
  ١٣٨٧ چهارم، جمعه سوم خرداد ماه شماره صد و پنجاه و

 از حوزه ادبيات 
  شعری از لينا روزبه حيدری: خشم طبيعت

 

 واشنگتن پریزم -لينا روزبه حيدری 

 طبق اظهارات اقليم شناسان وقوع حوادث طبيعی در طول چند سال گذشته افزایش
 طبيعی غير مترقبه ای یافته است، که دليل آن ساليان متمادی سوء استفاده از منابع
 .  اندو صدمه ایست که انسان ها با توليد زباله، کثافات و دود مسبب آن گردیده

 از آن قربانيان زلزله ای در منطقه سشوان چند هفته قبل توفان نرگس در برمه هشتاد هزار تن را کشت، و فقط چند روز بعد
 داده تصور کنيد فقط در طول دو هفته صد و دوازده هزار نفر جان خود را از دست.  رسيدچين به بيش از سی و دو هزار نفر

 . رفتار با طبيعت بر شدت آن خواهد افزودپيش گویی شده است که این حوادث طبيعی رو به افزایش می باشد، و سوء. اند

ولی بنظر می رسد که طبيعت .  مقوله را ندارداینکه ما انسان ها بر یکدیگر چی روا می داریم، بحث ایست که گنجایش این
 داریم؟آیا هنوز برای نجات زمين وقت.  انسان و با سوء رفتار، حرص و آزش سازگار نباشدتصميم گرفته است که دیگر با این

  خشم طبيعت

 به زمين که تبعيض نمی شناسد

 بگو

 که دیگر فرو نبلعد

 اجساد زرد و سياه و سفيد را

 به زمين

 بگو

 به توفان 

 به باد

 به باران
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 به ارتعاش صخره ها

 به خروش امواج یاغی

 به آتش

 به نعره گردبادهای عاصی

 به طبيعت که سکوت سنگين اش را

 بعد از

 سال ها تحمل حقارت

 در زیر پای این انسان

 شکسته است

 به زمين 

 که حجره هایمان را

 خاک می کرد و نوباوگان مان را

 مادرانه 

 در خود می پروراند 

 به بحر

 که آواز امواجش

 که نسيم

 که آبی بی کرانش

 الیتناهی بود

 به زیبایی های نهفته در جثه رنگين طبيعت

 که به رنگ خاکستری دود و بغض نابودی

 آلودست
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 آری

 دیده ایم

 واقعه خشم مهيب طبيعت را

 از توفان

 و از گردباد 

 زمانی که امواج

 پيشانی بر سنگ می کوبيدند

 و نقطه های کوچکی انسان گونه 

 در تماس لب های کف کرده شان با زمين

 حباب های آخر نفس را می کشيدند

 انگار مادر طبيعت

 به زمين گفتست

 که باید ختم گردد تحملی

 که بریدن درخت ها

 که اجساد مرده ماهيان در آب های آلوده

 که اختناق زباله ها

 که سياهی دود شش های آلوده ماشين ها

 بر بيصدای طبيعت روا داشته

 باید ختم گردد

 دوران آهنی تمدن

 که تفاله آن

 واژگونی زمين را
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 آبستن است

 زمين

 آسمان

 آب

 هوا

 و طبيعت

 در فاجعه حضور ما 

 بر هم می ریزند

 به زمين بگو

 به طبيعت

 به خشم آنکه قدرتش

 از من و تو باالتر است

 این بار

 باز هم اشتباه کردیم

 ایا راه بازگشتی هست؟

   خبرنگار با سابقه افغان، با واشنگتن پریزم همکاری می کند حيدریروزبهلينا 

 از حوزه فرهنگ 
 ها و راهکار ها دستاوردها، چالش: آموزش و پرورش در افغانستان

 
 راهکار ها : بخش سوم

 

 واشنگتن پریزم -بکتاش سياووش 

 کابل، افغانستان
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. پرداخته شدآموزش و پرورش در افغانستان  به دستاوردها و چالش های ، گفتاردر بخش های نخست و دوم این: پيشگفتار
 .  مورد بحث قرار گرفته استدر این قسمت راهکارهای این وزارتخانه

 
را، سال کيفيت آموزش و پرورش در این کشور نامگذاری ) ٢٠٠٨( ١٣٨٧ دولت جمهوری اسالمی افغانستان سال آموزشی

 .کرده است

 راهکارهایی برای ارتقای ظرفيت آموزش و وزیر آموزش و پرورش این کشور اعالم کرده که دولت" محمد حنيف اتمر"
 هزار دانش آموز برای سال آینده آموزشی و ٨٠٠ مدرسه جدید، جذب ١٧٠٠ پرورش را روی دست گرفته است، که ساختن

 .  خوابگاه در شماری از والیات افغانستان، بخشی ازاین راهکار می باشدایجاد
ولی به گفته مقامات این کشور .  اند اکنون نزدیک به شش ميليون پسر و دختر در افغانستان جذب موسسات آموزشی شدههم

 دسترسی به آموزش و پرورش بی بهره هستند که بخش بزرگی از آنان را هنوز ميليون ها کودک دیگر واجد شرایط، از
 . می دهنددختران تشکيل

آموزش و ( شاگرد جدید را به معارف  هزار٨٠٠بود تصميم داریم ) ج(اگر خواست خدا: "او در این مورد اظهار داشته
مخصوصآ با توجه به ) مدارس(در تعداد مکاتب .  دختران تشکيل می دهند فيصد این تعداد را٤١جذب کنيم، که ) پرورش

 .  در صد افزایش را بميان می آوریم٢٠ خود، مناطق محروم

 مکتب نو برای فرزندان محروم خود تاسيس می کنيم، که اين ١٧٠٠يعنی دست کم اضافه از 
توجه خاص را به شاگردان محروم می .  عشاير يا کوچی ها می شود مکتب به٩٠تعداد شامل 

 در جايی. ها خواهد بود) خوابگاه(های موقت ما توجه به ليليه ) خط مشی( پاليسی يکی از. کنيم
واليات و  که دانش آموزان ما به داليل حمالت تروريستی نمی توانند مکتب بروند و يا هم

در سال .  تمرکز می کنيمشهرستان های شان نهايت صعب العبور است، در آنجا موقتآ روی ليليه
 مکتب محروم هستند، زمينه تحصيل در  هزار جوان اين کشور که از رفتن به١٦آينده دست کم به 

 ."مکاتبی که ليليه دارند را مساعد می سازيم

 آقای اتمر همچنين در مورد نظام جدید نظارت در آموزش و پرورش افغانستان و
 جذب آموزگاران مسلکی برای نظارت از سيستم آموزشی در این کشور خبر داده، و

 درین گفته که این وزارتخانه هزینه ای بالغ بر چهار ميليون دالر برای ایجاد مدارس
 .کشور را در نظر گرفته است

 یک نظام جدید نظارت در آموزش و پرورش: "وی در این مورد خاطرنشان می کند
کار رویش آغازگردید و در سال ) ٢٠٠٧( ١٣٨٦ساخته می شود، که در سال 

 آموزگار مسلکی ورزیده منحيث ناظر ٣٣٠٠. ادامه پيدا خواهد کرد) ٢٠٠٨( ١٣٨٧
.  آموزگار نظارت به عمل بياورند شهرستان و ناحيه شهری کشور موظف می شوند، تا هر روز از مکتب، دانش آموز ودر هر

خوشبختانه امروز می توانم با اطمينان بگویم که دست کم .  ادامه می دهيمرا به شدت) ٢٠٠٨( ١٣٨٧اعمار مکاتب در سال 
 باب ١٩٨ سازیم، که ازین تعداد  ميليون دالر می١١٤ والیت کشور به ارزش تقریبآ ٣٤ مکتب جدید را در این سال در ١٤٦٨

 ."کارش از قبل آغاز شده است
 

 ميليون کودک یتيم در این  که از سوی رسانه های افغانستان بارها پخش گردیده است، هم اکنون درحدود یکبرطبق آماری
 .  دسترسی به مکتب و آموزش ندارندشمار بيشتر این کودکان امکانات. کشور وجود دارد

 بدینگونه نسل.  مکتب باز می مانند، شمار بيسوادان جامعه را افزایش می دهنددر عين حال کودکانی که هر سال از شمول به
 .  افزایش پيدا می کندجدیدی از محرومان از آموزش بوجود می آید و ميزان بيسوادی در کشور بجای کاهش،

 
محمد حنيف اتمر وزیر آموزش و پرورش افغانستان

 مدرسه جدید، جذب ١٧٠٠ ساختن اعالم کرده که

  هزار دانش آموز برای سال آینده آموزشی و٨٠٠

ایجاد خوابگاه در شماری از والیات افغانستان، 

 ارتقای ظرفيت بخشی از راهکارهای دولت برای

آموزش و پرورش می باشد 
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 که نيازمندی ویژه ای به آموزش و پرورش جدا از دیگرانآقای اتمر از برنامه های جدید دولت افغانستان برای دانش آموزانی
 برنامه تعليمات خاص برای این دو.  گفته است که در سال جاری دو برنامه جدید را به راه خواهد انداختدارند، اشاره کرده و

 . کودکان روی جاده، معلول و معيوب را، روی دست گرفته انددانش آموزانی که نيازمندی های ویژه دارند به شموليت

