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عامالن خشونت علیه جامعه به 
عدالت سپرده می شوند

اقدامات  وزیر خارجه کشورمان در خصوص 
ریاکارانه برخی کشورهای غربی توییتی منتشر 

کرد. 
نوشت:  توییتی  در  امیرعبداللهیان  حسین 
از  نفرت پراکنی  و  خشونت  ترور،  با  مقابله 
مسئولیت های صریح بین المللی است.  آلمان 
قلمرو و امنیت خود را در این موارد خط قرمز 
می داند، اما به روش ابزاری این پدیده های شوم 
را در ایران ترغیب کرده و مبارزه مشروع ما علیه 

آن ها را ریاکارانه تقبیح می کند.
گفتنی است امیرعبداللهیان و ووپکه هوکسترا 
یک  در  گذشته  روز  هلند  خارجه  امور  وزیر 
خصوص  در  نظر  تبادل  به  تلفنی،  گفتگوی 
امور  وزیر  پرداختند.   عالقه  مورد  موضوعات 
خارجه جمهوری اسالمی ایران در این گفت وگوی 
تلفنی با اشاره به پیشینه چهار صد ساله روابط 
میان ایران و هلند، بر ضرورت افزایش همکاری 

ها و گسترش روابط دوجانبه تاکید کرد.
استانداردهای  از  ادامه  در  عبداللهیان  امیر 
دوگانه کشورهای غربی در قبال موضوع حقوق 
بشر و زنان  و مواضع مداخله جویانه آنها در 
قبال مسائل داخلی ایران انتقاد کرد و افزود:  
تالش برای تحریک جوانان و زنان ایرانی از سوی 
برخی مقامات و محافل غربی و استفاده ابزاری 
از رسانه ها به این منظور، اقدامی غیر سازنده در 
عرصه دیپلماتیک بود که به گسترش خشونت ها 

و اقدامات تروریستی در ایران منجر شد.
ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر 
افزود: بی تردید اغتشاش گران و عامالن ترور 
و خشونت و بکارگیری سالح گرم و سرد علیه 
قضایی  قوانین  طبق  جامعه،  امنیت  و  پلیس 

کشور به عدالت سپرده می شوند.
وزیر امور خارجه هلند نیز در این گفت وگوی 
مثبت  روابط  قرن  چهار  به  اشاره  با  تلفنی  
همچنین  و  هلند  و  ایران  میان  تاریخی  و 
گفت وگوهای سازنده اخیر میان وزاری خارجه 
دو کشور در حاشیه هفتاد و هفتمین مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، ارتقای 
روابط کنسولی برای رفع مسائل مربوط به اتباع 
دو کشور را مورد تاکید قرار داد. ووپکه هوکسترا 
از حسن نظر همتای ایرانی خود برای حل و فصل 
مسائل مربوط به یک تبعه هلندی و تداوم گفت 
و گوها و دیدارها برای گسترش روابط دو جانبه 

قدردانی کرد.

آلمان سفیر ایران در برلین را 
فراخواند

وزارت امور خارجه آلمان سفیر ایران در این 
کشور را فراخواند. 

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
یک منبع دیپلماتیک اعالم کرد که وزارت امور 
خارجه آلمان در پی اجرای حکم اعدام محسن 
شکاری، یکی از بازداشت شدگان اخیر در جریان 
فراخوانده  را  آلمان  در  ایران  سفیر  ناآرامی ها، 

است.
آنالنا بربوک،  وزیر امور خارجه آلمان روز گذشته 
در پی اجرای این حکم، در صفحه توییترش مدعی 
شد: محسن شکاری به دلیل مخالفت با دولت 
در رویه ای نابکارانه محکوم و اعدام شد اما تهدید 
اعدام میل مردم برای دستیابی به آزادی را خفه 
نخواهد کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران، شب گذشته به اظهارات مداخله جویانه 
برخی از کشورها و مقامات اروپایی به دنبال اجرای 
داد.  نشان  واکنش  اعدام محسن شکاری  حکم 
در صفحه توییتر وزارت امور خارجه در این باره 
آمده است: ایران در مقابله با اغتشاشات، نهایت 
خویشتنداری را به خرج داده و بر خالف بسیاری 
از رژیم های غربی که حتی معترضان مسالمت جو 
از  با خشونت سرکوب می کنند،  و  بدنام  نیز  را 
ضداغتشاش  استاندارد  و  متناسب  روش های 
برای روند قضایی  امر  بهره گرفته است. همین 
اما  افزود:  خارجه  امور  وزارت  است.  نیز صادق 
امنیت عمومی، خط قرمز است. حمله مسلحانه 
و تخریبگری قابل تحمل نیست، حتی برای آن 
تا  یافته اند  از رژیم های غربی که فرصتی  دسته 
ریاکارانه برای ایران خطابه بخوانند. غرب باید به 
جای نمایان کردن عدم صداقت خود، از میزبانی، 

