7

ایرانوجهان

www.ebtekarnews.com

خبر

اخبار

« ابتکار» شرط جدید روسیه برای پایان جنگ در اوکراین را بررسی میکند

سخنگوی سرویس سیاست خارجی
اتحادیه اروپا مدعی شد

مخالفت ایران با اقدام نظامی ترکیه
در سوریه

حرکت بعدی تزار

مذاکرات وین به قطر منتقل نشده
است!

سخنگوی سرویس سیاست خارجی اتحادیه
اروپا در یک کنفرانس خبری توضیحاتی را جهت
شفافسازی برگزاری مذاکرات غیرمستقیم
برجامی میان ایران و آمریکا در قطر ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری کویت ،پیتر استانو،
سخنگوی سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا
با اشاره به برگزاری مذاکرات غیرمستقیم برجامی
میان تیمهای مذاکرهکننده ایران و آمریکا در
قطر ،گفت :مذاکرات احیای توافق هستهای از
وین به جای دیگری منتقل نشده است.
ک کنفرانس خبری در بروکسل در
استانو در ی 
این باره بیان کرد :آنچه در حال حاضر در قطر
در حال رخ دادن است ،مذاکرات غیرمستقیم
میان ایران و آمریکا با تسهیلگری اتحادیه
اروپاست .این چیزی است که مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا شنبه گذشته در سفرش به
تهران اعالم کرد و گفت که ما توانستیم مانع را از
سر راه برداریم و پیش خواهیم رفت.
او افزود :به عنوان گام اول در این مرحله،
مذاکرات نزدیک را داریم که به معنی مذاکرات
غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در زمینه پیدا
کردن راهی برای پیش رفتن است تا آمریکا در
نهایت بتواند به برجام ملحق شود.
سخنگوی سرویس سیاست سیاست خارجی
اتحادیه اروپا تاکید کرد :مباحثات میان شرکای
توافق درباره برجام که هماهنگی آن بر عهده
جوزپ بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپاست ،هنوز قرار است در وین برگزار شود.
استانو همچنین گفت :مذاکرات در دوحه با
تسهیلگری جوزپ بورل آغاز شد که انریکه مورا،
معاونش به نمایندگی از او در آنجا حضور دارد.
او در پاسخ به این سوال که مذاکرات وین چه
زمانی از سر گرفته میشود ،گفت :ما همیشه
میگوییم فرصت موجود به نفعمان نیست و
باید به سرعت پیس برویم ،اما تعیین کردن زمان
آن به جوزپ بورل ،نماینده ارشد اتحادیه اروپا
بستگی ندارد ،چون همه چیز به اراده شرکای
مذاکرات بستگی دارد که مسیر رو به جلو را در
زمینه تدابیر نهایی پیدا کنند».
این مقام اتحادیه اروپا همچنین مطرح کرد:
بنابراین ،ما مایلیم به سریعترین شکل ممکن
پیش برویم اما بگذارید قدم به قدم پیش برویم،
همان طور که همیشه در دیپلماسی این کار را
میکنیم .بگذارید ببینیم که نتیجه این مذاکرات
در دوحه چه میشود و بعد امیدوار باشیم که
امکانش وجود داشته باشد شرکا برای از سرگیری
مذاکرات در وین به سرعت گرد هم بیایند .به
گزارش ایسنا ،اظهارات این سخنگوی اتحادیه
اروپا در پی این مطرح میشود که جوزپ بورل،
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز
سهشنبه در صفحه توییترش از آغاز مذاکرات
غیرمستقیم برجامی میان ایران و آمریکا خبر
داده و نوشت :تیم من پس از رایزنیهایم در
تهران از امروز به دوحه رفته تا تبادل نظرات
غیرمستقیم میان مذاکرهکنندگان ایرانی و
آمریکایی را هماهنگ و تسهیل کنند.
او افزود :هدف مذاکرات پیشبرد کارها
درخصوص بازگشت به حالت کامال عملیاتی و
اجرایی برجام است.
عالوه بر این ،روز سه شنبه ،مذاکرات علی