 شوراهای مکاتب را در والیات ایجاد کرده، وزارت آموزش و پرورش همچنين برای بهبود زمينه نظام آموزشی در این کشور
 .  مسووالن این اداره بوده استکه در ظاهر اقدامی رضایت بخش برای

 در طرح جدید دولت برای ارتقای ظرفيت آموزش و پرورش در این کشور، می آقای اتمر با تاکيد بر نقش مؤثر این شوراها
 در صد مکاتب ما باید٨٠بخير ) ٢٠٠٨( ١٣٨٧در سال . برنامه تقویت شورا های والدین در مکاتب را ادامه می دهيم ":گوید

  ميليون دالر پول جدید را می دهيم، تا والدین مکاتب خود را و وضعش٧ برایشان شوراهای والدین را داشته باشند و حد اقل
 ."را بهبود ببخشند

 هستند، این شوراها بخش بزرگی از صالحيت در کشورهایی که شوراهای محل از قریه و ناحيه گرفته تا سطح والیات فعال
 .  بيسوادی را بعهده گرفته اندهای آموزش و پرورش کودکان و مبارزه با

 از  نمونه درکشورهای پيشرفته جهان و از جمله بريتانيا، عمدتًا امر آموزش و پرورشبه عنوان
 .سوی شوراهای محل انجام می گيرد

 هر باسواد یک"همچنان در برخی از کشورهای در حال توسعه شعار هایی مانند 
.  اندرا، براه انداخته و درعمل تحقق بخشيده" بيسواد را خواندن و نوشتن بياموزد

 با وزارت آموزش و پرورش افغانستان از طرح جدید دولت این کشور برای مقابله
  .هراس افگنی که مانع بزرگی در راه نظام آموزشی در ان گردیده سخن گفته است

 
 واگذاری تأمين این وزارتخانه می گوید که دولت می تواند با اتکا به قدرت مردمی و

 تروریستان امنيت مدارس به مردم محل، تا حدی از مدارس خود دفاع کرده و دست
 شماری از همچنان وی از طرحی یادآور می شود که در. از ممانعت را کوتاه کند

 ها برای والیت های افغانستان که مناطق نا امن تشخيص شده اند، ایجاد خوابگاه
 . دانش آموزان در نظر گرفته شده است

 
 دینی داریم، اول برنامه ای که ما در برابر تروریسم این عمليه ضد وطنی و ضد: " خاطرنشان می کندآقای اتمر در این پيوند

دوم .  بدهيم تا امنيت الزم برای مکاتب خود را فراهم بسازیمهمکاری خود را مطلق و شدید با ارگانهای امنيتی کشور ادامه
) ٢٠٠٦( ١٣٨۵ ارقام بين اگر شما. در سال گذشته ازین رهگذر نتایج خوب گرفتيم) که( شورا های محلی، تکيه به والدین و

 شهامت افغانی خود برای دفاع از آموزش و پرورش و دفاع از را مالحظه بفرمائيد، مردم ما با قوت و) ٢٠٠٧( ١٣٨٦و 
 ١٣٨٦ در سال در حالی که.  مکتب را دشمنان کشور به آتش کشيدند١٣٦) ٢٠٠٦( ١٣٨۵در سال .  شدنداوالد خود ایستاده

 درصد ٤٩) ٢٠٠٧( ١٣٨٦بسته بود، در ) ٢٠٠٦( ١٣٨۵تعداد مکاتبی که در سال .  پایين آمد٦٢این رقم به ) ٢٠٠٧(
 مکتب  مردم ما در شوراهای مردمی تنظيم شده، و برای امنيت فرزندان و آموزگاران واین بدان معنی است که. کاهش یافت

امکانات بهتر و ) همچنين. ( خواهد کردیمما روی این روش تاکيد بيشتر) ٢٠٠٨( ١٣٨٧سال . خود دست به کار شده اند
 با انسجام سازیم تا بتوانند نه تنها اینکه مکاتب خود را اعمار بکنند، بلکه در کنار آنبيشتر را به خدمت مردم خود مساعد می

 ."بهتر از مکاتب خود دفاع کنند

 
برطبق آماری که از سوی رسانه های افغانستان 

 است، هم اکنون درحدود یک بارها پخش گردیده

شمار . ميليون کودک یتيم در این کشور وجود دارد

 این کودکان امکانات دسترسی به مکتب و بيشتر

آموزش ندارند 
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بشدت در برابر تروریست ها ادامه می دهيم، ناکام  )٢٠٠٨( ١٣٨٧روشی را که در سال : "وی در ادامه خاطرنشان می کند
ما .  کنندیعنی تروریستان می خواهند مکتب ما را تخریب.  آوردن اهداف تروریستی شان استساختن تالش دشمن برای بدست

. می کشند، در مدت دو ماه باید دوباره باز سازی شودبه آتش) و یا(فيصله کردیم هر مکتبی را که تروریستان تخریب می کنند 
ما فيصله  . ها را بسته کنند، تا دانش آموزان ما را مجبور به جذب به صفوف تروریستان کنندتروریستان می خواهند مکتب

 زمانی امن به مناطق شان برمی گردد، با سپری کردن شب بسازیم که تا) خوابگاه(کرده ایم که برای دانش آموزان خود ليليه 
 کند، تا در بنآ وزارت آموزش و پرورش از تمام مردم شریف افغانستان تقاضا می.  ادامه دهنددر خوابگاه به دروس شان

 . عملی شدن این روش به دولت خود کمک کنند

 فرزندان ما را از رفتن به مکتب ما مصمم هستيم که به هيچ وجه دشمن کشور را اجازه ندهيم تا
 ." نياز داريمولی يقينآ به کمک و حمايت مردم خود. باز دارد

 
 پايين کارکنان معارف، از ديگر کمبود آموزگاران مسلکی، کتاب های درسی، ساختمان و حقوق

 بر سر راه آموزش و پرورش در افغانستان مشکالتی است که همچنان به عنوان چالش های اصلی
 گويد مطابق طرح جديد دولت ديگر هيچ دانش آموزی در آقای اتمر در کنار اينکه می. قرار دارد

 ها، ساختمان های نيمه ويران و يا هم فضای کامآل باز نخواهد بود، زير سايه درختان، زير خيمه
 . بردن ظرفيت مهارت آموزگاران را روی دست گرفته استوعده بلند

 آینده باید براساس موافقتنامه افغانستان در لندن، در سه سال: "کما اینکه می گوید
.  سپری کنند در صد آموزگاران ما آزمایش مهارت مسلکی آموزگاری را موفقانه٧٠

 در صد ۵٠.  کنيماین هدف برای ما تعيين گردیده، و ما باید آنرا صد در صد تطبيق
 سه سال آینده باید در) ٢٠٠٦( ١٣٨۵تعداد آموزگاران زن مطابق به ارقام سال 

 ."افزایش یابد

 آموزش و پرورش، مشکالت این کشور درین شماری از آگاهان بدین باورند که دولت افغانستان به ویژه مسئوالن وزارت
 موارد از نزدیک شاهد وضعيت رقت بار مدارس، دانش آموزان و آموزگاران این عرصه را به درستی می دانند و در بسياری

 حداقل درصد از بودجه انکشافی خود ولی این وزارت به رغم این همه نياز، نتوانسته حتی در برخی موارد.  هم بوده اندکشور
 . را مصرف کند

 کشور خواهد بود، چيزیست که گذشت زمان اینکه آیا راهکار جدید دولت افغانستان قادر به حل مشکل آموزش و پرورش این
 .به آن پاسخ خواهد داد

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

  

 
ما فيصله کردیم هر مکتبی را : "محمد حنيف اتمر

به آتش می ) و یا( می کنند که تروریستان تخریب

 ."کشند، در مدت دو ماه باید دوباره باز سازی شود

 از حوزه هنر و سينما
  محمود در تورنتو نمایش فيلم مستند زندگی زنده یاد احمد

  سخنرانی کارگردان و نمایش فيلم: بخش نخست
 

 واشنگتن پریزم -سوریه کبيری 
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 نامدار نویسنده" زندگی احمد محمود"فيلم مستند )  اردیبهشت٢٨( ماه مه ١٧روز 
 به" سالن اجتماعات پریا"معاصر، با حضور بهمن مقصودلو کارگردان آن در 

 . نمایش درآمد
 

 این برنامه به همت آن در آغاز حسن زرهی سردبير هفته نامه شهروند تورنتو که
 به زندگی دکتر وی سپس با اشاره. برگزار شده بود، به حضار خوشامد گفت

 معرفی کرد، که مقصودلو او را به عنوان منتقد سينمایی، نویسنده و پژوهشگری
 گسترده فيلم وی همچنين به حضور.  سالست در این زمينه ها فعاليت می کند٤٠

 پرشمار از این های مقصود لو در جشنواره های معتبر جهانی، و دریافت جایزه های
 . جشنواره ها اشاره کرد

 
 مقصودلو در سخنان کوتاهی با اشاره به دوستی پس از معرفی آقای زرهی، آقای

 دانشجویی، گفت که پس از آشنایی با این نویسنده شهير معاصر در زمان) احمد اعطا( محمود  ساله خود با زنده یاد احمد٤٠
 . این دو رفيق گرمابه و گلستان هم شدند

