
 نوينهايمطالعاترسانهفصلنامه 

 91تا  9، ص9911تابستان ، 22، شمارة ششمسال 
www.nms.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/NMS.2020.12366 
 

ی 
هش

ژو
ه پ

قال
م

 
 خیتار

ل: 
سا

ار
02/

02/
89 

 
 خیتار

یپذ
ش

ر
 :

02/
20/

88
 

2
5

3
8

-2
2

0
9

 
   

   
IS

SN
:

 
eI

SS
N

: 2
4

7
6

-6
5

5
0

 

 رانیو اقتصاد در جنگ نرم ضد ا استیپژوهش: هنر و س
 (0191 – 6102) وودی: هالیمطالعات ینمونه

  .لبنان، روتیب، دانشگاه معارف، علوم ارتباطات گروه استاد  محمد محسن
  

  .لبنان، روتیب، دانشگاه معارف، علوم ارتباطات یدکتر یدانشجو یحوراء حومان

  چکیده
،يشوروریاردوگاهاتحادجماهیبعدازفروپاشژهيووبه9191درسالیانقالباسالميروزیاززمانپ
اصلرانيایاسالميجمهور دشمن منطقهمتحدهاالتيایبه ازآنجاکهليتبدانهیخاورميدر شد.
ادیدارانکاخسفسکان رسنيبه دورهانددهیباور ايرگذاریتأثيکه طرراتییتغجاديو از قيموردنظر

پارامترها استیسنتینظاماييسختاقتصادياعمال آمده سر به هم، بهرهنیاز به ازآنچهيریگرو
ليتبديدرمحافلفکریاساسیگذشتهبهگفتمانيودردودههدینام"قدرتنرم"آنرايجوزفنا

برمحورتخرتستونفقراکايآمريمتحدهاالتيآوردند.درواقعايشدهاسترو بيجنگنرمخودرا
سانبهيیکايآمرهايلمیفانیمنيمتمرکزساختهاستودرایجهانیدرنزدافکارعمومرانيايچهره

وتفکرکشورهاوشهيبرانديرگذاریهدفوتأثنيتحققايبرايدیکليگريبهباز،اسبمعروفتروآ
يوازسوپردازدیمکايوآمررانينزاعاهايشهيبهريیسوروازشیشدهاست.مقالهپليمللمختلفتبد

وسابقهیبراتیتأث،کايجنگنرمآمرايساندوبالهستهکهبهوودیوهالنمایباتمرکزبرکارکردسگريد
جایمخرب بر خود از مختلف ملل و کشورها ايابزارهاگذاردیميبر در جنگرانيمورداستفاده

ایموردبررس در است. داده نونيقرار سندگانيراستا آمرلمیف52مقاله فاصلهيیکايدرام در که يرا
رااندپردهرفتهيآنبررويامپراطورميقدخيوتاررانيمعاصراخيباموضوعتار5192تا9191يهاسال

ی(فرهنگی)هژمونيمنهیوهوودیهالانیارتباطمنیپژوهشهمچنناي.اندقراردادهیابارزيوموردمطالعه
تجارتوينهیدرزمیماليآنوبازارهاانیارتباطمزیشدهونزهيدئولوژياداتیموجوددرتولیاسیوس
جامعزهيدئولوژيایطلبرفاه ارقام و آمار استو نداشته دور ازنظر را میشده ازانیاز سود نيفروشو
يریگبهنوعجهت،سونگارندگانگري.ازددينمایمارائهانهیجهانوخاورمينماهایسيشهیدرگهالمیف
مضامهالمیفنيا انتخابموضوعاتو سیفرهنگنیدر جمهوریاسیو با انندمرانيایاسالميمرتبط

 .اندتوجهداشتهزیونقضحقوقبشرنینقضدمکراس،سميازترورتيحما

   .وودیهال، رانیا، جنگ نرم، اقتصاد، استیس، هنر :ها واژهکلید
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  همقدم
شدهازموجوديتیيتاريخواشکالمختلفجنگوتعاريفمتفاوتارائهدرسیرمطالعه

ياستعاليیوايمانغربیانبهبرتريانديشهبريمکهمیبهاينحقیقتپی،"دشمن"بهنام

مقابلديگرانريشه در اينخودبرتربینیبهخود قبالنژادهايیبسیارکهندارد. در ويژه

می قلمداد بربري سرحداتشرق را آن ديرباز از غربیان که بهترپارسی هرچه کردند

شود.گرمیجلوه

جنگضدسرزمینپارسجنگیمقدس،بینیمکهدرتمدنيونانیبرهمیناساسمی

(.بعدازآنکهغربمیراث29ص،9111،شد.)فیلهووتنهاجنگبرترازصلحبرشمردهمی

فرهنگیآن سیاسیو نظامیو و فنّاورانه علمیو هژمونیاقتصاديو شد يونانیان ،دار

درمقابلريشه ؛پارسیانیکهقدعلمکرد"پارسیانمسلمان"هايقدرتمندييافتوعمالً

گروهی،البتهدراينفرآيند،غربتبديلشدند"لولوخرخره"مرورزمانبهتدريجوبهبه

زمانی و بافتسیاسی در پارسکه دشمنان از ديگر بودند، داده شکل تغییر غربرا،

همراهیکردند.

 نام با کتابخود در دانیال تصويريرايج"نورمن ايجاد غرب: و ،)تیري"اسالم

5112 قانع01ص، داليلی با می( نکته اين اثبات به منفیکننده توصیفات که پردازد

اسالمارائه از شده اين، همینجهاتبايد به و آندارد قديممسیحیاز تفسیر در ريشه

نگرشبهاسالم)وايران(راجزئیازفرهنگغرببدانیم.

بهبااين و جديد دوران در گذشتهحال قرن در ويژه آن، رأس در و هاغربیان

بهرهآمريکايی استعمارييا آشکار يکراهبرد پیشبرد بدون توانستند قدرتها گیرياز

نظامی سخت آنسیطره، سازند. محقق ايران بر را خود مهمي اين تحقق براي ،ها

یويژهدردورانبعدازکودتايآمريکايیوغربسازانوحکومتدارانايرانیرابهتصمیم

بهخدمتخوددرآوردند.،مرداد52

مقولهدل به آمريکا و غرب پارهبستگی در ريشه ايران وي اقتصادي مسائل اي

يخاورمیانهداردکهباعثبرجستگیواهمیتاينمنطقهدرنظرآنانژئوپلیتیکمنطقه



 9 | یحوراء حومان ومحمد محسن 

بی است. رئیسشده دوايتآيزنهاور نیستکه وقتآمريکادلیل جمهور راخاورمیانه،

ريزانانگلیسیدرساللقبداد.همچنانکهبرنامه"ياستراتژيکجهانترينمنطقهمهم"

جايزهثروت9199 مندبهنفوذوايحیاتیبرايکشورهايعالقههايعظیماينمنطقهرا

(.992ص،5119،دانستند.)چامسکیيجهانیمیسیطره

يخصوصمنطقهالخاورمیانهوبههاياستراتژيکغربدرقبتواناصولسیاستمی

(:perry, 1995:p5اصلکلیزيرتعريفنمود:)0خلیجرادر

 هايینسبتاًپايینوثابتحفاظتازمنابعنفتوتضمینامنیتانتقالآنباقیمت

 ويژهآمريکا.بهغربوبه

 منطقه بهحفظ خاورمیانه آمريکايیي خدمات و کاالها مصرف بازار عنوان

 ويژهتسلیحاتساختآن.به

 هم بقايرژيمحمايتاز همچنینتضمین و خاورمیانه در هايپیمانانآمريکا

 پیمانآن.عربیهم

شاهبااين رژيم سرنگونی و انقالباسالمی پیروزي از بعد بالفاصله حال بازي، موازين

 اتخاذتصمیماتدگرگونشدودرنتیجهماهیتروابطدولغربیبا جمهوريقدرتو

نحوه در آمده پديد جديد رويکرد از تأثیرپذيري با ايران واسالمی منافع مديريت ي

خاورمیانه امتیازاتدر ريشه، شکل چارچوببه اين در يافت. تغییر اي را، غربايران

هدفبه کرد ايستادگی پیشرفتآن برابر در بايد که جهانی صلح براي دشمنی عنوان

خودمجازات مختلف برابرهاي در ايران که بود آن رويکردي چنین علت قرارداد.

هايفاسدواستثمارگربلعیدنجهانوحمايتازحکومت"يهايآمريکادرزمینهسیاست

(.921ص،5115،بهمقاومتپرداخت.)هانتر"مانندرژيمشاه

نگونهکهدرزمانسرگردسازمانجاسوسیانگلیسجانبوکابرايناساسوهمان

عنوان است"عبايسبز"با آمده عنواندعوتگرمسلمانانبهامامخمینیازنظرغربیانبه،

درحکمشیخیبودکهاينکبهرويارويیباغرب،نامید"استکبارجهانی"مقابلهباآنچه

برخاستهودردستیقرآنودردستديگرشمشیرگرفتهاست.
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توانستازبهقولچامسکینمی،ازصفاينرهايیازهژمونیآمريکاوخارجشدن

 غرب مقامات آنقابل(واشنگتن)نظر و باشد قبول را رويکرد اين درخور"ها جرمی

ديگران"مجازات )چامسکیو کردند. قلمداد ،5119 همینجهتايران512ص، به .)

