
  1387 جمعه نهم فروردين ماه شماره صد و چهل و ششم،
 از حوزه ميراث فرهنگی 

  جشن نوروز در دانشگاه تورنتو
 

 واشنگتن پريزم -سوريه کبيری 

 اتحاديه دانشجويان"دانشگاه تورنتو با همکاری دو نهاد " هارت هاس"سالن 
 ١٩، روز چهارشنبه "کانون ايرانيان دانشگاه تورنتو"و " ايرانی دانشگاه تورنتو

 پيش. در سالن نامبرده مراسمی به مناسبت نوروز برگزار کردند)  اسفند٢٩(مارس 
 اساليدهايی از زيبايی ها و ديدنی های از ورود به اين سالن، صدای موسيقی ايرانی به گوش می رسيد و به محض ورود نيز،

 . ايران چشم را می نواخت
 

 لباس محلی قاسم آبادی به تن وی که. بود" دانشگاه تورنتو" اين مراسم خانم آزاده حاتمی دانشجوی مهندسی فنی مجری
 .  را اعالم کردداشت، در ابتدا به حضار خيرمقدم گفت و برنامه ها

 اين. دعوت نمود، که برنامه خود را اجرا کنند" چکاوک"او سپس از گروه جوان 
 آغاز کردند، و با" ايران ای سرای اميد"گروه کارشان را با آهنگ بسيار زيبای 

 . ادامه دادند" مرغ سحر"ترانه های خاطره انگيزی چون آهنگ جاودانی 
 اجرا شبنم صحرايی، ارسالن عليزاده، پريسا فردوسيان، امير و رضا منبع در اين

 .  داشتندچی، شرکت

توسط رضا منبع ) ١٣٦٧( ١٩٩٨گروه مورد اشاره از زمان تشکيل خود در سال 
 از عمده.  تا کنون در شهرهای گوناگون کانادا و ايران برنامه اجرا کرده استچی،

 المللی مولوی از سوی سازمان آموزشی، علمی ترين اين اجراها می توان به تور سال گذشته گروه به مناسبت اعالم سال بين
 . اشاره کرد )يونسکو(و فرهنگی سازمان ملل متحد 

 .  خدمت به بازماندگان اين فاجعه تعلق گرفتچکاوک همچنين پس از زلزله مرگبار بم، کنسرتی داد که تمامی عوايدش برای
 

 می يافت، وی که پيش از انقالب در کالس های رقص خانم فرزانه کابلی حضور.  رقص اجرا نمودسپس آيدا مفتاحی چند قطعه
بخش "وی در حال حاضر نامزد دريافت دکترا از  .اينک خودش استاد اين فن می باشد و در سطحی وسيع برنامه اجرا می کند

حوزه تخصصی پژوهشی او، شکل گيری روشنفکرانه هنرها . دانشگاه تورنتو می باشد "تمدن های خاورنزديک و خاورميانه
 .  به ويژه رقص نمايشی در ايران استو

نام برد، که شرح کامل آن در واشنگتن "  کبودزير گنبد"از کارهای اجرايی وی می توان از مديريت هنری جشنواره سه روزه 
 برگزار گرديد،" هاربر فرانت"هنری  - در مرکز معتبر فرهنگی ١٣٨۵ مناسبت نوروز اين جشنواره به) ١.(پريزم منتشر شد

 . و با استقبال بسيار زيادی روبرو شد

 
آفرا پورداد و مالحت فردادی 
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 به دلتنگی زنی سالخورده می پرداخت که پسيکی از اين برنامه ها. سپس خانم ويدا قهرمانی چند نمايش عروسکی اجرا نمود
او  . فرزندان و نوادگان خود، در پيری تنها بود و همه اوالدش از ايران رفته بودنداز زحمات فراوان برای بزرگ کردن

 . اجرا کردهمچنين چندين ترانه فولکلوريک و محلی مربوط به قسمت های گوناگون ايران
 شخصيت های گوناگون برای تئاتر، مرکز با خلق عروسک ها و) ١٣٦٤( ١٩٨۵خانم قهرمانی کار خود را از سال 

وی در حال حاضر برای راديوها، تلويزيون ها و جشنواره های.  ايران آغاز کردعروسکی، فيلم های سينمايی و تلويزيون ملی
 . ايرانی در تورنتو برنامه توليد وا جرا می کند

@ 

او .  صنايع دستی زيبای ايرانی قرار داشتدر سالن هارت هاس آقای محمد گلريز خاتمی پشت ميزی نشسته بود، که رويش
 واشنگتن وی در پاسخ به.  خود گذاشته، و هر از گاهی تکه ای خاتم کاری درست می کردابزار کارهای دستی را نيز در برابر

بهای .  و اين هنر را از پدر خويش آموخته استپريزم اظهار داشت که ساخت صنايع دستی در خانواده شان موروثی می باشد،
 .  دالر بود٤٠ تا ۵ بين وسائلی که آقای خاتمی می فروخت

نيم تنه های سنگی کوروش کبير و .  بودروی ميز کناری آقای گلريز خاتمی، سفره هفت سين زيبايی با سليقه چيده شده
 -هردو مربوط به دوره هخامنشيان- سرستون شير، سرستون گاو و دروازه ملل داريوش اول، منشور آزادی کوروش بزرگ،

 .  روی ميز ديگری به چشم می خوردندنيز،

 از ديگر ديدنی های چشم نواز روی ساير ميزها می توان به صنايع دستی، سماور
برنجی بزرگ، استکان های کمر باريک و طرح ناصرالدين شاه، عکس های نقاط 

 . اشاره کرد، که دورتا دور سالن را تزيين کرده بودند.  ايران وديدنی

 )شويد(بوی غذاهای خوشمزه ايرانی مانند فسنجان، کوکوی سيب زمينی، شبت 
 نيز نيز نه تنها سراسر سالن را پرکرده بود، بلکه در راهروی طوالنی. باقالی پلو، و

 به محض ورود به ساختمان و از پيش از آغاز برنامه ها تا. به مشام می خورد
 . هنگام آخرين اجرا، صف طويلی برای اين غذاها وجود داشت

 خانم افرا پورداد که لباس محلی زيبای کردی به تن داشت و پسرکوچکش هم چون
 اين لباس را پوشيده: "مردان کردستان لباس پوشيده بود، به واشنگتن پريزم گفت
 ."ام، تا غير ايرانی ها بدانند ما لباس های محلی زيبا هم داريم

 . می باشد" دانشگاه گوئلف" کارشناسی ارشد علوم غذايی وی دانشجوی

 قشنگ قاسم آبادی پوشيده بود، که نظرها خانم مالحت فردادی دانشجوی دکترای مکانيک دانشگاه تورنتو نيز لباس پرچين و
 که فرق اين لباس کامال پوشيده با حجابی که در ايران مرسوم است چيست، اظهاروی در پاسخ به اين پرسش. را جلب می کرد

 بزرگترين تفاوت، اجباری نبودنش می در عين حال. در اين لباس روسری جزئی از زيبايی آن محسوب می شود: "داشت
 ." باشد

 لباسشانکاله لباس زنان کرد مانند کاله خانم های فرانسوی جزء ال ينفک" گرفت و گفت که پورداد دنباله سخن دوست خود را
 ." محسوب می شود

 .  لباسی زيبا به تن داشتخانم ميترا ماهان دانشجوی رشته علوم دانشگاه تورنتو جوان ديگری بود، که

 
آيدا مفتاحی 

Page 2 of 21Washingtonprism

3/27/2008http://washingtonprism.org/pdf.cfm?id=146



وی که خود اهل مشهد می .  لباس محلی بلوچی و شمالی بودتن پوشی که به گفته خودش تلفيقی از
 ."خارجی ها بدانند ما لباس های ويژه محلی داريم" باشد، می گويد مايلست

 ولی خريدها را ما کرديم،: "او که در پخت غذاها هم کمک کرده بود، اظهار داشت
 من. خوب مسلم است که آشپزهای دانشگاه نمی دانند چطور می شود فسنجان پخت

 ." داديمپخت غذاهای ديگر را هم به آشپزها ياد. خودم ديروز فسنجان را بار گذاشتم

 با  پس از نيمروز٢ بامداد آغاز شده بود، در ساعت ٤۵:١١اين مراسم که از ساعت 
  .خاتمه يافت قصه خوانی آريل بالوی

   استسوريه کبيری دبير ارشد واشنگتن پريزم

 
ويدا قهرمانی 

 از حوزه ادبيات
 بهار 

 

  

 واشنگتن پريزم -لينا روزبه حيدری 

 بهارست ولی شکفتن

 در خاکی که بوی قدم های پدر را ميدهد

 فورانيست با گوشت های سوخته

 در حضور يک انزجار غريب

 که قربانی ميخرد از باغچه شاخه های شکسته

 و هرگز ختم نگرديد در خاتمه

 بهارست ولی نسيم

 ناله ی آشفته کودکی يخ زده را

 در کوچه متروک شهر اشباح
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 زمزمه ميشود

