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مقدمه

و  دولت ها  بشر،  افکار  بر  ابزار  تأثیرگذارترین  به عنوان  تصویری  رسانه های  ظهور  با 

حکومت ها بر آن شدند تا برای تقویت همه بازوان حکومتی خود، از این ابزار کمک بگیرند و 

این، آغاز »جنگ رسانه ای« در دنیای قرن بیستم بود که هالیوود به عنوان اصلی ترین مقر فرماندهی 

از همه پیشی گرفت. در تعریف جنگ رسانه ای می توان گفت: »به کارگیری رسانه ها به عنوان 

ابزاری جهت تأثیرگذاری بر احساس و ادراک مردم و مسئوالن جبهه ی مقابل، مطابق اهداف 

مدنظر خویش برای تصویرسازی از خود و جبهه ی مقابل، به وسیله ی فعالیت هنرمندان و اصحاب 

با هدف  و  امنیتی،  دستگاه های  و  نظامیان  سیاست مداران،  راهبری و خط مشی گذاری  و  رسانه، 

نهایی تأثیرگذاری بر تصمیم گیری و رفتار مخاطبان در چارچوب نظام ارزشی و هنجاری حق یا 

باطل«.]۱[ در این متن نگاهی به حدود یک قرن عملکرد حکومت آمریکا در پیشبرد این جنگ 

تمام عیار داشتیم تا از این بازخوانی بتوانیم مسیر حرکت خصمانه آن ها در این جبهه علیه ایران را 

بهتر بشناسیم.

از دیرباز که دولت ها و کشورها با یکدیگر در تقابل سخت و جنگ های رودررو قرار 

می گرفتند، به این فکر بودند که غیر از افزایش سپاه و سالح برای گرفتن شهرها، باید بتوانند بر 

تفکرات مردم حکومت کنند. نوع تعامل و برخورد انبیاء الهی با مردم نیز، حکومت های استکباری 

را بیش ازپیش به این فکر وامی داشت که باید با روح و ذهن مردم ارتباط داشته باشند؛ چراکه 

پیامبران الهی در قلب ها نفوذ داشتند و می توانستند افراد را تا پای جان در کنار خود حفظ کنند و 

بعضًا تا تشکیل حکومت نیز پیش بروند؛ و این موضوعی بود که درباره حفظ مردم سرزمین خود 

نیز در آن با مشکل روبه رو بودند چه بسا که می خواستند برای کشورگشایی، قوم دیگری را نیز 

تحت سلطه خود درآورند.



اندیشکده راهربدی تبیین

7

تالش های فالسفه و متفکران مخصوصًا در چهارچوب تفکری تمدن غرب، در طی سال های 

متمادی منتج به ارائه نظریه های متفاوت شد؛ تا اینکه در قرن شانزدهم و هفدهم، تئوری های 

جامعه شناختی، حکومتی و سیاسی شکل گرفتند. ازآنجایی که کشورهای استکباری مثل انگلیس، 

پرتقال و اسپانیا تا این زمان در نقاط مختلف جهان حضور نظامی داشتند و با استعمار، قدرت و 

اقتصاد کشورها را از آن خود کرده بودند و از طرفی انقالب صنعتی و تکنولوژی های جدید 

باعث کاهش فاصله استعمارگران و مردم شده بود، تصمیم بر آن شد که به جای جنگ های سخت 

میدانی، به تحرکات نرم روی آورند.

افرادی مثل جوزف نای، از قدرت سخت به »اجبار« و از قدرت نرم به »اقناع« تعبیر 

می کند. او قدرت نرم را »توانایی شکل دهی ترجیحات دیگران« تعریف کرده و معتقد است 

جنگ نرم شامل هرگونه اقدام روانی و تبلیغات رسانه ای است که جامعه، گروه یا گروه های هدف 

را نشانه می گیرد و بدون جنگ و درگیری نظامی و گشودن آتش، رقیب را به انفعال یا شکست 

وامی دارد؛ در این جنگ، دشمن با واقعیت کاری ندارد، بلکه او واقعیت را برای مخاطب می سازد.

]۲[

در  جوانان  آموزش  به  پرنفوذ  نرم، کشورهای  جنگ  گام های  اولین  در  که  بود  اینجا 

آموزشگاه ها و دانشکده هایی که تحت نام »علم« اصول تمدنی غرب را آموزش می داد، پرداختند. 

