
  ١٣٨٧ پنجم، جمعه دهم خرداد ماه شماره صد و پنجاه و

 از حوزه محيط زيست
  معضل کمبود آب پيش روی موجودات کره زمين

 بخش دوم 
 

 
 

 واشنگتن پريزم -والنتينا پاسکواله
 

 پیکشورهاآب در مصرف  ناشی از مشکالتبخشی از در هفته گذشته به : پيشگفتار
 پاره بهمقاله پيش رو . ز منابع اين مايع حياتی شريکند، که در برخی اپرداخته شد

می جهان  رشناسی برای مقابله با معضل کمبود آب در سطحاای از ديدگاه های ک
  .پردازد

 عکس العمل ها 

زيرا .  سراسر جهان نيز با آنها روبرو هستندحکايت رود نيل چالش هايی را به تصوير می کشد، که مردم و سياست سازان در
  جنگل ها، کشاورزی و راه نامناسب استفاده از آبهای موجود توسط بشر، نشانگر آنروند کنونی افزايش جمعيت، تخريب

 احتمال منازعه بر سر منابع آب، رو به اين مقوالت همچنين نشان می دهند که. هستند که کمبود آب تنها وخيمتر می شود
 .افزايش می باشد

به ) ١٤٢١( ٢٠٤٢، تا سال )١٣٧٨( ١٩٩٩  ميلياردی جهان در سال٦جمعيت " اداره آمار آمريکا"براساس اعداد و ارقام 
تا کنون يک پنجم جنگل های مناطق حاره جهان ) ١٣٣٩( ١٩٦٠ حالی که از سال همچنين در.  ميليارد افزايش پيدا می کند٩

 .  بين برده می شود درصدشان از٧ شده اند، تخريب آنها همچنان ادامه دارد و ساالنه به طور متوسط نابود

در عين حال ميزان مصرف پروژه .  گردد درصد آب قابل استفاده کره زمين، صرف پروژه های آبياری می٧٠همچنين حدود 
در ) ١٤٠٤ الی ١٣٧٤( ٢٠٢۵ تا ١٩٩۵ سراسر جهان، بين سال های برای کاشت غالت در" مؤسسه خط مشی غذايی"

 .  افزايش می يابد درصد١١سطح دنيا 

 .  کشورهای توسعه يافته می باشدعامل ديگری که سبب کاهش منابع آبی دنيا می شود، هدر دادن آب به ويژه در
انتشار يافت، برآورد می کند که می توان تنها در مصرف آب "  اتحاديه اروپاکميسيون"مثال گزارشی که در سال گذشته توسط 

 گونه مصرف های بی رويه، منابع بنابراين در نتيجه اين.  درصد صرفه جويی کرد٤٠ کشورهای عضو اين اتحاديه حدود در
 . آبی هر روز با ارزش تر می شوند

 پرطرفدارترين کاالهای تجاری جهان در با در نظر گرفتن بازارهای مالی می توان پيش بينی کرد که آب به صورت يکی از
  که موجی از شرکت های تصفيه آب دارند به عموم اعالم می کنند، که اميدوارندکمااينکه اخيرا گزارش شده بود. خواهد آمد

Page 1 of 23Washingtonprism

5/29/2008http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=155



 . قيمت آن را افزايش دهند

 نگرانی در مورد کمبود آب"خبرنگار رويتر در اين مورد می نويسد " يوئن راکا"
پاکيزه، افزايش نيازهای زيربنايی در کشورهای رو به توسعه، مقررات سفت و 

 بيشتر، و سيستم توزيع قديمی آب در اياالت متحده آمريکا، سبب شده شرکت سخت
 ." به اهداف با ارزش تری برای خريداران تبديل شوندهای آب

 
مؤسسه "اقتصاددان انگليسی که در حالت حاضر به عنوان مدعو در  "راجر بيت"

حضور دارد، در گفت و ) مخزن انديشه ای در واشنگتن دی سی" ( آمريکااينترپرايز
 در بسياری از کشورهای نسبتا کم آب مانند: " واشنگتن پريزم اظهار داشتگويی با

 استراليا، شيلی، آمريکا و آفريقای جنوبی، آب در بين کشاورزان، شهرداری ها و
 يابد، به اين مفهوم که يا واقعا از يکی به ديگری انتقال می. صنايع دادوستد می گردد

 مربوط به اين کار شباهت زيادی با کنترات. و يا حقوق استفاده از آن منتقل می شود
 ."بسياری از کاالهای ديگر دارد

 از طريق اختصاص اين مايع به بهترين" آب می باشد، معتقد است که اين دادوستد دکتر بيت که از کارشناسان خط مشی
 ."  زيست بهترستمصارف مناسب، سبب بهترين نحوه سازماندهی می شود که به نوبه خود برای محيط

 
اما تقريبا در تمام نقاط دنيا به هدر داده می .  کافی برای همه وجود دارداعتقاد بنيادين بر اينست، که در جهان آب به اندازه

کارشناسان زيادی که .  مناسب تر استبنابراين آنچه مورد نياز می باشد، سيستمی برای تعيين سهميه آب برای مواد .شود
  . معتقدند که بازارها می توانند زمينه های چنين سيستمی را آماده کنندتعداداشان رو به افزايش می باشد نيز،

 
کارشناس جوانی " رونالد سويل. " جلب می کنددادوستد در سهميه آب دارد حتی عالقه سرمايه گذاران کوچک را هم به خود

 واشنگتن تحصيالت بين المللی در واشنگتن دی سی استخدام شده است، در گفت و گويی با )کار در بخش مربوط به(که برای 
 قرار می دهيم، می بينيم که از هم اکنون منبعی تنها وقتی آب را از زاويه استفاده مورد نظر: "پريزم خاطرنشان کرد

 اتکاء  به آن مشاهده بيفزائيم، که می خواهيم در زمينه سوخت و انرژی نيز بيشتر بر آنحاال اين حقيقت را هم. محدودست
يعنی همانطور . فکر می کنم آب، نفت بعدی خواهد شد .در اينجاست که اهميت اين مايع برای آينده واقعا آشکار می شود. کنيم

سرشاری به   حاضر از اين ماده سودی هنگفت می برند، شرکت های آب نيز از اين مايع منفعتکه شرکت های نفتی در حال
 . سهم بخرد" سهام قدرت آب جهانی" اين کارشناس تصميم گرفت خودش هم در شرکت مشهور به." جيب خواهند زد

@ 
 

اما اين پرسش .  به اختصاص خدمات مناسب تر کمک کنندالبته بازارها می توانند با تعيين قيمتی که با تقاضا همانگ باشد،
 تمامی افراد  توانند به توزيع منصفانه منبعی مانند آب ياری رسانند؟ منبعی که به تساوی برایمطرح است، که آنها چگونه می

 . بشر فارغ از ميزان درآمدشان، حياتی می باشد

 
 تواند به حفظ و نگهداری آب برای آيندگان کمک سوأل ديگری که به وجود می آيد، اينست که اين سرمايه گذاری چگونه می

.  بماند باال و باالتر معامله خواهد شد تا تمام شود، اما انسان می تواند بدون آن زندهکند؟ زيرا گرچه نفت با قيمت های
 .متأسفانه در مورد آب نمی توان چنين حرفی زد

 
می توان آب را:"اقتصاددان انگليسی " راجر بيت"

زيرا .  شود، با موفقيت تصفيه کردبدون اينکه تمام

 بازارهای آب بر مبنای نسبت های قابل دادوستد

." محاسبه می شود
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وی در اين پيوند به .  منبعی قابل تجديد استبنا به اظهارات دکتر بيت در حالی که نفت به کندی بازذخيره می شود، آب
 های زيرا بازارهای آب بر مبنای نسبت.  بدون اينکه تمام شود، با موفقيت تصفيه کردمی توان آب را: "واشنگتن پريزم گفت

 ." قابل دادوستد محاسبه می شود
 اين"اما با اين حال معتقدست که ."  حقوق سهميه بندی مسئله ای اساسی می باشدبنابراين برقراری"براساس نظر بيت، 

 ." می باشددولت) خود(مشکل بازار نيست، بلکه مشکل اختصاص سهميه بندی است که در اين مورد 

 عوان منبع تخصيص اعتقاد دارند، نقشی برای لذا می بينيم که حتی افرادی مانند راجر بيت هم که بيشتر به رقابت بازار به
 احراز اين وظيفه دولت است که شبکه ای امن به وجود بياورد، تا: " مورد اظهار می کنداو در اين. دولت و سياست قائلند

 فقرا برای آب پول بپردازند و به اين کار عادت کنند، اگر. اطمينان شود که مردم آنقدری پول دارند که بتوانند آب تهيه کنند
.  چنين خريدی بربيايندبه آنها يارانه پرداخت گردد، که از عهده) بايد(اما همزمان .  داده نمی شودچراکه آب به هدر. بهترست

 .  کشاورزان، به اندازه الزم برای آن پول پرداخت نکرده اندزيرا مدت های مديدی استفاده کنندگان از آب و به ويژه

 ." داده اندبه همين سبب هم آن را به هدر

 های اتيوپی نمونه خوبی برای اين نياز، و همچنين سرمايه گذاری ها و عکس العمل
 ای از آنجا که اين کشور هنوز در سطحی فراگير دستيابی گسترده. سياسی می باشد

 به آب دارد، بزرگترين پرسش برای آديس آبابا اينست که چگونه آن را ذخيره،
 . مديريت، و در صورت لزوم جا به جا کند

 
دولت اتيوپی همکاری می کنند، به واشنگتن پريزم  "وزارت آب"اقتصاددانانی که با 

 مسئله مستلزم سرمايه گذاری زيادی است که آماده هم از آنجا که اين: "می گويند
بنابراين اگر در ميان تا دراز مدت .  تبديل شده استنيست، به دل نگرانی اصلی
 ادامه بيابد، توانايی بهبود يافته مديريت منابع آب احتماال سرمايه گذاری ها همچنان

، بيشتر خواهد )به سبب شرايط آب و هوا و عوامل محلی( مقدار آن از ميزان کاهش
 ."  اگر بزرگ استاما اين يک. بود

 آب کااليی عمومی و يکی از اساسی ترين منابع حيات می باشد، و طبيعتا موجب
بنابراين ممکنست يک کوشش سياسی هماهنگ جهانی . بروز مسائل فراملی می شود

