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اردوغان:
اعمال استانداردهای دوگانه در قبال تروریسم ادامه 

دارد

رئیس جمهوری ترکیه گفت: هنوز شاهد اعمال استانداردهای دوگانه در 
قبال تروریسم و افراط گرایی هستیم.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه طی سخنانی در حضور سفیران کشورهای خارجی 
در آنکارا، تأکید کرد: علی رغم تمام تالش های ما، متأسفانه می بینیم که 
رویکرد استاندارد دوگانه در زمینه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی که در 

حال گسترش است، ادامه دارد.
هدف  یک  همواره  ما  برای  اروپا  اتحادیه  به  پیوستن  گفت:  اردوغان 
استراتژیک در زمینه سیاست خارجی بوده و خواهد بود اما اتحادیه اروپا 

هنوز هم با اعتماد رفتار نمی کند.
وی تصریح کرد: ما عضو ناتو هستیم پس نمی توانیم قبول کنیم که 

اعضای دیگر ناتو علیه ما رفتار اشتباهی در پیش بگیرند.
افزود: ما فقط می خواهیم دوستان و متحدان  رئیس جمهوری ترکیه 

واقعی خود را بشناسیم.
اردوغان اظهار کرد: در حالی که ما با گروه های تروریستی در شمالی 
سوریه مبارزه می کنیم، به آنها ده ها هزار تریلی حامل سالح و تجهیزات 

نظامی به طور رایگان ارسال می شود.
او گفت: به زودی مناطق مرزی دیگر خود با سوریه را نیز از چنگ 
تروریست ها پاکسازی و زمینه بازگشت حدود چهار میلیون پناهجو به 

منازل خود را فراهم خواهیم کرد.
و سازمان های  به سفیران گفت: سازمان ملل  وی همچنین خطاب 
بین المللی و منطقه ای دیگر را دعوت کردیم تا ۱۵ مارس به عنوان »روز 
همبستگی بین المللی در مقابل اسالم هراسی« معرفی شود. برای تأیید این 

فراخوان، خواهان حمایت کشورهای شما هستیم.
رئیس جمهوری ترکیه تصریح کرد: برقراری ثبات در قبرس و مدیترانه 
شرقی فقط با در نظر گرفتن حقوق و منافع ترکیه و جمهوری ترک قبرس 

شمالی ممکن است.
اردوغان با بیان این که تمام کشورها را فرا می خوانیم تا نسبت به مسأله 
فلسطین و قدس حساسیت بیشتری به خرج داده و مسئوالنه عمل 
کنند، گفت: اسرائیل از حمله به ساختمان های سازمان های رسانه ای از 
جمله خبرگزاری آناتولی، برای سرپوش گذاشتن بر جنایاتی که در نوار غزه 

مرتکب می شود، امتناع نمی کند.

آمریکا تحریم های بیشتری را علیه دولت مادورو اعمال کرد

دولت آمریکا تحریم های بیشتری را علیه ونزوئال و علیه بخش های 
خدمات امنیتی و دفاعی این کشور وضع کرده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، کاخ سفید می خواهد 
نشان دهد که کمپین چهار ماهه تحریم ها و فشارها علیه دولت نیکوالس 
مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال کمرنگ نشده و همچنان به قوت خود 
باقی است؛ این تحریم ها به ویژه پس از کودتای نافرجام علیه دولت 

کاراکاس توسط خوآن گوآیدو، رهبر اپوزیسیون افزایش داشته است.
با وجود تحریم نفتی آمریکا علیه ونزوئال که عضوی از اوپک است، 
مادورو همچنان با حمایت کوبا، روسیه و چین بر سر قدرت است و 

حمایت ارتش و سایر نهادهای دولتی را در اختیار دارد.
در همین حال یکی از مقام های ارشد دولت آمریکا که خواست نامش 
فاش نشود، گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه اخیراً صحبت کرده و مشخص شده که 

مسکو نسبت به سرنوشت مادورو نسبتاً بی عالقه است.
وی ادامه داد: دست کم به عقیده ما، پوتین اهمیتی به ونزوئال نمی دهد. 

این یک مساله برای مسائل ژئوپلیتیکی بزرگ تر است.
وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد که کمپانی های خارجی و آمریکایی 
که در بخش های خدمات امنیتی و دفاعی ونزوئال همکاری می کنند حاال با 

تحریم هایی روبه رو می شوند.
دولت آمریکا همچنین دو کمپانی نقل و انتقال و دو نفتکش را که اقدام 

به انتقال نفت به کوبا می کنند، در فهرست سیاه خود قرار داده است.

