
  ١٣٨٧ جمعه سيزدهم ارديبهشت ماه شماره صد و پنجاه و يک،

 از حوزه سياسی 
  برابر غيرآمريکا آمريکا در: گفتگوی اختصاصی با پيتر اسکوبليک

 

  

 واشنگتن پريزم  -والنتينا پاسکواله 

 اين. است" کنترل تسليحات امروز"جی پيتر اسکوبليک ويراستار پيشين نشريه 
 جمهوری"، اينک سردبير اجرايی "آمريکا بر عليه غير آمريکا"نويسنده کتاب 

، و همچنين "مؤسسه خيريه کارنگی برای صلح بين المللی"، از اعضای "جديد
 .می باشد" مرکز مطالعات امنيتی و صلح دانشگاه جرج تان" ميهمان پژوهشگر

 را او در اين کتاب خود، چگونگی لطمه زدن نيم قرن محافظه کاری به امنيت آمريکا
در حال حاضر روش محافظه کاری "  بوشجرج دبليو"وی عنوان می کند که رئيس جمهور . به رشته تحرير در آورده است

يعنی فلسفه ای که ريشه اش در برداشت ها و ادراک .  اختيار کرده استو دوره جنگ سرد را) ١٣٣٠( ١٩۵٠جهان از دهه 
 اينک آمريکای خوب در مقابل بنابراين.  باشد، که جهان بر مبنای دو عنصر متضاد خوبی و بدی شکل گرفته استمانی می

 . غيرآمريکای بد قرار دارد
 

 پشت پرده سياست  برای راه حل های مرضی الطرفين باقی نمی گذارد، و محافظه کاری نيروهای محرکهاين فلسفه جايی
تصميماتی که در خالل هفت سال گذشته در مورد  .خارجی بوش و بسياری از تصميمات جنجال برانگيز را روشن می کند

.  است رفتار با ايران، کره شمالی و مقوله عدم گسترش سالح های هسته ای، اتخاذ شدهمسائلی از جنگ عراق گرفته تا طرز

 .  کاری، و آينده آمريکا سخن می گويدآقای اسکوبليک در گفت و گويی با واشنگتن پريزم در مورد کتاب خود، محافظه

.  جمهوری وی نوشته شده استمطالب زيادی در مورد سياست خارجی جرج دبليو بوش، جنگ عراق، و دو دوره رياست :س
در برابر غيرآمريکا را بنويسيد؟ می خواستيد کدام  آمريکا و کتاب ، بزنيدچه مقوله ای سبب شد که شما دست به پژوهش

 کنيد؟   فاصله ها را پرهای خالی واج

 بوده ايم توضيحات کافی داده نشده است، از آنجا که احساس می کردم در مورد پديده ای که در هفت سال گذشته شاهدش: ج
 چنين می رسيد که هيچ تحليل جامع و فراگيری در مورد اينکه دولت بوش در عراق به نظر من. دست به نوشتن اين کتاب زدم

 هم صادق می باشد که دولت کوشيد اين امر در مورد اين مسئله.  را از خط مشی خود فراتر گذاشت، انجام نگرفته استپا
برای من به ويژه منابع سياست هسته ای دولت .  و هندوستان را تشريح کندچگونگی رفتار ما با کره شمالی، ايران، پاکستان

 .  همچنين گزينه هايی در مورد ديگر سرزمين ها، گيج کننده بودبوش و

ما می توانيم دولت را به يک سويه بودن  .در عين حال مطالبی که نوشته می شد بيش از آنکه تشريحی باشد، توصيفی بود
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 دولت، البته عقل سليم حکم می کند که ايدئولوژی پشت اين" چرا ما يک سويه هستيم؟" اما پرسش من اين بود که. متهم کنيم
 شده بودم که بايد توضيحی جامع تر در تاريخ گذشته اما متقاعد. به اعتقاد من اين مسئله حقيقت دارد. نو محافظه کاری است

 جديد يک را زير و رو کنم، که در آن جنبش) ١٣٣٠( ١٩۵٠به همين سبب تصميم گرفتم دهه  .اين کشور وجود داشته باشد
 های آن زمان و چگونگی تأثير آنها بر سياست هسته با نگاه به نوشته. سويه محافظه کاری آمريکايی شکل گرفت و ايجاد شد

 وجود دارد  گفت و گوهای دوران جنگ سرد، ديدم بين آن زمان و اکنون شباهت های قابل توجهیای آمريکا و طرز برخورد با
 . و دريافتم اين موضوع بسيار روشنگر می باشد

 قلب جهانی با ويژگی های مفاهيمی چون که درسخن می گوييد،  به صورتی شما در کتابتان در باره جنبش محافظه کاری: س
 . ی، ولی نه الزاما اخالق و دين، توصيف می کنيدمعنو ی بنيانیاهمچنين آن را دار.  جای داردخوبی بر عليه بدی

ی دين قائليد؟ ا برآيا در ساخت سياست خارجی محافظه کارانه، نقشی ويژه

 انتخاب وقتی سياست خارجی سازان جهان را به بد و خوب تقسيم می نمايند، با: ج
 اخالقی و خود واژه هايی را مورد استفاده قرار می دهند که معموال به عملکردها ی

 شکلی که توسط اما در مقوله سياست خارجی آمريکا و به. غيراخالقی داللت می کنند
.  دشمنان ما بودندمحافظه کاران عمل می شد، خوب و بد به راحتی نماد آمريکا و
يا .  اخالقی داشتاين بدان مفهوم نيست که آمريکا همواره با خودآگاهی عملکردی
بلکه ما .  دانستاينکه مثال دفاع از حقوق بشر را برتر از همه چيزهای ديگر می

 خودش را وقف خودمان را به صورت نيرويی برحق در برابر دشمنی می ديديم، که
 مجموع در صورتی که در. نابودی ما، يا دوستان و هم پيمانانمان کرده است

 جهانی، کشورهای چندانی وجود ندارند که در پی مفهوم به نهايت رساندن خوبی
  .چراکه هدف آنها منافعشان می باشد. سياست خارجی اخالقی پيشه کنند

 
 گذاشتن فکر می کنم دين. در عين حال دين به طريقی جالب وارد تصوير می شود

 آسانتر می سياست خارجی در چهارچوب گفت و گو از واژه های خوب برعليه بد را،
 آسانتر بنابراين ممکنست برای يک رئيس جمهور خيلی مذهبی مانند جرج بوش. کند

چراکه  .باشد، که فکر کند دنيا به دو بخش خوبی بر عليه بدی تقسيم شده است
 . سيستم مذهبی وی نيز، جهان را همينگونه می بيند

 را سياه و سفيد ببيند، و در مورد سياست خارجیبنابراين برای آدمی مانند او ممکنست اين روند طبيعی تر جلوه کند که چيزها
بنابراين.  بيننددر عين حال بسياری از مردم مذهبی، جهان را به صورت خوبی بر عليه بدی نمی .نيز از همين ديدگاه رفتار کند

 .  آشکار وجود نداردممکنست ارتباطاتی باشد، اما قطعا يک ارتباط ريشه ای کامل و

  که بحران های،اشاره کرده ايد و توضيح داده ايد )١٣٠٨( ١٩٢٩ سال شما در کتاب خود به رکود اقتصادی بزرگ: س
 سياست اين وضعيت سبب نياز به گشايش.  درآمده صورت کانالی برای تغيير سياست های داخلی آمريکاباقتصادی آن سال ها 

شما .  پيدا کننداست دست باالي شد دمکرات ها مجددا در ساعث ب که،های برنامه های اقتصادی رئيس جمهور روزولت گرديد
 آيا می توانند بر دو حزب بزرگ و ، اگر جواب مثبت استفکر می کنيد بحران های اقتصادی کنونی آيا اصال تأثيری دارند؟

   واقع شوند؟ترکيب آنها مؤثر

. ديديم، باشيم) ١٣١٠ و ١٣٠٠( ١٩٣٠  و١٩٢٠فکر نمی کنم شاهد هيچ ترکيب بندی جديدی شبيه به آنچه در دهه های : ج

 
در مدت رياست جمهوری بوش جنگ با تروريسم 

 کمونيسم شد، تا حزب را جايگزين مبارزه با

اين احتمال وجود دارد که جان مک . همبسته کند

چراکه بی .  اتحاد را همچنان حفظ نمايدکين اين

 پشتيبانی ترديد يکی از سوابق محافظه کاری وی،

از جنگ عراق می باشد 
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 آيا دولت واقعا بايد در اقتصاد دخيل"در آن هنگام سوأل اصلی اين بود که .  شويمبه نظر من احتماال شاهد مقررات فزاينده می
بعد در مورد ميزان اين ."  زمينه دخيل باشدبله دولت بايد تا حدی در اين"فکر می کنم پاسخ اين پرسش را داريم، که " باشد؟

 .  اصل مسئله بحثی نداريمدخيل بودن بحث می کنيم، اما در مورد

 مؤسساتی که هنوز الزاما تحت قلمرو اجرايی امروزه هم ما در پيوند با ميزان اشتباه اين مؤسسات خوش آب و رنگ مالی و
 .  همان بحث را داريمدولت درنيامده اند، شکل جديدی از

محافظه ) "١٣٢٠( ١٩٤٠ ايد در دهه خودتان نوشتهکه همانگونه .  دارديک دوره تاريخی دوم هم در کتاب شما وجود: س
( ٢٠٠٠آيا چنين شباهتی از سال ."  نداشتند، عمدتا با نارضايتی خود تعريف می شدندکاران که ايمانی عقالنی به يک پشتيبان

 که به ،اين ضديت با کمونيسم بود در آن زمان داشته است؟ سرانجام اينکه دمکرات وجودتا کنون در اعضای حزب ) ١٣٧٩
 برایی ممکنست امروززفکر می کنيد چه چي.  گردهم آوردرکت سياسیح وحدت بخش محافظه کاران را در يک ی نيرويعنوان

  ؟د کنفايمان نقش را اهحزب دمکرات 

 اما فکر می کنم در خالل چهار، هشت سال گرچه در حال حاضر مبارزات مقدماتی سختی در بين دمکر ات ها در جريانست،: ج
 جمهوريخواهانی که شاهد انشعابی.  تصور من آنها بيش از جمهوريخواهان متحد هستندبه. گذشته تا حد زيادی متحد شده اند

 دوران ريگان آنها را فعال و پرانرژی نگه  سال گذشته يا از هنگام٣٠ تا ٢۵از جنبش محافظه کاری بوده اند، که در خالل 
 . داشته بود

اين احتمال وجود .  حزب را همبسته کنددر مدت رياست جمهوری بوش جنگ با تروريسم جايگزين مبارزه با کمونيسم شد، تا
 چراکه بی ترديد يکی از سوابق محافظه کاری وی، پشتيبانی از.  همچنان حفظ نمايداين اتحاد را" جان مک کين"دارد که 

اما با توجه به اينکه نشان داده از .  بيندفکر می کنم او هم جهان را از دريچه خوبی بر عليه بدی می. جنگ عراق می باشد
 دست برداشته است، فکر می کنم اينک حزب جمهوريخواه نسبت به دمکرات ها با بسياری از ديدگاه های محافظه کارانه

 .  های بسيار بزرگتری روبرو می باشدچالش

 بخشی از علت پايان جنگ سرد به سياست های  کرد کهاستدالل می توان ، ايدهمانگونه که شما نيز در کتابتان آورده: س
 و عمدتا با بيرحمی توسط محافظه ، گرديدی اتحاد جماهير شوروی فروپاش که سببسياستی. دبوکنترل و پيشگيری مربوط 

  .دشتحميل می   آمريکايیکاران

 های  وقتی چالشزيرا . بگيردآن درس را ناديده جمهوری خود در دوران رياست شد، صمممبا اينهمه جرج دبليو بوش 
تهاجمی چسبيد که در دوره جنگ سرد به روشی بسيار  ،پيروی از آن  به جای،تروريسم، عراق، ايران و کره شمالی پيش آمد

  مرز جنگ هسته ای دنيا را تا، نخستين دوره رياست جمهوری ريگان درهمچنين .د شب میومحسمحافظه کاران  طريق
 .  بودهکشاند

   نگرند؟ و محافظه کاران از چه زاويه ای به پايان جنگ سرد می، ايی چيستت چنين گزينهشداليل پ

 در جنگ سرد با تعريفی که شما اينک ارائه فکر می کنم سبب اين کار اينست که تعبير محافظه کاران از داليل موفقيت: ج
 رونالد بلکه آنچه مؤثر واقع شد ديدگاه.  اين کنترل و پيشگيری نبود، که کارساز افتادزيرا از نظر آنها. داديد، تفاوت دارد

