
  ١٣٨٧ جمعه بيست و دوم شهريور ماه شماره صد و شصت و ششم،

 از حوزه سياسی 
 درس های سفر سارکوزی به مسکو 

 

 
 

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

(جاری در وبستان شخصی ایشان ) سپتامبر همدوازد( هریور شمدوبيست و  جمعهروز که  زیر مقاله
beheshtipour.blogfa.com(  این اندک به .  عاریت گرفته شده استوبستاناین  دخل و تصرف از  اندکیگردید، بامنتشر

  . ای اعمال شده، که هيچ تأثيری بر محتوا و سبک نگارش ایشان نداشته باشدگونه

 حسن بهشتی پور
 

  : مسالهطرح
 

  جمهوری فرانسه که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا را در نيکال سارکوزی ریيس ) سپتامبر٨( شهریور ١٨روز دوشنبه 
 مسئول سياست خارجی اتحادیه، برای مذاکرهدست دارد، به اتفاق خوزه مانوئل باروسو رئيس کميسيون اروپا و خاویر سوالنا

  آشوراتحادیه اروپا با مدودوف دیدار آرد، تا با٢٧این هيات از سوي .  مسکو رفتبا روسيه در مورد بحران گرجستان به
 .  سازدافزایش فشار بر روسيه آرملين را وادار به بيرون کشيدن نيروهای خود ازگرجستان

 
  ، مسکو باید همه به نظر این اتحادیه.  مسکو و تفليس استبس ميان  آتش   شدن موافقتنامه  اروپا خواهان عملی اتحادیه

 روسيه معتقد است کهدر مقابل. برانگيز اوستيای جنوبی و آبخازي خارج سازد  گرجستان و مناطق مناقشه سربازان خود را از
   طلب از گرجستان، با موافقتنامه  کشور در پيرامون مناطق جدایی شده توسط این استقرار نيروهایش در مناطق امنيتی تعيين

 . استآتش بس سازگار

 
 گرجستان خودداری کرده، ولی تهدید کرده است   مسکو در رابطه با منازعهکردن تحریمها عليه  اروپا تا کنون از وضع اتحادیه

 .  انداختای برای شراکت با مسکو را به تعویق خواهد  تازه  مذاکرات برای توافقنامهکه
 

 آمریکا با اعالم خبر  ماند، مناقشه ميان روسيه و ایاالت متحده  ی همكاري باقی  اروپا با روسيه آماده در حالی که اتحادیه
 براین روسيه ماموریت کشتيهای عالوه. شد روسيه در ونزوئال تشدید ) راهبردی( هواپيماهاي دورپرواز استراتژیك استقرار

 . آميز خواند و آن را محکوم کرد  به گرجستان تحریکرسانی جنگی آمریکا در دریای سياه را برای کمک 
 بندر گرجی که به ناوگان ششم این کشور تعلق دارد، در» مونت ویتنی«کشتی آمریکایی )  شهریور١۵( سپتامبر۵روز جمعه 
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 . پوتی پهلو گرفت
) آمریكاي مرآزي( جنگی خود را برای یک مانور نظامی به دریاي کارائيب در مقابل این حرآت مسکو اعالم کرد چند کشتی

 .  خواهد آرد اعزام

 . دستور داد ناوگان هاي اين آشور درياي سياه را ترك آننددر نتيجه اين تهديد آمريكا
 

  تحليل موضوع
 

 پايان مالقات با ديميتری مدودوف، اعالم کرد روسيه پذيرفته است آن رئيس جمهورفرانسه پس از
به اين  .گرجستان مستقرهستند، کامًال خارج کند   نيروهای خود را که در محدودۀ خاکبخش از

.  حضور خواهند داشتترتيب تا يک ماه ديگر سربازان روسی فقط در اوستيای جنوبی و آبخازی
 بندر استراتژيک پوتی و سيناکی را روسيه همچنين حداکثر تا يک هفتۀ پست های کنترل خود بين

 . حذف مي آند
 

 ارائۀ يک طرح پيشنهادی به روسيه و گرجستان موفق به برقراری آتش سارکوزی ماه گذشته با
.  قرارگرفتکشورهای اروپائی بواسطۀ تکروی مورد انتقاد   حرکت او ازجانب برخیاما. بس شد

.  داخل اتحاديه اروپا شدهمين مساله موجب بروز اختالف نظر در باره نحوه برخورد با روسيه در
 ديدارسارآوزي از مسكو، اتحاديه اروپا پس از اجالس وزيران خارجه اين اتحاديه يك روز قبل از

 . اعضا، در مورد سه نکته توافق بدست آوردسرانجام با ناديده گرفتن اختالف نظرهاي

 
تعيين تقویم دقيقی برای خروج نيروهای روسيه از گرجستان، و    دوماول استقرار فوری ناظران اتحادیۀ اروپا در گرجستان،

 .  اوستيای جنوبی و ابخازی  انجام گفتگوهای بين المللی برسر آیندۀ جمهوری های جدائی خواه گرجستان یعنیسوم
 

 باشند، نفر می٢٠٠ تا ١۵٠که شامل   سازمان ملل، نيروهای غير نظامی مثل پليساتحادیۀ اروپا، مایل است عالوه بر ناظران
 داده بود که در غير اینصورت، باید منتظر عواقبی جدی تر اتحادیۀ اروپا به روسيه هشدار .در این نواحی به کار گمارده شوند

 ١٤ احتمال لغو نشست پيش بينی شدۀ صحبت از  بعالوه . این عواقب تشکيل یک مرکز اروپائی خرید گاز استاز جملۀ .باشد
 . بوداتحادیۀ اروپا، شده)  آبان٢٤(نوامبر 

 
امضاء کرده بود، تا کنون تأکيد)  مرداد٢٢( اوت ١٢ فرانسه در روسيه با استناد بر مادۀ پنجم موافقتنامه ای که با ميانجيگری

امنيت نيروهای روس تا زمان  در مناطق پيرامون آنها، برای حفظ  او خارج از اوستيای جنوبی و ابخازی،می کرد که حضور
مقامات روسيه گفته اند که براساس طرح آتش بس، مجاز هستند .  استجایگزینی مکانيزم بين المللی در محل، صورت گرفته

 آبخاز و اوستيای جنوبی با  ارتش خود را به عنوان صلحبان در نوار حایلی به عمق هفت کيلومتر در مرزهایواحدهایی از
 .گرجستان مستقر سازند

 
نه تنها این   گرجستانروسيه با به رسميت شناختن استقالل اوستيای جنوبی و آبخاز از  آتش بس،علی رغم امضاء قرارداد

 برای توجيه روسيه.  واحدهای نظامی خود از خاک گرجستان نيز خودداری کردقرارداد را زیر پا گذاشت، بلکه از خارج کردن
 المللی برای تضمين امنيت آبخاز و اوستيای جنوبی، اعالم داشت که در صورت ایجاد ترتيبات قابل قبول بين این اقدام خود

  . از خاک گرجستان استآماده خارج کردن نيروهای خود

@ 

  روسيه و فرانسه موافقت نامه روساي جمهوري
 

 
براي روسيه اهميت دارد آه در آینده چه آسي 

زیرا معلوم نيست در  .جانشين بوش مي شود

صورت پيروزي اوباما ،آاخ سفيد به اندازه آنوني 

 سپر دفاع موشكي اصرار داشته باشد بر اجراي
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 ٢٢( اوت ١٢ به توافق نامه قبلي پایبندي خود را" توافق نهایي بدست آمده آه در سه بند تنظيم شد، طرفين مجددا براساس
 :  توافق رسيدندو در مورد موارد زیر به" اعالم کردند) مرداد

 
 خروج نيروهاي روسيه . 1

 
 نيروهاي روسيه براین اساس.  شهرهاي پوتي و سناکي پس از تدوین سند عدم تهاجم به آبخازیاخروج نيروهاي روسيه از

 المللي و تدوین سند عدم تهاجم به آبخازیا و اوستياي جنوبي،  روز پس از استقرار ناظران بين١٠باید از مناطق امنيتي ظرف 
 . نيروهاي نظامي گرجستان نيز باید به پایگاه هاي خود برگردند .خارج شوند

 
 نظارت بين المللي   .2

 
 شوراي امنيت قالب ماموریت تنها براساس تصميم.  آبخازیا به ماموریت خود ادامه خواهند دادناظران سازمان ملل در     

پيش .  ماموریت خود را در اوستياي جنوبي ادامه خواهند دادهمچنين ناظران سازمان امنيت و همکاري اروپا. تغيير مي یابد
 روسيه در مناطق تعداد ناظران بين المللي جهت جایگزین کردن نيروهاي حافظ صلح)  مهر١٠( اکتبر بيني مي شود تا اول
 جلوگيري ازسرگيري عمليات نظامي در راستاي تدوین طرح جامعاتحادیه اروپا به عنوان تضمين" ضمنا. مناقشه افزایش یابد

 .  صلح تالش خواهد کرد
 
  مذاکرات بين المللي  .3

 
در این .  ژنو آغازمي شوددر)  مهر١۵( اکتبر ۵از )  مرداد٢٢( اوت ١٢بر اساس موافقت نامه   الملليمذاکرات بين       

 .  موضوعات دیگر بررسي خواهد شدمذاکرات بازگشت آوارگان، استقرار امنيت در مناطق و
 

 دادن به اول انكه فشار بين المللي براي پایان.  توافق نامه سه هدف اصلي را دنبال آردبه نظر مي رسد روسيه با امضاي این
 و آمریكا آه بر سر مقابله با روسيه متحد شده بودند،دوم آنكه بين اتحادیه اروپا. اشغال بخش هایي از گرجستان را آاهش دهد

 الزم تا انتخابات  اختالف ایجاد آند و در نهایت زمان الزم را بخرد تا فرصت آافي براي فضاسازيبطور موقتي هم آه شده
  .آینده بدست آورد) سوم نوامبر(آمریكا در سيزده آبان ماه 

 
 اهميت دارد آه در آینده چه آسي جانشين براي روسيه. زیرا مسكو مي داند طرف اصلي درگيري هاي روسيه آمریكا است

 سفيد به اندازه آنوني بر اجراي سپر دفاع موشكي اصرار  پيروزي اوباما ،آاخزیرا معلوم نيست در صورت. بوش مي شود
 وادار آردن آمریكا و متحدانش در شرق زیرا به نظر مي رسد دليل اصلي روسيه براي باقي ماندن در گرجستان،. داشته باشد

