این باره استفاده کنند. از این طریق ایاالت متحده 
می تواند با مدیریت واکنش های منطقه ای یا بین المللی 
به تهاجم دیپلماتیک به چین پرداخته و ضمن منزوی 
کردن این کشور، به فکر استفاده از ابزارهای تنبیهی 

مانند تحریم اقتصادی نیز باشد. 
مبدعان نظریه »قورباغه سمی« بر این باورند تایوان 
و آمریکا باید با برنامه ریزی، هماهنگی و مهم تر از همه، 
ایجاد توازن و هماهنگی میان سیاست های بازدارندگی 
خود به قدری سریع باشند که قبل از اینکه چین وارد 
عمل در منطقه ش��ود، آنها اقدامات مناسب را انجام 
داده باش��ند و در واقع مانند این قورباغه ها رنگ های 
نورانی خود را به همه نش��ان داده باش��ند و قدرت و 
توان دفاعی و نظامی خود را در برابر اقدامات نظامی 
چین به نمایش گذاشته باشند، زیرا اگر چین شروع به 
اقدامات نظامی خود در منطقه کند، دیگر برای اقدامات 
تبلیغاتی یا آماده شدن برای فعالیت های نظامی علیه 
آن بسیار دیر است. بر اساس شبیه سازی انجام شده 
درباره حمله چین به تایوان، تحلیلگران آمریکایی به 

این نتیجه رسیده اند زمانی که حمله نظامی چین آغاز 
شود، دیگر برای آمریکا و تایوان بسیار سخت است که 
جلوی پیشرفت های نظامی چین را بگیرند و به احتمال 
زیاد تایوان بدون هیچ هزینه زیادی در دس��ت چین 
خواهد افتاد. بر همین اساس آمریکایی ها به این نتیجه 
رسیده اند که اگر بخواهند از طریق ابزارهای غیرنظامی 
با چین برخورد کنند نیز مدت زمانی که طول می کشد 
تا تحریم ها تاثیر خود را بر جا بگذارند، باعث می شود 

چندان نتوان به کارآیی آنها اطمینان داشت. 
تحلیلگ��ران آمریکایی در عین حال معتقدند این 
استراتژی بدون حضور قدرت های منطقه ای و همراهی 
آنها با ایاالت متحده نمی تواند به سرانجام برسد. آنها 
اعتقاد دارند حضور و همراهی کشورهایی مانند ژاپن 
در این مس��اله بسیار حیاتی است و در درگیری های 
احتمالی، کشورهای همسایه باید بتوانند بدون هیچ گونه 
ابهام��ی از موضع آمریکا و تایوان در این باره حمایت 
کنند. بنابراین تحلیلگران آمریکایی بر این عقیده اند 
دولت آمریکا باید بتواند به صورت صد در صد اطمینان 
حاصل کند که تمام قدرت های منطقه ای از جمله ژاپن 
از مواضع آمریکا کامال حمایت کرده و می دانند منافع 
آنها نیز در گرو حمایت از موضع آمریکا در منطقه است. 
آنها با این حال تا به حال نتوانسته اند از حمایت کامل 
کشورهای منطقه برخوردار باشند و بسیاری از کشورها، 
درگیری در دریای چین جنوبی یا حضور نظامی آمریکا 

در منطقه را به ضرر منافع خود می دانند.
2- اس��تراتژی به کار رفته توسط دولت بایدن درباره 

چین تا حد زیادی به اس��تراتژی »قورباغه س��می« 
ش��باهت دارد، با این اختالف که قرار بوده است این 
اس��تراتژی درباره چین و مس��اله تایوان به کار رود و 
حاال دولت بایدن ترجیح داده است از آن برای مساله 

اوکراین و روسیه استفاده کند! 
دول��ت بایدن می داند کرملی��ن نیتی برای جمع 
کردن نیروه��ای نظامی خود در م��رز اوکراین دارد. 
او می خواه��د کاری کن��د که هزینه ه��ر نوع حمله 
نظام��ی ب��ه اوکراین ب��رای روس��یه به ق��دری باال 
رود ک��ه حمله ب��ه اوکرای��ن دیگر فای��ده ای از نظر 
اقتصادی برایش نداشته باشد. با این حال یک حلقه 
 گمش��ده در استفاده از اس��تراتژی »قورباغه سمی«
 برای مس��اله روس��یه وجود دارد و آن این است که 
حمله ابتدایی سال ها پیش یعنی سال ۲0۱4 توسط 
روسیه انجام شده بود و در آن سال، شبه جزیره کریمه 
که می توانست از نظر امنیتی و سیاسی همان جزیره 
دانگ شا در تایوان باشد، به دست روسیه افتاد، آن هم 
بدون هیچ هزینه ای برای مسکو. حاال اما دولت بایدن 
تالش دارد هر روز رنگ های روشن تری از خود درباره 
احتمال ش��کل گیری جنگ و سیاست های تهاجمی 
نشان دهد و این در شرایطی است که هنوز برای وقوع 
جنگ زمینه های الزم مهیا نشده است و دولت آمریکا 
و حتی دولت اوکراین نیز بخوبی به این مساله واقفند. 
شرایط در روسیه می تواند با یک مذاکره مثبت و مفید به 
نفع تمام طرف های درگیر خاتمه یابد اما به نظر می رسد 
آمریکا تالش زیادی دارد که بالفاصله به سمت استفاده 
از آخری��ن راه حل که رویارویی نظامی یا تحریم های 
اقتصادی است، برود. بر همین اساس است که نمی توان 
امیدوار بود مذاکره ای سازنده از طرف آمریکایی ها برای 

حل مشکالت موجود در منطقه شکل گیرد.

استراتژی ایاالت متحده برای حل بحران های منطقه ای در شرق چیست؟

بحران های تایوان و اوکراین و »قورباغه سمی« آمریکا
یادداشت
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 قیمت هر کیلو برنج ایرانی ممتاز 
به 80 هزار تومان رسید

 کاهش بارش ها در سال گذشته و ممنوعیت فصلی واردات
اصلی ترین دالیل افزایش قیمت برنج است
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