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نشست کشورهای گروه ۲۰ تحت تأثیر بحران اوکراین
نشســت گروه۲۰ قرار است از ۱۵ تا ۱۶ نوامبر (۲۴ و ۲۵ آبان ) در جزیره «بالی» اندونزی 
برگزار شود. گروه ۲۰ متشکل از قدرتمندترین کشورهای جهان در زمینه اقتصاد است که در 
مجموع ۸۵ درصد کل اقتصاد جهانی و دو ســوم جمعیت جهان را در بر دارند. این گروه 
شامل ۱۹ کشور کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه، انگلیس، آمریکا، چین، عربستان 
سعودی، اندونزی، استرالیا، ترکیه، برزیل، آرژانتین، هند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، مکزیک 
و اتحادیه اروپا به عنوان بیســتمین عضو این گروه اســت. گروه ۲۰ در سال ۱۹۹۹ میالدی و 
در واکنش به بحران های مالی دهه ۹۰ میالدی شــکل گرفت. این مجموعه تا سال ۲۰۰۸ 
در ســطح وزیران اقتصاد نشست برگزار می کرد اما از این ســال به بعد به صورت دوره ای 
نشســت هایی در سطح ســران نیز برگزار می کند. هدف از تشکیل این گروه، مشارکت دادن 
قدرت هــای اقتصادی نوظهور در مباحثات مربوط به اقتصاد جهانی اســت. تقویت ثبات 
مالــی بین المللی، ایجــاد فرصت های گفت وگو میان کشــورهای صنعتی و کشــورهای 
در حال توســعه و اقتصادهای نوظهور و بحث و بررسی مسائلی که نتوان در نشست های 
وزیــران دارایی گروه  ۷ آنها را حل کند، از دیگر اهداف گروه ۲۰ اســت. اعضای گروه تالش 

می کنند از طریق این مجموعه، هماهنگی بین المللی را افزایش دهند. قطعا نشست سال 
جاری تحت تأثیر جنگ در اوکراین خواهد بود. والدیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که 
ابتدا اعالم کرده بود در صورت حضور والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست گروه 
۲۰ شرکت نخواهد کرد اما پس از اینکه از سوی مسکو اعالم شد پوتین در نشست حضور 
نخواهد داشت، سرگئی نیکیفوروف سخنگوی مطبوعاتی رئیس جمهور اوکراین اعالم کرد 
که رئیس جمهور اوکراین حتما در نشســت کشــورهای گروه ۲۰ شرکت خواهد کرد؛ البته 
ممکن اســت این حضور آنالین باشد.  زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین تأیید کرده است که 
آماده سازی برای حضور در نشست سران۲۰ که در اندونزی برگزار می شود، به پایان رسیده 
اســت. موضع اوکراین باید در تمام جهان شنیده شود. ما همچنین روی ادامه و گسترش 
طرح صادرات غالت خود کار می کنیم و مؤلفه دائمی  بشردوســتانه را به صادرات غالت 
اضافه می کنیم. ما به اتفاق کشــورهای پیشرفته و دارای حسن نیت، کمک به آن کشورها 
و ملت هایــی را که به خصوص از بحران مواد غذایی رنــج می برند، افزایش خواهیم داد. 
اوکراین به اتفاق شــرکای خود همکاری هایی را آغاز خواهد کرد که می تواند شانسی برای 

تأمین امنیت غذایی در سطحی جدید باشد. وی مدعی شد نخستین جلسات این توافقات 
در حال برگزاری هستند و توافق نامه های بین المللی امضا می شوند. مدت هاست که اعالم 
شــده اســت نیاز به یک هماهنگی بین المللی برای نجات فقیرترین کشــورهای جهان از 
گرسنگی است و ما دقیقا روی چنین سازوکاری برای هماهنگی کار می کنیم، امیدوارم که 
بتوانیم آن را اجرا کنیم.  پیش بینی می شود در حاشیه این نشست جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا برای اولین بار از زمان رسیدن به این مقام با «شی جین پینگ» همتای چینی در روز 
ابتدایی این نشست دیدار داشته باشد. از دیدگاه آمریکا اهداف این دیدار «تالش برای حفظ 
و تعمیق خطوط ارتباطی بین دو کشور، مسئولیت مدیریت رقابت و تالش برای همسو کردن 
منافــع، به ویژه در زمینه چالش های فراملی که جامعه جهانــی را تحت تأثیر قرار داده و 
طیفی از مسائل منطقه ای و جهانی خواهد بود. این نخستین دیدار بایدن و شی جین پینگ 
در سمت رؤسای جمهور آمریکا و چین به شمار می آید. این دو در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ و 

