
  ١٣٨٧ جمعه هفتم تير ماه شماره صد و پنجاه و نهم،

 از حوزه روابط بين الملل 
 مبارزه با تروریسم 

 جنگ بی پایان  :بخش نخست
 

 واشنگتن پریزم -بکتاش سياووش 

 کابل، افغانستان

مطرح می گردد، شش سال ) ١٣٨٠ شهریور٢٠( ٢٠٠١ سپتامبر ١١مبارزه عليه تروریسم که به عنوان پاسخی به حمالت 
 . ایاالت متحده آمریکا در افغانستان ادامه دارداست که با دخالت نظامی کشورهای غربی بویژه

تنظيم) ناتو" (سازمان پيمان اتالنتيک شمالی" و" ائتالف"پس از ورود نظاميان خارجی به افغانستان که زیر رهبری جداگانه 
 نيروها، بدون کوچکترین اثری از مقاومت طالبان در برابر این) ١٣٨٤ الی ١٣٨١( ٢٠٠۵  تا٢٠٠٢یافته بودند، سال های 

 . ایده مبارزه عليه تروریسم را به موفقيت نزدیک ساخته بود

 خارجی مستقر در افغانستان و نيروهای دولتی ، نيروهای)١٣٨۵( ٢٠٠٦اما این طالبان بودند که با آغاز حمالت بهاری سال 
 . حمالتی که دامنه ی آن از مرکز به سوی جنوب در گسترش بود .این کشور را با چالش روبرو ساختند

 نيروهای دولتی به دنبال  از حمالت انتحاری، آشوب بزرگی را برای نظاميان خارجی مستقر در افغانستان وسازماندهی موجی
 جبهات جنگی، شماری از نواحی در والیت های قندهار، ارزگان، زابل و همچنان طالبان برای نخستين بار با ورود به. داشت

 .  تصرف خود در آوردندهلمند را در

 سرتاسری در مناطق جنوب و شرق این کشور بر حمالت بهاری مورد اشاره در جنوب غربی افغانستان که برای ایجاد شورش
  جمهور منتخب راه اندازی شده بود، به نمایشی به منظور اعالم موجودیت طالبان درضد دولت به رهبری حامد کرزی ریيس

 دیگر، این نمایش تبدیل دوباره طالبان به به بيانی. جنوب افغانستان و مناطق قبيله نشين هم مرز با پاکستان تبدیل گردید
 . نيروی قدرتمند محلی بود

 با فروپاشی حاکميت طالبان در افغانستان و پس از آغاز حمالت نيروهای غربی،
 شماری از سران و جنگجویان طالب با ترک افغانستان وارد مناطق قبایلی پاکستان

 آنها با توجه به نفرت موجود ميان باشندگان قبایلی این مناطق در برابر. شدند
 نظاميان غربی که آنها را اشغال گر خطاب می کنند، با کسب حمایت بوميان آن طرف

 . کردندمرز، پایگاه های اصلی خود را در چهارچوب اتحاد ضد دولت افغانستان تنظيم

  فتندرچگونه طالبان حمله را از سرگ
 

 گروه مستقر در جنوب غربی افغانستان، پس از فروپاشی رژیم طالبان، فرماندهی این

 
جسد مال داداهللا فرمانده نظامی طالبان 
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تا دندان مسلح و " شورشی"گروه های .  سازی مقدمات حمله مشغول بودندرا به آماده) ١٣٨٤( ٢٠٠۵بيشترین بخش سال 
، در پایگاه های )١٣٨٠ آذر( ٢٠٠١ متشكل از اعراب، ازبك ها و چچنی ها، از زمان سقوط قندهار در دسامبر گروه هائی

 برای کمک به آغاز حمالت شورشيان طالبان، به ایشان محقری که واقع در وزیرستان شمالی و جنوبی مستقر هستند،
 .پيوستند

اما شماری.  حکومت کابل عنوان کردندخود را، آغاز شورش سراسری برای براندازی) ١٣٨۵( ٢٠٠٦طالبان حمالت بهاری 
 آنها پرسش صورت گرفته است، بدین باورند که آن حمله طالبان و حاميان از باشندگان محل و مردمی که درین تحقيق از

 عمومی عليه دولت به رهبری  آنان بيشتر تقویت شبكه های این گروه در جنوب غرب افغانستان، و نه ایجاد شورشخارجی
 .  داشتحامد کرزی ریيس جمهور منتخب افغانستان، را مدنظر

 استاد یکی از مدارس دینی درین شهر می باشد، یک تن از باشندگان والیت جالل آباد در شرق افغانستان که" اسالم الدین"
 تضعيف روحيه ارتش نيرومند و مجهز آمریكا، اعالم) رهبر ارشد طالبان( محمد عمر در آغاز هدف مال: "چنين می گوید

 دیگر تبدیل دوباره طالبان به نيروی عظيم موجودیت در جنوب افغانستان و مناطق قبيله نشين همجوار در پاآستان، و به بياني
 ." محلی بود

 پایگاه های وزیرستان روابط نيروهای محلی با ارسال نمایندگانشان به) ١٣٨۵اوائل خرداد ( ٢٠٠٦طالبان که در اواخر مه 
 ساله فرمانده یک پا و حدودا چهل" مال داداهللا " روی فرماندهان خویش از جمله نيروی خود را اساسا متحول ساختند، بيشتر

 ماه ١٣ نظامی طالبان به حساب می رفت و درفردی آه با محاسن انبوهش، رعب آورترین فرمانده. این گروه حساب می کردند
 ) ١.( افغانستان به دست نيرو های این کشور کشته شددر جنوب) ١٣٨٦ اردیبهشت ٢٤( ٢٠٠٧مه 

@ 

با عناصر گوناگون ضد دولت) ١٣٨٤( ٢٠٠۵ طالبان در طول سال: "خانم سی و پنج ساله کارمند دولت می گوید" شيما"اما 
 از مهمترین گروه هایی که به شورشيان طالبان.  کشور، ارتباط برقرار آردندافغانستان و نيروهای خارجی مستقر درین

مولوی " حزب روحانی متعصب ، و"گلبدین حكمتيار"به رهبری " حزب اسالمی"پيوستند دو جناح مهم مجاهدین سابق 
 ."  نيروهای طالبان انجاميداقدام این گروه ها به تقویت. بودند" یونس خالص

 اتحاد ضد دولت منتخب افغانستان، موفقيتی با توجه به نفرت موجود این دو حزب از دولت، آسب حمایت آنها درچهارچوب
 موفقيت دیگر طالبان، جلب حمایت فرماندهان پشتون در حوزه جنوب غرب.  شودعظيم برای سياست جدید طالبان حساب می

 . افغانستان بود
 قندهار زندگی می کنند بدین باورند که نقش طالبان آنسوی مرز و همچنان شماری از کسانيکه در والیت های نا آرام هلمند و

 .  وزیرستان، برای تشدید حمالت طالبان در افغانستان برجستگی بيشتری داردبه ویژه در

 مرز به حاميان این گروه در وزیرستان ، نسخه یك نامه مالعمر در آنسوی)١٣٨٤ دی ماه ١١( ٢٠٠٦درست با آغاز سال 
  دسترسی داشتند، درین نامه مال عمر خطاب به طالبان پاکستان نوشت که سریعابنابر گفته شماری که به نسخه نامه. رسيد

 مبارزات آشفته نباید با جهاد واقعي اسالمی او در ادامه گفت که این. درگيری هایشان را با نيروهای پاآستان متوقف آنند
 متحدان پس به جای آن درگيری ها، برای مبارزه با آمریكائی ها و.  افغانستان جریان داردزیرا جهاد در. اشتباه گرفته شوند

 . آافرشان در افغانستان، به طالبان ملحق شوند

نتيجه آن شد آه .  از این اوامر اطاعت آردندبا توجه به نفوذ وسيع مالعمر بر تمامی گروه های طرفدارطالبان، همگی آنها
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 سيزده هزار در جنوب، به ارتش پاآستان بيست و هفت هزار جنگ جو در شمال و
 طالبان در شهرهای شوال و بيرمال واقع در عوض گروه های. اعالم آتش بس آردند

 ) ٢.( در جنوب گردهم آمدند" شاآای" در شمال، و آوه های" غالم خان"در آوهای 

 گاه راننده است، و به گفته خودش" آژانس خيبر"یک تن از باشندگان پاکستان در 
 او در مورد نقش حاميان. گاهی به وزیرستان شمالی و جنوبی رفت و آمد دارد

 آقای جالل الدین حقانی هنگام عقب نشينی طالبان: "طالبان در این مناطق می گوید
 ، در مأمن خود واقع در)١٣٨٠( ٢٠٠١در برابر ارتش آمریكا و متحدانش در سال 

.  مالعمر، مهمترین فرد افغانستان به شمارمی رودبنابراین حقانی پس از. وزیرستان شمالی به تمامی مبارزین فراری پناه داد
 داوطلبان تازه را بهوی بسياری از.  ها از ازبك و تاجيك گرفته تا پشتون ها، ارتباط برقرار آرداو در این کشور با تمامی گروه

فرماندهانی آه اغلب .  های ضعيف شبكه طالبان فرستاده استنزد فرماندهان محلی در والیت های هرات و لغمان و به حلقه
  ."عضو طالبان نيستند

او می گوید نقش گروه حقانی .  می کندخبرنگار در والیت پکتيکا، به یکی از نشریات خصوصی درین شهر کار" شير محمد"
 برازنده  پكتيكا آه باید در آنجا مبارزین را برای نبردی نفس گير استخدام می آردند،در مناطق مرزی قندهار، هلمند، پكتيا و

 .   انتحاری و آن هم عليه نيروهای ائتالف دست می زنندهمچنان گروه های زیر فرمان وی درین والیات، تنها به حمالت. بود

@ 
 

 والیت های قندهار، ارزگان، زابل وهلمند را تحت اشغال شماری از نواحی) ١٣٨۵مهر ( ٢٠٠٦به هر حال طالبان در اکتوبر 
  )٣.( نشانه رجعت مردم به سوی گروه خود و حمایت دوباره مردمان محل خواندندخود در آوردند، و آن را

 
 افغانستان باعث رجعت مردم به صفوف طالبان شماری از باشندگان افغان هم اینرا تأیيد می کنند، که ضعف مدیریت دولت

 . گردیده است
 در قبال بازگشت طالبان نتيجه سياست های غلط دولت های غربی: " کابل در این مورد می گویدباشنده شهر" جمال"

 امنيتی در کار نيست، بهترین زمينه برای رشد گروه زیرا در کشوری که فقر و تنگدستی وجود دارد و. افغانستان می باشد
 مبلغ هنگفتی من در جایی خواندم که طالبان به هرکسی که به آنها بپيوندد، ماهانه.  می شودهای افراطی و تروریستی فراهم

 نيروهای غربی جز کشتار و ویرانی و فساد اداری حکام کنونی ولی. طبيعی است که به راحتی نيرو جذب می کنند. می پردازند
 " کرده اند ؟افغانستان، چه کار

کنترل مناطق متذکره در : " را به شدت رد کرده، و گفتنداما دولت افغانستان و نيروهای خارجی مستقر درین کشور این ادعا
 .  طالبان، می باشددست نيروهای مردمی، و نه

)"٤( 
 

 این گروه در رویارویی با نيروهای  حمایت روبه رشد طالبان در جنوب افغانستان تا حدودی کاسته است، راهبرد جدیددر عين حال آنچه از
 .  باشد که بيشترینه قربانيان آنرا مردمان محل تشکيل می دهندمی) ناتو(ائتالف و پيمان آتالنتيک شمالی 

. اآنون راهبرد جدیدی مورد استفاده طالبان است ":کشاورز چهل ساله از والیت هلمند افغانستان، در این پيوند می گوید"  آخند زادهنور محمد"
 ائتالف با همياری نيروهای اما هنگامی آه نيروهای.  نيروی هوائی آمریكا، به مناطق امن عقب نشينی می آننداینكه به محض شروع عمليات

 مقابل، به آنها نيز در.  انتحاری طالبان آشته های بسياری برای ائتالف به همراه می آوردافغان وارد عمل می شوند، بمب های مخفی و حمالت
 ."بمباردمان مردمان محل می پردازند

 
 دست کم چهار ولسوالی را در جنوب  حمله انتحاری در سراسر افغانستان انجام دادند، و١۴٠حدود ) ١٣٨٦(  ٢٠٠٧ سال با این حال طالبان در

 و القاعده  به گفته مقامات افغان، موسی قلعه به بزرگترین مرکز انسجام فعاليت های طالباندر همين سال. این کشور به تصرف خود درآوردند

 
مولوی یونس خالص 
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 . تبدیل شد
 

 ها در افغانستان درسال یاد شده، پانزده تا سازمان ملل متحد نيز اعالم کرد که ميزان خشونت
 مقامات این سازمان درین سال دهها تن از افراد غيرنظامی در به گفته. بيست درصد افزایش یافت

 )۵.(  انفجار مين های کنار جاده ای در بخش های مختلف این کشور کشته شدندحمالت انتحاری و
 

 است، منابع حمایت ولی پرسشی که تا هنوز ذهن هر باشنده افغان را به خود مصروف نگه داشته
 .از طالبان می باشد

 
  پانوشت ها

 
مه   ماه١٣بخش فارسی رادیو بی بی سی یکشنبه /  ارشد طالبان کشته شدمال داداهللا فرمانده -١

  )١٣٨٦  اردیبهشت٢٤( ٢٠٠٧
 
بخش فارسی بی بی ) / ١٣٨۵ شهریور ١٦( ٢٠٠٦ سپتامبر ٦توافق مشرف با حاميان طالبان  -٢

 سی
 
 ١٢( ٢٠٠٦ نوامبر ٢بخش فارسی رادیو بی بی سی /  استکنترل موسی قلعه به دست طالبان -٣

 )١٣٨۵آبان 
 
 )١٣٨۵  آذر٨( ٢٠٠٦ نوامبر ٢٨اوضاع موسی قلعه را زیرنظر داریم سه شنبه  :ناتو -٤
 
 )١٣٨٦آذر ( ٢٠٠٧ رادیو بی بی سی دسامبر بخش فارسی/ سال دود و باروت برای افغانستان: ٢٠٠٧ -۵

