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88498444سرويس بين الملل

 سيدرحيم نعمتي
رياست جمهوري دونالد ترامپ بي شك دوره اي 
پرهرج و مرج در سياس��ت خارجي امريكاس��ت. 
خروج امريكا از پيمان ه��اي گوناگون بين المللي 
اقتصادي، سياسي، امنيتي و نظامي تنها بخشي 
از اين هرج و مرج اس��ت كه نشان داد شعار »اول 
امريكا«ي ترامپ نتوانست امريكا را به دوران اوج 
دهه هاي 50 و 60 قرن گذشته بازگرداند، بلكه آن 
را چنان به انزوا كشاند كه حتي متحدين سنتي 
هم حاضر نش��دند در مسائل اساس��ي بين الملل 
در كنارش بايستند. شكس��ت دولت ترامپ براي 
تمديد تحريم تسليحاتي سازمان ملل عليه ايران 
و بازگرداندن سريع تحريم هاي اين سازمان نماد 
بارز و واضحي از اين انزواي كامل امريكا بود، زيرا 
بريتانيا، فرانسه و آلمان به عنوان سه متحد سنتي 
امريكا با صدور بيانيه هايي، به صراحت در مقابل 
آن ايستادند. شايد تصور شد كه انزواي امريكا با 
رفتن ترامپ به پايان خود رسيده و دولت جو بايدن 
دوباره اين كشور را به وضعيت سابق بازمي گرداند 
اما اين تصوري غيرواقع بينان��ه از وضعيت امريكا 
بعد از ترامپ اس��ت و بايد گف��ت رفتن ترامپ به 
معناي از بين رفتن ميراث او نيست. به رغم تمام 
تالش هاي بايدن، ميراث ترامپ كماكان بر امريكا 

سايه خواهد انداخت.
 بازگشت به پيمان هاي بين المللي

ترامپ در طول اين چهار س��ال امري��كا را تقريباً 
از تمامي پيمان هاي مهم بين المللي خارج كرد. 
او اين كار را به راحتي با امضاي فرامين رياس��ت 
جمهوري انجام داد و حاال مسئله اين است كه آيا 
بايدن مي تواند با صدور فرمان هايي دوباره امريكا 
را به آن پيمان ها بازگرداند؟ ش��ايد تصور ش��ود 
رئيس جمهور امريكا قدرت انجام اين كار را دارد 
اما قدرت او در م��ورد پيما ن هايي كه ترامپ خط 
قرمز روي آنها كشيد يكسان نيست، نمي تواند در 
مورد همه آنها به يك نحو عمل كند و مشكل را با 
فرمان اجرايي حل كند. شايد بازگشت به پيمان 
اقليمي پاريس راحت ترين كاري باشد كه از بايدن 
برمي آيد ولي واقعيت اين است كه امريكا با فرمان 
ترامپ از اين پيمان خارج ش��د اما اين به معناي 
خروج تمام ايالت هاي امري��كا از اين پيمان نبود 
چراكه برخي از ايالت ه��ا از جمله ايالت هاي مهم 
كاليفرنيا، نيويورك و واش��نگتن ب��ه اين پيمان 
پايبند ماندند و فرمانداران آنها در بيانيه  مشتركي 
اعالم كردند: »اگر ترامپ مي خواهد در اين تالش 
انساني خطير غايب باشد، كاليفرنيا و ديگر ايالت ها 

از حركت بازنخواهند ايستاد.« 
برخي ديگر از پيمان هاي بين المللي وضعيت كاماًل 
متفاوتي دارند و ترامپ با خروج از  آنها، يا باعث از 

