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تعویق سفر رئیسی به ترکیه، 
درخواست طرف ایرانی بود

که  شد  مدعی  ترکیه  خارجه  امور  وزیر 
سفر  ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسالمی ایران 
به ترکیه به درخواست طرف ایرانی به تعویق افتاده 

است.
آناتولی  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
ترکیه، مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه 
در نشست مطبوعاتی ساالنه خود با خبرنگاران در 
آنکارا درباره تعویق سفر برنامه ریزی شده ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهوری ایران به ترکیه گفت: سفر 

رئیسی به درخواست طرف ایرانی به تعویق افتاد.
خبرنگاران  سوال  به  پاسخ  در  چاووش اوغلو 
شده  ریزی  برنامه  سفر  تعویق  علت  درباره 
رئیس جمهوری ایران به ترکیه تصریح کرد: سفر 
رئیسی به درخواست طرف ایرانی به تعویق افتاد، 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران طی تماس 

تلفنی با من خواستار تعویق این سفر شد.
این  در  ادامه  در  ترکیه  خارجه  امور  وزیر 
اعالم  با  همچنین  امیرعبداللهیان  ارتباط  افزود: 
اینکه مایل به سفر رئیسی به ترکیه در سال جدید 
هستند از ما خواست که تاریخ جدیدی را برای سفر 

مذکور پیشنهاد کنیم.

اخضار سفیر ایتالیا به وزارت خارجه
به  امروز  تهران  در  ایتالیا  پررونه سفیر  جوزپه 

وزارت امور خارجه احضار شد. 
جمهوری  شدید  اعتراض  مراتب  دیدار  این  در 
اسالمی ایران نسبت به تداوم اظهارات و اقدامات 
مداخله جویانه برخی مقام های ایتالیایی در امور 
داخلی کشورمان به سفیر این کشور ابالغ و تاکید 
خصوص  در  دوگانه  و  گزینشی  برخوردهای  شد 
ایران  اسالمی  جمهوری  منظر  از  بشر،  حقوق 
غیرقابل قبول و کامال مردود بوده و این طرف مقابل 
اعمال تحریم های غیرقانونی، حقوق  با  است که 
ملت ایران را نقض کرده و به منافع مردم ایران 

به شدت صدمه زده است.
در ادامه، تصریح شد مواضع منفی و غیرمنطقی 
سابقه  با  نسبتی  هیچ  ایتالیایی،  مقامات  برخی 

تاریخی روابط دو کشور ندارد.
سفیر ایتالیا در این مالقات اظهار کرد: مراتب را 

در اسرع وقت به دولتش منعکس خواهد کرد.

ایران از منظر حمایت از مردم 
افغانستان، با طالبان در تعامل است

نماینده ویژه رئیس جمهوری اسالمی ایران در 
امور افغانستان و سرپرست سفارت ایران در کابل 
با یادآوری زخم ها و آالم برجای مانده از دو دهه 
حضور اشغالگرانه آمریکا بر پیکر افغانستان، تاکید 
کرد: ایران از منظر حمایت از مردم افغانستان با 

حکومت طالبان در تعامل است. 
حسن کاظمی قمی در گفت وگو با شبکه العالم  
از  آمریکایی ها  که  ای  مسووالنه  غیر  شرایط  در 
افغانستان خارج شدند فضا و وضعیت نامناسبی بر 

