
  ١٣٨٧ جمعه اول شهريور ماه شماره صد و شصت و سوم،

 از حوزه سياسی
 ماه ١٢ تا ٦ ظرف يادداشتی در مورد خط مشی نوع رابطه با تهران

 آينده 
 بخش نخست 

 

  مقدمه
 

 ١٨ تا ١٤ نشست از ٢٠ مباحثی تنظيم گشته که در خالل انتشار يافت، بر مبنای)  مرداد٢۵( اوت ١۵اين يادداشت که روز 
 جانب دو اين مباحث از. مستقر در واشنگتن دی سی ارائه شدند" بنياد استنلی"با حمايت  ) تيرماه٢٨ الی ٢٤(ژوئيه 

 . عنوان گرديده اند) لندن، انگلستان( انوش احتشامی ، و)ميالن، ايتاليا(کارشناس مسائل خليج فارس يعنی ريکاردو ردائلی 
می باشد، و  "چرا روابط گزيده؟ منافع ايرانيان و غربی ها نزديکتر از آنست که تصور می رود" دکتر ردائلی نويسنده

 . استبه قلم دکتر احتشامی" پيدايش و تأثير نومحافظه کاران ايران"
 

 نمايندگان و سنای آمريکا، رخدادهايی برای حرفه ای نشست های مورد اشاره شامل جلسات رودررو با اعضای هر دو مجلس
 جوامع  های مهمان، شام در سطح مقامات اجرايی، و يک هيئت ويژه خط مشی های گسترده ترهای جوان، دانشجويان، انترن

 . بود

  آينده ماه ١٢ تا ٦سيری در 

 اين ديدگاه مورد مالحظه قرار بگيرد، که عمده شش ماه تا يک سال آتی اين است که وضعيت داخلی ايران بايد از" کاستی"
 اما برخالف تحليل های غربی و به ويژه آمريکايی در مورد.  تعامل با غرب می باشدروند آن به شدت به سمت پذيرش گسترده

سياه و سفيد برای اسرائيل، عراق، مسائل  "فوری"ديپلماسی و سياست خارجی، روند داخلی در ايران به مفهوم هيچ راه حل 
 . های اخير نيست) التيماتوم( تسليم ايران در برابر اتمام حجت موشکی و هسته ای، و مباحثی از جمله

 دست اندرکاری در مسائل و دل نگرانی های بلکه نشانگر آنست که اگر غرب و به ويژه آمريکا بخواهند، می توانند از طريق
 منجر می شود که" پرونده هسته ای" چهارچوب های مؤثر اين مسائل مانند اسرائيل و مشترک که در گذر زمان سرانجام به

 .  با ايران را بنيان بگذارندطرفين در مورد آنها به شدت اختالف نظر دارند، روند يا روابط امنيتی درازمدت

 . و طوالنی خواهد بودبااين حال رسيدن از وضعيت موجود به همکاری و رقابت مديريت شده، روندی مشکل
 

" توقف در برابر توقف"به هدف نهايی " بله" را، به عنوان ١+۵ روند آمريکا بايد عکس العمل مثبت و محتاطانه ايران به
" رديابی" اورانيوم خاص که بتوان اين امر به مفهوم عدم سانتريفيوژهای جديد و در نهايت توانايی غنی سازی با .تلقی کند

 .  کشورها، می باشدآن را تأييد کرد، و انبار ضايعات در ساير
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هدفی که حتی اصالح طلبانی چون خاتمی نيز، در  (.خالصه اينکه تعليق کامل، بايد به عنوان هدف غيرواقعگرايانه منتفی شود
 .) برابر آن تمکين نمی کنند

 به عنوان طی طريقی به سمت راهکاری موثق ١+۵در عوض آمريکا بايد به روند 
 در  و تأييد شده تر بنگرد، که کشورهای ديگر مانند روسيه، و اتحاديه اروپا را نيزتر

 . بر می گيرد

 گرچه وجود ظرفيت غنی سازی برای هر رهبر واقع گرای ايرانی غيرقابل بحث و
 اين نکته. جرح و تعديل است، اما گستردگی و دامنه اين ظرفيت قابل چانه زدن است

 . ای است، که در ماه های اخير مورد اشاره قرار گرفته است
 

 داد، که خود سياست چرا که اين عالمت را می.  اهميت داشت١+۵ حضور سفير برنز در گفت و گوهای اخير در اين پيوند
 . تکامل است) تغيير و(آمريکا نيز رو به 

به چشم آخر خط )  تير٢٩( ژوئيه ١٩ در روز ١+۵بدون شرط ايران به بسته " بله"بنابراين اشتباه خواهد بود که به نبود 
 .  خفه کردن و سرکوب اقتصادی ايران را غيرقابل اجتناب می سازدنگاه کنيم، که رفتن به سمت راهبرد

@ 

شش ماه آتی برای .  روندی بزرگتر نگريستدر عوض بايد به اين ديدار بين المللی اخير، با نظر نخستين گام مثبت به سمت
 که  جور کردن لفظی و احراز اطمينان از اين مسئله از اهميتی حياتی برخوردار است،ساختن اين روند و ارتباط برای جفت و

 . تنش ها تا جايی افزايش نيابد که به نقطه حمله نظامی برسد

اين امر شامل وجود اسرائيل در مباحث نيز می  .اجتناب کنند) التيماتوم دادن(دو طرف بايد از اتمام حجت کردن ) بنابراين(
، ) دارندکه هم با تهران و هم با تل آويو روابط حسنه( آمريکا و همپيمانانش مانند ترکيه اما تنها به شرطی که از سوی. شود

 . به طور غيرمستقيم مطرح شود
 

 امنيت  بايد درک جامع تری از اين مسئله داشته باشند که حمله نظامی از منظر اقتصاد ومردم آمريکا و نمايندگان آنها هم
 جهانی برای عملکردهای اساسی روزمره خود به که اينک اقتصاد) تأمين و بهای نفت و بنزين(جهانی به ويژه امنيت سوخت 

 اين اگر مردم بر: "کمااينکه فردی خاطرنشان کرده.  به پيامدهای فاجعه آميز خواهد شدطور کامل به آن وابسته است، منجر
 ."  دالر رسيد چه می شود١٠ گالنی  دالر بد است، صبر کنند ببينند وقتی بهای آن به٤تصورند که بنزين گالنی 

 رئيس جمهور احمدی نژاد به ويژه در قبال آمريکا بايد به خاطر داشته باشد که در خالل اين دوره انتقالی حساس سخنان
 چراکه اين. او قدرت و کنترل کاملی بر سياست های خارجی، دفاعی و هسته ای ندارد اسرائيل هر اندازه هم که آتشين باشد،

آيت اهللا خامنه(بنابراين با وجود وی .  مانده استحيطه ها همچنان در يد قدرت دايره درونی آيت اهللا خامنه ای رهبر ايران باقی
 .  هستند، تغييرات اميدوار کننده)ای

انقالبی نوين ( بنيادگرايانه و پوپوليستی احمدی نژاد سنتی محافظه کاران دارند برای دفع مقاصد" نهادهای"زيرا در حالی که 
 خامنه ای عالئم تقسيم می کنند، دايره داخلی آيت اهللا) و حتی برخی از اصالح طلبان( را بين خود مقام ها) در درون انقالب

 . زيرکانه و بی سرو صدا اما واقعی می فرستد

 
ريکاردو راددلی 

Page 2 of 19Washingtonprism

8/21/2008http://washingtonprism.org/pdf.cfm?id=163



 
 طلب خاتمی، اين مسئله همچنان هدف خدشه ناپذيردر دوره احمدی نژاد نيز مانند زمان رئيس جمهور اصالح) بايد دانست که(

 به خاطر همين هدف هم. نهايی با غرب را در دست داشته باشد) روابط( روند گسترش رهبرست که به طور کامل کنترل هر
 عميق نشان می دهد، به اصالح طلبان هست که رهبر در حالی که در مورد احمدی نژاد به عنوان يک عنصر ضعيف دلواپسی

 ۵۵ الريجانی محافظه کار سنتی که اينک رئيس مجلس شده است با داشتن تقريبا همچنين علی. به ديده سوء ظن می نگرد
 نژاد، به عنوان رقيبی نيرومند برای وی مستقل در کنار خود و بر عليه کارها و سياست های احمدی١٢نماينده اصالح طلب و 

 .  بودجه گرفته تا انتصاب وزرای کليدی، احساس می شودرقابتی که در همه چيز از. تلقی می شود
 

 ای رهبر است، از ماه مه  علی اکبر واليتی که دراز مدتی است که از مشاوران ارشد مورد اعتماد درون حلقهدر اين گيرودار
او اين نکات را آشکارا در سخنرانی ها .  غرب به زبان آورده استاظهاراتی علنی در مورد مصلحت گفت و گو با) ارديبهشت(

 که معموال منعکس کننده  جمله روزنامه جمهوری اسالمی بيان کرده، که رسانه ای محافظه کار در تهران استو نشريات از
 )١.( باشدمواضع رهبر در باره امور داخلی و جهانی می

 
برای ) و غير دوست احمدی نژاد( دوست حاکميت سرانجام اگر علی الريجانی خودش به عنوان يک خودی محافظه کار

 وارد  نامزد نمی شود، اما محمدباقر قاليباف شهردار جديد و پرطرفدار تهران ممکنستانتخابات رياست جمهوری سال آينده
 . مبارزه گردد

