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رویکرد

احسان شيخون
اسكات موريسون نخس��توزير استراليا ،جو
بايدن رئيسجمهور امريكا و بوريس جانسون
نخس��توزير بريتانيا در يك نشست مجازي،
ائتالف امنيتي س��هجانبه آنگلوساكس��وني
براي س��اخت زيردريايي اتمي در اس��تراليا
را اع�لام نمودند .اين ائتالف ب��ا نام «آكوس/
اوك��وس» جانش��ين پيمان «آن��زوس» بين
استراليا ،نيوزلند و اياالت متحده است .نيوزلند
به دليل ممنوعيت استفاده از انرژي هستهاي
در اين پيمان جايي ندارد .جاس��يندا آردرن،
نخس��توزير نيوزلن��د با ناخرس��ندي از اين
ائت�لاف ،اعالم كرد به كش��ورهاي همس��ايه
اج��ازه ورود زيردريايي اتمي ب��ه آبهايش
را نميده��د .البته اي��ن ائتالف ،مح��دود به
زيردريايي هستهاي نيست و حوزههاي مهم
ديگري مانند هوش مصنوعي ،جنگ سايبري،
سيستمهاي زير آب و قابليت حمالت دوربرد
را ش��امل ميش��ود .با وجود اينكه استراليا،
انگلس��تان و امريكا دليل اين پيمان را ايجاد
صلح و ثبات بيشتر در اقيانوس هند -آرام ذكر
كردهاند ،اما نبايد از اليههاي زيرين آن غافل
ماند ،از جمله :مهار چين و حضور بيشتر امريكا
و متحدانش در اين منطق��ه ،تحديد اتحاديه
اروپا يا به عبارت ديگر جلوگيري از قدرتيابي
بيش��تر اتحاديه اروپا به ويژه پس از آنكه وزير
دفاع آلمان موضوع ايج��اد «ائتالف واكنش
سريع» را در نشست وزراي دفاع عضو اتحاديه
اروپا مطرح كرد.
مهار قدرت چين
در ن��گاه دولتم��ردان امري��كا و دنبالهروي
هميشگي آن بريتانيا ديگر چين نه تهديدي
بالقوه ،بلك��ه تهديدي ج��دي و ملموس در
به چالش كش��يدن اقتصاد و ق��درت اياالت
متحده تعريف ميشود .افزايش قدرت چين
در اقتصاد جهاني سبب شده است اين كشور
به بزرگترين توليدكننده و صادركننده كاال
در جهان تبديل شود ،به گونهاي كه بسياري از
شركتهاي بزرگ بينالمللي در چين به دليل
جاذبههاي اقتصادي آن ،اقدام به ايجاد خط
توليد كردهاند .بازار مصرف ش��تابان در كنار
جايگاه دوم در واردات كاال از س��اير كشورها،
نقش تجاري -اقتصادي اين كش��ور را بيش
از پيش تقويت كرده اس��ت .در سال ۲۰۱۹
چين دومين اقتصاد بزرگ جهان از نظر توليد
ناخالص داخلي بوده و تا پيش از بحران كرونا
چشم انداز
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ائتالف آنگلوساكسوني آكوس با يك تير دو نشان ميزند

مهار چين ،تحديد اروپا

از سه دهه گذشته ،با رش��د اقتصادي ساالنه
۱۰درصد ب��ه عنوان پرس��رعتترين اقتصاد
بينالمللي شناخته شده است .همچنين رتبه
يازدهم در سرمايهگذاري مستقيم خارجي و
رتبه چهارم در جذب س��رمايه خارجي را از
آن خود كرده اس��ت .پكن قادر بوده س��االنه
قريب به ۱۴ميليون نف��ر را از خط فقر خارج
كند .از اين فراتر ،نقش واس��طهاي چين در
تولي��د كااله��اي اوليه صناي��ع مهمي چون
خودرو ،وس��ايل الكترونيكي ،مواد دارويي و
از اين قبيل ،باعث شده است قدرت چانهزني
اين كش��ور نه تنها در برابر امريكا ،بلكه اروپا
افزايش يابد ،بنابراي��ن عجيب نبود كه دولت
ترامپ جنگ اقتصادي عليه چين را تش��ديد
كند و اكنون بايدن نيز همان راه س��لف خود
را ادامهدهد .در پاس��خ ،چين اي��ن توافق را
تالش��ي براي مقابله با نفوذ خ��ود در منطقه
مورد مناقش��ه درياي جنوبي چين و تشديد
رقابت تس��ليحاتي اعالم نمود .سفارت چين
در امريكا در واكنش به اين پيمان گفته است
دولتهاي عضو اي��ن توافق «باي��د ذهنيت
و تعص��ب ايدئولوژيك دوران جنگ س��رد را
كنار بگذارند ».مالزي و كرهش��مالي نيز اين
پيمان را باعث ايجاد مس��ابقه هس��تهاي در