 .  عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان انسانگرا نام برداو از آقای محمود به
 

 پنج روز و در دو نوبت  چگونگی ساخت مستند مورد اشاره اظهار داشت، که فيلمبرداری به صورت فشرده دروی در توضيح
 در ادامه افزود که پس خروجش از ایران، دوست دیرینه اش چشم او.  ساعت پس از نيمروز انجام شد٣ ساعت در بامداد و ٢

  .بنابراین تهيه عکس و سایر مواد الزم برای توليد فيلم، دو سال به طول انجاميد .از جهان فروبست
 

چراکه مثال از یک نقاش یا .  کاری مشکلستدکتر مقصودلو در ادامه خاطرنشان کرد که ساخت فيلم در مورد یک نویسنده
 حال آنکه در باره یک نویسنده.  می توان در مستند زندگيش مورد استفاده قرار دادفيلمساز آثاری تصویری وجود دارد، که

 .  ایممضافا اینکه اصوال در ایران فرهنگ تصویری نداشته. چنين منابعی در دسترس نيست
 

 این مستند با شخصيت هایی چون عباس پهلوان، در. پس از سخنان کوتاه مقصودلو، فيلم مورد اشاره به نمایش درآمد
 به  مجابی و ابراهيم یونسی گفت و گو شده، و دیدگاه آنان در پيوند با احمد محمودمحمدعلی سپانلو، فرهنگ فرهی، جواد

 . بيننده عرضه می شود
 .  حرف برای گفتن در مورد محمود دارندهر یک از این چهره های شاخص ایران معاصر، سينه ای

 
 

 صداهای حامی فرودستان و ناجی"مثال آقای مجابی در بين اظهارات خود او را 
 می خواند، و آقای فرهی همسایه ها اثر جاودان محمود را" مغلوب جامعه

 می" تصویرگر فضایی که به آن تعلق داشت، نه فضایی که به او تحميل شده بود"
 . داند

 از بعيدست که از رمان نویسی ایران صحبت کنيم و: "آقای سپانلو می گوید 
 آقای یونسی نيز." بگذریم. اشخاصی چون محمود، سيمين دانشور، دولت آبادی، و

 ."در راستای شور جوانی می داند"همسایه ها را 
 

 
در سراسر فيلم محمود در حالی که مرتب سيگار می

 شود و دستش می لرزد، در کشد، نفسش تنگ می

او از اینکه در . باره خود و آثارش سخن می گوید

. نوشته هایش اظهار نظری نشده، گله مندستمورد

 دوباره در آخر نيز عنوان می کند که اگر عمری
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 در حالی که مرتب سيگار می کشد، نفسش تنگ می شود در سراسر فيلم نيز محمود
 با سختی از اینکه در خانواده ای پرجيمعيت متولد شده، و والدینش.  و آثارش سخن می گویدو دستش می لرزد، در باره خود

در آخر .  نوشته هایش اظهار نظری نشده، گله مندستاو از اینکه در مورد. و فداکاری تمام فرزندان خود را بزرگ کرده اند
 .  دوباره داشت، به سراغ شغلی آبرومندانه می رفتنيز عنوان می کند که اگر عمری

 
 کرد که این نشست به در این بخش آقای زرهی، اعالم.  در پایان نمایش فيلم داده شد، جلسه ادامه یافتپس از تنفسی کوتاه که

  درگذشته را گرامی داشت، و به آقای مقصودلو و خانواده ایشان تسليتاو یاد این تازه. یاد بهروز مقصودلو برگزار شده است
 .گفت

 
او از حاضرین خواست که به احترام برادرش .  گرفتدر این هنگام به دعوت آقای زرهی، آقای مقصودلو پشت ميکروفن قرار

  . و سه هفته پيش به طور ناگهانی چشم از جهان فروبست، یک دقيقه سکوت کنندکه تهيه کننده این فيلم هم بود
 زمانی که دانشجوی دانشکده پزشکی بود با سپس به مرور آشنایی و دوستی خود با زنده یاد احمد محمود پرداخت، و گفت در

 . وی آشنا شد
 

 . انقالب از آن پاکسازی شدسازمانی که پس از.  مقصودلو در آن هنگام محمود در سازمان زنان کار می کردبه گفته دکتر
بنابراین تنها یادگارهای تصویری.  در جلوی دوربين هيچکس قرار بگيردآقای مقصودلو تأکيد کرد که محمود هرگز حاضر نشد

مورد استفاده قرار گرفته "  محمودزندگی احمد" به جا مانده، هيمن دو ساعت فيلمی است که بخشی از آن در مستند که از وی
 .است

@ 
 

، و در دوره جمهوری اسالمی "سياسی" زمان شاه مقصودلو در بخشی از سخنان خود اظهار داشت که رمان همسایه ها در
 در یکی اینکه.  که ساواک برای دادن اجازه انتشار به این کتاب دو شرط گذاشته بوداو گفت. ارزیابی شده است" مبتذل"

 .  قسمت ها را حذف کنددو دیگر اینکه برخی از. مقدمه ذکر شود که قهرمان های داستان حقيقی نيستند
با . البته محمود ناچار شد قدری با این زورگویی کنار بياید.  مرداد بود٢٨در حالی که این کتاب اصال شرح ماجرای کودتای 

 . ساواک به این کتاب اجازه چاپ دوم نداداین حال
 

 بود که اگر خامنه ای شخصا برای محمود پيغام داده) آیت اهللا(در جهموری اسالمی نيز آقای  ":وی در این پيوند ادامه داد
 ."  نمایدبخش مربوط به بلور خانم را حذف کند، می تواند کتابش را چاپ

 .  که در دوران آنها زندگی کردآقای مقصودلو نتيجه گيری کرد که محمود قربانی هر دورژیمی بوده،
 

خانه کتاب لس " کارهای در دست اقدام خود، اظهار داشت که در ماه آینده وی در ادامه سخنانش با اشاره به برخی از
 . اثرش در مورد احمد شاملو را منتشر خواهد کرد "آنجلس

 بی دریغ او  پاراگراف در مورد برادر تازه درگذشته خود خواند، که در آن به برخی از کمک هایاو سپس با صدایی گرفته دو
 . نسبت به دیگران و خودش اشاره شده بود

 
 دالیل گوناگون نبود فرهنگ با اشاره به اینکه از بسياری از بزرگان ما حتی دو دقيقه فيلم وجود ندارد، بهدکتر مقصودلو سپس

 ساله اسالم دانست و گفت از آنجا که این دین با ١٣٠٠ را حاکميت وی یکی از این سبب ها. تصویری در ایران اشاره کرد
 نقاشی نيز در خدمت ما از این هنرها محروم بودیم و حتی" مجسمه سازی و نقاشی ميانه ای ندارد، هنرهایی چون

داشت، به سراغ شغلی آبرومندانه می رفت 
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 ." خوشنویسی قرار گرفت
 

 تا ١٢٧٩( ١٩۵٠ الی ١٩٠٠ که گرچه این هنرها پس از مشروطيت آزاد شدند، اما از سال وی در ادامه خاطر نشان کرد
زمانی که عکاسی در دنيا به اوج ) ١٣١٩ ( ١٩٣٠کمااینکه در سال . طول کشيد تا تصویر در دست مردم قرار بگيرد) ١٣٢٩

 فيلم ١٣٠٠این در حالی بود که تا آن هنگام مثال در هندوستان .  صامتان را ساختيمخود رسيده بود، ما تازه نخستين فيلم
، )١٣٢٩ تا ١٢٧٩( ١٩۵٠ الی ١٩٠٠ سال او نتيجه گيری کرد که بنابراین فرهنگ تصویری در ایران از. ساخته شده بود

 . بسيار کند پيشرفت کرد

 
 

به ايران آمد، و مردم کشور ) ١٣٢٩ ( ١٩۵٠مقصودلو در ادامه گفت که تلويزيون تازه در سال 
 مردم بسياری از نقاط ديگر جهان، اين آشنايی خيلی در حالی که برای. ما با اين پديده آشنا شدند

 . پيشتر انجام شده بود
 حتی نمی  جمع بندی کرد که بنابراين وقتی کسی بخواهد در مورد بزرگان ايران فيلم بسازد،او

 . تواند عکسی از بسياری از آنها به دست بياورد
 

 آن ما در" يکی از سبب های اين نبود و کمبود را سانسور زمان شاه دانست، و افزود وی در ادامه
چراکه در ايران  .يکی از طريق دولتی بود. دوره دو جور می توانستيم به سراغ هنرمندان برويم
 نيز چه در دوره پهلوی و چه اما هنرمندان. همواره دوربين و پول در خدمت دولت بوده و هست
  .اينک، جلوی دوربين حکومت نمی رفتند و نمی روند

 
مثال برای . " خواهدپس می ماند به طور شخصی، که همه به خوبی آگاهيم فيلمسازی پول می

و البته همه ما می دانيم .  ميان آورد هزار دالر پول نقد به٤٠ تا ٣٠همين فيلم من، بيژن مقصودلو 
 ." شود، برنمی گرداندکه کار فرهنگی پولی را که برايش خرج می