باقری مذاکره کننده ارشد کشورمان برای رفع
تحریمها و احیای برجام با «انریکه مورا »
هماهنگ کننده مذاکرات رفع تحریمها و نماینده
اتحادیه اروپا در دوحه برگزار شد.
این مذاکرات در دوحه در حال برگزاری است
و صبح روز سه شنبه علی باقری برای انجام این
مذاکرات ،وارد قطر شد.
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دیمیتری پسکوف ،سخنگوی کرملین ضمن تاکید
بر اینکه کییف باید درخواستهای مسکو را محقق
کند ،به خبرنگاران گفت« :طرف اوکراینی میتواند
همه چیز را قبل از پایان امروز متوقف کند .به
واحدهای ملیگرا دستور میدهم که اسلحههای خود
را زمین بگذارند».
س جمهوری اوکراین
ولودیمیر زلنسکی ،رئی 
روز دوشنبه از رهبران جهان خواست تا حداکثر
کمکهای خود را برای پایان دادن به حمله روسیه
تا پایان امسال انجام دهند .وی همچنین اظهار کرد
که زمان گفتوگو با روسیه هنوز فرا نرسیده است.
پسکوف درخصوص اظهارات زلنسکی گفت« :ما
توسط بیانیههای رئیسجمهورمان عمل میکنیم.
عملیات ویژه نظامی طبق برنامه در جریان و در حال
تحقق اهداف خودش است».
در این رابطه و در حالی که شرایط و تحوالت
میدانی جنگ اوکراین روز به روز پیچیده تر از گذشته
می شود ،مهمترین موضوع و مساله فارغ از اینکه
بدانیم سرنوشت جنگ به چه صورت رقم خواهد
خورد این است که بدانیم حرکت بعدی پوتین در این
جنگ چیست؟
در این رابطه هارالن اولمان ،یک کارشناس
اندیشکده شورای آتالنتیک در مطلبی که از سوی
پایگاه هیل منتشر شد ،نوشته است« :غرب هرگز
عمق کینه و خصومت والدیمیر پوتین در قبال
خودش را تا زمانی که خیلی دیر شد ،به طور کامل
درک نکرد و این سوال مطرح است که آیا آمریکا و
ناتو در قابلیت اوکراین برای مقاومت نشان دادن
مبالغه کرده و عزم مسکو برای داشتن پشت کار و
پیروزی در این جنگ را دستکم گرفتهاند؟
س فدراسیون روسیه بر این
فرض کنید پوتین ،رئی 
باور است که نه تنها بر اوکراین ،بلکه بر آمریکا ،ناتو و
اتحادیه اروپا نیز برتری دارد .این مزیتهای احتمالی
استراتژیک ،اقتصادی ،تاکتیکی و نظامی که پوتین
ممکن است آنها را ببیند ،چیست؟ اول اینکه پوتین
در جنگ علیه اوکراین ،برتری در اندازه و کمیت دارد.
صرفنظر از اینکه مقاومت اوکراین چقدر قهرمانانه
بوده ،این مقاومت به ویژه با افزایش تلفات و کاهش
ذخایر تسلیحات و لجستیک نامحدود نیست.
ثانیاً ،پوتین بیتردید ،درست یا نادرست ،ضعفها
و ایراداتی را در ائتالف غرب میبیند که به مرور زمان
قرار نیست مهارشوند و میتواند از آنها بهرهبرداری
کند .در این زمینه ،حوزههای انرژی و غذا به جهت
ایجاد اختالف در ائتالف ،مورد بهرهبرداری قرار
خواهند گرفت .اروپا به گاز و نفت روسیه وابسته
است .همچنین مساله هزینه بنزین در آمریکا ،با
فرض باال ماندنش ،مشکل بزرگی برای جو بایدن،
رئیس جمهوری آمریکا و حمایت از او در داخل است
و این به همراه تورم شدید ممکن است در اجماع بلند
مدت بر سر تخصیص میلیاردها دالر برای حمایت از

گروه بینالملل  -بیش از چهار از شروع جنگ اوکراین به واسطه حمله روسیه به این کشور میگذرد؛ حاال در تازه ترین تحوالت کرملین از کییف خواست
تا به سربازان خود دستور دهد که اسلحههایشان را زمین بگذارد و همچنین اعالم کرد زمانی که اوکراین تسلیم شود ،روسیه «عمیات ویژه» خود در اوکراین
را متوقف خواهد کرد.

