
  ١٣٨٧ جمعه بيستم ارديبهشت ماه شماره صد و پنجاه و دوم،

 از حوزه سياسی 
  صرف واژه ای بسيار عميق تر از يک نام: خليج فارس

 

 واشنگتن پريزم -برت شوارتز

 همين طور که به پايين نگاه می کردم، حوزه آبی بزرگی را ديدم که به آرامی
کيلومترها مسيری پرپيچ و خم را طی می کند، و بدون توقف از يک کشور به 

همچنين جنگل های پهناوری را مشاهده کردم، که در امتداد .  ديگر می رودکشوری
 . به عالوه ديدم که اقيانوسی به ساحل محدود می شود.  مرز ادامه دارندچندين

به پايين می " چلنر"از فضاپيمای ) ١٣٦٤( ١٩٨۵فضانورد آمريکايی که در مأموريت سال " ديويد بارتو -جان"به گفته 
 تنها چيزی که به چشم می خورد،.  کنيم، هيچ مرز سياسی و مصنوعی ديده نمی شودنگريست، وقتی از باال به زمين نگاه می

 . خواند "مرمر آبی رنگ"آبها و خشکی های گسترده است که چيزی را تشکيل می دهند که او 
 

چراکه مرزهای سياسی و هويت های ملی، .  متفاوت می باشدولی همانگونه که همگی می دانيم، اوضاع در روی زمين بسيار
 کردن هويت ها در تمام طول تاريخ نيز نقشه ها در ايجاد و متالشی.  پيرامونمان را شکل می دهددرک ما از خودمان و جهان

 . در عهد باستان، وجود داشته استاين نقش از هنگام حک نقشه ها روی سنگ ها. نقشی اساسی داشته اند

 . گوگل) "١٣٨٣( ٢٠٠٤در سال 

 خود، ماهيت درست کردن و روی تارنمای" زمين گوگل"با گذاشتن نقشه جهان موسوم به " اينک
 کنندگان از اين نقشه می توانند با يک فشار چراکه استفاده. ترسيم نقشه را دستخوش انقالب نمود

خود، به هر کجای زمين که مايلند پرواز کنند و اين ) کامپيوتر( روی دکمه موشواره های رايانه
 . تصاويری ببينند که ماهواره ها از آن گرفته اندکره را از طريق

 سبب در عين حال بايد گفت با اينکه اين نقشه به عنوان ابزاری آموزشی درآمده،
 تصميم خود اما اخيرا به دليلی متفاوت و اين بار برای. ايجاد جنجال نيز بوده است

 سنتی به هر مبنی بر ناميدن حوزه آبی بين ايران و شبه جزيره عربستان که به طور
 آتش به رسميت شناخته می شود، زير" خليج عربی"و " خليج فارس"دو عنوان 

 . قرار گرفته است

 نظر می افکند، نام بخش نزديک به ايران را زيرا همينطور که بيننده در نقشه جهان روی تارنمای گوگل به حوزه آبی منطقه
 .  عربستان سعودی را خليج عربی نوشته استخليج فارس، و قسمت نزديکتر به

اما برای بسياری از .  و بی اهميت باشدامکان دارد اين نوع نام گزاری برای بازديدکنندگان بی تفاوت، مسئله ای کوچک
 . خود زندگی می کنند، اين نام گزاری خطايی بزرگ در قضاوت گوگل محسوب می شودايرانيان که در داخل يا خارج از کشور

 
گوگل دارد ياد می گيرد که در خيلی از نقاط جهان و 

 خاورميانه، يک نام چيزی بسيار فراتر از به ويژه

 اسم صرف، و در واقع يک هويت است
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 .  باشدآنها می گويند اين اقدام توهين آشکار و بزرگ به هويت، فرهنگ و تاريخ ايران می

 گروه هوادار آمريکايی های ايرانی که بزرگترين" آمريکايی-شورای ملی ايرانی"رئيس " تريتا پارسی"به گفته دکتر 
اين عضو نامه ای .  گذشته توسط يکی از اعضای اين شورا مطرح گرديدتبارست، اين مسئله نخستين بار در زمستان

 . برای هيئت مديره شورا ارسال کرد) ايميل( الکترونيکی

" اريک ای اشميت" اشاره، نامه ای برای دکتر نيز، پارسی به همراه دبير و خزانه دار شورای مورد) بهمن(در ماه فوريه 
 . رئيس هيئت مديره گوگل نوشتند

 استفاده از منابع دقيق و مورد پذيرش در مورد حوزهآشکارا در برابر هر سوء"آنها در اين نامه عنوان کردند که سازمانشان 
 افزايش يعنی عملکردی که ثابت شده که در طول تاريخ ابزاری برای گسترش اختالف عقيده و .آبی مذکور ايستادگی می کند

 ." عدم ثبات در منطقه و ورای آن بوده است

نام دارد، " دريای سرخ" اطالق می شد که اينک نامی است که زمانی به آبهايی" خليج عربی"اين افراد با تأکيد بر اينکه 
 بخشی از راهبرد عربگرايی افراطی می باشد، که"در عصر حاضر " خليج عربی" از اظهار داشتند که ريشه های استفاده

در مصر آغاز شد " جمال عبدالناصر" اين عملکرد توسط رئيس جمهور. است" هدفش کاهش نفوذ غير اعراب در خاورميانه
 .  که در عراق بر سر کار بود، آن را ادامه داددر خالل سال هايی" صدام حسين"و رئيس جمهور 

 اظهارنظرهايی که از جانب ايران ارائه شد، از گوگلالين گوناگون و-آمريکايی، طومارهای آن-پس از نامه شورای ملی ايرانی
 .  برنامه خود حذف کندرا از" خليج عربی"خواستند 

، "وزارت امور خارجه ايران" سخنگوی" سيد محمدعلی حسينی"حتی " خبرگزاری مهر"به طوری که براساس گفته 
 . خواند" غير قانونی"عملکرد گوگل را 

 
واشنگتن " کاليفرنيا، در يادداشتی به مستقر در" سازمان خليج فارس"عضو هيئت مديره " محمد اعال" آمريکا نيز دکتر در

که برای خليج فارس دو نام کنار هم قرار داده، نه تنها آدرس غلط دادن به " خاطر نشان کرد که نقشه زمين گوگل" پريزم
عناصر تندرويی باشد که از اين   می رود، بلکه کامال غيرمنطقی است و تنها می تواند همسويی ناحق و نامشروع باشمار

 ."  استفاده می کنندمسئله به عنوان يک ابزار سياسی مشکل آفرين

@ 

 خاطر نشان کرد، که اين شرکت درک می کند که به واشنگتن پريزم) ايميل(يک سخنگوی گوگل با ارسال نامه ای الکترونيکی 
  ." اين مسئله پيش بيايد که نام مکان ها چگونه باشد و مرزها کجا ترسيم شوندگاهی اختالف نظرها سبب می شود که"

قادرساختن استفاده کنندگان از در ميان " وی همچنين بر اهميت ماهيت آموزشی نقشه زمين گوگل و به ويژه ارائه امکان
 . ، تأکيد کرد" گويی سودمند در مورد مناطق مورد مناقشهگذاشتن نظريات خود و حضور در گفت و

 که ماهيت ترسيم نقشه اغلب جنجال گوگل نيز با تشخيص اين مطلب" خط مشی عمومی جهانی"مدير " اندرو مک الفلين"
چگونه گوگل نام حوزه های آبی را در نقشه زمين "يک ورودی زير عنوان  )اواسط فروردين(برانگيزست، در اوايل آوريل 

 . را، بر روی تارنمايش قرار داد"  می کندخود تعيين
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) ژئو پليتيکی(سياسی - مناقشات جغرافيايیعدم جهت گيری در"او در مورد خط مشی شرکت خود می نويسد، که اين سياست 
 ." می باشد

 . را هم دارد" استفاده عمده محلی"در عين حال گوگل خط مشی 

 نظر  اين معنی که اگر تمامی کشورهای پيرامون يک حوزه آبی در مورد نامی واحد توافقبه
 ."همان نام را روی نقشه خودش مورد استفاده قرار می دهد"داشته باشند، 

 از خليج عربی يکی/ اما در مناطق مورد مناقشه که به تلقی گوگل منطقه خليج فارس
 صورتی در چنين. هردو نام را به کار ببرد"آنها می باشد، خط مشی چنين است که 

 نام هر يک از اين اسامی نزديک تر به کشور يا کشورهايی ثبت می شود، که از آن
 ." استفاده می کنند

 در اين راستا واشنگتن پريزم با سفارتخانه های چندين کشور عربی حاشيه خليج
 فارس در شهر واشنگتن تماس گرفت، که دريابد دولت های متبوع آنها کدام نام را

 . مورد استفاده قرار می دهند
 استفاده می‘ خليج عربی’عربستان سعودی برای حوزه آبی مورد نظر، از واژه  ":از سفارت سعودی تأکيد کرد" نيل الجبير"
 ." کند

 .  يا از اظهار نظر در اين مورد خودداری کردنداما ساير سفارتخانه ها يا درخواست واشنگتن پريزم را بدون پاسخ گذاشتند، و

مثال تارنمای امارات متحده عربی .  آشکار می کنداما نگاهی گذرا به تارنماهای اين سفارتخانه ها نامی را که ترجيح می دهند،
 . توصيف می کند" نزديک به دهانه خليج عربی" موقعيت قرار گرفتن کشور خود را

‘ خليج عربی’در بخش جنوبی " کند که می خواند، و قطر هم خاطرنشان می" خليج عربی"بحرين نيز خود را جزيره ای در 
 ." قرار گرفته است

.  مناطق دارای چالش و رقابت به کار می بردبنابراين به نظر می رسد که گوگل دارد همان خط مشی مورد اشاره خود را در
 اگر در نقشه زمين گوگل روی هر يک از دو. استفاده می کنند" خليج عربی" از واژه زيرا اين کشورها در اسناد رسمی خود

در ايران و" شود که رويش نوشته شده ، صفحه ای گشوده می)کليک کنيم(تيک بزنيم " خليج عربی"يا " خليج فارس"واژه 
 اما برخی از." هم می شناسند‘ خليج عربی’همچنين آن را به نام . شناخته می شود ‘خليج فارس’بيشتر نقاط جهان به عنوان 

 .به آن اشاره می کنند" خليج"منابع نيز تنها با عنوان 

@ 

نشان داده، و همچنان از " قدری ناپختگی" او می گويد که گوگل. قانع نمی شود) با اين استدالل ها(اما دکتر پارسی 
 ." بی اطالع می باشد" دو نام تصميم خود در ذکر هر" پيامدهای سياسی"

 اين نيست که استفاده از آن به لحاظ اخالقی درست وی می افزايد اگر اهانتی نژادپرستانه در جامعه ای پذيرفته شود، دليل بر
 . می باشد

