
  ١٣٨٧ هشتم، جمعه سی و يکم خرداد ماه شماره صد و پنجاه و

 از حوزه ادبيات 
 افکار پراکنده 

 

 واشنگتن پریزم  -لينا روزبه حيدری

 
 و انتخاب بحث اقوام، زبان و مذهب، مبنای انتصابات) افغانستان(هنوز در کشور ما 

 و فراهم آیا روزی به شایسته ساالری. اشخاص به مقام های ارشد را تشکيل می دهد
 اقليت است؛ جوانی تحصيل کرده که قابليت آوردن فرصت برای فردی غير وابسته که لياقت نجات کشور را دارد، ولی از

  ندارد؛ و انسانی شایسته که صالحيت اداره امور را داراست، ولی به حزبی وابستهآوردن اصالحات را دارد، ولی واسطه
 نيست؛ عادت خواهيم کرد؟ 

 
هنوز ما افغان ها .  بهتر، نقطه پایان تصاميم بد استنویسنده آمریکایی می گوید که نقطه آغاز تصميم های" برایان تریسی"

 داد، و فرصت تنها در صورت اتحاد می توان به مصائب این ملت خاتمه.  تحليل امور وقت داریمبرای تحول مثبت طرزفکر و
 هميشه بدنبال خانه ای می گردد، که دروازه ندارد و وگرنه چپاولگر. دخالت همسایگان در امور افغانستان را از بين برد

 .  متفرق هستنداعضای خانواده مغشوش و

 
 های تجزیه شده دچار آید، تحولی جدی را در نحوهما افغان ها باید قبل از آنکه ميهنمان به سرنوشت یوگسالوی و دیگر کشور

 اتحاد را همچنين عمال با از ميان برداشتن طرز فکر قومی، نژادی و لسانی، به مردم خویش .اداره امور آن رونما گردانيم
تاریخ نشان می دهد که به جز نفاق و بی عدالتی، .  کندزیرا تنها اتحاد می تواند افغانستان را بسمت ترقی هدایت. بياموزانيم

 .  است یک ملت را واژگون ساخته و از نقشه کره زمين محو گرداندهيچ مشکل دیگری نتوانسته

 
 مرثيه وطن 

 
 در ميهن مخروبه یی 

 در دامن فقر و فساد 

 در اجتماع صد مرض 

 با مردمانی بيسواد 
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 در قحطی و خشکسالی اش 

 صد چشمه ی بيرنگ و سرد 

 در مزرعه، تریاک و بنگ 

 هر خانه در چنگال درد 

 
 مردم همه حيران و گم 

 نی نان بود نی پيشه یی 

 نی راست و نی چپ نی وسط 

 نی فکر و نی اندیشه یی 

 
 در این خراب آباد درد 

 بازار جهل و جاهالن 

 بازی شطرنجست و ما 

 قربانيان در صف روان 

 
 هر کو بنفع خود زند 

 شرطی در این دیر قمار 

 ميدان قطعه بازی بين 

 بازیگرانند بيشمار 

 
 گه نام دینست بر بساط 

 گه نام قوم و یک نژاد 

 گه بر زبانست تيغ شان 
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 گه منکر علم و سواد 

 
 در آخرش دانی که بس 

 این دین و قوم یک بازیست 

 نی کس غم پشتون خورد 

 نی کس به تاجيک راضی است 

 
 مثل هميشه دین و قوم 

 راهی برای بردنست 

 راهی برای کسب نام 

 یا رسم کرسی جستنست 

 
 با نام دین، قوم و زبان 

 قرنهاست بر ما تاختند 

 در پشت پرده هر کدام 

 ثروت بخود انباشتند 

 
 پشتون و تاجيک را بهم 

 از بدو تاریخ وطن 

 تحریم لفظ و لهجه را 

 دین و زبان و هر سخن 

 
 افروختند افروختند 

 تا جنگ ها کردند بپا 
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 تا خوار کردند این وطن 

 بيچاره شد هر قوم ما 

 
 اینست غمگين ملتی 

 بيچاره مام این وطن 

 در مردمانش درد و رنج 

 در خاک آن آشوب و جنگ 

 
 قوم و زبان و دین همه 

 زیبایی یک کشورست 

 آنجا که یک قومست و بس 

 کی رنگ شير و شکرست 

 
 نی تو زمن افغان تری 

 نی کس ز تو افغان ترست 

 با این جدال بی اساس 

 تا کی دو چشم مان ترست 

 
 از ما گذشته هر چه بود 

 نسلی دگر خيزد بپا 

 خواهی که این نسل جوان 

 سوزد به آتش همچو ما 

 
 دیرست ولی وقتست هنوز 
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 از رخوتت بيرون بيا 

 از خواب دیرینه بخيز 

 ای هموطن ای همنوا 

 
 سبقت ز ما جستند همه 

 ما در جدال و بيصدا 

 آباد گردیدست جهان 

 ما کاسه بر دست و گدا 

 
 حيف است که مهد مولوی 

 از جور ما ویران شود 

 نابود گردد این وطن 

 افسانه ی دوران شود 

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

  

 از حوزه سياسی 
 برای رفتن به تهدید کرزى به جنگ با پاکستان، آخرین برگ

 انتخابات 
 

 واشنگتن پریزم -بکتاش سياووش 

 کابل، افغانستان

 حاليکه به شدت زیر تاثير وضعيت نا به ریيس جمهوری اسالمی افغانستان در" حامد کرزی) " خرداد٢٦( ژوئن ١۵یکشنبه 
 پاکستان  شدن از جانب حاميان خارجی و اتهام ناکارآیی در افکار عامه قرار داشت، بهسامان امنيتی، زمزمه های کنار گذاشته

 .حمالت تند لفظی کرد
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 دیگر حوصله اش لب ریز شده و متجاوزین را کرزی با نسبت دادن ویرانی های سه دهه اخير افغانستان به پاکستان، گفت که
 به نقل از منبعی معتبر که نخواست نامش فاش شود، سوأل.  حمله قرار خواهد دادکه در خاک پاکستان پایگاه دارند مورد

 و افغان، از سوی سخنگویان دولت به واکنش دولت در برابر اعالم جهاد طالبان پاکستانی با نيروهای امنيت بين المللی
 .خبرنگاری داده شد تا از کرزی بپرسد

 افغانی که حامل تابعيت خارجی هستند نيز، درین نشست ریيس جمهور جدا از حمله لفظی به پاکستان، از مقام های عالی رتبه
 .  گماشت ازین پس هيچ فردی را که حامل تابعيت دوگانه باشد، در مقام دولتی نخواهدوی همچنين هشدار داد که. انتقاد کرد

اینطور نمی شود که هم وزیر : " می کرد، گفتکرزی در حالی که این پاسخ را در پيوند به سوأل گسترش فساد در دولت ارائه
 .  نگه می دارممی باشم، و هم تابعيت خارجی خود را

 ". حوصله نمی کنيمبس است ديگر برايشان

  تهدید حمله به پاکستان

 که بيشتر(کرزی درین نشست ضمن هشدار به طالبان پاکستانی و حاميان این گروه 
 ، اعالم کرد که اگر حمالت آنان)از دستگاه استخبارات پاکستان نامبرده می شود

 .باالی افغانستان متوقف نگردد، واکنش نشان خواهد داد

 رهبر طالبان پاکستانی اشاره کرد که پس از" بيت اهللا محسود"وی به گفته های 
 افغانستان قرارداد صلح با دولت پاکستان، از ادامه حمالت به نيروهای غربی و دولت

افغانستان حق دفاع از خود را دارد، و این بار: " کردکرزی خاطرنشان. سخن گفت) که از سوی طالبان جهاد خوانده می شود(
 ."هدف قرارخواهيم داد) درخاک پاکستان( پاکستانی را در خانه هایشان بيت اهللا محسود و مالعمر

 با احضار نماینده سياسی افغانستان در اسالم این اظهارات تند کرزی با واکنش شدید دولت پاکستان روبرو گشت، و این دولت
 . نادرست وغير مسئوالنه خواندآباد هشدار حمله به پاکستان را

 آباد و  سفير افغانستان در اسالم"  انورزیانور"وزیر خارجه پاکستان پس از احضار " شاه محمود قریشی"به این مفهوم که 
 خوانده شده" غير مسئوالنه"ای منتشر کرد که در آن اظهارات کرزی   به وی، بيانيهابالغ شدیدترین مراتب اعتراض سياسی

 . است

@ 

 قيمتی از تماميت ارضی و حق حاکميت خود در حيطه مایلم به خوبی این را روشن کنم، که پاکستان به هر"در این بيانيه آمده 
 ." کرددرون مرزی دفاع خواهد

 رو در رو هستند، بيش از هميشه الزم به از آن جایی که دو کشور با دشمنی مشترک"در بخش دیگری از آن نيز گفته شده 
 ." اظهارات غير مسئوالنه و تهدیدآميز خودداری کنند رسد که مقامات افغانی از بيان نظر می

 هزار سرباز در ٦٢٠ کشور با داشتن ریيس جمهور کرزی درست زمانی هشدار حمله به پاکستان را می دهد، که ارتش این
 . که با سالح کشنده زروی مسلح هستندشمار یکی از هفت ارتش بزرگ جهان قرار دارد،

 
ای  شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان بيانيه

 آن اظهارات حامد کرزی را غير منتشر کرد که در

مسئوالنه خواند 
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  شکست اعالم

او با اشاره به حمالت طالبان که از .  استحامد کرزی ضمن اعالم حمله به پاکستان، کماکان به شکست خود نيز اعتراف کرده
 پيشتر پس بهتر است که یک قدم. به هر حال ما در اینجا کشته می شویم: " دهند، گفتآنسوی مرز افغان ها را هدف قرار می

 ." افغانستان گرفته شودخود را بکشيم، تا حداقل جلو حمله به) پاکستان(رفته و در آنجا 

 اعتراف به درماندگی در راه حل بحران اظهارات ریيس جمهور مبنی بر کشته شدن و شکست، نوعی دیگر از نوميدی و
 رسيده  ميليارد ها دالر تا هنوز شمار افراد ارتش ملی آن، تنها به هشتاد هزار تنکشوری که با مصرف. افغانستان می باشد

 . است

 . شماری که پاکستان چيزی بيشتر از آن را در مرزهايش با افغانستان فرستاده استيعنی

  درونی  برونی ویفشارها

 برونی 

 کنفرانس پاریس در عين حال که روزنه ای برای کمک به افغانستان خوانده می
 به این مفهوم که دولت افغانستان را. شود، حاوی پيام ناخوش آیندی هم می باشد

 . بزرگترین دولت آلوده با فساد در جهان می خواند

 جهانی  نهاد١۵ کشور و ٦۵این اتهام در همایش بزرگی که در آن نمایندگان بيش از 
.  گرفتشرکت داشتند، در سخنرانی همه نمایندگان شرکت کننده مورد تأکيد قرار
 فساد، بنابراین جایگاه ریيس جمهور کرزی را به عنوان رهبر دستگاه آلوده به

 . بيشتر متزلزل کرد

@ 

 گرفتن زمزمه های آمادگی او برای نامزدی نماینده آمریکا در اجالس پاریس و بلند" زلمی خليلزاد"همچنان عدم حضور 
 جهان  افغانستان، رؤیای پيروزی حامد کرزی در انتخابات سال آینده را که به کمک هایانتخابات ریاست جمهوری سال آینده

 . بر وی را افزوده استبویژه ایاالت متحده آمریکا چشم دوخته است، تاریک ساخته و فشارهای جهانی

  درونی

 دوردست ترین والیت های افغانستان فشارهای درونی بر ریيس جمهور کرزی از قصرریاست جمهوری آغاز می شود، و تا
  کابينه و معاونين دولت از عمده موارد آزار دهنده در قصر ریاست جمهوریاختالف وی با شماری از وزرای. دامنه دارد

 .افغانستان است، که گاه گاهی اخبار آن به رسانه ها نيز می رسد

 گرفته و جنوب و شرق کشور را در کام خود فرو چالش های امنيتی و ادامه نا آرامی ها که حاکميت ملی افغانستان را نشانه
 . فشارهای درونی بر ریيس جمهوری عنوان می گرددبرده است، به عنوان برجسته ترین

 زندانيان که بيشترینه جنگجویان طالب شامل آن تن از١۵٠٠طالبان به زندان قندهار و فرار نزدیک به ) هاليوودی(حمله اخير

 
عدم حضور زلمی خليلزاد نماینده آمریکا در اجالس 

 گرفتن زمزمه های آمادگی او برای پاریس و بلند

 نامزدی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده

افغانستان، رؤیای پيروزی حامد کرزی را تاریک 

ساخته است 
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 . استکه فاصله اندکی با شهر قندهار دارد، فشارها بر کرزی رابه حد اکثر رسانيده "ارغنداب"اند، و کنترل شهرستان 

 .  وی در سطح کشور را به شدت آسيب می زندبنابراین قدرت گيری طالبان در آن، جایگاه. قندهار زاد گاه حامد کرزی است

 دیدار داشته است، اما شورش طالبان در زندان این هرچند حامد کرزی پيش ازین نيز کمتر به قندهار سفر کرده و با مردم آنجا
 بيشترینه آرای جایی که او در آن.  ارغنداب هشدار نزدیک شدن کرزی به قندهار را می دهدشهر و به دست گرفتن شهرستان