. و پليس تهران، سابقه قوی محافظه کارانه ای دارد"  پاسداران انقالبسپاه"قاليباف به عنوان يکی از فرماندهان رده باالی 
 خيابان ها، همچنين قرار دادن  در حل مشکالت پرشمار تهران از زيربناسازی گرفته تا رسدگی به پارک ها و مرمتاما اخيرا

 جهانی شدن، ويژگی های يک سياستمدار واقعگرا، عملگرا و اقتصادفهم را از تهران در بين مادرشهرهای متعدد دنيا در روند
 ) ٢.( بروز داده استخود

 
 

در داوس سوئيس اشاره " اجالس اقتصادی جهان" اخير وی در فراتر از اين، می توان به حضور
 جهانی شدن که احمدی نژاد از آن اجتناب می کند، و آن را مورد انتقاد يعنی نوعی اجالس. کرد

 .  دهدقرار می
 گفته است، مشروط قاليباف در مصاحبه های خود در مورد مطلوب بودن مذاکره با آمريکا سخن

.(ايران را بپذيرد) ١٣۵٧( ١٩٧٩ به اينکه اين کشور يک بار و برای هميشه واقعيت های انقالب
٣( 

 که خالصه در مباحث مورد اشاره، هم دکتر ردائلی و هم دکتر احتشامی معتقد بودند
 ممکنست به زودی علی الريجانی و حتی کمال خرازی وزيرخارجه پيشين، به عنوان

 اين البته اگر از پيش به. قاليباف وارد ميدان شوند" مشاوران مبارزات انتخاباتی"
 . راه قدم نگذاشته باشند

  زينشی گاقدامات طريق از سازی اعتماد برای ودهش گهای روزنه

 گرايانه هستند، اما هر دو سخنران تأکيد کردند که گرچه پيامدهای راهبردی و پيشرفت های غيرمنتظره تنها در دراز مدت واقع
 کارآمدن دولت  آمريکا بسيار غيرعاقالنه خواهد بود که رسيدگی به تمامی مسائل را به زمان رویهم برای ايران و هم برای
و تبديل آنها به جنگ و يا نوعی ) تنش ها( اتفاقی يا ارادی لذا با توجه به پيامدهای افزايش. های جديدشان محول نمايند

 دارد، اين اقدامات را  نفع هر دو طرف خواهد بود که هر جا روزنه ای برای آغاز اقدامات گزينشی وجوددرگيری نظامی، به
 . شروع کنند

 
انوش احتشامی 
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 : موارد زير باشداقدامات مورد اشاره می تواند شامل

 
  آباعتمادسازی دريايی، برای اجتناب از اتفاقات در• 

 که در عين حال شامل عمان، پاکستان، ايجاد يک مرکز محلی جهت همکاری های ضد مواد مخدر با ايران به عنوان عضو،• 
 .  بشودآمريکا، انگلستان و احتماال حتی چين هم

اين . اسرائيل، ديدارهای سه جانبه انجام شود-ترکيه- آمريکاايران و-ترکيه-، بين مجلس های آمريکا٢در سطح شماره • 
 که با تمامی  اين حقيقت است، که ترکيه يک قدرت منطقه ای در حال ظهور می باشد و سخت کوشيدهبرآمده از) پيشنهاد(

 . کشورهای نامبرده روابط خوب و يکسانی داشته باشد

  !تشويق خبرنگاران آمريکايی برای پوشش از نزديک انتخابات ايران، و بالعکس• 
 

 روند کليت هر دو کارشناس با ذکر موارد ياد شده، تأکيد کردند که تعهد آمريکا به
 تمامی موارد که شامل" معامله پرسود بزرگ"ديپلماتيک، با هدف کوبيدن يک ميخ 

 اسرائيل غيرعاقالنه بشود، بالقوه به همان اندازه افزايش عمليات نظامی آمريکا يا
 .  وجود نداردی"معامله پرسود بزرگ"چراکه در حال حاضر هيچ . می باشد

 سال بخشی از اين عدم، به سبب سابقه طوالنی و تهاجمی ديدگاه دولت بوش در هفت
 پيشين اين امر به ويژه با توجه به مواضع مداوم افراطيون دولت. گذشته می باشد
 دومين يعنی اين مواضع که اگر آمريکا ناگهان در ماه های آخر. وی، صادق است

 بسياری دوره رياست جمهوری بوش راهبرد کلی خود را تغيير بدهد، اين کار در نظر
 .  آمريکا تعبير خواهد شداز ايرانيان به ويژه تشکيالت محافظه کاران در تهران به شکست و تسليم

سياسی با - و مبتنی بر منافع جغرافيايیبايد هدف نهايی هر دو مورد رقابت و همکاری، روابطی مديريت شده) بنابراين(
 . مرزهای مشخص باشد

 : برای اطالعات بيشتر رک به -١

http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/HE31Ak03.html.  

 :برای اطالعات بيشتر رک به -٢

http://www.citymayors.com/mayors/tehranmayor.  

 و 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Bagher_Ghalibaf. 

 :برای اطالعات بيشتر رک به -٣

 
 ١+۵حضور سفير برنز در گفت و گوهای اخير 

 عالمت را می داد، که خودچرا که اين. اهميت داشت

 تکامل است) تغيير و(سياست آمريکا نيز رو به 
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http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=5215&ctl=Details&mid=22486&ItemID=24557. 

. 

 از حوزه هنر و سينما
 ! دسته بندی وودی آلن

 

 واشنگتن پريزم -بابک يکتافر 

 اکثر صاحب نظران و منتقدان) شصت خورشيدی(در اواخر دهه هشتاد ميالدی 
 سينمايی هنگام بحث درباره مجموعه آثار فيلمساز آمريکايی وودی آلن، کارهای او

 محصولی که در سال. تقسيم می کردند" آنی هال"را به دوران پيش و پس از فيلم 
 زيرا آثار اوليه. جايزه اسکار بهترين فيلم را به خود اختصاص داد) ١٣۵٦( ١٩٧٧

 -باناناس"و " پول را بردار و فرار کن"، "تايگر ليلی تازه چه خبر؟"او مانند 
 به عنوان کمدی عاميانه، و تا حدی مسخره و فارغ از محتوايی عميق" -ديوانه

 . محسوب می شوند

 به اما با نگاهی دقيقتر به محتوای آثار وی و مسائل و موضوعاتی که افکارش را
 سطحی و عاری از نگاهی کاوشگرانه خود مشغول می ساخت و همچنان می سازد، می توان گفت که اينگونه تقسيم بندی،

ساخته " آنی هال"که پيش از " عشق و مرگ" و بخصوص محصولی نظير چرا که او در همان فيلم های اوليه. بوده است
 آن، تفاوت بين عشق  قالب فرمول کمدی کالسيک به بررسی موضوعاتی عميق از قبيل معنی زندگی و ارزششده بود هم، در

 . ها با يکديگر، و ديگر مسائل عميق پرداخته بودو شهوت، نقش دين در عملکرد بشر و عاقبت زندگی، رابطه انسان

 ادامه بررسی موضوعات فوق اما با قدمی مصمم تر با هنرنمايی آلن و دايان کيتون، در حقيقت" آنی هال"بنابراين توليد فيلم 
 تفاوت البته اين فيلم هنوز بعنوان يک کمدی دسته بندی می شود، اما.  يک فيلسوف بودبعنوان يک فيلمساز، يک هنرمند و

زيرا اين اثر نقطه عطف رشد آلن بعنوان يک  .محسوسی در جدی بودن اين کمدی با کمدی های پيشين او به چشم می خورد
 نظير تروفو و) خورشيدی٤٠ و ٣٠( ميالدی ٦٠ و ۵٠ فيلمسازان اروپايی دهه های ناظر موشکاف زندگی، و يک مقلد قهار

 اينگمار برگمن يکی از پر نفوذ ترين شخصيتدر واقع به قول خود آلن،. گودار فرانسوی، فلينی ايتاليايی و برگمن سوئدی بود
 . های زندگيش بوده است

 ديگر ، بار"ويکی کريستينا بارسلون"با به اکران درآمدن فيلم جديد آلن تحت عنوان 
 او منتقدان و صاحب نظران دنيای سينما شروع به دسته بندی جديدی از فيلم های

 سال البته با در نظر گرفتن خالقيت و پرکاری وی که در طول چهل و دو. نموده اند
 چند گذشته عالوه بر تعداد بی شماری از قطعات کوچکتر سينمايی، مقاالت فکاهی و
 طبيعی کتاب، چهل و يک فيلم را به بازار عرضه کرده، چنين تقسيم بندی هايی امری

 طبقه بندی ولی متاسفانه نقد بدنه کارهای آلن بر اساس اين. و حتی الزم می باشند
 .ها، اقدامی ناقص و گمراه کننده است

 محيط چهارمين فيلم پی در پی آلن می باشد، که خارج از" ويکی کريستينا بارسلون"
رويای "و " سکووپ"، "امتياز نهايی" سه فيلم قبلی وی تحت عناوين. معمول او يعنی شهر نيويورک ساخته شده است

