
ش��ايد يكي از رخدادهاي 
احمدكاظمزاده

چالش
مهم س��وريه در روزهاي 
اخير، حمله س��ازماندهي 
شده پهپادهاي مجهز به موشك و مواد منفجره به دو پايگاه 
هوايي و دريايي روسيه در سوريه يعني حميمم و طرطوس 
باشد كه در پنجم و شش��م ژانويه برابر با 15 و 16 دي ماه 
جاري صورت گرفت. بر اساس اعالم وزارتخانه وزارت دفاع 
روسيه، اين حمله با 10هواپيماي بدون سرنشين به پايگاه 
نظامي حميمم صورت گرفت و سه هواپيماي مشابه هم به 
پايگاه روس��يه در طرطوس حمله كردند. همزمان با اين 
حمالت ناكام حمالت خمپاره اي نيز به اين پايگاه ها صورت 
گرفت كه به كشته شدن دو س��رباز روس و زخمي شدن 
هفت نفر ديگر منجر شد اما موشك ها رهگيري و پهپادها 
سرنگون و سه فروند از آنها كه سالم مانده و آسيب نديده 
بودند، مصادره شدند. ستاد مشترك ارتش روسيه اعالم كرد 
افراد مسلح در سوريه از پهپادهاي ساخت خارج استفاده 
مي كنند. هر پهپادي كه در حمله به پايگاه حميمم شركت 
كرده بود، حامل 10 گلوله راكت ب��ود. طبق اعالم منابع 
روس��ي، همه پهپاده��ا از بخش جنوب غرب��ي ادلب كه 
دركنترل گروه هاي مسلح )به اصطالح( »معارضان ميانه رو« 

است، به پرواز درآمده بودند . 
چند س��ؤال مطرح است: نخس��ت اينكه اين پهپادها كه 
از پيش��رفته ترين نوع آنها بوده از كجا تأمين ش��ده اند و 
گروه هاي مسلح چگونه به آنها دست يافته اند؟ دوم اينكه 
چه مالحظاتي در انتخاب زمان حمله صورت گرفته است؟ 
و سوم اينكه واكنش روسيه به اين حمالت و عوامل دخيل 

در آن چه خواهد بود؟
در پاسخ به سؤال نخست بايد گفت كه شواهد متقني وجود 
دارد كه نشان مي دهد امريكا فرماندهي عمليات را برعهده 
داش��ته و رادارهاي روس��يه به پرواز درآم��دن يك فروند 
هواپيماي جاسوسي امريكايي را به مدت چهار ساعت در 
ارتفاع 7هزار متري بر فراز پايگاه حميمم و طرطوس طي 
حمله شبانه به آن دو رصد كرده بودند. با اين حال نمي توان 
از نقش و حمايت ديگر همپيمانان امريكا و دولت ترامپ در 
تحوالت سوريه و در رأس آن رژيم صهيونيستي و عربستان 
غافل بود. سؤالي كه مطرح است اينكه تركيه چه نقشي در 

اين ماجرا داشته است؟! آيا با اين ائتالف همدست بوده كه 
در اين صورت هم نقش و جايگاه اين كشور در كنار روسيه و 
ايران سؤال برانگيز مي شود و هم اينكه اين سؤال پيش مي آيد 
كه تركيه چگونه به امريكا كمك مي كند كه مي داند هدف 
اصلي امريكا افزايش تقويت كردهاي سوريه و نقش آفريني 
آنها در فضاي پساداعش است ؟! از طرف ديگر اگر فرض كنيم 
كه گروه هاي مسلح كه در حمله به پايگاه هاي نظامي روسيه 
دست و نقش داشتند بدون اطالع تركيه صورت گرفته است، 
در اين صورت چه توجيهي براي ادامه همكاري و حمايت 

تركيه از آنها وجود خواهد داشت ؟
آنچه در اين مي��ان واضح و مبرهن اس��ت، اينكه امريكا با 
گروه هاي مسلح و تكفيري سوريه كه طبق قطعنامه هاي 
متعدد شوراي امنيت گروه هاي تروريستي تعريف مي شوند، 
كامالً ارتباط دارد و از آنها براي مقاصد نظامي خود استفاده 
مي كند اما در پاسخ به سؤال دوم در خصوص مقطع زماني 
اين حمله مي توان گفت كه اين حمله درست در واپسين 
روزهاي شكست پروژه ايجاد آشوب در ايران و بالفاصله بعد 
از ناكامي نيكي هيلي نماينده و سفير امريكا در سازمان ملل 
براي گنجاندن موضوع ايران در دستور كار شوراي امنيت 

