
آل گرين، نماينده تگزاس 
سيدرحيم نعمتي

      رويكرد
در مجل��س نماين��دگان 
امريكا، كنايه گويي را كنار 
گذاشته و مي گويد: »رئيس جمهور ترامپ باالتر از قانون 
نيست. وي مرتكب اقدامي شد كه سزاوار استيضاح است. 
كاري غير از اين موجب مي شود برخي از امريكايي ها احترام 
به هنجارهاي اجتماعي و تبعيت از اين هنجارها را از دست 
بدهند.« گرين ب��ا اين حرف به جمع كوچ��ك اما جدي 
نمايندگان كنگره پيوس��ته كه خواهان استيضاح ترامپ 
هستند و يكي از آنها ماكسين واترز، نماينده كاليفرنيا، است. 
واترز يكي از كس��اني بود كه از ابتداي ورود ترامپ به كاخ 
سفيد حرف از استيضاح او مي زد و مثل آلن ليختمن، استاد 
تاريخ، و ديويد بروكس، تحليلگر نيويورك تايمز، در جمع 
كساني بود كه انتظار نداشتند ترامپ دوره چهار ساله رياست 
جمهوري اش را تمام كند و پيش بيني استيضاح او حتي در 
س��ال نخس��ت رياس��ت جمهوري اش مي كردند. جالب 
اينجاس��ت كه ليختمن از جمله معدود افرادي بود كه در 
زمان كارزار انتخابات رياست جمهوري  پيش بيني پيروزي 
ترامپ را مي كرد اما در عين حال مي گفت او اس��تيضاح 
خواهد شد. حاال نغمه استيضاح ترامپ به صورت جدي در 
ميان نمايندگان كنگره و خارج از آن در ميان رس��انه ها و 
مردم عادي شنيده مي شود و اگر وضع به اين منوال پيش 
برود، شايد ترامپ در تاريخ امريكا تاريخ ساز بشود آن هم به 
عنوان نخستين رئيس جمهوري كه با حكم استيضاح كنگره 

از كاخ سفيد اخراج شد. 
  پرونده دردسرساز

موضوع محوري همان چيزي اس��ت كه قب��ل از پيروزي 
انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا به عنوان يك اتهام از 
س��وي رقيب انتخاباتي اش، هيالري كلينتون، و برخي از 
رسانه هاي همسو با دموكرات ها عليه ترامپ بيان مي شد 
و بعد از پيروزي ترامپ در آن انتخابات هم گريبان او را رها 
نكرد و هر چه گذشت ابعاد پيچيده تري پيدا كرد. هيالري 
در مناظرات انتخاباتي سعي داش��ت تا بر رابطه ترامپ با 
روسيه انگشت گذاش��ته و او را عروسك كرملين معرفي 
مي كرد و شبيه اين اتهامات هم ديگر دموكرات ها مطرح 
مي كردند اما به نظر مي رسد دموكرات ها در پي گيري اين 
اتهامات تنها نبودند. روزنامه انگليسي گاردين در بررسي 
اين موضوع از مخالفان جمهوري خ��واه ترامپ مي گويد 
حدود دو سال قبل شركت تحقيقاتي فيوژن جي پي اس را 
به كار گرفتند تا در مورد سابقه كاري و شخصي ترامپ به 
خصوص در ارتباط با روس ها تحقيق بكند. اين شركت هم 
يك افسر باتجربه اطالعاتي بريتانيا به نام كريستوفر استيل 
 MI6 را به كار مي گيرد كه زماني مسئول بخش روسيه در
بوده و ارتباطات قوي با منابعي در داخل روسيه دارد. استيل 

با اين ارتباطات توانست اطالعاتي را به دست بياورد كه اغلب 
منابع آن روسي بودند و شامل روابط ويژه ترامپ با روس ها 
در زمينه هاي مختلف و حتي رفتار غيراخالقي او در روسيه 
مي شد كه در هتل مشهور ريترز كارلتون مسكو انجام داده 
بود. مشكل كار اينجا بود كه اكثر اين اطالعات و در واقع، 
اتهامات وارد شده بر ترامپ در حدي نبودند كه قابل اثبات 
باشند اما جديت قضيه در آن حد بود كه جان مك  كين، 
سناتور جمهوري خواه ايالت آريزونا، از جيمز كومي، رئيس 
وقت پليس فدرال امريكا يا اف بي آي، بخواهد اين پرونده را 
پيگيري بكند و كومي هم به دليل حساسيت قضيه مجبور 
ش��د خالصه اي از پرونده را به باراك اوباما، رئيس جمهور 

