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تاریخ دریافت1931 .1 .22 :
تاریخ پذیرش1931 .20.20:
چکیده
در طول دوران جنگ سرد ،عالوه بر رقابت تسلیحاتی و ایدئولوژیک میان آمریکا و شوروی که توام با موازنه قوای مبتنی
بر بلوکبندیهای آن دوره بود ،ایاالت متحده توانست با بهره مندی از برتری در تولیدات فرهنگی به ویژه در قالب سینمای
هالیوود ،قدرت نرم خود را از طریق جنگ رسانه ای و بازنمایی فرهنگی پیش ببرد .پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،
رفتهرفته تمرکز جنگ رسانه ای آمریکا از کمونیسم به اسالم و خاورمیانه تغییر جهت داد .این روند پس از وقوع حوادث
یازده سپتامبر تشدید گردید و موجی از محصوالت فرهنگی با محتوای اسالمهراسی تولید شدند .اما همزمان با بسط دوباره
نفوذ روسیه در بعضی از نقاط جهان و شکلگیری موازنههای جدید قدرت که پاره ای از صاحب نظران از آن تعبیر به
جنگ سرد نوین می کنند  ،به نظر میرسد جنگ رسانه ای آمریکا علیه این کشور مجدداً در حال فعال شدن است .پرسش
اصلی این مقاله آن است که آیا تحوالت در روابط خارجی آمریکا با روسیه بر سیاستگذاری رسانهای ایاالتمتحده علیه
روسیه تاثیرگذار بوده است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که در واکنش به توفیقات روسیه در نقاط استراتژیک جهان؛
اهداف سیاستگذاری رسانهای آمریکا پس از یک دوره تمرکز بر اسالمهراسی و بازنمایی علیه مسلمانان ،در حال
چرخش به سوی روسیههراسی است .روش تحقیق در این مقاله بر پایه روش تفسیری و مقایسهای میباشد .
واژههای کلیدی :سیاستگذاری رسانهای ،هالیوود ،ایاالت متحده آمریکا ،روسیه ،جنگ سرد نوین

 .1استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل ،واحد شهرضا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرضا ،ایران
( .2نویسنده مسؤول) ،استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل ،واحد شهرضا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرضا ،ایران
hmalaekeh@gmail.com
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مقدمه

پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي ،پروژه بازنمایی و جنگ رسانهاي آمریکا معطوف
به شوروي و اقمار آن ب ود .به بیان دیگر پیش از مطرح شدن مفاهیمی همچون بنیادگرایی
اسالمی و تروریسم ،لیبرال دموکراسی در تقابل ایدئولوژیک با کمونیسم قرار داشت .این
دوره نسبتاً طوالنی ،پیشینهاي از عملکرد رسانهاي آمریکا در قبال بسط هژمونی از طریق
بازنمایی و محدود کردن جذبه ایدئولوژیک رقیب را ارایه مینماید.
در سال هاي اخیر مقدمات احیاي قدرت روسیه به مانند دوران پیش از فروپاشی در
توفیقات استراتژیک این کشور در مناقشات اوکراین و سوریه ظهور و بروز یافت .نخستین
و مهم ترین هدفی که در پس ورود یکباره روسیه به جنگ سوریه وجود داشت ،احیاي
روس یه در صحنه جهانی بود .پس از حمله روسیه به اوکراین و الحاق کریمه در سال
 ، 2212کشورهاي غربی با منزوي کردن روسیه این کشور را از گردهماییهایی بینالمللی
کنار گذاشتند.
تبدیل شدن به بازیگري کلیدي در جنگ سوریه ،استراتژي هوشمندانه و در عین حال
پرخطري براي خروج ا ز این انزوا بود که توانست به بار بنشیند .دومین هدف ناگفته پوتین
از ورود به جنگ سوریه نمایش قدرت نظامی احیاء شده روسیه بود.روسیه که در زمان
جنگ سرد بزرگترین رقیب و معارض آمریکا محسوب می شد ،اینک بعد از یک دوره
افول مجددا قصد دارد یکجانبه گرایی آمریکا در جهان را به چالش بکشد ؛ والدیمیر پوتین
در این زمینه ،در مارس  2212و در خالل حوادث کریمه اوکراین میگوید" :آمریکا مایل
است نقش یک اَبَرقدرت بالمنازع را بدون التزام به حقوق بینالملل ایفا کند .آمریکاییها
معتقدند که در دنیا استثنایی هستند براي تعیین سرنوشت جهان برگزیده شدهاند ،به همین
دلیل آنها به دلخواه خود و علیه کشورهاي دیگر جهان اعمال زور میکنند؛ چرا که به این
اصل معتقدند که « هر که با ما نیست ،علیه ماست »" (.)The Guardinan website, 2212
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به این ترتیب قدرتگیري روسیه در معادالت نوین بینالمللی امر مشهودي است ( DIA,

 )2211: 2و این پدیده جدید آمریکا را بر آن داشته است تا جنگ رسانهاي را به موازات
سایر ابزارهاي سیاسی ،نظامی و اقتصادي براي مهار این رقیب استراتژیک فعال سازد .در
این مقاله با تاکید بر روند نوین روسیه هراسی و بازنمایی قدرت رو به تزاید این کشور به
عنوا ن خطر قریب الوقوع براي منافع ملی آمریکا در جهان ،نقش هالیوود در جایگاه
مهم ترین دستگاه تولید روندهاي فرهنگی براي افکار عمومی غرب و جهان مطالعه
می گردد .این مطالعه ،مقایسه آثار فرهنگی تولید شده در راستاي بازنمایی رسانهاي علیه
روسها در زمان جنگ سرد و دوران معاصر را در بر دارد.
 -1رسانه و روابط بینالملل
اگر نگاه عمیقی به زندگی روزمره خود داشته باشیم خواهیم دید که اغلب دانش و شناخت
ما از جهان پیرامون بهوسیله و با واسطه رسانهها شکل میگیرد .به بیان سادهتر رسانههاي
جمعی نه تنها وسیله دسترسی ما به اطالعات ،بلکه واسطه و میانجی کیفیت و ماهیت دانش
و شناخت نزد ما نیز هستند ( .)Craig, 2222:9بررسی این امر (واسطهگري شناخت) از
موضوعات مهم و محوري در مطالعات فرهنگی و رسانهاي است و بر این اساس در
مباحث نظري این حوزهها عقیده بر آن است که کارکرد اساسی رسانهها بازنمایی
واقعیت هاي جهان خارج براي مخاطبان است .منظور از واژه «بازنمایی رسانهاي» 1عبارت
است از« :ساختی که رسانههاي جمعی از جنبههاي مختلف واقعیت مثل افراد ،مکانها،
اشیاء ،اشخاص ،هویتهاي فرهنگی و دیگر مفاهیم مجرد ایجاد میکنند .تجلی بازنماییها
ممکن است به صورت گفتاري ،نوشتاري یا تصاویر متحرک باشد.)Dayer, 2227: 10( ».

