
 

 به تشنج کشیده میشود آمریکا تنش بین روسیه و
 )شمشاد (

 

  
این کشور یاد می  وسیه که از او به عنوان رئیس جمهوری آیندهسرگی ایوانوف معاون اول نخست وزیر ر

درباره امکان همکاری بین روسیه  هیچ دلیلی برای صحبت: شود پس از مالقات بدون نتیجه با رایس گفت
ایوانف در ادامه اظهارات خود . موشکی وجود ندارد های استراتژیک دفاع ضد و آمریکا در زمینه سیستم

است زیرا برای استقرار چنین سیستمی همیشه می  ستراتژی آمریکا تا حدی خیال خاماجرای این ا: گفت
اند  هر دو طرف برای آنکه نگویند به نتیجه نرسیده. را ارائه داد توان استدالل متقابل ارزانتر و مفیدتری

د اما این توافق اند از لفاظی و تبلیغات منفی علیه یکدیگر خودداری کنن کرده اند توافق صرفًا اعالم کرده
رایس به صراحت اعالم کرد به روسیه اجازه . نمی تواند بر شکست مذاکرات سرپوش بگذارد ظاهری

عنوان یك کارشناس و کسي  من به . موشکی در شرق اروپا شود نخواهد داد مانع اجرای طرح سپر دفاع
ني با دوره جنگ سرد بین دوره کنو کنم که تشابهي بین که در زمان جنگ سرد زندگي کرده ام فکر مي

دوره فعلي از نظر روابط آمریکا با روسیه اعتراف  آمریکا و شوروي وجود وي در عین حال به پیچیده بودن
  در آن وقایع اي نیست که اما این دوره: کرد و گفت

وپا پس از مذاکرات رایس بالفاصله مذاکرات کارشناسان اتحادیه ار. فاجعه بار در روابط دو کشور رخ دهد
 .بررسي نشست آتي سران مسکو ورهبران این اتحادیه تشکیل جلسه دادند و روسیه براي

، فرانك والتر )اتحادیه صدر اعظم آلمان به عنوان رئیس دوره ای این( آنگال مرکل:از طرف اتحادیه اروپا 
 خاویر سوالنا، )رئیس کمیسیون اروپا(، خوزه مانوئل باروزو)وزیر امور خارجه این کشور(اشتاین مایر

 ) روابط خارجي این اتحادیهمسوول (و بنیتا فررو والدنر) نماینده عالي سیاستگذاري خارجي اتحادیه اروپا(
در مالقات رایس با الوروف وزیر خارجه روسیه عالوه بر سیستم دفاع . دارند در اجالس مذکور شرکت

علی  که. راق و خاور نزدیك نیز گفت وگو شداروپا درباره مسائل مربوط به کوزوو، ایران، ع موشکی در شرق
کردند روسیه  رغم اهمیت آن از جزئیات این مذاکرات خبری منتشر نشد فقط مطبوعات روسیه اعالم

 به رایس ارائه ١+٥با گروه  طرح جدیدی را در مورد تعلیق فعالیتهای هسته ای در دوران مذاکره ایران
  .های ایرانی نیز ارائه شود در تهران به مقام  وزیر خارجه روسیهاند که قرار است در مذاکرات معاون کرده
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حمالت را به سمت  والدیمیر پوتین در مراسم گرامیداشت شکست نازي در آلمان صراحتًا نوك پیکان
این . سوم تشبیه کرد هاي رایش هاي خارجي جورج بوش را به سیاست جورج بوش گرفته و سیاست
بالفاصله از کرملین  کاخ سفید.  خشم و تعجب کاخ سفید را برانگیختاظهارات نادراز جانب پوتین

به نظر می رسد آمریکا بر اجرای طرح موسوم به سپر . درخواست کرد که در این خصوص توضیح دهد
های روسیه و آمریکا در پانزده سال اخیر،آمریکا هیچگاه به  رغم همکاری دفاعی خود اصرار دارد زیرا علی

 .متحدی قابل اطمینان نگاه نکرده است چراکه به تحوالت داخلی روسیه اعتمادی ندارد نروسیه به عنوا
حداکثر بهره  آمریکا در واقع همیشه تالش کرده است از فرصت ایجاد شده پس از فروپاشی شوروی

بیشتر در شرق اروپا و قفقاز  به همین دلیل می کوشد حوزه نفوذ خود را هرچه.برداری را داشته باشد
بویژه آنکه .تا حد امکان تنگ تر کند نوبی گسترش دهد تا حلقه محاصره را در غرب و جنوب روسیهج

جمهوری در روسیه برگزار شود وآمریکا اعتمادی به  قرار است در اسفند ماه آینده انتخابات ریاست
یما امنیت در نقطه مقابل از نگاه روسیه طرح سپر دفاع موشکی آمریکا مستق. جانشینان پوتین ندارد

 به مخاطره می اندازد زیرا موجب تقویت مواضع آمریکا در حوزه نفوذ سنتی روسیه یعنی در روسیه را
 . بنابراین روسیه دیگر نمی تواند با گرفتن امتیاز از مواضع خود عقب نشینی کند . شرق اروپا می شود

اینگونه موارد  در. م داده استکاری که در چند سال اخیر در ماجرای یوگسالوی و عراق وایران انجا 
شده روسیه که میراث خوار  روسیه سعی می کرد از کیسه متحدین خود به نفع بازسازی اقتصاد ویران

 .اصلی شوروی بود، خرج کند
. اقتصادی دریافت می کرد به عبارت دیگر به زیان متحدین خود از آمریکا امتیازهای سیاسی و یا عمدتًا

مانور دادن در برابر فشارآمریکا بهبود یافته  افزایش قیمت نفت، موقعیت روسیه برایاما اکنون هم در اثر 
بر این  . این کشوربا تهدید جدی آمریکا روبرو شده است و هم موضوع امنیت روسیه و منافع مستقیم

 در اما سئوال مهمی که. نکند رود روسیه در این مورد حداقل در کوتاه مدت عقب نشینی می اساس انتظار
ومت در برابر اجرای طرح موسوم به سپر دفاع  این بین مطرح است آیا روسیه امکانات الزم را برای مقا

موشکی در شرق اروپا دارد؟در پاسخ به این سئوال مهم باید گفت روسیه چند اقدام مهم را در دستور کار 
  :دارد
در پاریس به امضا  ١٩٩٠وپا که در سال های متعارف در ار تعلیق قرارداد مهم مربوط به کاهش سالح: اول

مسکو بصورت یکجانبه از این پیمان  روسیه تهدید کرده است اگر آمریکا طرح خود را به اجرا گذارد.رسید
در صورت عملی شدن چنین تهدیدی کل معادالت امنیتی اروپا ی پس از جنگ سرد . خارج خواهد شد

