
  ١٣٨٧ جمعه پانزدهم شهريور ماه شماره صد و شصت و پنجم،

 اجتماعی-از حوزه سياسی
  مقدمه ای بر تجربه دمکراسی

 

 واشنگتن پريزم -سروش مهاجر

  پيشگفتار

 سرانجام سناتور باراک حسين اوباما در)  شهريور٧( اوت ٢٨روز پنجشنبه 
 کلرادو، به صورت رسمی از جانب اين گردهمايی بزرگ سراسری و رسمی حزب دمکرات آمريکا در شهر دنور واقع در ايالت

 شد، تا در انتخابات پيش رو با جان سيدنی مک کين رقيب خود از حزب حزب نامزد احراز مقام رياست جمهوری کشورش
 .  مبارزه کندجمهوريخواه

 .  نامزد حزب متبوع خود معرفی گرديدمک کين نيز در شهر مينيا پوليس در ايالت مينه سوتا، به صورت رسمی به عنوان

" سبز"و " چای بوستون"، "مستقل آمريکا" البته آلن کيز، چارلز جی، و سينتيا مک کينی نيز به ترتيب از جانب احزاب
 خواهد" دمکرات"و " جمهوريخواه"  رقابت اصلی مانند هميشه بين نامزدهای دو حزب اما به داليل گوناگون،. نامزد شده اند

 .بود

 به عنوان چهل و چهارمين)  آبان١٤(نوامبر  ٤انتخابات سراسری روز سه شنبه بنابراين نامزد يکی از اين دو حزب در 
به کاخ ) اول بهمن ماه سال جاری( ٢٠٠٩ ژانويه ٢٠رئيس جمهور قديمی ترين دمکراسی جهان برگزيده می شود، و روز 

 .سفيد راه خواهد يافت

نخست اينکه برای اولين بارست که .  وجود دارنددر اين دوره از مبارزات انتخاباتی، دو مورد بی سابقه و يک مقوله کم سابقه
 . سوی يکی از دو حزب عمده برای مبارزات رياست جمهوری کشورش برگزيده شده استيک آمريکايی آفريقائی تبار از

  .)البته در اين دوره نامزدهای دو حزب سبز و مستقل آمريکا هم، سياهپوست هستند(

 نخستين بار در تاريخ اياالت متحده آمريکا خواهد اگر اوباما در انتخابات پيش رو به عنوان رئيس جمهور برگزيده شود، اين
 .  مقامی دست پيدا می کندبود که يک رنگين پوست به چنين

، به عنوان معاون رياست )فرماندار آالسکا( امر بی سابقه دوم تصميم سناتور مک کين مبنی بر گزينش خانم سارا پالين
 . اولين بار است که يک زن برای چنين مقامی نامزد می شوداين. جمهوری احتمالی خود می باشد

 جمهور وقت و نه معاونش، نامزد حزب خود نه رئيس) ١٣٣١( ١٩۵٢اما مقوله کم سابقه اينست که برای اولين بار از سال 
 . در انتخابات سراسری نيستند
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 قانون اساسی کشورش نمی تواند برای بار سبب اينست که جرج دبليو بوش دو دوره متوالی متولی اين مقام بوده، و بنابر
 .  نيز، به انتخاب شخصی تمايلی به نامزدی خود نشان ندادديک چينی معاون وی. سوم رئيس جمهور شود

 . پژوهش نگاهی به پيشينه دمکراسی بيندازيمنزديکی انتخابات رياست جمهوری دو کشور ايران و آمريکا سبب شد، تا در اين

   پيش و پس از جنگ جهانی اولوضعيت نظام های سياسی

اما پيش از شعله ور شدن .  شاهد گستردگی های دمکراتيک زيادی بوداز ديدگاه انتخابات،" جنگ جهانی اول"جهان در پايان 
 نروژ بودند که شهروندان ، تنها چهار کشور استراليا، زالندنو، فنالند و)١٢٩٧( ١٩١٨ خانمانسوز و تا سال آتش اين جنگ

 .  وضعيت اقتصادی و اجتماعی خود می توانستند رأی بدهندآنها فارغ از نژاد، جنسيت، اعتقادات، ميزان هوش، و

بنابراين در مدتی کوتاه چنين به نظر رسيد.  کشور افزايش پيدا کرد٢٣اين تعداد در نخستين دهه پس از جنگ مورد اشاره، به 
کمااينکه با . پيروز شده است )امپرياليسم(و حتی سياست توسعه طلبی ) کاپيتاليسم( بر استبداد، سرمايه داری که دمکراسی

.  روسيه و عثمانی، راه برای گسترش و رشد دمکراسی جهانی هموار شدلهستان، -سرنگونی امپراطوری های آلمان، اطريش
 .  رأی در چندين سال پس از آن، در جهان گسترش يافتبه طوری که حق

در اين پس راندن، چندين دليل مرتبط به يکديگر در سطوح.  زده شداما پس از دوره ای کوتاه از اين گسترش، دمکراسی عقب
 .  اجتماعی، و اقتصادی دست در دست هم کار کردندسياسی،

بود، که به ) ١٣٠٨مهر ماه ( ١٩٢٩ شدن، سقوط بازار سهام در اکتبر قابل توجه ترين دليل اقتصادی دخيل در اين عقب زده
 پيدا کرد، بسياری به موازاتی که دادوستد و درآمدهای شخصی به نحو عظيمی کاهش. منجر شد"  بزرگرکود اقتصادی"

 خود پس از جنگ مذکور به وخامت گراييده بود، وحشتناک تراين امر شرايط زندگی را که به خودی. بيکار و ورشکسته شدند
 . نمود

 برجا مانده، و رکود اقتصادی بزرگ باعث برجسته تر شدن آنها سبب اجتماعی نيز شامل آالمی بود که در پی خاتمه جنگ
 . گشته بود

به طوری که به نظر می رسيد .  جامعه اروپا را در بر گرفتدر خالل سال های پس از جنگ احساس فزاينده سرخوردگی،
 .  شناختندزيرا بسياری از مردم معتقد بودند که جنگ پايان جهانی است، که می.  عيرممکنستخالصی از صدمات جنگ

اين مسئله سبب ايجاد حمايت .  داری و سياست توسعه طلبی بوده انداز منظر سياسی نيز اعتقاد داشتند، شاهد خاتمه سرمايه
 .  محبوبيت می کردند از جنبش های کمونيستی و سوسياليستی شد، که به آرامی در نقاطی مانند روسيه کسبگسترده و عظيم

 .  ملی چون فاشيسم تمايل يافتندمردم کشورهای ديگر مانند آلمان نيز، به سمت حرکت های

 به اقليت های قومی که کشورها را ضعيف و بی ثبات می کند قدرت می دهد، زيرا بر اين باور بودند که با توجه به اين حقيقت که دمکراسی
 . متخاصم به شمار می رودنيرويی

 بسيار گسترده ای برخوردار شدند، و از بسياری از جهات بر طرق هر دو فلسفه سوسياليستی و فاشيستی در اروپا از حمايت
 .  دمکراسی تأثيری فراوان برجای گذاشتندمخالف با گسترش

 مسائل سياسی، اقتصادی و اجتماعی در اروپا در نهايت باعث تأثير اين گسترش سريع و انقباض اين شد که در دهه بعدی
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 . گرديد) ١٣١٨( ١٩٣٩ دوم در سال جرقه های جنگ جهانی

 عنوان سيستمی سياسی سپس تا پايان اين جنگ طول کشيد، تا دمکراسی مجددا به
 . در اروپا ظهور کند

  ؟ شدعقب راندهبه  پس از گسترش حق رأی، دمکراسی ه دهچرا تنها يک

 داشته باشيم، که در دوره به منظور اين بررسی الزم است نگاهی دقيق به رخدادهايی
 اشاره شد ترکيبی از تأثيرات همانگونه که. پس از جنگ در اروپا اتفاق افتادند

 غيرقابل اجتناب دمکراسی منجر سياسی، اقتصادی و اجتماعی به عقب رانده شدن
 موضوع، به مواردی خاص در کشورهايی نظر کنيم که به مستقيم ترين بنابراين ضرورت دارد که برای درک علل اين. شد

 .  جنگ قرار گرفتندشکل تحت تأثير

ابتدا به ضربه های اجتماعی و اقتصادی ای که به .  برمی گزينيمبرای اين منظور دو کشور روسيه و آلمان پس از جنگ را
 .  اول به کشور روسيه وارد آمد، و پيدايش دولت کمونيستی پرداخته می شودسبب جنگ جهانی

بر آلمان می پردازيم، که به الغای دمکراسی و جايگزينی  "رکود اقتصادی بزرگ"سپس به تأثيرات اجتماعی و سياسی 
 .  شدمنجر" نازی"استبداد 

@ 

 مقوالت به عقب زده شدن دمکراسی پس از دوره کوتاه گسترش آن، کمک سرانجام به اين مورد نگاه می کنيم که چگونه اين
 ايجاد شدند، چگونه به  مفهوم که روشن کنيم که عوامل اجتماعی و اقتصادی که بر اثر شرايط پس از جنگبه اين. کرد

 .  مستقيم ترين شکل تحت تأثير جنگ قرار گرفتندتغييرات سياسی عمده در کشورهايی منجر شدند، که به

  روسيه

دهه پس از جنگ برای اروپا برهه ای سخت و .  استروسيه پس از جنگ، نمونه ای مهم از ترس و وحشت اجتماعی
در .  بودند از هر دو طرف درگير کشته شده، و تعداد بيشتری زحمی و صدمه ديده باقی ماندهميليون ها نظامی. نامطلوب بود

 با درد و رنجی را به ياد می آورد، که تازه خاتمه يافته عين حال جراحات بسياری از آنان قابل درمان نبود که سال های همراه
 . بود

برعکس به جای .  ايجاد شده در آغاز قرن بيستم، به چشم نمی خوردکمااينکه ديگر در هيچ کجا اثری از خوشبينی اجتماعی
 .  اروپا و بيشتر نقاط دنيا، عزاداری های خصوصی و عمومی برپا می شدآن در سراسر

بنابراين .  بلکه تا حدی بيشترين لطمه را از جنگ خورده بودروسيه نيز نه تنها از اين وضعيت مستثنی محسوب نمی شد،
.  حساب می آمد اين کشور در خالل سال های پايانی جنگ رخ داد، که نتيجه رهبری ضعيف سياسی بهبزرگترين تغييرات در

 مسلح آن در دو سال ابتدای جنگ با چندين شکست نيز زيرا گرچه اين کشور در آغاز چند پيروزی کسب کرد، اما نيروهای
 . روبرو شدند

.  سالح و تجهيزات محافظت کننده به ميادين جنگ اعزام می شدندسبب اين بود که به خاطر کمبود تدارکات، نظاميان بدون

 
می توان گفت در سطح اروپا، روسيه تا حدی 

 خورد بيشترين لطمه را از جنگ
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 .  جنگی آنها استفاده کنند بود که وقتی سربازان ديگر از پا می افتند، ديگر افراد می توانند از تجهيزاتچون فرض بر اين

 .  نظامی روسی کشته و يا زخمی شدندبنابراين تنها در خالل همين مدت کوتاه، دو ميليون

اما به سختی می شد گفت که کل مشکل به همين رخداد محدود می .  بوداين رخداد نظامی، در واقع بازتاب اتفاقات داخل کشور
 . شود

 سيستم راه آهن برای حمل و نقل و پخش کاالهای ضروری کفايت نمی زيرا از ديدگاه اقتصادی به موازاتی که معلوم می شد
 . به آرامی حالت مولد خود را از دست می دادندکند، کارخانه ها

بلکه تضمينی وجود نداشت . تأثير اين کمبود تنها بر قشر کم درآمد نبود .کمبود اين کاالها، سبب تورم شديد در قيمت آنها شد
به همين سبب سرانجام بسياری از  . آنهايی هم که دستشان به دهانشان می رسيد، بتوانند چيزی برای خريد پيدا کنندکه

