
 

 سیّار امريکا در ايران  بررسي تأثیر و عملکرد سینماي

 

 
  1مجید فدائی                                                                                           

 

 

 چکیده
تصاویر  نمایش امکان که بنامیم حمل قابل یا متحرک سینمایی توانیم می  ساده تعریفی در سیّار را سینمای 
سیّار به عنوان ابزار مؤثر   آورد. سینمای می فراهم خارجی چه و داخلی چه فضایی و مکان هر در را متحرک

گری در دنیا، اهمیت و گسترش بیشتری  سلطههای  خصوص بعد از جنگ جهانی دوم و تغییر شیوه تبلیغاتی به
های بزرگ جهانی برای تثبیت موقعیت و تسلط خود بر کشورهای مستعمره و  پیدا کرد؛ زمانی که قدرت

کشورهای جهان سوم، با استفاده از ابزار تبلیغی ازجمله سینمای سیّار، راهبرد دیپلماسی فرهنگی را پیشه 
کند. ایران یکی از معدود کشورهایی  با عنوان امپریالیسم فرهنگی یاد می کردند؛ آنچه که هربرت شیلر از آن

است که سینمای سیّار امریکا در آن فعالیت طوالنی و گسترده داشته است. این مقاله به این مس له پرداخته 
سناد و گیری از ا است که دالیل حضور و تأثیر سینمای سیّار امریکا در ایران چه و چگونه بوده و با بهره

های موجود و از طریق روش توصیفی و تحلیلی نتیجه گرفته است که سینمای سیّار امریکا از طریق  گزارش
برنامة اصل چهار ترومن و به قصد جلوگیری از نفوذ کمونیسم و ایجاد کمربند محافظتی برای منافع امریکا در 

های آموزشی و تفریحی در  ز طریق نمایش فیلمتدری  ا آغاز کرده و از سویی به ایران منطقه، کار خود را در
های خبری و  واسطة فیلم ها و تبلیغ سبك زندگی امریکایی بوده و از سوی دیگر، به صدد تغییر نگرش

 تبلیغاتی، ضمن تثبیت موقعیت حکومت مورد حمایت خود، قصد تسلط دائمی بر ایران را داشته است.
 

 هاي کلیدي واژه
 سیّار، سینمای سیّار امریکا   چهار ترومن، سینمای  امپریالیسم فرهنگی، اصل
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 مقدمه .1

 1اربه سینمای سیّ ،گرد( ار )دورهصورت سیّ های ثابت سینما و به خارج از سالننمایش فیلم 
مختلف  اردر اماکنهای سیّ سینما در ابتدا خود را با نمایشمعروف است. حقیقت آن است که 

تنها  نه های نمایش ثابت فیلم، این روش نمایش فیلم با احداث سالن به همگان معرفی کرد.
و برای مثال،  کارکرد جدیدی پیدا کرد ،1910 ةاز اواخر ده حتیبلکه  ،کنار گذاشته نشد

های  ها در روسیه و بعدها قدرت بلشویك تبلیغی مؤثر، مورد استفادةعنوان ابزار ارتباطی و  به
 مریکا قرار گرفت.آلمان و ا نسه،استعمارگری چون انگلیس، فرا

یند در فرا های عامل، عنوان بنگاه ارتباطی بهوسایل  ،کند بیان می 2طور که هربرت شیلر آن    
(. سینمای 63:1383)شیلر، ندگر کنترل و قبضه شو قدرت سلطهرسوخ فرهنگی باید توسط 

جمعی و امکان کنترل  یعنی تأثیرگذاری هر دو امکان مهم ،ارتباط عمومی ار، یك وسیلةسیّ
نظر و مورد استفادة ابزاری  همواره مدّ ،این اساس بر و کند را فراهم میشدن  و قبضه

بوده  کشورهای هدف نهایت تسلط بر درو  فرهنگی گر برای تأثیرگذاری کشورهای سلطه
فرهنگی و اقتصادی بسیاری از مین منافع سیاسی، و تأرسد سودای سلطه  به نظر می .است
وسیع این  و امریکا، دلیل اصلی استفادةجمله شوروی، انگلیس  از استعمارگر یهاقدرت

مریکا یکی از اار در ایران بوده است. در این میان کشورها از ابزار تبلیغی سینمای سیّ
ار استفاده طور وسیع از سینمای سیّ هب ،مین اهداف خود در ایرانبرای تأکشورهایی است که 

اما  میدان وارد شده، ها به رتتر از سایر قدیّار امریکا هر چند که دیرس ینمای کرده است. س
ثیرات متنوع و پایداری را از خود یشتری را به خود اختصاص داده و تأفعالیت ب زمان و گسترة

به این . که تا کنون مورد بررسی و پژوهش قرار نگرفته است موضوعی گذارده است؛بر جا 

جغرافیایی وسیع  به لحاظ نوع برنامه و گسترة در ایران مریکاار اسیّ  دلیل که فعالیت سینمای
فرهنگی  ها و شیوة سلطة ریشهتواند بیانگر  نحوة تأثیر و عملکرد آن می شناخت ،بوده است

 باشد.  طریقاین  از ایران در مریکاا
 

 پژوهش پیشینۀ .2
ی صورت کامل و مستقل پژوهش ،ثیرات آن در ایرانار و تأسیّ  کنون درخصوص سینمای سفانه تامتأ

همچنان موضوعی نو و  ،در ادبیات سینمایی کشور ،آن ار و تاریخچةسیّ  موضوع سینمای و نگرفته
سیاسی،  های  در کتاب محدود های ها و گزارش موجود در بایگانی اسناد پراکندة غیر از جدید است.

                                                           
1. Mobile Cinema 

2. Herbert I. Schiller 
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اند که  داشته ار در ایرانسیّ  ای به مقولة سینمای حاشیهسینمایی و داستانی، سه منبع اشاراتی کلی و 

 جمال نوشتة ،1279-1357تاریخ سینمای ایران  اند:  این پژوهش ای و اصلی جزو منابع کتابخانه

اما در  وع مستقل و قابل بحث نپرداخته،ار به عنوان یك موضسیّ امید که هر چند به موضوع سینمای 

بررسی اهداف و داشته است؛  در ایران ارسیّ  به موضوع سینمای ، اشاراتیقالب موضوعات دیگر
 دیگر از منابع است که ضمن بررسی برنامةیکی  ،ویدا همراز نوشتة عملکرد اصل چهار ترومن

های  شده در مورد نمایش فیلم نجامهای ا هایی از توافقنامه در ایران، گزارش 1اصل چهار ترومن
محمدعلی ایثاری است  ةسینـما در ایـران نـوشت ه کرده است.ارائ ارسیّ  آموزشی و فعالیت سینمای

خصوص  به ارـسیّ  وضوع سینمایـبه ماشاراتی مستند  ،رانـمای ایـخ سینـکه ضمن بررسی تاری
اندرکاران  د از دستده خوـکه نویسن دلیل   و به اینریکا در ایران داشته است ـمسیّار ا  الیت سینمایـفع

 :Issari, 1989) گذارد ب مفیدی را در اختیار خواننده میمطال ،مریکا در ایران بودهسیّار ا  سینمای

1900-1979). 
 

