
  ١٣٨٧ جمعه سی ام فروردين ماه شماره صد و چهل و نهم،

 در تقاطع نظاميگری و فرهنگ 
انسانشناسان در خطوط مقدم عراق  :قلم، دفترچه يادداشت، و تفنگ

 و افغانستان 
 

 واشنگتن پريزم -برت شوارتز

 معموال وقتی انسانشناسان برای انجام کاری شال و کاله می کنند، قلم، دفترچه
پنتاگون سبب شود، "  زمينه انسانیسيستم"اما ممکنست ايجاد پروژه . يادداشت، دوربين و ضبط صوت به همراه می برند

 .  قرار دهندبرخی از آنها تفنگ را هم در ليست لوازم خود

 اجتماعی را در بين تيپ ها و گردان های نظامی اين پروژه که سال گذشته آغاز شد، انسانشناسان و ساير دانشمندان علوم
 خاورميانه در خالل چند اما اين پروژه نيز مانند ساير راهبردهای ارتش در.  افغانستان قرار دادآمريکايی مستقر در عراق و

  .سال گذشته، به دور از بحث آفرينی و انتقاد نبوده است

 اين کشور را متهم می کنند که از اهميت درک بسياری از مطالبی که در داخل آمريکا و يا خارج از آن منتشر شده اند، ارتش
 اين امر سبب شده که بين.  کشورهايی که در آنجا به عمليات مشغولست، آگاهی نداردآداب و رسوم اجتماعی و فرهنگی

 حضور اين نظاميان در بين مردم به سبب به طوری که به رغم. نظاميان آمريکايی و مردم عراق و افغانستان شکاف بيفتد
اين تفاوت ها به نوبه خود سبب محدود .  همچنان به قوت خويش باقی مانده انداوضاع کنونی، تفاوت های فرهنگی و زبانی

 .  تأثيرات اين نيروها شده اندکردن
 

، از "مروری بر ارتش" کارشناس مسائل نظامی با درج مقاله ای در نشريه چهار) ١٣٨۵( ٢٠٠٦به همين سبب در پاييز 
 .  برنامه سيستم زمينه انسانی حمايت کردندايجاد

عراق ( نقطه به نظر می رسد نبود يا کمبود اطالعات فرهنگی و زبانی در آن دو" نوشتند که آنها
  ."، موانع اصلی کسب حداکثر موفقيت به شمار می روند)و افغانستان

 فرماندهان را در ارتش نيز با توجه به اين نقيصه به انسانشناسان روی آورده، تا نظاميان و
 .اختالط بهتر با مردم محلی ياری دهند

 برنامه مورد اشاره از شش گروه پنج نفره تشکيل شده که هر يک شامل يک
 از بين گروه های. انسانشناس، يک زبانشناس، و مسئوالن امور غيرنظامی می باشد

 . مورد اشاره، پنج تا در عراق و يکی در افغانستان مشغول کار هستند

 ٤٠گذشته خواستار ) شهريور(در سپتامبر ) آمريکا(وزير دفاع " رابرت گيتس"
 ميليون دالر بودجه اضافی برای اين پروژه شد، تا تعداد گروه های موجود در عراق

آموزش " بی بی سی"به گزارش .  افزايش دهد٤ و ٢٢و افغانستان را به ترتيب به 
  هزار دالر هزينه برمی دارد، که بيشتر٤٠٠ اعزام هر يک از اعضای اين گروه ها و

 
چهار کارشناس مسائل نظامی با درج مقاله ای در 

، از ايجاد برنامه سيستم" ارتشمروری بر"نشريه 

 به"آنها نوشتند که . زمينه انسانی حمايت کردند

نظر می رسد نبود يا کمبود اطالعات فرهنگی و 

 اصلی کسب زبانی در عراق و افغانستان، موانع

حداکثر موفقيت در اين دو کشور به شمار می 

." روند
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 . آن به اين مقوله مربوط است که بيمه آدم ربايی بسيار گران می باشد

او پس از .  اعضای اين گروه هاست، يکی از"دانشگاه کريستوفر نوپورت"استاد انسانشناسی " دکتر مارکوس گريفين"
 .  مرخصی گرفت، و به آنها پيوستاطالع از تشکيل اين گروه ها از محل کار خود

 ساعت کار می کند، و هيچ روزی هم ١۵ تا ١٢می نويسد که روزانه بين ) ١( ساله در بالگستان خود ٤٠اين انسانشناسان 
 . تعطيل نيست

 است، و در بعضی مواقع هم در جلسات وی در بخشی از اين ساعات با ساير اعضای گروه در مأموريت هايی چون گشت زنی
  آمريکايی ها و يا خارجيان ديگری که به ندرت در عراق حضور دارند، در موردگاهی هم با عراقی ها،. به سر می برد

 .تجربياتشان گفت و گو می کند

 محصوالت موجود، قدرت اقتصادی آنها را محک بزنداو توانسته با مشاهده. وی اخيرا در بازار بغداد با کسبه ديدار کرده است
 .  فرمانده خويش انتقال دهدو سپس اين اطالعات را به

 بسياری از زنان نياز دارند پس از کشته شدن گروه ديگری که در دهکده ای در افغانستان کار می کنند، دريافته اند که
 برای اين ارتش آمريکا بر مبنای اين مشاهدات.  اقتصادی به وجود آمده را به نحوی پر کنندشوهرانشان در درگيری ها، خأل

 برای پيوستن به طالبان جهت برآوردن نيازهای مالی را زنان بيوه در زمينه نساجی کارآفرينی نمود، تا انگيزه پسران آنها
 . محدود کند

@ 

او می نويسد که .  شمالغربی بغداد، مفيد می داندگريفين در مجموع کار خود را هم برای ارتش آمريکا و هم برای ساکنان
 .  يابد است تا نياز به کارهايی که در آنها از نيروی قهريه استفاده می شود، کاهشهدفش کمک به فرماندهان نظامی

گرچه .  تا در صورت لزوم از خود دفاع کنندبا اين حال ارتش پس از آموزش به افراد اين گروه ها، به آنها اسلحه می دهد
  . کنند، ولی احتمال چنين کاری سبب شگفتی نظاميان و جامعه انسانشناسان شده استبسياری از اين افراد اسلحه حمل نمی

نيکبختی در عراق مثبت ارزيابی می کنند، کارشان در  بنابراين در حالی که گريفين و همکارانش نقش خود را در ايجاد ثبات و
 جانب در عين حال شديدترين مخالفت ها هم از.  منفی بسياری از گروه ها روبرو شده استداخل آمريکا با عکس العمل

 . اعضای جامعه انسانشناسان ابراز گرديده است

 
 سوء آمريکا از علوم اجتماعی در خالل جنگ ويتنام، به اقدام جديد اين نيرو با ديدهچراکه جامعه دانشگاهی به ويژه با توجه به سوء استفاده ارتش

ليندون " ويتنام در خالل آن جنگ که به ابتکار رئيس جمهور وقت زيرا برنامه مشابه جمع آوری اطالعات و آمار در مورد مردم. ظن می نگرد
 هزار تن از ويتنامی هايی منجر ٢٦ شدن  گرفت و به منظور پيروزی بر دل و روح اين مردم انجام شد، در عين حال به کشتهصورت" جانسون

 . ارتباطندگرديد که گمان می رفت با ويت کنگ ها در

شبکه انسانشناسان دل "گذشته ) شهريور( گروهی از انسانشناسان که از اقدام اخير ارتش ناراضی هستند، در سپتامبر
  .تا در مورد پروژه ارتش و پيامدهای آن آگاهی رسانی کنند) ٢( تأسيس نمودند را بنياد نهادند و تارنمايی" نگران

 و فعاليتی دست اندر کار باشند، که به عمليات ضد انسانشناسان نبايد در هيچ تحقيق"آنها با تأکيد تمام اظهارنظر کرده اند که 
 کارهای بسيار چراکه حتی اگر در اين پيوند. ار تباط داشته باشد‘ مبارزه با تروريسم’ به شورش در عراق يا نقاط مربوط
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نقض " مواردی، مثبتی هم انجام دهند، اما نفس همکاری با نظاميان در چنين
 ." محسوب می شود" استاندارهای حرفه ای

 می" دانشگاه جرج ميسون"استاد " دکتر هيو گاسترسون"يکی از افراد اين شبکه 
 پشتيبانی گسترده بسياری از"او می گويد که اظهارات شبکه مورد اشاره، . باشد

 اما اقليت کوچکی از آنان که با ارتش. انسانشناسان آمريکايی را کسب کرده است
 ."همکاری می کنند، به شدت با اينگونه اظهارات مخالفند

که فراگيرترين و بزرگترين انجمن اين "  انسانشناسان آمريکااتحاديه"در عين حال 
سيستم زمينه " با انتشار اطالعيه ای رسمی برنامه حرفه محسوب می شود،

 .  حمايت سبب امتنان شبکه نامبرده گرديداين. را مردود شمرد" انسانی
 

 دست راستی که در مورد بسياری از مسائل با جامعه جالبست که برخی از تحليلگران
 به داليل گوناگون با برنامه مورد اشاره مخالفت کرده دانشگاهی موافق نيستند نيز،

 . اند

 مقاله خود پس از مدتی که با يکی از اين گروه ها وقت گذراند، در" آن مارلو"مثال 
 سربازان ترديدی ندارم که اين فرماندهان و: "نوشت" هفته نامه استاندارد"در 

 ."  امنيت را در اين کشور برقرار خواهند کردهستند، که -و نه گروه های انسانشناسی-ارتش آمريکا و مردم افغانستان 

او . می باشد) آمريکا( دار نيروی هوايی درجه" سرگرد چارلز جی دانلپ"يکی از مخالفان قدرتمندتر سيستم مورد اشاره 
 دادن شکست" برنامه های فرهنگی پشتيبانی می کنند و به اين مسئله اعتقاد دارند که کسانی را که در ارتش و دولت از چنين

 تبليغات و کارگزاران عيرنظامی مسلح به شورش ها تنها با به دست آوردن دل ها و افکار توسط گروه های انسانشناسی،
 . ، به شدت مورد انتقاد قرار می دهد" واليبال ممکن می باشددمکراسی بسته بندی شده و تورهای

