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   سيدرحيم الري
انفجاره��ا در خطوط لول��ه گاز نورد اس��تريم1و2 
اتفاق عجيبي اس��ت كه باعث شده صحنه  ديگري 
در رويارويي بين روس��يه و غرب ايجاد ش��ود و هر 
كدام انگش��ت اتهام را به سوي طرف مقابل بگيرد. 
نورد استريم1 مهم ترين خط لوله انتقال گاز روسيه 
به اروپاست كه ارسال گاز از طريق آن از مدتي پيش، 
به داليلي متفاوت متوقف شده است. نورد استريم2 
هم خط لوله  ديگري است كه كار احداث آن چندي 
پيش خاتمه يافت اما به دليل واكنش كش��ورهاي 
اروپايي به تهاجم نظامي روسيه به خاك اوكراين به 
مرحله بهره برداري نرسيد. اين تهاجم از 24فوريه 
2022 شروع ش��د و واكنش اتحاديه اروپا به آن و 
وضع تحريم ها ب��ه خصوص تحري��م واردات نفت 
روسيه به كشورهاي عضو اين اتحاديه بر بهره برداري 
نورد استريم2 تأثير گذاشت و باعث شد عرضه گاز 
روس��يه از طريق اين خط لوله متوقف شد. حاال با 
وقوع اين انفجارها فقط مسئله گاز روسيه و عرضه 
آن به اروپا تحت الشعاع قرار نگرفته است بلكه نشان 
داد رويارويي بين غ��رب و روس��يه مي تواند ابعاد 

پيش بيني نشده اي را دربربگيرد. 
    

   انفجارها با وجود هشدار قبلي
مس��ئله عرضه گاز روس��يه به اروپا به خصوص از 
طريق خط لوله نورد اس��تريم1 پيش از اين دچار 
وقفه هايي شده بود. براي مثال، غول گازي روسيه 
به نام گازپروم اعالم ك��رد عرضه گاز از طريق اين 
خط لوله به مدت س��ه روز قطع مي ش��ود. علت 
قطعي كه گازپروم اعالم كرد مربوط به تعميرات 
الزم براي تنها كمپرسور اين خط لوله بود كه بايد 
با همكاري ش��ركت آلماني زيمنس انجام ش��ود 
اما مس��ئله تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه روسيه 
باعث شد اين تعميرات با مشكالت جدي روبه رو 
شود و وعده روسيه براي عرضه روزانه 33ميليون 
مترمكعب گاز به اروپا س��ر موقع عملي نش��ود. با 
اين حال، مس��ئله انفجارها موضوع��ي به مراتب 
پيچيده تر از آن اس��ت و نكته جالب اين است كه 
هم روسيه و هم طرف مقابل نس��بت به وقوع آن 
هشدار داده بودند. ديميتري پسكوف، سخنگوي 
كرملين پيش از اين گفته بود كه هيچ احتمالي را 
به عنوان علت وقوع حادثه نش��ت گاز در خطوط 
لوله نورد استريم منتفي نمي داند. هفته نامه آلماني 
اشپيگل نيز گزارش داده بود سازمان هاي اطالعاتي 
امريكا نس��بت به وقوع عمليات خرابكارانه عليه 
خطوط لوله گاز در درياي ش��رقي به دولت آلمان 
هش��دار داده بودند. با وجود اين هشدارها، اصل 
اتفاق رخ داد و جنگنده هاي اف-16 در گشت زني 
هوايي روز دوش��نبه 26سپتامبر متوجه دو نشت 

گاز در هر دو خطوط لوله نورد استريم1و2 شدند و 
بعد هم دو مورد ديگر نشت گاز در مناطق دريايي 
تحت حاكميت سوئد مش��اهده شد. نشت گاز در 
عمق دريا باعث ش��ده بود يك س��ردرگمي اوليه 
نس��بت به علت آن به وجود بيايد اما بررسي هاي 
بعدي نشان از وقوع خرابكاري و انفجار عمدي در 
هر دو خط لوله داش��ت. طرح اين موضوع خود به 
خود مسئله عامل اين خرابكاري ها را پيش كشيد 