پشتیبانی و تشویق تروریست ها دست بردارد.

تحریم های جدید کانادا و انگلیس 
علیه ایران

کانادا روز گذشته در شرایطی از تحریم 22 فرد 
ایرانی به خاطر نقض حقوق بشر خبر داد که 
پرونده نقض حقوق بشری بومیان این کشور و 
کشتار آنها، در مجامع حقوق بشری هنوز باز 

است. 
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه 
کانادا روز جمعه در بیانیه ای، از تحریم 22 فرد 
ایرانی شامل قضات، مسئوالن زندان، پلیس و 
فعاالن سیاسی و رسانه ای به خاطر نقض حقوق 

بشر خبر داد.
براساس این بیانیه، کانادا همچنین ۳۳ مقام 
سابق و فعلی روسیه و ۶ نهاد این کشور را به 

خاطر نقض حقوق بشر تحریم کرده است.
به خاطر  نیز  میانمار  نهاد در  فرد و سه   ۱2
نقش حقوق بشر توسط کانادا تحریم شدند. 
دست  در  از  کانادا  خارجه  وزیر  جولی  مالنی 
اقدام بودن اقدامات بیشتر علیه کشورهای ناقض 
حقوق بشر خبر داد و گفت: اوتاوا در مقابل 

نقض حقوق بشر ساکت نخواهد ماند.
با  گذشته  روز  نیز  انگلیس  دولت  همچنین 
ایران  مقامات  برخی  اتهاماتی،  کردن  مطرح 
از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به  کرد.   تحریم  را 
ادامه  در  انگلیس  دولت  رویترز،  خبرگزاری 
رویکرد مداخله جویانه اش نسبت به امور داخلی 
کشورها از جمله ایران، روز گذشته اعالم کرد 
تحریم هایی را علیه ۳۰ نفر در سراسر جهان، از 
جمله مقامات روسی و ایرانی به دلیل مسئول 
بودن در قبال اقداماتی از جمله آن چه سرکوب 
کرده،  عنوان  خیابانی«  اعتراضات  خشونت بار 

اعمال کرده است.
این تحریم ها شامل ۱۰ نفر از مقامات ایران 
می شود که مرتبط با امور زندان ها هستند. شش 
تن از افراد مرتبط با دادگاه ها و قوه قضائیه ایران 
که »مسئول محاکمه معترضان از جمله با حکم 
اعدام« بوده اند، مشمول این تحریم ها شده اند. 

هشدار پوتین درمورد افزایش قیمت 
نفت

اتخاذ  کرد:  اعالم  روسیه  فدراسیون  رئیس  
سقف قیمت برای نفت روسیه موجب به صفر 
رسیدن سرمایه گذاری جهانی و در نتیجه افزایش 

قیمت نفت خواهد شد. 
روز  پوتین  والدیمیر  اسپوتنیک،  گزارش  به 
جمعه در یک نشست خبری، بعد از بازگشت از 
نشست اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قرقیزستان، 
تعیین سقف قیمتی برای نفت روسیه را بی تاثیر 
اعالم و خاطر نشان کرد: یک رکود اقتصادی 2۰ 
درصدی برای روسیه پیش بینی شده بود اما فقط 
2.۹ درصد رکود اقتصادی داشتیم و وضعیت ما 

