
  ١٣٨٦ جمعه بيست و چهارم اسفند ماه شماره صد و چهل و پنجم،

 از زير کاله فکری 
 اختصاصی با شادی گفتگوی: احيای ترويج دمکراسی در خاورميانه

 حميد 
 

 واشنگتن پريزم -برت شوارتز

 هدف از اين. است" پروژه دمکراسی در خاورميانه"مدير پژوهشی " شادی حميد"
بعنوان يک نهاد پژوهشی در شهر واشنگتن ) ١٣٨٤( ٢٠٠۵برنامه که در سال 

 . در خاورميانه می باشد شد، ارزيابی سياست خارجی آمريکا و تاثير آن بر اصالحات سياسی و توسعه دمکراسیتاسيس

 بهترين راهبرد برای سياست خارجی آمريکا آقای شادی در مصاحبه ای اختصاصی درباره آينده توسعه دمکراسی در منطقه و
 . گذشته، با واشنگتن پريزم گفت و گو کردبا توجه به کندی اين روند در چند سال

را تاريک " توسعه دمکراسی" آينده  است، آيايبانگرست به انستان با آنان دغ افبا توجه به مشکالتی که آمريکا در عراق و
  تبديل به يک واژه مشمئز کننده شده است؟ "دمکراسی"آيا ؟ می بينيد

متأسفانه اين نتيجه فاجعه آميز .  شده انددلزده" دمکراسی"بايد اعتراف کرد که بخش هايی از منطقه از کلمه : حميد شادی
 .  رفتار قلدرمابانه دولت فعلی در اجرای سياست های خارجی اش بوده استماجراجويی ما در عراق، و بطور کلی

 کنم، مردم با ديده ترديد به من نگاه می اين روزها وقتی صحبت از لزوم حمايت آمريکا از دمکراسی و دمکراسی خواهان می
رودرويی "، "عراق"، "نو محافظه کار"به گوششان می رسد، فورًا "  دمکراسیتوسعه"چراکه هروقت کلماتی نظير . کنند

 .و ديگر تصاوير منفی را مجسم می کنند "نظامی

 در باره اين موضوع نشان نداده اند که جای نامزدهای رياست جمهوری از هر دو حزب نيز، تا بحال تمايلی به بحث و گفتگو
در عين حال موضوعی نيست، که.  محبوبيتی را ندارد، که پنج يا شش سال پيش داشتچراکه اين مقوله ديگر. تعجب هم نيست

 . برای اين نامزدها رأی بياورد

 بنابراين در حال حاضر نياز شديدی به احيای مجدد نظريه ترويج دمکراسی وجود
 البته به نوعی که به مخاطب اطمينان خاطر بدهد که بر خالف برداشت نو. دارد

محافظه کاران، منظور اين نيست که دمکراسی می بايست با استفاده از زور توسعه 
 بلکه بايد با استفاده از منطق و ديپلماسی، به لزوم نوعی اصالحات.  ترويج يابدو

 .سياسی در خاور ميانه و ماوراء آن اشاره کرد

 در در عين حال بايد قادر باشيم که به روشنی توضيح دهيم که چرا ترويج دمکراسی
 آن اين نکته ای است که من به. دنيا، در طوالنی مدت به نفع آمريکا خواهد بود

 
ساکنان جديد کاخ سفيد بايد سياست تغيير رژيم 

 فراموشی سپرده و به اين حقيقت پیايران را به باد
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 .اعتقاد دارم

  و چه شکل و، خاورميانه دارای چه خصوصياتی خواهد بود در دمکراسیبنظر شما
  شمايلی خواهد داشت؟

 مسئله واقعًا به ساکنان منطقه بستگی دارد، که اين. اين سئوالی نيست که ما غربی ها جواب آن را داشته باشيم: حميد شادی
 بايد اگر جامعه ای خواهان رأی دادن به حزبی اسالمی است،.  دارای چه خصوصياتی باشدتصميم بگيرند دمکراسی برای آنها

 . بخواهند، بايد از آن حق نيز برخوردار گردنددر عين حال اگر افراد جامعه حزبی سوسياليست را. اين حق را داشته باشد

" دمکراسی غربی"  غربی ها از آن و دمکراسی به نوعی که در خاورميانه ممکن است به اجرا گذاشته شود، با برداشت
 به اين معنا که در عمل به احتمال زياد نقشی را که اسالم.  اين تفاوت نمی بينممن شخصًا هيچ اشکالی در. متفاوت خواهد بود

اين واقعيتی است که بايد .  راحت هستنددر جامعه بازی خواهد کرد، مهمتر و وسيعتر از آن خواهد بود که غربی ها با آن
 .پذيرفت، و مشکلی در آن نمی بينم

@ 

اين اساس .  برای دمکراتيک بودن وجود داردالبته بايد خاطرنشان کرد که برای هر نوع جامعه ای، اصول و اساس پايه ای
  حقوق اقليت های قومی، نژادی و دينی، تضمين برابری جنسی و حق بنيانگزاری احزاببنيادی شامل آزادی بيان، محافظت از

 .سياسی گوناگون بدون دخالت دولت، می شود

 شايد اعراب و يا مسلمين تمايلی به گزينش مسلمًا کسانی هستند که دمکراسی را يک ايده غربی خوانده، و ادعا می کنند که
 بلکه ايده ای جهانی و حتی عرفانی.  نظر من دمکراسی ويژه يک فرهنگ بخصوص نيستاما از. چنين پديده ای نداشته باشند

اين حق به .  حق آزاد بودن برخوردارنداست که می گويد بندگان خداوند با وجود تفاوت های جسمی و گرايش های عقيدتی، از
 . تصميم گيری برای خود و حانواده در چارچوب قانون استمعنای آزادی در انتخاب حکومت، و آزادی در

 نهادهای قانون بر اهميت حمايت از" بحران های بين المللی"از گروه  " رابرتزهيو"بعضی از صاحب نظران مانند آقای 
 تمامی قدرت و ابزار با اين نگاه که تقويت اين نهاد ها در مقابله با جذب. تاکيد می کنند های تازه پا گرفته  دمکراسیاری درزگ

  نظر بعنوان يک راه حل موافقيد؟ آيا با اين .قدرت توسط دولت مرکزی خواهد بود

 قضاييه مستقل در منطقه ای که معموًال قدرت تقويت قوه مقننه و. مسلمًا اصالحات زيربنايی می تواند بخشی از راه حل باشد
 سئوال اصلی در اين رابطه چگونگی دستيابی به آن.  اصول مهم اين اصالحات می باشدکل در اختيار قوه اجراييه است، از

 . هدف است

 زيربنايی و ريشه ای، و يا تاکيد بر انتخابات آزاد باشد؟ آيا تمرکز اوليه بايد بر تقويت نهاد های
اما آيا در عمل از يک حکومت ديکتاتوری می توان انتظار داشت، .  خوبی استتقويت نهادها ايده

  تقويت تدريجی اين نهادها عمًال تيشه به ريشه قدرت خود بزند؟که با

 داريم، بنابراين پياده کردن هر نوع سياست در قبال دولت هايی که از آنها انتظار
.  دهنداينست که از حرف زدن درباره آزادی فراتر رفته و عمًال اصالحاتی انجام

"  دمکراسیبنياد ملی برای ترويج"اصالحاتی که تنها با تکيه بر سازمان هايی نظير 
 دولت در اين مقطع حضور فعال. انجام پذير نيست" مؤسسه ملی دموکراتيک"و يا 

 آمريکا ضروری است، که با استفاده از برتری اقتصادی و سياسی خود بر اين

 کشور ببرند که واقع گرايانی در صحنه سياسی آن

وجود دارند که تابع رژيم هستند، اما در عين حال با 

 احمدی نژاد مخالف می رودررويی خصمانه آقای

باشند 
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اگر در بعضی موارد اين به معنای کاهش کمک های مالی . حکومت ها فشار بياورند
 . کشور مذکور است، بايد چنين کاهشی را عملی کردبه

 .درحال حاضر کسی به جدی بودن ما در کمک به ترويج دمکراسی توجه نمی کند
 تصميماتی که در بعضی موارد مشکل خواهد بود، برای همين دولت آمريکا بايد از مرحله شعار دادن فراتر رفته و با اتخاذ

 . نشان دهد و اعتبار الزمه را به خود برگردانداراده اش را در رسيدن به اين هدف

 بدون آنکه اين ، کندبيرغت برقراری نوعی سيستم دموکراتيک از چه طرقی قادر خواهد بود که ديگر کشورها را بهآمريکا 
  عمل نوعی زورگويی بشمار آيد؟

 ميلياردها دالر به ليست بلندی از ديکتاتورهای ما هر ساله. بايد توجه کرد که ما کارت های زيادی برای بازی در دست داريم
 کمک بعنوان مثال مصر هر ساله مبلغی نزديک به دو ميليارد دالر از آمريکا.  فرستيمکشورهای خاورميانه کمک مالی می

 .دريافت می کند

 اما حداقل نبايد ارائه اش در حد يک ايده، کار ترويج دمکراسی کار مشکلی است،. آيا اين قابل قبول است؟ مسلمًا چنين نيست
 مالی و کمک.  از دولت های خاورميانه که حق مردم خود را پايمال می کنند، دست برداريمبياييم و از حمايت. مشکلی باشد

 . اصالحات سياسی و احترام به حقوق بشر کنيمنظامی به کشورهايی نظير مصر، اردن و مراکش را مشروط بر بهبودی و

@ 

 فرا رسيده که با استفاده از اين برتری، اين آمريکا در مقابله با اين کشورها کارت برنده ای را در دست دارد و زمان آن
 زورگويی اين عمل در وهله اول ممکن است به نوعی.  حداقل قدم در مسير درستی بگذارندکشورها را تحت فشار بگذاريم تا

 عده ای بر اين عقيده اند که اين کشور هرگز کار درستیچراکه آمريکا نمی تواند همه را راضی نگه دارد، و مسلمًا. تعبير شود
 . معتقدم که ما قادريم و بايد بطور مثبت در پيشبرد اهدافمان عمل کنيماما من. انجام نمی دهد

 جلب کنيم، که آنها ببينند طرز رفتارمان تغيير زيرا فقط و فقط در صورتی می توانيم احترام و حمايت اعراب و مسلمانان را
 . دمکراسی جدی تر از شعارهايمان هستيم، و در عمل آن را نشان می دهيمکرده است، درباره حمايت و توسعه

سوق  اهميت عربستان سعودی چطور؟ کشوری که برای آمريکا از. ديدز شما از کشورهای مصر، اردن و مراکش مثال
  ستد؟يقاطعيت جلوی خاندان سلطنتی بابا  آيا آمريکا قادر خواهد بود که.  برخوردار استالجيشی

 که بتواند بر حکومت عربستان فشار نوعی طرز فکر اشتباه و مخرب وجود دارد، که می گويد آمريکا در موقعيتی نيست
 چرا که جدا از جدال های داخلی بين اعضاء خاندان سلطنتی، گروه.  باثبات نيستاما رژيم آل سعود چندان هم قوی و. بياورد

