
  ١٣٨٧ جمعه پنجم مهر ماه شماره صد و شصت و هشتم،

 از حوزه سياسی
  مشکالت عديده در برابر رئيس جمهور آتی آمريکا

 

  

 واشنگتن پريزم -والنتينا پاسکواله

 . سی. واشنگتن دی

 ، نامزدهای دموکرات و جمهوريخواه اولين) مهر۵( سپتامبر ٢٦امروز جمعه 
 .رويارويی انتخاباتی خود را در دانشگاه می سی سی پی رقم می زنند

"  سياست های خارجی دانشگاه می سی سی پیمرکز"نخستين مناظره انتخاباتی جان مک کين و باراک اوباما در حالی در 
 . دارد روزهای خود را می گذراند و اقتصاد آمريکا زير سنگين ترين فشارها قرارانجام می شود، که وال استريت بدترين

 ايران، انرژی، تغييرات اقليمی، و مسايل مناظره مورد اشاره حول موضوعاتی چون مسايل روسيه، توسعه تسليحات اتمی،
 . خاورميانه دور می زند

 جيمی کارتر رييس جمهور اسبق آمريکا در برژينسکی مشاور امنيت ملیزبيگنيو 
تشکيل شده بود، " بنياد آمريکای جديد" نشستی که جمعه دو هفته پيش به همت

بهترين عنوانی که : " حاضر اعالم نموداو با اشاره به معضالت عصر. شرکت کرد
پيچيدگی غيرقابل تصوری، که می .  استبه اين دوران می توان داد، برهه پيچيدگی
 ." کندتواند زمام کنترل را از دست همه خارج

 او و ديگر. وی همچنين شرايط بين المللی را بسيار پيچيده و قابل توجه خواند
سخنران اين کنفرانس برنت اسکاکرافت مشاور امنيت ملی رؤسای جمهور پيشين 

 فورد و جرج اچ دبليو بوش، به رييس جمهور آينده اياالت متحده متذکر شدند جرالد
 . نسبت به سياست خارجی اهتمام بيشتری بورزدکه

 پيچيدگی اما به نظر می رسد به رغم تمامی مباحث مربوط به تنش های بين المللی و
 جمعه رقبای انتخاباتی باشد و هردو توجه خود را ها موجود، موضوع ناکارآمدی مالی و بحران اقتصادی محور مناظره روز

 . استچراکه اين مقوله در نزد رای دهندگان، از اهميت بيشتری برخوردار.  کنندبيشتر به اين مساله معطوف

@ 

 
سباستين ماالبی خاطرنشان کرد که اين مسئله هنوز 

 راز باقی مانده که چرا با برايش به صورت يک

توجه به اوضاع غير قابل پيش بينی جهان در ماه 

 آتی، کسی تمايل دارد برنده رقابت های رياست های

جمهوری آمريکا باشد 
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:  دوشنبه برگزار شده بود، گفتدر روز" شورای روابط خارجی"مايکل گرسون نيز در نشست مشابه ديگری که توسط 
 خود می کشد، و تمرکز اصلی مناظره توجه به اين موضوع داخلی رکود عظيم فعلی تمامی مباحث و توجهات را به سمت"

 ."خواهد بود

 آمريکا متزلزل می باشد، و اين ابرقدرت سقوط مؤسسات عمده وال استريت طی ماه های جاری نشان داد که ساختار اقتصاد
 کمااينکه اميد دارد کشورهايی مثل.  خود به يارانه دولت های خارجی نيازمند استبرای استمهال بدهی های رو به افزايش

 درصد کل درآمد ٦٧ به گونه ای است، که وضعيت اقتصادی آمريکا اينک. ژاپن، چين و روسيه، مايل باشند با دالر خريد کنند
 .ناخالص ملی را کسر دارد

 نسبت به اين که ممکن است دولت های با هشدار" اقتصادی گرينبرگ-مرکز مطالعات جغرافيايی"سباستين ماالبی مدير 
 چراکه امکان دارد. ما بايد نسبت به اين مساله بسيار نگران باشيم: " کنند، گفتخارجی با اهداف سياسی اقدام به خطرپذيری

 .  بگيرنداين گونه تصميمات با تغيير ذائقه ها يا تلقی های سياسی تحت الشعاع قرار

" 

 نگرانی از نيز با اظهار" برنامه امنيت انرژی و تغييرات اقليمی"مايکل لوی مدير 
.  توصيف کردوضعيت اقتصادی، رييس جمهور آينده را ميراث دار شرايط حاد امروز
 بيان کرد و وی ضمن ابراز دلواپسی از توسعه اتمی، آن را مقدمه تروريزم اتمی

 . ايجاد ارتباط با ايران را بسيار مهم خواند

 همچنين با اظهار ترديد نسبت به کارکرد تحريم ها و مذاکرات سطحی، خاطرنشان
 جمعه روز. گفتگوها راه به جايی نبرده اند، و تحريم ها بی نتيجه بوده اند: "کرد

 اين که در صورتی که. نامزدهای رياست جمهوری بايد به يک پرسش پاسخ دهند
 "ايران به سالح اتمی دست يابد، می خواهند با اين کشور چه کنند؟

 موضعی اميدوارم که مک کين واوباما هر دو آن قدر آگاه باشند که بدانند:"او افزود
 ." گذاشتکه اتخاذ می کنند، بر آن چه اتفاق می افتد، تاثير زيادی خواهد

 جديد، به اظهارنظرهای مشابهی مبادرت آقايان برژينسکی و اسکاکرافت نيز در نشست برگزار شده به همت موسسه آمريکای
 شرط در عين حال فکر می کنيم تا زمانی که موضوع پيش.  مفوله مذاکره جدی گرفته شودما اميدواريم که: "آنها گفتند. کردند

 ." آغاز شودتوقف غنی سازی همچنان مطرح است، نمی توان انتظار داشت مذاکره به طور جدی

 نگرانی در مورد توسعه سالح های اتمی اسکاکرافت مسئله موضع آمريکا در قبال ايران را عميق تر دانست، و به اظهار
 اورانيوم مبادرت کند، حتی اگر اسلحه اتمی نسازد، ماشه گسترش فعاليت های اگر ايران به غنی سازی: "او گفت. پرداخت
 ." در منطقه چکانده خواهد شد و کشوری مثل مصر نيز شروع خواهد کرد اتمی

@ 

 نيز با تمرکز بر موضوع هسته مرکز سياست های خارجی دانشگاه می سی سی پی شيال اسميث کارشناس ارشد مطالعات ژاپن
 .اشاره کرد ) خورشيدی٧٠( ميالدی ٩٠ مساله هسته ای کره شمالی از دهه قبال  خارجی آمريکا در به ناکارآمدی سياست،ای
 ." مسيری صحيح گام برمی داريم در من مطمئن نيستم که ما" :گفت پيوند  در اينوا

 
سقوط مؤسسات عمده وال استريت طی ماه های 

 اقتصاد آمريکا متزلزل جاری نشان داد که ساختار

می باشد، و اين ابرقدرت برای استمهال بدهی های 

 افزايش خود به يارانه دولت های خارجی رو به

نيازمند است 
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 امکان تغيير رژيم ها درمنطقه و به  از، کارافتادگی او يا ازايل جونگ  کيمحال به اخبار وخامت با اظهار نگرانی نسبتسپس 
 .  ميان آورد سخن به، به اسلحه اتمیهايی فرای قدرت و نفوذ آمريکا مثل کره شمالی مجهز وجود آمدن دولت

 آسيا به دو کنفرانس با تاکيد بر لزوم توجه آمريکا به توسعه رابطه با سخنرانان هر
  قابليتخصوص چين، خواستار بهره گيری صحيح از توانمندی های آسيا و چين و

  .در جهان امروز شدندکشور ين ا های بالقوه

  ومی باشد سخنران با بيان اينکه وضعيت خاورميانه بسيار عجيب گروه دو هر
به توجه بيشتر  يس جمهوری آينده راي ر،موضوعات مختلفی درآن گره خورده است

 .  فراخواندندبه اين منطقه از دنيا

 و ، منطقه درهم تنيده شده اندبسياری از مسايل اين" :ژنرال اسکاکرافت گفتمثال 
  صلحدکه رون اشاره کرد همچنيناو ." ايران وعراق ريشه دارند مشکالت اصلی در

 .کشور ميسر است با کمک اين دو ،یاسراييل-فلسطينی رفع خصومت  وخاورميانه در
 بيشتر به کشورهای عربی و بازی دادن آنها در اين اهتماماظهار داشت که  سپس

 چون حزب اهللا یهاي  که منجر به انزوای بيشتر گروه،می باشد فرآيند موضوع مهمی
 . حماس می شود و

دو  شرکت کنندگان در اما ،اعراب نداشته باشد محلی ازچندان موضوع خاورميانه  مناظره دو نامزد درهرچند به نظر می رسد 
  . گفتند در مناظره رقبای انتخاباتی سخنلهوقاز نقش ناچيز اين م مورد اشارهنشست 

 سخنان خود را با اين جمله ،های آتی  آخر با اشاره به اوضاع غير قابل پيش بينی جهان در ماهسباستين ماالبی درکمااينکه 
  ." مانده استبه صورت يک راز باقیهنوز برای من اين موضوع که چرا کسی تمايل دارد برنده اين رقابت باشد، " تمام کرد

   نويسندگان واشنگتن پريزم است پاسکواله ازناوالنتي

 
به گفته برژينسکی بهترين عنوانی که به اين دوران

 برهه پيچيدگی است می توان داد،

 از حوزه سياسی 
  تلخی های ماه عسل آصف علی زرداری

 

  واشنگتن پريزم -بکتاش سياووش

  افغانستان کابل،

  دولت بی تجربه و معضالت فراوان

 در عمر اندکی بيش از شصت سال پاکستان، هيچ گاه سرنوشت اين کشور و ملت به
همچنين هيچ وقت مثل اين روزها آشفتگي . اين بغرنجی و حساسيت نبوده است

 خشونت های تروريستي، ضعف اقتصادي، و تيرگی روابط با دو همسايه سياسي،
 . و افغانستان را، همزمان تجربه نکرده استاصلي يعنی هند

، دولت سست و بی بنيادی را )نواز (آصف علی زرداری و مشاوران کم تجربه اش با حذف نواز شريف و حزب مسلم ليگ 
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 .  يک جانبه نگری و يکه تازی اداره می شودبناکردند که از درون کم رونق است، و بر اساس

زيرا دولت .  نوپای پاکستان هم کم نيستند هاي سياست خارجي پيش روي دولت گذشته از مشكالت داخلي آه شمرده شد، چالش
 با  تروريستي  طالبان پاکستانی نبردی طوالنی را پيش روی دارد که ادامه همكاري ضدزير رهبری حزب مردم، در تقابل با