از خیلی کشورها بهتر است.
وی با اشاره به توافق با اوپک پالس برای تولید 
مقدار معینی از نفت، تصریح کرد: ما ممکن 
است به کشورهایی که چنین تصمیمی اتخاذ 
کردند نفت نفروشیم و حتی در صورت لزوم، 
ایرنا،  گزارش  به  دهیم.  کاهش  را  نفت  تولید 
اتحادیه اروپا، گروه ۷ و استرالیا در جدیدترین 
اقدام خود سقف قیمتی ۶۰ دالری علیه نفت 
تایمز  فایننشال  روزنامه  کردند.  وضع  روسیه 
و  اروپا  اتحادیه  اقدام  نوشت:  سه شنبه  لندن 
بر وضع سقف  کشورهای عضو گروه ۷ مبنی 
قیمتی بر نفت روسیه باعث ازدحام نفتکش ها 
در آبهای ترکیه شده است. در پی این تصمیم، 
خواستند  بیمه  شرکت های  از  آنکارا  مقام های 
از تنگه های  تا قول دهند که هر نفتکشی که 
این کشور عبور می کند، از پوشش کامل بیمه 
برخوردار باشد. بر اساس تصمیم جدید اتحادیه 
درآمد،  اجرا  به  دوشنبه  از  که  گروه ۷  و  اروپا 
دریایی  بیمه  از  روسیه  نفت  حامل  تانکرهای 
محروم می شوند؛ مگر آنکه نفت آنها زیر ۶۰ دالر 
در هر بشکه فروخته شود. کارشناسان روسیه 
در حوزه نفت به روزنامه ایزوستیا چاپ مسکو 
گفتند، تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه 
اخیر  روزهای  در  که  غربی  از سوی کشورهای 
بحث های زیادی را به دنبال داشت، ممکن است 
بهای این ماده انرژی را در بازارهای جهانی به مرز 
۱۰۰ دالر افزایش دهد. همچنین مقام های روس 
هشدار داده اند که در واکنش به تعیین سقف 

قیمتی، تدابیر الزم را به اجرا خواهند گذاشت.

پایگاه المانیتور در تحلیلی نوشت: شی جین پینگ، 
روابط  ریاض  که  حالی  در  چین،  جمهوری  رئیس 
اقتصادی و سیاسی خود را با پکن تقویت می کند، برای 

یک سفر سه روزه به عربستان سعودی سفر کرد.
چشم انداز  اقتصادی  نوسازی  طرح  مورد  در  شی 
2۰۳۰ عربستان سعودی و ابتکار زیرساخت های جهانی 
کمربند و جاده چین با ملک سلمان، ولیعهد عربستان، 
محمد بن سلمان و دیگر نمایندگان سعودی گفتگو 
خواهد کرد. خبرگزاری عربستان سعودی گزارش داد که 
عربستان سعودی و چین قراردادهای مقدماتی به ارزش 

بیش از 2۹ میلیارد دالر امضا خواهند کرد.
روابط عربستان سعودی با چین در چند سال گذشته 
به طور قابل توجهی تقویت شده است. چین بزرگترین 
شریک تجاری عربستان سعودی است و این پادشاهی 
یکی از اعضای ابتکار زیرساخت جهانی کمربند و جاده 
چین است. در سال های اخیر چند دیدار قابل توجه 
و عربستان سعودی صورت گرفته  بین رهبران چین 
است. شی در سال 2۰۱۶ از عربستان سعودی دیدن 
کرد، در حالی که پادشاه یک سال بعد از پکن بازدید 
کرد. در سال 2۰۱۹، محمد بن سلمان به چین سفر 
کرد و در آنجا قرارداد ۱۰ میلیارد دالری پتروشیمی را 

امضا کرد.
روابط عربستان و چین در سال جاری در حوزه انرژی 
اوت، شرکت نفت دولتی  یافته است. در ماه  بهبود 
آرامکو عربستان سعودی و همتای چینی آن سینوپک 
و  کربن  جذب  نفت،  مورد  در  را  ای  توافقنامه  نیز 
هیدروژن امضا کردند. آرامکو همچنین در ماه مارس 
قراردادی را برای توسعه یک مجتمع بزرگ پاالیشگاهی 
در چین نهایی کرد. عربستان سعودی همچنین در نظر 
دارد قیمت فروش نفت به چین را بر خالف دالر آمریکا 

