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برج��ام به عن��وان توافق 
سجاد مرادي كالرده

      رویکرد
ايران، كش��ورهاي 1+5 و 
اتحاديه اروپا در شرايطي 
حاصل شد كه بسياري آن را شكلي از ايده آليسم در روابط 
بين الملل محسوب مي كردند. اين توافق كه حاصل ايده 
تعامل با ابرقدرت  در حل و فصل معضالت جهاني بود، در 
سال 2018 با پشت پاي ابرقدرت مواجه شد. دونالد ترامپ 
رئيس جمهور امريكا با اعالم خروج يكجانبه از برجام، ابتدا 
ايران را تهديد به اعمال باالترين سطوح تحريم ها نمود و 
در مراحل بعدي نيز تحريم هاي س��نگيني را از جمله در 
حوزه هاي نفتي، پتروش��يمي و مالي عليه ايران به اجرا 
گذاشت. از اين زمان مشخص شد برجام در اصل توافقي 
بين ايران و امريكا بود كه با خروج اين كشور، ناكارآمدي 
خود را نش��ان داد. اين موضوع از واكنش هاي طرف هاي 
ديگر باقيمانده در تواف��ق از جمله اتحاديه اروپا به خوبي 
مشخص است. سران كشورهاي اروپايي ابتدا با ابراز تأسف 
از تصميم امريكا اعالم كردند ترامپ را متقاعد مي كنند به 
برجام بازگردد. سپس سعي كردند با تماس هاي مكرر با 
مقامات ايران، ته��ران را همچنان در تواف��ق نگه دارند. 
اروپاييان همچنين در طول يك سال گذشته به صورت 
مداوم اعالم  كردند به تعه��دات بين المللي خود در قبال 

توافق هسته اي پايبند هستند. 
فدري��كا موگرين��ي هماهنگ كننده سياس��ت خارجي 
اتحاديه اروپا در س��ال 2016 در مقاله اي در يك روزنامه 
آلماني نوشت: »در مرحله جديد روابط ايران و اروپا و براي 
رش��د آن هر دو طرف نيازمند زمان، شجاعت و قاطعيت 
هستند.« در شرايط كنوني به نظر مي رسد نه از شجاعت 
اروپا خبري است و نه از قاطعيت آن. شجاعت از آن جهت 
كه در رابطه با سياس��ت خارجي كش��ورهاي اروپايي در 
قبال برجام پس از خروج امريكا نوعي سياست ابن الوقتي 
را در قالب طرح اينستكس و... شاهد هستيم، چراكه اين 
كشورها بنا به گفته مس��ئوالن سياست خارجي ايران نه 
به تعهدات برجامي خود به ص��ورت كامل عمل كردند و 
نه حتي به ساز وكار حل اختالف در توافق پس از خروج 
امريكا پايبند بودند. قاطعيت نيز از آن جهت كه اروپا در 

كمترين اقدام ممكن مي توانست با تشكيل جلسه شوراي 
امنيت، موضوع خروج امريكا را در اين شورا مورد بررسي 

قرار دهد حتي اگر با وتوي واشنگتن روبه رو مي شد. 
به رغم اين شرايط، حال با وجود خروج امريكا و وضعيت به 
واقع ناكارآمد برجام، چرا اروپا كماكان در اين توافق باقي 
مانده اس��ت و اصرار بر حفظ آن دارد جاي سؤال دارد؟! 
پيش و بيش از هر چيز، اروپا به خوبي مي داند ايران در پي 
دستيابي به سالح هسته اي نيست و اين موضوع در دستور 
كار سياست هاي امنيتي كشور قرار ندارد، بنابراين، اين 
موضوع كه حفظ برجام از س��وي اروپا براي جلوگيري از 
دستيابي ايران به سالح اتمي است، عماًل محلي از اعراب 
ندارد. اين موضوع در واكنش اروپا به تصميم اخير شوراي 
عالي امنيت ملي ايران در كاهش سطح تعهدات برجامي 
ايران به خوبي ديده شد؛ آنجا كه موگريني اين اقدامات 
ايران به ويژه غني سازي اورانيوم بيش از حد مورد توافق 
را نقض تمامي توافق هس��ته اي ندانس��ت و ضمن قابل 
برگشت دانستن آنها گفت سازوكار حل اختالف يا همان 
به اصطالح مكانيسم ماش��ه را فعال نخواهد كرد. همين 
موضوع نش��ان داد اروپا در پش��ت پرده »بازي با برجام« 

