
  ١٣٨٦ جمعه دهم اسفند ماه شماره صد و چهل و سوم،

 از حوزه سياسی 
بخش هفتم و :  آمريکاتاريخچه مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری

  ٢٠٠٤نهايی سال 
 

 واشنگتن پريزم 

 ، کوچکترين نشانه ای دال بر وجود چالش برای)١٣٨٣( ٢٠٠٤در انتخابات سال 
 انتخاباتی که به دور دوم رياست جمهوری يعنی همان. از جانب حزب جمهوريخواه وجود نداشت" جرج دبليو بوش"نامزدی 

 . وی منجر شد
در پی حمالت "  تروريسممبارزه با"زيرا اعالم قاطع وی برای .  منازع، دو عملکرد مهم بوش بودندسبب اين موقعيت بال

در نيويورک و پنتاگون، و همچنين حمايت "  تجارت جهانیمرکز"به ) ١٣٨٠ شهريور٢٠( ٢٠٠١ سپتامبر ١١تروريستی 
 داده بود، او را  کوشش برای سرنگونی رژيم طالبان که گروه تندروی القاعده را در افغانستان سکنینظامی موفقيت آميز از

برجا " جنگ خليج فارس"و در پی ) ١٣٧٠( ١٩٩١ رکوردی که پدرش در سال. قادر ساخت که رکورد بيکاری را بشکند
 . گذاشته بود

 مارس ٢٠ صدام حسين ديکتاتور عراق در البته تصميم بعدی بوش در مورد استفاده گسترده از قوای نظامی برای سرنگونی
در عين حال با نزديک شدن .  افغانستان از پشتيبانی جهانی برخوردار نشد، به اندازه حمله به)١٣٨١ اسفند ٢٩( ٢٠٠٣
.  با عدم موافقت روبرو گرديد، اين اقدام در بين دمکرات ها و مستقل ها نيز به نحوی فزاينده)١٣٨٣( ٢٠٠٤ سال انتخابات

بنابراين همانگونه که گفته شد در .  ميان جمهوريخواهان حفظ کرداما رئيس جمهور همچنان محبوبيت زياد خود را در
 .  مقدماتی آن دوره، کسی در حزب متبوعش در برابر او قد علم نکردانتخابات

 .  بوش، به نحوی غيرعادی گسترده بوداما رقابت در اردوگاه حزب دمکرات برای تعيين نامزدی در جهت به چالش کشيدن
که به) ١٣۵٠( ١٩٧٠او از اوايل دهه .  ايالت ماساچوست را پشت سر می گذاشتدوره چهارم سناتوری خود از" جان کری"

 شرکت در جنگ ويتننام شناخته می شد،  يکی از باسابقه ترين افراد و دارای چندين مدال لياقت نيروی دريايی به خاطرعنوان
البته وی بعدا به يکی از پيشگامان اعتراض .  رياست جمهوری به حساب می آمددر واقع تجسم بلندپروازی برای احراز مقام

 حرب متبوع خود برای شرکت در ، از)١٣٨٣( ٢٠٠٤اما به هر حال نخستين کسی بود که در سال .  اين جنگ تبديل گشتبه
 . انتخابات مقدماتی وارد گود شد

وی .  حزب به فعاليت انتخاباتی پرداختفرماندار پيشين ايالت ورمونت، ديگر سياستمداری بود که از اين" هاوارد دين"
 ابتکار استفاده از اينترنت به مثابه ابزاری برای سازمان دهی سياسی، به توانست با محکوم کردن شديد جنگ در عراق و

اما به موازات پيشرفت .  گرفتبه همين سبب نيز مدتی بر کری پيشی.  پشتيبانی بنيادينی برای خويش فراهم آوردسرعت
 .  از او ربودمبارزات، نتوانست خوب عمل کند و کری گوی سبقت را

 .  روبرو شدحمله بوش به عراق از همان ابتدا با مخالفت بسياری از اعضای حزب دمکرات
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 رژيم  گفتند که دولت بدون در دست داشتن شواهد کافی برای ادعای خود مبنی بر اينکهآنها می
 می باشد، با عجله وارد عراق دارای انبارهای مملو از سالح های کشتار جمعی و ارتباط با القاعده

 برابر حضور آمريکا در عراق، اين به موازات افزايش مقاومت ها در. جنگ عراق شده است
 نکته که عراقی ها توانايی ندارند دولتی کارا اثبات اين. نارضايتی و مخالف نيز بيشتر می شد

 نقش آمريکا در کشورشان شود، دليل ديگری برای اين افزايش تشکيل دهند که بتواند سبب کاهش
 .مخالفت بود

 به به همبن دليل دين که حتی پيش از تهاجم به عراق فشار بوش برای جلب موافقت
 اين حمله را محکوم کرده بود، به سرعت پشتيبانی برخی از کوشندگان ضد جنگ را

 کوشندگانی که از گروهی از نامزدهای حزب دمکرات عصبانی. به خود جلب نمود
 از قطعنامه ای پشتيبانی کردند که به بوش اجازه) ١٣٨١( ٢٠٠٢بودند، که در سال 

 و" جان ادواردز"کری، همچنين . داد در برابر عراق از نيروی نظامی استفاده کند
سناتورهای ايالت های کارولينای شمالی و کنکتيکات، و " جوزف اليبرمن"
 . عضو مجلس نمايندگان، در زمره اين گروه محسوب می شدند"  ای گپهاردريچارد"

 در عين حال گرچه در بين رقبای درون حزبی دمکرات افراد ديگری مانند فعال
عضو مجلس نمايندگان هم " دنيس جی کيوسينيک"و " ال شارپتون"اجتماعی 
 از مخالفان ديرينه اين جنگ به شمار می آمدند، اما دين با استفاده از بودند که
او با بهره گيری از راهبردی که .  به سرعت هوادارانی را برای خود گردآورداينترنت
 از طريق اينترنت، جامعه سياسی را ايجاد نمود، با جمع آوری ميليون ها دالر برای مبارزات" جو تريپی" ديرينه اش مشاور

با سازمان دهی راه پيمايی" کام.ديدار" روش و به کارگيری تارنماهايی چون وی همچنين با استفاده از همين. شگفت زده کرد
 .  محلی، نيرو و انرژی زيادی را برای مبارزات خود بسيج نمودهای

 شتاب نخستين مبارزاتش به سبب گذراندن کری که. دين در باالی ليست کسب آراء قرار گرفت) ١٣٨٢( ٢٠٠٣پيش از پاييز 
  کندی گرفته بود، می کوشيد با شرکت کنندگان در گردهمايی های مبارزاتی خوددوره نقاهت پس از جراخی سرطان پروستات

، همچنان به غير )١٣٧٩( ٢٠٠٠ گور در سال ولی در اين دوره نيز مانند زمان رقابت خود در برابر ال. ارتباط برقرار کند
اين تصوير .  ای که سبب گرديد تصوير يک آريستوکرات اهل بوستون را به وی بدهدکليشه. قابل انعطاف بودن متصف می شد

 . بزنند" نخبه شرقی" برچسب  نهايت هم سبب شد، برای رقبای جمهوريخواهش خوراک تبليغاتی آماده کند تا به اودر

 چشمگير او مبارزه با فقر و نابرابری درآمدها، به ويژگی. همزمان ادواردز جوان و جذاب نيز، به نيرويی بالقوه تبديل می شد
 . حساب می آمد
( ١٩٩٠ درگيری ها دهه در) ناتو" (پيمان آتالنتيک شمالی"فرمانده پيشين نيروهای " ژنرال ولزلی کالرک" در عين حال

اين کار رقيب قدر ديگری را . وارد مبارزات شد) ١٣٨٢ شهريور ٢٦( ٢٠٠٣ سپتامبر ١٧در جزاير بالکان هم، در ) ١٣٧٠
 بودن و جذابيت با ادواردزيعنی از نظر خوش قيافه. زيرا اين تازه وارد هرچه خوبان همه داشتند، يکجا داشت .به ليست افزود

 برابری می زد، و از منظر مخالفت با جنگ عراق با دين شانه به شانه رقابت می کرد، از زاويه سوابق جنگی با کری کوس
 . بود

@ 

 رأس ليست قرار بگيرند، ناچار شدند برای جلب با اين رقبای قدر، ساير نامزدهای درون حزبی که پيش تر انتظار می رفت در
  که رهبری اعضای حزب دمکرات مجلس نمايندگان را به عهده داشت، اميدوار بودمثال گپهارد. توجه به شدت بکوشند

اما اتحاديه های .  راحتی از پيش پا برداردهمپيمانی ديرپايش برای سازمان دهی به کارگران سبب شود که ساير رقبا را به

 
، کوچکترين )١٣٨٣( ٢٠٠٤در انتخابات سال 

جرج " چالش برای نامزدی نشانه ای دال بر وجود

از جانب حزب جمهوريخواه وجود " دبليو بوش

 همان انتخاباتی که به دور دوم رياست يعنی. نداشت

جمهوری وی منجر شد 
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 .  پشت سر وی باقی نماندندکارگری در حمايت از نامزدها يکپارچه
يعنی همان ويژگی هايی که در مبارزات درون .  نتواند طوفانی عمل کندخصوصيات شخصی بی جذابيت وی نيز سبب شد، که

 . نيز، به ضررش تمام شده بود) ١٣٦٧( ١٩٨٨ حزبی سال

به عنوان معاون رياست ) ١٣٧٩( ٢٠٠٠ نقطه قوت اليبرمن نيز اين سابقه محسوب می شد، که در مبارزات انتخاباتی سال
 مبارزاتی که همانگونه که در بخش پيشين اين سلسله مقاالت آمد، با اختالفی اندک .جمهوری احتمالی ال گور مبارزه کرده بود

 حامی دمکرات خط مشی بوش در عراق به اما اليبرمن نيز به اين سبب که در کنگره دوآتشه ترين. به نفع جرج بوش تمام شد
 .  از دور و بر خود پراکندحساب می آمد، رأی دهندگان حزب متبوعش را

 ليست، سبب سوء ظن بيشتر رسانه ها شد و او زيرا رسيدن وی به باالی. سقوط دين نيز مانند صعود برق آسايش، ديدنی بود
 او را چراکه سبک پوپوليستی مبارزات. اين سوژه رسانه ها شدن، به ضرر وی بود.  دادندرا بيشتر زير ذره بين خود قرار

 . بيش از بيش برمال کرد، و در عين حال نشان داد که اغلب خشمگين است

اينکه آيا دين اصوال قادر خواهد بود که  .به همين سبب مسئوالن راهبرد حزب دمکرات، آشکارا پرسشی مهم را مطرح کردند
  شخصيت اجتماعی و دوستانه وی، خودی نشان دهد؟ رقبای او نيز هشدار دادند، کهدر انتخابات سراسری در مقابل بوش و