زمانی که بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا بوده، دیدار کردند.
نشســت سران گروه ۲۰ در  حالی برگزار خواهد شد که «والدیمیر پوتین» رئیس جمهور 

روســیه غایب بزرگ آن خواهد بود و ســرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه نماینده مسکو 
در این نشســت خواهد بود. احتمال می رود پوتین در نشســت گــروه ۲۰ از طریق فرمت 
ویدئو کنفرانس مشــارکت کند. اندونزی، به عنوان میزبان گروه ۲۰ در برابر فشار کشورهای 
غربی و اوکراین برای پس گرفتن دعوت خود از پوتین برای نشســت سران و اخراج روسیه 
از این گروه به دلیل جنــگ در اوکراین، مقاومت کرده و تأکید کرده صالحیت انجام این کار 
را بدون اجماع اعضا ندارد. البته جوکو ویدودو، رئیس جمهوری اندونزی از ابتدا از حضور 
روســیه در این اجالس اســتقبال کرده و ابراز نگرانی کرده بود این نشســت تحت الشعاع 
افزایش «بسیار نگران کننده» تنش های بین المللی قرار گیرد. گروه  ۲۰ قرار نیست یک مجمع 
سیاســی باشد  بلکه درمورد اقتصاد و توسعه است. شواهد نشان می دهد آنتونی بلینکن، 
وزیر خارجه آمریکا، قصد ندارد با الوروف، وزیر خارجه روســیه در حاشیه نشست اندونزی 
دیدار کند و در این مرحله هیچ برنامه ای برای تعامل رسمی وجود ندارد و حتی از انزوای 
روسیه در این نشست استقبال می کند. این ادعای آمریکا در  حالی است که رئیس جمهور 

اندونزی از پوتین و زلنسکی دعوت کرده در هر دو در نشست گروه ۲۰ حضور پیدا کنند.

سه شنبه
۲۴ آبان  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۲۱

ادامه از صفحه اول

چرا  تن به حکمرانی می دهیم؟
در این بررسی مشخص می شود «منشأ گرفتاری ها از بخش دولتی است. هزینه های بسیار 
زیادی که در دولت می شود و تورم را تشدید می کند و فشاری که دولت به بخش خصوصی 
مــی آورد و به بازاریان و کارخانه دارها و... که قیمت هایشــان را پایین نگه دارند، به هیچ وجه 
نمی تواند عملی شــود و تا تورم در اقتصاد کشــور وجود دارد و تعادلی بین عرضه و تقاضا 
وجود ندارد، وضعیت همین گونه اســت»؛ اما هویدا نخســت وزیر وقت در جلســه شورای 
اقتصاد این گزارش را نادیده می گیرد و سهل انگارانه پاسخ می دهد: «بله ما در گذشته هم از 
این حرف ها زیاد شنیدیم... با توجه به تجاربی که از گذشته داریم به نظر می رسد... اگر صبور 
باشــیم اینها نیز می گذرد و با این سیاســتی که دولت دارد مسائل حل خواهد شد» (تجارت 

فردا، شماره ۴۶۳).
بخــش مهمی از اعتراضات این روزهای جامعه ایران ناشــی از همین درهم ریختگی ها 
و آشــفتگی ها در تصمیم گیری و سیاست گذاری ها در طی دهه هاست. وضعیتی که هر روز 
بر عمق مشــکالت و ابعــاد ابرچالش های کاهش درآمد ملی و گســترش فقر و بی کاری و 
تورم و محیط زیســت و سیاســت خارجی می افزاید. «اقتصاد ایران چند دهه است که مانند 
تخته پاره ای بر امواج سیاست قرار گرفته و با آن باال و پایین می رود. این تخته پاره اکنون روی 
موج اعتراض های اجتماعی قرار گرفته و با شدت بیشتر و تالطم افزون تر، به باال و پایین پرتاب 

