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   دكتر سيدرضا ميرطاهر
ايران در س��ال هاي اخير به پيش��رفت هاي 
ش��گرفي در زمينه طراحي و توسعه ساخت 
و عملياتي كردن انواع موشك هاي بالستيك 
دس��ت يافته و برد و دقت اين موشك ها به 
صورت مستمر در حال افزايش است. اكنون 
به نظر مي رسد ايران توانس��ته است گامي 
بزرگ و بي سابقه در اين عرصه، يعني توسعه 
موشك هاي هايپرسونيك يا فراصوت بردارد. 
اينگونه تسليحات را تغييردهنده قاعده بازي 
و به عبارت ديگر در شمار تسليحاتي به شمار 
مي آورند كه قادر هستند سرنوشت جنگ ها 

را تغيير دهند. 
س��ردار اميرعلي حاجي زاده روز پنج شنبه 
19آبان در حاشيه مراسم يازدهمين سالگرد 
ش��هادت ش��هيد طهراني مق��دم در جمع 
خبرنگاران خبر س��اخت موشك بالستيك 
فراصوت)هايپرسونيك(پيش��رفته ب��راي 
عبور از سامانه هاي پدافند هوايي پيشرفته 
را اعالم كرد و گفت كه اين موشك سرعت 
بااليي دارد و هم در فضا و ه��م در خارج از 
آن مي تواند مانور دهد. س��ردار حاجي زاده 
تصريح كرد: »اين موش��ك جدي��د از همه 
سامانه هاي سپر موشكي عبور مي كند و فكر 
نمي كنم تا دهها س��ال بعد هم فناوري ای 
پيدا ش��ود كه بتواند با آن مقابله كند. اين 
موشك س��امانه هاي ضدموشكي دشمن را 
هدف قرار مي دهد و يك جهش بزرگ نسلي 

در حوزه موشكي است.«
   موشك هايپرسونيك

سالح فراصوت يا هايپرس��ونيك به موشك 
يا پرتابه اي گفته مي ش��ود كه با سرعت پنج 
تا ۲۵ برابر س��رعت صوت حرك��ت مي كند. 
براي پي بردن به س��رعت زياد اين نوع سالح 
كافي اس��ت بدانيم در اين س��رعت ها پرتابه 
در يك ثانيه بين دو تا هشت كيلومتر را طي 
مي كند. كمت��ر از اين س��رعت مافوق صوت 
يا مادون صوت اس��ت كه طيف وس��يعي از 
موشك ها، پرتابه ها و هواگردها را در خود جاي 
مي دهد. در سرعت هايپرسونيك مولكول هاي 
اتمسفر به حالتي از ماده به نام پالسما تبديل 
مي شوند. كنترل پرتابه و ارتباط الكترونيك 
در حالت پالس��ما از چالش هاي فني ساخت 
سالح هايپرسونيك اس��ت. تنها سالح هايي 
كه به سرعتي فراتر از هايپرسونيك مي رسند، 
جنگ افزارهاي ان��رژي هدايت ش��ده مانند 
سالح هاي ليزري هستند. در حال حاضر فقط 
روسيه، چين و امريكا به فناوري ساخت اسلحه 
هايپرسونيك در كالس موشك هاي بالستيك، 
كروز و ريل گان دس��ت پيدا كرده اند. اكنون 
كه فرمانده نيروي هوافضاي سپاه از ساخت 
موشك بالستيك هايپرسونيك پيشرفته خبر 
داده، ايران هم به جمع كشورهاي باال پيوسته 
است. روس��يه در حال حاضر در رقابت براي 
توسعه اين موشك ها پيش��تاز است و پس از 
آن، چين و اياالت متحده قرار دارند. موشك 
فراصوت قابليت مان��ور دارد و اين امر رديابي 
و دفاع در براب��ر آن را دش��وارتر مي كند. در 

حالي كه كشور هايي مانند امريكا سامانه هايي 
را توس��عه داده اند كه ب��راي دف��اع در برابر 
موشك هاي كروز و بالستيك طراحي شده اند، 
توانايي رديابي و خنثي كردن موش��ك هاي 