از طرفی متفکران به نوشتن داستان ها و نمایشنامه ها روی آوردند و کتاب و کتاب خوانی تا سال ها 

ادامه  ابتدای قرن بیستم  تا  سردمدار بالمنازع حرکت های نرم و جنگ رسانه ای بود. این رویه 

داشت؛ اما تکنولوژی نوظهور سینما فصلی تازه در حرکت عظیم فرهنگی غرب بود. از همان 

سال های اولیه تولید فیلم، شأن رسانه بودن سینما بر شئون دیگر کاربرد بیشتری پیدا کرد.
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از  پس  که  بود  یهودی هایی  از  که  »پارامونت«  کمپانی  مؤسس  زوکر،  آدولف  حتی 

مهاجرت به آمریکا تهیه کننده سینما شدند و مقاصد سیاسی-فرهنگی خود را پیاده کردند، بااینکه 

سواد زیادی نداشت اما با این استدالل که سینما می تواند سلیقه عمومی را ارتقا دهد، ده میلیون 

دالر وام درخواست کرد.]۳[ در این زمان بود که سیاست مداران پیدا و پنهان، تصمیم گرفتند 

به طورجدی از این ابزار برای دستیابی به هدف خود استفاده کنند.

نگاهی گذرا به هالیوود از جنگ جهانی اول تاکنون

جنگ جهانی اول شروع شد و اولین بار بود که آمریکا به طور مستقیم از هالیوود برای 

جنگ رسانه ای در جهان استفاده کرد. تصمیم گرفتند برای اشباع بازار، فیلم های خبری از جنگ 

پخش کنند. سیاست گذاران آمریکایی به این نتیجه رسیدند که نه تنها می توانند از فیلم ها به عنوان 

رسانه ای برای نظرات خود استفاده کنند، بلکه نام ستاره های سینما نیز آن ها را دررسیدن به هدفشان 

کمک می کند. در این زمان رقابت  بر سر تولیدات سینمایی ایجاد می شود و قدرت ها فهمیدند اگر 

بخواهند بر مردم حکومت کنند باید آنچه در معرض دید ملت ها قرار می گیرد را مدیریت کنند. 

به همین دلیل تالش کردند تا فیلم و سینما را انحصاری کنند.]۴[

 این روند در سال های بعد و تا جنگ جهانی دوم ادامه داشت. دولت آمریکا از والت 

دیزنی درخواست کرد تا آثاری علیه آلمان ها و ژاپنی ها بسازد؛ مخاطبان این فیلم ها سربازان و 

مردم عادی بودند و هدف این بود که دشمنان و رهبران آن ها، افرادی بی اخالق به نمایش درآیند. 

معروف ترین این فیلم ها از سری دونالدداک، »دونالد داک در سرزمین نازی ها«، »آموزش برای 

مردن« و »جوجه کوچولو« و »اردک کوماندو« بودند.]5[
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این اقدامات تنها بخشی از عملکرد هالیوود در بحبوحه های سیاسی است؛ اما بعد از جنگ 

جهانی دولت آمریکا با ابرقدرتی چون شوروی در شرق مواجه بود و برای تخریب نرم در دوران 

جنگ سرد از هیچ تالشی مضایقه نکرد که در فرصتی دیگر باید به تشریح آن پرداخته شود.

اما در اواخر دهه هفتاد میالدی و هم زمان با انقالب اسالمی ایران به عنوان سردمدار تمدن 

اسالم، هجمه های رسانه ای به سمت جنوب غرب آسیا متمرکز شد. فیلم های هالیوودی پس از 

پیروزی انقالب و فروپاشی اردوگاه شرق به سمت فیلم های تقابلی با اسالم و رویکرد آخرالزمانی 

روی آورد و همت خود را بر پیشگویی در مورد آینده جهان متمرکز ساخت. در این رویکرد 

جدید، مهدویت موردنظر شیعه به شدت مورد هجوم قرار گرفت و به ترویج و تبلیغ منجی تخیلی 

سردمداران سلطه و صهیونیسم پرداخته شد.]6[

پیش از انقالب تقریبًا هیچ اثری از ایران در هالیوود نبود و کل سرزمین های اسالمی با 

نمادهایی چون صحرا، شتر، مردمانی عقب افتاده و محل عیش و نوش ثروتمندان غربی به نمایش 

درمی آمد. بعد از انقالب نیز بیشتر به اسالم هراسی پرداخته شد و استراتژی آن ها بر آن بود که تا 

جایی که می توانند ایران را مانند شوروی، به عنوان یک قدرت در مقابل خود تبدیل نکنند؛ اما پس 

با افزایش قدرت فرا منطقه ای ایران، رویه تغییر کرد و ایران هراسی در دستور کار قرار گرفت.