 ران اتحادیه اروپا به تکاپوی جدی تری وادار شدندجدی روبرو می شود به همین دلیل رهب با تهدید
مسکو را به دست  تاآمریکا را متقاعد کنند از طریق مشارکت باروسیه در طرح سپر دفاع موشکی، همکاری

  .آورد
تاثیر گذار قرار  روسیه موضوع انرژي را در دستور سیاست خارجی خود به عنوان یک محور مهم و: دوم

اگرچه این ابزار برای  . استفاده کند ز این اهرم قوی برای رسیدن به مقاصد خودکند ا داده و تالش می
آمریکا در اروپا وارد می کند زیرا روسیه از نظر  آمریکا مستقیما اثری ندارد اما فشار زیادی را بر متحدین



 درصد نفت و ٣٠ در مجموع. نظر تامین نفت در مکان دوم قرار دارد تامین گاز اروپا در مکان نخست و از
اندازي  است این رقم در سالهاي آینده با راه کند و قرار گاز مصرفي کشورهاي اروپایي را روسیه تأمین مي

اروپاي شمالي که نفت روسیه را به آلمان انتقال خواهد داد  خطوط لوله جدید از جمله خط لوله گاز
  .افزایش یابد

خواند و پیش از آغاز  ناب دنیا ا دموکرات مطلق وتنه جمهور روسیه در اظهار نظري خود را  رییس 
والدیمیر پوتین، رییس جمهور  . انتقاد کرد اجالس سران هشت کشور صنعتي به شدت از آمریکا و اروپا

اخیر خود به طور غیر مستقیم اعالم کرد که وي ممکن است زماني که  ي روسیه در اظهار نظر  ساله٥٤
 .ي قدرت کنار نرود ن برسد، از عرصهاش به پایا جمهوري دوران ریاست

دوران بازنشستگي فاصله دارم و این موضوع احمقانه  بسیار از: پوتین درجمع گروهي از خبرنگاران گفت
در همین حال به رغم توافق روسیه در ماه گذشته   ! اقدامي انجام ندهي است که در خانه بنشیني و هیچ

میان مسکو   اظهارات اخیر پوتین باعث ایجاد اختالفات گستردهتر کردن لحن تند کرملین، بر مالیم مبني
رییس جمهور روسیه تصمیم انگلیس  . و غرب پیش از اجالس سران هشت کشور صنعتي شده است

 ب به. گ. درخواست استرداد فرد متهم به قتل الکساندر لیتونیننکو، یك مامور سابق کا ي مبني بر ارایه
جمهور روسیه در حالي  اظهارات اخیر رییس . ي را یك اقدام احمقانه خواندانگلیس براي محاکمه کردن و

قدرت  المللي در مورد اوضاع دموکراسي در روسیه و اصرار کرملین بر استفاده از که مجامع بین اعالم شد
 .نظامي نگران هستند

پس رانده است اما دموکراتیك را در این کشور  ها معتقدند که پوتین اصالحات درحالي که اکثر غربي 
 .قهرمان واقعي دموکراسي در جهان است جمهور روسیه اعالم کرد که وي رییس

دانید چه بدشانسي گریبانگیر من شده است؟ این  هستم اما متاسفانه مي من یك دموکرات مطلق و ناب 
 ! تماین بدشانسي این است که من در این راه تنها هس. یك تراژدي واقعي است یك بدشانسي نیست

را اعالم کرد، خندید و اعالم کرد که وي یك عبارت فکاهي گفته است اما  پوتین زماني که این اظهارنظر
پس از مرگ ماهاتما گاندي، رهبر هند هیچ فردي براي سخن گفتن وجود : پوتین گفت چند دقیقه بعد

 حشت و شکنجه،اقداماتي که در آمریکاي شمالي رخ داده است نگاه کنید، ترس و و به . ندارد
بینید که  چنین شما مي هم .خانماني، زندان گوانتانامو، زنداني کردن بدون برگزاري محاکمه یا بازجویي بي

 . هاي پالستیکي تظاهرکنندگان، استفاده از گلوله چه اتفاقاتي درحال رخ دادن در اروپا است، بدرفتاري با
در همین  . رسند ایي دیگر تظاهرکنندگان به قتل ميکنند و درج مي آور شلیك در جایي از اروپا گاز اشك

قبل از برگزاري اجالس گروه هشت بار دیگر از آمریکا  ها جمهور روسیه به جاي کاهش تنش حال رییس
ي بیش از حد از اهرم زور و  مانند قبل شامل متهم کردن واشنگتن به استفاده انتقاد کرد که این انتقادها

توافق ماه گذشته میان سرگئي الوروف،  ت که این اظهارات پوتین مغایر بااین درحالي اس .قدرت است
ي آمریکا مبني بر مالیمتر شدن اظهارات دو کشور  خارجه ي روسیه و کاندولیزا رایس، وزیر وزیر خارجه

  . در قبال یکدیگر بوده است
 .در شرق اروپا بوده استسپر دفاع موشکي آمریکا  اکثر اظهارات تند از طرف کرملین به دلیل استقرار



لهستان و یك سیستم رادار را در جمهوري چك مستقر کند اما   موشك رهیاب در١٠آمریکا قرار است 
داند اما آمریکا معتقد است که این  واشنگتن را تهدیدي بر امنیت داخلي خود مي مسکو این پروژه دفاعي

نباید از  یران و کوریاي شمالي است و کرملیندفاعي با هدف مقابله باحمالت احتمالي از طرف ا ي پروژه
طرح  پوتین بار دیگر در اظهارات اخیر خود به شدت از این . این سپر دفاع موشکي هراسي داشته باشد

چیزي استقرار  این سیستم دفاع موشکي آمریکا با هدف مقابله با: دفاعي واشنگتن انتقاد کرد و گفت
یي  نیست اگر بخشي از قواي هسته دار آیا به نظر شما نیز خنده. ردخواهد یافت که اصال وجود خارجي ندا

کارشناسان نظامي ما این امر تهدیدي براي مسکو محسوب  استراتژیك آمریکا در اروپا قرار گیرد؟ به نظر
  .هاي الزم را به این طرح بدهیم خواهیم بود پاسخ شود بنابراین ما مجبور مي

هاي بالستیك یا  تواند با موشك جدیدي در اروپا داشته باشیم، این اهداف مي چه نوع اقدامي؟ ما باید اهداف
  .حتي با یك سیستم کامل جدید مورد هدف قرار گیرد کروز یا

کنیم  فکر مي: در واکنش به اظهارات پوتین گفت در همین حال استفن هادلي، مشاور امنیت ملي آمریکا
داریم در مورد سپر دفاع موشکي واشنگتن در شرق اروپا عالقه  این اظهارات سازنده و مفید نباشد،

 در همین حال روابط روسیه با غرب به دلیل امتناع . مقامات روسیه برگزار کنیم اي با ي سازنده مذاکره
پرتنش شده  روسیه از تحویل آندري لوگووي، فردي که از طرف انگلیس متهم به قتل لیتویننکو است،