فراصوت همچنان زير سؤال است. 
   آثار و پيامدها

توسعه و س��اخت و عملياتي كردن موشك 
بالستيك فراصوت يا هاپيرسونيك كه داراي 
س��رعت بيش از پنج ماخ است، دستاوردي 
عظي��م ب��راي نيروهاي مس��لح جمهوري 
اس��المي ايران و عاملي مهم براي افزايش 
ق��درت بازدارندگي مؤثر ايران محس��وب 
مي ش��ود. بايد به اين نكته توجه داشت كه 
در حال حاض��ر قدرت هاي ب��زرگ نظامي 
جهان مانند روسيه و چين موفق به عملياتي 
شدن اينگونه موشك ها ش��ده اند و امريكا 
هنوز در مرحل��ه آزمايش اين تس��ليحات 
اس��ت و اروپايي ها هم هن��وز در اول راه در 
اين زمينه هستند. به اين ترتيب دستيابي 
ايران به فناوري س��اخت و عملياتي كردن 
موش��ك هاي بالس��تيك فراصوت نه فقط 
شوكي بزرگ براي دشمنان ايران اسالمي 
است بلكه موجب مي شود آنها در محاسبات 
خود در هر گونه اقدام عليه ايران اين عامل 
جديد را مدنظر قرار دهند. به ويژه اينكه در 
زمان كنوني هيچ سامانه ضدموشكي قادر 
به رهگيري موشك هاي فراصوت نيست و 
به همين جهت امريكا و رژيم صهيونيستي 

كه هرازچند گاهي ب��ه روي ميز بودن همه 
گزينه ها عليه ايران اشاره مي كنند، اكنون 
ناچار هس��تند اين واقعي��ت را بپذيرند كه 
در برابر موج حمله موش��ك هاي بالستيك 
فراصوت ايران هيچ گونه شانس��ي ندارند. 
ساخت موش��ك  بالس��تيك هايپرسونيك 
از جانب نيروي هوافضاي س��پاه، در حكم 
بي معنا ش��دن يكباره هم��ه آن پروژه هاي 
گسترده اي است كه سالياني است با هدف 
به اصطالح »يكپارچه ش��دن سيستم هاي 
پدافن��دي امري��كا، اعراب و اس��رائيل« در 

منطقه كليد خورده است. 

   واكنش ها
همان گونه ك��ه انتظار مي رفت دس��تاورد 
جديد نظامي ايران ب��ا واكنش منفي غرب 
مواجه شده است. س��خنگوي وزارت دفاع 
امريكا )پنتاگون( با تالش براي زير س��ؤال 
بردن موفقيت موش��كي اي��ران در زمينه 
ساخت موشك بالس��تيك فراصوت مدعي 
شد: »در اين زمينه شك و ترديد وجود دارد. 
از افشاي گزارش ها و ارزيابي هاي اطالعاتي 
درباره چنين موضوعات حساسي خودداري 
مي كنيم. ما ب��ه نظارت دقيق بر توس��عه و 
تكثير موشك هاي پيشرفته و فناوري مرتبط 
ايران ادامه مي دهي��م.« نكته جالب و قابل 
توجه موضع گيري آژانس بين المللي انرژي 
اتمي در اين زمينه است. »رافائل گروسي« 
مدي��ر كل آژانس بين الملل��ي انرژي اتمي 
در واكنش ب��ه اعالم خبر دس��تيابي ايران 
به ساخت و توليد موش��ك هاي بالستيك 
هايپرسونيك )فراصوت( مدعي شد »ساخت 
موشك هاي بالستيك هايپرسونيك ايران، 
نگراني ها درباره برنامه هس��ته اي كشور را 
تش��ديد مي كند.« وي در حاشيه نشست 
آب وهواي��ي كاپ۲7 در شرم الش��يح مصر 
در گفت وگ��و با خبرگزاري فرانس��ه گفت: 
»مي بينيم ك��ه همه اي��ن اعالم ها توجه ها 
را افزايش مي ده��د، نگراني ه��ا را افزايش 
مي دهد، توجه ها به برنامه هسته اي ايران را 
افزايش مي دهد.« مشخص نيست گروسي 

بر اساس چه دليلي اين ادعا را مطرح ساخته 
اس��ت. ايران بارها اعالم كرده است برنامه 
هس��ته اي صلح آميزي را دنب��ال مي كند و 
هيچ گونه انحرافي به سمت ساخت سالح 
هسته اي ندارد و گزارش هاي متعدد آژانس 
بين المللي انرژي اتمي نيز اين امر را تأكيد 
كرده است. در عين حال تهران در راستاي 
افزاي��ش ت��وان بازدارندگي خ��ود در برابر 
دشمناني مانند امريكا و رژيم صهيونيستي 
به طراحي و ساخت و عملياتي ساختن انواع 
مختلف موشك هاي بالس��تيك با بردهاي 
مختلف پرداخته اس��ت؛ موشك هايي كه با 
گذشت زمان دقت سيستم هاي هدايت آنها 
به طور روزافزوني افزايش پيدا كرده و موجب 
هراس واشنگتن و تل آويو شده است. اكنون 
با ساخت موشك بالستيك فراصوت به نحو 
قابل توجه و بي سابقه اي توان موشكي ايران 

