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کند.    ی م  یرا سپر  یبه چند قطب  یقطب  کی  یالملل  نی نظام ب  کیمترجم: جهان ما لحظات حساس عبور از    ادداشتی
است.زمستان   دهیرا نه تنها بر قاره اروپا، بل در همه جهان گستران  یجنگ اتوم  ک یشوم    هیسا  نییجنگ اوکرا

  ر یفق   یدن غالت و کود به اکثر کشورهایاست. نرس  یگری کابوس د  یانرژ  یسنگ و سخت اروپا با نبود منابع کاف 
  ی پلوماسیدبزرگ سلطه جو،  ی قدرت ها  یرهایجنگ است. در کنار چکاچاک شمش  نیا  مونیاز تبعات نام  ایو آس  قا یافر
دارد.   انی بزرگ جر  ی توسط قدرت ها  ی مخف  یاز مجار   انهیعمل گرا  یراه حل ها  ی صلح خواهانه و جستجو   یها

  ی سقوط اقتصاد  یدچار رکود و حت  ابدیموجود ادامه    یویکه هرگاه سنار  است  یمهم  تینها  یآلمان کشورصنعت
 ی بزرگ و کوچک قاره اروپا را به نحو   یخواسته و نا خواسته همه کشورها  نییخواهد شد. با آن که جنگ اوکرا

دهد.   یشان قرار م یفرا رو ییکشورها سرمشق ها یو حکومت دار کیپلوماتید یطرف قرار داده است، سنت ها 
 ی با تجربه ها  کی(، هروی  ید  ی ) س  یحی( و دموکرات مسید  یدموکرات )اس پ  الیسوس  یدو حزب بزرگ آلمان

توانستند و هنوز هم   ی و دار حوادث م  ریگ  نیبزرگ و نجات بخش  دارند که در ا  ی ها   یپلوماسیاز د  یآموزنده ا
باشد.   ینمونه آن م  کی   نیآلمان به چ  عظماوالف شولتس صدرا  ری. سفر اخندینما  فایا  ین یتوانند نقش صلح آفر  یم
 ی با شولتس در مورد سفر و   زین  کایمتحد امر  االتی جمهور ا  سییر  دنیسفر چنان مهم بوده است که امروز با  نیا

متعارف و پر مخاطب آلمان و قاره اروپا    یدر رسانه ها  یجنگ   یفضا   طرهیبا او صحبت نموده است. س  نیبه چ
و جهان  یمهم مل یایدر قضا   یکه نقطه عطف یدهد. من طبق عادت به هنگام یم قی عم یها لیبه تحل یمجال اندک
  ل ی . تحلمیخوانندگان ترجمه نما  یرا برا  لیتحل  نیو تا حد ممکن قابل اعتماد تر  نیکوشم بهتر  یشود، م  یرو نما م
 .ترجمه شده است لیسب نیو بر هم تین نیبا هم زی حاضر ن

 

 
 هیکه تجارت و سرما  نیکند تا ا  یریآن که از جنگ جلوگ  یبرا  شتریرفت، ب  جنگیشولتس رهبر آلمان به ب  اوالف
 .دینما بیرا ترغ یگذار

در تاالر خلق     نیپنگ رهبر چ  نیج  ینومبر اش با ش  ۴که از مالقات    نیشولتس صدراعظم آلمان درست هم  اوالف
  ۱۰۰۰تا با    افتی»کندل«    یآب جو ساز  یمیبه کشور برگشت ، بعد از ظهر شنبه خود را در ساختمان قد  جنگیدر ب

  یحزب  یبپردازد. شولتس به رفقا  یاسیس  ثهمباح  کی  دموکرات که دعوت شده بودند، به  الیحزب سوس  یتن از اعضا
عدم    یبرا  هیاز روس  ی مشترک او  و ش  ی، تقاضا  جنگیسفرش به ب  جهینت  نیو برجسته تر  نیاش گفت: مهم تر

 «.سفر را با ارزش ساخت ییامر به تنها نیبود.» ا نییدر جنگ اوکرا ییاستعمال اسلحه هسته 
مباحثات    نیسفر که تقاضا نمود از او نام گرفته نشود، به من گفت که ا  نیهمراه شولتس در ا  اتیعضو برجسته ه  کی

و    نیچ  نیب  یشان را در مورد تنش جار  ی، هردو، نگران  یمحدود نبود. هم شولتس و هم ش  نییتنها به جنگ اوکرا
سفر    ن یتوافق نمودند. ضمنا در ا  ندهیدر آ  یاز تقابل نظام  ی خود دار  ازین  ی ابراز داشتند و رو  کایمتحد امر  االتیا