به منافععنوانکشوريمتمردتعريفشدکهبايددوبارهبهکشوريوابستهتبديلشودتا

(.درغیراينصورتاينکشور09ص،آمريکابهبهتريننحوممکنتضمینشود.)همان

شود.می9تبديلبهمنبعتهديديبرايامپريالیسموصلحآمريکايی

سیاستغربیتالشکرده سازان تصمیم نماند ناگفته برايچالشالبته پاسخی اند

عیاربااسالمقلمدادنگردد؛چراکهيیتمامايراندرنظربگیرندکهبهمعناييکرويارو

پاسخیچه زيانچنین اينبسا به نمايد. خاورمیانه غربدر منافع متوجه را بیشتري هاي

عنوانيکايدئولوژيمبارزاتیجديدعنوانيکدينواسالمبههامیاناسالمبهمنظورآن

ند.ازاينمرحلهبهبعدمامتوجهگذاريشدهبودتفاوتقائلشدکهتوسطامامخمینیپايه

برآمدهازانقالباسالمیمیدوتقسیماسالمبه شويم.اينمعادلهاسالمخوبواسالمبدِ

نگارآمريکايیلبنانازنوبازتعريفشدوروزنامهعلیهاسرائیل9112بعدازجنگسال

جرياناتتأثیرپجیمهاگلندچنیننتیجه شیعیانيا انقالبشیعیگیريکردکه از ،ذيرفته

(.52ص،5115،نمايندگانواقعیاسالمراديکالياهماناسالمبدهستند.)هانتر

 سال شورويدر جماهیر اتحاد فروپاشی از به9119بعد شماره دشمن يکعنوان

غرب ازخأل، يکی که آنجا تا آمد پديد غرب سازي دشمن ساحت تئوريکدر ي

،يترسناکبرايشماداريمهااعالمکرد:مايکهديهآمريکايیمشاورينگورباچفبه

(.ولیمشاور912ص،9111،کنیم.)البزريماشمارااز)نعمت(داشتندشمنمحروممی

دشمن که بود گرفته ناديده حقیقترا اين استکهمذکور يکسنتتاريخی تراشی

چراکهاينکشوربايدهموارهدشمنیتوانددوامبیاورد؛امپراطوريآمريکابدونآننمی

بتوانددريکصف باورضدآنآرايیقابلايدئولوژيکبرايخودخلقکندتا انسجام،

بی کند. حفظ را خود نظريهدرونی که نیست نوجهت پیشگام و آمريکايی پرداز

يحدهمتگويد:باپايانجنگسردآنچهاکنوناياالتکريستولمیکارانايروينگمحافظه
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است آشکار تهديدي ايدئولوژيکو يکدشمن دارد نیاز آن به آمريکا که، دشمنی

هاراباهممتحدکند.يآمريکايیدشمنیکهبتواندهمه،يرويارويیآمريکاباشدشايسته

(.kristol, 1996)هايمهاجم؟اآلنکهآمريکاشديداًنیازمندآناناستکجايندآنغريبه

بینیمکهتصويردشمنبعديآمريکااساسمیبرهمین يعنیجمهورياسالمیايرانبه،

قبلتبلورجهانیمیشکلیواضح از آشکارتر و بهMohsen, 1991يابد)تر آنکه(. ويژه

نزديک را اسالم شايستهغربعموماً برايجنگتمدنیمیترينو ازترينگزينه داندو

استقالل زمان از سو ديگر س، دشمنانهاياياالتیاستدر قبال در متحده دينیو، وجه

رودآلبهشمارمیايدئولوژيککامالًملموساست.بههمینجهتنیزايراندشمنیايده

و ايدئولوژيک و تاريخی و جغرافیايی پارادوکس يک بازگوکننده آن گفتمان که

استراتژيکباگفتمانغرباست.

نقشيککشوروحشیخارجازقواعدرابرعهده،غرباززمانیکهايراندرنگاه

ص،9111،گرفتوتبديلبهيکتهديداسالمیوسیاسیراديکالوبنیادگراشد)فیلهو

غايتدشوارشد.درهمینبارهوارنکريستوفرهابه(مديريتخاورمیانهبرايآمريکايی20

تحادجماهیرشورويطرفبوديموقتیباايدولتاولبیلکلینتونگفت:وزيرخارجه

می و بود وظیفهکارمانآسان توسعهگفتیم استکه آن تنها مهاريما طلبیشورويرا

بهکنیم. شخصکلینتون رئیسحتی دلعنوان از آمريکا وقت برايجمهور خود تنگی

کريستوفر جانشین و گفت سخن جنگسرد نسبی سادگی هم، آلبرايت مادلین خانم

خارجهعنوانبه سرمیوزير آنبه در امروز جهانیکه اعالمکرد: بريميوقتآمريکا

(.22ص،5115،ترازقبلشدهاست.)پاسیويچبسیارپیچیده

هاياسالمیدانیالبايبسيکیازمتفکرانمتخصصدرپژوهش،درهمینچارچوب

استکهاززمانجمهوروقتآمريکامعتقدعنوانفردينزديکبهجوجبوشرئیسوبه

سال راستفاشیستیدر9191انقالبخمینیدر فروکشجريانکمونیستیو بعداز و

اروپا اياالت، اسالممتحدهاکنون هم آن و است مواجه دشمن يک با آمريکا ي
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دههاعتراض تا و هدفقرارداده تمدنغربرا عاملگرياستکهآشکارا هايآينده

(.929ص،5119،بود.)ولداباهنگرانیجهانغربخواهد

 دالیل و اهداف جنگ نرم ضد ایران

پرونده برايحلبسیارياز آمريکا شرايطیکه بادر خاورمیانه در مشکالتخود و ها

بهانه دادن قرار تهديددستاويز دمکراسیو تهديدصلحجهانیو تروريسمو هايیمانند

اياالت هممنافع و متحده ايآنمنطقهپیمانانغربیو آتش، به اقدام افروزينظامیبارها

به کشور اين دولتمردان استولی ايرانکرده جنگضد چماق بردن باال رغم هرگز،

ايده اين ساختن اجرايی براي نداشتهقصديجدي رايخود رويکردي چنین دلیل اند.

دبهچنینجنگیدانستهايوروهاازهزينهتواندربیموهراسآمريکايیساکنمیابتدابه

،شدنبهکانونیخارجازکنترلتواندبسیاربیشترازدستاوردهايآنباشدوباتبديلکهمی

فارستبديلگردد.ياستراتژيکخلیجبهعاملیبرايتهديدمنافعآمريکادرمنطقه

دازپردازانعلمسیاستبراينباورندکهزمامدارانواشنگتنخودانشمندانونظريه

آتش بودن آگاهناممکن ايران ضد نظامی احتمالافروزي چامسکی راستا اين در و اند

درچنینجنگیايران:یچامسکداند؛چراکهبهباورينظامیبهايراندورازذهنمیحمله

خودمی از تواندضمندفاع براياياالت، ايجادمتحدهدردسرهايعظیمینیز يآمريکا

)چامسکی ديگراننمايد. و ،5119 ، 511ص مدير(. کالوسون پاتريک همچنین

جنگضدايرانفرآينديسرشارازخطرات:هايانیستیتواشنگتنمعتقداستکهپژوهش

هايتواندعزمتهرانبرايدستیابیبهسالحهايدريايیمیمختلفخواهدبودودرگیري

ايجادبازدارندگیدربرابرحمالتمنظورترينزمانممکنبهايخطرناکدرکوتاههسته

(.clawson, 2012)آمريکارادوچندانسازد

يمتحدهدرطولچندسالمواجههباپروندهايرانتنهابهگزينهبههمینجهتاياالت

اينجنگوکشمکش البته است. کرده بسنده يآنداليلوهايپشتپردهجنگنرم

فرهنگیوعلمیدارد.درادامه،تمدنی،اقتصادي،یسیاس،دينی،هايايدئولوژيکیريشه
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يشدهپیرامونحقیقتوگسترههاونظراتجهانیمطرحبهشکلمجزابهبررسیاينريشه

پردازيم:هامیتأثیرآن

 امنیتی –دالیل سیاسی 

باايرانتبديلمتحدهامنیتیبهتوجیهیبرايدشمنیاياالت–ايازداليلسیاسیمجموعه

 توانبهمواردزيراشارهکرد:اينداليلمیشدهاست.ازجمله

متهم درالف(. غرب دوستان تهديد و تروريسم از حمايت و تندروي به ايران سازي

خاورمیانهمنطقه جنبشآمريکايی:ي از ايران حمايت به اتهامات اين اثبات در هايها

کنندوبرايناساسايرانراژيمصهیونیستیاشارهمیاهللوحماس(ضدرمقاومت)حزب

دهند.روهايعربقرارمیدراردوگاهتندروهاياسالمیودشمناردوگاهمیانه

متحدههموارهايرانرابهاسرائیلی(:اياالت–ب(:موضعايراندرقبالفرآيندصلح)عربی

دمنطقهوصلحجهانیمتهمساختهمختلسازيفرآيندصلحدرخاورمیانهودرنتیجهتهدي

بااين ازمخالفتايرانبرفرآيندصلحاست. حالبرخیبراينباورندکهنگرانیآمريکا

مثابهسیاستینگريستکههدفازآنتحققامريساختگیاستودرواقعبايدبهآنبه

ومهاريکهدفاستراتژيکوراهبردييعنیتضعیفروحیهوخودباوريرهبرانايران

(.09ص،قدرتاينکشوراست.)همان

برنامه اينبرنامهيکیازداليلبیمآمريکايیيهستهج(. يابیعلمیهاازقدرتايايران:

اينزمینه موفقیتدر با چهآنکه ايراناست؛ ايرانخواهدتوانستبهشکلمستقیمدر،

خاورمیانهرابهنفعخودبههمزندآفرينینمايدوتوازنموجوددراينقشتحوالتمنطقه

ومانعازگسترشنامحدودنفوذآمريکادرمنطقهشود.

متهم بشر:د(. حقوق با مخالفت و ملت سرکوب و دمکراسی نقض به ايران سازي

(Sherman, 2013.)
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 دشمن سبز –. دالیل تمدنی و دینی 2

يکد با اختالفاتمعموالً نزاعاتو دينی و تمدنی ازداليل يکی دارند. همپوشانی يگر

ريشه که زمینهافرادي در را ايران با آمريکا نزاع میي دينی باربرهاي بنجامین ،جويد

نظريه عنوان با کتابخود در آمريکايیاستکه عالمماک"پرداز و "نزاععالمجهاد

مقولهراجابارهسخنگفتهاست.هانتینگتوننیزدرافکارعمومیجهاناين(دراين9112)

عنوانتمدنیاستبلکهبااسالمبه،انداختهاستکهمشکلغربنهبااصولگرايیاسالمی

می برتر را فرهنگخود بااينکه نويسندهداند. فولر يکیازحالگراهام يآمريکايیو

موسسهبزرگ در سیاسی مشاوران ترين راند»ي » سال در واشنگتن نوشت:9112در

ييسوعمسیحياکنفوسیوسيامحمدپیامبرباشدبایپیشازآنکهدرحوزهبرخوردتمدن

يتوزيعقدرتوثروتونفوذجهانیمرتبطاستواينبرخوردنزاعیمیانغنیونقشه

بهرگانازآنويکدرگیريمیانآنانکهفقیروکشمکشیمیاندارندگانقدرتوبی

دردستگرفته خواهد،شوداندوآنانیکهبرآنانحکومتمیزمامسرنوشتجهانرا

(.59ص،5115،بود.)هانتر

 . دالیل اقتصادی9

دانند؛برخیپژوهشگراناينبُعدرادارايتأثیربیشتريبرماهیتروابطايرانوآمريکامی

اياالت رأسچراکه در را خود نفتی و تجاري و مالی و اقتصادي منافع همواره متحده

میاولويت قرار سیاستخارجی مؤلفههاي اين و دهد موضوع، نوع بر کلیدي تأثیري

گذارد.هايآندرقبالديگرکشورهابرجايمیگیري

 فرهنگی –. دالیل ایدئولوژیکی 4

کشور دو اين مشکل که هستند باور اين بر نويسندگان از بسیاري و، چالشهويتی به

يکديگربازمی به:گرددعقیدتیآندوبا ايدئولوژي5مثابهچراکهايرانوآمريکا جهانِ

،انسان،روندونوعنگاههريکدرموضوعاتیمانندجهانمحورومتضادباهمبهشمارمی

،رفاهوعدالتباديگريمتفاوتاست.)شريفی،اقتصاد،اخالق،سعادت،امنیت،سیاست
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يینیمکهاهدافايدئولوژيکدردرجهبيمقابلودربسیاريازمواردمی(.درنقطه5195

