
  ١٣٨٦ شانزدهم شهريور شماره صد و بيستم، جمعه

 اجتماعی -از حوزه ادبی
زن، :  چهارصد دستگاه تهرانبه ياد مريم ساوجی معلم دختران محله

 مادر و انسان 
 

 
 واشنگتن پريزم -نادر داودی 

 تهران 
 است آه پيرامون عمل زيبايي صورت نيكول آيدمن يا در روزگاري آه ذهن بسياري از دختران جوان ايراني گرفتار اخباري

پيرزن.  باشدرا نيز شنيده" مريم ساوجي"توان انتظار داشت آه حتي آسي نام  زند، نمي  دور ميهاي مكرر جينيفر لوپز ازدواج
 .  جاری چشم از جهان فرو بستسال) شانزدهم ماه مه(اي آه در تاريخ بيست و ششم خرداد  نود ساله

 نبود تا از اهميت حضور او در زماني آه بود، ها شبكه تلويزيوني داخلي و خارجي آسي در ميان مطبوعات پرشمار ايران و ده
 . هاي خود بي اطالع می باشد نيز، از سرمايه" زنان ايران" موسوم به سهل است آه جنبش. با خبر شود

اختالف حقوق زن "توان عنوان   وی ميهاي  حقوقداني آه بيش از نه آتاب از او به يادگار مانده است، و در ميان آتابشاعره
 زنها بايد به: "، اظهار آرد-آه بر مسند قضاوت نيز تكيه داشت- امام جمعه تهران ها قبل سال. را نيز يافت" و مرد در اسالم

اي  تا جايي آه امام جمعه در خطبه.  باز آرددر آن زمان اين مريم ساوجي بود، آه زبان به انتقاد." شوهران خود سجده آنند
 .  ناگزير از توضيح شدديگر به اصالح گفته خود برخاست، و

 بكوب راه شتربان به سوي منزل امن 
  است افق ز حادثه سرخ است و ابر خونبار

 به هوش باش در اين واحه خطر مريم 
  بيدار است آه ميرقافله در خواب و فتنه

 صداي او در روزهاي پاياني عمرش توسط اآنون از مريم ساوجي جز انبوه اشعار و مقداري خاطره آه به مدد ضبط تصوير و
 در" مهام"اي آه به همت و سرمايه شخصي وی در خيابان  مگر مدرسه.  نمانده استنگارنده انجام شده، چيز ديگري به جاي

 . آند  صدا ميمحله چهارصد دستگاه تهران بنيان گذاشته شد و هنوز بر سر در خود، نام مريم را

 ترين نقطه زندگي من تأسيس دبيرستاني بود آه با اندك بضاعت خود بنا روشن"
 آرده و در ده سال آخر خدمت خود، سرپرستي آن را به عهده داشتم و بعد از دوران

 ." بازنشستگي آن را به اداره آموزش و پرورش واگذار آردم

 اعتراض تا اين آه وی زبان به. اما نام اين مدرسه پس از پيروزي انقالب تغيير آرد
 را به" مريم ساوجي"گشود، و مسوولين آموزش و پرورش ترجيح دادند نام 

  اي آه ميزبان مراسم ختم او پس از مرگ همان مدرسه. پيشاني مدرسه بازگردانند
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 . يافتگانش را به خود نديد شد، اما در آن روز حتی اندآي از شاگردان و تعليم
 .  ارزش آرده است ها را بي  روزمرگي زندگي، فقدان انسان

 در اين بيغوله تاريك، مريم جغد گورم، در اميد روشناي صبح تكبيرم 
  مرغ حق فغان در سينه دارم تا سحر، اما گلوگيرم چو

 ! دعايم آن، دعايم آن

@ 

 سالگي شروع آردم به شعر گفتن و در هجده از سيزده: "گويد در تنها گفتگوي تصويري آه از او به يادگار مانده است، مي
  ."سالگي تبديل شدم به يك شاعر حسابي

به چاپ رسيده است، اينگونه ) ٢٠٠١( ١٣٨٢در سال " خورشيد شب"آه در آتاب " تازيانه سنگ"شعر زيباي او با عنوان 
 : شود آغاز مي

 در آن غروب آه خورشيد آرده بود آهنگ 
  گلرنگ افق به سرخي خون بود و آسمان

 در اين غروب فريبنده و پر از آذين 
  دلتنگ؟ چرا شدست غريبانه و چنين

 اي فتاده به دام  از آن آه آهوي دلخسته
  است و سرشكسته به سنگ آه تا به سينه به خاك

 به جرم چشم سياه و گناه پاي ضعيف 
  به گوري درون حفره تنگ آه گشته زنده

همچنين از آن .  مدرسه را از دست نداد انديش بود، فرصت تحصيل در مريم ساوجي از آن رو آه فرزند يك روحاني روشن
 پذيرفته شد، در ميان اولين زنان تاريخ" دارلمعلمات" گروه زناني بود آه در جزو نخستين) ١٩٣١( ١٣١٠جهت آه در سال 

 مستمر در راه سوادآموزي و ترويج گرفت آه در لباس معلمي وارد آموزش و پرورش شدند تا آوششي معاصر ايران قرار 
 !  دار تاريخي، براي پا فراتر نهادن از چهارچوب يك جامعه سنتي  دامنهبخشي از يك تالش وسيع و. دانش را آغاز نمايند

مشاور حقوقي در محاآم قضايي، خود را در خدمت  ولی تنها به عنوان.  او در اينجا متوقف نشد، و پرونده وآالت نيز گرفتاما
 . حل مشكالت زنان قرار داد

 گفتم بر اين سرا آه زدي دست بر درش 
  چندان اميد نيست آه مرد است داورش
 ميزان عدل در آف مرد است و حكم او 
  زن نيم مرد باشد و آن هم به پيكرش

اي از   آالسيك را برگزيدم، هر چند آه پارهاي ساده و من در اشعار خود شيوه: "در مقدمه آتاب خورشيد شب آورده است
به شرح احوال  . ام با اساتيد آن همطرازي آنم ام و يا نتوانسته اي نكرده  شيوه چندان استفادهپسندم، ولي از اين اشعار نو را مي

 ." ام  زندگي دشواري را گذراندهبينم زيرا آه من نيز همتاي همنوعان خود خود چندان نيازي نمي

 معذالك از دعاوي حقوقي سرباز هر چند آه تخصص من در رشته حقوق قضايي بوده است،: "در همين مطلب نوشته است

اي آه به همت و سرمايه شخصي مريم  مدرسه

در محله چهارصد  "مهام"ساوجی در خيابان 

دستگاه تهران بنيان گذاشته شد، هنوز بر سر در 

آند   صدا ميخود، نام وی را

Page 2 of 23Washingtonprism

9/6/2007http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=120



اي  زده  محروم و مظلوم و ستم ها به زنان زدم، چون در سرسراهاي عظيم دادگاه مي
ها آاري از دستم بر   اندوهبار آنهاي زندگي  خوردم آه جز شنيدن داستان برمي
 حقوقشان آگاه و راهنمايي آرده و در آمد و يا آنكه در مواردي آنها را نسبت به نمي

 پيچيدگيهايي بوده و نياز به مشورت داشت، باره امور خانوادگيشان آه گاه داراي
 ." آردم آمك مي

 بايد آه زن به پا شود و پا به پاي مرد 
  گشاي مرد   راه و هم قدم شود و ره هم

 رسم آهن نهاده و با شور زندگي 
  پاي مرد نه در قفاي مرد، رود پا به

 ايراني می باشد، در باره مادرش نوشته دخترش مهندس شيرين صوراسرافيل آه نويسنده بيش از ده جلد آتاب در باره فرش
 حضور زندگي سياسي فرزندان خود را بارها به صورتهاي مختلف در مريم ساوجي سياسي نبود، اما خسارت: "است
 هاي خويش   خودخواهيها با ها و سياست دنياي امروز دنياي سرد و خشن و بيرحمي است و حكومت ... .اش پرداخت زندگي

 توقعي جز يك زندگي عادالنه و آرام در جمع خانواده و فرزندان اي آه هاي ساده اي را بر زندگي انسان رحمانه شرايط بي 
 ." آند  تحميل ميخويش ندارند را

 دوران عمر من آه سراپا تالش بود 
  اينك ز پا فتاده و سنگ است بر سرم

 گفتي به من آه بگذر و بگذار هر چه هست 
  نگذرم گفتم ز هر چه بگذرم از دوست

 ام  اي نازنين بيا و در اين جا آه خفته
  به بسترم اي گل مريم بگذار شاخه

   را برای واشنگتن پريزم نوشته استنادر داودی فتوژورناليست و مستندساز مستقل، اين مقاله

  

 
ها شبكه  در ميان مطبوعات پرشمار ايران و ده

خارجي آسي نبود تا از اهميت  تلويزيوني داخلي و

 حضور مريم ساوجی در زماني آه بود، با خبر شود

 از حوزه ادبيات
 مجموعه موزه های بزرگداشت مولوی در گالری هنری فرير، از

 اسميتسونين در واشنگتن 
 

 واشنگتن پريزم -سروش مهاجر

 گالری هنری"به مناسبت هشتصدمين سالگرد تولد مولوی شاعر پرآوازه ايران 
در واشنگتن، روز شنبه " مجموعه موزه اسميتسونين"يکی از بخش های " فرير
در اطالعيه رسمی مربوط به مراسم . جشنی برگزار می کند)  آذر ماه٦( اکتبر ٢٧

گالری هنری فرير در جشنی يک روزه هشتصدمين سالگرد تولد " آمده است مذکور
 ويژه، و غذاهای ايرانیرا، همراه با موسيقی، شعر، گردش های)  خورشيدی۵٨٦(١٢٠٧ الدين رومی متولد سال موالنا جالل

 . "و ترکی، برگزار می کند
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) سماع(رومی است که رقص چرخش " بر اساس اين اطالعيه مراسم مذکور که از ساعت هشت بامداد آغاز می شود، برای
 ." از پرفروش ترين ها محسوب می شونددراويش را بنيان نهاد، و آثارش در هر زبانی يکی

 . آمريکايی، پايان بخش اين برنامه خواهد بود-شاعر فلسطينی"  شهاب ناینائومی"به گزارش اين گالری شعر خوانی 

 می اما اين جشن تنها برنامه موزه نامبرده محسوب نمی شود، که به ايران پيوند
 هيجدهم شانزدهم تا(کمااينکه از امروز جمعه هفتم تا يکشنبه نهم سپتامبر . خورد
 پرتغال، خليج فارس و دوران"، کنفرانس "سالن اجتماعات ميير"در ) شريور
 .برگزار می شود" صفويه

" آرتور ام سکلر" های فرير و و گالری" بنياد ميراث ايران"اين برنامه با همکاری 
 دادوستدی است، که بين پرتغالی  سال۵٠٠تمرکز اين کنفرانس بر . صورت می گيرد

 رخدادهای حوزه آبی خليج فارس بين به ويژه. ها و ايران عصر صفوی انجام می شد
. ، بيشتر مد نظر هستند) يازدهم خورشيدینهم تا(سده های پانزدهم و هفدهم ميالدی 

 
 امپراطوری عثمانی، قلمروهای شاهزادگان عرب، همچنين به تعامالت پرتغالی ها با
 .  پرداخته می شود، که در آن منطقه فعال بودندهند، و تجار رقيب اروپايی نيز

@ 

 سال جاری مسيحی تا کنون دست کم دو برنامه مثال از آغاز. اين مجموعه، هراز گاهی به مسائل مربوط به ايران می پردازد
 .  ايران داشته استديگر نيز، در پيوند با تاريخ و هنر

