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اگرچه پس از قرون وسطی و همراه با انقالب صنعتی، تالش های بی وقفه ای 
برای نفوذ مدرنیته در همه الیه های اجتماعی صورت گرفت، اما هیچ گاه اروپا اتصال خود 
را از تمدن رومی و یونانی به خصوص تمدن پاگانیستی و اساطیری قطع نکرده است. 
اساطیر هم می توانند به عنوان یک راهنما و الگو برای عملیات روانی و نظامی غرب 
که به »آژاکس یک« معروف شد و با الهام از  کودتا علیه مصدق  چاره ساز باشند )مانند 

داستان آژاکس در اساطیر طراحی شده بود.( و هم برای تمثیل و استعاره به کار می روند.

»آرگو« به معنای سریع، کشتی تندرو با قطعه چوبی مقدس که توسط آرگوس با 
کمک آتنا الهه خرد اساطیری ساخته شد و جیسون همراه آرگونات ها به وسیله آن برای 

یافتن پشم زرین سفر کردند.]۱[

و اما آرگو در سال ۱۹۷۹ نام پروژه سینمایی غیرواقعی است که سیا به وسیله آن 
بتواند به ایران سفر کند و شش فراری از سفارت را به جای پشم زرین، به ایاالت متحده 
برگرداند. فیلم سینمایی آرگو جدی ترین و مهم ترین حمله مستقیم هالیوود به نظام 
جمهوری اسالمی ایران است. این فیلم که در سال ۲۰۱۲ توسط کمپانی »برادران وارنر« 

ساخته شده، به ماجرای تسخیر النه جاسوسی در سال ۱۳۵۸ می پردازد.

 

داستان فیلم
فیلم با خبر ورود دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا در تهران شروع می شود. 
که یک مأمور باسابقه سیا است و در فراری دادن  »تونی مندز« با بازی »بن افلک« 
آمریکایی ها و البته دوستانشان از کشوری چون ایران تجربه هایی دارد، در جریان کار قرار 
می گیرد. شش نفر توانسته اند از در پشت سفارت فرار کنند و حدود سه ماه در منزل سفیر 
کانادا پنهان شوند. تصمیم گرفته می شود که آن ها با دوچرخه از مرز شمال غربی ایران 
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خارج شوند اما مندز پیشنهاد می دهد که به اسم تهیه کننده و فیلم ساز کانادایی برای 
فیلم برداری وارد ایران شود و با جعل هویت شش فرد فراری به عنوان گروه فیلم سازان 
کانادایی، آن ها را از کشور خارج کند. فیلم روند این عملیات را با هیجان نمایش می دهد 

تا اینکه در آخر می توانند با غفلت مأمورین سپاه پاسداران، از ایران خارج شوند.

 

نقش آفرینان اصلی آرگو

– کمپانی برادران وارنر

این شرکت فیلم سازی که از ابتدای شروع فعالیت خود با فیلم های مختلفی ذهن 
بشر قرن اخیر را مجذوب جلوه های بصری کرده است، در اسالم هراسی و ایران هراسی 
تجربه فراوانی دارد. »تک تیرانداز آمریکایی ۲۰۱۴«، »۳۰۰،۲۰۰۷« و »۳۰۰، ظهور یک 

امپراتوری ۲۰۱۴« ازجمله فیلم های این کمپانی است.

این شرکت ضد ایرانی ترین فیلم های هالیوود را تهیه کرده و در خط مقدم این 
مبارزه قرارگرفته است.

-»بن افلک« به عنوان تهیه کننده، کارگردان و بازیگر نقش قهرمان فیلم یعنی 
تونی مندز مهم ترین چهره فیلم به شمار می آید. او که تا قبل از این فیلم به جز دو فیلم 
»ویل هانتینگ خوب ۱۹۹۸« و »پرل هاربر ۲۰۰۱« به شهرت خاصی نرسیده بود با این 
فیلم که درواقع یک فیلم سفارشی و حکومتی محسوب می شود، حتی توانست نقش 

»بت من« را هم از آن خود کند.
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کران آرگو افلک با تروریست خواندن یک میلیارد مسلمان مخالفت کرد اما  پس از ا
همچنان به تخریب ایران و وجود فضای رعب و وحشت در داخل اصرار ورزید.]۲[ 

-نها، از افراد رده آنها یزبسی»جرج کلونی« را باید یک پای ثابت فیلم های سیاسی 
که او به تهیه کنندگی نیز مشغول شده است، بررسی مضمون  گرفت. از زمانی  در نظر 
که در جای خود قابل بحث  که در آن حضور میابد نتایج قابل توجهی دارد  فیلم هایی 

است؛ اما حضور او باعث افزایش توجه ها به فیلم شد.