 مباني نظري .3

 تسلط برای ای مقدمه و اجتماعی نفوذ برای ای وسیله را 2فرهنگی امپریالیسم شیلر هربرت
 ارتباطات، طریق از فرهنگی امپریالیسم: »است معتقد وی داند. می سیاسی و اقتصادی
 به کنند می تالش که امپریالیستی کشورهای برای بلکه نیست، اضطراری و اتفاقی ای پدیده
 امری کنند، حفظ و برقراردیگر  ممالك بر را خود سیاسی برتری و اقتصادی تسلط وسیله  این

 بر فرهنگی تسلط اصلی انگیزة و ریشه که چند شیلر هر(. 38: 1392 شیلر،)« ...است حیاتی
 و تجاری مقتضیات را بزرگ قدرتهای توسط سوم جهان خصوص به و دیگر کشورهای
 کشورهای از اقتصادی کشی بهره و تسلط که کند می ذکر همچنین اما ،داند می اقتصادی
 و شود نمی تسلط مورد کشورهای یفرهنگ ماهیت تغییر و ثیرگذاریتأ مانع نظر، مورد و هدف
 روال طبق تمدن، و فرهنگ صاحب کشورهای خصوص  به تهاجم، مورد جامعة اگر حتی

 هم خود خاص فرهنگی هایدادبرون انواع توسعة و تولید به خویش گذشته تمدنی و فرهنگی
 ثیراتتأ از گریز امکان و نیستند مصون مهاجم فرهنگ ثیراتتأ از باز ،حال این با دهند، ادامه
 تمام به شد، آغاز فرهنگی قبضة و تسلط فرایند که آن محض به است معتقد وی. ندارند را آن

 مورد جامعة اجتماعی و فرهنگی زیربنای و یابد می گسترش گیرنده جامعة نهادی های شبکه
 :1392 شیلر،) گیرد می قرار دیگری مجرای در و شود می خارج خود مجرای و مسیر هدف، از

                                                           
1. Truman's Point Four Program 

2. Cultural Imperialism 
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 کشورهای توسط که ندا عامل ابزار بهترین عمومی ارتباط وسایل که است معتقد وی(. 62
 به ارتباطی، وسایل این البته و شوند می گرفته بکار فرهنگی رسوخ و نفوذ فرایند در گر سلطه
 کنترل تحت و شوند قبضه گر سلطه های قدرت توسط باید کننده،  رسوخ و عامل ابزار عنوان
بر این اساس  (.63 :1392شیلر، ) برسانند نتیجه به را نظر مورد اهداف دنبتوان تا آیند در

  سینمای نظری برای مطالعه و بررسی فعالیت  عنوان چارچوب به فرهنگی امپریالیسم نظریة
 ه مورد استفاده قرار گرفته است.در این مقال ایران در مریکاا ارسیّ

 روش پژوهش .4

منابع و  بررسی بر ی، عالوهـ تحلیلی و موردپژوهگیری از روش توصیفی  این پژوهش با بهره
 اندرکاران مصاحبه با دستها و همچنین  وبگاه در جستجو بررسی و اسناد داخلی و خارجی و

براساس نظریة امپریالیسم مریکا را ار اثیر سینمای سیّار در ایران، عملکرد و تأسیّ  سینمای
 .فرهنگی بررسی کرده است

 هاي پژوهش يافته .5
 سیّار امريکا سینماي  .1-5

انی دوم و مریکا در ایران به بعد از جنگ جهسیّار ا  اریخ حضور و فعالیت سینمایت
ای  ای که با امضای توافقنامه گردد؛ برنامه ومن در ایران برمیچهار تر  شدن برنامة اصل اجرایی
چهارمین اصل از  چهار ترومن، متحدة امریکا و ایران اجرایی شد. اصل ایاالت  هایبین دولت

 حزب از مریکاا جمهور رئیس وسومین سی ،1رومنای بود که هری. اس. ت دکترین و برنامه
میالدی، برای جلوگیری از خطر توسعة کمونیسم در جهان  1949در ابتدای سال  ،دموکرات

دیده از  سوم و آسیب جهان کشورهای به یفنّ و اقتصادی کمکهای ه کرد و شامل اعطایارائ
تماعی امان اقتصادی و اجتوانست وضعیت نابس ای که در ظاهر می برنامه جنگ جهانی بود؛

  روی را از بین ببرد. در واقع اصلنفوذ کمونیسم و شو این کشورها را بهبود بخشد و زمینة
بلکه در جهت مبارزه  ،دوستانه و در جهت تحکیم صلح جهانی چهار نه به دلیل مسائل انسان

بازدارندگی در ادامة سیاست مریکا قصد داشت در گسترش و سلطة کمونیسم مطرس شد و ابا 
ی خود را به شوروی و به منظور مقابله با گسترش کمونیسم، کمکهای اقتصادی و فنّ مقابل 
د تا به مردم این کشورها ثابت کند بدون ورهایی که مورد توجه شوروی بودند بفرستکش

نیافته را دگرگون و اوضاع نابسامان خود را  توانند جوامع توسعه کمونیسم نیز میتوسل به 

                                                           
1. Harry S. Truman 
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 ،آرا  رزم میان 1329 مهر 27 در نامه که(. بر اساس این توافق83: 1378همراز، ) سامان کنندب
خصوص ای در ، موافقتنامهدش امضا تهران در امریکا سفیر، 1گریدی هنری دکتر و وزیر نخست

 ه بسته شد که درمادّ 10ای اصالحات روستایی بین ایران و امریکا شامل ی برهمکاری فنّ
 لیة این برنامةاین برنامه چنین توضیح داده شده است: هدف اوّ لیةآن هدف اوّ لاوّ ةمادّ

ن و ساکناعبارت است از بهبود وضع زندگی و ازدیاد فعالیت اقتصادی و تولیدی  همکاری
توجه  ،برند. به منظور نیل به این هدف به سر می مردمی که در مناطق روستایی ایران

مخصوص به موضوعاتی همچون فرهنگ، بهداشت و اصالس وضع کشاورزی معطوف خواهد 
این قرارداد و  قصد دولت ترومن از امضای (. اما بعدها مشخص شد58: 1382 )گنبدی، بود

ایران بود تا ی به ایران، ایجاد پایگاهی محکم برای دیپلماسی امریکا در اعطای کمکهای فنّ
با شوروی را مرز مشترک از نفوذ کمونیسم در این منطقه که بیشترین  لهبتواند به این وسی

های  ومیت کامل و در خطر تهدید برنامهخصوص مناطق روستایی آن که در محر داشت و به
 ی کند.کمونیستی بودند جلوگیر

  های مهم اصل از فعالیت ،ارسینمای سیّ ه وسیلةآموزشی و فرهنگی ب های نمایش فیلم     
و  14های شمارة  و بندهای مورد توافق موافقتنامهدر روستاهای ایران و یکی از مواد  چهار
ها و  در روستاها با فیلم چهار  کارشناسان اصل ،این اساس مریکا بود. برمیان ایران و ا 64
اصل  مدیر امریکایی برنامةلین . ویلیام وارن، اوّدادند روستاییان را تعلیم می ،آموزشی اتجزو

 گوید: ر ترومن در ایران چنین میچها 
 تنها متوسط طور به زمان آن در که شدیم متوجه و گرفتیم آماری 1952 در
 مدرسه ها روستا در تا کردیم کمك ما. داشت وجود روستا هر در باسواد یك

 در...بود باال بشدت بیسوادی نرخ نیز سال 20 از بعد حتی اما شود؛ تأسیس
 چنین به را تکنیکی های دستورالعمل توانیم می چطور ما جهانی چنین

 قالب در را ها برنامه کنیم، شان راهنمایی اینکه برای ما کنیم؟ منتقل آدمهایی
 .(Warne,1988) کنیم می ارائه فیلم

ی و شنیداری دیدار های ور مربوط به نمایش فیلم و فعالیتام ،ها براساس این موافقتنامه     
2)ادارة اطالعات ایاالت متحده »اصل چهار، توسط واحد 

USIS)» شد. این  سرپرستی می
آموزشی و اطالعاتی ایاالت متحده  خدمات»( با نام واحد مستقل 1326)1948واحد در سال 

                                                           
1. Henry F. Grady 
2. United States Information Service 
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(USIE
 د و پس از مدتی نام آن از واحد مریکا در تهران جدا ش، از دفتر خدمات سفارت  ا«(1

 «(USISادارة اطالعات ایاالت متحده ) »به  «خدمات آموزشی و اطالعاتی ایاالت متحده»
های رادیویی، فیلم و کتابخانه بود. قسمت فیلم این واحد تحت  تغییر یافت که شامل بخش

های  به ایران آمد و هدایت برنامه 1949که در نوامبر شد  اره میاد 2ریاست جان همیلتون
ای از  میلتون، راه اندازی شبکهام جان ه. نخستین اقدفیلم این واحد را بر عهده گرفتقسمت 
کار  یی را به روستاهای ایران برساند. بنابراین،مریکاهای ا سیّار بود تا فیلم ای سینمای واحده

 40داشتن با دراختیارو این شبکه شد مریکا آغاز سیّار ادارة اطالعات ا  نمایاز طریق شبکه سی
را در  (USIS)های ادارة اطالعات ایاالت متحده  فیلمطور منظم  به ،ارواحد سینمای سیّ

(. 159: 1385)ایثاری، داد  روستاها و شهرهای کوچك نمایش می اسر کشور و درسر
را  یانروستایار، سیّ های ارسالی و از طریق سینمای  فیلم با روستاها در چهار  اصل کارشناسان