پوتینبیتردید،
درست یا
نادرست،ضعفها
و ایراداتی را در
ائتالف غرب
میبیند که به
مرور زمان قرار
نیست مهارشوند
و میتواند از آنها
بهر هبرداریکند.
در این زمینه،
حوز ههای انرژی
و غذا به جهت
ایجاد اختالف
در ائتالف ،مورد
بهر هبرداری قرار
خواهندگرفت
اوکراین محدودیت ایجاد کند.
در مورد غذا نیز همانطور که پوتین از درگیری
خود در سوریه آموخت ،مهاجرت میتواند یک
سالح قدرتمند باشد .تبعات شیوع قحطی گسترده
جهانی و کمبود مواد غذایی بر مهاجرت آشکار است.
با وجود پنج میلیون آواره اوکراینی و تعداد قابل
توجه اوکراینیهایی که به دنبال اخذ پناهندگی در
لهستان ،رومانی و جاهای دیگر هستند ،گرسنگی
باعث خواهد شد تا تعداد بیشتری از مردم تالش
کرده تا در اروپا و آمریکا امنیت و معیشت پیدا کنند.
غرب به این ترتیب ممکن است نتواند این وضعیت
را مدیریت کند.
اهرمهای پوتین برای رویارویی با غرب
به گزارش ایسنا ،در ادامه این مطلب آمده
است :سوم اینکه پوتین شاهد است که آمریکا
مجبور شده برای یک جنگ دو جبههای یکی علیه
روسیه و دیگری علیه چین برنامهریزی کند .پوتین
کامال ً قدردان حماقت واقع در چنین استراتژی
است .ناپلئون و هیتلر درنهایت با دست زدن به
جنگهای دو جبههای شکست خوردند؛ اولی در
سال  ۱۸۱۲به روسیه و دومی در سال  ۱۹۴۱به اتحاد

یک کارشناس مسائل آمریکا تشریح کرد

جماهیر شوروی حمله کرد .چین برای روسیه یک
دارایی استراتژیک و همچنین بازاری برای انرژی آن
محسوب میشود تا به کمکش تحریمها را دور زده و
آمریکا را مجبور سازد منابع خود را برای مقابله با دو
دشمن بزرگ در آن سوی جهان کاهش دهد.
چهارم ،پوتین احتماال ً اختالفات موجود در آمریکا
بر سر هر موضوعی را به عنوان محدودیتهای
بیشتر برای قدرت و تواناییاش در زمینه اعمال نفوذ
بر رویدادها تلقی میکند .با وجود دو حکم صادر
شده از سوی دادگاه عالی آمریکا در هفته گذشته
یکی در مورد واگذاری صدور حکم درباره سقط جنین
به ایالتها و دیگری دادن اختیار حمل مخفیانه
سالح گرم به آمریکاییها ،به نظر میرسد سیستم
سیاسی آمریکا در بنبست و عدم کارآمدی قرار
گرفته است.
پنجم ،پوتین اهرمهای دیگری نیز دارد .بحث بر
سر این که لیتوانی تحریمهای اتحادیه اروپا علیه
روسیه را با مسدود کردن انتقال برخی کاالها و
خدمات به کالینینگراد ،یک منطقه روسیهای اما جدا
ل کند
افتاده از خاک روسیه در منطقه بالتیک ،اعما 
میتواند مرتبط باشد .اتحادیه اروپا ممکن است این