بين رفتنشان ش��د يا اينكه بايدن با بازگرداندن 
امريكا به آنها نمي تواند امريكا را به ش��رايط قبل 
بازگرداند. قرارداد تجارت آزاد امريكاي ش��مالي 
مش��هور به نفتا )NAFTA( را ترام��پ نابود كرد 
و قرارداد تازه اي به نام تواف��ق امريكا، مكزيك و 
كانادا )USMCA(  جايگزين آن كرد اما بايد ديد 
كه دو كش��ور ديگر بعد از ترام��پ حاضر به ادامه 
آن خواهند بود زيرا تحت فش��ار تهديد و تحريم 
ترامپ، به آن رأي دادند. پيمان منع موشك هاي 
هس��ته اي ميان برد نيز در دوران ترامپ با خروج 
او نابود شد و معلوم نيس��ت بايدن بتواند پيماني 
جايگزين آن براي كنترل تولي��د و آزمايش اين 
موشك ها به دست بياورد. دو پيمان مهم اقتصادي 
ترنس پاس��يفيك و ترنس آتالنتيك نيز وضعيت 
مش��ابهي دارند به خصوص اينكه نزديك ش��دن 
چين و اتحاديه اروپا به توافق نهايي سرمايه گذاري، 
موقعيت امريكا را در هر دو پيمان به شدت تضعيف 
كرده است. الزم به ذكر است چين سال گذشته 
ميالدي به بركت جنگ اقتصادي ترامپ با اتحاديه 
اروپا توانست امريكا را پشت س��ر بگذارد و براي 
نخستين بار در جايگاه بزرگ ترين شريك تجاري 

اتحاديه اروپا بايستد.
 اعتماد جامعه جهاني

ترامپ براي تحقق ش��عار اول امريكاي خود فقط 
امريكا را از پيمان ه��اي بين المللي خارج نكرد. او 

تحت لواي اين ش��عار، رويك��رد يك جانبه گرايي 
افراطي در پيش گرفت كه نتيجه آن فاصله گرفتن 
از امريكا، نه تنها در ميان كشورهايي است كه با آن 
در رقابت هستند بلكه در ميان كشورهاي اروپايي 
است كه از جنگ جهاني دوم به اين سو تكيه به آن 
داشتند. ولفگانگ ايسينجر ديپلمات ارشد آلماني 
كه از 2008 رياست كنفرانس مهم امنيتي مونيخ 
بوده، در مصاحبه دسامبر با يان برمر، استاد دانشگاه 
اس��نتفورد، دولت بايدن را فرصت بسيار بزرگ و 
فوق العاده اي براي بازگشت اعتماد بين دو سوي 
آتالنتيك مي داند اما با وجود اين، هشدار مي دهد 
كه نبايد در اين زمينه بيش از حد خوش بين بود. 
هش��دار او به ترديدی جدي برمي گردد كه حاال 
اروپايي ها نس��بت به تعهد امريكا به امنيت ش��ان 

دارند و مي گويد رهبران اروپايي براي پنج، شش يا 
حتي هفت دهه اعتقاد راسخي داشتند كه امريكا 
براي دفاع از امنيت آنها حضور خواهد داشت و چتر 
حمايتي خود را چه امنيتي و چه هسته اي، بر فراز 
اروپا مي گس��ترداند و اين رويكرد تا ابد اس��تمرار 
خواهد داشت. چهار سال دولت ترامپ ترديدهاي 
جدي در اين رويكرد ايجاد كرد. به نظر او »چنين 
ترديدي هرگز به صورت كام��ل برطرف نخواهد 
شد چون اروپايي ها ابله نيستند، بله امروز ممكن 
اس��ت يك دوره ماه عس��ل با بايدن شكل بگيرد، 
اما آيا تضمين��ي وجود دارد كه چهار س��ال ديگر 
رأي دهندگان امريكايي يك رئيس جمهور ديگر 
مشابه دونالد ترامپ را انتخاب نكنند و ما دوباره به 
همان نقطه قبل برگرديم، جايي كه ديگر خبري از 
پيمان آب و هوايي نيست، خبري از برجام نيست 
و ديگر همكاري هاي امنيتي به ش��كل دائم انجام 
نمي شود.« شكي نيست سخنان او بازتابي از نگاه 
امروز اروپا به امريكاس��ت چنان ك��ه صدر اعظم 
آلمان در نوامبر 2019 گفته بود: »امريكا غيرقابل 

اعتماد و غيرقابل اتكاست.«
 تغيير قواعد بازي

پرسش ايس��ينجر در مورد آينده سياسي امريكا 
يك پرس��ش جدي اس��ت؛ آيا تضمين��ي وجود 
دارد كه چهار س��ال آينده كسي مش��ابه ترامپ 
رئيس جمهور امريكا نشود؟ نه تنها چنين تضميني 