امنیت مانند: اهدافسنتیيککشور از بعد اهمیتو دوم منفعتاقتصادي، ،مزيتو

)به سیاسی نفوذ و قرارگرفتهقدرتنظامی غربی( سیاستخارجی اساسی عناصر عنوان

–زجملههاايسیاستنظرانمانندهانسمورگنتابراينباورندکههمهاست.برخیصاحب

ايعنوانبرنامههابهباشندوايدئولوژيبرمحورقدرتمتمرکزمی–المللیهايبینسیاست

عملی می، همیندلیلاستکه به و يکنقابنیستند عصرچیزيبیشاز قبلاز بینیم

ايدئولوژي اقتصاديوتالش، منافعسیاسیو مبنايمسائلامنیتیو انسانغربیبر رفتار

شدهاستوايدئولوژيوملحقاتآنکسبهژمونیوسلطهبرديگرمللتعريفمیبراي

بهانه همانند تنها ادامه در ونیز اقدامات و تصمیمات توجیه براي دستاويزهايی و ها

(.01–02ص،5115،هابهخدمتگرفتهشد)هانترمنديازحمايتتودهبهره

 ات ایدئولوژیکهنگی جهانی و تولیدهالیوود: هژمونی فر

به هالیود بر پژوهش از بخش اين هستهدر بمب نرمعنوان جنگ در مورداستفاده اي

آمريکابرايتأثیرگذاريبرمللجهانتمرکزخواهیمکرد.درهالیوودماشاهدبازسازي

ازخود تصويرموردنظرآمريکا آمريکايیهستیمتا حقايقدرچارچوبمعادالتیکامالً

عنوانمللوکشورهايدوستيادشمنترسیمکهژمونیجهانیوازديگرانبهعنوانيبه

بارقه نخستین که بدانیم است جالب شکلشود. همهاي سینما صنعت باگیري زمان

سويدرياهاشکلگرفت.دراهمیتهالیوودويامپريالیسمآمريکادرآنتحرکاتاولیه

هاواداراتديپلماتیکبارهتمامیکنسولگريصنعتسینماهمینبسکهاگرآمريکايک

متوقف خوددراقصینقاطجهانراتعطیلوجريانگردشگريوبازرگانیراهمکامالً

دراينحالتنیزهمچنانمردمکشورهايمختلفجهانتصويرروشنیازجزئیات؛نمايد

نمی تحقق اينمهم داشتو طريزندگیآمريکايیخواهند از مگر فیلميابد هايیکهق

سازيمخاطبمی آمريکايیزه به آنچنان نفوذ روند اگر که ماپردازند متوقفنشود ها

آمريکايیشدهخواهیمبود.ازديگرسوماخودديگرتخیلنمی کنیمشاهدجهانیکامالً
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به اينهالیووداستکه )سرداروديويسبلکه مشغولتخیلوخیالبافیاست. ،جايما

(.551ص،5119

اينباورندکهسرگرمی برخیبر شمار، پوششجادويیآنبه و هالیوود کارکرد

عنوانجمهوريسرگرمیدرگويد:اگرآمريکارابهآيدودراينراستانبالگابلرمیمی

مینظربگیريمفیلم ايفا دراينجمهورينقشسنگبنايپايانیآنرا کنندوهمانندها

(.999ص،5119،خدمتآنقراردارند.)سرداروديويسسالحیکارآمددر

عنوانابزاريبرايهاراتنهابهبرخالفاغراقصورتگرفتهدرآرايکسانیکهفیلم

يفیلموسیاست:رابطه"جیمسکومپدرکتابخودباعنوان،کنندسرگرمیقلمدادمی

دريکبافتسیاسیموردمطالعهقرارهارابراينباوراستکهبايدهموارهفیلم"دينامیک

سازانراتحتجاحضورداردوانديشهوعقالنیتفیلمداد؛چراکهسیاستهموارهوهمه

(.Comb, 2010, P6دهد.)تأثیرخودقرارمی

قرنگذشتهصراحتاًاعالمکردکههالیوودازسويیسنگ21يمکدونالدنیزدردهه

رودوازديگرسونیزآنونشرفرهنگآمريکايیبهشمارمیبناياصلیدرفرآيندتولید

داريهستندراموردحمايتهاوافکارآمريکايیکهدرخدمتنظامسرمايهدستهازآرمان

يابیمکهرابطهترتیبدرمیاين(.بهMacdonald, 1975.P60دهد.)وپشتیبانیخودقرارمی

ايازسلطهفرهنگیوسلطهسیاسیبودهاست.آمیزهمیانهالیوودوسیاستآمريکاهمواره

عنوان با هالیوود"ژانمیشلواالنتیندرکتابخود پنتاگون، فیلم، امنیتواشنگتن: و ها

(پردهازهمکاريدائموزارتدفاعآمريکاو5192)"ملیازجنگدومجهانیتاکنون

دارد.استوديوهايهالیوودبرمی

يهالیوودوسازمانيرابطهفلککارگردانفیلمآرگودربارهزمانیهمکهازبنا

 داد: پاسخ او پرسیدند سیا"سیا سازمان عوامل از است پر هالیود که اعتقاددارم ."من

(Nazemroaya, 2015 عنوان با کتابخود در جنکینز تريشا همینراستا در در"(. سیا

سازيیاسیواطالعاتیدرصنعتفیلمهايس(موضوعتأثیرعظیمارگان5190)"هالیوود

درباره چالشی سؤاالتی و داده قرار موردبررسی بودنرا اخالقی مشروعیتو میزان ي
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يکتصويربهره جهتانتقال در ظرفیترسانه و ابزارها گیرييکارگانحکومتیاز

کند.خاصبهافکارعمومیمطرحمی

توجهالجالبروداينسؤهشمارمیيآمريکايیبجانیريکوکهخوديکنويسنده

 است: کرده مطرح را مقابل در تنها است ممکن کسی 9چه حاضر دالر شودمیلیون

CH-53Eبالگرد0ومرکزملیعملیاتهوايیو5–هايبیوموشک92هواپیماهاياف

ت:کماندويمارينزرادراختیارشماقراردهد؟پاسخروشناس21کامیوننظامیو9و

البتهبهاينشرطکهشماسناريويیارائهدهیدکهبارويکردهاواهدافجهانی پنتاگون.

هايی(.اينصحبتريکوبهتسهیالتوهمکاريRico, 2016آنهمخوانیداشتهباشد.)

قبالتطهیرچهره پنتاگوندر که دارد وسرپوشگذاشتنبرجنگاشاره ويآمريکا ها

دهد.سازانقرارمیدراختیارفیلم،امکردنمخالفانآمريکاهايآنوبدنجنايت

ازديگرسو دراذهانجهانیانونیزارائهترسیمچهره، يهرتصويريازيآمريکا

وملل سايرکشورها اقتصاديصورتبراساسمجموعه، ايازاصولومباديسیاسیو

براينمونهاززماناکتشافنفتدرمنطقهمی ،(51قرن01يفارس)دههيخلیجپذيرد.

آمريکاهموارهنگرانودرجستجويراهیبرايتحتسیطرهقراردادنبازارهاينفتو

هاينفتیگذاريثروتمنطقهبودهاستوازهمینروتالشکردهاستتاازطريقسرمايه

بهشرکت کند. پیدا ورود منطقه اين به چندملیتی و آمريکايی بزرگ آنکهويهاي ژه

درآمدهاينفتیدرقرنگذشتهثروتهنگفتیرانصیبايرانوکويتوعربستانوعراق

جهت همین به ساخت. فراهم را آمريکا دوچندان نگرانی اسباب موضوع اين و کرد

اين از تا کردند برقرار منطقه کشورهاي با سیاسی و نظامی روابطی مقاماتآمريکايی

رهگذر تحتکنترلداشتهباشند.کنترلمنابعنفتی، وروندصادراتانرژيرا ومسیرها

پیمانهاينظامیوديپلماتیکآمريکاازکشورهايخلیجیهمهمچنانکهتمامیحمايت

هاوگیرد.ازديگراستراتژييحفظمنافعآمريکاصورتگرفتهومیتنهادرسايه،باآن

توانبهطرحجنگمنافعآناتخاذشدهاستمیمنظورتأمینراهبردهاينفتیآمريکاکهبه
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ايايرانيهستهينظامیبهعراقوافغانستانونظامیجلوهدادنبرنامهباتروريسموحمله

هايعربیاشارهکرد.هايموسومبهانقالبودرپايانحمايتازقیام

ارائه تصوير نوع میان ديرباز رسانهاز در کشورهاشده و ملل از وها خاورمیانه ي

هاحالآمريکايیايمستقیموجودداشتهاست.بااينراهبردهايآمريکادراينمنطقهرابطه

پوشش از بههمواره استراتژيهايی پیشبرد براي اخالقی وظاهر سیاسی و نظامی هاي

ذبَرَند.هرچنداهدافاقتصاديومالیآمريکادراتخااقتصاديخوددرخاورمیانهبهرهمی

آمريکايی اما است آشکار کامالً راهبردهايی میچنین دادنها قرار دستاويز با کوشند

برتريادعايیغربدرمقوالتیماننددمکراسی نوآوري،حقوقبشر، يمدنیوجامعه،

دخالت براي فرهنگی سپري بهتمدن و سازد فراهم خود توسعههاي مسیر خود يزعم

هموارديکتاتورساالرومملوازگروهيافتهوکشورهايغیرتوسعه هايدينیمتعصبرا

کند.