 .  و نيزممانعت از عضویت گرجستان وا وآراین در ناتو استاروپا به تجدید نظر درباره اجراي این طرح

 
 البته در اولویت بعدي روسيه تالش دارد به هر شكل ممكن با سقوط دولت

 ساآاشویلي در گرجستان، فضاي جدیدي را در این آشور ایجاد آند آه الاقل دولت
 .طرفدارغرب یا ضد روس در تفليس حاآم نباشد

 
تمامی مناسبات )  شهریور٨( اوت ٢٩ روز جمعه در طرف دیگر، گرجستان که

  کرد، اميدوار است عالوه برآنكه مي آوشد ازطریق دیپلماتيک خود با روسيه را قطع
دیک چينی معاون ریاست جمهوری آمریکا عمليات 
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 برروسيه وارد آند؛ ازطریق شكایت به دادگاه بين جذب حمایت غرب فشار بيشتري را
 .  را در تنگناي حقوقي نيز قرار دهدالمللي الهه تالش دارد روسيه

 با هدف بررسی اختالف ميان گرجستان و جلسه سه روزه دادگاه بين المللی الهه
 هم زمان با سفر سارآوزي به مسكو روسيه در مورد مناقشه بين دو آشور، درست

 .  شدآغاز)  شهریور١٨(از روز دوشنبه هشتم سپتامبر 

@ 
 

عالوه براین گرجستان .  منطقه جدایی طلب گرجستان متهم آردرا به پاکسازی قومی در دو گرجستان در ادعانامه خود، روسيه
 محل زندگی و  روسيه از طریق محاکم قضایی بين المللی، برای دادن اجازه حق بازگشت آوارگان بهخواهان وادارآردن

 ٢٢(اوت  12 از آغاز جنگ در اوستياي جنوبي درگرجستان چهار روز بعد. سکونت خود در اوستياي جنوبي و آبخازیا است
) ١٣٤٤( ١٩٦۵ بين المللي الهه، روسيه را به نقض کنوانسيون بين المللی منعقده در سال طی دادخواستی به دادگاه) مرداد

 .  آبخازی متهم کرددرباره رفع هرگونه تبعيض نژادی افراطی، در مناطق اوستيای جنوبی و
در این مورد مسكو مي گوید تفليس اقدام به .  تفليس مطرح شدجالب آنكه همين ادعا از سوی طرف روسی نيز عليه دولت

 . کرده است   آبخازیا سالهای پس از استقالل گرجستان و جنگ جدید قفقاز در اوستياي جنوبي وپاکسازی قومی طی
 

   آمریکاموضع
 

 در گرجستان جاخورده است، در شرایطي آه به هماهنگي با آمریکا آه به شدت از نوع برخورد روسيه با موضوع بحران
 دهد دیك چني را آه اما به هرحال براي اینكه خودي نشان.  نيست وارد جنگ سرد جدید با روسيه بشودروسيه نياز دارد مایل

 و گرجستان و اوآراین اعزام آرد تا نشان دهد براي دفاع ازبه مواضع جنگ طلبانه مشهور است، به جاي رایس به آذربایجان
   . استمتحدین خود جدي

 
 اوکراین و در حضور ویکتور یوشچنکو رئيس جمهور این کشور دیک چينی معاون رئيس جمهور آمریکا در دیدار خود از

 نظامی و اقتصادی در تهدیدهای«کند تا بتواند با   از پيوستن اوکراین به سازمان ناتو پشتيبانی میگفت، که دولت آمریکا
 .  کند را تهدید می  از سوی روسيه منطقه طور ضمنی گفت که این خطرات، چينی به . مقابله کند» منطقه

 
 ارضی و جنگ در گرجستان نشان داد که تنها صورت قابل اعتماد در دفاع از تماميت«:  کهویکتور یوشچنکو نيز یادآور شد

 » . یعنی سازمان ناتو استاستقالل اوکراین، پيوستن به سيستم دفاع مشترک اروپا و آمریکای شمالی،
باالخره به عضویت سازمان «های شدید مسکو،   اوکراین، با وجود مخالفتکه دیک چينی ضمن تأئيد نظر یوشچنکو اعالم کرد

 ». درخواهد آمدناتو
 

 نشست شورای امنيت، ایاالت متحده را مورد انتقاد قرار داد و از سياست ویتالی چورکين نماینده روسيه در سازمان ملل در 
 افغانستان و در منطقه بالکان به آنکه خود برای نمونه در عراق،«: او تصریح کرد.  دو هوای آمریکا سخن گفتیک بام و

 » . مشابه از سوی روسيه را مورد انتقاد قرار دهدتواند عملکردی  شود، نمی خشونت متوسل می
:آميز گفت  لحنی کنایه  امنيت، نماینده آمریکا در سازمان ملل را خطاب قرارداد و در همين ارتباط باچورکين در نشست شورای

 های کشتار جمعی را پيدا کرده، یا همچنان در جستجوی  آیا آمریکا سالحخواستم از نماینده محترم ایاالت متحده بپرسم که می«
 »  هاست؟  سالحاین
 

 توهينی به معيارها و ضوابطروسيه در گرجستان را

دنيای متمدن ناميد و از کشورهای غربی خواست 

 آنچه اقدامات متکبرانه و رو به افزایش عليه

روسيه توصيف کرد، بایستند 
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 خوانده و از روسيه خواسته است که مسئوليت خشونت و تهاجم عليه معنی در مقابل، آمریکا این گونه اظهارات را پوچ و بی
 یک کنفرانس اقتصادی دیک چينی معاون ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه در حاشيه.  گردن دیگران نگذاردگرجستان را به

وی از کشورهای غربی خواست .  معيارها و ضوابط دنيای متمدن ناميددر ایتاليا ،عمليات روسيه در گرجستان را توهينی به
 .  اقدامات متکبرانه و رو به افزایش روسيه توصيف کرد، بایستندعليه آنچه

 
 سازی گرجستان تحت پوشش  روز شنبه در اجالس شورای دولتی که در کرملين برگزار شد، ادعا آرد همچنان مسلحمدودوف

جالب می شد ببينيم که اگرما توسط نيروی : "او گفت.  ادامه داردارائه کمک های انسان دوستانه به گرجستان از سوي آمریكا
 دوستانه ارسال کنيم، آنها  کشورهای حوزه کارائيب که چندی پيش در اثر طوفان آسيب دیده اند، کمک انساندریایی خود به

  ".چه احساسی خواهند داشت) آمریكائي ها(
 

 به هيچ کس اجازه دست درازی به جان و عزت رویدادها در اوستيای جنوبی نشان دادند که روسيه:"مدودوف همچنين گفت 
 ."  است که در آینده آن را بحساب خواهند آورداتباع خود را نمی دهد، و روسيه کشوری

: گفت  داشت توجيه باقي ماندن این آشور در گرجستان پس از امضاي قرارداد آتش بسرئيس جمهورروسيه آه سعي در
 متعهد به نجات جان مردم خود و ایستادگی بر حق روسيه. هيچ کشوری در جهان تحمل نمی کند که اتباع آن را بکشند"

 .  کند تاکيد کرد که روسيه به بازسازي اوستيای جنوبی پس از تهاجم گرجستان کمک میوی درعين حال.". وعدالت است
 

.  الحاق به روسيه و یكي شدن با اوستياي شمالي بشودشاید همين سخنان اوستياي جنوبي را ترغيب آرد، آه رسما خواهان
 فشار سعی دارند ما را تحت: " فشار سياسی بر روسيه نتيجه ای نخواهد داشت، و افزودمدودوف تصریح کرد که اعمال

 ."  توانند بکنندسياسی قرار دهند، ما به این عادت نخواهيم کرد، اما آنها هيچ کاری نمی
 

 بلند مدت بتواند در برابر فشار اقتصادي امریكا و متحدانش مقاومت اما او به خوبي مي داند روسيه در جایگاهي نيست، آه در
ما آمادگی برای توسعه روابط برابر .رویارویی، انتخاب ما نيست: "در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد   همين دليلشاید به. آند

 ."  قوانين بين الملل را تایيد می کنيمو حسن همسایگی براساس تحقق اصول مندرج در
 

به .  دارد ماندگي هاي دو دهه گذشته خود را جبران آند، هنوز به سرمایه گذاري غرب نيازروسيه براي اینكه بتواند عقب
دقيقا .  افزایش یابد، آه دیگر نتوانند مساله را فيصله دهندهمين دليل مدودوف مي داند آه نباید تهدید هاي روسيه به ان اندازه

 متوقف کردیم، بر منافع خود ما تهاجم نظامی را: " سخنان خود را در ادامه تغيير مي دهد، و تاآيد مي آندبه همين دليل لحن
علی رغم این که بسياری از کشورها از .  نفر در خارج از کشور ارج نهادندایستادگی کردیم و این گام های مصمم را ميليون ها

: وی افزود".  ما مهم خواهد بود کردن رژیم گرجستان طفره رفتند، صدای آنانی که اقدامات ما را ارج نهادند، برایمحکوم
  .ما به این جنگ نيازی نداشتيم، بلکه تحميل شد"

 " 
 

 همكاري با روسيه نياز دارد و به خوبي درك مي آند آه ادامه سياست آمريكا هم مي داند غرب به
  اين آشور را به تقويت مناسبات خود با آشورهاي منتقد سياستهاي يكجانبه گراييتحقير روسيه،

 روسيه از خود به همين دليل آاخ سفيد در بيان تهديدهاي بيشتر عليه. آمريكا تشويق مي آند
 ديگر رهبري آشورهاي منتقد زيرا اگر قرار باشد روسيه بار. خويشتن داري بيشتري نشان داد

 بار با متحدان جدي همراه خواهد شد آه امريكا را به عهده بگيرد، برخالف دوران شوروي، اين
بلكه درست برعكس امروز آشورهاي مخالف .  ندارندهيچ شباهتي با متحدان بلوك شرق سابق

  . خود، حتي توانسته اند با نخبگان سياسي منتقد آمريكا همصدا شوندآمريكا با اتخاذ سياست مستقل
 

  ی گير و نتيجهیجمع بند
 

 
بيان این دیدگاه آه ایران باید از فرصت بوجود آمده 
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 اهميت دارد، آه درك صحيحي از تحوالت جاري در مناسبات روسيه و آمريكا براي ايران بسيار
 تاثير می اين تحوالت به همان اندازه آه پيچيده است، بر منافع ايران.  آنوني داشته باشددر مقطع
 استفاده را ببرد، آار چندان بيان اين ديدگاه آه ايران بايد از فرصت بوجود آمده نهايت. گذارد

