
  ١٣٨٧ بيست و يکم تير ماه شماره صد و شصتم، جمعه

 از حوزه سياسی 
  مشکالت عدیده پاکستان و: گفت و گوی اختصاصی با دنيس کاکس

 

 واشنگتن پریزم -والنتينا پاسکواله 

 مرکز بين المللی وودرا ویلسون برای"پژوهشگر ارشد خط مشی " دنيس کاکس"
، و کارشناس بازنشسته وزارت خارجه آمریکا در امور آسيای جنوبی "پژوهشگران

 تا ١٩٦٩و ) ١٣٣٨ الی ١٣٣٦(١٩۵٩ تا ١٩۵٧وی در خالل سال های  .است
١٩٨٩ و ١٩٨٦بين سال های . در پاکستان خدمت کرد) ١٣۵٠  الی١٣٤٨( ١٩٧١

 . آمریکا در ساحل عاج بودنيز، سفير) ١٣٦٨ تا ١٣٦۵(

 به پاکستان را-هندوستان و ایاالت متحده آمریکا-او تاریخ ایاالت متحده آمریکا
 هندوستان و"کتاب وی زیر عنوان " نيویورک تایمز"نشریه . نگارش درآورده است
)" ١٣٧٠-١٣٢٠(١٩٩١-١٩٤١دمکراسی های دور از هم، : ایاالت متحده آمریکا

 . خوانده است" آمریکا-تاریخ کامل و مشروح روابط هندوستان" را،

 تاریخی مشکالت امروز و آینده این کشور واشنگتن پریزم با سفير کبير کاکس در مورد وضعيت کنونی پاکستان، و ریشه های
 . گفت و گو کرده است

می توان ریشه  که ،هاظهار داشت "وال استریت جورنال"با نشریه  خود سلمان رشدی رمان نویس در گفت و گوی اخير: س
تنها دليلی که این کشور تشکيل شد،  ":می کندنشان ر طاخاو . یافت) از هند( را در جدایی آن های مشکالت پاکستان امروزی

این   مورد جدایی بنگالدش نيز مشاهده کردیم، پاسخدر) ١٣۵٠( ١٩٧١همانگونه که در سال . ساکنان آن بودمسلمانی همه 
 دین کهراچ.  ترستسندی مهمتبار  پنجابی بودن و برای مردم سند، ،زیرا برای اهالی پنجاب .نيستيم. بود که آه نه ما 

 ."  کافی ارائه نمی دهداشتراکات
توسعه پاکستان های موجود در راه   این ارزیابی موافقيد؟ آیا هویت های قبيله ای و مذهبی مهمترین موانع و سختیآیا شما با
  می باشند؟

اما تصور نمی کنم آنجا .  نيرومندی وجود داردالبته واقعيت دارد که احساس منطقه ای. فکر می کنم این اغراق گویی است: ج
 نمی بنابراین هيچ منطقه ای.  نکات مثبت دولت ملی کنونی اینست، که همه شمول می باشدبه عالوه یکی از. قطعه قطعه شود

 . تواند بگوید کنار گذاشته شده است

 کشور همواره برمبنای هویت منفی، و بر اساسچراکه این. هویتی مثبت می باشد-مشکل اصلی پاکستان، کمبود و یا نبود خود
خالصه رقابت . معنی که اوال هندوستان نيست، دوما به شدت مورد تهدید این کشور قرار داردبه این. دو مقوله عمل کرده است

 پشت مخارج سنگين نظامی است، که سبب شده این عامل منطق. با هندوستان هنوز هم، نيروی محرکه اصلی می باشد
 .  زیربناهای اصلی نشوندبسياری از منابع مهم صرف ساخت
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زیرا ارتش .  هم در سياست داخلی دخالت نمایدهمين مسئله نيز به ارتش اجازه داده که سياست خارجی را اداره کند، و تا حدی
 نگاه  خود را به چشم محافظ این کشور، بلکه به دیده حفاظت کننده ایده آلی پاکستانینه تنها) ١٣۵٠( ١٩٧٠از اواخر دهه 

 مفهوم کشوری طالبانی، که به معنی مملکتی می البته این الزاما نه به. کرده که به عنوان مملکتی اسالمی تعریف می شود
 .  بسيار زیادی داردباشد که مردمش به اسالم گرایش

در ) ارتش( تروریستی مختلف به عنوان جایگزین اما اساسا می توان گفت که این دیدگاه و کوشش در استفاده از گروه های
 سمت زیرا پاکستان در کشمير جهنم به پا کرده، اما اوضاع را به.  نتيجه عکس داده استکشمکش با هندوستان و افغانستان،

 . جاافتادگی هدایت نکرده است

.  می کند آمریکا نمی خواهد در افغانستان بمانداما پاکستان فکر. بردن طالبان به درون افغانستان نيز، دستاورد مثبتی نبود
 دوستانشان، روس  متحده آن کشور را ترک کند، آنجا تکه تکه شود و دوباره سروکله ایرانيان بابنابراین می ترسد اگر ایاالت

 سبب پاکستانی ها می خواهند دوستان خود یعنی طالبان را، در به همين. ها با رفقایشان، و باالتر از همه هندی ها پيدا شود
  .آنجا داشته باشند

، ریشه هدف - قطعا بخشی از ارتش چنين می کندکه-با اینهمه می توان استدالل کرد که حمایت کنونی پاکستان از طالبان، 
  .احتمالی این کشور را خشک می نماید

 . موقت با هندوستان، و داشتن روابط بهتر با افغانستان نيستاين هدف چيزی جز سازش

 تشنجات دمکراسی پاکستان و دخالت گاه به گاه ارتش،با توجه به تاریخچه : س
 نوین انتخابات ملی این کشور را چگونه ارزیابی می کنيد؟ فکر می کنيد دولت ائتالفی

 د استحکام دارد؟ حتا چه 

 رئيس مردم دست رد به سينه. انتخابات، شانس جدیدی را در پاکستان ایجاد کرد: ج
 جمهور مشرف زدند و دو حزب مردم بی نظير بوتو، و ليگ مسلمان پاکستان نواز

 .احزابی که غير مذهبی، ميانه رو و تا حدی چپ می باشند. شریف را برگزیدند

همين  .این دو حزب گفتند که می خواهند با هم باشند، و اتحادی بزرگ تشکيل دهند
 انتخابات آنها همچنين حزب محلی ای را وارد ميدان کردند، که در. کار را هم کردند

 و این حزب غير مذهبی است،. در استان های شمالغربی به پيروزی رسيده بود
 . رهبران مذهبی را می کوبد

 دو حزب مورد اشاره همچنين می کوشند، از کراچی هم حزب غيرمذهبی را به ميانه
 . کارزار بياورند

 
 دولتی دمکراتيک تر خواهند بود و قضاتی را که مشرف برکنار کرده، اینکه در پی. آنها در مورد دو نکته اصلی توافق کردند

  .اما در باره چگونگی انجام آن به توافق نرسيدند.  کارهایشان باز خواهند گردانددوباره به سر

 زندانی بود و توسط مشرف اخراج شد، با فکر می کنم بخشی از این عدم توافق به این سبب است که شریف که به جرم خيانت
 .  از کار برکنار شودرئيس جمهور مشکل دارد و فقط می خواهد او

 
انتخابات، شانس جدیدی را در :" دنيس کاکس

 دست رد به سينه رئيس مردم. پاکستان ایجاد کرد

جمهور مشرف زدند و دو حزب مردم بی نظير بوتو،

."  مسلمان پاکستان نواز شریف را برگزیدندو ليگ
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چراکه به او .  گردند، خودش متضرر شوداز دیگر سو زرداری کسی است که امکان دارد اگر برخی از تصميمات مشرف لغو
 .  نبودن این عفو تردیدهایی وجود داردعفو خورده بود، و در مورد قانونی بودن یا

 .  بخشی از ائتالف باقی مانداخيرا وزرای نواز شریف از دولت کناره گرفتند، اما حزب وی همچنان به صورت

یعنی جایی که بزرگترین استان کشور می باشد،  .توجه به این نکته اهميت دارد، که این حزب دولت پنجاب را تشکيل داده است
 این  درصد از جمعيت کشور و درصد بيشتری از اقتصاد آن، در٦٠زیرا تجمع .  برخوردارستو در عين حال از اهميت زیادی

 . استان می باشد

 مختلفی که در الهور و اسالم آباد بر سر کار بنابراین اگر نواز شریف بخواهد از دولت مرکزی کنار بکشد، موقعيت دو حزب
 . لذا چنين تصميمی از جانب وی، گامی در جهت آشفتگی اوضاع خواهد بود .هستند، بسيار پيچيده خواهد شد

 سال گذشته آنها در اعتراض به اخراج رئيس حقوقدانانی که تظاهرات. پيچيدگی مربوط به حقوقدانان نيز، قوز باال قوز است
 برکنار چراکه قضات. این وکال اینک دوباره دست به تظاهرات زده اند.  مشرف ایجاد کرددیوانعالی کشور، مشکالتی را برای

 برخوردارند، اما حزب مردم به طور کامل از ایشان آنها از حمایت نواز شریف. شده هنوز به سر کار خود بازنگشته اند
 . پشتيبانی نمی کند

 انتخابات عقب کشيد، و به همين سبب ارتش در هنگام. نقش ارتش هم همچنان مبهم می باشد، و مشرف تا حدودی تنهاست
 زیرا نظاميان احساس می کنند که سال های در.  روشن نيست، که می خواهد چه کنداما هنوز کامال. انتخابات آزاد برگزار شد

 زمان خوبی بود که آنها خود را عقب بکشند، بنابراین هنگام انتخابات. قدرت بودن مشرف، چهره ارتش را لکه دار کرده است
یعنی  . ویژه که اقتصاد هم که از قرار معلوم وضعيت خوبی داشت، خيلی خراب شده استبه. و بگذارند دیگران مسئول باشند

در مجموع وضعيت نسبتا بی.  افزایش پيدا کرده استتورم بسيار باال رفته، کمبود برق پيدا شده، و قيمت ها به نحوی چشمگير
 . زیرا آنچه پاکستان نياز دارد، ثبات سياسی می باشد.  استثبات شده، که این خيلی بد

   آمریکا شریکی قابل اعتماد است؟آیا از دیدگاه شما دولت کنونی برای: س

 ویژه هنگامی مبهم می شود، که مسئله تروریسم این امر به. ما نمی دانيم آیا پاکستان شریکی قابل اعتماد هست، یا نيست: ج
 .  برای مبارزه با آن پيش می آیدو سياست های دیکته شده غيرنظاميان

بنابراین مشکل .  چيزهای گوناگونی می گوینداگر انسان به مذاکرات جاری با طالبان نگاه کند، در می یابد که افراد مختلف
 .  به کدام سو می رودبتوان پيش بينی کرد، که جهت اوضاع

 ما می توانيم در باره آن کاری انجام دهيم ومسئله عبور از مرزها موردی سياسی است، و: "زیرا وقتی پاکستانی ها می گویند
 .  آید، آمریکا قطعا خوشش نمی"حلش کنيم

اما در عين حال راه را برای .  پاکستان را فراهم آوردچراکه این ترس وجود دارد که آنها معامله ای بکنند، که زمينه صلح در
و این مسئله .  ادامه بدهند بگذارند، تا از پناهگاه های خود در پاکستان به حمالتشان بر عليه افغانستانطالبان و القاعده باز