 .نمودند یم  یهمراه یآلمان یشرکت ها نیارشد  بزرگ تر ییاجرا رانیتن از مد ۱۲صدراعظم آلمان را  
  ر ید ایرا چه زود و  نیاش  احتمال واکنش تند در حال وقوع چ کیگفت که شولتس و مشاوران نزد اتیعضو ه نیا

  ی اش برا  ییکه توانا  ی در صورت  ن یمقام گفت:» چ  ن ی. اندیب  یم  کای)تراشه( ها توسط امرپ«ی»چ  م یدر برابر تحر
جنگ اعالن    کی  نی... اندی دست بنش  یروتواند دست    یگردد، نم  فیتضع  یو عمد  یبه طور جد  یاقتصاد  شرفتیپ
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و   یم اقتصادمه کیشر کی نیگفت:» چ یاش با ش  یجنگ است.« شولتس در تبادل افکار علن کیناشده است، اما 
 ی کند و مخالف جدا ساز  یم  تیشدن حما  یتجارت و جهان  یآلمان و اروپا است، به طور استوار از آزاد ساز  یتجار
 «.است

  نانیبخشد و از کار آفر قیرا ادامه داده و تعم نیبا چ  یو تجار یاقتصاد یخواهد همکار یعالوه نمود:» آلمان م او
دارد    ی الگو چند قطب  کی به    ازیکند...جهان ن  یم  تیحما  گریکدی .م(    ی)در کشورها  یگذار   هیدوکشور در جهت سرما
توسعه و انکشاف روابط    تینقش اش را در تقو  لماندقت است... آ  ان یدر حال ظهور شا  یو نقش و نفوذ کشورها

 «.دهد یانجام م نیاروپا و چ هیاتحاد
 .بود «ی» الگو چند قطب کیبه  ازیو ن «یصدراعظم آلمان البته مخالفت با » جدا ساز عام هیانیب یواژه ها دیکل

  د یمراکز جد   یجهان چند قطب  کیانتشار داد و نوشت:» در    یمقاله ا  کو«یتی»پول  ت ینومبر در وبسا  ۳در    شولتس
اصطالح »   ییکایباشد«. مقامات امر  یو توسعه مشارکت با تمام آن ها م  جادیقدرت در حال ظهور اند و هدف ما ا

 حیآن ترج  یبه جا  رد،یگ  یمورد استفاده قرار م  ینی توسط مقامات چ  شتریچون ب  رند،یگ  یرا به کار نم  «یچند قطب
 .را به کار ببرند ن«یبرقوان یمبتن یالملل نیدهند تا » نظم ب یم

( در حکومت یی)دارا هیمال  ر یوز  ۲۰۲۱تا   ۲۰۱۸شهردار دولت شهر هامبورگ و از     ۲۰۱۸تا    ۲۰۱۱از   شولتس
بندر اروپا است که در آغاز سال روان   نیبزرگ تر  نیانگال مرکل بود. بندر هامبورگ پس از روتردام/انتورپ دوم

مدافع کار است. تجارت    لیشولتس وک  فه سالگردش را داشت. هامبورگ کانون تجارت است. از نگاه حر  نیام  ۸۳۳
 .دهند یم لیاو را تشک  یاسیس  «یان ا  یو کار ومشغله » د

در سال گذشته   یآلمان بوده است. تجارت مجموعه  یتجار   ک یشر  نیحاال و در شش سال گذشته بزرگ تر   نیهم  نیچ
در صد    ۴۳به طور اوسط در چهار سال گذشته    نیآلمان در چ  یگذار  هیسر زد. سرما  ییکایدالر امر  اردیلیم  ۲۴۹به  

 .بوده است نیاروپا در چ هیاتحاد میمستق یخارج یگذار هیسرما
هردو   یسودمند برا  یروابط اقتصاد  یدوران طوالن  کی  یدر ط  نیاند. آلمان و چ  ت یوضع  یایارقام خود  گو  نیا

 .و حفظ نموده اند جادیجانب را ا
مقروض   نیشتریاست که ب  یرو به افول است و کشور  یقدرت اقتصاد  کی  یور نسبکه به ط  کای متحد امر  االتیا  یبرا
قصه    ن یشود. البته ا  یم  ی خطر تلق  کیو آلمان    نیباشد، روابط سازنده و در حال رشد چ  ی م  یدهندگان خارج  دتیکر

