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  چكيده
 اخير هاي سال در كه است هراسي ايران ةپديد پژوهش اين در موردبررسي موضوع

 هاي فيلم بررسي. است گرفته بر در را سينما، ازجمله ها، رسانه از تري وسيع ةدامن
 اين در دهد مي نشان اند بوده مرتبط ايران با نحوي به كه هاليوود در شده ساخته سينمايي

 ،راستا اين در است. شده داده نشان غرب »فرودست ديگري« ةمثاب به ايران ها فيلم
 تشديد بر ها آن ثيرأت و بعد بهم  1979 از ايران دربارة شده ساخته آمريكايي هاي فيلم
 دخترم بدون و ،ثريا سار سنگ ،آرگو فيلم سه و گرفت قرار موردمطالعه هراسي ايران
: نظريِ ديدگاه سه تلفيق از و شدند مطالعه كيفي محتواي تحليل روش با هرگز

 استفاده تحليل ةپاي براي نيز شناسي شرق ةنظري و ،پسااستعماري مطالعات بازنمايي،
 از پس هراسي ايران تشديد در هاليوود نقش« كه دهد پاسخ پرسش اين به تا شد،

 از حاكي آمده دست هب دستاوردهاي و نتايج .»است؟ بوده چگونه ايران اسالمي انقالب
هاليوود با تصويرسازي منفي از جمهوري اسالمي نقش  ؛است پژوهش ةفرضي تأييد

  هراسي داشته است. سزايي در تشديد ايران هب
  ايران. اسالمي انقالب هاليوود، هراسي، شيعه هراسي،  اسالم هراسي، ايران :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
 مندترين قدرت از يكي و برده بهره خود نرم قدرت ياجزا از يكي عنوان به سينما از مريكاآ
 آن از و دهكر استفاده نرم قدرت اين از مريكاآدارد.  را جهان سينماهاي ارترينذثيرگأت و

 روند همين از و دكن مي استفاده كشورها ساير درمقابل خود ديپلماسي اهداف درجهت
 و ايران انقالب از بعد روند اين كه اي گونه به جسته بهره نيز مسلمانان و ما كشور درمقابل
 شاهد اخير، هاي سال در .است داشته تري بيش نمود ايران در مريكاآ سفارت تسخير
 ايم، بوده هاليوود مخصوصاً غرب، هاي رسانه در مسلمانان و ايرانيان تصوير ترشدن برجسته
 و ،مخدوش آميز، اغراق غيرمنصفانه، ناخوشايند، مسلمانان، و ايرانيان اغلب نزد كه تصويري
 گرايانه، افراط تهديدآميز، غربي، مخاطبان ويژه به مخاطبان، ديگر نزد و كرده جلوه اي كليشه

 درجهت آن از و دهكر استفاده نرم قدرت اين از مريكاآ .است بوده آشفته و ،گريز مشاركت
 درمقابل روند همين از و كند مي استفاده كشورها ساير درمقابل خود ديپلماسي اهداف
 تسخير و ايران انقالب از بعد روند اين كه اي گونه به جسته بهره نيز مسلمانان و ما كشور

 ترشدن برجسته شاهد اخير، هاي سال در .است داشته تري بيش نمود ايران در مريكاآ سفارت
 نزد كه تصويري ايم، بوده هاليوود مخصوصاً غرب، هاي رسانه در مسلمانان و ايرانيان تصوير
 جلوه اي كليشه و ،مخدوش آميز، اغراق غيرمنصفانه، ناخوشايند، مسلمانان، و ايرانيان اغلب
 و ،گريز مشاركت گرايانه، افراط تهديدآميز، غربي، مخاطبان ويژه به مخاطبان، ديگر نزد و كرده
 اصلي هدف ده هاليوود كه دهد مي نشان ايران با مرتبط فيلم شش بررسي .است بوده آشفته

 از آميز خشونت تصوير ةارائ .1 :از ندا عبارت كه كند مي گيري پي هراسي ايران مسير در را
 و اسالمي انقالب تخريب .3 ايران، تاريخ تحريف و تمدن تخريب .2 ايراني، فرهنگ
 و اسالم دين تخريب .5 اسالمي، جمهوري و اسالمي حاكميت تخريب .4 آن، رهبران
 و غيرانساني تصوير ةارائ .7 ايراني، حاكمان از نامناسب تصويرسازي .6 اسالمي، احكام

 حقوق نقض القاي .9 ايرانيان، درميان پرستي نژاد وجود القاي .8 ايران، مردم از غيرمتمدن
  .ها تمدن و اديان ساير با ايرانيان دشمني القاي .10و  حال، و گذشته در ايران در بشر

  
  مباني نظري. 2

  پسااستعماري مطالعات 1.2
 ازسـوي  خـارجي  سـرزمين  سياسي و نظامي اشغال بر تأكيد جاي به پسااستعماري مطالعات

 ايـن  در. «دهـد  مـي  قـرار  نقد و موردتوجه را ها آن اي رسانه و فرهنگي ةسلط استعمارگران،
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 جهـان  ةدربار ما تصورات و مفاهيم گيري شكل براي اي رسانه هاي بازنمايي قدرت رويكرد،
  .»است بنيادي و نهفته فرض يك

 متفاوت زماني ازنظر هدوگون ميان ،)1983( صميمي دشمن خود، كتاب در ناندي آشيس
 بود، كشورها فيزيكي فتح به معطوف كه نخست، ةگون. شود مي قائل تمايز استعمارگري

 و ،ها هويت اذهان، اشغال و فتح يعني ،دوم ةگون ،كه درحالي. بود لوحانه ساده نسبتاً
 خودخواهي، اما بود، بارتر خشونت اول ةگون هرچند. رسد مي نظر به تر مكارانه ها، فرهنگ
 گرايان، عقل دوم ةگون گامان پيش درمقابل،. داد مي نشان پرده بي را خود آزمندي و ،طمع

 براي تمدن موعود آور پيام واقعاً امپرياليسم داشتند ادعا كه بودند هايي ليبرال و ،ها مدرنيست
 مطالعات ارتباطات، رومقل در ).29: 1388 گاندي( است] بربر و[ نامتمدن دنياي

 مسلط ارچوبهچ عنوان به غرب داري سرمايه به سياسي اقتصاد ةنظري همانند پسااستعماري
 دو به غرب هاي رسانه رويكرد، اين پردازان نظريه زعم به. دارد توجه جهاني اي رسانه قدرت
 مانند اي، رسانه توليد ةشيو و ارتباطي امكانات مالكيت نخست،: اند كرده پيدا سيطره معنا
 بازنمايي دوم، و جهان اكناف و اطراف به ها آن صدور و هاليوودي هاي فيلم توليد
 ةسلط نخست مفهوم. اي كليشه تصورات و مفاهيم قالب در ها شرقي و فرودست هاي اقليت
 دوم مفهوم و شود مي بازشناسي اي رسانه و فرهنگي امپرياليسم عنوانبا  غرب اي رسانه
 شناسيِ شرق بحث در پسااستعماري، مطالعات و نظريه شاخص ترين مهم عنوان به سلطه
 ترين جدي از يكي پسااستعماري مطالعات .گيرد مي قرار موردبررسي سعيد، ادوارد
 ةرابط بر متمركز و توسعه درحال كشورهاي فرهنگ ةزمين در جديد مطالعاتي هاي حوزه

 غربي عمدتاً استعماري حاكميت پايان از پس ةدور در كشورها اين در امپرياليسم و فرهنگ
  .)149: 1388 شيرزاديان( است
  
  يشناس شرق 2.2
 درخصوص كه است غربياني هاي پژوهش دسته آن از عبارت موجز تعبيري در شناسي شرق
 ةزاوي از آن سنن و ،عادات هنر، ادبيات، زبان، تاريخ، با مرتبط مسائل ويژه به و شرق ميراث
 بر غرب تسلط نوعي بيان تاريخي، و عيني نگاه از شناسي شرق. پذيرد مي انجام غربيان نگاه
: اسـت  شـده  تعريف چنين شناسي شرق). 130 - 129: 1388 صادقي و شفيعي( است شرق

 ةانديشـ  مركزيـت  آن در و است متضاد دوانگاري يك گرو در كه شرق از گفتماني مفهوم«
ـ  بـه  شـرق  و بـوده  غـرب  بـا  گرانه روشن و مدرن  اغلـب  و رازآميـز  ديگـر  طـرف  آن ةمثاب

  .)Hartely 2002: 170( »است  خطرناك
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 »سـعيد  ادوارد« ازسـوي  ابتـدا  پسااسـتعماري  مطالعـات  از بخشـي  منزلة به شناسي شرق
 سردار چون محققاني راه هم به وا .شود مي مطرح عنوان همين با معروفش كتاب در) 1371(
 در مسلط ايدئولوژي شناسي شرق كه دهند مي نشان) 2002( ليتل و ،)2000( كريم ،)1999(

 آن در كـه  گيـرد  مي كار به را نما واقع روايتي شناسي شرق. است اسالم جهان با غرب روابط
از متفاوت كه واقعيتي شود، مي انگاشته بديهي شرق از فرهنگي و اجتماعي متفاوت واقعيت 
 آن بـودن  »درسـت « و هشـد  كشف شناسان شرق تالش با روايت اين. است آن غربي همتاي
  ).104: 1387 ريا بي سقاي و ايزدي( شود مي انگاشته بديهي

 ضـعيف  بسـيار  كه اين درعين مسلمان جوامع كه انجاميد باور اين به مرور به شناسي شرق
 امـر  ايـن  مثـال  شـاهد . باشـند  برخوردار بااليي قدرت از توانند مي شوند، مي گرفته نظر در