 و يخ ميلرزد از انتهای نفرتی گرم

 که در خون اين مردم است

 بهارست ولی شيرينی

 طعم ريگ های کوچه بم انتحاری را ميدهد

 که در دهانم هر روز

 فروميريزد راس ساعت انفجار

 بهارست ولی بوی آن

 مستی ترياک ميگردد

 در ذهن گرسنه دهقان استخوانی

 که خواب نان را در پناه کلبه ای گلی 

 به رخوت مزه ميکند

 و لبان سياه او زمزمه خوشبختی خيالی را

 دود ميشود

 در ميان دو لب يک معتاد

 بهارست و جامه نو

 ارزان تر از کفن نيست

 و همه سفيد ميپوشند در شهری در آخر دنيا

 تا مردن را با زندگی پيوند شوند

 بهارست

 !نيست

 در سرزمين خاکستری
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 مردی در کنار فرات تشنگی ميگفت

 بايد باريد تا شايد بهار راهش را باز يابد

 بايد باريد

 پسری آرام سرش را روی زمين گذاشت و گفت

 صدای پای مرگ می آيد

 بهارست

 !نيست

 در شهر فراموش شده آن سوی دنيا

 زمستان همچنان ادامه دارد

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

 سياسی  -از حوزه نظامی
 هندوستان؟  - آمريکاچرخشی غلط در همکاری های: دفاع موشکی

 

  

 )واشنگتن پريزم(مؤسسه امنيت جهانی  -تاد فاين

 وزير دفاع آمريکا در ماه گذشته از سفر دهلی نو بازگشت،" رابرت گيتس"وقتی 
 نظامی گرانبهايی را به هندوستان فروخته او که در آن سفر تجهيزات. پيشنهاد يک معامله چرب و نرم ديگر را عنوان کرد

 وی اظهار داشت که آمريکا و.  موشکی بين اين کشور و آمريکا را ترسيم نمودبود، دورنمای همکاری چشمگير دفاع
 .  اين همکاری می باشنددر مورد" مراحل نخستين بحث و گفت و گو و تحليل های مشترک"هندوستان اينک در 

 موشکی، سکوهای موجود تا کنون تأثير محدودی با وجود تمامی دل نگرانی های معقول در مورد تحريک کنندگی مقوله دفاع
روسيه و  -دل نگرانی هايی که يکی از آنان مربوط به روابط آمريکا.  جهانی داشته استبر ثبات راهبردی نيروهای هسته ای

  .در باره محل های پيشنهادی برای اين گونه دفاع در اروپا می باشد
.  يافته، هنوز به پيچيده کردن اوضاع منجر نشده اندبنابراين همانگونه که بيان گرديد سيستم های سازماندهی شده و استقرار

حمالت هسته ) فکر(  اند تا توانايی های روسيه و يا چين را چنان تهديد کنند، که اين دو کشور بههمچنين آنقدری تأثير نداشته
 سناريوهای به کارگيری آنها بر عليه حمالت از جانب ايران يا در عين امکان تحقق بيشتر. ای ناشی از استيصال نزديک شوند

 .  وجود نداردکره شمالی نيز،
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 آمريکا به با اين همه می توان به طور تقريبی گفت که انتقال اطالعات دفاع موشکی
نيروی  .آسيای جنوبی، سبب ايجاد نيروی محرکه ای راهبردی و نوين خواهد شد

 زيرا هندوستان و. محرکه ای که می تواند باعث بی ثباتی بسيار زيادی بشود
پاکستان دارای نيروی هسته ای نسبتا کوچک، و سيستم های فرماندهی و کنترل 

در عين حال حتی فناوری آمريکا نيز، هنوز با موانع .  و بدون پيچيدگی هستندنارس
اما بااين همه چشم انداز يک دفاع موشکی پيشرفته .  چشمگيری روبرو می باشدفنی

 صرفنظر از کارا بودن يا نبودن آن، می تواند پاکستان را وادار کند وضعيت هندی
به حدی که احساس کند ناچارست .  ای خود را مورد ارزيابی مجدد قرار دهدهسته
  احراز اطمينان از توانايی آفند و پدافند خود، ميدان نيروی هسته ای و فناوریبرای

 به ويژه ممکنست سرمايه گذاری در برنامه تحويل. دفاعيش را گسترده تر نمايد
  . چينی را افزايش دهد١٠-مستقر در نوع دی اچ) ٧-هاتف" (باهور"موشک های کروز 

 وارد خواهد شد، که به نوبه خود مسابقه به احتمال قوی بخش بسيار زيادی از فناوری اين موشک های مورد نياز از چين
 البته پاکستان نيز مانند هندوستان عمدتا کالهک های هسته ايش را از.  خواهد کردتسليحاتی در جنوب آسيا را پرشتابتر

سبب ايجاد اين ) در هندوستان( موشکی دفاع) استقرار(ولی ممکنست . خودروهای پرتاب کننده آنان جدا نگهداری می کند
 برای استفاده از آن در" عدم پيشقدمی" از جانب هند داللت دارد، که به سياست ترس شود که اين سيستم در واقع بر هشداری

 . خالل بحران مربوط می شود

 دفاع موشکی در خالل حمله ای انتقام جويانه، بنابراين ممکنست پاکستان برای احراز اطمينان از توانايی داشتن دست باال در
 مد نظر  بيشتر برود و استفاده از کالهک های جفت و جورتر با خودروهای پرتاب کننده رابه سمت موضعی توأم با آماده باش

 .  پيدا می کنددر صورت بروز چنين وضعيتی، خطر تصادف های هسته ای افزايش. قرار دهد

 آن قدری می دانيم که طراحان هسته ای اين در عين حال گرچه از جزئيات فرماندهی و کنترل پاکستان اطالعی نداريم، ولی
 با راهی که ممکن است در هنگام رويارويی.  در هنگام اخطار را مد نظر قرار می دهندکشور به نحوی فزايند، گزينه عمليات

 . پيدايش دفاع موشکی هندوستان، جذاب تر هم به نظر برسد

@ 

. است" بقا پس از حمله" نيروی سه گانه به عالوه هندوستان همزمان در حال گسترش دفاع موشکی و ساختاری شبيه به
 .  گيتس به دهلی نو، با آزمايش يک موشک زيردريايی به نمايش گذاشتيعنی همان نيرويی که به موازات ورود

 از آنکه قدرت تحرکش بيشتر از دست برود، بنابراين ممکنست پاکستان در بحران های به سرعت فزاينده راهبردی، حتی پيش
 .  نظر قرار دهداستفاده از زرادخانه هسته ايش را مد

 اين به همکاری های دوجانبه با پاکستان نيز ممکنست هواداران انتقال فناوری دفاع موشکی پاسخ دهند، که آمريکا پيش از
  .عالقه ای لفظی ابراز کرده است

 الزم برای ايجاد يک سيستم دفاع موشکی  گرايانه اين تنها هندوستان است، که در حال حاضر بودجه و زيرساختارهای نظامیاما از منظر واقع
 .پدافندی ابتدايی پاکستان بچربد) سيستم( شايد تعداد کالهک های موشکيش نيز، بر به عالوه مزيت فناوری موشکی و. را دارد

 کشور پاکستان و هندوستان انبارهايی با برآورد می کند، که هر دو" شورای حفاظت از منابع طبيعی"از " رابرت نوريس"

 
) ٧-هاتف" (باهور"موشک پاکستانی 
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اما .  باشند که با يکديگر قابل قياس هستند کالهک هسته ای داشته٦٠ تا ۵٠حدود 
 مواد قابل انشقاقی که هندوستان دارد، بيشتر در عين حال اظهار داشته که ميزان

 اجازه می دهد به موازاتی که نسل جديد موشک چنين افزايشی به اين کشور. است
وارد بازار می شوند، مجموع تعداد کالهک )  هندوهابه معنی خدای آتش(های اگنی 

  .های خود را هم بيشتر کند

 آمريکا با اجرای اين تصميم خود، عالوه بر ورود در) بنابراين می توان گفت(
 .راهبردی منفی، بالفاصله متحمل ضرباتی سياسی از جانب روسيه و چين خواهد شد

يعنی دو کشوری که به نحوی فزاينده نگران زرادخانه هسته ای هندوستان، و 
 .  مداوم بين المللی شبکه دفاع موشکی آمريکا می باشندگسترش

 خشم لذا انتقال فناوری دفاع موشکی به هندوستان درست به همان اندازه چين را به
 خواهد آورد، که پيشنهاد سپر دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان سبب

 ٢٢کمااينکه برخی از تحليل گران معتقدند که تصميم . عصبانيت روسيه شده است
 گذشته چين مبنی بر عدم صدور اجازه به ناوهای آمريکايی برای)  آذر١(نوامبر 

 پهلو گرفتن در هنگ گنگ، ناشی از فروش تجهيزات دفاعی موشک های نمايشی به
 عکس بنابراين اقدام مشابه در مورد هندوستان، می تواند منجر به. تايوان می باشد

 . العملی مشابه گردد

@ 

زيرا به رغم خودداری مستمر از .  وجود دارداز قرار معلوم در مورد منافع سياسی اين اقدام برای آمريکا نيز، ترديد هايی
.  سياسی باشد هندوستان، به نظر نمی رسد دفاع موشکی بهترين وسيله برای ارتقاء پيوندهایايجاد روابط نوين و سالم با

 .  نتيجه مورد نظر منجر نشده استزيرا بايد توجه داشت که ابتکارات بزرگ همکاری با هندوستان، به

، هيچ پيشرفت چشمگيری " حمايت از تدارکاتموافقتنامه"کمااينکه گيتس نيز در خالل سفر اخير خود نتوانست در مورد 
 .  های آمريکا و هندوستان اجازه همکاری های تدارکاتی دو جانبه می دهدموافقتنامه ای که به ارتش. حاصل کند