 . است، که نگرانی شدیدی ایجاد می کند

@ 
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 شق دشوار چنين خواسته ای اینست که دو. اینک مشکل اینست که پاکستان را به انجام کاری گمارد، که ما می خواهيم
 " باید فشاری وارد کرد؟) اصوال( آیا چگونه می توان این فشار را وارد کرد؟ و"

 ارزیابی می کنيد؟ فکر می کنيد وی تا چند وقت دیگر به صورت یک وضعيت کنونی رئيس جمهور مشرف را چگونه: س
   کليدی در پاکستان باقی خواهد ماند؟شخصيت سياسی

 از حد از مشرف مورد انتقاد قرار گرفته ما به سبب پشتيبانی بيش. رئيس جمهور بوش همين اواخر به مشرف تلفن کرد: ج
.  وفاداری بوش به موقعيت دوستش مشرف است، که وضعيتی بسيار ضعيف تر دارداما فکر می کنم اینک این بسته به. ایم
 .  دیگر تمامی اهرم های قدرت در دست او نيست، و وضعيت شکننده تر می باشدزیرا

البته اگر اصوال بتوانند، به توافقی .  پيدا کنندبنابراین کامال به این بستگی دارد، که احزاب مؤتلفه به چه نوع موافقتی دست
 . چراکه هم اینک بر سر کار است.  مشرف همچنان در قدرت باقی بمانداگر نرسند، ممکنست. برسند

 پذیر می باشد، اما ممکنست که ارتش گرچه این امر امکان. البته نواز شریف در مورد استيضاح مشرف سخن می گوید
 . چراکه این روند بر ارتش هم بازتاب بدی خواهد داشت.  مشاهده کندنخواهد رئيس پيشين خود را در چنين روندی

سه تنی که یکی از آنها باید کنار .  می روددر واقع مشرف در کنار زرداری و نواز شریف، یکی از سه بازیگر مهم به شمار
 .  یک تن چه کسی خواهد بود، ولی قطعا زرداری نيستکامال مشخص نمی باشد که این. برود

در واقع همين . ( ترک کند، و یا بازنشسته شودبنابراین به احتمال زیاد مشاهده خواهيم کرد که مشرف یا به آرامی صحنه را
 .)  داشت، که دارد به بازنشستگی فکر می کنداواخر شایعاتی مبنی بر این وجود

 مردم ناچار باید بکوشد با گروه پيشين در چنين صورتی حزب. احتمال دیگر اینست که شاهد کناره گيری نواز شریف باشيم
 .  خواهد بودمشرف ائتالف کند، که مسئله ای عجيب

   شود؟ه اینست که مشرف داوطلبانه بازنشست، حل برای ثبات پاکستانآیا این درست است که بگویيم بهترین راه: س

اما تا کنون هيچ .  کشور مفيد خواهد بوداگر دولت متحد بماند و بکوشد در دوره بعدی این موضوع را روشن کند، برای: ج
 .  باقی نمانده استدولت سياسی تا آخر دوره اش بر سر کار

قضاوت شما در . مستقيم خود در پاکستان برگزیده استطرف صحبت  را به عنوان  دولت بوش مشرف،در سال های اخير: س
دولت باید چکار این   فکر می کنيد، به دولت جدید و افزایش مشکالت مشرفمورد چنين سياستی چيست؟ همچنين با توجه

 کند؟ 

 .  نموده استاحساسی وجود داشته، که دولت بوش مقدار زیادی از سرمایه خود را صرف مشرف: ج

 اگر وی از قدرت کنار برود، احزاب اما در ضمن می ترسيدند که.  اين سرمايه گذاری اين بود، که از او خوششان می آمدسبب بخشی از
 . آن را تبليغ می کرد، و افزايش می دادترسی که خود مشرف. مذهبی برندگان اصلی بشوند

 ٢٠٠٢چراکه نتيجه حتی از انتخابات سال .  نبوداما خبر خوب انتخابات اخير این است، که احزاب مذهبی اصال وضعشان جالب
 ۵ به در صورتی که در انتخابات اخير این رقم.  کرسی مجلس را به دست آوردند٦٠ هنگام زیرا در آن. هم بدتر شد) ١٣٨١(

 .  یافت درصد تقليل٢/٢ درصد رأی پيشينشان، به ١١یعنی ميزان . کاهش پيدا کرد
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.  نيستنداین نتيجه نشان داد که مردم پاکستان به هيچ روی هوادار احزاب اسالمگرا
همچنين .  بيندازندبا این حال این احزاب هنوز می توانند گرد و خاک زیادی به راه
  .همگی به نوعی به گروه های گوناگون تروریستی وابسته هستند

 امروزه مشاهده می شود که از بين دو شخصيت مهم و برجسته، زرداری بيشتر با
 بخشی از این مقوله به این سبب است که زمانی که بينظير. آمریکا همکاری دارد

 بين بوتو به پاکستان بازگشت و مورد عفو قرار گرفت، آمریکا به ترتيب دادن توافق
 .وی و رئيس جمهور مشرف کمک کرد

 اما نواز شریف جزئی از این توافق نبود و به او به چشم ضدآمریکایی نگاه می
 چراکه ممکنست بيشتر از زرداری ملی گرا. شود، که به نظر من بينشی غلط است

 . باشد، اما واقعا بيش از هر چيز دیگر، سياستمداری هوشيار است

 زیرا. به هر حال هر دو حزب کوشيده اند با شبه نظاميان به گفت و گو بنشينند
 دیدگاه اما. مدعيند که در کوشش برای حل این مشکالت، مذاکره بهترین راه می باشد

 کنونی نيز، زیرا نگرانی ما این می باشد که در گفت و گوهای. آمریکا چنين نيست
 کند مادامی یعنی دولت تنها موافقت. نتيجه مانند مذاکرات دو سال پيش مشرف شود

 هر کاری را که شبه نظاميان و تروریست ها دست از سر پاکستان بردارند، بتوانند
 . که می خواهند انجام دهند

. خاتمه ندهد) تروریست ها( عنوان پناهگاه امن بنابراین نگرانی آمریکا در مورد توافقی است، که به استفاده از پاکستان به
 ولی تا کنون عملکردی در مورد آن.  گفت که دولت به این موضوع رسيدگی می کندکمااینکه سخنگوی دولت همين اخيرا

 .مشاهده نشده است

اما در .  است، و آنها تا حدی به ما کمک می کنندآمریکا به این کشور وابسته. ما در پاکستان با مشکلی واقعی روبرو هستيم
 چگونه می توان چنين حالتی را با دوست خود"مسئله اینست که .  محسوب می شوندعين حال خودشان جزئی از مشکل

 " پيش روی این یار مدد کار قرار داد؟متوازن کرد؟ آیا باید تفکيک بيشتری قائل شد؟ آیا باید شرط و شروط بيشتری را

 جا نيفتادن آنها و توقف مبارزات، نمی توان چنين اما تا. فکر می کنم کوشش ما باید بر این باشد، که نهادها را قوی تر کينم
 . کاری را انجام داد

نه مو دانمارک در اسالم آباد، تنها آخرین نانفجار بمب در برابر سفارت"نوشت  "هرالد تریبيون بين المللی"اخيرا نشریه : س
 ."  تندروهای مذهبی اشاره دارد تروریسم ویارتباطمرکز  نشانه اخير است، که به پاکستان به عنوان از چندین

 اندازه  پاکستان تا چه،با توجه به تروریسم بين المللیدر مورد چنين مسئله ای چه بکنند؟ باید  جهانیآمریکا و جامعه 
 خطرناکست؟ 

 قادر نبود بخشی از توافق خود با آمریکا رامی توان گفت یا مشرف دودوزه بازی کرد، و یا دست کم. وضعيتی پيچيده است: ج
 به عمل  کرد و کارهای بسياری برعليه القاعده انجام داد، در برابر طالبان اقدام چندانیکمااینکه گرچه کمک زیادی. عملی کند
 . لذا به آنها اجازه داد تا خود را بازسازی کنند. نياورد

 
ما به سبب پشتيبانی بيش از حد از :" دنيس کاکس

اما فکر می کنم .  قرار گرفته ایممشرف مورد انتقاد

 اینک این بسته به وفاداری بوش به موقعيت

دوستش مشرف است، که وضعيتی بسيار ضعيف تر

 قدرت در دست او زیرا دیگر تمامی اهرم های. دارد

." نيست، و وضعيت شکننده تر می باشد
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 این گروه های تروریستی به عنوان نماینده بخشی از این مسئله به این حقيقت مربوط می شود، که ارتش در خالل سال ها از
 .نيست) ١٣٦٠( ١٩٨٠در دهه ) افغانی( بی شباهت به رفتار آمریکا با مجاهدین کمااینکه این کار. خود استفاده کرد

 دارند، که در کشمير برعليه هندوستان مورد شبه نظاميان کنونی نيز در اشکال گوناگون و متفاوت به همان گروه ها تعلق
 .  بودند هستند که گرچه ساخته دست پاکستان نمی باشند، اما مورد حمایت شدید این کشورطالبان هم. استفاده قرار می گرفتند

)منفی(بنابراین اینک شاهد پيامدهای .  استمشرف در حرف بسيار قوی بوده، اما در صحنه عمل به همان اندازه قدرت نداشته
 پيش زیرا نظاميان زیادی را به مناطق قبيله ای فرستاد، که.  های قبل در پيش گرفتروش غيرعاقالنه ای هستيم، که وی سال

 موقعيتی به وجود بياید که بسيار مشکل آفرین شده، و عملکرد خيلی بد این نظاميان سبب شد که حاال. از آن در آنجا نبودند
 .  پناهگاه همه نوع تروریست می باشدمنطقه ای هم هست که

@ 

.  نخستين حرکتش کوشش برای مذاکره می باشداما. اینک دولت جدید ادعا می کند، که می خواهد روش برخورد را تغيير دهد
 نبود و یا کمبود) این تفاوت بينش به سبب. ( گفت و گو با شکست روبرو شده استولی آمریکا همچنان تکرار می کند، که

 . چشمگير ارتباط و توافق بين ما و پاکستانی ها می باشد

 وضعيت مناطق قبيله ای را چگونه می بينيد؟ ما باید چطور روابط بين سازمان در پيوند با مسائل مربوط به امنيت، شما: س
تا با ع کشور کنار نمی آیند؟ آیا آنها طبي که با قوانين، را تشخيص دهيمی قبایلآنها با رؤسای تروریستی و شبه نظاميان های

   روبروست؟ پيوستگی دارند، یا دو مشکل مجزا هستند که دولت پاکستان با آنهایکدیگر

 هم از دید فرهنگی و هم از منظر قانونی، در حقيقت مناطق قبيله ای. فکر می کنم در نقاط مختلف وضعيت متفاوت است: ج
 نوع لذا آنها به این.  قوانينی که شامل نقاط دیگر می شود، در این مناطق جاری نيستزیرا. کامال جزء پاکستان نيستند

.  صورت بخشی خودمختار از پاکستان می دانندمردم هم ایشان را همانگونه که هستند، یعنی به. موجودیت مستقل عادت دارند
منطقه  .بسياری از ایشان از طریق قاچاق زندگی می کنند.  تاریخچه ای طوالنی دارندآنها در مبارزه با قدرت های بيرونی،