محاکمه در خاك انگلیس را رد کرده است و  رداد لوگووي به انگلیس برايروسیه درخواست است . است
  . اساسي مسکو است اعالم کرد که این درخواست مغایر با قانون

وي در همین حال به . ي قدرت کنار رود عرصه جمهور روسیه کمتر از یك سال دیگر باید از رییس
هاي فعلي در پست ریاست  د بیشتر از دورهروسیه بای خبرنگاران گفت که معتقد است روساي جمهور

فعلي ریاست  ي اما پوتین اعالم نکرد که آیا وي معتقد است دوره . جمهوري روسیه فعالیت کنند
اساسي  هاي اخیر پوتین پیشنهادها براي اصالح قانون طي سال اش باید تمدید گردد یا خیر؟ جمهوري

سومین دوره را رد  جمهور روسیه براي  به عنوان رییسروسیه براي اجازه دادن به وي در فعالیت بیشتر
ي فعالیتش به  این دوره آخرین دوره ي خود در ماه آوریل اعالم کرد که کرد، به طوري که در نطق ساالنه

آورده  به وجود  ها را زني اما اظهارات مبهم اخیر پوتین این گمانه . جمهور روسیه خواهد بود عنوان رییس
به نظر من در حال . اندکي است چهار سال زمان . قصد دارد در قدرت باقي بماند یا خیراست که آیا وي 

  .جمهور روسیه قابل قبول خواهد بود رییس حاضر پنج، شش یا هفت سال براي فعالیت به عنوان
 و با کسب ٢٠٠٤پوتین در سال . برگزار شود قرار است در ماه مارچ انتخابات ریاست جمهوري روسیه

پوتین به طور علني اعالم  . جمهور روسیه انتخاب شد رییس  درصد آراء بار دیگر به عنوان٧١ز بیش ا
جمهور روسیه در این اظهارات هشدار  رییس . دهد چه فردي جانشین وي شود مي نکرده است که ترجیح

 ر زمانواشنگتن طرح سپر دفاع موشکي خود را در اروپا مستقر کند، مسکو به وضعیت خود د اگر: داد
در همین حال جیمز آپاتوراي،  . گردد جنگ سرد که همانا هدف قرار دادن اروپا بوده است، باز مي

جایي که اطالع دارم، تنها کشوري که موضوع هدف قرار دادن اروپا با موشك را  تا: سخنگوي ناتو گفت
هاي به وجود  تنش ینوي با اشاره به این موضوع که اظهارات اخیر پوت . کند، روسیه است مي بررسي



این نوع : دهد، اظهار داشت نمي آمده میان غرب و روسیه را پیش از برگزاري اجالس گروه هشت کاهش
پاسخ به  جمهور فرانسه در در همین حال نیکوال سارکوزي، رییس . اظهارات بي فایده و ناخوشایند است

ي اجالس  در حاشیه جمهور روسیه رییساظهارات اخیر پوتین خاطرنشان کرد که در مورد این موضوع با 
من . اعتماد است پوتین خواستار یك مذاکره شفاف قابل . وگو خواهد کرد سران هشت کشور صنعتي گفت

اعالم کرد که استقرار سپر  ي فرانسه در همین حال یك سخنگوي وزارت خارجه. با وي شفاف خواهم بود
میان آمریکا و روسیه را تغییر نخواهد  دل استراتژیكدفاع موشکي آمریکا در لهستان و جمهوري چك تعا

کرد هیچ تمایلي به بازگشت به جنگ سرد  در همین حال آنگال مرکل، صدراعظم آلمان نیز اعالم . داد
  . دیگري را ندارد

وقتي روسیه دشمن ما است، این . است و ما نیز از پایان این دوره خوشحال هستیم جنگ سرد پایان یافته
این موضوع  نه، روسیه شریك ما است، از . بریم عنا نیست که ما در جنگ سردي دیگر به سر ميم بدان

کنند تا  استفاده مي خرسند هستم که مقامات آمریکا و روسیه از اجالس سران هشت کشور صنعتي
کید انگلیس نیز تا از سوي دیگر سخنگوي دفتر توني بلر، نخست وزیر . مذاکرات دو جانبه برگزار کنند

اروپا براي مقابله با تهدیدهاي  کرد که از نظر فني این موضوع که سپر دفاع موشکي آمریکا در شرق
چنین خواستار آرامش در مورد طرح  وي هم . رسد یابد، معقول به نظر نمي موشکي روسیه استقرار مي

ي  درباره وگو گفتما خواستار : این سخنگوي بلر تصریح کرد . آمریکا در شرق اروپا شد دفاع موشکي
  . سازنده هستیم موضوعاتي ازجمله موضوع کوزوو، ایران و دیگر موضوعات جهاني در یك مسیر

هایش در مورد این  مورد این نوع رفتار روسیه دارد و از ابراز نگراني هایي در اروپا به طور کل نگراني
با هشدار به پوتین  ي آمریکا ارجهاز سوي دیگر کاندولیزا رایس، وزیر خ . نخواهد بود موضوع شرمنده

 . شان از یکدیگر جدا کرد دفاع دو جانبه توان واشنگتن و هم پیمانانش را در مورد امور اعالم کرد که نمي
ي آمریکا اعالم کرد که مقامات  وزیر خارجه . ناگسستني است امنیت آمریکا و امنیت هم پیمانان اروپا

آمریکا  کنند و امیدوار است که مقامات روسیه نیز ك رقیب تلقي نميروسیه را هرگز به عنوان ی آمریکایي
مورد  رایس در ادامه خاطرنشان کرد که واشنگتن و مسکو در . را به عنوان یك رقیب به حساب نیاورند
تروریسم با یکدیگر  ي شمالي و موضوع مبارزه با یارویي ایران و ک مسایل مختلفي از جمله موضوع هسته

کاخ سفید نیز اظهارات اخیر  .١٩٨٧ قرار داریم نه سال ٢٠٠٧ما در سال : وي افزود . اند تههمکاري داش
بوش رییس جمهور آمریکا گفت، روسیه دشمن آمریکا نیست و نباید  . پوتین را ناخوشایند خوانده است

  . شدسپر دفاع موشکي آمریکا که قرار است در شرق اروپا استقرار یابد، هراسي داشته با از طرح
رهبران ارشد جمهوري چك در پراگ اعالم  جورج بوش، رییس جمهور آمریکا این اظهارات را در دیدار با

والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه مبني بر اینکه  بوش در پراگ اعالم کرد که وي پیامي به. کرد
بوش در این  . دادتهدیدهاي مشترکشان همکاري کنند، خواهد  توانند در مورد واشنگتن و مسکو مي

