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پرونده

طیران دیکتاتورهای عرب با جاسوس بالدار تلآویو
  دکتر سیدنعمتاهلل عبدالرحیمزاده
پگاس��وس در اس��طورههای یونانی نام اسب
بالداری اس��ت و از آن در داستانهای مربوط
به قهرمان��ان اس��طورهای نظیر بلوف��رون یا
پرسئوس نام برده میش��ود .به همین جهت،
شرکت هواپیمایی ارزانقیمتی در ترکیه نام
پگاس��وس دارد اما چند روزی اس��ت که این
اسم به شدت خبرساز شده که هیچ ارتباطی
به اسب بالدار یا هواپیما ندارد .موضوع مربوط
میشود به بدافزاری به همین نام که محصول
ش��رکت اس��رائیلی به ن��ام گ��روه ان.اس.او
( )NSO Groupاست و از آن برای جاسوسی
از خبرنگاران ،مقامهای دولتی و فعاالن حقوق
بشر در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار گرفته
است .دامنه فعالیت این بدافزار جاسوسی وقتی
جالب توجه میشود که نام سیاستمدارانی مثل
جو بایدن رئیسجمهور امریکا و مانوئل مکرون
رئیسجمهور فرانسه نیز در زمره اهداف مورد
نظر برای جاسوسی از آنها گفته شده اما به نظر
میرسد این بدافزار بیش از هر جا در خاورمیانه
تاخت و تاز کرده است.
  خدمت به مستبدین
هف��ده س��ازمان رس��انهای از جمل��ه
روزنامههای لوموند فرانس��ه ،گاردین بریتانیا
و واشنگتنپس��ت امریکا روز یکش��نبه 18
جوالی نتایج تحقیقات خ��ود را اعالم کردند
که ب��ر مبن��ای آن ،بس��یاری از کنش��گران
سیاسی ،حقوق بشری و روزنامهنگاران مورد
ه��دف بدافزاری ق��رار گرفتهاند که ش��رکت
اس��رائیلی ان.اس.او ساخته اس��ت .به گفته
ای��ن س��ازمانها ،ان.اس.او این بداف��زار را به
کشورهای «اس��تبدادی» فروخته تا شماره
تلفن  50هزار نفر تحت کنت��رل قرار بگیرد.
بیش از  600سیاس��تمدار و مقام حکومتی،
دهها مدیر بازرگانی و فعال حقوق بشر و بیش
از  180روزنامهنگار از جمله کس��انی بودهاند
که از این بدافزار جاسوسی علیه آنها استفاده
شده اس��ت .یکی از این روزنامهنگاران فردی
مکزیکی به نام سسیلیو بیندا بوده که به شکل
گستردهای به مسائل اجتماعی و فساد گسترده
سیاسی و اقتصادی در مکزیک میپرداخت و
در مارس  2017با شلیک گلوله به قتل رسید.
روزنامهنگارانی در آسوشیتدپرس ،رویترز ،سی.
ان.ان ،والاستریت ژورنال ،لوموند و فایننشال
تایمز نیز در فهرست سیاه پگاسوس هستند اما
ظاهرا ً سرنوشت هیچ یک از این روزنامهنگاران
به هولناکی سرنوشت جمال خاشقچی نبوده
اس��ت .خاش��قچی در اکتبر  2018به نحوی
فجیع به دست تیم تروری کش��ته شد که از
عربستان س��عودی به شهر اس��تانبول اعزام
ش��ده بود و حاال معلوم ش��ده افراد نزدیک به
خاشقچی نیز در فهرست سیاه پگاسوس بوده
تا با استفاده از اطالعات آنها ،عوامل سعودی
او را ردیابی کرده و در نهایت به قتل برسانند.
چالش