 .  پاکستان می باشدعقب افتاده تلقی می شود، و وضعيت اقتصادی آن بسيار بدتر از بقيه

 عين حال بر این تصور نيستم که گروه ها و در. اما در مورد پيوند آنها با تروریسم، فکر می کنم این چالشی بزرگ است
.  کنندزیرا آنها متفاوتند، اما با هم کار می.  کشور، با هم فرق زیادی داشته باشندسازمان های گوناگون در نقاط مختلف

 افغانی، القاعده و سایر گروه هایی که از ازبکستان کار می بنابراین تفاوت گذاشتن و تميز دادن بين طالبان پاکستانی، طالبان
 . کنند، مشکلست

 کشمکش با افزایش با این حال کشور در.  حول محور مسئله امنيت می گردد، پاکستانبيشتر مباحثات بين المللی در مورد: س
که انتظار می رود چرا. جزئی از این مشکل محسوب می شود هم اقتصاد . بوده استکمبود مواد سوختی وبهای مواد غذایی، 

 مسائل تا چه اندازه جدی و فکر می کنيد این.  درصد رشد داشته باشد٦ کمتر از ی متمادی، هابرای نخستين بار در طول سال
  آنها می پردازد؟ مهم هستند؟ آیا دولت جدید دارد به نحوی مؤثر به

اگر دولت جدید عملکرد بهتری .  است درصد١٣ تا ١٢در حال حاضر تورم بين . مشکالت اقتصادی بسيار مهم هستند: ج
  دولت تاحدی زندانی رخدادهایی می باشد، که در بقيه نقاط جهان اتفاق افتادهاین. نداشته باشد، تقصيرها به گردنش می افتد

 . اما به نحوی هم، قربانی شکست دولت نظامی پيشين محسوب می شود. است
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 فرصت برای حل مشکالت بنيادی اين دولت در سطوح جهانی عملکرد خوبی داشت، اما از اين
 . استفاده نکردمانند آموزش و پرورش، بهداشتی، زيربناسازی و غيره

 دست به عالوه دادوستد با هندوستان را همچنان محدود نگاه داشت، که به مفهوم از
 در صورتی که این بازار می. دادن شانس دستيابی به بازار این کشور می باشد

 چراکه در برخی از زمينه ها این کشور مزیتی. توانست برای پاکستان خوب باشد
 . نسبی دارد

 بر بنابراین مقامات دولت غيرنظامی باید به جای جنگ و دعوا در بين خود، واقعا
اما این .  گرفتندالبته اخيرا بودجه ای برای این موارد در نظر. این مسائل تمرکز کنند

 نظر می رسد، اما به چراکه روی کاغذ همه چيز متوازن به. بودجه واقع گرایانه نبود
 .سختی می توان گفت که در عمل، قابل اجرا باشد

 ماليات ها حذف شده اند، ظاهرا) سوبسيد(کمااینکه در این بودجه بسياری از یارانه 
اما آشکار نيست  .ها افزایش پيدا کرده اند، و ميزان پایه ماليات ها نيز زیاد شده است

 . چه تأثيری خواهد داشت) در عمل(که 

 به مرحله اجرا درآورند، قانون هم تصویب زیرا مشکل اینست که مقامات مورد اشاره می گویند که می خواهند اصالحات را
  .می کنند، اما هيچ اتفاقی نمی افتد

به ) ١٣٦٢( ١٩٨٣ مورد رمان شرم خود سخن می گوید، که در سال سلمان رشدی در همان مصاحبه مورد اشاره در: س
 در آن امروزه ، می گوید که مسائل مطروحه پاکستان نوشتهن رمان که در بارهاو در مورد ای.  استرشته تحریر درآورده
 بدتر شده فقط ه،کرد و تمامی موارد دیگر فرقی نفساد، قدرت، ژنرال ها" این کشور از نظر یعنی. مصداق بيشتری دارد

  خاتمه آیا دالیلی برای خوشبين بودن وجود دارد؟ در عين حال بزرگترین موانع پيشآیا شما با این گفته موافقيد؟ در." است
 روی پاکستان کدامند؟ 

زیرا مسئله ای که آشکارا بدتر شده، تهدید  .، موافقم"پاکستان فرقی نکرده، فقط بدتر شده"با آنجایی که می گوید : ج
 گروه های تروریستی جاافتاده و ریشه دوانده نداشتيم که بر قسمت هایی از کشور )١٣٦٢( ١٩٨٣در سال . تروریسم است

این واقعا تهدیدی مهم محسوب می .  کنندآنها می کوشند عمدتا در مناطق پشتو اظهار وجود. حکومت کنند، ولی حاال داریم
 .  نداشتوجود) ١٣٦٢( ١٩٨٣شود، و چيزیست که در 

اخيرا بزرگترین .  ملی جای مناسبی داشته انداما آنها به ندرت در دولت. در بلوچستان هم مدتی است یاغيگری هایی داریم
 درست بلوچ ها می گویند از این نمد کالهی برای آنان. ساخته می شود" قوادار" شهر گالیه در مورد بندر آبی است، که در

 . نمی شود

اما .  مسئله به خيزش در بلوچستان کمک نموداین. به عالوه ارتش در سروکار داشتن با قبایل، بسيار خشونت آميز عمل کرد
 زیرا آنها در پی.  کوشش برای جدایی از کشور و یا تحميل قوانين شرعی، بوداین شورش سياسی، و نه جنبشی جهت

 . خودمختاری بيشتر بودند

در عين حال .  تصور نمی کنم کشور فرو بریزدپاکستان تنها مشکالت مداوم دارد، ولی. فکر می کنم انسان باید خوشبين باشد
 . کاری را انجام می دهد، که واقعا باید بکندمشاهده هم نمی کنم که دولت غيرنظامی

 
مناطق قبيله ای هم از دید فرهنگی و:" دنيس کاکس

زیرا.  قانونی، کامال جزء پاکستان نيستندهم از منظر

 در این مناطققوانينی که شامل نقاط دیگر می شود،

لذا آنها به این نوع موجودیت مستقل . جاری نيست

 هم ایشان را همانگونه که هستند،مردم. عادت دارند

 یعنی به صورت بخشی خودمختار از پاکستان می

." دانند
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زیرا این مسئله کامال مهم است که .  را پيش می برندو سرانجام اینکه ناچار باید بنشينيم و ببينيم آنها چگونه مسئله دادگاه ها
 هم توافق کرده آنها با.  رفتار می کنند، و چطور به مسائل حل نشده باقيمانده رسيدگی می نمایندآنها چگونه با قانون اساسی

 .  آن اعالم کرده بودند، سپری شده استاما آخرین مهلتی که برای حل. اند، که مشکل دادگاه را حل کنند

 
   نویسندگان واشنگتن پریزم است پاسکواله ازناوالنتي

 از حوزه سياسی
  به گوش رسيدن نوای مخالف از مکان غيرمحتمل: قم
 

 
 

 ) واشنگتن پریزم(مؤسسه امنيت جهانی  -انوج چوپرا
 
  ایرانقم،

جرثقيلی نيز.  شاد در یک ميدان شلوغ گردآمدند، مردمی سرخوش و)دی ماه(در یک روز برفی سرد اوایل سال جاری ميالدی 
 با نقابی درپی این جرثقيل قاضی عسگر نيز که صورت خود را.  عنوان چوبه دار استفاده گردیدوارد ميدان شد، که از آن به

هر یک از آنها روی یک چهارپایه .  را آوردندسه قاچاقی مواد مخدر محکوم به اعدام. سياه پوشانده بود، به صحنه آمد
 .  انداخته شدایستاد، و طناب دار به گردنشان

سه بدن ساعت ها به طناب دار آویزان باقی .  مجرمان کشيدچند لحظه بعد قاضی عسگر به آرامی چهارپایه را از زیر پای
 . ماندند

 
 که در قم شهر مقدس شيعيان واقعدانشگاهی. هم ایستاده بود" دانشگاه مفيد" نزدیکی یک روحانی الغر ریش سفيد از در آن

 همانطور که به این صحنه مخوف نگاه می کرد، نگران تأثيری بود که این وی. در جنوب تهران، نسبتا ليبرال تلقی می شود
البته این نخستين بار محسوب نمی  . نه تنها بر جهان خارج دارند، بلکه در داخل نيز دارای بازتابی یکسان می باشنداعدام ها

 . شد، که وی شاهد چنين صحنه ای بود
 
بيشتر این اعدام .  ایران اعدام شدنددر) ١٣٨٦( ٢٠٠٧ تن در سال ٣١٧، دست کم "سازمان عفو بين الملل" اساس آمار بر

 .  نفر بود١٧٧ حالی است که تعداد اعداميان سال پيش از آن این در. ها از طریق دار زدن انجام گرفت

 .  اعدام صورت گرفته است١٠٨در سال جاری نيز تا کنون 
با : " که مایل نبود نامش فاش شود، چند روز بعد اظهار داشتروحانی مورد اشاره
آنها می خواهند مردم .  ارعاب و تهدید و سکوت ایجاد می کننداعدام در مألعام، جو
 ."این اسالمی نيست، که من می شناسم.  به انتقاد نگشایندرا بترسانند، که لب

 
 هایی در قم که مرکز تحصيل علوم دینی شيعيان می باشد، نشانگر چنين نارضایتی
 دولت کنونی ایران نه تنها در مناطق ثروتمند شمال شهر تهران با آنست که رهبری

 دامنه دار روشنفکران غيرمذهبی روبروست، بلکه از جانب عوامل مخالفت های
کمااینکه روحانی مورد اشاره زمانی از .  مورد مخالفت می باشدطبقه روحانيت نيز

اما . محسوب می گردید) ١٣۵٧( ١٩٧٩ انقالب اسالمی سال هوادارن پروپا قرص

 
( ٢٠٠۵وقتی دولت آقای احمدی نژاد در سال 

 یکی از نخستين اقداماتش بر سر کار آمد،) ١٣٨٤

مسجد " ميليون دالر به ٢٠اختصاص مبلغی معادل 
یعنی مسجدی که. در نزدیکی شهر قم بود "جمکران
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دیکتاتوری "که انقالب در پيش گرفته و برخی به آن  "مسير ترسناکی"اینک از 
 .  سرخورده شده استلقب داده اند،" عمامه

 
 را سرنگون کرد، آیت اهللا روح اهللا خمينی را به قدرت رساند و ایران این انقالب که محمدرضا شاه پهلوی مورد حمایت آمریکا

.  هستند، و هم عمامه مذهبی به سر دارندبنابراین روحانيون هم دارای مسند دولتی.  کشوری با حکومت الهی تبدیل نمودرا به
 امام در رأس سایر مقامات و مناصب قرار می دهد، می گوید که جامعه باید تا زمان ظهورکه روحانيون را" والیت فقيه"اصل 

همين .  را برای اجرای قوانين اسالمی داردیعنی یک روحانی که بهترین کفایت. زمان زیر حکومت یک رهبر معظم اداره شود
 برابر وی  یعنی آیت اهللا علی خامنه ای را به رهبری می رساند، و بقيه روحانيون را درخمينی) آیت اهللا(تز است که جانشين 
 . پایين تر بر می شمرد

 
 موافق نبوده جدایی دین و دولت بوده اند، قم نيز هرگز به طور کامل با عقيده والیت فقيهدر حالی که ليبرال های ایرانی مشتاق