  ).Tessa 1998( طلبيد چالش به را حاكم ةطبق كه بود 1979 سال در ايران اسالمي انقالب
  
  شناسي شرق رب  مبتني سازي كليشه 3.2
 نام ذكر كه اي گونه به است شده ارائه مسلمانان از متعددي هاي كليشه غرب، هاي رسانه در

 صورت به ها غربي اذهان و اند شده عجين ها كليشه اين با اكنون مسلمانان و اسالم
. كنند مي تجسم نيز را ها كليشه اين  مسلمان، يادآوري و تصور هنگام در خودكار،
 و ،طلب خشونت باره، زن و پرست شهوت بياباني، و بدوي  مانده، عقب چون هم هايي كليشه
 است؛ ديگران و خود بازنمايي بردهاي راه ترين مهم از سازي كليشه درحقيقت،. جو جنگ

 سازي كليشه  .شود مي استفاده ها رسانه در ديگران بازنمايي و تصويرپردازي براي ويژه به
 نظر در را شخص يك در فهم قابل سادگي به و پايدار ساده هاي ويژگي از اندكي تعداد
 را صفات آن و دهد مي تـقليل ها ويـژگي آن به را فرد آن دربارة چيز همه و گيرد مي

 ذاتي، را تفاوت سازي كليشه ،بنابراين. پندارد مي ابدي و ثابت و سازد مي ساده و آميز اغراق
 مرز نوع يك سازي كليشه). 20 - 19: 1387 زاده مهدي( كند مي فرض ثابت و ،طبيعي
 »ديگري« و »ما« قبول غيرقابل و قبول قابل و »منحرف« و »نرمال« ميان را نمادين
  .)20: همان( دكن مي  مـعـيـن

  
  اي رسانه بازنمايي ةنظري 4.2

 و تلويزيـون  كتـاب  در ارتبـاطي  دانشـمندان  از يكي ،دالگران پيتر كه است اي واژه بازنمايي
  :گويد مي وا. است دهكر تشريح و كالبدشكافي را واژه اين ،عمومي ةگستر
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 هاي زمينه شامل بعد اين. كند مي جلب اي رسانه توليدات به را ما توجه بازنمايي بعد
 انـواع  موضـوعات،  انعكـاس  ةنحو كنند، مي عرضه ها رسانه كه مطالبي. گردد مي ذيل

 اطالعاتي ابعاد به بازنمايي شده، ارائه مناظرات و مباحث ماهيت و مطرح هاي گفتمان
 در بازنمـايي . دارد اشـاره  آثـار  آن بـديع  و نمـادين  ابعاد ازجمله اي، رسانه توليدات
 انعكـاس  بـراي  بايـد  »مطلبي چه« كه اين نظير اساسي هايي پرسش به عمومي ةگستر

 شـود  مي مشاهده لذا دارد، اشاره گردند عرضه مخاطبان بر »چگونه« و شوند انتخاب
 وقايع بازنمايي، در يعني رخدادهاست و واقعيات محض انعكاس از متمايز بازنمايي

 و هـا  رسـانه  كـه  قـدر  ههرچـ  حال شوند، مي خارج خود اصلي حالت از رخدادها و
 شـده  انجـام  هاي بازنمايي باشند، خبرها انعكاس در گرايي عينيت به معتقد خبرنگاران

 باشـند،  دور بـه  گرايـي  عينيت از ها رسانه كه مقدار هر و هستند تر نزديك واقعيت به
  ).30: 1380 هاشمي و فر سلطاني( بود خواهد واقع از دور نيز ها آن هاي بازنمايي

ــع ــايي ،درواق ــاهيم از بازنم ــدي مف ــ در كلي ــام ةمطالع ــانه تم ــا رس ــون و ه  اســت مت
  .)121: 1390  محمدپور(

 درنتيجه و گذاشته تأثير عموم درك و شناخت بر پيرامون، جهان بازنمايي با ها رسانه
 گفـت  تـوان  مـي  ،اسـاس  ايـن  بـر . شـوند  مـي  واقعيت اجتماعي ساخت در تحول سبب

 بازنمـايي  ةمطالعـ ). 10: 1387 زاده مهـدي ( اسـت  واقعيـت  اي رسـانه  سـاخت  بازنمايي
. اسـت  محـوري  و مهـم  بسـيار  فرهنگـي  و ،ارتبـاطي  اي، رسـانه  مطالعـات  در اي رسانه
 كشـيد،  تصـوير  بـه  آن شـمار  بـي  هـاي  پيچيـدگي  تمام با را جهان توان نمي كه ييجا ازآن

 جـدا  ديگـران  از را مـا  كـه ( تقابـل  تهيـيج،  پروپاگانـدايي،  فشارهاي خبري، هاي ارزش
ـ ارا محتـوايي  و فنـي  هـاي  پيچيـدگي  از اي مجموعه قالب در معنا تحميل يا) سازد مي  هئ
 اسـت  واقعيـت  از تعريـف  ئـة ارا در محـوري  عنصري بازنمايي ،اساس اين بر. دهند مي

)Watson and Hill 2006: 248(.  
  

  تحقيق روش. 3
 بـر  كامـل  طور به اما ،است كيفي محتواي تحليل پژوهش اين در مورداستفاده تحليلي يندافر
 هاست ديالوگ و ،تصاوير فيلم، روايت محور سه بر متمركز ها فيلم تحليل. نيست منطبق آن
 ةزمـر  در روش اين .گيرد مي قرار موردتحليل تشريح و توصيف از پس ها داده قبيل اين كه

 شـكل  تـرين  سـاده  در روش اين .رود مي شمار به اي رسانه متون در تحقيق كيفي هاي روش
 قالب در كه مفاهيمي پردازد؛ مي موردمطالعه متن از پژوهش موردنياز مفاهيم كشيدن بيرون به
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 تحليـل  بـا  كه است شده بنا فرض اين بر محتوا تحليل روش. يابند مي سامان منظم مقوالتي
 و ،درك هـاي  شـيوه  هـا،  نگـرش  هـا،  اولويـت  معـاني،  كشـف  بـه  تـوان  مـي  زباني هاي پيام

  يافت. دست جهان يافتگي سازمان
 و ضداسـالمي  هاي سكانس« محتوا تحليل واحد تحقيق، سؤال به باتوجه ،تحقيق اين در
 و اي خانـه  كتـاب  روش از نظـري  مباحث ةزمين در اطالعات گردآوري براي و بوده» ايراني
 ليسـتي تـدوين   چك آن، هاي لفهؤم و گرفته صورت بندي مقوله طبق ها، فيلم محتواي تحليل
  است. گرفته قرار مورداستفاده و شده

  
  مفاهيم تعريف. 4

  راسيه اسالم 1.4
 اسالم ةرابط ةزمين در خاص، طور به و تازگي به كه است اي تازه اصطالحات از هراسي اسالم
 كــه گفــت بايــد اصــطالح ايــن ريشــة بيــان در .اســت كــرده پيــدا رواج نســبتاً غــرب بــا
»islamophobia« اسالم كلمة از »islam«، بعد ما حرف كالسيك O، فوبيـا  كلمـة  و »phobia« 
 »فوبيا« كلمة كه است گفتني. است يافته تشكيل چيزي از نامعقول زاري بي يا ترس معناي به
 بيمـاري  نـوعي  معنـاي  بـه  افراد درمورد شناسي روان در گاه. دارد متفاوت و كلي كاربرد دو
 و اقـوام  بـا  ضـديت  به مربوط اصطالحات دركنار و اجتماعي زمينة در گاه و رود مي كار به

 مورد ولي ،است سياسي داللت فاقد نخست مورد كه است بديهي. شود مي استفاده ها مليت
 مسـلمانان  هراسي، اسالم رايج اصطالح در ).14: 1388 زاد مرشدي( دارد سياسي داللتي دوم
 و دشـمن  عنـوان  بـه  و هسـتند  درتقابل غربي هاي ارزش با كه شوند مي تلقي افرادي منزلة به

 داوري پـيش  و تبعـيض  بـه  واژه ايـن . آينـد  مي شمار به ملي انسجام و ها ارزش براي تهديد
  ).Fredman 1992: 121( دارد اشاره مسلمانان يا ضداسالم) غيرعقالني(

 هـاي  ديـدگاه  جـامع  بتوانـد  كـه   تركيبي اي پديده ةمثاب به هراسي اسالم ،حاضر نوشتار در
 هراسـي  اسـالم « :كـرد  تعريـف  چنـين  را آن توان مي و است مدنظر باشد گفته پيش مختلف
 طـرح،  درمقابـل  مخاطـب  كـه  اي گونـه  به است، اسالم درمورد ذهني تصور نوعي از عبارت
 واكنش) فراملي يا ،ملي فروملي، از اعم( خاص اي حوزه در اسالمي نظام توسعة يا ،استقرار
  .»دهد بروز خود از) عملي يا نظري از اعم( منفي

 كـه  اسـت  داشته گيري چشم ثيرأت غرب در هراسي اسالم جريان رد رويداد يا حادثه سه
  :گيرد مي قرار مورداشاره ختصارا  به درادامه
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  كمونيسم گزين جاي اسالم: سرد جنگ پايان 1.1.4
 ها آمريكايي ،نرم قدرت كتاب ةنويسند ناي، جوزف چون هم نظران صاحب برخي اعتقاد به

 بودند داده شوروي جماهير اتحاد در كمونيسم به اين از پيش كه اند داده اسالم به را نقشي
 عنوان به سرد، جنگ دوران در كه[ كمونيسم از عاري غرب جهان در). 122: 1387 ناي(