 .تغيير نام و داليل در اين مقطع است "نيت"نيست بلکه اهميت " تغيير نام"دکتر پارسی معتقد است که مسئله فقط 

 
در نقشه جهان گوگل بخش نزديک به ايران خليج 

 قسمت نزديکتر به عربستان فارس به همين نام، و

سعودی با عنوان خليج عربی نوشته است 

Page 3 of 21Washingtonprism

5/9/2008http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=152



در مورد استفاده از "  های جغرافيائی آمريکاهيئت نام"و ليست " سازمان ملل متحد"او و ديگران به مدارک تاريخی و جديد 
 .  صحيح آن حوزه آبی، اشاره می کنندبه مثابه تنها عنوان" خليج فارس"

 .  عالمت تأسف تکان می دهندبا اين حال برخی ناظران خارج از اين مناقشه، در مورد اين مبحث سری به

مناقشات مربوط به اماکن مورد: " کاليفرنيا می گويددر" دانشگاه دولتی هامبولد"استاد جغرافی " پل وبستر بلنک"مثال دکتر 
 ."  ای از ويژگی های کودکانه قرار می گيرداختالف، معموال درون هاله

 عنوان نمونه هايی از اينگونه موارد فلسطين، جمهوری ترک شمال قبرس، و جمهوری سابق يوگسالوی به/او از اسرائيل
.، منصفانه نيست"که جانب يک طرف را بگيرند" مانند گوگل( بر گرده بيطرف ها گذاشتن فشار: "اشاره می کند، و می افزايد

 .  ماندبه نظر می رسد گوگل به تصميمش مبنی بر پايداری بر خط مشی خويش باقی خواهد

) نشنال جئوگرافيک سوسايتی" ( جغرافيای ملیانجمن) "١٣٨٣( ٢٠٠٤اما جنجالی مشابه در سال 
در اين نقشه نام .  جهانی خود را مورد بازبينی قرار دهدرا بر آن داشت، تا هشتمين نقشه اطلس

ذکر شده بود، که عبارت داخل پرانتز آن حذف )" خليج عربی(خليج فارس " حوزه آبی مورد اشاره
 و به برخی حوزه آبی ای را که از نظر تاريخی"اما يادداشتی گذاشته شد که در آن آمده  .گرديد

 ." نامندلحاظ رواج عمدتا به عنوان خليج فارس شناخته می شود، خليج عربی می

 ۵٤٣در هنگام نگارش اين مقاله طوماری روی تارنماها قرار داشت، که به امضای 
 .  نفر رسيده بود، و به سرعت به تعداد امضاها افزوده می شد٣٨٦هزار و 

 البته غيرممکنست که از ميزان کسانی آگاهی يافت، که به سبب اين مسئله خدمات
 موسيقی روزنامه نگاری که دستی هم در" پژمان اکبرزاده"اما . گوگل را تحريم کنند

 خاطر او در يادداشت خود به واشنگتن پريزم. دارد، جو موجود را درک می کند
 بسيار نگرانست که گوگل درگير يک بازی سياسی شود، و ارزش های"نشان کرده 

 ." آموزشی و بی طرفی خود را از دست بدهد

 به هر حال صرفنظر از اينکه انسان در مورد اين مسئله چه موضعی داشته باشد،
 روشن است که گوگل با اين دونامه خواندن آن حوزه آبی، خطر از دست دادن جامعه

 . ايرانی را به جان خريده است

-اعضای شورای ملی ايرانی."  پول درآوردمی توان بدون انجام کارهای شنيع،"يکی از مبانی فلسفه کاری کوکل اينست که 
به  . فعالند هم، مدعی نيستند که گوگل با هيچ طرف تجديدنظر طلبی همپيمانی می کندآمريکايی که در مورد مسئله خليج فارس

عبدالناصر( از اين کار بازتاب نظرات آنهايی تصور نمی کنيم که منظور شما"طوری که حتی در نامه خود نيز اظهار می دارند 
 ."  رفتباشد، که نامشان) و صدام حسين

 خاورميانه، يک نام چيزی بسيار بيش از اسم در عين حال گوگل هم دارد ياد می گيرد که در بسياری از نقاط جهان و به ويژه
 . صرف، يعنی يک هويت، است

   استاز نويسندگان واشنگتن پريزم شوارتزبرت 

 
صرفنظر از اينکه انسان در مورد دونامه خواندن 

 داشته باشد، روشن است خليج فارس چه موضعی

که گوگل با اين اقدام خطر از دست دادن جامعه 

 به جان خريده است ايرانی را

 از حوزه ورزشی 
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فقط برای ايران :  ايرانکتايون خسرويار هافبک تيم ملی فوتبال زنان
 گريه کرده ام 

 

 واشنگتن پريزم  -نادر داودی

 تهران

 سال گذشته تيم ملی فوتبال زنان ايران برای نخستين بار در نقشه رسمی فوتبال
 اين تيم با صعود به مرحله دوم جام ملت های آسيا، به. جهان به رسميت شناخته شد

اما  .نخستين افتخار کارنامه کوتاه پس از پيروزی انقالب خود در ايران، دست يافت
 اين با. در مرحله دوم با يک پيروزی و دو شکست از گردونه رقابت ها کنار رفت

 حال توجه تمام کارشناسان، مقامات رسمی فوتبال آسيا و رسانه های جمعی را
 . برانگيخت

 را به آمريکايی توجه خبرنگاران-در ميان بازيکنان اين تيم، حضور يک دختر ايرانی
 .  با وی انجام دادمدر تهران گفتگويی اختصاصی) نادر داودی(به همين دليل من . خود جلب کرد

اما اميدوار است که بقيه عمر خود را در ايران  .کتايون خسرويار، نوزده ساله، متولد و بزرگ شده آمريکا و اسپانيا می باشد
 . سپری کند

اما .  سرزمين پدری خود هيچ ايده ای نداشتوی در حالی در حدود سه سال پيش برای تعطيالت تابستان به ايران آمد، که از
 به  به گريه افتاد و از مادرش که در آن کشور زندگی می کند، خواست تا با اجازه اوزمانی که می خواست به آمريکا بازگردد

 » . در ايران بماناگر راضی هستی،«: جواب مادر خالصه و کوتاه بود. زندگی در ايران ادامه بدهد

 .  بدنی ام را حفظ کنممی خواستم آمادگی«: اما کتی چگونه سر از تيم ملی فوتبال درآورد؟ می گويد

خودم را معرفی .  فوتسال زنان داير استبه فدراسيون فوتبال زنگ زدم، و آنها گفتند که تمرين
 شکل گيری تيم ملی فوتبال بانوان ايران مصادف اين درخشش با. کردم، و در آنجا درخشيدم

 ». منتقل شدمگرديد، و من به سرعت به تيم اصلی

 هيچ با اينکه کتی در آمريکا بزرگ شده بود و طرز فکرش با ديگران فرق می کرد،
.  پذيرفتندتفاوتی بين خود و ساير اعضای تيم نديد و آنها نيز او را با آغوش باز

 زودتر به آنها هر چه الزم بود به من آموختند تا«: خودش در اين مورد می گويد
 » . بپوشممحيط عادت کنم و بدانم چه بگويم، چطور رفتار کنم و چگونه لباس

.  آمددر اوايل پوشيدن حجاب در هنگام بازی کمی برايش دشوار بود، ولی با آن کنار
 به اين جزو قوانين کشور است، و من به دليل عالقه ای که« : خسرويار می گويد

 » .ايران دارم تصميم گرفتم قوانين را رعايت کنم

 او که برخی از ورزشی نويسان ايران با فريدون زندی مقايسه اش می کنند، دو و
 اين ورزش آشناست و می داند چگونه بايد در اما از پنج سالگی فوتباليست بوده، با رموز. ميدانی و هاکی نيز کار کرده است

 . اين رشته بدرخشد
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در تيم ملی ايران بازی می «:  می دهد، می گويدوی در مورد اينکه تيم ملی ايران يا آمريکا را برای ادامه ورزش خود ترجيح
 تجربه شدن خيلی دوست دارم که می بينم در ايران از گام نخست همه چيز در حال.  بوده امکنم، چون از روز اول با اين تيم

پس ترجيح می دهم به جای تيم ملی آمريکا، عضوی  .ما پس از دو سال کار توانستيم به رقابت های آسيايی صعود کنيم. است
 » .از تيم ملی ايران باشم

@ 

 و اشتغال به فوتبال را چالشگرانه می است، و ادامه تحصيل" دانشگاه صنعتی اميرکبير"کتايون دانشجوی مهندسی شيمی 
 با پس از اين حيث نيز می توان او را.  است، که چگونه بين هر دو تعادل برقرار کندخوشبختانه در طول زندگی آموخته. خواند

 . علی دايی مقايسه کرد

 در جايی که امکان رقابت هست، برای بهبود همه انسانيم و بايد. بين زنانگی و بازی فوتبال تضادی نمی بينم«: می گويد
 ».ظرفيت هايمان تالش کنيم

 نبوده، اما ظرفيت های ذهنی اش در مواجه با پدری که هرگز بازيکن فوتبال. بهترين الگوی او در زندگی پدرش می باشد
 البته کتی دريبلهای. چون هميشه تشويق به تالش بيشتر و پيشرفت بيشتر کرده است .ورزش، برای فرزند الگو شده است

 » .آدمی بايد تنها روی خودش حساب باز کند« رونالدينهو يا فرارهای رونالدو را خيلی دوست دارد، ولی می انديشد در انتها

به شکلی که .  های تنفسی ام در طول بازی استفکر می کنم ويژگی من در دوندگی ام و تقسيم زمان«: او در ادامه می افزايد
 هافبکجنگنده هستم، پرس می کنم، تکل می زنم و وظايف.  در همين سطح ادامه می دهمسريع بازی می کنم، و نود دقيقه نيز

 !  روزی قادر به تماشای آن باشيمچيزی که البته ما اميدواريم» .مرکزی را به نحو کامل به اجرا در می آورم

چيزی که همه.  بازيکنانش حجاب کامل را رعايت می کنندزنان فوتباليست ايران تنها تيم در کشورهای اسالمی هستند، که تمام
 .  کرده استحواس ها را متوجه آنان

: خودش در اين مورد می گويد.  جلوه داداما کتايون معتقد است که نبايد اين موضوع را مهم
هدف ما بازی فوتبال است، .  کشور را رعايت می کنيمايران يک کشور اسالميست و ما قوانين«

چون در بازيهای آسيايی نيز ورزشکاران .  ها اين را می فهمنداغلب کشور. چون عاشقش هستيم
چراکه اين .  اسالمی در رشته های مختلف با حجاب ظاهر می شوندبسياری از کشورهای

 ». لباس های او، است که فوتبال بازی می کندورزشکار، و نه

 ايران مادر من در«: می گويد. چيزی که هرگز در ايران احساس نکرد، تنهايی بود
 دارم که بسيار ولی وقتی در اين تيم بازی می کنم، انگار سی تا مادر. زندگی نمی کند