صورت گرفت كه به يك رسوايي براي وي و دولت ترامپ 
تبديل شد و نماينده روسيه با بيان اينكه اين موضوع هيچ 
موضوعيتي با اهداف و وظايف شوراي امنيت ندارد تصريح 
كرد: در اين صورت بايد موضوع سركوب جنبش اعتراضي 
وال استريت نيز در دستور كار اين شورا قرار مي گرفت. از اين 
ديد انتخاب زمان حمله هم مي تواند جنبه تالفي جويانه و 
انتقام جويانه از سوي امريكا عليه روسيه باشد و هم اينكه 
مي توانست با اين هدف همراه باشد كه از طريق ضربه كاري 
به روسيه در سوريه و فعال كردن جنگ در سوريه، فرصتي 
براي دميدن آتش آشوب در ايران فراهم شود. البته نبايد از 
اين واقعيت نيز غافل شد كه مواضع روسيه و امريكا در سوريه 
از مدت ها پيش و درست از زماني كه پرونده داعش در سوريه 
بسته شده ، چالش پيدا كرده است و در واقع همكاري هاي 
موقتي آنها به پايان رسيده و شايد يكي از داليل آن اين باشد 
كه امريكا از روسيه به عنوان ابزاري در چارچوب استراتژي 
احاله مسئوليت در جنگ با داعش استفاده مي كرد. از ديگر 
عوامل چالشي در روابط روسيه و امريكا موضوع حل سياسي 
بحران سوريه است كه امريكا با كمك و درخواست اسرائيل 
و عربستان مي خواهد توافقات ژنو را مبناي مذاكرات و حل 

بحران قرار دهد و در واقع اهدافي را كه از طريق سياس��ي 
نظامي به دست نياورده است در عرصه سياسي جبران كند 
اما در مقابل روسيه مي خواهد بر اساس شرايط جديد نشست 
سوچي را محور و مبناي مذاكرات و حل بحران قرار دهد و از 

همه ظرفيت هاي سوريه براي حل بحران بهره بگيرد. 
اما در پاسخ به سؤال س��وم در خصوص برخورد و واكنش 
روسيه بايد گفت كه روسيه با توجه به نشست سوچي كه 
براي آخر ماه جاري ژانويه پيش بيني شده است مي خواهد 
فضا را همچنان آرام نگه دارد و از متش��نج ش��دن اوضاع 
جلوگيري كند. از اين رو روسيه هم در برخورد با امريكا و 
هم تركيه راه ديپلماسي و خويشتنداري را در پيش گرفته 
است. ستاد مشترك ارتش روسيه در بيانيه اي اعالم كرد 
ژنرال گراسيموف و ژنرال دانفورد در اين تماس تلفني درباره 
روابط امريكا و روسيه و هماهنگي نظامي در برخي مناطق 
گفت وگو كردند.  همچنين  وزارت دفاع روسيه اعالم كرد 
در اين ارتباط نامه هايي را به هولوس��ي آكار، رئيس ستاد 
مشترك ارتش تركيه و نيز هاكان فيدان وزير اطالعات اين 
كشور تسليم كرده اس��ت. در اين نامه ها تأكيد شده است 
ضروري است آنكارا به تعهدات خود مبني بر تضمين آتش 
بس از سوي نيروهاي تحت كنترل خود در ادلب عمل كند 
و به منظور جلوگيري از تكرار چنين حمالتي با استفاده از 
هواپيماهاي بدون سرنشين در منطقه، تالش هاي خود را 
براي نظارت بر مناطق عاري از تنش و درگيري دوچندان 
سازد. بر اين اساس مي توان گفت كه روسيه به رغم نقش 
صريح امريكا و همپيمانانش در حمل��ه به پايگاه هاي اين 
كشور در سوريه اولويت را به گفت وگو و مذاكره داده است تا 
همچنان فضا را براي نشست سوچي آرام نگه دارد و از اين 
ديد سياست خويشتنداري روس��يه تا زماني ادامه خواهد 
يافت كه مطمئن شود امريكا و عوامل آن مانع از برگزاري 
آن نشوند، در غير اين صورت هيچ تضمين و اطميناني براي 
ادامه اين رويكرد وجود نخواهد داشت و از اين ديد مماشات 
روسيه در قبال حمله ناكام به پايگاه هاي خود در سوريه ناشي 
از رشته مالحظات سياسي است واال ابايي براي پاسخ به آن 
نداشته است كما اينكه روسيه با ناكام گذاشتن اين حمله، 
شكست نظامي ديگري را نيز براي امريكا و متحدان آن به 
ثبت رسانده و نشان داده كه در آمادگي كامل به سر مي برد. 