 .  و شاملو دارد، گنجينه هستندوی نتيجه گيری کرد که بنابراين فيلم هايی که از محمود
 

 و گلستان خود با زنده ياد محمود سخن گفت، و تعريف دکتر مقصودلو بار ديگر از دوستی گرمابه
يک بار . را برايش می خواند" همسايه ها" محمود دستنويس های کرد که چگونه روزهای جمعه

محمود از دوست خود .  بود، که از طرف وزارت فرهنگ و هنر رد شدنيز سناريويی نوشت
 . مورد کمکش کندخواست که در اين

 خيلی شريف، پاک و معتقد به مقصودلو سپس اين دوست ديرين و درگذشته خود را انسانی واال،
 واقعگرا بود و هرگز دست کمک به ارزشها برشمرد که بر اساس اعتقادات خويش می زيست،

 . سوی کسی دراز نکرد
 

 را در ادبيات معاصر با داستايوفسکی مقايسه کرد، و تعدد شخصيت های چند او در ادامه محمود
  . عيمق در آثار، و شناخت اين دو از اجتماع خود را دليل اين تشابه ذکر نمودبعدی و

 معاش می نمود، و به همين سبب بسياری از اوقات با سيلی  درصد حق تأليف آثارش امرار١۵ تا ١٠مقصودلو همچنين گفت که محمود تنها با 
 . نداشتبه طوری که زمانی که دست پسرش شکسته بود، پولی برای درمان او.  کردصورت خود را سرخ می

 
  پريزم استسوريه کبيری دبير ارشد واشنگتن

 
بهمن مقصودلو در بخشی از سخنان خود اظهار 

،"سياسی" در زمان شاه داشت که رمان همسایه ها

ارزیابی شده " مبتذل"و در دوره جمهوری اسالمی 

 است

 از حوزه هنر و سينما
  محمود در تورنتو نمایش فيلم مستند زندگی زنده یاد احمد

 پرسش و پاسخ : بخش دوم
 

 واشنگتن پریزم -سوریه کبيری 

 نامدار معاصر، با حضور بهمن مقصودلو نویسنده" زندگی احمد محمود"فيلم مستند )  اردیبهشت٢٨( ماه مه ١٧روز 
 .  نمایش درآمدبه" سالن اجتماعات پریا"کارگردان آن در 

 .  و سخنان دکتر مقصودلو، جلسه پرسش و پاسخ انجام شداز نمایش این فيلم پس
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 ١٨ قسمتی از سوی جوانی مطرح گردید که گفت در زمانی که نخستين سوأل دو

اینک می .  ها را به عشق شخصيت بلور خانم آن می خواندساله بود، رمان همسایه
  چگونه در ذهن احمد محمود خلق شدخواست بداند این شخصيت

 راجع به عشق واقعی نویسنده کالمی دیگر اینکه چرا در فيلم نمایش داده شده،
 .عنوان نشده است

 
 به مشکالت تهيه مستند در مورد بزرگان ایران اشاره کرد، و آقای مقصودلو مجددا
 سال زندگی کاری چنين نویسنده ای ۵٠ دقيقه ای از ٦٠ فيلم گفت برای ساخت یک
در عين حال جهت بيان احوال .  مواد تصویری الزم در دست نبودبا رمان های قطور،

با این حال در همين مستند از خود .  همواره وقت کم می آیدشخصيتی چون محمود،
 که بلور خانم فاحشه نيست، ولی شرایط اجتماعی و به ویژه نویسنده نقل می شود
 . اعتنا، برخی از عملکردها را به این زن تحميل می کندشوهر سنگدل و بی

 همسایه ها را می خواند که با آنچه در سپس به بخشی از مستند خود اشاره کرد که نویسنده در حالی بخش هایی از رمان
 مقصودلو اشاره کرد که هدفش این.  دیدگان تماشاچيان فيلم می گذرد، تفاوت داردصفحات کتاب به چاپ رسيده و از برابر

 سانسوری، به تفاوت فرهنگ اسالم و او در باره علت وجود چنين. بوده، که وجود سانسور را در مورد عشق نشان بدهد
 . مسيحيت اشاره کرد

 
زیرا در این .  باشددر حالی که در مسيحيت، وضعيت کامال متفاوت می.  که اسالم فرهنگ اعتراف نيستوی خاطرنشان ساخت

زمانی هم که مشهور می شوند به راحتی .  خویش اعتراف می کننددین پيروان حتی در جاهایی ویژه می نشينند، و به خطاهای
اما ما یک ایرانی .  گرفته اند قرار می گيرند و مثال می گویند، که در کودکی مورد سوء استفاده جنسی قراردر برابر دوربين

 . زندگی خود، خطایی بسيار کوچک مرتکب شده استسراغ نداریم که برای مثال بگوید در تمام طول
 

 طوری که حتی به.  خانوادگی محمود گفت، که همسر این نویسنده خانمی چادری و سنتی بوده و هستاو در پيوند با زندگی
 .  گذاشت، و داخل اتاق نمی شدسينی چای را پشت در اتاقی که شوهرش و دوستان وی در آن بودند می

 هم که به آقای محمود در مورد این مستند گفتم، ایشان اظهار داشت که نمی دکتر مقصودلو در همين پيوند افزود که زمانی
 .  خانمش در این فيلم باشدخواهد

 
 " خانم را خلق می کند، همسر خودش دارای چنين ویژگی هایی می باشد؟چگونه کسی که بلور"پرسش بعدی این بود که 

 گوید که محمود یکی از چگونه آقای یونسی در مصاحبه خود در این مستند می" سوأل در این مورد بود که بخش دوم
در حالی که خود آقای محمود در .  روستایی نویس می باشدشهيرترین نویسندگان شهری نویس است، و محمود دولت آبادی

 باید از در صورتی که به نظر من.  دوباره داشته باشم، سراغ یک کار آبرومندانه می رومجایی می گوید اگر زندگی
 . دستاوردهای کاریش راضی باشد

 " شود؟پس چگونه نویسنده ای شهری نویس، دارای چنين اندیشه ای روستایی می
 

قرار نيست که انسان عقيده کسی را با زور عوض .  نبودپاسخ آقای مقصودلو این بود که خانم ایشان مذهبی بود، اما خودش
 فيلمم باشد، پاسخ اگر منهم از آن خانم خواهش می کردم که در.  اعتقاد نداشت، ولی خانمش داشتمحمود به متافيزیک. کند
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 . منفی می گرفتم
 زنهای نوشته های محمود چه شهری و در عين حال ما اگر به: "وی در ادامه گفت

در ادبيات ما هيچ .  را به زن دریابيمچه روستایی نگاه کنيم، می توانيم دیدگاه او
 ." پردازدنویسنده ای مثل محمود به زن نمی

 
 و جوانان را با خانم دیگری باتشکر از مقصودلو که وظيفه خود را انجام می دهد

 محمود در گفت چنين شخصيت هایی آشنا می کند، اظهار داشت که همانگونه که خود
 هجوم افراد با و گویش خاطرنشان کرده، از یک سو پيدایش مدرنيسم و از دیگر سو
 محمود نيز فرهنگ های گوناگون به خوزستان پس از اکتشاف نفت، بر شخصيت

 تواند بدون خودش هم بيان می کند که نویسنده و هنرمند نمی. تأثير داشته است
  .شما هم می گویيد ایشان حرف و عملش یکی بوده است. ایدئولوژی باشد

 
  درصد٩٠دکتر مقصودلو با تأکيد بر درست بودن این گفته، اظهار داشت که 
 .  نبودولی محمود اینگونه. روشنفکران پيش از انقالب حرف و عملشان با هم تفاوت داشت

 
 شناختيد و در جریان خلق همه آثارش و روند زندگی شما که از نزدیک این نویسنده را می"پرسش دیگر این بود که 

 " های داستانهایش مخلوق ذهن او و چقدر بازتاب خودش هستند؟شخصيش بودید، چقدر از شخصيت
 

.  نویسندگان بزرگ ایران می دانممن او را یکی از معدود. خالد کتاب همسایه ها، خود محمود است: " پاسخ داددکتر مقصودلو
بالزاک از شاخص .  دسته بورژوازی و سوسيال رئاليست تقسيم می شوندچراکه صاحب قلمان اجتماعی نویس معاصر، به دو

 کاراکترهایش نه سطحی، کهچراکه تمام.  دسته نخست است، و محمود از بهترین ها در گروه دوم محسوب می شودترین ها در
مثال اگر شما کتاب خشت و آیينه آقای ابراهيم گلستان را بخوانيد، .  دارندآنها هر کدام زبان خاص خودشان را. سه بعدی هستند

به اعتقاد.  کاراکترهایش سخن می گویدولی محمود از زبان.  خانه دار، و روشنفکر همه به زبان گلستان حرف می زنندشوفر،
 ." دقيق استمن شناخت او از این کاراکترها، بسيار

 
من در مورد کسی فيلم می : " مستند بسازد، اظهار داشتوی در پاسخ به این پرسش که چگونه تصميم گرفت در مورد محمود

چراکه با او از نخستين .مثال اینک در حال ویرایش مستندی هستم، که در باره ایران درودی ساخته ام .سازم، که او را بشناسم
 سال داشتم، هفته ای سه برنامه ٢١ بود و من با وجود اینکه تنها وی رئيسم. سال ورودم به تلویزیون ملی ایران آشنا شدم

