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ریاست دوره ای جمهوری چک بر اتحادیه اروپا
 جمهوری چک و پتر فیاال نخســت وزیر محافظــه کار آن، از اول جوالی، ۱۰ تیر ۱۴۰۱، 
آماده  شــدند تا پس از فرانســه، ریاست دوره ای شــورای اتحادیه اروپا را به مدت شش 
ماه به  عهده بگیرند. ریاســت جمهوری چک دومین بار از زمان پیوستن این کشور به این 
اتحادیه در ۲۰۰۴ محســوب می شــود. همچنین قرار است یک سری نشست ها در سطح 
وزرا و دســت کم یک اجالس با حضور ۲۷ رهبر کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در چک 
برگزار شود. پراگ وعده داد که کمک به اوکراین را در محورهایی مانند بحران پناه جویان 
و بازسازی این کشور و همچنین امنیت انرژی اروپا پیگیری کند. امانوئل مکرون روی پراگ 
حســاب می کند تا ایده اش در مورد جامعه سیاســی اروپا که قصد دارد «شرکای خود را 
در مقیاس قاره ای، فراتر از اتحادیه اروپا، دور هم جمع کند» محقق شود. رئیس جمهور 
فرانسه قبال اعالم کرده بود که در ماه اکتبر در پایتخت چک «اولین نشست» این گروه که 
از «ایســلند تا اوکراین» را گرد هم می آورد، برگزار خواهد کرد. بسیاری در شرق نگران آن 

هستند که این طرح در واقع جایگزینی برای گسترش اتحادیه اروپا باشد.
پراگ یکی از حامیان سرســخت ورود اعضای جدید به  عرصه اروپاســت که بخشی 

از گروه کشــورهای کمونیستی ســابق بود که در ســال ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا پیوسته و 
عالقه خاصی به اطمینان دادن به نامزدها نشــان می دهد. به شدت از عضویت اوکراین 
در اتحادیه اروپا حمایت می کند و عمیقا بر این باور اســت که اوکراین شــرایط الزم برای 
پیوستن به اتحادیه اروپا را دارد. چک هم زمان بر این باور است در شرایط کنونی اوکراین 
نیازی به ســربازان چکی ندارد. چک اعالم کرده که در دوران ریاست شش ماهه خود بر 
شــورای اروپا جنگ و همه پیامدهای آن مانند مشــکالت تأمین انرژی، هزینه میزبانی از 
پناهندگان یا بازســازی کشور را در مرکز ریاست دوره ای خود قرار می دهد. چک به  دنبال 
تمرکز بر جنگ اوکراین و پیامدهای آن اســت که شــامل موجــی از آوارگان و مهاجران 
و همچنین امنیت انرژی می شــود. اولین موضوعی که ریاســت دوره ای چک باید به آن 
بپردازد، امنیت انرژی خواهد بود. ۱۲ کشــور عضو قبال شــاهد قطع یا کاهش عرضه گاز 
خود توسط روسیه بوده اند، به این دلیل که خط لوله نورد استریم ۱ در حال تعمیر است.

نخست وزیر چک که به احتیاط زیاد و سخنان سنجیده اش مشهور است، هیچ چیزی 
در انتقاد یا حمایت از پروژه جامعه سیاســی اروپا نگفته است. اما پراگ نگران است که 

آیا جامعه سیاســی اروپا راهی برای اجتناب از گســترش به کشورهای بالکان و شاید به 
اوکراین و مولداوی خواهد بود؟ اوکراین و مولداوی، در ۲۳ ژوئن، ۲ تیر ۱۴۰۱، رسما عنوان 
نامزدی ادغام در اتحادیه اروپا را گرفتند. چک از سخن گفتن درباره احتمال نشست پراگ 
برای جلســه این گروه جدید، بسیار محتاط است، جلســه ای که برای ۶ و ۷ اکتبر ۲۰۲۲، 
(۱۶ و ۱۷ مهر ۱۴۰۱) برنامه ریزی شده است. نخست پتر فیاال نخست وزیر پس از دیدار با 
چارلز میشــل رئیس شورای اروپا، اعالم کرد که نشست غیررسمی اتحادیه اروپا در پراگ 
برگزار خواهد شــد. موضوع این اجالس همکاری گســترده تر اتحادیه اروپا با کشورهای 
غیرعضو خواهد بود. اروپای وســیع تر، مفهومی است که توسط فرانسه پیشنهاد شده و 
بیشــتر برای همکاری کشورهایی اســت که قصد دارند به اتحادیه اروپا بپیوندند. به نظر 

