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مقدمه

بالیوود، با دارا بودن حداقل یک میلیارد و دویست میلیون مخاطب، یکی از بزرگ ترین 

صنایع فیلم سازی جهان به شمار می رود. از سوی دیگر، کشورها امروزه سرمایه ی باالیی را در 

راستای ارتقای وجهه ی بین المللی خود هزینه می کنند. در سفر اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

به هند، طی دیداری که میان نتانیاهو و جمعی از سرشناس ترین چهره های سینمایی آن کشور 

برگزار شد، وی خواستار حضور بالیوود در حوزه ی فرهنگی رژیم صهیونیستی شد و آمیتاب 

باچان )از سرشناس ترین بازیگران سینمای هندوستان( نیز اظهار امیدواری کرد که »سینما، روابط 
قدرتمند دو کشور را ثمربخش تر نماید.«1

با توجه به روندی که به نظر می رسد رژیم صهیونیستی در راستای تنزیه وجهه ی خود در 

حال پیگیری است، بررسی مؤلفه های دیپلماسی عمومی )و به صورت خاص دیپلماسی سینمایی( 

این رژیم و تأثیری که همکاری با بالیوود در این حوزه بر جای می گذارد، الزم و ضروری است. 
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1. دیپلماسی سینمایی

دیپلماسی، هنر مدیریت روابط میان دولت ها و یا دولت ها با دیگر بازیگران عرصه ی 

بین الملل است. از منظر دولتی، وظیفه ی دیپلماسی، شکل دهی و اجرای سیاست خارجی است.2 با 

این تعریف، دیپلماسی با توجه به نوع مخاطب و ابزارهای مورداستفاده، از انواع مختلفی تشکیل 

شده و در دسته بندی های متفاوتی قرار می گیرد. )دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی نظامی، دیپلماسی 

اقتصادی، دیپلماسی اجبارآمیز و...(. 

دیپلماسی سینمایی را می توان نوعی از »دیپلماسی فرهنگی« به شمار آورد که مخاطبان 

اصلی آن، مردم یک جامعه بوده و هدف از آن، تغییر یا متأثر نمودن باورها و انگاره های عمومی 

مخاطبان، در راستای منافع ملی کشور اعمال کننده ی این نوع از دیپلماسی است. به باور بسیاری 

از نظریه پردازان روابط بین الملل، دیپلماسی فرهنگی نمونه ی بارز و اعالی قدرت نرم است که به 

کشورها این امکان و توان را می دهد که در طرف مقابل نفوذ کنند و او را از طریق عناصری چون 

فرهنگ، ارزش و ایده ها ترغیب به همکاری کنند.3 دیپلماسی سینمایی، در واقع اعمال دیپلماسی 

فرهنگی با استفاده از صنعت سینما به شمار می رود.
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2. بالیوود

امروزه سینمای هند حضور پررنگی نه تنها در خود آن کشور، بلکه در عرصه ی بین المللی 

دارد و یکی از ابزارهای اصلی تشکیل دهنده ی دیپلماسی نرم در عرصه ی سیاست خارجی این 

کشور نیز به شمار می رود.4 تولد صنعت مدرن فیلم هند، در سال 1947 و پس از استقالل این 

کشور به وقوع پیوست. بالیوود بزرگ ترین صنعت فیلم سازی هند است که در شهر بمبئی قرار 

دارد. نام این صنعت از صنعت فیلم سازی آمریکا )هالیوود( گرفته شده است. بالیوود، از تأثیری 

قابل توجه در جامعه ی هندوستان برخوردار بوده و عماًل یکی از مؤلفه های مهم و تأثیرگذار در 

ملی گرایی هندی است. این سینما، طی چند دهه فعالیت، با هویت ملی مردم هندوستان گره خورده 

است. عالوه بر فضای داخلی هند، در فضای بین المللی نیز می توان بالیوود را سفیری قدرتمند برای 

فرهنگ و جامعه ی هندوستان به شمار آورد. بسیاری از فیلم ها و آثار غربی، متأثر و الهام گرفته از 

آثار موزیکال هندی بوده و فیلم های هندی از اقبال باالیی در بسیاری از کشورها برخوردارند. این 

شرکت که به تولید انبوه فیلم های تجاری و عامه پسند شهرت دارد، بیش از 3.5 میلیارد مخاطب در 