سابق امريكا، و شخص ترامپ بدهد. 
  قرباني هاي پرونده

ترامپ با عناويني مثل »اخبار جعلي«، »مسائل ساختگي«، 
»چرند« و »اقدامات افراد بيمار در ميان مخالفان سياسي« 
به جنگ پرونده فيوژن جي پ��ي  اس و حاميان آن رفت اما 
اين نحو س��ر و صدا تأثيري بر ميراث داران جنگ سرد در 
واشنگتن نداش��ت. در واقع، سر و س��ر داشتن با كرملين 
گناه نابخشودني در واشنگتن است كه مهم ترين ميراث به 
جا مانده از جنگ سرد بوده و وقتي كه پاي رئيس جمهور 
امريكا در ميان باشد، اين موضوع هم جديت و هم پيچيدگي 
خاصي دارد و نمي تواند بدون قرباني تمام شود. روشن است 
كه اين قرباني نمي تواند ترامپ به عنوان مهره اصلي ماجرا 
باشد چراكه مقام رياست جمهوري جايگاهي به او مي دهد 
كه بايد فرد ديگري جور رابطه اش با روس ها را بكشد و اين 
فرد كسي نبود جز مايكل فلين كه به عنوان مشاور امنيت 
ملي تازه كار خود را ش��روع كرده بود. گويا فلين در زمان 

كارزار انتخاباتي ترامپ تماس هايي با سرگئي كسيلياك، 
سفير روس��يه در امريكا، برقرار كرده بود و همين قدر هم 
براي قرباني كردن او در پرونده ترام��پ كافي بود چراكه 
چنين تماس هايي از سوي يك شهروند عادي در قوانين 
امريكا جرم محسوب مي شود. ش��ايد قرباني شدن فلين 
مي توانست نقطه ختمي براي پرونده ترامپ در اف بي آي 
باشد اما مسئله رابطه او با مسكو چيزي نبود كه بتوان تنها 
با دادن يك قرباني رفع و رجوع ك��رد و اين موضوع بعد از 
ديدار ترامپ با سرگئي الوروف، وزير خارجه روسيه، و طرح 
شايعاتي مبني بر دادن اطالعات محرمانه مربوط به داعش 
به الوروف، جديت ديگري پيدا كرد. در اين ميان، كومي كه 
از زمان اوباما پرونده فيوژن را به دست گرفته بود، ادامه كار 
را در نظر داشت و به نظر مي رسد كه احضارهاي او به كاخ 
سفيد و گفت وگوهاي محرمانه اش با ترامپ هم براي پايان 
دادن به تحقيقات نتيجه بخش نبوده كه ترامپ در يك اقدام 
غيرمنتظره حكم اخراج او را از اف بي آي صادر كرد. حكم 
اخراج كوتاه و تا اندازه اي توهين آميز ترامپ آن قدر براي 
كومي شوك آور بود كه در نخستين واكنش به آن گفت: 
»شوخي بامزه اي بود!« مي توان گفت كه اهل سياست و 
رسانه امريكا هم به اندازه او از اين حكم دچار شوك شدند 
و همين نيز موجب ايجاد موجي شده كه حاال امثال گرين 
و واترز بر آن سوار شده تا دست كم طرح استيضاح ترامپ را 
در كنگره بر سر زبان ها بيندازند و به اين وسيله راه اجرايي 

شدن اين طرح را هموار كنند.  
   مقدمات استيضاح

به نظر مي رسد بعد از حكم ترامپ و اخراج ناگهاني كومي، 
صورت مس��ئله در پرونده فيوژن و مس��ائل بعدي تغيير 