 آیت اهللا خمينی است، مأوای صدها مدرسه علوم دینی میاین شهر که بناهای زیاد قدیميش پوشيده از شعارها و تصاویر. است
این شهر یکسان  )اهالی(اما دیدگاه های .  نظر برسد که مرکز روح جهانی اسالم بنيادگرا می باشدبنابراین ممکنست به. باشد

 گفت و شنودهای خصوصی، نظریه دست اندرکاری زیاد دین کمااینکه برخی از روحانيون عاليمقام و مورد احترام در. نيستند
 حقوق بشر، آنها اسالم سياسی را در مورد مسائلی چون تجاوز به.  ندارند و آن را رد می کننددر سياست و حکومت را قبول

 معتقدند که به رغم این حقيقت که ایران چهارمين دارندهایشان. و فلج شدن اقتصاد مسئول می دانند) ایران(انزوای بين المللی 
 .  می باشد، اما اقتصادش به دالیل یاد شده فلج گشته استبزرگ ذخایر نفتی جهان

@ 
 

  تندروها
 

 وی. قرار داشته باشد" محسن رضوانی" بوده، و تحت الشعاع روحانيون تندروی مانند اما ممکنست این دیدگاه ها در اقليت
 باشد، اعالم می کند که وفاداری به است که نهادی تندرو می" مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی"که از بخش سياسی 

  .اسالم تنها راه حکومت کردن محسوب می شود
 راهی را توصيه و تجویز می کند، که برای هر اسالم: "وی در حالی که در دفتر کار بزرگش نشسته، در این پيوند می گوید

 ." داردوضعيتی در دنيا روشی عملی
 

اسالم جهانی : " را می نوشد، با آرامش تأکيد می کندسپس در حالی که قندش را در چای خود فرو می برد و جرعه ای از آن
زیرا فلسفه  .در این دین تنبيه بسيار سخت است.  گرفته، و قوانين جدیدی به وجود آورده استمملو از مسئوليت را در نظر

 ."  شودقرآن برای تنبيه اینست، که از ارتکاب جنایت توسط مردم پيشگيری
 

در انتخابات .  و هم از دیدگاه سياسی، منتفع شده استتردیدی نيست که در این حکومت الهی طبقه روحانی هم از نظر مالی
 تعداد بی سابقه پرقدرت از شرکت" شورای نگهبان"زیرا .  محافظه کار قدرت خود را تقویت کردنداخير مجلس نيز روحانيون

 که ریاست آن را یک روحانی به عهده دارد، نامزدها را از این شورا. ای از اصالح طلبان در انتخابات ممانعت به عمل آورد
 .  اسالمی کشور محک می زندمنظر تعهد به سيستم

 
آنها استدالل .  که زیر چنين محدویت هایی انتخاب شده، به چالش کشيده اندبرخی از روحانيون ناراضی مشروعيت مجلسی را

 .  کنند که ممکنست سياست، اصول دینی را تضعيف کندمی

 ظهور اعتقاد بر اینست، که امام غایب از آنجا

خواهد کرد 
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 روحانی سن و سال دار محترمی است که ظاهرا تا زمانی او. می باشد" حسينعلی منتظری"یکی از این افراد، آیت اهللا العظمی 

 . پيدا نشده بود محسوب می شد، که در مورد آزادی های سياسی و سایر مسائل بينشان اختالف نظرجانشين آیت اهللا خمينی
 

خاطرنشان " ادنکرونوس بين الملی"در مصاحبه با آژانس خبری  )اسفند سال گذشته(این آیت اهللا در ماه مارس سال جاری 
 خویش به عنوان  تا جایی که ممکنست خود را از کارهای اجرایی و مراکز قدرت کنار بکشند، تا نقشروحانيون باید: "کرد

 ." رهبر اخالقی مردم را فدای این کارها نکنند
 

 ایران نمی تواند زیر حکومت تا کنون استدالل کرده است که) ١٣٧٠( ١٩٩٠نيز از دهه " محسن کدیور" االسالم حجت
 .  داشته باشدمذهبی اداره شود، و در عين حال ادعای دمکراسی

توسط " نظام مقدس جمهوری اسالمی" اکاذیب در مورد به اتهام نشر) ١٣٧٨( ١٩٩٩وی به سبب این انتقادها، در سال 
 گردید، و اینک از زندان مخوف اوین آزاد) ١٣٧٩بهار ( ٢٠٠٠او در نيمه سال .  زندان افتادبه" دادگاه ویژه روحانيت"

 .  اصالح طلبانه می باشدتوسط روحانيت به حاشيه رانده شده و سرگرم فعاليت های گوناگون
 

 اما در عين حال می.  اشاره شد، می داند که زبان سرخ سر سبز را بر باد می دهدروحانی دانشگاه مفيد که پيش از این به وی
 حریص شود، که بکوشد از ایرانيان رژیم بيشتر"ترسد که به موازاتی که محافظه کاران مذهبی قدرت را قبضه می کنند، 

 ." بسازد‘ اسالمگرایان واقعی’
او در ادامه خاطرنشان .  تر می شود افزاید به ویژه به موازاتی که تنش با غرب افزایش پيدا می کند، این مسئله محققوی می
به همين سبب هميشه شيفته آنست که احراز اطمينان کند که.  از حکومت برگردندرژیم همواره می ترسد که ایرانيان: "می کند

 ." نکنندمردم به قواعد اسالمی پایبند بمانند، و به آمریکا یا غرب فاسد تمایل پيدا
 

 دین و دولت 
 

.  اندساخته شده) ١٣۵٧( ١٩٧٩ هزار باب آنها پس از انقالب سال ۵ دارد، که تقریبا  هزار مسجد وجود٧امروزه در ایران 
این رئيس نيز به نوبه خود امامان .  می کندکنترل می شوند، که رئيس آن را رهبر انتخاب" ستاد مساجد"این اماکن توسط 

 اماکن این.  منصوب می نماید، که می توان روی وفاداریشان به رهبری مذهبی حساب کردجماعت مساجد را از بين نامزدهایی
 مستقيما از جانب دولت حمایت مالی می شوند و پول که پيش از انقالب از نظر مالی تنها روی خمس حساب می کردند، اینک

 .  بازوی توانمند دولت تبدیل شده اندبه همين سبب نيز به. می گيرند
 
 به نوشته.  است، که توسط روزنامه نگاران تبعيدی اصالح طلب ایران منتشر می شودتارنمایی خبری و فارسی زبان" روز"

قول داد که پول ) ١٣٨٤( ٢٠٠۵ جمهوری سال این تارنما رئيس جمهور محمود احمدی نژاد که در مبارزات انتخاباتی ریاست
 در سال جاری" فعاليت های مذهبی" اقتصاد خراب اجازه داده که پرداخت دولت به نفت را سر سفره مردم بياورد، به رغم

 . هفت برابر شود
 هزار دالر به فعاليت٢٠٠ ميليون و ٢بودجه ای برابر با "  اسالمیوزارت فرهنگ و ارشاد"گفته می شود که سال گذشته نيز 

 .  دالر افزایش یابد هزار٦٠٠ ميليون و ١٦احمدی نژاد پيشنهاد کرده که این مقدار به .  اختصاص دادهای مذهبی
 

 نظر نمی رسد افزایش بهای نفت سبب بهبود وضعيت زندگی ایرانيان رئيس جمهور اینک با این شکایت ها روبروست، که به
 خراب اقتصادی را به گردن او در مواجه با این شکایت ها، در سخنرانی های اخير خود تقصير وضعيت.  باشدمعمولی شده

 این بوده اند، که برخی از روحانيون ناراضی را به فساد مالی متهم مدیران او نيز در پی. انداخته است" مافيای اقتصادی"
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 . کنند

@ 
 

 دولتی، ضمن سخنرانی های خود چند روحانی از جمله عباس پاليزدار مقام متوسط پایه)  اردیبهشت١٤( ماه مه ٣مثال در 
 .  هاشمی رفسنجانی را به فساد مالی متهم کردرئيس جمهور قدرتمند پيشين

 به اتهام  ژوئن١١)  خرداد٢٢(پاليزدار در .  و برخی از روحانيون قدرتمند را آشکار نموداین حرکت شکاف بين احمدی نژاد
 .  قدرت روحانيونی است، که بر دولت نظارت دارنداین اقدام نشانگر. بازداشت شد" نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی"

 ایرانيان اینک تقصير اقتصاد خراب را به گردن حتی اگر اظهارات پاليزدار در مورد فساد واقعيت داشته باشد، بسياری از
 .  احمدی نژاد و موضع مقابله جویانه وی با غرب می اندازندسياست های اقتصادی غيرمدبرانه

 سياست های اقتصادی آقای بيشتر: " مقامات بلند پایه شرکت نفت ایران که توسط دولت اداره می شود، می گویدمثال یکی از
 ."  خورداحمدی نژاد از طرزتفکر مربوط به ظهور امام آب می

معتقدان به وی بر این .  امام غایب ناميده می شوداشاره او به امام زمان است، که شخصيتی مسيح گونه می باشد، و گاهی
 .  خواهد گروید غيبت ظهور خواهد کرد، دنيا را پر از عدل و داد خواهد نمود و جهان به اسالمباورند که او پس از هزار سال

 
 

   روحانيونانتقادهای
 

 اين ادعای مسئوليت.  گويد امام غايب او را در اداره کشور راهنمايی می کنداحمدی نژاد می
 . مذهبی در مورد عملکردش، با عقل برخی از روحانيون جور در نمی آيد

 کار، آيت اهللا محمد رضا مهدوی کنی يکی از عمده روحانيون محافظه) ارديبهشت( ماه مه مثال در
 غايب مورد مالمت داشتن ارتباط با امام) ادعای(آشکارا رئيس جمهور احمدی نژاد را به سبب 

 امام را مسئول مشکالت اين مالمت به اين معنی بود، که در واقع رئيس جمهور. قرار داد
 . اجتماعی و اقتصادی کنونی می داند

 
 بر سر کار آمد، يکی از نخستين اقداماتش) ١٣٨٤( ٢٠٠۵ آقای احمدی نژاد در سال وقتی دولت

يعنی  .در نزديکی شهر قم بود" مسجد جمکران" ميليون دالر به ٢٠اختصاص مبلغی معادل 
 اين پول مسجد با صرف. مسجدی که اعتقاد بر اينست، که امام غايب از آنجا ظهور خواهد کرد

 مرتفع تبديل شده کوچک جمکران به مجتمعی عظيم شامل نمازخانه های بزرگ و مناره های
 . است

 
 مذهبی هستند، به اين مخارج دولت برای امور مذهبی بسياری از ايرانيان حتی آنهايی که خيلی هم

 .  نگاه می کنندبه چشم اصراف و تلف کردن پول
 شيک خود در مرکز تهران نشسته، در همان مقام بلند پايه وزارت نفت ايران در حالی که در دفتر

 صرف بهبود وضعيت اقتصادی فقرا کند، برای دولت بيش از آنکه پول: "اين پيوند می گويد
اگر انسان بخواهد بنايی را بسازد، يک مهندس معمار  .اجرای اخالقيات دينی هزينه می نمايد

 اگر در نظر داشته باشد کشوری را به نحو مناسب اداره نمايد، بايد افراد بنابراين. استخدام می کند
 ."  و واجد شرايط، و نه روحانيون، را بر سر کار بياوردمناسب

 
  افزايد ايران با اينهمه درآمد نفت می توانست کشوری مرفه باشد، اما در حالاو در ادامه می