 های مقاومت ضد کمونيسم برای عقب راندن کمک های همه جانبه به جنبش(ريگان در مورد سياست موسوم به عقب راندن 
، و موضع تهاجمی هسته ای ) کشورهای آسيايی، آفريقايی و آمريکای التيندولت های کمونيست مورد حمايت شوروی در

  .بود
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 نگاه کنيم، زيرا اگر از ديدگاه تاريخی به گذشته.  اين سياست را دنبال کرد، جای بحث داردتا چه حد اما اينکه ريگان واقعا

به عالوه در حالی که او در خالل سه سال نخست .  باشدموارد اندکی را می بينيم که دولت وی واقعا اين روش را پيگيری کرده
 .  داد هسته ای تهاجمی را برگزيد، در پنج سال بعدی دولت وی آشکارا اين روش را تغييررياست جمهوری خود سياست

@ 

، دريافتند" نمی خواهيم با کمونيسم همزيستی کنيمما"با اينهمه زمانی که جنگ سرد خاتمه يافت، محافظه کارانی که می گفتند 
 کرده لذا به اين باور رسيدند که آن چيزی را که در موردش بحث و جدل.  شکست داده استکه آمريکا در واقع کمونيسم را
 نتيجه گرفتند که درست خواهد بود اگر جنگ سرد را به عبارت ديگر با نگاه به گذشته چنين. بودند، بايد مؤثر واقع شده باشد
 پيشگيری، سياست  مشاهده کنند، از راهبرد جنگ هسته ای پشتيبانی نمايند و به جای کنترل ودر مفاهيم خوبی بر عليه بدی
 . عقب راندن را پيگيری کنند

هدف نهايی کنترل و ) در می يابيم که( کنيم، و ديگران را مرور" جرج کنان"در صورتی که به عقب برگرديم و نوشته های 
  گسترش اتحاد جماهير شوروی جلوگيری می کرديم، اين کشور زير سنگينی خودش فرو میپيشگيری اين بود که اگر ما از

 اتحاد جماهير شوروی زير سنگينی خودش لذا اگر به اين اطالعات مراجعه نماييم که. ريخت، و ما اين کار را انجام داديم
بنابراين بسيار پيش از آنکه دولت ريگان .  کشوری غيرقابل دوام محسوب می شداز نظر اقتصادی) پس در واقع(فروريخت، 

 .  سر کار بيايد، اينگونه شده بودبر

 بيندازند که اما وقتی ما جنگ سرد را برديم، محافظه کاران کوشيدند اين مسئله را جا
 . اين جنگ، و نه کنترل و پيشگيری، را برده اند

 .دي کاران را با نهايت پيروزی آمريکا يکسان می دان صلح نومحافظههشما ديدگا: س
 چه حد بازتاب ديدگاه جامعه آمريکا می فکر می کنيد اين باور در سطح گسترده تا

  چه برداشتی داشته باشند؟مقوله  باشد؟ کشورهای خارجی بايد از اين

با  .برای اطمينان از اين مقوله، می خواهم به نظرخواهی های عمومی رجوع کنم: ج
 بيشتر توجه به آنچه در ياد دارم اگر از آمريکايی ها پرسيده شود که آيا می خواهند

 همچنين آنها. در سازمان ملل متحد مشارکت داشته باشند؟، پاسخ مثبت خواهد بود
 دو گزينه فکر می کنند که ميزان کمک های خارجی ما بايد افزايش پيدا کند و از بين

بنابراين .  کنندگفت و گو با ايران يا جنگ با اين کشور، از شق نخست پشتيبانی می
 که مردم در فکر می کنم ديدگاه برتری و سلطه مطلق آمريکا، نظريه ای نيست

 . سطحی وسيع با آن موافق باشند

 که بتوانيم بدون اينکه نگران اين باشيم که مثال وقتی می پرسيم آيا خوب نيست. اما اين بستگی به نوع طرح هم پرسش دارد
 .  نباشيم خود مراقبت کنيم؟، پاسخ اين خواهد بود که خوبست که به هيچکس ديگر متکیديگران چه فکر می کنند، از امنيت

 ای که آنها امنيت خود را مشاهده می کنند گره اما اگر مردم آمريکا بدانند که امنيت ما به نوعی با امنيت ديگران و نحوه
. جدا کنيم هم متوجه می شوند که ما جزئی از جهان هستيم و نمی توانيم کامال خود را از آنخورده است، آن وقت آمريکايی ها

 
تعدادی از محافظه کاران امروز، کار خود را زير 

.  بری گلدواتر آغاز کردندنظر و تحت رياست

جالبست که بدانيم هيالری کلينتون نيز دختری از 

.  قماش بودهمين
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به تصور من اين يک نگاه .  امپرياليست ديده شوندمن فکر می کنم نبايد اينگونه باشد که آمريکايی ها در نگاه ديگران ملتی
.  که بيشتر حمايت خود را از مردم آمريکا گرفتندبه پيش برده شده،  از سياست سازان تندرواقليتی است که به وسيله گروهی

 مورد راست و پوست کنده بگويم که در. بسيار وحشتزده شده بود)  شهريور٢٠( سپتامبر ١١چراکه جامعه در هنگام رخداد 
 .  اطالعات صحيح داده نشدخطوط اصلی جهان پس از اين رخداد و اينکه خطر در کجاست، به مردم آمريکا

 محافظه کاری  به عنوان پدريیآريزونا" سناتور بری گلدواتر" ، محافظه کارانهدر کتابتان و همچنين بيشتر نوشته های: س
 شود، در حالی که در مبارزات انتخاباتی رياست چگونه او توانسته تا اين حد بانفوذ. مدرن آمريکايی توصيف شده است

  چگونه ارزيابی می کنيد؟ مل يکی از بدترين شکست ها شد؟ شما اينک ميراث وی راحمت )١٣٤٣( ١٩٦٤جمهوری سال 

، بری گلدواتر نخستين )١٣٤٠( ١٩٦٠ و اوايل دهه) ١٣٣٠( ١٩۵٠به موازات شکل گيری محافظه کاری در اواخر دهه : ج
او مردی بود که در زمانی در مورد محافظه کاری سخن می .  محسوب می شدو يکی از خالص ترين تبلورهای محافظه کاری

 در سياست داخلی و هم در سياست يعنی ديدگاه جهانی ليبرال هم.  مردم نمی دانستند در واقع چنين چيزی وجود نداردگفت، که
 .  نخبه سرکش درآمدبنابراين وی به صورت يک فرد. خارجی مسلط بود

جالبست که بدانيم هيالری .  گلدواتر آغاز کردندتعدادی از محافظه کاران امروز، کار خود را زير نظر و تحت رياست بری
 ديدگاه عقيدتی البته می توانيم بگوييم که گلدواتر از نظر سياسی شکست خورد، اما از.  بودکلينتون نيز دختری از همين قماش

او همچنين تبلور چيزی بود، که آنها باورش .  می کنندچراکه محافظه کاران وی را از منظر شجاعت عقيدتی نگاه. موفق شد
 .  چهره ملی، چنين کاری را نکرده بودپيش از وی هيچ. داشتند

.  می توان گفت که مکتب دقيق گلدواتر وجود داردميراث گلدواتر با بسياری از متنفذين ديگر ادغام شده، و بنابراين به سختی
 بسيار خالص اما بولتون در اين مورد فردی نادرست، و از نظر عقيدتی.  گلدواتری می داندجان بولتون خود را تا حد زيادی

 .می باشد

به هر.  در ديدگاه جهانی محافظه کاری نمی گنجددر عين حال بسياری از محافظه کاران هنوز اعتقادات خاصی دارند، که الزاما
 محافظه وجدان يک" جدی با هر ديدگاه صحبت کند، در جايی از گلدواتر و اثر مشهور وی حال اگر انسان با يک محافظه کار

 . نام می برد" کار

  بودند، در مورد رياست جمهوری جرج دبليو بوش چه نظری داشتند؟ اگر بری گلدواتر ورونالد ريگان زنده: س

 بوش هيچ کاری برای محدود کردن و مهار اما از آنجا که دولت. از ديدگاه سياست خارجی، گلدواتر بسيار راضی بود: ج
 خود گلدواتر از ديدگاه اجتماعی و اقتصادی، فردی با.  اقتصادی کمتر راضی می شدمخارج دولتی انجام نداده است، از زاويه

 قاطی شدن های دين و سياست تحت رياست بنابراين احتماال از مشاهده برخی از تداخل ها و. ويژگی تساهل و تسامح بود
 . جمهوری بوش، مشکل داشت

 سال های آخر وی بنديشيم به اين نتيجه می چراکه اگر در مورد. فکر می کنم ريگان از بسياری از جهات وحشت زده می شد
 زيرا گرچه در حال حاضر.  مبنی بر عدم پذيرش گفتگو با کشورهای دشمن، گيج می شدرسيم که احتماال او از سياست بوش

 در ايران و به ويژه پيش از احمدی نژاد در کره شمالی کسی در خط و ربط گرباچف نيست که بتوان با او گفت و گو کرد، اما
) ١٣٨٢ و ١٣٨١( ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ولی دولت بوش در سال های .  کار بودنداصالح طلب بر سر-سياستمداران واقع بين

 .  آنها را رد کردمذاکره با
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بنابراين . چراکه از اين سالح ها می ترسيد .ريگان همچنين از نظريه سالح های هسته ای قابل استفاده تر، هراسان می شد
  . هسته ای قابل استفاده تر، کم بازده، و سنگرشکن، به شدت سبب آزارش می گرديدفکر می کنم نظريه گسترش سالح های

@ 

ای را داشته باشد؟ آيا اين   دنيا بايد از وی انتظار چه سياست خارجیاگر جان مک کين به رياست جمهوری برسد،: س
 بود، يا اينکه به دوره دوم قابل  تهاجمی تر دوره نخست رياست جمهوری ريگان و بوش خواهدروش شبيه به سياست بيشتر

  د داشت؟هقبول تر اين دو شباهت خوا

 بيايد و افراد گوناگونی را به مشاغل پيش از اينکه هر رئيس جمهوری سرکار. پاسخ به اين پرسش بسيار مشکلست: ج
چراکه کارکنان ويژگی های زيادی را به .  چگونه خواهد بود، غير ممکنستمختلف منصوب کند، پيش بينی اينکه عملکردش

 .  دهنددولت می

 نخست رياست جمهوری ريگان و بوش را اما در عين حال داليل متعددی وجود دارد، که مک کين روش سياست خارجی دوره
 با عبارات خوبی بر عليه بدی سخن می گويد، و به نظر هم نمی رسد اين گفته زيرا وی نيز در مورد جهان. ادامه خواهد داد

 .  برتری مشاهده می کندچراکه اينگونه که پيداست، مک کين واقعا آمريکارا از ديدگاه.  لقلقه زبان باشندتنها

 نظر که او نمی خواهد مثال با ايران و کره همچنين به نظر می رسد اين برداشت را هم دارد که ديدگاه جهانی از اين نقطه
  . به دست آمده توسط محافظه کاران در دوران جنگ سرد، ريگان، و بوش شباهت داردشمالی سروکار داشته باشد، به نتايج

 به عقب راندن کشورهای دغل و کينه ولی واقعيت اينست که وی هوادار چيزی بوده که خودش آن را همان سياست موسوم
را تجهيز " هماهنگی دمکراسی ها"چراکه وی از پيش ديدگاه .  می باشدتوز می خواند، که موضعی بسيار محافظه کارانه

  . می تواند اينگونه به نظر برسد که می خواهد با هم پيمانان ما بيشتر کار کندکرده است، که

هم پيمانی "يعنی آن را نوع جديد .  هم از اين مقوله داشتاما فکر می کنم می توان تعبير ديگری
 اين معنی که می خواهيم خود را در حلقه آنهايی قرار دهيم که مانند ما فکر به. دانست" عالقمندان

 . کنند، و نمی خواهيم نگران ديگران باشيممی

 مفهوم به اين. متأسفانه اين بقيه تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد می باشند
 هستند که نه تنها کشورهای کله شق مانند ايران و کره شمالی، بلکه تمامی آنهايی

 . که اينک غيرمتعهد ناميده می شوند

 برخی اين در حالی است که اگر ما بخواهيم واقعا با گسترش سالح های هسته ای و
 بسيار ديگر از مسائل غيرداخلی مانند تغييرات جوی مبارزه کنيم، وجود اين کشورها

 .روسيه و چين جزئی از هماهنگی دمکراسی ها نخواهند بود. ضروری می شود
 نمی بنابراين اگر واشنگتن عالقه ندارد اين دو کشور را در مسائل جهانی دخيل کند،
 ببرد، بلکه منافع جهانی مانند محيط زيست، تواند واقعا دارای يک سياست خارجی باشد که نه تنها منافع ملی خودش را پيش