اساسي كرده است. اگر تا پيش از اين صورت مسئله مربوط 
به دخالت روسيه در انتخابات رياست جمهوري و ارتباط 
تيم انتخاباتي ترامپ با اين موضوع بود، حاال صورت مسئله 
محدود شده به دخالت ترامپ در تحقيقات اف بي آي در اين 
زمينه و اينكه او قصد اخالل در جريان تحقيقات داشته يا نه. 
نقطه محوري اين موضوع همان گفت وگوهاي محرمانه اي 
اس��ت كه ترامپ با كومي در كاخ سفيد داش��ته و از زمان 
اخراج كومي بر سر زبان ها افتاده است. شبكه تلويزيوني 
س��ي ان ان به نقل از منابع خود گزارش داده كه كومي در 
يادداشت هايش گفت وگو با ترامپ در روز چهاردهم فوريه 
را ثبت كرده كه ترامپ در آن موقع به او گفته بود: »اميدوارم 
به اين ماجرا خاتمه بدهي.« همين قدر هم از نظر برخي از 
نمايندگان كنگره به معناي اخالل در جريان تحقيقات و 
جلوگيري از جريان قانون است كه مي تواند پاي ترامپ را به 
استيضاح كنگره بكشاند. اشتفان گروبه، خبرنگار يورونيوز، 
مي گويد صحبت از اس��تيضاح ترامپ در واش��نگتن در 
جريان است هر چند »بي سر و صدا و به صورت خصوصي. 
جمهوري خواهان هر چه بيش��تر به اين نتيجه مي رسند 
كه در آينده بر سر برخي مس��ائل بايد معامله بكنند. من 
نمي گويم اين در حال جريان است و نمي گويم به صورت 
آشكار مورد بحث قرار مي گيرد، اما مسئله اي است كه به آن 
فكر مي كنند.« اين گزارش گروبه نشان مي دهد كه حرف 
از استيضاح ترامپ در ميان هم حزبي هاي جمهوري خواه او 
هم به راه افتاده و همين نيز مي تواند موضوع را جدي كند 
چراكه اكثريت كنگره در دست جمهوري خواهان است و اين 
اكثريت است كه مي تواند رأي به استيضاح او بدهد. كميته 
اطالعات مجلس سنا از كومي اداي شهادت را خواسته و 
شهادت او مي تواند به اين جريان سمت و سوي مشخصي 
بدهد و باعث شود كه ترامپ نخستين رئيس جمهوري در 
امريكا باشد كه با استيضاح كنگره از كار بركنار مي شود يا او 
هم مثل ريچارد نيكسون و براي فرار از بي آبرويي استيضاح 
تن به استعفا بدهد. در هر حال، موضوع آن قدر جدي است 
كه هيالري كلينتون بعد از شكس��ت از ترامپ و رفتن به 
حاشيه، حاال موقعيت را براي بازگشت به عرصه سياست 
مناسب ديده و با راه انداختن جريان سياسي به نام همه با 
هم به پيش، Onward Together، قصد سازمان دادن 
مبارزه با ترامپ را دارد يا ش��ايد اميد به استيضاح ترامپ 
دارد تا با بركناري او شانس خود را بار ديگر براي رسيدن به 
مقام رياست جمهوري امريكا بيازمايد. در هر صورت، بايد 
انتظار كميته اطالعاتي مجلس سنا و شهادتي را داشت كه 
قرار است كومي در جلسه اين كميته ادا كند تا معلوم شود 
كه ترامپ قصد ايجاد اخالل يا مانعي در تحقيقات او داشته 
يا نه تا بعد نوبت به شهادت ترامپ و در نهايت، استيضاح و 

بركناري او از رياست جمهوري برسد. 

س�فر رئيس جمه�ور 
روح اهلل صالحي

      دورنما
امريكا به عربستان و 
اراضي اشغالي جدا از 
اينكه قصد دارد به ايجاد ائتالف منطقه اي عليه ايران و 
تبديل عربستان به زرادخانه تسليحاتي در خاورميانه 
ختم شود، به تغييرات ژئوپلتيكي منطقه و نزديكي 
اع�راب و اس�رائيل در بلندمدت منجر خواهد ش�د. 
اين روزها مقامات س��عودي س��رگرم اس��تقبالي پرهزينه 
از دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا هس��تند. اس��تقبالي 
كه براي س��عودي ها 68 ميليون دالر آب مي خورد. به رغم 
انتقادها از جنايات سعودي در يمن و حمايت هاي اين رژيم از 
تروريست ها در سوريه، اما ترامپ عربستان را به عنوان اولين 
مقصد خارجي خود انتخاب كرده اس��ت و قرار است هفته 
جاري در رياض با مقامات سعودي ديدار و گفت وگو كند. اگر 
گزارش خبرگزاري رويترز را در نظر بگيريم، اين هفته دو تن از 
خطرناك ترين سياستمداران جهان يعني ترامپ و محمد بن 
سلمان جانشين وليعهد عربستان در رياض گردهم مي آيند 
و تصميم هاي سياسي آنها مي تواند معادالت جديدي را در 
خاورميانه ايجاد كند. ترامپ بالفاصله پس از عربس��تان به 
سرزمين هاي اشغالي س��فر خواهد كرد كه بيانگر تغييرات 
جديدي در ژئوپلتيك منطقه اس��ت. مقامات كاخ س��فيد 
هدف اصلي از اين س��فر را مقابله با تروريسم داعش و ايران 
عنوان كرده اند اما با درنظر گرفتن حمايت هاي تسليحاتي و 
مالي اعراب و امريكا از تروريست ها در منطقه، تقابل با ايران و 
جلوگيري از نفوذ اين كشور در منطقه به عنوان محور اصلي 
گفت وگوهاي مقامات سعودي و صهيونيستي با ترامپ است. 