با دولت .  کردمآغاز) ١٣٧٩( ٢٠٠٠ساخت این فيلم را از سال . شوهر مرحومش هم دوستم بود.  کردمبرایش درست می
 ." این کار از ارزش هنرمندان دیگر کم نمی کندالبته. آبادی هم خيلی رفيقم، و می خواهم در موردش مستندی بسازم

@ 
 

 ایران بسيار متشخص بود، ولی این فيلم ویژگی های فردی دیگر در سوألی سه بخشی اظهار داشت که گرچه احمد محمود در
 .  محسوب می شوند، نشان نمی دهداو را که سبب متشخص بودنش

 .  محمود را در مقایسه با سایر سازندگان محور فرهنگی ایرانی، تبيين کنداین فرد همچنين خواست که مقصودلو جایگاه
 و اتفاقا این فيلم جای طرح کردن  خاتمه نيز گفت که کسی مشخصه های اصلی کتاب های احمد محمود را بيان نکرده است،در

 . آنها بود
 

 
اگر به زنهای نوشته های محمود: "بهمن مقصودلو

 روستایی نگاه کنيم، می توانيم چه شهری و چه

 در ادبيات ما هيچ. دیدگاه او را به زن دریابيم
." نویسنده ای مثل محمود به زن نمی پردازد
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 پانزده بار هم که آن را گاهی تا.  می خواهيم در مورد فيلمی نظر بدهيم، باید دو مرتبه آن را ببينيمدکتر مقصودلو گفت که وقتی
 . کنيمتماشا کنيم، باز چيزهای جدیدی درش پيدا می

کمااینکه مجابی وی را مفصل بين ادبيات نو و  .در این فيلم جایگاه محمود گرچه مختصر، ولی کامال مفيد مشخص شده است
 .  بهترین نویسنده بعد از مشروطيت می داندکالسيک می خواند، و سپانلو او را

٦٠ را، در  سال یک نویسنده۵٠زیرا هيچ فيلمی نمی تواند تمامی ویژگی های .  را گرفته امدر عين حال من گوشه ای از کار"
 .دقيقه نشان بدهد

 
.  باشم گوید، اگر دوباره به دنيا می آمدم ترجيح می دادم یک کار شرافتمندانه داشتهآقای جوانی اشاره کرد که چرا محمود می

  آیا او خودش نمی داسنت چه دینی به گردن مردم و ادبيات ایران دارد؟
زنش مریض، . " از سازمان زنان پاکسازی شداول انقالب نيز. آقای مقصودلو اشاره کرد که محمود نه کار، و نه ثروت داشت

  ."خودش مریض، هيچگونه رفاهی نداشت و
 

در عين حال مثال حافظ.  مرغ و تخم مرغ شده استحکایت شوم نخبگان ایران با حکومت ها، همان داستان: "فردی دیگر گفت
 از نظر شما چيست که نخبگان ما می خواهند کارستان کنند، اما.  از سفر کردن می ترسدکه می خواهد فلک را سقف بشکافد،

می خواهم بدانم به عقل .  یک چيزی کم استدر این وسط. اداره زندگی خود عاجزند تا بتوانند بهتر قدر حيات خویش بدانند
 "شما آن چيز چيست؟
 .  نشناختندمتأسفانه گروه چند هزار نفره روشنفکران ایران پيش از انقالب، مردم ایران را" پاسخ این بود که

 ."  شناخت بهتری از مردم داشتند، ما وضعيت بهتری داشتيماگر روشنفکران ما
 

  مستند ساز در فيلمش بايد چقدر مسائل مربوط به انسانيت سوژه را از حرفه او جداپرسيده شد يک
 کند؟

 جامعه موفق بوده و هر اگر شاملو و محمود را مقايسه کنيم، به هر حال شاملو در"ديگر اينکه 
من از جنبه انسانی از .  ديديم چگونه بودبرخالف محمود که در اين فيلم. کاری خواسته کرده است
 هردو از نزديک آشنا بوديد، چگونه آنها را مقايسه می اما شما که با. اين دونفر شناخت دارم

 "کنيد؟
 

شاملو شاعری بزرگ محسوب می . اينها دو شخصيت متضاد بودند: " جواب گفتمقصودلو در
 ولی اين دو از نظر شخصيت در دو قطب.  محمود نويسنده ای بزرگ به حساب می آيدشود، و

 الگوی من هستند، و آنها در اين مورد. با اينهمه هيچکدام سازشکار نبودند. متضاد قرار داشتند
 بودند، که از نظر ويژگی های اخالقی با آنها دو آزاديخواهی. عدم سازش زا از آنان ياد گرفته ام

 ." هم تفاوت زيادی داشتند
 

  پرسيد نتيجه شخصی شما چيست؟ آيا فکر می کنيد محمود از نظر کاری موفق بوده، وکسی
 ارضاء شده است؟

 .  شده، اما از نظر زندگی موفق نبوده استنظر مقصودلو اين بود که وی از نظر کاری موفق بوده و ارضاء
 

 مستند بسازد؟ اگر کسی بخواهد شماآيا کسی می خواهد در مورد شما"چراکه سوأل شد .  مقصودلو پيوند پيدا می کردپرسش بعدی به شخص دکتر
 " ايد؟را معرفی کند، بايد بگويد چکاره

کتابی را راجع به سه آمريکايی که فيلم : "او در ادامه اظهار داشت .دکتر مقصودلو خود را يک پژوهشگر سينمايی دانست، که فيلم هم می سازد
اين کتاب دو ماه ديگر منتشر می .  سفر کرده امبرای تهيه مواد اين کتاب به لندن، مسکو و واشنگتن.  ساختند، در دست چاپ دارمکينگ کنگ را

 مدير برنامه آنتونی کوئين ده سال.  و درباره اش کتاب می نويسم، هم در کنارش فيلم سينمايی تهيه می کنمپس هم پژوهش سينمايی می کنم. شود
 آنتونی  مقدمات فيلمی آماده شد که قرار بود در مورد روابط سوفيا و تولستوی با شرکتوقتی همه. بودم، و او در يکی از فيلم هايم بازی کرد

 ."کوئين بسازم، او مرد
 

 بيايی دوست داری چکاره از اينکه از او پرسيديد اگر دوباره به دنيا.  شما بود، و کارگردان شما بوديددوربين در دست"آخرين پرسش اين بود که 
 " فيلم گذاشتيد، چه نظری داشتيد؟شوی و آن جمله محمود در مورد کار شرافتمندانه را در

 رژيم تحت ظلم من می خواستم نشان بدهم اين نويسنده آزاده در دو.  بستر سياسی ايران جا ميفتداين پرسش و پاسخ در: "بهمن مقصود لو گفت
 ." پيدا می کنندبنابراين يک چيزهايی به داليلی جای خود را در فيلم. بوده است

 
نظر مقصودلو این بود که احمد محمود از نظر کاری

 ارضاء شده، اما از نظر زندگی موفق موفق بوده و

نبوده است 
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   استسوریه کبيری دبير ارشد واشنگتن پریزم

 از حوزه روابط بين الملل
 مدودیوف رئيس جمهوری جدید روابط ایران و روسيه در دوران

 روسيه 
 

 حسن بهشتی پور
 

  جدید در دوران  ایرانروسيه و

 . سئوال اساسی پاسخ دادبه نظر می رسد برای پيش بينی تحوالت آتی مناسبات مسکو و تهران، باید به سه

 اول ایا مناسبات دو کشور در دوران ریاست جمهوری مدودیف تغيير می کند ؟

 ؟) ایی خواهد بوددرچه زمينه(دوم اگر پاسخ مثبت است این تغييرات درکدام سمت و سو خواهد بود 

  دارند؟سوم این تغييرات یکطرفه است، یا هردو طرف برای انجام تغييرات تمایل

 
 مدودیف ادامه دهنده سياستهای پوتين خواهد بود، برای پاسخ به سه سئوال دشوار فوق، ساده ترین پاسخ ان است که بگوئيم

 سياست روسيه در  انتظارتغييرات وسيع در سياست خارجی روسيه در چهار سال آینده داشت و به تبع آنبنابراین نمی توان
 . قبال ایران تغيير قابل توجهی نخواهد داشت

 
 از تاریخ این کشور، دو رهبر با هم کشور را اداره اما به باور نگارنده با توجه به گذشته تاریخی در روسيه درهيچ دوره ای

 زمان کنترل  باید مدودیف بصورت کامل چهارسال آینده را در اختيار پوتين باشد، و یا به مروربه همين دليل یا. نکرده اند
 . اوضاع را در دست بگيرد

 تغييراتی جهانی در سياست خارجی خود  روسيه مجبور خواهد بود متناسب با تحوالت آتیفرض در نظرگرفته شده در هر دو
 .  ایران خواهد بودبا  ایجاد کند، که بدون شک بخشی ازاین تغييرات متوجه مناسبات

  خود را برای تغييرات درمناسبات با مسکو آماده کنيم، وبرای آنکه دراگرچنين دیدگاهی را قبول داشته باشيم باید ازهم اکنون
 تاکنون در مناسبات با روسيه داشته ایم، بازنگری برابرتغييرات احتمالی ابتکار عمل داشته باشيم الزم است در باره آنچه که

