
  ١٣٨٧ جمعه دوازدهم مهر ماه شماره صد و شصت و نهم،

 از حوزه بهداشت 
  اطمينان داريم؟ تا چه اندازه به سالمتی مواد خوراکی خود

 آلودگی های مواد غذايی در چين : بخش نخست
 

 
 

 واشنگتن پريزم -سروش مهاجر
 

 ديناروند آقای دکتر رسول)  سپتامبر٢۵( مهر ٤روز پنجشنبه .  همچنان باال و التر می گيردکار شيرخشک های فاسد چينی
با اعالم " مرکز تحقيقات علوم دارويی" ايران و عضو" وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی"معاون غذا و داروی 

 وارد نمی کند، تأکيد کر که با اين حال وزارتخانه متبوعش واردات شيرخشک اينکه کشور ما از چين هيچ نوع شير خشکی
 .  کشورهای آسيايی با هر نامی را مورد بررسی قرار خواهد دادکليه

 . وارد ايران شده اند نگرانی عمده را در پيوند با فرآورده های شيری ای دانست، که به صورت قاچاقوی در عين حال
 

مبنی بر " سازمان بهداشت جهانی" ديگر کشورهايی بودند که پس از اعالم در همين روز هندوستان، کره جنوبی و فرانسه از
 کودکان کم سن و سال آسيب آلوده سازی آگاهانه مواد غذايی که مورد استفاده شيرخواران و"خواندن "  وحشتناکبه ويژه"

 .  را ممنوع کردند، ورود هرگونه توليدات لبنياتی از چين"پذير می باشد
 

کره جنوبی نيز سبب آن را پيداشدن مالمين در تنقالت وارداتی از چين و  .هندوستان اين ممنوعيت را برای سه ماه اعالم نمود
 .  چينی، قابل فروش نيستفرانسه هم عنوان نمود که هيچگونه خوراکی حاوی شير.  بيسکويت هنگ کنگی دانستنوعی از

 .  آفريقايی و اروپايی ديگر روش های مشابهی را در پيش گرفته بودند کشور آسيايی،٢٠پيش از تصميم اين سه کشور، 

 
 

 شيرخشک و مقامات وزارت بهداشت ليبی هم، واردات)  مهر۵( سپتامبر ٢٦روز 
 آفريقايی ديگر پيشتر نيز کشورهای. اقالم خوراکی حاوی آن از چين را ممنوع کردند

 . بودندهزاران کارتن شير خشک وارداتی چينی را، به اين کشور پس فرستاده
 مصرف يکی نيز، واردات و" سازمان نظارت بر مواد غذايی کانادا"در همين روز 

 در روزهای بعد برخی ديگر ار. از شکالت های ساخت چين را متوقف ساخت
  .توليدات چين و از جمله نوعی قهوه، از فروشگاه های کانادايی جمع آوری شدند

 
) بهداشت( عبداهللا فهيم سخنگوی وزارت صحت به اين مفهوم که آقای. اما در همسايگی ايران، اوضاع اندکی متفاوت بود

 اعالم کرد، که وجود ماده شيميايی خطرناک مالمين در صدها کيلوگرم شير خشک جمع ) سپتامبر٢٧( مهر ٦افغانستان روز 
 . آوری شده از فروشگاه های شهر کابل، ثابت شده است
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کمااينکه .  کليه شده بود خطرناک پيشتر سبب مرگ کودکان، و ابتالی آنان به بيماری های سخت از جمله سنگوجود اين ماده

 ١٢چهار نوزاد جان خود را از دست دادند، و ) اول مهر ماه(  سپتامبر٢٢به گزارش خبرگزاری رسمی چين تا روز دوشنبه 
 .  بود نفر از آنان وخيم گزارش شده١٠٤ هنوز در بيمارستان زير مراقبت بودند، که حال  شيرخوار٨٩٢هزار و 

 
 استاندارد و مسئول نظارت برسالم بودن موادغذايی اين اين موضوع منجر به استعفای آقای لی چانگ چيان رئيس سازمان

 جيابائو نخست وزير چينآقای ون.  درباره بی خطر بودن شيرخشک های آلوده ابراز اطمينان کرده بودکشور گرديد، که پيشتر
 . نيز به سبب اين رخداد، عذرخواهی کرد

@ 
 

با محکوم کردن توليد و فروش "  بهداشت جهانیسازمان"و ) يونيسف" (صندوق کودکان سازمان ملل متحد"در عين حال 
 .  چينی، از عدم نظارت بر توليدکنندگان به شدت انتقاد کردندشير خشک آلوده توسط کارخانه های

 
چراکه آنها آگاهانه مالمين را به  . کشيدن و مرگ شيرخواران بی گناه را بايد در سودجويی توليدکنندگان جستجو کردسبب درد

 بررسی و آزمايش اين توليدات، به نظر برسد که پروتئين موجود در آنها بيش ازمحصوالت خويش افزوده بودند، که در هنگام
 . دباغی چرم به آار می رودمالمين ماده ای شيميايی است، آه در توليد پالستيک و. ميزان واقعی می باشد

  شرکت ديگر اين کشور٢٠و " شرکت لبنيات منگنيو چين"، "گروه سنلو" بدنيست بدانيم شيرهای آلوده توليدات کارخانجات
 .بودند

 
 جهانی صادر می شوند، که سالمتی مصرف کنندگان را با خطر البته اين نخستين بار نيست که از چين محصوالتی به بازارهای

  .روبرو می سازند
 

سازمان دولتی نظارت بر مواد خوراکی و " سابق سال گذشته آقای ژنگ زيائويو مدير)  خرداد٨( ماه مه ٢٩مثال در در روز 
  هزار دالر رشوه برای تاييد داروهای آزمايش نشده، مجرم شناخته شد و٨٣٠ بيش از اين کشور به سبب دريافت" دارويی

 . برايش حکم اعدام صادر گرديد

 
 . او اين مبلغ را از شرکت های دارويی گوناگون گرفته بود

.  جديدشان، با تاخير طوالنی صورت بگيردچراکه اين شرکت ها نمی خواستند عرضه توليدات
.  بدون انجام آزمايش های الزم، تأييديه دريافت می نمودندبنابراين با پرداخت رشوه به اين فرد،

صادر شد، ) آنتی بيوتيک( جايی که يکی از آنها برای داروی خوراکی ضدعفونت تأييديه های نابه
 . سال پيش از آن دست کم ده تن را به کام مرگ فرستادو در

 
سال گذشته نيز، دولت چين بررسی گزارش هايی مبنی بر وجود يک ) خرداد ٣( ماه مه ٢٤روز 
 را در  شيميايی بالقوه مرگبار در خميردندان های صادره به پاناما و جمهوری دومينيکنماده

 .دستور کار خود قرار داد
 حاوی هيدروکربن اشباع نشده قابل يافت در گاز ذغال اين خميردندان ها دارای مايع الکلی غليظ

 سردکردن موتورهای گوناگون مورد استفاده قرار می گيرند و به هيچ بودند، که در واقع برای
 . مصارف انسانی اعم از شستشوی دهان و غيره قابل استفاده نيستندروی برای

 
چين که در کانادا به فروش می رسند، به مواد شيميايی  "منگن"و " ييلی" گذشته نيز در کانادا اعالم شد که ماست های توليدی دو کارخانه در هفته

درپی .  توليدی چين دريافت کرده استوارد و توزيع کننده اين ماست ها، اعالم کرد که اين خبر را از مرکز"  و تشرکت ت. "آلوده می باشند
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 .  از فروشگاه ها جمع آوری شدنداين آگاهی، کليه ماست های اين دو کارخانه
 

 از اين کشور صادر به طوری که سال گذشته غذاهای حيوانات آلوده به مالمين هم که.  محدود نمی شودتلفات محصوالت چينی، تنها به آدم ها
 . سبب گرديد اين توليدات در سطحی گسترده جمع آوری شوندگرديد، مثال در آمريکا به کشته شدن حيوانات خانگی انجاميد و

   استسروش مهاجر از نويسندگان واشنگتن پريزم

 از حوزه بهداشت
  اطمينان داريم؟ تا چه اندازه به سالمتی مواد خوراکی خود

  آلودگی های مواد غذايی در ساير کشورها: بخش دوم
 

 
 

 واشنگتن پريزم -سروش مهاجر
 

 نيستند که برای سودجويی و يا از روی سهو، سالمتی اما اين تنها شرکت های چينی
 .  محصوالت خود را به خطر می اندازندو بهداشت مصرف کنندگان

 
به هنگ " شرآت نستله" کننده مواد غذايی دنيا يعنی مثال در اوائل هفته جاری اعالم گرديد که در صادرات بزرگترين توليد

 اشاره البته مسئوالن اين شرکت عنوان آرده اند آه محصول مورد.  مالمين پيدا شده استآنگ نيز، نمونه های آلوده به
اما با اين همه، فروشگاه های بزرگ .  نداردمستقيما به مردم و عموم فروخته نشده، و در ديگر توليداتشان آلودگی وجود

 .  قفسه های خود جمع آردندهنگ آنگ توليدات شير اين شرآت را از
 

بيمارستان )  مهر۵( سپتامبر ٢٦مثال روز .  محصولی خاص محدود نمی شوددرعين حال خطر ناشی از مواد غذايی، به
 . در اسپانيا اعالم کرد"  گاویجنون" ساله را به عنوان چهارمين قربانی ٦٤در حومه مادريد زنی " آلكورآون" شهرک

 تأسف آورتر اينکه پسر اين زن نيز، چند ماه پيش به همين سبب جان خود را از
 . دست داد

 
 کانادا هم، خود را البته اين بيماری پيشترها در کشورهای ديگر از جمله آمريکا و

در ايالت ) ١٣٨٢( ٢٠٠٣ به اين مفهوم که نخستين مورد آن در سال. نشان داده بود
 استان بريتيش واشنگتن در شمال غربی آمريکا کشف گرديد، که در مجاورت

 شده بود، سبب گرديد گاو مبتال که از کانادا وارد آمريکا. کلمبيای کانادا قرار دارد
 . ميلياردها دالر گوشت از آمريکا صادر نشود

 نفر را در جهان از پای درآورد، که ١۵٠تقريبا ) ١٣٨٤( ٢٠٠۵ تا سال اين بيماری
 .  اهالی انگلستان تشکيل می دادنداکثرشان را

 
 تا پيش به اين مفهوم که .شناسايی شددر انگلستان ه ای مزرعدر  )١٣٦٤( ١٩٨۵در سال ين بار جنون گاوی نخست یبيمار
پودر استفاده از  آه دنشان دا) ١٣٦٦( ١٩٨٧در سال  موارد آلودهبررسی های نخستين  .تناخشمی نآن را  ی آس، سالاز اين

فروش ) ١٣٦٧تير ٢٨( ١٩٨٨  ژوئيه١٨ در . دامی، عامل اين بيماری می باشدبه عنوان غذایو پودر گوشت  استخوان

