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 المللي است که از  هفت نام داشت، مجمعي بینجيهشت که تا پیش از پیوستن روسیه جي 

تشکیل شده  و روسیه  ن، انگلیس،ایاالت متحدهااپجکشورهاي صنعتي کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، 
 .است

دهند  تشکیل مي ان را درصد اقتصاد جه٦٥از آنجا که این کشورها در کنار هم و در مجموع بیش از 
، هر سال در ابتداي » کلوپ کشورهاي صنعتي و ثروتمند جهان« و با توصیف اتحاد با تشکیل این 
 . کنند جهان را بررسي مي دهند و موضوعات مهم سیاسي و اقتصادي اي تشکیل مي تابستان جلسه

این پیمان ور کار ساالنه برنامه و دست  هشت است وجياي  ها رییس دوره میزبان هر یك از این نشست
 هشت به جيامسال میزبان این نشست که سي و سومین نشست  . کند را هم تدوین و تعیین مي

 سپتامبر مانند همه اتفاقات و ١١ که حمالت ٢٠٠٢به غیر از سال . است آید، کشور آلمان شمار مي
 ها به م از نشست هشت را هم زیر سایه سنگین خود داشت، هیچ کداجينشست  تحوالت جهاني،

  .  است اندازه نشست امسال پرتنش و تحت تأثیر یك موضوع واحد نبوده
مطرح  اي در نشست امسال سران گروه هشت عالوه بر موضوع حساس جهاني تغییرات جوي، مسئله

این . است شده است که مدتي است باعث وقوع جنگ لفظي میان روسیه و کشورهاي اروپایي و آمریکا
راکتي اروپا را به حمله  آمریکاست و روسیه را تا به آنجا خشمگین کرده کهراکتي موضوع همان سپر 

  .تهدید کرد
مطرح شد،   هشتجيبعد از این سخنان پوتین که در آستانه سفر به آلمان و شرکت در نشست سران 

با انتقاد از  و پهلو از یك سوجورج بوش از این سخنان به شدت ابراز تعجب کرد و در کالمي د
تحسین او براي آرام  هاي رییس جمهور روسیه سعي در ارعاب او داشت و از سوي دیگر با سیاست

 .کردنش تالش کرد
این موضوع و  هاي اخیر تحت تأثیر اي ماه المللي و منطقه هاي بین اما این نشست مانند اکثر جلسه

 .شود ژه با آمریکا برگزار ميروابط رو به سردي روسیه با غرب و به وی
آن انرژي  اولین.  هشت، چهار محور داردجيکنندگان در نشست امسال  مشکل روسیه با بقیه شرکت

روسیه تأمین   هشت همگي از مصرف کنندگان بزرگ انرژي در جهان هستند وجياعضاي . است

 چه گذشت؟  هشتیاجالس ج در
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ترین مسائل مورد مناقشه   سال اخیر به یکي از اصليدواین موضوع در . کننده اصلي این انرژي است
قدرت  ها، مسکو را به سوء استفاده از ابزار انرژي به عنوان اهرم اروپایي. است تبدیل شده روسیه با اروپا

 .باید تغییر کند گوید که قواعد بازي در این عرصه روسیه هم مي. کنند و اعمال زور خود متهم مي
شرکت کننده در  د چرا که برداشت کشورهايشن هشت پیشرفتي حاصل جيدر این زمینه در اجالس 

از نظر غرب، . رفتجداگانه  این نشست از مفهوم امنیت انرژي کامًال متفاوت است و به چند مسیر
اما روسیه . آید مي امنیت انرژي با افزوده شدن بر مسیرهاي خط لوله انتقال انرژي به دست

را تضمین کننده امنیت  گان انرژي کنند  فگان و مصر کنند  قراردادهاي طوالني مدت میان تولید
  .که مفهوم امنیت انرژي را پیچیده کنند بینند اما هیچ کدام از این دو طرف نیازي نمي. داند انرژي مي

دوران  . مشکل دوم روسیه با غرب، انتقاد کشورهاي اروپایي از وضعیت دمکراسي در روسیه است
و اکنون بار دیگر  و دمکراسي در روسیه دیگر به سر آمدهوقفه در انتقاد غرب از شرایط حقوق بشر 

کرد چون  تري اتخاذ مي  کارانه محافظه  و تا پیش از این آمریکا موضع میانه. انتقادها شروع شده است
هاي دیگر همچون موضوع ایران و عراق و  حوزه هاي واکنشي روسیه در نگران اقدامات و موضعگیري
ها از حمایت و همراهي روسیه بیشترین  در این حوزه مریکا در گذشتهآ. مبارزه با تروریسم است

  .برد استفاده را مي
جلوگیري از نفوذ  هاي قبلي گرهارد شرودر و ژاك شیراك، به خاطر آلمان و فرانسه هم در زمان دولت