 بسياری از هندی ها معتقدند که ابتکارات در عين حال همانگونه که معامله دردسرآفرين هسته ای نيز نشان داده است،
 هسته ای و يا دفاع موشکی، به نحوی غيرقابل اجتناب با قيمت های گزاف و همکاری در زمينه های حساسی چون فناوری

 راهبردی آشکار آمريکا در منطقه از ديد اين افراد ابتکارات مورد اشاره از دخالت.  های گوناگون همراه می باشدمحدوديت
 . نيز، پشتيبانی خواهد کرد

 .  زمينه های ديگری برای همکاری وجود دارندبنابراين اگر نيت واقعی در پس اين پيشنهادات، روابط دوجانبه بهتر باشد،

 دراز  فناوری های کامال غيرنظامی اشاره کرد، که مناسب تر خواهند بود و پيامدهایبرای نمونه می توان به دادوستدهای اقتصادی و انتقال
 .مدت بهتری هم خواهند داشت

به دفاع موشکی داخلی هندوستان به " ريثئون" و" الکهيد مارتين"اما واقعيت اينست که پيمانکاران دفاعی آمريکايی مانند 
از پيش آشکار ساخته،" آژانس دفاع موشکی"سخنگوی " ريچارد لهنر"کمااينکه .  کنندچشم بازاری حاضر و آماده نگاه می

. ريثئون را انجام داده اند/ الکهيد" ٣- سیپی ای"که آمريکا و هندوستان گفت و گوهای فنی در مورد جزئيات سيستم مشترک 

 
شورای حفاظت از منابع "از " رابرت نوريس"

 که هر دو کشور پاکستان وبرآورد می کند،" طبيعی

 کالهک ٦٠ تا ۵٠هندوستان انبارهايی با حدود 

 داشته باشند که با يکديگر قابل قياس هسته ای

هستند 
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 که بنابراين صنعت دفاعی نگران پيامدهای سياسی و کنترل های صادراتی می باشد،
 اسرائيل به-آمريکا" تير"در گذشته فروش سيستم های دفاعی هوايی موشکی 

 لذا در آرزوی قانونی شناخته شدن و تنفيذ. هندوستان را به تعويق انداخته است
آشکار پژوهشی مشترک است، که در سال آخر دولت بوش بتواند مبانی صنعتی 

 .  فروش های آتی را پی ريزی کندهمکاری و

 متأسفانه حتی صرف پيشنهاد چنين ابتکاری، ممکنست برای صدمه زدن به ثبات
 العمل زيرا در عين اينکه هنوز بايد منتظر عکس. راهبردی در جنوب آسيا کفايت کند

 .  آميز باشدپاکستان بود، می توان گفت که عملکرد بيشتر اين پروژه می تواند فاجعه

 بنابراين گرچه امکان همکاری دفاع موشکی چند سالی است که مطرح می باشد، اما
 و مزايای دفاع موشکی در جنوب آسيا اعالم اخير گيتس بايد سبب آغاز بحثی نوين و عمومی گردد که در آن به نقاط مثبت

 .پرداخته شود

 دولتی، غير انتفاعی و بدون وابستگی به هرگونه حزب سياسی و يا مستقل، غيره، مؤسس اين .است  جهانیامنيت موسسه تاد فاين دستيار برنامه
  . پروژه های آن است که واشنگتن پريزم نيز يکی از باشد،ولوژی خاص میئايد

 
واقعيت اينست که پيمانکاران دفاعی آمريکايی مانند

به دفاع موشکی " ريثئون"و "  مارتينالکهيد"

 داخلی هندوستان به چشم بازاری حاضر و آماده

نگاه می کنند

 اقتصادی -از حوزه اجتماعی
  نقل در افغانستان اهميت حياتی بازسازی زيربنای حمل و

 

 واشنگتن پريزم -برت شوارتز

 به چه چيز سبب می شود که رتق و فتق کشوری به خوبی انجام شود؟ آيا اين مسئله
 دولتی پاسخگو، اقتصادی قوی، سيستم آموزشی در سطح جهانی، يا پليس وظيفه
 به خوبی بگردد و اوضاعش به سامان شناس با بنيان سالم، ربط پيدا می کند؟ واقعيت اينست که برای اينکه چرخ کشوری

 .  نيستندباشد، همه موارد ذکر شده الزمند اما کافی
 حياتی يعنی راه ها و جاده های خوب و مناسب، به ظرفيت زيرا هيچيک از اين ضروريات نمی توانند بدون وجود يک زيربنای

پليس .  نياز دارند بدون راه خوراکی ها و داروها را نمی توان به دست افرادی رساند، که به آنهاچراکه. کامل خويش برسند
 که در نقاط دور از يکديگر زندگی می کنند، نمی توانند اعضای خانواده. نمی تواند گشت بزند و از شهروندان حمايت کند

 .  عين حال يکپارچگی و تماميت هويت ملی نيز، در مخاطره قرار می گيرددر. يکديگر را ببينند

 کوشد پس از دهه ها درگيری خود را اين کمبودها بيش از هرجای ديگری در دنيا، در افغانستان مشهود هستند که می
 درصد از جاده ها آسيب ديده اند، نابود شده اند و٧٠ تا ۵٠ های خشونت بين ارزيابی می شود که در خالل سال. بازسازی کند

 کوشش در راه بازسازی بزرگتر منجر اين مسئله به نوبه خود به چالش هايی در.  به خوبی از آنها نگهداری نشده استيا
 . شده، و آن را به تأخير انداخته است

 ميليون نفر ٣١ افغانستان که جمعيتی بالغ بر ،)١٣٨٠ آبان ٢٠( ٢٠٠١ نوامبر سال ١١پس از سرنگونی رژيم طالبان در 
 سرمايه  ميليارد دالر به صورت٨به طوری که آمريکا به تنهايی .  در يافت کرده است کشور جهان کمک٣٠دارد از بيش از 

 ميليون دالر مستقيما برای کارهای ۵٠٠ ميليارد و ٤از اين ميزان کمک، . گذاری برای توسعه به اين کشور اختصاص داد
 . راه ها و جاده ها در نظر گرفته شده استبازسازی مانند بهبود شرايط

 نوشته بر اساس.  اروپا و ژاپن، ديگر کمک کنندگان عمده به افغانستان محسوب می شوندعربستان سعودی، ايران، اتحاديه
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 بيشترين ميزان اين کمک های بين المللی را به خود پس از مسائل در پيوند با امنيت، بازسازی جاده ها" اکونوميست"نشريه 
 . اختصاص داده است

 .با اينهمه کمک مالی به تنهايی نتوانسته مشکالت توسعه افغانستان را حل کند
 می" دانشگاه نبراسکا"در " مرکز مطالعات افغانستان"مدير " دکتر توماس گوتيه"

بخش . نيتی خوب دارد، ولی هماهنگيش ضعيف می باشد"گويد، جامعه بين المللی 
 ."  اين وضعيت نيز، نتيجه دست برداشتن از بازسازی استاعظم

( ١٩٩٧تا ١٩٩٦و ) ١٣۵٣ الی ١٣٤٣( ١٩٧٤ تا ١٩٦٤گوتيه که بين سال های 
در افغانستان کار می کرد، جنگ عراق را عاملی مهم در به ) ١٣٧٦ الی ١٣٧۵
لذا آمريکا را برای شتاب در ورود به اين .  افتادن توسعه افغانستان می داندتأخير
 ما تمرکز خود را از افغانستان: "او در اين مورد می گويد.  سرزنش می کندجنگ

 ."برداشتيم، و بازسازی را به حال خود رها کرديم

 يعنی روشی شبيه. وی خواستار يک طرح با نظم و نسق برای افغانستان شده است
به آنچه آمريکا پس از جنگ جهانی دوم برای کمک به بازسازی اروپا در پيش 

  .گرفت

 جمهوری آمريکا بود، بر اين باورست که چنين که زمانی هم نامزد رياست" ايالت دلور"منتخب " سناتور جو بايدن"همچنين 
تا کنون) ١٣٨٠( ٢٠٠١نوشت از اينکه از سال " نيويورک تايمز" ای که اخيرا برای وی در مقاله. طرحی ضروری می باشد

 . ، اظهار تأسف نمود" در عراق استهزينه ما برای بازسازی افغانستان به اندازه مخارج سه هفته عمليات نظاميمان"

 مرمت وضعيت بخش اعظم بزرگراهی است که يکی از آنها. با اين حال برخی موفقيت ها نيز در اين زمينه به دست آمده است
 تکميل اين. آن شهر قرار دارد)  کيلومتری٤٨٢) مايلی ٣٠٠ می کند، که تقريبا در کابل پايتخت افغانستان را به قندهار وصل

، زمان سفر بين اين دو " المللیآژانس آمريکايی توسعه بين"و زير نظر ) ١٣٨٢ آذر ٢٦( ٢٠٠٣ دسامبر ١٦پروژه در 
 .  ساعت کاهش داد۵نقطه شهری کليدی را حدود 

 کيلومتری می باشد، که افغانستان را دور می  هزار٣مربوط به بزرگراهی " جاده کمربندی"اين پروژه بخشی از طرح مرمت 
 .  کابل، قندهار، هرات و مزار شريف را به يکديگر وصل می کندزند و مناطق عمده شهری آن يعنی