 
در صادرات بزرگترين توليد کننده مواد غذايی دنيا 

به هنگ آنگ نيز، نمونه "  نستلهشرآت"يعنی 

های آلوده به مالمين پيدا شده است 
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  .ممنوع شد ،پودرحاوی اين دو  ی دامیهاخوراک 

@ 
 

 های دامی خوردن خوراک تواند از طريق ی میبيماراين   عاملپژوهش ديگری نشان داد که )١٣٦٨بهمن ( ١٩٩٠در فوريه 
 گاو به از يک ی و داخل مغز رگدرونتزريق  در صورتامکان سرايت آن همچنين . گردد به موش منتقل پودر،حاوی اين دو 

 .  است از حوصله اين نوشتار خارج،برای مهار اين بيماری بعدیسلسله کوشش های  ذکر.  آشکار شد،ديگر نيزگاو 
 

هفته ( در آخرين هفته ماه اوتکمااينکه .  تنها صدمه گوشت آلوده نبوده است، مورد اشاره نيزاما بايد دانست که بيماری
به  گوشت های آلوده ن بر اثر مصرفت ١٢ ) مرداد٣٠(  از روز بيستم اين ماهد کهگرديدر کانادا اعالم ) نخست شهريور

 .  نيز دچار مسموميت شده اندنفر و ده ها ،ده دااز دستدر اين کشور خود را جان  "ليستريا"ميکروب موسوم به 

 
 
ند،هست) ميپل ليف ("شرکت برگ افرا" آشکار گرديد که گوشت های آلوده فرآورده های بازرسان مواد غذايی يپگيری های در
اين .  ويژه به آمريکا دارد در کانادا می باشد و صادرات زيادی هم به گوشتیاز بزرگترين توليد کنندگان انواع محصوالتکه 

  .ا زيان آور تشخيص دادندره رشاا شرکت موردنوع از محصوالت  ٢٢٠بازرسان همچنين 
 

 ٣بين  توجه به اينکه خاطرنشان کرد که بااين کشور  "وزارت بهداشت"دکتر ديويد باتلر جونز کارشناس ارشد در عين حال 
 شود، امکان افزايش تعداد ديدهمصرف کننده  درخطرناک موجود در گوشت ها طول می کشد تا تأثير ميکروب های  روز٦٠تا 

  .مبتاليان وجود دارد

 
 

 ) شهريور٢٠( سپتامبر ١٠در  به طوری که.  پيش بينی که مبتنی بر شواهد علمی بود، درست از آب در آمداين اظهارات و
 .  قربانيان پيوسته است به جمع ديگر، نيزکانادادر   تورنتو و پانزدهمينکشتهاعالم شد که سيزدهمين 

 اما هنوز آشکار نگشته. روب اعالم شد با همين ميکدر پيوندمرگ يک تن  ،" ادواردجزيره شاهزاده" در هم گذشتهدر هفته 
کارخانه ای که سبب شيوع اين ميکروب مرگزا  .که اين مورد به فرآورده های گوشتی کارخانه مورد اشاره پيوند داشته باشد

  . پنهان ماندن آن در گوشه های ناپيدای ماشين چرخ گوشت خود ذکر کرده استرا

) ارديبهشت( خود اعالم کرد که در ماه مه در گزارش" امور دامی آمريکا"فاجعه آميزتر اينکه بعدا آلن خان مدير بازرسی 
  بازديد خود از مراکز پرورش دام و طيور و تهيه گوشت شرکت مورد اشاره، وجودسال گذشته بازرسان آمريکايی پس از

 . رسانده بودند "وزارت کشاورزی کانادا"آلودگی در اين مراکز را به اطالع مقامات کنترل آلودگی 
 

ظاهر و بوی گوشت های "  کاناداوزارت بهداشت" قيقت در پيوند با اين آلودگی اينست که بر اساس اعالمحخطرناک ترين 
  .داد زيان آور بودن آنها را تشخيص  تواننمید و در نتيجه ن خطرناک، تغيير نمی کنحاوی اين ميکروب
بسياری از رستوران ها، بيمارستان ها و محدود نمی شد، و   فروشگاه های زنجيره ایبهاين محصوالت  بدتر اينکه عرضه

  .کردنداستفاده می نيز از آنها  خانه های سالمندانحتی 
 

 خواست که  بهداشت دولت مرکزی مرگ چندين شهروند را رخدادی حقيقتا تأسف بار خواند، وتونی کلمنت وزيردر اين پيوند 
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 مصرف کنندگان را انجام گيرد که سالمت در مورد توليد کنندگان شدت عمل بيشتری
 .جدی تر بگيرند

 
چين "  کنترل بر کيفيت، بازرسی و قرنطينهاداره کل"در پی اين رخداد در کانادا، 

 بررسی و قرنطينه محصوالت گوشتی اعالم کرد که)  شهريور١٠( اوت ٣١روز 
 اداره در بخشی از اطالعيه ای که به همين اين. وارداتی از کانادا را آغاز کرده است

 نزديک وضعيت را زير نظر داريم، و برای حفظ ما از"منظور صادر کرد، آورده بود 
 ."  الزم دست به اقدامات مقتضی خواهيم زدسالمتی مصرف کنندگان چينی در زمان

@ 
 

 ١٣( سپتامبر ٣اما آلودگی مواد خوراکی در کانادا به گوشت محدود نماند، و روز 
ع قارچ آماده انوداد يکی از ا دستور " کانادانظارت بر مواد غذايیاداره ) "شهريور
. شوند از فروشگاه ها جمع آوری)  آبسشنفرش" ( تازگیورمسح" با مارکمصرف 
 ای هشدار داده ه توليد کننده در اطالعيهکارخانه کشد  صادر  در پی آنراين دستو

 .  که ممکنست محصوالتش آلوده به ميکرب های خطرناک باشند،بود
در " ديگ پنير" توليدی کارخانه ای آلودهه پنير همين حال آشکار گشت کهرد

  . نفر ديگر شده است٦ سبب مرگ يک تن و مسموميت ،مونترال
 
مثال . يمست تدريجی در معرض مواد غذايی خطرناک ه که در بسياری از اوقات به صورت،ما شايد ما توجه نداشته باشيما

 مواد خوراکیناک ترين ر از جمله ايرانيان رواج پيدا کرده، از خطنوشيدنی های انرژی زا که اخيرا مصرف آنها بين جوانان و
 ايجاد  در فاصله کوتاهی پس از مصرف با، از کافئين و قند هستند مملوکه  نوشيدنی هااين. دن می شوبرای سالمتی محسوب

  . گردند و ديرتر احساس خستگی کنندانرژی کاذب سبب می شوند که افراد پرتحرک
 

در بين نوجوانان آمريکايی از ها  شيکاگو، نسبت مصرف اين نوشيدنی در" ر مينتلا بازمؤسسه پژوهش"براساس گزارش 
 درصد ١٤حال آنکه تنها .  استافزايش پيدا کرده )١٣٨٦( ٢٠٠٧ درصد در ٣٠به  )١٣٨١( ٢٠٠٢ درصد در سال ٢٠

  .نوشيده اندها  آن که در سال گذشته از،بزرگساالن اظهار داشته اند
 

  شدهاعث اين امر بنوجوانان گشته،بين  اين نوشيدنی ها سبب محبوبيتشان در" انرژی آفرينی"و " با حال بودن" در حالی که
 .  درپی کنترل اوضاع برآيندکه کارشناسان بهداشتی، پزشکان متخصص، مسئوالن مدارس و مقامات محلی و ملی،

 
که خود به تنهايی را  اين نوشيدنی ها  نتيجه چشمگيرتر،به دست آوردن افراد از اينست که نوجوانان برای بيشتر نگرانی اين

 درخواست کرده به همين سبب مسئوالن مدارس مصرانه از والدين.  مشروبات الکلی مخلوط می کنند با، آور هستندنيز زيان
  . کنند که از فرستادن فرزندان خود با اينگونه نوشيدنی ها به مکان های آموزشی خودداری،اند

 مخلوطی از مصرف درپی  آمريکایدر ايالت فلوريدا" بخش پالم بيچ" ساله در ١٦ يک دانش آموز پس از آنکهدر عين حال 
بيمار شدند، مقامات اين ايالت ممنوع کردن  و چهار دانش آموز ديگر نيز د مشروبات الکلی جان سپراين نوشابه ها با

نيز کوشش شده، که قوانينی بر عليه اين  اين کشوردر برخی از ايالت های .  قرار دادندرا مدنظرنوشيدنی های مورد اشاره 

 
دکتر ديويد باتلر جونز کارشناس ارشد وزارت 

 خاطرنشان کرد که با توجه به اينکه بهداشت کانادا

 ميکروب  روز طول می کشد تا تأثير٦٠ تا ٣بين 

خطرناک ليستريا در گوشت ها در مصرف کننده ديده

 تعداد مبتاليان وجود دارد شود، امکان افزايش
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  . وضع شودنوشابه ها
 
را به عهده دارد، خوراکی مهم و حياتی  که مسئوليت نظارت بر سالمت اين دو" آمريکا غذايیاداره مواد دارويی و "

 نوشيدنی های رايجی مانند کوکاکوال  ميليگرم کافئين را برای٧٢اما در عين حال .  مصرف کافئين قائل نيستمحدوديتی برای
 . به رسميت می شناسد

 
 ميليگرم ٣٠٠ تا ٧۵ بين ، ميليليتری قهوه٢٤٠می گويد که يک ليوان ) امريکن يونيورسيتی" (دانشگاه آمريکايی"وهشگر و استاد لورا جوليانو پژ

  . داردکافئين
تو خود حديث مفصل  . ميليگرم کافئين وجود دارد٧٠٠ تا ۵٠٠ ميليليتری نوشيدنی های انرژی زا، بين ٧٠٠در هر قوطی اين در حالی است که 
  !بخوان از اين مجمل

 
، با وجود دارند در بازار وفور به را که خود به خود مضر ی شود که در ايران نيز در بسياری از اوقات جوانان اين نوشيدنی هاشنيده می

  خويش، آگاهی از زيان های اين کارآنها نيز بدون. فروش می شوند در هم می آميزند و می نوشندو  به صورت پنهانی خريد مشروبات الکلی که
 .  چيز ديگری از جمله سالمتی ديگران اهميت نمی دهندکه جز به منفعت شخصی خود به هيچ در دام توليدکنندگانی افتاده اند

 
 تلقی نمی شوند، مثنوی هفتاد من کاغذ  نوشتن در مورد ليست خوراکی ها و نوشيدنی های خطرناکی که به ظاهر زيان آوردر خاتمه بايد گفت که

 . خواهد شد
ند گرد می هض شرايطی تهيه و عر و ميوه های موجود در بازار اشاره می شود، که به منظور سودجويی بيشتر دربرای نمونه به پرورش دام ها

 شوند، ولی به تدريج  سبب مرگ و بيماری نمیاستفادههايی که گرچه بالفاصله پس از  هورمون.  خطرناک می باشندهای  از هورمونکه مملو
 و مستعد ابتال به بيماری های خطرناکی چون سرطان، از کار افتادن از همه جا بی خبر را مسموماغلب جسم و روان مصرف کنندگان بی گناه و 