  

  

  

 حاميان طالبان کی ها اند؟ : دومبخش

 نقش مردم در حمایت از طالبان چيست؟: بخش سوم

   می کنداری همکریزم پتنگواشن با افغانستان از  مستقل،ار خبرنگسياووش تاشبک

 
گلبدین حكمتيار 

 از حوزه روابط بين الملل 
 مبارزه با تروریسم 

 حاميان طالبان کی ها اند؟  :بخش دوم
 

 واشنگتن پریزم -بکتاش سياووش 

 کابل، افغانستان
 

نماینده وقت " تام کونيگز"کمااینکه .  خارج از مرز های افغانستان استسازمان ملل متحد می گوید منابع پولی طالبان در
 خبرنگاران گفت که ظاهرا به) ١٣٨۵ تير ٢٠( ٢٠٠٦ ژوئيه ١٠ کل این سازمان درافغانستان، روز دوشنبه خاص دبير

 ریزی می شود، و آنها در بيرون از مرزهای این کشور منابع بزرگ فعاليت های طالبان در خارج از افغانستان دقيقا برنامه
 . دارندمالی را در دست
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 جامعه جهانی خواست تا بر پاکستان فشاربياورند تا سازمان ملل متحد در افغانستان، از) دبيرکل(این نماینده سرمنشی 

 طالبان را آقای کونيکز همچنين گفت جامعه جهانی در گذشته.  طالبان اقدامات جدی تری بکنددرمبارزه برضد منابع اصلی
 والیات افغانستان مخصوصا در جنوب، این جامعه باید اما حاال با توجه به وخامت اوضاع در برخی از. دست کم گرفته بود

 . به کمک و حمایت بيشتر و دراز مدت نياز دارددرک کرده باشد که افغانستان
 

 تجدید قوا نمی دوباره) ١٣٨٠( ٢٠٠١اگر فکر می کردیم که طالبان با شکستشان در سال : " داشتاو در این پيوند اظهار
 و کمک هایی را از راه شبکه تروریسم بين المللی دریافت می چون حاال دوباره تجدید قوا کرده اند،. کنند، دراشتباه بوده ایم

 درحقيقت از خارج پس.  طالبان نمی توانستند بدون کمک های مالی خارجی، دوباره سروسامان بگيرندواضح است که. کنند
 ." کمک می گيرند و سازماندهی می شوند

 
 توجه شود، که در داخل این  به آشيانه های امنی که طالبان در خارج از افغانستان در اختيار دارند همان قدربه گفته او باید
 جهانی باید به این مورد توجه جدی کرده، و به این موضوع رسيدگی جامعه: "او در این پيوند اظهار داشت. کشور می شود

 ) ١."( موثر و عملی دست بزند جهانی باید بر پاکستان فشار بيشتر آورد، تا در مبارزه عليه تروریسم به اقدامیجامعه. کند
 

 مذهبی درین کشور را حاميان گروه طالبان در پاکستان می خواند، پرویز مشرف در حالی که دولت پاکستان نيروهای تند رو
زیرا هرچه نباشد، این .  دارند جمهور این کشور در دیدارش از افغانستان اعتراف کرد که طالبان در پاکستان وجودریيس

 .  مناطق مرزی پاکستان و افغانستان هستندنهضت اسالمگرا از قبایل پشتونی برخاسته که ساکن

 در یپاکستان در کنفرانس "مجلس عمل"دبيرکل " موالنا فضل الرحمن"اما 
. مریکا و ممالک غربی را فریب می دهدآ این کشورشهرالهور گفت، که حکومت 

با آنان همکاری می نماید، تا از طریق و  را مسلح ساخته همچنين جنگجویان
 .  داخل خاک افغانستان گردند، پاکستانوزیرستان

که داخل را  جنگجویانی  اظهار داشت که پاکستان باید هویت حالدر عينوی 
 .  چرا به چنين کاری مبادرت می ورزدافغانستان می گردند، افشا سازد و بيان کند که

که از  را همچنان باید هویت آنهائی مسئولين دولت پاکستان: " پيوند گفتایناو در 
  . نظامی در شهر مانسره منتقل می شوند، افشا نمایدهایاردوگاه وزیرستان به 

 
 نه تنها تالش) پاکستانی( همچنان خاطرنشان کرد که این منافقت است که حکام وی

. گول می زنند دارند که امریکا و جهان غرب را فریب دهند، بلکه ملت پاکستان را نيز
 

های )رودخو( موتر  را که توسطی پاکستان می خواهيم تا هویت اشخاصما همچنان از حکام":  ادامه اظهار داشتاو در
 سرپرستی د که کی هانهمچنان واضح ساز. دن منتقل می شوند، افشا نمایشخصی از طریق کالی سرک وزیرستان به افغانستان

به ارتباط اینکه دولت پاکستان می .  را توضيح دهندورود بی زحمت این اشخاص به افغانستان را به عهده دارند، و دالیل آن
  ." و یا اردوگاه های آنها را مسدود سازد، همکاری نمایدخواهد با گروه های جهادی

  واضح بگویيم که به حمایت از گروه های جهادی ادامه می دهيم، و یاما باید به جهان به طور: "موصوف در ادامه گفت
 ."  نمی توانيمما دیگر این منافقت را ادامه داده. نها را می گيریمآ یجلو
 

 اردوگاه جهادی در اسالم وزیر پيشين اطالعات پاکستان را به راه اندازی یک" شيخ رشيد احمد"موالنا فضل الرحمن همچنان 

 
موالنا فضل الرحمن دبيرکل مجلس عمل پاکستان 
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 علمای دین را متهم بهموصوف اضافه کرد که دولت پاکستان. نمود متهم ، کشميرجنگجویان در جنگ) تربيت(اباد برای تربيه 
  )٢. ( ایفا می کنند فعالی، نقش صلح و آرامش در مناطق قبایلیاما علما در تأمين. بنيادگرایی و دهشت افگنی می نماید

 از به واشنگتن پریزم گفتند که بدون شک طالبان در بيروننيز، "  مسجدعلی"شماری از باشندگان پاکستانی در ناحيه ی 
  .مرزهای افغانستان حاميانی دارند

)پاکستان(طالبان درینجا : " شود، در این پيوند اظهار داشتقه خوانده میطکه یکی از بزرگان قومی درین من" مال اسلم بيگ"
 و آن کشور را اشغالدر افغانستان آمریکایی ها آمده.  های مسلمان که حافظ دین هستند، حمایت می شوندبيشتر از طرف گروه

ولی.  برادران دینی افغانها هستيم، فرض است تا با آنها کمک کنيماین برای ما یعنی مسلمانانی که درین سوی مرز و. کرده اند
 است، نه دولت مشرف که خود  قوت می توانم بيان کنم که اگر طالبان کمکی دریافت می کنند، از جانب مسلمانانمن این را به

  ."دست نشانده آمریکایی ها می باشد

 جنگجوی طالبان اکنون در هزاران" ، معتبر و معروف پاکستانی تهيه کردهبر طبق گزارشی که احمد رشيد روزنامه نگار
 پاکستان اقامت داشته، و تحت حمایت کامل احزاب حاکم منطقه و گروه مساجد و مدارس دینی ایالت بلوچستان و صوبه سرحد

 در پی آنها هستند، بی هيچ محوریهمچنان رهبران طالبان که امریکا و دولت افغانستان.  نظامی پاکستانی قرار دارندهای شبه
  .در روستا های اطراف کویته زندگی مي کنند

 دولتی واقعی تنها طالبان می توانند در افغانستان: " اطالعات دولتی ایالتی نقل می کند کهاین روزنامه نگار از قول وزیر
 ." تشکيل دهند

@ 
 کنندگان نيرو برای در جریان سفر خود به پاکستان، یکی از سربازگيران و تأمين" واشنگتن پست" نگارخبر "جان لنگستر"

 پاکستانی به افغانستان برای جنگ با نيرو های ١٤ همراه با او نيز سفر تابستان گذشته خود. طالبان را مالقات کرده است
 اصال کار ، مرز و رفتن به افغانستانگذشتن از: " شرح داده و گفته بود رشيداحمد افغانستان را، برای امریکایی و دولت

  )٣(." مشکلی نيست

 جيش"، "لشکر طيبه" تروریستی جمله پنج گروه  گروه و از٣٩مریکا آ )١٣٨٠ آذراواسط ( ٢٠٠١در اوایل دسامبر 
به همين سبب آنها  . تروریست شناخت، رامقيم پاکستان "الرشيد"و  " اسالمیحرکت الجهاد"، "حرکت المجاهدین"، "محمد
  . تحت تعقيب قرار داد در فهرست گروه هایرا

  .شوند  طالبان در افغانستان محسوب می و حاميان مهم،کنند  گروه برای الحاق کشمير هند به پاکستان مبارزه میاین پنج
 

  :، به این قرار است اشاره شدهبه آنهامتحد سازمان های که در فهرست سازمان ملل   ها واسامی گروه

  )٤( کميته حمایت افغانستان

 پشاور پاکستان 

 ) ١٣٨٠ دی ٢٢( ٢٠٠٢ژانویه / جنوری١١ سازمان ملل تاریخ شموليت در لست القاعده و طالبان

  )۵(سازمان کمک علمای پاکستان 

  پاکستان ، نظيم آباد کراچیح، ارشاد،الفتاکيتاب غر، دار
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  ای گلشن اقبال کراچی ١٣بالک 

 مسجد جامعه سليمان پارک 

 ) ١٣٨١ اردیبهشت ۵( ٢٠٠٢ آوریل ٢٤  متحد سازمان مللتاریخ شموليت در لست القاعده و طالبان

  )٦(شرکت بين المللی الخطر 

 ) ١٣٨٤ مرداد ٢٧( ٢٠٠۵  اوت١٧  متحد سازمان مللتاریخ شموليت در لست القاعده و طالبان

  کراچی، پاکستان ٢گلشن اقبال بالک : نشانی 

  اسالم ميرپور خاس، تندو جان محمد

  )٧(بنياد الرحمن فوندیشن

 ) ١٣٨٤ شهریور ۵( ٢٠٠۵ اوت ٢٦  متحد سازمان مللتاریخ شموليت در لست القاعده و طالبان

   اسالم آباد، پاکستان١٠/١ سرک نظام الدین ٢٧٩خانه : نشانی 

  )٨(شرکت الرشيد 

  نشانی دارالفتاح نظام الدین کراچی، پاکستان

 مسجد جامعه سليمان پارک 

 چوک یادگار پشاور پاکستان 

 ) ١٣٨٠  مهر١۵( ٢٠٠١ اکتوبر ٦ سازمان ملل تاریخ شموليت در لست القاعده و طالبان

  )٩(بنياد امداد بين المللی 

  اسالم آباد، پاکستان بخش ۵٤ شمارهنشانی سرک 

 ) ١٣٨١ آبان ١( ٢٠٠٢ اکتوبر ٢٢ سازمان ملل تاریخ شموليت در لست القاعده و طالبان

  )١٠(جيش محمد 

 پاکستان 

 ) ١٣٨٠ مهر ٢٦( ٢٠٠١ اکتوبر ١٧ سازمان ملل متحد تاریخ شموليت در لست القاعده و طالبان

  )١١(شرکت رابطه 
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   ای منزل دوم سرک وحدت الهور، پاکستان٩خانه 

 ) ١٣٨٠ مهر ٢٦( ٢٠٠١ اکتوبر ١٧ سازمان ملل متحد تاریخ شموليت در لست القاعده و طالبان

 )  ١٢(جمعيت ميراث امداد اسالم 

 پاکستان 

  )١٣٨٠ دی ٢٢( ٢٠٠٢ژانویه / جنوری١١  متحد سازمان مللتاریخ شموليت در لست القاعده و طالبان

  )١٣(سازمان انسانی کردن وفا 

  حيات آباد پشاور، پاکستان ٢ ، فاز۵٤سرک : نشانی 

 ) ١٣٨٠  مهر١۵( ٢٠٠١ اکتوبر ٦ سازمان ملل متحد تاریخ شموليت در لست القاعده و طالبان

 .  ازین مؤسسات به کمک به نيروهای طالبان می پردازند تا هنوز شماری،ولی سازمان ملل متحد می گوید
اگر : "گفت) ١٣٨۵ تير ٢٠( ٢٠٠٦  ژوئيه١٠ مور عاليرتبه این سازمان در امور افغانستان درأم"  الکسندرکرس"مثال 

 بيشتری از فرماندهان و افراد جنگ دیده از مرز گذشته و  و تعدادگردد ی ها در سال آینده دو برابر سال جاری شورشحمالت
 سال گذشته شده ميزان  سه برابر،تلفات جنگی امسال) زیرا. ( شوند، سواالت زیادی مطرح خواهد شدبه افغانستان داخل

 ." است

.  با ما موافق بود که طالب سازی برای کشورش و افغانستان هردو مضر استما با مشرف مالقات نمودیم، و او: "وی افزود
 .  به نوعی درگير جنگ با طالبان می باشداو نيز

که از اقدام نمایند،  باید وادار شوند تا عليه طالبان) دولتمردان پاکستان( این است که آنها جان مسئله
 که هر وقت پاکستانی ها می باشدبرداشت من این  .کویته به حمالت عليه افغانستان دست می زنند

 اعضای رهبری طالبان پناه می دهند و زمينه آموزش نظامی را متهم می شوند که به اکثریت
 هر چيز را انکار می نمایند،  راه می اندازند،ی آورند، سر و صدای زیادبرای آنها فراهم می

 وضعيت در داخل خواهان دالیل و شواهد می شوند، و افغان ها را متهم می کنند که قادر به بهبود
 این است که دیگر در مورد شواهد واقعيتبنابراین . پذیرند شواهد انکار نااما. نيستندکشور خود 
  که باید چه بکنيم و کار را چطور انجام،يمگوی می سخندر این مــورد   ما . کنيمیصحبت نم

  ."دهيم
 

 آن در همه عوامل بی ثباتی و حتی قسمت اساسی . بزنيمبيائيد بی پرده حرف: "او در ادامه گفت
( ٢٠٠١ طالبان در سال.  افغانستان وجود نداشته، و افغان ها به آنها کنترلی ندارندزمينسر