منطقه آس��يا و اقيانوسيه دانس��تهاند .نكته
جالب توجه روابط گس��ترده تج��اري ميان
چين و اس��تراليا هنگام اپيدمي كروناس��ت.
اين دو كشور شركاي تجاري بزرگي براي هم
بودهاند و تبادالت زيادي نيز در امور علمي-
فناورانه با هم داشتند ،اما تنشهاي سياسي
و اقتصادي همچون انتقاد اس��تراليا از رفتار
چين با اويغورها ،ممنوعيت فناوري از شركت
هواوي چي��ن و حمايت از تحقيق��ات درباره
سرمنشأ همهگيري ويروس كرونا از يكسو و
اقدامات چين براي سرمايهگذاري فزاينده در
زيرساختهاي جزاير اقيانوس آرام و مهمتر از
آن اعمال تحريم و تعرفه سنگين بر كاالهاي
وارداتي از اس��تراليا اين كش��ور را ترغيب به

امریکا س�عي دارد اتحادي�ه اروپا
را همانند گذش�ته در دست خود
داشته باشد و هرگاه احساس كند
ق�درت آن در حال فزوني اس�ت،
تعادل گذش�ته را به آن برگرداند

انعقاد پيمان آكوس كرد.
تحديد قدرت اتحاديه اروپا
اي��االت متحده س��عي دارد اتحادي��ه اروپا را
همانند گذشته در دس��ت خود داشته باشد و
هرگاه احساس كند قدرت آن در حال فزوني
است ،تعادل گذشته را به آن برگرداند .آكوس
را ميتوان در اين راس��تا ديد« .جوزپ بورل»
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا ضمن
انتقاد از اين پيمان گفت« :اي��ن رخداد ما را
براي در اولويت قرار دادن بحث «خودمختاري
اس��تراتژيك اروپا» وادار ميكند .اين موضوع
نشان ميدهد بايد بتوانيم با اتكا به خود ادامه
حياتمان را تضمين كنيم ».بهخوبي ميتوان
ديد كه اتحاديه اروپا ماهيت سياس��تگذاري
خارجي امريكا را اكنون عريانتر از قبل درك
كرده است .بدعهديهاي اياالت متحده به ويژه
نسبت به كشورمان از ابتداي انقالب اسالمي
و اكنون موضوع هستهاي ،تجربهاي است كه
متحدان اين كشور يكي پس از ديگري در حال
پي بردن به آن هستند.
سوي ديگر ماجرا ،خود اتحاديه اروپاست كه
نميخواهد همانند گذشته در بند تصميمها
و اقدامات اياالت متح��ده بماند و به دنبال آن
است كه نوعي خودمختاري سياسي -نظامي

تحلیل

گاز دادن مسكو در جاده شكست تحريم واشنگتن
نورد استريم  2يك پيروزي ژئوپلتيك براي روسيه است

