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88498444سرويس بين الملل

تركيه در يك دهه پيش راهبرد مش�هور به »تنش 
صفر« با همسايگان را در دستور كار خود قرار داده 
بود. ارائه كننده اين راهبرد احمد داوداوغلو بود كه 
به مقام وزارت خارجه و حتي نخست وزيري تركيه 
رس�يد و بر مبناي راهب�رد او، جهت گي�ري تركيه 
در سياس�ت خارجي اين بود كه در مناس�باتش با 
همس�ايگان، تنش ها را به صفر برس�اند. حاال اين 
راهبرد طي يك دهه به طور كلي تغيير كرده است. 
اين كش�ور جز مداخله طوالني مدت در س�وريه و 
اشغال بخشي از شمال اين كشور در استان ادلب، در 
قطر پايگاه نظامي زده، با يونان بر سر مخازن گاز شرق 
مديترانه و خط لوله گازي موسوم به »ايست مد« دچار 
تنش شده اس�ت، نيروي نظامي به ليبي فرستاده و 
پايگاه نظامي در اين كش�ور ايجاد كرده و حاال هم 
خبر رسيده كه براي تأسيس يك پايگاه نظامي در 
كشور عمان با مقامات اين كشور وارد مذاكره شده و 
اين جداي از ناكامي در تأسيس پايگاه نظامي است 
كه تركيه قصد داشت در زمان حاكميت عمرالبشير 
و در جزيره متروكه س�واكن كشور س�ودان ايجاد 
كند اما سقوط عمرالبشير مجالي به آن نداد. تمامي 
اين موارد حكاي�ت از اين دارد كه آن�كارا برنامه اي 
گس�ترده و بلندمدت براي كل منطق�ه خاورميانه 
و ش�مال آفريقا دارد اما براي اجراي اين برنامه چه 
انگيزه هاي�ي دارد و محدوديت هاي�ش چيس�ت؟

 اسالم سياسي و ملي گرايي
ش��كي نيس��ت ايدئولوژي اسالم سياس��ي در نگرش 
بنيانگذاران حزب حاكم عدالت و توسعه از جمله رجب 
طيب اردوغ��ان، رئيس جمهور تركيه مبناي اساس��ي 
رويكرد او و رهب��ري اين حزب در چرخ��ش از راهبرد 
تنش صفر به مداخله و حتي مداخله مس��تقيم نظامي 
بوده است. با اين وجود، نبايد از ديگر مؤلفه هاي نظري، 
سياسي و استراتژيك در اين زمينه غافل بود كه همسو با 
اين رويكرد هستند هر چند آشكارا انگيزه هايي متفاوت 
و حتي متضاد با ايدئولوژي اسالم سياسي اردوغان دارند. 
سلي اوزل استاد علوم و استاد روابط بين الملل در دانشگاه 
قدير هاس اس��تانبول اس��ت و در مصاحبه اي با مركز 
خاورميانه اي انديشكده كارنگي به جريان هاي فكري 
مختلفي اشاره مي كند كه در تركيه بعد از جنگ سرد 
به دنبال گسترده ترين نگاه به منافع استراتژيك تركيه 
بودند. به گفته وي، استراتژي حزب عدالت و توسعه »با 
آن دست روايت هاي اس��تراتژيك ملي گرايان و قطعاً 
ضدغربي نخبگان غيرنظام��ي و نظامي در هم آميخته 
شده كه برخي از آنها وابسته به مكتب فكري اوراسيايي 
هستند و از آن سياس��ت هايي حمايت مي كنند كه به 
دنبال اعمال قدرت، پايگاه هاي نظامي، حقوق دريايي و 
فضاي گسترده مستقلي براي منافع تركيه هستند.« او 
در اين زمينه به نظريه مشهور »ميهن آبي« اشاره مي كند 
كه سياست هاي اردوغان در مديترانه شرقي و ليبي بر 
مبناي آن پيش مي رود. در واقع، استراتژي ميهن آبي 
براي نخستين بار نه از سوي حزب »عدالت و توسعه« و 
استراتژيست هاي آن بلكه توسط يكي از افسران عاليرتبه 
ملي گرا به نام درياساالر جم گوردنيز مطرح شد. او اين 
اس��تراتژي را در 2006 براي تعيين مديترانه شرقي به 
عنوان خط مقدم دفاعي كشور تدوين و مطرح كرد اما در 
آن زمان با راهبرد »تنش صفر« حزب عدالت و توسعه 
در تعارض بود و به همين دليل نيز رهبران اين حزب از 
جمله مخالفان استراتژي گوردنيز بودند. چرخش تركيه 