  احسان شیخون
س��رانجام پس از  20س��ال ایاالت متحده و
همپیمانش بریتانیا تصمیم گرفتند افغانستان
را ترک کنن��د .جنگی پرهزینه ب��رای آنها و
افغانها که طی آن ماش��ین جنگ��ی امریکا
بیش از  980میلیارد دالر هزینه کرد ،بیش از
 ۲۳۰۰سرباز خود را حین عملیات جنگی از
دست داد و نزدیک به  ۲۰هزار و  ۶۶۰سربازش
نیز مجروح شدند .البته بیش��ترین هزینه را
مردم افغانس��تان دادند؛ بیش از  ۶۰هزار نفر
از نیروهای نظامی این کش��ور کش��ته شدند
و تلفات غیرنظامیان نیز بالغ بر  110هزار تن
بوده اس��ت .اما دلیل این خروج چه بود و در
نهایت ،وضعیت منطقه چه خواهد شد؟ ابتدا
دالیل خروج امریکا را برمیشماریم و سپس
به نقشآفرینی چین ،روسیه ،ایران و ترکیه در
افغانستان خواهیم پرداخت.
الف -ناتوانی در شکس��ت؛ امریکا نتوانس��ت
طالبان ،القاع��ده ،داعش و س��ایر گروههای
پیکارج��و در افغانس��تان را شکس��ت دهد و
همچنان از تجربه شکست شوروی و بریتانیا
در افغانس��تان در هراس است .طالبان قدرت
فزونتری از قبل دارد و در نهایت امریکا مجبور
شد با این گروه پیمان صلحی منعقد کند که
بر اس��اس آن همه نیروهای امریکایی و ناتو
از افغانستان خارج ش��وند و در مقابل طالبان
برای جلوگیری از فعالیت القاعده در مناطق
تحت کنترل خود تعهد داد مذاکرات با دولت
مرکزی را تا حصول نتیجه ادامه دهد.
ب -پرهزینه بودن حض��ور؛ تاکنون قریب به
یک تریلیون دالر از جی��ب مالیاتدهندگان
امریکایی برای جنگ افغانستان هزینه شده
است.
ج -تبدی��ل افغانس��تان به مأم��ن گروههای
تروریس��تی همچون داعش و استفاده از آنها
در زمان مناسب.
د -مهار قدرت چین و موازنهسازی در برابر آن؛

اگنس کاالمار دبیر کل عفو بینالملل در مورد
اس��تفاده دولتهای مس��تبد از ای��ن بدافزار
جاسوسی بیانیهای صادر کرد و گفت« :پروژه
پگاس��وس نش��ان میدهد که چگونه بدافزار
شرکت ان.اس.او ،س�لاح مطلوب دولتهای
سرکوبگر است که میخواهند روزنامهنگاران
را ساکت کنند ،به فعاالن حمله کنند ،مخالفان
را خرد کنند و زندگیهای بیش��ماری را در
معرض خطر ق��رار دهن��د» و در ادامه افزود:
«تعداد روزنامهنگاران مشخص شده به عنوان
اهداف ،به روشنی نش��ان میدهد كه چگونه
از پگاس��وس به عنوان ابزاری برای ترساندن
رس��انههای منتقد استفاده میش��ود ».تمام
مؤلفههای مورد نظر کاالمار در نحوه استفاده
س��عودیها از این نرمافزار دیده میشود و با
این مؤلفهها اس��ت که آلس��عود منتقدان و
روزنامهنگاران مخالف خود را زیر نظر داشته تا
جایی که میتوان گفت پرونده خاشقچی تنها
مورد از این دست نیست.
یها و پگاسوس
  سعود 
ن رسانهای ،عربستان
بنا بر تحقیقات  17سازما 
س��عودی و امارات متحده عربی مش��تریان
اصلی بدافزار جاسوس��ی پگاس��وس بودهاند
ک��ه از آن ب��رای فعالیتهای جاسوس��ی از
مخالفان و مقامهای کشورهای دیگر استفاده
کردهاند .این بدافزار با رخنه در گوش��یهای
همراه آیفون و اندروید ،از نقاط آس��یبپذیر
برنامههای آن برای استخراج پیامها ،تصاویر
و ایمیلهای اس��تفاده میک��رد و به صورت
پنهانی میکروفونها و دوربینهای دس��تگاه