 مقابل ملت خود ايران به دولتی نياز دارد که تنها جوابگوی خدا نبوده، و در. "حاضر چنين نيست
 ."نيز پاسخگو باشد

 گزارش اخبار آمریکا و"در نشریه "  بحران هامرکز پوليتزر برای گزارش" خود را با حمایت مالی مقاله  این چوپراجوان
 از گزارشات، و در واشنگتن و وابسته به مؤسسۀ امنيت جهانی می باشد   مستقرمرکز مورد اشاره .منتشر کرده است" جهان

   .مسائل دنيا پشتيبانی می کند
ولوژی خاص می ئ هرگونه حزب سياسی و یا ایدمستقل، غير دولتی، غير انتفاعی و بدون وابستگی بهمؤسسۀ امنيت جهانی، 

 
آیت اهللا محمد رضا مهدوی ) اردیبهشت(در ماه مه 

 روحانيون محافظه کار، آشکارا کنی یکی از عمده

) ادعای(رئيس جمهور احمدی نژاد را به سبب 

.  ارتباط با امام غایب مورد مالمت قرار دادداشتن

 واقع رئيس این مالمت به این معنی بود، که در

جمهور امام را مسئول مشکالت اجتماعی و 

 اقتصادی کنونی می داند
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  . است که واشنگتن پریزم نيز یکی از پروژه های آنباشد،

 از حوزه روابط بين الملل 
 مبارزه با تروریسم 

 نقش مردم در حمایت از طالبان چيست؟  :بخش سوم
 

  

 واشنگتن پریزم -بکتاش سياووش 

 کابل، افغانستان

نيک "بعد از کشته شدن ) ١٣٨٣( ٢٠٠٤ وی در سال. رهبری طالبان را در وزیرستان جنوبی به عهده دارد" حاجی عمر"
 .  نيروهای ائتالف در افغانستان، جانشين او شدرهبر سابق طالبان پاکستانی به دست" محمد

 این کشور جنگ نکنند، اما به نبرد عليه عمر گفته است که آنها با دولت پاکستان قرارداد کرده اند که با حکومت مرکزی
 .  دهندنيروهای خارجی در افغانستان ادامه

 
آیساف و ( اظهار داشته که تا وقتی نيروهای خارجی این جنگساالر پاکستانی در مصاحبه با گزارشگر پشتوی بی بی سی

 .  دادعليه این نيروها ادامه خواهند" جهاد" افغانستان حضور دارند، او و همرزمانش به در) ائتالف بين المللی
 .  پاکستان، در کنار طالبان در افغانستان حضور دارندوی همچنين این خبر را تایيد کرد که جنگجویانی از مناطق قبایلی

 
 شده اند، افراد طالبان نيز  از این گفتگو خاطرنشان کرد که همان طور که آمریکا، بریتانيا و پاکستان متحداو در بخش دیگری

 . خواند، اتحاد کرده اند" مجاهد و طالبان افغان" را در مناطق قبایل آزاد پاکستان با افرادی که او آنها
 ."کسانی که با ما می جنگند، ما هم با آنها می جنگيم ":وی در این پيوند گفت

 
 در افغانستان پاکستان نمی خواهد جنگجویان پاکستانی" اظهار نظر گزارشگر پشتوی بی بی سی که عمردر مورد این

بر این.  بلکه بر اساس اسالم و شریعت رفتار می نمایيمما به خواست حکومت پاکستان عمل نمی کنيم،: "، گفته است"بجنگند
 ."  خواهيم جنگيداساس، ما در هر کشوری

 
 جنگجویان طالبان شمار زیادی از جنگجویان پاکستانی پشتون تبار وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است، در بين

 .  هستندمشغول نبرد

 افرادش همچنان مسلحند و اکنون هم از همان او همچنين اظهار داشته که از زمان مبارزه با شوروی سابق در افغانستان،
 . کنندپایگاه های زمان شوروی استفاده می
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 شدن ارتش این فرمانده طالبان پاکستانی در پاسخ به این پرسش که آیا مستقر
 محدود نخواهد پاکستان در مرز این کشور با افغانستان، فعاليت طالبان پاکستانی را

راه .  نخواهد داشتهيچ نيرویی ما را از رفتن به افغانستان باز: "کرد، گفته است
 ) ١ (."های زیادی وجود دارد، که می شود پنهانی به افغانستان رفت

 
این .  دارندهمچنان طالبان در درون مرزهای افغانستان نيز، پایگاه های مردمی

 باشندگان هلمند در یک تن از. پایگاه ها بيشتر در مناطق جنوب افغانستان می باشند
 طالبان را حمایت می کسانی درین مناطق هستند، که: "جنوب افغانستان می گوید

 افغان که در برابر این کار درست همانند زمانی است که مردم از مجاهدین. کنند
 طالبان به یک مسجد وارد می شوند تا شب را آنجا گذشتانده، وبه طور مثال زمانی. روس ها می جنگيدند، پشتيبانی می کردند

 نان شب و چيزی برای مردم محل نه تنها به دولت افغانستان خبر نمی دهند، که برای آنها.  آغاز کنندروز بعد عمليات را
  ."همين، نوعی حمایت است. خوردن صبح نيز به مسجد می فرستند

برغم تالش های انجام شده، هنوز : " کردمعاون دبيرکل سازمان ملل متحد در امور حفظ صلح، تاکيد" ژان ماری گينو"
 ."  افغانستان باقی هستندبسياری از عوامل ناامنی و بی ثباتی در

 نفوذ از مرز پاکستان را، توسط افراد مظنون به عضویت درطالبان و وی ریشه این ناامنی ها، حمالت تروریستی و عمليات
 .  سایر پيکار جویان دانسته استالقاعده، و

 با بيان اینکه عالیم نگران کننده ای دراین کميسيونر عالی امور پناهندگان سازمان ملل در افغانستان نيز" فليپو گراندی"
 که به طوری.  که در جنوب افغانستان خطر و تهدید طالبان و القاعده همچنان باقی استکشور به مشاهده می رسد، هشدار داد

 . آنان در حال تصرف بخش هایی از این کشور هستند

به عقيدًه من قطع : " مبارزه با تبهکاری، می گویدرئيس دفتر سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر و" انتونيو ماریاکوستا"
 را تحت کنترول مگر اینکه بتوانيم اقتصاد تریاک در افغانستان.  عليه تروریزم موفق نخواهد بودنظر از مسئلًه اعتياد، نبرد

ممکن است افغانستان .  سرطان به والیات سرایت می کندزیرا در حال حاضر اقتصاد متکی به مواد مخدر، مانند. بياوریم
.  بهره می برند بار در چنگ کارتل های مواد مخدر و تروریست هایی قرار بگيرد که از قاچاق آندوباره سقوط کند، و این

 دالر نصيب زارعان و قاچاق چيان افغانی می کند، و حجم تجارت مواد مخدر افغانستان هم اکنون سالی بيش از دو مليارد
 ) ٢." ( مليارد دالر تخمين زده ميشود٣٠ بر معامالت ساالنًه آن بالغ

@ 

 .  پاکستان همه از طالبان حمایت نمی کنندجدا ازین، شماری از شهروندان افغان بدین باورند که در
 از جانب ما می دانيم که طالبان در افغانستان و پاکستان فقط: " مکاتب شهر کابل می گویددانش آموز یکی از" کریم اهللا"

 دانيم که مردم امروز در پاکستان هم از دست طالبان ما می. کسانی حمایت می شوند، که منافع خود را در قدرت آنها می دانند
 ." باید با هم شویم تا با این مشکل مشترک مقابله کنيمروزگار خوشی ندارد، و ما

 طالبان در خاک کشورشان، مدرسه های علوم دینیشماری از شهروندان پاکستانی بدین باورند که مراکز و پایگاه های مردمی
 پاکستان با کمک های مالی مذهبيون تندرو عربستان سعودی و دولت آمریکا در) ١٣٦٠( ١٩٨٠مدارسی که در دهه . هستند

 . ، ظهور کردند) نيروهای شوروی می جنگيدندوبه عنوان مراکز آموزش و مسلح کردن هزاران مجاهد که در افغانستان با(

 
حاجی عمر رهبری طالبان را در وزیرستان جنوبی 

 به عهده دارد
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 با خروج نيروهای شوروی از: "باشنده اسالم آباد پاکستان می گوید" هدایت"
 افغانستان و انحراف توجه آمریکا از منطقه، مدرسه های مذهبی به کار خود ادامه

 آن زمان بود که توجه پيکارجویان اسالمی که در بسياری از این مدارس. دادند
 حضور می یافتند، به نبرد عليه حکومت هند بر ناحيه ای از کشمير که تحت کنترل

 بعدا از این مدرسه ها برای آموزش و مسلح کردن. آن کشور است، معطوف گردید
بخش اعظم ) ١٣٧٠( ١٩٩٠جنگجویان جوان طالبان استفاده شد، که در دهه 

 ."  را به کنترل خود درآوردندافغانستان
 

است، در ادامه خاطرنشان "  پاکستاندانشگاه دولتی"هدایت که دانشجوی سال سوم 
 به مرکز تعليم پيکارجویان مسلمان بدل از آن زمان تاکنون، این مدرسه ها: "می کند

 .". غرب و حاميان آن را موعظه می کنندعليه" جهاد"شده است و مالها در آنها 
:  پاکستان برای نابودی این مدارس، می افزایدوی با اشاره به تالش های دولت

چراکه پرویز مشرف برای حفظ قدرت خود، .  استتالش ها کم جان و ناکام بوده"
با این حال مدافعان مدرسه .  متکی می باشدهنوز به حمایت رهبران تندروي مذهبی
 برای آموزش کودکان، و ایجاد رفاه برای های دینی می گویند که اینها مراکزی

 ." استنيازهای اوليه ای که به گفته ایشان، دولت به طور چشمگيری در تأمين آنها ناکام .خانواده های فقرزده آنها هستند

 کمتر از ده هزار مدرسه علوم دینی در این دولت می گوید. تخمين ها درباره شمار مدارس دینی در پاکستان متفاوت است
 که در همچنين تخمين زده می شود،.  سياستمدارن این کشور، رقم واقعی دو برابر این استاما به گفته. کشور وجود دارد

 . حدود یک و نيم ميليون کودک درین مدرسه ها تحصيل می کنند

@ 
 

زیرا دولت در فراهم آوردن امکانات تحصيلی .  کنندبسياری از این مدارس، نقش اجتماعی مهمی در جامعه پاکستان بازی می
این چنين .  شوداین مدرسه ها اغلب پرورشگاه پيکارجویان توصيف می.  تهيدست ناکام مانده استبرای ميليون ها خانواده

 .وصفی دست کم در گذشته، تا حدودی ریشه در واقعيت داشته است

 دهد که کمک های زیادی به فعاليت های تحقيقات انجام شده در مورد وضعيت کنونی در افغانستان و پاکستان نشان می
 .  را به بهترین وجه تأمين می کنندشورشی صورت گرفته است، که منافع پاکستان

 با او.  آزادانه در مناطق کویته و چمن ایالت بلوچستان پاکستان گشت و گذار می کندسخنگوی طالبان،" قاری محمد یوسف"
 تيلفون محلی دارد، و درمورد وقایع طالبان به مطبوعات دید و وادید دارد، در مورد طالبان معلومات ارائه می کند، شماره

 . خبرنگاران پاسخ می دهد

 
افراد وی را اکثرا .  های او نسبتا محدود می باشدفرمانده دیگر طالبان است، که از قرار معلوم ساحه فعاليت" عبيد اهللا"