سراسر جهان داشته و محصوالت آن در شبه قاره ی هند، کشورهای غربی، روسیه، آفریقا، غرب 

آسیا و همچنین در میان اقلیت ها و جمعیت های مهاجر هندی و اردوزبان سراسر جهان تماشاچی 

دارند.5 
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3. روابط هند و رژیم صهیونیستی

تشکیل رژیم جعلی صهیونیستی و استقالل هند، در فواصل زمانی کوتاهی رخ داد. بااین حال، 

سیاستمداران هندی، تشکیل آن رژیم را که بر پایه ی غصب و زور بود، به رسمیت نشناختند و آن 

را محکوم کردند. در آن زمان، اصلی ترین عنصر در مواضع هند در قبال این رژیم را ارتباط این 

کشور با کشورهای عربی و حمایت از آرمان فلسطین شکل می داد. حمایت این کشور از آرمان 

فلسطین، مبانی خود را از نهضت استقالل هند می گرفت. هند به طرح تقسیم سرزمین فلسطین به دو 

کشور در سال 1947 و عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در سال 1949 متحد رأی منفی 

داد و تا سال 195۰، آن رژیم را به رسمیت نشناخت. تا اواخر دهه ی 197۰، سیاست عدم ارتباط 

رسمی با رژیم ادامه یافت؛ در دوره ی نخست وزیری موراجی دسائی )از حزب جاناتا(، با توجه 

به رویکردهای فکری خاص وی، رویکرد هند تا حدی در قبال آن رژیم تعدیل شد و در سال 

1977، موشه دایان - وزیر جنگ رژیم صهیونیستی- مخفیانه و برای اولین بار به هند سفر کرد.

در سال 1992 و یک سال پس از آغاز روند صلح خاورمیانه بین اعراب و رژیم صهیونیستی 

در مادرید، روابط هند با رژیم از حالت غیررسمی خارج شد و دو طرف به تبادل نمایندگان رسمی 

سیاسی مبادرت نمودند. پس از 1992، روابط هند و رژیم اشغالگر قدس روزبه روز از عمق و 

گستردگی بیشتری برخوردار شد و رژیم صهیونیستی به عنوان یک منبع قابل اتکا برای هند در 

تأمین تجهیزات دفاعی در آمد.

با توجه به سرعتی که روابط هند و رژیم صهیونیستی طی بیست وپنج سال گذشته پشت 

سر گذاشته است، افزایش سطح همکاری ها و ارتقای روابط هند با این رژیم در آینده نیز دور از 

انتظار نیست. طی بیست وپنج سال گذشته، سنگ بنا و موتور محرک اصلی روابط دو طرف را، 
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خریدهای تسلیحاتی و همکاری های نظامی آن ها شکل داده و همین عامل، همکاری ها را به مرور 
به دیگر حوزه ها نیز سرایت داده است.6
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4. برنامه های رژیم اشغالگر برای تنزیه چهره ی بین المللی خود

پیش از آنکه به برنامه های رژیم اشغالگر قدس جهت تنزیه وجهه ی خود در سطح بین المللی 

پرداخته شود، خوب است به این پرسش پرداخته شود که اساسًا رژیم صهیونیستی چه ضرورتی 

جهت تنزیه وجهه ی خود دارد؟ شرایط این رژیم در حال حاضر نزد افکار عمومی جهان چگونه 

است؟

رژیم صهیونیستی به دالیل و توجیهات نامشروع و با توسل به روش های غیرانسانی شکل 

گرفته و طی مدت هفت دهه، هزاران انسان بی گناه را به بدترین اشکال ممکن قربانی اهداف 

ایدئولوژیک خود نموده است. این رژیم با سابقه ی جنایات خود، نه تنها در میان ملت های مسلمان، 

که در میان دیگر مردم جهان نیز منفور و به عنوان بزرگ ترین ناقض حقوق بشر دانسته می شود. 

جنایات صهیونیست ها را می توان به دو بخش پیش از 1948 و پس از آن تقسیم نمود. جنایات 

پیش از 1948، با هدف پاک سازی جمعیتی، کوچاندن فلسطینیان از سرزمین خود و فراهم آوردن 

مقدمات تشکیل رژیم انجام شد و جنایات پس از آن سال، با هدف توسعه ی رژیم در راستای 

دستیابی به آرمان از نیل تا فرات صورت گرفته است. پرداختن به کارنامه و فهرست طوالنی 

جنایات این رژیم متجاوز در این مقال نمی گنجد7 و تنها به برخی منابع بین المللی و غربی که بخشی 

از جنایات آن را ذکر کرده اند پرداخته خواهد شد تا وضعیت رژیم صهیونیستی در افکار عمومی 

مردم جهان، تا حدی روشن شود.