اهداف ديگري را در ذهن دارد. 
در وهله اول خروج مستقيم از برجام وجهه دموكراتيك 
اروپا را زير سؤال خواهد برد. بخش عمده اي از انگاره هاي 
اروپا در حوزه هاي سياست خارجي و روابط بين الملل بر 
مبناي سياست هاي دموكراس��ي  طلبي و حقوق بشري 
اس��توار اس��ت. به عالوه بخش عم��ده اي از تحريم هاي 
ضدايراني اروپا نيز طي چند دهه گذشته بر مبناي مسائل 
حقوق بشري است. خروج مستقيم اروپا از برجام به عنوان 
توافقي كه آن را حاصل كار مش��ترك و به نوعي حاصل 
حوزه ديپلماسي در سياس��ت خارجي و مذاكرات بيش 
از يك دهه اي مي دانند، در واقع در مقابل رويكرد حقوق 
بشري و نيز دموكراتيك اروپا قرار مي گيرد و از اين جهت 
به نوعي اروپا را در مقابل فشارهاي افكار عمومي خودي 

قرار مي دهد. 
 در درجه دوم، برجام به نوعي يك رژيم كنترل تسليحاتي 
محس��وب مي ش��ود. در واقع برجام عالوه بر متن آن كه 

سازوكاري براي حل و فصل برنامه هسته اي ايران است، 
از جنبه فرامتني ساز و كاري براي كنترل تسليحات نيز 
محسوب مي ش��ود. رژيم هاي كنترل تسليحاتي اهداف 
اصلي را دنبال مي كنند كه برخي از آنها عبارتند از: كاهش 
احتمال درگيري ها، مديريت منازعات در چارچوب هاي 
خاص، كاه��ش هزينه ه��اي نظامي كش��ورهاي دارنده 
تسليحات، كاهش آالم جمعيت و مردم كشورها و... با اين 
وجود مهم ترين نتيجه اين رژيم ها را مي توان گس��ترش 
امنيت در س��طوح منطقه اي و بين المللي دانست. بر اين 
اساس، لزوم كنترل آنچه غرب احتمال دستيابي به سالح 
هسته اي مي نامد، باعث مي شود اروپا همچنان در برجام 
باقي بماند. اين در حالي است كه ايران از سال 1968 و به 
مدت بيش از پنج دهه اس��ت كه به عضويت معاهده منع 
سالح هاي هسته اي NPT درآمده و حتي فراتر از تعهدات 
خود در آن به بي سابقه ترين بازرسي ها از سوي بازرسان 
آژانس بين المللي انرژي اتمي تن داده است. عدم قاطعيت 
اروپا اينجا نيز نمايان است كه عكس العمل در خوري در 

رابطه با خروج امريكا از برجام به عنوان يك رژيم كنترل 
تسليحاتي نشان نداد و همين امر زمينه اي فراهم كرد تا 
ترامپ در ادامه دكترين خروج خود از معاهده موشك هاي 

ميانبرد هسته اي با روسيه نيز خارج شود. 
به عالوه بايد سياس��ت خارجي خاورميانه اي اروپا را نيز  
لحاظ كرد. كش��ورهاي اروپايي به ويژه انگليس و فرانسه 
سرمايه گذاري هاي عمده امنيتي و اقتصادي در اين منطقه 
انجام داده اند. لزوم محافظت از اين سرمايه گذاري ها و نيز 
حفظ روابط با كشورهاي عربي منطقه به ويژه عربستان 
سعودي و امارات متحده باعث مي ش��ود اروپا تمايلي به 
فروپاشي برجام نداشته باشد، چراكه با فروپاشي برجام، 
در واقع يك رژيم كنترل هسته اي فروپاشيده و اين پيام 
به تمامي كش��ورها از جمله اعراب فرستاده مي شود كه 
مي توانند به سمت هسته اي ش��دن پيش بروند. اين امر 
عالوه بر تحت تأثير قرار دادن سياس��ت اروپايي كنترل 
هس��ته اي در منطقه، درجه بااليي از رقابت هس��ته اي 
را بين قطب ه��اي مختلف جهان ع��رب همچون مصر و 