و محصول " امير نادری"کار درخشان " دونده"، فيلم ) ارديبهشتبيست و نهم( پس از نيمروز نوزدهم ماه مه ٢از ساعت 
 .  در سالن اجتماعات ميير به نمايش درآمد،)١٣٦٤( ١٩٨۵سال 

استاد مطالعات ايران و ادبيات "  کورکيانپرفسور هاگوپ"همچنين . بود" پرفسور حميد دباشی"مهمان ويژه اين نمايش، 
 .  برنامه حضور داشت، در اين"دانشگاه کلمبيا"مقايسه ای 

در .  فيلم های کالسيک ايرانی سخن گفت، و ويژگی های آنها را برشمرددر کنار نمايش اين فيلم پرفسور حميد دباشی در مورد
او دونده را.  هواداران امضاء نمودرا برای" اساتيد و شاهکارهای سينمای ايران" نسخه های کتاب خود زير عنوان عين حال

  .نيمه خود زندگينامه امير نادری ذکر کرد

اين پسر می.  اثر جنگ بی خانمان می شودفيلم سرگذشت پسر نوجوانی است، که بر: "گالری فريرر در شرح دونده آورده بود
 ."  بهبود بخشدکوشد با مدرسه رفتن، اوضاع خويش را

خوانده "  شعر تماشا کردنی، و در عين حال يک واقعيت مستنديک"همچنين گالری مذکور در تحليلی کوتاه از اين فيلم، آن را 
 .  را وارد صحنه سينمای بين المللی نمودبود، که سينمای ايران

نام" تاريخچه اقتصادی و سياسی پنج شهر بندری :خليج فارس"مورد ديگری که به نوعی با ايران پيوند پيدا می کرد، برنامه 
 .  شد پس از نيمروز، در سالن اجتماعات ميير اجرا٢از ساعت ) سی ام تيرماه( ژوئيه اين برنامه روز بيست و يکم. داشت

 خليج فارس در زمانی را ارائه داد، که امپراطوری بررسی جامعی از تغييرات سياسی عمده در" دکتر ويلم فلور"در اين روز 
 .  ديگری به پنج بندر عمده اين خليج و دريای عمان وارد شدندهای تجاری اروپايی يکی پس از

 

 
روز بيست و نهم ارديبهشت فيلم دونده کار درخشان

 سالن اجتماعات ميير به نمايش امير نادری، در

درآمد 
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 بايگانی وی بررسی خود را با مبنا قرار دادن منابعی از جمله اطالعات منتشر نشده
 خليج او در خالل اين بررسی روشن ساخت که. های هلندی و پرتغالی انجام داد

 فارس و دريای عمان از ديدگاه تجاری، فرهنگی، مهاجرت و سياست، جزيی از
 مرکز فرهنگی"يکی از حاميان اين برنامه . شبکه اقيانوس هند محسوب می شدند

     .بود" سلطان قابوس

 غربی رشته مطالعاتی دکتر ويلم فلور، اقتصادهای رو به رشد، و جامعه شناسی غير
 و هلند در رشته های فارسی، عربی،" دانشگاه اوترخت"وی همچنين در . می باشد

 . دکترا گرفته است" دانشگاه ليدن"اسالم شناسی دانش آموخته، و از 
اين . کار می کند"  حال حاضر به عنوان کارشناس انرژی برای بانک جهانیاو در

بهداشت عمومی در عصر " توان از اقتصادی ايران نوشته، که برای نمونه می- چندين کتاب در مورد تاريخ اجتماعیدکتر
  .نام برد" ١٧٣٠ تا ١۵٠٠تاريخچه اقتصادی و سياسی پنج شهر بندری،  :خليج فارس"و " تاريخ تئاتر در ايران"، "قاجار

  

@ 

، مرکز فرهنگی " اقتصادی و سياسی پنج شهر بندریتاريخچه: خليج فارس"  همانگونه که ذکر شد يکی از حاميان برنامه
 خود به اين آنها با حمايت مالی.  پسنديده را، بسياری از کشورهای ديگر نيز انجام می دهنداين روش. بود" سلطان قابوس

 .  شودموزه کمک می کنند، تا سبب معرفی و ارتقای فرهنگ، هنر و تاريخشان

ی "موزه سينما"، "سينما تک پرتغال"، " کامومؤسسه:کارگردان شهير پرتغال با حمايت مالی " پدرو کاستا"مثال هفته فيلم 
 پرتغال است،اين رخداد جزئی از يک برنامه کلی در مورد کشور.  واشنگتن دی سی برگزار شداين کشور، و سفارت پرتغال در

آغاز شده و تا ) سوم تير(از بيست و چهارم ژوئن  "پرتغال و جهان درسده های شانزدهم و هفدهم: دور دنيا"که زير نام 
 . داشت، ادامه خواهد"موزه ملی هنر آفريقا"در گالری آرتور ام سکلر و )  شهريوربيست و پنجم(شانزدهم سپتامبر 

اين .  با حمايت بنياد ميراث ايران انجام می شودهمانگونه که پيش از اين نيز اشاره شد، بخشی از برنامه های مربوط به ايران
.  حمايت می کند در انگلستان است، در عين حال از برنامه های ديگری در ساير نقاط جهان نيز،بنياد که مقر آن در شهر لندن

" مرکز آموزشی کلور" سالگرد تولد جالل الدين رومی در برای نمونه می توان از برگزاری کنفرانسی به مناسبت هشتصدمين
 .و با همراهی موزه مذکور نام برد) بريتيش ميزيوم ("موزه بريتانيا"در 

 فارسی زبان در چهار  ريشه های شعری، کيفيت و تأثبر آثار رومی، منابع الهام و پژواک آنها در نقاطتمرکز اين کنفرانس بر
 . گوشه جهان قرار دارد

در ) ١٣٧٤( ١٩٩۵ می باشد و در سال براساس اطالعات موجود در تارنمای بنياد ميراث ايران، اين بنياد غير سياسی
بنياد اهداف خود را افزايش آگاهی، ارتقاء و حفظ تاريخ، زبان ها و فرهنگ  .انگلستان به عنوان نهادی خيريه به ثبت رسيد

 .  ايران دانسته استهای
 و پشتيبانی از نشر کتاب، اهدای بورس برای مؤسسات دانشگاهی در عين حال برای دستيابی به اين اهداف، از سازمان دهی

 .  می برد های گوناگون فرهنگی و پژوهشی در طيفی از زمينه های مربوطه در سطح جهانی، بهرهمعتبر، و فعاليت

 
بخشی از برنامه های مربوط به ايران، با حمايت 

 انجام می شود بنياد ميراث ايران
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 شايان ذکر است که واشنگتن پريزم پيش از اين سه گزارش در مورد مجموعه موزه
پايتخت : اسميتسونين"نخستين مقاله زير عنوان . اسميتسونين منتشر کرده است

در معرفی کلی موزه در شماره سی و ششم جمعه بيست "  ها در پايتخت آمريکاموزه
 ١٣٨٤، دومی در شماره سی و هشتم جمعه شانزدهم دی ماه ١٣٨٤ آذر ماه و پنجم

و سومی به نام "  ،"طالهای گرانبهای ايران در جوار کاخ سفيد" و تحت عنوان
  در  "نظير عكس های ايران قجری در موزه اسميتسونين واشنگتن  مجموعه بی"

تيتر دو مقاله آخر . ، منتشر کرد١٣٨٦ صدونهم به تاريخ بيست و پنجم خرداد شماره
 برای خواندن اين.  خودی خود و بدون هيچ توضيحی، نشانگر متن آنها می باشدبه

 :مقاالت می توان به ترتيب به لينک های زير مراجعه نمود

 پايتخت موزه ها در پايتخت آمريکا :  فرهنگ و هنر اسميتسونيناز بخش
 

  فرهنگی از بخش ميراث
 طالهای گرانبهای ايران در جوار کاخ سفيد 

 
  عکاسی از حوزه هنر و

  نظير عكس های ايران قجری در موزه اسميتسونين واشنگتن مجموعه بی 

  استسروش مهاجر از نويسندگان واشنگتن پريزم

 
    

 
  

 
بر اساس اطالعيه گالری هنری فرير، آثار مولوی 

 پرفروش ترين ها محسوب می در هر زبانی يکی از

شوند 

 از حوزه سياسی 
  مقايسه ای کوتاه بين افغانستان و پاکستان

 

 واشنگتن پريزم -لينا روزبه

 ، شباهت)١٣٢٦( ١٩٤٧تاريخچه سياسی پاکستان از بدو ايجاد اين کشور در سال 
 روی کار آمدن رؤسای جمهور مختلف که هر يک با. نزديکی با افغانستان دارد

برنامه و تعلقات سياسی مخصوص خود خواهان اداره اين کشور و هدايت آن به 
 تاثيرات کشورهای ديگر در سياست آن، از  اهداف خود بودند، کودتا ها، فعاليت افراط گرايی و بنياد گرايان مذهبی، وسمت

 .  دو کشور با يکديگر در آن ها سهيم اندجمله چندين وجه تشابهی می باشد که اين
 می  ارجحيت بخشيده است، عدم استفاده از خشونت در آوردن تحوالت سياسی در اين کشوراما آنچه پاکستان را بر افغانستان

 .باشد

 بدون خونريزی منحيث اين مقام رييس جمهور بر حال پاکستان، هشت سال قبل در يک کودتای" ژنرال پرويز مشرف"
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مشرف در . اين کشور را نيز عهده دار بوده و آن را از دست نداد) ارتش( اين در حالی بود، که فرماندهی اردوی. برگزيده شد
 مخالفين خود اعالم نمود، که شامل بينظير  امسال بعد از تقريبا دو دوره رياست، آمادگيش را برای مذاکره با رقبا وماه اوت

 .  پاکستان می گرددبوتو و نواز شريف دو صدراعظم سابق

) ١٣٦٧(١٩٨٨اولين زن سياستمدار پاکستان بود که در سال " بی نظير بوتو"
رييس جمهور وقت، به مقام صدراعظمی اين کشور " غالم اسحاق خان" توسط

ولی سه سال قبل از .  برای دور دوم نيز به همين سمت انتخاب گرديداو. برگزيده شد
اقتدار -به اتهام فساد اداری و کليپتو کراسی ) ١٣٧۵(١٩٩٦ يعنی در ختم اين دوره
 . ، از وظيفه اش برکنار گرديد- فکر پرکردن جيب ها خويش می باشندکسانی که به

 باز می باشد، که نژادش به منطقه کرد نشين ايران" ذولفقار علی بوتو"وی دختر 
 دوران صدراعظمی بی نظير بوتو در بخش کمک به زنان پاکستان جهت. می گردد

 . کسب حقوق شان و فراهم آوردن امکانات برای آنها، شناخته شده است
 حکومت او در بخش روابط با افغانستان، در حمايت مستقيم و علنی سياسی و روش
طالبان در زمان صدراعظمی وی در پاکستان تشکيل .  از طالبان قرار داشتنظامی

 بود و آنها نيز حضور وی را گرچه وی در بخش مسايل اجتماعی با طالبان مخالف.  حمايت او به افغانستان آمدشد، و به
به. پاکستان را در اقتدار طالبان در افغانستان می ديد   ولی بوتو منافعمنحيث يک زن در صحنه سياسی پاکستان قبول نداشتند،
   .خاطر همين بينش نيز، به تمويل و حمايت آنان پرداخت