نمایش فیلم  البته .ندداد آموزش قرار میشده تحت تعلیم و  تعیین های ازپیش بر اساس برنامه
 کارشناسان و مربیان آموزش کمك برای فیلم بلکه نمایش نبود، یانروستای تنها محدود به

. (149: 1381همراز، )گرفت  می قرار استفاده مورد نیز ایران کشاورزی و بهداشت های بخش
های مهم و فعال  ایران، یکی از بخش های مختلف چهار در استان اندازی ادارات اصل با راه 

و  یپشتیبانی فنّ دیداری و شنیداری بود که ادارة اطالعات آمریکا وظیفةاین مراکز بخش 
 کوتاه، های فیلم نمایش کار کشور، استان مرکز 13 در عهده داشت ومحتوایی آنها را بر 

جاری برنامة  های فعالیت از ـ عکس نمایش های برگزاری ایستگاه و استریپ پخش فیلم
چهار،  . از سوی دیگر ادارة اصل (849: 1377)امید، د دا می انجام را ـ در کشور چهار اصل 

و پرورش، بهداشت وکشاورزی  ار را نیز در اختیار ادارات آموزشسیّ تعدادی واحد سینمای 
بپردازند که این  مورد نظر های مایش فیلمبه ن ،خود های گذاشت تا آنها نیز در کنار فعالیت

 (.1395 مصاحبة شخصی، غزالی،های اصل چهار شد ) امنة فعالیتشدن د باعث گسترده اقدام
بسیاری  سیّار، هر چند که برای  یلة سینمایآموزشی در روستاها به وس های نمایش فیلم     
از وجود بودند و راز حتی از روستای خود خارج نشده یان ایرانی که برای سالیان دروستایاز 

ار بسی ی نداشتندآگاهخصوص کشور امریکا  ترقیات دنیای مدرن بهبسیاری از امکانات و 
مریکا و به زبان انگلیسی تهیه شده در ا اغلبابتدایی  های فیلم اما به دلیل اینکه  جالب بود،

ر استقبال مورد نظ و شهرها با نه بودند و در بسیاری از روستاهان بیگامخاطبابودند، برای 

                                                           
1. United States Information and Education 

2. John Hamilton 
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برای عدم ارتباط  را اصلی عامل دویم توان می(. 150: 1381)همراز، رو نشدند  متولیان امر روبه
بگیریم. نخست چهار در نظر  های اوّلیة امریکایی اصل  اطبان ایرانی با فیلممخ

اختالف فرهنگی و ایدئولوژیك و مخالفت  ،ها و عامل مهم دیگر بودن فیلم زبان انگلیسی
جریانات  ثیر بعضی ازخصوص تحت تأ که این موضوع بهمردم با حضور بیگانگان در کشور 

ی را بین مردم های متفاوت اعتراضات جدی و واکنش گرفت و مذهبی و سیاسی شدت می
مریکا اار سیّ  ایدهند که اعتراضات به سینم ها نشان می کرد. اسناد و گزارش ایران ایجاد می

استقبال مخاطبان ایرانی  آمیز که با عدم آرام و به بیانی دیگر مسالمتشکل داشته است:  دو
ار و سیّ به دستگاه سینمای  فیزیکی حملةکه گاه با  اعتراضات خشنها همراه بود و  از فیلم

ها توسط مخالفتد که برخی از این نوع نده ه است. اسناد نشان میهمراه بود متصدیان آن
ها در ایران بودند  مریکاییشوروی و ناراحت از حضور گستردة ا اعضای حزب توده که طرفدار

نمایش فیلم و متصدی  افرادی به دستگاه حملةکرد که با  شد و بروز می میریزی  برنامه
طور  به این افراد شد. ار فیلم میسیّ تعطیلی جلسة نمایشمنجر به  ،دادنو شعارار سیّ سینمای 

ند که حداقل سه کرد اعتراض میمریکایی و حضور آنها در ایران های ا صریح به نمایش فیلم
شناسة سند  پایگاه کرمان، )ساکما،اند  شده  ها و اسناد ثبت مورد آن در گزارش

5631/293/99.)  
دست به اقداماتی برای خود  دادن به برنامة هچهار برای ادام مدیران اصل با این حال      

هایی که آنها در ابتدا برای  حل طبان ایرانی زدند. یکی از راهکردن موانع و جذب مخا برطرف
کار بردند، استفاده از  همریکایی بزبان اصلی و ا های مشکل عدم ارتباط مخاطبان با فیلم حلّ

حل باعث استقبال  د که این راهها بو زبان در هنگام نمایش فیلم فارسی سخنران و راوی
چهار شد. در واقع  ار اصلسیّ های سینمای  چشمگیر روستاییان نسبت به برنامهر و نظی بی

با حضور  ،ل یعنی تفاوت زبانی و تا حدودی عامل دوم یعنی عامل فرهنگیاوّ عامل بازدارندة
زاده  بعلی گالزبان رفع و تصحیح شد. در همین زمینه محمد یك سخنران و راوی فارسی

ة صحبت و سخنرانی دربار های اصل چهار، من وظیفة برنامه در»کند:  چنین روایت می
مردم بود و آنها می خواستند  بسیار مورد توجه ،ها را داشتم که این بخش عالوه بر فیلم فیلم

لم، به حرفها و اطالعات من ها بیشتر حرف بزنیم و توجه مردم بیشتر از فیما دربارة فیلم
ی که راوی های استقبال مخاطبان ایرانی از فیلم (.1394 مصاحبة شخصی،  زاده، )گالب« بود

اطالعات سفارت آمریکا  ةوی برخی از کارمندان ایرانی ادارس باعث شد که از ندایرانی داشت
آموزشی در  های یشنهاد تولید و ساخت فیلمپ ،که با اصل چهار ارتباط و همکاری داشتند
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ها در  مدعلی ایثاری که قبالً با انگلیسیمح. (150: 1381 )همراز، ران مطرس شودداخل ای
شدن  ود، با اجراییه اندوخته بو تجربیاتی در این زمین ار همکاری داشتهسیّ سینمای  مورد

با  ،و به عنوان معاون همان ابتدا به این برنامه پیوست از ،در ایران سیّار امریکا  برنامة سینمای
او  کرده است. همکاری می ایاالت متحدهاطالعات  ادارةیس بخش فیلم ، رئجان همیلتون
م در ایران را خصوص ساخت و تولید فیلدر اطالعات ایاالت متحده ادارةدلیل تصمیم 

 دهد: گونه توضیح می این
 برای مناسبی رسانة امریکایی، آموزشی مستندهای که شد معلوم زودی به     
 اصالً روستاییان. نیستند ایران روستاهای مردم بر تأثیرگذاری و رسانی اطالع
 -امریکایی تماشاگر برای احتماالً و -امریکا در که را ها فیلم این توانستند نمی

 هم فارسی به را ها فیلم این که چند هر کنند؛ درک بودند شده ساخته
 این ایران در متحده ایاالت کلی سیاست با توجه به اینکه بودند؛ برگردانده

 پی در «.کنند کمك خودشان به که شود کمك ایران مردم به» که بود
USIA مقامات ایران، شمال از کمونیسم گسترش از جلوگیری برای تالش

1 
 بسازند؛ داخلی احتیاجات و مسائل با ارتباط در هایی فیلم تا گرفتند تصمیم
  مردمان برای که ای شیوه به نستتوا می ویلیامز دان گفتة به که هایی فیلم
 زندگی به چگونه که دهد نشان آنان به باشد، باور و فهم قابل ایران عادی
 (.159: 1989برسند)ایثاری،  بهتری

 

 به ايران 2ورود گروه فیلمسازي دانشگاه سیرآکیوز. 2-5

در اکتبر  اطالعات ایاالت متحده، ادارةل بخش فیلم به درخواست جان همیلتون، مس و 

توسط مرکز  ،تصویری دانشگاه سیرآکیوزسرپرست مرکز صوتی و ، 3، دان ویلیامز1950

در واشنگتن به ایران فرستاد شد تا وی شرایط و  اطالعات ایاالت متحده نمایندگی اداره 

. دان ویلیامز قرارهایی با ددر ایران بررسی کنرا آموزشی و تربیتی  های فیلم امکان ساخت