 م 1989 سال در برلين ديوار فروريختن از بعد ،]شد مي محسوب تمدن اين ضد تهديدي
 نگاهي). «96: 1387 زاده مهدي( است شده) كمونيسم( آن براي مناسبي گزين جاي اسالم

 بلندي، و پستي و خطوط سرد، جنگ از پس هاليوودي ةخاورميان تصوير  به مختصر
 و ژئوپوليتيك جهان از هاليوود كه كند مي مشخص را تعريفي و تفسيري ارچوبهچ

 هاليوود ،ميان اين در. دهد مي ارائه آمريكا خارجي سياست شعارهاي و ها لفاظي از حمايت
 كه فيلم اي مـجموعه سـاختن با و گرفت برعهده مسئوليت اين از را خود سهم نيز
 گفت لبيك دعوت اين به ،گان تاپ فيلم از كرد، مي تــرسـيم را »شده احـيا آمريكاي«
  ).219 - 218: 1385 سمتي(

  2001 سپتامبر 11 ةحادث 2.1.4
 و رفـت  اشاره القاعده تروريستي شبكة سوي به اتهام انگشت حادثه اين وقوع روز همان از
 قـرار  هـا  رسـانه  اخبـار  صـدر  در مسلمان هاي تروريست به مربوط اخبار كه بود روز آن از

 نوعي به كه ،اسالم جهان از خبرهايي چنان هم دهه يك به نزديك گذشت با اكنون و گرفت
  .شوند مي داده پوشش وسيعي طور به باشند، برخوردار »برخورد« خبري ارزش از

 هاي رسانه براي[ باال خبري ارزش داراي خاص، مسلماناني هاي فعاليت و اسالم اكنون
 خبرهـاي  از معـدودي  تعـداد  گذشـته  با مقايسه در درواقع،. شوند مي محسوب] غربي
 خبرهاي از معدودي بسيار تعداد كه درحالي نيستند، مسلمانان به مربوط نحوي به تر مهم

 انـد  بـوده  »تـرور  بـا  جنـگ « از غير چيزي دربارة اخير هاي سال در مسلمانان به مربوط
)Poole and Richardson 2006: 1(.  

 11  گر ويران حمالت از پس :معتقدند خبري هاي رسانه و مسلمانان كتاب نگارندگان
 اند كرده اشغال را جايي آمريكا، تصويرسازي در عموماً مسلمانان ضدآمريكا، 2001 سپتامبر

 اغلب »اسالمي« صفت كريم، اعتقاد به. بودند كرده اشغال ها كمونيست آن از پيش كه
 استفاده نحوي به ها تروريست ةمحرمان هاي فعاليت توصيف براي خبرنگاران وسيلة به
 و مسيحيان ويژه به اديان ديگر پيروان توسط كه ،مشابه اقدامات به اشاره در كه شود مي
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 در فقط »خشن مسلمانان« غالب تصوير است. تصورناپذير شود، مي انجام يهوديان
 در »مسلمان ديگران« بازنمايي عنوان به بلكه ،است نشده بازتوليد تلويزيون و ها روزنامه
 اشكال  به و عامه گفتمان مدارس، درسي هاي كتاب ادبيات، موسيقي، هنر، پاپ، فرهنگ
 اي ويژگي چنين واقعاً مسلمانان برخي است ممكن. است شده توليد اي رايانه مختلف
 از پس .اند گونه اين مسلمانان اغلب شود گفته كه است نادرست كامالً اين اما باشند، داشته

 غربي هويت تثبيت و تقويت در را دشمن و »ديگري« نقش مسلمانان و اسالم سپتامبر، 11
 را آن كه دهد مي ارائه اسالم از خاصي روايت دشمن، عنوان به مسلمانان ترسيم. اند كرده پيدا

 پيرواني كه كند مي معرفي آميز تبعيض و ،ناپذير انعطاف متوحش، منزوي، ديني مترادف
 غربي، جوامع از اي گسترده سطح در روايت اين. كند مي تربيت اوصاف همين مناسب
 ايجاد مسلمانان و ضداسالم جوامع اين در اي خصمانه هاي واكنش و شده پذيرفته
  .است  كرده

  م 2005 سال در) ص( اسالم پيامبر كاريكاتورهاي انتشار 3.1.4
 زد انتشـار  دامـن  بسـيار  مسـلمانان  و غـرب  فرهنگي تقابل به كه رويدادهايي از ديگر يكي

  .بود دانمارك در م 2005 سال در) ص( اسالم پيامبر از موهن كاريكاتورهاي
 پيـامبر  از كاريكاتور دوازده پستن ـ جيلندس دانماركي روزنامة م 2005 سپتامبر 30 در

ــرد. منتشــر) ص( اســالم ــر ك ــة دبي ــ فرهنگــي تحريري ــدس ةروزنام ــ جيلن  ،پســتن ـ
 دانــمارك  در اسـالم  درقبـال  خودسانسـوري  را آن مـا  ةروزنام چه آن كشيدن چالش به
  ).Strömbäck et al. 2008: 121-123( رسيد مـي نـظر به ضـروري ديـد، مي

 

  هراسي شيعه 2.4
 »شـيعي  هـالل « طرح با مغرض نويسندگان و منطقه حاكمان از برخي گذشته، هاي سال در

 آميـز  هـراس  را اسـالم  جهان اجتماعي و سياسي عرصة در شيعيان فعال حضور اند كوشيده
 پادشاه دوم، عبداهللاملك  بار نخستين كه است اصطالحي »شيعي هالل« اصطالح .دهند نشان
 شـيعيان  رسيدن قدرت به با مقارن واژه، اين كاربرد .كرد مطرح 2004 دسامبر در را آن اردن،
 .بـود  كشـور  اين به م 2003 سال در مريكاآ ةمتحد اياالت حملة از پس عراق، انتخابات در
 شيعي نفوذ هاي حوزه از هاللي كنندة تكميل عراق در شيعيان رسيدن قدرت به ،اساس اين بر
 ايـن  گرفت؛ مي بر در را افغانستان و ،پاكستان ايران، عراق، سوريه، لبنان، كشورهاي كه بود
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 خاورميانـه  و الملـل  بين سياست عرصة در شيعيان وزن افزايش دهندة نشان سو ازيك مفهوم
 اي رســانه فضــاي منفــي هــاي حساســيت بــه دهــي جهــت نــوعي ديگــر ازســوي و اســت

  ).60: 1390 سروي خواجه( رود مي  شمار به
  

  هراسي ايران 3.4
 گرفتـه  كار به ايران عليه مختلف مراحل در كه ،رواني عمليات هاي طرح ترين اصلي از يكي
 پيـروزي  از پس را تبليغاتي موج اين از دور نخستين. است »هراسي ايران ةپروژ« ،است شده

 تبليغـات  ةگسـترد  انـدازي  راه بـا  هـا  آمريكايي آن، در كه بوديم شاهد ايران اسالمي انقالب
 رهبـران  از بعدي نسل د.كر معرفي طلب جنگ و متحجر هايي انسان را ها انقالبي ضدايراني،

 ةمنطقـ  در ايـران  رقيـب  بـي  قـدرت  بـا  شـدن  مواجه و عراق اشغال از پس ،آمريكا سياسي
 آغاز ايران عليه منطقه، كشورهاي بندي جبهه ايجاد براي را اي گسترده هاي تالش خاورميانه،

 منطقـه  در متحـدانش  و ايران يابي قدرت گسترش مانع طريق اين از بتوانند شايد تا اند كرده
 ،اقتصـاد  جامعه، فرهنگ، ها، سياست با دشمني يا مخالفت احساسات به هراسي ايران شوند.

 انزجـار،  نفـرت،  اعتمـادي،  بـي  به هراسي ايران چنين هم. دارداشاره  ايران المللي بين نقش يا
 يـك  عنـوان  بـه  ايرانيـان  به زاري بي يا ،ترس كليشه، نژادپرستي، تعصب، تبعيض، حسادت،
ــروه ــژادي، گ ــومي، ن ــاني، ق ــذهبيو  زب ــه م ــده پذيرفت ــر در ش ــان سراس ــاره  جه  دارداش

  ،ديگر عبارت به ).13: 1388  طاهايي(
 منطقه در بزرگ تهديدي عنوان به ايران آن، براساس كه است بردي راه ةپروژ هراسي ايران

 و مـزاحم  متغيـر  يـك  عنوان به و مطرح جهاني امنيت و صلح براي تهديدي چنين هم و
 مـدعي  هراسـان  ايـران  .شـود  مـي  كشيده تصوير به لمللا بين نظام در آفرين اخالل بازيگر
 تسـليحات  خصوصـاً  جمعـي  كشـتار  هـاي  سـالح  به يابي دست دنبال به ايران كه هستند
 از ـ دارد رسي دست تسليحات اين به قبالً كه دشمنيـ  اسرائيل دربرابر تا است اي هسته
  ).Nakhleh 2009: 14( نمايد دفاع خود

: گويد مي او. داند مي آمريكا از ايران طلبي استقالل از ناشي را هراسي ايران ةپديد بيل جيمز
 رفتار هرچه. كند جلوگيري اي منطقه طلب استقالل هاي هژمون ظهور از تا دارد سعي آمريكا«
 اساس بر .)Bill 2001: 54( »كند مي اعمال ها آن بر تري بيش فشار آمريكا باشد، تر مستقل ها آن
 ايـران  كه زند مي دامن جهان و منطقه در هراسي ايران موج ايجاد به رو آن از آمريكا نظر، اين

