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* نسیبه پیرایش
از نیمه تابستان امسال بود که مذاکرات احیای 
آن  از  بن بست رسید و پس  به  با غرب  برجام 
اعتراضات  شروع  و  امینی  مهسا  مرگ  ماجرای 
حتی  و  راند  حاشیه  به  را  مذاکرات  کشور،  در 
روی  بر  تمرکزش  که  کرد  اعالم  غربی  طرف 
در  را  مذاکرات  و  است  ایران  داخلی  حوادث 

دستور کار ندارد.  
مالی  رابرت  اظهارنظرها  جدیدیترین  در 
نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، بعد از 
اذعان به اینکه موضوع احیای برجام و مذاکرات 
دستورکار  در  حتی  ایران  تحریم های  رفع 
توافق  بر  تمرکز  بار  این  نیست،  هم  واشنگتن 
هسته ای را موجب اتالف وقت توصیف کرد. به 
گزارش فارس، این دیپلمات آمریکایی با ادعای 
اینکه بارها در مذاکرات وین به حصول توافق 
شده  نزدیک«   »بسیار  برجام  به  بازگشت  برای 
نزدیک  ما  که  بار  »هر  داشت:  اظهار  اما  بودند، 
ایران درخواست های فرعی جدیدی  می شدیم، 
خارج  مسیر  از  را  مذاکرات  که  می کرد  مطرح 

می ساخت«.
اظهاراتش  ادامه  در  وی  گزارش،  این  طبق 
که  می کنیم  صرف  جایی  را  وقتمان  »ما  گفت: 
فایده داشته باشد، از جمله حمایت از اعتراضات 
در ایران و تالش می کنیم که انتقال تسلیحات از 
تهران به مسکو برای استفاده در جنگ اوکراین 

را متوقف کنیم«.
اینکه  بیان  با  ایران  امور  در  آمریکا  نماینده 
کشور  این  سابق  جمهور  رئیس  ترامپ  دونالد 

اما  کند  امتحان  را  برجام  جایگزین  کرد  سعی 
به خاطر  »ما  کرد:  اضافه  نداد،  جواب  کار  این 
تالش کردن، عذرخواهی نمی کنیم و هنوز هم 
سعی می کنیم هر کاری بتوانیم برای جلوگیری 
دهیم.  انجام  اتمی  سالح  به  ایران  دستیابی  از 
ترجیح ما استفاده از دیپلماسی با ابزارهای فشار 
دیپلماسی  اگر  ولی  است.  تحریم ها  مخصوصا 
شکست بخورد، تقریبا همه گزینه ها را روی میز 
نگه داشته ایم«.به نوشته سی ان ان، مالی با تهدید 
ایران به حمله نظامی، مدعی شد: »همزمان که 
از دیگر ابزارها استفاده می کنیم، به عنوان آخرین 
برای  لزوم  صورت  در  را  نظامی  گزینه  راه، 
جلوگیری از دستیابی ایران به سالح اتمی اجرا 

می کنیم«.
به  اشاره  با  موسوی خلخالی  سیدعلی 
فرصت طلبی  و  کشور  در  اخیر  اعتراضات 
آتش  بر  آنها  دمیدن  و  موضوع  این  از  غربی ها 
»در  نوشت:  ایرانی  دیپلماسی  در  اعتراضات 
کدام دیپلماسی تعریف شده که تاکتیک خود را 
برای رقیب فاش کنید؟ در حالی که به روشنی 
اوکراین  به  روسیه  حمله  شب  تا  می دیدیم 
تحلیلگران  و  دولتمردان  و  سیاستمداران  تمام 
گونه  هر  از  آنها  طیف های  تمامی  در  روسی 
اوکراین  به  کشورشان  حمله  سر  بر  نظر  اظهار 
افکار  ترتیب  این  به  و  می کردند  خودداری 
عمومی غرب را در یک سردرگمی نگه داشته 
بودند، سیاستمداران و دولتمردان ما از تابستان 
هشدار  اروپایی ها  و  غرب  به  فشار  خیال  با  و 
می دادند که زمستان سخت نزدیک است و اگر 