.  را اتحاد جماهير شوروی پيشين پرداختآغاز گرديد، و بيشتر بودجه آن) ١٣۵٠( ١٩٧٠ساخت اين بزرگراه در ميانه دهه 
 پول پرداختی آمريکا هم صرف ساخت بخش مربوط به کابل تا.  و هرات ساخته شددر آن هنگام بخشی از بزرگراه بين قندهار

 را به يکی ديگر از ميادين مبارزه جنگ سرد در عين حال رقابت بين منافع شوروی پيشين و آمريکا، افغانستان. قندهار گرديد
 .  غرب می کوشيدند قلب و فکر مردم آن کشور را به خود معطوف کنندبه طوری که هم شرق و هم. تبديل کرد

@ 

 و زيربنا سازی افغانستان بنياد نهاده شدهاما بر حسب تصادف شوروی سابق از جاده کمربندی که در اصل برای بهبود اقتصاد
 شد، وارد افغانستان) ١٣۵٨دی ماه ٢٦( ١٩٧٩يعنی ارتشش در روز کريسمس .  استفاده کردبود، برای تجاوز به اين کشور

 .  احساس می شوند سال، پيامدهای آن هنوز٣٠و يک درگيری بيرحمانه آغاز کرد که پس از تقريبا 

 
ارزيابی می شود که در خالل سال های خشونت بين 

 جاده ها آسيب ديده اند، نابود  درصد از٧٠ تا ۵٠

 شده اند و يا به خوبی از آنها نگهداری نشده است
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 کار زيادی بايد انجام شود تا بتوان بازسازیبنابراين از آنجا که سال های خشونت و غفلت سبب صدمه ديدن راه ها شده است،
 .  کردافغانستان را موفقيت آميز تلقی

 سيستم بزرگراه مورد اشاره برای پيوند دادن  کيلومتر راه زندگی می کنند، اهميت۵٠ ميليون افغانی بين٣١اينک که تقريبا 
 .  شهرهای عمده نمايان می شودنقاط روستايی و مناطق کوهستانی با

"شاهرگ حياتی" سی، جاده کمربندی را در واشنگتن دی" مؤسسه بروکلين"از اعضای غير دائمی " بران-دکتر وندا فلباب"
  عامه مردم افغانستان در حقيقت اين تنها راه واقعی است، که از طريق آن بهبرای: "افغانستان توصيف می کند و می گويد

 ." اطراف و اکناف کشور خود سفر می کنند
 

 را هم برآورده چراکه يک جاده کمربندی امن و با ثبات، اهداف ديگری.  تنها هدف مورد نظر نيستبه گفته وی، اما اين مسئله
مثال طالبان موفق شدند در .  اهميت نمادين زيادی هم داردجاده کمربندی: "او در اين پيوند خاطر نشان می کند. می کند

 نظر روانی برايشان با وجودی که اين موفقيت تاکتيکی و کوتاه مدت بود، اما از.  از آن را ببندندتابستان سال جاری بخشی
 ."بسيار اهميت داشت

 چنين بزرگراهايی در سيستم حمل و نقل ، نشانگر اهميت)هم در عمل و هم از ديدگاه نمادين(دومنظوره بودن اين جاده 
 . افغانستان می باشد

 نزديکترين بندر يعنی کراچی در پاکستان، به ويژه که اين کشور در خشکی محصور است، و از
 .دو هزار کيلومتر فاصله دارد

 ماه که از نياز به تکميل اين جاده کمربندی آگاهی دارد، در" بانک توسعه آسيا"
 ١٤٣ ميليون دالر کمک بالعوض برای ساخت ١٧٦گذشته مبلغ ) آبان-مهر(اکتبر 

 شمالغربی هدف از اين اقدام، پيوند باالمرغاب به لمان در. کيلومتر ديگر آن پرداخت
 . افغانستان و نزديک مرز اين کشور با تاجيکستان بود

  کيلومتر۵٠نيز، مبلغ الزم برای ساخت " بنياد سعودی"و " بانک توسعه اسالمی"
 . باقيمانده از لمان به اماليک را خواهند پرداخت

 های حدود دو سال و نيم ديگر که ساخت بزرگراه مورد اشاره به اتمام برسد، قسمت
 اين کار زمان سفر از شمالشرقی و. شمالی و غربی کشور به هم متصل می شوند

به عالوه چنين بزرگراهی مردم .  ساعت کاهش می دهد۵ تا ٣جنوبغربی را 
يعنی منطقه ای که هنوز با  . را قادر می سازد که با عبور از جاده های جنوبی کشور، در وطن خويش سفر کنندافغانستان

 .  استعمليات خطرناک شورش طلبانه طالبان دست به گريبان

خود به هيئت مديره بانک توسعه ) ١٣٨٦مهر-شهريور( ٢٠٠٧اعضای تيم دست اندر کار اين پروژه در پيشنهاد ماه سپتامبر 
 ستون فقرات  نمی تواند بدون وجود راهی از باالمرغاب تا لمان، نقش مورد نظر را به عنوانجاده کمربندی: "آسيا نوشتند

 ."  ملی و بين المللی ايفا کندسيستم حمل و نقل ملی و عامل اساسی رفت و آمد مسافران و کاالهای

@ 

 
می گويد، جامعه بين المللی " دکتر توماس گوتيه"

. ولی هماهنگيش ضعيف می باشدنيتی خوب دارد،"

بخش اعظم اين وضعيت نيز، نتيجه دست برداشتن 

."  بازسازی استاز
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 مردم و کاالها می توانند به راحتی در سراسر چرا که. بنابراين جاده کمربندی تکميل شده به معنی اقتصادی قوی تر می باشد
 به نقطه  حال زيربناسازی ايمن، دادوستد در کل منطقه را افزايش می دهد و افغانستان رادر عين. افغانستان جابه جا شوند

سيل دادوستد از افغانستان به خارج و .  می کندعبوری و گذرگاه کاال در مسيرهای پاکستان، ايران و آسيای ميانه تبديل
 سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی به. ( برای موفقيت و بازسازی محسوب می شودبالعکس، راهبرد درازمدت اين کشور

 .) چندين درخواست ما برای اظهار نظر در اين مورد، پاسخ نداد

 ملی، در مرمت جاده های مراصالتی بين دکتر گوتيه استدالل می کند که مقامات بايد در کنار ساخت شبکه قوی راه های
 در حد" ترافيک شديد" می گويد که در ديدار سال گذشته خود از افغانستان، شاهد او. شهرهای عمده نيز سرمايه گذاری کنند

بلکه ايجاد موجی روان .  کردن نيستبه اعتقاد وی مرمت راه ها، تنها به مفهوم اسفالت. بوده است" تهران و نيويورک"
 . چراکه اين مسئله برای غرور مدنی و اخالقی هم مفيد است.  فراهم آورداست، که امکان تجربه يک سفر نسبتا راحت را

هرکس که در ترافيک گير . به وجود می آيد"  خشمتجربه ايجاد"به گفته دکتر گوتيه وقتی مردم نتوانند به اطراف حرکت کنند، 
 . طوالنی معطل شده باشد، می داند که اين گفته واقعيت داردافتاده و يا مدت های مديدی در صف

 های جنوبی افغانستان، می کوشد در اين سالهاست که رئيس جمهور حامد کرزی به ويژه با توجه به نفوذ طالبان در استان
صلح، خلع سالح، و "پس از دريافت جايزه ) ١٣٨۵ آبان ٢٨( ٢٠٠٦نوامبر ١٩ وی در. کشور امنيت و هويت ملی ايجاد کند

 شده، و يک بار ديگر وطن همه افغان افغانستان از يک دوره سياه خارج: "در دهلی نو، اظهار داشت"  اينديرا گاندیتوسعه
 ." ها گشته است

 از مناطق کشور را فراگرفته، به نظر می رسد متأسفانه با توجه به خشونت وبی قانونی ای که هنوز در خارج از کابل بسياری
 و چراکه بدون يک شبکه بزرگراهی قوی فراگير، افغانستان هرگز از اتحاد.  بوده استکه سخنان کرزی تا حدی زود هنگام

 . امنيت برخوردار نخواهد شد

" دکتر فردريک کاگان"در آن گردهمايی  .نيز مطرح گرديد" مؤسسه امريکن اينترپرايز"دقيقا همين نکته در رخداد اخير 
گزارشی که . اشاره کرد" راهبرد توسعه ملی افغانستان) "١٣٨٦ آبان ٣( ٢٠٠٧  اکتبر٢۵پژوهشگر اين مؤسسه به گزارش 

اين امر حاصل وضعيت .  باشد روز می٩٩ امده است، زمان متوسط برای جابه جايی کاال از کابل به هرات حدود در آن
 .  پاسگاه های ايست بازرسی موجود در راه می باشدنابسامان راه ها، نبود امنيت الزم و مناسب، و تعداد

 .  روداز ديد کاگان اين وضعيت مانعی عمده در راه ايجاد امنيت ملی به شمار می

 مستقر و بر اگر هدف ما اينست که دولتی ملی ايجاد کنيم که در کابل: " اين مورد می گويدوی در
چراکه راه های ."  هستيمساير مناطق کنترل واقعی داشته باشد، خود به خود با چالشی روبرو

