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تفاده از هنرر در اسازمان سیا س نقش پنهان کسانی، 1991ی در سال به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شورو

، بره منورور 3«قرالده بلنرد»سیاستی معرروف بره  آشکار کردند. را جنگ سرد دوران در برای اهداف سیاسی

ل و مارک روتکو در مقابل همچون جکسون پاالک، رابرت مادرو هنرمندان آمریکاییفردی  نمایی خالقیتهنر

مردرن نرر  هنرر  صد داشرت از قردرتِدولت آمریکا ق شوروی به وجود آمد. ۀگیرانختس های هنریسیاست

بود  4«فرهنگی آزادیِ کنگره» ،این اقداماتموثرترین ه کند. یکی از برای مبارزه با کمونیسم استفادآمریکایی 

کره در  برود 5«نرو نقاشری آمریکرای» هایشگاهفرهنگی را تامین کرد. یکی از این نما چندین پروژۀ ه بودجۀک

 اروپا برگزار شد.سراسر  در 1950اواخر 

 هنرری آمریکرا م رل اکسیرسیونیسرم هراینبشج بودجۀ ناگهانی و افزایشتامین  ،یدها نسبت به پخشترد

شرکلی »با عنوان  یامقاله در 1973 را در موضوعاین منتقد آمریکایی را واداشت تا  6انتزاعی، مکس کوزلوف

در حالی که اطالعات زیادی در مورد بودجه سرازمان سریا بررای  .پی بگیرد 7«سخاوتمندانه یک پروپاگاندایاز 

در  یاز هنر عربر حمایت این سازمان دربارۀبه ندرت وجود دارد، اما جنگ سرد  طولدر  ییهنر آمریکاحمایت از 

 همان دوران بح ی به میان آمده است. 

گیری شناسران پنهران سرازمان سریا و شرکل؛ عرببازی بزرگ آمریکرا» خود با عنوان کتابدر  8هیوف ویلفورد

ب عررمدافع آژانس جاسوسی و یک سازمان  روابط گستردگی ،منتشر شد 2013که در سال  9«خاورمیانه مدرن 

در  کره یکی از بیست و چهار آمریکرایی .کندمیرا اثبات  10«(AFME)میانهدوستان آمریکایی خاور»معروف به 

نقشری کره برود سازمان سریا افسر ارشد  11رآکرمیت روزولت جی ،( بودAFME)بنیادگذار این پایه1951سال 

ندازی ابا هدف بر کودتایی که ؛برعهده داشت سازمان سیاپشتیبانی با  1332 مرداد سال 28 کودتای برجسته در

  انجا  شد.راتیک ایران دموکنخست وزیر  محمد مصدق،

داخلری عمدتا  بنیاد فرهنگی هنریاین  اهداف گرچه ،«فرهنگی آزادیِکنگره » بر اساس نخستین گزارش ساالنه

در  ویلفرورد کررد.افکرار عمرومی آمریکرا ترالش می نگاه جدیدی نسبت بره خاورمیانره دراما برای ساخت  ،هبود

هرای برای مقابله با نفوذ البی روزولتکرمیت  ،در زمان جنگ اعراب و اسرائیلچگونه  کند کهمیاش اشاره کتاب



بودجۀ سازمان آمریکا و گسترش روابط اعراب و آمریکا و تقویت روابط فرهنگی  سیاست خارجی صهیونیستی در

 .وصل کرد AFMEسیا را به 

AFME م رل  اقرداماتی .ش دهردخود را گسرترو تجاری فرهنگی  هایتوانست فعالیت این منابع مالی با کمک

کمری . رفرترا بر عهرده گو فرهنگی  اتیکتقای روابط دییلمارها و سخنرانی برگزاری دانشجویان، تامین بورسیه

ن های هنری نورارت داشرت و هنرمنردارا تاسیس کرد که بر بودجۀ نمایشگاه دپارتمان روابط بین فرهنگیبعد، 

 کردند.میبازدید عرب و آمریکایی از آن 

، هفرت یک نقاشی و طراحی . بیست وترتیب داددر آمریکا  یک تور بزرگ نمایشگاهی AFME ،1954در سال 

، گررالری 13پورتلنررد در مرروزۀ 12هنرمنررد مشررهور عراقرری، جررواد سررلیم از سررخنرانی و ویرردئومجسررمه و چنررد 

به نمایش  در شیکاگویک مرکز فرهنگی در پیتسبرگ و  15«خیابان بلفیلد»گالری   در فیالدلفیا، 14«براکسدی»

 به اتما  رسریددر نیویورک  16میانهخاور به نا  خانۀ AFMEاین تور با نمایشگاهی در محل جدید . گذاشته شد

 آمریکا تعدادی از آثارش را فروختلیم در سَ .(انتقال یافتبه واشنگتن  1958یت در سال در نها این نهاد هنری)

 خاورمیانه اهدا کرد.  به خانۀ« با هندوانهزن »تابلویی با عنوان  و

فتراح مردرس از سروریه، جیررار نویرر میانه هنرمندانی از خاور از چهار نمایشگاه دیگر AFME 5195در سال 

انری، تررک و . هنرمنردان ایرترتیب داد از مصر )بعدها رئیس موزه هنر مدرن مصر شد( طاهرپاالمودیان و صالح 

 ت این سازمان برخوردار شدند.پاکستانی نیز از حمای

و تهران برگزار کرد که بره ی را در بغداد پاکستان مندانهنر نمایشگاهی از AFME ،5819-1957های بین سال

بسریار  6319-1962 هایدر سالاین نهاد  بود. ای آمریکاروابط متحدین منطقهرسید تالشی برای بهبود نور می

های نیویورک، میناپلیس، اوانسرتون، توجه در گالری های موردریزی نمایشگاهبه برنامهفعال بود و کمک زیادی  

 سن فرانسیسکو، اسیوکان و پیتسبرگ کرد.