 آمريکا آمده ام و در آنها هم خوششان می آيد که من از. مراقب و نگران من هستند
و ادامه » . را برگزيده امخيلی از کشورهای جهان سفر کرده ام، اما در انتها ايران

زبان شاعرانه .  خيلی سخت است، اما بعد ديدم که چقدر برايم آسان شداوايل فکر می کردم ياد گرفتن زبان فارسی« : می دهد
 چگونه حرف هايم را متوجه می  ها در بين تمرين با من زبان کار می کردند، و من شگفت زده می شدم که آنهابچه. ای است
 !  سوال های مرا به انگليسی بدهد، خدا را شکر کردبا اين حال وقتی دانست که می تواند جواب» .شوند

کشوری که در محاصره کوهها می .  کرده امايران با سابقه ترين کشوری است، که تا کنون به آن سفر«: خسرويار می گويد
 اينجا تا. در جاهای ديگر دنيا ساعت ده شب همه جا خلوت می شود.  بسيار زنده استکشوری که. باشد، و ترافيک جالبی دارد

 » .من خيلی خوشحالم که اينجا زندگی می کنم! دو صبح ترافيک داريم
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@ 

چون پيشينه آمريکايی و اسپانيايی دارم و به « :در مورد اينکه رسانه های جمعی توجه زيادی به او نشان داده اند، می گويد
 هايم همبازی. اما هميشه تالش کرده ام نماينده خوبی برای تيمم باشم.  مورد توجه هستمزبان انگليسی صحبت می کنم، خيلی

خودم را آدم .  کالم آنها را به زبان می آورممن. نمی توانند انگليسی صحبت کنند، اما کالم آنها در مغز من ثبت شده است
 آن اما اينجا وطن من است و عاشق.  داشته ام تا در يک کشور ديگر متولد و بزرگ شومفقط شانس. منحصربفردی نمی دانم

 » .هستم

اما به گفته خودش پس از آمدن به ايران متوجه  .قبل از اينکه به ايران بيايد، در اخبار چيزهايی در مورد اين کشور می شنيد
 .  نيستندشده است، که آن خبرها اصال درست

من با ذهنيت .  دروغ تحويل آدم می دهنداغلب اوقات در اخبار دنيا«: وی در اين مورد می گويد
بسيار خوشحال بودم، اما !  هواپيما فرود آمد، زدم زير گريهبه محض اينکه. باز به ايران آمدم
اما در همان لحظه . من حتی نمی دانستم اين کشور چگونه جايی است.  دانستمدليلش را نمی

 اين عجيب ترين احساسی است، که تا.  احساسی بسيار قوی در مورد آن به من دست دادنخست،
 برای من مهم ايران. چراکه تا به حال برای هيچ کشوری اشکی نريخته ام. کنون تجربه کرده ام

 دارم در مورد هيچ چيز احساسی که در مورد اين کشور. می باشد، و برای مردمش اهميت قائلم
 ».ديگری نداشته ام

.  آورندبه اعتقاد او زنان ايرانی قوی هستند، و اگر چيزی را بخواهند به دست می
زن ها .  نياورندآنها صد در صد وجودشان را می گذارند، تا در کاری که می کنند کم«

ممکن است در سطح مردان فوتبال .  برسند که حقشان استنمی خواهند با مردها رقابت کنند، تنها می خواهند به چيزهايی
 ». ميزانی که می توانند رقابت خواهند کردبازی نکنند، اما در بهترين

 » . آوردن تاريخ می باشيمما يک تيم تاريخی هستيم، که در حال به وجود«: کتايون در خاتمه می گويد

   استمستقل، اين مقاله را برای واشنگتن پريزم نوشتهو مستندساز نادر داودی فتوژورناليست 

 

 از حوزه روابط بين الملل
  تجارت افغانستان جاسوس افزاری آلمان به دنبال وزير

 

 واشنگتن پريزم -بکتاش سياووش 

 کابل، افغانستان

 های اولين گزارش ها حاکی از آن بود که تماس)  ارديبهشت٤( آوريل ٢٣چهارشنبه 
 سياستمداران با يکی از" شپيگل"خبرنگار هفته نامه " سوزانه کل"تيلفونی خانم 

 شنود قرار مورد" بی ان دی"افغان، از جانب دستگاه استخبارات خارجی آلمان يا 
 اين تا روزهای پنجشنبه و جمعه هيچگونه تذکری مبنی بر اينکه. گرفته است

 آلمانی کابينه دولت افغانستان نشانه رفت، که اما اخبار نشر شده به سوی پنج وزير. سياستمدار افغان کی هست، مشخص نشد
 .  زبان آلمانی تسلط کامل دارندمدت ها در آلمان زندگی کرده و به

وزير تجارت افغانستان با اين "  امين فرهنگمحمد"مشخص گرديد که آقای دوکتور )  ارديبهشت٦( آوريل ٢۵تا اينکه جمعه 
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 مطلب طوری افشا شد که همکاری وی با شورشيان طالب را به عنوان جاسوسی دو خبرنگار آلمانی تماس داشته، و ابعاد
 .  خواندندطرفه

به اساس يک دروغ زندگی من : " آلمانی گفتاين مطلب با واکنش تند آقای امين فرهنگ روبروگرديد، و در گفتگو با نشريات
  ". افتاد، و هر آن ممکن است در يکی از خيابان های کابل مورد سو قصد قرار بگيرمو خانواده ام در افغانستان به خطر

 بلکه نه تنها کمپيوتر آقای دوکتورفرهنگ، "بی ان دی"به عالوه معلوم شد که 
 می همچنين گفته. کمپيوتر تمام وزارت تجارت افغانستان را زير نظر داشته است

 آلمان شود مطالب بسيار مهمی در ايميل آقای فرهنگ بوده، که سازمان استخبارات
 .به آن دست يافته است

 دنبال اولين روز افشای اين خبر، کميسيون تحقيق پارلمان آلمان که مسايل امنيتی را
 هم ازين تمام نمايندگان احزاب آلمان. می کند اين مساله را مورد بررسی قرار داد
 کردند، آنها در نخستين گام تقاضا. مقوله اظهار نا رضايتی و نا خشنودی کردند

 .استعفا بدهد" بی ان دی"رييس " ارنس اوال" آقای

 روزنامه های آلمان نيز در واکنش به اين اقدام دستگاه استخباراتی کشور خود،
 مورد نظارت سازمان امنيت آلمان قرار آنها نوشتند که چطور ممکن است کشور دوستی مانند افغانستان،. اظهار تعجب کردند

 . بگيرد

 نظارت و کنترل غير قانونی به اتهامکشور ن يچند تن از کارمندان اطالعاتی اداد  آلمان خبر  وزارت خارجه،پس ازين افتضاح
  .برکنار شده اند از وظايفشان وزير تجارت افغانستان) ايميل(نامه های الکترونيکی 

 اقدام دستگاه استخبارات دولت فدرال آلمان، مراتب تأثر دولت متبوع خود را وزارت خارجه افغانستان نيز با ابراز تاسف ازين
 های آلمانی گفت که ازشنيدن اين مطلب آقای سپنتا در مصاحبه با يکی از روز نامه.  طريق مراجع ديپلماتيک بيان داشتاز

 سپنتا گفته است که در.  کشوری ديموکرات نظير آلمان، همچو وقايعی پيش بيايدشوکه شده است که چطور امکان دارد در
 .  داشته استنيز، اين مطلب را بيان" شتاين ماير"صحبت تيلفونی با وزير خارجه آلمان آقای 

@ 
 

سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، که از نظر خوانندگان گرامی" سلطان احمد بهين" در همين رابطه گفت و شنودی داشتم با
 .می گذرد

 
  در اين مورد چه بود؟واکنش دولت افغانستان : س
 
 اين مساله ما قبآل.  استخبارات دولت دوست ما چنين کاری را انجام داده است، متأثر هستيمالبته بخاطر اينکه يک سازمان: ج

 .  فدرال آلمان در کابل گفت و گو داشته باشيمرا با مقامات صحبت کرده ايم، و همچنان قرار بود با سفير جمهوری

يعنی از هيچ جايی تکرار .  باشد، و ديگر تکرار نشودما اميد وارهستيم که اين کار کامآل استثنايی. اما ايشان در کابل نيستند
 .نشود

 
آقای سپنتا وزير امور خارجه افغانستان در مصاحبه

 روزنامه های آلمانی گفت، که ازشنيدن با يکی از

 خبر شنود مصاحبه وزير تجارت کشورش با

خبرنگار شپيگل توسط دستگاه استخبارات خارجی 

آلمان شوکه شده است 
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 ما با دولت آلمان روابط بسيار مستحکم است، و اميد وار هستيم در عين زمان روابط
 . متاثر نشودبا اين مساله

 
 موقف دولت افغانستان چه فکر می کنيد اين عمل سازمان استخبارات آلمان به: س

  خواهد کرد؟ ن لطمه وارد،که مستقل خوانده می شود
 
 ساختند که مساله را بررسی می کنند، و در مقامات دولت آلمان ما را مطمئين: ج

 . تاثيری نخواهد داشتروابط ما با جمهوری فدرال آلمان

@ 
 
   کرد؟در مستقل بودن دولت افغانستان لطمه وارد نخواهد: س
 
 به هر شکل به هيچ بنابراين هرچند که اين يک کار نادرست است،.  گاه گاهی چنين کاری صورت می گيردمن فکر می کنم: ج

 .صورت به مستقل بودن ما اثری ندارد
 
 وزير دولت افغانستان با طالبان حتی اگرزيرا  ؟ به کشور آلمان چه ربطی دارد با طالبان دولت افغانستانارتباط وزير: س

اين مساله با آلمان  .دنيرگ ار مورد نظارت قر بايدخود آن همدولت هستند و توسط اين  وزير الخره اينهاا ب،ارتباط داشته باشد
   داده است؟ که واکنش نشان،چه ربطی دارد

 
 . موضوع بيشتر بررسی شود اين مساله را با دوستان آلمانی مان مطرح کرديم، و هنوز هم نياز است که اينببينيد ما: ج
 
 ولی تا ،اين مساله وجود داشتهبرای اينکه از دير زمانی . است گفته می شود واکنش دولت افغانستان بسيار سطحی بوده: س

که  اصل ديپلماتيک در حالی که .استتکا کرده ا مربوطه به يک مصاحبه ی راديويی وزير ين کشور تنها وزارت خارجه اهنوز
آيا اين. است رعايت نگرديده ،کشور رسانيده می شود اينبه کشور مقابل  ار سفيرضدر چنين وضعيتی اعتراض دولت ها با اح