 .زيربنايی نداريم

 می راه ها به دولت اجازه حضور"نيز خاطرنشان می کند که دست کم " بران-فلباب"
 مجموع به اعتقاد وی در. ، تا با طالبان و توليد کنندگان ترياک مبارزه کند"دهند

 يعنی همان چيزی که." زيربنا سازی بهتر، مشروعيت دولت را افزايش می دهد"
 . دولت کرزی در بيرون از کابل و بسياری از استان ها، فاقد آن است

 با منافع اقتصادی و سياسی افغانستان از همه نظر با منافع آمريکا جهت مبارزه
 به همين سبب دکتر. تندروی و خشونت در خاورميانه بزرگ در هم آميخته است

 
اگر هدف ما : "می گويد" دکتر فردريک کاگان"

 ايجاد کنيم که در کابل مستقر واينست که دولتی ملی

 بر ساير مناطق کنترل واقعی داشته باشد، خود به
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 گوتيه استدالل می کند گرچه جنگ در عراق سبب انحراف منابع و توجه آمريکا از
 ."مهمترين نقطه جنگ با تروريسم می باشد"افغانستان شده است، اما اين کشور 

 چگونگی اقدام در مورد وضعيت منطقه مرزی و تمام جهان، به) خاورميانه بزرگ(به اعتقاد وی ايجاد امنيت در منطقه 
 .از آن نيرو می گيرد" تهديد واقعی تروريسم برای دنيا" جايی که يعنی. پاکستان بستگی دارد-افغانستان

 . مبارزه با اين تهديد به شمار می رودلذا حمايت مالی و جنسی از ساخت زيربناهای حمل و نقل، مقوله ای حياتی برای

 اصطالحی سياسی می باشد، آماده کردن زمينهبه موازاتی که دولت آتی آمريکا در پی محدود ساختن جاذبه ترورسيم به عنوان
 مردمی که تنها سالهای عقب.  افغانستان از فوريتی بسيار زياد برخوردار می گرددجهت آينده ای روشن تر برای مردم

 موجودی ما برای مبارزه با تروريسم، بزرگترين: "دکتر گوتيه می گويد. نگاهداشته شدگی و نوميدی را به چشم ديده اند
 حال وی معتقدست که به رغم کمک های مالی قدرت های غربی، اين خود افغانها با اين." افغانستان و مردم اين کشور هستند

او اظهار می.  بهتر بهره برداری کنند که قادر خواهند بود از تمامی منابعی که برايشان فراهم آمده برای ساختن کشوریهستند
  ."آنها مردمی قوی و شجاع هستند: "دارد

 در اين کشور سفری توأم با امنيت و نيکبختی بنابراين اگر کارشناسان افغانستان می خواهند در راه رسيدن به بهبود شرايط
  وحشتناکی که افغانستان با آنها روبروست، ساخت بزرگراه و ايجاد و تثبيت مؤسساتداشته باشند، با توجه به چالش های

 . شوددمکراتيک، دو مقوله ای هستند که بايد بيشترين کارها در موردشان انجام

   واشنگتن پريزم استاز نويسندگان تزرشوابرت 

چراکه راه های ." خود با چالشی روبرو هستيم

زيربنايی نداريم 

 سياسی  -از حوزه اجتماعی 
 در مبارزات انتخاباتی رياست نقش بسيار مهم و برجسته داوطلبان

 جمهوری آمريکا 
 

 واشنگتن پريزم -والنتينا پاسکواله

( ١٨٣٢ تا ١٨٣١متفکر سياسی فرانسوی بين سال های " الکسی دو توکويل"
 عمل دمکراسی اين کشور را به  ساله بود، در درون خاک آمريکا سفر کرد و در٢۵يعنی در زمانی که ) ١٢١١ الی ١٢١٠

 . چشم خويش ديد

در) ١٢١٤( ١٨٣۵ تحرير درآورد، که در سال به رشته" دمکراسی در آمريکا"او تجربيات و مشاهداتش را در شاهکار خود 
  دوجلدی به چيزهايی که از ديد خودش پايه های اصلی سياست و دولت در آمريکا بود،وی در اين کتاب. فرانسه منتشر شد

 . اشاره نمود

.  داوطلبانه برای خدمت در زمينه کارهای مدنی بوديکی از اين پايه ها که به ويژه او را بسيار تحت تأثير قرار داد، ماهيت
 شرکت داشته  شهروندان آمريکا مشتاقند در چنان سطحی در حيات سياسی و جامعه مدنی فعاالنهچراکه به نظر می رسيد

 . باشند، که برای اروپا ناشناخته بود

 شود، اين خواسته به ندرت از جانب آنان وقتی يک آمريکايی خواستار همکاری هموطنانش می"توکويل در اين مورد نوشت 
 ." با طيب خاطر و نيت بسيار خوب انجام می پذيرداغلب ديده ام چنين کمک هايی. رد می شود
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 زمينه ای بی نظير برای دمکراسی به نوشته اين فيلسوف فرانسوی چنين فعاليت های فارغ از پيگيری منافع شخصی،
 .آمريکايی فراهم کرد

 ميان انتخابات ملی سبب می شود بتوان نگاهی در اين. کار داوطلبانه هنوز هم عميقا زندگی سياسی آمريکا را شکل می دهد
 رياست جمهوریمبارزات جاری انتخابات.  همچنان با لطافت و خوبی آمريکايی باقی مانده استعميق به اين پديده انداخت، که
 .  بسيار گسترده روی کار داوطلبان تکيه می کنندچراکه تمام نامزدها در سطحی. نيز از اين پديده مستثنی نيست

، به اوهايو سفر "باراک اوباما"و "  کلينتونهيالری"من حدود صد و هفتاد سال پس از توکويل برای بررسی ميدان عملياتی 
 عملياتی نام  مبارزات انتخاباتی، بخشی که به قوت تمام توسط داوطلبان انجام می شود، ميداندر بين کارهای مربوط به. کردم
 باالتر واشنگتن دی سی و جوامع سراسر کشور بسيج داوطلبان اين بخش به منظور پرکردن فاصله بين سياست سطح. دارد

 .  می دهند تا از طريق رأی دادن در روند سياسی شرکت کنندمی شوند، و به شهروندان انرژی

دانشگاه " سازمان دهنده ای جوان و دانش آموخته ماتيا. ممکن ساخت" ماتيا"سفر مرا هم کمک يکی از اين داوطلبان به نام 
 .  ايلينويز می باشد، اما اينک در واشنگتن دی سی کار می کندوی اصالتا اهل. است" ييل

از خانه " به کليولند برود و برای تحقق امر او که از هواداران دو آتشه اوباما است، تصميم گرفت دو روز مرخصی بگيرد تا
  .فعاليت کند" بيرون بيا و رأی بده

 انجام می شود، و کوشندگان اين فعاليت در هنگام نزديک شدن انتخابات و اوج مبارزات نامزدها
من به .  بروند و به نامزد مورد نظر رأی بدهندمردم را برمی انگيزند تا به حوزه های تعيين شده

 . شاهد فعاليت های داوطلبانه برای کلينتون و اوباما بودمهمراه ماتيا به کليولند رفتم و

 معرفی می که ماتيا بايد برای آغاز کار خودش را به آنجا" اوباما برای آمريکا"ستاد 
 قرار" خيابان سوپريور"کرد، در طبقه همکف يک مجتمع آجری بود که نبش 

 اين خيابان بلواری پهن است که شرق و غرب کليولند را به يکدگير وصل می. داشت
 درياچه ای که در آمريکای شمالی از. موازی می باشد" درياچه اری"کند، و با 

 پوشانده در و پنجره های اين ستاد با پوسترهای اوباما. بزرگترين ها به شمار می آيد
 زدند و شده بودند، در هرگوشه ميزی چپانده شده بود، تلفن ها يک نفس زنگ می

 . کارکنان و داوطلبان به طور مستمر رفت و آمد می کردند

او که .  به مراجعين پرشمار خوشامد می گفتبه عنوان مسئول اطالعات در مقابل در ورودی انجام وظيفه می نمود، و" کيل"
 آن در. کار می کرد" بانک آمريکا" اوهايويی تبار است، تا ماه پيش در شيکاگو برای مردی جوان و بيست و چندساله و

 ای به اين انتقال نداشت، از کار خود استعفاء کيل که عالقه. هنگام کارفرمای وی در نظر داشت او را به پپتزبورگ منتقل کند
 چهارساعته وی از آن هنگام تاکنون بيست و.  به ستاد مبارزات انتخاباتی اوباما پيوستداد و به عنوان داوطلب تمام وقت

 . مشغول کار رايگان بوده است

@ 

به عنوان نامزد حزب دمکرات برگزيده ) اوباما( در عين حال دوست دارد و اميدوارست در صورتی که سناتور منتخب ايلينويز
 عالقه اين شغلی است که قطعا مورد: "خودش در اين مورد به واشنگتن پريزم گفت.  درآيدشود، او نيز سرانجام به استخدام

 ." من خواهد بود

 
داوطلب جوان و از هواداران دو آتشه " ماتيا"

 اوباما
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، شاهد سيل داوطلبانی چون ماتيا ) خورشيدی اسفند سال گذشته١٤( ماه جاری ميالدی ٤او در روزهای پيش از رأی گيری 
:وی در گفت و گوی خود با واشنگتن پريزم، در اين خصوص اظهار داشت.  سرازير شدندبود که از ساير نقاط به ايالت اوهايو