 .کنيم

 
  دیدگاه روس ها در قبال مناسبات با ایران

 روسيه، سه جریان فکری قابل بررسی بوده در سالهای پس از فروپاشی در ارتباط با نوع روابط بين تهران و مسکو در داخل
 . اند

این جریان به شدت در قبال نزدیک شدن .  داشتنداول جریان غربگرا که عمدتا در دوران یلتسين در عالی ترین سطوح فعاليت
 با  و دارد، و معتقد است نزدیک شدن به تهران ضمن آنکه منافع روسيه را در مناسباتروسيه به ایران موضع منفی داشته
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 وعده آمریکا و تا حدودی اروپا دچار مشکل می کند به ایرانی ها هم از جهت آنکه به
 این به همين دليل در سالهای اخير. های خود عمل نمی کنند نمی توان اتکاء کرد

 گرایش در دولت و مجلس روسيه با تمام توان مانع از گسترش مناسبات بين دو
 . کشور شده است

 
 در حزب کمونيست دوم جریان کمونيستهای قدیمی این جریان فکری که عمدتا

 نزدیک شدن هرچه روسيه متمرکز شده است در مقابل دیدگاه غرب گرایان، طرفدار
این .  افزایش دهندبيشتر به ایران هستند تا قدرت مانور روسيه را در برابر غرب
.  آمریکا استجریان فکری بيشتر به دنبال تشکيل اتحادی با کشور های منتقد
 اما به عنوان کمونيستها با اینکه هيچگاه درهفده سال اخيردر قدرت نبوده اند،
 در روسيه داشته نيروی دوم تاثيرات نسبتا تعيين کننده ای در ساختار عمومی قدرت

 . اند

 در درون آن جای دارد، و هم جریان ميانه سوم جریان ملی گرا درروسيه است، که هم جناح تند رو در حزب ليبرال دمکرات
 برآیند دیدگاه های این دو گرایش ملی گرا، نزدیک شدن به ایران توام با.  استرو که با حزب حاکم روسيه متحد، نزدیک

 . احتياط است
 است تالش می کند در عين استفاده از کارت ایران در مناسبات جریان ملی گرایی که در سالهای اخير پوتين انرا رهبری کرده

 عبارت دیگر به ایران اجازه به.  مناسبی را در روابط با اروپا و امریکا بوجود آورد که ایران مخل آن نباشدبا امریکا، فضای
 .  نفع خود بهره برداری کند نمی دهد از تضاد موجود بين منافع غرب با روسيه، به

@ 

 موضوع مناسبات با روسيه چگونه برخورد می با درنظر گرفتن این سه جناح درروسيه، اکنون باید ببينيم در داخل ایران با
 .کنند

 شوروی و پس از آن با روسيه بوده است در تا آنجایی که نگارنده در سی سال گذشته نظاره گر تصميم سازی در مناسبات با
 . ایران شناسایی کردمجموع می توان سه گرایش فکری را هم در

  روسيه دیدگاه ایران در مناسبات با

 گيری های منفی این کشور می کوشد با دالیلگرایش اول معتقد است به روسيه نمی توان اعتماد کرد، و با بزرگ نمایی موضع
 باید با کاهش به همين دليل.  نيست و نباید برای مقابله با امریکا به این کشور اتکا داشتمختلف ثابت کند که روسيه قابل اتکا

 تر با روسيه بازترمی کنيم، می توان امتيازهای تنش در برابرغرب ضمن انکه دست خود را برای تعریف مناسبات نزدیک
 .  روسيه اگر هم بخواهد توان دادن این امتيازها را نداردبيشتری را از غرب بدست آورد که

 
 در نهایت نه تنها نتوانست  فکری با این شعار در عمل یک نوع وادادگی سياسی را در قبال غرب تجربه کرد، کهاین جریان

نمونه این ماجرا را می .  برای جبران گذشته بها سنگين تری را بپردازدامتيازهای مورد نظررا به دست اورد بلکه مجبورشد
 .  قبال مناسبات هسته ای با غرب و روسيه به خوبی مورد توجه قرار دادتوان در

از آنجا که .  برای ایران در برابر غرب استگرایش دوم معتقد است روسيه با همه نقاط ضعفی که دارد، نقطه اتکاء خوبی

 
با توجه به گذشته تاریخی در روسيه درهيچ دوره  

 این کشور، دو رهبر با هم کشور را ای از تاریخ

 مدودیف به همين دليل یا باید. اداره نکرده اند

بصورت کامل چهارسال آینده را در اختيار پوتين 

 کنترل اوضاع را در دست باشد، و یا به مرور زمان

بگيرد 
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 امریکا  به دنبال تغيير حکومت ایران است، نمی توان انتظار داشت که ایران روزی باغرب در مناسبات با ایران در نهایت
 . مشکالت خود را حل کند

 می خواهد سياست مستقل خود را در برابر غرب داشته باشد، بايد از بنابراين مادامی که ايران
 . برای تعادل بخشی در مناسبات با غرب استفاده کندروسيه و چين

 
 در صنايع دفاعی و هوا فضا و چين در جهت جذب سرمايه گذاری و خريد به همين دليل روسيه

  سرمايه ای و نيمه صنعتی، کانديداهای خوبی برای گسترش مناسبات محسوب می شوند وکاالهای
 درقبال ايران ايران نبايد روابط خوب با انها را بخاطرموضع گيری های تاکتيکی که اين کشورها

 در مورد قطعنامه های بر اين اساس آرای مثبت روسيه و چين. اتخاذ می کنن ، تخريب کند 
 . شورای امنيت عليه ايران توجيه می شود 

 
 نظام  بدون توجه به واقعيتهای موجود در مناسبات بين کشورها و معادالت قدرت حاکم براين نگاه

.  مستقل برخورد کندبين الملل، می کوشد در باره مناسبات با روسيه و چين به عنوان يک متغيير
آمريکا در يک دهه اخير، روسيه و  )سلطه(در حالی که ما می دانيم با در نظر گرفتن هژمونی 

 بين المللی عمل می کنند و رفتار انها را بايد در چين به عنوان يک متغيير وابسته به نظام قدرت
 و برای درستی رفتاری که در برابر روسيه اين گرايش فکری درون همين چهارچوب تعريف کرد

 . قضاوت کرد تبليغ و ترويج می کند،
 حاضر حداکثر به عنوان يک قدرت درجه دوم در جهان عمل می کند، تالشبه نظر می رسد اين گرايش با پررنگ کردن نقش روسيه که در حال

 . برخورد سازش ناپذير در برابر غرب را توجيه و تبيين کنددارد سياست

 
 سالهای اخيرکوشيده روسيه را آن گونه که هست گرایش سوم که بيشتربه نوعی عمل گرایی در برابر روسيه معتقد است در

 با این  ایران و شناخت منافع متقابل روسيه در جهان و منطقه، به تعریف جدیدی درمناسباتببيند و متناسب با منافع ملی
 . کشوربرسد

@ 

 سوی توان ملی داخلی حمایت شود، تا بتواند طرف مشکل این دیدگاه دربرابر این واقعيت بوده که این نوع عمل گرایی باید از
 .  تر در قبال ایران وادار سازدمقابل را به اتخاذ تصميم صحيح

 پشتيبانی های مادی و معنوی برخوردار امروزه در مناسبات با سایر کشورها اتخاذ مواضع صحيح کافی نيست، بلکه از چه
.  کنند دیگرکشورها مناسبات خود را با ما براساس شعارهایی که مطرح می کنيم، تنظيم نمیبه بيان. هستيم بسيار اهميت دارد

 دسترسی به اهرم های قدرت در جهان برای تاثير گذاری بلکه به ميزان تاثير گذاری اقتصادمان، قدرت نظامی، و توليد علم و
 توجه دارند 

 نتيجه گيری 

 وایران، نياز متقابلی باشد که تغيير ریيس با توجه به آنچه که گفته شد به نظرمی رسد ایجاد تغييرات در مناسبات روسيه
 اگر ایران بخواهد در این مورد ابتکار عمل را به دست بگيرد، الزم است.  استجمهوری روسيه فرصت آنرا بوجود آورده

 .مجموعه موارد زیر را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد

 مناسبات با روسيه باید با در نظر گرفتن نوع هر طرحی برای گسترش. روسيه بدون غرب برای ایران کارگشا نخواهد بود -١
 . زمان با غرب در نظر گرفته شودمناسبات ایران و روسيه بصورت هم

 که در دفتر کارش عکس نيکالی دوم را زیرا مدودیف. روسيه در دوران مدودیف به سمت ملی گرای بيشتر پيش می رود -٢

 
. روسيه بدون غرب برای ایران کارگشا نخواهد بود

 گسترش مناسبات با روسيه باید با هر طرحی برای

 در نظر گرفتن نوع مناسبات ایران و روسيه

بصورت هم زمان با غرب در نظر گرفته شود 
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 . تر استداشته، از پوتين به ملی گرایی روسی نزدیک

 دليل در تقابل با منافع غرب قرار گيرد، احتماال اما اگر به هر. مدودیف به دنبال تقابل با امریکا و اتحادیه اروپا نيست -٣
 .  هند بيش از گذشته نزدیک شودحاضر است به چين و ایران و

