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سیاسی

پناهندگان

هماهنگکننده مقیم سازمان ملل در تهران:

جامعه بینالملل در ارتباط با آوارگان افغان
تماس بیشتری با ایران داشته باشد

هماهنگکننده مقیم ســازمان ملل در تهران
ابراز امیدواری کرد که مذاکرات برجام در وین
به یک نتیجه قابل قبول منجر شــود تا مردم
ایران در بخشهای مختلف سیاسی اقتصادی و
فرهنگی بتوانند از یک روابط معمول و مطلوب
بهرهمند شوند .به گزارش ایسنا ،اشتفان پریزنر
در گرامیداشــت هفتاد و ششــمین ســالگرد
تاسیس سازمان ملل در ادامه گفت :ما با کمک
هم تالش داریم ســازمانی چابک و هماهنگ
داشته باشیم .مشارکت بین ایران و سازمان ملل
قدمتی طوالنــی دارد و  ۱۸آژانس و کارگزاری
مرتبط به ســازمان ملــل با ایــران همکاری
میکنند که باعث خرسندی است.
فریزنر اظهار کرد :ایران میزبان مهاجران افغان
زیادی است و در این راستا خدمات آموزشی و
بهداشتی داشته و نیز در زمینه واکسیناسیون
در جلوگیری از گســترش همهگیری ویروس
کرونا اقدامات قابل توجهی انجام داده اســت.
همچنیــن جلوگیــری از ورود مــواد مخدر از
افغانســتان از اقدامات سرآمد ایران بوده است.
هماهنگکننده مقیم ملل متحد در تهران ادامه

داد :مسیر توسعه در سالهای اخیر تحت تاثیر
تحریمها و بحران کووید  ۱۹قرار گرفته اســت.
در ایران اجرای طرح ســریع واکسیناســیون
ســتودنی بوده اســت .همچنین  ۱۵میلیون
دوز واکسن همراه با ســایر تجهیزات پزشکی
از سوی ســازمان ملل تحویل ایران شده است
و یــک میلیــون و  ۶۰۰دوز واکســن مختص
واکسیناسیون جمعیت افغانستانی تحویل ایران
شــد .وی گفت :این زمان مهمی برای سازمان
ملل است که مشــارکت خود را با دولت ایران
در زمینه توسعه پایدار برنامه ریزی کند به ویژه
برای پنج ســال آینــده .وی تصریح کرد که ما
همکاریهای مفیدی در نشست عالی با حضور
 ۱۴۰مقام دولتی در ایران داشتیم و این برنامه
ما با کشــور میزبان برای همکاریها در حوزه
توسعه پایدار است.
وی خاطرنشان کرد :با افزایش جمعیت آوارگان
افغان الزم اســت جامعــه بینالملــل درباره
مســئولیت این مســئله با ایران بیشتر تماس
داشــته باشــد و تیم نمایندگی ملل متحد در
تهران آماده همکاری برای این منظور است.

روسیه

روسیه انتظار دارد ناتو گام اول را در احیای روابط بردارد

وزارت خارجه روســیه در واکنش به انتشــار
گزارشــی از ســوی ناتو اعالم کرد از آنجا که
مســکو به گفتوگــو تمایــل دارد و به دنبال
مخدوش کردن روابط با این ائتالف نیست ،ناتو
باید به ســمت احیای تماسها با روسیه قدم
بردارد .به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری
تاس ،وزارت خارجه روسیه در بیانیه خود آورده
است :مسکو اقدامی برای وخیم کردن روابط با
ناتو انجام نمیدهد .این ائتالف کامال مســئول
کارهای خود اســت .این ناتوست که باید قدم
نخست را برای احیای روابط با مسکو بردارد و
راههایی را برای سازش تنشهای موجود انجام
دهد .وزارت خارجه روسیه همچنین یادآور شد
که در  ،۲۰۱۴ناتو همکاری نظامی و مدنی خود
را با روسیه به حالت تعلیق درآورد و به صورت
یکجانبه فعالیت دیپلماتیک روسیه را نیز در
بروکسل در سالهای  ۲۰۱۵.۲۰۱۸و همچنین
در اکتبــر  ۲۰۲۱کــم کــرد .ایــن وزارتخانه
همچنین در ادامه بیانیه خود آورده اســت :در
جریان نشســتهایی که از  ۲۰۱۶انجام شده،
ناتو بارها به درگیریهای اوکراین اشــاره کرده
که اصال ارتباطی به این ائتالف نظامی ندارد .ما

