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فیلم گالب در مقام حمایت از جریان سیاسی ۸۸، ایرانی ها را شرور جلوه داده و 

چهره های امنیتی و سیاسی کشور را متوحش نشان می دهد و در پایان، یک نسخه و الگوی 

مخالفت ورزی برای نوجوانان و جوانان ایرانی با عنوان »قدرت رسانه« در راستای براندازی 

ایران با انعکاس اعمال مثاًل وحشیانه ی نیروهای انقالبی در ماهواره ها ترسیم می کند. در این 

مقاله، فیلم گالب، از منظر جنگ رسانه ای واکاوی می شود که نقطه ی اصلی فیلم، بر محور 

هدفمند کردِن سیستم براندازی به بهانه وقایع انتخاباتی سال ۸۸ است.

با رونمایی فیلم »۳۰۰« موج جدیدی از فیلم های ضدایرانی در هالیوود آغاز شد، 

در دوره ای که آمریکا و متحدانش شکست های سهمگینی را از ایران متحمل شده بودند، 

افزایش پشتیبانی مردمی از رهبری و نظام اسالمی، غلبه حزب اهلل لبنان بر رژیم صهیونیستی، 

افزایش قدرت مقاومت اسالمی فلسطین، سرعت گرفتن پیشرفت ایران در علم و صنعت 

)انرژی هسته ای(، صدور بیداری اسالمی از ایران به کشورهای منطقه و  وقایعی بودند که 

شکست های غرب به حساب می آمدند. در چنین اوضاعی بود که یکی از مأموریت های 

هالیوود، تاختن به ایران شد.

فتنه ۸۸ نقطه ی عطفی شد که جریان سینمای صهیونیستی ــ هالیوودی را کنار 

جریان سینمای روشنفکر ضدایرانی قرار داد و تالشی شروع شد تا با عبور از پاتک های 

سینمایی در مرحله گذشته به یک جنگ تمام عیار سینمایی در مرحله جدید وارد شود.

در جشنواره سال ۲۰۱۴ تورنتو، اکران فیلم »گالب« رقم خورد که در آن دستگاه 

حاکمه ایران را به شکنجه و توهم توطئه و... متهم می کرد.
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خالصه داستان فیلم:

»گالب« )rosewater( محصول سال ۲۰۱۴ کشور آمریکا است؛ فیلمنامه ای از 

»جان استوارت« و با اقتباس از کتاب »سپس آنها به دنبال من آمدند: یک داستان خانوادگی 

از عشق، اسارت و بقا« نوشته »مازیار بهاری« که در برگیرنده خاطرات این روزنامه نگار 

از زمان بازداشتش در ایران تا آزادی اش است. مازیار بهاری خبرنگار هفته نامه نیوزویک 

آمریکا از جمله خبرنگارانی بود که در جریان ناآرامی های سال ۸۸ به اتهام مصاحبه با یک 

جاسوس آمریکایی دستگیر شد؛ به زندان اوین برده می شود و ۱۱۸ روز را در آنجا سپری 

می کند در حالی که همسر باردارش در لندن منتظر اوست.

 او طی این مدت زندانبانش را بدون آنکه ببیند 

از روی بوی گالبی که می داده، می شناخت و به همین 

خاطر به او لقب »گالب« می دهد. بهاری در دادگاه 

اعترافاتی  شد،  پخش  ایران  تلویزیون  از  که  متهمان 

انجام داد اما به خاطر هجمه رسانه ای و چهره 

هیالری کلینتون، فشارها بر ایران زیاد شد و پس از قید وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان 

آزاد و از کشور خارج گشت. پایان فیلم هم مأمورانی را نشان می دهد که ماهواره ها را در 

پشت بام ها از بین می برند و یک نوجوان ایرانی دارد مخفیانه از آنها فیلم می گیرد برای 

نشان دادن در ماهواره!