را فعال میکرد .این س��ازمانهای رس��انهای
در گزارش خود ،به طور مش��خص عربستان
س��عودی را به عنوان یکی از مش��تریان«ان.
اس.او» نا م بردهاند که از پگاسوس برای نظارت
بر فعالیت روزنامهنگاران ،سیاستمداران زن و
مرد ،فعاالن حقوق بشر و حتی رؤسای برخی
از شرکتها و مؤسسات بزرگ استفاده کرده
است .یورونیوز روز جمعه  22ژانویه خبری از
دو مقام رس��می س��ازمان ملل را منتشر کرد
که در آن از نقش عربس��تان س��عودی برای
هک تلفن هم��راه جف بی��زوس مدیر عامل
شرکت آمازون گفته شده بود .این دو مقام در
گزارش خود به تحقیقات مفصل کارشناسان

حفظ و دف�اع از پگاس�وس اقدام
عملی کشورهای اروپایی و امریکا
اس�ت زیرا این بداف�زار در جهت
منافع آنها برای تقویت دولتهای
مس�تبد م�ورد حمایتش�ان و
سرکوب منتقدان آنها به خصوص
در خاورمیانه اس�ت و نمیتوانند
ب�رای زی�ر نظ�ر گرفت�ن فعاالن
سیاس�ی و حق�وق بش�ری ای�ن
منطقه از این بدافزار و بدافزارهای
مش�ابه آن چشمپوش�ی کنن�د

خصوصی اشاره کرده بودند که از سوی بیزوس
برای تحقیق در مورد احتمال نشت اطالعات
اس��تخدام ش��ده بودند .این کارشناس��ان با
استفاده از یک ابزار تحلیل داده به نام سلبریت
دریافتند که بع��د از مکالمه تلفنی محمد بن
سلمان ولیعهد س��عودی با بیزوس ،بدافزاری
به ش��کل یک دانلود رمزگذاری شده و تحت
پوشش یک فایل ویدیویی وارد گوشی بیزوس
شده بود و ساعاتی بعد از استقرار ،حجم قابل
توجهی از اطالعات گوش��ی بیزوس ارس��ال
شده بود و این فرآیند تا ماههای بعد نیز ادامه
داشته اس��ت .گزارش گاردین نشان میدهد
که اسرائیل مستقیماً اجازه فروش پگاسوس
را به س��عودیها داده بود و نمایندگانی از این
شرکت در  2017با مقامات سعودی در وین،
قبرس و ری��اض دیدارهایی داش��تند و روش
اس��تفاده از این بدافزار را در ای��ن دیدارها به
س��عودیها آموزش میدادند .یک��ی از افراد
حاضر در ای��ن دیدارها ب��ه گاردین میگوید:
«زمانی ک��ه قابلیتهای این جاس��وسافزار
تشریح شد ،نیازی نبود که به زبان عربی مسلط
باشی تا تعجب ،تحسین و ش��گفتی مقامات
س��عودی را درک کنی!» تعجب و تحس��ین
سعودیها قابل درک اس��ت زیرا آنها نه تنها
ب��ا پگاس��وس روزنامهن��گاران منتقدی مثل
خاشقچی را به قتل رساندند بلکه میتوانستند
از آن ب��رای جاسوس��ی از سیاس��تمداران و
مقامهای کشورهای خاورمیانه و به خصوص
لبنان استفاده کنند چنان که بر اساس گزارش
لوموند ،ریاض و ابوظبی بین سالهای 2018