  مديريت و حفظ آن، بهترين راهبرد برای مقابله با کمبود اين مايع و درگيری هايیدر
 .باشد که می توانند بالقوه ايجاد شوند

فکر می کنم در سطح کشور نمی : " دارديکی از اقتصاددانان همچينن اظهار می
 ."  اصلی بايد بين المللی باشدبه همين سبب راه حل. توان کار چندانی کرد

   نويسندگان واشنگتن پريزم است پاسکواله ازناوالنتي

  بخش نخست

  

 
با در نظر گرفتن بازارهای مالی می توان پيش بينی 

 صورت يکی از پرطرفدارترين کرد که آب به

کمااينکه اخيرا. کاالهای تجاری جهان در خواهد آمد

گزارش شده بود که موجی از شرکت های تصفيه آب

 اميدوارند قيمت آندارند به عموم اعالم می کنند، که

را افزايش دهند 

 از حوزه محيط زيست
  های بزرگ مرزی توافق های آمريکا و کانادا در مورد درياچه
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 واشنگتن پريزم -سوريه کبيری

 مرکز وودرا ويلسون برای"دو مؤسسه کانادايی )  خرداد٣( ماه مه ٢٣روز 
ميزبان نشستی شدند، که به مناسبت " مسائل آمريکای شمالی"و " پژوهشگران

 بررسی در مورد منافع مشترک محيط زيستی و تجاری آمريکا و کانادا از بحث و
 .  های مرزی برگزار گرديدمحل درياچه

" ايالت ويسکانسين"فرماندار " جيم دويل" در اين برنامه که برخی از خبرنگاران رسانه ها نيز به آن دعوت داشتند، آقای
"  عنوان وی در اين سخنرانی که زير. سخنرانی کرد) ١" ( فرمانداران درياچه های بزرگشورای"آمريکا به عنوان رئيس 

 شد، به چالش های اقتصادی و محيط زيستی آنايراد" چالش های عمومی و آينده مشترک: درياچه های بزرگ و محيط زيست
 .  های آمريکايی پرداخت که در سواحل اين درياچه ها قرار دارنددسته از استان های کانادايی و ايالت

 کوشندگان محيط زيست و ساير حضار برای شرکت در اين آقای دويل در ابتدا از نمايندگان رسانه ها، بازرگانان عمده انتاريو،
 معرفی وزير بازرگانی ايالت ويسکانسين را به عنوان همراه خود به حاضرين" جک فيشر" سپس آقای. جلسه تشکر کرد

 . نمود
يعنی .  مونترال، و کبک را به اطالع حاضرين رساندآنگاه به طور مختصر دستاوردهای سفر خود به شهرهای وينی پگ،

 .  تورنتو در سواحل درياچه های نامبرده قرار دارندشهرهای ديگر کانادا که مانند

 کشاورزی دولت ايالتی ويسکانسين نيز به ، وزرای منابع طبيعی و"راد نيلسستون"و " مت فرامک"وی با اشاره به اينکه 
  های گوناگون با مسئوالن اين کشور شرکت داشته اند، از نتايج اين نشست ها اظهارهمراه خودش به کانادا آمده و در نشست

 . رضايت کرد
 همتايان کانادايی خود در استان های مورد بازديد، برای او همچنين گفت که وزير بازرگانی اين ايالت در گفت و گوها با

 .  ويسکانسين به توافق های رضايت بخشی رسيده اندسرمايه گذاری در ايالت

 منابع طبيعی برای مصارف گوناگون از آقای دويل در بخشی از سخنان خود گفت، که سياست های هر دو کشور استفاده از
 . جمله توليد انرژی می باشد

.  باشد تأکيد کرد که در همه حال حفظ محيط زیست از الویت بسيار باالیی برخوردار میاما
 آمریکای شمالی را  درصد آب های تازه٩۵چراکه این دریاچه ها گنجينه هایی پرارزشند، که 

.  دریاچه ها حساب می کننددر عين حال بسياری از مردم دو کشور روی این. تشکيل می دهند
 جغرافيایی، از قدرو قيمت تاریخی نيز وی اشاره کرد که دریاچه های مذکور به جز ارزش

 .برخوردارند

 از او همچنين مقوالتی چون کشتيرانی را که برای اقتصاد همجواران اين درياچه ها
 سپس. اهميتی ويژه برخوردار هستند، از ديگر مسائل مربوط به اين آبها دانست

 آنها را نه تنها اقتصاد ما به اين درياچه ها بستگی دارد، بلکه بايد"تأکيد کرد که 
 . "برای نسل آينده حفظ کنيم

 اين مردم برای آموزش و تحصيالت ارزشی ذکر کرد، و تأکيد نمود که" سخت کوشی"آقای دويل ويژگی مردم ايالت خود را 

 
آمريکا " ايالت ويسکانسين"فرماندار " جيم دويل"
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 همينگونه می و مطمئنم دانشگاه تورنتو نيز"به علوم متعهد است، " دانشگاه ويسکانسين" او در ادامه افزود که. ويژه قائلند
 ."  درياچه های بزرگ جامه عمل بپوشانيماين تعهدها به ما کمک می کنند تا به اهدافمان در مورد. باشد

 آن بر زندگی آبزيان از جمله ماهی ها، و تغيير وی ازبين رفتن يک درياچه، ورود جيوه به منابع آبهای طبيعی و تأثيرات منفی
 دقيق به محيط بنابراين خواستار آن شد که هرگونه فعل و انفعالی با توجه.  های اخير دانستآب و هوا را از نکات منفی سال

 . زيست و زير نظر آگاهان به اينگونه امور انجام شود

 حتی سبب کشمکش هايی در درون کشور به طوری که. او گفت که اهميت منابع طبيعی آب امروزه بيش از هميشه آشکارست
اين دو ايالت اينک بر سر تعيين مرز خود .  ايالت های جرجيا و تنسی اشاره کردوی برای نمونه به مناقشات. ها هم شده است

 .  حساب بياوردرا داخل خود به" رودخانه تنسی"چراکه جرجيا می خواهد .  يکديگر بحث و جدل دارندبا

 نمود که بايد در اين زمينه نوآوری و نو پردازی آقای دويل مجتمع های قديمی آب را از ديگر عوامل منفی ذکر کرد، و تأکيد
 . وجود داشته باشد

 مورد مسئله تغييرات آب و هوا عکس سران حکومت مرکزی کشور خود آمريکا انتقاد کرد، که آنگونه که بايد و شايد دراو از
اين در حاليست که ما می خواهيم حکومت مرکزی به فعاليت های ما : " کردوی در ادامه خاطرنشان. العمل نشان نمی دهند

 ." اقدامی عملی انجام دهد واقعا بداند اين تغييرات با محيط زيست چه می کنند، و در مبارزه با آنهابپيوندد،

@ 

که از سوی نخست "  درياچه های بزرگاتحاد"وی در بخش ديگری از سخنان خود خاطرنشان کرد که موافقتنامه موسوم به 
 شده، برای نخستين بار سبب برگزاری سيستم دوجانبه در مورد اين درياچه ها وزيران استان های انتاريو و کبک نيز امضاء

 .  داشته باشند و باعث شده اين استان ها با ايالت های ويسکانسين و ميشيگان همکاری نزديکیگشته
مثال نبايد قوانين در استان ها و ايالت های نامبرده .  استاو در ادامه اظهار داشت که هماهنگی دو طرف ذينفع بسيار مهم

 .  در اين درياچه ها تردد می کنند، متفاوت باشدبرای کشتی هايی که

 انتخابات سال آتی رياست جمهوری برای جمع آقای دويل گفت که اين مسئله به حدی اهميت دارد که هنگامی که نامزدهای
 موافقتنامه  ايالت سفر کردند، به عنوان فرماندار از آنها خواست که نظرشان را در موردآوری آرای مردم ويسکانسين به اين

 . مورد اشاره اعالم کنند
 مسائل  ميليون دالر دريافت کرده تا در مورد١٢۵دانشگاه ويسکانسين : " زمينه افزودوی با تأکيد بر اهميت پژوهش در اين

 .  بازسازی، تحقيق کندمهمی چون گرمايش زمين، کنترل ميزان توليد کربن و سوخت های قابل

 ." که براثر این پژوهش ها راه حلی برای این معضالت پيدا شودما اميدواریم

 پس از سخنرانی فرماندار، گرداننده جلسه از حضار خواست که پرسش های خود را
 . مطرح نمايند

 اطمينان کرد که يکی از اهالی تورنتو ابراز. سوأل نخست در مورد آب و برق بود
 اقتصادی نگران ساکنان آن سوی مرز نيز در مورد قيمت اين خدمات، و ساير مسائل

 سخنان آقای اين پرسشگر می خواست بداند چرا اينگونه دل نگرانی ها در. هستند
 .دويل هيچ محلی از اعراب نداشت

 مهم فرماندار ويسکانسين در پاسخ گفت که البته مايحتاج عمومی همواره از مسائل

 
به مناقشات ايالت های جرجيا و تنسی " جيم دويل"

 ايالت اينک بر سر تعيين مرز اين دو. اشاره کرد

چراکه جرجيا می. خود با يکديگر بحث و جدل دارند

را داخل خود به حساب " رودخانه تنسی"خواهد 
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 تغييرات بنابراين ممکنست برای بسياری از مردم مسائل مربوط به. تلقی می شوند
که ) ١٣۵٠( ١٩٧٠ بياوريم که مثال در اواسط دهه ما بايد به خاطر"ولی . آب و هوا و يا محيط زيست فوريت نخست نباشد

 ريزی کنيم که بنابراين اگر طوری برنامه.  آن زياد، ما مشکالت زيادی در اين پيوند داشتيموضعيت نفت بد بود و وابستگی به
 حل کنيم، ده يا پانزده سال ديگر مردم نمی گويند چرا در بتوانيم مسائل انرژی را با در نظر داشتن احتياط های محيط زيستی

 ." فکری به حال اين معضالت نشده است)  کنونی مازمان(چند سال پيش 

.  اتفاقا جزء مهمی از سخنرانی من هم بوددر عين حال مسئله انرژی که شما مطرح کرديد،: "وی در ادامه خاطرنشان کرد
  ميليون دالر را به امر پژوهش در مورد انرژی و برای کسانی١٢۵ ويسکانسين چراکه همانگونه که گفتم ما در دانشگاه

