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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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    الکساندر الستا:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ سپتمبر ٢١

  

  جنگی برای انرژی: جنگ در سوريه 

  

است که ) ٨(» ديسونانس«دۀ سايت ندگی می کند و گردانالکساندر الستا روزنامه نگار فرانسوی است که در روسيه زن

  . فعاليت می کند– نگاھی ديگر به روسيه –به ھدف 

 

در حالی که جنگ در سوريه ادامه می يابد، جريان ھای حاکم در رسانه ھا که بی وقفه دولت سوريه را زير ضرب 

تبط به انرژی و به ويژه موضوع ذخائر گاز را به گرفته اند، ھمچنان ياد آوری وجه بنيادی اين جنگ را يعنی وجه مر

 نه از شخص بشار االسد، بلکه پيش از ھمه برای اجتناب از ااين عامل پشتيبانی فعال روسيه ر. فراموشی می سپارند

زيرا فروپاشی رژيم که از خارج خواھان آن ھستند عنصر جغرافيای سياسی .  توضيح می دھد،فروپاشی رژيم سوريه

 . عليه روسيه به کار انداخته شده استبا ساز و کار بسيار گسترده تری مستقيماً بوده که 
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 شروع کرد به سر و سامان دادن به وضعيتش و سر بلند کرد، در اين دوران ٢٠٠٠ھنگامی که روسيه طی سال ھای 

الکان تبديل شد که بود که به سد اصلی برای کنترل انرژی و راه ھای انتقال انرژی بين اروپا و آسيا از طريق ب

  . آغاز گرديد١٩٩٩ئی برنامه ريزی کرده بودند و با جنگ صربی در سال امريکاھای يست ستراتژ

 و اتحاديۀ اروپا تمام راه ھای ممکن برای متنوع سازی تأمين نيازمندی ھای کشور ھای اروپائی را برای کاھش امريکا

 که امروز کامالً ) ١(»نابوکو«است برای طرح لوله ھای گاز جو می کنند و اين سر آغازی  و وابستگی به مسکو جست

ر گاز جمھوری آذربايجان و ترکمنستان ياز ذخااين طرح به اروپائی ھا اجازه می داد تا نيازھای خود را . رھا شده است

  .لولۀ گاز می بايستی با  اجتناب از روسيه از ترکيه عبور کند و يونان را نيز دور بزند. تأمين کنند

به عنوان  هبه اين معنا که ترکي: ئی وجود داشت امريکاپيرامون اين طرح، يک نقشۀ جغرافيای سياسی بلند پروازانۀ 

ھمپيمان به محور مرکزی خاورميانۀ بزرگ آينده تبديل شود و در عين حال به مرکز منطقۀ جريان انتقال انرژی بين 

  .بالکان و خاورميانه ارتقاء يابد

ئی ھا برای ملحق شدن ترکيه به اتحاديۀ اروپا به اين علت است که آن را در بطن خودشان امريکاالت بر اين اساس تماي

 ولی قاطعانه تأمين انرژی اروپا را کنترل کنند و خاصه از حفظ کنند، يعنی وضعيتی که به آنھا اجازه می دھد مستقيماً 

  .ئی ھا تھديد آميز تلقی می شودامريکاند که برای منافع ی بين روسيه و اروپا پيرامون انرژی جلوگيری کنئاتحاد قاره 

  

        لولۀ گاز نابوکو  

         سا استريم(لولۀ گاز جريان جنوبی( 

  

سات «با ابن وجود طرح نابوکو شکست خورد زيرا ترکمنستان با چين ھم پيمان شد و جمھوری آذربايجان نيز به طرح 

 گسترش يافت، می بايستی به روسيه اجازه ٢٠٠٧دف سات استريم که طی سال ھ. روسيه تمايل پيدا کرد) ٢(»استريم

، به انضمام صربستان که )عضو اتحاديۀ گمرکات(ل تأمين اروپا را از طريق دريای مازندران و قزاقستان ودھد تا کنتر