در عرصه سياست خارجي طي اين يك دهه باعث شد تا 
استراتژي گوردنيز نه تنها مورد توجه رهبران حزب واقع 
شود بلكه در عمل مبناي كار قرار گيرد و به نظر برخي، 
حمايت آنكارا از دولت وفاق ملي در ليبي و فرس��تادن 
سرباز و تجهيزات نظامي به اين كشور بدان معناست كه 
آنكارا استراتژي ميهن آبي را به كار گرفته است. به همين 
جهت است كه گوردنيز در مصاحبه اي با سايت خبري 
سكوالر »اوادا تي وي« از اقدامات تركيه در ليبي ستايش 
كرد و گفت: »اين استراتژي روي كشمكش جغرافيايي 
سياسي بر سر منافع دريايي تمركز دارد... و جنبه هاي 
نظامي، اقتصادي، سياسي، فناوري، اجتماعي- فرهنگي 

و زيست محيطي را در برمي گيرد.«
 رهبري جهان سني مذهب

تمجيد افسر ملي گرايي مثل گوردنيز از اقدامات دولت 
آنكارا در مديترانه و ش��مال آفريقا گوياي درهم تنيده 
ش��دن جريان هاي متفاوت و تا ان��دازه اي متعارض در 
سياست خارجي اين كشور است. به عبارت ديگر، اين 
جريان ها همگي بر يك نقطه اساس��ي وجه اش��تراك 
دارند كه س��ال هاي جنگ سرد دس��ت و پاي تركيه را 
براي حضور منطقه اي آن بسته بود و خيزش عربي طي 
يك دهه گذشته اين مجال را به اين كشور داده است تا 
با گسترش نفوذ خود به نقش اساسي در عرصه بين الملل 
دس��ت يابد. با اين حال، نبايد آمال »نوعثمان گرايانه« 
حزب عدالت و توس��عه را در اين جريان فراموش كرد. 
روزنامه حامي دولت يني شفي در گزارش ژانويه 2018 
از حضور سربازان تركيه در بيش از 10 كشور از جمله 
سومالي، ليبي، عراق، سوريه و قطر به خود مي باليد و به 
صراحت اعالم كرد: »تركيه به س��رزمين هاي عثماني 
بازمي گردد.« هر چند رهبران عدالت و توسعه چندان 
تمايلي براي اس��تفاده از اصط��الح »نوعثمان گرايي« 
ندارند و حتي در برخي مواقع انتساب آن را به خودشان 
تكذيب كرده اند اما هم هواداران آنها و هم مخالفانشان 
موضوع را از اين ق��رار مي بينند. ژن��رال خليفه حفتر، 
رهبر نيروهاي موسوم به ارتش ملي ليبي، در سخنان 
اخيرش گفته بود ترك ها 300 س��ال در ليبي بودند و 

»ليبيايي ها جز شرارت چيزي از آنها نديدند... ليبيايي ها 
با هر استعمارگري مقابله و آن را اخراج خواهند كرد و 
به استعمارگري تركيه تن نخواهند داد.« به اين ترتيب، 
افرادي مثل حفتر اعمال نفوذ تركي��ه در خاورميانه و 
شمال آفريقا را از منظر بازگش��ت اين تركيه به دوران 
امپراطوري عثماني مي بينند و اين بازگشت به معناي 
آن اس��ت كه آنكارا مثل آن زمان به دنبال دستيابي به 

