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همراه با گفتارهایی از:

دکتر مجید شاه حسینی ،بهروز افخمی
حسن عباسی و سعید مستغاثی
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نویسندگان
سکوتشاعرانو
ِ
روشنفکربعداز 28مرداد
بعــد از  28مــرداد ،از لحــاظ نشــاندادن
انگیزههــای یــک روشــنفکر در مقابــل یــک
دســتگاه فاســد ،ســکوت عجیبــی در فضــای
روشــنفکری هســت .خیلــی از کســانی کــه
در دهــۀ بیســت ،مــورد غضــب دســتگاه قــرار
ـکاران
گرفتــه بودنــد ،در دهــۀ ســی بــه همـ ِ
مطیــع دســتگاه تبدیــل شــدند! آل احمــد در
کتــاب «خدمــت و خیانــت روشــنفکران» ،از
همیــن روشــنفکری دهــۀ ســی حــرف میزنــد.
در قضیــۀ  28مــرداد ،هیــچ مبــارزۀ حقیقــی
از جانــب روشــنفکران صــورت نگرفــت.
البتــه  28مــرداد نســبت بــه زمــان مــا ،خیلــی

قدیمــی و دور از دســترس اســت؛ لیکــن شـ ّـدت
عمــل رژیــم پهلــوی در قضیــه  28مــرداد ،بــا
ً
روشــنفکرانی کــه احیانــا بــه دکتــر مصــدق یــا
نهضتملــی ،عالق ـهای هــم داشــتند ،کاری
کــرد کــه ب ـهکل ،کنــار رفتنــد و هیــچ مبــارزۀ
حقیقــی از طــرف مجموعــۀ روشــنفکر صــورت
یکــه وظیفــۀ روشــنفکری،
نگرفــت؛ درحال 
ایجــاب میکــرد کــه بــه نفــع مــردم و بــه نفــع
آینــدۀ آنهــا وارد میــدان شــوند ،شــعر بگوینــد،
بنویســند ،حــرف بزننــد و مــردم را روشــن
کنن��د؛ ام��ا ای��ن کاره��ا انج��ام نگرف��ت.
بیانات در جمع دانشجویان دانشگاه تهرا ن 1377/02/22

شما عالقه مندان می توانید جهت خوانش مطلب کامل به سایت راه نوشت (بالگ عماریار) مراجعه کنید.

انقالب
هنری
در
جریانهای
کودتاچی
ِ
فرهنگی
کودتاهــای زیــادی در جهــان طــی صدســال
اخیــر رخ داده اســت کــه در رســانهها بــه
برخــی بیشــتر پرداختــه شــده و برخــی
خش ـنتر از ســایرین بــوده و برخــی نیــز
شکســت خوردهانــد .متــن ذیــل نقطــه
نظــرات دکتــر «مجیــد شاهحســینی»
مــدرس ســینما و رســانه دربــاره تاریخچــه
کودتاهــا جهــان و نمــود رســانه ای آن
هاســت کــه گزیــده آن را مــی خوانیــم ،شــما
عالقــه منــدان مــی توانیــد جهــت خوانــش
کامــل مطلــب بــه ســایت راه
نوشــت (بــا گ عماریــار)
مراجعــه کنیــد.
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دکتر مجید شاهحسینی
کودتای «فرانسوی»!
ً
«کودتــا» ،بهعنــوان یــک واژۀ کامــا فرانســوی،
کلمــهای مشــترک بــرای دوران جنــگ ســرد
بــوده اســت« .کودتــا» ،معــادل دیگــری هــم
بــه نــام «ســیژ» دارد کــه بــاز ،واژهای فرانســوی
اســت .فرانســویها ،شــاید بهایندلیــل
ً
ـاق ظاهــرا سیاس ـیاجتماعی،
بــرای ایــن اتفـ ِ
ـدد
معادلســازی کردهانــد کــه همیشــه درصـ ِ
ـدار آزادی
ایــن هســتند تــا بگوینــد ،مــا طرفـ ِ
و انقالبهــای مردمــی هســتیم .ازای ـنرو،
فیلمهــای زیــادی هــم دربــارۀ کودتــا در
کشــورهای دیگــر ســاختهاند .امــا واقعیــت
ایــن اســت کــه فرانســه ،یکــی از بزرگتریــن
ـان قــرن نوزدهــم و آغــاز قــرن
اسـ
ـتعمارگران پایـ ِ
ِ
بیســتم بــوده اســت .حداقــل ،جنایتــی کــه
ـاب
فرانســه در «الجزایــر» مرتکــب شــد و انقـ ِ
ـال بــارز ایــن حــرف
آن را ســرنگون کــرد ،مثـ ِ
اســت ،در کودتــای الجزایــر فرانســه بــا جنایتــی
کــه ب ـهراه انداخــت ،درنهایــت پــس از گرفتـ ِـن
قریــب بــه یــک میلیــون قربانــی ،بــه پیــروزی
رســید .همچنیــن ســابقۀ دخالــت فرانســه
در کودتاهــای نظامــی ،در آفریقــا هــم وجــود
داشــته اســت .بنابرایــن ،ا گــر بخواهیــم از واژۀ
«کودتــا» ،ریشــۀ فرانســوی آن و کودتاهــای
بــهراه انداختهشــده بهوســیلۀ فرانســه
ـض آن،
صحبــت کنیــم ،بایــد بگوییــم کــه نقیـ ِ
در همیــن مرحلــۀ واژگانــی هــم وجــود دارد.