1-Media Representation
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بازنمایی داراي پیشینه اي فکري در جریان منتقد مدرنیسم و همچنین در میان اندیشمندان
مخالف جریان اصلی نظریههاي روابطبینالملل میباشد .پرداختن به این مباحث هدف این
مقاله نیست از این رو تنها اهم این دیدگاهها مطرح میشود (براي مطالعه بیشتر رک:
توسلی و اسماعیلی« .)1932 ،مک لوهان» 1و «هایدگر» 2اشاراتی را دال بر پیشبینی
دگرگونی فرهنگ با محوریت رسانههاي تصویري ارائه دادهاند( .هایم.)199 :1932 ،
«آدورنو» 9و «هورکهایمر» 2نیز به نقش رسانهها به ویژه سینما در بازنمایی و شکلگیري
افکار عمومی جهانی تاکید میکنند و معتقدند در وهله اول فرهنگسازي از طریق رسانهها
جوامع را یکدست ساخته و سپس حقیقت مجازي را براي آنان بازنمایی میکند .این جامعه
یکدست شده قابلیت هدایت از طریق محصوالت فرهنگی را دارند .کل جهان از غربال
صنعت فرهنگسازي عبور داده می شود .تماشاگران فیلم ،جهان خارج را ادامه فیلمی
میپندارند که به تماشا نشسته اند ،زیرا فیلم کامالً معطوف به بازتولید جهان ادراکات
روزمره است .هر قدر تکنیک هاي تولید فیلم با شدت بیشتر و نقص کمتري اشیاء و امور
تجربی را دوبارهسازي کنند ،غلبه این توهم نیز آسانتر میشود که جهان خارج ادامه صاف
و ساده آن جهانی است که بر پرده ،نمایش داده میشود( .آدرونو و هورکهایمر:1902 ،
.)213-223
در فهم نظریه «صنعت فرهنگ» 7آدورنو توجه به این نکته الزم است که عامل
یکدستسازي بیش از آنکه در ابزار با شد ،در نظامی است که باید کارکرد ابزار را با قواعد
مبادله میزان کند .آدورنو در واقع صنعت فرهنگ را در سرمایهداري لیبرال به عنوان آخرین

)1-Herbert Marshall McLuhan (1111-1191
)2-Martin Heidegger (1991-1191
)3-Theodor W. Adorno (1113-1191
)4-Max Horkheimer(1911-1113
1- Culture Industry
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حد احاطهطلبی و تمامیتخواهی خرد ابزاراندیش روشنگري میداند (جمادي.)12 :1900 ،
چنین تفسیري را میتوان به سیاست خارجی نیز تعمیم داد.
عامه مردم اکثر اطالعات خود درباره سیاست خارجی و روابط بینالملل را از طریق
رسانهها دریافت می کنند و خیلی بندرت تجربیات دست اول درباره رسانه دارند .بنابراین
مهم ترین حلقه براي مطالعه این موضوع عبارتست از سیاست -رسانه -افکارعمومی-
سیاست .رسانه شاید سازو کارهاي مستقیم براي تسخیر ذهن و قلب مردم نداشته باشد ،اما
تاثیر خود را بر شیوهاي که مردم درباره روابط بینالملل فکر میکنند ،دارند (حاجی
مینه )190 :1939،و این نقطه پیوند جنگ رسانهاي و سیاستگذاري رسانهاي است که در
بخش بعدي به آن پرداخته میشود.
«مارشال مک لوهان» چند دهه قبل پیشبینی کرده بود "جنگهایی که در آینده رخ خواهند
داد به وسیله تسلیحات جنگی و در میدانهاي نبرد نخواهند بود ،بلکه این جنگها به دلیل
تصوراتی رخ خواهند داد که رسانههاي جمعی به مردم القاء میکنندKamalipour, ( ".

 .)2222: 79علت اصلی این کامیابی (تاثیر رسانه بر افکار عمومی) قدرت زیادي است که
رسانه در اختیار بازیگران صحنه سیاست و صاحبان خود (بهویژه دولتها) قرار میدهند.
در این راستا صاحبان رسانه هاي جمعی جهان با اتکاء به قدرت رسانه به ارائه چهرهاي
مخدوش از برخی حکومتها ،فرهنگها ،اقوام و یا ادیان میپردازند و به شکلی نظامند در
جهت شکلدهی به افکار عمومی جهانی و شکلگیري عقاید ،گرایشها و رفتارهاي مورد
نظر خود تالش میکنند (سلطانیفر.)07 :1931 ،
جنگهاي نوین که به جنگهاي پستمدرن مشهورند به طورکلی داراي سه مرحله اساسی
اقدام رسانه اي ،جنگ روانی و جنگ نظامی هستند و ترکیب ابزارهاي جنگی آنها متشکل از
رسانه ها با ابعاد انتشار جهانی و ادوات نظامی پیشرفته است (افتخاري .)900 :1902 ،اما
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همانطور که گفته شد رسانه ها عالوه بر این ،محور نوعی از منازعه هستند که از آن با عنوان
«جنگ رسانهاي» 1یاد میشود.
 -2هالیوود و سیاست خارجی آمریکا علیه شوروی
پایان جنگ جهانی دوم با آغاز دوران رقابت آمریکا و شوروي مقارن گردید و موجی از
جنگ تبلیغاتی را نیز با توسل به ابزار رسانه پدید آورد .جنگ سرد به عنوان اصطالحی که
در سال  1321توسط «برنارد باروک» 2متخصص مالی و سیاستمدار آمریکایی ابداع گردید
و «والتر لیپمن» 9روزنامهنگار آمریکایی آن را رواج داد ،مبین مجموعهاي از رقابتهاي
نظامی ،سیاسی ،فضایی و هسته اي دو ابرقدرت آمریکا و شوروي بود (اسماعیلی.)1937 ،
در این میان رقابت فرهنگی – رسانهاي دو بلوک شرق و غرب را نیز میبایست در کنار
رقابت هاي مذکور به طور ویژه مورد توجه قرار داد .مبارزه با ایده کمونیسم در هالیوود نه
تنها جنبه ایجابی قدرتمندي پیدا کرد ،بلکه ابعاد سلبی آن نیز خیلی زود نمایان گردید؛ پس
از سال  1327در آمریکا قانون «تافت – هارتلی» 2اتحادیهها را مجبور ساخت تا قسم یاد
کنند که هیچگونه عضویت و وابستگی به کمونیستها ندارند .قانون «نیکسون -موند» 7در
 13می  1320کمونیست ها را وادار کرد تا در مقابل مقامات فدرال به وابستگی خود اعتراف
کنند و در همین سال کمیسیونی به سرپرستی سناتور «جوزف مک کارتی» مسئولیت
ارزیابی گسترش کمونیست را به ویژه در هالیوود بر عهده گرفت .به این ترتیب هر
شخصی که در آن شهرک سینمایی کمونیست و یا از طرفداران آن به شمار میرفت ،مظنون