غرب انتظارات ایران در مذاکرات رفع تحریم ها 
را برآورده نکند، از انرژی ایران محروم خواهند 
ماند، آیا کسانی که چنین تهدیدی می کردند به 
این فکر نمی کردند که با این اظهارات به نوعی 
را  توطئه ای  تا  را تحریک می کنند  طرف غربی 
تدارک ببیند و علیه ایران دست به کار شوند؟ 
آیا این کار پاس کاری به غرب نبود؟ طرفداران 
این نظریه اآلن باید پاسخگو باشند که چرا باید 
کشور چنین هزینه سنگینی را بدهد؟ حاال هم 
میز  پای  رفتن  که  شده  سنگین  قدری  به  فضا 
از  امتیازی در خور توجه  بدون گرفتن  مذاکره 
نتواند در مذاکرات به ما فشار  طرف غربی که 
بیاورد و وانمود کند ما از روی ضعف پشت میز 
اراده خود را بر ما  تا بخواهد  ایم  مذاکره آمده 

تحمیل کند، بسیار سخت است.«
محمد مهاجری، هم در سرمقاله روزنامه اعتماد 
با اشاره به توافق اخیر گازیث بیروت و تل اویو 
و همراهی حزب اهلل و سیاست ورزی سیدحسن 
»رفتار  نوشت:  لبنان  منافع  جهت  در  نصراله 
عنوان  به  می توان  را  نصراهلل  سیدحسن  سیاسی 
الگویی برای دیپلماسی ایران نصب العین قرار داد 
و باز شدن گره برجام را از مسیری مشابه دنبال 
مشکالت  است  سال  چند  برجام  مخالفان  کرد. 
اقتصادی را صرفا به سوءمدیریت گره می زنند و 
کال نقش روابط خارجی را در آن انکار می کنند.
به  می توان  را  نصراهلل  سیدحسن  سیاسی  رفتار 
ایران نصب العین  الگویی برای دیپلماسی  عنوان 
مسیری  از  را  برجام  گره  شدن  باز  و  داد  قرار 
مشابه دنبال کرد. مخالفان برجام چند سال است 
مشکالت اقتصادی را صرفا به سوءمدیریت گره 
می زنند و کال نقش روابط خارجی را در آن انکار 

می کنند.
تشدید  اخیر،  یکسال  دیپلماسی  رخدادهای 
تحریم ها و نیز بی اثر بودن اتکای کامل به شرق 
نیز جواب نداد زیرا روس ها اوضاع شان خراب تر 
از آن است که بتوانند کمک موثری به ایران کنند و 
چینی ها هم عمال در پازل تجارت اروپا و امریکا 
حزب اهلل  مشابه  رویکردی  اتخاذ  می کنند.  بازی 
لبنان می توانست و هنوز هم می تواند سنگ های 
بزرگ را از پیش پای اقتصاد ایران بردارد. ما که 
از حزب اهلل لبنان حزب اللهی تر نیستیم؟ هستیم؟«

از  دسته  آن  با  سخن  روی  نهایت  در 
سیاستمداران داخلی است که با لجاجت کشور 
را به سمت پرتگاه هدایت می کنند که آیا زمان 

گفت و گو و اصالحات فرانرسیده است؟

زمستان سخت برای غرب یا برای ایران؟!
چهارشنبه11 آبان 1401      شماره  6403      سال  بیست و پنجم

تحریم های جدید کانادا 
علیه ایران

تحریم های  اعمال  از  کانادا  خارجه  وزارت 
جدید علیه ایران به دالیل حقوق بشری خبر داد.
 وزارت خارجه کانادا اسامی ۴ دفرد و ۲ نهاد 

ایرانی دیگر را در فهرست تحریم ها قرار داد.
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و مرکز 
نهادی  دو  العالمیه  المصطفی  جامعة  آموزشی 
هستند که تحریم شده اند. حسین رحیمی، احمد 
فاضلیان، اسداهلل جعفری و سید مرتضی موسوی 