 .  بارسلون فيلمبرداری شده انددر شهر لندن، و اثر جديدش در شهر" کاساندرا

 
خاوير باردام، پنلوپی کروز، اسکارلت جوهانسون و
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 محفل منتقدان با فيلم های اخيرش بخصوص با ناکامی پياپی آلن در چند فيلم آخرش در نيويورک و موفقيت دوباره او در
 .  اندآثار او شهرت پيدا کرده" اروپايی"، اين قسمت از فيلم های وی به بخش " بارسلونويکی کريستينا"و " امتياز نهايی"

@ 

آخرين " مليندا و مليندا"عدم موفقيت .  نمی گيرداما اين تقسيم بندی در وحله اول نقش واقعيت اقتصادی فيلمسازی را در نظر
 و اعالم مرگ هنری او توسط منتقدان سينما، يافتن سرمايه برای پروژه های) ١٣٨٣( ٢٠٠٤فيلم نيويورکی آلن در سال 

 . بعدی وی از شرکت های آمريکايی را کاری نا ممکن ساخت

چرا که اروپايی ها او را نه فيلمسازی آمريکايی،  .بنابراين تنها راه نجات او، کمک سرمايه گذاران و شرکت های اروپايی بود
 اروپا بود، که تنها شرط اين سرمايه گذاران ساختن اين فيلم ها در.  منش اروپايی می شناختندکه هنرمندی با طرزتفکر، ديد و
 .هزينه کمتری هم در برداشت

زيرا اولين فيلم .  هنرمندی دوباره متولد شده نساختبا اين حال و برخالف نظر منتقدان، تغيير محيط جغرافيايی از وودی آلن
 فيلم چراکه در. است" جنايات و تخلفات کوچک"در واقع بازسازی اثر معروف خودش "  نهايیامتياز"او يعنی " اروپايی"
 .  را بعنوان درونمايه داستان قرار می دهدنيز همچون کار قبلی خود، جنايت و مکافات و يا عدم مکافات" امتياز نهايی"

 نقشه و تصميم قبلی مرتکب جرم می شوند در در عين حال ديگر مسائل از قبيل توانايی روحی بشر و به ويژه متخلفين که با
 .  می کندکنار آمدن با چنين اعمالی را، بررسی

 برای مدتی کوتاه و حساس مانند توپ تنيسی بر ، انگشتری پرتاب شده"امتياز نهايی"در يکی از جالب ترين صحنه های فيلم 
 بغلطد، وی اما اگر بطرف ديگر.  اين انگشتر به يک طرف بيافتد، مجرم شناسايی خواهد شداگر. روی لبه باالی تور می گردد

 . با خيال راحت و برای هميشه از مجازات در امان خواهد بود

 در تضاد است که در زندگی هر چيزی بدليلی و يا اين درونمايه يعنی شانسی بودن زندگی هم که با اعتقادات دينی و اين عقيده
 توان ديد که بنابراين می.  سوژه ای می باشد که آلن مرتبًا با آن دست و پنجه نرم کرده استبه خواست خداوند اتفاق می افتد،

 . فن فيلمسازيش نداشته اندتغيير محيط، تاثير چندانی بر سوژه های مورد نظر وی، و يا حتی در

تنها.  دو دختر در شهر سان فرانسيسکو بودبر اساس نظريه قديمی آلن درباره ماجراهای" ويکی کريستينا بارسلون"در واقع 
 .  را به بارسلون داد، دعوت سرمايه گذاران فيلم از وی به اين شهر بوددليلی که شهر سان فرانسيسکو جای خود

 پذيرش اين دعوت دنبال داستانی برای فيلم جديدش بود، که خانم پنلوپی خودش می گويد که پس از
 آمادگی خود را او در اين مالقات.  هنرپيشه معروف اسپانيايی تقاضا کرد با وی مالقات کندکروز

 که سخت مجذوب زيبايی کروز آلن. آلن اعالم کرد" اسپانيايی"برای بازی در هر نقشی در فيلم 
 گوشه و کنار به او خبر رسيد که خاوير در عين حال از. شده بود، با پيشنهاد وی موافقت کرد
 .  جايزه اسکار نيز، عالقه مند به همکاری با وی می باشدباردام هنرپيشه مرد اسپانيايی و برنده

 
  طبق معمول خود را در موقعيتی ديد که هزينه، مکان فيلمبرداری و دو هنرپيشهبنابراين آلن

 نگاهی به يادداشت لذا با. طراز اول را در اردوی خود دارد، اما هنوز داستانی برای گفتن ندارد
 نوشته شده بودند، چشمش به ايده های گذشته خود که بر روی دستمال کاغذی يا پاکت های کهنه

 افتاد و براساس آن سناريوی فيلم مذکور را در داستان ماجراهای دو دختر در سان فرانسيسکو
 .کوته مدتی به نگارش در آورد

 دختر جوان هستند، که برای تابستان به شهر دو) با بازی اسکارلت جوهانسون(و کريستينا ) با هنرنمايی ربکا هال(ويکی 

 
خاوير باردام و ربکا هال 
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" کاتاالن"  آمريکا نامزد دارد، برای تکميل تز دکترای خود درباره تاريخ و نفوذ فرهنگويکی که در. بارسلون سفر می کنند
و ( بدنبال چيزی است که به زندگی اش روح ببخشد کريستينا دوست ماجراجوی وی هم که دائمًا. به بارسلون سفر کرده است
 . بدنبال ويکی راهی سفر می شود،)آن را جذابتر و پرمعنا تر کند

@ 

 در طول چند روز محو شخصيت جذاب و روح آشنا شده، و) خاوير باردام(در طول تابستان اين دو دختر با خوان آنتونيو 
با  .زن سابق و عشق ابدی خوان آنتونيو وارد گود می شود) پنلوپی کروز( ماريا النا در اواسط داستان،. سرکش او می شوند

چراکه در اين رابطه، عنصری کم .  زندگی کنندوجود نياز و عشق ابدی اين دو اسپانيايی به يکديگر، آنها قادر نيستند با هم
 . است

 
 خوان و ماريا بازی می  خالء زندگی اش را پر شده می يابد، برای کوته مدتی نقش آن عنصر را در رابطهکريستينا که ظاهرًا

 می انديشد دقيقًا می داند از زندگی چه می خواهد، پس از گذراندن ويکی هم که خود را از همه منطقی تر حساب می کند و. کند
  . آنتونيو، درباره روند زندگی خود و ازدواج با نامزدش به شک و ترديد می افتدشبی با خوان

 را در قالبی ديگر مورد تجزيه و تحليل قرار می وودی آلن در اين فيلم بار ديگر به سوژه های قديمی خود سر می زند، و آنها
 موقعيتی پس چه بهتر که از هر نوع.  زندگی معنی خاصی ندارد، و پر از زجر و شکنجه استزيراکه بارها مدعی شده که. دهد

بلکه در طول داستان های خود .  ادعا بسند نمی کنداما فقط به ترويج اين. برای ارضای نيازها و هوس های خود استفاده کنيم
 .  برای قبول بی چون و چرای اين عقيده را، زير سئوال می بردمکررًا توانايی روحی افراد

در. نيست که بدنبالش می باشد" چيزی" و النا آن در پايان اين فيلم، کريستينا در می يابد که برخالف انتظارش زندگی با خوان
 .  مدعی می شود که نمی داند در زندگی چه می خواهدحقيقت کريستينا در جواب خوان

کريستينا " عنصر"با جدايی کريستينا، خوان و النا نيز که به .  نمی خواهدفقط می داند که چه
 تابستان ويکی هم با اينکه.  داشتند دوباره به جان يکديگر افتاده، و از هم جدا می شونداحتياج

 ازدواج کرده و راهی سپری شده در بارسلون از او انسانی ديگر ساخته است، با نامزد خود
 ديگر انسانی شده که اطمينان قبلی را اما او. زندگی از پيش برنامه ريزی شده در آمريکا می شود

 داده است، و با شک و ترديد به آينده قابل پيش بينی نسبت به آنچه از زندگی می خواهد از دست
 .خود نگاه می کند

 پيدا بنابراين نه تنها هيچيک از شخصيت های اين فيلم به آنچه که می خواستند دست
اين زجر .  هستندنمی کنند، بلکه هيچکدام نيز پی نمی برند که دقيقًا بدنبال چه چيزی

 .  واقعيت نااميد کننده، خود می تواند سفری بياد ماندنی باشداما پی بردن به اين. ابدی، ديدگاه وودی آلن از زندگی بشر است

او .  به معنی دار بودن زندگی نگاه می کندوودی آلن پس از گذشت پنج دهه از زندگی حرفه ای خود، همچنان با شک و ترديد
  می برد، و آن ها را در جهانی مملو از سختی و عذاب روحی و روانی، به عنواناز کنجکاوی ها و اکتشافات شخصی لذت

 .  جستجو برای خوشبختی ابدی می يابدچراکه پرباری تجربيات زندگی را پر معناتر از. معنی واقعی زندگی معرفی می کند

 اين معادله معرفی می کند که ربطی به رشد تقسيم بندی دوره های زندگی حرفه ای اين فيلمساز، عناصری غيرطبيعی را در
 بعديش تحت او، کار" اروپايی" بايد به اين نکته اکتفا کرد که بدنبال موفقيت فيلم های در خاتمه. فکری و سازندگی او ندارد

 آينده به نمايش درمی آيد، در شهر نيويورک ساخته که فيلمبرداری آن به اتمام رسيده و سال" هرچه که الزم باشد"عنوان 
 !شده است

 
پنلوپی کروز، وودی آلن و ربکا هال 
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 واشنگتن پريزم است بابک يکتافر سر دبير 