1-Media War
)2 Bernard Baruch(1911-1191
)3 Walter Lippmann (1991-1114
4- Taft-Hartley Act
1 -Mundt–Nixon Bill
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شناخته میشد و لیست سیاهی از تهیهکنندگان ،فیلمنامهنویسان ،ستارهها و کمدینهاي
مشکوک به انجام فعالیتهاي ضدآمریکایی تنظیم شد .بعضی از آنها به زندان افتادند و
تعدادي دیگر مانند چارلی چاپلین ،جول دسن و یا جوزف لوزي تبعید شدند .در این دوره
استودیوهاي بزرگ فیلم سازي که معموالً توسط تبعیدیان اروپایی اداره میشدند ،براي
اجتناب از اتهام و اثبات دوستی خود به ایاالت متحده ،به سرعت مبادرت به تولید فیلمهاي
ضدکمونیستی کردند .از میان مهمترین فیلمهاي این دوره میتوان به «پرده آهنین»1320 1
اثر «ویلیام ولمن» و فیلم «مایکل اندرسون» 2به سال  - 1370برگرفته از رمان معروف
«جورج اورول» -و همچنین فیلم «قدم در راه نادرست» 9اثر «گوردون داگالس» اشاره
کرد -این فیلم نخستین اثر ساخته شده با موضوع وجود کارخانهاي هستهاي است که
جاسوسان خارجی درصدد یافتن نقشه آن هستند .سینما در دوره مذکور بیشتر از دیگر
وسایل ارتباط جمعی توانست وحشت ،ترس جمعی و بیاعتمادي موجود را منعکس کند.
خطر «تهدید سرخ» جامعه آمریکایی را فراگرفته بود و بعضی از فیلمها با این ایدئولوژي
که دشمن از خارج میآید ،از همگسیختگی خانوادههایی را نمایش میداند که یکی از
اعضاي آن توسط کمونیستها «فاسد» شده بودند (تاراجی.)10 :1902 ،
در سال « 1379ساموئل فولر» «جیب بر خیابان جنوب» 2را با مضامین مبتنی بر روسهراسی
ساخت؛ فیلمی که منتقدین آن را یک اثر زننده ضدکمونیستی توصیف کردند .در سال 1301
«بیلی وایدر» فیلم «یک ،دو ،سه» 7را با حال و هواي فیلمهاي جنگ سرد تولید کرد« ،یک
دقیقه به صفر»« 0تاي گارنت» ( )1372و «حکومت نظامی» 1اثر «گوستاو گاوراس» هم

1 -The Iron Curtain
2 - Micheal Anderson
3 - Walk a Crooked Mile
4 -Pickup on South Street
1-One, Two, Three
9-One Minute to Zero
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نمونههاي دیگري از رویکرد بازنمایی هیوالي کمونیسم در هالیوود محسوب میگردند
(کاوش.)110 :1900،
ساخت فیلمهاي ضدِکمونیستی در سال هاي اولیه الزاماً به این معنا نبود که تمامی
کمپانیهاي فیلمسازي هالیوود مستقیماً کارگزار دستگاه سیاست خارجی آمریکا هستند.
هرچند در سال هاي پس از جنگ اسنادي منتشر شد که دخالت آشکار سیا را در ساخت
فیلمهاي ضدِکمونیستی برمال میکرد .به عنوان نمونه کتاب «جنگ سرد فرهنگی :سیا و
جهان هنر و ادب» 2که به سال  1333توسط «فرانسس استونر سندرس» و در لندن منتشر
شد ،مجموعه اعمال نفوذ هاي سیا در دستگاه تولید فرهنگ آمریکا را براي آمریکا مقابل
کمونیسم ،از مجراي غیرنظامی شرح داده است .درباره سینما به طور مثال فیلمهاي
ضدِکمونیستی «مزرعه حیوانات» و «( ،»1302هردو برگرفته از رمانهاي جورج اورول) با
بودجه سازمان سیا ساخته شدند (شهبازي .)99 :1902 ،با این وجود همواره هالیوود به
موازات جریان فیلمسازي برآمده از سیاستهاي کالن فرهنگی کشور ،جریان منتقد و
مستقلی نیز داشته است که این مهم ،خود بر تأثیرگذاري سینماي آمریکا در میان افکار
عمومیجهان افزوده است؛ چرا که باعث شده تا هالیوود از یک دستگاه پروپاگاندا صرف،
به یک سازوکار هنري تحسینبرانگیز ارتقاء یابد .عده اي وجود یک جریان متعالی و انتقادي
در سینماي آمریکا را به عنوان تمهیدي متعادلکننده در مقابل جریان هژمونی فرهنگی
هالیوود تلقی میکنند .به عنوان نمونه در واکنش به جنگ ویتنام ،فیلمسازان مستقلی چون
«الیور استون»« ،فرانسیس فورد کاپوال» و «استنلی کوبریک» به ساخت فیلمهایی که عمیقاً
منتقد جنگ ویتنام بودند پرداختند که توجه جامعه هنري وقت را به خود جلب کرد .اما در
مجموع ،با بررسی روند غالب تولیدات سینمایی در دوران جنگ سرد و در نشانهشناسی

1- État de siège
2-The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters
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فیلم ها و قهرمانان آن زمان هالیوود به طور معمول سیاست ضدکمونیستی آمریکا در قالب
بسیاري از آثار به طور مستقیم و غیرمستقیم انعکاس داشته است.
در این دوران همچنین ،ستارههایی مانند «جیمز باند»« ،راکی» و «رمبو» نیز در راستاي
اهداف سیاست خارجی آن زمان به وجود آمدند .به عنوان نمونه فیلم «راکی 1»2که یکی از
فیلمهاي پرفروش کریسمس  1307بود ،نمایش تمثیلی جنگ سرد شوروي و آمریکا در
رینگ بوکس است .در این فیلم «سیلوستر استالونه» که با ایفاي نقش در سه فیلم قبلی
راکی ،هویت خود را به عنوان نماینده یک شهروند آمریکایی که میتوان با پشتکار و تالش
از صفر به ثروت برسد ،تثبیت کرده است ،با حریف روسی خویش به نبرد پرداخته و او را
مغلوب میکند .در پایان فیلم «راکی 2»2نیز پس از اینکه استالونه به شوروي میرود و دل
تماشاگران روس اطراف رینگ بوکس را به دست میآورد و قهرمان بوکس شوروي را
شکست میدهد ،طی نطقی خطاب به مردم شوروي چنین میگوید« :وقتی من اینجا آمدم
شما من را دوست نداشتید و من نیز عالقه چندانی به شما نداشتم ،بعد دیدم که احساسات
کمکم تغییر کردند شاید همه ما بتوانیم تغییر کنیم» .جمعیت میغرد و رهبر شوروي براي
تشویق او به پا میخیزد (پالی.)99 :1900 ،
استالونه همچنین در فیلم «رمبو» -9جنجالیترین فیلم سال  1302و بزرگترین تبلیغ براي
آمریکا در سراسر جهان -نقش یک سرباز بازنشسته ،عضالنی و غیرقابلِانعطاف جنگ
ویتنام را ایفا میکند .او مجدداً به ویتنام فرستاده میشود تا حضور آمریکاییهاي گمشده را
به اثبات برساند« .رمبو» یک تنه زندانیان آمریکایی در ویتنام را از دست شکنجهگران
دیوصفت کمونیست ویتنامی و رئیس روس اردوگاه زندانیان جنگی نجات میدهد« .رمبو»