اين قابل انتظار ب��ود كه دونالد ترام��پ، رئيس جمهور 
امريكا، س��ال نو ميالدي را با انتش��ار يك پيام توئيتري 
شروع كند اما انتظار نمي رفت او از ميان تمام موضوعات 
متنوع و البته چالش برانگيز خارجي، به سراغ پاكستان 
برود، آن هم با توئيتي توهين آميز. ترامپ در آن توئيت 
هم به گونه اي از كمك مالي به پاكستان گفت كه گويي 
اين كشور محتاج آن كمك اس��ت و هم اينكه پاكستان 
را متهم كرد كه در مقابل دريافت اين كمك »جز دروغ 
و فريب« چيزي به امريكا نداده اس��ت. اين كار او نقطه 
ش��روع بحران تازه در روابط دو كشور شده به نحوي كه 
امريكا پرداخت 900 ميليون دالر به پاكس��تان را قطع 
كرده و در مقابل، خرم دستگيرخان، وزير دفاع پاكستان، 
از توقف همه همكاري هاي نظامي و اطالعاتي كشورش 
با امريكا گفته است. در اين ميان، مسير ارسال تجهيزات 
نظامي و پشتيباني به نيروهاي امريكايي در افغانستان 
از طريق خاك پاكستان مبدل به محور تازه تنش شده 
است، چنانكه پاكس��تاني ها از قصد خود براي قطع اين 
مسير گفته و امريكايي ها هم اعالم كرده اند كه به دنبال 
يافتن مس��يرهايي تازه خواهند بود. هر چند كه تنش 
بين دو كش��ور بي س��ابقه نبوده اما به نظر مي رسد اين 
ميزان از تنش مسير جديدي را پيش روي دو كشور قرار 
داده كه مي تواند پايانی باشد به روابط نزديك سال هاي 
گذشته به خصوص اينكه حاال پاكستان اتكاي به متحد 

جديدي دارد. 
سالهايدوراتحادوبياعتمادي

امريكا تنها دو ماه و شش روز بعد از استقالل پاكستان در 
14 اوت 1947، روابط رسمي خود را با كشور تازه تأسيس 
برقرار كرد تا از نخس��تين كشورهايي باش��د كه نه تنها 
استقالل اين كشور را به رسميت شناخته بلكه پذيراي 
آن در جامعه جهاني باشد. اين نحو استقبال از پاكستان 