به یوآن تعیین کند.
و  چین  که  داد  گزارش  همچنین  تایمز  فایننشال 
عربستان سعودی می توانند در سفر شی جین پینگ، 
گزارش  به  کنند.  امضا  را  ای  انرژی هسته  توافقنامه 
خبرآنالین، بسیاری از رسانه های بین المللی سفر شی 
جینپینگ به عربستان را به عنوان سیگنال و نمایش 
قدرت چین برای دولت ایاالت متحده توصیف می کنند. 
آن هم در برهه ای که روابط ریاض و واشنگتن در ماه 
های اخیر شاهد تیرگی بوده است.جو بایدن، رئیس 
جمهور ایاالت متحده، در جریان سفر خود به ریاض 
در ماه ژوئیه، متعهد شد که ایاالت متحده نفوذ خود را 

به چین در خاورمیانه واگذار نخواهد کرد.
روابط  در  متعددی  تحوالت  شی،  سفر  از  پیش 
عربستان و چین رخ داده است. فیصل بن فرحان وزیر 
خارجه عربستان و وانگ یی همتای چینی وی در ماه 

اکتبر با یکدیگر دیدار کردند.
وانگ از عربستان سعودی به دلیل حمایت از چین 
و  کنگ  هنگ  تایوان،  جمله،  از  سیاسی  مسائل  در 
مسلمانان سین کیانگ تمجید کرد. وزارت امور خارجه 
چین در بیانیه ای اعالم کرد، این دیپلمات همچنین از 
“تالش های ریاض برای حفظ ثبات در بازار بین المللی 

انرژی” قدردانی کرد.
روز دوشنبه همایش همکاری رسانه ای عربی- چینی 
با  و  عربستان  اطالع رسانی  وزارت  سرپرست  توسط 
حضور مقامات حزب کمونیست چین افتتاح شد. هفته 
گذشته نیز دفتر تماس شرکت های چینی در عربستان 
سعودی گزارشی را منتشر کرد که در آن از مشارکت 
شرکت های چینی در عربستان سعودی قدردانی شد. 
به  به طور خاص  این گزارش  در  به گزارش شینهوا، 

و  عمومی  نقل  و  حمل  برق،  ارتباطات،  های  بخش 
پزشکی اشاره شده است. همچنین طی هفته گذشته، 
مرکز تحقیقات و ارتباطات دانش مستقر در ریاض و 
مرکز مطالعات چین-عربی برای اصالحات و توسعه در 
شانگهای کتابی را منتشر کردند که جزئیات »مشارکت 

چین و عربستان« را شرح می دهد.
این دیدار چالشی برای واشنگتن و رئیس جمهوری 
آمریکا یعنی جو بایدن است که روز به روز از نفوذ 
چین در منطقه خسته شده اند. رئیس جمهور آمریکا 
در سفر خود به عربستان در ژوئیه گذشته گفت: »ما 
دور نمی شویم و خالء را برای پر کردن چین، روسیه یا 

ایران باقی نمی گذاریم«.
اما از آنجایی که روابط واشنگتن و ریاض بر سر عرضه 
نفت و روسیه پرتنش شده است، چین فرصتی برای 
تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی خود در منطقه خلیج 

فارس از جمله با ایران می بیند.
به  عنوان سفر چین  با  دیگر  تحلیلی  در  المانیتور 
عربستان اهداف شورای همکاری خلیج فارس را برای 
جایگزین های اقتصادی آشکار می کند نوشت: انتظار 
عربستان  به  چین  ریاست جمهوری  که سفر  می رود 
همکاری  شورای  فزاینده  نگاه  به  توجه  با  سعودی 
خلیج فارس به سمت شرق در مورد تجارت، توافق های 
زیادی را به همراه داشته باشد. المانیتور با اشاره به 
اینکه نفوذ چین در عربستان روبه افزایش است نوشت: 
پکن قرار است جایگاهی را پر کند که به نظر می رسد 
ایاالت متحده در بزرگترین اقتصاد جهان عرب در حال 

ترک روابط ۹۰ ساله آنها است.