 

تورنتو،   ۲۰۱۴ سال  جشنواره  در 

خورد  رقم  »گالب«  فیلم  اکران 

ایران  حاکمه  دستگاه  آن  در  که 

و... توطئه  توهم  و  شکنجه  به  را 

متهم می کرد.
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جان استوارت کیست؟

جان استوارت که یهودی است، سابقه اجرای دو دوره مراسم اهدای جوایز اسکار را 

در کارنامه دارد و از شناخته شده ترین کمدین ها و مجریان شبکه های تلویزیونی آمریکاست، 

برنامه ای با عنوان )نمایش روزانه( daily show، که از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱5 از شبکه 

کمدی سنترال آمریکا پخش می شد.

اننتخاباتی ایران، استوارت به شدت تحت تأثیر کتاِب مازیار  در کوران حوادث 

بهاری قرار گرفته بود، ناگهان تصمیم گرفت که اجرای شوی محبوبش را برای مدتی 

رها کند]۱[ لذا از برنامه اش مرخصی گرفت و برای ساخت فیلم گالب به منطقه شرق 

با  خود  کارگردانی  تجربه  نخستین  برای  و  آمد  آسیا 

همکاری جی جی آبرامز فیلمنامه گالب را نوشت. او 

پایتخت  “َعمان”  شهر  خیابان های  فیلمبرداری،  برای 

اردن را انتخاب کرد.]۲[

“جان استوارت” در حالی با بینندگانش در برنامه 

“دیلی شو” موقتًا خداحافظی کرد که بیشتر وقت شوی 

تلویزیونی اش را صرف توضیح در مورد “گالب” کرد.

]۳[

 

 

آغداشــلو در ســالهاي 

ــل  ــردم داخ ــوي م ــر از س اخی

ایــران انتقــادات بســیاري را بــه 

جهــت حضــور در پروژه هایــي 

کــه بــا جامعــه ایــران ضدیــت 

ــد  ــده مانن ــود دی ــه خ ــد ب دارن

ــا  ــا« و ی ــار ثری ــم »سنگس فیل

ــدان صــدام« بوده  ســریال »خان

ــر  اســت. صــداي نریشــن او ب

مســتند »ایرانیــوم« نیز مشــهور 

اســت.
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طبق صحبت هایش - قبل از زندانی شدن مازیار بهاری-، اصل این پروژه وقتی کلید 

می خورد که مازیار بهاری در برنامه تلویزیونی روبه روی جیسون جونز]۴[ حاضر می شود 

و از تفکر ایرانی ها نسبت به آمریکایی ها می گوید. جیسون جونز به ایران می آید. برای 

ساخت یک برنامه سراسر استهزا و بی احترامی با زبانی هجو آلود؛ این برنامه با عنوان 

»پشت خط دشمن- پارسیان مورد نظر« در برنامه دیلی شو پخش شد]5[ در قسمتی از این 

برنامه او در بازار تهران راه می رود. سپس دست های خود را به عالمت تسلیم باال می برد و 

می گوید: به من کاری نداشته باشید، من زن و بچه دارم. یا در ابتدای برنامه او مردم ایران 

را شرور خطاب می کند و بعد می گوید: برویم ببینیم آنها چطور این قدر شرور شده اند.

در آخر به این نتیجه می رسد که مردم ایران از آمریکایی ها متنفر نیستند و نتایج 

صلح طلبانه از بی احترامی هایش به ایرانیان می گیرد )این صحبت نیز در فیلم گالب از زبان 

او شنیده می شود(

جان استورات معتقد است نیروهای ایران با یک سو تفاهم و توهم توطئه، فکر 

کرده اند که جیسون جونز، جاسوس بوده است. بر همین مبنا وی با لحنی تمسخر آمیز 

می گوید آنها حتی نمی دانستند که جونز کانادایی است.

