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 گزارش کامل

روابط "کارشناسی با عنوان  -علمیای نشست انجمن ایرانی مطالعات منطقه

 ایمنطقه مطالعات گروه همکاری با را "آمریکا و روسیه در دوره ترامپ

سیروس با حضور آقای دکتر  1۳۹۹ تیر 17 شنبهسه  روز در تهران، دانشگاه

 یناربه صورت وب دانشگاه تهراناستادیار گروه مطالعات منطقه ای  فیضی

 .برگزار کرد

خانم دکتر الهه کوالیی رییس محترم هیئت مدیره انجمن در ابتدای نشست 

ایرانی مطالعات منطقه ای با اشاره به فراز و فرودهای روابط آمریکا و 

اثرگذار بر این رابطه از آقای دکتر فیضی دعوت کردند های روسیه و مولفه

 .به طرح نقطه نظرهای خود بپردازند

خطر  بدون وجود یک»فتند: خود گهای آقای دکتر فیضی در ابتدای صحبت

مهم که بتواند متحدان آمریکا را دور هم جمع کند آمریکا امکان رهبری 

جهان را ندارد. در زمان جنگ جهانی نخست، آمریکا با آلمان وارد رقابت 

شد که بتواند در جایگاه جایگزین قدرت بریتانیا قرار گیرد. این دو کشور 

توانست از پس نمی یز انگلستانرقابتی جدی داشتند و از سوی دیگر ن

بربیاید و قدرتی رو به افول بود. پس از جنگ جهانی نخست، ها هزینه

رکود بزرگی پیش آمد باعث شد آمریکا سرگرم مسائل داخلی خود شود. 

همزمان با بهبود شرایط آمریکا و به تدریج روی کار آمدن  1۹۳۳اما از 

ها دی از رقابت شدند. آمریکاییدر آلمان، دو کشور وارد سطح جدیها نازی

مایل به ها در جنگ جهانی دوم دوباره وارد صحنه شدند و با اینکه نازی

گفتگو با این کشور بودند، آلمان را شکست داد. نکته مهم این است که 

آمریکا راهبرد خود را در سراسر این تحوالت به گونه ای پیش بردند که 

د که این بوها وند. هدف آمریکاییانگلستان و روسیه به خوبی ضعیف ش
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تلفات در نبرد با آلمان باید از طرف این کشورها باشد. سرانجام بعد از 

جنگ جهانی دوم آمریکا به عنوان ابرقدرت جدید متولد شد و اجازه داد 

شوروی به عنوان یک قطب در جهان دو قطبی، جایگاه خود را بیابد. 

یم برای این نقش انتخاب کردند کهبه این دلیل شوروی را ها آمریکایی

روحیه توسعه گرایی تهاجمی ندارند، نوآوری و پیشرفت ها دانستند روس

ندارند، اهل همکاری و گفتگوهای عمل گرایانه هستند و شوروی نیز در 

مختلف همیشه اهل همکاری با آمریکا بوده است. به عالوه های زمینه

الی که آلمان، انگلستان و ژاپن روسیه انسجام داخلی زیادی نداشت در ح

دارای مشکالت داخلی بسیاری بودند. به عالوه کمونیسم درد بزرگی بود 

 «.توانست روی آن کار کندمی که آمریکا

آمریکا شوروی را به عنوان یک »ایشان برای روشن کردن این نکته که 

کا برای نمونه آمری»گفتند: « رقیب برای دوران پس از جنگ جهانی برگزید

در قالب بحث مک کارتیسم روی این ایده کار کرد. شوروی به عنوان یکی 

جهان دو قطبی انتخاب شد و ما در این زمینه دو ادبیات داریم. های از قطب

نخست مباحث مربوط به کنفرانس یالتا که بسیاری از متفکران چپ روی 

د و ر شکردند و دوم ادبیاتی که بعد از فروپاشی شوروی منتشمی آن کار

کسانی مانند هانتینگتون این ادبیات را درزمینه فروپاشی شوروی را مطرح 

کردند. در سیاست خارجی آمریکا مباحث مربوط به انتخاب دشمن مهم 

 «.است

در دوره یلتسین و همکارانش، این گروه بر این »ایشان در ادامه افزودند: 

د و توسعه برسد. تواند مانند آلمان به رشمی باور بودند که کشورشان

که ملی گرایانی چون پوتین روی کار آمدند به این  2000از سال ها روس

باور رسیدند که بخشی از غرب نیستند و باید به سمت زنده کردن روسیه 

ملی حرکت کرد. در این دوره برخی متفکران آمریکایی، های با ویژگی
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ن عنوان دشم جایگزینی اسالم سیاسی، فاشیم جدید یا حتی چین را به