در بعد آفندي افزايش يافته است. 
   جمع بندي

اي��ران در ح��ال حاضر بزرگ تري��ن قدرت 
موشكي غرب آس��يا محس��وب می شود و 
توانايي پاس��خگويي به تهديدات منطقه اي 
را با توجه به زرادخانه موش��كي عظيم خود 
دارد. اين مس��ئله همواره حساسيت شديد 
واش��نگتن را برانگيخته اس��ت و چه دولت 
ترامپ و چه اكن��ون دولت باي��دن همواره 
خواهان گنجانده شدن توانمندي موشكي 
ايران در ه��ر مذاك��ره اي با ته��ران درباره 
توافق هسته اي برجام شده اند. رابين رايت، 
تحليلگر امريكايي با اشاره به توان موشكي 
ايران مي گويد: ايران به مرحله اي رس��يده 
اس��ت كه عماًل بازداشتن آن ممكن نيست. 
به نظر مي رس��د هدف امريكا اين است كه 
توانايي طراحي، ساخت و استقرار موشكي 
را كه يك��ي از ابزارهاي اصل��ي بازدارندگي 
منطقه اي ايران است و موجب هراس بسيار 
رژيم صهيونيستي و ديگر متحدان منطقه اي 
واشنگتن شده را از ايران سلب كند، ضمن 
اينكه اق��دام ايران به پرت��اب ماهواره برها و 
ورود آن به باش��گاه فضايي، به نگراني هاي 
واش��نگتن دوچندان افزوده اس��ت. تهران 
همچنين توانسته است در چند سال اخير 
پيش��رفت هاي حيرت انگيزي را در زمينه 
افزايش برد و دقت موش��ك هاي بالستيك 
خ��ود ص��ورت دهد و با س��اخت موش��ك 
بالس��تيك فراصوت وارد باشگاه كشورهاي 
داراي اين گونه تس��يحات شود. حساسيت 
رژيم صهيونيس��تي و غرب به وي��ژه امريكا 
درباره تقويت نظامي ايران ب��ه ويژه در بعد 
موشكي نشان دهنده اهميت و تأثيرگذاري 
زرادخان��ه موش��كي اي��ران در چارچ��وب 
استراتژي بازدارندگي است. با توجه به اينكه 
ايران داراي شهرك هاي زيرزميني موشكي 
است و جداي از آن طيف گسترده اي از انواع 
موش��ك هاي بالس��تيك را در اختيار دارد، 
مسلماً اين مس��ئله در محاسبات اسرائيل و 
امريكا در هر گونه اقدام احتمالي عليه ايران، 

عاملي تعيين كننده محسوب مي شود. 

   سيدنعمت اهلل عبدالرحيم زاده
امريكا و متحدان اروپايي  آن از همان ابتداي 
ش��روع جنگ اوكراين در ۲4 فوريه۲0۲۲ 
متعهد به حمايت نظامي از كي يف شدند و 
با انواع تسليحات سبك و سنگين، به دنبال 
تقويت بنيه نظامي اوكراين بوده اند. ش��كي 
نيست اين حمايت نظامي در عمل، روسيه 
را نه در مقابل يك ارتش بلكه در مقابل نوعي 
ائتالف نظامي نانوش��ته قرار داد تا جايي كه 
اولكسي رزنيكوف، وزير دفاع اوكراين به اين 
اعتراف كرد كه اوكراي��ن »عضو دوفاكتوي 
ناتو شده است.« نتيجه اين حمايت گسترده 
نظامي تنها تقويت توان نظامي اوكراين نبوده 
بلكه همين كشورهاي اروپايي رفته رفته به 
نوعي سياست ميليتاريستي كشيده شده اند 
كه هم در تناقض با بي ميلي  آنها در سال هاي 
گذشته اس��ت و هم در تناقض با بحران هاي 
اقتصادي كه در حال حاضر دست به گريبان 
آن ش��ده اند. به عب��ارت ديگر، كش��ورهاي 
اروپايي با كمك ه��اي نظامي ب��ه اوكراين 
گرفتار نوعي نگاه ميليتاريستي شده اند كه 
به واسطه آن، تأمين روزافزون تسليحات را بر 