نقطه شروعي از روابط نزديك دو كشور بود به خصوص 
اينكه پاكستاني ها بعد از نخستين جنگ خود با هندي ها 
در 1948 نيازمند متح��دي در عرصه بين الملل بودند و 
فضاي جنگ سرد آنها را به س��مت امريكا سوق مي داد. 
نتيجه اين امر توافقنامه اي بين پاكستان و امريكا در مي 
1954 شد كه صدها افسر پاكستاني را براي آموزش هاي 
نظامي، مديريتي و اقتص��ادي به امريكا مي فرس��تاد و 
افس��ران نظامي و اطالعات��ي امري��كا را در راولپندي و 
اسالم آباد مس��تقر مي كرد، جدا از كمك هاي اقتصادي 
و نظام��ي امريكا به پاكس��تان به ترتي��ب به ميزان 7/5 
ميليارد دالر و 967 ميليون دالر، آن توافق مبنايي شد تا 
يك دوره از ش��كوفايي روابط بين دو كشور رقم بخورد و 
حتي پاكس��تان حاضر شد در ديپلماس��ي پينگ پنگ 
امريكايي نقش ميانجي اين كش��ور با چين را بازي كند 
تا سفر مشهور هنري كسينجر به چين در ژوئيه 1971 
رقم بخورد و اين ديپلماسي منجر به آب شدن يخ روابط 
بين امريكا و چين بشود. شايد اين ميزان باال از همكاري و 
اتحاد بين پاكستان و امريكا مي توانست براي دهه ها ادامه 
پيدا كند، اگر هند در 1974 نخس��تين بمب هسته اي 
خود را منفجر نمي كرد و پاكس��تاني ها خود را در مقابل 
اين تهديد هسته اي تنها نمي ديدند؛ نكته اي كه ذوالفقار 
علي بوتو، نخست وزير وقت پاكستان در نامه اي به رهبران 
امريكا و ديگر كشورهاي غربي مورد تأكيد قرار گرفت و او 
در آن نامه اعالم كرد كه پاكستاني ها حاضرند علف بخورند 
و حتي گرسنه بمانند اما بمب هس��ته اي خود را داشته 
باشند. در واقع، آن نامه پيش درآمدي بر ظهور تالطم هايي 
بعدي در رابطه با دو كشور بود به خصوص اينكه امريكا 
نه تنها حاضر به هيچ كمكي به پاكستان در برابر تهديد 
هسته اي هند نشد كه در دوره رياست جمهوري جيمي 
كارتر تحريم هايي عليه اين كش��ور وضع شد. به عبارت 

ديگر، پاكستاني ها بعد از اين و بر خالف دوران حاكميت 
ژنرال محمد ايوب خان در دهه 60 و آن نوع خوش بيني 
بي قيد و شرط به حمايت امريكا، نحوه روابط خود با اين 
كش��ور را بر مبناي ميزان تأثير آن در تقابل خود با هند 
تنظيم كرده اند تا ديگر آن اعتماد تام و تمام را به امريكا 
نداشته باشند و بايد گفت كه همين امر بر وقايع يك دهه 

اخير بين دو كشور سايه انداخته باشد. 
دستهايپنهان

11سپتامبر و لشكركشي امريكا به افغانستان باعث شد 
تا پاكستان نقشي كليدي در اين لشكركشي پيدا كند و 
گفته مي شود ژنرال پرويز مشرف، رئيس جمهور پيشين 
پاكستان، تحت فشار و حتي تهديد امريكايي ها مجبور 
به همراهي با آنها در جنگ به اصطالح ضدتروريسم شد. 
داليل همراهي پاكستاني ها با امريكا در اين ائتالف هر 
چه كه بود، نتوانست در دراز مدت رضايت امريكايي ها را 
به دنبال داشته باشد به نحوي كه انتقاد از پاكستاني ها 
در رياس��ت جمهوري باراك اوباما مبدل ب��ه يك رويه 
تهاجمي امريكايي ها عليه پاكس��تان شد. انتقاد شديد 
رابرت گيتس، وزير دفاع پيشين امريكا، در مورد حمايت 
پاكستان از طالبان و تهديد اين كشور از به خطر افتادن 
روابط دو كشور، يك نمونه روشن از اين رويه بود كه در 
آوريل 2009 و همان ماه هاي ابتدايي دولت اوباما بيان 
ش��د. اين رويه با حمله نيروهاي ويژه امريكايي به شهر 
ايبت آباد پاكستان براي كش��تن اسامه بن الدن در مي 
2011 و حمله هوايي به دو پاسگاه مرزي پاكستاني در 
نوامبر همين سال باعث شد تا روابط دو كشور به شدت 
تنزل پيدا كند و پاكستاني ها در مقابل دو مسير تداركاتي 
به نيروهاي امريكا و متحدانش در افغانس��تان را بستند 
و با خودداري از ش��ركت در كنفران��س بن در خصوص 
افغانس��تان، خود را از مشاركت سياس��ي با امريكا كنار 