را حل کند .اما تهدیدات نظامی ضمنی روسیه قبال ًبه
واکنشهای شدید در حوزه بالتیک منجر شده است.
کاجا کاالس ،نخست وزیر استونی اخیرا اعالم
کرد که راهبرد ناتو برای دفاع از کشورش میتواند
منجر به این شود که کشورش “از روی نقشه پاک
شود” .پوتین ممکن است مهمترین و تنها مزیت
نظامی روسیه نسبت به ناتو ،یعنی برتری عددی
در سالحهای هستهای کوتاهبرد را به رخ کشیده
و احتماال ً دست به استقرار بیشتر این سالحها در
کالینینگراد به عنوان یک شمشیر داموکلش برای
تهدید و ایجاد اختالف در ناتو بزند.
نشست سران ناتو در مادرید طی همین روزها
برگزار میشود و ناتو مفهوم راهبردی جدید خود
را اعالم خواهد کرد .مفهومی که یک روز پس از
حمله روسیه به اوکراین در  ۲۴فوریه دستخوش یک
بازنگری اساسی شد .پدافند خط مقدمی که عمدتا به
موجبش نیروهای ناتو در حوزه بالتیک و جناحهای
شمالی و جنوبی به عنوان بازدارنده در برابر تجاوز
روسیه مستقر میشوند ،مطرح خواهند شد .اما آیا
این مفهوم با مزایایی که پوتین به داشتنشان معتقد
است ،مقابله میکند؟»

آیا یخ برجام در دوحه میشکند؟

یک کارشناس مسائل آمریکا با بیان اینکه ممکن است در
جریان مذاکرات دوحه هر اتفاقی رخ دهد که باعث بر باد رفتن
خوشبینیها شود ،گفت :من همان زمان که مورا به تهران آمد نیز
خوشبین نبودم زیرا رویکرد واشنگتن نسبت به موضوع تغییری
نکرده است.
امیرعلی ابوالفتح در گفتوگو با ایسنا با اشاره به انگیزه و اهداف
غیرمستقیم طرفهای برجام نسبت به مذاکرات ،اظهار کرد :انگیزه
طرفین مشخص است .ایران امیدوار است از طریق این مذاکرات،
ی خود بازگردد ،تحریمهای هستهای
آمریکا به تعهدات برجام 
برداشته شود ،اقتصاد از فشارهای تحریمی خارج شود و مبادالت
تجاری ایران به حالت عادی بازگردد.
وی افزود :در مقابل آمریکاییها امیدوارند از طریق این مذاکرات
جلوی گسترش کمی و کیفی برنامههای هستهای ایران را بگیرند و به
قول خودشان زمان گریز هستهای را به روی یکسال برگرداند ،نظارت

بر فعالیتهای هستهای ایران را افزایش دهند و در گامهای بعدی
مسیر توافقات در حوزههای غیرهستهای ،یعنی حوزههای دفاعی و
منطقهای را فراهم کنند.
این تحلیلگر مسائل آمریکا با اشاره به خوشبینیهایی که اکنون
نسبت به مذاکرات مطرح است ،بیان کرد :اشتباه آقای مورا و
آقای بورل این است که در جریان سفر به تهران ابراز خوشبینی
میکنند ،درحالیکه در شرایطی میتوان به باز شدن گرهها امیدوار
بود که مورا و بورل به واشنگتن رفته ،در واشنگتن با مقامات ارشد
دولت آمریکا و با سران کمیسیونها صحبت کنند و سپس در
واشنگتن ابراز خوشبینی کنند.
ابوالفتح افزود :مشکل در تهران نیست ،بلکه در واشنگتن است.
کشوری که تحریم کرده آمریکا و کشوری که تحریم شده ایران
است .لذا این آمریکا است که باید نسبت به برداشتن تحریمهای
ایران اقدام عملی انجام دهد .بنابراین افرادی مانند مورا و بورل باید
رضایت آمریکا را برای لغو تحریمها جلب کنند ،زیرا در ایران همه به
دنبال رفع تحریم و رسیدن به توافق هستند ،درحالیکه مخالفتها
در واشنگتن صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه ممکن است در جریان مذاکرات دوحه هر
اتفاقی رخ دهد که باعث بر باد رفتن خوشبینیها شود ،ادامه
داد :من همان زمان که مورا به تهران آمد نیز خوشبین نبودم ،زیرا
ت و همچنان
رویکرد واشنگتن نسبت به موضوع تغییری نکرده اس 
بر مواضع سابقش پافشاری میکند .اینکه آقای بورل به نقل از
آمریکاییها گفته آنها حاضر هستند منافع اقتصادی ایران از برجام
را تضمین کنند یک حرف است و اینکه مقامات آمریکایی خود این
موضوع را مطرح کنند ،حرف دیگری است.
این تحلیلگر مسائل آمریکا در پاسخ به پرسشی درخصوص
پیامدهای انتقال محل مذاکرات از وین به قطر گفت :انتقال مکان
مذاکرات از وین به قطر فاقد اهمیت است؛ چراکه سران کشورهای
ایران و آمریکا حاضر نیستند به کشورهای یکدیگر سفر کنند.
بنابراین باید در مکان سومی مذاکرات صورت گیرد .حال اینکه این

