
  ١٣٨٦ جمعه هفدهم اسفند ماه شماره صد و چهل و چهارم،

 از تقاطع محيط زيست و سياست
  صحنه سياسی جهان بازيگری داغ در: گرمايش زمين

 

 واشنگتن پريزم -حميد فراهانی

 مدتی است که گرمايش زمين و عواقب آن از جمله خشکسالی، سيل، و خطر انقراض
.  کنفرانس ها در نقاط مختلف جهان می باشدبسياری از گونه های جانوری و گياهی، موضوع بحث بسياری از روزنامه ها و

 .  در اين مورد حساس شده استافکار عمومی هم در بسياری از کشورها

 ضايعات طبيعی مانند انقراض خرس قطبی نمی بسياری از کارشناسان و صاحبنظران می گويند که گرمايش زمين فقط منجر به
 گيری  کشورها را هم دچار بحران می کند و تاثير مهمی در روابط بين الملل و تصميمشود، بلکه سيستم سياسی بسياری از

 . های راهبردی خواهد داشت
 . کنيم از کشورهای آفريقايی و آسيايی ملموس است، که به نمونه هايی اشاره میکمااينکه تاثير اين پديده هم اکنون در برخی

  نخستين بازنده گرمايش زمين؟: بحران دارفور

 بسياری از آن، به عنوان نسل کشی نام بحران دارفور در سودان تاکنون بيش از دويست هزار کشته بر جای گذاشته است و
  درگيری بين سودانی های عرب تبار برعليه قبايل کشاورز سودانی آفريقايی تباریبحران يا جنگ دارفور معموال. می برند

 .  باشنداين اعراب مورد حمايت دولت مرکزی می. معرفی می شود، که ساکنان دارفور هستند
 

 که گله دار بودند، زندگی مسالمت آميزی در کنار سودانی های عرب تبار) شصت خورشيدی(ولی تا دهه هشتاد ميالدی 
 . کشاورزان دارفور داشتند

 دادند، و شترها هم از باقيمانده کشاورزانی که چاههای آب خود را در اختيار گله بانان قرار می
 های ميانی دهه مورد اشاره، اين رابطه کاهش بارندگی در سال. محصول تغذيه می کردند
 کشاورزان که خود با کمبود آب و محصول روبرو بودند، سعی يعنی. مسالمت آميز را تغيير داد

 . گله بانان از آب و محصوالت آنها شوندکردند مانع استفاده

 سودانی های عرب تبار با انتشار مانيفستی خود را از نظر) ١٣٦٦( ١٩٨٧در سال 
 نژادی برتر از کشاورزان دارفور اعالم کردند، و برخوردها و در گيری های شديد

 در اين درگيری ها سه هزار نفر که اکثريت آنها از دارفور. بين دو طرف آغاز شد
 )١.(بودند کشته شدند

گرچه گرمايش : " واشنگتن پريزم می گويددر اين مورد به" آمريکن پروگرس" پيتر اوگدن از پژوهشگران مرکز تحقيقاتی
  دارفور نيست، ولی بسياری از متخصصين اين منطقه به من گفته اند که يکی اززمين به خودی خود مسئول نسل کشی در

 در نتيجه گرمايش زمين کاهش پيدا عوامل دامنگير شدن بحران دارفور، رقابت برای به دست آوردن منابع حياتی است که

 
از يک نقطه نظر بحران دارفور در چهارچوب 

 يا دست کم گرمايش تغييرات جوی شکل گرفت، و

زمين بر تشديد اين بحران و تنش در آن منقطه 

 افزود
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 ."کرده اند

 يا دست کم گرمايش زمين بر تشديد اين در واقع از يک نقطه نظر بحران دارفور در چهارچوب تغييرات جوی شکل گرفت، و
 سبب است که مشاهده می شود به رغم تالش بسياری از کشورها و حتی ستارگان به همين. بحران و تنش در آن منقطه افزود

 . برای بسيج افکار عمومی، بحران دارفور همچنان ادامه داردسينما

 .  در بسياری از نقاط ديگر جهان تکرار شودبنابراين رقابت برای به دست يافتن منابع حياتی مانند آب، می تواند براحتی

   برنده گرمايش زمين؟راديکاليسم اسالمی: بنگالدش

.  ميليون نفری است١٤٠ گيرد، بنگالدش کشور ديگری که سيستم سياسيش می تواند در آينده تحت تاثير گرمايش زمين قرار
 کشور در حالی به شدت قربانی سيل گشته، که برخی نقاط ديگر آن با خشکسالی زيرا در سال های گذشته بعضی از مناطق اين

 . بوده استروبرو

به .  نيستند، به شهرها افزايش يافته استمهاجرت کشاورزان بنگالدشی که قادر به بهره برداری از زمين های کشاورزی خود
 اين جمعيت در حالی به اصطالح شهر نشين می شوند، که امکاناتی در اختيار طوری که سالی بين سه تا چهار در صد از

 خانوادگی و محلی خود را از دست داده آنها ريشه های. دولت نيز قادر به کمک اين افراد نيست.  و در فقر بسر می برندندارند
 ) ٢. ( عنوان جايگزين روابط گذشته بپذيرنداند، و آمادگی دارند اسالم تندرو را به

@ 

 تا حدودی بر طرف می کنند، و آنها را در گروه های اسالمی نيز در برخی از موارد نيازهای اين خانواده های روستايی را
 .چهارچوب خود قرار می دهند

 دولت بنگالدش همچنان قادر به جذب اين در آينده نزديک اين مهاجرت به دليل سيل ها و خشکسالی افزايش خواهد يافت، و
  .ولی گروه های اسالم گرای افراطی از چنين قدرتی برخوردار می باشند.  آنها نيستافراد و يا فراهم آوردن نيازهای ابتدايی

 که پيتر اوگدن به واشنگتن پريزم می گويد که موج مهاجرت روستائيان از مناطقی
از  کشاورزی در آن به دليل گرمايش زمين آسيب ديده به سوی شهرها، در آينده يکی

 .مشکالت جدی کشورهای جهان سوم خواهد بود

   نيستدر امانهم جهان ثروتمند 

 نتايج سياسی گرمايش زمين کشورهای غربی و ثروتمند را نيز، در امان نخواهد
 زيرا باال آمدن آب در شهرهای کنار اقيانوس، موجب مهاجرت و جابجايی. گذاشت

در عين حال مساله اصلی که . جمعيت در داخل برخی از اين کشورها خواهد بود
 غرب با آن روبرو خواهد شد، موج مهاجرت از کشورهای آفريقايی و آسيای دنيای

 . به اروپا می باشدجنوب شرقی

 کشورهای اروپايی که تاکنون هم نتوانسته اند مشکل مهاجران خود را بخوبی حل
  اين امر می تواند موجب تقويت. کنند، با موج جديدی از مهاجران روبرو خواهند شد

Page 2 of 24Washingtonprism

3/7/2008http://washingtonprism.org/pdf.cfm?id=144



 .احزاب راست افراطی شود

 می آ از نظر نظامی نيز مشکالتی برای برخی از کشورها مانند ايالت متحده به وجود
 آرايش زيرا اين کشور مجبور خواهد بود،. يد، که دارای پايگاه نظامی دريايی است

.  در جزيره سن ديه گو در اقيانوس هند قرار داردبه عنوان مثال يکی از پايگاه های نظامی آمريکا. نيروهايش را تغيير دهد
 . پايگاه نخواهد بود اقيانوس، به احتمال زياد تا چند سال ديگر آمريکا قادر به استفاده از اينولی به دليل باال آمدن آب

  شود داغتر می،خاورميانه کم آب

 امر تاثيری جدی بر وضعيت سياسی منطقه اين. گرمايش زمين، خاورميانه را با مشکلی به نام کم آبی روبرو خواهد کرد
 اما کشوری که.  خاورميانه در چهار کشور ايران، عراق، سوريه و ترکيه قرار دارد درصد منابع آب٧۵حدود . خواهد داشت

 کشور دست به ساختن تعداد قابل توجهی سد اين. در منطقه برای کنترل آب در موقعيت راهبردی قرار گرفته، ترکيه می باشد
 )٣. ( درصد آب سوريه را کنترل کند٤٠ عراق و  درصد آب٨٠ترکيه می تواند . زده است

@ 

 
 از بلندی های جوالن تامين می کند و با مشکل لذا به نظر برخی از متخصصين، کشور اسرائيل که حدود يک سوم آب خود را

 . بيش به متحدی برای ترکيه تبدل می شودشديد کم آبی روبرو است، بيش از

 .  طرفين در مورد آن بحث می کننددر مذاکرات صلح اسرائيل و فلسطين هم، مسئله آب از موضوعات مهمی است که

  هشدار داده که عدم توافق برای دستيابی به منابع آب، می تواند موجب جنگی جديدشاه اردن نيز
 .در منطقه شود

  هشدار جيمی کارتر

 اگر چه سياستمداران جهان در مورد يافتن راه هايی برای کاهش مصرف انرژی و
 حفظ منابع موجود سخن می گويند و کنفرانس می دهند، ولی شايد برای نخستين بار

به عنوان رئيس جمهوری آمريکا ) ١٣۵٦( ١٩٧٧اين جيمی کارتر بود که در سال 
اگر ما مصرف انرژی خود را با منابع در حال : "او گفت.  اين مورد هشدار داددر

 )٤." ( خويش تطبيق ندهيم، احتماال با يک فاجعه ملی روبرو خواهيم شدکاهش

 سی سال بعد از هشدار کارتر، از جان مک کين جمهوريخواه تا هيالری کلينتون و
باراک اوبامای دمکرات که اميدهای اصلی انتخابات مقدماتی رياست جمهوری 

 .  هستند، می گويند در جهت کاهش گرمايش زمين تالش خواهند کردآمريکا

:  گويدپيتر اوگدن در مورد نقش رئيس جمهوری آينده آمريکا به واشنگتن پريزم می
ولی هر کاری که انجام .  داشته داشته باشدرئيس جمهور آمريکا می تواند عملکرد بسيار موثری در مورد گرمايش زمين"

 ." ای روبرو خواهيم بود، که تاثير بسزايی بر مسايل امنيتی خواهد داشتدهيم در سی سال آينده با تغييرات جوی

" فاجعه ملی"ولی شايد بجای .  سياست نادرستبه نظر می رسد که پيش بينی کارتر درست از آب در آمد، امری که در دنيای

پيتر اوگدن می گويد که موج مهاجرت روستائيان از

 کشاورزی در آن به دليل گرمايش زمين مناطقی که

 آسيب ديده به سوی شهرها، در آينده يکی از

مشکالت جدی کشورهای جهان سوم خواهد بود 

 
به عنوان ) ١٣۵٦( ١٩٧٧جيمی کارتر در سال 

اگر ما مصرف: " هشدار دادرئيس جمهوری آمريکا

انرژی خود را با منابع در حال کاهش خويش تطبيق

ندهيم، احتماال با يک فاجعه ملی روبرو خواهيم 

." شد
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 .در حال وقوع می باشد"  ای جهانیفاجعه" که وی پيش بينی کرده بود، 