كشيدند. مسئله اي كه در اين جريان رفته رفته اهميت 
بيشتري پيدا كرد، ارتباط با نقش و تأثير هند در اين رويه 
داردكه به نظر پاكستاني ها، دس��ت هاي پنهان از البي 
هندي ها در واشنگتن بر اين رويه انتقادي امريكايي ها 
تأثيرگذار بوده اس��ت. براي مثال، پاكس��تاني ها توقف 
كمك مالي امريكا براي خريد هش��ت فروند اف- 16 از 
اين كشور را ناش��ي از نقش البي هندي ها  در واشنگتن 
مي دانند. خواجه محمد آصف، وزير دفاع وقت پاكستان 
در م��ي 2016 گفت:»دولت امريكا مش��كلي در مورد 
فروش جنگنده هاي اف-16 به پاكستان ندارد، در حالي 
كه البي هندي  موجود در واش��نگتن مش��كالتي براي 
جلوگيري از اين معامله ايجاد كرده است.« سرتاج عزيز از 
نقش آفرينان اصلي پاكستاني در سياست خارجي هم اين 
نظر را دارد و همان موقع گفت:»كنگره امريكا تحت تأثير 
البي هند  قرار گرفته است و تالش مي كند رئيس جمهور 
اين كشور را از كمك مالي به پاكستان منصرف كند.« اين 
تلقي نسبت به نقش البي هند در اين معامله از آنجايي 
تأييد مي شود كه اصل معامله تمام ش��ده بود و به قول 
مارك تونر، سخنگوي وقت وزارت خارجه، امريكا فروش 
سالح به پاكس��تان را در جهت سياس��ت خارجي خود 
مي داند اما بعد از اعتراض هند و فراخواندن سفير امريكا 

در دهلي نو بود كه همه چيز به هم خورد. 
اتحادهايجديد

شايد نگرش پاكستاني ها نسبت به ميزان نفوذ دست هاي 
پنهان و البي هندي ها در واشنگتن تا اندازه اي مبالغه آميز 
باشد اما وقتي كه شخص هندي االصلي مثل نيكي هيلي 
در صدر دس��تگاه ديپلماس��ي امريكا ديده مي شود، آنها 
نمي توانند اين نفوذ را دس��ت كم بگيرند. همين ارزيابي 
است كه خود به خود باعث مي ش��ود تا اسالم آباد به يك 
تجديدنظر اساسي در اتحاد گذشته اش با امريكا كشيده 
ش��ود تا متحدي قابل اعتماد در عرص��ه رقابتش با هند 
دست و پا كند كه در ميان كشورها، چين گزينه نخست 
پاكستاني هاست. رابطه ديرينه با چين از يك سو و رقابت نه 
چندان پنهاني هندي ها با چين باعث مي شود تا اسالم آباد 
اتحاد جديد خود را بر مبناي توسعه روابط با چين ايجاد 
كند به ويژه اينكه طرح چيني مشهور به داالن اقتصادي به 
ارزش 54 ميليارد دالر تأثير قابل توجهي در رونق اقتصادي 
پاكستان و بهبود زيرساخت هاي حمل و نقل و انرژي اين 
كشور مي شود. اهميت اين طرح به حدي است كه آن را با 
طرح مارشال امريكا براي احياي اقتصادي اروپا بعد از جنگ 
جهاني دوم مقايسه مي كنند و گفته مي شود پاكستان در 
قبل اين طرح برخوردار از رشد اقتصادي 2 تا 2/5 درصدي 
خواهد ش��د و ارزش س��رمايه گذاري در اين طرح معادل 
كل سرمايه گذاري هايي خواهد بود كه از 1970 تا كنون 
در پاكستان ش��ده اس��ت. با توجه به اين حجم از منافع 
اقتصادي ، اسالم آباد ديگر دغدغه اي بابت خودداري امريكا 
از كمك مالي به اين كش��ور ندارد. چنانكه خواجه آصف، 
وزير خارجه پاكستان، در چهارم ژانويه از بي اهميت بودن 
قطع كمك هاي مالي كاخ سفيد گفت ؛ چراكه به نظر وي از 
مدت ها پيش در مورد آن چاره جويي و گزينه هاي جايگزين 
مختلفي در نظر گرفته شده بود. روشن است كه طرح چيني 
داالن اقتصادي اصلي ترين گزينه براي اسالم آباد است و 
حاال كه چين به طور كامل در كنار پاكس��تان و در مقابل 
تهديدهاي امريكا ايستاده، به نظر نمي رسد كه تهديدهاي 
امريكا تأثيري بر اسالم آباد و اين خط از تنش بين دو كشور 

بعد از اين هم ادامه داشته باشد. 