ديگر نيازهاي خود ترجيح مي دهند. 
  افزايش هزينه هاي نظامي

يك نمونه واضح و روش��ن از اين نوع نگرش 
ميليتاريس��تي را مي ت��وان در دولت جديد 
بريتانيا به رهبري ريش��ي س��وناك ديد كه 
خبر از افزايش بودجه نظامي اين كشور داده 
است. او اخيراً اعالم كرد كه 4/۲ميليارد پوند 
براي ساخت پنج ناو جنگي اختصاص داده 
است. اين هزينه قابل توجه نظامي را بايد با 
توجه به افزايش هزينه هاي نظامي بريتانيا 
مورد ارزياب��ي قرار داد كه اين كش��ور قصد 
دارد به صورت مستمر دنبال كند، به نحوي 
كه بودجه نظامي بريتانيا تا پايان ۲030 به 
100ميلي��ارد پوند مع��ادل 108/۵ميليارد 
دالر برس��د. اي��ن موض��وع را ب��ن واالس، 
وزير دفاع بريتاني��ا در مصاحبه ب��ا روزنامه 
تلگراف بيان ك��رد و اين برنام��ه را تغييري 
در بودجه نظامي بريتانيا دانست، به نحوي 
كه تاكنون اين بودجه پايين ت��ر از ۲درصد 

از توليد ناخالص داخلي بود ام��ا با توجه به 
وضعيت موجود الزم است بيش از اين صرف 
هزينه هاي نظامي بشود و در اين راستا گفت: 
»براس��اس پيش بيني فعلي، اين بودجه در 
سال های۲030- ۲0۲9 حدود 100 ميليارد 
پوند خواهد بود. ما در حال حاضر، 48 ميليارد 
پوند داريم. تفاوت اين جاست. ظرف هشت 
س��ال آينده، اين رقم بزرگي است.« عالوه 
بر اين، او به بودجه هاي بيشتري اشاره كرد 
كه قرار اس��ت صرف زمينه هاي اطالعاتي، 
نظارتي و شناس��ايي ش��وند و تأييد كرد كه 
هدف افزايش هزينه هاي نظامي به باالتر از 
»3درصد از توليد ناخالص داخلي« اس��ت. 
اين افزايش قابل توجه در بودجه نظامي تنها 
مختص بريتانيا نيست بلكه كشورهاي ديگر 
اروپايي نيز در اين زمينه فعال شده اند. براي 
مثال، پارلمان آلمان روز شنبه چهارم ژوئن 
و در اقدامي بي سابقه اصالحيه اي را بر قانون 
اساسي اين كشور با ۵67 رأي موافق در برابر 
96رأي مخالف و ۲0رأي ممتنع به تصويب 
برس��اند كه به دولت فدرال اج��ازه مي دهد 
بودجه هاي نظامي از موانع و محدوديت هاي 
ميزان بدهي مذكور در قانون اساسي مستثني 
شود. به عبارت ديگر، حاال دولت فدرال آلمان 
مي تواند تا ح��د ۲درصد از تولي��د ناخالص 
داخلي مورد نظر ناتو و حتي بيش��تر از آن را 
صرف هزينه هاي نظام��ي كند، در حالي كه 
فشار بدهي هاي ناش��ي از اين كار مانعي در 

سر راه آن باشد. 
  ميليتاريسم و فشار اقتصادي

شكي نيس��ت مصوبه پارلمان آلمان موازنه 
هزينه هاي نظامي و معادالت اقتصادي را به 
هم مي زند و دست دولت را در پيشبرد روحيه 
ميلتاريستي  بيشتر باز مي كند. شايد به اين 
جهت اس��ت كه روس��يه بي معطلي نسبت 
به اين اقدام موضع گرف��ت و ضمن محكوم 
كردن آن اعالم كرد »افزايش بودجه نظامي 
آلمان اس��تفاده از زباني است كه در گذشته 
نازي ها از آن اس��تفاده مي كردند.« هر چند 
اين موضع گيري روسيه را مي توان مرتبط با 
جنگ اوكراين و تقابل ناشي از آن بين روسيه 