اسامی افراد تحریم شده هستند.
مالنی جولی، وزیر خارجه کانادا، در این بیانیه 
با اشاره به ناآرامی های اخیر در این مدعی شد: 
»کانادا به حمایت از مردم ایران و خواسته دلیرانه 

آن ها برای آینده ای بهتر ادامه می دهد.«
دولت کانادا ماه گذشته هم ۶ فرد و چهار نهاد 
را به بهانه نقض حقوق بشر در ایران در فهرست 
 ۳ کانادا  آن هم  از  قبل تر  بود.  داده  قرار  تحریم 
نهاد و ۱۷ فرد از جمله محمد جواد ظریف، وزیر 
قرار  تحریم  فهرست  در  را  ایران  سابق  خارجه 

داده بود.

اعالم  آن  از  قبل تر  هفته  یک  کانادا  دولت 
کرده بود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران 
کانادا  به  ورود  از  همیشه  برای  اسالمی  انقالب 

منع خواهند شد.

تحریم های بیشتر علیه ایران 
را بررسی می کنیم

دیگر  و  آمریکا  دولت  با  همسو  آلمان  دولت 
متحدان این کشور بار دیگر از بررسی تحریم های 

بیشتر بر ایران خبر داد.
به گزارش »خبرگزاری فرانسه« »اوالف شولتز« 
تهران  وقت  به  شب  دوشنبه  آلمان  اعظم  صدر 
دولت  گفت،  ایران  در  مردم  سرکوب  ادعای  با 
علیه  بیشتر  تحریم های  بررسی  درحال  آلمان 

تهران است.
وی از همبستگی برلین با اغتشاشگران خبر داد 
و گفت: »تحریم های اروپا مهم هستند و ما در 

حال بررسی گام های بیشتر هستیم.«
اخیرا  کانادا  و  انگلیس  آمریکا،  اروپا،  اتحادیه 
تحریم هایی را به بهانه اغتشاشات اخیر در ایران 
کردند.  اعمال  ایرانی  نهادهای  و  مقامات  علیه 
وزارت  ایرانی،  اقدامات ضد  این  به  واکنش  در 
ایران چهارشنبه  امور خارجه جمهوری اسالمی 
علیه  تحریم  اعمال  از  بیانیه ای  در  آبان  چهارم 
برخی اشخاص و نهادها در حوزه اتحادیه اروپا 

خبر داد.
در این بیانیه آمده است: »وزارت امور خارجه 
مصوبات  اساس  بر  ایران  اسالمی  جمهوری 
مرتبط  قواعد  چارچوب  در  و  ذیربط  مراجع 
و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل 
اتحادیه  حوزه  در  اشخاصی  و  نهادها  متقابل، 
اروپا را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت 
ترویج  تروریستی،  گروه های  و  تروریسم  از 
نفرت  و  خشونت  و  تروریسم  به  تحریک  و 
اقدامات  اغتشاش، خشونت،  پراکنی که موجب 
تروریستی و نقض حقوق بشر علیه ملت ایران 

گردیده، تحت تحریم قرار می دهد.«
تحلیلگران بر این باورند که اغتشاشات که با 
آمریکا  می تواند  است،  خارجی  عوامل  تحریک 
استفاده  با  که  برساند  نتیجه  این  به  را  غرب  و 
اقتصادی  فشار  افزایش  و  تحریم ها  سالح  از 
شکاف های میان جامعه و حاکمیت را گسترش 
داخلی  فشارهای  اثر  در  نظام  نتیجه  در  تا  دهد 
و بیرونی تن به تغییر رفتار در حوزه های مورد 

خواست طرف های خارجی دهد.