و اتهام زني هاي دو طرف شروع شد. 
   عامل انفجارها

در وهله نخس��ت به نظر مي رس��د احتمال وقوع 
حوادث طبيعي مثل زلزله يا رانش زمين با توجه 
داده هاي لرزه نگاري منتفي دانس��ته شده است، 
چنان كه بي��ورن لوند، كارش��ناس ش��بكه ملي 
لرزه نگاري سوئد در دانشگاه اوپساال در اين مورد 
گفت كه انفجار در آب و نه در بس��تر دريا رخ داده 
و به همين دلي��ل علت آن نمي توان��د زمين لرزه 
يا رانش زمين باش��د. ب��ا اطمينان يافت��ن از اين 
موضوع بود كه مسئله خرابكاري به صورت جدي 
در دس��تور كار مقامات غربي ق��رار گرفت. ينس 
اس��تولتنبرگ، دبيركل ناتو گفت كه اوضاع را به 
دقت زي��ر نظ��ر دارد و در مورد آن با كش��ورهاي 
عضو اين پيمان و س��وئد كه متقاضي پيوستن به 
آن اس��ت به صورت تنگاتنگ تبادل نظر مي كند. 
اورزوال فون درالين، رئيس كميس��يون اتحاديه 

اروپا نيز از »عملي��ات خرابكارانه« گفت و در پيام 
توئيتري شامگاه سه شنبه 27سپتامبر تهديد كرد 
كه »عامالن احتمالي حادثه با شديدترين عواقب 
روبه رو مي شوند.« هر چند اين مقام ارشد اتحاديه 
اروپا و ديگر مقامات غربي سعي كرده اند مستقيماً 
روسيه را مقصر اين حمالت جلوه ندهند اما زمينه 
اين كار از هم  اكنون فراهم ش��ده و ب��راي مثال، 
خبرگزاري فرانسه از تور ايوار استرومن، كارشناس 
نيروي دريايي نروژ نقل كرده اس��ت كه »نش��ت 
گاز در خطوط لوله دريايي بس��يار به ندرت پيش 
مي آيد، روسيه تنها عامل احتمالي خرابكاري است 
و هدفش ايجاد شكاف در ميان اين كشورها براي 
افزايش فشار بر اوكراين براي تن دادن به شرط هاي 

مس��كو براي پذيرش آتش ب��س و خاتمه جنگ 
است.« در واقع، اين نوع اظهار نظرهاي به اصطالح 
كارشناسانه زمينه رسانه اي را براي ادعاهاي بعدي 
غرب عليه روسيه فراهم مي كند اما روسيه نيز از 
هم اكنون پيش دستي كرده و امريكا را مقصر اين 
خرابكاري ها دانسته است. ماريا زاخاروا، سخنگوي 
وزارت خارجه روس��يه گفت: »نش��ت گاز از خط 
لوله نورد اس��تريم در درياي بالتيك در منطقه اي 
رخ داده كه تحت كنترل سرويس هاي اطالعاتي 
امريكاس��ت. محل حادثه همچنين جزو مناطق 
تجاري و اقتصادي دانمارك و س��وئد و در كنترل 
اطالعاتي و عملياتي امريكاست و فراموش نكنيم 
كه اينها كشور هاي عضو ناتو هستند و اين منطقه 
مملو از سالح هاي امريكايي  است.« به اين ترتيب، 
بايد انتظار شدت گرفتن اتهام زني هاي متقابل را 
داشت اما مس��ئله اصلي در حال حاضر وضعيت 
اين دو خط لوله و گسترش اين نوع عمليات ها به 

حوزه هاي ديگر است. 
   پيامد انفجارها

اولين و فوري ترين پيامد اين انفجارها متوجه هر دو 
خط لوله نورد استريم1و2 است و اينكه دست كم 
چهار انفجار رخ داده چه تأثيري بر اين دو خط لوله 
دارد. قبل از هر چيز بايد توجه داش��ت كه اين دو 
خط لوله از شريان هاي اصلي انتقال گاز روسيه به 
اروپا هستند و به خصوص در مورد نورد استريم2، 

