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روزنامه فایننشال تایمز ]انگلیس[

تغییر ژئوپلیتیک در اروپا
فایننشــال تایمز تصمیم ســوئد برای عضویت در ناتو را 
یک تغییر بزرگ ژئوپلیتیک در اروپا خوانده اســت. این 
روزنامه نوشته که سوئد 200سال عضو هیچ اتحاد نظامی 
نبوده و ورودش به ناتو، بخشــی از تبعات حمله روسیه به 
اوکراین است. این یک روز تاریخی برای کشورهای منطقه 

اسکاندیناوی است.

تكاپوي اروپا براي توقف وابستگي 

گازي اش بــه روســيه بــه اين گزارش
زودي ها پاياني نخواهد داشــت. 
آنچــه تا پيــش از آغــاز جنگ 
اوكراين تنها در حد هشدارهاي كالمي در ميان 
مقامات اروپايي رد و بدل مي شد، پس از هجوم 
روســيه به اوكراين بــه ضرورتــي حياتي براي 
اروپايي ها تبديل شد تا هر چه سريع تر راهي براي 
پايان دادن به اين وابســتگي بيابند. اگرچه كه 
عظمت منابع نفت و گاز روسيه و اتكاي بيش از 
اندازه كليدي ترين كشــورهاي اروپايي از جمله 
آلمان، ايتاليا و فرانسه به اين گاز و همچنين نبود 
منابع جايگزين مناسب و در دسترس باعث شده 
تا يافتن راهكاري ســريع براي حل اين مشكل 

اروپا به چالشي بزرگ تبديل شود. 
پس از آغاز تحريم هاي اقتصادي شديد غرب عليه 
روسيه، احتمال قطع گاز اروپا از سوي مسكو در 
واكنش به اين تحريم ها جدي تر شــده است كه 
اگرچه تاكنون به داليل مختلفي نظير نياز مالي 
روسيه رخ نداده، اما اروپا نمي تواند اين احتمال 
را به طور كامل ناديده بگيرد. به ويژه از زماني كه 
روسيه گاز رساني به لهســتان و بلغارستان را به 
دليــل نپذيرفتن بازپرداخت بهــاي گاز با روبل 
تعليق كرده، اروپا تهديد روســيه را نزديك تر از 
هميشه احساس كرده است. اروپايي ها حاال در 
ميان منابع گاز جهان بــه دنبال منابع جايگزين 

هستند. 
كشــورهاي آفريقايي از ابتداي هجوم روســيه 
به اوكراين، به عنــوان يكــي از جايگزين هاي 
بالقوه براي گاز اروپا درنظر گرفته شــده اند. اين 
كشورها سرشار از منابع غني گازي هستند و در 
حال حاضر به چند كشور اروپايي هم گاز صادر 
مي كنند. امــا ضعف زيرســاخت و چالش هاي 
منطقــه اي ماننــد تنش هــاي ژئوپليتيكــي 
مي تواند اين كشــورها را در كوتاه مدت از ليست 

جايگزين هاي بالقوه گاز روسيه خط بزند.

آفریقا در مرکز توجه اروپا
قطع گاز لهســتان و بلغارســتان توسط روسيه 
هشــداري آشــكار به منطقه اروپا بود تا به ياد 
آورد چه تهديدي در كمينش اســت. روســيه 
مالك بزرگترين منابع گازي در جهان است و به 
عنوان بزرگترين صادركننده گاز جهان شناخته 
مي شود. تا به امروز تامين  40درصد از گاز اروپا 
به عهده اين كشور بوده اســت. اما اكنون اروپا به 
دنبال آن اســت كه تا پايان سال جاري ميالدي 
دوســوم از حجم گاز وارداتي خود از روســيه را 
حذف و تا ســال2030  به طور كامل استفاده از 

سوخت فسيلي را قطع كند.
از اين رو اســت كه آفريقا در حال حاضر به يكي 
از نقاط تمركز اروپا براي جايگزيني گاز روســيه 
تبديل شــده و در صورتي كه زمينــه همكاري 
طوالني مدت در حوزه انرژي ميان آفريقا و اروپا 