سپر  رییس جمهور آمریکا اعالم کرد که وي در مورد طرح . جنگ سرد پایان یافته است: دیدار گفت
رییس  . کرد وگو خواهد دفاع موشکي آمریکا در لهستان و جمهوري چك به طور مستقیم با پوتین گفت

ع موشکي آمریکا در پراگ دیدار امروزشان از طرح دفا جمهور آمریکا و رییس جمهور جمهوري چك در



انتخاب کنند  مردم جمهوري چك نباید از میان دوستي با آمریکا یا دوستي با روسیه یکي را . دفاع کردند
پیام من در  . اعتقاد نداریم ما به دنیاي بده بستاني. ها امکان پذیر است چرا که هر دوي این دوستي

 است که روسیه نباید از طرح سپر دفاع موشکي صنعتي به پوتین این ي اجالس سران کشورهاي حاشیه
برابر این سیستم دفاع  به پوتین خواهم گفت چرا ما نباید در . هراسي داشته باشد آمریکا در شرق اروپا

 .موشکي با هم همکاري کنیم
موضوع بسیار اهمیت دارد که بوش قول داده  در همین حال واسالو کالوس، رییس جمهور چك گفت این

از سوي دیگر چین نیز مانند  . خود به پوتین انجام دهد نهایت تالش خود را براي اعالم موضعاست تا 
باعث  از طرح سپر دفاع موشکي آمریکا انتقاد کرد و اعالم کرد که این پروژه دفاعي ممکن است روسیه

صد مردم در ٦٠ هاي اخیر بیش از  در همین حال بر اساس نظرسنجي . ایجاد یك رقابت تسلیحاتي شود
از سوي دیگر  . چك مخالف طرح استقرار سامانه دفاع موشکي واشنگتن در خاك کشورشان هستند

ترین اظهارنظر خود در مورد طرح سپر دفاع موشکي  روسیه در تازه ي سرگئي الوروف، وزیر امور خارجه
والدیمیر   .  شودهاي واقعي در جهان کرد که بهتر است زمان صرف غلبه بر تهدید آمریکا امروز اعالم

ي دفاع موشکي آمریکا در  کرده است در صورت استقرار سامانه پوتین، رییس جمهور روسیه اخیرا اعالم
هاي دوران جنگ سرد که همانا هدف قرار دادن اروپا با موشك است،  تا از راه شرق اروپا، مسکو آماده است

  . کند استفاده
موضوعي که همه ما به آن نیاز داریم این است که  : ل گفتي اجالسي در سئو سرگئي الوروف در حاشیه

مبارزه با (تهدیدهاي واقعي بپیوندیم نه تهدیدهاي فرضي و در این راستا  به اقدامات در جهت مبارزه با
 ها بنشینند و فقط یي اگر حرفه: الوروف ادامه داد . کند روسیه آمادگي خود را اعالم مي) واقعي تهدیدهاي
شمالي را تحلیل  ي هاي ایران و کوریا هاي بالستیك فقط توانایي اه کنند و کارشناسان موشكبه نقشه نگ

آمریکا اعالم  . باشد مي حقایق  کنند بنابراین بسیار واضح است که رییس جمهور روسیه در حال گفتن
 با هدف که قرار است در جمهوري چك و لهستان استقرار یابد کرده است که سپر دفاع موشکي واشنگتن

این در حالي است که روسیه این پروژه  . ي شمالي است طرف ایران و کوریا مقابله با حمالت احتمالي از
ي روسیه با رد هر  وزیر خارجه . را تهدیدي براي امنیت داخلي خود تلقي کرده است دفاعي واشنگتن

 آمریکا و اروپا -آمده میان روسیه هاي بوجود  اینکه روسیه و پوتین قصد افزایش تنش گونه ادعاها مبني بر
آن را  اي است که ما هدف گوییم سپر دفاع موشکي آمریکا پروژه زمانیکه مي: دارد، تصریح کرد را

شود به ایراد  مي دانیم و این سپر اقدامي است که باعث بروز تهدیدهاي واقعي علیه روسیه نمي
 . شویم هاي دوران جنگ سرد متهم مي سخنوري

هاي دوران  مانده از جنگ سرد جلوگیري کنیم تا هیچ کس دیگر به سخنوري  از اقدامات بجايپس بیایید
 کانبرا در حال بررسي این  گفت، از سوي دیگر برندن نلسون، وزیر دفاع استرالیا. نشود جنگ سرد متهم

گفت که این نلسون  . و ژاپن بپیوندد یا خیر موضوع است که آیا به طرح دفاع موشکي مشترك با آمریکا
هاي رهیاب در خارج از  هایي از جمله قرار دادن موشك دارد اما گزینه بررسي در فاز اولین خود قرار

 ي زمان و وي اعالم کرد که بسیار زود است درباره. به رادار آئگیس وجود دارد هاي مجهز ناوشکن



تا  کند ، استرالیا تالش مينلسون در ادامه اظهار داشت . هاي این پروژه سخن به میان آوریم هزینه
 تن ٥٠٠ هزار و  ٣٠   هزار تن به٢٧ هاي نظامي خود را افزایش دهد و پرسنل نظامي خود را از  توانایي
و واشنگتن دو هم پیمان نزدیك این کشور یاد  از این ارتقا به عنوان هماهنگي استرالیا با توکیو . برسد

  . شده است
استرالیا از استقرار  . کن است شامل امور دفاع موشکي مشترك نیز باشدآینده مم هاي بیشتر در هماهنگي
 دفاع موشکي توسط جاپان و با همکاري واشنگتن براي مقابله با حمالت احتمالي از طرف سیستم

 ما در حال بررسي این موضوع هستیم که. کند ي شمالي حمایت مي کشورهاي شروري مانند کوریا
جاپان  ي شمالي در سال گذشته یي کوریا به دنبال آزمایش هسته .  ارایه دهیمهایي را در این زمینه کمك

شود پیونگ  گفته مي . اند و آمریکا اقدامات خود براي ایجاد سپر دفاع موشکي مشترك را افزایش داده
ین اختیار دارد که توانایي هدف قرار دادن آمریکا را دارد اما توانایي ا اي در هاي پیشرفته یانگ موشك
 .ها قرار دهد، هنوز تایید نشده است یي را بر روي این موشك هاي هسته بتواند کالهك موضوع که

هاي  ي شمالي هم چنین تهدیدي براي بخش کوریا هاي دوربرد وزیر دفاع استرالیا تصریح کرد که موشك 
ي جنوبي و چین  اپیونگ یانگ تجارت حیاتي با جاپان، کوری شود و اقدامات شمالي استرالیا محسوب مي

ي امنیتي امضا کردند که طبق این توافقنامه  جاپان در ماه مارچ توافقنامه استرالیا و. کند را تهدید مي
دو  هاي جاپاني توانایي این موضوع را خواهند داشت که در استرالیا آموزش ببینند و همکاري نیروهاي

