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 همقدم

ایستتاگیی ووست، ت تیتریا  تا       با تمام سرسختی و

تمدید شده و آمریکتا   ۲۰1۸تا سال  اووپا عل،  ووس، 

 تا و تیکت،ا آا تا بت  شتک        گوصدگ یسترش تیریا

وسد با یذشت حتدوگ   الزام آوو است. ب  اظر می قااون

سال از آغاز تیریا  ا  اقتصاگ  آمریکا و اتیاگیت    ٣

اووپا عل،  ووست،  و تای،ر تا  موت وگ اقتصتاگ  آنت     

غرب گوباوه اگام  آن تا وس،دن ب   دف تغ،،تر وتتتاو   

ووس،  مصما است.  ر چند  نوز شوا د س،اسی چ،ز 

کپتاوچگی رریمت  بتا    گیگر  اوان می گ ند؛ وواتد ی 

ووس،  ب  سرعت اگام  گاوگ و بیران گو شرق اورترای   

آتش زیر خارستر است ر  ب   ر اس،می ممک  استت  

گوباوه شعل  وو شوگ و اتزون بر آن ووست،  گو ستووی    

 رنتد.  مس،ر متفاوتی اسبت ب  غرب وا گابتال متی  ا،ز 

 م  این ا گو حالی است ر  ات امات غرب عل،  ووس،  

 تایی چتون گخالتت گو ااتخابتات آمریکتا و       گو زم،ن 

 امکان مداخل  گو شرق اووپا اتزایش یاتت  است. 

 ا ام،تدواو بوگاتد بتا قتدوت یتاتت        ایرچ  ووس

گواالد ترامپت تیریا  ا عل،  ووس،  را ش یاتت  و یتا  

 توتدید  الییت   تأی،تد ب  طتوو رلتی لغتو شتواد. امتا      

آمریکا و تصویب احتمتالی   سنا  گو ووس،  مجازات ا 

آن گو رنگرهت شرایط وا برا  بازساز  ووابط ووس،  بتا  

وغا اگعتا  والگیم،تر    آمریکا گشواوتر ررگه است. علی

پوت،  وئ،س جم وو  ووس،  مبنی بر اینکت  تیتریا   

ما تر ررگهت ا  ا  آمریکا عل،  ووس، ت ای  رووو وا قو 

 تتا  گ تتد ووس برآینتتد وتتاو تتا  رتترمل،  اوتتان متتی

گوصتتدگ یوتتوگن بتتاب متتذارره بتتا آمریکتتا گو زم،نتت  

اختالتات و تترا ا رترگن شترایط لغتوت رتا ش و یتا       

 تعل،ق ر  یا بخوی از تیریا  ا  آمریکا  ستند.  

تواتقات ااجتام شتده گو اولت،  گیتداو والگیم،تر      

و امریکتا  پوت،  و گواالد ترامپ ووسا  جم وو ووس،  

گ تدت   گو حاش،  اجالس یروه ب،ستت ا،تز اوتان متی    

مقدمات ای  متذاررات و میوو تا  آن از قبت  م،تان     

امایندیان گو طرف ترت،ب گاگه شده است. بتر استاس   

یزاوشی رت  وزوا  خاوجت  آمریکتا و ووست،  از ایت       

گیداو گاگاتد آا تا مستائ  مختلفتی از جملت  ستووی ت       

ایبر ت تباگل گیپلمتات  اوررای ت رره شمالیت امن،ت س

 تتا و مستتائ  گوجاابتت  وا متتووگ بیتتن قتتراو گاگاتتد و 

وستد بستتر  بترا      تواتقاتی ااجام شد ر  ب  اظر می

مستکو و واشتنگت  خوا تد بتوگ.      مذاررات آتی م،تان 
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توااتد    ا گو آینده تا چت  حتد متی    اینک  ای  مذاررات