سرمایه گذاران پروژه سینمایی »گالب«:

 کمپانی »اود لوت اینترتیمنت« متعلق به خانواده »پریتزکر« یکی از پولداترین 

خانواده های آمریکا و »اسکات رادین« از تهیه کنندگان یهودی هالیوود هزینه را تأمین 
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کردند.]6[

اسکات رادین تهیه کننده فیلم های بسیار مشهور و گران آمریکاست مثل »گرند 

هتل بوداپست«، »کاپیتان فیلیپس« و »شبکه اجتماعی«. حمایت چنین تهیه کننده ای با 

این سابقه، می خواست اتفاقی را مانند فیلم “آرگو” رقم بزند اما علیرغم این که فیلم به دلیل 

ضعف شدید و کسالت بار در روایت و ساختار و تشتت در تدوین، در گیشه با شکست 

مطلق تجاری مواجه شد، لکن کتاب »سپس آنها به دنبال من آمدند« در زمان خود سود 

کالنی برای مازیار بهاری به همراه داشت. بیشتر خبرنگاران ایرانی که در دوران فتنه به 

کشورهای خارجی مهاجرت کردند هم آثاری را نوشتند و مخاطبانی جذب کردند.

گالب در تورنتو

فیلم گالب در بخش نمایش های ویژه سی ونهمین دوره جشنواره بین المللی تورنتو 

روی پرده رفت. “تورنتو” جشنواره ای است که از آن به دروازه اسکار و جوایز جهانی یاد 

می شود و پذیرای سینمای ضد ایرانی و سیاه نما و روشنفکری است]7[. در سال ۲۰۱۴ تب 

ایران ستیزی به بهانه حادثه ۸۸ در جشنواره تورنتو باال گرفت. اهداف جوایز این جشنواره، 

ترغیب فیلمسازان به یک موضوع خاص است.

در جشنواره آن سال تورنتو، عالوه بر فیلم »گالب« فیلم »رز قرمز« به کارگردانی 

»سپیده فارسی« هم حاضر شد؛ در این فیلم با تلفیقی از صحنه های مستند از وقایع فتنه ۸۸ 

داستان دختر جوانی را روایت می کند که در جریان فتنه از دست نیروهای پلیس به خانه ای 
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پناه می برد که صاحب آن مردی میانسال و سیاسی است و در این بین این دو فرد دچار 

رابطه ای غیراخالقی می شوند.

بازیگر فیلم گالب، با سابقه ای ضد ایرانی!:

شهره آغداشلو بازیگری ایرانی که همزمان با انقالب اسالمی از ایران خارج شد و 

پس از سالها حضور بر روی صحنه به همراه همسرش هوشنگ توزیع، در سال ۲۰۰۳ بخاطر 

بازی در فیلم »خانه ای از شن و مه« نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل 

زن شد. آغداشلو در سالهای اخیر از سوی مردم داخل ایران انتقادات بسیاری را به جهت 

حضور در پروژه هایی که با جامعه ایران ضدیت دارند به خود دیده مانند فیلم »سنگسار 

ثریا« و یا سریال »خاندان صدام« بوده است. صدای نریشن او بر مستند »ایرانیوم« نیز 

مشهور است.

مازیار بهاری کیست؟

روزنامه نگار و مستندساز ایرانی که متولد تهران است اما از سال ۱۳67 به کانادا 

مهاجرت نمود. بهاری عالوه بر مستندسازی، سال ها گزارشگر مجله »نیوزویک« بود و 

مقاالت مختلفی در این مجله به چاپ رسانده است. یکی از مقاله های مشهور این نویسنده 

مربوط به مصاحبه اش با رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران در زمان شاه مخلوع به نام 

اکبر اعتماد می باشد. آن مصاحبه که در نیوزویک منتشر شد، مازیار بهاری به صراحت 

اعالم کرد که اکبر اعتماد گفته که شاه قصد دستیابی ایران به سالح اتمی را داشته است 
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اما مدتی بعد از مدتی این ادعا را رد کرد و گفته که شاه اعتقادی به استفاده از سالح اتمی 

نداشته است.

»سقوط یک شاه« فیلم مستند دو قسمتی که توسط مازیار بهاری ساخته شده و در 

ژانویه ۲۰۱۳ از برنامه آپارات تلویزیون فارسی بی بی سی پخش شد. بهاری در این فیلم با 

صاحب نظران گوناگون گفتگو کرده و با استفاده از تصاویر آرشیوی و تاریخی، ماجرای 

انقالب ایران را با نگاه جدید و متفاوت از تریبون های رسمی نشان می دهد. فیلم شامل 

تصاویری آرشیوی کمتردیده شده و مجموعه گفتگوها با شخصیت هایی است که قبل یا بعد 

از انقالب به نوعی با انقالب ایران مرتبط بوده اند.