 . امکان برنده شدن وی در برابر بوش وجود ندارد

 تجربه خويش در کنار انتقاد از روش بوش در در همين حال کری سرانجام آهنگ مبارزات خود را منظم کرد و با معلومات و
 دی ٢٩(  ژانويه١٩به طوری که وقتی اهالی اين ايالت روز .  آيووا را تحت تأثير قرار دادمورد اداره جنگ عراق، مردم ايالت

 درصد آراء را به خود اختصاص داد، اين ٣٨نظر خود را در مورد رقبای حزب دمکرات اظهار کردند و کری ) ١٣٨٢ماه 
 .  بر دين پيشی گرفت درصد١٨ بر ٣٢ادواردز بود که با نتيجه 

 درصد از اهالی آيووا را کسب نمايد و١١ بود، تنها توانست پشتيبانی گپهارد هم با وجودی که اهل ايالت مجاور يعنی ميسوری
 ناچار گرديد خود را از ادامه به طوری که. چنين نتيجه ای برای او بسيار بد محسوب می شد.  چهارم قرار بگيرددر مرتبه

 . رقابت ها بيرون بکشد

 سپس دين گافی کرد، که سبب ايجاد اين تصور شد که فردی خودخواه و تهی از
 چراکه شبی در اجتماع هوادارن حزب با فرياد از ايالت هايی نام. تواضع می باشد

 حال او در. برد، که قرار بود در آينده نزديک در آنها انتخابات مقدماتی برقرار شود
 وی که پخش تصاوير اين رفتار. ادای اين کلمات مشت گره کرده خود را هم باال برد

 تلويزيون ها، او ناميده شد از طريق رسانه ها از جمله" فرياد دين"بعدها به عنوان 
 گزارشات حاکی از آن گرچه بعدا. را طوری نشان داد که گويی بر خود کنترل ندارد

 تأثير منفی آن از بين بود که اين عملکرد برای تهييج رأی دهندگان انجام شده، اما
 . نرفت

 )١٣٨٢بهمن ٧( ژانويه ٢٧گمان می رفت که انتخابات مقدماتی نوهمپشاير در 
 چراکه هردوی آنها در ايالت هايی زندگی می. رقابتی تگاتنگ بين کری و دين باشد

 آسانی اما کری به. کردند، که به ترتيب از جنوب و غرب با نوهمپشاير همسايه بودند
 .  درصد از وی پيشی گرفت٢٦ بر ٣٨با نتيجه 

 در نخستين رقابت انتخابات مقدماتی خود شرکت کرده بود، در اين روز کالرک نيز که
در نتيجه خودش نفر سوم ليست گرديد، و .  رأی آورد درصد١٢مانند ادواردز 

 
فرماندار پيشين ايالت ورمونت، " هاوارد دين"

 شديد جنگ در عراق و توانست با محکوم کردن

ابتکار استفاده از اينترنت به مثابه ابزاری برای 

 دهی سياسی، به سرعت پشتيبانی بنيادينی سازمان

برای خويش فراهم آورد 
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 ها حذف  درصد آراء در مکان پنجم قرار گرفت، و در ظرف چند روز از دور رقابت٩ با کسب اليبرمن هم. ادواردز چهارم شد
 . سبب اين شکست وی، دست کم گرفتن ضعف روش مبارزاتی خودش بود. شد

 دمکرات به تقليد از کار حزب رقيب در مبارزات در خالل اين مدت حزب. دين چهار ماه ديگر نيز در صحنه مبارزات دوام آورد
در  ) بهمن٢٨(گرچه دين در انتخابات هفدهم همين ماه .  انتخابات مقدماتی برگزار کرد٩، در ماه فوريه )١٣٧٩( ٢٠٠٠سال 

  .ويسکانسين نفر سوم شد، اما ديگر به مبارزه ادامه نداد و اعالم انصراف کرد

 همچنين کالرک که اهل ارکانزاس بود، به عنوان در عين حال ادواردز و. تا اين هنگام کری خود را به صدر ليست رسانده بود
 زيرا. کری توانست به نحوی مؤثر اين راهبرد را خنثی کند.  جنوب در ميدان بودنددو رقبيب عمده وی و نامزدهای اهل

 در ٤۵ايالت خود کارولينای جنوبی را با  ) بهمن١٤( فوريه ٣همانگونه که پيش بينی می شد، ادواردز انتخابات مقدماتی 
اما  . در اکالهما با اختالفی اندک از ادوارزد پيشی گرفت، و در نتيجه کری سوم شدکالرک هم.  درصد از کری برد٣٠برابر 

 .  برنده ميدان گرديدکری در همان روز در سه ايالت جنوبی ديگر يعنی آريزونا، دلور و ميسوری

 جنوبی ديگر نيز به پيروزی دست يافت، و به اين در انتخابات مقدماتی دو ايالت)  بهمن٢١(وی پس از آن در دهم همين ماه 
 چراکه هرگز سابقه نداشته هيچ. اين نتيجه رکورد محسوب می شود.  دمکرات محرز شدترتيب مقام نامزديش از جانب حزب

 .  را روشن کندنامزدی توانسته باشد به اين زودی با کسب چنين عنوانی، نتيجه انتخابات مقدماتی

امتياز بيشتر، ادواردز را شکست ١۵ آراء و  درصد٤١کری در تنسی با کسب . دو ايالت مورد اشاره تنسی و ويرجينيا بودند
.  گرفت امتياز بيشتر، بر ادواردز پيشی٢۵ درصد آراء و ۵١کری در ويرجينيا نيز با  .داد و کالرک با اختالفی اندک سوم شد

 . اين در حالی بود که کالرک ديگر خارج از دور رقابت قرار داشت

@ 

 عمل کرد، اما نتيجه طوری بود که به اميدهای گرچه ادواردز در انتخابات مقدماتی هفته بعد در ويسکانسين خيلی بهتر از دين
به  .او در اين ايالت بر مخاطبين خود تأثيری شگرف بر جای گذاشت.  متبوعش خاتمه دادوی برای نامزد شدن از جانب حزب

 به عنوان نامزدی جدی ظاهر شد و زمان طوری که هوادرانش اظهار داشته اند که اگر بين هنگامی که وی در ايالت آيووا
 اما به هر حال کری با به دست.  در اختيار داشت، ممکن بود برنده اين ايالت شودانتخابات مقدماتی ويسکانسين وقت بيشتری

 .  امتياز بيشتر، بر ادواردز پيشی گرفت۵ درصد آراء و ٤٠آوردن 

 جمله در ايالت های کاليفرنيا، جرجيا، نيويورک و از)  اسفند١٢( مارس ٢ انتخابات مقدماتی ديگر که در روز ٩در عين حال 
وی .  بيرون آمدچراکه از ميدان تمامی آنها با پيروزی قاطع.  کری را به سبز نيز آراسته کردو اهايو برگزار شد، دستاورد گل

 .  جمهوری احتمالی خود در کنار داشتبعدا در مبارزه در برابر بوش، ادواردز را به عنوان معاون رياست

 طوالنی و گاه پيچيده وی برای رسيدن به اينگرچه کری نيز از جانب حزب خود به نامزدی زودهنگام دست يافت، اما مبارزات
 چراکه همانگونه که پيشتر گفته شد، در آن دوره در حزب جمهوريخواه بوش با هيچ .جايگاه برای بوش فرصت خوبی بود

.  رهبری آن را کارل رو به عهده داشتاين مسئله فرصت خوبی به وی و تيم مبارزاتيش داد، که مجددا. رقيبی روبرو نشد
  کری را زير حمالت شديد قرار دهند و از وی تصوير يک نامزد به شدت ليبرال، تازهچراکه توانستند با استفاده از اين فرصت
 . به دوران رسيده، و دودل را ارائه نمايند

 . کری نيز ناخودآگاه گزک بزرگ و خوبی به دست آنها داد
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 غربی حضور پيدا کرد، از وی در باره رأی منفيش به پيشنهاد زيرا وقتی در ايالت ويرجينای
 ميليارد دالر بيشتر برای عمليات نظامی در عراق و افغانستان انتقاد ٨٧ بوش در مورد تخصيص

 رأی منفی در واقع من پيش از آنکه به اين پيشنهاد: " در پاسخ به اين انتقاد اظهار داشتکری. شد
 ."بدهم، به آن رأی مثبت داده بودم

 دمکراتی زيرا او به نسخه حزب. البته برای اين گفته کری دليلی معقول وجود داشت
 آن نسخه اما در. اين پيشنهاد رأی مثبت داده بود، که اين مبلغ را تأييد می کرد

 تأمين کند، که همچنين گفت شده بود که بوش بايد اين مبلغ را از محل ماليات هايی
 حزب اين کاهش از جانب. در دوره نخست رياست جمهوری خود کم کرده بود

 کری در مرحله بعد، به. دمکرات به عنوان چرب کردن سبيل پولدارها لقب گرفت
 البته اين افزايش مبلغ در. نسخه حزب جمهوريخواه اين پيشنهاد رأی منفی داد

 کنگره به تصويب رسيد، و بدون نياز به استفاده از ماليات های کاهش يافته و يا
 . بودجه مصوبه، صرف هدف مورد نظر بوش گرديد

 جمهوريخواهان وی را به عنوان فردی دمدمی اما پاسخ گنگ کری سبب شد، که
 . مزاج به تصوير بکشند

 .پنج هفته فاصله بين اجالس سراسری دو حزب رقيب نيز، به موقعيت کری لطمه زد
.  ادامه مبارزه با بوش، به مرخصی رفتيکی اين بود که به جای. زيرا او در اين مدت دو اشتباه بزرگ و مهم مرتکب شد

" قهرمانان قايق تندروی جنگ در پی حقيقت" اعالميه های گروه غير رسمی مورد دوم ندادن پاسخ فوری و مناسب به
 ويتنام و اظهار اينکه وی پس از اين کهنه کاران جنگ با ايجاد ترديد در مورد قهرمانی کری در خالل جنگ.  شدمحسوب می

 به نظاميان باقی مانده در ويتنام حيانت کرده است، با وی به مخالفت بازگشت به وطن و تبديل شدن به يک کوشنده ضدجنگ
  .برخاستند

( ٢٠٠٠ فروننشسته رقابت های انتخاباتی سال زيرا جنجال هنوز. اما با اينهمه نتيجه انتخابات سراسری ملی نزديک بود
  ميزان بسيار زياد تعصبی که دولت بوش در برنامه کار خود در دوره نخست به قدرتبين بوش و ال گور، و همچنين) ١٣٧٩