@ 

 سياسی، و يا افراد نظامی باشد، بدون ترديد پنتاگون اينک فارغ از اينکه مخالفت با اين برنامه از جانب دانشگاهيان، منتقدين
 .  مردم بقبوالند که از ديدگاه خودش ارزش اين برنامه چيستبايد به سختی بکوشد تا به

 مطالعات راهبردی و مرکز"خود در )  بهمن سال گذشته خورشيدی٩( ژانويه سال جاری ٢٩ سخنان روز کمااينکه گيتس در
 دانشگاهيان که گاهی ارتش را تا حدی به ديده سوء ظن آلود می در بين"، اذعان کرد که برنامه مورد اشاره "بين المللی

 ."  هايی روبروشده استنگرند، با مخالفت

 و مؤثر در عراق و افغانستان، در پی کسب اما به اعتقاد وی به هر حال ارتش بايد به منظور اجرای يک راهبرد همه جانبه
 . باشد"  از حلقه دولتمردان آمريکادر خارج"حمايت نظريات و افراد جديدی 

 مدنی در شکل دادن به مأموريت های نفس اين موضوع که ارتش دارد متوجه ارزش عواملی کليدی چون فرهنگ و جامعه
 چراکه بيش از شش.  متأسفانه اين آگاهی جديد ممکنست خيلی دير و خيلی اندک باشداما. خود می شود، مقوله ای مثبت است

 .  به عراق گذشته استسال از زمان تهاجم آمريکا به افغانستان، و حدود پنج سال از قشون کشی اين کشور
 

 بهبود روابط فرهنگی و يادگيری زبان خوب عمل می کند، اما هنوز در عين حال گرچه ارتش آمريکا در کسب اطالعات برای

 
رابرت گيتس وزير دفاع آمريکا در ماه شهريور 

 ميليون دالر بودجه اضافی ٤٠گذشته خواستار 

برای پروژه سيستم زمينه انسانی شد، تا تعداد گروه

های انسانشناسی موجود در عراق و افغانستان را 

  افزايش دهد٤ و ٢٢به ترتيب به 
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 انسانشناسان نگران نيت های اين نيرو برای کسب چنين معلوماتی بسياری از
  .هستند

 تا اگر قرارست که ارتش ديگران را درک کند: "مثال گاترسون در اين مورد می گويد
 با ارزش بهتر آنها را کنترل نمايد و نه اينکه با ايشان مانند انسان هايی) بتواند(

 ."های خودشان تعامل داشته باشد، واقعا اسم چنين کاری پيشرفت نيست

   هاانويسپ

1- http://www.marcusgriffin.com/blog 

2- http://concerned.anthropologists.googlepages.com 

  از نويسندگان واشنگتن پريزم استبرت شوارتز 

 
ترديدی ندارم که اين فرماندهان و : "آن مارلو

و نه - و مردم افغانستان سربازان ارتش آمريکا

هستند، که امنيت را در اين -گروه های انسانشناسی

."  برقرار خواهند کردکشور

 از حوزه ميراث فرهنگی 
  موزه سلطنتی انتاريو افتتاح گالری پارچه و لباس های ويژه

 

 واشنگتن پريزم -سوريه کبيری

 و با حضور)  فروردين٢٧( آوريل ١۵ بامداد روز سه شنبه ٣٠/١٠از ساعت 
 )رويال انتاريو ميوزيوم" (موزه سلطنتی انتاريو"خبرنگارانی که از پيش از سوی 

در مرحله " گالری پارچه و لباس های ويژه پاتريشيا هريس"دعوت شده بودند، 
 .گشايش يافت" چين-کريستال مايکل لی" از رونمايی بخش نوين موسوم به ديگری

 گويی به خبرنگاران، اظهار داشت موزه ضمن خوشامد" مجموعه ها و پژوهش"معاون بخش " مارک انگستروم"در ابتدا 
مقدمات و کار : "وی افزود. چين می باشد- های ديگر بخش کريستال مايکل لیکه رونمايی اين گالری در ادامه گشايش گالری

 ." گوناگون انجام شد اندازی اين گالری در خالل يک مدت چهار ساله و با مشارکت فعال چندين گروهراه

 بخش در دست اقدام هستند، که آخرين او در بخش ديگری از سخنانش خاطر نشان کرد که هنوز چندين گالری ديگر در اين
 .گشايش خواهد يافت)  جاری خورشيدیدی ماه سال(آنها در اوايل سال آتی ميالدی 

 بی دريغش از اين موزه و به ويژه اين به خاطر حمايت های) سی آی بی سی" (بانک تجارت سلطنتی کانادا"وی همچنين از 
 . گالری تشکر و قدردانی کرد

 عنوان مسئول برپايی گالری پارچه و لباس های را به" الکساندرا پالمر"آقای انگستروم در انتهای سخنان خود، خانم دکتر 
 پارچه و، کارشناس ارشد"دانشگاه تورنتو" گفت که دکتر پالمر کارشناس تاريخ هنر از او ضمن اين معرفی. ويژه معرفی کرد

وی در زمان دانشجويی خود . می باشد"  برايتوندانشگاه"، و دکتر تاريخ طراحی از "دانشگاه نيويورک"لباس های ويژه از 
  لباس و کاله طراحی می کرد و طرح های خود را به بوتيک های پرآوازه ای چوندر نيويورک،) ١٣٦٠( ١٩٨٠يعنی دهه 

 . می فروخت" پاتريشيا فيلد"
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دانشکده هنر و طراحی " در ،)١٣٧۵ الی ١٣٧٤( ١٩٩٦ تا ١٩٩۵او پس از بازگشت به کانادا و بين سال های 
وی در . نيز همکاری خود را با موزه سلطنتی انتاريو آغاز کرد )١٣٧۵(  ١٩٩٦از سال . به تدريس پرداخت" نوااسکوشيا

 ارشد و دکترای رشته ی دانشگاه تورنتو می باشد، و با بخش برنامه کارشناسی"دانشکده هنرهای زيبا" عين حال استاديار
 . دانشگاه يورک همکاری می کند" تاريخ هنر"

وی در. را به خبرنگاران معرفی نمود"  هريسويليام"و همسرش " پاتريشيا هريس"دکتر پالمر در ابتدای سخنان خود، خانم 
  بدون کمک های سخاوتمندانه اين زوج به موزه و به ويژه اين گالری، امکان نداشتضمن اين معرفی خاطر نشان کرد که

 جمله افرادی هستند، که به صورت مستمر از اين خانم و آقا از. بتوان اين مجموعه زيبا را گردآوری کرد و به نمايش گذاشت
 . از فعاليت های ديگر فرهنگی در شهر تورنتو حمايت مالی می کنندکارهای موزه سلطنتی انتاريو و برخی

 هزار۵٠اين گالری دارای بيش از : "وی گفت .دکتر پالمر در بخش ديگری از سخنان کوتاه خود به معرفی اين گالری پرداخت
 از قدمت اين آثار.  قطعه آنها به نمايش گذاشته می شود٢٠٠ صورت ادواری در هر زمان کار پارچه ای و لباس است، که به

 ." می باشد) بيست و يکم(قرن اول پيش از ميالد مسيح تا قرن حاضر 

 چينی، پارچه های عتيقه دوران اوليه اسالم در آثار به نمايش درآمده شامل لباس های سلطنتی: "خانم پالمر در ادامه افزود
 طرح  تا کنون، و نخستين باالپوش های کانادايی می باشد، که تغيير و تبديالت گستردهمصر، مدهای غربی از قرن هيجدهم

 ."  کشندهای پارچه ها و توليد آنها در خالل سه هزار سال گذشته را به تصوير می

  .پس از پايان سخنان دکتر پالمر، خبرنگاران به طبقه چهارم هدايت شدند
 

 مناسبی را برای موزه ايجاد کرده، پارچه ها و لباس هاچين جای بسيار-از آنجا که افزوده شدن بخش نوين کريستال مايکل لی
 در يک قسمت به طوری که هر بخشی که به گوشه ای از جهان مربوط می شود،.  نمايش درآمده اندبه نحوی بسيار زيبا به
 بافت پارچه را در مصر بررسی نمود، و يا اينکه دانست لباسبنابراين مثال می توان سير تغيير و تحول. مجزا قرار گرفته است
 .  چين در گذشت ايام دستخوش چه دگرگونی هايی شده اندهای ويژه دربارهای

@ 

 به وجود آمدن حرارت مرکزی، چگونه ساکنان همنيطور باالپوش های کلفت و اليه دار کانادايی نيز نشانگر اينست که پيش از
 گزند  پتو در می آمدند و تا هنگامی که بتوانند دوباره خانه را گرم کنند، خود را ازاين سرزمين سرد بامدادان که از زير
 .سرمای تند محفوظ نگه می داشتند

مهارت "، "لباس"، " دوزی شدهپارچه های سوزن"به طور کلی گالری از نظر موضوع موجودی های خود به بخش های 
چاپ طرح های روی "، "پارچه بافی"، "قديمی ترين پارچه ها"، " چينپارچه و لباس های ويژه"، "های خياطان اروپايی

 . ، تقسيم می شود"مجموعه لباس های دوخته شده" و" پارچه

اين چرخ نشان می دهد .  نمايش درآمده استبه جز بخش های مورد اشاره، در اين گالری دستگاه بافندگی زيبايی نيز به
 .  پود، بافته می شودچگونه پارچه با ادغام دو نخ تار و

 مشتری، برش برای لباس های گوناگون، کوک يک تلويزيون مدار بسته هم چگونگی بافت و توليد پارچه، گرفتن اندازه های
 .  البسه مختلف را، به نمايش می گذاردشل زدن، پرو کردن و سرانجام آماده شدن
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 و بيشتر پارچه ها و لباس های زيبای گالری مورد اشاره، هدايای افراد هنردوست
 عزالدين"، "ليندا لتنر"، "هری ديويدسون"، "دوروتی برنهام"خيری مانند 

" شرکت رابرت سيمسون"و " شرکت گروه مد"و يا مؤسساتی چون " عاليه
" شرکت خيريه لوئيس هالی استون" از آنها را نيز موزه با کمک مالی برخی. هستند

 . استخريداری کرده

 کتان يکی از زيباترين پارچه های به نمايش درآمده، روبالشی مطالی دوخته شده از
 ميالدی می موج دار با نخ ابريشم خام می باشد، که قدمتش به اواسط قرن شانزدهم