وجود ندارد بلكه حتي تضميني نيس��ت كه خود 
ترامپ رئيس جمهور نش��ود. بايد توجه داش��ت 
كه ترامپ با تمام فجايعي كه در اين چهار س��ال 
براي جامعه جهاني به وجود آورده بود، شكس��ت 
س��ختي از رقيبش جو بايدن نخ��ورد. اگر بايدن 
ب��ا 81,238,485 رأي در انتخابات س��وم نوامبر 
پيروز ش��د، ترامپ هم توانس��ت 74,223,744 
رأي به دس��ت بياورد؛ يعني كمي بيشتر از هفت 
ميليون رأي. اين اختالف در حالي به دس��ت آمد 
كه دموكرات  ه��ا از تمامي ابزار موج��ود و مهم تر 
از همه، همه گيري ويروس كرون��ا و تلفات جاني 
و مالي آن براي حمله به ترامپ اس��تفاده كردند. 
آمارهاي اقتصادي نشان مي دهد همه گيري تمامي 
دستاوردهاي سه س��ال اول رياس��ت جمهوري 
ترامپ را به باد فنا داده ب��ود. در واقع، ترامپ تنها 
به چند ده هزار رأي بيشتر نياز دارد تا با تغيير در 
آراي دست كم چند ايالت مثل جرجيا، پنسيلوانيا 
و آريزونا بتواند پيروز انتخابات شود. بنابر اين، نه 
تنها او بلكه هر كس ديگري ش��بيه او مي تواند با 
رويكرد پوپوليستي، اميد به پيروزي در چهار سال 
بعد داشته باشد. اين اميد با توجه به تغيير در قواعد 
بازي توجيه پذير است كه ترامپ از ابتداي 2016 در 
عرصه سياست امريكا ايجاد كرده است. براي مثال، 
روزنامه ها و آژانس هاي خبري بزرگ امريكا نظير 
واشنگتن پست، نيويورك تايمز، لس آنجلس تايمز، 
شيكاگو تريبون، سي ان ان، سي بي اس، سي بي او، 
سي آن بي س��ي و ده ه��ا روزنامه و رس��انه خبري 
ديگر سال ها محل ارتباطات حاكميت با مردم اين 
كشور بود تا از اين طريق افكار عمومي آنها را شكل 
داده و رضايت مردمي براي سياس��ت هاي داخلي 
و خارجي خود كس��ب كنند. ترامپ اين قاعده را 
به هم زد، به صورت علني با اين رس��انه ها درافتاد 
و از شبكه هاي اجتماعي به خصوص توئيتر براي 
ارتباط با مخاطبان خود استفاده كرد. او در توئيتر 
حدود 86 ميليون دنبال كننده داشت كه هر روز 
صبح منتظر خوان��دن پيام هايش بودند. ترامپ با 
اين روش رابطه مس��تقيمي با هوادارانش برقرار 
كرده بود بدون دخالت رسانه هاي سنتي تا تأثير 
تخريبي بر پيام هايش و ب��اور طرفدارانش به اين 
پيام ها نداشته باشند. بي شك، حادثه ششم ژانويه 
و حمله ه��واداران امريكا به كنگ��ره محصول اين 
رابطه بود و نشان داد كه تغيير قواعد بازي مي تواند 
به چه نتايج غيرمنتظره اي ختم ش��ود. بنابر اين، 
پايان چهار س��ال ترامپ به معن��اي پايان حضور 
فردي پوپوليست نظير ترامپ در رأس حاكميت 
امريكا نيس��ت. ميراث او مي تواند در چهار س��ال 
بعد باع��ث راه يافتن مجدد او يا ف��ردي مثل او به 

كاخ سفيد شود.