می رسد فرصت همکاری نزدیک تر برای این کشورها فراهم باشد.
در این مرحله، جمهوری چک چیزی جز یک نشســت غیررســمی  بین بیست و هفت 
کشــور برنامه ریزی نمی کند. به طوری که آنها بتوانند دربــاره وضعیت اوکراین و تحول 
پرونده بالکان غربی بحث کنند. چک ها نمی  خواهند کشــورهای بالکان غربی را دعوت 

کنند تا آنچه در ۲۳ ژوئن اتفاق افتاد تکرار شــود. در آن روز، نشســت سران این کشورها 
در بروکسل، هیچ پیشرفتی در ادغام آینده آنها نداشت. قبل از تهاجم روسیه به اوکراین، 
جمهوری چک برنامه ریزی کرده بود که ریاست دوره ای خود را با نشست بیست و هفت 
کشــور در پایتخت خود، در اول جوالی، ۱۰ تیر ۱۴۰۱، آغاز کند که به روابط بین کشورهای 
آتالنتیک اختصاص داده شود. تقریبا سه چهارم اتباع چک  از عضویت جمهوری چک در 
ائتالف آتالنتیک شمالی (ناتو) راضی هستند که بیشترین سهم از زمان پیوستن این کشور 
به این اتحاد در ســال ۱۹۹۹ است. برای اکثریت چک ها، ناتو تضمین صلح در این کشور 
و اروپاست. مؤسســه آمار CVVM مدعی است حمله روسیه به اوکراین تأثیر زیادی در 
این ارتباط داشته اســت. در نظرسنجی قبلی در سال ۲۰۲۰، تنها ۵۸ درصد از چک ها از 
عضویت در ناتــو ابراز رضایت کردند. در حالی که در این نظرســنجی اخیر ۷۳ درصد از 
مردم از حضور چک به عنوان عضو ناتو ابراز رضایت کرده اند. براساس آمار افراد جوان تر 
یا میان سال نقش ناتو را مثبت تر ارزیابی کرده اما افراد باالی ۶۵ سال نقش ناتو را مثبت 

ارزیابی نمی کنند.

دیپلمات پیشین و تحلیلگر بین الملل
محمود  فاضلی

اتحاد جماهیر شــوروی تازه فروپاشیده بود، مدت زیادی از حضور 
جان میجر در جایگاه نخست وزیر جدید بریتانیا نمی گذشت و اینترنت 
هم شــامل چنــد کامپیوتر رومیزی بــود که تعداد انگشت شــماری 
آزمایشگاه را به هم متصل می کردند. آخرین بار که آلمان در سال ۱۹۹۱ 
با کســری تجاری مواجه شده بود، در جهانی متفاوت با امروز زندگی 
می کردیم. با گذشــت بیش از ۳۰ ســال، آلمان دوباره درگیر کســری 
تجاری شــده و براســاس آمار ماهانه، در ماه می امســال واردات این 

کشــور از صادرات آن پیشی گرفته است. درست است که این مسئله 
برای کشــورهای دیگر، به ویژه بریتانیا، چالش بزرگی نیست و تاکنون 
کسری های تجاری زیادی را ثبت کرده اند. با این حال، این مسئله برای 
آلمان، اهمیت بیشــتری دارد. کل اقتصاد این کشور حول محور ایجاد 
یک ماشین صنعتی قرار دارد که بر بازارهای جهانی مسلط است. اما 

حرکت این ماشین عظیم صنعتی در حال کندشدن و ایستادن است.
براساس اســتانداردهای بریتانیا، ایاالت متحده یا در واقع فرانسه، 