عربستان سعودی سومین منبع اصلی واردات نفت 
برای ایاالت متحده و بزرگترین مشتری فروش نظامی 
ایاالت  است.  دالر  میلیارد   ۱۰۰ ارزش  به  آن  خارجی 
متحده با ۷۶ میلیارد دالر در سال 2۰۱2 بزرگترین شریک 
تجاری ریاض بود، اما اکنون چین به همراه هند و ژاپن 
از ایاالت متحده سبقت گرفته اند که بر اساس گزارش 
بلومبرگ سال گذشته تجارت با آن تنها 2۹ میلیارد دالر 
بود. در حالی که عربستان سعودی متحد اقتصادی 
استراتژیک ایاالت متحده است، اما به دنبال جایگزین 
هایی برای اجتناب از اتکا به یک کشور واحد است و 

چین می تواند در آن نقش ایفا کند.
عربستان سعودی و همچنین امارات به دنبال سرمایه 
گذاری مستقیم خارجی برای ایجاد صنایع جدید و تنوع 
بخشیدن به نفت بدون وابستگی به غرب، به سمت 
شرق به چین و جاهای دیگر نگاه می کنند.آنها به دنبال 
سرمایه  ساز،  و  ساخت  قراردادهای  چینی،  کاالهای 
گذاری در زیرساخت ها، تولید ساختمان و اقتصادهای 
دیجیتال هستند که همگی با طرح کمربند و جاده پکن 
و هدف امارات متحده عربی برای تبدیل شدن به یک 

هاب لجستیکی جهانی مطابقت دارند.
انور قرقاش مشاور ارشد رئیس امارات ماه گذشته 
گفت: »روابط تجاری ما به طور فزاینده ای به سمت 
شرق است، در حالی که روابط اولیه امنیتی و سرمایه 
گذاری ما در غرب است. او توضیح داد که کشورش به 
دنبال استقالل اقتصادی و دفاعی در عین بی طرفی 

سیاسی است.
دستور کار شی جین پینگ برای این سفر مطمئناً 

فناوری هوآوی  مانند شرکت  ای  پروژه های دوجانبه 
چین و تولید کننده فوالد Baosteel، ساخت شبکه 
های مخابراتی و کارخانه ها در عربستان سعودی است. 
در این بین آرامکو نیز عربستان قصد دارد یک پروژه 

پاالیشی ۱۰ میلیارد دالری در چین بسازد.
بیانیه پایانی شی و ملک سلمان

گفتنی است در پایان نشست سران عربستان و چین 
که با حضور »شیء جینپینگ« رئیس جمهور چین و 
»سلمان بن عبدالعزیز« در ریاض برگزار شد، بیانیه 
مشترکی صادر شد که در آن عالوه بر اشاره به روابط 
دوجانبه و امضای یادداشت تفاهم ها و توافقنامه ها بین 
طرفین، به مسائل منطقه ای و جهانی از جمله برنامه 

هسته ای ایران نیز پرداخته شد.
در بیانیه مشترک دو طرف چینی و سعودی بدون 
اشاره به کارشکنی های غرب در زمینه احیای مذاکرات 
هسته ای، بر لزوم تقویت همکاری های مشترک پکن و 
ریاض برای تضمین صلح آمیز بودن برنامه هسته ای 

ایران تأکید شد.
دو طرف همچنین از ایران خواستند با آژانس بین 
المللی انرژی اتمی همکاری کند و به معاهده منع اشاعه 
سالح های هسته ای پایبند باشد. آنها در بخش دیگری 
از بیانیه خود بر اهمیت احترام ایران به اصول حسن 
امور داخلی  این کشور در  همجواری و عدم دخالت 

کشورها تاکید کردند.
تحوالت فلسطین، سوریه، عراق، یمن، افغانستان و 
اوکراین از دیگر پرونده هایی بود که چین و عربستان در 

بیانیه مشترک خود به آن اشاره کردند.

یک کارشناس مسائل قفقاز جنوبی با تاکید بر این که دو سال لفاظی 
علی اف کافی است گفت: با برگزاری رزمایش باکو و ترکیه مشخص شد 
که علی اف دشمنی با ارمنستان را به ستیز با ایران تبدیل کرده است. 

