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به دلیل  جنگ سرد میان شوروي و آمریکا یك امر ساده و بدون پیچیدگي بود و توان نظامي دو طرف

کردند همدیگر را  مي دو طرف با یکدیگر مشاجره. توانایي تخریب یکسان دو جانبه متعادل شده بود
لفکو، تحلیلگر پایگاه اینترنتي مسکو نیوز پس از  تاد . تندساخ ترساندند و براي یکدیگر افسانه مي مي
ها در مورد بروز یك جنگ سرد  زني بر سر مسایل مختلف و بروز گمانه هاي اخیر میان آمریکا و روسیه تنش

پشت سر گذاشته است؛ مطمئن  دنیا مناقشات سخت را . این موضوع پرداخته است جدید به تحلیل
از حوادث و مناقشات سخت هراس داریم اما معتقدیم  . کنند ا عقالني عمل ميهستیم که روسیه و آمریک

 . باشند شود این دو قدرت جهان بار دیگر با یکدیگر نزاع داشته گذر زمان بار دیگر باعث مي که
با کشورهایي که نقش  فقط دو رقیب وجود دارد. ها است ها در امور نظامي، ایدئولوژي و سیاست رقابت

آمیز، زیر  سخنورهاي تند، اقدامات تحریك شکل جنگ سرد نیز ادامه دارد؛مامروز . کنند ایفا ميحامي را 
 .هاي دیگر ها و نزاع به وجود آوردن بحث سوال بردن اعمال و رفتار طرفین و تالش براي

نسه و هاي سیاسي در انگلیس، فرا نزاع . اعتماد ندارند ها به یکدیگر کنندگان در این بحث  بیشتر شرکت
اما . کند مي ها را پیچیده وگوها و بحث الوقوع در روسیه و آمریکا این گفت همراه تغییرات قریب آلمان به

 را مطرح راکتيدفاع  آمریکا پیشنهاد استقرار سپر. این جنگ سرد جدید یك جنگ سرد متفاوت است
آمریکا در تصویب  . نظاميارزش  لیك دارد تاوه دفاعي بیشتر ارزش سمبژکند به طوري که این پرو مي

رهبران جدید اروپا به جاي رهبراني که به  . اندازد جهاني تاخیر مي عضویت روسیه در سازمان تجارت
اقدامات علیه اعضاي جدید اروپا  . یابند ي قدرت حضور مي با روسیه بودند، در عرصه دنبال روابط نزدیك
 توسط مسکو، تنش ایجاد شده میان روسیه و هایي لهستان به روسیه واردات گوشت مانند ممنوعیت

 دلیل جابجایي بناي یادبود یك سرباز شوروي سابق و متوقف شدن تامین نفت لیتواني توسط استوني به
در همین حال . روسیه به موضوعاتي تبدیل شده است که اروپا و آمریکا را درگیر آن کرده است

 از جمله گرجستان و اوکراین در مسیر پیوستن به داشتند کشورهایي که زماني به شوروي سابق تعلق
  . هاي غربي قرار دارند سازمان

Sunday 24 june 2007 
23:15:58 



 اما وابستگي به حفاظت ارتش آمریکا علیه شوروي سابق جاي خود را به. ماند باقي مي اروپا مستقل
احد ي اروپا، و از سوي دیگر با رشد اتحادیه . وابستگي فزاینده به منافع انرژي دشمن سابقشان داده است

عنوان قدرتي  هاي اروپایي و بازارهاي مالي لندن، اروپا خود رابه یورو، قدرت اقتصادي آلمان، شرکت پول
باشد اما این موضوع را درك  اروپا قصد ندارد وابسته. معرفي کرده است که باید به آن احترام گذاشت

 درصد از ٤٠ حال حاضر آلمان در . است یش به منابع انرژي روسیه وابسته ي اقتصاد کند که آینده مي
 به طوري که رقم واردات گاز آلمان از. کند درصد از نفت خود را از روسیه وارد مي ٣٠گاز مورد نیاز و 

دارد  در حقیقت با این حال که روسیه به بازار اروپا نیاز .  درصد خواهد رسید٦٠ به ٢٠٢٥روسیه تا سال 
که توانایي این موضوع را   روسیه نیازمند است اما این روسیه استو اروپا نیز به همان مقدار به نفت و گاز