 کنم که در کنار نياز به افراد دانشگاه ديده و اما در عين حال بايد اضافه. اختصاص داده ايم، که ايده های خوبی در سر دارند
.  بازسازی کنيمانرژی را قابل) ١٤٠٤( ٢٠٢۵چراکه در نظر است، تا سال .  نيز احتياج داريمتحصيل کرده، به کارگران ماهر

 زمينه های مربوطه، تا کارگران رسته های گوناگون مانند لوله هزار شغل از دارندگان دکترا در٢٠٠برای اين منظور به ايجاد 
 بگيريم، که بتوانيم روش زيرا بايد در هر برنامه جديد تغييرات آب و هوا و همچنين اين مهم را در نظر .کشی نياز داريم

 ." مصرف را تغيير دهيم

@ 

 . شدپرسش بعدی به مشکالت تردد در مرزهای مشترک بين دو کشور مربوط می
 راه های گوناگون از جمله امضای طومار، با دولت بله ما به طور مکرر اين مسئله را از: "آقای دويل در پاسخ اظهار داشت

 ايالتی ولی ما در سطح دولت های.  در عين حال اين دولت نگران مسائلی مانند تروريسم استاما. مرکزی در ميان گذاشته ايم
. باشد، و تردد در مرزها به همان سهولت انجام شودمايليم روابطمان با همسايگان کانادايی مثل کشورهای عضو اتحاديه اروپا

 و آمد کرد،  جريان باشد که می توان با قايقی معمولی از خاک کانادا به آمريکا و بالعکس رفتما می خواهيم دولت مرکزی در
 ."  در جريان باشد، که وضعيت کنونی مشکل سازستچراکه واشنگتن بايد. و نيازی به مقررات دست و پا گير وجود ندارد

 . بين دو طرف اطالعاتی کسب کندنفر بعدی مايل بود در مورد نقش موافقتنامه های مورد نظر در بهبود وضعيت
 همکاری خوب در حفظ سيستم حيات طبيعی، منافع مالی، کشتيرانی، و صنعت فرماندار ويسکانسين خاطرنشان کرد که به

 .  خراب می شودچراکه اگر مبارزه جای همکاری را بگيرد، کار.  بين دو کشور اعتقاد راسخ داردگردشگری

 اين پاسخ سبب شد که فردی ديگر بپرسد چگونه می توان سيستم حيات طبيعی را
 حفظ کرد، و در عين حال به منافع اقتصادی مطلوب نيز دست يافت؟

هميشه بين گسترش اقتصادی و حفظ محيط زيست تقابل : "آقای دويل جواب داد
اما اگر موافقتنامه هايی منطقی به امضاء طرفين برسد که در مورد آن .  داردوجود
 کارشناسی صورت گرفته باشد و همه جوانب سنجيده شود، می توان در عين کار

مثال ما می دانيم که جريان .  زيست به منافع اقتصادی نيز دست پيدا کردحفظ محيط
در عين حال واقفيم .  بين دو کشور از ديدگاه اقتصادی اهميت زيادی داردکشتيرانی
اما اگر مفاد موافقتنامه برای هر .  بايد از آب اين درياچه ها مصرف کنندکه دوطرف

 تعريف شده و معقول باشد و خوب مديريت شود، در عين اينکه برای حفظ مورد
 موجودات زنده اين درياچه ها زيانی به همراه نخواهد داشت، منافع محيط زيست و
 ."  جای خود قابل دستيابی می شوداقتصادی هم در

بياورد 

 
ما در سطح دولت های ايالتی مايليم " :"جيم دويل"

 همسايگان کانادايی مثل کشورهای روابطمان با

 همانعضو اتحاديه اروپا باشد، و تردد در مرزها به

ما می خواهيم دولت مرکزی در . سهولت انجام شود

 قايقی معمولی از خاک جريان باشد که می توان با

کانادا به آمريکا و بالعکس رفت و آمد کرد، و نيازی

Page 6 of 23Washingtonprism

5/29/2008http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=155



 پرسش آخر از جانب خانمی طرح شد، که در مقدمه گفت که سوألش ارتباطی به
 انتخابات پيش روی رياست جمهوری کشورش او می خواست بداند پيش بينی آقای دويل در مورد. موضوع مورد بحث ندارد

 .چيست

او همچنين گفت که به عنوان يکی از .  دارددويل پاسخ داد که اين موضوع اينک در صدر مسائل مورد توجه مردم جهان قرار
  نامزد احزاب برای رقابت با نامزد حزب ديگر رأی دهند، برای جان مک کين احترامکسانی که حق دارند در مورد معرفی

 اوباما، به رياست جمهوری کشورش اما خودش تمايل دارد که نامزد حزب دمکرات و ترجيحا آقای باراک. زيادی قائلست
 . انتخاب شود

در مورد مسائل " سی وارن گلدرينگ" يادآوری می شود که اين برنامه به عنوان بخشی از سری سخنرانی های ساليانه
 . مشترک بين دو همسايه اجرا شد

  پانوشت

، اری و انتاريو که بزرگترين )هيورون -ميشيگان(، ميشيگان، هيورون )سوپريور(اين درياچه ها عبارتند از برتر  -١
 ) واشنگتن پريزم. ( زمين را تشکيل می دهندمجموعه درياچه ای آب های تازه روی کره

  سوريه کبيری دبير ارشد واشنگتن پريزم است

."  مقررات دست و پا گير وجود نداردبه

 از حوزه روابط بين الملل
  نو سناريويی کهنه، بازيگرانی: پاکستان

 

 واشنگتن پريزم -بکتاش سياووش 

 کابل، افغانستان

 از ، پس)ناتو(به گفته مقامات ارشد آمريکايی و سازمان پيمان آتالنتيک شمالی 
اوائل دی ماه سال گذشته ( روان ميالدی امضای موافقتنامه صلح دولت جديد پاکستان با طالبان در آخرين هفته های سال

 خشونت ها از زمان سقوط طالبان در اين کشور بوده و کماکان از ديدگاه ، افغانستان شاهد بيشترين آمار)خورشيدی
  .شماری از مناطق شرق آن در اختيار نيروهای طالبان درآمده است) راهبردی( ستراتيژيک

 
 داخلی و خارجی بر دولت آمريکا به بيشترين ميزان در همزمان با آغاز بازی دولت جديد پاکستان با طالبان، فشارهای سياسی

  .شش سال گذشته رسيده است
وی در اين .  طالبان و دولت گيالنی ابراز نگرانی کرديکی از سخنگويان کاخ سفيد، از امضای توافقنامه يی بين" دانا پرينو"

همچنين .  ادامه دهند بابت خيلی نگرانيم، و به دولت پاکستان توصيه می کنيم به مبارزه عليه تروريسمما از اين: "پيوند گفت
 .  هستند، متوقف نکنندهيچ يک از عمليات نظامی و امنيتی خود را که در حال اجرا

 ." بيم آن می رود که شمال پاکستان باز به بهشت امنی برای تروریست ها تبدیل شودچرا که

  نوگران بازي
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 بازيگر محوری" يوسف رضا گيالنی" ماده يی دولت نوپای ١۵براساس توافقنامه 
 طرح مذاکره با طالبان، پاکستان در تالش است در قبال آزادی و معاوضه زندانيان
 طالبان و عقب نشينی تدريجی ارتش اين کشور از منطقه فدرالی قبايل و وزيرستان

 . جنوبی، گروه های شبه نظامی افراطی را به آتش بس ترغيب کند

 نويس کمااينکه گفته می شود در حالی که هنوز مذاکرات برای نهايی کردن اين پيش
 رهبر" بيت اهللا محسود"بين دولت و بزرگان منطقه قبايل در جريان است، 

شورشيان طالب به تمامی نيروهای تحت فرمان خود در اين منطقه و استان مرزی 
 غرب دستور آتش بس داده و تهديد کرده اگر کسی از دستور وی سرپيچی کند شمال

 .  مجازات می شودبه شدت

 نشانه با اين اقدام محسود، اکنون ميله های تفنگ حاميان وی به سمت افغانستان
 را تا زمانی رفته، و اين جنگ ساالر پاکستانی تهديد کرده است که جهاد در افغانستان

 .  کنندادامه خواهد داد که نيروهای آمريکايی و ناتو آن کشور را ترک

@ 

در واقع دولت جديد .  دوچندان کرده استاين مساله نگرانی دولت های غربی به ويژه آمريکا را از اقدامات دولت گيالنی
 مسيری که در هفت سال گذشته به عنوان.  مخالف مسير مشرف را در پيش گرفته استپاکستان در سياستی جديد، راهی کامًال

 در شمال اين کشور، تنها شيوه نظامی را های افراطی و تروريستی بزرگترين متحد امريکا در جنگ با ترور برای مهار حرکت
 . برگزيده بود

 که هفته گذشته در مصاحبه يی با نيوزويک تاکيد به طوری. اما شخص گيالنی، ادعای مذاکره با طالبان را کامًال رد کرده است
 که اسلحه خود را ما فقط با آنهايی گفت و گو خواهيم نمود،.  نظامی ها و افراطی ها مذاکره کنيمما نمی خواهيم با شبه: "نمود

 ."زمين گذاشته و ترک مخاصمه کرده اند

 پيروزی بزرگ بن الدن 

 وزيرستان جنوبی توسط نيروهای منتصب به بيت آزادی سفير پاکستان در افغانستان که در حد فاصل مسير پيشاور به کابل در
 .  پاکستان بودند تن از زندانيان طالبان منجر شد که در اختيار دولت٤٠ آزادی متقابل بيش از اهللا محسود ربوده شده بود، به

 مطبوعاتی در وزيرستان جنوبی که قلمرو وی محسوب در عين حال دعوت محسود از خبرنگاران برای برگزاری کنفرانس
پيشرفتی که. رود  های اخير به شمار می  پيشرفت مذاکرات بين دولت جديد پاکستان و طالبان در هفتههای شود نيز، از نشانه می

 . استخوانده، و محکوم کرده" الدن پيروزی بزرگ بن"آمريکا آن را 

 در پاکستان، می کوشند تا صدمات حقيقی و در پی اين ناکامی ها کاخ سفيد و رهبری ناتو با اعالم نگرانی از وضعيت جاری
 .  حداقل کاهش دهندتبليغاتی ناشی از اين ناکامی را به