بعد از حوادث یازده سپتامبر ۲۰۰۱، دورانی در هالیوود آغاز شد که فیلم هایی با محوریت 

ایران و با تمرکز بر موضوعات سیاسی با روند فزاینده ای ساخته شدند. این روند شامل غرب آسیا 

و موضوعات مرتبط با آن همچون تروریسم، القاعده، اعراب و غیره می شد. در این دوره، سینمای 

آمریکا فیلم هایی چون »جعبه درد« با موضوع جنگ عراق، »بابل« با محوریت سفر توریست های 

غربی به غرب آسیا، »پادشاهی بهشت« با مضمونی تاریخی و نگاه خاص به جنگ های صلیبی و 
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غیره را تولید کرد. عالوه بر موارد یادشده، ده ها فیلم و مجموعه تلویزیونی با اشارات آشکار و 

نهان به ایران و بر مبنای بازنمایی ایران هراسی، ساخته یا در حال ساخت هستند.]7[

اقدامات مختلف هالیوود زیر نظر نظام سیاسی آمریکا
1-جهانی کردن ارزش های آمریکایی

این کار جزء اصول جنگ نرم آن ها محسوب می شد. برای این کار فرمولی توسط مجموعه 

سازمان های امنیتی و نظامی آمریکا در تعامل با هالیوود در دفترچه ای به نام »جنگ صلیبی برای 

آزادی« تدوین شد. از اسنادی که در شصتمین سالگرد سازمانCIA  افشاء شد، در یک گزارش 

فوق محرمانه از ستاد مشترک ارتش آمریکا، »جنگ صلیبی برای آزادی« چنین تعریف شده بود: 

جنگ صلیبی برای آزادی به این منظور طراحی شده بود تا اصولی که روش زندگی آمریکایی بر 

اساس آن در مقابل سیستم ضدآمریکایی قرار می گیرد را توضیح دهد و غربی ها را برای فهم و 

درک مخاطره ای که دنیای آنان را تهدید می کند، بیدار نماید و انگیزه و محرکی برای مبارزه با این 

تهدید در آن ها ایجاد نماید«. فرانسیس ساندرس، روزنامه نگار و پژوهش گر معروف آمریکایی 

در کتاب »جنگ سرد فرهنگی: سازمان سیا در عرصه ی فرهنگ و هنر« درباره ی نشست های  

فوق می نویسد: کورنلیوس وندربیلت ویتنی )از کارشناسان ارشد سازمان CIA و از تهیه کنندگان 

مشهور( اظهار داشت برای آنچه باید به عنوان یک سری فیلم آمریکایی با ایده ی جنگ صلیبی 

برای آزادی تهیه کنم، قصد دارم ویژگی های آمریکا را به مردم نشان دهم تا مخاطبان ما در 

سراسر جهان تحت تأثیر این ویژگی ها قرار بگیرند و آن را تنها راه وصول به آزادی بینگارند. 

قرار بود در این فیلم ها عالوه بر تبلیغ جنگ صلیبی برای آزادی، بابیان الزامات آمریکا دوستی، 



اندیشکده راهربدی تبیین

۱۱

وظیفه شناسی، عکس العمل در برابر دستور، برتری مرد قهرمان )یک اسطوره ی آمریکایی( ارج 

نهاده شود. در ۱95۳، »سیسیل ب دومیل« )فیلمساز مشهور( به عنوان مشاور مخصوص دولت در 

سینمای هالیوود منصوب شد و سازمانی به نامMPS را برای توزیع آثار مطلوب نظر پنتاگون 

و CIA به وجود آورد که با امکانات ۱۳5 پست خدماتی در 87 کشور جهان، شبکه ی توزیع 

عظیمی برای فیلم و سینمای آمریکا ایجاد کرد.]8[

2-تحریف تاریخ

و  می کند  مطرح  را  تلویزیونی  نمایش  مسئله  جامعه شناس،  و  نویسنده  بودریار«  »ژان   

در نگاهی انتقادی به رسانه در موضوع گزارش های ورزشی، آن را نیز مانند جنگ ویتنام یک 

»رویداد تلویزیونی شده« در نظر می گیرد.]9[ و درواقع او نیز به این مسئله اشاره می کند که 

تاریخ آن جنگ  به سرتاسر جهان،  به ویتنام  فیلم هایی مربوط  با صادرات برخی  ایاالت متحده 

ظالمانه را به طور کامل دوباره نویسی کرد. حمله اتمی به ژاپن و حمله به عراق و افغانستان نیز 

مثال های دیگری هستند اما تحریف تاریخ درباره سرخپوستان از مهم ترین عملیات روانی است که 

حکومت آمریکا برای مردم جهان تدارک دیده است. در این زمینه یکی از مهم ترین فیلم هایی که 

علیه ایران کار شده است، فیلم »آرگو« می باشد که در ادامه به بررسی آن پرداخته خواهد شد.
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3-دیپلماسی عمومی و سوءاستفاده از ستاره های سینما