دهد درك این موضوع است  بیشتر اروپا را آزار مي آنچه. ها را در دستانش قرار دهد ها و بحث داشته تا نزاع
ي ي سیاس اروپا فاقد اراده. استفاده در کوتاه مدت باشد وجود ندارد اي کامل که مورد هیچ پیشنهاد و چاره

  . هاي دفاعي است هاي امور انرژي و یا سیستم سیاست ي براي توسعه
موضوع پي برده است که واشنگتن نسبت به گذشته و در زمان جنگ سرد پیشین، در حال  آمریکا به این

اند که  ها به این موضوع پي برده آمریکایي . از قدرت کمتري براي رهبري در دنیا برخوردار است حاضر
 دويتوانایي ار حدود و. اند که قدرتشان در مسیر افول قرار دارد اند و به قدرتي تبدیل شده شده منزوي

هاي  آمریکا با وابستگي . آمریکا در حال حاضر در جنگ عراق و افغانستان به نمایش گذاشته شده است
ت اما این کشور هاي فزاینده، کسر درآمد تجارت خارجي روبرو اس قرضه نفت،  اي در امور واردات فزاینده
  .ي سیاسي براي حفظ شرایط خود به عنوان یك ابر قدرت جهاني رنج مي برد نبود یك اراده بیشتر از

ها  سال  اقدامات دیگر کشورها به وجود نیامده است؟ بیني چرا تغییري در فقدان توانایي آمریکا در پیش
هاي آمریکا   دیگر فقط به سیاستاست که کشورهاي است که این موضوع بازتاب این اعتقاد آمریکا

رسید معماران سیاست آمریکا به  به نظر مي . اند را به وجود آورده ها اند و نه آن العمل نشان داده عکس
این  زده شده بودند، جمهور روسیه در اجالس اخیر امنیتي مونیخ شگفت والدیمیر پوتین، رییس دلیل نطق

 . کرده بود هاي رایش سوم مقایسه آمریکا را با سیاستهاي  درحالي است که پوتین پیشتر سیاست
جمهور ونزوئال و  واشنگتن از طرف هوگو چاوز، رییس هاي ها به سخنورهاي تند علیه سیاست آمریکایي

جمهور  ایران عادت کرده بودند اما انتظار سخنورهاي تند از طرف رییس جمهور نژاد، رییس محمود احمدي
 .اند نداشته روسیه را

رشد  . پویاي جهاني است گر تغییرات مهم و چشمگیر، نقش و هویت مسکو به عنوان یك نیرويدی
دوران قرباني شدن  . به نفس جدید به این کشور است ي تزریق یك اعتماد قاطعیت روسیه منعکس کننده
  . ني باشدتـواند دست یافت  به عنوان یك رهبر جهاني مي )روسیه( کشور  به پایان رسیده است و نقش این

متعلق به غرب است بلکه یك کشور خاص است بار  احساس این موضوع که روسیه نه متعلق به شرق و نه
مشخص شده   روسیه-ي اروپا  براساس نظرسنجي اخیر مرکز اتحادیه . ها افتاده است دیگر به میان زبان
 . پندارند ها در حال حاضر خود را جدا از اروپا مي است که روس



 ي اروپا یك تهدید جدي اند معتقدندکه اتحادیه از افرادي که در این نظرسنجي شرکت کرده  نیميبیش از
آنچه  . دانند ها مي  درصد نیز خود را جداي اروپایيهفتادویکآید، این در حالي است که  به حساب مي

 . کرده است ملي شدن منابع و اقتصاد در اقدامات مسکو استنهراسا غرب را
امور نفت و انرژي به روسیه؛ افزایش کنترول کرملین  ي دیگر کشورها در ر وابستگي فزایندهاز سوي دیگ

ي اروپا، آمریکا و کرملین  تغییرات در سخنورهاي سیاسي میان اتحادیه بر ذخایر امور انرژي آسیاي میانه،
  . بیني اقدامات مسکو را نداشته باشد ل و پیشوتوانایي کنتر باعث شده تا غرب

با . باشد ها مي ها و توافق حل یکسري راه جنگ سرد این حقیقت مشخص شد که اختالفات نیازمندطي 
هاي تند و خشن  ها در غرب و افزایش سطح سخنوري رهبري افزایش استقالل ملي امور در روسیه، تغییر

  .تر شده است ها سخت توافق ها و حل امیدها به یافتن راه
یمز، در سرمقاله خود با اشاره به اظهارات رییس جمهوري روسیه مبني بر روزنامه آمریکایي نیویارك تا

