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صعودبیبی
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نخستوزیریدرتلآویواست.

قدیمـــی  ارتباطـــات  آیــــا 
»شــی جین پینگ« رئیس جمهور 
چین و »جو بایدن« رئیس جمهور 
آمریکا، می تواند مانع از رویارویی آشــکار 2کشــور 
شود؟ این پرسشی است که پیش از دیدار دوطرف در 
حاشیه اجالس سران کشورهای گروه2۰ در اندونزی 
شنیده می شود. در شرایطی که روابط چین و آمریکا 
به پایین ترین سطح خود در نیم قرن گذشته رسیده، 
روسای  جمهوری 2کشور قرار است امروز دوشنبه در 

شهر بالی اندونزی دیدار کنند.
گرچه کاخ ســفید با انتشــار بیانیه ای دیپلماتیک 
اعالم کرده که بایدن در نخســتین دیــدار خود در 
قامت رئیس جمهــوری آمریکا با شــی جین پینگ 
درباره حفظ و تحکیم خط تماس 2کشور، مدیریت 
مسئوالنه رقابت و همکاری به ویژه درباره چالش های 
بین المللی گفت وگو خواهند کــرد، اما منابع مطلع 
آمریکایی اذعان کرده اند که هــدف اصلی بایدن از 
این دیــدار فراهم کردن زمینه هــای حداقلی برای 
ترمیم مناسبات 2کشور اســت. جو بایدن اخیرا در 
پاسخ به ســؤال خبرنگاران به رابطه نسبتا نزدیک 
خود با همتای چینی اش اشــاره کرد و گفته که آنها 
در گذشته بیش از 27هزار کیلومتر با هم سفر کرده 
و 78ســاعت را با هم گذرانده اند. نیویورک تایمز با 
اشاره به همین آشنایی طوالنی مدت نوشته: »بایدن 
و شی جین پینگ نخستین بار در قامت 2معاون اول 
رئیس جمهور در سال2۰11 با هم دیدار کردند. آنها 
این بار در فضایی پر از شــک و تردید پشت یک میز 
می نشینند تا نه درباره زمینه های مشترک همکاری، 

که درباره مدیریت اختالفات شان مذاکره کنند.« 
در 3دهه گذشته رفت و آمد رهبران آمریکا و چین به 
پکن و واشنگتن امری مرسوم بوده است. این دیدارها 
اغلب فرصتی برای تبادل نظر بر سر اختالفات بود و 
با وعده همکاری های متقابل در زمینه های مختلف 
پایان می یافت؛ از تغییرات آب وهوایی گرفته تا مهار 
برنامه هســته ای کره شــمالی. اما اکنون با تشدید 
فزاینده اختالفات و حتی هشــدارهای دوطرف بر 
سر تقابل نظامی احتمالی بر سر تایوان، تصور چنین 
سفرهایی اگر نه غیرممکن، قطعا بسیار دشوار است. 
برهمین اساس، ناظران سیاسی با اشــاره به اینکه 
برگزاری نشست در کشــوری بی طرف )اندونزی( 
تداعی کننده یک جنگ ســرد جدید میان آمریکا 
و چین اســت، پیش بینی می کنند کــه نتیجه این 
دیدار در بهترین حالت توافق بر ســر همکاری های 
کوتاه مدت و مدیریت چالش های مشترک ازجمله 

مدیریت بحران ناشــی از همه گیری های ویروسی 
خواهد بــود که البته ایــن توافق ها نیز بــا توجه به 
تحوالت ســریع این روزهای جامعه جهانی چندان 

پایدار به نظر نمی رسند.

اختالفاتروزافزونپکنوواشنگتن
تنش ها در روابط چین و آمریــکا به وی ژه در ماه های 
اخیر به شــدت افزایش یافته اســت. بایدن با اذعان 
به اینکه قصد دارد در بالی دربــاره »خطوط قرمز« 
2کشور با رئیس جمهور چین صحبت کند، فهرستی 
از اختالفات را ارائه کرده که شامل وضعیت تایوان، 
سیاست های تجاری پکن، مناسبات چین و روسیه 
و آزمایش های موشکی کره شمالی می شود. آمریکا 
در ماه های گذشته بارها در واکنش به آزمایش  های 
موشکی کره شــمالی، از پکن انتقاد کرده که از نفوذ 
خــود در پیونگ یانگ بــرای مهار ایــن آزمایش ها 