 شده اين روبالشی که کار انگلستان است، در بخش پارچه های سوزن دوزی. رسد
 . نگه داری می شود

روی يکی از اين پارچه.  گالری محسوب می شوندپارچه های مربوط به قسمت مصر نيز، از قديمی ترين و زيباترين اشياء اين
 عهد اين تکه در.  است، کلمات شانس و اقبال به صورت رديف و پشت سر هم دوخته شده اندها که بافت قرن دوازدهم ميالدی

 .  استتوليد، و در قسمت قديمی ترين پارچه ها گروه بندی شده" سلسله فاطميون"

 .  به چند پرسش واشنگتن پريزم پاسخ دادآقای مارک انگستروم پس از انجام مقدمات و کارهای رسمی مربوط به خبرنگاران،

 
در اين  . سال طول کشيد٤ که فراهم کردن مقدمات برپايی اين گالری ، خبرنگاران گفتيددر ابتدای سخنان خود در جمع: س

   داشتند؟ فعاليتوژهرپمدت چند نفر در پيوند با اين 

 برگزارکننده، تکنسين و غيره می شوند، در  نفر که شامل٦در واقع کل کارکنان ثابت بخش پارچه و لباس های ويژه يعنی : ج
 ها  نفر برای جا گذاری لباس١٤ نفره، ٨ اگر بخواهم جزئی تر بگويم يک گروه طراحی در عين حال. اين پروژه فعاليت داشتند

 .  فعاليت می کردند صندوقدارهم به طور مستمر در اين پروژه٤و پارچه ها و برپاکردن گالری، و 

به عالوه افرادی .  اين پروژه کار می کرددر بيرون موزه نيز با يک متخصص قرارداد داشتيم، که برای برخی از طراحی های
 کنيم بنابراين گروه خيلی بزرگی الزم بود، که با هم کار.  مديريت آن فعاليت داشتندو ديگران هم در بخش" دن رحيمی"مانند 

 .تا اين پروژه به انجام برسد

@ 

   کرديد؟لباس ها و پارچه ها را از کجا تهيه: س

اما اينکه کداميک .  تحقيقاتی مان در اختيار داشتيم هزار تکه را در انبار۵٠در واقع ما بيش از . آنها از پيش موجود بودند: ج
 مسائل مربوطه بود، که کار  بگذاريم، ترتيب قرار دادنشان چطور باشد، چگونه اينها را نصب کنيم و بقيهاز آنها را به نمايش

 . زيادی می برد
 
   چگونه جمع آوری می کنيد؟اشياء را :س

 سال پيش تا به امروز جمع ١٠٠ تقريبا از اشياء اين قسمت نيز مانند ساير بخش ها از همان آغاز به کار موزه، يعنی: ج
 . آوری شده اند

 
پاتريشيا و ويليام هريس بانيان مالی اصلی گالری 

 ويژه پاتريشيا هريس پارچه و لباس های
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 اساس خريدها را بر اين. قسمت کمی را هم می خريم.  اعظم از آنها حالت اهدايی دارندبخش
اين هدف در .  داردانجام می دهيم، که کدام پارچه و يا لباس با هدف اين بخش از موزه همخوانی

 . گيتی اجناسی داريمبنابراين از چهارگوشه. واقع آوردن دنيا به اين موزه است

 يعنی)  فروردين٢٨( آوريل ١٦بدنيست گفته شود که اين گالری از روز چهارشنبه 
 . يک روز پس از ديدار ويژه خبرنگاران، آماده بازديد عموم شد

 يادآوری می شود که گزارش مشروح مراسم دو شبانه روزی افتتاحيه بخش نوين
  هزار نفر از٢۵که با اجتماع و بازديد مجموعا حدود " چين-کريستال مايکل لی"

 مردم، بازديدکنندگان خارجی، هنرمندان و مقامات کشوری و استانی در تاريخ اول و
 سال گذشته برگزار شد، در شماره صد و نهم واشنگتن) خرداد١٢ و ١١(دوم ژوئن 

 برای خواندن آن.  منتشر گرديد١٣٨٦پريزم به تاريخ جمعه بيست و پنجم خرداد 
 . مقاله می توانيد به لينک زير مراجعه کنيد

   ميراث فرهنگیحوزه از
  انتاريو موزه سلطنتی نوساز بخش شايشگ

   استسوريه کبيری دبير ارشد واشنگتن پريزم

 
يکی از پارچه های به نمايش درآمده در قسمت 

مصر 

 از حوزه هنر 
 تأثير فيلم ها بر جوامع 

 

 
  واشنگتن پريزم - مهاجرسروش

 
 گرای مجلس و  نماينده راست "خيرت ويلدرس"ساخته " فتنه"ای  فيلم پانزده دقيقه

 تلويزيونی اين کشور حاضر به پخش آن نشدند، به جنجالی جهانی تبديل هلند که هيچيک از شبکه های" حزب آزادی"رئيس 
 اسالمگرايان تندرو، نسبت به اسالمی های هايی از خشونت هايی از قرآن و قرار دادن صحنه  فيلم با قرائت بخشاين. گرديد

  ترتيب که در بخشی به صورت متناوب آياتی از سوره های قرآن را تالوت می آند، وبه اين. شدن هلند اعالم خطر کرده است
 . سپس مضمون آنها را با خشونت های تروريستی ربط می دهد

 
 ترغيب می گردند با دشمنان  فيلم پس از بازشدن صفحه ای از قرآن آيه ای قرائت می شود، آه در آن مؤمنانمثال در آغاز

 غربی ها به دست افراد القاعده، برخورد هواپيماها به برج های دو همچنين صحنه هايی مانند سربريدن. دشمنی کنند" اهللا"
 عراقی به دست مادرانشان در  تجارت جهانی در نيويورک، بمب گذاری های لندن و مادريد، قمه زدن آودآان شيعهقلوی مرآز

 امامان مساجد و جمعه، برخی از مسئوالن ايرانی آه فتح تمام جهان به عاشورا، تشويق به يهودآشی و يهودستيزی از زبان
 .  نشان می دهد را وعده می دهند، و اعدام زنی افغان به دست طالبان در زمين فوتبال آابل را،دست اسالم

 
 اروپايی می پردازد و با نشان دادن تفاوت باورهای آنان درمورد در بخشی ديگر هم به مسلمانان هلند و ساير کشورهای

Page 7 of 22Washingtonprism

4/17/2008http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=149



 عنوان خطری برای  جهاد، روابط جنسی خارج از چهارچوب ازدواج، و روابط همجنسگرايانه، از آن ها بهمقوالتی چون
 . سياستمداران ضد اسالمی هلند، از ديگر تصاوير اين فيلم هستندتهديدهای مختلف نسبت به. جوامع اروپايی ياد می آند

 احترام بگذاريد، اما اسالم دولت می خواهد شما به اسالم" در جايی ديگر خطاب به مردم هلند عنوان می شود که در عين حال
 ."شما را محترم نمی شمرد

 
  شد، فيلم گفته می شود بايد همانگونه آه ايدئولوژی آمونيستی شكست دادهدر تيتراژ پايانی

 .ايدئولوژی اسالمی را هم شكست داد
 صحنه اما در تيتراژ پس از اين.  صحنه آن، تظاهر به پاره آردن صفحه ای از قرآن استبا اين همه جنجال برانگيرترين

 .  تلفن مربوط می شودعنوان می شود که صدای شنيده شده، به پاره آردن صفحه ای از کتاب راهنمای
 

اين اعتراضات و مخالفت ها در دو .  گسترده مسلمانان جهان روبرو شدهمان گونه که می شد حدس زد، اين فيلم با مخالفت
 لبنان، مالزی و مصر، به طور از جمله دولت های آشورهای اسالمی مانند اردن، ايران، سنگاپور،.  مردمی بودگونه دولتی و

 . رسمی به اين مسئله اعتراض کردند
 در لبنان، با اعتراض به پخش آاردار هلند در" رابرت زلد فروست"وزير امور خارجه لبنان در ديدار با "  صلوخفوزی"مثال 

 .  آزادی بيان، به مقدسات ديگران توهين آرداين فيلم گفت که نبايد با دستاويز قرار دادن
 
 اعتراض عليه اين فيلم، روابط دولت خود را با دولت هلند قطع نخست وزير اردن هم اعالم آرد به نشانه " بخيتمعروف"

 اين قطع رابطه را، به  امضای دولتمردان کشورش مبنی بر خواست آنها برای۵٣ اين پيوند نامه ای حاوی او در. آرده است
 .سفير هلند در اردن داد

 
 تارنما را فيلتر را بر ندارد، اين" فيلم ضد اسالمی فتنه" نيز اظهار داشت که اگر تارنمای يوتوب وزير اطالعات اندونزی

 .خواهد آرد
 خواندن اقدام نماينده مجلس هلند در پخش اينترنتی فيلم، آن را به شدت محكوم "بی مسئوليتی آشكار"وزير خارجه مالزی با 

 .آرد
 اين کشور محكوم گرديد، و خاخام ارشد يهوديان نمايش اين فيلم از جانب شورای مفتی های روسيه و اداره مرآزی مسلمانان

 .  آن شدروسيه نيز خواهان محاآمه سازنده

 
 

 اين سخنگوی وزارت امور خارجه، نمايش" سيد محمد علی حسينی"در ايران هم 
 . فيلم توسط يک نماينده مجلس هلند را شديدا محکوم کرد

مدير آل اداره اروپای غربی وزارت امور خارجه، "  دولتيارمصطفی"همچنين 
سفير هلند در ايران را به اداره متبوع خود فراخواند و  "رادنيک وان فولنهافن"

 . ايران نسبت به نمايش اين فيلم در هلند به وی ابالغ شدمراتب اعتراض شديد
قطع "نماينده مجلس شورای اسالمی، در بياناتی "  منشجواد آرين"همچنين 

دانست آه " آمترين اقدامی"را "  آاالهای هلندیارتباطات اقتصادی و تحريم
انجام " حرآات موذيانه و ضد اسالمی" العمل به آشورهای اسالمی بايد در عکس

 .دهند
 

 
بايد دانست که اعتراض به فيلم هايی که به باورهای
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مثال .  خارج از مرزهای خود نيز، دست به تحرکاتی زدندکشورهای اسالمی در
 نشستی اعالم آردند که مقابله با پخش فيلم ضد قرآنی نمايندگان آشورهای عرب در
 .  المللی را می طلبدويلدرس، گامی حقوقی و بين