مراکز و نهادهای بین المللی بسیاری، جنایات رژیم صهیونیستی را در گزارش های خود 

آورده و آن را از منظر حقوق بشری محکوم کرده اند. به عنوان یکی از آخرین نمونه ها، می توان 

به گزارش »کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای غرب آسیا«8 اشاره کرد. این گزارش، 
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به  و  دانسته  آپارتایدی  سیاست هایی  فلسطین،  ملت  قبال  در  را  رژیم صهیونیستی  سیاست های 

کشورها توصیه می کند از جنبش منزوی سازی، عدم سرمایه گذاری و تحریم رژیم صهیونیستی9 

به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد می دهد کمیته ی  این کمیسیون همچنین  حمایت کنند. 
ویژه ی ضد آپارتاید خود را علیه رژیم صهیونیستی مجدداً احیا نماید.1۰

نمونه ی دیگری از گزارش نهادهای حقوق بشری غربی، گزارش سارا لی ویتسون، مسئول 

بخش خاورمیانه ی دیده بان حقوق بشر است. طبق اظهارات وی، رژیم صهیونیستی مناطق اشغالی 

را از طریق سرکوب، تبعیض نهادینه شده و سوءاستفاده ی سیستماتیک از حقوق بشر فلسطینیان 

اداره می کند. طبق این گزارش، قوانین بین المللی حقوق بشردوستانه، در پنج حوزه مورد نقض 

قرار گرفته اند: کشتار غیرقانونی، کوچ اجباری، بازداشت های غیرقانونی و بدون رعایت حقوق 

زندانی، محاصره ی نوار غزه و دیگر محدودیت های ناعادالنه بر جنبش مردم فلسطین و توسعه ی 
شهرک سازی ها همراه با اعمال سیاست هایی به ضرر مردم فلسطین.11

بین المللی علیه  مطالب مذکور، تنها بخشی از گزارش ها و مواضعی است که در سطح 

رژیم اشغالگر قدس وجود دارد. عالوه بر این گزارش ها، رژیم صهیونیستی بارها در دیگر مجامع 

بین المللی از قبیل مجمع عمومی سازمان ملل، یونسکو و ... محکوم شده و به دلیل نقض حقوق بشر 

مورد تقبیح قرار گرفته است.

به همین جهت، تنزیه وجهه ی جنایتکار و ناقض حقوق بشری این رژیم، طی دهه های 

نهادها و  از اصلی ترین  بوده است. برخی  برنامه های آن  از اصلی ترین دغدغه ها و  اخیر، یکی 

که  است  ذکر  به  )الزم  از:  عبارت اند  خود،  وجهه ی  ارتقای  راستای  در  رژیم  این  برنامه های 

کلیه ی پروژه های مذکور، تحت مدیریت اداره ی کل روابط عمومی وزارت امور خارجه ی رژیم 
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صهیونیستی فعالیت می کنند.12(

4-1. گروه بازنمایی اسرائیل

رژیم  تجارت  وزارت  و  خارجه  وزارت  نخست وزیری،  دفتر  مقامات   ،2۰۰5 سال  در 

صهیونیستی، پس از سه سال مشورت با مشاوران مالی و تبلیغاتی آمریکایی، برنامه ی »بازنمایی 

اسرائیل«13 را با هدف بازسازی وجهه ی بین المللی رژیم صهیونیستی و ارائه ی چهره ای مدرن و 

معقول، به جای چهره ای نظامی و مذهبی کلید زدند. گروه »بازنمایی اسرائیل«، متشکل از هفت 

شرکت فعال در حوزه های تبلیغاتی و ارتباطاتی است. این گروه، از طریق راه اندازی گروه های 

متمرکز با مشارکت افراد و اقشار مختلف در ایاالت متحده، اطالعات الزم را جمع آوری نموده و 

به برنامه ریزی پرداخته اند. در اطالعات جمع آوری شده از سوی این گروه، مشخص شد که رژیم 