استفاده نمی کند.
بایدن گفته تالش خواهد کرد تا منافع ملی مهم چین 
را درک کرده و در مقابــل، منافع ملی مهم آمریکا را 
برای او تشریح کند تا مشخص شود که این موضوعات 
تا چه حد همســو هســتند و تا چه حد تضاد دارند. 
رئیس جمهور آمریکا در شرایطی از تالش برای درک 
منافع ملی مهم چین صحبت کرده که مقام های این 
کشور در ماه های گذشته با بی توجهی به هشدارهای 
مداوم پکــن مبنی بر لزوم رعایت سیاســت »چین 
واحد«  به تایوان ســفر کرده اند. همچنین بایدن در 
واکنش به تهدیدهای شی جین پینگ که تأکید کرده 
درصورت نیاز، برای بازگرداندن تایوان به سرزمین 
مادری از قدرت نظامی استفاده خواهد کرد، تأکید 
کرده که درصورت به مخاطره افتادن امنیت تایوان، 

آمریکا هم بــرای کمک به تایــوان از قدرت نظامی 
استفاده خواهد کرد.

دولت آمریکا همچنین ماه گذشته محدودیت های 
گســترده ای را برای فروش محصوالت نیمه رســانا 
به چین درنظــر گرفت. واشــنگتن ازجمله فروش 
دستگاه های الزم برای ســاخت انواع تراشه ها را به 
پکن محدود کرد؛ اقدامی که به نوشته نیویورک تایمز 
تالشی آشکار برای کند کردن روند پیشرفت چین در 
حوزه فناوری و هوش مصنوعی است. از نیمه رساناها 
برای تولید تراشــه ها استفاده می شــود. بسیاری از 
تکنولوژی های ضروری از تلفن های همراه و اتومبیل 
تا سیســتم های دفاعی، به محصوالت نیمه رســانا 

متکی هستند.
رابطه چین و روســیه نیز ازجمله موضوعاتی است 
که به نوشته روزنامه نیویورک تایمز برای واشنگتن 
یک مسئله حیاتی است. کولین کاهل، مرد شماره3 
وزارت دفاع آمریــکا )پنتاگون( هفته گذشــته به 
خبرنگاران گفته بود: »رهبــران چین خیلی مایل 
هستند تا نشــان دهند که رابطه چین و روسیه نه 
همکاری ســطحی که شــراکت دوطرفه است. این 
مسئله ای اســت که رئیس جمهور آمریکا در دیدار 
رودررو با شی جین پینگ درباره آن صحبت خواهد 
کرد.« برنامه پکن برای توسعه زرادخانه های هسته ای 
این کشــور نیز ازجمله نگرانی های واشنگتن عنوان 
شده اســت. بنا بر اعالم پنتاگون، چین قصد دارد تا 
سال2۰3۰ زرادخانه هسته ای خود را به حداقل هزار 
کالهک برساند. برخی از ابتکارات امنیتی - نظامی 
چین ازجمله پیشنهاد برای ساخت زیردریایی های 
هسته ای استرالیا نیز جزو دغدغه های آمریکا عنوان 

شده است.

آیندهمبهمروابطدوجانبه
اما دامنه تقابل های آمریکا و چیــن فراتر از موارد 
ذکر شده است. دولت بایدن در سند 48صفحه ای 
اســتراتژی امنیت ملی آمریکا نوشته که چین تنها 
کشــوری اســت که هم عامدانه قصد دارد تا نظم 
بین المللــی را تغییر دهد و هم  قــدرت اقتصادی، 
دیپلماتیــک، نظامی و فناوری برای پیشــبرد این 
هدف را دارد. تهدیدی که دولت آمریکا به آن اشاره 
کرده زمانی برای این کشــور جدی تر شــد که ماه 
گذشته سومین دور از ریاســت شی جین پینگ بر 
حزب کمونیست چین بدون هیچ مانع داخلی آغاز 
شــد؛ امری که او را به قدرتمندترین سیاستمدار 
این کشور پس از مائو تســه تونگ تبدیل می کند. 
شــی جین پینگ در نشســت حزب کمونیست با 
هشدار نســبت به تشــدید تهدیدهای جهانی، به 
دشــمنانی اشــاره کرد که به دنبال »باج گیری«، 
»مهار« »محاصره« و »اعمال فشار حداکثری« بر 