می شود» (دکتر مسعود نیلی، آبان ۱۴۰۱).
وظیفه نظام حکمرانی آن اســت که به جای بی عملــی یا اتخاذ «تصمیمات بد» هرچه 
ســریع تر عمــق این مشــکالت و بحران ها را درک کنــد و با اتخاذ «تصمیمات ســخت» در 
پــی تخفیف و رفع آنها باشــد و بداند این وضعیت قابل دوام نیســت. راهکارها نیز به نظر 
مشخص است: توزیع قدرت و کاهش تمرکزگرایی و مشارکت دادن احزاب و نهادهای مدنی 
و تشــکل های صنفی در تصمیم گیری ها و به رسمیت شناختن حقوق مردم که این همه در 

جهت منفعت و خیر عمومی و رستگاری ملی است.
«انســان ها در زمان ورود بــه جامعه، برابری، آزادی و قــدرت اجرائی را که در وضعیت 
طبیعــی از آنها برخوردار بوده اند، در اختیار جامعه قــرار می دهند تا قانون گذار آنها را برای 
صــالح جامعه به کار گیرد؛ اما نیت آنها از این کار این اســت که از بقا، آزادی و دارایی خود 
بهتر مراقبت کنند (زیرا هیچ انســان عاقلی را نمی توان تصور کرد که شــرایط خود را با نیت 
بدتر شــدن تغییر دهد). این قدرت موظف اســت تا جان و مال و آزادی آنها را با رفع نواقص 

طبیعی از حیث دشواری و عدم قطعیت تأمین کند» (جان الک، رساله ای درباره حکومت).

انتخابات آمریکا و سیاست داخلی و خارجی
این کشور

...هرچند در صورت اکثریت یافتن جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان، تصویب 
انــواع کمک ها برای اوکراین به راحتی قبــل نخواهد بود؛ اما تصویب ۵۴ میلیارد دالر 
بــرای اوکراین با حمایت جریان اصلی در حزب جمهوری خواه انجام شــد که ممکن 

است همچنان حامی این کمک ها باشد.
تا آنجا که به چین مربوط می شود، احتماال مقامات چینی احساس دوگانه ای دارند. 
اگرچه شروع پایان ترامپ و ترامپیسم نگرانی چین از احتمال جنگ تعرفه ای دیگری را 
مانند آنچه در دوره ریاســت جمهوری ترامپ رخ داد، کاهش می دهد و مانع تضعیف 
بیشتر روند جهانی شدن که چین با تکیه بر آن رشد اقتصادی چشمگیرش را به دست 
آورد، می شــود؛ اما شکست ترامپیســم موجب تضعیف موج جهانی اقتدارگرایی نیز 
خواهد بود که خوشــایند چین نیســت. درباره لزوم متوقف کردن چین، اختالف نظری 
بین دموکرات ها و جمهوری خواهان وجــود ندارد. یک مجلس جمهوری خواه منتقد 
بایدن به خاطر ضعف نشان دادن در برابر چین خواهد بود و فشار هایی در جهت اتخاذ 
تدابیری برای کاســتن از انگیزه  شــرکت های غربی برای ســرمایه گذاری در چین وارد 
خواهد کرد. جمهوری خواهان همچنین موافق و مشوق سفر نانسی پلوسی به تایوان 

بودند؛ بنابراین ممکن است سیاست هیئت حاکمه آمریکا نسبت به چین تندتر شود.
تــا آنجا که به برجام برمی گردد، بعید اســت کــه انتخابات اخیــر تأثیری بر روند 
مربوطه داشــته باشــد. برجام ۹۴ در شــرایطی نهایی شــد که کنگره تماما در کنترل 
جمهوری خواهــان بود. تنها عامــل منفی می تواند قرار گرفتــن جمهوری خواهان در 
موقعیتی بهتر برای فشــار به دولت برای خودداری از توافق با ایران باشــد. همچنین 
ممکن اســت آنها در ائتالفی با برخی از مخالفان خارجی دولت بایدن مانند همکاری 
آنها با نتانیاهو در ۲۰۱۵ وارد شــوند. این امر با توجه به احتمال برگشــت نتانیاهو به 
قدرت درخور توجه اســت؛ اما در این صورت نیز توافــق بین ایران و آمریکا برای احیای 

برجام به راحتی می تواند اجرائی شود.