 از شدن به روسیه و حمایت رو به رشد آمریکا در جهان و به ویژه در خاورمیانه، به دنبال نزدیك
آمریکا دیگر مانند گذشته نگران  . است اما اکنون شرایط بسیار متفاوت. هاي این کشور بودند سیاست

اي را  هاي منطقه هاي دیگري همچون رقابت اولویت همراهي کشورها در جنگ با تروریسم نیست و
و شیراك هم مستقل اروپایي و مقابله با آمریکا یعني شرودر  معماران اصلي سیاست. کند دنبال مي

اند که رابطه بسیار نزدیکي با واشنگتن  و جاي خود را به رهبراني داده اند صحنه قدرت را ترك کرده
  .دارند

برلوسکني،  سیلویو. است مرکل، صدراعظم آلمان بارها از وضعیت دمکراسي در روسیه انتقاد کرده
در کشورش قدرت دارد و  نون دیگر نهوزیر ایتالیا هم که از طرفداران نزدیکي به روسیه بود، اک نخست
  . هشتجينه در 

داده و نزدیك  با این حال این به آن معني نیست که روسیه دیگر اهمیت خود را براي غرب از دست
هاي گذشته به رغم  ماه پوتین در. شدن به این کشور دیگر در دستور کار کشورهاي اروپایي نیست

مونیخ بود، هیچ گاه از امکان خارج شدن  ونه آن اجالس امنیتيسخنان تند علیه اروپا و آمریکا که نم
هنوز هیچ . حاکم بر دادگاه حقوق بشر اروپا سخن نگفت از شوراي اروپا یا به رسمیت نشناختن قوانین

 هشت سخني نگفته جياحتمال اخراج روسیه از مجامعي همچون  سیاستمداري هم در غرب حتي از
  .است



آمریکا در  راکتي شه روسیه با غرب یعني استقرار بخشي از سیستم دفاع محور سوم و چهارم مناق
اي روسیه  منطقه شرق اروپاست و وضعیت کوزوو تا حدي به هم مرتبط هستند و هر دو به موقعیت

هاي غرب  بسیاري از دیپلمات  موضوع اکنون در کانون توجه جهان قرار دارد ودواین . شوند مربوط مي
رد همه راکتي ، پوتین با تهدید اروپا به حمله راکتي درباره سیستم دفاع  . ه استرا درگیر خود کرد

گونه  آمریکا براي مشارکت در این برنامه و یا مذاکره درباره آن، نشان داده که قصد هیچ پیشنهادات
  .سازشي در این باره ندارد

این وجود یك   مخالف است وروسیه همچنین با پیشنهاد آمریکا و اروپا براي استقالل کوزوو کامًال
سو و افزایش نفوذ غرب  کشور مستقل به نام کوزوو را موجب بر هم خوردن توازن قومي منطقه از یك

  .داند در همسایگي خود از سوي دیگر مي
همکاري بیشتر   هشت مطرح شد، پیشنهاد آلمان برايجيموضوع دیگري که در نشست امسال 

واقع به نوعي جایگزین  این پیشنهاد در.  هشت استجيدر چارچوب هاي در حال ظهور جهاني  قدرت
با پررنگ شدن نقش کشورهاي برزیل، چین، هند، .  هشت استجيپیشنهاد عضویت این کشورها در 

اقتصاد جهان، مدتي است که پیشنهاد وارد شدن این کشورها  مکزیك و آفریقاي جنوبي در سیاست و
  . هشت مطرح استجيبه 

  هشت چه واقع شد؟یج ازبیرون  در

  
آنچه در پي . شود  تا کنون محسوب مي١٩٧٥سطح از سال هایلیگندام، سي و سومین نشست در این 

که درباره این کنفرانس سیاسي پرخرج در آلمان قابل توجه به نظر  آید برخي اعدادي است مي
 :رسد مي

  .یورو است  میلیون٢٢٫٥سهم دولت آلمان .  میلیون یورو هزینه دارد٩٢ معادل ٨جي اجالس 
اقتصاد   میلیون یورو اضافي براي تزریق به١٢٠ر کسب فورپومرن منتظ -دولت محلي ماکلنبورگ

 .محلي است
 .شود  است که در آلمان برگزار مي٨ جياین پنجمین اجالس 

 در ١٩٩٢سران کشورهاي پیشرو صنعتي در بن گرد هم آمدند و در سال  ١٩٨٥ و ١٩٧٨ها   در سال
هاي مختلف آلمان  لیس از ایالتوپهزار شانزده  .شان را برپا کردند کلن جلسه  در١٩٩٩مونیخ و سال 