 آشکار گشت که اقتصاد اين کشور دارد زير فشار تقاضاهای دروان جنگ شهرهای روسيه با قحطی روبرو شدند، و به سرعت
 .  پاشداز هم می

به طوری که زير فشارهايی که به سبب کمبود کاال .  تمام کشور داشتاين وضعيت تأثيری بی نهايت منفی بر اوضاع اجتماعی
 روش اداره جنگ توسط بنابراين مردم به سرعت از.  وارد می شد، جنايت، فحشاء، و دزدی همه گير گرديدبر شهروندان

تمامی اين عوامل .  بين توده های مردم تأثيری بسيار منفی گذاشتاين امر در محبوبيت تزار در. خاندان سلطنت ناراضی شدند
 . شدند" انقالب روسيه" زمينه مهيا کننده

فردای . در سن پيترزبورگ اعالم اعتصاب فوری کردند"  پوتيلفمجتمع"کارگران ) ١٢٩۵ اسفند ٤( ١٩١٧ فوريه ٢٢روز 
 . صورت گرفت" صلح، زمين، و نان" پيمايی و شورش با شعار آن روز چند راه

ظرف چند روز تزار نيکالی دوم به .  و منجر به خون ريزی شدندطولی نکشيد که اين تظاهرات شکل سياسی به خود گرفتند،
 .  تخت خود کشيد، و قدرت به دولت موقت واگذار گرديدناچار دست از تاج و

اما اين پيامد راه حلی بسيار موقت برای مشکالتی بود، که در .  باشدبه نظر می رسيد اين نتيجه برای دمکراسی يک پيروزی
 برگزار کند، اما در مورد خاتمه زيرا گرچه دولت موقت توانست انتخابات را سازماندهی و. شدند" انقالب فوريه" واقع مسبب

اين مسئله سبب شد، محبوبيت اين دولت هم در بين مردم کاهش .  نيافتحضور روسيه در جنگ جهانی دوم به توفيقی دست
 . يابد

زيرا گرچه مردم در .  برای ارتش و دولت موقت گران تمام می شودچون ادامه اين حضور ثابت کرد، که اين مسئله تا چه حد
 نشد، اين حمايت به تدريج از  دولت پشتيبانی کردند، اما از آنجا که در شرايط زندگی و کاری هيچ بهبودی حاصلابتدا از اين
 . بين رفت

انقالبی که در آن دولت . از بين برود) ١٢٩٦آبان ( ١٩١٧ انقالب اکتبر اين امر سبب شد که دوره ای کوتاه از دمکراسی با
 . دست بلشويک ها سرنگون شدموقت به

 در خالل آن ارتش سرخ نيروهای ضد بلشويک موسوم به اين سرآغازی برای شروع جنگ های داخلی روسيه بود، که
 . اتحاد جماهير شوروی را تأسيس کرد) ١٣٠١( ١٩٢٢ در سال را شکست داد و" ارتش سفيد"
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 دمکراسی در دهه نخست پس از جنگ جهانی اول در سطح جهان در حال بديهی است که اين رخدادها نشانگر آنست که گرچه
 از کشورها زيرا با اينکه برخی.  به هيچ روی محبوب ترين و مسلط ترين سيستم محسوب نمی شدگسترش بود، اما

 تمام شهروندان بزرگسال خود گسترش می دادند، عملکردهای دمکراتيک بيشتری را در پيش می گرفتند و حق رأی را برای
 .  دمکراسی در موقعيت مطلوبی قرار نداشتندکشورهای ديگر برای ايجاد و حفظ

اما با شکم گرسنه، بيکاری .  هستند، که سيستم های دمکراتيک می دهندآزادی های فردی و آزادی انتخاب سياسی، قول هايی
 .  و استيصال ناشی از جنگ، مشکل بتوان از اين حقوق دست برنداشتو درماندگی

 شد، سبب تأثيرات منفی هرچه بيشتر بر گسترش دمکراسی آغاز) ١٢٠٨آبان ( ١٩٢٩رکود اقتصادی بزرگ که در اکتبر 
 .  های دمکراتيک در چندين و چند کشور ديگر هم عقب زده شوندگرديد و باعث شد که ايده

  آلمان

) لهستان، امپراطوری عثمانی و بلغارستان - آلمان، اطريشمتشکل از" (قدرت های مرکزی"گرچه در خالل جنگ جهانی 
 فاصله پس از پايان چراکه بال.  پيامدهای اين جنگ برای آلمان به اندازه روسيه فوری و ويرانگر نبودشکست خوردند، اما

جمهوری " امپراطوری به دمکراسی پارلمانی موسوم به  بازبينی شد، و اين١٨٧١جنگ، قانون اساسی آلمان در سال 
 . تبديل گشت" وايمار

 از نظر اقتصادی خاتمه جنگ که با زيان های زيربنايی چشمگير و زيرا. اما راه بهبود برای آلمان نيز سخت و دشوار بود
 .  سر برد بزرگ به کشورهای متخاصم همراه بود، سبب می شد که آلمان در وضعيتی نابهنجار بهپرداخت خسارت های

زيرا تندروهای چپگرا اعتقاد .  جناح راست و چپ قرار داشتهمچنين جمهوری تازه تأسيس زير فشار تندرروهای هر دو
 جناح راست نيز پشتيبان بنيادگرايان.  متوقف ساختن انقالب کمونيستی، به طبقه کارگر خيانت کرده استداشتند که دولت با

 .  اساسی پيسين هنوز وجود داشتبازگشت شکل استبدادی حکومت قديمی بودند، که طبق قانون

 به خشونت و قتل از دوطرف انجاميد، اوضاع خراب موجود حتی زمانی که تفاوت های سياسی دو جناح تندروی مورد اشاره
 . بدتر شد

 کرد، و سبب ايجاد بی ثباتی های اقتصادی و سياسی قابل توجه میدر عين حال پيدايش و بروز کودتاها جمهوری را تهديد می
دوره ای از ثبات نسبی )١٢٠٤(١٩٢۵ حال به نظر می رسيد که پس از چندين سال هرج و مرج، تا پيش از سال با اين. گرديد

  .هم از نظر اقتصادی و هم از ديدگاه سياسی آغاز شده باشد
 

 مدتی بسيار کوتاه به وجود آمده و ميراث دوره خراب در خالل اين مدت دولت آلمان در عکس العمل به تورم خيلی باال که در
 داد و به همچنين در کوشش يرای تثبيت اقتصاد صدمه ديده، مخارج خود را کاهش.  رايج نموداقتصادی بود، پول جديدی را

 ارزش پول رايج حفظ شده و يا حتی افزايش يابد، به قدرتهدف از اين اقدام اين بود که به موازاتی که. ميزان ماليات ها افزود
 موازات قرار و به) ١٢٠٨( ١٩٢٩با اين حال کوتاه مدتی بعد از سقوط بازار سهام در سال .  شودمرکزی ثروت بيشتری داده

 .  وايمار رو به وخامت گذاشتگرفتن آلمان در وضعيتی بی ثبات و آسيب پذير، پشتيبانی از جمهوری

 را درنورديد، بر جمهوری وايمار نيز تأثير عميقی برجا جهان) ١٣١٠( ١٩٣٠طوفان رکود اقتصادی عظيمی که در دهه 
 .  برای پرداخت قرض های آلمان به آمريکا را، افزايش دادچراکه تقاضاها. گذاشت
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را برای مردم کشور خود  "پيمان ورسای"در عين حال بسياری از آلمانی ها چنان 
 و بلژيک را توجيه می توسط فرانسه" منطقه رور"خفت بار می دانستند، که اشغال 

 ملی گرايانه و اين مسئله سبب شد که مردم عادی بيشتر به حرکت های. کردند
 زدگی اجتماع تماميت گرا تمايل پيدا کنند، که خود سبب ايجاد پريشانی و مصيبت

 . گرديد

 حزب ملی کارگران اختصار" (حزب نازی) "١٣١٢اسفند ( ١٩٣٣تا پيش از مارس 
 کرسی ٦٤٧ آلمان به صورت قوی ترين حزب کشور درآمد، که از) سوسياليست

 جديد آدولف هيتلر صدراعظم.  تا را به خود اختصاص داده بود٢٨٨) مجلس(رايش 
 قانونی را به تصويب" حزب ملی مردم آلمان"و " حزب مرکزی"با پشتيبانی 

 .  ساله بخشيد٤رساند، که به کابينه اش قدرتی 

. پيمان ورسای می دانست "خفت بار"هيتلر جمهوريت و دمکراسی را، مسئول مفاد 
 کمونيست و دمکراتيک درون او با استفاده از قانون مورد اشاره، اپوزيسيون های

 جايگزينی کمونيسم به جای دمکراسی در روسيه، از قدرت سياسی و با نفوذ بنابراين وی نيز مانند اقدام. دولتی را منحل کرد
 توانايی را داد که قدرت بی قيد و اين امر به او اين. استفاده نمود" ديکتاتوری نازی" تغيير آلمان از دمکراسی به خود برای

 اين مسئله سبب ايجاد مقدمات.  عملياتی برای فتح کشورهای همسايه به راه بيندازدشرطی بر کشور آلمان اعمال کند، و رشته
 . را فراهم آورد) ١٣١٨( ١٩٣٩جنگ جهانی دوم در سال 

  سرانجام دمکراسی

 گسترش حق رأی دوباره عقب زده شد، تيره روزی اجتماعی و مسبب اصلی اين که دمکراسی تنها يک دهه کوتاه پس از
 .  تصميمات سياسی ای بود که در خالل جنگ جهانی اول اتخاذ شدنداقتصادی برجا مانده از

و سرمايه داری ) امپرياليسم( آمده تا بر سياست توسعه طلبی در پايان آن جنگ چنين به نظر می رسيد، که دمکراسی
همچنين ملت های  .زيرا حق رأی در يک دوره ده ساله در عرصه جهانی، گسترشی فراوان يافت.  شودپيروز) کاپيتاليسم(

 که پيش تر توسط حکومت های سنتی رد می شدند، به کمااينکه نظرياتی. دمکراتيک در سراسر جهان در حال ظهور بودند
 .زندگی روزمره راه يافتند

 . در آمريکای شمالی بود) ١٣٠٠( ١٩٢٠ دهه اين امر تا حد زيادی مرهون رشد سريع اقتصادی و فرهنگی

اين رکود بيشترين تأثير را بر کشورهايی داشت، .  بزرگ متوقف شدبه نظر می رسد اين گسترش، با باال گرفتن رکود اقتصادی
 قابل توجه ملی، از زيرا شرايط بد زندگی، دستمزدهای پايين، کمی کاالهای توليدی و قرض های.  بودندکه در جنگ درگير

 . در آن قرار داشتند" قدرت های مرکزی" عوامل دخيل در روند معکوسی بودند که اين کشورها و به ويژه

چراکه. لقب گرفتند" نسل گمشده" از افراد تأثير داشت، که بعدها شرايط وحشتناک زندگی بر بهداشت جسمی و روانی بسياری
  . جايگزين اميد و خوش بينی ای شد، که زمانی نسل جنگ از آنها برخوردار بودندغم و سرخوردگی

چراکه تصور می کردند .  کشورها مردم از ملی گرايی زده و بيزار شدنددر برخی از. اين امر از راه های گوناگون انجام گرفت
 .  سبب جنگ بوده استاين مقوله

 
هيتلر جمهوريت و دمکراسی را، مسئول مفاد خفت 

 دانست بار پيمان ورسای می
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 .  و يا نبود وحدت ملی سبب شکست شده استدر بعضی از کشورها هم اين باور به وجود آمد، که کمبود

از ديدگاه سياسی نيز .  سبب شد، که حفظ استاندار زندگی مشکل شوداز لحاظ اقتصادی کمبود شغل و ارزش پايين وجوه رايج
 .  شدند افراطی سربرآوردند، و سبب ايجاد دولت های تندرو در اشکال کمونيسم و فاشيسمجنبش های