چاشني هندي آشوب در مناسبات امريكا-پاكستان
اسالمآباد-واشنگتناز»ديپلماسيپينگپنگ«تاحركتدرداالنچيني
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انتقام شكست نيويورك از طرطوس

88498444س��رويس بین الملل

همزمان با پايان سال 2017، س��رگئي الوروف، وزير امور خارجه 
دكترسيدرضاميرطاهر

دورنما
روسيه، رئوس برنامه هاي روس��يه در حوزه سياست خارجي براي 
سال جديد ميالدي را اعالم كرد. در راهبرد سياست خارجي سال 
2018 روسيه مس��ائل مختلفي مورد بحث قرار گرفته اس��ت. از جمله آنها انتقاد شديد از سياست 
يكجانبه گرايي و تأكيد بر چند جانبه گرايي، مسئله بحران هسته اي كره شمالي و درخواست حل و فصل 
مسالمت آميز آن، لزوم پيشبرد راه حل سياسي در بحران سوريه و مبارزه با تروريسم و انتقاد از همراهي 
امريكا با گروه هاي تروريس��تي، توسعه مش��اركت راهبردي با مصر، تأكيد بر پيشبرد گفت وگوهاي 
سياسي به منظور حل بحران يمن، تأكيد بر گسترش روابط تجاري و اقتصادي با چين و انتقاد شديد 

از ادامه سياست تحريمي از سوي غرب به ويژه امريكا قابل ذكر است. 
نگاهانتقادي

يكي از مهم ترين مسائلي كه در چارچوب رئوس سياس��ت خارجي روسيه در سال 2018 مطرح شده، 
انتقاد از يكجانبه گرايي و لزوم شكل گيري جهاني چند قطبي است كه مبتني بر چند جانبه گرايي باشد. 
به گفته الوروف، نظريه جهان چند قطبي نه 10 س��ال بلكه 20 سال قبل به ميان آمد. از نگاه وي، گروه 
بريكس يكي از مظاهر جهان چند قطبي است. روسيه و چين به عنوان دو عضو مهم بريكس بارها با اقدامات 
يكجانبه گرايانه غرب به ويژه امريكا در زمينه مسائل مختلف بين المللي به مخالفت برخاسته اند. كما اينكه 
اين دو كشور به مواردي مانند حمله به يوگسالوي، اشغال عراق، بحران ليبي و جنگ داخلي در اوكراين به 
عنوان مواردي از مداخله جويي و يكجانبه گرايي امريكا اشاره كرده اند. در واقع شواهد حاكي از آن است كه 
غرب به رهبري امريكا در سال هاي اخير از مداخله جويي به عنوان شيوه معمول براي دستيابي به اهداف 
سلطه جويانه خود استفاده كرده است. به ويژه مسئله يكجانبه گرايي امريكا كه هنوز خود را قدرت برتر در 
سطح بين المللي مي پندارد و بر اساس اين پندار موهوم به تعيين تكليف مسائل جهاني مي پردازد ، از جمله 
مهم ترين انتقاداتي است كه مسكو و پكن در سال هاي اخير عليه واشنگتن مطرح كرده اند. امريكا خود 
را پليس بين المللي مي داند و به خود حق مي دهد بدون مجوز شوراي امنيت به عمليات نظامي در نقاط 
مختلف بپردازد. در مقابل مسكو و پكن، اين عملكرد امريكا را صرفاً به منزله اقدامي تلقي مي كنند كه باعث 
مختل شدن وظايف شوراي امنيت و گسترش هرج و مرج در صحنه بين المللي شده است. در عين حال 
مسئله كاربرد معيارهاي دوگانه از سوي امريكا در قبال مسائل بين المللي نيز مطرح است كه بارها نمونه 
آن را از جمله درباره مسئله هسته اي ايران مشاهده كرده ايم. در واقع امريكايي ها صرفاً خود را در صحنه 
بين المللي محق مي دانند و بنابراين هر گونه اقدام خود را مشروع و بر حق تلقي كرده و در مقابل اقدامات 
ديگر قدرت هاي رقيب را نامش��روع مي دانند. كما اينكه از ديدگاه امريكايي ها، مداخله آنها در اوكراين 
در راستاي حمايت از دولت غربگراي كي يف مشروع اس��ت، اما اقدامات روسيه در زمينه حفظ حقوق 
روس تباران شرق اوكراين نامشروع و غيرقانوني است. امريكا و متحدانش به منظور تغيير موضع روسيه در 
اين باره تحريم هاي يكجانبه و گسترده اي را عليه روسيه به اجرا گذاشته اند. كارنامه يكجانبه گرايي امريكا 