  .کشور در امور ضد تروریستي و تبادل اطالعات تقویت شود
اگر این اقدام . مجهز به سیستم جنگي آئگیس است استرالیا هم چنین در مسیر دستیابي به سه ناوشکن

تصمیم نهایي در : نلسون اظهار داشت . مجهز شود sm-3 هاي  موشك تواند به صورت گیرد استرالیا مي
 رسد که در دولت آینده در امور دفاع موشکي با آمریکا و جاپان همکاري کنیم به نظر مي مورد اینکه آیا

علیه تروریسم تحت امر  جان هاوارد، نخست وزیر استرالیا یك حامي سرسخت جنگ . استرالیا اتخاذ گردد
 .آمریکا بوده است

معتقد است که استقرار طرح سپر دفاع موشکي  از سوي دیگر یك کارشناس موسسه کانوا در هانگ کانگ
ي شمالي انجام خواهد گرفت بلکه علیه چین نیز  بله با کوریامقا آمریکا در شرق اروپا نه تنها با هدف

 .باشد مي
دارد تجهیزت دفاع موشکي در جاپان و استرالیا مستقر کند  بر اساس اطالعات بدست آمده آمریکا قصد 

 هاي قدرتمند استقرار تجهیزات ضد موشکي است بلکه شامل استقرار رادار که این تجهیزات نه تنها شامل
XBR کیلومتر  تواند چهار هزار ها مي باشد اما به نظر من این رادار ها جزو اسرار مي برد این رادار .باشد  مي

پیماي چین و  هاي قاره تواند موشك نمي  دفاع موشکي آمریکا در حال حاضر سیستم . را رهگیري کند
 ٥/٣ هاي رهگیر  موشك تامروز سرع. تواند تغییر کند مي روسیه را متوقف کند اما در آینده این شرایط

پنج کیلومتر در هر ثانیه است اما  هاي چیني و روسي کیلومتر در هر ثانیه است در حالي که سرعت موشك
هایي را در  سال آینده آمریکا ممکن است موشك ١٠  روز به روز در حال پیشرفت است و طي  تکنولوژي

  . را متوقف کند هاي روسیه اختیار بگیرد که بتواند موشك



آوردن  پیشنهاد آمریکا براي استقرار سیستم دفاع موشکي خود در لهستان و جمهوري چك و به دست
ناخشنودي شدید متحدان  رو شد، بلکه مخالفت و به موافقت آنها براي این کار نه تنها با واکنش روسیه رو

ه این موضوع به روسیه، وگو دربار دولت آمریکا با پیشنهاد گفت. اصلي واشنگتن در اروپا را برانگیخت
خواهد طوري  آمریکا از مسکو مي. ها را کاهش دهد خود را بپوشاند و تنش کند تا خطاي تالش مي
 اگر روسیه چنین نکند واشنگتن مسکو را به عنوان. اند دهد گویي دو طرف به توافق رسیده  نشان واکنش

 میالدي ٧٠بحران اروپا در اواخر دهه این شرایط ما را به یاد  . کند عاملي مخالف صلح قلمداد مي
 هاي کروز و پرشینگ براي هدف قرار ها از قصد خود براي استقرار موشك زمان آمریکایي در آن. اندازد مي

ها را به خاطر  رهبران شوروي این موشك.  شوروي خبر دادند٢٠. اس .هاي میان برد اس دادن موشك
 با موفقیت ٢٠اس . هاي اس موشك. مستقر کرده بودند ١٦اس  .هاي قاره پیماي اس شکست آزمایش موشك

 حمایت  ها از طرح آمریکا در آن زمان بسیاري از اروپایي. مستقر شد آزمایش شده بود و به همین خاطر
 .شود  واشنگتن در طرح افزایش امنیت اروپا باقي بماند و اعتبار و قدرت ناتو حفظ مقابل، کردند تا در

استداللي که . کردند مي  جنگ سرد ادامه یابد چون زیر چتر آمریکا احساس آرامشخواستند که آنها مي
 سال پیش ٣٠هاي  یادآور حرف گویند، اکنون رهبران لهستان و جمهوري چك درباره طرح موشکي مي

برابر  آنها دلیل خشنودي خود از میزباني طرح سپر موشکي را برخورداري از حمایت آمریکا در. است
اي ندارند اما  اعضاي قدیمي اروپایي ناتو به سپر دفاع موشکي عالقه  . دانند ه رشد روسیه ميقدرت رو ب

نزاع و کشمکش با آمریکا ادامه دهند و از سوي دیگر از قدرت به سرعت در حال رشد  خواهند به نمي
به منافع  ن کارهاي اروپا بار دیگر نظامي شود چون ای خواهند که سیاست آنها نمي. هم بیم دارند روسیه

هاي ردیابي که قرار است در  موشك. کند زند و موضع آمریکا و تا حدي روسیه را تقویت مي اروپا لطمه مي
ربطي به تهدید ایران ندارد زیرا این تهدید در آینده  کند لهستان مستقر شود آنطور که آمریکا ادعا مي

اهدافي را در اروپا مورد حمله قرار دهد موشك دیگر اگر یك کشور بخواهد  از سوي. کند نزدیك بروز نمي
 .تري وجود دارد هاي آسان براي این کار راه. است آخرین گزینه

اهداف این کشورها به  درباره منافع اعضاي جدید ناتو در سپر دفاع موشکي پیشتر حرف زدیم اما منافع و
ریکا روشن و مشهود است و آم منافع. پوشي است چون این کشورها مستقل نیستند راحتي قابل چشم

  .خلع سالح توان استراتژیك روسیه یکي از این اهداف است
ممکن است که  این در شرایطي. سال آینده به این هدف دست یابد١٥واشنگتن امیدوار است در کمتر از 

هاي  نظامي کردن سیاست هدف اصلي آمریکا ایجاد یك بحران کوچك و دوباره. مسکو کامال منفعل باشد
هدف دوم آمریکا  . در اروپا احیا کند اروپاست به امید اینکه بعضي مواضع به شدت صدمه خورده خود را

پیماني رو به رشد مبتني بر انرژي و  هم. از این کار جلوگیري از نزدیکي میان اروپاي قدیم و روسیه است
اي واشنگتني است که هنوز گرفتار این بدترین سناریو بر .کند دیگر منافع، اروپا و روسیه را قدرتمندتر مي

سیستم دفاع موشکي آمریکا عملکرد خوبي ندارد و حامیان این سیستم باید عکس  . تفکرات قدیم است
باید  آمریکا. هدف سوم آمریکا که مهمترین هدف هم هست اثبات همین موضوع است. ثابت کنند این را



روسیه در جلوگیري از وقوع یك .  آن ادامه دهداین سیستم را مهم جلوه دهد و همچنان به تامین مالي
 . خواهد وارد یك رقابت تسلیحاتي شود و نمي بحران و تکرار جنگ سرد در اروپا منافع خود را دارد