تصمیم مسقط برای بازگشایی سفارت عمان در بغداد
وزارت خارجه عراق شب گذشته اعالم کرد، پیامی را از وزارت خارجه 
عمان مبنی بر عزم این کشور برای بازگشایی سفارتش و ازسرگیری فعالیت 

هیئت دیپلماتیک آن در بغداد دریافت کرده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، محمد علی الحکیم، وزیر 
خارجه عراق اعالم کرد که پیامی را از یوسف بن علوی، همتای عمانی خود 
مبنی بر تمایل این کشور جهت بازگشایی سفارت آن در بغداد دریافت 

کرده است.
بیانگر تمایل مسؤوالن  اقدام  این  افزود:  ادامه  وزیر خارجه عراق در 

عمانی برای تقویت روابط برادرانه میان دو کشور است.
در همین راستا، وزارت خارجه عراق در صفحه خود در توییتر نوشت: 
تمایل جدی ای در تبادل نمایندگی دیپلماتیک بر اساس منافع مشترک و 

نیز همکاری دوجانبه وجود دارد.
بازگشایی  این وزارتخانه همچنین اعالم کرد: تصمیم عمان مبنی بر 
سفارت کشورش در بغداد نشانه تحولی مثبت در حضور عربی و تقویت 

روابط و همکاری مشترک است.
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معاون وزیر امور خارجه در مورد اضهارات اخیرش توضیح داد

از صحبت هایم در مورد اتباع افغان، سوء برداشت شده

 خشم چین از افزایش تعرفه های آمریکا

معاون سیاسی وزیر خارجه با تاکید بر این که کشورهای 
اروپایی باید به وظایف خود در ارتباط با مهاجران از جمله 
مهاجران افغانی در ایران عمل کنند، اظهار کرد: آنها دو 
راه پیش رو دارند یا این که در تامین هزینه های مربوط به 
این مهاجران به ایران کمک کنند و یا این که بخشی از 
این مهاجران را به خاک خود راه دهند و آنها را در خاک 

خود بپذیرند.
به گزارش ایسنا، سید عباس عراقچی صبح روز شنبه 
ارتباط با صحبت های  در یک گفت وگوی تلویزیونی در 
روز چهارشنبه خود در مورد موضوع مهاجران افغانی در 
ایران و برداشت هایی که از صحبت های وی در این ارتباط 
شده بود، تاکید کرد: از صحبت های من در آن گفت وگوی 
تلویزیونی سوء برداشت شد و یک سوء تفاهمی نسبت به 

این سخنان صورت گرفت.
وی خطاب به مجری برنامه گفت: آنچه که شما به نقل 
از من گفتید یک سوء برداشت است و من چنین چیزی 
نگفته ام که اگر تحریم ها فشار آورد با خواهران و برادران 
افغانی خود خداحافظی می کنیم. این تعبیر من نیست و 
چنین برنامه ای نداریم. چنین نظراتی در کشور و در وزارت 
خارجه وجود ندارد و بحث اخراج و یا بازگرداندن مهاجران 

افغانی مطرح نیست.
ما  اظهار کرد: مساله ی  ارشد کشورمان  این دیپلمات 
این است که دیگرانی که خود سبب ایجاد مشکالت در 
افغانستان از جمله آوارگی مردم این کشور شده اند باید 
روی  کنند.  عمل  زمینه  این  در  خود  مسئولیت های  به 
صحبت ما با افغانستان و افغانی های مقیم ایران نبود. 
روی صحبت ما با غربی هاست. ما تاکید داریم که آنها 
باید به مسئولیت های خود در این زمینه عمل کنند. ما 
40 سال است که در کنار برادران و خواهران افغانی خود 
در ایران زندگی می کنیم. شاهد حضور آنها در جبهه های 
جنگ در زمان صدام و دفاع از حرم بودیم. رشادت های 
زیادی آنها انجام دادند. آنها در جامعه ما حضور دارند 
و روابط خواهرانه و برادرانه ای با آنها برقرار است. بحث 
ما این است که به این عزیزان کمک شود و دیگران نیز 
تا  انجام دهند. ما  این زمینه را  مسئولیت های خود در 
آنجایی که توانسته ایم در طول 40 سال گذشته به آنها 
کمک کرده ایم و کمک خواهیم کرد مشکلی با این موضوع 
از یک  تاکید داریم که غربی ها نمی توانند  نداریم، ولی 
طرف مشکالت اقتصادی برای ما به بار بیاورند و خودشان 
که مسبب مشکالت مردم افغانستان هستند مسئولیتی 