کســری یک میلیارد یورویی که آلمان امروز اعالم کرد، ممکن اســت 
ناشــی از یک اشتباه حسابداری صرف باشــد. صادرات آلمان به طور 
غیرمنتظره ای کاهش یافته است. در حالی که با افزایش هزینه انرژی، 
هزینه واردات افزایش قابل مالحظه ای یافته است. اما این طور نیست 
که این کشــور در آستانه ســقوط یا درخواست از صندوق بین المللی 
پول برای پرداخت صورت حســاب های خود باشــد. با این حال نکته 
اساسی این است که آلمان تقریبا یک اقتصاد مبتنی بر صادرات است. 
آلمــان تا همین اواخر ۸ یا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی داشــت و 
حول و حوش ۲۰ میلیارد یورو در ماه مازاد تولید می کرد که بزرگ ترین 
آمــار در جهان در این زمینه بود. اما اکنون با منفی شــدن تراز تجاری 
آلمان، ســه مشــکل بزرگ ایجاد می شــود؛ اول اینکه، اقتصاد آلمان 
براســاس فروش کاالهای صنعتی با کیفیت باال به سایر نقاط جهان 
شــکل گرفته است. برخالف بسیاری از کشــورها، این کشور نه صنایع 
خدماتی بزرگی دارد تا در صورت کاهش این تراز تجاری، آن را جبران 

کند و نه مرکز مالی بزرگی تا با سرکشی کشتی های کانتینری به جاهای 
دیگــر درآمد نامرئی برای آلمان حاصل کند. صادرکنندگان بزرگ را از 
اقتصاد آلمــان خارج کنید. آن وقت فهمیــدن اینکه چه چیزی باقی 
مانده است کمی دشوار خواهد بود. آنچه به دنبال کاهش صادرات در 
پی می آید، کاهش مشاغل تولیدی با درآمد قابل توجه است که ستون 
فقرات اقتصاد آلمان محســوب می شوند. درســت است. با توجه به 
زمان کم، آلمان باید بتواند مانند بسیاری از کشورهای دیگر، در بخش 
خدمات و خرده فروشی شــغل ایجاد کند. اما به آنها دستمزد زیادی 
نخواهند داد و این شــغل ها لزوما مناســب کارگران یقه آبی نیستند. 
واقعیت این اســت که یک نسل کامل از آلمانی های ماهر، کار دیگری 
برای انجام دادن ندارند. در نهایت، کســری تراز تجاری آلمان به عنوان 
قدرتمندتریــن اقتصاد حــوزه یورو به معنای کســری کالن تجاری در 
منطقه یورو نیز خواهد بود. از میان تمام کشورهای منطقه یورو، آلمان 
تنها کشوری بود که مازاد تراز تجاری داشت و اکنون این مزیت از بین 

رفته اســت. نتیجه چه خواهد بود؟ یورو ضعیف و ضعیف تر خواهد 
شد. در واقع ارزش یورو در روزهای اخیر با فرانک سوئیس برابری کرد 
و در حال حاضر به برابری با دالر نزدیک شده است. در حقیقت، ماشین 
صادرات صنعتی آلمان با واردات انرژی ارزان از روسیه تغذیه می شد 
و همان طور که «ولفگانگ مونشاو»، تحلیلگر ارشد اقتصادی اتحادیه 
اروپا در اســپکتیتر هشدار داده، در پی جنگ اوکراین و استفاده روسیه 
از سالح انرژی برای فشــار بر اروپا، این سوخت ارزان به زودی ممکن 

است خشک شود.
آلمان در بیشــتر دوران پس از جنگ جهانی دوم، به تورم بســیار 
پاییــن، ارز ثابت و مازاد تجــاری قابل توجه خود افتخــار می کرد اما 
در حال حاضــر، این کشــور دارای ترکیبــی ایتالیایی یــا یونانی از تورم 
هشــت درصدی، ارز د رحال فروپاشی و کســری تجاری رو به افزایش 
است. بسیاری از کشورهای دیگر به چنین وضعیتی عادت کرده اند اما 

برای آلمانی ها این یک شوک بزرگ خواهد بود.