 . های متعددی از اقشار بداليل مختلف با اين رژيم سر مخالفت برداشته اند

 واقع در بين کشورهای خارجی، ما حامی اصلی در. بطورکلی اين رژيم در منطقه به محافظت سياسی و نظامی ما وابسته است
.  بود دست از چنين حمايتی برداريم، عاقبت نامعلومی در انتظار خاندان سلطنتی خواهدبنابراين اگر. عربستان سعودی هستيم

چرا از اين کارت استفاده نکنيم؟ نياز آنها به.  دست داريمبنابراين اينجا هم ما کارت برنده ای در. آنها نيز بر اين واقعيت واقفند
 وارد کنيم که همين فردا البته اين به معنای تضعيف رژيم عربستان و يا اين نيست، که فشار.  به آنها استما بيش از نياز ما

  های واقعی و آشکار وجود دارد، که با استفاده از نفوذمان بتوانيم مقاماتبلکه به اين معنا است که راه. انتخابات راه بياندازند
 .عربستان را به اصالحات عملی و پربار سياسی ترغيب کنيم

تحمل مقامات عاليرتبه و فاسد عربستان سعودی 

 حتی خود رئيس جمهور توسط آمريکايی ها و

بوش، شرم آور بوده و توهين به مقوله ای است که

 ها به آن اعتقاد دارند امريکايی
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 زيرا تحمل مقامات. در هر صورت ادامه وضعيت کنونی غيرقابل قبول می باشد
عاليرتبه و فاسد آن کشور توسط آمريکايی ها و حتی خود رئيس جمهور بوش، شرم 

 . بوده و توهين به مقوله ای است که ما امريکايی ها به آن اعتقاد داريمآور

@ 

 با واقعًا شگفت آور است، که دولت بوش با چنين رفتار فروتنانه و محترمانه ای
فراموش نکنيد که بر اساس آخرين . خاندان سلطنتی عربستان روبرو می شود

، عربستان از نظر نقض حقوق شهروندان خود در بين هفده "خانه آزادی" گزارش
اما مسئله تنها ضعف آنها در احترام به حقوق بشر .  عملکرد را داردکشور بدترين

 نهاد های دينی آن کشور با پشتيبانی درآمدهای کالن نفتی، همچنان به بلکه. نيست
عربستان .  برداشتی نادرست و خطرناک از دين اسالم در سراسر دنيا مشغولندترويج
 هنوز يکی از بزرگترين صادرکنندگان جنگجويان جهادی است و عامالن سعودی

 . تروريستی بيش از هر کشور ديگری، از آنجا به عراق می روندانتحاری و

 معنای تغيير از ديد مقامات کشور به" دمکراتيزه" که در ايران واژه ، کرده اندبسياری از صاحب نظران به اين نکته اشاره
   کرد؟چنين تفاوت در برداشت ها را چگونه می توان توجيه. رژيم است

.  بکار می برد، منظورش همان تغيير رژيم استرا در رابطه با ايران" دمکراتيزه"البته بايد گفت که وقتی آقای بوش واژه 
 منطقه کامًال از متاسفانه کاخ سفيد نه تنها در رابطه با ايران، بلکه در سراسر.  رژيم داريماين دقيقًا مشکلی است، که با اين

 . برای ماجراجويی غلط نظامی کرده استسوءاستفاده نموده و آن را تبديل به ابزاری" دمکراسی"ايده 

 دموکراتيک می باشد و راه هايی برای ترويج اتفاقًا ايران در بين کشورهای منطقه، در سيستم سياسی خود دارای ويژگی های
 .اصالحات وجود دارد

رژيم .  آن روزنه ها، و نه برکناری نظام، باشدراهبرد آمريکا در قبال ايران می بايست متمرکز بر حمايت در تقويت و گشايش
.  دهند نفس و خود باوری اند، معموًال با خشونت و به طرق خطرناکی عکس العمل نشان میهايی که دارای فقدان اتکاء به

 برکنارشان کنيم، کمکی به بهبودی اوضاع بخصوص بنابراين اينکه به مقامات نظام جمهوری اسالمی بگوييم که می خواهيم
 . نمی کنددر رابطه با سياست داخلی ايران

 بی فکری و جنگ طلبانه آمريکا، چگونهنشانگر اين واقعيت است که رودرويی توأم با" محور شرارت"آن سخنرانی معروف 
 .  مخالف گفتگو دادبرگ برنده را به دست نيروهای فشار و

  آن واژه در سخنرانی می تواند به روشنی يکی از احمقانه ترين تصميمات سياستقرار دادن
 داد که با چراکه محمد خاتمی رئيس جمهور وقت ايران نشان. خارجی باشد، که بتوان بياد آورد

 با استفاده از يک واژه اما. وجود کمبودهايش، برای گفتگو با غرب و آمريکا احترام قائل است
 به بعد هر نوع جنبش اصالحاتی به حالت انگار که فرش را از زير پاهايش کشيديم، و از آن زمان

 .دفاعی درآمد

 در هر صورت ساکنان جديد کاخ سفيد بايد سياست تغيير رژيم را به باد فراموشی
 دارند که تابع رژيم هستند، اما در عين حال باسپرده، و به اين حقيقت پی ببرند که واقع گرايانی در صحنه سياست ايران وجود

 .  ببينندآنها مايلند که کشور خود را در مسيری مثبت.  آقای احمدی نژاد مخالف می باشندسياست ها و رودررويی خصمانه

 
بياييم و از حمايت از دولت های خاورميانه که حق 

 پايمال می کنند، دست برداريم و کمک مردم خود را

 و مالی و نظامی به کشورهايی نظير مصر، اردن

مراکش را مشروط بر اصالحات سياسی و احترام به

حقوق بشر کنيم 

 
نامزدهای رياست جمهوری از هر دو حزب نيز، تا 

 در باره توسعه دمکراسی در بحال به بحث و گفتگو

جهان تمايلی نشان نداده اند 
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 عملکرد اخيرش، ناتوانی شگفت آوری را در عدم تشخيص اما سياست آمريکا با توجه به. ما بايد به اين تفاوت ها توجه کنيم
 .  استبين دوست و دشمن نشان داده

 
در حقيقت بسياری از مسلمانان جهان .  ما و يا برعليه ما باشندزيرا نمی توان به همين سادگی انتظار داشت، که مردم دنيا يا با

 درموردشان حسن نيت و حسن سياست را اما اگر. به اين معنا که عالقه ای به ما ندارند.  دو گزينه قرار دارنددر جايی بين اين
 .متاسفانه تا بحال هيچيک از ين دو را نشان نداده ايم.  باشنددر پيش بگيريم، هنوز حاضرند که با ما همراه

   استبرت شوارتز از نويسندگان واشنگتن پريزم

 هنری -از حوزه فرهنگی
  در تورنتو دو گام بلند فرهنگی و هنری سهيل پارسا

 

 واشنگتن پريزم -سوريه کبيری

مرکز هنرهای نمايشی "و " استوديو پيکتو) " اسفند١٧( مارس ٧روز جمعه 
کارگردان، " سهيل پارسا"شاهد دو کار هنری عمده " منطقه ديستيلری"در  "يانگ

اين منطقه از معتبرترين مراکز .  نمايشنامه نويس ايرانی تبار بودهنرپيشه و
 . تورنتو محسوب می شودهنری -فرهنگی

داستان هايی از باران های عشق " بخش نخست به رونمايی کتاب آقای پارسا زير نام
در . چاپ شده است" انتشارات نمايشنامه نويسان کانادا"اين کتاب توسط  .اختصاص داشت" چهار نمايشنامه ايرانی : و مرگ

 .به کارگردانی وی اجرا شد" در انتظار گودو" نيز، نمايشنامه بخش دوم

 رونمايی کتاب 
 

 .سخنان کوتاهی ايراد کرد"  تئاتر عصر جديدشرکت"مدير  "آدريانا سابوگال" ابتدا در اين قسمت
 روی ما در تئاتر افرادی را: "سپس اظهار داشت.  آشناييش با سهيل پارسا اشاره کردوی در گفته های خود به چگونگی

.  و ساير احساسات بشری را تقسيم می کنيمولی با ايشان می خنديم، می گيرييم. صحنه می بينيم، که آنها را نمی شناسيم
 ."  ادبيات تئاتر را داردبنابراين بازی کردن در واقع حکم

 
 آن آثاری از نمايشنامه نويسان ايرانی توسط سهيل پارسا انتخاب، و به وی همچنين به معرفی کوتاه کتابی پرداخت که در

داستان "، "بهرام بيضايی" به قلم" مرگ يزدگرد"و " آرش"اين کتاب شامل چهار نمايشنامه .  ترجمه شده استانگليسی
می " محمد رحمانيان"اثر " استتطاق"و نمايشنامه دو قسمتی "  نعلبنديانعباس"نوشته " هايی از باران های عشق و مرگ

  .باشد
 کانادا کار نمايشنامه نويسان ايرانی ترجمه وخانم سابوگال در ضمن صحبت هايش اظهار داشت، که اين نخستين بارست که در

 . منتشر می شود
 

اين شرکت معرفی "  مشاورههيئت"را به عنوان عضو " تينا تهرانچيان"مدير گسترش عصر جديد خانم "  بالينتسو"سپس 
 .  سخنرانی کوتاهی ايراد کردخانم تهرانچيان. کرد، و از وی خواست به روی صحنه برود

 مرحله بهره مندی يک جانبه خارج شده، و دارد به  در بخشی از سخنان خود گفت که خوشبختانه اينک جامعه نوپای ايرانی در کانادا ازوی
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 .  رساندجامعه بزرگتر ميزبان فايده می
 

يعنی جامعه مهندسان و ‘ مهندس’ مثال وقتی شنيدم که عوايد جشن نوروز امسال: "او اظهار داشت
بنياد ’به ‘ کانادايی -اتحاديه پزشکان ايرانی’ جشن معماران کانادايی ايرانی تبار، و همچنين درآمد

اين حرکتی بسيار . اختصاص داده شده اند، خيلی خيلی خوشحال شدم ‘بيمارستان مرکزی يورک
 ."  حضار دعوت می کنم از آن حمايت نمايندعاليست و من از

 
به .  جامعه حاال هم دارد از هنرمندان خود قدردانی و پشتيبانی می کنداين: "وی در ادامه افزود

 خود سهيل هم امشب می خواهد يکی از بهترين کارهای.  هم ما امشب اينجا گردآمده ايمهمين سبب
را سال ‘حالج ’ نام در عين حال يکی ديگر از بهترين کارهايش به. را برای شما به صحنه بياورد

 ." کرداجرا خواهد‘ مرکز هنرهای نمايشی ريچموند هيل’آينده در 

 
 رفته است، و از حضار خواست که بليط های خويش او همچنين گفت که از همين حاال نيمی از بليط های اين نمايش به فروش

  .را از هم اکنون تهيه نمايند
 .  عمل آورد، تا در اين مورد بيشتر توضيح دهدمدير مرکز مورد اشاره دعوت به" مايکل گريت"خانم تهرانچيان در ادامه از 