تا  2019با اس��تفاده از پگاس��وس ،مقامها و
شخصیتهای لبنان از رئیسجمهور گرفته تا
چندین مقام حزباهلل را مورد هدف جاسوسی
خود قرار داده بودند.
  عاقبت پگاسوس
اکنون که دامنه مخرب پگاسوس آشکار شده،
مسئله بر سر این اس��ت که شرکت ان.اس.او
پاسخگو خواهد بود و آیا اقدامی علیه آن انجام
خواهد گرفت؟ ظواهر امر نش��ان میدهد که
چندین اقدام قضایی تاکنون انجام شده است.
شرکتهای واتساپ و فیسبوک در 2019
علیه ان.اس.او اقدام قضای��ی کردند و با ثبت
شکایتی در دادگاه امریکا خواستار رسیدگی
ب��ه جاسوس��ی از  1400کاربر خود ش��دند.
خبرنگاران الجزیره و برخ��ی روزنامهنگاران
و فع��االن اهل کش��ورهای قط��ر ،مکزیک و
عربستان نیز شکایتهایی علیه ان.اس.او در
دادگاههای قبرس و اسرائیل مطرح کردهاند و
مدعی استفاده از پگاسوس برای هک اطالعات
گوشیهای خود ش��دند .با این حال ،به نظر
نمیرس��د که ش��کایات آنها به جایی برسد
چنان که دادگاهی در اس��رائیل دادخواست
س��ازمان عفو بینالملل را برای سلب مجوز
صادرات محصوالت ان.اس.او ،با اس��تناد به
«ش��واهد ناکافی» رد کرد .به نظر میرس��د
انگیزههای سیاس��ی برای حمایت از ان.اس.
او و دیگر شرکتهای مش��ابه اسرائیلی نظیر
نایس سیستمز و ورینت آنقدر قوی است که
مانع اقدام قضایی علیه آنها میش��ود .این دو
شرکت اسرائیلی نیز فناوریهای جاسوسی
مشابه پگاس��وس در اختیار س��رویسهای
اطالعاتی ازبکس��تان ،قزاقس��تان و کلمبیا
گذاش��تهاند .به این جهت ک��ه واکنشهای
سیاس��ی به تحقیق س��ازمانهای رسانهای
چندان جدی نبوده اس��ت .برای مثال ،آنگال
مرکل صدر اعظ��م آلمان به ج��ای محکوم
کردن ان.اس.او و پگاسوس آن ،تنها خواستار
محدود ش��دن اس��تفاده از این بدافزار شد و
اورزوال فن درالین ،رئیس کمیس��یون اروپا،
نیز گفت «کنترل کنشگران سیاسی و حقوق
بشر و روزنامهنگاران در سراسر جهان غیر قابل
قبول است» و هرچند که تأکید کرد «آزادی
مطبوعات ارزش اصلی اتحادیه اروپا است» اما
نگفت که برای حفاظت از این ارزش در برابر
ان.اس.او و پگاسوس قصد انجام چه اقدامی را
دارد .به عبارت دیگر ،روش��ن است که حفظ
و دفاع از پگاس��وس اقدام عملی کشورهای
اروپایی و امریکا است زیرا این بدافزار در جهت
منافع آنه��ا برای تقویت دولتهای مس��تبد
مورد حمایتشان و سرکوب منتقدان آنها به
خصوص در خاورمیانه است و نمیتوانند برای
زیر نظر گرفتن فعاالن سیاسی و حقوق بشری
این منطقه از این بدافزار و بدافزارهای مشابه
آن چشمپوشی بکنند.

پازل پیچیده افغانستان بدون امریکا
برخی معتقدند عمده دلیل امریکا از کاهش
تعهدات و نیروهایش در افغانستان ،عربستان
و آلمان ،تمرکز بر چین و موازنهسازی در برابر
آن است.
هـ -بازگشت به سیاس��ت انزواگرایی جهت
بازآوری قدرت؛ بس��یاری معتقدند امریکا را
دیگر نمیت��وان ابرقدرت نامی��د ،زیرا چه در
توان نظامی و چه اقتصادی همانند گذش��ته
نیس��ت و رقیبهایی همچون چین ،روسیه،
ژاپن و اتحادیه اروپا هژمون��ی آن را با چالش
مواجه ساختهاند.
و -کاهش خطر تروریسم در افغانستان؛ یکی از
توجیهات خروج که عمدتاً نهادهای امنیتی-
اطالعاتی امریکا آن را اعالم میکنند ،کاهش
تهدید داعش و القاعده علیه امریکا است.
سناریوهای خأل
در مجموع اینکه امریکا به بهانههای مختلف
تصمیم به خروج از افغانستان را عملی کرده،
خأل قدرت��ی را ایج��اد میکند ک��ه تأثیرات
منطقهای برجای خواهد گذاشت.
برای ایران از یک سو خط مشی خروج نیروهای
مداخلهگر از افغانس��تان عملی میش��ود و از
سوی دیگر به سبب اشتراکات باالی فرهنگی-
اجتماعی ،قدرت مان��ور و نفوذ مطلوبی ایجاد
خواهد ش��د .اما روی دیگر س��که نیز متصور
است؛ یعنی افزایش تنش داخلی و فراگیر شدن
هرج و مرج در افغانس��تان .چنین سناریویی
میتواند منجر به س��یل پناهجویان به ایران
شود و فرای آن احتمال قدرتگیری داعش در
افغانستان بسیار باال خواهد بود که سعی خود
را برای ایجاد ناامنی در ای��ران انجام خواهند
داد .برای جلوگیری از این وضعیت دس��تگاه
دیپلماس��ی تالش کرده ط��ی گفتوگوهای
متعدد با طالبان ،فرآیند مذاکرات بیناالفغانی
را تسریع بخشد .همچنین ایجاد محور ایران،
روس��یه و هند جهت مقابله با هرج و مرج در
افغانس��تان را در دس��تور کار ق��رار دهد و در