 ابرقـدرت  بـا  متفـاوت  بسيار او بيني جهان و كرده رفتار جهاني هژمون از مستقل دارد سعي
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 اسـت  ممكـن  ايران ازجانب تهديدآميز احتمال دو ها آمريكايي نگاه از. ).ibid( است جهاني
 درصـورت  ايـران  كـه  ايـن  نخست :بيندازد خطر به آسيا غرب جنوب در را كشور اين منافع
 عربسـتان  نظيـر  كشورها ديگر مطالبات با منطقه شدن اي هسته و اي هسته بمب به يابي دست

 بـه  آمريكا يا اسرائيل نظامي ةحمل درصورت كه اين دوم ؛شود مواجه شدن اي هسته ةزمين در
 حمــالت و تبعــات و ايــران شــدن اي هســته از ممانعــت بــراي ايــران اي هســته تأسيســات

  .)Wood 2012: 90( اندازد مي مخاطره به را منطقه در آمريكا منافع ايران ويانهج   تالفي
  
  هاليوود سينماي 4.4
 شكل هاليوود گرفت، نام هاليوود بعدها كه خشتي ةكلب يك شدن ساخته با ،م 1853 سال در

 لغت در هاليوود. شد انتخاب ،است هاليوود پدر كه ،وايتلي جي اچ ازسوي آن نام و گرفت
 است »مقدس چوب« معني به كه چوب معناي به »وود« و مقدس معناي به »هالي« ةكلم يعني

 بخش اين .شود مي استفاده آن از جادو و سحر در و شود مي ساخته آن از يجادوي عصاي و
 خـود  محسور را مردم هاليوود كه بفهميم نيز را بخش اين است مهم اما. دارد نمادين حالت
ـ  هـاليوود  آمـد،  پديد سينما وقتي. است ييايؤر حالت يك اين .است كرده  قطـب  عنـوان  هب
  .گرفت شكل تصويري ازيس  برنامه
 سـود  كسـب  و مـادي  منـافع  دنبـال  به همواره كه ،يهوديان هاليوود، گيري شكل زمان از
. باشـد  ترمفيد برايشان تواند مي ديداري و تبليغاتي ةسسؤم اين كه كردند احساس ند،تر بيش
 از معمول طبق و كنند تبديل ساز پول دستگاه يك به را سسهؤم اين گرفتند تصميم ،رو ازاين
 حـداكثر  صهيونيسـتي،  رژيم آن وراي در و صهيونيسم اهداف تحقق درجهت درآمدها اين

 هاليوود سياسي پردازان انديشه ةنظري و ديدگاه طبق تخيليـ  علمي سينماي .ببرند را استفاده
 اجتمـاعي  ـ سياسي مسائل درازمدت، هاي ريزي برنامه با و بودند يهودي غالباً كهكرد  مي عمل
 هـم  و كننده نافسو و جذاب هاليوود سازان فيلم براي اتمي بمب ةسوژ. داشتند نظر تحت را

 بـر  عـالوه  هـاليوود  سـينماي  ).37 - 34: 1386 طباطبـايي  علـوي ( اسـت  بوده كننده تحريك
 شوروي و آمريكا سرد جنگ دوران در خود، هاي فيلم در اي هسته انرژي ةلئمس به پرداختن
 هـاي  فـيلم  در متحـده  اياالت رهبران و مداران سياست هاي ديدگاه از پيروي به تا كرد تالش
 بلـوك  و كمونيستي كشورهاي و بكشد چالش به را شوروي و كمونيستي نظام خود توليدي
 شـروع  بـا  ويـژه   به شيوه اين و كند تشبيه بزرگ زندان به خود توليدي هاي فيلم در را شرق
  .گرفت خود  به اي شتابنده روند م 1960 ةده
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 مهدويت مهم ةلئمس دو بر انقالب در) ره( خميني امام، ايران اسالمي انقالب پيروزي با
 رهبران و مداران سياست از پيروي به هاليوود سينماي .ورزيدند مي تأكيد حسيني نهضت و

 نشان ايران اسالمي انقالب به انگيزي هراس واكنش الملل بين صهيونيسم و متحده اياالت
 انقالب ةچهر سينمايي هاي فيلم توليد با بودند ناگزير هاليوود سينماي كنندگان تهيه .داد

و  لبنان چون هم اسالمي كشورهاي ساير در انقالب اين پيروان و رهروان و ايران اسالمي
 در آن دار طرف نيروهاي و ايران اسالمي و مردمي انقالب از و مخدوش را فلسطين

 مخاطبان به تروريست و ،افروز جنگ طلب، خشونت اي چهره اسالمي، مختلف كشورهاي
 شاخص هاي چهره مدتي از پس ،رو ازاين. ندكن القا سينمايي هاي فيلم بينندگان و

 مشخص مذكور هاي ويژگي با سينمايي هاي فيلم توليد براي هاليوود سينماي سازي فيلم
 و ،لوكاس فرج كاپوال، فورد فرانسيس يهودي، اسپيلبرگ استيون همانند سينماگراني. شدند
  .اسكورسيسي مارتين

 گيـري  چشـم  ثيراتأتوانند ت  مي هاليوودي هاي فيلم كه معتقدند رسانه ةعرص كارشناسان
  :شود مي اشاره ها آن از برخي به درادامه كه باشند داشته جهان مردم رد

 ايشـان  اعتماد و انقياد ترويج و سومي جهان اصطالح به نامخاطب نفس اعتمادبه كاهش. 1
 تـرويج . 2، هسـتند  يهوديـان  و هـا  مريكـايي آ هـا  فـيلم  ايـن  عـم ز هب كه دنيا اصلي صاحب به

 آيـين  هـاي  مشخصـه  از كـه  هستي نظم  به تقديري نگاه چون هم ديني خرافات و گري خرافه
 و ناجي ظهور آخرالزماني، ةخودساخت هاي افسانه ها، انسان كالبد در شيطان حلول است، يهود
، داننـد  مـي  خود موعود سرزمين را آن ها صهيونيست كه مريكاآ يعني موعود سرزمين به سفر

 اذهان در يهوديان از مثبت تصوير ايجاد. 5، ستيزي اسالم گسترش. 4، ابتذال و فساد ترويج  .3
  مسلمانان. از منفي تصوير ايجاد. 7، و گري وحشي و خشونت ترويج. 6، جهاني

  هاليوود سينماي در اسالم بازنمايي 1.4.4
 كـه  ،سـازي  سـرگرمي  نيز و تجاري متنوع هاي گونه داراي هاي فيلم ساخت دركنار هاليوود
 ايـدئولوژيك  ابـزاري  عنـوان  بـه  همـواره  و داشته سياسي كاركرد  سينماست، شئون از يكي

 هـاليوود  هاي فيلم تصويرپردازي درخصوص .است گرفته قرار نيز سياسي برداري موردبهره
 از مهمـي  بخـش  گفت توان مي قاطعيت به گوناگون، اديان پيروان و ها قوميت و ها مليت از

 آثـار  بـر  مـروري  با .است هاليوود بر حاكم سياسي رويكردهاي از متأثر تصويرپردازي اين
 و تصويرپردازي در كه رسد مي نظر به غربي، هاي رسانه در اسالم دربارة شده عرضه اي رسانه

 خاصـي  اي رسـانه  هـاي  استراتژي و ،رويكردها ها، رسانه اين در مسلمانان و اسالم بازنمايي
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 از شـده  ارائـه  تصـوير  در دال تـرين  مهـم . اسـت  حـاكم  اي ژهوي گفتمان و شود مي گيري پي
 نشـيني  هم و نسبت در كه است تروريسم و خشونت  هاليوودي، هاي فيلم اين در مسلمانان

 تروريسم مؤيد و مروج اسالم كه اي گونه به است، شده تصوير آن هاي آموزه و اسالم دين با
  .ودش   مي دانسته

 شرق بين گرايانه تقابل هاي ديدگاه و نظريات برمبناي مسلمانان از شده ارائه تصوير اغلب
  ديگـري،  و خـودي  از گرفتـه  صـورت  تصويرسـازي  در. اسـت  غرب و) مسلمانان ويژه به(

 ديگـري  مسلمانان و روند مي شمار به خودي ةمثاب به و ديگر يك دركنار يهوديان و مسيحيان
 ةمسـئل . كنـد  مـي  تهديـد  را هـا  خودي امنيت و آرامش كه دهند مي تشكيل را شروري و بد

 بـر  كه بوده مسائلي ترين مهم از فلسطينيان و صهيونيستي رژيم بين جنگ پيشينة و فلسطين
 آن بـه  مختلـف  يانحا به اغلب و افكنده سايه هاليوود سينماي در مسلمانان از تصويرسازي

 بـدوي،  زنـدگي  كليشـة  شاهد نيز مسلمانان، بر متمركز هاي فيلم در. است شده داده ارجاع
 در  شـرق  مردان هرزگي ةشناسان شرق كليشة چنان هم. هستيم مسلمانان ماندة عقب و ،بياباني
 تحـوالت  و حـوادث  نيـز  و نظري هاي ديدگاه به  باتوجه شود. مي ديده هاليوودي هاي فيلم

 نگـاه  همـان  عصارة هاليوود سياسي نگاه گفت توان مي شد، برشمرده كه تاريخي و سياسي
 هاليوود سياسي شمار بي توليدات و آمريكاست نظامي و ديپلماسي دستگاه بر حاكم سياسي

 دسـتگاه  و نيسـتند  مسـتثني  قاعـده  ايـن  از نيـز  مسلمانان. است كرده اثبات را موضوع اين
 در رويكـرد  همـان   كنـد،  اتخـاذ  اسـالم  درقبال را رويكردي هر آمريكا سياسي و ديپلماسي
  .ودش  مي گرفته پيش در نيز هاليوود

