
  1387 جمعه شانزدهم فروردين ماه شماره صد و چهل و هفتم،
 از حوزه محيط زيست 

  گوش جهان زنگ خطر جدی تغييرات آب و هوای زمين زير
 

 واشنگتن پريزم -سوريه کبيری

 بلندترين بنای آزاد جهان)  فروردين١٠( مارس ٢٩سر ساعت هشت شامگاه شنبه 
 و" ميدان اسکاشيا"، "نخستين برج بانک"، )سی ان تاور" (برج ملی کانادا"يعنی 

 .  رفتندساير ساختمان های بلند و کوتاه اطراف آن در قلب تورنتو در دل تاريکی فرو
چراکه  .همچنين برق بخش اعظم مرکز اين شهر نيز، در همين ساعت خاموش شد

ميدان " ( فيليپزنيثن"ديويد ميلر شهردار تورنتو کليدی نمادين را در ميدان مشهور 
 . زد، و برق اين مناطق قطع گرديد) شهرداری

خواننده مشهور کانادايی ترانه "  فرتادونلی"پس از اين اقدام شهردار، ) سی بی سی(به گزارش خبرگزاری سراسری کانادا 
 در در عين حال.  هزاران تن از اهالی شهر که در اين ميدان گردآمده بودند، اجرا کردخود را برای" برق ها را خاموش کنيد"

 .  خود را خاموش کردندکليه بخش های ديگر شهر نيز، عالقمندان محيط زيست به طور داوطلبانه برق های
  .انجام گرفت" ساعت زمين"اين خاموشی ها به مناسبت 

اين مرکز از مردم تورنتو دعوت به عمل .  شدبرنامه ويژه ای اجرا" مرکز علوم انتاريو" شامگاه هم در ١٠ تا ٨از ساعت 
 . زمين در آنجا حضور يابندآورده بود، که برای جشن گرفتن ساعت

 رايگان بود، فعاليت ها و سرگرمی های مختلفی برای عالقمندان در نظر در بخش های گوناگون اين برنامه که شرکت در آن
 .  کمک کرداز جمله به آنها ياد دادند، که چگونه می توان به کاهش تغييرات جوی.  اجرا شدگرفته و

  . حضار می توانستند از طريق تلسکوپ های پر قدرت، مريخ و مشتری را تماشا کنندهمچنين
 . برنتفورد در استان انتاريو، داستان سرايی کردقصه گوی شهير کانادايی ساکن شهر" آرون بل"در بخش ديگری از اين برنامه 

 هايش روزهای چهارشنبه برای عموم آزاد در تورنتو نيز که ورود به آن و استفاده از تلکسوپ" دانشگاه يورک"رصدخانه 
 . مارس پذيرای مردمی شد که عالقمند بودند آسمان را با چشم مسلح تماشا کننداست، در اين ساعت از آخرين شنبه ماه

 .  توأم با اطالع رسانی داشتنددانشجويان اين دانشگاه نيز در بعداز ظهر همين روز به مناسبت ساعت زمين نشستی
بلکه برخی از دانشگاه های ديگر جهان از جمله.  رخداد فعاليت های ويژه داشتاما يورک تنها دانشگاهی نبود که به سبب اين

 .  گرامی داشتند کشورهای آمريکا، استراليا و فيليپين نيز با برنامه های گوناگون اين رخداد رادر

@ 

 برنامه خود در هوای آزاد و تنها با استفاده از يک ی کانادا در اين ساعت با اجرای"آب و هوا"در عين حال کانال تلويزيونی 
 .  برق و کاهش دمای زمين شرکت کردالمپ بزرگ، در صرفه جويی در

 کلگری و البته اين امر به تورنتو و اتاوا محدود نشد، و ونکوور،.  تاريکی فرو رفتنددر اتاوا نيز برج صلح و اطرافش در دل
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 .  نقطه ديگر در کانادا هم در اين امر مشارکت داشتند١۵٠

بلکه .  برددر عين حال اين تنها کانادا نبود، که داوطلبانه ساعتی را در تاريکی به سر
 به  شهر در سراسر جهان در اقدامی هماهنگ در همان زمان٣٧٠ کالنشهر و ٢٦

 هدف از اين کار افزايش آگاهی. وقت محلی خود، چراغ های برق را خاموش کردند
 . در باره تغييرات آب و هوا بود

 ترين از نکات جالب در پيوند با اين رخداد، دستور ملکه دانمارک و خاموشی مخوف
 کاخ ، در اين ساعت هر دو"ملکه مارگرت دوم"زيرا به دستور . زندان آمريکا بود

 های نيز کليه چراغ" زندان الکاتراز"در عين حال . سلطنتی در تاريکی فرو رفتند
 . برق خود را خاموش کرد

سازماندهی شده بود، در ساختمان  "بنياد حيات وحش"اين رخداد جهانی که توسط 
نيز برگزار گرديد، که  "برج سئول"های شاخص چندين شهر آسيايی از جمله 
 . بلندترين بنای شمالشرقی اين قاره می باشد

 آن می باشد، که مورد بی توجهی قرار واقعيت اينست که معضل تغييرات آب و هوايی و گرمايش زمين بسيار عميق تر از
 با استقبال از برنامه ساعت زمين، تنها حسن آن را جلب توجه مردم به اين به همين سبب بسياری از صاحبنظران. بگيرد
.  اينهمه چراغ تأثيری در آن داشته باشدچراکه معتقدند اوضاع بسيار خرابتر از آنست، که حتی خاموش کردن.  می دانندمعضل

چراکه سال قبل که چنين گامی برای نخستين بار و به  .اما اعداد و ارقام نشان می دهد، که اين اقدام چندان نيز بی تأثير نيست
 خالل همان  هزار تن در آن سبب گرديد که در٢٠٠ ميليون و ٢ استراليا برداشته شد، شرکت عنوان ابتکار در شهر سيدنی

 . درصد از مصرف برق اين شهر کاهش پيدا کند١٠يک ساعت 

 کاهش چشمگيری به وجود آمد که به دو در سال جاری نيز به سبب اين رخداد، در مصرف برق و بالطبع توليد گازکربنيک
 مگاوات ساعت ٩٠٠ و در تورنتو ١٦۵ ميزان کاهش مصرف برق در بانکوک در خالل ساعت زمين،. نمونه اشاره می شود

. کربنيک وارد هوای زمين نکردند تن گاز۵۵٦ و بيش از ١٠٢اين کاهش ها اينست که دو شهر نامبرده به ترتيب  مفهوم. بود

 چراکه يکی از. اين کاهش گازکربنيک نکته ای بسيار مهم محسوب می شود
 مثال به گزارش نشريه. زيانبارترين پيامدهای مصرف انرژی، آلودگی هوا می باشد

" گوانگژو" درصد باران هايی که در خالل سال گذشته در شهر ٨٠" روزانه چين"
سازمان "به طوری که به گفته . باريد، اسيدی بودند" گواندونگ" استان مرکز

اين استان، شهر نامبرده بدترين وضعيت را در استان خود "  زيستحفاظت محيط
به طوری که .  شهر ديگر نيز از اين آلودگی در امان نماندند٢١ از اما دوسوم. داشت
 .  های اين استان اسيدی طبقه بندی شدند درصد باران٤۵

 رود، توليد گازهای خطرناک که اينگونه باران ها يکی از پيامدهايشان به شمار می
را امضاء کرده اند " پيمان کيوتو" کشورهايی که به رغم صرف ده ها ميليارد دالر برای مبارزه با آنها در دهه اخير، حتی در

 . اما در اين بين داستان چين حکايت ديگری می باشد.  استهمچنان سير فزاينده صعودی داشته

 
بسياری از صاحب نظران بر اين عقيده اند، که در 

 آب سبب خواهد شد که بين خيلیآينده نزديک کمبود

از کشورها درگيری ايجاد شود 

 
 درصد باران های سال گذشته در شهر گوانگژو ٨٠

 در چين، اسيدی بود
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 های فسيلی کنند،  برخی از کشورهای پيشرفته درپی يافت منابع جديد انرژی هستند که جايگزين سوختچراکه در حالی که
 هفتاد درصد انرژی مصرفيش را از ذغال سنگ تهيه می زيرا. چين ساخت مجتمع های ذغال سنگی را همچنان پی می گيرد

 .  ارزان قيمت استکند، که منبعی در دسترس و

 خالل دهه های پيشين يا توليد گازهای گلخانه ای چين در پاسخ به انتقادها می گويد که اين کشورهای غربی بوده اند، که در
 باشد، آن را بهاما اينک که اين کشور بايد برای پيشرفت خود به انرژی و سوخت دسترسی داشته .تعادل جوی را برهم زده اند

 .  چين، از زير بار مسئوليت شانه خالی می کنندکشورهای غربی نيز با بهانه قرار دادن. باد انتقاد می گيرند

دفتر محيط " پيوند با اين معضل پژوهشگران مثال در. اما تغييرات آب و هوا و گرمايش زمين، زيان های جدی ديگری هم دارد
) ١٣٨۵( ٢٠٠٦ يخچال در سراسر جهان، نتيجه گرفتند آه در سال ٣٠ وضعيت پس از بررسی" زيست سازمان ملل متحد

 را هم، نشانه ای از خراب بودن اين دانشمندان آب شدن سريع يخ ها.  به ميزانی رسيد که پيش از آن بی سابقه بودذوب يخ ها
 . اوضاع جوی می دانند

@ 

مثال هند آه رودخانه هايش اغلب از .  بودبايد دانست که در صورت ادامه اين روند، پيامدهای آن بسيار مصيبت بار خواهد
 غربی آمريكای شمالی آه بخش اعظم آب خود را از يخچال های آوهستانی تأمين مناطق هيماليا سرچشمه می گيرند و ساحل

 .  آند، در معرض خطر قرار خواهند گرفتمی
  که بدون افزوده شدن معضلی جديد همواره با مشکالت گوناگون روبرو هستند، ايندر کشورهای فقير و به ويژه آفريقايی

 . وضعيت به خرابتر شدن وضع موجود خواهد انجاميد
.  خواهد گرديد در شهرهای کنار اقيانوس، موجب مهاجرت و جابجايی جمعيت در داخل برخی از آنهادر عين حال باال آمدن آب

 مهاجرت از کشورهای آفريقايی و آسيای جنوبشرقی به با اين همه مساله اصلی که دنيای غرب با آن روبرو خواهد شد، موج
 . اروپا می باشد

 سازمان ملل متحد خواستار اين شد که دولت مدير اجرايی دفتر حفاظت محيط زيست" آخيم اشتينر"به داليلی که ذکر گرديد، 
 .  آپنهاک، با اتخاذ راهكارهای اساسی آمک آنند تا از اين روند جلوگيری شودهای جهان در اجالس بين المللی آتی در

 .  محدود طبيعی را محدودتر می کندخطر ديگری که محيط زيست را تهديد می کند نوآوری های غيرضروريست، که منابع