و نمایندگان  امریکا تسفار های مختلف، مس والن دانشگاه تهران، مس والن نهخاوزارت

 . اوو به بررسی امکانات مورد نیاز پرداخت ایران و خاور نزدیك ترتیب داد ـ 4بنیادهای راکفلر

                                                           
1. United States Information Agency 

2. Syracuse University  

3. Don Williams 

4. Rockefeller Foundation 
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 و تحت کرد بازدید ایران معلم تربیت و بهداشت کشاورزی، اتادار و ها مؤسسه از همچنین

 آموزش که دیباور رس این به زود خیلی وگرفت  قرار ایرانیان استقبال و مثبت برخورد ثیرتأ

و بهداشتی در کشور پهناور ایران  علمی های آموزش برای راه مناسبی تواند می تصویری

های  امز پس از انجام تحقیقات و بررسیدان ویلی راستا همین در (.Naficy,2011:40)باشد

ها و  شی تهیه و به واشنگتن ارسال کرد. به دنبال این گزارش، نتیجة بررسیالزم، گزار

واشنگتن به دالیل زیر تأیید توسط دفتر مرکزی در  1951 در فوریة پیشنهادهای دان ویلیامز

 د:ش

 الف( هی  فیلم مستند محلی)داخلی( متناسب با برنامة اصل چهار در دسترس نیست؛   
های آموزشی و تربیتی را داشته  فیلمایرانی که توانایی و  قابلیت تولید  کنندة ب( هی  تهیه   
 وجود ندارد؛ باشد
واحد سینمای  40سیّار شامل  سینمای  به وسیلة شبکة اطالعات ایاالت متحده ادارةج(    
توزیع فیلم در سراسر ایران است و برای تماشاگران متمرکز  ، در حال هدایت یك برنامةارسیّ 

ایثاری، ه هم قابل فهم و هم جذاب باشند )دارد ک ای روستایی نیاز به مواد آموزشی
160:1385). 

قراردادی را با دانشگاه  اطالعات ایاالت متحده ادارة ،براساس گزارش دان ویلیامز     
طور که بیان  د. آنکرآموزشی در ایران  امضا  های فیلممنظور ساخت یك رشته  سیرآکیوز به

وجود قانونی که در زمان داد وجود داشت. یکی ، دو مشکل در مورد اجرای این قرارشده
سط خارجیان را در ایران برداری و فیلمبرداری توعکس آن که دره وضع شده بود شارضا

طور مستقیم در این امر دخالت  بهکرد. البته در موارد مشخصی که دولت ایران  ممنوع می
فرهنگی و  های مشکل بعدی ویژگیتوانست برداشته شود.  میکرد، این ممنوعیت  می

مریکایی نسبت به ن روستایی بود که دست اندرکاران اویژه مخاطبا اجتماعی مردم ایران به
های پیش رو،  ع این دو مشکل و چالش(. برای رف848: 1377)امید، بیگانه بودند آن کامالً

و به این  های ایران مطرس اه سیرآکیوز با یکی از وزارتخانهپیشنهاد همکاری دفتر و دانشگ
)همسر  فرهنگ به ریاست مهرداد پهلبدارت کل هنرهای زیبای کشور در وز ، ادارةمنظور

اداره  بین یك تفاهم بر اساس ویلیامز ترتیب دان یران( انتخاب شد و بدینخواهر ناتنی شاه ا
 38 شامل که گرفت عهده بر را تیمی سرپرستی ،سیرآکیوز دانشگاه و اطالعات ایاالت متحده

 کارشان وبود  ـ بودند سیرآکیوز تیم به معروف کهـ  فیلم تولید و تصویر و صدا متخصصنفر 
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 د) ایثاری،ادامه دادن فعالیت به ایران در (1959)1338تا   و کردند آغاز (1951)1330 از را
1385 :161.) 

 هاي مستند آموزشي و ترويجي تولید فیلم. 3-5

آموزشی با موضوعات مختلف بهداشتی،  های تولید فیلم ،گروه سیرآکیوز پس از ورود به ایران
کشاورزی و تربیتی را در روستاهای اطراف تهران، در مدارس، داخل شهر و حتی درون 

شده توسط گروه های مستند آموزشی تولید بیشتر فیلم (.130: 1385ند)سینا، آغاز کرداستودیو 
 موزشی و ترویجی داشتندی آنها، به لحاظ محتوایی، جنبة آدانشگاه سیرآکیوز و همکاران ایران

 و به لحاظ ساختاری تقریباً گذاشت ساختار آنها نیز تأثیر مستقیم می که این موضوع در
 ، مس ول فیلمخانةالدن طاهری ةکردند. به گفت همگی از یك ساختار مشخص تبعیت می

سط شده توهای تولید ، انگار همة فیلمها فیلم ، با دیدن یك فیلم از این مجموعهملی ایران
ها که  (. این فیلم1394مصاحبة شخصی،  )طاهری،ایم  ین گروه را به لحاظ ساختاری دیدها

اند، با یك معضل  کالت بهداشتی و کشاورزی در روستاهای ایرانها حول محور مشبیشتر آن
معموالً  آن که د آورندةوجو از بیان بحران و مشکل و عوامل بهو پس  شوند و مشکل آغاز می

به زبانی قابل فهم و از همه  یان است، با داستانی ساده ودانشی روستای گاهی و کمناشی از ناآ
ه ، به ارائهای واقعیها و افراد واقعی از بین روستاییان و در محل تر انتخاب شخصیت مهم
ن بار بیشتری ،گفتار متن ها پردازند. در این فیلم کردن آن مشکل می حل و چگونگی برطرف راه

متن فیلم که  بر بیان گفتار عالوه ،عالوه راوی به عنوان دانای کل هده دارد. بهروایت را بر ع
وگوها بین  کنندة گفت ی از موارد نقش بیاندر بسیار ،آموزشی است در راستای سناریویی

یلم حرف تك افراد حاضر در ف یز بر عهده دارد و گاه به جای تكهای فیلم را ن شخصیت
 کند.  های آنان را بیان می وگو گفت و زند می

ایران مورد توجه بسیار در  ،چهار  های بهداشتی و آموزشی تولیدشده در برنامة اصل فیلم     
ثیر مثبتی به لحاظ بهداشتی و قرار گرفتند و مردم با آنها ارتباط بیشتری برقرار کردند و تأ

(. روزنامة 1394 مصاحبة شخصی، ،)علی احمدیموزشی در روستاها از خود برجا گذاشتند آ
ار در چه  خود از قول ویلیام وارن، رئیس برنامة اصل1952ل آوری 8 پست در شمارة واشنگتن

تفاهمی مورد قبول  با یك اشتیاق و حسن [4اصل ] مزبور برنامة»ایران، چنین گزارش کرد: 
ان و اهالی و بایستی اظهار کنم که دولت ایر مه واقع شده که وصفش غیرممکن استعا

کنم موفقیت  اند و گمان می ترین همکاری را در مورد ما ابراز داشته و صمیمی بهترین ،دهات
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« دبرای طرز عمل در سایر نقاط خاورمیانه باش ای تواند نمونه و برنامه ما در اینجا می
 .(142: 1382گنبدی، )بشیر

 هاي مستند ترويجي و آموزشي اصل چهار تأثیرات فیلم .4-5

، مخالفان و شده توسط گروه سیرآکیوز در روستاهای ایرانهای تولید تأثیر فیلمنمایش و 
جامعة خصوص  ان اصل چهار و همچنین جامعة هنری بهاندرکار موافقانی در بین دست

ش روستاییان از آموز برنامة ،USISمریکایی ان از دیدگاه مس والد. سینمایی کشور پیدا کر 
معتقد  ، دان ویلیامز در این زمینهمثال موفق بوده است. برایای مؤثر و  طریق فیلم، برنامه

 است:
 کمك مدیر من وقتی .دارند وجود ها فیلم این موفقیت از متعددی شـواهد
1
AID [اصل چهار در ایران] چند  تا  کردم مالقات را وارن [ویلیام] آقای یعنی  
  در این چیزی کنند، او بررسی  را  ها فیلم این تأثیرگذاری که کند مأمور را نفر
،  او فنّی افراد گزارش به بنا که بـود داده پاسـخ او البته .بود نشینده باره

 آموزش آنها به ها فیلم که زدند می شخم گونه  آن را  زمینهایشان  روستاییان
 عمل ها فیلم های آموزه مطابق هم زمینهایشان مرزبندی بودند. در  داده
 به مـربوط های بـرنامه و ساختند می بهداشتی های مستراس کردند؛ می