بر ضرورت گفتوگو درباره مسائلی تاکید داریم
که مرتبط با شورای ناتو-روسیه است و نخست،
کاهش تنشها نظامی مدنظر ماست .ما باید به
سمت پیشنهادهای قاطعی در این مورد برویم.
وزارت خارجه روســیه همچنین اعالم کرد :در
سال  ،۲۰۱۹مسکو یک سری اقدامات اضافی
را برای کاهش تنشها در اروپا مطرح کرد .اما
به جای آنکه ناتو اقدامــی جامع برای کاهش
تنشها در نظر بگیرد ،ســند  ۲۰۱۱وین را به
روز کرد .دولت مسکو به توافقهای دوجانبهای
اشاره کرد که برای جلوگیری از چنین حوادثی
بین روسیه و برخی دیگر از کشورهای ائتالف
از قبل وجــود دارد ،اما ائتــاف ناتو آمادگی
خــود را برای یافتن زمینه مشــترک در مورد
فواصل ایمن برای نزدیکشــدن هواپیماها و
کشتیها نشــان نداد .این وزارتخانه همچنین
به این مسئله اشــاره کرد که مسکو همچنین
چندیــن گام یکجانبــه بــرای اطمینان از
قابلیت پیشبینی و خویشــتنداری در بخش
موشــکی برداشت اما کشــورهای عضو ناتو به
اســتقرار ســامانههای ضد موشــکی در اروپا
اقدام کردند.

ریابکوف:

امکان گفتگوی مستقیم با بایدن هست

خبرگزاری ریا نووســتی اعالم کرد که وزارت
خارجه روســیه دســتور داده است کارمندان
ســفارت آمریــکا که بیش از ســه ســال در
مسکو بودهاند ،باید تا تاریخ  ۳۱ژانویه ۲۰۲۲
روســیه را ترک کنند .به گزارش ایســنا ،به
نقل از خبرگزاری رویتــرز ،این اقدام پس از
اینکه سفیر روســیه در آمریکا اظهار کرد که
۲۷دیپلمات روسی و خانوادههایشان از آمریکا
اخراج شدهاند و باید تا تاریخ  ۳۰ژانویه ۲۰۲۲
آمریکا را تــرک کنند ،صــورت گرفت .هیچ
پاسخ فوری از جانب سفارت آمریکا در مسکو
داده نشده است.
ســرگئی ریابکوف ،معاون وزیــر امور خارجه
روسیه گفت که آمریکا همچنان فرصت دارد
تا از اخراج دیپلماتهایش از مسکو جلوگیری
کند .ریابکوف به خبرنــگاران گفت :البته که
زمــان و فرصت وجــود دارد .وی افزود :ما به
رفتار آینهای پاســخ خواهیم داد و براســاس
اصل مشابه ،تعدادی از کارمندان آمریکا کشور
ما را ترک خواهند کرد؛ اما ما مخالف این اصل
هستیم و پیشنهاد میکنیم که از وقوع چنین
چیزی جلوگیری شــود .ریابکــوف گفت که
آمریکا «سیاست تخریب دیپلماتیک» کشورها
را دنبال میکند .وی همچنین افزود که مسکو
آماده اســت تا درخصوص «همهی موارد» از
جمله برطرف کردن موانع موجود در رابطه با
اخذ ویزا گفتوگو کند .اما این اتفاق با وجود
«اعمال فشــار از جانب آمریکا» میسر نیست.
ریابکوف تاکید کرد که گفتوگو بین روســیه
و آمریکا درخصوص ثبات استراتژیک بهزودی
ادامــه خواهد یافت .وی گفــت :امیدوارم در
آیندهای نســبتا نزدیک این گفتوگوها آغاز
شــود .معاون وزیر خارجه روســیه همچنین
گفت مســکو به اخطار الکســاندر لوکاشنکو،
رئیس جمهــوری بالروس در مورد اســتقرار
احتمالی تسلیحات هستهای روسیه در بالروس
توجه کرده است .ریابکوف به خبرنگاران گفت:
ما پیام رئیس جمهور لوکاشــنکو را شنیدهایم
و آن را در نظــر گرفتهایم .ما نســبت به تمام
تعهدات خود شــدیدا پایبند هستیم .بالروس
نیــز چنین سیاســتی را دارد .امــا همکاران
غربــی همچنان باید به این فکر کنند که چرا
با اظهارات و بیانیههای خود ،سیستم موجود
امنیــت جهانی را تضعیــف میکنند .وی در
نشســت دانشگاه دولتی مســکو گفت :مسکو
به فشــار بر ایاالت متحــده و متحدانش در
ناتو برای کاهش تنش از فعالیتهای نظامی،
پتانسیلها و زیرساختها در نزدیکی مرزهای
روســیه ادامه خواهد داد و تمام اقدامات الزم
را برای تضمین امنیت ملی خود انجام خواهد
داد .وی تاکید کرد که طرف روسی نمیتواند
نگــران «تداوم تشــدید تنشهــای نظامی-
سیاسی در اروپا» نباشد.
ریابکوف گفت :طبیعتا روســیه عالقهمند به
ایجــاد ثبات و افزایــش قابلیت پیشبینی در