1. The Atlantic, April 2007, The Real Roots of Darfur, Stephen Faris  
2. The Atlantic, January 2008, Water World, Robert D.Kaplan  
3. The Washington Quarterly, Winter 2007-08, The Security Implications of Climate Change, John Podes and Peter Ogden  
4. The NewYorker, Feb 25, 2008, Big Foot, Michael Specter  

  نويسندگان واشنگتن پريزم استاز فراهانیحميد 

 از حوزه ادبيات 
 شعری از لينا روزبه حيدری 

 

  

 يک دنيا سياهی
 

 روزگاريست

 ببين

 روزگاری که نور در کف تاريکی

 بخود ميبالد

 ريشه جهل و پليدی ز دهان منطق 

 با وقار خاصی خفقان ميزايد

 روزگاريست که هر دلقک پر رنگ و صدا

 نسلی از دين خودش ميسازد

 روزگاريست که اين نسل ز احساس بدور

 روزگاريست که اين نسل همه فسق و فجور

 مثل کرم پيله 

 فاسد و بی مقصد

 يا به هم ميلولند

 يا که بی چشم و دل و کور 
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 ز تن همديگر 

 لقمه

 بر ميگيرند

 روزگاريست که وحشت

 به در شهری ز خاکی زمين

 مثل يک دايره تکرار مکرر دارد

 روزگاريست که پرواز فقط سايه باليست و بس

 که جدايش کردست ز تن نازک بلبل

 به شقاوت دستی

 که ز آستين مخوفيست برون

 و تکان ميدهدش بر کف خويش

 تا دگر کس نکند فکر بلند پروازی

 تا دگر کس نکند فکر

 نکند احساسی

 روزگاريست که بايد به همه عادت کرد

 کمر خويش به تعظيم ببست

 ز همه طاعت کرد

 روزگاريست که تلخی به همه شيرين است

 همه نوش از نيش است 

 روزگاريست که ايمان همه نانست و شکم

 روزگاری که اين نان و شکم 

 يک دين است
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 روزگاری که دگر پنجره ها

 همه زيبايی ز خاطر بردند

 با صدايی که بخشکی اميدست شبيه

 کف چهارچوب همه پنجره را

 به رخ نقش سيه روی لجن زاری خشک 

 باز کردست و آن

 موريانه های سفيد

 جشن مرگی ز تک درختی را

 به سفيدی خويش سياه کردند

 روزگاريست که دگر نيست تالشی در من

 من و تنهايی من

 همه تسليم ولی باز بگو

 آيا نانم به کفم رنگين است؟

 کاسه خونی که به کف دارم من

 آيا از مرگ دو سه گل به کف گلچين است؟

 روزگاريست که من هم پی يک دلقک مست

 آيا رنگ خويش همه باخته ام؟

 روزگاريست که پی نان و شکم

 آيا من هم به همه ساخته ام؟

  ستا هسرودواشنگتن پريزم ين شعر را برای  الينا روزبه حيدری خبرنگار با سابقه افغان،

 اجتماعی  -از حوزه سياسی
  نگاهی از درون: پاکستان
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 واشنگتن پريزم  -بکتاش سياووش 
 

 اسالم آباد، پاکستان
 
 ژنرال"سال جاری و شکست بی سابقه )  بهمن٢( فوريه ١٨ اعالم نتايج انتخابات با

و متحدينش درين انتخابات، داوری روی آينده سياسی پاکستان بيش " پرويز مشرف
 .  هر زمان ديگر، کاری بس دشوار و نامطمئن به نظر می رسداز

 روی کارکردهای ژنرال  که در اين کشور به سر می برم، بيشتر رسانه های داخلی بيش از هر مورد ديگر،در يک هفته اخير
 . در اين مورد، نظريات ضد و نقيض وجود داردالبته. مشرف و آينده سياسی وی در دولت جديد می پردازند

باور دارد که سهم فعال مردم اين کشور در روند انتخابات"  آکسفورددانشگاه"پژوهشگر سياسی پاکستان در " مسعوده بانو"
او از انتخابات اين .  می باشد اکثريت برای نه گفتن به پرويز مشرف و متحدينش، بيانگر درک سياسی مردم پاکستانو تصميم

  کند، که بزرگترين آرزو و آرمان مردم پاکستان برای پايان دادن به نظام هایکشور به عنوان داوری مردم برای عدالت ياد می
 .ديکتاتوری درين کشور بوده است

 مردم اين کشور به وی را شگفت آور می خواند، از ابراز سياستمدار پاکستانی که شکست مشرف با نه گفتن" اياز امير"
 وضعيت فوق العاده مشرف با اعالم: "او می گويد.  برای تشکيل دولت جديد با مشرف انتقاد می کندآمادگی شماری از احزاب

بنابراين .  مردم پاکستان و متحدين غربی خويش نمايان ساختو به تعليق در آوردن قانون اساسی، چهره اصلی خود را برای
 ." وی فرصت داد، تا با سرنوشت مردم اين کشور بازی کندنبايد بيش ازين برای

وی خاطر .  که ژنرال پرويز مشرف هنوز توانمند می باشداز نويسندگان سياسی پاکستان بدين باور است،" شفقت محمد"
گفتند، اما وی ‘ نه’ آنکه اکثريت مردم پاکستان در برابر ژنرال پرويز مشرف قرار گرفتند و برايش با وجود: "نشان می کند

 ."  برخوردار استهنوز از توان الزم برای بکار گيری زور به نفع سياسی خويش
 در بازداشت خانگی قرار داده است، و کودکان ده ساله مشرف افتخار محمد چودری و خانواده اش را: "شفقت می افزايد

 ." محسوب نمی شودبه طوری که خريد ادويه نيز برای آنان کار آسانی.  مدرسه محروم گرديده اندافتخار محمد از رفتن به

تنها يک نمايش برای )  بهمن٢( فوريه ١٨انتخابات : " گويدپژوهشگرمسايل حقوقی در پاکستان هم می" عايشه تامی حق"
 اشاره، در حقيقت بلکه به باور وی انتخابات مورد."  برای گزينش رييس جمهوری و کابينه اش نبودانتخاب نمايندگان ملت

مردم، رسانه ها و ناظرين بين "به اين مفهوم که .  می شوددر برابر ژنرال پرويز مشرف تلقی" ريفرندم "يک همه پرسی يا 
 اش برای مردم انتخاباتی وی را گذشته سياسی) مبارزات( آقای پرويز مشرف فهماندند، که کمپاين المللی صريحآ برای
 ."پاکستان گفته است

 
 و اعالم وضعيت فوق)  مهر ماه سال جاری٢٣( ٢٠٠٧ اکتوبر ۶ انتخاب غير قانونی مردم به خوبی شاهد: "عايشه می افزايد

 .بودند) آبان ماه سال جاری١٢( ٢٠٠٧ نوامبر ٣العاد در 
 .  است شکست راهکارهای سياسی مشرف برای دوستان و متحدين سياسی وی نيز، سايه افکندهوی باور دارد که

 
 را در مجلس  از حاميان مشرف در نتيجه شکست سهمگين او و به سبب همراهی با وی، کرسی های خودشماری: "عايشه در اين مورد می گويد

 برجسته ای نيز وجود داشته باشند که در عرصه سياست پاکستان درخشيده اند، امازيرا گرچه ممکنست در ميان حاميان او افراد. از دست داده اند
 ."حمايت از مشرف و سپس شکست او، همه را با خاک يکسان کرد
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پاکستان دارای پيام روشن  ) بهمن٢( فوريه ١٨عايشه بدين باور است که انتخابات 
در سند شمار " است که به نظر وی اين پيام اين. برای مشرف و جهان بوده است

 رهبر فقيدشان خانم بی گسترده مردم برای آنچه کشيدن انتقام از مشرف برای ترور
 در پنجاب کتله بزرگی همچنين. نظيربوتو بوده است، با پای صندوق های رای رفتند

 تحکيم ثبات و حاکميت از مردم به حمايت مسلم ليگ شاخه نواز برخاستند، و برای
 ."قانون رای شان را بر ضندوق ها ريختند

 همواره سرنوشت در مناطق قبايلی هم که"به گفته اين پژوهشگرمسايل حقوقی، 
 است، مردم شان به عنوان حربه ی سياسی در دست نظاميان به ويژه مشرف بوده

 شمال و جنوب آنها با برد بزرگ سياسی در. نمايندگان قانونی خود را انتخاب کردند
 ." استپاکستان، نشان دادند که قضاوت در مورد ايشان ناعادالنه بوده

 نظر مخالف، همچنان از ولی شماری از کسانی هم هستند که در برابر اين همه
 . گيرد موافق نيستندمشرف حمايت می کنند و با انتقاد های که از وی صورت می

. با آنچه انتقاد از مشرف خوانده می شود، شديدآ نا راحت شده استنويسنده و تحليل گر سياسی پاکستان" دکتور مظفر اقبال"
 .  داند مأموريت اين ژنرال را برای ساختن ملت و دولت، در تاريخ اين کشور بی سابقه میاو دوران

 
و" ژنرال ايوب خان" پاکستان، ژنرال پرويز مشرف را در کنار اين دکتور با يادآوری از دست آورد های تاريخی سياستمداران

 . عنوان سه چهره تابناک در عرصه سياسی پاکستان می داندبه" ژنرال ضياالحق"
 العاده و هر اقدام حتی اعالم وضعيت فوق- که آنچه ژنرال پرويز مشرف در دوره مامورتش انجام داده اقبال بدين باور است

 ايستادگی مشرف در برابر طرح اياالت متحده برای حمله به خاک اين نويسنده. ، برای ملت و مردم اش بوده است-ديگری
 . از پايمردی وی به خاطر ملت و مردم اش می داندپاکستان را، نمادی

 .  درون به اين کشور بيندازماينک که سخن از پاکستان شده، بدنيست که به عنوان يک غير پاکستانی نگاهی از

@ 

 دارای اکثريت مسلمانان تند رو و افراطيست، که زيرا تنها کشور اسالمی. پاکستان را می توان کشور افراط و تفريط خواند
 مقابل بانوانی هم در حالی که در. را می بيند" نيمه برهنه" های غربی و يا به قول اسالمگرايان انسان در آن بانوانی با لباس

 . کش به دست دارندهستند که حتی برای پوشانيدن دست هايشان از نظر مردان، دست
 و در مقابل شهر های پراز خودرو های دهه های چهل و پنجاه همچنين در اين کشور خودروهای آخرين مدل سال را می بينيد،

 . هم ديده می شوند )بيست و سی خورشيدی(
 . وضعيت امنيتی درين کشور به دور از جذابيت نخواهد بودبا توجه به وخامت اوضاع امنيتی در پاکستان، آگاهی از

  اسالم آباد

يعنی شهری زيبا، بزرگ، .  گرفته شده استاسالم آباد شهريست که تمام استاندرد های جهانی در ساخت و ساز آن در نظر
 زيرا. اما وضعيت در همه شهرهای پاکستان چنين نيست.  آوری امروزين می باشددارای طبيعت گرم بحری و مجهز به فن