 (.162: 1385)نقل در ایثاری،   بودند  کرده  پیشرفت مـرغداری
اند و معتقد بودند   انستهگیری سیاسی دها را دارای سو این فیلمن داخلی منتقدااما برخی      

ط و راه تسل دمنفی فرهنگی در جامعة روستایی ایران بودنثیرات ها دارای تأ که این فیلم
 های گروه فیلم مورد در مهرابی مسعود ،مثال کردند. برای امریکا را در ایران هموار می

 :معتقد است سیرآکیوز
 اند، سیاسی مضامین از خالی ظاهر به ساخته، گروه این که زیادی های فیلم 
 همانا که فیلم سیاسی جهت تصاویر، مونتاژ و متن گفتار توجه به با اما

 شده سعی سو یك از ها فیلم این در. شود می عیان است جویی سلطه خصلت
 توجه با دیگر، سوی از و شود تصویر ماندگی عقب در نهایت کشوری ایران تا
 مردم»: که فیلم بر عنوان این و دارد خود بر تیتراژ که نشانی و مُهر به

 ایران مردم به چهار اصل همکاری های برنامه وسیلة به را فیلم این امریکا

                                                           
1. Foreign Assistance or International aid 



 مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ║ 194

 

║ 
ل 
سا

هل
 چ
رة
ما
 ش
م،
ست
بی

  
ن 
ستا
تاب
 ، 
شم
 ش
و

13
98

 

. است شده  قلمداد ناجی و خیرخواه دوست یك ، امریکا«اند کرده هدیه
 نوار به عبارت دیگر اند. ساده بسیار ساختمان نظر از گروه این های فیلم

 ساده زبانی با که اند مردم نادانی و فالکت و فقر از متحرکی های عکس
 که گروه این های فیلم عنوان به نگاهی با کنند. می بیان را خود موضوع
 راه اند،  شده ساخته بهداری و کشاورزی دو وزارتخانة  بودجة با آنها از تعدادی
 .(266: 1370 مهرابی،)شود  می عیان ساده، زبان به سیاسی و فرهنگی نفوذ

اند.  ها را با نگاه بدبینانه بررسی نکرده نیز نظری متفاوت دارند و این فیلمبرخی دیگر      
شده توسط گروه دانشگاه نژاد نظر دیگری درخصوص آثار تولید ، محمد تهامیمثال رایب

 سیرآکیوز دارد:
رغم  رود و به آثار آنها بیشتر تحقیقاتی است؛ بر اساس یك طرس پیش می

شود، سندی از کار و عالقة خود ایرانیان به دگرگونی  آنچه اغلب ادعا می
شوند و من  روستا تشویق می کشور است. همواره روستاییان به حضور در

ام که تشویق به مهاجرت از روستا به شهر در آنها باشد.   حتی یك نمونه ندیده
روستاها مشکالت فراوانی دارند، ولی فیلمهای گروه سیرآکیوز به روستاییان 

دهند. این امیدواریها غالباً واهی نیستند و به سازمانهای موجود  امیدواری می
شده دارای چنان  ارند. البته ممکن است سازمانهای مطرسدر ایران اشاره د

قابلیتهایی نبوده باشند و یا آنچه که به متخصصان اصل چهار مربوط 
شود، کامالً غلوشده و غیرقابل تعمیم بوده باشند، اما اغلب مهندسان و  می

اند. معلمان در روستا نقش  شوند، ایرانی دکترهایی که در فیلم مطرس می
ی به عهده دارند. آنان برای تغییر شرایط زندگی روستاییان کوشش ا سازنده
کنند و حداقل مراحل مختلف هر نوع تغییری را در حیطة یك روستا  می

 (.35: 1381نژاد،  شاهدیم )تهامی

 هاي امريکا تغییر در سیاست .5-5

 جمهوری ریاست شروع از پس هفته دو فقط یعنی(، 1331 بهمن 14)1953 فوریة سوم در
را بررسی  ایران اوضاع ،یکدیگر با مالقات ضمن انگلیسی و مریکاییا مقامهای ،1آیزنهاور
. ندکن تنظیم مصدق برانداختن برای خالف سیاست ترومن، طرحیگرفتند بر تصمیم و کردند
از همان ابتدای کار، سیاستی متفاوت نسبت به دولت  ،خواه آیزنهاور دولت جمهوری بنابراین

                                                           
1. Dwight D. Eisenhower 
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چهار در پیش گرفت. ویلیام وارن   خصوص برنامة اصل در قبال ایران و بهدموکرات ترومن 
 :نخستین سال دورة آیزنهاور چنین گفته استخصوص در

 کلی سیاست یك ترومن دوران در آنجا ] ایران[ رفتم، دائماً به من وقتی
 هایشان سیاست و عملیات میزبان، دولت مسائل و امور در اینکه داشتیم؛
 به پشت های کارت با و علنی بلکه زدیم، نمی را آنها زیرآب. نکنیم دخالت
 کردن بیرون برای آشکار و شده حساب نیتی اینجا اما. کردیم می معامله زمین
 دست گفتند: من به. بکنم باید کار چه پرسیدم. داشت وجود ایران در مصدق

 برود، مردک آن که  وقتی تا ما اما کنید، طراحی را هایتان پروژه! شو کار به
 (.Warne, 1988داد)  نخواهیم به شما پولی هی 

و سقوط  1332 مرداد 28مریکا و انگلیس در کودتای دلخواه ا شدن بالفاصله با اجرایی     
ه هایی که بر سر را تنگناها و محدودیت مریکا،ا مطلوب سیاسی رژیم یافتن مصدق و قدرت

پیش رفت  و همه چیز به نفع اصل چهارشدند یکباره رفع  ند،اصل چهار ایجاد شده بود برنامة
 ایران به پول و آالت ماشین و انسانی نیروی سابقه بی نحو د در این دوره بهآم و به نظر می

های قبل  کمتری نسبت به سال مراتب های به با مخالفت اصل چهارشود و برنامة  می سرازیر
مریکا در ایران جانبة ا موضوع را گسترش نفوذ همه شود. برخی دلیل این مواجه می از کودتا

چند که باز در  هر (؛179: 1381همراز، )دانند  وجود اختناق رژیم شاه میپس از کودتا و 
 همین دوران حداقل یك مورد اعتراض و حمله به دستگاه نمایش فیلم در شیراز گزارش شده

های جدید در  ، سیاستمریکاجدید ابا استقراردولت  (.67815/293سند  ساکما، شناسة)است 
  قیم بر فعالیت و کار سینمایکه اثر مست نددچهار در ایران اتخاذ ش  های اصل فعالیت مورد
 .نددامریکا گذار ارسیّ
 

 سازي و تربیت نیروي متخصص آموزش فیلم .6-5

 ادارةبین دادی تولید فیلم محدود نماند و طبق قرار سازی دانشگاه سیرآکیوز به کار گروه فیلم
تا  سازی این دانشگاه مأموریت یافت وه فیلمهنرهای زیبای کشور با دانشگاه سیرآکیوز، گر

می نیز اقدام کند و سازی و تربیت نیروهای متخصص بو به آموزش فیلم ،بر تولید فیلم عالوه
 خصوص در حوزة ب بهی و مجرّشدت از کمبود افراد فنّ هاین زمانی بود که سینمای ایران ب

هنرهای زیبای کشور تمام تالش  ادارة برد. رن  میهای مستند، آموزشی و خبری د فیلمتولی
ین مهم توجه دارد که با کمتر کسی به ا»البته د و ادبرای برگزاری این دوره به خرج خود را 

را مریکایی را پذیفرهنگ ویژة اتدریس و گسترش  ها، در واقع نفوذ شیوة دعوت از امریکایی
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های دولت  در راستای سیاستمریکا و مورد حمایت ااقدامی که  (؛851: 1377 امید،« )اند! شده
سازی با  های آموزش فیلم ، کالسایران بوده است. بر این اساس موردمریکا در جدید ا

سازی دانشگاه سیرآکیوز از طریق  کل هنرهای زیبای کشور و گروه فیلم مشارکت ادارة
تقبال ای که با اس شد؛ دوره سازی برگزار  مند به فیلم قهی عالبرگزاری کنکور و جذب تعداد