روسيه سرمايه گذاري سنگين 11ميليارد دالري 
براي راه اندازي آن انجام داده اس��ت. با اين حال، 
وقوع انفجارها مي توان��د تأثيرات جبران ناپذيري 
بر اين دو خط لوله بگذارد، چنانچه روزنامه آلماني 
تاگس اشپيگل نوش��ت: »مقامات امنيتي آلمان 
بر اين نظرن��د كه خطوط لوله آس��يب ديده براي 
هميشه غيرقابل اس��تفاده خواهند بود و اگر اين 
خط��وط لوله گاز به س��رعت تعمير نش��وند، آب 
نمك زيادي وارد آن مي ش��ود و خط��وط لوله از 
بين مي روند.« ش��ايد به دليل همين خس��ارت 
جبران ناپذير اس��ت ك��ه اپراتورهاي وابس��ته به 
گازپروم چند روز بعد از بروز نشتي ها اعالم كردند 
تجهيزات تعمير خطوط لول��ه از جمله تجهيزات 
الزم زيردري��ا را براي ش��ركت هاي مرتبط با اين 
پروژه فراهم خواهند كرد. با اين حال، تحريم هاي 
غرب عليه روسيه و وضعيت متشنج بين دو طرف 
مي تواند مستقيماً بر عمليات تعمير خطوط لوله 
تأثير بگذارد و سرمايه س��نگيني را كه براي آنها 
شده است به باد بدهد. گذش��ته از اين، وقوع اين 
انفجارها باعث شده اس��ت نگراني هايي در مورد 
ديگر زيرساخت هايي به وجود بيايد كه در زير دريا 
ساخته شده اند. اين نگراني ها به خصوص بر صنعت 
نفت و گاز نروژ سايه انداخته كه بعد از قطع صادرات 
گاز روس��يه به اروپا، مبدل به منبع مهم و اصلي 
تأمين انرژي اروپا شده است. تور ايوار استرومن، 
مدرس ارشد آكادمي نيروي دريايي سلطنتي نروژ 
در اين خصوص به رويترز گفت: »دولت نروژ بايد 
واقف ش��ود كه اكنون واردات انرژي يا گاز از نروژ 
مهم ترين هدف اس��تراتژيك همه اروپاست. اگر 
عرضه انرژي از سوي نروژ قطع يا متوقف شود يا به 
ميزان زيادي كاهش پيدا كند، يك بحران انرژي 
كامل در اروپ��ا ايجاد خواهد ك��رد.« الزم به ذكر 
اس��ت نروژ بيش از 90 ميدان نفتي و گازي دارد 
كه همه آنها با شبكه خطوط لوله گازي در دريا و 
به طول 9هزاركيلومتر به همديگر متصل هستند. 
اين شبكه گسترده از خطوط لوله مي تواند هدف 
راحتي براي عوامل خرابكاري باش��د تا با اختالل 
در عرضه گاز نروژ به اروپا، كشورهاي اين قاره را 
دچار شديدترين بحران انرژي كند كه تاكنون با 
آن مواجه شده است. امروزه كابل هاي فيبر نوري 
از جمله ش��ريان هاي اصلي انتقال اطالعات بين 
امريكا و قاره اروپا هس��تند ك��ه در كف اقيانوس 
قرار دارند، به نح��وي كه ميليون ه��ا كيلومتر از 
اين كابل ه��ا در زير دريا زيرس��اخت اصلي براي 
انتقال اطالعات هستند. حاال نگراني از اين است 
كه آيا نشت گاز در خطوط لوله نورد استريم1و2 
پيش درآمدي براي عمليات هايي مشابه در مورد 