. لیس وارد صحنه شدو آلمان به عنوان نیروي حمایتي پدويار . اند در این منطقه به کار گرفته شده
باش به سر   دریایي در حالت آمادهجزوتامپیاده و سه جزوتام ، شش  کشتي  سرباز، یک١١٠٠ دوار
  .برند مي

برچیده و  متر حصار کشیده شده است که پس از اجالس کیلودوازدهدر محل برگزاري این اجالس در 
هایلیگندام   خبرنگار در مرکز مطبوعاتي کولونگزبون در نزدیکي٤٠٠٠بیش از  . فروخته خواهد شد

  .ند دمستقر شو
 .شد آغاز   کشور صنعتي در شهر ساحلي هایلیگندام٨  جياجالس سران

المللي درباره حفاظت از آب و هوا،  هم بینموضوعات م سران این کشورهاي پیشرو صنعتي در کنار
در همین حال به نوشته روزنامه تاگس  . تجارت جهاني مذاکراتي را داشند کمک بیشتر به آفریقا و

ند از عزیمت سران این کشورها به محل اجالس جلوگیري شتدا اشپیگل، منتقدان جهاني سازي قصد
 .  مسدود کنندفرودگاه تا هایلیگندام ها را از کرده و خیابان

، رو در رو شدن جورج بوش بود  یکي از مسایلي که بر اجالس سایه افکنده. اما تاجاي موفق نیزشدند 
آنها درباره مناقشه دو طرف بر سر طرح سپر  اش بر سر مواجهه علني و والدیمیر پوتین، همتاي روسي

 پوتین به دلیل مخالفتش با اجالس هایلیگندام بوش به پیش از برگزاري. بود آمریکا راکتيدفاع 
 که قرار است در اروپاي شرقي مستقر شود، حمله کرد و در راکتي هاي آمریکا براي این سپر طرح

 : پراگ گفت
ها براي پایان دادن به این  در همین حال مرکل درباره بخت. فقدان دموکراسي است روسیه دچار

 . اختالفات محتاطانه اظهار نظر کرده است دست
بین هستم که ما  خوش: بیني کرد و گفت ابراز خوش  هشتجي این حال درباره موفقیت اجالس وي با

 Gut Hohen) گوت هوهن لوکو« در این اجالس به دعوت مرکل به .اجالس خوبي را تجربه کنیم
Luckow)»  اجالس . ندت و در آنجا ضیافت شامي دا شرفتندجایي میان روشتوک و باد دوبران
جاري میالدي ادامه  شود که تا پایان سال  محسوب مي٨ جيطه اوج ریاست آلمان بر هایلیگندام نق

لیسي در تاریخ جمهوري وپ ترین عملیات مسوولیت حفاظت این اجالس باعث شده است بزرگ. دارد
  نفر در فرودگاه صدها. بودند هزار نیرو مشغول کار١٦فدرال آلمان شکل بگیرد که در مجموع 

گزارش » یونگه ولت«روزنامه آلماني . تظاهرات کردند  ورود جورج بوش علیه ويروشتوک به هنگام
  که در کولونگزبورن٨جي اجالس  اي  نفر نیز مقابل مرکز رسانه١٥٠داد، حدود 

(Kühlungsborn) واقع است به تظاهرات پرداختند 
د، در جریان کر  تایید٨ جيلیسي محافظ اجالس ودر همین حال یکي از سخنگویان واحدهاي پ. 

لیس مجروح شدند، فقط دو وپ 433  که رخ داد و٨ جيهاي سنگین میان مخالفان اجالس  درگیري
، رهبر فراکسیون سبزها در پارلمان (Fritz Kuhn) فریتس کوهن. اند بستري ماندهشفاخانه نفر در 



ال ائتالف بزرگ پس از گذشت نیمي از س: آنگال مرکل، صدراعظم این کشور گفت آلمان در انتقادي به
 کشور باید اعالم کند که رویکرد دوستانه صدراعظم مرکل در قبال رییس جمهور آمریکا حاکم بر

وي تصریح کرد که روابط میان اروپا و آمریکا نه تنها دوستانه نشده است، بلکه . شکست خورده است
کرات آلمان نیز  حزب سوسیال دموریسهوبرتوس هایل، . رود هاي بیشتر پیش مي به مخالفت رو

 .خواند» ننگین«آب و هوا را  پیشنهاد بوش براي حفاظت از
هاي خود را به صدا  در سراسر آلمان ناقوس  کلیسا١٠٠٠ هشت حدود جيدر آغاز اجالس سران 

  .برگزار شد» هشت دقیقه براي عدالت«دعایي با شعار  عالوه بر این مراسم. ندددرآور
لیس از وپ . آمیز داخل شهر برگزار شد از این تظاهرات خشونتلیس اعالم کرد که بخش بزرگي وپ