نهایت حمایت از «هزارهها» را جهت مقابله با
تروریسم و ناامنی برآمده از قدرتگیری داعش
برنامهریزی کند.
برای ترکیه که رسالت «امپراتوری عثمانی» را
در سر دارد و خود را به عنوان قدرت منطقهای
تعریف میکن��د ،دخالت در افغانس��تان و پر
کردن خ�لأ امریکا ی��ک هدف اس��ت .برای
اردوغان مهم نیست که افغانستان باشد یا قطر
یا یمن ،مهم این است که فقط حضور داشته
باشد .البته ترکیه به عنوان یک بازیگر نیابتی
برای امریکا در افغانستان نقش بازی خواهد
کرد .این کشور از سال  2001همراه با ناتو در
افغانستان حضور نظامی داشته و سعی کرده با
احداث مدارس و مؤسسات فرهنگی جای پای
خود در افغانستان را محکم کند.
چین که نسبت به «خروج شتابزده» ایاالت
متحده از افغانس��تان اعتراضهایی داش��ت،
اکنون به دنب��ال تقویت مح��ور مذاکرات با
طالبان و دولت افغانستان است .چین نزدیک
به  76کیلومتر مرز مش��ترک با افغانس��تان
دارد ،جایی که ایغورها سکنی دارند و هرگونه
هرج و مرج در افغانس��تان ب��ر وضعیت آنها
تأثیر میگ��ذارد .س��رمایهگذاری در اقتصاد

نقش پاکس�تان همانند ایران در
وضعیتافغانستانبسیارتأثیرگذار
دیده می ش�ود ،بهگونهای که اگر
این دو کش�ور قادر ب�ه ایجاد یک
محورهمکاریقویباطالبانشوند،
بس�یاری از خطمشیهای طالبان
جهتدهی خواهد شد و در نهایت
با ورود چین و روسیه به این محور،
امکان صلح و ثبات در افغانستان به
میزان باالیی به وجود خواهد آمد
افغانس��تان به ویژه منابع معدنی برای چین
سود سرشاری خواهد داش��ت و این مهم جز
در س��ایه ثبات سیاس��ی -اقتصادی حاصل
نمیش��ود .البته طالبان از حض��ور چین در
بخش اقتصادی حمایت کرده و طی مذاکرات
با آنها ،عدم حمایت خود را از ش��بهنظامیان
اویغور اهل استان س��ین کیانگ (ترکستان