 سيدنعمت اهلل عبدالرحيم زاده
سرانجام چهل و يكمين نشس��ت سران شوراي 
همكاري خليج فارس روز سه شنبه پنجم ژانويه در 
شهر باستاني العالء عربستان واقع در استان مدينه 
برگزار شد. اين، نشستي بود براي آشتي بين چهار 
كش��ور عربس��تان، مصر، امارات متحده عربي و 
بحرين با قطر. اختالفات بين اين چهار كش��ور با 
قطر از ژوئن 2017 و ب��ا محاصره زميني، دريايي 
و هوايي قطر شروع شد و انتظار مي رفت نشست 
العالء نقطه پاياني بر اين بحران باش��د. مقام هاي 
كويتي كه در طول اين مدت نقش ميانجي گر را 
بازي مي كردند و وزير خارجه كويت احمد ناصر 
المحمد الصباح روز قبل از برگزاري اين نشست و 
با صدور بيانيه اي وعده بازگشايي مرزهاي هوايي 
و زميني بين عربستان و قطر را داد. ورود امير قطر 
ش��يخ تميم بن حمد آل ثاني به العالء و استقبال 
گرم وليعهد س��عودي محمد بن س��لمان از او و 
امضاي توافقنامه و بياني��ه العالء گوياي موفقيت 
كويتي ها براي آشتي بين اين دو و پايان دادن به 
بحران سه ساله بود. با اين حال، هنوز ترديد هايي 
وجود دارد مبني بر اينكه نشست العالء مشكالت 
بين طرف هاي بحران را برطرف نكرده باش��د به 

خصوص اينكه تجربه اي مشابه نيز وجود دارد.
 نشست نيم بند

قبل از هر چيز بايد توجه داشت كه قرار بود چهل 
و يكمين نشست سران ش��وراي همكاري خليج 
فارس نه در العالء و نه در اين تاريخ برگزار ش��ود. 
ميزباني نشست بنا بر اصل نوبتي بين كشورهاي 
عضو اس��ت و طبق اين اص��ل، قرار ب��ود منامه، 
پايتخت بحرين، در اوايل ماه دسامبر ميزبان چهل 
و يكمين نشست سران شورا باشد و از آنجايي كه 
به نظر مي رسيد تالش كويت براي ميانجي گري 
به نتيجه خواهد رس��يد هم مكان نشس��ت و هم 
زمان آن تغيير كرد. به نظر مي رس��د دو عامل در 
اين تغيير تعيين كننده بود. اولين عامل اختالفات 
شديدي است كه بين قطر و بحرين وجود دارد و 
به نظر مي رسد آشتي در العالء هم نتوانسته آن را 
برطرف كند. بايد به ياد داشت كه حكام بحرين در 
جريان اين بحران آتش بيار معركه شده بودند تا 
آنجا كه وزير خارجه آن خالد بن احمد آل خليفه 

در اكتبر 2017 پيام توئيتري منتشر كرد و در آن 
درخواس��ت كرده بود تا عضويت قطر در شوراي 
همكاري خليج فارس معلق شود. اين چيزي نبود 
كه قطري ها فراموش كنند و به اين جهت حاضر 
نبودند تا نشست آشتي را در منامه برگزار كنند. از 
سوي ديگر، به نظر مي رسد ميانجي گري كويتي ها 
بين قطر و عربس��تان به نتيجه رسيده چنان كه 
الصباح تنها از بازگشايي مرز هوايي و زميني بين 
قطر و عربس��تان گفت و چيزي در مورد وضعيت 
محاصره قطر توس��ط بحرين و ام��ارات نگفت. از 
اين رو، برگزاري نشست العالء را بيشتر مي توان 
به عنوان آشتي بين قطر و سعودي ها ارزيابي كرد 
و واكنش سه كشور ديگر متحد سعودي ها نشان 
مي دهد كه موضوع از نظر آنها تمام ش��ده نيست. 
سطح هيئت هايي كه هر سه كشور مصر، امارات 
و بحرين به العالء فرستادند حاوي اين پيام بود. با 
وجود دعوت رسمي پادشاه سعودي ملك سلمان 
ب��ن عبدالعزيز از رئيس جمهور مص��ر عبدالفتاح 
السيس��ي، مصر وزير خارجه خود سامح شكري 
را فرس��تاد، حاكم امارات محمد بن زايد به العالء 
نيامد و وليعهد بحرين سلمان بن حمد آل خليفه 
به جاي پادشاه بحرين حمد بن عيسي آل خليفه 
عازم العالء شد. حركت مش��ابه اين سه كشور نه 
تنها تأييدي بر ادامه اختالفات آنها با قطر اس��ت 
بلكه نش��ان مي دهد نشس��ت العالء برخوردار از 
آن چنان جديتي نيست كه سران اين سه كشور 
در آن حاضر ش��وند چنان كه پادشاه عمان هيثم 
بن طارق به دليل ابهام در نتايج نشست حاضر نشد 