 مي تواند از اين فضا استفاده آند؟ براي سئوال مهم اين است، آه ايران چگونه. دشواري نيست
 : بايد درنظر گرفتپاسخ به اين سئوال دشوار چند نكته را

 
 روسيه فقط تا انجا پيش مي رود، آه به غرب نشان دهد ظرفيت تحمل.  خود نيستندنه امريكا و نه روسيه مايل به گسترش تعارضات بين -1

 .  منافع امنيتي خود باشدپذيري اش به سرامده و ديگر نمي تواند تنها نظاره گر سياستهاي آمريكا در حوزه
 تحوالت پس ازاين مساله براي آمريكا در.  آه مسكو بطور آلي به صف مخالفان آمريكا نپيونددآمريكا هم در تقابل با روسيه تا انجا پيش مي رود،

 .  بيشتراهميت دارد،)نوامبر(انتخاب رئيس جمهوري جديد اين آشور در آبان ماه 
 
 جديد در بنابراين فرض شكل گرفتن جنگ سرد.  اخير فاصله زيادي با آمريكا پيدا آرده استروسيه از لحاظ نظامي و اقتصادي در سه دهه  -2

به همين.  داده افزايش تنش در مناسبات دو طرف براي آوتاه مدت استآنچه آه روي. مناسبات امريكا و روسيه منطبق با واقعيتهاي موجود نيست
 . سطح توقع خود را تا همين اندازه تنظيم آنيمدليل بايد

 
زيرا نه روسيه در موقعيتي است آه .  باشد بتواند از فضاي موجود استفاده آند، بايد مناسبات متوازني با هر دو طرف داشتهايران براي آنكه -3

  به نفع حود  بوجود آمدهفضای  سبد اين آشور بگذارد، و نه غرب به ايران امكان مي دهد آه بتواند ازايران تمام تخم مرغ هاي خود را داخل
 . برخوردارشود

 در گذشته ايران براساس سياست اگر.  معقول و مبتني بر منافع ملي با هر دو طرف بصورت هم زمان مورد نياز استبنابراين داشتن مناسبات
 . آنوني اقتضا مي آند سياست موازنه مثبت را در پيش بگيردموازنه منفي آار خود را دنبال مي آرد، شرايط

.  را ببرد، آار چندان دشواري نيستنهایت استفاده

 از سئوال مهم این است، آه ایران چگونه مي تواند

این فضا استفاده آند؟ 

 از حوزه اقتصادی 
 جستجوی زمين کشورهای خشک عرب در: کشاورزی غيرمتعارف

 های حاصلخيز در خاک دیگران 
 خشک کشورهای عربی به تبدیل زمين های بایر و: بخش نخست

 مزارع سرسبز 
 

 
 

 ) واشنگتن پریزم(مروری بر سياست جهانی  -پاتریک ریگلی 

 خاک سرخ رنگی می بينيم که از درون وقتی از فضا به عربستان سعودی نگاه کنيم، این کشور را به صورت پاره ای از
 .  شرق به ساحل غربی دریای مدیترانه پيوند می دهدرا از) فارس(سرزمينی گسترده تر، خليج عربی 

 خاورميانه امتداد دارد، بين ترکيه سبز و حاصلخيز هزار مایل در 5این سرزمين بيابان مانند به کلی خشک که تقریبا به ميزان 
 .  آفریقا در اوگاندا و جمهوری دمکراتيک کنگو در جنوب گسترده شده استاز شمال، و جنگل های مرکزی

 چشم انداز آن بيندازیم، متوجه می شویم که اما اگر از هواپيمایی که بر فراز این کشور در پرواز است نگاهی نزدیکتر به
  را دایره های تيره کوچکی آبله گون کرده اند، که به سان مجموعه ای از لکه هایدریای بزرگ ماسه ای عربستان سعودی

 . گلی بر زمينی بکر هستند

این مزارع بزرگ که .  واقع مزارع گندم می باشنداین دایره های سياه، سبز و قهوه ای که قطرشان بيش از نيم مایل نيست، در
  نقاله و پرگار کشيده شده اند، قسمتی از بخش مهم کشاورزی این پادشاهی محسوب میچنان گرد کامل هستند که گویی با

 . شوند

 واردات شن از اسکاتلند به این کشور شگفت آور این امر که این پادشاهی برهوت توليد کننده مهم غالت بوده، درست مانند
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 به  هزار تن گندم توليد کرد، که بخش اعظم آن را١٠٠ ميليون و ٤) ١٣٧١( ١٩٩٢ سال زیرا عربستان سعودی در. می باشد
 .  سوریه فرستادکشورهای بلوک شرق صادر نمود و یا به عنوان کمک برای رژیم های عربی مانند

 منافع نفت برای درافتادن با قوای طبيعی مدت های مدیدی است، که از) فارس(البته کشورهای عضو شورای همکاری خليج 
 .  تنها نفت ارائه می کند، بلکه مواد غذایی، درخت و گل هم می دهدبنابراین بيابان نه. استفاده می کنند

 روز بيشتر متوجه می شوند که تبدیل بيابان با این همه زمانه رو به تغيير است و شيوخ عرب به رغم عزم جزم خود، روز به
 .  طبيعت و اقتصاد سخت تر و سخت تر می شودبه گلستان و در مقابله با قوانين

 توليد گندم ، ميزان)اواخر پایيز گذشته(کمااینکه تا پيش از پایان سال گذشته ميالدی 
 ادامه سال به موازات.  هزار تن کاهش یافت٧٠٠ ميليون و ٢عربستان سعودی به 

 آشکار به اینک. جاری نيز، این نقصان غيرقابل اجتناب همچنان ادامه داشته است

دولت هم با اظهار اینکه این کشور تا سال .  رفتنظر می رسد که به زودی زود خودکفایی گندم این پادشاهی از بين خواهد
 .  گندم وابسته خواهد بود، به این روند غيرقابل بازگشت اذعان کرده استکامال به واردات) ١٣٨٩( ٢٠١٠

این روند با الحاق . می باشد) سوبسيد( آنچه سبب عملی شدن این کاهش گشته، کنارکشيدن مستمر دولت از دادن یارانه
 . ، شتاب بيشتری گرفت)١٣٨٤آذر ( ٢٠٠۵در دسامبر  "سازمان تجارت جهانی"عربستان سعودی به 

اما از آن هنگام تا کنون به.  دالر در هر تن رسيدنددر اوج خود بودند، و تقریبا به هزار) ١٣۵٠( ١٩٧٠این یارانه ها در دهه 
 های اینک دولت برای تشویق زارعان برای دست برداشتن کامل از کشاورزی، یارانه.  اندصورت پيوسته کاهش داشته

 . جایگزین دیگری را مد نظر قرار می دهد

 درصد آب موجود در ٨۵زیرا .  استعربستان سعودی برای ساخت ظرفيت های کشت غالت خود بهای گزافی پرداخت کرده
این آب از منابع غيرقابل احياء به دست .  کشاورزی مورد استفاده قرار می گيرداین کشور، مستقيما برای توليد فرآورده های

 .  با همين سرعت نيز خشک می شوندبنابراین این منابع.  آید، که برای توليد هر تن غله هزار تن از آن مصرف می شودمی

@ 

کشاورزی در کشورهای عضو: " می گویددر دوبی)" فارس(مرکز پژوهش های خليج "اخارت ووئرتز مدیر برنامه اقتصادی 
بنابراین باید سمت و سوی خود را از کشت محصوالتی .  کاهش قرار دارددر مراحل پایانی) فارس(شورای همکاری خليج 

 و آنگونه اقالم را از کشورهای دیگر که به آب فراوان نياز دارند، به کشت توليداتی مانند ميوه و سبزیجات برگرداندمانند گندم
 . وارد کند

 
 ٤) ١٣٧١( ١٩٩٢عربستان سعودی در سال 

 توليد کرد، که بخش  هزار تن گندم١٠٠ميليون و 

اعظم آن را به کشورهای بلوک شرق صادر نمود و 

 کمک برای رژیم های عربی مانند یا به عنوان

سوریه فرستاد 
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 در مورد آنها، در بدترین زمان ممکن برای در عين حال باید گفت که حرکت از خودکفایی مواد غذایی تا وابستگی به خارج
 سال گذشته چند عامل سبب باالرفتن شدید قيمت اینگونه مواد شده، و باعث گشته چراکه در. خاندان سعودی پيش آمده است

 درصد ١٣٠ بهار گذشته تا بهار امسال مثال تنها قيمت گندم از آغاز.  صنعت مواد غذایی در جهان گرفتار هرج و مرج شودکه
 .  تحليلگران بلومبرگ، دالیل گوناگونی برای این مسئله وجود داشتبر اساس گفته های. افزایش پيدا کرد

 نقدینگی به سمت مواد ضروری مانند گندم،معتقدست که جریان" مؤسسه اقتصاد بين الملل پيترسون"ویليام کلين عضو ارشد 
 .  شده استسبب افزایش غيرطبيعی بهای این مواد

آغاز شد، بر بسياری از سرمایه ) ١٣٨۵ تابستان( ٢٠٠٧هرج و مرج مالی که از ميانه سال : "وی در این پيوند می گوید
زیرا فرار سرمایه گذاران بازارهای سنتی از بازار نفت به سمت .  تأثير گذاشتگذاری ها در نفت و مواد ضروری مورد اشاره

 .  مواد، سبب ایجاد حباب در هر دو بازار شداین

 مورد ارقام دقيق، بين تحليلگران اختالف نظر البته در. عامل دیگر این هرج و مرج، جایگزینی سوخت های غيرنفتی می باشد
 . وجود دارد

 قابل توجهی از غالت، از بازار مواد غذايی به سمت بازار اما در مجموع آشکارست که درصد
 .توليدات سوخت برده شد

 امر با این حال بيشتر تحليلگران در کنار این دو عامل کوتاه مدت بالقوه، بر این
 . توافق نظر دارند که مبانی عرضه و تقاضا در حال تغيير می باشد

 ترین منابع در پایين"، استدالل می کند "پایان مواد غذایی"پل رابرتز نویسنده 
 مواد همچنين بسياری از عواملی که بر بهای.  سال اخير هستند۵٠ميزان خود در 