دیپلمات پیشین و تحلیلگر بین الملل
 محمود فاضلی

برگ سبز خودرو  پراید  جی تی ایکس آی رنگ مشکی 
 متالیک مدل ۱۳۸۸ به شماره پالک ایران

 ۶۶ _۳۷۳ و ۵۱ و شماره موتور ۳۲۷۱۴۷۴ و شماره 
شاسی S1412288106900 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند کمپانی موتور سیکلت مربوط به شرکت دینو موتور با 

مشخصات ذیل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد:
موتور سیکلت لئوپارد ۲۰۰  رنگ زرد مدل ۱۳۹۷  به شماره 

 پالک     ۹۶۴۴۳/۱۳۶با شماره موتور ۰۰۰۱۹۴  
و شماره شاسی ۰۰۰۶۴

سند کمپانی خودرو تاکسی سمند  EL-1  رنگ زرد 
خورشیدی مدل ۱۳۸۸ شماره موتور ۱۲۴۸۸۰۰۵۳۲۷ 

 NAAC61CA29F055936 و شماره شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان کارت دانشجویی
  فرزند حبیب اله به شماره  شناسنامه 

 ۴۲۷۱۳۳۴۳۳۲ صادره از زنجان در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی 
مواد و متالورژی صادره از واحد دانشگاهی علم و صنعت به شماره 

۹۷۵۳۱۴۰۵ مفقود گردیده وفاقداعتبار می باشد. از یابنده تقاضا میشود اصل 
 کارت دانشجویی را به دانشگاه علم و صنعت به نشانی ایران-تهران-رسالت 

خیابان هنگام-خیابان دانشگاه- دانشگاه علم و صنعت ایران یا کد پستی 
۱۶۸۴۶-۱۳۱۱۴ ارسال نماید.

 آنکارا ساعاتی پس از انفجار در خیابان استقالل استانبول، از 
دست داشتن حزب کارگران کردستان در این انفجار که حداقل 
شش کشته برجا گذاشته خبر داد و هم زمان ایاالت متحده را 
متهم کرد که با ادامه حمایت از این «گروه تروریستی»، امکان 
انجام چنین عملیاتی در مهم ترین شــهر ترکیه را فراهم کرده 
است. سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه روز گذشته گفت  عامل 

بمب گذاری دستگیر شده است.
او تأکید کرد که بر اســاس ارزیابی های اولیه، عامل انفجار 
با عبور از مرز عفرین-ادلب وارد ترکیه شده و فرمان انجام این 
حمله از کوبانی در ســوریه صادر شده اســت. از سوی دیگر، 
پلیس ترکیه نیز اعالم کــرد که فرد مظنون به بمب گذاری در 
خیابان استقالل استانبول یك زن و دارای تابعیت سوریه است. 
به گفته پلیــس، او اعتراف کرد که به فرمــان حزب کارگران 
کردســتان (پ ک ک) عمل کرده و در کوبانی واقع در شــمال 
شرق سوریه دستورالعمل این عملیات را دریافت کرده است. 
  وزیر کشــور ترکیه تسلیت ایاالت متحده را این طور تفسیر کرد: 
«قاتل به عنوان یکی از اولین افراد به صحنه جنایت بازگشت». 
او یک روز پس از انفجار اســتانبول گفت که کشورش به دلیل 
«حمایت واشــنگتن از تروریســت های کرد کوبانی» تســلیت 

