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  par Manlio Dinucci -نوشتۀ مانليو دينوچی

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١۵ دسمبر ٠٣

  
  »ھنر جنگ«

   عليه لوله ھای انتقال گازراکت
« L’art de la guerre » 

Missile contre le gazoduc 

ھای مرتبط به پروندۀ گاز بين مسکو و آنکارا را به عنوان پاسخ مذاکره  از سر گيری "تی يری ميسان"در حالی که 

 تعبير کرده ٢٠ طی گردھمآئی کشورھای گروه "والديمير پوتين"ترکيه به افشای پشتيبانی آنکارا از داعش توسط 

مانليو "در نتيجه . می کند جدی واشنگتن ارزيابی زيرسؤال بردن اتخاذ چنين تصميمی را به "مانليو دينوچی"است، 

 روسيه توسط ترکيه را به عنوان حرکتی برای تخريب مناسبات بين کشورھا از سوی ٢٤ تخريب سوخوی "دينوچی

 حمله به سوخوی روسی را به عنوان تالش آنکارا برای "تی يری ميسان"اياالت متحده تعبير می کند، در حالی که 

ھر دو نظريه را بايد . نجامد تعبير کرده استيد به ايجاد کردستان دروغين بيبابيرون راندن روسيه از منطقه ای که 

  .در نظر بگيريم

  ٢٠١۵مبر س د١ /)ايتاليا( رم /شبکۀ ولتر

 

تنھا ) امريکاھر دو ساخت اياالت متحدۀ ( ترکيه ١٦که توسط اف  ) Aim-120 Amraam( آمرام ١٢٠-  ايمراکت

به پرواز درآمده بود را ھدف نگرفته بود، بلکه ھدف مھمتری را بمب افکن روسی که عليه داعش در سوريه 

 انتقال گاز که می بايستی  ۀ لولبود، يعنی طرح) Turkish Sream(ھدف مھمتر ترکيش استريم : رھگيری می کرد 

ريم ترکيش است. منابع روسيه را به ترکيه و از آنجا به يونان و سپس به ديگر کشورھای اتحاديۀ اروپا متصل سازد

بود يعنی لولۀ انتقال گازی که اوکراين را دور می زند و ) South Stream(پاسخ مسکو به تخريب سات استريم 

منتقل می کند و از آنجا به تمام کشورھای اتحاديۀ اروپا، با  )در استان اودينه در ايتاليا(گاز روسيه را تا تارويزيو

) Gazprom(اين طرح توسط گازپروم روسی ). ١(د کار در اين کشور منافع بسيار زياد برای ايتاليا به انضمام تولي

و شرکت گاز و ) Wintershall(ل شای وينترالمانآغاز شد با شرکت نفت و گاز ) Eni(و شرکت انی ايتاليائی 

 از Saipemشرکت سايپم (اين طرح به مراحل پيشرفته ای رسيد . گسترش يافت) EDF(الکتريسيتۀ فرانسوی 

تا اين )  ميليارد يورو برای ساخت لولۀ گاز در دريای سياه به دست آورده بود٢ قراردادی به مبلغ  ENI شرکت انی
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ژی يسترات«که واشنگتن بحران اوکراين را به وجود آورد، و به جريانی دامن زد که نيويورک تايمز آن را به شکل 

  .تعريف کرد» خشونت آميز برای تقليل گاز روسيه به اروپا

 کار سات استريم را متوقف کرد و بر اين اساس طرح با ٢٠١٤مبر ر اياالت متحده، بلغارستان در دسازير فش

ولی اگر چه مسکو و آنکارا در رابطه با سوريه و داعش در جبھۀ مخالف بودند، با وجود ). ٢(شکست مواجه شد 

 ھای انتقال گاز مضاعف برای ترکيه و  ترکيه جھت ايجاد لوله Botasاين گازپروم قراداد مقدماتی با شرکت بوتاس 

  . رساندءروسيه از طريق دريای سياه را به امضا

تا )  به خرج روسيهدالربا دو ميليارد ( مسکو و آتن قرارداد مقدماتی برای گسترش ترکيش استريم جون ١٩در 

  ).٣(مکان پذير گردد  رساند، تا راه  ورودی برای لوله ھای انتقال گاز جديد به اروپا اءيونان را به امضا