 . اعالم نشده است شمار دقیق این نیروها. نیروهاي ویژه خود براي مهار تظاهرات استفاده کرد
در  ٨ جيها هزار تن علیه اجالس سران  آمیز ده هایي که در حاشیه تظاهرات مسالمت درگیري

لیس نیز مجروح شدند که و پ٤٣٣بر این اساس، . ح شدند تن مجرو٥٠٠روشتوک روي داد، حدود 
ترین جراحات  لیس گفت، سنگینویکي از سخنگویان پ . تن از آنان وخیم اعالم شده است٣٠حال 

 تن ٦٠حدود . دقیق مجروحان تظاهرکننده هنوز مشخص نیست شمار .شکستگي استخوان بوده است
تن از آنها پنجاه دو  بودند که  تن بازداشت شده پنج یکصدوبیست. منتقل شدندشفاخانه براي مداوا به 
ها را محکوم   فورپومرن آلمان درگیري–وزیر امور داخلي مکلنبورگ  لورنس کافیر،. اند دوباره آزاد شده
 مهاجم وحشي که صحنه را به آشوب و ٢٠٠٠هزاران تظاهرکننده آرام توسط  تصویر: کرد و گفت

 .از بین رفت خشونت کشیدند،
آمیز را به هم  تظاهرکنندگان مسالمت جویي داشتند، برنامه گفته وي، آشوبگراني که قصد مواجههبه 
. است  هزار تن بوده٣٠کنندگان در تظاهرات روشتوک  لیس اعالم کرده است که شمار شرکتوپ .زدند

م تن اعال  هزار٨٠کنندگان را  این در حالي است که برگزار کنندگان این تظاهرات شمار شرکت
این گروه اندکي . داشتند شرکت» نظامي  چندین هزار شبه«ها  لیس، در درگیريوبه گفته پ. اند کرده

تشکیل داد که سپس مورد هدف  »بلوک سیاه«گیري تجمع، گروهي را با عنوان  پس از شکل
 .نیروهاي ویژه قرار گرفت

قرار گرفتند  هایي  مورد حملهروها هاي پیاده لیس، نیروهاي ویژه با چوب، سنگ و سنگفرشوبه گفته پ
یکي از سخنگویان شهر روشتوک گفت احتماال این . نبوده است» تاکنون بدین سان خشن«که 

هاي منازل و درختان  در این شهر بسیاري از شیشه. شود بالغ بر یک میلیون یورو مي ها خسارت
زماندهي این تظاهرات و نمایندگان سا. هاي آتش شدند طعمه شعله ها واژگون یاموترشکسته شده، 

ها عنوان   نیروهاي ویژه عامل بروز درگیريموترحمالت افراد ناشناس را به  لیس به صورت مشترکوپ
: گفت لیس را به باد انتقاد شدید گرفت وومونتي شدل، یکي از سازماندهندگان تظاهرات پ. کردند



اي  غیرحرفه لیس خام وو پموتره مقامات پس از حمله ب. ها نکرد لیس هیچ اقدامي براي رفع تنشوپ
 .برخورد کردند

هاي رنگ   گردهمایي با کیسهبرگذاري تل مجللي وهشت در هایلیگندام به هجي مخالفان نشست 
تل در این ولیس آلمان این حمله به ساختمان اصلي کمپینسکي گراند هوبنا به اعالم پ. حمله کردند

ولیت این حمله را بر عهده گرفته، در اعالمیه خود نام که مسئ گروهي بي .شهر ساحلي انجام گرفت
به گفته یکي از . این اقدام آغازي براي اقدامات بیشتر علیه این گردهمایي است تصریح کرد
خسارت وارد : وي افزود. اند شده متر پخش  سانتي٥٠تل سه تا چهار لک رنگ به قطر وسخنگویان ه

 .شده اندك، اما نسبتًا زشت است

 بوش تین وتنش بین پو

  
به گسترش سیستم دفاع راکتي اش والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه هشدار داد که اگر آمریکا 

به شرق اروپا ادامه دهد، این کشور می تواند راکت هایش را به سمت اهدافی در اروپا نشانه گیری 
رییس جمهوری روسیه این اظهارات را در گفتگویی با روزنامه ایتالیایی کوریرا دال سرا بیان  .کند

راکتي موجب مسابقه تسلیحاتی جدیدی داشته و گفته است که طرح آمریکا برای گسترش سیستم 
 .خواهد شد اما در آن صورت، روسیه مسئول نخواهد بود، چون آمریکا این مساله را شروع کرده است

آمریکا پیش از این گفته است که سیستم دفاع راکتي این کشور که در شرق اروپا قرار است مستقر 
 های شلیک شده از سوی ایران و کوریاي شود، علیه روسیه نیست و تنها برای متوقف کردن راکت

 .شمالی است
روسیه یک راکت قاره پیمای جدید را آزمایش کرد که پوتین این آزمایش را را پاسخی به اقدام های 