به العالء برود.
 بيانيه اي مبهم

عربستان، مصر، امارات و بحرين از ابتداي بحران 
شروط 13 گانه  اي را مطرح و اعالم كردند قبول و 
اجراي اين شروط از سوي قطر پيش شرط آشتي 
و برقراری روابط كامل با آن است. برچيدن پايگاه 
نظامي تركي��ه در قطر، قطع برنامه هاي ش��بكه 
تلويزيوني الجزيره عرب��ي، كاهش روابط با ايران 
و عدم حمايت دوحه از گروه هاي اس��الم گرايي 
نظير اخوان المسلمين كه از نظر اين چهار كشور 
تروريستي هستند، از جمله شروط مهم آنها بود. 
نكته قابل توجه اين است كه به نظر مي رسد بيانيه  

و توافقنامه العالء تكليف اين شروط را مشخص 
نكرده و قطر بدون قبول هيچ ي��ك از آنها در اين 
نشست آشتي كنان شركت كرده بود. انور قرقاش 
وزير مش��اور در امور خارجه امارات، يكي از افراد 
تأثيرگذار در تصميم هاي محمد بن زايد است و 
وقتي از او در مورد اين ش��روط پرسيده شد، در 
جواب گفت: »خ��وب، بار ديگر، هم��ان طور كه 
مي دانيد، از نظر من، اين چيزي بود كه هميشه 
مي گفتيم اينكه اين 13 خواسته مي توانم بگويم 
سقف موضع مذاكراتي ما در آن زمان بود. من بر 
اين باورم كه آنچه امروز بدان دست پيدا كرده ايم 
خط مش��ي كلي بود؛ خط مش��يی كه اساساً در 
روابط ميان كش��ورهاي عضو ش��وراي همكاري 

خليج فارس، حكمفرماس��ت. در مورد مصر نيز 
اين كشور از اعضاي اتحاديه عرب است بنابراين 
من مي توانم اين را خط مشي كلي براي چگونگي 
پيش��رفت اين رابطه بنامم.« اين سخن قرقاش 
نشان مي دهد كه اتفاق خاصي در مورد آن شروط 
نيفتاده و اين مقام ارش��د اماراتي با بيان عباراتي 
كلي و مبهم سعي كرده به هر صورت شده صورت 
مس��ئله را پاك كند ب��ه جاي آنكه به آن پاس��خ 
روش��ن و واضحي داده باش��د. هر چند جزئيات 
بيانيه و توافقنامه العالء منتشر نشده اما از اخبار 
و گزارش ها چنين برمي آيد كه روشي مشابه اين 
در هر دو مورد اجرا  ش��ده است. گزارش شده كه 
به جاي پرداختن به شروط 13گانه، كشورهاي 
عضو ش��ورا تنها بر س��ر اين عبارت مبهم توافق 
كرده اند كه »همه اقدامات عليه امنيت يكديگر« 
از جمله توسط رسانه ها و تأمين مالي گروه هاي 
مخالف موافقت كرده اند. روشن است كه قرقاش 
با وجود اين عبارت پردازي مبهم چاره اي جز آن 
پاسخ كلي و مبهم نداشت و نمي تواند راضي به اين 

نوع آشتي شود.
 آينده العالء

اكنون سؤال اساس��ي اين اس��ت كه آيا نشست 
العالء جدا از پايان رس��مي بحران، توانسته نقطه 