انقالب اسالمی ایران؛ مصداق بارز
«انقالب»
ـردم
«کودتــا» ،یــک ریشــۀ بیرونــی دارد و ب ـ ه مـ ِ
کشــور برنمیگــردد .در کودتــا یــک اقلیتــی
وجــود دارد کــه گاهیوقتهــا ،یــک حــزب و
گاهیاوقــات ،زیرشــاخهای از ارتــش آن کشــور
ـتمداران
اســت .یعنــی یــا اقلیتــی از سیاسـ
ِ
ـران تنــدرو هســتند
تنــدرو و یــا اقلیتــی از افسـ ِ
کــه نماینــدۀ ارادۀ مــردم نیســتند و دســت
بهکودتــا میزننــد درحالیکــه «انقــاب»،
ـردم یــک کشــور اســت
معطــوف ب ـهارادۀ مـ ِ
ـرون
ـأن درونزا دارد .یعنــی از بیـ ِ
و یــک شـ ِ
انقــاب ،مدیریــت نمیشــود .درواقــع ،ارادۀ
ـردم آن کشــور ،ب ـه ایــن مســئله میانجامــد
مـ ِ
ـام اســتبدادی را ســرنگون کننــد.
کــه یــک نظـ ِ

بهتریــن و برتریــن مصــداق ایــن موضــوع،
«انقــاب اســامی ایــران» اســت.
کودتاهایی که رسانهای شدند
شــاید یکــی از رســانهایترین کودتاهــا،
کودتــای «ژنــرال فرانکــو» در اســپانیا باشــد کــه
فیلمهــای زیــادی نیــز برمبنــای آن ،ســاخته
شــده اســت و امــروزه هــم ســاخته میشــود و
در کنــار آن از لحــاظ بعــد رســانه ای «کودتــای
شــیلی» اســت کــه فیلمهــای زیــادی هــم
دربــارۀ آن ســاخته شــده اســت.
ـرت
«کودتــای شــیلی» ،بهنوعــی بیشــترین کثـ ِ
رمــان ،فیلــم ،موســیقی و ســرود را بــهخــودش
اختصــاص داده و بهطورکلــی ،فیلمهایــی کــه
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درمــورد کودتــای شــیلی ســاخته شــده اســت،
یــک لهجــۀ چـ ِـپ آمریکایــی دارد کــه بــا چـ ِـپ
روســی یــا چـ ِـپ اروپایــی فــرق دارد .همچنیــن
در مــورد کودتاهــای «آرژانتیــن»« ،هنــدوراس»
ـور دیگــر ،ازجملــه «کودتــای
و چنــد کشـ ِ
ســرهنگها در یونــان» نیــز فیلــم ســاخته شــده
ـورد
اســت .بــرای مثــال ،مشــهورترین فیلــم درمـ ِ
کودتــای یونــان ،فیلــم « ،»Zســاختۀ «کاســتا
گاوراس» اســت .ردپــای اصلـ ِـی ایــن مــدل از
فیلمهــا ،دفــاع از مردمــی اســت کــه ارادۀ آنهــا،
توســط کودتاچیهــا نادیــده گرفتــه میشــود.
رکورددار مظلومیت تاریخی
ایران؛
ِ
ـور مــا هــم مظلــوم واقــع شــده
دربــارۀ کودتــا ،کشـ ِ
اســت .در قــرن بیســتم ،حداقــل دو کودتــای
ـور مــا اتفــاق افتــاده
بــزرگ ،بــر ضـ ِـد مــردم کشـ ِ
ـاید»
اســت؛ اولــی کودتــای «ژنــرال آیــرون سـ ِ
انگلیســی کــه در ســال  1299اتفــاق میافتــد
ـوس « ،CIAکرمیــت
و دومــی ،کودتـ ِ
ـای جاسـ ِ
ـادی داخلـ ِـی
روزولــت» اســت کــه بــا کمـ ِ
ـک ایـ ِ
ـرداد ســال  ،1332کودتــا میکند.
خــود ،در  28مـ ِ
ً
مــا بهغیرازایــن دو کودتــا ،دو نوبــت هــم رســما
ـش بیگانــه ،اشــغال شــدهایم؛ یــک
توســط ارتـ ِ
نوبــت در همــان جنگ جهانـ ِـی اول ( ،)1916که
ایــران توســط قــوای متفقیــن ،اشــغال میشــود
و آن قحطـ ِـی بــزرگ اتفــاق میافتــد و یــک نوبــت
شــهریورماه ســال  1320کــه بازهــم
هــم در
ِ