اولین بار »جاشوا بیرمن« در مجله وایرد مطلبی با این عنوان منتشر کرد:

»چگونه سازمان سیا از یک داستان علمی تخیلی جعلی برای نجات آمریکایی ها 
از تهران استفاده کرد«]۳[

که در آن به جزئیات این سفر پرداخت. بعدازآن »تونی مندز« مأمور سیا در این 
عملیات نیز خاطرات خود را منتشر کرد. کلونی و گرانت هسلو از همکاران قدیمی بودند، 
تصمیم گرفتند فیلمی در این موضوع بسازند و افلک بعدًا به پروژه اضافه شد. شاید بتوان 
کلونی را با داشتن فیلمی مثل »سریانا ۲۰۰۵« در کارنامه اش، به عنوان پدرخوانده آرگو در 
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نظر گرفت.

 تقدیر به سبک آمریکایی
که همواره تالش می کند  کادمی اسکار  مهم تر از متن فیلم، حواشی آن است. آ
خود را بی طرف جلوه دهد، برای فیلم متوسطی چون آرگو، سه جایزه اسکار را در نظر 
گلدن گالب و بفتا را نیز از آن خود می کند؛ اما در اقدامی عجیب،  می گیرد و البته جوایز 
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!]۴[

»میشل اوباما« بانوی اول آمریکا به صورت ویدیو کنفرانس از کاخ سفید نام این فیلم را 
به عنوان برنده اعالم می کند.
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که با آرگو به عنوان نامزد دریافت بهترین فیلم  جالب اینکه فیلم های دیگری 
انتخاب شدند نیز حائز اهمیت بودند؛ فیلم لینکلن، جانگوی رها از بند، زندگی پی، 
بینوایان و سی دقیقه بامداد که همگی آثاری مفهومی و البته استراتژیک هستند. آرگو 
تریلر جذاب و هیجان انگیزی است اما نه در سطح خیلی باال. زمانی که فیلم اسپیلبرگ 
)لینکلن( و یا آنگ لی )زندگی پی( جایزه بهترین فیلم را نمی گیرد و در عوض آرگو آن هم 
که این بار  کاخ سفید اسکار را دریافت می کند، بیان گر این است  با تشریفات، از داخل 

حکومت تصمیم گرفته تا به همه جهان این تاریخ تحریف شده را یادآور شود.

 

واقعیت ماجرا
که شعار »نه شرقی، نه  پس از پیروزی انقالب اسالمی تصمیم ایران این بود 
غربی، جمهوری اسالمی« را اجرایی کند اما روابط خود را نیز با همه ی جهان حفظ کند؛ اما 
دخالت های ایاالت متحده و سابقه ای که مردم از آمریکا در جریان های مختلف مخصوصًا 
کودتا علیه مصدق در خاطر داشتند باعث شد علیه آمریکا موضوع بگیرند. تا اینکه شاه به 
آمریکا پناهنده شد و نیروی جوان انقالبی از ایاالت متحده خواست تا او را تحویل دهد و 
این اتفاق نیفتاد. عده ای از دانشجویان به داخل سفارت رفته و اجازه خروج افراد حاضر 
در آنجا را ندادند. دیپلمات ها و آمریکایی های حاضر در سفارت در محلی اسکان داده 
شدند. پس از چند روز، بیست نفر از زنان و سیاه پوستان آزاد شده و به کشور خود برگشتند. 
باقی افراد نیز در کل ۴۴۴ روز در ایران بودند و در آبان سال ۱۳۵۹ آزاد شدند. در این مدت 
بین ایرانی ها و آمریکایی ها و سازمان ملل گفتگوهای بسیاری صورت گرفت اما هر بار 
آمریکا حاضر به عدم دخالت در ایران نبود. امام خمینی )ره( از این اتفاق به عنوان انقالب 

دوم نام بردند.]۵[
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گروگان ها را سالم و زنده  که ایران  گمان نمی کرد  درواقع به نظر می رسد آمریکا 
به ایاالت متحده بازگرداند به همین دلیل دو عملیات تقریبًا هم زمان را پیش برد. یکی 

فرستادن مندز به داخل ایران و دیگری عملیات طبس.