 . اسالم آباد يکی از شهرهای اين کشور است
 پيشاور فروشگاه اما در مقابل در.  های مخفی برای کنترل شاهراه های اين شهر ديده می شوندمثال از ديدگاه امنيتی، دوربين

 
مشرف با اعالم وضعيت فوق "اياز امير می گويد 

 در آوردن قانون اساسی، چهره العاده و به تعليق

 اصلی خود را برای مردم پاکستان و متحدين غربی

بنابراين نبايد بيش ازين برای. خويش نمايان ساخت

 مردم اين کشور وی فرصت داد، تا با سرنوشت

." بازی کند
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آنها حتی برای .  خرد و بزرگ را به فروش می رسانندهای بزرگ اسلحه وجود دارند، که بی هيچ ممانعتی انواع سالح های
  .پذيرش فرمايش نيز آماده اند

   پيشاورنقش قانون از اسالم آباد تا

 دارد، که با سيستم مجهز با فن آوری کنترل می اوضاع امنيتی در اسالم آباد در حد کافی زير نظارت شديد دولت پاکستان قرار
.  می شود پليس کمتر به نظر می آيد، و همه چيز با دوربين های مخفی کنار جاده ها کنترلدر اين شهر حضور فيزيکی. شود

 دقيقه صبح با تکسی به سوی ۵٠:۵چراکه ساعت  .چنان به نظر می رسد که رعايت قانون در اسالم آباد نهادينه گشته است
 چيزی ايستاده بود، که در اطراف جاده هيچ" ابن سينا" به اشاره ترافيکی در چهارراه تکسی ران درحالی. کابل سفر می کردم

 ترافيکی درجاده خالی منتطر ماند، که بيانگر  ثانيه را برای رعايت قوانين٦٠اما راننده . حتی انسان هم به نظر نمی آمد
 .  شهراسالم آباد می باشدرعايت نظم درجاده های داخل

 دوربين های مخفی کنترل می شود، گشت های پيشاور می شويد، جدا ازينکه جاده ها با-زمانی که وارد شاهراه اسالم آباد
 زمانی اما.  کنترل سرعت عراده جات گشت زنی می کنند، و ناظر وضعيت امنيتی هم هستندآنها برای. شاهراه را نيز می بينيد

 بيانگر وارد شدن به پيشاور است، احساس می کنيد نزديک می شويد که" ١-ايم-پيشاور موترويز تول پالزه "که به تابلوی 
 .  ايدآرام آرام به روستايی رسيده

 
شهروندان نيز برای رفت و آمد کمتر از پياده رو ها استفاده می  .زيرا در اين شهر حداقل قوانين ترافيک هم رعايت نمی شود

 .  درشهر را زنده می کند خيل عظيم نظاميان در کنار جاده ها و پارک های پيشاور، ياد وضعيت فوق العادهجدا ازين. کنند

 
 شهر تا اندازه ی رنگ خود را می يک تن ازباشندگان پيشاور می گويد هرچند تطبيق قانون دراين

اين مرد اضافه می کند رفتار پليس با .  قانون هستيدبازد، اما با بودن در آن تا هنوز در سايه
زيرا زمانی که شما تبعه يک کشور ديگر .  درين شهر يکسان نيستشهروندان پاکستانی و خارجی

 هستيد، اگر مورد بازپرسی پليس قرار بگيريد، بدون قيد و شرط بايد يک مقدار بويژه افغانستان
 .يا بازداشتگاه می شويد" تانه"در غير آن شما راهی .  برای پليس بدهيدپول

  قلمرو زور و زر

 يعنی بازار معروفی در پيشاورمی رسيد، تابلوی" کارخانو"زمانی که به نزديکی 
فروشگاه " (افغان آرمز ستور-پاک"بزرگ يکی از صدها فروشگاه اسلحه به نام 

 در اينجا فروشگاه های مجلل از. توجه تان را خيره می کند) افغان- پاکستانیاسلحه
 اسلحه رديف شده اند، که در پيش چشمان نظاميان پاکستانی مشغول فروش و خريد

فروشندگان آنها پس از فروش سالح حتی برای خريدار تضمين می . سالح هستند
 . که اجازه حمل آن در بازار کارخانو را نيز داشته باشدکنند،

 
. داخل شهر پيشاور می رسدمی باشد، و ديگری به) منطقه ای در جنوب پاکستان(يکی به سوی تورخم .  راه دارداين بازار دو

اما اگر اسلحه ی .  دهند، مورد جستجوی پليس قرار خواهند گرفتخريدارانی که سالح خود را به داخل شهر پيشاور انتقال
 .  تورخم انتقال دهند، پليس ممانعتی نداردخريد شده را بسوی

 
 ساحه اقتدار  پاکستان در شمار محدود از ساحات خارج از شهر پيشاور قرار دارند، اما تنهاهرچند پست های بازرسی پليس
پيشاور توسط افراد مسلح - شاهراه تورخمبه طوری که حتی درصورت مسدود شدن. آنها محوطه پاسگاه هايشان است

 
. پاکستان را می توان کشور افراط و تفريط خواند

 اسالمی دارای اکثريت مسلمانان تند زيرا تنها کشور

 لباس رو و افراطيست، که انسان در آن بانوانی با

" نيمه برهنه"های غربی و يا به قول اسالمگرايان 

 را می بيند
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 . بازگشايی شاهراه مسدود شده نيستندغيرمسوول، نظاميان پاکستانی قادر به
 

 درين مناطقرا، تنها مساله حفظ ثبات" افريدی" عالقه مندی برای دخالت در امور شورشيان ارتش و پليس پاکستان دليل عدم
 که افراد مسلح غير مسوول درين منطقه که از قوم اين دو نهاد نظامی و انتظامی بدين باورند. از پاکستان می خوانند

 محل حاضر  فردی را در ساحات زير نفوذشان به گلوله ببندند و نظاميان دولت پاکستان هم درمی باشند، حتی اگر" افريدی"
 . نفوذ، از تورخم آغاز و به پيشاور ختم می شونداين ساحات زير. باشد، حق دخالت در امور داخلی اين افراد را ندارند

 
يا پاسگاه "  پوستتگری چک" برجسته مراکز بازرسی پليس پاکستان در مناطق زير نفوذ افريدی ها، يکی از نمونه های

اما در چند متری همين .  بازرسی عراده جات می باشددر اين محل پليس به دقت مشغول. است" تگری"پليس در منطقه 
 .  هم می کنند راحتی اسلحه بردوش داشته، و حتی حين گذر از پاسگاه پليس با آنها احوال پرسیپاسگاه افراد قبايلی به

 
اين مرد قدرت و ثروت که . است"  محمد ايوب خان افريدیالحاج"يک تن از متنفذين معروف قوم افريدی در پاکستان، 

 .  منطقه را دارد، به عنوان بزرگ اين قوم شناخته می شودبزرگترين منزل رهايشی در

روزانه ده ها نفر برای .  آن بنا کرده استمحوطه ی منزل ايوب خان در حدی می باشد، که حتی مسجد جامع را نيز در درون
 .  و پس از صرف طعام نماز ظهر را ادا می کنندصرف طعام چاشت به منزلش گرد می آيند،

 
 وزيری  روستايی در حديست، که يک تن از باشندگان محل می گويد ايوب خان در زمان نخستشهرت اين مرد ميان مردمان

 تا تمام آمريکا را با همه قدرت و عظمتش از پا خانم بی نظيربوتو از وی در خواست کرده بود تا برايش دو روز فرصت دهد،
 . در آورد

لذا شايد دليل .  خان يک چهره ی ضد آمريکاييستاينجا همه باور دارند که ايوب. اين تنها عقيده ی يک باشنده اين محل نيست
 . آمريکا، سبب نزديکی آنها به ايوب خان گرديده استضديت باشندگان اين محل با

  شگی

 نظاميان پاکستانی هم در آن جا وجود دارد، پيشاور گاه و نا گاه در منطقه ی شگی که يک پايگاه-در مسير راه تورخم
 آنها مسافرين را هم مورد پرس و جو قرار می.  دست به بازرسی عراده جات می زنندشورشيان و يا افراد مسلح غيرمسوول

 . دهند
 افرادی برخورد می کنند، که ريش های شان تراشيده باشد رانندگان اين شاهراه بدين باورند که شورشيان درين منطقه تنها با

 .  تن کنندو يا لباس های غربی به
 

 قول خودش چهارده سال تمام در اين شاهراه رانندگی کرده، گفت کمااينکه يکی از آنها که ما را ازين منطقه حمل می کرد و به
 ما گفت که تنها راه او با اشاره به ريش بلند خود و کاله سپيدی که به سر داشت، به.  ظاهر نهفته استاينجا هر مساله در

  .نجات از دست شورشيان درين منطقه همين دو مهم می باشد
او با اشاره .  توسط افراد مسلح ربوده شده استسفير پاکستان در افغانستان نيز، در همين جا" طارق عزيزالدين"به گفته وی 

 . توانند پاکستان خنديده، و می گويد که اينها حتی امنيت جان خودشان را تامين کرده نمیبه نزديکترين پاسگاه نظاميان

@ 
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  علی مسجد

در اينجا يک مسجد وجود دارد .  العاده می باشداين منطقه از لحاظ مذهبی برای مردم اسالمگرای پاکستان دارای اهميتی فوق
علی " هرچند زمانی که من به. خليفه چهارم مسلمانان در آن نماز ادا کرده است"  علیحضرت"که به باور باشندگان محل، 

 .  داخل و بيرون آن ديدمرسيدم حتی وقت ادای نماز نبود، اما شمار زيادی از افراد را در" مسجد
 دين برای مردمان اين محل تبديل گشته است، و بيست و چهار ساعت در راننده برايم گفت که اين مسجد به يک مدرسه تبليغ

 .  کودکان اين منطقه دروس دينی داده می شودآن برای

 
 

 که به نام علی مسجد مسمی گرديده توجه را به خود جلب می کند، پرچم آنچه در نواحی بزرگی
 منطقه اين پرچم ها نمادی از اقتدار طالبان درين.  در و ديوار منازل روستاييان استهای سپيد بر

 افغانی نيستند، و جز باشندگان اين محل می گويند که آنها زير نفوذ طالبان. محسوب می شوند
 .  ندارداينکه برادران دينی يکديگرند، هيچ پيوندی هم با آنان

 
 همان سران قومی اداره می يا" خان ها"باشندگان محل همچنين می گويند که اين مناطق توسط 

 برجسته ترين عادات اين خان ها هم، زير بار از. شوند، که هر کاره مناطق زير نفوذ شان هستند
 را بزرگترين قدرت در منطقه می دانند، و از همين لحاظ آنها هر يک خود. کس نرفتن شان است

 . را به خود قبول کنندنمی خواهند رهبری هيچ کس

  لولگی

.  و نوسازی جاده ها به سرعت تمام می باشدآنچه خيلی توجه را درين منطقه از پاکستان به خود جلب می کند، کار بازسازی
 چراکه. به پاکستان می آيد، به خود مشغول می کند) افغانستان( که از آن سوی مرز اين چيزيست که ذهن هر بيننده ای را