  تقويت زرادخانه عربستان 
بدون ترديد هدف اصلي س��فر ترامپ به عربستان، تقويت 
همكاري هاي نظامي واش��نگتن- رياض اس��ت و به گفته 
منابع امريكايي قرار است در اين سفر قرارداد 100 ميلياردي 
فروش سالح به عربستان امضا شود كه در پروسه 10 ساله 
اين رقم به 300 ميليارد دالر خواهد رسيد. فروش اين حجم 
از سالح كه يك بس��ته كامل از تجهيزات هوايي، دريايي و 
زميني را شامل مي ش��ود بزرگ ترين قرارداد نظامي تاريخ 
امريكاست كه مي تواند عربستان را به انبار باروتي در منطقه 
تبديل كند. اين درحال���ي اس��ت ك��ه حم�الت ظالمانه 
عربستان س��عودي و متحدانش به مردم بي گناه يمن، داد 
نهادهاي حقوق بشري را درآورده اما حكام سعودي بدون 
توجه به انتقادهاي بين المللي ب��ا باج هاي چند ده ميليارد 
دالري در پي تقويت زرادخانه هاي تسليحاتي خود هستند و 
باتوجه به سودهاي سرشاري كه از طريق اين تجارت پرفروش 
نصيب كارخانه هاي تسليحاتي امريكا مي شود، واشنگتن را 
مجاب كرده تا حمايت نظامي از سعودي ها را ادامه دهد. به 
رغم كسري بودجه عربستان سعودي در سال هاي اخير، اما 
اين رژيم در باج دادن و خوش خدمتي به ارباب امريكايي اش 
از هيچ اقدامي فروگذار نكرده و براي جلب توجه دولتمردان 
امريكايي و همسو كردن واشنگتن با سياست هاي منطقه اي 
خود ميلياردها دالر هزينه مي كند.  سياست ايران هراسي و 

بزرگ   نمايي تهديد ايران كه اخيراً محمد بن سلمان مدعي 
ش��ده اس��ت، فرصتي براي تقويت حس نياز و وابستگي 
امنيتي عربستان به امريكا و متقاعد كردن آل سعود به خريد 
تسليحاتي بيشتر از امريكاس��ت. اين ميزان فروش سالح 
پيشرفته به عربستان در چارچوب سياست امريكا براي تغيير 
موازنه منطقه  اي به نفع رژيم هاي صهيونيستي و عربستان 
انجام مي شود. امضاي چنين قرارداد تسليحاتي به نوعي در 
چارچوب دكترين نظامي ترامپ قابل بررسي است كه بارها 
در كمپين هاي انتخاباتي گفته بود متحدان امريكا بايد هزينه 
حمايت واشنگتن از امنيت آنها را بپردازند و اخيراً گفته امريكا 
به خاطر حمايت از عربستان هزينه هاي زيادي را متحمل 
شده است. لذا عربستان براي اينكه حمايت واشنگتن را پشت 
سر خود داشته باشد، درصدد است با ولخرجي هاي گسترده و 
انداختن فرش قرمز براي ترامپ برنامه هاي مخربانه خود در 
منطقه را بدون مخالفت هاي غربي ادامه دهد. گفته مي شود 
سعودي ها براي استقبال از ترامپ 68 ميليون دالر هزينه 
كرده اند و اين در شرايطي است كه 60 درصد مردم عربستان 
به خاطر سياست هاي رياضتي رژيم، در تأمين مواد غذايي و 
دارويي تحت مضيقه هستند.  از سوي ديگر، سفر ترامپ به 
عربستان به اختالفات موجود در خاندان حكومتي اين كشور 
نيز مربوط مي شود. اين سفر دقيقاً دو ماه پس از سفر محمد 
بن سلمان به واشنگتن انجام مي شود كه گفته مي شود در آن 
سفر بن سلمان در ازاي جلب حمايت واشنگتن از پادشاهي 
خودش، 56 ميليون دالر رشوه به دولت ترامپ پرداخت كرده 
است. از اين رو، به نظر مي رسد در سفر ترامپ به رياض اين 
مسئله نيز مورد بررسي قرار گيرد.  همچنين ترامپ كه يكي 
از موضوعات سياست خارجي خود را حل قضيه فلسطين 

اعالم كرده، در پي اين اس��ت با ايجاد نزديكي بين اعراب و 
رژيم صهيونيستي اين مسئله را حل كند. باتوجه به نفوذي 
كه عربستان در بين كشورهاي عربي دارد ترامپ بر اين باور 