موضوعبرهمینمنوالتصويرترسیم ازجهاناسالمنیزدرارتباطتنگاتنگبا شده

توانگیردکهاکنونابعاديجهانیبهخودگرفتهاست.میاسرائیلیقرارمی–نزاععربی

خل مخترعانيهوديهالیوودتوانستندبا افکارقمجموعهگفت: ايازتصاويرو خیالو،

(.دراين912ص،5119،هارابهاستعمارخوددرآوَرَند.)سرداروديويستخیلآمريکايی

میانالبیصهیونیستینقشبارزيدرتأثیرگذاريبرسیاستخارجیآمريکادرخاورمیانه

دمکراسیموجوددرخاورمیانهاسرائیلراتنها،ايفانمودهاست.اينالبیوتبلیغاتخود

هممی درنتیجه و عملکرده آمريکا محافظمنافع سپر همانند که وداند پیمانیکارآمد

می شمار به غرب براي بهضروري با جنبشصهیونیستی مجموعهآيد. ازکارگیري اي

هارانشگاههاوداهاتوانستهاستنفوذيهودياندراقتصادورسانهوفیلمهاوگروهسازمان

ازجمله نمايد. گروهتقويت میاين آيپکها به مجله9توان سوي از که کرد ياشاره

به جورنال نشنال و است.فورچن شده انتخاب آمريکا البی قدرتمندترين عنوان

(Mearsheimer, 2012, P95.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1   . American Israei Public Affairs Community (AIPAC) 
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درشدهازکشورهايجهانبینیمتصاويرارائهدرچارچوبچنیننگاهیاستکهمی

دههفیلم چند هالیوودهاي اخیر ي خاورمیانههم، در اسرائیل منافع با ،راستا ويژهبه

يبرترينژاديواسالمهراسیبودهاست.درزمینه

 بازار و تجارتِ رفاه ایدئولوژیک هالیوود: اقتصاد

بازارهايمالی و هالیوود ارتباطمیان چنددهه، مولود در ريشه نیستو آغازينياخیر

روزهايتولدصنعتسینمادارد.درطیقرنگذشتهروابطمستحکمیمیانفعالیتتجاري

گردانندگان"وصنعتیباسینمايهالیوودبرقرارشد.هربرتشیلردرکتابخودباعنوان

پايبه،هايصنعتیهايتبلیغاتیومجموعهآژانس9199نويسد:درخاللسالمی"افکار

(.911ص،9199،هايسینمايینهادند.)شیلریتيفعالعرصه

سرمايه يکالگويسرمايهگذاريهالیوودازهمانابتدا داريبرتجاريـرفاهیرا

ماده آن در که کرد قلمداد تولید تولیديمبناي ي ستاره، و مشهوريککاال ي يک،

شود.يکاالمحسوبمیتبلیغاتچیوفروشنده

آموزه اساس همین سرمايهبر دربارههاي فروشداري و سودآوري ي همواره،

هاتنهايهالیوودداشتهاست.فعالیتاينشرکتشدههايساختهحضوريقدرتمنددرفیلم

مانندپخشونمايشوتولیدآثاروکاالهايبهتولیدفیلممحدودنماندوديگرزمینه ها

فیلم از گرفته بازيالهام انواع مانند هاها دربردارندهلباس، وسايل ديگر و تصاويرها ي

هايديجیتالوانواعمختلفهاتسرييافتضمنآنکهتولیدفیلمهاياينفیلمشخصیت

هايتلويزيونینیزدردستورکارقرارگرفت.برنامه

هايتفريحیوهايمذکوردراينچارچوبهمچنیناقدامبهساختپروژهشرکت

اقهتل مختلفدر کردههاي جهان نقاط نمونهصی از که میاند آن عربی بههاي توان

هايوالتديزنیدردبیوابوظبیاشارهکرد.پروژه

راستايمأموريتخود در صنعتسینما و، مطلوبآمريکا بهساختتصوير اقدام

میزانشايستگیآنبرايايفاينقشامپراطورينمودهاستواگرماامپراطوريآمريکارا

دراينحالت،سانبنايیباشکوهدرنظرگیريمکهسنگبنايآنديپلماسیدالرباشدهب
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مثابهيکويترينفروشقلمدادکنیمبلکههمینهايهالیوودراتنهابهتوانیمفیلمهرگزنمی

انديتجاريآمريکاشدههايهالیوودتبديلبهيککااليتجاريپیشرودرمنظومهساخته

معانید مخاطبمنتقلمیو به سیاسیمستقیمیرا بهيپلماتیکو درواقعآمريکا سازند.

ريزييامپريالیستیخودباديگرکشورهايجهانراترسیموپايههارابطهياريهمینفیلم

فیلممی اين در که همچنان هاکند تمدن، ديگر تاريخ از جديدي باور و وتصوير ها

بینیخاصآمريکايیذوبهادرنوعجهانيآنرنهايتهمهشودتادهاارائهمیفرهنگ

(.922ص،5119،شوند.)سرداروديويس

 است: سینماستتجارتدنباله"ادواردجیلوريگفته میزان"رو بیانگر اينگفته .

درهمینقدرتهالیووددرجريانبخشیبهاقتصادوجهت دهیفرهنگیبهمردماست.

ابرازبريتانیادرارتباطباکارخانهراستامجلسلردهاي هايمیدلندزنگرانیعمیقخودرا

اينکارخانه چراکه بودندطراحیکرد؛ شده مجبور اينها از تا دهند تغییر را هايخود

خاورمیانه رضايتمشتريان بتوانند کفشرهگذر خواهان که را لباسايخود و هايیها

ستاره همانند بودند آمريکايی کفشهاي کنند. تأمین لباسرا و مورداشارههاي ،هاي

درصدازستارگانآمريکايیقرارگرفتهبود.درمورديديگرمهندسان02يمورداستفاده

کلبهساختمان نظیر ساختبناهايی طراحیو به اقدام عربخود برايمشتريان هاسازي

(.912ص،5119،اند.)سرداروديويسويالهايکالیفرنیاکرده

ازسال،يآمريکانیزبهدلیلاهمیتتجاريواقتصاديهالیوودکهکنگرهطرفهاين

بخشیازدفترتجارتخارجیوداخلیخودرابهسینمااختصاصدادهاست.9152

امپراطوريعظیمسرگرمیکهتوسطوالتديزنیتأسیس،عنوانيکمثالديگربه

9195رودتاآنجاکهدرسالمريکابهشمارمیهايصنعتیآترينپروژهشديکیازبزرگ

درآمديبالغ با رتبه992بر در دالر قرارترينکمپانیبزرگ215يمیلیون هايآمريکا

ي(.ايندرشرايطیاستکهاکنونوبنابهآمارهايمجله902ص،9111،گرفت)شیلر

کمپانیبرترآمريکاقرارگرفته52ازمیان59والتديزنیدرجايگاه،5199فوربزدرسال

هايخودهاوتفريحگاهدرآمدديزنیتنهاازپارک5192(.درسالForbes, 2017است)
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بالغ است)92بر بوده ماکسرافیرتیکارشناسآمريکايیBilbao, 2016میلیارددالر .)

کهاکنونچنددههقبلدراشارهبهتأثیراتجهانیديزنیگفتهبود،هايعمومیآموزش

بزرگ میديزنی شمار به قرن اين معلم ترين که است شرايطی در اين از5رود. تن

هايآرماندماتالرتودورفماندرتحقیقاتخوددريافتندکهتولیداتپژوهشگرانبهنام

امپريالیسموحرصوکمپانیعظیمديزنیدربردارنده نژادپرستیو يمفاهیمیمبتنیبر

(.نتايجتحقیقاتايندوپژوهشگر990ص،9199،قانونیاست)شیلروبیطمعوقلدري

باشد.بیانگرضرورتاحساسخطرازاينکمپانیورويکردهايآنمی

،فیاکوم،جنرالالکتريک،ديزنی،تايموارنر،AOLهايعظیمیمانند:اکنونکمپانی

يیمنهوهژمونیگستردهدرکناريکديگربهيکهAt & Tنیوزکوربوريشنو،سونی

اينوضعیتپیامدفرآيندهايادغام)جهانی(وتالشاقتصاديوفرهنگیدستيافته اند.

عنواندوهمزادهالیوودبهشماريکاملبرجهانبهبراياحتکارثروتوقدرتوسیطره

آيد.می

دينیزقدمبهالمللیوچندملیتیاروپايیوچینیوهنهايبینکمپانی،دراينمیان

اندودرنتیجهآنراازبُعدصرفاًآمريکايیخودفراتربردهوابعادييهالیوودنهادهعرصه

ازتعداديکمپانیآمريکايیشکلجهانیبهآنداده تنها اندتاآنجاکههالیوودکهقبالً

شبکه به اکنون بود کمپانیيافته از شاي تبديل مالی و انسانی و جهانی است.هاي ده

(Goldsmith, 2010, p13.)

ياري به نیز گذشته قرن در گرفته صورت تکنولوژيکی انقالب میان اين در

يهاتحوليابدوهمشیوهاندرکارانهالیوودآمدهاستتاهمتصاويروساختارفیلمدست

هاباکمترينهزينهوباالترينکیفیتانجامپذيرد.توزيعوتبلیغآن

 به مجلهبنا در عنوان:"Journal of Media Economics"يپژوهشمنتشرشده با

محققاندودانشگاهکالگريوسیدنیاقدامبه،"نقشمتغیرهالیووددربازارجهانیفیلم"

 حدود تولید روند فاصله5111بررسی در منتشرشده سالفیلم ي 9119هاي 5119تا

برابر5بربالغ،5119دجهانیهالیووددرسالنمودند.دراينتحقیقاتروشنشدکهسو
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يآندربازارداخلیآمريکابودهاست.ايندرحالیاستکهنسبتمذکورسودحاصله

(.اينتوفیقاتتجاريومالیWihbey, 2013بايکديگربرابرداشتهاست)5111درسال

وفناورانه فیلم، سود هموارساختتا را درسالراه بیشاز5192ها میلیارددالر02به

دراينمیانبازارهايخارجیبه نقشیمهمدرتحققاينمهمايفا،ويژهبازارچینبرسد.

 (.Faughnder, 2015اند)نموده

زمان باگذشت سرمايهسرمايه، خیل به نیز عرب هالیوودگذاران خارجی گذاران

براينمونهولیدبنطاللدرنیوزکورپیوسته يپکهفاکسانترنايمنتزيرمجموعهاند.

يسعوديهايسنگینیصورتدادهاست.اينشاهزادهگذاريسرمايه،آيدآنبهشمارمی

2/2 سهام از نیز59St Century Foxدرصد شرکتمذکور است. خريداريکرده را

 ,Jaafar)باشديروتاناوابستهبهولیدبنطاللمیدرصدازشبکه91يخودمالکنوبهبه

2016.)

شراکت سو ديگر شهرهاياسالمیماننداز و برخیکشورها و هالیوود هايیمیان

يتولیدوتصويربرداريوتوزيعبهانجامرسیدهاندونزيو...درزمینه،ابوظبی،دبی،ترکیه

توانبهشرکتايمجنیشناماراتوشراکتآنباشرکتوارنراستکهازآنمیانمی

درزمینهبروس فیلمآمريکا تولید )ي کرد. اشاره  ,Imagenationabudhabiهايجهانی

شراکتموسسه2017 .) شرکتآمريکايی با لالفالم الدوحه "Participant Media"ي

اشارهکردکهديفرياسکالرياستآنرابرعهدهدارد.