 می باشند، همه هست و بود خود را می طالبان افغانستان که از لحاظ فکری با مردمان اين محل دارای شباهات های زيادی
 کسانی هم که در افغانستان جاده ها را.  با پول کشوری های غربی ساخته می شودسبب هم اينست که. خواهند از ريشه برکنند

 . ترميم و يا نوسازی می کنند، در امان نيستند
 

 و در کار اينجا همه سهولت ها دراختيارشان قرار گرفته،.  برداشت های شورشيان متفاوت استاما در اين سوی مرز،
 بيست وچهار ساعته بوده، ولی حتی يک پول هم برایمردمان اين منطقه دارای برق. نوسازی و بازسازی دولت دخالت ندارند

  .آن به دولت نمی پردازند
اما باشندگان اين منطقه به يک صدا برای دولت  .زمانی دولت از مردم اين محل برای استفاده از اين برق، تقاضای پول می کند

  پاکستان را به رسميت نمی شناسيم پاسخ می دهند، که ما دولت فعلی
 شهروندان شود، هياهو را برپا می کنند و از دولت می خواهند تا حق آنها به عنواناما زمانی که مساله ی انتخابات مطرح می

 . پاکستان را در نظر داشته باشد

 يک آنتن ماهواره وجود دارد، که برای چراکه در هر منزل. مساله ديگر درين منطقه، دسترسی مردم به اطالعات می باشد
 برعالوه با استفاده از آنتن های ماهواره به دروس اسالمی ای گوش می.  کنندآگاهی از جريانات سياسی از آن استفاده می

 . دهند، که از سوی شماری از رسانه های کشورهای اسالمی نشرات دارند

   همکاری می کند خبرنگار مستقل افغان که اينک در پاکستان به سر می برد، با واشنگتن پريزمبکتاش سياووش

 
" شگی"ايستگاه پليس در 

 اجتماعی -از حوزه سياسی
  چهره دمکراسی را آلوده کرده است؟ آيا راهبرد آمريکا در خاورميانه،
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 واشنگتن پريزم -برت شوارتز

و مشاورانش در مورد " رئيس جمهور بوش) "١٣٨٢پاييز ( ٢٠٠٣در پايان سال 
 زيرا دو سال پيش از آن اياالت متحده آمريکا و.  احساس خوشايندی داشتندخود

 در آنها. همپيمانانش، با موفقيت دولت طالبان را در افغانستان سرنگون کرده بودند
 هم، رژيم صدام حسين در عراق را از ميان) ١٣٨٢ فروردين ٢٠( ٢٠٠٣ آوريل ٩

 . برداشتند
 آمريکا در به همين سبب در آن هنگام اينگونه به نظر می رسيد، که روشی که

 .خاورميانه در پيش گرفته، توقف ناپذير می باشد

در شهر واشنگتن " بنياد ملی دمکراسی" همان سال در سخنان خود خطاب به)  آبان١۵( نوامبر ٦رئيس جمهور بوش روز 
اين راهبرد خط مشی ای بود که بوش تصور و پيش .  خاورميانه را بيان کرددر" راهبرد پيشرفت آزادی"دی سی، رئوس 

 شده، ترويج و ارتقاء خواهد  کرد که گسترش دمکراسی را در سراسر آن منطقه و در وحله نخست عراق تازه آزادبينی می
 .داد

بعدا هم در ."  دمکراتيک جهانی خواهد بودتثبيت عراق آزاد در قلب خاورميانه، نقطه عطفی در انقالب: "او خاطرنشان کرد
 ."  فرياد زمانه ماست، فرياد کشور ماستپيشرفت آزادی: "اعالمی جسورانه گفت

 از آن و در بهار همان سال در مطلبی که نيز، پيش" امور جهانی و دمکراسی"معاون وزير خارجه در " پائوال دوبيرانسکی"
وی خاطرنشان کرد که ترويج و ارتقاء دمکراسی .  نظرات مشابهی را مطرح نمودمنتشر شد، نقطه" امور خارجه"در مجله 

اين اجازه را می دهد "  ساير کشورهابه"چراکه ." به شمار می رود) آمريکا(بخشی مهم از اصول امنيت ملی ما " خارج، در
 .  تشخيص دهندتمامی استعداد و ذخاير بالقوه خود را"که 

" 

 بودند و اين ديدگاه ها برای سياست خارجی آمريکا بسيار قدرتمند و بلندپروازانه
 آمدند، که احتماال فراگيرترين، خوشبينانه ترين و ايده ال ترين طرحی به حساب می

 . تاکنون از سوی يک رئيس جمهور آمريکايی ارائه شده بود
 
 زيرا.  اينک پس از چهار سال واقعيت ها حکايتی کامال متفاوت را نشان می دهنداما

 خشونت های مرگبار در افغانستان و عراق، رد همه روزه سياست آمريکا در اين دو
 اينک با توجه به شکست های کامال آشکار راهبرد بوش نه. کشور جنگزده می باشد

 ارتقاء تنها در عراق و افغانستان بلکه در کل خاورميانه، در مورد آينده ترويج و
 عزت، و دمکراسی چه می توان گفت؟ آيا دمکراسی که که قرن ها به مفهوم آزادی،

تبديل شده  "کلمه ای کثيف"احترام فردی بوده، به خاطر روش غلط آمريکا واقعا به 
 است؟ 

 
در واشنگتن دی سی، به اين " دانشگاه جرج تان" کارشناسی پرفسور دولتی و مدير مقطع" دکتر اريک لنجنباچر"پاسخ 

 . الزاما اين طور نيست !پرسش اينست که نه

 
وقتی قدرت : "دکتر اريک لنجنباچر اظهار داشت

 حرف از دمکراسی و آزادی هايی مانند آمريکا در

سخن می گويند ولی در عمل سياست ديگری پيشه 

خيانت می ) دمکراسی( به آرمان های می کنند،

." شود
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اما . من نمی گويم دمکراسی کلمه ای کثيف شده است: " اظهار داشتوی اخيرا در گفتگو با واشنگتن پريزم در اين مورد
 حرف از دمکراسی و زيرا وقتی قدرت هايی مانند آمريکا در.  آن سوء ظن های بسيار بيشتری وجود داردامروزه در مورد

 ." خيانت می شود) دمکراسی( به آرمان های آزادی سخن می گويند ولی در عمل سياست ديگری پيشه می کنند،

@ 
 

کمااينکه بسياری از ناظران، در رويکرد آمريکا به .  استمتأسفانه تاکنون سياست آمريکا در قبال خاورميانه متناقض بوده
( ٢٠٠٦در سال "  بلنفورنيکوالس"زيرا همانگونه که .  دمکراسی، سياستی دوگانه را مشاهده می کنندترويج و ارتقاء

 برقراری دمکراسی همواره بر دشمنان منطقه ای واشنگتن يعنی تمرکز برای"ذکر کرد، " تايم"در مقاله مجله ) ١٣٨۵
چراکه در حال حاضر  ."بوده است"مانند عربستان سعودی، اردن و مصر، "  سوريه، و نه بر دوستان مستبدعراق، ايران و

 ميليارد ٢٠قرارست عربستان سعودی نيز .  دالر کمک می کند ميليارد٢ ميليون، و به مصر ۵٠٠آمريکا همه ساله به اردن 
 .  آمريکا دريافت نماينددالر اسلحه و مهمات از

 
 تنها مورد عتاب و خطاب های خشونت آميز قرار می گيرند، و از آنها خواسته اما از ديگر سو رهبران ايران، سوريه و غزه

 اتکاء از خود نشان بدهد، و برای آمريکا نياز دارد رفتاری يکسان و قابل"او معتقدست .  شود به سمت دمکراسی بروندمی
 ." توانيم گزينش و انتخاب کنيمما نمی. تمامی کشورها خواهان روشی مشابه باشد

 
، بعدا )١٣٨٤ بهمن ۵( ٢٠٠٦ ژانويه ٢۵ حماس در انتخابات مجلس فلسطين در عکس العمل منفی آمريکا در قبال پيروزی

 آن منطقه و در سراسر جهان اين چراکه برای بسياری در.  ايجاد سوء ظن در مورد انگيزه های آمريکا در منطقه شدسبب
  نهادهای دمکراتيک و انتخابات عادالنه حمايت می کند، که نتايج آنها به نفعطور به نظر رسيد که آمريکا تنها در صورتی از

 . منافع راهبردی خودش باشد
 

 متمرکزست که زيرآب رهبری حماس را که در غزه مسقرست بزند، و همزمان در در حال حاضر نيز روش آمريکا بر اين
اين روش به داليل بسيار مورد  . غربی از محمود عباس و حزب فتح او به عنوان حزب واقعی مردم فلسطين حمايت کندساحل

 هزار فلسطينی را که در غزه زندگی می کنند و به ٣٠٠ وجود يک ميليون و عمده ترين دليل اين می باشد که. انتقاد بوده است
 .  نمی شناسد منزوی کردن حماس از جانب جامعه جهانی دچار رنج و گرفتاری می باشند، به رسميتسبب

 
خود را ارائه نمود، مقامات " راهبرد پيشرفت آزادی ")١٣٨٢( ٢٠٠٣به نظر می رسد زمانی که دولت بوش در سال 

، درپی ) مصردر(و اخوان المسلمين ) در لبنان(، حزب اهللا )در فلسطين( احزابی چون حماس آمريکايی آمادگی نداشتند
  .انتخابات دمکراتيک به چنين قدرت سياسی و فرهنگی دست پيدا کنند

 
 باشند، آمريکا بايد بيشتر، و نه کمتر، آماده باشد که در صورتی که اگر اينگونه نتايج انتخاباتی به هر شکل نشانگر آينده

 جايگزين ملی گرايی عربی چراکه اين احزاب.  انتخابات دمکراتيک در منطقه به پيروزی دست پيدا کننداحزاب اسالمی در پی
کشورهای عرب با اسرائيل، سبب شکستی مفتضحانه ) ١٣۵٠( ١٩٧٠شده اند که پس از جنگ های نخستين سال های دهه 

 .  در دست ملی گرايان بوددر کشورهايی شد که قدرت
 
از طريق "استدالل می کند که اين احزاب جديد اسالمی " مؤسسه صلح آمريکا" در گزارش اخير خود برای" مونا يعقوبيان"

رهبری اين.  پايين را ايجاد کرده اند های خيريه و مساجد، به آسانی شبکه های بسيج شده و گسترده ای از مردم طبقهسازمان
 . "  جوامع خود پيوندهای قوی دارندشبکه ها اغلب جوان و پرتحرک هستند، و با
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 .  ترديد نيروی محرکه سياست در خاورميانه را شکل خواهد داداين ترکيب قوی جوانی و انرژی، بدون

 اين واقعيتی است که اگر آمريکا می خواهد از روش دمکراتيزه شدن در منطقه
 . حمايت کند، بايد با آن کنار بيايد