سازمان کنفرانس "  عضو۵٧ کشور اسالمی از ٢۶در اقدامی ديگر سفيران 
ماکسيم " عربستان سعودی، مالزی، مراکش، و مصر، در الهه با از جمله اردن، اندونزی، ايران، ترکيه، سودان،" اسالمی
 برای اقدامات حقوقی و های ممکن آنها در اين ديدار از او خواستند تا راه.  خارجه هلند ديدار کردندوزير امور" فرهاخن

 .قانونی عليه فيلم فتنه را بررسی کند
 

 دولت هلند نيز فيلم مذکور را  پاسخ به اين سخنان گفت که ديوانعالی کشورش اين امر را در دست بررسی دارد، وفرهاخن در
 . تقبيح کرده است

 عنوان  مجدد از واکنش متعادل جهان اسالم در خصوص اين فيلم، تصريح کرد که فتنه به هيچاو همچنين با اظهار خشنودی
 .بازتاب ديدگاه دولت متبوعش نيست

@ 
 

دو جوان در شهر )  فروردين٩( مارس ٢٨ روز کمااينکه در. بخش ديگر عکس العمل ها به مردم کشورها مربوط می شد
 . کشيدند، و شعارهايی عليه ويلدرس بر ديوارها نوشتندهلند چند خودرو را به آتش" اوترخت"

 پرچم هلند پايين اندونزی آماج حمله گروهی از افراد خشمگين قرار گرفت، و" مادان" هلند در شهر در همين حال کنسولگری
 .کشيده و سوزانده شد

 اشاره، ها جهان به سبب پخش فيلم مورد  مالزی هم خواستار آن گرديد که همه مسلماندر" پاس"کار اسالمی  حزب محافظه 
 .کاالهای هلندی را تحريم کنند

 . های کشورشان دست به تظاهرات زدند  خيابانصدها تن معترض پاکستانی نيز، در
 جداگانه ديگری، در اعتراض.  آموزان تهرانی در مقابل سفارت هلند در پايتخت اجتماع آردنددر ايران هم عده ای از دانش

 . همين سفارتخانه گردهم آمدندهای تهران در مقابل گروه هايی از دانشجويان بسيجی دانشگاه
 

 رهبر آاتوليک های) جوزف آلويس راتزينگر" (پاپ بنديکت شانزدهم"مثال .  نشداما اين اعتراضات به جهان اسالم محدود
 .  اقدامات جديدی انجام دهندجهان، اعالم آرد پژوهشگران مسلمان بايد در برابر چنين حرآات توهين آميزی،

  هم در نشستی دو روزه در اسلوونی، فتنه را توهين مسلم به اسالم و قرآنوزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحاديه اروپا
 . دانستند

 آنترل آنند، خواستار جلوگيری از پخش فيلم مورد آنها ضمن اينکه از دولت هايشان خواستند احساسات مردم مسلمان را
 .اشاره شدند

 
مثال سازمان .  موضع مخالف گرفتند حال برخی از سازمان های بين المللی اسالمی و غير اسالمی نيز، در اين مورددر همين

 قالب سازمان از آشورهای مسلمان خواست تا در ،"ايسيسكو" اسالمی علمی، تربيتی، و فرهنگی وابسته به آنفرانس
 .  آورندآنفرانس اسالمی اقدام هماهنگی را برعليه پخش اين فيلم به عمل

هم در بخشی از بيانيه خود با ) يونسكو( سازمان ملل متحد مدير کل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی" کوئيچيرو ماتسورا"
 ناقض آزادی ، فتنه را اهانت آميز و)١٣٨۵فروردين ( ٢٠٠٦ اجرايی سازمان متبوعش در آوريل اشاره به مصوبه شورای

 . بيان دانست و آن را به شدت محكوم آرد

 کنند، تنها به مقوالت مربوط به مذهبی حمله می

 کمااينکه مثال فيلم. جهان اسالم محدود نمی شود

نيز در زمان نمايش، " آخرين وسوسه های مسيح"

 قرار گرفتمورد اعتراض گروه های مذهبی مسيحی
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 سبب تحقق و تحكيم آزادی  احترام به اعتقادات، باورها و نمادهای مذهبی را الزم می شمرد، و اين کار رامصوبه مورد اشاره
 . بيان می داند

 موسوم به  نزديکی مذاهب، مجمع بين المللی فقه اسالمی، و ابتكار مشترک ترآيه و اسپانيادبيرآل سازمان ملل، مجمع جهانی
 . را محکوم کرده اند، از ديگر شخصيت ها و نهادهای جهانی هستند، که فتنه"اتحاد تمدن ها"
 
 کشور در خالل آنفرانسی خبری رسما به نخست وزير اين" ژان پيتر بالكنند" حدی که به.  در داخل هلند نيز جنجال آفريدفتنه

  آنفدراسيون تجاری اين کشور هم نسبت به٣.  آن، از مسلمانان عذرخواهی آردخاطر ساخت اين فيلم و اظهارات آارگردان
 مشكالتی برای آارکنان مسلمان شرآت های اقدامات تحريک آميزآقای ويلدرس، پيامدهای آن در حوزه های اقتصادی، و بروز

 . دادندتجاری اين کشور، هشدار
 

 مجلسدر  آقای ويلدرس همتاهای ،روی اينترنت فتنهيک هفته پس از نمايش اما پرسروصداترين مسئله داخلی اين بود که 
 کرد که اعتقاد دارد ويلدرس مسلمانان حزب کارگر نيز اعالم .ناميدند، " تبعيض بلغم و خودمحور، ساز مشکل " او را هلند

 .  مردم اين کشور سر ناسازگاری دارددهد، و با بقيه هلند را مجرم نشان می
 به سرانجام کار اين مشاجره در مجلس.  آقای ويلدرس در اين مورد هشدار داده شده بودوزير دادگستری نيز گفت که پيشتر به

 .  کردرا دروغ گو خطاب مورد اشارهوزير جايی رسيد، که آقای ويلدرس 
 

 به نمايش گذاشته بود، اعالم کرد از آنجا که کارکنان که فتنه را" کام. اليو ليک"با ادامه اين وضعيت، شرکت اينترنتی 
 مصيبتی شرکت نامبرده در عين حال اين رخداد را.  فيلم را از تارنمای خود بر داشته است موسسه در معرض خطرند، اين

 .  کرده بودند، تشکر کردبزرگ برای آزادی بيان برشمرد و از مردمی که از پخش اين فيلم حمايت
 

مربوط نمی شود و صرفا مقوله .  بحث به کتاب ها، موسيقی، کاريکاتورها ودر اينجا(بايد دانست که اعتراض به فيلم هايی 
 مقوالت مربوط به جهان اسالم محدود نمی که به باورهای مذهبی حمله می کنند، تنها به)  مورد بررسی قرار گرفته استفيلم
نيز در زمان نمايش، مورد اعتراض گروه های مذهبی مسيحی قرار "  های مسيحآخرين وسوسه"کمااينکه مثال فيلم . شود
  .گرفت

 
هم به سبب" داکوتا بلو ريچاردز"و  " کيدمننيکول" با شرکت بازيگران مشهوری چون "قطب نمای طاليی"دست اندرکاران 

 قسمت های کتابی را  انتقاد قرار گرفتن اين فيلم از سوی مسيحيان و به ويژه کاتوليک ها، برخی ازنگرانی از مورد تحريم و
 .  دادندکه اين محصول بر اساس آن ساخته شده، در فيلمنامه تغيير

 
کتاب خود زير نام ) ١٣٧٤( ١٩٩۵او در سال .  ساخته شدنويسنده انگليسی" فيليپ پولمن"زيرا اين اثر بر اساس کار 

  . رشته تحرير درآورد، که عنوان پرفروش ترين رمان را به خود اختصاص دادرا به" مقوالت تاريک وی"
به" مرگ خداوند" جاافتاده و مرسوم عنوان شده، و نماد مبارزه با اديان" مجستريوم"دراين کتاب نيروی شيطانی موسوم به 

 برشمرده ،"وجودی کهنسال و نيرويی به پايان رسيده"خدايی که نويسنده او را .  درآمده استدست اين نيرو به رشته تحرير
 . است

به طوری که بسياری از نهادها و افراد .  گرفتاين کتاب به سبب زير سوأل بردن دين، مورد حمله مسيحيان آمريکايی قرار
 . کتابخانه های مدارش شدندمذهبی خواستار برچيده شدن آن از

 
 را کنار گذاشت، و  در فيلمنامه خود جنبه مذهبی و خداقطب نمای طاليی کارگردان و سناريونويس" کريس ويتز"اما 
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.  بزرگ فرض کردمجستريوم را نوعی ديکتاتور به سبک شوروی پيشين و يا برادر
 ديدند، خاطر نشان به همين سبب بسياری از افراد و به ويژه منتقدانی که فيلم را

 بودن به چشم کردند که در ساخت سينمايی رمان مورد اشاره، اثری از ضد مذهب
  .نمی خورد و در واقع بيشتر فيلمی پرحادثه تلقی می شود

 
کما .  گيردواقعيت ديگر اينست که تحريم فيلم ها، تنها از زاويه مذهب صورت نمی

 چهار از نمايش" شورای مميزی سنگاپور"جاری ) آوريل(اينکه در فروردين ماه 
در  جهاد"و ، " تولهيلدديويد اهل" ،"باکوشی" ،"اعراب و تروريسم"فيلم مستند 

 .جلوگيری کرد"  فيلم سنگاپورالمللی جشنواره بين"در  " عشقراه
 

 اين پيشگيری تنها در مورد فيلم سوم به رئيس اين شورا، سبب" امی چائو"به گفته 
  که وی در پيوند با اين تصميم خاطرنشان کرد که دو فيلم نخست و سوم باچرا. ضد اسالمی بودن آن مربوط می شود

مثال فيلم . شوند  های تروريستی شناخته می هايی ابراز همدلی می کنند، که در بسياری از کشورها به عنوان سازمان سازمان
 . آيد درمی) پ ک ک" (حزب کارگران کردستان" عضويت دوم درباره يک مرد سوييسی است، که به