و غرب دانس��ت اما نگاهي گ��ذرا به افزايش 
هزينه هاي نظامي نازي ها در زمان اوج گيري 
قدرت هيتلر، مؤيد اين نوع ارزيابي از برداشتن 
موانع بر س��ر راه افزايش هزينه هاي نظامي 
آلمان اس��ت. به عبارت ديگ��ر، مقيد كردن 
هزينه هاي نظامي آلمان به محدوديت هاي 
بدهي مالي دولت فدرال تمهيدي در قانون 
اساسي بود تا اين كشور دوباره به آن روحيه 
ميليتاريس��تي نازي ها بازنگ��ردد اما حاال با 
برداشته ش��دن اين موانع، ترس از بازگشت 
آن روحيه زمان نازي ها ب��ه آلمان موجه به 
نظر مي رسد. از سوي ديگر، بايد توجه داشت 
كه اين روحيه كم وبيش در ديگر كشورهاي 
اروپايي نيز در حال گسترش است، چنانكه 
به گزارش انستيتو بين المللي پژوهش هاي 
صلح استكهلم )سيپري( به دنبال جنگ در 
اوكراين و افزايش تنش ها در اروپا، كشورهاي 
اروپايي عضو ناتو هزينه هاي نظامي خود را در 
سال جاري ميالدي افزايش داده اند و هشت 
كش��ور عضو ناتو ۲درص��د از توليد ناخالص 
داخلي خود را صرف هزينه هاي نظامي شان 
كرده اند. به نظر مي رس��د تنش هاي موجود 
در اروپا شايد انگيزه حكام اروپايي را براي رو 
آوردن به افزايش هزينه هاي نظامي توجيه 
كند اما توجيهي ب��راي واقعيت هاي موجود 
اقتصادي اين قاره نيست. براي مثال، دولت 

بريتانيا در حالي ب��راي افزايش هزينه هاي 
نظامي خود برنامه ري��زي مي كند كه دچار 
تورم 11درصدي شده و طي 43سال گذشته 
بي سابقه بوده اس��ت. وضعيت اقتصادي در 
اتحاديه اروپا نيز به همين صورت است و بنا 
بر گزارش اداره آمار كميسيون اتحاديه اروپا، 
يورواستات، متوس��ط نرخ تورم در اتحاديه 

اروپا در ماه اوت 10/1درصد بوده است. 
  صلح مسلح جديد

همخوان نبودن افزايش هزينه هاي نظامي 
كشورهاي اروپايي با وضعيت اقتصادي فعلي 
نش��ان مي دهد دولت هاي اروپايي در حال 
حاضر اولويت را بيش��تر به امنيت داده اند تا 

بهبود اوض��اع اقتص��ادي و برنامه هاي خود 
را در اين جهت پيش مي برن��د. اين رويكرد 
مشابه پديده اي اس��ت كه در تاريخ اروپا به 
صلح مسلح)armed peace(مشهور است 
و از زمان شكست ناپلئون سوم از بيسمارك، 
صدر اعظم مش��هور امپراط��وري آلمان در 
1871 تا 1914 و ش��روع جنگ جهاني اول 
طول كشيد. هر چند كش��ورهاي اروپايي و 
به خصوص چند كشور قدرتمند اين قاره در 
اين دوره جنگي باهم نداش��تند اما به شدت 
هزينه هاي نظام��ي خود را ب��اال بردند و هر 
كدام به دنبال تجهيز هر چه بيش��تر ارتش 
خود بودند. اعتقاد بر اين بود كه قدرتمندتر 
ش��دن ارتش هاي اروپايي تعادلي را در كل 
قاره ايجاد مي كند و باعث مي شود هر يك از 
اين كشورها به واسطه قدرت ديگر كشورها 
به فكر جنگ با آنها نيفتد. اين تلقي از توازن 
قدرت باعث ش��د تا اروپا قريب نيم قرن در 
آرامش به س��ر ب��رد اما بروز جن��گ جهاني 
دوم نقض آن را به خوبي نش��ان داد و معلوم 
ساخت كه انديشه صلح مس��لح چيزي جز 
زمينه سازي براي جنگ به مراتب گسترده تر 
و ويران تر از گذش��ته نبوده اس��ت. حاال نيز 
به نظر مي رسد تهاجم روس��يه به اوكراين و 
پروپاگانداي لجام گسيخته كشورهاي غربي 
بر سر اين موضوع باعث شده است حكام اين 
كشورها بار ديگر رو به صلح مسلح بياورند و 
با همان روحيه ميليتاريس��تي قرن نوزدهم 
است كه به دنبال افزايش هزينه هاي نظامي 
و تقويت ق��درت ارتش هاي خود هس��تند. 
سؤال اين است كه آيا اين رويه تكرار همان 
تجربه تاريخي نيس��ت و مثل همان مورد، 
زمينه س��از جنگي مخرب تر و گسترده تر از 
قبل نيست؟ بايد گفت كه شرايط فعلي اجازه 
طرح جدي اين پرسش نمي شود اما همين 
شرايط است كه به اين پرسش پاسخ داده و 
نش��ان مي دهد همان روحيه ميليتاريستي 
در كالبد اروپا دميده شده و اين خطر هست 
كه اروپا بار ديگر منشأ جنگي بشود كه شايد 
جنگ هاي جهاني اول و دوم در مقايسه با آن 

به حساب نيايند. 