 اما طالبان  هزار کلدار معاش دارند،١٠هریک از این افراد ماهانه .  پاکستان تشکيل می دهندمهاجرین افغان در اردوگاه های
 . از مال عبيد اهللا فاصله می گيرند

اگر : "گفت" آسيا تایمز" دارد، به نشریه یک فرمانده تازه به شهرت رسيده طالبان که در والیت هلمند فعاليت" رضا بچه"
 اما چرا صحبت تيلفونی قاری یوسف تعقيب، و خودش.  مرا بزودی دستگير می کنندمن از سرحد گذشته و به کویته بروم،

 
ژان ماری گينو معاون دبيرکل سازمان ملل متحد در 

برغم تالش های انجام: " تاکيد کردامور حفظ صلح،

 ثباتی در شده، هنوز بسياری از عوامل ناامنی و بی

." افغانستان باقی هستند
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 " دستگير نمی شود؟

 که در جنوب غرب افغانستان فعاليت دارد، می گوید که وی با توجه به فرماندهی
 اینکه دستگاه مشخص پاکستانی مجددا برنامه کاری طالبان طالبان خرسند هستند از

آنها هيچگاهی از رهبری طالبان اوامر و دایر کتيف نگرفته .  کندرا فعاالنه تنظيم می
 .  هدایات و پول شان را از دستگاه پاکستانی بدست می اورنداما برعکس. اند

 بریتانيا ضمن اینکه مداخله پاکستان در امور افغانستان را تائيد می اداره استخبارات
 .  این باور می باشد که این دخالت شکل دیگری به خود گرفته استکند، به

 پرویز مشرف رئيس جمهور پاکستان را برای حمایت از تروریزم و این اداره،
 .  سازدافراطيت متهم می

 نفوذ و قدرت مالعمر بررا برای شکستن" جيش المسلمين"، گروهی به نام "آی اس آی" استخبارات پاکستان کمااینکه اداره
 . طالبان به ميان اورده است
 اورده بودند، اما اکثر آنهایی که مدتی پول و آموزش زیاد به دست.  را در افغانستان تاسيس کردجيش المسلمين شبکه ای

) نيک( دستگاه آی اس آی گروه دیگری متشکل از طالبان دراین مقطع. گروه اصلی خود را ترک کرده و به طالبان مبدل شدند
 .  انها از مناطق چمن و سپين بولدک جذب شده بودندرا تشکيل دادند، که اکثر
 زمينه متارکه به فعاليت آغاز کرد، و برای نخستين بار با پاکستان مذاکره نمود تا"  عبدالرزاقمال"این گروه تحت رهبری 

 ) ٣. ( گرفتتمامی این ابتکارات بدون مشورت با مالعمر صورت می. مساعد گردد

 
  پانوشت ها

 
 ) ١٣٨۵ مرداد ٢٧( ٢٠٠٦ اوت ١٧ بی بی سی پنج شنبه بخش فارسی -١

 )١٣٨۵ آبان ٨( ٢٠٠٦ اکتوبر ٢٩بخش فارسی بی بی سی  -٢

 )١٣٨۵ مهر/ ميزان١٢( ٢٠٠٦ اکتوبر ٣افغان -سایت خبری خ -٣

  ایان پبیجنگ :  نخستبخش

  ؟اند کی ها حاميان طالبان : دومبخش

 
   افغانستان با واشنگتن پریزم همکاری می کند مستقل، ازار خبرنگسياووش تاشبک

 
انتونيو ماریاکوستا رئيس دفتر سازمان ملل متحد در

به عقيدًه : " و مبارزه با تبهکاریامور مواد مخدر

 تروریزم من قطع نظر از مسئلًه اعتياد، نبرد عليه

مگر اینکه بتوانيم اقتصاد تریاک. موفق نخواهد بود

."  تحت کنترول بياوریمدر افغانستان را

 از حوزه ادبيات 
 یک شعر 

  "در خاکی که از ان من نيست" 
 

واشنگتن پریزم –لينا روزبه حيدری 
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 جهان از روز پناهندگان یا روز مهاجرین در طول هفته گذشته در کشور های مختلف
 که تعداد این درحاليست. با مراسم مختلف، خطابه ها و راهپيمایی ها تجليل بعمل آمد

 آینده یی زیادی از افغان های مهاجر در کشور های اروپایی بشکل غير قانونی با
 از چهار نامعلوم روبرو هستند و بيش از دو ميليون مهاجر افغان در ایران و بيش

 انسانیميليون در پاکستان هر روز با قوانين تابعيت نامشخص و محدودیت های غير
 خاک به اميد بازگشت همه مهاجرین به. رنج زندگی در غربت را تحمل مينمایند

  .شان

  "در خاکی که از ان من نيست"

 در خانه یی

 که دروازه هایش

 پنجره هایش

 به فضای بيگانه دیگران باز ميگردد

 در کوچه یی

 که نامش هرگز

 در فراسوی درک من نگنجيد

 در خاکی که رنگ زرد ان

 رنگ قهوه یی افتاب سوخته خاک مرا

 هرگز نميتواند به رقابت بطلبد
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 مرا مهاجر مينامند

 چهار دیوار این خانه

 هنوز هم مرا حس نميکند

 بيگانگی و دلتنگی

 مثل ضخامت مه الود یک روز بارانی

 حتی در این خانه هم 

 رخنه کرده است

 هر روز

 صبح 

 با اميدی بيگانه

 اغاز ميگردد

 و شب 

 در تنفس تنهایی غریب لحظه ها

قيرگونه بر چشمانم سنگينی خواب را ميکارد

 که در ان

 طالیی گندمزار ها

 سرخی دشتی از الله 

 انعکاس اذان

 گرمی مهربانی های بر بادرفته

 می روید

 و خاليگاه دلتنگ احساسم

 از شادی افتابی ان
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 لبریز ميگردد

 هویت من

 در قلب قالينچه سرخ دستباف ماوری

 در عمق عکس های رنگ پریده یک مادر

 یک پدر

 و یک باغچه پر از گل های پتنی و جریبند

در بوی یک دیوار کلگاری شده که در مقابل ان

 پسری با پيرهن تومان ابی

 گدی پران سفيدی را بر دست دارد

 نهفته است

 هویت مرا

عقده های گره شده در صدای طبله و هارمونيه

 و اواز دلتنگ مردی که سالهاست مرده است

 در سردی خاکستری این خانه

 هر شب و روز

 زمزمه ميکند

 و من

 هویتم را

 با الفبای ناموس بيگانه

 تکرار ميکنم

 و مزه ميکنم

 تا مبادا
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 طعم چاشنی گونه سيب تيرماهی

 انار قندهار و بدخشان

 یا شيرینی خربوزه قندک

 و خشکی روغنی چهار مغز و توت

 یا تراوات نهفته در هفت ميوه را

 را فراموش کنم

 من یک مهاجرم

 بدور از خاکی که که مرا هموطنی از ان راند

 و مجبور به زندگی خلسه گونه غربت 

 که به ناچاری با لبخند های ساختگی

 هر روز بر من اعمال ميگردد

 من یک مهاجرم

 که در اسایش خاک بيگانه

 سالهاست که ارامش خانه را

 نيافتم

 من یک مهاجرم

 که ارزوی بازگشت را

 در خاکی که از ان من نيست

 مثل پرنده یی دل سوخته در هجر تک درختش

 تا دم مرگ

 بال و پر ميزنم

 با واشنگتن پریزم همکاری می کندلينا روزبه حيدری خبرنگار با سابقه افغان،
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 از حوزه ميراث فرهنگی 
  در آمریکا نمایش گنجينه های پنهان شده افغانستان

 

  

 واشنگتن پریزم -برت شوارتز

 باميان در بخش مرکزی افغانستان، طالبان با تخریب مجسمه های مشهور بودا در) ١٣٨٠اسفند ٢١( ٢٠٠١ مارس ١١در 
 .  برجسته گوناگونی و چندفرهنگی گذشته این کشور محسوب می شونددو مجسمه ای که نمادهای. جهان را شوکه کردند

در عين .  نفوذ غيراسالمی و غربی تلقی می کننداین اقدام نمونه ای دیگر از کوشش طالبان برای امحاء چيزی بود، که آنان
  توسط اتحاد جماهير شوروی پيشين و جنگ های داخلی منتج از آن، رنج های زیادی راحال در کشوری که در زمان اشغال

 . متحمل شده است، چنين عملکردی فصل غم انگيز دیگری محسوب می گردد

قبایل وارد کارزار شدند، رژیم طالبان را  "اتحاد شمالی"هشت ماه پس از این اقدام طالبان، نيروهای ائتالف با همکاری 
به ویژه اسامه بن الدن و دستياران نزدیک وی )  شهریور٢٠( سپتامبر ١١ حمالت سرنگون ساختند و مغزهای متفکر پشت

 .  تحت تعقيب قرار دادندرا

 که برای مقدسات زندگی انسان ارزشی قائل افغانستان در خالل دو دهه خشونت و جنگ، به صحنه نبرد برای مردانی تبدیل شد
 . فرهنگی و دست ساخته های بشر، که جای خود دارندبا این حساب دیگر اماکن. نبودند

 خالل سياه ترین روزهای افغانستان، افغانبنابراین آنچه بيش از همه سبب شگفت زدگی و الهام بخشی می شود، اینست که در
 و مشهور را از دستبرد تندروها" طالهای باختریان" گنجينه های کشور خویش از جمله های دلير توانستند پرارزش ترین
 .  نابود و غارت می کردندتندروهایی که موزه ها و اماکن تاریخی را. شکارچيان گنجينه ها حفظ کنند

در واشنگتن دی " گالری ملی هنر"، در " کابلگنيجنه های پنهان از موزه ملی"در حال حاضر برخی از این اشياء زیر نام 
 . سی به نمایش گذاشته شده اند

 . دایر خواهد بود)  شهریور١٧(  سپتامبر٧آغاز به کارکرده، تا )  خرداد۵( ماه مه ٢۵این نمایشگاه که از 

 نيويورک در معرض ديد عالقمندان قرار سپس در موزه های شهرهای سانفرانسيسکو، هوستون و
 .خواهد گرفت

 خود بنا شد تا دست ساخته هایی را در) ١٣٠١( ١٩٢٢موزه ملی افغانستان در سال 
 جای دهد، که حکایت گذشته های رنگارنگ و چندفرهنگی این کشور را بيان می

 . کنند

 حدود در خارج کابل قرار دارد، در ميانه قرن بيستم" داراالمان"این موزه که در 
  هزار شيئی داشت که از مناطق پرشمار باستانشناسی سراسر کشور به دست١٠٠

  . آمده بودند
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 سرزمين پس از تهاجم اتحاد جماهير اما مردم این. موزه مورد اشاره گواهی بر گذشته درخشان کشور محسوب می شد
، با آینده ای خطرناک و )١٣٦٠( ١٩٨٠و اوایل دهه ) ١٣۵٠( ١٩٧٠ شوروی پيشين به کشور خود یعنی در اواخر دهه

 .  بودندنامطمئن روبرو

 . انهدامی گسترده به بار آورددهه بعد نيز نبرد بين مجاهدین و ارتش روسيه، برای این کشور ویرانی و

