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  مرور اخبار
  

  بوش تهران را نمي ترساند» جنگ رواني«
حميدرضا آصفي نماينده رسمي وزارت امور خارجه ايران اعالميه جرج بوش رئيس 
جمهور اياالت متحده آمريكا در خصوص آغاز عمليات نظامي بر عليه ايران را 

  . غيرولقعي خوانده است
 اياالت متحده آمريكا را ما اعالميه هاي رئيس جمهور«: آصفي اعالم كرده است

وي افزوده است كه ايران جهت . »جنگ رواني تلقي كرده و غيرواقعي مي دانيم
اين «دفاع از خود امكانات گسترده اي دارد، بخصوص در صورتيكه اگر واشنگتن 

  . »عمل نسنجيده را انجام دهد
هران و  اوت بين ت10بعد از ازسرگيري فعاليتهاي مركز هسته اي اصفهان در روز 

اتحاديه اروپا اختالفات جدي بوجود آمده است، كه در ضمن انتقال برنامه هسته اي 
  . را مستثني نمي سازد» بر روي ريلهاي نظامي«ايران 

تهران بنوبه خود اهميت بخش مسالمت آميز برنامه هاي هسته اي كه در چارچوب 
  . اختيارات هر كشوري گنجانده مي شود را مهم دانسته است

  28/5/1384روي سوم ني
  

  
   هزار دالر به ارمنستان اختصاص خواهد داد500ايران 

 هزار دالر به ارمنستان اتخاذ كرده 500دولت ايران تصميمي در خصوص اختصاص 
، اين مبلغ جهت احداث تونل كاجاران »مدياماكس«به گزارش خبرگزاري . است

صميم دولت ايران مبني بر اين مبلغ در چارچوب ت. مورد استفاده قرار خواهد گرفت
. 5ايران بميزان . ارائه كمك مالي به شش كشور به ارمنستان اختصاص خواهد يافت

 ميليون دالر 1. 5 ميليون دالر به عراق، 2 ميليون دالر كمك مالي به تاجيكستان، 2
 هزار دالر به 500 هزار دالر به ارمنستان و 500 ميليون دالر به مالي، 1. 5به گينه، 

  .    جستان اختصاص خواهد دادگر
  31/5/1384راديوي ارمني 

  
  

ارمنستان به مجازاتهاي اعمالي بر عليه ايران نخواهد 
  پيوست

مانوك توپوزيان وزير مشاور نخست وزيري جمهوري ارمنستان در پاسخ به سئوال 
حتي اگر سازمان ملل متحد تصميم بگيرد بر عليه ايران : خبرنگار ما گفته است

  . هايي اعمال كند، جمهوري ارمنستان نبايد اين مجازاتها ملحق شودمجازات
  . وي در حال حاضر كفيل نخست وزير جمهوري ارمنستان است

  27/5/1384هايكاكان ژاماناك 
  

  
ايران ترجيح ميدهد كه گاز را از طريق ارمنستان و نه 

  تركيه به اروپا ارسال دارد
  

است كه در ماه سپتامبرمالقات  پنچ وزير نفت ايران ابراز اميدواري نموده 
گانه مربوط به صدور گار ايران به اروپا كه در آن بغير از ايران 
ارمنستان،اوكراين،گرجستان و روسيه شركت خواهند داشت برگزار خواهد 

چنانچه روسيه با برنامه پيشنهادي موافقت نمايداين « وزير نفت ايران اعالم داشته.شد
تهران پيشنهاد تركيه را دال بر « و اضافه نموده استكه »  آمدطرح به اجرا در خواهد

خريد گاز ايران و آنگاه فروش آن از سوي خودبه اروپا را غير قابل قبول مي داند 
.«  

  
لذا ايران تصميم به بررسي راهكارديگر كه شركت اوكراين رانيز شامل مي 

  .شود گرفته است
  27/5/1384هاياستاني هانراپتوتيون 

  
  