آوردن دوباره  روسیه از به دست. دنیاي اسالم و چین اجتناب کند در این مسیر روسیه باید از رویارویي با
از نظر نظامي جلوگیري . برد آن را گرفتند سود مي ها تهاجمي که آمریکایيتسلیحات استراتژیك دفاعي و 

 .حداقل هدفي است که روسیه به دنبال آن است از استقرار سپر دفاع موشکي در اروپا
پرسش جواب روشني  چرا اروپا به سپر دفاع موشکي نیاز دارد؟ هیچ یك از رهبران اروپا تا کنون به این

جواب بدهند چون  گوید که روسیه و آمریکا باید به این سؤال کل صدراعظم آلمان ميمثًال مر. اند نداده
دارد و واشنگتن هم که طراح  هاي ردگیر آمریکایي را روسیه در مرزهاي خود رادارهاي آمریکا و موشك

براي جامعه جهاني باید خودشان به  این دو کشور پیش از توضیح طرح سپر موشکي. این سیستم است
  . توافق برسندنوعي

هاي آنها  پاسخ اما از توافق خبري نیست چون. هر کدام از این دو کشور هم البته پاسخي آماده دارند
قرار است در اروپا  مسکو معتقد است که پایگاههاي ضدموشکي آمریکا که. منحصر به خودشان است

 در برابر حمالت موشکي کوریا آمریکا اند و ادعاي دفاع از مستقر شود مستقیمًا روسیه را هدف گرفته
هاي  در حقیقت موشك . است براي توجیه اهداف آمریکا اي اساس و تنها بهانه شمالي یا ایران کامًال بي

. براي حمله به آمریکا از اروپا بگذرند شمالي و ایران حتي اگر وجود داشته باشند، نیازي ندارند که کوریا
آمریکا قرار است آنها را در لهستان مستقر کند هیچ ربطي   کهموشکي  دستگاه تأسیسات ضد١٠بنابراین 
رادار رهگیر موشکي که قرار است در جمهوري چك . شمالي نخواهند داشت کوریاي  هاي ایران و به موشك

به . تواند تمام بخش اروپایي روسیه را تا آرال پوشش دهد مي مستقر شود اما کارکرد جاسوسي دارد و
شود پوششي است براي رادارهاي مستقر  ضدموشکي که در لهستان مستقر مي تعبارت دیگر تأسیسا

 .چك  جمهوري شده در
اش در  متحدان اروپایي کرد که این سیستم ضدموشکي را براي حمایت از آمریکا از همان ابتدا تأکید مي

رسید چرا که  ر ميابتدا منطقي به نظ توجیه آن هم در. سازد شمالي مي هاي ایران و کوریاي  برابر موشك
  .امروز هم اروپا را هدف قرار دهد تواند همین هایي دارد که مي کوریاي شمالي موشك

بخواهد به اروپا  گوید، چرا کوریاي شمالي آورد و مي اما مسکو در برابر این توجیه استدالل دیگري مي
 با اروپا بسیار بهتر از آن اي ندارد چون روابط حمله کند؟ ایران هم دلیلي براي انجام چنین حمله

 .آمریکاست
اصًال نگران  چندي پیش روزنامه انگلیسي گاردین از یك مقام رسمي در ورشو نقل کرد که لهستان

کردن منطق ورشو از این نظر  درك. هاي روسي هراس دارد هاي ایراني نیست و بیش از آن از موشك موشك
 کا به این نتیجه رسیدند که اگر یکي از آنها دفاعسال پیش شوروي و آمری سي وچهار. بسیار آسان است

کاهش  شود و استراتژیك خود را تقویت کنند، توان دفاعي طرف مقابل به صورت خودکار تضعیف مي
 .یابد مي



این کشورها را ممنوع  را امضا کردند که تولید و توسعه توان استراتژیك و جغرافیایي ABM بنابراین پیمان
واکنش روسیه را در پي خواهد  نیست که اقدام آمریکا به استقرار سپرموشکياکنون شکي . کرد مي

کند بلکه  مي البته این به آن معنا نیست که روسیه اقدامي مشابه آمریکا در این زمینه اتخاذ. داشت
روسیه ابتدا گزینه خروج از پیمان . واکنش روسیه به صورت اتخاذ اقداماتي نامتقارن صورت خواهد گرفت

هاي میان برد به هر  موشك. گزینه بیش از حد نامتقارن بود اي را بررسي کرد اما این ي میان برد هستهقوا
از سوي دیگر محکوم کردن و نفي کردن یکي از معدود . موشکي را نداشتند حال توان نفوذ کردن به سپر

پیمان . ش بیني داشتهنوز در جهان پابرجاست، پیامدهاي غیرقابل پی اي که هاي ممنوعیت هسته پیمان
هاي  این پیمان موشك روسیه بر اساس. اي اکنون براي روسیه مشکل بزرگي است برد هسته قواي میان

محاصره کشورهایي است که بدون هیچ  میان برد و کوتاه برد خود را نابود کرده است ولي اکنون در
 .پردازند ها مي اي به تولید این موشك وقفه

دانند این  مي ها اما روس. ي، چین، هند و پاکستان از جمله این کشورها هستندشمالي و جنوب کوریاي 
. موضوع را به هم مربوط کرد مشکل ربطي به موضوع سپر موشکي آمریکا در اروپا ندارد و نباید این دو

  .کرده است  تحت فشار ناتو امضا١٩٨٧آمریکا این پیمان را در سال 

   فیگارو ی فرانسو امهمصاحبه پوتین با روزنجالب ترین 
هاي خود  تشریح دیدگاه  فیگارو به  فرانسوي ، در گفتگو با روزنامه جمهور روسیه  رئیس والدیمیر پوتین

گذاري  حقوق بشر، سرمایه المللي از جمله سپر دفاع موشکي آمریکا، درخصوص مسائل مهم بین
 .هاي روسي در اروپا، و آینده سیاسي خود پرداخت شرکت

:  پرسید است، از پوتین منتشر شده این روزنامه خبرنگار فیگارو در این گفتگو که در شماره چهارم ژوئن
   آمریکا و مدافع حقوق  دوست  آشنا خواهید شد که فرانسه جمهور جدید ، رییس  با سارکوزي  زودي شما به

 ؟ کنید  مي  ارزیابي  را چگونه  و فرانسه  روابط روسیه تحول  شما ، است  شده بشر معرفي
  من. شوم  مي کنند، خوشحال مي  بشر تأکید  بر حقوق  که  افرادي  با مشاهده  همیشه من:   داد  پاسخ پوتین

  ، بلکه  روسیه  تنها در خصوص  نه  زیادي هاي  سؤال  گزارش این . ام  خوانده  تازگي  را به الملل  عفو بین گزارش
  من .   کنیم  بشر توجه  حقوق ما باید به.   است  کرده  مطرح  هشت گروه عضو  کشورهاي در مورد دیگر