 که به رغم نداشتن هيچ مزيتی بر آب لوله يکی از اين ابداعات آب هاب بسته بندی شده هستند
) ١٣٨۵( ٢٠٠٦به طوری که در سال .  افزايش استکشی، مصرف آنها به طرز عجيبی رو به

 . هزار ليتر از منابع طبيعی آب شد۵٠٠ ميليون و ٦٤٧ ميليارد و ٣٧تنها در آمريکا سبب کاهش 

 در عين حال به سبب سوختی که اين آبها برای رسيدن به مقصد مصرف می کنند و
 مشتقات ميزان. بالطبع سبب آلودگی هوا هم می شوند، مورد انتقاد شديد قرار دارند

  .نفتی مصرف شده برای تهيه بطری های آنها هم، ديگر زيان آشکار می باشد
 اقتصادی متأسفانه در اين مورد نيز مانند استفاده از سوخت های فسيلی، بيشتر جنبه

 به رغم  ميليارد دالری هم٣۵لذا اين صنعت . و سودآوری مورد توجه قرار می گيرد
  .تمامی تالش های هواداران محيط زيست، همچنان به راه خود ادامه می دهد

 در پيوند با کاهش بی رويه منابع طبيعی سال هاست که پژوهشگران و دانشمندانی
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هشدار می دهند که احتمال برخوردهای قهرآميز از رقابت " توماس ديکسون"چون 
 سازمان های در پيوند با محيط.  سر منابع محدود موجود، رو به افزايش می باشدبر

 به طوريکه بسياری از. زيست نيز بين امنيت و اين محيط پيوندی مستقيم می بينند
 سبب خواهد شد که" آب"صاحب نظران بر اين عقيده اند که در آينده نزديک، کمبود 

 . بين بسياری از کشورها درگيری ايجاد شود

 ارائه آمار و ارقام وحشتناک تأکيد می کنند که در مجموع به موازاتی که بسياری از پژوهشگران و کوشندگان محيط زيست با
 بزرگترين  اتالف وقت وجود ندارد، به نظر نمی رسد دولت ها، کارخانجات و شرکت ها کهبرای مقابله با اين معضل فرصت

.  منابع طبيعی هستند، اين مهم را جدی گرفته باشندتوليد کنندگان گازهای گلخانه ای و در عين حال مصرف کننده و آالينده
 هيچ نقشی در ايجاد يعنی موجوداتی که.  انسان، بلکه زندگی کليه موجودات ديگر را نيز تهديد می کندمعضلی که نه تنها حيات

 .  با بی مباالتی خود برافروخته بسوزنداين مشکل نداشته و ندارند، اما ناچارند به آتشی که انسان

  سوريه کبيری دبير ارشد واشنگتن پريزم است

از نکات جالب در پيوند با اعالم ساعت زمين، 

زيرا .  ملکه دانمارک بوددستور مارگرت دوم

براساس فرمان وی، در اين ساعت هر دو کاخ 

 تاريکی فرو رفتند سلطنتی در

 سياسی -از حوزه اقتصادی
  بانک جهانی و روابطش با ايران

 

 واشنگتن پريزم -والنتينا پاسکواله

 واشنگتن دی سی

اما  .دهه هاست که مؤثر بودن با عدم تأثير تحريم ها موضوع مباحث جدی می باشد
 هفته ولی در خالل چند. تاکنون درستی هيچيک از اين دو شق به اثبات نرسيده است

 سوأل اخير حتی صرف امکان عملی ساختن، زير نظر گرفتن و پيگيری آنها نيز، زير
 . رفته است

شبکه )  بهمن سال گذشته خورشيدی٢٦( فوريه سال جاری ميالدی ١۵روز 
در برنامه خود اعالم کرد، که پول ماليات دهندگان آمريکايی از " فاکس" تلويزيونی

به پروژه هايی کمک می کند که نفعش به بخش انرژی ايران " بانک جهانی" کانال
 . رسدمی

مرک " نمايندگان کنگره آمريکا به نام های خبرنگاران اين شبکه، دو تن از" گرگ سيمونز"و " جيمز روسن"به گزارش 
 اين دو در نامه خود رسما. دادستان کل آمريکا نوشتند" مايکل ماکزی" نامه ای به در اين پيوند" استيون راثمن"و " کيرک

 دفتر بيمه مخاطرات سياسی بانک جهانی را، يعنی" آژانس تضمين سرمايه گذاری چند جانبه"از او خواستند که عمليات مالی 
  بر اساس گزارشات، اين آژانس موافقت کرده تا امضايش را زير برنامه های سرمايهچراکه. به دقت مورد مطالعه قرار دهد

 . گذاران خارجی ای بگذارد، که با صنعت پتروشيمی ايران کار می کنند

 که بانک جهانی از طريق آژانس مورد اشاره ماجرای پشت پرده خبری که فاکس آن را برای نخستين بار اعالم کرد، اين بود
 "شرکت پتروشيمی مهر" ژاپنی تضمينی مالی کرد، که می خواستند به طور مشترک در در مورد دو سرمايه گذار تايلندی و

 .  ايران تعلق داردبه دولت" شرکت ملی پتروشيمی" درصد اين شرکت از طريق ٤٠مالکيت . شريک شوند
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مشارکت مورد اشاره برای ساخت مجتمعی در عسلويه بود، که در سواحل خليج 
 . قرار دارد" پارس جنوبی" و در مجاورت ميدان نفتی فارس

فرمان " نماينده نامبرده، اين پروژه بانک جهانی سرپيچی از بر اساس نوشته دو
) ١٣٧٣ بهمن ٢۵( ١٩٩۵ فوريه ١۵ می شود، که درمحسوب" ١٢٩۵٧اجرايی 

هرگونه معامله برای توسعه نفتی " اساس آن به امضای بيل کلينتون رسيد و بر
 ." ايران ممنوع شد

 
   جانبهماورای آژانس تضمين سرمايه گذاری چند

 
 حمايت مالی بانک جهانی در ايران، آشکار می نگاهی دقيق تر به فعاليت های زير
 برای شرکت پتروشيمی مهر، تنها موردی نيست سازد که تضمين آژانس مورد اشاره
 زيرا به جز پرداخت های اين بانک در مواردی چون.  مورد جمهوری اسالمی مطرح کردکه می توان از ديدگاه تحريم ها در

 همچون مدرن سازی سيستم فاضالب تهران، و پروژه هايی) مانند زلزله بم(کوشش های امدادی در هنگام بروز فجايع طبيعی 
 بازوی بانک جهانی محسوب می شود، در دو سرمايه گذاری ديگر در ايران نيز دخيلکه" مؤسسه مالی بين المللی"ممکنست 

 . باشد

 ميليون دالر به دو بانک خصوصی ايرانی ٢٠ و ٢به اين مفهوم که اين مؤسسه به دو منظور مختلف با تزريق مستقيم 
  .موافقت کرده است" سامان"و " کارآفرين"

 دارد، مسائل جالبی را در مورد فعاليت پژوهشی سرسری و مبتنی بر اطالعاتی که روی تارنمای مؤسسه مورد اشاره وجود
 .  کارآفرين به دست می دهدهای دو بانک مورد اشاره و به ويژه

 فعاليت هايش کار با صنعت پتروشيمی در سهامدار يک شرکت مهندسی به ثبت رسيده، که يکی از/اين بانک به عنوان شريک
 . در کرمانشاه می باشد"  اورهمجتمع آمونياک و"پروژه هايی مانند 

 هزار مترمکعب گاز ٦۵ شده، که با فرآوری اين مجتمع به اين منظور طراحی" شرکت ملی پتروشيمی ايران"براساس بولتن 
 سالقرار بود اين مجتمع تا پايان.  تن آمونياک و اوره به دست بياورد٢٠٠٠ و ١٢٠٠ طبيعی در هر ساعت، روزانه به ترتيب

 . راه اندازی شود) ١٣٨۵اوائل آبان ( ٢٠٠٦

 و ملی، سه حامی مالی شرکت نستله ايران نيز نشان می دهد که بانک کارآفرين به همراه دو بانک تجارت" کامپس"تارنمای 
 از سوی آمريکا با فعاليت های تروريستی مرتبط دانسته) ١٣٨٦( ٢٠٠٧ در سال حامی سوم همان بانکی است، که. می باشند

 .شد
آمده که کارآفرين به نيابت از ) ١٣٨٣( ٢٠٠٤ مربوط به سال" شرکت سرمايه گذاری بهمن"در عين حال در گزارش ساالنه 

 را" ايران خودرو"و " گروه بهمن" و يارانه بانک ملی ايران، مسئوليت اداره سهام طرف شعبه لندن بانک ملی و با شراکت
 . ضمانت کردند

@ 

 اقتصادی و ضد پولشويی است، دو بانک مستقر در واشنگتن دی سی که کارشناس تحريم های" ارن"همچنين شرکت حقوقی 
 .  ليست آتی مجازات های آمريکا دانسته استخصوصی کارآفرين و سامان را اهداف بالقوه

 
شواهد نسبتا متقنی در دست است که بانک جهانی و

 المللی دارند از طريق صنعت مؤسسه مالی بين

پتروشيمی، در بخش انرژی ايران سرمايه گذاری 

 کنند می
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 ما براظهارات: " حقوقی شرکت نامبرده در گفت و گويی با واشنگتن پريزم خاطر نشان کرديکی از مشاوران" استيون پينتر"
 نيات دولت آمريکا و يا تحليل های اطالعاتی طبقه زيرا ما هيچ اطالع خاصی در مورد. اساس اخباری بود، که در نظر گرفتيم

 ."بندی شده نداريم

 گزارش شرکت مورد اشاره، از اينجا نشأت می او در ادامه گفت که تصميم به قرار دادان نام بانک های کارآفرين و سامان در
 از  اين تعدادی از بانک های ايرانی را با اتکاء بر ارزيابی جامعه اطالعاتی آمريکاوزارت خزانه داری پيش از"گيرد که 

با منافع آمريکا در تضاد" گروه های تروريستی، مثال پشتيبانی از" زيرا کارشان." مورد تحريم قرار داده است"عملکرد آنها 
 ." می باشد

اين امر به ويژه در .  در آوردن آنها می باشدبه هر شکل کل قضيه نمايانگر پيچيدگی نهفته در برنامه های تحريم، و به اجرا
  چندجانبه و يک جانبه همزمان مديريت می شوند، اما سطح محدوده هايشان متفاوت میمواردی صحت دارد که تحريم های

 . در چنين حالتی مؤثر بودن تحريم ها مورد ترديد قرار می گيرد. باشد

  چهارچوب کاری قانونگزاری

 که شرح آن رفت و انگيزه دو نماينده کنگره شد تا خواستار١٢٩۵٧فرمان اجرايی 
تحقيق در مورد معامله بانک جهانی با جمهوری اسالمی شوند، تنها جزئی از 

 اقتصادی گسترده تری است که تهران را هدف قرار داده و منظورش سياست
 از ساخت و گسترش سالح های هسته ای و حمايت از تروريسم بين بازداشتن ايران
  .المللی می باشد