شرقی) بارها اعالم کرده اس��ت .به هر روی،
جنبش اسالمی -استقالل ترکستان شرقی از
متحدان طالبان و مستقر در شمال افغانستان
است و گروه داعش نیز در دره هندوکش ،در
نزدیکی چین مستقر است و در گذشته بارها
دولت چین را به خونخواه��ی ایغورها تهدید
کرده است .پیشبرد طرح «یک کمربند -یک
جاده» در این میان برای چین مهم است .اما
چین برای رس��یدن به اهدافش نمیتواند از
هزینههای هنگفت برقراری امنیت و ثبات در
افغانستان شانه خالی کند و این ممکن است
پاشنه آشیل این کش��ور باشد؛ به این صورت
که امریکا ،افغانس��تان را تله به دام انداختن
چین جهت موازنهسازی تعریف کرده باشد؛
تجربه  20ساله امریکا در افغانستان و دخالت
شوروی در آن گویای این مهم هستند.
درگیر کردن روسیه در افغانستان از اهداف
دیگر امریکاس��ت .فعال کردن اسالمگرایان
تندرو و هممرز ش��دن طالبان با کشورهایی
که حیاط خلوت روسیه محسوب میشوند،
هزینههای باالیی برای این کش��ور خواهد
داش��ت .البته پوتین نیز همانن��د اردوغان
عالقه زیادی ب��رای حضور در کش��ورهای
منطقه دارد.
نقش پاکس��تان همانند ای��ران در وضعیت
افغانس��تان بس��یار تأثیرگذار دیده میشود،
بهگونهای که اگر این دو کش��ور قادر به ایجاد
یک محور هم��کاری قوی با طالبان ش��وند،
بسیاری از خطمشیهای طالبان جهتدهی
خواهد شد و در نهایت با ورود چین و روسیه به
این محور ،امکان صلح و ثبات در افغانستان به
میزان باالیی به وجود خواهد آمد.
در مجموع ،خروج ایاالت متحده از افغانستان،
منطقه را با شرایط ژئوپلتیکی جدیدی روبهرو
س��اخته اس��ت که در عین خل��ق فرصتها،
اما تهدی��دات بالقوهای نیز ب��ه همراه خواهد
داشت.

رویکرد

عقبنشینی امریکا از مخالفت با پروژه نورد استریم2-

مسکو تا قلب اروپا گاز میدهد

دکتر سیدرضا میرطاهر
پروژه خط لول��ه گازی نورد اس��تریم 2-که گاز
روسیه را از طریق دریای بالتیک به آلمان انتقال
میدهد همیشه یکی از اختالفات اصلی امریکا و
اروپا به ویژه در دوره زمامداری دونالد ترامپ بود
و حاال هم در دوره ریاس��ت جمهوری جو بایدن
مطرح اس��ت .پروژه گازی نورد اس��تریم 2-قرار
است در آینده  ۵۵میلیارد متر مکعب گاز طبیعی
را از روسیه به آلمان منتقل کند .با این حال اکنون
به نظر میرسد واشنگتن به دالیل مختلف دیدگاه
مخالفت با این خط لوله را تغییر داده و از موضع
قبلی خود عقبنشینی کرده است.
امریکا برای ممانعت از تکمیل این خط لوله گازی
تحریمهای گس��تردهای را علیه آن به مورد اجرا
گذاشته ولی روسیه همچنان به ساخت آن ادامه
میدهد .سیاست تحریمی امریکا حتی در موارد
زیادی با منافع متحدان واشنگتن در تعارض قرار
دارد که نمون��ه آن اصرار دولت امری��کا بر تداوم
تحریمها علیه خط لوله گازی نورد اس��تریم2-
است .این مسئله با اعتراض شدید آلمان به عنوان
شریک اصلی این پروژه گازی روبهرو شده و حاال
هم دولت بایدن با آگاه��ی کامل از تبعات منفی
در سیاس��ت تحریمهای یکجانب��ه موضع خود
تجدیدنظر کرده است .خط لوله گاز طبیعی نورد
استریم ۲-برای دو برابر کردن ظرفیت صادرات
گاز روسیه به آلمان به  ۱۱۰میلیارد متر مکعب در
سال ،طراحی شده و با دور زدن اوکراین و عبور از
بستر دریای بالتیک ،این کشور را از درآمد مربوط