 .  آورده بودرا، به دست) ١٣٨٣( ٢٠٠٤رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 

  نهآخرین گزی

 جمهوری در حالی که حامد کرزی برای رفتن به کارزار انتخابات سال آینده ریاست
 حاميان آماده می شود، آگاهان از افت فزاینده محبوبيت وی در کشور و در ميان

 .غربی اش سخن می گویند

 پاکستان، بنابراین برخی باور دارند که کرزی می خواهد با سخنرانی آتشين در برابر
 سال آخر احساس ملی و وطنی افغان ها را بر انگيخته و به ترميم ناکامی های شش

 . دولت به رهبری خود بپردازد

 اما هرچند که سخنگوی وی تالش در کم اهميت بودن گفته های او نمود این امکان
اما . گذشته هم، اینرا به اثبات رسانده است .نيز وجود دارد، که کرزی به زودی برای گفته هایش از پاکستان پوزش بخواهد

 . تنها برگ برنده را هنوز در اختيار داردکرزی ازین آزمایش ثابت کرد، که

 حمایت پاکستان شاهد بی ثباتی زادگاهشان بودهزیرا مردم افغانستان که در سه دهه اخير همواره از مرزهای جنوب کشور و با
 گرفتن در برابر لذا آخرین برگ برنده وی برای رفتن به انتخابات، قرار.  کرزی حمایت می کننداند، بی تردید از سخنان حامد

 . پاکستان خواهد بود

   همکاری می کند خبرنگار مستقل، از افغانستان با واشنگتن پریزمسياووش تاشبک

 
بنابراین قدرت . قندهار زاد گاه حامد کرزی است

 به شدت ، به جایگاه وی در گيری طالبان در آن

سطح کشور آسيب می زند 

 از زیر کاله فکری
  برتری و سلطه آمریکا و آینده جهان

 

  

 واشنگتن پریزم -بابک یکتافر

 در رابطه با پرسش در خطر بودن تک قطبی" واشنگتن پریزم"در نظرسنجی اخير 
 درصد از پاسخ دهندگان عقيده داشتند که برتری و سلطه این ٦١قدرت آمریکا، 

 . در حال نزول استکشور

 گرچه چنين نظرسنجی هایی فاقد ارزش علمی می باشند، اما نظرات مشابه درباره
البته با .  صورت جدی تری به خود گرفته استادامه حيات آمریکا بعنوان تنها ابر قدرت، در محافل بحث سياسی واشنگتن نيز
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 اقتصادی که دولت آمریکا با آنها دست بگریبان می باشد، چنين موضع گيری ای در نظر گرفتن مشکالت سياسی، نظامی و
 . طبيعی بنظر می رسدامری

" ظهور و سقوط ابرقدرت ها" کتاب کالسيک و نویسنده" امور امنيتی و خارجی"در " دانشگاه یيل"استاد ارشد " پل کندی"
 . شدمی باشد، که بيش از دو دهه پيش منتشر

 آنها بعنوان یک ابرقدرت، نزول تدریجی در نفوذ او به این واقعيت اشاره می کند که پس از ظهور قدرت ها و شکل گيری نماد
 که آمریکا این روند تاریخی مسئله ای است،.  خود بدالیل مختلف، امری کامًال طبيعی می باشدآنها بر اقصی نقاط امپراطوری

 .نيز باید به نوعی خود را با آن تطبيق دهد

چرا که برخالف روند معمول.  بی نظير بوده استالبته الزم به اشاره است که ظهور آمریکا بعنوان یک ابر قدرت، در نوع خود
 .  بنيادی خود که بر آزادی فردی تاکيد داشت، بر صحنه اقتدار تکيه زددر تاریخ، این کشور بدليل ساختار

 خألیی محسوس، درابتدا برای مقابله با  کار بدون تمایالت استعمارگرانه و صرفًا با تشویق دیگر کشورها و برای پر کردناین
و سپس برای کمک در بازسازی اروپا و )  پيش از آن در طول جنگ جهانی اولو حتی می توان مدعی شد که( آلمان نازی 

  . شرقی و بنای دیواره ای در برابر پيشروی نيروهای وابسته به کمونيسم، انجام شدآسيای

 کشورها، که در جذب آنها به مدار خود انجام بنابراین ظهور آمریکا بعنوان یک قدرت، در ابتدا نه با تسخير و اشغال دیگر
 . گرفت

 مالی،  واقع اين کشور در طول تاريخ پس از جنگ جهانی دوم با وجود توانايی های نظامی ودر
 کالسيک نشان داده مکررًا ناتوانی خود را در تسخير و اشغال ملل و برپايی نوعی امپراطوری

 .است

 در عوض با گره زدن سيستم های نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود با
، قادر شد )اتحاد جماهير شوروی(کشورهای تحت حفاظت، و فروپاشی تنها رقيبش 

 . نوع جدیدی از برتری و سلطه را بر صفحات تاریخ به نگارش درآوردکه

 را در حقيقت همانگونه که اشغال افغانستان پایان امپراطوری اتحاد جماهير شوروی
 و هم نشان داد که در این دوره) و افغانستان(رقم زد، درگيری آمریکا در عراق 

 بر زمانه اشغال کشورها برای عرض اندام کردن، محدودیت های فلج کننده ای را در
 . دارد

چرا که با توجه به .  جامعه بين المللی استیکی از اساسی ترین دالیل وجود چنين محدودیت هایی، جهانی بودن هرچه بيشتر
  تاریخ بشریت، کوچکترین رویداد طبيعی و یا غيرطبيعی در هر نقطه از جهان تاثيریاین پدیده نسبتًا جدید در چهارچوب
 که بر تمامی منطقه و شرکای تجاری آنها و تاثير این رویدادها نه بر یکی دو کشور درگير،. چشمگير بر بافت نظم جهانی دارد

 .  باشددیگر دولت های متحد و وابسته می

@ 

اشاره می " دنيای پس از آمریکا" کتاب جدید سردبير نشریه نيوزویک بين المللی و نویسنده" فرید زکریا"اما همانطور که 
 بلکه نشان دهنده.  آمریکا دال بر ضعف و یا سقوط این کشور در نظم جهانی نيستکند، بحث از بين رفتن برتری و سلطه

وی معتقد است که این .  اروپا می باشدارتقاء دیگر کشورها و نهاد های مدعی از قبيل چين، هندوستان، برزیل و اتحادیه

 
سردبير نشریه نيوزویک بين المللی " فرید زکریا
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 .  نمی باشدتحولی منفی برای نقش آمریکا در نظم جهانی

او در این .  اساس کتاب اشاره شده می باشدمقاله ای منتشر کرده، که بر" امور خارجی"زکریا در شماره اخير دو ماهنامه 
 در  برای دستيابی به سکوی قدرت می تواند آمریکا را از خواب شيرینی که مدت ها استمقاله تاکيد می کند که افزایش رقابت

 روبرو شود، باعث تحولی مثبت در پيشرفت همچنين بشرطی که این کشور با هوشياری با این چالش. آن فرو رفته، بيدار کند
 .جامعه جهانی می گردد

آمریکا از نظر : " واشنگتن پریزم مدعی شددر پاسخ به پرسش یکی از گزارشگران" مؤسسه بروکينگز"وی در نشستی در 
 البته امکان دارد ادعای من در مورد این برتری.  نزدیکترین رقبایش جلوتر استنظامی و اقتصادی یک سر و گردن از

یکی از این نکات ثبات در جامعه .  توجه کرداما نکاتی هست، که باید به آنها. اقتصادی، برای خوانندگان شما تعجب آور باشد
 چنين ثباتی را در چين که هنوز با نوسانات سياسی و اجتماعی.  اقتصادی می باشدآمریکایی است، که مشوق فعاليت های

 ."درگير می باشد، و به دالیل مشابه در روسيه یا هندوستان نمی بينيد

 اقتصادی فعلی در آمریکا، اکثر کشورها و در عين حال نباید فراموش کرد که با وجود چالش های: "وی در ادمه افزود
  و برزیل، و چه اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی خود را مدیون رابطه اقتصادیشان بانهادهای در حال رشد چه چين و هندوستان

 ."  بازارهای مالی جهان را بدنبال خواهد داشتبنابراین سقوط سيستم اقتصادی آمریکا، ساقط شدن اکثر. آمریکا می باشند

 تریليون دالری آمریکا و بودجه آن کشور برای برنامه١٢در تایيد گفته زکریا باید به این نکته مهم اشاره کرد که حجم اقتصاد 
 . گردن از تمامی اقتصاد های دنيا باالتر استهای داخلی و خارجی، یک سرو

هرچند بسياری از مشاغل جامعه کارگری امریکا به  ":زکریا در رابطه با نقش آینده آمریکا در نظم اقتصادی جهان ادامه داد
 معنا که به این.  روند فعلی می باشد، اما نبض اقتصاد آینده هنوز در دست این کشور استخارج صادر شده و برون سپاری

 استفاده از کارگران با دستمزد پایين توليد می کنند، در اوًال بسياری از کارخانه هایی که محصوالت خود را در خارج و با
 ای برای پژوهش و سودی که می تواند سرمایه. بنابراین سود تجاری آنها به این کشور باز می گردد .آمریکا ثبت شده اند

 . توسعه محصوالت با کيفيت تر، مفيدتر و ارزانتر باشد

" 

 آمریکا در بخش های مربوط به اقتصاد توليدی قدیمی یعنی کشاورزی،: "وی افزود
استفاده  ("فناوری نانو"اما در اقتصاد جدید مانند . نساجی و غيره، افت داشته است

 ميلياردم از فناوری و توليد اسباب و آالتی که اندازه و حجم آنها نزدیک به یک
 ارتباطاتی، این فناوری در سيستم های کانپيوتری. اسباب و آالت طبيعی است

 پيشگامتر و صنعت فضایی،) پزشکی، تفریحی و غيره مورد استفاده قرار می گيرد
 ."از هر کشور دیگری می باشد

بودن " بی قطبی" نشریه امور خارجی، به هم در مقاله ای در شماره اخير" شورای روابط خارجی"رئيس " ریچارد هاس"
 به این معنا.  نویسد که در دنيای کنونی قدرت بجای متمرکز بودن، توزیع گشته استاو در این زمينه می. جهان اشاره می کند

 بانک جهانی، صندوق بين المللی پول، بلکه در کنار کشورها، نهادهایی نظير. که در یک قطب یا چند قطب متمرکز نيست
 جهانی تجارت، سازمان ملل متحد، گروه همکاری اقتصادی کشورهای خليج اوپک، سازمان همکاری شانگهای، سازمان

شورشی، قدرت - های نظامیگروهک) موسوم به گروه هشت( اتحادیه های اروپا و آفریقا، شورای کشورهای صنعتی فارس،
 . غيره، از قدرت ها و توانایی های نافذی برخوردارندو) اوها-جی-ان(های منطقه ای، سازمان های غير دولتی 

 
" شورای روابط خارجی"رئيس " ریچارد هاس"
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@ 

 سال دوام ٢٠ تا ١۵اما واقعيتی که فقط  .وی در ادامه می افزاید که تک قطبی بودن آمریکا، یک واقعيت محسوب می شد
چرا .  شاخص تحولی است، که برای آمریکا و دیگر کشورها مشکل آفرین خواهد بودبه اعتقاد او این دنيای بدون قطب. آورد
 چالش های جهانی، در اکثر موارد  در چنين نظمی رهبری آمریکا در ائتالف های الزم برای عکس العمل های اضطراری بهکه

 قدرت در کشوری نظير آمریکا و افزایش توزیع آن در کشورهای منطقه ای زیرا بدليل کاهش تمرکز. به بن بست خواهد رسيد
. مسير را بطرف اهدافش هدایت کند آمریکا قادر نخواهد بود صرفًا با تکيه بر قدرت خود و فشار بر اعضای ائتالف،و نهاد ها،

چراکه معتقد است اقدامات این کشور در .  دانداو جمهوری اسالمی ایران و پرونده هسته ای آن را، مصداقی بر گفته خود می
 بخاطر زیرا ایران بيش از هرچيز.  ای، نتيجه بی قطبی شدن صحنه بين المللی می باشدراه تبدیل شدن به یک قدرت هسته

قدرتی که به آن اجازه می دهد .  توزیع شده استافزایش غيرعادی قيمت نفت خود، به نهادی دیگر تبدیل گشته که قدرت در آن
 .  و مناطق فلسطينی و همچنين سازمان اوپک، نفوذی قابل توجه داشته باشدتا بر تحوالت عراق، لبنان، سوریه

 دادو ستد انرژی نيز، کمال استفاده را می در عين حال همزمان از منابع متعدد فناوری، سرمایه گذاری و همچنين بازارهای
 کشور  قطبی، به تنهایی قادر به کنترل ایران نيست و برای تحریم سياسی و اقتصادی اینلذا آمریکا بخاطر پدیده بی. برد

 . محتاج دیگر عناصر می باشد

 سوم وزارت امور خارجه آمریکا بود، مرد" کولين پاول"هاس که در دوره اول مسئوليت ریيس جمهور بوش و تحت مدیریت 
  اعتقاد دارد که با توجه به تحوالتی که منجر به شکل گيری نظم بدون قطب جدیداو. یکی از منتقدان جنگ با عراق می باشد