  سال در وزارت خارجه آمريکا در مورد تحريم های بين٣۵" ويکتور کمراس"
ناظر قطعنامه ) ١٣٨٣ الی ١٣٨١( ٢٠٠٤ تا ٢٠٠٢المللی کار کرده، و از سال 

در مورد القاعده و طالبان " شورای امنيت سازمان ملل متحد" مربوط به تحريم های
 . او اينک مشاور ويژه شرکت حقوقی ارين می باشد.  استبوده

 وی در گفت و گوی تلفنی با واشنگتن پريزم در مورد چگونگی تعيين طرف های
 وزارتخانه های امور خارجه و خزانه داری با يکديگر: "تحريم آمريکا اظهار داشت

 اين لقب دادن. همکاری می کنند، تا مصداق حمايت از تروريسم را تعيين نمايند
 يکی به نهادهايی مربوط می شود، که فعاالنه دست اندر کار. مفهومی دوگانه دارد

منظور ما از.  های تروريستی حمايت می کنندديگری به سازمان هايی ربط پيدا می کند، که از گروه. عمليات تروريستی هستند
 ."  جزئی و ناچيز می باشدحمايت چيزی فراتر از خدمات بانکی

قانون "، )١٣٨۵ مهر ٨( ٢٠٠٦ سپتامبر ٣٠ در مورد ايران در. در چنين مواردی تحريم ها از طرق گوناگون انجام می شود
 ميليون دالر در سال ٢٠اين قانون شرکت هايی را که بيش از .  بوش امضاء شدتوسط رئيس جمهور" حمايت از آزادی ايران

 . پيوند با ايران به امضاء رسيده استقوانين ديگری نير در.  صنعت نفت ايران سرمايه گذاری کنند، هدف قرار می دهددر

، ) اسفند سال گذشته خورشيدی٢٢(  مارس سال جاری ميالدی١٢در چهارچوب همين قوانين بود که مثال دولت بوش در 
يعنی دو بانکی که پيش از .  های ملی و صادرات ايران مورد تحريم قرار دادبحرين را به سبب ارتباط با بانک" بانک آينده"

 های تروريستی در ايران، شناسايی  طرف آمريکا به عنوان سرمايه گذاران برنامه غنی سازی اورانيوم و حامی فعاليتآن از

 
گرچه بانک جهانی و مؤسسه مالی بين المللی تنها 

 های سازمان ملل متحد را رعايتملزم هستند تحريم

 کنند، اما در هنگام بحث هيئت مديره اين بانک در

مورد تخصيص پول به هر کشور و يا نهادی، تحريم

 نظر قرار می های يک جانبه آمريکا همچنان مد

گيرد 
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 . شده بودند

 ٣روز ) ١٨٠٣(آخرين قطعنامه مربوطه .  داردايران مورد تحريم های چندجانبه شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز قرار
 . صادر شد، و بر مبنای قطعنامه های پيش از خود استوار است)  گذشته خورشيدی اسفند سال١٣(مارس سال جاری ميالدی 

اشخاص دست اندرکار يا حاميانی را" هستند و فقط برنامه های تحريم سازمان ملل متحد از نمونه های آمريکايی خود ماليم تر
 آماده می  برای فعاليت های هسته ايران و يا ساخت و گسترش سالح های هسته ای اين کشوردر بر می گيرد، که زمينه را

 ." کنند

@ 

 آن هم در ١٨٠٣جالب است که قطعنامه .  افزوداين سازمان در آخرين تصميم خود نيز، تنها معدودی اسم به ليست موجودش
 .  صادرات و ملی، اين دو مؤسسه مالی را به ليست خود اضافه کردپی تصميم آمريکا در مورد دو بانک

 باال ممکنست سرمايه گذاری های بانک جهانی آقای کمراس در جمع بندی خود به واشنگتن پريزم گفت که با توجه به مطالب
 ليست  پتروشيمی ايران، دست کم با برخی از طرف هايی وارد معامله شده باشند که درو مؤسسه مالی بين المللی در صنعت

 . تحريم های آمريکا قرار دارند

  اجبارهای سازمان های بين المللی

 تحريم های يک جانبه ای پيروی کنند، که از اينک اين پرسش پيش می آيد که آيا الزم است که سازمان های بين المللی از
 ديگر اعمال می شود؟ آيا کشورهای کمک کننده در مورد تخصيص کمک های مالی سوی يکی از اعضايشان بر عليه کشوری

مستقر در واشنگتن دی "  رودخانه پوتوماکبنياد"مشاور " ياسمين سعادت" ای دارند؟ اگر بله، تا چه اندازه؟ به گفته قاعده
 .  المللی تنها ملزم هستند تحريم های سازمان ملل متحد را رعايت کنندسی، بانک جهانی و مؤسسه مالی بين

 او در گفت و گوی تلفنی خود با واشنگتن پريزم در مورد چگونگی مديريت اين
 :سازمان های مالی بر پول هايی که از کشورها دريافت می کنند، خاطرنشان کرد

 استفاده از اين پول ها به توصيه کارکنان و موافقت هيئت مديران اجرايی بانک"
 اين اعضا منتصب وزارتخانه های خزانه داری يا اقتصاد کشورهای. انجام می شود
 رأی اکثريت اين هيئت تعيين می کند، که کدام پروژه چه ميزان پول. خود هستند
 ."دريافت نمايد

 المللی، به رغم اين حقيقت که پول های اهدايی به بانک جهانی و مؤسسه مالی بين
 اما مستقل از خواست اهدا کننده اصلی به پروژه ها اختصاص داده می شوند،

 گفته خانم سعادت در مصاحبه با واشنگتن چراکه به. کشورها و به ويژه اعضای خيلی مهم هنوز جای مانور زيادی دارند
در عين حال قدرت نمايندگی .  سهامداران و يا دولت های کشورهای عضو می باشدهيئت مذکور نماينده"پريزم، هرچه نباشد 

 آمريکا بزرگترين سرمايه را دارد، قدرت بنابراين از آنجا که.  دولت در اين هيئت، به ميزان سرمايه گذاريش بستگی داردهر
 ."  آفريقايی بيشتر می باشدرأی دهيش از مثال يک کشور کوچک

 هزار دالر ٣٠٠ ميليون و ١ از حساب خود وزارت خزانه داری آمريکا) ١٣٨۵( ٢٠٠٦مثال جالبست که بدانيم در سال مالی 
 . حواله کرد" صندوق بين المللی پول"و "  المللیشرکت مالی بين"به حساب بانک جهانی، 

 
وزارتخانه های امور خارجه و خزانه داری آمريکا 

 می کنند، تا مصداق حمايت از با يکديگر همکاری

تروريسم را تعيين نمايند 

Page 7 of 22Washingtonprism

4/3/2008http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=147



 های سازمان ملل متحد را رعايت کنند، اما در بنابراين گرچه بانک جهانی و مؤسسه مالی بين المللی تنها ملزم هستند تحريم
 قرارهمچنان مد نظر) آمريکا( تخصيص پول به هر کشور و يا نهادی، تحريم های يک جانبه هنگام بحث هيئت مذکور در مورد

 . می گيرد

@ 

بعد اعضای .  هر پروژه ای در ايران نه بگويندنمايندگان آمريکا می توانند در مورد سرمايه گذاری در"به گفته خانم سعادت 
 ."  درصد برسد، پولی به آن پروژه تعلق نخواهد گرفت۵١ رأی منفی به در صورتی که. هيئت رأی می دهند

  تحريم های جديد بر عليه بانک جهانی؟

 مؤسسه مالی بين المللی دارند از طريق صنعتبه گفته مقامات آمريکايی شواهد نسبتا متقنی در دست است، که بانک جهانی و
 کنند، که اين دو نهاد جهانی با مؤسسات مالی ايرانی ای هم کار می.  سرمايه گذاری می کنندپتروشيمی در بخش انرژی ايران

 . ممکنست بالقوه به تروريسم ملوث شده باشند
 سپه و صادرات در ليست  نظری، بانک هايی مانند کارآفرين و سامان می توانند به دنبال بانک های ملی،کمااينکه از ديدگاه

 . نهادهای مورد تحريم قرار بگيرند

 باشد، اگر نگوييم غيرممکنست اما پيچيدگی بسياری با اين حال تعيين اينکه بايد مسئوليت و پاسخگويی بانک جهانی تا چه حد
 . دهد ربط های ضعيف، سرمايه گذاری های آن را به فعاليت های غير قانونی پيوند میچراکه تنها يک سری خط و. دارد

 ای در ايران که درون مايه اصلی خبر زيرا اوال رابطه بين صنعت پتروشيمی، بخش انرژی و منع گسترش سالح های هسته
 .  تصور می رود مستقيم نيستشبکه فاکس را تشکيل می دهد، آن چنان که

 معتبرترين کارشناسان صنعت پتروشيمی آمريکا، و يکی از" دانشگاه يوتا"استاد گروه مهندسی شيمی " عادل ف سروفيم"
 کنند، کهشرکت های عمده نفتی مانند شل سوخت هايی چون بنزين توليد می: " پريزم آوردهدر نوشته خود خطاب به واشنگتن

 بازيافت سرمايه گذاری کرده اند، و در انرژی هايی چون آنها همچنين در انرژی قابل. به صنعت حمل و نقل ما نيرو می دهند
  .خورشيدی دست اندرکارند

 جايگزين سرمايه گذاری همچنين درآمدی را که از فروش نفت به دست آورده اند، در سوخت های
 ." تبديل می شوندکرده اند و دارند از شرکت های نفتی به شرکت های انرژی

 به اعتقاد سروفيم فناوری و يا اطالعات بسيار اندکی را می توان از صنعت
 . پتروشيمی به صنعت هسته ای انتقال داد

 اندرکاری دوما تا جايی که عمليات مالی بانک های سامان و کارآفرين احتمال دست
 همکاری بانک ملی را نشان می دهد، به سختی می توان گفت که آيا آنها از طريق

 ارتباطات های مستقيم شرکای اصولی هستند، يا اينکه کارشان با يکديگرصرفا نتيجه
 . درونی فزاينده در بازارهای مالی ايران و جهان می باشند

 سوما بانک جهانی و مؤسسه مالی بين المللی تنها ملزم هستند در چهارچوبی کلی
 بکوشد جلوی سرمايه گذاری در پروژه هايی را البته آمريکا هنوز می تواند. تر، تحريم های سازمان ملل متحد را رعايت کنند

 
دو تن از نمايندگان کنگره آمريکا در نامه خود به 

 دادستان کل کشور، رسما از او مايکل ماکزی

 خواستند که عمليات مالی آژانس تضمين سرمايه

گذاری چند جانبه در پيوند با ايران را، به دقت مورد

 مطالعه قرار دهد
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 انجاماما بايد اين کار را از طريق سيستمی دمکراتيک.  يک جانبه خودش در تضاد هستندبگيرد، که فکر می کند با تحريم های
 . دهد، که مناسبات هيئت مديره بانک جهانی را تعيين می کند