 بر قانون اساسی اين کشور جهت جلوگيری از ولی اليحات مختلفی که مشرف. بوتو بارها برای بازگشت به پاکستان تعهد نمود
 وی به انتخاب خود تبعيد را بر.  بود، مانع بازگشت مسقيم بوتو به کشورش گرديدبازگشت رقبای سياسی اش اضافه کرده

 . زندگی در پاکستان ترجيح داد، و با همسرش به لندن رفت

برای دو دوره ) ١٣٧٨ تا ١٣٦٩( ١٩٩٩ تا ١٩٩٠رقيب ديگر مشرف، منحيث صدراعظم پاکستان از سال " نواز شريف"
دوران حکومت وی به خاطر صدور اجازه انجام .  مسلمانان پاکستان می باشدايفای وظيفه نمود، و متعلق به حزب اتحاديه

 .  شناخته شده می باشددر پاسخ به آزمايش ذروی کشور هند،) ١٣٦٧(١٩٨٨به پاکستان در سال ) اتمی( ذروی آزمايش

 جهت دريافت کمک های نقدی برای انتخاب رهبر متواری القاعده" اسامه بن الدن"جالب اينجاست که نواز شريف سه بار با 
 فعال اردو در جهت حفاظت از تماميت ارضی کشورش معتقد بود و خود بعد از شريف به نقش. مجددش، رابطه برقرار نمود

 .  ژنرال کرامت، پرويز مشرف را منحيث فرمانده اردو انتخاب نموداستعفا

 بن بعد از کودتای مشرف، اتهامات شريف يعنی روابط با القاعده و رهبر آن اسامه
 قتل مشرف، او را مجبور به ترک) نقشه(الدن، فساد اداری و همچنين پالنگذاری 

شريف در سال جاری به . وظيفه و زندگی در تبعيد در عربستان سعودی نمود
 .اين کشور بسر ميبرد" ميفير" سفر کرده، و اکنون در شهر انگلستان

اعالم نمود که شخصيت های سياسی تبعيد ) ١٣٨٤( ٢٠٠۵پرويز مشرف در سال 
 . مثل بی نظير بوتو و نواز شريف، اجازه نخواهند داشت تا به پاکستان برگردندشده

لذا به نظر می رسيد که موضوع حضور مجدد اين دو شخصيت سياسی در اين کشور 
 . زمانی که مشرف بر مسند قدرت باقی بماند، غير ممکن خواهد بودتا

 
دوران حکومت نواز شريف به خاطر صدور اجازه 

به پاکستان در پاسخ به) اتمی( انجام آزمايش ذروی

 آزمايش ذروی هند، شناخته شده می باشد

 
اگر حيات سياسی افغانستان به همين منوال ادامه 

 اين کشور آشنا، و دموکراسی با پيدا کند بحران با

آن بيگانه خواهد شد 

Page 7 of 23Washingtonprism

9/6/2007http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=120



@ 

 ژنرال مشرف رييس جمهور پاکستان نيز با بر اياالت متحده،) ١٣٨٠شهريور ( ٢٠٠١بعد از حادثه يازدهم سپتمبر سال 
 . پيوست) تروريسم( متحده، به ائتالف کشورهای مبارز عليه دهشت افکنی دريافت وجوه نقدی فراوان از اياالت

 حکومت وی توانست که از  فشار بنيادگرايان و شخصيت های مذهبی بر مشرف از هر سمت رو به افزايش بود، ولیگرچه
 مذهبی در اين کشور نظارت داشته باشد که يک و نيم ميليون طلبهبه اين طرف، بر دوازده هزار مدرسه) ١٣٨٤( ٢٠٠۵سال 

 .  و نوجوانان تشکيل می دهندآنان را جوانان

 شکلی سريع و بدون گسترش خشونت در شهر هابه عالوه توانست حوادث غير مترقبه ای مثل مسجد لعل در اسالم آباد را، به
 زمان با افزايش نا رضايتی مردم از هويت دوگانه سياسی پرويز مشرف منحيث رييسدر عين. و مناطق ديگر، خاموش گرداند

آمادگی خود را به کناره گيری از منصب  )اوائل شهريور-اواخر مرداد(جمهور و فرمانده اردوی اين کشور، وی در ماه اوت 
 . رياست اردوی پاکستان اعالم نمود

 صدراعظم با بی نظير بوتو  همچنين با مشاوره ديگر کشورها مذکراتی علنی را
 از سابق اين کشور انجام داد، که در آن بوتو خواهان بازگشت به کشورش قبل

 . امسال گرديد) آبان-مهر(انتخابات ماه اکتوبر 
بسر می برد نيز، در يک ) بريتانيا( که اکنون در برتانيه در عين زمان نواز شريف

 اعالم نمود که به پاکستان باز خواهد گشت و در صحنه سياسی کنفرانس مطبوعاتی
 . گرديدفعال خواهد

 اين بازی سياسی پاکستان از لحاظ شخصيت ها و مهره ها، تفاوتی با افغانستان
 ولی بازيکنان صحنه سياسی و تصاميمی که آنان اتخاذ نمودند، با کشور ما. ندارد

 ولی. بی نظير بوتو يک زن بود، و برای حقوق زنان می جنگيد. تفاوت بارزی دارد
طالبان را که حتی با حضور وی منحيث يک زن در سياست پاکستان مخالف بودند، 

 او می دانست که با حضور همين.  خاطر فوايد آنان برای اين کشور حمايت می کردبه
 زمانی که با اتهامات شديد فساد اداری از وظيفه در عين حال. قوا در افغانستان، می تواند سياست پاکستان را در آن پياده کند

 را با  گران خود نخواست تا در شهر ها و قرات اين کشور دست به اغتشاش بزنند و امنيتاش سبک دوش گرديد، از حمايت
 تصميم خويش بار خود را بر بست و به وی اين حکم را پذيرفت و به. بمب گذاری های انتحاری و حمالت، مشوش سازند

 .  طريق درست به کشورش باز گرددو از  خارج رفت، تا دوباره بشکل صحی

 چند هفته بعد از آنکه هند اولين آزمايش ذروی نواز شريف که خود با اسامه بن الدن رهبر متواری القاعده رابطه داشت، فقط
 کرد، او بدين طريق به هند و ديگر کشور های جهان ثابت.  آزمايش مشابه را صادر نمودخود را انجام داد به کشورش اجازه

وی گرچه به آسانی منحيث صدراعظم يک کشور.  نمايندکه پاکستان را بديده حقارت نديده و آن را در صحنه سياسی جدی تلقی
 زندان،  در طول کودتای پرويز مشرف دارا بود، به انتخاب خودش و در ازای آزاديش ازقدرت ايجاد يک جنگ داخلی را

 .پاکستان را ترک گفت

@ 

 وی توانست در طول شش سال گذشته حکومت. پرويز مشرف نيز، در يک کودتای بدون خشونت و خون ريزی روی کار آمد
 بهبود اقتصاد کشورش کمک های مالی فراوانی را از اياالت متحده و ديگر در بدل شرکت در ائتالف ضد دهشت افگنی، برای

 
بی نظير بوتو اولين زن سياستمدار پاکستان بود که 

 خان رييس جمهور وقت، به توسط غالم اسحاق

مقام صدراعظمی اين کشور برگزيده شد 
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 ناخوشايند، آمادگی خود را به کناره مشرف به جهت کسب اعتماد مردمش پس از چند رخداد.  اروپايی دريافت نمايدکشور های
.  با بوتو، و صدور اجازه دخوليت مجدد به نواز شريف به پاکستان، اعالم نمودگيری از فرماندهی اردوی پاکستان، مذاکرات

 رخدادها می توان به افزايش فشار وی بر از اهم اين.  در عين حال برای شرکت در انتخابات آينده نيز، اصرار ورزيداما
 طول  همانند انفجار چند بمب انتحاری در اسالم آباد، افزايش نارضايتی مردم از وی دربنيادگرايان در پاکستان، وقوع حوادثی

. با پليس پاکستان حداقل سی صد تن کشته شدندسال گذشته، و حادثه مسجد لعل نام برد، که در رويارويی طلبه های اين مکتب

 عدم اما در افغانستان ما، کشتار مردم، ناهنجاری وضعيت سياسی، نارضايتی مردم،
 در امنيت، ثبات و صلح، عدم پيشرفت، ضعف اوضاع اقتصادی، و فساد نگران کننده

 ميليون بعد از گذشت سه دهه، کشته شدن  .ارکان سياسی و اجتماعی، معنايی ندارد
 بيشتر ها تن و ويران شدن تمام شهر های اين کشور در جنگ های داخلی، هنوز

 وقيحانه بر سياستمداران ما با وجود نارضايتی مردم از کارنامه های اعمال شان،
 و بهبود آنها موقعيت و منصب خود را بر مصلحت ملت. مسند قدرت تکيه زده اند

 . اوضاع کشور، ترجيح می دهند

 به در پاکستان مشرف در آرامش کامل در را بر روی مخالفين خود گشوده، با آنان
 .مذاکره نشسته، و به خاطر کشورش و يا حفظ قدرت خود، آماده مصالحه می باشد

 شان را از منصب  ولی ايا می توان در کشور ما به خاطر ملت، افراد بی صالحيت
 کرده اند، و از هيچگونه تجربه، سبک دوش ساخت؟ افرادی که واضحا بزور قدرت اسلحه خويش اين وظايف را غصب

 .  نيستندتحصيل و يا ديد وسيع جهت انکشاف کشور برخوردار
 که اين افراد در ازای برکناری خويش مسبب جنگ های اگر کسی جرئت اجرای اين عمليه پاکسازی را داشته باشد، بايد بداند

 بيچاره و کشور آنها بدين طريق انتقام برکناری خود را، از مردم.  جديدی در کشور خواهند شدداخلی و بحران های سياسی
 اصالحات در سيستم سياسی افغانستان، کاری بسا مشکل و شايد هم به همين دليل است که آوردن. جنگ زده خواهند گرفت

چراکه  . کسی در انجام ان کوششی نکرده، و ترغيبی هم برای انجامش در کسی ديده نمی شودکاری که. ناممکن می باشد
کاله خود را محکم گرفته و " به گفته ای لذا هرکس. متاسفانه در کشور ما نه مليت پرستی، که کرسی پرستی، رايج است

 .  افراد اينکه بر ملت و مردم چی می گذرد، بی معنی و بی ارزش استبرای اين". خواب اقتدار خود را می بيند

به همين دليل افغانستان در.  سياسی غير ممکن استدر عين حال بدبختانه پيشرفت افغانستان نيز، بدون اجرای اين اصالحات  
اگر .  است از يک حلزون به پيشرفت خود ادامه داده، و نارضايتی مردم نيز رو به افزايشحال حاضر با نظم آهنگی کندتر

 .  کشور آشنا و دموکراسی با آن بيگانه خواهد شدحيات سياسی افغانستان به همين منوال ادامه پيدا کند، بحران با اين

  پريزم همکاری می کندلينا روزبه حيدری خبرنگار با سابقه افغان، با واشنگتن

 
در افغانستان مسائلی مانند کشتار مردم، عدم امنيت،

 اقتصادی، و فساد نگران کننده در ضعف اوضاع

 ارکان سياسی و اجتماعی، معنايی ندارد

 سياسی  -از حوزه نظامی
  چه جنگی در انتظار ايران است؟

 