ایــاالت متحده را نمی پذیرد. «ما تســلیت ایاالت متحده را رد 
می کنیــم. اتحاد ما با کشــوری کــه با کوبانــی و جریان های 
تروریســتی مراوده دارد، باید مورد بحث قرار گیرد». ســویلو 
دوباره تأکید کرد که «حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) و 
برخی از متحدان این حزب که مورد حمایت آمریکا قرار دارند، 
عامل انفجار در استانبول هستند. وزیر کشور ترکیه پیش از این 
هــم گفته بود که حدود ۲۰ مظنــون، از جمله یکی از عوامل 
بمب گذاری دســتگیر شده اند. ســویلو در بیانیه ای که توسط 
خبرگزاری رسمی آناتولی و شــبکه های تلویزیونی این کشور 
منتشر شد، تصریح کرد: «فردی که بمب را کار گذاشت دستگیر 
شــده است. بر اســاس نتایج تحقیقات ما، سازمان تروریستی 
پ ک ک مســئول این حمله اســت».  انفجار بر اســاس آنچه 
پیش تر رســانه های ترکیه اعالم کرده بودند، عصر روز تعطیل 
یکشنبه توســط یک عامل انتحاری در خیابان پرتردد استقالل 
واقع در مرکز اســتانبول روی داد؛ محله ای شلوغ که معموال 
گردشگران زیادی را به سوی خود جلب می کند.  بالفاصله پس 
از وقوع انفجار در خیابان معروف اســتقالل شایعاتی پخش 
شــد مبنی بر اینکه این انفجار حمله ای انتحاری بوده است؛ 
ادعایی که ســاعاتی بعد از انفجار، خبرگزاری فرانسه آن را به 

نقــل از «فواد اوکتای»، معاون رئیس جمهوری ترکیه تأیید اما 
دقایقی بعد اصالح کرد. خبرگزاری فرانسه در اصالحیه خود 
نوشــت که فواد اوکتای گفته  یک زن پشــت این حمله بوده 
اما اشــاره ای به انتحاری بودن این حمله نکرده اســت.  شش 
شهروند ترکیه که در این حمله کشته شدند، هر کدام دو عضو 
از ســه خانواده بودند. دفتر استانداری استانبول اعالم کرد که 
از میان مجروحان روز یکشــنبه، وضعیت دو نفر از پنج نفری 
که در بخــش مراقبت های ویژه تحت مداوا قرار دارند، وخیم 
اســت. آنها از جملــه ۳۱ زخمی این حادثه اند کــه هنوز در 
بیمارســتان بســتری اند. ۵۰ نفر دیگر هم که بر اثر این انفجار 
آسیب دیده بودند که از بیمارستان مرخص شده اند.  وزیر کشور 
ترکیه در سخنان خود به نحوه دستگیری فرد مظنون و اینکه 
آیا او همان طور که رجب طیب اردوغان پیش تر گفته بود یک 
زن است، اشاره ای نکرد. در گزارش های تلویزیونی، تصاویری از 
شخصی نشان  داده می شود که به نظر می رسد یک زن باشد. 
او بســته ای را زیر یک گلدان در خیابان اســتقالل رها می کند. 
هنوز هیچ گروهی رســما مســئولیت این انفجــار را بر عهده 
نگرفته اســت.  این در  حالی اســت که وزیر دادگستری ترکیه 
پیش از ایــن اعالم کرده بود که انفجار ناشــی از بمبی درون 
یک کیف بوده که توســط یــک زن زیر یك گلدان کنار نیمکت 
قرار داده شــده بود. به گفته وزیر دادگســتری ترکیه، «زنی ۴۰ 
تا ۴۵ دقیقه روی نیمکت نشســته بود و مدتی بعد انفجار رخ 
داد. تمام اطالعات مربوط به این زن در حال حاضر در دســت 
بررســی اســت». او افزود که بمب جاسازی شده داخل کیف 
احتماال یا مجهز به زمان ســنج بوده  یا آنکــه فردی از راه دور 
آن را فعال کرده اســت.   از طرف دیگــر رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهــور ترکیه بــا تأکید بر اینکه «تالش برای تســخیر 
ترکیه از طریق تروریســم  مانند گذشته نتیجه نخواهد داد» به 
مردم کشورش اطمینان داده بود که «عامالن این حمله حتما 
مجازات خواهند شد».  حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) که 
از ســوی ترکیه و همچنین متحدان غربی این کشور از جمله 
ایاالت متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک ســازمان تروریستی 
شــناخته می شود، از اواسط دهه ۱۹۸۰ مبارزه مسلحانه علیه 
آنکارا را آغاز کرده اســت. در درگیری های این ســال ها، بیش 
از ۴۰ هزار نفر کشــته شــده اند. گروه رادیکال «بازهای آزادی 
کردستان» شاخه ای انشعابی از پ ک ک پیش از این در دسامبر 
سال ۲۰۱۶ مســئولیت حمله ای دوگانه در نزدیکی استادیوم 
خانگی باشگاه بشــیکتاش ترکیه در استانبول را که دست کم 