  
 تـرين  مهـم  از مورد سه محتواي توصيف )ها  يافته( ها داده تحليل و تجزيه. 5

  راسيه   ايران ةزمين در هاليوود هاي فيلم
  هرگز دخترم بدون فيلم 1.5
 محمـودي  بتـي  ةنوشـت  هرگـز  دختـرم  بـدون  كتـاب  براسـاس  هرگـز  دختـرم  بـدون  فيلم

) 1370( م 1991 محصــول گيلبــرت برايــان كــارگرداني بــه و) محمــودي بــزرگ  همســر(
 دور وطن از را زيادي هاي سال كه است پزشكي) مودي( محمودي بزرگ دكتر. آمريكاست

. كنـد  مي زندگي ميشيگان در )مهتاب( دخترش و )بتي( شا مريكاييآ همسر راه هم به و بوده
 كند راضي را خود همسر دارد قصد ،است نديده را خود ةخانواد است سال ده حدود كه ،او
 را خواسـته  ايـن  نيسـت  بتي حاضر. باشند داشته خانواده از ديدار براي را سفري اتفاق به تا
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 به هفته دو از بعد كه خورد مي قسم قرآن روي او براي محمودي دكتر كه هنگامي اما ،بپذيرد
 سفر به راضي ،دارد بزرگي جايگاه مسلمانان دربين قرآن داند مي كه ،بتي گردند برمي مريكاآ

 محمودي دكتر. كند تن مانتو كه كند مي مجبور را بتي محمودي دكتر بزرگ خواهر .شود مي
 از بينـد  مي تنگنا در را خود كه بتي .گيرد مي ايران در دائم اقامت به تصميم خانواده اصرار با

 ،رساند مي تهران در سفارت سوئيس در مريكاآ منافع مينأت دفتر به را خودو  گريزد مي خانه
 رضـايت  بـدون  زنـان  كه اين شود. جا با حقايقي درخصوص قوانين ايران آشنا مي اما در آن

 يـك  با ازدواج دليل به او ايران قوانين طبق كه اين و ندارند مسافرت حق همسرشان از كتبي
 ،او. كنـد  عمـل  ايران قوانين طبق بايد و شده محسوب ايران شهروند خود خودبه ايراني مرد
 گيـرد  مـي  خـود  همسـر  بـا  موقت سازش به تصميم ،بيند مي سخت را بازگشت شرايط كه

 بتـي در . كننـد  مي مكان نقل محمودي دكتر) برادر زن و برادر( ةخان به مودي و بتي سرانجام
حميـد   .اسـت  كـرده  زنـدگي  مريكـا آ در خود كه شود مي آشنا حميد نام به شخصي با بازار

 ،همين فواصـل  در كند. كمك مي يرانخروج از ا برايبتي  به ننام حسي اي به ازطريق واسطه
 بيمـارش،  پـدر  از ديـدار  ضـمن  تـا  گيـرد  مـي  مريكـا آ به سفر بليط او براي محمودي دكتر

 كـه  ،بتـي  اما. دهد مي وكالت او به حتي كار اين براي و بفروشد مريكاآ در را او هاي دارايي
 از مهتاب راه هم به پرواز موعد از قبل شب ،بازگردد دخترش بدون نيست حاضر وجه هيچ به

 تهـران  از خروج براي را شرايط شبانه نيز حسين و رود مي حسين منزل به و گريزد مي خانه
 بـا  سـرانجام  گذر سخت مناطق از گذشتن از بعد بتي سرانجام. كند مي فراهم مرز به رفتن و

 سـفارت  در كشـورش  پرچم ديدن با فيلم آخر در و رسد مي تركيه به بومي كردهاي كمك
  .كند مي آرامش احساس تركيه در مريكاآ

  .1جدول 
 ةلفؤم
هراسي  ايران

هاي  در فيلم
 هاليوود

هاي  محور
كلي 
 كيدأموردت

  ها نمونه محورهاي جزئي

دخترم بدون 
 هرگز

نظام 
 اجتماعي

فرهنگ 
آميز و  خشونت

 غيرانساني

عنوان  ها گوسفندي را به شود آن  كه بتي وارد ايران مي زماني
آميز  اين رفتار خشونت ةكنند و بتي با مشاهد  نذري قرباني مي

 كند.   از نگاه او غش مي

آشفته،  ةجامع
و  ،بدوي

 غيرمدني

فرهنگ بدوي و غيرمدني  آمد گوسفندان در خيابان بر و رفت
 ايرانيان داللت دارد.
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ظلم به زنان و 
حاكيمت 
 مردساالري

ايراني شوهر بتـي   ةشود. چهر صل ميأبتي زني مظلوم و مست
اي خشن است و او همـان محمـودي مهربـان آمريكـا      چهره

  نيست.
ال ؤكه منتظر پاسخ همسرش درمقابل سـ  مرد ايراني بدون اين

 ند.ز  بماند كتكش مي

فضاي اجتماعي 
 زده و گرفته غم

زنان و مردان ايراني همگي لباس تيره بر تن دارند و زن غربي 
 لباس روشن بر تن دارد.

 ةمثاب ايران به
 زنداني بزرگ

اي بزرگ گرفتـار   تواند از ايران بگريزد و در مخمصه نميبتي 
تونيم از ايران بـريم بيـرون. مـا     شده است. بتي: ما هرگز نمي

جـا (سـفارت    ايم. آمدن ما بـه ايـن   جا گروگان گرفته شده اين
  غيرممكن است. سوئيس) تقريباً

هـا كـه پـس از انقـالب      نيكوال: ببين خانم محمودي! خيلـي 
كننـد.   اند، احساس گناه مي كه به ايران برگشته برگشتند، از اين

هـا   االن ايران يك كشور اسالميه و اين براي خيلي از ايرانـي 
 انگيزيه. فتچيز بسيار شگ

ثير منفي انقالب أت
 اسالمي بر ايران

دكتر محمـودي در تهـران،    ةمحل زندگي خانواد ةنماي كوچ
سمت راست قـاب   فروش را در درابتدا در روز دو مرد دست

بينيم كه مشتي خرت و پرت و فرشي ايراني دركنار  تصوير مي
انـد،   هاست و در فضايي بسيار آشفته دركنار ديوار نشسـته  آن

دنبـال چنـد    دسـت هرهركشـان، بـه    به دورتر نوجواني چوب
گوسفند، كاله سفيد حاجيان به سر و سربازي با لبـاس سـبز   

بينـيم   راه با اسلحه در پشت سر او را در حركت مي لجني هم
هـا بـر روي ديـوار     شوند. پشت سـر آن  كه از قاب خارج مي

اما نه  ،ردا هايي سياه و سفيد از امام و چند پوستر عكس عكس
 بينيم. ميواضح 

 و دين
نظام 
 اجتماعي

توحش و 
 منطقي ايرانيان بي

شـود و   اي عصباني به بتي نزديك مي دكتر محمودي با چهره
هنـوز  » كجا بودين؟«پرسد:  زند و مي سيلي محكمي به او مي

خواباند. بتي  بتي پاسخي نداده محمودي سيلي دوم را هم مي
ن دز يح دهـد كـه بـراي قـدم    كند توض درحال گريه تالش مي

هاي بعـدي را هـم    بيرون رفته بوده است، اما محمودي سيلي
زند و او را به ديوار و سرش را به تابلوي شمايل يكـي از   مي

 كوباند. السالم) مي پيشوايان شيعه (حضرت ابوالفضل عليه

 دين

حاكميت دين 
ضدانساني و 

خشن اسالم بر 
 ايران

شـدن   انقالب اسـالمي ايـران و حـاكم   ثير ناگوار أدر فيلم به ت
 ود.ش  اسالم بر سرنوشت مردم ايران ارجاع داده مي
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  ثريا سار سنگ فيلم 2.5
 اين. آمريكاست م 2008 محصول نورسته سيروس كارگرداني به فيلمي نام .م ثريا سار سنگ
 سارشـدن  سنگ درمورد جمع صاحب فريدون ةنوشت) 1994( نام همين به رماني ةبرپاي فيلم
 و بشر حقوق نقض راستاي در و م 1986 سال در آن داستان كه شده ساخته منوچهري ثريا

، كـاويزل ) جيمـز ( جـيم  و زهـرا  نقـش  در آغداشلو شهره. افتد مي اتفاق ايران در سار سنگ
 نقـش  در ،)گيبسون مل( مسيح مصائب و) ماليك ترنس( قرمز باريك خط هاي فيلم بازيگر

  .اند شده ظاهر فرانسوي خبرنگار
 روستايي به سفرش در فرانسوي نگاري روزنامه كه شود مي شروع جا اين از فيلم داستان

 نگـار  روزنامـه  توقـف . دهـد  مي روستا مكانيك هاشم، به تعمير براي را اتومبيلش و رسد مي
 زهـرا  امن  به زني شود؛ مواجه ناك هول ماجراي يك با او تا است فرصتي روستا در فرانسوي

 پـاي  خواهـد  مـي  او از و كنـد  مـي  دعـوت  خـود  ةخان به را او نگار روزنامه ديدن  محض به
 روايت گذشته در داستان و شود مي بك فلش يك وارد فيلم نقطه اين از. بنشيند هايش حرف
 بان زندان يك كه ،ثريا شوهر. دارد قرار ماجرا اين مركز در »ثريا« زهرا ةخواهرزاد و شود مي

 ثريـا  بـه  ندارد را زن دو هر ةهزين پرداخت توانايي چون اما ،دارد تجديدفراش قصد ،است
 بـا  و پـذيرد  نمـي  مـرد  كنـد  مي مطالبه را حقوقش و حق وقتي ثريا دهد، مي طالق نهاد پيش