 از حوزه روابط بين الملل 
  قدرتها در قفقاز اوستيای جنوبی قربانی منازعات

 

 حسن بهشتی پور

 مسائل آقای حسن بهشتی پور پژوهشگر و کارشناس :پريزم توضيح واشنگتن
 پيشين منطقه، به ويژه روسيه و کشورهای استقالل يافته از اتحاد جماهير شوروی

 . می باشد

( وبستان شخصی ايشان جاری در) اوتسيزدهم ( چهارشنبه بيست و سوم مردادمقاله زير که در روز 
beheshtipour.blogfa.com (بنابراين  . عاريت گرفته شده استمنتشر گرديد، بدون هيچ دخل و تصرفی از اين وبستان

 .  جايی ندارند در اين نوشتار، است تغيير و تحوالت پس از اين تاريخبديهی

 طرح مساله 

نيروهای گرجستان  1387مرداد  18 جمعه همانطورکه انتظارمی رفت پس ازماهها تهديد وجنگ لفظی سرانجام از بامداد روز
 ودرهمان ساعات اوليه شهرتسخينوالی مرکزاين استان را به تصرف خود وارد منطقه جدايی طلب اوستيای جنوبی شدند

 گرجستان و مناطق غير نظامی را به روسيه درپاسخ به اين اقدام ،حمله همه جانبه ای را عليه پايگاه های نظامی .درآوردند
 نگرانی در باره گسترش بحران به کل منطقه راهبردی قفقازو بين المللی شدن اززمان شروع اين درگيری ها. انجام رساند

 .  افزايش يافت بحران

 شناخت دقيقی در باره سابقه بحران های قومی برای ريشه يابی اين بحران و تاثيرات آتی آن برکشورهای منطقه ،الزم است
 . بازيگردرمنطقه داشته باشيمدرقفقازورقابتهای قدرتهای

 اطالعات پايه 

 اطالعات عمومی : الف

 قفقازدرشمال گرجستان قراردارد ، مساحت آن درقلب قفقازودر دامنه سلسله جبال) جنوبی و شمالی (منطقه اوستيا  -1
 اين منطقه دردوره استا لين به. هزارنفرتخمين زده می شود 700 جمعيت آن درحدود کيلومترمربع می باشد وکل 11900

 برای حذف تدريجی فرهنگ بومی مردم اين اقدام که درراستای تقسيم های قومی و مذهبی. دوبخش شمالی و جنوبی تقسيم شد
 ايرانی تباراوس جدايی ايجاد کرد که همين امر پس از فروپاشی شوروی اين مسلمان اين منطقه انجام گرفت درعمل بين مردم

 روسيه را درپيش بگيرند زيرا  را درميان اوس ها زنده کرد که با تشکيل يک جمهوری خودمختارواحد راه پيوستن بهخواست
 .  خود فاصله گرفته و در داخل فرهنگ روسی هضم و جذب شده انددرهفت دهه گذشته اوس ها از فرهنگ و هويت ايرانی

هزارنفر تخمين زده  100تا  80 درحدوداستان خودمختاراوستيای جنوبی دارای يک شهروچهارشهرک است و جمعيت آن -2
 داده اند و بقيه شامل اينگوش ها ، روس ها ، ارمنی ها و يونانی ها می درصد آن را اوستی ها تشکيل 2/66می شود که 

  .شوند 
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 توليد مصالح ساختمانی ، صنايع غذايی و صنايع آن شامل صنعت معدن ، ماشين سازی ، الوار،
 محصوالت کشاورزی آن غالت، گندم ، جو ، ذرت است و مهمترين. ديگر صنايع سبک می شود
 . دارددامداری نيز در آن رواج

 وسطی مردم اوستيا ازنژاد ايرانی واخالف آالن ها و سکاهايی هستند که در قرن -3
 وقوميتهای نژاد اوستی ها آميزه ای ازريشه های ايرانی. به قفقاز مهاجرت کردند 

 واروپايی تعلق زبانشان به گروه ايرانی از خانواده زبانهای هند. محلی درقفقازاست
 اوستيها مسيحی ازنظرمذهبی اکثر. دارد و جانشين زبان باستانی قبايل آالنی است

 .  دراوستيای شمالی زندگی می کنندارتدوکس بوده وتعداد کمی ازآنها مسلمانان سنی مذهبند،که اکثرًا

 پيشينه خبری : ب

 جمهوری خودمختار آبخازی که نه به جهت استان خودمختار اوستيای جنوبی به همراه 1991پس ازفروپاشی شوروی در -1
  اشتراکی با گرجی ها ندارند ، خواهان جدايی ازگرجستان شدند اما با لشکرکشیزبانی و نه از لحاظ قومی و مذهبی هيچ

پس ازآن با استقرار.  بس برقرارشدبوجود آمد که درنهايت با مداخله روسيه آتش 1992گرجستان جنگی ناخواسته درسال 
 از گرجی ها وروس ها واوستيايی ها بودند،دوره جديدی درحيات سياسی نفرازنيروهای پاسدارصلح که ترکيبی مساوی 1500

 . ناحيه آغاز شدمردم اين دو

 مستقل ازگرجستان مسيرجداگانه ای را در پيش اوستيای جنوبی وآبخازيا درعمل با برگزاری انتخابات 1993ازاوائل سال -2
  دو ناحيه جدايی طلب نقش پشتيبانی در برابرتهديدات گرجستان برای اعاده حاکميتنيروهای صلحبان روسی دراين.گرفتند

 . خود ايفا می کرد 

 ،روسيه تالش جديدی را برای بازگشت پس ازبه قدرت رسيدن ساکاشويلی درگرجستان درجريان انقالب موسوم به گل رز -3
 تالش پس از اعالم رسمی تمايل گرجستان برای عضويت در ناتو با جديت نفوذ خود به گرجستان سازمان دهی کرد که اين

 . کشور بوجود آورده استاين سياست روسيه در سه سال گذشته تنش روز افزونی را در روابط دو.  دنبال شد بيشتری

توانند به ناتو بپيوندند اما با مخالفت آلمان   میاعضای ناتوبه گرجستان واوکراين اعالم کردند که٢٠٠٨درروزسوم آوريل  -4
 ماه،  در بخارست اين موضوع به اجالس های بعدی موکول شد اما در روز شانزدهم همانو فرانسه در اجالس سران ناتو

طلبان منطقه آبخازی و اوستيای  ارتباط با جدايیرسمی دستور برقراری جمهوروقت روسيه به طور نيمه والديمير پوتين، رييس
 . کردجنوبی در گرجستان را صادر

 نيروهای نظامی اضافی از سوی روسيه به طلبان آبخازی، اعزام شليک به دو گرجی متهم به جاسوسی ازسوی جدايی -5
 طلبان گرجستان از سوی روسيه، متهم شدن گرجستان به  اعالم حمايت از جدايیآبخازی ومخالفت گرجستان با اين امر،

 پروازهواپيماهای روسيه جمهور جديد روسيه، افروزی درمنطقه خودمختار از سوی ديميتری مدودوف رييس آتش
 درمسکو در اعتراض به اين اتفاق واعزام نيروهای روسيه به برفرازاوستيای جنوبی وفرا خوانده شدن سفيرگرجستان

 .  بوده است از آن، سلسسله وقايع منجر به بحران ميان دو کشور دريک هفته قبل از شروع بحرانگرجستان چند روز پس

 آنها به نوعی هشدار به استقرارسپرموشکی هشدارمقامات روسيه به گرجستان به اقدامی تالفی جويانه به تحرکات جديد-6
کاخ کرملين بارها از سوی مقامات مختلف لشگری و کشوری به کاخ .  نيزمی باشدآمريکا دردوکشورلهستان و جمهوری چک

 . انجام خواهد داد هشدارداده اگراقدامات آنها دراروپای شرقی عملی گردد روسيه هم واکنش متقابلسفيد
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 سردوکوف وزير دفاع و رييس ستاد کل نيروهایدرتوجيه عمليات روسيه مدوديف رييس جمهوراين کشوردرديداربا آناتولی-7
 عمليات نيروهای پاسدار صلح ما و يگان هايی که به آنها ملحق شده اند درحال حاضر ":مسلح روسيه درکرملين اعالم کرد

يک . "  دفاع از مردم را نيز بر عهده دارندآنها همچنين مسئوليت. وادارسازی طرف گرجستانی به صلح را انجام می دهند
 روسی ها دارای گذرنامه  قول داده بود ازشهروندان خود در اوستيای جنوبی که اکثر آنجمهور روسيه هفته پيش ازاين رييس

 .هستند، حمايت کند

مرکزاوستيای شمالی شدودرآنجا گفت ازاقدام  "والدی قفقاز"پوتين پس ازبازگشت ازمراسم المپيک درپکن ؛عازم شهر -8
 "قانونی و ضروری"ناميد " تجاوز گرجستان" و اين اقدام در چارچوب آنچه که وی روسيه درورود به منازعه دفاع می کند

 .دانست

 طلبان در روزهای اخير لبريز شده و الدوگورگنيدزه نخست وزير گرجستان گفت که صبر کشورش نسبت به حمالت جدايی -9
 . برقراری نظم و قانون شده استارتش مجبور به ورود به اوستيای جنوبی برای