صهیونیستی، علی الخصوص در میان رده های سنی جوان و نوجوان، با مفاهیم و انگاره های جنگی و 
نظامی شناخته می شود و این افراد هویتی نظامی و مذهبی برای این رژیم قائل اند.14

4-2. اسرائیل قرن 2115

افکار  انحراف  ارتقای وجهه ی رژیم صهیونیستی و  با هدف  این پروژه در سال 2۰۰1 

عمومی از اشغالگری و جنایات آن رژیم، در کالیفرنیا ایجاد شد. این پروژه که تاکنون بیش از 1۰ 

هزار مطلب در قالب های گوناگون در این راستا تولید و منتشر ساخته، در حال حاضر در بسیاری 

از کشورها فعال است.16 نشان دادن و نمایاندن رژیم صهیونیستی به عنوان قطب پیشرفت های 

پزشکی و تکنولوژیک، یکی از راهبردهای اصلی این پروژه در راستای اهداف آن بوده است. 

این گروه همچنین ارتباط نزدیکی با البی پرنفوذ و قدرتمند آیپک در ایاالت متحده داشته و یکی 

از مراکز تولید محتوا برای آن به شمار می رود. نتایج برخی تحقیقات نشان داده است که گروه 

اسرائیل قرن 21، دانشجویان بسیاری را جهت تولید محتوا در فضای مجازی در راستای سیاست های 
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تبلیغاتی رژیم صهیونیستی، بدون اشاره به نام آن مرکز به استخدام در آورده تا در فضای مجازی 
به صورت ناشناس به فعالیت بپردازند.17

4-3. پردیس دانشگاهی هیلل18

این پردیس دانشگاهی که نام خود را از هیلل، یکی از عالمان یهودی پیش از میالد گرفته، 

در دانشگاه ایلینویز ایاالت متحده واقع شده است. پردیس هیلل، بزرگ ترین مجموعه ی آکادمیک 

یهودی جهان است. این مرکز، که کار خود را از سال 1923 آغاز کرده است، رسالت خود 

را جهانی می داند که هر دانشجو و دانش آموزی، به اسرائیل، زندگی یهودی و یادگیری متعهد 

باشد.19 هرچند که پیدایش مجموعه ی هیلل به پیش از ایجاد رژیم جعلی اشغالگر قدس برمی گردد، 

بااین حال این مرکز نیز در کنار سایر مؤسسات و نهادهایی که وظیفه ی تنزیه وجهه ی رژیم 

صهیونیستی را داشته اند، هماهنگ با وزارت امور خارجه ی این رژیم مشغول به فعالیت بوده است.

موارد مذکور، بخشی از نهادهایی هستند که یا به صوت مستقیم از سوی رژیم صهیونیستی 

جهت تنزیه چهره ی جنایت کارانه ی خود به وجود آمده اند یا تحت نظارت و هماهنگ با آن رژیم 

در این راستا عمل می کنند. 



اندیشکده راهربدی تبیین

15

5. دیدگاه عمومی در میان مردم و هنرپیشگان هندی نسبت به رژیم صهیونیستی

یکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر در موقعیت یا عدم موفقیت سیاست ارتقای وجهه از 

سوی رژیم صهیونیستی با استفاده از بالیوود، چگونگی دیدگاه عمومی در میان مردم و هنرپیشگان 

ابزار این  بالیوود و هنرپیشگان آن در حکم  هند نسبت به آن رژیم است. در این چارچوب، 

سیاست عمل می کنند که در صورت وجود دیدگاه منفی نسبت به رژیم اشغالگر در میان بازیگران 

بالیوودی، چالشی جدی در مقابل این نوع از دیپلماسی ایجاد می شود. 

جهت تحلیل دقیق تر در این رابطه، باید افکار عمومی را از دیدگاه هنرپیشگان بالیوودی 

قبال رژیم  در  واحد  نظری  و  دیدگاه  نمی توان  نیز  هنرپیشگان  میان  در  و حتی  تفکیک کرد 

صهیونیستی مشاهده نمود.

5-1. مردم هند

بخشی قابل توجه از جمعیت هند )حدود 2۰۰ میلیون نفر( را مسلمانان تشکیل می دهند. 