عربس��تان ايجاد خواهد كرد؛ موضوعي ك��ه امنيت اروپا 
را كه خارج نزديك خاورميانه اي اس��ت، مستقيماً تحت 
تأثير قرار مي دهد. فرا تر از اين فروپاشي برجام، رژيم هاي 
كنترل هسته اي كنوني اروپا را نيز تحت تأثير قرار خواهد 
داد. وضع موجود در اروپا نوعي از رژيم كنترل هسته اي 
است كه در آن كشوري مانند آلمان كه به لحاظ اقتصادي 
موتور محرك اقتصادي اروپا محسوب مي شود، رضايت 
داده اس��ت به رغم عضويت فرانس��ه و انگليس به عنوان 
دو رقيب عم��ده خود، جزو كلوپ هس��ته اي قدرت هاي 
بزرگ نباش��د. ديگر دولت هاي اروپاي��ي نيز كمابيش به 
چنين وضعيتي رضايت داده اند اما آي��ا در صورت برهم 
خوردن موازنه هسته اي در خاورميانه، دولتي مانند آلمان 
يا حتي ديگر دولت هاي اروپايي به وضع موجود و ماندن 
در ميان كشورهاي غيرهسته اي رضايت خواهند داد؟ در 
واقع فروپاشي برجام مي تواند ساير ساز و كارهاي كنترل 
هسته اي را نيز از نتيجه ساقط كند و تمامي اين تحركات 
مي تواند به خطر افتادن امنيت اروپا به شكل كنوني آن را 

به دنبال داشته باشد. اينكه فدريكا موگريني در سال هاي 
اخير بر جنبه امنيت��ي برجام براي اروپ��ا تأكيد كرده، از 

همين زاويه قابل تحليل است. 
تش��ديد ناامني ها و تضاد در خاورميانه، امنيت اروپا را به 
طور مستقيم تحت تأثير قرار مي دهد. اروپا در سال هاي 
اخير تجربه مش��ابهي در زمينه جنگ س��وريه و عراق و 
مس��ئله افزايش مهاجرت به اين قاره پشت سر گذاشته 
اس��ت. در واقع اروپا اينجا قائل به نوعي از منطق تسري 
است كه معتقد است ناديده انگاشتن پديده هاي امنيتي 
مانند كنترل هسته اي و رها كردن نيمه كاره توافقات در 
مورد يك كشور، مي تواند اين انگيزه را در كشورهاي ديگر 
نيز گسترش دهد كه نتيجه آن پيچيده تر شدن معماي 

امنيت خواهد بود. 
حفظ برجام از نظر اقتصادي نيز براي اروپا داراي منفعت 
است. بر اساس آمار گمرك ايران، حجم كاالهاي وارداتي 
ايران از فرانسه در سال 1395 نسبت به سال 1394 و دوره 
قبل از توافق هسته اي، بيش از 70 درصد رشد داشته است 
و در نيمه نخست سال 1396 رشد 300 درصدي واردات 
از فرانسه را نسبت به قبل از توافق نشان مي دهد. بر اساس 
همين آمار، بيشتر اقالم وارداتي را نيز لوازم مصرفي، انواع 
خودرو همراه قطعات و لوازم يدكي آنها تشكيل مي دهند. 
در مجموع و در تحليل سياس��ت ابن الوقتي اروپا در قبال 
برج��ام و آنچه تالش ب��راي زنده نگه داش��تن اين توافق 
مي نامند، باي��د تمامي اين موضوع��ات را در نظر گرفت؛ 
مواردي كه نش��ان مي دهد اروپا در قبال كمترين هزينه 

بيشترين منافع را از توافق هسته اي از آن خود مي كند.