 
مجلس سنای این " کميته نيروهای مسلح"در )  خرداد۵( ماه می ٢۵ روز فرمانده نيروهای نظامی امریکا در عراق" دیوید پترائوس"ژنرال 

 نيروهای القاعده در مناطق کوهستانی و رهبر" الدن اسامه بن"او در این دیدار گفت برای شکار .  با وکالی این مجلس داشتکشور، دیداری
 . بين برده شودبرمبنای این طرح باید اسامه بن الدن دستگير، و یا هم از.  پيشنهاد کرده استالعبور شمال پاکستان، طرحی جدیدی را صعب

 
به دولت :"...سخنگوی کاخ سفيد" دانا پرينو"

 به مبارزه عليه تروريسم پاکستان توصيه می کنيم

همچنين هيچ يک از عمليات نظامی و . ادامه دهند

 خود را که در حال اجرا هستند، متوقف امنيتی

 پاکستان باز چرا که بيم آن می رود که شمال. نکنند

." به بهشت امنی برای تروريست ها تبديل شود
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 ژنرال پترائوس که در مسير ارتقاء درجه می باشد، قرار است به عنوان فرمانده
 همانگونه که گفته. جديد نيروهای مرکزی آمريکا در منطقه خاورميانه معرفی شود

در . شد وی در چهار سال گذشته فرمانده نيروهای کشور خود در عراق بوده است
 جديد نيز، از داخل خاک آمريکا هدايت نيروهای کشورش در منطقه خاورميانه سمت
 .  برعهده خواهد داشترا

 عراق، يعنی عالوه بر. او در سمت جديد از اختيارات بيشتری برخوردار خواهد بود
 اختيارات مسائل نظامی افغانستان و ديگر کشورهای حوزه خليج فارس نيز در حوزه

 .وی قرار خواهد گرفت

@ 

 آغاز مأموريت جديدش خواهد کوشيد تا سران اين ژنرال که در جلسه کميته نيروهای مسلح آمريکا صحبت می کرد، گفت که با
  . مهره اصلی حرکت القاعده در شمال پاکستان را مرده يا زنده به دام بياندازدسياسی پاکستان را با خود همسو کند، و

 درکمان از داليلی است، که آن ها را در در برهه کنونی نياز کليدی ما برآورد ميزان صحت و: "وی همچنين اظهار داشت
 بنابراين در صورتی که به عنوان فرمانده ستاد مرکزی ارتش انتخاب شوم، در يکی .مناطق مرزی پاکستان نگه داشته است 

 منطقه و ژنرال پرويز اشفاق کيانی و البته از اولين سفرهايم به پاکستان خواهم رفت تا با ديگر فرماندهان ارتش آمريکا در
 ."  مذاکره و رايزنی بنشينيمديگر رهبران سياسی پاکستان به

 القاعده و در رأس آنها مالعمر و اسامه بن الدن، مسووالن دولت آمريکا بار ها اعالم کرده اند که رهبران دو گروه طالبان و
 .اما پاکستان اين ادعا را به شدت رد می کند. اند  شدهدر مناطقی از پاآستان مخفی

 
  دپلمات ها  وسيا ،ستانپاک

اند آه واشنگتن بايد پاآستان را در   براين عقيدهعاتی آمريكا بنابراخبار درز کرده به رسانه ها، بـسـيـاری از مـقـامات اطال
 .  تحت فشار قرار دهدزمينه مصالحه با شبه نظاميان

 ."آند  بدتر میاوضاع را -مصالحه با شبه نظاميان -ما همواره گفته ایم آه این امر : " می گویدیكی از این مقامات

اند، آه رهبری   وزارت خارجه اين آشور براين عـقيدهاين در حالی است آه ساير مقامات دولت آمريكا از جـمـلـه دـپـلـمات های
 .ت خود را داشته باشد  آافی برای رسـيـدگـی به مشكالجديد پاآستان بايد فضای

هـای پـرويـز مشرف رئيس  گـرفـتـن از سـيـاسـتکمااينکه يك مقام ارشد آمريكايی گفته، که دولت جديد پاآستان خواستار فاصله
دولــت  ":وی خاطرنشان کرد.  می خواهند، با روش خود با تروريسم مبارزه آــنـنــدچراکه آنها. جمهور اين آشور است

 شرطی آه رهبران قبيله ای و دولت پـاآستان توافق صلح را به -م آباد های اسال ش بــوش خــواسـتــار آن اســت آــه بــا تال
 ."  باشدهمسو -تقويت آنند

سكوت : "نيز، در اين پيوند می گويد) سيا( يكی از آارشناسان ارشد پيشين سازمان اطالعات مرکزی آمريکا" بروس ريدل"

 
دولت جديد پاکستان در سياستی جديد، راهی کامًال 

های افراطی   برای مهار حرکتمخالف مسير مشرف

و تروريستی در شمال اين کشور را در پيش گرفته 

 است
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زيرا بسيار روشـن اسـت آـه .  عمومی می باشد بهترين ژست آمريكا در افكار احتماال
 ." دهـد  واشنگتن گـوش فـرا نـمی دولـت پاآستان در اين زمينه، به

   همکاری می کند خبرنگار مستقل، از افغانستان با واشنگتن پريزمسياووش تاشبک

 
سکوت احتماًال بهترين ژست " :" بروس ريدل"

زيرا بسيار .  می باشدآمريکا در افکار عمومی

روشـن اسـت آـه دولـت پاآستان در زمينه مبارزه با

." دهـد تروريست ها به واشنگتن گـوش فـرا نـمی 

 اجتماعی  -از حوزه سياسی
  گيری يک نظر سنجی، پنج نتيجه: افغانستان

 

  

 واشنگتن پريزم -بکتاش سياووش 

 کابل، افغانستان

  از کدام رژيم دل خوش داريد؟

 هزار شهروند افغان از پايتخت و واليت ۵نظر خواهی ای را سفارش داد، که در آن " وطندار"ايستگاه راديوی خصوصی 
 .های همجوار شرکت کردند

.  آخرين دولت گذشته افغانستان بوداين نظرخواهی بخشی از مجموعه برنامه های ويژه راديوی مورد اشاره برای پنج
 . سال جاری پخش و منتشر گرديد)  ماه مه١٨ الی ٩(ارديبهشت / ثور٢٩ تا ٢٠مجموعه برنامه هايی که از 

 
 کارکردهای پنج آخرين رژيم گذشته افغانستان، يعنی از نظر خواهی وطندار که در شهر کابل و حومه ی آن انجام يافت، بر

با "  اهللانجيب"براساس نتيجه اين نظرخواهی دکتر . متمرکز بود" حامد کرزی" دولت به رهبری آخرين حاکميت کمونيستی تا
 درصد آرای منفی در پايان جدول قرار ٨٠ با کسب نزديک به" مال محمد عمر" درصد رای مثبت در صدر، و ٢/٩٣کسب 
 .گرفتند

  دکتر نجيب اهللا
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 شهروندان شرکت کننده درين رأی گيری  در صد از٢/٩٣همانگونه که گفته شد نتايج اين نظر خواهی نشان می دهد که 
  در صد ازين٢/٦در حالی که فقط .  اهللا، حاکميت مطلوب برای افغانستان بوده استمعتقدند که حکومت به رهبری دکتر نجيب

 در صد بر اين ۵ پاسخ دهندگان تنها در ميان.شهروندان اعتقاد دارند، که وی رهبر مناسبی برای اين کشور نبوده است 
 . مطلوب بوده استنظرند، که اين حکومت نه مطلوب و نه نا

آخرين رييس ) ١٩٩٢ الی ١٩٨٦( ١٣٧١ تا ١٣٦۵دکتر نجيب اهللا از سال 
 رژيم کمونيستی تحت حمايت اتحاد جماهير شوروی سابق در افغانستان جمهوری

) ١٩٩٢ آوريل سال ٢٨( ١٣٧١ ارديبهشت ٩ از پيروزی مجاهدين در وی قبل. بود
 ملل در کابل پناه برد، و تا اشغال اين شهر بوسيله ی طالبان در به دفتر سازمان

 . در آنجا ماند) ١٩٩۵سپتمبر ( ١٣٧٤شهريور 

 نخستين اما طالبان با تسلط بر کابل و پايان دادن به حکومت مجاهدين در صبحگاه
 چهار راه روز ورود به کابل، دکتر نجيب و برادرش شاهپور احمدزی را کشتند و در

 . آريانا در نزديکی ارگ رياست جمهوری افغانستان به دار آويختند

  حضرت صبغت اهللا مجددی

  در صد از شرکت کنندگان در رای گيری معتقد بودند دوره شش ماهه ی٦/٣٧تنها 
 نامبرده می" حضرت صبغت اهللا مجددی"که از آن به حاکميت به رهبری پروفيسور 

 درصد از ٩/٦٠. شود، حاکميت قابل اعتباری برای شهروندان اين کشور بوده است
 شرکت کنندگان اعتقاد داشتند که دوره زمامداری وی برای بهبود شرايط زندگی اين
  در صد هم نه آنرا تائيد و نه هم رد می۵/١.  کمکی نکرده، و ناکام بوده استمردم
 .کردند

 اسالمی مجاهدين پس از فروپاشی حاکميت حضرت صبغت اهللا مجددی به مدت شش ماه در افغانستان، نخستين رييس دولت
او در حال حاضر رييس مجلس سنا و رييس کميسيون مستقل تحکيم صلح در  .بود) ١٩٩٢(  ١٣٧١های کمونيستی در سال 

 . باشداين کشور می

  استاد برهان الدين ربانی

 روی هم رفته حاکميت به رهبری استاد  در صد از شرکت کنندگان در رأی گيری راديو وطندار احساس می کردند که۵١/٦
 در صد رای ممتنع نيز به دوره ٤/١ درصد رای مخالف و ٤٧در حالی که  .برهان الدين ربانی، حکومت موفقی بوده است

 . به چشم می خوردزمامداری وی

در ) ١٩٩٦ الی ١٩٩٢( ١٣٧۵ تا ١٣٧١استاد برهان الدين ربانی دومين رييس دولت اسالمی مجاهدين در سال های 
را برعهده ) اپوزيسيون مقتدر دولت( و جبهه ملی "  اسالمی افغانستانجمعيت"در حال حاضر نيز رهبری . افغانستان بود