از سال 2000ميالدي تاكنون كارنامه اي سراسر منفي و فاجعه بار بوده است. 
ابعادجديديدريكجانبهگرايي

 از زم��ان روي كار آم��دن دونالد ترامپ به عن��وان رئيس جمه��ور جديد امريكا، ش��اهد اوج گيري 
يكجانبه گرايي امريكا در عرصه جهاني با اعالم شعار »اول امريكا« توسط وي هستيم. سند استراتژي 
امنيت ملي امريكا كه در دسامبر 2017 توسط ترامپ اعالم شد، بر اين مسئله تأكيد كرده كه بايد به 
دوستان و متحدان امريكا اين اطمينان داده شود كه اياالت متحده متعهد به پيمان هاي خود است 
و رهبري جهان آزاد را بر عهده خواهد داشت. در عين حال اين سند به دشمنان و رقباي استراتژيك 
هشدار مي دهد كه اس��تراتژي هاي شكس��ت خورده كنار گذاش��ته ش��ده و امريكا آماده مبارزه با 
چالش هاست و قدرت خود را در خدمت تأمين امنيت مردم امريكا قرار داده است. به عبارت ديگر ترامپ 
با هشدار به جهان بر اين موضوع تأكيد مي كند كه آماده كاربرد قدرت سخت براي تحقق اهداف جهاني 
امريكاست. در اين سند راهبردي شاهد به كارگيري ادبيات تهاجمي تر در همه سطوح به خصوص در 
مقابل رقبا و دشمنان امريكا در دو سطح بين المللي عليه چين و روسيه و در سطح منطقه اي عليه ايران 
و كره شمالي هستيم. اين رويكرد ترامپ حتي انتقاد متحدان اروپايي واشنگتن را نيز برانگيخته است. 
كما اينكه آنگال مركل صدراعظم آلمان در اواخر آگوست 2017 ضمن انتقاد از سياست هاي ترامپ، 
به وي هشدار داد كه سياست هايش به منزوي شدن و نه افزايش قدرت امريكا منتهي خواهد شد. از 
ديدگاه وي، تفكر ترامپ مبني بر قرار دادن امريكا در اولويت نخس��ت، اين خطر را به وجود مي آورد 
كه اهميت و قدرت نفوذ آن در عرصه جهاني كاهش يابد. به گفته ماري ِسسيل ناو، محقق فرانسوي، 
سياست هاي ترامپ كه قصد پايان دادن به جهان چند قطبي را دارد، بر تحكم، بلوف و زد و بند مبتني 
بوده و ويژه شخص اوست. ديدگاه مركل در تضاد كامل با رويكرد ترامپ است، زيرا رئيس جمهور امريكا 
عقيده دارد كه سياست هاي يكجانبه گرايانه و خودمحورانه واشنگتن به افزايش قدرت و غلبه اين كشور 
بر رقبايش منجر خواهد شد. در اين چارچوب امريكا نه فقط به تحميل سياست هاي مورد نظر خود 
به ديگر كشورها مي پردازد، بلكه در عرصه تجاري و اقتصادي نيز به سياست حمايتگرايانه روي آورده 
و رويكردي را در پيش گرفته كه از ديدگاه بسياري از كارشناسان به ضرر اقتصاد و تجارت جهاني است. 
پس از پيروزي ترامپ در انتخابات و راهيابي وي به كاخ سفيد در20 ژانويه 2017، وي موضعگيري هاي 
علني زيادي عليه سياست تجارت آزاد و مخالفت با پيمان هاي تجاري بين المللي ابراز كرد كه واكنش 
ديگر كشورها را برانگيخت. ترامپ در اواخر ژانويه 2017 فرمان خروج امريكا از »پيمان تجارت آزاد دو 
سوي اقيانوس آرام « را صادر كرد كه با واكنش منفي ديگر اعضاي اين پيمان بزرگ تجاري مواجه شد. 
در اين چارچوب ، مقامات ارشد و رؤساي كشورهاي عضو گروه 20 به عنوان بزرگ ترين گروه اقتصادي 
جهان ، بارها مخالفت صريح خود را با اين مسئله ابراز كرده و درباره پيامدهاي خطرناك آن براي اقتصاد 
جهاني هشدار داده اند. كما اينكه وزراي دارايي اين گروه در نشست خود در واشنگتن در اواخر آوريل 
2017، درباره پيامدهاي منفي سياست هاي حمايتي از صنايع داخلي كشورها هشدار دادند.  يكي ديگر از 
عرصه هاي سياست هاي يكجانبه گرايانه امريكاي دوره ترامپ، اعمال تحريم هاي يكجانبه با انگيزه هاي 
سياسي است كه نماد آن امضاي قانون »كاتس��ا« پس از تصويب آن در كنگره امريكا توسط ترامپ 
در ژوئيه 2017بود. طبق اين قانون تحريم هاي گس��ترده اي عليه روسيه به اجرا درمي آيد كه باعث 
محدوديت در زمينه سرمايه گذاري، تجارت و انتقال فناوري عليه روسيه مي شود. والديمير زاخاروف با 
اشاره به قانون كاتسا مي گويد: امريكا با اقدام هاي تازه خود در واقع ناتواني اتحاديه اروپا و ضربه زدن به 
كشورهاي اروپايي را مي خواهد. اعمال تحريم هاي جديد عليه روسيه توسط دولت امريكا مي تواند به 
ضرر 100 ميليارد دالري شركت هاي نفتي و گازي امريكايي منجر شود. والديس الواينك، كارشناس 
روس پيش بيني كرده است اعمال تحريم هاي جديد از سوي امريكا عليه روسيه مي تواند به شركت هاي 