 دیپلماسی به عنوان مهمترین اسلحه در شده، آمریکا برای ساختن ائتالف های گوناگون بيش از پيش محتاج استفاده از
 . رویارویی با چالش های قرن جدید است

 آمریکایی در درک این تحوالت و پافشاری بر وی کاهش قدرت و نفوذ این کشو را در همين نکته، یعنی کوته فکری مقامات
 . بيندتکروی در دستيابی به اهداف خود می

 تنها سير نزولی طی نمی کند، بلکه تا سال وزیر امور خارجه آمریکا معتقد است که کشورش نه" کاندوليزا رایس"اما خانم 
 .  صحنه بين المللی خواهد بودهای متمادی همچنان قطب اصلی قدرت در

دليل دست اندرکاری ما : " می نویسدوی در شماره جدید نشریه امور خارجی که هفته آینده به بازار عرضه خواهد شد،
 .  اندرکار بودن، و نه خواست ما، استآمریکایی ها در سياست خارجی بر لزوم دست

 يک چرا که اين واقعيت نشان دهنده موضع يک جمهوری، و نه.  اين موضع مناسبی می باشدالبته
 ."امپراطوری، است

در  ":او با اشاره به مالقات های خود با دیگر سران دولت ها، خاطرنشان می کند
 طول هشت سال گذشته برخی از عملکردهای ما در بين مردم آمریکا و دیگر

 اما با وجود. دوستانمان محبوبيتی نداشته، و یا حتی به درستی درک نشده است
 بعضی اختالف هایمان، آنچه که در بين دیگر کشورها شاهد بودم خواست آنها مبنی

 چرا که همگی آنها بر این. بر دست اندرکاری آمریکایی متکی بنفس و قدرتمند است
 امر واقفند که در دنيای امروز حل مشکالت واقعی و اساسی جهانی، بدون دست

 ."اندرکاری و کمک آمریکا ميسر نمی باشد
 

وزیر امور خارجه آمریکا " کاندوليزا رایس"خانم 
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تزویج "سپتامبر، سياست خارجی آمریکا تالش در ١١ در طول سال های پس از وقایع: "رایس در ادامه مقاله خود می نویسد
 باشد ارزش به نوعی که قادر.  کشورو همچنين واقع بينی و ایده آل گرایی جهانی، داشته استقدرت و اصول اوليه پيدایش این

 ." های اخالقی آمریکا را با منافع ملی خود تطبيق دهد

 که نظم جهانی که منعکس کننده ارزش های او در ادامه مدعی می شود که واقع گرایی بی مانند آمریکا بر این اساس بوده
 همچنين آمریکا خالقيت، قوه محرکه و قابليت ارتجاعی آن را.  منافع ملی کشور استآمریکایی باشد، بهترین تضمين کننده

 . دارد، تا سال های سال در ترکيب آن نظم نقشی موثر ایفا کند

@ 

 آمریکا، از دیدگاهی دیگر به این مقوله نگاه خانم رایس در مقاله مذکور بدون اشاره صریح به پایداری و یا نزول تک قطبی
 بدنبال او در این راستا معتقد است که چون آمریکا در هيچ زمانی.  به ميان می کشدکرده و بحث رقابت بين آرمان ها را

لذا .  کشور، دوای درد دیگر ملل جهان بوده استبرقراری امپراطوری نبوده، ارزش های مورد نظر و ستوده شده توسط این
 .  واحدی یگانه بطرف صلح، رفاه و سعادت خواهد رفتدنيا با استقبال از آنها، بصورت

 .  تطبيق دارداز دید او خوشبختانه این ارزش ها برای آمریکا با تضمين منافع ملی کشور نيز

 دیدگاه قابل بحث است، نکته قابل قبول جذابيت البته فرای کوته بينی و باریک بينی نظریه خانم رایس که اساس آن از چندین
 و افت چرا که با وجود سختگيری های امنيتی پس از وقایع یازده سپتامبر.  جهان می باشدسيستم آمریکا برای اکثریت مردم

 کشور هنوز رتبه اول خود را بعنوان مقصد تصویر آمریکا در جهان بخاطر سياست های کاخ سفيد در طول این مدت، این
 .  بخصوص نخبگان حفظ کرده استنهایی مورد عالقه اکثر مهاجران جهان و

، آمریکا با )١٣٨۵( ٢٠٠٦در سال "  متحدبخش توسعه جمعيت سازمان ملل"کمااینکه در آخرین گزارش منتشر شده توسط 
  نظير کانادا، استراليا و کشورهای غرب اروپا، در رده اول مقصد نهایی ایده آلفاصله ای نزدیک به نه درصد از کشورهایی

 .  می شونداما اکثر این متقاضيان مجبور به انتخاب مقصدی دیگر. مهاجرین جهان قرار گرفت

 .  دالیل اصلی چنين گرایشی استمسلمًا باز بودن فضای اجتماعی و وجود امکانات الزم برای پيشرفت شخصی، از

 در جذب نوابغ جهان است، که قدرت در واقع می توان مدعی شد که در عصر کنونی جذابيت کشورها و بخصوص توانایی
 .  تضمين می کندواقعی یک کشور را نشان داده و بقای آن را

 بازار عرضه گردیده است، به مدارا بودن که اخيرًا به" روز امپراطوری"نویسنده کتاب " امی چووآ"در این راستا خانم 
  .حکومت ها برای حفظ قدرت اشاره می کند

درون مایه اصلی آن .  جهانی تکيه زده بودنداین کتاب در باره ظهور قدرت هایی است، که در طول تاریخ بی رقيب بر اریکه
 از  مدارای قدرت ها تنها دليل ظهور و برتری آنها در مدت زمانی چشمگير نبوده، اماهم بر این اساس می باشد که هرچند

 نزول آنها درست با عدم مدارایشان با به طوری که. نشانه های شاخص این قدرت ها در طول تاریخ محسوب می شده است
 .  بوده، که به دیگر باورها اعتقاد داشته اندمستعمرات، اقليت ها و شهروندانی همزمان

 . وی برای تأیيد ادعای خود نمونه هایی ارائه می دهد
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 شده  به حکومت هخامنشيان بعنوان اولين قدرت برتر و مسلط واقعی جهان و مدارای ثبتمثال
 اسالم، اشاره می کوروش بزرگ و داريوش کبير، امپراطوری رم، امپراطوری عثمانی و ترويج

 قدرت خود به دروازه های شهر اسالمی که حتی زمانی که با وجود پايه های دينی و در اوج. کند
 . نشان دادوين رسيد، مدارايی قابل توجهی با ديگر فرهنگ ها

 می چووآ در عين حال نظریه خود را در مورد بریتانيا و آمریکا نيز، به آزمایش
 که عدم به این مفهوم که با تکيه بر اسناد تاریخی چنين نتيجه گيری می کند. گذارد

 احترام به باورهای گروه های تحت حکومت و بی مدارایی، مهمترین عنصر در
 . متزلزل کردن پایه های قدرت ها بوده و همچنان می باشد

 البته همانگونه که خانم چووآ متذکر می شود مدارای حکومت ها، صرفًا تصميمی
 کمااینکه در بسياری از موارد سختگيری و. راهبردی برای ادامه سلطه بوده است

 اما به عقيده او همان تصميم. تبعيض قدرت های دوران نيز، در تاریخ ثبت شده است
 گيری راهبردی مبنی بر مدارا با عقاید و فرهنگ های تحت تسلط سبب می شود که
 .  پيدا کنند و در مسير قدرت یاریشان دهندگروه ها به جای مقابله و مبارزه با حکومت ها، گرایشی فزاینده به کمک به آنها

 افزایش عدم مدارای آمریکایی ها در سال های وی چنين نتيجه گيری می کند که وقایع یازده سپتامبر نقطه عطفی بود که روند
 . استاین مسئله براساس مدارک تاریخی، نقش بسزایی در افت نفوذ جهانی آمریکا داشته .اخير را، سرعتی دو چندان بخشيد

او در یکی از آثار .  متفکری معروف می باشدسياسی، نویسنده و) تئوری(در حوزه فلسفه و نظریه " فرانسيس فوکویاما"
 با اشاره به فروپاشی امپراطوری اتحاد جماهير شوروی، اعالم کرد که"  آخرین مردپایان تاریخ و"مشهور خود تحت عنوان 

 دموکراسی که مورد نظر و عالقه آمریکا نيز شکست ایدئولوژی کمونيسم بعنوان آخرین رقيب واقعی ساختار سياسی ليبرال
 اثر هرچند که این(  سيستم با ثبات، موفق، پيشرو و همگام با طبيعت بشر، معرفی کرد می باشد، این ساختار را بعنوان تنها

 ). دیدگاهی تاریکتر از معمول برای آخرین مرد به تصویر می کشد

 که حتی این سيستم هم دارای ظرفيتی است که اما با تحوالتی که آمریکا در چند سال اخير با آن درگير بوده، بنظر می رسد
 .  برآورده نکرده و آنها را بدنبال ادامه تاریخ راهی می سازدشاید تمامی خواسته های بشر را

 واشنگتن پریزم است   سر دبيرتافربابک یک

 
روز "نویسنده کتاب " امی چووآ"خانم 

" امپراطوری

 از حوزه سياسی 
 محافظه کاری در اعاده: گفت و گوی اختصاصی با ميکی ادواردز

 آمریکا 
 

 واشنگتن پریزم –والنتينا پاسکواله 

 دانشکده"استاد رشته امور اجتماعی و بين المللی " ميکی ادواردز: "پيشگفتار
 تدریس در دانشگاه مورد اشاره، در وی پيش از آغاز. است" مؤسسه اسپن"و معاون " ودرا ویلسون دانشگاه پرینستون

 . تدریس می کرد"  هاروارددانشکده دولتی جان اف کندی دانشگاه"

وی درین مجلس دارای.  آمریکا را به عهده داشت سال نيز نمایندگی حوزه انتخابيه منطقه پنجم اوکالهما در کنگره١٦او مدت 
 کميته"، و همچنين عضویت چند کميته آن از جمله "رهبری جمهوری خواهان" عضویت مسئوليت های گوناگون از جمله
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 . بود" بودجه

اتحادیه کشوری "و رئيس " بنياد ميراث" آقای ادواردز به عنوان یکی از محافظه کاران برجسته، یکی از سه بنيانگزار
  .نيز بوده است" محافظه کاران آمریکا

لس آنجلس " در نشریات معتبری مانند ، و ستونی ویژه"رادیوی ملی"سياسی در  -وی اینک همه هفته یک برنامه تحليلی
 . دارد" شيکاگو تریبيون"و " تایمز

" وی در جدیدترین کتاب خود زیر عنوان .  باشدحوزه مطالعاتی مورد عالقه آقای ادواردز، مسائل مربوط به قانون اساسی می
 را مورد انتقاد چالشگرانه خود" جرج دبليو بوش" کنده دو دوره ریاست جمهوری ، رک و پوست"اعاده محافظه کاری

 . قرارداده است

به همين سبب حزب .  وجود آمده استاو معترض تمرکز قدرت در دست قوه مجریه می باشد، که در دوران دولت حاضر به
 برای دفاع از قانون اساسی و حفظ و حمایت از حقوق فردی مردم، مورد متبوعش را به خاطر کشيدن از مأموریت اصلی خود

 .  داده استحمله قرار

 .  تا این جنبش را دوباره احياء کندوی همچنين با وضع اصولی که ریشه های محافظه کاری آمریکایی هستند، می کوشد

 بحران های محافظه کاری، دولت جرج دبليو واشنگتن پریزم در گفت و گویی اختصاصی با آقای ادواردز، نظر او را در مورد
 .  انتخاباتی سال جاری رباست جمهوری جویا شده استبوش، آینده حزب جمهوریخواه، و مبارزات

  می خواهيد این کتاب را بنویسيد؟  فکر کردید که، و چرا زمانیچه: س

 رسيدم و بسياری از چيزها در مورد مسير حزب اما وقتی به نقطه بریدن. در طول زمان، انگيزه های زیادی به وجود آمد: ج
 نياز داشتم یعنی به جایی رسيدم، که.  کرد، دیگر نتوانستم تنها در خلوت خودم شاکی باشمجمهوریخواه ناراحت و عصبانيم می

 . در این مورد کاری انجام بدهم

)١٣٧٩( ٢٠٠٠ در مبارزات انتخاباتی سال این در حالی بود که. حتی به جرج دبليو بوش رأی ندادم) ١٣٨٣( ٢٠٠٤در سال 
 دانستند  حال هنوز در مألعام لب به انتقاد نگشوده بودم، و تنها افراد خانواده ام میبا این. او، مشاور سياست خارجيش بودم

 . که به وی رأی نداده ام

 گردید، احساس کردم که واقعا باید در مورد این اما وقتی مسائل روی هم انباشته شد و چيزهایی که آزارم می داد هرچه بيشتر
 . وضعيت حرف بزنم

به عقيده  وسيعی از جامعه آمریکا بازتاب داشته باشد؟ در سطحتا چه حد پيام محافظه کاری  ضرا ححالدر فکر می کنيد : س
نتيجه کوشش های قدرت طلبانه درون  ،تفاوت داشتند کاری با محافظهکه ی یحزب جمهوریخواه توسط جنبش هابر  تسلط شما
 که در سطح افکار عمومی به وجود آمد؟ ) ایدئولوژیکی( دتیي یا بازتاب تغييرات عق، بودحزبی