@ 
 

وی سپس به معرفی کوتاهی از .  ساخت را می گذراندآقای گريت پس از معرفی خود گفت، که اين مرکز دارد مراحل پايانی
  پرداخت، که در ضمن آن خاطر نشان کرد که طرح اين بنا را معمار برجسته و مشهورنحوه شکل گيری و ساخت اين مرکز

 .  نفره اعالم کرد٦٣١وی ظرفيت اين سالن نمايش را . به عهده داشته است" جک دايمند"کانادايی 
 

: وی افزود.  ايرانی ريچموند هيل از ساخت اين سالن خوشحالستاو در بخش ديگری از سخنانش اظهار داشت، که جامعه
 مفتخرم که قرارست بايد بگويم که عميقا.  دست اندرکاری بيشتر اين جامعه با سهيل پارسا تماس گرفتممن سال گذشته برای"

 ."نمايش سهيل در مرکز ما روی صحنه برود
 

 سال گذشته را با آقای ٢٣ بيشتر آقای فاربريج گفت که. فراخوانده شدند" پيتر فاربريج" سخنان، آقايان پارسا و پس از اين
استادی که مسير زندگی شاگرد خويش را تغيير .  پارسا را استاد خود دانستاو سهيل. پارسا گذرانده، و همکاری کرده است

او در انتها از حضار .  مديون می باشدوی گفت که برای جايگاه فعلی خود به تأثير، خرد، کار و فرهنگ اين استاد.  استداده
 .نيز تشکر کرد

 
وی همچنين .  نبود سخنان کوتاه خود گفت، که ترجمه چهار نمايش نامبرده بدون کمک پيتر امکان پذيرسهيل پارسا هم در

پارسا .  نيز در خالل اين سال ها بسيار از پيتر آموخته استاظهار داشت که يادگيری پيتر از وی يک جانبه نبوده، و خودش
 دريابد، و همان احساس را به  نمايشنامه ها را با صدای بلند می خواند که پيتر احساس موجود در انها راافزود که گاهی متن

 . ترجمه انگليسی منتقل نمايد
 

 از جمله انتشاراتی نمايشنامه  کليه کسانی که گروه تئاتری عصر جديد را به روش های گوناگون ياری داده اند، ووی سپس از
 آوری کنندگان کمک های مالی، رستوران شانديز، ارباب رسانه ها، کسانی که نويسان کانادا، حاميان گروه تئاتری خود، جمع

 .  با اين گروه همکاری می کنند، و خانواده خود تشکر کردبيدريغ
 سبب گام های مهمی دعوت کرد که به" علی وکيلی"و " محمد فتوت" تن يعنی خانم تهرانچيان، و آقايان او در پايان از سه

 .  دريافت نمايندکه برای گروه هنريش برداشته اند، هدايايی را به رسم يادبود

 
آقای پارسا در حال دادن هديه به خانم تهرانچيان 
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   پارساپرسش و پاسخ واشنگتن پريزم با آقای سهيل
 

به مرکز هنرهای نمايشی يانگ هدايت شوند، آقای پارسا به سه "  انتظار گودودر" پيش از اينکه حضار برای ديدن تئاتر 
 . واشنگتن پريزم پاسخ دادپرسش

 
   ترجمه انتخاب کرديد؟را برایها چطور شد اين نمايشنامه  :س

يعنی اگر به کاری اعتقاد .  برای من مهم استچون. در وحله نخست من به عنوان هنرمند با اين کارها ارتباط برقرار کردم: ج
زيرا می  .اولين انگيزه من برای ترجمه اينها توليدش بود.  نيايد، توليدش مفهومی نداردنداشته باشم و اين اعتقاد از قلبم

 .  ايران هستندبه نظر من اين کارها جواهر تئاتر. خواستم اين کارها را کارگردانی کنم

 ولی خود من به عنوان کارگردان با اين. ما در مملکت کارهای خوب بسيای داريم
.  کردمچهار تا کار ارتباط خيلی محکمی برقرار نمودم، و به همين دليل آنها را انتخاب

 
 
  درک میهم ييضايی را می خوانيد، حس آن را مسلما وقتی شما مثال کار آقای: س
 خود  به همکارانچگونهاينرا .  خوانيد و به قول معروف بين خطوط را هم میکنيد

   منتقل می کنيد؟، نيستندکه به زبان فارسی آشنا
 
 سری ديالوگ های تئاتری داريم، که خيلی بين المللی من فکر می کنم ما يک: ج

چون .  کارگردان می آموزد، که چگونه ارتباط برقرار کندانسان به عنوان يک. است
 بين المللی، جهانی و در در نتيجه همانطور که گفتم اين روش ها.  ها را با هنرپيشگانم در ميان بگذارمنهايتا بايد همان انديشه
 .  کانادائيم پيتر در ميان می گذارممن اينرا خيلی راحت با همکار. واقع فرافرهنگی هستند

@ 
 

زمانی که ما می خواستيم مرگ يزدگرد .  باالستمورد جذاب ديگر اينست که پيتر اطالعاتش در مورد فرهنگ پارسی خيلی
 وجود دارد، زيرا اشارتی که در اين نمايشنامه.  اوستا را به زبان انگليسی پيدا کرد و خواندبهرام بيضايی را ترجمه کنيم، پيتر

 کند تا بتواند در ترجمه کمک کار من باشد، اوستا را و چون او می خواست ريشه های اين اشارات را درک. از اوستا می آيد
 . خواند

 
 زبان بلکه فرهنگ را هم ترجمه می زيرا نه تنها.  کار ما اين نيست، که مقداری ايده را ترجمه تحت الفضلی کنيمدر نتيجه
 بنابراين يک سری عوامل در کنار يکديگر قرار.  کانادايی قابل درک و دسترسی باشدفرهنگی که بايد برای تماشاچی. نماييم

 .  همکارم داشته ام، در اين مورد موفق بوده امخوشبختانه با ارتباطی که با. می گيرند، تا ما بتوانيم کار را انجام دهيم

   بر چه اساسی بود؟حالجانتخاب  :س

فلسفی - داستان و اين شخصيت عرفانیدارم آن را به خاطر عالقه ای که به. حالج نوشته خودم است، و ترجمه نيست: ج
 حاال فکر کردم آماده ام چيزی در مورد.  حالج و زندگيش را خيلی دوست داشتممن از اوان جوانی. ايرانی دارم، می نويسم

 مطالعاتی که کردم، بازهم بيست درصد اما نمايشی که روی زندگی حالج نوشتم با وجود تمام تحقيقات و. زندگيش بنويسم

 
پيتر باتاکليف، استوارت آرنوت، و پيتر فاربريج به 

 های استراگون، پوزو و والديمير، ترتيب در نقش

 در حال تمرين برای نمايشنامه در انتظار گودو
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من روی بعد عدم خشونت حالج بسيار تأکيد کرده .  زندگی او، خالقيت خود منستتاريخست و هشتاد درصد ايده های نوشتاری
 . دربيايد، ولی اميدوارم خوب باشدنمی دانم چه از آب. آری ضرورتی بود که به حالج برگردم، و در باره اش بنويسم .ام
 

   در انتظار گودو در مرکز هنرهای نمايشی يانگتئاتر

 
استوارت "، "پيتر باتاکليف" فاربريج،  شامگاه نمايش نامبرده با کارگردانی سهيل پارسا و شرکت پيتر٨رأس ساعت 

نمايشنامه نويس بزرگ " ساموئل بکت"خالق اين نمايشنامه . روی صحنه رفت "داريل گاموتين"و " جان ان جی"، "آرنوت
 . می باشد) ١٣٤٨( ١٩٦٩ و برنده نوبل ادبيات سال ايرلندی

 
هستند، که در کار آقای پارسا نقش اين دو را به ترتيب پيتر  "والديمير"و " استراگون"  انتظار گودوشخصيت های اصلی در

 .  فاربريج به عهده دارندباتاکليف و پيتر
 سر به هوا، بی توجه و حواس پرت است و به طور مداوم حوادث را از ياد اولی. اين دو، از ويژگی های متفاوتی برخوردارند

 . اما دومی دقيق تر و محتاط تر می باشد .می برد
 زير اين  تک درختی تنها در آن پابرجا مانده، در انتظار فردی به نام گودو باشند که درحاال قرارست اين دو در برهوتی که

 .  سرگردانی برهاندچراکه قرارست وی اين دو نفر را از. درخت با آنها وعده ديدار دارد

 
 

 ولی فردا  پايان روز پسرکی می آيد و پيام گودو را می رساند که امروز نتوانسته بيايد،اما در
 روند، و در پايان هر روزهای چشم انتظاری يکی پس از ديگری می آيند و می. حتما خواهد آمد

 . روز پسرک با پيامی مشابه از راه می رسد
 .  کند استراگون از انتظار خسته و نوميد می شود، والديمير او را به شکيبايی دعوت میوقتی

 
انسانی که .  تأکيد دارددر واقع بکت در اين نمايشنامه خود، بر سرگردانی انسان عصر جديد

 خود را يکی پس از ديگری در ناچارست برای از راه رسيدن شاهد خوشبختی روزهای عمر
 کمتر کردن رنج انتظار، برای خويش او در اين راه با هدف. انتظاری بيهوده از دست بدهد

 .سرگرمی های گوناگون خلق می کند

٣( مارس ٢٢در محل نامبرده آغاز شده، و تا )  اسفند١۵( مارس ۵به کارگردانی سهيل پارسا از " نمايشنامه در انتظار گودو
 حال روزهای شنبه در در عين.  شامگاه اجرا می گردد٨همه روزه به استثنای يکشنبه ها در ساعت )  آيندهفروردين سال

 .  شود پس از نيمروز نيز، يک پيس اضافی روی صحنه برده می٢ساعت 

وی که دانش آموخته رشته .  هم بوده است سالست که به جز کارگردانی، هنرپيشه و نمايشنامه نويس٣٠آقای پارسا بيش از 
( ١٩٨٤او در سال .  دانشگاه تهران می باشد، پس از انقالب ايران را ترک کردی"دانشکده هنرهای زيبا"هنرهای نمايشی 

دانشگاه " را در همان رشته و اين بار در در کانادا نيز تحصيالتش. به همراه خانواده خود به کانادا مهاجرت نمود) ١٣٦٣
مادرن " (شرکت تئاتری عصر جديد"و به همراه پيتر فاربريج ) ١٣٦٨( ١٩٨٩ او در سال. در تورنتو ادامه داد" يورک
 . را بنياد نهاد )تايمز

 
 آثار نمايشنامه نويسان ايرانی نيز فرهنگ غنی کشورمان را به اين شرکت در کنار به صحنه بردن کارهای غربی، با احرای

 .  کانادايی معرفی کرده استتماشاگران
 در. در تورنتو را به خود اختصاص داده است" دورا" بار جايزه معتبر ٨ پارسا، کارهای اين گروه تئاتری به کارگردانی سهيل