ایــران ،توســط متفقیــن اشــغال میشــود.
جالــب اینکــه در هــر دو مقطــع ،دولـ ِـت ایــران
ً
رســما ادعــای بیطرفــی کــرده اســت! پــس
ـوع
مــا ،بــا وجـ ِ
ـود دو بــار اشـ ِ
ـغال نظامــی و وقـ ِ
دو کودتــا در کشــورمان کــه توســط بیگانــگان
رکــورددار
مدیریــت شــده اســت ،شــاید
ِ
مظلومیــت تاریخــی هســتیم .بااینحــال،
کار بســیار کمــی
متأســفانه در ایــن زمینــهِ ،
انجــام شــده اســت .تازگیهــا میبینیــم کــه در
مــورد اشــغال ایــران یــا کودتــای ابرقدرتهــای
خارجــی در کشــورمان ،آثــاری درحــال
ساختهشــدن اســت .البتــه اینهــا بهعنــوان
شــروع ،خیلیخــوب اســت ولــی ایــن جریــان،
ً
حتمــا بایــد مــداوم باشــد و بهنوعــی ،ا گــر
ً
ـوع انقــاب اســامی ایــران نبــود ،مــا عمــا
وقـ ِ
کارنامــۀ قابــل افتخــاری نداشــتیم .چرا کــه
مــا فقــط بعــد از انقــاب توانســتهایم ،هــم در

مقابــل کودتاهــای بیگانــگان و هــم در مقابـ ِـل
ـوم نظامـ ِـی بیگانــگان ،مقاومــت کنیــم.
هجـ ِ
جالــب اســت کــه در ایــن مــورد هــم ،مــا هنــوز
هنــری قابــل
هــای
ِ
نتوانســتهایم آفرینش ِ
اعتنایــی داشــته باشــیم .یعنــی مــا بایــد در
ایــن زمینــه ،رمانهــای خوبــی داشــته باشــیم،
ســینمایی
امــا هنــوز نداریــم .بایــد فیلمهــای
ِ
خوبــی ســاخته باشــیم ،امــا هنــوز نســاختهایم.
درنهایــت ،در دنیــای امــروز ،ماجــرای کودتــا،
حداقــل تــا آنجایــی کــه بــه جمهوریاســامی
ایــران مربــوط میشــود ،بــه الیههــای نــرم،
فرهنگــی و رســانهای نفــوذ پیــدا کــرده اســت.
بهایــن معنــا کــه ا گر مــا بخواهیــم در این زمینه،
ـردم کشــورمان بدهیــم،
ـاع ً درســتی ب همـ ِ
اطـ ِ
مصادیــق رســانهای ،بیشــتر
منطقــا بایــد از
ِ
مــردم مــا ،جریانهــای
اســتفاده بکنیــم تــا
ِ
کودتاچــی فرهنگــی را بهدرســتی بشناســند.
ِ

دکتر حسن عباسی
چینی رسانهای برای کودتاهای آینده
زمنیه ِ
ازطریق سینما

از زمینهچینی
رسانهایبرای
براندازی تا شیوه های
نوین کودتا در جهان
ِ
تعریفــی کــه قبال بــرای کودتــا وجود داشــت ،امــروزه

دیگر تغییر کرده اســت .امروز ،نمیتوانیم بگوییم
ً
کــه کودتاهــا ،صرفــا ازطریـ ِـق شــورش ،یعنــی اقــدام
یشــوند.
مســلحانۀ ســازمانیافته ،انجــام م 
امــروزه در دنیــا ،پنــج نــوع رســانه مطــرح اســت.
رســانۀ نسـ ِـل اول ،همــان رســانهای اســت
کــه ب هصــورت چهرهبهچهــره مطــرح اســت.
نهــا و . ...ایــن رســانه،
مثــل منبرهــا و تربیو 
ـوع رســانه اســت .رســانۀ نسـ ِـل
ســنتیترین نـ ِ
دوم ،رســانۀ مکتــوب اســت .ماننــد روزنامــه،

مجلــه و کتــاب .رســانۀ نسـ ِـل ســوم ،رســانۀ
دیــداری ـ شــنیداری اســت .ماننــد رادیــو و
بســایتها،
تلویزیــون .رســانۀ نسـ ِـل چهــارم ،و 
یهــا و پایگا ههــای خبــری و ...در
خبرگزار 
ل
فضــای ســایبر هســتند .رســانههای نس ـ ِ
پنجــم ،شــبکههای اجتماعــی هســتند کــه ایــن
رســانهها ،ب هشــدت تعاملــی هســتند و هیــچ
هدایـ ِـت مرکــزیای هــم ندارنــد و در ســالهای
آینــده ،ب هجــای کودتاهایــی کــه بــا تیــر و تفنــگ
ـواع کودتاهــای نــرم در
انجــام م 
یشــود ،انـ ِ
جهــان ،شــیوع بیشــتری خواهــد داشــت.