 .  گوناگون اعصاب و روان می کنندبيماری هایو .  کبد و کليه و
 

  نويسندگان واشنگتن پريزم استسروش مهاجر از
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بيشتر نگرانی کارشناسان بهداشتی از اينست که 

 دست آوردن نتيجه چشمگيرتر، نوجوانان برای به

 نوشيدنی های انرژی زا که اخيرا مصرف آنها بين

جوانان و از جمله ايرانيان رواج پيدا کرده و خود به

 هستند، با مشروبات الکلی تنهايی نيز زيان آور

مخلوط می کنند 

 بين المللی -از حوزه سياسی
 ) تايم اوت( وقت استراحت  عليه ايران در١٨٣۵تصويب قطعنامه 

 

 
 

 حسن بهشتی پور
 

 کشورهای استقالل پژوهشگر و کارشناس مسائل منطقه، به ويژه روسيه وآقای حسن بهشتی پور  :پريزم  واشنگتنتوضيح
 . يافته از اتحاد جماهير شوروی پيشين می باشد

(جاری در وبستان شخصی ايشان ) سپتامبر همبيست و ن(روز دوشنبه هشتم مهر که  زير مقاله
beheshtipour.blogfa.com(  اندکی دخل و تصرف گرديد، بامنتشر )از اين وبستان ) از جمله افزودن پانويسی کوتاه

  . ايشان نداشته باشداين اندک به گونه ای اعمال شده، که هيچ تأثيری بر محتوا و سبک نگارش.  شده استعاريت گرفته

 طرح مساله 

اين .  را به تصويب رساند١٨٣۵   اتفاق آراء قطعنامهبه)  سپتامبر٢٧(شورای امنيت سازمان ملل روز شنبه ششم مهر 
 ايران در نظرنگرفته سازي اورانيوم در ايران شده است، اما هيچ تحريم جديدي را عليه  توقف غني قطعنامه بار ديگر خواهان

 . است
 روز جمعه و درحاشيه نشست ساالنه مجمع عمومي سازمان ملل مورد به گزارش خبرگزاري رويتر متن پيش نويس قطعنامه

 قرارگرفت و سپس در ميان انگليس و نيز آلمان  دايم شوراي امنيت متشكل از آمريكا، روسيه، چين، فرانسه، توافق پنج عضو
  . عضو غيردائمی شورا ی امنيت سازمان ملل توزيع شد٩

  ١٨٣۵ مهم ترين نکات قطعنامه
 
 پايبندي  هاي پيشين شوراي امنيت به قطعنامه" به طور آامل و بدون تاخير"خواهد   مي خطي از ايران١٨ي  اين قطعنامه -١

 . نشان دهد
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 .يعنی اينکه غنی سازی اورانيوم را متوقف کند
 
اين موضوع در ". آند  تاآيد مييي ايران از طريق مذاآره بار ديگر بر تعهدش به حل سريع مساله هسته"  شورای امنيت  -٢

 شود نشان دهنده آن است که حداقل در روی کاغذ هنوز طرف های ايران فضايی که کامال تهديد نظامی عليه ايران مطرح می
 .  نگرفتن قوه نظامی نيست مذاکره تاکيد دارند اما اين به معنای تضمين دادن به ايران در باره بکاربر ادامه

 
 حال مطالعات ادعايي در المللي انرژي اتمي در وين را آه تحت عنوان   آژانس بينمطالبات از ايران خواسته شده است  -٣

 اطالعات باز هم بيشتری را در مورد ادعاهايی که اين موضوع هم يعنی اينکه ايران حاضر باشد. است، برآورده آند  بررسي
 .  قرار دهدسندی ندارد در اختيارآژانس

 
 تحليل مساله 

 
  از نگاه امريکا و متحدانش: الف
 

اما از آنجا که.  باشد، مطلوب امريکا و متحدانش نبودصدور قطعنامه جديد بدون آنکه تحريم های شديدتری در آن گنجانده شده
 اختالف  وغرب در گرجستان، امريکا و کشورهای انگليس، فرانسه و آلمان نمی خواستندپس ازرودروئی منافع روسيه

 روابط غرب و روسيه به نفع خود بهره برداری کند؛ هايشان پيام اشتباهی را به ايران بدهد که می تواند از تضاد موجود در
 را بر  حداقلی رضايت دادند تا از طريق نشان دادن روند صدور قطعنامه های جديد، فشاربنابراين به تصويب يک قطعنامه

 .ايران تشديد کنند

@ 
 

دهد  نشان مي  صدور اين قطعنامه «  : قطعنامه استقبال و گفت آمريكا در سازمان ملل از تصويب اين زلماي خليل زاد، نماينده
 » .المللي در اين مساله متحد است و ايران بايد همكاري آند  بين آه جامعه
غرب بر سر  - گذاشتن اختالفات شرق نيز پيش از صدور قطعنامه بر لزوم آنار  رايس، وزيرامورخارجه آمريكا آاندوليزا

 .  به متحد ماندن شش آشور تاآيد آرده بودتهاجم روسيه به گرجستان و متقاعد آردن ايران
 
 نگاه روسيه  از: ب
 

 پيش گرفتن سياست گرجستان به اوستيای جنوبی از فرصت بدست آمده نهايت استفاده را برد و با در  پس از تهاجم روسيه 
در اين مرحله کرملين .  توانند منافع روسيه را ناديده بگيرندتهاجمی جديد خود در قبال امريکا، کوشيد به غرب ثابت کند نمی

 کردن با گروه موسوم به  طوفانی يکماهه، برای انکه نشان دهد مايل به درگيری با غرب نيست، راه همکاریپس ازيک دوره
 . پيش گرفتپنج به عالوه يک را در مورد پرونده هسته ای ايران در

 
اين قطعنامه روشن ساخت آه نيروي نظامي دربحث در: " باره گفت روسيه در سازمان ملل نيز در اين ويتالي چورآين، نماينده

بايد از هر گونه امكان "  هاي پيشين مبني بر اينكه وي گفت آه متن جديد بر قطعنامه." ي مطرح نيست  گزينهي ايران باره
 . تاآيد دارد" يي ايران خودداري شود  هستهي ترغيب و يا دست زدن به راه حل نظامي در مساله

 قطعنامه ديگری عليه ايران، تالش کرده است به اهداف سه به نظرمی رسد روسيه ازطريق همکاری کردن با غرب در صدور
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 : کندگانه زيردست پيدا
 
زيرا نمی خواهد .  اورانيوم در ايران با غرب همراه استبه ايران نشان دهد که روسيه همچنان در مورد توقف غنی سازی -١

 . خود را در مورد اورانيوم غنی شده از دست بدهديکی از بزرگترين مشتريان
 
 انچه را که امريکا  موافق گسترش تحريم ها نيست به غرب نشان دهد که روسيه نمی خواهد مانند گذشتهبا تاکيد بر اينکه -٢

 . ديکته می کند اجرا نمايد
 
 نه صد درصد  دهد که من ازطريق کنترل تحريم ها در واقع راه حل ميانه ای را برگزيده ام کهروسيه اين پيام را می -٣

 . را جلب کندهمسويی روسيه را با امريکا نشان دهد و نه بطور کامل رضايت ايران

@ 

 که اجازه نداده است تحريم های بيشتری عليه ايران تصويب با اين نگاه روسيه اميدواراست تهران سپاسگزار کرملين باشد
 آمريکا داده است،  از اينکه روسيه با اين اقدام آتش بس موقت در جنگ اعالم نشده بين روسيه وآمريکا و غرب نيز. شود

 . بايد خشنود باشند

    ايراننگاه از: ج
 

  ملل متحد با صدور بيانيه ای اقدام شورای امنيت در تصويب قطعنامه جديد عليهنمايندگی جمهوری اسالمی ايران در سازمان
 تاآيد آرده است حقايق مسلم و غير قابل انکار، حاکي از در بيانيه خود  اين نمايندگی. ايران را غيرقانونی و مردود اعالم کرد

 .  برنامه هسته اي ايران صلح آميز بوده و صلح آميز باقی خواهد مانداين واقعيت است که
 
 :  قسمت ديگری از اين بيانيه آمده استدر
 مسلم  شورای امنيت از جمله اقدام غيرقانونی جديد اين شورا، در پيگيری و اعمال حقوقملت ايران بدون توجه به اقدامات«

اين ادعا که ايران بدنبال دستيابی به بمب اتمی  .خود برای استفاده صلح آميز از فناوری هسته ای مصمم بوده و خواهد بود
 را در  دروغين امريکاست که بر شوراي امنيت تحميل شده و به نوعي اين نهاد سازمان مللاست، ناشي از نيات مغرضانه و

 » . انجام مسئوليتهاي خود دچار ضعف و دوگانگي کرده است
 

 مسئلهبه شوراي امنيت سازمان ملل، هيچ موضوع و 5+1 نويس   جليلي پيش از صدور قطعنامه، با بيان اين که در پيشسعيد
 خواهند با عنوان قطعنامه در شوراي امنيت   مياي چند خطي است که  نويس، بيانيه اين پيش«: جديدي مطرح نشده است، گفت

 . مطرح و صادر کنند

وگوهاي خود را با جمهوري اسالمي ايران، سازنده و رو به جلو   گفت ۵+١ نويس در شرايطي تدوين شده است که کشورهاي گروه اين پيش
 » . پاسخ خواهند دادها بحث خواهند کرد و هاي ايران منطقي است و درباره آن اند که سوال  اعالم کردهخوانده و

 
 چنين  براي سواالت جمهوري اسالمي ايران پاسخ مناسبي تهيه کنند و اکنون به سوي تصويبجليلي با اشاره به اين که اين کشورها نتوانستند

». هايي صحيح بوده است  هاي ما استدالل  ايران سواالتي منطقي و استدالل هاي  دهد که سوال اين امرنشان مي«: روند، افزود اي پيش مي قطعنامه
 
 

 يا اين کشورها نمي«: توان با دو تحليل ارزيابي کرد گفت  شوراي امنيت مي  نويس جديد به وي با بيان اين که اقدام اين کشورها را در ارائه پيش
اي که خود  اند، مساله  کشورها انسجام دروني خود را از دست دادههاي جمهوري اسالمي ايران بدهند، يا اين که اين توانند پاسخي منطقي به پرسش 

 ».اند  وگوهايشان به آن اشاره کرده آنها در گفت
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نويس جديد به   پيش اين کشورها با ارائه«: دبير شوراي عالي امنيت ملي افزود
اي که   دارد، نکتهخواهند نشان دهند که ميانشان انسجام وجود شوراي امنيت مي 

اين .  است هم به آن اشاره کرده۵+١يکي از وزيران امور خارجه عضو گروه 
 انسجام خود اند قطعنامه نکته جديدي ندارد و تنها کشورهاي عضو اين گروه خواسته