 . آمريكا می باشد

 ای از عملکرد پاکستان در قبال به عالوه مقامات کاخ سفيد به شکل فزاينده
 جنگجويان القاعده و طالبان در مناطق مرزی با افغانستان ناراضی می باشند، و

 اين خواسته، همکاری با آمريکا. خواستار عمليات در درون مرزهای پاکستان هستند
 . را برای حکمرانان تازه کار پاکستان دشوار می سازد

 تقابل ديدگاه 

 طالبان و  نظاميان اي از ميزان همكاري پاآستان در مقابله با شبه در دولت بوش، عده
 افزايش حضور به همين دليل، در واشنگتن سياست. اند القاعده ابراز نااميدي آرده

) تير ماه( ژوئيه کمااينکه جرج بوش در ماه.  است نظامي در خاك پاآستان اتخاذ شده
 ويژه آمريكا بدون اينكه تاييد قبلي از دولت پاآستان دريافت  طور محرمانه دستور داد تا نيروهاي عمليات براي اولين بار به

 . زميني در خاك اين آشور انجام دهندآنند، حمالتي

@ 

 القاعده، اين دستور محرمانه نقطه عطفي در اين  سال همكاري دولت آمريكا با پاآستان در مبارزه با طالبان و٧پس از تقريبا 
 ها و   نگراني تواند زيرا اين دولت نمي. آند  را براي دولت جديد پاآستان دشوارتر مي همکاری محسوب می شود که شرايط

 .  هاي واشنگتن سازگار آند  ويژه خواسته  هاي خارجي و به مالحظات داخلي را، با درخواست

 با عمليات نظامي آمريكا در خاک آشور خود  درصد از مردم پاآستان٨٠ دهد آه نزديك به   ها نشان مي کمااينکه نظرسنجي
  واحد سربازان آمريکايی برای عمليات در درون مرزهای پاکستان، مجلس ملی ايندر عين حال پس از پياده شدن. مخالفند

 .  گرديد شدن ارتش براي پاسخ به اين عمليات اللحني خواستار آماده کشور در بيانيه شديد

 قلمرو خود وجود هيچ نيروی خارجی را تحمل در اين پيوند ژنرال پرويز اشفق آياني رييس ارتش اعالم کرد، که اين کشور در
  نيروهاي آشورش از اين به بعد نيروهاي بيگانه را از ورود به خاك پاآستان منعاو همچنين هشدار داد آه. نخواهد کرد
 . خواهند نمود

 .  آياني اعالم نمودوزير پاآستان هم حمايت خود را از سخنان صريح ژنرال يوسف رضا گيالني نخست 

 عقايد و سياست هاي دولت پاآستان است، و وی نيز از آنها حمايت می  آننده او در يک سخنرانی تلويزيونی گفت که اظهارات آياني منعكس
 .کند

ديگر اينكه . آند  ندرت در جمع عمومي صحبت مي شود، آه او به سخنان آياني در انتقاد از آمريكا از اين جهت مهم تلقي مي 
 . دولت پاآستان، يعني ارتش استاو فرمانده قدرتمندترين بخش از

  آمريکا  جدايی از،همراهی با ارتش

 
در يک خط قرار گرفتن ديدگاه های ارتش، سازمان 

 حکومت پاکستان، باعث مي استخبارات نظامی، و

  هايي نگران به فكر تغيير شود آه واشنگتن با چشم

سياست خود در مقابل آن کشور باشد 
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 مفهوم تواند به  چون و چراي نخست وزير پاآستان از مواضع ارتش، مي  حمايت بي
 .پايان يا حداقل اختاللي جدي در روابط پاآستان و آمريكا باشد

 زيرا اين. روست به  زرداري در داخل پاآستان با مشكلي بزرگ به نام ارتش رو
 از قضا. نيروی نظامی همچنان از بازيگران مهم عرصه سياست اين کشور می باشد

 در عين حال. همين نهاد هم هست، که سابقه همكاري و نزديكي با طالبان را دارد
 آني   آباد را براي ريشه همين ارتباط نزديك می باشد آه تالش هر دولتي در اسالم

 .  آند  اثر مي  نظاميان در خاك پاآستان، بي شبه

@ 

 با درک اين واقعيت بود که آمريکا هم پس از روی کار آمدن حکومت زير رهبری
اما عدم . حزب مردم، پيش از هر آاري اقدام برای مهار ارتش را روی دست گرفت

 و مالحظه الزم برای اين کار، باعث آن گرديد که ارتش پاکستان با عمليات دقت
 آمريکا در خاک کشور خود احساس حقارت نموده و به واکنش در برابر آنها نظامی
اين عکس العمل های ارتش پاکستان و همدستی حکومت غير نظامی اين  .بپردازد
با )  متحدين آمريکا برای تحقق طرح هايش در منطقه خوانده می شودکه از(کشور 

 . واقع آليه رؤياهای آمريکايی ها در مهار اين ارتش را برهم زداين نيرو، در

 پاآستان در يک اقدام ضد آمريکايی و اين مساله زمانی با قاطعيت بيشتر مطرح گرديد که آصف علي زرداري رئيس جمهور
 در اولين سخنراني خود در مجلس اين آشور گفت آه به)  مهر٣٠( سپتامبر ٢٠همآهنگ با فرماندهان ارتش، روز شنبه 

 .  آنندهاي خارجي اجازه نخواهد داد تماميت ارضي آشورش را نقض ها و قدرت تروريست

 پاآستان نبايد اجازه دهد آه از خاآش براي حمالت: "زرداري در ادامه افزود
 تماميت نقض در عين حال هيچگونه. هاي ديگر استفاده شود تروريستي عليه آشور

 ."ارضي خود را به نام مبارزه با شبه نظاميان تحمل نخواهد آرد

 قبايلي وي آه همزمان با ادامه حمالت موشكي آمريكا از خاك افغانستان به مناطق
 گرايي ما بايد تروريسم و افراط: " گفت، همچنين خاطرنشان کرد پاآستان سخن مي
 لواي اما تجاوز به حاآميت ملي و تماميت ارضي آشورمان تحت. را ريشه آن آنيم

 ."مبارزه با تروريسم را هم، از سوي هيچ قدرتي تحمل نخواهيم آرد

 در يک خط قرار گرفتن ديدگاه های ارتش، سازمان استخبارات نظامی، و حکومت
  هايي نگران به فكر تغيير سياست خود شود آه واشنگتن با چشم پاکستان، باعث مي 

 "از ديد کارشناسان در حال حاضر آمريکا به اين گفته که. در مقابل آن کشور باشد
 نمايند،  گناه با هم همکاری می  های بی آمريکا و پاکستان برای حفاظت از جان انسان

 کار می  های اطالعاتی و نيرو های نطامی با هم تبادل اطالعات دارند، و سرويس
 . برسنداکتفا کرده، و منتظر تحوالت جديدی می باشد که قرار است از راه" کنند

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

 
پس از پياده شدن واحد سربازان آمريکايی برای 

 مرزهای پاکستان، ژنرال پرويز عمليات در درون

 اشفق آياني رييس ارتش اين کشور اعالم کرد که

پاکستان در قلمرو خود وجود هيچ نيروی خارجی را

 تحمل نخواهد کرد

 
آصف علی زرداری و مشاوران کم تجربه اش با 

 مسلم ليگ، دولت سست حذف نواز شريف و حزب

و بی بنيادی را بناکردند که از درون کم رونق بوده 

 اساس يک جانبه نگری و يکه تازی اداره می و بر

شود 
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 از حوزه نظامی
 نوع جديدی از ارتش 

 

  

 )واشنگتن پريزم(نشنال  -ديويد اندرز

ارتش . بسته است) ١٣٨٤( ٢٠٠۵ از سال بغداد را به هم پيوند می دهد،" اعظميه"و " کاظميه"که دو محله " پل ائمه"
 نگذارد هيچکس از يکی از اين دو محله به ديگری برود، که دو قطب کامال عراق در دو سوی اين پل مسقر می باشد، تا

 .  باشندمتضاد می

مسجد"گرفته است، اعظميه محله ای می باشد که  )ع(در حالی که کاظميه نام خود را از حرم امام هفتم شيعيان موسی الکاظم 
 . مسجدی که ابوحنفيه النعمان در آن دفن شده است .در آن قرار دارد" ابوحنفيه

 کاظميه می رفتند، بر اثر فريادهايی که از تقريبا يک هزار شيعه که برای زيارت به) ١٣٨٤ شهريور ٩( ٢٠٠۵ اوت ٣١روز 
 اکثر کشته شدگان زير.  حالی که می خواستند به سرعت از صحنه بگريزند، آشته شدنديک حمله تروريستی خبر می داد و در

رود دجله   نيز براثر فشار جمعيت به داخل اما صدها تن. دست و پا و فشار، و يا خفگی ناشی از نرسيدن اکسيژن جان باختند
 . ريختند، و غرق شدند

 بسياری از کارگزاران صدام حسين در آنجا زندگی ساکنان محله اعظميه که اکثريتشان را سنی ها تشکيل می دهند و پيشترها
 مرکز ،)به عراق(اين محله از هنگام تهاجم آمريکا .  باشند ملی گرايان غيرمذهبی هستندمی کردند، بيش از آنکه اسالمگرا

 . فعاليت های مقاومت شده است

چرا که در کنترل .  چنين چيزی غيرممکنستمی خواستم از اعظميه ديدار کنم، آشکار گشت که) ١٣٨٦( ٢٠٠٧وقتی در سال 
 .  بودشبه نظاميان مخالف آمريکا و دولت عراق

او بعدا از طريق تماس تلفنی به من اطالع  .در همين محله با يکی از اساتيد دانشگاه مصاحبه کردم) ١٣٨۵( ٢٠٠٦در سال 
  . آنجا رفتم شبه نظاميان به در خانه وی مراجعه کردند تا بدانند من که بوده امداد، که چند دقيقه پس از آنکه من از

متشکل از نيروهای " (بيدارشوندگان" گروه در تابستان سال جاری که يک ماهی را در عراق گذراندم و يکی از شبه نظاميان
 .  به عهده داشت، از اعظميه نيز ديدن کردممراقبتم را) سنی و نظاميان آمريکايی

 خاطرنشان کرد که پل ائمه آخرين مکانی در فاروق العبيدی که فرمانده يکی از گروه های بيدارشوندگان در اعظميه است،
( آوريل ٩صدام روز : "العبيدی در اين مورد گفت. در آنجا در مأل عام ظاهر شد) ١٣٨٢( ٢٠٠٣بغداد بود که صدام در سال 