است از طريق سعودي اين مسئله را فيصله دهد. 
  تشكيل ناتوي عربي 

موضوع ديگري كه در سفر ترامپ به منطقه در كانون توجهات 
قرار گرفته، تش��كيل يك ائتالف نظامي منطقه اي است تا 
بتوانند در مقابل تهديدات ادعايي از سوي ايران مقابله كند. 
منابع صهيونيستي مدعي شدند كه ترامپ در جريان سفر به 
عربستان، تشكيل »ناتوي عربي- سني- اسالمي« را اعالم 
خواهد كرد. استراتژيست هاي دولت ترامپ تشكيل يك ناتوي 
عربي با همراهي اسرائيل را براي مقابله با آنچه بحران هاي 
خاورميانه ناميده اند، طراحي كرده ان��د. پيش از اين جيمز 
ماتيس، وزير دفاع امريكا با سفر به عربستان مقدمات تشكيل 
چنين ائتالفي را فراهم كرده بود. بر اساس اين طرح، عماًل 
وظيفه اصلي مقابله با دشمن مشترك به متحدان منطقه اي 
امريكا واگذار مي شود.  امريكا و متحدان عربي و صهيونيستي 
آن در مقابله با نفوذ ايران وجه اشتراك دارند و همين مسئله 
سبب نزديكي هرچه بيشتر آنها شده است و لفاظي مقامات 
سعودي و صهيونيستي عليه ايران و تهديد خواندن آن براي 
صلح منطقه، حاكي از اين است كه اتحاد استراتژيكي بين 
اعراب و اسرائيل در مقابل ايران درحال شكل گرفتن است. از 
طرفي، باتوجه به عادي سازي روابط اعراب با اسرائيل، ترامپ 
تالش خواهد كرد شيخ نشين هاي حاشيه خليج فارس را به 
برقراري روابط آشكار با اسرائيل تشويق كند. در صورتي كه 
اعراب به سمت توسعه روابط با رژيم صهيونيستي پيش بروند، 
آرمان آزادي فلسطين و حل مناقشه 70 ساله اعراب و اسرائيل 

به حاشيه رانده خواهد شد.  تمامي تحركات سعودي ها در 
جهان در ارتباط با ايران، معط��وف به نقش و نفوذ تهران در 
منطقه است. عربستان و ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس 
پس از بحران سوريه و به ويژه پس از توافق هسته اي ايران، 
تمام تالش خود را براي مقابله ب��ا ايران در منطقه متمركز 
كرده اند درصدد هستند با جلب نظر ترامپ برنامه هاي خود 
در سوريه و يمن را به پيش ببرند. عربستان و امريكا تالش 
مي كنند در مورد س��وريه اجماع و توافق ايجاد كنند. آنها 
نمي خواهند اوضاع به اين صورتي كه هست در سوريه باقي 
بماند و روسيه و ايران ابتكار عمل تحوالت ميداني را در دست 
بگيرند كه در اين صورت همه رؤياهاي جبهه عربي- غربي و 
تمام هزينه هايي را كه در حمايت از تروريست ها در سال هاي 
اخير متحمل شده اند، بر باد خواهد رفت، لذا تالش مي كنند 

مانع تحقق چنين برنامه اي شوند. 
  هماهنگي در يمن 

س��فر ترامپ به عربس��تان در برهه اي انجام مي شود كه 
جنگ يمن به مرحله حساسي رسيده و باتوجه به جنايات 
سعودي و محاصره اقتصادي يمن، مردم بي گناه اين كشور 
در وضعيت فاجعه باري به سر مي برند و شيوع بيماري هاي 
واگيردار در كنار كمبود مواد غذايي و دارويي بر عمق فاجعه 
انساني در اين كشور افزوده اس��ت. گفته مي شود هدف از 
س��فر ترامپ به رياض و تل آويو براي بررسي  نهايي پرونده 
جنگ در س��واحل غربي يمن صورت مي گيرد و تحركات 
اخير واش��نگتن در بحران يمن نيز به خوب��ي گوياي اين 
حقيقت است. در مقابل، ارتش و كميته هاي مردمي يمن 
نيز تحركات نظامي متعددي در سواحل غربي يمن دارند. 
سفرهاي اخير مقامات ارش��د امريكا به خاورميانه به ويژه 
رياض، همزمان با تشديد تحركات نيروهاي امريكايي در 
سواحل غربي يمن، مي تواند نگران كننده باشد.  سعودي ها 
كه در دو سال گذشته با حمالت گسترده به يمن نتوانستند 
موفقيتي كسب كنند و از سوداي اشغال تمامي خاك يمن 
سرخورده شده اند دنبال راه هاي جايگزين براي پايان دادن 
به بحران يمن هستند. يكي از راه هاي جايگزين تقسيم يمن 
به دو بخش شمالي و جنوبي است و در اين ميان به حمايت 
واشنگتن و موافق ديگر كشورهاي عربي نياز دارد و مي توان 
گفت كه س��فر ترامپ براي ترسيم مرزبندي هاي جديد و 
تغيير ژئوپلتيك در منطقه با تأكيد بر بحران هاي سوريه و 
يمن انجام مي شود.  در پايان خاطر نشان مي شود سفر ترامپ 
به عربستان در ابعاد سياسي، نظامي، امنيتي و اقتصادي از 
اهميت بااليي برخوردار اس��ت، به تغييرات ژئوپلتيكي در 
منطقه منجر خواهد شد. سناريوي »خاورميانه جديد« كه 
مورد نظر رهبران رژيم صهيونيستي است در جريان سفر 
ترامپ به منطقه عملياتي خواهد شد و در پرتو آن تعامل 
جديدي ميان اعراب و رژيم صهيونيستي برقرار مي شود. با 
عادي سازي روابط اعراب و رژيم صهيونيستي عالوه بر اينكه 
ائتالف نظامي عليه ايران تقويت خواهد شد، آرمان فلسطين 
نيز به دست فراموشي سپرده خواهد شد و اين مسئله تنها به 
نفع اسرائيل است و اعراب بيش از همه متضرر خواهند شد. 