برلین براي اولین بار در یك نسل، کسري تراز تجاري ثبت کرد

زنگ خطر براي صنعت آلمان
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سیاست خارجی در خاورمیانه پیچیدگی های خاصی دارد که در کمتر منطقه ای در 
دنیا چنین پیچیدگی ها و حساســیت هایی را می توان مشاهده کرد که این امر محصول 
رقابت شــرق و غرب در این منطقه از یک ســو و ویژگی هــای منحصربه فرد خاورمیانه 
به لحاظ ژئوپلیتیک و منابع از ســوی دیگر است. در این میان نقش برخی کشورها در 
منطقه که به لحاظ تاریخ و ظرفیت هایی که از نظر طبیعی و سیاســی دارند، پررنگ تر 
اســت. ازجمله  این کشــورها به غیر از کشــور خودمان، ترکیه اســت کــه با توجه به 
هم مرزبودن با اروپا از یک ســو و تسلط بر تنگه های دریایی مهم بین المللی و عضویت 
در پیمان آتالنتیک شــمالی (ناتو) اهمیتی بیش از دیگر کشــورها ازجمله کشورهای 
عربی در منطقه پیدا می کند. بنابراین توجه به سیاست و راهبردهای دولت ترکیه مهم 

و شایسته  توجه است.
سیاســت ترکیــه در قریب به دو دهه  اخیــر و پس از روی کارآمــدن حزب عدالت 
و توســعه در این کشــور دچار تحولی کلیدی شــده اســت که توجه به آن کلید فهم 
سیاســت های اتخــاذی این کشــور و پیش بینی رفتارهــای آینده  آن در قبال مســائل 
منطقه ای اســت. دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه در ترکیه که سیاست خود در 
منطقــه را بر حضور فعال در بحران های منطقه ای و برعهده گرفتن نقش میانجی قرار 
داد و تالش کرده است همواره عنصر فعال در تمام اختالفات و تنش ها در خاورمیانه 
باشد، به تدریج به سمتی حرکت کرده است که سیاست خود را از یک راهبرد بلندمدت 

بــه تاکتیک های کوتاه مدت و مبتنی بر منافع آنی و به عبارت بهتر کاســبکارانه تقلیل 
دهد. د رواقع اگر در ۱۰ ســال اخیر سیاست خارجی دولت ترکیه را دنبال کنیم، همواره 
در رفت و برگشت میان بحران و حل بحران در روابط خود با دیگر کشورها بوده و حتی 
بعضا این بحران ها را خود ایجاد کرده تا از آن بحران از کشور دیگر کسب منفعتی کند  
یا از نقاط ضعف دولت های دیگر برای باج گیری استفاده کرده است. در قضیه  کودتای 
ژنرال السیســی علیه دولت برآمده از اخوان المسلمین مصر با فشارهایی چندساله بر 
مصر و قطع رابطه با این کشــور و مداخالت در لیبــی و فهماندن این مطلب به مصر 
کــه بدون توافق با ترکیه مدیترانه برای مصر نیز امن نخواهد بود، نهایتا با نیاز مصر به 
تنش زدایی در مدیترانه به ســبب تالش این کشور برای اکتشاف منابع هیدروکربنی در 
دریای مدیترانه و ایجاد زمینه  کار مشــترک در منابع گازی مدیترانه که مستلزم ثبات در 
منطقه قبرس و یونان از یک سو و در سواحل مصر و لیبی از سوی دیگر است، به سمت 
حل مســائل با مصر حرکت کرد. در دیگر سو ترکیه که ابتدا در موضوع اختالف قطر و 
عربستان سعودی به ســمت تیرگی روابط با سعودی رفته بود و با قتل خاشقجی این 
تنش به اوج خود رسید، با چالش های روزافزون اقتصادی ترکیه و در عین حال افزایش 
درآمد نفتی عربســتان در نتیجه بحران  جهانی انرژی ناشــی از جنگ اوکراین، ترکیه با 
یک چرخش در سیاست خارجی به سمت نزدیکی به عربستان و حل وفصل اختالفات 
گام برداشت. همین رویکرد را در مواجهه  ترکیه با روسیه در یک دهه  اخیر نیز می توان 
به روشنی مالحظه کرد. تنشی که با هدف قراردادن جنگنده  روسیه به اوج رسید، برای 
حفظ منافع اقتصادی ناشــی از توریســت های روس و مبادالت تجاری با این کشور به 
سمت دوســتی پیش رفت. در جنگ قره باغ نیز ترکیه رویکردی مشابه اتخاذ کرد و در 
ضمن حمایت مستقیم از باکو در پی آن است که روابط خود با ارمنستان را نیز بازسازی 