رهبري جهان مسلمان سني مذهب است. 
اص��رار اردوغان ب��راي تغيير كاربري بن��اي تاريخي 
اياصوفيه از موزه به مسجد دست كم به لحاظ نمادين 
اهميت ويژه اي داشت چنان كه اردوغان در سخنراني 
خود همان بيتي را به فارسي خواند كه سلطان محمد 
فاتح زمان فتح استانبول در ورود به اياصوفيه خوانده 
بود. اوزل اين حرك��ت نمادين اردوغ��ان را از جهت 
مدعاي او براي »رهبري جهان سني« ارزيابي مي كند 
و مي گويد: »حاكميت و قيمومي��ت تركيه بر ميراث 
مس��لمانان با اين اقدام دوباره تأييد ش��د.« در واقع، 
كش��ورهاي عربي و به خصوص س��ه گانه عربستان 
سعودي، امارات متحده عربي و مصر اين جريان و ديگر 
تحركات تركيه را در منطق��ه از همين منظر ارزيابي 
مي كنند و گسترش نفوذ سياسي- نظامي تركيه در 
منطقه را به معناي تنگ شدن فضا براي خود مي دانند. 
به اين دليل است كه اين سه كشور از قطر خواسته اند 
تا پايگاه نظامي تركيه را در كشور خود برچيند و بعد 
از كودتاي نظامي عليه عمرالبشير موفق شدند تا مانع 
ايجاد پايگاه نظامي تركيه در جزيره سواكن شوند. اگر 
آنكارا موفق شود با مقامات عمان براي تأسيس پايگاه 
نظامي در اين كش��ور به توافق برسد، آنگاه بايد گفت 
اقدام اين سه كشور در مورد سواكن را از وجه ديگري 
پاسخ داده و يك گام ديگر در جهت تنگ كردن فضا بر 
آن سه كشور برداشته است. در هر صورت، خاورميانه 
و شمال آفريقا در حال حاضر مبدل به نزاع نيابتي بين 
تركيه و اين سه كشور شده است كه هر يك از دو طرف 
به هواي رهبري بر جهان مسلمان سني مذهب سخت 

تالش مي كند. 

 محدوديت هاي موجود
تالش تركيه براي احياي نفوذ دوران عثماني بر خاورميانه 
و شمال آفريقا بدون محدوديت نبوده به خصوص اينكه 
در مقايسه با كشورهاي نفت خيز عربي برخوردار از چنان 
منابع عظيم ثروت نيست تا بتواند با اتكا به اين منابع به 
هدف خود برسد. به عبارت ديگر، تركيه نه منابع نفت و 
گاز عربستان سعودي و امارات متحده عربي را دارد و نه 
به واسطه اين منابع چنان اهرم اقتصادي در دست دارد 
تا بتواند با آن متحدان فرامنطقه اي را به سوي خود جلب 
كند. بر خالف تركيه، عربستان و امارات با اتكا به اين منابع 
حمايت بي دريغ خود را از مصر و ژنرال حفتر داشته اند و 
عالوه بر اين، اهرم نفتي به آنها كمك كرده است تركيب 
عجيبي از فرانسه، روس��يه و حتي امريكا را نيز به جمع 
خود اضافه كنند. از اين جهت، هماوردي تركيه با سه گانه 
عربستان، امارات و مصر بدون محدوديت هايي نيست و 
هر چند  آنكارا به لحاظ نظامي به نس��بت دست برتر را 
داشته باشد اما معلوم نيست بتواند به لحاظ اقتصادي و 
تأمين هزينه هاي نظامي خود با اين سه كشور هماوردي 
كند. بحران ناشي از شيوع ويروس كرونا را نيز بايد به اين 
مجموعه اضافه كرد كه بار اضافي ب��ر اقتصاد وارد كرده 
و باعث ش��ده اس��ت طبق گزارش 27 جوالي روزنامه 
نيويورك تايمز، فشارهاي ناشي از كرونا شرايطي بسيار 
متفاوت با گذشته را براي اردوغان فراهم كند. اقتصاددان 
ارشد آكسفورد مايا سنوسي در اين مورد گفت: »اقتصاد 
تركيه تنها به مقدار يك ش��وك از بحران فاصله دارد.« 
اردوغان به دليل همين محدوديت هاست كه از روسيه 
به عنوان متوازن كننده منطقه اي اس��تفاده مي كند تا 
از ميزان فشار بر خود بكاهد و حتي به كمك والديمير 
پوتين، رئيس جمهور روسيه، مسيرهاي احتياطي براي 
خروج از بحران داشته باشد؛ نقشي كه انتظار دارد پوتين 
در وضعيت فعلي ليبي به عهده بگيرد. به هر صورت، تركيه 
امروز بر خالف يك دهه قبل اهداف بلندپروازانه اي را در 
خاورميانه و شمال آفريقا دنبال مي كند و مهم ترين محور 
اين برنامه قدرت نظامي آن است كه يا با تأسيس پايگاه يا 

مداخله نظامي در حال نقش آفريني است. 