 «.جدید مطرح کردند

-سیاسیهای دولت کلینتون بر توسعه زیرساخت»آقای دکتر فیضی گفتند: 

اقتصادی در روسیه تاکید کرد تا وضعیت اقتصادی مبتنی بر فساد در روسیه 

اصالح شود و سپس بتوان به روسیه کمک و این کشور را جذب کرد. این 

ی ید کرد. در دوره جورج بوش مسالهرا ناامها احتیاط آمریکایی ها، روس

های و رویاروییها مبارزه با تروریسم مطرح شد. دولت بوش همکاری

رنگی را به راه های پرشماری با روسیه داشت. مجموعه ای از انقالب

انداخت و با بحث گسترش سپر دفاع موشکی فشار زیادی به این کشور 

 اقتصادی و مشکالت مختلفیهای آورد. در پایان این دوره با توجه به بحران

که در آمریکا به وجود آمده بود، این کشور حضور خود را در کشورهای 

 «ری سِت»نواستقالل مورد تجدید ارزیابی قرار داد. در دوره اوباما بحث 

الم اعها بین دو کشور مطرح شد. آمریکاییها و به صفر رساندن همه تنش

کردند می تقاضاها خواهند داشت. روسکردند همکاری هایی را با روسیه 

که جایگاه کشورشان به ویژه در خارج نزدیک مورد توجه و احترام آمریکا 

باشد. روسیه مایل بود غرب به جای گسترش سپر موشکی و ناتو، روسیه 

 «.را در ترتیبات خود بپذیرد

 ما دراین دوره بحث ریچارد»ایشان در تبیین تحوالت دوره اوباما گفتند: 

اسنودن را داشتیم که به روسیه فرار کرد و اطالعات بسیار مهم و سری 

آمریکا را در این کشور افشا کرد. مباحثی که با بحث اسنودن و استفاده 

از این مساله پیش آمد، منجر به روی کار آمدن ترامپ شد. در ها روس

 را کنار گذاشت و اقداماتی در سوریه،« ری سِت»پاسخ، آمریکا سیاست 

لیبی و ... انجام داد که واکنش روسیه به این اقدامات، اشغال کریمه بود. 

حران در بها بنابراین از این برهه، روابط دو طرف دوباره تیره شد. آمریکایی
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 اقتصادی را برایهای را تحریم کردند و مجموعه ای از تنبیهها کریمه روس

 «.این کشور در نظر گرفتند

بطه مختلفی در راهای در دولت ترامپ، موضوع: »آقای دکتر فیضی گفتند

این کشور فشار زیادی روی ترامپ گذاشتند های با روسیه پیش آمد. مقام

که روابط با این کشور را عادی نکند. سیاستی که ترامپ در برابر روسیه 

ندارد اما شاید بتوان  -مانند سیاست ری سِت-اجرا کرد مفهوم منسجمی 

و ادبیات عمده از سوی ها دانست. بسیاری از متن« نرمچالش »آن را نوعی 

دهد که روسیه نباید از میان نقش آفرینان بزرگ می جمهوری خواهان نشان

سیاست جهانی حذف شود. روسیه باید باشد و به نقش آفرینی در برابر 

چالش »آمریکا بپردازد. بنابراین شاید بتوان برنامه ترامپ در برابر روسیه را 

توصیف کرد. از سوی دیگر ترامپ روی خطر چین تمرکز زیادی کرد « نرم

و این باعث شد روسیه در سیاست خارجی آمریکا کم رنگ شود. به مرور 

رسد می بخشی از روابط تجاری روسیه با آمریکا زنده شد و اکنون به نظر

کند. در بحث سپر دفاع نمی را به طور جدی دنبالها دولت رامپ تحریم

ذاشته را نیز کنار گها یز ترامپ کوتاهی هایی داشته و برخی پیمانموشکی ن

است. در مسایل مختلف خاورمیانه مانند عراق، روسیه، لیبی و یمن نیز به 

رسد روسیه اجازه و فرصت یافته که نقش آفرینی داشته باشد. در می نظر

یار ختمهمی را در اهای سوریه و لیبی به این کشور اجازه داده شد موقعیت

بگیرد. این رویکرد ترامپ در مورد روسیه، در افغانستان و یمن نیز قابل 

شناسایی است. در حوزه روابط میان روسیه و اروپا، فشارهای اروپا به 

روسیه چندان مورد توجه و تعهد ترامپ قرار نگرفته است. این اتحادیه به 

ا و ه بین آمریکدنبال فشار بر روسیه است اما هماهنگی خاصی در این زمین

داشته ها شود. دولت ترامپ همه گونه همکاری با روسنمی اروپا دیده

بوده ها است و این دوره، دوره پایدار، یکنواخت و مطلوبی برای روس
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 مختلفهای است. در این دوره روسیه توانست نفوذ خوبی را در موضوع