شما عالقه مندان می توانید جهت خوانش مطلب کامل به سایت راه نوشت (بالگ عماریار) مراجعه کنید.

ـال پیــش ،همزمــان ،دو
آمریکاییهــا ســه سـ ِ
فیلـ ِـم ســینمایی را ا کــران کردنــد کــه در یکــی از
ایــن فیلمهــا ،گروههــای مخالـ ِـف رابطــۀ آمریــکا
بــا ایــران ،دســت بــه کودتــا در «کاخســفید»
َ
فیلــم
وزن همــان فیلــم،
ِ
میزننــد .بــر ِ
ـینمایی «ســقوط شــاهین ســیاه» ســاخته
سـ
ِ
شدهاســت .ایــن فیلــم ،عملیاتــی را کــه در
ـور ســومالی رخ داده بــود ،مــورد بررســی
کشـ ِ
قــرار میدهــد .در فیلـ ِـم «ســقوط کاخســفید»،
پوســت ایــاالت
علیــه رئیسجمهــور سیاه
ِ
متحــدۀ آمریــکا ،کودتــا میشــود؛ چرا کــه
برقرارکــردن رابطــه بــا ایــران
ـال
ِ
آمریــکا بهدنبـ ِ
اســت .در ایــن فیلـ ِـم ســینمایی ،بــا اشــاره ب ـه
ـوابق تاریخـ ِـی حــدود  150ســال گذشــته،
سـ ِ
یعنــی دورۀ «ناصرالدی ـن شــاه» و روابطــی کــه
آن زمــان بــا آمریــکا برقــرار شــد تــا بــه امــروز،
نشــان داده میشــود؛ تــا اینکــه ،کودتــا تــا
قلـ ِـب «کاخســفید» میآیــد و از اتــاق عملیاتــی
ـات زیریـ ِـن «کاخســفید» قــرار دارد،
کــه در طبقـ ِ
حملــۀ اتمــی بــه ایــران ،فرماندهــی میشــود.
هرچنــد کــه در لحظــات آخــر ،ایــن حملــه
خنثـ�ی میشـ�ود.
ـدای تبلیغاتــی
ایــن فیلــم ،یــک فیلـ ِـم پروپا گانـ ِ
پذیری «کاخ ســفید» را
اســت کــه آســیب
ِ
ً
نشــان میدهــد .تقریبــا در طــول ده ســال
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ـینمایی
گذشــته ،در ســریالها یــا فیلمهــای سـ
ِ
متعــدد ،بیــش از پنجــاه یــا شــصت کودتــا علیــه
«کاخســفید» نمایــش داده شــده اســت .در
قضایــای « 11ســپتامبر» ،افــرادی کــه ماجــرای
« 11ســپتامبر» را از شــبکههای تلویزیونــی
سکــه بارها چنین
ـتر آنهــا ،ازب 
میدیدنــد ،بیشـ ِ
فیلمهــای ســینماییای را دیــده بودنــد کــه در
آنهــا بــه بر جهــای دوقلــو حملــه میشــد ،بــاور
نمیکردنــد کــه ایــن واقعــه ،جــدی باشــد؛ ،
حتــی بســیاری از مــردم ،وقتــی آن صحنههــا
یکــرد ،در
را «شــبکۀ س ـی.ان.ان» ،پخــش م 
دقایــق اول ،بــاور نمیکردنــد کــه ایــن واقعــه
جــدی باشــد .از نظــر آنهــا ،ایــن تصاویــر،
آنونـ�س تبلیغاتـ ِ�ی یـ�ک فیلـ�م سـ�ینمایی بـ�ود!
ِ

امــا بــه هرجهت ،درمــورد کودتاهــای تخیلیای
یپــردازد ،در طــول
کــه ســینمای آمریــکا بــه آن م 
ده ســال گذشــته ،آثــار متعــددی در آمریــکا
ســاخته شــده اســت .ســریالهای امنیت ـیای
ترین آنهــا« ،ســریال  »24بــود؛
کــه شــاخص ِ
ســریالی کــه در آن ،بارهــا بــه «کاخســفید»
تعــرض میشــد .همچنیــن در فیلمهــای
ترین آنهــا ،فیلــم
ســینمایی ،کــه شــاخص ِ
ـینمایی «ســقوط کاخســفید» اســت،
سـ
ِ
کودتــا در شــکلهای مختلــف و بــا واحدهــای
نظامـ ِـی اســم و رس ـمدار نشــان داده میشــود.
بهصورتــی کــه بهروشــنی میتــوان کارهــای
ســازمانهایی چــون «اناسای» و یــا «دلتــا
فـ�ورس» را در آن دیـ�د.