 این واقعا. غذایی تأثير می گذارند، با زدن یک کليد روشن و خاموش نمی شوند
 حل. تقاضا برای گوشت در آسيا است، که مهمترین عامل درازمدت محسوب می شود

 ." کردن این مشکل بسيار سخت تر خواهد بود

  .به عالوه صنعت کشاورزی جهانی تا حد بسيار زیادی به سوخت وابسته شده است

نياز به ماشين های کشاورزی، کود : " گویدمی" بانک جهانی"جوليا باکنال کارشناس ارشد منابع طبيعی خاورميانه در 
این روندی .  و کار در خاورميانه، همگی سبب افزایش بهای محصوالت می شوندرسانی و تقویت زمين، و سوخت برای کشت

 یا در ازای هر ساعت کار نيروی چراکه در هر هکتار و.  رشد در ماشينی شدن است، که دارای مزایایی خوبی می باشدرو به
چراکه به تغييرات قيمت سوخت .  چنين روندی زیان های خود را هم دارداما. انسانی، مواد غذایی بيشتری توليد می گردد

 ."  شودوابسته می

@ 

 هایشان پروپيمانه شده است، به نحوی که بر اثر افزایش بهای نفت خرانه) فارس(کشورهای عضو شورای همکاری خليج 
زیرا گرچه بهای نفت ناجی آنها شده، اما برخی از عوارض جنبی .  ای هم داردفزاینده متوجه می شوند که هر بلندی پستی

 .  را هم به همراه آورده استمنفی

 
)" فارس(مرکز پژوهش های خليج "گزارش اخير 

 غذایی در کشورهای عضو در مورد تورم در مواد

در باره پيامدهای ) فارس(شورای همکاری خليج 

 غذایی از جمله تظاهرات خشونت آميز کمبود مواد

 کارگران دارای مهارت های پائين و تنش بين

خارجی ها و بوميان هشدار می دهد 
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این تورم در امارات متحده عربی و قطر.  استزیرا آن منطقه که در نقدینگی غرق می باشد، به ویژه دچار تورم شدید نيز شده
 .  درصد زده است١٠سر به 

 
 باشد، اما افزایش بهای مواد غذایی نيز یک دل گرچه بيشتر تورم مورد اشاره ناشی از افزایش اجاره ملک و امالک می

  .نگرانی کامال جدی تلقی می شود
 خود را حفظ خواهد کرد، و قيمت این سوخت نيز تاسعودی ها بهتر از همه می دانند که بازار نفت استحکام: "رابرتز می گوید

 چيست؟ البته آنها می پرسند تأثير بهای گزاف نفت بر امنيت ملی و ثبات سياسی.  خواهد ماندآینده قابل مشاهده همچنان باال
 ." یک تأثير، افزایش بهای مواد غذایی می باشد

 زخم برداشتن تعداد زیادی منجر شد، از که به کشته شدن یک نفر و) فروردین(شورش مواد غذایی در مصر در ماه آوریل 
 .  ارائه کردآینده کمبود این مواد تصویری ترسناک

 کشورهای عضو شورای همکاری خليج در مورد تورم در مواد غذایی در)" فارس(مرکز پژوهش های خليج "گزارش اخير 
 جمله تظاهرات خشونت آميز کارگران دارای مهارت های پائين، تنش بين در باره پيامدهای کمبود مواد غذایی از) فارس(

  . بوميان، و تقاضاهای بيشتر برای ارائه دمکراتيک از جانب مليون، هشدار می دهدخارجی ها و

او .  ندارد که چنين مقوالتی امکان واقعی دارنداخارت ووئرتز که در عين حال یکی از دو نویسنده این گزارش می باشد، تردید
 .  در راهنداگر مردم به اندازه کافی خوراک نداشته باشند، شورش ها.  غذایی بسيار مهم هستندمواد: "در این مورد می گوید

 ." مهم تر استکمبود غذا از کمبود مسکن با نرخ مناسب

 غذایی، امارات متحده عربی در کوشش برای کاهش تأثيرات بهای بسيار باالی مواد
.  اساسی نيستاما چنين اقدامی چاره. برای تعدادی از آن ها یارانه مقرر کرده است

 امارات نشان چراکه همانگونه که اخبار مطبوعات بومی در باره بازار بزرگ یخ در
 اصلی بازارها هم به نظر می رسد که قوه محرکه. می دهند، کمبود واقعی وجود دارد

 مواد غذایی می مردد هستند، که این خود سبب آسيب پذیر شدن ملت های وابسته به
 . گردد

 و در جهانی بدون نقص که مدلی کالسيک از اقتصاد با خریداران: "باکنال می گوید
 فروشندگان زیاد وجود داشته باشد، کشورهایی هستند که توليدشان بيش از مصرف

اما  .است و مازاد بر نياز خود را به بازار جهانی و خریداران این بازار می فروشند
 زیرا خریداران و فروشندگان زیادی وجود. ما در چنين دنيایی زندگی نمی کنيم

 ندارند، اطالعات کاملی در دست نيست، و سيستم بدون نقص دادوستد موجود نمی
 ." باشد

 نظر رابرتز نيز معتقدست باید برای توليد و توزیع مواد غذایی مدل های جدیدی در
 را  سال اخير این نظریه٢٠ما در خالل : "وی در این مورد می گوید. گرفته شود

همچنين .  دنيا، ارتقاء دادوستد جهانی می باشدداشته ایم که واقعا بهترین راه احراز اطمينان از امنيت مواد غذایی در سطح
 سطوح گوناگون اما اینک می بينيم که باید اعتماد خود به این نظریه را در.  افتاده تلقی می شدخودکفایی، واقعا قدیمی و از مد

 ." از بين ببریم

 
 سال اخير این نظریه را٢٠ما در خالل : "پل رابرتز

 واقعا بهترین راه احراز اطمينان از داشته ایم که

 دادوستد امنيت مواد غذایی در سطح دنيا، ارتقاء

." جهانی می باشد
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 از حوزه اقتصادی
  آنها در جهان بحران های اقتصادی و مالی در آمریکا و تأثير

 

 واشنگتن پریزم

 
 است، که طی هفت سال اخير بی سابقه بوده" داو جونز" واحدی سهام ۵٠٠سقوط 

 زنجيره ای برای نظام مالی آمریکا، آخرهفته گذشته به دنبال رویدادهای غمبار. رقم زد" وال استریت"دوشنبه تلخی را برای 
 شرکت نيز از خرید" بانک آمریکا"در همين حال . اعالم ورشکستگی کرد" برادران له مان" بانک بزرگ سرمایه گذاری

 .  فعال است، سرباز زد که در زمينه وام های بلند مدت مسکن" مریل لينچ"اعتباری رو به ورشکستگی 
 

گروه بين " سرمایه گذاری برادران له مان امتناع کرد، وضعيت شرکت بيمه کمی بعد از این که دولت آمریکا از کمک به بانک
چراکه این شرکت هم .  برگرددداستان را به گونه ای رقم زد که واشنگتن مجبور شد به سرخان اول) AIG" ( آمریکاالمللی

 .  و نيازمند تزریق مالی استاعالم کرد که در شرایط نااميد کننده ای قرار دارد،
 

  هفته بازارهای مالی جهان را دربرگرفت، منجر به به زانو درآمدن بسياری ازدر عين حال بحران شدید اقتصادی که این
 . مؤسسات مالی و سقوط چشمگير سهام شد

 می  بسياری از تحليلگران مسایل مالی از پرداختن به آن ابا دارند، و درعوض ترجيحدامنه این بحران به گونه ای است که
 .دهند به بررسی راه های متوقف کردنش بپردازند

 
" فردی مک" یعنی  به فاصله چند هفته بعد از کمک های وسيع دولتی به دو شرکت عظيم اعتباری مسکنتمامی این رویدادها

  .صورت می گيرد" بيراشترنز"، و شرکت سرمایه گذار "فنی مئی"و 

 
 سال آبان ماه( ٢٠٠٩به زعم بسياری از صاحبنظران، با انتخابات ریاست جمهوری 

 آمریکا، اصالحات ساختاری در نظام بانکی و مالی این کشور) جاری خورشيدی
 آمریکا اصالحاتی که تغييرات عمده ای در ساختارهای مالی و پولی. انجام خواهد شد

 .و به تبع آن، ساختارهای مالی دنيا به همراه خواهد داشت

 
 یکی از این تغييرات عمده که به طرح هنری پاولسن مشهور شده است، شامل

 گسترشی که با تغييراتی در. گسترش دایره نفوذ خزانه داری دولت مرکزی می باشد
کميسيون "و  ) SEC" (کميسيون امنيت مالی و تبادالت"ساختارها و ایجاد 

همراه " دفتر نظارت تنظيم مالی"، و تعطيلی  )CFTC" ( تجارت آیندهتسهيالت
 .  بر چگونگی پرداخت، نحوه وام ها، و سودها نظارت دارددفتری که. است

 .  اصولی کلی نيز، برای همه بانک ها تصویر کرده استاین طرح همچنين
 

 طرح می تواند براساس نظر او این. بررسی شد" شورای روابط خارجی" مصاحبه ای با بن استيل از طرح مورد اشاره در
اما در عين حال منجر به افزایش تنش های عملياتی بين  .شکاف ها و ناکارآمدی های فعلی را تاحد بسيار زیادی بهبود بخشد

 
به زعم بسياری از صاحبنظران، با انتخابات ریاست 

) آبان ماه سال جاری خورشيدی( ٢٠٠٩جمهوری 

 آمریکا، اصالحات ساختاری در نظام بانکی و مالی

این کشور انجام خواهد شد 
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 .  شودمیCFTCو  SECدو نهاد 
 آمریکایی ایجاد کرده، و توان رقابتی خدمات مالی این اما اگر با موفقيت اجرا گردد، یکپارچگی بيشتری را برای نهادهای

 . المللی تقویت می کندکشور را در بعد بين

 باشد، به منظور تشریح شرایط پيش آمده و اهميت در عين حال استيل و سباستين ماالبی که او نيز از شورای مورد اشاره می
- جغرافياییمرکز"در این کنفرانس آقای ماالبی که مدیر .  کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کردنداین رویدادهای زنجيره ای،

 بحران مالی، دامن بعضی از موسسات را گرفته در حال حاضر این بختک: "هم هست، گفت" اقتصادی ماوریس گرین برگ
 ."است