در این زمینه انجام ندهند.
معاون سیاسی وزیر خارجه ادامه داد: این آمریکایی ها 
و غربی ها هستند که گروه های تروریستی را آنجا ایجاد 
کرده اند، جنگ راه انداخته اند و مسبب آوارگی مردم این 
کشور شده اند، بنابراین نباید انتظار داشته باشند که ایران 
فقط هزینه این مهاجران را بپردازند. آنها توقع دارند که از 
یک طرف ایران هزینه این مهاجران را بپردازد و از دیگر سو 
ایران را تحریم می کنند و فشار می آورند. ما اعالم کردیم 
که در کنار ادامه ی حمایت های خود از برادران و خواهران 

مهاجر افغانی در ایران، اروپایی ها نیز به وظایف خود عمل 
کنند. ما درواقع گزینه جدیدی را در برابر این مهاجران 
مسئولیت  به  اروپایی ها  که  است  این  مهم  دادیم  قرار 
خود در این زمینه عمل کنند. آنها در این زمینه دو راه در 
پیش رو دارند راه اول این است که در تامین هزینه های این 
مهاجران با ما همراهی کنند و راه دوم این است که بخشی 
از این مهاجران را در خاک خود راه بدهند. بحث بازگشت 
این مهاجران به افغانستان و یا خداحافظی نیست بلکه 

گزینه های جدیدی در برابر آنها گذاشته شده است.
عراقچی در ادامه ی گفت وگوی خود تاکید کرد: ما به 
حد  از  بیش  افغانی  مهاجران  مورد  در  خود  مسئولیت 
توان مان عمل کرده ایم و اروپایی ها نیز باید به مسئولیت 
خود در این زمینه عمل کنند. دوستانی که در داخل کشور 
در ارتباط با این موضوع مقاله یا مطلبی می نویسند به این 
نکته توجه کنند که مواضع آنها اروپاپسند نباشد نکاتی را 
مطرح نکنند که فشار و مسئولیت در این زمینه از دوش 
اروپایی ها بردارند این موضوع را درک کنند، چرا که یک 
بحث جدی است. اروپایی ها باید به وظایف خود عمل 
کنند و مواضع داخلی ما در این زمینه همان طور که اشاره 
شد نباید اروپاپسند باشد به نحوی که بار و مسئولیت از 

دوش اروپایی ها برداشته شود.
وی در پاسخ به این سوال که ما ساالنه به چه میزان 
پرداخت می کنیم،  افغانی  با مهاجران  ارتباط  در  هزینه 
در  چهارشنبه  روز  در  جمهور  رییس  آقای  کرد:  اظهار 

مطالبی که در این زمینه مطرح کردند این رقم را حدود 
هشت میلیارد یورو در سال عنوان کردند. مسلماً پرداخت 
این هزینه ها فقط بر دوش ایران نیست. این یک مسئولیت 
بین المللی است مسئولیت پرداخت این هزینه ها برعهده 
کسانی است که باعث آوارگی مردم افغانستان شده اند. 
آنها باید مسئولیت این هزینه ها را برعهده بگیرند و یا در 

تامین بخشی از آن کمک کنند.
معاون سیاسی وزیر خارجه بار دیگر با تاکید بر این که 
مخاطب حرف های من در روز چهارشنبه کشورهای غربی و 
جامعه بین المللی بودند که سبب آوارگی مردم افغانستان 
شده اند، ادامه داد: دوستانی که در داخل کشور مطالبی 
در این زمینه می نویسند بی راهه نروند و صحبتی مطرح 