 اينجا آمدند، تا داوطلبانه در کارها کمک همين آخرهفته گذشته دو آموزگار به خرج خودشان از لس آنجلس با هواپيما به"
 ." کنند

. انجام می گرفت" اماکن اجرايی" موسوم به مبارزات انتخاباتی اوباما در کليولند، از ستادی در مرکز شهر و چندين نقطه
 اين ايجادبلکه پايگاهی عملياتی می باشند که برای. مثال دارای بخش اداری نيستند.  ندارنداماکن اجرايی حالت دفاتر مناسب را

 .  مديرت کنندمی شوند، که تا جايی که امکان دارد به نحوی مؤثر بر سيل داوطلبان

بالفاصله . خود را می دهند) ای ميل( الکترونيکی داوطلبان به اين اماکن وارد می شوند و نام، شماره تلفن و آدرس پست
آنها بايد به  . به آنجاها سر بزنند در اختيارشان قرار می گيرد، و راهی خيابان ها می شوندليستی از آدرس هايی را که بايد

 که به حوزه های رأی گيری بروند و به نامزد مناسب رأی آدرس های داده شده مراجعه نمايند، و به شهروندان يادآوری کنند
 . بدهند

اما .  بود که وی در منطقه کليولند دو دفتر داشتتنها تفاوت اين. ميدان عملياتی کلينتون نيز به طريقی مشابه مديريت می شد
 از اين يکی. در عوض تمامی کارهای مربوط به منطقه خود را انجام می دادند.  را نداشتندهيچيک از اين دو دفتر حکم ستاد

 .کلينتون اماکن اجرايی نداشت.  داشتنددفاتر در منتهی اليه غربی شهر، و ديگری در شرقی ترين قسمت آن قرار

" خيابان رودخانه راک"در )  خورشيدی بهمن سال گذشته٢٧( فوريه سال جاری ميالدی ١٦نخستين شعبه در کليولند روز 
پيام هيالری کلينتون در .  و جنب يک خشکشويی و نانوايی قرار داشتاين شعبه در يک مرکز خريد کوچک. گشايش يافت

بنابراين اتفاقی نيست که تا  . به ويژه در محالت متوسط نشين مانند همين محل، زنان را خطاب قرار داده استسراسر کشور و
 فعال در مبارزات انتخاباتی وی را زنانی تشکيل می دادند، که در اطاق های جايی که من ديدم اکثريت گسترده ای از داوطلبان

هيالری برای " نوشته هايی با مضمون ديوار اين اتاق ها رنگ آبی داشتند، و همه جا.  چهارگوش به کار مشغول بودندکوچک
 . به چشم می خورد" رياست جمهوری

 ٤وی مادر پنج فرزند است، که آخرين آنها .  شدمابرمادر و ابرداوطلب اين دفتر روبرو" ارين"من در خيابان مورد اشاره با 
 شد،يعنی روز انتخابات مقدماتی اوهايو در حالی يک سالش تمام)  سال گذشته خورشيدی اسفند١٤(مارس سال جاری ميالدی 
 .  به رأی دهندگان تلفن می کردمادری که بچه بغل به اين طرف و آن طرف می دويد، و. که در آغوش مادرش بود

 طراحی تارنما می کند، و همسرش آتش نشان او گاهی به طور پاره وقت. ارين متولد و بزرگ شده کليولند، و خانه دار است
و درسهای ديگری که کودکان به ما می : يک دهکده الزمست" از روزی که کتاب وی به واشنگتن پريزم گفت که. می باشد

 هيالری بود، که ببينم کی تصميم می مرتب حواسم به: "وی افزود. به قلم هيالری را خوانده، پشتيبان او شده است "دهند
يعنی زنی . من وی را به سبب اين حقيقت دوست دارم، که هيالری است.  شودگيرد وارد مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری

 ."  شده بر تمام سختی ها غلبه کندکه موفق

او يکی از اعضای هيئتی است،.  اوهايو می باشدارين سال هاست که در زمينه سياست فعاليت می کند، و نماينده مجلس ايالتی
 می  دموکرات برای مبارزه با نامزد حزب جمهوريخواه در مبارزات سراسری رياست جمهوریکه مسئول انتخاب نامزد حزب

 . باشند

 ١٢ اوهايو است، که برای هر نامزد ناحيه ما حوزه دهم اخد رأی در: "وی با سرخوشی و نشاط به واشنگتن پريزم گفت
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من برای اينکه .  تن ديگر زن هستند٦ و  نفراز اين افراد مرد،٦. مسئول انتخاب دارد
 ژانويه سال ٣ انتخاباتی شرکت می کردم، که روز  نفر باشم بايد در١٢يکی از اين 

. برگزار شد) دمکرات(در سطح حزب )  خورشيدی دی سال گذشته١٣(جاری ميالدی 
سپس در .  برای کدام يک از نامزدها فعاليت کنمبايد اعالم می کردم که می خواهم

.  در اردوگاه کلينتون بيشترين رأی را آوردممحله خودمان قدری مبارزه کردم، و
 اگر هيالری در منطقه ما تنها يک مسئول مفهوم اين جلب آراء اينست که حتی

 بود که برای انتخابات سراسری حزب به انتخاب به دست بياورد، من آن کسی خواهم
 "  مرخصی نيازمندممن پنج فرزند دارم و به. دنور خواهم رفت

 . ارين پس از اين گفت و گو، به سراغ تلفن زدن های کاريش رفت

اين شعبه هم در يک مرکز خريد کوچک .  بودو در سمت ديگر شهر" کليولند هايتز"دفتر ديگر کلينتون در منطقه موسوم به 
 اين دفتر از اولی که شرحش رفت، بزرگتر.  از روز انتخابات مقدماتی داير شده بودقرار داشت، و مانند اولی چند هفته پيش

 .  پيراشکی در اطراف آن به چشم می خوردزيرا شامل اطاقی بزرگ با ديوارهای زردرنگ می شد، که جعبه های پيتزا و. بود

)  بهمن سال گذشته خورشيدی٢٦( ميالدی  فوريه سال جاری١۵هردو نامزد پس از آنکه دريافتند رأی گيری ابرسه شنبه در 
 از آنها از جانب حزب خود نامزد رياست جمهوری شوند، بسياری از اين دفاتر را نتيجه ای به بار نياورده که سبب شود يکی

 .  سراسر کشور داير کردنددر

@ 

او مشاور مسکن است و برای .  تبار گفت و گو کردمزن سفيد، ميانسال، متولد آمريکا، و ايتاليايی" مری جو"در اين دفتر با 
 بين دو کار قسمت بلکه وقتش را با هماهنگی،.  برسد، ساعات معينی برای آمدن به اين دفتر نداشتاينکه بتواند به هر دو کار

 . می کرد

 هفته اخير، بيشتر وقتم را وقف مبارزات در چند: "وی در فاصله کوتاه بين تلفن کردن های خود، به واشنگتن پريزم گفت
 ." کلينتون دفاتر خود در پنسيلوانيا را داير کند، من هم به آنجا می رومبه محض اينکه. انتخاباتی کرده ام

هميشه هيالری را به خاطر تمام چيزهايی: " افزودحمايت می کند،) کلينتون(او که مدت های مديدی است از سناتور نيويورک 
 ." دوست داشته امکه برايشان پافشاری می کند،

 گاورن فعاليت می کرد اين کار را آغاز که در اردوگاه مک) ١٣۵١( ١٩٧٢گرچه مری جو از هنگام مبارزات انتخاباتی سال 
 . برای هيچ نامزدی تا اين اندازه شور و هيجان نداشته استنموده، اما اعتراف کرد که هرگز تاکنون

اين سه .  انتخاباتی بر دوش داوطلبان قرار دارددر روزها و ساعات پيش از رأی گيری، کليه کارهای سه بخش عمده مبارزات
 شهروندانی  برای جمع آوری آراء، و سرانجام تهيه وسيله نقليه و پيشنهاد دادن خدمات بهبخش عبارتند از تلفن کردن، تالش

 .  ندارندکه مايلند رأی بدهند، ولی خودرويی برای رفتن به شعبات مربوطه

 " ساله را با خودرو به شعبه اخد رأی رسانديم١٠۵ ما امروز يک خانم: "ماتيا در اين پيوند با افتخار به واشنگتن پريزم گفت

او در دو بلوک موازی يعنی خيابان های هشتاد و  .من داوطلبان دفتر کلينتون را به حال خود گذاشتم، و در پی ماتيا روان شدم

 
باراک اوباما در کليولند 
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 از آدرس ها همچنين ليستی.  در محله ای در شرق کليولند قرار داشتند، در خانه ها را می زدچهارم و هشتاد و پنجم شرقی که
اين اوراق را يا در اختيار .  دسته درها را هم، باخود داشتو مقدار بسيار زيادی اوراق تبليغاتی کوچک قابل آويزان کردن به

 .  داد و يا اگر کسی در خانه نبود، به دستگيره درها آويزان می کردرأی دهندگان قرار می

 اسفند ١٤( مارس سال جاری ميالدی ٤ روی اوراق مورد اشاره عکسی از چهره اوباما، و جزئيات انتخابات مقدماتی روز
 جزئيات شامل زمان گشايش و بسته شدن شعبات اخد رأی، نزديک ترين شعبه، اين. به چشم می خورد) سال گذشته خورشيدی