1 - Rocky II
2- Rocky IV
3- Rambo
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همانطور که در فیلم «اولین خون» 1هم نشان داده بود ،یک تنه حریف یک لشکر است و
شاید کافی بود تا در ذهن تماشاگران آمریکایی این تصور پیش بیاید که با داشتن چنین
سربازانی دیگر چه نیازي به بمب اتم وجود دارد! .با فیلم «رمبو» بار دیگر قواي آمریکا
تبدیل به عامالن احسان و نیکو کاري میشوند ،همانگونه که در جنگ جهانی دوم چنین
نقشی بر عهده داشتند (پالی« .)97-90 :1900 ،رمبو  »9در سال  1300و در دوران افول این
مجموعه اکران میگردد .وي به افغانستان می رود تا مجاهدین افغان را در جنگ با
متجاوزین شوروي یاري دهد.
در مجموع ردپاي هالیوود در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي به وضوح قابل مشاهده
است .هالیوود جنگ را بدون شلیک هیچ گلوله اي به نفع آمریکا به پایان رساند .تصویر
پررنگ ولعاب و زیباي زندگی غربی در فیلمهاي هالیوود از قناعت ریاضتوار مردم در
نظام کمونیستی جذابتر بود و مردم شوروي را شیفته غرب میکرد .همزمان حکومت
شوروي تبلیغات اغراقآمیزي در فیلمها براي تبلیغ زندگی به سبک کمونیستی انجام میداد.
اهالی شوروي در این داستانهاي خیالی مردمی بودند که همگی با رضایت بهطور
دستهجمعی کار میکردند و کار میکردند .قهرمان این فیلمها همه مردم و تودهها بودند ،اما
سبک فیلمهاي آمریکایی متفاوت بود .قهرمان فیلمهاي آمریکایی اَبرانسانهایی بودند که
یکتنه به جنگ همه بديهاي دنیا میرفتند .براي مردم شوروي تماشاي این اَبرقهرمانها از
تماشاي مردم سختکوش تحت نظام کمونیسم جذابتر بود .در شرایطی که پس از مرگ
استالین ،شوروي روزبهروز ضعیفتر میشد ،آمریکا بهسرعت در حال تکمیل تصویر
«رؤیاي آمریکایی» بود .رؤیاي سرزمین قهرمانها؛ جایی که هرکسی میتوانست در آن با
سعی و تالش به هرجایی برسد و اینگونه هالیوود کارخانه رؤیاسازي شد .در این شرایط
شوروي که از درون پوسیده بود نیاز به حمله خارجی نداشت .گورباچف ،آخرین رهبر
1- First Blood
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شوروي ،زمانی که قدرت را در دست گرفت ،مصمم بود رابطه با غرب را عادي کند .با
آشتی شوروي و آمریکا ،ابهت ابرقدرت شوروي درهم شکست ،زیرا تمام ماهیت شوروي
کمونیست دشمنی با غرب بود و در نهایت یلتسین پس از گورباچف آمد تا فروپاشی
شوروي رو به احتضار را نهایی کند .نهایتاً نیز با متالشی شدن کمونیسم در شوروي و
فروپاشی بلوک شرق ،هالیوود در فیلم «راکی 1»7سقوط کمونیسم را جشن میگیرد .در
سکانسی که راکی ،مشتزن روسی را شکست میدهد ،گویی نهتنها حریف خود که همه
روسها و عقاید آنها را نابود میکند .سقوط حزب کمونیست در شوروي و بلوک شرق
نقطه عطفی در تاریخ سینماي هالیوود بود (فیروزي.)1930 ،
.3تغییر سیاست رسانهای آمریکا از کمونیسم به اسالمهراسی
با وقوع یازده سپتامبر به مدت یک دهه توجه رسانهاي آمریکا ابتدا به القاعده و سپس
اسالم و فعالیتهاي مسلمانان معطوف شد .چنانکه خبرهاي مربوط به مسلمانان در فاصله
زمانی چند سال بعد از سال  2221به شکل محسوسی با مقوله «جنگ علیه ترور» پیوند
داشتهاند ( )Poole & Richardson, 2220: 1اولین مرحله از این بازنمایی با چاپ
کاریکاتور هاي موهن درباره پیامبر اکرم(ص) اجرایی گردید که یادآور چاپ کاریکاتورهایی
بود که نازيها علیه کسانی که دشمن خود قلمداد میکردند ،انتشار دادند .در آن ایام با
وجود اعتراض گسترده مسلمین سراسر جهان ،حداقل 129روزنامه در  72کشور ،همه یا
تعدادي از کاریکاتورهاي ضدِاسالمی را منتشر کرده بودند (.)Stromback & et.al., 2220
این حرکت ،سرآغازي براي تسري بازنمایی علیه مسلمانان در بسیاري از حوزههاي
رسانهاي به ویژه سینماي هالیوود بود.