  .رائين در حال حاضراز ديدگاه تأمين انرژی برای اتحاديۀ اروپا، در آينده، به ھمان اندازه اھميت دارد که اوک

 و قطع نيازمندی ھای ٢٠٠۶اوکرائينی که به شکل قاطعانه روی برگردانده تا ديگر با رويدادھائی مانند رويدادھای سال 

 . رو نشوده اروپا روب

) ٣(»گازپروم«پس از ورشکستگی يونان طی بحران مالی، روسيه در صدد بازخريد شرکت گاز يونان از طريق 

شدار داد که در زمينۀ انرژی با مسکو ھمکاری ورات با مداخلۀ اياالت متحده متوقف شد زيرا به يونان ھاين مذاک. برآمد

  . نکند، زيرا قرارداد با گازپروم به مسکو اجازه می داد که مواضعش را در رابطه با بازار انرژی منطقه تقويت کند

حالت تکوين يافته ارتقاء خواھد داد، ه  کرده که طرح بسات استريم، با اين  وصف، يک شبکه به سوی يونان را پيشبينی

  .يعنی تحول بخشيدن به اين طرح به مفھوم پل انرژتيک ارتدوکس به سوی اروپا
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 به روسيه قوياً )  ۴(»بلو استريم«آنکارا در زمينۀ انرژی به دليل . در حال حاضر وضعيت آنکارا خيلی مبھم است

عالوه بر . موافقت کرده است» سات استريم و بلو استريم«يوند زدن به اين دو شبکه که با پ  بر اينوابسته است، مضافاً 

در ) روسيه/اتحاديۀ نظامی به مديريت چين(اين، ترکيه به عنوان دومين قدرت ناتو، برای پيوستن به سازمان شانگھای 

يا چنين آ. گوھای مقدماتی می باشد و  کرده که اعتبار آن مشروط به گفتء قرارداد ھمکاری امضا٢٠١٣آغاز سال 

  تصميمی را بايد عنوان روی برگرداندن قطعی از ناتو تلقی کنيم؟

 با دو طرح نابوکو و سات استريم که در باال مستقيماً ) ۵(سوريه، درگير و دار جنگ و منازعات مذھبی بين شيعه و سنی

  . مرتبط می باشد،مطرح کرديم

از ديدگاه (توسط سه کشور شيعه مذھب ) ۶)(فرندچيپ پيپولين(» ۀ لولۀ گازاتحادي« طرحی تحت عنوان ٢٠٠٩سال 

 گاز ايران را به ھدف تأمين انرژی اروپا با اجتناب از خاک ترکيه ۀلول. ايران، عراق و سوريه راه اندازی شد)  دولتی

 اروپا منتقل سازد، و در عين اين طرح می بايستی به ايران اجازه دھد که گاز خود را به. به مديترانه منتقل می سازد

سات « اين طرح در نھايت می بايستی به شبکۀ »روالن لومباردی«حال يک شبکه به سوی لبنان نيز ايجاد کند، به گفتۀ 

 را تغذيه کند »نابوکو«بايد يادآوری کنيم که ايران به عنوان ذخيرۀ اصلی که می بايستی طرح .  وصل شود»استريم

 حذف شد، و بی گمان به اين علت که سرنگون سازی رژيم ايران، چه از طريق ل سياسی فوراً مطرح بود ولی به دالي

نظر ه ،  بيش از پيش نامحتمل ب)٧( شاھد آن بوديم ٢٠٠٩خشونت نظامی و چه از طريق نطفۀ انقالب رنگی که سال 

  .می رسيد

گاز قطر برای تغذيۀ .  را دريافت کرد طرح ديگری راه اندازی شد، اينبار يک کشور سنی ضمانت پنتاگون٢٠٠٩سال 

اروپا، می بايستی از طريق لولۀ گاز از قطر به عربستان سعودی و سپس سوريه و سرانجام از طريق ترکيه راه اندازی 