مکان سوم اروپا ،کشورهای خلیجفارس یا شرق آسیا باشد اهمیتی
ندارد ،مهم این است که پایتختهای دو کشور ،رویکرد خود را تغییر
دهند .لذا برگزاری مذاکرات در دوحه یا مسقط یا هر جای دیگری
فاقد اهمیت است؛ چراکه به نظر میرسد رویکرد دولت آمریکا تغییر
نکرده است.
ابوالفتح درخصوص نقش میانجیگری قطر و دیگر کشورهای
منطقه در مسائل ایران و آمریکا اظهار کرد :بسیاری از کشورها اعم
از کشورهای خلیجفارس و کشورهای ذینفع ،برای احیای برجام
تالشهایی کردهاند .در این زمینه ژاپنیها ،فرانسویها ،عراقیها و
تقریبا هر کسی که در سطح نظام بینالملل فعالیت میکند ،تا
حدی به مسائل برجام و روابط ایران و آمریکا ورود پیدا کرده است.
به همین ترتیب کشور قطر نیز در تالش است جایگاهی برای خود
تعریف کند ،ولی اینطور نیست که ب ه دلیل اهمیت میانجیگریهای
امیر قطر محل مذاکرات به دوحه منتقل شده باشد.
وی اضافه کرد :در گذشته کانالهای ارتباطی بین ایران و آمریکا
وجود نداشت ،اما امروزه کانالهای ارتباطی مانند انریکه مورا و
جوزپ بورل که نماینده  ۲۷کشور اروپایی و نمایند ه کشورهای بزرگ
اقتصادی مانند فرانسه ،ایتالیا ،اسپانیا هستند در جریان مذاکرات
حضور دارند ،اما با این حال نتوانستهاند به نتیجه مثبتی نائل
شوند ،حال چگونه انتظار میرود که امیر قطر بتواند کار خاصی
انجام دهد؟ آیا نفوذ کالم امیر قطر بیشتر از نفوذ کالم نخستوزیر
فرانسه ،ژاپن و رئیسجمهور چین است؟
این تحلیلگر مسائل آمریکا با تاکید بر اینکه نباید بیش از اندازه
به انتخاب قطر به عنوان محل مذاکرات اهمیت داد و آن را پررنگ
کرد ،گفت :زمان جنگ سرد هم مذاکرات تنشزدایی بین آمریکا و
شوروی در هلسینکی بود در صورتی که فنالند جایگاه قدرتمندی
در نظام بینالملل نداشت یا مذاکرات ترامپ و کیم جونگ اون
در ویتنام و سنگاپور انجام میشد ،در حالیکه سنگاپور کشوری
قدرتمند محسوب نمیشود .لذا در حال حاضر هم نمیتوان برگزاری
مذاکرات در قطر را مسئلهای حائز اهمیت دانست.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد که در
دیدار با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری
ترکیه ،مخالفت ایران را با انجام هرگونه اقدام
نظامی در سوریه اعالم کرده است.
حسین امیر عبداللهیان ،وزیر امور خارجه در
صفحه اینستاگرام خود در مورد سفر اخیرش
به ترکیه و دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس
جمهوری ترکیه نوشت« :در دیدار با آقای
اردوغان ضمن ابالغ سالم رئیس جمهوری
کشورمان از ایشان برای سفر به تهران به منظور
برگزاری نشست شورای عالی همکاریهای دو
کشور دعوت به عمل آوردم.
در این دیدار درخصوص موضوع سوریه به
آقای اردوغان گفتم راه حل سیاسی را تنها راه حل
برای کاهش نگرانیهای امنیتی ترکیه میدانیم و
با تکرار مجدد ضرورت اجتناب از هرگونه اقدام
نظامی حاضریم برای تسهیل در زمینه ی
گفتوگوی منجر به نتیجه پیشقدم باشیم.
ضمن گفتوگو درخصوص اشتراکات و موارد
مورد عالقه طرفین درخصوص تحرکات اخیر
رژیم صهیونیستی به رئیس جمهوری ترکیه
یادآوری کردم حضور رژیم صهیونیستی در
منطقه هیچ ارمغانی به جز فتنه انگیزی و ایجاد نا
امنی نخواهد داشت .آقای اردوغان در این دیدار
ضمن ابالغ سالم به مقامات عالی کشورمان
سیاست نگاه به همسایگان را در دولت جمهوری
اسالمی مورد تمجید قرار داد و اظهار امیدواری
کرد که به زودی به تهران سفر خواهد کرد.
وی همچنین ضمن با اهمیت خواندن
موضوعات مرتبط با فلسطین ،قدس و
مسجداالقصی از دیدگاه ترکیه ،فلسطین را
موضوع مهم دنیای اسالم دانست و وحدت
جهان اسالم در این خصوص را مهم خواند».