بهاری در سال ۱۳۸۸ نیز به جرم شرکت در اعتراضات خیابانی دستگیر می شود و در 

اعترافاتی که از طریق شبکه “پرس تی وی” پخش شد عنوان نمود که یک جاسوس بوده و 

قصد انجام انقالبی رنگی را داشته است اما زمانی از ایران 

خارج شد، بطور کامل گفته هایش را تکذیب کرد.]۸[

 

 

که  داشته  اهمیت  انگلیس  برای  آنقدر  بهاری، 

شبکه پرس تی وی بخاطر پخش اعترافات وی در دادگاه 

ایران، توسط دولت انگلستان محکوم شد.]۹[

“مازیار بهاری” هم اکنون 

جمهوری  نظام  علیه  فعالیت  به 

با  همکاری  و  ایران  اسالمی 

رسانه های فارسی زبان می پردازد. 

فیلم  در  خود  بهاری  اگرچه 

را  جاسوسی  لقب  »گالب« 

مسخره  خبرنگاری اش  کار  در 

می کند، اما در واقعیت می بینیم 

که او چنین نقشی را ایفا می کند.
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“مازیار بهاری” هم اکنون به فعالیت علیه نظام جمهوری اسالمی ایران و همکاری با 

رسانه های فارسی زبان می پردازد. اگرچه بهاری خود در فیلم »گالب« لقب جاسوسی را در 

کار خبرنگاری اش مسخره می کند، اما در واقعیت می بینیم که او چنین نقشی را ایفا می کند.

تحلیل فیلم گالب:

هالیوود، پوششی برای ترمیم حقارتهای آمریکا!

فیلم »گالب« شباهت زیادی به »آرگو« دارد. هر دو فیلم به ناکامی های حاکمیت 

آمریکا نسبت به ایران مربوط اند. »گالب« نفی کننده عاملیت ایرانی هاست و به غلط ملتی 

را به تصویر می کشد که درگیر نابودی اند و باید هر تغییری را از بیرون به آن ها تحمیل 

کرد. آمریکا در واقع با نشان دادن این فاکتورها درصدد القا این است که ایران هیچ قابلیتی 

برای إصالح شدن ندارد؛ جهنمی است برای ماندن و باید از آن فرار کرد.

فیلم گالب، بعد از درهم شکستن فتنه در ایران ساخته شده و این خود نشان دهنده 

حقارت آمریکاست. پایان فیلم آرگو با جمله ای همراه است که می گوید: “اگر دولت های 

قابل حل  غیر  ناشناخته و  مقابل هرگونه خطرات  در  متحد شوند می توانند  با هم  جهان 

ایستادگی کنند و این پیروزی سند بزرگی بر این مدعا است.

ایران را مخاطب قرار  آمریکا در دیپلماسی عمومی و رسانه ای خود وقتی مردم 

می دهد، از در دوستی وارد شده و خیرخواه ملت ایران در شرایط خفقان نظام اسالمی است؛ 
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اما آنگاه که در دیپلماسی عمومی و رسانه ای می خواهد ایران را به سایر ملت ها نشان دهد، 

ایرانیان را عقب مانده معرفی می کند.]۱۰[

جابجایی واقعیت، ویژگی ابلیس

مشکل اصلی فیلم، تحریف واقعیت های ایران در آن زمان است. به طور مثال، ادعای 

فیلم درباره گرایش مردم کم درآمد و جنوب شهری به نامزدها در سال ۸۸ کاماًل برعکس 

واقعیت است. مثاًل در فیلم می بینیم که وقتی بهاری درباره یارانه ها حرف می زند، آن را 

مناسب برای برادرش می داند که خرج اعتیاد و مصرف مواد خود می کند. در حالی که این 

تصور مطابق واقعیت نیست.

مشخص است که فیلمساز هیچ نسبتی با ایران ندارد و از موضع باال به پایین نگاه 

می کند. فرهنگ لیبرالی و ثروت مدارِ غرب، مردم ایران را خوار و محقر و گداصفت ترسیم 

می سازد.