 و خاورميانه) نفت و بویژه گاز (روسيه در عرصه هایی چون بازار انرژی  -٤
 و نيز جهان اسالم تمایل بيشتری برای افزایش همکاری با ایران) عراق و لبنان(

 دفاعی، هوا فضا و) فنتوری(دارد، و ایران متقابال در زمينه های تکنولوژی 
همکاری های منطقه ای مانند خزر و سازمان شانگهای بيش از سایر موارد عالقه 

 .  به گسترش رابطه استمند

 مدودیف بصورت بالقوه بخاطر ویژه گی های شخصی که دارد، بهتر می تواند -۵
 خود این ویژه گی ها در جای. برای دستيابی به بازار ایران از خود انگيزه نشان دهد

 بهتر باید بصورت دقيق تر و علمی تر بررسی شود، تا در چهار سال آتی بتوان با او
  .از پوتين که بسيار حرفه ای تر و کارکشته تر عمل می کند، وارد تعامل شد

پژوهشگر و کارشناس مسائل آقای حسن بهشتی پور  :پریزم توضيح واشنگتن
 و کشورهای استقالل یافته از اتحاد جماهير شوروی پيشين  به ویژه روسيه،منطقه

 . می باشد

(جاری در وبستان شخصی ایشان ) هماه م همدهيج(  و نهم اردیبهشتبيستروز یکسنبه که در  زیر مقاله
beheshtipour.blogfa.com(  عاریت گرفته شده استوبستاناین هيچ دخل و تصرفی از  بدون گردید،منتشر .  

  

 
مدودیف به دنبال تقابل با امریکا و اتحادیه اروپا 

 به هر دليل در تقابل با منافع غرب اما اگر. نيست

 ایران و قرار گيرد، احتماال حاضر است به چين و

هند بيش از گذشته نزدیک شود 

 از حوزه محيط زیست
  معضل کمبود آب پيش روی موجودات کره زمين

 بخش نخست 
 

 
 

 واشنگتن پریزم -والنتينا پاسکواله
 

مقاله پيش  . به مشکالت ناشی از کمبود آب در اتيوپی پرداخته شدارنست ویتيتو در هفته گذشته در مقاله ای به قلم: پيشگفتار
  .رو از زاویه ای جهانی تر به این معضل نگاه کرده است

 
بخش اعظم منابع آب قابل .  این آب ها شور هستند درصد از۵/٩٧به رغم اینکه دو سوم سطح زمين را آب پوشانده است، اما 

  دو قطب و همچنين سفره های زیرزمينی ذخيره شده اند، که یا برای بشر قابل دسترسنوشيدن تازه هم به صورت یخ در
 . نيستند و یا فقط خاک را مرطوب نگه می دارند

بنابراین با  . یعنی تقریبا یک درصد مجموع آبهای روی کره زمين در دسترس انسان قرار دارنددر نتيجه بخشی بسيار اندک
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 .  اضطراری به خود می گيردانفجار جمعيت در جهان، مسئله کمبود آب به نحوی فزاینده حالت
 

 سال آتی، دسترسی به آب ٢۵پيش بينی کرد که ظرف "  ملل متحدبرنامه توسعه سازمان) "١٣٧٨( ١٩٩٩گزارش سال 
 . دليل منفرد درگيری ها در آفریقا خواهد بوداحتماال بزرگترین

 تنها سبب  پيش بينی می گذرد، افزایش جمعيت، تخریب مداوم جنگل ها، و تغييرات آب و هوا،اینک که تقریبا یک دهه از آن
 مایع حياتی را به نحوی فزاینده به صورت نيازی کميابچراکه عوامل یاد شده این. افزایش فشار جهانی بر منابع آب شده است

  .و گرانبها درآورده اند
 

 بهداشتی دسترسی ندارد، و یا اندکی از آن را در  هزار نفر یا به آب١٠٠امروزه یک ميليون و " بانک جهانی"براساس آمار 
 . اختيار دارند

 است، که در شعاع يک  ليتر منبعی از آب بهداشتی٢٠مبنای اين محاسبات دسترسی روزانه به 
 .کيلومتری منزل افراد قرار داشته باشد

که سازمانی  "مؤسسه خط مشی کره زمين"بنيانگزار و رئيس " لستر آر بران"
 که دور اینک تشخيص دریاچه چاد برای فضانوردانی: "غير دولتی است، می نویسد

 ای در حالی که پيشترها برای این افراد نقطه. زمين می گردند، مشکل می باشد
 ."شاخص و برجسته محسوب می شد

 دریاچه که دور تا دورش را  درصد آب این٩٦ سال اخير ٤٠زیرا در خالل 
احاطه " نيجریه"و  "نيجر"، "چاد"، "کامرون"کشورهای سریع الرشدی مانند 
 .کرده اند، فروکش کرده است

 
 برجسته ترین فعاالن محيط زیست آمریکا به حساب می آید، دکتر بران که یکی از
زیرا . فروکش کردن آب، تنها به این دریاچه محدود نمی شود" خاطرنشان می کند که
 ." کمبود آب گسترده ای را به وجود می آوردجهان دارد برای خود

 به طور نيز" رودخانه اردن"، جریان "بسيج برای نجات تمدن: ٠/٣طرح شماره دو " نویسنده کمااینکه بنا به اظهارات این
رودخانه آمو "در آسيای جنوبی، "  مکونگرودخانه"در چين، " رودخانه زرد"این امر در مورد . مستمر کاهش می یابد

 . در آمریکا نيز صدق می کند"  کلرادورودخانه"در آسيای مرکزی و " دریا
 

 سال ٤٠ به طوری که در خالل. هم کاسته می شود) بحرالميت" (دریای مرده"، از آب " اردنرودخانه"به موازات کاهش آب 
( ٢٠۵٠ زده می شود، که این دریا تا سال به نحوی که اینک تخمين.  متر پایين رفته است٢۵گذشته سطح آب آن حدود 

 . رودبه کلی خشک می گردد و از بين می) ١٤٢٩
 آبهای زیرزمينی خود هستند، سبب شده ميزان این به عالوه افزایش تقاضای چندین کشور که در حال استفاده از سفره های

 متحده آمریکا،  هندوستان، آسيای غربی، اتحاد جماهير شوروی پيشين و قسمت های غربی ایاالتآبها در بخش هایی از چين،
 .کاهش پيدا کند

@ 
 

 ميليون نفر دارد، تقریبا در ٦٢در هندوستان که جمعيتی بالغ بر " نادو" براساس اظهارات دکتر بران در ایالت تاميل نشين
 .  زیرزمينی می باشدسبب این خشکی کاهش سطح سفره های آبهای.  ایالت چاه ها دارند خشک می شوندسراسر

 
براساس آمار بانک جهانی امروزه یک ميليون و 

 آب بهداشتی دسترسی ندارد، و هزار نفر یا به١٠٠

 یا اندکی از آن را در اختيار دارند
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این امر سبب شده ساکنان .  ميليارد تن از این آبها را استخراج می کند۵به طریقی مشابه ایران نيز هر سال به طور متوسط 
 کنند و به مناطق دیگر  بخش شرقی این کشور به سبب خشک شدن چاه ها، در جستجوی آب زیستگاه خود را رهادهکده های
 . پناه ببرند

 
 برنامه توسعه سازمان ملل) "١٣٧٨( ١٩٩٩ شگفت آور نخواهد بود که گزارش سال با توجه به بدتر شدن معضل موجود

 ها در مناطقی رخ خواهد داد که رودخانه پيش بينی کرده که اگر به سبب آب جنگ دربگيرد، به احتمال زیاد این جنگ" متحد
 .  یک کشور مورد استفاده قرار می گيرندها و دریاها به طور مشترک توسط بيش از

‘  نيلرود’هيج نقطه دیگری به اندازه مصر، سودان، و اتيوپی در دره " بينی، می افزاید دکتر بران ضمن موافقت با این پيش
 ."قابایت بالقوه چنين درگيری هایی را ندارد

 
  حوزه رود نيل

 
 هزار ٢٨٨  ميليون و٣تقریبا ( هزار مایل مربع ٣٠٠ است، که مساحتی برابر با یک ميليون و منبع آبی" رود نيل"حوزه 

نيل که طوالنی ترین رودخانه جهان.  هندوستان بزرگترستیعنی مساحتی که کمی از تمامی خاک. را می پوشاند) کيلومتر مربع
 بروندی، و اریتره  مصر، سودان، اتيوپی، اوگاندا، تانزانيا، کنيا، جمهوری دمکراتيک کنگو، رواندا، کشور١٠می باشد، بين 
 .  کناره های آن را به خود اختصاص می دهند درصد٨۵اما سه کشور مصر، سودان و اتيوپی، . تقسيم می شود

 
 آب  درصد٧٧ برای نيازهای آبی خود به شکلی اختصاصی بر این رودخانه اتکاء دارند،  درصد مردم مصر٩۵در حالی که 

 . تازه سودان هم از آن تأمين می شود

 . همين رودخانه رفع می گردد درصد حوائج اتيوپی نيز از٨۵

که نمی خواست  "آدیس آبابا"در " وزارت منابع آب"یک اقتصاددان شاغل در 
.  جالبستمورد اتيوپی: "نامش فاش شود، در این پيوند به واشنگتن پریزم گفت