 » .را به نمايش بگذارند

 امروز به آن نياز دارند اين است که با اقداماتي اعتماد ساز، اعتماد اين اقدام خيلي سازنده نيست و آن چه آنان«: او ادامه داد
 » . خواهد شد اعتمادي ملت ايران  ها بيشتر موجب بي  را جلب کنند، در حالي که اين اقدامملت ايران

 
  ارزيابی مساله

 
 برای اولين بار موضوع فعاليت های صلح که) ١٣٨۵فروردين ١٠( ٢٠٠٦ مارس ٢٩پس از بيانيه شوراي امنيت مورخ 
  مرداد١٠( ٢٠٠٦ ژوئيه ٣١مورخ  1696  ١٦٩٦ سازمان ملل کشيد و قطعنامه آميز اتمی ايران را به شورای امنيت

 دی ٣( ٢٠٠٦ دسامبر ٢٣ مورخ ١٧٣٨ که بيشترحالت توصيه ای به ايران داشت ، تاکنون چهار قطعنامه به شماره) ١٣٨۵
 مصوب مورخ سوم مارس ١٨٠٣و قطعنامه ) ١٣٨٦ فروردين ۵( ٢٠٠٧  مارس٢٤ مورخ ١٧٤٧  و قطعنامه) ١٣٨۵ماه 

 شده در شورای امنيت تصويب) ١٣٨٧مهر ٦( ٢٠٠٨ سپتامبر ٢٧ مورخ ١٨٣۵و قطعنامه ) ١٣٨۵  اسفند١٣( ٢٠٠٨
 .است

 
 انرژی هسته ای که تاکنون سيزده مورد آن منتشر شده است؛ تحت اگرچه اين قطعنامه ها و بيانيه های آژانس بين المللی 

 بود و يا آنکه تصور کنيم اينها  بيرون ازعدالت و انصاف تهيه شده اند ،اما نبايد در مورد صدور آنها بی تفاوتفشار قدرتها و
  . متاسفانه اينها اسناد بين المللی هستند که عليه ايران تهيه می شوندبلکه بايد گفت. کاغذ پاره ای بيش نيستند

 
 وعدالت و انصاف نيست و به همين دليل کشورها هر کدام واقعيت آن است که در جهان امروز مناسبات بين المللی برپايه حق 

 .  بايد بتوانند حقوق خود را از طريق مناسبات قدرت بدست آورندبراساس امکاناتی که دارند
 ايران تحميل می کند موجب می  هر برگ از اين قطعنامه ها عالوه بر آنکه مشکالت جديد اقتصادی را به مردمبراين اساس

 . المللی افزوده شودشود بر قطر پرونده سازی عليه ايران در مجامع بين
 

 نمی توان بخاطرعادالنه نبودنشان و يا حتی بخاطر زد وبندهای به بيان دقيق تر مصوبات شورای امنيت سازمان ملل را
 انتظارداشت، افکار بطور قطع با چنين ادبياتی نمی توان.  مسلط بر شورای امنيت، غيرقانونی تلقی کردظالمانه قدرتهای

 متحد که در واقع اصول پذيرفته شده از سوی اعضای سازمانزيرا متاسفانه منشورملل. عمومی مردم جهان با ما همراه شوند
 اعضا ء الزم  اين سازمان است، اين مجوز را به شورای امنيت داده است که کليه مصوبات ان برایملل برای کار مشترک با

 . االجرا باشد
 

تا امروز، دهها مصوبه شورای امنيت از سوی ) ١٣٢٤( ١٩٤۵ گرفت که از سال همچنين اين واقعيت را هم نمی توان ناديده

 
خواهند نشان دهند که   مي جديد به شوراي امنيت

اي که يکي از  ميانشان انسجام وجود دارد، نکته

 هم به آن ۵+١ امور خارجه عضو گروه وزيران

 ندارد و اين قطعنامه نکته جديدي. اشاره کرده است

اند انسجام  تنها کشورهاي عضو اين گروه خواسته

."  بگذارندخود را به نمايش
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 اين موضوع موجب شود که ايران حق ولی نبايد.  ناديده گرفته شده است که ايران هم می تواند يکی از آن اعضا باشداعضا
شورايی که .  هسته ای را از طريق رودروئی با شورای امنيت به دست آوردمسلم خود درباره استفاده صلح آميز از انرژی

بويژه .  خوبی برای منازعه نيستبنابراين اين شورا محل.  داخلی آن به شدت تحت تاثير قدرتهای بازيگر جهانی استمناسبات
 .  نمايندگی از کشورهای آسيايی به عضويت شورای امنيت درآيدبه) ١٣٨٨( ٢٠٠٩انکه ايران مايل است از سال 

 
  ؟چه بايد کرد

 
 فاصله بين( پس از آنکه موفق شد تالش آمريكا و متحدانش را در شش ماه گذشته براين اساس، ديپلماسی هسته ای ايران

 اکنون نيز الزم است تالش وسيع تری را برای تصويب قطعنامه تشديد تحريم ها خنثی کند؛) ١٨٣۵ تا ١٨٠٣صدور قطعنامه 
 . سياستهای خود در دو جهت اما همسو با هم حرکت کنددرپيش بگيرد تا از طريق شفاف سازی

 
  ديپلماسی موفق هسته ای ادامه -١
 

 حکام که قراراست بزودی انتخابات کشور جايگزين پاکستان در نشست مجمع ادامه تماس ها برای ورود ايران به شورای
 طريق اعزام هيات های ديپلماتيک عالوه براين افزايش تالش ها از.  آژانس بين المللی انرژی هسته ای برگزارشودعمومی

 موثر در سازمان ملل به منظور جلب آرای مثبت آنها در مورد عضويت برای تبيين مواضع هسته ای ايران برای کشورهای
 های خود را با کشورهای عضو شورای امنيت، که در صورت تحقق اين مساله، ايران می تواند بيش از گذشته ديدگاهايران در

 . شورای امنيت در ميان بگذارد
 

 المللی انرژی اتمی کاهش دهد؛ ايران نه تنها نبايد بخاطر قطعنامه تحميل شده همکاری های خود را با آژانس بينعالوه بر اين
 که می کوشند ايران را رودرو با دنيا نشان دهند، روز  توطئه های کشورهايیبلکه دقيقا برعکس، بايد ايران برای خنثی کردن

 .  با آژانس هيچ زيانی نمی بيندبطور قطع ايران از گسترش همکاری ها. به روز بر همکاری خود با آژانس بيافزايد

 هسته ای خود دست يابد تنها از طريق همين سازمان که زيرا اگر قراراست ايران به حقوق مسلم
 است، می تواند موفق به اجرا برنامه های صلح آميز هسته ای متولی اصلی اجرای ان پی تی

 . شودخود 
 

 اعضای شورا با هر گونه با توجه به فضای جديد جامعه بين المللی و همراهی نكردن برخی از
 گونه تحريم جديد است، نبايد ايران را به تحريم جديد و نهايتا صدور قطعنامه ای آوتاه آه فاقد هر

 .  عمومی آژانس توسط آقای اقازاده ترغيب کنداقدام های احساسی چون تحريم مجمع
 که يك مسئله حقوقی و فنی است در حال حاضر به يک بازی اي ايران در واقع موضوع هسته

 که ايران می تواند با به کار گرفتن ابزار ديپلماسی هسته ای فضای سياسي خطرناک تبديل شده
 اين در. به آژانس تغيير دهد  نفع بازگشت پرونده هسته ای ايران از شورای امنيتموجود را به

  .صورت است که موضوع به مسير اصلی و تخصصی خودش باز گشته است
 
  طراحی ديپلماسی رسانه ای -٢
 
 چهارم معاهده ان و حق غنی سازی اورانيوم را که در بند  دستيابی ايران به انرژی هسته ای اگر

 برای ايران يک هدف اصلی پی تی به رسميت شناخته شده است، از سوی ساير قدرتهای هسته ای
 پرونده هسته اي ايران به حالت عادي بازگشته است آژانس در باره اينکه  بلند مدت بدانيم و اعالم

 کنيم، در اين صورت است که می توان گفت برای هر دو مورد به عنوان هدف کوتاه مدت تعريف
 . بايد برنامه ريزی رسانه ای مدونی داشتمتناسب با تحوالت جديد

 
 ديپلماسی رسانه ای هسته با اينکه ايران تاکنون در زمينه.  ديپلماسی عمومی در سياست خارجی عمل می کندامروزه ديپلماسی رسانه ای مکمل

 به همين دليل الزم است.  از برنامه ريزی به هيچ وجه متناسب با نياز موجود نيستای خود تالش های محدودی را آغازکرده است اما اين سطح
در اين صورت است که می توان انتظار داشت .  کار گرفته شودکليه امکانات رسانه ای کشور در داخل و خارج برای توجيه ديدگاه های ايران به

 .  شود در زمان هايی که نقش انها تاثيرگذاراست در داخل کشور و خارج کشور بهره منداز حمايت افکار عمومی

 
اي ايران که يك مسئله حقوقی و فنی  موضوع هسته

 يک بازی سياسي خطرناک است در حال حاضر به

 تبديل شده که ايران می تواند با به کار گرفتن ابزار

ديپلماسی هسته ای فضای موجود را به نفع بازگشت

 امنيت به آژانس پرونده هسته ای ايران از شورای

تغيير دهد 
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 پيش برده است در صحنه ديپلماسی رسانه ای پيشرفت داشت بطور قطع ايران اگر به همان ميزانی که در صحنه ديپلماسی هسته ای کار را

 توسعه يافته با انچه که توسط دولتهايشان دنبال امروزه نمی توان بين افکار عمومی کشورهای.  مجامع بين المللی پيدا می کردوضعيت بهتری در
   . ضروری به نظر می رسدهماهنگی بين کارگزاران ديپلماسی رسانه ای و هسته ای بيش از هر زمان ديگر .می شود تفاوت اساسی قائل شد

 
  پانويس

 
در گفت و گو با شبکه )  سپتامبر٣٠( مهر ٩ سلطانيه نماينده جمهوری اسالمی ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی روز آقای علی اصغر -١

 جمهوری اسالمی ايران المللی انرژی اتمی،  نامزد شدن سوريه برای عضويت در شورای حکام آژانس بينخبری العالم اظهار داشته که به سبب
  پريزمواشنگتن . سوريه در اين شورا فراهم شودرسما از حق نامزدی خود صرف نظر کرده تا زمينه برای عضويت

 از حوزه سياسی 
 ملل متحد از  شواری امنيت سازمان١٣٧٣موارد نقض قطعنامه 

 سوی پاکستان 
 بخش ششم و آخر 

 

 واشنگتن پريزم -بکتاش سياوش

 يافته، که موارد نقض شده آن توسط  شورای امنيت سازمان ملل متحد انجام١٣٧٣اين پژوهش در مورد قطعنامه : اشاره
همچنان عدم پيگيری ابهام آميز اين قطعنامه به وسيله شورای مذکور نيز،  .جمهوری اسالمی پاکستان برجسته گرديده است