گالب، گلچینی از وقایع ۸۸ را نشان می دهد اما مازیار بهاری، مردمی را ترسیم 

می کند که بسان کودکان، منفعالنه دست خط دیگران را اجرا می کنند و هیچ توان و 

قاعده ای برای مدیریت و قدرت خود ندارند. برای مثال کتاب »تن تن در کنگو« که در 

اتاق بهاری مشاهده می شود، یکی از کتاب های بحث برانگیز که ماهیت نژادپرستانه دارد 

و فروش آن در بسیاری از کشورها ممنوع شده است، شخصیت بهاری در این فیلم شبیه 

به تن تن در این کتاب به تصویر کشیده شده است. خالصه محتوای آن کتاب چنین 
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است: ماجراجویی در دل موقعیتهای مضحک! در واقع خواسته است تصویری مضحک از 

سیاست های ایران نشان دهد که غیر قابل پیش بینی اند و هر اتفاقی ممکن است روی دهد! 

فیلــم گالب، مدیریــت مخالــف خوانــی در لــوای “حــب و بغض شــخصی 

نشــان دادن” عملکــرد چهره هــای انقالبــی

در دنیای غرب زمانی که فردی وابسته به سازمان امنیتی باشد مردم به او احترام 

بیشتری می گذارند اما در ایران تالش شده اینگونه القا کنند که باید از افرادی که کار 

امنیتی می کنند فاصله گرفت، در صورتی که این افراد در حال خدمت به کشور هستند. در 

گالب با علم به این موضوع تالش شده که چهره ای زشت از نیروهای امنیتی کشورمان به 

نمایش بگذارند و راه را برای توهین به آنها باز کنند.

اتفاقات و اقدامات امنیتی مثل زندان و بازجویی و عصبانیت و ... در همه جای دنیا 

وجود دارد حتی آمریکا، آن ها اگر پی به جاسوس بودن فردی ببرند، همه نوع تحقیقی به 

عمل میاورند. اما فیلم گالب، چهره های امنیتی را گونه ای نمایش می دهد که هرگاه دستشان 

به خرابکار اصلی نرسد، تعصبانه به خرده پاهایی مثل خبرنگار هجوم می برند، یا مثاًل افراد 

بی گناه را زندانی می کنند و تحت شکنجه مجبور به اعتراف و عذرخواهی شان می کند. فیلم، 

نیروهای امنیتی را افرادی متوهم نشان می دهد که می دانند که واقعًا نمی توانند پیروز شوند 

لذا برای همین هم عصبی و فحاش هستند.

فیلم گالب، از وقایع فتنه سال ۸۸، دنبال القای تصویر بی ثبات از مدیریت کشور 
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در ذهن مخاطب است؛ اینکه تفکر انقالبی، هیچ ثبات و استحکامی در پی ندارد و امری 

مخدوش و شکننده است، چون به جای افکار، این افراد هستند که حکم می رانند و فیلم 

گالب، خام دستانه می خواهد این بی ثباتی را در لوای نشان دادن افراد خشن منعکس کند. 

بارها در فیلم می شنویم که بازجوی زندان، بهاری را به خاطر اینکه دل مقام معظم رهبری 

را شکسته، شکنجه می کند.

 در یک فضای باالتر، با این رویه، فیلم گالب، در صدد وحشی نشان دادن اصل 

انقالب اسالمی است؛ افرادی که مثاًل با کینه و بغض شخصی، شاه را بیرون کردند و توسط 

قدرت طلبان، شستشوی مغزی شده اند و حاال هم افراد بی گناه مثل خواهر بهاری )با بازی 

گلشیفته فراهانی( یا شخص راانده تاکسی و... را بی جهت و بی دلیل زندانی می کنند و 

با آنها رفتار حیوانی و وحشی دارند؛ رفتاری که به قول خود بهاری، زندان ایران همان 

گوانتانامو است.