 .  اخالقی امکان نمايش پيدا نکردهای غير  هم به سبب صحنهباکوشی مسئول، فيلم ژاپنی بر اساس گفته های اين
جشنواره ای که از .  فيلم را برای جشنواره مورد اشاره تاييد کرد٢٠٠ نمايش اين در حالی است که شورای مميزی نامبرده،

 . گشايش يافت)  فروردين٢٦( آوريل ١٤ روز
 . دهند، اجازه پخش آنها را نمی"غير اخالقی" بندی برخی از فيلم ها به بسياری از کشورهای ديگر نيز با درجه

 
معاون نخست وزير اين کشور از انتشار اين"  آانگ سنگون"چراکه . البته سنگاپور در مورد فتنه نيز موضعگيری کرده بود

زيرا اين .  بيان استاو گفت که اقدام نماينده مجلس هلند سوء استفاده آشكار از آزادی.  تاسف نمودفيلم در اينترنت، ابراز
 .  نژادها نيستآزادی به مفهوم اجازه توهين به مقدسات ساير اديان و

 
خبرگزاری رسمی چين اعالم کرد، که اين " شين هوا"کمااينکه .  دارددر عين حال داليل ديگری هم برای تحريم فيلم ها وجود

بهمن سال گذشته ( ميالدی اين تصميم در ماه فوريه سال جاری.  فيلم های وحشتناک را ممنوع نموده استکشور ورود
 کشور اتخاذ گرديد، و بر اساس آن فروش کليه فيلم های اين" اداره کل مطبوعات و انتشارات"به وسيله ) خورشيدی

 .  قدغن شدوحشتناک و ماوراء الطبيعه
يعنی آدمخوارانی که پس از مردن از گورهای خويش در می  .اين منع به ويژه شامل فيلم هايی با درون مايه زامبی ها می شود

 آيند و اين دور سپس اين کشته ها، خود به صورت زامبی در می.  های سالم، سبب مرگ آنها می شوندآيند و با خوردن زنده
 . همچنان ادامه می يابد

 
 پس فيلم های  ها هم ضمن اعتراض به اين اقدام دولت، در عکس العمل به آن گفته اند که از اينالبته هواداران اينگونه فيلم

 . محبوب خود را از طريق اينترنت تماشا خواهند کرد
 پرشماری ار تأثير منفی اين  در برابر اين اعتراضات و در توجيه تصميم خود می گويد، که والدين و کارشناساناداره مذکور

بنابراين الزم بود برای سالمت روانی و جسمی اين گروه سنی، چنين .  اندگونه فيلم ها بر جوانان و نوجوانان شکايت داشته
 .  به مرحله عمل درآيدتصميمی

 
 بسياری از مقوالت زندگی شهروندان خود تصميم گيری می کنند که در خيلی البته در کشورهايی چون چين، مقامات در مورد

 .  قشرهای نخبه چين نيز قرار گرفته استاما جالبست که اين اقدام، مورد حمايت برخی از.  کشورهای ديگر مرسوم نيستاز

 
يک"در صحنه ای از فيلم " کالرگ گيبل"زمانی که 

دکمه های پيراهنش را باز کرد و  "شب اتفاق افتاد

آشکار شد که عرقگير تنش نيست، فروش 

 درصد کاهش ٧۵ های مردانه در آمريکا زيرپيراهن

يافت 
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:  اقدام گفتدر گفتگو با خبرگزاری مورد اشاره، با قابل درک خواندن اين" دانشگاه پکن" استاد" لی دائوکشين"کمااينکه 
 کنند، که از مرز پذيرش عمومی فاصله زيادی گرفته مسئوالن فرهنگی نمی توانند از ورود فيلم های وحشتناکی چشم پوشی"
 ." اند

 نبايد تأثير آنها بربر روی اين گونه فيلم ها بررسی و پژوهش کرده، همچنين معتقدست که) ١٣٧٠( ١٩٩٠ او که خود از دهه
 . قشر جوان را دست کم گرفت

@ 
 
او در مورد تأثير اينگونه .  دائوکشين همعقيده استدر پکن نيز، با لی" دانشگاه جيلی"استاد روانشناسی " ونگ ليرونگ"

 الطبيعه را توصيف بسياری از فيلم های وحشتناک مقوالتی ماوراء: " نوجوانان خاطر نشان می کندفيلم ها بر روان جوانان و
 اين مسئله اهميت بسياری دارد که جوانان و نوجوانان پيش از در صورتی که. می کنند، که اصوال از کنترل افراد بشر خارجند

 اندازه فيلم های وحشتناک بنابراين ديدن بيش از.  احساس کنند قدرت کنترل انسان قابل مالحظه می باشدتکامل شخصيتشان،
 سبب شود توانايی خود در مورد رويارويی با مسائل و مشکالت زندگی ممکنست آنها را در مورد زندگيشان دچار ترديد کند، و

 ."  ببرندرا زير سؤال
 

کمااينکه .  بسياری از افراد عادی نيز همين ديدگاه را دارنداين طرزفکر تنها به گروه نخبگان چينی محدود نمی شود، بلکه
آينه " از تماشای فيلم  سينه چاکان اين دسته از فيلم هاست، به خبرگزاری مذکور گفته که دخترخاله اش پسکه خود از" دو"

 عين حال وقتی شب ها می خواسته به دستشويی برود، مادرش ناچار در. ديگر جرأت نداشته در خانه تنها بماند" اسرارآميز
 .  همراهی کندبوده وی را

 
 بزرگسال اين کشور عدم رضايت خود را از اين تصميم اعالم کرده جالبست بدانيم که به رغم تمامی اين اظهارنظرها، قشر

اين در حالی است که.  نموده اند درصد آنها از اين تصميم پشتيبانی١۵ نظرخواهی از بيش از دوهزار تن، تنها چراکه در. است
 .  انتخابشان برای تماشای فيلم های وحشتناک ذکر کرده اند درصد علت مخالفت خود را ناديده گرفتن حق٨٠
 

يک شب "مثال صحنه ای از فيلم  . تأثير فيلم ها در کشورهای آزادتر نيز نمودی داشته است؟ پاسخ مثبت می باشدآيا مسئله
چراکه . اکران شد، يکی از بارزترين اين نمونه هاست) ١٣٢٣( ١٩٣٤ که در سال" کالرگ گيبل"با شرکت " اتفاق افتاد

 زيرپيراهن های مردانه اين صحنه دکمه های پيراهنش را باز کرد و آشکار شد که عرقگير تنش نيست، فروشزمانی که او در
 .  درصد کاهش يافت٧۵در آمريکا 

 
 

که به مشکالت تغيير آب و هوا پرداخته، " ال گور"ساخته " حقيقت ناخوشايند" در عين حال فيلم
"  پاترهری"البته چنين فروشی به گرد پای درآمد محصوالتی چون .  ميليون دالر فروش داشت٢٤

  .هم نمی رسد، اما برای يک مستند رقم بسيار قابل توجهی به حساب می آيد
 تأثيرات فرهنگی ولی نکته مهمتر اينست که اين محصول در کنار چنين فروش چشمگيری، سبب

 هزار آموزگار آمريکايی ١١٠ .به طوری که درون مايه سخنرانی هزار تن در آمريکا گرديد. شد
 برگزيدند، و برای دانش آموزان خود نمايش هم آن را به عنوان بخشی از برنامه سال تحصيلی

در .  ثابتی از برنامه های آموزشی مدارس انگلستان درآمداين فيلم همچنين به عنوان بخش. دادند
 به نمايش درآمدن آن، ايالت کاليفرنيا اليحه ای را برای مهار گازهای عين حال سه ماه پس از

 . به تصويب رساندگلخانه ای
 

.  فروش درست مانند حقيقت ناخوشايند بودنيز، از ديد ميزان" مايکل مور"ساخته " بيمار"مستند 
 هم اينست که نامزدهای رياست جمهوری و کنگره در عين حال نکته مهم در مورد اين محصول

همچنين افکار عمومی .  مسئله مهم بيمه خدمات درمانی توجه کنندآمريکا را بر آن داشت، که به

 
براساس اعالم مطبوعات هلند، انتشار فيلم فتنه 
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 .  بسيج نمودرا هم در اين راه
 درصد از مردم ٤٣ اکران اين فيلم، نشان داد که پس از" بنياد خانواده کيسر"کمااينکه نظرسنجی 

البته اين رقم در .  ديدگاه های مطرح شده موافق بودندليبرال در مورد آن نظر مثبت داشتند و با
 .  درصد بود٩بين محافظه کاران تنها 

، "گروه آمار بارنا" نظرخواهی اهميت اين اعداد زمانی بهتر معلوم می شود که بدانيم براساس
پس از ديدن " آالم مسيح" جنجال برانگيز کمتر از يک درصد تماشاگران فيلم بسيار پرفروش و

  .آن، به دين اين پيامبر گرويدند
 

 مردم اين کشور به آتب اسالمی از جمله ترجمه الكترونيكی قرآن روی در عين حال براساس اعالم مطبوعات هلند، انتشار فيلم فتنه باعث شد
 محصول در مدت دو روز در بازار اين کشور کمياب  نحوی که خريد گسترده نسخه نرم افزاری قرآن به زبان هلندی، سبب گرديد اينبه. بياورند
، اين ) فيلم و يا رسيدن به نتيجه عکسمثال برای اطمينان از مسائل مطرح شده در( خريداران از اين کار هر چه باشد می توان گفت انگيزه. شود

 .  زمانی کوتاه روی اينترنت قايل مشاهده بوده استکنجکاوی توسط فيلمی ايجاد شده که تنها
 

در اين نظرسنجی که در سال جاری انجام شد  . مردم از فيلم ها، بدنيست که به نظرخواهی نشريه تايم نيز نگاهی داشته باشيمدر مورد تأثيرپذيری
 مورد برخی از مسائل  درصد شرکت کنندگان گفتند که فيلم ها سبب تغيير عقيده شان در٣٠ گرفتند، حدود  نفر مورد پرسش قرار١٠٠٢و در آن 
. ها سبب تشويقشان به کمک مالی به يک مؤسسه خيريه و يا کار داوطلبانه شده اند درصد خاطر نشان کردند که بعضی از فيلم٢٠مثال . شده است

 .  موضوعی را عوض کنند درصد هم اظهار داشتند، که فيلمی باعث گرديده که رأی خود نسبت به فرد يا١٠
 