 سلطه ملی گرايی بر آلمان را، دو نمونه از کاهش گسترش در نتيجه، می توان هرج و مرج در سياست های روسيه و
 آن پديدار شدند، کمااينکه نيروهای عمده جنبش های ضددمکراتيک که پيش از رکود اقتصادی و در خالل .دمکراسی برشمرد

 توانستند ارزش های دمکراتيک را تضعيف کنند و افکار اين سيستم های جايگزين حکومتی،. کمونيسم و فاشيسم بودند
 .  جنگ را زير تأثير و کنترل خود درآورندشهروندان اروپايی خسته از

، فاشيسم را شکست )١٣٢٤( ١٩٤۵ پايان جنگ جهانی دوم در سال اين وضعيت تا آنجا ادامه داشت که دمکراسی تنها در
 .  عملياتی طوالنی به شکل جنگ سرد، پيروزی دمکراسی بر کمونيسم را رقم زدسپس رشته. داد

  .اينک دمکراسی، شکل غالب دولت های سياسی جهان است

   استسروش مهاجر از نويسندگان واشنگتن پريزم

 از حوزه سياسی 
 ماه ١٢ تا ٦ ظرف يادداشتی در مورد خط مشی نوع رابطه با تهران

 آينده 
 بخش دوم 

 

  

  مقدمه
 

 ١٨ تا ١٤ نشست از ٢٠ مباحثی تنظيم گشته که در خالل انتشار يافت، بر مبنای)  مرداد٢۵( اوت ١۵اين يادداشت که روز 
 جانب دو اين مباحث از. مستقر در واشنگتن دی سی ارائه شدند" بنياد استنلی"با حمايت  ) تيرماه٢٨ الی ٢٤(ژوئيه 

 . عنوان گرديده اند) لندن، انگلستان( انوش احتشامی ، و)ميالن، ايتاليا(کارشناس مسائل خليج فارس يعنی ريکاردو ردائلی 
می باشد، و  "چرا روابط گزيده؟ منافع ايرانيان و غربی ها نزديکتر از آنست که تصور می رود" دکتر ردائلی نويسنده

 . استبه قلم دکتر احتشامی" پيدايش و تأثير نومحافظه کاران ايران"
 

، رخدادهايی برای حرفه )ی آمريکا( نمايندگان و سنانشست های مورد اشاره شامل جلسات رودررو با اعضای هر دو مجلس
 گسترده تر  انترن های مهمان، شام در سطح مقامات اجرايی، و يک هيئت ويژه خط مشی هایای های جوان، دانشجويان،

 . جوامع بود

 مسائل هسته ای و موشکی 

 مورد روابط کامل می انديشد، آمريکا بر پرونده هم دکتر ردائلی و هم دکتر احتشامی عنوان نمودند که در حالی که ايران در
 بوده  توجه به اين تفاوت، شگفت آور نيست که پيشرفت مثبت دور از دسترس و تعيين نشدنیبا. هسته ای تمرکز کرده است

 .است
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اعمال کرد، در باره ايران ) پيشين( اتحاد جماهير شوروی هردو کارشناس استدالل کردند که غرب نبايد روشی را که در برابر
 عبارات راهبردی سنتی صرفا  نبايد از مشاهده مسئله ايران به هوس جنگ سرد بيفتد، و يا با استفاده ازيعنی. در پيش بگيرد

 و هسته ای نبايد چنان فکر آمريکا را به خود مشغول کند، که مانع از مثال برنامه های موشکی. دست به تهديد اين کشور بزند
 .  مسائل عمده ديگر شودمشاهده

 
اين داليل . نظر کنند" پرونده هسته ای" به فراسوی چراکه چندين دليل وجود دارد، که اروپا و آمريکا در روابط خود با تهران

 :به شرح زيرند

 نظر هر دو کارشناس، در کنار مسائل موشک های دوربرد چنان ابتدايی، غير دقيق، و غيرقابل اتکاء هستند که به• 
دارند و تا حدی حالت نمايشی " سرگرمی نظامی" منطقه پيرامونش، صورت سياسی در صحنه بازی خليج فارس و-جغرافيايی
 برخی از موشک های در اين امر به ويژه در هنگامی صادق است که شواهدی وجود دارد که.  خود می گيرندخنده دار به

 .  ايران بزرگنمايی شودتصوير، نقاشی شده بودند تا در مورد موشک های دوربرد

 .  زيادی داردوضعيت غنی سازی هم در هر حالتی باشد، ايران از ساخت تسليحات هسته ای فاصله

يا وقتی که /موشک هايی که اگر.  می باشدبنابراين تهديد موشکی واقعی ايران، هزاران موشک کوتاه برد بوده و همچنان
 خليج هسته ای ايران حمله کنند، به سادگی می توانند نقاط اقتصادی و نظامی در منطقهاسرائيل و آمريکا بخواهند به تأسيسات

 . فارس را مورد هدف قرار دهند

 که می تواند اقتصادهای منطقه خليج(برای اجتناب از اين تهديد موشکی واقعی 
 ، بهترين کاری که آمريکا و)فارس را بی ثبات و اقتصاد جهانی را مضمحل کند

  .اسرائيل می توانند انجام دهند اين است که از بمباران های رايج اجتناب نمايند

 آنگونه که بسياری در آمريکا تصور می کنند، آزمايش های موشکی ايران عکس• 
 العمل مستقيم به اظهارات کشورهای اروپای شرقی نيست که گفته اند دارای سپر

 شبيه به دريافت های(چنين برداشتی از رخدادها کامال . دفاع موشکی خواهند بود
 چراکه ايران به سيستم سپر. جنگ سرد، و به کلی فاقد دقت و صحت می باشد) زمان

 بخشی از اين بی اهميتی به اين مربوط می. دفاع موشکی، اهميت چندانی نمی دهد
 . شود، که برای حمله واقعی به اروپا ارزشی قائل نيست

 بمباران دوربرد نيروی هوايی اسرائيل در حوزه انگيزه اصلی ايرانيان در آزمايش موشک های دوربرد، تمرين) بنابراين(
 باشد سياسی منطقه ای می -در برابر تهديدها و دل نگرانی های جغرافيايی"  های به هویجواب"دريای مديترانه و همچنين 

 . و راهبرد موضع اسالمی تندرو در برابر کل جهان غرب، نيست

 هيچ عالقه ای ندارد که با اجرای حمله اتمی فارغ از اظهارات توأم با مکاشفه احمدی نژاد، طبقه نخبه جاافتاده ايران• 
 اهللا لبنان با همين کار گروه ها و رهبران فلسطينی و حزب) نمی خواهد(در عين حال .  کندپيشگيرانه به اسرائيل خودکشی ملی

  .را از بين ببرد، که به طور مستمر مورد حمايت ايران بوده اند
 بزرگتر آمريکا، اسرائيل و ايران اين باشد که به بنابراين بايد هدف. هنوز منع از طريق ارعاب و تهديد، کارگر می افتد) لذا(

 اشتغاالت بخشی از اين کار را می توان به شکل.  روش ترساندن و تهديد همچنان پابرجا باشدجای از بين بردن چنين امکانی،

 
حمايت آمريکا از اقدامات تهاجمی، بيشتر 

 ايران را متقاعد شهروندان و همچنين نخبگان

خواهد کرد که هدف واقعی غرب، تغيير رژيم می 

 باشد
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 . گزينشی انجام داد

دير شده " نقطه نخست" صورتی که برای بازگشت به اين امر حتی در. آينده ميزان برنامه هسته ای ايران قابل مذاکره است• 
 رسد که با توجه زيرا از آنجا که ايرانيان ديگر به اين فن دست پيدا کرده اند، بعيد به نظر می .باشد نيز، امکان پذير می باشد

استفاده ای که در راستای .  تعليق کامل موافقت کنندبه تأکيد مکررشان مبنی بر استفاده صلح آميز از غنی سازی، با
 .  گسترش سالح های هسته ای می باشدپيوستنشان به پيمان منع

 اصلی راهبرد سياسی غرب، دستورالعمل شکست بنابراين تأکيد بر تعليق کامل و سرانجام امحای اين برنامه به عنوان هسته
 .خواهد بود

 برنامه های ايران بر هدف غيرقابل دستيابی عدم عقب نشينی کامل) اصرار بر(در عين حال به موازاتی که آمريکا از طريق • 
 که به اين مفهوم. سياسی همچنان شعله ور هستند- کند، ديگر کانون های آتش جغرافيايیغنی سازی به طور کامل تمرکز می

اين مسئله دل نگرانی مشترک کشورهای .  استسيل مواد مخدر از طريق افغانستان، پاکستان و آسيای ميانه به ايران سرازير
 مواد  مأمور خود را در مبارزه بر عليه قاچاقچيان عبوری اين۵٠٠ باشد، که دست کم از جمله ايران می) فارس(حوزه خليج 

 . از کشور خود از دست داده است

روز به ) و نيز پاکستان( که ثبات افغانستان همچنين به نظر می رسد. به عالوه، آينده عراق همچنان در پرده ابهام می باشد
 .روز مبهم تر می شود

 . کلی ثبات و امنيت منطقه، مرکزيت داردايران در مديريت اين مشکالت و ساير معضالت و به طور) اين در حالی است که(

@ 

 واقع اين کشور به سبب کمبود کلی قابليت اتکاءدر. مرکز اصلی برنامه موشکی ايران، خود به خود و الزاما هسته ای نيست• 
 و چراکه ارتش.  خود، موشک های نزديک برد، ميان برد و دوربرد را پيگيری کرده استبر فناوری نيروهای نظامی رسمی

 .  اندبه اين سو، دچار تحريم های سنگين بوده) ١٣۵٧( ١٩٧٩نيروی هوائيش از سال 

 بازدارنده در مقابل تهاجم خارجی تلقی می فناوری نسبتا ناچيز موشکيش، به عنوان بخشی ضروری از نيرويی) بنابراين(
  حد بر ممانعت از برنامه موشکی ايران تأکيد کند، چنين به نظر خواهد رسيد که میبه همين سبب اگر آمريکا بيش از. شود

 .  های گفت و گوهای هسته ای خواهد شداين امر سبب تضعيف پايه. کوشد حداقل قابليت بازدارندگی ايران را انکار کند

   در خالل سال آينده، همکاری تهديد و،تعادل در فشار

 تحريم های چندجانبه اعمال شده سازمان ملل تصميم سازان آمريکايی نبايد تأثيرات محسوس و واقعی فشار و تهديد ناشی از
 مثبتی در واقع اين احتمال زياد است که تحريم های موجود در عالئم.  را، دست کم بگيرندمتحد بر رفتار و طرز تفکر ايرانيان

  .که اخيرا از جانب رهبر ايران ارسال می شود، نقشی مستقيم داشته اند

حال چه اين تحريم ها از .  جانبه روی آوردبه سبب همين پيروزی، اشتباه خواهد بود که حتی به راه تحريم های بيشتر يک
 های بين المللی در تهران باشد، و چه ساير اشکال تنبيه از طريق لطمات اقتصادیطريق درخواست عدم سرمايه گذاری شرکت

 . را در بربگيرد
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 تهديد تحريم های بيشتر در صورت عقيم سازی در عوض بايد به روند جاری کنونی از جمله فشار جامعه جهانی با پيش زمينه
  . توسط ايران، اعتماد داشت١+۵روند 

 چندجانبه اخير با وجود نسبتا ماليم بودنشان، سبب دشواری و زيرا حقيت اين است که تحريم های
 که ايران را کشوری به شدت هوادار سازمان ملل متحد تلقی می کند و پريشانی رژيمی شد

 . خود با آسيای رو به رشد می باشدخواهان روابط

 ايران از مشاهده وضعيت کنونی خود که به عنوان متجاوز به استاندارهای بين
 المللی تلقی می شود و اينکه سوء مديريت احمدی نژاد سبب خرابی اقتصادش شده،