1- Rocky V
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دلجویی از دشمنان کمونیست سابق
نکته قابل توجهی درباره سیاستگذاري رسانهاي آمریکا از طریق هالیوود در دوران جنگ
سرد وجود دارد و آن این که سینماي آمریکا پس از فروپاشی شوروي به یکباره روند
بازنمایی پیشین خود را کنار نهاد و در مواردي حتی حسی نوستالژیک در رابطه با دشمن از
پادرآمده خود به نمایش گذاشت .به عنوان مثال «کِوین کاستنر» با فیلم «سیزده روز» 1دست
به کالبدشکافی بحران موشکی کوبا به عنوان یکی از مهمترین وقایع جنگ سرد زد و «جان
فرانکن هایمر» هم در مجموعه تلویزیونی «راهی به جنگ» 2به ترسیم رویدادهاي آن زمان
از زاویهاي متفاوت دست زد« .کاترین بیگلو» گام را حتی فراتر نهاد و در فیلم «کی  :13تله
انفجاري» 9محصول سال  2222از مقام دریانوردان شجاع و متهور شوروي ستایش کرد!
تولید چنین فیلمهایی ت وسط هالیوود در دوران جنگ سرد و پیش از فروپاشی شوروري،
تقریباً محال به نظر می رسید ،چرا که در مورد فیلم بیگلو به عنوان نمونه ،جامعه آمریکا نه
تنها در آن موقع عالقه اي به مشاهده تصویري دقیق و عمیق از زندگی در زیردریاییهاي
شوروي سابق نداشته ،بلکه هرگز براي آنها قابل توجیه نبود که ستاره بزرگ سینما
«هریسون فورد» نقش یک کمونیست دو آتشه را بازي کند (پاورز.)122 :1901 ،
جالب آنکه در مورد چین هم پس از کاهش تنشها میان آمریکا و این کشور و همچنین
نابودي کمونیسم ،هالیوود برخالف گذشته که تصویري جنایتکار ،خشن و با
ضریبِهوشی پایین از چینیها به نمایش میگذاشت ،به دلجویی هدفداري از آنان
پرداخت .فیلمهاي «پانداي کونگفو کار 2»2و « »2212مثالهاي عالی سیاست موفقیتآمیز
هالیوود در ارتباط با چین هستند که تصویر مثبتی از این کشور ارائه میدهند« .پانداي

1 -Thirteen Days
2- Path to War
3- K-11: The Widowmaker
4- Kung Fu Panda 2
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کونگفو کار  ) 2220( :»1موفقیت قابل قبولی در چین به دست آورد .چنانکه پیش از شروع
به ساخت «پانداي کونگفو کار  »2کمپانی «دریم ورکرز» 1پیشنهاد مقامات استان سیچوان
براي اعزام گروهی به این استان را پذیرفت ،این گروه قرار بود از زیستگاه واقعی پانداها
بازدید کند .روزنامه «وال استریت تایمز» در این مورد مینویسد" :درحال حاضر بیشتر
شهرهاي چینی تحتتأثیر جاذبه مضمون فیلمهاي هالیوود قرار گرفتهاند و به دنبال چنین
پیوندهایی هستند ،چرا که پیوندها ابزار نهایی دستیابی به قدرت نرم هستند .فیلم «»2212
نیز به بررسی نقش مثبت «ارتش آزادي» چین میپردازد؛ گروهی که رسانههاي غربی غالباً
آن را به عنوان گروهی ملیگرا با هدف گسترش نفوذ چین به تصویر میکشند ،نه یک
دولت مردمی محافظه کار ،و نکته اخیر به طور خاص در این فیلم مورد تاکید قرار گرفته
است ( .)Rosen, 2211به همین دلیل این فیلم در دلجویی از جامعه چین اثرگذارتر و به
چشم مخاطبان چینی جذابتر بود .در این فیلم در مقابل فجایع طبیعی که آمریکاي شمالی
را تهدید میکند ،تنها چین قادر به ساخت پناهگاههایی براي نجات سیاره است.
این رویکرد غیرخصومتآمیز به دشمنان دوران جنگ سرد ،مؤیّد آن است که هالیوود نیز
همگام ب ا سیاست خارجی آمریکا ،دشمن جدیدي در قالب تروریسم و در میان کشورهاي
خاورمیانه و شمال آفریقا شناسایی نموده است .پس از سال  2221به مدت تقریباً یک دهه
سیاست خارجی آمریکا با همراهی نسبی ناتو در این راستا قرار داشته و بنابر تعبیر پارهاي
صاحبنظران ،مبارزه با تروریسم خالء بهوجود آمده براي فلسفه وجودي ناتو پس از
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي را مرتفع ساخته است .اما از سال  ،2212تحوالت اروپاي
شرقی و دخالت روسیه در تجزیه کشور اوکراین ،همچنین افزایش نفوذ این کشور در
اروپا با توسل به حربه فروش گاز ،آمریکا و ناتو را در آستانه یک جنگ سرد نوین قرار

1 -DreamWorks Studios
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داده است ( .) Russophobia bulletin, 2212در ادامه به احیاي خصومت آمریکا و روسیه و
بازتاب آن در هالیوود پرداخنه می گردد .
 .4دیپلماسی نوین آمریکا در قبال روسیه
چنانچه ذکر شد ،رویکردهاي سیاسی هالیوود در دوران جنگ سرد همیشه یکی از
موضوعات مورد توجه کارشناسان رسانه بوده است .به شکلی که بسیاري از صاحبنظران
این حوزه تأکید دارند که اشاره به اِلمانهاي دیگرهراسی و نگاه توطئهآمیز به روابط جهانی
با محوریت روسیه ،همیشه یکی از مسائل مهم در صنعت سینماي آمریکا در آن زمان است؛
آن چنان که «روسیههراسی» 1هم در قالب دیگرهراسی از محتواهاي ویژه در سینماي
هالیوود به حساب میآید .با بسط نفوذ و قدرت روسیه در جهان  ،روند رها شده تولید
فیلم هاي ضد روسیه در هالیوود  ،به یک باره از نو جان گرفت .
قسمت جدید سري فیلمهاي «جان سخت» 2را میتوان یکی از تازهترین آثار ذیل مبحث
روسیه هراسی نوین در هالیوود به حساب آورد .در این فیلم «بروس ویلیس»  -بازیگر ثابت
سري جان سخت -براي نجات فرزند خود به روسیه سفر میکندو سفر او با اتفاقات
تازهاي روبهرو میشود ؛او به شکل غیرمنتظرهاي وارد مبارزه با یک حمله هستهاي از سوي
روسیه به جهان و به ویژه آمریکا میگردد .دراین فیلم صحبت از این مدعاست است که
روسیه در حال ذخیرهسازي اورانیومهاي غنیشده به هدف یک ترتیب دادن یک حمله
گسترده و نابودگر می باشد .ضمن اینکه دراین فیلم باز هم روسیه به عنوان مأمن
تروریستهاي هستهاي به تصویر کشیده شده است .