ساالر سیف الدینی در تحلیلی از برگزاری رزمایش مشترک جمهوری 
آذربایجان و ترکیه گفت: جمهوری باکو در مرز با ایران )منطقه تالش( 
مانور مشترکی با ترکیه با نظارت »ناتو« انجام داد، البته پس از هشدار 
نظامی ایران در سپتامبر که پیامی درباره هرگونه ماجراجویی در سیونیک 
ارمنستان بود، علی اف برای دومین سال عقب نشست و در مقابل 

دست به لفاظی های ضدایرانی و نمایش تجزیه طلب های فراری زد.
وی تصریح کرد :  ورود نظامی ایران به سیونیک در صورت تالش 
برای اجرای داالن تورانی ناتو مصوبه شعام )شورای عالی امنیت ملی( 
و حتمی است.اما باکو چرا از این احساس خطر می کند؟ایران که قصد 

نیروهای  کند. هدف  بمباران  یا  بفرستد  نیرو  باکو  مرزهای  به  ندارد 
ایران، سیونیک است که اگر سرباز باکو در آنجا دیده نشود به مشکلی 

برنخواهد خورد.
این پژوهشگر ارشد مسائل قفقاز اظهار کرد: باید در نظر داشت 
تعهدات ترکیه برای دفاع از کشور تحت قیمومیتش )جمهوری باکو( 
شامل خاک ارمنستان نمی شود، بنابراین اینکه الهام علی اف قیم خود 
را برای این مانور دعوت کرده، بالموضوع است. حضور ناتو هم نشان 
دهنده تشخیص درست ما از همان ابتدا در خصوص ماهیت داالن 

تورانی بوده است.
قادر  فکر می کند  اف،  علی  کرد:  اگر  بیان  ادامه  در  الدینی  سیف 
به اشغال سیونیک است به جای لفاظی عمل کند. دو سال لفاظی 
کافیست، بهتر است بجای حرافی و فحاشی از دور، مثل مرد وسط 
میدان بیایید. در هفته اول جنگ فقط با بسته شدن مرز بیله سوار-
نخجوان قیمت تمام شده اجناس اولیه در این منطقه چند برابر خواهد 

شد.
وی همچنین ابراز کرد: تمام این مشکالت در تهران )اجالس آستانه( 
به اردوغان گوشزد شد، او هم پاسخ خاصی نداد. گمان می کنم نام 
بردن از ارمنستان با عنوان مرز/کشور »چندهزارساله« ازسوی شخص 
اول مملکت به اندازه  کافی برای جمهوری باکو، معنادار بود. بقیه امور 
میلیتاریزه کردن فضای کشور  برای  اف  علی  که  است  هایی  شوآف 

می کند.
به گزارش ایسنا، این کارشناس مسائل قفقاز جنوبی افزود:  علی 

اف برای سرپوش گذاشتن بر فساد مالی و  نبود شفافیت الزم تالش 
می کند فضای کشورش را میلیتاریزه نگه دارد. به این ترتیب کسی از 
رعایا نمی تواند بپرسد که چرا نفت این کشور ملی نیست؟چرا استخراج 
معادن طال در انحصار انگلیس است و چرا شرکت های مرتبط با دو 

خاندان حاکم قراردادهای بزرگ را می بلعند.
سیف الدینی همچنین گفت:  مردم باکو سی سال با مساله قره باغ 
سرکار بودند، چند سال هم با سیونیک و ایران مشغول خواهند شد تا 
غارت ادامه پیدا کند و آنکارا و تل آویو هم از نظر فروش سالح راضی 

باشند.
این پژوهشگر ارشد مسائل قفقاز اظهار کرد: علی اف قرار بود این 
روزها در سیونیک باشد وبا ارمنستان بجنگد اما به جای آن در مرز 
ایران دیده شده، اگر این را فقط یک چشم و هم چشمی ندانیم، به این 
معناست که او دشمنی با ارمنستان را به ستیز با ایران تبدیل کرده 
است.  این هم نشانه دیگر براصل همیشگی؛ باکو)فعال(دشمنی ذاتی و 

ارمنستان متحد طبیعی است.
وی در پایان یادآور شد:  انتظار این بود که علی اف دست کم گامی 
برای عملی کردن حرافی ها بردارد. ضمن این که ایران با مانور شهریور 
قصد داشت که پیامی روشنی به باکو از منظر تالش برای تغییر مرزها 
بدهد اما مانور جدید باکو در شمال استان اردبیل هیچ تغییری در وضع 
سیونیک ایجاد نمی کند. اما مانور فعلی باکو با ترکیه و »ناتو« صرفا عمل 
متقابل،  اثبات نظرات تهران در مورد ماهیت داالن و شیفت ستیزه از 

ارمنستان به ایران است.

