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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Arts & Music موسيقی ھنر و

  
  مسلم منصوری

  ٢٠١٣ مارچ ١٨

  

  فلم آرگو تالشی برای پاک کردِن ردپای امريکا در روی کارآوردن خمينی

  

ضد " شده است تا نمايش یادست مايه " آرگو " فلمبرای  و گروگانگيری در ايران امريکاماجرای اشغال سفارت 

 انقالب ۀ دربارفلماين . پاک کند  در روی کار آوردن خمينی راامريکارژيم را واقعی جلوه داده و ردپای "! استکباری

قالب عينی و طبيعی ان  ھمان حرف ھای رژيم را تکرار می کند تا ھمه قبول کنند که خمينی و دارو دسته اش تبلور۵٧

ھای غربی راه را برای خمينی باز کردند، خمينی با کمک آنھا به سرعت انقالب   و دولتامريکاکه  در حالی.  ھستند۵٧

   . را سر بريد۵٧را به نفع حاکميت خود و به نفع حفظ دستگاه چپاول و سرکوب جمع کرد و انقالب 

 از مردم محروم آن ئیبعد عکس ھا...  فرستاده می شدهکه ناھار شاه ھر روز از پاريس  از ستم شاه می گويد و اينفلم

 خرج فلمزمان را نشان می دھد و عکس ھای مردم محروم وصل می شود به خمينی، بدی ھا و ستم شاه در اين 

  .مشروعيت دادن به خمينی می شود

ا مثل خود رژيم فقط  ر۵٧کيد می کند تا انقالب أجا از مردم ايران صحبت می کند روی مذھبی بودن مردم ت  ھرفلم

 برای بيرون کردن شاه و آوردن خمينی به  ھيچ آرمان و خواسته ای نداشته و صرفاً ۵٧ انقالب ئیمذھبی جلوه دھد، گو

گروگانگيری نه توسط رژيم و بازيھای سياسی   وامريکا اشغال سفارت فلماين  در. عنوان رھبر مذھبی شکل گرفته

خشونت و سرکوب رژيم نه شامل مردم و . طوری خودجوش انجام می گيرده پشت پرده ، بلکه توسط مردم عادی ب

نيروھای انقالبی که در دفاع از خواسته ھا و دست آوردھای انقالب در مقابل خمينی ايستاده اند بلکه فقط شامل کسانی 

  . در ايران ھستندامريکامی شود که طرفدار و عوامل 

 از ئیکه ھمان زمان رژيم بخشھا بودن رژيم نشان می دھد، در حالی"! ئیامريکا ضد" سرکوب رژيم را از زاويه فلم

در   .ھای غربی را برای سرکوب مردم و نيروھای انقالبی به کار گرفته بود ساواکی ھا و ژنرالھای شاه و عوامل دولت

نت و به اصطالح ضد  به خاطر طراحی کودتا، اين خشوامريکا مرداد و انتقاد از ٢٨ با اشاره به کودتای فلمنھايت 

  . بودن رژيم را، به نفع رژيم توجيه کرده و به آن مشروعيت می دھدامريکائی

 بودن خمينی تصويری را ارائه می کند که رژيم و مزدورانش بيشتر از امريکائی ضد ۀ و تعزي۵٧ آرگو از انقالب فلم

 انقالب ۀار بود سازمان تبليغات اسالمی درباراگر قر.  سال است تالش می کنند چنين تصويری را به ھمه ارايه دھند٣٠

ی بھتر از اين نمی فلم بسازد، فلم بودن اين رژيم امريکائی و برای جا انداختن توھم ضد امريکا و اشغال سفارت ۵٧



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 و چند درس اخالق و نصيحت آخوندی ھم به آن اضافه می کرد و امريکائی منتھا چند شعار ضد  .توانست بسازد

  . ھم ھمراه با بزک و آرايش ھاليوودی حجاب اسالمی را رعايت می کردندفلم زن بازيگران

 عزرائيل و فلمدر آن " دموکراسی تو روز روشن"ی ساخته با عنوان فلمھمانطور که سازمان تبليغات اسالمی رژيم 

در بھشت انکر و منکر  کشته ھای رژيم را از جبھه ھای جنگ به بھشت می برند، امريکائیھمکارانش با اتومبيل ھای 

مراحل حسابرسی به اعمال افراد را با تکنولوژی پيشرفته استکبار انجام می دھند، در بھشت ھم معرکه وکيل و وکيل 

بھشت آخوندھا ھم بر اساس طرح ديکته شده استکبار جھانی تصوير شده و کاال و .  رايج استامريکابازی به سبک 

   .تبليغ می شوددر آن "! استکبار"فرھنگ مورد نظر 

 امريکائی که برای تقويت و جا انداختن نمايش ضد فلم آرگو، نه برای خود فلماين جايزه ھا و ھياھوی تبليغاتی پيرامون 

 جايزه می دھند، ھيچ اطالعی از انقالب فلم که به اين امريکااگر انجمن منتقدان سينمای .  بودن رژيم در بين مردم است

 حتی از لحاظ داستان پردازی و ساخت فلمند، مسلماً سينما را خوب می شناسند و می دانند که اين مردم ايران نداشته باش

ند ساز خود را با خط اصلی اين ارکستر کوک ا متوسطی است، ولی آنھا ھم مجبورفلمنسبت به معيارھای خود ھاليوود 

 پس بايد خودشان را با اين ارکستر دروغ و کنند، و گرنه از ھاليوود اخراج شده و موقعيت شان را از دست می دھند

  .فريب ھماھنگ کنند

 البته در نقش - با روی کار آوردن خمينی در شکل گيری اين رژيم کمک کرد و تا به امروز ء از ھمان ابتداامريکا

تگاھھای حاال ھم، چند سالی است در کنار ديگر دس.  از اين رژيم محافظت کرده استء با تمام قوا-دشمنی با رژيم 

تبليغاتی، ھاليوود و اسکار را ھم به خدمت گرفته تا از فرو ريختن توھم توده ھا نسبت به اين نمايش ضد استکباری 

  .رژيم جلو گيری کند

خواسته ھای اصلی " استکبار جھانی"راه انداختن نمايش دشمنی با ه بيش از سه دھه است که رژيم حاکم بر ايران با ب

ر برابر دوران شاه در ايران دنبال کرده و در قالب دشمنی با استکبار تمامی توليدات داخلی را به ھمين استکبار را ھزا

نفع واردات کاالھای بنجل کمپانی ھای فرا مليتی نابود کرده و با سرعت بنيانھای اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جامعه 

از سيستم آموزشی و تربيتی گرفته تا . حی می کندايران را نعل به نعل مطابق با برنامه جھانی سازی استکبار طرا

کار گرفته ه  و ترويج فرھنگ امپرياليسم در ايران بئیسينما، موسيقی و برنامه ھای تلويزيونی را در تبليغ مصرف گرا

  .و با شتاب به نفع نظم نوين برده داری در حرکت است

 ضد استکباری از پشت ۀ اين تعزيئیرند که طشت رسواھای غربی اين ھراس را دا ايران و دولت جنايتکاران حاکم بر

  .بام بيفتد

 

 