سپس از پل گذشت و به .  درست کنار آن درختان بودآن نقطه را در نزديک آن درختان می بينی؟ او. اينجا بود)  فروردين٢١
 ." شدالبته نمی توان گفت سقوط کرد، بلکه اشغال.  هنگام اشغال سقوط کرد، اعظميه بودآخرين شهری که در. کاظميه رسيد

افراد تحت نظر او خودشان در .  قانونی می دانستعبيدی نيز مانند بسياری از عراقی ها، مقاومت ارتش در برابر اشغال را
 .  اندبازرسی درست کرده- متری مقابل محلی که ارتشيان عراقی کشيک می دهند، نقاط ايستراهی که به پل می رود و در ده

Page 6 of 21Washingtonprism

9/26/2008http://washingtonprism.org/pdf.cfm?id=168



 گرديد که ارتش می خواهد ديگر فرمانده چند هفته پس از گفت و گوی ما تنش بين اين دو نيرو به اوج خود رسيد، و شايع
 تهديد کردنداما وقتی که رهبران بيدارشوندگان.  آمريکايی ها و نيروهای عراقی بازداشت کندبيدارشوندگان را به جرم حمله به

 .  اتهام شدکه در صورت بازداشت وی انتقام خواهند گرفت، به سرعت از او رفع

 . آمريکايی بودند-بسياری از اعضای بيدارشوندگان، پيشتر عضو مقاومت ضد

در عين حال پيش، در خالل و پس از مصاحبه .  اين عضويت اذعان می کردعبيدی به راحتی به
 !"آمريکا بد"، !"آمريکا نه" بسياری از افرادش فرياد می زدند من با وی،

 اعظميه خويش آنها در. گروه او از اينکه خود را بيدارشوندگان بنامند، ابا می کنند
 خود را ما: "خودش در اين مورد به من گفت. می خوانند" انقالبيون سفيد"را 

 ."بيدارشوندگان نمی ناميم، چراکه هرگز خواب نبوديم

 داشته صداقت. در ايران شکل گرفتند"احزاب حاکم کنونی ) رهبران(به گفته عبيدی 
به .  برگشتندآنها زمانی که خيلی جوان بودند به ايران رفتند، و وقتی پير شدند. باشيم

وفاداری  .همين سبب در مورد کشور و هموطنان خود احساس همدردی نمی کنند
 رهبری عراقی اما ما به. اين حقيقتی است که بايد فاش گفته شود. آنها به ايرانست

 شطرنج بوده، و رهبری نمی خواهيم که مهره. نياز داريم، که اهل اين سرزمين باشد
 ." توسط ديگران منصوب و خلع شود

 بغدادی که. اينک روشن است، که سنی ها جنگ برای تسلط بر بغداد را باخته اند
 درصد پايتخت را در کنترل خود ٧۵ شيعيان اينک. مملو از نيروهای دولتی و شبه نظاميان شيعه همپيمان با آنها می باشد

 .  احتماال تمامی سنی ها را از آنجا بيرون می کردنددارند، و اگر بيدارشوندگان نبودند

 نظامی بيدارشوندگان سرمايه گذاری  هزار شبه١٠٠در حال حاضر آمريکا در بخش های شمالی و مرکزی عراق برای حدود 
 ٢٠همچنين در نظر دارد، . ، دولت عراق اين مخارج را به عهده بگيرد) مهر١٠(اما قرار است از اول اکتبر . کرده است
 .  از آنان را به پليس و ارتش جذب کندهزارتن

 نيروهای انتظامی و ادارات، تمايل نشان داده دولت در عين حال به خلع سالح اکثريت رزمندگان و پيشنهاد شغل به آنها در
 بعضی از همچنين.  برعليه برخی از گروه های بيدارشوندگان دست به اقدامات نظامی زده استاما در مسير اين اقدام،. است

 ٢٠٠٤ های مذهبی ای متهم کرده، که بين سال های رهبران محليشان را به دست داشتن در جنايات جنگی و به ويژه پاکسازی
 .  دادرخ) ١٣٨۵ الی ١٣٨٣( ٢٠٠٦تا 

 هايی که قول داده اند از کسانی که با آمريکايی ها سنی. بيدارشوندگان بين رقبای شيعه خود و سنی های تندرو گير افتاده اند
 های آسانی بنابراين رهبران بيدارشوندگان می ترسند که در صورت خلع سالح شدن، هدف.  بگيرندهمکاری کرده اند، انتقام

 تن ديگر در حمله ای انتحاری در بيرون ١٤ عبيدی و  روز پس از بازگشت من به آمريکا،١٢کمااينکه . برای اين افراد باشند
 . دانستبراساس گزارش ها يک گروه وابسته به القاعده افتخار اين حمله را از آن خود .مسجد ابوحنيفه کشته شدند

@ 

اين نقاط می توانند . بازرسی مختلف عبور کرد- ايستاينک برای رانندگی در بغداد، الزمست از ديوارهای منفک کننده و نقاط

 
 به قدرت ١٣٨٤زمانی که ابراهيم جعفری در سال 

 مبنی بر جبران خسارات ساکنانرسيد، به قول دولت

فلوجه عمل نکرد 
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چراکه .  باشند شبه نظاميان محلی، پليس عراق و يا ارتش اين کشور و يا همزمان هر سه آنهازير نظر هر يک از سه نيروی
دولت همچنين به خلع سالح اکثريت رزمندگان و پيشنهاد .  اندهمه اين نيروها به سبب عدم اعتماد به ديگری، با هم متحد شده

 .  نبروهای انتظامی و ادارات تمايل نشان داده استشغل به آنها در

 شيعه، و نيروهای انتظامی دولتی برای زير کنترل نمونه رقابت و عدم اعتماد اين سه نيرو مثال اينست که شبه نظاميان سنی و
 آمريکا از اين وضعيت با جانبداری نيروهای.  می جنگيدند و اوضاع به بن بست خورده بودبا يکديگر" سليخ"گرفتن محله 

 ناگفته، و اخيرا پشتيبانی مستقيم نيروهای آمريکايی چراکه اغلب اين تأييد. خاتمه پيدا کرد) ١٣٨٦( ٢٠٠٧سنی ها در سال 
 .  بغداد زير کنترل چه گروهی باشنداست که تعيين می کند محالت

 ."  دالر دريافت می نمايد٣٠٠ ماهانه هر نگهبان: "ابوفرس فرمانده شبه نظاميان سنی سليخ متحد آمريکا می گويد

:  کند، با لحنی شکايت آميز ادامه می دهداو که برای اشاره به گروه های بيدارشوندگان از نام پسران عراق استفاده می
فرزندان عراق برای امنيت منطقه بيش از ارتش "در صورتی که ."  دالر می باشد٧٠٠حقوق ماهيانه اعضای ارتش عراق "
 ."  کشور کار می کنند، و مفيد هستنداين

 همپيمان با شبه نظاميان وفادار به احزاب ابوفرس نيز مانند بسياری ديگر از افراد منطقه شکايت دارد که نيروهای ويژه
 کوشش برای سرکوب مقاومت سنی ها در اعظميه حمالتی را انجام داده، و دست در) ١٣٨٣( ٢٠٠٤سياسی شيعه، از سال 

 الصدر هستند نيز، در اين منطقه که پيرو مقتدی" سپاه مهدی"شيعيان شبه نظامی ) ١٣٨٣( ٢٠٠٤تا .  بازداشت زده اندبه
 .  نظاميان سنی شيعيان را هدف قرار می دهند، با سنی ها می جنگيداين سپاه با اين ادعا که شبه. فعال بوده اند

 دوره صدام و نيروهای انتظامی انجام وظيفه در برخی از نقاط بيدارشوندگان به عنوان نوعی جايگزين برای نظاميان بعثی
 .  تهاجم آمريکا، پاکسازی شدنديعنی بعثيونی که پس از. کرده اند

 وی اينک با آن همگاری دارد، تنها سه ماهاما واحدی از ارتش آمريکا که.  سال در مخابرات صدام خدمت می کرد١١ابوفرس 
 . است که در اينجا حضور دارد

 نمی دادند که با دشمنان پيشين خود در زمانی که جنبش بيدارشوندگان آغاز شد، نظاميان آمريکايی به اين موضوع اهميت
  .)يکی از اين نظاميان به من گفت، که انسان ناچارست سرانجام از جايی آغاز کند (.جنگ، و با جنايتکاران جنگی همپيمانند

 ستوان آمريکايی که گفت هر روز با زمانی که در باره حضور چريک های پيشين در بيدارشوندگان سليخ پرسش شد، يک
اگر . ای اشاره کرد که پيش از آمدن او انجام شده بود" بازرسی" به روند ابوفرس گفت و گو می کند، تنها به صورتی مبهم

 .  آن اجتناب نمايد مورد تاريخچه اخير شهر دل نگرانی داشته باشد، دقت می کند که از ورود به حيطهوی در

به مين سبب .  کرد، آنها را محبوب ساختاين حقيقت که جنبش بيدارشوندگان از پاکسازی کامل سنی ها از بغداد پيشگيری
 عراق  محبوبيت دستاوردهايی سياسی کسب نمايند، و برای حضور در دور بعدی انتخاباتاينک می کوشند با استفاده از اين

 . برگزار خواهد شد)  زمستان سال جاری خورشيدیاوايل(انتخاباتی که احتماال در اوايل سال آينده ميالدی . طرح بريزند

حزب " بيدارشوندگان را ايجاد کرده اند که در نظر دارد همچنين کنفرانس. آنها برای اين منظور، حزب سياسی تشکيل داده اند
 پشتيبانی سنی بطلبد، که يکی از احزاب سنی است که در انتخابات پيشين حضور داشت و بيشترينرا به چالش" اسالمی عراق

 . ها را به وجود آورده است
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 اردوگاه آمريکايی ها، خود را در جامعه سنی ها بيدارشوندگان همچنين از طريق البی کردن برای آزادی عراقيان بازداشتی در
 .  که آزادی بيش از هزار زندانی را تضمين نمايندآنها موفق شدند. عزيز کرده اند

 ها از کمک به شکل گيری چنين احترامی از جانب همپيمان نوين در برخی از موارد هم آمريکايی
 .می نامند" برنامه شيخ سازی"نظاميان آمريکايی اين ايجاد احترام را .  اندخود، راضی بوده

 آزاد کنند، در عين حال اين نظاميان به هيچ عنوان تمايل ندارند که دشمنان افرادی را
 زندانيان، با لذا گاهی برای آزادی. که همپيمانان جديدشان محسوب می شوند