۴۷ کشته بر جا گذاشت، بر عهده گرفته بود.
ترکیه در یادداشت تفاهمی که ماه ژوئن گذشته با سوئد و 
فنالند، دو کشور نامزد پیوستن به ناتو به امضا رساند، خواستار 
اســترداد چندین نفر از اعضای پ ک ک شد که به گفته آنکارا 
در این دو کشــور پناه گرفته  اند. اما به نظر می رســد پیشرفت 

چندانی در این روند حاصل نشــده اســت.  نیروهای مســلح 
ترکیه همچنین در هفته های اخیر در عملیات های برون مرزی 
به طور مداوم مواضع و پایگاه های پ ک ک در شــمال عراق و 
سوریه را هدف حمالت خود قرار می دهند. کوبانی شهری در 
شمال سوریه که مقام های ترکیه، از صدور دستور حمله از این 
شهر خبر می دهند جایی است که نیروهای ترکیه در سال های 
اخیر چندین عملیات  علیه شــبه نظامیان کرد ســوری انجام 
دادند. آنکارا می گوید شبه نظامیان کرد سوریه ای که واشنگتن 
در درگیری های ســوریه از آنها حمایت می کند، شــاخه ای از 
پ ک ک محسوب می شوند. ترکیه سال ۲۰۱۹ در شمال سوریه، 
سه حمله علیه شبه نظامیان کرد انجام داد و صدها کیلومتر از 
خاک آن کشور را تصرف کرد. اردوغان در سال ۲۰۲۲ اعالم کرد 
که ترکیه دوباره این گروه را هدف قرار خواهد داد.  وقوع انفجار 
در اســتانبول مردم ترکیه را از این نگران کرده که ممکن است 
این کشور با بمباران  و حمالتی بیشتر مانند آنچه بین سال های 
۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ رخ داد، مواجه شــود. استانبول در گذشته هم 
هدف حمالت شبه نظامیان کرد، جریان های افراط گرایی مانند 
داعش و چپ ها قرار گرفته اســت. در ســال ۲۰۱۶، شاخه ای 
از حزب کارگران کردســتان،  پ ک ک  مسئولیت دو بمب گذاری 
خارج از یک ورزشگاه را بر عهده گرفت که در آن ۴۸ نفر کشته 
و ۱۵۵ نفر زخمی شــدند.  مقام های ترکیه حمایت واشنگتن و 
دیگر کشورها از شبه نظامیان کرد سوری را با این انفجار مرتبط 
دانســتند. فخرالدین آلتون، مدیر ارتباطات ریاســت جمهوری 
ترکیــه  گفت  چنین حمالتی «نتایج مســتقیم و غیرمســتقیم 

حمایت برخی کشورها از سازمان های تروریستی  است».
روز گذشته پلیس ترکیه در خبری تکمیلی اعالم کرد که ۴۶ 
نفر مظنون به ارتباط با حمله در خیابان اســتقالل را دستگیر 
کرده اســت و درباره عامل اصلی این حمله هم پلیس گفت 
ایــن یک زن جوان ســوری به نام احالم البشــیر بود که بمب 
را در خیابان اســتقالل در مرکز اســتانبول کار گذاشت. پلیس 
افزود که بمب گذار در ســوریه توسط حزب کارگران کردستان 
(پ ک ک) آمــوزش دیده بود و به طــور غیرقانونی وارد ترکیه 
شــده بود.  پلیس تأکید کرد که زن جوان دستگیر شده اعتراف 
کرد که به دستور حزب کارگران کردستان (پ ک ک) عمل کرده 
و دستوراتی درباره این حمله در کوبانی در شمال شرق سوریه 
دریافت کرده است.  وزیر کشور ترکیه نیز گفت که «اگر عامالن 
حمله تروریســتی امروز دوشنبه دستگیر نمی شدند، به یونان 