" بريژيت هينتجنز"و " ران جنکينز"، " پالمرآليسا"سال گذشته نيز آقای پارسا همراه سه کارگردان ديگر کانادايی يعنی 

 
سهيل پارسا در کنار پيتر فاربريچ 
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 .  هزار دالری سرانجام به خانم هينتجنز تعلق گرفت١٠٠اين جايزه  .شد" سيمينوويچ"نامزد دريافت جايزه 

   استسوريه کبيری دبير ارشد واشنگتن پريزم

 از حوزه اقتصاد و محيط زيست
 بندی شده بر محيط زيست و تأثير فرهنگ بطری های آب بسته

 هزينه ها 
 

 واشنگتن پريزم -برت شوارتز

 ای می بامدادان من معموال اينگونه آغاز می شود که در راه رفتن به سرکار به مغازه
 آب روم، با فروشندگانش گپی می زنم، روزنامه ای می خرم، و سرانجام يک بطری

 ها ترديدی نيست که در جهان ميليون. هم ابتياع می کنم)  ليتری٠/٩٦( اونسی ٣٢
 در به طوری که. تن ديگر نيز مانند من از اين آبها خريداری می کنند و می نوشند

 ميليارد ٨اين ميزان در عين حال .  آب شد ميلياردر دالر صرف خريد اين بطری های١۵تنها در آمريکا ) ١٣٨۵( ٢٠٠٦سال 
چيز مهمی نيست، . از منابع طبيعی آب را کاهش داد)  هزار ليتر۵٠٠ ميليون و ٦٤٧ ميليارد و ٣٧( ميليون گالن ٢۵٠و 

  است؟درست

اگر تأثير رشد صنعت آب بسته بندی شده بر .  بدهيماما از اين خبرها هم نيست، که به همين آسانی به پرسش باال پاسخ منفی
 باره اش مطلبی  شايد اين مسئله هم مهم به حساب نمی آمد و می شد به راحتی از آن گذشت و درمحيط زيست و اقتصاد نبود،

 . هم ننوشت
" شرکت پاسخگويی بين المللی"از " نيک گاروف" می باشد که به گفته  ميليارد دالری٣۵ولی بايد دانست که اين صنعتی 

 که هنوز هم می توان آن را منبعی طبيعی را که زمانی عمومی محسوب می شد، به محصولی تبديل کرده" بوستون، مستقر در
 ."  استفاده قرار دادبدون تحميل اينهمه لطمه به طبيعت و محيط زيست مورد

 
زيرا مردم اين کشور تنها .  مصرف کننده آب بسته بندی شده در جهان استشگفت آور نخواهد بود که بدانيم آمريکا بزرگترين

 بطری های پالستيکی آب دارند به اينک.  های گازدار مانند کوکاکوال و پپسی را به اينگونه آبها ترجيح می دهندنوشيدنی
 زمين های بازی در اين کشور، به صورت يکی از ابزارهای زندگی نوين درمی سرعت در خيابان ها، قهوه خانه ها، ادارات و

  .آيند

" اداره حفاظت از منابع طبيعی"مدير  "داريل يانگ"موضوع بطری های آب در فرهنگ آمريکايی چنان شدت يافته، که 
در کاليفرنيا معموال.  آب در دست مردم، مانند داشتن تلفن دستی عادی شده استديدن بطری های: "کاليفرنيا خاطر نشان کرده

 ." يکی از آنها در دست راست افراد و ديگری در دست چپشان قرار دارد

 شديد پيدايش مصرف آب بسته بندی شده به موازات و يا شايد به عنوان پيامد عالقه
 که هر اخير آمريکايی ها به تمرينات بدنی، کاهش وزن و اين مقوله مربوط می شود

 . کس مايل است تا جايی که امکان دارد زيباتر شود

روشن است که داشتن اندامی بی نقص با سخت کوشی و يايداری و يا به کمک 
اما برای بسياری انتخاب نوشيدن آب بسته بندی .  ماهر، امکان پذير می باشدجراحی
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  به جای تن دادن به تيغ جراحی و يا نوشيدن مايعاتی که کالری زياد به بدن میشده
  .رسانند، گزينش مناسبی برای حفظ سالمتی و داشتن اندام زيبا به نظر می رسد

 خالقانه از جمله برچسب هايی که روی اين  ساله ساکن نيويورک با اشاره به سری تبليغات٢٤خانم جوان " شارون ايتکوف"
 شرکت ها با استفاده از تصاوير طبيعی روستايی روی بطری های پالستيکی آب، نظر ":بطری های آب زده می شود، می گويد

به گفته وی در واقع شرکت ها .  شده استاين کار اينک بسيار فراگير." همه را به خودآگاهی در مورد سالمتی جلب کرده اند
بطری های آب بسته بندی شده اينک مد هستند "او معتقدست .  خود می فروشندتصوير و نوعی سبک زندگی را به خريداران

 ."  پاکيزگی، ناب، حالص و لوکس بودن را، در مردم به وجود می آورندو تصور

@ 

بلکه مکزيک، چين و برزيل در ميزان مصرف  .با اينهمه محبوبيت و فراگيری آب بسته بندی شده به آمريکا محدود نمی شود
 باال می بدون ترديد ميزان زياد جمعيت اين کشورها، سبب مصرف.  آمريکا قرار می گيرندبعد از) البته با فاصله زياد(آنها 
 خالل چند سال اخير مصرف اين نوع آب به نحوی اما در کشورهای کوچکتر مانند ايتاليا، فرانسه و بلژيک نيز، در. باشد

  .چشمگير افزايش داشته است
 

بخش زيادی از" سی است، گزارش داده که که مخزن انديشه ای مستقر در واشنگتن دی" مؤسسه خط مشی زمين"به عالوه 
 عربی،از بين اين کشورها می توان به امارات متحده."  کشورهای رو به رشد می باشدافزايش مصرف آب بسته بندی شده در
 گالن ۵١/٩ شهروندان امارات به طور متوسط مصرف سرانه) ١٣٨۵( ٢٠٠٦در سال . لبنان و قطر در خاورميانه اشاره کرد

 توجهبا.  از ايتاليا که باالترين مصرف سرانه را دارد، در جهان دوم محسوب می شوداين ميزان پس. بود)  ليتر٢١٦بيش از (
 چنين اتکائی بر مصرف آب بسته بندی شده به وضعيت جغرافيايی امارات، سرزمين خشک آن، و مشکل دسترسی به آب تازه،

 . چندان شگفتی آور نيست
 

چراکه .  ندارد، مصداق پيدا نمی کند گفته در مورد کشورهايی چون آمريکا که چنين مشکالتی را در مورد منابع آباما اين
  طبيعی بهره مند هستند، که سبب می شود آب با کيفيت باال در اکثر منازل ومردم اين کشور از دسترسی گسترده به آب های

 آيا واقعا وجود اينهمه بطری های آب بسته بنابراين با بودن آب سالم در لوله ها و شيرهای اين اماکن،. ادارات موجود باشد
 بندی شده ضرورت دارد؟ 

 
زيرا گرچه در اينجا سخن از .  باشدمی" خير، ابدا" بسياری از هواداران محيط زيست و عامه مردم پاسخ اين پرسش از ديد

اين هرسه در .  اصلی در سه مقوله نفت، پالستيک و آلودگی مستتر می باشدبطری های آب بسته بندی شده است، اما مسئله
 ارتباطی تنگاتنگ با يکديگر  آب را از منابع زيرزمينی به مغازه ها و سرانجام به دست مصرف کننده می رساند،روندی که

 . دارند

بر .  اتيلين است که از مشتقات نفت می باشدزيرا ماده اصلی که بطری های مورد نظر از آنها ساخته می شوند، ترفتاالت پلی
 ميليون بشکه نفت ١٧ برای ساخت و توليد بطری های مورد مصرف در آمريکا، اساس اظهارات مؤسسه خط مشی زمين

 خودروهای اين کشور در طول يک که برای تأمين سوخت بيش از يک ميليون از"يعنی آنقدر .  استفاده قرار می گيردمورد
 ." سال الزمست

زيرا برای . می باشد" آلودگی" مقوله يعنی با اينهمه آنچه به ويژه سبب نگرانی هواداران محيط زيست می شود، سومين
 بازارهای مصرف چه در آمريکا باشد چه در مکزيک، ايرلند، چين و يا امارات رسيدن بطری های آب بسته بندی شده به

يکی از مواردی که سبب نگرانی هواداران محيط 

 که پس از خالی شدن اين زيست می شود، اينست

همه بطری آب چه بر سر آنها می آيد 
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 .  عربی، اغلب بايد مسافت زيادی طی شودمتحده

 از مرزهای بين آب بسته بندی شده که همه ساله)  ميليارد ليتر٧۵٠تريليون و ٢٢( تريليون گالن ۵
 بازارهای مقصد می رسد که هر يک المللی عبور داده می شود، از طريق خشکی، دريا و هوا به

اين امر سبب می شود که .  در هوا پخش می کننداز وسائل نقليه مورد استفاده گاز کربنيک زيادی
 . حدی خطرناک قرار دارد، خرابتر گرددگرمايش زمين که هم اينک نيز در

 مثال اگر من تصميم بگيرم از مغازه ای که از آنجا خريد می کنم يک بطری آب
 ابتياع نمايم که بر اساس نامش بايد مربوط به اطراف اقيانوس آرام باشد،" فيجی"

 راه طی)  هزار کيلومتر١٣( هزار مايل ٨اين بطری بايد برای رسيدن به دست من 
 به تا آب سردکن اداره رفتن، بسيار معقول تر)  متر٤( پا ٢٠بنابراين . کرده باشد

  ميليون دالر در١۵٠با اين حال سال گذشته اين مارک آب حدود . نظر می رسد
 . سراسر جهان فروش داشت

 که يکی از هواداران سرسخت ارتقاء و" سالت ليک"شهردار " رايان اندرسون"
ترويج استفاده از آب های محلی می باشد، در پاييز امسال مفهوم صاف و پوست 

 در فرودگاه ها مردم را می بينم که در حالی به: " اين کار را چنين بيان کردکنده
سراغ ماشين های اتوماتيک فروش می روند و برای بطری های آب بسته بندی شده 

در .  خود در آنها می اندازند، که شيرهای آب درست در کنارشان قرار داردپول
 مواقع گاهی واقعا از حماقت محض و نبود احساس مسئوليت در مصرف اينگونه
 ."  آمريکايی شگفت زده می شومکنندگان

@ 

 از خالی شدن اين همه بطری چه بر مورد ديگری که سبب نگرانی کارشناسان هوادار محيط زيست می شود، اينست که پس
بطری )  ميليون کيلو٨٠٠ ميليارد و ١( ميليارد پوند ٤ خالل سال گذشته زيرا بر اساس برآورد ها در. سر آنها می آيد

.  صورت زباله دفن گرديدندبه طوری که تنها در نيويورک از هر پنج بطری خالی چهار عدد به.  دور ريخته شدندپالستيکی
 با زباله های معمولی درهم می شوند، می توانند گازهای خطرناکی وقتی ظروف پالستيکی در کوره های ويژه سوزاندن آشغال