او می گوید .  جهانی در خطر می باشداین ستون نویس سابق روزنامه واشنگتن پست معتقد است، جایگاه امریکا در سطح
 اقتصاد آزاد آمریکایی است، که مدل های محافظه کارانه تر اروپایی رهيافت جهان در حالی نظاره گر ضربه خوردن سيستم

 . بهتری اتخاذ کرده اندهای

@ 

اگر این وضع ادامه .  سرمایه گذاران نوپا شده استوی می افزاید بحران نبود نقدینگی، منجر به سقوط جایگاه نيویورک برای
 . داد خالقی چون نرم افزاری، اقتصاد آمریکا توانایی رقابت خود را از دست خواهدپيدا کند، با مهاجرت صنایع

 بایست در این مقطع به فکر حفظ ارزش دالر می" خزانه داری آمریکا"و " صندوق ذخيره دولت مرکزی"بنا به نظر استيل 
  تواند ضربه جدی تری به اقتصاد وارد کرده، و با کاهش ارزش دالر منجر به انتقالچراکه تزریق گسترده پول می. باشند

 .سرمایه ها مثال به اروپا شود

 مان، حاکی از آن است که سيستم مالی در همچنين از دیدگاه وی اجتناب دولت از مداخله در پرونده ورشکستگی برادران له
 .  مشکالتی که کم و بيش وجود دارد، همچنان سرپا استآمریکا همچنان قوی می باشد و به رغم

 . بايد روال معمول خود را طی کندبنابراين اگر شرکتی مثل له مان چنين وضعيتی يافته،

 بسياری از چينی ها. حفظ ارزش دالر موضوع مهمی است، که باید به آن توجه شود
 چرا که برای حفظ ثبات یوان، اقدام به خرید اوراق. نيز نگران این موضوع هستند

 همچنين از آنجایی که چين در حال توسعه. قرضه خزانه داری آمریکا کرده اند
 .صادرات خود به جهان می باشد، این موضوع از اهميت بسزایی برخوردار است

 هر اخبار مربوط به سقوط مالی منجر به این شده است که در: "آقای ماالبی افزود
 و ، تمرکز سخنرانی ها بر مسایل مالی-باراک اوباما و مک کين-دو اردوگاه رقيب 

 تا با این حال با توجه به زمان کوتاه دو ماهه. بهبود وضعيت اقتصادی متمرکز شود
 نشدنی انتخابات، انتظار ارائه راه حل برای مشکالت اقتصادی از سوی دو رقيب نيز

 . دهندبا اینهمه نمی توان از مردم انتظار داشت، تا چشم بسته رای. است

تاثير زیادی داشته ) الکتوریت ها( دهندگان نهایی به نظر آقایان ماالبی و استيل، این اوضاع اقتصادی می تواند بر نظر رای
 دوران بوش  گيری می کنند که هرچند امکان دارد ریشه این ناکارآمدی های اقتصادی عميق تر ازبنابراین این دو نتيجه. باشد

 . بوده، از چنين ناکارآمدی هایی مبرا دانستباشد، اما به هر تقدیر نمی توان دولتی را که دو دوره بر سرکار

 
یکی از تغييرات عمده احتمالی در ساختارهای مالی 

 به طرح هنری پاولسن مشهور و پولی آمریکا که

شده است، شامل گسترش دایره نفوذ خزانه داری 

 مرکزی می باشددولت
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 از حوزه سياسی 
 ملل متحد از  شواری امنيت سازمان١٣٧٣موارد نقض قطعنامه 

 سوی پاکستان 
 

 بخش چهارم
 

 واشنگتن پریزم -بکتاش سياوش

 یافته، که موارد نقض شده آن توسط  شورای امنيت سازمان ملل متحد انجام١٣٧٣این پژوهش در مورد قطعنامه : اشاره
همچنان عدم پيگيری ابهام آميز این قطعنامه به وسيله شورای مذکور نيز،  .جمهوری اسالمی پاکستان برجسته گردیده است

 . اشاره قرار گرفته استمورد

رنگين دادفر " ملل متحد در افغانستان، و فرستاده ویژه سازمان" کای آیده"ازین پژوهش دو نسخه جداگانه هم به آقایان 
 . تقدیم شدوزیر امور خارجه افغانستان" سپنتا

 
 . مشرف از قدرت صورت گرفتقابل ذکر می باشد، که این پژوهش پيش از کناره گيری پرویز

 اقدامات جلوگيری از جعل  کنترل صدور اوراق هویت و اسناد مسافرت، و از طریق، مرزیبا اعمال تدابير موثر، کنترل: ز
 . تروریستی جلوگيری کنندمسافرت، از تحرک تروریست ها یا گروه های  آميز از اوراق هویت و اسنادا استفاده فریبیاسناد، 

 نقض بند ز توسط پاکستان 
 

اما درعين . به دست مي آورد" کمک" نموده است، که طالبان ازسمت پاکستان پرویز مشرف رئيس جمهور پاکستان اعتراف
.  ساختن افغانستان، ناکام شده است گفته که راهبرد نيروهاي ائتالف زیرفرماندهي ایاالت متحده امریکا براي باثباتزمان

یعنی از طریق .  افغانستان قراردارد، اما از پاکستان حمایت به دست مي آورندپایگاه جنگجویان در: "مشرف خاطرنشان کرده
 سهم خود آنچه در پاکستان در دسترس به. ما ضرورت داریم تا هردوي آنها را منزوي گردانيم.  همکاري هایي وجود داردمرز

 ." عمده باید در افغانستان صورت گيرد، تا جلو پيکارجویي گرفته شوددر حالي که اقدام. داریم، اقدام ورزیده ایم
 

اما در عين حال افزوده که پایگاه  .فعاليت هاي طالبان گردیده است" بسترداغ" همچنان اعتراف نموده، که بلوچستان مشرف
 .آنها در افغانستان می باشد

 دارند، و این بسترگرم هرگونه هزار مهاجر افغان وجود٤۵٠بلي؛ در کویته حدود .من تاجایي قبول مي کنم : " گفتهاو همچنين
آنها  .ما ضرورت به این داریم، تا ببينيم چرا ناکام مي شوند.  واقعيات را بدانندافغان ها ضرورت به این دارند، تا. فعاليت است

هرگاه آنها به این طرزتلقي .  سپربال مي شمارندیعني پاکستان را. یک علت بسيار بسيار آسان را عامل این ناکامي مي دانند
 ." ناکام خواهند ماندادامه بدهند، در افغانستان

 
 . حمایت می نماید) ١٣٧٠( ١٩٩٠ همانند دهه اما آقای مشرف این اتهام را رد می کند، که اسالم آباد طالبان را

 جلوگيری از رخنه طالبان به داخل خاک افغانستان او می گوید که صدها سرباز پاکستانی زمانی که در مناطق مرزی به منظور
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 .  باختندمستقر شدند، در درگيري ها جان
 افغانستان و ارتش) ناتو(وی همچنين اظهار می دارد، که پيمان آتالنتيک شمالی 

 . قادر به درهم شکستن گروه طالبان نبوده اند
 

 پاکستان آنچنانکه در از بين بردن القاعده تالش کرده، در مورد طالبان با همه اینها،
 امکان دارد این مسئله به دليل نگرانی آقای مشرف از حمایت قوی.  نکرده استعمل

 آنگونه که برخی می گویند، وی ممکن است یک. عمومی از طالبان در پاکستان باشد
 در بازی دو جانبه را پيش گرفته باشد و طالبان را به عنوان گزینه ای نگه دارد که

 صورت شکست پروژه غرب برای بازساخت حاکميت در افغانستان، از آن استفاده
 . کند
 

 تالشی کم جان و ناکام به همين سبب منتقدان می گویند که برنامه مبارزه با طالبان،
کمااینکه با وجود .  رهبران تندروی مذهبی متکی می باشدچراکه مشرف هنوز برای حفظ قدرت خود، به حمایت. بوده است

 مورد تغيير  پاکستان به یک کشور اسالمی پيشرفته و مبتنی بر اصول دمکراسی داده، تاکنون درقولی که در مورد تبدیل
 می توان به قوانين جزایی اشاره کرد، که نخستين بار برای نمونه. قوانين تبعيض آميز مذهبی پيشرفتی به دست نياورده است

 . آنها را به اجرا گذاشت) ١٣٦٠( ١٩٨٠ ژنرال ضياء الحق در دهه
اما.  داد که در قانون بحث انگيز مجازات کفرگویی و اهانت به مقدسات، تغيير دهدهمچنين مشرف پس از به قدرت رسيدن قول

 .  ازاین اقدام صرف نظر کردوقتی برای یک مدت کوتاه با مقاومت و مبارزه شدید تندروهای اسالمی روبرو شد،
 

 مهاجرین افغان در پاکستان، توسط" از محله ای در پاکستان نام برد که در آن اداره امنيت ملی افغانستان برای نخستين بار
 ." گروه حکمتيار آموزش نظامی داده می شوند تا در افغانستان بجنگند

که در اختيار آنها "  دقيقیاطالعات و گزارش های" ریاست امنيت ملی افغانستان در این پيوند گفت که بر اساس سخنگوی
در این اردوگاه ها به پناهجویان افغان.  پاکستان اردوگاه های نظامی داردقرار گرفته، حزب اسالمی گلبدین حکمتيار در پيشاور

 دولتی و خارجی مستقر در این کشور  نظامی داده می شود، تا در جنگ های افغانستان در کنار افراد طلبان با نيروهایآموزش
 . بجنگند

 
 پاکستان  همچنين خاطرنشان کرد که حزب مورد اشاره در مناطق تحت نفوذ خود در پيشاورریاست امنيت ملی افغانستان

افغان های پناهجو .  داشتن ریش بلند و عمامه هستندقوانين سختگيرانه طالبانی وضع کرده، که بر اساس آن مردان مجبور به
 اصلی ناامنیدولت افغانستان بارها گفته است که عوامل.  تلویزیون و شنيدن موسيقی را ندارنددر این مناطق نيز، حق تماشای

 . های این کشور، از پاکستان می آیند
به ادعا وی  ".این اردوگاه های نظامی در مناطق مهاجر نشين شمشتو و مانسره موقعيت دارند ":این سخنگو همچنين افزود

 . هدایت می شوند )آی اس آی( این اردو گاه ها عمال به وسيله اداره امنيت پاکستان 
 

دادم مگر وی استفاده ] مشرف[ آدرس دقيق تروریستان را به ویهمچنان پرویز مشرف این اظهارات کرزی راکه گفته بود من
 خشونت به رئيس امنيت من در حضور کرزی با. آدرس ها کهنه بودند: "او گفت.  خيلی بی ادبانه رد نمودنکرد، با اظهارات