 
دولت های منتخب در خاورميانه بازتاب " که گرچه رئيس جمهور بوش اظهار داشته

 راهبردی را برای تعامل با اين احزاب اسالمی در ، اما هنوز"فرهنگ خودشان هستند
اين محبوبيت به ويژه .  محبوبيتشان افزوده می شودنظر نگرفته که بيش از پيش بر
 کنونيشان نتوانسته اند برای مردم منابع اقتصادی و در کشورهايی است، که رهبران

  .اجتماعی تدارک ببينند
 

 های به عقيده بسياری از کارشناسان بخش مهمی از آن راهبرد بايد درک سازمان
 از اسالمی باشد که، نه گروهی عظيم و ايدئولوژيک، بلکه ترکيبی از مجموعه ای

 قدرتمند بنابراين آن روش بايد قدرت بالقوه نفوذ. احزاب با عقايد متفاوت می باشند
  .مسلمانان در سيستم های دمکراتيک خاورميانه را به رسميت بشناسد

 
 مستقر در" پروژه دمکراسی خاورميانه"مدير پژوهش های " شادی حميد"

 با رنگ و بوی اسالمی برقرار خواهد"واشنگتن، نوشته که دمکراسی در آن منطقه 
 موضوع را اعالم کنيم، و از تظاهر به اين مقوله عالقه ندارد اين مسئله را بپذيرد، پس ما بايد روزی اين) آمريکا(اگر . شد

 ." حقوق بشر و آزادی در خارج اهميت می دهيمدست برداريم که به حمايت از
 

 متمرکز بر اهداف  سياست خارجی آمريکا خواهان بازگشت به واقع گرايی شده اند، که روشی صرفاعده ای از دست اندرکاران
اما گروهی ديگر همچنان می .  ترويج و ارتقاء دمکراسی می باشدراهبردی آمريکا و فاقد هر مقوله اخالقی و يا ايده آلی مانند

 .  متفاوت همراه باشد کار موجود برای ترويج و ارتقاء دمکراسی در خارج ادامه يابد، اما با برخوردیگويند که دستور
 

 دانشکده مطالعات پيشرفته بين المللی دانشگاه جان"از "  فرانسوا فوکويامادکتر"اخيرا دو استاد علوم سياسی به نام های 
آيا بايد دمکراسی را ارتقاء و يا تنزل " مقاله مشترکی زير نام" دانشگاه استنفورد"از " دکتر مايکل مک فال"و " هاپکينز

 .منتشر کرده اند "ماهنامه واشنگتن"، در نشريه "داد؟
 

به نوشته .  دمکراسی در خارج و به ويژه خاورميانه، هدفی جهانی می باشداين دو در مقاله خود استدالل می کنند که ارتقاء
 کند که نيازها و خواسته های چراکه رهبران را وادار می.  دمکراسی روشی قدرتمند و مؤثر برای حکومت کردن استآنها

 دهد که جامعه به شکلی صلح آميز مقاماتی را که خوب عمل نمی کنند، از همچنين اجازه می. مردم خود را به رسميت بشناسند
 .  از آنها احراز اطمينان شوددر عين حال زمينه ثبات را فراهم می نمايد، تا از ايمنی مردم و حمايت.  برداردسر کار

@ 
 

يا اين گونه به نظر می رسد ( ارتقاء دمکراسی نمی تواند اما اين اساتيد در عين حال اين امر را مشخص می کنند، که ترويج و
  . امپرياليستی برای تأثير بر ملل خارجی و زير نفوذ قرار دادن آنها باشدجنگی صليبی و) که

 داده که تنها ابزار تغيير رژيم که در دسترس جنگ عراق نادرستی اين تلقی را نشان"آنها در مقاله مورد اشاره آورده اند 

 
مونا يعقوبيان در گزارش اخير خود استدالل می کند 

از طريق سازمان های" جديد اسالمی که اين احزاب

 و خيريه و مساجد، به آسانی شبکه های بسيج شده

. گسترده ای از مردم طبقه پايين را ايجاد کرده اند

 جوان و پرتحرک هستند،رهبری اين شبکه ها اغلب

. " و با جوامع خود پيوندهای قوی دارند
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 چراکه در حقيقت چنين استفاده ای غير عادی ترين و کم اثرترين راه برای ترويج و .آمريکا است، نيروی نظامی می باشد
 ." ارتقاء دمکراسی در خارج است

 مردم خاورميانه، گرفتن موضعی سخت تر در به اعتقاد فوکوياما و مک فال از طريق گوش کردن به دل نگرانی ها و عقايد
  و بنيانگزاری و بهبود نهادهايی برای پشتيبانی و رشد صلح آميز و توأم با امنيتقبال رژيم های مستبد و دوست در منطقه،

 . دمکراسی ها است، که می توان دمکراسی را در آن منطقه ترغيب کرد
 
مؤسسه صلح " اخير خود در ، در نطق"پروژه آفريقای شمالی گروه بحران های بين المللی"مدير "  هيو رابرتزدکتر"

 دمکراسی در خاورميانه، بايد مبتنی بر تقويت مجالس قانونگزاری استدالل کرد که راهبرد برای ترويج و ارتقاء" آمريکا
 اطمينان بخشد که باالترين مقام چراکه يک مجلس بانفوذ، تأثيرگذار و پاسخگوی مردم، می تواند.  منطقه باشدکشورهای آن

 .  استفاده کند و ناراضيان را سرکوب نمايداجرايی توانايی اين را ندارد که از قدرت سوء
 

 از پيشبيش"به ترويج و ارتقاء فوت و فن های دمکراسی غربی، " شيفتگيش" چند سال اخير وی اعتراف کرده که در خالل
و بگذارد سيستم های دمکراتيک با دخالت و  "اندکی عقب بکشد"او خواستار اين شده که احتماال غرب ." کاهش يافته است

 ايده" انحصار"به گفته رابرتز ممکنست غرب در حال حاضر .  منطقه گسترش يابندعتاب و خطاب کمتر از سوی خودش، در
 . خود مردم صورت بگيرددمکراسی را در اختيار داشته باشد، اما به نظر وی پيشرفت واقعی بايد از جانب

 نه بيرونی، تغييرات را ايجاد کند و گسترش دهد، يک اين نظريه که بر اين مقوله تأکيد دارد که بايد اجازه داد عوامل درونی، و
  .نکته مهم را مطرح می کند

 آن اهدافی درجه دوم از يک ديدگاه، دمکراسی و ترويج و ارتقاء: "دکتر لنجنباچر می گويد
 در اين مورد تجربه چندانی زيرا او فکر می کند که در فرهنگ هايی که." محسوب می شوند

 اخالقيات دمکراسی، بحثی ريشه ای و فلسفی در ندارند، بايد پيش از ترويج و ارتقاء کيفيت ها و
 .  شودمورد آزادی و آزادی عقيده عنوان

 
 مورد اين مسائل متقاعد آيا دمکراسی برای مردمی که در"وی اين پرسش را مطرح می کند که 

 توانايی های خود برای عمل به آزادی بيان ارزش نشده اند و برای آزادی های اوليه و بنيادين و يا
  "قائل نيستند، کارگر می افتد؟

تاکنون ) ١٣٧٠( ١٩٩٠وقتی در مورد ادبيات دمکراتيزه کردن از دهه : "او همچنين می گويد
 ." را مهم تلقی نکرده اندبازانديشی می کنم، می بينم تقريبا تمامی نويسندگان اين پرسش ها

 اين موارد عميق تر فلسفی که چيستانی پيچيده و بدون ترديد ترويج و ارتقاء بعدی دمکراسی بايد با
 .  دست به گريبان شودمحل منافع فرهنگی و سياسی است،

 
 رئيس جمهور آينده آمريکا که در سال آتی وارد درک ماهيت پيچيده سيستم کنونی بين المللی برای

او وارث طيف گسترده ای از چالش های بين .  ضروری می باشدکاخ سفيد خواهد شد، پيش نيازی
 چگونگی عملکرد در باره جنگ عراق ويژه ترين مورد آن محسوب می المللی خواهد بود، که

 آينده ترويج و ارتقاء دمکراسی نيز از اهميتی يکسان برخوردارست، که يکی در عين حال. شود
 .  مبانی راهبرد سياست خارجی رئيس جمهور بوش بوده استاز

  ناچار خواهد بود در اين مورد تصميم بگيرد که آيا اين راهبرد ادامه بيابد،رئيس جمهور جديد
 و ارزشمند دانستن تصميم او هرچه باشد، شنيدن. ناديده گرفته شود و يا با دقت پالوده و بهتر گردد

 مستبد زندگی می کنند، حياتی می نقطه نظرات و عقايد مردمی که در کشورهايی با سيستم های
 .  کليد اصلی هر سيستم دمکراتيک استچراکه احترام به گفتار و نظرات مردم،. باشد

 
زيرا عدم موفقيت در انجام اين  . ارتقاء دمکراسی بايد در هنگام پيگيری نيز، با عملکردی دمکراتيک همراه باشدبنابراين برای آمريکا ترويج و

 جمهور متأسفانه رئيس جمهور بوش از توجه به اين اخطار غفلت کرد، و رئيس.  تنزل می دهدکار، هم تصوير دمکراسی و هم چهره آمريکا را
 .بعدی را ناچار ساخت که وارث روش شکست خورده وی شود

  از نويسندگان واشنگتن پريزم استبرت شوارتز 

 
دکتر فرانسوا فوکوياما درمقاله مشترک خود با دکتر

جنگ عراق نادرستی اين " آورده مايکل مک فال

 در تلقی را نشان داده که تنها ابزار تغيير رژيم که

. دسترس آمريکا است، نيروی نظامی می باشد

 غير عادی ترين چراکه در حقيقت چنين استفاده ای

و کم اثرترين راه برای ترويج و ارتقاء دمکراسی 

 ."در خارج است
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 پزشکی -از حوزه علمی 
  آيا زن و مرد با هم تفاوت دارند؟

 

 
 

 واشنگتن پريزم -سروش مهاجر
 

وزير دارايی پيشين " الرنس سامرز) "١٣٨٤ دی ماه( ٢٠٠۵در ژانويه سال 
 در خالل يک کنفرانس علمی استدالل کرد ،"دانشگاه هاروارد"آمريکا و رئيس وقت 

 فراگيری علوم و رياضيات، نه تجربه، که که علت برتری مردان به زنان در زمينه
 )ام آی تی(از موسسه فناوری ماساچوست " نانسی هاپکينز" گروهی از حضار از جمله در آن هنگام. اختالفات ژنتيکی است

 . سالن کنفرانس را ترک کردند

 علوم تواناتر هستند متکی بر پژوهش ها، و نه با اين حال دکتر سامرز ادامه داد که اين نظريه که مردان به طور طبيعی در
 . نظر شخصی او، می باشد

 
 توانايی الزم برای موفقيت در سطوح باالی  بعدا در بيانيه ای خاطرنشان کرد، که اظهاراتش به اين معنی نيست که زنان ازوی

 . شده است" سوءتعبير" در همين بيانيه اظهار داشت که از سخنانش او. رياضيات و علوم برخوردار نيستند