 . وکيل مردم در مجلس نمايندگان می باشددارد، و

  مال محمد عمر مجاهد
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 مال  در صد از رأی دهندگان در نظر خواهی مورد اشاره گفتند، که٤/١٨نزديک به 
  در صد به٩/٧٩در حالی که . محمد عمر رهبر مناسبی برای افغانستان بوده است

 در صد از ٧/١درين نظر خواهی . عکس اين مطلب رای داده، و وی را رد کردند
 . کنندگان تنها به رای ممتنع اکتفا نمودندشرکت

در نود در ) ٢٠٠٢ الی ١٩٩٦( ١٣٨١ تا ١٣٧۵ مال محمد عمر بنيانگذار امارت اسالمی در افغانستان بود، که در سال های
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وی پس از حمله نيروهای ائتالف به  .صد از خاک اين کشور حکمروايی داشت
او در حال .  نا معلومی پنهان شدرهبری آمريکا از قدرت خلع گرديد، و در جای

 خارجی مستقر در افغانستان می حاضر رهبر اپوزيسيون مسلح دولت و نيروهای
 .باشد

  حامدکرزی

 را  در صد از پاسخ دهندگان قبول داشتند که حامد کرزی روزنه ای۵/٤۵در حالی که 
 نزديک برای آينده افغانستان باز کرده و رهبر موفقی در اين کشور بوده است، تقريبآ

درين  . درصد از رأی دهندگان در مورد دولت به رهبری وی نظر منفی داشتند۵٢به 
 . دادند در صد از شرکت کنندگان رای ممتنع برای او را مد نظر قرار٢/۵نظر خواهی 

) ٢٠٠٤( ١٣٨٣او در سال .  اين مقام رسيدحامد کرزی نخستين رييس جمهوری افغانستان است، که با آرای مستقيم مردم به
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  در صد آراء، رياست دولت اين کشور را برای يک دوره پنج ساله به دست۵٠ از از ميان هجده نامزد ديگر و با کسب بيش
 .دوره رياست جمهوری وی سال آينده به پايان می رسد. آورد

 عدم کارآيی دولت منتخب، تا حد زيادی از البته نارضايی شرکت کنندگان در نخستين انتخابات رياست جمهوری افغانستان و
 ايناما روی هم رفته آگاهان بدين باورند که يافته های.  های ديموکراتيک کاسته استعالقه مندی مردم برای شرکت در حرکت

 شرکت در انتخابات رياست جمهوری سال آيندهنظر سنجی جديد، احتماآل مايه دلگرمی مردم گرديده و ايجاد شور و شوق برای
 .را بيشتر خواهد کرد

  

  

  

  

  

   خبرنگار مستقل، از افغانستان با واشنگتن پريزم همکاری می کندبکتاش سياووش

 از حوزه روابط بين الملل
  افزايش تنش: روسيه و گرجستان

 

 حسن بهشتی پور

 طرح مساله 

در مهم .  مناسبات روسيه و گرجستان استدر چند روز اخيروقوع چند رويداد مهم نشان دهنده افزايش قابل توجه تنش در
 گرجستان؛ خروج اين آشور از قرارداد دو جانبه همكاري ضد هوايي را به طور ترين اين رويداد ها وزارت امور خارجه

 جمهوري خودخوانده آبخازيا اين اقدام در پي سرنگوني هواپيماي بدون خلبان گرجستان در.  به روسيه ابالغ آردرسمي
 . صورت گرفت

 
 آبخازيا  پروازهاي نظامي در منطقه ممنوعه و دامن زدن به تنش در منطقه مورد مناقشهروسيه نيز گرجستان را به انجام

ميان وزارت دفاع دو)  خورشيدی١٣٧٤( ميالدي ١٩٩۵قرارداد همكاري ضدهوايي روسيه و گرجستان در سال . متهم مي آند
  پيش نيز به حضور درشوراي وزيران دفاع جامعه آشورهاي مستقل مشترك المنافعگرجستان چندي. آشور امضا شده بود

 .پايان داده بود

 
 کشوربه مناطق متشنج مرزهاي ابخازيا دررويداد دوم بنابراعالم وزارت دفاع روسيه نيروهاي صلح بان اعزامي اين

 ژنرال سرگئي چابان فرمانده نيروهاي صلح بان روسيه در ابخازيا کار.  يافته استوگرجستان به نحو قابل توجه ای افزايش
 باني در منطقه مورد مناقشه تمرين با نيروهاي تحت امر خود را در خصوص استفاده عملي از مستندات عمليات صلح
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 روسيه با افزايش هزار نفر ديگر به نيروهای خود در آبخازيا شمار اين هفته گذشته. گرجستان و ابخازيا اغاز کرده است
 .  به سه هزار تن افزايش دادنيروها را

 پيشينه بحث 

 آبخاز در شمال غرب گرجستان و ساحل دريای سياه واقع است و در زمان اتحاد
 اکثريت جمعيت بومی اين. از جمله تفريحگاه های مهم به شمار می رفت  شوروی

 ٢۵٠ هزار ساکن گرجی آن به اندکی بيش از٢۵٠سرزمين، که پس از خروج حدود 
 هزارنفرمی رسد، به قوم ابخاز تعلق دارند که از نظرتاريخی و فرهنگی دارای ريشه

 . های مشترک با ساکنان شمال قفقاز هستند
 فرهنگی هم با گرجی ها مسيحی ارتودوکس آبخازها چون مسلمان هستند از لحاظ

 . اشتراکات فرهنگی ندارند

 
پس از فروپاشی اتحاد شوروی و .  وابسته بوده استاقتصاد اين سرزمين، عالوه بر توريسم، به کشت چای، مرکبات و تنباکو

 يکی از جمهوری های) ١٣١٠( ١٩٣١، ابخاز که از نظر تشکيالت اداری از سال )١٣٧٠( ١٩٩١استقالل گرجستان در سال 
 .  بيشتر با روسيه استخودمختار گرجستان تلقی می شد، اعالم کرد که خواستار استقالل کامل و نزديکی

 
 دادن به جنبش استقالل طلبانه ابخاز به اعزام نيروی نظامی به اين ، دولت گرجستان به منظورخاتمه)١٣٧١( ١٩٩٢در سال 
.  نيروهای گرجی ناچار به عقب نشينی شدنداما درپی مقاومت شديد نيروهای محلی با کمکهای روسيه،. کرد   مبادرتمنطقه

 .  هزار تن از ساکنان گرجی تبار ابخاز را در پی داشت٢۵٠ آوارگی بيش از عقب نشينی نيروهای گرجستان اخراج و
 جمهوری مستقل را اعالم کرد که با ، رييس جمهوری ابخاز رسما استقالل آن سرزمين و تشکيل يک)١٣٧٣( ١٩٩٤ سال در

 . بين المللی به رسميت شناخته نشدوجود حمايت ضمنی روسيه، هرگز از سوی جامعه

@ 

 
 گرجستان است همچون آبخازی مسير جدايی از عالوه بر آبخازی منطقه اوستيای جنوبی که استان خودمختار در شمال شرقی

  کيلومترمربع وسعت دارد و کمتر از صد هزار نفرجمعيت را شامل می٣٩٠٠ منطقه که اين. گرجستان را در پيش گرفته است
 . شود

 .  پيوند نزديکی با فرهنگ ايرانی هم دارنداوس ها از اقوام هند اروپايی شاخه ايرانی در قفقازشمالی محسوب می شوند که

 شود، زندگی می کنند استقالل خواهی اين از آنجا که بيشتر اوستيايی ها در بخش شمالی که تحت قلمرو روسيه محسوب می
به همين دليل.  با بخش شمالی اوستيا و در نهايت ضميمه شدن به روسيه خواهد بودبخش در واقع مقدمه ای بر يکپارچگی ان

. پيوستن قطعی ان به روسيه خواهد بودروشن است که استقالل خواهی استان خودمختاراوستيای جنوبی ازگرجستان به معنای

 . پيچيده تر کرده استاين مساله موضوع استان خودمختاراوستيای جنوبی و جمهوری خودمختار آبخازی را

  موقعيت ژئوپولتيکی قفقاز

 
آبخاز در شمال غرب گرجستان و ساحل دريای سياه

 اتحاد شوروی از جمله واقع است و در زمان

تفريحگاه های مهم به شمار می رفت 
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از ديدگاه منابع خدادادی و انرژی .  سطح دنيا استها در منطقه قفقاز از نظرساختار مليتي و قوميتی يكي از پيچيده ترين منطقه
 انجام شده  منطقه برزخ بين آسيا و اروپا است که با گذشت قرنها، جابجايی های مختلف در آناين. نيز حائز اهميت می باشد 

 مختلف در اين سرزمين، تحت فشار قرار گرفته قفقاز مکان سرکوب بسياری از گروه هايی است که از سوي دولتهای. است
 . بودند

قفقاز :  چهار خانواده زبانی تقسيم می شوند قوميت زندگی می کنند و مردم آن در کل به۵٠اکنون در اين منطقه بيش از 
 .  اروپايیشمالی، کارتولی، آلتايی و هند و

داغستانی است، خانواده هند  -آدیگسکی و ناخسکو -خانواده قفقاز شمالی در برگيرنده گروه آبخاز
گيرد و خانواده آلتيایی در   اسالویایی را دربرمیو اروپایی در قفقاز بيشتر گروه ارمنی، ایرانی و

 ساکنين قفقاز اقوام ایرانی هستند که در حکومت قاجار به اشغال بيشتر. برگيرنده گروه ترک است
 . روسها در آمدند

 تحليل وضعيت موجود 

 به دنبال گسترش حضور نظامی آمريکا در شرق اروپا که در قالب توسعه ناتو به
 شرق اروپا و جنوب قفقاز درحال اجرا است ،روسيه می کوشد ازهمه امکانات خود

 .برای متوقف کردن پيش روی امريکا بهره بگيرد 

درهمين حال با به اجرا در آمدن طرح موسوم به سپردفاع موشکی در لهستان و 
 به همين دليل با به.  روسيه امنيت ملی خود را با تهديد جدی روبرو می بيندچک