جنگ عراق .  حزب دمکرات حساب کندرسيدن اعمال کرده بود، کری را قادر ساخت که روی مبنايی محکم برای رأی آوردن
 پرهزينه تر و مرگبارتر از پيش بينی بوش می باشد، عامل قابل اتکای نيز که گذشت زمان نشان داده بود که طوالنی تر،

 .  برای کری محسوب می شدسياسی ديگری
اما هنوز به برنده شدن با.  مستقيم نيز با اختالف دو امتياز از کری پيشی گرفتاما با اين همه اين بار بوش در رأی گيری های

بوش توانست در اين ايالت نيز به .  دست بياورداختالفی اندک و اين بار در اهايو نياز داشت، که رأی مجمع انتخاباتی را هم به
 . موفقيت برسد

  "فصلنامه کنگره"نشريه : منبع

 
ورود ژنرال ولزلی کالرک فرمانده پيشين نيروهای 

 در جزاير بالکان ١٣٧٠ های دهه ناتو در درگيری

 به ميدان انتخابات مقدماتی حزب دمکرات، رقيب

قدر ديگری را به ليست اين حزب افزود 

 از حوزه روابط بين الملل 
  ناتو به خط قرمز نزديک نمی شود

 

 واشنگتن پريزم -بکتاش سياووش 

 کابل، افغانستان

ژنرال " افغانستان، درست در آستانه کشمکش ميان به) ناتو(دبيرکل پيمان آتالنتيک شمالی " ياپ دهوپ شفر"سفر ناگهانی 
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.  شدانجام" حامد کرزی" مشترک نيروهای مسلح افغانستان و حکومت اين کشور به رهبری رييس ستاد" عبدالرشيد دوستم
 دامنه ی جنگ در شمال افغانستان برجسته اين سفر کماکان توجه شماری از آگاهان را نسبت به ترس ناتو برای گسترش

 .ساخته است

 رسانه قرار دارد، درست زمانی انتخاب می از اين کشور که درون مايه و دستور کار آن نيز به دور از دسترس" شفر" ديدار
 . بی سابقه ای در مورد آينده مأموريت اين پيمان در افغانستان نگران هستندشود که متحدان بين المللی ناتو به شکل

  ناتو جدال در جنوب، ناکامی در

 طالبان و ادامه نا آرامی ها و حمالتی می باشد که اينآنچه ناتو را در قبال مسايل افغانستان نگران ساخته است، مقاومت شديد
 استقرار نيروهايشان فرماندهان و سياست پردازان ناتو شش سال پس از.  افغانستان حيرت زده کرده استائتالف را در جنوب

 اين کشور با يک جنگ تمام عيار روبرو اند و اين يک ماموريت در افغانستان، اکنون اعتراف می کنند که نيروهای آنها در
 .  نيستساده صلح بانی

 
 اين فرماندهان ارشد ناتو از ميدان های جنگ در افغانستان به سران کشورهای عضو

 نيرو و پيمان هشدار می دهند، که حضور درازمدت اين نيرو ها در افغانستان نياز به
 آلمان، اما کشورهای مهم عضو ناتو مانند ترکيه، فرانسه،. تجهيزات بيشتر دارد

 . انداسپانيا و ايتاليا، از اعزام نيروی بيشتر به افغانستان سرباززده
 

 به نظر می در عين حال با عقب نشينی شماری از کشورهای عضو پيمان ناتو چنان
 که اعتبار بحرانی. رسد، که بحران بزرگی برای اين پيمان در حال شکل گرفتن است

 ميان اعضای آنچه مهم است اينکه برای نخستين بار اختالف. آن را تهديد می کند
 ناکارآمدی مقصر می پيمان ناتو در حدی رسيده است، که هر يک ديگری را به دليل

 . که نيروی کافی به افغانستان اعزام نکرده استاين سرزنش ها بيشتر از همه واشنگتن را هدف گرفته،. دانند
 

 برای قانع کردن ديگر  متحده آمريکا و بريتانيا که بيشترين نيرو را در افغانستان دارند، سرگرم تالشدر همين حال اياالت
بخش اعظم نبردها در اين .  طالبان در جنوب افغانستان هستنداعضای ناتو به مشارکت بيشتر در نبرد سخت نيروهای شان با

 اعضای ناتو به دو دسته هشدار داد که اگر" رابرت گيتس. " دوش آمريکا، بريتانيا، کانادا و هلند استناحيه بی ثبات، بر
 . اين پيمان در خطر خواهد بودکشورهای حاضر و غيرحاضر در اين جنگ تبديل شوند، آينده

@ 

  شکست راهکار

 برجسته می گردد، خارج شدن اوضاع امنيتی آنچه در حال حاضر در شماری از واليات افغانستان به ويژه در جنوب اين کشور
بدون شک در شش سال .  های نظام افغانستان به حمايت جامعه جهانی می باشداز کنترل نيروهای خارجی و تضعيف پايه

 با توجه به عمق ويرانی اما.  کارهای مهمی در عرصه های آموزش و پرورش، بهداشت و مخابرات انجام شده استگذشته
 .  نشان نمی دهندهای سه دهه جنگ، نتايج اين دستاوردها چندان خود را

 . مردم افغانستان می باشددر واقع آنچه بيشتر نمايان است، ياس و نااميدی در ميان اکثريت

 
از افغانستان درست زمانی " ياپ دهوپ شفر"ديدار

 متحدان بين المللی ناتو به شکل انتخاب می شود که

 در بی سابقه ای در مورد آينده مأموريت اين پيمان

افغانستان نگران هستند 
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 ناتو و ائتالف مستقر درين کشور، در نيروهای. داليل اين شکست هم تاحد زيادی واضح است
در کنار اين نا کار آمدی، راهکارهای .  موفق نبوده اندمقابله با مخالفين مسلح دولت افغانستان

 افغانستان در اجرای آن نقش دارد، مزيد بر علت شده اند تا دامنه ی نا جامعه جهانی که دولت
 . کشور با گذشت هر روز گسترش يابدامنی در

 ناظرين اوضاع بدين باورند که بحران فعلی افغانستان ريشه در نخستين روزهای
 افغانستان در آن روزها تاکيد بر آن شد، تا. ورود نيروهای خارجی در اين کشور دارد
 در اين مورد لذا هرچند ديدگاه های متفاوتی. با سيستم سوسيال دموکرات اداره شود

 به برجسته از آدرس شماری از جريانات داخلی اين کشو مطرح گرديد، اما با توجه
 دمکرات بودن بودن نقش جامعه جهانی در حيات نوين افغانستان، ديدگاه سوسيال

 . اين کشور پذيرفته شد
 

 . هيچ وجه اين گونه نيست و بيشتر شاهد نظام سياسی متمرکز در افغانستان هستيم سال، شرايط به٦اما اکنون با گذشت 
 جامعه جهانی از جريانات داخلی برجسته کارشناسان امور بدين باورند که در کشانيدن افغانستان به وضعيت فعلی، نقش

 . اين نيروها سبب شکل گيری بحران امروزی اين کشور می باشدبنابراين اشتباهات راهبردی. تربوده است

@ 

   شمال هراس دارد؟ درناامنی چرا ناتو از

 رهبران برجسته جبهه ی ملی و ارسال پرونده اش به دادستانی کل از" ژنرال عبدالرشيد دوستم"با محاصره ده ساعته منزل 
 از عواقب آن گوشزد  رهبران جبهه ملی محاصره منزل وی را خطرناک خواندند و به رئيس جمهور افغانستانافغانستان،

 . کردند

 .  که بيشتر فرماندهان ضد طالبان در آن گردآمده اندجبهه ملی عمده ترين ائتالف اپوزيسيون دولت افغانستان است،

 است، که از شمال کابل آغاز و تا مرز های ساحه ی نفوذ اين جبهه بيشتر بدنه شمالی کشور
جدا ازين، سران ارشد اين جبهه در حال حاضر در پست  .تاجيکسان و ازبيکستان ادامه می بابد

 .های ارشد دولتی جادارند

 جهانی مهم پنداشته می شود؟ چرا هشدار اين جبهه برای دولت افغانستان و جامعه
 شرق و حتی در برخی از نقاط دولت افغانستان در حال حاضر در بيشتر نقاط جنوب،
 نفوذ اين دولت مناطق شمالی غربی کشور فاقد حاکميت بوده، و تنها ساحه ی زير

 . کشور عنوان می شوند
 باورند که در صورت گسترش بد امنی به شمال، حاکميت لذا کارشناسان سياسی بدين
درين صورت نيروهای خارجی مستقر در اين .  خواهد رفتملی افغانستان زير سئوال

اين در حالی است که اين .  های نظامی خواهند گرديدکشور، بيشتر مصروف فعاليت
 شکست همچنين با توجه به تجربه.  نبرد در جبهه تازه يعنی شمال اين کشور، نخواهند بودنيروها به هيچ صورت آماده

 تا از دامن زدن به گسترش نا امنی به شمال اين در افغانستان، ناتو تالش خواهد کرد) پيشين(نيروهای اتحاد جماهير شوروی 
 .کشور جلوگيری کند

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

 
کارشناسان امور بدين باورند که در کشانيدن 

 فعلی، نقش جامعه جهانی از افغانستان به وضعيت

 بنابراين. جريانات داخلی برجسته تربوده است

اشتباهات راهبردی اين نيروها سبب شکل گيری 

 بحران امروزی اين کشور می باشد

 
با توجه به تجربه شکست نيروهای اتحاد جماهير 

 افغانستان، ناتو تالش خواهد در) پيشين(شوروی 

کرد تا از دامن زدن به گسترش نا امنی به شمال اين

کشور جلوگيری کند 
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 از حوزه روابط بين الملل 
 ايران و همسايگانش 

 

 واشنگتن پريزم -برت شوارتز 

 تالش آمريکا برای منزوی کردن ايران و عکس العمل کشورهای همسايه به اقدامات
 ايران در افزايش نفوذ خود در منطقه، موضوع بحث اخير کنفرانسی به ميزبانی

 .در شهر واشنگتن بود" مؤسسه خاور ميانه"

 تصميم اخير کاخ سفيد مبنی بر فروش ميليون ها دالر سالح و ابزار نظامی به
 واشنگتن از رشد فزاينده ايران اين دو نگرانی مستمر. کشورهای حوزه خليج فارس و اسرائيل، نشانگر دو مسئله است

 . تالش دولت جرج بوش برای ايستادگی در مقابل اين روند می باشندبعنوان بازيگری مطرح در صحنه خاور ميانه، و