 »پدافند یکپارچه« 
بی اثر با هایپرسونیک ایرانی

روح ميليتاريسم در كالبد اروپا
  چشم انداز

  دورنما

  سيدرحيم الري
اجالس سران سازمان پيمان امنيت جمعي)CSTO( از 
چهارشنبه ۲3نوامبر در ايروان، پايتخت ارمنستان شروع 
ش��د و تا روز جمعه به كار خود ادامه داد. اين نشست در 
همان ابتداي كار با انتقاداتي از سوي ميزبان همراه شد و 
نيكول پاشينيان، نخست وزير ارمنستان از نحوه واكنش 
س��ازمان و كش��ورهاي عضو به درگيري هاي اخير بين 
كشورش با كشور همسايه، جمهوري آذربايجان انتقاد 
كرد، آن را »نااميدكننده« خواند و تأكيد كرد: »عضويت 
ايروان در سازمان پيمان امنيت جمعي باعث بازداشتن 
باكو از انجام اقدامات تهاجمي نش��ده بود.« ش��ايد اين 
انتقاد بود كه باعث شد والديمير پوتين، رئيس جمهور 
روسيه در اين نشست مجبور به اعتراف بشود و بگويد كه 
كار سازمان پيمان امنيت جمعي »بي عيب نيست« هر 
چند او مدعي شد اين سازمان همچنان به دفاع از منافع 
ملي كشورهاي عضو كمك مي كند. اين انتقاد جداي از 
موضوع جنگ اوكراين و نحوه عمل ارتش روسيه در آن 
است كه بي ترديد بر اين نشست سايه انداخته و باعث شده 
است برخي از كشورهاي عضو ديگر آن نگاه سابق را به 
روسيه نداشته باشند. به هر حال، نشست سه روزه اين 
سازمان در ايروان نشان داد دچار آزموني سخت شده و 

بقاي آن بسته به موفقيت در اين آزمون است. 
  نياز روسيه به سازمان

بيش و پيش از هر چيز، حضور پوتين در اين نشست بعد 
از غيبت معنادار او در نشست سران گروه۲0حائز اهميت 

است و نش��ان مي دهد اهميت خاصي به سازمان پيمان 
امنيت جمع��ي و حفظ نقش كش��ورش در آن مي دهد. 
در واقع، اين پيمان جمعي در اصل ابتكار مس��كو بعد از 
فروپاش��ي اتحاد جماهير ش��وروي بود تا روسيه امنيت 
خود را عالوه بر كشور بالروس در شرق روسيه، به امنيت 
كشورهاي سابق شوروي در جنوب روسيه گره بزند. اين 
كشورها به طور كلي به دو دسته و در دو سوي درياي خزر 
تقسيم مي ش��دند، به اين نحو كه از زمان شروع فعاليت 
رسمي س��ازمان پيمان امنيت جمعي در آوريل 1994، 
كشورهاي قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان 
در سمت ش��رق درياي خزر و منطقه آسياي مركزي به 
اين پيمان پيوس��ته بودند و در اين س��و نيز ارمنستان، 
گرجس��تان و جمهوري آذربايجان به آن پيوس��تند. با 
اين حال، سه كشور گرجس��تان، جمهوري آذربايجان و 
ازبكستان تا ۲01۲ از اين س��ازمان خارج شدند و شش 
كشور روسيه، بالروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقيزستان 
و تاجيكستان در آن مانده اند. شايد به جرئت بتوان گفت 
كه خروج گرجستان و جمهوري آذربايجان از اين سازمان 
در 1999 پيش درآمدي بر جنگ روسيه با گرجستان در 
۲008 بود و سلسله جنگ هايي كه جمهوري آذربايجان 
با ارمنستان بر سر منطقه قره باغ كوهستاني داشت كه در 
نهايت منجر به توافق آتش بس بين اين دو كشور در۲0۲0 
شد، هر چند جمهوري آذربايجان تاكنون نشان داده است 
همچنان متمايل به ادامه جنگ و حتي تجاوز نظامي به 
خاك ارمنستان است و خواسته هايش ديگر محدود به 
منطقه قره باغ نمي شود و چشم طمع به خاك ارمنستان 
دارد، بنابراين تجربه نشان داده كه خروج از سازمان پيمان 
امنيت جمعي چالش هاي امنيتي را چه به صورت مستقيم 
و چه غيرمستقيم براي روسيه به دنبال دارد و اين كشور 
براي حفظ امنيت ملي خود به حفظ اين س��ازمان و نگه 