 .  تروريسم را هم لحاظ نمايدمنع گسترش سالح های هسته ای و

 .  نيستمبنابراين فکر می کنم در حال حاضر زياد به رياست جمهوری مک کين خوش بين

 شکل جنگ سرد را می توان در مورد سروکار داشتن با ايران به کاربست؟ آيا ما بايدهايی از زمان فکر می کنيد چه درس: س

 
برای گفت و گوی موفقيت آميز آمريکا با ايران، 

 به دخيل بودن جدی شرط الزم عالقه طرف ايرانی

اگر چنين عالقه ای وجود نداشته باشد، اين . است

 به هيچ نتيجه ای نخواهد رسيد کار
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  ديده بگيرد؟ا را ناين سروکار داشتن را حتی قوی تر کنيم؟ آيا آمريکا می تواند به کلی تهران

زيرا فکر می کنم چنين کاری بود، که سبب .  بگيريممن قطعا بر اين تصور نيستم که ما می توانيم به کلی آنها را ناديده: ج
 غرب من متقاعد شده ام که اين برنامه تهديدی برای امنيت آمريکا و.  ای ايران گرديدادامه بدون بررسی برنامه هسته

 ای می باشد، بلکه در مجموع تهديدی چراکه نه تنها تهديدی برای سياست منع گسترش سالح های هسته. محسوب می شود
 نوعی سرو کار داشتن با ايران ضرورت دارد، که بايد آمريکا نيز مستقيما در آن )بنابراين. (برای جهان نيز به شمار می رود

 . دخيل باشد

برای گفت و گوی موفقيت آميز، عالقه ايرانيان .  گردداين اقدام احتماال بايد بدون پيش شرط انجام شود، و حرکت از آنجا آغاز
 .  رسيداگر چنين عالقه ای وجود نداشته باشد، اين کار به هيچ نتيجه ای نخواهد.  استبه دخيل بودن جدی شرط الزم

 سری منافع ارائه بدهند که سودهای دست البته عالقه آمريکا، هم پيمانانش، روسيه و چين نيز الزمست، تا به ايران يک
 برنامه در عين حال اين انگيزه را ايجاد نمايد، که احتمال هرگونه.  تهران روشن شودبرداشتن از غنی سازی اورانيوم برای

 . سالح هسته ای را منتفی کند

 بخواهد گزينه های خود برای برنامه سالح های اگر ايران عالقه ای به توقف غنی سازی اورانيوم نداشته باشد و بدتر اينکه
 گرفتن مشکل،اما حتی در چنين صورتی هم، من فکر نمی کنم نديده.  مشکلی جدی روبرو هستيمهسته ای را باز بگذارد، ما با

 . باشد) مناسبی(پاسخ 
 برنامه هستهآمريکا تا به حال به طور مستقيم با ايران در مورد) مثال. ( توان انجام دادزيرا هنوز اقدامات زيادی هست، که می
اگر شانس بياوريم به .  من اين گزينه را منتفی نمی دانمتا زمانی که چنين اتفاقی نيفتد،. ای اين کشور گفت و گو نکرده است

 جمهور جديد رئيس( رئيس جمهورهای ديگری عهده دار مسئوليت خواهند شد، و ما می توانيم با او زودی در ايران و آمريکا
 . سر و کار داشته باشيم) ايران

   نويسندگان واشنگتن پريزم است پاسکواله ازناوالنتي

 از حوزه هنر و سينما 
 روزهای بی تقويم مهرداد جايزه بهترين مستند متوسط به فيلم

  داکز بازتاب هنر ايران در جشنواره بين المللی هات: اسکويی
 

 واشنگتن پريزم -سوريه کبيری

 بهترين ، جايزه)"هات داکز(جشنواره بين المللی فيلم های مستند کانادا "امسال در 
 ٢۵( ارديبهشت ٦اين جايزه ارزشمند روز جمعه  .به کارگردانی مهرداد اسکويی رسيد" روزهای بی تقويم"مستند متوسط به 

 راديو و اين مراسم که اجرای آن به عهده ژيان قميشی مجری ايرانی تبار.  ايرانی اهدا شددر مراسمی به اين هنرمند) آوريل
برندگان ساير گروه ها نيز در . برگزار گرديد"  بدرايزابل"بود، در سالن زيبای ) سی بی سی(تلويزيون شبکه سراسری کانادا 

 . دريافت کردندهمان روز جوايز خود را
 

می " کانون اصالح و تربيت"می باشد، در "  آزادی ديرستهمواره برای"ماجراهای فيلم اسکويی که عنوان انگليسی آن 
 کانونی که در آن افراد يعنی.  پسر نوجوان تمرکز دارد، که همچون بقيه در اين مرکز به سر می برنداما عمدتا بر سه. گذرد
 دقيقه ای در دو ۵٢اين مستند .  نگهداری و ارشاد می شوند سال به سبب جرايم گوناگون از چاقو کشی تا دزدی،١٨زير 
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  .دانشگاه تورنتو اکران شد" سالن نمايش اينيس"در )  آوريل٢٦ و ٢٤( ارديبهشت ٧ و ۵نوبت در روزهای 

 افضلی، مسعود بخشی، محمد رسول اف، و مهوشنيز همين کارگردان به اتفاق مهناز)  آوريل٢٤( ارديبهشت ۵روز پنجشنبه 
  کارگردانی که مستندهايشان در پانزدهمين دوره جشنواره مورد اشاره در تورنتو بهشيخ االسالمی، يعنی پنج تن از هشت

 از اعطای جوايز در همان سالن اينيس اين نشست روز پيش. نمايش درآمد، در نشستی به پرسش های عالقمندان پاسخ گفتند
 .  انگليسی نشريه شهروند ناظم جلسه بودبرگزار شد، و سيما سحر زرهی ويراستار بخش

 
 اينکه هر پيش از. سپس از آنان خواست در مورد آثار خود سخن بگويند.  کارگردانان پرداختخانم زرهی در ابتدا به معرفی

 . در می آمدکارگردان به معرفی کار خود بپردازد، بخش هايی از مستند وی به نمايش
 

وی .  در باره کاری که می کند حرف بزند، نمی داند چه بگويدخانم افضلی پس از سالم اظهار کرد که از آنجا که عادت ندارد
 ." باشمکوشيده ام که در مقابل جامعه مسئول.  را کرده ام که فيلم خوب بسازمتمام سعيم: "افزود

 .  استبه جشنواره مورد اشاره راه يافته" کارت قرمز"از اين کارگردان فيلم 
 

طنزآلود " تهران ديگر انار ندارد" در روايت مستند آقای بخشی که لحن گفتارش در سراسر ميزگرد نيز مانند شيوه بيانش
 .  سال طول کشيده است٦ توضيح داد که ساخت اين فيلم بود، با تشکر از جشنواره

 
 

 در جمع مورد اشاره، گفت که آقای اسکويی پس از سالم و اظهار خشنودی از حضور
چراکه فرهنگ و هويت دو .  گيردخوشحالست که چنين نشستی در محيطی دانشگاهی صورت می

 مسائل اجتماعی می پردازد، و معموال درون وی گفت که در مستندهای خود به. مقوله مهم هستند
 . می شودمايه کارهايش به زنان و کودکان مربوط

 
 پس از توضيحات بسيار مختصر ديگر هنرمندان حاضر، خانم زرهی با دو پرسش

پرسش نخست به مقوله حد و مرزها مربوط . خود روند سوال و جواب را آغاز کرد
  می باشد؟او سوأل کرد که چرا اين مقوله تا اين حد برای بسياری از فيلمسازان ايرانی مهم .بود
 

)١٩٦٠( ١٣٤٠او گفت که فيلم های هنری ايرانی در دهه  .آقای بخشی به طور مختصر به تاريخچه سينمای ايران اشاره کرد
 هنرمندانی چون وی در بخش مستند سينمای وطنی نيز به.  غفاری و ابراهيم گلستان آغاز شد، و با همت افرادی چون فرخ

 اين گروه بيشتر کار خود را از طريق تلويزيون پی اما: "شيردل، فروغ فرخزاد و عباس کيارستمی اشاره کرد، و افزود
 ." گرفتند

 
، نسل )١٩٧٩( ١٣۵٧ سال  خاطرنشان کرد که در پی ممنوع شدن فيلم های هاليوودی در ايران پس از انقالبوی در ادامه

او با اشاره .  کيارستمی و محسن مخملباف نماد آنها به حساب می آيندجديدی از کارگردانان ايرانی خوش درخشيدند که عباس
 . دانست"  کاناداهيئت ملی فيلم"، اين نهاد را معادل )٢٠٠١( ١٣٨٠در سال " بنياد فارابی" به تأسيس

 شعبه می باشد، جوانان شروع به ساخت ۵٧ اينک دارای که" انجمن سينمای جوان ايران"بخشی گفت که پس از داير شدن 
 بلندشان سرمايه گذاری آنها پس از مدتی از فارابی تقاضا نمودند برای ساخت نخستين فيلم.  کردندفيلم های هشت ميليمتری

 . کند

@ 

 
ژيان قميشی مجری ايرانی تبار راديو و تلويزيون 

 کانادا شبکه سراسری
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دانست، و افزود) ١٣٧٠و ١٣٦٠( ١٩٩٠ و ١٩٨٠ وی اوج تجلی و شهرت سينمای ايران در عرصه بين المللی را دهه های

دانشجويانی که ديگر  .بنابراين اينک دانشجويان می توانند از همان ابتدا فيلم بسازند.  شدکه انقالب ديجيتال سبب تغيير روش
.  نسل جديد، سينما تنها به عنوان يک هنر مطرح نمی باشدچراکه برای. سبک کارشان شبيه به کيارستمی و مخملباف نيست

 .  نشان دادن مسائلی هم هست، که از ديد آنها مهم محسوب می شوندبلکه برای ايراز وجود و
 

نداده بود، در اين هنگام ) ويزا( ورود رواديد" سيانوزه" که سفارت کانادا در تهران به رخساره قائم مقامی کارگردن از آنجا
 جمع خانم قائم مقامی در اين پيام با اشاره به اينکه اشتياق داشته در اين.  خواندخانم زرهی پيام ايميلی وی را برای جمع

 . حاضر باشد، از اقدام سفارت کانادا گله کرده بود
 

 قائم مقامی به ايران ذکر کرده  پيام، سفارت مورد اشاره دليل اين کار خود را نبود مدارک کافی برای بازگشتبر اساس اين
 اما حتی اگر چنين.  استدالل آورده بود، که تصميم نداشته در کانادا ماندگار شودلذا اين خانم جوان نيز با اشاره به اين. بود

 . تصميمی هم داشت، برای اين کشور بد نبود
 .  بيايند بود روزی فرابرسد که هنر مهمتر از پول، و فرهنگ برتر از سياست به حسابوی در خاتمه اظهار اميدواری کرده

ولی گاهی .  مورد حد و مرزها نظر کلی بدهددر اين هنگام خانم افضلی رشته کالم را به دست گرفت و گفت، که نمی تواند در
 هرکاری دلم بخواهد می کنم، گرچه"وی در خاتمه اظهار داشت که .  کجا هستندخودش هم نمی داند، حدود اين مقوالت

 ."اما هنوز نيامده است. ممکنست بعدا چيزی پيش بيايد

 ايران همينگونه آغاز می شود و بحث را آقای اسکويی در اين مورد خاطر نشان کرد، که هميشه مباحث مربوط به سينمای
 .محدود می کند

 پنج نژاد و رنگ  زمانی تصميم داشته در مورد يک زن فرانسوی که پنج فرزند از پنج مرد متعلق بهوی سپس اشاره نمود که
 استدالل که چنين فردی نماد چهره زن فرانسوی نيست، از اين تصميم اما انجمن های محلی با اين. گوناگون داشته، فيلم بسازد

 .  جلوگيری کردنداسکويی
 مخالفتی با ساختن فيلم مورد نظر نداشته و ديگران مانع تراشی اين کارگردان نتيجه گيری کرد که اين مسئله که خود آن زن

 .  وجود حد و مرزدر همه جای جهان می باشدکرده اند، نشانگر

بدون ) اشاره به روزهای بی تقويم( مستند حتی همين. او در ادامه گفت که تاکنون در ايران با محدوديتی روبرو نشده است
 .  جشنواره بين المللی به نمايش درآمده است١٨هيچ ممانعتی از جانب ايران، در 

 چيزی است که به ذهن افراد متبادر می شود، بخشی نيز با اشاره به اينکه به خصوص در خارج از ايران، محدوديت نخستين
 در صورتی که در همه فرهنگ های قديمی.  ارزش هنری سينمای ايران اهميت نمی دهداما کسی به. اين کليشه است: "افزود