این کشور حاکم بود که شامل مساله امنیتی بود.
به گزارش ایرنا، وی  با اشاره به اینکه طالبان 
مبارزه  اشغالگران  با  معتقد است که 20 سال 
کرده و خود را امروز مستحق حضور در حکومت 
این  بر  طالبان  اعتقاد  داشت:  اظهار  می داند، 
است که محوریت حکومت با آنها باشد، آن هم 
با ایدئولوژی شریعت فقه حنفی و بر این مسئله 
اصرار دارند، در حالی که امروز افغانستان از نگاه 
اجتماعی و فرهنگی تنوع قومیت ها و مذاهب 
در  طالبان  رهبران  از  بخشی  دارد،  خود  در  را 
طول 16 ماه گذشته که در حکومت بودند، به 
این نکته رسیدند که اگر بخواهند ثبات و امنیت 
مستلزم  بگیرد،  شکل  افغانستان  در  پایدار 
است. فراگیر  و  مردمی  حکومت  یک   تشکیل 
کاظمی قمی تاکید کرد: در طول 44 سال گذشته 
پس از تشکیل جمهوری اسالمی ایران، همواره 
فارغ  کردیم،  عمل  افغانستان  مردم  کنار  در 
از اینکه چه حکومتی سرکار بوده است، امروز 
هم در همین چارچوب حرکت می کنیم. امروز 
حکمرانی  در  واقعیت  یک  عنوان  به  طالبان 
حضور دارند و مسئول امنیت مردم خود هستند 
از  منظر حمایت  از  ایران  اسالمی  و جمهوری 
مردم افغانستان با طالبان در تعامل است، اگر 
این تعامل صورت نگیرد با وجود این واقعیت ها 
که دشمنان به دنبال ایجاد بی ثباتی برای مردم 
افغانستان هستند، فضای حاکم بر این کشور 
حوزه  در  ما  پس  می شود،  بحرانی تر  روز  هر 
و  امنیت  دوستانه،  انسان  مسائل  اقتصادی، 

مبارزه با تروریست به آنها کمک می کنیم.
وی تاکید کرد: مفهوم این تعامل و همکاری تایید 
برخی از اقدامات از جمله ممنوعیت حق تحصیل 

دانشجویان دختر در دانشگاه ها نیست.

چین چانگ وزیر خارجه چین شد

رسانه های چین روز جمعه خبر دادند »چین 
گانگ« که هم اکنون سفیر جمهوری خلق چین 
خارجه  امور  وزیر  عنوان  به  است،  آمریکا  در 
جدید چین معرفی شده و جایگزین »وانگ یی« 

می شود. 
به گزارش ایرنا، چین گانگ دیپلمات ۵4 ساله 
چینی و از افراد مورد اعتماد شی جینپیگ رئیس 
جمهوری این کشور سال گذشته به عنوان سفیر 

چین در آمریکا منصوب شد.
وی از سال 201۸ تا سال 2021 نیز معاون وزیر 

امور خارجه چین بود.
وانگ یی دیپلمات کهنه کار و 6۹ ساله چینی 
که تا به امروز سکاندار دستگاه دیپلماسی چین 
بوده است، در سال 2012 به این سمت منصوب 
شده بود و طی یک دهه گذشته هدایت دستگاه 

سیاست خارجی چین را برعهده داشت.
در اجالس اخیر کنگره حزب کمونیست چین، 
بار  سومین  برای  و  دیگر  بار  پینگ  جین  شی 
متوالی به عنوان دبیرکل این حزب منصوب شد 
و بر همین اساس، همزمان با شروع سال جدید 
میالدی و در ماه مارس، تصمیم های تازه ای 
برای ترکیب دولت چین اتخاذ می شود. انتظار 
می رود در ماه مارس 2023، شی جینپینگ رسما 
برای یک دوره پنج ساله دیگر به عنوان رئیس 

جمهوری چین معرفی شود.
جمهوری  رئیس  جینپینگ  شی  گذشته  روز 
چین با حضور در جمع عالی ترین شخصیت 
های سیاسی کشورش در کمیته ملی کنفرانس 
مشورتی سیاسی خلق چین ، سخنرانی مهم با 
کلی کشورش  های  معرفی سیاست  محوریت 
ایراد کرد. جزئیات این سخنرانی هنوز از سوی 

رسانه های این کشور منتشر نشده است.