 .در جهان را بر هم زده است' توازن استراتژیک'آمریکا دانست که به گفته وی 
الدیمیر پوتین قرار است در نشست سران اظهارات رییس جمهوری روسیه زمانی بیان می شود که و 

پوتین در مصاحبه با کوریرا دال سرا، در  .هشت کشور صنعتی که در آلمان برگزار می شود شرکت کند
پاسخ به این سئوال که اگر آمریکا، سیستم دفاع راکتي خود را در اروپای شرقی مستقر کند، آیا این 

ند دوران جنگ سرد، راکت هایش را به سمت اهدافی در مساله روسیه را وادار خواهد کرد تا به مان



طبیعتا چنین امکانی وجود : شهرهای اروپایی و یا اهداف نظامی آمریکا در اروپا نشانه گیری کند گفت
  .خواهد داشت

روابط میان روسیه و آمریکا در پی طرح سیستم دفاع راکتي آمریکا و اظهارات نسبتا تند مقام های دو 
در ماه فوریه امسال، رئیس جمهوری روسیه که در اجالس جهانی  .نش هایی شده استکشور دچار ت

امنیت در مونیخ آلمان شرکت کرده بود، از سخنرانی خود برای حمله لفظی علیه ایاالت متحده 
استفاده کرد و دولت این کشور را متهم کرد که بیش از اندازه به زور متوسل می شود و به دنبال 

  .جهان استتسلط بر کل 
به دنبال آن، کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در سنای این کشور به انتقاد از وضعیت 

پوتین شاهد سیر قهقرایی در  حقوق بشر در روسیه پرداخت و گفت که این کشور در دوره زمامداری 
 . روند گسترش دموکراسی بوده است

که گزارش شده بود والدیمیر پوتین با کاندولیزا رایس، وزیر این اظهارات در شرایطی صورت می گیرد 
امور خارجه آمریکا، به توافق رسیده بود که در اظهارات علنی خود در باره کشور مقابل از لحنی مالیم 

برخی ناظران می گویند اختالفات آمریکا و روسیه، از جمله بر سر گسترش طرح  . تر استفاده کنند
به شرق اروپا، توافق قبلی آنها برای اتخاذ لحن مالیم تر را تحت تأثیر قرار داده دفاع راکتي آمریکا 

 .است
سوي  هاي روسیه به راکتهايگیري جدید  آمریکا اظهارات رییس جمهور روسیه درباره احتمال هدف

خارجه   مک کورمک، سخنگوي وزارت امور. خواند» غیرسودمند«و » بسیار غیرمنتظره«اروپا را 
کند تا  متبادر مي  را به ذهن١٩٧٧هاي پوتین بیشتر دوران جنگ سرد در سال   گفت لفاظيآمریکا
  .٢٠٠٧هاي سال  واقعیت

 آمریکایي در راکتي هایش را براي ایجاد سپر دفاع  طرح وي در همین حال تاکید کرد که آمریکا
یحاتي یا نوعي تنش با این حال آمریکا به دنبال رقابتي تسل . مرکزي پیگیري خواهد کرد اروپاي
  .نیست
 هاي جهاني خاطرنشان کرد که روابط با روسیه همانند روابط با هر یک از دیگر قدرت کورمک مک

اتمي با  هاي اي یا بحران هایي مانند عدم اشاعه تسلیحات هسته وي افزود، محدوده. پیچیده است
هایي   و همواره محدوده.شاهدیم نهاشمالي و ایران وجود دارد که همکاري کامال خوبي را در آ یاي روک

با  در همین حال، به گفته این دیپلمات آمریکایي. گیریم که ما رو در روي هم قرار مي وجود دارد
استقالل کوزوو ارایه  اي را براي وجود مالحظات روسیه، آمریکا در شوراي امنیت سازمان ملل قطعنامه

 .خواهد کرد
اش براي استقرار سیستم سپر دفاع  آمریکا را به دلیل برنامه ر دیگرسرگي الوروف، وزیر دفاع روسیه با

 .تر اتخاذ کرد جویانه مورد انتقاد قرار داد، اما در همین حال لحني آشتي در اروپاي شرقيراکتي 



علیه  وي در حاشیه کنفرانسي در سئول گفت، دو طرف باید با یکدیگر همکاري کنند تا به اقدام
شود که استقرار  مي وي تصریح کرد، با نگاهي به نقشه مشخص. هان بپردازندتهدیدات موجود در ج

 یايروکشورهایي مانند ایران یا ک هايراکتي . آمریکا در اروپاي شرقي ضروري نیستراکتي سپر دفاع 
حالي است که آمریکا دلیل طرح خود را حفاظت اروپا  این در .شمالي اصال بردي تا این اندازه ندارند