يعنی يا . نشانگر دو شق می باشد) ايران( مورد بنابراين از آنجا که آمريکا بيشترين اعضای اين هيئت را منصوب می کند، اين
 که فکر  را به خوبی توجيه نمی کند که با سرمايه گذاری در پروژه هايی مخالفت نمايند،وزارت خزانه داری هيئت آمريکايی

 اينکه نمی تواند به اندازه کافی در هيئت مذکور يا. می کند با تحريم های يک جانبه خودش بر عليه ايران در تضاد هستند
 . عضو داشته باشد

 المللی برقرار کند، و يا کمک های مالی خود به ممکنست واشنگتن بتواند مستقيما تحريم هايی را بر عليه سازمان های بين
 .  المللی را متوقف سازدبانک جهانی و مؤسسه مالی بين

 بر مبنای اظهاراتی بازانديشی کند که نه تنها ارزيابی تأثيرشان همچنين می تواند در مورد برقراری برنامه های تحريم
 .  صرف پيگيريشان هم می تواند به شکل دردناکی پيچيده باشدمشکلست، بلکه

   پريزم استوالنتينا پاسکواله از نويسندگان واشنگتن

 از حوزه روابط بين الملل 
  افغانستان بر دوش ايران بار مخرب قاچاق مواد مخدر

 

 واشنگتن پريزم -برت شوارتز

 فيلم) اوائل بهمن سال گذشته خورشيدی(وقتی در اواخر ماه ژانويه امسال 
در آمريکای شمالی اکران شد، سينماروهای اياالت متحده نيز به ديدن " سنتوری"
 اين فيلم که داريوش مهرجويی آن را کارگردانی کرده، داستان نوازنده ای.  رفتندآن

 های علی در خيابان. به نام علی می باشد که نقشش را بهرام رادان ايفا نموده است
 . تهران در کنار معتادان به هروئين، کشمکشی دردناک را تجربه می کند

 در حالی که ممکنست گسترش اعتياد در ايران برای آمريکايی های معمولی مقوله
 تجربه ای ناآشنا باشد، اما در ايران برای کسانی که با بالی اعتياد دست به گريبانند،

 ميليونی ٦۵ ميليون معتاد در جمعيت ٣ وجود گرچه هيچ آمار دقيقی در دست نيست، اما. ای کامال واقعی به شمار می رود
 از ديدگاه موادی که.  ميليارد دالر برای اين مواد هزينه می شود٣   اين کشور ساالنهدر. ايران، حکايتی غم انگيز می باشد

 . بسياری از مصرف کنندگان، ترياک خالص و يا هروئين است

٢٢تعدادشان بين " سازمان بهداشت جهانی"  درصد مبتاليان به ايدز يا ويروس حامل آن در ايران که بر اساس آمار٦۵حدود 
دچار شده    استفاده مشترک از سرنگ های آلوده برای تزريق مواد مخدر به اين عوارض هزار نفر می باشد، از طريق٣٠تا 
 . اند

مانند اکستسی و متامفتامين، دارد بين " باشگاهی" موسوم به در عين حال اين نگرانی نيز وجود دارد که مصرف مواد مخدر
 .  شودنسل جوان شايع می

 .  يافتمجرم اصلی ايجاد مشکل مواد مخدر در ايران را، می توان درست در مجاورت آن

کمااينکه .  دارد، در مورد کشورهای همسايه و مجاور نيز مصداق" خانواده اش را انتخاب نمی کندانسان اعضای"چراکه ضرب المثل قديمی 

Page 9 of 22Washingtonprism

4/3/2008http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=147



 که عنوان بزرگترين توليدکننده  کيلومتر مرز مشترک با ايران، سالهاست٩٤٩افغانستان با داشتن 
 ساخت هروئين مورد نيازست، که خود مخدری يعنی ماده مخدری که برای. ترياک جهان را دارد
 .اعتيادآور می باشد

 را گزارش ساالنه جهانی خود" انجمن بين المللی کنترل مواد مخدر"در ماه گذشته 
 که اين انجمن مستقل و ناظر مربوط به سازمان ملل متحد اعالم کرد،. منتشر کرد

 پرورش خشخاش در افغانستان همچنان در سطحی نگران کننده رو به افزايش بوده
  تن٢٠٠ هزار و ٨به طوری که در سال گذشته کاشت آن به رکورد بی سابقه . است
  درصد کل توليد ترياک در جهان٩٣به گفته کارشناسان اين ميزان به معنی . رسيد

 . می باشد

 کشاورزان به در افغانستان يعنی کشوری که دهه ها گرفتار درگيری بوده، بسياری از
 تأمين پرورش خشخاش روی آورده اند تا در دوره درگيری بتوانند خرج خود را

 . کنند
، " روش هامؤسسه مطالعات"رئيس پروژه سياست های مواد مخدر " سانهو تری"

 نيز، به پرورش آن. حمل و نقل خشخاش کار ساده ای است: "در اين مورد می گويد
 ." ارزش تولبد داشته باشداما در حالت طبيعی خود، گياهی محسوب نمی شود که. آب زياد نيازی ندارد

" بی ارزش" افغانستان است، که اين گياه لذا می توان گفت که اين تقاضا برای مواد مخدر ساحته شده از خشخاش در خارج
يعنی همان سازمان .  و سازمان های تروريستی، به صورت معدن طال درآورده استرا برای جنايتکاران، گروه های خالفکار

 .  که از قاچاق غيرقانونی و زيرزمينی مواد مخدر منتفع می شوندهايی

البته هنوز .  شده ای را به خود گرفته استقاچاق اين محصول به خارج از افغانستان، حالت ماجراجويی بسيار سازمان داده
 اعظم مواد اما بخش.  اين ماده را با کارگذاشتن در کفش و مبلمان از کشور خارج می کنندقاچاقچيان خرده پايی هم هستند، که

 گروه هايی جابه جامی گردد که توسط افراد مسلح مخدری که وارد ايران می شود و سپس سر از اروپا درمی آورد، از طريق
 مجهز به  نگوييم بهتر، اما درست به اندازه نيروهای رسمی انتظامی ايران و افغانستان،افرادی که اگر. حفاظت می شوند
 . سالح می باشند

@ 

، در مورد اين )١٣٨٤( ٢٠٠۵در سال  "اداره عمليات نيروهای مبارزه با مواد مخدر آمريکا"رئيس " مايکل ای برون"
وی در اظهارت خود اشاره کرد که گزارشی . مجلس نمايندگان آمريکا سخن گفت "کميته روابط بين الملل"مقوله در برابر 

 و بيشترشان کامال مسلح بوده  عدد می رسيده٦٠گروهی ماشين های باربری حامل مواد مخدری که تعدادشان تا " که شنيده
  .، از سمت غربی افغانستان وارد ايران شده اند"اند

 پيچيده استتار مانند جاسازی های استادانه و پنهاندر استفاده از روش های"وی در ادامه سخنان خود افزود که اين قاچاقيان 
 ."  هروئين، ماهر شده اندکردن ترياک، مرفين و

استفاده از ترياک در ايران امری "  مری لنددانشگاه"کارشناس روش های مربوط به مواد مخدر " دکتر پيتر رويتر"به گفته 
تعداد ترياکی های ) ١٣۵٧ الی ١٣٢٩( ١٩٧٨ تا ١٩۵٠در بين سال های " می کند او خاطر نشان. جديد محسوب نمی شود

 ." ای نيز محسوب می گرديددر عين حال اين کشور در مقطعی صادر کننده عمده.  بسيار زياد تخمين زده می شدايران

 
پيروزی محمد خاتمی در انتخابات رياست جمهوری 

 تغييرات مثبتی در روش مبارزه  سبب١٣٧٦خرداد 

 هنوزبا مواد مخدر در ايران شد، که بسياری از آنها

هم به اجرا درمی آيند 
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تاکنون ) ١٣٧٩( ٢٠٠٠ هروئين در آن از سال گرچه ايران ديگر صادر کننده اينگونه مواد نيست، اما افزايش ميزان مصرف
 .  کننده بوده استبرای مقامات بهداشتی اين کشور نگران

 امر سبب شد که بهای ترياک به اين. در آن تاريخ طالبان توليد خشخاش را غيرقانونی اعالم کردند
 از ترياکی ها به هروئين روی آوردند، که در نتيجه بسياری. نحوی چشمگير افزايش پيدا کند

 . ارزانتر بود
  هزار نفر٣۵٠سال گذشته مقامات ايران تعداد معتادان به هروئين را ) ارديبهشت( در ماه مه

 که بسياری از اما از آنجا.  هزار تن از آنان معتادان تزريقی می باشند٢۵٠اعالم کردند، که 
 آنها حتی بيشتر از ميزان اعالم معتادان از اقرار به اعتياد خود شرم دارند، ممکنست رقم واقعی

 .شده رسمی باشد

 قندهار و اينک بازار معامله ترياک در افغانستان و به ويژه در استان های جنوبی
.  باشنديعنی مناطقی که زير سلطه طالبان می. هلمند فعال و پرجنب و جوش است

 آورند، تا زيرا اين شورشيان قدرتمند از طريق اين معامالت پول الزم را به دست می
 آتالنتيک شمالی برای بی ثبات کردن دولت حامد کرزی و مقابله با نيروهای پيمان

 ميليون دالر ١٠٠ طريق در واقع آنها در سال مورد اشاره، از اين. خرج کنند) ناتو(
 . به جيب زده اند

راديو آزادی می نويسد از/  راديو اروپای آزادکارشناس سياسی در امور ايران و خبرنگار پيشين" دکتر عباس ويليام سميعی"
 استفاده  قرار دارد، به عنوان گذرگاهی برای رساندن مواد مخدر اين کشور به اروپا موردآنجا که ايران در غرب افغانستان

 ٤٠اما همان .  لندن، پاريس و برلن سر در می آورد درصد از اين مواد از نقاطی چون خيابان های٦٠حدود . قرار می گيرد
 .  ماند، خسارات خود را وارد می کنددرصدی که در ايران باقی می

درصد باالی مصرف " بنياد بکلی" در" مارکوس رابرتز"و " مايک تريس"، "دکتر بيژن نصيری منش"بر اساس اظهارات 
 مواد مخدری است که از مبدأ افغانستان و استفاده از ايران به عنوان گذرگاه بازتاب ميزان عظيم"کنندگان اين مواد در ايران، 

 انگلستان و در پيوند با مواد مخدر اين بنياد مخزن انديشه ای مستقر در اکسفورد."  کشورهای مصرف کننده برده می شودبه
 .می باشد

@ 

 تقصيرها را ناشی از وضعيت جغرافيايی ايران با اين حال همگی اين کارشناسان و ديگران اشاره دارند، که نمی توان تمام
 ايرانمشکالت مواد مخدر در"معتقدند که   ،"صعود آاهش خسارات اعتياد" زير عنوان چراکه هر سه در تحقيق خود. دانست

