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  نسترن نصرتی: فرستنده 

 ٢٠٢٢ اگست ١٨

 !شمارد می ان پولخکند، اردو اروپا تحريم می
  

 
  .ن ترکيه و روسيه عصبانی است اروپا از تجارت پررونق بيۀاتحادي

 به طور چشمگيری افزايش ٢٠٢١به گزارس فاينشال تايمز، ارزش و حجم صادرات ترکيه به روسيه در مقايسه با سال 

 ۀی و اتحاديئمريکاای ھجوم آوردند تا به بازارھای رھا شده توسط شرکت ھای ئيافته است زيرا شرکت ھای ترکيه 

  . اروپا چندان خوب نيستۀاين برای اتحادي. ت رسانی کننددست آورند، يا خدماه برا اروپا 

ارزش و .  اروپا از رشد تجارت بين ترکيه و روسيه خشمگين استۀفايننشال تايمز روز سه شنبه گزارش داد که اتحادي

ه  به طور چشمگيری افزايش يافته است زيرا شرکت ھای ترکي٢٠٢١حجم صادرات ترکيه به روسيه در مقايسه با سال 

مقامات . خدمات رسانی کنندرا  اروپا ۀی و اتحاديئمريکاای ھجوم آوردند تا به بازارھای باقی مانده از شرکت ھای ئ

در حالی که اذعان داشتند که آنھا »  مناسب نيستًواقعا«و » کار ناپسندی است«بروکسل به فايننشال تايمز گفتند که اين 

  .نمی توانند عليه آن کاری انجام دھند

 ميليارد ٢ھای می تا جوالی بيش از  دھد که صادرات به روسيه بين ماه آمار وزارت بازرگانی ترکيه نشان میآخرين 

  .ر افزايش داشته استلا ميليون د۶۴٢ر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته لاد

 ۴١٠حدود (مريکا ا رلا ميليون د۴١٧ درصد افزايش نسبت به سال قبل از ٧۵تنھا در ماه جوالی ارزش صادرات با 

  .رسيد)  ميليون يورو٧١٩حدود (ر لا ميليون د٧٣٠به ) ميليون يورو

 درصد از کل صادرات ترکيه را به ٣.٩روسيه در حال حاضر . اين باالترين افزايش صادرات ترکيه تا کنون بوده است

  . درصد در جوالی گذشته افزايش يافته است٢.۶خود اختصاص داده است که نسبت به 
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 درصد افزايش يافته است و ارزش ٢۵ به اياالت متحده نيز نقرهابر اساس گزارش وزارت بازرگانی ترکيه، صادرات 

  . درصد بيشتر از سال گذشته است١٣کل صادرات آن 

اين تا حدودی به دليل تورم مداوم کاھش ارزش لير ترکيه، بلکه به دليل تحريم روسيه توسط اياالت متحده و متحدان 

  . اروپا است که ترکيه از مشارکت در آن امتناع می کندۀدياتحا

 ۀما اين تحوالت را در روی صفح: نشود، با فايننشال تايمز گفت  اروپا که خواست نامش فاشۀيکی از مقامات اتحادي

  :و در ادامه. رادار خود داريم

  .کار خوبی ارزيابی نمی کنداروپا آن را  ۀاين خوب نيست و اتحادي

  . در مورد روابط ترکيه با روسيه پرس و جو کرده اندنقرها اروپا از ۀ از پايتخت ھای کشورھای عضو اتحاديبرخی

ی خود ديدار ئان ھمتای ترکيه خوالديمير پوتين رئيس جمھور روسيه اوايل ماه جاری در سوچی با رجب طيب اردو

  .کرد

 اتخاذ می کند و در عين حال روابط اقتصادی خود را با را در قبال درگيری در اوکراين» متوازن«ان رويکردی خاردو

 ۀشد ھای تحريم ھای ارائه شده توسط شرکت مقامات ترکيه و رھبران تجاری آشکارا به فرصت. مسکو حفظ می کند

  .کنند کنند، بذل توجه می  اروپا که از بازار روسيه فرار میۀمريکا و اتحاديا

قطع روابط خود « اروپا در حال ۀدر زمانی که اتحادي:  اروپا گفتۀلماسی اتحاديپيتر استانو، سخنگوی ارشد دستگاه ديپ

  ».ًواقعا مناسب نيست روابط يا تعامل با مسکو را افزايش دھيم«بر سر درگيری اوکراين است، » با روسيه

د در اين زمينه کاری ھرچند مقامات بروکسل ممکن است از ترکيه عصبانی باشند، اما آنھا اذعان می کنند که نمی توانن

  .انجام دھند

]  اروپاۀدر اتحادي[اين ترکيه است، ھمه «:  اروپا که خواست نامش فاش نشود، به فايننشال تايمز گفتۀيک مقام اتحادي

ما نمی توانيم فقط به …  اروپا بايد از امکانات خود آگاه باشدۀو اتحادي« : او اضافه کرد. »به داليلی به آن نياز دارند

  ».يم که او بايد از قوانين ما پيروی کندئبگو] انخردوا[

 

 