جنبش  سیاسی  دفتر  عضو  الزهار«  »محمود   
مقاومت فلسطین )حماس( دوشنبه شب گفت که 
این جنبش برای باز پس گیری منابع طبیعی خود 

در دریای غزه اقدام خواهد کرد.
»محمود  فلسطین،  سما  تارنمای  از  گزارش  به 
پس گیری  باز  در  جنبش  این  که  گفت  الزهار« 
هیچ  از  غزه  دریای  در  فلسطین  طبیعی  منابع 

تالشی دریغ نخ کرد.
وی افزود: حماس به هیچ کس اجازه نخواهد 
داد که از یک وجب از خاک فلسطین کوتاه بیاید 

و یا حتی در این زمینه صحبت کند.
بخش  در  حماس  جنبش  سیاسی  دفتر  عضو 
باختری  کرانه  که  گفت  خود  سخنان  از  دیگری 
طی  غزه  که  می کند  ایفا  را  نقشی  همان  امروز 
شهدایی  خون های  و  کرد  ایفا  گذشته  سال های 
مقدمه  داده می شود،  باختری  کرانه  در  امروز  که 
جنگی است که به اسرائیل پایان خواهد داد و آن 

را بیرون خواهد راند.
از  توان  تمام  با  غزه  که  افزود  همچنین  الزهار 
رژیم  با  تا  کرد  خواهد  حمایت  باختری  کرانه 

صهیونیستی مقابله کند.
اشغالی  سرزمین های  روزهای  این  شرایط 
و  است  ویژه  بسیار  باختری  کرانه  در  ویژه  به 
رزمندگان فلسطینی با هر وسیله ای پاسخ جنایات 
امر  بی شمار صهیونیست ها را می دهند و همین 
برای صهیونیست های غاصب  را  شرایط ویژه ای 

رقم زده است.
جنوب  در  فقط  صهیونیست ها  این  از  پیش  تا 
با  غزه  منطقه  در  و  اشغالی  سرزمین های 
کرانه  اکنون  هم  ولی  بودند  درگیر  فلسطینی ها 
شدن  مسلح  دلیل  به  فلسطین  شرق  در  باختری 
صهیونیست های  برای  کمینگاهی  به  آن  جوانان 
بزدل تبدیل شده و خواب راحت را از چشمان 

آنها گرفته است.

منابع طبیعی خود در دریای غزه را پس می گیریم

اگر پوتین نخواهد،
 با رئیس جمهور بعدی روسیه مذاکره می کنیم

تکرار  با  اوکراین  وزیر خارجه  کولبا،  دیمیترو 
در  که  گفت  ایران،  علیه  فضاسازی ها  برخی 
صورت تداوم پشتیبانی نظامی ایران از روسیه در 
تهاجم به اوکراین، کی یف به طور کامل به روابط 

دیپلماتیک خود با تهران پایان خواهد داد.
با  »العربیه«  تلویزیونی  شبکه  با  مصاحبه  در 
روسیه  به  پهپاد ها  بر  عالوه  ایران  این که  ادعای 
موشک نیز داده است، مدعی شد که موشک های 
زیرساخت های  ایرانی  پهپاد های  و  روسیه 

کشورش را هدف قرار داده اند.
شد  مدعی  سندی،  هیچ گونه  ارائه  بدون  کولبا 
که روسیه چندین روستا را در اوکراین با موشک 
افزود:  ایرانی تخریب کرده است و  پهپاد های  و 
»کی یف می خواهد اطمینان حاصل کند که ایران 

پهپاد در اختیار روسیه قرار ندهد«.
ایران  که  افزود  خود  ادعا های  ادامه  در  وی 
به دلیل همکاری نظامی با روسیه در جنگ علیه 

اوکراین مرتکب اشتباه بزرگی می شود.
داریم  دست  در  »شواهدی  شد:  مدعی  کولبا 
روسیه  استفاده  مورد  پهپاد های  بودن  ایرانی  که 
می کند. همچنین  ثابت  را  اوکراین  به  تهاجم  در 

روسیه  به  ایران  که  داریم  دست  در  اطالعاتی 
موشک ارسال کرده است«.

باید  روسیه  که  داشت  اظهار  همچنین  وی 
با  را  صلح  مذاکرات  برای  خود  آمادگی 

عقب نشینی کردن از خاک اوکراین نشان دهد.
وزیر خارجه اوکراین درباره اقدام مسکو مبنی 
از  اوکراین  غالت  صادرات  توافقنامه  تعلیق  بر 
طریق دریای سیاه، نیز گفت که »روسیه باید بازی 
گرسنه کردن ملت ها با خروج از توافق غالت را 

متوقف کند«.