 گرفتند برخی از اقالم موجود را به ارگمدیر موزه و سایر مسئوالن آن تصميم" عمرخان مسعودی) "١٣٦٧( ١٩٨٨در سال 
 داده قرار" بانک مرکزی"این اشياء در سردابه های .  کنند، تا محفوظ نگهداشته شونددر کابل منتقل) کاخ ریاست جمهوری(

 . شدند

به .  در سراسر کشور رو به بدی گذاشتدر خالل سال های پرخشونت و جنگ های داخلی پس از آن، وضعيت زندگی افغان ها
 . مورد اصابت یک راکت قرار گرفت) ١٣٧٣ اسفند( ١٩٩٤طوری که خود موزه هم در مارس 

 .  ناپذیری را بر مردم حاکم کردنددو سال بعد که طالبان به قدرت رسيدند، دوره ای جدید از عدم تحمل و انعطاف

@ 

چراکه تنها .  رازی سر به مهر باقی ماندنددر خالل این مدت پر دردسر، گنجينه های مدفون شده در سردابه ها به صورت
 سرنگونی به افغانستان و) نيروهای ائتالف(آنها تا پس از حمله .  آنها آگاه بودندمسعودی و تحویلدارانش از محل اختفای

 . رژیم طالبان، سکوت اختيار کردند

 وضعيت صندوق های محتوی اشياء برای بررسی" وزارت فرهنگ و اطالعات"گروهی از جانب ) ١٣٨١( ٢٠٠٢در سال 
 این گروه حاکی از آن بود، که این برساخته ها همچنان دست نخورده و گزارش. مورد اشاره، به بانک مرکزی اعزام شدند

 سرانجام تمامی صندوق ها بازوقتی. نخستين صندوقچه سربه مهر را گشودند) ١٣٨٣( ٢٠٠٤در سال .  مانده اندمحفوظ باقی
 .  هزار می باشد که همگی صحيح و سالم هستند٢٣ های موجود و فهرست برداری شدند، معلوم گشت که تعداد برساخته

در .  های جنگ از آسيب در امان مانده بودنداین اشياء باستانی بخشی از معدود چيزهایی محسوب می شدند، که در خالل سال
:  استسال جاری این نشریه منتشر شد، آمده) خرداد(که در شماره ماه ژوئن "  جئوگرافيکنشنال"گفت و گوی مسعودی با 

این یک واقعت است، و آنها که حقيقت را می دانستند  .اگر ما این گنجينه های افغانستان را پنهان نکرده بودیم، گم می شدند"
 ."سکوت اختيار کردند

بودند، امنيت افغانستان هنوز محدود " جدید" در حالی که پژوهشگران و کارکنان موزه مشغول فهرست برداری از یافته های
 .  خویش برعليه نيروهای ائتالف و امنيتی کشور ادامه می دادندچراکه طالبان به کوشش های. بود

 .  بگردانند، و به نمایش بگذارنددر نتيجه مقامات موزه تصميم گرفتند گنجينه مورد اشاره را در اروپا

 آمستردام به نمايش گذاشته شد، و مورد بدين ترتيب گنجينه تازه کشف شده در پاريس، تورين و
 . گرفتاستقبال بسيار زياد مردم اين شهرها قرار

 و موزه های شرکت کننده در" انجمن نشنال جئوگرافيک"در سال جاری نيز به همت 
  . سازمان دهی این برنامه، وارد آمریکا شد
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 .  مجسمه، جواهرات و سکه خواهد بود قطعه از جمله سفالی،٢٢٨آنچه بازدیدکنندگان آمریکایی خواهند دید شامل 

 وسيعتر به دست آمده اند، که در عهد باستان به این اشياء از چهار نقطه باستانی از شمال افغانستان یعنی بخشی از منطقه ای
 این برساخته ها.  سال پيش از ميالد مسيح تا قرن دوم ميالدی می رسد٢٢٠٠ نيز به قدمت آنها. شهرت داشت" باختریه"

 . می باشد" ابریشم"همچنين نشانگر اهميت منطقه، برای جاده معروف 

 از راه های خشکی و دریایی بوده که که مجموعه ای‘جاده ’در حقيقت نه یک "براساس تعریف این نمایشگاه، ابریشم 
  کاروانسراهای بين شرق مدیترانه و مرزهای چين را به یکدیگر پيوند می دادهشهرها، نقاط تجاری، محل شرب کاروان ها، و

 ." است

، مخلوطی از "طال تپه"و " بگرام"، " خانمای" "تپه فلول"در نتيجه برساخته های به نمایش درآمده به دست آمده از 
 که در آن سال های تجارت درون فرهنگی از تمامی جهات گوناگون از این منطقه بسياری از فرهنگ ها و مردم می باشند،

 .  می کرده اندعبور

 هایی محسوب می شوند که نمی توان برایشان گرچه تمامی اشياء مورد اشاره برای مردم افغانستان و تمامی جهان گنجينه
 .  نمایشگاه طالهای باختریان هستندبهایی تعيين کرد، اما گل سرسبد این

گروه باستانشناسی اتحاد ( افغانستان، به وسيله یعنی یک سال پيش از تهاجم روس ها به) ١٣۵٧( ١٩٧٨این طالها در سال 
از )  افغانستاندر منطقه باختریه در شمال" طال تپه"در (ویکتور سریانيدی )  زیر ریاستافغانستان-جماهير شوروی پيشين

 . زیز خاک بيرون آورده شدند

@ 

او در مورد اکتشافات. می باشد"  روسيهمؤسسه باستانشناسی آکادمی علوم"این باستانشناس در حال حاضر پژوهشگر ارشد 
  در حفاری در پشته معمولی طال تپه این شانس را به دست آوردیم، که به شش قبرما"خود در منطقه مورد اشاره می نویسد 

ما.  سال پيش در آن تپه پنهان شده بودند٢٠٠٠ این قبور بدون اینکه کسی از وجودشان آگاه باشد، از بيش از. باستانی برسيم
 کنار  در آن گورها ثروتی را پيدا کردیم، که آن اساد برای بردن به جهان پس از مرگ دردر بين استخوان های برجا مانده

.  یا سنگ های نيمه بهادار درست شده بودند هزار برساخته می شد، که عمدتا از طال و٢٠این ثروت شامل بيش از . داشتند
 ." زمان های دور را برای ما آغاز کرداین گنجينه غنی هنری و گویا، درک آن

 اند، که شامل تاج طالیی ساخته شده از قطعات اینک برخی از آن برساخته ها در نمایشگاه مورد اشاره به تماشا گذاشته شده
 ترکيبی از  پرشمار جواهرات مانند دستبند، النگو، انگشتر و آویزه هایی است که بازتابگوناگون، خنجر طالیی و تکه های

 .  جاده ابریشم عبور و مرور می کردندفرهنگ هایی می باشند، که در زمان های باستانی در تمامی منطقه از

 موزه، انجمن نشنال جئوگرافيک و سایر گالری ملی هنر پيش از گشودن درهای نمایشگاه به روی عموم، برای رسانه ها،
 سفير افغانستان در آمریکا طی بياناتی اظهار داشت،" سيد ت جواد"در این برنامه  .افراد برجسته، برنامه ای ویژه ترتيب داد

 ثانيه ای می ٣٠ کلمه ای اخبار و بيانات افغانستان باستان را به معرض دید می گذارد، که ورای تيترهای شش"که نمایشگاه 
 !"  پرافتخار، مناظر نفس بر، و تجارت و داد وستدی پر جنب و جوشکشوری با تاریخی غنی، ميراثی. باشد

اما در عين حال اظهار داشت که . ناميده شدند "گنجينه گمشده افغانستان"وی همچنين توضيح داد که چگونه این برساخته ها 
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زیرا از  ":چراکه خاطرنشان کرد.  نمی تواند تبلور کامل روح واقعی این برساخته ها باشداز نظر خودش و دیگران، این لقب
، طالبان و آنهایی چنين بود، که این برساخته)پيشين( شوروی بلکه برای اتحاد جماهير. نظر ما آنها هرگز واقعا گم نشده بودند

 خاطر پنهان کردن آنها اما برای متوليان و کارکنان موزه افغان یعنی مردانی که به.  یا نابود می کردندها را می دزدیدند و
 . زندگی خویش را به مخاطره افکندند، گم نشده بودند

" 

 اینکه چگونه این گنجينه ها به سبب سکوت مردانی که به اهميت زنده نگهداشتن
 درد فرهنگ و تاریخ ایمان داشتند از خالل دهه ها درگيری جان سالم به در بردند، به

 کس چه می داند، شاید روزی همين گونه نيز. ساختن یک فيلم هاليوودی می خورد
که  "نبرد چارلی ویلسون"زیرا با توجه به اقبال عمومی مردم آمریکا از فيلم . بشود

 پشت پرده داستان تضمين حمایت مالی آمریکا از مجاهدین افغانی در نبردشان بر
را به تصویر می کشد، شاید روزی هم از ) پيشين(عليه اتحاد جماهير شوروی 

 .  این گنجينه ها فيلمی ساخته شودحکایت

 که به هر حال چه چنين بشود و چه نشود، آمریکایی ها همچنان این شانس را دارند
 در خالل یک سال و نيم آینده و به موازات نمایش این برساخته های عتيقه در

 یعنی اهالی. سراسر کشورشان، زیبایی و شکوه فرهنگ افغانی را تجربه کنند
 .  کسی خطور نمی کردآمریکایی که در هنگام ساخته شدن این اشياء، حتی خيال وجود داشتنش هم به مخيله

 افغان ها هستند که بيش از همه از اکتشاف و گرچه افغانستان تاریخ خود را با جهان به اشتراک گذاشته است، اما این خود
 خورد، کمااینکه بر روی سردر موزه ملی این کشور پالکاردی به چشم می.  منتفع شده اندمحفوظ نگهداشتن این برساخته ها

 ."  استیک ملت تا زمانی زنده می ماند، که فرهنگش زنده"که رویش نوشته شده 

  پانوشت

  :برای کسب آگاهی های بيشتر در مورد این نمایشگاه به پيوند زیر رجوع کنيد

http://www.nga.gov/exhibitions/afghanistaninfo.shtm  

  از نویسندگان واشنگتن پریزم استبرت شوارتز 

 

 از حوزه نظامی
  آیا ایران خطری واقعی برای آمریکا است؟

 

 واشنگتن پریزم

 در گزارشی که در روز دوشنبه توسط آقایان جان آیزاکس مدیر اجرایی و تراوس
 واشنگتن، پایتخت آمریکا به انتشار در شهر" مرکز کنترل و منع گسترش سالح ها"شارپ محقق ارشد امور نظامی در 

 . حال حاضرمورد بررسی قرار گرفترسيد، نقش ایران بعنوان یک تهدید واقعی در
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 ایران و پرتاب آزمایشی موشک های نيروهای جمهوری اسالمی) مانور نظامی(این گزارش یک روز پيش از شروع رزمایش 
 شده اند که این رزمایش در جواب جو فشار و تهدید های اخير واشنگتن و مقامات ایرانی مدعی. دوربرد به انتشار رسيد

  . مانور نظامی اسرائيل که ماه گذشته با همکاری یونان به اجرا درآمد برگزار شدهمچنين

 رابرت گيتس وزیر دفاع این کشور ضمن محکوم مقامات آمریکایی از جمله خانم کاندوليزا رایس وزیر امور خارجه و آقای
 لهستان و( بودن خطر آن کشور و لزوم برپایی سپر دفاعی و ضد موشکی در اروپا کردن مانورهای نظامی ایران بر واقعی