ـ  به را ثريا كه است قرار اين از نقشه كند، مي تباني ده روحاني و كدخدا  بـراي  هاشـم  ةخان
 كند مي زندگي ناشنوايش فرزند راه هم به و داده دست از را زنش كه مردي فرستند، مي كلفتي

 با ثريا شوهر. كند مي فراهم هاشم با رابطه به ثريا شدن متهم براي را موقعيت ها ويژگي اين و
ـ  درنهايـت  كـه  دهنـد  مـي  نسـبت  را اتهامـاتي  گناه بي زن به ده مالي و كدخدا دستي هم   هب

  .شود مي منجر ثريا سارشدن سنگ

  .2جدول 
 ةلفؤم
هراسي در  ايران

هاي   فيلم
 هاليوود

محورهاي كلي 
  ها  نمونه محورهاي جزئي كيدأموردت

 روحانيت ياسار ثرسنگ

 او ةنهاد شيخ حسن به ثريا براي صيغ پيش هرزه و زنباره

 كار دزد و طمع
از  دار زندان بوده كه بعد سابقهشيخ حسن قبل از روحانيت، دزد 

 شود. ميانقالب اسالمي روحاني 

 باز گر و دغل حيله
رود و به ثريا تهمت زنـاي محصـنه    كمك علي مي بهشيخ حسن 

 .دكن زند و از اين طريق از پايگاه اجتماعي خود حفاظت مي مي
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 شعائر اسالمي
 تمسخر نماز

سار  سار كرده قبل از سنگ عدالتي حكم به سنگ كه با بي ،هاشم
 د.كن حقيقت ميو از خدا طلب  خيزد ثريا به نماز برمي

 اختالط با خرافات
د حيثيـت را بـه   كني شيخ حسن: هر سنگي كه به ثريا پرتاب مي

 .گردانيد آبادي برمي

 احكام اسالمي

 ضد حقوق بشر
شـكل وحشـيانه و خـالف مـوازين      سار بـه  اجراي حكم سنگ

 اسالمي

 ضد حقوق زنان

دانيـد در اسـالم صـيغه     طوركـه مـي   همان«ديالوگ شيخ حسن: 
  .»امري پسنديده براي مردان است

  .»شرعي است ةصيغه همان فاحش«ديالوگ زهرا: 
زند و دادگاه معتقـد اسـت    ميعلي تهمت زناي محصنه به ثريا 

گنـاهي خـود دليـل و     كه درهرصورت زنان بايد براي اثبات بي
 .كنندمدرك اقامه 

مدي قوانين آناكار
احكام اسالمي  و

تشخيص  در
 صحيح

راه بـا مـدرك    علي: شاهد بايد معتبر باشد هـم  خطاب هاشم به
تواننـد شـاهد    هـاي ده نمـي   زنـك  رفقاي خودت و خاله معتبر؛

  .مناسبي باشند
كنـد هـر    شيخ حسن خطاب به ابراهيم: قانون اسالمي حكم مي

 .تواند شاهد باشد كسي مي

 دار افراد دين

عبوس و 
 منظر زشت

  .رو و سياه بودند زنان چادري افرادي زشت
اي غيرمرتـب   هاي بلند و چهره دار هم افرادي با ريش مردان دين

 .صوير كشيده شده بودندت  به

 افراد وحشي و
 غيرمتمدن

شتم قـرار   و دليل صحبت با نامحرم موردضرب علي زن خود را به
  .هدد  مي

 نظام فرهنگي

 توحش و بربريت
گ زنـش غـارت   رزنان روستا امـوال منـزل هاشـم را بعـد از مـ     

 .ندكن مي

 مردساالري

كنند كه مانند سگ،  مرداني در اين شهر زندگي مي«ديالوگ زهرا: 
  .»وحشي هستند

ها عصباني بشوند  ديالوگ ابراهيم: زهرا به مردان احترام بگذار اين
 .ها راه بياي كنند. بايد با اون دردسر درست مي

 ضرب و شتم زنان
هـاي   سـكانس خوردن ثريـا از علـي و حتـي پسـرانش در      كتك

  مختلف
 زدن ثريا در وسط خيابان توسط علي و تحسين مردم روستا كتك

 نمودن ضايع
 حقوق زنان

ساله و ندادن نفقه به ثريا و  چهاردهازدواج مجدد علي با دختري 
 دو دختر خردسالش

 ضد زن و زنانگي
 بودن

  ها دن آنكرانگاشتن دختران و رها توجه علي به پسران و ناديده
علـي:   ».ند؟وشـ  مـادر و دختـرا چـي مـي    «لوگ فرزند علـي:  ادي
 .»نكن اوقت فكر اين زنان ر هيچ«

 نظام اقتصادي
 فقر شديد در بين
 عموم مردم

وضعيت اقتصادي عموم مردم در اين فيلم بسيار سطح پـايين  
  .و بد است

 نظام سياسي و
 حقوقي

ة محكمنبود 
 صالحه

 هـيچ دادگـاه و وجـود   سار بدون برگزاري  ثريا به سنگ ةمحاكم
 .هيچ شاهد عادل

 ناكارآمدي نظام
 اسالمي

زهرا اوضاع مملكت عوض شـده، شـاه ديگـه    «ديالوگ ابراهيم: 
 .هم ريخته) چيز به (همه »چه جورم نيست«. زهرا: »نيست

 نظام آموزشي
 سوادي غالب بي

 مردم
د تا شهادتي را كن را مجبور مي هاشم سواد ندارد و شيخ حسن او

 .ر زناي با ثرياب  د مبنيكنامضا 
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  آرگو فيلم 3.5
 افلك بن ةساخت و م 2012 سال به آمريكا كشور محصول سينمايي فيلمي نام آرگو
 اياالت سفارت در گيري گروگان بحران وقايع از آزادي برداشت فيلم اين داستان. است
 سفير منزل از توانستند آمريكايي ديپلمات شش آن در كه است، تهران در آمريكا متحدة
 آلن افلك، بن چون بازيگراني ،فيلم اين در. بگريزند ايران از خارج به تهران در كانادا

 فيلم اين كنندگان تهيه. پردازند مي آفريني نقش  به ابطحي اميد و ،كرانستون برايان آركين،
 در مختلف ةجايز هفت نامزد آرگو. هستند هسلو گرانت و ،كلوني جرج افلك، بن

 ةنام فيلم بهترين فيلم، بهترين اسكار سه درنهايت و بود هشتادوپنجم اسكار جوايز
 فيلمي كه بود م 1989 سال از بار نخستين اين. كرد كسب را تدوين بهترين و اقتباسي
 آرگو. شد مي فيلم بهترين اسكار ةبرند كارگرداني، بهترين عنوان براي نامزدي بدون
) كارگرداني بهترين و درام فيلم بهترين( جايزه دو كه شد گلوب گلدن ةجايز پنج نامزد

 كنندگان تهيه انجمن ازطرف فيلم بهترين ةجايز ةبرند چنين هم آرگو كرد؛ خود آن از را
 راتن سايت كاربران يأر با را بااليي امتياز درصد 93 با چنين هم آرگو. شد مريكاآ

 و ،كارگرداني بهترين فيلم، بهترين هاي جايزه چنين هم آرگو. آورد دست هب توميتوس
 .آورد دست به بفتا مراسم از را تدوين

و در گيـرودار   1358آبـان سـال    سـيزدهم ماجراي فيلم بدين صورت است كـه در  
انقالب ايران دانشجويان پيرو خط امام به سفارت آمريكا و كارمندان آمريكايي سـفارت  

نفـر موفـق   شـش  شده، تعداد  گرفته گروگان ميان كاركنان به را هم به گروگان گرفتند. از
بگريزنـد. بعـد از    ،سفير كانادا در ايران ،كن تيلور ةشوند از در پشت سفارت به خان مي

هـا   اي در سازمان اطالعات آمريكـا بـراي فـرار آن    ويژه ةها جلس گريختن اين آمريكايي
حـل   موران بـه راه أشـود. مـ   نظرات مختلفي مطرح مـي  ،طي اين جلسه .گيرد صورت مي

كه مندز درحـال صـحبت بـا     چند روز بعد درحالي كنند. مناسب و عملي دست پيدا نمي
شود كه  ) بود ناگهان متوجه ميم 1968 ة(نسخ ها يمونم ةسيارفيلم  ةپسر خود و مشاهد

 ــ  عنوان گروهي هنرمند وارد ايران شوند كه درحـال سـاخت فيلمـي علمـي     تواند به مي
اما در ايران بسـازند.   ،ها ستاره جنگخواهند فيلمي با سبك و سياق  تخيلي هستند و مي

خـود   سـازي را بـه   نفر آمريكايي هويت يك گـروه فـيلم   ششمندز، او و  ةبراساس نقش
بـه   آرگـو نـام   تخيلـي بـه  ــ   برداري فيلمي علمي هاي فيلم گيرند كه براي يافتن مكان مي

اي در  منـدز از عوامـل حرفـه    ،دادن اين نقشـه  جلوه اي واقعياند. بر خاورميانه سفر كرده



  1397سال هشتم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،رسانه و فرهنگ   186

هـا و مجـالت هـاليوود     هاليوود بهره گرفت. تبليغات ايـن فـيلم سـاختگي در روزنامـه    
ها را بـراي   مندز درطول دو روز آمريكايي آغاز شد. شش ينوان توليدي از استوديوع  به

چيز مهياست يك تلفن از سـيا   همهكه تقريباً  كند و درحالي هاي شديد آماده مي بازپرسي
مندز حرف رئـيس خـود را    ،شود كه عمليات بايستي متوقف گردد. درابتدا به او زده مي