  يه تنها كشوريست كه مي تواند اياالت متحده راروس
   از بين ببرد

آيا مسائل موجود در كل جهان براي اياالت متحده آمريكا كافي نيست؟ اسامه بن 
الدن و ابو موسي الزركوي هنوز در آزادي بسر مي برند، كارها در عراق و 

ديل به كشور افغانستان نيمه تمام است، كره شمالي بهمراه ايران در صد است تب
بنابراين چرا خيلي ها خيال مي كنند كه مسئله اصلي ما فرازونشيبها و . هسته اي شود

گردنه هاي سياسي جاري اجرا شونده در روسيه است؟ گمان مي شود كه امروز، در 
، الزم است اياالت متحده بيشتر به مسائلي چون خطر تروريسم هسته اي 2005سال 

 است در رابطه با مسئله تأمين سوخت بحران جدي يا آسيب اقتصادي كه ممكن
ايجاد نمايد توجه كند و نه مشغول شكايتهاي موجه پيرامون تقصيرات متعدد مسكو 

آيا ما بجاي نشان دادن واكنش مستقيم به خطرات تازه اي كه امنيت ملي . شود
جنگ «اياالت متحده آمريكا را تهديد مي كنند مانند گذشته از غريزه هاي دوران 

  تبعيت مي كنيم؟» سرد
البته، گرچه روسيه ديگر شوروي ابرقدرت سابق نيست، اما كماكان تنها كشور 

اين واقعيت نمي تواند . دنياست كه قادر است اياالت متحده را كامالً نابود كند
اما انفجار تنها يك كالهك هسته اي در . اياالت متحده آمريكا را نگران نكند

و .  كافيست تا آمريكا بطور برگشت ناپذير تغيير كندواشنگتن يا نيويورك
كسانيكه جهت تهيه حداقل يك كالهك هسته اي از هيچ تالشي دريغ نمي ورزند 
زودتر از كشوري كه دهها سال متوالي هزاران كالهك مشابه دارد آن را بكار 

  . خواهند برد
ي نسبت به اين عالوه براين، هرگونه بحث جدي پيرامون روسيه و سياست آمريكاي
مؤلفان اين مقاله . كشور بايد مبتني بر تحليل عيني و نه مبالغه و نطق هيستري باشد

ما در . هرگز در ارزيابي علني و تند وضعيت سياست داخلي روسيه مردد نبوده اند
دوراني كه خيلي ها از جمله بعضي از منتقدان سرسخت كنوني روسيه آماده بودند 

را ببخشند بشدت از اشتباهات حكومت يلتسين » حگراياناصال«اشتباهات متعدد 
در ضمن ما نسبت به پوتين بالفاصله بعد از به حكومت رسيدن . (انتقاد كرده ايم

محسوب مي كردند برخورد مالحظه » اصالحگرايان«وي، وقتي ديگران او را نيز از 
 استانداردهاي مردم پوتين با» پلوراليسم قابل هدايت«البته ). كارانه ابراز كرده ايم

ساالري ليبرال غربي كامالً مطابقت ندارد، اما به يقين روسيه كه يك سري عناصر 
پلوراليسم و مردم ساالري در آنجا حفظ شده است را نبايد در كنار دولتهاي 

روسيه . استبدادي اي چون زيمبابوه، كره شمالي و حتي پاكستان و چين قرار داد
تصميمات متعدد . ت متحده نيست، اما دشمنش هم نيستالبته اصالً متحد اياال

مسئولين روسي در خصوص سياست خارجي، بعنوان مثال مداخله مسكو در انتخابات 
اوكراين، بدون شك ترديداتي بوجود آورده و با مقابله مواجه مي شود، اما معموالً 

اموش روسيه را مبالغه كرده و همزمان در خصوص گذشته فر» جرمهاي«منتقدان 
در طي دهساله اخير برخورد حسنه روسيه نسبت به اقدامات اياالت متحده . مي كنند