روابــط با ایاالت متحــده و به طور کلی غرب
است .ما قصد نداریم از تعامل سودمند متقابل
در مناطقی که منافع نزدیک یا همپوشــانی
دارند بر اســاس اصول برابری ،احترام متقابل
وعدم مداخله در امور داخلی یکدیگر اجتناب
کنیم .ایجاد فعالیتهای نظامی ،پتانســیلها
و زیرســاختها در نزدیکی مرزهای روســیه
را متوقــف کنید و ما تمــام اقدامات الزم را
بــرای تضمین امنیــت ملی انجــام خواهیم
داد .ریابکوف گفت که نشســت سران روسیه
و آمریکا در ژنو در ژوئن گذشــته نشــان داد
کــه «امکان گفتگــوی مســتقیم و صریح با
رهبری فعلــی ایاالت متحده وجــود دارد».
وی یــادآور شــد که هر دو کشــور به عنوان
قدرتهای اصلی هســتهای و اعضای دائمی
شــورای امنیت سازمان ملل برای حفظ صلح
بینالمللی مسئولیت ویژهای دارند .وی تاکید
کرد که پــس از مذاکرات روســای جمهور،
گفتگوی ثبات راهبردی آغاز شــد .دو جلسه
بینبخشی برگزار شــد .تفاهم حاصل شد که
دو گروه از کارشناســان تشــکیل شوند :یکی
در مــورد اصول و وظایف کنترل تســلیحات
آینده و دیگری در مورد پتانسیلها و اقداماتی
که میتواند اثرات اســتراتژیک داشته باشد.
وی افزود کــه دو طرف بحــث خاصی را در
مورد مشــکالت امنیت سایبری آغاز کردهاند.
مسکو و واشــنگتن قرار است به تماسها در
تمام ســطوح مورد عالقه متقابل ادامه دهند.
ریابکوف تصریح کرد :واشــنگتن نمیتواند از
لحــاظ ژئوپلیتیکی کنترل کامــل اروپا را در
دســت بگیرد ،اما بعید اســت اروپا در میان
مدت از نظر استراتژیک خودمختار شود .وی
خاطرنشان کرد که «تالشهای گروه غربی به
رهبری آمریکا برای بازپسگیری ســلطه در
عرصــه اقتصاد و سیاســت جهانی که منطق
تاریخی را نادیده میگیرد ،نگرش تقابلی را به
تکامــل پیچیده نظم جهانی چندقطبی اضافه
کرد .برای دســتیابی به این هدف ،واشنگتن
مســیر تحکیم مجدد روابط ترانس آتالنتیک
خود با اروپا را آغاز کرده اســت ،که در دوران
دونالــد ترامپ ،رئیس جمهور ســابق ایاالت
متحده با اســتفاده از روشهــای مختلف ،از
جمله شــعار مورد عالقه خود در مورد ترویج
دموکراســی ،در مقابل استبداد ضعیفتر شد.
وی تاکید کرد :تحمیــل «عامل ایدئولوژی»
بــه روابط بینالملل خطر تشــدید تنشها را
افزایش میدهد .واضح اســت که آمریکاییها
نمیتواننــد اروپا را به طــور کامل در خدمت
اهداف خود قرار دهند .با این حال ،اروپاییها
به شیوهای بسیار انعطافپذیر عمل میکنند،
بنابراین نمیتوان از اروپا انتظار داشــت که به
خودمختاری استراتژیک دســت یابد  -نه از
لحاظ جغرافیایــی ،بلکه ژئوپلیتیکی که اخیرا ً
 حداقل در میان مدت  -مورد اســتفاده قرارگرفته است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