نکنند که مخالف سیاست های اصولی کشور باشد.
وی در پاسخ به این سوال آیا در طول تحصیل خود 
بوده  افغانی همکالس  دانشجویان  یا  و  دانش آموزان  با 
ما در طول سال های گذشته  است، تصریح کرد: همه 
دانشگاه،  در  داشته ایم  سروکار  زیادی  افغانی های  با 
دبیرستان و یا دیگر عرصه ها. البته من در دبیرستان و 
دانشگاه دوست افغانی نداشته ام، ولی ماشاالله در کشور 
ما افغانی های بسیاری حضور دارند که شرافتمندانه در 
حال تالش هستند. من معتقد هستم که افغانی ها یکی 
که  تخلفاتی  میزان  و  هستند  مردمان  شریف ترین  از 
بعضاً از آنها گزارش می شود نسبت به جمعیت آنها کم 
است. آنها مردمی مومن و معتقد هستند که شرافتمندانه 

کار می کنند دستمزد می گیرند و هزینه دستمزد خود را 
برای خانواده هایشان می فرستند گرچه این موضوع نیز 

هزینه هایی را برای ما دارد.
معاون سیاسی وزیر خارجه همچنین در مورد بحث 
مبارزه با مواد مخدر و هشداری که ایران در این زمینه 
به اروپایی ها داده است، ادامه داد: در مورد بحث مواد 
مخدر همین تذکر به اروپایی ها داده شده است. مقابله 
با مواد مخدر یک مسئولیت انسانی و سیاسی است که 
ایران در این زمینه در طی این سال ها هزینه های زیادی 
را پرداخت کرده است. بیش از 4000 نیروی ما در بحث 
مواد مخدر به شهادت رسیده اند صدها میلیارد دالر در 
کشور در طی 40 سال گذشته خرج مقابله با قاچاق مواد 
مخدر شده است مواد مخدری که مسیر آن از افغانستان 
به سمت اروپاست و ما در راستای مقابله با این موضوع 
جانفشانی های زیادی کرده ایم، بنابراین وقتی که ما تحریم 
می شویم طبیعی است که توان اقتصادی ما مطلوب به 

چیزهایی شود که برای ما در اولویت باالتری قرار دارد.
عراقچی در پایان صحبت های خود بار دیگر تاکید کرد: 
ما تاکید بر آن داریم که اروپایی ها باید به وظایف خود در 
مورد پناهندگان، بحث مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه 
با تروریسم عمل کنند و این طور نیست که ما فقط با 
گروه های تروریستی که آنها در منطقه به وجود آورده اند، 
مبارزه کنیم. آنها نیز باید به وظایف خود در این ارتباط 

عمل کنند.

افزایش ۱۵  همان  که  پکن  علیه  ترامپ  اقدام  ترین  تازه 
از کاالهای وارداتی  بر 200 میلیارد دالر  درصدی تعرفه ها 
است واکنش های زیادی در چین به دنبال داشت و دولت و 
مردم این کشور را خشمگین کردبه طوری که وزارت بازرگانی 
چین تنها دو دقیقه بعد از دستور ترامپ اعالم کرد تالفی 

خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، از روز گذشته )جمعه( که ترامپ تهدید 
خود را عملی کرد و دستور داد سطح تعرفه بر 200 میلیارد 
دالر کاالی صادراتی چین به آمریکا از ۱0 درصد به 2۵ درصد 
افزایش یابد رسانه ها در کنار وزارتخانه های خارجه و بازرگانی 
چین، با انتشار مطالب و بیانیه هایی از مقابله به مثل سخن 
به میان آورده اند، در این میان وزارت بازرگانی چین به عنوان 
وزارتخانه ای که درگیر این موضوع است با انتشار بیانیه ای 
از افزایش تعرفه ها ابراز تاسف کرد و آورده است »پکن برای 
مقابله به مثل علیه آمریکا، آماده است«. هنوز معلوم نیست 
چین چه زمانی و با چه ابزاری قصد دارد با آمریکا مقابله کند 
اما گزارش های رسانه ای حاکی است این کشور تدابیر مقابله 
جویانه فراوانی برای رویارویی با آمریکا در جنگ تجاری دارد.

همزمان رسانه های چین، یکپارچه آمریکا را هدف هجمه 

گسترده قرار داده و آورده اند که وقتی آمریکا به تنش ها 
دامن می زند، چین باید اقدامات لفظی را به تحرکات عملی 

تبدیل کند و تالفی کند.
'خه ویوان' از مسئوالن سابق تجاری چین می گوید گفته 
ها دیگر برای رویارویی با آمریکا کفایت نمی کند اگر قرار 