الوروف عقیده دارد که   در همین حال.شمالي اعالم کرده است یايروایران و کراکتي بر تهدید در برا
فهمیم و  هاي آمریکا را نمي طرح گوییم زماني که مي: وي گفت. ها نیست روسیه عامل افزایش تنش

 وي خواستار. ایم  آورده جنگ سرد روي هاي شویم که به لفاظي کنیم، متهم مي احساس تهدید مي
ها و همچنین انتخاب واژگان متناسب با آن  زني اتهام فراموش کردن جنگ سرد شد تا بدین ترتیب

  .کنار گذاشته شود
 رئیس آکادمی مشکالت ژئوپولیتیک روسیه گفت بین روسیه و کشورهای اروپایی جنگ سرد آغاز

 کنیم که جنگ ما تاکید می  : نرال لئونید ایواشوف در یک کنفرانس مطبوعاتی گفتج .شده است
ایواشوف نه تنها توقف قرارداد نیروهای معمولی  . سرد راه اندازی شده و بطور کامل در جریان است

جنگ سرد تمامی جوانب  . همکاری با ناتو را نیز الزم می داند و بلکه توقف" سی اف ای"در اروپا 
بین روسیه و آمریکا در زمینه در بر می گیرد و در درجه اول روابط  روابط روسیه و کشورهای غربی را

در  ما شاهد تالش برای دخالت دولت آمریکا در امور داخلی روسیه، بویژه. شود سیاسی وخیم می
 روسیه پاسخی غیر متقارن خواهد داد و اینکه جنگ سرد آغاز . روندهای انتخاباتی و سیاسی هستیم

  .شود یا نه، از بسیاری لحاظ به روسیه بستگی دارد
مذهبی است و روسیه باید فعالنه تالش  قابله نه در عرصه نظامی و بلکه در عرصه معنوی واکنون م

 .و فرهنگی را حفظ کند کند تا ویژگی های منحصر بفرد خود از لحاظ معنوی
دفاع کشور را  وی این را امری مثبت دانست که مقامات نظامی کشور ضرورت رسیدگی فعاالنه به امر 

  .اینکه تنها به اعالم مشارکت با آمریکا بسنده کننددرک نموده اند و نه 
برابر این  گیري در مقابل مسکو و اتخاذ سیاست واحد در رهبران اروپا همچنان درباره چگونگي موضع

طرف در نشست آینده  گیري رویارویي میان دو کشور دچار اختالفند و همین بالتکلیفي احتمال شکل
 .کند را تقویت مي
 . هاي گذشته هستند کو و غرب شاهد شدیدترین رویارویي در سالاین روزها مس
پوتین وارد  حال کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا با این جمله براي گفتگو با والدیمیر در همین

در نشست اخیر وزراي خارجه اتحادیه اروپا اختالفات  . جنگ سرد جدیدي وجود ندارد: مسکو شد که
گیري در قبال مسکو بار دیگر ظهور  بار با محوریت چگونگي موضع دید اینقدیمي اروپاي قدیم و ج

 . کرد



کشورهاي اروپاي شرقي هم . و لهستان در این نشست به دعواي لفظي پرداختند وزراي خارجه آلمان
 گیري بیش از حد در قبال پوتین متهم کردند را به سهل غرب و آلمان

ها براي نشست با روسیه انتقاد کردند و  ز تدارك فعاالنه آلمانيلهستان، استوني و لیتواني به شدت ا . 
خود » دشمن جدید«روسیه که آن را  تر در قبال خواستند که اروپا موضعي هماهنگ و سخت

سر مجسمه یادبود دوران جنگ جهاني دوم وارد یك  روسیه اخیرا با استوني بر. خواندند اتخاذ کنند مي
لهستان هم با ادعاي مسائل بهداشتي اعمال تحریم کرده  دات گوشترویارویي جدي شد و براي وار

 .است
جدید را وتو  لهستان قصد دارد موضوع شروع گفتگو با اروپا در چارچوب پیمان همکاري استراتژیك

ها هم از  سوي دیگر روس از. کند و این باعث نگراني آلمان و دیگر کشورهاي مهم اروپاي غربي است
خود در خاك لهستان و جمهوري چك  راکتيهایي از برنامه دفاع  راي استقرار بخشهاي آمریکا ب طرح

 .بسیار ناخشنود هستند
شروعي براي  آلمان که به تازگي به ریاست اتحادیه اروپا درآمده امیدوار است که این نشست،

ست بیاید و برعکس به د اي کامال اما ممکن است نتیجه. استراتژي جدید اروپا در برابر روسیه باشد
 .این جلسه به صحنه رویارویي میان دو طرف تبدیل شود

پوتین در   . اروپا اکنون به شدت تحت فشار است تا از کرملین و شیوه حکومت پوتین انتقاد کند
حمالت به غرب در  چهار ماه گذشته سه بار غرب را به شدت مورد حمله قرار داده که این شدیدترین