نی تماس گرفت و از او خواست که ترکيه را از اين ولفي ت"انخرجب طيب اردو" با "بارک اوباما" جوالی ٢٢در 

  ).۴(طرح حذف کند 

، برای راه اندازی طرح ترکيش استريم، مالقات آيندۀ بين دو "اوباما"مبر مسکو و آنکارا، خالف انتظار  نو١۶

ھشت روز بعد حمله . دولت را اعالم کردند که برد آن از لوله ھای گازی که از  اوکراين می گذشت فراتر می رفت

  .به بمب افکن روسی اين مالقات را تحت تأثير قرار داد، و شايد ھم که  به حذف طرح ترکيش استريم انجاميد

 از نفت ٣٠%  از گاز و ۵۵%ترکيه که . طمئناً در واشنگتن گيالس ھايشان را به سالمتی موفقيت جديد سر کشيدندم

مورد نيازش را از روسيه وارد می کرد، مورد تحريم روسيه قرار گرفت و عالوه بر اين بيم آن می رود که قرارداد 

ايد پرسيد که حملۀ عامدانه به ھواپيمای روسی به نفع چه در نتيجه ب. پر منفعت ترکيش استريم را نيز از دست بدھد

ما می خواستيم که چنين موردی پيش نمی آمد، ولی پيش آمد، اميدوارم  اين گونه «ان خکسی بوده است؟ جملۀ اردو

  .دنشان می دھد که داستان واقعی واقعه پيچيده تر از آن چيزی است که رسماً اعالم کرده ان» موارد ديگر روی ندھد

در نتيجه فرمان : در ترکيه مراکز فرماندھی، پايگاه ھا و رادارھای ناتو زير فرماندھی اياالت متحده حضور دارند 

  .حمله به بمب افکن روسی در اين چھار چوب صادر شده است

 و مريکااکدام است ؟ اياالت متحدۀ » جنگ لوله ھای انتقال گاز«در اين نقطه از رويدادھائی که بر شمرديم وضعيت 

ل خود وناتو سرزمين اوکراين جائی که لوله ھای انتقال گاز روسيه و اتحاديۀ اروپا عبور می کند را تحت کنتر

 به ٩٠%حجم گاز صادراتی روسيه به اروپا از (دارد، ولی امروز روسيه کمتر می تواند روی آنھا حساب کند 

  .) درصد سقوط کرده است، به يمن دو داالن آلترناتيو%۴٠

گازپروم در :  منتقل می کند المان که از شمال اوکراين گاز روسيه را به Nord Streamنورث استريم  -

 و ديگر کشورھای پولندحال حاضر می خواھد آن را به دو برابر برساند ولی اين طرح در اروپا، در 

ن وابسته ھستند تا يعنی از سوی کشورھائی که بيشتر به واشنگت(اروپای شرقی به مانع برخورد کرده است 

  ).به بروکسل

 به شکل مشارکتی مديريت می شود، Eni و انی Gazprom  توسط گازپرومBlue Streamبلو استريم  -

  .که از جنوب از ترکيه عبور می کند و به ھمين علت بی خطر نيست

ھای انتقال گازی که پيش از اتحاديۀ اروپا می تواند حجم بسيار باالئی را با بھای نازل از ايران وارد کند، با لوله 

يعنی مانعی به نام ) و اتفاقی نبود(اين در عراق و سوريه راه ندازی شده، ولی اين طرح نيز به مانع برخورد کرد 

  . ژی اياالت متحده و ناتويبر اساس سترات...جنگ افسارگسيخته در اين کشورھا 
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  . ٢٠١٤ دسامبر ٨. نوشتۀ تی يری ميسان. چگونه والديمير پوتين استراتژی ناتو را واژگون کرد) ١

http://www.voltairenet.org/article186163.html  

  

 

2-http://www.voltairenet.org/article189485.html par Manlio Dinucci, Tommaso di 

Francesco, Traduction Marie-Ange Patrizio, Il Manifesto (Italie), Réseau Voltaire, 10 juin 

2014. 

3-https://www.rt.com/business/264049-greece-turkish-stream-invetsment Russia Today, 

June 1, 2015. 

4-Cette information ne figure pas dans le communiqué de la Maison-

Blanche http://www.voltairenet.org/article189485.html 

  :لينک متن اصلی در شبکۀ ولتر 
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