 اين می توان از اين موارد در چانه زدن و معامله با) بنابراين. (ناراضی می باشد
 . کشور استفاده کرد

 روند نقشی مهم در) به ويژه تحريم های چندجانبه(لذا به موازاتی که تحريم ها 
 . اوضاع دارد، نبايد آنها را بيش از حد به کار گرفت

 برداشت ايرانيان معمولی در مورد انگيزه های نشان می دهد که تلقی و" مرکز سنجش دانشگاه مريلند"کمااينکه نظر خواهی 
 خاورميانه  درصد آنها معتقدند، که هدف آمريکا در٨٤چراکه .  کشور توأم با سوء ظن می باشدآمريکا نيز، مانند نخبگان اين

 .  تضعيف جهان اسالم و ايجاد تفرقه در آن می باشدهمين درصد نيز اعتقاد دارند، که هدف آمريکا. کنترل نفت منطقه است

نه (غرب " واقعی" متقاعد خواهد کرد که هدف لذا حمايت از اقدامات تهاجمی، بيشتر شهروندان و همچنين نخبگان ايران را
 .  تغيير رژيم می باشد، که)فقط محدوديت برنامه هسته ای

 برنامه هسته ای پيوند دارد هم، همين تلقی بدون ترديد در مورد هر تحريم يک جانبه آمريکا که آشکارا به آزمايش موشکی و
 است، خواست آمريکا امروز در پيوند با برنامه هسته ای" در ايرانيان تقويت می کند که چراکه اين فکر را. ايجاد خواهد شد

 ." اين کشور پايانی نداردچراکه خواسته های. فردا موشکی، و به زودی به همه چيز تسری خواهد يافت

 منفصل می باشد، بر ١+۵ است روند هسته ای بنابراين آمريکا بايد به جای تحريم های بيشتر که از پيشرفت جواب های هوی
 انگيزه اين امر به مرور زمان در رابطه ای که اينک به سبب عدم اعتماد کامل از.  کندبه ايران تمرکز" روزنه های گشوده"

 . های نهايی خرابست، سبب اعتماد سازی دوجانبه خواهد شد

 . است" تغيير روش به جای تغيير رژيم" هدف نهايی چنين اقداماتی، نشان دادن نيات واقعی آمريکا به ايران يعنی

  پانويس

 :برای مطالعه بخش نخست اين مقاله، می توان به پيوند زير مراجعه کرد

http://www.washingtonprism.org/showarticle.cfm?id=1033  

  

 
آنگونه که بسياری در آمريکا تصور می کنند، 

 ايران عکس العمل مستقيم بهآزمايش های موشکی

اظهارات کشورهای اروپای شرقی نيست که گفته اند

دارای سپر دفاع موشکی خواهند بود 

 از حوزه روابط بين الملل 
  افغانستان خسوف در روابط غرب با حاکميت
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  واشنگتن پريزم -بکتاش سياووش

  کابل، افغانستان

 به نظر می رسد پس از انتقادهای حامد کرزی رئيس جمهوری اسالمی افغانستان از
 افغانستان، در" عليه تروريسم"نحوه عملکرد بريتانيايی ها و امريکاييان در نبرد 

 اياالت متحده خسوف شديدی در روابط اين کشور با حمايت کنندگان آن و به ويژه
 بود تا تصميم کرزی در اظهارات انتقادآميز خود خواهان آن شده. واقع شده است

 حضور گيری های اصلی در افغانستان به دولت زير رهبری وی واگذار شود، و
 . نيروهای خارجی درين کشور مورد بازبينی قرار گيرد

 
نيروهای ائتالف بين المللی تحت فرمان )  اوت٢٢(شهريور / سنبلهروز جمعه اول

 شورشی طالبان را در ٣٠ افغانستان اعالم کردند، که با پشتيبانی هوايی آمريکا در
  .کشتند )در غرب افغانستان( درگيری روياروی در روستای عزيز آباد شهرک شيندند واليت هرات يک

 که در پی بمباران نيروهای ائتالف بر روستای مورداما همزمان با پايان عمليات، مقامات افغان و برخی از ساکنان محلی گفتند
  . کشته شدند که شماری از زنان و کودکان نيز در ميان آنان بوده اند غيرنظامی٩١اشاره، دست کم 

 
 اقدام نيروهای آمريکايی دستور داد تا کميسيون درست ساعاتی پس از اين حادثه، رييس جمهوری کرزی با محکوم کردن اين

 قرار  شهرانی وزير حج و اوقاف افغانستان، تلفات غيرنظاميان درعمليات را مورد تحقيقپانزده نفری به رياست نعمت اهللا
 . دهد

 
 يافته های کميسيون موظف برای بررسی بمباردمان روستای مذکور، در عين حال همزمان با

  مقام ارشد امنيتی افغان رادر پيوند با اين حادثه سبکدوش کرده و خواستاررييس جمهور دو
 .بازبينی حضور نيروهای خارجی در افغانستان گرديد

 بی اعتنای به واکنش دولت افغانستان اعالم کردند که بر ارقام کشته های اما نيروهای آمريکايی با
 اين نيروها  نظامی اين عمليات که بوسيله ی دولت افغانستان اعالم گرديده مطمئن نبوده، وغير

 .خود دست به تحقيقات خواهند زد

 گفته سرانجام ارتش آمريکا با انتشار اعالميه ای به عنوان نتايج تحقيقات، به رد
 در اين اعالميه. های رييس جمهوری افغانستان و کميسيون موظف دولت پرداخت

  غيرنظامی جان خود را از دست داده و دو٧ تا ۵"آمده است که در عمليات آنها، 
 ."  گرفتندغيرنظامی ديگر نيز زخمی شده بودند، که از سوی نيروهای ائتالف مورد درمان قرار

 شورشی طالبان از جمله يک فرمانده ٣۵ تا ٣٠ دهد که تحقيقات نشان می: "در اعالميه ارتش آمريکا همچنين قيد شده است
 ."کشته شده اند) در اين عمليات( مال صديق شناخته شده اين گروه به نام

@ 

  لبريزی کوزه صبر دولت و مردم

 نيروهای نظامی کشور با برخورد لفظی دولت اينکه پس از نخستين  همايون حميدزاده سخنگوی رييس دولت افغانستان
 به لب رسيده و توان ديد کشته شدن کشور اين حوصله ی مردم و دولت که ديگرکيد کرد أت ،گفتآمريکا در کابل سخن می 

 
سخنگوی شورشيان طالب در تماس با رسانه ها 

 نيروهای آمريکايی در ضمن محکوم کردن عمليات

روستای عزيزآباد، از دولت به رهبری حامد کرزی 

 تا عامالن اين قضيه را مجازات نمايد خواسته است
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  .دنبه دست نيروهای ائتالف و ناتو را ندارخود شهروندان 

ديگر ما توان ديدن  .است رسيده حوصله ی مردم افغانستان و حکومت افغانستان به لب" :خاطرنشان کردآقای حميد زاده ا
 که ما به ، اينست و تقاضای جدی جانب افغانستان اينستآرزوی ما . نداريميش های خوکشته شدن اطفال خود را در قريه

 جنگ عليه تروريسم در  و در آينده،که تمامی موارد را روشن بسازد یقرارداد . برسيمداد تازه ی با جامعه جهانی قرارطرف
در عين حال به اين  .به مردم ملکی و غيرنظاميان آسيبی نرسدبر اساس آنها  کهقوانينی . چوکات قوانين معينی صورت بگيرد

 چگونه استخباراتو ،  شودانجام نحوی چه بهعمليات نظامی   بگيرد،صورتبه چه شکل مسايل تفصيلی عمليات بپردازد که 
  و، دولت افغانستان ماده به ماده بحث می شودتمام اين مسايل از طريق وزارت دفاع و وزارت خارجه .دگرد جمع آوری

  ". می گيرد تمام اين موارد را در بر می گيردکه توافق صورت آلخره به قرار دادیاب

  دولت در خط مخالفين؟

 زمزمه می گويد کهکشور ن ي شدن حضور نيروهای خارجی در ا از قانونمندیداری در حالدولت افغانستان پس شش سال زمام
 در ماموريت کمک امنيتی پيمان آتالنتيک ه کنندحامد کرزی با برخی از کشورهای شرکت يس جمهورير  تيرگی روابط ازیهاي

 .  استه بوددر محافل درون و برون مرزی مطرح  به شکل جدی،های بازسازی در افغانستان و گروه )ناتو(شمالی 

در در ميان متحدين  نيز بلکه نا رضايتی ها ، نه تنها نا آرامی ها نشان دهنده آنست کهاين امر
 . افزايش می يابدافغانستان

شدن حضور نيروهای خارجی در افغانستان  شعار قانونمنددر شش سال گذشته  البته
و  ی نماي برای قدرتکشورن ياترفند گروه های مخالف دولت بزرگترين  عنوان به

 در خط ع که رييس دولتواما شگفتی اين موض . استمطرح بوده ، هياهوايجاد
 انتقاد می اپوزيسيون قرار گرفته و از بی بند و باری نيروهای خارجی در افغانستان

 محکوم کردن  آنست که سخنگوی شورشيان طالب در تماس با رسانه ها با،کند
 رهبری حامد کرزی از دولت به ، روستای عزيزآبادعمليات نيروهای آمريکايی در

  . اين قضيه را مجازات نمايدعامالنخواسته است تا 

   دوستچراغ سبز به دشمن محاسبه ی سياسی با

برای پيوستن  جمهور رييس می رسد که پس از درخواست های مکرر  چنان به نظر،به طالبانآقای کرزی  چراغ سبز  اينبا
در فکر   آقای کرزی،وی عدم تمايل اين گروه برای لبيک گفتن به خواسته های  سايه ی ناتو و ائتالف وطالبان به حاکميت زير

 .  جمهوری کشورش می باشد رياستسال آيندهانتخابات 

يز از گذار درونی را ندست داده و حلقات تاثير غربی اش را از ان حاميانتخاباتاين  رفتن به  آستانهدرکه می انديشد حال زيرا 
 در برابر عمليات نيروهای خارجی که زير نام قرار گرفتنبا  يعنی . به موفقيت دست پيدا می کند شگرد با يک،خود رانده است

می  يد وارد کار زار انتخاباتی جدیاشانده و با چهره ی از ناراضيان را به صف خود ک ا عدهمبارزه با تروريسم می جنگند،
  .گردد

 به قصد نشان دادن قاطعيت بيشتر در برابر قدرت هایکه  باشدای شايد اين اظهارات بخشی از محاسبات سياسی بنابراين 
  .پيش برآيندوی  در برابر  غربیهایاز سوی کشورکه قرار است در سال آينده  ،ادا می شودبرای حريفانی و برای خارجی 

 
در حالی که مقامات افغان و برخی از ساکنان محلی 

 غيرنظامی در بمباران روستای تعداد کشته شدگان

 ٩١عزيزآباد به دست نيروهای ائتالف را دست کم 

 برآورد می کنند، اعالميه ارتش آمريکا اين تعدادتن

  نفر ذکر کرده است٧ تا ۵را 
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   خبرنگار مستقل، از افغانستان با واشنگتن پريزم همکاری می کندبکتاش سياووش

 از حوزه روابط بين الملل 
با خرس بيدار شده ) ايران ( اندر حکايت دوستی مرد مهربان

 ) روسيه(
 

 حسن بهشتی پور 

پژوهشگر و کارشناس مسائل آقای حسن بهشتی پور  :پريزم توضيح واشنگتن
 .  کشورهای استقالل يافته از اتحاد جماهير شوروی پيشين می باشدمنطقه، به ويژه روسيه و

( وبستان شخصی ايشان جاری در) اوتم  يکسی و(شهريور دهم  شنبهيکروز که در  زير مقاله
beheshtipour.blogfa.com(  بدون هيچ دخل و تصرفی از اين وبستان عاريت گرفته شده استگرديد،منتشر .  