گفت و گوی پوتین با شی جین پینگ

)جمعه(  گذشته  روز  چین  جمهوری  رئیس 
گفت: پکن آماده همکاری استراتژیک با روسیه 
و تبدیل شدن به شرکای جهانی برای سودمندی 
مردم دو کشور و به نفع ثبات جهانی در میانه 

شرایط دشوار بین المللی است. 
خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
جمهوری  رئیس  پینگ  جین  شی  اسپوتنیک، 
خود  روس  همتای  پوتین  والدیمیر  به  چین 
با  مواجهه  در  ویدئویی گفت:  مکالمه  در یک 
آماده ایم  ما  بین المللی،  مبهم  و  شرایط دشوار 
همکاری های راهبردی ایجاد و فرصت هایی جهت 
به شرکای  و  کنیم  فراهم  یکدیگر  برای  توسعه 
جهانی به نفع مردم کشورهایمان و به نفع ثبات 

در سراسر جهان بدل شویم.
پوتین نیز اعالم کرد که از رئیس جمهوری چین 

دعوت کرده تا سال آتی میالدی به مسکو برود.
وی در این مکالمه ویدئویی گفت: شکی ندارم 
که ما فرصتی برای دیدار حضوری خواهیم یافت. 
ما منتظر شماییم دوست عزیز. ما بهار 2023 
منتظر شماییم تا به صورت حضوری به مسکو 

بیایید.
این سفر به جهان روابط قوی  افزود:  پوتین 
بین مسکو و پکن را درباره مسائل کلیدی نشان 
می دهد و به رویداد اصلی سیاسی سال در روابط 

دوجانبه بدل خواهد شد.
با وجود  ادامه داد:  رئیس فدراسیون روسیه 
برخی از اقدامات کشورهای غربی، تجارت بین 
حدود 2۵  سال 2022  پایان  تا  چین  و  روسیه 
دالر  میلیارد   200 و سطح  می کند  رشد  درصد 

زودتر از موعد مقرر فرا خواهد رسید.
چین  و  روسیه  همکاری  کرد:  تاکید  پوتین 
به عنوان عامل ثبات در سطح جهانی افزایش 
تقویت  برای  پکن  با  نظامی  همکاری  می یابد. 
این  داریم  و عزم  است  امنیت منطقه ای مهم 

روابط را در آینده توسعه دهیم.
پوتین همچنین افزود: مسکو انتظار افزایش 
انتقال گاز روسیه به چین در سال آینده میالدی 

را دارد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه »ابعاد مذاکرات وین 
مورد توجه ویژه سلطان بود«، تاکید کرد: عمان عالوه 
بر تالش برای وصول توافق وین، یکی از مراکز نقل و 

انتقال دارایی ارزی ایران از سایر بانک هاست.
گفتنی است امیرعبداللهیان صبح چهارشنبه گذشته 
در دیدار با »هیثم بن طارق آل سعید« پیام کتبی 
دعوت  حاوی  که  را  ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس 
رسمی از سلطان عمان برای سفر به کشورمان بوده، 

تقدیم وی کرد.
چرا سفر وزیرخارجه به عمان مهم است؟

ایران در هفته های گذشته نشانه هایی از تمایل 
داده  نشان  خود  از  مذاکرات  میز  به  بازگشت  به 
است. یک تیم از آژانس بین المللی انرژی اتمی برای 
بازدید وارد ایران شد و امیرعبداللهیان با بورل مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به گفت وگو نشست. از 
آن سو طرف اروپایی که پیش از این اشتیاق فراوانی 
دلیل  به  داشت  مذاکره  میز  سر  بر  نشستن  برای 
اتفاقات اخیر در ایران، چندان عجله ای برای بازگشت 
به مذاکرات ندارد. اما ظاهرا آنچه غرب و ایران بر سر 
آن توافق دارند این است که رسیدن به یک راه حل 
دیپلماتیک، تنها کاری است که از دستشان بر می آید.