 رونالد ریگان محسوب می شوند، هنوز هم فکر می کنم نقطه نظرات اصلی که در حزب موجود بودند و عمدتا دیدگاه های: ج
 در عين حال.  جمهوریخواه عرضه می کند و یا نشان می دهد، آن دیدگاه ها نيستنداما آنچه اینک حزب. بسيار محبوب هستند

 .  العمل به خواست مردم تغيير کرده باشدبنابراین فکر نمی کنم حزب در عکس. معتقدم خواسته های مردم تغيير نکرده است
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ولی مسئله، تغيير .  حزب جمهوریخواه کردبه نظر من آنچه رخ داده اینست، که منافع گوناگون کوچک تر شروع به سلطه بر
  .بلکه مربوط به افرادی می شد، که در طبقه سياستمداران جای می گرفتند.  نبوداصول بنيادی مردم و اعضای رسمی حزب

 نو محافظه کارانه، مبارزه می يعنی آنهايی که برای رسيدن به مقام های مثال حقوق دينی و تاحدی
 با اين امر موافق نيستند، بلکه عده بسياری از به عقيده من نه تنها بخش عظيمی از مردم. کردند

 . فکر می کنندجمهوريخواهان نيز مانند مردم

 اما در یک بستر سياسی، یک گروه کوچک سياسی می توانند نفوذ فراوانی داشته
.  دهندزیرا آنها در انتخابات مقدماتی و سراسری حضور می یابند، و رأی می. باشند

 مردم بنابراین معنی اینکه کسی برای مقامی انتخاب می شود، این نيست که بيشتر
 روند، بلکه این می باشد که بيشتر کسانی که برای رأی دادن می. هوادارش هستند
 حدودی به لذا پيدایش حقوق مذهبی و سروکله نومحافظه کاران، تا. او را می خواهند

 مقدماتی این سبب است که مردم آمریکا از شرکت در انتخابات و به ویژه انتخابات
 . دست کشيدند

 العمل در این سفر از عکس. من اخيرا سفری به حوزه انتخاباتيم در اکالهما داشتم
 نظراتی را که اما دریافتم مسائل و. مردم در مورد مطالبی که نوشته ام، نگران بودم

 . مطرح کرده ام، بسيار مورد حمایت مردم آنجا می باشد

 هستند که در دولت ریگان کار کردند، و از چراکه از یک سو افرادی. بنابراین فکر می کنم تمایز و تفاوت مهمی وجود دارد
  البته پيش از آن نيز کسان دیگری هم بودند، که جزئی از دوران گلدواتر و نيکسونو. مبارزات وی حمایت به عمل آوردند

 . این افراد قویا با من موافقند. محسوب می شدند

 که حقوق مذهبی و نومحافظه کاران به در این زمانست. از دیگر سو اشخاصی می باشند، که پس از ریگان به صحنه آمدند
 .اینها اقليتی هستند که جامعه را کنترل می کنند.  های من متنفرنداین افراد از گفته. اوج قدرت خویش رسيدند

  د؟دهن مذهبی راست تشکيل می  طيف موسوم بهراحزب جمهوریخواه اصلی  پایه هایچه ميزان از : س

 از رأی گيری های مقدمالتی فلوریدا را به یکی.  درصد می باشد٣٠ تا ٢٠بيشترین اعداد و ارقامی که من دیده ام، از : ج
 را بسيار درصد جمهوریخواهان گفتند، که خود٣٠در آن ایالت .  محافظه کار هم تلقی می شودخاطر می آورم، که ایالتی بسيار

 به معنی راست مذهبی، و یا به مفهوم پشتيبان قوی در زبان متداول امروز بسيار محافظه کار یا. محافظه کار تلقی می کنند
  .سياست خارجی بوش می باشد

@ 

. اولی در سطح ملی، ميزان بسيار کمی هستنداین اعداد و ارقام قطعا کمتر از یک سوم رأی دهندگان جمهوریخواه، و به طریق
 و در  درصد هم باشند، اما از افرادی تشکيل شوند که برای انتخابات فعاليت می کنند٣٠  تا٢٠با این حال اگر گروهی نماینده 

 شوند و ادبيات خویش را منتشر نمایند، نفوذ آنها مبارزات انتخاباتی حضور می یابند، در صورتی که تلفنی نيز دست به کار
 .  شودبسيار فراتر از تعدادشان می

 خواهان که فعاالنه در مبارزات انتخاباتی فکر می کنم پرسش بهتر و صحيح تر این باشد که مثال چند درصد از جمهوری
. دانم از مذهبی های راستگرا و یا نومحافظه کاران هستند؟ من پاسخ این سوأل را نمینامزدهای کنگره شرکت می کنند، جزئی

 
به نظر من مثال رونالد ریگان : "ميکی ادواردز

 با رئيس جمهور ایران به مشکلی نمی داشت، که

 البته در ابتدا مقدمات زیادی الزم. گفت وگو بنشيند

بود، تا ببينيم آیا اصوال مقوله ای وجود دارد که در 

 ."موردش گفت وگو کنيم
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 .  درصد باشد۵٠ درصد، و احتماال ٣٠ بسيار بيش ازاما تصور می کنم باید. چراکه در این مورد اعداد و ارقامی ندیده ام

   ریگان در باره محافظه کاران کنونی و دولت حاضر چه می توانست باشد؟فکر می کنيد نظر بری گلدواتر و رونالد: س

انجام می دهد کرده بودند، ) کنونی( رئيس جمهور چندین بار گفته ام اگر ليندون جانسون و یا بيل کلينتون کارهایی را که: ج
 گلدواتر به عهده میبه اعتقاد من رهبری این راه پيمایی را.  سمت واشنگتن به راه می افتادندمحافظه کاران برای اعتراض به

 .  نيز همينگونه می بودفکر می کنم عملکرد او در مقابل رئيس جمهور کنونی. گرفت

 و این مسئله بود، که رئيس جمهورها مانند چراکه تمامی آنچه گلدواتر برایشان فعاليت می کرد، بر ضد تمرکز قدرت مرکزی
 مردم زیرا شکایت ما این بود، که دولت در آزادی های.  رئيس جمهور فراتر از قانون استشاهان رفتار نمایند و فکر کنند که

 . دخالت می کند

 .  آمریکا دخالت نکردخوب می دانيم که ليندون جانسون هرگز مانند جرج بوش در آزادی های مردم

 حقيقت بری گلدواتر پسر یعنی فرزند گلدواتر فقيد در. بنابراین فکر می کنم که گلدواتر حالش از این مسئله به هم می خورد
 .  مورد رئيس جمهور و ميزان بدی عملکردش، داد سخن داده استنيز، به صورت بسيار آشکاری در

 حال موضع  در قبال ایران چه روشی در پيش خواهد گرفت؟ در عين، کارفکر می کنيد یک رئيس جمهور واقعا محافظه: س
  جرج دبليو بوش در برابر تهران را چگونه ارزیابی می کنيد؟

 برای ما تهدید محسوب می شوند، کار دیگری جرج بوش تاکنون به جز اینکه به طور مستمر اصرار ورزیده که ایرانی ها: ج
 این کشور دیگر مورد دلواپسی وی این است که آیا.  بلندپروازی های هسته ای ایران می باشدچراکه نگران. انجام نداده است

 نمی کند؟ فکر می کنم هر رئيس جمهور دیگری به تروریست های عراقی که با نظاميان آمریکا می جنگند، کمک می کند یا
 . هم، دقيقا همينگونه می بود

البته در ابتدا مقدمات .  به گفت وگو بنشينداما به نظر من مثال رونالد ریگان مشکلی نمی داشت، که با رئيس جمهور ایران
  اصوال مقوله ای وجود دارد که در موردش گفت وگو کنيم؟ زیادی الزم بود، تا ببينيم آیا

 به سمت آمریکا نشانه رفته بود، او با موشک هایش را) پيشين(در زمانی که اتحاد جماهير شوروی ) حتی(اما به هر حال 
 هنگامی دست به چنين اقدامی زد که آنها از اعالميه خروشچف هم دست یعنی در. رهبران این کشور به گفتگو نشست

بله . بسته بودند) به روی ما( هم  بودند که گفته بود کشورش می خواهد ما را دفن کند، و هنوز بخش شرقی اروپا رابرنداشته
  .در چنين شرایطی ریگان با آنها گفت وگو کرد

 سالح های هسته ای ادامه بدهد، و یا به اما نه ریگان و نه گلدواتر هم دست روی دست نمی گذاشتند که ایران به ساخت
 بنابراین فکر نمی کنم سياست بوش در قبال ایران با روشی که ممکن بود هر رئيس .نظاميان آمریکایی در عراق صدمه بزند

 .جمهور دیگری در پيش بگيرد، تفاوت زیادی داشته باشد

  جرج دبليو بوش برای دور دوم نيز به ریاست جمهوری برگزیده شد؟ با توجه به آنچه تاکنون گفته ایم، چگونه: س

 محبوبيتش شده اند، در دور دوم ریاست به دو دليل؛ نخست اینکه بسياری از عملکردهای وی که در حال حاضر سبب عدم: ج
یادتان باشد که زمان انتخابات وی برای دور دوم، فقط حدود یک سال از وقتی  .جمهوریش مرئی تر شد و بيشتر به چشم آمد
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 باره آنها ما را درست روشن نکرده بنابراین هنوز در مورد حقاقی که ممکنست در.  گذشت که ما وارد عراق شده بودیممی
 .باشند، اطالعات کاملی در دست نبود

 می ورزیدند که سالح های کشتار جمعی هنوز افرادی وجود داشتند که اصرار) ١٣٨٣( ٢٠٠٤مثال یادم می آید که در سال 
 .  پيدا نکرده ایمباید در عراق باشند، اما ما هنوز آنها را

چراکه حزب دمکرات همچنان به این روش .  شونددو دیگر اینکه آنقدری که دمکرات ها می بازند، جمهوریخواهان برنده نمی
 انتخابات بنابراین در آن.  ميدان می کند، که خيلی بازتاب نقطه نظرات مردم آمریکا نيستندادامه می دهد و نامزدهایی را وارد

 . تاحدی جرج بوش برد، و تا اندازه ای هم جان کری باخت

 داد، اکثر بررسی ها و تحقيقات نشان داد که گور بيشتر آرای مستقيم مردم را به خود اختصاص) ١٣٧٩( ٢٠٠٠حتی در سال 
.  نداشتندممکنست مردم موافق سياست های وی بودند، اما واقعا دوستش) بنابراین گرچه (.که مردم از او خوششان نمی آید

 قرار دارند زندگی می کنيم، چه کسی را دوست داشته وقتی در چنين جامعه ای که تا این حد تحت تأثير رسانه ها) بنابراین(
  . آنچه رسانه ها در مورد سياست های وی می گویند، تأثيری بسيار چشمگير داردباشيم و چه نداشته نباشيم،

 جمهوری برسد، موضعش در قبال فکر می کنيد در صورتی که وی به ریاست نظر شما در مورد جان مک کين چيست؟: س
  ؟خواهد بودمحافظه کاری چگونه 

.مبارزه کرد) ١٣٧٩( ٢٠٠٠ همين است، که سال مثال من می خواهم باور کنم که مک کين واقعی. البته ما آروزهایی داریم: ج

 ديدگاهش در قبال جنگ و محيط زيست، آشکارا همان که اينک در مورد نحوه سياست خارجی و
 .اميدوارم اين مک کين واقعی باشد .خود را از جرج بوش کنار می کشد

 .با این همه، هراز گاهی هم سبب نگرانی در مورد محافظه کاران افراطی می شود
  درصد رأی آنقدر کافی هست که حتی اگر انسان با صاحبان این آرا٣٠چراکه 

 به همين سبب او حرف هایی. همعقيده نباشد، نخواهد چنين درصدی را از دست بدهد
 چراکه بيش از اندازه به سخنان جرج بوش شباهت. می زند، که مرا نگران می کنند

 . دارند

 بنابراین. ولی فکر می کنم مک کين واقعی بيشتر شبيه همين است، که گفته ام
درعين حال اگر به ریاست جمهوری برسد، با توجه به . شباهتی به جرج بوش ندارد

 بنابراین.  و سالش احتمال زیادی دارد که نخواهد برای دور دوم نامزد شودسن
 همه اميدوارم این مسئله این آزادی عمل را به وی بدهد، که همان تک رویی باشد که

 . ما فکر می کنيم واقعا هست

 کداميک هنوز تجسم ون، سياسيفکر می کنيد در بين افراد کنونی حزب و: س
 و سبب خواهند شد که جنبشی اعاده شود که شما ، هستندمحافظه کاری آمریکایی

   آن هستيد؟هوادار

زیرا چنان .  کنگره هستند، چه اعتقادی دارنددر سطح ملی مشکلست که انسان بداند آنهایی که هم اینک نماینده. نمی دانم: ج
 اند، که  راه افتاده و تقریبا از هر کاری که او می خواهد انجام بدهد پشتيبانی کردهبه طور خودکار پشت سر رئيس جمهور

 
چارلی کریست که در فلوریدا : "ميکی ادواردز 

 تواند در این ایالت چند رأی بسيار محبوبست، می

آرایی که. اضافه برای جمهوریخواهان دست و پاکند

لذا . می توانند کمکی برای گرفتن فلوریدا باشند

 تواند چنين کاری انتخاب معاون رئيس جمهور، می

." بکند
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 . دارندانسان نمی داند اگر به ميل و خواست خودشان باشد چه عملکردی