 . اشاره قرار گرفته استمورد

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

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

 
 تامين همچنين .استمتحد  مغاير اهداف و اصول سازمان ملل ، تروريستیها و اقدامات کند که اعمال روش  میاعالم :پنجم

  .مغايريت دارداهداف و اصول سازمان با  اعمال تروريستی نيز  طراحی و تحريک،مالی آگاهانه

 نقض بند پنجم توسط پاکستان 

به گزارش افراد محل، آنان هدف اين کار را اعاده  .طالبان در شهر ميرانشاه وزيرستان شمالی پاآستان، دو دفتر افتتاح نمودند
.  جنائی می خوانند انداختن مردان نقاب دار دخيل در قتل های نشانی شده يا عمدی و ديگر اعمالفضای صلح آميز و به دام

گفته مي .  نزديکي مسجد قاری صاحب ميرانشاه افتتاح آرده اندطالبان يکی از اين دفاتر را در ناحيه ازمک هده و دومی را در
 .  همراه با پيروان جوانش به محل دفاتر رفته، و آنها را افتتاح کردشود رهبر طالبان

 موالنا نظام الدين گفت، که قاری عبداهللا فرهاد ولی شخصي بنام. هنگام افتتاح دفاتر، کسی به حيث رؤسای آنها تعيين نگرديد
 .  فرهاد نيز بار ديگر خود را سخنگوي طالبان معرفي کردقاری عبداهللا. رهبر آنان است

 .اش بنام حافظ گل بهادر اشتراک داشت  نفری، با هويت اصلی وی همچنان در پروسه مذاکرات اخير جرگه چهل و پنج

اين مسأله کامًال روشن است، .  ايجاد دفتر زده اندخبرنگاران از ميرانشاه می گويند که طالبان در وانه با آزادی کامل دست به
 الحق رئيس سراج. در افغانستان می باشد) آی، اس، ای( مداخالت سازمان استخبارات پاکستان که وزيرستان محل و مدخل
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 بنيادگرای مجلس متحده عمل پاکستان در صوبه سرحد اين کشور است، که يک جبهه
 به صراحت جبهه ای که عمليات اردوی پاکستان در وزيرستان را،. افراطی می باشد

 . عمل استعماری خوانده است

 يک تن از اعضای اسبق حزب متحده عمل که مدرسه جامع العلوم را در وزيرستان
 . اداره می کند، در تصميم گيری ايجاد اين دفتر نقش کليدی داشته است

 دولت هويدا است که در وزيرستان قوانين و قواعد طالبی به اجرا گذاشته می شود و
 پاکستان باعرف دانستن و روش قبيلوی تبليغ کردن، در جهت جلوگيری از اعمال

 با اين ادعا که ارتش اين کشور در اما بناء پاکستان ظاهرًا. طالبان در اين منطقه کوچکترين تالشی به خرج نمی دهد
چراکه موجوديت دفتر.  تروريزم است، می خواهد اذهان عامه منطقه را غافلگير کندوزيرستان شمالی و جنوبی درگير جنگ با

 وزيرستان و در نهايت در افغانستان می طالبان در ميرانشاه، خود به خود نوعی به رسميت شناختن حرکات واعمال طالبی در
 . باشد

 طالبان است، برای افغانستان فوق العاده حفظ موجوديت و وضعيت کنونی در وزيرستان که نقطه مهم و مستحکم القاعده و
 ساخته شدهکمااينکه مرزهای اين منطقه با افغانستان که از دره ها وکوه های صعب العبور .ضررناک و مشکل آفرين می باشد

به عالوه ارتش هشتاد هزار نفری .  اين منطقه خواهد بودو جنگل آن را احتوا می کند، مسير غير کنترولی برای افغانستان در
 .  منطقه هم، برخورد بازدارنده نسبت بر عبور و مرور آسان طالبان نداردپاکستان مستقر در اين

لذا .  پاکستان، با چالشی خطرناک مواجه استبنابرين دولت افغانستان و جامعه جهانی از رهگذر برخورد دوگانه زمامداران
  پاکستانی در مناطق هم مرز افغانستان به منظور مبارزه عليه القاعده و بقايایادعای حضور هشتاد هزار نفری نيروهای

 .طالبان، يک ادعای کامًال عوام فريبانه می باشد

شورای امنيت  اعضای متشکل از تمام رويه کاری خود، کميته ای  قانون موقتی٢٨که براساس ماده  گيرد تصميم می: ششم
  ازهمچنين .بر اجرای اين قطعنامه نظارت کندبه کمک دانش فنی مناسب   تا،شورا تشکيل دهدسازمان ملل متحد را در اين 

 بر اساس جدول زمانی که کميته ، آنرف نود روز از تصويب اين قطعنامه و پس ازظ خواهد که حد اکثر ها میتمام کشور
  . گزارش دهند به اين کميته، مورد اقداماتی که در جهت اجرای اين قطعنامه انجام داده اندپيشنهاد خواهد کرد، در

کمااينکه .  ضعف فوق العاده در آن می باشدآنچه به شورای امنيت سازمان ملل متحد تعلق می گيرد، به وضاحت نشان دهنده
 ،)١٣٨٠ دی ٧( ٢٠٠١ دسامبر ٢٧ تمامی اعضای شورا برای نظارت به قطعنامه مورخ بعد از ايجاد کميته ای متشکل از

 .  باره فعاليت نموده استديده می شود که اين نهاد نه به شکل عقالنی، که با شتاب زدگی و بدون تعمق درين
 کميته شورای امنيت برای اجرای اين قطعنامه گزارش کشورش را به اين شورامثال زمانی که شمشاد احمد نماينده پاکستان در

 ننمود، بلکه از پاکستان به عنوان  کرد، اين نهاد نه تنها موارد مطرح شده درين گزارش را به صورت دقيق مطالعهتقديم
 .فعالترين عضو اين شورا ياد آوری کرد

 شورای امنيت چنان نشان داده، که ١٣٧٣ چراکه پاکستان در گزارش خود راجع به دست آوردهايش در امر اجرای قطعه نامه
.  استپنداشته) تروريسم( اجرا نموده و خود را از فعالين مبارزه عليه دهشت افگنی قطعنامه متذکره را به صورت عام و تام

 . توجه بيشتری را می خواهددر صورتی که با شواهد و مدارکی که در باال تذکر رفته است، گزارش پاکستان

  :نکات قابل عطف
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 پاکستان در بند الف 

 عاملين اعمال تروريستی درين کشور خبر دادهبخش مالحظات مقدماتی از ايجاد دادگاه خاص برای سرعت بخشيدن به مجازات
 چند تروريست به پای اين دادگاه خاص کشانيده) ٢٠٠٨⁄١٣٨٧سال ( آيا تا به حال اما اين پرسش مطرح می شود که. است

/٢٠٠٦ به عنوان مثال پاکستان در اکتوبر که(شده اند؟ به اين مفهوم که با توجه به فعاليت های وسيع تروريستی درين کشور 
 ، اينک) تن را که ادعا دارد تروريست هستند، به قتل رسانيد٨٠ بمباردمان نمود و  مدرسه ای را در باجور١٣٨۵مهر ماه 

 " اين دادگاه نکشانيد؟سوال اينست که چرا پاکستان به جای به قتل رساندن اين افراد، آنها را پای ميز

 پاکستان در بند ب 

 برای استرداد مجرمين به آن کشور ها ياد  کشور٢٧در بخش مالحظات مقدماتی درين بند، پاکستان از امضای قرارداد با 
 .  استرداد چند مجرم به اياالت متحده و مصر، اشاره می شودبه طور نمونه به. آوری شده است

 نفره از مجرمين و تروريستان را که در ١۵٠اينک سوال اينجاست که وقتی آقای حامد کرزی رييس جمهور افغانستان لستی 
  تيلفون و آدرس منازل به جناب مشرف تقديم نمود، چرا حتی يک تن از آنان را بهخاک پاکستان فعاليت دارند با شماره های

 اجرات خود برای جهانيان درين قبال، دولت افغانستان مسترد نکرد؟ در عوض دولت پاکستان در اقدامی برای نشان دادن
  افغانستان تحويل داده است، که در بازارهای پاکستان مصروف کار های شاقهافغانان مهاجری را به عنوان تروريستان به

 .هستند

@ 

 پاکستان در بند ث 

 بر کشورهايی که درگير مبارزه عليه در بخش مالحظات مقدماتی از سهيم ساختن کشورها در ارائه معلومات دست داشته
 . تروريسم هستند، سخن گفته شده است

 پاکستان می خواهيم تا هويت اشخاصی را که از حکام: "آقای موالنا فضل الرحمن رييس مجلس متحده عمل پاکستان می گويد
همچنين مشرف.  کالی سرک وزيرستان به افغانستان منتقل می شوند، افشا نمايدی شخصی از طريق)خودروها(توسط موترها 

 دارند، و داليل آن را توضيح  واضيح سازد که کی ها سرپرستی ورود بی زحمت اين اشخاص به افغانستان را به عهدهبايد
 ." دهد

 قربانيان اصلی مبارزه عليه تروريسم است، آيا می توان پرسيد که چرا دولت پاکستان اين اطالعات را با افغانستان که از
 شريک نمی سازد؟

 پاکستان در بند د 

 .  گفته استبخش مالحظات مقدماتی درين بند پاکستان، از از بين بردن عناصر افراطی سخن

 آورده، و افزوده است که فعاليت سازمان را ياد) ١٣٨٠مرداد ( ٢٠٠١ گروه به نام های لشکر طيبه و سپاه محمد در اوت همچنين انهدام دو
 .های ديگر تحت نظارت می باشد

 گروه را ٣٩) ١٣٨٠اواسط آذر ( ٢٠٠١ دسامبر اينک اين پرسش مطرح می شود که زمانی که اياالت متحده آمريکا در اوايل
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 تروريستی لشکر طيبه، جيش محمد، حرکت تروريست شناخت و از جمله پنج گروه
 مقيم پاکستان را در فهرست گروه های المجاهدين، حرکت الجهاد اسالمی و الرشيد
 امنيت با اين حال که احزاب شناخته شده تحت تعقيب قرار داد، چرا کميته سازمان
  به پاسخ های اين کشور قناعت نمود؟تروريستی در پاکستان منع فعاليت نشدند،

 پاکستان در بند ج 

يادآوری شده، و از جمع ) ١٣٨٠( ٢٠٠١ خلع سالح در سال) برنامه(در اين بخش از مالحظات مقدماتی، از آغاز پروگرام 
 . ميان آمده است اسلحه کوچک سخن به٩٩٠ هزار و ١٢۵آوری 

 تربيت و پناهگاه تروريسم هستند، اجازه حمل سوال اينجاست که پس چرا دولت پاکستان به افراد در قبائل که مراکز عمده
  آيا اين قبايل از پاکستان نيستند؟ سالح را بنابر عرف و سنن می دهد؟

 ببندد؟) کارخانو( نخواست، تا بازار های سالح را در شهرهای کويته و پشاورهمچنين چرا شورای امنيت از پاکستان