 .  بعدا جو را نابود نمايندتوليد کنند که
 

  پالستيکی آب از هنگام درست شدن تا زمانی که از بين برده می شوند، کامال برخالصه اينکه چرخه مربوط به بطری های
 خطرناکی برای نگهداری آبی مورد استفاده ظنز تلخ در اينجاست که چنين بطری های. محيط اطراف ما تأثير منفی می گذارند
 .  زندگی را به جهان ما آورد و آن را حفظ کردقرار می گيرند، که برای نخستين بار

اين امر تا حدی مرهون تبليغات و .  ارتقاء يافتدر تابستان گذشته در آمريکا توجه عموم به اين مسئله، به سطح باالی نوينی
 سالت شهرداران نيويورک،. بود، که در سراسر کشور انجام شد) محيط زيست( از هواداران رشته عمليات تعداد بسيار زيادی

 مقابله با گرمای تابستان، به جای آب بسته ليک، مينه سوتا و سانفرانسيسکو نيز شهروندان خود را تشويق کردند که برای
  .بندی شده از آب لوله کشی بنوشند

 افسانه که آب بسته بندی شده از آب لوله کشی سالمبا انتشار بروشوری بر اين" اداره بهداشت سانفرانسيسکو"در اين پيوند 
 طبيعی تر از هيچ پژوهشی نشان نداده که آب بسته بندی شده سالم تر و يا" بروشور آمده بود در اين. ترست، مهر بطالن زد

 
اداره بهداشت سانفرانسيسکو با انتشار بروشوری 

 آب بسته بندی شده از آب لوله بر اين افسانه که

کشی سالم ترست، مهر بطالن زد 
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 ."آب لوله کشی است

ساکن يکی از حومه های " مگی کبلر. " شودسانفرانسيسکو به ويژه به داشتن آب لوله کشی با کيفيت بسيار باال شناخته می
 وقتی به: "وی که اخيرا از ساحل شرقی به کاليفرنيا نقل مکان کرده است، می گويد .می باشد" سان ماتئو"اين شهر به نام 

اما هنگامی که خودم اين آب را نوشيدم به آن  .اينجا اسباب کشی کردم همه می گفتند کاليفرنيا بهترين آب لوله کشی را دارد
 !"  کی بود مانند ديدنمعتاد شدم، و باور کردم که شنيدن

 تأثيرات مصرف آب بسته بندی شده را ارتقاء اما به جز مقامات دولتی، بسياری از گروه ها نيز می کوشند آگاهی در مورد
 احتماال هيچ قشری بيش از دانشجويان و گروه های مذهبی در اين زمينه دست اندر ":نيک گاروف خاطر نشان می کند. دهند

 ."کار نيست

آنها.  بطری های پالستيکی آب آموزش می دهنددر آمسيکا و سراسر جهان دانشجويان به خود و اقشار ديگر در مورد تأثيرات
  تغيير آب و هوای زمين و اينکه چکونه الگوهای مصرف ما مشکالت را بدتر می کنندهمچنين در باره مسئله بزرگتر يعنی

 . نيز، آگاهی رسانی می نمايند

 کنونی تأثير دارد، بلکه بر نسل آينده نيز بسياری از دانشجويان تشخيص می دهند که اين مقوله ای است که نه تنها بر نسل
  .اثرات منفی خود را خواهد گذاشت

) ايرلند( در دوبلين" دانشکده ترينيتی"دانشجوی کارشناسی ارشد " تريسی اکارد"
 تأثيرات اين مسئوليت تک تک افراد است، که نقش خود را در مهار اين: "می گويد
 وضعيت پا ما به عنوان شهروندان نياز داريم برای به چالش کشيدن اين. ايفا کنند

 ."  داردپيش بگذاريم و احراز اطمينان کنيم، که برای نسل آتی آينده ای وجود
 

.  مورد فعالندگروه های مذهبی به ويژه سازمان های مسيحی نيز، به شدت در اين
می "  کليساهاشورای ملی"مدير برنامه عدالت محيط زيست " کاساندرا کارمايکل"

 گروه کليسايی  هزار١٠٠باشد، که اتحادی چند بعدی به حساب می آيد و از بيش از 
 بندی شده و او می گويد که مسئله آب بسته. در سراسر آمريکا تشکيل شده است

 آيين های خصوصی سازی آب به سبب اهميت اين مايع در مراسم غسل تعميد و ساير
 آمده، و زيرا ذکر آب به کرات در انجيل. به شدت در مسيحيت بازتاب دارد"دينی 

 ." واقعا بخشی از اعتقادات مهم اين دين به حساب می آيد

 در عين حال برخی از فعاالن در بعضی از شهرها، از طريقی ديگر با اين موضوع
 آنها معتقدند که شايد نتوان حس تشخيص بيشتر خوبی و بدی در. برخورد می کنند

 که خريد آب بسته بندی شده روی دستشان اما می توان با استدالل در مورد خرجی. مورد محيط زيست را، در مردم ايجاد کرد
 برابر ٣٠٠ سانفراسيسکو به سرعت به اين نکته اشاره کردند که خريد اينگونه آبها، مثال مقامات. می گذارد، مانور داد

 . استفاده از آب لوله کشی هزينه برمی دارد

@ 

 انسان بخواهد روزی هشت ليوان آبی را اگر"نوشت که " نيويورک تايمز"نشريه ) ١٣٨٦ مرداد ١٠( ٢٠٠٧روز اول اوت 

 
افزايش مصرف آب بسته بندی شده به آمريکا 

 مکزيک، چين و برزيل بعد بلکه. محدود نمی شود

از آمريکا قرار می گيرند 
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در صورتی که .  دالر بپردازد١٤٠٠ بسته بندی شده بنوشد، بايد ساالنه تا که برای حفظ سالمتی توصيه شده به صورت
 ." سنت هزينه برمی دارد٤٩ از همين ميزان آب لوله کشی استفاده

هدفی که در پی آنست که .  يکسان می باشدروشن است که در سطوح دولتی، دانشگاهی و عامه مردم، هدف اين فعاليت ها
 من تا مجبور نشوم آب بسته بندی: "او می گويد.  شارون ايتکوف نيويورکی سوق دهدمردم هرچه بيشتری را به همفکری با

 ." باشدچراکه اين کار مستلزم اتالف پول و توليد زباله بسيار زياد می. شده نمی خرم

 آب بسته بندی شده، شرکت های توليد کننده رابرخورد چند جانبه اين ابتکارات در جهت مورد بحث قرار دادن تأثيرات فرهنگ
با اين حال . حاليست که مشکل بتوان ميزان چگونگی تأثير اين ابتکارات را اندازه گيری کرداين در. به دست و پا انداخته است

 .  فعاليت ها مقابله نموده استاين صنعت نيز به ناچار و اغلب از طريق سلسله عمليات خود، با اين
 
) ١٣٣٧( ١٩۵٨گروه عملياتی اين صنعت محسوب می شود، و از سال "  شدهاتحاديه بين المللی آب های بسته بندی"

 .  شرکت های بسته بندی و توزيع آب در سراسر جهان را به عهده داشته استنمايندگی
گذشته به بخش ) تير( در ماه ژوئيه معاون آن" استيون کی" اين اتحاديه از اظهار نظر در اين مورد خوداری کرد، اما گرچه

 از هزاران محصول خوراکی و نوشيدنی است، که در ظروف پالستيکی قرار آب بسته بندی شده يکی: "خبری ای بی سی گفت
 ."  به بازارها ارسال می شوندمی گيرند و

  مشابه، صنعت آب بسته بندی شده تا اين اندازه توجه ها را به خود جلب کرده،بنابراين وی از اينکه در بين اينهمه محصول
واقعا از دست دادن فرصت ايجاد يک .  انگشت گذاشتن انحصاری بر آب بسته بندی شده: "چراکه می گويد. درمانده شده است

 ." جهت حفظ و نگهداری محيط زيست می باشدگفت و گوی همه جانبه برای عملکردی فراگير

سازمان " انسانی را در بر بگيرد، که به گفته  ميليون نفر١٠٠بدون ترديد اين گفت و گو بايد بحث در مورد يک ميليارد و 
 مشکالت چراکه برآورد شده است که اگر به اين.  سالم، بهداشتی و تميز محروم می باشنداز دسترسی به آب" بهداشت جهانی

 .  نفر افزايش پيدا می کند ميليارد۵اين ميزان به ) ١٤٠٤( ٢٠٢۵به طور جدی رسيدگی نشود، تا سال 

 
 

 نوعی عدم صداقت در پيوند با لذا محدود کردن کل مبارزات بر مصرف آب بسته بندی شده،
 دارد و تقسيم بين داشته ها و نداشته می انتقادی اساسی است، که در سيستم کنونی جهانی وجود

 .باشد

 چراکه ساکنان کشورهای صنعتی در حالی از حق انتخاب بين انواع آب های بسته
 بندی شده برخوردارند، که بيش از يک ميليارد تن در ساير نقاط جهان برای رفع

  .نيازهای روزمره خود به منابع آب سالم و بهداشتی دسترسی ندارند
 
 در در مقاله کوبنده خود در مورد آب های بسته بندی شده که" چارلز فيشمن"

يک بطری پالستيکی آب خنک : "منتشر گشته، می نويسد" شرکت سريع"نشريه 
 يخچال های فروشگاه ها، نماد کامل و خوبی برای فرهنگ و تجارت اين برهه در

چراکه درخواست ما برای کسب رضايت فوری، پوچی ما، .  به شمار می رودآمريکا
 ."  نگرانيمان در باره سالمتی و بهداشت را نشان می دهدو وضعيت دل

و نبود احساس همدردی ما در مورد : " رويش نشده که اضافه کندمثل اينکه فيشمن
 ."  ما خوش شانس نيستندکسانی که به اندازه

 
برای رسيدن يک بطری آب فيجی به دست مصرف 

 را با وسايل نقليه زمينی، کننده آمريکايی، بايد آن
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 جهان را، در اين حالت زياد پيش نمی آيد که بتوان نماد اينهمه مسائل مورد انتقاد در
 ظرفيتی اما بطری های پالستيکی آب از چنين. يک مقوله اقتصادی متبلور کرد

 اتکای ما چراکه نمايانگر عادت مهارگسيخته مصرف در غرب،. برخوردار می باشند
با اينهمه و .  صنعتی و کشورهای رو به رشد می باشدبر مشتقات نفتی، تأثير توليدات کربن، و جدايی گسترده بين کشورهای

:  پيچيدگی می باشد های بسته بندی شده به ذهن متبادر می کند، راه حل آن بسيار ساده و بدونبه رغم نمادی پيچيده که آب
 تغيير در رفتار ما 

 
 زندگی خود  هوا نيز تقريبا به اشخاصی بستگی دارد که چه گزينه هايی را برای تغيير روشدر مورد برخورد با تغييرات آب و