مسلمانان هند نیز همانند دیگر مسلمانان جهان، از رژیم صهیونیستی و جنایات آن نفرت دارند؛ 

تا جایی که از اماکن مورد حمله در حمالت سال 2۰۰8 بمبئی، یکی از مراکز صهیونیستی آن 

شهر به نام »خانه ی نریمان« بود. به طورکلی، یکی از آماج های مهم سیاست های تبلیغاتی رژیم 

صهیونیستی در هند را می توان جمعیت مسلمان این کشور دانست. این رژیم در تالش است تا با 

ارائه ی تصویری صلح طلب و مدرن از خود از طریق پروژه های بالیوودی، از شدت صهیونیست 

ستیزی مسلمانان هند بکاهد.

بااین حال، به نظر می رسد رژیم صهیونیستی در میان هندوهای افراطی، چنان که در میان 

مسلمانان منفور است، مورد نفرت قرار ندارد. دولت هند در سال 1947 به قطعنامه ی عضویت رژیم 
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صهیونیستی - پس از شکل گیری بر پایه ی اشغال و جنایت- رأی منفی داد. در همان زمان، این 

رأی دولت، از سوی هندوهای افراطی حاضر در آن کشور مورد انتقاد قرار گرفت.2۰ این نکته نیز 

قابل توجه است که روابط هند و رژیم صهیونیستی، در زمان نخست وزیری نارندرا مودی )به عنوان 

یک هندوی افراطی( به طور بی سابقه ای ارتقا یافت. 

مثال هایی که از دو گروه مسلمانان و هندوهای افراطی ذکر شد، دو سر طیفی هستند که 

نوع دیدگاه عمومی مردم هند را در قبال رژیم صهیونیستی شکل می دهند. باوجودآنکه نظرسنجی 

دقیقی در این مسئله در دسترس نیست، به صورت کلی بعید به نظر می رسد رژیم صهیونیستی 

از محبوبیتی در میان مردم هند برخوردار باشد. این رژیم نه تنها در چشم مردم هند، که در دید 

بسیاری از مردم دنیا، نظامی جنایتکار و ناقض حقوق بشر به شمار می رود و جنبش منزوی سازی، 

عدم سرمایه گذاری و تحریم رژیم صهیونیستی یکی از بزرگ ترین حرکت های جهانی است که از 

سوی مردم در بسیاری از نقاط جهان جهت تنبیه این رژیم متجاوز و جنایتکار شکل گرفته است. 

این جنبش در هندوستان نیز فعال بوده و به عنوان یکی از آخرین نمونه ها، بزرگ ترین انجمن 

کشاورزی این کشور با 16 میلیون عضو، اعالم کرد که به این جنبش پیوسته است.21 عالوه بر 

این، جنبش های مردمی دیگری نیز با ظرفیت میلیون ها نفر در هندوستان علیه رژیم صهیونیستی 

شکل گرفته است. 

بنابراین، رژیم صهیونیستی، نه تنها در چشم مسلمانان، بلکه در میان پیروان دیگر مذاهب 

نیز، منفور و جنایتکار شمرده می شود.
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5-2. هنرپیشگان

جامعه ی هنری هند را نیز می توان در حوزه های بسیاری، نمونه ای کوچک از جامعه ی 

هندوستان، با همان ویژگی های رفتاری و دیدگاه های مذهبی دانست. در رابطه با دیدگاه جامعه ی 

نخبه ی هند نسبت به رژیم صهیونیستی، باید نکته ای مهم را مد نظر قرار داد و آن اینکه، به صورت 

معمول، جنایات رژیم اشغالگر در میان طبقه ی نخبه شناخته شده تر است و در میان این اقشار، 

دیدگاه منفی تری )در مقایسه با عامه ی مردم( نسبت به آن رژیم وجود دارد. 

در سفر اخیر نتانیاهو به هند - که به باور بسیاری، به منظور تالش در چارچوب پروژه ی 

ارتقای وجهه ی بین المللی انجام شد22- برخی از سرشناس ترین چهره های سینمای بالیوود )نظیر 

آمیتاب باچان، آبیشک باچان، آیشواریا رای باچان و...( با وی دیدار کرده و آن را افتخاری برای 

خود دانستند.23 بااین وجود، سه تن از مهم ترین بازیگران بالیوود )شاهرخ خان، سلمان خان و امیر 

خان( از دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی سر باز زدند و این اقدام آنان با اقبال عمومی نیز 