 ." متفاوت می باشدچراکه درون مايه اينگونه فرهنگ ها از اساس با مدرنيته. محدوديت وجود دارد

، ٣٠ گردشگری در ايران فيلم می ساختم و با داشتم از صنعت: "خانم مهوش شيخ االسالمی نيز در اين پيوند خاطر نشان کرد
در  .آنها از جهانگردانی محسوب نمی شدند که جيب های پرپول داشته باشند.  گو کردم جهانگرد که در ايران بودند گفت و٤٠

 . عوض مغزشان خوب کار می کرد

آنها می گفتند در ايران  . پيش از سفر به ايران، ديگران می کوشيدند ما را از چنين تصميمی منصرف کنندتقريبا همه اين افراد به من گفتند که
 ."  رسانندشما را مورد تجاوز قرار می دهند، و به قتل می

 طالبان مجسمه بودا را نشکسته بودند کسی از مردم افغانستان و چگونگی وی در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به اينکه تا زمانی که
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 ."ببينيد ما در چه جور دنيايی زندگی می کنيم: " آنها اطالع نداشت، افزودزندگی

 که اين تک تک افراد هستند،: "در اينجا آقای اسکويی مجددا وارد بحث شد و گفت
 دادند، وقتی اين فيلم را در فستيوال سوئيس نشان. يک جامعه را تشکيل می دهند

 آمده ام فردی با عصبانيت به من گفت چرا چنين فيلمی را به اينجا آورده ای؟ من
 تهيه کننده و پاسخ دادم که خودم. ببينم در زندان کودکان ايرانی واقعيت ها چيست

چرا شما فکر .  امکارگردان اين مستند هستم، و هزينه هايش را هم خود پرداخت کرده

من خودم شاهد بوده ام که .  ديگر دنيا هستند اما در ايران نيستندمی کنيد که مردمی که مايلند به کودکان کمک کنند، در جاهای
 کمک می کنند تا آينده آنها سرگرم کار هستند، چقدر به اينگونه بچه ها) ان جی اوها( سازمان های غيردولتی افرادی که در
اما شما بگو راجع به .  ايران، و سپس در جاهای ديگر جهان نشان می دهممن دارم تجربه خودم را نخست به مردم. بهتر شود
 " جوانان و نوجوانان در سوئيس چه کار کرده ای؟خودکشی

او برای .  به نمايش درآمده، مربوط می شدپرسش دوم خانم زرهی به مسائل ضد و نقيض طرح شده در کليه مستندهای ايرانی
 .  مدرنيته و دارا و ندار در اين مستند ها اشاره کردنمونه به وجود شهر و روستا، سنت و

 در عين حال ولی.  گفت که چنين موردی دست کم درباره فيلم های پنج کارگردان حاضر صحت نداردخانم افضلی در پاسخ
 .  فيلم ها می دهدخاطر نشان کرد که وجود تناقض، حالت نمايشی و جذابيت بيشتری به

اين موقعيت پيچيده نيازمند .  می باشدآقای اسکويی هم گفت که تضاد انسان با خودش، اطرافيانش و شهرش بسيار پيچيده
 خوشحال می شويم که بحث باز شود و ما به پرسش ها و تحليل هايی که از آن سو بنابراين. بررسی و تحليل پيچيده هم هست

 از هنرمندان و صاحب نظران هستند که زيرا مطمئنم در بين افراد حاضر، بسياری.  آيد، گوش کنيم و از آنها بهره ببريممی
 . بودشنيدن ديدگاه هايشان مفيد و آموزنده خواهد

 
 . را بيان کننددر اين هنگام از حاضران خواسته شد که پرسش ها و نقطه نظرات خود

 
 . چگونه در اين جمع اين طور نيست.  مرد هستندنخستين پرسش اين بود که در جهان غرب بيشتر کارگردانان

 ايران زنها تحصيل چراکه در. اگر بقيه هم حاضر بودند، تعداد خانم ها بيشتر هم می شد.  ديده ايدپاسخ آمد که حاال کجايش را
 .  مورد نيز برايشان محدوديتی وجود ندارددر اين. کرده تر و فعالترند، و هر کاری بخواهند می کنند

 
 آنها و کليشه  می خورد، که آيا نگاه کارگردانان به درون مايه های مستندهايشان ساده کردندومين سوأل به اين نکته پيوند

 ای نيست؟
 . هنری اينست که در پی جزئيات برود و با آنها روبرو شودپاسخ اين بود که اتفاقا برعکس است، و طبيعت کار

 و دانشجويانی از ما نظر می خواهند که در اسکويی به طور مشخص اظهار داشت که اتفاقا گاهی که ما خارج از ايران هستيم
  بنويسند، آنقدر موضوع پيدا می کنيم که خودم هم بسياری از آنها را يادداشت میخود را) تز(مورد چه موضوعی دانشنامه 

 . کنم که بعدا در موردشان کار کنم
 

 کنمبنابراين فکر می.  هايی مواجه می شويم، که اساسا به حوزه کاريمان مربوط نيستافضلی نيز گفت که ما همه جا با پرسش
 آقای احمدی نژاد برويم و پاسخ پرسش ها را از او اين بار اگر قرار شد به جايی سفر کنيم، بايد پيش از خروج از کشور نزد

در صورتی .برای من جالب است که هيچکس در مورد کار خودمان از ما نمی پرسد.  جوابگو باشيمبگيريم که بتوانيم در خارج

 
مهرداد اسکويی 
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 . پيچيدگی شرقی ماستکه ما پنج آدم جدای از هم هستيم، که تنها نقطه اشتراکمان مليت و

@ 

 داشت، که شما چند سوژه را پست سرهم می دکتر محمد تاج دولتی مشخصا آقای اسکويی را مورد خطاب قرار داد و اظهار
 آيا اين روش به کارتان لطمه نمی زند؟.  می تواند يک سوژه باشدمثال هر ده دقيقه از فيلمتان. گذاريد

وی افزود مثال در همين فيلم .  جمع کنداسکويی پاسخ داد که می کوشد به عنوان مستندساز فيلمش را حول يک ايده مرکزی
حاال در  . پشتيبانی هستند که برای ترميم روحی در کانون اصالح و تربيت به سر می برندمن، سوژه اصلی بچه های تنها و بی

 چاقوکشی، بچه های طالق و کودکان افغانی مطرح میزير درون مايه مرکزی، مسائلی مانند اعتياد، درگيری های جسمی مانند
اما تنهايی، غم،.  ببينم بچه ها کال با يکديگر متفاوتند، اما من سعی کرده ام بچگی را در تمام آنهادر عين حال گرچه اين. شوند

 .  دنبال کرده امهيجان و شادی را از منظرهای گوناگون در اين نوجوانان

او افزود که اينک که ساکن کانادا شده در  .يکی از حاضران گفت که خودش در ايران فيلمی ساخته، و زندانی هم بوده است
 .  و غيره کارش را دنبال می کندبرخی از کشورها چون عراق، اردن، مصر

او .  سازمان های اطالعاتی اين کشورها به همراهش روانه می شوداما هميشه يک نفر هم از
 . هنرمندان ايرانی دارند محدوديت ها را کنار می زنندخاطر نشان کرد که

 ايران وی اظهار داشت که فرهنگ. پرسش ديگر را يک فيلمساز کانادايی عنوان کرد
 خود به سپس بر عالقه. بسيار غنی می باشد، و مناظر اين کشور خيلی زيبا هستند

 راهنماييش او از همکاران ايرانی خود خواست که. ساخت فيلمی در ايران تأکيد کرد
  بسازد؟کنند، که چگونه می تواند به شيراز برود و در مورد حافظ فيلم

 
 که گرفتن رواديد آقای رسول اف در پاسخ به همکار کانادايی خود گفت که همانگونه
وی افزود که اين تفاوت هنر و سياست .  صادق می باشدورود به کانادا برای هنرمندان ايرانی مشکلست، عکس قضيه نيز

 کنند، سياستمدار  نزديکی و همدلی هستند هنرمندند، و افرادی که از دادان رواديد خودداری میيعنی آنهايی که طرفدار. است
 . می باشند

 
 انجمن مستندسازان ايرانی نيز، در اين نشست شرکت داشت و در مورد مسائل شايان ذکرست که خانم محبوبه هنريان از

 .  به سينمای ايران اظهار نظرهايی کردمربوط

بود، که از هفدهم تا ) هات داکز( مستند اين جلسه پرسش و پاسخ بخشی از پانزدهمين دوره جشنواره بين المللی فيلم های
 . در تورنتو برگزار شد)  تا هشتم ارديبهشتسی و يکم فروردين(بيست و هفتم آوريل 

 هشت  فيلم ايرانی فرستاده شده،١٢٠بود، که از بين " توجه ويژه به ايران" زير عنوان يکی از بخش های امسال جشنواره
، "کارت قرمز"، "فوتبال"، "روزهای بی تقويم" ،"تهران ديگر انار ندارد"، "به کجا تعلق دارم؟"، "باد دبور"مستند 

 . جشنواره راه پيدا کردندبه" نهانی"، و "مانند ديگران باش"

 عالقمندان فيلم های مستند، ميزان تماشاگران  هزار تن از٨۵چراکه با استقبال . هات داکز، امسال به رکوردی جديد دست يافت
 فرستاده شده  کشور به کانادا٣٦ فيلم که از ١٧٢اين بينندگان در مجموع .  افزايش داشت درصد٢۵آن نسبت به سال پيش 
 و يا ساير دست اندرکارن اين مستندها، در اين جشنواره فيلمساز٢٠٠همچنين .  اکران تماشا کردند٢٤٠بودند را، در بيش از 

 
جايزه بهترين مستند بلند کانادايی به فيلم بازيکنان 

 کار به کارگردانی ايزابل الوين اهدا شد هاکی تازه
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 و پاسخ همراه  مناسبت بخش زيادی از آثار به نمايش درآمده، با حضور کارگردانان و جلسات پرسشبه همين. حضور داشتند
 . بود
 

برنده جايزه صلح نوبل، " دکتر جيمز اوربينسکی" داشتند، می توان به از بين مدعوين متشخصی که در اين جشنواره حضور
 . فعال حقوق زنان اشاره کرد"  مهينی گيریدکتر"و 

اين .  تن رسيد هزار٢٢ آموزشی که امسال به طور رايگان از فيلم های جشنواره ديدن کردند، به تعداد دانش آموزان و مربيان
 .  هزار نفر بود١۵ميزان در سال گذشته 

برگزار شد، نام برندگان امسال اعالم گرديد  ) آوريل٢۵( ارديبهشت ٦همان گونه که پيشتر آمد، طی مراسمی که در روز جمعه 
 : منتخب داده شدو جوايزی به شرح زيز به فيلم های

 از انگلستان " جفری اسميت"به کارگردانی "  انگليسیجراح"جايزه بهترين مستند بلند بين المللی به فيلم  -١

از " تمر يارم"به کارگردانی "  می خندم يا نهببينيم من"جايزه ويژه هيئت داوران برای مستند بلند بين المللی به فيلم  -٢
 اسرائيل

به " ٨راهروی شماره "به فيلم )  باشداين جايزه جديد می( جايزه بهترين مستند هنرمندان در حال ظهور اچ بی او ٣-
  بلغارستاناز" بوريس دسپودوف"کارگردانی 

 "ايزابل الوين"به کارگردانی  "تازه کار) بازيکنان هاکی"(جايزه بهترين مستند بلند کانادايی به فيلم  -٤

 "نيک شيهان"به کارگردانی "  رفتنآمدن و زود"جايزه ويژه هيئت داوران برای مستند بلند کانادايی به فيلم  -۵

 از انگستان" جيمز ليز" کارگردانی به" خط تلفن ويژه عذرخواهی"جايزه بهترين مستند کوتاه به فيلم  -٦

  مهرداد اسکويی از ايرانبه کارگردانی" روزهای بی تقويم"جايزه بهترين مستند متوسط به فيلم  -٧

 "ريچارد ليکاک"جايزه دستاورد عالی به  -٨

 " يانگ چنگ"جايزه دان هيگ به  -٩

 " اليزابت الزبنيک"جايزه ليندالی تريسی به  -١٠

 از ديدگاه تماشاگران نيز، به برخی ديگر از يادآوری می شود که در اين جشنواره جوايز ديگری از جمله جايزه بهترين فيلم
 . کارگردان ها اهدا شد

   استسوريه کبيری دبير ارشد واشنگتن پريزم

 از حوزه اجتماعی 
 قوم کوچی، از امتياز تا حق 
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 واشنگتن پريزم -بکتاش سياووش 