بخش باشدت ب  عوام  مختلفی بستگی گاوگ رت    ات،ج 

 زاوش ب  آا ا پرگاخت  خوا د شد.گو ای  ی

 توافقات انجام شده

 بر اساس اطالعاتی ر  از گیداو ووسا  جم وو ووست،  

امریکا منتور شده؛ واشنگت  و مسکو حداق  گوباوه  و

 ااد.   ایی برا  مذارره توک،  گاگه س  موضوع راویروه

 بترا   : گو گیداو اخ،تر ترامتپ و پتوت،    اوکراین

 تواتتق  ب  اوررای  با وابط  گو ت گوطر رااال یک ایجاگ

وزیتر   ت،لرستون  وئ،س جم وو آمریکا ورتس . وس،داد

 بتا  وابطت   گو امریکا وسمی اماینده عنوان خاوج  وا ب 

وزوا   رترگه و تواتتق شتد    تع،ت،   مذاررات اورترای  

 بتر  اظاوت و پ،گ،ر  منظوو ب  خاوج  آمریکا و ووس، 

وایزاتی رننتد. ت،لرستون گو     م،نستک  تواتقات وعایت

 گو آمریکتا  ستابق  اماینتده  «ولکتر  رووت»اول،  اقدام 

 گو آمریکتا  خاوج  وزاوت ویژه اماینده ااتو وا ب  سمت

 از  ا الوووف سریئی و ررگه منصوب اوررای  مسائ 

 مستکو  بت   ممک  ترصت گو اول،  تا اموگه گعوت و 

 یفتگتو گاشتت    و گیتداو  ووسی مقامات با و ررگه سفر

ت،لرسون  مچن،  خواستاو برگاشت  شدن اول،   .باشد

یام از ستو  ووست،  گو پروست  صتلک اورترای  شتده       

 گو گووه اوباما ا،تز یفتگتو    واشنگت  و مسکو. 1است

 والگیم،تر  طریتق  از موضوع ای  با وابط  گو مستق،می

 اولند ویکتوویا و ووس،  جم وو وئ،س گست،او سوورف

ررگاد امتا گو   گابال می امریکا خاوج  اموو وزیر معاون

  ا  گو بر اداشت. ا ایت ات،ج 

: گوباوه حمالت سایبر  ووس،  حمالت سایبری

ر  ب  یکی از بزویتری  ابزاو ا  تواو گاخلتی آمریکتا   

                                                           
1. See more: https://www.reuters.com/article/us-

ukraine-usa-tillerson-russia-idUSKBN19U0HM 

بر ترامپ تبدی  شده ا،ز تواتق گوبتاوه متذارره م،تان    

ووس،  و آمریکتا شتک  یرتتت  استت. پتس از گیتداو       

خاجتت  آمریکتتا و ووستت،  گو   ترامتتپ و پتتوت،  وزوا 

رنفرااس مطبوعتاتی از توتک،  یتک رتاویروه ویتژه      

متوک  از راوشناستان ووست،  و امریکتا گو خصتو      

 امن،ت سایبر  برا  بروسی ای  موضوع خبر گاگه ااد.

: برقتراو  آتتش بتس گو جنتوب غربتی      سوریه

سووی  یکی از م متری  تواتقات پوت،  و ترامتپ بتوگ.   

ا  تواتق ووست،  و امریکتا    وساا   ا  بر اساس یزاوش

گوعتتات القن،طتتره و    تتا گو توقتتف گوی،تتر  شتتام  

مرز موتتر  ستووی    ؛ یعنی  ا  جوالن اشغالی بلند 

گو واقع آتتش   شوگ. می ا  اشغالی و اوگن  با سرزم، 

رت   استت  وا برگ  از خا  سووی   یک بخش بس گو

مثلتتن متترز  اوگنت استترای،  و ستتووی  وا توتتک،    

 .گ د می

شناسی موضوعات مذاکراتی در روابط    خسن

 روسیه و امریکا

تواتقات اخ،ر م،ان ووسا  جم وو ووس،  و امریکتا گو  

شناسیت ماانتد   ب  لیاظ سنخ ۲۰حاش،  اجالس یروه 

اغلب تواتقات و یا مذاررات و بتران گو روتووت بت  گو    

 گست  قاب  تقس،ا  ستند:

 تتایی رتت   تواتقتتات بتتر ستتر مستتائ  و چتتالش. 1

 ستتندت   روتوو  م،تان گو زا  و تتنش اختالتتی   موضوع

مااند مسئل  اوررای  و حمالت سایبر ؛ تواتق بر ستر  

ای  گست  از موضوعات ب  گل،  تعاوض مناتع اغلب ب  

 پ،چ،ده آا ا گوباوه مذارره و بخش ا،ست آساای ات،ج 

 .است را تواتق امکان و

 ایی ر  الزامتا    تواتقات بر سر مسائ  و چالش. ۲

موضوع متذارره  موضوع اختالف گو رووو ا،ستندت اما 

 تا    برا  مدیریت مسائ  ج اای و ح  و تص  بیران
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م،ان گو رووو  ستندت مااند مسئل  سووی   المللی ب، 

  وغتا  یوا  از موضوعات اغلب بت  ای  گو و رره شمالی.