 فیلم و میزان فروش دکنندهیتول یکمپان. 9جدول

ف
دی

ر
 

 تولیدکنندهکمپانی  فیلم
ملیت 

 کمپانی
 فروش بودجه

فروش خارج 

 از آمریکا

9
The Man 

Who Saw 

Tomorrow 

David L.Woiper 

Production
آمريکا

5
Not Without 

My 

Daughter

Pathe 

Entertainment
 99,921,990$$میلیون55فرانسه

0WishmasterPierre David92,902,921$$میلیون2کانادا

9Estherfive mile river تولید
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ف
دی

ر
 

 تولیدکنندهکمپانی  فیلم
ملیت 

 کمپانی
 فروش بودجه

فروش خارج 

 از آمریکا

films & lux vide 

& beta film & 

quinta

مشترک

–)آمريکا

–ايتالیا

آلمان(

2house of 

sand & fog

bisgrove 

entertainment & 

cobalt media 

group

میلیون92,2آمريکا

$
$92,195,912$0,115,219

2Alexander

intermedia films 

& IXTLAN 

productions & 

France 3 cinema 

& pacific film & 

EGMOND film & 

television IMF 

internationale 

Medien und film 

Gmbh & co. 3 

Produktions kg

تولید

مشترک

–)آمريکا

–فرانسه

نیوزيلند(

900,119,119$929,512,915$$میلیون922

9SYRIANA
Participant media 

& section eight 

productions
90,921,111$10,199,251$$میلیون21آمريکا

2
One night 

with the 

king

Gener8xion 

entertainment
005,921$90,952,921$$میلیون51آمريکا

1011

Legendary 

pictures & virtual 

studios & 

atmosphere 

pictures & 

Hullywood gang 

productions

592,920,595$922,122,929$$میلیون22آمريکا

91The stoning 

of Soraya
MPOWER 

pictures
925,201$9,111,521$آمريکا

99The wrestler 
Wild bunch & 

protozoa pictures

تولید

مشترک

–)آمريکا

آلمان(

92,922,925$99,910,112$$میلیون2

95Yes manVillage roadshow 952,221,229$550,599,209$$میلیون91تولید
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ف
دی

ر
 

 تولیدکنندهکمپانی  فیلم
ملیت 

 کمپانی
 فروش بودجه

فروش خارج 

 از آمریکا

pictures & the 

Zanuck company 

& heyday films

مشترک

–)آمريکا

-استرالیا

بريتانیا(

90Crossing 

over
Kenned / 

Marshall
0,199,592$0,251,221$$میلیون91آمريکا

99The prince 

of Persia

Walt Disney 

pictures & jerry 

Bruckheimer 

films

آمريکا
511–921

$میلیون
$002,022,292$592,212,111

92
Transformer

s: dark of 

the moon

Di Bonaventura 

pictures & Hasbro
999,910,202$9,950,919,191$$میلیون912آمريکا

92Jerusalem 

countdown 

91west studios & 

god & country 

entertainment & 

pure FLIX 

productions

آمريکا

99Argo
GK films & 

smokehouse 

pictures U.S

تولید

مشترک

–)آمريکا

بريتانیا(

میلیون2/99

$
$505,052,210$12,011,111

92Red 2

Summit 

entertainment & 

dc entertainment 

& di Bonaventura 

pictures

19,290,112$992,192,222$$میلیون29آمريکا

91The fifth 

estate

Dream works 

pictures & 

reliance 

entertainment & 

participant media 

& anonymous 

content

تولید

مشترک

–)آمريکا

هند(

2,011,111$2,222,112$$میلیون52

51The book of 

Esther
Pure Flix 

entertainment
آمريکا

59Robocop 

Strike 

entertainment & 

metro – Goldwyn 

929,129,122$595,222,122$$میلیون91آمريکا
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ف
دی

ر
 

 تولیدکنندهکمپانی  فیلم
ملیت 

 کمپانی
 فروش بودجه

فروش خارج 

 از آمریکا

– Mayer & 

Columbia pictures

55
Seal team 8: 

behind 

enemy lines

51th century fox 

home 

entertainment

آمريکا

50
Girl walks 

home alone 

at night 

Logan pictures & 

SPECTRE vision
919,191$آمريکا

59Rosewater

Odd lot 

Entertainment & 

busboy 

productions

آمريکا
91–2

$میلیون
$0,952,199

52Septembers 

of shiraz

Millennium films 

& eclectic 

pictures & Ambi 

pictures & 

crosscurrent 

productions & g - 

base

تولید

مشترک

–)آمريکا

ايتالیا(

$55,100

هايیکهبهموضوعايرانوتمدنپارسیشويمکهبیشترفیلمبانگاهیبهاينآمارمتوجهمی

فیلمپرداخته نیستمانند روشن دقیقاً فروششان آمار يا اند ،The Book Of Esterهاي:

Jerusalem countdown،Seal Team،The Stoning Of Sorayaيمیانياآنکهمقايسه

 Not Withoutهاستمانند:ياختصاصیودرآمدحاصلهبیانگرشکستتجاريآنبودجه

My Daughter،One Night With The King،Crossing Over،The Fifth Estateو

Rosewater.اشارهکرد

فیلم از میزان که هايی حداقل آن سود بودجه911تحقق بیشاز دالر يمیلیون

بودهاستمیتخصیصیآن میزانتحققسودآنحداقلتوانبهفیلمها میلیون911هاي:

استمیيتخصیصیآندالربیشازبودجه بوده توانبهفیلمها 300هاي: ،Yes Man،

The prince of Persia ،Argo ،Transformers: Dark Of The Moon Robocopو

فیلم که است حالی در اين کرد. اشاره مانند: ،House of Send & Fogهايی
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Wishmaster،Alexander،Red 2،The wrestler،Syrianaيخوددرمقايسهبابودجه

اند.میلیندالرکسبکرده21سوديدرحدود

اينفیلم به نگاهیگذرا درمیبا فیلمها که علمیهايحيابیم تخیلیدر–ماسیو

اندازويژهمسائلاجتماعیتوجهداشتههايیکهبهموضوعاتتاريخمعاصربهمقايسهبافیلم

 Transformers: Dark of Theاند.دراينلیستفیلماقبالبیشترمخاطبانبرخوردارشده

Moonمیلیوندالري152سودي،آيدکهمحصولمشترکهالیوودوپنتاگونبهشمارمی

ايندرترينفیلمنصیبخودساختهودرصدرپرفروش قرارگرفتهاست. هايمورداشاره

کندوبدونذکرصريحنامحالیاستکهفیلممذکورداستانیعلمیتخیلیراروايتمی

ايدرآنهايهستهايدرخاورمیانهوانجامآزمايشيوجودمرکزيهستهدرباره،ايران

حلسخنمی قهرماناناينفیلممأموريتخودرا قلمدادوفصلاختالفاتانسانگويد. ها

رسانند.هايفراوانیبهانجاممیکنندوبرايتحققهدفخودفداکاريمی

هاييونانیوقرارداردکهبهموضوعنبرداسپارت011يبعديفیلمحماسیدررتبه

اينفیلمدرنمايشجهپارسیانمی میلیوندالريرا011انیخودتوانستسوديپردازد.

يسوماينلیستنیزنامفیلمآرگوباآماربرايسازندگانخودبهارمغانآوَرَد.دررتبه

می922سود بازگويیحوادثمیلیوندالريديده به ازمنظرهالیوود فیلممذکور شود.

انگرفتهشدنکارمنداناين(وبهگروگ9191مربوطبهاشغالسفارتآمريکادرتهران)

پردازد.هايدانشجويیمیخانهازسويگروهسفارت

 ایی با موضوع ایران در خاورمیانههای آمریکمیزان فروش فیلم

هايآمريکايیدرغالبکشورهايجهانبازارفروشخودرادارندوحتیدرسطحفیلم

م مواجه مخاطبین اقبال با نیز اسالمی و عربی بهیکشورهاي اقبال میزان البته شوند.

هايیباموضوعايراندرکشورهايمختلفخاورمیانهبايکديگرتفاوتداردکهعلتفیلم

هايسیاسیوفرهنگیومذهبیمختلفاينکشورهاست.درجدولپیشآننیزپسزمینه

،مصر،نلبنا،بحرين،هايیباموضوعايراندرکشورهاياماراتروآماريازفروشفیلم

دهیم:ترکیهورژيمصهیونیستیارائهمی
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 های آمریکایی با موضوع ایران در خاورمیانهمیزان فروش فیلم. 2جدول

 فیلم
فروش خارج 

 از آمریکا
 ترکیه مصر لبنان بحرین امارات

رژیم 

 صهیونیستی

Alexander $900,119,119$900,921$551,009$992,922$9,125,952$90,591

Syriana$90,921,111$959,552$910,522$920,990

011$592,920,595$9,925,199$922,209$200,290$9,229,552$952,219

The Wrestler$92,922,925$09,952$91,190$29,191

Yes Man$952,221,229$902,091$592,521$590,912$922,295$9,011,051

Crossing 

Over
$0,199,592$29,220$55,921$91,022$92,999$21,919

The Prince of 

Persia
$592,212,111$5,951,929$525,912$092,291$0,522,122$9,255,951

Transformers: 

Dark of The 

Moon 

$999,910,202 $9,919,919 $222,229 $091,222 $0,920,552 $9,910,129 

Argo 12,011,111 $9,122,995 $929,902 $991,295 $201,229 $5,222,152 

Red 2 $19,290,112 $9,915,295 $022,950 $99,220 $212,129  

The Fifth 

Estate 
$2,011,111 $19,922 $92,190 $s2, 478   

Robocop $929,129,122 $9,221,119 $995,122$922,219 $959,925  $929,902 

،هايمذکوردرکشورهاياماراتيابیمکهمیزانفروشفیلمياينجدولدرمیبامطالعه

مصروترکیهتاحدوديباگرايشجهانیمخاطبینهمخوانیداشتهوبیشترينفروشبه

300هايترتیبنصیبفیلم ،Transformers: Dark Of The Moonايندر شدهاست.

بیشترينRed 2وTransformers: Dark Of The Moonهايحالیاستکهدرلبنانفیلم

داده اختصاص خود به را مخاطب رژيممیزان در گرفته صورت فروش آمار اند.

باشدکهاينامرمیThe prince of PersiaوArgoصهیونیستینیزبیانگرپیشتازيدوفیلم

هايیاستکهمستقیماًموضوعايرانرانشانهنشانازاهتماماينرژيمومخاطبانآنبهفیلم

فیلممی میان اين در و روند علمی درباره–هاي هستهتخیلی موضوعات و ايران ايي

گیرد.خاورمیانهچندانمورداستقبالمخاطباسرائیلیقرارنمی

هايآمريکايیهاوآمارفوقبیانگراينحقیقتاستکهفیلمهجدولبايدبگويیمک

ايدوستانهباجمهورياسالمیندارندوخودرادرکشورهايیکهرابطه،باموضوعايران
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متفاوتدرباره میصاحبديدگاهی جهان و داننديمسائلخاورمیانه بیشتري، اقبال از

می اينمیانبرخوردار در شوند. فیلمرژي، بر بهمصهیونیستیبیشتر که دارد هايیتمرکز

چهره کمکمیتخريب ايران جهانی فیلمي رو همین از و کنند علمی تخیلی–هاي

پرفروشدرسطحجهانی درواقع، چندانمورداعتنايسرانومخاطبیناينرژيمنیستند.