لبنان؛ بدون رئیس جمهوری، بدون نخست وزیر
مسیحیان،  میان  از  جمهوری  رئیس  لبنان،  در 
نخست وزیر از میان اهل سنت و رئیس پارلمان 

از میان شیعیان انتخاب می شود.
ریاست  دوره  سال   ۶ از  بعد  عون  میشل   
بعبدا  در  جمهوری  ریاست  کاخ  جمهوری، 
اش  خانه  به  و  کرد  ترک  را  بیروت  نزدیکی  در 
جدید  جمهوری  رئیس  اینکه  بدون  بازگشت 

مشخص باشد.
او قبل از ترک کاخ ریاست جمهوری، یادداشت 
را  کابینه  و  وزیر  نخست  استعفای  با  موافقت 
لبنان  کابینه  و  وزیر  نخست  نتیجه  در  کرد.  امضا 
هم اکنون مستعفی هستند و دولت سرپرستی بر 

سرکار است.
چون رئیس جمهوری جدید لبنان هنوز انتخاب 

نشده فعال لبنان رئیس جمهوری ندارد.
لبنان،  جدید  جمهوری  رئیس  تعیین  زمان  تا   
نخست وزیر، با حفظ اختیارات خود، اختیارات 
سرپرستی ریاست جمهوری را نیز برعهده خواهد 

داشت.
 پارلمان لبنان تاکنون ۴ مرحله رای گیری برای 
انتخاب رئیس جمهوری برگزار کرد اما تاکنون بی 

نتیجه بوده است.
 لبنان قبل از این هم شاهد بارها چنین وضعیتی 
بوده است. میشل عون خود بعد از دو سال خالی 
سمت  این  به  جمهوری  ریاست  سمت  بودن 
از  بعد  عون  میشل   ۲۰۱۶ سال  در  شد.  انتخاب 
برگزاری ۴۶ جلسه رای گیری که دو سال طول 

کشید؛ در نهایت به این سمت انتخاب شد.
 میشل عون فرمانده پیشین ارتش لبنان و رهبر 
عون  میشل  است.  آزاد"  ملی  "جریان  حزب 
لبنان،  اهلل  به حزب  نزدیک  و  مسیحی  شخصیت 

بشار اسد و ایران است.
 رئیس جمهوری توسط پارلمان تعیین می شود 

و باید از چهره های مسیحی لبنان باشد.
مسیحیان،  میان  از  جمهوری  رئیس  لبنان،  در 
نخست وزیر از میان اهل سنت و رئیس پارلمان 

از میان شیعیان انتخاب می شود.
است  ساله   ۶ دوره  لبنان  جمهوری  ریاست   
این  در  دوره،  تنها یک  تواند  می  تنها  فرد  هر  و 
قابل  فرد،  یک  جمهوری  ریاست  و  باشد  سمت 
میان دو  اینکه حداقل ۶ سال  تمدید نیست مگر 
ترک  هنگام  به  عون  میشل  باشد.  فاصله  دوره، 
از  نفر  هزاران  بدرقه  با  جمهوری،  ریاست  کاخ 
حزب  از  افراد  این  اکثر  شد.  رو  روبه  حامیانش 
مسیحی "جریان ملی آزاد" بودند.  از صبح دیروز 
یکشنبه حامیان میشل عون در اطراف کاخ ریاست 
جمهوری جمع شدند و دهها نفر از آنها هم شب 
را در چادرهای خود گذراندند در حالی که پرچم 
میشل  های  و عکس  لبنان  و  رنگ  نارنجی  های 

عون را در دست داشتند.
 میشل عون در جمع هوادارانش گفت: "امروز 
عصر  یک  پایان  نه  و  است  ماموریت  یک  پایان 
... امروز یک مرحله به پایان می رسد تا مرحله 
دیگری آغاز شود مرحله ای که نیازمند مبارزه و 