 «.به دست بیاورد

 پس از فروپاشی کمونیسم،: »در ادامه نشست، خانم دکتر کوالیی گفتند

جهانی  هایاز پذیرفته شدن به عنوان بازیگری برابر در بازیها انتظار روس

دیگر وجود نداشت. فرایند ها برآورده نشد زیرا توازن قدرتی بین طرف

با فراز و نشیب ادامه پیدا کرده است. اکنون به ها بدبینی در تمام این سال

ترامپ، فرصت هایی برای روسیه به وجود رسد به قدرت رسیدن می نظر

 نشان -برای نمونه در رابطه با ایران-آورده است. همکاری هایی دو کشور 

دهد این دو کشور با محور قرار دادن منافع ملی خود، به تنظیم روابط می

 «.پردازندمی مختلفهای در حوزه

 .تکمیلی مطرح شدهای در پایان نشست، پرسش و پاسخ و نکته

شود یم پرسش: جناب آقای دکتر فیضی؛ از فرمایش شما این گونه استنباط

جهانی دو های که پس از جنگ جهانی دوم، روسیه به عنوان یکی از قطب

 ه هایی برای اینقطبی به طور آگاهانه یا با برنامه انتخاب شد. آیا قرین

تا چه میزان جایگاه روسیه و شکل گیری جهانی دو  ؟موضوع وجود دارد

 ؟قطبی برون زا و تا چه میزان درون زا بود

برای بررسی این موضوع باید ادبیاتی که در آمریکا در »آقای دکتر فیضی: 

زمینه سیاست خارجی وجود دارد را کند و کاو کرد. مدرکی که این مساله 

بسیاری وجود دارد که های قرینهرا نشان دهد وجود ندارد اما رویدادها و 

بسیار هراس داشتند. ها از آلمانها کند. آمریکاییمی این گمانه را تقویت

کردند کشور روسیه، می از روی تجربه ای که داشتند، تصورها آمریکایی

تهاجمی و توسعه طلب نیست. منافع این دو کشور چندان تقابلی با هم 

ا، راهبرد این کشور در جنگ هایی بود آمریکهای ندارد. یکی از سیاست

داد. همچنین روابط آمریکا و بریتانیا نیز باید مورد می که در جن جهانی رخ
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در هیچ یک از رویدادهای قرن بیستم اجازه ها ارزیابی قرار گیرد. آمریکایی

های به نتیجه برسد. بنابراین یکی از مکانیزمها انگلیسیهای نداد سیاست

اروپایی به های ن قدرت دست دوم روسیه به جای قدرتجایگزین کرد

تواند جنگ جهانی دوم و روند تحوالت آن باشد. می عنوان دشمن آمریکا

دهد سیاست خارجی آمریکا مدیون می به عالوه، متون موجود نشان

تحوالتی است که در اوایل جنگ سرد رخ داد. اتفاقاتی که در این برهه رخ 

 جی آمریکا را گذاشت. در پایان یک نکته را مطرحداد بنیاد سیاست خار

اکی شده اند و اثر نتیجه انتخابات آمریکا خطرن قمار واردها روس  کنم.می

بر روابط دو طرف بسیار تاثیرگذار شده است. در ایران نیز زمانی محمدرضا 

شاه روی انتخابات آمریکا سرمایه گذاری زیادی کرد و سرانجام کارتر 

 .«انتخاب شد

کلمه ای، اساس  7000تلکس معروف »خانم دکتر کوالیی در پایان گفتند: 

دهد و بر این مبنا پی ریزی سیاست می نشانها شناخت آمریکا را از روس

شکل گرفته است. در پایان انجمن علمی مطالعات ها آمریکا در برابر روس

سایت کند که می منطقه ای از استادان، دانشجویان و عالقمندان دعوت

 «.انجمن را مالحظه و در آن عضو شوند

 پایان
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