 يا منفی ارزيابی اين گفته فارغ از تأثيراتی است، که منتقدين آنها را مثبت.  ها در جوامع مؤثرندپس ظاهرا پذيرفتنی خواهد بود، اگر بگوييم فيلم
 . می کنند

 
  از نويسندگان واشنگتن پريزم استسروش مهاجر

 کشور به آتب اسالمی از جمله باعث شد مردم اين

 به نحوی که. ترجمه الكترونيكی قرآن روی بياورند

خريد گسترده نسخه نرم افزاری قرآن به زبان 

 دو روز درهلندی، سبب گرديد اين محصول در مدت

بازار اين کشور کمياب شود 

 از حوزه روابط بين الملل 
 يا شوخی سياستمداران حمايت ايران از شورشيان افغانستان،

 افغان؟ 
 

 واشنگتن پريزم -بکتاش سياووش
 

  افغانستانکابل،
 

 تسليحاتی از شورشيان افغان متهم کرده، و از لزوم اقدام برای قطع اين مقام های ارشد آمريکا و بريتانيا ايران را به حمايت
 اسالمی افغانستان در سومين دور ازوزير امور خارجه جمهوری" رنگين دادفر سپنتا"در همين حال .  هاسخن می گويندکمک

، گفت که هيچ مدرک و دليلی دال بر دخالت ايران ) آوريل٩( فروردين ٢١ روند حسابدهی حکومت به ملت در روز چهارشنبه
  . داخلی افغانستان و کمک تسليحاتی به شورشيان درين کشور وجود ندارددر امور

 
 شوخی سياسی 

 
می خواهم : " روابط افغانستان با کشور های همجوار صحبت می کرد، اظهار داشتآقای سپنتا که در روز مورد اشاره در باره

.  مداخله جمهوری اسالمی ايران  هر نوع تعارف ديپلماتيک و بسيار صريح و روشن بگويم که هرچند شايعاتی مبنی بربدون
  وزارت خارجه افغانستان هيچ نوع سند و دليلی مبنی بر اينکه جمهوری اسالمیغيره و غيره وجود دارد، اما تاکيد می کنم که

 ."ايران به مخالفان دولت افغانستان اسلحه و يا آموزش بدهد، در دست ندارد

سفير ما در اياالت متحده آمريکا در : " عنوان کرد، و افزودوی اظهارات اخير سفير افغانستان در واشنگتن را شوخی سياسی
 هست، که ايران در گپ ها و شايعاتی هم.  که ما خود نمی توانيم همسايه های خودمان را انتخاب کنيميک سخنرانی گفته بود

 ."برابر افغانستان سياست دوگانه دارد
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  افغانستان رب ، آلود غرب با ايرانروابط تنشتاثير 

 
 طالبان و  آمريکاييان در ماه های اخير دولت ايران را متهم کرده اند، که به نيروهایمقام های غربی به ويژه انگليسی ها و

وزير امور خارجه آمريکا" کاندوليزا رايس" خانم از جمله. مخالفان دولت جمهوری اسالمی افغانستان کمک تسليحاتی می کند
 . در منطقه را به خطر می اندازد' دوست و متحد آمريکا' کشورهای ايران را متهم کرد، که امنيت

 از ايران به افغانستان برای وزير دفاع آمريکا نيز، از ارسال اسلحه" رابرت گيتس"معاون حانم رايس و "  برنزنيکالس"
  .تقويت شورشيان اين کشور سخن می گويند

 
رئيس جمهور اين کشور در سفرش به "  احمدی نژادمحمود"حتی . اما مقام های ايرانی مکررا اين اظهارات را رد کرده اند

 تروريسم آسيب ديده هم افغانستان و هم ايران، از: " قربانيان تروريسم عنوان کرده و افزوده استکابل، ايران و افغانستان را
 . اند

 قدرتها، و تروريسم بسيار ايران قربانی تروريسم سازمان يافته، تروريسم مورد حمايت بعضی از
 ." خشن و غيراخالقی است
:  نظاميان غربی به ويژه آمريکاييان در افغانستان در برابر تروريسم، گفتوی با انتقاد از مبارزه

اما با .  هستند هايی در دنيا هستند که وظيفه آنان توليد تروريسم است، و اينها مورد حمايتکانون"
 ." شودشاخه های اين کانون که در دشت ها و کوه ها است، مبارزه می

 
   آلود غرب با ايرانجايگاه افغانستان در روابط تنش

 
 حکومت افغانستان به مردم اين کشور، با اشاره به آقای سپنتا در سومين دور از روند حسابدهی

ما می خواهيم که کشور های بزرگ، : " ايران و جهان غرب گفتتنش های بين المللی در روابط
ما نمی خواهيم شامل تنش های ميان ايران و .  های خود دور نگه دارندافغانستان را از تنش

 هر قدر هم که اين تنش ها گسترش بيابد، باز سياست ما بيرون کردن.  غربی شويمکشورهای
ما می خواهيم با  .سياستی که مبتنی بر صلح و منافع ملی افغانستان می باشد. افغانستان از آنهاست

 جمهوری اسالمی ايران ادامه تکيه بر غرور ملی افغانی، همچنان به سياست دوستی خود با
 ."بدهيم

 آمريکايی و بريتانيايی از جمله وزيران سپنتا در مورد اتهاماتی که مقام های بلندرتبه
 شان در مورد نقش منفی ايران وارد می خارجه اين کشورها و نمايندگان سياسی

 واضح برايتان بگويم که آنچه را می خواهم روشن و: "کنند، خاطر نشان کرد
می گويند،  - نه کسان ديگرو-وزارت خارجه ايران و رييس جمهور اين کشور 

 ."برايمان جديست
 

   ايرانآينده افغانستان در روابط تنش آلود غرب با
 

 اول به افغانستان می باشد  افغانستان می گويند در شرايطی که اياالت متحده آمريکا که از کمک دهندگان دستآگاهان امور
 افغانستان می خواند، اظهارات مثبت وزير امور خارجه جمهوری اسالمی ايران را بزرگترين تهديد برای دولت نو پای

اما - رابطه با دو کشور اثرگذار  در مورد نقش مثبت جمهوری اسالمی ايران نشانگر موقعيت دشوار افغانستان درافغانستان
 . ، می باشد-دارای روابط تنش آلود

 
 عنوان کشورهای دوست ياد می کند، دارای  باور اين آگاهان هر دو کشور که دولت جمهوری اسالمی افغانستان از آنها بهبه

 باعث از لذا اين دو در يک نقطه افغانستان را در شرايطی قرار خواهند داد، که.  باشندمنافع راهبردی و سياسی متقابل می

 
آقای سپنتا در سومين دور از روند حسابدهی 

 مردم اين کشور، با اشاره به حکومت افغانستان به

 تنش های بين المللی در روابط ايران و جهان غرب

ما می خواهيم که کشور های بزرگ، : "گفت

ما .  دارندافغانستان را از تنش های خود دور نگه

نمی خواهيم شامل تنش های ميان ايران و 

 ."کشورهای غربی شويم
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 شرايط فعلی که افغانستان به کمک قدرت های بزرگ آگاهان مورد اشاره تاکيد می کنند که در. دست دادن هر دو کشور شود
 . اهداف راهبردی و سياسی اين قدرت ها نيز تمرکز کندبيشتر نياز دارد، می بايد روی

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

 از حوزه سياسی 
  پرسه کابوس طالبان در مجلس افغانستان

 

 
  

 واشنگتن پريزم -بکتاش سياووش 

 کابل، افغانستان

 طرحی در اين مجلس داده اند، که افغانستانشماری از خبرنگاران رسانه ها در مجلس نمايندگان افغانستان خبر از پيش نويس
 . دهدرجعت می" طالبانی"را به دوره 

اين کشور منتشر نشده " طالبانی کردن" طرح البته تا هنوز هيچ تبصره يا خبری از رسانه های داخلی افغانستان در مورد
 افغانستان  خصوصی طلوع در يادداشتی که به دسترس نهادهای حمايت از آزادی بيان دراما خبرنگار مجلسی تلويزيون. است

 آزادی های فردی و اجتماعی درين کشور روی دست رسيده، از پيش نويس طرحی سخن گفته که مجلس مورد اشاره در برابر
 .گرفته است

مجلس "  با مواد مخدر و مفاسد اخالقیکميسيون مبارزه"رييس " مالتاج محمد مجاهد"اين طرح که گفته می شود از جانب 
بنابراين در حقيقت در مرحله بسيار ابتدايی و به دور .  مجلس ارائه نشده استمطرح گرديده، تا هنوز به جلسه ی عمومی اين

 .  دسترس رسانه ها قرار دارداز

 طرح جديد از برگرداندن وضعيت افغانستان به اما گزارش های درز کرده به نهادهای دفاع از آزادی بيان در افغانستان، به
 . شش سال پيش اشاره دارد

 افغانستان شامل مواردی است، که از خطوط اساسی مبارزه" طالبانی کردن"طرح 
درين . طالبان در برابر دولت افغانستان و نيروهای خارجی درين کشور می باشد

  به مسائلی از پوشاک مردان و زنان گرفته تا ممنوعيت استفاده از بلند گوها درطرح
 .محافل خوشی اشاره شده، و برای تطبيق آن نيز راهکارهايی ارائه گرديده است

 مخدر و مفاسد اخالقی مجلس نکات کليدی در طرح کميسيون مبارزه با مواد
  نمايندگان افغانستان

 استفاده درين طرح مردان از به گردن انداختن گلوبند، پوشيدن شلوار های طرح دار،
 آنان داشتن موهای بلند برای. از دست بند، گوشواره و تی شرت، ممنوع شده اند

 . هم، غير اسالمی خوانده شده است

 
برخی از نمايندگان مجلس افغانستان بدين باورند که

 ممنوعيت نمايش سريال های هندی در عنوان شدن

 رسانه های ديداری و طرح جديد برای ممنوعيت

شماری از آزادی های فردی و اجتماعی درين 

 بود کشور، برگشت به دوره طالبان خواهد
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 اسالمی خوانده، و از ممنوعيت گفتگوی زنان طرح مورد اشاره همچنين کبوتر بازی، جنگ حيوانات و بازی با پرندگان راغير
 .  عمومی ياد کرده است، که از خانواده های يکديگر نباشندو مردانی بر روی جاده ها و اماکن