پاياني براي اختالفات باشد يا نه؟ مجتهد افشاگر 
مشهور خاندان آل سعود در توئيتر بعد از نشست 
العالء، عاقبت نشست را به اين نحو توصيف كرد: 
»بن سلمان به رغم ابراز دوستي به قطري ها بغض 
خود را نگاه خواهد داش��ت و بن زاي��د نيز به رغم 
اعتراض نك��ردن همچنان به قط��ر كينه خواهد 
داش��ت و قطري ها نيز با ترديد به بن سلمان و با 
دشمني به بن زايد مي نگرند و اگر جنگي رخ ندهد 
فقط بايدن مانع محاصره خواهد شد و توطئه اي 
خطرناك تر از محاصره را در پي خواهد داشت.« 
ش��ايد به نظر برس��د مجتهد در پيش بيني خود 
اغراق كرده اما بايد توجه داشت كه اين پيش بيني 
دور از واقعيت نيس��ت چنان كه مدير رس��انه اي 
وزارت خارجه قطر احمد بن سعيد الرميحي بعد 
از نشست العالء پاسخ تندي به قرقاش داد. قرقاش 
گفته بود: »از سر گيري روابط طول خواهد كشيد 
و بس��تگي به تعامل و رفتار آينده قط��ر با ايران و 
تركيه و گروه هاي تندرو اسالم گرا خواهد داشت.« 
الرميحي در توئيتر نوش��ت: »پيش بيني مي شد 
تالش هاي حاشيه اي براي بر هم زدن جو مثبت 
به وجود آم��ده جهت برقراري صلح و آش��تي در 
ميان كشورهاي عضو شورا شكل گيرد. متأسفانه 
ش��اهد هس��تيم كه يك مقام مس��ئول همچون 
قرقاش وزير مشاور دولت امارات در امور خارجه 
اظهارات ناشايسته به ميان آورده است كه در شأن 
تالش هاي انجام گرفته براي تحقق صلح نيست.« 
به اين ترتيب، انتظار نمي رود نشست العالء بتواند 
خصومت اين چهار كش��ور با قطر را پايان دهد به 
خصوص اينكه سه كش��ور مصر، امارات و بحرين 
خود را بازنده هاي اصلي بحران س��ه س��ال اخير 
مي بينند. گذش��ته از اين، توافقات س��ابق مثل 
توافق 16 نوامبر 2014 در رياض نتوانست اصل 
اختالفات را حل و فصل كند. آن توافق به بحراني 
مشابه در آن سال خاتمه داد كه عربستان به همراه 
سه كش��ور ديگر و با داليلي مش��ابه عليه قطر به 
راه انداخته بودند و با توافقنام��ه رياض ظاهراً به 
آش��تي رس��يدند. توافق فعلي العالء نيز شرايط 
همانند توافقنامه ري��اض دارد و نمي توان انتظار 
داشت بغض و كينه سعودي ها و متحدينش عليه 

قطري ها به اين زودي پايان يابد.

اين امريكا ديگر امريكاشدني نيست
تأثير ميراث پايدار ترامپ بر داخل و خارج 

نشست العالء به اختالفات ديگر با قطر پايان نمي دهد

13 عقده فروخفته عربي

   دورنما

بي اعتمادي سر به آسمان كشيده 
مسكو-واشنگتن 

   دكتر سيدرضا ميرطاهر
امريكا در دوره زمام��داري دونالد ترامپ روند خ��روج از پيمان هاي بين المللي از 
جمله پيمان هاي كنترل تسليحات را در پيش گرفت كه با واكنش منفي روسيه به 
عنوان يك از طرف هاي اصلي اين پيمان ها مواجه شده است. پس از خروج از پيمان 
»آسمان هاي باز«، رسانه ها و مقامات كنترل تسليحات روسيه از احتمال خروج 
مسكو از اين پيمان خبر داده بودند. شبكه »راشا تودي« در گزارشي هشدار داده 
بود اگر كشورهاي عضو پيمان »آسمان هاي باز« به توقف تبادل اطالعاتي با امريكا 
متعهد نشوند، مسكو احتماالً از آن خارج شود: »مسكو نگران است كه هنوز از طرف 
ديگر امضاكنندگان پيمان آسمان هاي باز كه عضو ناتو هم هستند، ضمانت هاي 
الزم درباره اينكه آنها مخفيانه اطالعاتشان را در اختيار واشنگتن ندهند، دريافت 
نكرده است«. »والديمير ارماكوف« مدير اداره عدم اشاعه و كنترل تسليحاتي وزارت 
خارجه روسيه نيز با هشدار درباره سرنوشت مبهم پيمان »آسمان هاي باز« گفته 
بود: »در صورتي كه امريكا به اين پيمان برنگردد و ديگر اعضاي آن نيز براي كاستن 
از نگراني هاي روسيه آمادگي نداشته باشند، ما به شركايمان در می 2020 هشدار 