سینمایی برای قدرتنمایی
ـالگرد فروپاشــی
در ســال  2015میــادی کــه سـ ِ
ســال  1915بــود.
ـوری عثمانــی در
امپراتـ ِ
ِ
شــدن ایــن
انگلیس ـیها بــرای حاصل
ِ
فروپاشــی ،ســه عمـ ِـل نفــوذی انجــام داده
بودنــد کــه بــه نتیجــه هــم رســیده بــود.
ـرب
«لورنــس» ،ســرهنگی بــود کــه در قبایـ ِـل عـ ِ
صحــرای عربســتان ،نفــوذ کــرد و زمینــۀ تجزیــۀ
جنوبــی محــدودۀ
عربســتان و کشــورهای
ِ
طبــق
ـوری عثمانــی را صــورت داد.
امپراتـ ِ
ِ
ـخصیت همیــن ســرهنگ ،فیلــم «لورنــس
شـ
ِ
عربسـ�تان» سـ�اخته شـ�ده اسـ�ت.
ســال گذشــته در صدمیــن ســالگرد ایــن واقعــه،
ـینمایی «ملکـهی صحــرا» را ســاختند.
فیلــم سـ
ِ
فیلمــی کــه در آن« ،نیــکل کیدمــن» بــازی کرده
اســت .در ایــن فیلــم ،چگونگـ ِـی نفــوذ ایــن زن
ـوری عثمانــی را نشــان میدهــد کــه
بــه امپراطـ ِ
درنهایــت بــه تجزیــۀ ایــن کشــور منجر میشــود.
ً
بهاینصــورت کــه در مرحلــۀ اول ،تقریبــا تــا
 31ســالگی ،در ایــران زندگــی میکنــد .بعــد از
ایــران ،دوبــاره بــه انگلیــس برمیگــردد و از آنجــا
ـدر حیفــا و ســپس بیتالمقــدس مـیرود.
بــه بنـ ِ
بعــد از اینهــا ،شــروع بــه نفوذکــردن در
ســوریه ،عــراق و عربســتان میکنــد .آن زمــان،
در ماجــرای معاهــدۀ «ســایکس ـ پیکــو»5
 ،حا کمــان کشــورهای منطقــه را تعییــن
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میکننــد .دوتــا بــرادر وجــود دارنــد کــه یکــی از
آنهــا را حا کــم اردن و یکــی دیگــر را حا کــم عــراق
ـال پیــش،
میگذارنــد .یعنــی ای ُنهــا ،صدسـ ِ
ـام اردن جــدا کردنــد و یــک
ایــن منطقــه را بـ ه نـ ِ
حکومتــی را تشــکیل دادنــد .ایــن کار ،یــک
مدلـ�ی از کودتـ�ا اسـ�ت.
امــروز ســینمای غــرب ،بــرای اتفاقــی کــه
صدســال پیــش روی داده اســت ،فیلمــی
ِ
ســینمایی بــهاسـ ِـم «ملکــۀ صحــرا» میســازد.
درواقــع بــه کشــورهای عربــی پیــام میدهــد
صدســال پیــش ،مــا شــما را بــه دولــت ـ
کــه
ِ
دور شــما مرز کشــیدیم و
ملــت تبدیــل کردیــمِ .
ـوری عثمانــی جــدا کردیــم و شــما را بــه
از امپراتـ ِ
کشــورهای اردن ،عــراق و عربســتان تبدیــل
کردیــم .منظــور از «ملکــۀ صحــرا» ،همــان
ملکــۀ انگلیــس اســت؛ بهاینمعنــی کــه ا گــر
ملکــه بخواهــد ،بازهــم میتوانــد شــما را در
قالــب دول ـت ـ ملتهــای جدیــد ،از نــو شــکل
بدهــد .ایــن حــرف را میتوانیــد در طــرح
«خاورمیانــۀ بــزرگ» ،در ایــن جنــگ مذهبـ ِـی
 30ســاله ،در ایــن مســألۀ جنگجهانــی
چهــارم ،داعــش و ...ببینیــد .بنابرایــن ســینما
تــا حــد زیــادی ،در تبییـ ِـن ایــن نــوع کودتاهــای
کالســیک تــاش کــرده اســت .کودتاهایــی کــه
یــک سـ ِـر آن« ،همفــر» در بصــره بــود .یــک سـ ِـر
دیگــرش ،خانــم «گرتــرود بــل» بــود .یــک ســر
دیگـ�رش هـ�م «لورنـ�س» در عربسـ�تان بـ�ود.