شهادت مرزبان ایرانی در مرز
افغانستان پیگیری میشود
ناصر کنعانی سخنگوی جدید وزارت امور
خارجه با اظهار تأسف و تأثر نسبت به شهادت
«محمد صیاد» از نیروهای پرافتخار مرزبانی
جمهوری اسالمی ایران ،مراتب تسلیت و
همدردی خود را به خانواده محترم شهید و تمام
مرزبانان جمهوری اسالمی ایران ابراز کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد :ابعاد
این حادثه ناگوار در منطقه مرزی میلک که
منجر به شهادت مرزبان عزیز جمهوری اسالمی
ایران گردید ،از جانب نهادهای مسئول در دست
بررسی است که به محض مشخص شدن دقیق
موضوع ،اطالع رسانی خواهد شد.
کنعانی با اشاره به برگزاری نشست
گفتوگوهای مشترک مرزی ایران و افغانستان،
اضافه کرد ،از مقامات مسئول حکومت
سرپرستی افغانستان انتظار میرود در جهت
روشن شدن ابعاد موضوع ،مجازات عاملین و
اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از وقوع حوادث
مشابه اقدام جدی به عمل آورند.

 90درصد رژیم حقوقی دریای خزر
نهایی شده است
محسن پاک آیین سفیر سابق ایران در جمهوری
آذربایجان درخصوص مناقشات پیرامون رژیم
حقوقی دریای خزر نیز گفت :تقریبا  ۹۰درصد
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای نیز نهایی شده
است و تنها دو مورد برای تعیین خطوط مبدا و
تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا باقیمانده
که نیاز به مذاکرات بیشتر در سطح کارشناسی
داشت که این مذاکرات در طول چهار سالی
که از اجالس قزاقستان میگذرد مورد بحث
و بررسی قرار گرفته و ممکن است در اجالس
عشقآباد مورد موافقت همه قرار گرفته و امضا
شود یا به آن اشکاالتی وارد شده و به اجالس
بعدی موکول شود.
به گزارش ایلنا ،وی درخصوص اهمیت سفر
س جمهوری به عشقآباد نیز گفت  :سفر
رئی 
رئیس جمهوری ایران به این اجالس ،سفر
بسیار مهمی است و در کنار بحث پیرامون
رژیم حقوقی دریای خزر و سخنرانی ،ایشان با
همتایان خود نیز مالقات و مذاکره خواهند کرد و
من فکر میکنم دیدار با آقای الهام علی اف رئیس
جمهوری آذربایجان هم دیدار مهمی خواهد بود
و موضوع سوآپ گاز ترکمنستان از مسیر ایران
به آذربایجان و همچنین آینده مناسبات تجاری
و اقتصادی دو کشور از جمله اقدام مشترک برای
اجرای خط آهن رشت آستارا مورد مذاکره قرار
خواهد گرفت.