مدتي است كه ترامپ، 

احسان شيخون
رئيس جمه�ور امريكا   رويکرد

تع�داد  دارد  قص�د 
س�ربازان امريكاي�ي در آلمان را كاه�ش دهد، به 
گونه اي كه از ۳۴هزار و ۵00 سرباز امريكايي كه در 
حال حاضر در خاك آلمان مستقر هستند، نزديك 
به 10هزار نفر را از اين كش�ور فراخواند. قرار است 
حدود 6ه�زار نفر از اي�ن نظاميان به كشورش�ان 
بازگردند و مابقي به كشورهاي ديگر اروپايي از جمله 
لهس�تان، روماني، بلژيك و ايتاليا منتقل  ش�وند. 
همچنين فرماندهي عمليات ويژه ارتش امريكا و 
مركز فرماندهي ارتش امريكا در اروپا از اشتوتگارت 
آلمان به بلژيك منتقل مي ش�ود. ح�ال بايد ديد 
برندگان و بازن�دگان اين تصميم كدام كش�ورها 
خواهند بود و چه داليلي سبب ساز اين خط مشي 
ش�ده اس�ت؟  ابتدا به دالي�ل اين تصميم اش�اره 

مي شود:
1. داليل سياسي: اعالم انصراف آنگال مركل صدراعظم 
آلمان براي حضور در نشست جي 7 به بهانه همه گيري 
كوويد19 كه خوش��ايند ترامپ نبوده است از يكسو، 
افزايش هزينه هاي نظامي و سرانجام نزديكي روسيه 
به اين كشور از س��وي ديگر عوامل مهم دخيل در اين 
تصميم بوده اند. در اين راستا يورگن هارت سخنگوي 
سياس��ت خارجي جناح ائتالف در بوندس��تاگ، اين 
تصميم را اقدامي با انگيزه سياسي و جهت اعمال فشار 

به آلمان خوانده است. 
2. داليل اقتص��ادي: احداث خط لوله گاز از روس��يه 
به آلمان. خط لوله نورد اس��تريم 2 كه با طول 1200 
كيلومتر و از زير دريا مي گذرد، مدت هاست كه محل 
مناقشه كشورهاي اروپايي و امريكاست. فارغ از ارزش 
اقتصادي اين طرح ب��ه ويژه براي آلمان كش��ورهاي 
لهستان، دانمارك و اوكراين نيز دل خوشي از اين طرح 
ندارند. اياالت متحده نيز س��عي كرده است با تحريم 
نورد اس��تريم2 روس��يه و آلمان را تحت فشار بگذارد 
كه تاكنون كارساز نشده است. به همين دليل بود كه 
ترامپ اعالم كرد آلمان س��االنه ميلياردها دالر براي 

انرژي به روس��يه مي پردازد و ما بايد از آلمان در برابر 
روسيه محافظت كنيم!

3. داليل نظامي: براي س��ال هاي متم��ادي، اياالت 
متحده قصد تأسيس پايگاهي دائمي در كنار مرزهاي 
روسيه را داشته اس��ت. اكنون كه دولت لهستان از 
حضور نظاميان امريكايي اس��تقبال مي كند و طرح 
احداث پايگاه »فورت ترامپ« را نيز ارائه كرده است، 
ترامپ تالش دارد با يك تير به دو هدف شليك كند: 
حضور نظامي در كنار روسيه و فشار بر آلمان. ناگفته 
نماند تاكنون لهس��تان توافقنامه دفاع��ي با اياالت 
متحده امضا نك��رده و در مورد تقس��يم هزينه هاي 
نظامي نيز موافقت نكرده است. به همين علت »بن 
هاجز« فرمانده پيشين نيروي زميني ارتش امريكا 
در اروپا چنين تصميمي را تنها با انگيزه سياسي موجه 
مي داند و نه اقدامي راهبردي و در راستاي منافع اياالت 
متحده. جان بولتون نيز تصميم ترامپ براي خروج از 
خاك آلمان را نشانه كمبود دانش و فهم استراتژيك 

در او توصيف كرده است. 
با دانس��تن موارد فوق مي توان تبعات اين تصميم بر 
دولت هاي آلمان، اياالت متحده و روسيه را پيش بيني 