 . فرماندهان بيدارشوندگان مشورت می نمايند

 در من شيخ عفان عيساوی را که وفاداری قبيله اش به بيدارشوندگان را تعهد کرده،
 ديوار بر. فلوجه ديدم که زمانی نماد قدرتمند مقاومت در برابر اشغال محسوب می شد

 محل کار او عکس هايی از خودش به چشم می خورد، که دارد با سياستمداران
البته هنوز عکسی از اوباما را به ديوار  .آمريکايی و عراقی از جمله رئيس جمهور بوش و نخست وزير مالکی دست می دهد

 کشيد، کمااينکه همانگونه که آه می.  سياست های آمريکا برايش چندان جاذبه ای نداردبا اينهمه آشکار ساخت که. نزده است
 ."  آمريکايی استچراکه وی هم. تفاوتی نمی کند) اوباما با ديگران(خط مشی : "خاطرنشان کرد

اين نيرو دارد آماده می شود، که .  جلسه داشتوقتی وارد خانه عفان شدم، با يکی از سرهنگ های تفنگداران دريايی آمريکا
 می سرهنگ به گونه ای در مورد شکاف بين بيدارشوندگان و حزب اسالمی توضيح.  بسپاردکنترل فلوجه را به دولت عراق
 .  نکردن سخن می گفتدر قبال عراق، و جهت گيری" تعهد"او در مورد . داد، که گويی عفان کودک است

@ 

 ويژه سرهنگ تأکيد نمود و مثال خواست که وی زمانی که عفان با جديت و با انگليسی تقريبا بدون لهجه بر حمايت و توجه
 .  دارد، سرهنگ موضوع صحبت را عوض کرد و به مسائل کلی تر پرداختيکی از دشمنانش را در زندان نگاه

در طول جلسه يک بار سرهنگ و عفان  .شايد سبب اين حرکت آن بود، که نمی خواست در مقابل مطبوعات زيادی حرف بزند
 ١٠٠روز بعد من شاهد بودم که عفان از کيسه ای پلمپ شده اسکناس های .  بپردازنداطاق را ترک کردند، تا به مسائل مهمتر
 . دالری در می آورد، و به افرادش می داد

 جنگ ها را بر خود، و با دولت عراق سر شهر هنوز زخم. پس از پايان جلسه، عفان ما را با خودرو دور فلوجه گرداند
اما زمانی که ابراهيم . خسارات ساکنان اين شهر را جبران کند) ١٣٨٣( ٢٠٠٤ دولتی که قول داد در سال. خصومت دارد

 قدرت رسيد، به اين قول به) ١٣٨٤( ٢٠٠۵در سال ) بخشی از همپيمانان گروه های شيعه" (حزب الدعوه" رهبر جعفری
 . عمل نکرد

 انگليس برای مديريت بر عراق استفاده شده، ارتش آمريکا سرانجام از سيستم معامله کردنی که از زمان حکمرانی استعمار
 کلی  اين مسئله را درک کرده باشد که همپيمانان جديديش ايدئولوژی و مقاومت را بهاما به نظر نمی رسد که. سردرآورد

 . مردود نمی شمارند، و خودش دارد به جنگ بين فرقه ها کشانده می شود

اما به نظر می رسد حتی در آنجا نيز .  باشندزيرا ممکنست تنش های مذهبی تا حد زيادی از خيابان های فلوجه رخت بر بسته
 .  بگيرند انتظار برای انتخابات پيش رو، در رشته عمليات قتل در برابر يکديگر قراربيدارشوندگان و حزب اسالمی در

 
اينک برای رانندگی در بغداد، الزمست از ديوارهای 

بازرسی مختلف عبور - نقاط ايستمنفک کننده و

کرد 
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لطفی که مطمئن.  از او خواستم لطفی بکنددر خالل گشت ما در فلوجه، شيخ عفان چنان مهمان نواز و رک و راست بود که من
 مصاحبه کنم؟ زيرا پرسيدم که آيا می تواند ترتيبی بدهد که با فردی وابسته به القاعده.  آيدنبودم از عهده اش برمی آيد، يا نمی

من قدری بيشتر اصرار ."  کشته شدند، و يا پا به فرار گذاشتندهمه القاعده ای ها يا: "عفان در اين مورد فکر کرد و پاسخ داد
 ."  خبرکنرا. آن مادر : " هنگام او رو به يکی از دستياران خود کرد، و به عربی گفتدر اين. کردم

) ١٣٨۵( ٢٠٠٦شيخ ريثعا تا سال .  وارد شدنيمساعت بعد يکی از پسرعموهای عفان به نام شيخ ريثعا جاسم حامد ابو احمد
 پايش در آن هنگام خويشاوندانش از اين اقدامات وی آگاه شدند، و دو راه پيش.  ريختبا القاعده طرح بمب گذاری ها را می

يعنی به نفع آمريکا و .  عنوان مأمور دوجانبه گذرانداو يک سالی را به. اينکه يا با آنها کار کند، و يا کشته شود. گذاشتند
 .  برنگشته استبا اين حال آشکار بود، که هنوز به طور کامل از اعتقادات خويش.  جاسوسی می کردبيدارشوندگان از القاعده

 افراد صلح طلبی هستند و اين کشور نبايد ويران در ابتدا که آمريکايی ها وارد شدند، به ديدن شيوخ رفتند و گفتند: "او گفت
 ايد که شما آمده’ شيوخ نيز با اعالم موافقت خود، افزودند.  هيچ دستور کاری هم ندارندهمچنين خاطرنشان کردند که. شود

وقتی آمريکايی ها .  آنها هرگز کشور را ترک نکردنداما‘! رهبر يک کشور را از رأس قدرت برداريد، و سپس آن را ترک کنيد
 ."  آغاز شد و ما کشوری اشغال شده گشتيمعراق را ترک نکردند، جهاد

 اکثريت عراقی ها فوريت نخستش پايان توأم با حتی اينک نيز که شيخ ريثعا از بيدارشوندگان پشتيبانی می کند، باز هم مانند
 تکرار چراکه تاريخ. به کمک خدا آمريکايی ها محو و نابود می گردند: " مورد به من گفتاو در اين. آرامش، اشغال می باشد

اين سگ ها و . آمريکايی ها باقی نخواهند ماند.  کنندمسلمانان برای دفاع از سرزمين و حيثيت خود با هم اتحاد می. می شود
 ." بيرون رانده خواهند شدسگ بزرگی که با آنها آمد،

 
من آنهايی را که از آمريکايی ها هم سنگدل تر : " در کنترلشان است، افزوداو سپس با اشاره به احزاب شيعه که دولت عراق

 اگر آمريکايی ها خاک عراق را سپس. آنهايی که ميهن و حيثيت و شرف خود را فروختند.  با تيپا بيرون می اندازمهستند،
 ."  بدنم بمب وصل می نمايم و خودم را در ميانشان منفجر می کنمترک نکنند، به شخصه نخستين کسی خواهم بود که به

*** 

 طوفان ها اغلب به بسته شدن فرودگاه منجر می اين. امسال تابستان بغداد صحنه خشکسالی و طوفان های پر گرد و غبار بود
 . شدند

به .  و هوا نيز، پروازهايش با تأخيرهای پرشمار انجام می شوندفرودگاهی که حتی در بهترين آب
بنابراين با خودرو به .  گرفتم از طريق زمينی خاک اين کشور را ترک کنمهر حال من تصميم

 . حرکت کردمسمت امان

 .بازرسی بزرگ ارتش آمريکا عبور کرديم-در راه خروج از فلوجه از نقطه ايست
 بازرسی زير-چراکه فلوجه هنوز مجزا نگهداشته می شود، و از طريق نقاط ايست

 نقاطی که در آنها به کمک دستگاه های موجود می توانند. مراقبت قرار دارد
 اطالعات مربوط به افراد از جمله فيلم عکسبرداری شده از شبکه چشم و اثر انگشت

 . های آنها را رمزگشايی کنند

 در. بازرسی نزديک فلوجه نيز، بررسی های مشابهی انجام می گيرد-در نقاط ايست
عين حال نظاميان تشويق می شوند که در سراسر کشور از اين روش پيروی کنند، و 

 
شيعيان شبه نظامی سپاه مهدی که پيرو مقتدی 

با اين ادعا که شبه ١٣٨٣ الصدر هستند، تا سال

نظاميان سنی شيعيان را هدف قرار می دهند، در 

 اعظميه بغداد با سنی ها می جنگيدند محله
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 .  حد امکان افراد بيشتری را مورد بازرسی قرار دهندتا

 استفاده کرده اند، اما به نظر می رسد برای تحکيم گرچه آمريکايی ها برای مبارزه با چريک ها از روش های با فناوری باال
 .  ساده تر نتيجه بخش تر باشندثبات عراق، راه حل های بسيار

از آنجا که راننده ما معموال در اين مسير رفت .بازرسی بيدارشوندگان رسيديم-وقتی بيشتر به سمت غرب رفتيم، به نقطه ايست
 .  را می شناسند، ما بدون دردسر از آنجا گذشتيمو آمد دارد و افراد اين نقطه او

 سرنشينانش صورت خود را با چفيه پوشانده بودند، يک وانت پليس هم که. برای نهار در رتبه در نزديکی رمادی توقف کرديم
 .  شدوارد محوطه پارکينک رستوران

، روی يک - همگی اينها يک جور هستنددر اينجا-در عقب وانت يک افسر پليس، يا يک شبه نظامی و يا يک چريک پيشين 
 فيلمسازی که در سفر با هم بوديم، زير چشمی نگاهی طوالنی به يکديگر من و ريک. دستگاه سالح ضدهوايی نشسته بود

 . يعنی که اينجا غرب عراق است .انداختيم

در آن هنگام ديدن مردان مجهز به سالح  .پيش نرفته بودم) عراق(تاکنون، تا اين حد در غرب ) ١٣٨٣( ٢٠٠٤من از سال 
محسوب ) مهم(اما امروز چنين چيزی، ديگر مسئله ای .  سبب وحشت زيادی می شدسنگينی که روی خود را پوشانده باشند،

 .  آمده اندچراکه اين افراد مسلح هرکه باشند، فقط برای نهارخوردن به اين رستوران.  شودنمی

در اين فکر بودم که ظرف چند ساعت در  .اما می دانستم حس خوشايندی نيست. مطمئن نبودم در آن لحظه چه احساسی دارم
 اما از همان هنگام می دانستم، آنچه پشت.  موضوع دارم که در موردشان انديشه کنمحالی از عراق خارج خواهم شد، که کلی

 .سر گذاشته ام، صلح نيست

 نوشت، که سازمانی" نشنال"برای نشريه "  پوليتزر برای گزارش بحران هامرکز"ديويد اندرز اين مقاله را با حمايت مالی 
   . گزارشات مسائل دنيا پشتيبانی می کنداين مرکز از. در واشنگتن و وابسته به مؤسسۀ امنيت جهانی است  مستقر