 کابل، افغانستان
 

سال )  آوريل٩( فروردين ماه ٢١نشست مجلس نمايندگان افغانستان چهارشنبه 
 تحريم بدنبال آن رخ داد، که مجلس مورد اشاره در پيش نويس قانون اين. جاری از سوی شماری از اعضای خود تحريم شد

 ماده مخالف قانون اساسی به گفته تحريم کنندگان معترض، اين. به تصويب رساند" کوچی ها" ای را به سود انتخابات ماده
 . کشور می باشد

 
 حق می دهد  نمايندگان حاضر در مجلس و کوچی ها با اکثريت آرا تصويب شده است، به اين قومماده مورد اشاره که به گفته

اين در حاليست که بر .  مجلس نيز به آنها تعلق بگيرددر تمام واليات افغانستان حوزه های رای دهی داشته باشند، و ده کرسی
 گويند دادن حق بنابراين نمايندگان معترض می.  کشور، هيچ قومی نسبت به قوم ديگر برتری ندارداساس قانون اساسی اين

. مجلس، به معنی امتياز دهی برای يک قوم خاص می باشدرای دهی به کوچی ها در تمام واليات و داشتن حد اقل ده کرسی در
 

 نمايندگان کوچی ها درمجلس، دريکی از" علم گل"بلکه تشنج زمانی مجلس را به تعليق کشانيد که .  اين نيستاما مساله تنها
 .خطاب کرد" مهاجر" خواند و اقوام ديگر درين کشور را سخنانش اين قوم را باشندگان اصلی افغانستان

 
 خود را ترک مجلس به هرج و مرج کشانيده شد، و نمايندگان ديگر اقوام به رسم اعتراض محل کار "علم گل"با سخنان 

 . کردند

 اينک با گذشت دو هفته از تشنج در اين مجلس، دامنه ی اعتراضات فراتر رفته و
 اين عده می گويند علم گل بايد. دست کم صد نماينده به جمع معترضين پيوسته اند

 اما وی هنوز. برای سخنانش از ساير نمايندگان اقوام افغانستان معذرت خواهی کند
 . استبر گفته خود تاکيد دارد، و خاطر نشان می کند که جز حقيقت چيزی نگفته

 
  کوچی؟

 
کشور ن يا سياسی  که به طور سنتی در فرآيند،کوچی ها از عشاير افغانستان هستند

روی آنها  ، حاکم برای گرفتن امتيازات قومی از سوی دولت هایبه اين مفهوم که.  اندقرار گرفتهمعامالت سياسی مورد 
 که از جنگ، ميادين مين و خشکسالی به شدت صدمه، ترين جوامع افغان هستند از جمله آسيب ديدهين قوما .معامله شده است

  .داشته شده اندزاز فراگيری علم و تحصيل با آنها همچنين. اندديده 
 
 درينجمعيت هر قوم ه شناسان و اسناد تاريخی  جامع،افرادی نظير مورخان ،در افغانستان ه دليل نبود سرشماری قابل اعتمادب

 )مجلس بزرگ( اما در لويه جرگه .چقدر استواقعا نمی داند جمعيت کوچی ها  بنابرين هيچ کس .ندنکمی را تعيين کشور
اين   کرسی١۵٠١  کرسی از مجموع٢٦ کوچی ها، نده ا يافتنمايندگان به صورت انتخابی بدان راه اساسی که  قانونتصويب
  .نده ارا به دست آورد مجلس

@ 
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اين قوم در فصل های مختلف در تمامی .  عايداتی آنها مالداری می باشددامداری اساسی ترين پيشه کوچی هاست، و تنها منبع

 .  افغانستان سفر می کنند، و برای مدتی در آنجا مسکن گزين می شوندواليات
 در آنها مسير حرکت کوچی ها  افغان در اوايل سال های هزار و سيصد خورشيدی احکام مکتوبی صادر کرده اند، کهزمامدارن

اما .  به همراه چراگاه هايی در همين مسير مشخص شده استدر سفرهای بهاری شان از مناطق سردسير به گرمسير، و
 بی اعتبار می دانند و  مدارکی را به دليل آنکه ديگر آن حاکميت و حاکمان برحال و در قيد حيات نيستند،بوميان امروز چنين

  .برای کوچی ها حق ورود به محالت خود را نمی دهند
 

  ؟درگيری
 

 اين در گيری ها در.  ميان کوچيان و ساکنان محلی درگيری های شديدی روی می دهدبيش از يک قرن است که در افغانستان
اما با پايان يافتن درگيری ميان طرفين،  .کنار تلفات جانی، خسارات مالی فراوانی نيز برای هر دو طرف بر جا می گذارد

  مناقشه اساسی بر سر تصاحب زمين و چراگاه ها می باشد، که در يک سال اخير شدتچراکه. مناقشه به پايان نمی رسد
 وردک، اين مساله را بيش از هر زمان ديگر آخرين درگيری ميان کوچی ها و بوميان در بهسود واليت. بيشتری هم يافته است

 . داغ تر کرده، و محراق توجه ساخته است
 

.  اين تنش ها منجر به درگيری های مسلحانه گرديدبا گسترش دامنه ی بحران ميان کوچی ها و بوميان در واليت مورد اشاره،
 هفته مناقشات به حدی باال گرفته بود، که پس از پنج.  زخمی از هر دو سو برجا گذاشت٦ کشته و ٢درگيری هايی که 

 .  از بهسود خارج شوندرئيس جمهور افغانستان دست به کار گشت و از کوچيان خواست تا" حامدکرزی"

 
 

، درگيری ميان کوچی ها با )يوناما( در افغانستان همچنان دفتر نمايندگی سياسی سازمان ملل متحد
اين دفتر از دولت آقای کرزی خواست تا برای جلوگيری از .  خواندمردم محلی را نگران کننده

 به اما در عين حال تنها.  ها، نيروهای امنيتی بيشتری را در اين واليت مستقر کندادامه درگيری
 .  اعزام نموداين پيشنهاد بسنده نکرد، و خود نيز دو هيات را برای بررسی اوضاع بهسود

 
  راه حل؟

 
 زمامداران سرانجام با گذشت بيش از يک قرن بازی روی سرنوشت هزاران کوچی از سوی

 عنوان کوچی گری افغان، چنان به نظر می رسد که دولت اين کشور می خواهد به مشکلی زير
 کشور از اسکان کوچی ها زيرا پس از درگيری های اخير در واليت وردک، مقامات. پايان دهد

 . خبر داده اند
 
 جانب رييس جمهوری مامور  هيات دولتی برای پايان دادن به بحران اخير ميان کوچی ها و باشندگان بهسود ازکه در راس" وحيداهللا سباوون"

 شهرک رهايشی برای اسکان کوچی ها ١٢ دارد در مناطق و واليات مختلف کشور، دولت افغانستان در نظر:"گشته است، در اين پيوند گفت 
 ".  کنداحداث

 اقساط در اختيار آن دسته از خانواده های کوچی قرار خواهد گرفت، وی همچنين اعالم کرد که خانه های رهايشی در اين شهرک ها، به صورت
 .  اسکان گزيدن در اين نقاط باشندکه مايل به

 نکرد، و نگفت که چه اما به مکان دقيق شهرک ها اشاره.  کوچی ها در تمامی نقاط افغانستان خواهد بوداو در ادامه اضافه نمود که روند اسکان
  .زمانی کار باالی اين شهرک ها آغاز خواهد گشت

 
نمايندگان .  کوچک درين کشور به تشنجات بزرگ قومی مبدل گرددبافت پيچيده قومی در افغانستان سبب شده است، تا گاه گاهی درگيری های

 اين کشور به پايان رسيده، و زمان آنست تا  باورند که ديگر فصل امتياز دهی و بهره برداری به نام های مختلف از قوم هایاقوام افغانی بدين
 . آسيب پذير و محروم کوچی ها نقطه پايانی بگذارددولت نيز برای بهره برداری از قشر

   خبرنگار مستقل، از افغانستان با واشنگتن پريزم همکاری می کندبکتاش سياووش
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 از حوزه اجتماعی 
 شايسته پيشين گفت و گوی اختصاصی با نازنين افشين جم دختر

 ايران، رکورد دار اعدام کودکان : کانادا
 

  

 واشنگتن پريزم -محمد تهوری 

 با نام) ١٣٨٢( ٢٠٠٣اکثر ايرانی ها خصوصا ايرانيان ساکن کانادا، از سال 
 يعنی زمانی که او بعنوان دختر شايسته کانادا. آشنا شدند" نازنين افشين جم"

 اما آنچه باعث شد نام وی بر سر زبانها باقی بماند، تالش مداومش در. انتخاب شد
 . راه مبارزه با نقض حقوق بشر بود

وقتی از نازنين می پرسم چه عاملی سبب شد تا شما روی موضوع نقض حقوق بشر 
 می گويد برای من غير قابل باور بود او. را برايم بازگو می کند" نازنين فاتحی" ايران متمرکز شوی، با ناراحتی قصه در

 مرتکب قتل يک متجاوز شد، به مرگ محکوم گرديد و قرار بود بزودی به جوخه دختری که در دفاع از حيثيت و حق خودش
 گرفته، و آنها می خواهند به وی آخر چطور بايد دختری اعدام شود که از سوی سه پسر مورد حمله قرار.  سپرده شوداعدام

 .  که همراه دارد متوسل می شود، و يکی از آنها را از پا درمی آوردتجاوز کنند؟ او نيز در دفاع از خودش به چاقويی
 
 نازنين فاتحی، با موضوع نقض حقوق بشر در ی در حمايت از)کمپين( از آن نازنين افشين جم با راه اندازی رشته عمليات بعد

 .  گيرد فاتحی از خطر اعدام، افشين جم فعاليت هايش را برای توقف اعدام کودکان پی میبا رهايی. ايران سروکار پيدا می کند

 .  امريکا است، که می خوانيدمصاحبه پيش رو چکيده يی از يک گپ و گفت دوستانه با نازنين افشين جم در

   فعال شدی؟ و در اين حوزه، چه زمانی به موضوع حقوق بشر عالقمنداز -

 بودم، و اتفاقا از همان دوران فعاليتم را از زمان دانش آموزی به مساله حقوق بشر و کار کردن در اين حوزه عالقمند* 
 لذا من کلوپی با.  کردم کلوپی که روی موضوع حقوق بشر فعال باشد، وجود نداشتدرمدرسه يی که تحصيل می. شروع کردم

 .اين هدف راه اندازی کردم، و روی مسايل بين المللی کار می کرديم

  مثال چه نوع فعاليت هايی؟ -

 اين مدت شروع به پول جمع کردن برای مردم  ساعت هيچ چيز نخوردند، و در٣٠مثال برنامه ای طراحی کرديم که بچه ها * 
 يا می نشستيم درباره مشکالت مردم کشورهای مختلف صحبت می.  برای خوردن نداشتندمردمی که غذايی. فقير آفريقا کرديم

به طوری که درحال حاضر بيشتر  .خوب هرچی بزرگتر شدم، تالش هايم بيشتر روی موضوع حقوق بشر متمرکز شد. کرديم
 . وقتم روی اين حوزه می گذرد

 رسانی به آسيب ديدگان در کشورهای فقير تالشم متوجه خدمات. من در اين سالها با صليب سرخ جهانی همکاری می کردم
 در عين حال روی بچه های بازمانده از.  خدمات مالی و غذايی را در بر می گرفتبود، که از خدمات بهداشتی و دارويی تا

مثال در کشور اتيوپی .  بود، کار می کرديمجنگ در کشورهای افريقايی، يا مين زدايی و آسيب هايی که از جنگ ها باقی مانده
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 خيلی يا وقتی حادثه غير مترقبه يی مثل سونامی يا زلزله بم رخ می داد،.  رسانديمبه دختران خدمات بهداشتی و پزشکی می
 .تالش می کرديم تا برای آنها پول جمع و ارسال کنيم

  ؟ تمرکز کردیاز کی روی ايران -

 حقوق اين دختر فعال شدم، بيشتر تمرکزم روی حدودآ از دو سال پيش که داستان نازنين فاتحی را شنيدم و برای دفاع از* 
 نازنين را آن موقع در حال توليد يک برنامه موسيقی بودم، که داستان.  او قرار گرفتمچراکه خيلی تحت تاثير. ايران است

. شب و روز به نازنين فکر می کردم.  مدتی آن را رها کردمآنقدر ناراحت شدم که نتوانستم به کارم ادامه بدهم و برای. شنيدم
 رشته عملياتی اين موضوع سبب شد که بتوانم.  من کارمی کردند، شرايط روحيم را درک می نمودندخوشبختانه گروهی که با