 از تقويت حضور روسيه در کشورهای واکنش شديد روسيه درمقابل حمله گرجستان به اوستيای جنوبی و سخن گفتن -10
.  اين کشور درآنچه که يکجانبه گرايی آمريکا می خواند در پيش گرفته استآمريکای التين در راستای سياست جديدی است که

 اوستيای جنوبی متهم کرده مقام های گرجی درحالی که الوروف وزير خارجه مقام های گرجستان را به نسل کشی در -11
 ورود 1979و افغانستان  1968و چک در سال  956 تجاوزبه کشورهای مجارستان درسا ل متقابال با تشبيه اقدام روسيه در

  .به خاک گرجستان را نشئت گرفته از تمايالت توسعه طلبانه روسيه تويف می کنند

 اينترفکس روسيه گفت که گرجستان دست بهادوارد کوکويتی رئيس جمهور ی خود خوانده اوستيای جنوبی به خبرگزاری -12
 اوگفت ما ازمسکو و جامعه بين المللی. توصيف کرد" خيانتکارانه" و آن را اقدامی حمله ای تمام عيارعليه اوستيا زده است

 . از ما محافظت کنند" نابودی کامل"می خواهيم در برابر خطر 

@ 

 تحليل بحران 

 اين منطقه را از گرجستان اعالم کردند، اما ، با برگزاری يک همه پرسی، استقالل٢٠٠۶جدايی طلبان اوستيای جنوبی درسال 
 نمونه دراين حال، مسکو با اشاره به.  موجوديت اين کشورجديد را به رسميت نشناخته اندهيچ يک ازکشورهای جهان اعالم

 خواستار آن است که جامعه جهانی رفتاری مشابه کوسوو وبرگزاری همه پرسی استقالل درآن استان جدای طلب از صربستان
 آوريل، ٢٩دراين زمينه درروز.  آبخازيا که خواستارجدايی ازگرجستان هستند، در پيش گيرددرقبال اوستيای جنوبی و همچنين

اعالم شد، به اين منطقه اعزام کرد و »  آبخازیممانعت از حمله نيروهای گرجستان به«چه  روسيه ارتش خود را برای آن
 .  برای آغاز درگيری با گرجستان متهم کردزمان ناتو، روسيه را به تالش هم

 روبل به عنوان واحد پول خود و باز کردن باوجود انکه در شانزده سال گذشته درعمل اوستيای جنوبی با به جريان انداختن
  تحت حاکميت روسيه است همه اقدام های الزم را برای اعالم پيوستن به روسيه بهمرزها ی بازرگانی با اوستيای شمالی که

 آنکه چرا پس ازبرقراری شانزده سال بود نکته مهم 2006عمل آورد که در اوج آن اعالم استقالل کامل طی همه پرسی سال 
 ،اقی ساکاشويلی دراين مقطع ريسک بزرگ اعاده حاکميت گرجستان بر آتش بس درروابط اوستيای جنوبی و گرجستان

  را پذيرفت؟ اوستيای جنوبی
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 ريشه يابی عوامل شروع بحران 

 چهارعامل مهم درشروع بحران کنونی نقش کليدی ايفا کرده است 

در واقع نقطه آغاز بحرانی  2005 منطقه از سال روی کار آمدن ساکاشويلی در گرجستان به عنوان متحد نزديک امريکا در -1
 .  جنگ ميان روسيه و گرجستان کشيده شدبود که امروز پس از سه سال به

 پرسی در گرجستان گذاشته شد وبيش به همه 2008تمايل گرجستان برای عضويت در ناتو که اين موضوع در سال  -2
اين درحالی بود که روسيه به شدت مخالف بازشدن پای آمريکا و ناتو .  دادند ازهفتاد درصد شرکت کنندگان به آن رای مثبت

 به هرشکل ممکن مانع تحقق اين  مرزهای جنوبی اش درمنطقه استراتژيک قفقازاست به همين دليل منتظر فرصتی بود تابه
 . مساله شود

 غربی روسيه را تحت پوشش کامل اصرارآمريکا براستقرارسپردفاع موشکی درکشورهای چک و لهستان که بخش های -3
 ان داشت که از همه امکانات خود برای فشار آوردن به امريکا و متحدانش کنترل راداری آمريکا قرار می دهد؛ روسيه را بر

 .  روسيه قرار داددر اين ميان گرجستان با حمله به اوستيای جنوبی سوژه مناسبی را در اختيار.  کنداستفاده

 اعالم استقالل کوزوو وجدايی اين استان از صرستان که متحد نزديک روسيه -4
است، موقعيت مسکو را در بالکان بيش ازپيش تضعيف کرد به همين دليل روسيه 

 متقابال با به رسميت شناختن غير مستقيم برخي نهادهاي رسمي دولت هاي کوشيد
 اوستياي جنوبي و آبخازيا درقلمرو روسيه ونيزانجام تحرآات نظامي خودخوانده

 نيروهاي حافظ صلح، حضورنظامی خود را در مقايسه با قبل پرشمارتر کرد درقالب
 واآنش منفی شديد دولتمردان گرجي را به همراه داشت که در نهايت آنها را اين اقدام

 .  واکنش نسنجيده حمله به اوستيای جنوبی وادار ساختبه

 نتايج اقدام گرجستان 

 جمهوری اين کشور را اميدوار کرده بود تا بازسازی ارتش گرجستان توسط آمريکا واوکراين واسرائيل ،ساکاشويلی رئيس
  دست رفته گرجستان را بر اوستيای جنوبی برقرارسازد اما درعمل آمريکا و اتحاديهحاکميت از 1992بتواند برخالف سال 

 . ودرواقع گرجستان را تنها گذاشتند.  نشتافتنداروپا انطور که گرجستان انتظار داشت به کمک اين کشور در برابر روسيه

درحال حاضر .  آمريکا را به نمايش گذاشتاوستيا، تعارض شديد سياستهای روسيه و-بايد گفت ويژگی جنگ جديد گرجستان
 مردم درواقع خسارت اين تعارضات را.  واشنگتن در قفقاز رودرو باهم قرارگرفته استکامال مشخص است که منافع مسکو و

 متداول،اياالت متحده ومتحدانش از گرجستان حمايت می امروزدرحرافی سياسی.اوستيا ی جنوبی و گرجستان بايد بپردازند
قفقازشمالی متهم می کنند  "داغ کردن" زدن ويا به تعبير ماتيو برايزا معاون وزير خارجه آمريکا کنند و روسيه را به دامن

. به گرجستان را تجاوزغيرقابل قبول به يک کشور مستقل معرفی می کندوبوش پا را ازاين هم فراتر می گذارد و تهاجم روسيه

@ 

آمريکا می داند اين خرس خفته را نبايد .  درقفقاز شوند اما آمريکايی ها مايل نيستند در عمل ، وارد جنگی تمام عيار باروسيه
  .در قفقاز بيدار کرد
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 زيرا قفقاز بيشترين تنوع قوميتی رادرجهان درطرف مقابل بايد گفت تجربه جنگ ناخواسته در قفقاز بازی کردن با اتش است
 دراين منطقه راهبردی بيش از پنجاه گروه قومی زندگی می کنند که هر.  خود دارد هزار کيلومتری 340درمقايسه با وسعت 

اگر قرار باشد .  زندگی می کنند کدام در قلمرو کشورهای جنوب قفقاز و جمهوری های خودمختار روسيه در شمال قفقاز
اين گونه تمايالت جدايی طلبانه .  چچنستان و قره باغ و ابخازيا موجود استاوستيای جنوبی مستقل شود انگيزه قوی تری در

 ان هنوز مردم منطقه را می  سال اخير حداقل سه جنگ خونين را برمردم منطقه تحميل کرده است که تاثيرات مخربدرچند
 زدن به جنگی خانمان براندازبه نفع هيچيک از کشورهای منطقه بطورقطع ازنگاه خرد ورزی برای روسيه ، دامن. آزارد 
 . نيست

او که به شدت از طرف مخالفان خود بخاطر  .دراين ميان ساکاشويلی متحد امريکا نگران آينده سياسی خود دراين کشور است
 ناکامی.  گذشته زير سئوال بود اکنون وضعيت بسيار دشوارتری پيدا می کند انجام انتخابات مشکوک در ارديبهشت ماه

 غرب در گرجستان بوجود می آورد چرا دراعاده حاکميت گرجستان براوستيای جنوبی ضربه جبران ناپذيری براياوو طرفداران
 . اتحاديه اروپا داشتند به سرخوردگی سياسی تبديل شدکه در عمل انتظاراتی که آنها از امريکا و

 وازايجاد وقفه درارسال نفت ازخط لوله باکو دراين ميان آمريکا و اتحاديه اروپا نيزنگران کاهش نفوذ خود درقفقاز هستند
 به همين دليل آنها به جای درگير شدن با روسيه، به چانه زنی با.  شکايت دارند جيحان که از گرجستان می گذرد ؛

 .مسکواکتفاء می کنند

به همين .  در اوستيای جنوبی استفاده کنددرنقطه مقابل روسيه سعی دارد از فرصت بوجود آمده در جهت تثبيت موقعيت خود
  بس،عالوه برخروج کامل گرجستان ازاوستيای جنوبی ، خواستارتعهد سپاردن گرجستاندليل روسيه برای توافق برروی آتش