 ." نيز بايد در جای خود مورد بررسی قرار بگيرد
 مصرف اين مواد در ايران تأثير مجاورت ايران به افغانستان را انکار کرد، اما عوامل داخلی نيز بر ميزانزيرا گرچه نمی توان
 انبوه از اين مواد به کشور، ميزان زياد بيکاری، و ميل شديد به ويژه در بنابراين ترکيبی از ورود ميزانی. تأثيری عمده دارد

 داده و زمينه ساز فاجعه  برای داشتن سرگرمی و کارهای لذت بخش در يک جامعه محدود اسالمی، دست به دست همجوانان
 . می شوند

و به ويژه ميزان باالی بيکاری،" ضعيف ايران زمانی که دکتر سميعی هنوز در راديوی نامبرده کار می کرد، نوشت که اقتصاد
 ."  ايرانيان برای استفاده از مواد مخدر ذکر می کنندنخستين و عمده ترين دليلی است که

 اما ممکنست  درصد تحمين زدند،١١مقامات ايران بيکاری را ) بهمن سال گذشته خورشيدی( جاری گرچه در ماه فوريه سال
 سرخورده که اميد چندانی نيز به آينده ندارند، به مواد مخدر بسياری از ايرانيان بيکار و. ميزان واقعی دو برابر اين رقم باشد

 
ترکيبی از ورود ميزانی انبوه از مواد مخدربه 

 گسترده، و ميل شديد به ويژه در ايران، بيکاری

 جوانان برای داشتن سرگرمی در يک جامعه محدود

اسالمی، دست به دست هم داده و زمينه ساز فاجعه 

 اعتياد در اين کشور شده اند
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 ايرانيان جوانی که وارد آشکار ساخت که برای پاسخگويی به نياز تعداد فزاينده) ١٣٨٤( ٢٠٠۵آمارهای سال  .پناه برده اند
 . اما چنين امری تحقق نيافته است.  شغلی جديد ايجاد گرددبازار کار می شوند، الزمست همه ساله يک ميليون فرصت

 همانگونه که گفته شد کمبود سرگرمی و گزينه های اجتماعی برای بسياری از
 مواد مخدر عوامل استفاده خارج از کنترل  ايرانيان و به ويژه نسل جوان، از ديگر

 های ديگر، چراکه به سبب نبود سرگرمی و يا مشغوليت. در ايران به شمار می آيد
 عالوه بر به نوشته دکتر سميعی. بسياری برای تفنن به اين مواد روی آورده اند

 اکستسی، ال مصرف زياد هروئين، محبوبيت مواد مخدر موسوم به باشگاهی مانند
 . اس دی و متامفتامين نيز افزايش پيدا کرده است

 بايد توجه داشت که پديده مصرف مواد مخدر، به هيچ روی به ايران در عين حال
چراکه در سراسر جهان ميليون ها تن به سبب داليلی چون نوميدی  .محدود نمی شود
 .  آرامش خود را در اين مواد جستجو می کننددر مورد آينده،

@ 

 اشکال مبارزه با توليد، توزيع و استفاده از مواد مخدر در ايران، در خالل سال ها
احتماال .  مهار جريان آنها در مرزها بوده استراهبرد اوليه سياست ضد اين مواد، کوشش برای. گوناگون به خود گرفته است

در .  همکاری می کنداما با افغانستان و پاکستان نيز.  مبارزه با مواد مخدر در منطقه را داردايران قوی ترين سياست امنيتی
 .  اين همکاری مورد تأييد مجدد قرار گرفتسال گذشته در وين پايتخت اطريش،) خرداد(جلسات ماه ژوئن 

 اين مواد گودال و سنگر حفر کرده، مين گذاری ستاد مبارزه با مواد مخدر نيروی انتظامی ايران جهت جلوگيری از قاچاقچيان
 جهان، اين راهبرد نيز مانند ساير روش های مشابه نقاط مرزی در تمام.  وجود آورده استنموده، و موانعی را در جاده ها به

 اغلب اوقات نيز کسانی که گرفتار می شوند، در. بيشتر به بازی موش و گربه، و نه عمليات مرسوم نظامی، شباهت دارد
  سوداگران خرده پايی می باشند که به آسانی در دامهايی می افتند، که مقامات سربلکه. قاچاقچيان عمده و اصلی نيستند

 . راهشان قرار می دهند

، در ماه )ايرنا( خبرگزاری جمهوری اسالمی مثال بر اساس گزارش. با اين همه پيروزی های کوچکی نيز حاصل شده اند
 فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران گزارش داد که در خالل يازده"  مقدمسرتيپ پاسدار اسماعيل احمدی"گذشته 

 حال اعالم کرد که افغانستان در همان برههاما در عين.  تن مواد مخدر کشف و ضبط کرده اند۵٦۵ماه پيش از آن، نيروهايش 
 . اين امر نشان از نبرد سختی دارد، که مقامات ايران درگير آن هستند.  است هزار تن از اين مواد توليد کرده٨

کمااينکه برآورد می .  مرزها ايجاد می کننداين مقامات همچنين نگران خشونت هايی می باشند، که معامالت مواد مخدر در
 تن از نيروهای انتظامی در حالل تالش برای جلوگيری از قاچاقچيان ٣۵٠٠ از ، بيش)١٣٧٠( ١٩٩٠شود از اواخر دهه 

  .اين امر نشان می دهد که اينگونه عمليات با خطرپذيری همراه هستند.  شده اندکشته

 فشار می آورند که برای مقابله با تهديد دولت های افغانستان و آمريکا و همچنين نيروهای ناتو مدت های مديدی است که
 بر اساس نظر آنها اگر گياه ديگری.  آيد و پرورش گياهی ديگر جای آن را بگيردترياک، از کشت خشخاش ممانعت به عمل

 .  نخواهند بودبرای کشت به کشاورزان داده شود، آنها ديگر تا اين اندازه مشتاق پرورش خشخاش

 در استان های جنوبی افغانستان که زير گرچه اين عقيده در حرف بسيار خوب و مناسب به نظر می رسد، اما عملی کردن آن

 
از آنجا که ايران در غرب افغانستان قرار دارد، به 

 برای رساندن مواد مخدر اين کشورعنوان گذرگاهی

بنابراين مجرم .به اروپا مورد استفاده قرار می گيرد

اصلی ايجاد مشکل مواد مخدر در ايران را، می توان

 مجاورت آن يعنی افغانستان يافت درست در
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در عين حال به اعتقاد آقای تری .  بوده استکنترل طالبان قرار دارند بسيار مشکل
چراکه اين ."  سرنا از سر گشادش می باشدزدن"کاشت يک محصول ديگر، در واقع 

کنگره آمريکا محسوب می "  بينی کوتاه مدتکوتاه"راهبرد نيز نمونه ای ديگر از 
 . شود

چراکه .  جايگزينی، محکوم به شکست استاو هشدار می دهد که اين روش
 در بازار کشاورزی بی در و پيکر جهانی کشاورزان افغانستان را وادار می کند، که

 از هم اينک برگ های برنده زيادی در بازاری که پيشاپيش و. به رقابت برخيزند
 . برابر آنها در دست دارد

 بسياری از اين کشاورزان با آگاهی بر اين مسئله، در مورد سيستم بنابراين
 توسط طالبان و سرکرده های قدرتمند قاچاقچيان سازمان دهی شده زيرزمينی که

   . بيشتری می کننداست، احساس امنيت

 تغييراتی در روش مبارزه با مواد مخدر سبب) ١٣٧٦خرداد ( ١٩٩٧پيروزی محمد خاتمی در انتخابات رياست جمهوری سال 
 زيرا در سال های پس از انقالب شاهد اجرای اقدامات سفت و.  به اجرا درمی آينددر ايران شد، که بسياری از آنها هنوز هم

( ١٩٩٠ پس از انتخاب وی، در اوخر دهه اما. سخت قانونی مانند مجازات زندان و اعدام برای معتادان و قاچاقچيان بوديم
 .  سبک مراکز بازپروری مورد استفاده قرار گرفتندنقطه نظرات پيشرفته تر به  )١٣٧٠

 های استفاده شده را می گرفتند، و سرنگ مراکزی که سرنگ. به اين معنی که برای ساخت مراکز درمانی سرمايه گذاری شد
 نيز، در  دادن مشاوره و درمان با متادون برای غلبه معتادان به مواد مخدر خطرناک ترهمچنين. های نو به معتادان می دادند

برای رسيدگی به نيازهای جامعه تشکيل )  جی اوهاان(در عين حال نهادها و سازمان های غير دولتی . اين مراکز انجام گرفت
 . شدند

@ 

 بين معتادان متادون توزيع می کند و در جنوب تهران می باشد که" مرکز پرسپوليس"يکی از موفقترين اين سازمان ها، 
چراکه تنها می تواند به بخش .  همواره چالشی بزرگ برای اين مرکز بوده استاما پول. خدمات ديگری نيز ارائه می دهد

 .  از معتادان تهران خدمات ارائه کندکوچکی
 گذاری  اقدامی مثبت و دلگرم کننده، به ويژه برای ايجاد مراکز بهداشتی زنان سرمايهدر عين حال دولت نيز در بهار گذشته در

 .يکی از اين مراکز نيز، در تهران ساخته شد. کرد

 حرف در مورد افغانستان، پاکستان و ساير اين. آشکارست که پاسخی ساده برای حل معضل مواد مخدر در ايران وجود ندارد
 روشی چند بنابراين بايد با دقت تمام.  اعتياد دست به گريبان هستند نيز، صدق می کنندکشورهايی که در آنها افراد زيادی با

 کسانی که از پيش معتاد شده اند، برنامه ريزی وجهی مشتمل بر در نظر گرفتن قانون عرضه و تقاضا، و نيازهای بهداشتی
 .شود و به مرحله اجرا درآيد

 سفت و سخت مرزی، سبب نگرديد از زيرا همانگونه که تجربه نشان می دهد تمرکز صرف بر مسائل ايمنی و روش های
 به طريقی مشابه راه اندازی مراکز بازپروری نيز نمی تواند، به.  پيشگيری شودميزان اعتياد فوق العاده به هروئين در ايران

 .  باشدتنهايی برای متوقف کردن سرازير شدن سيل مواد مخدر قاچاق به اين کشور کارساز

 . ايجاد توازنی ظريف بين اين دو شيوه برخورد بودبنابراين برای پيشرفت در اين زمينه بايد در پی

 
سال گذشته مقامات ايران تعداد معتادان به هروئين 

 هزار تن از٢۵٠ اعالم کردند، که  هزار نفر٣۵٠را 

آنان معتادان تزريقی می باشند 
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 نقشی اينک ببينيم جامعه جهانی و به ويژه آمريکا، در برخورد با اين مسئله چه
 هستند، دارند؟ در هر دو کشور اياالت متحده و ايران سياستمداران و صاحب نظرانی

 منافع که نهايت کوشش خود را به کار می گيرند تا تاکيد کنند اين کشورها هيچ
 افغانستان اما تأثيرات گسترده و دامنه دار قاچاق مواد مخدر. مشترکی با هم ندارند