 را ناديده گرفته است که شايد سياست هايی که، دولت فعلی آمريکا اين حقيقت"دانشگاه کلمبيا"اما به عقيده گری سيک استاد 
  کشورهای جهان اسالم اتخاذ نموده، به رشد اهميت ايران در خاورميانه کمک کردهخودش در طول چند سال اخير در قبال

دليلش ما. يافتن دليل آن هم ساده می باشد .ايران بعنوان يک قدرت منطقه ای در حال رشد است: "او در اين رابطه گفت. باشد
 ." هستيم) آمريکا(

، اياالت متحده آمريکا رژيم طالبان يعنی ) شهريوربيست(گری سيک در اين مورد توضيح داد که پس از حمالت يازده سپتامبر 
 غربی سپس تصميم گرفت همين بال را بر سر ديگر دشمن و همسايه.  شرقی اش را منهدم نموديکی از دشمنان ايران در مرز

 . ايران، يعنی رژيم صدام حسين در عراق بياورد

 کامل خود نسبت به ايران را، با استقرار دولتی سيک در ادامه مدعی شد که اگر اين اقدامات کافی نبود، آمريکا لطف و محبت
 . شيعه در عراق نشان داد

 اقدامات، ظهور ايرانی پرقدرت تر از گذشته نتيجه تمامی اين: "او در اين مورد جمع بندی کرد که
 ."بود

 آقای سيک همچنين گوشزد نمود که آنطور که بنظر می رسد، واشنگتن از عواقب
 به همين دليل برداشت نگران کننده ای. سياست های خود در خاورميانه مطلع نيست
بنظر من اکثر اعراب : "سيک افزود. در بين رهبران عرب در حال توسعه است

  گيری کرده اند، که آمريکا در واقع پشتيبان برتری ژئوپوليتيکی ايران بودهنتيجه
 ."است

 البته بايد خاطرنشان کرد که بخصوص در چند سال اخير، اصوًال کشورهای حوزه
 خليج فارس و منطقه الوانت تاکيد شديدی بر آزادی عمل در اجرای نقش سياسی و
 نياز به دفاع از منافع ملی خود در منطقه داشته اند، که از خواسته های ايران و

 .آمريکا مستقل می باشد

   فارسخليج حوزه شورهای کاهگديد

 
ايران : "گفت" دانشگاه کلمبيا"گری سيک استاد 

.  منطقه ای در حال رشد استبعنوان يک قدرت

 )آمريکا(دليلش ما . يافتن دليل آن هم ساده می باشد

." هستيم
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 عربستان سعودی که در اين نشست حضور در شهر جده در" دانشگاه ملک عبدالعزيز"آقای وحيد هاشم استاد علوم سياسی 
او گفت که .  در منطقه، همچنان بر مبنای خصومت بر عليه ايران استداشت، معتقد است که کشمکش اهل سنت و تشيع

 اسالم، در صدد  سعودی از اين بابت نگران است که ايران با به چالش کشيدن نظم مستقر در جهانبخصوص عربستان
 . استحکام بخشيدن به موقعيت خود بعنوان قدرت برتر می باشد

 واشنگتن با تهران کنار آمده و معامله ای انجام وی همچنين خاطرنشان کرد که بخاطر ترس گسترده در منطقه از اين بابت که
 نمی  آنچنان هم با عالقه و وجد نسبت به سياست آمريکا در خاورميانه عکس العمل نشانخواهد داد، کشورهای خليج فارس

 .دهند

@ 

 شاه، ايران نقش ژاندارم منطقه را برای کشورهای حوزه خليج فارس فراموش نکرده اند که در دوران سلطنت: "وی افزود
 ."آمريکا ايفا می کرد

 ايرانيان خود را در قالب حکومت ها و رفتارشان دکتر هاشم در ادامه توضيح داد که از جهت ديگر، خصومت اعراب نسبت به
  در حالی است، که مردم منطقه به نزديکی بيشتر با ايرانيان بخصوص در سطح فرهنگیاين. در عرصه سياسی نشان می دهد

 منطقه را فراگرفته و مردم، ايران را تنها تبی ضد آمريکايی و ضد اسرائيلی: "او در اين رابطه گفت. و اقتصادی عالقه مندند
 ."به همين دليل نيز، فعًال از آن کشور حمايت می کنند.  ايستادگی کرده استکشوری می بينند که در مقابل آمريکا

 هزار ايرانی مقيم آن ٤٠٠ بر روی بيش از امارات متحده عربی در حال حاضر گرفتار تاثير افزايش نفوذ منطقه ای ايران
  مشغولی ها و نگرانی از خروج زودهنگام و کامل ارتش آمريکا از عراق که را ه رااين دل. کشور، و ثبات داخلی خود است

 .  با ايران می باشدبرای استحکام موقعيت شيعيان هموار می کند، از جمله مسائل مورد نظر در رابطه

اين نگرانی باعث شده که : "در اين باره گفت "دانشگاه امارات متحده"در جلسه مذکور، ابتسام آل قيطبی استاد علوم سياسی 
 خود  بهتر است به جای اينکه به انتظار نتيجه تغيير و تحوالت سياسی منطقه بنشينند،کشورهای خليج فارس تصميم بگيرند

 ."ابتکار عمل را در دست گرفته و با ايران رابطه مناسب برقرار کنند

دعوت از .  آنجا در قبال ايران را نشان می دهددر واقع روند فعاليت های ديپلماتيک اخير در منطقه نيز، همان تمايل کشورهای
  جمهور ايران برای شرکت در اجالس شورای همکاری کشورهای خليج فارس در قطر، دعوتآقای محمود احمدی نژاد رئيس

 مقامات بلندپايه ايران و کويت، سفر پادشاه عربستان سعودی از رئيس جمهور ايران برای حضور در مراسم حج، مذاکرات
 حداد عادل رئيس مجلس شورای اسالمی با آقای حسنی مبارک، و سفر محمد بن آقای علی الريجانی به مصر، مالقات آقای

 همگی نشانگر فعاليت های جدی  مکتوم حاکم دوبی و نخست وزير امارات متحده عربی در روزهای اخير به ايران،راشد آل
 . تهران استمقامات منطقه در بدست گرفتن سررشته روابط با

  الوانت منطقه اهگديد

 ايران، اين روابط عاری از مشکالت خاص خود با وجود نزديکی نسبی سوريه و بعضی از بازيگران سياسی و موثر لبنان با
 .نيست

. سوريه و ايران جفت عجيبی هستند ":در شهر واشنگتن، در اين رابطه گفت" دانشگاه دفاع ملی"مرحف جوجاتی استاد 
برای ايران، سوريه سکويی .  توان گفت که نوعی ازدواج مسالمت آميز استاتحاد آنها بر اساس منافعشان می باشد، و می
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 بزرگتر را در محيطی بازی می کند، که برای سوريه نيز ايران نقش برادر.  دسترسی به درگيری اعراب و اسرائيل استبرای
 ." سوريه خود را مورد تهديد می بيند

 بيابد، اين اتحاد به آسانی پايان خواهد جوجاتی معتقد است که در صورتی که سوريه قادر باشد شريکی برای تضمين امنيتش
 . يافت

  هواپيماهای جنگی ارتش اسرائيل به سوريه و بمباران تجهيزاتی که از ديد اسرائيلحمله اخير
 امنيتی، به ايران مشکوک بنظر می رسيد، به سوريه نشان داد که نمی تواند در رابطه با تضمين

 .اتکاء چندانی داشته باشد

 که سوريه در حال فرستادن عالمت هايی به آمريکا است: "جوجاتی در اين باره گفت
 در صورت برقراری مذاکره با اسرائيل و تضمين در بازپس گرفتن بلندی های

 جوالن، حاضر است که ميزان همکاری خود با ايران را بطور قابل توجهی کاهش
 ."دهد

 در شهر بيروت پايتخت لبنان معتقد است،" دانشگاه متن"خانم جودت هاريک رئيس 
هاريک  .که منافع ايران در لبنان صرفًا برای جلوگيری از انزوا در منطقه می باشد

 از ايران دستيابی به اين هدف را در حمايت: "در کنفرانس مذکور توضيح داد که
 کرده نهادی می بيند، که برای بازپس گيری مناطق اشغال شده توسط اسرائيل تالش

 ."اين نهاد نيز همان حزب اهللا می باشد. است

 از يک يعنی. هاريک معتقد است که ايران راهبردی دوگانه را در لبنان دنبال می کند
 عين طرف کمک های مالی و اقتصادی را برای جامعه شيعه فراهم می سازد، و در

 ٢۵ اين حمايت در طول. حال از مقاومت حزب اهللا در مقابل اسرائيل حمايت می کند
 بوده سال گذشته شامل تهيه سالح، تمرين نيروهای نظامی و فراهم آوری منابع مالی

 . است

@ 

 مهندسی ايرانی به نام خوشنويس اشاره کرد و در رابطه با حمايت های مالی و اجتماعی، خانم هاريک به گفتگوی خود با
 ها و  در لبنان مستقر شده، تا با سرعت هر چه تمامتر شروع به ساخت و ترميم ساختماناين مهندس ايرانی گفت که: "افزود

 ." نهاد های اساسی و زيربنايی کند

 ٢٠ تخريب يا ويران شده، ترميم حدود  مدرسه٣٣٠به گفته هاريک، پروژه های اين مهندس ايرانی شامل بازسازی بيش از 
 .جاده می باشد)  کيلومتر٨٨۵( مايل ۵۵٠ بيمارستان و بهداری، و بازسازی نزديک به

 مستقل عمل کرده و رهبران ايران تا آن حدی که جودت هاريک معتقد است که با وجود حمايت ايران، حزب اهللا بعنوان نهادی
 بايد با اين چنين بنظر می رسد که: "او در ادامه خاطرنشان کرد.  عملکرد اين گروه ندارندمعموًال گزارش می شود، نفوذی بر

در اين راستا بايد درک کرد که حزب اهللا بيشتر نهادی  .متحد لبنانی ايران بعنوان يک شريک، و نه مشتری تهران، روبرو شد
 ." جماعت لبنانی و با دستورالعملی لبنانی، و نه دست نشانده ايران، استبه نمايندگی بخشی از

و يکی ديگر از سخنرانان اين کنفرانس"  اردنمرکز مطالعات راهبردی دانشگاه"آقای فارض برايذات مدير و پژوهشگر ارشد 

 
دانشگاه ملک "وحيد هاشم استاد علوم سياسی 

: در عربستان سعودی گفتدر شهر جده" عبدالعزيز

تبی ضد آمريکايی و ضد اسرائيلی منطقه را "