 یکی دیگر از روش های جنگ رسانه ای ایاالت متحده، استفاده از ستاره های سینما به عنوان 

»دیپلماسی عمومی« و تأثیرگذاری بر ذهن ها برای نیل به اهداف سیاسی است. غیر از سفرهای 

به ظاهر خیرخواهانه بازیگرانی مانند »آنجلینا جولی« به کشورهای فقیرنشین مثل افغانستان و غیره، 

ماجرای »جرج کلونی« در سودان قابل توجه است. این بازیگر معروف با مدیریت و تأثیرگذاری 

جلوه  ناکارآمد  برای  به وضوح  سودان]۱۰[،  جنوب  ماهواره ای  رصد  ویژه  اینترنتی  سایت  در 

دادن دولت سودان و مشروعیت بخشی به تجزیه آن فرستاده شد. هرقدر نیز برای این حرکت 

مداخله جویانه تعابیری چون سفیر صلح یا فعال حقوق بشر به کاربرده شود، نمی توان این احتمال را 

نادیده گرفت که کلونی از طرف سازمان سیا برای مأموریت ویژه ای به سودان فرستاده شده است. 

دیدار اوباما با کلونی مؤید این مطلب است.

به  می توان  ایران  درباره ی  اما  است  گرفته  صورت  بارها  و  بارها  حرکات  این  امثال 

سفر »شاون پن« در سال ۲۰۰5 اشاره کرد که در ظاهر دوستانه بود اما باید زوایای پنهان آن 

موردبررسی دقیق قرار گیرد زیرا حمایت او از فتنه گران در انتخابات سال 88 در ایران، مسئله را 

پیچیده تر می کند.
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فعالیت های مستقیم ارکان حکومتی

موضوعی که کمتر به آن اشاره شده این است بازیگران نظام سیاسی ایاالت متحده مستقیمًا 

در هالیوود نفوذ دارند و با ارائه مشاوره در امور سیاسی، اقتصادی و اختصاص بودجه های کالن به 

پروژه های خاص به جهت دهی این صنعت پررونق می پردازند.

1-سیا

با ورود به سایت رسمی سازمان اطالعات مرکزی آمریکا CIA به گزینه »رابط صنعت 

سرگرمی« برمی خوریم. در توضیح آن اشاره می کند به این دلیل که این سازمان به عنوان مرکز 

دفاع از امنیت، موضوع بسیاری از کتاب ها و فیلم ها و مستندها است، سال های متمادی نویسندگان 

و کارگردانان و … برای درک بهتر مأموریت ها و تصمیمات آن با این بخش در ارتباط بوده اند.

این بخش در سایت یک پوسته زیبا و پاک بر تمام فعالیت هایی است که CIA در بخش 

فرهنگی انجام می دهد.

البته تمام تالش این سازمان این است که نشانه ای از این همکاری ها باقی نماند. حتی 

»تریشیا جنکینز« نویسنده کتاب »نقش سازمان سیا در هالیوود« نیز عمده بحث خود را به فعالیت 

سازمان برای تطهیر چهره خود، معطوف کرده است.

با کمبود اطالعات  به شدت  تعامل رسانه ای سازمان سیا و هالیوود  با  رابطه  جنکینز در 

مواجهه بوده و به عبارت دیگر، همان طور که انتظار می رود سازمان تقریبًا هیچ سند مکتوبی حتی 

درباره رابط های رسانه ای خود با هالیوود به جای نگذاشته است. حتی یادداشت های رسمی که 

اثر جنکینز به آن ها ارجاع داده شده سانسور  نشان دهنده ی رابطه ی سیا و هالیوود هستند و در 
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شده اند. ازاین رو فعالیت سیا در هالیوود از تجارتی بی پایان خبر می دهد و تحقیقات بیشتری در 

این زمینه می طلبد.]۱۱[

نماینده  »پیتر کینگ«،  هالیوود،  با  سازمان های حکومتی  ارتباط  درباره  دیگر  درجایی 

جمهوری خواه کنگره، طی نامه ای به وزارت دفاع و سازمان سیا، از ارتباط کارگردان فیلم »زیرو 

دارک تِرتی« با پنتاگون انتقاد کرد. وی ادعا کرد اطالعات بسیار حساسی در اختیار این کارگردان 

قرارگرفته است که می تواند امنیت آمریکا را به مخاطره اندازد.]۱۲[

در گامی دیگر پس از بی نتیجه بودن حضور نظامیان در عراق و افغانستان، سریال »وطن« 

ساخته شد که توجیهی برای حضور در غرب آسیا، نشان دادن عملکرد سازمان سیا برای حفظ 

امنیت ملی آمریکا و البته نمایش اختالف نظرهای درون سازمانی برای نمایش دموکراسی آمریکایی 

بود. کاماًل روشن است که این سریال که یکی از ضدایرانی ترین آثار رسانه های غربی محسوب 

می شود، بدون پشتیبانی اطالعاتی سازمان سیا نمی توانست این راهبردها، عملیات و فضاسازی ها 

را به تصویر بکشد.