 اتفاق نظر مسئله ای امنيتی و بهداشتی است، که رهبران هر دو کشور در مورد آن
 . دارند

 تواند هدفی بحران های اعتياد و مبارزه با ايدز و ويروس حامل آن در ايران نيز، می
 مسئله بيشتر اين امر به ويژه با توجه به اين. مشترک برای هر دو دولت باشد

 شيوع روشن می شود که آمريکا متعهد شده در جهت تالش برای متوقف ساختن
ولی اين تعهد بايد فارغ از هر گونه محدوديت  .ايدز و ويروس حامل آن، ميلياردها دالر به کشورهای سراسر جهان بپردازد

 . های سياسی باشد

 نشان می دهند قاچاق ترياک سبب تقويت منابع به عالوه از ديد منافع آمريکا نيز شواهد غيرقابل انکاری وجود دارند، که
 برای مسئله ای که به نوبه خود راهبرد آمريکا.  در پی بی ثباتی در افغانستان استيعنی همان گروهی که. طالبان می شود

 . ثبات و نيکبختی کشورهای منطقه را، تضعيف می کند
 متفاوت، از منافع عمده هر دو مشترک برای محدود ساختن تأثيرات قاچاق غيرقانونی مواد مخدر ولو به داليلبنابراين کوشش

 . دولت مورد اشاره می باشد

 کرد و مورد توجه تماشاگران سراسر جهان يعنی درست همانگونه که سرنوشت علی در فيلم سنتوری بر موانع فرهنگی غلبه
 بين  افغانستان نيز بايد به مثابه چالشی تلقی شود که مرزی نمی شناسد و عکس العملیقرار گرفت، مشکل مواد مخدر ايران و

   . بستکی داردنسل های آينده به چنين راه حلی) سعادت(بايد بدانيم که . المللی می طلبد

  استبرت شوارتز از نويسندگان واشنگتن پريزم

 
بخش اعظم مواد مخدری که از افغانستان وارد 

 از اروپا درمی آورد، از ايران می شود و سپس سر

طريق گروه هايی جابه جا می گردد که توسط افراد 

 حفاظت می شوند مسلح

 از حوزه هنر و سينما
  هنرمندی به عظمت فيلم هايش: ديويد لين

 

  

 واشنگتن پريزم  -بابک يکتافر

، با اشاره به صحنه "يک زندگی بر روی فيلم :ديويد لين"استيون اسپيلبرگ کارگردان مشهور سينما در بخشی از فيلم مستند 
 جلو  که ديدن آن صحنه و مونتاژ ديويد لين که به زيبايی هر چه تمامتر داستان را بهمی گويد" الرنس عربستان"ای از فيلم 

 .پيش برد، يکی از داليل انتخاب حرفه فيلمسازی برای او بوده است

که اين " هفت ستون خرد"نويسنده کتاب  )با بازيگری چشمگير پيتر اوتول(ايی الرنس افسر انگليسی .در صحنه مذکور، تی
  تالش توانسته است موافقت مقامات ارتش بريتانيا را برای متحد کردن قبايل عربفيلم بر اساس آن ساخته شده، پس از مدتها

 مأموريت خود کبريتی را آتش زده و پس از خيره او در استقبال از. بر عليه امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول جلب کند
 است،آتشی که برای وی مظهر آينده بسيار نزديک و نقش او در اين آينده.  خاموش می کندشدن به آن، آتش کبريت را با فوت

 . که همچون جرقه سولفور صفحات تاريخ را در بر خواهد گرفت
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 با طلوع خورشيد در افق صحرای عربستان، با فوت او تاريکی کامل صحنه را در بر می گيرد، و سپس اين تاريکی ذره ذره
 .  کامال روشن می شوديعنی با آتش کبريت خداوند برای الرنس،

 فردی يانگ که آن را همچون يک تابلوی نقاشی عظيم به پرده اين صحنه با کمک فيلمبرداری
 . آور موريس جار، تبديل به روشنی می گرددکشيده و موزيک هيجان

 هدف اين مونتاژ معروف نمونه ای است از هنر فيلمسازی ديويد لين، که معتقد بود
 دکور اوليه هر صحنه و هر مونتاژ پيشبرد داستان به مقطع بعدی، و نه صرفًا برای

 استثنائی اگر بعنوان يک تماشاگر تکنيک و زيبايی اين مونتاژ را. و زيبايی، می باشد
 بخاطر نمی نمی بينيد و يا در ميان صحنه های متعدد اين فيلم بسيار طوالنی آن را
 . واالتر از همدوره ای های خود درک کنيدآوريد، بعيد بنظر می رسد که چيره دستی لين را بعنوان يک فيلمساز

 نمی توان ناديده گرفت، و منظور از ادعای البته مهارت و چيره دستی فيلمسازانی نظير آلفرد هيچکاک را به هيچ عنوان
 گيرايی و اما در طول تاريخ سينما کمتر فيلمسازی را خواهيد يافت که پرده سينمايش به .مذکور مقايسه اين نوابغ سينما نيست

 های جهان باشد، و در عين حال مورد عالقه و عظمت تابلوهای نقاشی دستچين شده در بزرگترين و قابل توجه ترين موزه
 تفريح  به فيلم فقط بعنوان دو تا سه ساعت فرار از دنيای واقعی و صرفًا بعنوان نوعیتوجه تماشاگرانی هم قرار بگيرد، که

 . نگاه می کنند

@ 

چشم از جهان فروبست، از ) ١٣٧٠( ١٩٩١ديويد لين انگليسی که هفته گذشته يکصدمين سالگرد تولدش بود و در سال 
يعنی گروهی که به فيلمسازی نه .  کارول ريد، جان فورد و مايکل پاوول بوددسته کارگردانان کالسيکی نظير آلفرد هيچکاک،

 از تکنولوژی وقت، در صنعتی که آن را حرفه داستان گويی با استفاده.  عنوان هنر، که به مثابه يک حرفه، نگاه می کردندبه
 .سينما می ناميدند

البته با توجه به .  عظيم و اسطوره ای شهرت دارددر بين فيلم دوستان جهان ديويد لين معموًال به عنوان کارگردان فيلم های
 اين شهرت را ، می توان براحتی دليل"دکتر ژيواگو"و " پلی برفراز رودخانه کوای"، " عربستانالرنس"شاهکارهايی نظير 

 صاحب نظران سينمايی قرار گرفت و اين فيلمساز چيره که مورد انتقاد شديد بسياری از" دختر رايان"حتی فيلم . درک کرد
 واقعی لين فراتر از اما ارزش.  پانزده سال از حرفه اش دور نگه داشت، از اين قاعده مستثنی نيستدست را برای نزديک به

 .  نمودآن چند فيلمی است که او را تبديل به ستاره بين المللی

 حسابداری اشتغال داشت، و مادرش هلن در پدرش فرانک لين به. ديويد لين در يک خانواده طبقه متوسط چشم به جهان گشود
 .  يافته بودخانواده ای هنردوست و مخترع پرورش

 روی ديويد جوان اين عمل تاثير محسوسی بر.  لين همسر و دو پسر خود را بخاطر زنی ديگر ترک کرددر سن پانزده سالگی ديويد، فرانک
زيرا شخصيت های زن در فيلم های لين.  در حرفه اش نيز می توان مشاهده کرداين تاثير را بعدها نه تنها در زندگی خصوصی او، بلکه. گذاشت

 .اشخاصی طغيانگر و بظاهر قوی می باشند، که در باطن محتاج و ظريف هستند

 آنها بر روی صفحات فيلمنامه کامًال مشهود هرچند ديويد لين خالق اصلی اين شخصيت ها نبود، اما دست او در شکل دادن به
 .  تاکيد داشته انداست و فيلمنامه نويسان آثارش بر آن

 جانسون يکی از هنرپيشه های مورد عالقهبا بازيگری سيليا" (اتل"، "روحی خوش"در فيلم " الوايرا"شخصيت هايی نظير 

 
" الرنس عربستان"فيلم 
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با (، جين "انتخاب هابسون"در "  هابسونمگی"، "اين خانواده خوشحال"در ) لين
) با بازيگری جولی کريستی" (الرا" حتی و" تابستان"در ) هنرنمايی کاترين هپورن

 مادر خود و رابطه آنها با مرد های ، نشانگر برداشت لين از"دکتر ژيواگو"در 
 . رابطه بين پدر و مادرش بودزندگيشان اعم از پدر، شوهر يا معشوق، و از

@ 

 در زندگی خصوصی لين نيز فقط به اين نکته می توان اکتفا نمود، که شش بار
 ،"زمان آن فرا رسيده بود"اما در هيچ موردی وقتی که بقول خودش . ازدواج کرد

دست کم اينکه نمی توان لين . فکر خود را آنچنان بر سر ترک رابطه مغشوش نکرد
 . محکوم نمود" دل نکندن"و " احساساتی بودن" به را

 در به طوری که. اين نوع برخورد در هنر مونتاژ ديويد لين نيز کامًال محسوس است
 بين همکاران خود برای قيچی کردن صحنه هايی که بنظرش داستان را با سرعت

 .بی رحم معروف شد" قصابی"بجلو نمی بردند، به 

بود که وی را بعنوان مونتاژ کننده فيلم به  "نگهبان شب"اولين محصولی که اسم ديويد لين بر روی آن ظاهر شد، فيلم کوتاه 
، " استيکی از جنگنده های ما مفقود شده" لين بر روی فيلم های نظامی مايکل پاول نظير کار مونتاژ. تماشاگران معرفی کرد

 . نام او را زبانزد فيلمسازان وقت انگليسی نمود

 . بود"  کاووردنوئل"اما مهمترين همکاری لين در اين دوران با نويسنده مشهور انگليسی، 

 نمايشنامه ها و حتی فيلمنامه های خود، به کمک شخصی احتياج کاوورد برای تبديل موفقيت آميز
 کارهای تکنيکی فيلمسازی از قبيل فيلمبرداری، صدابرداری و مونتاژ، به داشت که مهارتش در

 صرفًا چرا که خودش حوصله توجه به چنين مسائل فنی را نداشت، و عالقه اش.  رسيده باشداثبات
 .به کار کردن روی گفت و گوهای فيلم و با هنرپيشه ها بود

 ايجاد متقابًال اين بخش از فيلمسازی، يعنی آماده کردن يک قطعه ادبی برای فيلم و
 که لين رابطه با هنرپيشگان و راهنمايی آنها برای گرفتن بهترين نتيجه، چيزی بود

 .کمبودش را در رشد حرفه ای خود کامًال حس می کرد

 با وجود اختالفات و درگيری های اين دو شخصيت سلطه طلب و يکدنده، همکاری
، و "روحی خوش"، )١٣٢٣( ١٩٤٤محصول سال " اين خانواده خوشحال"کاوورد و لين يک سری فيلم های محبوب نظير

 . ارمغان آوردرا به) ١٣٢٤( ١٩٤۵هردو محصول سال " ديداری کوتاه"