اين كابل هاي زيرساختي باشد؟

   دكتر سيدرضا ميرطاهر
ب��ا وق��وع جن��گ اوكراي��ن ك��ه از فوري��ه 
2022)اس��فند1400( آغاز ش��ده و تحريم هاي 
بي س��ابقه غرب عليه روس��يه از جمله در زمينه 
تحريم هاي نفت��ي و گازي، اكن��ون جنگ انرژي 
بين دو ط��رف در حال وقوع اس��ت. اتحاديه اروپا 
بدون توجه به واقعيات و الزامات بيروني، صرفاً در 
راستاي خواسته امريكا كه همواره بر طبل دشمني 
با روسيه مي كوبد، تالش مستمري را براي افزايش 
حوزه تحريم هاي روس��يه به حوزه انرژي صورت 
داده است. در مقابل، روسيه در واكنش به تحريم 
نفتي خود و نيز اقدامات برخي كشورهاي اروپايي 
براي كاهش يا قطع واردات گازي از اين كش��ور، 
در اقدام��ي متقابل به عناوي��ن مختلف صادرات 
گازي خود به اروپا به ويژه از طريق خط لوله گازي 
نورداستريم1را به شدت كاهش داده است. اكنون 
تأمين گاز براي اروپا به معضلي جدي تبديل شده 
اس��ت. اروپايي ها كه انواع تحريم ها را براي تحت 
فشار قرار گذاش��تن روس��يه در جنگ اوكراين، 
وضع كرده اند، مس��كو را متهم مي كنند كه از گاز 
به عنوان س��الح جنگي اس��تفاده مي كند. وقوع 
رخدادي غيرمترقبه و سرنوشت ساز يعني نشت 
گاز از خطوط لوله گازي نورداستريم1و2 در درياي 
بالتيك كه از روز دوش��نبه چهارم مهر آغاز شده، 
موجب افزايش ناگهاني تنش ها بين روسيه و غرب 
شده است و هر كدام ديگري را مسئول اين فاجعه 

اقتصادي و زيست محيطي می دانند. 
      

   حادثه نشت گاز
در روز چهارشنبه شش��م مهر وقوع دو نشتي در 
هر دو خط لوله گازي »نورداس��تريم1و2« اعالم 
شد. اين نشت هر دو لوله در آب هاي دانمارك در 
درياي بالتيك رخ داده بود. اين واقعيت كه همزمان 
چندين نشت بي سابقه در دو خط لوله بزرگ گازي 
نورداستريم1و2 رخ داده است نشان مي دهد تنها 
يك دليل واقعي براي نشت وجود دارد كه آن هم 
خرابكاري است. نكته مهم اينكه روسيه از حاميان 
جدي راه اندازي خط لوله نورداستريم2 محسوب 
مي شود كه با هزينه اي 11ميليارد دالري احداث 
ش��ده و پس از تزريق آزمايشي گاز در آن به دليل 
تحريم هاي اتحاديه اروپا و با مخالفت دولت آلمان 
تاكنون عملياتي نشده اس��ت. خرابكاري در اين 
خط لوله ضرب��ه اي به مس��كو در زمينه صادرات 

گازي به اروپاست. اكنون مس��ئله مهم نشت گاز 
از خط لوله گازي نورداس��تريم كه به وخامت هر 
چه بيش��تر تأمين گاز براي اروپ��ا مي انجامد، به 
عرصه اي ب��راي اتهام زني متقابل غرب و روس��يه 
تبديل شده است. در اين ميان اوكراين كه اكنون 
درگير جنگي گسترده با روسيه است، در راستاي 
جلب حمايت بيش��تر غرب، مس��كو را عامل اين 
حادثه معرفي كرده است. »ميخائيل پودولياك« 
مشاور رئيس جمهوري اوكراين در توئيتي نوشت: 
نشت گاز از نورداستريم1، چيزي نيست جز حمله 
تروريس��تي برنامه ريزي ش��ده توس��ط روسيه و 
اقدامي جنگي عليه اتحاديه اروپا. روسيه قصد دارد 
شرايط اقتصادي اروپا را بي ثبات و پيش از زمستان 
وحش��ت آفريني كند. روس��يه كه اكنون شاهد 
خرابكاري در خط لوله هاي گازي نورداستريم1 و 
2 است كه مسلماً زيان مهمي را متوجه صادرات 
گازي از طريق نورداستريم1 و نيز سرمايه گذاري 
چندميليارد دالري در نورداستريم2 كرده، اعالم 
آمادگي كرده كه تحقيقات در اين زمينه صورت 
گيرد. يك ديپلمات ارش��د روس اع��الم كرد كه 
مسكو آمادگي دارد درخواس��ت هاي كشورهاي 
اتحاديه اروپا براي مشاركت در تحقيقات مربوط 
به حوادث خطوط لوله گازي نورداستريم را مورد 
بررسي قرار دهد. »ديميتري پسكوف« سخنگوي 
كرملين گفت: خرابكاري يك گزينه محتمل است 
و هيچ گزينه اي را نمي توان نفي كرد. او با انتقاد از 
عدم مشاركت گازپروم در روند تحقيقات سوئد و 
دانمارك گفت: گازپروم ح��ق دارد به عنوان يكي 
از مالكان خطوط لوله، در روند تحقيقات شركت 
كند. پس��كوف افزود: بس��ياري از سياستمداران 
اروپايي اعتراف كرده ان��د كه اين انفجار در نتيجه 
خرابكاري به وقوع پيوسته اس��ت. در مرحله بعد 
كاخ كرملين در بيانيه اي نس��بت به نشتي گاز در 
خطوط لوله نورداستريم1و2 واكنش نشان داد و 
به نقل از رئيس جمهور روسيه هرگونه خرابكاري 
در خطوط لوله گازي نورداس��تريم را تروريس��م 
بين ا لمللي خواند. در بخشي از بيانيه كاخ كرملين 
آمده است: »والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه 
روز پنج ش��نبه گفت خرابكاري بي س��ابقه عليه 
خطوط لوله گاز نورداستريم، يك اقدام تروريستي 