از خود داشته باش��د .اين مهم به ويژه پس از
خروج امريكا از افغانس��تان مطرح شد .وزير
دفاع آلمان در نشست وزراي دفاع اتحاديه اروپا
اعالم كرد اين اتحاديه بايد «درسهاي زيادي
از آشفتگيهاي ناش��ي از خروج از افغانستان
بگيرد كه مهمتري��ن درس ،ايجاد يك ائتالف
اروپايي ب��راي واكنش س��ريع مقابل چنين
بحرانهايي اس��ت»« .بورل» در اين نشست
ضمن اعت��راض به تصميم امري��كا در خروج
سراس��يمه از افغانس��تان ،از اعضاي اتحاديه
اروپا خواست تا در اولين فرصت براي كاهش
وابس��تگي به امريكا «ني��روي اوليه واكنش
سريع» با حضور حدود  5هزار نيروي نظامي
ايجاد نمايند .به نظر ميرس��د اين خط مشي
اتحاديه اروپا بر تصميم بايدن در ايجاد آكوس
تأثير مهمي داشته است.
خنج�ر از پش�ت از س�وي معتمدان
خائن!
اولي��ن واكنش به آك��وس را فرانس��ه از خود
نش��ان داد ،زيرا به موجب اين پيمان ،قرارداد
س��اخت  12زيردريايي با هزينه  ۳۷ميليارد
دالر را از دس��ت داد .در اين راس��تا «ژان ايو
لودريان» وزير خارجه فرانس��ه اي��ن واقعه را
«خنجري از پش��ت» دانس��ت و بيان داشت
ما با اس��تراليا روابطي متكي بر اعتماد ايجاد
كرده بوديم ،اما به اعتماد ما خيانت شده است.
او بريتاني��ا را نيز در اين ماجرا به چرخ س��وم
س��هچرخه تش��بيه كرد كه همواره به دنبال
«فرصتطلبي آني» است .در ادامه «فلورنس
پارلي» وزير دفاع فرانسه سفر هفته آينده خود
را به لندن براي ديدار با «بن واالس» وزير دفاع
برتيانيا لغو كرده اس��ت .لودريان ضمن اعالم
بحران جدي در روابط ،سفراي خود از امريكا
و استراليا را فراخواند .البته استراليا اين اقدام
خود را به دليل بدعهدي فرانسه در ساخت اين
زيردرياييها اعالم نمود ،اما در نهايت دليل آن
را منافع اين پيمان ذكر كرد.
به هر روي اي��االت متح��ده با اي��ن ائتالف،
حضور خ��ود در منطق��ه را ش��دت ميدهد،
قرارداد جديد تس��ليحاتي بهدست ميآورد،
مرحمي بر زخمه��اي بريتانيا پس از برگزيت
ميگذارد ،خط مش��ي مهار چي��ن را بيش از
پيش پيگيري ميكند ،شكست در افغانستان
را سرپوش مينهد و در نهايت در قدرتگيري
و خودمختاري نظامي -سياسي اتحاديه اروپا
مانعتراشي و سنگاندازي ميكند.

مهاري براي داعش ،چالشي براي يكپارچگي ملي افغانستان

سفيد و خاكستريهاي طالبان براي شانگهاي
سيدنعمتاهلل عبدالرحيمزاده
بيس��تويكمين اجالس س��ازمان همكاري
ش��انگهاي در ش��هر دوش��نبه ،پايتخ��ت
تاجيكس��تان ،روزه��اي  16و  17س��پتامبر
برگزار شد .طبيعي بود كه اين اجالس تحت
تأثير تحوالت سريعي باش��د كه طي يك ماه
اخير در افغانس��تان رخ داده است .نيروهاي
طالبان همزمان با خروج نيروهاي امريكايي از
افغانستان پيشرويهاي سريع و غافلگيرانهاي
داشتند تا اينكه در  15آگوست و حتي قبل از
اتمام خروج نيروهاي خارجي از اين كش��ور،
كابل را تصرف كردن��د و قدرت را به دس��ت
گرفتند .به اين دليل موضوع افغانس��تان و به
قدرت رسيدن طالبان در صدر مسائل اجالس
شانگهاي قرار گرفت و سخنرانان هر يك به نوبه
خود نظراتشان را در اين خصوص بيان كردند.
به نظر ميرس��د منافع مش��ترك كشورهاي
حاضر در اين اجالس باعث شد تعامل با ساختار
جديد حاكم بر افغانستان نقطه مشترك آنها
باشد اما شكي نيست اين نقطه نظر مشترك
آميخته بود با احتياطي كه موجبشد از اعالم
حمايت علني و قطعي از حاكميت طالبان بر
افغانستان خودداري كنند و حتي عمران خان
نخستوزير پاكستان نيز چنين احتياطي را در
سخنان خود رعايت كرد.
خشنودي مشترك
خروج و به عبارت درس��تتر ،ف��رار امريكا از
افغانس��تان را ميتوان خش��نودي مشترك
براي كش��ورهاي حاضر در اجالس شانگهاي
دانست .در واقع ،اش��غال  20ساله افغانستان
به دس��ت امريكا و متحدان��ش در ناتو تهديد
امنيتي درجه ي��ك براي اين كش��ورها بود،
به ويژه اينكه بيش��تر آنها جزو همس��ايگان
افغانستان به حساب ميآيند .روسيه با وجود
اينكه مرز مشتركي با افغانستان ندارد اما اين
حضور نظامي در مرز كشورهاي تاجيكستان،
ازبكس��تان و تركمنس��تان س��ايه بر منطقه
آس��ياي مركزي انداخته بود و طي  20سال
گذش��ته همواره اين نگراني را براي مس��كو
به وجود آورده ب��ود كه امري��كا از حضورش
در افغانس��تان براي گس��ترش نفوذ خود در
منطقه آس��ياي مركزي بهرهب��رداري كند.
تهديد امنيتي حض��ور نظام��ي امريكا براي
ايران در مرزهاي شرقي نكته غير قابل انكاري