غیاب  در  و  بین  این  در  خبرآنالین  گزارش  به 
عنوان  به  می تواند  مسقط  اروپایی؛  کشورهای 
ایران و کشوری که سابقه طوالنی در  متحد عربی 
میانجیگری بین تهران و کشورهای غربی دارد؛ نقش 
بسزایی بازی کند. وزیرخارجه هم این احتماال را رد 
نکرده است. امیرعبداللهیان در پاسخ به سوالی در 
ارتباط با مذاکرات لغو تحریم ها و ارتباط این سفر با 
این مذاکرات و نقش عمان در این زمینه گفته در 
مورد مذاکرات برای لغو تحریم ها، هفته گذشته علی 
من  داشتند. خود  گفت وگو  اردن  در  مورا  با  باقری 
نیز در حاشیه اجالس بغداد-2 با آقای بورل رایزنی و 
گفت وگو کردم. در آنجا توافقاتی داشتیم و رایزنی ها و 

تبادل دیدگاه صورت گرفت.
وزیر خارجه با بیان اینکه تبعا اتحادیه اروپا به عنوان 
هماهنگ کننده پیشبرد مذاکرات به تالش های خود 
ادامه می دهد، افزود: عمان از ابتدا برای رسیدن به 
توافق در سال 201۵ میانجی اصلی بوده است و در 
ماه های گذشته نیز تالش های جدی خود را در این 

زمینه ادامه داده است و این تالش ها ادامه دارد.
وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران اظهار کرد: در 
دیدار با مقامات عمان ما تاکید کردیم که ما مذاکره 
برای مذاکره نکردیم، ماه ها مذاکره انجام شد، برای 
رسیدن به توافق تاکید بر این کردیم که پنجره رسیدن 
به توافق از سوی ایران همیشه باز نخواهد بود. این 
پنجره امروز باز است و اگر طرف های مقابل به ویژه 
آمریکایی ها دست از ریاکاری برندارند و غربی ها واقع 
بینانه برخورد نکنند معلوم نیست پنجره ای که امروز 

باز است فردا هم باز بماند.
طرف های  امیدوارم  اینکه  بیان  با  امیرعبداللهیان 
غربی از رفتارهای ریاکارانه فاصله بگیرند و مذاکراتی 
که ماه ها به طول انجامیده به نتیجه برسد، به نحوی 
که همه طرف ها از آن نفع ببرند، خاطرنشان کرد ما 
و در صورتی که غربی ها  نیستیم  دست بسته هم 
بخواهند رفتارهای ریاکارانه و مداخله جویانه خود را 
ادامه دهند ما در مسیر پلن دیگری حرکت خواهیم 

کرد.

وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه 
در دیدار خود از ابتکارات و اقدامات سلطان عمان 
برای رسیدن به نتیجه مطلوب در این گفت وگوها و 
مذاکرات تشکر کردیم بار دیگر تاکید کرد ما از همان 
از هر  ابتدا برای رسیدن به نتیجه مذاکره کردیم و 
ابتکاری که سلطان عمان داشته باشند و بخواهند 
برای رسیدن به یک نتیجه و توافق خوب قوی و پایدار 

آن را پیگیری کنند استقبال می کنیم.
وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه پنجره 
برای رسیدن به توافق از سوی ایران امروز باز است، 
ولی این پنجره همیشه باز نخواهد بود، افزوده ما از 
ابتکارات سلطان عمان برای پیگیری جهت رسیدن به 

یک توافق خوب، قوی و پایدار استقبال می کنیم.
دولت به دنبال احیای برجام

در همین رابطه  حمید صالحی استاد دانشگاه و 
کارشناس روابط بین الملل در تحلیلی نسبت به سفر 
امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان به عمان 
اظهار داشت: واقعیت امر این است که با شرایط به 
وجود آمده، ما در وضعیت کنونی موضوعی تحت 
عنوان برجام و مذاکرات هسته ای را داریم که مورد 
مناقشه اروپا و آمریکا است. در این میان یکسری 
اتفاقات مانند جنگ روسیه و اوکراین و مسائل داخلی 
ایران به وجود آمد که موجب شد نوعی عقب نشینی 
و یا کندی در مذاکرات از سوی اروپایی ها و آمریکایی 