به استخدام سازمان مشترک  التحصیالن این دوره . فارغدرو گردی مندان روبه گستردة عالقه
پایة  ( و850: 1377)نقل در امید،  ندعضو ادارة هنرهای زیبا شد و و بصری درآمدند  سمعی

 زیبای کشوری کل هنرها ر مرکز سینمای ادارةری ایران را دهای مستند و خب تولید فیلم
خصوص  یوز در آثار سینماگران ایرانی بهآموزشی گروه سیرآک شیوة به عبارت دیگر، ند.دگذار 

نژاد و  از جمله محمد تهامیو بعضی ازکارشناسان سینمایی ) گذاشتثیر خود را مستندسازان تأ
آکیوز تولیدشدة فیلمسازان دانشگاه سیر نمونة آثارآموزش، الگوها و  معتقدند شیوة دیگران(

ی آثار کارهای بعد پی گرفته شد و شالودةتقلید و  التحصیالن ایرانی توسط فارغها بعدمریکا ا
 (.36: 1381نژاد،  تهامی) ماند باقی میو در سینمای مستند ایران  مستند ایران را تشکیل داد

 هاي خبري تولید فیلم .6-5

مریکا چهار، دفتر ادارة اطالعات ا  ة اصلبرنام های فعالیتجدید و  های سیاستدر راستای 
USIS لین د و اوّآغاز کر «اخبار ایران»با عنوان  را های خبری  از فیلم تولید یك مجموعه

شش ثانیه  دقیقه و ، به مدت هشت(1954)هشتم جوالی 1333تیر  17فیلم این مجموعه در 
اندرکاران  پرداخت. دست برنامة اصل چهار آن به فعالیت د که بخشی از به نمایش در آم

 که مخاطب روستایی را مدّ های مستند آموزشی خود ، برخالف فیلممریکایی این مجموعها
های  وعه مخاطب شهری را هدف قرار دادند و نمایش این فیلمدر این مجم ،نظر داشتند

اداره اطالعات د رس ر سینماهای مناطق شهری آغاز شد. به نظر میبه صورت منظم د ،خبری
 کرده است: دو هدف عمده را تعقیب می ،«اخبار ایران»در تولید و پخش  ایاالت متحده

 ایرانی مس والن خصوص کنگره( و  اوّل: ارائه گزارش کار به مس والن دولتی امریکا ) به    
ایران مریکا در اشده توسط  نجامرسانی به مردم ایران از اقدامات ا رش و اطالعدوم:گزا    
 خصوص در مناطق شهری با رویکردی تبلیغاتی  به

ولت در با تغییر د را باید اداره اطالعات ایاالت متحده های خبری فیلمتغییر مخاطب      
 ،رغم اظهارات ابتدایی ویلیام وارن به. در یك راستا بدانیم 1332 مرداد 28آمریکا و کودتای 

های  ر داخلی و سیاسی ایران در برنامهمبنی بر عدم دخالت در امو ،رئیس اصل چهار در ایران
، مرداد و سقوط مصدق 28کودتای مریکا، ابا تغییر دولت در  ،Warne, 1988))اصل چهار
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مریکا دریافته بود باید موقعیت خود و ران تغییر کردند و چون امریکا در ایهای ا سیاست
ن تحکیم کند، تولید ویژه روشنفکران ایرا ین و بهان را در بین جمعیت شهرنشهمچنین شاه جو
همیلتون،   جان. بان مورد توجه جدی قرار گرفتهای خبری برای این مخاط و نمایش فیلم

ای در این مورد چنین  بهدر مصاح ،تهران در اداره اطالعات ایاالت متحده  فیلم  بخش یسرئ
 کـسی چـه اینکه به بسته گاه، گاه[ ایران اخبار] برنامه نظر مورد تماشاگران» کند: اظهار می

  تـصمیم  چـنین بـعدتر .ندکرد می تغییر کند می هدایت را اطالعاتی برنامة  واشـنگتن در
 به کشور سراسر در را ها فیلم  بخواهیم  کهاین جای به را خود هایکوشش کـه شـد  گـرفته
: 1385 )نقل در ایثاری، «کنیم تمرکزم روشنفکران به هاآن نمایش بگذاریم، روی نمایش
میلیمتری و  35پخش در سینماها و به صورت  های خبری برای . البته هر چند که فیلم(165

 16های  ها کپی ز نمایش در سینماها، از این فیلم، اما پس اندشد سیاه وسفید تولید می
ر روستاها نیز پخش گرفت تا د سیّار قرار می  اختیار شبکة سینمایو در  شد می میلیمتری تهیه
ها برای متولیان امر دارد که به  گونه از فیلم نشان از اهمیت این فیلم خبری 403شوند. تولید 

 شوند: حاظ موضوعی به چند دسته تقسیم میل
 ؛ایران در چهار اصل های ها و فعالیت برنامه( الف
 ؛سایر نقاط جهان و ایران در شاه بازدیدهای سفرها و (ب
ویـژه آنهـایی کـه مـورد توجـه       و دسـت اوّل در ایـران ، بـه   مهـم   و رویـدادهای  حوادث( پ

 ها بودند؛ امریکایی
 ؛ویژه در خاورمیانه ی و سیاست خارجی ایاالت متحده بهمش خط به مربوط یها گزارش (ت
 ؛رویدادهای ایاالت متحده و خبرهای دست اوّل از حوادث (ث
 .رویدادهای ورزشی، هنری و سرگرمیمثل  خبرها و موضوعات مورد توجه عموم (ج

مرکز سینمایی  مریکا در ایران پس از سقوط مصدق،ا با تغییر سیاست ،دیگر از سوی     
 در سال ،دیده زیر نظر گروه سیرآکیوز یبا با استفاده از کارکنان آموزشکل هنرهای ز ادارة
خبری  با تولید برنامة زمان همد که کر «اخبار»های خبری با نام   اقدام به تولید فیلم 1959

  هب این مجموعه، های خبری ادارة اطالعات امریکا بود، با این تفاوت که فیلم «اخبار ایران»
 که عالوه «اخبار ایران»های خبری  شد و بر خالف فیلم لید میبار تو  ای یك صورت دوهفته

مرکز  «اخبار»برنامة خبری  ،ندپرداخت امریکا میالمللی و  بر خبرهای داخلی، به خبرهای بین
در شکلی  محدود به حوادث و خبرهای داخلی بود و تنهاکل هنرهای زیبا  سینمایی ادارة

داد. دفتر  را پوشش می سلطنتی ةخانواداقدامات  حکومت و های فعالیت ،تبلیغاتی ـ خبری
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ی خود خبر برنامة به کار تولید ،1964 ژانویه 9 در تهران در اداره اطالعات ایاالت متحده
در  ،های خبری در ایران تولید فیلم( و 169: 1385 ایثاری،) خاتمه داد «اخبار ایران»یعنی 
کل امورسینمایی کشور  در این زمان به ادارةکل هنرهای زیبا که  مرکز سینمایی ادارة اختیار
مچنان به ه ،1357قرار گرفت و این مرکز تا سال  وزارت فرهنگ و هنر تبدیل شده بوددر 

، در اراز طریق سینمای سیّ ،های سینماسالنهای این مرکز غیر از  . فیلمفعالیت خود ادامه داد
شدن برنامة  با تمام (.1394 مصاحبة شخصی، دوامی،) شد ه میداد مایشن اقصی نقاط کشور

امور به طرف ایرانی، بسیاری از واحدهای  هار ترومن در ایران و واگذاری همةچ اصل 
به مراکز دولتی ایران از جمله ادارات بهداشت،  ،چهار  ز اصلمریکا در مراکا ارسینمای سیّ
در دهة مریکا ، اما با این حال سینمای سیّار ادو پرورش و فرهنگ و هنر واگذار شآموزش 

خصوص  در ایران به ریکامخورشیدی، هر چند محدود، تحت نظر کنسولگریهای ا 40
که  ندآن دهندة اسناد موجود نشاند. فهان به فعالیت خود ادامه دامریکا در اصکنسولگری ا
و  دشدن می فرستاده کشوری دیگرنمای سیّار این کنسولگری به استانها و شهرهاواحدهای سی
 .(296/264/99 ساکما، پایگاه کرمان، شناسة سند،) ندداد های خود ادامه می به فعالیت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رنگ، بیانگر حضور سینمای سیّار در این مناطق  نقشة فعالیت سینمای سیّار اصل چهار ترومن. نقاط ریز سیاه