این . ليکن ساختار رهبری آن ها دست ناخورده باقی ماند  شدند،از قدرت کنار زده) ١٣٨٠
در بين سال  یک گروه نامنظم و از هم پاشيده بودند،   کهیعنی همانهایی. آن ها به کارهای خود سر وسامان دادند.  پاکستان انتقال نمودرهبری به

 ایشان اما به خاطر اینکه کسی آنها را بازداشت نکرد و در محيط جدید با.  سر می بردنددر اختفا به )١٣٨١ و ١٣٨٠( ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ های
 آموزش به بمب تالش آنها برای سازمان دادن شورش از ورای مرز، دادناینک  .تر شده اند و اکنون نيرومندد را منظم ساختهمقابله ننمود، خو

. شدید تر شده است) ١٣٨٢( ٢٠٠٣ نسبت به سال  انتحاری در افغانستان که در گذشته در این کشور سابقه نداشت، عملياتیگذاران و راه انداز
 ."می باشد چالش جدی این یک

 تن از نيروهای غير نظامی، پوليس، قوماندان ٩٧٠در حدود  )١٣٨٤( ٢٠٠۵  سالدر: "الکسندر همچنين خاطرنشان کرد
 تن باال رفته است، و ميزان آن سه ١٦٠٠تلفات به   )١٣٨۵( ٢٠٠٦ در نيمه اول سال اما. های محلی و طالبان کشته شدند
 فکر نمی اما.  که جنگ صورت می گيرد و شورشی ها فعال می باشند،ما پيش بينی مي کردیم .چند تلفات سال گذشته می باشد

 
شيخ رشيد احمد وزیر پيشين اطالعات پاکستان 
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  )١٤(."کردیم عمليات تا این حد شدید و تلفات باال باشد

 شماری از. دن از جانب دولت این کشور حمایت می شوند، به شدت رد می کنولی مقامات پاکستان این ادعا را که طالبان
 عرب و خارجی که در مناطق سرحدی باشندگان پاکستانی ناحيه ی پيشاور هم باور دارند که طالبان از جانب گروه های

  .پاکستان مسکن گزیده اند، حمایت می شوند
  پاکستان معرفی می کند، به زبان پشتو تسلط کامل دارد و فروشنده یکی از دکاکينخود را اهل ایالت سرحد" باز محمد"

این.  که می آیند و به راحتی اسلحه خرید می کننداینجا شماری از مجاهدین عرب را می بينم،: " می گویداو. کارخانو می باشد
 پاکستان بجنگند، و  کجا می برند؟ معلوم است که یا به طالبان پاکستانی می دهند که در برابر دولتاسلحه را آنها چی می کنند؟

  ." دهندیا هم برای طالبان افغان می فرستند تا به جهاد ادامه

@ 

هاى پشاور )بازار(درمار آيت  ": می گوید، نزدیکی بازار کارخانو زندگی می کنداما یکی دیگر از باشندگان پاکستانی که در
 ، می تواند هر چيزى را آه خواسته باشد از دوا و سالح گرفته تا کولرجائيکه تجارت اموال قاچاقي صورت می گيرد، هرآس

ه جائيست که پوليس در مورد آن ر هاى آارخانو و با، پس مارآيتيمدانباگر پشاور را منطقۀ خارج از کنترول  .بدست آورد
 .می باشند قبایل پشتون  آه تحت تسلط،این مارآيت ها در مناطقى واقع هستند.  کند خواهد مداخلهی ولی نم، داشتهیآگاه

  ."د، رفت و آمد کنندن دار آزاد به هر دو طرف که فقط چند کيلومتر از مرز افغانستان فاصله توانند بطوریتاجران م

پوليس  ": پوليس جهت خاتمه دادن این چنين تجارت پرسيدم، گفتی تالش هاهنگامی که از یکی از افسران در رابطه به
 مورد مردم محل آه دوکان ها دارند، هيچ نوع پالنی اما در. هميشه در تعقيب قاچاقبران است، تا آنان را به زندان بيندازد

 .  قبایلی شمال پاآستان از اطراف شهر پشاور آغاز می شودمناطق. وجود ندارد) طرحی(

 داده بود، تا فعال از بين نرفته و  را آه مخالف استعمارگر برتانوی به مردم این مناطقیآزادی
 خارج  مردان قبایلی،طبق موافقه.  مداخله کرده استدولت پاآستان نيز با تعقيب همان عنعنه کمتر

 پاآستان غير قانونی انتقال سالح که رسمآ در. از قوانين پاکستانی عنعنات خویش را پيش می برند
 ." باشدی اسلحه می هامی باشد، بخش همان عنعنه بوده که مارکيت ها داراې دوکان

بعضې ازین سالح ها : " زازی می گویدیک تن از دوکان داران در کارخانو جمعه گل
  را دارند، آهیآنها همان نشان ها و ارقام. دن شو ساخته مییدر همين مناطق قبایل

که دقيق ) ٤٧ای کی (قيمت یک آالشينكوف . سالح هاى خارجى می داشته باشند
 دالر امریكایى ۵٠ هزار آلدار پاآستانى یا ٣ اسلحه روسی ساخته شده است، مانند
  ."می باشد نصف بهای سالح اصلی ،قيمت سالح ساخت قبایل .است

قيمت این : "ساخت روس، ادامه می دهد)  ٤٧ای کی (وی سپس با اشاره به سالح 
  ."است  هزار کلدار پاکستانی٦سالح 

در عين حال با وجود آنکه فروش مواد مخدر غيرقانونی می .  بدست می آید درین مناطق،انواع مختلف سالح های دیگر نيز
 .  درمار آيت هاى مذآور تجارت آن نيز عام استباشد، ولی

 قرار داد، و در نتيجه حمایت جهانى را  آشت آوآنار را در آشورش ممنوع١٩٩٠پاآستان در سال این در حالی است که 
  .حاصل نمود

 
تریاک در : " گویدی پاکستان مکه تاجر مواد مخدر می باشد، با اشاره به مناطق قبایل نشين بين مرزی"  عارفمحمد"

 
) ١٣٨٠( ٢٠٠١طالبان در سال :" کرس الکسندر

 ليکن ساختار رهبری آن هااز قدرت کنار زده شدند،

این رهبری به پاکستان . دست ناخورده باقی ماند

."  نمودانتقال
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 ".  تيرا به هيروین تبدیل می شودافغانستان کشت می گردد، و در منطقۀ

 ی انتقال م آه مواد مخدر به مارآيت ها و از آنجا به جاهاى دیگر، وجود داردوى همچنان می افزاید در تيرا فابریکه هایی
  .گردد

 
.  که مواد مخدر بدون هيچ مشكل از یكجا به جاى دیگرى منتقل می گردداظهار می دارد،در باره این مارکيت " گل نور شاه"

 گردد، و پول به دست ی انتقال م مواد از مارآيت هاى مذکور به تاجكستان، ترآيه، ایران، روسيه و ممالك دیگرهمچنان این
 می شود که این پول برای آن به طالبان فرستاده.  حمایت از نيروهای طالبان فرستاده می شودآمده بيشتر برای تقویت اسالم و

  ." مجاهدین راه اسالم اندابتدا در نگه داری کشت تریاک با ما کمک می کنند، و در قدم بعدی

  پانوشت ها

) / ١٣٨۵آذر / قوس٢٢(  ٢٠٠٦ دسامبر ١٢مرآز تروریزم به پاآستان نقل مكان آرده است؛ چهارشنبه : بارنت روبن -١
 )١٣٨٦ آذر( ٢٠٠٧بخش فارسی رادیو بی بی سی دسامبر 

 
  آسمایی بخش خبر سایت -٢
 
 )١٣٨٦ آبان ١٢( ٢٠٠۵ نوامبر ٢واشنگتن پست شماره  -٣
 
  طالبانتحریم های شورای امنيت سازمان ملل متحد در مورد القاعده و/  سازمان مللمدارک -١٣ تا ٤

تحریم های شورای امنيت /  سازمان ملل متحدمدارک/ مامور سازمان ملل متحد پاکستان را به مداخله در افغانستان متهم کرد
  طالبان سازمان ملل متحد در مورد القاعده و

  

  

  

  

 جنگ بی پایان:  نخستبخش

 نقش مردم در حمایت از طالبان چيست؟: بخش سوم

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

 از حوزه سياسی
  عالوه یک کالبد شکافی بسته پيشنهادی کشورهای پنج به

 

Page 10 of 31Washingtonprism

6/26/2008http://washingtonprism.org/pdf.cfm?id=159



 حسن بهشتی پور

 شنبه آقای خاویر سوالنا نماینده رسمی کشورهای موسوم به پنج به عالوه یک، روز
 نسخه در تهران بسته پيشنهادی این کشورها را در دو)  ژوئن١٤( خرداد ماه ٢۵

به  .جداگانه تحویل آقایان متکی وزیرخارجه، جليلی دبيرشورای امنيت ملی داد
 بار گزارش منابع خبری غرب، دولت های طرف مذاکره کننده هسته ای با ایران این

  را به خبرنگاران حاضردر کنفرانس۵+١برخالف گذشته متن پيشنهادی جدید گروه 
مطبوعاتی سوالنا که به اتفاق پنج دبيرکل وزارت امورخارجه کشورهای روسيه، 

  آلمان، فرانسه و انگليس در محل سفارت آلمان در تهران ارائه کردند؛ تا بهچين،
 افکارعمومی در ایران نشان دهند با چه دست و دلوازی کوشيده اند دولت ایران را

 تر برای بررسی و تحليل دقيق. به تعليق غنی سازی اورانيوم در ایران متقاعد کنند
 .این بسته الزم است به چند سئوال اساسی پاسخ دقيق ومنطقی داده شود

 پرسش های پایه ای        ·

  که ایرانی ها غنی سازی اورانيوم را متوقف کنند؟ آیا واقعا امتيازهای ارائه شده در این بسته به اندازه ای ارزشمند است -١

 ایران می تواند نقطه آغازخوبی برای مذاکرات در حالی که خاویرسوالنا در تهران اعالم داشت که سرفصل بسته پيشنهادی -٢
 اصوال  از خط قرمز خودساخته مبنی بر نپذیرفتن تعليق غنی سازی عبورکند؟ و آیا اگرباشد، دولت ایران چگونه می تواند

 چنين کاری را بتواند انجام دهد به نفع منافع ملی ایران است؟

 سوی سوالنا اعالم کرد این بسته با بسته وزیر خارجه ایران در اولين موضع گيری خود در قبال بسته ارائه شده از -٣
 مشترکسئوال اصلی در اینجاست که این نقاط.  می تواند مبنایی برای مذاکرات آتی باشدپيشنهادی ایران نقاط مشترکی دارد که

  ؟کدامند وآیا می توان بدون تعليق غنی سازی براساس آنها به مذاکره نشست

 فعاليت هسته ای صلح آميز ایران است؟ یا آنکه بر فرض توافق برای مذاکره هدف این مذاکرات اعتماد سازی برای ادامه -٤
 اورانيوم  گرفتن امتيازهای سياسی، امنيتی و اقتصادی به منظور دست کشيدن از غنی سازیهدف متقاعد کردن ایران برای

 ایران حاضر می شود به پای ميز مذاکره در این برای هميشه خواهد بود؟ در صورت تحقق چنين فرضی آیا اصوال کسی در
 موضوع بياید؟ 

 مذاکرات بوجود بياورد کدام است؟ آیا در راه رسيدن به نقطه مشترکی که وضعيت برد برد را برای دو طرف در پایان -۵
 است ونه غرب ازاین پيش شرط برای آغاز مذاکرات صرف نظرمی کند، راهی برایوضعيت کنونی که نه ایران حاضربه تعليق

  رفت ازبن بست، وجود دارد؟برون

 پيشنهادی جدید خود سعی کرده اند نقاط ضعف به باور نگارنده این سطورکشورهای موسوم به پنج به عالوه یک، در بسته
 متعددی دارد اما با این وجود هنوز این بسته نقاط ابهام.  مناسبی را برای گفتگو آماده سازندبسته قبلی را جبران کنند تا مبنای

برای پيدا کردن پاسخ دقيق به پرسش های اساسی مطرح  .که ظاهرا باید در مذاکرات احتمالی این نقاط ابهام را روشن کرد
 .  تری از محتوی بسته داشته باشيم شده الزم است ارزیابی دقيق

  تحليل محتوی بسته پيشنهادی       ·

Page 11 of 31Washingtonprism

6/26/2008http://washingtonprism.org/pdf.cfm?id=159



  قبلی تفاوت های اساسی بسته جدید با بسته -الف

است زیرا با ادبيات ) ١٣٨۵( ٢٠٠٦ پيشنهاد سال و یا معتدل تر از" عميق تر"بنابراظهارات سوالنا بسته جدید نسخه ای 
 ایران،  اعالم داشته به محض جلب اعتماد نهایی از صلح آميز بودن فعاليتهای هسته ایبه طور مثال. جدیدی مطرح شده است

  .مذاکرات برای عملی کردن وعده های داده شده به ایران، آغاز خواهد شد

 المللی از طرف شش کشور نمایندگی کشورهای ایران در مورد بسته قبلی این سئوال را داشت که سوالنا با کدام سند بين -١
  نظرایران سوالنا این بارنامه ای رسمی را از طرف شش وزیرخارجه کشورهای پنج بهمذاکره را برعهده دارد؟ برای تامين

 طرف شش کشور را برعهده دارد و ثانيا با عالوه یک به پيوست بسته پيشنهادی آورده تا نشان دهد اوال نمایندگی رسمی از
 به تاکيد مجددی بر پشتيبانی کشورهای پنج) به غير از آمریکا( خارجه کشورهای مذکوربه همراه آوردن پنج مدیرکل وزارت

 . عالوه یک از محتویات بسته به همراه دارد

 ایران بطور مشخص مذاکرات از چه در بسته قبلی از لحاظ زمانی مشخص نبود که در صورت پذیرش تعليق از سوی -٢
 است مذاکرات همه جانبه بالفاصله پس از اجرای بندهای مربوط به تعليق در بسته جدید تصریح شده. زمانی شروع می شود

 نيست این مذاکرات تا چه زمانی ادامه اما این اشکال همچنان باقی مانده است که معلوم.  آغاز خواهد شد١٨٠٣ قطعنامه در
  ختم خواهد شد یا نه؟ می یابد و آیا به نتایج وعده داده شده