   سپنتا با آلمانهاست؟نگين دادفررناشی از روابط نيک آقای دوکتور 
 
 درزيرا.  دوشنبه سفير جمهوری فدرال آلمان را خواستيم، اما ايشان در کابل نبودندما هفته گذشته روز! نه به هيچ صورت: ج

 . يک سفر رخصتی رفته بودند

 . خواهيم و اين مساله را مطرح می کنيممجردی که به کابل بيايند، ما ايشان را می
 
  مينه چه خواهد بود؟ز افغانستان درين های بعدی دولت گام :س
 
به کابل می آيند، و اين مساله با ايشان )  ارديبهشت٧(  آوريل٢٦يک هيئات آلمانی امروز : ج

 .  سفير جمهوری فدرال آلمان نيز طرح خواهد شدبعدآ با. مطرح می شود
 
   بود؟روابط کشور های آلمان و افغانستان چه خواهد  مساله برپيامد اين: س
 
 ما از حمايت کامل نظامی و ملکی دولت آلمان.  روابط دوستانه و محکم استروابط ما بسيار: ج

 . نگذاردبرخوردار هستيم، و اميدواريم که اين مساله بر روابط ما تاثيری
 
دهد که  مین همين عمل نشان ؟ نيستچه فکر می کنيد روابط کشور آلمان با افغانستان مشروط: س

افغانستان  وزير دولت که زمانی ؟ داردیرط هايی شرط ها يا پيش شا شان تا اندازه روابط

 
چنانکه آشکار گشته دستگاه استخبارات خارجی 

 آقای دوکتورفرهنگ، بلکه آلمان نه تنها کمپيوتر

کمپيوتر تمام وزارت تجارت افغانستان را زير نظر 

 است داشته

 
آقای شتاين ماير وزير خارجه آلمان از طريق تماس 

 افغانی خود در جريان شنود دستگاه تيلفونی همتای
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، می توان از همکاری  می شودزير نظارت گرفته دستگاه استخبارات آلمان ازجانبمکالماتش 
  ؟ کردصادقانه صحبت

 
 مطمئن ساختند، که چنين چيزی در آنها هم ما را. اين يک عملی است که ما اميدوار هستيم هيچگاهی ديگر تکرار نشود !نه به هيچ صورت: ج

 .آينده تکرار نمی شود
 

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

 استخبارات خارجی کشورش از وزير تجارت

افغانستان قرار گرفت 

 از حوزه سياسی 
 ارتباطات صدام شبکه ساختگی: دنيايی از توهم و نيميچه حقيقت

 حسين 
 

  

 ) واشنگتن پريزم(مؤسسه امنيت جهانی  -ديويد ايسنبرگ

 پروژه ديدگاه های"پس از مدت ها کار اداری طوالنی، سرانجام آخرين گزارش 
  ماه١٠نتيجه گيری عمده اين پژوهش در . راه خود را به جهان بيرون گشود" عراق

از " وارن استروبل"توسط )  اسفند سال گذشته خورشيدی٢٠(مارس سال جاری 
  .اعالم، و از همان هنگام به عنوان مهم خبرها تبديل شد" مک کلچی" مطبوعات

 
 چندين هزار ساعت گوش کردن به نوارهای ضبط  هزار سند عراقی و٦٠٠نتيجه اين گزارش اينست که با بررسی همه جانبه 

 مدرکی دال بر ارتباطی عملی بين رژيم صدام حسين و شبکه تروريستی القاعده صوت و تماشای ويديوهای گوناگون، هيچ
آمريکا به عراق به ) ١٣٨٢( ٢٠٠٣اين اسناد و نوارهای صوتی و تصويری پس از تهاجم سال .  بن الدن ديده نشداسامه

 . بايگانی شده بود" هماهنگی" موسوم به دست آمده، و در يک مرکز اطالعات وزارت دفاع آمريکا

عمليات "انجام شد، و بر "  آمريکاستاد مشترک ارتش"پروژه ديدگاه های عراق پژوهشی است که به طور جمعی توسط 
نام " نگاهی از درون به مدارک به دست آمده در عراق: صدام و تروريسم" آخرين بررسی که. تمرکز داشت" آزادی عراق

 انديشه ای می باشد، که بودجه آن اين مؤسسه مخزن. انجام شده بود" مؤسسه تحليل های دفاعی" توسط تحليلگران داشت،
 . از طريق ارتش ملی تأمين می شود

 کلی بر تمامی گزارش دارد و نتايج به  صفحه ای آن، مروری٩٤گزارش مورد اشاره از پنج جلد تشکيل شده که جلد نخست 
 . دست آمده را شرح می دهد

 .  به انگليسی برگردانده شده است حدود دو هزار صفحه از مدارک طبقه بندی نشده به دست آمده در عراق می باشد، کهچهار فصل ديگر شامل
 

رسما )  خورشيدی اسفند سال گذشته٢٣( ماه مارس سال جاری ١٣سال گذشته تکميل گرديد و در ) آبان( گرچه اين گزارش در واقع در نوامبر
 .  کردمنتشرشد، اما پنتاگون از انتشار آن روی تارنمای خود خودداری

 مايلند از اين گزارش آگاهی داشته باشند، می توانند با تماس با اين ستاد ولی ستاد مشترک ارتش آمريکا روی اين تارنما اعالم نمود که کسانی که
 .قرار گرفته و قابل دسترسی می باشد"  دانشمندان آمريکااتحاديه"اينک کل گزارش روی تارنمای . آن را دريافت کنند) سی دی( فشرده لوح

بخش هايی از اين گزارش را به صورت "  هفتگیاستاندارد"همانگونه که قابل پبش بينی بود، نشريات نومحافظه کاران مانند 
 شواهد قوی"، و نه انعکاس "غفلت گسترده خبرنگارانه" هستند که اين گزارش بازتاب آنها مدعی. گزينشی منتشر کرده اند

  .، می باشد"که رژيم صدام حسين را به تروريسم منطقه ای و جهانی پيوند می دهد
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 روابطی نشريه مورد اشاره در کوشش برای توجيه دولت قبلی بوش، ادعا می کند که

 گروه هايی صدام يا از: "کمااينکه می نويسد. بين عراق و القاعده وجود داشته است
 وابسته بودند و پشتيبانی می کرد، که مستقيما به القاعده) مانند جهاد اسالمی مصر(

يا اينکه عموما .  داشتندقرار‘ بن الدن’معاون ‘ ايمان الظواهری’زمانی تحت رهبری 
  ."با اهداف اظهار شده توسط القاعده موافق بود

 
 تفاوت اين در حالی است که نتيجه گيری خود پژوهش مورد اشاره، با اين اظهارات

 : استچراکه در سومين پاراگراف خالصه آن چنين آمده. بسيار زيادی دارد
 پيچيده تر اما روابط بين عراق و گروه های به شدت هوادار تز اسالم تندرو، بسيار

 حکومت بين عراق زير" ارتباط مستقيمی"اين پژوهش هيچ . از اين حرف هاست
 پشتيبانيش چراکه عالقه صدام به بازيگران غير دولتی و. صدام و القاعده پيدا نکرد

 آزادی از آنها به نحوی گسترده شامل طيف گوناگونی از سازمان های انقالبی،
 . بخش، ملی گرا، و تروريستی اسالمی می شد

@ 
 روابط با گروه های تندرو اسالمی را تشخيص بنابراين برخی از مسئوالن رژيمش بهای بالقوه سنگين داخلی و خارجی حفظ

 .  رسيده بودند، که مناقع چنين ارتباطاتی بر مخاطرات آن می چربدبا اين حال به اين نتيجه. می دادند
 
 با سازمان هايی که می دانست  صفحه سی و چهارم گزارش مورد اشاره عنوان نمی شود که رژيم صدام حسين مايل بوددر

 بلکه تنها هنگامی چنين تمايلی پيدا می کرد، که اهداف کوتاه مدت.  پشتيبانی کندجزئی از القاعده هستند همکاری، و يا از آنها
 . آنها پشتيبان نقطه نظرات بلند مدت صدام بود

 
 در منطقه را  که يکی از اهداف اصلی صدام حسين از آغاز به قدرت رسيدن، اين بود که توازن قوااين گزارش اشعار می دارد

اين انگيزه را در صدام حسين و " پيگيری چنين هدفی ،)فارس(خليج ) ١٣٧٠( ١٩٩١پس از جنگ . به نفع عراق برگرداند
 آنها زير کنترل  بکوشند بر بنيادگرايان اسالمی و سازمان های تروريستی وابسته تأثير بگذارند، ورژيمش به وجود آورد که

 . خود درآورند

 مدارک نشان می دهند که استفاده رژيم صدام حسين از تروريسم عملی استاندار،
 ."ولی نه همواره موفق، بود

 
 پژوهشگر صاحب نظر در مسائل عراق نتيجه عمده اين گزارش بايد سبب شگفتی هر

چراکه هرچه نباشد حزب .  بودرژيم صدام حسين همواره به شدت غيرمذهبی. شود
 شده بود، و ايدئولوژيش بنيانگزاری) و يا با همکاری او(بعث توسط يک مسيحی 

 ديدگاه های مذهبی ای بود که کامال عربگرايانه و ملی گرايانه، يعنی درست برعکس
 .  شودمورد عالقه القاعده و مبنای عملکرد آن محسوب می

 
 حمله آمريکا به گزارش مورد اشاره همچنين اشعار می دارد که رژيم عراق پيش از
اما در .  کار بوداين کشور، در عمليات تروريستی منطقه ای و بين المللی دست اندر

 
يکی از اهداف اصلی صدام حسين از آغاز به قدرت 

 توازن قوا در منطقه را به نفع رسيدن، اين بود که

عراق برگرداند 

 

Page 11 of 21Washingtonprism

5/9/2008http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=152



 کشور هدف های اصلی عمليات تروريستی اين"عين حال حاکی از آنست، که 
 ."شهروندان عراقی در داخل و خارج از اين کشور بودند

 
 ١۵، تنها )١٣٨۵مرداد ( ٢٠٠٦ همچنين عنوان می کند که در اوت اين گزارش

 حسين هنوز آشکار نگشته لذا کل ماجراهای ارتباطات صدام.  دست آمده به انگليسی برگردانده شده بودنددرصد از مدارک به
بدون قصد و غرض توسط اين ) آمريکا( جنگی نيروهای هم پيمان در عين حال بسياری از مدارک بالقوه يا در عمليات. بود

 .  يا به دست نيروهای رژيم پيشين عراق پنهان و يا از بين برده شده بودندنيروها نابود شده، و

@ 
 

.  عراقی مشتی اسناد گزينشی و غيرگروه بندی شده هستندهمانگونه که اتحاديه دانشمندان آمريکا عنوان می کند، خود مدارک
 مخافظه کار عراق می باشد، که مکتب فکری به شدت" سازمان اطالعاتی" صفحه ای تحليل های ۵٠مثال يکی از آنها سند 