 رئيس 1956در سال : بياييد بخاطر بياوريم. آمريكا را بطور شايسته درك مي كنيم
جمهور آيزنهاور با توجه به نگراني تحريك آرماگدون هسته اي از ايده مداخله 

و برعكس، با ناديده گرفتن مالحظات . اع ورزيدنظامي در رويدادهاي مجارستان امتن
روسيه، رئيس جمهور كلينتون و بوش توانستند بر عليه يوگسالوي و عراق عملياتي 
اجرا نمايند، زيرا مي دانستند كه روسيه مداخله نظامي نخواهد كرد و حتي سعي 

 اگر در حقيقت نيروهاي. نخواهد كرد بطور جدي مانع از عمليات واشنگتن شود
افراطي فرمان حكومت را در روسيه در دست داشتند، به يقين آنها به گله هاي ابراز 

موجود با » ثبت اختالف نظرات«شده در جمع اطرافيان خود، ژستهاي ديپلماتيك و 
  .      واشنگتن در رابطه با يك سري مسائل قناعت نمي كردند
عيار نيست، اما در حقيقت طبيعتاً روسيه پوتيني براي اياالت متحده همكاري تمام 

شمار همكاران ايده آل ما حتي در جمع كشورهاي پيشتاز صنعتي و مردمي زياد 
روابط بين مسكو و واشنگتن از لحاظ مواضع واقع بينانه طرفين كه اجازه مي . نيست

دهد مسائل موجود را حل كرد و اجازه نداد تا اختالفات موجود بين ما تبديل به 
عالوه براين، اياالت متحده آمريكا و روسيه . ود قابل وصف استبحرانهاي عميق ش

در رابطه با اينكه شبه جزيره كره اي بايد فاقد سالح هسته اي و ايران هم نبايد 
جنگ «و گرچه ارث . تكنولوژي غني سازي اورانيوم داشته باشد اتفاق نظر دارند

ي شود، با اينحال مزاحم همكاري گسترده بين سرويسهاي ويژه دو كشور م» سرد
آنها مي توانند به موفقيتهاي چشمگير موجود در مبارزه بر عليه تروريسم افتخار 

عمليات مشترك اف بي آي آمريكايي و اف اس بي روسي كه منجر به خلع . كنند
سالح شدن تروريستهايي كه سعي بر تهيه موشكهاي زنيتي جهت كاربرد بر عليه 

ز در حريم هوايي اياالت متحده آمريكا داشتند از هواپيماهاي كشوري در حال پروا
همزمان برنامه هايي وجود دارند كه در صورت اجراي آنها در . مثالهاي مشابه است

 درصد گاز طبيعي مورد نياز اياالت متحده 15آينده يعني ده سال بعد روسيه بايد 
 خارجه اياالت با اينحال گرچه كوندوليزا رايس وزير امور. آمريكا را تأمين نمايد
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بين رئيس جمهور بوش و پوتين » روابط شخصي عالي«متحده آمريكا در خصوص 
مي توانند هر مسئله اي «صحبت مي كند، و همچنين اطمينان مي دهد كه دو رهبر 

، اما اين دوستي شخصي تبديل به همكاري ثمربخش بين »را با همديگر بررسي كنند
در رابطه با روسيه بايد گفت حتي . استدو دستگاه بوروكراسي دو كشور نشده 

مقامات اطرافيان بسيار نزديك پوتين معتقدند كه اياالت متحده آمريكا آماده 
: شهروندان كشور بطور كلي با اين نقطه نظر موافق است. رعايت منافع روسيه نيست

 درصد اهالي روسيه 54در نتيجه نظرسنجي انجام شده اخير روشن گرديده است كه 
احتماالً اين نظر . ت متحده آمريكا را امروزه كشور غيردوست محسوب مي كنداياال

  . غلط و غيرعادالنه است، اما آن وجود دارد و مانع از توسعه همكاري مي شود
آمريكاييان، همانطور كه خودشان اعتراف مي كنند، بخصوص بدان علت براي 