 
و اتخاذ تصاميم بعد از اين ) بيستم شهريور( بخش ديگری ازين گزارش که در مورد محکوم نمودن حمالت يازده سپتامبر

 : استحادثه می باشد، به شرح زير

 ) بيستم شهريور(بخش الف اتخاذ تصاميم بعد از يازده سپتامبر 

سوال .  اقدامات ترويستی يادآور شده استدرين بخش، پاکستان از اقدامات بلند امنيتی در سراسر کشور جهت جلوگيری از
 ناحيه  شديد امنيتی توسط نيروهای پاکستان، رهبر طالبان همراه با پيروان جوانش بهاينجاست که چگونه با اتخاذ اقدامات

  گروه را افتتاح کرد؟ازمک هده و در نزديکي مسجد قاری صاحب ميرانشاه رفت، و محل دفاتر اين

 ) بيستم شهريور(بخش ب اتخاذ تصاميم بعد از يازده سپتامبر 

 دستگيری و کشته شدن چند جنگجو سخن گفته، و دست آورد خود را) مرزها(پاکستان درين بخش از محافظت سرحدات 
 که اگر پاکستان از سرحدات خود محافظت می کند، پس نگرانی جامعه اينک اين پرسش ها مطرح می شوند. عنوان کرده است

 العلمای اسالم پاکستان با نقاط برای چه است؟ اگر پاکستان سرحدات را خوب محافظت می کند، پس چگونه جمعيتجهانی ازين
  افغانستان را به آتش کشيده، و بيرق خود را در ولسوالی موترها و مهمات داخل خاک افغانستان شده، بيرق

 عمليات صورت می گيرد، دوباره به خاک پاکستان عقب افغانستان بلند نمودند؟ زمانی هم که از جانب نيروهای افغان و ائتالف
 نشينی می کنند؟

@ 

 
 گزارش تفصيلی اجرات پاراگراف عملی بند ف

درين ماده گفته شده است که حد اکثر مجازات برای اين .  کنداين بخش در مورد مجازات برای عامالن قاچاق اسلحه بحث می
 . حداقل سه سال می باشدافراد حبس ابدی، و

 
مخفيگاه طالبان در وزيرستان جنوبی 
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 اسلحه می باشند، و پوليس و دولت پاکستان در مورد آنها آگاهي هاى آارخانو و باړه مرکز فروش)بازار(می دانيم مارآيت 
 نمی خواهند اين مارکيت ها را  اينجاست که چرا با وجود اين بازارها و آگاهی مقامات مورد اشاره، اين مسئوالنسوال. دارند

 مسدود کنند؟
 

 و با ماموريت و برنامه کاری خود را ترسيم کند  روز پس از تصويب قطعنامه،٣٠ظرف  کند که اين کميته را مکلف می: هفتم
  .های را که نياز دارد، بررسی نمايد رايزنی دبيرکل کمک

 . اين تنها بندی می باشد، که انجام شده است

امه ن قطعاجرای کامل اين  اتخاذ تمام اقدامات ضروری برای حصول اطمينان ازشواری امنيت تصميم قاطع خود را جهت: هشتم
  .کند  میوليت های خود، طبق منشور اظهار مسئبراساس

از سخنان آقای ريس چنان بر می آيد، ) ١٣٨۵ ارديبهشت( ٢٠٠٦نظر به خالصه بيانيه رييس کميته ضد تروريسم در ماه مه 
 دقيق چنانچه ايشان در بيانيه خود از به وقت نرسيدن گزارشات و نبود سيستم.  بوده استکه کميته با مشکالت زيادی روبرو

 .  نتيجه ماندن کارهای خود می داندبرای گزارش دهی اعضای اين کميته شکايت نموده، و نبود گزارشات را باعث بی

 تنها کار موثری را انجام نداده، بلکه تا هنوز در  سال از ايجاد اين کميته، اين نهاد نه٦بنآ اين خود گواه است که با گذشت 
 نشان می دهد وقت و بيانيه آقای رييس قطعآ از ناکارايی اين کميته حکايت نموده، و.  بازمانده استتنظيم کارهای مقدماتی نيز

 . استپول سازمان ملل متحد صرفآ بيجا و بيفايده به مصرف رسيده

  :نددر پاکستان شناسايی شده ا متحدسازمان ملل ) ١٣٨٤ آبان ٤( ٢٠٠۵ اکتوبر ٢۵افراد طالبان که در لست 

 عضو برجسته تحريک طالبان ) مشهور به آغا حاجی(سيد عبدل امان 

 )١٣٨٠ مهر ٢٦( ٢٠٠١  اکتوبر١٧: تاريخ شموليت در لست اعضای القاعده و طالبان سازمان ملل متحد

 پاکستان : محل بود و باش

 . نيز، به چشم می خورد )١٣٨٤ آبان ٤( ٢٠٠۵ اکتوبر ٢۵نام اين فرد در لست تازه سازمان ملل در 

 شهروند مصر ) محمد، رجب، عبدالرحمن، عبدالخير( عبداهللا مشهور به 

  )١٣٨٤ مهر ماه ٨( ٢٠٠۵  سپتامبر٢٩: تاريخ شموليت در لست اعضای القاعده و طالبان سازمان ملل متحد

 در مرز بين افغانستان و پاکستان : محل بود و باش

 . نيز، به چشم می خورد )١٣٨٤ آبان ٤( ٢٠٠۵ اکتوبر ٢۵نام اين فرد در لست تازه سازمان ملل در 

 شهروند پاکستان ) چودری عبدل( عبدالمجيد چودری مشهور به 

 )١٣٨٠ دی ماه ٤( ٢٠٠١  دسامبر٢٤: تاريخ شموليت در لست اعضای القاعده و طالبان سازمان ملل متحد
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 . نيز، به چشم می خورد )١٣٨٤ آبان ٤( ٢٠٠۵ اکتوبر ٢۵نام اين فرد در لست تازه سازمان ملل در 

 شهروند مصر) شارجی، ابواسامه ( ذکی احمد مشهور به 

  )١٣٨٤ مهر ماه ٨( ٢٠٠۵  سپتامبر٢٩: تاريخ شموليت در لست اعضای القاعده و طالبان سازمان ملل متحد

 سرحد افغانستان و پاکستان : محل بود و باش

 .  به چشم می خوردنيز،) ١٣٨٠ مهر ٢٦( ٢٠٠١ اکتوبر ١٧نام اين فرد در لست تازه سازمان ملل در 

 شهروند مصر) ابو خالد، ابوجعفر(محمد شوقی السالم بولی مشهور به 

  )١٣٨٤ مهر ماه ٨( ٢٠٠۵  سپتامبر٢٩: تاريخ شموليت در لست اعضای القاعده و طالبان سازمان ملل متحد

 پاکستان، افغانستان، ايران: محل بود و باش

 . نيز، به چشم می خورد )١٣٨٤ آبان ٤( ٢٠٠۵ اکتوبر ٢۵نام اين فرد در لست تازه سازمان ملل در 

  افغانستان مربوط به کميته حمايت از) الجزاير(ابوبکر جذيری شهروند الجيريان 

 )١٣٨٠ دی ماه٢٢( ٢٠٠٢) ژانويه(  جنوری١١: تاريخ شموليت در لست اعضای القاعده و طالبان سازمان ملل متحد

 پشاور پاکستان : محل بود و باش

 . نيز، به چشم می خورد )١٣٨٤ آبان ٤( ٢٠٠۵ اکتوبر ٢۵نام اين فرد در لست تازه سازمان ملل در 

 شهروند پاکستان ) داکتر بشيرالدين (محمد سلطان بشيرالدين مشهور به 

 )١٣٨٠ دی ماه ٤( ٢٠٠١  دسامبر٢٤: تاريخ شموليت در لست اعضای القاعده و طالبان سازمان ملل متحد

 . نيز، به چشم می خورد )١٣٨٤ آبان ٤( ٢٠٠۵ اکتوبر ٢۵نام اين فرد در لست تازه سازمان ملل در 

 ) مفتی رشيد احمد( مفتی رشيد احمد لديحانوی مشهور به 

 )١٣٨٠ مهر ٢٦( ٢٠٠١  اکتوبر١٧: تاريخ شموليت در لست اعضای القاعده و طالبان سازمان ملل متحد

 کراچی پاکستان: محل بود و باش

 . نيز، به چشم می خورد )١٣٨٤ آبان ٤( ٢٠٠۵ اکتوبر ٢۵نام اين فرد در لست تازه سازمان ملل در 

 محمد ضيا 

 )١٣٨٠ مهر ٢٦( ٢٠٠١  اکتوبر١٧: تاريخ شموليت در لست اعضای القاعده و طالبان سازمان ملل متحد
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 ، پشاور پاکستان )١٧ بزرگ شماره فروشگاه( ١٧، جنرال ستور شاپ )بازار اوامی(اوامی مارکيت : محل بود و باش

 . نيز، به چشم می خورد )١٣٨٤ آبان ٤( ٢٠٠۵ اکتوبر ٢۵نام اين فرد در لست تازه سازمان ملل در 

 شهروند پاکستان ) عبدالحکيم الهاشمی ( عبدالحکيم مراد مشهور به 

 )١٣٨٢ شهريور ١٩( ٢٠٠٣  سپتامبر٩: تاريخ شموليت در لست اعضای القاعده و طالبان سازمان ملل متحد

 . نيز، به چشم می خورد )١٣٨٤ آبان ٤( ٢٠٠۵ اکتوبر ٢۵نام اين فرد در لست تازه سازمان ملل در 

 شهروند پاکستان ) توفيل شيخ محمد ( محمد توفيل مشهور به 

 )١٣٨٠ دی ماه ٤( ٢٠٠١  دسامبر٢٤: تاريخ شموليت در لست اعضای القاعده و طالبان سازمان ملل متحد

 . نيز، به چشم می خورد )١٣٨٤ آبان ٤( ٢٠٠۵ اکتوبر ٢۵نام اين فرد در لست تازه سازمان ملل در 

 ابو حسن شهروند مصری 

  )١٣٨٤ مهر ماه ٨( ٢٠٠۵  سپتامبر٢٩: تاريخ شموليت در لست اعضای القاعده و طالبان سازمان ملل متحد

 مرز افغانستان و پاکستان: محل بود و باش

 . نيز، به چشم می خورد )١٣٨٤ آبان ٤( ٢٠٠۵ اکتوبر ٢۵نام اين فرد در لست تازه سازمان ملل در 

 مال عبدالرزاق وزير امور داخله طالبان 

 )١٣٨٣ بهمن ٢( ٢٠٠۵) ژانويه(  جنوری٢١: تاريخ شموليت در لست اعضای القاعده و طالبان سازمان ملل متحد

 . نيز، به چشم می خورد )١٣٨٤ آبان ٤( ٢٠٠۵ اکتوبر ٢۵نام اين فرد در لست تازه سازمان ملل در 