  ی و در مجموع قدرت اقتصاد  یرا در بخش صنعت  فرانسهو    ایتانیبر  یآلمان امپراتور  ستمی. در آغاز قرن بستیتازه ن
 ب یرق  نیشود. امروز چ  یصحبت نم  یفن آور  یها  شرفتیجا در مورد نرخ پ  نیتحت الشعاع  قرار داد. البته در ا

 .است دهیرا به چالش کش کایمتحد امر االتیا یو سلطه اقتصاد  یاست که فن آور یا ندهیآ
اتخاذ نموده   یسابقه ا  یب  ریتداب  کای متحد امر  االتیمنصفانه باشد. ا  زیهمه چمسابقه     ن یرسد که در ا  یبه نظر م  نیچن

به مجموعه   دیشد  یها  بیکه آس  یزاتیکاندکترها( و تجه  یمیها«) س  یهاد  مهیاست، به شمول کنترول صادرات »ن
دهد    یآن انجام م  یکار را برا  نیا  کایمتحد امر  االتی. اساندر  یم  کایمتحد امر  االتیفن آورانه ا  یمانده رهبر  یباق

 .تر گرداند یطوالن یرا اندک یتا باز
در درون    یو همچنان مخالفت قو  نیسفر به چ  نیا   یتوجه آن است که شولتس انتقاد پرشور از ابتکارش برا  جالب

را   (یپ ی(، حزب سبزها و لبرال دموکرات ها ) اف د ید یدموکرات ها )اس پ الیمتشکل از سوس یتالفی حکومت ا
وابسته بود، خود را به تجارت با    هیچنان که به گاز روس  یستیاند که آلمان نبا  یگرفت. معارضان شولتس مدع  دهیناد
 .وابسته سازد نیچ

را  پرده   یتا افسانه دراز وابستگ   دینما  یم  جابیرا ا  یطوالن  اریاست. زمان بس  یهوده ا  یکار ب  یا  سهیمقا  نیچن  البته
اعالم ناشده    بیدر تخر  یدست  رایخودش اخ  دیشا  رای شود، ز  یمطرح م  کایمتحد امر  االتینمود که توسط ا  ییگشا

 .بود کایمتحد امر االتیسو آماج ا نیآن از سال ها بد یوگاز داشته باشد که هرد نیال پیپا ۲و  ۱ مینورد استر
رسد    یم  یشود، در سطح  یم  بیترغ  کایمتحد امر  االتیاصل مقدس توسط ا  کیآزاد و منصفانه که چون    تجارت

منفعت    نیکنند ، چون هردو جانب بهتر  یو فروش م  دیخر  نیکند.آلمان و چ  یم  کتهیبازار د  طیکه منافع متقابل و شرا
 .نندیب یشان را در آن م

 ۱۷سقف اش نزول کرده است)  نیتر  نییبه پا  یاش در سال جار  تیمحبوب  زانیآلمان که اکنون م  یسبزها  حزب
 .تنزل دهد نیحقوق بشر شولتس روابط اش را با چ ل یخواهد به دل یدرصد(، م

شرکت چند    یبخش آلمان  سیی( که قبال روی  ی د  ی) س  یحیچاره رهبر حزب مخالف دموکرات مس  یب  رسیم  شیدریفر
برنده است. نظر   شنهادیپ  کی  ونیدر اپوزس  یریموضع گ  نیکند چن   ی» بلک راک« بود، فکر م  ییکای امر  یتیمل

 .ستین نیچن تیدهد که واقع یها نشان م یسنج
. ممکن است دیسو روب  کیآلمان به    یبه اتفاق همه جماعت تجار  بیقر  تیاعتراض ها را با حما  نیتمام ا  شولتس

اقتصاد  کی ابتکارات  و  یسلسله  سفر  از  ب  یمهم  ا  جنگیبه  که  شود  پ  نیحاصل  احتمال  آور  رشیذشامل   یفن 
 .باشد یم نیتوسط چ (BioNTech) ۱۹ دیو واکسن کو (mRNA) یاختصاص
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صدراعظم آلمان تجارت نه،    دار ید  ی نمود که هدف اصل  دیمورد با من صحبت کرد، تاک  نیکه در ا  یاتیه  سییر  اما
جنگ ها   میخواه  ی. ما نه ممیدر صلح داشته باش  یسهم  نیبا داشتن چ  میخواه  یبل حفظ صلح بود. او گفت: » ما م

 جنگ داغ کامال مخرب گردد.«  کی)تراشه( منجر به  پ«ی»چ یرو
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