بنيانگزار " ابن عبدالوهاب" ادعا می کند که پيشينيان اين سند همچنين. اسالمی را مورد تمسخر قرار می دهد" وهابيگری"
 .  يهودی بوده اندقرن هيجدمی اين مکتب،

 
چراکه تحليلگران عراقی اظهار می کنند که نام واقعی پدربزرگ ابن  .اين سندی است، که در واقع بايد قاه قاه به آن خنديد

 . بوده است" شلمن"، که "سليمان" عبدالوهاب نه
 شيخ مورد اشاره در واقع شلمن يهودی و تاجری اهل شهر بوستاه در ترکيه بوده، توران تأييد می کند که سليمان پدربزرگ"
 بلندی گذاشته و عمامه مسلمانان را هم بعد از اقامت در اين شهر نيز، ريش.  پس از ترک اين شهر ساکن دمشق شده استکه

 ."  اين شهر بيرونش انداختنداما به سبب جادوگری از. بر سر نهاده است
 

 بود که از ترور و تروريستم برای نگهداشتن گروه و دسته خود در قدرت اين بررسی تأييد می کند که صدام حسين مايل
 . تأييدی که سبب شگفتی هيچکس نمی شود.  کنداستفاده

 
می باشد، در مورد ) ١٣٧٩ارديبهشت ( ٢٠٠٠ يادداشت ها که تاريخشان آوريل يک سری از

کنگره " رئيس" احمد چلبی" هستند که قرار بود بر اساس آن داوطلبی به لندن سفر کند و عملياتی
 نظر نتوانست رواديد ورود چراکه فرد مورد. اين عمليات انجام نشد. را به قتل برساند" ملی عراق

 . به انگلستان را دريافت کند) ويزا(
 

 گيری  حال هيچ چيز حاکی از اين نيست که اين گزارش نخستين پژوهشی باشد، که نتيجهدر عين
 ديگر نيز به همين چراکه گزارشات. کند هيچ رابطه ای بين القاعده و صدام حسين وجود نداشت
)  شهريور٢٠( سپتامبر ١١کميسيون " نتيجه رسيده اند، که از جمله می توان به نتيجه گيری های

  .اشاره کرد" بازرس کل پنتاگون"و 
 

 که از حمله به عراق اما در دنيايی از توهم و نيميچه حقيقت که بر ديدگاه کسانی حکمفرماست
پروژه " دارند، واقعيت مؤکد گزارش پشتيبانی کردند و نيروهای آمريکا را در آن کشور نگه می

" استاندارد هفتگی"زيرا همانگونه که نشرياتی مانند  .ظاهرا اصال اهميتی ندارد" ديدگاه های عراق
 دهند، اگر نمی توان واقعيت را انکار کرد، می شود همواره آن را به نشان می" بررسی ملی"و 

 .  نوع ساختگيش را درست کردهم بافت و
 

مرکز مورد  .منتشر کرده است" حمله متقابل"در نشريه "  بحران هامرکز پوليتزر برای گزارش"با حمايت مالی   خود رامقالهاين  آيسنبرگ ديويد
   . مسائل دنيا پشتيبانی می کنداز گزارشات، و در واشنگتن و وابسته به مؤسسۀ امنيت جهانی می باشد   مستقراشاره

 که واشنگتن ولوژی خاص می باشد،ئ هرگونه حزب سياسی و يا ايدمستقل، غير دولتی، غير انتفاعی و بدون وابستگی بهمؤسسۀ امنيت جهانی، 
 . استپريزم نيز يکی از پروژه های آن

نشرياتی مانند استاندارد هفتگی نشان می دهند اگر 

 را انکار نمود، می شود همواره نمی توان واقعيت

 جزئياتی از آن را به هم بافت و نوع ساختگيش را

درست کرد 

 
پروژه ديدگاه های عراق که پژوهشی است که توسط

 آمريکا انجام شده، با بررسی ستاد مشترک ارتش

 هزار سند و چندين هزار ساعت ٦٠٠همه جانبه 

 کردن به نوارهای ضبط صوت و تماشای گوش

 رابطهويديوهای گوناگون، نتيجه گيری می کند هيچ

ای بين القاعده و صدام حسين وجود نداشت 
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 از حوزه اجتماعی
:  است؟ بخش نخستآيا چند همسری ويژه جوامع اسالمی و شرقی

 چند همسری در کانادا 
 

 
 

 واشنگتن پريزم -سروش مهاجر
 

پيش می " تعدد زوجات" چندهمسری و به ويژه با واژه اسالمی آن وقتی سخن از
البته چنين .  به شرق و به ويژه جهان اسالم معطوف می شودآيد، همه نگاه ها

پيامبر اسالم نيز .  استچراکه قرآن کتاب مذهبی مسلمانان با قيد شرايطی اين مسئله را جايز شمرده.  نيستنگاهی دور از ذهن
 . آيد، خود چند همسر داشتکه به گفته صريح قرآن الگويی برای مسلمانان به شمار می

 
  مقوله را محدود به شرق و به ويژه جهان اسالم می دانند، در ساير کشورها ازاما جالبست بدانيم به رغم آنکه بسياری اين

قابل مقايسه " شرق" کشورهای موسوم به البته رواج آن به هيچ روی با. جمله کانادا و آمريکا نيز، چند همسری وجود دارد
 . نيست

 
 شهر در" بانتيفول"کانادا در مورد به وجود آمدن جامعه ای چند همسری در منطقه "  نوحزب دمکرات" هفته گذشته 

  .ويکتوريا واقع در استان بريتيش کلمبيا، به دولت مرکزی هشدار داد
 دولت مرکزی نوشت که صرف داشتن اختيار رهبر شاخه اين حزب در ونکوور در نامه خود به وزير دادگستری" دان بلک"

 لذا درخواست کرده که اين اقدام.  مورد، سبب سلب مسئوليت دولت مرکزی نمی شودتوسط دولت استانی بريتيش کلمبيا در اين
 . توسط دولت مرکزی جرم اعالم شود

 
 که برخورد کانادا کامال به رسميت شناخته می شود، اين رهبر حزبی در نامه خود تأکيد کردهاز آنجا که آزادی مذهب در قوانين

  .با چنين پديده ای را نبايد مبارزه با آزادی دينی قلمداد نمود
 مقوله هستند، بايد در احکام خود دقت کنند که قضاتی هم که اينک در دادگاه های استان مورد اشاره مشغول رسيدگی به اين

 .  حقوق بشر و آزادی های اعتقادی مغايرت نداشته باشنداين حکم ها با حقوق شخصی افراد،
 

 مقوله چندهمسری همچنان  اعالم کرده که در انتظار رأی نهائی دادگاه ونکوور است، اما روشن ساخته کهگرچه دولت مرکزی
 پايبندی دولت به آداب و رسوم و سنت های جوامع مختلف کشور، اگرچراکه با وجود. در کانادا غيرقانونی محسوب خواهد شد

 .  باشند آداب و سنن در جامعه کانادا مذموم محسوب شوند، نمی توانند دارای وجاهت قانونیهر يک از اين
 

 .  جديد محسوب نمی شودمسئله ای که آقای بلک به آن اشاره کرده، به هيچ روی مقوله ای

 مفصل را به مقوله چند همسری در خود، گزارشی) ١٣٨٦ تير ۵( ٢٠٠٧ ژوئن ٢۵در شماره " مک لينز"کمااينکه نشريه 
خبرنگار " تونی وينتون"خبرنگار اين نشريه و با کمک "  مک کوئينکن"اين گزارش که به قلم . کانادا اختصاص داد

 . نوشته شده بود، به چند همسری در کانادا و آمريکا اختصاص داشت "آسوشيتدپرس"
 
به روشنی " هووها"تارنمايی به نام "   مقاله مورد اشاره آمده بود که حتی برخی از کانادايی های بسيار تحصيلکرده، دردر
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در اين تارنما اظهار .  قلمفرسايی می کننددر مورد عقيده خود در باره چند همسری
برخی افراد ديگر هم اعم از زن .  هوو دارندنظر زنانی هم منعکس می شود، که خود

 .  نظرات خود را در اين تارنما ابراز می کنندو مرد که هوادار اين روش باشند،
 هووها تنها تارنمايی نيست که صاحبان اين عقيده اعم شگفت انگيز است که بدانيم
عقيده ای که دست کم در .  آن به اظهار نظر می پردازنداز مذهبی و غير مذهبی، در

 .  ايالت آمريکا غيرقانونی می باشد۵٠ کانادا و هر در) تئوری(مرحله نظری 

@ 
 

 تارنمای مورد مقاله مذکور در اشاره به مشتريان با مليت ها و مذاهب گوناگون
 اين تارنما قرار اشاره، آورده بود که صدها نفر از سراسر جهان نظرات خود را روی

 عضو گروه های بنيادگرای مسلمان از آن دست نيستند، که در اما به رغم آنچه ممکنست انتظار برود، اين افراد. داده اند
 مهاجرينی از حتی بيشترشان.  يوتا، آريزونا و تگزاس يا ساير ايالت های آمريکا زندگی می کننداستان بريتيش کلمبيا،

بلکه اکثرشان را مسيحيانی تشکيل می دهند .  شوندکشورهای مسلمان هم نيستند، که چند همسری در آنان مجاز محسوب می
  .دارای چند همسر بوده اند" عهد قديم" دانند، که بر اساس نوشته کتاب مقدس که پيامبرانی را الگوی خويش می

 
 منطقه بانتيفول که اينک مورد توجه حزب دمکرات نو دادستان کل استان بريتيش کلمبيا در مورد" والی اوپال"در آن هنگام 

 با وجود وی همچنين خاطرنشان کرده بود که.  سالست چند همسری در اين منطقه رايج می باشد٦٠قرار گرفته، گفته بود که 
 به حقوق کودکان، و قاچاق همسران در مرز اظهارات مبنی بر ازدواج های اجباری برای دختران زير سن قانونی، تجاوز

 ، همچنان در دست دادستان مانده و هنوز اعالم)آر سی ام پی( سلطنتی سواره کاناد آمريکا، گزارش چند ساله پليس-کانادا
 . جرمی بر عليه هيچکس انجام نشده است

 
 زن  همسری با ارزش های کانادا در تعارض است، اما می گفت که اگر دو يا بيش ار دوگرچه اوپال نيز معتقد بود که چند

اين مسئله در مورد يک زن .  کارشان دخالت کندبخواهند با رضايت خود با يک مرد ازدواج کنند، به دولت ربطی ندارد که در
 .  دو مرد ازدواج کند، صادق استهم که مايل باشد با دو يا بيش از

 
 برايش راه حلی  بودند که می خواستند اين مسئله را به دادگاه ها بکشانند، و از ديد قانونیاما در همان زمان حقوقدانان زيادی