 بارش چراکه سرنوشت اقتصاد این کشور پيوندی نزدیک با منابع غير قابل اتکاء
 در  درصد از منابع آبی آن از رورخانه هایی تأمين می شود که٩٠باران دارد، و 

 از آن کشورها بدون تردید با هر نوع استفاده ای. کشورهای دیگر نيز جریان دارند
 .  کنندجانب اتيوپی که امکان کاهش منابع خودشان را در پی داشته باشد، مخالفت می

 خالل نياز و تقاضا برای آب در این منطقه که هم اینک نيز بسياز زیاد می باشد، در
 ٧۵ چراکه جمعيت مصر که اینک.  سال آینده به طور مستمر افزایش پيدا می کند٤٠

 انتظار می رود.  ميليون می رسد١٢١به ) ١٤٢٩( ٢٠۵٠ميليون نفر است، تا سال 
 ميليونی این کشور خواهد ٣٩ تعداد ساکنان فعلی  ميليون جمعيت پيدا کند، که تقریبا دو برابر٧٣که سودان نيز تا همان سال 

 تن افزایش  ميليون١٨٣ ميليونی اتيوپی هم وجود دارد، که تا آن تاریخ به ٨٣ جمعيت کنونی انتظاری مشابه در مورد. بود
 . پيدا کند

 
سفير پيشين آمریکا در " دیوید شاین"کمااینکه .  بر منابع آب نيستاما مسئله اینست که افزایش جمعيت تنها عامل فشار

است، در این پيوند به "  واشنگتندانشگاه جرج" و اتيوپی که کارشناس آفریقای شرقی و استاد امور بين الملل بورکينا فاسو
چراکه پروژه.  بزرگترین تهدید برای آینده استفاده از آب رود نيل محسوب می شوندپروژه های آبياری: "واشنگتن پریزم گفت

 ."  ای پر نمی شودهای بزرگی از این دست آنقدر آب مصرف می کنند، که هرگز جایش در سيستم رودخانه

 
به موازات کاهش آب رودخانه اردن، از آب دریای 

به طوری که .  کاسته می شودهم) بحرالميت(مرده 

 متر٢۵ سال گذشته سطح آب آن حدود ٤٠در خالل 

به نحوی که اینک تخمين زده می .  رفته استپایين

به کلی  )١٤٢٩( ٢٠۵٠شود، که این دریا تا سال 

خشک می گردد و از بين می رود 
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که معتبرترین تارنمای " مونگبه" آمار براساس. تخریب جنگل ها و فرسایش زمين نيز، تهدیدی دیگر به حساب می آیند
 درصد از محوطه های ١٤) ١٣٨٤ الی ١٣٦٩( ٢٠٠۵ تا ١٩٩٠ سال های مربوط به محيط زیست می باشد، اتيوپی بين

این مسئله .  می شوددر عين حال به هر ميزان که درختان کم شوند، از بارش باران نيز کاسته.  دست دادجنگلی خود را از
 خود سبب افزایش رسوبات می شود و طول عمر زیربنای منابع همچنين می تواند فرسایش خاک را هم بدتر کند، که به نوبه

 .  دهدذخيره آب را کاهش می
 

  همکاریدر تقابل با رقابت 

 از هم اینک رود نيل در هنگام رسيدن به از آنجا که"خود آورده " بسيج برای نجات تمدن: ٠/٣طرح شماره دو "بران در 
  اگر هریک از کشورهای سودان و یا اتيوپی بيشتر از آن برداشت کنند، آب کمتری بهدریای مدیترانه آب اندکی در خود دارد،

 ."مصر می رسد

دکتر بران در این پيوند معتقدست .  اتيوپی قائلندبه عالوه توافق های بين المللی سهم بسيار کمی از آب این رودخانه را برای
 طبيعی آن می باشد، به جاه طلبی های خود برای زندگی بهتر و اینکه نيل یکی از معدود منابع آبیبدون تردید اتيوپی با توجه"

 ." می خواهد آب بيشتری از آن برداشت کند

 موافقتنامه معقول در مورد حقوق آبی بين کشورهایی احتماال بزرگترین مشکلی که در پيوند با رود نيل وجود دارد، نبود یک
 باشد، که بين مصر و سودان می) ١٣٣٨( ١٩۵٩آخرین موافقتنامه از این دست در سال .  سهيمنداست که در استفاده از آن

 ميليارد ٨٤ این موافقتنامه همه ساله از ميزان زیرا بر مبنای. در واقع به حق انحصاری مصر بر این رودخانه منجر شد
  ميليارد۵/١٨ ميليارد مترمکعب یعنی سه چهارم این ميزان به مصر و ۵۵/۵ دارد، مترمکعب آبی که در آسوان جریان

 . مترمکعب یعنی یک چهارم آن به سودان می رسد
 

 مورد توافق همچنان عملی است، اما تنها) ١٣٣٨( ١٩۵٩موافقتنامه سال : " واشنگتن پریزم گفتسفير شين در این پيوند به
 . این مشکلی بزرگ است. مصر و سودان می باشد

 ها و مناقشات سياسی وجود اما متأسفانه هيچ ساختار رسمی برای طرح اينگونه ناهماهنگی.  آن موافق نيستندچراکه هشت کشور ديگر دينفع با
 . ندارد

 
اما اين مباحث تا .  شود زمان مباحثی دوجانبه و حتی منطقه ای، در مورد مسائل در پيوند با آب مطرح میدر برهه هايی از"بنابراظهارات شين 

 به همين سبب اين وضعيت می تواند روزی به. حاصل نشده است) در مورد ميزان آب( کنون دستاوردی نداشته و پيشرفتی برای تقسيم بندی جديد
 ."چنين خواهد شد) حتما(البته اين بدان مفهوم نيست، که . درگيری منجر شود

این ابتکار .  سال پيش حاصل شد١٠ باشد، که می" ابتکار مجرای نيل"نمونه ای از کوشش برای همکاری در مورد رود نيل 
  چهارچوبی را تعيين می کند که از طریق آن کشورهای عضو می توانند با همکاری ازتحقق یافت" بانک جهانی"که از سوی 

 .  را ارتقاء بخشنداقتصادی منطقه-منابع نيل برای مبارزه با فقر استفاده کنند، و توسعه اجتماعی

 را می خواهد عملی کند، با سایر کشورهای در این پيوند هر یک از اعضاء موافقت کرده که اطالعات مربوط به پروژه هایی
  برای احراز اطمينان از قابليت تحمل چنين پروژه هایی بررسی ها و تحقيقاتذینفع در ميان بگذارد و در صورت امکان

 . مشترکی انجام شود
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 این ابتکار در مجموع موفق تلقی می شود، و به نظر می رسد طرف های ذینفع به
 .آن بسيار پایبند می باشند

 سازمانی است که با مسائل" ابتکار مجرای نيل"با این حال سفير شين معتقدست 
 همکاری و البته. بنيادین و عملی، و نه موارد جنجال برانگيز سياسی، سروکار دارد

 ."در مورد مسائل فنی، از موارد سياسی آسان ترست
 همچنان برجای باقيست، اینست که آیا کشورهای ذینفع می توانند راهی بنابراین آنچه

  بپردازند؟ که به مسائل مشکل تر در پيوند با سهم منصفانه در حقوق آبیپيدا کنند
 

   نویسندگان واشنگتن پریزم است پاسکواله ازناوالنتي

 
دیوید شاین استاد امور بين الملل دانشگاه جرج 

پروژه های آبياری بزرگترین  ":واشنگتن گفت

تهدید برای آینده استفاده از آب رود نيل محسوب 

چراکه پروژه های بزرگی از این دست .  شوندمی

 در آنقدر آب مصرف می کنند، که هرگز جایش

." سيستم رودخانه ای پر نمی شود

 نوسانات انتخاب هيالری یا اوباما
  اوباما نوسانات انتخاب هيالری یا

 

 واشنگتن پریزم

 حزب دموکرات برای ریاست جمهوری در مقابل بر اساس جدیدترین نظرسنجی موقعيت سناتور باراک اوباما کاندیدای احتمالی
 خواه در دو ایاالت مهم که گرایش کاملی به حزب بخصوصی نداشته و می تواند جان مک کين کاندیدای عضو حزب جمهوری

 موقعيت سناتور هيالری کلينتون در این نظرسنجی.  کننده رئيس جمهور آینده آمریکا باشد موقعيت دلخواهی را نداردتایين
 .مقابل آقای مک کين را بهتر نشان می دهد

 31تا  24(ماه می  20تا  13در روزهای " سوروی یو اس ای" کنتيکات و نظرسنجی دانشگاه کوئينی پياک در ایالت: منابع

 فلوریدا اوهایو پنسيلوانيا ویرجينيا
جان مک کينآراء % 45آراء % 44آراء % 40آراء % 42
 باراک اوباماآراء % 41آراء % 40آراء % 46آراء % 49

 فلوریدا اوهایو پنسيلوانيا
 جان مک کينآراء % 41آراء % 41آراء % 37
هيالری کلينتونآراء % 48آراء % 48آراء % 50
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  )اردیبهشت
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