 تأثيرات آب های بسته بندی شده ايجاب می کند که افراد به چراکه پرداختن به. در پيش بگيرند، تا انرژی کمتری مصرف کنند
 .  انتخاب های خود را تغيير دهندعنوان مصرف کننده،

  اين مسئله شامل خود منهم می شود
 

بنابراين تصميم دارم از فردا يک بطری از آب .  اماين مسئله شامل منهم می شود، که به سهم خود جزئی از اين مشکل بوده
چراکه .  استاين مسئله هم به نفع محيط زيست و هم به منفعت جيب خودم.  خود به سر کار ببرملوله کشی خانه پرکنم، و با

 .  که بدون ترديد بهترين قيمت در شهر می باشد دالر تمام می شود٠/٠٠٣بطری آبی که از خانه می برم برايم گالنی 

  از نويسندگان واشنگتن پريزم استبرت شوارتز 

 .هزار کيلومتر جا به جا کرد١٣هوايی و يا دريايی 

اين امر به نوبه خود سبب آلودگی بيشتر هوا و گرم 

 تر شدن زمين می شود

 از حوزه رسانه ها
 بستن دهان رسانه های عربی 

 

 )تقرير واشنگتن(مؤسسه امنيت جهانی  -محمد المنشاوی

 .موجی ديگر در خاورميانه برخاست، و آزادی های سياسی را شست و با خود برد
قانونی جديد برای رسانه ها وضع کرد، که " اتحاديه عرب"چراکه در ماه جاری 

اين .  کوبنده ای بر رخ آزادی های مطبوعات در جهان عرب محسوب می شودسيلی
يعنی از طريق .  جنجال برانگيز به تلويزيون ها ربط پيدا می کندقانون جديد

 بيان در مورد مسائل سياسی، کنترل دولت ها بر شبکه های محدودسازی آزادی
 .  دهدتلويزيونی را افزايش می

 
 کامل می دهد، تا هر شبکه ای را که به نظرشان خوب و متن اين قانون به حدی گنگ و نارساست که به دولت ها آزادی عمل

 جامعه يا صدمه نزدن به هماهنگی اجتماعی، اتحاد ملی، نظم"چراکه تلويزيون های عرب را به  .مناسب نيست، تعطيل کنند
 .  از هر انتقادی استثناء کنندفرا می خواند، و از آنها می خواهد حکام جوامع خود را" ارزش های سنتی

برای رسيدگی به تخطی ها و هتک حرمت ها، اقدامات قانونی الزم " دهد که در عين حال به دولت های عربی اين قدرت را می
 .  مجوز آنها نيز می شوداين اقدامات شامل مصادره تجهيزات ايستگاه های تلويزيونی و لغو.  عمل آورندبه" را

 
 

هستند، " عرب سات"و " نايل سات"  کشوری که به ترتيب مالک ماهواره های بنابراين شگفت آور نيست که مصر و عربستان سعودی يعنی دو
 .  کل جهان عربنديعنی همان دو کشوری که مسئول پخش برنامه در.  مبتکران قانون مورد اشاره باشنداز

. جالبست که لبنان تنها کشوری است، که به آن رأی منفی داد.  تصويب رسيد عضو اتحاديه عرب به٢٢ رأی موافق از جانب ٢٠اين قانون با 
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  . يعنی کشوری که محل استقرار شبکه تلويزيونی الجزيره می باشد نيز، ممتنع بودرأی قطر
 

 جلوی دسترسی هر مفاد قانون نوين به غول های سياسی اجازه می دهد که در صورت تمايل
 شهروندان را از تماشای برنامه های شبکه تلويزيونی را به يکی از دو ماهواره مذکور بگيرند، و

 تهديدی واقعی برای رسانه های عرب و استاندارهای به همين سبب اين قانون. آن محروم نمايند
 . حيطه، به شمار می رودحرفه ای در حال ظهور در اين

 ويژه اين امر به. اهميت کانال های تلويزيونی در جهان عرب را نبايد دست کم گرفت
 در جوامعی مصداق دارد که به سبب وجود دولت های سرکوبگر، موانع قانونی و

 . فرهنگ های سياسی ناکام، دارای مخالفان سياسی جدی نيستند

@ 

جدی رژيم های کشورهای خود را " مخالفان" در عين حال اغلب اين تنها شبکه های خصوصی تلويزيونی عرب هستند، که
  که آمريکا کوشش های ترويج و ارتقاء دمکراسی در منطقه را پاک رها کرده است،چراکه به ويژه از زمانی. نشان می دهند

 کنند، تنها از طريق همين شبکه های معدود صداهايی که هنوز وجود دارند و تعييرات اجتماعی را ترغيب و ترويج می
 . ماهواره ای قابل دسترسی هستند

 منظم اعتصابات کارگری، و  هايی که محلی برای تضارب ديدگاه های گوناگون سياسی می باشند و به طور مستمر وشبکه
 موضوعاتی که راه خود را در شبکه های تلويزيونی زير کنترل يعنی. تظاهرات و اعتراضات دانشجويی را نشان می دهند

  .دولت گشوده اند
 

کار شبکه مدار، و " قاهره امروز" تلويزيون های رؤيايی، توليد" ده شامگاه"اعلب برنامه های مناظره ای تلويزيونی مانند 
 ، همگی از شبکه های تلويزيونی ای پخش می شوند، که به بخش خصوصی تعلق"المحور" محصول شبکه" نود دقيقه"

 .  انددارند و روندی اميدوار کننده در مورد تغييرات اجتماعی را به نمايش گذاشته

 برای شرکت در برنامه شان دعوت می کنند، همچنين از مهمانانی. آنها مسائل بحرانی و حساس را مورد بحث قرار می دهند
 اين عملکرد با شبکه های تلويزيونی زير اداره دولت، تفاوتی بزرگ و.  شهرت دارندکه به منتقد بودن از رژيم های حاکم

 مفاد جديد قانونی را به اجرا بگذارد، ايناگر مصر تصميم بگيرد. شبکه هايی که هر چهره مخالف را منع می کنند. آشکار دارد
 .  عرضه ندارندصداهای ناراضی محبوب ديگر جايی برای

 ها توسط دولت اداره می شدند، بدون هيچ که رسانه) پيشين(احتماال چنين قانونی در برهه ای مشابه سبک و سياق شوروی 
 . مشکل و تأخيری به اجرا درمی آمد

 اينست که در خالل دهه گذشته شهروندان عرب به طيف وسيعی از شبکه های ولی موضوع
 چراکه در اين مدت.  ماهواره ای عادت کرده، و لذت حق انتخاب را تجربه نموده اندتلويزيونی

 رقابت داشته  شبکه تلويزيونی عربی برای جذب بينندگان همزبانان خود با يکديگر٢۵٠بيش از 
 . بيننده دارندالبته شگفت آور نخواهد بود، که شبکه های خصوصی بيش از دولتی. اند

 در همين مقدار شفافيتی که اينک در مباحث سياسی در سراسر منطقه وجود دارد،
رسانه های عربی نقشی اساسی و مهم داشته اند و مردم عرب هم از اين مسئله 

زيرا با موج عظيم شبکه های تلويزيونی ماهواره ای که می توان .  دارندآگاهی
 آنتن های آنها را حتی روی محقرترين ساختمان ها هم ديد و همچنين بشقاب های

 .  عرب ها به ميزانی از فضای باز ومناظره عادت کرده اندگسترش اينرنت،

 
در همين مقدار شفافيتی که اينک در مباحث سياسی 

 عرب نشين وجود دارد، رسانه در سراسر منطقه

 های عربی نقشی اساسی و مهم داشته اند
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اما .  به آزادی در جهان عرب، رسانه ها حياتی محسوب می شوندبرای دستيابی

 پس از درهم شکستن و ساکت کردن مخالفان سياسی و تهديد اينک رژيم های عربی
يعنی به سراغ تنها .  اندرا با بيرحمی تمام هدف قرار داده) رسانه ها( احزابشان، اين سنگ بنای آزادی آنها به خود کنترلی

 . دشمن قابل تصرف باقيمانده خود نيز، رفته اند

تقرير " شده، سردبير نشريه اينترنتی منتشر" المللی بينهرالد تريبيون"ين مقاله اش در نشريه ا که محمد المنشاوی
 . است " جهانیمؤسسۀ امنيت" که يکی از پروژه های می باشد" واشنگتن

 که  خاص می باشد، ايدئولوژی دولتی، غير انتفاعی و بدون وابستگی به هرگونه حزب سياسی و يامستقل، غير ،مؤسسه اين
  .واشنگتن پريزم نيز يکی از پروژه های آن است

مصر و عربستان سعودی به ترتيب مالک ماهواره 

 سات هستند، که مسئول های نايل سات و عرب

پخش برنامه در کل جهان عربند 

 از حوزه رسانه ها
  مطبوعات و نظام مطبوعاتی پاکستان

 

 واشنگتن پريزم -بکتاش سياووش

 اسالم آباد، پاکستان

 تاريخ رسانه های پاکستان فراز و فرود های بی شماری را در عمر چيزی بيش از
 در جو حاکم بر پاکستان و رفت و آمد رهبران. نيم قرن اين کشور تجربه کرده است

 سياسی اين کشور يکی پی ديگری، در رويه در برابر رسانه ها تغييری حاصل نمی
 فشار بر رسانه: "چرا که همه اين رهبران تقريبآ يک حرف برای گفتن دارند. شود
 !" ها

 انکشاف شايد در فهرست زمامداران پاکستانی کسانی هم بوده اند که در راستای
 . ياد می شودرسانه ها کار کرده باشند، اما شمار آنها آنقدر اندک است که کمتراز آن

 
 بيشتر عمر خود را در کشوری که" آزادی بيان" و" رسانه های آزاد"موجوديت 

 عنوان خارچشم زير نفوذ ديکتاتوران و رژيم های نظامی به سر برده است، به
 بلند گوهايی برای رسانه ها در پاکستان در حقيقت. زمامداران آن به حساب می آيد

 رسانه ها با کار مداوم و رسالتمند در برابر ملت خود، در اين. پخش صدا های خفه شده ملت، به دولت و جهانيان می باشند
 .  اعتماد و قابل توجه مردم مبدل گشته اندحقيقت به منابع مورد

 
ابا "  مرکزیسازمان اطالعات" مورد اشاره به گونه ای سنتی از انتقاد از نظاميان کشور و در عين حال هرچند رسانه های

 ی نشر مطالب انتقادی و يا متناقض با دين اسالم را هم زيرا اجازه. می ورزند، اما تابوهای ديگری نيز برای آنها وجود دارد
 . ندارند

 . زندان می شودبه طوری که اين تنها مورديست که با انجام آن، روزنامه نگاری راهی

 مشخصات نشريات چاپی پاکستان 

می) روزنامه نيم قطع و مصور( برای نشريات نشريات چاپی پاکستان در مجموع از لحاظ اندازه، اندکی بزرگتر از قطع معياری
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بيشتر روزنامه ها در اين کشور .  استحد معمول هر نشريه بيست صفحه. باشد
در .  هفته و مجله هفتگی نيز می باشندشامل يک بخش ويژه روز اخير هفته، ميانه