 مردم، ايران را تنها کشوری می بينند کهفراگرفته و

به همين دليل  .در مقابل آمريکا ايستادگی کرده است

." نيز، فعًال از آن کشور حمايت می کنند
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  از سقوط حکومت صدام حسين در عراق، و بهره برداری از عدم تالش ديگر دولت هایبه نقش ايران در پرکردن خأل ناشی
 . عرب در طول شش سال گذشته برای پر کردن خأل مذکور، سخن گفت

 
جنگجويان و عناصر تروريستی با عبور : " گفتاو در مورد تاثير عدم درگيری ديگر کشورهای عربی و جنگ عراق بر اردن

 هزار٧٠٠همچنين در حال حاضر نزديک به .  کرده، و سه هتل را در امان بمب گذاری کردنداز مرز اردن به داخل کشور رخنه
 خدماتی کشور از قبيل خدمات بهداشتی و درمانی، آواره عراقی در اردن بسر می برند، که فشاری غيرقابل تحمل بر زيربنای

 ." مثل دسترسی به آب و برق، می باشدآموزش و پرورش و منابع طبيعی

 برای سياست خاورميانه در انستيتوی مرکز سابان"در بخش ديگری از اين کنفرانس آقای کنت پوالک مدير بخش پژوهشی 
 او مدعی شد که حتی مقامات بلند پايه کشور نيز قادر.  رهبری در ايران سخن گفتدر رابطه با راهکار پيچيده نهاد" بروکينگز

 در قالب بحث بر سر چالش های بر سر راه وی اين نظريه را. نخواهند بود، درباره رويدادهای داخلی بطور کامل توضيح دهند
 . ارائه دادآمريکا در مذاکره با مقامات ايرانی،

آمريکايی، و جان  - رئيس شورای ايرانی در ايالت نيوجرسی و" دانشگاه راتگرز"همچنين آقايان هوشنگ اميراحمدی استاد 
 ساختار  گروگانان سفارت اين کشور در ايران، به ترتيب در پيوند با نظامی گرايی، وليمبرت سفير سابق آمريکا و يکی از

 . سخنرانی نمودندقدرت نظام جمهوری اسالمی و نيز چالش های شناسايی مراکز با نفوذ

 قانون اساسی ايران بر اين محور است، که آقای اميراحمدی بر اين نکته تاکيد کرد که دغدغه نهاد های قدرت در چارچوب
 که نظام به عقيده اميراحمدی به همين دليل بود.  مردم ساالری در اين جامعه تطبيق دهندچطور نقش بنيادی اسالم را با ايده

نهادهايی که هريک نيز به .  يکديگر را بنا نمودجمهوری اسالمی برای رسيدگی به هر دو مورد، نهاد های متعدد و موازی
 .  شدندنوبه خود، تبديل به مراکز قدرت

 ساختار او در ضمن به اين نکته اشاره کرد که در حال حاضر تغيير و تحوالتی در
 نقش دولت ايران در دست انجام است، که رئيس جمهور احمدی نژاد تالش می کند

 به عقيده آقای امير احمدی از جمله اين تالش ها. موثری در آنها داشته باشد
 نهاد های دولتی است، به طوری که بعنوان مثال استانداران قدرت" مرکزيت زدايی"

 . عمل بيشتری داشته باشند

 البته ايشان توضيحی در مورد تالش دولت نهم برای قدرتمند کردن مقام و دفتر
 اما به اين نکته اشاره نمود که آنچه که در ايران شاهد می. رياست جمهوری نداد

 . باشيم، نوعی نظامی گرايی در ساختار حکومتی است

 وی معتقد است که تکيه بر امنيت نظام در برابر عوامل و عناصر متخاصم، دليل
 اصلی افزايش قدرت نهاد هايی همچون شورای امنيت ملی، ارتش، سپاه پاسداران،

بسيج، سپاه قدس و نيروهای انتظامی، و حضور علنی آنها در صحنه سياسی کشور 
 . استبوده

چرا که نتيجه آن .  آمريکا در قبال ايران می باشدالبته اين روند نتيجه سياست های مضر: "امير احمدی در اين باره می گويد
 ."محيطی که بر اساس تضمين امنيت می باشد.  اسالمی در آن زندگی می کنداحيای محيطی است، که جمهوری

 
در " دانشگاه دفاع ملی"مرحف جوجاتی استاد 

برای ايران، سوريه سکويی : "شهر واشنگتن گفت

. برای دسترسی به درگيری اعراب و اسرائيل است

 سوريه نيز ايران نقش برادر بزرگتر را در برای

 مورد تهديدمحيطی بازی می کند، که سوريه خود را

." می بيند
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 سياستمداران و سياست گزاران آمريکايی، جان ليمبرت در سخنان خود به سردرگمی در درک ساختار قدرت در ايران توسط
 او. ها، و تاثير اين دو گروه بر يکديگر و بر آينده ايران، اشاره کرد" ناخودی" ها و" خودی"درگيری های داخلی مابين 

 وارد تونل شده و در همانجا گير کرده امروز که به ايران نگاه می کنم، از ديد من اين کشور مانند قطاری است که: "گفت
  مهندسان، رانندگان و مسافران قطار، هنوز در حال بحث و مناظره بر سر مقصدشايد دليل گير کردنش اين باشد که. است

 ." نهايی می باشند

 کنند که ايران با وجود تمامی تناقصات و جنبش های او در ادامه متذکر شد که تا زمانی که مقامات آمريکايی با اين خيال عمل
 خاورميانه در  بايد انتظار داشت واشنگتن سياست های غلطی را در قبال ايران و کشورهایداخلی هرگز عوض نخواهد شد،

 .پيش بگيرد

  برت شوارتز از نويسندگان واشنگتن پريزم است

 ديدگاهی از ايران 
  گزارش البرادعی و منافع ملی ما

 

 حسن بهشتی پور 

 بين المللی  آژانسدبيرکلمحمدالبرادعی  آقایاخير گزارش  :پريزم توضيح واشنگتن
  هسته ای ايران، عکس العمل های گوناگونی را ايجادپرونده در موردانرژی اتمی 
 متن زير که نوشته آقای حسن بهشتی پور می باشد، روز يکشنبه پنجم. کرده است
آنچه.  استمنتشر شده) beheshtipour.blogfa.com( جاری در وبستان شخصی ايشان )بيست و چهارم فوريه(اسفند ماه 

 .  می رسدگرامیخوانندگان  ره نظ هيچگونه تغييری ببدوناست که  عين همان متن در زير می آيد

 
  گزارش البرادعی بر روی سايت آژانس بين المللی١٣٨۶روزجمعه سوم اسفند ماه 

 انرژی هسته ای قرارگرفت و برای کسانی که يوزرنيم و پسورد اين سايت را دارند
 را با انکه براساس روال قانونی آژانس نبايد اين قبيل گزارش ها. قابل دسترسی شد

 بصورت عمومی منتشر کند، اما برطبق معمول چون اخبار مربوط به پرونده هسته
ای ايران در آژانس با حساسيت باالی خبری دنبال می شود خبرگزاری های فرانسه 

 . رويترز آن بخش از مطالبی را که می خواستند، ازاين گزارش منتشر کردندو
 خبرگزاری فارس هم که به متن کامل ان دسترسی داشته متن کامل را که حاوی نکات

بسيارمهم و حساس است منتشر کرده که به نظر من کار ستودنی و درخور تحسين 
 .  چرا که برای اطالع رسانی شفاف به مردم خيلی خوب استاست

 حقوقی در امور بين المللی و سياسی و امنيتی واز انجا که درک و تحليل اين گزارش نياز به تخصص فنی در امور هسته ای و
 نظرمن مهم  توانند از طريق خواندن اين گزارش قضاوت دقيقی در باره اين سند مهم که بهحتی نظامی دارد؛ همه افراد نمی

 . ترين گزارش البرادعی درچند سال اخيراست، داشته باشند
 جوانب مختلف اين سند بسيار مهم دليل تالش کردم در مطلبی که پيش روی داريد درحد فهم و بضاعت خود به بررسیبه همين
  واقع بينانه حداقل نشان دهم گزارش اقای البرادعی باز هم تحت فشارآمريکايی هاعالوه بر اين سعی کردم با استدالل.بپردازم 

 .و متحدانش بصورت کامال دو پهلو تهيه شده است

 
نکته مهم در گزارش جديد البرداعی اطالعات 

 اختيار آژانس قرار داده جديدی است که آمريکا در

است 
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 ايران نه تنها نبايد جشن بگيرند، بلکه بايد نکته مهم ديگر آنکه با توجه به موارد جديدی که دراين گزارش آمده است، مردم
 از لب  را که اتهام های بسيارمهم جديدی را با اتکا به منابع آمريکايی که مدعی هستندايران بصورت فوری مفاد اين گزارش

 بوده که چهار سال پيش فوت کرده است؛ بررسی و تابی گرفته شده که به گفته آقای احمدی نژاد رئيس جمهوردراختيار فردی
. است بخش گزارش روند جديدی را برای ايران بوجود می اورد که مشکل افرين برای کشورزيرا اين. بصورت مستدل رد کنند

 : پيشينه بحث 

 ايران و آژانس به امضا برسد که براساس آن، بعد از مذآرات آقای الريجانی با سوالنا در ليسبون قرارشد توافقنامه ای بين
 منطقی اين اقدام پاسخی به درخواست.  ماه پاسخ دهد١٨ بپرسد و ايران هم حداکثر ظرف آژانس هر سئوالی که از ايران دارد

 يابد؟ براساس اين توافق نامه که به امضا ايران بود که هميشه مطرح می کرد روند پرسش و پاسخ ها تا کی بايد ادامه
 بررسی  درنهايت ايران به شش سئوال آژانس پاسخ دهد که پس ازتائيد صحت اين پاسخ هاالبرادعی رسيده است، توافق شد

 به امضاء سوالنا هم می رسيد تا اکنون آمريکايی اما ای کاش اين توافق نامه. پرونده هسته ای ايران به روال عادی بازگردد
 . ها به اصطالح دَّبه درنياورند

@ 

 گزارش روز جمعه سوم اسفند البرادعی، سه در. پاسخ ايران به سه سئوال تعيين شده، درگزارش قبلی البرادعی پذيرفته شد
 البرادعی اما. اگرچه در هر دو گزارش موضوع بطور کلی کنار گذارده نشده است.  قرارگرفتپاسخ ديگرايران هم مورد تائيد

نکته مهم در اين گزارش اطالعات جديدی است .  نداردبطورروشن اعالم می کند درباره موارد مطرح شده هيچ ابهامی وجود
 . قرار داده است که آمريکا در اختيار آژانس