 

تحریف های تاریخی آرگو
فیلم با تصاویری از تاریخ معاصر ایران آغاز می شود. از شکنجه ها و خفقان دوران 
ستم شاهی تا دخالت آمریکا در کودتای سال ۱۳۳۲ و سرنگونی مصدق سخن می گوید. 
با این کار می خواهد به مخاطب القا کند که روایت داستان بی طرف است و بیننده ایرانی 

نیز با فیلم همراه شود.

وقتی  که  است  پذیرفته شده  موضوع  این  هالیوود  در  مخصوصًا  و  سینما  در 
درباره یک اتفاق واقعی و یا حادثه تاریخی و حتی یک رمان، فیلم نامه نوشته می شود، 
می توان در واقعیت دست برد و قسمت هایی را حذف یا اضافه کرد که در زبان خود به آن 
دراماتیزه کردن می گویند. این روش داستان گویی در بین سینماگران کاماًل پذیرفته شده 
اما از بین منتقدان، سیاست مداران، تاریخ دانان و اقشار ملی و مذهبی مخالفت های 

بسیاری را برانگیخته است.
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ایرادها و اشکاالت تاریخی بسیاری به فیلم آرگو وارد است که مهم ترین آن ها 
عبارتند از

۱-ارائه تصویر غیرواقعی و خشن از ملت ایران و نیروهای امنیتی

»دیوید تامسون« از منتقدان نشریه نیوریپابلیک در مقاله خود اشاره می کند که 
هرچند طراحی فضا در آرگو در نمایش فیلمی از سه دهه پیش موفق بوده اما در آن شاهد 
چهره ای دروغین از جامعه ایران هستیم و افلک با تاریک نشان دادن چهره ایرانیان 
سعی کرده از یک آمریکایی قهرمان بسازد؛ اما ایران در این فیلم به شکل یک کشور فجیع 

تصویر می شود؛ به همان سبک و سیاقی که نتانیاهو از آن ابراز نگرانی می کند.]۶[

 خانم »فروز رجایی فر« از دانشجویان خط امام که در تسخیر النه جاسوسی حضور 
داشت درباره این فیلم می گوید: »در جای جای فیلم مکرر صحنه هایی دور از حقیقت 

افلک با تاریک نشان دادن چهره ایرانیان سعی کرده از یک آمریکایی قهرمان بسازد.
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گنجانده شده، مثل مسلح بودن دانشجویان حین ورود برای اشغال، یا تیرباران ایذایی 
گروگان ها، یا به دار کشیده شدن فردی با کت وشلوار در خیابان و یا بیرون کشیدن مردی 
با کراوات از خانه و کشتن او در مقابل منزلش به وسیله افراد مسلح حکومت به این معنا 
که در ایران دادگاهی برای ضدانقالب تشکیل نمی شده و بر اساس هرج ومرج مردم 
بدون محاکمه به قتل رسیده اند، چنین روایتی از بازسازی اسناد، فی الواقع کینه توزانه و 

انتقام جویانه است.«]۷[

 

۲-دروغ پردازی در نحوه برخورد دانشجویان

حجت االسالم والمسلمین فخر زاده رئیس دفتر تاریخ شفاهی حوزه هنری می گوید: 
»ضربه نهایی به آمریکا زمانی خورده شده که آن ها به شاه پناه دادند در اینجا بود که خشم 
که جزئیات خشم  مردم سرریز و صبرشان تمام شد البته نکته جالب و مهم این است 
گر شما رفتار  مردم ایران در برهه های تاریخی نیز قابل تحقیق و درعین حال لطیف است ا
دانشجوها با گروگان ها را مطالعه کنید به رفتار انسان دوستانه ایرانی ها با آمریکایی ها پی 
می برید آن ها انبار بستی موجود در سفارت را تا روز آخر در اختیار خود آمریکایی ها قراردادند 
و یک دانه از آن را هم استفاده نکردند. گروگان ها همه نوع آزادی داشتند تمام مکاتباتشان 
را با خارج از کشور و خانواده شان انجام می دادند آشپز مخصوصشان مثل روزهای قبل در 
سفارت غذایشان را می پخت. بامطالعه این رفتارها متوجه می شویم که خشم مردم ایران 