ها ایجاد شود.
وی افزود: اما در مورد عمان باید بگوییم که عمان 

کشوری بوده که همواره در ارتباط با ایران چه قبل 
از انقالب و چه پس از آن تاکنون مواضعش نسبت 
به ما خصمانه نبوده و معتدل عمل کرده، ضمن این 
که در مواردی نقش میانجی را هم داشته است. به 
گزارش ایسنا، این استاد دانشگاه افزود: به نظر می 
رسد سفر آقای امیرعبداللهیان در همین راستاست که 
بخواهند با آمریکا و اروپا به یک نتیجه برسند؛ در واقع 
در موضوع هسته ای دولت آقای رئیسی به این نتیجه 

رسیده که برجام احیا شود.
صالحی بیان کرد: توقعی که دولت آقای رئیسی 
راستای  در  جدیدی  کار  و  ساز  تا  بود  این  داشت 
برجام تهیه شود و کارنامه و عملکرد دولت قبلی را 
کنار بگذارند، اما در این مدت اروپایی ها و آمریکا زیر 
بار پیشنهادات و اوضاع و احوال دولت جدید نرفتند، 
اکنون دولت هم به این نتیجه رسیده که عقالنی است 
در موضوع هسته ای کارنامه دولت قبل را دنبال کنند 

و نگذارند برجام از بین برود.
ادامه  در  خارجی  روابط  مسائل  کارشناس  این 
چنین ابراز عقیده کرد: ما نیاز به دیپلماسی فعال و 
خردگرایی در سیاست خارجی داریم که در این حوزه 
ها دولت ضعیف عمل کرده و براساس اتفاقات باید 
عقالنیت و خردگرایی را سرلوحه سیاست خارجی قرار 
دهد که به نظر می رسد این سفرهایی که انجام می 

شد برای احیای برجام باشد.
نتیجه  این  به  طرفین  همه  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  نیست  برجام  احیای  جز  چاره ای  که  رسیده اند 

در  و  برجام  موضوع  در  عراقچی  آقای  که  نتایجی 
کرده  تهیه  را  آن  پیش نویس  وین  جلسات  آخرین 
بودند می تواند کمک کننده باشد تا برجام زنده بماند.

داد:  ادامه  خارجی  روابط  مسائل  کارشناس  این 
آنچه ما شاهد هستیم این است که معضالت جدی 
است که در موضوع اقتصادی از ناحیه آمریکایی ها و 
اروپایی ها گریبان دولت را می گیرد و دولت هم به این 
نتیجه رسیده که هر طور شده برجام به نتیجه برسد.

این استاد دانشگاه در ادامه با بیان این که موضوع 
مورد  می توان  مثلث  یک  قالب  در  را  برجام  احیای 
سوی  از  که  پالسی  کرد:  اظهار  داد،  قرار  ارزیابی 
عربستان سعودی با میانجگری عراق ارسال می شود 
به این سمت و سو گرایش دارد که همسو با احیای 
برجام باشد. از سوی دیگر عملکرد عمان هم مورد 
توجه قرار دارد و ضلع سوم هم دولت آقای رئیسی 

هست که به این نتیجه رسیده برجام احیا شود.
وی ابراز داشت: به مساله روس ها هم باید توجه 
کنیم که گرچه عملکرد خوب و یا چندان مطلوبی در 
موضوع برجام از سوی آنها نداشتیم اما با وضعیتی 
اوکراین  دارند می خواهند در مساله  قرار  آن  که در 
به صلحی برسند که بتوانند اوضاع روسیه را جمع 
و جور کرده و منافع روس ها را تامین کنند. صالحی 
از سوی دولت  بنابراین عزمی  اظهار کرد:  پایان  در 
آقای رئیسی برای احیای برجام به وجود آمده که بر 
اساس پیش رویی هایی که دولت قبل داشته کار را به 

سرانجام برساند.