نوشيدن مشـروبات الكلـي و     به كند و براي رهايي از افكار مختلف رو با اكراه قبول مي
احـدودي  ت بودند سفير منتظر مندز ةها كه در خان آورد. صبح، آمريكايي سيگاركشيدن مي

كـه تمـام شـب درحـال فكركـردن و سيگاركشـيدن و        ،مندز .شوند خير او ميأمتوجه ت
بـه   .هاي سيا را قبول كنـد  تواند حرف رسد كه نمي خوردن بود به اين نتيجه مي مشروب

دهد و تلفن را  گويد كه عمليات را انجام مي در يك تماس سريع با سيا مي ،همين خاطر
بازپرس كـه مـدارك ورود    نخستينشوند و با  وارد فرودگاه ميها  كند. آمريكايي قطع مي

وزارت فرهنـگ را كـه    ةهـا نامـ   شوند. آمريكايي كند مواجه مي ها به ايران را پيدا نمي آن
مور أدهـد. مـ   مور فرودگـاه مـي  أخواهد از ايران ديدن كنـد بـه مـ    دهد مندز مي نشان مي

 ،كنـد. در بازپرسـي دوم   سي اول رد ميها را از بازپر فرودگاه بدون پيداكردن مدارك، آن
 شود كه شاه رفتـه و آن دوران ديگـر گذشـته    ها متذكر مي هاي بلند به آن جواني با ريش

فـيلم   ةهـا دربـار   بـراي ايرانـي   ،كه نقـش كـارگردان را دارد   ،ها . يكي از آمريكايياست
و درآوردن دادن هواپيمـا   مصـور فـيلم و نشـان    ةنامـ  دادن فيلم كند و با نشان صحبت مي

جـوان ايرانـي    كنـد.  رو منحـرف مـي   پـيش  ةلئها را از مس صداهاي مختلف توجه ايراني
همـان   ،بـه همـين خـاطر    ،خواهد فقط به زبان فارسي حـرف بزننـد   ها مي پرريش از آن

كـردن   صـحبت  در ايران بوده باشد شروع بـه فارسـي  دو روز آمريكايي كه قرار بود فقط 
نفر آمريكايي  شش ،درانتها شود. كسي متوجه اين موضوع نميكند كه با اقبال فراوان  مي

كانادايي از مـرز قـانوني ايـران در فرودگـاه مهرآبـاد خـارج        ةبا هويت جعلي و گذرنام
ها خوشحال از يك پيروزي  ييآمريكا گريزند شوند و با پرواز سوئيس اير به اروپا مي مي

 ،ترين نشان جاسوس آمريكا را بدهنـد خواهند به مندز باال لي ميلالم بين ةديگر در صحن
غيرعلنـي ايـن    ةاما چون مندز جاسوس است و نبايد هويتش فاش شود در يـك جلسـ  

سال بعد اين نشان دوباره به  بيستشود و حدود  نشان به او داده و سپس پس گرفته مي
ن هاي جهـا  گويد اگر دولت راه است كه مي اي هم شود. پايان فيلم با جمله اهدا مي زمند

حل ايستادگي  توانند درمقابل هرگونه خطرات ناشناخته و غيرقابل مي ،با هم متحد شوند
  كنند و اين پيروزي سند بزرگي بر اين مدعاست.
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  .3جدول 

 ةلفؤم
 يهراس  يرانا

 يها يلمفدر 
 يوودهال

 يمحور
 يكل
 يدكأت مورد

 ها نمونه يجزئ يمحورها

 آرگو

تاريخ 
  فرهنگي

(حاكمان 
 ايران)

منطق و  بي
بودن حاكمان  اليق نا

و رهبران نظام 
 جمهوري اسالمي

گويد چه كسي گفته  دهد كه مي اي شاه را نشان مي صحنهدر 
بعد تصويري از امام  ةدر ايران شكنجه وجود دارد و در صحن

قـول   دهد كه يك خبرنگار آمريكايي درحال نقـل  را نشان مي
  ناسزايي از قول انورسادات به امام است.

شـوند و آمـاده بـراي تيربـاران      ها از خواب بيدار مي گروگان
امام: جواب مـا   روند، تصويري كوتاه از سمت زيرزمين مي به

خواهيم، بعد دانشجو: كارتر و دولتش به  معلومه ما شاه رو مي
كاران زيادي پناه داده است، خبرنگار درحال مصـاحبه   جنايت
د. امام: تا زمـان بازگشـت   جا خواهند مان آيا تا ابد اين با امام:

 جا خواهند ماند. شاه در اين

توحش و بربريت 
مردم ايران در 

مواجهه با آمريكا و 
 جهاني ةجامع

راه اسـت كـه در پشـت در     آغاز فيلم با تجمع مردم ايران هـم 
زدن پـرچم آمريكـا    سفارت آمريكا درحال شعاردادن و آتـش 
ملت ايران از آمريكا  ةهستند، در اين سكانس اوج نفرت ممكن

كشـد و دركنـارش تصـاويري از كارمنـدان      تصـوير مـي   را به
  .سفارت كه نگران وضعيت بغرنج هستند

حاكميت 
گرايي در  افراط

جريان انقالب 
اسالمي ايران و 

سركوب مردم در 
 جريان آن

دهـد كـه يـك بعـد      مـي تصوير گروهي از مردم را نشـان  
بنيادگرايـان   .هويداسـت آن در ظاهرشان  د ودارنمشترك 
 ،حملــه بــه ســفارت هســتند ةكــه همگــي آمــاد ،افراطــي
كه در تـاريخ انقـالب حضـور مـردم از هـر نـوع        درحالي

لحظـة انقـالب ثبـت     بـه  گرايش و تيپ فكـري در لحظـه  
  گرديده است.

شوند كه يونيفورم نظامي  ها نشان داده مي زناني در خيابان
  ند.بر تن داشته و بر روي آن هم چادر دار

ها در  تصاويري از ميدان آزادي و شلوغي و ازدحام ماشين
هاي ناآشنا، باورهـاي خـاص نسـبت بـه      اطراف آن چهره

آمريكا كه بر در و ديـوار مشـهود اسـت، نظاميـان مسـلح      
زنند، تصوير چنـد   ها گشت مي سوار بر كاميون در خيابان

زن درحال حركت و مندز كه سـرش را بـه كنـار پنجـره     
مردي كه از جرثقيل به دار آويخته شـده اسـت   آورد و  مي

كنـد، و درانتهـا وارد    راه با ترس دنبال مـي  را با تعجبِ هم
  شود. ارشاد مي مان وزارت فرهنگ وتساخ
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وار  اي با قـوانين و ظـاهري جنگـل    پيام فيلم: ايران جامعه
شـدت   كه قدرت و حكومت دراختيار بنيادگرايان بـه  دارد

فـوذ بـه ايـن سيسـتم امـري      ن افراطي است، سـازگاري و 
 مور آمريكـايي هـر  أمـ  اما براي آمريكا و ،غيرممكن است

 غيرممكني ممكن است.

ها و اختالفات ميان دو  هاي آغازين فيلم به درگيري صحنه
ويـژه سـرنگوني دولـت دموكراتيـك ايـران و       بهكشور و 

دسـت   بـه رحـم و فاسـد    جانشيني يك نظام پادشاهي بـي 
 كند. مي آمريكا اشاره

درطول فيلم، بارها رويدادهاي بعد از انقالب نمود منفـي  
هـاي   آمريكـايي  ةكند و تصاويري روتين از مقابلـ  پيدا مي

ن ايرانـي در خيابـان،   اخوب و معصوم با جمعيت معترض
 شود. صوير كشيده ميت  و جاهاي ديگر به ،بازار، فرودگاه

بودن اقدام  اشتباه
ها در  مريكاييآ

كردن  ساقط
 حكومت مصدق

و اشـتباه آمريكـا در   » مصـدق «نـام   بـه بارها  ،در اين فيلم
نـوعي از   شـود و بـه   حمايت از كودتا عليـه او اشـاره مـي   

عنوان فـردي كـه مخـالف     به ،بازرگان، وزير وقت نخست
 شود. تسخير سفارت اياالت متحده بوده تقدير مي

تحريف تاريخ 
انقالب اسالمي و 

گرفتن  ناديده
 ودن آنب  مردمي

جاسوسـي آمريكـا در تهـران را نـه بـه       ةالنماجراي فتح 
دهـد. در فـيلم هـيچ     كه به سـپاه نسـبت مـي    ،دانشجويان

شـود، امـا در ايـن     اي به دانشجوبودن فاتحـان نمـي   اشاره
 آيد. ايش درمينم  كارزار، دائم آرم سپاه به

نقش مهم سپاه و 
نيروهاي نظامي در 

گيري  شكل
پس از رويدادهاي 
 انقالب

 ةاي درحـال شـكنج   نحو وحشيانه بهها  تصاوير از گروگان
رهبــري يــك روحــاني جــوان  انــد پاســدارها بــه روحــي
دهنـد و بعـد روحـاني     به زيرزمين انتقال مي ها را گروگان
انـدازد   هـا مـي   جلوي پاي هركدام از گروگـان  اها ر گلوله

سـمت   شـليك بـه   ةبـاش او پاسـدارها آمـاد    سپس با آماده
شـوند بعـد بـا دسـتور      هاي خالي مـي  ها با تفنگ روگانگ

 كنند. روحاني همگي آتش مي

خموده و 
بودن مردم  عبوس

 ايران

و عبـوس از مـردم ايـران در     ،هـاي خمـوده، بيمـار    چهره
فرودگاه سرآغاز تصوير جامعـة ايرانـي اسـت كـه تـوني      