ازجمله روزی .  حافظه ها ثبت می شونددر تاريخ جهان سياست، روزهايی است که به داليل مختلف به عنوان نقطه عطف در
. شوروی توسط گورباچف آخرين دبيرکل حزب کمونيست شوروی امضاء شدکه ديوار برلين شکست وروزی که سند فروپاشی

 .که همه تحوالت بعدی و قبلی خود را تحت تاثيرقرارداد 2001 يازده سپتامبرواين آخری ها

البته شايد بسياری ازايرانی ها .  ايران استيکی ازاين روزهای تاريخی برای مردم ايران روز پايان جنگ تحميلی عراق عليه
 .  باشندرا فراموش کرده 1988/ 8/8روز 

 ايران مورد توجه قرارمی گيرد، ممکن است تعداد و يا اصوال بخاطر آنکه تاريخ ميالدی کمتر در
 . تاريخی را به ذهن سپرده باشنداندکی ازمردم ايران اين روز

 اما به هرحال در اين روز صدام حسين پس از انجام چند عمليات گسترده که علی
 از سوی ايران؛ در داخل خاک ايران انجام داد تا به خيال 598رغم پذيرش قطعنامه 

 خود با اشغال مناطق جديد و گرفتن تعداد بيشتری از اسرای جنگی، با دست پر در
 . مذاکرات آتی شرکت کند

 بيافزايد و اما با مقاومت رزمندگان ايرانی، صدام تنها توانست بر تعداد اسرای خود
 .  بازگرددپس از پيشروی محدود در خاک ايران، مجبور شد به مرزهای بين المللی

 طی نامه ای به دکويه 1988) آگوست(صدام در هشتمين روز از هشتمين ماه سال 
 يار دبيرکل وقت سازمان ملل بصورت رسمی آتش بس را پذيرفت و آمادگی عراق را

 سپتامبر بدين ترتيب جنگی که به دستورصدام در. برای مذاکرات با ايران اعالم کرد
 . آغازشده بود در هشت سال بعد توسط او نيز پايان داده شد 1980

جنگ ديگری اينبار در منطقه  8/8/2008 بی ترديد در آن زمان هرگز کسی تصور نمی کرد درست بيست سال بعد يعنی در
 16در عرض .  از يک بحران منطقه ای به يک بحران بين المللی تبديل شودراهبردی قفقازآغاز شود که در طول سه هفته

 يکباره از بين برود و جهان را در سال پس ازپايان جنگ سرد بدست امده بود به 16 آنچه که به عنوان دستاورد درروز، هر
 . برابر کابوس جنگ سرد جديدی قرار دهد

 
آقای ساکاشويلی هرگز تصور نمی کرد خرس خفته 

 امکانات خود برای مقابله با با تمام) روسيه(

گرجستان بسيج شود و انتقام همه تحقيرهای شانزده

ساله گذشته روسيه توسط غرب را، از ارتش 

 ضعيف گرجستان و مردم محروم شهرهای جنگ

زده اين کشور بگيرد 
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 با ابتکار شخصی و چه با حمايت و چه 2008ساکاشويلی رئيس جمهوری گرجستان در هشتمين روز از هشتمين ماه سال 
  اوستيای جنوبی را صادرکرد تا به خيال خود بتواند حاکميت گرجستان را به اينتشويق آمريکا و اسرائيل، فرمان حمله به

 رسند بويژه اگر رگه هايی از وابستگی اما هميشه محاسبات سياستمداران به پاسخ مطلوب نمی. استان جدايی طلب بازگرداند
 . لحاظ شده باشدبه قدرتهای بازيگر خارجی در محاسبات آنها

@ 
 

 امکانات خود برای مقابله با گرجستان بسيج شود و انتقام با تمام) روسيه(آقای ساکاشويلی هرگز تصور نمی کرد خرس خفته 
 زده اين  ساله گذشته روسيه توسط غرب را، از ارتش ضعيف گرجستان و مردم محروم شهرهای جنگهمه تحقيرهای شانزده

 روسی ازخواب زمستانی شانزده ساله بيدار شده و روسيه با اين اقدام سريع و قاطع نشان داد که خرس خفته. کشور بگيرد
 . نيست نقش خرس دست آموز سيرک جهانی غرب را ايفا کندمی کوشد نشان دهد که ديگر قرار

 نسنجيده گرجستان به هيچ وجه اشغال بندر استراتژيک روسيه در واقع از فرصت بوجود امده نهايت استفاده را برد، اما اقدام
 تغيير جغرافيای روسيه به خوبی می داند حمايت از تجزيه طلبی و.  گرجستان است، توجيه نمی کندپوتی را که شاهراه حياتی

 جمهوری خودمختارروسيه جای دارد که حداقل در دو مورد زيرا در قفقاز شمالی ده. سياسی قفقاز به نفع مردم منطقه نيست
 جنوبی نيز جدای از عالوه بر آن در قفقاز.  سالهای اخير شاهد تمايالت جدی جدايی طلبی بوده ايمآن يعنی داغستان و چچن در

 قره باغ و نخجوان در آذربايجان همه در چهارچوب اوستيای جنوبی و آبخازيا، جمهوری های آجاريا درگرجستان و
 اگر براين اساس.  قراردارند که ميراث برجای مانده از تقسيمات استالين در شوروی استخودمختاری از نوع قفقازی

 اوستيای شمالی و چچن و قره باغ و ديگر قرارباشد الگوی کوزوو برای اوستيای جنوبی و آبخازی پياده شود، چرابرای
  نشود؟ جمهوری های جدايی طلب درمنطقه اجرا

 مانور غرب در برابر روسيه به دو دليل مهم محدود البته آمريکا و متحدانش نمی توانند اين واقعيت را ناديده بگيرند که قدرت
 . است

 . آمريکا می شود اول آنکه قدرت بازدارندگی هسته ای روسيه مانع از اقدام متقابل نظامی

 اين کشور ، قدرت مانور اتحاديه اروپا را برایدوم آنکه نياز شديد اروپا به نفت و گازروسيه در وضعيت بحران زده انرژی در
 . می کنداعمال تحريم عليه روسيه محدود

 مرز مشترک گرجستان با جمهوری با وجود اين دو عامل مهم روسيه می داند غرب می تواند همچون گذشته از طريق
 جدايی طلبان چچنی ارسال کند؛ تا جنگ جديدی را دراين نقطه حساس خودمختار چچن کمکهای تسليحاتی جديدی را برای

 در صورت باال گرفتن ضمن آنکه با توجه به حضور وزيرخارجه دولت خودخوانده چچنی درغرب.  راه بياندازدبرای روسيه به
 . چچنی در تبعيد را به رسميت بشناسنداختالف ها، کشورهای غربی نيز می توانند دولت جدايی طلبان

 که اکثر صاحب نظران به روسيه پيشنهاد دقيقا به همين دليل است. بطور قطع چنين سناريويی برای روسيه خوش آيند نيست
 اکنون. زيرا روسيه پيام خود را به گوش سنگين غرب رساند.  درهمين سطح کنترل کندمی کنند با ابتکار عمل جديد بحران را

 در ناتو و استقرار سپردفاع موشکی درکه آمريکا و متحدانش پيام مسکو را در مورد نگرانی از عضويت گرجستان و اوکراين
 روسيه از بازی کردن با آتش جدايی طلبی در قفقاز دست بردارد که اين آتش قبل الزم است-چک و لهستان به وضوح شنيدند 

 .  به اتش می کشد  آنکه غرب ومتحدانش را در منطقه بسوزاند، خرمن دوستی و صلح و ثبات را در منطقهاز
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 اروپا که به شدت نگران خط لوله های نفت و بطور قطع قفقازی بی طرف و باثبات به نفع همه کشورهای منطقه است و حتی
 توجيهی اين منطقه زيان می بيند و اين تنها آمريکا است که در صورت ناامن شدن منطقهگاز روسيه و قفقازاست از ناامنی در

 . برای مداخالت بيشتر پيدا می کند

 
 
 راني اگاهي جا ونقش

 موارد برای درک دقيق نقش و جايگاه ايران در بحران پيش امده در قفقاز بايد به
 .زير توجه داشت

 ايران به عنوان خواستگاه تمدن بخش مهمی از مردم قفقاز که هم با اوس ها در
 فرهنگی و تاريخی مشترک-اوستيا که ايرانی تبار هستند قرابت و نزديکی نژادی 

 به دارد، هم با گرجی ها که قرن ها تاريخ و فرهنگ مشترک با ايران دارند، می تواند
 .  باشدعنوان مرد مهربانی عمل کند که به دليل سابقه مثبت پذيرای طرفهای درگير

 صالح زيرا ايران در اين موقعيت به عنوان قدرتی بازيگر شناخته می شود که خير و
 اگرچه اين مرد مهربان برای دوستی کردن با خرس. هر دو طرف را می خواهد

 چراکه مرد مهربان با دورانديشی. در قفقاز توجيه منطقی دارد) روسيه(بيدارشده 
 به ازاين رو می کوشد با هشدار دادن. نگران بازشدن جاپا برای ناتو در قفقاز است

 کنار هم با دو طرف، انها را متقاعد کند که می توانند مانند سالهای طوالنی گذشته در
 ديگر عرصه بدون شک راه جلوگيری از اينکه قفقاز بار. صلح و ثبات زندگی کنند

 تجزيه طلبی منازعات قدرت ها شود؛ باز کردن جا پا برای ناتو نيست در عين اينکه
 .هم گره کوری را که ايجاد شده، بسته تر می کند

مهم ترآنکه بايد قبول داشته باشيم در .  داشتبرای استفاده صحيح از فرصت هايی که پيش می آيند بايد استراتژی بلند مدت
 در اين مقطع. همچنانکه هر تهديدی می تواند به فرصت تبديل شود.  تهديدی هم داردجهان سياست هر فرصتی در دل خود

 توان منافع ملی خود را در سايه حساس با درک دقيق و هوشمندانه از اهداف و برنامه های همه طرف های درگير، می
 : احترام به اصول زير باشد جستجو کنيمهمکاری های امنيتی در سطح منطقه که متضمن

 اروپا از جنوب به شمال و شرق و غرب است به قفقاز بايد بی طرف بماند تا نقش تاريخی خود را که پل ارتباطی آسيا به -1
 وارد منطقهبراين اساس نبايد ناتو را.  می تواند خط حائل بين منازعات قدرتهای درگير باشدتنها بی طرفی قفقاز.خوبی ايفاکند 

 . حساس قفقاز کرد

 در قياس با جمعيت و وسعت خود نمونه ندارد، تجزيه طلبی در قفقاز که در مقايسه با ساير نقاط جهان از نظرتنوع قومی -2
 چراکه تمايالت جدايی طلبی درا ين منطقه ريشه در.  مبنايی برای صلح و ثبات باشدمحکوم به شکست است و نمی تواند

 وجدايی طلبی ها در اين منطقه حل شود می اگرقراراست مشکل قوميتها. سياستهای پشت پرده قدرتهای بزرگ داشته و دارد
 .  جهان مانند انچه درسوئيس تجربه شده اين مشکالت حل شودتوان با استفاده از الگوهای موفق در

 
 توان از طريق ايجاد  منطقه قفقاز در درجه اول برای کشورهای منطقه اولويت اول محسوب می شود و میامنيت -3

بنابراين .  همکاری های امنيت پايدار در بلند مدت دست يافتسازوکارهايی که توسط کشورهای منطقه تعيين می شود به مدل

 
اگر قرارباشد الگوی کوزوو برای اوستيای جنوبی و

 شود، چرا برای اوستيای شمالی، آبخازی پياده

 چچن، قره باغ و ديگر جمهوری های جدايی طلب

درمنطقه اجرا نشود؟ 
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 . باشد منطقه به ايجاد تزاحم و درگيری کمک می کند و عامل برقراری امنيت نمی تواندمداخله کشورهای خارج