فرار می کردند».
در مقابل، پ ک ک روز گذشــته با انتشــار بیانیه ای هرگونه 
ارتباط با ایــن انفجار را رد کرد. این حــزب در بیانیه ای گفت: 
«مردم ما به خوبی می دانند که ما با این حادثه ارتباطی نداریم 
و غیرنظامیان را مستقیما هدف قرار نخواهیم داد و اقداماتی 

که غیرنظامیان را هدف قرار می دهد، مورد قبول ما نیست».

انگشت اتهام ترکیه به سوي واشنگتن پس از انفجار در استانبول

اردوغان متهم مي کند

 هدی رئوف: انتظار می رود منطقه خلیج فارس به زودی میزبان سه نشست بین رهبر 
چین و سران کشورهای عربی باشد: اجالس سران چین و عربستان سعودی، اجالس 
سران چین و کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس و نشست سران چین و کشورهای 
عربی. البته این اقدام های دیپلماتیک از یک  ســو نشــان دهنده عالقه مندی چین به 
گســترش روابط با خاورمیانه اســت و ازسوی دیگر، نشــان می دهد که جهان عرب، 

به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز تمایل به توسعه روابط با پکن دارند.
اما هم گرایی چین و کشــورهای حوزه خلیج فارس پرســش هایی را درباره علل 
و پیامدهــای احتمالی گســترش روابط میان دو طرف مطرح می کنــد، به ویژه اینکه 
چین و کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس روابطی قوی با دو طرف رقیب یکدیگر، 
یعنــی ایران و ایاالت متحده، دارند. البته بــرای درک بهتر ماهیت روابط حال و  آینده 
چین و کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس، باید این روابط را در چارچوب سه عامل 
تعیین کننده قرار داد: اول، نیاز فزاینده چین به انرژی، دوم، سیاست جدید آمریکا برای 
کاهش حضور در منطقه و ســوم، چشم انداز اقتصادی کشورهای عربی حوزه خلیج 
فارس.  با وجود اینکه چین به همه انواع ســوخت نیاز دارد و این کشــور برای تأمین 
انرژی عالوه  بر نفت و گاز، به زغال ســنگ نیز متکی است و نفت تنها حدود ۲۰ تا ۲۵ 
درصد از کل مصرف انرژی اولیه آن را تشکیل می دهد، جریان واردات نفت به عنوان 
یک سوخت راهبردی برای امنیت چین همچنان اهمیت حیاتی دارد. به همین دلیل، 
جریــان واردات نفت بر مســیرهای انتقال انرژی و تجارت جهانــی تأثیر می گذارد و 
پیامدهای عمده ای برای امنیت و سیاست خارجی چین دارد؛ بنابراین هرچند تقاضای 
رو به  رشــد انرژی چین عامل اصلی توجه این کشــور به خاورمیانه اســت؛ اما پکن 
در بســیاری زمینه های دیگر، ازجمله ســرمایه گذاری در زیرساخت ها، تجارت کاال و 
خدمات، فناوری دیجیتال و مسائل دفاعی و امنیتی به شریک مهمی برای کشورهای 

حوزه خلیج  فارس تبدیل شده است.
وابســتگی چین به انرژی خلیج فارس پدیده جدیدی نیست. در بازه زمانی ۱۹۹۳ 
تا ۱۹۹۸، کشــورهای عمان، یمن، ایران، عربستان سعودی، اندونزی و روسیه شرکای 
اصلــی چین در واردات نفت به این کشــور بودند؛ اما از ســال ۲۰۰۰ به بعد، رشــد 
اقتصادی چین نیاز این کشــور به انرژی را افزایش داد و نقش کشورهای حوزه خلیج 
فــارس در تأمین امنیت انرژی چین پررنگ تر شــد؛ به ویژه اینکه پکن ۷۰ درصد نفت 