1- Anti-Russian sentiment or Russophobia
2- Die Hard
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فیلم جان سخت همچنین در راساي بازنمایی شخصیت ترسناک روس ،روایتگر یک
جاسوس روسی است که مأمور شده در آمریکا عملیاتهاي ویژهاي همچون ترور
رئیس جمهور و معاونش را انجام دهد .در فیلم این مأمور روسی بسیار حرفهاي به نمایش
گذاشته می شود ،به شکلی که مخاطب در بسیاري از بازههاي زمانی فیلم ،کامالً تحت تأثیر
قدرت و هوش او قرار می گیرد .در پایان هم روایت خاصی از تالش نیروهاي آمریکایی
براي نجات کشورشان از تهدید و ترور عنوان میگردد .خطر تهدید همه جانبه آمریکا
توسط روسیه در این فیلم در حالی مطرح می شود که صحبت از وجود خطرات جدي براي
امنیت ملی آمریکا از سوي روسیه در فیلمهاي بسیار دیگري هم تکرار شده است.
در فیلم «سالت» 1محصول سال  ،2212روسیه به عنوان کشوري معرفی میشود که
هزینههاي گزافی در راستاي ایجاد بحران در آمریکا صرف میکند .به شکلی که فیلم در
نهایت در تالش است تا به مخاطب خود اینگونه القا کند که آمریکا هر چه در این راه
هزینههاي گزاف اختصاص دهد ،باز هم نمیتواند امنیت خود را در مقابل دخالتهاي
خرابکارانه دیگران از جمله روسیه تضمین کند .فیلم سالت که از ویژگیهاي خاص
محتوایی و بصري برخوردار است به طور کلی عالقه ویژهاي به ارائه تصویري خشونتآمیز
و آمیخت ه با ترور از کشور روسیه دارد .این در حالی است که اینگونه رویکردها در قبال
روسیه در فیلم دیگري مانند «مضاعف» 2تولید سال  2211هم به روشنی دیده میشود .این
فیلم که به کارگردانی «مایکل برنت» ساخته شده داستان سلسله نفوذهاي جاسوسی روسیه
را در سازمان سیا روایت میکند .داستان فیلم از پیچیدگیهاي خاصی برخوردار است که
تا انتها مخاطب را با خود همراه می کند .در این فیلم تعداد قابل توجهی از مأموران روسی
به صورت زنجیره وار در سیستم امنیتی آمریکا نفوذ کرده و سعی میکنند که از این طریق

1- Salt
2- The Double
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سیستم را فلج کنند .روسها در این فیلم به کلیشههاي خباثت دوران جنگ سرد برگشتهاند،
به طور مثال این مأموران نفوذي روسیه براي تضعیف سیستم امنیتی ،اقدام به قتل پنهانی
مامورین ویژه آمریکایی میکنند (وبسایت مشرق نیوز.)1932 ،
نکته قابل توجه اینجاست که گاهی اوقات در برخی از فیلمها با محورریت دیگرهراسی در
هالیوود ،میتوان نوعی از «نگاهی ائتالفی» را مشاهده کرد؛ به شکلی که در این نگاه روسیه
در صدر ائتالف هاي ضدِآمریکایی در جهان قرار دارد .نمونه عینی این مسئله را میتوان در
فیلم «مأموریت غیرممکن ( 1»9روح پروتکل) به شکل برجسته اي مشاهده کرد .در این فیلم
خرابکاري هاي روسیه به همراه کشورهاي عربی به تصویر کشیده شده و در نهایت اینگونه
نتیجهگیري می شود که صرف بودجه و هزینه براي گسترش بسط قدرت جاسوسی آمریکا
در کشورهاي مختلف جهان الزم و حتمی است.
در فیلم «پلیس آهنی» ،2شخصیت «ایوان وانکو» در واقع تجسم و پرداخت جدید
شخصیت هاي منفی روس است .وي که سراسر بدنش به خالکوبیهاي دوران زندان منقش
است ،فردي است که درست مثل یک شخصیت منفی کالسیک در هالیوود ،ماجراهاي
زیادي را پشت سر گذاشته و اکنون شکستناپذیر و خطرناک به نظر میرسد (وبسایت
مشرق نیوز.)1932 ،
سریال تلویزیونی «آمریکاییها» 9که مربوط به حوادث سالهاي دهه  1302است نیز
براساس تحلیل و درک امروز از آن دوران ساخته شده است .خالق و تهیهکننده آن یک
مامور سابق سیا به نام «جو وایزبرگ» است .در این سریال روسهاي ساکن آمریکا درست
مثل آمریکاییهاي معمولی به نظر میآیند ،ولی در حقیقت آدمکش و جاسوساند .در این

1- Mission: Impossible III
2- RoboCop
3- The Americans
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الگو از نقشهاي منفی روس ،دیده میشود که آنها در قالب شخصیتهاي کامل ،مرموز و
پیچیدهاي تصویر میشوند.
با بازگشت «والدیمیر پوتین» به ریاست جمهوري روسیه بار دیگر چهرهاي که هالیوود از
روسیه به تصویر میکشد تغییر کرده است .شخصیتهاي روس در فیلمهاي هالیوودي
مانند «جک رایان» دیگر در مورد سیاست حرف نمیزنند ،ولی به شدت میهنپرست هستند
و در عینحال می کوشند به منافع اقتصادي آمریکا ضربه بزنند .تصویري که هالیوود مجدداً
از روسها خلق میکند ممکن است سرگرمکننده و جالب باشد ،ولی جنبههاي منفی آن
غالب است« .دیمیتري مدودف» نخستوزیر روسیه میگوید که فیلمسازان هالیوودي در
خلق شخصیتهاي روس خیلی سادهلوحانه و کلیشهاي عمل میکنند .به زعم وي "تمام
شخصیتهاي روس که هالیوود خلق میکند منفی و خشن هستند .تمام مدت و تنها کاري
که میکنند خوردن ودکا است ! همه متعرضاند و همیشه دنبال جنگ و درگیرياند؛ گو
اینکه در هر لحظهاي میخواهند به آدم حمله کنند! این نوع استریوتایپ (خلق
شخصیتهاي کلیشه اي براي معرفی یک ملت و یا گروه) مانع از آن میشود که ما یکدیگر
را بشناسیم و درک کنیم( ".وبسایت مشرق نیوز.)1932 ،
با توجه به تمام این مسائل باید به این موضوع اشاره داشت که در اکثر اینگونه فیلمهاي
هالیوودي در چند بعد تالشهاي ویژهاي در راستاي روسیههراسی میشود:
تأکید بر عدم تغییر شرایط نسبت به جنگ سرد و وجود یک تقابل جدي بین آمریکا و
روسیه که اِلمانهاي تصویري و محتوایی این موضوع را میتوان در تمام اینگونه فیلمها
مشاهده کرد .بهطوري که به باور صاحبنظران ،بسیاري از این فیلمها در همینباره و با
همین بهانه ساخته میشوند.
تهدید صلح جهانی توسط روسیه هم از دیگر نکات مورد توجه دراین گونه فیلمها
محسوب میشود .دربسیاري از اینگونه فیلم ها روسیه دشمن جدي صلح جهانی و ثبات
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بینالمللی خوانده می شود .آن چنان که دائماً بر این مسئله تأکید میگردد که این آمریکاست
که میتواند سرمایهگذاري هاي بزرگ براي مبارزه با اخالل در روند صلح جهانی انجام
دهد.
تشکیل ائتالف روسیه و ایران به عنوان مأمن تروریستها هم از دیگر اِلمانهاي خاص
سیاسی است که در این فیلمها کامالً پررنگ است .در بسیاري از این فیلمها صحبت از یک
ائتالف خاص سیاسی به میان میآید که با هزینههاي کالن به دنبال حمایتهاي گستردهاي
از رویکردهاي ضدآمریکایی در سطح جهان است.
ترانسفورمر های  3؛ نقطه عطف سیاست روسیه هراسی
نکته جالب اینجاست که برخی اوقات در هالیوود ،در کنار نگاه توطئهآمیز به روسیه و
توصیف آن به عنوان یک قطب دیگرهراسی ،بحث برخورد نظامی هم مطرح میگردد.
نمونه این مسئله را میتوان در فیلمهایی همچون «ترانسفورمرهاي  1»9مشاهده کرد .در
همان لحظات ابتدایی در این فیلم ،نیروگاه هستهاي ایران و سپس نیروگاه هستهاي روسیه
به عنوان مأمن خرابکاران جهانی معرفی می شوند و مورد حمله نیروهاي آمریکایی قرار
میگیرند .تعریف نیروگاه هستهاي چرنوبیل به عنوان مأمن دشمنان بشر یکی از مهمترین
اِلمان هاي روانشناختی است که در این فیلم نمایش داده میشود .ضمن اینکه حمله آمریکا
به این منطقه هم در همین راستا به تصویر کشیده شده است .به طور مشخص فیلم دراین
باره تالش دارد تا این مسئله را این گونه توصیف کند که آمریکا تنها در راستاي منافع
نظامی و امنیتی خود حمله نظامی انجام می دهد و عالقه چندانی به مسئله نمایش قدرت
ندارد و بسط هژمونی ندارد.