است چنانكه گزارشهاي متعددي منتشر
شده اس��ت مبني بر اينكه نيروهاي امريكا از
پايگاههاي خود در افغانستان براي به پرواز در
آوردن پهپادها و جاسوس��ي از ايران استفاده
ميكردند .دستيابي ايران به پهپاد امريكايي
«آركي��و  »170در عم��ق  225كيلومت��ري
كشور و نزديك به كاش��مر يك نمونه آشكار
از اين موضوع بود .چين و پاكستان نيز از اين
قاعده مستثني نيستند ،چراكه حضور امريكا
در افغانس��تان به عنوان قلب آسيا ،تهديدي
براي راهبرد مهم «ي��ك كمربند يك جاده»
چين بود و از سوي ديگر ،امريكا با حضورش
در افغانس��تان زمينه را براي نفوذ هند فراهم
ميكرد .ترديدي نيس��ت كه نف��وذ هند در
افغانس��تان به هر درجهاي ج��زو تهديدهاي
درجه يك براي امنيت ملي پاكستان است و
پاكستان تنها با به قدرت رساندن پشتونهاي
متحد خود بود كه ميتوانس��ت اين تهديد را
به طور كامل برطرف كن��د ،كاري كه تنها با
به قدرت رسيدن طالبان ممكن بود .بنابراين،
دولت طالبان با حضور قدرتمند شبكه حقاني
در آن اين تضمين را به پاكستان ميدهد كه
س��دي محكم مقابل نفوذ هند در افغانستان
ايجاد شده است.
هديد مشترك
روس��يه بعد از رس��يدن نيروهاي طالبان به
مرزهاي مشترك افغانستان با تاجيكستان و
ازبكس��تان در  5ژوئيه ،سعي كرد به دو روش
نگرانيهاي امنيتي اين دو كشور را بابت اين
موضوع برط��رف كند .روش نخس��ت وعده

حمايت گس��ترده نظامي از آنه��ا بود چنان
كه والديمير پوتين رئيسجمهور روسيه در
ديدار با همتاي تاجيك خود امامعلي رحمان
به صراحت تمام چنين وعدهاي را داد .روش
دوم ديپلماتيك بود و اين كار را با ديدار بين
زمير كابولوف ،نماينده ويژه كرملين در امور
افغانستان ،با مال عبدالغني برادر انجام داد تا
اين مقام ارشد طالبان به روسيه و متحدانش
در آس��ياي مركزي به خصوص كش��ورهاي
تاجيكستان و ازبكستان اين اطمينان خاطر
را بده��د ك��ه طالب��ان هرگز به كش��ورهاي
همسايه حمله نخواهد كرد .اين قول مال برادر
حاوي پيامي مهمتر بود نه تنها براي روس��يه
و متحدانش در آس��ياي مرك��زي ،بلكه براي
ديگر همسايگان افغانس��تان به اين معنا كه
طالبان ،مانع گ��روه داعش براي حمله به اين
كشورها خواهد شد .نكته قابل توجه اين است
كه طالبان حتي در ط��ول حكومت خود در