زیرا تا زمانی که .  ایران بوجود می آورداین دو اشکال اساسی تردید های جدی را برای پذیرش تعليق غنی سازی از سوی
  مذاکره کننده هستند که می کوشند هرچه سریع تر مذاکرات شروع شده و به نتيجهایران تعليق را نپذیرفته این کشورهای

 . برسد

 ایران امکان بزرگی را برای انحراف از ان پی تی در حالی که اگر ایران تعليق را بپذیرد طرف مقابل با توجه به این واقعيت که
 دنبال مذاکره کنندگان سالها مذاکرات را ادامه دهند و این ایران خواهد بود که باید تالش کند بهاز دست داده است، می توانند تا

 . برای رسيدن به نتيجه نهایی باشد

 و غيردقيق اشاره شده بود در حالی که در در بسته قبلی بر حق ایران در مورد برخورداری از انرژی هسته ای بطور کلی -٣
در .  اند تاکيد شده بلکه بر تحقيق و توليد در کنار کاربرد انرژی هسته ای تصریح کردهبسته جدید نه تنها بر این حق دردو بند

 ابتدای بسته پيشنهادی آمده است 

 با قطعنامه های مربوط به سازمان  منظور دستيابی به راه حلی جامع، درازمدت و مناسب برای مسئله هسته ای ایران کهبه"
که هنوز به قوت خود باقی است،  )١٣٨۵خرداد ( ٢٠٠٦ تکميل پيشنهاد ارائه شده به ایران در ژوئن  درباشد ملل سازگار
 متحده آمریکا به  های مذاکره مابين کشورهای چين، فرانسه، آلمان، ایران و بریتانيا و ایاالتبه عنوان سرفصل موارد زیر

  .همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا پيشنهاد می شود

 OP15  فعاليتهای مربوط به غنی سازی و بازفراوری خود را ذیل پاراگراف هایتا زمانی که ایران به شکل تصدیق پذیر تمام
 ایران  امنيت سازمان ملل به حالت تعليق درآورد ؛ در راستای این مذاکرات همچنين از شورای١٨٠٣ قطعنامه p 19 (A ( و

  . المللی انرژی اتمی را اجابت کندانتظار داریم که درخواست های شورای امنيت سازمان ملل و آژانس بين

 :  نماینده عالی اتحادیه اروپا اعالم آمادگی می کنند تادر مقابل چين، فرانسه، آلمان، روسيه، بریتانيا، ایالت متحده آمریکا و

 مطابق با تعهدات پيمان منع گسترش سالح حق ایران را برای توسعه پژوهش، توليد و کاربرد انرژی صلح آميز هسته ای"
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 ."های هسته ای را به رسميت بشناسند

 این در حالی است که در بسته قبلی آمده بود 

 ایران در معاهده منع گسترش سالحهای هسته به حق ایران، برای توسعه انرژی هسته ای صلح آميز و هماهنگ با تعهدات"
 حمایت  گذاریم و دراین راه از توسعه یک برنامه انرژی هسته ای غيرنظامی در ایرانای موسوم به ان پی تی احترام می

 . خواهيم کرد

" 

 توسعه با نگاهی دقيق به دو پارگراف باال مشخص می شود که اوال در بسته جدید به
 شده توجه" کاربرد"و " توليد"، "تحقيق"انرژی هسته ای در قالب سه کلمه کليدی 

 رسميت است و ثانيا این حق را که در بند چهارم ان پی تی برای همه کشورها به
 در بسته قبلی در حالی که. شناخته اند، برای ایران نيز با تاکيد به رسميت شناخته اند

 ایران را تصریح شده بدون آنکه حق" توسعه انرژی هسته ای صلح آميز"فقط به 
 .به رسميت شناخته باشند

"  بردنبه کار"و " توليد"، "تحقيق"اما مهم تر از آن تاکيد برحق ایران در باره 
 . انرژی هسته ای است

 شناختن در نگاهی خوشبينانه این پارگراف مبنایی برای مذاکره در مورد به رسميت
 صنعتی حق ایران برای غنی سازی اورانيوم در حد تحقيق و توسعه است و نه در حد

 :  ظریفی که بين دو مفهوم زیر وجود دارد توجه کرداما با نگاهی بدبينانه می توان به تفکيک. که ایران به دنبال آن است

 .  آنچه که ایران می خواهدبا" انرژی هسته ای " کاربرد"و " توليد"و" تحقيق"حق برخورداری از توسعه 

 "  آميز در توليد انرژی هسته ایحق تحقيق، توليد و کاربرد در زمينه غنی سازی اورانيوم برای استفاده صلح"

 یک کشور می تواند از انرژی اتمی استفاده کند به عبارت دیگر. این دو حق اگرچه کامال با هم مرتبط هستند اما یکی نيستند
 .  راکتورهای هسته ای خود را، توليد کندبدون آنکه اورانيوم مصرف شده در

@ 

 کنند اما فقط پانزده کشور جهان غنی سازیهمچنانکه در حال حاضر بيش از چهل کشور جهان از انرژی هسته ای استفاده می
 تعداد  از این کشورها فقط در اندازه مصرف خود اورانيوم غنی شده توليد می کنند وتعدادی. اورانيوم هم انجام می دهند

 . کننددیگری عالوه بر مصرف خود، برای صادرات نيز، اورانيوم غنی سازی می

 تاکيد شده بود و تنها برای اعتماد سازی براین اساس اگر در بسته پيشنهادی بر حق ایران در باره غنی سازی اورانيوم
  شدند در چنين حالتی احتماال ایران می توانست به حسن نيت این کشورها اعتمادخواستار توقف آن درمدت زمان معينی می

 تصریح شده ، ایران نمی تواند برای جلب اعتماد اما از آنجا که فقط بر حق تحقيق و توليد و به کاربردن انرژی هسته ای. کند
 .  خود در مورد غنی سازی اورانيوم چشم پوشی کندکشورهای پنج به عالوه یک، از حق

 
برای تامين نظرایران سوالنا این بارنامه ای رسمی 

 وزیرخارجه کشورهای پنج به را از طرف شش

عالوه یک به پيوست بسته پيشنهادی آورده تا نشان

 اوال نمایندگی رسمی از طرف شش کشور را دهد

 پنج مدیرکل برعهده دارد و ثانيا با به همراه آوردن

) به غير از آمریکا(وزارت خارجه کشورهای مذکور

 پشتيبانی کشورهای پنج به عالوه تاکيد مجددی بر

 یک از محتویات بسته به همراه دارد
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 . مقایسه با بسته قبلی نادیده بگيریمدرنتيجه اگر بخواهيم بدبين باشيم، می توانيم بيان شفاف تر بسته جدید را در

 در بند پنجم بسته قبلی از ایران خواسته شده در بسته جدید به اجرای پروتکل الحاقی ان پی تی اشاره نشده در حالی که -٤
 : بود

 تعليق درآورد، به طوری که آژانس بتواند ایران همچنين تمام فعاليتهای مربوط به غنی سازی و بازفرآوری را به حال"
  درخواست کرده اند، آن را راستی آزمایی کند و ایران متعهد شود تا این تعليق راهمانطورکه شورای حکام و شورای امنيت

 ." طی گفتگوها ادامه دهد و به اجرا گذاشتن پروتکل الحاقی را از سر بگيرد

 باره ادبيات تحکم آميز بسته قبلی تجدید بطور قطع اشاره نکردن به این موضوع نشان می دهد که کشورهای طرف ایران در
 ادبيات  وزیرخارجه آمده است تصریح کردند ضمن احترام به استقالل ایران از به کاربردننظرکردند و همانطورکه درنامه شش

 . زور اجتناب کنند تا زمينه برای تفاهم فراهم شود

 در بسته جدید در مقایسه با بسته قبلی محترمانهحتی اگر در قصد انها چنين چيزی نباشد اما در مجموع ادبيات به کاربرده شده
 را برای ایران  درخواست آنها برای اجرای پروتکل الحاقی ان پی تی از سوی ایران تعهدات جدیدیزیرا. تر و دقيق تر است

 . نگوئيم غيرممکن اما بدون شک بسيار دشوار بودبوجود می اورد که پذیرش آن درعمل با توجه به جو موجود اگر

 المللی توجه ای نشده بود در حالی که دربسته در بسته قبلی به نقش ایران به عنوان یک قدرت تاثيرگذار منطقه ای و بين -۵
 : است در آنجایی که ذیل پيشنهادهای سياسی آورده اندجدید این نقش به رسميت شناخته شده

  بهبود روابط شش کشور و اتحادیه اروپا با ایران و ایجاد اعتماد متقابل -"

 .تشویق تماس و گفتگوی مستقيم با ایران -

 . المللپشتيبانی از ایران در جهت ایفای نقش مهم و سازنده در امور بين -

 موضوعات مربوط به امنيت و ثبات ارتقای سطح گفتگو و همکاری در حوزه های منع گسترش سالح های هسته ای و -
 .منطقه ای

 . سازی و امنيت منطقه ایمنطقه در جهت ارتقای ترتيبات اعتماد  کار با ایران و دیگر کشورهای -

 .ایجاد مکانيزم های مناسب مشاوره و همکاری -

 ."حمایت از برگزاری یک کنفرانس درباره مسائل امنيت منطقه ای -

 ایران از سوی قدرتهای بزرگ اهميتی قائل ممکن است در ایران کسانی باشند که برای به رسميت شناختن چنين نقشی برای
 بلکه به  ایفای نقش مهم منطقه ای و بين المللی، داشتن ابزارهای الزم شرط کافی نيست،اما واقعيت آن است که برای. نشوند

 . رسميت شناختن چنين نقشی از سوی سایر قدرتها هم الزم است

 نکردن برای تغيير نظام ایران در این باره درتعهد غيرمستقيم به محترم شماردن امنيت ملی و تماميت ارضی ایران و تالش -٦
 :  در حالی که در بسته جدید آمده استبسته قبلی هيچ اشاره ای نشده بود
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 المللی خود از تهدید یا استفاده از زور نسبت به تاکيد دوباره بر تعهد در چارچوب منشور سازمان ملل که در روابط بين -"
 ." ورزند هر کشور یا هر رفتار دیگری که مطابق با منشور سازمان ملل نباشد اجتنابتماميت ارضی یا استقالل سياسی

 شناختن تماميت ارضی ایران و به رسميت این پارگراف دقيقا در راستای دادن تضمين امنيتی به ایران درباره به رسميت
 . منتهی اشکال کار در آن است که در این پاراگراف نامی از ایران برده نشده استشناختن استقالل سياسی ایران تهيه شده،

 مذاکرات جدی درباره مداخله نکردن آمریکا و بنابراین اگر بخواهيم خوش بين باشيم می توان این پارگراف را مقدمه ای برای
 .  تفسيرکنيممتحدانش در امور داخلی ایران

 زیرپاگذاردن تعهدی که آمریکا در بيانيه اما در صورت داشتن نگاه بی اعتمادی به موارد مطرح شده می توان با یادآوری
 روی کاغذ  دخالت نکردن در امور داخلی ایران؛ بازهم درباره اینکه این وعده ها صرفا برالجزایر به ایران داده بود، مبنی بر

 .  جویانه غرب تفسيرکردمی ماند و نمی توان آنها را به عنوان چرخشی اساسی در مواضع مداخله

ولی بطور قطع چنين .  تفسير کردبراین اساس این تعهد ضمنی را نيز می توان بی پایه و تنها برای فریب ایران
اگر به راستی می خواهيم به نتيجه مثبت برسيم قدری.  حساس نمی کندتفسيرسختگيرانه ای کمک به حل مشکل در این شرایط

 .  برای ایجاد اعتماد ضرر نداردخوش بين بودن

در بسته .  به آن اشاره ای هم نشده بودکمک به تشکيل خاورميانه عاری از سالح های هسته ای که در بسته قبلی حتی -٧
 :جدید تصریح شده است

 سالح های هسته ای و تحقق هدف خاورميانه تاکيد دوباره براینکه حل مسئله هسته ای ایران به تالش های منع گسترش -" 
 ." سامانه های آنها کمک خواهد کردعاری از سالح های کشتار جمعی شامل

زیرا تنها این رژیم در حال حاضر صاحب  .بطورقطع تشکيل خاورميانه عاری از سالح اتمی به شدت به زیان اسرائيل است
زیرا  .بنابراین احتمال آنکه غرب ازچنين ایده ای حمایت کند خيلی دور از ذهن است .سالح های هسته ای در خاورميانه است

 هسته ای موجود را که گفته می شود در  کالهک٢٠٠تحقق چنين پيشنهادی به معنای آن است که اسرائيل باید حداقل 
 .  سازدزرادخانه های خود نگهداری می کند، نابود

.  دربرابر کشورهای منطقه خاورميانه می شودبه اعتقاد اسرائيل و متحدان غربی اش این امر موجب تضعيف موقعيت اسرائيل
  یک سند رسمی بين المللی که امضای وزیرخارجه آمریکا را هم دارد شروع خوبی برایاما به هرحال طرح چنين ایده ای در

 .چانه زنی های سياسی برای رسيدن به هدف مذکور محسوب می شود

 تحریم های موجود در توليد انرژی هسته ای تاکيد بر امکان انجام همکاری ها در عرصه های مختلف که الزمه آن لغو -٨
 هواپيمایی  تجارت جهانی و مشارکت با ایران در امور اقتصادی، بازرگانی، کشاورزی،عليه ایران، عضویت ایران در سازمان

 خيلی کلی و غيردقيق؛ درحالی که در بسته جدید این قبيل موارد اگرچه در بسته قبلی آمده بود اما بصورت. و غيره است
 . بصورت شفاف اشاره شده است

 . تنها می ماند اینکه آیا چنين وعده هایی قابل اجرا هستند یا نه

  نتوان به انها دست یافت فقط باید سقف زمانی را برای به نتيجه رسيدن آن از همبه باور نگارنده این موارد مسائلی نيستند که در طول مذاکرات
 .اکنون تعيين کرد
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 ایران بسته جدید زمينه را برای توقف تحریم ها و بازگشت روند بررسی پرونده -٩
 ایران به بطور قطع بازگشت پرونده. در آژانس بين المللی هسته ای آماده می سازد