حدود يك هفته است كه هواپيماهاي ترابري روسي به 
نام آنتونوف ان 124 در پايگاه هوايي مرتد يا آكينجي در 
نزديكي تركيه به زمين مي نش��ينند. مأموريت آنها وارد 
كردن قطعات سيستم دفاع موش��كي روسي اس 400 
اس��ت و به نظر مي رسد س��رعت عمل اين هواپيماهاي 
فوق سنگين نشان از تمايل هر دو طرف )روسيه و تركيه( 
بر سر پا كردن اين سامانه دفاع موشكي دارد. در مقابل، 
امريكا بعد از مدت ها تهديد تركيه در نهايت تصميم خود 
را گرفت و روز چهارشنبه گذشته اعالم كرد  تركيه را از 
برنامه  جنگنده هاي اف 35 خود حذف مي كند. امريكا از 
س��ال انعقاد قرارداد خريد آن سامانه، تركيه را تهديد به 
اين كار كرده بود و حاال كه مي بيند آنتونوف هاي روسي 
قطعات آن س��امانه را يكي پس از ديگ��ري وارد تركيه 
مي كنند، تهديد خود را عملي كرده اس��ت. هر چند به 
نظر مي رس��د اس 400 روس��ي در مقابل اف 35 براي 
تركيه تنها يك ق��رارداد نظامي در مقابل قرارداد نظامي 
ديگري است اما بايد گفت اين موضوع براي تركيه بسيار 
بيش از اينهاست و ترجيح اس 400 بر اف 35 به معناي 
دورتر ش��دن آنكارا از واش��نگتن و نزديكي بيشتر آن به 

مسكو است. 
  جنگ قراردادها

مي توان گفت تركيه تا همين ي��ك هفته قبل در كانون 
جنگ قراردادها بود. روس��يه از يكسو و به واسطه روابط 
نزديك و گرم خ��ود و به خصوص عاليق ش��خصي بين 
والديمير پوتين و رج��ب طيب اردوغان ب��ه دنبال اين 
بود كه قرارداد 2/5 ميليارد دالري ف��روش اس 400 را 
به نتيجه برساند. از سوي ديگر امريكا از زمان انعقاد اين 
قرارداد در دسامبر 2017 مخالفت خود را با آن اعالم كرد 
و حتي كشورهايي نظير آلمان هم پا در مياني كردند تا 
آنكار را از اين قرارداد منصرف كنند اما با معلوم ش��دن 
عزم راس��خ آنكارا براي دريافت اس 400 روسي بود كه 
پاتريك شاناهان، سرپرست سابق وزارت دفاع امريكا در 
ششم ژوئن و با ارس��ال نامه اي به همتاي تركيه اي خود 
خلوصي آكار به صورت رس��مي تهديد كرد »اگر تركيه 
سيس��تم هاي دفاع موش��كي اس 400 را دريافت كند، 
جنگنده هاي اف 35 را دريافت نخواهد كرد.« اين تهديد 
به معناي عدم تحويل 100 فرون��د از اين جنگنده ها به 
تركيه بود اما امريكا تنها به اين تهديد قناعت نكرده است 
بلكه قطع برنامه آموزش��ي خلبان هاي تركيه در خاك 
امريكا براي پرواز با اف 35، تحريم تركيه بر مبناي قانون 
موسوم به معامله با دشمنان امريكا يا كاتسا و توقف توليد 
قريب به 937 قطعه از اف 35 در خ��اك تركيه از جمله 
ديگر تهديدهاي امريكاس��ت كه حاال امري��كا به دنبال 
اجراي تمامي اين تهديدهاست. گفته مي شود اجراي اين 
تهديدها نه تنها باعث از دست رفتن فرصت هاي شغلي 
در تركيه مي شود بلكه مي تواند بار تحريمي بر صنايع اين 
كش��ور به خصوص بخش نظامي آن تحميل كند. هيچ 
كدام از اين تهديدها باعث نشد تا اردوغان كوچك ترين 

ش��كي براي وارد كردن اس 400 به خاك تركيه كند و 
حتي با خونسردي گفت: »امريكا بايد قبل از هر چيز، پول 
هواپيماهاي اف 35 را به تركيه بازگرداند.« او با اين حرف 
به واشنگتن نشان داد ديگر اف 35 آن جذابيت گذشته را 
ندارد و حتي حاضر است عطايش را به لقايش ببخشد و به 