آمریکا را به تالش براي  در این حمالت پوتین. جمهوري پوتین بوده استدوران هفت ساله ریاست 
رایس با پوتین . آمریکا را به آلمان نازي تشبیه کرد حکومت بر دنیا متهم کرد و هم به طور تلویحي

ترین سطح در سالهاي اخیر قرار  پایین دیدار کرد و این در حالي است که روابط دو کشور اکنون در
و آمریکا و در نشست اروپا با روسیه، مسئله کوزوو  مهم و حیاتي در مذاکرات اخیر روسیهنکته . دارد
قطعنامه شوراي امنیت سازمان ملل را که از سوي غرب تدوین شده و حاوي استقالل  کرملین. بود

آمریکا براي استقالل کوزوو تحت نظارت بزرگترین گروه  . است، قبول ندارد و رد کرده است کوزوو
اگر مسکو مسیر تصویب این قطعنامه را مسدود کند روابط اروپا و . آورد مي المللي اروپا، فشار ظر بیننا

 .شود لطمه جدي مي روسیه دچار
گذراند، اما  مي رایس پیش از سفر به مسکو تایید کرد که روابط دو کشور اکنون روزهاي دشواري را

من : او گفت. سرد باشد ه یادآور دوران جنگتاکید کرد که این افزایش تنش هنوز آنقدر نیست ک
آمریکا و روسیه رابطه عظیم و  رابطه. دانم معني مي عباراتي چون جنگ سرد جدید را عبارات بي

تحلیلگران و ناظران امور  . شوروي قرار ندارد بار دوران اي است اما اکنون در شرایط خصومت پیچیده
و منابع غني نفت و گاز این کشور و در  درت انرژي روسیهگویند، این روزها با توجه به ق روسیه مي

از سوي . که کرملین حاضر به کوتاه آمدن باشد رسد  بعید به نظر مي مقابل آن ضعف دولت بوش،



هایي همچون عراق و کنگره در دست مخالفان، تمایلي به  بحران دیگر آمریکا هم با در پیش داشتن
 .هرست نداردبه این ف اضافه کردن یك دشمن دیگر

نسبت به  سران اتحادیه اروپا در حضور والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از دیدگاههای موجود
مرکل صدراعظم آلمان که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا . اند حقوق بشر در آن کشور ابراز نگرانی کرده

  جمله گریدر دست دارد، گفته است که برخی از شخصیتهای سرشناس مخالف دولت از را
سمارا در  کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان، اجازه نیافته اند در گردهم آیی اعتراضی در شهر

 .جنوب روسیه شرکت کنند
بیان نزد  خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، در این جلسه از اهمیت دموکراسی و آزادی

اتحادیه اروپا، از جمله  ه با برخی اعضایکشورهای عضو آن اتحادیه سخن راند و گفت مشکالت روسی
اما والدیمیر پوتین به نوبه خود گفت . اروپاست لهستان، استونی و لتونی، مشکل روسیه با کل اتحادیه

مشکلی ندارد و از برخورد دولت لتونی با اقلیت روسی  با حضورمخالفان در اجتماعات اعتراضی قانونی
 .خیر انتقاد کردا زبان آن کشور در اعتراضات روزهای

روس  متحده در واکنش به اظهارات اخیر والدیمیر پوتین، همتاي جمهور ایاالت جورج بوش، رئیس
تأکید کرد روسیه  هاي بالستیك این کشور به سوي اروپا خبر داده بود، راکتهاي گیري  خود که از هدف

آلمان، محل برگزاري  دمبوش که در کنفرانس مطبوعاتي در بندر هیلین. کند به اروپا حمله نمي
برابر تهدید پوتین را ضروري  آمریکا هیچ اقدامي در:  هشت شرکت کرده بود، گفتجينشست سران 

او که به وضوح سعي داشت مانع از باال گرفتن . داند چرا که روسیه دشمن آمریکا و غرب نیست نمي
هاي غربي بر سر تصمیم  جاري میالدي بین مسکو و پایتخت اي شود که از اوایل سال جنگ لفظي

سپر : این کشور در شرق اروپا درگرفته است، افزودراکتي سامانه دفاع  هایي از آمریکا بر استقرار بخش
 .براي روسیه نیست تهدیديراکتي 

حضور یافت که  بوش در حالي پیش از صرف نهار با آ مرکل، صدر اعظم آلمان در برابر خبرنگاران
که با ایجاد کمربندي  سازي ع نزدیك به ده هزار تن از مخالفان جهانيلیس آلمان سعي داشت تجموپ

داشتند این دیوار را از بین   کیلومتري محل برگزاري نشست سعي١٠انساني پیرامون دیوار حایل 
 .ببرند را متوقف کند