 هسته ای آژانس که تنها نهاد صالحيت دار برای اعالم نظرتخصصی در باره پرونده
 زمان دیگر ایران است، امکان تامين حق ایران درچهارچوب ان پی تی را بيش از هر

 . فراهم می سازد

  پيشنهادی غرب نقاط مشترک بسته پيشنهادی ایران با بسته: ب

 ١٣٨٧بسته پيشنهادی ایران که توسط اقای متکی وزیرخارجه ایران در سوم خرداد 
به بان کی مون دبيرکل سازمان ملل ارائه شده است ) ٢٠٠٨بيست و سوم ماه می (
  مشکالت کلی که جهان امروز با آن دست و پنجه نرم می کند اشاره کرده و در آنبه

راهکارهای کلی که می تواند مبنای بحث برای کمک به حل و فصل این مشکالت 
 .  گيرد، ارائه شده استقرار

 باید دیدگاه های دو طرف از لحاظ آرمان گرایی متاسفانه این راهکارها به قدری کلی است که برای تحقق آنها قبل از هر چيز
  در مراحل بعدی در مذاکرات کارشناسی به راهکارهای جزئی تر و عملياتی که شانسهای بشری به یکدیگر نزدیک شود و

 . بيشتری برای تحقق آنها وجود داشته باشد دست پيدا کنند

@ 

 که برروی مسائل هسته ای متمرکز شده است با این حال نقاط اشتراک بين دو بسته وجود دارد که در بخش آخر بسته ایران
 تنظيم شده با بخش انرژی هسته ای بسته پيشنهادی کشورهای پنج به عالوه یک کهاین بخش که در هفت بند. قابل توجه است

 . اتفاق آن هم هفت بند دارد، نقاط مشترک زیادی دارداز

 :در بخش آخر بسته پيشنهادی ایران امده است

و آژانس،  NPT عضوي فعال و موثر از اي، ایران آماده است در یك نگرش جامع و به عنوان درارتباط با موضوع هسته"
  :موضوعات ذیل را در دستور آار قرار دهد

 اي آشورها؛   هسته ـ حصول اطمينان بيشتر ازعدم انحراف فعاليت١

  جمله ایران؛ اي در نقاط مختلف دنيا از سازي و توليد سوخت هسته ـ ایجاد آنسرسيوم غني٢

 مندي عموم آشورها از آن؛   بهرهاي و تسهيل آميز هسته گيري از فناوري صلح ـ همكاري براي دستيابي و بهره٣

 اي براي پيگيري این موضوع؛  اي و تعيين آميته ـ تحقق خلع سالح هسته٤

 اي آشورها؛  ـ تقویت نظارت آژانس بر فعاليت هسته۵

 . اي هاي مشترك در ایمني و حفاظت فيزیكي هسته ـ همكاري٦

 
اگر در بسته پيشنهادی بر حق ایران در باره غنی 

 تاکيد شده بود و نه فقط بر حق سازی اورانيوم

 تنهاتحقيق و توليد و به کاربردن انرژی هسته ای و

برای اعتماد سازی خواستار توقف آن درمدت زمان 

 حالتی احتماال ایران می معينی می شدند در چنين

 .توانست به حسن نيت این کشورها اعتماد کند
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 . "اي  هستهتالش براي ترغيب دیگر آشورها به منظور آنترل صادرات مواد و تجهيزات -٧

 محور به نحو مستقيم یا غيرمستقيم در بخش با نگاهی دقيق به بندهای هفتگانه فوق به خوبی می توان دریافت که هر هفت
 :آنجایی که تصریح می کند.  آمده است۵+١ پيشنهادی کشورهای مربوط به مسائل هسته ای بسته

 با آن همان رفتاری داشته باشند که با برنامه هربه محض ایجاد اطمينان از ماهيت کامال صلح آميز برنامه هسته ای ایران، -"
  چارچوب ان پی تیکشور فاقد سالحهای هسته ای در

 آميز مطابق با تعهدات این کشوردر چارچوب تاکيد دوباره بر حق ایران نسبت به انرژی هسته ای برای مقاصد صرفا صلح -
 . ایپيمان منع گسترش سالح های هسته

 انرژی هسته ای و حمایت نسبت به از سرگيری تامين کمک های مالی و تکنولوژیک الزم جهت استفاده صلح آميز ایران از -
 . آژانس بين المللی انرژی اتمیپروژه های همکاری فنی در ایران توسط

 .حمایت از ساخت نيروگاههای آب سبک مطابق با آخرین فناوری روز -

 . اعتماد بين المللیحمایت از تحقيق و توسعه در انرژی هسته ای به موازات بازیابی تدریجی -

 .تامين تضمين های الزام آور حقوقی عرضه سوخت هسته ای -

 ."همکاری در جهت مدیریت سوخت مصرف شده و پسماند رادیواکتيو -

اي در نقاط مختلف دنيا   توليد سوخت هستهسازي و در این مورد عملی ترین پيشنهاد منطقی ایران که تشکيل کنسرسيوم غني
 .  قرار نگرفته است مورد توجه۵+١است در بسته پيشنهادی 

 ایران در تشکيل چنين کنسرسيومی مشارکتبه راستی چرا غرب برای حصول اطمينان از صلح آميز بودن فعاليتهای هسته ای
  ایران ممکن است از چنين موقعيتی برای فراگيری تکنيک غنی سازی اورانيومنمی کند؟ اگر آنها قبال در مورد اینکه

 اورانيوم دست یافته دیگر چه مالحظه ای است تا سوءاستفاده کند، تردید داشتند حاال که ایران رسما به توانایی غنی سازی
  پذیرند؟ پيشنهاد خوب ایران را نمی

ایشان بر این واقعيت اشاره داشت که در .  گفتپاسخ این سئوال را اقای سوالنا با زبان غيرشفاف در مصاحبه با پرس تی وی
  تکنولوژی ساخت کارخانه های غنی سازی اورانيوم دسترسی دارند و با توجه بهحال حاضر تنها شش کشور در جهان به

 .  بدهندپيچيده بودن و حساس بودن این فناوری انها نمی خواهند انحصار خود را از دست

 ارزیابی و راهکارها        ·

 پرونده استفاده صلح آميز ایران از انرژی به نظرمی رسد اصلی ترین موضوع اختالف بين ایران با کشورهای اصلی درگير در
 این مساله از نظردولت ایران خط قرمزی است که نمی تواند از آن.  در ایران استاتمی، موضوع تعليق غنی سازی اورانيوم

 پيشنهادی خود را منوط به تعليق غنی سازی کردهدر حالی که کشورهای پنج به عالوه یک، اجرای تمامی مفاد بسته. عبورکند
 . اند
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 بسته، کشورهای مخالف فعاليت های هسته ای در فرض اول، این بسته هم به سرنوشت بسته قبلی دچارخواهد شد و با رد این
  تحریم های جدیدی را در ابعاد سياسی، اقتصادی و امنيتی، عليه ایران سازمان دهیایران، تحت فشار آمریکا و اسرائيل

 . خواهند کرد

بویژه اگر آمریکا با تحریک اسرائيل .  نيستدر این فرض مشکالت جدیدی بوجود خواهد آمد که در بلند مدت به نفع هيچکس
  . بزند، احتماال به دليل پاسخ قاطع ایران، نا امنی کل منطقه را فرا می گيرددست به اقدام نظامی عليه ایران

 نوعی مصالحه فراهم کرد که در این حالت زمينه را برای" تعریف جدیدی از تعليق"در نگاه دوم ممکن است بشود با ارائه 
 . نکنندهيچکدام از طرفين احساس شکست خوردگی

زیرا در این.  غنی سازی اورانيوم در ایران استازاین نگاه آنچه که کشورهای پيشنهاد دهنده بسته به ایران می خواهند تعطيل
 .  شوند که استفاده ایران از انرژی صلح آميز هسته ای هيچ خطری نخواهد داشتشرایط است که آنها مطمئن می

 کننده این پيمان، نه تنها این حق را دارند که اما ازآ نجا که براساس بند چهارم ان پی تی ایران وهمه کشورها ی امضاء
 تکنولوژی،  بين المللی انرژی هسته ای غنی سازی کنند؛ بلکه باید کشورهای دارای ایناورانيوم را تحت نظارت آژانس

 .  ایران قرار دهندامکانات الزم را نيز در اختيارهمه کشورهای عضو ان پی تی و از جمله

 تعطيل شدن فعاليتهای غنی سازی اورانيوم رابراین اساس کشورهای موسوم به پنج به عالوه یک، قانونا نمی توانند موضوع
 سازی دانش در مقابل این نظر ایران معتقد است با توجه به بومی.  موقت را مطرح می کنندبه همين دليل تعليق. مطرح کنند

 جهان باید ایران را به عنوان عضو جدید باشگاه هسته ای در ایران اصوال ایران از مرحله تعليق رد شده و کشورهای
 .  رسميت بشناسنددارندگان تکنولوژی هسته ای به

 کرده اند که اگر صحيح نقل قول شده باشد می در این ميان بعضی از منابع خبری راه حل ميانه ای را از قول سوالنا مطرح
 .  قرار دهدتواند راه جدیدی را پيش روی دو طرف

 توسعه سا نتریفيوژها را متوقف کند و در همين بر این اسا س ایران برای آنکه حسن نيت خود را نشان دهد می تواند روند
 . شود نيز روند گسترش تحریم ها را متوقف کند تا زمينه برای انجام مذاکرات مهياتعداد نگه دارد و در مقابل غرب

آنها .  اصالح شده طرح آمریکایی ها استبه مدت شش هفته برای اعتماد سازی در واقع مدل" توقف در برابر توقف"طرح 
 برابر تعليق بررسی پرونده ایران در شورای امنيت سازمان ملل را مطرح می در دو سا ل اخير طرح تعليق غنی سازی در

 برابرتوقف بررسی پرونده ایران در البته به نظرمی رسد آمریکا با طرح تعليق توسعه راه اندازی سانتریفيوژها در .کردند
 .  در نهایت مخالف غنی سازی در ایران هستندزیرا آمریکایی ها. شورای امنيت مخالفت کند

 به تکنولوژی هسته ای، آمریکا است از آنجا که در شش سا ل گذشته ثابت شده است اصلی ترین مخالف دستيابی ایران
 .  پشتيبانی آمریکا برخوردار باشد بنابراین هرگونه راه حل ميانه ای باید از

 کارکردن سانترفيوژها بدون انکه مواد اصلی از نگاه سوم تعليق را آنگونه که در گذشته مطرح شد می توان تعریف کرد و آن
 نمی در این حالت هم دستگاه ها به دليل خاموش نشدن از بين.  دستگاه ها تزریق شودبه) uf6(برای غنی سازی اورانيوم 

 غنی شده در فاصله زمانی مورد توافق که می روند و از خسارت ها ی قابل پيش بينی، ممانعت می شود و هم درعمل اورانيوم
 .  توليد نمی شودتواند حداکثر سه یا شش ماه باشد،
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 . این طرح احتماال با نظرمخالف آمریکا روبرو نمی شود

 موضع گيری خود رسما اعالم کرد زیرا کونداليزا رایس وزیرامورخارجه آمریکا در آخرین
 است در هر جا و با هر مقام ایرانی درباره هر امریکا در صورت تعليق کوتاه مدت ایران، آماده

 .موضوعی مذاکره کند

زیرا  .اشکال مهم این نگاه آن است که اکثر مسئولين ایرانی با ان مخالف هستند
 از وعده معتقدند ایران قبال بيش از دو سال تعليق کرد اما طرف مقابل به هيچ کدام

 . هایی که داده بود عمل نکرد

 راه حل برد برد برای دو طرف 

 اینکه ایران توقع داشته باشد شش قدرت درجه اول جهان بيایند از درخواست خود
 زیرا امروزه حق و عدالت معادالت جهانی قدرت را. بگذرند انتظاری بی پاسخ است

 از بلکه ميزان تاثيرگذاری هر کشور بر این معادالت و برخورداری. سامان نمی دهند
 پشتيبانی های بين المللی و دهها عامل بزرگ و کوچک در تامين حقوق حقه ملتها

 . اما نقش نهایی نداردبدون شک مقاومت و ایثارگری در برابرمخالفان ایران بسيار موثراست. نقش دارند

 دنبال استقالل و شکوفایی خود بدون آسيب رساندن طرف مقابل یعنی غرب هم نمی تواند انتظار داشته باشد ملتی متمدن که به
 برای او به  برابر زور قدرتها پائين بياورد و خود را از حقوق مسلمی که قوانين بين المللیبه دیگران است؛ سر خود را در

 . رسميت شناخته است محروم سازد

 که مذاکره در محدوده زمانی معين با دستور کار یعنی تا زمانی. در چنين حالتی راه حل ميانه هم زمانی تعليق با مذاکره است
 تعریف جریان می یابد می تواند توسعه روند غنی سازی با"  ایران و بسته پيشنهادی غربنقاط مشترک بسته پيشنهادی"

 را در تاسيسات نطنز متوقف کند، اما در طول یعنی ایران افزایش تعداد سانتریفيوژهاي غني سازي. نگاه دوم متوقف شود
 .  غني سازي پایان دهدمذاآرات مقدماتي نيازي نباشد آه به

 شناختن حق ایران برای غنی سازی از سوی در این حالت تا به نتيجه رسيدن مذاکرات که هدف اصلی ان باید به رسميت
  کنار کسب اطمينان کامل برای صلح آميز بودن فعاليتهای هسته ای ایران باشد، راهقدرتهای هسته ای و مجامع بين المللی در
 . های اعتماد سازی متقابل تجربه می شود 

این تجربه موفق می .  نخواهند داشتدرصورت تحقق چنين اهداف دو گانه ای است که هيچکدام از دو طرف احساس شکست
 .  تفاهم بزرگتر و اساسی تر بين ایران و غرب باز کندتواند راه های تازه ای را برای رسيدن به

 غربی نزدیک کرده اند هيچ راهکاری بدوندر شرایطی که حتی روسيه و چين با امضاء این سند مواضع خود را به کشورهای
  سازنده و شرافتمندانه دو طرف باید نشان دهند که حقوق متقابل یکدیگر را بهبرای مذاکرات. مذاکره به نتيجه نمی رسد

 .رسميت می شناسند

 و کشورهای استقالل  به ویژه روسيه،پژوهشگر و کارشناس مسائل منطقهآقای حسن بهشتی پور  :پریزم توضيح واشنگتن
 . یافته از اتحاد جماهير شوروی پيشين می باشد

( در وبستان شخصی ایشان جاری) دوم ژوئنبيست و ( تير  دومروز یکسنبهکه در  زیر مقاله

 
بطورقطع تشکيل خاورميانه عاری از سالح اتمی به

زیرا تنها این رژیم در .  اسرائيل استشدت به زیان

 حال حاضر صاحب سالح های هسته ای در

بنابراین احتمال آنکه غرب ازچنين. خاورميانه است

 از ذهن است ایده ای حمایت کند خيلی دور
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beheshtipour.blogfa.com(  عاریت گرفته شده استوبستاناین هيچ دخل و تصرفی از  بدون گردید،منتشر .  