داشتن كشورهاي عضو در آن نيازمند است. 
   نارضايتي ارمنستان

ش��كي نيس��ت ارمنس��تان در جريان جنگ۲0۲0 و 
درگيري هاي بعدي كه اين كشور با جمهوري آذربايجان 
داش��ت، انتظار همكاري و حمايت مستقيم كشورهاي 
عضو پيمان امني��ت جمعي و به خصوص روس��يه را به 
عنوان عضو ارشد داشت. پاشينيان در اكتبر۲0۲0 طي 
نامه اي بر اساس ماده دوم قرارداد دوستي و همكاري و 
كمك متقابل بين ارمنستان و روسيه مصوب اوت 1997، 
درخواست كمك روسيه براي تأمين امنيت ارمنستان 
كرده بود كه چندان مورد توجه پوتين قرار نگرفت و بعد 
هم اين درخواست را به سازمان پيمان امنيت جمعي در 
اجالس ۲0۲1 اين س��ازمان در شهر دوشنبه، پايتخت 

تاجيكس��تان كرده بود كه آن درخواس��ت رد شد. هر 
چند گفته مي شود امامعلي رحمانف، رئيس جمهوري 
تاجيكستان به عنوان ميزبان آن نشست در رد درخواست 
ارمنستان نقش داش��ته اما معلوم بود كه روسيه نقش 
تعيين كننده اي در اين موضوع داش��ت. عالوه بر اين، او 
در سپتامبر سال جاري اعالم كرد كه كشورش بر مبناي 
ماده4 س��ازمان پيمان امنيت جمعي، از اين س��ازمان 
خواسته با اخراج نيروهاي جمهوري آذربايجان از خاك 
كش��ورش، در مرزهاي بين دو كشور مس��تقر شوند اما 
آناتولي سيدوروف، فرمانده روس ستاد مشترك سازمان 
پيمان امنيت جمعي، يك روز بعد از اعالم پاشينيان گفت 
كه اين سازمان هيچ نيرويي به منطقه نخواهد فرستاد و 
تأكيد كرد كه مناقش��ه فعلي بين باكو و ايروان »بايد از 
طريق سياس��ي و ديپلماتيك« حل ش��ود. نكته جالب 
توجه اين است كه استانيس��الو زاس، دبير كل سازمان 
پيمان امنيت جمعي، در زم��ان جنگ قره باغ در ۲0۲0 
گفته بود: »اولين شرط دخالت اين سازمان زماني است 
كه تهديدهاي واقعي امنيت، ثبات، حاكميت و تماميت 
هر يك از كش��ورهاي عضو را تهديد كن��د و در صورت 
درخواست اين كشور س��ازمان امنيت جمعي حق دارد 
پشتيباني الزم را انجام دهد.« او آن موقع گفته بود چون 
باكو پايبند به حاكميت ايروان اس��ت، اين شرط محقق 
نخواهد شد اما بعد از تجاوز نظامي جمهوري آذربايجان 
به خاك ارمنستان معلوم شد چنين پايبندي ای در كار 
نيست ولی باز فرمانده روس اين سازمان حاضر به انجام 

تعهداتي نش��د كه ايروان درخواس��ت آن را كرده بود. 
تمام اين اتفاقات به ايروان ثابت كرده اس��ت نمي تواند 
براي حفظ امنيت خود متكي بر سازمان پيمان امنيت 
جمعي بشود و به همين جهت است كه پاشينيان عالوه 
بر انتقاد صريح از نحوه عملكرد اين س��ازمان، حاضر به 
امض��اي پيش نويس بيانيه پاياني اجالس اخير نش��د و 
گفت: »در حال حاضر هيچ توافق كلي در سازمان پيمان 
امنيت جمعي در خصوص محكوميت تجاوز آذربايجان 
به ارمنس��تان وجود ندارد... همه اينها به وجهه سازمان 