دمشق و آنکارا با وقوع بحران سوریه از سال 2011 تاکنون، روابط 
غیرعادی و همراه با تنشی با یکدیگر داشته اند؛ به گونه ای که با آغاز 
بحران در سوریه، دولت ترکیه از هر ابزاری برای ساقط کردن نظام 

سیاسی سوریه استفاده کرد.
با این حال، پس از ناکامی ترکیه و سایر بازیگران منظقه ای و بین 
المللی برای ساقط کردن بشار اسد، عمده این بازیگران آمادگی خود 

برای عادی سازی روابط با سوریه را اعالم کرده اند.
 ترکیه نیز در یک سال اخیر تالش زیادی برای عادی سازی روابط 
با سوریه انجام داده است که با چند دیدار اخیر مقامات امنیتی دو 

کشور کرده بیشتری پیدا کرده است.
در همین راستا، وزرای دفاع ترکیه و سوریه برای اولین بار از زمان 
آغاز جنگ داخلی در این کشور در سال 2011 با یکدیگر در روسیه 
دیدار کردند؛ این نشست بعد از ماه ها تالش برای شکل گیری 

دوباره روابط برگزار شده که نقطه عطف این ماجرا است.
خلوصی آکار ترکیه و علی محمود عباس همتای سوری وی روز 
چهارشنبه در نشستی در مسکو به میزبانی سرگئی شویگو وزیر دفاع 
روسیه گفت وگو کردند؛ رؤسای اطالعات ترکیه و سوریه نیز در این 

نشست حضور داشتند.
وزیر خارجه ترکیه یک روز بعد از دیدار مقامات نظامی این کشور 
با همتای سوری و روسی در مسکو گفت که در آینده با همتای 
سوری خود دیدار خواهد کرد و حضور ارتش ترکیه در سوریه دائمی 

نیست.
وزیر خارجه ترکیه با اعالم اینکه با همتای سوری خود دیدار خواهد 
کرد، ابزار داشت که حضور ارتش ترکیه در شمال سوریه همیشگی 
نخواهد بود و به محض بازگشت ثبات به سوریه، مناطق تحت 

کنترل خود را به نیروهای دولتی این کشور تحویل خواهد داد.
به گزارش آناتولی ترکیه، »مولود چاووش اوغلو«، وزیر خارجه 
ترکیه نیز در نشستی بر ضرورت بازگشت امن پناهجویان سوری به 
کشورشان تاکید کرد و گفت که برای همین منظور، کمیته سه جانبه 
بین روسیه، ترکیه و سوریه تشکیل خواهد شد و سه طرف در این 

مورد به توافق رسیده اند.
چاووش اوغلو درمورد ارتباط با دولت سوریه گفت: مرحله بعدی 
نقشه راه، برگزاری نشستی بین وزرای خارجه دو کشور است. اما 

او خاطر نشان کرد که زمان این دیدار هنوز مشخص نشده است.
وزیر خارجه ترکیه هرگونه دیدار با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه 
را تکذیب کرد و توضیح داد که »هیچ دیداری با بشار اسد نه در 
سطح وزیر و در هیچ سطح سیاسی دیگری صورت نگرفته است«. 

رسانه های ترکیه امروز مدعی شده بودند که چاووش اوغلو در الذقیه 
با اسد دیدار کرده است.