 نظامی -از حوزه اجتماعی
 نظاميان آمریکا پس از چالش های روانی: دشمن از نوعی دیگر

 بازگشت به وطن 
 

 واشنگتن پریزم -برت شوارتز

 هرگز، هرگز، هرگز باور نکنيد که جنگی ساده و: "گفت" وینستون چرچيل"زمانی 
 آسان باشد؛ و یا کسی که در سفری دریایی است، بتواند خيزاب ها و گرداب هایی را

 ."اندازه بگيرد که با آنها روبرو خواهد شد

 نظاميان به وطن از جبهه های جنگ، در آنها باقی پيامدهای این خيزاب ها و گرداب ها، اغلب تا مدت زیادی پس از بازگشت
   .می ماند

 صندلی چرخ دار تطبيق دهند، و یا بدون این پيامدها گاهی جسمی هستند و آنها را وادار می کنند خود را با زندگی روی
 . عضوی از دست داده زندگی کنند

، "رند" گزارش مؤسسه پژوهشی غيرانتفاعی اما در بسياری از موارد این نظاميان با چيزی به وطن باز می گردند که آخرین
 . می نامد" زخم نامرئی جنگ"آن را 

در این .  خطرهای جنگ به وجود می آینداین ها زخم های روانی هستند، که بر اثر تجربيات دست اول در مورد وحشت و
اغلب برای چشم نامرئی هستند و همچنين برای " شد، آمده است که این جراهات منتشر) فروردین(گزارش که در ماه آوریل 

  ." همقطاران، اعضای خانواده و به طور کلی اجتماع نيز، نامرئی باقی می ماننددیگر

 بيشتری از جراحاتی جان سالم به در می برند کهامروزه به سبب پيشرفت های پزشکی و بهبود شرایط بيمارستان ها، نظاميان
 یعنی  ممکنست این بهبودها باعث شوند که آنها پس از بازگشت به وطن، با دشمنی دیگراما. در گذشته سبب مرگشان می شد

 .افسردگی و ضربات روحی روبرو شوند

 های جسمی نشده باشند، حالتی را تجربه بنابراین ممکنست حتی نظاميانی هم که در هنگام حضور در محل خدمت دچار زخم
 . می نامند"  فشارآفرینی های جنگنگرانی و"کنند که پژوهشگران آن را 

این تجربيات ممکنست شامل.  روبرو می شونداین اصطالحی علمی برای تجربياتی است، که افراد نظامی در خالل جنگ با آنها
 .  و یا داشتن همقطاری باشد که کشته و یا مجروح شده استمورد حمله قرار گرفتن، دیدن مرده ها،

 برای کارشناسان سالمت روانی و پژوهشگران،تنها" اختالل نگرانی و فشار پسا ضربه روحی"احتماال پنج سال پيش عبارت 
 می  که نظاميان هر چه بيشتری با اختالالت روانی از افغانستان و عراق به وطن بازاما اینک. اصطالحی آشنا محسوب می شد

 . گردند، وارد فرهنگ لغت ملت ما هم شده است

 از هيجان و نگرانی توصيف می کند، که این عارضه را اختاللی ناشی" مرکز ملی اختالل نگرانی و فشار پسا ضربه روحی"
" ترس، گيج و گنگی، و یا عصبانيت" شود و سبب گردد که قربانی احساس ممکنست در پی تجربه یک ضربه روحی حادث
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  .نماید
 به وسيله دانشمندان) ١٣۵٠( ١٩٧٠این اختالل که عالئم آن در ابتدا در دهه 

 راه این. شناسایی شد، می تواند به جز نبردهای نظامی از طرق دیگر نيز ایجاد شود
 و ها می توانند شامل تجربه کردن سوء استفاده های جسمی و جنسی، و یا تصادفات

 . فجایعی باشند که سبب تهدید جان می گردند

 ١١ درصد هشدار دهنده نظاميان دارای نشانه های این اختالل که از جنگ های پسا
 گزارش به گفته رند. سپتامبر برمی گردند، این مسئله را به سطح ملی رسانده است

 غيردولتی نخستين ارزیابی دارای ابعاد گسترده"این مؤسسه، ) فروردین(ماه آوریل 
 گذشته در از نيازهای روانشناسانه و معرفتی نظاميانی است، که در خالل شش سال

 ." عراق و افغانستان خدمت کرده اند

 دانشمندان از تأثيرات گسترده این ضربه روحی و کفایت نکردن سيستم پزشکی که
 پس از بازگشت این نظاميان به وطن برای مداوای آنها وجود دارد، تصویری هشدار

  پرسنل نظامی١٩٦۵این پژوهشگران با استفاده از اطالعات . دهنده ترسيم می کنند
 که در عراق و افغانستان خدمت کرده اند، از روی شواهد و قرائن به این نتيجه

 هزار نظامی به سبب تجربيات جبهه جنگ و یا قرار گرفتن در ٣٠٠رسيدند که 
 .  نبرد، اختالل مورد اشاره و یا افسردگی را تجربه کرده اندمعرض

و ) در افغانستان" (عمليات آزاد سازی دائم"  ميليون آمریکایی به عنوان بخشی از١نزدیک به ) ١٣٨۵مهر ( ٢٠٠٧تا اکتبر 
 از  درصد کسانی که٢٠این آمار آشکار می سازد که نزدیک به .  دو کشور اعزام شده اند، به این"عمليات آزاد سازی عراق"

 .  هستندآن درگيری ها به وطن خویش بازمی گردند، تا حدی مبتال به زخم های روانی

   

- نيز ممکنست قربانی ضربه های روحی هزار تن از پرسنل اعزامی٣٢٠گزارش مورد اشاره نتيجه گيری می کند که حدود 
 غيرمنتظره پرشماری ایجاد شده اند که در هر دو کشور در دست شورشيان به مغزی شده باشند، که عمدتا بر اثر انفجارهای

 .  منتخب تبدیل گشته استسالحی

 درصد کسانی که ۵٠ مقوله است که بيش از آنچه به ویژه در مورد این گونه صدمات ایجاد نگرانی می کند، آشکار شدن این
 .  صورت حرفه ای مورد درمان قرار نگرفته انداحتماال دچار این ضربه ها شده اند، به

تنها در مورد " مقامات پزشکی واقع شدند، گزارش مورد اشاره همچنين حاکی از آنست که از بين آنهایی هم که مورد توجه
   ." صورت گرفتبيش از نيمی از آنان، درمانی ساده

 بازمی گردند در تنهایی و بدون راهنمایی و پشتيبانی این آمار هشدار دهنده آشکار می کند که انبوه نظاميانی که به وطن 
 منجر به خودکشی برای عده بيش از اندازه ای از مجروحان جنگ، این تقال.  زیانبار روبرو هستندکافی، با ضربه های روحی

   .شده است

سال ) آبان(در ماه نوامبر "  سی بی استلویزیون"خبرنگار بخش اخبار " آرمن کتيان"کمااینکه گزارش نوین پژوهشگرانه 

 
دکتر ليسا فایرستون مدیر پژوهش و آموزش 

 اشاره به افزایش اعداد و ارقامبا" اتحادیه گلندون"

 ارقام: "خودکشی در بين رزمندگان آمریکایی گفت

مورد اشاره تنها نوک بيرون مانده کوه یخی است، 

."  می باشدکه قسمت اعظم آن زیر آب پنهان
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 در نتيجه آمار.  زمانی در ارتش آمریکا خدمت کرده اند، جان خود را می گيرند تن که١٢٠گذشته نشان داد که هر هفته 
 تن ٢۵٦ هزار و ٦سر به ) ١٣٨٤( ٢٠٠۵ ایالتی که این گزارش به آنها مربوط می شد، در سال ٤۵خودکشی رزمندگان در 

 . زد

 تا ٢٠ ميزان خودکشی در بين رزمندگان آمار گردآوری شده توسط این شبکه تلویزیونی همچنين آشکار ساخت که بيشترین
 به طوری که ميزان.  سپتامبر در عراق، افغانستان و یا نقاط دیگر خدمت کرده اند١١ ساله ای رخ داده است، که پس از ٢٤

 .خودکشی در بين آنها، سه برابر بيش از غير نظاميان همين گروه سنی می باشد

 است، که در نهایت ميزان نظاميان و رزمندگان این اعداد و ارقام شگفتی آور و تکان دهنده برخی از ناظران را متقاعد کرده
 .  اثر خودکشی جان می بازند، بيشتر از تعداد کشته های ميدان جنگ خواهد بود سپتامبر که بر١١نبردهای پس از 

به " مؤسسه ملی سالمت و بهداشت روانی" رئيس" توماس ایتسل"دکتر ) اواسط اردیبهشت(کمااینکه در اوائل ماه مه 
 ها و مرگ و ميرهای روانی در سال جاری نيز، می تواند بر کشته شدن های کامال ممکنست که خودکشی: "خبرنگاران گفت

 ." جنگ پيشی بگيردميدان

 اخير خود با واشنگتن پریزم، این اعداد و در گفت و گوی" اتحادیه گلندون"مدیر پژوهش و آموزش " ليسا فایرستون"دکتر 
 اشاره تنها ارقام مورد"با این حال این آمارها نشان می دهد که در مورد این مشکل . خواند "دردناک و تکان دهنده"ارقام را 

 ."  باشدنوک بيرون مانده کوه یخی است، که قسمت اعظم آن زیر آب پنهان می

@ 

 نامعلوم جنگی در عراق و افغانستان، به وی همچنين به اعزام چند برابر شده و طوالنی تر نظاميان به مناطق خطرناک و
 .  کرد توأم با نگرانی و فشار پسا ضربه روحی، و قصد خودکشی در بين نظاميان اشارهعنوان عوامل عمده منجر به اختالالت

، نقشی عمده "تجربيات ترسناک جنگی" موافقست که بدون تردید" دانشگاه دولتی ایالت تنسی"از " جيسون هيرش"دکتر 
خود می افزاید ولی این فشارها بيشتر به ) ایميل(وی در نامه الکترونيکی  .در گسترش این ضربه های روحی بازی می کنند

 نظاميان به عنوان راه حلی وجود این فرهنگ نظاميگری مورد اغراق قرار می گيرد، که خودکشی از دید برخی از" سبب
باشند و ضعفی از خود نشان‘ قوی’ نظاميان احساس می کنند باید در حالی که.عملی و ممکن برای مشکالت محسوب می شود

 ." ندهند

.  نظاميان مذکر در پی کمک گرفتن از دیگران نرونداز نظر فایرستون هم، چنين دیدگاهی سبب این است که به ویژه بسياری از
  . در این مورد که برای سالمتی خود از دیگران کمک بگيرند، بيشتر مقاومت می کننددر مجموع مردان: "او می گوید

" 

) اردیبهشت(کمااینکه در ماه مه .  استجای شگفتی نيست که این موضوع یکی از دل نگرانی های عمده کنگره آمریکا شده
این . برگزار کرد" حقایق در باره خودکشی های رزمندگان" نشستی زیر عنوان مجلس نمایندگان،" کميته امور رزمندگان"

وزارت امور " برای عملکرد سال گذشته تشکيل شد، که بر طرحی) آدر( به عنوان پيگيری جلسه ای در ماه دسامبر نشست
 . بودبرای بررسی این بحران ها تمرکز کرده" رزمندگان

 مسئوليت آماده سازی زمينه برای بيمه به عنوان یکی از ادارت دولت مرکزی و با) ١٣٠٩( ١٩٣٠این وزارتخانه در سال 
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 .  نهاده شددرمانی و سایر مزایای رزمندگان بنيان

 در نماینده دمکرات از کاليفرنيا و رئيس کميته مورد اشاره به شدت" باب فيلنر"
 مورد نحوه عملکرد این وزارتخانه در مورد بيماری های روانی و مریض هایی که

 که این انتقاد به ویژه پس از آن نمود کرد،. دست به خودکشی می زدند، انتقاد داشت
 "دفتر بهداشت و سالمت روانی"معاون " ایرا کاتز"نامه الکترونيکی دکتر 

 . وزارتخانه در خالل شکایتی دسته جمعی برمال شد

 نوشته)  بهمن سال گذشته خورشيدی٢۵( فوریه سال جاری ١٣در این نامه که در 
 : شده، آمده است

 ! هيس

 هماهنگ کننده های ما همه ماهه در حال شناسایی حدود هزار تن در بين
 آیا ما. رزمندگانی هستند، که در مراکز پزشکی ما مبادرت به خودکشی می کنند

 با نوعی آرامش) به دقت و(باید پيش از آنکه کسی اتفاقا این مورد را دریابد، 
    به این مسئله رسيدگی کنيم؟

 دکتر جيمز پيک وزیر امور رزمندگان را فلينر در هنگام بيانات خود در زمان گشایش نشست مورد اشاره، مستقيما کاتز و
 ."شما کار خود را به نحو احسن انجام نمی دهيد: " به دکتر کاتز گفتاو رک و پوست کنده خطاب. مخاطب قرار داد

نمونه ای که دیده ایم به روزهای آزمایش  .چيزی که ما می بينيم: "در مورد وزارتخانه مورد اشاره نيز، به طور کلی گفت
 جراحات و  شيميایی مورد استفاده در بمبها که بيماری خليج فارس از نمونه آنها است،های اتمی، زباله های اورانيوم، مواد