" نوای وقت"،" جنگ" شامل عين حال دست کم نشريات دست اول اين کشور
در پايگاه های انترنيتی  "بيزنيس ريکارد"و " نيوز انترنيشنل"، "ملت"، "دان"،

 . شان نيز قابل دسترس هستند

  نشريات چاپی پاکستان تيراژ

 در پاکستان صورت گرفته است، مجموع تيراژ) ١٣٧٦( ١٩٩٧پژوهشی که در سال 
 . هزار شمارگان نشان می دهد٤٠٠ ميليون و ٣روزنامه ها و مجالت در يکبار را 

 ماهنامه را ۵۵٣ دوهفته نامه و ١٠٧ هفته نامه، ٧١٨ روزنامه ، ٤٢٤اين پژوهش 
 . بر می گيرددر

 ۵٠  هزار در روز در رده اول نشريات، و نوای وقت با٨۵٠روزنامه جنگ با تيراژ 
، دنيوز ٢٣٢ رده سوم، و نشريات خبرين با  هزار شماره در٢٧٩نشريه پاکستان با . هزار شمارگان در رده دوم قرار دارند

 . به ترتيب در رده های پايانی جای می گيرند هزار،٢٢ و بيزنس ريکارد ١٠٩، دان ١٢٠

هم " بيزنس ريکارد"و نشريه " جنگ" انگليسی زبان، روزنامه اردو زبان" دان" سه نشريه معتبر و پرخواننده يعنی 
 روپيه ۵ميانگين قيمت يک روزنامه در پاکستان از .  عرصه تجارت می باشدهستند، که آخری دارای محتوای اقتصادی در

 . کلدار پاکستانی به فروش می رسد٧به عنوان نمونه نشريه بزنس ريکارد به قيمت .  کلدار پاکستانی می باشد١۵ کلدار تا

@ 

  در پاکستان  رسانه ها کنندهمنابع تمويل

 بازرگانی تمويل کرده، و به خودکفايی رسيدهبيشترينه رسانه های پاکستان هزينه توليد و دستمزد خويش را از نشر آگهی های
 ، پول به دست آمده از طريق رساندن اين پيام ها در نشريات مورد)١٣٧٦( ١٩٩٧ گراف منتشر شده در پژوهش سال. اند

 ايستگاه های تلويزيونی اين کشور می  درصد نصيب٤٠ازين رقم .  ميليون دالر نشان می دهد١٢٠اشاره را رقمی بالغ بر 
 در صد نيز به راديوهای ملی و محلی ٣ صد عايد مجالت می گردد، و  در١٠ درصد به روزنامه ها می رسد، ٣٢شود، 

 .  يابداختصاص می
 

 درصد از آگهی های بازرگانی ٣٠به طوری که .  باشندسازمان های دولتی بزرگترين منابع آگهی دهنده در رسانه ها می
 . ارگانهای دولتی اين کشور می باشندمنتشرشده در نشريات ملی، مال

 نقش بزرگی در تمويل غير مستقيم وجه مالی با اين حساب دولت پاکستان از طريق نشر آگهی های بازرگانی و تبليغات عامه،
 . داردنشريات درين کشور را به عهده

  صاحبان رسانه های پاکستان

 .  دارند، رسانه های پاکستان را در دست"نوای وقت" و " هيرالد"، "جنگ"سه گروه اصلی 

 
دولت پاکستان از طريق نشر آگهی های بازرگانی و 

 بزرگی در تمويل غير مستقيم تبليغات عامه، نقش

 وجه مالی نشريات درين کشور را به عهده دارد
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  گروه نشراتی جنگ

 
 پاکستان را در دست دارد، که بيشتر اين گروه بزرگترين بخش رسانه ای در

، و شهرهای عمده چون "اسالم آباد- راولپندی"، "سند"خوانندگان آن اردوزبانان 
اخبار " جنگ همچنان مجله ارودزبان گروه نشراتی. می باشند" الهور"و "کويته "

 .را هم به نشر می رساند" عوام" و" ديلی نيوز"و دو روزنامه ی عصر " جهان

   نشراتی هيرالدگروه
 

 انگليسی زبان در پاکستان را برعهده هيرالد مديريت يکی از معروفترين رسانه های
اين گروه نشراتی .  کراچی مستقر هستنددارد، که بيشترين خوانندگان آن در شهر
  .را در پاکستان به نشر می سپارند" هيرالد"و ماهنامه پر خواننده " ستار" همچنان روزنامه ی عصر انگليسی زبان

 که مطالب در سطح باال را برای خوانندگان نويسندگان اين گروه از معروف ترين چهره های مطبوعاتی در پاکستان هستند،
 بنا بنيانگذار پاکستان" محمد علی جناح" رسانه انگليسی زبان می باشد، که به دست همچنين دان نخستين. شان می رسانند
 .نهاده شده است

@ 

  گروه نشراتی نوای وقت
 

را نيز راه اندازی کرده " دنيشين" ای به همين نام، روزنامه انگليسی زبان گروه نشراتی نوای وقت جدا از انتشار نشريه
 . سپاردرا نيز هر هفته يکبار به نشر می" فاميلی"نوای وقت همچنان هفته نامه  .است

از بين .  نشراتی ديگر نيز فعاليت دارندجدا ازين سه گروه بزرگ نشراتی، شماری از رسانه های آزاد و گروه های کوچک
و " بيزنس ريکارد"، "فرنتير پوست"، "دين"، "پاکستان اوصاف"، "خبری" برجسته ترين اين رسانه ها می توان از

 . بردنام" امن"

ارگان نشراتی " مساوات"و "  اسالمجماعت"وابسته به " جسارت"درميان مطبوعات حزبی درين کشور، دو نشريه سياسی 
 . خاص می باشند، دارای شهرت و محبوبيت"حزب مردم پاکستان"

  شبکه توزيع نشريات چاپی در پاکستان

 وقت نشريات مورد اشاره را به شهرهای بزرگشبکه وسيع توزيع نشريات چاپی در پاکستان فوق العاده بوده، و در زود ترين
 بزرگ شماری از نشريات پيشتاز اين کشور همزمان با سامانه جديد ديجيتالی درشهر های .برای خوانندگان آنها می رساند

 . پاکستان به نشر رسيده، و به مشترکين رسانيده می شوند
 

 ها نشريات به دست آورده را  از توزيع نشريات بوسيله فروشندگان در دکان های بزرگ می باشد، که بعد اين دکانشکل دوم
همچنان برای. ها نيز استفاده می شود) اتوبوس( مناطق نزديک از بس در توزيع. به دکان های کوچک در شهر ها می فرستند

 . نشريات به مناطق دور دست، از باربری هوايی کمک گرفته می شودرسانيدن

 
 در پاکستان صورت ١٣٧٦پژوهشی که در سال 

 شمارگان روزنامه ها و گرفت نشان داد که مجموع

  هزار می باشد٤٠٠ ميليون و ٣مجالت در يکبار، 
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 نظارت بر رسانه ها 

.  شهرهای بزرگ را زير نظارت شديد داردرسانه های اين کشوردر" وزارت اطالعات و نشرات جمهوری اسالمی پاکستان"
 .  نمايند اثرشان به اين وزارت مراجعه کنند و پس از اخذ مجوز، کار خويش را منتشرحتی نويسندگان مکلف اند تا قبل از نشر

 
 نشريات وجود دارد، که انواع و اقسام اما در چند کيلومتری اسالم آباد بازاری برای چاپ کتب و

قصه خوانی "اين بازار معروف که .  چاپ می رساندکتاب ها و نشريات را بی هيچ ممانعتی به
 . کتاب های نويسندگان افغانستان را نيز به دست نشر می سپاردنام دارد، بيشترينه" پيشاور

 
  مقامات وزرات اطالعات و نشرات پاکستان می گويد، که خدمات تلگرافی يا تيليفونيک تن از

 کتاب های در شهرهای بزرگ پاکستان. های سيم دار نيز از جانب اين وزارت نظارت می شوند
با اين حال برای  .خارجی برای بازپخش بايد مجوز مقامات دولتی اين کشور را داشته باشند

 شان مسايل جنسی و يا توهين به واردکنندگان کتاب به پاکستان در صورتی که محتوای کتاب های
 .دين نباشد، مجوز وارد کردن داده می شود

  امنيت خبرنگاران

 های پاکستانی، برجسته ترين رسانه های درحال حاضر جدا از سازمان های داخلی خبررسانی، نشريات، راديو و تلويزيون
 .  دارندخبری جهان نيز در اين کشور فعاليت

از آلمان، " دويچه پرس" اياالت متحده، از" يونايتد پرس"و " اسوشيتيد پرس"از کشور فرانسه، " فرانس پرس"
 ، از جمله رسانه هايی هستند که در"شين هوا"انگلستان، و آژانس خبری چين يعنی  "رويترز"ايتاليا، " انترپرس سرويس"

 . پايتخت پاکستان فعاليت دارند
 

 اما در مناطق.  زير نفوذ دولت قرار دارند، کار برای خبرنگاران چندان مشکل نيستدر اسالم آباد و شهرهای بزرگ ديگر که
تا ) ١٣٨١( ٢٠٠٢ طوری که از سال به. روستايی پاکستان، خبرنگاری يکی از پر مخاطره ترين حرفه ها به شمار می آيد

 . حين اجرای وظايف جان خود را درين کشور از دست داده اند خبرنگار از رسانه های داخلی و خارجی٩حاال، 

   در پاکستان به سر می برد، با واشنگتن پريزم همکاری می کندبکتاش سياووش خبرنگار مستقل افغان که اينک

 
شبکه وسيع توزيع نشريات چاپی در پاکستان فوق 

 زود ترين وقت نشريات مورد العاده بوده، و در

 اشاره را به برای خوانندگان آنها می رساند

 از حوزه اعداد و ارقام 
 تحريم ايران و انعکاس آن در افکار عمومی جهانيان در رابطه با

 آمريکا 
 

 واشنگتن پريزم

برنامه ديدگاه های "که با همکاری " گلوب اسکن"بر اساس نظرسنجی شرکت 
 درصد از ۵٧در اوايل هفته گذشته منتشر شد، بطور متوسط "  بين المللیسياست
 و عدم فشار نظامی و اقتصادی بر  کشور جهان برای حل پرونده هسته ای ايران فعاليت های ديپلماتيک٣١ دهندگان در پاسخ

 . اين کشور را ترجيح می دهند

 نکته است که در قياس با نظرسنجی سال انجام گرفته، نشانگر اين" سی-بی-بخش جهانی شبکه بی"اين نظرسنجی که برای 
 مملکت١٣ فشار برای مقابله با برنامه هسته ای ايران نزد افکار عمومی در همين شبکه، حمايت از سياست) ١٣٨۵( ٢٠٠٦

 .  کشور مورد نظرسنجی آن سال کاهش يافته است٢١از 
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 قرار گرفتند، که در اين بين تنها در سه  کشور جهان مورد سوال٣١ هزار نفر از ٣٢در جريان نظر سنجی اخير بيش از 
 ،) درصد ٧١ به ٦٢از ( اين سه کشور اسرائيل .  از نظرسنجی قبل باالتر رفته استکشور درصد حاميان تحريم های اقتصادی