اما وی نيز در برخی از زمينه ها و به .  کردیممثال ران پل از بعضی از ویژگی هایی برخوردارست، که ما در موردشان صحبت
 حزب را به همچنين از نظر سنی دیگر از او گذشته، که هدایت و رهبری هر نوع اعاده طلبی در .ویژه مسائل مالی، پرت است

 . من در حال حاضر کسی را سراغ ندارم) بنابراین. (عهده بگيرد

 آنها کسانيند که یا در مجالس مقننه ایالتی مشغول به اما.) که شاید برای این کار مناسب باشند(البته برخی از افراد را می بينم 
 .  ها سراغ ندارمولی در سطح ملی، فردی را با این اندازه.  ها مسئوليت های اجرایی به عهده دارندکار هستند، و یا در ایالت

)بتوانم بگویم( قدر در موردشان نمی دانم، که اما آن. البته اشخاصی را می بينم، که در چنين سطحی مورد توجه زیادی هستند
 جمهور، آراء در عين حال اینقدر می دانم که تاکنون برای حمایت از رئيس.  دارند یا ندارندآیا واقعا در چين جایگاهی قرار

 . نادرست فراوانی داده اند

افرادی که ما هنوز .  که در سطح ایالت ها باشندبنابراین حدس می زنم که برای این جنبش جدید، باید افرادی وارد ميدان شوند
 . آنها را نمی شناسيم

  شود؟  که نامشان به عنوان معاون بالقوه مک کين مطرح می، باشندآیا فکر می کنيد این افراد در زمره کسانی: س

 پالنتی در مينه سوتا هستند، که تعدادی از آنها افرادی مانند بابی جيندال در لویيزیانا، چارلی کریست در فلوریدا و تيم: ج
 .  اشخاصی چون رامنی هم وجود دارند، که پيشترها فرماندار بودبه عالوه. مدنظر بوده اند

اما وقتی در .  جيندال خوشم می آمده و می آیدمن همواره از بابی. اما هيچکدام از اینها واقعا در آن تعریف جا نمی گيرند
 .  کرد، برنامه اش ببه شدت محافظه کارانه افراطی بودمبارزات انتخاباتی فرمانداری شرکت

 که آیا یا هيچيک برای آن منظور مناسب هستند اما نمی دانم. نير، همچنان یک گزینه است) فرماندار آرکانزاس(مایک هاکبی 
 چارلی کریست در احتماال تيم پالنتی در مينه سوتا و.  برای این منظور مناسب هستند، یا نيستندهچيک از این افراد. یا نيستند

 . فلوریدا می توانند نزدیکترین افراد باشند

 نيز همواره وجود داشته، که معاون رئيس این فرضيه. اما به این مقوله بسيار بيش از اندازه توجه نشان داده شده است
 .  واقعا قدرت زیادی با خود به همراه خواهد آوردجمهور مانند دیک چينی خواهد بود و

 تاریخ ایاالت متحده آمریکا، با چنين فردی در) معاونان ریاست جمهوری (چراکه . بسيار غيرعادی است) موردی(ولی چينی 
 . چندانی ندارندتفاوت زیادی داشته، و معموال نفوذ

 جمهوری رسيد، حتی نمی دانست که ما بمب وقتی هری ترومن پس از مرگ فرانکلين روزوولت از مقام معاونت به ریاست
 یعنی معاون رئيس جمهور در تصميم سازی نقشی ایفا.  که در مورد ما مصداق دارداین عمدتا همان چيزی است،. اتمی داریم
 . نمی کند

@ 

.  اضافه برای جمهوریخواهان دست و پاکندچارلی کریست که در فلوریدا بسيار محبوبست، می تواند در این ایالت چند رأی
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 . فلوریدا باشندآرایی که می توانستند کمکی برای گرفتن

تگزاس را به ) حزبش( جانسون کمک کرد تا کمااینکه ليندون. لذا انتخاب معاون رئيس جمهور، می تواند چنين کاری بکند
 .  این نظر که هيچ تأثير واقعی بر سياست ندارند، مهم هم نيستنداما معاونان رؤسای جمهور از. دست آورد

   درون الیه های حزب جمهوریخواه رخ دهد؟باید الزاما در" اعاده محافظه کاری"آیا : س

 فکر می کردیم که بر حزب جمهوریخواه ما. اگر دمکراتی آن سياست ها را در پيش بگيرد، من هم دمکرات خواهم شد: ج
خوب هدف من نه چنين چيزی، بلکه حمایت از قانون .  به باالترین هدف شداما برعکس بود، و سلطه حزب تبدیل. مسلطيم
 .  دولتی است که این قانون را پياده کنداساسی و

 قدیمی نخواهد بود، و کمک های مالی تأمين وقتی بيل کلينتون رئيس جمهور بود گفت که دیگر دمکرات ليبرال دست چپی مدل
 داشته به او حمله نکنيد، فقط ادعای پيروزی"من در آن هنگام گفتم .  پایان یافته استاجتماعی به شکلی که ما می شناسيم

 ." باشيد

  سال جاری چيست؟  نامزدهای حزب دمکرات در مورداننظرت: س

.  خارجی، درک و قضاوت درستی داشتچراکه در مورد سياست. هيالری کلينتون می توانست رئيس جمهور مقبولی باشد: ج
 .  سياست ها و خط مشی های وی چندان بد نبودکمااینکه با وجود نقطه ضعف های زیاد شوهرش،

 .  او پيشی بگيردمتأسفانه هيالری کلينتون مبارزاتش را وحشتناک پيش برد، و سبب شد اوباما بر

 سبب چيزی که هست، می تواند او فکر می کرد تنها به. چراکه در سازماندهی درست عمل نکرد
 . داشت، که کلينتون را در حزب کشتنددر عوض اوباما سازمان دهندگانی. کار را پيش ببرد

 به اینکه بسيار ساده لوح و بی تجربه. در مورد اوباما یک چيز مرا نگران می کند
من واقعا از . چنين صفتی برای سياست خارجی خيلی خطرناکست. نظر می رسد

 البته نمی دانم این.  او در مورد سياست، و سخنان فراحزبيش خوشم می آیدبينش
 زیرا با خط مشی ای که دارد، به نظر می رسد یک. اظهاراتش تا چه واقعی هستند

 یعنی از افرادی است، که سياست های. ليبرال دمکرات سنتی درست و حسابی باشد
 . ميانه ندارند

 بنابراین اميدوارم تنها به این سبب تحت ریاست جمهوریش قرار نگيریم، که در
 ای کاش می دانستم که آن مقوله واقعی است، یا. مألعام سخنران خوبی می باشد
 می گفت، انسان می توانست با نگاهی به اگر مثال ده سالی عهده دار کار بود و اینگونه سخن. تنها حبابی روی آب می باشد

 اما در حال حاضر ما هيچ راهی برای دانستن پاسخ این پرسش.  او هست یا نيستسابقه اش ببيند که آیا این شخصيت واقعی
 . بدانيمبنابراین یا می توانيم به حرفش اعتماد کنيم، و یا آنها را باد هوا. نداریم

  کاری خوشبين هستيد؟ در پایان آیا در مورد امکان اعاده محافظه: س

اگر انسان در .  کنند که سيستم ما چگونه استچراکه تعداد اندکی از مردم آمریکا واقعا درک می. خير، خوشبين نيستم: ج
  .اما اینطور نيست .زیرا خواهند گفت رئيس جمهوراست.  ما کيست؟، نمی دانندخيابان از مردم بپرسد که رئيس دولت

 
در مورد اوباما یک چيز مرا : "ميکی ادواردز

 بسيار ساده لوح و بی تجربه اینکه. نگران می کند

چنين صفتی برای سياست خارجی . به نظر می رسد

اما من واقعا از بينش او در مورد.  خطرناکستخيلی

."  آیدسياست، و سخنان فراحزبيش خوشم می
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  . صورتی که اینگونه نيستدر! اگر بپرسد که در رأس سياست خارجی کيست؟ پاسخ خواهند داد، رئيس جمهور

 اسرای جنگی چه کنيم؟ جواب می دهند رئيس اگر بپرسد چه کسی تصميم می گيرد که ما وارد جنگ بشویم یا نشویم، و یا با
 .اما اینطور نيست! جمهور

 برای به یادآوری این مسئله تنبل شده اند که زیرا ما در خالل بيش از دویست سال آنقدر با چالشی روبرو نشده ایم، که مردم
 می زیرا آنچه آمریکا را متفاوت.  سيستم با جداسازی قوا، دارای عدم تمرکز می باشداین. چرا سيستم دولتی ما چنين است

. این تفاوت ما با تقریبا تمامی کشورهای دنياست .کند، اینست که ما از طریق نمایندگان مردم قدرت را در دست آنها گذاشته ایم
رئيس ) وظيفه( زیرا تا زمانی که مردم نمی توانند درک کنند باید.  امروز مرا می ترساندو این همان چيزی می باشد، که

 .  تغيير کنندجمهور و یا کار کنگره چه باشد، نمی دانم امور چگونه می توانند

  است ریزم پتنگواشن انگنویسند از کوالهاس پوالنتينا

 از حوزه هنر و سينما 
 ! خداحافظ، لنين

 

 واشنگتن پریزم  -مسعود هومان

 ، شاهد صحنه ای کوتاه در-)١٣٨١( ٢٠٠٢سال -!" خداحافظ، لنين"در اوایل فيلم 
 سبب اینست که اندکی پس از فروپاشی دیوار برلين،. یک مشروب فروشی هستيم

  .در یک ميخانه جمع شده اند" دنيای آزاد"شهروندان آلمان شرقی برای تجربه کردن 

دوربين ابتدا روی .  تلویزیون جمع شده اندچند نفر در برابر یک. قهرمان فيلم وارد این مشروب فروشی می شود" آلکس"
 داده بعد چهره چند زن و مرد نشان.  عریان در یک فيلم هرزه نگاری را نشان می دهدتصویر تلویزیون مکث می کند، که زنی

 . می شود، که مات و مبهوت به آن خيره شده اند

 با فروریختن دیوارهای یک نظام عقيدتی آیا. در این هنگام، پرسشی آميخته با ترس در ذهن بيننده برانگيخته می شود
  رها شده از بند نيز فرو می ریزد؟ در چنين جامعه ای بر سر اخالق چه می آید؟، چارچوب های اخالقی جامعه)ایدئولوژیک(

 اندیشه های یک نظام عقيدتی است که تجسم آرمان ها و" شهروند نمونه"هنگامی که قالب های از پيش تعيين شده برای 
  ریزند، آنگاه چه چيزی می تواند شکل دهنده روابط انسانی ميان افراد باشد؟ ناگزیر همراه با دیوارهای آن نظام فرو می

در جامعه و " اخالق" است، که محور اصلی زیرا ادعای هر نظام عقيدتی این. پرداختن به این پرسش ها اجتناب ناپذیر است
 را به همين خاطر هر نظام عقيدتی خود.  اندیشه ها و آرمان های آن نظام داشته باشدمناسبات ميان افراد بایستی ریشه در

سپس چنين وانمود می .  خود را بر اساس آن تدوین و تحميل کنددانسته، و می کوشد تا قوانين "اخالق برتر" ترویج دهنده 
 .  تداوم چنين نظامی، تضمين کننده ثبات در قوانين و اخالق می باشدنماید که وجود و

 اصل سرکشی در برابر همان قوانين و اما نافرمانی در برابر چنين نظام هایی، در. این موضوع تا حدی هم درست است
پس ناگزیر فروریختن یکی، بدون فروپاشی .  اندیشه های آن نظام در آمده استمناسباتی می باشد که از درون آرمان ها و

 .  قابل تصور نيستدیگری

 موضوع در شهروندان نظام های عقيدتی، این. با فروپاشی قوانين موجود، شکافی عظيم در مناسبات اخالقی رخنه می کند
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  .سبب ایجاد اميدی آميخته با ترس می شود

 وجود زیرا از یک سو اميد به رها شدن از چارچوب قوانين و مناسبات آن نظام به
 آن اما از سوی دیگر ترس از رها شدن در جهانی ایجاد می شود، که در. می آید

 به معيارهای اخالقی آنگونه که می شناختيم فروریخته، و مناسبات ميان انسان ها
 . دانسته می شد به شدت تقليل یافته است" برتر"شکلی که تا آن زمان 

 کاویدن و تصویر کردن گوشه و زوایای این پرسش و این ترس، درون مایه اصلی
 "شهروندان نمونه"در این محصول مادر آلکس از . است!" خداحافظ، لنين"فيلم 

 ١٩٨٩او در اکتبر . آلمان شرقی می باشد، و با افتخار به سوسياليسم اعتقاد دارد
و درست پيش از فروپاشی دیوار برلين به حالت اغما می رود، و ) ١٣٦٨مهر (

جهانی که در آن .  ماه پس از آن در جهانی با مناسبات جدید به هوش می آیدهشت
 در عين حال.  چيز به سرعت فيلمی که آن را تند کرده باشند، در حال تغيير استهمه