2-پنتاگون

درباره روابط عمیق میان پنتاگون و هالیوود به ندرت سخنی گفته می شود. روابطی که 

نه تنها میلیون ها دالر درآمد به جیب فیلم سازان سرازیر می کند و ابزار تبلیغاتی مفیدی برای ارتش 

جهت جذب نیرو است، بلکه تاریخ را نیز در جهت اهداف واشنگتن تحریف می کند و در مجامع 

بین المللی چهره ای موجه از آن به نمایش می گذارد.
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در برنامه ای تلویزیونی به نام »عملیات هالیوود« که از شبکه SBS پخش شد، »امیلیو 

پاکال« فیلم ساز، به همراه »دیو راب«، روزنامه نگار و کارشناس سینما به نقد و بررسی مشاوره و 

کمک هایی که تهیه کنندگان فیلم ها از پنتاگون دریافت کرده اند، پرداختند.

راب که قباًل برای مجالت »ورایتی« و »هالیوود ریپورتر« فعالیت می کرده در این برنامه 

گفت طی تحقیقات خود با پی بردن به جزئیات دسترسی آسان تهیه کنندگان و فیلم سازان به 

کشتی، تانک، تجهیزات، اطالعات، پایگاه های نظامی و نیز نیروها و مناطقی که جلوه ای بسیار 

واقعی به صحنه های فیلم ها می داد، حیرت زده شده است. گزارش او که بررسی صفحه به صفحه 

فیلم نامه هایی است که استودیوها به پنتاگون تحویل داده اند، به خوبی نشان دهنده نوعی تبانی بر 

اساس سانسور و گنجاندن تبلیغات موردنظر پنتاگون در فیلم نامه ها است. پذیرش چنین سیستم 

نظارتی برای هالیوود به معنای برخورداری از کمک ها و همکاری پنتاگون است؛ و برای پنتاگون 

نیز به معنی نشان دادن چهره ای مطلوب از نیروهای خود و رفتار، دیدگاه ها و وطن دوستی آن ها و 

درنتیجه توجیه وارد شدن به جنگ است.

با  پنتاگون  سرگرمی  بخش  رابط   ،۱989 سال  از  که  از  استراب«  »فیلیپ  مثل  افرادی 

هالیوود بوده است، برخی خاطرات خود را در نقد و ویرایش فیلم ها در مصاحبه ها اعالم کرده اند. 

به طوری که به وضوح بیان کردند درازای تأمین تجهیزات جنگی برای فیلم برداری، این حق را 

داشتند تا تغییرات الزم در فیلم نامه ها را برای بهتر نشان دادن چهره ارتش آمریکا در جهان اعمال 

کنند.]۱۳[

»راب کال« کارشناس و منتقد آمریکایی بر این باور است که مجموعه فیلم هایی در 

اسکار یا گلدن گالب جایزه دریافت می کنند که نمایانگر چهره مثبت از سیا یا پنتاگون یا 
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اف بی آی هستند و خدمات آن ها را برای مردم نمایش می دهند.]۱۴[ اما موضوعی که به طور خاص 

بیان نمی شود این است که هالیوود به دستور مراکز قدرت و ثروت که خواهان حفظ برتری 

سیاسی-اقتصادی آمریکا در جهان و هژمونی تمدن غرب هستند، به ساخت این آثار می پردازد.

3-ریاست جمهوری

دیدار »باراک اوباما« با بخشی از کارمندان کمپانی انیمیشن سازی »دریم ورکز« در سال 

۲۰۱۳ جایی بود که اوباما به عنوان رئیس جمهور به وضوح از تأثیر هالیوود در سیاست سخن گفت. 

در بخشی از سخنان خود می گوید: »ما )دولت آمریکا( از طریق شما یک فرهنگ جهانی را شکل 

می دهیم. در میان این پیکار جهانی برای شغل و صنعت، برتری ما بر دیگران خالقیت ماست. 