چین هستند.
با وجود باال گرفتن تنش ها، بایدن و شی جین پینگ 
تالش دارند تا وضعیت را مدیریــت کنند. آمریکا و 
چین روابط گســترده اقتصادی با یکدیگر دارند و 
بحران مدیریت نشــده دیپلماتیک می تواند تبعات 
ســنگین اقتصادی برای هر دوطرف داشته باشد. 
بایدن هفته گذشته به خبرنگاران گفت: »من به آقای 

شی گفتم که به دنبال رقابت هستیم، نه تقابل.« 
شــی جین پینگ نیــز در آســتانه دیــدار بــا 
رئیس جمهوری آمریکا لحن دوســتانه تری داشته 
اســت. او خطاب به اعضای کمیته روابط آمریکا و 
چین گفته کــه می خواهد راه درســتی برای کنار 
آمدن با آمریکا پیدا کند. »ژائو لیجیان« سخنگوی 
وزارت خارجه چین نیز با تکرار همین عبارت گفته 
که آمریکا و چین باید به  ســوی مدیریت مناســب 
اختالفات حرکت کنند. ایوان اس، اســتاد دانشگاه 
جورج تاون و مشاور ارشد سابق دولت آمریکا در امور 
آسیا و اقیانوسیه، به نیویورک تایمز می گوید: »دیدار 
شی جین پینگ و بایدن در کشوری بی طرف به یک 
معنا نخستین نشســت ابرقدرت های درگیر جنگ 
سرد دوم اســت. باید دید که آیا آنان درباره شرایط 
همزیستی در یک فضای رقابتی، بحث خواهند کرد 
یا خیر. این جنگ سرد شــاید تکرار تجربه آمریکا و 
شوروی نباشد، اما با توجه به قدرت و گستره روابط 
جهانی چین، یک چیز مشخص است؛ اینکه جنگ 
سرد دوم از بسیاری جهات چالش برانگیزتر از جنگ 

قبلی خواهد بود.«

دیدار سران در سرمای روابط پکن- واشنگتن
سران چین و آمریکا برای تعیین خطوط قرمز خود در جنگ سرد جدید،  امروز در اندونزی دیدار می کنند

طرحهابگازیترکیهقابلاجراست؟
 ایجاد هاب گازی موردنظر روسیه در ترکیه

با چالش های فنی و سیاسی روبه روست

ابعاد جنگ در اوکراین تنها محدود به مسائل نظامی، سیاسی 
و اقتصادی مرتبط با دوطرف این نبرد، یعنی روسیه و اوکراین 
نیســت، بلکه جنگ در اوکراین و به تبع آن تحریم روسیه 
باعث شده تا بازیگران دیگری مانند ترکیه به یک پای اصلی 

معادالت مرتبط با جنگ اوکراین تبدیل شوند.
چالش انتقال گاز روسیه به اروپا یکی از مهم ترین حاشیه های 
جنگ اوکراین اســت و ترکیه که از ابتدا مواضع خود درباره 
این جنگ را بی طرف نشان داده، چندی است که نامش در 
مسکو به عنوان مسیر امن برای انتقال گاز روسیه مطرح شده 
اســت. ماه گذشــته هم که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه با رجب طیب اردوغان، همتــای ترکیه ای خود در 
حاشیه نشست تعامل و اعتمادسازی آسیا )سیکا( در آستانه 
قزاقستان دیدار کرد، او به اردوغان پیشنهاد داد تا به منظور 
تسهیل صادرات گاز به اروپا درکشورش یک »هاب گازی« 
ایجاد کند. این پیشــنهاد پوتین پس از آن مطرح شــد که 
اواخر سپتامبر انفجارهای مرموز به خطوط لوله انتقال گاز 
زیردریایی نورد اســتریم یک و 2در دریای بالتیک آسیب 

رساند.
مســکو این امیدواری را دارد که از طریق ترکیه دســت به 
ابتکاراتی در حوزه صــادرات گاز بزنــد. در مقابل مقامات 
ترکیه ای در آنکارا نیز با روی گشــاده از پیشــنهاد مسکو 
استقبال کرده اند و اردوغان دستور تشکیل کارگروهی برای 

اجرای این طرح را صادر کرده است.