پویاییورشداقتصادی؛
میراث«قدرتمندترینزنجهان»

سیاســتمداری عملگرا است ،در مدت ۱۶ســاله صدراعظمیاش
توانســت توانمندیهایش را به رخ بزرگترین سیاستمداران جهان
بکشــد و در همین راســتا طی ســالهای اخیر از طرف نهادهای
مختلف لقب «قدرتمندترین زن جهان» را از آن خود کرده است.
مجله آمریکایی «فوربز  »Forbesبرای چندین ســال متوالی این
سیاســتمدار  ۶۷آلمانی را به عنــوان قویترین زن جهان انتخاب
کرده و به او لقب «قابل اعتمادترین رهبر» دنیا داده شــده است.
به گزارش ایســنا« ،آنگال مرکل» در روزهای پایانی صدارت خود
بر آلمان قرار دارد و بر اســاس آنچه که رســانهها اعالم کرده اند،
قرار اســت مراسم رسمی خداحافظی با وی پنجشنبه دوم دسامبر
در محوطه وزارت دفاع در برلین و با حضور ســربازان مشــعل به
دست برگزار شود و شهروندان آلمانی پس از  ۱۶سال با «کتهای
رنگارنــگ» آنگال مــرکل در مقام رئیــس دولت فــدرال آلمان
وداع میکنند.
مطابق برنامهای که احزاب ائتالف ســهگانه سوســیال دموکرات،
ســبزها و دموکراتهای لیبرال ارائــه کردهاند آنها در هفته دوم
ماه دســامبر «اوالف شولتس» را به عنوان صدراعظم جدید آلمان
انتخاب میکنند و آنگال مرکل بنا به گفته خود دیگر فرصت زیادی
برای «مطالعه و خواب» خواهد داشــت .در اینکه در این ســالها
آنگال مرکل رهبــر اتحادیه اروپا بود و امــروزه آلمان یک اقتصاد
عظیم و موتور محرکه اروپا اســت جای شــک و شــبههای وجود
ندارد و اکنــون یکی از مباحث مطرح در بین کارشناســان اروپا
این اســت که چه کسی میتواند جایگزین آنگال مرکل در اتحادیه
اروپا باشــد و آیا فردی چون امانوئل مکرون پتانسیل ایفای چنین
نقشــی را دارد یا نه؟ یکی از دستاوردهای مهم مرکل در طول این
 ۱۶سال گذشته ایجاد شــکوفایی و رشد اقتصادی در آلمان بوده
است چنان که به نوشــته روزنامه نیویورکتایمز ،آنگال مرکل در
طول ۱۶ســال فعالیت خود بهعنوان صدراعظم آلمان به الگویی از
آرامش ،عقلگرایی و باور به ارزشهای دموکراتیک برای مدیریت
بحرانها در عرصه بینالملل تبدیل شد که در این زمینه میتوان
بــه موفقیت او در بحــران مالی منطقه یــورو ،ورود بیش از یک
میلیون مهاجر و پاندمی کرونا اشــاره کرد .مرکل در ابتدا به خاطر
این که به واســطه حمایتهای «هلموت کهل» توانست در حزب
دموکرات مسیحی آلمان رشد کند و با حضور در کابینه صدراعظم
وقت آلمان به صورت جدی وارد دنیای سیاســت شود «دخترک
کهل» نامیده میشــد ،ولی او به ســرعت به خاطر توانمندی ها،
تالشها و ظرفیتهایش توانســت از زیر ســایه پدر خارج شود و
تبدیل به «مادر ملت» و قدرتمندترین زن جهان شود چنان که او
در حال حاضر الهام بخش بسیاری از زنان جوانی است که سودای
حضور جدی در قدرت و تاثیرگذاری بر عرصه بینالمللی دارند.
در آستانه واگذاری قدرت از سوی مرکل به عنوان صدراعظم آلمان
در گفتگو با علی رضا شــیخ عطار سفیر پیشین ایران در آلمان ،به
صورت اختصار به بررســی عملکرد ۱۶ساله مرکل به عنوان رئیس
دولت فدرال آلمان پرداخته ایم .علیرضا شــیخ عطار ،در گفتگو با
ایســنا ،در مورد میراث آنگال مرکل صدراعظم آلمان که به مدت
۱۶سال و از سال  ۲۰۰۵تا سال  ۲۰۲۱مسئولیت این سمت را در
آلمان بر عهده گرفته اســت ،اظهار کرد :آلمان کشوری فدرالیسم
اســت که ایاالت مختلفی دارد چنانکه برخی از این ایالتها با هم
تفــاوت فرهنگی دارند .هر کدام از ایــن ایالتها برای خود دارای
ســاختارهایی چون مجلس و دولت هســتند و هــر حزبی که در
انتخابات پارلمان اکثریت را به دست آورده مسئولیت صدراعظمی