هالیوود نقشی اساسی در اشاعه ارزش های فرهنگ آمریکایی و همچنین شکل دهی یک فرهنگ 

جهانی دارد، چه باور کنید و چه نکنید، هالیوود و صنعت سرگرمی از برخی جهات، بخشی از 

دیپلماسی آمریکاست. این درست همان چیزی است که ما را از دیگران متمایز کرده و ما را به 

یک قدرت جهانی تبدیل می کند.«

مهم ترین نکته ای که از این سخنرانی موردتوجه قرار می گیرد، نیازمندی دولت آمریکا 

به بازویی مثل هالیوود برای رسیدن به اهداف استکباری است. اوباما درجایی دیگر می گوید: 

»شما می توانید درعین حال در هرجایی از این کره خاکی حضورداشته باشید، همچون لحظه ای که 

کودکی را در آن سوی دنیا در حالی می بینید که یک تی شرت با تصویر انیمیشن »ماداگاسکار« 

به تن کرده است و به زبان او سخن بگویید و او شمارا بفهمد. درحالی که مردم دیگری کشورهای 

دنیا از این زبان مشترک خبر ندارند.«]۱5[
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اگر دیپلماسی عمومی را »اطالع رسانی، تعامل و تأثیرگذاری بر ملل خارجی« بدانیم،]۱6[ 

به خوبی می توان فهمید خوش بینی در این مسئله جایی ندارد و دولت مردان آمریکایی حتی از 

ساخت انیمیشن هایی که ظاهراً بی طرف هستند نیز، بهره برداری های سیاسی انجام می دهند.

4-ناسا

رابطه مستقیم ناسا با هالیوود در جریان فیلم های مربوط به UFO ها، بشقاب پرنده ها و 

آدم فضایی ها، یکی از مثال های روشن تأثیر متقابل آن ها است. در بررسی ها مشخص شد که 

ناسا به عنوان یک مرکز به ظاهر علمی در فیلم هایی با این موضوع دخالت مستقیم دارد و آن ها را 

جهت دهی کرده و برای اثرگذاری در جامعه جهانی ارزیابی می کند که در جای خود باید دقیق تر 

به آن پرداخته شود.]۱7[

5-پشتیبانی از خارج از مرزهای آمریکا

که  هستند  یهودی هایی  ایاالت متحده  مرزهای  از  خارج  در  هالیوود  پشتیان  مهم ترین 

برخالف »مغول« های معروف هالیوودی، به طور مستقیم در کمپانی های فیلم سازی فعالیت ندارند 

اما ازلحاظ سیاسی و فرهنگی این بازوی قوی غرب را در نقاط مختلف جهان فعال جلوه می دهند.

 در این میان بازدید »شیمون پرز« نخست وزیر پیشین رژیم منحوس صهیونیستی با کمپانی 

دریم ورکز که مؤسسین آن نیز یهودی هستند قابل توجه است. بااینکه این بازدید رسمی نبود و 

پرز به عنوان شخص عادی در این شرکت حضور یافته بود اما در این دیدار می گوید: »نباید ارتباط 

حیاتی میان هالیوود و آموزش را نادیده گرفت و باید بدانید که کودکان بیش از سیاستمداران، به 

بازیگران اعتقاددارند.  شما هالیوودی ها پیام اسرائیل را در جهان توزیع می کنید. تأثیر هالیوود بر 

مردم دنیا بیش از تأثیر سیاستمداران است.«]۱8[



خدمات هالیوود به اهداف سیاسی آمریکا علیه ایران

۱8

هر از چند گاهی نیز هالیوود با ساخت فیلم هایی که مستقیمًا از موجودیت رژیم غاصب 

صهیونیستی دفاع می کند، به این پشتیبانی ها پاسخ مثبت می دهد. یکی از فیلم هایی که در این 

موضوع و با جذابیت و کیفیت باال ساخته شد، فیلم مهم »استیون اسپیلبرگ« به نام »مونیخ« بود 

که به گروگان گیری ورزشکاران رژیم صهیونیستی در المپیک مونیخ ۱97۲ توسط یک گروه 

از روش های  استفاده  با  اسپیلبرگ که کارگردانی ماهر به حساب می آید  فلسطینی اشاره کرد.  

گوناگون می تواند یهودیان را مظلوم نشان داده و کل واقعه را تحریف شده به مخاطب ارائه کند.

 یکی از مهم ترین اسنادی که نشان از تالش مدیران اجرایی هالیوود برای اصالح چهره 

عمومی رژیم صهیونیستی حکایت دارد، سندی است که توسط سایت »مینت پرس« منتشرشده 

و مربوط به ماجرای ایمیل هایی است که در آرشیو ویکی لیکس جای گرفته و از شرکت سونی 

پیکچرز بیرون آمده است. اسناد مذکور نشان داد که مدیران اجرایی هالیوود بعد از عملیات 

»پاک سازی پایدار« که در تابستان سال گذشته علیه نوار غزه انجام گرفت، در جهت اصالح 

تصویر عمومی رژیم صهیونیستی می کوشند. این اسناد همچنین نشان داد که کارکنان هالیوود و 

در رأس آن ها »امی پاسکال«، رئیس مجموعه شرکت های سونی پیکچرز از سال ۲۰۰6 بر بهبود 

چهره یهودیان تأکید داشتند و در این زمینه، با اشغالگران قدس همکاری می کردند.]۱9[
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هالیوود علیه ایران

خواسته یا ناخواسته این واقعیت وجود دارد که در این حجم از فعالیت ها برای تغییرات 

کوچک و بزرگ در کشورهای مختلف به وسیله ی سینما یا حواشی آن، ایران نمی تواند به عنوان 

دشمن شماره یک، مصون مانده باشد. 