کمبودخطوطلولهانتقال
ســاده ترین تصویر از ایجاد هــاب گازی به معنای افزایش 
چندبرابری ظرفیت صادرات گاز از ترکیه به دیگر کشورها 
به ویژه اروپاست. با این حال، هنوز جزئیات دقیقی از چگونگی 
عملیاتی شــدن این طرح اعالم نشــده و کارشناسان هم 
معتقدند که نگاه پوتین و اردوغان به طرح هاب گازی 2 چیز 

متفاوت است.

وب سایت میدل ایســت ای در این ارتباط به نقل از گوخان 
یاردیم، مدیرکل سابق شــرکت خط لوله نفت و گاز ترکیه 
)BOTAS ( می گویــد: »جزئیات پیشــنهاد پوتین دقیقا 
مشخص نیست و بیشتر به یک ایده شباهت دارد.« هم اکنون 
گاز روسیه از طریق خط لوله موســوم به »ترک استریم« به 
ترکیه منتقل می شود، اما به نظر نمی رسد که این خط لوله 
ظرفیت الزم برای انتقال گاز در حجم زیاد با هدف ایجاد یک 
هاب گازی را داشته باشد. براساس گزارش میدل ایست ای، 
خط لوله فعلی ترک استریم حداکثر ظرفیت انتقال ساالنه 
15.75میلیــارد مترمکعب گاز را دارد کــه هدفش تامین 
نیازهای داخلی ترکیه اســت و این خط لولــه توان انتقال 

باراضافی را ندارد.
»امین امراه دانیس«، کارشناس انرژی مستقر در استانبول 
نیز می گوید: »برای انتقال چند برابری گاز روسیه به ترکیه 
به خطوط لوله بیشتری نیاز است. این کارشناس می افزاید 
که ساخت این خط لوله ها احتماالً به 4 سال زمان نیاز خواهد 
داشت و این جای سؤال است که چه کســی قرار است این 
خط لوله را بسازد، زیرا بســیاری از شرکت ها نگران تحریم 
غرب درصورت مشارکت در این طرح هستند. از سوی دیگر 
مشخص نیست که کدام طرف هزینه آن را پرداخت خواهد 
کرد، چون هزینه ساخت ترک اســتریم 11.4میلیارد یورو 

بوده است.«

چالشنگهداریوکمبودمشتری
حتی اگر خطوط کافی برای انتقال گاز گســترده روسیه به 
ترکیه ایجاد شــود، مرحله بعد چالش تعمیر و نگهداری و 
قطعات یدکی دســتگاه هایی مانند توربین ها وجود خواهد 
داشت. چرا که روسیه نمی تواند این قطعات را از کشورهای 
غربی تهیه کند. هم اکنون نیز کمبــود تهیه همین قطعات 
برای خط لوله نورد اســتریم به مشکل بزرگ مسکو تبدیل 
شده است. با توجه به همین محدودیت ها، می توان تصور کرد 
که بخش هایی از گاز صادراتی روســیه به شکل گاز طبیعی 
مایع )LNG( و با استفاده از کشــتی وارد هاب گازی ترکیه 
شود. اما پرسش بعدی درباره مشتری این میزان گاز است. 
آئورا سابادوس، روزنامه نگار ارشد حوزه انرژی می گوید: »در 
شرایطی که کشــورهای اروپایی به دنبال قطع خرید گاز از 
روسیه تا سال 2۰27هستند، معلوم نیست که آیا هاب گازی 

ترکیه مشتری و خریدار کافی خواهد داشت یا خیر.«

هدفویژهآنکارا
در عین حال برخی مقامات ترکیه به میدل ایست ای گفته اند 
که به طور کلی آنچه ترکیه از هاب گازی انتظار دارد، بسیار 
متفاوت از طرح مورد نظر روســیه اســت. یکی از مقامات 
ترکیه جزئیات بیشتری از اهداف این کشور را مطرح کرده 
و می گوید: » قصد ما این اســت که گاز را خودمان به صورت 
مستقل بفروشیم. نمی خواهیم فقط کشــور انتقال دهنده 
گاز باشیم، بلکه می خواهیم حق فروش مجدد گاز روسیه را 
به دست بگیریم و آن را دوباره صادر کنیم. برای این هدف به 