 واشينگتن پريزم -حميد فراهانی

 دانشکده مطالعات آفريقايی و شرقی واقع) ١" )سواس) " شهريور٦( اوت ٢٨روز 
 در لندن گزارشی در حدود هشتاد صفحه منتشر کرد، که در آن احتمال حمله آمريکا و

 اين. برخی از متحدانش به ايران و عواقب آن را از زوايای مختلف بررسی کرده است
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  .دانشکده سعی نموده عقايد کالسيک و کليشه ای در اين مورد را، به چالش بکشد
از مشاوران بين المللی در مورد "  بوچرمارتين"و " مرکز مطالعات بين المللی و ديپلماسی سواس"مدير " دان پلش"

 . هستندسياست امنيتی، نويسندگان اين گزارش

 برخورد نظامی تبدل شود، حمله به ايران چگونه هدف از اين گزارش اين است که نشان دهد اگر اختالف ايران و آمريکا به
 . حمله را نيز برای طرفين مورد بررسی قرار داده استاين گزارش عواقب اين. خواهد بود

 با ايران، تغيير  نامبرده پيش از تحوالت اخير از جمله اعالم توافق آژانس بين المللی انرژی اتمیشايان ذکرست که گزارش
 . رياست مجلس خبرگان، نوشته شده استفرمانده سپاه پاسداران، و انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی به

 نابودی ده هزار هدف در چند ساعت

به طوری که قادر است به دستور جرج .  دارددر اين گزارش می خوانيم که ارتش آمريکا آمادگی کافی برای حمله به ايران را
  چند روز تأسيسات هسته ای، زير بنای اقتصادی، نيروهای نظامی و سيستم دولتیبوش رئيس جمهوری آمريکا، در مدت فقط

 .  تبليغ نمی کنداما آمريکا به هيچوجه در مورد آمادگی نيروهای خود،. ايران را، نابود کند

 :نويسندگان اين گزارش خاطر نشان می کنند
 های هواپيماها و موشک.  مختلف صورت می گيرد، ولی تهاجم زمينی در کار نخواهد بودحمله به ايران در چند جبهه"

 ."  هزار هدف را منهدم کنندآمريکايی آمادگی الزم را دارند که همين امروز و تنها در ظرف چند ساعت، ده

 آذربايجان، اين احتمال هم وجود دارد که امريکا و شايد هم بريتانيا در مناطقی مانند"
احتمال  .کردستان، بلوچستان و خوزستان، دست به تجهيز برخی از افراد بزنند

 نظامی آن چرا که دست آورد. استفاده از سالح اتمی عليه ايران، بسيار بعيد است
 بينی و محدود بوده، و موجب تلفات جانی و صدمات محيط زيستی غير قابل پيش

 . "وسيعی می شود

 شود، در عين حال گرچه اسرائيل راسخ است تا مانع از دستيابی ايران به بمب اتمی
 اسرائيل قادر ولی حمله به ايران فقط به برنامه هسته ای اين کشور ضربه می زند و

 دولت بريتانيا گرچه. نخواهد بود از دستيابی ايران به سالح هسته ای جلوگيری کند
 بريتانيا در اين مورد می گويد که ايران نبايد به بمب اتمی دست يابد، اما موضعگيری

 ."مشخص نيست) حمله به ايران(

@ 

 خوشبينان چه می گويند؟

هشت دليل .  داليل، جنگ امکان پذير نيستبه نوشته اين گزارش در حال حاضر برخی بر اين باورند که به سبب يک سری
 : عبارتند ازاصلی که اينک بر سر زبان ها می باشند،

اما چنين گزينه ای در .  سازمان ملل خواهد گذاشتايران مانند ليبی عمل خواهد کرد، و مراکز هسته ای خود را در اختيار -١
 . است زيادی ندارد، و آمريکا تاکنون از دادن تضمين امنيتی به ايران خوداری کردهميان نظام سياسی ايران طرفدارن

 
ايران با قايق های کوچک و تعداد زيادی مين که در 

 تواند موجب خسارت و تلفات اختيار دارد، می

سنگين نيروهای آمريکايی مستقر در خليج فارس 

 شود
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اما برخی از رهبران آمريکا .  طرفين راضی باشنداتحاديه اروپا موفق خواهد بود با ايران به توافقی دست يابد، که همه -٢
 . جمهور، از مدتها پيش تالش های اروپا را بی فايده خوانده اندمانند ديک چينی معاون رئيس

 راهبرد ملی امنيتی آمريکا، اين کشور بايد موانع نظامی چنان زياد است، که آمريکا از حمله نظامی صرف نظر کند؟ طبق -٣
 ايران توانايی هسته ای.  کشوری که بخواهد با آمريکا رقابت کند، بايد بازداشته شودلذا هر. تسلط نظامی کامل داشته باشد

پس حمله پيشگيرانه برای آنها .  تر می کندمشکالت را برای کسانی که معتقد به حمله نظامی به اين کشور هستند، سخت
 .معقولتر به نظر می رسد

چراکه جنگ در عراق برای آمريکا ايجاد مشکل  .برخی می گويند ارتش آمريکا برای حمله به ايران، نيروی کافی ندارد -٤
 قوای خود  هوايی اين کشور چندان درگير مبارزه با شورشيان نبوده اند، و می توانند تمامیولی نيروی دريايی و. کرده است

 .را بر حمله به ايران متمرکز کنند

 در زمينه سالح های کشتار جمعی را، در به گفته برخی ايران کشور بزرگی است و احتمال دارد برنامه های نظامی خود -۵
 .  به اين کشور چندان سودمند نيستپس حمله. جاهای دست نيافتنی ادامه دهد

 مدتها در خاک ايران نفوذ کرده و) آمريکا(نوشته است، نيروهای ويژه " نيويورکر "در" سيمور هرش"اما همانگونه که 
لذا حمله نظامی و زمينی محدود از مرزهای  .ليستی از اهداف و مناطقی را تهيه کرده اند که بايد مورد حمله قرار بگيرند

 بسيار  تواند ضربه شديدی به دولت ايران بزند و راه اندازی فعاليت های هسته ای راآذربايجان، افغانستان و عراق، می
 .دشوار کند

ولی . شايد اين درست باشد.  يا اسرائيل بسيج کندايران می تواند شيعيان عراق و حزب اهللا لبنان را، عليه آمريکايی ها و -٦
 .  دست يابد، توانش برای چنين کاری بيشتر خواهد بوداگر اين کشور به سالح هسته ای

 آمريکا به سوريه فشار کنونی.  ايران و عراق، همه شيعيان اين کشور از ايران پشتيبانی نکردنددر عين حال در زمان جنگ
 گرچه ايران قادر خواهد بود دست به حمله موشکی به اسرائيل ودر عين حال. هم، می تواند برای منزوی کردن حزب اهللا باشد

 . است آمريکايی بزند، ولی ارتش آمريکا سالهاست که خود را آماده اين کار کردهيا کشتی های

 کاران می گويند که بخشی از بودجه که صرف هزينه آيا جنگ با ايران، اقتصاد آمريکا را دچار رکود نخواهد کرد؟ محافظه -٧
 کشور  درصدی است که در زمان رونالد ريگان در دهه هشتاد ميالدی هزينه ارتش اين۵⁄٦ های نظامی می شود، فقط نيمی از

 .  اقتصادی نيز بشودمی تواند موجب رشد) حتی(آنها می افزايند هزينه کردن برای ارتش، . می شد
بر اساس اين گزارش، جنگی ديگر در .  آنها را ارائه می دهد، نظری کامال مخالف"ای ان جی"ولی گزارش اقتصادی بانک 

 . دالر رسانده و موجب ضعف بيشتر اين ارز می شود٨۵ بشکه ای خليج فارس نفت را به

 سياستمداران امريکا کمتر کسی است که از دولتی متعصبآيا سياستمدارن و مردم امريکا مانع جنگ نخواهند شد؟ در ميان -٨
 شرکت در انتخابات دو نفر از اميدهای اول حزب دمکرات برای.  دائم از محو اسرائيل سخن می گويدو مذهبی دفاع کند، که

 . اند، اگر الزم باشد به ايران حمله خواهند کردرياست جمهوری يعنی هيالری کلينتون و باراک اوباما نيز گفته

@ 

 واکنش ايران چه خواهد بود؟

 اساسی داشته باشند، آن هدف حفاظت از يک هدف) آمريکا(گزارش سواس می نويسد که اگر نيرو و تفنگداران دريايی 

Page 11 of 23Washingtonprism

9/6/2007http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=120



اين گزارش می افزايد نيروی دريايی ايران .  باز نگهداشتن تنگه هرمز استتاسيسات نفتی کشورهای حوزه خليج فارس و
 .  آسيب پذير استکوچک و

 اختيار دارد، می تواند موجب خسارت و تلفات سنگين نيروهای ولی ايران با قايق های کوچک و تعداد زيادی مين که در
 بحران جدی درحمالت موشکی ايران از ساحل به سوی کشتی ها نيز، قادر است موجب.  خليج فارس شودآمريکايی مستقر در

 ايران دارای پانصد موشک دوربرد است، که می تواند در عين حال برخی از تحقيقات نشان می دهد که. اين منطقه گردد
 .اين امر در نتيجه جنگ، تفاوتی به وجود نخواهد آورد.  مورد هدف قرار دهداسرائيل و کشورهای عربی را

 ايرانی تقسيم شده

 آنجا که نو محافظه کاران در" امريکن اينترپرايز"برخی از محافل و مراکز مانند 
 نفوذ زيادی دارند و در جنگ عراق نيز نقش داشت، در سال های گذشته کنفرانس

 ترويج برخی در اين محافل اين عقيده را. هايی در مورد ايرانی فدرال برگزار کردند
 مناطق آن نا می کنند، که ايران بايد مبدل به يک دولت ناکام نفتی شود که برخی از

 و انرژی و در واقع ايران مشغول درگيری های درونی خود خواهد شد،. آرام هستند
 .توانی برای اعمال نفوذ در خارج از مرزهايش نخواهد داشت

@ 

 حمله اتمی و سه ميليون کشته

 بعيد می دان پلش و مارتين بوچر می گويند گرچه احتمال حمله اتمی به ايران بسيار
آنها می گويند طبق تخمينی که زده می .  شده استباشد، ولی اين امر در طرح های مربوط به حمله نظامی به اين کشور مطرح

.  می کند و سه نقطه ای است، که گفته می شود ايران در آنجا سالح های کشتار جمعی توليدشود حمله به يازده مرکز از بيست
 . نفر بيانجامدچنين حمله ای می تواند به کشته شدن بيش از دو ميليون و هشتصد هزار

 لويزان، مرکز تسليحاتی اصفهان، راکتور اتمی بوشهر، و اين مراکز شامل مرکز تحقيقات هسته ای تهران، مرکز موشکی
 . شود در تبريز سالح های شيميايی توليد می کنندمراکزی است که گفته می

 عواقب حمله

 :اين گزارش در پايان عواقب جنگ را به طور مختصر، چنين بررسی می کند

 منطقه بيشتر کرده و ايران مبدل به يک دولت باشد، اين کشور سلطه نظامی خود را بر" موفقيت آميز"اگر حمله آمريکا  -١
 دراز ولی در.  منطقه فکر کنند، که از تقسيم شدن ايران به چند منطقه سود خواهند بردشايد دولت های. ناکام نفتی می شود

ترکيه نيز در مقابل کردستان .  خواهد رفتمدت ناآرامی تمامی حکومت های منطقه را تهديد خواهد کرد، و ثبات از بين
 . خواهد دادخودمختار ايران و عراق عکس العمل نشان

 زيادی نداشتند، صدها هزار کشته ايرانی نيز احتماال همانگونه که صدها هزار کشته عراقی در انتخابات آمريکا و بريتانيا تاثير
 . ورتر می کندولی چنين رخدادی، خشم منطقه در مورد غرب را در اين ناحيه شعله.  نخواهد داشتتاثير چندانی بر غرب

 احتمال وجود دارد که مردم ايران از دولتشان چراکه اين. جنگ مانند آتش می باشد، و آغازش آسانتر از مهار آن است -٢
 .جنگی که موجب گرانی فزاينده نفت، و رکود اقتصادی جهانی خواهد شد.  شودحمايت کنند، و جنگ منطقه ای آغاز

 
برخی از رهبران آمريکا مانند ديک چينی معاون 

 مدتها پيش تالش های اروپا برایرئيس جمهور، از

 دست يابی به يک توافق مرضی الطرفين با ايران

را، بی فايده خوانده اند 
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 اين گزارش می نويسد احتمال بروز يک جنگ دامنه دار منطقه ای، بايد تمامی
 طرفين را تشويق کند که برای يک خاورميانه عاری از سالح های کشتار جمعی

 .بکوشند

 :پا نويس

١-www.cisd.soas.ac.uk 

  استحميد فراهانی از نويسندگان واشنگتن پريزم
 
هواپيماها و موشک های آمريکايی آمادگی الزم را 

 امروز و تنها در ظرف چند ساعت، دارند که همين

 ده هزار هدف را در ايران منهدم کنند

 پذيرايی قانونی از مشتريان با مواد: قهوه خانه به سبک هلندی
 مخدر

 . 
 