است کاری صورت گیرد وقت آن فرا رسیده است.
'سونگ گویو' از دانشگاه فودان در شهر شانگهای چین 
خاطر نشان کرد ما راه های فراوانی برای مقابله با آمریکا 
داریم که یکی از آنها افزودن تعرفه بر روی کاالهای وارداتی 
از آن کشور است. وی تاکید کرد شرایط اصال خوب نیست 
ضربات سختی به روابط تجاری دو کشور وارد شده است 
شرکت ها، سرمایه گذاران و کل ساختار تجارتی در معرض 
بزرگ محصوالت  کنندگان  وارد  از  یکی  است. چین  خطر 
کشاورزی آمریکا است گفته شده است یکی از ابزارهای دیگر 
این کشور افزودن بر تعرفه ها بر روی واردات این فراورده ها 

از آمریکا است.
در همین حال گزارش روزنامه گلوبال تایمز از ارگان های 
حزب حاکم چین حاکی است ممکن است چین ساختار مالی 
آمریکا را نیز هدف قرار دهد با این حساب چین که بزرگترین 

طلبکار آمریکا محسوب می شود و بیش از یک هزار میلیارد 
دالر قرضه آمریکا را در اختیار دارد می تواند از این ابزار برای 

رویارویی با واشنگتن استفاده کند.
از سوی دیگر اعالم شده است زمان تجارت بیشتر با یوان، 
ارز چین به جای دالر فرا رسیده است از آنجا که اقتصاد 
آمریکا و ارزش دالر رو به افول است، کشورهای زیادی در 
دنیا آماده استفاده از ارزهای دیگر برای تجارت هستند و یوان 

در این میان از اقبال خوبی برخوردار است.
تحلیلگران چینی گفته اند دیگر نمی توان چندان به نتایج 
یازدهمین دور گفت و گوهای تجاری دو کشور در آمریکا 

امیدوار بود ترامپ شرایط را بسیار پیچیده کرده است.
کارشناسان چینی معتقد هستند آمریکا بار دیگر چماق 
تعرفه را باال برده و قصد دارد مانع توسعۀ چین شود ولی 
هرگز به هدف خود نخواهد رسید زیرا در بیش از یک سال 
گذشته، قابلیت اقتصاد، جامعه و مردم چین برای مقابله با 
فشارها تقویت یافته است و عالیم مثبت در همۀ زمینه ها 
بیش از پیش افزایش یافته و چین بیش از پیش برای مقابله 

با چالش ها اعتماد و توانایی دارد.
پکن معتقد است مذاکره امری دو جانبه است چین با 

اقدامات واقعی خود بزرگترین صداقت را از خود نشان داده 
است در این وضعیت، آمریکا نیز باید تالش کند ولی در 
بیش از یک سال گذشته از آغاز مذاکرات، چین با روش کاری 
آمریکا آشنا شده و آمریکا نیز از اصول و موضع چین مطلع 
است یعنی چین نمی خواهد جنگ تجاری برپا کند، ولی از 
جنگ نیز ترسی ندارد و در صورت ضرورت، جنگ خواهد 
کرد درباره اختالفات نیز چین مایل است مشکل را از طریق 
همکاری حل کند ولی همکاری باید بر اساس اصول صورت 
گیرد، یعنی نباید به منافع کلیدی کشور و مردم اصلی مردم 
آسیب برساند. به هر صورت به نظر می رسد که در روزهای 
آینده رهبران چین و آمریکا برای برون رفت از این شرایط 
دست به اقدامی مانند گفت و گوی تلفنی بزنند اما مساله 
افزایش تعرفه ها فعال گریبان اقتصاد چین را گرفته است و 
شرکت های این کشور و آمریکا در نوعی سردرگمی بسر می 
برند و مشخص نیست که جنگ تعرفه ها چطور به پایان 

خواهد رسید.
دولت چین اعالم کرده که هرگز به دنبال نبرد تجاری نبوده 
است زیرا آن را شرایط باخت - باخت می داند اما تصریح کرده 

است که از رویارویی با آمریکا هراسی ندارد.