جدا از فعالیت های حاشیه ای، ساخت فیلم های ضدایرانی از اصلی ترین برنامه های آمریکا 

و ضداسالمی  ضدایرانی  آثار  شد  اشاره  که  چنان  است.  بوده  هالیوود  فیلم سازی  صنعت  برای 

متعدداند اما برای آشنایی با فعالیت های جنگ رسانه ای هالیوود به چند مورد برجسته از این آثار 

اشاره خواهیم کرد.

1-فیلم )300( 2006

در این فیلم که ایرانیان را افرادی خشن، بی منطق و درواقع با چهره ای شبیه غول های 

افسانه ای نشان می دهد تقریبًا می توان گفت اولین فیلمی است که به وضوح به تقابل سخت با ایران 

اشاره می کند و دقیقًا بعد از کشمکش های هسته ای ایران، حمله به افغانستان و به بن بست خوردن 

در عراق، به جنگ خوب و جنگ بد می پردازد. درواقع با تمام تحریف های تاریخی قصد دارد 

اشاره کند که ما باید در مقابل هجمه ی ایراِن امروز که می خواهد امپراطوری بزرگ باستانی خود 

را بازسازی کند بجنگیم و مردم باید خود را برای پرداخت هزینه های اقتصادی، دیپلماتیک و… 

آماده کنند. از طرفی مبدأ به وجود آمدن دموکراسی یعنی روم و یونان را برای مردم نمایش داد 

و درواقع این نکته را یادآوری کرد که باید از دموکراسی به عنوان تنها روش حکومت در مقابل 

دشمن بزرگی چون ایران که علیه چهارچوب های تمدنی غرب است، دفاع کرد.
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در آن سال ها آمریکا با مخالفت های گسترده ای علیه جنگ عراق و افغانستان روبه رو بود 

برای بهبود سیاست داخلی خود، سیصد کشته ی راه آزادی و لیبرالیسم را به رخ مردم کشید تا 

توجیهی برای سیاست خارجی اش باشد؛ و همسر »لئونیداس« فرمانده جنگ، الگویی برای زنان 

سرزمین آمریکا باشد که البته در رسیدن به این هدف موفق نبود.

2-بــدون دختــرم هرگــز 1991 / سنگســار ثریــا 2008 / زنــان بــدون 
ــردان 2009 م

هدف حمایت هالیوود از این نوع فیلم ها برهم زدن امنیت روانی در داخل کشور ایران است. 

حال گاهی اوقات در فیلمی »بدون دخترم هرگز« کمپانی متروگلدوین مایر به عنوان تهیه کننده 

حاضر می شود تا به فیلم اعتبار بیشتری دهد؛ اما در فیلم های بعدی شرکت های ضعیف تر تولید و 

پخش فیلم را بر عهده گرفتند.

هدف اصلی این ژانر از فیلم ها که بیشتر مطابق میل جشنواره هاست تا مردم عادی؛ و 

نمایش دروغین نقض حقوق بشر در ایران برای مردم جهان است که البته بیشتر کارکرد آن به 

کاهش اعتمادبه نفس ایرانیان در جهان معطوف می شود.

3-سیریانا

این فیلم که تمام تالش خود را به کار بست تا بتواند هم داستان به روزی داشته باشد هم 

جذابیت خود را حفظ کند. حتی از »جرج کلونی« و »مت دیمون« بازیگران گران و محبوب 

هالیوودی استفاده کرد تا به سبک داستان های جیمزباند، مداخله بی جای آمریکا در دادوستدهای 

نفتی منطقه غرب آسیا را تطهیر شده نمایش دهد، تالش می کند مخاطب را قانع کند که اگر 
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دخالت های آمریکا در این منطقه نباشد، اقتصاد کشور و البته دنیا تحت تأثیر قرار می گیرد.

این بار کمپانی »برادران وارنر« وارد بازی شدند تا تصویری از عملیات یک افسر سیا و 

تحلیل گران علمی را نشان دهند اما فروش فیلم چشم گیر نبود و اثر خاصی در رویکرد جهان نسبت 

به ایران نداشت اما جشنواره اسکار و گلدن گالب با جوایزی از آن تقدیر کردند.