هديدات تروريسم اسالمي و دومين بار جرج بوش را انتخاب كردند كه او بر عليه ت
و گرچه اكثر . گسترش سالح كشتار جمعي بهتر مي تواند مبارزه مي كند

آمريكاييان آماده است با شور و شوق به گسترش آزادي و مردم ساالري كمك 
كند، با اينحال آنها عالقمند نيستند كه دولت فقط بر اين مسئله متمركز شود و 

همانطور كه . ت متحده آمريكا كم توجهي كندنسبت به مسائل امنيت ملي اياال
 نشان داده است فقط هفت درصد آمريكاييان معتقد 2004نظرسنجي دسامبر سال 

در ساير كشورها بايد هدف اصلي سياست » برقراري مردم ساالري«است كه 
، بر اساس نتايج نظرسنجي 2004در تابستان سال . خارجي اياالت متحده آمريكا باشد

 درصد شهروندان اياالت متحده آمريكا گسترش مردم 24قاتي پيو، فقط مركز تحقي
سياست خارجي اياالت متحده » دورنمايي ترين مسائل«ساالري را در فهرست 
اكثر آمريكاييان تأمين امنيت مرزهاي اياالت متحده . آمريكا شامل كرده است

 و همكاران آمريكا، مدرن سازي سيستم جمع آوري اطالعات، همكاري با متحدان
در مبارزه بر عليه گسترش سالح هسته اي و همچنين كاهش وابستگي به نفت خاور 

  .نزديك را در اولويت قرار مي دهند
بله، در وضعيت كنوني اياالت متحده آمريكا فعالً تنها ابرقدرت در عرصه بين المللي 

تزئيني » تالفيداوطلبان ائ«است، اما نمي تواند مسائل ايران و كره شمالي را بكمك 
عالوه براين، آخرين انتخابات بريتانياي كبير نشان داد كه حتي توني بلر . حل كند

در آينده در رابطه با پشتيباني از عمليات نظامي اياالت متحده آمريكا مشكالت 
جدي خواهد داشت، اگر اياالت متحده آمريكا اجازه سازمان ملل متحد را دريافت 

ظ ارزيابي بدبينانه قابليت حيات سازمان ملل متحد حق با احتماالً از لحا. نكند
آمريكاييهاست، اما عمالً مجوز سازمان ملل متحد در صورت تشكيل هر گونه 

و اين در وهله اول . ائتالف معتبر منبعد براي اياالت متحده آمريكا بسيار مهم است
ص پنج بدان معناست كه برخورداري از پشتيباني ساير كشورهاي بزرگ بخصو

  . عضو دائم  شوراي امنيت الزم است
از طريق عمليات (مسائل ايران و كره شمالي به هر گونه هم كه حل شدني باشد 

، در هر )فعال ديپلماتيك، مجازاتهاي اقتصادي گسترده يا كابرد متدهاي قدرتي
در شوراي امنيت » عدم مخالفت اين كشور«صورت همكاري با روسيه يا حداقل 

و اما در رابطه با مبارزه بر عليه تروريسم بايد گفت در اينجا فقط . د بودالزم خواه
پتانسيل اطالعاتي و ديپلماتيك چشمگير كرملين قادر . عدم مخالفت كافي نيست

و . است در متالشي ساختن سازمانهاي افراطي نقش به حد كافي جدي ايفا كند
 است براي واشنگتن برعكس، سياست فعال انتقادي و غيرسازنده روسيه ممكن

  . پيچيدگيهاي جدي ايجاد نمايد
دستگاه بوش در مسئله تحكيم روابط با روسيه كماكان ابراز تمايل مي كند، اما 
آشكاراً دورنماي اين روابط را غيرمطلق ارزيابي كرده و مردد است كه جهت 

فراموش نكنيم كه . تعميق همكاري با كرملين حاضر به پرداخت چه بهايي است
ولت آمريكا بهيچوجه موفق نمي شود نه در كنگره و نه در جمع تحليلگران د