 امريکاطرح نابوکو از پشتيبانی ترکيه و . اين طرح در عين حال طرح نابوکو را دوباره فعال می ساخت. شود

البته، اجرای طرح گاز قطر، اگر رژيم بشار . دليل فقدان تحويل دھندگان معتبر گاز تعطيل شده بودبرخوردار بود که به 

در چنين عمقی . جای آن يک دولت فرمانبردار سر کار آورده نشود، تحقق ناپذير خواھد بوده االسد سرنگون نشود و ب

ز کشورھا را در سرنگون سازی رژيم بشار از چشم انداز طرح ھای متنوع گاز است که می توانيم پافشاری برخی ا

  .اسد و پشتيبانی از به اصطالح اپوزيسيون سوريه را درک کنيم

می بينيم که نقطۀ مرکزی رقابت بين توليد کننده ھای گاز، اتحاديۀ اروپا است، اين بازار معتبری که مصرف گاز حتی 

  .با وجود بحران رو به افزايش دارد

. ديترانه حادثه ساز خواھد بود زيرا بازيگران نوينی وارد صحنۀ اين بازار خواھند شدبيش از ھر زمان ديگری، م

 متوسط به صادر فاصلۀ زمانیاسرائيل و قبرس در سواحل خود ذخائز گاز حجيمی را کشف کرده اند، اين دو کشور در 

  .کنندگان مھمی تبديل خواھند شد

 آغاز شده و لبنان و سوريه نيز از ذخائر خودشان می توانند بھره در بستر مديترانۀ شرقی، کشف ذخائر گاز در سواحل

  .برداری کنند

ديگر قرار می  برای بھره برداری، دو راه حل که بازرگانی و جغرافيای سياسی را مخلوط می کند در روياروئی با يک

از ترکيه عبور کند و فشار روی ايالت متحده مدافع شبکۀ لوله ھای گازی ھستند که بايد اروپا را تغذيه کند و . گيرد

روس ھا ترجيح می دھند که گاز به شکل مايع از طريق کشتی ھای حمل گاز مايع . اسرائيل از ھم اکنون آغاز شده است

  .به سوی آسيای صنعتی منتقل شود
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 ا يکنظر می رسد که بازی بزرگ انرژتيک شتاب می گيرد، و چندين طرح انرژتيک و تمدنی را در روياروئی به ب

ديگر قرار داده و به روشنی بلند پروازی ھای سياسی و ستراتژيک جبھه ھای سياسی را نشان می دھد و به روشنی می 

  .بينيم که جنگ انرژی بين آنھا بيش از پيش در حال گسترش است

  

  :منبع 

http://www.mondialisation.ca/la-guerre-en-syrie-une-guerre-pour-lenergie/5350361 

  

1) Nabucco 

2) Southe Stream   

3) Gazprom 

4) Blue Stream 

 که من از آن بی اطالع –و اگر بين مذاھب شيعه  سنی جنگی وجود دارد . جنگ تجاوزکارانه ونه جنگ داخلی: مترجم  )۵

 .ساختگی ھمان تجاوز امپرياليسم غربی به سوريه بوده است محصول - ھستم 

6) Friendship Pipeline 

نم در ترجمۀ بسياری از نوشته ھای تحليل گران خارجی، من دائما با موضوع جنبش سبز برخوررده ام و می بي: مترجم  )٧

 جنبش سبز را به عنوان يک ترفند  دائماً – و نه اپوزيسيون ھای ايرانی و مدافعان جنبش سبز –که تحليل گران غربی 

 .پنتاگونی معرفی کرده اند

8)  DISSONANCE 

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣مبر  سپت٢٠

  ٢٠١٣ سپتامبر ١٨مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  فريقای شمالیاخاورميانه و : منطقه 

  ناتو، نفت و گاز، انرژی-جنگ اياالت متحده: مضمون 

  سوريه: تحليل 

 