 لين تصميم گرفت بر روی پای خود ايستاده و گفته می شود که با وجودآنهمه اختالفات و درگيری های متعدد، زمانی که ديويد
 و پس از  نويسندگان فيلم های خودش را کارگردانی کند، نوئل کاوورد دچار افسردگی موقت شدبا استفاده از کارهای ديگر

 . مدتی دست از فيلمسازی شست

در قسمتی از ( نويسندگان و آثار آنها قائل بود لين که با وجود استعدادش در بخش های فنی فيلمسازی ارزش بسياری برای
، برای ) نمود اعتراف می کند که تا حدی به توانايی نويسندگان در خالقيتشان احساس حسادت میفيلم مستند زندگی نامه خود

 .را انتخاب کرد" اليور تويست"و "  بزرگآرزوهای"يعنی " چارلز ديکنز"اولين دو پروژه خود دو اثر معروف 

 
" دکتر ژيواگو"فيلم 

 
" انتخاب هابسون"فيلم 
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 تا پايان زندگی حرفه ای لين او را در هنرپيشه انگليسی شد، که" آلک گينس"سبب آشنايی لين با " آرزوهای بزرگ"فيلم 
 .پروژه هايش ياری داد

@ 

 آثار ديکنز محسوب می شوند، نام لين را بعنوان دو فيلم مورد اشاره که حتی تا اين تاريخ از بهترين برداشت های سينمايی
مخوف  "بيل سايکس"که در آن " اليور تويست"در صحنه معروفی از فيلم .  زبانها انداختفيلمسازی جوان و مطرح بر سر

 لين هنر فيلمسازی خود را با خالقيت کامل به دوست دختر رئوف خود را با خشونت هرچه تمامتر به قتل می رساند،" نانسی"
 و  و زمانه ای که نشان دادن يک قتل با تکه تکه کردن اعضای بدن و خونمالی کردن درزيرا در دوره. تماشاگران نشان داد

 مشهود در چشمانش سگ کوچک نانسی را را نشان داد که با نفرت و خشونت" بيل سايکس"ديوار امکان نداشت، لين ابتدا 
واق واق کردن مداوم، ناخن به در کشيدن، و حس التهاب آن سگ، .  حيوان می بندداز اتاق بيرون کرده و در را بر روی آن

  . اذهان عمومی کشتن نانسی را مؤثرتر از نشان دادن صحنه قتل وی به تصوير می کشددر

، آخرين فيلمی بود که ديويد لين " الفتونچارلز"با هنرنمايی جالب توجه ) ١٣٣٣( ١٩۵٤محصول سال " انتخاب هابسون"
 هنرپيشه معروف انگليسی و مشکالت مالی که آن طالق" آن تاد" طالق از سومين زنش زيرا پس از. در انگلستان تهيه کرد

مکان هايی را که لين برای فيلم هايش .  دنيا بردببار آورد، لين بار و بنديل فيلمسازی را بر دوش گرفت و با خود به اقصا نقاط
 .  ايفای نقشی مهم در آن آثار پيدا کردندانتخاب کرد، راه خود را در

 کاترين"در کنار " ونيز"، شهر )١٣٣٤/  ١٩۵۵محصول " (تابستان"در فيلم 
جنگل ) ١٩۵٧/١٣٣٦محصول " (پلی برفراز رودخانه کوای"در . درخشيد" هپورن
عظمت صحراهای ) ١٩٦٢/١٣٤١محصول " (الرنس عربستان" فيليپين، در های

قصرهای يخ روسيه، در ) ١٩٦٤/١٣٤٣محصول " (دکتر ژيواگو" دنيای عرب، در
سواحل متالتم ايرلند، و باالخره در ) ١٩٧٠/١٣٤٩ محصول" (دختر رايان"
سرزمين پيچيده و ناآشنای ) ١٩۵/١٣٦٤ محصول" (گذرگاهی به هندوستان"

 . پردازی ديويد لين ايفا کردندهندوستان، همگی نقشی عمده در داستان

 که او با آن آشنايی داشت و هنرش را در آن را اکران نمود، دنيايی" دختر رايان"وقتی که لين فيلم ) ١٣٤٩( ١٩٧٠در سال 
مايک " اثر" فارغ التحصيل"زيرا تماشاگرانی که با فيلم های واقع گرايانه وقت نظير  .پرورش داده بود از خودش عبور کرد

آشنا شده بودند، ديگر عالقه ای " داستين هافمن" و هر دو با هنرنمايی" جان شلزينجر"اثر " کابوی نيمه شب"و " نيکولز
 بايد اقرار کنم که البته بعنوان يکی از طرفداران پروپاقرص هنر ديويد لين.  رومانتيک لين نداشتندبه دنيای رويايی و ديدگاه

 . قابل توجهی داشتحتی با در نظر گرفتن معيارهای لين، ضعف های" دختر رايان"

اما . سعی کرد به به حرفه خويش بازگردد"  هندوستانگذرگاهی به"پس از گذشت پانزده سال، لين با فيلم قابل قبول خود يعنی 
 جايگاه ديويد اما.  گرفتن سنش و همچنين پيشرفت چشمگير صنعت سينما، چنين کاری بس مشکل بودمعلوم بود که با در نظر

 مردان و زنان اين هنر، تا خاموشی نوری که خداوند به الرنس لين بعنوان يکی از نامداران حرفه فيلمسازی در کنار ديگر ابر
 .  خواهد ماندهديه داد پابرجا

  بابک يکتافر سر دبير واشنگتن پريزم است

 
" اليور تويست"فيلم 
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 از حوزه روابط بين الملل 
 موقعيت فرانسه در اتحاديه اروپا آيا نيکال سارکوزی سبب تحکيم

 شده است؟ 
 

 
 

 واشنگتن پريزم -مسعود شفايی

) ١٣٨٤( ٢٠٠۵ پيمان پيشين در سال را که اخيرا در فرانسه به تصويب رسيد، پاسخی به رد" پيمان ليسبون"می توان 
موافقتنامه جديد در صورت تصويب در کليه کشورهای عضو اتحاديه .  دانستتوسط رأی دهندگان اين کشور و مردم هلند

 .  جايگزين قانون اساسی کنونی اين اتحاديه خواهد شداروپا،

چراکه اين پيمان در .  در افق نمايان می شودبه همين سبب کارشناسان دوباره حدس می زنند، که چشم انداز اروپايی متحدتر
  اتحاديه مورد اشاره، به بسياری از اهداف خود مانند تمديد دوران رئيس شورای کشور عضو٢٧صورت تصويب در کليه 

 . اروپا و يکی کردن دو مقام باالی اتحاديه خواهد رسيد

 معلوم شد اکثريت رأی دهندگان فرانسوی درعين حال به نحوی چشمگير و آگاهانه از مسائلی دور می شود، که سه سال پيش
  پيمان مذکور در سطح مجلس قانونگزاری به تصويب رسيد ولی در رأی گيری مردم باچراکه همين امر که. را ناراحت می کند

 . موافقت روبرو نشد، خودش تأييدی بر اين مدعاست

 )١٣٨٣( ٢٠٠٤زمانی که متن قانون اساسی عاقبت به شر اتحاديه اروپا در سال 
 مورد موافقت قرار گرفت، قويا انتظار می رفت که اکثر کشورهای عضو آن را از

 اما اسپانيا يعنی پنجمين عضوی که در آن. طريق روندی مجلسی به تصويب برسانند
 هنگام اين قانون را تصويب کرد، نخستين کشوری بود که اين روند را کنارگذاشت و

 درصد ٧٧اين کار با تقريبا . از طريق نظرخواهی عمومی آن را به تصويب رساند
 درصد واجدين ٤٣البته تنها .  مثبت شرکت کنندگان در نظرخواهی انجام شدرأی

اين مسئله سبب شد که ترس موجود در مورد .  آن رأی گيری شرکت کردندشرايط در
 .  قانون اساسی به رأی دهندگان، اندکی کاهش يابدسپردن سرنوشت

 انگلستان به مدت زيادی از اقدام اسپانيا نگذشته بود، که تونی بلر نخست وزير وقت
اين کار .  شدنحوی غيرمنتظره قول داد که در اين کشور نيز نظرخواهی انجام خواهد

در خالل سه .  به ناچار از اين روش پيروی نمايدفشار مضاعفی بر دوش ژاک شيراک رئيس جمهور وقت فرانسه وار کرد، که
چراکه پنج کشور  . اسپانيا و فرانسه فاصله بود، جنبش قانون اساسی به قوی شدن خود ادامه دادماهی که بين دو نظرخواهی

 . ديگر به طور کامل اين قانون را تصويب کردند

@ 

چراکه ملی گرايان و .  اروپايی کوتاه شداما با اوضاعی که در فرانسه پيش آمد، عمر حرکت به سوی پذيرش قانون اساسی
 ٢٠٠۵در نتيجه در ماه مه .  سوء ظن های اروپايی را در بين مردم بيدار کردندپوپوليست های اين کشور احساسات نهفته

 برنامه تصويب اين پيمان در مجلس به طوری که. اردوی موافقان با آن، متحمل شکستی سنگين شد) ١٣٨٤ارديبهشت (

 
کارشناسان دوباره حدس می زنند، که چشم انداز 

 افق نمايان می شود اروپايی متحدتر در

Page 18 of 22Washingtonprism

4/3/2008http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=147



  .شورا و سنای اين کشور، به ناچار لغو گرديد

گرچه اين .  اين قانون تحميل کردندتنها سه روز پس از اين رخداد، رأی دهندگان هلندی دومين شکست را بر موافقان
 .  ديگر ناديده گرفتنش امکان نداشتنظرخواهی نمادين بود، اما وقتی که انجام شد

 . اروپا بايد به گفته های شهروندانش بيشتر توجه کند" اعالم کرد که  رئيس وقت شورای اروپا،يونكر آلود-ژاندر اين هنگام 

 که بحث و گفتگويی بازتر و در کشورهای عضو شد،" برهه بازتاب"وی همچنين خواستار " 
 بين کشورها و سرانجام در سطح قاره ترويج فراگيرتر در مورد آينده پيمان مذکور را ابتدا در

 .نمايد

 هنگام در آن. به طول انجاميد) ١٣٨۵دی ماه ( ٢٠٠٧اين برهه مکث تا ژانويه سال 
 اعالم آلمان به رياست دوره ای شورای مورد اشاره رسيد، و پايان برهه مذکور را

 . کرد

اين  .همان سال، اعالميه برلين مورد موافقت قرار گرفت) اسفند(پيش از ماه مارس 
 انتخابات اعالميه جزئيات نيت اعضاء برای توافق بر سر پيمان مورد اشاره تا زمان

 . را، نشان می داد) ١٣٨٨( ٢٠٠٩مجلس اروپا در سال 

 ٤٤٨ بازنويسی کرد و متن اصلی را که دارای قانون اساسی را" کميته عملياتی برای دمکراسی اروپا"در عرض چند ماه 
 به خود گرفت،" پيمان اصالح شده"متن جديد که عنوان .  ماده می شد٧٠ تنها شامل ماده بود، به صورت قانونی درآورد که