البته در اين . تالشهاي خود جهت تعميق مناسبات با روسيه را مورد تشويق قرار دهد
رفتار غير قابل پيش بيني و اغلب لجوج كرملين : امر كرملين سهم گناه خود را دارد

دي سرمايه گذاران خارجي را ترسانده در بعضي از مسيرهاي بيزنس و سياست اقتصا
اغلب تصور مي شود كه براي دولت . و مانع از برقراري همكاري استوارتر مي شود

شنا كند، يعني مسائل واقعي مربوط به » در جريان آب«بوش خيلي آسانتر مي شد 
  . روابط بپردازد» روان«روسيه را خاطرنشان ساخته و به متد 

 تشديد مي يابد كه هرازگاهي خودشان دشمنان سرسخت اين وسوسه تنها بدان علت
با امتناع ورزيدن از تكرار اعالميه انتقادآميز صادر شده در . مقامات روسي بوده اند

 مولوتوف، مسكو بيجا به روابط خود با - در مورد معاهده ريبنتروپ1989سال 
يا اين بدان اما آ. كشورهاي همسايه و همچنين اياالت متحده آمريكا آسيب رساند

) خاطرنشان ساخته اند» واشنگتن پست«همانطور كه مؤلفان سرمقاله (معناست كه 
ما اجازه نداريم رهبر كرملين را كه نمي تواند خود را وادار به انتقاد از معاهده «

احتماالً موافقت با اين . » مولوتوف نمايد همكار استراتژيك قلمداد كنيم-ريبنتروپ
اگر اسامه بن الدن وجود نمي داشت يا رژيم كيم چن لي كره مسئله مقدور مي شد 

اما به كسانيكه اين نقطه نظر را ابراز مي كنند، . جنوبي سالح هسته اي نمي داشت

الزم است به مردم آمريكا توضيح داد كه چرا اين مسئله برايشان بيشتر از همكاري 
ريستي اهميت در عرصه هاي عدم گسترش سالح كشتار جمعي و مبارزه ضدترو

كه طرفدار تعميق روابط با » خردمنداني«سياستمداران، سياست شناسان و . دارد
مسكو هستند يا بايد اثبات كنند كه كمك روسيه در رفع تهديدات امنيت ملي 
اياالت متحده آمريكا آنقدر هم مهم نيست، يا توضيح دهند كه اياالت متحده 

خار «نافع روسيه را ناديده بگيرد و آمريكا چگونه بايد از يكطرف مهمترين م
مسكو را انگشت نما كند، و از طرف ديگر توانايي حل مسائل اولويت دار » چشم

  .خود را ثابت كند
بسياري از آنها، كسانيكه مسئولين اياالت متحده آمريكا را فرا مي خوانند تا 

ارجي تبديل روسيه از مناطق آورآسيايي را به مسئله اولويت دار سياست خ» راندن«
سازند، در واقع سعي بر عملي ساختن ايده اي كه جوناتان كالرك ديپلمات 

آنها مطمئنند كه : مي نامد دارند» ويلسونيسم اشتباه درك شده«آمريكايي آن را 
سخنان پرادعا اهميت بيشتري دارد تا محاسبات «هنگام تدوين خط مشي سياسي 

الت متحده آمريكا قادر است روابط آنها گمان مي كنند كه ايا. »واقع بينانه
اقتصادي، سياسي و فرهنگي طبيعي روسيه با همسايگان را بدون وارد كردن ضربات 

  . جدي به خزانه آمريكايي بهم بزند
 75حدود : را ناديده مي گيرند» شواهد نامناسب«اين تحليلگران و قانونگذاران عمالً 

عالوه . ق متعلق به روسيه استدرصد توليد ناخالص داخلي كشورهاي شوروي ساب
براين، بر اساس آخرين ارزيابيهاي صندوق بين المللي پول، نيروي كاري اي كه از 

 ميليارد دالر به خانه 12كشورهاي مشترك المنافع به روسيه آمده است ساالنه 
 درصد توليد 30حواله هاي مشابه انجام شده از روسيه بالغ بر . ارسال مي كند
همچنين .  درصد توليد ناخالص داخلي گرجستان است25 ملداوي و ناخالص داخلي