فراهم شود، تنها اروپا برنده اين همكاري نخواهد 
بود. افزايش درآمد ارزي كشــورهاي آفريقايي 
و افزايــش ميزان ســرمايه گذاري  اروپايي ها در 
آفريقا با هدف بهبود ظرفيت توليد گاز مي تواند 
كشورهاي توليد كننده آفريقايي را در موقعيت 
اقتصادي مناسبي قرار دهد. در چنين شرايطي، 
تنها بازنده اين روند روســيه خواهــد بود كه به 
دست خود بزرگترين مشــتريانش را به سمت 

منابع گازي آفريقا هدايت كرده است.
كشــورهاي آفريقايي اميد زيادي دارند با آغاز 
همكاري با اروپا بتوانند صــادرات گاز خود را به 
اتحاديه اروپا افزايش دهند. بــا اين همه اتكاي 
صرف به آفريقا در حال حاضــر و در كوتاه مدت 
نمي تواند مشــكل بحــران انرژي اروپــا را رفع 
كند. زيرا مجمــوع صــادرات گازي بزرگترين 
صادركنندگان گاز آفريقــا، يعني نيجريه، مصر 
و الجزاير كمتر از نيمي از گازي است كه روسيه 
در اختيار اروپا قرار مي دهد. اما در صورت ورود 
جدي اروپا براي سرمايه گذاري در آفريقا، احتماال 
كشورهاي آفريقايي در طوالني مدت بتوانند حجم 
قابل توجهي از نياز گازي اروپــا را تامين كنند. 
اگرچه وجود موانع لجستيكي،  سياسي و امنيتي 
در كشورهاي صادركننده گاز در آفريقا مي تواند 

روند آغاز سرمايه گذاري ها را به تاخير بيندازد.

پیشگامي ایتالیا در آفریقا
ماريو دراگي، نخســت وزير ايتاليا، ماه گذشــته 
با هــدف افزايش صــادرات 40درصــدي گاز 
الجزاير بــه ايتاليا، يك قــرارداد جديد گازي با 
اين كشــور به امضا رســاند. اين اولين قرارداد 
بزرگ ايتاليا براي يافتــن منابع جايگزين انرژي 
پس از آغاز جنگ اوكراين اســت. بــا اين همه، 
به دليل افزايش ميزان مصرف گاز توســط مردم 
الجزاير، كمبود سرمايه گذاري در توليد و بي ثباتي 
سياســي، نگراني هايي در مورد توانايي الجزاير 
در بهبــود ظرفيت صــادرات گاز مطرح شــده 
اســت. درگيري هاي مرزي اخير ميان الجزاير و 
همسايه اش يعني كشور مراكش هم بر صادرات 

گاز اين كشــور تاثيرگذار بوده و منجر به بسته 
شدن خط لوله اي حياتي براي انتقال گاز الجزاير 
به اسپانيا شده است. همين درگيري هاي محدود 
مرزي حجم صادرات گاز الجزاير را از 480ميليون 
مترمكعب به حــدود 250ميليــون مترمكعب 

رسانده است.
با اين همه امضاي قرارداد ميان ايتاليا و الجزاير 
مي توانــد زمينه بهره برداري بيشــتر از ظرفيت 
لوله هاي انتقال گاز موجــود در الجزاير را فراهم 
كرده و بــه تدريج ميزان صــادرات گاز به ايتاليا 
را تا ســال هاي2023 و 2024 به صورت ساالنه 
به بيش از 9ميليــارد مترمكعب برســاند. اين 
قرارداد جدي ترين اقدام ايتاليا، دومين واردكننده 
بزرگ گاز روسيه در اروپا جهت يافتن جايگزيني 
مناسب براي منابع گازي روسيه به شمار مي رود. 
دراگي عالوه بر الجزايــر در موزامبيك، آنگوال و 
كنگو هم به دنبال منابع گازي جايگزين اســت 
و تاكنون توانسته در راستاي پايان بخشيدن به 
وابستگي به گاز روسيه تا سال2023، در كنگو و 

آنگوال هم قراردادهايي را به امضا برساند.