از  هراییزنی، قلماز تونسهایی از جالل غربی نقاشی ،عراقینی عکاس علطیف ال از هایینمایشگاه 1965ر سال د

حمایرت  ، مروردجرور  نصیف ایشرا و هم زمان آثار سفالگری  از سودانخلیل و حسین بداوی عمر عمر  محمد

ورفرالی و ، وداد العضراوی االهنرمنرد زن عراقری سال بعد نمایشگاهی از آثار این نهاد .این نهاد قرار گرفتند مالی

 .برگزار کردمیانه خاور حسن را در خانۀ او فیک وطنهم



 امرا مورد حمایت مالی این نهاد بودنردمدوح کشالن لوآی کایلی و مهنرمندان سوری،  از چندین نمایشگاه دیگر

، نوشته 1967در  AFME گزارش ساالنۀند. برای م ال در اثبت نشده جاییها این کمک کهاین نکته قابل تامل

نرامی از ایرن  امرا هری اند هفت هنرمند دیگر تامین بودجه شردهو  یعراق از نقاش برجستهی که نمایشگاه شده

 .هنرمندان برده نشده است

و مداران سیاست ،افراد مشهور ،ویسندگان، روشنفکراناز ن زیادی جمع ای بود کهبه گونهها این نمایشگاه جذابیت

گونره ان هری که این هنرمنرد . باید اشاره کردردکمیبه خود جلب را عودی ، لیبی و عربستان سرسفیرانی از مص

مشخص نیست سازمان سریا چره مقردار  هایشان نداشتند.های سازمان سیا در نمایشگاهآگاهی نسبت به حمایت

م ل غول  مختلفیرسمی ها از منابع بودجهاین  بعضی ازالبته  .حمایت از این نهاد فرهنگی کرده استپول صرف 

 آمد.می میلیون دالر( 4.4با گردش مالی ساالنه ) «آرامکو»عودی نفتی س

از سروی سرازمان سریا  AFME ر کرد که تامین بودجۀآشکا ایدر مقاله نیویورک تایمز روزنامه 1967در سال 

امرور »زیرر نورر هنر عرب تا به امروز  . اما حمایت دولت آمریکا ازه استبود ای مهلک به این نهاد فرهنگیهضرب

 .ستتغییر یافته ا طور کلی های آن بهگرچه هدفامه دارد، ادا 17«یروب فرهنگی و آموزشی

دو  کنرد،اشاره می که انجا  گرفت 19«عرب هایهنرمندان و قیا »با عنوان  18ندرَ ای توسط موسسهاخیرا مطالعه

های و سیاسرتتواند در به دست آوردن اهرداف توسعه فرهنگی میچگونه  که اندمتوجه شدهدولت قبلی آمریکا 

مهمری برازی در منطقه نقرش  اتافزایش دموکراسی و اصالح گرایی،برای مقابله با افراطآمریکا  دولت بلند مدت

 .کند

نقش  ،AFMEحضور خود با نا   اما در دو دهه ،تغییر داد 20یستمیدنا  خود را به به اَ AFME 1970 دههدر 

این سازمان م ل  تحت حمایتدر هنرنمایی هنر عرب به مخاطب آمریکایی داشت. بعضی از هنرمندان  ه سزاییب

هرای مروثری در جنربشبعردها نقرش  که برای آزادی در بغداد طراحی کرد یادمانی 1959در سال  یمجواد سل

 داشت. ایعربی و منطقه معاصر کشورهای

 ذائقره بررای گرفتنردمی که مورد حمایت مرالی قرراری یهانمایشگاهبیشتر که  بر کسی پوشیده نیستبه عالوه، 

و  منوور ایجاده آثار هنرمندان مدرن عرب بگفت که نمایش  توانمی .بودند گذاری شدهریکایی هدفمخاطب آم

  .گذاشتبه نمایش می آمریکایی را سخاوتمندانهپروپاگاندای به نوعی یک  های فرهنگیحلقه تقویت



 مروزه ،لییر دانشگاه در 21لبارجی هنری بنیاد م ل مهمی هاینمایشگاه برگزاریفزایندۀ  رشد شاهد ما امروز

 تقویرت را عررب هنرر هرانمایشرگاه ایرن. هستیم آمریکا دانشگاه در واقع 23کاتزِن هنری مرکز و 22لسِهِ هنر

 عررب جهان خود بلکه سیا به کمک سازمان نه بار این اما دهند،نشان می آمریکایی مخاطب برای و کنندمی

 .کندمی مالی حمایت هاآن از 

                                                           
 HOW THE CIA SECRETLY FUNDED ARAB ART TO FIGHT COMMUNISMعنوان اصلی مقاله: 1 

2 Sultan Sooud Al-Qassemi 
3 long leash 
4 Congress for Cultural Freedom 
5 The New American Painting 
6 Max Kozloff 
7 a form of benevolent propaganda  
8 Hugh Wilford 
9 America's Great Game: The CIA's Secret Arabists and the Shaping of the Modern Middle East 
10 American Friends of the Middle East 
11 Kermit Roosevelt Jr 
12 Jewad Selim 
13 L. D. M. Sweat Museum 
14 de Braux Gallery 
15 Bellefield Avenue Gallery 
16 Middle East House 
17 Bureau of Educational and Cultural Affairs 
18 RAND Corporation 
19 Artists and the Arab Uprisings 
20 AMIDEAST 
21 Barjeel Art Foundation 
22 Hessel Museum of Art 
23 Katzen Arts Center 
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