بين المللي است.«
   ارائه شواهد

در حالي كه غربي ها ابتدا انگشت  اتهام را به سوي 

مس��كو نش��انه رفتند، اما روس��يه اكنون اسناد و 
شواهدي ارائه كرده كه نش��ان مي دهد امريكا در 
وقوع اين حادثه نقش داش��ته است. ماريا زاخاروا، 
سخنگوي وزارت خارجه روسيه گفته است: »نشت 
گاز از خطوط لوله »نورداستريم« در درياي بالتيك 
در منطقه اي رخ داده كه تحت كنترل سرويس هاي 
اطالعاتي امريكاس��ت.« وي افزود: »محل حادثه 
همچنين جزو مناطق تجاري و اقتصادي دانمارك و 
سوئد و زير كنترل اطالعاتي و عملياتي امريكاست و 
فراموش نكنيم كه اينها كشور هاي عضو ناتو هستند 
و اين منطقه مملو از سالح هاي امريكايي  است.« 
نماينده روسيه در سازمان هاي بين المللي نيز گفت: 
در نتيجه انفجار در خطوط لوله گاز نورداستريم1و 
2، خسارات اقتصادي قابل توجهي به روسيه وارد 

شده و به همين دليل، مسكو پرونده اي جنايي در 
مورد اين اقدام تروريس��تي بين الملل��ي باز كرده 
است. در همين حال سازمان امنيت فدرال روسيه 
اعالم كرد: اين كشور به اسنادي دست يافته است 
كه نشان مي دهد بالگرد هاي امريكايي از ساعاتي 
پيش از حادثه تا چند ساعت پس از آن، در مجموع 
به مدت 9س��اعت بر فراز درياي بالتيك و نزديكي 
محل انفجار به پرواز درآمده و مشغول گشت زني 

بودند. 
   موضع غربي ها 

جوزپ بورل، مسئول سياس��ت خارجي اتحاديه 
اروپا روز چهارش��نبه حوادث در خطوط لوله گاز 
نورداستريم را غيرتصادفي خواند. بورل با تأكيد بر 
لزوم انجام تحقيقات درباره نشت گاز خطوط لوله 
نورداستريم1و 2 گفت: تمام اطالعات موجود حاكي 
از آن است كه اين نشتي ها، نتيجه يك اقدام عامدانه 
بوده اس��ت. »ند پرايس« س��خنگوي وزارت امور 
خارجه امريكا هم گفت اين ادعا كه اياالت متحده 
به نحوي در حمالت خرابكارانه آشكار عليه خطوط 
لوله نورداس��تريم1 و 2 دخالت داش��ته، مضحك 
است و خرابكاري خط لوله انتقال گاز روسيه به اروپا 
مربوط به ما نيست. پرايس گفت: مشاركت امريكا 
در خرابكاري خط لوله نورداستريم چيزي بيش از 

اطالعات پراكني نادرست روسيه نيست. 
ناتو نيز روز هفتم مهر در بيانيه اي اعالم كرد هرگونه 
حمله به زيرساخت هاي مهم هر يك از 30كشور 
عضو خود را تالفي خواهد ك��رد. اين بيانيه پس از 
آن منتشر شد كه دو خط لوله انتقال گاز از روسيه 