اروپا به دنبال گاز مایع 
در ســوي ديگر قاره آفريقا، نيجريــه به عنوان 
بزرگتريــن توليد كننــده گاز مايــع طبيعي يا 
 ال ان جي در غرب آفريقــا، بعد از بحران اوكراين 
مورد هجوم درخواست هاي بي شمار كشورهاي 
اروپايي براي تامين گاز مايع قرار گرفته اســت. 
در حال حاضر اســپانيا، پرتغال و فرانسه 3بازار 
اصلي گاز مايع نيجريه به شمار مي روند و شركت 
توليد كننده گاز مايع نيجريه هم در حال حاضر 
تنها توانايي تامين گاز درخواستي اين 3مشتري 
كليدي را دارد. اما به گفته كارشناسان، افزايش 
متقاضي ال ان جي فرصتي مناسب براي افزايش 
حجم توليد در اين كشــور اســت زيرا در حال 
حاضر نيجريه تنها از 72درصد از ظرفيت توليد 
ال ان جــي خود بهره بــرداري مي كنــد و هنوز 
ظرفيت براي اســتفاده از 28درصد منابع گازي 

وجود دارد. 

با اين حال، در مسير توليد و عرضه گاز بيشتر در 
نيجريه چالش هاي اساسي وجود دارد كه از آن 
جمله مي توان به فرسودگي چاه هاي گاز و نبود 
ســرمايه كافي براي افزايش توليد اشــاره كرد. 
اگرچه به گفته كارشناسان اين موانع را مي توان 
در عرض 6 تا 18ماه برطرف ســاخت. اين طور 
به نظر مي آيد كه شــركت هاي توليد كننده گاز 
نيجريه هم با آگاهــي از فرصتي كه براي حضور 
بيشتر در بازار اروپا به دست آورده اند، تالش براي 
برطرف سازي موانع افزايش توليد را آغاز كرده اند.

پروژه هاي جدید گاز در آفریقا
بهره برداري از پروژه جديد ال ان جي در نيجريه، 
 پروژه »تِرين7«، مي تواند ظرفيت توليد گاز را از 
22ميليون تن در سال تا 35درصد افزايش دهد. 
با اين همه قرارداد هاي فروش خروجي اين پروژه 
با خريداران عمدتا اروپايي برقرار است و نيجريه 
به دنبال آن اســت تا براي تامين گاز بيشتر آغاز 
پروژه اي جديد با نام »تِرين8« را امكان ســنجي 
كند. نيجريه همچنين در پروژه متوقف شــده 
»خط انتقــال گاز فراصحرايي« به طول 4هزار و 
400كيلومتر نقشي كليدي به عهده دارد؛ خطي 
كه قرار اســت از نيجريه به نيجر و در نهايت به 
الجزاير برســد. اين پروژه مي توانــد به خطوط 
موجود انتقــال گاز آفريقا به اروپا وصل شــده و 
كشورهاي غرب آفريقا را به بازار اروپا متصل كند. 
تهديد هاي امنيتي، نگراني هاي محيط زيستي و 
نبود سرمايه، اين پروژه را كه در دهه1970 آغاز 
شده، متوقف ســاخت. اما در اوايل سال جاري 
مقامات محلي وعده از سرگيري اجراي اين پروژه 
را دادند. عالوه بر خط لولــه فراصحرايي، پروژه 
ديگري به نام خط انتقال گاز نيجريه-مراكش با 
قابليت اتصال زيرساخت هاي گازي غرب آفريقا 
به مراكش و در نهايت به اروپا هم به تازگي مورد 
توجه قرار گرفته است.  اين پروژه 25ميليارد دالر 
ارزش دارد و مي تواند 13كشــور غربي و شمالي 
آفريقا را به يكديگر وصل كند. اما گفته مي شود 
مدت زمان الزم براي تكميل اين پروزه دست كم 

25سال است. 
به اعتقاد كارشناســان، تامين گاز اروپا از آفريقا 
مي توانــد بــراي كشــورهايي نظيــر تانزانيا و 
موزامبيك هم مفيد واقع شود. هرچند در حال 
حاضر اجراي پروژه اي عظيم كه توســط شركت 
فرانسوي توتال در اين منطقه در دست اجراست، 
به دليل حمله شــبه نظاميان متوقف شده است. 
موانع اين چنيني باعث مي شود با وجود پتانسيل 
بااليي كه در آفريقا وجود دارد، اروپا نتواند براي 
آينده نزديك روي منابع گازي اين قاره حساب 
باز كند. به عبارت ديگر، اجراي پروژه هاي گازي 
در اين قاره به زمــان زيادي نياز دارنــد. اما در 
ميان مدت و طوالني مدت، افزايش سرمايه گذاري 
مي تواند حجم توليد را افزايش داده و در نهايت 

گاز بيشتري را روانه اروپا سازد.