 می خورد، که رأی دهندگان می توانستند در عين حال شماره تلفن افرادی نيز روی آنها به چشم.  اطالعاتی از اين دست بودو
  . به شعبات مورد اشاره، با آنها تماس بگيرند تا ترتيب حمل و نقلشان داده شوددر صورت نياز به وسيله نقليه برای رفتن

 بطری ها، قوطی ها، و کيسه های پالستيکی را به چراکه دور و بر پر از آشغال بود، باد. چشم انداز شهری غم انگيز می نمود
 کنار خانه ها در.  و به نظر نمی رسد هيچکس هم حتی مسئول برداشتن آنها از زمين باشداين سو و آن سوی خيابان می برد،

 مخروبه شده، و دست کم يک سوم از خانه ها به برخی از ساختمان ها. خيابان ها قطار شده بودند، اما هيچ زيبايی نداشتند
 .  پنجره اين گونه خانه ها تخته کوبيده شده بودروی در و. اميد خدا رها شده بودند

بنابراين داوطلبان تنها اوراق .  خانه بودنددر عين حال در گرماگرم تالش داوطلبان برای جمع آوری آراء، مردم به ندرت در
 .  آويختند، و به سرعت به سراغ خانه يا ساختمانی ديگر می رفتندتبليغاتی را به در خانه ها می

زيرا من و ماتيا با مردمی .  به نظر می رسيداما در اين محله که دو خيابان مورد اشاره در آن قرار داشتند، اوضاع متفاوت
  برويمان گشودند و هنگامی که از بودن در پياده روها حوصله شان سر می رفت، دوستروبرو شديم که درهای منازل خود را

 . داشتند گپی هم بزنند

 نظر می رسد که اين دو خيابان نماد عينی اين ميزان بيکاری در اوهايو نسبت به کل کشور به باالی متوسط رسيده است، و به
 .  دهند گفته شود تقريبا تمام ساکنان آنها را آمريکايی های آفريقايی تبار تشکيل میالبته نيازی نيست که. مسئله هستند

 می ماتيا با عزم جزم در تک تک منازلی را که آدرسشان در ليستش بود، به صدا در
همچنين  .او به همه يادآوری می کرد که سه شنبه روز انتخابات مقدماتی است. آورد

 رأی بدهند، به نظر می رسيد چند تن از افرادی را که هنوز مردد بودند به کدام نامزد
 . متقاعد کرد که به اوباما تمايل پيدا کنند

 اقتصادی زيرا وضعيت خراب. کار او از آنچه در ابتدا به نظر می رسيد، آسان تر بود
 مردم که بر اين منطقه تأثيرات منفی بر جای گذاشته، حس قوی و هشياری سياسی

 مقدماتی ابرسه بنابراين اکثر اهالی از تأثير ويژه انتخابات. آن را از بين نبرده است
 . شنبه بر نامزدها و پيشنهادهای آنان، کامال آگاهی داشتند

 محالتی در عين حال داوطلبان در هر انتخاباتی جهت تالش برای جمع آوری آراء به
 .  کنندمی روند، که هواداران فعال تر حزب مورد نظرشان در آنجاها زندگی می

 زن مسنی که کالهی پشمی به سر گذاشته و برای راه رفتن عصا به" خانم ميچل"
 دست داشت، يکی از فعاالن واقعی برای اوباما است و می خواهد شاهد تغييرات

مردم اينجا هميشه : " واشنگتن پريزم گفتاو با اظهار تأسف از فاصله گرفتن فزاينده همسايشگانش از سياست، به. باشد

 
تقريبا دويست سال پيش الکسی دو توکويل در کتاب 

آمريکايی ها " آمريکا، نوشت که خود دمکراسی در

 مردمی دمکرات منش هستند، که همواره خودشان

." مستقيما به امور اجتماعيشان رسيدگی می کنند
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 تغيير بنابراين اگر خواهان. زيرا فقط تنبلی گريبانشان را گرفته است.  خصوصيت بردارندآنها بايد دست از اين. شاکی هستند
 ." هستند بايد هيکل تنبل خود را بجنبانند، و بروند و رأی بدهند

 ديدگاه های سياسی قوی دارند اما اقدام به رأی رأی دهندگان بالقوه نيروبخش مانند همين ساکنان کليولند شرقی که مردمش
 اشکال مبارزات  داوطلبانی چون کيل، ارين، مری جو و ماتيا هستند که در سراسر کشور در تمامیدادن نمی کنند، دقيقا هدف

مثال در روز سه .  بدترين شرايط آب و هوايی را به چالش می گيردتعهد کاری آنها. انتخاباتی دوره های گوناگون فعاليت دارند
 صندوق های رأی رفتند، که مردم ايالت اوهايو به پای)  بهمن سال گذشته خورشيدی٢٦( سال جاری ميالدی  فوريه١۵شنبه 

 رفت و گذرگاه ها به حدی ليز بودند، که سرعت متوسط رانندگانبه همين سبب حرارت زير صفر. در کليولند برف و بوران بود
 تقريبا غيرممکن بود باد نيز به گونه ای شدت يافت، که. در ساعت نمی رسيد)  کيلومتر٧اندکی بيش از (  مايل۵به بيش از 

 داوطلبان در خيابان ها بودند، و در آن بوران شديد تا هنگام تعطيلی با اين همه. انسان بتواند در هوای بيرون دوام بياورد
 صندوق ها تشويق می  شامگاه، همچنان با رأی دهندگان صحبت، و آنها را به رفتن به پای٩ رأی در ساعت شعبات اخد

 . کردند

آمريکايی ها مردمی دمکرات منش " نوشت که تقريبا دويست سال پيش الکسی دو توکويل در کتاب خود دمکراسی در آمريکا،
 ."  امور اجتماعيشان رسيدگی می کنندهستند، که همواره خودشان مستقيما به

 ادعا در روند سياسی در زندگی عامه مردم کشور ميدان عملياتی مبارزات انتخاباتی سال جاری، نمونه ای بارز و عملی از اين
 آمريکا  بی سابقه آرای مأخوذه در سال جاری که به همت لشگر داوطلبان در خيابان هایبه نظر می رسد که ميزان. می باشد

 .  در تضمين کارايی دمکراسی را نيز نشان می دهدبه دست آمد، نه تنها نشانگر شرکت گسترده مردم می باشد، بلکه تأثير آن

  کواله از نويسندگان واشنگتن پريزم استاس پناوالنتي

 در تقاطع امور خارجی، اجتماعی و اقتصادی
  اقتصادی شکسته لبنان و چالش

 

  

 )واشنگتن پريزم(موسسه امنيت جهانی  -دان دانکن

 لبنان -بيب نين 

خانم هنين " سال اخير تجربه کرده است، ٢۵ های خود را در در طول چند ماه گذشته که لبنان يکی از سردترين زمستان
 . صرف گرم نگه داشتن خانواده اش می کندتمامی تالشش را" رفاعی

 دوربنابراين هنين پنج پسر و شش دخترش را به.  استفاده از گرمای آتش وجود ندارددر منزل مسکونی آنها شومينه ای برای
 . مديترانه خيره می شوندآتشی که در بالکن منزل براه انداخته نشانده، و همگی به امواج دريای

اقتصادی که باعث نگرانی.  کشور بدتر از اين سرمای تلخ زمستانی استبا اين همه، به اعتقاد خانم رفاعی اقتصاد رو به نزول
 شاخه های گروه القاعده، زيرا در طول سه ماه گذشته به سبب درگيری نظامی ارتش لبنان و يکی از.  باشدخاطر او می

 . استوضعيت خانواده هايی مثل رفاعی حالت وخيمتری پيدا کرده

به اتمام " نهر البارد" اردوگاه فلسطينی گذشته با متالشی شدن بخش عظيمی از) مهر ماه(اين درگيری که در ماه سپتامبر 
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 در عين حال در طول آن درگيری اکثر.  اين اردوگاه را از خانه های خود فراری داد هزار تن از ساکنان٣٣رسيد، نزديک به 
 لبنانی خود می فروختند، يا بکلی نابود شده و فروشگاه ها و مغازه های فلسطينی که اجناسشان را با قيمت کمتری از همتايان

 .يا شديدًا صدمه ديده اند

در حال حاضر سعی: " هايش را روی آتش گرم می کند می گويدهنين رفاعی که نزديک به شصت سال دارد، در حالی که دست
 .  در خريد، کمی پول پس انداز کنممی کنم با صرفه جويی

 ."اما با وضعيت کنونی اين کاری بس مشکل است

( ٢٠٠٦از تابستان سال ) سيا(بر اساس تخمين سازمان اطالعات مرکزی آمريکا 
 ٦/۵و درگيری حزب اهللا و نيروهای اسرائيلی تاکنون، تورم در لبنان ) ١٣٨۵

 ٢٨در عين حال .  درصد رسيده است٢٠درصد، يعنی دوبرابر شده و بيکاری به 
 . ميليونی کشور در فقر زندگی می کنند٤ جمعيت درصد

 در دوران نامطمئن افزايش تورم، مغازه های فلسطينی در روستاهای شمال لبنان
 چرا که. مانند روستای بيب نين نقش حاشيه های امنيتی را اجرا می کردند

 شبکه فلسطينيان پراکنده در ديگر کشورهای فروشندگان و تاجران فلسطينی بدليل معافيت از پرداخت ماليات و با استفاده از
 .  فروش محصوالت خود با قيمت ارزان تری می باشندعربی برای وارد کردن کاال، قادر به