  

 سوريه کبيری

 آرنهم، هلند
با روشن و خاموش شدن و " خوش آمديد"چراغی با نوشته .  کنمرا که می بينم، لختی درنگ می" قهوه خانه آميگو"تابلوی 

 قهوه خانه با می خواهم يک بار ديگر مرور کنم که انتظار دارم در اين.  به درون دعوت می کندچشمک زدن، رهگذران را
 فيلم ها هستند، و دائم در حال نقشه کشيدن برای لطمه زدنآيا کسانی که شبيه هنرپيشه های منفی. چگونه افرادی روبرو شوم

 بی رمق هستند و  اينکه افرادی که در بهار جوانی به سبب مصرف و اعتياد به مواد مخدر، بی حال وبه آدم های خوبند؟ يا
 که شرارت از سرو رويشان می بارد، و به خاطر پول حتی حتی نمی توانند آب دهان خود را جمع کنند؟ يا قاچاقچيان خبيثی

  بفروشند؟حاضرند فرزند خود را

 افرادی که پشت ميزهای قهوه خانه نشسته اند، چراکه همه. وارد که می شوم، منظره ای غير منتظره روبرويم قرار می گيرد
 هيچ برخالف انتظار، حضور من نيز توجه.  به نظر می رسند٤٠ تا ١٩آنها در سنين بين  .ظاهری آرام و کامال عادی دارند
 . بودند، به کار خود ادامه می دهندبه طوری که همه همانطوری که در بدو ورودم. کس را به خود جلب نمی کند

 .به سمت پيشخوان می روم و نگاهی به فهرست موجودی های قهوه خانه می اندازم
به . نمی خواهم مرد جوان پشت پيشخوان بداند برای چه به فهرست نگاه می کنم

 .  سبب چای سفارش می دهمهمين
 موادی نوشته شده که برای من  قلم می شود، اسم١۵در اين فهرست که شامل حدود 

 اتفاق کشورهای جهان داشتن، موادی که در اکثريت قريب به. باورکردنی نيست
 . ، جرم محسوب می شود- سالمبه ويژه برای افراد-داشتن، حمل و استعمال آنها 

 
به گفته تيس دبليو دادستان بلندپايه دادگاه های 
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 که کشور هلند است،" خيلدرالند"در استان " آرنهم"اينجا قهوه خانه ای در شهر 
 .به چشم می خورند... در ليست آن اقالمی چون حشيش، ماری جوانا، ماروک و

 يورو، ١١ و حشيش افغانی ٦ ماری جوانا ،٨حشيش گرمی . قيمت اين مواد به واحد يک گرم، در کنار آنها نوشته شده است
در عين.  که مشتری به صورت فله ای می خرد، و خودش در کاغذ سيگار می پيچداين قيمت ها برای موادی است. قيمت دارند

اين در حاليست که يک .  يورو خريد١٢ نخ سيگار از پيش پيچيده شده ماری جوانا و يا حشيش را، می توان به بهای ٦حال 
جالب اينجاست که در اين فهرست نام هيچ مشروب الکلی به چشم نمی  . يورو به فروش می رسد۵⁄٢نخ از اين سيگارها 

 .خورد

 زيبای روی ميز نگاهم را به خود جلب میوقتی پس از گرفتن کيسه چای و ليوان آب جوش پشت ميزی خالی می نشينم، گلدان
 زيبا اما وقتی به ميزهای کناری نگاه می کنم متوجه می شوم که اين شيئی.  آبی داردگلدانی که زمينه ای سفيد و گل های. کند

 سرگرم بازی است، به من لبخند می زند و دختر جوانی که پشت دستگاه کامپيوتری. نه گلدان، که يک جاسيگاری بزرگ است
 .دو پسر جوان هم روی ميز بيليارد سرگرم هستند.  کندبا حرکات دست و سر مرا دعوت به بازی می

او بيست . نام دارد" يرون بارنافلد" جوان پسر. کم کم در محيط جا می افتم، و ليوان چای به دست سر ميز کناری می روم
 به همراه گاهی نيز. هفته ای چهار پنج بار به اينجا سر می زنم: "می گويد.  حسابداری استساله و دانشجوی سال دوم رشته

 ."  سيگار درست می کنم٤ از آن  يورو يک گرم ماری جوانا می خرم که٨با . دوستان دانشکده ام می آيم
تمام می شود، چرا    يورو١٢ نخ سيگار از پيش پيچيده شده ماری جوانا ٦وقتی : "با اشاره به فهرست مذکور می پرسم

 و نپيجيده می خرم، امکان قاطی يکی اينکه وقتی فله ای! به دو دليل: "با لبخندی پاسخ می دهد"  پيچيدن می کشی؟زحمت
 !"  هم کيف خودش را دارددوم اينکه پيچيدن. کردن آشغال و نخاله کمترست

@ 

.  و من از هلندی تنها چند کلمه بلدماو انگليسی نمی داند. حاال سر فروشننده خلوت تر شده و من به سراغش می روم
 سالم"است، " عبداهللا اوراحو"وقتی می فهمم نام فروشنده .  مشکل را حل می کندبا دخالت خود" روبن رندويخ"خوشبختانه 

.  مغازه به صورت ساعتی کار می کند سال پيش از مراکش به هلند آمده، و در اين٦او . غليظی تحويلش می دهم" عليکم
 ." آخر شبها بعد از تعطيلی می آيد و به حساب و کتاب دخل می رسد ":سراغ صاحب مغازه را که می گيرم، می گويد

 همانگونه که پيش بينی می کردم، عبداهللا می گويد که تدارکچی های اجناس اين
وقتی می گويم شب برمی گردم و از خود صاحب مغازه می . مغازه را نمی شناسد

او هم : " دستش را به عالمت سر بريدن روی گردنش می کشد و می افزايدپرسم،
اکثر آنها در . جنس اين مغازه را آدم های مختلف جور می کنند.  شناسدآنها را نمی

پس : "می گويم."  چندتايی گلدان پرورش می دهند، و به ما جنس می رسانندخانه
 ترتيب بايد تدارکاتچی های شما سر به صدها نفر بزند؟ چون با اين همه آدم به اين
با لبخندی آنچنانی به من ."  اينجا مراجعه می کنند، به جنس زيادی نياز داريدکه به
 .  فهماند که نبايد وارد معقوالت شدمی

اين تعداد را مقامات شهر تعيين کرده اند،.  دارد قهوه خانه از اين دست وجود١٣ الی ١٢به گفته روبن رندويخ در شهر آرنهم 
 پاسخ مثبتاما اگر شخصی تقاضای مجوز کند به او.  برای داشتن آنها به مجوز دولتی نيازستچراکه. و نمی تواند بيشتر شود

در اين صورت .  بگيرد مغازه خود را تعطيل کندداده نمی شود، مگر اينکه صاحب يکی از قهوه خانه های موجود تصميم
 کار آنها ساعت. به اين ترتيب تعداد قهوه خانه ها هميشه ثابت می ماند.  دريافت می کندنخستين متقاضی ليست انتظار، مجوز

 گرم از ۵ توان بدون منع قانونی تا آمستردام، می

اين مواد را به همراه داشت 

 
 و ٦، ماری جوانا ٨قيمت های حشيش گرمی 

 موادی است که  يورو، برای١١حشيش افغانی 

مشتری به صورت فله ای می خرد و خودش در 

 کاغذ سيگار می پيچد
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  . پس از نيمروز می باشد۵ بامداد تا ٩را نيز دولت تعيين کرده، که از 

. چراکه به زبان هلندی سخن نمی گويند . ساله توجهم را به خود جلب می کند٣٠ تا ٢۵گفتگوی يک دختر و دو پسر حدود 
" لوکا آمسل"و " مکسی ميليان زيمرمن"، "ئوال اشميت. " قهوه نوشيدن هستندآنها پشت يکی از ميزها مشغول دود کردن و

از شهر محل زندگی آنها تا .  شمار نمی روندچراکه در کشور خودشان هيچيک از اين مواد مجاز به.  آلمان به اينجا آمده انداز
  گفته خودشان اگر بخواهند به ديدن اقوامشان در شهرهای دورتر آلمان بروند، خيلیآرنهم فقط يک ساعت رانندگيست، و به

 . بيشتر طول می کشد
به گفته ئوال اين دود کردن لذت زيادی .  آيند و سيگاری دود می کنندآنها هردوهفته، و گاهی هفته ای يکبار به اين شهر می

 شيطنت آميز به کيفش با چشمکی" پس در فاصله بين دو رفت و آمد چگونه مکيف می شوی؟: "از او می پرسم .برايش دارد
 @.  مواد را می خرند و با خود به آلمان می برندآنها در هر سفر به آرنهم، مقداری از اين. اشاره می کند

می توان بدون منع : " های آمستردام می گويددادستان بلندپايه دادگاه" تيس دبليو"آيا داشتن و حمل اين مواد مجازست؟ 
  گرم از آنها را برای مصارف٣٠هرکس هم مجاز است در خانه خود تا .  همراه داشت گرم از اين مواد را به۵قانونی تا 

 به پيشينه افراد حکم مقضی را صادر می بيش از اين مقدار به دادگاه ارجاع می شود، و قاضی با توجه. شخصی داشته باشد
 کشيدن اين در عين حال.  سابقه ندارند جريمه نقدی، و برای سابقه دارها زندان می باشداين حکم معموال برای کسانی که. کند

 ."  استنوع دخانيات در خارج از قهوه خانه های معين، و در خيابان ممنوع

 مجاز اين دادستان در پاسخ به اينکه افراد خارجی که داشتن اين مواد در کشورشان
 برای در داخل خاک هلند قانون: "نيست با چه مجازاتی مواجه می شوند، می گويد

 کشور اما اگر در کشور خودشان به دام بيفتند، طبق قوانين همان. همه يکسان است
 ." با آنها رفتار خواهد شد