به آلمان به  طور قابل توجهي آسيب ديدند. ناتو و 
برخي كش��ورهاي اروپايي تصور مي كنند كه اين 
آسيب ناش��ي از خرابكاري بوده است. اين خطوط 
لوله از آب هاي بين المللي درياي بالتيك در كنار 
دانمارك و سوئد عبور مي كنند. اين موضوع از اين 
جهت مهم اس��ت كه دانمارك يكي از اعضاي ناتو 
است و سوئد نيز به  زودي عضو اين سازمان خواهد 
شد. عالوه بر اين، آلمان نيز عضو ناتو است و به  دليل 
آسيب ديدگي اين خط لوله تا زمستان براي دريافت 

گاز طبيعي از روسيه مشكل خواهد داشت. 
در جمع بندي كلي، به نظر مي رس��د برنده اصلي 
تش��ديد اختالفات بين روس��يه و اتحاديه اروپا و 
كاهش بيش از پيش ص��ادرات گازي روس��يه به 
اروپا، اياالت متحده اس��ت كه تا قبل از تحريم هاي 
اروپايي ها عليه انرژي روسيه نيز به شدت خواهان 
كاهش وابستگي كشورهاي اروپايي به گاز روسيه 
و در مقابل افزايش قابل توجه ص��ادرات گاز مايع 
طبيعي امريكا به قاره اروپا بوده است. همين مسئله 
احتمال دخالت واشنگتن در خرابكاري در خطوط 
لوله گازي نورداستريم1و2 را به شدت افزايش داده 
است. »ماريا زاخارووا« س��خنگوي وزارت خارجه 
روسيه معتقد است، اظهارات »رادك سيكورسكي« 
وزيرخارجه سابق لهس��تان كه از اياالت متحده به 
خاطر آسيب وارده به خط لوله نورداستريم روسيه 
تشكر كرده، مي تواند به عنوان يك بيانيه رسمي در 
مورد حمله تروريستي تلقي ش��ود. با حادثه نشت 
گاز از خطول��ه لوله گازي نورداس��تريم1و2 كه به 
احتمال زياد نتيجه خرابكاري است، اكنون جنگ 
انرژي بين روسيه و غرب وارد مرحله جديدي شده 
و در عين حال چشم انداز دسترسي اروپا به گاز در 
فصل زمستان با ابهام بيش��تري مواجه شده است. 
به دليل منافع واش��نگتن از اين رهگ��ذر و تالش 
مس��تمر آن براي كاهش هر چه بيش��تر صادرات 
گازي روس��يه به اروپا، به نظر مي رسد متهم اصلي 
اين ماجرا اياالت متحده باشد. بسياري از تحليلگران 
مسائل راهبردي نيز با اشاره به نقش قطعي امريكا 
در اين حادثه معتقدند، تنه��ا برنده تحوالت اخير 
امريكاست چراكه اين كشور هم از صادرات بيشتر 
گاز مايع طبيعي به اروپا و ه��م از تداوم تنش بين 
اتحاديه اروپا و روسيه، به منظور تضعيف هر دو طرف 
جنگ و وابسته نگه داشتن اروپا به خود نفع مي برد؛ 
موضوعي كه نقش امريكا در اين اقدام خرابكارانه را 

محرز مي كند. 

جنگ در كف دريا
خرابكاری در نورد استريم 1 و 2 چشم اندازي از آينده دارد

»امريكا« برنده خرابكاري در نورداستريم

   چشم انداز

   سيدنعمت اهلل عبدالرحيم زاده
اتحاديه اروپا با وضع تحريم هاي اقتصادي شديد عليه روسيه و قطع واردات 
نفت از اين كشور مشكل بزرگ تأمين انرژي را براي خود به وجود آورده است. 
اين مشكل با بسته شدن كامل خطوط لوله گاز صادراتي روسيه به كشورهاي 
اتحاديه اروپا تشديد شده است. حاال مسئله اين است كه با ورود كشورهاي 
اروپايي به فصل س��رد چگونه مي توانند از پس تأمين انرژي مورد نياز براي 
چرخاندن چ��رخ صنعت و گرم كردن خانه هاي ش��هروندان خ��ود برآيند. 
كشورهاي اروپايي چه در قالب اتحاديه اروپا و چه به صورت منفرد و تك به 
تك در اين زمينه تقال مي كنند. چنانچه گفته مي شود ايتاليا به توافقي با ليبي 
براي واردات گاز از اين كشور دست يافته و منابع گازي شرق درياي مديترانه 
نيز مقصد ديگر كشورهاي اروپايي است. س��فر دو روزه اوالف شولتز، صدر 
اعظم آلمان به خاورميانه نيز در همين راستاس��ت، هر چند به نظر مي رسد 
شولتز نتوانست طي اين سفر به چنان نتيجه اي برسد كه بتواند انرژي الزم را 

براي پشت سر گذاشتن زمستان تأمين كرده باشد. 
      