 خاص می  غير دولتی، غير انتفاعی و بدون وابستگی به هرگونه حزب سياسی و يا ايدئولوژیمؤسسۀ امنيت جهانی، مستقل،
  . استباشد، که واشنگتن پريزم نيز يکی از پروژه های آن

  

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

 های حاصلخيز در خاک ديگران 
 بخش دوم 

 

 ) واشنگتن پريزم(مروری بر سياست جهانی  -پاتريک ريگلی 

 رابرتز وضع کنندگان قوانين در کشورهای حوزه خليج فارس، دارند مقوله مورد نظر
کمااينکه .  مواد غذايی احراز اطمينان کنندبه همين سبب درپی راه هايی می باشند، که از تأمين. را تشخيص می دهند

 پی به جای اتکاء بر خيالپرستی در مورد بازار و منابع بی ثبات واردات، در) فارس( کشورهای عضو شورای همکاری خليج
 .  بخرندآنند که از طريق سرمايه های حاکمان و آژانس های توسعه خود، ابزار توليد را
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اين .  کشاورزی از سودان تا عربستان سعودی می باشد هزار جريب زمين٧٠در حال خريد " بنياد مالی توسعه ابوظبی"مثال 

 دولت های بنابراين.  خود، در حال گفت و گو با پاکستان، اکراين، سودان، مصر، و ترکيه استبنياد برای حصول به خواسته
 لم يزرع خود می کنند، تا جمعيت رو به رشد شبه جزيره عربستان دارند سرزمين های حاصلخيز را جايگزين بيابان های

 . خويش را تغذيه نمايند

 
 نفتی بزرگی برای اکتشاف باقی نمانده، توليد نفت اغلب تحليلگران بر اين اعتقادند که با توجه به اينکه ديگر حوضچه های

 مسئله ای بر اين باورند، که افزايش محصوالت غذايی) فارس(اما کشورهای حاشيه خليج .  شوددارد به اوج خود نزديک می
 وجود دارند، و شرکت های موجود در اين کشورها باچراکه در جهان رو به توسعه زمين های زيادی. بسيار آسان تر می باشد

 .  يافتن منابع جديد توليد می باشندپشتيبانی دولت های خود در پی

 
 شود، بلکه مانند نفت به مثابه ابزاری پرسود هم به اين راهبرد نه تنها به چشم طريقی برای افزايش تأمين تقاضا نگاه می

 . تلقی می گردد

زمين های : "، در اين مورد می گويد" کشاورزیاتحاديه بين المللی پروژه های"نيل سورنسن هماهنگ کننده ارتباطات 
 ميزان  سال گذشته به باالترين٣۵بهای آنها در خالل .  باشند، که ميزانشان محدود استکشاورزی هم اينک ابزاری مهم می

 ."  مهم در می آينداين زمين ها بيش از پيش در سراسر جهان به صورت ابزاری. خود رسيده است

 
) ١٣٨٦( ٢٠٠٧بهای اين گياه در سال .  باشدابوظبی در زمين تازه خود در سودان يونجه خواهد کاشت، که خوراک دام می

 .  پيدا کرد درصد افزايش٦٠در امارات متحده عربی 

 در اين مورد به" بنياد مالی توسعه ابوظبی"محمود السعودی قائم مقام مديرکل 
 خبرگزاری رويتر گفته است، که محصوالت توليد شده در سودان به امارات متحده

 به اين پروژه از اين ديدگاه نگريسته می شود که به جز. عربی صادر خواهند شد
 . تأمين امنيت موجود، سودآفرين نيز خواهد بود

 
 ميليون ٧۵با سرمايه گذاری " بنياد مالی توسعه ابوظبی) "ارديبهشت(در ماه مه 

 کرد، تا دالر برای ساخت و ساز بيشتر در سدهای روساری و مرو در سودان موافقت
 افزايش  هزار هکتار٤٠٠ ميليون و ١ميزان زمين های زير آبياری اين سدها به 

 . يابد
، انکار می کند " کاهش فقر در کل جهان رو به توسعه تمرکز داردبر اقدامات عملی برای کمک به"اين بنياد با تأکيد بر اينکه 

 .  باشد های زيربنايی و خريد زمين های کشاورزی به وسيله خودش، ارتباطی وجود داشتهکه بين اين پروژه

سورنسن .  پروژه هايی بر جوامع بومی هستنداما بسياری از تحليلگران و سازمان های گسترش، همچنان نگران تأثير چنين
 وی خاطرنشان می.  به نحوه کار دولت ميزبان و جوامع کشاورزی بومی بستگی داردمی گويد که تأثير چنين پروژه هايی،

 شديد برای زيربناسازی کشاورزی افزايش اگر خارجی ها با کشاورزان بومی قرارداد ببندند، سرمايه گذاری مورد نياز: "کند

 
به موازاتی که رشد جمعيت در کشورهای رو به 

 فزونی در کشورهای توسعه توسعه همچنان بر اين

 يافته پيشی می گيرد، انتظار می رود در آن کشورها

تقاضا برای مواد غذايی به شدت افزايش پيدا کند 
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 ."  می شودمی يابد و سبب بهبود سودآوری مزرعه داری

 وضعيت زمين از لحاظ مالکيت محترم شمردهاگر کشاورزان طرف مشورت قرار نگيرند و"اما در عين حال هشدار می دهد که 
  به زور از زمين ها بيرون انداخته می شوند، امنيت موادغذايی بوميان کاهش مینشود، نتيجه اين خواهد شد که کشاورزان

.  اقتصادی و مقاومت بوميان منجر می گردداين امر به بی ثباتی. يابد، و حضور خارجيان به نفع جوامع بومی نخواهد بود
 ."  دست، بی نتيجه خواهد ماندبنابراين در نهايت هر پروژه ای از اين

 ارزشمند کشورهای رو به توسعه را مغتنم می خواهند سرزمين های کشاورزی) فارس(اگر کشورهای توليد کننده نفت خليج 
 و سرمايه گذاری کالن برای پروژه های زير) تکنولوژی( برای انتقال فناوری بشمرند، واضح به نظر می رسد که تشويق

 . بناسازی الرم می افتد
چراکه بين مخارج .  چنين مدلی قابل دستيابی باشد، به ديده ترديد می نگرندبا اينهمه بسياری از تحليلگران همچنان به اينکه

 .  نمی شود چنين پروژه هايی با درآمد حاصل از به دست آوردن امنيت مزارع، توازن برقرارخالص

افزايش بهای ) پيشگيری از( درازمدت برای مثال به گفته رابرتز تبديل زمين های لم يزرع به زمين های حاصلخيز، راه حلی
 اين تصور وحشتناک است، که ما در آينده نزديک به سمت چنين طرز تفکری: " گويداو در اين پيوند می. مواد غذايی نيست
 ." حرکت می کنيم

 مقايسه با زمين های ساير کشورها، مواد در عين حال به نظر می رسد زمين های موجود در کشورهای رو به توسعه در
آمريکا، مجموع زمين های کشت گندم در جهان" وزارت کشاورزی" براساس اظهارات کمااينکه. غذايی کمتری توليد می کنند

-١٩٩٨ هزار تن مکعب در ٩٠٠ ميليون و ٢٠٧اما ميزان ذخيره اين غله از .  خالل ده سال اخير کاهش اندکی داشته استدر
 . کاهش پيدا کرده است) ٧-١٣٨٦( ٨-٢٠٠٧ مکعب در  هزار تن١٠٠ ميليون و ١١٠به ) ٨-١٣٧٧( ٩

 ذخيره کردن در حالی که بخشی از اين نقصان نتيجه کم شدن انبار و.  توليدات کشاورزی می باشداين روند، بازتاب تمامی
 .  می باشداست، اما نمايانگر کاهش حاصلخيزی زمين در کشورهای رو به توسعه نيز

چراکه .  نفت و مواد غذايی، غلط باشددر مورد تفاوت بين) فارس(بنابراين ممکنست نظر شرکت های کشورهای حوزه خليج 
 توسعه به طور افراطی برای کشاورزی مورد استفاده فرار گرفته اند نيز مانندمحصول دهی خاک هايی که در کشورهای رو به

 عربستان سعودی به زمين های لذا ممکنست. حوضچه های نفتی مدام در حال برداشت، به طور مستمر کمتر شده است
 .  همه در اين مورد متقاعد نشده اندکشاورزی کشورهايی چون ترکيه اميد بسته باشد، اما

@ 

در ترکيه ما داريم به مرز محدوديت های  ":می گويد" دانشگاه هشت تپه"مثال اوزگور تومان کارشناس کشاورزی ترکيه در 
 در سال های اخير مقدار قابل توجهی از اينگونه زمين ها از زير کشت خارج زيرا. زمين های کشاورزی نزديک می شويم

 ."  به مصارف ديگر رسيده اندشده، و
چراکه در حال حاضر از .  بهتر، وضعيت برداشت محصول خود را بهبود بخشدبدون ترديد ترکيه می توانست با فناوری های

 زمين در اتحاديه اروپا، به در صورتی که برداشت از همان مقدار.  کيلوگرم گندم برمی دارد١٠٠ هزار و ٢ تنها هر هکتار
 .  کيلوگرم می باشد٨١٠ هزار و ۵طور متوسط 

مؤسسه پژوهش های "کمااينکه گزارش .  برابری کندبا اينهمه بيشتر تحليلگران اتفاق نظر دارند، که عرضه نتواند با تقاضا
 در اين ترکيه نه تنها پيش بينی می کند که توليد غالت" وزارت کشاورزی و امور روستايی" وابسته به" اقتصاد کشاورزی
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 .  افزايش خواهد يافتکشور کاهش يابد، بلکه می گويد تقاضا برای مواد غذايی به نحوی چشمگير

 ترکيه حاکی از آنست که اين کشور در انتظارات برای ميزان عرضه و تقاضا در کشاورزی"تومان نتيجه گيری می کند که 
 ."  کشاورزی مانند گندم، پنبه، گل آفتاب گردان، و توليدات دامی خواهد بودآينده شبکه وارد کننده بسياری از محصوالت

 را در کشورهای رو به توسعه مورد تهديد در کنار کاهش کيفيت زمين، عوامل ديگری نيز وجود دارند که توليد مواد غذايی
 . قرار می دهند

 رانده شدن کشاورزان مثال زمين های جهان عرب معموال به مصارف صنعتی می رسند، که سبب
 . و کاهش امکان بالقوه گسترش کشاورزی می شود

 گرچه ساخت پروژه های صنعتی در زمين های کشاورزی ممنوع است،" اظهارات تومان بنا به
 ." باشيمولی کماکان شاهد بنای برخی ساخت و سازهای صنعتی و گردشگری در اين زمين ها می