 . دنيای گذشته، در شرف ناپدید شدن می باشد

 به تشخيص پزشک، قلب مادر چنان ضعيف شده است که بایستی او را از هرگونه
یعنی  .به این ترتيب، گره اصلی فيلم افکنده می شود. هيجانی کامًال دور نگاه داشت

 تعلق آلکس باید برای زنده نگهداشتن مادر، او را از فروپاشی جهانی که به آن
 یعنی به همين خاطر آپارتمان مادر را به شکل سابق خود. داشته بی خبر نگاه دارد

 عشق او مادرش را از سر. به سان جزیره ای گسسته از جهان اطراف، در می آورد
 .می فریبد، تا باور کند که هيچ چيز تغيير نکرده است

یعنی چيدن اتاق به سبک سابق با محتویات یک  .آفریدن چنين جهانی، در وهله اول به سان یک بازی کودکانه آسان می نماید
 ولی به تسخير در آوردن مکانی کوچک، و نه!  مادر را در آن محبوس و حفظ کردنتختخواب ساده، کمد، و صندلی، و سپس

 آلکس هم، به نوعی محکوم به فروریختن پس دیوارهای جهاِن آفریده. (محبوس کردن انسانی در خارج از زمان، ساده است
 !) هستند

 را می خواهد، که به دنيای از دست رفته تعلق مادر چيزهایی مانند قهوه، مربا و خيارشور متعلق به دوران رژیم سوسياليستی
 عين حال با در.  این چيزها، با هزار حيله و ترفند دنيایی را که برای مادر آفریده حفظ کندآلکس هم می کوشد با یافتن. دارد

زمانی که با سرعت و با بی تفاوتی در حال.  درگير می شودافزایش خواسته ها و نيازهای مادر، آلکس بيشتر و بيشتر با زمان
 . گذر و تغيير است

 دست رفته، به سوی دنيای مادر هجوم میاز طرف دیگر زمان با استفاده از همين چيزهای کوچک، همين نشانه های جهان از
همچون.  کند نبردی بی وقفه دیواری را که در برابر تغيير و گذر زمان ساخته، هرچه بلندترلذا آلکس را وامی دارد تا در. آورد

 سهمناک، بی وقفه از وجود نازک خود دیواری می کودکی که برای روشن نگاه داشتن ته مانده شمعی متزلزل در توفانی
 @. سازد

 آن باید در جستجوی یافتن چيزهایی باشد زیرا از یک سو قهرمان جوان. بخش عمده طنز فيلم از همين جا سرچشمه می گيرد
 این چيزها او.  دارند، تا به این ترتيب توهم زیستن در آن جهان را همچنان زنده نگاه داردکه با خود نشان از جهان فروریخته

 به اروپای غربی رفته اند و به نوعی از سير حوادث و را گاه در زباله دانی ها می یابد، و گاه در خانه هایی که صاحبانشان

 
ادعای هر نظام عقيدتی این است، که محور اصلی 

 مناسبات ميان افراد بایستی در جامعه و" اخالق"

 ریشه در اندیشه ها و آرمان های آن نظام داشته

به همين خاطر هر نظام عقيدتی خود را ترویج. باشد

 و می کوشد تا قوانيندانسته،" اخالق برتر" دهنده 

خود را بر اساس آن تدوین و تحميل کند 
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 .  اندگذر زمان به دور مانده

اما .  دارد، به درون اتاق مادرش جلوگيری کنداز سوی دیگر باید از هجوم هر آنچه که نشان از گذر کابوسناک زمان و تغيير
 آلکس تصميم می گيرد که برای مادرش مثل هر.  آلکس برای مادر آفریده راهی بيابدزمان مصمم است، به درون جهانی که

 دعوت می کند، به دو کودک پولی به همين سبب چند تن از اعضای سابق حزب و دوستان مادرش را. سال جشن تولد بگيرد
 برای مادرش بخوانند، و از همه می خواهد تا لباس های قدیمی خود را به می دهد تا یکی از سرودهای رایج در رژیم سابق را

  .تن کنند

زمانی که از پنجره .  جلوی هجوم زمان حال را بگيردلذا نمی تواند. اما با این همه، بر دنيای خارج از اتاق مادر تسلطی ندارد
 داس و  که ناگهان روی دیوار ساختمان روبرو پارچه قرمز بلندی نصب می شود که بر آن نهبه این مفهوم. وارد می شود

 .می باشد" مصرف گرای غرب" دنيای آرمی که یکی از بارزترین نشانه های. چکش، که آرم کوکاکوال نقش بسته است

 . از اینجاست که بخش دیگری از طنز فيلم شکل می گيرد

مادری که با ديدن تبليغ يک نوشابه آمريکايی .  مادرش بيابدآلکس بايد پاسخی برای بهت و حيرت
 برابر حضور دنيايی می يابد، که آلمان شرقی حدود نيم قرن دروازه های خود ناگهان خود را در

 . برابر آن چفت و بست کرده بودرا در

 آلکس با کمک دوستش و از طریق نوارهای ویدئویی، یک شبکه تلویزیونی جعلی
 دیگر یعنی کشوری را که عمًال" آلمان سوسياليستی"این شبکه اخبار . ایجاد می کند

 مرزها بر روی"اخباری از این دست که . وجود ندارد، برای مادرش پخش می کند
 شهروندان آلمان غربی باز شده اند، و آنها در جست و جوی عدالت سوسياليستی به

 شرکت کوکاکوال در اصل به آلمان"یا این که ". آلمان شرقی هجوم آورده اند
 ." سوسياليستی تعلق داشته است

تخيل خود را  در واقع آلکس با تفسيرهای معکوس از رخدادهای تاریخی و اجتماعی،
 .  دهدقرار می" دیگری"در خدمت جهان 

 در همان ميکده دیده می شود، که چند نفر نخستين شکل آن. ، با دو شکل مختلف از تخيل روبرو هستيم!"خداحافظ، لنين"در 
 عریان تبدیل می" شيئ"خود را آزادانه به یک " دیگری"در چنين فيلم هایی،  .مشغول تماشای فيلم هرزه نگاری هستند

 . را در ذهن خود انبار می کند" شيئ" نماید، و تماشاگر نيز تصویر آن 

را تا حد تصویر عریان یک بدن " دیگری" تخيلی که. در این هنگام قوای ذهنی فعال در تماشاگر، تخيلی لجام گسيخته است
 تخيل"از ویژگی های اصلی این گونه تخيل که می توان آن را .  ذهنش مصرف کندتقليل می دهد، تا آن را در نمایشخانه

 حدی نمی شناسد، و قيد و التزامی در پس. ناميد، این است که به هر قيمتی به دنبال ارضای خود می باشد" معطوف به خود
همچنين پيوسته در کار فروبلعيدن جهان اطراف می.  خود محور، و سيری ناپذیر استبنابراین خودکامه و. برابر دیگری ندارد

.  بزرگ و بلعنده در ميان اشياء کوچک استرها شدن این گونه تخيل در مناسبات شکننده بين انسان ها، هجوم گردبادی. باشد

چنين تخيلی آن . ناميد"  معطوف به دیگریتخيل"در مقابل، با نوعی دیگر از تخيل نيز مواجه می شویم که می توان آن را 
 پذیر  روبرو می شود و اراده می کند تا جهانی خلق کند و زیستن را برای مادر تحملزمانی است، که آلکس با مشکل مادرش

 .  مادی و چه غير مادی را نيز، برآورداو بایستی نمایشی بيافریند تا در آن حتی نيازهای نامعقول مادر چه. نماید

 
به تشخيص پزشک، قلب مادر چنان ضعيف شده 

 هرگونه هيجانی کامًال دور است که بایستی او را از

به این ترتيب، گره اصلی فيلم افکنده . نگاه داشت

یعنی آلکس باید برای زنده نگهداشتن .  شودمی

 آن تعلق مادر، او را از فروپاشی جهانی که به

داشته بی خبر نگاه دارد 
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 مستمر و تخيل آميز آلکس با تاریخ، زمان و یعنی نبرد. این نمایش چيزی نيست، مگر آنچه در برابر چشمان ما رخ می دهد
. محور است و برخالف تخيل منفعل معطوف به خود، مرتب مجبور به آفرینش می شود "دیگری"این شکل از تخيل، ! واقعيت

بنابراین آلکس آزادانه برمی گزیند تا با .به واالترین شکل خود می رسد" تخيل معطوف به دیگری" یک نظام غير عقيدتی، در
 . و این کار را بی هيچ چشم داشتی انجام می دهد. را مصون نگاه دارد "دیگری"خلق واقعيتی ضد تاریخی، جهان

@ 

 بيماری مادرش را از پا در خواهد آورد، و زمانآلکس می فهمد که بزودی. اکنون به یکی از صحنه های اواخر فيلم می نگریم
 آن به همين دليل قهرمان جوان تصميم می گيرد یک فيلم خبری بسازد، و در.  خواهد کردغلبه"شهروند نمونه سابق"بر 

 . سالگرد بزرگداشت تشکيل حزبی را برگزار کند که دیگر وجود ندارد

زیرا .  طنز انسانی دیگری نيز در جریان می باشدجدا از طنز ناشی از تفسيری که آلکس از تاریخ در این فيلم ارائه می دهد،
 همه چيز او همه چيز یعنی این که دیوار فروریخته،.  را از اصل ماجرا با خبر کرده استآلکس نمی داند که نامزدش مادر

 آفریده آلکس به سر می برد را، نزد مادر فاش دستخوش دگرگونی شده، جهان سوسياليستی دیگر وجود ندارد، و او در جهاِن
 . کرده است

یعنی پرده فرو افتاده، و چهره خيمه شب باز نمایان  .در واقع آنچه که بينندگان از آغاز انتظارش را می کشيدند، رخ داده است
 . شده است

 . اما آلکس بی اطالع از این موضوع، همچنان نمایش خود را ادامه می دهد

اما برخالف مردم .  نامزدش هم، تماشاگران اين نمايش بر صفحه تلويزيون هستندمادر، خواهر و
.  نيست صحنه اول در مشروب فروشی، نگاه آنان در برابر عريانی واقعيت خيره و بهت زدهدر

 پوشاند، و گاه به خود وی که بلکه گاه به نمايش آفريده آلکس می نگرند که عريانی واقعيت را می
 . شعفی کودکانه وجودش را فرا گرفته استمناسبات ميان انسان ها را به سطحی فراتر برده و

 که مادر زیرا ما توقع داریم. ولی بخشی دیگر از انتظارات بينندگان برآورده نمی شود
 عوض در. اما چنين نمی شود. از آلکس به خاطر تالش هایش مستقيمًا تشکر کند

 سهم آلکس فقط نگاه سرشار از قدردانی مادر است، بی آنکه متوجه معنای اصلی
 صحنه ای است واال و باشکوه که در آن بينندگان هم شانس آن را می. این نگاه شود

 . یابند، تا با تحسين و قدردانی به آلکس نگاه کنند

 اما از آنجا که خود او در چارچوب فيلم هرگز متوجه نمی شود که مادرش پيش از
 شکل اخالقی برتری به خود" نگاه قدردانی"مرگ از واقعيت اطالع یافته بود، این 

 . می کندملتزم" دیگری"یعنی آلکس بی هيچگونه پاداشی، آزادانه خود را به جهان . می گيرد

نيز " شهروند نمونه" عقيدتی، قدر مسلم مفهوم با فروپاشی دیوارهای. حاال می توان به پرسش های ناگزیر نخست بازگشت
 انسانیاما درعوض امکان شکل گيری نوعی دیگر از مناسبات.  است، بی اعتبار خواهد شدکه بر مبنای اخالق عقيدتی استوار

تخيلی که از یک سو راه ما را به درون جهان  .عامل اصلی شکل دهنده به این مناسبات می تواند تخيل باشد. ميسر می شود
 کنيم وادارمان می کند پس از تجربه کردن آن، رابطه ای خالق و فعال با واقعيت برقرارمی گشاید، و از سوی دیگر" دیگری"

 . بيافرینيم" زیستن دیگری"تا جهان کوچکی را برای 

 
با فروپاشی دیوارهای عقيدتی، قدر مسلم مفهوم 

 که بر مبنای اخالق عقيدتی نيز" شهروند نمونه"

اما درعوض . استوار است، بی اعتبار خواهد شد

 شکل گيری نوعی دیگر از مناسبات انسانی امکان

ميسر می شود 
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بلکه اجزای .  بازی در نمایش بزرگ تاریخ نباشدآفرینش چنين رابطه ای با واقعيت مستلزم آن است، که فرد صرفًا محکوم به
  .را تجربه کند "آزادی"  بازی بگيرد، و به این ترتيب خود نيزواقعيت را در نمایش کوچک خود به

   استمستقل هنویسند منتقد و مسعود هومان

 از حوزه روابط بين الملل
  بوش واشنگتن بعد از جرج -رابطه تهران
 مصاحبه با مارک هلمکه : قسمت چهارم

 

 واشنگتن پریزم -اميد معماریان
 
کميته روابط " سالح های اتمی در کارشناس امور منع تکثير" مارک هلمکه"

 تحوالت این حوزه را نزدیک سنای آمریکا می باشد، که بيش از دو دهه" خارجی
 منظر نگرانی های واشنگتن به رابطه ایران با آمریکا برای وی از. دنبال کرده است

 منطقه به رقابت های تسليحاتی برنامه هسته ای ایران می باشد، که می تواند در
 .دامن بزند