ترســیم هالیــوود از ایــران بــه مثابــه یــک کشــور جهــان ســومِی فاقــد 

قــدرت بــا روحیــه خشــن و تروریســم در منطقــه:

فیلم “گالب” برای کشورهای منطقه ساخته شده است؛ کشورهایی مانند پاکستان، 

افغانستان و یا تونس که فیلم به صورت رایگان در این کشورها اکران شد]۱۱[ و اساسًا 

می دانند هیچ گاه در آمریکا تماشاگر نخواهد داشت. هدفشان هم نشان دادن چهره ی جهان 

سومِی تروریسمی خشن از ایران است؛ در فیلم گالب ایران مانند دهه های ۴۰ و 5۰ تصویر 
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می شود که کوچه ها تنگ و خانه ها تاریک بود، بچه ها با یک توپ پالستیکی در کوچه 

مشغول بازی بودند و هیچ اثری از سازندگی وجود نداشت. در این فیلم ها سعی شده تا 

چهره ایرانی ها به اعراب شبیه باشد. نوع پوشش ایرانی را شبیه عرب ها طراحی کرده اند و از 

آنجایی که در اکثر فیلم های هالیوودی اعراب به صورت تروریست ها نشان داده می شوند، 

از این راه می خواهند ایرانی ها را هم تروریست جلوه دهند.

ــی،  ــالب رنگ ــی، انق ــخص و منطق ــی و مش ــاور کل ــالمی، ب ــالب اس انق

ــاور جزیــی و مبهــم و منفعــل: ب

فیلم گالب، حتی هیچ تصویر مشخصی از دلیل حمایت هواداران از جنبش سبز 

ندارد؛ هیچ تفکیکی میان شورشیان و اغتشاشگران، با افرادی که فقط به موسوی رأی داده اند 

و فتنه گر نبوده اند، قائل نیست. بعبارت دیگر؛ کارگردان، افرادی که حامی احمدی نژاد 

بودند را نشان می دهد که دلیل شان از حمایت از او، حمایت مقام معظم رهبری است، یعنی 

چون ایشان حامی احمدی نژاد است، ما هم حامی هستیم؛ فیلم گالب، فقط همین نکته را 

برای کوبیدن یک جناح سیاسی کافی می داند. از آن طرف نیز کارگردان، حمایت خود را 

از جناح سبز، نارضایتی مردم از سیستم می داند لکن به هیچ عنوان فیلم گالب نتوانسته دلیل 

مشخص و واضح بیاورد؛ در یک فضای شخصی و متکثر و مبهم، هرکس انتظار خود را 

بروز می دهد، مثاًل عده ای برای مسائل اقتصادی، عده ای از سر آزادی بیشتر و احیانًا غربی، 

عده ای هم به خاطر شیک و تاریخی بودن چهره ی میرحسین موسوی و... .
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فیلم، هوادارانی را نشان می دهد که اصاًل نمی دانند چه چیزی را می خواهند حل و 

فصل نمایند. هرکسی حتی خود بهاری متهورانه دست به اقداماتی می زند که از سر انفعال 

است و متوهمانه، آن را مبارزه بر ضد سیستم می پندارند. فتنه ۸۸ هم که به وهم عده ای 

نوعی انقالب نامیده شد، به این دلیل شکست خورد چون 

باور هواداران بر اساس اصول و مبانی صحیحی نبود و 

فیلم گالب هم در واقع، از یک سیستم غلط خبر می دهد 

که قصد سوء استفاده دارد و می خواهد انقالب اسالمی را 

ناکارآمد و رو به زوال جلوه دهد. 

نظر منتقدان درباره فیلم:

 الکس بیلینگتون در مطلب مربوط به »گالب« 

آن  ساخت  نحوه  در  ریشه  فیلم  اشکاالت  که  می گوید 

دارد. او از شخصیت پردازی ها انتقاد کرده و می گوید به 

وضوح معلوم نمی شود چرا بهاری به مسئول زندان لقب 

»گالب« را داده است. اساسًا داستان فیلم عمق ندارد. بیلینگتون می گوید در جلسه پرسش و 

پاسخ فیلم »گالب« بهاری و استوارت ادعا کرده اند که به این دلیل از بازیگران بین المللی 

در فیلم استفاده شده که »گالب« را فقط مربوط به ایرانیان نکند. چرا که این فیلم در مورد 

»جنبش و حرکت« در سراسر دنیا است. اما فیلم این قدر تأثیر گذار ساخته نشده که وقتی 

از سالن سینما بیرون می آیی بخواهی تفاوتی را رقم بزنی]۱۲[.