كرد:
آلمان: با پايان جنگ دوم جهاني و تقسيم غنائم ميان دو 
بلوك شرق و غرب، آلمان به عنوان بخشي از خط مقدم 
دفاع در برابر شوروي توسط اياالت متحده برگزيده شد. 
بر اين اساس نقشه استراتژيك امريكا در اروپاي بعد از 
جنگ با مركزيت آلمان طرح ريزي شد. به اين ترتيب 
دفتر مركزي ارتش امري��كا در اروپا يا همان يوكام، در 
آلمان احداث و به مرور پنج پادگان نظامي در اين كشور 
تأسيس شد. در قالب ناتو، ترامپ معتقد است اياالت 
متحده هزينه هاي كمتري بايد بپردازد و اين اروپايي ها 
هستند كه وظيفه دادن پول براي دفاع از خود را دارند. 
مانند همان چيزي كه در رخداد حمله پهپادي انصاراهلل 
يمن به آرامكو در عربس��تان رخ داد. مبرهن است در 
شرايط نامطلوب اقتصادي اروپا به دليل بيماري كرونا، 

افزايش هزينه هاي نظامي نامعقول پنداشته مي شود و  
چنين فشاري از سوي امريكا نمي تواند كارساز باشد. 
البته كاهش تعداد نظاميان امريكايي در آلمان مي تواند 
بخش��ي از اقتصاد مناطقي را كه اين نظاميان حضور 
داشته اند دچار ركود نمايد. نبايد از نظر دور داشت كه 
چنين تصميمي ساير متحدان اروپايي ترامپ در ناتو را 
دلسرد خواهد كرد و اتحاد و همكاري ميان آنها را نيز 

متزلزل مي كند. 
اياالت متح��ده: تا زمان��ي كه نهادها و س��ازمان هاي 
بين المللي براي دولت اياالت متحده سودرسان باشند، 
اين كشور ضمن عدم خروج از آنها سعي در حمايت و 
پايدار ماندن موجوديت اين سازمان ها و نهادها خواهد 
داشت. در غير اين صورت امريكا يا از آن خارج شده يا 
سعي در انحالل و تغييرات زيربنايي در آن نهاد داشته 
اس��ت. در اين زمينه امريكا تالش دارد به عنوان برادر 
بزرگ در ناتو، آنگونه كه منافعش ايجاب مي كند اقدام 
كند، حتي به بهاي سيلي زدن به متحدان نزديكش. در 
ضمن اين اقدام تنبيهي عليه آلمان با توجه به حركت 
تبليغاتي- انتخاباتي ترامپ نيز مهم است. در مجموع، 
از ميان رفتن انس��جام ميان متحدان، تهديد و اعمال 
فشار بر آلمان و سرانجام تضعيف ناتو در آينده نزديك 
به دليل بدعهدي امريكا در پايبندي به امنيت جمعي، 

آسيب هاي فراواني بر اياالت متحده وارد خواهد كرد. 
روسيه: بسياري كاهش و خروج نظاميان اياالت متحده 
از آلمان را هديه ترامپ به پوتين تلقي مي كنند. هيدر 
كانلي، مدير برنامه اروپا در مركز مطالعات بين المللي 
راهبردي اين تصميم را يكي از هداياي رياست جمهوري 
امريكا به روسيه مي داند. بي شك روسيه از تضعيف و 
دلسردي اعضاي ناتو استقبال مي كند، اما از سوي ديگر 
بايد ديد به چه ميزان نگران افزايش نيروهاي نظامي 
امريكا در لهس��تان خواهد بود. همچنين اين تصميم 
سبب ساز نزديكي بيشتر ميان روسيه و آلمان به ويژه در 
ابعاد اقتصادي خواهد شد. كاهش هزينه انرژي مصرفي 
آلمان و برخي ديگ��ر از كش��ورهاي اروپايي به دنبال 
احداث نورداستريم 2 و در نتيجه تأثير مثبت بر جهش 

اقتصادي اين كشورها حائز اهميت خواهد بود. 