 
 جمهوری  نگران هسته ای شدن خاورميانه است، و چرا فکر می کند در دوره بعدی ریاستهلمکه می گوید که چرا غرب

 زوایای مختلف جریان تصميم گيری در کميته این کارشناس عاليرتبه به. آمریکا چندسالی وقت برای دیپلماسی خواهد بود
  پردازد، که طی سال های بعد از پایان جنگ سرد برای خلع سالح اتمی کشورهای تازهمورد اشاره و برنامه های متعددی می

 ارائه مشوق هایی که آنها را راضی خواهد او می گوید که ایران و کره شمالی هم به هرحال با. استقالل یافته اجراشده است
 . پيوستکرد، به این جریان خواهند

 و در هر زمانی بسته به نوع شرایط متغير، گزینه هابااین حال معتقد است که موضوع خاورميانه بستگی زیادی به زمان دارد،
 . کنندهم به سرعت تغيير می

 
هلمکه در این مصاحبه به . است"  آمریکا بعد از دولت بوشرابطه ایران و"این گفت وگو چهارمين مقاله از سلسله مطالب 

 سياست خارجی  در جریان منع تکثير سالح های اتمی می پردازد، که یکی از اولویت های دستگاهموشکافی حوزه کارشناسی
 . برنامه هسته ای ایران چگونه استگفت وگویی که نشان می دهد جو کنگره در رابطه با. آمریکا می باشد

 
 یافته استقالل تازه کشورهای مجموعه کردن غيراتمی و اتمی های سالح وجود خصوص در شوروی جماهير اتحاد تجربه :س

  است؟ گذاشته تاثير اتمی الح سیا ای هسته انرژی دارای کشورهای نقشه کنونی شکل روی چقدر ،آسيای ميانه
 
. نان را ایجاد کردند- سناتور ریچارد لوگر و سناتور سم نان یک برنامه لوگر،)١٣٧٠( ١٩٩١در حوالی سال های بعد از : ج
 جماهير شوروی در کشورهای تازه  برنامه به نگرانی ها در خصوص سالح هایی می پرداخت، که بعد از فروپاشی اتحاداین

چر که به جای اینکه توسط ریيس.  در نوع خود منحصر به فرد به شمار می رفتبرنامه ای که. استقالل یافته باقی مانده بودند
 . ابداع شود و به پيش رود، به وسيله کنگره آمریکا مطرح شده بودجمهور

اوکراین، روسيه سفيد و قزاقستان را متقاعد کنيم، که  نان تالش کردیم که کشورهایی مانند-ما در طی پانزده سال برنامه لوگر
 سالح ها دراین مسير ژنرال های روسی مختلفی برای خارج کردن.  از کشورهایشان خارج کنندهمه سالح های اتمی شان را

 .از این کشورها به ما کمک کردند
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 را به سمت  سالح اتمی را نابود کرده ایم، و به شدت تالش می کنيم که دایره نابودسازی خود هزار١٧از آن به بعد تا حدود 
 .سالهای بيولوژیکی و شيميایی ببریم

 
نيز،) پيشين( جماهير شوروی کمااینکه خارج از مرزهای اتحاد.  توانستيم به گسترش این برنامه بپردازیمطی سال های گذشته

   . گرفتيم تا آنها را متقاعد کنيم که نيازی نيست سالح اتمی داشته باشندچنين برنامه ای را در مورد کره شمالی به کار

این برمی .  ای ایران و دولت روسيه استدیگر طرحی که سناتور لوگر با روس ها روی آن کار می کند، همکاری های هسته
 یعنی روس ها عمال سوخت را برای کشورهایی مانند.  را برای آنها تهيه کنندگردد به مساله ایرانی ها که روس ها سوخت

اما این قدرت هسته ای، .  ای داشته باشندایران، کره شمالی و دیگر کشورهایی تهيه خواهند کرد، که می خواهند انرژی هسته
 . صلح آميز خواهد بود

 همچنين تضمين های الزم هم وجود خواهد داشت، که آن کشورها از عناصر خاصی
 . استفاده نکنند که بتوان از آنها بمب ساخت

یعنی فارغ از .  جمهور بعدی مسأله بزرگی خواهد بودالبته این موضوع برای ریيس
 آمریکا بشود، برنامه کاهش سالح های اتمی در جهان اینکه چه کسی ریيس جمهور
 .  خارجی این کشور خواهد بودیکی از برنامه های سياست

 
 کشوری برای الزم سوخت تهيه به بتواند تا  استای هسته انرژی نيازمند ایران :س

 کرده کسب نيز را الزم دانش مسير ین ادر . باشد میتوسعه حال در که بپردازد،
  چيست؟ ای هسته ایران یک با غرب مشکل .است

 
 در این زمينه گزارشی تهيه کرده یکی از همکاران من. سوال خيلی خوبی است: ج

 او این می باشد که یک ایران نتيجه گيری. است، که در دسترس همگان قرار دارد
 .  الزم بين المللی صورت گيردهسته ای به شرطی امکان پذیر است، که نظارت های

 
 می شود، برای همکاران من مسلم است منتها در بحث هایی که در این زمينه مطرح

 به طوری که.  ایران، موجب ایجاد یک نوع رقابت تسليحاتی در منطقه خواهد شدسالح اتمی در/ که وجود انرژی هسته ای
این .  هسته ای اقدام خواهند کردسعودی ها فورآ برای به دست آوردن سالح اتمی، و ترکيه به سرعت برای تهيه سوخت

لذا ناگهان با منطقه بسيار حساسی مواجه خواهيم بود که در عين حال که .احتمال برای کشورهای دیگر هم وجود خواهد داشت
 .  نفت و اختالفات مذهبی و قومی است، به سالح اتمی نيز مجهز می باشدپر از

@ 
 

. نظریه ای که در عمل کار کرد.  خطرناک دفع متقابل بودآن چيزی که در جریان جنگ سرد باعث برقراری صلح می شد، ایده
.  نابود خواهد کرد دانست که اگر اقدامی برعليه ایاالت متحده انجام بدهد، آمریکا به سرعت آنها رابرای مثال روسيه می

 به ابتدا برویم، باید ببينيم آیا چنين منطقی در منطقه خاور ميانهاما حاال اگر با این منطق از انتها. قضيه نيز، صادق بود.عکس
 موضوع به صلح در منطقه  خواهد کرد؟ یعنی وجود سالح اتمی در ميان کشورهای مختلف باعث خواهد شد، که اینهم عمل

 بيانجامد؟ 
 

 
دیگر طرحی که سناتور لوگر با :"مارک هلمکه

 کند همکاری های هسته روس ها روی آن کار می

این برمی گردد به . ای ایران با دولت روسيه است

 ایرانی ها که روس ها سوخت را برای آنها مساله

." تهيه کنند

Page 25 of 30Washingtonprism

6/19/2008http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=158



 . متخصص هستيد، اما من می توانم بگویم که چنين ترکيبی بسيار خطرناک خواهد بودگرچه شما بيشتر از من در مورد ایران
 اتمی دست پيدا کنند، صلح در منطقه هم ممکن است شما بگویيد که اگر ایرانی ها، سعودی ها، عراقی ها و ترکيه به سالح

 فقط می دانم چنين ترکيبی بسيار خطرناک. اما من نمی دانم.  حساب خواهند بردچون این کشورها از یکدیگر. تضمين می شود
 . است

 روز کردن پيمان منع تکثير سالح های اتمی، و به همين خاطر است که در آمریکا و اروپا گفت وگوهای زیادی درخصوص به
 . داردپروتکل های مربوطه وجود

 انرژی هسته ای و همچنين وجود چنين عالئقی در کویت و در این گفت وگوها به مواجه شدن با عالئق ایران برای دستيابی به
  . که به منظور تهيه انرژی در اندیشه ایجاد و گسترش تاسيسات اتمی هستنددیگرانی پرداخته می شود،

 
یکی از . بوده است"  گسترش سالح های اتمیسازمان منع"در حقيقت بحث های زیادی در خصوص تغييرات پروتکل الحاقی 

 و هم  اشاره این است که این پروتکل هم به تنظيم قوانين می پردازند و نقش ناظر دارد،گالیه های عمده عليه پروتکل مورد
 ساختاری که هم تشویق کننده، هم ناظر، و هم کنترلبنابراین هميشه این بحث بوده که. تشویق کننده انرژی هسته ای می باشد

 .  چگونه کار خواهد کردکننده را در خود جای بدهد،

 های جدی خواهد بود که توسط ایاالت این موضوعی است که وقتی ریيس جمهور جدید وارد کاخ سفيد شود، از عمده بحث
به .  از موضوعاتی می باشد، که سناتور لوگر سال ها رویش وقت گذاشته استچرا که یکی. متحده آمریکا هدایت خواهد شد

لذا تالش هایی که در این  . بگویم که هر دو حزب دمکرات و جمهوری خواه آمریکا، دراین خصوص هم عقيده هستندشما
 . سالح اتمی بعد از جنگ سرد پرداخته شود، فراحزبی است- انرژیزمينه می شود که چگونه به کنترل و قاعده مند سازی

که باید در شرایط حاضر و با )  رسيدهکار به جایی(درحالی که .  باشد، که ما باید ده سال پيش به آن می پرداختيماین بحثی می
 .  آن بپردازیمتوجه به وضعيت خطرناکی که وجود دارد، به

 می پافشاری اتمی انرژی به دستيابی برای ایران سو یک از که چيست موجود وضعيت از شما تحليل شرایطی چنين در :س
 آمریکا است ممکن آیا ؟ نماید مقاومت میانرژی این به دستيابی از ایران جلوگيری برای متحده ایاالت  از دیگر سوو ،کند

 اهرم سراغ به کند، اقدام منطقه در ای هسته انرژی زمينه در مربوطه های رژیم تعيين به خواهد می که آنچنان اینکه برای
  برود؟ زور

 
 گذشته گزارش سازمان اطالعاتی آمریکا منتشر شد، ریيس جمهور بوش و دیک سال) آذر(وقتی در دسامبر . فکر نمی کنم

 در کنگره آمریکا قيامی عليه آنها اما اگر چنين کاری می کردند،.  حال شاخ و شانه کشيدن برای حمله به ایران بودندچينی در
 آمریکا هيچ عالقه ای برای حمله به کشورهای دیگر مثال ایران وجود ندارد، کهدر حال حاضر هم در کنگره. صورت می گرفت

 ایاالت متحده و همچنين بين این کشور و در داخل. بخواهند تاسيساتی را از بين ببرند که در حال تهيه سوخت اتمی هستند
 . اقدامی وجود نداردمتحدانش، هيچ اجماعی در خصوص چنين

. دارد" تحریک"چون بستگی به عامل .  همينگونه خواهد بوداما خيلی سخت است که بخواهيم بگویيم درآینده هم اوضاع
 .  کاری آماده می شودیعنی در نقطه ای که زمينه برای چنين.  در خاورميانه چه اتفاقاتی رخ می دهدبستگی به این دارد، که

 
 براساس گزارش دستگاه های اطالعاتی آمریکا، رژیم ایران برای چيزی که در حال حاضر مشخص می باشد این مهم است که

 کالهک اتمی، اگر نگویيم  توانایی ساختن موشکی که بتواند کالهک اتمی را با خود حمل کند و همچنين هماندست یابی به
 . این مدت با خاورميانه متفاوتی مواجه خواهيم بودمطمئن باشيد طی. بيشتر، به پنچ شش سال وقت نياز دارد

 
 شش سال برای  فکر می کنم در کنگره این احساس وجود دارد که ریيس جمهور بعدی باید از این پنجبه همين جهت است که
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. در خاورميانه به سالح اتمی دسترسی پيدا نخواهد کردبه کارگيری نوعی دیپلماسی مؤثر استفاده کند، تا مطمئن شود که کسی
 هسته ای دسترسی پيدا  بين المللی به کشوری مانند ایران کمک خواهد کرد، تا بتواند به انرژی پاکيزهبه این ترتيب که جامعه

 .  که هم اکنون با آن مواجه می باشداین یکی از چالش های کميته روابط خارجی کنگره است،. کند

 ما نياز داریم که در دولت بعدی روی این موضوع بيشتر کار کنيم، تا در آینده
چراکه فکر می کنم در غير این . خاورميانه ای بدون سالح اتمی داشته باشيم

 . با وضعيت بسيار خطرناکی مواجه خواهيم بودصورت،
 

 فکرهمچنين  دارد؟ آمریکا و ایران رابطه به نگاهی چه کنگره خارجی روابط کميته
 خود اميال از که شود قانع ایران ،کردید اشاره آن به که دیپلماسی با چطور کنيد می

 نحوه روی روشی چه زمينه این در بکشد؟ دست ای هسته انرژی به دسترسی برای
  گذارد؟ تاثيرمی کنگره اعضای سازی تصميم

 
 ای به دپيلماسی، گفت وگو، مذاکره در شرایط حاضر کميته در مورد موضوع هسته

- در کنگره و یا مثال برنامه لوگربرای فهم چگونگی منطقی که. و بحث تمایل دارد
 اتمی و کشورهای تازه استقالل یافته ای برگردیم، که از سالح) پيشين( جماهيرشوروی نان وجود دارد، باز باید به مثال اتحاد