دولت س�ابق افغانس�تان با وجود
حمايته�اي همهجانب�ه جهاني
نتوانسته بود مانعي سر راه داعش
باشد اما به نظر ميرس�د كه حاال
طالبان با توجه به اش�راف قومي-
قبيلهاي بر مناطق حضور داعش،
بتواند نقش اين مانع را داشته باشد

خالل سالهاي  1996تا  2001نه تنها تهديد
مرزي براي كشورهاي همسايه افغانستان به
شمار نميرفت بلكه تمام تمركزش بر داخل
افغانستان بود .گروه داعش بر خالف طالبان
نشان داده كه رويكرد فرامرزي دارد و مرزها را
مانعي براي اقدامات تروريستي خود نميداند.
دولت سابق افغانس��تان با وجود حمايتهاي
همهجانبه جهاني نتوانسته بود مانعي سر راه
داعش باشد اما به نظر ميرسد كه حاال طالبان
با توجه به اش��راف قومي -قبيلهاي بر مناطق
حضور داعش ،بتواند نقش اين مانع را داشته
باشد .بايد گفت اين هدف مش��ترك نه تنها
روسيه و متحدانش در آسياي مركزي ،بلكه
ديگر كشورهاي همسايه افغانستان از جمله
ايران ،چين و پاكستان است .داعش با جذب
عناصر تندرو اويغور تهديد جدي براي امنيت
استان سينكيانگ چين است چنانكه همين
خطر را با جذب عناصر افراطي جدا ش��ده از
طالبان براي پاكس��تان دارد .شايد كمترين
تهديد را داعش عليه ايران داشته باشد ،زيرا
مناطق حضور اين گروه در افغانستان فاصله
زيادي با مرز مشترك دو كش��ور دارد ،با اين
حال ،داعش با انتخاب دولت اسالمي استان
خراسان ،»IS- KP« ،نشان داده كه تهديد
ايران ج��زو اولويتهاي آن اس��ت .بنابراين
طالبان با اتمام جن��گ داخلي و ايجاد دولتي
قدرتمن��د در كابل ميتواند دس��تكم مانع
جدي در برابر داعش ايجاد كند كه دش��من
مشترك تمامي همسايگان افغانستان است.
ترديدها و احتياطها
با توجه ب��ه اين مطالب ،ش��ايد چنين به نظر
برس��د كه به قدرت رس��يدن طالبان راهبرد
مشترك كش��ورهاي عضو سازمان شانگهاي
اس��ت؛ با وجود اين بايد توجه داشت كه اين
موضوع خالي از ابهام و ترديد نيست و همين
نيز باعث ش��ده تا اين كش��ورها با احتياط و
ترديد به اين موض��وع بنگرن��د .اولين دليل
احتياط و ترديد اين كشورها ناشي از تجربهاي
است كه نس��بت به دولت اول طالبان دارند.
آن دولت طي حدود پنج سال حكومت خود
چنان نظام سختگيرانهاي را حاكم كرده بود
كه نه تنها محبوبيتي در داخل نداشت ،بلكه
از نگاه جامعه جهان��ي نيز حكومتي غير قابل
قبول بود .اگر طالبان بخواهد چنان تجربهاي