 ریاست جمهوری منتظر مالقات با من نشسته بودی تا چند نمبر در وی گفتم این احساس مسئوليت امنيتی تو است، که
 تروریستان منتظر ما می آیا.  ماه به من دادید٦ تا دوسيه را به من بدهی؟ نمبرهای تلفون را بعد از تلفون و چند) شماره(

 ."پاکستان متحد عمده شماست.  مضحک است نشينند، که بيایيم و آنها را دستگير کنيم؟ این بسيار
 می می خواهم این را برایتان واضح سازم که اگر آی اس آی با شما نباشد، شکست: " کردمشرف در ادامه سخنانش باز تاکيد

 
پاکستان ) سابق(پرویز مشرف رئيس جمهور

 طالبان ازسمت پاکستان اعتراف نموده است، که

اما درعين زمان گفته . به دست مي آورد" کمک"

 نيروهاي ائتالف زیرفرماندهي ایاالت که راهبرد

 افغانستان، ناکام متحده امریکا براي باثبات ساختن

شده است 
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 ." خورید
 

 مسئله توافق دارند، که پناهگاه های رهبران طالبان در پاکستان و سازمان های اطالعاتی امریکا، ناتو و افغانستان بر این
 بهره برداری از ضعف همچنين برخی سازمان های قومی، بر توانایی جنگجویان افغانی در.  کویته هستندبخصوص در شهر

 . های داخلی افغانستان تاثير عمده یی دارند
 

 و بی ثبات کردن آن کشور استفاده حال پاکستان هم سازمان اطالعاتی هند را متهم کرده، که از عواملی برای جاسوسیدر عين
 باید دانست که.  دهلی نو باعث ایجاد ناآرامی در بلوچستان این کشور شده استبه عنوان مثال اسالم آباد ادعا دارد،. می کند

 تاجيک ها قرار گرفته تا پشتون ها را به اتهامات نژادی ریيس جمهوری پاکستان مبنی بر این که کشور افغانستان تحت تسلط
 .  هند بر افغانستان را از بين ببردحاشيه برانند، با این هدف است که نفوذ
جرج بوش ریيس جمهوری امریکا نيز به .  شد، حامد کرزی این اتهامات را رد کرددر مراسم شامی که در کاخ سفيد برگزار

 .  کشور هند، حمایت می کند مسئله اشاره نمود که امریکا از سرویس های نظامی و اطالعاتی افغانستان، و نهاین

@ 
 

این فرماندهان تمام مسایل را با گرایش های قومی .  دهنداکثریت مطلق فرماندهان ارشد فوج پاکستان را پنجابی ها تشکيل می
 در قندهار، زابل، همين امر باعث گردید که شدت عمليات نيروهای طالبان و پيروان حکمتيار.  می کنندپنجابی تجزیه و تحليل

 سازمان استخباراتی نظامی پاکستان طراح اصلی در سازماندهی خوست، کنر و جالل آباد و اکماالت نظامی آنها نشان دهد، که
 .  در افغانستان استعمليات خرابکارانه

 
یکی عمليات مجاهدین برضد نيروهای شوروی، و دیگر ( افغانستان این سازمان دو تجربًه موفقيت آميز عمليات چریکی در

 زمينه های باز سازی و ثبات اینک مي خواهد بار دیگر با اختالل در. را پشت سر دارد)  برضد دولت مجاهدینعمليات طالبان
 .  کرسی قدرت کابل مستقر سازددر افغانستان، گروه طالبان را با حمایت حکمتيار بر

 
  دوران پرآشوب جنگ داخلی است، پناه دادن و حمایت از طالبان در پاکستان دليلاگر اکنون افغانستان در خطر بازگشت به

 یک پایگاه نزدیک کویته با طالبان مالقات آمریکائيان به وساطت آی اس آی، در"به قول منابع پاکستانی . اصلی آن می باشد
 ." سری نمودند

 کشيدن چهار شرط از  این دیدار را بحث پيرامون اشتراک طالبان در قدرت کابل عنوان کردند، که با پيشاین منابع هدف از
را، " طالب ميانه رو" استخدام وکيل احمد متوکل به عنوان همچنان در همين راستا می توان شایعًه. جانب امریکا آغاز شد
 .  جدیدی در افغانستان پنداشتبيانگر معامالت سياسی

 
 رفت سال گذشته نگرانی های بين المللی از تشدید بحران در افغانستان تا جایی پيش )هفته دوم آبان(در هفته اول ماه نوامبر 

 تحت تاثير بحران عراق، برخی از مقام های که در نتيجًه افزایش تحریک های طالبان و کم توجهی بين المللی به این کشور
 .  بازگشت افغانستان به دوران سياه گذشته سخن گفتندسازمان ملل متحد حتی از احتمال

 افغانستان به ویژه  و جدی بودن تهدیدها افزود، اظهارات سه مقام ارشد سازمان بود که وضعيت امنيتیآنچه بر این نگرانی ها
 . کشور را رو به وخامت توصيف کردنددر مناطق جنوبی، جنوب شرقی و سایر نقاط پشتون نشين این

 
 برغم تالش های انجام شده، هنوز بسياری: " ملل متحد در امور حفظ، صلح تاکيد کردژان ماری گينو معاون دبير کل سازمان

 ." از عوامل نا امنی و بی ثباتی در افغانستان باقی هستند
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 به عضویت در طالبان و  ناامنی ها را حمالت تروریستی و عمليات نفوذ از مرز پاکستان توسط افراد مظنونوی ریشه این
 . القاعده، و سایر پيکار جویان دانست

 
 عالیم نگران کننده ای در این کشور به  گراندی مأمور عاليرتبه امور پناهندگان سازمان در افغانستان نيز با بيان اینکهفليپو

  افغانستان خطر و تهدید طالبان و القاعده همچنان باقی است و آنان در حال تصرفمشاهده مي رسد، هشدار داد که در جنوب
 . بخش هایی از این کشور هستند

 
 

 مواد مخدر و مبارزه با تبهکاری هم، در اين پيوند انتونيو مارياگوستا رئيس دفتر سازمان در امور
 به مسئلًه اعتياد، نبرد عليه تروريزم موفق نخواهد بود مگر اينکه به عقيدًه من با توجه: "گفت

 مواد در حال حاضر اقتصاد متکی به.  اقتصاد ترياک در افغانستان را تحت کنترل بياوريمبتوانيم
 سقوط کند و اين بار ممکن است افغانستان دوباره. مخدر مانند سرطان به واليات سرايت مي نمايد

.  که از قاچاق آن بهره می برنددر چنگ کارتل های مواد مخدر و تروريست هايی قرار بگيرد،
 از دو مليارد دالر نصيب زارعان و قاچاقچيان تجارت مواد مخدر افغانستان هم اکنون سالی بيش

 ."  ساالنًه آن بالغ بر چهار مليارد دالر تخمين زده مي شودافغانی مي کند، و حجم معامالت
 

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

  :پيوند به دیگر بخش ها

  بخش اول

  

  بخش دوم

  

  بخش سوم

  

 
انتونيو ماریاگوستا رئيس دفتر سازمان در امور 

به عقيدًه من با : " با تبهکاریمواد مخدر و مبارزه

 توجه به مسئلًه اعتياد، نبرد عليه تروریزم موفق

نخواهد بود مگر اینکه بتوانيم اقتصاد تریاک در 

."  بياوریمافغانستان را تحت کنترل

 از حوزه اجتماعی
  از کاماسوترا تا منع همجنسگرایی در هندوستان

 

  

 واشنگتن پریزم –والنتينا پاسکوالی 

 ممبئی

را به ما  - مورد عشق و اشتياق جنسیاعالميه جهانی در-" کاماسوترا"اینک هندوستان به عنوان سرزمينی که روزگاری 
 محدود کننده در مورد ازدواج، روابط پيش از ازدواج و روابط بين همجنسان، جامعهعرضه کرده، با دارا بودن رسوم و قواعد

 مصداق دارد، که با تبعيض روبروست و گاهی این امر به ویژه در مورد جامعه همجنسگرایان. ای نسبتا محافظ کار می باشد
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  .مورد تعقيب و آزار قرار می گيرد
 

 پس از اینکه گزارشاتی مبنی بر وجود مسائل مسئوالن) بهمن سال گذشته خورشيدی(مثال در ماه فوریه سال جاری ميالدی 
ظاهرا این .دریافت کردند، به این مهمانی یورش بردند) منطقه ای در جوار ممبئی" (ثين" همجنسگرایانانه در یک مهمانی در

.  و تاب برای بخش اخبار شامگاهی خود بودندخبرچينی توسط گزارشگران تلویزیونی صورت گرفت، که در پی گزارشی پرآب
 

 هيچکس در در حالی که در مهمانی هيچ ماده مخدری استعمال نشده بود، و.  را دستگير کرددر این یورش، پليس شش مرد
.  این شش مرد را مورد پرسش و زیر آزار قرار دادبا این همه پليس در تمامی طول شب. حال ارتباط جنسی دستگير نگردید

 صرف قانونی که برای.  جرم شکستن قانون ممنوعيت مشروبات الکلی به دادگاه منتقل نمودبامداد روز بعد نيز آنها را به
 به رغم اصرار پليس برای نگهداشتن این اما. اینگونه مشروبات در گردهمایی های بزرگ، کسب مجوز را ضروری می داند

 .  سبب که نداشتن مجوز جرمی کوچک محسوب می شود، آنها را آزاد کردمردها جهت تحقيقات بيشتر، قاضی به این

با درون " شکار همجنسگرایان" عنوان چهره سرشناس باليوود مقاله ای زیر" شبهه دی"در عکس العمل به این رخداد، 
جامعه در سطحی گسترده به دشمنی و"وی در این مقاله نوشت . منتشر کرد"  هفتگیمجله"مایه رفتار با این گروه در نشریه 

 غير از این است، چرا پليس ثين به خوداگر. سوء ظن در مورد افرادی ادامه می دهد، که عشق به همجنس را ترجيح می دهند
  شش نفر را بازداشت کند؟ جرم به وقوع پيوسته چه بود؟ اینکه تعدادی از مردانزحمت می دهد به یک مهمانی یورش ببرد و