ماه عسل خطرناك ترين زوج سياسي جهان در رياض
ترامپ عربستان را زرادخانه تسليحات امريكايي مي كند 
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قطعات رو به تكميل پازل استيضاح ترامپ
جمهوري خواهان به دموكرات ها ملحق مي شوند؟

88498444س��رويس بين الملل

روابط روسيه و امريكا طي سه دهه اخير يعني پس از فروپاشي شوروي 

دكتر سيدرضا ميرطاهر
      رويكرد

همواره دس��تخوش نوس��انات زيادي بوده اس��ت. هر چند در دهه 
1990مي��الدي در دوره زمام��داري يلتس��ين، روس ه��ا ن��گاه 
خوش بينانه اي به امريكا داشتند و به دنبال روابط نزديك تر با امريكا و همچنين اتحاديه اروپا بودند، اما 
با طرح مسائلي مانند گسترش ناتو به سوي شرق، اقدامات امريكا در زمينه استقرار سامانه هاي ضد 
موشكي در اروپا به همراه ناتو، دخالت هاي مكرر در امور داخلي روسيه به بهانه حمايت از حقوق بشر و 
ديگر اقدامات غيردوستانه امريكايي ها نسبت به روسيه به تدريج زمينه هاي واگرايي روسيه با امريكا 
فراهم شد. روس ها دريافتند كه غرب به ويژه امريكا اساساً به دنبال تضعيف روسيه است و امريكايي ها 
به دليل بيم از آينده سياسي روسيه به دنبال اقدامات و تدابيري براي كاهش هر چه سريع تر و بيشتر 
زرادخانه هسته اي استراتژيك روسيه هس��تند. با اين حال بحران اوكراين به مثابه كاتاليزوري براي 
وخامت روابط دوجانبه عمل كرد و شكاف هاي بي س��ابقه اي بين مسكو و و اشنگتن را موجب شد. با 
افزايش اين تنش ها، دو طرف به نوعي به نمايش قدرت در برابر يكديگر پرداخته اند و در اين ميان امريكا 
بيشتر حالت تهاجمي و تهديدكننده عليه روسيه به خود گرفته است. در واقع از نگاه مقامات مسكو، 
 Containment»امريكا جنگ سرد جديدي را عليه روسيه شروع كرده و دوباره به سياست »مهار
عليه اتحاد جماهير شوروي در دوران جنگ سرد بازگشته است. به گمان آنها، حتي اگر بحران اوكراين 
اتفاق نمي افتاد، امريكا طرح هاي ديگري براي مهار روسيه فراهم مي كرد. طي سه دهه اخير واشنگتن 
تالش كرده حوزه نفوذ خود را در درياي بالكان، منطقه قفقاز و درياي خزر توسعه دهد. از سوي ديگر، 
به رغم پيش بيني هاي قبلي، درباره احتمال بهبود در روابط امريكا و روسيه، پس از روي كار آمدن دونالد 
ترامپ رئيس جمهوري جديد امريكا، ظاهراً دولت جديد امريكا به داليل مختلف، رويه اي مشابه دولت 
قبلي را در قبال مسكو اتخاذ كرده است. رويكرد مثبت ترامپ در قبال روسيه، با مخالفت هاي گسترده 
داخلي نه فقط از جانب بسياري از جمهوري خواهان، بلكه از سوي دموكرات ها نيز مواجه شده است. 
همچنين اتحاديه اروپا به عنوان شريك فراآتالنتيكي امريكا، مخالف هر گونه بهبود روابط روسيه و 
غرب، قبل از تسليم شدن مسكو به خواسته هاي غربي هاست. عملكرد دولت ترامپ در قبال روسيه در 
چندماه پس از روي كار آمدن وي، مشابه رويه ها و اقدامات دولت اوباما است و به همين دليل چشم انداز 