در واشنگتن سیاستمداران هر دو
حزب جمهوریخ�واه و دموکرات
نگرانند عملیاتی ش�دن خط لوله
گازی ن�ورد اس�تریم ، 2-موجب
حذف اوکراین و لهستان از تأمین
گاز اروپا شده و به مسکو در تأمین
گاز اروپ�ای غربی ق�درت زیادی
بدهد ،ل�ذا ه�دف امری�کا تالش
برای کاهش حض�ور و حتی حذف
روس�یه از بازار گازی اروپا  اس�ت
به ترانزیت گاز محروم میکند .شرکت گازپروم
روس��یه س��اخت این پروژه را به همراه شرکای
غربی خود شامل یونیپر ،وینترشال ،انژی ،او.ام.
وی و شل پیش میبرد .اوکراین به عنوان مسیر
ترانزیتی اصلی گاز روس��یه به اروپ��ا که درآمد
سرشاری از این امر دارد ،با این پروژه مخالف بوده
و آن را یک ابزار سیاسی برای محروم کردن خود
از درآمد ترانزیت میداند .اجرای پروژه خط لوله
گازی «نورد استریم »۲-با طول بیش از ۱۲۰۰
کیلومتر که در پی اعمال تحریمها علیه روسیه
متوقف ش��ده بود ،در اوایل ماه دسامبر  ۲۰۲۰از
سر گرفته شده و انتظار میرود در آگوست 2021
احداث آن به اتمام برسد.
توافق اخیر
امریکا و آلمان به توافقی بر س��ر پروژه خط لوله
گازی نورد استریم 2-دس��ت یافتهاند که اجازه
میدهد این پروژه بدون تحریمهای امریکا تکمیل
ش��ود .این خبر را «ویکتوریا نوالند» معاون وزیر
امور خارج��ه امریکا ،روز چهارش��نبه  30تیر به
کمیته روابط خارجی سنا اعالم کرد .این توافق
درباره پ��روژه نورد اس��تریم 2-در واقع به منزله
عقبنشینی آش��کار دولت بایدن از موضع قبلی
امریکا در مخالفت جدی و مس��تمر با احداث و
عملیاتی شدن این خط لوله گازی است .امریکا به
عنوان مهمترین رقیب سیاسی ،نظامی و اقتصادی
روسیه مخالفت شدید خود را با این امر اعالم کرده
و کارش��کنیهای زیادی به منظ��ور ممانعت از
ساخت و عملیاتی شدن این خط لوله انجام داده
است .این کارشکنیها به صورت اعالم مخالفت و
نیز اعمال تحریمها علیه شرکتهای دخیل در
این پروژه از دوره ریاس��ت جمهوری باراک اوباما
آغاز و در دوره زمامداری دونالد ترامپ تش��دید
ش��د .جو بایدن رئیسجمهور کنونی امریکا نیز
کماکان همین رویه را ادام��ه داده و اخیرا ً  9نهاد
و شرکت روسی را که در احداث این پروژه گازی
فعالیت میکنند ،تحریم کرد .با این حال امریکا
در حرکتی نمادین به منظور جل��ب نظر آلمان
به عنوان ش��ریک اصلی این خ��ط لوله گازی در
چارچوب احیای روابط فراآتالنتیکی ،چندی قبل

شرکت «نورد استری م ای.جی» و مدیر عامل آن را
از شمول تحریمها خارج کرد.
پس از س��فر اخیر آنگال مرکل صدر اعظم آلمان
و دی��دار وی با جو بای��دن در کاخ س��فید انتظار
میرفت تحولی درموضع واشنگتن در قبال یکی
از موارد اصل��ی اختالف بین برلین و واش��نگتن
یعنی پ��روژه گازی نورد اس��تریم 2-رخ دهد که
حاال این توافق چند روز پس از سفر او اعالم شده
است .مرکل از حامیان سرسخت این پروژه گازی
بوده و جو بایدن ،رئیسجمهور امریکا هم بر این
باور اس��ت که مجازات آلمان به دلیل مشارکت
در این پروژه گازی میتواند ب��رای منافع امریکا
غیرس��ازنده باش��د .بایدن در عین حال در دیدار
با مرکل اع�لام کرده بود که روس��یه نباید از این
پروژه گازی برای اخاذی از اوکراین استفاده کند.
مرکل هم گفت« :نورد اس��تریم 2-ی��ک پروژه
اضافه و جدا از اوکراین اس��ت و جایگزینی برای
انتق��ال گاز از طریق اوکراین نیس��ت ».بایدن از
زمان روی کار آمدن به عنوان رئیسجمهور امریکا
همواره در جریان بهبود مناس��بات ب��ا آلمان در
مناقشات بر سر نورد استریم 2-از خود حسن نیت
نشان میداد .در می  2021دولت بایدن از برخی
تحریمها علیه ش��رکتکنندگان اروپایی در این
پروژه گازی چشمپوشی کرد .بهرغم اینکه مقامات
امریکایی همچنان با این خط لوله مخالف هستند
اما میگویند این توافق ،احتمال این که روسیه از
انرژی به عنوان یک س�لاح علیه اوکراین و سایر
کشورهای منطقه استفاده کند را خنثی میکند.