چرخش از »تنش صفر« به بلندپروازي »ميهن آبي«
مؤلفه هاي تعيين كننده سياست خارجي تركيه چيست؟

هديه به رقبا با سيلي به برلين

سيد نعمت اهلل عبدالرحيم زاده
   تحليل

  دكتر سيدرضا ميرطاهر
امري��كا در دوره زمام��داري دونالد ترامپ ب��ا خروج از 
توافقات و پيمان هاي كنترل تسليحات، روند گسترش 
و افزايش توانمندي هاي موشكي و هسته اي خود را در 
پيش گرفته است. اين مسئله نگراني شديد روسيه به 
عنوان رقيب اصلي نظامي امريكا را برانگيخته است. در 
عين حال اقدامات اخير دولت ترامپ در زمينه خروج از 
پيمان هاي تسليحات هسته اي مانند پيمان نيروهاي 
هس��ته اي ميان برد )آي ان اف(، اعالم خروج از پيمان 
آسمان هاي باز و نيز قصد واشنگتن براي تمديد نكردن 
پيمان استارت جديد در سال 2021 در راستاي تحقق 
اهداف مدنظر در دكترين هسته اي جديد امريكا موسوم 
به »بازبيني وضعيت هسته اي )ان پي آر (« صورت گرفته 
است. اين سند كه در فوريه 2018 منتشر شد بر تقويت 
زرادخانه هسته اي، ساخت تسليحات اتمي جديد و در 
پيش گرفتن رويكردي نوين در باره حمله هسته اي و نيز 
اقدامات پيشدستانه هسته اي تأكيد دارد. اين مسئله 
واكنش روس��يه را با ايجاد تغييرات مهمي در دكترين 
هسته اي اين كشور به دنبال داش��ته است. با توجه به 
اينكه در چارچوب تغييرات در اس��تراتژي هسته اي و 
نظامي امريكا، توسعه موشك هاي جديد داراي قابليت 
حمل كالهك هسته اي مد نظر قرار گرفته است،بنابراين 
مي توان پيش بيني كرد هرگونه حمله احتمالي امريكا به 
روسيه به صورت حمالت موشكي خواهد بود و وزارت 
دفاع روس��يه و ني��ز وزارت خارجه اين كش��ور موضع 

جديدي در اين زمينه اتخاذ كرده اند. 
 موضع جديد وزارت دفاع

وزارت دفاع روس��يه در 18 مرداد اعالم كرد هرگونه 
حمله موشكي به اين كشور را از نوع هسته اي قلمداد 
كرده و به آن پاس��خ اتمي خواهد داد. مقامات ارش��د 
نظامي روسيه در اين راس��تا اعالم كردند اين كشور 
در صورت حمله موش��كي از خارج، با سالح هسته اي 
به دشمن پاس��خ خواهد داد. ژنرال »آندره استرلين« 
رئيس اداره اصلي عمليات س��تاد كل ارتش روسيه و 
»الكس��اندر خرياپين« كارشناس مركز پژوهش هاي 
نظامي راهبردي آكادمي نظامي ستاد كل ارتش روسيه 
در مقاله مشتركي در روزنامه »كراسنايا زويوزدا« ارگان 
وزارت دفاع روسيه با تصريح به اين امر، دليل آن را اين 
مس��ئله عنوان كردند كه هرگونه حمله به روسيه به 
معناي تالش براي نابودي آن تلقي مي شود. روزنامه 
رس��مي وزارت دفاع روسيه نوش��ت: »هرگونه حمله 
موشكي، از نوع هس��ته اي در نظر گرفته خواهد شد، 
زيرا امكان تشخيص اين كه موشك چه كالهكي حمل 
مي كند وجود ندارد و موجب پاسخ اتمي خواهد شد.« 
اين وزارتخانه افزود: »به مح��ض اينكه رادارها پرتاب 
موشك بالستيك به سمت قلمرو روس��يه را رديابي 
كنند، فرماندهي نظامي به طور خودكار مطلع ش��ده 
و مقياس اس��تفاده از سالح هاي هس��ته اي را معين 
خواهد كرد.« در اين مقاله تصريح شده كه پيمان منع 
گسترش تسليحات هسته اي )ان پي تي( و پيمان منع 
جامع آزمايشات هسته اي)سي تي بي تي( نيز اكنون 
زير سؤال هستند و »نابودي اين دو پيمان به آغاز رقابت 
تسليحات هسته اي در سراسر جهان منجر خواهد شد. 
ممكن است تعداد كشورهاي داراي سالح هسته اي و 
نيز كشورهايي كه در آستانه دستيابي به سالح اتمي 