کاماًل انسانی و مثل مهمان با گروگان های خود رفتار کردند«]۸[

کشور در تهران به دیپلمات های فراری  کارمندان سفارت این  کانادا و  وزارت خارجه 
کمک کردند.
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۳-نقش کمرنگ سفارت انگلیس و سفیر و دیپلمات کانادا در پنهان کردن 
این شش نفر در طول سه ماه و آموزش تغییر هویت به آن ها در فیلم

آمریکا  دوران  آن  در  است.  قسمت  همین  آرگو  بخش  اختالف برانگیزترین   
تمام  تقریبًا  و  آورد  وجود  به  جدیدی  تنش  سیا  نقش  کردن  پررنگ  با  نمی خواست 
مسئولیت فراری دادن شش دیپلمات، به گردن کانادا افتاد؛ تا سال ۱۹۹۷ که اسناد آن از 

حالت محرمانه خارج شد.

وزارت خارجه کانادا و کارمندان سفارت این کشور در تهران در تدارک اقداماتی که 
می بایست در ایران صورت بگیرد مثل تهیه کردن کروکی و نقشه فرودگاه، تهیه مدل ویزا 
و مهرهای خروج، تهیه بلیت سفر این شش نفر و حتی در آموختن لهجه کانادایی به آن ها 

نقش مهمی ایفا کردند.]۹[

»مارک جی. لیجک« که به همراه همسرش جزء شش دیپلمات فراری هستند، 
در مصاحبه با بی بی سی می گوید: در ماجرای واقعی، پس از چند شب که یک شب آن در 
اقامتگاه سفیر بریتانیا می گذرد، گروه شش نفره دودسته می شوند، یک گروه در خانه تیلور 
)سفیر کانادا که در فیلم حضور دارد( می مانند و گروه دیگر به خانه یک دیپلمات کانادایی 
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دیگر به نام »جان شرداون« می روند.]۱۰[

کارتر، رئیس جمهور وقت، در مصاحبه ای به این  کران فیلم نیز جیمی  پس از ا
کانادا در فراری دادن دیپلمات ها بسیار کم نشان داده شده و  نکته اشاره کرد که نقش 

واقعیت طور دیگری بوده است.]۱۱[

 

۴-نمایش حضور کودکان دبستانی در سفارت برای جمع آوری اطالعات از آثار 
به جامانده و وصل کردن برگه های پاره شده برای بازیابی اسناد

خانم رجایی فر در مصاحبه می گوید: »از همه جالب تر صحنه بازسازی اسناد رشته 
شده که برای استخفاف چنین همت بلند و اقدام بزرگی که دانشجویان صبور و مبارز تا 
مدت ها پس از بازگشتن گروگان ها به آمریکا هنوز به آن اهتمام داشتند، از کودکانی در سن 
مهدکودک و دبستان برای این کار استفاده کرده است. چنین روایتی از بازسازی اسناد، 
فی الواقع کینه توزانه و انتقام جویانه است؛ چراکه این اسناد احیاشده وسیله دانشجویان 
بود که توانست عمق جاسوسی آمریکا در ایران را در پوشش یک نمایندگی سیاسی افشا 
کند و هر ناظر بی طرفی تصدیق می کند که چنین فرآیند دشوار و پیچیده که نیاز به دقت 
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و حوصله بسیار دارد، چقدر پرزحمت بوده و قبول این زحمت نیاز به چه عمقی از ایمان و 
اعتقاد به هدف مقدس مقابله با شیطان بزرگ داشته است.« ]۱۲[

 

۵-عدم اشاره به واقعه ی طبس

همان طور که فیلم اشاره می شود دولت آمریکا برای آزادسازی گروگان ها عملیاتی 
که تدارک می بیند که در طی آن گروه ویژه دلتافورس با تجهیزات به داخل خاک ایران و 
میان صحرای طبس بروند و گروگان ها را آزادکرده و همراه خود از ایران خارج شوند. این 
عملیات به دلیل فرسوده و خراب بودن تجهیزات نظامی و البته به مدد الهی به طوفان 
کوتاه و  شن برخورد و با چند تلفات شکست خورد. به این موضوع در فیلم فقط اشاره 

گذرایی شده است.