داديم كه در حال بررسي همه گزينه هاي محتمل هستيم.«
 خروج روسيه

روس��يه روز جمعه 26 دي 1399)15 ژانويه 2021( از پيمان آسمان هاي باز 
خارج شد و وزارت خارجه اين كش��ور اعالم كرد فرآيند خروج از اين توافق را 
آغاز مي كند. مس��كو معتقد اس��ت با توجه به خروج امريكا از اين توافق ديگر 
منافعي براي روسيه در جهت ماندن وجود ندارد. در بيانيه وزارت خارجه روسيه 
آمده: »به دليل نبود پيشرفت در رفع موانع و ادامه توافقنامه در شرايط جديد، 
وزارت خارجه روسيه حق دارد آغاز مراحل داخلي خروج فدراسيون روسيه از 
منطقه پيمان آسمان هاي باز را اعالم كند.« وزارت خارجه روسيه با يادآوري 
اينكه امريكا در پي تصميم ترامپ »به بهانه اي ساختگي« در 2 آذر 1399 )22 
نوامبر 2020( از پيمان آسمان هاي باز خارج ش��د، اعالم كرد: »به اين ترتيب 
توازن منافع كشورهاي ش��ركت كننده كه با انعقاد اين پيمان  حاصل شد، به 
شكل چشمگيري بر هم خورد، آس��يب جدي به آن وارد ش��د و نقش پيمان 
آسمان هاي باز به عنوان ابزاري براي تقويت اعتماد و امنيت ضعيف شد.« اين 
بيانيه می افزايد: »طرف روس��ي پيش��نهادات خاصي متناسب با مفاد اساسي 
پيمان، با هدف دوام آن در ش��رايط جديد ارائه داد. اما با تأسف اعالم مي كنيم 
كه آنها )امريكا و ديگر طرف هاي غربي اين پيمان ( از آن حمايت نكردند.« اين 
اقدام مسكو پس از هشدارهاي مكرر صورت گرفت مبني بر اينكه اگر كشورهاي 
اروپايي عضو پيمان »آسمان هاي باز« به توقف تبادل اطالعاتي با امريكا متعهد 
نشوند، روسيه از اين پيمان خارج خواهد شد. روسيه در آستانه آغاز به كار دولت 

جو بايدن، رئيس جمهوري منتخب امريكا، چنين تصميمي را اعالم كرد.
 اهميت پيمان آسمان هاي باز

پيمان آسمان هاي باز توافقنامه اي بين 34 كشور درباره اجازه پرواز هواپيماهاي 
تجسسي بر فراز مناطق كشورهاي عضو است كه در سال 1992 امضا و از سال 
2002 به اجرا گذاشته شد و بخشي از تالش هاي بين المللي براي اعتماد سازي 
در دوره پس از جنگ س��رد محسوب مي ش��ود. اين پيمان يكي از جامع ترين 
توافقنامه هاي بين المللي براي شفاف سازي فعاليت هاي نظامي و در عين حال 
از زمان اجرايي شدن ابزاري كليدي براي امريكا و متحدان اروپايي آن به منظور 
رصد و پايش استقرار نظامي روسيه بوده اس��ت. هدف از انعقاد پيمان آسمان 
باز ايجاد اعتماد و شفافيت بين روس��يه و غرب با انجام پروازهاي شناسايي و 
جمع آوري اطالعات در مورد نيروها و فعاليت هاي نظامي بود. بر پايه اين پيمان، 
بيش از هزار و 500 پرواز با هدف تقويت شفافيت در مورد فعاليت هاي نظامي و 

كمك به كنترل تسليحات و ساير توافقنامه ها انجام شده است.
 نگراني روسيه

موضع روسيه تا قبل از اين، لزوم حفظ پيمان آسمان هاي باز بود. دولت ترامپ 
در راستاي رويكرد كلي خود در زمينه بي اعتنايي و كنار گذاشتن پيمان هاي 
بين المللي، شش ماه پس از آنكه اعالم كرد قصد دارد از پيمان آسمان هاي باز 
خارج شود، به مشاركت امريكا در اين پيمان در 22 نوامبر 2020 به طور رسمي 
پايان داد. دونالد ترامپ در 21 می 2020 خروج از پيمان آسمان هاي باز را به 
بهانه نقض مفاد آن از سوي روسيه تأييد كرد، اتهامي كه مسكو پيوسته آن را 
رد مي كند. روسيه نيز مدعي است امريكا خود محدوديت هاي گسترده تري را 
براي هواپيماهاي تجسسي بر فراز آالس��كا اعمال كرده بود. به گفته سرگئي 
اورجونيكيدزه كارشناس سياسي روس »دولت فعلي امريكا در حال نابود كردن 