که در صورتی که دادگاه ديگر اين مقوله را جرم )  دانندو می(ولی خطرپذيری اين کار را در آن می دانستند . مناسب بيابند
 .  خواهد شد، پرواضح است که اين کار ديگر نه غير قانونی، که قانونی تلقی) زياد می باشدکه احتمالش(محسوب نکند 

 
 در بين هزاران ساکن بانتيفول، ريشه در مسيحيت دارد و بيشتر همانگونه که ذکر شد مبنای اعتقاد به چند همسری و به ويژه

 مسيحيت می دانند، که آنها مبنای کار خود را در اصول اوليه. می باشند" کليسای بنيادگرای عيسی مسيح" اين افراد عضو
ساير کليساها اين اصل را از .  اعال درجه رستگاری می رسنديکی از مهمترينشان اينست که مردان از طريق چند همسری به

 . منسوخ کرده اند )١٢٦٩( ١٨٩٠سال 
 

او در." خالف ارزش های جامعه ماست" ساله، ۵٠ تا ٤۵ ساله به مردان ١۵ يا ١٤اما به اعتقاد اوپال شوهر دادن دخترکان 
 يا تلفن کردن به دفتر کارش، از  خبرنگار نشريه مک لينز گفته بود که افراد بسيار زيادی از طريق ارسال نامه واين مورد به

چراکه آنها اينکار را خالف آزادی های مطروحه زنان و کودکان در .  بياوردوی می خواهند در اين مورد اقدامی جدی به عمل
 .  حقوق کشور می دانندمنشور

 
دادستان کل استان بريتيش " والی اوپال"به اعتقاد 

 ساله به ١۵ يا ١٤ دادن دخترکان کلمبيا شوهر

 خالف ارزش های جامعه" ساله، ۵٠ تا ٤۵مردان 

." ماست
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 انتساب اتهاماتی چون خشونت جنسی و آزار جنسی کودکان، مرتکبين را به در اين مورد با) و هست(خود وی نيز مايل بود 

 را مطرح و دنبال کرده، برای اما در عين حال اظهار داشته بود که در موارد پرشماری که پرونده هايی.  بسپارددست قانون
چراکه هرگاه پليس برای تحقيق مراجعه کرده، هيچکس .  دردسر افتاده استپيدا کردن شهودی که در دادگاه حاضر شوند، به

 مخالفين چند همسری ناديده گرفتن حتی بسياری از دختران جوان اظهار داشته اند که آنچه از سوی.  نداشته استشکايتی
 .  کامل خود آنها انجام گرفته استحقوق زنان و کودکان خوانده می شود، با رضايت

 
انجام شد، گرچه بر " وزارت دادگستری و وضعيت زنان کانادا"برای ) ١٣٨٤( ٢٠٠۵براساس بررسی هايی که در سال 

 سال زندان می باشد، ۵ ها و حقوق کانادا، مجازات چند همسری حداکثر آزادی  بخش جنايات منشور٢٩٣ و ٢٩٠ مواد اساس
 .  قوانين در عمل تقريبا هيچگاه به مورد اجرا گذاشته نشده انداما اين

 
به همين سبب. فايده ای نداشته است )عمال برای زنان و کودکان(چند همسری ) مخالفت با( گزارش آمده است که قانون در اين

 به عالوه تعريف ازدواج چند بار به صورت قانونی تغيير يافته و شامل.  تلقی نشودنيز پيشنهاد شده که اين مسئله ديگر جرم
 . ازدواج همجنس گرايان نيز، شده است

 
 

 افراد برای از ديگر سو بسياری از کارشناسان می گويند ضمانت های قانونی آزادی
چرا .  نداردپيروی از دين منتخب خود، با غير قانونی کردن چند همسری سازگاری

 افراد که مخالف اصل قانونی داشتن حق انتخاب بر اساس سليقه و خواست شخصی
 امروز، کمااينکه در نتايج بررسی مذکور آمده که حق انتخاب همسر در کانادای. است

 . کليدی ترين حق انتخاب حمايت شده توسط قانون محسوب می شود
با عنايت و احترام به اين که در کانادا آزادی " بررسی همچنين آمده است که در اين
 وجود دارد، چرا بايد اين فعاليت جنسی ويژه به عنوان جرم تلقی شود و جنسی
 "  داشته باشد؟مجازات

 
 همسری در کاناد انجام نخستين کوششی که برای به اجرا گذاشتن قانون منع چند

رخ ) ١٣٧١( ١٩٩٢ رسيدگی به اين مورد که در سال. شد، با شکست روبرو گرديد
 مذکور گروهی از کارشناسان قانون اساسی را برای مشورت در آن هنگام دادگاه. داد، از سوی دادگاه نيمه تمام رها شد

 اين نتيجه رسيدند که گروه مذکور به اتفاق آرا به.  گروه، به توصيه دفتر دادستان کل انجام شده بودانتخاب اين. فراخواند
کانادا در " منشور آزادی ها و حقوق" مصروحه در بخش دوم مجازات به سبب چند همسری، با تضمين آزادی های مذهبی

  .تعارض می باشد
 

 که يکی از مشاوران مورد نظر بود، در نتيجه از دادگاه فرجام استان بريتيش کلمبيا" ريچارد اندرسون"قاضی بازنشسته 
 بلکه چراکه نه تنها با قانون تعارض دارد،.  فرارسيده باشد٢٩٣ تاريخ انقضای اصل به نظر می رسد که"گيری خود نوشت 

 ." برای حل مشکالت واقعی پيش روی جامعه نيز، کفايت نمی کند
 مربوط به اين موضوع وارد قاضی عاليرتبه استان مذکور در پرونده ای" آلن مک ايچرن"نيز که ) ١٣٨٠( ٢٠٠١ در سال

 . شد، نتيجه مشابهی به دست آمد
 

 
اگر تعريف ازدواج اين :"استاد حقوق " نيک باال"

 بين يک مرد و يک زن انجام نيست که حتما بايد

شود، چرا نمی شود در ازدواج بيش از دو نفر دخيل

باشند؟ ولی بايد توجه داشت که اين قياس منطقی 

 به دو همجنس چراکه با دادن حق ازدواج. نيست

اما چند همسری . گرا، در واقع رفع تبعيض می کنيم

."  نابرابری استخود عين تبعيض و
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) دادستانی کل استان بريتيش کلمبيا( کمااينکه اداره متبوع وی.  همچنان مصمم است که اين موضوع را پيگيری کنداما اوپال
  ونکوور را به عنوان دادستانی مستقل و ويژه برای بررسی و بازبينی پرونده هایقاضی ساکن" ريچارد پک"در سال گذشته 

 . پليس بانتيفول منصوب کرد
به دادگاه کشانده شود، بايد دو مبنای منطقی ) بدون داشتن شاکی( موردی در اين استان دادستان ها تعيين می کنند که اگر

 ندارد؟ دوم اينکه در صورت مثبت بودن نخست اينکه بايد بررسی شود که آيا احتمال اثبات جرم وجود دارد يا.  باشدداشته
  در جهت منافع عموم می باشد؟ پاسخ پرسش نخست، آيا به دادگاه کشاندن آن

@ 
 

اما بازجويی .  شود، از اهداف پليس سواره کانادا استکاسبی که اسقف بانتيفول نيز خوانده می" وينستون بلک مور"مثال 
 برآورد می کنندبرخی.  فرزند يک پدر چند همسره است٣٤او يکی از .  تاکنون به نتيجه نرسيده استهای پليس در مورد وی،

 .  ساله بوده اند١٤ هنگام همبستری با وی، حدود همسرانی که برخی از آنها در.  بچه دارد٨٠ زن، ٢٦که وی از 
 مردم بانتيفول را او.  خبرنگاران مصاحبه کند، اما نقطه نظراتش در وبستان و تارنمايش وجود دارداين مرد حاضر نيست با

  .قربانيان آزار و اذيت دولت و پليس می داند
 

 پيش از اين نظر خود را به صراحت در مورد اين مقوله بنابراين از آنجا که حقوقدانان رسمی دادگاه های استان بريتيش کلمبيا
 به وضوح گقته چراکه حقوقدانان رسمی. را برگزيد) ريچارد پک( دادستانی کل، اين دادستان مستقل اظهار کرده بودند، دفتر

  .بودند که هر شکايتی در اين مورد با شکست روبرو خواهد شد
 

بلکه .  دادگاهی کردن سن و سال دارهای بانتيفول باشداوپال در همان هنگام تأکيد می کرد که در پی ديدگاهی نيست، که هدفش
 استفاده ها و رخدادهایمن واقعا در مورد سوء: "ولی با اين همه اظهار می کرد.  برای اين معضل استتنها به دنبال راه حلی

اما الزامی وجود ندارد که عقايد شخصی من جامه عمل .  دلواپسماتفاق می افتد، نگران و) بانتيفول(ديگری که در آنجا 
  ."بپوشد

 
استاد " نيک باال"کمااينکه .  دادگاه نگران نبودنداما همه کوشندگان اجتماعی از بررسی مجدد قانون منع چند همسری در

 .  مانداعتقاد داشت، که اين قانون پس از بررسی در دادگاه نيز به قوت خود باقی خواهد "دانشکده کوئينز"حقوق 
 توجه به اجازه ازدواج دو همجنس گرا به نفع چند او در مورد اينکه ممکنست بررسی اين موضوع در ديوانعالی کشور با

 بخواهد نگرانی ها بر سر اينست که اگر اين دادگاه عالی: "مثال می گفت.  ابراز می کردهمسری تمام شود، عقيده متفاوتی
 انجام شود، چرا نمی شود در ازدواج بيش از دوبگويد خوب اگر تعريف ازدواج اين نيست که حتما بايد بين يک مرد و يک زن

 .  داشت که اين قياس منطقی نيستنفر دخيل باشند؟ ولی بايد توجه

 ." تبعيض و نابرابری استاما چند همسری خود عين.  ازدواج به دو همجنس گرا، در واقع رفع تبعيض می کنيمچراکه با دادن حق

چراکه در آنجا اسقف های قدرتمند رشته .  پيدا می کندچند همسری از ديدگاه کانادايی ها معموال با فعاليت های بانتيفول مفهوم
 ازدواج ها معموال دختران در اين گونه.  اغلب آنها هستند که زوج ها را برای يکديگر انتخاب می کنندکار را به دست دارند، و

 .  خودشان برگزيده می شوندنوجوان به عنوان همسران مردان بسيار مسن تر از
 

 گوناگون از ولی در ساير جاها می کوشند به داليل.  تنها در بانتيفول اتفاق نمی افتداما بايد دانست که چنين مواردی در کانادا،
  .جمله خطر به دادگاه کشيده شدن، آهسته بيايند و آهسته بروند

 ازدواج های چند همسری در کانادا انجام می در ميسی ساگا تأييد می کند که" مرکز اسالمی ميدووال"رئيس " اسد دين"مثال 
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اين روش با مشی کسانی که بدون : " گويداو می. شود، ولی به ثبت نمی رسد
کسی هم به آنها نمی گويد آهای .  نداردازدواج با يکديگر زندگی می کنند، تفاوتی
 . "آن روزها ديگر گذشته است.  ازدواج کنيدبرای اينکه با هم زندگی کنيد، بايد حتما