را تكرار كند ،تعامل با آن اگر غير ممكن نباشد
دستكم بس��يار س��خت خواهد بود و حتي
كشورهاي عضو سازمان شانگهاي نيز نخواهند
توانست تعامل سازندهاي با دولت دوم طالبان
داشته باشند .دومين دليل احتياط و ترديد در
ميزان تعاملي است كه طالبان با ديگر گروهها و
اقوام افغانستان خواهد داشت .استقرار ساختار
سياس��ي فراگير در افغانس��تان در س��خنان
رئيسجمهور چين شي جين پينگ و عمران
خان نشانه آشكاري بود مبني بر اينكه اين دو
نگران تكرار انحصارطلبي دولت اول طالبان
هس��تند و اينكه ديگر گروهه��ا و اقوام قصد
مقابله با چنين رويهاي را داش��ته باش��ند .از
اينرو هم شي پينگ و هم عمران خان تأكيد
بر حضور همه گروههاي قومي افغانستان در
ساختار سياسي داشتند ،اما مشكل اينجاست
كه دستكم طي يك ماه گذشته از به قدرت
رسيدن طالبان ،نشانهاي حاكي از اين موضوع
ديده نشده است .در واقع ،دولتي كه از سوي
طالبان اعالم شده است همگي از اعضاي ارشد
طالبان و شبكه حقاني و متعلق به قوم پشتون
هستند و اين گروه هيچ س��همي براي ديگر
گروههاي سياسي و قومي افغانستان در دولت
خود در نظر نگرفته است .در اين بين مسئله
خط مرزي پاكس��تان و افغانستان مشهور به
خط ديورند نگراني خاص پاكس��تان اس��ت.
افغانس��تان هيچگاه اين خط را به رس��ميت
نشناخته و احساس��ات تند ملي عليه آن در
ميان افغانها وج��ود دارد تا آنج��ا كه حتي
دولت اول طالبان نيز با وجود اصرار پاكستان
حاضر نشد اين خط را به عنوان مرز مشترك
دو كش��ور به رسميت بشناس��د .واضح است
پاكستان تمام تالش خود را براي به رسميت
ش��ناختن اين خط از س��وي طالب��ان به كار
خواهد گرفت اما معلوم نيست طالبان نظرش
را تغيير داده باش��د .بنابراين طالبان با وجود
بيرون راندن امريكا از افغانس��تان و ايستادن
مقابل داعش م��ورد توجه كش��ورهاي عضو
سازمان شانگهاي است ،اما ميزان توانايي آن
براي ايجاد دولتي پايدار و مقتدر ،برقرار كردن
ساختار سياسي فراگير و مسئله قديمي خط
ديورند باعث شده است شك و ترديدهايي در
اين كشور نسبت به آينده سياسي اين گروه در
كابل به وجود آيد.