@ 

 شود که بگويد موقعيت و داليل اين کشور را با در نظرگرفتن سه اصل کلی فوق، ايران با يد با روسيه تنها تا آن حد همراه
 اما ايران که خود قربانی تجاوز. زيرا شروع کننده جنگ طرف گرجستانی بوده.  کندبرای ورود به خاک گرجستان درک می

 مستقل و نيز تجزيه طلبی را در منطقه قفقاز بيگانگان بوده به هيچ وجه نمی تواند باقی ماندن روسيه را در خاک يک کشور
 .  با بيش از پنجاه گروه قومی را درخود جای داده است تائيد کندکه بيش از سيزده جمهوری خودمختار

 در بلند مدت به زيان همه کشورهای منطقه است تجزيه طلبی و تمايالت جدايی طلبانه با اتکا به قدرت نظامی عالوه بر آنکه
 غرب به امروز تبيلغات.  بهانه مناسبی برای توجيه مداخالت احتمالی در آينده بدست آورندموجب می شود آمريکا و متحدانش

 مستقل شود چرا چچن و داغستان و ساير راحتی اين سئوال جدی را مطرح می کنند که اگر قرار است اوستيای جنوبی
  مستقل شوند؟ آيا واقعا روسيه از اين پس می تواند در مورد کمک رسانی به جدايیجمهوری های جدايی طلب روسيه نتوانند

 طلبان چچنی ازطريق مرزهای گرجستان به چچن گله مند باشد ؟ 

 نيروهای زمينی خود را به قلمروهای  يعنی پس ازحمله شوروی به افغانستان، فرماندهی ارتش مسکو ديگر١٩٧٩ازسال 
در حالی که در پاسخ به حمله گرجستان.  را علنی نقض نکرده و زيرپا نگذاشته بودبيگانه اعزام نکرده بود و حقوق بين الملل

 بقيه گرجستان جدا می کند، گذشتند و به به ناگاه سربازان روسيه از رود اينگوری که جمهوری جدايی طلب آبخازيا را از
 . سوی جنوب پيش تاختند

اين عمل برای سربازان روس گامی کوچک و البته برای رهبری نظامی و سياسی 
زيرا مسکو سربازانش را بدون اخذ مجوز .  کشورگامی عظيم به حساب می آيداين
 المللی يا بدون هرگونه اعالن جنگی به سوی تفليس يعنی همان پايتخت بين

ارتش روسيه بدون توقف .  سال پيش استقالل يافته روانه کرد١٧ گرجستان از
 جديد نفتی بندر پوتی واقع در دريای سياه گذشت و بدون حتی شليک ازمقابل ترمينال

 . پايگاه مجهز نظامی سناکی را تسخير کرديک گلوله

روشن است که اگر چنين منطق زوری در منطقه حاکم شود سنگ روی سنگ بند 
در اين شرايط حساس است که مرد مهربان بايد بداند وارد شدن از در .  شودنمی

درغير اين صورت .  با خرس بيدارشده در قفقاز تنها بايد برای مهار او باشددوستی
  توان به همکاری با ان در مقابل فرصت طلبانی که منتظر فرصت برای تجاوز بهنمی

 .ايران هستند، دلخوش ساخت
 

  برقراری اصول بی طرفی در قفقاز و استقرار ثبات و امنيت در اين منطقه هم دربه نظر می رسد استراتژی مرد مهربان برای
 بين کسانی که به فکر منافع مردم قفقاز بين کسانی که نگران منافع خود در بازار انرژی جهان هستند خريدار دارد و هم در

 . قرن بيست و يکم شوندهستند که نبايد قربانی معادالت قدرت در

به همين .  روز برای ادم ها خوش يوم استانها معتقدند که اين. در ادبيات کهن چينی ها روز هشتم و عدد هشت مقدس است
اين روز اگرچه برای . آغاز شد 2008 دقيقه وهشت ثانيه روزهشتم از ماه هشتم دليل المپيک امسال در ساعت هشت وهشت

 نقطه عطفی در تاريخ معاصرجهان  اوستيای جنوبی و گرجستان نمادی از روز خوش به همراه نداشت اما بدون شک بهمردم

 
ايران که خود قربانی تجاوز بيگانگان بوده، به هيچ 

 باقی ماندن روسيه را در خاک يک وجه نمی تواند

 قفقاز کشور مستقل و نيز تجزيه طلبی را در منطقه

تائيد کند، که بيش از سيزده جمهوری خودمختار با 

 را درخود جای داده است بيش از پنجاه گروه قومی
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 .  تحت تاثير قرار دادتبديل شد که کليه معادالت نظام بين المللی را
 

 است اما بدون شک اين روزهم در تاريخ و حافظه همه کسانی که جهان را اگرچه برای جمع بندی نتايج اين جنگ بسيار زود
 ماجراجويی بی تجربه گان بوجود امد،اميدواريم عقالی سياست از تهديدی که بر اثر.  می خواهند، باقی خواهد ماندسبز و امن

 .فرصت تاريخی بسازند

 از حوزه سياسی
 ملل متحد از  شواری امنيت سازمان١٣٧٣موارد نقض قطعنامه 

 سوی پاکستان 
 بخش دوم 

 

 
 

 واشنگتن پريزم -بکتاش سياوش

 يافته،  شورای امنيت سازمان ملل انجام١٣٧٣اين پژوهش در مورد قطعنامه : اشاره
 .که موارد نقض شده آن توسط جمهوری اسالمی پاکستان برجسته گرديده است

 . ملل متحد نيز اشاره شده استهمچنان به عدم پيگيری ابهام آميز اين قطعنامه به وسيله شورای امنيت سازمان

رنگين دادفر " ملل متحد در افغانستان، و فرستاده ويژه سازمان" کای آيده"ازين پژوهش دو نسخه جداگانه هم به آقايان 
 . تقديم شده استوزير امور خارجه افغانستان" سپنتا

 
 . از قدرت انجام شده استقابل ذکرست که اين پژوهش پيش از کناره گيری پرويز مشرف

  : کشور هابايد گيرد، که همه  می تصميم همچنينتشواری امني: دوم 

از . خودداری کنند دخالت دارند، ها يا به اشخاصی که در تروريسم نهادئه هر گونه پشتيبانی فعال يا غيرفعال بهاز ارا :الف
  .می باشد تروريست ها گيری گروه های تروريستی و ازبين بردن عرضه اسلحه بهموقوف کردن عضوچنين اقداماتی  جمله

 نقض بند الف توسط پاکستان 
 

حقاني يکي از بنيادگراترين مراکز آموزش مذهبي پاکستان .  حقاني قرار دارددر منطقه مرزي شمال غربي پاکستان، مدرسه
 عمر در اين مدرسه تربيت شده بسياري از رهبران طالبان و شخص محمد مال.  که در اصطالح مدرسه ناميده مي شونداست،
نظام طالبان در افغانستان اين قرائت.  اي از قوانين اسالمي ارايه داده استاين مدرسه قرائت خشن و بسيار محافظه کارانه. اند
 .  به کار گرفترا
 

 روزي که طالبان جنگجويان جديد طلب کنند، مدرسه را تعطيل موالنا سميع الحق مدير مدرسه با افتخار بيان مي دارد که
 آکورا ختک تجسم آن بنابراين، به هر حال نام.  دانش آموزان را گسيل مي دارد تا اسلحه به دست گيرندخواهد کرد و تمام

 منطقه بيش از همه چيز چنان جو ضدغرب مسلط می باشد، که هر در اين. چيزي است، که جهانيان از آن بيم و نفرت دارند
 .  مزد و صرف آنچه آنها رضای خدا می دانند، با غربی ها بجنگدفرد حاضر است بدون
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 گرا نيست که به غربی ها وعده داده تا  موالنا سميع الحق پرسيده می شود که آيا نگران اقدام مشرف عليه مراکز بنيادوقتی از

 اينها چيزي جز بيانيه هاي مطبوعاتي.  مطالب تنها براي مصرف آمريکايي ها استاين: "آنها را از بين ببرد؟، می گويد
 ." نيستند، و هرگز هيچ اتفاقي روي نخواهد داد

.  تهيه مي کنيمتعاليم، البسه و کتاب ها را رايگان. گسترش ايدئولوژي اسالمي وظيفه ما است ":وی در ادامه می افزايد
 هستيم که بيچارگان را آموزش مي دهيم و به جهاد تنها ما. همچنين مي توانيم افراد را به طور رايگان اسکان دهيم

 ." ميفرستيم
 

اما .  ديدگاه مشترکي نداشتند و دونالد رامسفلد وزرای امور خارجه و دفاع پيشين آمريکا، در مورد سياست خارجيکولين پاول
 .  بودنددر رابطه با تهديد ناشي از مدارس، باهم موافق

 ما به راستي در حال دستگيري، کشتن، خنثي کردن آيا"آقاي رامسفلد اين پرسش را مطرح کرد، که ) ١٣٨٢( ٢٠٠٣در سال 
 ضد ما تعليم  هستيم، که هر روز بيش از پيش به مدارس و روحانيون بنيادگرا مي پيوندند و بريا متقاعد کردن اسالمگراياني

 "می بينند ؟
 . هستند" بنيادگرايان و تروريست ها" مدارس خاستگاه يک سال بعد آقاي کولين پاول مدعي شد، که اين

 
 سازي القاعده  تروريسم بين المللي کامال آشکاراست، و مدارس در پاکستان چيزي جز مراکز آمادهارتباط بين مدارس و

 نسبت به متون مقدس مي باشند، و تعداد بيشماري از آنها به چراکه بسياري از آنها داراي رويکردي بنيادگرا و جزم. نيستند
 براي زندگي در جامعهالبته بخش اندکي از اين مدارس هم، شاگردانشان را.  تفکر اسالمي وابسته هستندجريانات بسيار خشک

 . اي مدرن و متکثر آماده مي کنند
 

 انفجار اتفاقي خشونت در ارتباط درست است، که برخي مدارس مي توانند به طور مستقيم با بنيادگرايي اسالمي واين نکته نيز
و گروه هاي کرانه باختري رود اردن به واسطه خشونت عليه )  يهوديانمدارس مذهبي( همان طور که يشيواها . باشند

 زده مي شود که حدود پانزده  شناخته مي شوند و ديرهاي صربستان به جنايتکاران جنگي پناه داده بودند، تخمينفلسطينيان
کمااينکه تعدادي از آنها تمرين هاي نظامي زيرزميني را سازمان.  کننددرصد مدارس پاکستان جهاد خشونت بار را پيشنهاد مي

 شيعيان اقليت کراچي را در مورد همچنين طالب مدارس در جهاد افغانستان و کشمير شرکت کرده، و به ويژه.  کننددهي مي
 . خشونت قرار داده اند

 
از ) سيا( مرکزی آمريکا  اين مسئله با تحليل بسيار موشکافانه مارک سژمن مامور پيشين سازمان اطالعاتبه عنوان نمونه،

، زندگينامه صد و هفتاد و دو تروريست مرتبط با " شبکه های تروردرک"او در شماره اي از. جهادگرايي فراملي مرتبط است
 التحصيالن مدارس بنيادگرا نيز وجود در نتايج به دست آمده، بي ترديد نمونه هايي از فارغ.  بررسي کرده استالقاعده را

  .دارند، که به القاعده پيوسته باشند
 

 بن الدن تحصيالت اوليه خويش را در مدرسه و همکار مستقيم" جيش محمد"مثال موالنا مسعود اظهر رئيس سازمان جهادي 
 طالبي که به خاطر شرکت در سوء قصد.  رساند، که از لحاظ سياسي بسيار متعهد استدر کراچي به پايان" بينوري تاون"

 . مدرسه اي ديگر رها کرد، تحصيالتش را در)١٣٨٢( ٢٠٠٣عليه همراهان رئيس جمهور پرويز مشرف در سال 
 