را بــر عهده میگیــرد .وی با بیــان اینکه در بســیاری از مواقع
احزاب در آلمان با توجه به اینکه اکثریت را در پارلمان به دســت
نمیآورند ،مجبور به ائتالف میشــوند ،ادامه داد :صدراعظم آلمان
باید به نحوی رفتار کند که نظرات در ایاالت مختلف را تامین کند
به نحوی که همه از روند امور راضی باشند و این ایجاد هماهنگی
از ســختترین کارهای صدراعظم آلمان در عرصه سیاست داخلی
این کشور است .شــیخ عطار ،با بیان این بعد از فروپاشی شوروی
شاهد تشــکیل «آلمان واحد» بودیم ،گفت :بعد از تشکیل آلمان
واحد هلموت کهل سیاســتمدار محافظــه کار آلمانی و دبیرکل
حزب دموکرات مســیحی آلمان ،همچنان صدراعظمی این کشور
را برعهده گرفت .در همان ایام کهل از آنگال مرکل که یک اســتاد
دانشــگاه بود و از چهرههای آلمان شرقی محسوب میشد با توجه
به این سیاست که میخواست در دولت از چهرههای آلمان شرقی
اســتفاده کند به عنوان وزیر محیط زیست دعوت به همکاری کرد
البتــه این معرفی و انتخاب تا حــدودی باعث تعجب بود چرا که
مرکل از چهرههای نامدار آلمان شرقی نبود که با رژیم کمونیستی
حاکم بر این کشور مبارزه کرده باشد .وی ادامه داد :بعد از پیروزی
حزب سوسیال دموکرات در انتخابات و انتخاب گرهارد شرودر به
عنوان صدراعظم این کشور حزب دموکرات مسیحی و خانم مرکل
در نقش اپوزیسیون عمل میکردند البته او چهرهای بود که چندان
ســروصدا نمیکرد و تالش داشت که با آرامش کار را به جلو ببرد.
وقتی که شرودر به عنوان صدراعظم آلمان انتخاب شد تا حدودی
چالشهــای آلمان و آمریکا افزایش پیدا کرد .آلمان مخالف حمله
آمریکا به عراق بود و در همین چارچوب نیرویی نیز به عراق اعزام
نکرد .در مقطعی شــرودر تصور میکرد با اقداماتی که در اقتصاد
آلمان انجام داده بار دیگر میتواند در انتخابات پیروز شود بنابراین
اقدام به برگزاری انتخابات زودتر از موعد کرد ولی روزگار براساس
خواست وی به پیش نرفت و حزب او نتوانست اکثریت در پارلمان
را به دســت آورد بنابراین بار دیگر حزب دموکرات مسیحی قدرت
را در آلمان به دســت آورد و در همین چارچوب از ســال ۲۰۰۵
آنگال مرکل به عنوان صدراعظم آلمان انتخاب شــد .این دیپلمات
پیشین کشورمان ادامه داد :میراث اقتصادی باقی مانده از شرودر و
خدمات اجتماعی که او ارائه داده بود میراث شاخصی بود .از طرف
دیگر باید به این موضوع توجه داشت که آلمان در طول سالهای
بعد از جنگ جهانی دوم علیرغم مشکالتی که با آن روبرو بود جزو

تختروانچی:

اقدامات آمریکا ،آرمان توسعه را
به شعاری بیمحتوا تبدیل کرده است

نماینده ایران در سازمان ملل گفت :عدم اقدام
موثر در برابر اقدامات یکجانبه غیرقانونی آمریکا،
آرمان توســعه را به شعاری بیمحتوا بدل کرده
اســت .به گزارش ایســنا ،مجید تخت روانچی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در
سازمان ملل طی سخنانی در چهل و پنجمین
اجالس ســاالنه وزرای امــور خارجه گروه ۷۷
بعــاوه چین اظهار کرد :در حالی که امســال
پنجاه و پنجمین سالگرد تصویب منشور الجزایر
در اولین اجــاس وزرای امور خارجه گروه ۷۷
بعالوه چین را گرامــی میداریم باید همچنان
همانگونه که در آن ســند مزبور ،حول آرمانها
و منافع مشــترک اعضای گروه ،متحد مانده و
بطور مصمم ،تالشهای جمعــی خود را برای
نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی و نیز تحقق
صلح ،ثبات و رفاه همــه اعضای گروه معطوف
کنیم .وی افزود :گروه  ۷۷بعالوه چین به عنوان
بزرگترین بلوک بین دولتی در ســازمان ملل،
این ابزار و اهرم را در دسترس همه کشورهای در
حال توسعه قرار میدهد تا بتوانند منافع جمعی
خــود را با تکیه بر ارتقای ظرفیت مذاکراتی در
همه مسائل اقتصادی بینالمللی در سازمان ملل
به پیش ببرند .اکنون پس از نزدیک به شــش
دهه از تاســیس این گروه و علیرغم همه موانع
و چالشهایــی که با آن مواجهیــم ،گروه ۷۷
طی این سالها توانسته در عمل ثابت کند که
همکاری بینالمللی تنها راه حفظ و پاسداشت
ارزشهای مشــترک و حل و فصل چالشهای
فراروی جهان است.
ســفیر و نماینده دائم کشــورمان در سازمان
ملل در ادامه خاطرنشــان کرد :هر چند شکل
چالشهایــی که امروز با آن روبرو هســتیم در

مقایسه با ســالهای ابتدایی تشکیل گروه ۷۷
قدری تفاوت کرده اما ماهیت این چالشها تغییر
چندانی نداشته و تنها راه مقابله با آن نیز توسل
به چندجانبهگرایی و همکاری جمعی اســت.
تختروانچی در بخش دیگری از سخنان خود
تاکید کرد :همهگیری کووید  ۱۹زنگ هشداری
برای کل جهان بود تا یک بار دیگر به ما یادآوری
کند که توسعه ،رفاه و سعادت بشریت به یکدیگر
متصل بوده و وابستگی متقابل دارد .با این وجود،
در حالیکه همه کشورها دست در دست یکدیگر
بــه همکاری بــرای مقابله با ایــن همهگیری
مشغولند ،متاســفانه شــاهدیم که آمریکا به
تحمیــل اقدامات نامشــروع یکجانبه قهرآمیز
خود از جمله تحریمهــای یکجانبه غیرقانونی
بر تعدادی از کشــورها که بیشترین خسارت و
رنج را از عواقب وخیم همهگیری کرونا متحمل
شــدهاند ،ادامه میدهد .این اقدامات غیرقانونی
از یکســو و فقدان اقدام موثر و جدی از طرف
جامعه بینالمللی بــرای مقابله با این اقدامات،
موجب شده که آرمان توسعه پایدار و محور آن
یعنی «هیچکس نباید از توسعه عقب بماند»،
به یک شعار صرفا بیمحتوا ،بیمعنی و تزئینی
بدل شود .این دیپلمات ارشد کشورمان در پایان
اظهار کرد :ما معتقدیــم مهمترین بحرانها و
چالشهای بینالمللی امروز فرا روی بشر ،یعنی
همهگیری کرونا و نیز یکجانبهگرایی ،شکست
نخواهند خورد مگر اینکه با پاسخ جمعی و واحد
و نیز تالش مشــترک همه کشــورهای جهان
تحت لــوای چندجانبهگرایی و همبســتگی و
مطابق با روح همکاری جمعی بینالمللی ،مواجه
شــوند و این آرمانی اســت که گروه  ۷۷بعالوه
چین برای تحقق آن ایجاد شده است.