اينرژيمراستايیآنباازنظراسرائیلپیامالقايیيکفیلمومیزانهم اهدافوديدگاه

کاررفتهدرآناست.يبهکنندهترازپارامترهايهنريوفنیوسرگرمبسیارمهم

ايجنگنرمضدايرانبرچهمحورهايیمتمرکزشدهاست؟وآيابعدازتوافقهسته

درمیزانوماهیتاينجنگتفاوتیايجادشدهاست؟

،اجتماعی،سیاسی،فرهنگی،ايتلفرسانهدکترينجنگنرمضدايرانازابعادمخ

بَرَدکههمگیدرخدمتاهدافاصلیآمريکاقراردارند.اينابعادروانیودينیبهرهمی

می را ابزارها و 0تواندر تروريسم حمايتاز و–ضلعکلیتعريفکرد: حقوقبشر

پردازيم:ضلعمی0تفصیلبهاينويژهحقوقزنانومشروعیتحکومت.درادامهبهبه

کوشدتاکشورايمیسازيوسیاهنمايیرسانهجنگنرمدرتالشبرايگمراه .9

يشخصیتیدشمنرابهشکلکشوريشیطانیبهتصويردرآوردکهرهبريآنبرعهده

فرديداراياختالالتخطرناکروحی يا ماجراجو يا )رولو–شرور دارد ،روانیقرار

دراينمیان5110 يحیاتخودنیازمنديکدشمنجهانیاستوهالیوودبرايادامه(.

ازهمینرو آمريکانیزانتظارداردکهدرآثارتولیديدرنقشمنجیجهانیظاهرشود.

بهموضوعدشمنجهانیپرداخته5199هايتولیديسالدرصدازفیلم29بینیمکهدرمی

 در است. فیلم99شده اين از هادرصد میآمر، ظاهر نقشمنجی در سهميکا و شود

اصطالحمنجیانبردرصدازاينبه92درصدبودهاست.ضمنآنکهملیت2هاتنهاغربی

 ماند.مخاطبپنهانباقیمی

ترينحامیتروريسمجهانیبهعنوانبزرگايرانبه،ايدراينسیاهنمايیرسانه .5

بااينتصويردرمی هادرقبالبامودوهوايیکهآمريکايیحالبهدلیلسیاستيکآيد.

 بارههستیممانند:شاهدبرخیتناقضاتعجیبدراين،کنندهايجهانیاتخاذمیپرونده
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هايمقاومتعلیهاشغالگرانصهیونیستبهالف(ايرانتنهابهدلیلکمکبهجنبش

می متهم تروريسم از سفیدحمايت کاخ که است حالی در اين شود. ي، ازخود کی

میتأمین شمار به تروريسم مالی نحوهکنندگان و اداره بر و عملیاترود اجراي ي

نظارتمی جهان ترامپرئیستروريستیدر دونالد همینراستا در آمريکاکند. جمهور

 که کرد اعالم بارزيمانند"يدستآمريکاستداعشساخته"صراحتاً حتیانديشمند

يآمريکايککشورممتازتروريستیبهشمارمتحدهاياالتچامسکینیزتأکیدداردکه

(.Chomsky, 2016, p.253 – 258رود)می

براينباورندکهبرنامهاي:آمريکايیيهستهب(برنامه ايايراننبايديهستههاقوياً

بزرگ چراکه يابد؛ میتوسعه شمار به برايصلحجهانی )ترينخطر  ,Chomskyرود

2016, P280پیمانخودعنواندوهم(.ايندرحالیاستکهآمريکابههندوپاکستانبه

می برنامهاجازه بیهايهستهدهد بخشند توسعه را تهديدايخود مانند اتهاماتی با آنکه

صلحوامنیتجهانیمواجهشوند.

ريآمريکاجنگخودعلیهعراقراتالشبرايبرقراج(مفهومثباتدرخاورمیانه:

می ايندرحالیاستکهکمکثباتدرآنکشورجلوه هايايرانبهحکومتدهدو

رساندنديگرعراقدرزمینه سرانجام به و النصره داعشو با مبارزه يبرقراريامنیتو

مثابهاقداماتیثباتمنطقجنگنرمبهدرنظرغربیانومنطقبی،هايمرتبطباتوسعهپروژه

می شمار به وآزا مفاهیم تحريف به منجر درنهايت رويکردي چنین است بديهی يد.

(.Chomsky, 2016, P 279 – 292گردد.)تشويشافکارعمومیجهانیمی

برچسب .0 از همواره جنگنرم اصول و تبلیغاتیآمريکا بهرهگانه9هاي يآن

ناممی ازصفاتو راستايايناصول در فاشیستیبَرد. هايمنفیمانند ازيستین، ،شرقی،

غیرعقالنی جريان، علیه و... میانقالبی استفاده مخالف شودهاي داده، تعمیم مسائل

شودمی دل، میشعارهايی طرح مخاطبان براي شودفريب يکشخص، به تنها دشمنی

می گرددمحدود می، استفاده مبالغه شوداز می، بدنام يکمخالفین درنهايت و گردند
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ص،5112،شودتادرذهنمخاطبنقشبندد)عبدالمجیدبارهاتکرارمیمطلببارهاو

99–92.) 

مشکالت .9 چارچوب اين در شود. ارائه ايران از منفی تصويري بايد همواره

می بزرگنمايی اجتماعی و حکومتاقتصادي در حاضر جريانات میان نیز و شود

ازديگرسودرايننوعافکنیصورتمیاختالف ازجنگنرمهموارهمشروعیتگیرد.

ادارهحکومتواليت میزانکارآمديديندر و سؤالمیفقیه زير کشور ويامور رود

درتالشمی زمانیکه مگر نشود ارائه ايران از مثبتی تصوير گزارشو نوع هیچ شود

 تعارضبامنافعجمهورياسالمیقرارداشتهباشد.

شود.همچنیناديانساختگیوترويجمیيايرانگرايیدرجهتتجزيهقومیت .2

 گیرند.نیزطرفدارانجدايیدينازسیاستموردحمايتقرارمی

آزادي .2 و نقضدمکراسی به مربوط اخبار بهانتشار مطبوعاتوها آزادي ويژه

دراينراستا999ص،5119،شدتمورداهتمامقراردارد)چوبیننقضحقوقبشربه .)

آمريروزنامه همهاي شکل به انگلیسی و جهتکايی اخباري انتشار به اقدام دارزمان

کنندنگارانودخترانیکشفحجابکنندهدراماکنعمومیمیيتعقیبروزنامهدرباره

وزنانزندانیواحکامسنگسارومشکالتطبقاتفقیرايرانوحقوقحیواناتوتعداد

 کنند.هادرايرانمیاعدام

آمريکايی بشرها حقوق موضوع بر تمرکز با غربیان و و، عناصر از يکی را آن

اينابزاردرصدداعمالفشاربرهايخدشهارزش ناپذيرديپلماسیخودقلمدادکردهوبا

آيند.کشورهايمخالفکهدرمسائلمهمجهانیديدگاهمستقلخودرادارندبرمی

استفادهغربی با اوقات غالب در ازها ابزاري بشرمقولهي حقوق ي هايسیاست،

يخوددرقبالديگرکشورهاوتالشبرايمتزلزلساختنتجاوزکارانهوزيادهخواهانه

(.09ص،5115،کنند.)هانترهايحاکمراتوجیهمیدولت

ديدگاه .9 و اخبار بازگوکنندهانتشار که ويژگیهايی دلخواهي يکرهبري هاي

شودکهمقاماتايرانخودازاينراستاادعاهايینیزمطرحمیآمريکايیدرايراناست.در
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مندبهنزديکیوبهبودهرچهبیشتراينروابطاندوعالقهپیامدهايتنشباآمريکانگران

 (.02ص،5119،باشند)همانمی

به انتخاباترياستجمهوريسال اگر ما يکنمونه نظر5111عنوان در را ايران

می روزنامهبیبگیريم که مانندنیم The Washington:هايی ،The Guardian،

Washington Post ،New York Times ،The Times ،Timesوراديوهايوشبکه ها

فارسیبین و انگلیسی مانندالمللی اخباري بر تظاهرات":زبان کنندگانکشتار حبسو،

اندوبارهااقدامبهانتشارشعارهايتمرکزداشته«يمعترضانوتقلبدرانتخاباتشکنجه

هاياينشبکهاند.ازجملهنموده"رأيماروپسبده،مرگبرديکتاتور»معترضانازقبیل:

اشارهکرد.BBCوAljazeera Eng،ABC News،MSNBC،NPR،CNNتوانبهمی

به .2 هالیوود تولیدکنندهجنگنرم فیلم21يعنوان برهايسینمايیجهادرصد ن

عنوانيکفرهنگبرتروفردآمريکايیايناصلاستواراستکهفرهنگآمريکايیبه

دربردارندهبه و قهرمان و يکفرمانده ارزشعنوان تمامی تصويري به آمريکايی هاي

هايتولیدشدهدرارتباطباکشورهايمخالفآمريکادرآيند.ايندرحالیاستکهفیلم

روسیه مانند ايران، چین، آنوکره، از ناخوشايند و منفی تصويريکامالً ارائهشمالی ها

 (.Drysen, 2016دهند)می

فیلم میان اين مخاطبدر به نکته اين القاي درصدد ايران موضوع با تولیدي هاي

تحملوهماننديکزندانمخوفغیرقابل،هستندکهزندگیدراينکشوربسیارترسناک

نقطه در اخالقیدريمقابلاست. تصاويريآرمانیو با که داريم کشورهايغربیرا

نمايشدرمی فیلمبرابرچشمانمخاطببه هالیووددر هايتاريخیخودرويکرديآيند.

موضوعجهانمعاصرنیزمیمنفیبهايرانیانداردودرفیلم کوشدنظامحاکمبرهايیبا

ارزش فاقد نظامیشیطانیو را اينفیلمهاياخالايران در دهد. موضوعاتیقیجلوه ها

يمخالفانبعدازيانقالبیوندرشکنجهگیرد:رفتاروحشیانهدستموردتوجهقرارمیازاين

 قدرت: گرفتن دست Septembers of Shirazبه روزنامه، ساختن نگاران:محبوس

Rosewater ، زنا: اتهام به زنان The Stoning of Sorayaسنگسار ناموسی:قتل، هاي
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Crossing Over، مهاجرايرانی،Jerusalim countdownتروريسموجنايتبهنامخدا:

هجومبهسفارتآمريکاو،House of Send & Fogها:يخانهغیرقانونیوغصبکننده

 سفارت: کارکنان گرفتن وArgoگروگان درنده و وحشی پارسی مرد شخصیت و

.300ن:ماندهوسرکوبگرزناعقب

فیلم .1 تالشمیدر معادلههايهالیوود شود ديگري–يخیر و دشمندر–شر

فیلم اين در شود. انداخته مخاطبجا شخصیتیذهن همواره غربی / آمريکايی فرد ها

مجبوربهدفاعازخودشدهاست."ديگري"جوستکهبهدلیلتجاوزاتوظلمآنصلح

نويسنده الفام آمريکايیلوئیس میدرايني ياباره جامعه از جزئی هرگز شر گويد:

پابهحیاتآمريکاگذاشته،مجوزشخصیتآمريکايینبودهاستبلکههمانندکااليیبی

بی گناهاستهموارهموردخیانتاستوازآنجاکهآمريکاکشوريپاکومنزهوکامالً

بههمینجهتوگیرد)نظیرآنچهدرپرلهاربرياخلیجهاواناشاقرارمی هدآنبوديم(.