با ذکر اينکه " خانم آنالی نويتز"از جمله .  داشتالبته همانگونه که بايد و شايد، اين گفته ها عکس العمل های تندی را در پی
 باشد،  داده که سبب کم بودن تعداد زنان و اقليت ها در مراکز علمی و صنعتی تبعيض مینتايج پژوهش های پرشماری نشان

 . تشبيه کرد" پريشان گويی واقعی"استدالل سامرز را به 
 . فناوری می نويسد خبرنگاری آمريکايی و بسيار فعال است، که مقاالتش را معموال در مورد علوم وخانم نويتز

 
درو گيلپين " از رياست دانشگاه هاروارد، خانم شايد به دليل همين نظرات جنجالی دکتر سامرز بود که پس از استعفای وی

به عنوان نخستين زن بر کرسی ) ١٣٨۵ بهمن ٢٢( ٢٠٠٧ فوريه ١١ آمريکا در پژوهشگر برجسته تاريخ جنوب" فاست
 . اين دانشگاه بسيار معتبر تکيه زدرياست

 
 اينست ولی فرق قضيه در.  سامرز نيست، که مسئله تفاوت بين دو جنس را عنوان کرده استاما واقعيت اينست که تنها آقای

 .  معنی کهتر بودن زنان و مهتر بودن مردان استکه همه پژوهشگران به اين نتيجه نرسيده اند که اين تفاوت، الزاما به
 

 بيش از پيش در امورپژوهشگر روانشناسی در مريلند آمريکا اين بوده، که پسران" دکتر لئونارد ساکس" مثال نتيجه تحقيقات
 . آموزشی عقب می مانند

 اثبات مدعای خود به اين مسئله اشاره دارد که در می باشد، به عنوان" اتحاديه مدارس دولتی غير مختلط" بنيانگزار و مدير اجرايی وی که
 . است تحصيالت عاليه ممنوعيت جنسی وجود ندارد، تعداد دانشجويان دختر بيشتر از پسراننقاطی از جهان که برای داشتن

مرکز "وی با اتکاء بر اعداد و ارقام رسمی .  کنداو برای نمونه به مؤسسات آموزش عالی استان انتاريو در کانادا اشاره می
 رشته  درصد متقاضيان۵٠گذشته منتشر شد، می گويد که گرچه در اين مؤسسات ) شهريور( که در سپتامبر" آمار کانادا
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 مؤنث  درصد دانشجويان اين رشته۵٨پزشکی را زنان تشکيل می دهند، اما در عمل 
 .هستند

 زمينه تفاوت های دو اين روانپزشک که تاکنون دو کتاب و مقاالت پرشماری نيز در
از جمله تغيير - گوناگون جنس نوشته، افزايش دختران در اين زمينه را معلول داليل
 .  می داند،-برنامه های متنوع پيشين مهد کودک ها به آموزش صرف

 به گفته وی بزرگترين پژوهشی که تاکنون در مورد رشد مغز انجام شده، توسط
نتايج اين پژوهش ها . صورت گرفته است" مؤسسه ملی بهداشت بتزدا"محققان 
 نشان می دهد که رشد بخشی از مغز که مسئول فراگيری زبان است، در يک آشکارا
 .  ساله به اندازه يک دختر سه سال و نيمه می باشدپسر پنج

اعتقادی .  عدم تفاوت در يادگيری دو جنس را باطل می کندلذا اين آزمايش اعتقاد به
 ۵چراکه که وی تصور می کرد از .  زمان فرويد می رسدکه قدمت آن دست کم به

 .  تفاوتی در اين مورد وجود نداردسالگی تا زمان بلوغ کامل،

@ 

نوشت، توصيه کرد که "  روانشناسان آمريکااتحاديه"به همين سبب نيز آقای ساکس هفت سال پيش در مقاله خود که برای 
چراکه در مغز دختران بخش های .  سالگی و برای پسران در شش سالگی آغاز شودآموزش زبان بايد برای دختران در پنج

در حالی که در پسران .  کند به يادگيری زبان پيش از بخش های مسئول برخی مقوالت ديگر مانند هندسه رشد میمربوط
 داشتن برنامه درسی يکسان برای دو جنس، سبب می شود که پسران به نظر وی عدم توجه به اين موارد و. برعکس است

 .  بخوانند و دختران تصور کنند در رياضيات خنگ هستنددانش آموز نتوانند

پژوهشگر " سی اليوت" در اين مورد به دکتر ساکس. جالب است بدانيم اين تفاوت ها تنها به يادگيری منحصر نمی شود
 تر از برابر پايين٤٠ تا ١٠ دريافت که دختران صداهايی را مزاحم تلقی می نمايند، که کانادايی اشاره می کند که سی سال پيش

 . صداهايی می باشند که سبب ناراحتی پسران و مردان جوان می شود
 شنوايی يک دختر نوجوان معمولی نسبت  نتايج پژوهش خودش در اين مورد را نيز ارائه می دهد، و اظهار می کند که حساو

 .  باشدبه پسر همسن و سال خود، هفت بار قوی تر می

مثال قدرت دختران در بيان احساسات .  کندوی به ويژگی های ديگری جنسی که ناشی از تفاوت های مغز است، نيز اشاره می
  را ناشی از آن می داند، که بخش مربوط به احساسات در دختران در همان قسمتی ازخود و مشکل بودن اين کار برای پسران
 به احساسات با قسمت سخن گويی در صورتی که در مغز پسران بخش مربوط. مغز قرار دارد که به زبان مربوط می شود

 . تفاوت می کند
 که هر بلکه تنها معتقدست.  او اين تفاوت ها را دليل برتری جنسی به جنس ديگر نمی دانداما نکته حائز اهميت اينست که

  .کاری زمانی به نتيجه درست منجر می شود، که در وقت مناسب انجام شود

 
 روانپزشک اهل پورتلند که متخصص عکس العمل های مواقع اين. پا را از اين هم فراتر می گذارد" دکتر مايکل جی کانر"اما 

 پژوهش های پنج او که نتايج.  معتقدست که بايد بدون تعصب تفاوت های بين دو جنس را درک کرداضطراری نيز می باشد،
اما با اين .  ممکنست اين نتايج سبب ايجاد مباحثاتی جدی شودساله خود در اين مورد را منتشر کرده، از پيش اعالم نموده که

 .  اين تفاوت ها به ايجاد تفاهم بين دو جنس کمک می کندحال معتقدست درک

 
دکتر لئونارد ساکس پژوهشگر روانشناسی در 

 مسئله اشاره دارد که در نقاطیمريلند آمريکا به اين

 از جهان که برای داشتن تحصيالت عاليه ممنوعيت

جنسی وجود ندارد، تعداد دانشجويان دختر بيشتر از

پسران است 
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 سبب می شده، که قرن ها  نوشته خود به تفاوت های جسمی زن و مرد اشاره می نمايد و می گويد اين تفاوت هاوی در ابتدای

 تساوی دو جنس روز به روز بيشتر مطرح می شود، اين تفاوت ها که مهم اما اينک که. مردان خود را برتر از زنان بپندارند
 .  ناديده گرفته می شوندهم هستند،

 .  کند، و می گويد که از ديدگاه وی زن و مرد مساوی اما متفاوتنداو سپس قاطعانه نظر خود را در اين مورد ابراز می

 روان به اين مفهوم که از نظر حقوق و در برابر قانون مساويند، اما از نظر روح و
 . دست کم مانند جسم خود با يکديگر تفاوت دارند

 
 می کند که از آنجا که تفاوت های ظاهری و جسمی را می توان ديد دکتر کانر استدالل
اما به اعتقاد وی، اين .  کرد، کسی در مورد آنها جرو بحث نمی کندو اندازه گيری
 .  جسمی سبب ويژگی های متفاوت هم می شوندتفاوت های

 هستند که برای کارهايی که به نيروی جسمی نياز مثال مردان از نظر بدنی طوری
 مفاصل آنها به گونه ای است، که می توانند اشياء را زيرا. دارد، ساخته شده اند
  .راحت تر پرتاب کنند

 فعاليت مثال مردان به. در عين حال اين ويژگی ها سبب رفتار متفاوت نيز می شود
 رانندگی همين عالقه است، که سبب می شود در هنگام. های سريع تر عالقمند ترند

 . بيشتر تصادف کنند
 بيمه اتوموبيل، نرخ بيمه اين صفت به حدی ملموس می باشد که حتی شرکت های

 . باالتری را برای مردان تعيين می کنند
 
 حياتی را به يکديگر پيوند می  سوی ديگر ميزان آن دسته از سلول های مغز زنان که دو سمت راست و چپ اين عضواز

به گفته دکتر کانر آزمايشات اخير نشان داده که اين تفاوت سبب می .  باشددهند، چهار برابر همين سلول ها در مغز مردان می
 .  زمان يک مشکل را حل می کنندآنها در هر.  که مردان برای حل مشکالت بيشتر به سمت چپ مغز خود اتکاء کنندشود،

 
اين ويژگی باعث می شود که.  تفاوت، بيشتر به هر دو طرف مغز خود دسترسی دارنداين در حالی است که زنان به سبب همين

 .  زمان چند کار را با هم پيش می برندنه تنها بتوانند در آن واحد به بيش از يک مسئله بپردازند، بلکه اصوال در يک
 و  روانپزشکان، پژوهشگران و روانکاوان، روش حل مسائل و مشکالت، نحوه تفکر، حافظهوی نيز مانند بسياری ديگر از

 . حساسيت را، از ديگر تفاوت های بين دو جنس می داند
 

 يکسان به مسائل و مشکالتدر حالی که زن و مرد با هدفی.  به مورد روش حل مسائل و مشکالت اکتفاء می کنيمدر اينجا تنها
 .  آيند، اما آنها را به روشی متفاوت حل می کنندمی پردازند و هردو به يک اندازه از پس حل آنها برمی

@ 

آنها از اين طريق روابطشان را هم با .  بنشينندچنانکه بيشتر زنان دوست دارند مشکل را مطرح نمايند، و پيرامون آن به بحث
 بنابراين دلمشغولی اصلی آنان روش حل مشکالت، و نه صرفا حل آنها، می.  می کنندمخاطب خويش عميق تر و مستحکم تر

 طرف مقابل نزديکتر و در نتيجه کمتر تنها اين روش به آنها کمک می کند که بتوانند به اين نتيجه برسند که آيا با. باشد
 . بينشان برقرار می باشدهستند، يا از او دورند و ارتباط کمی

 
دکتر مايکل جی کانر می گويد که از ديدگاه وی زن 

به اين مفهوم که از نظر.  متفاوتندو مرد مساوی اما

 روح وحقوق و در برابر قانون مساويند، اما از نظر

روان دست کم مانند جسم خود با يکديگر تفاوت 

دارند 
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 يعنی برای اکثر آنها حل يک مشکل وقت مناسبی برای نشان دادن.  متفاوت دارنداين در حالی است که مردها ديدگاهی کامال