چشم اروپا به گاز آفريقا
اروپا در حالي براي جايگزيني گاز روسيه روي آفريقا حساب كرده كه كل صادرات گاز اين قاره به نيمي از صادرات گاز روسيه 

به اروپا هم نمي رسد

یک میلیون مرگ کرونایی 
روی دست آمریکا

زمانی كه شيوع ويروس كرونا به يك همه گيری جهانی تبديل 
می شــد، برآوردهای كارشناســی می گفت كه ميزان تلفات 
ويروس در آمريكا بيــش از چندصد هزار نفــر نخواهد بود. 
2سال ونيم بعد اما آمار دولتی از عبور مرگ و مير ناشی از كرونا 
در اين كشور از مرز يك ميليون نفر حكايت دارد. اين تعداد، 
بيش از مجموع كشته هايی اســت كه آمريكا در جنگ های 
جهانی اول و دوم و همچنين جنگ های كــره و ويتنام داده 
اســت. آمار قربانيان ويروس كرونا در آمريكا از آمار قربانيان 

ويروس ايدز در 40سال گذشته هم بيشتر بوده است.
زمانی كه آمار مرگ و  مير ناشی از كرونا در آمريكا 100هزار تايی 
شده بود، روزنامه نيويورک تايمز اســامی تمام قربانيان را در 
صفحه اول خود منتشر كرد تا به جامعه و مسئوالن يك هشدار 
جدی بدهد. ديروز اما صفحه اول اين روزنامه ديگر جايی برای 
قرار گرفتن يك ميليون اسم كنار هم نداشت. نيويورک تايمز 
با نقطه هايی فشــرده روی نقشــه آمريكا نشــان داد كه چه 
 تعداد انســان جان خود را در ميانه يك همه گيری بی سابقه

از دست داده اند.
آمار تلفات كرونايی در آمريكا فاصله زيادی با اغلب كشورهای 
جهان دارد. توجه بــه جمعيت 332ميليــون نفری آمريكا 
نمی تواند توجيه خوبی برای اين تعداد مرگ ومير باشد. مسئله 
اين است كه نرخ مرگ و مير در آمريكا در بحران كرونا باالتر از 
اغلب كشورهای جهان بوده است. دانشگاه جان هاپكينز كه 
از ابتدای شــيوع كرونا وضعيت ابتال و مرگ و مير در آمريكا و 
جهان را رصد كرده نشان می دهد كه به ازای هر 100هزار نفر 
در آمريكا، 291نفر قربانی ويروس شده اند. در ميان فهرست 
20كشــوری كه بدترين وضعيت را در زمينــه تلفات كرونا 
داشته  اند، آمريكا در رده سوم قرار دارد. فقط برزيل و لهستان 

هستند كه نسبت مرگ و ميرشان بيشتر از آمريكا بوده است.
آمار باالی قربانيان آمريكايی جامعه اين كشور را شوكه كرده 

اما روزنامه گاردين ديروز در گزارشــی توجــه همگان را به 
موضوعی ديگر نيز جلب كرد تا عمق فاجعه بهتر درک شود. 
گاردين نوشته كه مرگ و مير ناشــی از اوردوز مواد مخدر در 
سال2021، ركوردی بی سابقه برجا گذاشت و از مرز 100هزار 
نفر گذشت. اين روزنامه شرايط وخيم روحی و روانی مردم را 
دليل اصلی افزايش آمار مربوط به اوردوز مواد مخدر می داند. 
آمار ديگری اما وجود دارد كه توجه كمتری به آن می شــود؛ 
مرگ های ناشــی از بيماری هــای قلبی. مركز پيشــگری از 
بيماری های آمريكا گزارش داده كه اثرات ناشــی از ويروس 
كرونا بر سالمتی مردم باعث شده طی 2سال اخير اين كشور 
ساالنه شاهد افزايش 500هزار مورد ناشــی از بيماری های 
قلبی باشد. از آغاز پاندمی كرونا تاكنون بيشتر از 82ميليون 
مورد ابتال به كرونا در آمريكا ثبت شده است. اما كارشناسان 

معتقدند كه رقم اصلی مبتاليان بيشتر است.