 " بنوشند، و احتماال رابطه جنسی برقرار کنند؟تصميم گرفته بودند در این حومه آپارتمانی اجاره کنند، چند گيالس مشروب
 

تصویر این " نویسد او در این مورد می.  همجنسگرایان همچنان در هندوستان در حاشيه قرار گرفته اندبنا بر اظهارات دی،
."  همچنان به صورت کاریکاتوری و خصمانه ترسيم می شودافراد در سينمای تجاری، تلویزیون ها و فرهنگ های گسترده،

 بدون تردید  که به انتخاب خویش وضعيت خود را آشکار کرده اند، با آگاهی بر این امر بوده کهحتی همجنسگرایان سرشناس
 . با تعصب و انزوا روبرو خواهند شد

 فزاینده ثروتمند هستند و زیاد سفر می کنند،این امر به ویژه در مورد طبقه متوسط هندوستان مصداق دارد که گرچه به نحوی
 .  دیده تردید می نگرنداما هنوز هم به همجنسگرایی با

 سنتی ازدواج و خانواده را به اين حالت به خصوص در مورد روشی که همجنسگرايی مفهوم
 ازدواج به عنوان اتحادی مقدس بين يک مرد زيرا در هندوستان به. چالش می کشد، هويدا ترست

 شود، که يکی از ستون های زيربنايی جامعه را تشکيل و يک زن و با هدف زاد و ولد نگاه می
 .می دهد

 روزنامه نگار و کوشنده حقوق همجنسگرایان اهل ممبئی به" آدیتا کاندالکار"
 والدین زندگی خود و فرزندانشان را به گونه ای طراحی: "واشنگتن پریزم می گوید

 می کنند که به محض پایان تحصيالت و داشتن شغل، ازدواج هدف عمده ای باشد که
 یک بنابراین هنوز برای. پس از ازدواج هم باید بچه دار شد. باید به آن دست یافت

 ." همجنسگرای هندی مشکلست که وضعيت خود را بپذیرد

عامه جامعه محافظه : " نشان می کندمورخ قرون وسطی و پژوهشگر مطالعات همجنسگرایان هم، خاطر" سليم خيدوایی"
 در جهت محو تفاوت های فرهنگی تا حد زیادی از ترس رفتارهای جنسی بنابراین به اعتقاد من روند اخير. کار هستند

این : " در ادامه می گویدبا این حال."  گيرد، که در باره تفاوت های فرهنگی و احترام به فردیت می باشدسرچشمه می
.  محافظه کار و جنس مقابلگرا می باشد، با واقعيت همخوانی نداردبرداشت که جامعه هندوستان در مجموع از نظر جنسی
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 ." جامعه بسيار پيچيده تر از آنست، که این امر در آن صدق کندچراکه این

، عموما ریشه و سبب چنين تبعيضی " مردنماجنبش زنان و مردان همجنسگرا، دو جنسيتی، مردان زن نما و زنان"نمایندگان 
 .  و امپریاليسم خارجی تحميل شده استرا طرزتفکری می دانند که توسط استعمار

@ 

 های بيشمار نشان داده، محافظه کاری در همانگونه که پژوهش: "سليم خيدوایی در این مورد به واشنگتن پریزم می گوید
 این امر در مورد نفرت از. استعمار بر ماست) سلطه( خانوادگی محصول تاریخ مورد بسياری از مسائل از جمله مسائل

 ."همجنسگرایان نيز مصداق دارد

 حقوقی نيز هيچ اظهار نظری در مورد روابط به طوری که پيش از فرمانروایی انگلستان بر هند، حتی از منظر قانونی و
 .  همجنسگرایی جرم محسوب نمی شدچراکه. همجنسگرایان وجود نداشت

 هندوستان به اندازه جوامع موسوم به دارای آزادی نفرت از همجنسگرایان در"بنابراین آقای خيدوایی چنين نتيجه می گيرد 
 را زیرا گرچه ممکنست جامعه هندوستان با جذاب بودن همجنس موافق نباشد و آن.  نيستجنسی، خطرناک و خشونت آميز

 روش های زندگی متفاوت، با مدارا و نسبتا راحت مورد تمسخر و تحقير قرار دهد، اما هنوز با این مسئله نيز مانند برخی از
 ." برخورد می شود

می گردد، که از زمان " ٣٧٧ ماده"درواقع بخش بيشتر مشکالت قانونی در مورد حقوق همجنسگرایان حول محور 
هرکس که با ميل و ارده خود و به صورت داوطلبانه بر خالف نظم " آمده در این ماده. امپراطوری بریتانيا برجا مانده است

 ."  زندان و جریمه محکوم می شود مردی، زنی و یا حيوانی نزدیکی جنسی داشته باشد، به حبس ابد، و یا ده سالطبيعت با

تفسير این قانون به سال .  استعماری وضع شدقانونگزار" لرد تامس بابينگتون"توسط ) ١٢٣٩( ١٨٦٠این ماده در سال 
 . بر می گردد"  در برابر امپراطورخانو"و مورد دادگاهی ) ١٣١٤( ١٩٣۵

 جنسيتی، مردان زن نما و زنان مردنما، در پژوهشگر حقوقی و کوشنده جنبش زنان و مردان همجنسگرا، دو" ارویند نارین"
 :در این مورد نوشت" ٣٧٧انحالل ماده : مدت برخی از قوانين به سر آمده" عنوان خود که زیر) ١٣٨٦( ٢٠٠٧مقاله سال 

 ."  امکان توليد مثل باشداین دادگاه نزدیکی جنسی هماهنگ با نظم طبيعت را این دانست، که نتيجه آن"

 جنبش رو به رشد کوشندگان حقوق اما از دیدگاه. ظاهرا قوانين هندوستان در مورد همجنسگرایان بی طرف است
 ویژه زنان و مردان همجنسگرا، دو جنسيتی، مردان زن نما و زنان مردنماهمجنسگرایان، به نحوی مؤثر بخشی از مردم و به

 .  افراد خالف معمول را، به شکلی مستقيم تر بدنام و خالف کار می داندو سایر

 و آن را جرم نمی داند، اما اعمال جنسی را که در واقع در حالی که ماده مورد اشاره مستقيما همجنسگرایی را ممنوع نمی کند
 گروه این روند، همجنسگرایان را تنها"به اعتقاد آقای نارین .  دارد هدف قرار می دهدعموما تنها به همجنسگرایان بستگی

 ." دگرجنس گرا در مصونيت کامل به سر می برنداین در حالی است که، افراد. آسيب پذیر برای مجازات های قانونی می کند

 برای تنبيه بزرگساالنی که با همجنس خود  می باشند ادعا می کنند که این قانون چندان٣٧٧کسانی که هوادار ابقای ماده 
 مورد بلکه استفاده اصلی از آن برای مجازات افرادی بوده، که کودکان را.  نشده استروابط جنسی داشته اند، به کار گرفته

 .آزار جنسی قرار داده اند

Page 17 of 21Washingtonprism

9/18/2008http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=167



لواط، قانون و :  افراد خالف معمول وجود نداردهيچ ميانبری به مدینه فاضله"اما آقای نارین در دیگر پژوهش خود زیر نام 
 ٣٧٧ماده "  با این حال و با توجه به تعداد واقعی مقصر قلمداد کردن افراد مورد اشاره،، می نویسد که"تغييرات اجتماعی

 ." خيابان ها می باشدمبنای خشونت معمول و مداوم پليس برعليه اقليت های جنسی در سطح

 درون سازمان های اجتماعی گوناگون از جمله از دیدگاه وی خطر واقعی این قانون در این حقيقت نهفته است که به آسانی به
 به همين سبب نيز به صورت جزئی معمول از مکالمات و در.  ها و دولت نفوذ می کندنهادهای پزشکی، رسانه ها، خانواده

 همجنسگرایی به عنوان رفتاری منحرف و حيوان نهایت بخشی از بافت اجتماعی کشور درمی آید، و تبلور انزجار عمومی از
 . گونه می شود

 بریتانيایی ها تا حد زیادی مسئول پيدایش تعصب و برخی بر این باورند که حتی از دیدگاه فرهنگی هم، طرزرفتار و سنن
 . تبعيض بوده است

مطالعات زنان و مردان همجنسگرا، دو " در رشته" دانشگاه مونتانا"استاد " روث ونيتا"مثال آقای خيدوایی با همکاری 
 را به رشته" مطالعاتی از ادبيات و تاریخ: عشق دو همجنس در هندوستان" کتاب ،"جنسيتی، مردان زن نما و زنان مردنما

 .  در آسيای جنوبی استتحریر درآورده که کاری پيشگام در مستند کردن ریشه های فطری و بومی همجنسگرایی

 همجنسگرایانه در هندوستان وجود داشته، و به خوبی این کتاب نشان می دهد که پيش از استعمار رسم مدارا در برابر روابط
 . جا افتاده بوده است

 های مربوط به ویژگی های عصر ملکه طبق اظهارات آقای خيدوایی اصالح طلبان اجتماعی و ملی گرایان اوليه دیدگاه
 . طبيعتا این امر به طرزتفکر طبقه متوسط هم نفوذ کرد .ویکتوریایی را پذیرفتند، و در پيش گرفتند

کوشش های روشنفکرانه که : "وی در این مورد به واشنگتن پریزم می گوید
خدایان ) در این کوشش. ( جامعه هندوستان را اعالم کرد، تکان دهنده بودهرزگی

همچنين وقتی روشنفکران هندی موضع دفاعی .  هندو هدفی آشکار بودندمرد و زن
اردو که اغلب برای تماس - کوشيدند مدرن شوند، تصوف و شعر فارسیگرفتند و

 ارزش قائل می شد و به آن جرأت و شهامت می داد، نخستين جنسی همجنس ها
 ." قربانيان شدند

 تلویزیونی هم در هنگام پژوهش در مورد روزنامه نگار، سفرنامه نویس و خبرنگار رسانه های رادیو" جيمز مک کاناچی"
 کتاب"او در اثر اخيرا منتشر شده خود زیر عنوان .  را مد نظر قرار داداه استمبانی و تاریخ کاماسوترا، مسائل مشابهی

 جنسيت را، مورد بررسی تاریخی قرار داده، چگونگی تغيير کاماسوترا از استنباطی نادر به کتاب اصلی جهان در مورد"عشق
 . است

 دهکده ای آسيای جنوبی نداشت، که اگر زنی حتما کاماسوترا ربط چندانی به تجربه من در زندگی"وی در این کتاب آورده 
 هم که وزیر اما ارتباط آن با هندوستان.  اطمينان کنم که حتما در اتاق باید کامال باز باشدوارد اتاق من می شد الزم بود احراز