 مردان اينکه مشکل از چه طريقی حل شود، بنابراين برای. توانايی حل مشکالت و تعهدشان به روابط فيمابين معنی می دهد
  در پی اين هستند که با حل مشکالت، کنترل بر اوضاع و تسلط خود به حل مشکالت رازيرا آنها بيشتر. اهميت چندانی ندارد

همچنين در زمان حل مشکالت .  گرفته باشدبرای آنها مهم است که حالت سرپرستی داشتنشان مورد تأييد قرار. نشان دهند
 .  اين دو مسئله برايشان مقوالت جداگانه ای به شمار می رونداغلب کاری به چگونگی روابط ندارند، و

 
 باعث به دکتر کانر در پايان نتيجه می گيرد، که توجه به تفاوت های روحی و اخالقی

 درکی بهتر در پرتو چنين. رسميت شناختن آنها و بالمال درک متقابل بهتر می شود
زيرا .  نمودمی توان روابط کاری، دوستانه، خانودگی و همزيستی را شکل داد و حفظ

 از دست عدم تمايل يا توفيق در به رسميت شناختن آنها، می تواند به ناراحتی
در عين  .يکديگر، واماندگی، تنش و سرانجام از بين رفتن روابط فيمابين منجر شود
 خود را حال چنين درکی به مراتب بهتر از آنست، که از روی ناچاری شريک زندگی

 . تحمل کنيم يا عواقب سخت جدايی را به جان بخريم
 

 که يکی از علمی ترين پژوهش های نخستين مربوط به تفاوت مغز زن بدنيست بدانيم
 خود  مقالهاو در. از دانشگاه استنفورد مطرح ساخت" سيمور ليواين"و مرد را، 
 به رشته تحرير) ١٣٤۵( ١٩٦٦که در سال " تفاوت های مغز دو جنس" زيرعنوان

 .  ها کمک می کننددرآورد، خاطرنشان کرد که هورمون های جنسی به هدايت رفتارهای توليد مثل در موش
 

 منطقه اين. می باشد مهم اين عضوقاعده   که سازه ای کوچک در،بود" هيپوتاالموس" مغز به نام اشاره او به منطقه ای از
 . دخالت داردجنسی و آميزش   اساسی مانند خوردن، آشاميدندر تنظيم توليد هورمون و کنترل رفتارهای

 به رفتارهای جفتگيری، ،های مغز دو جنس د که عمده تفاوتاش شد که تا مدت ها اين مسئله مطرح باين پژوهش سبب
 . می شود  های جنسی و هيپوتاالموس مربوطهورمون

 
 موفق به کشفيات ،شرفته تر تصوير برداری مانند ام آر آیي بعضا با تکنيک های جديدتر و پاما پژوهش های بيشتر و

 .  اشاره می شود که به يک نمونه از آنها، دادندناين پژوهش ها نتايج جالبی را نشا.  شدندجديدتری
 دادند که حجم بخش هايی از قشر  نشان،" گلدستاينجيلدکتر "دانشگاه هاروارد به رياست  دانشکده پزشکیگروه پژوهشی 

می  شناختی عالی کارکردهای  ازجايگاه بسياریی که بخش هايعنی  . بيشتر از مردان استدر زنانمغز  و کناریپيشانی 
  .دن دارهای هيجانی دخالتعکس العمل  که در ،دنباش

 از زنان ، مردان بادام شکل مغزساختارهمچنين  د ون دارای که در ادراک فضا دخالت در مقابل بخش هايی از قشر آهيانه
  .بزرگ تر است

   استسروش مهاجر از نويسندگان واشنگتن پريزم

 

 
يکی از علمی ترين پژوهش های نخستين مربوط به 

 را، سيمور ليواين از دانشگاه تفاوت مغز زن و مرد

او در مقاله خود زيرعنوان. استنفورد مطرح ساخت

 به ١٣٤۵که در سال " تفاوت های مغز دو جنس"

 که هورمون رشته تحرير درآورد، خاطرنشان کرد

های جنسی به هدايت رفتارهای توليد مثل در موش 

 ها کمک می کنند

 سياسی  -از حوزه اقتصادی
  است؟ آيا اتحادی آسيايی در حال شکل گيری
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 واشنگتن پريزم -والنتينا پاسکواله 

 واشنگتن دی سی

 در کل آسيا) ١٣٧٦( ١٩٩٧در دهه اخير و در پی بحران های اقتصادی که در سال 
 رخ داد، کشورهای اين منطقه نه تنها به نحوی فزاينده به مرحله ای جهانی پيوسته
  .اند، بلکه حتی در روندی چشمگيرتر به تعامل بيشتر در بين خود نيز پرداخته اند

 .می باشد" الين فراست"عنوان کتاب جديدی به قلم " منطقه ای شدن نوين آسيا"
نمايندگان تجاری اياالت " پيشين در واشنگتن دی سی، و مشاور" مؤسسه اقتصاد بين المللی پيترسون"وی عضو مدعو 
 .است"  کلينتونبيل"در دوره نخست رياست جمهوری " متحده آمريکا

جامعه "و "  برای پژوهشگران بين المللیمرکز وودرا ويلسون"فراست در مراسم رونمايی کتاب خود که با پشتيبانی مالی 
  اينکه آنچه در آسيا در جريانست آهنگی بسيار کند دارد، ولی گسترشی عميقابا: "برگزار شد، خاطر نشان کرد" آسيايی

 ."راهبردی می باشد

 
 بر تاريخ، سياست و اقتصاد قاره مورد او در اين کتاب که حاصل آخرين پژوهش هايش محسوب می شود، ديدگاهی جامع

 . کبير را به تصوير می کشداشاره دارد و پيدايش دو آسيای دريايی و
 

 باشد، که مرکز و جوب هندوستان، آسيای جنوبی، چين، شبه جزيره کره، آبها و خط ساحلی گسترده ای می"آسيای دريايی 
 يکديگر از طريق افرادی که مبادالت کاال در اين قسمت پيوستگی به."  استراليا و زالند نو را به يکدگير پيوند می دهدژاپن،

 . به خود و با طيب خاطر انجام می شوددارند، سرمايه گذاری خارجی و سفر، خود
 يکديگر يعنی روندی که اقتصادها و جوامع منطقه را به.  منطقه ای شدن آماده می کندبنابراين آسيای دريايی زمينه را برای

 . نزديک می سازد
."  محلی برای پيوستگی سياسی است، که دولت ها در آن سهم دارنديعنی. ساختاری سياسی دارد"اما آسيای کبير بيشتر 

 .  از باال به پايين را منطقه ای شدن می خواندفراست اين روند

 اتحاديه"منطقه ای شدن شکلی از يک سری تشکل ها و نهادهای چندجانبه مانند 
را به " ٣+ آ سه آن "و نسخه جديد آن يعنی ) آ سه آن" (کشورهای شرقی آسيا

 .  گرفته، که شامل کشورهای چين، ژاپن و کره می باشدخود
نيز نمونه ديگری از نهادهای در پيوند با امنيت، بين "  شانگهایسازمان همکاری"

اين سازمان چين را با کشورهای آسيای ميانه يعنی .  می باشدکشورهای منطقه
 .  قرقيزستان، تاجيکستان، ازبکستان و روسيه، پيوند می دهدقزاقستان،

 شدن، در عين حال سطح تجارت و مبادالت مالی تأييدی بر روند موازی با منطقه ای
 نشان" بانک توسعه آسيا"زيرا اطالعات منتشر شده به وسيله . محسوب می شوند

 ٢/٢٦) ١٣٦٤( ١٩٨۵می دهد که سهم مبادالت بين کشورهای منطقه که در سال 
 درصد افزايش ٣/٣٧به ) ١٣٨۵(  ٢٠٠۵ صادرت در آسيا بود، در سال درصد کل

 
الين فراست در مراسم رونمايی کتاب خود خاطر 

 آنچه در آسيا در جريانست با اينکه: "نشان کرد

آهنگی بسيار کند دارد، ولی گسترشی عميقا 

."  باشدراهبردی می
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  .پيدا کرده است

در ويرجينيا" دانشگاه جرج ميسن" دو محقق" رامکيشن اس راجان"و " رابين هتاری"بر اساس پژوهش ديگری که توسط 
) ١٣٨٣( ٢٠٠٤به طوری که تا سال .  بين منطقه ای هم افزايش داشته استبه عمل آمده نيز، سرمايه گذاری مستقيم خارجی

 .  کل سرمايه گذاری های خارجی رسيد درصد٤٠به 

بنابراين می توانند اين .  موازی پيش می روندلذا می بينيم که جنبش های سياسی و اقتصادی گرچه جدا از هم، ولی در روندی
  . که آسيا در راه تشکيل نهادی به سبک اتحاديه اروپا برای خود می باشدباور را در برخی ها ترويج کنند،

 
آسيا با ايجاد يک پول : "نوشت) ١٣٨٣( ٢٠٠٤ ، در سال"گروه بانک آلمان"اقتصاددان برجسته و اصلی " نوربرت والتر"

 برای او دورترين زمان بالقوه."  گرفتن رهبری اجالس بازارهای کنونی جهان می باشدواحد، نامزدی منطقی برای به عهده
 . ذکر نمود) ١٤٠٤( ٢٠٢۵تحقق چنين امری را، سال 

@ 
 

هدف از اين پروژه، بررسی منطقه ای.  ارزيابی ايجاد کردبانک توسعه آسيا پروژه ای دو ساله برای) ١٣٨٦( ٢٠٠٧در سال 
 اقتصاد، ساختار، کشورهای آسيايی به رغم گوناگونی"در اين ارزيابی آمده است .  اين قاره می باشدشدن در حال پيدايش در

 می کنند تا توسعه روابط نزديکتر و استفاده از روند اين روابط ميزان درآمد، و منابع مالی، دارند زمينه طرحی جديد را ايجاد
 ." نمايندرا آغاز

 
 تصور نمی کنند اين پيوستگی به حدی باشد که در مورد آن اما به رغم همه اين خوش بينی ها، ناظران در واشنگتن دی سی

 . هشدار دهند

وی تأکيد ." دولت ها از وضعيت موجود راضيند ":مثال خانم الين فراست در مصاحبه ای با واشنگتن پريزم در اين مورد گفت
 ." دوری نمی روندآنها در آينده نزديک، راه: "کرد
 
:نيز، در گفتگو با واشنگتن پريزم خاطر نشان کرد"  المللی و راهبردیمرکز مطالعات بين"رئيس برنامه ژاپن " مايک گرين"
 ."اما نبايد از حد بگذرد.  های چند جانبه خوبستهمکاری"

 عين حال در.  درصد سرمايه گذاری خود را در خارج از اين قاره انجام می دهد٨٠ آسيا هنوز وی همچنين اظهار داشت که
به عالوه به رغم اين .  خارج متکی می باشد درصد مجموعه سرمايه گذاری در داخل قاره هم، به دنيای٨٠برای بيش از 

  رشد است، شبکه ها هنوز بخش بزرگی از توليدات نهايی خود را به خارج از منطقهحقيقت که مبادالت بين منطقه ای رو به
 . يعنی آمريکای شمالی و اروپا صادر می کنند