مواجه شد.24 در میان هنرپیشگان هندی نیز با وجود آنکه تحقیقی در دست نیست که دیدگاه 

عمومی آنان را نسبت به رژیم صهیونیستی نشان دهد، بااین حال می توان گفت که با توجه به 

نفرت عمومی از آن رژیم در سطح جهانی، بخش زیادی از بازیگران بالیوود نیز دیدگاه مثبتی در 

قبال آن ندارند.
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6. موفقیت یا عدم موفقیت دیپلماسی سینمایی رژیم

برای ارزیابی و تحلیل موفقیت یا عدم موفقیت سیاست رژیم صهیونیستی، باید به بررسی 

ظرفیت ها و چالش های آن در عرصه ی سینمای بالیوود و جامعه ی مخاطب آن سیاست پرداخت. 

در این راستا، مهم ترین فرصت رژیم صهیونیستی در حال حاضر، نخست وزیر افراطی حاکم بر 

می توانند  برخوردارند،  قابل توجه  نفوذی  از  هند  در  هندو که  افراط گرایان  است. همچنین  هند 

اجرای سیاست سینمایی رژیم صهیونیستی را در راستای ارتقای وجهه ی خود در میان مخاطبان 

بالیوود یاری دهند. بااین وجود، دیدگاه منفی عمومی در میان مردم در قبال رژیم صهیونیستی و 

جنایات آن رژیم، اصلی ترین چالش این سیاست است. برطرف نمودن این موضوع را می توان 

اصلی ترین هدف رژیم از اجرای این سیاست دانست. جنبش منزوی سازی، عدم سرمایه گذاری و 

تحریم رژیم صهیونیستی نیز به عنوان فعال ترین جنبش مردمی علیه رژیم صهیونیستی، در هند به 

صورت جدی فعال است که یکی دیگر از موانع موفقیت این سیاست به شمار می رود. با در نظر 

گرفتن ظرفیت ها و چالش های پیش روی دیپلماسی سینمایی رژیم صهیونیستی در بالیوود، آن را 

در کوتاه مدت نمی توان چندان موفق در نظر گرفت. بااین حال، این سیاست در صورت تداوم، در 

بلندمدت می تواند موجب تغییر ذهنیت بخشی از مخاطبان سینمای بالیوود )حداقل در میان جمعیت 

غیرمسلمان( شود.
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7. جمع بندی و نتیجه گیری

رژیم صهیونیستی نه تنها بر اساس اشغال و بر پایه ی تجاوز و جنایت شکل گرفت، بلکه 

از بدو تشکیل، عماًل بزرگ ترین ناقض حقوق بشر و یک جنایتکار بین المللی بوده است. همین 

عوامل، آن را در چشم بسیاری از مردم جهان به منفورترین حکومت تبدیل کرده است. لذا، این 

رژیم طی سال های گذشته، پروژه هایی را جهت تنزیه چهره ی خود در عرصه ی بین المللی کلید 

زده است. در این راستا، پس از مشورت با برخی شرکت های تبلیغاتی و بازاریابی، اقدام به ایجاد 

یا حمایت از نهادهای یهودی نموده تا با عملیات رسانه ای و تبلیغاتی، چهره ای مدرن و صلح طلب 

از آن رژیم برای مخاطبان تصویر شود. 

در این راستا، سفر اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس به هند، تالشی 

جدی جهت استفاده از ظرفیت باالی بالیوود در جهت ارتقای وجهه ی آن رژیم به شمار می رود. 

سینمای هند با دارا بودن بیش از یک میلیارد مخاطب، می تواند یکی از ابزارهای مؤثر و کم نظیر 

در دیپلماسی سینمایی به شمار آید. در این حوزه، رژیم صهیونیستی با چالش هایی از جمله نفرت 

عمومی در قبال خود مواجه است که موفقیت آن سیاست را با چالش مواجه می سازد. بااین حال، 

درصورتی که روند رو به رشد روابط هند با رژیم اشغالگر، مطابق روند فعلی ادامه یافته و رژیم 

اقناع تهیه کنندگان و کارگردانان  صهیونیستی در سینمای هند به سرمایه گذاری بپردازد و در 

مطرح بالیوود جهت انجام پروژه ی مشترک با رژیم صهیونیستی موفق شود، در بلندمدت خطر 

ایجاد تصویری عادی از آن رژیم در میان بخشی از مخاطبان سینمای بالیوود، جدی به نظر می رسد. 
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