حفظ منافع اوکراین
نکته قابل توجه توافق ،اصرار امریکا برای حفظ
حقوق گازی اوکراین و نیز تهدید روسیه درباره
هر گونه فش��ار به اوکراین و دیگر کش��ورهای
اروپای شرقی است .برلین وعده داده به هرگونه
تالش روسیه برای اس��تفاده از انرژی به عنوان
سالح علیه اوکراین و دیگر کشورهای مرکز و
شرق اروپا پاسخ دهد .در چارچوب این توافق،
آلمان موظف است پس از سال  ۲۰۲۴میالدی،
 ۱۰سال دیگر قرارداد انتقال گاز روسیه از طریق
اوکراین را تمدید کند .چنانچه مسکو استفاده
از منابع ان��رژی را برای تحت فش��ار قرار دادن
کشورها به کار گیرد ،آلمان تحریمهایی علیه
روس��یه وضع خواهد کرد .همچنی��ن آلمان و
امریکا با هم به اوکراین کمک میکنند تا منابع
انرژی خود را متنوع کند و واش��نگتن و برلین
برای این کار از کییف پشتیبانی مالی خواهند
کرد .ه��دف از ای��ن توافق کاه��ش آن چیزی
اس��ت که منتقدان آن را خط��رات راهبردی
این خط لوله  ۱۱میلی��ارد دالری میدانند که
اکنون  ۹۸درصد آن ساخته شده است .با این
حال این توافق با مخالفتهایی روبهرو ش��ده
است .در واشنگتن سیاستمداران هر دو حزب
جمهوریخواه و دموکرات نگرانند عملیاتی شدن
خط لوله گازی نورد اس��تریم ،2موجب حذف
اوکراین و لهس��تان از تأمین گاز اروپا شده و به
مسکو در تأمین گاز اروپای غربی قدرت زیادی
بدهد .لهستان و اوکراین از مخالفان سرسخت
این پروژه گازی هس��تند« .تد کروز» سناتور
جمهوریخواه امریکا گفته اس��ت« :این توافق
یک پیروزی ژئوپلتیکی نسلی برای پوتین و یک
فاجعه برای امری��کا و متحدانش خواهد بود».
کروز و سایر قانونگذاران امریکایی از بایدن به
دلی��ل صرفنظر کردن از اج��رای تحریمهای
تصویب شده از سوی کنگره علیه خط لوله نورد
استریم ۲-عصبانی هستند.
امریکا در سالهای اخیر به بهانه وابستگی اروپا
به گاز روسیه ش��دیدا ً با این پروژه گازی مخالف
ورزیده بود .واش��نگتن مدعی اس��ت که نگران
استفاده روسیه از نورد استریم ۲-به عنوان اهرمی
برای تضعیف کش��ورهای اتحادیه اروپا است .با
این حال هدف واقعی امریکا تالش برای کاهش
حضور و حتی حذف روس��یه از بازار گازی اروپا و
جایگزین کردن گازطبیعی مایع خود به جای آن
است .امریکا صادرکننده گاز طبیعی مایع به اروپا
است .به ویژه اینکه در سالهای اخیر شرکتهای
نفتی و گازی امریکایی سرمایهگذاری هنگفتی در
زمینه استخراج گاز شیل انجام داده و با توجه به
مسیر مستقیم صادرات گاز مایع به اروپا از طریق
اقیانوس اطلس ،واشنگتن بهشدت خواهان خرید
مقادیر هر چه بیشتری از گاز طبیعی مایع امریکا
توسط اروپا است .با این حال به دلیل ارزانتر بودن
و سهولت بیشتر صادرات گازی روسیه ،اروپاییها
به ویژه آلمانیها خواهان تداوم همکاری گازی با
مسکوهستند.