کند و از ترانزیت اقتصادی بهره ببرد.
درمجموع با بررســی دیپلماسی و سیاســت خارجی یک دهه  اخیر ترکیه می توان 
سیاست خارجی این کشور را مبتنی بر سیاست کاسبکارانه  کوتاه مدت دانست که تالش 
دارد از اختالفات و تنش ها در منطقه و وضعیت هایی که حادث می شود، بهره برداری 
کنــد تا منافــع عمدتا اقتصادی خود را از این رهگذر کســب کنــد و راهبرد بلندمدتی 
درخصوص توسعه  ارتباط یا کاهش ارتباط با کشورها و سیاست مشخصی را جز کسب 

منافع اقتصادی از هر طریق دنبال نمی کند.

کاسبی آنکارا در سیاست خارجی
در شــرایطی که وعده هــا و حرف های کم اثر 
گــوش فلک را کر کرده اســت، هــرروز خبری از 
مســئله حقوق بازنشســتگی می شــنوی که در تبصره و ماده، در حال افول 
است. یکی می گوید تبصره فالن و دیگری می گوید ماده بهمان، در این وانفسا 
هم دولت به فکر افزایش صدقه بگیران اســت نه ســرمایه های انسانی، نه 
کسانی که سال ها زحمت کشیده اند تا باری توان فرسا را از دوش این جامعه 
بردارند. بازنشســتگان در کف هرم مازلو در حقیقت در کف خیابان هســتند. 
صدایشان گرفته اســت از بس فریاد کشیده اند اما کو گوش شنوایی... . ماده 

فالن و تبصره بهمان برایشان بی اثر است.
  در این شرایط هم افزایش بی رویه قیمت ها که با هزار توجیه مثال اقتصادی 
مورد تحلیل قرار می گیرد، مثل آب در هاون کوبیدن اســت. سال ها قبل یک 
هموطــن می گفت: «حق نفت مــرا به عنوان یک ایرانی به مــن بدهید، من 
دیگر چیزی نمی خواهم». این گفته شــاید شــوخی  یا لطیفه به نظر برســد 
اما واقعیتی کامال ملموس اســت. مگر آن رئیس جمهور پوپولیســت وعده 
نمی داد «پول نفت را سر سفره های مردم می آوریم». من شخصا از سفره ای 

که بوی نفت بدهد، حالم دگرگون می شــود. اما نفت را ســر ســفره نیاورید، 
حق بازنشســتگان را بدهید؛ بازنشسته ای که تا حدود ۳۵ سال  یا حتی بیشتر 
کار کــرده و هر مــاه مبلغ درخور وجهــی از حقوق و دســتمزد او بابت بیمه 
بازنشســتگی کم می شده اســت. شــما هنر نمی کنید که هزینه زیادی را که 
شــاغل سابق به عنوان بیمه بازنشســتگی اش از او کم شده، به قول خودتان 
در دوران تقاعد و بازنشستگی به او پرداخت می کنید. این نه پول نفت است 
و نه چیز دیگری، این پول کار و خدمت ۳۰ســاله و گاه بیشــتر یک ســرمایه 
انســانی است. شما که از «سرمایه انســانی تان» حمایت نکرده اید و او را در 
دوره بازنشســتگی به کف خیابــان و کف هرم مازلــو آورده اید، الاقل تالش 
و کار ســال ها خدمت «ســرمایه انسانی» را پاسخ گو باشــید. تهیدستان تا از 
چنبره «گرســنگی» رها نشــوند، به مرحله بعدی هرم مازلــو حتی فکر هم 
نمی کنند. شــرافت و کرامت انســانی، حفظ امنیت، تأمیــن نیازهای عاطفی 
و... باالتر از همه دســتیابی به مرحله «فرهیختگی انســانی» بدجوری هرم 
مازلو را لرزان کرده اســت. موی ســپید را فلکم رایگان نداد / این نسیه را به 

نقد جوانی خریده ام.