فراموش نكنيم كه اكثر كشورهاي شوروي سابق كماكان از روسيه چند برابر 
  . ارزانتر از نرخ جهاني يا اغلب بطور قرضي سوخت مي خرند

هر چه هم بگويند، بهرحال نه اياالت متحده آمريكا و نه اروپا آماده » خردمندان«
هاي عظيمي كه براي تضعيف و از بين بردن نيروي جاذبه اقتصادي و سياسي تالش

سياستمداران آمريكايي با لذت شال . روسيه در اورآسيا الزم خواهد بود نيستند
اما : نارنجي به گردن مي اندازند و به آساني از طرف اتحاديه اروپا وعده مي دهند

  . ر قبال اين حسابها پرداخت كندبعيد بنظر مي رسد بروكسل تمايل داشته باشد د
رئيس جمهور پوتين همواره خاطرنشان مي سازد كه روسيه و اياالت متحده آمريكا 
منافع بنياني مشابه دارند، و بر خالف نظر رايج موجود واشنگتن و مسكو در يك 
سري موارد مشتركاً عمل كرده و جريان آرام و باثبات تغييرحكومت در چند 

بعنوان مثال ميانجيگران روسي كمك كرده . ق را تأمين كرده اندكشور شوروي ساب
و ادوارد شواردنادزه رئيس جمهور سابق گرجستان را متقاعد ساخته اند پس از 

كمك » انقالب رزها«استعفا دهد و به اين شكل به موفقيت » ساختگي«انتخابات 
 اياالت متحده اما بيشتر روسها معتقد هستند كه همكاري كشورشان با. كرده اند

  . است» يك دروازه«آمريكا بازي با اصل 
  

از طرف خود دولت بوش علي الظاهر سعي مي كند همزمان در دو مسير مخالف 
حركت كند، با اميد اينكه همكاري پيرامون مسائل بسيار مهم اياالت متحده آمريكا 

اير را حفظ كند و در عين حال گمان مي كند كه اختالفات موجود پيرامون س
البته اينگونه برخورد .  آمريكايي آسيب جدي وارد نمي كند-مسائل به روابط روسي
اما آيا آن دورنماي موفقيت دارد، اگر بخصوص ما در رابطه . جذاب تصور مي شود

با مسائل مورد عالقه خود از روسيه انتظار اقدامات مشخص داريم؟ پيرامون مسائل 
يشه تطبيق مي يابد، براي تعميق همكاري پيچيده و حساسي كه منافع ما نه هم

اياالت متحده آمريكا و روسيه چيزي فراتر از بيانيه هاي سمبوليك و دوستي دو 
كه به (بر اساس اصل مشابه » سازگاري متقابل«ايجاد جو . رئيس جمهور الزم است

بيشتري به اطالعات مافوق » نزديكي«اياالت متحده آمريكا اجازه خواهد داد 
وقت الزم دارد و ) ه روسي و واحدهاي هسته اي روسيه فدرال داشته باشدمحرمان

آشكار است كه بهرحال در دورنماي درازمدت ممكن نيست روسيه را با تهديدات 
  . به عرصه اينگونه همكاري راند

  
بين دو رئيس جمهور روابط كاري خود برقرار شده است، اما اين اصالً هم كافي 

ه براي تأمين منافع آمريكايي در شرايط تهديدات تازه و نيست تا از روسيه آنچ
كم باوري نسبت به مسكو بسيار .  الزم است را دريافت كنيم21امكانات قرن 

بجاست، اما تظاهر تقلبي اي كه مانع از همكاري ثمربخش مي شود و از ديدگاه 
 ما بسيار امنيتي نتيجه اي براي اياالت متحده آمريكا در بر ندارد ممكن است براي

و در اينصورت نتيجه بهيچوجه نرخ پرداخت شده را توجيه نمي . گران تمام شود
  . كند
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