 که هتلي پنج ستاره و مجتمع دانشگاهي سطح بااليي را در چمنزارهاي وسيعشمهمترين مدرسه در کراچي دارالعلوم نام دارد،
 باغ ها و نخلستان هاي شاداب قرار سالن هاي رايانه و کالس هاي آراسته اين مدرسه مرتب و موفق، در.  اختيار دارددر

 . و درحصار داربست ها، کتابخانه ها و خوابگاه هاي جديد از زمين سردرآورده انددر گرداگرد اين باغ ها و نخلستان ها. دارند
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 فرش نشسته اند و مشغول خواندن قرآنيطالب با نظم خاصي روي. در داخل مدرسه، فضايی کوشا و جدي بر درس حاکم است

 .  روبروي آنها گشوده شده استهستند، که بر روي ميزهاي کوچک چوبي

 
 دهند، که در سالن هاي ديگر آنها با دقت به سخنان موالناي سالخورده اي گوش مي
سالن .  کندتفسيرش از آيات قرآن، حديث و سنت هاي پيامبر را برايشان بازگو مي
 اردو و رايانه مملو از مردان ريش داري است که در حال استفاده از نسخه هاي
 يکديگر بحث عربي نرم افزارهای مايکر سافت و ويندوز، در مورد ابهامات رايانه با

.  و چاپ کنندطالب سال آخر بايد رساله شان را با کمک رايانه بنويسند،. مي کنند
 . واضح است که ديگر مدارس، تا اين حد تجهيز نشده اند

اما هنگامي که از يکي از آنها پرسيده می .  طالب بسيار مشتاق و باهوش هستنداکثر
 که با پخش صوت جديدش چه موسيقي ای گوش مي دهد، با خشم می گويد که شود

چراکه در اينجا هر نوع موسيقي .  فقط براي شنيدن موعظه به کار مي برددستگاه را
 . استممنوع

 
 متحده امريکا تمام اين موارد در کشوری روی مي دهد که ادعا مي کند با اياالت

 دراز مدت امريکا تعهد"درجنگ عليه تروريزم بوده، و تا کنون به عنوان بخشی از 
 .  است مليارد دالر کمک از دولت بوش دريافت داشته١٠" به پاکستان

 
 لم يزرع افغانستان پراگنده اند، و نه در غارهای مناطق دور اما بايد دانست که رهبران طالبان و پيروان آنها نه در دشت های

 .  را در اختيار دارندآنها آشکارا در شهر بزرگ کويته فعاليت مي کنند، و کنترل چندين محلًه آن.  اندافتاده سکنی گزيده

@ 

وقتی هم که برای حمله به .  آوری مي کنندسياستمداران محلی هم به نفع آنها سخنرانی کرده، و برايشان اعانه و کمک جمع
  شوند، نه بصورت يک به يک و يا دو به دو، بلکه درگروه های چند ده نفری با بسنيروهای دولتی افغانستان عازم مي

در چند ماه گذشته همين افراد در .  دهنداز مرز مي گذرند و نيروهای مرزی پاکستان هم برای آنها دست تکان مي) اتوبوس(
 ) ١.( سربازان افغانی و نيز چندين سرباز آمريکايی را کشته اندچندين حمله مختلف، غير نظامی ها،

 ويژه پيشين رئيس جمهور بوش در امور افغانستان، در يک آقای خليل زاد نمايندًه) ١٣٨٢اواخر تير ( ٢٠٠٣در نيمه ژوئيه 
 خاک افغانستان پاکستان بايد تمام تالش های خويش را به خرج دهد، تا جلو عبور طالبان را از ":کنفرانس مطبوعاتی گفت 

." ( دانيم که طالبان در کويتًه پاکستان برنامه ريزی می شوندما مي. ما صد فيصد، نه پنجاه فيصد، تضمين مي خواهيم. بگيرد 
١ ( 
 

برغم تالش های انجام شده، هنوز  ": ژان ماری گينو معاون دبيرکل سازمان ملل متحد در امور حفظ صلح، تاکيد کردهمچنان
 وی ريشه اين ناامنی ها را حمالت تروريستی و عمليات نفوذ."  افغانستان باقی استبسياری از عوامل نا امنی و بی ثباتی در

 .  پيکارجويان دانسته استاز مرز پاکستان توسط افراد مظنون به عضويت در طالبان، القاعده و ساير
 

 ملل متحد در افغانستان نيز، خاطرنشان کرد که عاليم نگران کننده ای دراين فليپو گراندی نماينده امور پناهندگان سازمان

 
قبال در افغانستان حمالت انتحاری را گناه می 

 به سرپرستی مال داداهللا توانست اما طالبان. دانستند

 با سفرهای متعدد و مالقات با سران القاعده و

پروژه پخش نوارهای ويديويی توجيهی، اين راهکار

 افغانستان به منصه ظهور را برای اولين بار در

برساند 
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 القاعده همچنان باقی است، و آنان دروی هشدار داد که در جنوب افغانستان خطر و تهديد طالبان و.  به مشاهده مي رسدکشور
 )٢.( هستندحال تصرف بخش هايی از اين کشور

 
 از جمله دادن هشدار اوليه به ساير کشورها از طريقاز ارتکاب اعمال تروريستی   جلوگيریاقدامات الزم را در جهت: ب

  . اتخاذ کنند ،مبادله اطالعات

 نقض بند ب توسط پاکستان

بلکه دست به .  تاکنون، آنها بيکار نبوده انداز بعد از شکست طالبان در افغانستان و سرنگونی امارت طالبی در اين کشور
 مولوی جالل دراين شورا افراد زبده طالبان از قبيل.  شورايی ده نفره در کويته پاکستان زدندفعاليت های موثر از جمله تشکيل

 .  پيدا کردندعضويت. الدين حقانی، مال داداهللا، مال عبيداهللا، مال عبدل کبير و
 

همچنين همفکران .  قبائل در هر دو طرف مرز به مفاهمه رسيدند، با سران"جهاد"اين افراد با داشتن برگ برنده شعار دينی 
 . سرحد و در داخل پاکستان را، به همکاری و جهاد دعوت کردندطالب خود در ايالت

 پاکستان قرارداد کرده اند که با حکومت مرکزی آنها با دولت: "حاجی عمر رهبر طالبان پاکستانی دراين رابطه چنين می گويد
 ." عليه نيروهای خارجی در افغانستان ادامه دهنداين کشور جنگ نکنند، اما به نبرد

 که هر چند با  دولت پاکستان با طالبان، بيت اهللا محسود ديگر رهبر طالبان پاکستانی گفته استهمچنان در آخرين موافقتنامه
 .  افغانستان ادامه می دهددولت اين کشور توافق صلح امضا کرده است، اما به جهاد در

 سرپرستی مال داداهللا توانست با سفرهای متعدد و مالقات اما طالبان به. قبال در افغانستان حمالت انتحاری را گنا ه می دانستند
 بايد در افغانستان نيز راه  پروژه پخش نوارهای ويديويی ای توجيهی که اين حمالت در عراق موثر افتاده وبا سران القاعده و

همچنين توانست که برای ترويج اين عمل .  افغانستان به منصه ظهور برسانداندازی گردد، اين راهکار را برای اولين بار در
 مصروف آموزش های افراطگری  را از گروه های پاکستانی، ازبکستانی، و کشورهای عربی که در مدارس پاکستانافرادی

  .بدينسان حمالت سازمان داده شد. هستند، آماده بسازد

به اين مفهوم که مواضع خود را تقويت آرده .  آردندشبه نظاميان اسالمگرا در پاآستان، از توافق صلح اخير با دولت استفاده
 جنگجويان خارجي قوت  بمبگذاران انتحاريشان را گسترش داده اند، و اتحاد خويش را با القاعده واند، پايگاه هاي آموزش

 .بخشيده اند

 با دولت پيمان صلح امضا آرده اند، اآنون به منابع آگاه می گويند منطقه وزيرستان شمالي در پاآستان آه شبه نظاميان آن
 منطقه را جنگجويانی آه چالشي براي دولت پاآستان نيستند، اما آنترل.  تبديل شده الستمحلي براي جذب جنگجويان خارجي

  .به دست گرفته اند و نفوذ خود را به مناطق اطراف گسترش داده اند
 

اين .  جاسوس آمريكا، در اين منطقه سر بريده شده اند رهبر محلي و طرفدار دولت يا١٠٠از ابتداي امسال تا آنون بيش از 
 ".  خوانده استطالبانيزه شدن خزنده" نظاميان براي تحميل آن چيزي است، آه پرويز مشرف آن رايكي از ابزارهاي شبه

شبه نظاميان در حال تصرف اين منطقه : " نيويورك تايمز گفتيك سفير غربي در پاآستان آه نخواسته نامش فاش شود، به
 ."  تهاجمي شده اندهستند، و بسيار

 
افغانستان ) ١٣٧٠( ١٩٩٠ اين شرايط ناديده گرفته شود، وقايع دهه دهند آه اگر ديپلمات هاي غربي در پاآستان هشدار مي 
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 آنترل دولت موجب شد، تا در آن سال ها مناطقي از خاك افغانستان به حال خود رها گرديد و عدم حضور و .شود تكرار مي 
دولت پاآستان بعد از درگيري هاي پي در پي در مناطق قبيله نشين و  .طالبان اين مناطق را تصرف آرده و دولت تشكيل دهند

 .  آشور به ويژه در وزيرستان شمالي، با اين نيروها قرارداد صلح امضا آردمرزي اين

@ 

آه دولت ) ١٣٨٤ شهريور ١۵( ٢٠٠۵ سپتامبر ۵گويند از  مستقر در افغانستان مي ) ناتو(نيروهاي پيمان آتالنتيک شمالی 
  آرد، حمالت از مرز پاآستان به خاك افغانستان بيشتر شده و تحرآات شبه نظاميانمشرف با شبه نظاميان توافق صلح امضا

 .نشان از حمايت شدن آنها از آن سوي مرز دارد
 

:  تاسف گفت افغانستان در سخنراني خود با صدايي لرزان، چشماني اشك آلود و حالتي حاآي ازحامد آرزي رئيس جمهوري
 ".شوند آيند، آشته مي   از پاآستان ميهايي آه هاي آمريكا و ناتو و تروريست  بمب آودآان افغاني به واسطه"

شود، بسيار  ظلمي آه بر مردم افغانستان روا مي: " حاضران را نيز به گريه انداخت، افزودوي در اين سخنراني احساساتي آه
ها  توانيم مانع ورود تروريست ما نمي.  آودآان افغان متوقف آند تواند اين ائتالف را نسبت به آشتن زياد است و افغانستان نمي

."دهند آودآان ما به همين دليل جان مي  .ها توسط ائتالف جلوگيري آنيم  توانيم از بمباران تروريست ما نمي.  شويماز پاآستان
 بسيار ظلم در باالترين سطح رسيده، اين ظلم: " آشتار آودآان در بمباران ناتو، افزودرئيس جمهوري افغانستان با يادآوري

 ."زياد است

 از آنها حمايت يانمايند، کنند، يا نقشه های کار را طراحی می  را تامين مالی میاز پناه دادن به کسانی که اعمال تروريستی: ج
  .دهند، خود داری کنند  می يا به آنها امان اعمال می شوند و اينگونهمرتکبخود ، يا  آورندبه عمل می

 نقض بند ج توسط پاکستان

 
 می دهد که کمک های زيادی به فعاليت های تحقيقات انجام شده در مورد وضعيت کنونی در افغانستان و پاکستان نشان

 . پاکستان را به بهترين وجه تامين می کنندشورشی ای صورت گرفته است، که منا فع
 او با.  مناطق کويته و چمن ايالت بلوچستان پاکستان آزادانه گشت و گذار می کندقاری محمد يوسف سخنگوی طالبان در