 مانند آن، جايگزين موافقتنامه های اما هدفش اين نيست که. مانند سلفش همچنان خواستار بسياری از تغييرات می باشد
 . موجود بشود

 رسيد، در صورت تصويب در خالل يک سال آينده سال گذشته در ليسبون به امضاء) آذر(پيمان اصالح شده که در ماه دسامبر 
 قانون چراکه بر طبق.  بار، تنها ايرلند است که در مورد انجام نظرخواهی اطمينان دارداما اين. به مرحله اجرا در می آيد

 . اساسی اين کشور، رأی مردم در اين مورد ضروری می باشد

@ 

 سرفصل مبارزات انتخاباتی سال گذشته خودميانه جديد فرانسه، اتحاد اروپا را-درعوض نيکال سارکوزی رئيس جمهور راست
 .  مخاطره نزندقرار داد و مصمم بود که ديگر دست به

تصويب خواهد شد، بدون ترديد با اشتياق او  -و نه از طريق نظرخواهی-تاکيدات مکرر وی بر اينکه پيمان ليسبون در مجلس 
 .  که در رأی گيری گذشته به وجود آمدبرای از بين بردن مانعی همراه است

 حزبش توانست در مجلس از سوسياليستگرچه دوران اوليه رياست جمهوری سارکوزی با عدم موافقت جامعه روبرو شد، اما
 رأی موافق در برابر ٣٣٦ و ٢٦۵چراکه پيمان ليسبون به سادگی به ترتيب با  .ها پيشی بگيرد که عمده ترين رقبايش هستند

 .  رأی مخالف، در مجلسين سنا و شورای ملی فرانسه به تصويب رسيد۵٢  و٤٢

 بنيانگزاران اتحاديه اروپا، و پنجمين عضو اين اتحاديه بود بنابراين نبايد از توجه به فرانسه غفلت نمود که نخستين کشور از
 .  تصويب کردکه پيمان ليسبون را

 
نبايد از توجه به فرانسه غفلت نمود که نخستين 

 بنيانگزاران اتحاديه اروپا، و پنجمين عضوکشور از

 تصويب کرد اين اتحاديه بود که پيمان ليسبون را
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 با رأی منفی خود قانون اساسی اتحاديه اروپا که مردم اين کشور) ١٣٨٤( ٢٠٠۵چراکه در سال 
در عين حال هشت عضو .  پيشتر آن را به تصويب رسانده بودندرا از بين بردند، ده عضو ديگر

 . رغم مخالفت فرانسويان، بعدا آن را تصويب کردندديگر اتحاديه نيز به

 اينک با توجهه به پيمان اصالح شده به نظر می رسد سارکوزی روی اين شانس
 پيمان اين: "وی گفته. سرمايه گذاری نموده است، که اتحاديه را به پيش رهبری کند

 می باشد، ساده شده ابتکار فرانسه برای بيرون کشيدن اروپا از بحران قانون اساسی
 ."که اين قاره با آن روبرو بود

 صبر لذا بايد.  عضو ديگر بايد اين پيمان اصالح شده را تصويب کنند٢٢اما هنوز 
.  استمورد اشاره خارج شده، و يا نشده" بحران"کرد و ديد که آيا اروپا واقعا از 

.  اتحاد هرچه بيشتر اروپا به پيش می بردولی نتيجه هر چه باشد، بدون ترديد قسمت مربوط به فرانسه وضعيت را به نفع
 ." به لطف اين موفقيت، فرانسه دوباره به آغوش اروپا بازگشت: " اظهار داشتهکمااينکه خود سارکوزی در اين مورد

  از نويسندگان واشنگتن پريزم استمسعود شفايی 

 
 عضو ديگر بايد اين پيمان اصالح شده را ٢٢هنوز 

 بايد صبر کرد و ديد که آيا اروپا لذا. تصويب کنند

 شده، خارج" بحران قانون اساسی متحد"واقعا از 

و يا نشده است 

 از حوزه سياسی 
 کبير جمهوری مصاحبه اختصاصی با دکتر رحيم شيرزوی سفير

 اسالمی افغانستان در لندن 
 

 واشنگتن پريزم  -بکتاش سياووش 

 لندن، بريتانيا 

 که برای اين مصاحبه در پايان ديدار گروهی از خبرنگاران افغان و پاکستانی: اشاره 
 علوم سياسی لندن سفر کرده بودند، با محترم سفر مطبوعاتی و دوره آموزش های کوتاه مدت خبرنگاری به مدرسه اقتصاد و

 . اسالمی افغانستان مقيم لندن انجام يافته استدکتر رحيم شيرزوی سفير کبير جمهوری

 در واليت  بيشترينه دانيد که نظاميان بريتانيايی به خوبی می،هستيدلندن  افغانستان در کبيرجمهوری اسالمی که سفيرشما: س
را  واليت اين و چه راهی ، ادامه دارداز ديدگاه شما چرا نا آرامی ها در هلمند همچنان .ند می باش مستقرجنوبی و ناآرام هلمند
   وجود ندارد؟ ثبات در هلمند، با وجود حضور نظاميان بريتانيايی چرا تا هنوز؟به صلح می رساند

اما گمان می کنم که اقدام اخير .  ادامه داردجنگ در واليت هلمند از ديرزمانی وجود داشته، و حاال نيز: دکتر رحيم شيرزوی
 موثر واقع  حامد کرزی برای تقرر مقامات جديد درين واليت، در پايان دادن به نا آرامی هارييس جمهوری اسالمی افغانستان

اين همان خط مشيی است، که .  از جنگ هستندمقامات جديد در تالش نزديک شدن با طالبان برای دست کشيدن. شده است
  کرزی می خواهد که آشتی ملی بيايد و طالبانی که می خواهند در افغانستان زندگیرييس جمهوری اسالمی افغانستان حامد

 .کنند، بيايند و زند گی کنند

آنها .  طالبان به دست خارجی ها اداره می شوندبرای اينکه شما می دانيد شماری از. اما اين مساله به زمان بيشتر نياز دارد
 زمان از اين تصميم آقای کرزی می تواند به مرور.  را برای پيوستن به صلح آماده سازندپول و چيز های می خواهند، تا خود

با پذيرش قانون اساسی از جانب طالبان، .  افغانستان را بپذيرندشدت نا آرامی ها بکاهد، و تا آن زمان طالبان هم قانون اساسی
 قانون اساسی را بپذيرند و ما خوشحال هستيم که اگر طالب باشد يا هر گروه ديگر، بيايند و.  نخواهد بودديگر هيچ مشکلی
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من فکر می کنم که اگر دست خارجی ها قطع شود، مشکل.  نيز سپرده اندآقای کرزی برايشان وعده کمک هايی را. زندگی کنند
 . حل خواهد شدافغانستان

اين  باشندگان هلمند بدين باورند که هرچند شماری از .بحران در افغانستان اشاره کرديد  تشديدشما به نقش خارجی ها در: س
ی از واليات ديگر نيز هستند که با خرب  اما، خاک پاکستان به آنجا می آيندتروريستان از پاکستان مرز مشترک دارد و  باواليت

 به عنوان نمونه نيمروز هم با پاکستان مرز ؟ نيستچرا ناآرامی ها در آن مناطق درين حد پس . دارندپاکستان مرز مشترک
  .می باشد نازهدان ينبه انا امنی درآنجا   ولی،ارد دمشترک

 مشترک دارد، و از جانب ديگر با ايران موقعيت جغرافيايی هلمند طوری واقع شده است که از يک طرف با پاکستان مرز: ج
 مواد مخدر تنها.  اکثر رسيده است، که بنيه مالی طالبان را آماده می سازددرين واليت کشت خشخاش در حد. هم مرز است

می خواهند تا ازين راه مصرف خود را به  طالبان. مورديست که هلمند را محور تمرکز شورش ها در افغانستان قرار داده است
 هلمند بنابرين من فکر می کنم که.  دسترس آنها قرار نگيرد، ديگر وجود نخواهند داشتبرای اينکه اگر پول به. دست بياورند

 . ازين لحاظ با ساير واليت ها متفاوت است

 ايرانيان هم گاه و ناگاه در ايجاد شورش درين هرچند. مثال به عنوان نمونه زابل را می بينيم، که با ايران مرز مشترک دارد
 .  ازين هراس دارند که اين مورد به نام آنها ثبت شودواليت نقش ايفا می کنند، ولی

در عين حال اينکه رييس .  قبول واقع شودازين رو من فکر می کنم طرح جديد رييس جمهوری برای باشندگان هلمند مورد
 هلمند  تاسيسات برای هلمنديان را داده است، که انشااهللا تا يک سال ديگر وضعيت درجمهوری وعده ساختن مدارس و ساير

 .را متغير خواهد کرد

   کنند؟ زندگی می افغانها در بريتانياچه تعداد ازيد ئ بگوديمی توان .بريتانيا بر می گرديمحال به : س

 برخی به صورت غير قانونی وارد اين کشور شماری به شکل قانونی، و. دو دسته از مهاجرين افغان مقيم بريتانيا هستند: ج
 . که در بريتانيا زندگی می کنند، دست کم هشتاد تا نود هزار تن می باشدشمار مجموعی از افغان هايی. شده اند

رفتار دولت بريتانيا در قبال  . کرديداشاره ، شوندی که به صورت غير قانونی وارد بريتانيا میيها  به شماری از افغانشما: س
  ؟ کنندمراجعه می شما ه بهانآ  برای حلت،مشکالبه در صورت برخورد اين افغانها   آيا؟ن چه استا افغمهاجرين غير قانونی

دولت بريتانيا نيز به دنبال آن تعداد .  مواجه اندکسانی که به صورت غير قانونی وارد بريتانيا می شوند، واقعآ با مشکالت: ج 
 مهاجرين غير کمااينکه پوليس درين کشور به دنبال.  های غير قانونی وارد اين کشور می شونداز خارجی هاييست، که از راه

چنانی که برای شما گقتم، اينجا قانون حاکم .  فرستدقانونی است، و در صورت برخورد آنها را دوباره به کشورهای شان می
 غير قانونی ولی پس از برگشت صلح در افغانستان، ما چندان با مشکل مهاجرين.  نمی توان کرداست و در برابر قانون هيچ

 .درينجا مواجه نيستيم

   همکاری می کند خبرنگار مستقل افغان که اين گزارش را از لندن فرستاده، با واشنگتن پريزمبکتاش سياووش

 سياست جمع آوری پول 
 سياست جمع آوری پول 
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 واشنگتن پريزم

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

 2008تا آخر ژانويه  2007از ژانويه 

 2004تا آخر ژانويه  2003از ژانويه 

 2000تا آخر ژانويه  1999از ژانويه 

 1996تا آخر ژانويه  1995از ژانويه 

  کميسيون مرکزی انتخابات: منبع

 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

 باب دلميليون دالر 32.6
بيل کلينتونميليون دالر 32.3
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