کار زیادی است تا از بحران یمان خارج شویم."
وزیری  نخست  و  جمهوری  رئیس  انتخاب   
نزاع و زورآزمایی قدرت های  به صحنه  همیشه 
سیاسی  جناح  دو  شود.  می  تبدیل  لبنان  سیاسی 
را  قدرتمندی  اکثریت  توانند  نمی  معموال  لبنان 
کسب کنند به همین دلیل انتخاب رئیس جمهوری 
و نخست وزیری نیازمند توافق دو جناح سیاسی 

اصلی لبنان است.
پارلمان  لبنان،  در  سیاسی  توافق  عدم  دلیل  به 
نخست  یا  جمهوری  رئیس  انتخاب  در  تاکنون 

وزیری ناکام بوده است.
 همزمان لبنان از سه سال قبل تاکنون با بحران 
بحران سیاسی  است.  رو  روبه  اقتصادی شدیدی 
این کشور  اقتصادی  به مشکالت  نیز خود  فعلی 

دامن زده است.
ریاست  به   ۲۰۱۶ سال  در  وقتی  عون  میشل   
اقتصادی،  نهضت  تحقق  وعده  رسید  جمهوری 
مطرح  را  مالی  فساد  با  مقابله  و  اجتماعی  ثبات 
کرده بود اما هیچ کدام از وعده ها محقق نشدند.

 میشل عون قبال و در سال ۱99۰ میالدی هم 
رئیس جمهوری بود اما به دنبال اختالفات شدید 
جمهوری  رئیس  به  قدرت  تحویل  از  سیاسی، 
منتخب خودداری کرد. در نتیجه ارتش سوریه در 
عملیات نظامی او را از کاخ ریاست جمهوری در 
بعبدا خارج کرد و او هم به سفارت فرانسه پناه 
برد و سپس به فرانسه رفت و به مدت ۱5 سال 

در این کشور باقی ماند.

آمریکا بمب افکن های بی ۵۲
 در استرالیا مستقر می کند

به  پاسخ  در  آمریکا  نوشت،  نیوزلندی  رسانه   
تهدیدهای چین برای حمله )احتمالی( به تایوان، 
۶بمب افکن B-5۲ با قابلیت حمل سالح اتمی 

در شمال استرالیا مستقر می کند.
پایگاه  این هواپیماها در  افزود،  نیوزلند هرالد   
تیندال در جنوب داروین در شمالی استرالیا مستقر 
خواهند شد. گفته می شود  برد جنگی هواپیماها 
حدود ۱۴۰۰۰ کیلومتر است و به راحتی به پکن 

می رسند.
اسنادی از آمریکا که توسط رسانه های استرالیا 
به دست آمده نشان می دهد که واشنگتن طرح های 
مفصلی را برای »تاسیسات عملیات اسکادران« در 
یک پایگاه استرالیایی و همچنین یک مرکز تعمیر 

و نگهداری مجاور طراحی کرده است.
تلویزیون  به  آمریکا  هوایی  نیروی  مسئول 
استرالیا گفت: »استقرار بمب افکن ها در استرالیا 
در  ما  توانایی  مورد  در  دشمنان  به  قوی  پیامی 

ایجاد نیروی هوایی مرگبار است.«
ژائو لیجیان سخنگوی وزارت خارجه چین، در 

واکنش به این موضوع گفت که همکاری دفاعی 
را  ثالث  طرف های  نباید  کشورها  میان  امنیتی  و 

هدف قرار دهد.
تنش ها  آمریکایی  طرف  »رویه های  گفت:  وی 
را در منطقه افزایش داده، صلح و ثبات منطقه ای 
را به طور جدی تضعیف کرده و ممکن است یک 

مسابقه تسلیحاتی در منطقه ایجاد کند.«
این  استرالیا،  پارلمان  سناتور  شوبریج،  دیوید 
طرح را »خطرناک« توصیف و آن را محکوم کرد.
اقدام، استرالیا را به بخشی از  افزود: »این  وی 
تهدید تسلیحات هسته ای جهانی برای موجودیت 
افزایش تنش های نظامی  با  بشر تبدیل می کند و 

منطقه ما را بی ثبات تر می کند«.
اما آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا سعی کرد 
کرد  تایید  و  داده  جلوه  اهمیت  کم  را  خبر  این 
که استرالیا "گاه به گاه" با آمریکا در ائتالف های 
دفاعی تعامل می کند.آمریکا در سال جاری چهار 
فروند B-5۲ نیز در پایگاه اندرسن خود در گوام، 

واقع در غرب اقیانوس آرام مستقر کرد.