 قاچاق از مرز بی در و پيکر سوريه وارد می به گفته ساکنان نهر البارد اکثر محصوالت فروش رفته در آن اردوگاه، بطور
 . گذاشتاين کار نهايتًا بر روی قيمت کاالها تاثير می.  بابت گمرک نمی دادندبه همين دليل تاجران حتی پولی. شدند

فلسطينی های نهر ) ١٣٣٠ و ١٣٢٠( ۵٠ و ٤٠در دهه های : "مهندس معماری ساکن بيروت می گويد" اسماعيل خاسن"
 رفتند و با رفتن به در تک تک منازل روستاهای مجاور، برای فروش کاالهای البارد سوار بر االغ های خود از تپه باال می

 شد، و پس از آن لبنانی ها برای داداين عمل باعث شکل گيری نوعی رابطه اجتماعی با لبنانی ها.  مشتری جلب می کردندخود
 ." کردندو ستد و خريد و فروش به اردوگاه رفت و آمد

@ 

قرار " طرابلس" کيلومتری شهر بندری ١١ نهرالبارد يکی از دوازده اردوگاه آوارگان فلسطينی در لبنان می باشد، که در
 بودندکه به داخل آن رخنه کرده" فتح االسالم" تبديل به صحنه نبرد بين جنگجويان گروه پس از آنکه اين اردوگاه. گرفته است

چرا که هرچند .  اردوگاه نيز تغيير محسوسی يافتو نيروهای لبنانی شد، رابطه بين همجواران نهرالبارد و فلسطينيان
 و آمد اين گروه  بودند، اما اکثر لبنانی های محلی ساکنان اردوگاه را بخاطر اجازه دادن به رفتجنگجويان فتح االسالم خارجی

 .مقصر می شمارند

لبنانی های محلی رابطه خوبی با فلسطينی  ":که در جوار اردوگاه قرار دارد، می گويد" محمره"شهردار " آقای ناديم تلوی"
اين  . در درگيری نظامی اخير بسياری از کشته شدگان از اهالی روستاهای مجاور بودنداما. های اردوگاه برقرار کرده بودند

 ."مسئله باعث ايجاد بی اعتمادی و حتی نفرت بين اين همسايگان شده است

 مانند اشتغال در برخی از کارها، و يا داشتن ملک دولت لبنان سال هاست که دست آوارگان فلسطينی را از بسياری از امتيازها
 قبال آوارگان چنين ممنوعيت هايی در حقيقت نشانگر ديدگاه کلی و توأم با سوء ظن لبنانی ها دراين. و امالک کوتاه کرده است

 
فراريان نهرالبارد در مدارس و ساختمان های 

مستقر شده اند  "بدوی"عمومی اردوگاه 
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اما دادوستد با فلسطينيان سبب شده بود که اين سوء ظن  .ناميده می شوند" بازديد کنندگان"فلسطينی می باشد، که با عنوان 
 . نين و ديگر روستاهای نزديک به اردوگاه نهرالبادر، کاهش پيدا کنددر بين اهالی روستای بيب

 .  نهرالبادر می رفتخانم رفاعی معموًال از منزل مسکونی خود در باالی تپه، پياده به اردوگاه

قيمت پنج کيلو روغن نيز بجای  .در اردوگاه قيمت نان نصف بهای معمول در ديگر نقاط لبنان بود
 . سيگار يه عوض شش دالر چهار دالر بودهفت دالر چهار دالر و نيم، و بهای يک کارتن

 زيادی لبنانی های: "هنين می گويد. اما انگار آن روزها ديگر خاطره ای بيش نيست
 فلسطينی ها به همين دليل ديگر از. در اين درگيری ها جان خود را از دست دادند

 لبنانی ها خودم هم ترجيح می دهم که بجای فروشندگان فلسطينی از. جنس نمی خريم
 ."خريد کنم

 هنين رفاعی هنوز گلوله هايی را که هر روز از جلو و کنار بالکن منزلش رد می
 سربازان لبنانی نيز در آن درگيری ها کشته  تن از١٧٠. در بين همسايگانش ده نفر به قتل رسيدند. شدند، بخوبی بياد دارد

 . مجاور بودندشدند، که اکثرشان از اهالی روستاهای

 مشکالت اقتصادی لبنان را برای اهالی اما فرار فلسطينی های نهرالبادر از منازل و محل کسب و کار خود، واقعيت های
به همين سبب واقعيت افزايش روزمره تورم و ماليات ده درصدی خريد کاال،  .روستاهای مجاور اردوگاه آشکار ساخته است

 .  نظر کنند باعث شده لبنانی ها در مخالفت با بازگشت فلسطينی های ساکن نهرالبارد تجديداينک

 برای اکثر ساکنان اين روستا ها از شصت، به هفتاد درصد ميزان مقدار خرج روزمره: "شهردار تلوی در اين پيوند می گويد
به طوری که تعداد کثيری از .افزايشی که برای اغلب خانواده ها مشکالت بسياری را به وجود آورده است.  يافتدرآمد افزايش

 ." اين خانوارها ورشکست شده اند

@ 

 ها اردوگاه را ترک کرده اند، خرج غذای يکی از ساکنان روستای بيب نين می گويد از زمانی که فلسطينی" عبدل قادرسعد"
 زنم هم مجبور شده برای امرار معاش: "او می افزايد.  دالر افزايش يافته است٣٣٠ دالر در ماه به ٢٠٠خانواده اش از 
 ."مشغول کار شود

 ديگر شهرک های مجاور خواستار بازگشت آقای تلوی معتقد است که به دليل همين سختی های مالی، ساکنان بيب نين و
 .اين شهروندان می گويند که با بازگشت فلسطينی ها اوضاع تغيير خواهد کرد: " کنداو خاطر نشان می. فلسطينی ها شده اند

 وابسته به سازمان ملل برای ساخت واحد های به همين دليل با اجاره دادن زمين های حومه اردوگاه نهرالبارد به نهاد های
 ." زمينه بازگشت تاجران فلسطينی را تسريع کرده اندمسکونی موقت در خالل تعمير اردوگاه،

 .  است، به منازل خود بازگشته اند خانوار فلسطينی که امالکشان کمترين صدمه را ديده٦٠٠تا امروز نزديک به 

 قابل  خانه پيش ساخته را برای خانواده هايی که منازلشان غير١۵٠٠نيز سازمان ملل  )شهريور(انتظار می رود که تا آخر ماه اوت امسال 
 .سکونت شده اند، مهيا سازد

به .  مغازه وسايل برقيش نابود شده شده اند ساله پس از بازگشت به نهرالبارد در يافت که هر دو٦٦" محمد صالح آل حج"

 
اردوگاه های فلسطينی از همسايگان لبنانی خود 

 مجزا می باشند
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 منزلش بساط سيم برق و پريز خود را براه همين سبب در حال حاضر در گاراژ
اما االن حقيری . من قبًال آدم پولداری بودم ":او با نيشخند می گويد. انداخته است
 !"بسيار فقيرم

 اما برای بسياری از لبنانی های محل، باز شدن همين يکی دو مغازه نيز جای
کار و : "پسر بيست ساله هنين رفاعی می گويد" محمود"مثال . اميدواری دارد

 مسلمًا دوباره برای خريد به اردوگاه خواهم.  بدون فلسطينی ها مشکل استزندگی
 ."رفت

" مرکز پوليتزر برای گزارش بحران ها" با حمايت مالی  رالهاين مقا دان دانکن
 واشنگتن مستقر و به مرکز مورد اشاره که در. به رشته تحرير درآورده است" سان فرانسيسکو کرانيکل" روزنامهبرای 

   . پشتيبانی می کندمؤسسۀ امنيت جهانی وابسته می باشد، از گزارشات مسائل دنيا
 يا ايدئولوژی خاص می  جهانی، مستقل، غير دولتی، غير انتفاعی و بدون وابستگی به هرگونه حزب سياسی ومؤسسۀ امنيت

  .باشد، که واشنگتن پريزم نيز يکی از پروژه های آن است

 
) شهريور(انتظار می رود که تا آخر ماه اوت امسال 

 خانه پيش ساخته را برای ١۵٠٠ نيز سازمان ملل

 خانواده هايی که منازلشان غير قابل سکونت شده

اند، مهيا سازد 

 سياست جمع آوری پول 
 سياست جمع آوری پول 

 

  

 واشنگتن پريزم

اين ارقام مقدار .  رياست حمهوری آمريکا استجدول زير نشانگر افزايش رقم و افزايش اهميت توانايی مالی در رقابت های
 . رياست جمهوری در سال اخر رقابت را نشان می دهداخذ کمک های مالی کانديدا های

 2008تا آخر ژانويه  2007از ژانويه 

 2004تا آخر ژانويه  2003از ژانويه 

 2000تا آخر ژانويه  1999از ژانويه 

 باراک اوباماميليون دالر 140.6
هيالری کلينتون ميليون دالر 138
 جان مک کين ميليون دالر 53.1

جرج بوشميليون دالر 145.6
 جان کری ميليون دالر 32.9

جرج بوشميليون دالر 70.7
 ال گورميليون دالر 35.1
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 1996تا آخر ژانويه  1995از ژانويه 

  کمسيون فدرال انتخابات: منبع

 باب دلميليون دالر 32.6
بيل کلينتونميليون دالر 32.3
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