 اين مسئله ای. در عين حال، سرمايه گذاری برای زمين های کشاورزی کم می باشد
 پروژه آناتولی"کمااينکه هدف . است، که ترکيه می کوشد آن را مدنظر قرار دهد

 کمک به کشاورزی در شرق کشور از طريق پروژه های زيربنايی در) پاج" (جنوبی
 . ابعاد وسيع می باشد

به .  يکديگر وصل خواهد کردپاج از طريق يک سری سد، منابع آبی در منطقه را به
 زمين های کشاورزی می  درصدی۵٣گفته دولت ترکيه هدف از اين کار افزايش 

 . باشد

. عنوان گرديد) ١٣٤٠( ١٩٦٠ در دهه طرح اصلی اين پروژه که برای مشکالت پيش روی کشورهای رو به رشد مفيد است،
 به عنوان تاريخ خاتمه آن تعيين) ١٤٢٦( ٢٠٤٧اينک سال .  مستمر به تأخير افتاداما به سبب مسائل مالی، انجام آن به طور

 . شده است

 جبران نمايند، اما عدم اطمينان همچنان اميدوارند زيان های اين سرمايه گذاری ها را) فارس(کشورهای حاشيه خليج 
زيرا پولی که در اين راه صرف می شود، : "تومان در اين مورد می گويد.  رنجنددر عين حال کشاورزان نيز در. پابرجاست

در چنين .  های کشاورزی کشيده شدبنابراين روند دادوستد داخلی، به ضديت با پروژه.  از بهای توليدات کشاورزی استبيش
 جای توليدات کشاورزی، برای نيازهای حياتی خود مشاغلی جايگزين در شرايطی برخی از پروژه ها ترجيح می دهند که به

  ."نظر بگيرند

 صدمه می بينند، که دولت ها برای مبارزه با در عين حال در بعضی از کشورها کشاورزان بومی دقيقا از همان راه حل هايی
 افزايش کمااينکه برخی از کشورهای صادرکننده مواد غذايی در عکس العمل به.  گرفته اندافزايش بهای مواد غذايی در پيش

 . بهای اين مواد، در حال بستن مرزهای خود می باشند
 طور موقت صدور اين غله را به سال جاری قزاقستان برای احراز اطمينان از تأمين گندم داخلی، به) فروردين(( مثال در آوريل

  . پيش انجام شد، که مواد غذايی الزم برای مدت چندين ماه را ذخيره کردنداين اقدام در پی تصميم سال. حالت تعليق درآورد
اما ترجيح اقدامات کوتاه به .  را کنترل نموده اندکشورهای ديگر نيز برای مقابله با افزايش بهای مواد غذايی، قيمت اين مواد

 .  کشاورزان بومی را در مورد افزايش توليدات دلسرد کندگام های بلندمدت، می تواند

@ 

 کشورهای توسعه يافته پيشی می گيرد، به موازاتی که رشد جمعيت در کشورهای رو به توسعه همچنان بر اين فزونی در

 
عربستان سعودی بخش اعظم سه دهه اخير را 

 خود به زمين های صرف تغيير بيابان های زرد

کشاورزی سر سبز کرد، ولی سرانجام شکست را 

 پذيرفت
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 .  مواد غذايی به شدت افزايش پيدا کندانتظار می رود در آن کشورها تقاضا برای
 به امنيت زمين های کشاورزی در چنين) فارس( بودن اميدهای کشورهای حوزه خليج اين امر سبب شده که بسياری عاقالنه

 . اقتصادهای رو به توسعه ای را، زير سؤال ببرند
 خودشان در آفريقا اين سرمايه گذاری ها اينک کشورهايی را هدف گرفته اند، که مثال: " می گويدمثال ووئرتز در اين مورد

 برای تغذيه جمعيت بومی و ايجاد صادرات مازاد بر احتياج، اين مضافا اينکه در مجموع. بازارهای مواد غذايی کسادی دارند
 ."  توجه شود دارد که در کنار زيربنا سازی، به افزايش قابل توجه در مولد کشاورزی بودن نيزنياز هم وجود

 ناکجاآباد برای صادرات زير کشت برد، و توقع داشتنمی توان همينطور اهللا بختکی منطقه ای را در: "وی در ادامه می افزايد
 پاکستانآنها بايد متوجه اين نکته باشند که اگر در کشورهايی چون.  دست روی دست بگذارندمردم دور و اطراف هم همينطور

 ."  گسترده نيز وجود دارندو آفريقا سرمايه گذاری می کنند، در آن نقاط مردمی بومی با نيازهای

در امر کشاورزی در ) فارس( حوزه خليج کمااينکه کشورهايی مانند پاکستان و اکراين که شرکت های مربوط به کشورهای
اين مسئله عملی .  در حال افزايش تعرفه های صادراتی بر برخی از غالت هستندآنها سرمايه گذاری می کنند، از هم اينک

حساسيت های سياسی را نيز می .  برد کشاورزی از راه دور را از ديدگاه مفيد بودن از منظر اقتصادی، زير سؤال میبودن
 . توان وارد بازی کرد

 های کشاورزی ارزشمند، به وجود خواهد رابرتز معتقدست که عکس العمل غيرقابل اجتنابی برعليه کنترل خارجی بر زمين
 .  العمل تأثير اقتصادی شگرفی خواهد داشتاين عکس: "او در اين مورد می گويد. آمد

 چراکه به محض اينکه مردم يک کشور متوجه شوند که چه منبع با.  سياسی نيز دارداما تأثير
 عامل يعنی همان چيزی که آن را(ارزشی به وسيله کشاورزان مورد استفاده قرار می گيرد 

 ."، می توان مشاهده کرد که خطرپذيری ها زياد شوند)خوآگاهی می ناميم

 در آمريکا پول های حکمرانان ساير کشورها: "وی در ادامه نتيجه گيری می کند
 توجه مردم آمريکا به اين مسئله. دارد در خريد بناهای عظيم سرمايه گذاری می شود

 آيا چنين چيزی اشکال ندارد؟ من مطمئنم کار اين! کرده، و خواهند گفت عجب
 بنابراين نمی توانم تصور کنم اين. موضوع به مباحث انتخاباتی کشيده خواهد شد

 مقوله در کشورهايی که ملی گرايی در آنها از آمريکا هم بيشتر است، مسئله ای
 ." محسوب نشود

 هم برای بازگشت سرمايه بالقوه و هم به سبب) فارس(اما کشورهای حوزه خليج 
ولی چنين اقداماتی از موفقيت تضمين شده، .  دادتأمين امنيت مواد غذايی، احتماال به اينگونه سرمايه گذاری ها ادامه خواهند

 . فاصله زيادی دارند
 کشاورزی سر سبز کرد، ولی  سعودی بخش اعظم سه دهه اخير را صرف تغيير بيابان های زرد خود به زمين هایعربستان

اما در حالی که اين پادشاهی.  کشورهای آن سوی درياها دوخته استبه همين سبب اينک چشم به. سرانجام شکست را پذيرفت
 نمايد، اين امکان وجود  های کشاورزی سرسبز خود در کشورهای خارجی را صرفا مسئله ای اقتصادی تلقیممکنست زمين

 .  عينک سياسی نگاه کننددارد که اين کشورها به چنين سرمايه گذاری هايی از پشت
به همان سمت و سويی برود، ) فارس( همسايگانش در حاشيه خليج لذا ممکنست آخرين ديدگاه کشاورزی عربستان سعودی و

 .  گندم در بيابان های کشورهای عربی می روندکه دايره های تيره

 پانويس 

 
 ٧۵بنياد مالی توسعه ابوظبی با سرمايه گذاری 

 ساخت و ساز بيشتر در سدهای ميليون دالر برای

سودان موافقت کرد، تا ميزان زمين های زير آبياری

 هزار هکتار افزايش ٤٠٠ ميليون و ١اين سدها به 

يابد 
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 مراجعه کنيد   مطالعه بخش نخست اين مقاله، به اين پيوندبرای

مروری بر سياست "برای روزنامه "  پوليتزر برای گزارش بحران هامرکز"پاتريک ريگلی اين مقاله را با حمايت مالی 
 از گزارشات مسائل دنيا اين مرکز. در واشنگتن و وابسته به مؤسسۀ امنيت جهانی است   سازمانی مستقرنوشت، که" جهانی

   .پشتيبانی می کند
 خاص می  غير دولتی، غير انتفاعی و بدون وابستگی به هرگونه حزب سياسی و يا ايدئولوژیمؤسسۀ امنيت جهانی، مستقل،

  .باشد، که واشنگتن پريزم نيز يکی از پروژه های آن است

 از حوزه سياسی
 ملل متحد از  شواری امنيت سازمان١٣٧٣موارد نقض قطعنامه 

 سوی پاکستان 
 بخش پنجم 

 

 واشنگتن پريزم -بکتاش سياوش

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

همچنان عدم پيگيری ابهام آميز اين قطعنامه به وسيله شورای مذکور نيز،  .است
 . اشاره قرار گرفته استمورد

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

 
 . مشرف از قدرت صورت گرفتقابل ذکر می باشد، که اين پژوهش پيش از کناره گيری پرويز

 
  : کهخواهد يت از تمام کشورها می امنشواری: سوم

 تروريستی، اسناد مسافرت جعلی يا باطله، داد وستد سالح، مواد يا شبکه های به ويژه در مورد اقدامات يا تحرکات افراد :الف
های   و تهديد ناشی از در اختيار داشتن سالح مخابراتیفناوری حساس، استفاده گروه های تروريستی از منفجره يا مواد

  . تسريع مبادله اطالعات عملياتی برآيندی جهت تقويت وي در پی يافتن راه ها، تروريستیهایه کشتار جمعی توسط گرو

  نقض بند الف توسط پاکستان

امکانات دسترسی به) هفتاد خورشيدی( نود مؤسسه جهانی انرژی اتومی واقع در شهر وين افشا نمود که تهران در اوايل دهه
 تهران به هرچند.  را پيدا کرد، و وسايل الزم توليد اين انرژی را از او خريداری نمودآقای عبدالقدير خان پدر اتمی پاکستان

( ١٩٩٩ تا ١٩٩٤ نشان می دهند که نمايندگان آن از سال کرات اعالم داشته که برنامه توليد سالح اتومی ندارد، ولی تحقيقات
 . با شبکه آقای عبدالقدير ديد و واديد داشته اندسيزده بار) ١٣٧٨ الی ١٣٧٣