 : تحليل محتوی گزارش البرادعی 

تنظيم شده است گزارش مفصلی از روند )  خط دقيقا ده صفحه و نيم(در گزارش البرادعی که متن انگليسی آن در يازده صفحه 
  نشان می دهد ايران به پرسش های آژانس به دقت پاسخ داده و در مورد سه سئوالهمکاری ايران با آژانس ارائه شده که

وموضوع معدن گچين را صحت پاسخ ايران  210باقی مانده يعنی منشأ آلودگي در يك دانشگاه فني تهران، موضوع پلوتونيوم 
  . انحرافی درآن مشاهده نکرده اما همچنان بر ادامه راستی آزمايی تاکيد کرده استرا تائيد کرده واعالم آرده هيچگونه

 حقوقی و فنی موضوع را همچنان بازنگه داشته تا هرزمان که به عبارت دقيق تر از لحاظ
 . کنندخواستند مجددا مطرح

 
 دستور آار ميالدي ارائه آرده بود، از 2007وي در گزارش قبلي خود آه در فوريه 

 P1 سانتريفيوژهاي هاي پولوتونيوم، گذشته  شدن و اتمام سه موضوع آزمايش خارج
  .و سند اورانيوم فلزي را مورد تأآيد قرار داده بود P2و 

 اما مساله اصلی اطالعات جديدی است که برطبق گزارش البرادعی ديگر کشورها
درگزارش نام امريکا برده نشده است اما براساس گزارش مطبوعات غرب کامال (

 در آخرين روزهای باقيمانده تا ارائه)  است که اطالعات را امريکا داده استمشخص
 زيرمجموعه در اين ارتباط مهم ترين موارد در. گزارش، به البرادعی تحويل داده اند

  درهشت بند در صفحات شش و هفت نسخه" مطالعات ادعايی"ای تحت عنوان 
بطورکلی به نظر می رسد مشکل ايران با امريکا و 
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 می اصلی به زبان انگليسی آمده است که به طور خالصه ايران را به موارد ذيل متهم
 : کند 

موسوم به پروژه نمک سبز که می تواند ) uf4( اورانيوم بهِ تترا فلورايد) uo2(فعاليت در زمينه تبديل دی اکسيد اورانيوم  -1
 .  استفاده قرارگيرددر مقاصد نظامی هم مورد

برخوردارند که ادعا شده اين فعاليتها  re- entryفعاليت درباره آزمايش موشکهای با قدرت انفجاری باال که از امکان  -2
 .  شوندتوسط مراکز اداری و رسمی هدايت می

 انفجاري چند گانه و شناسايي ساز و آارهاي مطالعه در باره سا خت رابط چاشني انفجاري شليك همزمان سيم رابط چاشني -3
 آژانس آيلومتر آه 10متري و قابليت شليك از راه دور از ميله با فاصله  400 يك ميله آزمايش انفجاري آه شامل استفاده از

 . خواهند بودمعتقد است تمامي آنها مرتبط با تحقيق و توسعه در زمينه تسليحات هسته اي

بويژه جوانب فني يك وسيله با  3 شهاب آژانس طي جلسات مختلف پارامترها و فعاليتهاي توسعه اي مربوط به موشك -4
  تصوير آامپيوتري ارائه شده توسط ديگر آشورهاي عضو را آه نشاندهنده يك طرحقابليت ورود مجدد را توضيح داد و يك

چنين طرحي از سوي آژانس به اين .  دادشماتيك از مخروط داخلي وسيله با قابليت ورود مجدد بود را در دسترس ايران قرار
 .  تامين نياز يك وسيله هسته اي، ارزيابی کرده است عنوان آه به احتمال فراوان داراي قابليت

 تنها بخشی از انها را مطرح کرده و به عبارت تمامی موارد فوق از مصاديق بارز اتهاماتی است که امريکا اعالم کرده است
 بطورقطع اين بخش های گزارش البرادعی اگرچه هيچ.  را در گزارش های بعدی کش دهددقيق تر تصميم دارد بازهم موضوع

بنابراين ايران بايد نهايت تالش خود را  .سنديتی ندارد اما وقتی داخل گزارش رسمی دبير کل وارد ميشود دردسرساز است
  اجالس ساالنه شورای حکام آژانس که قرار است در سيزدهم اسفند در وين برگزارانجام دهد که بر اساس چنين گزارشی در

 نهايت زمينه ساز صدور قطعنامه جديد ضمن انکه اين گزارش با ادعاهايی که مطرح کرده است در. شود، دچار مشکل نشود
 . عليه ايران خواهد بود

@ 

 بازی ها برای محروم کردن ايران از تکنولوژی بطورکلی به نظر می رسد مشکل ايران با امريکا و اسرائيل است و تمام اين
 کنيمدر شرايط حساس کنونی همه بايد عزم ملی را جزم.  در ايران بومی سازی شده استانرژی هسته ای است که خوشبختانه
 امکانات خودمان استفاده کنيم تا بهانه به دست آمريکا و در اين مسير ما بايد از همه. تا مانع از موفقيت دشمنان ايران شويم

 پشتيبانی تحليلی مشکالت بطور قطع شعار دادن بدون.  اين مساله مهم موضع گيری های خردمندانه استاسرائيل ندهيم الزمه
 . ايران را بيشتر می کند 

 .  قطعنامه بدهند برای ما اهميت نداردايران نبايد به افکار عمومی داخل و خارج چنين القاء کند که اگر صد سال هم

 قطعنامه عليه ايران شود البته بدون آنکه از حقوق هسته ای خود صرف نظر بلکه دقيقا برعکس برای هر ايرانی اهميت دارد که مانع صدور
 واساسی دارد با استفاده از زور ساير کشورها را متقاعد کند که بطورقطع امريکا تالش می کند با اتکاء به اطالعاتی که معلوم نيست چه پايه .کند

 . کننده صلح و امنيت جهانی استايران تهديد

 دستاوردهای کشورمان را که ناشی از تالش با همين هدف امريکا مرحله به مرحله اطالعات جديدی را منتشر می کند تا کليه
 .  سازنده با آژانس است، خنثی نمايدديپلماتيک ايران در دوره جديد تعامل

 تمام اين بازی ها برای محروم کردناسرائيل است و

 ايران از تکنولوژی انرژی هسته ای است که

خوشبختانه در ايران بومی سازی شده است 
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 هسته ای برای مقابله با چنين حرکتی ايران نمی تواند تنها با تبليغات ساختگی جشن
 از طريق آگاهی براه بياندازد بلکه دقيقا برعکس می تواند با اتکا به پشتيبانی مردم

 ايد در جهت بخشی سازنده؛ انرژی عظيمی را که در سايه خود باوری ملی بدست می
 .  تحقق هدف خود که دستيابی به انرژی صلح اميز هسته ای است بکار گيرد

 به کسانی که چشم خود را بر موفقيتهای ايران در چند سال اخير در جهت دستيابی
 هستند که تکنولوژی با کيفيت باالمی بندند و آنرا انکار می کنند، همانقدر در اشتباه

  .افرادی می کوشند همه زحمات ساليان اخير را مصادره به منظور کنند 

 در حال حاضر منافع ملی ايران در سايه پيشرفت همه جانبه در سياست، اقتصاد و
موضوع دسترسی به تکنولوژی هسته ای يک . فرهنگ جامعه تامين می شود

اين سطح از فناوری ايران را تا سطح قابل مالحظه .  و محدود نيستپيشرفت مقطعی
 علمی باال می برد و در نهايت موجب افزايش توان ملی می گردد به شرط ای از لحاظ
بطورقطع اگر .  باشيم از اين دستاورد مهم به خوبی پاسداری کنيم انکه مراقب

 موضوع در سطح نازل رقابتهای انتخاباتی بهره گيری کنيم نه تنها بخواهيم از اين
 دردسرآفرين می شويم بلکه نسل های آينده هم ما را بخاطر ديد برای نسل کنونی

 ملی را بازيچه رقابتهای سياسی و جناحی قرار داديم نمی محدودمان که منافع
 . بخشند

 
ايران نمی تواند تنها با تبليغات ساختگی جشن 

 بياندازد بلکه دقيقا برعکس می تواند هسته ای براه

 بخشی با اتکا به پشتيبانی مردم از طريق آگاهی

سازنده؛ انرژی عظيمی را که در سايه خود باوری 

 تحقق هدف خود که ملی بدست می ايد در جهت

دستيابی به انرژی صلح اميز هسته ای است بکار 

 گيرد

 از حوزه روابط بين الملل
مصاحبه اختصاصی با :  گشودبا دشمنان نيز بايد سر صحبت را

  بروس لينگن آخرين کاردار سفارت آمريکا در ايران
 

 واشنگتن پريزم -مهتاب فريد 
 

، )١٣۵٨( ١٩٧٩ در ايران در سال آقای بروس لينگن کاردار سفارت آمريکا
 گيری کارمندان اين سفارت در ارشدترين مقام آمريکايی در طول بحران گروگان

 . تهران بود
 همان اولين  نه سال از آن واقعه، ايشان تاکيد می کند که کينه ای بر دلش بجا نمانده و ازاما پس از گذشت نزديک به بيست و

 . رابطه بين دو کشور را داده استروز پس از آزادی مکررًا به گوش های شنوا پيشنهاد گفتگو و برقراری
 

. کند گذرد، هنوز با متانت و خونسردی نقش يک ديپلمات تمام عيار را بخوبی بازی می سال از عمرش می٨٦لينگن که اکنون 
 .  ای انجام داده استدر ايالت مريلند مصاحبه" بتزدا"واشنگتن پريزم اخيرًا با او در شهر 

 
 

 دل نداريد وه روز گروگان بوديد، آيا واقعًا کينه ای از ايران و ايرانيان ب 444نکه مدت آبا وجود 
  حامی گفتگو بين دو کشور می باشيد؟

 
برعکس اين احساسات جای خود را  . عقيده نبوده ام، که کينه و عصبانيت نتيجه خوش و مثبتی را در بر خواهد داشتمن هيچوقت بر اين: لينگن

 . کردبنابراين بايد اين نوع احساسات را کنار گذاشت، و به ماوراء آن نگاه.  رسدبه تنفر می دهند، و بهرحال کار به جايی نمی
ما ديپلمات ها بدنبال درک مشکالت هستيم، و تالشمان در حل مشکالت .  کنندمن يک ديپلماتم و ديپلمات ها بايد بتوانند راهی برای کنار آمدن پيدا

 . نمی توان مشکالت واقعی را حل کردزيرا با بدبينی. ديپلمات ها می بايست انسان های کامًال خوش بينی باشند.  استپيش رو