1 -Transformers: Dark of the Moon
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نمایش این فیلم حتی به واکنش روسیه در عالیترین سطوح سیاسی انجامید ،چنانکه
«والدمیر پوتین» در اعتراض به سیاستهاي روسیههراسی هالیوود در فیلمهاي آمریکایی،
ورود و نمایش هر نوع فیلمی را که در آن روسها شخصیتی شیطانی دارند ممنوع کرد.
پوتین پس از تماشاي فیلم جدید ترنسفورمرها در اظهار نظري مدعی شد ،اوباما جنگ سرد
خود را با هالیوود پیش میبرد و شخصیتی شیطانی از روسها و دولت روسیه به نمایش
میگذارد در حالی که دولتمردان آمریکایی به گزاف انسانهایی حافظ صلح و انساندوست
دیده میشوند (وبسایت سینما پرس.)1939 ،
تعریض به وقایع اوکراین
در سال  2217و در اوج وقایع اوکراین ،از نمایش فیلم «چهل و چهارمین بچه» که به زعم
مقامات فرهنگی روسیه شرایط سیاسیـ اجتماعی دورهي استالین را با پیشداوري و
بهگونه اي غیرواقعی به تصویر کشیده شده است در روسیه ممانعت شد .فیلم ماجراجویانه
«چهل و چهارمین بچه» داستان کارآگاهی پیگیر به نام «لئو دمیدوف» را بازگو میکند که با
وجود درگیرشدن با دشواريها و موانع بیشمار ،دست از تالش براي یافتن قاتلی بیرحم
که چهل و سه بچه بیگناه را به قتل رسانده ،برنمیدارد« .چهل و چهارمین بچه» کشتهشده،
به دوست و همکار دمیدوف تعلق دارد و این انگیزه ،او را در پیگیري ماجرا مصممتر
میسازد (خبرگزاري ایسنا.)1932 ،
این فیلم از بر اساس رمانی با همین عنوان از جنایینویس بریتانیایی« ،تام رب اسمیث»
ساخته شده است .اسمیث میگوید که در نوشتن رمان از سرگذشت آندرهیی چیکاتیلو،
قاتل سنگدل روسی الهام گرفته است .تام رب اسمیث ،ولی در کتاب خود زمان ارتکاب
این جنایتها را به سالهاي دههي  1372روسیه ،به زمان حکومت دیکتاتوري «ژوزف
استالین» منتقل کرده است .هر چند لئو دمیدوف ،خود افسر سازمان امنیت اتحاد جماهیر
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شوروي سابق است ،بااین حال در راه یافتن و تکمیل پرونده این قاتل با مخالفتها و
کارشکنیهاي همکاران و روساي خود روبرو میشود که وقوع این جنایات را بهکلی انکار
میکنند .علت این خصومت غیرشخصی در فیلم ،تضاد واقعیت با «تئوري تربیت انسان
برتر در جامعهي سوسیالیستی» است که استالین بهویژه آن را تبلیغ میکرد .دمیدوف ،خود
سرانجام در فیلم قربانی توطئههاي اسرارآمیز ماموران امنیتی شوروي سابق میشود.
در فیلم «چهل و چهارمین بچه» همچنین نکته انتقادي دیگري گنجانده شده که طرح آن
براي روسها چندان خوش آیند نیست :مصادره گندم و مواد غذایی به دستور استالین که
سبب بهوجودآمدن قحطی بین سالهاي  1392تا  1392بود .این قحطی مصنوعی که به
«هولودومور» مشهور است  ،باعث مرگ بالغ بر  12میلیون اوکراینی شد .مقامات اوکراین،
استالین را مسئول این نسل کشی میدانند .لئو دمیدوف در فیلم «چهل و چهارمین بچه»،
یکی از کسانی است که از این قحطی جان سالم بهدر برده است (خبرگزاري دویچهوله،
 .) 2217فیلم به طرز آشکاري اقدامات روسیه در اوکراین را به فجایع دوران استالین ربط
داد ه و تلویحاً احیاي بلوک شرق و مصایب ناشی از آن را گوشزد میکنند .
در مجموع می توان گفت هالیوود پس از جنگ جهانی دوم و خروج آمریکا از انزوا تاکنون،
بخشی از تولیدات خود را در واکنش به اهداف و اولویتهاي سیاست خارجی آمریکا
تولیده کرده است .این مساله درباره روسیه به عنوان یکی از رقباي جدي آمریکا در دوران
معاصر صادق میباشد .در جدول  ،1تغییرات نگرش و اصول سیاستگذاري آمریکا در
قبال روسیه ،پس از جنگ سرد ارائه شده است.
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جدول  . 1تحول در نگرش سیاست خارجی آمریکا به روسیه در دوران پسا جنگ سرد
سیاست و جهتگیری
نگرش کلی
سیستم سیاسی
همکاری نظامی
همکاری

در

انرژی

زمینه

رویکرد همکاریجویانه آمریکا نسبت

رویکرد رقابتآمیز آمریکا نسبت به

به روسیه

روسیه

()1111-2002

()2002-2012

یک دولت جدید

وارث اتحاد جماهیر شوروي

شریک استراتژیک

در سوداي احیاي امپراطوري پیشین

تشویق به توسعه داخلی

تشویق به برقراري احزاب دموکرات

همکاري مشترک علیه تروریسم

گسترش ناتو بدون در نظر گرفتن روسیه

تالش جهت تسهیل ورود روسیه به ناتو

مهار روسیه با توسل به بازدارندگی ناتو

گسترش همکاري در زمینه گاز مایع

دامن زدن به رقابت استراتژیک

Source: Tsygankov, p. Andrei (2223), Russophobia: Anti-Russian Lobby and American
Foreign Policy, US: Palgrave Macmillan, p. 3..