 ةگـاه و پاسـداراني كـه آمـاد    دموران فروأم .كند تجربه مي
موران أكردن مردم هستند اولين مالقات توني با م قمع و قلع

ايراني است كه پيش از اين از كماالتشـان در سـيا بسـيار    
  .شنيده بود
يعنـي  » تـرين لـذات انسـان مـدرن     طبيعي«شدن از  محروم

مانـده   عقـب  نوشيدني الكلي نقطة ورود تـوني بـه ايرانـي   
 .است
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 گيري نتيجه. 6
 اين در .شد پرداخته مريكاآ »هاليوود در شده ساخته هاي فيلم« تحليل به حاضر پژوهش در

 به نيل براي. گرفت قرار موردبررسي هراسي ايران تشديد در هاليوود سينماي نقش ،مقاله
 سه هاي ديدگاه تلفيق از منظور، بدين. است شده بررسي بازنمايي هاي نظريه هدف اين

 در. است شده استفاده شناسي شرق ةنظري و ،پسااستعماري مطالعات بازنمايي، نظري سنت
 نظريات از مركب رويكردي و دارد قرار نظري مباحث مركز در بازنمايي مفهوم بررسي، اين

 سنت سومين از ،درنهايت. شد هئارا بازنمايي مفهوم درمورد فوكو ميشل و هال استوارت
 مطالعات و بازنمايي مضامين كارگيري به در سعي كه شناسي، شرق عنوان با نظري

 كه دهد پاسخ پرسش اين به تا شد استفاده ،دارد سينمايي مطالعات ةحوز در پسااستعماري
 در. »است؟ بوده چگونه ايران اسالمي انقالب از پس هراسي ايران تشديد در هاليوود نقش«

 متون ةمطالع در ميرينگ »كيفي محتواي تحليل روش« الگوي برمبناي روش قسمت
 سينماي هاي تصويرسازي ةدربردارند كه شده ارائه ها فيلم تحليل براي الگويي تصويري،
  .است اسالم و ايران از هاليوود
 كـه  گيـريم  مـي  هـا بهـره   فـيلم  محتواي تحليل جداول نتايج از ،الؤس اين به پاسخ براي
  :دهد مي قرار ما اختيار در را نتايجي
 مظلـوم،  و محـروم  ةشـد  بررسـي  هـاي  فـيلم  در ايرانـي  زن: ايراني زنان تصويرسازي. 1
  ؛اند شده كشيده تصوير به ها آن مطلق ةسلط زير و مردان از تر ارزش كم هايي انسان
 و مردسـاالري  ايـران،  به مربوط ةشد بررسي هاي فيلم ةهم در: ايراني مردان ازنماييب. 2

 و جـدي  بسـيار  ايرانـي  مـرد . اسـت  بوده برجسته ايرانيان زندگي در مردها مطلق حاكميت
. اسـت  شـده  تصـوير  نـامنعطف  و خشن بسيار زنان، با تعامل در ويژه هب شده، ظاهر خشك
 ازجملـه  شرقي مردان عياشي و) بارگي زن( گذراني خوش چون هم شناسانه شرق هاي كليشه
  ؛است  بوده بارز نيز ها يايران

 پرتكرارتـرين  از يكي آميز خشونت رفتار: ايراني فرهنگ از آميز خشونت تصوير ةارائ. 3
 از تبليغـاتي  ةاسـتفاد  ايـن  تـوان  مـي  جهت اين از و است بوده موردبررسي هاي فيلم موارد

 در هـاليوود  تبليغـاتي  هـاي  تكنيـك  تـرين  مهـم  از يكـي  را آميـز  خشونت رفتار و خشونت
  ؛دانست هراسي نايرا

 اصـلي  محورهـاي  از يكـي  گذشته هاي سال در: ايران تاريخ تحريف و تمدن تخريب. 4
 مهمي بخش ،واقع در است. بوده ايراني تاريخ و تمدن تخريب هاليوودي هاي فيلم كيدأموردت
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 سـاير  در مقايسـه بـا   ايـران  برتـري  وجه سازي خنثي به ايران با مرتبط هاليوودي هاي فيلم از
  ؛شود يم تحريف ايران تاريخ ها آن در نوعي به و است يافته اختصاص جهان كشورهاي

 به ايراني تاريخ تخريب از ديگري بخش: نآ رهبران و اسالمي انقالب تخريب. 5
اين  در. است يافته اختصاص ايران معاصر تاريخ و اسالمي انقالب رويدادهاي تخريب

 اما ،است داده قرار خود خاص دستوركار در را موضوع اين آرگو فيلم خاص طور به ،ميان
 قرار موردبررسي مقاله اين در كه دارد وجود هاليوودي هاي فيلم در نيز ديگري مشابه موارد
 و گرايانه افراط حركت يك اسالمي انقالب هاليوودي، هاي فيلم براساس. است نگرفته

 طور به را اسالمي حاكمان و مردم ضدانساني و وحشيانه خوي كه است بوده غيرمتمدنانه
  ؛است داده نشان كامل
 بررسي مورد هاليوودي هاي فيلم: اسالمي جمهوري و اسالمي حاكميت تخريب. 6
 جمهوري و اسالمي حكومت يعني ،آن نتايج تخريب به ،اسالمي انقالب تخريب بر عالوه

 در خورده شكست ةتجرب يك اسالمي حكومت ،ها فيلم اين نگاه در. پردازند مي نيز ،اسالمي
. است گرفته را كشورها ساير و كشور اين شهروندان دامان آن منفي نتايج كه است ايران
 اند پرداخته غربي هاي رسانه در هراسي سپاه ةپروژ تشديد به موردبررسي هاي فيلم از برخي

  ؛اند كرده اقدام كشور داخل در غرب با سو هم هاي هگرو از حمايت به يا
 تخريب بر عالوه ،موردبررسي هاي فيلم: اسالمي احكام و اسالم دين تخريب. 7

 ازقبيل موضوعاتي. پردازند مي نيز آن احكام و اسالم دين اصل تخريب به اسالمي، حاكميت
 نماز مانند اسالمي مناسك و سار سنگ مانند اسالمي احكام برخي و اسالم در زنان حقوق

 و هراسي ايران ميان پيوند كه است بخش اين در. گيرد مي قرار تمسخر و موردتحقير
 ةچهر تخريب بحث ،راستا همين در. كند مي پيدا بروز و ظهور آشكارا طور به هراسي اسالم
 موردبررسي ايه   فيلم در شيعه روحانيت خصوص هب و ايران در روحانيت ةطبق
  ؛است شده  گيري پي

 ها فيلم اين در كيدأموردت محورهاي از يكي: ايراني حاكمان از نامناسب تصويرسازي. 8
 و تاريخ تخريب با آشكارا طور به اقدام اين از بخشي. است ايراني حاكمان ةچهر تخريب
 پيدا ارتباط تواند مي ايران فعلي حاكمان با آن تر مهم بخش اما ،است مرتبط ايراني تمدن
 دستوركار در نيز ايراني هاي حكومت از غيردموكراتيك و ديكتاتور تصوير ةارائ. كند
 نيز اسالمي انقالب از پس ايران به منحصر اقدام اين و است گرفته قرار هاليوودي هاي فيلم
 و غيردموكراتيك اساساً ايرانيان فرهنگ موردبررسي هاي فيلم براساس. است نبوده

  ؛است بوده انساني اصول و مدنيت خالف آن هاي حكومت
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 هاي جلوه ترين مهم ازجمله: ايران مردم از غيرمتمدن و غيرانساني تصوير ةارائ. 9
. است ايرانيان از وحشي و غيرمتمدن تصوير ةارائ هاليوودي هاي فيلم در هراسي ايران

 مردم ةدربار كه است چيزي آن سواد بي و ،عبوس متوحش، پوست، سياه المنظر، كريه مردمان
 محور كه دهد مي نشان خوبي به و شود مي تصويرسازي هاليوودي هاي فيلم در ايران
 اسالم دين حتي يا اسالمي جمهوري تخريب صرفاً هاليوودي هاي فيلم در هراسي ايران
 ضدانساني و منفي كامالً شكل به را آن مردم و ايراني ةجامع ها فيلم اين بلكه ،نيست

  ؛كنند مي تصويرسازي
 هـاي  فيلم مهم اما ،فرعي محورهاي از يكي: ايرانيان درميان نژادپرستي وجود القاي. 10

 تكميـل  در توانـد  مي اي رسانه بازنمايي از نوع اين. است ايرانيان نژادپرستي القاي هاليوودي
  ؛باشد داشته فراواني كمك ايران عليه غرب تبليغاتي و سياسي هاي هجمه
 اصـلي  محورهـاي  ازجملـه : حـال  و گذشـته  در ايـران  در بشر حقوق نقض القاي. 11
ـ  بشـر  حقـوق  نقض القاي هاليوود، از اعم ،غرب اي رسانه دستگاه تبليغات  در خصـوص  هب
 و هرگـز  دختـرم  بـدون  هـاي  فـيلم  .اسـت  نژادي و ديني هاي اقليت و زنان حقوق موضوع
  ؛ندا  پرداخته اسالمي انقالب از پس ايران در زنان حقوق نقض به ويژه طور به ثريا سار سنگ

 شده كيدأت ضمني و صريح صورت به: ها تمدن و اديان ساير با ايرانيان دشمني القاي. 12
 اند داشته ناسازگاري و دشمني سر ديگر هاي تمدن و اديان با تاريخ درطول ايرانيان كه است

 ةكننـد  شـروع  همـواره  بلكـه  ،نـد ا  نبوده دوستي و صلح درپي تنها نه كشورها اين حاكمان و
  .اند بوده منازعات و ها جنگ
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