قرار گرفته اند نيز افزايش يابد.«
 موضع وزارت خارجه

وزارت خارجه روسيه نيز روز 13مرداد با صدور بيانيه اي 
ضمن هشدار در باره تهديدات موش��كي امريكا اعالم 
كرد نمي تواند تهديدات موشكي واشنگتن عليه خود را 
تحمل كند. در بيانيه اين وزارتخانه آمده است: »استقرار 
موشك هاي موشك هاي كوتاه برد و ميان برد امريكا در 
مناطق متعدد جهان، به شكل بسيار خطرناكي امنيت 
منطقه اي و جهاني را تهدي��د مي كند و دور جديدي از 
مسابقه تس��ليحاتي را به راه خواهد انداخت و روسيه 
نمي تواند وجود خطرات موش��كي كه س��رزمينش را 
تهديد مي كند، ناديده بگيرد و اين مسئله نيازمند پاسخ 

دادن فوري است.« 
در اين بيانيه كه به مناس��بت خروج امري��كا از پيمان 
نيروهاي هسته اي ميان برد )آي ان اف( صادر شده است 
تنها راهكار منطقي خروج از وضعيت كنوني، تالش براي 
دستيابي به توافقي قابل قبول از راه سياسي و ديپلماتيك 
دانسته شده و آمادگي مسكو براي بازگرداندن امنيت 
بين المللي و ثبات راهبردي به جهان مورد تأكيد قرار 

گرفته است. 
امريكا و شوروي، در دس��امبر 1987 پيمان نيروهاي 
هس��ته اي ميان برد را امضا كردند. پيمان » اي ان اف« 
ضمن نابودي موش��ك هاي كروز و بالستيك ممنوعه  
واشنگتن و مسكو را از استقرار موشك هاي بالستيك 
و كروز در اروپا با برد بي��ن 500 تا 5500 كيلومتر منع 
مي كرد. روسيه به عنوان جانشين شوروي اجراي اين 

پيمان را در دو دهه گذشته ادامه داده بود. 

  اقدامات دولت ترامپ
 دول��ت ترام��پ در يك س��ال گذش��ته ب��ا رهايي از 
محدوديت هاي مطرح در پيمان  اي ان اف، روند پرشتاب 
توسعه و استقرار انواع موش��ك هاي جديد كوتاه برد و 
ميان برد داراي قابليت حمل كالهك هسته اي را آغاز 
كرده است. مسئله اي كه با واكنش منفي روسيه مواجه 
شده و واشنگتن را متهم به برهم زدن ثبات راهبردي 
در عرصه جهاني و تالش براي به راه انداختن مس��ابقه 
تس��ليحاتي جديدي با هدف تضعيف توان اقتصادي 
روسيه كرده است.  پس از اعالم خروج امريكا از پيمان 
» اي ان اف« روس��يه تالش زيادي براي از س��رگيري 
مذاك��رات به منظ��ور تجديد حيات اي��ن پيمان مهم 
كنترل تسليحات انجام داد. روس ها به تدريج به اين باور 
رسيده اند كه واشنگتن اساساً خواهان تداوم و بقاي اين 
پيمان ها نيست، اما مسئله جديدي كه به نگراني روسيه 
به ويژه والديمير پوتين رئيس جمهور اين كشور افزوده، 
اين است كه اساساً ترامپ و دولتش قابل اعتماد و اتكا 
نيستند و حتي در صورت وصول به توافق با آن در حوزه 
پيمان هاي كنترل تسليحات، ترامپ مي تواند به راحتي 
نقض عهد كرده و از اجراي تعهدات امريكا در اين باره 