همان طور که در جدول فوق آمده است ،به تدریج با افزایش نفوذ و قدرت روسیه در نظام
بین الملل ،نگرش آمریکا نسبت به این کشور نیز رقابتآمیز شده است .چنین تغییري عالوه
بر موارد انرژي ،نظامی ،سیاسی و نگرش کلی در جنگ رسانهاي بین دو کشور هم ظهور و
بروز داشته است .نمونههاي ذکر شده از فیلمهاي دوران جنگ سرد و مقایسه آنها با
تولبدات اخیر هالیوود ،نمونهاي از الگوي القا و بازنمایی روسهراسی و معرفی دوباره
روسیه به عنوان دشمن را در دستگاه دیپلماسی رسانهاي آمریکا در اختیار قرار میدهد.
نتیجه و پیشنهاد

سیاستگذاري رسانهاي از مهمترین منابع اعمال سیاست خارجی آمریکا در دوران معاصر
بوده است .در سال هاي اخیر با بسط نظري اهمیت این وجه از قدرت توسط اندیشمندانی
مانند جوزف ناي ،جایگاه ابزارهاي نفوذ غیرنظامی در روندهاي کالن سیاستگذاري
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خارجی ایاالت متحده اهمیت بیشتري هم یافته است .آمریکا به عنوان کشوري که تولیدات
سینمایی و تلویزیونی را به صورت انحصاري درآورده است ،این ابزار تاثیرگذار را در قالب
بازوي پیشبرنده سیاست خارجی به کار میگیرد.
در بخش نخست این مقاله سابقه کنش هوشمندانه آمریکا با سینما جهت اعمال جنگ
رسانه اي در دوران جنگ سرد و تاثیرگذاري آن مورد مطالعه قرار گرفت .در فاصله
فروپاشی شوروي تا دهه نخست قرن بیستویکم ،با رفع خطر کمونیسم و متالشی شدن
آن ،دشمن جدیدي که در سیاست خارجی آمریکا شناسایی گردید ،پدیده اسالم به طور
عام و بنیادگرایی اسالمی به طور اخص بود .حوادثی مانند یازده سپتامبر و ظهور تروریسم
بینالمللی در قالب گروه هاي رادیکالی همچون القاعده داعش ،این روند را تسریع بخشید.
از سال  2221به این طرف ،مضامین مبتنی بر اسالمهراسی و معرفی خاورمیانه به عنوان
کانون تهدید کننده امنیت و منافع ملی آمریکا در تولیدات فرهنگی آمریکا به صورت یک
روند مشهود درآمد.
اما آنچه در این نوشتار مورد مداقه قرار گرفت ،رویکرد معطوف به احیاي سیاستگذاري
رسانهاي آمریکا علیه روسیه است که همزمان و به موازات قدرتگیري مجدد این کشور در
سایه سیاستهاي پوتین و نفوذ قدرت جهانی روسها در اروپا و خاورمیانه میباشد .در
واقع آمریکا درصدد است تا روسیه را هم مانند دوران جنگ سرد به عنوان دشمن تازه
جان گرفته آمریکا معرفی کند .در این مقطع زمانی ،به پروژه اسالمیهراسی در حال تکوین،
روندهاي روسیه هراسی هم ضمیمه گردیده است .براي این ادعا شواهدي که تولیدات
سینمایی و تلویزیونی هالیوود در سالهاي اخیر آورده شدند که حائز مشابهتهاي
مشهودي با آثار ضد کمونیستی دوران جنگ سرد میباشند.
مقابله با تهاجم رسانهاي و اعمال اهداف سیاست خارجی آمریکا که از طریق صنعت
فرهنگ این کشور صورت میپذیرد ،مدتهاست مد نظر سیاستگذاران کشورهاي هدف
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بوده است .با این وجود هنوز راهکار جامعی براي برونرفت از این معضل ارایه نگردیده
است .روسیه به ویژه با در ذهن داشتن تجربه ضربه خوردن از جنگ رسانهاي در دوران
جهان دو قطبی ،برداشت عینیتري نسبت به تهدید نوین روسیههراسی در هالیوود دارد.
این امر به قرینه براي کشورهاي متعارض با آمریکا همانند جمهوري اسالمی ایران هم
صادق است.
در این راستا ابتدا بایست در نظر داشت که با فرض انحصار رسانهاي آمریکا ،مقابله با
جنگ رسانه اي این کشور بسادگی میسر نخواهد شد .شاید یک اقدام ممکن ،تالش جهت
خنثی کردن اصول چهارگانه بازنمایی باشد که در مقاله بدان اشاره گردید .در واقع تولید
محصوالت رسانه اي با تکیه بر نقاط قوت خود و نقاط ضعف دشمن ،به عنوان یک راهکار
پیشنهادي میتواند در نظر گرفته شود .به عنوان نمونه برگزاري رقابتهاي بینالمللی ( مثل
جام جهانی فوتبال در روسیه) این فرصت را به روسیه میدهد تا از ابزار پخش جهانی بسیار
وسیعی که ایجاد می شود براي اصالح وجهه خود نزد افکار عمومی جهان بهره برد .دیگر
نمونههاي رویدادهاي مشابه ورز شی ،هنري و دیپلماتیک و بازتاب هدفمند خبري آن امکان
عبور از انحصار رسانهاي آمریکا را تا حدي فراهم میآورد .همچنین گسترش مبادالت
بین المللی و تسهیل و گسترش صنعت توریسم در کشورهاي قربانی بازنمایی ،فرصت
مناسبی را جهت اصالح دیدگاه کلیشهاي و کمرنگ کردن اغراقهاي منفی نهادینهشده
بوجود می آورد .همچنین فضاي مجازي ،محیطی به نسبت کمتر انحصاري و در انقیاد
دولت ها و صاحبان رسانه را بوجود آورده است که از طریق آن میتوان با برخی از
کلیشهسازيها و عاديسازيهاي رسانههاي آمریکایی مقابله کرد.
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