حــال ،امــروزه فیلـ ِـم خانــم «گرتــرود بــل» ب ـ ه
ـام «ملکــۀ صحــرا» را میســازند؛ کس ـیکه
نـ ِ
در حــدود  58ســالگی ،در شــهر بغــداد از دنیــا
رفــت و ا کنــون ،قبــرش در بغــداد محــل زیــارت
شــده اســت! یعنــی داعــش ،زیـ ِـر مرقــد و مقبــرۀ
هــر پیامبــری مثــل «حضــرت یونــس(ع)» در
موصــل گرفتــه تــا صحابــۀ پیامبــر در ســوریه،
همــه را بمــب و مــواد منفجــره میگــذارد و
تخریــب میکنــد ،امــا در بغــداد ،بــا مرقــد
«گرتــرود بــل» ،کاری نــدارد« .گرتــرود بــل» ،زن
جاسوسـهای اســت کــه بیــش از یــک ربـ ِـع قرن،
بــر پشـ ِـت شــتر ،تمــام ایــن صحراهــا را از ســوریه
تــا وســط صحــرای عربســتان و ریــاض ،چــرخ
زده و ایــن قبایــل را بهخوبــی شناســایی کــرده
اســت .در ایــن قبایــل ،نفــوذ کــرده و آنهــا را

ـان هــم انداختــه اســت .بهنحــوی کــه
بهجـ ِ
در ایــن منطقــه ،حــدود چهــار کشــور ایجــاد
کردنــد .حــال بعــد از صدســال ،کشــورهایی
مثــل انگلیــس و آمریــکا ،بــه کودتاهــای
ـیک خودشــان افتخــار میکننــد و بــرای
کالسـ ِ
زندگـ ِ�ی جاسوسشـ�ان ،فیلـ�م میسـ�ازند.
جوان
ـتان ِ
ازایـنرو ،خیلــی مهــم اســت که دوسـ ِ
مــا ،ایــن فیلمهــا از جملــه سلســله فیلمهــای
مســتندی کــه بــرای کودتاهــای مختلــف از
جملــه کودتاهایــی نظیــر شــیلی ســاخته شــده
اســت ،را ببیننــد تــا کودتاهــای کالســیک،
نفوذهــا و تجزیههــا ،برایتــان بهخوبــی روشــن
بشــود تــا یــک ذهنیتــی بــه شــما بدهــد کــه
بدانیــد ایــن کودتاهــا ،چگونــه عمــل میکننــد
و چگونـ�ه بـ�ه نتیجـ�ه میرسـ�ند.
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روایتی
خواندنی از
سینمایایران
در سال های
کودتا
سعید مستغاثی

سینمای ایران و مورد عجیب
کودتا در
ِ
ابراهیم گلستان در همراهی با کودتاچیان
نخیــر ،نگردیــد! متأســفانه اینبــار هــم
فیلمــی در تاریــخ ســینمای ایــران دربــارۀ
مقطــع مهــم تاریــخ کشــورمان پیــدا
ایــن
ِ
نخواهیــد کــرد! دریــغ کــه ســینمای ایــران بــه
ـگاه تاریخـ ِـی ســرزمینش نیــز بیاعتنــا
ایــن بزنـ ِ
بــوده اســت! ایــن درحالــی اســت کــه دههــا و
صدهــا کتــاب ،مقالــه ،مطلــب و هــزاران ســند
و شــاهد دراینبــاب ،حکایــت از ماجراهایــی
ـیل روایــی
بهشــدت دراماتیــک و دارای پتانسـ ِ
از ایــن واقعــۀ مهــم بــرای ســینمای ایــران
دارد .عالوهبراینکــه مقطــع  28مــرداد 1332