   بسیار دشوار در زمینه مذاکرات   رغم ، ما نیز به   با آمریکا نیز بسیار خوشحالم  سارکوزي    دوستي درخصوص
   تقویت  براي ليح  راه  یافتن  بلکه  نیست  بودن دوست  ؛ مسئله   آمریکاییم  آمریکا، دوستان سپر موشکي

 ،   آمریکاست ، دوست  گفت  سارکوزي  که  هنگامي  عالوه به.  است مطرح  المللي  بین  امنیت سیستم
 .  ندارد   دوست  با این هایي  اختالف  که  نیست  آن  منزله  به  بود این یادآورشده
   مشترک هاي منافع و دیدگاه  ما  . است  روابط عمیق ؛ این  نیز باید گفت  روابط ما با فرانسه در خصوص

  جمهور جدید فرانسه  با رئیس  که نيو تلف درگفتگوي.   داریم   و اقتصادي المللي  زیاد بین  بر سر مسائل زیادي
 ما با.  کار کنیم طور سازنده  با همدیگر به توانیم  مي  تصور کنم  بود که  با من حق   که  بردم  پي داشتم

 .  است  من  آرزوي این.   کنیم  بنا  خوبي هاي  پایه توانیم  مي  کرد و مطمئنم  دیدارخواهیم همدیگر در آلمان



کنید،   مي  مخالفت لهستان  و  چک  آمریکا در جمهوري شما با استقرار سپر موشکي:  پرسید فیگارو از پوتین
 ؟  شما چیست  مخالفت علت

 آورد اما   روي  خلع سالح  به یکجانبه  طور  در اروپا به  متعارف ت تسلیحا  پیمان  با اجراي روسیه:   گفت پوتین
   در لهستان  استقرار رادار ضد موشک  و امروزیا و بلغار روماني  در  نظامي  شاهد تجمیع تجهیزات  آن در ازاي

  تسلیحات  ن پیما  تعلیق  ما خواهان  علت  همین به .  دارد  نگراني  جاي ، پس  ایم بوده   چک و جمهوري
 طور خودکار با  ، به  شود نصب  آمریکا  ضدموشکي  سیستم  که  هنگامي  که  باید دانست  ایم،  شده متعارف

  اي  هسته  از سیستم  عناصري  بار در تاریخ  اولین براي .   آمریکا در ارتباط خواهد بود اي  هسته تجهیزات
 .  زند  مي  را برهم المللي  بین  نظام  تعادل ور اساسي ط  به این.  شد   خواهد امریکا در اروپا نصب

 هزار   با برد پنج هایي موشک  ، اما ایرانیان است  ایراني هاي  در برابر موشک  حفاظت  براي گویند این مي  ما به
  ه تکی  و عقل  منطق ما به: وي افزود.   نیست آن  استقرار  براي  توجیهي ، پس  کیلومتر ندارند و هشت

   اقدامات  طور نشود، باید به  اگر این  شود  خود منصرف از تصمیم  آمریکا  که ایم  ندانسته  و منتفي کنیم مي
نفوذ    ضد موشک  در سیستم  که  نیاز داریم هایي  با سیستم  حفظ تعادل  براي   آوریم روي   مثل  به مقابله

ها   برخي شاید هدف. است انداخته   راه  را در اروپا به یحاتي تسل  مسابقه  بود که  نخواهیم کنند اما ما طرفي
 .  با اروپا شوند  روسیه  تا مانع نزدیکي آوریم   روي جویانه  تالفي  اقدامات  ما به  که  است این

 ؟   بود  شده  گرفته  هدف غربي   اروپاي  سوي ها به  موشک  که  گشت  بازخواهیم  زماني آیا به: فیگارو پرسید
  گویند که  ما مي  ما به نظامي  کارشناسان.    هستیم  دوره  همان  به  بازگشت  درحال  بله:  داد  پاسخ پوتین
   .کند تهدید مي   اورال  را تا منطقه  روسیه  خاک  ضدموشکي سامانه

 باید  البته.   نیم پیدا ک  آن در قبال   شود باید پاسخي  آمریکا در اروپا نصب اي  هسته  از توان اگر بخشي
 کروز و  هاي  و موشک  بالیستیک هاي  با موشک  کنیم  کار را مي این   روشي  با چه   در اروپا پیدا کنیم اهدافي

ما با   و  مخالفم  تسلیحاتي  مسابقه  با هر نوع من.   است  فني ؟، اینها مسائلي  تسلیحاتي  هاي دیگر سامانه
 آمریکا میلیاردها  : پوتین تأکید کرد.  شود  چنین  دوباره خواهیم  و نمي ایم اشته را د اي  تجربه  چنین شوروي

 .   داشت تر اما مؤثر خواهیم  و بسیار ارزان  غیر متقارن پاسخي  خواهد کرد، ما لر هزینهاو میلیاردها د
 شما پیشنهاد کند در سپر  به  اگر واشنگتن:  فیگارو پرسید  فرانسوي  خبرنگار روزنامه  مصاحبه  این در ادامه
 ؟  کنید مذاکره  با ناتو  آن اید درباره  کنید آیا آماده  مشارکت موشکي
 مورد   هدف  عنوان  تا به بدهیم   آنان  را به مان  موشکهاي است آمریکا فقط پیشنهاد کرده:  داد  پاسخ پوتین

 آمریکا  ، براي  است  آمریکا متصل اي  هسته زدارنده با سیستم   به  سپر موشکي از آنجا که.   قرار گیرند استفاده
 .  پیدا کند  دسترسي  سامانه  این  به  دهد روسیه اجازه   که است غیرمنطقي

   در گروه  جایگاهي  نیست دموکراتیک   کافي  اندازه  به  آنکه  علت  به گویند روسیه ها مي برخي: فیگارو پرسید
 .  ندارد هشت
 از   و در بسیاري است  شده تبدیل   جهان  اقتصادي  قدرت  نهمین  به ، روسیه   است  احمقانه ینا:    گفت پوتین
گوید،   مي الملل  عفو بین  بشر گزارش  حقوق اما در زمینه ، است  گرفته  پیشي  هشت  گروه ها از اعضاي زمینه

 .  است  جهاني  بشر در سطح حقوق   ناقض آمریکا بزرگترین



 ؟ خواهید کوزوو مي   براي  چیزي  کوزوو مخالفید، چه  شما با استقالل از آنجا که: رسیدفیگارو پ
اگر .    کشورها موافقیم ارضي   و حفظ تمامیت المللي  بین  قوانین ما با گفتگو و اجراي:   داد  پاسخ پوتین