کشــورهایی در اروپا بود که بهترین اقتصاد را داشت و از پتانسیل
باالیی نیز برخوردار بود .خانم مرکل پس از انتخاب شدن به عنوان
صدراعظم آلمان سعی کرد که از پتانسیل خود برای نقش آفرینی
بیشــتر در اتحادیه اروپا اســتفاده کند و نقش آلمان در مدیریت
اتحادیه اروپا را ارتقا دهد.
وی تصریح کرد :سیاســت خارجی خانم مرکل مبتنی بر سه پایه
داشتن نقش موثر و تعیینکننده در اتحادیه اروپا ،گسترش رابطه
فراآتالنتیکــی و گســترش روابط با آمریــکا و همچنین راضی و
خشنود نگه داشــتن رژیم صهیونیســتی از این کشور بود .رفتار
مــرکل در خاورمیانه از جمله در بحــث تعامل با ایران متفاوت از
صدراعظمهــای قبلی آلمان بود .صدراعظمهای پیشــین آلمان با
توجه به حجم باالی روابط اقتصادی دو کشــور ســعی میکردند
ایــران را درک کنند و تعامــل با ایران را جلــو ببرند ولی مرکل
چنین اعتقادی نداشت چنانکه در دوره اول تحریمهای هستهای با
تحریمکنندگان ایران همکاری و همراهی خوبی داشت .شیخ عطار
در ادامه افزود :وقتی اوباما مســئولیت امــور را در آمریکا بهعهده
گرفت مرکل احساس کرد که از این ظرفیت میتواند برای ارتقای
روابط دو کشور استفاده کند چنان که تا زمانی که اوباما مسئولیت
امور در آمریکا را بر عهده داشــت شاهد یک هماهنگی کامل بین
دو کشور بودیم و روابط آلمان با اسرائیل نیز خیلی گرم بود ولی در
دوران ترامپ بعضا چالشهایی بین دو کشور پیش آمد .چنانکه در
سفر اولی که مرکل به واشنگتن داشت ترامپ برخورد متکبرانهای
با مرکل داشــت و مرکل آشــکارا دلخور شــد .البته در آن زمان
که آمریکاییها اقدام به شــنود مــرکل کردهاند باعث عصبانیت و
ناراحتی آلمانیها نیز شــده بود .در آن زمان خانم مرکل انتقاداتی
به سیاســتهای ترامپ داشت و بعد از رفتن ترامپ از رفتن بایدن
اســتقبال کرد چرا که تصور داشت میتواند روابطی که در دوران
اوباما داشــت را بار دیگر در دوران بایدن تکــرار کند .وی با بیان
اینکه در ســال  ۲۰۰۸وقتی اقتصادهای کشورهای اروپایی دچار
بحران شــد آلمان توانست به خوبی از این بحران عبور کند وحتی
به دیگر کشــورهایی که دچار بحران شدید اقتصادی بودند کمک
کرد ،خاطرنشان کرد :خانم مرکل خود اقتصاددان نبود ولی از افراد
الیق و کارشناســان خبره برای برنامههای اقتصادی خود استفاده
میکرد ،او ســعی میکرد افراد خبره و کارشــناس را جذب خود
کند و با آنها تعامل مناســبی داشته باشد .با توجه به ویژگیهای
اخالقی و رفتاری او به ندرت پیش میآمد که اختالفاتی در درون
کابینه آلمان به وجود بیاید یا این اختالفات رســانهای شود و این
یکی از دالیــل موفقیت مرکل بود .او در دوران مســئولیتاش با
بحرانهایی روبرو بود که از جمله مهمترین این بحرانها در عرصه
سیاســی و اقتصادی ظهور افزایش قدرت نئونازیها و تالش آنها
برای برخورد با مهاجران بود.
ســفیر پیشین ایران در آلمان با بیان اینکه خانم مرکل از دو سال
پیــش اعالم کرده بود که دیگر نمیخواهد در سیاســت باشــد و
اکنون مسئولیت امور به عهده حزب رقیب او خواهد بود ،گفت :با
مثبتاندیشی میتوان گفت ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین ایجاد
نوعی ثبات برای حزب دموکرات مسیحی از جمله میراثهای قابل
توجه خانم مرکل است .او اعتباری برای آلمان کسب کرد و تالش
کرد که نقش آلمان را در اتحادیه اروپا افزایش دهد .شــیخ عطار
گفت :خانم مرکل کاریزما نداشــت ولــی با توجه به خصوصیات و
ویژگیهای اخالقی و رفتــاریاش و همچنین ظرفیتهایی که از
آن برخوردار بود به خوبی توانست کشتی آلمان را هدایت کند.
روزنامه چینی مطرح کرد