بهبود روابط امريكا و روسيه نيز روز به روز كم رنگ تر مي شود. 
  سفر الوروف

به رغم اين اختالفات، ظاهراً روس ها همواره تالش مي كنند تا از هر فرصتي براي مذاكره با هدف بهبود 
روابط دو جانبه استفاده كنند. كما اينكه سرگئي الوروف وزير امور خارجه روسيه در سفري بي سابقه، 
ديداري سه روزه از امريكا از 19 تا 21 ارديبهشت داشت. الوروف در اين سفر با ركس تيلرسون وزير 
امور خارجه و دونالد ترامپ رئيس جمهوري امريكا ديدار و درباره مسائل مورد عالقه دو كشور به ويژه 
بحران سوريه و آينده روابط دو جانبه مذاكره كرد. هدف از اين سفر جلب حمايت امريكا براي طرح 
ايجاد مناطق كاهش تنش در سوريه عنوان شد. هر چند امريكايي ها ظاهراً از اين طرح روسيه استقبال 
كرده اند، اما با توجه به اينكه اجراي اين طرح كه ب��ا ايجاد مناطق پرواز ممنوع بر فراز مناطق كاهش 
تنش همراه است، عماًل منجر به تثبيت حضور و تقويت موضع مسكو در بحران سوريه مي شود، لذا 
بعيد به نظر مي رسد كه واشنگتن در عمل حاضر به پذيرش آن باشد. ضمن اينكه اقدامات اخير امريكا 
به ويژه افزايش ش��مار نظاميان در س��وريه و عراق و مناطق مرزي اين دو كشور و نيز افزايش تجهيز 
كردهاي سوريه از سوي دولت ترامپ نشان مي دهد كه واشنگتن طرح هاي ديگري را درباره سوريه مد 
نظر دارد. در مقابل والديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه، صراحتاً با تجهيز كردهاي سوريه از سوي 
امريكا مخالفت كرده است. طي چهار سال گذشته كه اختالفات امريكا و روسيه بر سر بحران اوكراين و 
بحران سوريه اوج گرفت، اين اولين بار بود كه الوروف به كاخ سفيد رفت. در عين حال، يكي از مسائل 
قابل توجهي كه الوروف در ديدار با تيلرسون مطرح كرد، تأكيد وي بر لزوم معكوس كردن روند كنوني 
روابط دو كشور و تقويت روابط دو جانبه بود. از ديدگاه الوروف، كاهش سطح روابط دوجانبه امريكا 
و روسيه در دوران رياست جمهوري باراك اوباما بنا بر داليل مشخصي كاهش يافت. ركس تيلرسون 
وزير امور خارجه امريكا نيز چند روز پس از سفر الوروف، اظهار داشت كه درباره روابط امريكا و روسيه، 
طيف وسيعي از موضوعات وجود دارد كه بايد مد نظر قرار گيرد. به گفته وي، روابط امريكا با روسيه 
درپايين ترين سطح خود پس از جنگ سرد قرار دارد و سطح اعتماد ميان دو كشور بسيار پايين است. 

از ديدگاه تيلرسون، براي جهان، اياالت متحده، مردم امريكا و منافع امنيت ملي اين كشور مفيد نيست 
كه روابط واشنگتن و مسكو در اين سطح پايين باقي بماند. با توجه به حساسيت روابط دو جانبه مسكو 
و واشنگتن، به نظر مي رسد جدا از موضوع رسمي سفر الوروف به امريكا يعني مذاكره درباره چگونگي 
ايجاد مناطق كاهش تنش در سوريه، اين سفر از اهميت نمادين زيادي با توجه به وخامت روابط دو 
جانبه برخوردار بود. در واقع به رغم ديدگاه مثبت مسكو درباره امكان از سر گيري روابط با امريكا، اما 