وزیری که در برابر افزایش بحران ایدز در کشور .  می شدبود، کمتر هم‘هندوی بهاراتيا جاناتا ’بهداشتش از حزب بنيادگرای 
 ." رسوم بومی نجابت و وفاداری، مؤثرتر از استفاده از کاندوم می باشنداعالم کرد که سنت ها و

 قرن سوم و نسخه هدیه مشکل آفرین من بين نگارش ظاهرا بی پروایانه کاماسوترا در: "او سپس شگفت زده ادامه می دهد
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  افتاده باشد؟ آیا استعمار غرب با محافظه کاری جنسی به نوعی بر کل فرهنگدر انتهای قرن بيستم، چه اتفاقی می تواند
 "تأثير گذاشته است؟) هندوستان(

@ 

 کارانه و اخالقی را در مورد مسائل جنسی و اما به رغم این حقيقت که استعمار غرب حتما در مجموع دیدگاهی بسيار محافظه
 مخالف در  تاریخ هندوستان نشان می دهد که از پيش از این استعمار نيز بين دو دیدگاهبه ویژه همجنسگرایی تقویت کرده،

 . فرهنگ بومی، تنش هایی وجود داشته است

به تحميل مذهبی )  محافظه کاری جنسیمثال(نسبت دادن کامل اینگونه موارد "به همين سبب وی در ادامه می نویسد 
  بریتانيایی، سبب می شود پيچيدگی طبيعی فرهنگ جنسی بومی هندوستان از نظر دورمسلمانان و ویکتوریایی بودن وارداتی

 می کرد و جامعه شهری هندوستان بسيار کمااینکه حتی در همان هنگامی که نویسنده کاماسوترا در قرن سوم زندگی. بماند
 یعنی شهروندانی که.  شهوت و لذت بود، شهروندان با افکار مذهبی تر هم کم نبودندپيشرفته، و دارای فرهنگ زیبای تجمل و

 ." شهرها را به دلواپسی های اخالقی ربط می دادند

 مردان و زنان را مدنظر قرار می دهد و در واقع در حول و حوش نگارش کاماسوترا که به این وضوح اشتياق های جنسی
 که در این کتاب. هم انتشار می یابد" مناوادهارماشسترا" همجنسگرایان را مطرح می کند، حتی نمونه هایی از اشتياق جنسی

 رفتار جنسی است که هدف از آن وضع مقررات شناخته می شود، شامل مسائل مذهبی و اخالقی" قوانين مانو"غرب به نام 
 زنانماده های غير انسان، مردان،" توان به ممنوعيت قرار دادن آلت جنسی مردان در از آن ميان می. سفت و سخت می باشد

 .اشاره کرد" در دوره عادت ماهيانه، و محلی به جز مهبل زنان

 رابطه جنسی باید به توليد مثل و تک همسری ایده ال این است، که"مک کاناچی در این مورد اینگونه اظهار نظر می کند 
 .  اخالقيات جنسی عامه مردم هندوستان امروز نيستاین امر بی شباهت به." محدود باشد

 اخالقيات و جنسيت، باید به عنوان یک منبع، و به گفته سليم خيدوایی چنين پيچيدگی فرهنگی و ادراکات متنوع و گوناگون از
 برای  این نظریه تنها چيزی که برای هندوستان الزمست تا تشخيص دهد که مکانی مشروعبراساس. نه یک مانع، تلقی شود

 ."  تفاوت های بی شمار را جذب و هضم کندبپذیرد از این ظرفيت برخوردارست، که"همجنسگرایی وجود دارد، اینست که 

خودش در این مورد .  این ادعا می باشدتجربه شخصی خيدوایی به عنوان یک مرد هندی، همجنسگرا و مسلمان، شاهدی بر
هرگز هم احساس .  هند به دنيا آمدم، و مانند یک شهروند غيرمذهبی بزرگ شدممن پس از نگارش قانون اساسی: "می گوید
 ."  ام که بين سه ویژگی شخصی خودم تضادی وجود داردنکرده

 مبنای پذیرش گسترده تر رفتارهای گوناگون در ورای به رسميت شناختن تفاوت های طبيعی جامعه، آگاهی فزاینده می تواند
 . جنسی باشد

 همجنسگرا، دو جنسيتی، مردان زن نما و زنان آگاهی در مورد مسئله زنان و مردان: "آدیتا کاندالکار در این مورد می گوید
  ساله که در مناطق شهری زندگی می٣٠ تا ١۵ که می توان گفت همه شهروندان بين به طوری. مردنما، رو به افزایش است

مفهومی ’ مردم فکر می کردند این مسئله این در حالی است که تا یک ده پيش. کنند، در مورد همجنسگرایان اطالع دارند
 "‘. دهددر کشور ما رخ نمی’می باشد، و ‘ غربی

 که شخصا در جریان ماجراهای همجنسگرایانههمزمان به نظر می رسد که پذیرش نيز به ویژه بين افرادی رو به افزایش باشد
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 .  همکارن همجنسگرایی دارند که ممکنست به آنها مراجعه کرده باشندقرار گرفته اند، و یا دوستان و

: آقای کاندالکار در این مورد می گوید.  کندچنين ارتباطی بين آگاهی و پذیرش، نقش مهمی برای رسانه های فراگير ایجاد می
 ." رسد این تغييرات مثبت، به پوشش فزاینده رسانه ها از مسائل همجنسگرایان میدست کم نيمی از اعتبار و افتخار"

پيوست، که به طور کامل ) رجاخم" ( معمولرسانه های جمعی افراد خالف"او دقيقا به همين سبب اخيرا به سازمانی به نام 
تایم "خبرنگار نشریه " ویکرام دکتر"توسط ) ١٣٨٦( ٢٠٠٧ سازمان در سال این. توسط داوطلبان اداره می شود

 مردان همجنسگرا، دو سازمان مورد اشاره به گروهی از جنبش های رو به افزایش زنان و. بنيانگزاری شد "هندوستان
زنان همجنس باز و "و " همسفر"، "همجنسگرایان بمبئی" ،"بنياد ناز"جنسيتی، مردان زن نما و زنان مردنما مانند 

  .پيوست" دوجنسی در حرکت

 باشد، این است که پوشش مسائل زنان واما هدف منحصر به فرد رجاخم که متشکل از گروهی از حرفه ای های رسانه ای می
 همچنين به.  و زنان مردنما در رسانه های معمول را پيگيری و ارزیابی کندمردان همجنسگرا، دو جنسيتی، مردان زن نما

 برای ارج نهادن به پوشش مسئوالنه اخيرا نيز. خبرنگاران آموزش دهد چنين مسائلی را با امانت و انصاف گزارش کنند
 . را راه اندازی کرد" جوایز رجاخم" ها و انتشارات، رخدادهای خاص، حرفه ای های رسانه ای، شبکه

 می خودش در این مورد. این پروژه بالفاصله سبب انبساط خاطر آقای کاندالکار شد
 اخيرا متوجه شده بودم، که ميزان پرداختن به مسائل و روش زندگی: "گوید

ده سال . همجنسگرایان در مطبوعات و برنامه های تلویزیونی افزایش یافته است
در عين حال برای من موقعيتی .  تقریبا هيچ چيزی در این مورد منتشر نمی شدپيش
 آمد که جزئی از چيزی بشوم، که فکر می کردم پوشش آینده و گزارش های فراهم

 ." را شکل خواهد داداین مسائل

 جنسيتی، مردان زن نما و زنان مردنما، این نخستين هدف رجاخم و همچنين هر هوادار جنبش زنان و مردان همجنسگرا، دو
 .  لغو شود٣٧٧است که ماده 

 مسئله مطرح می باشد، ما احساس می کنيم که این از آنجا که این: "ارویند نارین در این مورد به واشنگتن پریزم می گوید
 پيشنهادات در چنين صورتی.  تغييری ایجاد خواهد شد و قضات موضعی مثبت خواهند گرفتاميدواری وجود دارد که چنين

 بدون تردید تغيير، روندی طوالنی تر خواهد اما. فوری در مورد چگونگی درک و مشاهده همجنسگرایی مطرح می شود
 ."داشت

 با اهداف بلندپروازانه بيشتری روبرو در حقيقت جنبش چالش های پيچيده بسيار بيشتری را در برابر خود خواهد دید، و
  جامعه زنان و مردان همجنسگرا، دو جنسيتی، مردان زن نما و زنان مردنما هنوز باکمااینکه یکی از مسائلی که. خواهد شد

 قرار دادن مسائل مبتنی بر تبعيضات آن روبرو می باشد، یک طبقه سياسی است که عمدتا از موضع گيری در مورد مد نظر
 .جنسی خودداری می کند

.  پرداختن به این مسائل را عرضه می کننداحزاب چپگرا بهترین موقعيت پيشگامی برای: "آقای نارین در این مورد می گوید
 موضعگيری ٣٧٧یعنی شاخه زنان این احزاب هم اینک در مورد ماده ‘  هندوستاناتحادیه دمکراتيک تمام زنان’کمااینکه 

 ." و گفته که این ماده باید لغو شودکرده،
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 جنبش زنان و مردان همجنسگرا، دو جنسيتی، من از پيشرفت: "آقای خيدوایی نيز در این مورد به واشنگتن پریزم می گوید
 جوانتر خود من به دوستان. اما در مورد راه پيش رو نگرانم.  هندوستان کامال نااميد نيستممردان زن نما و زنان مردنمای

چراکه به .  نتيجه مطلوب برسد، تازه اول کارست به٣٧٧هشدار می دهم که اگر کوشش جاری ما برای به چالش کشيدن ماده 
 زیرا لشگر اخالقيون شروع به جدی گرفتن ما می کند، و.  بسيار مشکل تر خواهد بودحقوق) کسب(اعتقاد من کوشش برای 

 ."به همين سبب دست به تدافعاتی خواهد زد که شامل خشونت نيز خواهد بود

 ظرفيت برخوردار می باشد که حقوق بشر را با این همه وی مدعی است که اطمينان دارد جامعه مدنی هندوستان کامال از این
 . ، فراهم کند)هم( جنسيتی، مردان زن نما و زنان مردنما برای زنان و مردان همجنسگرا، دو

   نویسندگان واشنگتن پریزم است پاسکواله ازناوالنتي
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