میوو ایی برا   مکتاو   ت قاب  توج  وجوگ اختالتات

 .م،ان گو رووو وجوگ گاوگ

گ د  سال یذشت  اوان می ۲٥تجرب  تاویخی گو 

زاتی گو    ا  م،و  از آماگیی الزم برا  چاات   ر  ووس

متتووگ موضتتوعات گستتت  گوم بتترا  حتت  و تصتت      

 ااد. موضوعات گست  اخست برخووگاو بوگه

گو  گیداو اخ،ر ووسا  جم وو آمریکا و ووس، گو 

بترا     یتن ا با توک،  رتاویرو   مسئل  اوررای مووگ 

صتووت یرتتتت امتا گو متووگ     تواتتق  تتر   جد مذارره 

طوو ر  مووگ اشاوه قراو یرتتت گو طترف   سووی   مان

بتس گو جنتوب    گو خصو  ایجاگ یتک منطقت  آتتش   

 غرب سووی  ب  تواتق وس،داد.

موضوع م ا برا  ووس،  جلب گو شرایط موجوگ 

را شت تعل،تق یتا لغتو رامت  یتا      وضایت آمریکا برا  

گو اوتبتتاب بتتا مستتئل    تتا  آمریکتتا از تیتتریا بخوتتی

هطا بطه    روسشتوگ   موجب متی  . ای  امراست اوررای 

ها بطرای مطذاکره    سمت موضوعاتی که آمریکایی

 کنند، کشیده شوند.  تعیین می

 تا    اوررای  موضوعی است ر  گو ستند تیتریا  

 ضتوع گیگتر    از  ر مو جدید آمریکا عل،  ووس،  ب،ش

بر آن تار،د شده و گو ات،ج  مسکو ااچاو است ب  تکر 

باوه  تداب،ر  برا  یک تواتق گوجااب  را  زین  گو ای 

شوگ گو روتاه مدت بت  گل،ت     باشد. اما پ،ش ب،نی می

 تا  آن بترا  ووست، ت     گشواو بتوگن تواتتق و  زینت    

 ا ب  گابال مصاگیق گیگر  از امکان  مکتاو  و   ووس

هطا   از تشطدید تطنش    ا باشند ر  ا آمریکاییتواتق ب

میان مسکو و واشطنتتن جوطوریری کطرده و در    

عین حال کم هزینه و سریع باشد مانند سطوریه.  

ها عالقمنطد هسطتند بطا تر یط       در واقع روس

هطا   آمریکا در زمینه مسطای  سط د دوم، تطنش   

 درباره مسای  س د اول را تعویق کنند. 