» ابتکار« سفر رئیس جمهوری چین به عربستان را بررسی می کند

پیام ضد ایرانی از ریاض
گروه بین الملل - سفر رئیس جمهوری چین به عربستان اهداف شورای همکاری خلیج فارس را برای جایگزین های اقتصادی آشکار می کند و انتظار می رود 
که سفر شی جین پینگ به ریاض با توجه به نگاه فزاینده شورای همکاری خلیج فارس به سمت شرق در مورد تجارت، توافق های زیادی را به همراه داشته 

باشد. 

شیفت دشمنی علی اف از ارمنستان به ایرانیک کارشناس مسائل قفقاز تشریح کرد

در پایان نشست 
سران چین  و 
عربستان دو 

طرف از ایران 
خواستند با 

آژانس بین المللی 
انرژی اتمی 

همکاری کند. آنها 
در بخش دیگری 
از بیانیه خود بر 
اهمیت احترام 
ایران به اصول 

حسن همجواری 
و عدم دخالت 

این کشور در امور 
داخلی کشورها 

تاکید کردند

آدام میچالسکی در مطلبی برای موسسه مطالعات شرق می نویسد: رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در ۱4 اکتبر به طور غیرمنتظره )و با وجود 
مخالفت قبلی وزیر انرژی و منابع طبیعی کشورش( طرح والدیمیر پوتین، رئیس 

فدراسیون روسیه را برای ایجاد مرکزیت گازی ترکیه–روسیه در ترکیه تایید کرد.
مرکزیت گازی جدید قرار است در تراکیه ساخته شود، منطقه ای که در حال 
حاضر پتانسیل قابل توجهی برای توسعه زیرساخت های انتقال و ذخیره سازی 

گاز در آن وجود دارد.
در حال حاضر، جزئیات مربوط به آماده سازی موافقت نامه ها و ایجاد مرکزیت 
گازی و یعنی محدوده، جدول زمانی، هزینه ها و شرایط اجرای آن، فاش نشده 
است؛ اما  سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده در تاریخ ۱۹ اکتبر از این توافق 
انتقاد کرد. از نظر آنکارا، پیشنهاد روسیه برای ایجاد مرکزیت گازی بخشی از 
چشم انداز ترکیه برای تحقق جاه طلبی های دیرینه اش در حوزه انرژی است و در 
همین حال، فرصتی برای تامین گاز با قیمت های مطلوب تر، امضای قراردادهای 
بهتر برای این منبع با روسیه و تقویت موقعیت آنکارا به عنوان یک بازیگر کلیدی 
انرژی در منطقه محسوب می شود. ترکیه بیش از یک دهه است که روی توسعه 
شبکه های خط لوله و زیرساخت های گاز سرمایه گذاری کرده است و هدف آن نه 
تنها تامین حجم کافی از این منبع انرژی، بلکه افزایش نقش خود در تجارت گاز 

به عنوان دالل در بازار فروش و انتقال است.
این راهبرد تاکنون با تالش آنکارا برای تقویت همکاری با صادرکنندگانی مانند 
ایران و جمهوری آذربایجان، اسرائیل و مصر و مهم تر از همه با روسیه پیگیری 

شده است. به ویژه در خصوص روسیه، به دلیل جنگ جاری در اوکراین و 
درگیری انرژی بین کرملین و غرب، صادرات گاز روسیه از طریق مسیرهای سنتی 
به اروپا به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در نتیجه، مسکو پیگیر مسیرها 
و بازارهای حمل و نقل جایگزین است و این وضعیت انگیزه مسکو را برای تقویت 
همکاری با ترکیه افزایش می دهد. از سوی دیگر، آنکارا امیدوار است از این 
موقعیت استفاده کند و موقعیت مذاکره خود را با مسکو از طریق توافق اولیه در 
خصوص ساخت این مرکزیت گازی بهبود بخشد تا گاز بیشتری را از روسیه با 
قیمت پایین تری در اختیار گیرد. چنین اقدامی نه تنها به ترکیه اجازه می دهد تا 
نیازهای خود را برآورده کند، بلکه امکان صادرات مجدد مازاد گاز را به کشورهای 