کنندپسماهمحقداريمازابزارهايوحشیانهازآنجاکههموارهديگرانبهماخیانتمی

 (.5119،ويرانگرضدديگراناستفادهکنیم.)الفام

بهره .91 با تولیدات اين ازنظريهدر مصرفگیري فرهنگ هاي بازي، راهبردِ از

ايبههاپديدههمچنانکهدرآن،شودباستفادهمیهايايدئولوژيکواغوايمخاطدادن

يگذراندنآنونوعنیازهايانسانمعاصروترويجلذتطلبیناماوقاتفراغتونحوه

می قرار عنايت و )فدرستونموردتوجه گیرد ،9119 به01-92ص، شاهداين(. ترتیب

آداب کردن )موردانآمريکايی ورسوم ،5115 529ص، و نابودي( درنتیجه و رفتارها

استحالههويت هستیميآنهايملیو اجتماعیخود اقتصاديو و محتوايدينی از ها

(Petras, 2000.) 

وراديوهايفارسیهايغربیوشبکهيمشترکهالیودوروزنامهنقطه .99 ،زبانها

هايیپديدهتالشبرايتبلیغنوعتفکروزندگیغربیوآمريکايیاستودراينراستا

مصرف گرايیمانند: ظاهر، به توجه خودآرايی، ورزش، موسیقی، و، روابط در آزادي

لوازم به میآرايشبهتوجه ترويج مخاطبان پديدهشدتمیان همان درواقع اين ايشود.
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(.اوبر929ص،کند)هانتینگتونيادمی"استعمارکوال"عنواناستکههانتیگتونازآنبه

واينبا سینما موسیقیو و غذا با را آن و زده تمدنغربیبرجهانچنبره استکه ور

با تمدنآمريکا اينرويکرد در است. درآورده محاصره کاالهايمصرفیآمريکايیبه

مترادفانگاشتهمی برشلوارهايروشنوغذاهايچربومشروباتفورانکننده شود.

هايعلمعنوانزبانعصروکلیدگشايشدروازهبهزبانانگلیسینیز،مبنايهمینسیاست

می قرار تبلیغ زندگیمورد ابعادو و کنونیجنگنرم جريان به نگاهیگذرا با گیرد.

موضوعاتداخلیايران،اييابیمکهبعدازامضايتوافقهستهايآندرمیمختلفرسانه

اعدام ماننداحکام آزاديفردي، آزاديمطبوعات، فقر، حقوقحیوانات، و حقوقبشر

هايآمريکايیوبريتانیايیبرخالفکمترازقبلدرمرکزتوجهاتقرارگرفتهوروزنامه

درباره گزارشی هفته هر ديگر نمیقبل منتشر ايران اجتماعی مسائل هرچندي کنند.

گزارشاين استولیاينروزنامهگونه شده گذاشته حدوديکنار تا صفحاتها در ها

بهسی ايراناسیخود ضد جنگنرم طبل بر همچنان تحلیلوضعیتسوريه هنگام ويژه

 کوبند.می

توجهآناستکهجريانساختفیلمضدايرانیحتیيجالبنکته،يمقابلدرنقطه

دراينچارچوبآماريازتعدادفیلمبعدازتوافقهسته هاياينیزتضعیفنشدهاست.

ساخته آمريکايی با ايرانشده موضوع تفکیکدوره، مختلفبهبه رؤسايجمهور هاي

دهیم:همراهنوعنگاهغرببهآنانراارائهمی

 شده با موضوع ایران های آمریکایی ساختهفیلم. 9جدول

ی دوره

 زمانی
 ترین حوادث مهم عنوان دوره جمهور رئیس

تعداد 

 62ها  فیلم

تعداد 

 هاسال

9129-

9121
سال91جنگعراقضدايران5يدشمندرجهاياهللخامنهآيت

9111-

9119

هاشمی

رفسنجانی
سال02فروپاشیاتحادجماهیرشورويدشمنجديد

9112-

5112
مدوجزرسیاسیمحمدخاتمی

حملهبهافغانستان–سپتامبر99حوادث

وعراق
سال02
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ی دوره

 زمانی
 ترین حوادث مهم عنوان دوره جمهور رئیس

تعداد 

 62ها  فیلم

تعداد 

 هاسال

5112-

5190

محمود

نژاداحمدي
برخوردپیوسته

غزهو5111وجنگلبنان5112جنگ

ايآغازمذاکراتهسته
سال902

5199-

5192
حسنروحانی

گشايشظاهري

درروابط
سال20ايبهنتیجهرسیدنمذاکراتهسته

 های ضد ایرانیرابطه سیاست و هالیوود در تولید فیلم

دادهاستايرخگونهآثاردردورهيابیمکهافزايشتولیداينياينجدولدرمیبامطالعه

معطوف،المللیازپیشبهجنگنرموتأثیراتآندرروابطبینکهتوجهاتجهانیبیش

مرحله که همچنان است. پیوستهگشته يبرخورد دوره، يرياستجمهوريمحموددر

فیلمضدايرانیدرهالیوودتولیدومنتشرشده90،سال2نژادکلیدخوردهودرطیاحمدي

است.

فیلمقابلينکته در ايران تصوير استکه آن هايآمريکايیتوجه دوران، در چه

هیچتغییرينداشتهو،کارانيابیمحافظهطلبانوچهدرمراحلقدرتقدرتگرفتناصالح

همانتصويرمنفیسابقازدولتوملتايرانبهمخاطبینانتقالدادهشدهاست.

بینیموريحسنروحانینگاهکنیممیدراينچارچوباگربهدورانرياستجمه

آمريکايی اينکه در 0ها بهفیلمضدايرانیتولیدکرده2سال يکايناندو با ترتیبو

سال2ياينرونددرطیيابیمکهدرصورتادامهيرياضیدرمیوکتابسادهحساب

فیلمضدايرانیخواهیمبود.59شاهدتولید

نهتکهآمريکايیاينحقیقتبیانگرآناس هیچقصديبرايکنارگذاشتنها تنها

ايرانندارندبلکهاکنونبیشازگذشتهبربهره گیريازظرفیتقدرتنرمدرمواجههبا

درواقعجنگنرمبرايانتقالافکارخودبهتوده يمردمکشورهايمختلفتأکیددارند.

آمريکايی محتواي و تولیدي فیلم هر امیدوارند تابوتها بر جديد میخی به تبديل آن

مقدمات،آمیزمردمیجمهورياسالمیشودودرنهايتبايکانقالبفرهنگیومسالمت

تغییرنظاماسالمیرافراهمآوَرَند.
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 نگاهی جامع به جنگ نرم علیه ایران

هسته توافق امضاي پیشاز و قبل اييکدهه سیاسی، انديشمند زبیگنیفبرژينسکی

یاعالمکردکهمشکلآمريکاعدمفهمدرستايرانوحضورنداشتندرداخلآمريکاي

ايآناستکهاينامرمنجربهفهمضعیفآمريکاازتحوالتداخلیايرانونقشمنطقه

(.Brzezinski, 2004وسیاستخارجیآنشدهاست.)

هسته توافق آيا که است پرسشمطرح )برجام(اينکاين اي خواهد، شدباعث

آمريکاتحوالتداخلیايرانرادرککندوايرانراازدرونايرانببیندودرنتیجهبتواند

برايعملیکردنيکجنگنرمدرسال هايآيندهمسیرخودرا هموارسازد؟دراين،

هايخودبهموضوعجنگنرمپرداختهايرهبرايراندرغالبسخنرانیاهللخامنهمیانآيت

 اين بر میو تأکید غربینکته که رأسآنکند در و آمريکايیها سرنگونیها براي ها

جنگنرموغیرنظامیرادردستورکارقرار،يمجددبرايرانجمهورياسالمیوسلطه

اند.داده

يباراکاوبامانیزبراينباوراستکهرهبرعالیايرانبیشتردنیسرأسمشاورويژه

(.Ross, 2016استتايکهجومنظامیخارجی)نگرانتهاجمفرهنگی

خوبیمتوجهخطرجنگنرمفرهنگیشدهاستوازايبهاهللخامنهبايدگفتآيت

هايخودبرلزومهوشیاريدراينزمینهتأکیدکردهاست.اوهمینرودرتمامیسخنرانی

اهللشد.ازنظرآيتايخواستارتوجهبیشتربهمبحثجنگنرمبعدازامضايتوافقهسته

ايخامنه خودآمريکايی، نرم جنگ سیاست نفع به شده گشوده درهاي تمامی از ها

به کرد. خواهند میاينسوءاستفاده روشن تاترتیب حداقل کنونی نرم جنگ که شود

اينوعنگاهايرانوويژهآنکهتوافقهستهبه،تداومخواهدداشت،ينزديکباقدرتآينده

هايازاينموجبتعارضسیاستهايیکهپیشبهيکديگرراتغییرندادهوچالشآمريکا

بهبین باقدرتپابرجاست. همچنان بود شده دو آن هستهالمللی توافق امضاي ورغم اي

اعتماديبرروابطايرانوآمريکايجوبیهمچنانشاهدسیطره،هابینیبرخیابرازخوش

منت درهمینراستا ايمعتقدندکهبرجاممنجربهيهستهنامهقدانآمريکايیتوافقهستیم.
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هايايرانهايناشیازسیاستايجادهیچتغییريدرروابطايرانوآمريکانشدهونگرانی

باقی بههمینجهتKelemen, 2016ماندهاست)همچنانباقوتپابرجا .) متحدهاياالت،

گیريبامردمايرانحفظخواهدکردودرايناطابزارهايقديمیجنگنرمرابرايارتب

سايه هايظاهريصورتگرفتهدرروابطيگشايشمیانودر برخی، از تا تالشدارد

ابزارهاوراهکارهايجديدمانندمواردزيرنیزبهرهبَرَد:

آمريکايی .9 ازنظر که ايران در بهتالشبرايبازگشايیسفارتآمريکا منجر ها

 شدن انعطاففعال و نرم مختلفملتايرانديپلماسی جلباقشار براي واشنگتن پذير

 خواهدشد.

راستاسازيآنانهايتحصیلیبهجوانانايرانیوتالشبرايهميبورسیهارائه .5

 هايفرهنگیغربیوتعريفآمريکايیدمکراسی.باارزش

هاينجمعیتهايمدنیدردوسطحعموديوافقی:اتالشبرايتشکیلجمعیت .0

بردن سؤال زير و ايران دمکراسیادعايیدر پیايجاد در خود فعالیتنرم با سويی از

اعتمادسازيمردمبهگفتمانجمهورياسالمیهستندوازديگرسوحکومتدينیوبی

،يمسائلیمانندوضعیتزناندرسطحمردمیاقدامبهبسیجوتحريکروانیدرحوزه

 کنند.سانسورو...می،يآزاد،حقوقبشر

فیلمافزايشهدف .9 در سريعهايهالیووديبهگیريايران برايعنوان ابزار ترين

 برقراريارتباطباشهروندانايرانی.