 

۶-روایت کاماًل دروغ از نحوه خروج دیپلمات ها و مأمور سیا از فرودگاه 
مهرآباد

که همه به اتفاق به دروغ بودن آن اشاره می کنند، نحوه  یکی از صحنه هایی 
خروج دیپلمات ها از فرودگاه است. مارک لیجک در مصاحبه می گوید: »هیچ کدام از این 
اتفاق ها نیفتاد. این که مدارک ما نقص داشت درست است، این بزرگ ترین نقطه ضعف 
ما بود؛ اما سیا کارش را درست انجام داده بود چون می دانست که مأموران مرزبانی ایران 
عادت ندارند مدارک را تطبیق بدهند. راستش این است که مأموران فرودگاه حتی یک 
کارمان انجام شد. ما سوار پرواز  نگاه درست وحسابی به ما نینداختند و خیلی معمولی 

زوریخ شدیم و به اقامتگاه سفیر آمریکا در برن رفتیم. به همین سادگی.«]۱۳[
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گران آرگو…جادوی سینما
درواقع پس از فرار شش دیپلمات از سفارت و پناه بردن به سفیر کانادا و انگلیس 
سیا عملیاتی طراحی می کند تا این شش نفر بتوانند با هویتی جعلی از ایران خارج شوند. 
نکته قابل تأمل این است که هالیوود و رسانه ها به طور کامل با سازمان اطالعات آمریکا 
همکاری می کنند]۱۴[. از چاپ مطلب درباره فیلمی که نه تنها فیلم نامه واقعی ندارد تا 

گرفتن بازیگر و گریم و … .

که حداقل یک بار در تاریخ مأمور  این موضوع باید در ذهن ایرانیان باقی بماند 
تربیت شده ی سیا به عنوان گروه هنری به ایران سفرکرده است. به این معنی است که 
ممکن است در طول این چهل سال نیز جاسوس ها و البته افراد رده باالی امنیتی دشمن 
در پوشش گروه های هنری و ورزشی به داخل مرزها آمده و اطالعات طبقه بندی شده و 

حساس را به بیرون انتقال داده باشند.

جالب توجه است که آرگو تالش می کند این شش نفر را افرادی ساده، بی اطالع و 
معصوم جلوه دهد که فقط در سفارت آمریکا در تهران زندگی می کردند و هیچ جاسوسی، 
دخالت و فعالیتی علیه منافع مردم ایران انجام نمی دادند. درصورتی که اسناد به دست آمده 
از النه جاسوسی به وضوح فعالیت های خرابکارانه آن ها را تائید می کند. از طرفی هالیوود از 
سال ۲۰۰۰ به طورکلی و از ۲۰۱۰ به خصوص تالش می کند تا عملیات مأموران سیا و مأموران 
سازمان های اطالعاتی را با جزئیات به تصویر بکشد که سهم دیپلمات های سفارت ها 
کمتر از این مأمورین نیست. در سریال هایی مثل هوملند برای این موضوع مصداق های 

متنوعی یافت می شود.

 

هالیوود در ماجرای آزادی این شش دیپلمات بازوی راست سیا است.
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تکرار ایران هراسی
اینکه  از  جدا  نیست.  لطف  از  خالی  یکدیگر  کنار  در  پوستر  دو  این  به  توجه 
تهیه کننده و کمپانی هر دو فیلم یکسان هستند، این پیام را می رساند که مأمور سیا که در 
فیلم »سیریانا« عملکرد محدودی داشت و در عکس چشمانش بسته است، این بار و در 
سال ۲۰۱۲ با چشمان باز و عملیات مشخصی به سمت دشمن درحرکت است و مثل سی 

سال پیش به موفقیت می رسد.

چرا آرگو؟ چرا 2۰12؟
نزدیک  هماهنگی  و  همکاری  که  است  این  رسانه ای  جنگ  ویژگی های  از 
بخش های نظامی، سیاسی، اطالعاتی، امنیتی، رسانه ای و عملیات روانی و تبلیغی 
یک کشور را می طلبد. اگرچه جنگ رسانه ای عمدتًا به هنگام جنگ های نظامی کاربرد 
بیشتری پیدا می کند اما این به مفهوم آن نیست که در سایر مواقع جنگ رسانه ای در 
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جریان نبوده و یا مورداستفاده قرار نمی گیرد. جنگ رسانه ای، جنگی است که در شرایط 
کثر توان خود برای پیشبرد اهداف  صلح نیز بین کشورها ادامه داشته و هر کشوری از حدا

سیاسی خویش با استفاده از رسانه ها، بهره گیری می کند.]۱۵[

گر این فیلم را به عنوان یک حربه در دست های امریکا)شیطان بزرگ( ببینیم،  ا
به خوبی می توانیم روند حرکت سیاسی در پشت این چهره ی تزیین شده را مشاهده 

کنیم. برای این کار باید ابتدا به تاریخ ساخت فیلم توجه کنیم.