 تعليق درآوردن پيمان پاريس مربوط به کاهش نيروهای متعارف در اروپا و استقرار
 پايگاه های موشکی جديد در کالين گراد، روسيه سفيد و ارمنستان می کوشد آمريکا

 آمريکا با اين اقدام ها در سياست خود تجديد نظر اگرچه بعيد است. را به تجديد نظر در استقرار سپر دفاع موشکی وادار سازد
 و آخرين سد  اعالم استقالل کوزوو و جدا شدن آن از صربستان مهم ترين متحد روسيه در بالکانکند اما به هر حال بعد از

 استقالل کوزوو، تالش کرد رهبران آبخازيا و مقاومت در برابر گسترش نفوذ ناتو، روسيه ضمن مخالفت شديد با اعالم
 .  از مجامع جهانی برای به رسميت شناختن استقالل خود تشويق نمايداوستيای جنوبی را به ارائه درخواست

@ 
 

 شه وارد نادزه و به قدرت رسيدن ساکاشويلی پس از سرنگونی حکومت) ١٣٨٢( ٢٠٠٣اين سياست گرجستان را که از سال 
 فشار  غرب پيوسته است؛ بر آن داشت تا از آمريکا و اتحاديه اروپا بخواهد تا به روسيهدرجريان انقالب گل رز به اردوگاه

 . بيشتری وارد سازند 

 مدوديوف دوران جديدی را آغاز کرده است در اين با زمام داری)  ماه مه٧( ارديبهشت ١٨اما روسيه که از روز چهارشنبه 
 .  است می رسد هشدار های امريکا و اتحاديه اروپا بيشتر تنها برای رفع تکليف مطرح شدهمورد کوتاه نخواهد امد و به نظر

 خطاب به روسيه ازاين کشور خواست از در شديد ترين اظهار نظر خود)  ماه مه٦( ارديبهشت ١٧کاخ سفيد روز سه شنبه 
  ابخازي و اوستياي جنوبي در گرجستان دست بردارد اقدامات تحريک اميز درمناطق جدايي طلب

 روسيه مي خواهد بار ديگر تعهد خود را در دانا پرينو سخنگوي کاخ سفيد درگفتگويي مطبوعاتي اعالم کرد امريکا از دولت
 جنوبي  حاکميت گرجستان اعالم کند و تدابير يکجانبه خود را درباره ابخازي و اوستيايزمينه احترام به تماميت ارضي و حق

 
در بيانيه ای که از سوي دولت اسلووني به عنوان 

 اتحاديه اروپا منتشر شد امده است رييس دوره اي

 باعث اتحاديه اروپا از مجموعه حوادثي که اخيرا
افزايش تنشها بين گرجستان و فدراسيون روسيه 

 شده است به شدت نگران است
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 . برداردمورد بازنگري قرار دهد و از هر گونه اقدام تحريک اميز در اين زمينه دست

 افزايش تنشها در روابط روسيه و گرجستان طرفين اتحاديه اروپا نيز در همان روز با انتشار بيانيه اي ضمن ابراز نگراني از
 اتحاديه اروپا در اين بيانيه که از سوي دولت اسلووني به عنوان رييس دوره اي.  دعوت کردرا به رعايت اصل خويشتنداري

 باعث افزايش تنشها بين گرجستان و فدراسيون روسيه شده منتشر شد امده است اتحاديه اروپا از مجموعه حوادثي که اخيرا
 افزايش دهد اجتناب اين اتحاديه از همه طرفها مي خواهد از هرگونه اقدامي که مي تواند تنشها را .است به شدت نگران است

 .و اقدامات الزم را براي اعتمادسازي مجدد انجام دهند

 استقالل و يکپارچگي سرزميني گرجستان بيان در اين بيانيه امده است اتحاديه اروپا تعهد جدي خود را به حفظ حق حاکميت
 اميز براي  تاکيد مي کند که اتحاديه اروپا از هر گونه تالشي براي پيدا کردن راه حل صلحاين بيانيه بر اين نکته. مي کند

 . مشکالت منطقه استقبال مي کند

 نيستند بخاطر گرجستان با روسيه آن هم در اين دوموضع گيری به خوبی مويد اين نظراست که اتحاديه اروپا و آمريکا مايل
 .  جديدی شونددوران انتقال قدرت وارد جنگ لفظی

دره .  تحرکات تازه در اين مرزها استنکته مهم آن است که روسيه به دليل مرز مشترک چچن با گرجستان نگران شروع
 ها محسوب می شود، طی سالهای اخير شديدا تحت کنترل نيروهای روسيه پانکسی در مرز مشترک که مرکزپشتيبانی چچنی

 . زيرا جدايی طلبان چچنی تنها ازاين منطقه به خارج روسيه دسترسی داشتند  .بوده است

 پيش بينی تحوالت آتی 

 است از بابت تکرار تجربه کوزوو برای به نظر می رسد اکنون که روسيه بحران جدايی طلبان چچنی را کامال سرکوب کرده
 تشويق جدايی طلبان در آبخازی و اوستيای جنوبی می کوشد عرصه را برای به همين دليل با. اين منطقه نگرانی ندارد

 ايجاد تغييرات جديد در گرجستان در  به عنوان مهم ترين متحد آمريکا در قفقاز جنوبی تنگ تر کند شايد زمينه برایگرجستان
 .  شودآستانه برگزاری انتخابات پارلمانی فراهم

 در اين موقعيت ساکاشويلی با دادن امتيازهای بيشتر به غرب تالش می کند فشار
 اما در عمل توان. روسيه را از طريق حمايتهای آمريکا و اتحاديه اروپا کاهش دهد
 بر اين اساس. برقراری حاکميت مجدد بر آبخازی و اوستيای جنوبی را ندارد

 گرجستان با مقدمه چينی برای عضويت در ناتو که همه پرسی عمومی آن با تائيد
 هفتاد درصد مردم در دو ماه قبل انجام شد موقعيت قفقازجنوبی را در شرايط حساسی

 اگرمخالفت آلمان و فرانسه دراجالس سران ناتو در بخارست نبود. قرار داده است
 ولی قرائن و شواهد. گرجستان به همراه اوکراين به عضويت ناتو درامده بودند

  .موجود نشان می دهد اين روند حداقل برای دو سال آينده به تاخير افتاده است
 

مسائل منطقه به ويژه روسيه  کارشناس آقای حسن بهشتی پور پژوهشگر مستقل و
مقاله فوق .  کشورهای استقالل يافته از اتحاد جماهير شوروی پيشين می باشدو

 نوشته های وی، می توان به پيوند برای خواندن ساير.  هيچ دخل و تصرفی از وبستان ايشان عاريت گرفته شده استبدون
 : زير مراجعه کرد

 
ساکاشويلی با دادن امتيازهای بيشتر به غرب تالش 

 روسيه را از طريق حمايتهای آمريکا می کند فشار

 اما در عمل توان. و اتحاديه اروپا کاهش دهد
برقراری حاکميت مجدد بر آبخازی و اوستيای 

جنوبی را ندارد 
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 از حوزه روابط بين الملل
انتظار تا انتخابات :  بوشواشنگتن بعد از جرج -رابطه تهران

  ايران ١٣٨٨
 

 واشنگتن پريزم  -اميد معماريان

به پيروزی ) آبان( جمهوری آمريکا در ماه نوامبر صرف نظر از اينکه کدام يک از سه نامزد باقی مانده در انتخابات رياست
 همچنان گزينه نظامی: اين سه موضوع عبارتند از.  اياالت متحده در مورد ايران خواهد بودبرسد، سه موضوع محور سياست

 انتخابات رياست جمهوری ايران هيچ گفت وگوی روی ميز قرار خواهد داشت، ايران هسته ای تحمل نخواهد شد، و پيش از
 .  صورت نخواهد گرفتموثر و جامعی با مقامات اين کشور

 و تفحص کنگره آمريکا، از افراد يعنی اصلی ترين کميته تحقيق" کميته نظارت و اصالح دولت"رييس " هنری وکسمن"
 .  می رودنزديک به رهبری حزب دمکرات در کنگره به شمار

پادشاه عربستان " فيصل" از ديدار با روی ديوار سمت چپ ميز کار وی عکس هايی از خودش به همراه رهبران خاورميانه
 . ديده می شود" ايهود المرت"گرفته، تا مالقات سال جاری با  )پنجاه خورشيدی(در دهه هفتاد ميالدی 

در کنار ديگر " محمود احمدی نژاد" وی و وقتی از او می پرسم که آيا می تواند تصور کند طی دو سه سال آينده عکسی از
 چراکه اين. هيچ محدوديتی برای گذاشتن عکس وجود ندارد: " بگيرد، پاسخ می دهدعکس های روی ديوار اتاق کارش قرار

 ." روز، محمود احمدی نژاد رييس جمهور نباشداما اميدوارم آن. اميد را دارم که بتوانيم روزی با ايران تماس برقرارکنيم

 موانع نزديکی به تهران به شمار می برای وکسمن اظهارات ضداسراييلی و جنجال برانگيز رييس جمهوری ايران، يکی از
" معامله بزرگ"پيشنهاد ) ١٣٨٢( ٢٠٠٣ داند چرا جمهوری خواهان در سال با اين حال همزمان می گويد که نمی. رود

 .  برقرارنشد را جدی نگرفتند، و چرا تماس ها و گفت وگوهای مستقيم بيشتری بين دو کشورايرانی ها

 گفت وگو ها درخصوص معامله بزرگ يا چيزی فکر می کنم يک دولت دمکرات به احتمال زنده کردن: "او در ادمه می افزايد
 موضوع به اما مطمئنم که دمکرات ها به اين.  اقدامی چقدر می تواند موفقيت آميز باشدنمی دانم چنين. شبيه آن بازگردد

 ." عنوان يک فرصت از دست رفته نگاه می کنند

 کشور شود، مواضع سختگيرانه تری درمورد اين نماينده کنگره آمريکا می گويد که اگر سناتورمک کين رييس جمهور اين
 شما: "او در اين پيوند خاطرنشان می کند.  هر صورت گزينه نظامی روی ميز استبه عقيده وی در. ايران اتخاذ خواهد کرد

 ما به دنبال آن هستيم، اين است که نمی يکی از مسائلی که. وقتی به مذاکره می رويد، همه اهرم های خود را حفظ می کنيد
  گزينه اين است که شما متوجه بشويد، اجازه بازرسی بدهيد و به تجارت و رونقيک. خواهيم شما يک قدرت هسته ای باشيد