اهمیت عادی سازی روابط 
بی تردید عادی سازی روابط میان ترکیه و سوریه از اهمیت زیادی 
در معادالت منطقه ای برخودار است و می تواند تحوالت جدیدی را 

به دنبال داشته باشد.
در همین رابطه، محمد باقری در گفت وگو با تابناک اظهار کرد: 
به نظر می رسد رجب طیب اردوغان که تا پیش از این، برای عادی 
سازی روابط با سوریه پیش شرط تعیین می کرد، اکنون حاضر 
است شرایط دولت سوریه برای عادی سازی روابط را بپذیرد. دمشق 
به وضوح خطوط کلی را برای هرگونه بازگشت به روابط سابق ترسیم 
و شرط کرده است که طرف ترکی بایستی متعهد شود از سوریه 
عقب نشینی کند و سازمان های تروریستی )یعنی عناصر مسلح 
ادلب و ارتش آزاد( و دیگر گروه های تروریستی هدف حمالت قرار 

بگیرد.
دلیل  به  سوریه  با  روابط  سازی  عادی  به  اردوغان  افزود:  وی 
انتخابات ژوئن 2023 نیاز مبرم دارد. به همین دلیل به دنبال این 
است تا پیش از برگزاری انتخابات، با حل اختالف با سوریه، عقب 
نشینی نظامی از این کشور و حل دغدغه امنیتی خود در قبال 

کردها، این هدف را محقق کند.
این کارشناس مسائل منطقه افزود: بدون تردید در صورت عادی 
سازی روابط میان دمشق و آنکارا، مناسبات منطقه ای وارد فاز 
جدیدی خواهد شد و اشتیاق و تمایل بازیگران منطقه ای و به ویژه 
اعراب برای عادی سازی روابط خود با سوریه دو چندان خواهد شد. 

»ابتکار« تازه ترین تحوالت توافق هسته ای را بررسی می کند

تالش برای احیای برجام از کانال عمان
گروه بین الملل -  حسین امیرعبداللهیان روز پنجشنبه در توییتر درباره دیدارش  با هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان نوشت: در دیدارم با سلطان عمان، 

روابط فیمابین ممتاز ارزیابی شد. در مورد مناسبات و وضعیت عربستان، بحرین، یمن، مصر و اوکراین گفت وگو شد. 

وابط دمشق و آنکارااولین دیدار مقامات ارشد سوریه و ترکیه پس از 11 سال اهمیت عادی سازی ر

همه طرفین 
به این نتیجه 
رسیده اند که 

چاره ای جز 
احیای برجام 

نیست و 
نتایجی که آقای 

عراقچی در 
موضوع برجام 

و در آخرین 
جلسات وین 

پیش نویس آن 
را تهیه کرده 

بودند می تواند 
کمک کننده 

باشد تا برجام 
زنده بماند

با  و  اروپاست  از  بیشتر  آمریکا  در  نابرابری   هرچند 
رایجی  علت  اما  می یابد،  افزایش  هم  بیشتری  سرعت 
به طور  تردید است.  برایش شناخته می شود مورد  که 
را  اروپا  در  بیشتر  درآمد  بازتوزیع  و  مالیات گیری  رایج، 
جدیدی  پژوهش  اما  می دانسته اند.  تفاوت  این  عامل 
تحت  اروپا  در  که  است  این  اصلی  ریشه  داده  نشان 
تأثیر زیرساخت های بهتر از جمله در آموزش عمومی و 
بهداشت، شانس افراد کم درآمد برای کسب شغل و درآمد 
مناسب بیشتر است. بنابراین اثر »پیش توزیع« مهم تر از 

»بازتوزیع« است.
به گزارش فردای اقتصادی، علت الگوی متفاوت نابرابری 
اروپا همواره جزو پرسش های مهم  ایاالت متحده و  در 
اقتصاددانان بوده است. همان طور که نمودار سمت چپ 
عکس باال نشان می دهد، نابرابری در آمریکا طی چهار 
دهه با سرعت باالیی افزایشی بوده است؛ سهم ده درصد 
از 30  مالیات ها،  توزیع  از  پس  ملی  درآمد  از  ثروتمند 
درصد در 1۹۸0 به 40 درصد رسیده و سهم پنجاه درصد 