 .در حمايت از نازنين راه اندازی کنم

  ی؟هانجام بدبرای نازنين  کارهايی چهتوانستی دقيقا  -

 مجامع مختلف حاضر شدم، و در حمايت از همچنين در.  هزار امضا در حمايت از نازنين جمع کنيم٣۵٠ما توانستيم حدود * 
 اين تالش ها.  می خواستيم که با دولت ايران برای آزادی نازنين مذاکره کننداز سازمان های مختلف. او سخنرانی کردم
 .سرانجام نتيجه داد

  ؟ ياريت دادند هاايرانی يا غير، گرفتیدر اين راه بيشتر از ايرانی ها کمک -

آنها از سراسر دنيا با من در تماسند، و با هم به  .بيشتر کسانی که به من کمک کردند و هنوز هم می کنند، غيرايرانی هستند* 
.  بيشتر بودکمک غيرايرانی ها) همان طور که گفتم(ولی . بعضی از ايرانی ها هم کمک کردند .صورت آن الين کار می کنيم

بيشتر اين پول را غير ايرانی ها پرداخت .  می کرديم هزار دالر برای تامين وثيقه نازنين جمع آوری٤۵مثال ما بايد حدود 
 . را هم ايرانيان دادندکردند، و حدود ده درصد اش

   بود؟فکر می کنی چرا کمک ايرانی ها کمتر -

 خيلی ازايرانی ها که مرا می بينند می گويند ما مثال امروز. در مرحله اول آنها باور نداشتند، که اين تالش ها نتيجه بدهد* 
 هم می خوب بعضی از آنها.  کردن ها نتيجه بدهد، وگرنه حتما آن نامه را امضاء می کرديمفکر نمی کرديم اين امضاء جمع

 .ترسيدند دچار مشکل شوند

   متمرکز شدی؟ روی چه موضوعی، همراه بود موفقيت نازنين که باردفتن موبعد از پايان يا -

لذا حدود يک سال .  موضوع اعدام کودکان بوديکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران که خيلی مرا تحت تاثير قرار داد،* 
 کرده به همين سبب رشته عمليات توقف اعدام کودکان را راه اندازی.  موضوع متمرکزاستمی شود، که تمام تالشم روی اين

 .ام، و با کمک جمعی از فعاالن حقوق بشر روی اين موضوع کار می کنيم

   کنيد؟ کار میهدقيقا چ -

.  می گيريم تا بدانيم به چه کمکی نياز دارندکودکان در معرض خطر اعدام را شناسايی می کنيم، و با خانواده آنها تماس* 
 وکيل می ما هم برايشان. بيشتر آنها در گرفتن وکيل و هزينه های آن مشکل دارند.  کنيمسپس سعی می کنيم به آنها کمک

و آقای ) مقام رهبری(خامنه ای ) آيت اهللا( به آقای به آنها ياد می دهيم چگونه. گيريم، و هزينه های آن را پرداخت می کنيم
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 . نامه بنويسند، تا از خطر اعدام نجات پيدا کنند)  قوه قضائيهرئيس( شاهرودی ) آيت اهللا(

 کنم، تا آنها دولت ايران را متقاعد کنند همزمان در سازمان ها و مجامع بين المللی و مجلس های قانونگزاری سخنرانی می
 . واقع سعی می کنيم صدای کودکان در معرض خطر اعدام را، به گوش جهانيان برسانيمدر. اعدام کودکان را متوقف نمايد

 .همچنين تالش می کنيم که ايران قانون اعدام را ملغی اعالم نمايد

@ 

  چگونه اين بچه ها را پيدا می کنيد؟ -

 که با آنها در ارتباط هستيم، خانواده متهمان از طريق مطبوعاتی که خبر دستگيری و اعدام آنها را منتشر می کنند، وکاليی* 
 . سپس با ايشان ارتباط برقرار می کنيم.  ايران، با آنها آشنا می شويمو فعاالن حقوق بشر در داخل

   حاال چند کودک را شناسايی کرده ايد؟تا -

 گفته می شود تعداد کودکان در معرض خطر ولی.  کودک را شناسايی کرده ايم، که در معرض اعدام هستند١٠٠ما تاکنون * 
 . نفر است١٧٠اعدام 

   دنبال می کنيد؟آيا اعدام کودکان در ديگر کشورها را نيز -

ولی چون اين پديده در ايران ابعاد گسترده ای  .بله محدوده فعاليت ما ايران نيست، و تمام کشورها را تحت نظارت داريم* 
 . کشور استدارد، بيشتر نگاهمان متوجه اين

   است؟اعدام کودکان در کداميک از کشورها رايج -

 گستردگی آن در ايران، با هيچ کجای دنيا قابل ولی. با مشکل اعدام کودکان مواجهيم. در سودان، يمن، عربستان سعودی و * 
 . در حاليکه در ايران با صد پرونده مواجهيم.  تنها دو پرونده مفتوح داريممثال در عربستان ما. مقايسه نيست

 )ان جی او(سازمان های غير دولتی  و  سازمانکدام توقف اعدام کودکان با برای -
  ؟ هستيددر ارتباط

 چون آنها نيز مثل ما نمی. مشخصا با سازمان عفو بين الملل همکاری می کنيم* 
 اختيار توانند در ايران دفتر و نماينده داشته باشند، بنابراين اطالعاتمان را در

 .همديگر می گذاريم و با هم کار می کنيم

  ؟دنرگذاب فشار تحتايران را   کنيد، کهرا متقاعدها مجلس  هستيدآيا قادر  -

 است ببينيد ايران کنوانسيون حقوق مدنی را امضا کرده، و براساس آن متعهد شده* 
 . سال خودداری نمايد١٨که حقوق بشر را رعايت کند و از اعدام کودکان زير 

 ما اين تعهد را گوشزد می کنيم و می. بنابراين در برابر جامعه جهانی تعهد دارد
  .خواهيم که آنها ايران را مجبور کنند، که مفاد اين کنوانسيون را رعايت نمايد

 
نازنين فاتحی 
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 زندان نگه می دارد و بعد آنها را اعدام می کند،  سالگی در١٨در عين حال اينکه ايران کودکان بزهکار را تا رسيدن به سن 
 اعمالش  سالگی نرسد،١۵ضمن اينکه در قوانين داخلی جمهوری اسالمی نيز پسر تا به  .نقض کنوانسيون حقوق مدنی است

 . مستوجب اعدام نيست

اين پسر در .  رابطه جنسی برقرار کرده است سالگی با پسر ديگری١٣برای نمونه ما پرونده ای داريم، که پسری در سن 
 اين لذا در تالش هستيم.  داخلی ايران نيز به قاضی اجازه صدور حکم اعدام نمی دهدحالی به اعدام محکوم شده، که قانون

 .حکم را ملغی کنيم

   روی اين موضوع متمرکز شدی؟، ايرانچرا با وجود موارد متعدد نقض حقوق بشر در -

ضمن اينکه از اين راه می خواهم به  .چون فکر می کردم از اين موضوع بيشتر غفلت شده، و بايد آن را برجسته کرد* 
 ما می توانيم دولت را.  با کمک همديگر به نقض حقوق بشر در ايران پايان دهيمجوانان ايرانی اميد بدهم که ما می توانيم

 . مجبور کنيم قوانينش را تغيير دهد، و به حقوق بشر احترام بگذارد

 های حقوق بشری را وسعت اين موضوع چقدر کمک کرد که فعاليت.  در کانادا بعنوان دختر شايسته انتخاب شدیشما -
  ببخشی؟

 کردم، که صدايم بلندتر شود و بتوانم بيشتر در من اصال با اين هدف در مسابقه انتخاب دختر شايسته سال در کانادا شرکت* 
 . خيلی هم مؤثر بودخوشبختانه. اين حوزه کار کنم

   هنری چقدر بهره گرفته ای؟از فعاليت های ، حوزه حقوق بشردر -

 موسيقی اجرا کرده ام، تا بتوانم رشته در کشورهای مختلف. تمام برنامه های من در راستای حقوق بشر بوده است* 
 .عملياتمان را معرفی کنم

   هزينه کرده ای؟اين عمليات يعنی درآمد کنسرت هايت را هم در -

 تبليغ اين رشته عمليات و افشای نقض حقوق من تنها از اين فرصت برای. تا حاال تمام کنسرت های من رايگان بوده است* 
 . گرفته تا چين، استفاده کرده امبشر در کشورهای مختلف جهان از ايران

  .شومب خصوصی شما ريم حواردمايلم کمی  ادامه در -

 .ايرادی ندارد* 

   راهی است؟چهدرآمد شما از  -

تا حاال .  ايفای نقش کرده ام، و درآمد خوبی داشته اممن در اين سال ها بعنوان هنرپيشه در تعدادی فيلم و برنامه تلويزيونی* 
 اينکه برای فعاليت هایضمن.  کرده ام، ولی کم کم پس اندازم در حال ته کشيدن است که بايد فکری کنماز اين راه امرار معاش

درآمد حاصل از .  فعال در حوزه حقوق بشر نيز استفاده می کنمحقوق بشری از کمک برخی سازمانهای غير دولتی بين المللی
 . کمک خانواده ديگرمنبع مالی ام استفروش سی دی هايم و
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   سينمای ايران آشنا هستی؟با -

هروقت در کانادا .  ايران را خيلی دوست دارمکارگردان ها و هنرپيشه های ايرانی را زياد به اسم نمی شناسم، ولی سينمای* 
 . شود، حتما برای ديدن فيلم ها می رومجشنواره فيلم های ايرانی برگزار می

   کنی؟ قبول می،بدهندپيشنهاد بازيگری به تو  های ايرانی اگر کارگردان -

  ايرانی کار کنم؟ولی وقتی فارسی من خوب نيست، چطور می توانم با کارگردان های! البته* 

  ! فارسی صحبت کنید نباش که اصال قرار،خوب شايد به تو نقشی بدهند -

 حتما می پذيرم* 

  ی؟ه اآيا فيلم پرسپوليس را ديد -

ولی اين فيلم از نگاه يک خانواده، آنهم .  خوشم آمدفيلم را هم ديدم، و از آن. من قبال کتابش را به زبان فرانسه خوانده بودم* 
 . پراکنده می باشدبه نظرم نگاه کارگردان خيلی شخصی است، در حاليکه جامعه ايران بسيار.  استخانواده قاجار ساخته شده

  ی؟ه ا رفتايرانبه تا به حال  -

 . شدم، و هيچ وقت به ايران نرفته اممن در کانادا بزرگ. وقتی يک ساله بودم، خانواده ام مرا به کانادا آوردند* 

   ايران دوست و آشنايی نداری؟ در نرفتی؟ايرانبه چرا در اين مدت  -

ولی خانواده ام تا به حال .  دارم به آنجا سفر کنماتفاقا بسياری از فاميل هايم در ايران زندگی می کنند، و خيلی هم دوست* 
 آميز هم از ايران دريافت خصوصا اينکه هرازگاهی ايميل های تهديد.  ترسند در آنجا برايم اتفاقی بيفتدآنها می. اجازه نداده اند

 .می کنم

  مثال چه ايميل هايی؟ -

 . حقوق بشری من هستندآنها مخالف فعاليت. تا به حال چند بار به قتل و ضرب و جرح تهديد شده ام* 

   به کدام بيشتر عالقه داری؟، ای سه نقش هنرپيشگی، خوانندگی و حقوق بشری که ايفا کردهميان از -

 . ادامه بدهماز فعاليت در حوزه حقوق بشر لذت می برم، و دلم می خواهد همين راه را* 

   را؟ايران را بيشتر دوست داری يا کانادا -

با اين حال احساس می .  کشور را بيشتر دوست دارمتمام زندگی ام در کانادا بوده، پس اين. من ايران را هنوز نشناخته ام* 
 . ايران استکنم تکه يی از قلبم متعلق به

   اصالتا کجايی هستند؟پدر و مادر شما -
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 . صحبت می کند، ولی من متوجه نمی شوممادرم گاهی با مادر بزرگم ترکی. پدرم تهرانی می باشد، و مادرم آذری است* 

  در چه رشته ای تحصيل کرده ای؟ -

 علوم سياسی و روابط بين الملل* 

  قصد ادامه تحصيل نداری؟ -

 . دهماما هنوز تصميم نگرفته ام در چه رشته ای ادامه. دارم فکر می کنم* 

   چگونه می تواند با شما همراه شود؟، همکاری کندو سوال آخر اينکه اگر کسی بخواهد با شما -

هرکس دغدغه حقوق بشر داشته .  خوشحال می شوممعموال من از همه جای دنيا ايميل دريافت می کنم، و از دريافت آنها* 
 از آنها من براساس توانايی افراد. تبديل شده، همراه شود) ان جی او( سازمانی غير دولتی باشد، می تواند با کمپين ما که به

 :  من به قرار زيرستآدرس سايت و ايميل. می خواهم، که در پيشبرد برنامه ها به ما کمک کنند