 تيلفون محلی دارد، و در مورد وقايع طالبان وی شماره. مطبوعات ديد و واديد دارد، و در مورد طالبان معلومات ارائه می کند
  .به خبرنگاران پاسخ می دهد

 
 فعاليت دارد، می گويد اگر من از سرحد گذشته و به رضا بچه يک فرمانده تازه به شهرت رسيده طالبان که در واليت هلمند

  شود؟اما چرا صحبت تيلفونی قاری يوسف تعقيب، و خودش دستگير نمی. دستگير می کنند کويته بروم، مرا بزودی

افراد وی را اکثرا .  نسبتا محدود می باشدعبيداهللا فرمانده ديگر طالبان است، که از قرار معلوم ساحه فعاليت های او
اما .  گيرد هزار کلدار معاش می١٠هريک از اين افراد ماهانه . تشکيل می دهند"  پاکستانمهاجرين افغان در اردوگاه های"

 . طالبان از مال عبيداهللا فاصله می گيرند

 گويد طالبان خرسند هستند از اينکه دستگاه رضا بچه با توجه به فرماندهی که در جنوب غرب افغانستان فعاليت دارد، می
 دايرکتيف آنها هيچگاهی از رهبری طالبان اوامر و."  طالبان را فعاالنه تنظيم می کندبرنامه کاری"مشخص پاکستانی مجددا 

 .  پاکستانی بدست می آورندنگرفته ا ند، اما برعکس هدايات و پول شان را از دستگاه) رهنمود(

Page 21 of 24Washingtonprism

9/4/2008http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=165



 تائيد می کند، به اين باور است که دخالت پاکستان اداره استخبارات بريتانيا ضمن اينکه مداخله پاکستان در امور افغانستان را
 اين اداره جاسوسين پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان رابرای حمايت از.  گرفته استدراين کشور شکل ديگری بخود

 . تروريزم و افراطيت، متهم می سازد
 برای شکستن نفوذ و قدرت مالعمر بر طالبان، به" جيش المسلمين"گروهی را بنام  "آی اس آی"اداره استخبارات پاکستان 

 . ميان آورده است

 پول و آموزش زياد بدست آورده بودند، گروه اما اکثر آنها که مدتی. جيش المسلمين شبکه ای را در افغانستان تاسيس کرد
 را) نيک(دراين مقطع دستگاه آی اس آی گروه ديگری متشکل از طالبان .  مبدل شدنداصلی خود را ترک کرده به طالبان

 گروه فعاليت خود را تحت رهبری مال اين. تشکيل دادند، که اکثر انها از مناطق چمن و سپين بولدک جذب شده بودند
 تمامی اين ابتکارات بدون.  پاکستان مذاکره نمود تا زمينه متارکه مساعد گرددعبدالرزاق آغاز کرد، و برای نخستين بار با

 )٣.( مشورت با مالعمر صورت می گرفت 

 شهر وندان خود توسط کسانی شوند که اقدامات تروريستی را تامين اي ها وده از قلمرو خود بر ضد ساير کشورمانع استفا :د
  .و يا انجام می دهند  می کنندتسهيل و  مالی، طراحی،

 
 نقض بند د توسط پاکستان

 
 در پاکستان است و شايد مشرف اسامه بن الدن: "مي گويد) آي.اس.آي( شرون افسر سابق استخبارات نظامي پاکستان گيري

ولي . من تنها مي توانم حدس بزنم . و يا نخواهد معلومات داشته باشددر باره موجوديت او در آنجا معلومات نداشته باشد،
 من در يکي از سطوح، شايد در به عقيده. اي استوار است.اس. بر تقريبًا بيش از بيست سال تجربه کاري ام با آيحدس من

 ." بن الدن در کجاستآي، افرادی باشند که بدانند.اس.سطح سرهنگ های آي
 

 . طبق گزارش سي

 سيا به افغانستان ارسال مي شد، ان وقتي که گيري توسط کوفر بليک مدير بخش استخبارات در.ان
 . صندوق به آمريکا بياوردبليک از او خواست تا سر بن الدن را در يک

 تشريحات يک افسر سيا در باره: اولين داخل شوندگان"کتاب شرون تحت عنوان 
 او ادعا دارد که دو نقشه را. به نشر رسيده است" جنگ عليه ترور در افغانستان

و ) ١٣٧٧( ١٩٩٨يکي در سال . براي دستگيري و يا قتل بن الدن طرح نمود
 . سال بعد از آن، ولي در هردو بار طرح او توسط سيا و قصرسفيد رد شدديگري يک

 
 استفاده از او با. انجام شد" شفري جابريکر"ماموريت شرون در افغانستان تحت نام 

 خاطر تعيين هدف براي نيروي هوايي آمريکا، زمينه پول، تماس و به کارگيري مامورين سيا و نيروهاي ويژه آمريکايي به
 . نمودوقتي که توره بوره مورد حمله قرار گرفت، بن الدن به پاکستان فرار.  ساختسقوط سريع طالبان را مساعد

 
 الدن در منطقه قبايلي شمال پشاور در نزديکي مرز با بن: "وقتي از شرون در باره موقعيت فعلي بن الدن پرسيده شد، گفت

 ندارند به اين منطقهنيروهاي نظامي آمريکا اجازه.  که يک محله کوهستاني و پوشيده از جنگل استافغانستان زندگي مي کند،
 ."داخل شوند

 
حدود پانزده درصد مدارس پاکستان، جهاد خشونت 

 کنند بار را پيشنهاد مي

Page 22 of 24Washingtonprism

9/4/2008http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=165



 اين.  در شمال پشاور دست به عمليات بزند، به وزيرستان جنوبي لشکرکشي کردبه گفته شرون ارتش پاکستان به جاي اينکه
ولي مي خواستند با دستگيري چند .  الدن در آنجا نيستآنهـــا مي دانستند بن .عمليات ناکام ماند، و آنها تلفات شديــد ديدند

 .  خوش بسازندعضو القاعده، آمريکا را

چراکه از عواقب عکس العمل سياسي  .به عقيده شرون مشرف نمي داند و حتي نمي خواهد بداند، که بن الدن در کجاست
 خبر مرگ و يا دستيگري بن الدن، مناطق قبايلي پاکستان به شورش دست زيرا با افشاي. دستگيري بن الدن در هراس است

 . زدخواهند
بن الدن را به   پاکستان بسيار مقبول بوده، و آن هاشرون همچنين خاطرنشان کرد که فلسفه اعتقادي طالبان در مناطق قبايلي

 شرمساري امريکا گرديده چراکه او در جهاد عليه شوروي ها سهم گرفت، و چندين بار هم باعث.  بينندنظر يک قهرمان مي
 .است

بنابراين تا وقتي که .  الدن بزرگ باشد، او دستگير و تسليم داده نخواهد شدبه اعتقاد شرون هر قدر جايزه براي دستگيري بن
 امريکاست، تا راهي را براي تشويق مشرف شرون معتقد است که اين وظيفه . آنجا باشد، پيداکردنش نا ممکن خواهد بوددر

 )٤.( کندبه جستجو و دستگيري رهبر القاعده پيدا

را، به آموزش انتحار کنندگان و  )جماعت اسالمى ( در عين حال وزير دولت مرکزى پاکستان حزب مذهبى کشور خود 
 نوامبر ١٣( ١٣٨۵آبان / عقرب٢٣ پيشين امور مجلس پاکستان به تاريخ داکتر شيرافگن وزير. تروريستان متهم نمود 

 مناطق قبايلى مراکز  سخنرانى اش به مجلس گفت، که حزب جماعت اسالمى به رهبرى قاضى حسين احمد درطى) ٢٠٠٦
  .آموزش انتحار کنندگان و تروريستان را ايجاد نموده است

وی همچنان گفت که جماعت .  نمود موصوف اين اظهارات را در مجلس و حين بحث در مورد واقعه آژانس باجور ايراد
 اعمار نموده بود، اما درعقب پرده انتحار کنندگان و تروريستان در آن اسالمى مدرسه باجور را ظاهرًا براى آموزش دينى

 .  شدندتربيه مي

 اين کشور نيز چهل نفر را دستگير کرده است که همگی شهروندان ايتاليا هم گفته است که بعد از دستگيرها در لندن، پليس
 از دستگير شدگان گفته شده است که بعضی. اين افراد، با گروه های افراطگرای مذهبی ارتباط دارند .پاکستانی هستند

 ) ۵.( باشندپاکستانی، مربوط به گروه غيرقانونی لشکر طيبه در پاکستان می

 طالبان در وزيرستان جنوبی را به عهده دارد، گفته که آنها در عين حال همانگونه که پيشتر اشاره شد حاجی عمر که رهبری
 نيروهای خارجی در اما به نبرد عليه.  قرارداد کرده اند که با حکومت مرکزی اين کشور جنگ نکنندبا دولت پاکستان

در ) آيساف و ائتالف بين المللی( کرده که تا وقتی نيروهای خارجی اين جنگساالر پاکستانی خاطر نشان. افغانستان ادامه دهند
 . دادعليه اين نيروها ادامه خواهند" جهاد" حضور دارند، او و همرزمانش به افغانستان

 .  پاکستان، در کنار طالبان در افغانستان حضور دارندوی همچنين اين خبر را تاييد کرد که جنگجويانی از مناطق قبايلی
 مناطق قبايل آزاد  همان طور که آمريکا، بريتانيا و پاکستان متحد شده اند، افراد طالبان نيز درحاجی عمر همچنان گفته

کسانی که با ما می : "وی اظهار داشته. خواند، اتحاد کرده اند "مجاهد و طالبان افغان"پاکستان با اشخاصی که او آنها را 
 ." آنها می جنگيمجنگند، ما هم با

 
 محمد رهبر سابق طالبان پاکستانی به دست نيروهای ائتالف در و بعد از کشته شدن نيک) ١٣٨٣( ٢٠٠٤حاجی عمر در سال 
پاکستان نمی خواهد جنگجويان" او همچنين در مورد اين اظهار نظر که.  طالبان پاکستانی را به عهده گرفتافغانستان، رهبری

 به خواست حکومت پاکستان عمل نمی کنيم، بر اساس اسالم و شريعت عمل ما: "، گفته است"پاکستانی در افغانستان بجنگند
 " اين اساس ما در هر کشوری خواهيم جنگيد بر. می کنيم
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.  هستند بين جنگجويان طالبان، شمار زيادی از جنگجويان پاکستانی پشتون تبار مشغول نبردحاجی عمرهمچنان گفته است در

 همچنان مسلحند و اکنون هم از همان پايگاه های زمان وی افزوده که از زمان مبارزه با شوروی سابق در افغانستان، افراد او
  .شوروی استفاده می کنند

 با افغانستان فعاليت طالبان پاکستانی را وی در پاسخ به اين پرسش که آيا مستقر شدن ارتش پاکستان در مرز اين کشور
 دارد، که راه های زيادی وجود.  نيرويی ما را از رفتن به افغانستان باز نخواهد داشتهيچ: "محدود نخواهد کرد، پاسخ داده

 )٦".(می شود پنهانی به افغانستان رفت
 

  پانويس ها

 ) ١٣٨٢ تير ٢۵( ٢٠٠٣ ژوئيه ١۵بخش فارسی بی بی سی ) ١(

 )١٣٨٤ آبان ٨( ٢٠٠۵ اکتوبر ٢٩بخش فارسی بی بی سی ) ٢(

 ) ٢٠٠٦ اکتبر ٣( ١٣٨۵مهر /ميزان١٢سايت خبری خاوران ) ٣(

 پيام مجاهد/ اسامه در پاکستان است) ٤(

 ) ١٣٨۵ مرداد ٢٢( ٢٠٠٦ اوت ١٢بخش فارسی بی بی سی شنبه )۵(

 ) ١٣٨۵ مرداد ٢٧( ٢٠٠٦ اوت ١٧بخش فارسی بی بی سی پنج شنبه ) ٦(

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

Page 24 of 24Washingtonprism

9/4/2008http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=165