 ميانه و شرق وی از کشورهای آفريقايی، آسيای.  خويش، ده سال تمام به دور جهان مسافرت کرداين آقا برای ايجاد شبکه
 . ميانه بازديد های مکرر می نمود
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 سعودی فروخته  فراوان دارند، که آقای عبدالقدير خان وسايل توليد سالح اتومی را به عربستانمحققين امريکايی تشويش
 را به گروه های دهشت افگن و تروريست فروخته اما مهمترين تشويش آمريکايی ها درين است، که وی اين وسايل. باشد
 در تماس الزم در دست ندارد، تا نشان دهد که او با شبکه القاعده و سازمان های نظير آناز قرارمعلوم واشنگتن شواهد. باشد

.  به اسامه بن الدن خوشبينی هايی داشته استولی يک تحقيق وزارت دفاع پاکستان نشانگر آنست، که وی نسبت. بوده است
 

 عبدالقدير  کشميری نيز که روابط خوبی با اسامه بن الدن دارند، از هواخواهان سرسخت آقایاز سوی ديگر جدايی طلبان
 . هستند

 گويند عبدالقديرخان پس از اجرای موفقانه برنامه اتومی اش، پژوهشگرانی که در مورد زندگی او مطالعه نموده اند، می
.  کشور ها بسيار قوی باشيمما مسلمان ها بايد مانند ساير: "به طوری که پيوسته می گفت.  مسلمان شده بودبيشتر از هميشه

 ." ازهمين جاست که من ديگران را کمک می نمايم
 

 بر عراق و افغانستان، اين روحيه آقای عبدالقدير حساسيت پس از حمالت امريکا
وزير انرژی .  برخی حاالت از آن به صراحت ياد می نمودبيشتر پيدا کرد، و در

 هايش افشا نمود که نمايندگان دولت ايران در مالقاتی پاکستان در يکی از مصاحبه
 فرمانده کل ارتش پاکستان داشتند، حاضر شدند بخاطر دسترسی که در اسالم آباد با
 .  ميليارد دالر پرداخت نمايند٨ برنامه های آقای عبدالقدير به فناوری و حصول

 
 معامله در همان مقطع زمانی صورت نپذيرفت، ولی محققين سازمان هرچند اين

را به فروش رسانيده  "پ دو" و " پ يک" می نمايند که يک سال بعد آقای عبدالقدير برای ايران برنامه جهانی انرژی ادعا
می" حياتی" توليد انرژی داشته، و نقش آقای عبدالقدير در اين زمينه تهران ادعا نمود که برنامه های اتومی اش مقاصد .بود
  .باشد

 
کمااينکه آقای معمرالقذافی رئيس جمهور.  می کردبه توليد سالح اتومی فکر) ١٣۵٩( ١٩٨٠از سوی ديگر، ليبی نيز از سال 
 عبدالقديرخان می اما.  محققين آلمان به فکر تکميل برنامه اش بود، که به پايه اکمال نرسيداين کشور در تماس با فناوران و

 .  اتومی ليبی باشدتوانست بهتربن زمينه برای ادامه و بعداً  تکميل برنامه های
 

 ميليون دالری را با آقای عبدالقدير عقد ١٠٠، قراردادی )١٣٧٦( ١٩٩٧در سال " پ دو" و " پ يک"آقای قذافی با خريد 
 اروپا و آفريقا در تماس گرديد،  ترتيب آقای عبدالقدير برای اجرای برنامه اش در ليبی با دوستان سابق خويش دربدين. نمود

 که می وی قبالً  سايه های خودش را در برخی از نقاط با اهميت جابجاکرده بود،  .تا اموراتش را جنبه رسمی و قانونی دهند
آقای عبدالقدير با .  جمهوری فدرال آلمان نام بردتوان از آقای جان ماير شهروند آفريقای جنوبی و آقای گرهارد ويسر اهل

 هايش را در  شخص، توانست شبکه اش را به ايتاليا و اسپانيا توسعه بخشد واز آن طريق برنامهاستفاده هوشيارانه از اين دو
 .ليبی به اکمال رساند

@ 
 

 ميليون دالر به شکل نقدی ٦ مالقات ها با هيئت ايرانی، آنها يکی از همکاران نزديک آقای عبدالقدير افشا نمود که در يکی از
 ١٩٩٩سال   عبدالقدير ازآقای. در شهر دوبی ازين نوع معامالت می توانست به آسانی انجام گيرد.  سپردندبه آقای عبدالقدير

 .  دوبی بازديد به عمل آوردچهل و يک مرتبه از شهر) ١٣٨١ الی ١٣٧٨( ٢٠٠٢تا 

 
 هزار ٦ روسی ٤٧ -قيمت يك آالشينكوف ای کی

اما قبايل شمالی اين کشور  .آلدار پاآستانى است

  هزار٣همين اسلحه را می سازند، و بدون مانع به 

آلدار به هر خريداری می فروشند 
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در زمينه مسائل اداری و  اطالعات مبادلهدر براساس قوانين داخلی و بين المللی  ، منظور جلوگيری از عمال تروريستیبه: ب
  .و قضايی همکاری کنند

  نقض بند ب توسط پاکستان

ما مثل.  هميشه از مشرف حمايت کرده ايمما: "در ايالت سرحد شمالی پاکستان گفت" حزب مسلم ليگ"انورکمال مروت مدير 
 . می خواستيم تا مشرف در قدرت باقی بماند و هرگز حامی دمکراسی نبوديم ائتالف مالهای نظامی هستيم، که هميشه

 طالبان در وزيرستان شمالی و ايالت مردم از نقش مجلس متحده عمل در حمايت از: " رهبر مسلم ليگ در ادامه افزوداين
 ." بلوچستان آگاه هستند

 طريق ترتيبات و  به ويژه از، و اتخاذ اقدام عليه مرتکبين اين قبيل اعمالبه منظور جلوگيری و سرکوب اعمال تروريستی: ج
  .همکاری کنندنامه های دو جانبه و چند جانبه تموافق

  نقض بند ج توسط پاکستان

 خارجی و طرفداران محلی آنان در بخش ناآرام در حال حاضر ده ها هزار سرباز پاکستانی درگير جنگ با پيکارجويان اسالمی
 کشته  طوری که تنها در سال جاری، صدها نفر در جريان خشونت ها در وزيرستان شمالیبه. قبيله نشين اين کشور هستند

 . شده اند
 شورايی که اعضای آن بزرگان و ريش سفيدان قبايل بودند، به اين درگيری ها به رغم توافقی روی می دهد که با ميانجيگری

.  پايان دهد موجب اين توافق ارتش پاکستان قول می دهد که به عمليات هوايی و زمينی در منطقهبه. دست آمده است
 خارجی پناه ندهند، به حمالت فرامرزی اقدام ننمايند، و به جنگجويان محلی نيز به نوبه خود قول داده اند که به پيکارجويان

 . تسهيالت پاکستان حمله نکنندنيروهای دولتی يا
  باشد، که نيروهای پاکستانی در صدد تعقيب عوامل طالبان و القاعده در مرزاين اولين توافق در نوع خود از هنگامی می

 . افغانستان برآمدند
 

به .  طالبان در هر دو سوی مرز مشترک افغانستان و پاکستان طرفدار دارندزيرا. ممکن است رعايت اين شرايط دشوار باشد
 اعتراف ضمنی به شکست راهبرد  ناظران تشکيل شورای بزرگ قبيله ای به نوبه خود شناسايی قدرت پيکارجويان، وعقيده

 .نظامی دولت پاکستان محسوب می شود
 ۵٠ طرفدار طالبان، بيش از مقامات وزيرستان شمالی به نشانه حسن نيت آشکار نسبت به پيکارجويان) خرداد( در ماه ژوئن

 از آن هنگام تا کنون با برچيدن ايستگاه های بازرسی در وزيرستان شمالیاين مقامات. نفر از مردان قبيله نشين را آزاد کردند
 وزيرستان شمالی را هم عملی کرده  نفر از قبيله نشين ها، دو شرط ديگر پيکارجويان قبيله ای در١۴٠ کردن بيش از و آزاد
 . اند
 

 اين گروه پاسخ به اين پرسش که آيا مستقر شدن ارتش اين کشور در مرز با افغانستان فعاليتفرمانده هان طالبان پاکستانی در
 وزيرستان شمالی، مشرف و مالعمر را نزديک را محدود نخواهد کرد، گفته اند امضاء معاهده صلح پاکستان با شورشيان

 .ساخت
 مال داد اهللاچراکه به همکار نزديک خود.  مالعمر در عقب امضای معاهده مورد اشاره وجود داردکمااينکه گفته می شود دست

 . با حکومت پاکستان امضا کنندنامه يی فرستاده بود، که طالبان وزيرستان شمالی قرار داد صلح را
 

 مال زمانی که .در قدم اول طالبان به امضاء اين قرار داد حاضر بودند: " گفتلطيف افريدی بزرگ قومی قبايلی به مطبوعات
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 . عمر برای آنها دستور داد، اين قرار داد امضا شد

" 
 ميثاق صلح، که قراردادی می باشد که طالبان بطور رسمی اجازه نامه به اظهارات وی اين نه بنا

 زيرا پاکستان از يک سو با طالبان قرار داد صلح.  خاک پاکستان را حاصل می کننداستفاده از
 نگرانی می امضاء می کند، و از سوی ديگر در رابطه با طالبانيزه شدن وزيرستان شمالی ابراز

  .نمايد و در امريکا بر تشديد مبارزه عليه تروريزم تعهد می کند
 

 موافقتنامه ميان گزارش هاي رسيده از وزيرستان در آن سوي مرز مي رساند، آه پس از امضاي
.  در آن مناطق را بدست گرفته اندطالبان و دولت پاآستان، اين گروه عمًال مسؤوليت تأمين امنيت

اما در متن .  طالبان، بلكه با سران قبايل توافق نموده استمشرف قبًال گفته بود آه دولت او نه با
 . طالبان و مجاهدين به حيث يک طرف قضيه نام برده شده استاز موافقتنامه

 
  گروه هاي مذهبي پاآستان در مناطق قبايلي چنان نيرومند شده اند، آه سران سنتيدر عين حال

 اين سران آه با به طوری که طي سال هاي اخير تعدادي از. قبايل توان مقابله با آن ها را ندارند
 تشخيص داده مي شدند، توسط دولت حامد آرزي همنوايي نشان دادند و يا نزديك به اسالم آباد

 .افراطي ها به قتل مي رسيدند

 قطع کردن تامين مالی ون بين المللیي های مربوط به تروريسم از جمله کنوانسهر چه سريعتر به کنوانسيون ها و پروتکل: د
  .بپيوندند )١٣٧٨ آذر ١٩( ١٩٩٩  دسامبر٩تروريسم مصوب 