در انجام  بوش در این نشست خبري از پاسخ دادن به سئواالت خبرنگاران پیرامون اهمال آمریکا
محیطي ناشي از انتشار  زیست قدامات الزم براي جلوگیري از تشدید روند تخریب الیه ازون و تغییراتا

اعالم کند واشنگتن حاضر به پیوستن به   عاقبت ناچار شد به صراحت گازهاي آالینده طفره رفت اما
 .پیمان کیوتو نیست

سر سپر دفاع   متحده و روسیه براو در پاسخ به سئوالي در مورد احتمال بروز مناقشه بین ایاالت
واشنگتن وجود دارد سعي کرد  نظرهایي در این رابطه بین مسکو و با اذعان به این که اختالفراکتي 



جمهور ایران که تأکید کرده بود دیگر براي توقف برنامه  رئیس نژاد، با استناد به اظهارات اخیر احمدي
 .بتراشد آمریکا در شرق اروپاراکتي  اجزاء دفاع دیر شده توجیهي براي استقرار اي ایران هسته

 دوکرده است تا ار اقدام یکجانبه آمریکا در حمله به عراق و افغانستان، جمله کشورهاي جهان را وادار
جنوبي، یاي روچین، روسیه، هند، ک . روز کنند هاي خود را به  و همچنین سالحيو سازمان رزم

انگلیس طرح . اند هاي جدید را شروع کرده سالح کارگیري ي و بهساز روند مدرن... ن، انگلیس وااپج
آمریکا که همیشه در حال ارتقاي توان نظامي . کار دارد هاي اتمي خود را در دستور بازسازي سالح

 مدرني را قرار است در جمهوري راکتبه همه جاي جهان راکتي  خود است براي تحقق توانایي حمله
هند، قصد خود را براي . ضدماهواره آزمایش کردراکت چین چندي پیش، . کند چك و لهستان مستقر

تدریج  ن و آلمان بهااپج. کرده است  را علنيکشتي طیاره بردارساختن و در اختیار گرفتن حداقل سه 
اکنون در  آلمان هم . شوند مرزي آماده مي برون هاي نظامي با اصالح قانون اساسي خود، براي مأموریت

ناتو نیز که . گشتزني دریایي مشغول است و در افغانستان سرباز دارد و در سواحل لبنان بهچارچوب نات
مقابل شوروي تأسیس شده است، حاال با افزایش تعداد  اساسا براي دفاع از کشورهاي غرب اروپا در
اروپایي در  را شروع کرده است و در اولین مأموریت برون کشورهاي عضو، پیشروي به سوي شرق

هاي  لر براي تولید سالحا میلیارد د٥/٨جنوبي قصد دارد  یاي رو اعالم شد کهمچنان. غانستان استاف
 بودجه این تمام جنوبي، در یايرواختصاص دهد و این درحالي است که سهم بودجه نظامي ک جدید
که د آزمایش کر پیماي جدید قارهراکت روسیه نیز .  درصد خواهد رسید٧/٢٩سابقه  به رقم بي کشور

 . تااکنون آمریکا موفق به ساختن چنین راکتي نشده است 
قرارداد گسترش  از طرف دیگر همچنین اعالم شد فیلیپین با استرالیا و چین با تایلند نیز

جمله  .وارد گرجستان شد هاي نظامي و امنیتي امضا کردند و یك هیأت نظامي آمریکایي نیز همکاري
   که از آنجائي . ت که در عرصه نظامي و امنیتي روي داده استاین تحرکات ناشي از تحوالتي اس

ها  نظام و حرکت تانك  پیاده مقاومت مردمي تقریبًا تجاوز نظامي به معني به کارگیري ستون عظیم
دو توانایي قدرت تخریب و عملیات  براي تصرف سرزمین را غیرممکن کرده است عملیات نظامي به

اي از کشورها مثل آمریکا،  لذا دسته. است تحول یافتهراکتي وان جراحي گونه نظامي متکي بر ت
 اوال از دقت راکتهاکنند که این  سازي مي نوعي مدرن به هاي خود راراکت ... ن، چین وااپجروسیه، 

هاي جنگي جدیدتر، امکان ضربه  هاي اتمي آنان با کالهك با تغییر کالهك کافي برخوردار باشند و ثانیا
 . تلفات غیرنظامي میسر باشد رینمؤثر با کمت

لذا نوع قراردادهاي . شود مربوط مي  امنیتي به اقدامات تروریستي–دومین تحول در بحث نظامي 
که ماهیتي فرامرزي دارند امضاو به  هاي تروریست گروه همکاري نظامي و امنیتي عمومًا براي مقابله با

 که در قرقیزستان با همراهي روسیه، چین، ٢٠٠٧رزمایش ضد ترور . مورد اجرا گذاشته مي شود
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