زبانغربیوداخلیباهدفابرازحُسننیتآمريکاهايفارسیحضوردررسانه .2

 يداخلايران(.)ودرواقعفريبجامعه

اسیعمومیوديجیتالدرجهتانتقالآسانومستقیمافکارگیريازديپلمبهره .2

 آمريکايیبهمردمايران.

به .9 به آمريکايی تولیدات صادرات براي شیوهتالش مُبلّغ زندگیعنوان ي

ايآمريکاکهاززمانهايزنجیرههاوفروشگاهگرايآمريکايیوافتتاحرستورانمصرف

قبلازتوافقهستهشدهپیروزيانقالباسالمیتعطیل اينسیاستتا ايدرچارچوباند.
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میرسانه پیگیري پیادهها درصدد اينکآمريکا ولی میشد آن عملی درسازي باشد.

مراجعهاهمیتاينسیاستکافیاستبهسخنانودرويلسونرئیس جمهوروقتآمريکا

 سال در او سال9192کنیم. پیدايشنظريه)يعنی پیشاز قدرها بهي خطاب نرم( ت

بازرگانانآمريکايیگفت:راهیکشورهايمختلفجهانشويدوکاالهايآمريکايیرا

هايآمريکايیخودراهماهنگسازند.هاهمتغییرکنندوبااصولوارزشبفروشیدتاآن

 (.92ص،5119،)حیدر

 ملی برای مواجهه با جنگ نرمراهکارهای ع

عرصه کامیابیدر هميجنگنرم اتخاذ سطحکوتاهنیازمند راهبردهايیدر ،مدتزمان

عربیو–ايمقبولازکشوردربرابرکشورهايغربیمدتوبلندمدتوترسیمچهرهمیان

ادامه در پیشنهادهايمفیدوکارآمددريمجموعهنیزافکارعمومیداخلیاست. اياز

:شودارتباطباجنگنرمآمريکاضدايرانارائهمی

ايجادقدرتی،يجنگنرمترينشیوهبايداينحقیقترادرنظرداشتکهموفق .9

به براينمونه مهاجماست. کشور متناسببا مخصوصو رايجدربارهنرم اعتقاد يرغم

آمريکادرمبحثقدرتنرمازراهبردي،يکشورهايجهاندفاعیبودنقدرتنرمهمه

(.برايناساسايرانبايدقدرتینرمراGlaser &Murphy, 2009بَرَد.)تهاجمیبهرهمی

زماندارايدوبُعددفاعیوهجومیباشد.اينقدرتنرمايرانیوظیفهشکلدهدکههم

درسطحکشورهايداخلینیزبهاقناع،خواهدداشتعالوهبرسطحکشورهايخارجی

تواناافکارعمومیداخلیرامیيچنینراهبرديدرمواجههبافکارعمومیبپردازد.نمونه

دراستراتژيچینبرايتحکیمهويتکنفوسیوسیملتچینيافت.همچنانکهمسکونیز

درذهنملتاينکشور"روسیه"برايايجادتصويريقويوخوشايندازمفهوم چنین،

سیهدريتبلیغاتروتوانبهنحوههايآنمیگرفتهاستکهازنمونهراهبرديرادرپیش

استکه روشنکرده را نکته اين تحقیقاتصورتگرفته کرد. اشاره المپیکسوچی

اندوترسیممقاماتروسیهبابرگزارياينالمپیکبیشتربهدنبالتبلیغدرداخلروسیهبوده
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ايخوشايندازروسیهدرنزدافکارعمومیجهانیدراولويتدومقرارداشتهاست.چهره

(Grix & kramareva, 2015.) 

رودازآنجاکههیچتمدنیباجزبافروپاشیوفرسايشدرونیروبهنابودينمی .5

کهچنان،ازهمینروضرورياستکهانديشهاسالمیدرکنارهويتايرانیتقويتشود

ويژگی يکیاز ياينکشورهايبرجستهدرطولتاريخنیز احساس، فرهنگیو انسجام

 ازايرانیبودنبوده استو تحوالتفرهنگیوسیاسیايرانشده به ازسويیمنجر که

بهشکلیريشه اعماقهويتجمعی–ياسالمیداريکدوگانهديگرسو در ايرانیرا

 (.929ص،5155،گذاريکردهاست.)هانترمردمآنپايه

ايناقلیت .0 تا همانندتالشبرايبرقراريارتباطسازندهباايرانیانساکنآمريکا

يکالبیايرانیدرسطوحمختلفاقتصاديوسیاسیوفرهنگیبهفعالیتبپردازد؛چراکه

ايرانیان از گروه اين مواضع شکل، نوع در سزايی آمريکايینقشبه تصور وگیري ها

 کند.هاازايرانايفامیغربی

میتقويترسانه .9 و کشور به شهروندان اعتماد هم شکلیکه به هنهايداخلی

 يجنگنرمبهمخاطبانارائهشود.هايمستمريدرزمینهافزايشيابدوهمآموزش

رسانه .2 کهايجاد شکلی به زمینه اين فعالیتدر و انگلیسی زبان به ايرانی هايی

دراينراستاوبهشکلهايرسانهپردازيحقیقتدروغ هايبیگانهضدايرانبرمالشود.

يحقوقبشرواعمالسانسوردرداخلوخارجمريکادرپروندههايآزمانبايدکاستیهم

به تا شود مخاطبانجهانیگوشزد ترتیبضدخروجازالکدفاعیاينآنبه شکل، به

 ايقراربگیرد.مستقیمخودِاينکشورموردتهاجمرسانه

زبانجهتتعمیقارتباطباهايتلويزيونیعربيشبکهافزايشفعالیتدرزمینه .2

 ها.مخاطبانکشورهايعربیوانتقالتصويريخوشايندازايرانبهآن

ايبامأموريترصدتصويرايراندرغربوتالشبرايتشکیلواحدهايرسانه .9

 هايغربی.پردازيوشبههافکنیدرخودِرسانهپاسخگويیبههرنوعدروغ
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انیوتالشهايعظیمبرايساختآثاريسینمايیدرسطحجهاختصاصبودجه .2

به ترتیبايراناينبراياستفادهازظرفیتجهانامروزبرايصدوراينتولیداتبهغرب.

يمواجههباخواهدتوانستباقدرتمندترينسالحآمريکايعنیسینما)هالیوود(بهعرصه

 آنواردشود.

وعنصربايدبهرهگرفتهشود:عنصرحرکت0از،يآثاردرامومستنددرهمه .1

مخاطب جذب جهت در هیجان حقايق، با درام ادغام جهت تاريخی بازگويی عنصر

انکارناپذيرتاريخیوعنصرحقوقبشرجهتترسیمتصويريروشنازوضعیتشهروندان

 ويژهزنانوحقوقاعطايیبهآنانبعدازپیروزيانقالباسالمی.وبه

شیوهتالشبرايتبلیغتمدنايرانیازطريقساختآثار .91 به که يبیانیيدرام

واقعیتونوعزندگیطبیعیايرانیرابهمخاطبخارجیمنتقلسازدواورابا،غیرمستقیم

 ابعادمختلفوزيباياينتمدنوجغرافیاآشنانمايد.

زيبايی .99 دادن نشان بر جاذبهتمرکز ترسهايطبیعیو تا ايران هايگردشگري

ازاينکشورفروريزخارجی دراينمیانتجربهها هايياخیرسرياليموفقيکدههد.

هايترکیيادياستعمارسريالعنوانپديدهايدرجذبمخاطبینعربکهازآنبهترکیه

 سازانايرانیباشد.تواندالگويخوبیبرايفیلممی،شودمی

افکار .95 به دسترسی امکان و اينترنت وجود جهان کنونی وضعیت به توجه با

يايرانتشکیلواقدامهايیتخصصیدروزارتخارجهضرورياستکهکمیته،ختلفم

اينسايتايازسايتريزيمجموعهبهپايه نمايند. بهها عنوانبازويمردمیوديجیتالها

وزارتخارجهفعالیتکردهوافکارعمومیجهانیرامخاطبقرارخواهندداد.همچنین

انشگاهیبرايجوانانايجادشودتاپاسخمناسبوبههنگامیبههايمجازيدبايدشبکه

رسانهنمايیسیاه فعالهاي از نبايد آنکه ضمن شود. داده گفتگوهاياي ظرفیت سازي

 داخلیبامحوريتهويتايرانینیزغفلتورزيد.

تولیداترسانه .90 تحتنظرافزايشنظارتبر نیز مجازيداخلیوارداتیو ايو

ا جمعیتداشتن و آنحزابنوپا در حامیانی مدنیکه اينهاي البته دارند. مرزها سوي
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هايآمريکاوبلکهازايننظرصورتگیردتانقشه،نظارتنهازبابسرکوبوممنوعیت

 غربضدملتايرانبرمالوخنثیشود.

 گیری نتیجه

تمرارداردبلکهنسبتبهتنهاهمچناناسازآنچهگذشتدريافتیمکهجنگنرمضدايراننه

ويژهآنکهابزارهايجديدوبعضاًبه،قبلازابعادوشدتبیشترينیزبرخوردارشدهاست

اندرکارانآمريکايیآنقرارگرفتهاستکهبااستفادهازآنغیرمستقیمیدراختیاردست

توانندبهشکلیناخودآگاهمی دگرگونساز، اينمواضعورفتارمخاطبینخودرا در ند.

می مهممیان از را سینما و عمومی ديپلماسی ابزارهايکنونیتوان کارآمدترين و ترين

هاينرموغیرمستقیمجنگنرمقلمدادکرد.ازهمینروضرورياستابعادمختلفپیام

ضلع0هايیکهمحوراصلیآنبرپیام،دقتموردبررسیقرارگیردآمريکابهملتايرانبه

حمايتازتروريسمومشروعیتنظاممتمرکزاست.،ويژهحقوقزنانبشربهحقوق

مندييکقدرتسختبهرهازسويديگرازآنجاکههرقدرتنرمیبايدازپشتوانه

نرمدراختیارقرار–ايرانفرصتیطاليیبرايتشکیليکنیرويهوشمندسخت،باشد

به قدرتسختآندارد. آنکه ويژه ، آمريکايیکارآيی خودِ و اثباتکرده را هاخود

اينامرنشاندارتبلیغجهانیقدرتسختايرانشدهعهده يموفقیتايراندردهندهاند.

اقدام،اطالعاتیاستواينکتنهابايددروهلهاول–نظامی–تشکیليکمثلث:صنعتی

صحیحیازخودرابهافکارهاکندتابتواندتصويربهتأسیسقدرتینرمبااولويترسانه

عمومیجهانیمخابرهنمايد.
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