جاي آن سامانه اس400 را مستقر كند. 
   داليل اردوغان

شكي نيست اردوغان در اين تصميم خود تمام جوانب امر 
را سنجيده است. درست است كه جنگنده فوق پيشرفته 
اف 35 كاري قاب��ل توجه در قدرت هوايي تركيه اس��ت 
به خصوص اينكه تنها اسرائيل اس��ت كه در منطقه اين 
جنگنده را در اختيار دارد اما از اين مهم تر، مسئله دفاع از 
مرزهاي هوايي تركيه است. در واقع تركيه همواره براي 
تأمين امنيت مرزهاي هوايي خود به وجود سامانه دفاع 
موشكي احساس نياز مي كرد و10سال قبل بود كه خبر 
خريد سامانه دفاع موش��كي پاتريوت بر سر زبان ها افتاد 
اما دولت باراك اوباما حاضر نشد تا عالوه بر اين سامانه، 
دست كم بخشي از تكنولوژي آن را به تركيه انتقال دهد 
و اردوغان هم كه در آن زمان پست نخست وزيري تركيه 
را داشت اين انحصارطلبي دولت امريكا را به نفع امنيت 
تركيه نمي دانست. عدم توافق بين واشنگتن و آنكارا براي 
انتقال پاتريوت باعث ش��د اردوغان در وهله نخس��ت به 
ديگر شركاي خود در ناتو رو بياورد و وقتي  از آنها نااميد 
ش��د، به دنبال خريد اس400 روس��ي رفت. بايد گفت 
مسئله تكنولوژي سامانه دفاع موشكي تنها عامل براي 
ترجيح اس 400 نبود بلكه موضوع هزينه و برد عملياتي 
اين س��امانه هم از جمله انگيزه هايي بود كه اردوغان را 
مصمم به خريد آن مي كرد. در حالي كه هزينه اس 400 
براي آنكارا تقريباً نصف پاتريوت اس��ت، برد عملياتي و 
توانمندي ها سامانه روسي نيز دو برابر پاتريوت است به 
نحوي كه براي مثال اين س��امانه مي تواند موشك هاي 
بالس��تيك را در بردي دو برابر پاتريوت مورد هدف قرار 
دهد. در نتيجه انحصار طلب��ي امريكايي ها و مزيت هاي 
اقتصادي و نظامي اس 400 از جمله عواملي بود كه اين 
سامانه را بهترين گزينه براي دفاع از امنيت هوايي تركيه 
مي كرد و به همين جهت، اردوغان برنامه خريد آن را با 

جديت در دستور كار قرار داد. 
   اس 400 در ناتو

قرار گرفتن اس 400 روسي در دس��ت ارتش تركيه به 
عنوان دومين ارتش بزرگ ناتو اهميتي بس��يار بيشتر از 
وجوه اقتصادي يا عملياتي آن ب��راي آنكارا دارد. از زمان 
شكل گيري سازمان آتالنتيك شمالي يا ناتو سابقه نداشته 
كه يكي از كش��ورهاي عضو مس��لح به تسليحات رقيب 
شرقي شود اما حاال اردوغان نه تنها اين سنت را شكسته 
است بلكه اسلحه اي را از رقيب ش��رقي وارد ارتش خود 
كرده كه مي تواند تهديدي براي پيشرفته ترين جنگنده 
امريكا و ديگر جنگنده هاي كشورهاي ناتو باشد. استفاده 
از اس 400 در تركيه به اين معناست كه روسيه مي تواند 

چگونگي كاربرد اين سامانه را در ناتو زير نظر بگيرد و نه 
تنها از آن براي ارتقاي سيس��تم هاي دفاع موشكي خود 
استفاده كند بلكه راز سرپوشيده برخي تكنولوژي هاي 
اف 35 و جنگنده هاي فوق پيشرفته غربي را نيز حل كند. 
شايد عمده ترين دليل امريكا براي عدم تحويل اف 35 به 
تركيه همين باشد چنانكه كاخ سفيد با انتشار بيانيه اي 
اعالم كرده است اف 35 نمي تواند با يك سامانه جمع آوري 
اطالعات روسي همزيستي داشته باشد »آن هم سامانه اي 
كه براي جاسوس��ي از قابليت ها و فناوري هاي پيشرفته 