یفتنی است زماای ر  بیتران اورترای  گو ستال    

آغاز شده و موجتب تتنش گو ووابتط ووست،  و      ۲۰1٤

 تا تتالش ررگاتد بتا اتتزایش گامنت         غرب شتدت ووس 

تعال،ت خوگ گو میوو سووی ت موضتوع اورترای  وا بت     

حاش،  برااندت اما بت  گل،ت  عتدم تمایت  غتربت ایت        

،  گو وویکرگ گو ا ایت منجر ب  اتزایش گوی،ر  ووست 

موضوع سووی  شد ر  گو ا ایت بیتران ستووی  وا بت     

امن،تی ووس،  تبتدی   -یکی از موضوعات م ا س،اسی

ررگ. گو واقع ارنون گیگتر ایت  ترصتت بترا  ووست،       

وجوگ اداوگ رت  گو مستال  اورترای  و ستووی  وا ب تا      

پ،واد زاد. اما با آغاز یفتگتو  گوبتاوه بت،  ووست،  و     

  توجت  گاشتت رت  امکتان     آمریکا بایتد بت  ایت  اکتت    

 مکاو  مسکو و واشنگت  گوباوه سووی  از  تر جتا    

. بت  طتوو قطتع گو موضتوع رتره      استت  گیگر  ب،وتر

شمالی ب  گل،  گخالت یک قدوت بزوگ گیگتر یعنتی   

ل  برا  پکت ت متذاررات ووست،  و    ئچ،  و ا م،ت مس

ا  گوبراخوا د گاشتت. امتا گو    آمریکا ب  سرعت ات،ج 

وستت،  و آمریکتتا عتتالوه بتتر اینکتت   موضتتوع ستتووی ت و

اختالتات رمتر  گاوادت ستایر بتازیگران وا گو مراتتب    

ب،نند. گو واقع تواتق گوباوه آتتش   پای،  تر از خوگ می

یک اواا  گیگتر از تمایت    بس گو جنوب غربی سووی  

ا  گو   تا  منطقت     ا بت  حت  و تصت  بیتران     قدوت

 مذاررات گوجااب  است.

 تا  تا چنتدان     یکتایی آمر رت   وستد  ب  اظر متی 

اداواد. بنتابرای  ایتر    ، با ووس  تمایلی ب  اتزایش تنش

 ا  آمریکایی گو شترایط   مجازات رام  امکان وتعچ  

ووس،  از پتس گاگن رریمت     ر  یعنی تا زماایرنوای )

امکطان  ت امتا  رند( برابتر بتا صتفر استت     خوگگاو  می
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اع ای برخی امتیازها به روسیه از سوی آمریکطا  

  تا   تیتریا  ستند  متت   ضم  اینک  گودارد. وجود 

 اجترا   از توااد می جم وو وئ،س ر  است آمده جدید

 اظتر  گو جملت   از خاصیت شرایط گو  ا تیریا از برخی

 رت   موضتوع  ایت   تای،تد  یتا  امریکتا  ملی مناتع یرتت 

 استتت  گاگه رتا ش  وا ختوگ  متداخالت  ووست،   گولت

 تستریع  گوبتاوه  تواتتق  وسد می اظر ب  .رند اظر صرف

 جدیتد  ستفرا   تباگل برا  الزم گیپلمات،ک توریفات

 حتداقلی  پ،ورتت ب  منوب ا،ز واشنگت  و مسکو ب، 

 .باشد موضوع گو ای  از یکی گوباوه

ا  گوبتاوه    ر چند گو آمریکتا س،استت یکپاوچت    

ووس،  وجوگ اداوگ. با ای  حتال  تا از تیتوا  ستند     

 تتا   تیریمتتی جدیتتد عل،تت  ووستت،  و  تتا از تیل،تت 

وا برگ  راوشناستان آمریکتایی موتخس استت رت       

وویکرگ آمریکا ب  ووس، ت تیت تواو قراوگاگن ررمل،  

برا  یرتت  امت،ازات ب،وتر گو م،ز متذارره استت. گو   

 تا     ا ا،تز بت  وغتا توتدید س،استت      واقع آمریکایی

ضدووسیت گو ا  یفتگو بتا ووست،  گو متووگ مستای      

ووی ت تروویستات  مربوب ب  اوررای ت امن،ت سایبر ت س

اادت چون عواقب عتدم   ا  وا بازیذاشت   ا   ست  سالح

 ۲گااند. یفتگو وا بس،او سنگ،  می

گو ع،  حال وئ،س جم توو آمریکتا شخصتا بت      

ووس،  متمای  است. منابع آمریکتایی متدعی  ستتند    

ر  گواالد ترامپ از زمان آغاز راو تارنون  ،چ تالشتی  

برا  تعام  بتا راوشناستان حتوزه ووست،  گو شتووا       

اداشت  و یا حداق  آا تا وا بت  طتوو     NSCامن،ت ملی 

عام  موجب  جد  مووگ توج  قراو اداگه است.  م، 

ام،تتدواو  ووستت،  شتتده استتت. والگیم،تتر پتتوت،      

 وا آمریکتا  مستکو : یویتد  ووست،  متی   جم توو   وئ،س

                                                           
2. See more: http://foreignpolicy. com/ 2017/ 07/ 
06/under-trump-u-s-russian-relations-hit-new-low/ 
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