فیلم گالب، بعد از درهم 

ساخته  ایران  در  فتنه  شکستن 

دهنده  نشان  خود  این  و  شده 

فیلم  حقارت آمریکاست. پایان 

آرگو با جمله ای همراه است که 

می گوید: “اگر دولت های جهان 

در  می توانند  شوند  متحد  هم  با 

مقابل هرگونه خطرات ناشناخته 

و غیر قابل حل ایستادگی کنند 

بر  بزرگی  سند  پیروزی  این  و 

این مدعا است.
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نتیجه گیری:

فیلم گالب، با ائتالف اپوزیسیون خارج نشین و با گروه پرقدرتی از تهیه کنندگان 

آمریکایی، در واقع قدرت نمایی رسانه را نشان می دهد که مسئله حبس بهاری را آنقدر 

تکرار می کند تا قدرت مانور از ایران گرفته شود، پایان فیلم هم این نسخه  را تجویز می کند 

که نوجوان ایرانی باید از اقدامات به اصطالح خرابکارانه نیروهای امنیتی فیلم بگیرد و در 

ماهواره پخش کند. این فیلم، قدرت رسانه را نمایش می دهد که می تواند با بمباران خبری و 

فشار تلویزیون و خبرگزاری ها، شخصی را از حبس آزاد کند و پیش بینی ها را از بین ببرد 

و رشته ها را پنبه سازد.

این فیلم مدعی بالنده کردن سیستم براندازی از طریق رسانه است؛ در دل التهابات 

سیاسی و حواشی ناچیز، موج سنگین تبلیغاتی ضد جمهوری اسالمی راه می اندازد تا بتواند 

تغییرات مد نظر خود را با چهره به ظاهر مهربان هیالری کلینتون، پیاده سازد و تاریخ و 

تمدن و مبانی ایران اسالمی را مخدوش سازد.

این جنگ رسانه ای  به جای گفتگو، مجبور است  نشان می دهد که آمریکا  فیلم 

و دروغ را راه بیندازد چون اگر گفتگوی شیک و دروغین خود را مانند دیگر فیلم های 

هالیوود نشان دهند، حقیقت کشف می شود و اگر حقیقت کشف شود، خودشان منفورتر 

می شوند.

در عرصه سیاست خارجی، گفتمان و دیپلماسی آمریکا، هیچگاه بر مدار عقالنیت 

نبوده، بلکه بر محور دروغ و سلطه و بحران است]۱۳[.
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جبهه ی استکباری غرب، برای اثبات مادی گرایی و سرمایه ساالری و لیبرالیسم و 

اومانیسم خود ناگریز از به محاق بردن واقعیات تاریخی است. آن هم در همین برهه که نظام 

اسالمی ایران تجارب تازه ای در پیوند دین و علم و سیاست و زندگی به جهانیان معرفی 

نموده؛ در روزگاری که انقالب اسالمی در مسیر زمینه سازی ظهور حضرت حجت )عج( 

بنابه فرمایش مقام معظم رهبری، در صدد برپایی تمدن نوین اسالمی است که در تداوم یک 

تاریخ و عقبه پر شکوه تمدن اسالمی قرار می گیرد.

لذا در بحبوحه تاریخ سوزی غرب از ایران، ضروری است که جمهوری اسالمی، 

تاریخ خود را در قالب فیلم و انواع ابزارهای رسانه ای معرفی سازد و شگردهای جنگ نرم 

را بشناسد.