اف 35 مورد استفاده قرار مي گيرد.«
روشن اس��ت كه ناتو و در رأس آن امريكا تمايل نداشته 
باشند تا تركيه را از حلقه اعضاي خود خارج كنند. ينس 
استولتنبرگ، دبيركل ناتو در عين اينكه نگراني خود را از 
خريد اس 400 توسط تركيه و عدم مشاركت اين كشور 
در برنام��ه اف 35 بيان مي كند اما در عي��ن حال تأكيد 
مي كند تركيه عضوي مهم در ناتو است و از اتكاي تمامي 
اعضاي ناتو به يكديگر مي گويد و به نظر مي رس��د هنوز 
تركيه در برنامه هاي مانور مش��ترك آينده ناتو در چند 
كشور اروپايي باشد. توانايي نظامي تركيه، زيرساخت هاي 
نظامي آن و از همه مهم تر موقعيت ژئوپلتيك اين كشور 
با توجه به احاطه آن بر سه درياي س��ياه، اژه و مديترانه 
از جمله عواملي اس��ت كه باعث مي شود چشم پوشي از 
همكاري با آن براي ناتو بس��يار سخت باش��د و با وجود 
اس��تفاده آنكارا از اس 400 و لغو برنامه اف 35 باز بودن 
آنكارا در اتحاديه را بر نبودن��ش ترجيح دهد اما از طرف 
مقابل، اردوغان ب��ا ترجيح اس400 ب��ر اف35 و خريد 
احتمالي جنگنده  روسي سوخو 35 ديگر آن شريك سابق 
در ناتو نيست. موضوع فروش سوخو 35 در مقطع فعلي 
بيشتر از سوي روس ها ش��نيده مي شود اما اگر آنكارا در 
اين مسير گام بردارد فاصله اش را با امريكا و شركاي ناتو 
بيشتر مي كند و معلوم خواهد شد اردوغان خواهان بودن 
در ناتو به هر قيمتي نيست. تجربيات او  طي قريب به يك 
دهه گذش��ته و عدم حمايت هاي اعضاي ناتو از او چه در 
جريان كودتاي نافرجام ژوئيه 2016 و چه در مس��ائل و 
مش��كالت منطقه اي تركيه باعث شده است آنكارا ديگر 
مثل سابق اعتمادي به شركايش در ناتو نداشته باشد و با 
نزديك شدن به روسيه سعي مي كند توازني در روابطش 
با امريكا و ناتو ايجاد كند. اردوغان براي دستيابي به اين 
توازن از روابط گرم شخصي اش با پوتين استفاده مي كند 
و با اين روابط است كه توانسته اس��ت نقش تركيه را از 
صرف عضويت در ناتو به حلقه مياني ناتو و روس��يه ارتقا 
دهد به نحوي كه در عين برخورداري از شراكت در ناتو، 
بي بهره از تسليحات پيشرفته روس��ي هم نباشد. به اين 
ترتيب، اس400 در خاك تركيه نمادي است از استراتژي 
كلي اردوغان براي رساندن تركيه به اين موقعيت مياني 
و به همين جهت است كه مي توان انتظار داشت او در اين 
زمينه مانور بيشتري انجام دهد تا اين موقعيت مياني را 

بيش از پيش تقويت كند. 
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 فروپاشی برجام 
یعنی چالش امنیتی اروپا

چرا اروپا براي برجام دست و پا مي زند؟

فیل »اس 400« در اتاق ناتو
اردوغان به دنبال تثبيت وضعيت مياني بين روسيه و امريكا

تش�ديد ناامني ها و تضاد در خاورميانه 
امنيت اروپا را به طور مستقيم تحت تأثير 
قرار مي ده�د. اروپا در س�ال هاي اخير 
تجربه مشابهي در زمينه جنگ سوريه 
و عراق و مسئله افزايش مهاجرت به اين 
قاره پش�ت سر گذاشته اس�ت. در واقع 
اروپا اينجا قائل به نوعي از منطق تسري 
است كه معتقد اس�ت ناديده انگاشتن 
پديده هاي امنيتي مانند كنترل هسته اي 
و رها كردن نيم�ه كاره توافقات در مورد 
يك كش�ور، مي تواند اين انگي�زه را در 
كشورهاي ديگر نيز گس�ترش دهد كه 
نتيجه آن پيچيده تر شدن معماي امنيت 

خواهد بود

دكتر سید نعمت اهلل عبدالرحیم زاده
      رویکرد