300هزار مرگ قابل پیشگیری
آمريكا در اصالح نظام بهداشت و درمان خود همواره با مشكل 
مواجه بوده است. ميزان واكسيناسيون در ابتدای كار، به ويژه 
برای جوامع اقليت، كم درآمد و ساكنان مناطق دورافتاده، كند 
بود. روزنامه يو اس ای تــودی در توضيح آمار باالی مرگ ومير 
در آمريكا نوشته كه تا اواخر بهار سال2021، 600هزار مرگ 
ناشی از ابتال به ويروس كرونا ثبت شده بود. در آن زمان، هنوز 
واكسن به طور فراگير در اختيار مردم نبود. اما بعد از آن، واكسن 
به وفور توليد شــد و رفته رفته به راحتی در سراسر آمريكا در 
دســترس همه قرار گرفت. اين روزنامه به نقل از كارشناسان 
آمريكايی نوشته كه از ميان 400هزار مرگ بعدی، دست كم 
300هزار مورد قابل پيشــگيری بوده است اگر همه واكسن 
می زدند. به عبارت ديگر، 300هزار مرگ اخير در ميان افرادی 

اتفاق افتاده كه واكسن نزده اند.

سیاسی بازی، بالی جان مردم
در آمريــكا، از ميــان محافظــه كاران عده زيــادی مخالف 
واكسيناسيون همگانی بوده اند. مهم ترين شان دونالد ترامپ 
بود كه ابتدا، وجود ويروس را اساســا انكار می كرد. طبق يك 
نظرسنجی كه نتايج آن از سوی روزنامه يو اس ای تودی منتشر 
شده، 92درصد از جامعه دمكرات ها در آمريكا اعالم كرده اند 
كه واكســن زده اند. اين ميزان در ميــان جمهوريخواهان، 
فقط 55درصد بوده اســت. سياســيون محافظه كار بارها در 
ســخنرانی ها و برنامه های تلويزيونی خود واكسينه شدن را 
اقدامی بی معنی و حتی خطرناک خوانده اند و اين باعث دوری 
كردن بخش مهمی از جامعه آمريكا از واكسن كرونا شده است. 
نتيجه اينكه، تركيب ميان سياست و سالمت مردم در آمريكا 

به يك فاجعه تبديل شده است.

قشر ضعیف تر، آسیب پذیرتر
آمارها نشــان می دهد در ابتدای شــيوع ويروس در آمريكا، 
اسپانيايی  تبارها، سياهپوســتان و بوميان آمريكايی بيشتر از 
سفيدپوســتان تلفات داده اند. به عبارت ديگر، آن قشری از 
جامعه كه امكان دوركاری نداشــته  و دائما در معرض شيوع 
ويروس بوده اند، تلفات بيشتری داده اند. اين قشر، قشر كارگر 

در آمريكا هستند.

نامتمرکز بودن مدیریت
گاردين نوشته كه سياست های دولت آمريكا برای استقالل 
اياالت در اتخاذ تصميم های مربوط به همه گيری، در عملكرد 
ضعيف آمريكا در مواجهه با كرونا مؤثر بوده  اســت. پزشكان 
می گويند هزاران نفر هم به »كوويد درازمدت« مبتال شده اند 
كه در برخی ممكن است ماه ها طول بكشد. يك تحقيق مركز 
پيشرفت آمريكا نيز می گويد كه ابتال به »كوويد درازمدت« 
باعث ازكارافتادگــی حدود يك ميليــون و 200هزار نفر در 

سال2021 شده است. 