 Cinema in Iran: 1900- 1979 (Issari, 1989:166)بوده. تصویر از کتاب:  

 تسلط فرهنگي و تغییر سبک زندگي . 7-5

امریکا ار سیّ دهد که سینمای  روشنی نشان می به مریکااار سیّ  توجه به نقشة فعالیت سینمای 
به  شهرهای کوچك، روستاها و نقاط دورافتاده فعال بوده وخصوص  در بیشتر نقاط ایران به

. از طرفی ترین برنامه را اجرا کرده است و گسترده ترین موفق ،ییجغرافیا لحاظ گسترة
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عنوان  ایران که بهمریکا در ادارة اطالعات اهای  ت آرشیو فیلمسچنانچه نگاه دقیقی به فهر
 بوده 50و  40و  30های  مریکا در دهههای سینمای سیّار ا کنندة فیلم منبع اصلی و تأمین

 :بوده است زیرهایی با موضوعات   شامل فیلمبیندازیم، 

 ب مریکا، انتخاجمهورهای ا هایی همچون: رئیس  )شامل فیلمتاریخ و حکومت امریکا

یاست، طرز انتخاب نمایندگان در امریکا، مریکا، افکار عمومی و سور اجمه رئیس
 ؛مریکا و...(زندگی در ا

 روستایی، باشگاه همچون: زنان و اجتماع، زن  هایی )شامل فیلماجتماعی زندگی  

خانه و زندگی یك جوان امریکایی، یك خانوادة  دختران پیشاهنگ، پسران، سردستة
 ؛ت فراغت و...(مریکایی ، سرگرمی در اوقاا
 های  هایی همچون: گاوچرانان امریکایی، کمك امل فیلمش) عمومی  موضوعات

مریکا، دموکراسی، آداب دم جزیرة ساردین، بانوان زحمتکش امریکا به مرا اقتصادی
سوی جهان آزاد، آزادی قلم، بنای سازمان ملل ه معاشرت در دوران کودکی، فرار ب

  ؛و...(
 دیگر با موضوعات پزشکی، علوم مختلف از جمله  مستند آموزشیهای  و البته فیلم

 ایاالت اطالعات ادارةبه زبان انگلیسی ) ی و فیزیك، نظامی، ورزش و صنعتجغراف
  .(1336، متحده

ار در ایران سیّ  شده برای نمایش از طریق سینمای بهای انتخا موضوعات و محتوای فیلم     
ه لحاظ محتوایی برای تسلط شده ب برنامة دقیق و حسابمریکا سیّار ا سینمای بیانگر آنند که

، بلکه در تنها اختصاص به ایران نداشتندهایی که البته  فرهنگی بر ایران داشته است؛ فیلم
کشورهای فرهنگی در  دیپلماسی عمومی امریکا برای نفوذ و سلطة بستةحقیقت بخشی از 

در مجامع عمومی این  ،ارسیّ طریق سینمای و از  جهان سوم و کشورهای هدف امریکا بودند
 اقتصادی سعی داشت منافعبدین وسیله مریکا شدند. ا یکشورها به نمایش گذاشته م

ارتباطی )امپریالیسم  و فرهنگی نفوذ از طریق  را خود داری سرمایه بزرگ های همؤسس
)شیلر، گیرد  دست به را جهانی امپریالیسم رهبری و دهد گسترش دنیا سراسر فرهنگی( در

 این نسخه و بستة جدا از -یل اهمیت این کشورایران ـ به دل (. البته در مورد84: 1392
 تولید فیلم آموزشی و تبلیغاتی برای برایای اختصاصی  ، پروژهفرهنگی عمومی و جهانی

کل هنرهای زیبای  همکاری ادارةتعریف شد که توسط دانشگاه سیرآکیوز و  مردم این کشور
ار اصل چهار مورد استفاده قرار گرفت. درواقع سیّ  گردید و در شبکة سینمایایران اجرا 



 مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ║ 200

 

║ 
ل 
سا

هل
 چ
رة
ما
 ش
م،
ست
بی

  
ن 
ستا
تاب
 ، 
شم
 ش
و

13
98

 

های مخاطبان ایرانی با این گونه  ها و مخالفت تمقاوم و شرایط ایران به لحاظ سیاسی
 عمومی برای کشورهای نسخه و بستةمریکایی را بر آن داشت تا جدا از ان مس وال ها، فیلم
د. اگر بخواهیم نگاه دقیقی به نثیرگذاری بیشتر برای ایران تعریف کنبرای تأای  ، پروژههدف
بررسی موضوعات و محتوای  ،مریکا در ایران داشته باشیمسیّار ا  سینمای ثیرو تأ نقش
س . بر این اسااستمریکا یکی از راههای مناسب سیّار ا سینمای  های مورد استفادة فیلم
به سه  مریکا در ایران را )به لحاظ موضوعی و محتوایی(های سینمای سیّار ا لمتوانیم فی می

 :دستة زیر تقسیم کنیم
 هاي امريکايي )موجود در آرشیو ادارة اطالعات امريکا در تهران( الف( فیلم

بزرگ و وابسته  ها اختصاص به ایران نداشتند، بلکه در حقیقت بخشی از یك پروژة این فیلم
عمومی ایاالت متحدة امریکا برای تسلط فرهنگی و اقتصادی بر سایر کشورها  دیپلماسیبه 

ی و تروی  سبك و روش زندگی ایجاد نظم جدید جهان ای که به منظور پروژه و برنامه بودند؛
کا قصد تسلط بر آنها را مریکشورهای جهان سوم و کشورهایی که امریکایی در بیشتر ا

، فرهنگی و هنری  به یشتر در مدارس، مجامع علمیبها  این فیلمو  شد طراحی داشت
 تحصیلکردگان ایران بودندنشین و ها قشر متوسط و شهرو در کل مخاطب آن نمایش درآمدند

صویری باابهت و ت ،مریکاییی با فرهنگ و شیوة زندگی ان ایرانعالوه برآشنایی مخاطبا تا
 برداریزمینة دوستی و الگو د ونکن مریکا در اذهان عمومی ایرانیان ایجادقابل اعتماد از ا

 د.نمریکایی فراهم سازاز شیوة زیست و فرهنگ ارا ایرانیان 
هايي که با همکاري دانشگاه سیرآکیوز و مرکز هنرهاي  هاي اصل چهار ايران)فیلم ب( فیلم

 زيباي ايران تولید شدند(

 ،ترویجی و بهداشتی لحاظ به ،در ایران چهار اصل توسط تولیدشده آموزشی های فیلم
دور بخواهیم نگاهی صادقانه و  اگر و داشتند ایران در روستاهای ای سازنده و مهم نقش

سازی و  آگاه خصوص در به مثبتی نتیجة ها فیلم این بگوییم باید ،باشیم داشته ازتعصب
 ل بهداشتی و حتی امور کشاورزی و دامداریآموزش روستاییان ایران درخصوص مسائ

ار اصل چهار در روستاهای ایران خصوص فعالیت سینمای سیّاند. آنچه که شاید در داشته
مریکایی( است که به صورت جنبی های ا های دستة اوّل )فیلم ضة فیلمعر ،محل ایراد باشد

شدند و اهداف مورد نظر مأموران  شده در ایران به نمایش گذاشته میهای تولید فیلم در کنار
عد، تروی  شیوة زیست و سبك زندگی امریکایی در ب ر آشناساختن و در مرحلةیکایی را دمرا

های   های امریکایی که در کنار فیلم فیلم. در حقیقت کردند بین روستاییان ایران تأمین می
آشنایی مردم روستاهای ایران با  را برای، بستر الزم شدند اده میدایران نمایش  شده درتولید
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 در یم بگوییمشاید بتوانند؛ بستری که آورد میمریکایی فراهم اجهان و سبك زندگی 
ها به دنبال زندگی  از روستاها به شهر یان ایرانیکی از دالیل مهاجرت روستای بعد، های دهه
 ،درصد ترقی کرد 54، نیروی کار شهری 1976و  1960های[ بین ]سال» .تر بود و آسان بهتر
درصد افزایش داشت. اگرچه مقداری از افزایش 10الی که نیروی کار روستایی فقط در ح

یت و پیدایی مراکز شهری جدید بود، یکی از جمعیت شهری ناشی از رشد معمولی جمع
کردن از  شی از کوچنا ،درصد این افزایش 35طور تقریبی  دهد که به نشان میها  بررسی