خود را در آذربایجان، ترکیه و یا حتي عراق مستقر کند، راکتي تواند سیستم دفاع  اینکه واشنگتن مي
والدیمیر پوتین بار . دهد که جنگ سرد هنوز خاتمه نیافته است نوشته است که این اظهارات نشان مي

ات کرد که بازیگر ماهري است و با خواندن دست جرج بوش، پیشنهاد کرد که او سیستم دفاع دیگر اثب
این درحالي است که برغم . خود را در ایستگاه راداري آذربایجان، یا ترکیه و حتي عراق مستقر کندراکتي 
هاي راکت و آمریکا راکتي صبري بوش، هنوز وقت زیادي در اختیار داریم ، زیرا سیستم سپر دفاع  بي

جلسه آشتي کنان این دو رییس . ایراني که قرار است مهار شوند، سالها تا عملیاتي شدن فاصله دارند
روسیه تهدید کرده بود که در صورت استقرار . جمهوري نباید باعث پاك شدن تهدیدهاي قبلي مسکو شود

 . روپاي غربي نشانه خواهد رفتهاي خود را علیه اراکت آمریکا در لهستان و جمهوري چك، راکتي سیستم 
ساده رهگیر، هیچ تهدیدي علیه هزاران سالح  راکت  ١٠  رسد، زیرا  محاسبات پوتین درست به نظر نمي
شود، بنابراین اگر شما مظنون هستید که پوتین  اي روسیه تلقي نمي پیچیده موجود در زرادخانه هسته

در عین حال، . اید  سازد، احتماال کامال درست حدس زدههاي متعدد خود دور ها را از گناه سعي کرده توجه
ترین مسایل جنگ سرد به  دهد هنوز چه اندازه از کثیف ژست پوتین یادآوري مهمي است که نشان مي

نزدیك به دو دهه پس از فرو ریختن دیوار برلین، آمریکا و روسیه در مجموع نزدیك به  . پایان نرسیده است
ي در اختیار دارند، که شش هزار مورد از آنها تسلیحات دور برد هستند، که استقرار ا هزار سالح هسته ٢۵  

تعداد تسلیحات استقرار یافته خود  ٢٠١٢  قرار است که دو طرف تا سال  .  آماده هستندفیر یافته و براي
ه امضا ب ٢٠٠٢  کاهش دهند، ولي بر اساس شرایط معاهده مسکو که در سال راکت را به حدود دو هزار 

 . توانند در انبارهاي خود نگاه دارند، وجود ندارد رسید، هیچ محدودیتي در مورد تسلیحاتي که مي
هاي معاهده مسکو در -االجرا نبود، در حقیقت محدودیت  جرج بوش هیچگاه خواستار یك توافقنامه الزم

 بخاطر بوش هیچ مذاکرات تاکنون نیز ٢٠٠٢  از سال . شوند شود، باطل مي همان روزي که وارد عمل مي
رییس جمهوري آمریکا و دستیارانش، هر کسي . جدي در مورد کاهش بیشتر تسلیحات برگزار نشده است

 . هاي جدید با روسها باشد، مورد تمسخر قرار خواهند داد را که خواستار توافقنامه



 . یار دشوار خواهد بوداین گرایش مشکالت بسیار زیادي دارد که تشخیص اینکه از کجا شروع کنیم، بس
 فیرخطرات مربوط به . گذراستدررفتارهاي پوتین، نخست باید این مساله را یاد آور شود که دوستي 

هاي بسیار بزرگي، همانند کابوس است، ولي بار دیگر این مشکل وجود  تصادفي یا ربودن چنین زرادخانه
 . کنم که عمل ميگویم، عمل کن، نه آنگونه  گوید آنگونه که مي دارد که مي

اي   شمالي، جلوي خلع سالح هستهیايرواي ایران و ک هاي هسته اگر بوش همزمان با مقابله با انگیزه
 . شد کرد، از اعتبار بیشتري برخوردار مي گرفت و این خلع سالح را تسریع مي آمریکا و روسیه را نمي

 و ما امیدواریم که در این زمان بوش پدر بوش، پوتین را دعوت کرده تا در منزل خانوادگي او حضور یابد
نیز حضور داشته باشد، زیرا شاید او بتواند پسر خود را متقاعد سازد تا کار ناتمام از بین بردن هزاران 

 .اي را بار دیگر در راس برنامه کاري خود قرار دهد سالح هسته
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