 
 
 
 
 
 
 

      از نويسندگان واشنگتن پريزم استمحمد تهوری 

www.helpnazanin.com

www.stopchildexecutions.com

www.nazanin.ca

info@nazanin.ca

 از حوزه روابط بين الملل 
فلسطينی ها :  آزاديبخش فلسطينياسر عابد رابو دبيرکل سازمان

  حلی بدهند نمی توانند بدون هيچ قيد و شرطی، تن به هر راه
 

 واشنگتن پريزم -برت شوارتز

 ، در سخنرانی خود در)ساف(دبيرکل سازمان آزاديبخش فلسطين " ياسر عابد رابو"
 در واشنگتن دی سی نقطه نظرات و ديدگاه هايش در مورد آينده" مؤسسه بروکينز"

 .روند صلح اعراب و اسرائيل را بيان کرد

 نيروی مأموريت آمريکا در"رئيس " زياد جی عسلی"پيش از آغاز اين سخنرانی 
 احتماال کارشناس طراز اول راهبرد پرداز"، رابو را به عنوان "مورد فلسطين

 کارشناسی که پس از دهه ها دست اندرکاری در. به حضار معرفی کرد" فلسطينی
 باقی" در باالترين سطح سياست فلسطين"مذاکره با اسرائيلی ها و آمريکايی ها، 

 . مانده است

داوری و " سخنان خويش گفت که فلسطين در) رئيس حکومت خودگردان(رئيس جمهور " محمود عباس"عابد رابو مشاور 
 ."مشکل است"فلسطين  -در مورد ماهيت اين برهه از روابط اسرائيل" قضاوت

Page 20 of 27Washingtonprism

5/1/2008http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=151



پيش می رود، و يا به "  الطرفين و توافقی تاريخینتيجه ای مرضی"وی اذعان نمود که اطمينان ندارد که راه کنونی به سمت 
 .  باشددر حرکت می" يک فاجعه"سوی 

به جای چهارچوبی " اعالميه اصول" يک با اين حال مطمئن است که پافشاری کنونی اسرائيل در مورد رفتن به سمت تنها
 . برای بهبود وضعيت مشکل کنونی در منطقه مورد نياز می باشدروشن و مشخص برای توافق، چيزی نيست که

روشن و" خواستار سندی مشخص تر شد که او در ادامه." ما اعالميه اصول نمی خواهيم: "وی در اين مورد خاطرنشان کرد
  .، آماده کند)بيت المقدس( راهبرد و جدول زمانی برای پرداختن به وضعيت اورشليم باشد، و زمينه را جهت يک" بدون ابهام

 پناهندگان و آوارگان، و توافقی حاوی ترسيم مرزهای ملی، خط مشی پرداختن به) لذا الزمست(
 ).باشد(کشوری  - حل بلند مدت دودر مورد مسائل امنيت عمومی برای رسيدن به راه

 باختری رود عابد رابو در اين مورد اظهار نگرانی کرد که، اما اگر اسرائيل در کرانه
 آنجا اردن ديوار بکشد و همچنان اجازه بدهد که شهرک های يهودی نشين در

 طول وی در. گسترش يابند، هيچيک از موارد مورد اشاره امکانپذير نخواهند بود
 و" ادامه همان دروغ قديمی"سخنرانی خود تأکيد نمود که گسترش اين شهرک ها، 

 . مذاکرات می باشد" پيچيده کردن روند"

چراکه او به  .عابد رابو می داند که اين گفت و گوها تا چه حد می توانند پيچيده باشند
 از ، يکی)١٣٨٠( ٢٠٠١و ) ١٣٧٩( ٢٠٠٠، )١٣٧٧( ١٩٩٨ترتيب در سال های 

 .  کمپ ديويد، و تبا در مصر بودواقع در مريلند آمريکا،" وای ريور) "گفتگوهای(اعضای اصلی گروه فلسطينی در 

 اند، هنوز خوش بينی خود به آينده را حفظ با اين همه وی با اعتراف به اينکه هر دو طرف در گذشته مرتکب اشتباهاتی شده
 دوران  امکان را منتفی می دانند که دولت عليل و از کار افتاده بوش پيش از پايانزيرا گرچه اينک بسياری اين. کرده است

 روند مذاکرات صلح ايحاد کند، اما به نظر عابد سال آينده بتواند نوعی پيشرفت در) دی ماه(رياست جمهوری وی در ژانويه 
 . وجود دارد"  اميدوارانه و مشوقجوی"رابو در حال حاضر 

 پيشرفتی تا زمان مقرر شده پايان سال جاری وی در اين پيوند در سخنرانی خويش گفت که، اما به منظور دستيابی به هر نوع
 " وجود بياوريمبه) گشايشی(ما بايد "، )ميالدی(

يعنی آينده ای که در آن بين . می باشد"  آميزآينده ای جنون"يکی از چالش های اصلی پيش روی تمام طرف ها، پيشگيری از 
 می  است و چيزی که در حقيقت در خارج از اين ميز مذاکره در اسرائيل و فلسطين اتفاقآنچه در حال رخدادن در مذاکرات

 . افتد، عدم ارتباطی عمده وجود داشته باشد

@ 

، و سختی و نوميدی عمدتا در منطقه " تغيير استزندگی در حال"اين عدم ارتباط به اين مفهوم می باشد که برای فلسطينی ها 
 .منطقه ای که در کنترل حماس قرار دارد.  ادامه می يابدمنزوی ساحل باختری رود اردن

اما تنها به ذکر اين نکته .  گفت و گو کندعابد رابو مايل بود که در مدت پرسش و پاسخ اين نشست، در مورد حماس بحث و
 وی در اين پيوند اظهار داشت. پيشرفت کرد) در گفتگوهای صلح ( نيز هنوز می توان اکتفا کرد، که بدون شرکت کامل حماس

 
عابد رابو در طول سخنرانی خود تأکيد نمود که 

 نشين، ادامه همان دروغگسترش شهرک های يهود

 قديمی و پيچيده کردن روند مذاکرات می باشد
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چراکه چنين عملکردی تنها هر مذاکره .که سروکار داشتن با حماس، نبايد به صورت پيش شرط قهری برای گفت و گوها درآيد
 . می کند" گروگان خط مشی حماس"ای را 

 اراده ساکنان غزه همان هدف حماس می او مدعی است که حماس به نحوی مؤثر توانست تصويری ايجاد کند، که خواست و
 که استفاده کرده، تا يک بار ديگر اين ايده را به زور جا بيندازد" گروگان" مانند اما واقعيت اين است که از اين مردم. باشد

 . استرا دزديده و از گشايش و پيشرفتی مثبت جلوگيری کرده) مذاکرات صلح(روند 

اسرائيليشان به توافقی مناسب دست پيدا کنند،  عابد رابو تأکيد کرد که اگر خود و همکارانش در ساف می توانستند با همتايان
 .  نظرخواهی می شد و آنها بعدا به حماس می پرداختنداز مردم فلسطين در مورد آن

نمی توانند " با اين همه اين مذاکره کننده مقيم رام اهللا تأکيد می کند، که فلسطينی ها
 مناسب با جزئيات مگر اينکه مدارک." به هر قيمت که شده تن به هر راه حلی بدهند

، )بيت المقدس( برای تمامی مسائل يعنی اورشليم"روشن برای رسيدن به راه حل 
  ."مرزها، پناهندگان و آوارگان، امنيت و ساير مقوالت ترسيم شود

 در غير اين صورت مذاکرات به جايی نخواهد رسيد و نسل های آينده نيز با همان
  .مشکالتی دست به گريبان خواهند بود، که امروزه در موردشان گفت و گو می کنيم

 را به عهده دارد، که هدفش" اتحاد صلح فلسطين"عابد رابو در حال حاضر رياست 
 کشوری می-صلحی منصفانه، پايدار، و جامع بر مبنای راه حل برپايی دو"ايجاد 

 کشوری که. باشد، که کشور مستقل فلسطين در کنار اسرائيل وجود داشته باشد
تعيين شود، و ) ١٣٤٦ خرداد ١۵( ١٩٦٧ ژوئن ٤مرزهای آن همان مرزهای 

 ."شرقی باشد) بيت المقدس( اورشليم پايتختش

نه به "فلسطينی موسوم به - اسرائيلیوی يکی از امضاء کنندگان اعالميه مشترک) ١٣٨٠تير ( ٢٠٠١در ماه ژوئيه 
 . بود"  آری به صلحخونريزی، نه به اشغال، آری به گفت و گو،

 انسانيت، و داوری توأم با انتقاد و صالحيت،بازگشت به خرد، ظاهر ساختن مجدد همدردی و مهربانی،"اين اعالميه خواستار 
 ." دچار رعب و وحشت، نفرت، و انتقام شوندو رد حاالتی شد، که افراد به سرعت

 نخستين دولت خودگردان ملی فلسطين به او در عين حال در امور اجتماعی و فرهنگی فلسطينی ها بسيار فعال بوده، و در
وی که هوادار رسانه های خصوصی می باشد برای ارتقاء هنر و ادبيات.  استخدمت کرده" وزير فرهنگ و اطالعات"عنوان 

  .را ابداع نمود" جايزه فلسطينی برای فرهنگ" جامعه خود، در

  از نويسندگان واشنگتن پريزم استبرت شوارتز 

 
عابد رابو مدعی است که حماس به نحوی مؤثر 

 کند، که خواست و اراده توانست تصويری ايجاد

اما واقعيت. ساکنان غزه همان هدف حماس می باشد

 که از اين مردم مانند گروگان استفاده کردهاين است

است

 از حوزه سياسی 
  متر آخر انتخابات مقدماتی رياست جمهوری امريکا در صد

 

 واشنگتن پريزم  -بابک يکتافر
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هفته گذشته در صبح روز انتخابات مقدماتی رياست جمهوری آمريکای حزب 
با حضور در برنامه " هيالری کلينتون" در ايالت پنسيلوانيا، سناتور دموکرات
در پاسخ به سئوالی در رابطه با حمله احتمالی " صبح بخير آمريکا" تلويزيونی
می : " اسرائيل و عکس العمل آمريکا در صورت رياست جمهوری وی گفتايران به

 درک کنند که اگر من رئيس جمهور باشم، ما به ايران حمله خواهيم خواهم ايرانيان
 ." کرد

 مبنی بر اگر ايران در ده سال آينده تصميم احمقانه ای: "او در ادامه تهديد کرد که
 ." کامًال محو و نابود کنيمحمله به اسرائيل بگيرد، ما در مقابل قادر خواهيم بود که آنها را

 خارجی آمريکا باشد، نشانگر دست از جان پاسخ خانم کلينتون بيش از آنکه دريچه ای به طرزتفکرش در رابطه با سياست
 نگاهی چرا که. بود" باراک اوباما" رقابت ها و جمع آوری آراء در مبارزه با سناتور شستگی سياسی ايشان برای بقا در اين

وزير امور خارجه کابينه " مادلين آلبرايت" به ليست مشاوران سياست خارجی ايشان که شامل شخصيت هايی نظير خانم
"  کالرکژنرال وسلی"نماينده کابينه بيل کلينتون در سازمان ملل، " ريچارد ها لبروک" ، آقای"بيل کلينتون"رئيس جمهور 

و مشاور عالی " مؤسسه بروکينگز"رئيس "  تالبوتاستروب"، )ناتو" (پيمان آتالنتيک شمالی"فرمانده اسبق قوای متحد 
" شورای روابط خارجی"عضو " ولی نصر"، و "بوريس يلتسين" دوران رياست جمهوری بيل کلينتون در امور روسيه در

 افرادی که نه تنها در هيچ موقعيتی صحبتيعنی.  شود، نشان می دهد که خانم کلينتون از چه کسانی پند و نصيحت می گيردمی
 ترجيح  بلکه با انتقاد از سياست فعلی کاخ سفيد، در قبال ايران آرامش را بر خصومتايران نکرده اند،" محو و نابودی"از 

 .می دهند

 .  در هر کشور، امری طبيعی استالبته قول و وعده های لفظی از دهان سياستمداران بخصوص در دوران انتخابات

 نامزدها بر اين عقيده اند، که چراکه در وحله اول مشاوران روابط عمومی و افکار عمومی اين
 . بنفع يک رقيب و بر عليه ديگری جهت می دهنداين قول و وعده ها هستند که افکار عمومی را

 و در عين حال در طول دوران انتخابات، هيچيک از اين نامزدها از عملی بودن قول
 وعده های خود و نقش ديگر نهادهای سياسی کشور از قبيل قوه مقننه سخن نمی

 به بلکه به اين گفته بسند می کنند که در صورت انتخاب شدن، فالن ايده را. گويند
 هم پس از انتخاب شدن. مرحله اجرا در می آورند و يا بهمان کار را عملی می کنند