4-آرگو 2012

از مهم ترین آثار هالیوود علیه ایران محسوب می شود که دولت آمریکا برای نمایش دادن 

این فیلم پر از تحریف تاریخ، سنگ تمام گذاشت. فیلم بر اساس خاطرات »تونی مندز« افسر سیا 

در این عملیات و مقاله ای نوشته »جاشوآ بیرمن« با عنوان »چگونه سازمان جاسوسی آمریکا از 

یک حقه علمی – تخیلی برای نجات آمریکایی ها از تهران استفاده کرد« ساخته شده که در سال 

۲۰۰7 در نشریه آمریکایی »ویرد« به چاپ رسیده بود.

بر اساس منابعی که ذکر شد، جزئیات داستان کاماًل ساخته ذهن نویسنده و کارگردان 

است و فقط کلیت اثر به واقعیت شبیه است. البته واقعیتی که آمریکا می خواهد در ذهن جهانیان 

باقی بماند! یعنی کشوری مظلوم که برخالف تمام قواعد دیپلماتیک، به سفارتش حمله شده و 

افراد داخل آن با بی رحمی فراوان اسیرشده اند؛ اما توضیحی نمی دهد که درواقع در این مکان برای 

براندازی انقالب نوپای جوانان ایرانی به شدت در حال برنامه ریزی بود و به درستی »النه جاسوسی« 

نام گرفت. از طرفی به حوادث بعدازآن یعنی گذشتن از مرزهای ایران و ماجرای طبس اشاره 

نمی کند تا سرافکندگی و فضاحت این اتفاق را به سایه ببرد.
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اما مهم تر از متن فیلم، حواشی آن است. آکادمی اسکار که همواره تالش می کند خود را 

بی طرف جلوه دهد، برای فیلم متوسطی چون آرگو، سه جایزه اسکار را در نظر می گیرد و البته 

جوایز گلدن گالب و بفتا را نیز از آن خود می کند؛ اما در اقدامی عجیب، زمانی که در مراسم 

اسکار نوبت به اهدای جایزه بهترین فیلم می رسد، »میشل اوباما« بانوی اول آمریکا به صورت 

ویدیو کنفرانس از کاخ سفید نام این فیلم را به عنوان برنده اعالم می کند!

به پیام آن بی توجه  فیلم و بحث مذاکرات، نمی توان  این  با توجه به زمان بندی معرفی 

بود. درواقع این اثر می خواهد بگوید ایران حتی زمانی که خود را آماده مذاکرات نشان می دهد، 

چهره خشن و هراس انگیزی دارد. از طرفی باید ذهن مردم آمریکا را برای انجام مذاکرات آماده 

می کردند، زیرا عده ی قابل توجهی از آن ها همچنان با توافق با ایران مخالف اند و ایاالت متحده 

مجبور بود پس از فیلم هایی مثل ۳۰۰، چهره ای مذاکره پذیر از ایران نمایش دهد تا اعتراضات 

داخلی کاهش یابد؛ البته به مردم با هر نوع نگرشی ثابت کنند که در گذشته توانسته اند ایران را 

دور بزنند و این بار نیز می توانند در مذاکره سربلند بیرون بیایند.
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جمع بندی

با نگاهی اجمالی به عملکرد هالیوود در مقابل دشمنان ایاالت متحده در قرن اخیر، به سادگی 

می توان به این نتیجه رسید که اگر آمریکا برای مبارزه سخت و نرم با کشورهایی چون آلمان، 

ژاپن، شوروی و سرخ پوستان و سیاه پوستان این چنین از هالیوود به عنوان ابزار جنگ فرهنگی و 

جنگ رسانه ای کمک می گیرد، در مقابل ایران که به اعتراف بسیاری از متفکرین و راهبردنویسان 

آمریکایی تنها دشمنی است که بارها از او شکست خورده اند، چگونه عمل می کند.

شاید به جرئت بتوان گفت استکبار برای تخریب وجهه ی داخلی و خارجی ایران ِاسالمی، 

روش های گوناگونی که برای مبارزه دارد را به کار بسته، اما جنگ رسانه ای راهی است که بارها 

و بارها از آن استفده کرده و  تا حدودی توانسته  تصویر مد نظر خود از ایران را به مخاطبان القا 

کند.

از الطاف الهی این است که با همین ابزار فناوری که سالح مختص استکبار بوده، برای 

مقابله با آن ها استفاده شده و امروز باوجود اینترنت و شبکه های اجتماعی و… کاریکاتوری که 

هالیوود به دستور دولت ها از ایران نمایش داده، باورپذیر نیست و مردم جهان در بسیاری از موارد 

آگاهی را به سیطره رسانه ترجیح می دهند.
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