 خوانده شده، و شرط بندی در باشگاه های سنوکردر عين حال استفاده از بلند گو در محافل خوشی و رستوران ها غير اسالمی
 .ممنوع گرديده است

 برای جوانان از جانب رسانه های ديداری، طرح مذکور فراتر ازين هم رفته، و خواستار توقف پخش برنامه های گمراه کننده
 دی، وی،"در عين حال مردم را از فروش و نگه داشتن .  کابلی درين کشور گشته استشنيداری و شرکت های تلويزيون های

 . و تصاوير ممنوع ساخته است" دی

 . اجتماع هم، خالف اسالم خوانده می شودبر اساس اين طرح استفاده از الفاظ رکيک و زشت برای کودکان و زنان در

@ 

 خواسته شده است تا از دستمال هايی استفاده کنند در عين حال زنان به رعايت کامل حجاب اسالمی دعوت شده اند، و از آنها
 . بپوشاندکه موهای شان را به صورت کل

 مبارزه با مواد مخدر و مفاسد اخالقی مجلس همچنين مقرر شده که پس از اينکه مجلس پيشنهاداتی را که در طرح کميسيون
 درين طرح برای اين نيروی انتظامی.  پليس افغانستان ملزم به اجرای آن می باشندنمايندگان آمده تصويب کرد، نيروهای
 مفاد اين طرح از سوی شهروندان، پليس بر اساس اين اختيارات در صورت عدم رعايت. اختياراتی در نظر گرفته شده است

 . می باشدقادر به دستگيری و رفتار اصولی با آنها

 شيوه های برخورد با متخلفين 
 

برای نمونه .  اشاره شده، و شيوه های برخورد با آن واضح گرديده استدر طرح مذکور به شماری از مجازات های نقدی
  . افغانی مشخص گشته است١٠٠٠ نقدی برای کسانی که با پرند گان بازی می کنند، جريمه ی

 افغانی جريمه نقدی در نظر ۵٠٠٠ دستور اين طرح سرکشی کنند نيز، برای رسانه هايی که از
 .گرفته شده است

 مردان رستوران ها و يا تاالر های عروسی که اجازه برگزاری محافل مختلط زنان و
 جنگ در عين حال کسانی که به.  هزار افغانی جريمه خواهند شد١٠را می دهند، 

 پرداخت می پردازند، مجبور به) مرغ جنگی بازی سنتی محلی افغانستان(پرندگان 
 . افغانی خواهند بود١٠٠٠

 افغانستان زمانی در دستور کار کميسيون مبارزه با مواد" طالبانی کردن"طرح 
 مخدر و مفاسد اخالقی مجلس نمايندگان قرار می گيرد، که اين مجلس دو هفته پيش
طرحی را به تصويب رساند که در آن تلويزيون های خصوصی درين کشور از نشر 

 . های هندی بازداشته شده و از رقص باهمی زنان و مردان انتقاد شده بودسريال

 رسانه های ديداری و طرح جديد برای شماری از نمايندگان بدين باورند که طرح ممنوعيت نمايش سريال های هندی در

 
رييس جمهور حامد کرزی خواستار شرکت گروه 

 آينده رياست جمهوری افغانستانطالبان در انتخابات

می باشد 
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 . درين کشور، برگشت به دوره طالبان خواهد بودممنوعيت شماری از آزادی های فردی و اجتماعی

 برای شرکت دادن طالبان در قدرت مطرح میاين تالش ها به دنبال عالقه مندی حامد کرزی رييس جمهوری اسالمی افغانستان
  مجلس بدين باورند که طرح هايی ازين دست، پيش زمينه های دولت افغانستان برایاما شماری از نمايندگان مردم در. شود

 جمهور حامد کرزی خواستار شرکت گروه يعنی دقيقا همان موردی که در آن رييس. آغاز گفتگو و مذاکره با طالبان می باشد
 . افغانستان در سال آتی گشته استطالبان در انتخابات آينده رياست جمهوری

 از حوزه سياسی 
 امور مبارزات مصاحبه اختصاصی با کريستين واکاری کارشناس

 انتخاباتی آمريکا و ايتاليا 
 

 واشنگتن پريزم -والنتينا پاسکواله

 پژوهشگر ارتباطات سياسی، راهبردهای" دانشگاه بولونا"در " کريستين واکاری"
 در وی به ويژه. مبارزات انتخاباتی، و فناوری اطالعات در ايتاليا و خارج می باشد

 .  تجربه استحوزه مسائل مربوط به مبارزات انتخاباتی ايتاليا و آمريکا کارشناسی با

به پژوهش اشتغال داشت، و " دانشگاه آمريکايی"در ) ١٣٨٣( ٢٠٠٤وی در سال 
 هدف که راهبردهای آن را تجزيه و تحليلهمزمان نيز مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری را به اين.  آمريکا زندگی می کرددر

اينک يک دهه ای می شود، که او در موارد مشابه بررسی و کنکاش می .  می دادکند، پيگيری می کرد و مورد بررسی قرار
  .کند

.  انجام داد، که از نظر خوانندگان گرامی می گذردواشنگتن پريزم در خالل انتخابات اخير ايتاليا گفت و گويی با اين پژوهشگر
 ايتاليا غول رسانه ای گرديد، که برای سومين بار نخست وزير" سيلويو برلوسکونی" رسيدن انتخاباتی که منجر به به قدرت

 . شد
 
  يست؟چايتاليا و آمريکا  مبارزات انتخاباتی اساسی فکر می کنيد تفاوت های: س

 که در ايتاليا از ديدگاهی سازمانی به اين مسئله در حالی. مبارزات انتخاباتی در آمريکا عمدتا بر محور نامزدها قرار دارد: ج
 .  کند اينجا نيز مانند بقيه کشورهای اروپايی، اين مبارزات به احزاب ارتباط پيدا میبنابراين در. پرداخته می شود

 يکديگرند، اما در ايتاليا عمليات جمع آوری مستقيم آراء و در عين حال گرچه در هر دو کشور فعاليت های انجام شده مشابه
 راهبردهای  در انتخابات، بدون واسطه توسط احزاب مديريت می شود و اين اعضای حزب هستند کهتشويق مردم به شرکت

 . ارتباطی، روابط رسانه ای و ايجاد تارنماها را طراحی می کنند

تلويزيون نقشی محوری ) ١٣٧٣( ١٩٩٤ از سال اما. در ايتاليا همواره رسم پرقدرت بسيج از پائين به باال وجود داشته است
  احزاب نيز در مورد عمليات جمع آوری مستقيم آراء و تشويق مردم به شرکت دردر نتيجه. و فزاينده بازی کرده است

 ارتباطات بين افراد هنوز بر تصميمات مربوط با اين حال پژوهش ها نشان می دهد که. انتخابات، تا حدی آسانگير تر شده اند
 بنابراين هرکس که قدرت تعامل رودررو را دست کم بگيرد، خودش را به مخاطره می .به رأی دادان، تأثيری چشمگير دارد

 . افکند
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 از تفاوت ديگر اين دو روش مبارزات انتخاباتی اين است، که در ايتاليا نمی توان
 در صورتی که چنين کاری در آمريکا يکی از. تبليغات تلويزيونی استفاده کرد

 زيرا در ايتاليا قانونی موسوم به. مهمترين ابزار اين مبارزات محسوب می شود
 داريم، که در مرحله نظری ايجاب می کند که همه احزاب فعال در انتخابات" شرط"

هدف اين قانون پيشگيری از اينست که . از حق تبليغ مشابه برخوردار باشند
 نتواند بيش از رقبای ديگر از تبليغات تلويزيونی استفاده کند و رأی هيچکس

  ."بخرد"

 قدرت زيرا به چالش کشيدن. با اين حال اين قانون به طرق بسيار دور زده می شود
بنابراين به رغم ممنوع بودن تبليغات، .  باشدتوسط خبرنگاران سياسی در ايتاليا، بسيار کمتر ازهمکاران آمريکاييشان می

 .  زنند مصاحبه با خبرنگاران در برابر دوربين قرار می گيرند، اال ماشاءاهللا حرف میبسياری از نامزدها وقتی برای
 

به .  شاهد بروز نوآوری های قابل مالحظه و جدی نبوده ايمسرانجام اينکه ما هنوز در ايتاليا در زمينه فناوری اطالعات،
 محملی برای مشارکت  نامزدها تارنما دارند، اما اين تارنماها هنوز به صورت اطالعات مهم سياسی وعبارت ديگر گرچه

 . سياسی توده های مردم درنيامده است

   ايتاليا چگونه است؟ چه کسی مخارج آن را می پردازد؟سازوکار مالی مبارزات انتخاباتی در: س

به ويژه- هنوز هم دولت مخارج احزاب را حمايت مالی دولتی را منع کرده،) ١٣٧٢( ١٩٩٣به رغم اينکه همه پرسی سال : ج
ادغام شده " حزب دمکراتيک"که اينک در " دمکرات های چپ"احزابی چون .  کندتأمين می -در هنگام مبارزات انتخاباتی

می "  رنگين کمان چپحزب"تشکيل شد و اينک بخشی از " حزب کمونيست"که از بقايای " بازسازی کمونيست" است، و
 . باشد، هنوز از طريق حق عضويت پول جمع می کنند

هم عمدتا از ثروت "  ايتالياحزب نيروی. "آقای برلوسکونی هم مصداق دارد" حزب هميپمانان ملی" در مورد اين حرف
 . خصوصی رهبر خود خرج می کند

@ 

 نتيجه شرکت ها و گروه های عالقمند می در. در ايتاليا هيچ ممنوعيت ويژه ای برای مخارج خصوصی احزاب وجود ندارد
 .  احزاب اهدا کنندتوانند، حتی مبالغ بسيار زيادی را هم به

 . سرانجام شفافيت سيستم مالی کشور ما، بسيار کمتر از آمريکا می باشد

چه کسی و برای چه منظوری  چيست؟  شما در مورد فعاليت های سياسی و تمايل مردم ايتاليا برای کارهای داوطلبانهنظر :س
  را بسيج می کند ؟ داوطلبان

 داوطلبانه انجام می دهند، افرادی هستند که يا عضو کسانی هم که معموال کارهای. تعداد اينگونه داوطلبان نسبتا کم است: ج
 .  هستند برايش فعاليت می کنند، و يا عضو سازمان های غيرانتفاعی و اتحاديه های مدنیهمان حزبی می باشند که