 قهوه خانه ها به اين مفهوم نيست که او همچنين خاطرنشان می کند که بودن اين
 عالوه در اينجا از مواد مخدر موسوم به به. همه مردم به آنها مراجعه می کنند

بنابراين کشيدن، حمل و داشتن .  نيستسنگين مانند هروئين و کوکائين، خبری
 تمامی کشورهای ديگر دنيا جرم محسوب می کمترين مقدار اين مواد، مانند تقريبا

   .شود و مجازات دارد

 به اميد"زمانی که می خواهم از قهوه خانه آميگو خارج شوم، چراغ چشمک زن 
: کند، در پاسخ به نظرخواهی من می گويدمعرفی می" فرنک گلدبن"در خيابان مرد جوانی که خود را . بدرقه ام می کند" ديار

 شعور و چراکه اين مواد نيز مانند الکل و ترياک انسان را از درون پوک، و.  تعطيل کردبه نظر من بايد اين قهوه خانه ها را"
 بتواند هر زمان اراده کرد، از مصرف هرچه که زيرا انسان در صورتی بر خودش کنترل دارد که. مغزش را زايل می کنند
  اگر پس از مدتی انسان ناچار از مصرف و يا نوشيدن چيزی باشد، يعنی به آن معتادبه عبارت ديگر. خواست خودداری کند

 مشروبات الکلی، دخانيات موسوم به سنگين، و ديگر فرقی نمی کند که اين اعتياد به. شده و زير کنترل اين ماده در آمده است
 ."  سبک در اين قهوه خانه ها مجاز هستنديا موادی باشد که به نام دخانيات

 پانويس

 ديدن اين نشريه می توان به تارنمای زير برای. اين مقاله پيش از اين در نشريه ايران جوان تورنتو به چاپ رسيده است
 :مراجعه کرد

 
در قهوه خانه هايی که به طور قانونی با موادی 

 جوانا از مشتريان خود چون حشيش و ماری

پذيرايی می کنند، از مواد مخدر موسوم به سنگين 

 هروئين و کوکائين خبری نيست مانند
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www.iranjavan.net 

 سوريه کبيری دبير ارشد واشنگتن پريزم است

 
  

 خرده ريزه 
 خرده ريزه 

 

  

 سئوال در اينست –بودن يا نبودن 

 
 واشنگتن پريزم

 توسط سازمان نظرسنجی گلوب سکن و برنامه بررسی عملکرد سی که.بی.بر اساس جديدترين نظرسنجی سرويس جهانی بی
 نتايج کامل آن کشور در اقصا نقاط جهان مورد سئوال قرار گرفتند که 22نفر در  23000 است، سياست خارجی انجام گرفته

 .منتشر خواهد شد) سپتامبر 7(شهريور  16روز جمعه 

 : اشاره کرداز نتايج قابل توجه اين نظر سنجی می توان به چند نکته

 . بايست در طول يکسال آينده عراق را ترک کننداز پاسخ دهندگان معتقدند که قوای خارجی به رهبری آمريکا می   67%

 شهروندانی که کشورشان در عراق دارای نيروهای چنين نظری را دارند و در ميان ديگر % 61در بين شهروندان آمريکايی 
 . باشندخواهان خروج نيروهای خود از عراق می   %63و کره جنوبی و استرليا با   %65نظامی می باشند بريتانيا با 

 خارجی تا برقراری ثبات امنيتی می بايست در بر اين عقيده اند که نيروهای % ) 23يعنی (يک نفر از هر چهار پاسخ گو 
 .عراق بمانند

معتقدند که نيروهای کشورشان می  % 17و شهروندان هندوستان  % 44، شهروندان فيليپين  %45در بين شهروندان کنيا 
 . ماندگار باشندبايست تا برقراری ثبات امنيتی در عراق

 
در عراق ماندگار خواهد بود در حالی که)  پادگان های نظامیاستقرار(از کل نظر دهندگان معتقدند که آمريکا به نوعی    49%
 . کرد که پس از ثبات امنيتی آمريکا تمامی نيروهای خود را از عراق خارج خواهدبر اين نظرند % 36

  

 : منبع
World Public Opinion 
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 سياسی -از حوزه نظامی
 در معرض اتهامی سپاه: گفتگوی اختصاصی با محسن سازگارا

 ويرانگر 
 

 
 واشنگتن پريزم -محمد تهوری 

 ايران شدتی مضاعف گرفته است، اين بار با نزاع لفظی سران دو کشور ايران و آمريکا که در پيوند با برنامه هسته يی
 شماری از اين امر به گواه. از سوی آمريکا بعدی تازه يافت"  پاسداران انقالب اسالمیسپاه"تروريستی خواندن فعاليت های 

 برای پايان دادن به سه دهه کشمکش و درگيری صاحب نظران، نه يک نزاع معمولی، بلکه اعالم جنگی تمام عيار به ايران
 . غيرمستقيم است

 اتهام دور از انتظار و تهديدی غيرواقعی به نظر با توجه به گستره کمی اين نهاد در داخل کشور و پيوستگی آن با مردم، اين
 امنيت  مقطع می تواند پيامی آشکار از سوی رهبران کاخ سفيد برای خروج از محدوده شورایولی طرح آن در اين. می رسد

 .  نيز باشدسازمان ملل متحد، و اقدام مستقل عليه ايران برای ديگر اعضای اين سازمان
 مسلح جمهوری اسالمی، در صورت تصويب می تواند به چراکه انتساب اتهام تروريستی به سپاه به عنوان بخشی از نيروهای

 عرف بين زيرا سپاه جزيی از نظام جمهوری اسالمی به عنوانی رژيم قانونی در.  مبدل شودچالشی عظيم در جامعه جهانی
 . الملل است

فعال سياسی مقيم " محسن سازگارا" تحليل اين موضوع و پيامدهای آن در داخل و خارج کشور، موضوع گفتگويی است با
   : اسالمی، که در ذيل می خوانيدآمريکا و عضو مؤسس سپاه پاسداران انقالب

 
 اسالمی در رديف گروه های تروريستی توسط برخی محافل آمريکا، اين پيشنهاد قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقالب: س

 را مانور تبليغاتی، بعضی برخی اين اقدام.  های متفاوتی را در داخل و خارج از کشور به همراه داشته استروزها واکنش
 تحليل جنابعالی از اين اقدام چيست؟.  دانندجنگ روانی و عده ای هم اعالم جنگ رسمی به ايران می

درواقع اين .  مجلسين آمريکا باز می گرددتروريستی قلمداد کردن سپاه، به مباحث مطرح شده طی يک سال گذشته در: ج
 تروريستی به بوش است تا به رغم حکومتی بودن سپاه، آن را به نام يک گروه   دولتفشاری يک ساله از جانب قوه مقننه بر

 واشنگتن پست به بيرون درز کرده، در دستگاه اجرايی آنگونه که توسط روزنامه های نيويورک تايمز و. دنيا معرفی کند
 .  دارد که هرکدام ديدگاه متفاوتی دارندآمريکا دو گروه عمده وجود

 گروه نخست که از جناح معتدل دولت تشکيل می شود، دربرگيرنده وزير امور
 اين گروه در برخورد با. خارجه، وزير دفاع و دستگاه سياست خارجی آمريکا است

 ايران معتقد به ديپلماسی است، و استفاده از اهرم های فشار، تهديد و تحريم را
  .مقدمه ای برای مذاکره با ايران و حل مشکل موجود از طريق ديپلماسی می داند 

 تشکيل می دهد، و شامل" ديک چنی"اما گروه دوم بخش جنگی دولت را به رهبری 
 اين گروه معتقد است طی اين سال ها. فرماندهان ارتش آمريکا در عراق می شود

 به اعتقاد اين. فرصت کافی به ايران داده شده، و تنها راه باقی مانده جنگ است

 
تروريستی قلمداد کردن سپاه، به مباحث مطرح شده 

 در مجلسين آمريکا باز می گرددطی يک سال گذشته

Page 17 of 23Washingtonprism

9/6/2007http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=120



 بمباران و موشک باران قرار گيرد، تا هدف) ١٣٧٠( ١٩٩١گروه بايد مراکز نظامی و لجستيکی ايران به سبک عراق سال 
 .  منطقه تبديل شود و ديگر نتواند در آنجا برای آمريکا دردسر درست کندحدی که ايران به حکومتی ضعيف و ناتوان در

مثال عنوان شده که .  برنامه هم سخنانی گفته اندحتی پاره ای از مروجان اين نگاه، در رسانه های جمعی از کم و کيف اين
 به  کيلومتری در اعماق اقيانوس هند اقدام٢٠٠٠ فارس بيرون خواهند رفت، و از فاصله ناوگان های آمريکايی از خليج
 عمليات که به شش ماه آينده ارجاع داده می پاره يی از نويسندگان هم از موعد زمانی اين. عمليات عليه ايران خواهند کرد

 روزنامه گاردين منتشر، و به نقل از جورج بوش اعالم کرد که مشکل ايران را خصوصا گزارشی که. شود، سخن گفته اند
 .  جانشين خود در کاخ سفيد باقی نخواهد گذاشتبرای

 که بنابراين اگر قرار دادن نام سپاه در رديف گروه های تروريستی که توسط مقامی
 و" نيويورک تايمز"نخواست نامش فاش شود و به وسيله دو روزنامه معتبر 

 افشا شد صحت داشته باشد، نشانه اين است که فشار تندروهای" واشنگتن پست"
 بايد لذا. آمريکايی در قوه مقننه و دستگاه اجرايی به رئيس جمهور، نتيجه داده است

 احتمال زياد منتظر ورود به يک مرحله جديد بحران ميان ايران و آمريکا بود، که به
 .با خطر جنگ همراه خواهد شد

@ 

 پاسداران به عنوان نهادی نظامی، مسووليت ها و نقش چندگانه فعلی سپاه  نظر به
 بخش عظيمی از حاکميت در ايران امنيتی، اقتصادی و سياسی که می توان آن را

 دادن نام اين نهاد حکومتی در رديف گروه های تروريستی کدام بعد از فعاليت امروز به شمار آورد، به نظر شما طراحان قرار
 اقتصادی سپاه، با هدف آسيب رساندن جدی به سپاه را نشانه رفته اند؟ آيا آنها با اين برنامه قصد مختل کردن برنامه هایهای

 يا اينکه  مقاصد نظامی و مقدمه چينی برای يک حمله ناگهانی به ايران را تدارک می بينند؟اقتصاد کشور را در نظر دارند؟ آيا
 آشکار و پنهان با ايران، و يک برنامه روانی اساسا اين يک پروژه سياسی با هدف باالبردن قدرت چانه زنی در مذاکرات

 است؟

چون اوال .  بعد سياسی آن پررنگ تر استگر چه همه ابعادی که برشمرديد به نوعی مورد نظر می باشد، ولی به نظر من: ج
  امنيت سازمان ملل و آلمان نشان داده که اگر آنها قطعنامه سوم را تصويب نکنند،آمريکا با اين کار به اعضای دائم شورای

آمريکا به نوعی ) در واقع می توان گفت (.خودش می تواند وارد روندهای تند وتيز ديگری مثل تروريستی خواندن سپاه شود
 .  شوندبه مرگ گرفته، تا آنها به تب راضی

چراکه آنها معتقدند دو قطعنامه قبلی .  کنداز سوی ديگر آمريکا می کوشد شرايطی بوجود آورد، تا ايران احساس خطر جدی
و ابزار    نظامضمن اينکه پاره ای از تحليلگران معتقدند سپاه ستون فقرات.  ايران وارد کندهنوز نتوانسته فشار الزم را به