 
 که دولت کانادا چند همسری را به رسميت نمی شناسد، به اعتقاد او اين درست نيست

ما بايد به آنها : "چراکه می گويد.  اجازه مهاجرت نمی دهدو به چنين خانواده هايی
 ." ما بايد به افراد گوناگون احترام بگذاريم.  کانادا را بدهيمهم اجازه مهاجرت به

 
  گفت که اين حوزه ای بوده که تاکنون دولت به هيچ روی تمايل نداشته وارد آنبايد
 اما اينک با توجه به تحرکات آقای بلک و عکس العمل دولت مرکزی، بايد. شود

 .منتظر رأی دادگاه و اقدام بعدی دولت شد
 

  سروش مهاجر از نويسندگان واشنگتن پريزم است

 
 فرزند يک پدر ٣٤يکی از " وينستون بلک مور"

 برآورد می کنند که وی از برخی. چند همسره است

 بچه دارد ٨٠ زن، ٢٦

 از حوزه نظامی
  گزينه های ارتش آمريکا در مقابله با ايران

 

  

 واشنگتن پريزم

و مشاور امنيت ملی پيشين سناتور "  مطالعات راهبردی و بين المللیمرکز"از " آنتونی کوردسمن"اين گزارش، تحليل آقای 
 .نامزد رياست جمهوری آمريکا می باشد "جان مک کين"

 بودن حمله نظامی آمريکا به ايران نيست، و آقای کوردسمن رسمًا به الزم به تذکر است که درج اين تحليل ها به معنای حتمی
 . يا ارتش آمريکا وابستگی نداردوزارت دفاع و

 او در مورد شايعات درگيری نظامی و چالش های موجود در صورت بنابراين همانگونه گه گفته شد اين گزارش صرفًا تحليل
  . استاحتمال وقوع درگيری

 
 کمک ايران به شورشيان در عراق، تشنج در آبهای خليج فارس، رابطه ايران و آمريکا با توجه به اتهامات آمريکا در مورد

 هزار ٦  های نظامی و ادامه فعاليت های هسته ای ايران که بر اساس آخرين گزارش نزديک بهاحتمال توسعه موشک
 المللی انرژی هسته ای و ارزيابی اطالعات ملی يعنی رقمی بيش از آنچه آژانس بين(سانتريفيوژ را در حال چرخش دارد 

 . تنزل است، آشکارا رو به)اطالع داده بودند

 اينکه بايد نوعی برخورد نظامی با ايران داشته نتيجه اين روند، گرم شدن دوباره بازار بحث درباره نگرانی آمريکا در مورد
 . آمادگی نظامی و نقشه های جنگی اين کشور استباشد، و داستان های مربوط به

 
 هفته، و برای اختيار  تاکيد کرد که برای آماده نگه داشتن نقشه های اضطراری در خليج فارس چندينبر اهميت اين نکته بايد

 .  درگيری نظامی با ايران هم، چندين ماه وقت الزم استکردن سناريو های مختلف در برنامه ريزی اضطراری در صورت
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 هدفهای موثر،  مسائلی نظير چگونگی انتقال نيروهای آمريکايی در حمايت از عمليات، شناسايیاين برنامه ريزی شامل
 بازداشتن رقيب از اقدامات مخرب و استفاده از نيروهای گزينش برنامه های عملی و معتبر برای ترساندن و در عين حال

 .نظامی، می شود

 خود بخود می توان دست به عمليات نظامی برای کسانی که با عمليات نظامی آشنايی ندارند و فکر می کنند در هر زمان و
 و اينکه چطور اين نقشه ها و برنامه ها بايد بطور مرتب عوض بشوند، امری موثر زد، درک پيچيدگی نقشه های اضطراری

 . مشکل استبس

 به عمليات پيچيده و چند جانبه از طرف يا برنامه های مکمل و اضطراری آن، نياز" نقشه جنگ"در دنيای کنونی هر نوع 
 اين عمليات و آمادگی در رويارويی با دشمن چه در صورت عادی و پيش بينی هماهنگی در. نيروهای مختلف نظامی دارد

 .  موفقيت است چه در مقابله با ديگر عکس العمل های احتمالی و غير قابل پيش بينی، الزمهشده، و

 . محدود و کوتاه مدت نيز ضرورت دارداين نوع برنامه ريزی و هماهنگی حتی در عمليات
 

 ها شامل عملی بودن در صحنه جنگ به معنای بازسازی آماده نمودن مداوم اين گونه برنامه
 اطالعات، کسب اطالعات مقدماتی از اهداف و نشان های در حال عمليات نظارت و جمع آوری

 برای تغيير همزمان در برنامه های حمله، برقراری و توسعه وضعيتی که بر تغيير و آمادگی
  بتوان بطور زنده و مستقيم بر تغييرات و توانايی های دشمن نظارت کرد و همزماناساس آن

  .ارزيابی دائم احتمال ضدحمله و ضربه های وارده از طرف دشمن، می باشد
 آوری، توانايی واقعی و عملی در جنگيدن ايجاب می کند که نيروهای مورد بحث در جمع

 . بسر ببرندپشتيبانی، اعزام، و به کارگيری و تقويت واحد های جنگی، در هماهنگی کامل

 در مورد خليج فارس اين به معنای برنامه ريزی و مطابقت برنامه های اضطراری
 برای استفاده از جنگنده های هوايی و بالگردان ها، احتمال استفاده از نيروی

زمينی، هواپيماهای حمل و نقل، جنگ افزار زمينی و پرتاب موشک، به اضافه 
 ريزی برای مقابله با عمليات ضد موشک زمينی، دريايی و زمين به هوای برنامه

  .دشمن است
 در خارج از صحنه جنگ، قادر به ادامه عملياتاين نيروها می بايست برای مدتی طوالنی و بدون تکيه بر ستاد مرکزی مستقر

 همين به.  های اضطراری در صورت تغيير روند عادی جنگ را در اسرع وقت داشته باشندبوده، و آمادگی استفاده از برنامه
 . سبب معموًال اولين قربانی جنگ، نقشه آن است

 
 نقشه های مستلزم آن است که برنامه ريزی و نقشه کشی جنگ بطور مرتب دستکاری بشود، و"  جنگمنتفی نکردن گزينه"

هدف قرار دادن يک واحد برای .  مثال خالصه کردمشکل ديناميزم جنگ را می توان در اين. متعددتر و جديدتری توسعه يابد
بلکه قدرت سنجش وضعيت و موقعيت آن هدف .  شناسايی کردن آن هدف خالصه نمی شودحمله زمينی يا هوايی، صرفًا در

 سنجش مقدار تخريب، و تصميم گيری در از حمله اول، تصميم گيری در مورد نوع موشک يا سالح مورد استفاده، توانايیپس
 اين در حالی است، که تمامی.  است يا نه، از ديگر اجزای مهم به شمار می روندمورد آنکه آيا حمالت ديگر بر آن هدف الزم

 .اين تصميمات همزمان با درگيری با دشمن گرفته می شود
 

مشکل اين است که .  بردارد برنامه ريزی در نقشه های جنگی مرتبًا درحال تکامل است، که البته مشکلی هم دربه همين دليل
کشوری " تصميم حمله" های خبری رخنه کند، تبديل به خبر روز و اگر بخشی از اين برنامه های در حال تکامل به سرويس

 . می شودبر عليه کشور ديگر

 مخصوصًا بخش هايی از اين برنامه ها و نقشه ها را يعنی. البته گاه گداری نيز آمريکا از اين مسئله حداکثر استفاده را می کند

 
برای ايران لزومی ندارد که در خليج فارس با 

چرا .  آمريکا و بريتانيا مقابله کندنيروهای دريايی

 دريايی سپاه که مثال می تواند با استفاده از نيروی

پاسداران، عبورومرور تانکرهای نفتی و تجاری 

 تهديد قرار دهد خليج فارس را مورد
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 .  دهد، تا با درج آنها دشمن را بترسانندبه نوعی به خورد رسانه ها می
 

 دولت آمريکا بنابراين هرچند پيشنهاد نمی کنم که در حال حاضر.  از برنامه ريزی جنگی استاين نوعی استفاده ديپلماتيک
چرا که با زير .  چنين روشی را نبايد دست کم گرفتخبرهای جعلی ساخته و يا از خبرنگاران جعلی استفاده کند، اما ارزش

 روند طبيعی در حال گذراندن" نقشه ها"اما اکثرًا اين .  در حالت کجدار و مريز نگه می داردفشار قرار دادن دشمن، آنها را
 . شوندخود هستند، و دليلی برای حمله امروز و فردا محسوب نمی

 
نابودی برنامه هسته ای .  امادگی مقابله با آنها را داشته باشدآمريکا در رابطه با ايران، با سه سناريو روبرو است، که بايد

البته اين سری عمليات بستگی . حمالتی عميق از طرف نيروهای آمريکايی با ظرفيت حمالت دوباره و موثر استايران مستلزم
 برای نابودی مراکز هسته ای است و يا شامل مجتمع های توليد اسلحه، ستاد به تصميم ارتش آمريکا دارد، که آيا حمالت فقط

 .  کنترل و فرمان قوای ايران نيز خواهد بودهای
 نه؛ و  است که آيا دريچه هوايی برای حمالت مکرر خود در فضای ايران باز خواهد کرد ياهمچنين اين تصميم ارتش نيز الزم

 اين دريچه تا چه مدت زمانی بايد باز بماند تا موفقيت تضمين شود؟

 از هواپيماهای بدون خلبان نيز می باشد، امکان چنين گزينه ای با استفاده از نزديک به يکهزار حمله هوايی که شامل استفاده
 . پذير است

 . موشک های دوربرد را در بر خواهد داشتاين حمالت استفاده از بيش از يکهزار سالح دقيق و
 

اما بعضی از .  ناوگان ها مورد اصابت قرار خواهند گرفتبسياری از اهداف توسط کشتی ها و
از نظر سياسی چنين حمالتی برای امريکا .  هواپيماهای بمب افکن شوندمراکز هم بايد هدف

در عين حال برای اين کشور مشکل خواهد بود که تا پيش از موفقيت، .  می شوددردسر ساز
 .  خود را پايان دهدحمالت

 
به همين دليل بايد آمادگی مقابله با .  نداردآمريکا برای حمله زمينی به ايران، نفرات الزم را

 .  افغانستان و ديگر گروه های تروريستی را داشته باشدمشکالت احتمالی در عراق، لبنان،
 زياد نياز خواهد داشت تا از پادگان های خود در قطر و کويت حداکثر استفاده بنابراين به احتمال