اكنون شواهد و روندها چيزي خالف آن را نشان مي دهند. 
  رويكرد امريكا

امريكا به عنوان سردمدار غرب، رويكرد خصمانه اي را عليه روسيه در ابعاد مختلف در پيش گرفته و اقدامات 
همه جانبه اي را براي اعمال محدوديت هاي مختلف عليه روسيه با ياري متحدان اروپايي و غيراروپايي خود 
صورت مي دهد. اين اقدامات، عرصه هاي سياسي، ديپلماتيك، اقتصادي و تجاري و امنيتي و نظامي را دربر 
مي گيرد. به ويژه در بعد نظامي امريكا به عنوان كشور اصلي عضو ناتو و در واقع سردمدار اين سازمان نظامي، 
به منظور تشديد تقابل با روسيه، افزايش بودجه نظامي براي تقويت حضور نظامي خود در قاره اروپا را مد 
نظر قرار داده است. امريكايي ها پس از بحران اوكراين و تقويت حضور نظامي ناتو در شرق اروپا، همگام با 
شركاي اروپايي خود، به طور پيوسته به تقويت حضور نظامي در شرق اروپا و درياي سياه ادامه داده اند. در 
عين حال واشنگتن از بعد نظامي نيز موضعي خصمانه عليه مسكو اتخاذ كرده و آشكارا چه در قالب اسناد 
نظامي مانند سند استراتژي نظامي ملي2015 امريكا و چه به صورت اظهارات مقامات بلند پايه سياسي و 
نظامي خود، مدام دم از جديت تهديد روسيه عليه امريكا و متحدان اروپايي آن مي زند. با اين حال از نگاه 
روس ها اگر قرار است بهبودي در روابط دو جانبه حاصل شود، بايد روابط دو كشور از سطح بسيار پاييني 
مجدداً آغاز شود. به عبارت ديگر الوروف معتقد است به جاي تالش براي حل و فصل اختالفات بنيادين 
بين دو كشور كه با گذشت زمان عميق تر و دامنه دارتر شده است، بهتر است كه مسكو و واشنگتن، توجه 
خود را معطوف به مسائلي كنند كه از حساسيت كمتري برخوردار بوده و امكان رسيدن به ديدگاه هاي 
مشترك درباره آنها بيشتر است. طبيعتاً با توجه به اين مالحظه، اكنون جاي بحث درباره مسائلي مانند 
ادامه استقرار سامانه هاي ضد موشكي امريكا در شرق اروپا يا رويكرد هسته اي امريكا در دوره ترامپ كه 
كاماًل بر خالف امنيت ملي روسيه است، نبوده و در عوض روس ها مايلند درباره مسائلي مانند مبارزه با 
تروريسم يا مسائل مربوط به حل و فصل سياسي بحران سوريه مانند ايجاد مناطق كاهش تنش در اين 

كشور با امريكايي ها مذاكره و رايزني كنند. 
  جمع بندي

ساختار مستقر امريكا با رويكرد ترامپ در زمينه بهبود روابط با روسيه موافق نيست و تالش مي كند به هر 
نحو ممكن، مانع اجراي آن شود. با اين حال مسكو بارها هرگونه اتهام در خصوص رابطه با ترامپ و همچنين 
دخالت در انتخابات رياست جمهوري امريكا را رد كرده است. ترامپ نيز ادعاي ارتباطات پنهاني با روسيه 
را انكار كرده است. ترامپ به خوبي از اين مسئله آگاه است كه اين اتهام مي تواند به تضعيف هر چه بيشتر 
موقعيت وي، به عنوان اولين رئيس جمهوري امريكا كه با نفوذ خارجي به رياست جمهوري رسيده تلقي 
شود. به نظر مي رسد جنجال درباره تماس اعضاي تيم انتخاباتي و دولت ترامپ با مقامات روسي، در ادامه 
تالش مخالفان احياي روابط امريكا و روسيه براي جلوگيري از آغاز اين فرايند قابل تبيين است. با اين حال 
مقامات دولت ترامپ سعي در بي اهميت جلوه دادن اين مسئله دارند. كما اينكه ركس تيلرسون وزير امور 
خارجه امريكا در آخرين موضع گيري خود در اين زمينه، با بي اهميت خواندن موضوع دخالت روسيه در 
انتخابات رياست جمهوري اين كشور، بازسازي روابط واشنگتن و مسكو را مهم تر از همه مسائل دانست. 
به ويژه اينكه يكي از قول هاي ترامپ، تالش براي بهبود روابط واشنگتن و مسكو و حل و فصل اختالفات 
دو جانبه و نيز امكان همكاري دو كشور در برخي زمينه ها به ويژه مبارزه با تروريسم بوده است. اين رويكرد 
ترامپ با مخالفت هاي داخلي نه فقط از جانب بسياري از جمهوري خواهان، بلكه از سوي دموكرات ها نيز 
مواجه شده است. در واقع به رغم اميد كرملين درباره بهبود روابط روسيه و امريكا در دوره ترامپ، اكنون 

اين روابط با چالش ها و اما و اگرهاي فراواني مواجه شده است.

ترامپ قادر به مهار بحران روسيه- امريكا نيست