 . تغيير و تحوالت بعدی هموار کردسرکوب رژيم است، که با شکستن آن می توان را ه را برای

  چقدر است؟احتمال اينکه اين تصميم در قطعنامه سوم عملی شود،

در ) کمااينکه. ( الزم را به سپاه وارد کندترديدی نيست که آمريکا می کوشد طی قطعنامه های مصوب شورای امنيت، فشار: ج
 قطعا در قطعنامه سوم هم فشارهای بيشتری عليه سپاه اعمال.  ها متوجه سپاه بودقطعنامه دوم هم، بخش عمده محدوديت

مگر آنکه جناح تندرو آمريکا عزم .  بياندازدولی ممکن است اين قطعنامه، تروريستی خواندن سپاه را به تعويق. خواهد شد

 
پاره ای از تحليلگران معتقدند سپاه ستون فقرات 

 سرکوب رژيم است، که با شکستن آن نظام و ابزار

 هموار می توان را ه را برای تغيير و تحوالت بعدی

کرد 
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 . به قطعنامه سوم، در جهت تأديب ايران مستقال دست به اين اقدام بزندخود را جزم کرده باشد تا بی توجه

آقای . چراکه سپاه مستقل از رژيم نيست.  جمهوری اسالمی استتروريستی خواندن سپاه، در واقع تروريستی خواندن نظام
 اين يک اتفاق جديد لذا.  مقام رهبری، فرماندهی ارشد نيروهای مسلح از جمله سپاه را در اختيار داردخامنه ای به عنوان

به نظر شما واکنش جهانی به اين اتفاق چه .  می شوداست، که يک رژيم و يک عضو سازمان ملل متحد تروريست خوانده
 خواهد بود؟

شايد هم هيچ سازمان نظامی رسمی دست  .تا االن هيچ سازمان نظامی رسمی يک حکومت، تروريست قلمداد نشده است: ج
 ضمن اينکه اولويت اول سياست خارجی آمريکا،.  حيث سپاه نو آوری داشته استاندرکار اقدامات تروريستی نبوده، و از اين

.  طور رسمی به ايران اعالم جنگ خواهد کردپس آمريکا با تروريستی خواندن سپاه، در واقع به. مبارزه با تروريسم می باشد
 .  قرار دادن سپاه به عنوان يک پايگاه تروريستی باز می کنداين اتفاق دست آمريکا را برای هدف

 به زمينه سازی آمريکا و برخورد ايران برمی اما اينکه دنيا و افکار عمومی آمريکا چه واکنشی به اين اتفاق داشته باشند،
 البته آمريکا هنوز به.  حمايت از گروه های شورشی، يکی از اين زمينه چينی هاستاتهام دخالت سپاه در عراق و. گردد

اما فرماندهان نظامی اين.  اند، پاسخی نداده استانتقادات روزنامه نگاران غربی که خواستار اعالم مستندات اين اتهام ها شده
 پول، اسلحه امنيتی ايرانی که در عراق بازداشت شده اند، اعتراف کرده اند که- های نظامیکشور در عراق مدعی هستند مقام

 .  اندو آموزش نظامی در اختيار ده ها گروه شورشی عراقی قرار می داده

 فرماندهان ولی. در مقابل، روزنامه نگاران خواستار پخش اين اعترافات شده اند
 فرماندهان اين تنها ادعای اين. نامبرده هنوز نسبت به پخش آنها اقدام نکرده اند

 الدعوه که است که به خاطر فشار دولت آقای مالکی، مجلس اعالی عراق و حزب
 خودداری کرده نمی خواهند روابط ايران و آمريکا بيش از اين تيره شود، از اين کار

 . اند

 رفتار به هر حال اين کار نياز به قانع سازی افکار عمومی دارد، و از سوی ديگر
 جمهور اگر همين روال ادامه يابد که رئيس. ايران حائز اهميت زيادی می باشد

 کشورهای سياست نسنجيده و نپخته خود را دنبال کند، کار آمريکا را برای قانع کردن
 به پر کردن خأل قدرت در عراق توسط ايران و يا مصاحبه نسنجيده اخير احمدی نژاد و اشاره او. دنيا ساده تر خواهد کرد

 برای هر نوع  اروپايی، از جمله سياست های خطای ايران است که در صورت تداوم زمينه مناسبیتوهين های وی به رهبران
 .عملياتی عليه اين کشور را فراهم می کند

 
 مثابه يک نهاد اقتصادی قدرتمند نقش عمده ای در اقتصاد ايران برعهده من در سوال قبلی هم اشاره کردم که سپاه امروز به

 اتهامی چه تاثيری در فرايند اقتصادی طرح چنين.  است، و سرمايه گذاری هايی هم در کشور امارات متحده عربی داردگرفته
  داشت؟ايران و سپاه به همراه خواهد

اين نقش از دخالت در .  اقتصادی داردبدون ترديد سپاه امروز به عنوان يک شرکت بزرگ، نقش مهمی در فعاليت های: ج
  از خانه سازی تا جاده سازی، از واردات صدها قلم کاال تا صادرات پاره ایصنايع خودرو سازی تا پروژه های نفت و گاز،

 .  داردفرآورده های نفتی، و حتی در تجارت کاالهای قاچاق و فعاليت های مافيايی دخالت

 
هيچ سازمان نظامی رسمی دست اندرکار اقدامات 

 اين حيث سپاه نو آوری تروريستی نبوده، و از

داشته است 
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تا حدی که .  سرمايه گذاری اقتصادی گسترده دارددر منطقه غير از دوبی و ديگر شيخ نشين ها، در کشورهايی مثل سوريه هم
 ريشه  اختالف نظر ها در ارتش سوريه ميان افسران جوان و ژنرال های قديمی، تا حدیبرخی صاحب نظران سياسی معتقدند

 . در منافع اقتصادی افسران جوان به عنوان شرکای اقتصادی سپاه دارد

 اگر سپاه در فهرست گروههای تروريستی قرار گيرد، مطمئنا کشورهای حوزه خليج
 فارس و ديگر کشورهای دنيا ناچار خواهند شد با آمريکا در محدود سازی فعاليت
 های اين نهاد و همکاران آن که تحت نام بنيادها و نهادهای غير انتفاعی و مذهبی

 . انجام می شود، همکاری کنند
 شهری گرداگرد حرم حضرت به طور مشخص سازمان اقتصادی که توسط آقای ری

 يافته، و در دهها حوزه عبدالعظيم تشکيل شده، به صورت عريض و طويلی گسترش
 بنياد ديگر که به نام ائمه اقتصادی از جمله نفت و گاز فعاليت می کند، همچنين دهها

 رديف اين تحريم ها قرار خواهند اطهار اقتصاد ايران را امام زاده ای کرده اند، در
 فعاليت های سپاه قدس، که بيش باالخص. گرفت و فشار زيادی را متحمل خواهند شد

 .از ديگران در معرض اتهام قرار دارد

@ 

 با تکذيب مکرر ايران همراه بوده، و آمريکا نيز هنوز ادله ای ولی ادعای آمريکا به دخالت نيروهای سپاه قدس در عراق
 ايد، که دال بر فعاليت های آيا شما در گزارش های مقام های آمريکايی به موارد ديگری برخورده.  نکرده استمستند ارائه

 تروريستی باشد؟

 مقامات ارشد ايران نقش سپاه در حمايت و تجهيز ولی. نه، دولت ايران به طور طبيعی هرگونه اتهامی را تکذيب می کند: ج
 .  تنها تکذيب نکرده، بلکه تاييد هم کرده اندحزب اهللا لبنان و حماس را نه
 پشتيبانی می  ايران در افغانستان از طالبان حمايت می کند، در عراق از دهها گروه شورشیبه هرحال آمريکا مدعی است

به طوری که حتی شورش های يمن را، تحت .  استنمايد، و در بسياری از کشورهای اسالمی حامی سازمان های تروريستی
  .حمايت و پشتيبانی سپاه می دانند

 اين موضوع نيستند که سپاه در ايران نهادی بسيار گسترده و فراگيربه نظر می رسد طراحان تروريستی خواندن سپاه، متوجه
 نفر عضو اين تشکيالت  با بسيج به عنوان زيرمجموعه سپاه، می توان ادعا کرد از هر خانواده ايرانی يکخصوصا. است

 . عريض و طويل است
  اقتصادی و نرخ بيکاری باال در کشور، جذب اين نهاد شده اند و به لحاظ فکری هيچبسياری از اين افراد به علت مشکالت

 ديگر همکاران شان در شورای فرماندهی حتی در ميان فرماندهان سپاه بسياری مخالف سياست های. قرابتی با سپاه ندارند
 بنابراين اين اتهام به صورت عام می تواند در ميان مردم ايران.  ايران، علنی شداين اختالفات در دوران اصالحات در. هستند

 پذيرش اين اتهام نيست، که فرزندش در چراکه هيچ خانواده ای حاضر به. واکنش منفی گسترده ای عليه آمريکا ايجاد کند
 .  اين موضوع به نوعی برای آمريکا نتيجه معکوس به همراه خواهد داشتبنابراين. ميان تروريست ها جا گرفته است

 توان را دارد که به افکار عمومی جهت اختيار داشتن يک دستگاه تبليغاتی قدرتمند، اين   ديگر حکومت ايران با دراز سوی
  چيست؟تحليل شما در اين خصوص. دهد

از .  عده ای پيشنهادهايی مطرح کرده اندبه همين سبب. اتفاقا همين موضوع يکی از دغدغه های جدی در واشنگتن است: ج
. شود ارشد با درجه سرهنگ به باال، يا افراد خاص در سپاه، و يا فقط سپاه قدس محدودجمله اينکه تحريم ها فقط به پاسداران

 
مصاحبه نسنجيده اخير احمدی نژاد و اشاره او به 

 در عراق توسط ايران و يا پر کردن خأل قدرت

توهين های وی به رهبران اروپايی، از جمله 

 خطای ايران است که در صورت تداوم سياست های

 زمينه مناسبی برای هر نوع عملياتی عليه اين

کشور را فراهم می کند 
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 سپاه هستند، که با همراهی مردم ايران هم در واقع آنها دنبال يک برخورد هوشمند با. به هرحال اين بحث ها مطرح است
  کسانی که در فعاليت های اقتصادی سپاه دخيل هستند، به هيچ عنوان از اين طرحاما اين نکته جدی است که. روبرو شود

 .مستثنی نشوند

 چنين چيزی را نداشته، از اين اتفاق جا خورده، و با توجه به عکس العمل مقام های ايرانی می شود تحليل کرد که آنها انتظار
 که نه تنها در خصوص مردم هم تا آنجا که من اطالع دارم می توان فهميد.  نمايش گذاشته اندعکس العملی شتاب زده را به

 موازات فعاليت های خارج از کشورش، در اقصی نقاط برای اينکه سپاه به. ناراحت نشده اند، بلکه کمی هم خوشحال هستند
 .  گرفته استايران نيز رودرروی مردم قرار

.  نزد افکار عمومی، آسيب جدی به سپاه وارد کرده استاز سوی ديگر پيوند خوردن سپاه با دولت و ناکارآمدی دولت در
 .  فرايندی که موجب تأديب سپاه شود، مقبول استبنابراين از نگاه مردم هر

 بحران اين رژيم وقتی با. درخصوص تبليغات هم بايد به تجربه دوران شاه نگاه کرد
 اين يکی از مهمترين نتايج. مشروعيت مواجه شد، ديگر تبليغات اش بی ثمر بود
 در واقع مردم نقطه مقابل. بحران مشروعيت، بی اعتمادی مردم به تبليغات است