خيلی صريح بگويم بسيار غيرقابل قبول است، که  .راه ديگر اين می باشد، که ما از تحريم استفاده می کنيم. بقيه دنيا بپيونديد
 .  برداريمما گزينه نظامی را از روی ميز

" 

 زيادی را در خود جای داده، درخصوص آمريکايی های -وکسمن که نماينده بخشی هايی از شهرلس آنجلس است که ايرانی
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من پيام های ضد و : " آمريکا می گويدواکنش موکالنش در پيوند با رابطه ايران و
صحبت ) دولت ايران( گويند با اين آدم ها زيرا برخی می. نقيضی از آنها می گيرم

اما اغلب مواقع اظهار می دارند که از حمله  .نکنيد، و ما تغيير رژيم می خواهيم
 ." که بدترين کار خواهد بودنظامی برعليه ايران استفاده نکنيد،

 مؤسسه"مشاور سابق وزارت خارجه آمريکا، کارشناس عالی " سوزان مالونی"
 ٢٠٠٤ تا ٢٠٠٣وی که طی سال های . در شهر واشنگتن دی سی است" بروکينگز

شورای "مدير پرژوه گروه کاری رابطه ايران و آمريکا در ) ١٣٨٣ الی ١٣٨٢(
بوده، معتقد است که دولت بوش هم تمايالتی برای گفت وگو با  "سياست خارجی
اما اين تمايالت زير بار سوء تفاهم های گذشته، مدفون شده .  استايران نشان داده

 .است

 سال من واقعا فکر می کنم که دولت بوش حداقل در دو: "او در اين پيوند می گويد
 اول دولت البته طی پنج سال. اخير تالش کرده است، که راهی برای گفت وگو پيدا کند

 اين موضوع اما. وی، مقاومت زيادی برای گفت و گوی مستقيم با ايران وجود داشت
 ." اخيرا به شکلی بنيادين تغيير پيدا کرده است

 دولت به اعتقاد وی تالش ها برای آغاز مذاکره با ايران به دليل صحبت های گذشته
 و ادامه لحن جنگجويانه، در اواخر" تغييررژيم ايران"بوش در خصوص سياست 

 . به شکست انجاميده است) ١٣٨۵اوائل خرداد ( ٢٠٠٦ماه مه 

 ديپلماسی بايد از ابعاد قهری و اجبارکننده به عنوان يکی از پايه های درک سياست در واشنگتن،: "او در ادامه می افزايد
 ."  قهری، اقتصادی يا نوعی فشار نيروی نظامی و يا چيزهای ديگر استمنظور از جنبه. برخوردار باشد

 دارد هر کس ديگری هم که بعنوان رئيس جمهور با اين همه مالونی تصريح می کند که با توجه به شرايط کنونی آمريکا، شک
 . با ايران صحبت کندبه کاخ سفيد برود، بخواهد از جنگ

 باشد که رای دهندگان آمريکايی به آن توجه وقتی از وی می پرسم که آيا نحوه برخورد با ايران می تواند يکی از عواملی
  آمريکايی مانند رأی دهندگان ايرانی، آرای خود را براساس سياست خارجی به صندوقرأی دهندگان: "داشته کنند، می گويد

 آمريکايی ها را وضعيت کيف پول و مسائل کمااينکه بيشتر مطالعات و تجربه من نشان می دهد که رأی. ها نمی ريزند
 . " سياست خارجی، تعيين می کنداقتصادی، و نه مقوالت پيچيده و بزرگ

 تصور عمومی اين است، که رهبران ايرانی می در واشنگتن: "اين کارشناس ايران و خاورميانه موسسه بروکينگز می افزايد
 گذشته آنها می بينند که طی سال های.  جديد آمريکا بخواهد به موضوع ايران بپردازددانند اندکی طول خواهد کشيد تا دولت

بنابراين می دانم با توجه به .  داشته استبين دولت های دمکرات و جمهوری خواه، تشابهات زيادی درمورد ايران وجود
 اما اگر من در تهران نشسته بودم،.  کنجکاوی های زيادی درمورد او وجود داردگذشته و برخی اظهارات سناتور اوباما،

 طلبی های هسته ای، ميزانی از متوجه می شدم که در سياست گزاری آمريکا در خصوص موضوعاتی مانند تروريسم و جاه
به .  همواره برای هر دولت سر کار در آمريکا، نگرانی جدی ايجاد می نماينديعنی موضوعاتی که. پايداری و ثبات وجود دارد

 ." می باشد جهت رابطه با ايران، مستلزم صرف زمان و تالش بسيار زيادی از جانب دولت آمريکاهمين

 
اگر قبول کنيم که ايران در " :"پاتريک کالوسون"

 دارد، بايد گفت که اين قوی است موقعيت قوی قرار

اين )بنابراين. (که خود را به ضعيف نزديک می کند

ايران قوی است که می تواند پيشنهادات خود را به 

 معامله اين است، و اين آمريکا ارائه کند و بگويد

. چيزی می باشد که ما می خواهيم
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@ 

:  جمهوری خواه وجود نخواهد داشت، می گويدوی در شرح اينکه در مورد ايران تفاوت چندانی ميان دولت های دمکرات و
 در اين فقط.  افزايش فشارهای اقتصادی، هر دو در دولت دهه نود بيل کلينتون نيز رخ دادهم اعطای امتياز به ايران و هم"

 من در واشنگتن می بينم اين است که هر دولتی که در بنابراين آن چيزی که. دوره يک نقطه پايينی، و يک نقطه بااليی داشتيم
در واقع.  انجام دهد مورد نگرانی های جدی اين کشور تالش خواهد کرد با ايران گفت وگويی مقتدرانهآمريکا سر کار بيايد، در

 ." داردبرای مهار ايران، بين همه دولت های آمريکا هماهنگی وجود

 ديگری از ضرورت گفت وگو با ايران را اين سوزان مالونی با اشاره به تغيير موقعيت و مشکالت آمريکا در منطقه، روی
 که دولت آمريکا به صورت خيلی آرام و البته دردآوری به اين موضوع فکر می خيلی واضح است: "گونه توضيح می دهد

 اگر دولت بوش در چند سال اوليه بنابراين.  که گفت وگو با ايران بايد بخشی از راه حل مشکالتش در منطقه باشدکند،
  بسته بود، مک کين، کلينتون و اوباما، به اصول اوليه سياست آمريکا با ايرانزمامداری اش راه هرگونه گفت وگو با ايران را

 ." طريق مذاکره و گفت وگو خواهد بودبه اين مفهوم که هر گونه راهی برای حل مسائل با ايران، از. بازخواهند گشت

  سالح های اتمی  تکثيرمک کين مخالف اوباما و

 سرد تا کنون روی موضوعاتی چون کنگره آمريکا، از زمان جنگ" کميته روابط خارجی"کارشناس عالی " مارک هلمکه"
 گفته وی جلوگيری از دستيابی ايران به سالح اتمی، در دولت آينده آمريکابه. منع تکثيرسالح های هسته ای تمرکزداشته است

 . مأموريتی مهم خواهد بود

به ) ١٣٨٣(  ٢٠٠٤هنگامی که اوباما در سال  ":وی با اشاره به عالقه و آشنايی اوباما با اين موضوع، خاطرنشان می کند
 تماس گرفت و گفت می خواهد در اين)  فعاالن سياست های منع تکثيرسالح های اتمیاز(کنگره آمد، با سناتور لوگر

بنابراين اگر او به رياست جمهوری.  ايماز آن به بعد ما با وی در مورد اين موضوعات همکاری داشته. موضوعات دخيل باشد
چرا که مک کين يکی از اعضای کميته تسليحات .  که سناتورمک کين می گيردانتخاب شود، همان موضعی را خواهد گرفت

 ."  همکاری نزديکی با سناتورلوگر داشته استاست، و

زيرا مشاوران سياست خارجی .  صادق استاين امر در مورد کلينتون هم: "کارشناس ارشد سياست خارجی آمريکا می افزايد
 های با اين حال فکر می کنم دولت آينده درخصوص جلوگيری از تکثير سالح.  کارکرده ايموی کسانی هستند، که ما قبال با آنها

 توانيم مطمئن شويم، که خاورميانه به سالحروی اين موضوع که چگونه می. اتمی، به ويژه روی ديپلماسی متمرکزخواهد شد
 . " يکی از اولويت های دولت خواهد بودبه نظرمن، اين. اتمی مجهز نمی شود

 انتشار گزارش سازمان های اطالعاتی هلمکه درخصوص حال و هوای کميته سياست خارجی کنگره می گويد، که بعد از
متوقف کرده، عمال ) ١٣٨٢(  ٢٠٠٣ ای معطوف به تهيه سالح اتمی را در سال آمريکا در اين مورد که ايران برنامه هسته

 .  جوی وجود نداردچنين

 . بستگی به کارهای تحريک آميز دارد: " دهداما با اين همه تصريح می کند که همه چيز به شرايط بستگی دارد، و ادامه می

 ایران زیرا طبق گزارش های اطالعاتی آمریکا، رژیم.  در خاورميانه در حال رخ دادن باشدبستگی دارد به اینکه چه اتفاقات دیگری همزمان
تا آن زمان خيلی چيزها در خاورميانه ! پنج شش سال.  داردبرای تهيه موشک و سوار کردن سالح هسته ای، به پنج شش سال زمان احتياج

 در کنگره وجود دارد، که ریيس به همين جهت حس و جریانی.  طوری که ممکن است، خاورميانه متفاوتی داشته باشيمبه. تغييرخواهد کرد
 اتمی دست پيدا صورت فعال در دیپلماسی استفاده کند و مطمئن شود کسی در خاورميانه به سالحجمهور بعدی آمریکا باید از این پنج شش سال به

  بين المللی می تواند به کشورهایی مثل ایران کمک کند تا با توسعه اقتصادی بههمچنين از این مسئله احراز اطمينان گردد، که جامعه. نمی کند
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 ."منابع پاک انرژی دست یابند

 درخصوص آينده" کميته روابط خارجی سنا"وی با اشاره به گزارشی که اخيرا 
 نتيجه اين گزارش می: "انرژی اتمی در منطقه خاورميانه تهيه کرده، اظهار می کند