 . می باشند)  درصد٣٣به ٢١از ( و ترکيه )  درصد۵٣ به ٤٧از ( کره جنوبی 

 .  نگاه می کنندبا اين وجود عده ای از صاحب نظران به راه و روش اين نظرسنجی با ديدی مشکوک

: ، در گفتگوی خود با واشنگتن پريزم گفت" آمريکامرکز پيشرفت"مثال آقای آندرو گراتو تحليلگر ارشد مسائل امنيت ملی در 
 نظرسنجی  اعالميه صادر شده برای استفاده رسانه ها از اين نظرسنجی، جنجالی تر از خودبايد به اين نکته توجه کرد که"

 .  باشدبه اين معنا که سئوال های پرسيده شده می تواند گمراه کننده. است

 کنندگان بين ديپلماسی يا عدم هر نوع اقدامی عليه ايران، با تحريم های به عنوان مثال پرسش
 خودتان شما. می خوانند، تفاوت قائل شده اند‘ سياست سخت’ يا اقدامات نظامی که آن را اقتصادی

 استفاده از ديپلماسی محسوب نمی کنيم؟‘ سياست سخت’بگوييد از کی ديپلماسی را ديگر نوعی 
 باشيم، حتی اگر طرف مقابل تمايلی به يعنی يافتن راهی که توسط آن قادر به رسيدن به اهدافمان

 ."آن اهداف نداشته باشد

 استفاده  درصد پاسخ دهندگان حامی٤٣براساس اين نظرسنجی : "او در ادامه افزود
 را در اين اگر ديپلماسی. من هم از ديپلماسی حمايت می کنم. از ديپلماسی می باشند

 عمومی بر  درصد افکار٨٠معادله جای دهيم، به اين نتيجه می رسيم که نزديک به 
 هم عقيده اين در حقيقت. اين مبنا است که با برنامه هسته ای ايران مشکل داريم

 ." دهدبودن کامل مردم جهان در رابطه با برنامه هسته ای ايران را نشان می

 گمراه خود سئوال ها و نوع پرسش آنها نيز می توانند: "گراتو همچنين اظهار داشت
 سازمان ملل اولين سئوال در اين نظرسنجی اين است که شورای امنيت. کننده باشند

 ايران به تهيه اگر. متحد از ايران درخواست کرده، که سوخت هسته ای توليد نکند
که بعد راه ها را در اختيار پاسخ دهنده می ( انتخاب کند اين سوخت ادامه دهد، شورای امنيت کداميک از اين راه ها را بايد

 سازمان ملل قاطعانه بلکه با اشاره بر ماده هفتم منشور. تعليق نکرده است‘ درخواست’ امنيت از ايران اما شورای). گذارند
 هايی که بر اساس ماده هفتم صادر می شوند، کشور مخاطب را قانونًا قطعنامه. گفته که ايران نبايد سوخت هسته ای توليد کند

 است، که ايران برخالف منشور پس عدم تعليق به اين معنا.  قبول مسئوليت در قبال جامعه بين المللی می کنندمجبور به
 نظرسنجی بر اساس اين فرضيه است، که مخاطب با فناوری غنی سازی دومين سئوال در اين. سازمان ملل عمل می نمايد

 توليد انرژی و يا ساختن بمب در حالی که تفاوتی فنی بين غنی سازی برای استفاده در راکتورهای.  کامل دارداورانيوم آشنايی
 ."هسته ای وجود ندارد

@ 

، ١٠ بريتانيا، آلمان، کانادا و آمريکا که به ترتيب با در نظر گيری کاهش حمايت از تحريم ايران در کشورهايی نظير استراليا،
 کاهش حمايت جالب است که بيشترين درصد: " آقای گراتو در خاتمه به اين نکته اشاره کرد که درصد می باشد،٦، ٧، ٩، ٩

 حال حمايت از چنين اقداماتی معموًال در افکار عمومی ولی در عين. از تحريم در بين کشورهای توسعه يافته غربی می باشد
 . بوده است‘ سازمان توسعه اقتصادی و امنيتی’ از اعضاء شهروندان آن کشورها کمتر

 ." درصد افزايش داشته است۵ اهالی چين حدود  اين نکته آخر هم جالب توجه می باشد، که حمايت از تحريم اقتصادی ايران در بينبا اين حال

 
سال آينده اياالت متحده رئيس : "باربارا اسلون

 داشت، و شايد در ايران نيز جمهور جديدی خواهد

ممکن است اين مسئله فرصت های. همينگونه بشود

."  را برای برقراری نوعی گفتگو ايجاد کندنوينی
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 و نويسنده کتاب" تودی -ای-اس-يو"خانم باربارا اسلون خبرنگار سابق روزنامه 
 ،"ايران، آمريکا و جاده ای پيچيده در مسير درگيری: دوستان تلخ، دشمنان همدل"

 وی در پاسخ کتبی خود که از طريق پست. هم اکنون در ايران بسر می برد
 نتايج اين: "برای واشنگتن پريزم فرستاد، خاطر نشان کرده) ايميل(الکترونيکی 

 با توجه به نتيجه دخالت آمريکا در عراق و. نظر سنجی برای من تعجب آور نيست
 احتمال اينکه حمله نظامی به ايران باعث افزايش بيشتر قيمت نفت خواهد شد،
 .بسياری از مردم عادی استفاده از ديپلماسی منطقی و فعال را ترجيح می دهند

  ."نيز بر نياز استفاده از ديپلماسی تاکيد نمود‘ برآورد اطالعات ملی’کمااينکه 
 

 خواهد سال آينده اياالت متحده رئيس جمهور جديدی: "او در ادامه يادآوری کرده
 های اين مسئله ممکن است که فرصت. داشت، و شايد در ايران نيز همينگونه بشود

 ." نوينی را برای برقراری نوعی گفتگو ايجاد کند

آمريکا در اواخر سال گذشته ميالدی انجام"  ملیارزيابی اطالعات"الزم به تذکر است که اکثر اين نظرسنجی ها پس از انتشار 
.  داند تنها صاحب نظر آمريکايی نيست که اين نظرسنجی را از پس لرزه های آن ارزيابی میدر عين حال خانم اسليون. گرفت

 . انجام شديعنی همان ارزيابی که اواخر سال گذشته توسط آژانس های اطالعاتی آمريکا

 در وزارت" دفتر اطالعات خاور نزديک و جنوب آسيا"آقای وين وايت معاون اسبق 
 ، در گفتگو با واشنگتن پريزم"مؤسسه خاورميانه"امور خارجه و پژوهشگر فعلی 

 نتايج حاصله از ارزيابی اطالعاتی ملی درباره ايران، سد راهی برای فشار: "گفت
 همچنين اين ارزيابی. بيشتر آمريکا بر سازمان ملل برای مقابله با ايران شده است

 صورت احتمال عمليات نظامی برای از بين بردن آزمايشگاه های اتمی ايران در
 ."شکست تالش های ديپلماتيک را از آمريکا گرفت

 در ضمن با در نظر گرفتن قيمت های رکوردشکن هر بشکه: "وی در ادامه افزود
 را نفت، ايران در موقعيتی قرار دارد که بهتر از هر زمان ديگری می تواند تحريم ها

 ." باشندبنابراين تصور نمی کنم که تحريم ها تاثير الزمه را داشته. تحمل کند

 در اين ميان اسرائيل داستان: "اما آقای وايت در ادامه سخنان خود هشدار داد
افزايش تالش های اخير . ديگری است، و عالمت سئوال بزرگی را بر دوش می کشد

 مستقيمًا به نتايج حاصله از ارزيابی مورد  کشور برای تشديد تحريم های اقتصادی و کنار نگذاشتن احتمال عمليات نظامی،اين
 . آمريکا در کمک به دفاع از اسرائيل مربوط می شوداشاره و کمی اعتماد آن کشور به عزم

 کاهش يافته، بدون شک مقامات ارشد بنابراين گرچه احتمال بی ثباتی منطقه خليج فارس بخاطر عمليات نظامی آمريکا
  . " در قبال ايران می باشنداسرائيلی در حال انتخاب راه های نظامی خود

http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/mar08/BBCIran_Mar08_rpt_emb.pdf  

 
اين نظرسنجی در حقيقت هم عقيده :"آندرو گراتو

 در رابطه با برنامه هسته ایبودن کامل مردم جهان

." ايران را نشان می دهد

 
با در نظر گرفتن قيمت های : "وين وايت

ايران در موقعيتی قرار  رکوردشکن هر بشکه نفت،

دارد که بهتر از هر زمان ديگری می تواند تحريم ها

."  تحمل کندرا

 برابری جنسيت 
 برابری جنسيت 
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 واشنگتن پريزم

 در حال توسعه در رابطه با برابری حقوق کشور توسعه يافته و 16پاسخگو در  15000در جديدترين نظرسنجی از نزديک به 
 بسيار"اين مسئله را  % 59 حقوقی جنسی را امری مهم تلقی کردند که در اين بين از مخاطبين برابری % 86مردان و زنان 

 .خواندند" مهم

از آمريکايی ها با  % 77 کردند در حالی که فقط از پاسخ دهندگان در ترکيه بر اهميت اين موضوع تاکيد % 80در اين ميان 
  .چنين نظری موافقت نشان دادند

 ترکيه، ايران، فرانسه، بريتانيا، روسيه، شهروندان کشورهای آمريکا، مکزيک، چين، هندوستان، اندونزی، کره جنوبی،
 . فلسطين در اين نظرسنجی شرکت نمودنداوکراين، آذربايجان، مصر، نيجريه و

 64 مرد و زن اشاره کردند که در اين بين از بانوان به اهميت برابری حقوق % 88از مردان و  % 84در بين پاسخ دهندگان 
 .شمردند" بسيار مهم" ين مسئله را امری از مردان توجه به % 54از بانوان و % 

 اين عقيده بودند که دولت های آنها می از نظر دهندگان بر % 75کشور ديگر نزديک به  15بغير از کشور هندوستان، در 
 .  باشندبايست در جلوگيری از تبعيض جنسی فعال

 . بودنداز ديگران پيشگام % 93و اندونزی با  % 96در اين راستا اهالی مکزيک با 

 تالش بيشتری برای ترويج برابری زنان انجام کشور بر اين عقيده اند که دولت آنها بايد 16از نظر دهندگان در اين  % 53
 . دولت هايشان به اندازه کافی در اين مقوله تالش می کندبر اين عقيده اند که % 24. دهد

 . دست داشته باشداز پاسخ دهندگان بر اين عقيده اند که دولت نبايد در ترويج اين برابری % 15

از آمريکا و فلسطين با چنين  % 17 از ايران و % 18از مصر و نيجريه،  % 23از هندوستان،  % 38در بين اين عده، 
 .نظری موافقند

  "نظرسنجی عمومی جهانيان"سازمان : منبع
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