کف مطالبات بازنشستگان   و هرم مازلو
ادامه از صفحه اول

ابطال قرارداد پیش فروش ۵  برگه
با عنایت به صدور دادنامه یا شماره نامه   ۱۴۰۱۹۱۹۹۰۰۰۶۱۳۲۷۷۰ مورخ 

۱۴۰۱/۰۳/۰۹ شعبه  اجرای احکام مدنی پردیس و دستور قاضی مبنی بر رد مال 
و انتقال یک واحد مسکن مهر واقع در فاز ۵  پروژه  توسعه و شهر سازی در بنام 
(متقاضی نفر اول) سید غفور عزتی در حق آقای سید حسن محسنیان  که نامه 

دادگاه به شماره ۰۱/۸۱۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ شرکت عمران شهر جدید پردیس 
ثبت و ابالغ گردیده است. اصل قرارداد پیش فروش متقاضی نفر اول به شماره 

۱۰۸/۵۰/۹۶/۵۶۲۶ مورخ به ۹۶/۰۳/۲۴ و تغییر نام بنام .......... به شماره .............. 
مورخ ............... طبق شماره نامه دادگاه باطل و فاقد اعتبار می باشد.

_ _

فرزند                    مدرک فارغ التحصیلی
ناصر به شماره شناسنامه ۳۴۴۷ صادره از تبریز در مقطع کارشناسی 
رشته شیمی کاربردی صادره از واحد دانشگاهی اسالمشهر با شماره 

سریال  ۱۰۰۲۱۰۰ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اسالمشهر به نشانی اسالمشهر ، میدان نماز ، خیابان شهید صیاد 
شیرازی ،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر به ارسال نماید .

مدرک فارغ التحصیلی موقت  فرزند 
کرمی به شماره شناسنامه ۲۰ صادره از نهاوند  در مقطع کارشناسی  

رشته مهندسی عمران  صادره از واحد دانشگاهی پرند با شماره  
۹۵۰۶/۱۴۱۴۸  مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از 

یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
پرند  به نشانی شهر پرند دانشگاه آزاد ارسال نماید .

پروانه کسب  حسنلو  فرزند علی 
 شماره پروانه ۴۳۰۹ شماره مسلسل ۲۰۸۰۲۴۷  

 مربوط به اتحادیه نانوایان تهران شهرستان تهران 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

 برگ سبز خودرو  پژو  پارس  رنگ سفید روغنی  
مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۹۴ _ ۸۸۳ ل ۴۱  

و شماره موتور 124K1542377 و شماره شاسی 
NAAN01CE3MK062904 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهی صالحیت پیمانکاری متعلق به 
 به کد ملی ۰۰۷۳۵۸۴۶۲۲ صادره از تهران مدیر عامل 
شرکت کنکاش ره بنا به شماره ثبت ۴۰۰۵۲۷ به شناسه ملی 

 شرکت ۱۰۳۲۰۵۱۰۱۶۳ به شماره  ۴۱۲ / ۸۸۳۱۲ / ۵۲۷ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

برگ سبز خودرو  پژو  206TU5  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۴ به شماره پالک ایران ۱۰ _ ۸۱۲ ص ۲۱ 
و شماره موتور 163B0155322 و شماره شاسی 

NAAP13FE0FJ308880 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت خودرو  کیا  CERATO  رنگ نوک مدادی 
متالیک مدل ۱۳۹۶ به شماره پالک ایران ۱۱ _ ۶۴۸ ن ۲۸ 
و شماره موتور G4KD/HH575011 و شماره شاسی 

NAS621200H1030901 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرس دانشگاه
خدایار سعیدوزیری 