 مولوی سعدالدين سيد معاون اول کار و امور اجتماعی 

 )١٣٧٩ بهمن ٦( ٢٠٠١) ژانويه(  جنوری٢۵: تاريخ شموليت در لست اعضای القاعده و طالبان سازمان ملل متحد

 . نيز، به چشم می خورد )١٣٨٤ آبان ٤( ٢٠٠۵ اکتوبر ٢۵نام اين فرد در لست تازه سازمان ملل در 

 .  همچنان اين موضوع را پيگيری کندگيرد، که شواری امنيت تصميم می: نهم 

  امنيت اين مسله را حداقل پيگيری کرده است؟حال اين را برای شما می گذاريم که درين باره قضاوت کنيد، که آيا شورای

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

   اولبخش
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  بخش دوم

  

   سومبخش

  

  بخش چهارم

  

  بخش پنجم

 

 از حوزه سياسی 
  شکل گيری آرای مردم مناطق روستايی آمريکا

 

 واشنگتن پريزم  -والنتينا پاسکواله

 بيرمنگام، آالباما 

 صبحگاه يکشنبه ای گرم دربيرمنگام آالباما است، و مرکز شهر خالی از تردد و
 . هياهو می باشد

) تعميدی( آرامی از در کناری وارد کليسای باپتيست در دامنه برج بلند شهرعده ای از مردم در خيابان خالی قدم می زنند، و به
 با نئونمی باشد،) چهل خورشيدی(ساختمان آجری قهوه ای رنگ که متعلق به دهه شصت ميالدی  .خيابان شانزدهم می شوند

 . مشخص شده است

 و فروشندگان لوازم يدکی اتوموبيل قرار کليسا در محله مرکزی شهر و در محاصره بنگاه های فروش ماشين، پمپ بنزين ها
 تمام فروشگاه ها به.  پياده رو و سوار بر نسيم گرم به اين سو و آن سو می روندکيسه های نايلون مشکی در سطح. دارد

 .احترام روز خدا، روز عبادت صرف و رفتن به کليسا، تعطيل هستند

 پايان دادن به تفکيک نژادی در دهه شصت تنها مؤسسه حقوق مدنی يعنی موزه ای که يادآور تالش مردم بيرمنگام برای
 . بازديدکنندگان باز استمی باشد، به روی) چهل خورشيدی(

ابناء کليسا در حال جمع کردن بساط .  استبرخالف خمارآلودگی محله، زيرزمين کليسای خيابان شانزدهم مملو از جمعيت
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 . مراسم نيايش آماده می کنندکالس های يکشنبه اند، و خود را برای

 پوشيده و کراوات بسته اند، از کالس هايشان دختران جوان با لباس های تابستانی رسمی مدل قديمی همراه با پسرها که کت
 .خارج می شوند

در همين حال دو .  يکديگر تعريف می کنندآن سوتر و روی کف براق، خانم های شيک پوشی ايستاده اند و از لباس های
 لم داده اند، و چهره هايی متمايز از شخصيت های) پنجاه خورشيدی( دهه هفتادی پيرمرد نيز روی کاناپه چرمی مشابه مدل

 .سرشناس محلی در قاب نظاره گر آنها هستند

 .آمريکايی های آالباما به شمار می رود- آفريقايیکليسای تعميدی خيابان شانزدهم، نماد فرهنگی و شاخصی برجسته برای

 بيرمنگام بمبی دراين کليسا منفجر شد، و يعنی در بحبوحه درگيری های نژادی) ١٣٤٢ شهريور ٢۵( ١٩٦٣ سپتامبر ١۵در 
 هزار نفر حاضر شدند، و کشيش مارتين لوترکينگ ٨ جنازه اين چهار دختر در مراسم تشيع. چهار دختر جوان را کشت

 .  چهار دختر ضبط کردخود را در احترام به اين" يکشنبه بيرمنگام"جون باز نيز، آلبوم .  سخنرانی کردبرايشان
 مستند چهار دختربچه را در انعکاس حمله مرگبار يکشنبه به اين هم اسپايک لی کارگردان هاليوودی،) ١٣٧٦( ١٩٩٧در 

  .کليسا تهيه کرد

 ساله که از اهالی بومی ٤٣ماروين هکز  .از اين رو احساس فخر امرای کليسا نسبت به تاريخچه اين بنا، بی دليل نيست
من سالهاست : " شهر جيميزون در جنوب تغيير مکان داده، با افتخار می گويدبيرمنگام محسوب می شود و سه سال پيش به

 ."  اين کليسا هستمکه عضو

 بيايد، و در مراسم نيايش يکشنبه کليسای خيابان وی همچنان ماهی دوبار چهل و چند مايل رانندگی می کند تا به بيرمنگام
 .شانزدهم شرکت کند

  ."اين کليسا تاريخی طاليی و الحانی دلنشين دارد: " لبخند زنان ادامه می دهدهکز
 

 . جمعيت برای خواندن نيايش آماده می شود

.  آوای چهار زن که سرودهايی مسيحی را می خوانند، آغاز می گرددمراسم آواز کليسايی با
 . نيمکت های مخمل قرمز برمی خيزند و با آنها هم آوا می شوندحاضرين از روی

 يکی از. همچنين يکی از پرحرارت ترين رقص های کليسايی را به چشم می بينم
 به نظر می آيد اين زن که چاق و بيست و چند ساله. چهار زن، نامتعادل می رقصد

 . می باشد، از حالت عادی خارج شده و تحت تاثير نيرويی قرارگرفته است

 نيمکت رقص هيپنوتيزمی او آنقدر ادامه پيدا می يابد، که سرانجام روی رديف اول
 دقيقه بعد داستان دو مرتبه و اين بار هنگامی که زن چند. يک مرد می کوشد تا با بادبزن او را سرحال بياورد. ها غش می کند

 . ُکر مشغول است، از نو تکرار می شودجوان به خواندن با گروه

 خواهد که برای بيماران، کشور، شهر و او از حاضرين می. پيشوای روحانی آرتورپرايس پسر، به باالی منبر می رود
خيابان  )کليسای(چراکه نمی توان عضو .  ثبت نام برای انتخابات احراز اطمينان کنيداز: "کشيش می گويد. انتخابات دعا کنند

 ." کشيده اند، تا ما از مواهب آن بهره مند شويمزيرا مردم بسياری مشقت. شانزدهم بود، و برای انتخابات ثبت نام نکرد

 
کليسای تعميدی خيابان شانزدهم 
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 مسيحی سراسر کشور در تاييد مک  روحانی٣٣چرا که برخالف اقدام . صحبت های کشيش به همين ميزان محدود می شود
 .  ماليات مثل کليساها اجازه ندارند از هيچ يک از نامزدها حمايت کنندکين يا اوباما، براساس قانون، مؤسسات معاف از

 بوفالوی ايالت نيويورک به اينجا نقل مکان کرده اين کشيش که از اهالی فيالدلفيا می باشد و شش سال پيش از کليسايی در
 بگويم که به من نمی توانم به پيروان.  کنندگان ما هم جمهوريخواه و هم دمکرات وجود دارددر ميان عبادت: "است، می گويد

 ." چه کسی رای دهند

اکثريت جمعيت عبادت : " کند، ادامه می دهداو که اين مقطع از انتخابات را فارغ از نتيجه اش يک رويداد تاريخی بيان می
 کرده آمريکايی معرفی-لذا ما عميقا از اينکه دمکرات ها يک نامزد آفريقايی.  ها هستندآمريکايی-کنندگان اين کليسا آفريقايی

 . اندازه جالب استکمااينکه تصور داشتن معاون رييس جمهور مونث نيز، به همان. اند، مسروريم

اين عده ده. آمريکايی هم وجود دارند- آفريقايیپرايس تشريح می کند که در ميان اعضای کليسای خيابان شانزدهم تعدادی غير
 البته امروز هيچکدامشان در اينجا حضور.  و اندی عضو سياهپوست کليسا شاخص انددوازده نفرند، که در ميان سيصد

 .ندارند

وی خاطرنشان می کند، .  قلب، وجود دارنددرميان پيروان او افرادی از طبقات مختلف يعنی از بی خانمان گرفته تا متخصص
 ما در خصوص مسايل مختلفی از قبيل"او در اين پيوند می گويد .  شور می گذاردکه مسايل مختلفی را با اين افراد به

 ."  صحبت می کنيمموضوعات اقتصادی مثل بی خانمانی و حق مساوی مسکن برای فقرا، و يا جنگ عراق
 کاهش حضور مردم در مراسم انجيل خوانی شب چهارشنبه سپس با اشاره به وضع بد اقتصادی، از کم شدن اعانه ها و

 .شکايت می کند

او که از افزايش قيمت بنزين .  گذاشته استماروين هکز يکی از اعضای کليسا می باشد، که فشار اقتصادی بر حضورش تاثير
 ماهيانهاين روزها مجبورم فقط برای پول بنزين.  وانت هستم، و در سراسر آالباما می رانممن راننده: "شکايت دارد، می گويد

 ."  دالر بدهم٦٠٠

اما پول بنزين را بايد از .  درمانی اعطا می کندشرکتی که هکز برايش کارمی کند به او ساعتی حقوق می دهد، و مزايا و بيمه
من به  ":هکز که حامی اوباما است، می گويد. اين دو، سه فرزند دارند.  وی حسابدار استهمسر. جيب خودش پرداخت نمايد

 ." کنمدنبال تغيير وضع موجود هستم، و به همين دليل هم از اوباما حمايت می

@ 

اما زندگی من به طور .  آفرين می باشدوضع اقتصادی مشکل: "اليسا بران پژوهشگر پزشکی دانشگاه بيرمنگام می گويد
 ."  استمستقيم، خيلی تحت تاثير آن قرار نگرفته

 معاون مدرسه است و دو پسر دو ساله و پنج او که ده سالی می شود که عضو کليسا می باشد، هر يکشنبه با همسر خود که
 میخودش در اين مورد.  همراه شوهرش برای گردهمايی ملی دمکرات ها به دنور می رودوی به. ساله شان به کليسا می آيند

 ." رييس جمهورشان است، مباهات می کنند )هم نژاد(اگر باراک برنده شود، فرزندان من به اينکه کسی مثل آنها : "گويد

او به .  وابسته به صنعت چوب بری استخانم بران در يک شهرک کوچک صنعتی در منطقه روستايی آالباما بزرگ شده، که
وی را پدربزرگ و .  دبيرستان بود، تنها کارخانه نساجی شهر تعطيل شدخاطر می آورد که زمانی که خودش دانش آموز

 .  بزرگ کرده اندمادربزرگش
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 .  مادربزرگی که خانه های مردم را تميزمی کردپدربزرگی که در کارخانه توليد محصوالت کاغذی به کار مشغول بود، و

او ابتدا ليسانس خود را از دانشگاه .  کالج شد، به يمن بورس تحصيلی وارد)١٣٦٧( ١٩٩٨اليسا بعد از گرفتن ديپلم در سال 
 .  را هم در رشته سالمت عمومی از همين دانشگاه اخذ کردآالباما گرفت، و سپس فوق ليسانسش