مصرفی خود را از منطقه خلیج فارس وارد می کند.  با این حال، مشــارکت سیاســی 
فزاینده چین در خاورمیانه ممکن اســت چالش هایی را در زمینه روابط چین با ایران 
و روابط کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس با ایاالت متحده ایجاد کند.  با توجه به 
همین حساسیت، چین پیوسته در تالش است تا نقش یک بازیگر کلیدی در سیاست و 
امنیت خاورمیانه را ایفا کند؛ به همین دلیل این کشور می کوشد از دخالت مستقیم در 
مناطــق درگیری یا تعهدات طوالنی مدت غیرضروری اجتناب کند. همچنین، پکن به  
دلیل آگاهی  از میزان رقابت و درگیری بین ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، 
ســعی می کند در چگونگی روابطش با دو طرف، همواره تعــادل و برابری را حفظ 
کند. مقام های چین با ایجاد توازن بین سفرها به ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج 
فارس و ارائه چشم اندازی برای امنیت منطقه ای در خاورمیانه، روی این موضوع کار 
کرده اند. شکی نیست که چین برای سرمایه گذاری ها و اجرای پروژه های عظیم خود، 

ازجمله ابتکار کمربند و جاده، خاورمیانه باثبات تری را می خواهد.
از این رو اهمیت محوری کشــورهای حاشــیه خلیج فارس بــرای منافع چین در 
خاورمیانــه، پکن را بر آن داشــته اســت تا به منطقه خلیج فــارس به عنوان بازاری 
بالقوه برای سرمایه گذاری های متعددش، چه در زیرساخت های صنایع سنگین مانند 
بندرگاه هــا و راه آهن و چه به عنوان مقصدی بــرای فناوری های چینی مانند هوش 
مصنوعــی و فناوری جی پنج، بنگرد. همچنین کشــورهای حــوزه خلیج فارس نیز 
پیوستن به طرح کمربند و جاده چین را به  سود اصالحات ساختاری، مانند چشم انداز 
۲۰۳۰ در عربستان سعودی می بینند.  هرچند کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 
در مســائل مربوط به امنیت و دفاع به ایاالت متحــده و قدرت های غربی دیگر اتکا 
دارند؛ اما به کشــورهای آسیایی، نه تنها چین، بلکه هند، ژاپن و... به عنوان کلید آینده 
اقتصادی خود نگاه می کنند. در واقع، کشــورهای عربی حــوزه خلیج فارس تالش 
می کنند روابط خود را تنوع ببخشــند تا از وابستگی مطلق به ایاالت متحده بپرهیزند 
و روابط راهبردی آنها با واشــنگتن در ســایه توسعه روابط با قدرت های رقیب ادامه 
پیدا کند. این کشــورها تاکنون توانسته اند با توســعه روابط اقتصادی با چین و حفظ 
روابط راهبردی با ایاالت متحده، سیاست خارجی متعادلی را دنبال کنند.  البته روابط 
متــوازن و هم زمان چین با ایران و کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس و انگیزه های 
اقتصــادی فزاینده که منافع همــه طرف ها را تأمین می کنــد، می تواند عاملی برای 

حفظ ثبات منطقه خلیج فارس باشــد و امنیت خطــوط دریایی متصل به آن، مانند 
تنگه هرمز را که مســیر مهم تأمین انرژی برای چین اســت، برقــرار کند. با این حال، 
تقویت روابط مختلف چین و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس (به ویژه همکاری ها 
در حوزه فناوری و گســترش ســرمایه گذاری های چینی در منطقه و گذار به مرحله 
همکاری های امنیتی) ممکن است نگرانی آمریکا را افزایش دهد. این در حالی است 
که واشنگتن به  دلیل اینکه چین را تهدیدی واقعی برای خود در آسیا می داند، چندی 
پیش سیاســت حرکت به  سمت شــرق و کاهش دخالت در خاورمیانه را اعالم کرد. 
از این رو ممکن است آمریکا به  دنبال ادامه روند فعلی باشد و درنتیجه، چین به عنوان 
یک مصرف کننده انرژی باقی بماند و شــرایط ژئوپلیتیکی نامشخص و متالطم مانع 

گسترش فعالیت های آن در منطقه شود.

انگیزه هاي چین براي حضور در خلیج فارس