لطمه خواهد زد.«
   بازيابي اعتماد

سخنان پاشينيان به روشني نش��ان مي دهد او همانند 
ديگر مقامات ارمنس��تان چندان اعتمادي به س��ازمان 
پيمان امنيت جمع��ي و حرف هاي مقام��ات روس آن 
ندارد و اين موضوع دليلي است بر اينكه اعتماد اعضاي 
اين سازمان نسبت به آن دچار مشكل شده است. عالوه 
بر اين، درگيري هاي گاه و بي گاه نظامي بين دو كش��ور 
تاجيكستان و قرقيزستان طي دو سال گذشته است كه 
ضعف سازمان پيمان امنيت جمعي براي حفظ صلح بين 
اعضاي معدودش را به نمايش گذاش��ت. به اين ترتيب، 
چنين به نظر مي رسد كه سازمان پيمان امنيت جمعي 
در هر دو سوي درياي خزر كارآمدي چنداني نداشته و نه 
توانسته مانع تجاوز نظامي يك كشور غيرعضو به كشور 
عضو شود و نه بين كش��ورهاي عضو صلح و ثبات ايجاد 
كرده است. وضعيت جنگ روس��يه در جنگ با اوكراين 
عامل مضاعفي براي اين شرايط شده است تا جايي كه 
آلكساندر لوكاشنكو، رئيس جمهور بالروس را نسبت به 
آينده سازمان پيمان امنيت جمعي دچار ترس كرده و در 
همين اجالس ايروان گفت: »رس��انه هاي جمعي اخيراً 
گمانه زني مي كنند كه حيات و سرنوشت سازمان پيمان 
امنيت جمعي به نتيجه عمليات نظامي ويژه روسيه در 
اوكراين بستگي دارد. اگر روس��يه پيروز شود، سازمان 
پيمان امنيت جمعي زنده خواهد ماند، اگر خداي ناكرده 
پيروز نش��ود، س��ازمان پيمان امنيت جمعي نيز زنده 
نخواهد مان��د« و بعد افزود: »اگر خداي نكرده روس��يه 
س��قوط كند، جاي ما زير اين قطعات شكسته است.« 
به همين دليل اس��ت كه ما نه تنها بايد از يكديگر دفاع 
بلكه بايد همديگر را درك كنيم. روسيه اين، روسيه آن، 
نقش كليدي روسيه... چنين گفت وگوهايي بايد متوقف 
شود. ما قرار نيست عرصه نظامي و سياسي را رها كنيم.« 
مي توان اين سخنان را نوعي پاسخ به نارضايتي پاشينيان 
ارزيابي كرد، اما آيا اين نوع هشداردادن ها مي تواند باعث 
بازيابي اعتماد اعضا به اين س��ازمان ش��ود؟ بايد به اين 
نكته توجه داشت كه سازمان پيمان امنيت جمعي تنها 
گزينه ارمنستان يا كشورهاي آسياي مركزي براي حفظ 
امنيت ملي خودشان نيست و در صورت خروج آنها از اين 
سازمان، ديگر كش��ورها و به خصوص امريكا و متحدان 
اروپايي آن حاضر خواهند شد جاي خالي اين سازمان را 
براي آنها پر كنند، بنابراين به نظر مي رسد سازمان پيمان 
امنيت جمعي در حال حاضر دچار آزموني سخت شده 
و اگر نتواند اعتماد اعضاي خود به خصوص ارمنستان را 
دوباره جلب كند، معلوم نيست دوامي داشته باشد و اين 
روسيه است كه بيش از هر كشور ديگري از فروپاشي آن 

لطمه خواهد ديد. 

آزمون سخت »پيمان امنيت جمعي«
 در جنگ اوكراين

چالش

س�ازمان پيم�ان امني�ت جمع�ي در 
جن�گ اوكراين دچار آزموني س�خت 
ش�ده و اگر نتواند اعتماد اعضاي خود 
به خصوص ارمنس�تان را دوباره جلب 
كند، معلوم نيست دوامي داشته باشد

كشورهاي اروپايي با كمك هاي 
نظامي به اوكراين گرفتار نوعي 
نگاه ميليتاريس�تي شده اند كه 
به واس�طه آن، تأمين روزافزون 
تس�ليحات را بر ديگر نيازهاي 
مي دهن�د ترجي�ح  خ�ود 

س�اخت موش�ك  بالس�تيك 
هايپرس�ونيك از جانب نيروي 
هوافضاي سپاه، در حكم بي معنا 
ش�دن يكباره هم�ه پروژه هاي 
گس�ترده اي اس�ت كه سال ها 
با هدف به اصط�اح »يكپارچه 
ش�دن سيس�تم هاي پدافندي 
امري�كا، اعراب و اس�رائيل« در 
منطق�ه كلي�د خ�ورده اس�ت