 .  دادمبنی برآنکه درآينده هيچگونه اقدام نظامی عليه اوستيای جنوبی انجام نخواهد

.  راهبردی به زيان همه کشورهای منطقه استدرسطح منطقه ای نيزجنگ درقفقازبرده ای ندارد چراکه ناامنی دراين منطقه
.  بورزد بهانه مناسبی برای مداخالت بيشتر غرب درمنطقه فراهم می شودبطورقطع روسيه اگربرادامه جنگ اصرار

 مردم اوستيای جنوبی وگرجستاناين.  نظيرآمريکا که بيرون منطقه قفقاز هستند ازآثارمخرب جنگ زيانی نمی بينندکشورهايی
مردمی که جان و مال خود را برای رقابتهای قدرتها ازدست می .  تحمل کنندهستند که بايد نتايج خانمانسوز جنگ را تا سالها

  .دهند

 نظيراوکراين وگرجستان درنزديک شدن هرچه بيشتربهدرسطح بين المللی نيزاين جنگ تاثيرتعيين کننده ای بررفتارکشورهايی
 تماميت ارضی  کشورها بارديگر شاهد بودند اتکاء به قدرتهای خارجی هيچ نتيجه ای برای حفظزيرا اين. غرب خواهد داشت

 . واستقاللشان دربر نداشت 

 گرجستان لهستان و چک را نيز به تجديد نظر در عالوه بر اين روسيه انتظار دارد شايد بتواند با اقدام قاطع خود در برابر
حداقل نتيجه ای روسيه در اين جنگ بدست آورده است نشان.  در کشورشان ترغيب کندمورد استقرار طرح سپر دفاع موشکی

  .دادن عزم جدی خود در تثبيت نفوذ روسيه در حوزه نفوذ سنتی مسکو در قفقاز است

 اوستياي جنوبي قدرت خود را به رخ روسيه با وارد شدن دريک مناقشه مسلحانه با گرجستان برسرمنطقه جدايي طلب
 درواقع.  انتقام ضربه اي را که برسراستقالل کوزوو، خورده بود ازغربيها گرفتاروپائيها و امريکائيها کشيد و به نوعي

 براي غربيها و تمام آنهايي به نمايش مناقشه اوستياي جنوبي براي روسيه فرصتي مناسب فراهم کرد تا قدرت جديد خود را
ارتش روسيه با بمبارانهاي گسترده و .  بين المللي روسيه را ناديده بگيرندبگذارد که تصورمي کردند مي توانند درعرصه

 فراترازاين منطقه جدايي طلب، پاسخي  نيروهاي زرهي خود برضد نيروهاي گرجستان نه تنها در اوستياي جنوبي بلکهحمالت
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 .  داد که اگربخواهند به ناتو بپيوندند،ممکن است سرنوشت مشابهی پيدا کنندشديد وگسترده به اوکراين و گرجستان نشان

 جنوبي ، تاکيد مي کردند اگرچه مقام های مسکو پيوسته در توجيه مداخله نظامي خود دراوستياي
اما اکثر صاحب .  منطقه جدايي طلب استکه هدف واقعي انها حمايت از شهروندان روسيه دراين

 آمده برای هشدار دادن به غرب و بويژه به چک و نظران معتقدند که روسيه از فرصت به دست
 . آمريکا در باره استقرارسپر دفاع موشکی استفاده کردلهستان برای همکاری کردن با

 روسيه بارديگردراروپا وحتي درعرصه بين المللي قامت راست کرده وسوارماشين
جنگي شده است فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي درسا ل هزارونهصد ونودويک، 

 محکم به اين کشوروارد کرد پس ازاين رويداد روسيه به يک دوره بحران ضربه اي
 وخيم وارد شد که گروههاي مافيايي دربخش هاي مختلف نفوذ گسترده اي اقتصادي
 بوريس يلتسين رئيس جمهورپا به سن گذاشته روسيه نتوانست کار مهمي داشتند و

 اوضاع کشورش انجام دهد تا اين کشوراقتداروجايگاه خود را درعرصه براي بهبود
 . اندازه زيادي ازدست دادجهاني تا

 با روي کارامدن والديميرپوتين در روسيه درسال هزارونهصد ونود ونه به عنوان
به عنوان رئيس جمهوری روسيه، همه  2000نخست وزير و پس از ان در سال 

 وگازروسيه توانست عالوه بر  کشور تغيير کرد و شرايطي فراهم شد تا به لطف درامدهاي هنگفت حاصل ازنفتچيزدر اين
والديمير .  بارديگرخود را درسطح اول درعرصه بين المللي مطرح کندآنکه بدهی های خود را بپردازد از لحاظ نظامی نيز

 به عنوان رئيس  مامور سابق سرويسهاي اطالعاتي روسيه موسوم به ک گ ب بود از ابتداي فعاليت خودپوتين که يک
 قدرت و جايگاه از دست رفته روسيه را احيا کند اما جمهوري روسيه اعالم کرد همه تالش خود را به کار خواهد گرفت تا

  رقم نخورده است و شکستهاي ديپلماتيک روسيه نيزدرسالهاي اخيرکم نبوده است يکيامورهميشه نيزبه نفع روسيه
بود که برغم  2008 تبارکوزوو در فوريه ازسنگين ترين و دردناکترين شکستهاي اخيرروسيه اعالم استقالل رهبران البانيايي

 دراين زمان روسيه.  وا ستقبال واشنگتن وشماري ازکشورهاي اروپايي روبرو شدمخالفتهاي شديد روسيه بالفاصله با حمايت
 مسکو به شمارمي رود وهمچنين موضوع احساس کرد دررابطه با مسئله کوزوو واستقالل اين منطقه از صربستان که متحد

.  کشورهاي استقالل يافته ازشوروي به عضويت دراين سازمان تحقيرشده استگسترش ناتو به طرف شرق و تمايل برخي از
 ازمداخله نظامي گرجستان پس.  تصميم گرفت به غربي ها نشان دهد که روسيه قدرتی دست و پا بسته نيستبنابراين

 منطقه جدايي طلب ، روسيه فرصت الزم را بدست آورد که به نام دراوستياي جنوبي براي به دست گرفتن کنترل کامل اين
 .  سربازان کشته شده در حمله گرجستان، واکنش متقابل را نشان دهدخونخواهی از

 برخورداراست و روابطش با کرملين سرنگوني ميخائيل ساکاشويلي رئيس جمهورگرجستان که ازحمايت کشورهاي غربي
سرگئي الوروف .  روسيه تقريبا اشکارا در پي تحقق ان استروزبه روزبدترمي شود يکي ديگرازاهدافي است که

 بنابراين بهتراست ميخائيل ساکاشويلي ديگرنمي تواند شريک روسيه باشد"  روزسه شنبه اعالم کردوزيرامورخارجه روسيه
سخنگوی کاخ .  نارضايتي وخشم شديد مقامات کاخ سفيد شدهر چند اين موضع گيري موجب." که ازقدرت کناره گيري کند
ساکاشويلي "  ازميخائيل ساکاشويلي را براي کناره گيري ازقدرت بي اساس دانسته و تاکيد کرد،سفيد درخواستهاي روسيه

 ." اينده سياسي وي تصميم گيري کندرئيس جمهورمنتخب مردم گرجستان است ويک کشور خارجي حق ندارد درباره

 اوستيای جنوبی ، او تحت فشارمخالفانش البته بعيد نيست به دليل شکست محاسبات غلط ساکاشويلی ومشاورانش در حمله به
 بنابراين احتماال.  او درافکارعمومي گرجستان به نماد شکست تبديل شده است زيرا. سرانجام مجبور به کناره گيری شود 

 جنوبی ، مناطق جدايي طلب عالوه براين پس ازجنگ دراوستيای. کناره گيري از قدرت تنها راه پيش روی او است
 شورشي نيستند، بلکه انها دو کوزوو درخاک گرجستان به شمار مي درگرجستان مانند اوستياي جنوبي وآبخازي فقط دوناحيه

 
ادوارد کوکويتی رئيس جمهوری خود خوانده 

 اوستيای جنوبی
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 . روند

 الحمايه روسيه وارد بازي بسيارخطرناکيرئيس جمهور گرجستان با تهاجم نظامي به منطقه جدايي طلب اوستياي جنوبي تحت
  .شد وسرانجام نيز بازنده ازآن خارج شد

 نظامی -از حوزه سياسی
 اما ترس مردم همچنان از شبه نظاميان عراقی سلب قدرت می شود،

 باقيست 
 

 )واشنگتن پريزم(مؤسسه امنيت جهانی  -ديويد اندرز

 بغداد، عراق

 هزاران خانه را جستجو، ده ها مظنون را باال می آمد، نظاميان عراقی" شهرک صدر"همانگونه که در بامداد خورشيد در 
 . مجوز را، پيدا کردند فقره اسلحه بدون۵٠بازداشت، و تقريبا 

بتوانند در آنها عبور و " هامويز" آنند که جيپ های چهار ماه پيش از اين رخداد، اين خيابان ها که برخی از آنها باريکتر از
 شهرک از) ١٣٨۵( ٢٠٠٦يعنی همان شبه نظاميانی که در سال . بودند) سپاه مهدی" ( المهدیجيش"مرور کنند، زير کنترل 

  .صدر بيرون ريختند، و بخش های بزرگی از بغداد را زير تسلط خود درآوردند

 بدون مشاوران آمريکايی عمل می کند، در سرگرد نديم خادم جمعی لشگر يازدهم عراق يعنی تنها واحد نظامی اين کشور که
 ." فکر نمی کنم: "، می گويد" تواند به عنوان قدرتی نظامی به صحنه بازگردد؟آيا سپاه مهدی می"پاسخ به اين پرسش که 