ـناخت
زمــان بســیار تعییــن کننــدهای بــرای شـ
ِ
دوســتان و دشــمنان تاریخـ ِـی مــردم ایــن آب
ـریح آن ،میتوانــد ملــت
و خــا ک اســت ،تشـ ِ
ایــران و تمامـ ِـی ملـ ِـل آزادیخــواه را در مســیر
آیندهشــان رهنمــون باشــد.
جریــان «شبهروشــنفکری» در طــول تاریــخ
معاصــر ایــران ،کارنامــۀ چنــدان روشــن و
ســپیدی نــدارد .ایــن جریــان از همــان ایامــی
ـگام
کــه در اوایــل دوران قاجــار ،همــراه و همـ ِ
نخســتین چهرههــای «فراماســون» ،قــدم
ـیر
بــه ایــن ســرزمین گذاشــت در یــک مسـ ِ
بیمارگونــه ،گام برداشــت .بیجهــت نیســت
کــه ا گرچــه همــواره ســرکردگان و ســمبلهای
ـان شبهروشــنفکری ،علیرغــم اینکــه
جریـ ِ
ـنگ ایــران و ایرانپرســتی را ب ـه
همیشــه سـ ِ
ســینه زدهانــد ،امــا رد پــای آنهــا تقریبــا در
ـال
تمامـ ِـی وقایــع خیانتبـ ِ
ـار تاریــخ  180سـ ِ
اخیـ�ر ایـ�ن سـ�رزمین پیداسـ�ت:
 28مرداد  ،32بزنگاه تاریخی
امــا یکــی از بزنگاههــای تاریخـ ِـی ســنجش
ایــن جریــان ،کودتــای  28مــرداد 1332
اســت کــه ا گرچــه بخشــی از جریــان فــوق
ـتعماری
در کنــار «حــزب تــوده» ،مقاصــد اسـ
ِ
کمونیسـ ِـم بینالملــل را بــرای ایــن ســرزمین
ـش دیگــر نیــز
در ســر میپرورانــد .امــا بخـ ِ
ـگام جریــان کودتــا بــود.
همــراه و همـ ِ

شما عالقه مندان می توانید جهت خوانش مطلب کامل به سایت راه نوشت (بالگ عماریار) مراجعه کنید.

شــدن
شــگفتا کــه امــروز علیرغــم روشن
ِ
ـائل کودتــای فــوق و حتــی
بســیاری از مسـ ِ
محکومگردیــدن آن (ولــو بهظاهــر) ازســوی
ـبق
«مادلیــن آلبرایــت» ،وزیــر امــور خارجــۀ اسـ ِ
ایــاالت متحــدۀ آمریــکا ،متأســفانه عناصــر
ریــز و درشـ ِـت شبهروشــنفکر بــرای برخــی از
ســفید کودتاچــی
عوامــل نشــاندار و پیشانی
ِ
یشــکنند .کســانی کــه حتــی
ســر و دســت م 
همیــن امــروز با کمالافتخــار بــه حضورشــان
ـای ســیاه اعتــراف میکننــد و پــز
در آن کودتـ ِ
میدهنــد .امــا متأســفانه شبهروشــنفکران مــا
ـات ضــد مردمــی ،کــف
بــرای آن افتخــار و مباهـ ِ
میزننــد و هــورا میکشــند .همیــن امــروز پــس
ـازمان «ســیا»
از گذشــت 60ســال ،ســرانجام سـ ِ
بخشــی از اســناد دخالــت آمریــکا در کودتــای
ـات «آژا کــس»
 28مــرداد را تحتعنــوان عملیـ ِ
ـیو امنیتملـ ِـی آمریــکا و
بــر روی وبسـ ِ
ـایت آرشـ ِ
همچنیـ�ن وبسـ�ایت فارینپالیسـ�ی قـ�رار داد.
بــرای پیبــردن بــه عمــق و ماهیــت جریــان
شبهروشــنفکری در ایــن ســرزمین (کــه
پیشزمینههــا و پسزمینههایــش مطــرح
مــرور
گردیــد) ،بیمناســبت نیســت کــه به ِ
ـیاه یکــی از شــاخصترین،
کارنامــۀ سـ ِ
اخیــر ایــن جریــان،
ـرن
ســمبلهای نیمقـ ِ
ِ
یعنــی ابراهیــم گلســتان بپردازیــم .ابراهیــم
گلســتان از آن جهــت در ایــن جریــان اهمیــت
مییابــد کــه تقریبــا تمامــی خصوصیــات
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ـنفکری ایــن ســرزمین را
 200ســالۀ شبهروشـ
ِ
یکجـ�ا در خـ�ود جمـ�ع کـ�رده اسـ�ت!
«کنسرسیوم» نفتی
در استخدام
ِ
ابراهیــم گلســتان کــه بــا فیلــم «خشــت و آینــه»
ـینمای مــوج نــو ایــران
از پــدران معنــوی سـ
ِ
قلمــداد شــد ،در واقــع فعالیــت ســینمایی خــود
را پــس از کودتــای  28مــرداد  1332بــا پــول و
های نفتـ ِـی انگلیــس ،ماننــد
ســرمایۀ شــرکت ِ
ـراه دیگــر
«رویــال داچ شــل» آغــاز کــرد کــه همـ ِ
شــرکتهای آمریکایــی و هلنــدی ،کنسرســیوم
نفتــی پــس از کودتــا را تشــکیل دادنــد و
ِ
ـدن صنعــت
ـ
ش
ی
مل
ت
نهض
دســتاوردهای
ِ
نفــت را نابــود ســاختند و اصــا اســتودیوی
ـتان فیلــم» را بــا بودجــۀ
خــود موســوم بــه «گلسـ ِ
همیـ�ن کمپانیهـ�ای نفتـ�ی تأسـ�یس نمـ�ود.
گلســتان پــس از کودتــای  28مــرداد بــه
اسـ�تخدام شـ�رکتهای نفتـ ِ�ی فـ�وق درآمـ�د
و بــا پــول و ســرمایۀ همــان کمپانیهــای
اســتودیوی فیلمســازیاش را برپــا
نفتــی،
ِ
کــرد تــا هــم بــرای شــاه و دربــار مســتندهایی
همچــون «جواهــرات ســلطنتی» بســازد ،هــم
بــرای کنسرســیوم نفتــی« ،مــوج ،مرجــان
و خــارا» و «یکآتــش» را جلــوی دوربیــن
ورود اولیــن ســفیر
ببــرد و هــم بــرای جشــن ِ
انگلیــس بــه ایــران ،بســاط نمایــش برپــا
ســازد .امــا دریــغ کــه علیرغــم همــۀ ایــن