 واقعيت بپيوندد، بعد با اميد اينکه تنها با آمدن اوباما تخيالتش در مورد فرزندانش به
 زندگی را فرای آالباما اميدوارم بچه هايم قادر باشند تا جنبه های ديگر از: "می گويد

 ." های مختلف دست پيدا کنندتجربه نمايند و فارغ از هرگونه محدوديتی، به موقعيت

 سياهان و او که در جامعه ای فقير بزرگ شده، اعتقاد دارد که در اينجا فقر برای
 . سفيد پوستان يکسان بوده است

 ياد وی که از شدت تنش ها در جامعه روستايی آالباما سخن می گويد، روزی را به
درآن جزوه از حمايت از.  دريافت کرده بودمی آورد که پدربزرگش در صندوق پست خود جزوه ای از جانب کوکولوس کالن ها

 .  شده بودنامزدی خاص برای انتخابات محلی صحبت

 خاطره ای از خريد کردنش می پردازد، و اظهار او به نقل." در اينجا تبعيض نژادی همه جا وجود دارد: "خانم بران می گويد
."  هستم کفش رفته بودم، اما همه مشتری ها ناخودآگاه فکر می کردند من کارگر آنجابرای خريد به فروشگاه: "می دارد

بنابراين آنها چگونه فکر می کردند، من .  بودم دالری روی دوشم انداخته٢٠٠من يک کيف : "سپس باخنده ادامه می دهد
 " کارگر آنجا هستم؟

تفکيک نژادی را می توان يکشنبه : " کندبران همين طور که به همراه خانواده اش برای صرف غذا می رود، خاطرنشان می
 ."ها بيش از هر وقت ديگر حس کرد

قرارگرفته است، که " برايروود" ابرکليسای چراکه تنها چند مايل آن طرف تر و بيرون از بيرمنگام،. او درست می گويد
 اين. آغاز کرده است) چهل خورشيدی(براير وود فعاليت خود را در دهه شصت ميالدی  .واقعيتی ديگر را به تصوير می کشد

 کليسا و با اين تفکر٢۵٠توسط ) ١٣۵٢( ١٩٧٣محل مذهبی سردمدار حرکت کليساهای مشايخی آمريکا می باشد که در سال 
 . ليبرال است، فعاليت خود را آغاز کردندکه جريان اصلی کليساهای مشايخی بسيار

 دانش آموز از ١٩٠٠ مسيحی است، که به کليسا متشکل از مدرسه ای.  عضو دارد٢٠٠ هزار و ٤اين اجتماع اينک بيش از 
 . همچنين يک مدرسه ويژه دينی نيز دارد .مهد کودک تا کالس دوازدهم آموزش می دهد

 ميليون دالر ٣٢بهای مکان جديد .  کرد نقل مکان٤۵٩ -برايروود به تپه ای مشرف بر اتوبان آی) ١٣٦٧( ١٩٨٨در سال 
 ٢٨در ماه جاری نيز، طرح توسعه .  دالر بنای ديگر به اين مجموعه افزوده شد هزار۵٠٠ ميليون و ۵در همان سال . بود

 .  هزار دالری اين کليسا آغاز می شود٨٠٠ميليون و 

. چراکه جايمان بسيار کم است.  بيشتری نيازداريمما به فضای: "استن گوبل مسيونر کليسای براير وود در اين مورد می گويد
 بيشتری در عين حال به پارکينگ بيشتر و دفاتر کار.  هزار پای مربع هستيم٣٢ وسعت ما در صدد ساخت مرکز جوانان به

 ."برای کارمندان هم نياز داريم

 و عظيم الجثه وارد پارکينگ وسيع و مشجر همزمان با غروب آفتاب در حومه تپه ماهور بيرمنگام، اتوموبيل های شاسی بلند

 
ابرکليسای برايروود 
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 .  هايی با فرزندان جوان، و نوجوانان به سمت ساختمان آجری قرمز می روندزوج های مسن، خانواده. کليسا می شوند

@ 

 براير وود در کنار برنامه های دعا به زبان  بعد ازظهر، آخرين مراسم انگليسی روز يکشنبه است که کليسای٦نيايش ساعت 
 .  ارائه می دهدهای اسپانيولی، کره ای و ژاپنی،

 به کليسا خدمت می کند، چرخی مملو از  ساعت به صورت داوطلبانه١۵گلندا وود که در کار ساخت وساز است و هفته ای 
 يادم می آيد يک زمانی کليسا در هفته حتی هزار برنامه: " در همين حال می گويداو. جزوه را در هال وسيع کليسا هل می دهد

 ."نيز داشته است

.  بود، که منبر بر روی آن قرار می گرفتسن بزرگی در گوشه سالن. داخل کليسا، محوطه هشت ضلعی نورگيری قرار داشت
 سالن آويزان بودند، که در طول نيايش متن قطعات اجرا شده سرودهای کليسايی دو تلويزيون بزرگ صفحه تخت از دو سوی

 نيايش نيز، اين دو تلويزيون نکات در طول مراسم.  مرد جوان گيتار نواز و خانمی ويولن زن را به نمايش درمی آوردندتوسط
 . نمايشی پاورپوينت به حضار ارائه می دادندمهم سخنرانی کشيش هری ريدر را در قالب قطعات

 مباحث الهيات مطرح می شود که دنبال در وعظ کشيش ريدر از سياست و رويدادهای جاری سخنی به ميان نمی آيد، و تنها
 بر آموزه های اين کليسا فقط مبتنی بر الهيات انجيلی می باشد، و تمرکز آن.  نيستکردن و تمرکز بر روی آنها چندان آسان

 . اهداف مسيونری و توسعه آنها است

 ." پيروزی از آن ما استاين يک کليسای علوجو می باشد، و: "کشيش ريد در وعظ خود تاکيد می کند

 احيای کليساها چه در داخل آمريکا وچه در خارج از بريروود که به احياگر کليساها نيز شهرت دارد، همواره تيم هايی رابرای
 .کشور اعزام می کند

ما معتقديم که انجيل عيسی مردم را : " گويد سال گذشته ارشد کليسای بريروود بوده است، می٩کشيش هری ريدرکه در طی 
 ." ديگران می رسانيم، و منتظر جواب می مانيمما پياممان را به. نجات می دهد

خودش در اين.  نامزد خاصی را تاييد نکنداو نيز ترجيح می دهد که همانند کشيش پرايس کليسای خيابان شانزدهم، در وعظش
 اما تصور نمی کنم انصاف باشد، که به.  دارم که نظرم و انتخابم را بيان کنمفکر می کنم اين حق را: "مورد می گويد

 ."پيروانمان بگوييم چگونه رای دهند

: او خاطرنشان می نمايد.  خود گوشزد می کنددر عين حال بازهم همانند کشيش خيابان شانزدهم، موضوعات مهم را به اتباع
مثل  ما بايد در حل مسايلی.  شود، تقدس ازدواج و اتحاد زناشويی بايد محفوظ بماندما معتقديم تقدس در زندگی بايد حفظ"

 ."شيوع ايدز، به عنصر عطوفت توجه کنيم

اما با اين حال تعداد اعضای .  خدمات ارائه می دهدبريروود به اقوام ديگری هم که تمايل دارند به زبان خودشان عبادت کنند،
 .  استسياه پوست اين کليسا محدود

 درصد ١٠ اين هدف نرسيده ايم و تنها ما به دنبال مساوات و جذب همه گروه های نژادی هستيم، اما به: " باره می گويدکشيش ريدر در اين
 . " می دهندآمريکايی ها تشکيل-جماعت ما را آفريقايی
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 گويد آمريکايی است، ولی کشيش ريدر می-گرچه تنها نوازنده پيانوی کليسا آفريقايی
انجيل می  ":او در اين پيوند خاطرنشان می کند. طرفدار ايده تفاوت نژادها نيست
 ."مردم در برابر خدا برابرند. گويد که ما از يک نژاد هستيم

 بسياری مشغول. مراسم تمام شده است، اما صحبت کردن با مردم خيلی آسان نيست
 چرم مسيونر استن گوبل که لباس. فعاليت اند، و بقيه هم تمايلی به حرف زدن ندارند

 برير موتورسواری پوشيده و کاله ايمنی اش را در دست گرفته، می گويد که کليسای
 ای او که در خانواده. چون کليسايی مشوق و روح انگيز است. وود را دوست دارد

 . آغاز کرده است) ١٣۵٨( ١٩٧٩  ساله و مجرد می باشد و فعاليت های خود را از سال۵۵کليسايی به دنيا آمده، 
 

 او در مورد اينکه دوستان موتور سوارش را به خاطر بحران.  را آزارمی دهدبه گفته وی، بحران مالی مردم فقير منطقه
 ."  سوار نمی شوندبه خاطر گران شدن بنزين آنها موتورهايشان را: "اقتصادی کمتر می بيند، می گويد

به طور کلی به خاطر نقطه نظرات مک : " کندوی که به قول خودش چندان پيگير رقابت های انتخاباتی نيست، خاطرنشان می
 وی از گرايش خود به سارا پيلين نامزد معاونت رياست."  من طرفدار او هستمکين درخصوص سقط جنين و همجنس گرايی،

 استواری وی و اينکه ارزش های وااليی دارد، در عين حال داليل عالقه اش به او را. جمهوری مک کين هم پرده برمی دارد
 .عنوان می کند

اين .  از طرفداران سارا پيلين می باشد ساله هم که به همراه سه کودکش روی يک نيمکت نشسته است،٣۵ژاکلين گوثارد 
 می التحصيل دانشگاه می سی سی پی با واعظی ازدواج کرده، که به تازگی از شيکاگو بهپرستار مرکز پزشکی بيروود و فارغ

 . " دهممن االن و هميشه به جمهوريخواهان رای می: "او می گويد. سی سی پی آمده است

خانم .  وعده های اوباما پوچ و توخالی هستندچرا که به نظر او. به اعتقاد وی اين رأيش از بغض به اوباما سرچشمه می گيرد
 . در عراق ندارد، اما در مورد وضعيت اقتصادی نگران استگوثارد نقطه نظر خاصی درخصوص جنگ

.  که منجر به کم شدن تحرک مردم گشته استاو که از گران شدن بنزين ناراضی می باشد، آن را عامل بازدارنده ای می داند
 مسيحی در عين حال به عنوان يک محافظه کار.  استقالل در حوزه انرژی را فراهم آوردوی اميدوار است با رأی خود موجبات

 و فهم درست از ازدواج به عنوان اتحاد به نامزدی اقبال دارد که خواستار توسعه ارزش های روشن و واضح از زندگی،
من خواستار ديدن ارزش هايی واضح هستم، نه آينده ای که در آن هيچ کمالی  ":خانم گوثارد می گويد. زناشويی می باشد

 . " نداشته باشد و فرزندان ما بدون هيچ بنيانی بزرگ شوندوجود

   نويسندگان واشنگتن پريزم است پاسکواله ازناوالنتي

 
نمايی از داخل ابرکليسای برايروود 
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