آیا اروپا از وابستگی به گاز روسیه رها میشود؟
همزمان با هشدارهای دومینووار سران اروپا نسبت به بحران انرژی ناشی از
وابستگی باال به منابع انرژی روسیه و تداوم جنگ در اوکراین ،باید دید آیا کشورهای
قاره سبز از زمستانی احتماال بدون نفت و گاز روسیه جان سالم به در خواهند برد یا
اینکه اهرم انرژی ،معادالت جنگ را تغییر میدهد؟
از آغاز جنگ اوکراین تاکنون ،یکی از بازارهایی که به وضوح تحت فشار قرار گرفته،
بازار انرژی است .وابستگی شدید اروپا به سوختهای فسیلی روسیه عاملی است
که تحریم صادرات نفت و گاز این غول اوراسیا را برای اتحادیه دشوار میکند و
همزمان با اینکه کشورهای قاره کهن در حال بحث بر سر پیروی از آمریکا هستند،
نوسانات طالی سیاه و گاز همچنان نبض بازار انرژی را در دست دارد .مطالعه
گروهی از اقتصاددانان برجسته آلمانی نشان میدهد که قطع واردات گاز روسیه
بین  ۰.۵تا  ۲.۲درصد از تولید ناخالص داخلی برای آلمان هزینه خواهد داشت.
«فرانسیسکو د ِ ال تورره» اقتصاددان اسپانیایی میگوید که سهمیهبندی انرژی در
بخش صنعت «حتی در اواسط تابستان» اجتنابناپذیر خواهد بود و آلمان از این
منظر دوباره در کانون توجه قرار خواهد گرفت .وی معتقد است ،دولت «اوالف
شولتس» صدراعظم آلمان هیچ جایگزینی برای انرژی روسیه ندارد و تا زمانی که
تمام نیروگاههای هستهای این کشور مجدد فعال نشوند ،این امکان وجود نخواهد
داشت .باید خاطرنشان کرد که این امر نیز نه تنها زمانبر بوده بلکه هزینههای
سیاسی برای صدراعظم سوسیال دموکرات در پی خواهد داشت.
پیشینه
به محض آغاز سال  ۲۰۰۹میالدی ،ضامن نارنجک تنشهای فزاینده میان روسیه
و اوکراین کشیده شد و در آن یکم ژانویه ( ۱۲دی  ،)۱۳۸۷مسکو اعالم کرد صادرات

گاز به همسایه غربی خود را به طور کامل تعلیق میکند .نشریه ال کنفیدنسیال
اسپانیا با یادآوری این رویداد مینویسد :یک هفته بعد ،بسته شدن شیر گاز به
 ۱۶کشور عضو اتحادیه اروپا و مولداوی گسترش یافت .این بحران در  ۲۰ژانویه
حلوفصل شد اما برای انتقال این پیام هشدار آشکار به بروکسل و درک پاشنه
آشیل اروپا در وابستگی و کمبود منابع انرژی کافی بود.
به دنبال این واقعه ،وابستگی اروپا به روسیه به عنوان یک تامینکننده گاز ،که
مدتی نادیده گرفته شده بود ،برای همه آشکار شد .اتحادیه اروپا سپس مجموعهای
از اصالحات را با هدف کاهش این ضعف استراتژیک آغاز کرد که بار دیگر در سال
 ،۲۰۱۴زمانی که والدیمیر پوتین شبه جزیره کریمه را در برابر نگاه درمانده اروپا به
غول اوراسیا ضمیمه کرد ،مشهود شد.
اکنون  ۱۳سال از آن روزهای هشدارآمیز میگذرد و ظاهرا چیزی تغییر نکرده
است .بار دیگر طبل جنگ در مرز اوکراین و روسیه میکوبد .بار دیگر ،بحران انرژی
قاره اروپا را در میانه زمستان درگیر میکند .بار دیگر اروپا مدعی است که گاز به
عنوان یک سالح ژئوپلیتیکی در نظر گرفته شده است و بار دیگر وابستگی بروکسل
به سوخت روسیه دستانش را در پاسخ به اقدامات کرملین میبندد .خطوط لوله
روسیه برای ماهها با نصف ظرفیت اقدام به صادرات گاز میکند و به ثبت نرخهای
باالی قبوض برق کمک کرده است.
اهمیت موضوع
«فاتح بیرول» مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی به تازگی گفت روسیه ممکن
است صادرات گاز به اروپا را به طور کامل قطع کند ،زیرا به دنبال تقویت اهرم
سیاسیاش در میانه بحران اوکراین است .بیرول پیشتر نیز هشدار داد ،بحرانی