 گوترش: 
 تنش های تجاری سیستم تجارت چندجانبه را تهدید می کند

دبیرکل سازمان ملل متحد، روح چند جانبه گرایی را در معرض فشار فزاینده 
دانست و گفت: تنش های تجاری که از سال گذشته افزایش یافته است، 

سیستم تجارت چندجانبه را تهدید می کند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، آنتونیو گوترش روز جمعه در شورای عمومی سازمان 
تجارت جهانی افزود: از زمان پایان جنگ جهانی دوم، ملت ها به یک سیستم 
نهادهای چند جانبه و موافقتنامه های مربوط به ترویج صلح و پیشرفت های 

اجتماعی و اقتصادی عادالنه متوسل شده اند.
وی ادامه داد: سازمان تجارت جهانی، همراه با اسالف خود یعنی موافقتنامه 
عمومی بر تعرفه ها و تجارت، اجزای ضروری این سیستم است. تجارت در 
قلب روابط بین الملل است و سازمان تجارت جهانی در قلب تجارت قرار دارد.

دبیرکل سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه امروزه 'روح چندجانبه گرایی 
با فشار فزاینده ای روبرو است'، اضافه کرد: من دو روز با مقامات ارشد 
سازمان ملل متحد جلسه داشتم که مباحث ما دربرگیرنده خیلی از موضوعات 
اضطراری از گسترش درگیری ها تا چالش های فناوری های نوین و البته 

تهدید بیش از حد تغییرات آب و هوایی تا اقتصاد و امنیت مشترک ما بود.
گوترش تصریح کرد: در همه این زمینه ها، چند جانبه گرایی پاسخ کلیدی 
است. فراتر از همه اینها، ما بر سند 2030 و چگونگی دستیابی ما به اهداف 

توسعه پایدار و جهانی سازی منصفانه تمرکز کردیم.
وی با بیان اینکه در دهه های اخیر شاهد تحوالت گذر در اقتصاد جهانی 
هستیم، اظهار کرد: جهانی سازی کشورها، کسب و کارها و مردم را از هر 
زمان دیگری متمایزتر کرده است و این فرصت های بزرگی برای رشد و توسعه 

ایجاد کرده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد اضافه کرد: بسیاری از کشورهای در حال توسعه 
قادر به استفاده از ادغام در اقتصاد جهانی برای دستیابی به رشد سریع 
اقتصادی هستند که شکاف میان آنها و اقتصادهای پیشرفته تر را محدود 

می کند.
گوترش، تجارت را بخش جدایی ناپذیر از داستان های موفقیت توسعه 
نامید و گفت: در سال ۱99۵، سهم کشورهای در حال توسعه در تجارت 

جهانی کمتر از 30 درصد بود که در سال 20۱7 به 4۵ درصد افزایش یافت.
وی افزود: سیستم تجارت چندجانبه که در موافقتنامه عمومی بر تعرفه ها 

و تجارت و سازمان تجارت جهانی تعبیر شده است، مبنای نهادی برای این 
تحول مثبت را فراهم کرده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه داد: این دلیل آن است که سند توسعه 
پایدار 2030 نقش حیاتی تجارت را به رسمیت می شناسد و از جامعه بین 
المللی می خواهد تا مشارکت جهانی را در تجارت احیا سازند و به یک سیستم 
معامله منصفانه، بدون تبعیض، باز، مبتنی بر قانون و جهانی تحت سازمان 

تجارت جهانی متعهد شوند.
گوترش اضافه کرد: بیش از 700 میلیون نفر یا ۱0 درصد جمعیت جهان 
همچنان در فقر شدید زندگی می کنند، شامل تعداد زیادی از کشورهای با 

درآمد متوسط است که منافع تجارت جهانی را مدیریت کرده اند.
وی با تنش های تجاری در سال گذشته اشاره کرد و گفت: تنش های 
تجاری طی سال گذشته افزایش یافته است تا رشد تجارت خارجی و پایه 

گذاری سیستم تجارت چند جانبه مبتنی بر قوانین را تهدید کند.
دبیرکل سازمان ملل متحد افزود: این تنش های تجاری یک بازنگری عمده 

برای احیای مشارکت جهانی مورد نیاز برای توسعه پایدار است.
گوترش تصریح کرد: وقتی تنش های تجاری رو به افزایش است، هیچ 
برنده ای وجود ندارد، همه به ویژه در میان کشورهای در حال توسعه 

بازنده هستند.
وی تاکید کرد این تنش اساسی ادامه دار از طریق گفت وگوهای چندجانبه 
گرایی و همکاری حل می شود. ما نیاز داریم تا برای بازگرداندن روح همکاری 
های بین المللی و تحکیم این نهاد منحصر به فرد –سازمان تجارت جهانی- که 
روابط تجارت بین المللی را برای بیش از 70 سال تضمین کرده است، کار کنیم.

روزنامه صبح ایران