خودداري كند. 
 تغيير دكترين هسته اي روسيه

با توجه به تغييرات اساسي در دكترين هسته اي امريكا 
و افزايش قابل توجه تهديدات هسته اي و موشكي عليه 
روسيه،مسكو به اين مسئله واكنش جدي نشان داده 
اس��ت. والديمير پوتين رئيس جمهور روس��يه در 14 
خرداد 1399 در دس��توري، سياست جديد روسيه در 
عرصه بازدارندگي هسته اي را تأييد و براي اجرا ابالغ كرد. 
براساس فرمان اجرايي جديد، آستانه امكان استفاده از 
تسليحات هسته اي توسط روسيه كاهش يافته است. 
پيش تر در چارچوب دكترين هسته اي روسيه، تنها در 
صورتي كه روسيه با »تهديد حمله هسته اي« يا »حمله 
هس��ته اي« مواجه مي شد مي توانس��ت از تسليحات 
هسته اي استفاده كند، اما طبق فرمان جديد حتي در 
صورتي كه روسيه با تسليحات متعارف نيز مورد حمله 
قرار بگيرد يا تهديدي عليه موجوديت اين كشور رخ دهد، 
مسكو از بازدارندگي هسته اي خود استفاده خواهد كرد. 
براساس دكترين جديد هسته اي روسيه حتي اگر يكي 
از متحدان و دوستان اين كشور نيز هدف حمله هسته اي 
قرار بگيرد، مسكو از تسليحات هسته اي استفاده خواهد 
كرد. دكترين هسته اي روسيه پس از آن تغيير كرد كه 
دولت ترامپ آستانه استفاده از تسليحات هسته اي را 
پايين آورد و به حمالت با تسليحات متعارف كاهش داد. 
مسكو نسبت به رويكرد »نامحدود« واشنگتن در قبال 
مسئله استفاده از تسليحات هسته اي ابراز نگراني و اعالم 
كرده است تمامي تدابير الزم را براي حصول اطمينان 
از امنيت خود با توجه به رويكردهاي تعريف ش��ده در 
دكترين هس��ته اي امريكا به كار مي بندد. روسيه بارها 
تأكيد كرده است كه توان نظامي اين كشور جنبه دفاعي 
دارد و هيچ گاه آغازگر حمله اتمي عليه كشوري ديگر 
نخواهد بود. بدين ترتيب تغيير دكترين هسته اي روسيه 
بيش از اينكه ناشي از جنگ طلبي مسكو يا قصد آن براي 
توسعه تسليحات هسته اي باشد، واكنشي به تغييرات در 
دكترين هسته اي امريكا به منظور ايجاد شرايط مساوي 
در باره احتمال كاربرد سالح هاي هسته اي است. با توجه 
به اينكه واشنگتن در بازبيني استراتژي هسته اي امريكا 
موارد استفاده از تسليحات اتمي را به نحو قابل توجهي 
افزايش داده، طبيعي است مسكو نيز همپايه با آن موارد 
جديدي را در سناريو هاي كاربرد تسليحات هسته اي از 

جانب خود بگنجاند. 
 جمع بندي

شواهد نش��ان مي دهد دولت ترامپ به رغم لفاظي ها 
درباره آمادگ��ي براي انعق��اد پيمان هاي موش��كي و 
هس��ته اي جديد در زمينه محدود سازي موشك هاي 
كوتاه برد و ميان برد و نيز تسليحات هسته اي استراتژيك، 
قصد جدي در اين زمينه ندارد. با فروپاشي پيمان» اي 
ان اف« اكنون واش��نگتن در مسير خطرناك توسعه و 
استقرار انواع موش��ك هاي كوتاه برد و ميان برد داراي 
قابليت حمل كالهك هسته اي قدم نهاده است. ضمن 
اينكه واشنگتن با مانع تراشي ها و مطرح كردن شروط 
غير عملي نشان داده است قصد تمديد پيمان استارت 
جديد را ندارد. پايان اين معاهده در فوريه 2021 موجب 
مي شود تا امريكا بار ديگر توسعه تسليحات هسته اي 
اس��تراتژيك را بدون هيچ محدوديتي آغ��از كند كه با 
واكنش متقابل روسيه مواجه خواهد شد و  اين امر باعث 
افزايش بي ثباتي در عرصه بين المللي و گسترش مسابقه 
تسليحات هس��ته اي بين قدرت هاي هسته اي جهان 
خواهد شد. بدين ترتيب به نظر مي رسد  مواضع اخير 
روسيه در زمينه پاسخ هسته اي به هر نوع حمله موشكي 
و نيز مقابله با افزايش تهديدات موشكي امريكا در نقاط 
مختلف جهان در واقع واكنشي به تهديدات روزافزون 

امريكا و نه اقدامي جنگ طلبانه يا تهاجمي است. 

پاسخ هسته اي روسيه به حمله موشكي 

نگاه