تخفیف از مسکو نیاز داریم.«
به نظر می رسد آنکارا با دنبال کردن ایده هاب گازی به دنبال 
صادرات مجدد گاز روسیه اســت اینکه بتواند گاز روسیه را 
همراه با گاز دیگران از جمهــوری آذربایجان، ایران و عراق 
گرفته و حتی رژیم صهیونیستی دریافت کند و سپس خود 
با قیمت مشخص به دست مشتریان برساند. در این شرایط 
می توان از شکل گیری بورس گازی در ترکیه سخن به میان 
آورد که تعیین کننده قیمت گاز هم خواهد بود. اما مشخص 
نیست که مسکو به صورت کامل با این اهداف آنکارا همسو 
باشد و هنوز معلوم نیست که آیا روس ها اجازه خواهند داد 

که قیمت گاز در هاب موردنظر ترکیه تعیین شود یا خیر؟

عبدالفتاح برهان
رئیس شورای حاکمیتی سودان

به سیاستمداران اجازه نمی دهیم در 
مسائل ارتش مداخله کنند. هر گروه 
سیاســی کــه بخواهــد در کار ارتــش 
دخالت کند دشمن ماست. بنابراین، 
از ارتــش دور باشــید. تالش هــا بــرای 
اقدامات تحریک آمیــز موفق نخواهد 

شد.  )اسکای نیوز(

عادل الجبیر
وزیر مشاور در امورخارجه عربستان

عربســتان ســعودی براســاس منافع 
ایــن  و  خــود عمــل می کنــد  ملــی 
مســئله باعث شــده تا میان ریاض و 
واشنگتن بر ســر سیاست های نفتی 
اختالفاتــی به وجــود بیایــد. وجــود 
اختالفات میان دوستان عادی است. 
روابط ریاض و واشنگتن به اندازه ای 
قوی اســت که می تواند اختالف های 
اخیر بر ســر سیاســت نفتی را به طور 
بگــذارد.  ســر  پشـــت   دوستــــانه 

)روسیا الیوم(

حملهتروریستیدراستانبول
روز گذشــته انفجار بمب در خیابان اســتقالل 
و در قلب تجاری اســتانبول شــماری کشــته و 
مجروح به جا گذاشت. خبرگزاری آناتولی ترکیه، 
ســاعت وقوع انفجــار را 4:2۰ بعدازظهر به وقت 
محلی اعالم کرده اســت. علی  یرلی کایا، فرماندار 
اســتانبول در توئیتی اعالم کــرده که این حمله 
تروریستی 6 کشــته و 53 زخمی به جا گذاشته 
اســت. به گزارش کانال تلویزیونــی »ان تی وی« 
انفجار زمانی رخ داد که خیابان استقالل مملو از 
جمعیت بود. این خیابان در مرکز اســتانبول قرار 
دارد و پرجمعیت ترین منطقه توریستی این شهر 
به شمار می رود. مقامات ترکیه درخصوص عامل 
این انفجار و همچنین تعداد دقیق تلفات اظهارنظر 
نکرده اند. خیابان استقالل پیش تر در سال 2۰15 
و 2۰16 هم هدف حمله تروریستی واقع شد که 

مسئولیت آنها را داعش برعهده گرفت.

نقل قول  جهان نما
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محمــد شــیاع الســودانی، 
نخســت وزیر عراق، بــا تأکید 
بــر جایگاه مهم کشــورش در 
سازمان کشــورهای صادرکننده نفت موسوم 
به اوپــک، اعالم کرده که با ســایر اعضای این 
سازمان نفتی برای بازنگری و افزایش سهمیه 
تولید عراق وارد گفت وگو خواهد شد. به گزارش 
العربی الجدید، نخســت وزیر عراق با تأکید بر 
اینکه کشورش مشتاق ثبات قیمت ها در بازار 
انرژی اســت، به خبرنگاران گفــت: »عراق نه 
به دنبال افزایش قیمت نفت بیش از 1۰۰دالر 
در هر بشکه است و نه کمتر از آن، بلکه تالش 
دارد تا قیمت نفت را در سطح همان 1۰۰دالر 