لغو تحریمهای ایران؛ سنگ محکی
برای جدیت آمریکا در بازگشت به برجام

یک روزنامــه چینی در
یادداشــتی با اشاره به
ضرورت لغو تحریمهای
ایــران از ســوی آمریکا
و انعطاف نشــان دادن
طرفیــن مذاکرات برای
بــه نتیجــه رســیدن
تالشهــای دیپلماتیک
در راستای احیای توافق
هســتهای پرداخت .به
گزارش ایســنا ،روزنامه
چاینا دیلی در یادداشتی
درباره از ســرگیری مذاکرات احیــای توافق
هستهای در وین نوشت :با ازسرگیری مذاکرات
احیای توافق هســتهای ،فرصــت نجات دادن
این توافقعدم اشــاعهای وجــود دارد ،چرا که
هم آمریکا و هم ایران آمادگی بیشــتری برای
زندهنگه داشتن آن نشان دادهاند .این توافق که
به سختی انجام شده بود ،پس از خروج آمریکا
از آن در ســال  ۲۰۱۸و اعمــال تحریمهــای
یکجانبــه علیه ایــران ،با تنفــس مصنوعی
زنده ماند.
چاینا دیلی میافزاید :مذاکرات که روز دوشنبه
در وین از سرگرفته شــدند ،نشان داد تمامی
طرفین مذاکرات هنوز خوشبین هستند مذاکره
میتواند بن بست ایجاد شده را تخریب کند .دو
طرف برای این که دلیلی برای خوشــحالی از
این مثبتاندیشی و خوشبینی داشته باشند،
باید ســعی کنند نگرانیهــای یکدیگر را در
نظر بگیرند .ایــن روزنامه ادامه داد :تیم جدید
مذاکرهکننده ایران درخواستهایی برای احیای
توافق هســتهای مطرح کرده اســت ،از جمله

لغو تمامــی تحریمهای
آمریــکا ،ســازوکاری
برای راستیآزمایی لغو
تحریمهــا و تضمیــن
دادن واشــنگتن بــرای
این که دولــت آتی آن
از توافــق خارج نخواهد
شد .آمریکا که مسئول
فروپاشــی توافق اصلی
اســت ،بایــد تمامــی
تحریمها علیــه ایران و
طرفهای ســوم را لغو
کند تا حسن نیت نشان دهد .ایران هم به نوبه
خود باید به طور جامع تعهداتی را که در سال
 ۲۰۱۵قبــول کرده بود اجرایی کند .همچنین
در این یادداشــت آمده است :لغو تحریمهای
ایران میتواند سنگ محکی باشد برای جدیت
دولت آمریکا در پیوســتن دوباره به این توافق
بینالمللــی .این اقدام همچنیــن میتواند به
کاهش تنشها میان آمریکا و ایران کمک کرده
و باعث همکاری ایران در زمینه قیمت جهانی
نفت خام شــود ،با توجه به این که آمریکا در
حال حاضر میخواهد بــا کاهش قیمت نفت
خام ،تــورم جدیاش را مهار کند .یادداشــت
چاینــا دیلی میافزاید :بنابرایــن ،در موقعیت
حســاس کنونی ،الزم اســت طرفین از خود
صداقت و انعطاف نشــان دهند تا مذاکرات به
نتیجهای پرثمر برسد .ازسرگیری مذاکرات وین
نتیجه تالشهای هماهنگ دیپلماتیک است.
این نشــاندهنده ارادهای جمعی برای اجرایی
شــدن توافق است و مطابق انتظارات مشترک
جامعه جهانی است.

ایران موضوع رایزنیهای ماکرون در جریان سفر به عربستان

یک منبع آگاه در دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفت که امانوئل
ماکرون در جریان ســفر خود به عربستان سعودی درباره ایران
رایزنی خواهد کرد.
به گزارش ایســنا ،امانوئل ماکرون ،رئیسجمهوری فرانسه قرار

اســت طی روزهای آینده در یک ســفر منطقهای به عربستان
ســعودی ،امارات متحده عربــی و قطر برود و بــا مقامات این
کشورها دیدار کند.
به نوشــته روزنامه سعودی گ ِزت ،یک منبع آگاه در دفتر ریاست

جمهوری فرانسه گفت که ماکرون در جریان سفر خود به ریاض
با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دیدار خواهد کرد که برنامه
هســتهای ایران ،جنگ یمن ،اوضاع عراق و مقابله با تروریسم از
موضوعات مورد بحث میان آنها خواهد بود.