این نمونه، انکار، انکار و باز .  باز می گرددصدمات مغزی، اختالالت عصبی پس ضربه های روحی، خودکشی، و بی خانمانی
 ." کنيد با این انکارها سازگاری ندارند، شما الپوشانی، الپوشانی و بازهم ال پوشانی میزمانی هم که حقایق. هم انکارست

 تقاضاهای رزمندگان عراق و افغانستان و همچنين در مقابل مقامات این وزارتخانه استدالل می کنند که در نتيجه افزایش
 های قانونی  اند و در حال پيرترشدن هستند، مشکل بوده که از ميزان به شدت فزاینده شکایتکسانی که در ویتنام خدمت کرده

( ٢٠٠٠این ميزان نسبت به سال .  ارائه شده است هزار شکایت٨٣٨  ،)١٣٨٦( ٢٠٠٧چراکه تنها در سال . عقب نيفتاد
  . درصد افزایش نشان می داد٤۵ هزار بود، ۵٧٩که تعداد شکایت ها "  عليه تروریسمجنگ بر"یعنی پيش از اعالم ) ١٣٧٩

که بر " جنگ به وطن می آید" تارنمای و ویراستار" چگونه آمریکا عراق را از دست داد؟"نویسنده " آرون گلنتز"اما 
 پرسنل و منابع وزارت) نتواند( پریزم می گوید هيچ عذری وجود ندارد که دولت مسائل رزمندگان تمرکز دارد، به واشنگتن

.  تهاجم به افغانستان و عراق بسيج نمودامور رزمندگان را همانگونه بسيج کند، که ارتش سپاهيان را برای آماده شدن جهت
"  کردهآنها را زیر کوهی از کاغذ بازی اداری مدفون" پشتيبانی از رزمندگان، در واقع او دولت بوش را متهم کرد که به جای

 . اهميت می دهد" تصویر خود"و تنها به 

 روانی، مانع از آن می شود که نظاميان و رزمندگان گالنتز همچنين اظهار می دارد که تأکيد بی اندازه بر عوارض بيماری های
 روان در پی گرفتن کمک برای سالمتی" با ذکر اینکه برخی از رزمندگان را می شناسد که او. در پی کمک گرفتن برآیند

 مباحثه در زمان های گوناگون توسط دولت و ، احساس می کند این"خویش بوده اند و این کمک از آنها دریغ شده است

 
دکتر جيسون هيرش معتقد است که فشارهای پسا 

وجود این فرهنگ " ضربه روحی به سبب

نظاميگری مورد اغراق قرار می گيرد، که خودکشی

 نظاميان به عنوان راه حلی عملی و از دید برخی از

 "ممکن برای مشکالت محسوب می شود
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 ." عذری برای بی کفایتی آنها باشد" وزارت امور رزمندگان مطرح گشته تا

@ 

 واشنگتن دی سی، یعنی در دادگاهی کشوری در  مایل دورتر از٨٠٠ هزار و ٢در بيش از ) پرونده(اما ممکنست این مورد 
 .  پيشرفتی غيرمنتظره دست پيدا کندسانفرانسيسکو در ایالت کاليفرنيا به

" رزمندگان برای عقل سليم" موسوم به در حال غور و بررسی دقيق حقایق پرونده دسته جمعی" قاضی ساموئل کونتی"زیرا 
 . یعنی همان پرونده ای که نامه الکترونيکی دکتر کاتز را برمال ساخت .بر عليه پيک است، تا تصميمی مناسب بگيرد

، اميدوارند که تصميم کونتی به " برای حقيقترزمندگان" و " رزمندگان برای عقل سليم"شاکيان این پرونده یعنی گروه های 
 .  وزارت امور رزمندگان و عکس العمل آن در برابر رزمندگان منجر شودتغييری بنيادین در روش عملکرد

. اميد به اینکه این پرونده تغييری مثبت ایجاد کند .است" در مورد این پرونده، از هر مورد دیگری اميدوارتر"گلنتز می گوید 
 حرف اما توجهی عملی و فراسوی صرف. به مسئله حقوق رزمندگان می نماید"  به بذل توجهسياستمداران را ناچار"زیرا 

 . زدن، که عملکرد واشنگتن می باشد

.  کندکونتی باید زمانی در همين تانستان امسال تصميمش را بگيرد، و حکمی صادر
 تقاضای فارغ از اینکه رأی صادره این قاضی چه باشد، طرف بازنده به احتمال قوی

 . کندفرجام خواهد کرد تا این پرونده راه خود را به دیوانعالی کشور باز

 ارتش و وزارت امور رزمندگان باید هر دو در: "دکتر هيرش در این مورد نوشت
 آماده کردن زمينه مؤثر و به موقع برای برنامه های مداخله و پيشگيرانه برای

 ولی. نظاميان و رزمندگان ثبت نام شده، با یکدیگر کار کنند و مسئوليت بپذیرند
 پژوهشگران و دانشمندان کشور برای مبارزه با مرگ بنابراین باید از. ممکنست که نتوانند این کار را به تنهایی انجام دهند

 ." بگيرندهای ناشی از خودکشی، کمک

 کشور و هم در محدوده ارتش می توان در خالل تمامی کسانی که در این مقاله با آنها گفت و گو شده، موافقند که هم در سطح
 و های کارا( تمامی مهارت های الزم و راهبردهای مدبرانه، برای آماده کردن زمينه جنگ و پس از آن با در خدمت گرفتن

 نظام اداری پيچيده ارتش و وزارت امور اما با توجه به گستردگی و. برای نظاميان اقدامات بيشتری به عمل آورد) مفيد
  .رزمندگان، چنين تغييری زمان می برد

 دیدگاهی نظاميگرانه در مورد مشکلی بسيارمی ترسم که چنين جدایی اداری ای در کنار: "هيرش در این مورد هشدار می دهد
 ." مورد راه حل زیاد طول بکشدانسانی، سبب شود که تصميم گيری در

 کرد، که بازتاب نگرانی هایش در مورد سناتور دمکرات هاوایی پس از گزارش سی بی اس اطالعيه ای منتشر" دنيل آکاکا"
 برای تعداد بيش از حدی از رزمندگان و مجروحان جنگ،" این اطالعيه آمده بود در. آمار خودکشی های رزمندگان می باشد

چراکه به .  به چيزی فراتر از حرف نيازستاما برای ایجاد تغيير،." بازگشت به وطن از جبهه ها، به مفهوم پایان نبرد نيست
 به وطن بازمی گردند، این مسئوليت دولت است که در" جراحت های نامرئی" این موازاتی که رزمندگان هرچه بيشتری با

) جبهه های( خود، این مردان و زنان را به دولتی که. هنگام بازگشت آنها، بهترین خدمات درمانی را برایشان فراهم نماید
 . جنگ اعزام کرده است

 
نماینده دمکرات از کاليفرنيا " باب فيلنر"

Page 24 of 31Washingtonprism

6/26/2008http://washingtonprism.org/pdf.cfm?id=159



 .  آمریکا در تقابل می باشدبنابراین هرچيزی کمتر از این حد، قطعا با ایده آل ها و اصول ایاالت متحده

  برت شوارتز از نویسندگان واشنگتن پریزم است

 از حوزه اجتماعی
فرزندان انقالب  :گفت و گوی اختصاصی با یاسون آتاناسيادیس

 ایران 
 

 واشنگتن پریزم -والنتينا پاسکواله

 حال مقایسه این ميزان مثال با جمعيت در.  سال سن دارند٣٠ درصد ایرانيان زیر ٧٠
 . پير شدن اروپا، غيرعادی می باشد

 ها، سرگرمی ها و خلقيات این ایرانيان جوان، نویسنده، عکاس و تهيه کننده یونانی برای ثبت فعاليت" یاسون آتاناسيادیس"
 . در ایران زندگی و سفر کرد) ١٣٨٦  الی١٣٨٣( ٢٠٠٧ تا ٢٠٠٤از سال 

خود را به دست شانس و سرنوشت  ":وی در مصاحبه ای با واشنگتن پریزم در مورد چگونگی انجام پروژه اش می گوید
 .  مستندهای تلویزیونی موسيقی ایرانی و رسوم فرهنگی کار کردمروی. دادم، تا مرا به هر کجا می خواهد ببرد

 هایی بگيرم، که نشانگر و تحليل کننده در خالل سفرم موقعيت هایی برایم فراهم می شد که عکس
 ."طرز تفکر این جوانان می باشد

به نمایش در " مرکز وودرا ویلسون برای پژوهشگران"اینک عکس های وی در 
 . که مخزن اندیشه ای معتبر در واشنگتن می باشدآمده،

 که ، دریافت)١٣٨٣( ٢٠٠٤آتاناسيادیس کوتاه مدتی پس از ورود به ایران در سال 
یعنی مسائل . در پوشش رسانه های غربی در مورد ایران، چيزی کم می باشد

 خارجی که سبب به تعویق افتادن روابط این کشور با غرب شده اند، اغلب سياست
 .  از مفروضات و شایعات صرف نيستندچيزی بيش

تنها چيزی که در مورد این کشور گزارش: " کنداو با انتقاد از جریان رسانه ای رایج در گزارشات مربوط به ایران، اظهار می
 شبه نظاميان سالح هسته ای دارد؟ اگر چنين باشد، چه باید کرد؟ آیا ایران از) توليد( برنامه می شود، اینست که آیا ایران

 "  باید چه اقدامی به عمل آورد؟عراقی پشتيبانی می کند؟ در صورتی که پاسخ این پرسش مثبت باشد،

حکایتی که در نظر داشت و دارد که .  دادبه همين سبب خودش با دوری از این کليشه، حکایتی جذاب و مسحورکننده را شکل
 . یعنی داستانی که پيدایش نسل جوان ایران را نشان می دهد.  در بر بگيردطيف گسترده ای از تأثيرات اجتماعی را

‘ اورکات’ شور و هيجانات در مورد مهمانی هایوقتی وارد تهران شدم، تمامی: "او در این مورد به واشنگتن پریزم می گوید
 شهرهای  که از طریق این تارنما با یکدیگر دیدار کرده بودند، در زندگی واقعی نيز درمهمانی هایی که در آن جوانانی. بود

 ." گوناگون ایران با هم روبرو می شدند

 آنکه اورکات توسط مقامات مسئول فيلترگذاریدست کم پيش از: "آتاناسيادیس با به خاطر آوردن این موضوع، ادامه می دهد
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 ."  زدن ممنوعيت های اسالمی برای دیدار نامحرمان دو جنس متفاوت بودشود، این مهمانی ها راهی برای دور

 
در عين حال افراد این نسل .  شاه ایران را ترک کرده بودنسل جدید ایران که آتاناسيادیس با آن دیدار کرد، زمانی متولد شد که

 . اهللا خمينی بنيانگزار جموری اسالمی نيز ندارندخاطره ای شخصی از آیت

 .  خود در شکل گيری آن شرکت نداشته انداینها فرزندان انقالبی هستند، که: "نویسنده یونانی در مورد ایشان می گوید

.  بينی ای است، که بينش عملگرایان می باشددیدگاه آنها از جمهوری اسالمی نشأت گرفته از واقع
.  کسانی ندارد، که اوهامشان رفع شد و سرخورده گشتنداین دیدگاه شباهتی به ایده آل گرایی

 ." جوانان، از این گونه افراد هستندبسياری از والدین این

 در مرکز مورد اشاره)  تير٢٤( ژوئيه ١٤نمایشگاه عکس های آتاناسيادیس که تا 
 . نام دارد" فرزندان انقالب ایران"دایر خواهد بود، 

 عکس های این مجموعه از زندگی جوانانی گرفته شده اند، که همراه با موسيقی
 همچنين تصاویری از چند خواننده موسيقی رپ می. راک سر خود را تکان می دهند

 حالی به تماشای فوتبال رفته اند، که روی باشد، که دارند در استودیوها ترانه های خود را ضبط می کنند؛ و دوستانی که در
 .به چشم می خورد" متاليکا" لباس هایشان عکس اعضای گروه موسيقی

عکسی .  سر در آغوش یکدیگر دارنددر بين این عکس ها تصویری از یک پسر و دختر وجود دارد، که روی نميکت پارکی
پيرامون این عروس را زنان محجبه ای فراگرفته .  سبک غربی به تن دارددیگر عروسی را نشان می دهد، که لباسی دکلته به

 .  شاد و خوشحالنداند، که

@ 

 گسترش مداومی می باشد، که به نحوی کارهای آتاناسيادیس سرگذشتی غنی و تأثيرگذار در مورد زندگی زیرزمينی رو به
  همانگونه که هنرمندان می گویند وقتی بخش بزرگی از جامعه اینگونه زندگی میالبته. خارق العاده سرشار از حيات است

 . مفهوم خود را از دست می دهد" زیرزمينی"کنند، 

مرکز مورد اشاره، در ایميلی خطاب به  "رخدادهای ویژه"مسئول هماهنگی و برگزار کننده " استال گاتزوليس-ماریا"
 جان’او به سراغ .  اروپای جنوبشرقی مرکز وودرا ویلسون با یاسون آشنا شدممن از طریق بخش"واشنگتن پریزم نوشت 

 .  ویلسون به نمایش بگذاردریيس این بخش رفت، و اظهار تمایل کرد که عکس هایش را در مرکز وودرا‘ ستيليدیس

 اگر زمانی به آمریکا بياید در این مورد البته خودش در آن هنگام در یونان بود، و ما گفتيم که
 پيش رفت، که وی یک سال بعد به عضویت هاروارد اوضاع به گونه ای. گفت و گو می کنيم

 ."منصوب شد

 مصر والدین یاسون آتاناسيادیس دو دانشگاهی بودند که از سفرهای خود به عراق،
 همچنين مادرش او را با افسانه های. و سوریه قالی و کارهای هنری می آوردند

 "دانشگاه اکسفورد"در چنين خانواده ای پسر نيز در . هزار و یک شب می خواباند
 دانشکده مطالعات"تحصيل کرد، و از " زبان عربی و مطالعات خاورميانه"در رشته 

مدرک " مطالعات زبان فارسی و ایران معاصر"در رشته " بين المللی تهران
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 .  ترکی می باشداو زبان های عربی و فارسی را بلد است، و اینک نيز در حال فراگيری.  ارشد گرفتکارشناسی