اتحادیه اروپا یا ذخیره )و احتماالً سود ترانزیت( فراهم می آورد.
به گزارش دیپلماسی ایرانی در ادامه این مطلب آمده است: رد پیشنهاد روسیه 
برای ایجاد مرکزیت گازی، به ویژه با توجه به مزایای بالقوه مالی و انرژی ناشی 
از این پروژه، برای آنکارا دشوار است؛ با این حال، ساخت آن همچنان پرچالش  
خواهد بود. زیرساخت های صادراتی موجود در روسیه )خطوط لوله ترک استریم 

و بلو استریم( برای چنین پروژه ای کافی نیست و نیاز به توسعه بیشتر دارد.
با توجه به نبود تجربه کافی در ترکیه در این زمینه، دولت باید از شرکت های 
غربی برای احداث لوله های گاز جدید در بستر دریای سیاه کمک بخواهد. در 
همین حال، به دلیل دخالت روسیه در این پروژه، ممکن است جلب حمایت 
غرب برای ایجاد مرکزیت گاز – در زمان جنگ و تحریم ها علیه مسکو – غیرممکن 

باشد.

به عالوه، حتی اگر آنکارا بتواند بر همه این محدودیت ها غلبه کند، توسعه 
زیرساخت ها حداقل چندین سال طول می کشد. در همین حال، چشم انداز 
تقاضای آینده اروپا برای گاز روسیه نیز نامعلوم است. در حال حاضر، از نظر 
آنکارا، همکاری با مسکو در این مرکزیت گازی در درجه اول، ماهیت سیاسی 
دارد و به آن اجازه می دهد در راستای تعدادی از اهداف دیگر در روابط دوجانبه 

خود با روسیه فعالیت کند.
در بعد انرژی، بررسی امکان سنجی پروژه و چشم انداز ساخت آن برای آنکارا 
بسیار مهم است. نتیجه این بررسی تعیین خواهد کرد که آیا ترکیه به صورت 
الزام آور به این پروژه متعهد خواهد شد یا خیر. آنکارا همچنین آگاه است که 
تصمیم برای ایجاد یک مرکزیت گازی، امکان تعمیق همکاری راهبردی در حوزه 
انرژی )امکان ساخت یک نیروگاه هسته ای دیگر( با روسیه را  که به طور فزاینده 
و در سطح بین المللی منزوی شده است، فراهم می آورد. اطمینان از هماهنگی 
بیشتر در فعالیت ها در مناطق مورد مناقشه )مانند قفقاز، سوریه یا آسیای 
مرکزی( و در درازمدت، برای ترکیه سود مالی خواهد داشت. همزمان، این اقدام 

پتانسیل تبدیل شدن به عنصر دیگری در مناقشه ترکیه با غرب را دارد.
آنکارا ممکن است امیدوار باشد که شرکای غربی خود را وادار کند تا اقداماتی 
)از جمله پیشنهاد همکاری در حوزه انرژی( را برای منصرف کردن این کشور از 

طرح خود برای ساخت این مرکزیت گازی انجام دهند.
پیش از این در ۱۳ اکتبر، وزیر امور خارجه آمریکا پیشنهادی را به ترکیه ارائه 
داد که شامل امکان همکاری واشنگتن با آنکارا در زمینه تامین LNG، ساخت 

نیروگاه های گازی و راکتورهای هسته ای کوچک بود. با این حال، پیشنهادات 
غربی در حال حاضر جذابیت کمتری نسبت به پیشنهادات روسیه دارند. از 
این رو، تصمیم ترکیه برای ورود به پروژه مرکزیت گازی با مسکو ممکن است با 
هدف زیر فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیازات جدید از غرب، به عنوان مثال 
بازگشت به برنامه فروش جنگنده های F-۳5 و لغو تحریم های CAATSA توسط 

واشنگتن باشد.

ایجاد مرکزیت گازی مشترک با روسیه
تالش تازه ترکیه برای امتیازگیری از غرب