 . برای مقابله با آن خطر تاکيد کردند) جمهوری چک

 درگيری نظامی، جمهوری اسالمی ایران بر اساس گزارش مذکور آیزاکس و شارپ چنين نتيجه گيری می کنند که در صورت
این چالش ها شامل حمله مستقيم به .  متحده آمریکا و متحدانش ایجاد کندقادر است که مشکالت متعددی را برای ایاالت

 . برای حمله به اسرائيل می باشد آمریکایی در عراق و استفاده از نيروهای وابسته به گروه های حماس و حزب اهللانيروهای

" خطر احتمالی" در شعارهای مربوط به اما درعين حال این دو پژوهشگر معتقدند که این چالش های واقعی جلوه خود را
 .از دست داده است)  های هسته ای در آینده در صورت دستيابی آن کشور به سالح(ایران 

 حاضرموجود می باشد، مقامات آمریکایی خطر با ربط دادن آنچه که در آینده ممکن است به وقوع بپيوندد به آنچه که در حال
 .  واقعی آن کشور نشان می دهندایران را بزرگتر از توانایی ها ی

 تمامی در این گزارش پژوهشگران تاکيد می کنند که ایاالت متحده آمریکا می بایست
 تالش خود را برای جلوگيری از دستيابی به سالح های هسته ای توسط تهران

 زمان آن فرارسيده که"اما این دو پژوهشگر تذکر می دهند که . متمرکز کند
 درباره چرا که غلو کردن. واقعگرایی را به بحث راجع به ایران و آمریکا تزریق کنيم

 کشور در جمهوری اسالمی ایران این واقعيت که با توجه به توانایی های نظامی آن
 قرار می حال حاضر خطری واقعی برای ایالت متحده آمریکا نيست را تحت الشعاع

 . "دهد

 جدول زیر به نظر خوانندگان محترم می این گزارش توانایی های نظامی دو کشور را با یکدیگر مقایسه نموده است که در
 : رسانيم

 
راپتور  22 –اف 

 ایاالت متحده آمریکاجمهوری اسالمی ایران
تخمين (جمعيت  303,824,646 65,875,223

 )1387سال 
توليد ناخالص  تریليون دالر 8/13 تریليون دالر 75/0

سال (داخلی 
1386( 

 ميليارد دالر 7.2

0.005%  

شامل (ميليارد دالر  711
 )عمليات عراق و افقانستان

4. 48%   

سال (بودجه دفاع 
 )جاری

درصد مجموع 
بودجه دفاع تمامی
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 کشورهای جهان
895.000 

 545.000از این تعداد 
آماده 350.000فعال و 

 * درگيری می باشند

2.580.875 

نفر  1.498.157از این تعداد 
آماده  1.082.718فعال و 

  باشنددرگيری می

مجموع کل 
 رزمندگان نظامی

   زمينیواحدهای
 واحد 8.023 واحد  1.613

واحد متعلق به نيروی  7.620(
واحد متعلق به  403زمينی و 

 )مارینز – نيروهای مسلح

 تانکهای جنگی

 واحد 348 واحد 35

واحد متعلق به نيروی  96(
واحد متعلق به  252زمينی و 

 )مارینز –نيروهای مسلح 

خودروهای 
بازرسی و جمع 
 آوری اطالعات

خودروهای جنگی واحد 6.719 واحد 610
 واحد 21.242 واحد 640

واحد متعلق به  19.931(
واحد  1.311نيروی زمينی و 

 – مسلح متعلق به نيروهای
 )مارینز

خودروهای حمل و
 نقل سربازان

 واحد 8.041 واحد 8.196

واحد متعلق به نيروی  6.530(
واحد متعلق به 1.511زمينی و 
 )مارینز – مسلح نيروهای

واحد های مجهز 
 به شليک توپ

 واحد 311

واحد متعلق به  233(
 30نيروی زمينی، 

واحد متعلق به نيروی 
واحد  34 دریایی و

متعلق به نيروی هوایی
واحد متعلق به  24و 

 .)شبه نظاميان

 واحد 5.425

واحد متعلق به نيروی  4.086(
واحد متعلق به  603زمينی، 

 588مارینز،  – نيروهای مسلح
واحد متعلق به نيروی دریایی و

 واحد متعلق به نيروی 143
این مجموع شامل . هوایی

واحدهای متعلق به نيروهای 
 .) باشدگشت ساحلی نمی

هليکوپتر 
 )بالگردان(
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  دریایی واحدهای
 زیردریایی واحد 71 واحد 6
واحد های جنگنده واحد 106 واحد 5

در سطح آب 
شامل کشتی های(

حمل و نقل، قایق 
 و قایقهای جنگی
 )های دوربرد

 واحد 320

واحد متعلق به  140( 
 50نيروی دریایی، 

واحد متعلق به سپاه 
واحد  130 و پاسداران

)متعلق به شبه نظاميان

 واحد 157

واحد متعلق به نيروی  16( 
واحد متعلق به  141دریایی و 

 ) ساحلینيروی گشت

واحد های گشت و
 ساحلی

کشتی های  واحد 9 واحد 5
مخصوص 

 شناسایی مين
 واحد 490 واحد 21

واحد متعلق به نيروی  124(
واحد متعلق به  366زمينی و 
 ) دریایینيروی

کشتی های رزمی 
در درگيری های 

)آمفيبوس(دریایی 

  هوایی واحدهای
 واحد 3.538 واحد 286

واحد متعلق به نيروی  9( 
واحد متعلق به  1.365زمينی، 

واحد  386 نيروی دریایی،
 –متعلق به نيروهای مسلح 

واحد متعلق به 1.778مارینز و 
 ) هوایینيروی

جنگنده های 
 هوایی

بمب افکن های  واحد 170 ندارد
 دوربرد

 واحد 136

واحد متعلق به  17(
 13نيروی زمينی، 

واحد متعلق به نيروی 

 واحد 883

واحد متعلق به نيروی  235( 
واحد متعلق به  98زمينی، 

واحد متعلق  25 نيروی دریایی،

هواپيماهای باربر 
 و حمل و نقل
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.  نگهبانی مرزی مشغول به خدمت می باشندشبه نظامی تحت عنوان بسيجی در برقراری امنيت داخلی و 40.000بيش از * 
تا یک  450.00بر اساس گزارش های موجود نيروی بسيج درزمان جنگ به .  استنيروی بسيج تحت فرمان سپاه پاسداران

 .  داوطلب افزایش می یابدميليون

واحد  104دریایی، 
متعلق به نيروی هوایی

واحد متعلق به  2و 
 )شبه نظاميان

مارینز و  –به نيروهای مسلح 
 واحد متعلق به نيروی 525
 )هوایی

واحد متعلق به  3
 نيروی دریایی

 واحد 159

واحد متعلق به نيروی  9( 
واحد متعلق به  126زمينی، 

واحد  24 نيروی دریایی و
 –متعلق به نيروهای مسلح 

 )مارینز

جت های 
مخصوص برای 

عمليات 
الکترونيکی و 

جمع آوری 
 اطالعات

واحد متعلق به  6
 نيروی هوایی

 واحد 134

واحد متعلق به نيروی  60( 
واحد متعلق به  4زمينی، 

 70مارینز و  –نيروهای مسلح 
 )واحد متعلق به نيروی هوایی

هواپيما های 
مخصوص 

بازرسی و جمع 
 آوری اطالعات

 واحد 8

واحد متعلق به  3( 
 5نيروی دریایی و 

واحد متعلق به نيروی 
  )هوایی

 واحد  197

واحد متعلق به نيروی  174( 
واحد متعلق به  23دریایی و 

 ) ساحلینيروی گشت

جت های 
مخصوص گشت 

 دریایی

واحد متعلق به نيروی  58 ندارد
 دریایی

جنگنده های ضد 
 زیردریایی

 واحد 53 ندارد

37واحد نيروی دریایی و  16( 
 )واحد نيروی هوایی

واحد های هوایی 
برای هشدار اوليه

  هسته اینيروی 
 واحد 5.400 ندارد

واحد آماده استفاده و  075. 4(
  )واحد رزرو 1.260

کالهک های هسته
 ای
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 ارتش در عين حال الزم به تذکر است که این گزارش توانایی های نيروی های رزرو
 کشور در و همچنين توانایی های متحدان دو) ناشنال گارد(آمریکا و پاسداران ملی 

 .صورت درگيری نظامی را در نظر نگرفته است

 نظر نکته آخراینکه این گزارش کيفيت سالح ها و ابزار نظامی دو کشور را نيز در
 های بعنوان مثال نيروی هوایی جمهوری اسالمی ایران دارای جنگنده. نگرفته است
روسی، جنگنده  29 –تام کت ساخت شرکت نورتروپ گرامن، ميگ  14-قدیمی اف

، 5یو -، اس5 –، اف 4 –ام ساخت چين و بمب افکن های قدیمی تر اف  7- افهای
راپتور که گل  22 – مانند اف است و کيفيت و قدرت این نوع جنگنده ها با جنگنده ای 1 –و ميراژ اف  25و  24 یو –اس 

 .  نيستندسرسبد جنگنده های آمریکایی است قابل مقایسه

  دسترسی به گزارش کامل لطفًا پيوند زیر را کليک کنيدبرای

  مطالعات راهبردی و بولتن دانشمندان علوم هسته ای سازمان سيا، انستيتو بين المللی برای: منابع

 
) زمينی –دریایی (خودروهای آمفيبوس 

 کاندیداهای مجلس آمریکا و کارت های اعتباری
  آمریکا و کارت های اعتباری کاندیداهای مجلس

 

  

 واشنگتن پریزم

نظير " خرج کاندیداتوری" رقم را بعنوان ليست ده تن از کاندیداهای نمایندگی در مجلس عوام کنگره آمریکا که بيشترین
 آقای جان و تورنمنت گلف برای) دالر 14.063( نماینده جمهوری خواه از ایالت ویرجينيا ضيافت شام برای آقای اریک کانتور

این نمایندگان بر .  های اعتباری خود متحمل شدندبر روی کارت) دالر 5.500(بانر نماینده جمهوری خواه از ایالت اوهایو 
 . اعالم این نوع خرج ها بوده و مقداری از آن را می توانند بازپس گيرنداساس قوانين انتخاباتی موظف به

  نشریه سی کيو: منبع

اریک کانتور، جمهوری خواه از ایالت ویرجينيادالر 344.334
 شلی برکلی، دموکرات از ایالت نوادادالر 340.615
جسی جکسون پسر، دموکرات از ایالت ایلينویزدالر 313.477
 جوزف کرالی، دموکرات از ایالت نيویورکدالر 310.604
 رابرت آندروز، دموکرات از ایالت نيوجرسیدالر 313.477
 جان بانر، جمهوری خواه از ایالت اوهایودالر 215.965
 چارلز رنگل، دموکرات از ایالت نيویورکدالر 178.991
 پاتریک کندی، دموکرات از ایالت رودآیلنددالر 175.780
 تری بانوف ، دموکرات از ایالت مينوسوتادالر 137.203
 روی بالنت، جمهوری خواه از ایالت ميسوریدالر 137.011

Page 28 of 29Washingtonprism

7/10/2008http://washingtonprism.org/pdf.cfm?id=160



Page 29 of 29Washingtonprism

7/10/2008http://washingtonprism.org/pdf.cfm?id=160