 دچار در حال حاضر نيز دستگاه تبلغاتی رژيم. تبليغات رژيم را بيشتر باور می کنند
 مردم از تا جائيکه امروزه رسانه شايعه و اخيرا پيام های کوتاهی که. بحران است

 رژيم عمل می طريق تلفن همراه ارسال می کنند، بسيار قوی تر از دستگاه تبليغاتی
 .کند

 است بپذيرد که فرزند عضو ولی با همه اين استدالل ها کدام خانواده ايرانی حاضر
ولی .  نظام ترديدی نيستدر فقدان مشروعيت. سپاه يا بسيجش، تروريست می باشد

 است، که به هردليل سپاه اين اتهام به نوعی دربرگيرنده بخش عظيمی از مردم ايران
اينجا صحبت از فرد خاصی در  .و بسيج را انتخاب کرده اند و با آن همکاری دارند

 لشکر ميليونی سپاه و بسيج است، که در ميان مردم عادی و توده جایبلکه سخن از. سپاه، يا بخشی از حکومت مطرح نيست
 .دارند

 آمريکايی ها و فرمولی که ارائه می کنند مهم از اين جهت است، که گفتم نوع برخورد. اين نکته کامال درستی می باشد: ج
 دردر فاصله ای نزديک يکی از خويشاوندان و دوستان ما) درست است( نظر دور داشت که ولی اين نکته را هم نبايد از. است

 .  برخوردارندسپاه عضويت دارد، ولی بايد ديد که آنها از چه مقبوليت اجتماعی و احترامی

اما متاسفانه جاه .  مومن و ميهن دوستی هستندبه باور من اکثريت بدنه سپاه و حتی بيشتر فرماندهان آن افراد پاک، صادق،
.  نگذاشته است سپاه که بعد از احمدی نژاد وارد دولت هم شده اند، محبوبيتی برای سپاه باقیطلبی های اقليتی رانت خوار در

 سپاه به ابزار سرکوب و در دست دولت، باعث شده اندچراکه با فعاليت های سياسی خود، خرابکاری های دولت، و تبديل شدن
.  می شوددرست مثل حزب سياسی ای که برنامه هايش با شکست مواجه.  کل سپاه زير سوال روداحترام و مقبوليت اجتماعی

ولی سپاه می خواهد به رغم شکست، با نيروی .البته حزب سياسی وقتی شکست می خورد، قدرت را به ديگری واگذار می کند
 کمونيستدرست مثل حزب بعث، حزب. در عين حال می کوشد رقبا را از ميدان به در کند .نظامی و امنيتی در قدرت باقی بماند

 . نظاميان بازنشسته انتخاب کندو نزديک تر مثل رژيم شاه، که حتی می خواست متولی مساجد را هم از ميان

آن اثر سياسی، .  صورت تصويب می تواند تأثيرات بيشتری هم بگذارداين اتهام يک اثر سياسی هم بدنبال داشته است، که در
 نامهربانی هايی که اصالح به طوری که می بينيم به رغم تمام.  محافظه کار و اصالح طلب به يکديگر استنزديک شدن جناح

 
به باور من اکثريت بدنه سپاه و حتی بيشتر 

 پاک، صادق، مومن و ميهن فرماندهان آن افراد

اما متاسفانه جاه طلبی های اقليتی . دوستی هستند

 خوار در سپاه که اخيرا وارد دولت هم شده رانت

 نگذاشته است اند، محبوبيتی برای سپاه باقی
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 آنها مواضعی نزديک به محافظه کاران می گيرند و همدرد سپاه طلبان تحمل کرده اند، وقتی چنين موضوعی مطرح می شود
 . می شوند

 به نفع محافظه کاران پر کند، و  واقع می توان گفت اين اتفاق توانسته به شکل محدودی شکاف ميان احزاب سياسی رادر
  اتفاق چيست؟تحليل شما از اين. مشروعيت آنها را باال ببرد

 معنی نيروهای معتقد به قرائت حداکثری از نيروهای اسالمگرا به. نيروهای غير اسالم گرا غيرخودی به حساب می آيند: ج
 مذهبی تا نهضت آزادی، حزب مشارکت و هيأت های موتلفه، روزنامه کيهان و-ملی دين، طيف گسترده ای از نيروهای

 عنوان دايره خودی ها تحت فشار اين نيروها بعد از شکست جنبش اصالحات، به. فاشيست های وطنی را، تشکيل می دهد
پشت سر آقای خامنه ای حرکت کنند، يا از دايره خودی ها خارج )  بود کههدف اين. (دستگاه امنيتی و اطالعاتی قرارگرفتند

 ای نشان داده مانند شاه در اواخر زيرا آقای خامنه. چراکه دوره تحمل مخالف به سر آمده است.  يا خانه نشين شوندگردند، و
 ايران بی رقيب شده، تاب هيچ مخالف و حتی رقيب سياسی را ندارد، و ، کامال درعرصه سياست۵٠ و اوايل دهه ٤٠دهه 

 .  اهرم های قدرت را به دست گرفته استسرنخ تمام

 که اقليت بسيار ناچيزی پذيرفته اند، به بررسی کارنامه نيروهای موسوم به اصالح طلب در چند سال گذشته نشان می دهد
 زده و در خانه هزينه زندان و تبعيد را به جان خريده اند، و يا مهر سکوت بر لب) بنابراين (.صف مخالفين حکومت بپيوندند

 . نشسته اند

 کرده، و اما اکثريت دوم خردادی ها راه دنباله روی از آقای خامنه ای را انتخاب
 خواسته آنان حداکثر. همانطور که می بينيد کاسه گدايی قدرت را در دست گرفته اند

 دهد، و اجازه گوشه چشمی به آنها نشان) آيت اهللا خامنه ای(اين است که ايشان 
 حاضر شده اند بر تاسف بار تر اينکه حتی. بدهد که در انتخابات حضور داشته باشند

 چراکه برای نشان دادن سر اين کاسه گدايی قدرت، گاهی به جان يکديگر هم بيافتند
 همکاران سابق هم زده مراتب وفاداری خود به مقام رهبری، حتی دست به تخطئه

 .)  اثبات اين مدعاستدليلی بر(مصاحبه اخير آقای کروبی با خبرگزاری فارس . اند
 که فرصتی برای اين بنابراين به نظرم موضوع سپاه تنها يکی از مواردی است

 . باشندجماعت فراهم کرده، تا دنبال کسب عنايت مقام رهبری

 همانطور که شما هم به نظر می رسد طرح اين موضوع. به موضوع اصلی بازگرديم
 .  آمريکا استبر آن تاکيد داشتيد، اعالم جنگ رسمی و جدی به ايران از سوی
 تالش مضاعف اقای الريجانی در اين مدت برای کسب نظر به نظر شما پاسخ ايران به اين اعالم جنگ چه بوده است؟ آيا

 اللحن اخير قول افزايش همکاری ها را، بايد پاسخ رسمی ايران به شمار آورد، يا مصاحبه شديدمساعد سازمان انرژی اتمی و
 آقای احمدی نژاد را؟

 الريجانی و سازمان انرژی اتمی معطوف به کوشش اخير آقای. من در پاسخ ايران يک سردرگمی و جا خوردن می بينم: ج
 نمی بنابراين.  شورای امنيت سازمان ملل است، که از مدتی قبل ايران در پی آن بودتاخير انداختن در تصويب قطعنامه جديد
چراکه دست.  واکنش نسنجيده و کودکانه تعبير شودمصاحبه احمدی نژاد هم، بايد يک. تواند ربطی به اين موضوع داشته باشد

 . کم سه اشتباه اساسی داشت

 بيشتر حاصل مطالعات مرکز استراتژيک اما نکته ای که می توانم بگويم اين است که استراتژی سپاه و مقام رهبری که
  معطوف به اين بوده که با ايجاد هسته های حرب اهللا در کشورهای اسالمی، زمينهسپاه است، در چند سال گذشته) راهبردی(

 
امروزه رسانه شايعه و اخيرا پيام های کوتاهی که 

 تلفن همراه ارسال می کنند، بسيار مردم از طريق

 قوی تر از دستگاه تبليغاتی رژيم عمل می کند

Page 22 of 23Washingtonprism

9/6/2007http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=120



 نظر من مذاکرات دور دوم سفرای ايران و آمريکا به. ای را فراهم کنند که بتوانند بر سر ميز مذاکره با اين کارت ها بازی کنند
 آمريکا يی چراکه اگر قرار بود کارت های اين چنينی ايران قابل بازی با.  اين راهبرد بوددرعراق، نقطه عطفی برای شکست

 قوی ترين کارت ها درعراق اکنون در دست خودش، زيرا به تصور ايران. ها باشد، جای مناسب آن همين مذاکرات عراق بود
 .  استو ضعيف ترين ها در اختيار آمريکا

زيرا نه تنها آنها را نخريدند، بلکه از دست .  نيستنداما اين مذاکرات نشان داد، آمريکا يی ها حاضر به بازی با اين کارت ها
 .  اينها سند اتهام ايران استايران گرفتند و گفتند

 مذاکرات، مقام های ايرانی خواستار ارتقاء سطح مذاکرات شدند، تا شايد در به همين دليل بود که بالفاصله بعد از شکست
  .ولی آمريکا يی ها آن را نپذيرفتند.  باالتر اين کارت ها به کمک آنها بيايدسطح

 بعديشان در مقابل آمريکا چيست، و به نوعی در اينک مقام رهبری، دستگاه سپاه و سياست خارجی ايران نمی دانند که گام
 میدستگاه سياست گذاری ايران.  برای کشور بسيار خطرناک است، و گران تمام خواهد شداين حالت. سردرگمی بسر می برند

اما راه حل آبرومندانه ای هم برای .  کندداند درگير شدن درجنگ به هيچ عنوان به صالح نيست، و خطر جنگ را احساس می
 .اين بسيار خطرناک است.  اين سياست آزمايشی تهاجمی آمريکا شوکه شده استخروج از اين بحران ندارد، و در مقابل

 سردار جعفری به فرماندهی کل سپاه را، بی ارتباط با اين تهديدات ولی شايد نتوان برکناری سردار رحيم صفوی و انتصاب
 است دست تيم مذاکره کننده  خوشبينانه می تواند اين باشد که آقای خامنه ای با برکناری رحيم صفوی خواستهنگاه. دانست

  اتهام بگويند ما فرمانده را برکنار و سياست اصالح را در اين نهاد راآغاز کردهايران را باز کند، تا آنها بتوانند در مقابل اين
 . ايم

يعنی کسی که پيش از اين وظيفه سرکوب را - قرارگاه ثاراهللا نگاه بدبينانه هم می تواند اين باشد که ايران با گماردن فرمانده
تحليل شما از .  شودبه فرماندهی کل سپاه، به نوعی برای جنگ و سرکوب گسترده تر مخالفان آماده می -برعهده داشته است

          چيست؟اين رويداد

به اضافه اين که بايد منتظر بود تا سپاه .  بدبينانه بودشخصيت و پيشينه آقای جعفری نشان می دهد، که بايد منتظر نگاه: ج 
 بکوشد درانتخابات در عين حال با مهره چينی ای هم که کرده،.  اقتصادی و سياسی کشور درگير شودهرچه بيشتر در امور

 .آينده مجلس اکثريت را نيز به دست بگيرد

  استمحمد تهوری از نويسندگان واشنگتن پريزم
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