گويد در صورتی که بازرسی های بين المللی مقتضی صورت گيرد، يک ايران با 
اما اين موضوع برای همه ما روشن است، که يک .  هسته ای مشکلی نداردانرژی

.  ای به دور جديدی از رقابت های هسته ای در منطقه دامن خواهد زدايران هسته
ترک ها و .  به سرعت برای توسعه سالح های خود اقدام خواهند کردزيرا سعودی ها
در نتيجه ما ناگهان با منطقه .  همين روش را در پيش خواهند گرفتديگر کشورها هم

قبيله ای روبرو می  - زياد انرژی، دشمنی های مذهبی و اختالفات قومیای با منابع
 . " همزمان به سالح اتمی هم مجهزاستشويم، که

در : " ای را خطرناک می داند، می گويدوی در شرح منطقی که دستيابی ايران به انرژی هسته ای و در نهايت سالح هسته
ولی اين نظريه . بود) هراس از بمب اتمی دو رقيب( ميسرکرد، ايده خطرناکی دوره جنگ سرد آن چيزی که وجود صلح را

 بشوند، آياالت متحده آنها را نابود زيرا روس ها می دانستند اگر مرتکب اشتباهی در مورد آمريکا.  درعمل کار کردخطرناک
 من نمی توانم چنين تصوری را برای منطقه خاورميانه.  ناخوشايند ايجاد کرده بوداين موضوع يک حس منطقی. خواهد کرد
 ها وعراقی ها، همه سالح اتمی داشته حاال شما ممکن است بگوييد که اگر سعودی ها، ايرانی ها، اسراييلی. داشته باشم

 ولی اين را می دانم، که موقعيت خيلی خطرناکی خواهد.  من چنين چيزی را نمی دانماما. باشند، به صلح دست پيدا خواهند کرد
 . "آمريکا و اروپا در مورد اين موضوع هم عقيده هستند. بود

  مک کين با ايران برخورد می کند ازسختگيرتر اوباما 

 انديشه ای جمهوريخواه و راستگرا به است، که در آمريکا مخزن" مؤسسه واشنگتن"معاون تحقيقات " پاتريک کالوسون"
 .  ايران و خاورميانه نوشته، و به راحتی به زبان فارسی گفت وگو می کندکالسون مقاالت زيادی در مورد. شمار می رود

وقتی می پرسم آيا دولت .  خاتمی وجود دارد ميز کار وی شمايل هايی از آيت اهللا خمينی، آيت اهللا خامنه ای، و سيدمحمدروی
 آمريکا برای رييس جمهوری: "  ايران گزينه نظامی را کنار خواهد گذاشت، پاسخ می دهدبعدی آمريکا برای آغاز گفت وگو با

ما ترجيح می دهيم که . اين سبک آمريکايی نيست .خيلی غيرمتعارف خواهد بود، که بخواهد يک چنين گزينه ای را حذف کند
 فعاليت زيرا اين احساس قوی در نزد بسياری از کسانی که در عرصه سياست خارجی.  باشيمهمه گزينه ها را روی ميزداشته

 که چنين ديپلماسی ای، ترکيبی ازچماق و هويج چرا. می کنند وجود دارد، که تهديد نيروی نظامی به ديپلماسی کمک می کند
 . "خواهد بود

@ 

به صورت تاريخی اين دمکرات ها : " می گويدکالوسون با اشاره به سياست های احتمالی دولت آينده آمريکا در باره ايران،
 پيشنهاد زيرا اين دموکرات های نااميد می باشند که يک.  قبال ايران اتخاذ می کنندهستند، که سياست سختگيرانه تری را در

اگر اين مدل .  درقبال اين کشور سختگيرتر می شوندبه همين جهت،. خيلی خوب به ايران می دهند، و جواب منفی می گيرند
 ." نداردتغيير نکند، از نظر من تعجبی

در صورتی که .  انتظار کمی از ايران داردمک کين: "اين محقق راستگرای آمريکايی در شرح مدل تحليلی خود می گويد
 خراب پيشنهادی را برای گفت وگو با ايران مطرح کند که ايران پس بزند، اوضاع به شدتاگر اوباما. انتظار اوباما بيشتر است

 
مشاور سابق وزارت خارجه " سوزان مالونی"

 پايه های درک سياست به عنوان يکی از:"آمريکا 

در واشنگتن، ديپلماسی بايد از ابعاد قهری و 

منظور از جنبه قهری، .  برخوردار باشداجبارکننده

 چيزهای اقتصادی يا نوعی فشار نيروی نظامی و يا

." ديگر است
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 با ايران ارائه نمايد که فکر کند ايرانی ها من گمان می کنم اگر او يک پيشنهاد سياسی بزرگ برای گفت وگو. ترخواهد شد
به همين .  بوداما فکر می کنم مک کين بدبين ترخواهد.  اتفاقی نيفتد خيلی ناراحت خواهد شدقبول خواهند کرد، وقتی چنين

بنابراين ممکن است، چنين نتيجه ای برايش .  آميز نباشدجهت می تواند تصور نمايد، که پيشنهاد گفت وگو با ايران موفقيت
 .  تجربه بيشتری داردزيرا. خيلی معمولی باشد

 درخصوص پيشنهاد به ایران، بنابراین امکان دارد. در حالی که اوباما چنين تجربه ای ندارد
 ."انتظارات غير واقع بينانه ای داشته باشد

تحليل من از ديدگاه : "وی درخصوص مقايسه سه نامزد رياست جمهوری می گويد
  سه نامزد درمورد ايران، اين است که کلينتون بين اوباما و مک کين قرار خواهداين

 اما. زيرا ممکن است به نظر برسد، اوباما در خصوص ايران دوستانه است. داشت
 که در صورتی. درحقيقت می تواند بيشترين دشمنی را با احمدی نژاد دوم داشته باشد

 ."مک کين دراين ميان، چندان سختگير نخواهد بود

 کشور کالسون با انتقاد از موضع گيری های ايرانی ها، اظهار می کند که رهبران اين
 سياهه اگر می دانستند، بايد مصالحه می کردند و. واقعا نمی دانند چه می خواهند

 می چيزهايی را که در قبال متوقف کردن برنامه هسته ای شان می خواهند، ارائه
 . دادند

 بيشترين به اعتقاد وی رهبران ايرانی نمی دانند در زمانی که دست باال دارند، چطور
 ايران در اگر قبول کنيم که: "او در اين پيوند می گويد. استفاده را از آن ببرند

 نزديک می موقعيت قوی قرار دارد، بايد گفت که اين قوی است که خود را به ضعيف
 آمريکا ارائه کند و بگويد معامله اين است، و اين چيزیاين ايران قوی است که می تواند پيشنهادات خود را به) بنابراين. (کند

 است و مجبور اياالت متحده به خاطر تحوالت سياسی سال های گذشته، در موقعيت ضعيف تر.  خواهيممی باشد که ما می
اگر اين موضوع يک .  ميان چيزهای زيادی گيرايران خواهد آمددر اين. خواهد شد تا ترتيبات معامله با ايران را در نظر بگيرد

 احمدی نژاد هيچ اين خيلی احمقانه است که.  افتاد، بيشتر از حاال بهره ای نصيب اين کشور می شدسال پيش اتفاق می
 ." گويدمی -نه–پيشنهادی را برای آمريکا ارائه نمی کند، و فقط 

   موجودانتخاب مجدد احمدی نژاد، ادامه وضع

 عقايد آيت اهللا خامنه ای به عنوان ، اخيرا رساله ای در شرح"مؤسسه کارنگی"محقق ايرانی تبار " کريم سجادپور"
اين پژوهشگر برخالف کالسون معتقد می باشد که مک کين با توجه به اظهاراتی  .قدرتمندترين رهبر ايران منتشر کرده است

 امکان مذاکره مستقيم دو کشور می وی در رابطه با.  تا کنون داشته، در قبال ايران موضع سختگيرانه تری خواهد گرفتکه
 بنابراين.  دارد، که عدم گفت وگو با ايران کمکی به حل مسائل موجود نمی کنداحساس فزاينده ای در واشنگتن وجود: "گويد

 های بيشتری خواهد کرد، که به گفت وگو باگمان می کنم که به احتمال زياد دولت بعدی آمريکا در مقايسه با دولت بوش تالش
 ای را  بار ديگر به رياست جمهوری انتخاب شود، من نمی توانم هيچ تغيير ديپلماسی عمدهاما اگر احمدی نژاد. ايران بپردازد
 ."پيش بينی کنم

 با واشنگتن پريزم همکاری می ، کاليفرنيامدرسه عالی روزنامه نگاری دانشگاه برکلی -مستقل   نگارروزنامه اميد معماريان
  .کند

 
اين اميد را دارم که بتوانيم " :"...هنری وکسمن"

اما اميدوارم آن .  تماس برقرارکنيمروزی با ايران

 ."روز، محمود احمدی نژاد رييس جمهور نباشد
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 نوسانات انتخاب هيالری يا اوباما
  اوباما نوسانات انتخاب هيالری يا

 

 واشنگتن پريزم

 حزب دموکرات برای رياست جمهوری در مقابل بر اساس جديدترين نظرسنجی موقعيت سناتور باراک اوباما کانديدای احتمالی
 خواه در دو اياالت مهم که گرايش کاملی به حزب بخصوصی نداشته و می تواند جان مک کين کانديدای عضو حزب جمهوری

 موقعيت سناتور هيالری کلينتون در اين نظرسنجی.  کننده رئيس جمهور آينده آمريکا باشد موقعيت دلخواهی را نداردتايين
 .مقابل آقای مک کين را بهتر نشان می دهد

 31تا  24(ماه می  20تا  13در روزهای " سوروی يو اس ای" کنتيکات و نظرسنجی دانشگاه کوئينی پياک در ايالت: منابع
  )ارديبهشت

 فلوريدا اوهايو پنسيلوانيا ويرجينيا
جان مک کينآراء % 45آراء % 44آراء % 40آراء % 42
 باراک اوباماآراء % 41آراء % 40آراء % 46آراء % 49

 فلوريدا اوهايو پنسيلوانيا
 جان مک کينآراء % 41آراء % 41آراء % 37
هيالری کلينتونآراء % 48آراء % 48آراء % 50
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