کره با ایران سخن گفت و چند  اوباما در سال دوره دوم ریاست جمهوری خود از مذا
کرات هسته ای آغازشده بود. هالیوود دو جبهه را باید فتح می کرد. یکی  ماهی بود که مذا
کرات  نگاه ها و نظرات داخل ایاالت متحده که باید ذهن مردم آمریکا را برای انجام مذا
آماده می کردند، زیرا عده ی قابل توجهی از آن ها همچنان با توافق با ایران مخالف اند 
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کره پذیر از ایران  و ایاالت متحده مجبور بود پس از فیلم هایی مثل ۳۰۰، چهره ای مذا
نمایش دهد تا اعتراضات داخلی کاهش یابد؛ البته به مردم با هر نوع نگرشی ثابت کنند 
کره سربلند بیرون  که در گذشته توانسته اند ایران را دور بزنند و این بار نیز می توانند در مذا

بیایند.

او  توانمندی ها  و  ایران  کردن  محدود  برای  را  عمومی  عزم  باید  طرفی  از 
برمی انگیخت. به همین دلیل از پروژه ای حرف زد که در آن آمریکا با کمک کانادا توانست 
که می دانیم استکبار  در مقابله با این دشمن قدیمی پیروز بیرون بیاید؛ اما همان طور 
جهانی گونه ای برخورد می کند که حتی هم پیمانان خود را نیز درراه امیال خود زیر پا له 
کند. در اینجا نیز بااینکه بیشتر فعالیت ها برای نجات شش دیپلمات را سفیران کانادا و 
انگلیس انجام دادند اما قهرمانی فقط به مندز یعنی مأمور ویژه سیا رسید و نقش عنصر 

کانادایی فقط در حد پذیرایی از دیپلمات های آمریکایی به تصویر درآمد.

با  که  است  این  می شود  برداشت  فیلم  از  جهان  در  که  پیامی  بااین حال  اما 
همکاری می توان بار دیگر این شیر زخم خورده را از پای درآورد؛ که البته می توان گفت 

پیش زمینه ای برای همکاری ۵+۱ بود.

در صحنه آخر فیلم، مندز یکی از استوری بردهای فیلم ساختگی آرگو را برای خود 
نگه می دارد، تصویری که در آن قهرمان فیلم، کودکی را از سرزمین های اسالمی نجات 
داده و دور می کند. این آخرین ضربه فیلم در چهارچوب جنگ رسانه ای بود که نه تنها 
مندز را برای آمریکایی ها یک اسطوره نشان داده است، بلکه نوید آمدن قهرمان برای 

نجات کودکان ایرانی به تصویر می کشد.

پیام فیلم به اروپا این است که با همکاری می توان ایران را شکست داد.
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نتیجه گیری
آرگو برای فعاالن عرصه ی سیاست خارجه قابل تامل است و این نکته را گوشزد 
می کند که علی رغم اختالف دول غربی با یکدیگر در برخی مسائل اما در مقابل پدیده ی 
گر یکی از  انقالب اسالمی، بازوان یک تفکر هستند و در پی از خود بیگانگی طرف مقابل. ا
گر پایگاه خود را از دست بدهند. آن ها دچار مشکل شود، با تمام قوا تالش می کنند حتی ا

در این موارد که دشمن در جنگ نرم با استفاده از دروغ در رسانه، اذهان عمومی 
را مخدوش می کند، کار بسیار پیچیده می شود و جنگ رسانه ای به مرحله نفس گیر خود 
گذاشته و شاید فرصتی برای  می رسد. فیلم با تمام دروغ هایش اثر خود را در بین مردم 
تقابل رسانه ای نباشد. باید با برخورد صحیح و حساب شده، حق را از باطل تبیین کرده 
و در مقابل چشم جهانیان تاریخ را درست بازگو کرده و تصویر واقعی خود و دیگری را به 

مخاطبان داخلی و جهانی نشان داد.
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