   معامله قديمي سالح با انرژي
به طور كلي مي توان گفت ش��ولتز براي س��فر دو روزه خود ب��ه خاورميانه 
دستورالعمل يكساني را در نظر نداشت، او براي هر يك از كشورهاي مقصد 
خود برنامه اي جداگانه در نظر گرفته بود. اولين مقصد وی عربستان سعودي 
بود كه در روز ش��نبه 24سپتامبر وارد ش��هر جده اين كشور شد. گذشته از 
امتياز سياسي كه شولتز در جريان اين س��فر به محمد بن سلمان، وليعهد 
سعودي مي داد، برنامه او به طور كلي بر مبناي معامله سالح در برابر انرژي 
بود. در واقع، دولت آلمان صادرات تسليحات به عربستان سعودي را دست كم 
در ظاهر امر از چهار س��ال قبل و به دليل نقش رياض در جنگ داخلي يمن 
و قتل فجيع جمال خاش��قجي، روزنامه نگار منتقد س��عودي متوقف كرده 
بود اما حاال كه به ش��دت دنبال تأمين انرژي براي زمس��تان پيش رو است، 
مباحث حقوق بشري براي اين دولت رنگ باخته و مجوز فروش تسليحات به 
عربستان را درست كمي قبل از عزيمت شولتز به اين كشور صادر كرد. اين 
موضوع باعث ش��د تا صداي منتقدان دولت ائتالفي شولتز بلند بشود، براي 
مثال، سويم دگدان، نماينده حزب چپ و عضو كميسيون سياست خارجي در 
بوندس تاگ )پارلمان آلمان( به هفته نامه اشپيگل گفت: »صادرات تسليحاتي 
اخير چهره واقعي سياست خارجي به ظاهر مبتني بر ارزش ها را برمال مي كند 
و باعث تطهير چهره بن س��لمان مي ش��ود كه قاتل خاشقجي است، جنگ 
خش��ونت آميز عليه غيرنظاميان در يمن را رهبري مي كند و به سركوب هر 
گونه مخالفتي در داخل مي پردازد.« با اين حال، بيانيه های رس��مي و اخبار 
منتشرشده از سفر شولتز به عربستان نشان مي دهد او با وجود سخاوتمندي 
تسليحاتي اما نتوانس��ت به هدف خودش در زمينه انرژي برسد و چنين به 
نظر مي رسد كه آلمان و عربستان طي اين سفر به توافق جديدي در زمينه 

انرژي دست نيافتند.
   موفقيتي نه چندان زياد

به نظر مي رسد شانس شولتز در امارات بهتر از عربس��تان بود. او توانست با 
مقامات اماراتي به توافقاتي در زمينه تأمين انرژي آلمان از سوي امارات برسد. 
اين توافقات ش��امل تحويل 137هزار مترمكعب گاز مايع امارات به شمال 
آلمان تا پايان سال جاري ميالدي است كه گفته مي شود اين توافق بخشي از 
يك توافق گسترده تر بلندمدت ميان آلمان و امارات است كه طيف گسترده اي 
از همكاري ها در حوزه انرژي را شامل مي شود. عالوه بر اين، امارات در جريان 
سفر شولتز به اين كشور متعهد به تحويل 33هزار تن گازوئيل به آلمان طي 
ماه جاري ميالدي شده و 250هزار تن نيز در ماه آينده به اين كشور تحويل 
خواهد شد. هر چند خبرگزاري رسمي دولت امارات)وام( اين توافقات را به 
عنوان »يك توافق جديد تاريخي« توصيف كرد اما بايد گفت كه با توجه به 
نياز كشور صنعتي پيشرفته اي نظير آلمان به انرژي طي ما ه هاي آينده، اين 
ميزان از تعهدات امارات براي تأمين انرژي مورد نياز آلمان چندان قابل اعتنا 
نيست و اين مقدار از گاز مايع و گازوئيل ارسالي بيشتر براي اين بود كه شولتز 