نفتي � گازي امريكايي و برخي ديگر از شركت هاي اين كشور ضربه وارد كند. 
جمعبندي

با توجه به مسائل متعددي كه روسيه در عرصه منطقه اي و بين المللي با آنها مواجه است، تالش جدي را 
براي ارائه و اجراي سياست هايي در پيش گرفته كه ضمن حفظ منافع ملي آن موجب تقويت موقعيت 
بين المللي آن به عنوان بازيگري مهم و تأثير گذار در عرصه جهاني شود. ضمن اينكه يكي از محورهاي اصلي 
سياست خارجي روسيه، تغييرات متناسب با تحوالت در عرصه منطقه اي و جهاني در ديگر جنبه هاي 
رويكرد خارجي روسيه است كه از جمله آنها مي توان به تغيير رويكرد تجاري و اقتصادي روسيه اشاره كرد. 
با توجه به ادامه رويكرد تحريمي از سوي غرب به ويژه امريكا و اتحاديه اروپا عليه روسيه، مسكو سياست 
نگاه به شرق را در پيش گرفته و روابط گسترده و چند جانبه با كشور هاي شرق و جنوب آسيا برقرار كرده يا  
در حال برقرار كردن است. ضمن اينكه روس ها متوجه امريكاي التين نيز شده و به توسعه روابط با برخي 
كشورهاي اين منطقه نيز پرداخته اند. از سوي ديگر نگاه روسيه به خاورميانه نيز اكنون نگاه توسعه حضور 
و نفوذ است و در اين راستا ضمن حفظ پايگاه هاي خود در سوريه به دنبال گسترش روابط با كشور هاي 
مهم منطقه از جمله مصر و ايران هستند. در مجموع سياست خارجي روسيه در سال 2018 رويكردي 

پويا و پرتحرك به عرصه هاي بين المللي و مناطق مختلف جهان دارد.

مقابلهبايكجانبهگراييامريكا
اصلراهبرديسياستخارجيروسيه

نگاه شرقي كرملين براي رويارويي با ابرقدرت غرب

دكترسيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده
رويكرد