 عمل می کنم ایجاب می نماید، که پيش از نوع خبرنگاری ای که من به آن: "خودش در این مورد به واشنگتن پریزم می گوید
 ."  زبانش را یاد بگيرمشروع به نگارش در مورد مکانی، فرهنگ و

 تصاویر مردمی است که پشت صحنه فکر می کنم مهمترین نقطه قوت نمایشگاه یاسون،: "گاتزوليس خاطرنشان می کند
او با این نمایشگاه واقعيت لذت ها و فعاليت هایی را به .  در ایران باشدچيزی قرار دارند که به نظر می رسد زندگی کنونی

 که ظاهرا چيزی است که در ایرانوی به فراسوی کليشه غربی ای می رود،.  می کشد، که این نسل از آنها حظ می برندتصویر
 ."  ایران واقعا از نگاه نسل جوانش چگونه می باشدبنابراین نشان می دهد که. امروز اتفاق می افتد

 به ایران گذاشتم اولين چيزی که متوجه شدم وقتی قدم: "آتاناسيادیس با به خاطر آوردن زمان ورود خود به تهران می گوید
 .  خيابان ها وجود داردانرژی باورنکردنی ای بود، که در

 . جانب مردم می دیداو به شدت تحت تأثير صميميتی قرار گرفت، که از" 

 را به رغم مانع زبان، تعامل ما با یکدیگر زمانی: "خودش در این مورد می گوید
 جوانان و چراکه متوجه شدم بين. برایم تداعی می کرد، که در یونان با دوستانم بودم
 ." بزرگترهای رسمی تر، شکافی عميق وجود دارد

این عکاس می خواست از نشان دادن فعاليت های نخبگان دوری گزیند و در عوض 
 روند  زندگی معمولی جوانانی تمرکز کند، که در پی ایجاد توازن بين تطابق دادن بابر

 در همين روند بود که دریافت، طبقه. جهانی شدن و رعایت رسوم محلی هستند
 . متوسط ایران دارای قوه محرکه زیادی می باشد

 کنند، و نه درآمدشان آنقدر کم است که تمام فکر وآنها نه بيش از اندازه پول دارند که احتياط: "او در مورد این طبقه می گوید
 موسيقی بنابراین نوآوری های هنری و فرهنگی، هم در هنرهای بصری و هم در.  شب باشدذکرشان پول درآوردن برای نان

 ." پيشرفت می کنند

کمااینکه آتاناسيادیس خاطرنشان .  ایران نيستدر عين حال هدف از نمایشگاه، صرفا به تصویر کشيدن هنرمندانه نسل جدید
 ."  که تفاوت ها را نشان می دهد، خبرنگارانه و هنرمندانه نيز می باشدنمایشگاه به همان اندازه: "می کند

@ 

 روزها مباحثات در مورد ایران بسيار جدالهمچنين به خاطر حفظ ارزشی که عکس هایش ارائه می کنند و به این سبب که این
 .  مستقيم سياسی اجتناب کندبرانگيز شده، کوشيده از اظهارات

 نشوم، این نمایشگاه را کامال با پول خودم و ایران غرق-برای اینکه در سياست تقابل آمریکا: "خودش در این مورد می گوید
 ." چراکه می خواستم از اظهارات جانبدرانه سياسی دوری نمایم .بدون هيچ حامی مالی برگزار کردم

 .  داشته باشدیاسون اميدوارست این نمایشگاه با نمایشگاه های رایج تر رسانه ای، تفاوت

  مرکز وودرا ویلسون از برپایی این نمایشگاه نيز این است، که از طریق عکس ها وهدف"خانم گاتزوليس هم می گوید که به طریقی مشابه 
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 را روشن ، ذهن مردم)پس از انقالب(زیرنویس آنها در مورد سبک زندگی نسل سوم ایرانيان 
 اميدواریم درها را هدف از این کار ارتقاء درک فرهنگ و مردم این فرهنگ می باشد، که. کند

 ."برای تفاهم، گفت و گو، و دوستی بيشتر بگشاید

 روند غيرانسانی کردن ایران و مردمش، دارد رسانه"آتاناسيادیس معتقدست که 
این روند شبيه به چيزی است، که پيش از . های آمریکایی را مسحور خود می کند

چراکه صدای مردم را به ما نمی رسانند، و .  بر عليه عراق به چشم می خوردجنگ
 ." دانيم آنها چه فکر می کنندما نمی

 
مردمی که " ایران، و گوش کردن به حرف مردم کوچه و بازار دریافته اینست که آنچه او در خالل پنج سال زندگی و سفر در

 تبيين و توضيح جمهوری اسالمی آنها سرگرم کوشش های خود برای باز.  عکس های من هستند، نمی خواهند آزاد شونددر
 ." خواهند این کار را از درون انجام دهنداما می. ای هستند، که در آن زندگی می کنند

 ایرانيان از جمله جوانان در حال جهانی به نظر آتاناسيادیس آنچه دانستنش برای آمریکایی ها مهم می باشد این است که
  ."و از ميزان پشتيبانيشان از غرب کاسته شده است" همسایه شان راضی نيستند، شدنشان، از عملکرد آمریکا در قبال

دریافت می ) پس از انقالب( نسل سوم ایرانيان از دیدگاه این عکاس سياست سازان آمریکایی احتماال عالئمی را که از جانب
" آزادسازی"  که با سادگی بيش از حد، عالقه آنها به مدهای غربی را به درخواستشان برایبه طوری. کنند، اشتباه می فهمند

 . تعبير می نمایند" تغيير رژیم"و یا 

خوششان نمی آید، و آرزو) حاکم بر کشور خود( بله این واقعيت دارد که ایرانيانی هستند که از رژیم"او همچنين معتقدست که 
 .  ندارداما ائتالف بر اساس منافع دوجانبه، اغلب استحکامی.  جمهوری اسالمی آزادشان کنددارند آمریکا بياید و از دست

 هستند، اشغال خارجی به همان اندازه که زیرا برای مردمی که مانند ایرانيان به شدت وطن پرست
 ."در عراق اثبات شد، نامطبوع می باشد

 یک آتاناسيادیس با توجه به تجربيات خود در آمریکا، برای این جامعه یک اخطار و
 می وقتی به خارج سفر می کنند و در"به این مفهوم که از یک سو . پيشنهاد دارد

 شوکه شده یابند که با اشتياق کامل مورد پذیرش قرار نمی گيرند، نباید تظاهر کنند که
 ."اند

 در عين حال باید به خاطر داشته باشند که اهل کشوری عالی و بزرگ هستند، که
 فرهنگی آمریکا هستند، که این کشور می این ها عوامل. "دارای رسوم بسيار خوبی مانند سخت کوشی و دمکراسی می باشد

 " کندتواند در کشف جهان بر آنها تمرکز
 

 طور مستمر از درون باز تبيين و توضيح می شود، ایران در خاتمه آتاناسيادیس معتقدست به موازاتی که جمهوری اسالمی به
 .  سخت، و در عين حال تند و ناگهانی استدر روند عبور و تغييری

چراکه به نظر می رسد دخالت از خارج .  را طی کنداز دیدگاه وی آمریکا و جامعه بين المللی باید بگذارند این روند دوره خود
 .  دهد، که جامعه مدنی را سرکوب نمایدتنها بهانه ای به دست دولت می

  کواله از نویسندگان واشنگتن پریزم استاس پناوالنتي
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 از حوزه روابط بين الملل 
 جدید برعليه ایران، و تعویق اقدامات کنگره آمریکا در تحریم های

 قرداد هسته ای آمریکا و روسيه 
 

 واشنگتن پریزم

 واشنگتن دی سی

تحریم ایران ) ١٣٨٧( ٢٠٠٨ مخالف، الیحه سال  رای٢ رأی موافق در مقابل ٩سنای آمریکا با " کميته مالی"هفته گذشته 
 . را مورد تصویب قرار داد

 کمسيون مذکور، در رابطه با تصویب این و رئيس" مونتانا"سناتور عضو حزب دمکرات از ایالت " ماکس باکاس"آقای 
 سرتاسر  با تهدید نگران کننده ایران بر امنيت آمریکایی ها و امنيت متحدانمان درما باید در خط اول رویارویی: "الیحه گفت
 ."جهان باشيم

 این الیحه از به اجرا درآمدن قرارداد هسته ای الزم به اشاره است که به منظور تنبيه مسکو بخاطر کمک به تهران، بخشی از
 . خواهد کردبين آمریکا و روسيه جلوگيری

 ارسال شد، به شرکت های انرژی هسته ای آمریکا از طرف کاخ سفيد به کنگره آمریکا) اردیبهشت(این قرارداد که در ماه می 
 .  انرژی روسيه را داده استاجازه دستيابی و رقابت در بازار

 . این فناوری را، بين دو کشور تسهيل می کندهمچنين حمل و نقل مواد مربوط به

 وزیر امور خارجه آمریکا در نامه ای خطاب به سناتور" کاندوليزا رایس"خانم 
 باکاس تقاضا کرد، که مواد مربوط به قرارداد هسته ای با روسيه را از متن الیحه

همچنين درخواست شد که ماده مربوط به تنبيه شرکت های آمریکایی . خارج نمایند
  بخش های ثبت شده در خارج آنها با ایران معامله می کنند نيز، بخاطر مشکالتکه

 قانونی و بستن دست های مقامات آمریکایی در امور سياست خارجی، از متن این
 . الیحه بيرون گذاشته شود

 خود، مواد ذکر شده را به تعليق الزم به اشاره است که رئيس جمهور جرج بوش قادر است در چهارچوب حقوق اجرایی
 .درآورد

 علنی سنای آمریکا و با حضور تمامی  خواهد شد، می بایست در جلسه٩٧٠-این الیحه که جایگزین الیحه موسوم به اس
و دیگر سناتور ارشد حزب دموکرات " کميته امور بانکی"رئيس " کریستوفر داد" اما سناتور. سناتورها به رأی گذاشته شود

 باکاس اعالم نموده اند که بررسی ، با اعتراض به اقدام سناتور"کميته امور خارجی"رئيس " جوزف بایدن" سناتور یعنی
  خدمات بانکی و تاثير آن بر سياست خارجی آمریکا، باید در کميته آنها موردلوایح مربوط به تحریم ایران بخاطر تحریم های

 .بررسی قرار بگيرد

@ 

 
سناتور ماکس باکاس 

Page 29 of 31Washingtonprism

6/26/2008http://washingtonprism.org/pdf.cfm?id=159



 عوام، الیحه سناتور باکاس برای تصویب  در مجلس١٤٠٠آر -بنابراین به نظر می رسد که با وجود تصویب الیحه مشابه اچ
 .  در پيش خواهد داشتدر سنای آمریکا راه پر فراز و نشيبی را

)  وسایل پزشکی، و مواد غذایی و کشاورزیبجز صادرات دارو،(این الیحه صادرات و واردات بين دو کشور آمریکا و ایران 
  حال این امکان را به رئيس جمهور آمریکا می دهد که برای حفظ منافع ملی کشور واما در عين. را، ممنوع اعالم کرده است

این در . تحریم ها را محفوظ نگه دارد "حق تعليق"در موارد کمک های انسانی در صورت وقوع فجایع طبيعی و غير طبيعی، 
 . وسایل پزشکی و همچنين کمک های انسانی هم، ممنوع اعالم شده بود صادرات٩٧٠-صورتی است که در الیحه اس

  قدمهای اوليه برای جنگ؟

نماینده جمهوری خواه مجلس عوام از "  پنسمایک"توسط ) اوایل خرداد ماه(در عين حال الیحه ای که در اواخر ماه می 
 موسوم حاميان اصلی آن که.  نمایندگان مجلس حاميان زیادی را به خود جلب کرده استایالت ایندیانا ارائه شد، در بين دیگر

 .  اعضاء مجلس عوام، آن را به تصویب برساننداست، در تالشند تا با جلب حمایت دو سوم" ٣٦٢-الیحه ادامه دار اچ"به 

 توسط آن این الیحه با اشاره به فعاليت های هسته ای ایران و عدم تعليق غنی سازی
 وسایل کشور، خواستار دستور رئيس جمهور آمریکا مبنی بر بازرسی تمامی افراد و

 کشور خارج حمل و نقل دریایی، زمينی و هوایی است، که به ایران وارد و یا از آن
 .  کرده است حامی را به خود جلب٢٠۵الیحه مذکور تا کنون نزدیک به . می شوند

 منتقدان این الیحه معتقدند که چنين اقدامی در صورت عملی شدن در واقع اعالم
 .جنگ بر عليه ایران خواهد بود

 "اوین بای" از طرف آقای ۵٨٠-الیحه مشابه آن در سنای آمریکا که با کد اس
  سناتور٢٦سناتور عضو حزب دمکرات از ایالت ایندیانا ارائه شده، تا کنون امضاء 

 . را جمع آوری کرده است

  با اعالم نگرانی از حمایت جمهوری اسالمی ایران از گروه هایی٣٦٢-الیحه اچ
 که احتمال دارد ایران مواد و فناوری مانند حماس و حزب اهللا، و همچنين رابطه نزدیک این کشور با سوریه، ادعا می کند

 . اشاره بگذاردهسته ای را در اختيار نهاد های مورد

 تارنمای خود رسمًا از به تصویب رسيدن این ، در"آیپک"قابل توجه است که البی رسمی دولت اسرائيل در آمریکا موسوم به 
  . تشویق می نمایند تا به برای تصویب آن به نمایندگان کنگره فشار بياورندالیحه پشتيبانی کرده و اعضایش را

 
مایک پنس 

 اعالميه
 اعالميه 

 

  

 خوانندگان عزیز نشریه واشنگتن پریزم

  .از هفته آینده تارنمای واشنگتن پریزم دستخوش تغييراتی اساسی خواهد گشت
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تارنمای جدید واشنگتن پریزم از .  خواهد شدبدليل حجم این تغييرات در طول ماه آینده این نشریه هر دو هفته یکبار منتشر
 . برداری خواهد بودهفته دوم مرداد ماه آماده بهره

 .با پوذش از این وقفه اميدواریم که طبق معمول هميار و همراه ما باشيد

  سردبير -بابک یکتافر 
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