 
 شبيه بازار مشترک بازارهای سرمايه در آسيا به اندازه کافی پخته نشده اند که موتور محرکه نهادی" ارزيابی گرين اينست که

در عين حال انتظار هم نمی رود، که در آينده .  سراسر منطقه باشندمصرف کم در/اتحاديه اروپا، و يا مقوالتی چون ذخيره باال
 ." شوندنزديک چنين

 
 .  مشابهی ابراز کرده اندکارشناسان پايتخت آمريکا نيز در گفتگو با واشنگتن پريزم نظرهای

نيز، در اين مورد " مؤسسه آمريکايی اينترپرايز" انديشه محافظه کار وابسته پژوهشی مخزن" کريستوفر گريفين"چنانکه 
زيرا .  آسيا وجود ندارددست کم در خالل چندين سال آينده سرنوشتی مشابه پيوستگی به سبک اروپا، برای ":اظهار داشت
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 .  مذاکره را نوعی رقابت تلقی می کنندواقعيت اينست که بسياری از کشورهای اين قاره هنوز

 منطقه مثال چين و ژاپن اجالس های چندجانبه در آنجا را، وسيله ای برای رهبری
 ."ای محسوب می نمايند

 
هم، دنباله سخنان " مؤسسه بروکينز" محقق امور بين المللی در" ژونگينگ پنگ"

.  همکاری های موجود در اروپا نيستروند فعلی شبيه: "گريفين را گرفت و افزود
 به پيشرفت هايی نائل شده است، زيرا گرچه آسيا در همکاری های درون منطقه ای

سبب اينست که هنوز در اين .  دارداما هنوز در مراحل اوليه منطقه ای شدن قرار
 ."  رسمی وجود نداردقاره، راهکارها و نهادهای ارتباطات دوجانبه

 
 آمريکا در آسيای جنوبی در اواخر دستيار پيشين وزير امور خارجه" ترسيتا شافر"

مرکز مطالعات بين المللی " جنوبی ، و مدير کنونی دفتر آسيای)١٣٦٠( ١٩٨٠دهه 
در عين حال .  اتحاد سياسی نمی بينممن خواستی برای: "نيز معتقدست" و راهبردی

 هوشيارتر آز آن هستند، که بخواهند به اين کشورهای منطقه در مورد استقالل خود
 ." سمت حرکت کنند

 
هنوز چهار زمينه موجودست، که چنين روندی : " واشنگتن پريزم گفتگرين هم به

نخست اينکه در مورد پيوستگی درک های گوناگون و متفاوتی .  داردرا کند نگه می
، و از آن ‘عدم دخالت در مسائل داخلی’ از يک سو چين می گويد زيرا. وجود دارد

 اصول هستند، که چراکه در نهايت اين‘ .بايد چندجانبه بودن با اصول مشخص وجود داشته باشد’ گفت سو ژاپن هم خواهد
 ."  می دهندمنطقه را به سمت قواعد دولت های با کيفيت برتر و دمکراسی سوق

 
او در اين .  اينکه کدام کشورها به آن تعلق دارند، خواهد بودبه عقيده وی دومين عدم توافق بر سر تعيين مفهوم خود آسيا و

 اين کشورها قرار می ژاپن، سنگاپور و اندونزی می گويند هندوستان، استراليا و زالند نو، در گروه ":مورد اظهار داشت
آمريکا هم خاطر نشان می نمايد، بايد .  شرق آسيا نمی گنجنداما چين اظهار می دارد که اين کشورها در همه جوامع. گيرند

 تصميم بگيرند اين ولی نمی توانند. بقيه کشورهای آسيايی با نظر آمريکا موافقند.  حضور داشته باشدخودش در اين نهادها
 ." باشدکشور به جز حضور امنيتی، چه نقش ديگری می تواند داشته

@ 
 

زيرا بخش بزرگی از منطقه هنوز برای تأمين امنيت به  .مسئله شرط کاالهای عمومی نيز وجود دارد: "گرين در ادامه افزود
 الزمست در مورد اينکه در نهايت. به نظر هم نمی رسد که اين روند در آينده تغيير کند.  دوخته استآمريکا و متحدانش چشم

و سيستمی مالی ) واحد( پی يافتن راهی برای همکاری پولی ژاپن در. "چه نوع اتحادی مد نظر می باشد، به توافق رسيد
 کشورهای آسيای در عين حال چين و برخی از.  ساير کشورها در برابر اين مقوالت مقاومت می کننداما. مشترک می باشد

اما ساير کشورها مصرند که آزادی تجاری بايد .  هستندجنوبشرقی خواستار نوعی توافق تجارت آزاد در سطحی بسيار نازل
 ." واقعی باشد

 
به اين معنی که آيا آسيا بايد فرمول .  دارند حقيقت بازيگران اصلی قاره در حال حاضر در مورد تشکيل نهادی فراگير رقابتدر

 
بازارهای سرمايه "ارزيابی مايک گرين اينست که 

 کافی پخته نشده اند که موتور در آسيا به اندازه

 محرکه نهادی شبيه بازار مشترک اتحاديه اروپا، و

مصرف کم در سراسر /يا مقوالتی چون ذخيره باال

 هم نمی رود، که در عين حال انتظار. منطقه باشند

." در آينده نزديک چنين شوند

Page 22 of 24Washingtonprism

3/7/2008http://washingtonprism.org/pdf.cfm?id=144



 شاملکه(را احيا نمايد؟ و يا اجالس آسيای شرقی ) آپک( های اقتصادی آسيای جنوبشرقی  را حفظ کند؟ همکاری٣+ آ سه آن 
  بپذيرد؟ را) ، و همچنين هندوستان، استراليا و زالند نو می شود٣+ آ سه آن 

 
آ سه آن، ژاپن و چين در مورد آينده اين سه نهاد : " گفتدر اينجا ژونگينگ پنگ دنباله سخن را گرفت و به واشنگتن پريزم

 .  ای عقايد مختلفی دارندمنطقه ای يا فرامنطقه

 آسيا در آينده نزديک، يک پيوستگی کامل منطقه ای نخواهد به همين سبب: "وی در ادامه افزود" 
 ."  فرعی تر مانند آسيای جنوبشرقی، اتحاد منطقه ای عميق تر خواهد شداما در رده های. داشت

 
که پيوستگی   اين حال و با وجود کندی روند اوضاع، در مورد اين حقيقت اتفاق نظر وجود داردبا

 .  قوت خود باقی خواهند ماندولی مسائل و ايرادهای مربوطه، همچنان به. آسيا ادامه خواهد يافت
اين شکنندگی .  در آسيا بسيار شکننده می باشدپيوستگی"گريفين در اين مورد خاطر نشان کرد که 

 بسياری از کشورهای اين قاره به ويژه چين و کره شمالی، زور عمدتا به سبب اين حقيقت است که
  ." راهکاری مشروع برای حل مناقشات بی پايان خود مورد استفاده قرار می دهندرا به عنوان

 يا اما در چنين حالتی هم اين احتمال وجود ندارد، که پيوستگی به طور ناگهانی و
 جامعه آسيای"در آينده پيگيری " آ سه آن"پنگ معتقدست . کامل متوقف شود

هم به ترکيب و " سازمان همکاری شانگهای. "را رها نخواهد کرد" جنوبشرقی
حتی گفتگوهای شش جانبه در مورد مسئله هسته ای .  خود ادامه خواهد دادوحدت

لذا .  نيز، به همکاری منطقه ای در آسيای شمالشرقی ارتقاء می بخشدکره شمالی
 .  همکاری های منطقه ای ناگهان فرو بپاشد، وجود نداردامکان اينکه

 
کشورهای آسيايی عالقه داشته " اين نکته تأکيدی ويژه می کند، که الين فراست بر
از ديدگاه او منطقه ای ."  تمرين همبستگی، زياد از خود مايه بگذارنداند برای اين

."  تثبيت خود ادامه می دهد، و زمينه را برای همکاری آماده می سازدبه"شدن 
 به اتحاديه مالی و سياسی شباهت  تقريبا با اطمينان می توان گفت که گرچه ممکنست دهه ها طول بکشد که اين روندبنابراين

 . پيدا کند، اما همچنان پيش می رود

  است نويسندگان واشنگتن پريزم  پاسکواله ازوالنتينا

 
دست کم در خالل : "کريستوفر گريفين اظهار داشت

 سرنوشتی مشابه پيوستگی به چندين سال آينده

 زيرا واقعيت. سبک اروپا، برای آسيا وجود ندارد

اينست که بسياری از کشورهای اين قاره هنوز 

مثال چين و .  کنندمذاکره را نوعی رقابت تلقی می

ژاپن اجالس های چندجانبه در آنجا را، وسيله ای 

."  منطقه ای محسوب می نمايندبرای رهبری

 برابری جنسيت
 برابری جنسيت 

 

  

 واشنگتن پريزم

 در حال توسعه در رابطه با برابری حقوق کشور توسعه يافته و 16پاسخگو در  15000در جديدترين نظرسنجی از نزديک به 
 بسيار"اين مسئله را  % 59 حقوقی جنسی را امری مهم تلقی کردند که در اين بين از مخاطبين برابری % 86مردان و زنان 

 .خواندند" مهم

از آمريکايی ها با  % 77 کردند در حالی که فقط از پاسخ دهندگان در ترکيه بر اهميت اين موضوع تاکيد % 80در اين ميان 
  .چنين نظری موافقت نشان دادند
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 ترکيه، ايران، فرانسه، بريتانيا، روسيه، شهروندان کشورهای آمريکا، مکزيک، چين، هندوستان، اندونزی، کره جنوبی،
 . فلسطين در اين نظرسنجی شرکت نمودنداوکراين، آذربايجان، مصر، نيجريه و

 64 مرد و زن اشاره کردند که در اين بين از بانوان به اهميت برابری حقوق % 88از مردان و  % 84در بين پاسخ دهندگان 
 .شمردند" بسيار مهم" ين مسئله را امری از مردان توجه به % 54از بانوان و % 

 اين عقيده بودند که دولت های آنها می از نظر دهندگان بر % 75کشور ديگر نزديک به  15بغير از کشور هندوستان، در 
 .  باشندبايست در جلوگيری از تبعيض جنسی فعال

 . بودنداز ديگران پيشگام % 93و اندونزی با  % 96در اين راستا اهالی مکزيک با 

 تالش بيشتری برای ترويج برابری زنان انجام کشور بر اين عقيده اند که دولت آنها بايد 16از نظر دهندگان در اين  % 53
 . دولت هايشان به اندازه کافی در اين مقوله تالش می کندبر اين عقيده اند که % 24. دهد

 . دست داشته باشداز پاسخ دهندگان بر اين عقيده اند که دولت نبايد در ترويج اين برابری % 15

از آمريکا و فلسطين با چنين  % 17 از ايران و % 18از مصر و نيجريه،  % 23از هندوستان،  % 38در بين اين عده، 
 .نظری موافقند

  "نظرسنجی عمومی جهانيان"سازمان : منبع
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