گاز  تواند  می  ترکیه  پوتین،  پیشنهاد  براساس 
بازصادرات،  هنگام  به  را  روسیه  از  وارداتی 
یک  از  ترکیه  نتیجه  در  کند.  گذاری  قیمت 
کشور صرف بازصادرات گاز، به تعیین کننده و 

تاثیرگذار در بازار گاز تبدیل خواهد شد.
والدیمر  آستانه،  بین المللی  نشست  حاشیه  در 
طیب  رجب  به  روسیه  فدراسیون  رئیس  پوتین 
کرده  پیشنهاد  ترکیه  جمهوری  رئیس  اردوغان 
گاز  فروش  و  توزیع  مرکز  به  کشور  این  بود 
ترکیه  پیشنهاد  این  براساس  تبدیل شود.  روسیه 
می تواند گاز وارداتی از روسیه را بازصادرات 

کند به ویژه برای کشورهای اروپایی.
پوتین گفته بود:از طریق انتقال گازی که نمی 
توان از آن در خط نورد استریم استفاده کرد می 
طریق  از  را  اروپا  به  گازمان  انتقال  مسیر  توان 
ترکیه فراهم کرد. می توان بزرگترین مرکزانتقال 

گاز به اروپا را در ترکیه تاسیس کرد.
 این خطوط لوله گاز روسیه را به اروپا منتقل 
می کند. به دنبال تحریم های روسیه و اتحادیه 

اروپا علیه یکدیگر، صادرات گاز روسیه به این 
کشورها به طور کامل قطع شد.

 اردوغان هم با استقبال از این پیشنهاد گفت: 
به نظر می رسد منطقه تراقیا بهترین مکان برای 

تبدیل شدن به مرکز توزیع گاز است.
 نوردیم استریم ظرفیت انتقال ۲۷ میلیارد متر 

مکعب گاز در سال را دارد.
گاز  دالر  میلیارد   ۱۲ حدود  ساالنه  ترکیه   
می  مصرف  جی(  ان  )ال  شده  مایع  و  طبیعی 
جمهوری  روسیه،  از  آن  عمده  بخش  که  کند 
تامین  الجزایر  و  قطر  امریکا،  ایران،  اذربایجان، 

می شود.
به  انرژی  مصرف  افزایش  با  همسو  ترکیه   
دلیل رشد اقتصادی، تالش می کند سهم انرژی 
خود  مصرف  در  را  پاک  و  تجدیدنظر  های 
افزایش دهد. ترکیه عالوه بر این سعی می کند 

از کشورهای بیشتری گاز وارد کند.
وسط  حلقه  در  جغرافیایی  لحاظ  به  ترکیه   
انرژی  واردکننده  و  کشورهای صادرکننده  میان 

قراردارد. عالوه بر این، ترکیه خطوط لوله برای 
اتصال دو طرف دارد.

 برخی کارشناسان می گویند ترکیه می تواند 
از روسیه را مایع سازی و دوباره  گاز وارداتی 

صادرکند.
 براساس پیشنهاد پوتین، ترکیه خود می تواند 
گاز وارداتی از روسیه را به هنگام بازصادرات، 
یک  از  ترکیه  نتیجه  در  کند.  گذاری  قیمت 
کشور صرف بازصادرات گاز، به تعیین کننده و 