 والدیمیر پوتین
 رئیس جمهور روسیه

روس هراســی در غــرب دیوانــه وار در حــال 
گسترش است. ناتو از سیاست ژئوپلیتیک 
خود پا را فراتر گذاشــته و ســعی می کند بر 
مناطق دیگر تأثیر بگذارد. روسیه با پیوستن 
فنالند و سوئد به ناتو مشکلی ندارد و ورود 
آنها به این ائتــالف نظامی غربــی تهدیدی 
ایجاد نمی کند، اما باعث پاسخ و اقدامات 
واکنشــی روســیه خواهد شــد. نئونازیسم 
مدتهاســت که در اوکراین بیــداد می کند، 
غــرب چشــمان خــود را بر ایــن امر بســته و 
تشــویق هم می کند. در هیچ کجا به اندازه 
اوکراین نازیســم در ســطح دولتی تشــویق 

نمی شود.)اسپوتنیک(

الکساندر لوکاشنکو 
رئیس جمهور بالروس

جهان تک قطبی دیگر تمام شده است، اما 
غرب در حــال تالش برای حفــظ نفوذ خود 
در جهــان اســت. هیــچ کشــوری تهدیــدی 
برای ناتو نیســت. با این حــال ناتو در حال 
تقویــت حضــور نظامــی در شــرق اروپــا و 
برگــزاری رزمایش های نظامــی در مقیاس 

بزرگ است. )رویترز(

نقل قول 

كيوسك

 خبر

جهان نما

دستور رهبر کره شمالی برای ورود ارتش به بحران کرونا
رهبــر  كيم جونــگ اون، 

كره شــمالی نحــوه مواجهه آسيا
مقامات بهداشت و درمان اين 
كشور با شيوع ويروس كرونا را 
به شــدت مورد انتقاد قرار داد و به ارتش اين 
كشور دستور داد برای توزيع دارو و مديريت 

بحران وارد عمل شود.
 بنابر اعالم رســمی دولت، از زمان نخستين 
گزارش شــيوع كرونا، تا كنــون 50نفر جان 
خــود را در ايــن كشــور از دســت داده اند. 
رسانه های دولتی كره شمالی گزارش داده اند 
كه يك ميليون نفــر دچار »تب« هســتند. 
كارشناســان اما می گويند كه ايــن افراد در 
واقع به كرونــا مبتال شــده اند. پيونگ يانگ 
طی 2ســال ونيمی كه از آغاز بحــران كرونا 

می گذرد، درهای كشور را به روی خارجی ها 
بسته بود. كره شــمالی طی اين مدت، شمار 
مبتاليان بــه ويروس را هميشــه صفر اعالم 
می كرد. به گزارش يورونيوز، رهبر كره شمالی 
به منظور كاهش سرعت گسترش اين بيماری، 
دستور قرنطينه سراســری صادر كرده است. 
او همچنين در بازديد از داروخانه ها به شدت 
از كابينه و بخش بهداشــت عمومی به دليل 
نگرش كاری غيرمســئوالنه آنها و نيز از نقص 
در نظارت های قانونــی و نحوه فروش دارو در 
سراسر كشور انتقاد كرد. به اعتقاد كارشناسان، 
كره شــمالی با بيمارســتان هايی با كمترين 
امكانات، واحدهای مراقبت ويژه اندک و عدم  
بهره مندی از واكسن، شــرايط بحرانی اي در 

پيش دارد.

غبار نارنجی در آسمان عراق

وقــوع توفان شــن در عــراق باعــث تعطيلی 
فرودگاه ها، مــدارس، دانشــگاه ها و ادارات در 
شهرهای مختلف اين كشور شده است. مقامات 
7استان از 18استان عراق، ازجمله بغداد، دستور 
بســتن دفاتر دولتــی را صادر كرده انــد. منابع 
رسانه ای عراق از توقف پروازها در فرودگاه های 
بين المللی بغداد و نجف به دليــل ديد كم خبر 
داده اند. كاربران شــبكه های اجتماعــی نيز با 
 انتشار تصاويری از استان های مختلف ازجمله،

نجف اشــرف، كركــوک، بابل، االنبــار و كربال 
گفته اند كه غباری نارنجی فضا را پر كرده است.

ميزان صادرات گاز طبيعی آفريقا در سال2020
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