دست خالي از امارات خارج نشود. 
   رقابت با فرانسه

مقصد سوم شولتز در سفر دو روزه اش به خاورميانه كشور قطر بود كه بايد 
گفت دوحه برخالف دو همسايه اش اس��تقبال قابل توجهي از شولتز كرد. 
ش��ولتز هنگام ورود به جده از س��وي خالد فيصل، امي��ر منطقه مكه مورد 
اس��تقبال قرار گرفت و در امارات نيز مريم حارب المهي��ري، وزير محيط 
زيس��ت امارات بود كه در ف��رودگاه ابوظبي به اس��تقبال صدراعظم آلمان 
رفت اما برخالف اين دو، قطر در باالترين سطح ممكن از صدراعظم آلمان 
استقبال كرد چراكه شخص ش��يخ تميم بن حمد آل ثاني، امير قطر در بدو 
ورود شولتز به دوحه از او استقبال كرد. خبرگزاری رسمي دولت قطر)قنا( 
گزارش پرآب و تابي از اين سفر منتش��ر كرد و بر »حمايت و تقويت روابط 
راهبردي دو كش��ور در زمينه هاي مختلف مش��اركتي ب��ه ويژه حوزه هاي 
اقتصادي، سرمايه گذاري، انرژي، همكاري هاي نظامي، فرهنگي و ورزشي« 
تأكيد كرد. با اين حال، حلقه مفقوده در اين سفر همان چيزي بود كه شولتز 
دنبال آن مي گش��ت و او مثل سفرش به عربس��تان در قطر نيز دستاوردي 
نداشت. در واقع مشكل شولتز در قطر چندان ربطي به تمايل يا عدم تمايل 
قطري ها براي انعقاد قراردادهاي انرژي دست كم مثل امارات نداشت بلكه 
مسئله اصلي، مش��كل اروپايي است. فرانس��ه و به خصوص غول انرژي آن 
توتال همكاري گس��ترده اي با قطر در زمينه صنعت گاز اين كشور دارند و 
اخيراً هم قراردادي براي اكتشاف يك ميدان گازي جديد با هدف صادرات 
گاز مايع به فرانسه منعقد كرده اند، بنابر اين مي توان گفت كه فرانسه خيلي 
زودتر از آلمان جايزه گاز قطري را گرفته بود و شولتز رقابت با فرانسه را در 

اين زمينه به طور كلي باخته است. 
ش��ولتز پيش از اين گفته بود در تالش براي رفع مش��كل انرژي براي فصل 
زمستان است و حتي وعده انجام اصالحاتي در بازار برق داده بود تا اينكه فشار 
بر مصرف كنندگان و كس��ب و كارها طي فصل زمستان كاهش يابد. با وجود 
اين، ناكامي شولتز در س��فر دو روزه اش به خاورميانه حاكي از اين است كه 
براي عمل به اين وعده ها و عبور بي دردسر از زمستان سرد مشكالت جدي 
دارد و دست كم نمي تواند چندان اميدي به ميادين انرژي كشورهاي عربي 

داشته باشد. 

تخت گاز  سرماگريز اروپاييان 
در خاورميانه

رويكرد

با وقوع خرابكاري در نورد استريم1 
و 2 نگران�ي آين�ده از اي�ن اس�ت 
ك�ه آي�ا اي�ن حادث�ه مي توان�د 
پيش درآمدي ب�راي عمليات هايي 
ميليون ه�ا  م�ورد  در  مش�ابه 
كيلومت�ر از كابل هاي زيرس�اخت 
ب�راي انتق�ال اطالع�ات باش�د؟!

    پرونده

با حادث�ه نش�ت گاز از خطوله لوله 
گازي نورداستريم1و2 كه به احتمال 
زي�اد نتيج�ه خراب�كاري اس�ت، 
اكن�ون جنگ انرژي بين روس�يه و 
غرب وارد مرحله جديدي ش�ده و 
در عين حال چشم انداز دسترسي 
اروپ�ا ب�ه گاز در فصل زمس�تان با 
ابهام بيش�تري مواجه ش�ده است