تاثیرگذار در بازار گاز تبدیل خواهد شد.
 این وضعیت گزینه های زیادی را در اختیار 
از  نیم  اکنون  هم  ترکیه  دهد.  می  قرار  ترکیه 
گاز مورد نیاز خود را از جمهوری اذربایجان و 
ترکیه می  کند.  تامین می  را دیگر کشورها  بقیه 
گاز  از  بیشتری  حجم  تواند  می  اینده  در  تواند 
بازصادرات  اروپا  برای  را  اذربایجان  جمهوری 
روسیه  گاز  از  بیشتری  میزان  به  را  نیاز خود  و 

کند. تامین 
اوکراین، تالش  علیه  در جنگ روسیه  ترکیه   

در  ترکیه  سو  یک  از  بماند.  طرف  بی  کند  می 
نمی  مشارکت  روسیه  علیه  غرب  های  تحریم 
کند و از سوی دیگر راه را برای ورود سرمایه 

و سرمایه داران روس باز کرده است.
علیه  روسیه  جنگ  آغاز  زمان  از  همچنین    
اوکراین، ترکیه به همکاری های اقتصادی خود 
و  افزوده  انرژی  بخش  در  جمله  از  روسیه  با 
موافقت  کردند.  امضا  انرژی  توافقنامه  چند 
وارداتی  گاز  پول  درصد   ۲5 پرداخت  با  ترکیه 
مذاکرات  و  )روبل(  روسی  پول  به  روسیه  از 
قیمت  درصدی   ۲5 تخفیف  درباره  طرف  دو 
گاز و تاخیر در پرداخت پول تا سال ۲۰۲۴ از 
جمله این موارد هستند.با این حال سواالتی هم 
مطرح می شود. اینکه ایا اتحادیه اروپا همچنان 
به خریداری گاز روسیه از طریق واسطه ترکیه 
عالقمند است؟ به ویژه که تحریم های اروپایی 
بینی  پیش  و  دارد  ادامه  روسیه  انرژی  علیه  ها 
می شود با افزایش تنش در جنگ اوکراین، این 

تحریم ها هم تشدید شود.

ترکیه به دنبال تبدیل شدن به مرکز بازصادرات گاز

مشاور رئیس جمهور اوکراین اعالم کرد صلح با 
این کشور با خروج نیروهای روسیه از این کشور 
مقام  الجزیره، یک  از شبکه  گزارش  می گذرد.به 
ارشد دولت اوکراین بار دیگر مدعی شد این کشور 

خواهان آمدن به پای میز مذاکره با روسیه است.
دوشنبه  امروز  اوکراین  جمهور  رئیس  مشاور 

اعالم کرد که فرمول صلح با اوکراین ساده است.
با  ابتدا  اوکراین  صلح  که  افزود  ادامه  در  وی 

آغاز می  نیروهای روسی و سپس گفتگو  خروج 
از  غرب  تحریک  به  یف  کی  که  حالی  شود.در 
دولت  مقام  این  کند،  می  امتناع  روسیه  با  مذاکره 
اوکراین در ادامه گفت که اگر رئیس جمهور فعلی 
جمهور  رئیس  با  نیست،  صلح  خواهان  روسیه 

بعدی صحبت خواهیم کرد.
پیش نویس  نسخه  دسامبر،  ماه  در  روسیه 
ضمانت های امنیتی خود را صادر کرد و از آمریکا 
جلسه  تنش زدایی،  منظور  به  تا  خواست  ناتو  و 
برگزار کرده و راجع به آن به گفت وگو بنشینند. 
در این ضمانت ها به اعمال محدودیت های عمده 
و  نظامی  تجهیزات  و  موشک  نیرو،  اعزام  درباره 
نگه  دور  با هدف  ناتو  تحدید گسترش  همچنین 

داشتن اوکراین از بلوک، اشاره شده بود.
 ۲۴ اوکراین  در  روسیه  نظامی  عملیات  آغاز  از 
ضمن  غرب  و  آمریکا   ،)۱۴۰۰ اسفند   5( فوریه 
ارسال  با  مسکو،  علیه  گسترده  تحریم های  اعمال 
تجهیزات و فراهم کردن کمک مالی برای اوکراین، 
به تشدید جنگ و طوالنی شدن آن دامن زده اند.