  نقض بند د توسط پاکستان
 

هر چند در اين گزارش .  امنيت سازمان ملل متحد سپرده است به شورای١٣٧٣پاکستان گزارشی را برای نظارت به قطعنامه 
 تامين مالی تروريسم مصوب  سازمان ملل را نموده، اما از پيوستن اين کشور به کنوانسيون بين المللی قطعادعای قرارداد با

اين خود نشان دهنده آنست، که پاکستان از تأمين کنندگان اصلی  .چيزی گفته نشده است) ١٣٧٨ آذر ١٩( ١٩٩٩ دسامبر ٩
 .  طالبان می باشدتروريسم بخصوص

 سوال برانگيز آنست که چرا اين کشور با وجودی که در عقد ولی. البته امکان دارد پاکستان به اين کنوانسيون بپيوندد
  داشته، در قرارداد قطع منابع تمويل مالی تروريسم سهل انگاری نموده است؟قراردادهای ديگر پيشی

اقدامات پيش از اعطای پناهندگی های بين المللی حقوق بشر، از جمله معيار طبق مفاد حقوق داخلی و حقوق بين الملل بر: ه
 به آن يا در ارتکابو  ،نکرده تسهيلو د که پناهجو اعمال تروريستی را طراحی شو اتخاذ کنند، تا اطمينان حاصل راالزم 

  .شرکت نداشته است

@ 

  نقض بند ه توسط پاکستان

 کرد، کميته تحريم افغانستان وابسته به در حالی که اجالس بن مذاکرات خود را دنبال می) ١٣٨٠آبان ( ٢٠٠١در نوامبر 
 فهرست اين.  جديدی از افراد و گروه های مرتبط با طالبان و القاعده را منتشر نمودشورای امنيت سازمان ملل متحد فهرست

 نفر وابسته۵٤ گروه و سازمان مربوط به آن، ٩ نفر به عنوان وابسته به گروه طالبان، ١۵٢در دو بخش مشخصات و اسامی 
 مستعار افراد برعالوه، کميته مورد اشاره تمامی اسامی.  سازمان مربوط به آن را اعالم کرد گروه و٦٦به سازمان القاعده و 

 . و سازمان های و ابسته را برمال نمود
 

 قبيل وزيران دولت  اعضای بلند پايه و مشاوران بن الدن رهبر القاعده و اعضای بلند پايه طالبان ازدرين فهرست تمامی

 
 نفره ای از ١۵٠هنگامی که حامد کرزی ليست 

 که در پاکستان زندگی می افراد و سران طالبان را

کنند به مشرف تقديم نمود، وی در مقابل به کرزی 

 اين آدرس ها کهنه هستند گفت که
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اما تا هنوز پاکستان .  سياسی اين گروه در پاکستان، ذکر شده استطالبان، معاونان آنان، و رؤسا و کارکنان ارشد در مراکز
 افغانستان و نه هم به کشور  انگشت شمار از فهرست افراد منصوب به سازمان القاعده و طالبان را نه به دولتحتی چند مورد

 در شهرهای پاکستان رفت و آمد) کارت شناسايی( گذرنامه و شناخت کارتی اين افراد بدون. اياالت متحده آمريکا سپرده است
 .دارند

 که مرتکبين، سازماندهندگان، يا تسهيل کنندگان اعمال تروريستی براساس حقوق بين الملل از اين امر اطمينان حاصل کنند: و
 استرداد متهمان  استفاده نکنند، و ادعاهای داير بر انگيزه های سياسی به عنوان دليل رد درخواستاز پناهندگی سوه

  .تروريست به رسميت شناخته نشود

  نقض بند و توسط پاکستان

 واشنگتن، خواهان مسدود ساختن در) بوش، مشرف، کرزی(حامد کرزی رييس جمهور افغانستان در مالقات سه جانبه 
وی .  هزاران نو جوان افغان و ساير کشورها، آموزش های تروريستی می بينندمدارسی که در آنها. مدارس دينی پاکستان شد

 تروريست تربيت می کنند، بايد در اين مدارس که تحت پوشش تدريس دين اسالم، نفرت و خشونت درس می دهند و ":گفت
 ." هر چه زودتر مسدود گردند

 ادامه داشته باشد، ناتو  شد تا زمانی که صدور تروريسم از خاک پاکستان جهت تخريب کاری به افغانستانوی همچنين يادآور
 . امنيت را در کشورش تامين کنندو ائتالف جهانی به رهبری آمريکا نمی توانند ثبات و

 
  نفره ای از افراد و سران طالبان را که در١۵٠ واشنگتن از پاکستان داشت، ليست حامد کرزی در ديداری که قبل از سفر به

 آدرس دقيق منازل، شماره های تيلفون و در اين ليست. اين کشور زندگی می کنند، به رييس جمهور مشرف تقديم نموده بود
 .  دهد افغانستان نقش دارند نيز، ذکر شده بود تا آنها را به دولت افغانستان تحويلمراکز فعاليت های اين افراد که در تخريب

 
چراکه در همان .  شايسته يک رييس جمهور نمی باشداما مشرف در مقابل، خارج از عرف دپلماتيک به اظهاراتی پرداخت که

 .  شد، به کرزی گفت که اين آدرس ها کهنه هستندجلسه که اين ليست بوی تسليم
 مسووليت اين احساس: " از اين آمد، در حضور کرزی به رييس امنيت ملی افغانستان گفتدر عين حال همانگونه که پيش

و چند تا دوسيه را ) شماره تلفن( چند نمبر تلفون امنيتی تو است که در رياست جمهوری منتظر مالقات با من نشسته بودی، تا
.  را دستگير کنيم ماه به من داديد؟ آيا تروريستان منتظر ما می نشينند که بيايم و آنها٦ بعد از به من بدهی؟ نمبرهای تلفون را

 ." اين بسيار مضحک است

، )پولشويی( پول  الملل و جنايت سازمان يافته فرامرزی، موادمخدر، تطهيراز ارتباط تنگاتنگ بين تروريسم بين :چهارم
 زاربا شيميائی، زيست شناختی و ساير مواد بالقوه مرگبار، قانونی مواد هسته ای، جابجائی غيردادوستد غيرقانونی اسلحه، و

 بر،دراين ارتباط جدی، و تهديد نسبت با امنيت بين المللی های تحکيم پاسخ جهانی به اين چالش به منظورلذا  .کند می نگرانی
  .دماين  ملی، منطقه ای، و بين المللی، تاکيد میها در سطوح به تقويت همکاری تالش نياز

  پاکستاننقض بند چهارم توسط

 هرآس مي تواند هر چيزى را آه خواسته ى پشاور جايی که تجارت اموال قاچاقي صورت مي گيرد،)بازارها(درمارآيت ها 
 اگر پشاور منطقۀ خارج از کنترول دانسته شود،. بدست آورد) دستگاه تهويه هوا( باشد از دوا و سالح گرفته، تا ايرکنديشن

 .  ولی نمي خواهد مداخله کندپس مارآيت هاى آارخانو و باړه جاهايی هستند که پوليس در موردشان آگاهي داشته،
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 تحت تسلط قبايل پشتون بوده، و تاجران مي توانند بطور آزاد به هر دو طرف رفت واين مارآيت ها در مناطقى واقع هستند آه
 . آمد کنند، که از مرز افغانستان فقط چند کيلومتر فاصله دارد

 پوليس جهت خاتمه دادن اين چنين تجارت هنگامي که از يکي از افسران در رابطه به تالش هاې
اما در .  قاچاقبران است، تا آنان را به زندان بيندازدپوليس هيمشه در تعقيب"پرسيده شد، گفت 

 .وجود ندارد) طرحی( دارند، هيچ نوع پالنې مورد مردم محل آه دوکان
 

آزادي ای را آه مخالفين .  از اطراف شهر پشاور آغاز مي شودمناطق قبايلي شمال پاآستان،
 به مردم اين مناطق داده بودند، تا فعال از بين نرفته و دولت) انگليسی( استعمارگر برتانوي

 .پاآستان نيز با تعقيب همان عنعنه کمتر مداخله کرده است
کمااينکه .  قبايلي عنعنات خويش را خارج از قوانين پاکستاني پيش مې برندطبق موافقه، مردان

 همان  انتقال سالح رسمآ در اين کشور غير قانوني محسوب مي شود، اما بر وفق بخشی ازگرچه
 .عنعنه است که مارکيت ها داراې دوکان هاې اسلحه مي باشند

 
 سالح تفنگچه ها در مناطق قبايلي ساخته مي شود، و همان نشان ها و ارقام را دارند آه بعضې از

 هزار آلدار ٣ ساخت آنها، ٤٧ -قيمت يک آالشينكوف ای کی. هاى خارجى مي داشته باشند
.  ها، ترديد هاې وجود دارددر رابطه به نوعيت اين سالح.  دالر آمريكايى است۵٠پاآستانى يا 

اما قيمت يك .  خاصيت نرمش و انفالق داردکمااينکه فلزی که در ساخت آنها به کار مي رود،
انواع مختلف سالح های .  هزار آلدار پاآستانى است٦ ساخت روسيه، ٤٧ -آالشينكوف ای کی

 .  آيدديگر نيز، درين مناطق بدست مي

اين در .  مذآور تجارت آن نيز عام استهمچنان با وجود آنکه فروش مواد مخدر غيرقانوني می باشد، ولی در مارآيت هاى
آشت آوآنار را در آشورش ممنوع قرار داد، و در نتيجه حمايت جهانى) ١٣۵٩( ١٩٩٠حالی است که دولت پاآستان در سال 

 .  حاصل نمودرا
ترياک در افغانستان : " نشين بين مرزی پاکستان مي گويدمحمد عارف که تاجر مواد مخدر بوده، با اشاره به مناطق قبايلي

 مخدر به مارآيت ها و در تيراه فابريکه هاې وجود دارد، آه مواد.  تيراه به هيروين تبديل مي گرددکشت مي شود، و در منطقه
 ."از آنجا به جاهاى ديگر انتقال مي گردد

 به جاى ديگرى منتقل مي گردد،مواد مخدر بدون هيچ مشكل از يك جا: " در مارکيت باړه هم در اين مورد مي گويدگل نور شاه
 . ايران، روسيه و ممالك ديگر انتقال مي يابدو از مارآيت هاى مذکور به تاجكستان، ترآيه،

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

 
فرمانده هان طالبان پاکستانی در پاسخ به اين 

 شدن ارتش اين کشور در مرز پرسش که آيا مستقر

با افغانستان فعاليت اين گروه را محدود نخواهد 

 گفته اند امضاء معاهده صلح پاکستان با کرد،

 را شورشيان وزيرستان شمالی، مشرف و مالعمر

نزديک ساخت 
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