 بيشتری پيدا کرده، که تضغيف احزاب فراگير و اين صفت به ويژه از زمانی شدت. ايتاليايی ها اصوال مردم خيلی فعالی نيستند
 .  کارهای رودررو با مردم آغاز شده استفعاليت های آنان برای ترغيب

 
تعداد ايتاليايی هايی که مايل به فعاليت های 

 نسبتا کم است داوطلبانه باشند،
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 گروه با اين حال. در عين حال فرهنگ مشارکت مدنی هرگز در ايتاليا قوی نبوده است
 داوطلبانه هايی از شبه نظاميان و يا هواداران هستند، که ممکنست برای فعاليت های

 انتخابات عمومی اما اين افراد تنها برای رخدادهای ويژه مانند. پاره وقت بسيج شوند
.  نيز می کوشندفعاليت نمی کنند، بلکه مثال برای مبارزات مقدماتی انتخاباتی

 موفقيت قابل برگزاری اين نوع مبارزات به تازگی آغازشده، و از همان ابتدا با
 . توجهی روبرو گشته است

 اخير، مانند با اين حال به نظر نمی رسد که فعاليت های داوطلبانه در خالل انتخابات
 می باشد، که احتماال اين وضعيت پيامد اين حقيقت. بوده باشد) ١٣٨۵( ٢٠٠٦سال 

 متکی شده اينک ارتباطات مبارزات انتخاباتی تا حد بسياری زيادی بر تلويزيون
 . است

 انتخاباتی مبارزات  راهبردهای، فکر می کنيد در خالل ده بيست سال اخيراآي :س
  کرده است؟ اگر بله، چگونه؟ تغيير

اين تغيير عيرقابل اجتناب شده و .  شده استاز اين ديدگاه که تلويزيون نقش محوری فزاينده ای پيدا کرده، بله عوض: ج
 .  گشته، که مستقيما از سوی احزاب و يا اتحاديه ها مديريت می شدجايگزين شبکه های سنتی تر ارتباطی

@ 

چراکه به نظر می رسد سياسيون همچنان در  .اما از زاويه توجه مبارزات انتخاباتی به شهروندان، تغييری حاصل نگشته است
 اهميت گوش کردناين ناآگاهی حتی به اوقات غير از زمان انتخابات و.  دهندگان، ناآگاه هستندمورد نياز به حفظ ارتباط با رأی

 .  بندی شده به رأی دهندگان نيز، تسری پيدا کرده استمحصولی از پيش بسته" فروختن"و درک نيازهای جامعه و نه فقط 

مظورم سعی در مورد.  وجود آورده استبه عالوه نقش مقاومت شکن تلويزيون در سياست، نياز به کوشش های جديدی را به
متأسفانه در اين .  و نوعی گفتگو بين سياستمداران و رأی دهندگان می باشدمشارکت مستقيم و فعال شهروندان در سياست،

 مشروعيت احزاب و مؤسسات می  هيچ نشانی از بهبود اوضاع به چشم نمی خورد، و اين روند قطعا سبب بحران هایمسير
 . شود

 ايتاليا اعتقاد شما چه کسی منبع الهام متوليان راهبردهای سياسی ، و بهيست موتور مولد اصلی تغييرات چد می کنيفکر :س
   است؟بوده

 
 ياد داد که چرخش به سمت ابزاری مانند مديرت اخبار، به همه) ١٣٧٣( ١٩٩٤نخستين پيروزی برلوسکونی در سال : ج

 تخت تأثير اين امر تا حدی.  راهبردهای تصوير سازی، و ايده های اخذ شده، بسيار اساسی استآراء، گروه های متمرکز،
 . آمريکا می باشد

 نيست، و ابتکارات جديدی نيز وجود داشته است که تنها بر تلويزيون متکی) از ايتاليا(با اين حال ارتباطات سياسی در خارج 
  .نخستين آنها اينترنت می باشد

 رونالد ريگان و مارگارت تاچر در آمريکا و يعنی زمان) ١٣٦٠( ١٩٨٠ما در ايتاليا به طرح ها يی چسبيده ايم، که در دهه 

 
از نظر واکاری، پيروزی برلوسکونی عمدتا رأی 

يعنی مردم برای تنبيه دولت .اعتراض تلقی می شود

موجود، به رهبر رقيب رأی دادند 
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 تمرکز  نوعا روابط به طور کلی بر وسائل ارتباط جمعی و به ويژه به شدت بر تلويزيوندر اين مدل،. انگلستان باب بودند
ولی چنين .  بازانديشی در اين مورد را آغاز کردند،)١٣٧٠( ١٩٩٠اما سياستمداران و مؤسسات آن کشورها از دهه . داشت

  .اتفاقی در ايتاليا رخ نداد

   چگونه؟ آگر بلی،؟ راهبردهای مبارزات انتخاباتی در ايتاليا اثر گذاشته است بربرلوسکونیفکر می کنيد  :س

 جناح چپ ايتاليا اعتقادی خدشه ناپذير دارد که در کنار مطالبی که پيش از اين گفتم، توجه به اين نکته هم مهم است که: ج
 خواست بخشآنها نمی خواهد بفهمند.  استفاده از راهبردهای ارتباط و رسانه ها مربوط می شودموفقيت برلوسکونی صرفا به

 .  موفقيت مؤثر بوده اندهای بزرگتری از رأی دهندگان، برنامه سياسی و شخصيت او نيز، در اين

يا اينکه متقاعد شده اند که او تنها .  کفايت کندبرخی اميدوارند مجموعه اين عوامل برای پيروزی وی در دور بعدی انتخابات
 .  رسانه ها چگونه رفتار کند، همچنان برنده خواهد بودبه سبب اينکه می داند با

  سياست آمريکا چه تأثيری بر مبارزات انتخاباتی ايتاليا دارد؟ :س

سبب  .بدون ترديد سياست آمريکايی برای ايتاليا الگويی قابل پيروی می باشد: ج
 خارجی بخشی از چنين برداشتی، شيفتگی ايتاليايی هاست که عمدتا در قبال هر چيز

 آمريکا، چراکه در عين تحسين. تنفرآميز می باشد-اين رابطه ای عشقی. وجود دارد
 . هشدارهايی نيز وجود دارد که اينجا آمريکا نيست

 سيستم در مجموع مردم ايتاليا تقريبا هر چيزی را که برای شناخت سياست آمريکا و
 به عالوه ما در کوشش خود برای درک. رسانه ای مهم باشد، ناديده می گيرند

 . پيچيدگی های جامعه آمريکايی، مشکالت پرشماری داريم

پروژه سياسی و  ،مبارزات انتخاباتی راهبرد از ديدگاه به نظر شما.  برنده انتخابات شدبرلوسکونی انتها ديديم که در :س
  ؟تس چيويژگی های شخصی، رمز اين موفقيت

 انتخابات نوآوری قابل ذکری را نشان نداده راستش را بخواهيد به نظر من تا جايی که به برلوسکونی مربوط می شود، اين: ج
."  خواهندايتاليايی ها برلوسکونی را می" منطقی تر از انتخابات، خيلی هم اين نيست که به باور من برداشت و تحليل. است

 از آنها دولت موجود را نمايندگی می کند که بلکه اين است که در سيستمی با دو حزب عمده و دو رهبر برجسته که يکی
 چيز جديدتری حتی اگر اين تغيير برلوسکونی و نه.  باشد، ايتاليايی ها به تغيير رأی دادند درصد می٣٠ تا ٢٠محبوبيتش بين 

 . باشد
يعنی مردم برای تنبيه دولت موجود، به رهبر رقيب .  می شوداز نظر واکاری پيروزی برلوسکونی عمدتا رأی اعتراض تلقی

 . رأی دادند

   نويسندگان واشنگتن پريزم است پاسکواله ازناوالنتي

 
در ايتاليا همواره رسم پرقدرت بسيج از پائين به باال

 است وجود داشته

 سياستمداران چه می خوانند؟
  سياستمداران چه می خوانند؟
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 واشنگتن پريزم

 ليست پرفروش ترين کتاب های مربوط به امور بين المللی و سياست خارجی "امور خارجی"در جديدترين شماره دو ماهنامه 
  : است شده بترتيب زير منتشرآمريکا

 تاريخچه سانسور نشده تحقيقات سپتامبر يازده: کمسيون

 فيليپ شنون: نويسنده

 آمريکا و اسالم پس از عراق: رژه بطرف جهنم

 مايکل شوئر: نويسنده

  آمريکا را ترميم کنيم چگونه می توانيم اعتبار و قدرت رهبری: يادداشتی به رئيس جمهور آينده

 مادلين آلبرايت: نويسنده

 بازرگانی اجتماعی و آينده کاپيتاليزم: خلق دنيايی بدون فقر

 محمد يونس: نويسنده

 تاريخچه سازمان سيا: ميراث خاکستر

 تيم وينر: نويسنده

 ظهور کاپيتاليزم فاجعه: دکترين شوک

 نايومی کالين: نويسنده

 سرجيو وييرا دی ملو و تالش برای نجات جهان: در تعقيب آتش

 سامانتا پاوور: نويسنده

 خرج واقعی جنگ عراق: جنگ سه ميليارد دالری

 جوزف استيگليتز: نويسنده

 دعوت به عمل: ايمان، منطق و جنگ بر عليه جهاد

 جرج ويگل: نويسنده

 چگونه چند ايده بزرگ قدرت آمريکا را به نابودی کشانيد: پيروان رويا
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 فرد کاپلن : نويسنده

 آينده خاور ميانه: روياها و سايه ها

 رابين رايت: نويسنده

 امپراطوريها و نفوذ در نظم جهانی جديد: جهان دوم

 پاراگ خانا: نويسنده

  جنگ عراق و مسئول آينده سياه آمريکاداستان ناگفته تسخير قوه اجراييه توسط گروهی متعصب،بانی: سقوط خانه بوش

 کرگ آنگر: نويسنده

 يک زندگی آمريکايی: کاندوليزا رايس

 اليزابت بيوميلر: نويسنده

 البی اسرائيل و سياست خارجی آمريکا

 جان مرشهايمر و استفن والت: نويسندگان

 نشريه امور خارجی : منبع
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