دكتر سيدرضا ميرطاهر
الكسي ميلر ،رئيس شركت گازپروم روسيه اعالم
كرده كه عملي��ات احداث خط لول��ه گاز «نورد
استريم»۲روز  19شهريور ( 10سپتامبر) تمام
شده اس��ت؛ خط لولهاي كه از روسيه به آلمان
از بس��تر درياي بالتيك كشيده ميشود .اجراي
پروژه خط لوله گازي «نورد استريم  »۲با طول
بيش از  ۱۲۰۰كيلومتر كه در پي اعمال تحريمها
عليه روس��يه متوقف ش��ده بود ،اوايل دسامبر
 ۲۰۲۰از س��ر گرفته شد و در س��پتامبر 2021
احداث آن به اتمام رسيد .روسيه گفته است زمان
شروع انتقال گاز از طريق اين خط لوله به آلمان،
به طرف آلماني بستگي دارد .قرار است ساالنه 55
ميليارد متر مكعب گاز روسيه به آلمان از طريق
اين خط لوله گازي صادر شود.
اعالم پايان اح��داث اين خط لول��ه گازي كه به
رغم فش��ارهاي تحريمي امريكا صورت گرفت،
پيروزي بزرگي براي روسيه و نماد غلبه مسكو بر
تحريمهاي امريكاست .امريكا به عنوان مهمترين
رقيب سياسي ،نظامي و اقتصادي روسيه مخالفت
شديد خود را با اين امر اعالم كرد و كارشكنيهاي
زيادي به منظور ممانعت از س��اخت و عملياتي
ش��دن خط لوله گازي نورد استريم  2انجام داد.
اين كارشكنيها به صورت اعالم مخالفت و نيز
اعمال تحريمها عليه شركتهاي دخيل در اين
پروژه از دوره رياست جمهوري باراك اوباما آغاز
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ك�ه ب�ه رغ�م فش�ارهاي تحريم�ي
امري�كا ص�ورت گرف�ت ،پي�روزي
بزرگ�ي ب�راي روس�يه و نم�اد غلبه
مس�كو ب�ر تحريمهاي امريكاس�ت
شد و در دوره زمامداري دونالد ترامپ تشديد شد.
جو بايدن رئيسجمهور كنوني امريكا نيز كماكان
همين رويه را ادامه داد .امريكا در حركتي نمادين
به منظور جلب نظر آلمان به عنوان شريك اصلي
اين خط لوله گازي در چارچوب احياي روابط فرا
آتالنتيكي ،چندي قبل شركت «نورد استريماي
جي» و مديرعامل آن را از شمول تحريمها خارج
كرد ولي همچنان به اعمال و گسترش تحريمها
عليه شركتهاي روسي دخيل در اين پروژه ادامه
داد .دولت بايدن هم چندي قبل  9نهاد و شركت
روس��ي را كه در احداث اين پروژه گازي فعاليت
داشتند تحريم كرد .در اقدامي ديگر جو بايدن روز
 29مرداد ( 20آگوست) يك فرمان اجرايي براي
تحريم برخي خطوط لوله صادرات انرژي روسيه
صادر كرد .دولت باي��دن همچنين تحريمهاي
محدودي عليه سه كشتي و شركت روسي وضع
كرد كه در ساخت پروژه خط لوله نورد استريم ۲
مشاركت داشتند .اين تحريمهاي جديد تحت
فشار سناتورهاي هر دو جناح سياسي امريكا بر
دولت بايدن كه معتقد بودند اقدامات كافي براي
توقف اين خط لوله انجام نشده است وضع شدند.
بهانههاي واشنگتن
امريكا در س��الهاي اخير به بهانه وابسته شدن
اروپا به گاز روس��يه ش��ديدا ً با پروژه گازي نورد
استريم 2مخالفت كرده بود .اياالت متحده مدعي
است كه نگران استفاده روس��يه از نورد استريم
 ۲به عنوان اهرم��ي براي تضعيف كش��ورهاي
اتحاديه اروپاست .با اين حال هدف واقعي امريكا
تالش براي كاهش حضور و حتي حذف روسيه
از بازار گازي اروپا و جايگزين كردن گاز طبيعي
مايع خود به جاي آن اس��ت .امريكا صادركننده
گاز طبيعي مايع به اروپاس��ت ،به ويژه اينكه در
سالهاي اخير شركتهاي نفتي و گازي امريكايي
سرمايهگذاري هنگفتي در زمينه استخراج گاز
ش��يل انجام داده و با توجه به مس��ير مستقيم
صادرات گاز مايع به اروپا از طريق اقيانوس اطلس،
واش��نگتن به ش��دت خواهان خريد مقادير هر
چه بيش��تري از گاز طبيعي مايع امريكا توسط
اروپاس��ت .با اين حال به دلي��ل ارزانتر بودن و
سهولت بيشتر صادرات گازي روسيه ،اروپاييها
به ويژه آلمانيها خواهان تداوم همكاري گازي با
مسكو هستند .محمد زارعي ،كارشناس مسائل
اروپا ميگويد« :دسترسي به منابع گاز طبيعي
از اهميت راهبردي فزاين��دهاي در اتحاديه اروپا
برخوردار اس��ت .با افزايش م��داوم تقاضا براي

انرژي گازي ،ذخاير سرزميني در كشورهاي عضو
اتحاديه اروپا نيز كاهش مييابد».
بهانه ديگر امريكا براي مخالفت با نورد استريم،2
ادعاي نگراني درباره تشديد فشارها بر اوكراين و
لهستان ،كشورهاي تزانزيت كننده گاز روسيه
به اروپاس��ت .اين دو كش��ور اروپاي ش��رقي از
مخالفان سرسخت طرح نورد استريم ۲هستند
و بارها از غرب و اروپا خواس��تار تحريم اين طرح
و شركتهاي مشاركت كننده در آن شدهاند .در
واشنگتن نيز عالوه بر دولت بايدن ،سياستمداران
هر دو ح��زب جمهوريخ��واه و دموكرات مدعي
نگراني در اين زمينه هستند كه عملياتي شدن
نورد استريم  ،2موجب حذف اوكراين و لهستان
از تأمين گاز اروپا ش��ود و به مسكو در تأمين گاز
اروپاي غربي قدرت زيادي بدهد.
توافق امريكا و آلمان
امريكا و آلمان اواخر تير  1400به توافقي بر سر
پروژه خط لوله گازي نورد استريم  2دست يافتند
كه تكميل ش��دن اين پروژه بدون تحريمهاي
امريكا را امكانپذير كرد .اي��ن خبر را «ويكتوريا
نوالند» معاون وزير ام��ور خارجه امريكا روز 30
تير به كميته روابط خارجي سنا اعالم كرد .توافق
اخير واشنگتن و برلين درباره پروژه نورد استريم2
در واقع به منزله عقبنشيني آشكار دولت بايدن از
موضع قبلي امريكا در مخالفت جدي و مستمر با
احداث و عملياتي شدن اين خط لوله گازي بود.