همه معاهدات بين المللي در خصوص محدوديت تسليحات است.«
به رغم خروج امريكا، روسيه به عنوان عضو كليدي پيمان همواره بر ادامه عضويت 
و اجراي اين پيمان مهم در زمينه امني��ت اروپا و جهان تأكيد مي كرد. از جمله 
سرگئي ريابكوف معاون وزير خارجه روسيه گفت مسكو حتي با وجود چالش هاي 
جديد و اقدامات مخرب قبلي برخي طرف هاي پيمان آسمان هاي باز، روي اجراي 
كامل اين پيمان تأكيد دارد. به رغم اين موضع گيري اما نگراني جدي روسيه اين 
بود كه امريكا بدون عضويت در اين پيمان مهم كنترل تسليحات، از مزاياي آن از 
طريق ارائه اطالعات مربوط به روسيه از سوي اعضاي اروپايي ناتو بهره مند شود 
و توازن اطالعاتي در زمينه تأسيس��ات نظامي و تجهيزات نظامي بين روسيه و 
امريكا بر هم خواهد خورد به اين معنا كه روسيه با خروج امريكا هيچ گونه امكان 
دسترس��ي و نظارت بر فعاليت هاي نظامي آن را ندارد در حالي كه واش��نگتن 
از طريق ش��ركاي اروپايي خويش كه به پروازهاي نظارتي بر فراز روسيه ادامه 
مي دهند، اطالعات مربوط به وضعيت نظامي اين كشور را خواهد داشت. همين 
مسئله موجب هشدار جدي روسيه درباره احتمال خروج از پيمان آسمان هاي 
باز شده بود و با بي توجهي اعضاي اروپايي اين پيمان درباره ارائه ضمانت هاي الزم 
به روسيه، سرانجام مسكو از پيمان آسمان هاي باز خارج شد. اروپايي ها مدعي 
هستند خود به اين موضوع پايبند بوده و چون چنين مسئله اي از پيش در مفاد 

اين پيمان  پيش بيني نشده، با اين حال نيازي هم به مقررات اضافي نيست.
 جمع بندي

با توجه به تبعات منفي تضعيف پيمان آسمان هاي باز بر امنيت اروپا، اتحاديه 
اروپا از امريكا خواسته در اقدام خود در خروج از پيمان آسمان هاي باز تجديد 
نظر كند و از روسيه نيز خواسته در اين پيمان مانده و محدوديت هاي پروازي را 
به ويژه در منطقه غربي كالينينگراد لغو كند. اين منطقه از روسيه در مجاورت 
دو كشور عضو اتحاديه اروپا و ناتو، يعني لهستان و ليتواني است. در مقابل مسكو 
تأكيد كرده محدوديت پروازها بر فراز كالينينگراد كه محل استقرار شمار قابل 
توجهي از نيروهاي نظامي روسيه است، طبق پيمان آسمان هاي باز مجاز است. 
با توجه به خروج روسيه از پيمان آسمان هاي باز كه البته فرآيندي زمانبر خواهد 
بود اين امر عماًل منجر به بي اثر ش��دن و در نهايت فروپاشي اين معاهده مهم 
كنترل تسليحاتي خواهد شد. به ويژه اينكه از پيمان »آسمان هاي باز« به عنوان 

يكي از پايه هاي  ساز و كار كنترل تسليحات در جهان ياد مي شود.

رويکرد

پايان چهار س�ال ترامپ ب�ه معناي 
پايان حضور فردي پوپوليست نظير 
ترام�پ در رأس حاكمي�ت امري�کا 
نيس�ت. ميراث او مي تواند در چهار 
س�ال بعد باعث راه يافت�ن مجدد او 
يا فردي مثل او به كاخ س�فيد ش�ود

  پرونده

انتظار نمي رود نشس�ت العالء بتواند 
خصومت اين چهار كشور با قطر را پايان 
دهد به خصوص اينکه سه كشور مصر، 
ام�ارات و بحرين خ�ود را بازنده هاي 
اصلي بحران سه سال اخير مي بينند