حفظ کند.« به گفته نخست وزیر عراق، 
کاهش قیمت نفت به زیر 1۰۰دالر بر 
بازار عرضه و تقاضا تأثیر خواهد داشت 

و این وضعیت مطلوب بغداد نیست.
کابینه سودانی 2هفته پیش 

در بغداد آغــاز به کار کرد 
و بــه بیش از یک ســال 
بن بســت سیاسی پس 
از انتخابــات پارلمانی 
عــراق پایــان داد. 
بیانیــه  براســاس 

وزارت نفت عــراق و بر مبنای آمار شــرکت 
دولتی بازاریابی نفت خام عراق )ســومو( این 
کشور در ســپتامبر ۹8میلیون و 76۰هزار و 
153بشکه نفت فروخته و از محل آن 8میلیارد 
و 773میلیون دالر درآمد کسب کرده است. 
سومو، کل مقادیر نفت خام صادرشده در ماه 
سپتامبر از میدان های نفتی جنوبی و مرکزی 
این کشــور و از بندر بصــره را ۹6میلیون و 
445هزار و 421بشــکه و نفت صادرشده از 
شمال عراق و از طریق کرکوک و بندر جیهان 
ترکیه را 2میلیون و 16۹هزار و 18۰بشــکه 

اعالم کرده است.
نخست وزیر عراق در ســخنان خود همچنین 
به میانجیگری کشــورش در روابط ایران و 
عربستان نیز اشــاره کرد و در این ارتباط 
گفت: »عراق مصمم است به میانجیگری 
بین عربستان سعودی و ایران ادامه دهد.« 
سودانی گفت: »طرف های ذیربط در 
این ارتباط به صورت رسمی از ما 
خواسته اند که نقش میانجیگری 
خود را ادامه دهیم.« سودانی 
اشاره ای به کشوری خاص 
که خواستار میانجیگری 

بغداد شده، نکرد.

نخست وزیرعراق: با نفت 100دالری موافقیم

گزارش

رویداد

اروپا در جنگ سرد جدید کجا ایستاده است؟ 
درآستانهدیداررهبرانچینوآمریکادراندونزی،جایگاهاروپادراینتقابلموردتوجهقرارگرفته
است.همزمانباباالگرفتنتقابلهایواشنگتنوپکن،لفاظیهایزیادیازرهبراناروپاییمبنیبر
لزومتشکیلجبههواحدغربدربرابرچینشنیدهمیشود؛آنهمدرشرایطیکهاغلباروپاییها
بهسرعتدرحالتقویتروابطاقتصادیخودباپکنهستند.گفتهشده،هفتهگذشتهشرکترنو،
غولخودروسازیفرانسویتوافقتوسعههمکاریباشرکتچینی»جیلی«راامضاکردهاست.
دولتآلماننیزباواگذاریبخشگستردهایازترمینالبندرهامبورگبهچینیهاموافقتکرده
است.اینتوافقدرشرایطیصورتگرفتهکهکمیسیوناتحادیهاروپاباسرمایهگذاریچینیها
درهامبورگمخالفتکردهبود.همچنینپکنعالوهبرمجارستانقراراستدرپرتغالواسپانیا
کارخانههاییرادایرکند.اینتوسعهروابطاقتصادی،درشرایطیاستکهروابطتجاریاروپاوآمریکا
حالوروزخوشیندارد.درکنارجنگتعرفهایدوطرف،اروپاییهاعمیقاازرویههایتجاریآمریکا
بهویژهیارانههایهنگفتدولتیاینکشوربهشرکتهایآمریکاییناراضیهستند.دیلیتلگراف
مینویسد:»درتقابلمیانچینوآمریکا،اروپادرکالمهموارهخودراهمسوباآمریکامیداند،اما
آنچهمهمترازگفتاراست،سیاستهایصنعتیوتجاریاست.بهنظرمیرسدکهقدرتهایاصلی

اروپادراینتقابلطرفخودراانتخابکردهاندواینطرفنهآمریکاکهچیناست.«
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