 دارند، اما بسياری از ساکنان آن از  تن از نيروهای ارتش عراق در اين منطقه حضور۵٠٠ هزار و ٣گرچه در حال حاضر 
سپاهی که بيشتر رهبرانش . روحانی مخالف آمريکا وحشت دارند" مقتدی صدر" بازگشت اين سپاه شبه نظامی به رهبری

 .  ورود ارتش فرار کردندپيش از

من : " ارتش آمريکا کار می کند، می گويدکمااينکه مرد جوانی که در اين شهرک دانشجوی پزشکی است و به عنوان مترجم
 ." شبه نظاميان باز خواهند گشت )زيرا. (در پی يافتن شغلی امن تر هستم

 
 با مرتبط" طيره صدريين"به عنوان بخشی از توافقی که با وساطت حزب سياسی 

 گروه شبه نظامی مورد اشاره صورت گرفته، نظاميان آمريکايی در جنوب ديواری
 دو ديواری که محله را به. باقی مانده اند) حدود چهار و نيم کيلومتری(سه مايلی 

 . قسمت تقسيم کرده است

 می اين ديوار کشيده) فروردين و ارديبهشت(در هنگامی که در ماه های آوريل و مه 
 شد، جنگجويان شبه نظامی مقاومت زيادی کردند و خودروهای زرهی آمريکايی و

 . نيروی هوايی جزئی اساسی از عمليات بودند

 حتی اينک نيز فرماندهان ارتش عراق اذعان دارند که برای تجديد تدارکات و

 
توانايی ارتش عراق برای ايستادگی تنها در برابر 

 همچنان محک نخورده باقی مانده سپاه مهدی،

 زيرا آتش بس با اين سپاه از زمانی که. است

نيروهای نظامی وارد شهرک صدر گشته اند، در 

 سطحی وسيع حفظ شده است
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 خواسته می شود، که در مورد تأمين امنيت نقشیبا اين حال به طور مستمر از آنها. پشتيبانی هوايی، به آمريکا وابسته هستند
 . بزرگتر به عهده بگيرند

 هزار نيروی نظامی آمريکايی به عراق٣٠سريع حدود ) اعزام(گفت که جريان )  مرداد٨( ژوئيه ٢٩رئيس جمهور بوش روز 
وی همچنين خاطرنشان کرد که به زودی ژنرال ديويد اچ پترائوس فرمانده نيروهای .که سال گذشته آغاز شد، پايان يافته است

کاهش بيشتر نيروهای رزمنده " که شامل آمريکايی در عراق، در مورد ميزان اين نيروها در آينده توصيه هايی خواهد داشت
 .  بودخواهد" ما به نحوی که شرايط اجاره می دهد

زيرا آتش بس با .  محک نخورده باقی مانده استبرای ايستادگی تنها در برابر سپاه مهدی، همچنان) عراق(اما توانايی ارتش 
 .  نظامی وارد شهرک صدر گشته اند، در سطحی وسيع حفظ شده استاين سپاه از زمانی که نيروهای

@ 

در عين حال .  سالح های سبک به دست آمددر جستجو و بازرسی به وسيله ارتش که در ابتدای مطلب به آن اشاره شد، تنها
 .  گرفتند، از اعضای اصلی سپاه مهدی نبودندهيچيک از افرادی که مورد بازجويی قرار

 ما منتظر توقف آتش بس هستيم، تا به ارتش عراق نشان بدهيم چه باليی به: " گويد ساله شبه نظاميان می٢١علی عضو 
 ." سرشان می آوريم

 دهد که بيشتر سالح های سنگين سپاه مهدی پيش از ورود وی در همين حال با نشان دادن بمب های دست ساز ادامه می
 .  تخليه، و يا به خوبی پنهان شده اندارتش عراق از اين منطقه

 تن از هواداران صدر روزهای جمعه بيرون در خالل هفته های گذشته ارتش عراق در خيابان شوادر موضع گرفته، که هزاران
 دست  جمعه های اخير مردانی از دفتر صدر برای اجتناب از رويارويی جوانان با ارتش،در يکی از. می آيند و نماز می خوانند

 پيشين است، که اجتماعات چنين بزرگی را به حضور ارتش در نماز جمعه يادآور حکومت. های خود را دور آنها زنجير کردند
 . کلی ممنوع کرده بود

 دومی کاله به سر می گذارد، و سومی عينک به نخستين آنها رفته است،. ما سه صدام داشتيم: "علی در اين پيوند می گويد
 ."چشم می زند

 رقيب، و نوری المالکی نخست وزير اين اشاره او به عمار حکيم رئيس مجلس اعالی اسالمی عراق يعنی حزب سياسی شيعه
 . کشور است

 تا زمان انتخابات پيش روی استانی ممکنست زير نظر داشتن مردان جوانی چون علی، بزرگترين چالش برای حفظ آتش بس
 سبب بن بست در مورد معامله تقسيم قدرت در شهر نفت خيز و داری نژادهای زيرا نمی شود اين انتخابات را که به. باشد

 .  کردبرگزار) اواسط دی ماه سال جاری( ٢٠٠٩ کرکوک به تعويق افتاده، تا اوائل سال گوناگون

 
 استفاده می کند، که به ارتش اين کشور و نظاميانصالح عبيدی سخنگوی طيره صدريين می گويد که دولت عراق از آتش بس

 .  دهند جنايتکار شبه نظامی را دستگير نمايند و صدريين را مورد حمله همه جانبه قرارآمريکايی اجازه دهد عوامل
 که در انتخابات آتی نتايجی مشابه انتخابات پيشين به آنها می ترسند: "او با اشاره به مجلس اعالی اسالمی عراق می افزايد

 نمی خواهند اين اما اينک دارند، و.  انتخابات مردم عراق از اهميت شوراهای محلی آگاهی نداشتندچراکه در آن. دست نياورند
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 ." شوراها زير سلطه احزاب سياسی خاص قرار بگيرند
 

 عبيدی همچنين خاطرنشان می کند که نمازگزاران جمعه در سراسر جنوب آقای
 هزار تن از پيروان وی تحت ١٠ هوادار صدر سرکوب شده اند، و کشور و مساجد
 .  هزار نفر نيز در زندان های عراق محبوس می باشند٦نظر آمريکا و 

 کوتاه مدتی پس از عمليات مشابه در بصره يعنی بزرگترين عمليات در شهرک صدر
از ارتش ) پيش از آتش بس( داد، که در آن آمريکايی ها شهر در جنوب عراق رخ

  .عراق پشتيبانی کردند
 

 نظاميان در جنوب ديوار يعنی جايی که ارتش آمريکا به عمليات خود بر عليه شبه
بازارهايی که .  گردانندادامه می دهد، نظاميان با افتخار خبرنگاران را در بازارها می

 شبه نظاميان وضع شده بار ديگر کسبه و تجار بدون پرداخت مالياتی که از سوی
 . بود، به کار خود مشغولند

@ 
 

توانايی های شبه نظاميان بسيار بسيار کاهش يافته  ":سروان اندرو اسلک جمعی لشگر زرهی اول، در اين مورد می گويد
به طوری که در  . قدرت شعار دادن، تهديد کردن و نوشته ها و تصاوير روی ديوار، برخوردار هستندآنها اينک تنها از. است

 ."  ندارندحال حاضر وسيله ای برای مبارزه و رقابت با نيروهای ائتالف

 طلبی شبه نظاميان، از نقش دوگانه آنها به عنوان حزبی سياسیسروان اسلک خاطرنشان می کند که بخشی از قدرت و مبارزه
 خروج نيروهای آمريکايی بنابراين يک مسئله عمده اينست، که آيا آقای مالکی درخواست جدول رمانی برای .نشئت می گيرد

 . آقای صدر را به شخصيتی محبوب تبديل کرده است )١٣٨٢( ٢٠٠٣را دنبال خواهد کرد؟ در خواستی که از سال 
 اجرايی  ماهست در ايران به سر می برد، به طور منظم بيانيه هايی در مورد روش های١٨ وی که تصور می رود بيش از

 دولت موافقتنامه ای را امضاء نکند، که ناظر بر نيز مصر بود که)  مرداد١٠( ژوئيه ٣١در آخرين بيانيه روز . صادر می کند
 .  کشورش باشدحضور نيروهای آمريکايی در

 
آمريکايی مستقر در واشنگتن می گويد گرچه نفوذ آقای صدر  "مؤسسه صلح"دکتر سم پارکر کارشناس مسائل عراق در 

 .  هنوز تا حد زيادی از پشتيبانی مردمی برخوردارستکاهش يافته، اما وی

 .  می شودبه همين سبب اگر فراخوان نظامی بدهد، با عکس العملی درخور روبرو
 ."  حالتش ديده ايماحتماال ما جنبش او را در قوی ترين: "وی در ادامه می افزايد

 
اما آقای .  شبه نظاميان پشتيبانی می نمايدارتش و دولت آمريکا مدعی هستند، که ايران از اين

اين حق : "او در اين پيوند می گويد.  اغراق آميز می باشدعبيدی خاطرنشان می کند، که اين ادعا
ولی ما .  می تواند کمکمان کند و از جمله ايرانيان، همکاری داشته باشيمماست که با هرکسی که