 کنترل خليج در عين حال استفاده از ستاد مستقر در عمان و کنترل دريای عمان در کنار.  بکندرا
 .فارس نيز، در دستور کار خواهد بود

 به اين مشکل. توجيه اين حمالت به جهانيان از نظر سياسی بسيار مشکل خواهد بود
 ويژه اينک يعنی پس از رسوايی های مربوط به اطالعات در مورد سالح های هسته
 سال گذشته مورد حمله قرار گرفت، ای عراق، تخمين اطالعات ملی در مورد برنامه هسته ای ايران، و راکتور سوريه که

 .بيشتر شده است
 

 طرف جلوگيری اززيرا از يک. ، درگيری کامًال متفاوتی است"ارتش المهدی" از عناصر شورشی مانند مقابله با حمايت ايران
 عمليات نيروهای ائتالفی آمريکايی و عراقی بر عليه سپاه قدس حمايت از عناصر مذکور با استفاده از تهديد حمله به ايران،

چرا که در .  را در بر داردکمی) ريسک( عملياتی مشابه بر عليه شبه نظاميان و شورشيان اهل تشيع، خطرپذيری در عراق، و
 .  های قابل توجهی را به اين گروه ها زده اندحال حاضر نيروهای موئتلفه در بصره و شهرک صدر، ضربه

آمريکا بايد نشان .  به آن، الزمه موفقيت استاما از طرف ديگر اعتبار تهديدهای آمريکا بر عليه ايران و گروه های وابسته
 تمام  درگيری با ايران ندارد، و هرنوع پاسخ پرحرارتتر از طرف ايران به ضرر خودشدهد که ترسی از باال بردن حرارت

 ايران نشان داده است که هرچند بی گدار به چرا که. با اين وجود چنين روشی تضمينی برا ی موفقيت کامل نيست. خواهد شد

 
موشک ها کروز می توانند از ناوگان های مستقر 

 به سمت ايران شليک شوند، در آبهای خليج فارس

تا نيازی به ميزبانی هيچيک از کشورهای حاشيه 

 اين آبها نباشد جنوبی
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 چنين بنابراين آمريکا بايد برای.  بلوف آمريکا را بخواند و تهديدات را ناديده بگيردآب و آتش نمی زند، اما حاضر است
 .وضعيتی، برنامه داشته باشد

 عراقی وابسته به تهران درگيری نظامی داشته اگر نيروهای آمريکايی تصميم بگيرند با نيرو های سپاه قدس و ديگر عناصر
 .چراکه ستادها و مراکز وابسته به سپاه قدس از ارزش بسيار کمی برخوردارند.  شدباشند، با چند مشکل مواجه خواهند

ارتش آمريکا هم با وجود موفقيت .  بازسازی شوندبنابراين به راحتی قادرند از يکديگر مجزا شده، و در زمان و مکانی ديگر
 .  ها، چنين مشکلی را در رابطه با القاعده و طالبان تجربه کرده استدر از هم پاشيدن اين نوع مجتمع

 و  ايران می تواند ادعا کند، که اين حمالت باعث کشته شدن بسياری از غير نظامياندرعين حال
 کشتار، نيروهای لذا قادر خواهد بود در خالل زمان اعتراض جهانيان به اين. مظلومين شده است

 خواهد داد، که آمريکا توانايی اما چنين سناريويی حداقل نشان. خود را دوباره جمع آوری کند
 . حمالت مخرب را دارد

 
زيرا آمريکا دليلی ندارد که زمين های حاوی گاز .  ضعف ديگری هم می باشدايران دارای نقاط

 بين  پااليشگاه های سوخت گاز، و مجتمع های توليد برق پااليشگاه های ايران را، ازطبيعی،
 باشند، اما در عين حال گرچه ممکن است بعضی از مراکز برنامه هسته ای زيرزمينی. نبرد

 .  باشندراکتورهای آن در کنار مجتمع های توليد اسلحه قابل حمله و تخريب می
 مختص کشورهايی که از نظر هم فقط" جنگ نابرابر"بايد بر اين نکته تاکيد کرد که توانايی در 

 توانند به خوبی آن را مورد اجرا قرار نظامی ضعيفتر هستند نبوده، و کشورهای قوی نيز می
 .دهند

 
 فقط به ايران محدود شود، می تواند دليلی باشد که عراق و متحدان در صورتی که اين گزينه ها

. برای عمليات مذکور کافی باشد" کروز" موشک شايد که بيش از يکصد.  با آنها بسازند، حتی اگر از اين گزينه ها خوششان نيايدخليج فارسمان
 کشورهای حاشيه جنوبی اين  های مستقر در آبهای خليج فارس شليک شوند، تا نيازی به ميزبانی هيچيک ازاين موشک ها می توانند از ناوگان

 . آبها نباشد
 

 يک درگيری دريايی در اين کشور تاکنون در آبهای خليج فارس.  متعدد ايران در خارج از مرزهايش می باشدمشکل عمده آمريکا گزينه های
 . معروف شد) ١٣٦٧ الی ١٣٦٦( ١٩٨٨ تا ١٩٨٧در سالهای " جنگ تانکرها" به سطح پايين با نيروهای آمريکا و بريتانيا داشته است، که

 افکار عمومی جهان و بخصوص مسلمانان را بطرف خود  عين حال ايران سعی خواهد کرد تا با ايستادگی در مقابل نيروی دريايی آمريکادر
 کرد، حتی اگر اين ايستادگی با ايران چنين کاری را حتما خواهد.  ايرانی از آمريکا هيواليی شيطان صفت بسازدسوق بدهد، و در بين شهروندان

 .شکست در صحنه نبرد مواجه شود
 

زيرا قايق های .  نيروی دريايی فرسوده اش خالص شود برای ايران اين امکان وجود دارد تا در مقابله با آمريکا، از بخش عمده ای ازهمچنين
در .  ناوگان های آمريکا حمله کنندمستقيمًا به کشتی ها و" شهادت" گشتی سپاه پاسداران می توانند با دعوت به کوچک و کشتی های موشکدار

 . قرار دهند حومه تنگه هرمز نيز، قادر خواهند بود نيروی دريايی آمريکا و متحدانش را هدفعين حال موشک های مستقر در جزاير و مناطق
 

 آنقدر بنابراين می تواند بر اساس چنين سناريويی.  مستقيم، پيروز بيرون خواهد آمدايران می تواند چنين محاسبه کند که با شکست در درگيری
 به عکس العملی کند که از ديد جهانيان تهاجمی باشد و مورد حمالت کوچک و همزمان را در دستور کار خود قرار دهد، تا آمريکا را وادار

 مراحل متعدد، آمريکا را به عقب نشينی يا اينکه در طوالنی مدت با عمليات غير قابل پيش بينی کوچک اما مخرب و در .محکوميت قرار گيرد
 .وادارد

 سياسی و اقتصادی واردات مواد غذايی و ديگر محاسبه ايران می تواند بر اين اساس باشد که امريکا بدليل قيمت گزاف
 . نخواهد دادصادرات نفت، ايران را مورد حمله قرار

 اين کشور قادرست نشان دهد که ظاهرًا از عراق مثال. گزينه های ديگر ايران می تواند در طوالنی مدت و در خفا پياده شود
 .  پشت پرده تر و جديدی را برنامه ريزی کندعقب کشيده، و در عين حال حضوری

 
 مقتدا صدر بنشيند، تا موقعيت حاصله و نتايج انتظار نتيجه درگيری نيروهای ائتالف عراقی و آمريکايی با گروه وابسته بهيا با صبر و حوصله به

در هر .  جمهوری آمريکا بماندهمچنين می تواند در انتظار نتيجه انتخابات رياست. را بنفع خود رقم بزند)  ماهمهر(انتخابات محلی ماه اکتبر 
 . سوريه را حفظ خواهد کردصورت ايران هم مرز عراق می باشد، و رابطه خود با

 
قايق های کوچک سپاه پاسداران می توانند با دعوت

 مستقيمًا به کشتی ها و ناوگان های به شهادت،

آمريکا حمله کنند 

Page 20 of 21Washingtonprism

5/9/2008http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=152



 ايران می تواند حمايت خود از عناصر شورشی در افغانستان و پاکستان را نيز
 فشار ايران در غرب مرزهايش با حمايت از اقليت های شيعه در. افزايش دهد

 افغانستان، نيروهای طالبان در جنوب اين کشور و منطقه بلوچ نشين پاکستان هم،
 . می تواند دردسرساز باشد

 بيشتر کند، حمايت علنی از جنبش همچنين قادر است ارسال اسلحه برای حزب اهللا را
 برای استفاده بر عليه نيروهای حماس را افزايش دهد، و يا موشک های بيشتری

 .غربی يا متحد با غرب به سوريه بفرستد

 
 بريتانيا برای ايران لزومی ندارد که در خليج فارس با نيروهای دريايی آمريکا و

 پاسداران، عبورومرور چرا که می تواند با استفاده از نيروی دريايی سپاه. مقابله کند
 دهد، آبهای جنوبی خليج تانکرهای نفتی و تجاری خليج فارس را مورد تهديد قرار
 حامی جنبش شيعيان در فارس را مين گذاری کند، و يا با استفاده از گروهک های
 . خرابکارانه بزندکشورهای حاشيه جنوبی خليج فارس دست به اقدامات

 
 دارد، و با همانطور که اشاره شد آمريکا توانايی مقابله با تمامی عمليات مذکور را

اما بايد توجه داشت که اين .  به ايران خواهد زددر حاشيه، ضربه مخرب تری" بی مقياس"يا " جنگ نابرابر"افزايش حجم 
.  بسازدسياسی افزونی برخوردار است، و نتيجه نهايی آن می تواند از ايران دشمن جدی تری )ريسک(گزينه از خطرپذيری 

 . اضطراری برای پياده کردن داشته باشدبنابراين دولت آمريکا می بايست برای چنين وضعيتی نيز، برنامه ای

چراکه استفاده از قوای .  موفقيت کامل نيستمسلمًا هيچ نوع برنامه ريزی و در نظرگيری وقايع احتمالی، تضمينی برای
 در اين مورد نيز" نتايجی که بدون منظور حاصل می شود " همراه دارد، و قانون ارتشی در عمليات نظامی خطرپذيری به

 . صادق است
 چرا آمريکا می بايست در قبال ايران گزينش نظامی اما آنچه در اين خصوص حائز اهميت است درک اين مسئله می باشد که

  کردن چنين گزينشی تا چه حدی باال است؟ داشته باشد، و خطرپذيری عملی

 
به نظر آقای آنتونی کوردسمن اگر نيروهای 

با نيرو های سپاه قدس و  آمريکايی تصميم بگيرند

ديگر عناصر عراقی وابسته به تهران درگيری 

 باشند، با چند مشکل مواجه خواهند نظامی داشته

شد 

 تابستان پرخرج يا پردرآمد
  تابستان پرخرج يا پردرآمد
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