 (.250: 1371)گازیوروسکی، « روستا به شهر بود
 هاي خبري پ( فیلم

توسط ادارة اطالعات امریکا که «اخبار ایران»های خبری  طور که مشخص است، فیلم آن
و دو  دهندة رویدادهای خبری، فرهنگی و علمی امریکا و ایران بودند انعکاس ند،شد  تهیه می

تحکیم قدرت شاه تقویت جایگاه و موقعیت خاندان سلطنتی و  ند:گرفت هدف عمده را پی می
عنوان یك ابرقدرت  به مریکا در ایرانانفوذ و حضور  سازی و توجبه عیطبی ی دیگرو از سو

وهلة اوّل قشر متوسط و گستردة در  هاهایی که مخاطبان آن برتر و دوست مردم ایران؛ فیلم
 یان بودند. و حتی روستای اقشار تحصیلکرده ،بعد شهرنشین و در مرحلة

رجة اوّل متضمن مسائل نشاندگی ایران و امریکا در د با اینکه روابط دست
 «بنگاه اطالعاتی ایاالت متحده»اقتصادی و امنیتی بودند، امریکا از طریق 

های اطالعاتی و فرهنگی آشکار و  )ب.ا.ا.م(، وزارت خارجه و سیا، برنامه
ها به قصد پشتیبانی از رژیم  برد. این برنامه پنهانی را نیز در ایران پیش می

کردن تصویر اتحاد  یاالت متحده در ایران و خرابدادن تصویر ا شاه، بهترنشان
 (. 216-217: 1371شوروی بودند )گازیوروسکی، 

سه سطح  ،شد ار اجرا میطور وسیع از طریق سینمای سیّ همریکا که بدیپلماسی فرهنگی ا     
    است: کرده مخاطب را دنبال

ها،  مدارس و دانشگاهفرهنگی و همچنین تحصیلکرده در مجامع علمی و  الف( مخاطبان
 ؛مریکاییتفریحی اهای علمی و  از طریق فیلم

کشاورزی در روستاها، از گریبان مشکالت بهداشتی و  به ب( مخاطبان روستایی دست
  ؛شده در ایرانهای آموزشی و ترویجی تولید طریق فیلم

 های خبری و تفریحی ، از طریق نمایش فیلمقشر متوسط و شهرنشین پ( مخاطبان
  .خصوص در سینماهای کشور به
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گیري بحث و نتیجه. 6  

 اعنوان برنامةمریکا بهای اقتصادی و فرهنگی ا اصل چهار ترومن فرصتی بود که سیاست
شوند. در این برنامه، سینمای سیّار جمله ایران عملی ی، در کشورهای مختلف ازهای فنّ کمك

توانیم با اطمینان بگوییم این برنامه،  و می دخود را در ایران آغاز کر مریکا فعالیتا
ای  ؛ برنامهفرهنگی یك قدرت استعمارگر در دوران معاصر ایران است تأثیرگذارترین برنامة

تدری  به سمت جانبداری سیاسی و تسلط  ه، اما بطرفانه آغاز شد بیابتدا با سیاست  که ظاهراً
 برنامةمریکا را که در قالب ار اسیّ ی این اساس باید فعالیت سینما فرهنگی پیش رفت. بر

  ، به دو دوره تقسیم کنیم:اصل چهار ترومن در ایران آغاز شد
 دورة اوّل: 

ریاست جمهوری ترومن و  ها در کاخ سفید با ن دوره شامل دوران حکومت دموکراتای     
معروف به برنامة اصل چهار ترومن در  الملل، دکترین او درخصوص روابط بین اجرای برنامه و

و اسناد منعقدشده بین ایران و  گونه که در قراردادها که هدف ابتدایی آن، آن ایران است
اقتصادی یان و ایجاد تحول در وضع کشاورزی و ده، بهبود اوضاع زندگی روستایآمامریکا 

از اجرای آن در سر داشت و تر و پنهان  مهممریکا هدفی اکه البته  روستاهای ایران بوده است
کردن خطر نفوذ کمونیسم و جاد پایگاهی محکم برای دیپلماسی امریکا در ایران و سدآن ای

درستی به  که بهانتقاداتی  رغم همة به با این حال، شوروی در منطقه بود. های سیاست
در این امریکا ار سیّ  سینمایشده توسط  ارائه استعمارگرایانة آثار عملکرد و محتوایها،  سیاست
های آموزشی  دلیل تأثیر فیلم هب ،در این دوره، اما باید بگوییم نتیجة فعالیت آن است وارددوره 

امور کشاورزی و  آن در بهبود اوضاع بهداشتی و زندگی مردم و همچنین تصحیح و بهبود
 وده است. انکار و تا حدودی مثبت ب   ، غیرقابلروستایی ایران دامداری در جامعة گستردة

 دورة دوم:

خواهان در این  تدری  از آغاز دوران جمهوری ها بمریکسیّار ا  دورة دوم فعالیت سینمای    
که تا پایان  های امریکا شکل گرفت در ایران با تغییر در سیاست 1332تای و کود کشور

ر به دست شدن امو چهار ترومن و خروج کارشناسان امریکایی از ایران و سپرده  صلفعالیت ا
 تشکیل یکا تمام تالش خود را برایمره یافت. پس از سقوط مصدق، انیروهای داخلی ادام

را تثبیت کند. در همین زمینه  کرد تا موقعیت شاه جوان و تالش  دولتی پایدار به خرج داد
پهلوی در ایران از خود به مدت حکومت استقرار و ثبات بلندمریکا اقدامات فراوانی در جهت ا
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خصوص  نظامی و امنیتی و به های اقتصادی، ، سیل کمكو از این تاریخ به بعد خرج داد
مریکا شد و به این دلیل که ا سرازیر می اطالعاتی و فرهنگی به سمت ایران ةگسترد اقدامات

ن شاه جوان است، یافت ی این کشور در ایران در گرو قدرتمدائ دریافته بود منافع و حضور
ران ازجمله جمعیت روستایی و عیت شاه را بین اقشار مختلف مردم اید تا موقتالش کر

ای برای حضور امریکا و  تا منتقدان بالقوهویژه روشنفکران ایرانی که بعد از کود نشین و به شهر
برای شده تولیدو  انتخابهای  محتوا و ماهیت فیلم ،کیم کند. بنابراینتح موقعیت شاه بودند

های  و نمایش فیلم و تولید ل تغییر کرداوّ ، نسبت به دورةارسیّ  استفاده در شبکة سینمای
قرار تر  ، مورد توجه جدیتبلیغاتی در جهت تقویت و تحکیم موقعیت شاه در ایرانـ  خبری
ه ارائبرای ، به وجه تبلیغاتی در لاوّ ار در دورةو وجه آموزشی و ترویجی سینمای سیّ گرفت

وی  مریکا با مردم ایران و تراکید بر دوستی تأهمچنین  تصویری مقتدر و آرمانی از شاه و
تغییر ماهیت و  ةد. نتیجتغییر ماهیت دا دوم ك زندگی امریکایی در دورةفرهنگ و سب

مرور  به ار آغاز شد وسیّ  سینمایخورشیدی در 30 که از دهة مریکااچرخش سیاست فرهنگی 
در تغییر سبك  ،ادامه یافت ـ آنهاحتی بدون حضور ـ خورشیدی نیز  50و  40 های در دهه

درآمده از طریق  نمایش های به فیلم یمتوان  ل مشاهده است و میزندگی مردم ایران قاب
های مهم در تغییر فرهنگ و سبك  یا حداقل زمینه مریکا را یکی از عواملسینمای سیّار ا

  .قلمداد کنیمزندگی مردم ایران در روستاها و شهرهای ایران 
ر گذار دمهم و تأثیر عنوان ابزاری به ،مریکا در هر دو دورهسیّار ا هر حال سینمای به      

 ؛در ایران عمل کرده و موفق نیز بوده است بسترسازی حضور و تسلط فرهنگی این کشور
مدیریت شبکة شدن کامل کار  سپرده اصل چهار و برنامةهدفی که حتی بعد از اتمام فعالیت 

وبیش  سازی، همچنان کمدلیل بسترسازی تشکیالتی و کادر ایرانی، بهبه طرف ار سیّ سینمای 
 .دادامه پیدا کرهای بعد  التا س
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