 ." است رو تصميمات ايرانی ها نيستيم، و دستور العملمان فعاليت برعليه اشغالدنباله
 برخوردارست، و بيش از به گفته عبيدی مجلس اعالی اسالمی عراق از بيشترين پشتيبانی ايران

 . همه به دولت اين کشور نزديک می باشد
 

 حمايت با نشريه واشنگتن تايمز منتشر کرده، ديويد اندرز که نسخه انگليسی اين مقاله خود را در
 ، مستقر در واشنگتن مرکزاين . کرد سفرعراقمالی مرکز پوليتزر برای گزارش بحران ها به 

  . از گزارشات مسائل دنيا پشتيبانی می کند، که مؤسسۀ امنيت جهانی استوابسته به
 هرگونه حزب سياسی مستقل، غير دولتی، غير انتفاعی و بدون وابستگی بهمؤسسۀ امنيت جهانی، 

 
مؤسسه "سم پارکر کارشناس مسائل عراق در 

 آقای صدر کاهش يافته، می گويد گرچه نفوذ" صلح

اما وی هنوز تا حد زيادی از پشتيبانی مردمی 

 برخوردارست

 
اين حق : "صالح عبيدی سخنگوی طيره صدريين

 تواند کمکمان کند و از ماست که با هرکسی که می

ولی ما دنباله . جمله ايرانيان، همکاری داشته باشيم

 تصميمات ايرانی ها نيستيم، و دستورالعملمان رو
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 ."فعاليت برعليه اشغال است . است که واشنگتن پريزم نيز يکی از پروژه های آنولوژی خاص می باشد،ئو يا ايد

 از حوزه روابط بين الملل 
  افغانستان خواهد ماند؟ آيا فرانسه در: لرزه بر اندام ناتو

 

 واشنگتن پريزم -بکتاش سياووش
 

 کابل، افغانستان

 همزمان با اعالم خبر کشته شدن ده نظامی فرانسوی در منطقه سروبی در حدود
 ديدار چند ساعته از افغانستان خبر پنجاه کيلومتری شرق کابل، دفتر رييس جمهوری فرانسه از عزم نيکال سارکوزی برای

 . داد

 دادن حمايت خود از سربازان کشورش می هرچند آقای سارکوزی پيش از سفر به کابل اعالم کرد که قصدش از اين کار نشان
  حادثه کشته ده نظامی و مجروحيت بيست و يک تن ديگر از آنان، برايش بودن درباشد، اما به خوبی می دانست که پس از

 . پاريس به مراتب تلخ تر از رفتن به کابل تمام خواهد شد
 
 

 کمينگاه سربازان فرانسوی در شرق کابل رخ داد و به کشته ها و زخمی های چراکه پس از نبردهای سيزده ساعته ای که در
وی در .  تندی نشان دادند اشاره منجر شد، اپوزيسيون فرانسه بويژه دبير کل حزب سوسياليست عکس العمل هایمورد

 خواستار تشکيل فوری نشست کميسيون های امور خارجی و دفاع مخالفت با حضور گستردۀ ارتش فرانسه در افغانستان،
 . روشن شدن فعاليت نظاميان آن در افغانستان شدمجلس ملی کشورش، و

 
 گويند، که وضعيت مخالفين نيکال سارکوزی برای سياست های دنباله روانه اش از آمريکا سخن میآگاهان از موج اعتراضات

ان نظامي جمهوری فرانسه در ديدار خود از افغانستان، به اما رييس. درونی نظام فرانسه را با چالش روبرو خواهد کرد
 .از تروريسم بسيار مهم و حياتی است" رهايی جهان" اين کشور، برای کشورش خاطر نشان کرد که حضور آنان در

 
توانيد در  بهترين آاری آه می « :واقع در حومه آابل اعالم آرد" ورهاوس" جمع نظاميان فرانسوی مستقر در اردوگاه وی در

 ای و   اين است آه به آار خود ادامه دهيد، سرتان را باال بگيريد و حرفهجهت وفادار بودن به همرزمان خود انجام دهيد،
 ."  عمل آنيدتخصصی

 
 

دهيد، ضروری   خواهم به شما بگويم آاری را که در اينجا انجام می می «: وی افزود
ها هستيد نه   با افغانآنيد چرا اينجا هستيد؟ شما در اينجا فكر می . االجراست و الزم

تنها " ها وحشيگری " مقابل ها را در ايد تا افغان مخالف آنها، و به اينجا آمده
 » .نگذاريد

 
من هيچگونه شك و ترديدی درباره «:  خاطرنشان آرد جمهور فرانسه در ادامه رئيس

اما وجدانا و  .خود من نيز از آشته شدن نظاميان فرانسه شوآه شدم.  ندارم، بايد در اينجا ماندماندن و بودن در افغانستان

 
نيکالی سارکوزی و حامد کرزی 
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راهی آه من در اعزام .  به شخصه آن را جبران می آردمگويم آه اگر اين مسئله قابل جبران بود، خودم صادقانه به شما می 
 » . بودندام، همان طريقی است آه پيشينيان من نيز در اين زمينه در پيش گرفته  گرفتهنيرو به افغانستان در پيش

@ 
 

  تا چه زمانی ؟
 

  که به دنبال کشته شدن ده سرباز اين کشور در کابل صورت پذيرفت، با توجه بهسفر شتاب آلود رهبر فرانسه به افغانستان
 شدن حلقۀ محاصره در اطراف کابل سخن در اين پيوند تحليلگران از تنگ. مسئلۀ گسترش روز افزون نفوذ طالبان می باشد

 .  نيروهای نظامی ائتالف در باتالق افغانستان گرفتار شده اندمی گويند، و خاطر نشان می سازند که
 افغانستان را خواهد  پرسش به اذهان تداعی می کند، که آقای سارکوزی چند بار حوصله ی رفت و برگشت بهبنابراين اين

 داشت؟
 

، در خاك اين)ايساف(المللی آمك به امنيت افغانستان   چهارچوب نيروهای بين هزار نظامی فرانسوی در٣در حال حاضر حدود 
 .  و به ويژه در آابل و واليت آاپيسا واقع در شمال شرقی پايتخت مستقرندآشور

اين .  در اين آشور آشته شده اند تن از آنان٢٤تاآنون، ) ١٣٨٠( ٢٠٠١ زمان حضور اين نيروها در افغانستان در سال از
 .  به مراتب کمتر به نظر می رسدتعداد در برابر سربازان کشته شده ديگر کشورها،

 
 حمالت  نظامی خارجی در جريان١٧٦تاآنون، حدود ) اواسط دی ماه سال گذشته( ميالدی به عنوان نمونه از آغاز سال جاری

 .دهند ها تشكيل می   افراد را، آمريكايی اآثريت اين. اند های مختلف در افغانستان آشته شده    گذاری  و بمب
  شدن ده سرباز اين کشور در افغانستان، نگرانی از بی حوصلگی آن کشور دربرابراما واکنش دولت فرانسه برای کشته

 . فرانسه خبر می دهدچراکه آشکارا از لبريز شدن کاسه صبر. تعهداتش در افغانستان را نمايان می کند
 

   عقبگرد؟ادامه يا
 

 .  افغانستان مشروع استبرخالف جنگ عراق، جنگ عليه بنياد گرائی در

.  تراژدی اجتناب ناپذير می باشدبه سخنی ديگر اين جنگ در اذهان برخی از فرانسويان، يک
 هيچکس نبايد و نمی تواند با عقب نشينی، يک زيرا به باور شماری از تحليل گران اين کشور،

 .  اسالمی در اين منطقۀ جهان ارزانی داردپيروزی تازه را به بنيادگرايان خشن
 در افغانستان، بيش از پيش اماها و چراهايی را در حلقات اما مسئله ازدياد نيروهای فرانسوی

اماها و چراهايی که مانع تصميم سارکوزی برای انجام .  کرده استدرونی آن کشور ايجاد
 . افغانستان خواهد شدتعهداتش به

 
 نجراب در شمال افغانستان گسيل داشته شده اند، نيروهای فرانسوی تازه به شهرستان های تگاب و

 . بنيادگرا و شورشی بويژه گلبدين حکمتيار به شمار می روندکه از پناهگاه های امن نيروهای

 به عنوان معبر و پايگاه زيرا دو شهر مورد اشاره طی ساليان جنگ و رويارويی،
به طوری که اين .  بوده انداصلی شورشيان طالب و حزب اسالمی در شمال افغانستان

 سبب به احتمال قوی می به همين. نيروها در کليه اين مناطق دست بلندی دارند
 مستقر در افغانستان توانند با آغاز عمليات، تلفات شديدی بر نيروهای فرانسوی

 .وارد آورند

 
اواسط دی ماه سال (از آغاز سال جاری ميالدی 

 نظامی خارجی در ١٧٦ تاآنون، حدود) گذشته

های مختلف در     گذاری  جريان حمالت و بمب

اند   شدهافغانستان آشته
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 يک کمين خارج از حوزه ی اصلی ماموريت اين نيروها در افغانستان و واکنش شديدبا کشته شدن ده سرباز فرانسوی آنهم در

 مورد اشاره، از ادامه ماموريت آنها در دولت آن کشور به دنبال اين رخداد، چنان برمی آيد که احتمال عقبگرد نيروهای
 . بيشتر استچهارچوب تامين امنيت در افغانستان

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