 و   جنوبي  اوستیاي  از جمله هان باید در سراسر ج دهیم   را ترجیح  خودگرداني ، اصل   اصل  بر این بخواهیم
   از کشورهاي  بسیاري  تجزیه  موجب اي  گزینه  نیز چنین  در غرب . کرد  عمل اینگونه  و دنیستر نیز آبخازي
 .   خواهد شد اروپایي

  ان صربست  نظیر ملت  اروپایي  ملتي اعتقاد ندارم  من.   خواهند شد  و کاتالونیا چنین مثًال اسکاتلند و باسک
  قرار  مورد بررسي  توافق  به  دستیابي هاي  راه صبور بود و هنوز همه باید.   تحقیر شود  چنین باید این
 . است نگرفته

 ؟  یابد  دست اي  هسته سالح   به گوید نباید ایران  مي  موافقید که  بوش آیا شما با :  فیگارو پرسید
 .هستیم  نیز طرفدار گفتگو  قضیه ما در این، ا   کامًال با او موافقم بله:   گفت پوتین

 کشور   در آن  شود که داده   انگلیس  تحویل  از روسیه  لوگوووي  تصور کرد آندري توان آیا مي: فیگارو پرسید
 ؟  است   تعقیب  آلساندر لیتویننکو تحت  قتل  اتهام به

 استرداد   درخواست ها علت انگلیسي ، ا تغییر داد ر  روسیه  اساسي  باید قانون  آن  اما براي بله:   گفت پوتین
  . است  آغاز شده  زمینه  در این  نیز تحقیقاتي روسیه  دیگر در ، از سوي اند  نکرده خود را اعالم
   قرار گیرد، وي  پیگرد قانوني  دیگر باید تحت  یا هر کس  لوگوووي  برسند که نتیجه   این  ما به اگر بازپرسان

   اطالعي  روسیه اساسي  اند از قانون  استرداد کرده  درخواست  که آنهایي.   خواهد شد  فرستاده ه دادگا به
 و   ورود دزدان  اجازه  انگلیسي مقامات.    است احمقانه   این.    است  اینجا زیر سؤال ندارند و رفتارشان

 . مسئولند اند و خودشان خود داده   خاک ها را به تروریست
   پي  بي  انگلیسي از شرکت  را  گازي  از میداني برداري  بهره خواهد اجازه  مي ظاهرًا روسیه:  پرسیدفیگارو
 چرا؟.  بگیرد
   استعمارگرانه  توافقي  این .اید خوانده  تولید  تقسیم  را در خصوص  اولیه آیا شما توافق:    گفت  در پاسخ پوتین

   امضا کرد که هایي  موافقتنامه  روسیه ١٩٩٠    دهه  در اوایل  که متاسفم  ، من  بود  روسیه و مغایر منافع ملي
ها  ، اما شرکت   هیچ ندارد   سودي  هیچ  توافق این.  افتادند  مي  زندان  به بایست  مي  مسئوالن آنها برخي  براي

  .    تقصیر آنهاست  کردند و این  ما را نقض قوانین
 از بروز   بود اما پس کرده   دریافت  پي  بي  کي  ان  اتحاد با تي  براي شنهادي پی گاز پروم: داد  وي ادامه
 . داد نجات  گذاري میلیارد دالر سرمایه   را با هشت  طرح  این  گازپروم  محیطي  زیست مشکالت
 در  هایي ي نگران شما به :  پرسید جمهور روسیه  فیگارو از رئیس  فرانسوي  روزنامه  مصاحبه  این در ادامه

   پاسخ  چگونه  اس  دي  اي  نظیر اي روسي  هاي شرکت  در سرمایه  روسیه  مشارکت اروپا، در خصوص
 ؟ دهید مي

  کنند  نمي  که دزدي. آورند مي  اروپا  را به  الزم هاي  سرمایه  روسي هاي  شرکت چرا باید ترسید:   گفت پوتین
 در   شغلي هاي  از فرصت ، تعدادي کردیم  امضا مي گذاري سرمایه  دهاياگر قراردا.  کنند  مي  کارآفریني بلکه

   بزرگ هاي  ایجاد شرکت ما در حال.  شدیم  مي  کارکنان  گسترده مانع اخراج شد و  حفظ مي ایرباس



  وزيس  با آتش  مبارزه براي  هایي  دستگاه  که کنیم  تولید مي صد دو  بي مثًال هواپیماي.   هستیم هوانوردي
خواهد  اگر اروپا ما را نمي: پوتین افزود ؟  قرار گیرند استفاده  هواپیماها در اروپا مورد  چرا نباید این .هستند

   به  مایل  توزیع گاز اروپا شود خودش هاي  وارد شبکه اگر گازپروم.   رفت   خواهیم  شرکاي دیگري  سراغ ما به
 گاز   انتقال لوله  خط  علت از ما به.   کجا است  مشکل دانم  نمي من گاز نیز خواهد شد و  هاي شبکه  پر کردن
 .اند  انتقاد کرده  بالتیک منطقه

  را  گازمان شیرهاي  خواهد کرد، اما  از کشورها اجتناب از عبور از برخي  خط  این  که ایم  داده ما پاسخ
 .د شد ایجاد خواه  جدیدي  انتقال  راه  بر عکس  بلکه  بست نخواهیم

 ؟  هستید واقعًا دموکرات  آیا شما است  کرده  توصیف  ناب گرهارد شرودر شما را دموکرات:  فیگارو گفت
 تنها   من  که  است  این تراژدي ،   هستم  و مطلق  دموکرات ناب  من  که  البته   البته بله:  داد  پاسخ پوتین

 اروپا  ؛ به  گوانتانامو سرپناه  افراد بي   وحشتناک هاي  شکنجه  بنگرید  آمریکا به.    هستم  در جهان  ناب دموکرات
   سوي اند و به شده اعتبار ها نیز بي  اوکرایني حتي. شود  مي  سرکوب  شدت آمیز به  خشونت تظاهرات بنگرید
 . ام  پیدا نکرده صحبتي هم   دیگر هیچ  من  گاندي  مرگ از هنگام.  روند  مي  پیش وحشت

  جمهور جدیدي آینده، رییس چ در ماه مار  روسیه  مردم  از آنکه شما پس:  پرسید  سؤال ر آخرینفیگارو د
  ؟ کنید  مي  کردند، چه تعیین
   انجام  آنچه  براي اي ایده.   ام نرسیده   بازنشستگي  سن  داد زیرا هنوز به  خواهم  کار ادامه  به  داد  پاسخ پوتین
 در اواخر   روند سیاسي  پیشرفت  نحوه  چیز به همه.   هنوز زود است   آن  بیان اي اما بر  داد، دارم خواهم
        رو است  هم پیش ، چند گزینه  دارد  بستگي٢٠٠٨  سال   و اوایل امسال

 .منابع خبري  استفاده از
 
 
 

www.esalat.org 
  

http://www.esalat.org