«بسیار بزرگتر» از بحران نفتی دهه  ۱۹۷۰با مشکالت عرضه و قیمت باالی سوخت
به ویژه برای اروپا در راه است .وی تاکید کرد :با آغاز فصل تابستان در اروپا و آمریکا
و افزایش مصرف برق ،تقاضا برای سوخت افزایش خواهد یافت و سپس ممکن
است مشکالتی در عرضه گازوئیل ،بنزین یا نفت سفید به ویژه در اروپا ایجاد شود.
اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای اروپایی برای جبران بسته شدن نسبی شیر گاز
روسیه ،مجبور شدهاند واردات گاز طبیعی مایع ( )LNGرا به ویژه از آمریکا ،یکی از
بزرگترین صادرکنندگان سوخت در جهان ،به شدت گسترش دهند .مقایسه هفته
دوم سال جاری میالدی ( )۲۰۲۲با بازه زمانی مشابه در سال  ۲۰۲۱نشان میدهد
که اروپا نزدیک به  ۴۲درصد کمتر گاز از روسیه وارد کرده و در مقابل ۱۲۵ ،درصد
افزایش واردات الانجی از آمریکا داشته است .افزایش عرضه از طرف سایر شرکای
انرژی بروکسل مانند نروژ یا الجزایر نیز محدود بوده است.
کمکهای آمریکا اگرچه برای کاهش مشکالت عرضه بیتاثیر نبوده اما درمان
قطعی نبوده و فقط به منزله آرامبخشی موقت است .دلیل این عرضه بیسابقه
گاز مایع آمریکا را نیز میتوان به دو دلیل دانست؛ نخست اینکه هیچ منطقهای
در جهان ،قیمت باالتری از اروپا نمیپردازد .دوم اینکه اگر کرملین نسبت به اتخاذ
تدابیری شدید مشابه آنچه در سال  ۲۰۱۹رخ داد ،اقدام کند ،هیچ گاز مایعی در
جهان وجود ندارد که بتواند از یک وضعیت فاجعهبار جلوگیری کند.
ارزیابی
وابستگی اروپا به انرژی روسیه به عنوان یکی از نمادهای عصر جهانی شدن تا
چندی پیش شاید رضایتآمیز به نظر میرسید اما در سالهای اخیر ،درگیریهای
غیرمنتظرهای رخ داد که نشان داد وابستگی متقابل در رفع مشکالت میان اتحادیه

اروپا و روسیه ناکارآمد بوده است.
بنابراین جنگ اوکراین نه تنها اروپا را به تماشای جنگ حقیقی در معنای متعارف
آن نشانده بلکه تورم ،خطر رکود ،روند صعودی بهای برق و سوخت و رویارویی
با زمستان آتی بدون نفت و گاز روسیه را دامنگیر کشورهای اروپایی کرده است.
به این ترتیب آنچه واضح است اینکه وضعیت تامین انرژی در اروپا در شرایط
بسیار نامطمئنی قرار دارد و باید دید آیا تشدید این بحران ،معادالت جنگ را تغییر
خواهد داد؟