 می وقتی ادعاها و وعده ها را برآورده نمی کنند، تقصير را بر سر همان نهادهايی
 .اندازند که در دوران انتخابات به اهميت ياری آنها اشاره ای نمی شد

 جمعيت رای با اين وجود دوران انتخابات موقعيتی است تا نامزدها خود را نه تنها به
به همين .  بشناساننددهنده، که در اين برهه جهانی شدن، به ديگر کشورهای دنيا هم

 شعارهای عاری از محتوا، دليل صرفنظر از سخنرانی ها، قول و وعده ها، گفتارها و
 ارائه تصويری قدرتمند از خود در مالءعام، و ادبيات سياسی مورد عملکرد نامزدها نيز در زير ذره بين رسانه ها، فشار

 . شرايط، از اهميت ويژه ای برخوردار می باشنداستفاده در اين

@ 

محو و " مقدماتی ايالت پنسيلوايا و استفاده از واژه لذا لحن تند خانم کلينتون در رابطه با ايران چند روز پيش از انتخابات

 
خانم کلينتون الزم می بيند در رابطه با سياست 

 مسائل امنيتی، به عنوان يک خارجی و بخصوص

 زن خود را مرد تر از مرد ها نشان بدهد
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 مقامات و با توجه به اين نکته که گفته وی از درگيری سی ساله دولت آمريکا با)  انگليسیاوبليتريت به زبان" (نابود
 کند، دوباره مسئله خاص خانواده کلينتون را زنده جمهوری اسالمی فراتر رفته و مردم ايران زمين را تهديد به ريشه کنی می

 بدی برايشان  خوبی که مردم از زمان رياست جمهوری بيل کلينتون دارند، دوباره چنين خاطراتيعنی در کنار خاطرات. کرد
 در حالی راه ميانبر را به نفع خويش برمی گزينند، که زنده شد که اين خانواده در هنگام به خطر افتادن منافع شخصی خود

 . ضرر منافع ملی تمام شودممکنست حتی اين گزينش به

 نامش گفت و گو با واشنگتن پريزم را پذيرفت، که به شرط اعالم نکردن" کميته ملی حزب دموکرات"به گفته يکی از مقامات 
 دستاويز بود بلکه انتقاد به اين.  دموکرات ها شد، شعار هيالری کلينتون درباره ايران نبودآنچه باعث انتقاد و نگرانی در بين

 آمريکا، خاطرات دوران بد رياست جمهوری بيل کلينتون راکه هرچه باعث نجات شخصی شود، فازغ از تاثير آن بر منافع ملت
  .در اذهان زنده می کند

 کلينتون در مخالفت با حضور نيروهای آمريکايی در به گفته اين مقام با توجه به نزديکی ديدگاه سناتور اوباما و سناتور
 مقابله با آمريکا در قبال ايران نقش متفاوت اين دو نامزد را در برجسته نشان دادن خود درعراق، به نظر می رسد که سياست

 . تهديدهای احتمالی و گاه خيالی، ايفا می کند

 نژادی دست و پنجه نرم می کند، خانم کلينتون هم البته بايد به اين نکته نيز توجه شود که همانطور که آقای اوباما با مشکل
 خارجی و به همين دليل ايشان الزم می بيند در رابطه با سياست.  جنسيتی دست بگريبان استحداقل در ذهن خود با مشکل

چنين طرز فکری، گاه ايشان را به .  بدهدنشان" مرد تر از مرد ها"بخصوص مسائل امنيتی، به عنوان يک زن خود را 
 .شعارهای افراطی هدايت می کند

 ديدگاه در کسب آراء کليميان اين کشور را، اما در اين مقطع نمی توان مسئله حمايت آمريکا از امنيت اسرائيل و نقش اين
 را به دست  کلينتون موفق شد در انتخابات ايالت پنسيلوانيا، شصت و دو درصد آراء کليميانکمااينکه سناتور. ناديده گرفت

 . آورد

 طرفداران يکی از فعاالن جامعه کليميان در شهر فيالدلفيا و از" بتسی شير"خانم 
فکر می کنم  ":گفت" فوروارد"هيالری کلينتون، در اين رابطه به نشريه اينترنتی 

.  کلينتون جذب شدآراء کسانی که هنوز تصميم قطعی نگرفته بودند، بطرف هيالری
 اوباما بوجود چرا که در بين اين گروه نوعی حس عدم اطمينان نسبت به عملکرد

 ."آمده است

 در اما تکيه بر اين ديدگاه که آراء کليميان صرفًا براساس سياست خارجی نامزدها
 کننده قبال خاورميانه و شعارهای افراطی در اين زمينه بدست می آيد نيز، گمراه

 پنسيلوانيا، اين چرا که با وجود درصد باالی آراء کليميان برای کلينتون در. است
 کليمی درخور توجهی فاصله در ايالت هايی نظير کاليفرنيا و نيوجرسی که از جمعيت

 خانم کلينتون در آن در ايالت ماساچوست هم که. برخوردار ند، بسيار ناچيزبود بود
 ! آوردپيروز شد، سناتور اوباما اکثريت آراء کليميان را بدست

 کاتوليک ها از ديدگاه دينی و سياه پوستان از نهايتًا بايد توجه داشت که جمعيت کليمی در آمريکا بخصوص در مقايسه با
 تازی نمی  کمتری برخوردار می باشند و حتی از نظر نفوذ مالی بر عرصه سياسی آمريکا يکهديدگاه اقليتی، از تعداد نفرات

 . کنند

 
قرار است کميته ملی قوانين انتخاباتی در نشستی در

 رای نهايی خود را در مورد شکايت خرداد،١١روز 

 ايالت ستاد انتخاباتی خانم کلينتون از تنبيه دو

ميشيگان و فلوريدا اعالم کند 
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، نگرانی سناتور " المللی ميتوفسکیسازمان بين"و " مرکز پژوهشی رسانه ای اديسون"در واقع با توجه به نظرسنجی 
 چرا که بر اساس نظر سنجی مورد اشاره، بيش از.  ها، و نه کليميان، خواهد بوداوباما بيشتر در بدست آوردن آراء کاتوليک

 .هفتاد درصد از کاتوليک های ايالت پنسيلوانيا به خانم کلينتون رای دادند

 راه باراک اوباما قد علم کرده اند، فاصله محبوبيت پيروزی هيالری کلينتون در ايالت پنسيلوانيا و چالش هايی که اخيرًا بر سر
 . ادامه دارداما رقابت اين دو همچنان.  را به کمترين ميزان در طول شش ماه گذشته رسانده استاين دو نامزد حزب دموکرات

@ 

، برای ) ارديبهشت١٧( ماه مه ٦ روز سه شنبه به همين دليل انتخابات مقدماتی ايالت های اينديانا و کارولينای شمالی در
 مقامات  به گفته منبع مورد اشاره، در صورت شکست هيالری کلينتون در اين دو ايالت،چرا که. هردو نامزد حائز اهميت است

 اوباما ترک کند، تا شانس تسخير کاخ سفيد را در ارشد اين حزب از وی درخواست خواهند کرد که اين رقابت را به نفع آقای
 .  به مخاطره نياندازدرويارويی با سناتور جان مک کين

 
 ايالت ديگر فرصتی برای کسب آراء ۵ از انتخابات روز سه شنبه فقط در اين تصميم با درنظر گرفتن اين مسئله است، که پس

 نظر تعداد آراء حائز اهميت می باشند، کهاين در حالی است که در بين آن ايالت ها، فقط کنتاکی و اورگان از.  خواهند ماندباقی
 . برگزار شود) ارديبهشت٣١(  ماه مه ٢٠قرارست انتخابات مقدماتيشان در 

 روز سه شنبه، فعاليت های خود را بر کسب حمايت اما ستاد انتخاباتی خانم کلينتون در کنار تالش برای پيروزی در انتخابات
 است که اينقرار. اين حزب نيز، متمرکز کرده است" کميته ملی قوانين انتخاباتی" فشار بر الزم از اعضای حزب دموکرات در

 نهايی خود را در مورد شکايت اين ستاد از تنبيه دو ، رای) خرداد١١(کميته در نشستی در آخرين روز ماه جاری ميالدی 
 .  اعالم کندايالت ميشيگان و فلوريدا

 . جای گرفتنديعنی دو ايالت مهمی که در سبد پيروزی هيالری کلينتون

 نيمی از نظر قانونی و در صورت قبول درخواست ستاد مورد اشاره، در هر دو ايالت
 از هيئت های مسئول انتخاب نامزد حزب برای مبارزه با نامزد حزب رقيب در

متشکل از نمايندگان هر " (دلگت"انتخابات سراسری رياست جمهوری موسوم به 
، به اضافه آراء ابر ) که در اجالس سراسری حزب به اين وظيفه عمل می کنندايالت
 مقامات بلند پايه هر ايالت از قبيل فرماندار،" (سوپر دلگت" ها موسوم به هيئت

 ، در محاسبات اين رقابت جای خواهند)نمايندگان مجلسين و مقامات ارشد حزبی
 .اين مسئله مسلمًا به نفع هيالری کلينتون تمام می شود. گرفت

 تا از آقای اوباما عقب تر است،" دلگت" ١۵٩خانم کلينتون که در حال حاضر حدود 
 اما اين برتری. بر رقيب خود برتری داشت" سوپر دلگت" ٢٠ماه گذشته با حدود 

.  استنيز در طول اين ماه با افزايش حاميان اوباما در کنگره آمريکا، از بين رفته
 نماينده مجلس از يکی از" بارون هيل"کمااينکه در هفته ای که گذشت آقای 

 نمايندگان، مهمترين ناحيه های جنوبی ايالت اينديانا به همراه چندين تن از ديگر
 .حمايت خود را از سناتور اوباما اعالم نمودند

 هيالری کلينتون فعاليت می کند، صبح روز پنج شنبه در حمايت از" اوان بای"همچنين در حالی که سناتور ارشد اينديانا يعنی 

 
کميته ملی حزب"رئيس اسبق " جو آندرووز"آقای 

 گذشته حمايتش را از هيالری که سال" دموکرات

 کلينتون اعالم کرده بود، در کنفرانسی مطبوعاتی

نظرش را تغيير داد و رسمًا آقای باراک اوباما را 

 معرفی کرد بعنوان نامزد مورد نظر خود
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 بيل در دوران رياست جمهوری" کميته ملی حزب موکرات"رئيس اسبق " جو آندروو"آقای  ) ارديبهشت١٢(اول ماه مه 
 کنفرانسی مطبوعاتی نظرش را تغيير داد و رسمًاکلينتون که سال گذشته حمايت خود را از هيالری کلينتون اعالم کرده بود، در

 . نامزد مورد نظر خود معرفی کردآقای باراک اوباما را بعنوان

 اين يکصد متر آخر رقابت را به چه شکلی به بهرحال با حس جنگندگی ای که در خانواده کلينتون مشهود است، بايد ديد که
 . پايان خواهند رساند

  واشنگتن پريزم استبابک يکتافر سر دبير 

 تابستان پرخرج يا پردرآمد
  تابستان پرخرج يا پردرآمد

 

  

 واشنگتن پريزم

نبرد فيلمهای پر خرج هاليوود ) ارديبهشت 13 (در روز جمعه، دوم ماه می ) آيرون من" (مرد آهنی"با به اکران رفتن فيلم 
 . گرددرسمًا آغاز می 2008برای تابستان 

هاليوود درآمدی بيش از " 3-شرک "و " ترانسفورمرز" ،" 3 –مرد عنکبوتی "تابستان سال گذشته با کمک فيلمهايی نظير 
 .ميليارد دالر داشت 5/9

 :ليست زير شامل ده فيلم اصلی اين تابستان و بودجه آنها است

 )آيرون من(مرد آهنی  ميليون دالر 186

Iron Man 
 )تراپيک تاندر(رعد گرمسيری  ميليون دالر 150

Tropic Thunder 
 )از سری فيلم های مرد خفاش(شواليه سياه  ميليون دالر 150

The Dark Knight 
 اينديانا جونز و قلمرو جمجمه کريستال ميليون دالر 125

Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull
 هالک باورنکردنی ميليون دالر 125

The Incredible Hulk 
 ای–وال  ميليون دالر 120
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  نشريه ورايتی: منبع

Wall-E 
 شاهزاده کاسپين: داستان های نارنيا ميليون دالر 100

The Chronicles of Narnia: Prince Caspian 
 اتوموبيلران پر سرعت ميليون دالر 100

Speed Racer 
 عاقل بشوميليون دالر 100حدود 

Get Smart 
 سکس و شهر ميليون دالر 65

Sex and the City 
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