پس از سفر اخير آنگال مركل صدر اعظم آلمان و
ديدار وي با جو بايدن در كاخ سفيد انتظار ميرفت
تحولي در موضع واشنگتن در قبال يكي از موارد
اصلي اختالف بين برلين و واشنگتن يعني پروژه
گازي نورد استريم  2رخ دهد و اين توافق چند روز
پس از سفر وي اعالم شد .با اين حال نكته قابل
توجه در اين توافق ،اصرار امريكا براي حفظ حقوق
گازي اوكراين و نيز تهديد روسيه در باره هر گونه
فشار به اوكراين و ديگر كشورهاي اروپاي شرقي
در اين زمينه بود.
البته برلين هم به واشنگتن وعده داد به هرگونه
تالش روسيه براي اس��تفاده از انرژي به عنوان
سالح عليه اوكراين و ديگر كش��ورهاي مركز و
شرق اروپا پاس��خ دهد .در چارچوب اين توافق،
آلمان موظف است پس از سال  ۲۰۲۴ميالدي،
 ۱۰سال ديگر قرارداد انتقال گاز روسيه از طريق
اوكراين را تمديد كند و چنانچه مسكو استفاده از
منابع انرژي را براي تحت فشار قرار دادن كشورها
به كار گيرد ،آلمان تحريمهايي را عليه روس��يه
وضع خواهد كرد .همچنين آلمان و امريكا با هم
به اوكراين كمك ميكنند تا منابع انرژي خود را
متنوع كند و براي اين كار از كييف پش��تيباني
مالي خواهند كرد .هدف از اين توافق ،كاهش آن
چيزي است كه منتقدان آن را خطرات راهبردي
اين خط لوله  ۱۱ميليارد دالري تلقي ميكنند .با
اين حال اين توافق با مخالفتهايي روبهرو شده
است .در واشنگتن سياس��تمداران هر دو حزب
جمهوريخواه و دموكرات نگران اين هستند كه
عملياتي ش��دن خط لوله گازي نورد استريم ،2
موجب حذف اوكراين و لهس��تان از تأمين گاز
اروپا شود و به مسكو در تأمين گاز اروپاي غربي
قدرت زيادي بدهد .لهستان و اوكراين از مخالفان
سرس��خت اين پروژه گازي هستند« .تد كروز»
س��ناتور جمهوريخواه امريكا گفته است« :اين
توافق يك پيروزي ژئوپلتيكي نسلي براي پوتين
و يك فاجع��ه براي امري��كا و متحدانش خواهد
بود ».كروز و ساير قانونگذاران امريكايي از بايدن
به دليل صرفنظر ك��ردن از اجراي تحريمهاي
تصويب شده از سوي كنگره عليه خط لوله نورد
استريم ۲عصباني هستند.
جمعبندي
اعالم تكميل خط لوله گازي نورد اس��تريم  2به
مثابه پاسخ عملي مسكو به تحريمهاي يكجانبه
و غير قانوني امريكاست كه با هدف تضعيف هر
چه بيشتر روسيه و كاهش قدرت ملي آن اعمال
ميشوند .اكنون واقعيت تلخي براي امريكا يعني
تكميل نورد اس��تريم  2و عملياتي شدن آن در
آينده نزديك تحقق يافته است .روسيه با اتمام
ساخت نورد استريم  2نش��ان داد امريكا قادر به
تحميل اراده خود بر قدرته��اي رقيب خود از
طريق اعمال انواع تحريمها در راس��تاي اهداف
و خواستههايش نيست .اين امر ميتواند به مثابه
الگويي براي مقاومت در برابر اقدامات تحريمي
واشنگتن از سوي ديگر كش��ورها مورد استفاده
قرار گيرد.