اندیشکدهراهبردیتبیینبررسیفیلمگالبازمنظرجنگرسانهای

۲۱

منابع:

 Time سایت  کرد؟،  دور  شو  دیلی  از  را  استوارت  که  چیست  گالب   ]۱[

Entertainment، ۱۳ تیر ۱۳۹۲. بازیابی آدرس در لینک زیر:

http://entertainment.time.com/2013/03/06/what-is-rosewater-the-movie-
taking-jon-stewart-away-from-the-daily-show/

]۲[ اولین تصاویر مربوط به لوکیشن فیلم ضد ایرانی »گالب« در عمان، سایت فردا 

نیوز، بازیابی مطلب درد پیوند زیر:
http://www.fardanews.com/fa/news/283871

ندارد،  حساب  حرف  که  کارگردانی  می گوید/  »گالب«  از  استوارت  جان   ]۳[

مصاحبه با جان استوارت، خبرگزاری مهر، منتشر شده در ۱۴ آبان ۱۳۹۳، بازیابی آدرس 

در پیوند زیر:
http://www.mehrnews.com/news/2415269

]۴[ از خوانندگان آمریکایی که به دلقک برنامه daily show معروف است که 

سال ۸۸ به ایران آمد و با چهره های معروف اصالح طلب صحبت کرد؛ درباره تفریح و 

جوانان ایران گزارش می گیرد، با خواننده های رپ زیر زمینی به گفت و گو می نشیند و 

آدر آخر هم خود آهنگی رپ اجرا می کند. او در ویدیوهایی که از ایران تهیه کرده نشان 

می دهد عالقه ی زیادی به خوردن چیزهایی دارد که خوردنی نیست مانند آبی که در توالت 

موجود است )خوردن آب در توالت( یا خوردن ژل اصالح و.   . برنامه او در لینک زیر 

قابل دسترسی است:
http://www.cc.com/shows/the-daily-show-with-trevor-noah
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 ]5[ سایت برنامه daily show، قسمت ۱۴۰۸۴، ۳ تیر ۱۳۹۲ قابل دسترسی در 

لینک زیر:
http://www.thedailyshow.com/watch/mon-june-22-2009/jason-jones–

behind-the-veil—persians-of-interest 

]6[ حامی مالی فیلم ضد ایرانی “گالب” کیست؟، خبرگزاری باشگاه خبرنگاران 

جوان، ۳۱ شهریور ۱۳۹۲، بازیابی در لینک زیر:
http://www.yjc.ir/fa/news/4562727

]7[ نمایش فیلم ضد ایرانی »گالب« در جشنواره فیلم تورنتو، خبرگزاری فارس، ۱ 

مرداد ۱۳۹۳، بازیابی آدرس در پیوند زیر:

http://www.farsnews.com/newstext

]۸[ مازیار بهاری به زندان و شالق محکوم شد، وبگاه شبکه سلطنتیbbc ، اردیبهشت 

۱۳۸۹، بازیابی لینک:
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/05/100504

 

]۹[ پروانه کار پرس تی وی در بریتانیا لغو شد، شبکه bbc، دی ماه ۸۸، آدرس 

در پیوند زیر:
http://www.bbc.co.uk/persian/rolling_new

 ]۱۰[ پرونده ای در باب دیپلماسی رسانه ای یک ساله آمریکا نسبت به ایران، مقاله 

سعید مستغاثی، نشریه نقد سینما، بهمن ۱۳۰۳ شماره 6۹



اندیشکدهراهبردیتبیینبررسیفیلمگالبازمنظرجنگرسانهای

۲۳

]۱۱[ »خاورمیانه« در مرکز توجه جشنواره تورنتوی ۲۰۱۴، خبرگزاری تسنیم، ۱۹ 

شهریور ۱۳۹۳، قابل رویت در لینک زیر:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/19/494445

]۱۲[ نظر منتقدان درباره »گالب«، »بازی تقلب« و »مرد پرنده ای«، خبرگزاری 

تسنیم، ۱۰ شهریور ۱۳۹۳، بازیابی در لینک زیر:

http://tn.ai/481500

]۱۳[ گزارشی از کتاب دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران نوشته دکتر فؤاد 

ایزدی، اندیشکده تبیین، سیدعلی شریعت زاده، ۱۹ فروردین ۱۳۹6، بازیابی مطلب در پیوند 

زیر:
http://tabyincenter.ir/1856 rosewater
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اندیشکده راهبردی تبیین