ديپلمات ها می بايست انسان های کامًال خوش "

 بدبينی نمی توان مشکالت واقعیزيرا با. بينی باشند

." را حل کرد
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 هواپيمای الجزايری بشويم، از  فرودگاه تهران با داد و فرياد از اتوبوس های فرودگاه بيرونمان کردند تا سواردرست از همان شبی که در باند

که فوق العاده برای ما تالش (سوئيس  به طوری که دقيقا در همان حالی که با کمک سفير .شروع مذاکره و گفتگو بين دو کشور صحبت کرده ام
 روزی هستم که کشور من با هواپيمای الجزايری وارد می شديم، به يکی از گروگان گيران گفتم که چشم براهتوسط گروگان گيران به درون) کرد

 .از آن زمان تا کنون، نظرم تغيير نکرده است .کشور تو روابط ديپلماتيک معمول را از نو شروع کند
 
محور "و " بزرگ شيطان" دو کشور در طول دو يا سه دهه اخير و استفاده از واژه هايی نظير نظر گرفتن تشديد شعارهای تبليغاتی بين دربا 

   کنند؟ روابط بهتری برقرار يکديگربا کشور قادر خواهند بود  چگونه اين دو،"شرارت
 

 ايجاد فضای مسموم  آمريکا امروزه با آن مواجه می باشند، در واقع ميراث دوران اوليه انقالب ومتاسفانه مشکلی که دو دولت ايران و: لينگن
  .مردم اين رويدادها را فراموش نکرده اند، و بايد اين واقعيت را قبول کرد.  استکننده و مسائلی مانند گروگان گيری کارکنان سفارت آمريکا

 مابين  نوع طرز رفتار از طرف هر دو کشور، بخاطر فقدان اعتماد امکان مذاکره رودررواين
 ديپلماسی، حداقل بهرحال برای موثر بودن. مقامات ارشد دو دولت را عمًال از بين برده است

 .اعتماد بين مذاکره کنندگان الزم است
 

 تا ، درآورد از ايران خواسته است که فعاليت های غنی سازی را بحالت تعليقبوشرئيس جمهور 
 برایديگری  ايرانی اين درخواست و هر نوع پيش شرط اما مقامات .دو کشور به مذاکره بنشينند

   موافقيد؟آيا شما با مذاکرات بدون پيش شرط. مذاکره را رد کرده اند
 

 رابط يا نمايندگان يعنی نوعی ديدار بين باالترين مقامات که توسط.  در قبال چين اتخاذ کرد، موافقممن با روشی که رئيس جمهور نيکسون: لينگن
 .  مشترک بين دو دولت را در يافتدر عين حال می بايست کوشيد تا منافع. ويژه ميسر شده باشد

 
 تروريسم بين  او از حاميانارهاظبه  بناکه را  مذاکره با کشوری  گفتگو و، از قبيل آقای جان بولتون نماينده سابق آمريکا در سازمان مللافرادی
   نظری داريد؟د که مذاکره چه نفعی می تواند داشته باشد؟ شما چهن پرسند و مین بيهوده می خوا،ستاالمللی 

 
من طرفدار رژيم تهران.   خارجه اياالت متحده آمريکا، معتقد بود که ما بايد با دشمنانمان هم حرف بزنيمآقای جيمز بيکر وزير اسبق امور: لينگن
 در عين حال من بطور کلی به حکومت دينی بعنوان يک.  ندارد و يک حکومت دينی استاين رژيم به ديدگاه من از دموکراسی، شباهتی. نيستم

 در عين اما.  از طرف آيت اهللا خمينی ارائه شد، با گرايش های ملی و تشيع مغايرت داردکه" واليت فقيه"معتقدم که نظريه  .نظام اعتقاد ندارم
 .حال بايد بتوان وجه مشترکی برای گفتگو پيدا کرد

 
  ادامه گفت که از عملکرد خانم کاندوليزا رايس وزير امور خارجه تقدير می کند،آقای لينگن در

اما در ادامه  .پيش کشيده است) حتی با وجود پيش شرط ها(که دست کم نظريه مذاکره و گفتگو را 
به بن بست )  مذاکرهوجود پيش شرط برای(متذکر شد که وقتی رايس دريافت که اين راه 

 همکاری موفقيت آميز ايران و او در اين زمينه به. برخورده، بايد طريق ديگری را پيدا کند
 . کردآمريکا در مورد افقانستان و عراق اشاره

 
می خواهم به اصفهان مسافرت کنم و بعد می خواهم به رستوران شمشيری در  ":لينگن در پايان با ابراز اميدواری از سفری ديگر به ايران، گفت

 ." برومتهران
 

  واشنگتن پريزم همکاری می کند با نشريه، فريد خبرنگار مستقلمهتاب

متاسفانه مشکلی که دو دولت ايران و آمريکا "

 می باشند، در واقع ميراث امروزه با آن مواجه

 دوران اوليه انقالب و ايجاد فضای مسموم کننده و

مسائلی مانند گروگان گيری کارکنان سفارت آمريکا 

." است

که از طرف آيت " واليت فقيه"معتقدم که نظريه "

 شد، با گرايش های ملی و تشيع اهللا خمينی ارائه

 اما در عين حال بايد بتوان وجه. مغايرت دارد

." مشترکی برای گفتگو پيدا کرد

 از حوزه اجتماعی
  سرکوب دانشجويان معترض در ايران

 

  )واشنگتن پريزم( امنيت جهانی مؤسسه -انوج چوپرا
 

 تهران

او آخرين باری را که بر عليه رئيس  . ساله دراز و باريک، دانشجوی رشته مهندسی معدن است٢٣بابک زمانيان جوان 
، )١٣٨۵ آذر ٢١(٢٠٠٦ دسامبر ١٢آن روز بسيار سرد .  به خاطر می آوردجمهور محمود احمدی نژاد شعار داده، به خوبی

 که در تهران، مرکز دانشجويان يعنی همان دانشگاهی.  رئيس جمهور در دانشگاه پلی تکنيک امير کبير سخنرانی کندقرار بود
 مرگ بر" دانشجويان ايرانی را به عهده داشت، با صدای بلند فرياد کشيد زمانيان که رهبری گروهی از. معترض می باشد

Page 16 of 21Washingtonprism

2/29/2008http://washingtonprism.org/pdf.cfm?id=143



 !" ديکتاتور

.  انداختند زندان اوين٢٠٩چند هفته بعد مسئوالن زمانيان را با چشمان بسته به بند 
 اطالعات و يعنی بند خوفناکی که دارای سلول های انفرادی است، و توسط وزارت

 درد و رنج برای او ورود به اين بند مقدمه چهار ماه. امنيت ايران اداره می شود
 فيلم اعتراف هدف آنها گرفتن. جسمی و روحی بود، که از جانب بازجويان اعمال شد

  .بود) سيا(از وی در مورد همکاری با سازمان اطالعات مرکزی آمريکا 

 پشت به گفته زمانيان وقتی که وی از انجام اين کار خودداری کرد، دستهايش را از
 روش او می گود که اين. بستند و آنقدر کتکش زدند که تمام بدنش سياه و کبود شد

 می زمانيان. خشن از آن سبب به کار می رود، تا برای افرادی مانند وی درسی شود
 ." آنها خيلی خيلی سنگدل و بيرحم هستند: "افزايد

 
 در عين حال ممنوع  يکی از هزاران کوشنده سياسی و روزنامه نگاری است، که با قيد ضمانت آزادند ولیدر واقع اين جوان
 . الخروج می باشند

 چراکه همين اخيرا گزارش شد که يک زن و مرد جوان در زندان از دنيا رفته.  استاما با همه اين حرف ها، او شانس آورده
 . مقامات مسئول مرگ آنها را خودکشی اعالم کرده اند. اند
 

 دردناک و شکنجه هايی  حضور در کافه ای در مرکز شهر که محل قرارمان است، با به يادآوری بازجويی هایزمانيان هنگام
 .  باشدکه متحمل شده، آشکارا نگرانست که مبادا کسی تعقيبش کرده

زندگی وی اينک حالتی برزخ  .زيرا همواره دلواپس اينست که به زندان اوين بازگردانده شود
.  روبروست، که پايانی بر آنها متصور نيستزيرا با يک سری دادگاه و بازجويی. مانند دارد

به طوری که در مدت . ( نيز زير نظر قرار داردتلفنش شنود می شود، و احتماال حرکاتش
 طريق استراق سمع جاسوسان وزارت اطالعات محل ديدارمان مصاحبه با من از ترس اينکه از

 .)  دستيش را درآوردردگيری شود، باطری تلفن
 

 خاطرش بازداشت و زندانی شد، گردهمايی از هنگام آن اعتراضات دانشجويی که زمانيان نيز به
 ١٦( دسامبر ٧روز .  ايران گرد و خاک به راه انداخته اندهای دانشجويان برخی از دانشگاه های

در چنين روزی صدها ) سال جاری خورشيدی( ٢٠٠٧در سال .  دانشجو استدر ايران روز) آذر
 در محوطه دانشگاه ها در حالی راه پيمايی کردند، که عکس های چه گوارا را دانشجوی چپگرا

 .  دست داشتنددر
 تظاهرات اعتراض آميز به گروهای کوچکتری از دانشجويان مارکسيست نيز، در ساير شهرها

اسالمی نيز، به ) آزاد( دانشجويان دانشگاه های به زودی گرو های ديگر از جمله. راه انداختند
 . آنان پيوستند

 
 امنيتی بر اساس گزارش ها مقامات.  دانشجو بازداشت شدند۵٠ وکالی مدافع، در آن روز به گفته

 هايشان گفته شده که ناميده اند، و به خانواده" دانشجويان شورشی" اين بازداشت شدگان را 
  ."بر عليه امنيت ملی اقدام کرده اند"فرزندان آنها 

 حقوق زنان نيز، حمله اين مقامات در سال گذشته به گروه هايی مانند جنبش کارگران و هواداران
 . کرده و آنها را مراکز توطئه خواندند

 
 به طوری که اساتيد مخالف.  دانشگاه ها نيز به طريقی مشابه، هدف قرار گرفتنددر اين سال

 جلوگيری شد، و يک اخراج شدند، اتحاديه های دانشجويی را بستند، از ادامه انتشارات دانشجويی
 .  وادار به سکوت کنندسری اقدامات ديگر هم به عمل آمد تا رهبران دانشجويان را

 
 دانشجويی اصالح طلب و پيشگام می که يک سازمان" دفتر تحکيم وحدت"بر اساس اظهارات 

 االنتشار  نشريه دانشجويی ممنوع١٣٣ تشکل دانشجويی منتقد دولت بسته شده اند، دست کم ٤٣ باشد، از زمان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد

 
سال گذشته غالمحسين محسنی اژه ای وزير 

 دولت را تکرار کرد و اطالعات ايران ديدگاه رسمی

گفت، که دشمنان ايران نقشه می کشند که از جنبش 

 دانشجويی و زنان به عنوان وسيله ای برای های

 استفاده کنند" براندازی نرم"

Page 17 of 21Washingtonprism

2/29/2008http://washingtonprism.org/pdf.cfm?id=143



 . گشته اند و صدها دانشجو نيز بازداشت شده اند
 استاد برجسته اخراج و يا وادار به ١٠٠ دانشجو به کميته انظباطی احضار گشته اند، و بيش از ۵۵٠ اين مدت در حدود همچنين در خالل

 .بازنشستگی شده اند

 تکرار کرد و گفت، که دشمنان ايران نقشه سال گذشته غالمحسين محسنی اژه ای وزير اطالعات ايران ديدگاه رسمی دولت را
 .استفاده کنند" براندازی نرم" زنان به عنوان وسيله ای برای می کشند که از جنبش های دانشجويی و

 ابراهيم لطف اللهی دانشجوی فعال سنندجیدانشجويان ناراضی ايرانی و ناظران حقوق بشر در ماه گذشته از شنيدن خبر مرگ
 .  ساله بودند٢٧هر دوی اين افراد، جوانان .  شدندو زهرا بنی عامری پزشک در زندان، شوکه

 ناظران حقوق بشر وزارت اطالعات را مسئول می در حالی که مقامات ايران مشتاقند اين مرگ ها را خودکشی قلمداد کنند،
 بازجويی ها، گفته می شود که در اين.  بازجويی از بازداشت شدگان سياسی را به عهده دارددانند که بر اساس گزارش ها

 . برای گرفتن اعتراف از خشونت استفاده می شود

@ 

مرگ ناگهانی دو انسان جوان که : " گويد، در اين مورد می"سازمان ديده بان حقوق بشر"جو استروک معاون خاورميانه ای 
 وقتی دولت به سرعت اين مرگ ها را خودکشی قلمداد می کند، تنها.  دهنده می باشدظاهرا سالم هم بوده اند، به شدت هشدار

 ." سبب نگرانی بيشتر ما می شود
 نگران سالمتی بسياری از دانشجويان جوان ديگری هستند، که هم اينک در زندان کوشندگان حقوق بشر و دانشجويان ايرانی

 .  سر می برند و اخيرا به سبب اعتراض های ضد دولتی بازداشت شده اندبه

 فاش شود، از حاميان فعال جنبش دانشجويیکه مايل نيست نامش" دانشگاه تهران"يکی از ناراضيان برجسته و استاد پيشين 
 نيروی شبه نظامی که توسط- خود، اغلب دانشجويان فعال سياسی را که از دست بسيج او با به مخاطره انداحتن. می باشد

  .می گريزند، در آپارتمانش در شمال شهر تهران پناه می دهد -دولت حمايت می شود
 

دفتر تحکيم ) عضو شورای مرکزی( رئيس پيشين وی به شدت نگران يکی از دانشجويان خود به نام سعيد حبيبی است، که
 .وحدت بود

جزئيات وضعيت وی  . ماه پيش بازداشت گرديد، و شايع شده که در زندان دست به خودکشی زده استحبيبی تقريبا حدود دو
حبيبی سال گذشته به .  لطف اللهی و بنی عامری دچار شودروشن نيست، و استاد پيشين نگران آنست که او نيز به سرنوشت

 .  دانشجو دستگير شدهمراه ديگران در روز

ما برای : " چای سبزش را می نوشد، می گويداستاد که سن و سالی از او گذشته همانطور که در آپارتمان خود جرعه ای از
از پس  بلکه به اين سبب می کوشيم که در زادگاه خود آزادی.  آزادی بيان داشته باشيماين مبارزه نمی کنيم، که در کشورمان

 ."بيان ايجاد کنيم

بنابراين .  شدت زير تأثير جوانان می باشد سال است، جامعه به٣٢ درصد جمعيت کشور زير ٧٠او می افزايد از آنجا که سن 
 .  برای دولت بسيار گران تمام خواهد شدخفه کردن صدای دانشجويان، در آينده

 می گويد در جو فشار موجود او با سه نوع ناصر زرافشان وکيل برجسته که وکالت چندين دانشجوی زندانی را به عهده دارد،
  که برايشان حکم ضمانت صادر شده، اما هنوز در زندان به سر می برند؛ آنهايی کهمعدود دانشجويانی. دانشجو سروکار دارد
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 هنوز مراحل بازجويی را می گذرانند، اما اجازه ندارند با ضمانت از زندان خارج
شوند؛ و سرانجام آن گروه که هنوز پس از گذشت هفته ها از بازداشتشان، هنوز 

 .  دقيقی از آنها در دست نيستخبر

١٠٨ و ۵٤، ٣٣معادل به ترتيب ( ميليونی، و يک ميليارد ريالی ۵٠٠ و ٣٠٠ قوه قضائيه برای آنها قرارهای: "او می افزايد
 ."  بپردازندبسياری از اين دانشجويان نمی توانند چنين مبالغی را. صادر کرده است)  دالرهزار

 
اين بند .  زندانيان در سلول های انفرادی به سر می برند زندان مخوف اوين حبس هستند، که٢٠٩اغلب دانشجويان در بند 
 از دانشجويان نيز برخی ديگر.  اطالعات ايران اداره می شود، و مسئوالن زندان به آن دسترسی ندارندمنحصرا توسط وزارت

 . ناميده می شود" دفتر پيگيری" در زندان های کوچک وزارت اطالعات در مرکز تهران محبوسند، که

و در خالل اعتراضات ضد )  سال جاری ارديبهشت١٣( ٢٠٠٧درگيری بين گروه های دانشجويی و مقامات در آغاز ماه مه 
  سه تن از همدانشکده ای های زمانيان به نام های احمد قصابان، مجيد توکلی ودر اين اعتراضات. احمدی نژاد، به اوج رسيد

در نشريه دانشجويی )  جاری خورشيدیسال(آنها متهمند که در سال گذشته ميالدی . احسان منصوری دستگير و زندانی شدند
  . آنها به مقدسات اسالمی و آيت اهللا علی خامنه ای رهبر ايران توهين شده استدانشگاه امير کبير مقاالتی نوشتند، که در

 
 حلقه هايی را که ادعا می شود مخالف احمدی نژاد زمانيان معتقدست مقاالت توهين آميز با اين هدف جعل شده اند که رهبران

دوستان من وادار  .اين اتهامات کامال بی پايه و نادرست هستند: "وی در اين باره می گويد.  کنندهستند، از اميرکبير بيرون
 ." شده اند زير شکنجه اعترافات دروغ کنند

 
 صدای مخالف در خالل انتخابات رياست او متقاعد شده است که سرکوبی های اخير دانشجويان برای خاموش کردن هر

خبرنگار ظاهرا . ( احمدی نژاد در پی انتخاب شدن برای دور دوم استجاری می باشد، که) اسفند(جمهوری ماه مارس 
 است، که بيش از يک سال  شورای اسالمی در اسفند ماه جاری را با انتخابات رياست جمهوری اشتباه گرفتهانتخابات مجلس

 
سازمان ديده "جو استروک معاون خاورميانه ای 

مرگ ناگهانی دو : " گويدمی" بان حقوق بشر

انسان جوان که ظاهرا سالم هم بوده اند، به شدت 

وقتی دولت به سرعت اين .  دهنده می باشدهشدار

 سبب مرگ ها را خودکشی قلمداد می کند، تنها

." نگرانی بيشتر ما می شود
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 ) واشنگتن پريزم. ديگر برگزار خواهد شد
 

مرکز پوليتزر برای "با حمايت مالی ،  کردهرشتنم" خبار آمريکا و گزارش جهانا" ه نشريدر را که اين مقاله انوج چوپرا
 جهانی می باشد، از ين مرکز که در واشنگتن مستقر و وابسته به مؤسسۀ امنيتا.  ايران سفر کردبه" گزارش بحران ها

 . گزارشات مسائل دنيا پشتيبانی می کند
 ولوژی خاص میئ بدون وابستگی به هرگونه حزب سياسی و يا ايدمستقل، غير دولتی، غير انتفاعی و جهانی، مؤسسۀ امنيت

 .  پروژه های آن است که واشنگتن پريزم نيز يکی ازباشد،

 نگرانی ارتش آمريکا
 نگرانی ارتش آمريکا 

 

 واشنگتن پريزم

پرسنل فعال و 3400 از مصاحبه با بيش از اخيرًا پس" مرکز امنيت نوين برای آمريکا"با همکاری " سياست خارجی"نشريه 
- مارسماه( گزارشی را تهيه ديده که اختصاصًا در شماره جديد نشريه سياست خارجی يا بازنشسته نيروهای نظامی آمريکا

 .به انتشار رسانده است) آپريل

 :نتايج حاصله از بعضی از نظر سنجی های اين گزارش

  به همان قدرت مانده اند؟ آيا بعقيده شما نيروهای نظامی آمريکا از پنج سال پيش قويترند، ضعيفترند يا

برای درگيری نظامی در اين مناطق )  و عراقبا درنظر گرفتن درگيری در افقانستان(ارزيابی آمادگی نيروهای نظامی آمريکا 
 ) استبه معنای آمادگی کامل برای درگيری موفقيت آميز 10 توانايی در درگيری و به معنای عدم 1که  10تا  1از (

 ارزيابی نگرانی از توانايی نيروهای نظامی

 ضعيفتر 60%
 قويتر 25%
به همان قدرت 15%

مورد درگيری) يا کشور(منطقه )باالترين 10پائينترين و  1(توانايی نيروهای نظامی 
 تنگه تايوان 4.9
 کره شمالی 4.7
 ايران 4.5
 سوريه 5.1

 نيروی نظامی)بيشترين نگرانی 10کمترين نگرانی و  1(درجه نگرانی 
 نيروی هوايی 5.7
 نيروی زمينی 7.9
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  ارتش صدام حسين منطقی بود يا غير منطقی؟آيا اهداف رهبری غيرنظامی پنتاگون در قبال عراق و موفقيت پس از غلبه بر

  ) پالسیفارن(نشريه سياست خارجی : منبع

)مارينز(نيروی ويژه ادغامی زمينی، هوايی و دريايی  7.0
 نيروی دريايی 5.9

 منطقی 13%
غير منطقی 74%
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