 .برخوردار بودند
 

  برنامه لوگر این بود، که فقط به موضوع از بين بردن سالح های اتمی توجهببينيد مثال یکی از چيزهای مورد نظر ما در
 ای به جای ساختن بمب، شغل هایی در بنابراین کمک کردیم برای مهندسان هسته. چون این به تنهایی کافی نبود. نداشتيم

زیرا در صنعت هسته ای روسيه با هزاران نفر مهندس و .  خوب جواب داداین برنامه بسيار. صنعت هسته ای ایجاد کنيم
 توانستيم یک روزه به آنها بگویيم بنابراین نمی.  مواجه بودیم، که کارشان هر روز این بود که بروند و بمب بسازندتکنسين

 . نداریدببخشيد شما از امروز دیگر کار
 

 که می دانيد چطور خودش به سرعت دشمن سازی میچنين کاری تقریبا مانند خالص شدن از دست حزب بعث در عراق است،
 نه تنها توسطبنابراین ما آنها را وارد موسسات تحقيقاتی ای کردیم، که به همين منظور.  کردپس نمی توان آنها را اخراج. کند

مشوقی که می توان با طرفی .  این یک مشوق ممکن استلذا. ایاالت متحده بلکه به دست اروپایی ها و دیگران ایجاد شدند
 . به شکلی منطقی با آمریکا، اروپا ، و به طور کلی غرب، گفت گو کندایرانی مطرح کرد که بخواهد

@ 
 

البته .  موضوع سياست مربوط به ایران فکر می کنند عضو این کميته، خيلی بيشتر از بقيه کنگره به١٩موضوع این است که 
 که می  عضو دارد،۵٣۵زیرا کنگره .  ایران عصبانی می شوند، از اعضای این کميته نيستندبسياری از کسانی که در مورد

 . توانم بگویم هر کدام یک عامل آزاد به شمار می روند

اگر جریان سياست در آمریکا.  تاثيرمی پذیرندنکته دیگر این است، که ببينيم اعضای کنگره درخصوص رابطه با ایران چگونه
 مقاصد  اینجا ایرانيان اعضای مختلف کنگره را به اشکال گوناگون و با توجه به نيات ورا دنبال کنيم، مشاهده می شود که

 زمانی که اینجا بوده اید، به این موضوع توجه کرده فکر می کنم از. مختلفی که دنبال می کنند، تحت تاثير خود قرار می دهند
 . اید

 
سئوال در این است که آیا وجود سالح اتمی در ميان

 خاورميانه، مشابه ایده دفع متقابل در کشورهای

 زمان جنگ سرد بين آمریکا و شوروی سابق،

باعث صلح در منطقه خواهد شد یا بالعکس؟ 
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 نفر ایرانی داریم که ۴٠ فالنی حدود می گفت. فردا را در اروپا می گرداند، صحبت می کردم/  فردی که رادیو آزادیمن اخيرا با

 به همين جهت برای اعضای کنگره هم زمان.  اندازه هم دیدگاه های مختلف وجود دارداینجا مشغول به کارهستند، و به همين
 ترین منافع گروه های ذی نفع را تامين زیادی طول می کشد تا بخواهند دراین خصوص به اجماع برسند، که چه سياستی جامع

 . می کند
 
  کرد؟ خواهد دنبال ایران درقبال را سياستی چه آمریکا بعدی جمهوری ریيس :س
 
آینده به کاخ سفيد برود، سياستی متفاوت با جرج بوش ) دی ماه( ژانویه هرکسی که ریيس جمهور آمریکا بشود و ماه: ج

 کرد، به جایگاه آمریکا در دنيا صدمه آنها می دانند سياستی که بوش بعد از ماجرای یازده سپتامبر اتخاذ.  خواهد گرفتدرپيش
 .  آمریکا در سطح جهانی هم شدهمين موضوع باعث لطمه به امنيت. زده است

 
ایالت .  سنا راه یافت، جزو اولين کسانی بود که با سناتور لوگر تماس گرفتبارا ک اوباما به) ١٣٨٣(٢٠٠٤وقتی در سال 

 اما اوباما گفت که تمایل دارد روی گرچه اوباما دمکرات است و سناتور لوگر جمهوری خواه،.  ما همجوار یکدیگرهستندهای
 . نمایدلذا فکر کنم اگر به ریاست جمهوری انتخاب شود، همان موضع را دنبال .موضوعاتی که ما کار می کنيم همکاری کند

 
چراکه یکی از اعضای کميته .  همکاری می کنداز سوی دیگر سناتور مک کين هم روی این موضوعات با سناتور لوگر

  سرکار بياید روی این موضوع تمرکز خواهد کرد، که خاورميانه به سالح اتمی مجهزبه نظرم هر دولتی که. تسليحات است
 .نشود

 
  کند؟ عوض را شرایط و ،بزند هم به کنگره در را وضعيتی چنين است ممکن چيزی چه :س
 
 ها یک تصميم اوکراینی.  تهران موشکی را به نمایش بگذارد، که تهدیدات یاد شده را تشدید کنددر صورتی که ناگهان: ج

 پيش از آنکه افراد بدطينت به سالح اتمی دست پيدا کنند، ماخوشبختانه. خودآگاه گرفتند، که نمی خواهد دولتی هسته ای باشند
 .  اتمی بالروس هم خالص شدیماز شر سالح های

 
 اوکراینی ها از حادثه چرنوبل. من در مورد قضيه اوکراین کار زیادی انجام دادم .چنين چيزی برای قزاقستان هم اتفاق افتاد

 را نيز برای دنبال کردن مسير واگذاری به عالوه مشوق های اروپایی و آمریکایی آنچنان بود، که آنان. صدمه زیادی دیدند
 . چنين روشی درمورد ایران هم به کار برده خواهد شدبه هرحال. سالح های اتمی شان مصمم کرد

 برسد توافق به ایران اب تا کند کمک آمریکا به عمل در نظامی تهدید -مشوق هئارا دیپلماسی گزینه این است ممکن چطور :س
 داشته کامل نظارت آن بر اروپا و متحده ایاالت که بدهد انجام نحوی به یا ،بگذارد کنار کند می دنبال کهرا  ای هسته برنامه که

  باشند؟
 
می دانيد که این دیدارها در بحبوحه جنگ سرد صورت .  روس ها مالقات کردیمما با. این بخشی از رقص دیپلماسی است: ج

این نوع مذاکرات .  گفت وگو بودیمیعنی در زمانی که دو کشورمی توانستند هر لحظه یکدیگر را نابود کنند، ما مشغول .گرفت
 . هم بدون پيش شرط بود

 . جريان مذاکرات ادامه داشتولی به هرحال. برخی از اين گفت وگوها خوب، و بعضی بد پيش می رفت
 .  آنها پيش شرط نداشت، و قرار بود که با مائو صحبت شوداما وقتی نيکسون به چين رفت، گفت وگوهای ما با

Page 28 of 30Washingtonprism

6/19/2008http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=158



 
 نمی  مثال اگر آمريکا با فيدل کاسترو صحبت می کرد به نتيجه ای منجر می شد، حاال اينکه آيا

 .شايد اگر زودتر گفت وگو می شد، به نتيجه ای می رسيد. دانم
 درحال حاضر بازيگران.  فردی مانند چاوز به نتيجه ای می انجامد؟ واقعا نمی دانمآيا مذاکره با

 زمينه باهوش تر ولی نمی دانم اياالت متحده چگونه می تواند در اين. زيادی در ايران وجود دارند
 به چه شکل به جريان تصميم بازی کند، تا متوجه شود که بخش های مختلف ديپلماسی داخل ايران

 بهترين تصميم درخصوص رابطه با ايران اگر بتواند، ممکن است بر اساس آن. گيری می رسند
 . گرفته شود

 
  دارد؟ وجود  اجماعیخصوص دراين خواهان وجمهوری ها دمکرات بين کنيد می فکر :س
 

بنابراين .  زمان جنگ سرد ما می دانستيم، که دشمن روسيه استدر. دقيقا مشخص نيست
 دمکرات ها در خصوص سياست خارجی که دشمن کيست و چگونه بايد با او جمهوری خواهان و

 اما مطمئن نيستم که چنين اجماعی در خصوص موضوع جنگ.  با هم توافق داشتندرفتار کرد،
 . برعليه تروريسم وجود داشته باشد، که جرج بوش آن را باب کرده است

چرا  . من وقتی بوش کاخ سفيد را ترک کند، ديگر کسی از اين کلمه استفاده نخواهد کرداز نظر
 جنگ عليه جنگ برعليه ترور مثل اين است، که ما بگوييم. که از اساس بی معنی می باشد

 .است) تاکتيک(چرا؟ چون ترور يک فن و تدبير ! زيردريايی ها

 نشستيم و با خوشحالی گفتيم که دیگر موضوعی متاسفانه در زمان دولت کلينتون و در ابتدای پایان جنگ سرد، ما نوعا کنار
 بروز در این خيلی احمقانه است، که ایاالت متحده در آن هنگام به مسائل در حال.  باشيمدر جهان وجود ندارد که نگران آن
 . می دادیمدر حالی که باید این کار را انجام. خاورميانه توجه چندانی نشان نداد

 
اما بعد از یازده سپتامبر، ناگهان به .  افراد جدید استخدام نکردیمما. دولت کلينتون تقریبا بودجه وزارت خارجه را نصف کرد

من فکر می کنم .  آن توجه کردموضوعی که ما مدتها به آن فکر می کردیم، و می دانستيم که باید به.  پی بردنداهميت موضوع
 .  اوباما و یا مک کين هم قابل اجرا می باشدهمان کاری که نيکسون در قبال چين انجام داد، توسط

 
  است پریزم واشنگتن همکاران از کاليفرنيا، برکلی دانشگاه نگاری روزنامه عالی مدرسه نگار روزنامه معماریان اميد

 
متاسفانه در زمان دولت کلينتون و:""مارک هلمکه

 جنگ سرد ما نوعًا کنار نشستيم و بادر ابتدای پایان

 وجود خوشحالی گفتيم که دیگر موضوعی در جهان

این خيلی احمقانه است . ندارد که نگران آن باشيم

 هنگام به مسائل در حال که ایاالت متحده در آن

 ."بروز در خاورميانه توجه چندانی نشان نداد

 بازگشت از عراق
 بازگشت از عراق 

 

  

 واشنگتن پریزم

به بغداد " ژنرال پترائوس" کارکنان آمریکا که به دعوت" شورای روابط خارجی"اعضای " ولی نصر"و " استيون بيدل"
 . از سفر خود بازگشتند)  خرداد٢٣( ژوئن ١٢رفته بودند، روز پنجشنبه 

  شهر را مورد بررسی قرار دادند، با فرماندهان و سایر نظاميان آمریکایی، وآنها در خالل حضورشان در بغداد، تحوالت این
 برخی از سياستمداران و مقامات لشگری این دو با. همچنين سياستمداران و تحليلگران سفارت این کشور گفت و گو کردند

 .  کشور هم دیدار داشتندعراق، و همچنين طيفی از پسران رهبران این
 آنها با خودرو از رمادی و فلوجه نيز عبور.  سلمان پاک، و بيجی هم بوداین سفر شامل بازدید از بصره، تکریت، عرب جبور،

  .کردند
 
زیرا .  که در حال حاضر مورد بحث و گفت و گو قرار داردمی باشد،" توافق وضعيت نيروها"تيره ترین مسئله موجود  -

 کلی آن چنين عکس العملی حتی در بين نيروهای ائتالف و به طور.  ای برعليه آن موجود استعکس العملی ملی گرایانه
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 . سبب کاهش بسيار زیاد حق حاکميت عراق می شوددسته از نيروهای سياسی نيز وجود دارد، که معتقدند توافق مورد اشاره
 
 حاکم روابطش را تهران همزمان با دولت عراق همکاری می کند، و با حزب.  ای در عراق بازی می کندایران نقش عمده -

به نظر می رسد ایرانيان همان اهداف سياسی. دارد"  المهدیسپاه"اما در عين حال پيوندهای مستحکمی هم با . حفظ می نماید
 بر سر قدرت نگه دارند،  تا حد امکان بين گروه ها و نهادهای شيعه وحدت را حفظ کنند، آنها را در بغدادیعنی. پيشين را دارند

همجنين نشانه هایی از این .  عنوان پایگاهی بر عليه ایران استفاده کندو از این امر پيشگيری نمایند که آمریکا از عراق به
  . به چشم می خورد، که سبب شکستی فاحش برای واشنگتن شونداشتياق

 
 دلواپسی مراقب پيدایش ارتش جدید  نيز درست مانند عربستان سعودی و کویت یعنی سایر بازیگران منطقه، با قدریایران -

اما در عين حال به .  ارتش عراق اینک آماده است، که روی پای خود بایستدمعنی این گفته این نيست که. (عراق می باشد
 .) تبدیل به نيرویی می شودآرامی

 
زیرا گالیه می شود، که او برای این جنبش جهت های روشن.  حمله شدید قرار داردرهبری مقتدا صدر در سپاه المهدی، زیر -

بنابراین آینده وی به انتخابات .  شده استسبب ایجاد نارضایتی هایی در درون این سازمان) این مسئله. (ترسيم نکرده است
  مفهوم که آیا این جنبش در انتخابات مورد اشاره شرکت می کند یا نمی کند، و چهبه این. بستگی دارد) مهر(ماه اکتبر 

 . دستاوردهایی خواهد داشت
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