پایینی از این درآمد ملی، به زیر 20 درصد رسیده است.
شکاف اروپا و آمریکا چگونه توجیه می شود؟

رخ  هم  اروپا  در  فقیران  و  ثروتمندان  سهم  واگرایی 
داده، اما با شدت پایین تر از ایاالت متحده. تأثیر بازتوزیع 

دولت ها -یعنی دریافت مالیات از ثروتمندان و پرداخت 
یارانه به فقرا- در آمریکا و اروپا روی نابرابری است. مطابق 
با بررسی ها، عمالً بازتوزیع مالیاتی در آمریکا اثر بزرگی 
روی کاهش نابرابری در جامعه دارد. اما تأثیر مالیات روی 

سهم گروه های باال و پایین درآمدی در اروپا زیاد نیست.
سطوح  رایج،  دیدگاه  برخالف  می گویند  پژوهشگران 
پایین تر نابرابری اروپا را نمی توان با مقدار بیشتر مالیات و 
نظام بازتوزیع درآمد توضیح داد. اما اگر شکاف قابل توجه 
نابرابری در ایاالت متحده و اروپا را نرخ باالتر مالیات در 
اروپا و بازتوزیع سنگین تر توضیح ندهد، چه عاملی پشت 

آن قرار دارد؟
تفاوت بازتوزیع درآمد با پیش توزیع آن چیست؟

نویسندگان مقاله »چرا اروپا از ایاالت متحده برابرتر 
است؟« می گویند پشت پرده این نابرابری کمتر در اروپا، 
نوعی »پیش توزیع« است. در بازتوزیع درآمد که روش 
رایجی برای کاهش فقر و نابرابری است، ارزش افزوده 
ایجادشده در جامعه از ثروتمندان به سوی فقرا منتقل 
می شود. اما در پیش توزیع، در واقع فرصت های برابرتر 
در  درآمد  کسب  برای  جامعه  مختلف  اقشار  روبه روی 
آینده قرار می گیرد. مثالً تأمین باکیفیت آموزش عمومی 
و بهداشت از سوی دولت باعث می شود افراد کم درآمد 

شوند.  بهره مند  کار  بازار  در  مناسب تری  وضعیت  از 
سیاست دولت ها در اروپا باعث شده گروه های کم درآمد 
با احتمال بیشتری شغل های با درآمد کافی پیدا کنند. 
در کنار آموزش و بهداشت که به برابری بیشتر فرصت ها 
کمک می کند، تنظیم گری بهتر در بازار کار هم به کسب 
درآمد بیشتر کم درآمدها کمک می کند؛ مثالً با جلوگیری 

از انحصار یا رویکرد درست در تعیین حداقل دستمزد.
نقش پررنگ برابری فرصت ها در ایران و کشورهای در 

حال توسعه
بازتوزیع درآمد بدون تأمین کاالهای عمومی می تواند 
فایده چندانی برای کاهش فقر و نابرابری نداشته باشد. 
مثالً ساکنان یک روستا که مدرسه، درمانگاه، برق، آب 
یک  دریافت  با  ندارد،  جاده ای  دسترسی  یا  آشامیدنی 
از تله فقر  یارانه مستقیم قابل توجه هم ممکن است 
ممکن  جای  تا  است  نیاز  اول  وهله  در  نیایند.  بیرون 
فرصت پیشرفت و کسب شغل مناسب برای شهروندان 
به وجود آید تا آن ها با تالش و انگیزه شخصی وضعیت 
درآمدی شان را بهبود بخشند و از درآمد کم نجات یابند. 
این نکته به ویژه در کشورهای در حال توسعه می تواند 
مهم تر باشد، چرا که هنوز دولت در تأمین کافی کاالهای 

عمومی مشکل دارد.

وپا و آمریکا دالیل نابرابری درآمد در ار