سرســپردگیها و خوشخدمتیهــا بازهــم
ـنفکری امــروز ،همچنــان بــه
جریــان شبهروشـ
ِ
بتســازی از چنیــن موجــودی مشــغول اســت
تــا وی بتوانــد بــا افتخــار ســرش را بــاال گرفتــه و
از کارنامـ�ۀ سـ�یاهش بـ�ا تبختـ�ر و تکبر یـ�اد نماید.

ابراهیــم گلســتان بــه گفتــۀ خــودش (در
مصاحب ـهای بــا شــمارۀ  41فصلنامــۀ کلــک در
مــرداد مــاه  )1372بهطــور رســمی ،هــم کارمنــد
چندملیتی
ـیوم
شــرکت نفــت انگلیــس و کنسرسـ ِ
ِ
آن بــود و هــم تمامـ ِـی وســایل و ابــزار فیلمســازی و
اســتودیویش را نیــز از انگلیسـیها دریافت نمود.
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فرش قرمز برای سفیر انگلیس

همراهی با کودتاچیان

ازهمیــنرو بــود کــه گلســتان نیــز پــس از
کودتــای  28مــرداد  1332حــق مطلــب را بــرای
کودتاچیــان و حامیــان آنهــا بهجــای آورد و در
جلــوی پایشــان کــه بــر روی خونهــای هــزاران
آزادیخــواه گام مینهادنــد و مبــارزات ملــت
بــرای ملیشــدن صنعــت نفــت را پایمــال چکمۀ
پوش��ان خ��ود میکردن��د ،ف��رش قرم��ز په��ن ک��رد.

ابراهیــم گلســتان حتــی در مصاحبــۀ دی مــاه
ســال  1386بــا هفتهنامــۀ شــهروند امــروز ،از
همــکاری بــا کودتاچیــان  28مــرداد  32و تیمــور
بختیـ�ار (از عامـلان این کودتا) نیز پرده برداشـ�ت!

«مســعود بهنــود» در  12نوامبــر 2007
مصاحبـهای بــا گلســتان انجــام داده کــه فایــل
ویدئویــیاش نیــز در وبــا گ فارســی «رادیــو
بی.بی.ســی» موجــود اســت .وی در مقدمــۀ
ایــن مصاحبــه مینویســد« :در آرشــیوهای
خبــری «آی.تــی.وی» بایــد فیلمــی وجــود
داشــته باشــد کــه گلســتان از ورود «دنیــس
رایــت» ـاولیــن کاردار بریتانیــا در ایــران بعــد از
کودتــای  28مــردادـ گرفــت .دیپلمات کارکشــته
و نویســندۀ کتــاب بلنــدآوازۀ «ایرانیــان در میان
انگلیســیان» ،ســی ســال بعــد هــم نشــان داد
کــه آن لحظــه چنــان در ذهنــش جــا داشــته
و کســی را کــه پشــت آن دوربیــن در فــرودگاه
کوچــک تهــران بــود ،بــه یــاد دارد« .لیــدی
رایــت» از قضــا متولــد و بــزرگ شــدۀ همــان
روســتایی اســت کــه ا کنــون ربـ ِـع قــرن اســت کــه
ـری
گلســتان آنجــا ســکونت دارد و چندصــد متـ ِ
همــان عمارتــی کــه اینــک نویســندۀ ایرانــی در
آن زندگ��ی میکن��د ،کودک��ی گذران��ده ب��ود».

گلســتان مــی گویــد «زمانیکــه چاپخانــۀ
مخفــی را در «داوودیــه» کشــف کردنــد،
فکــر کنــم ســال  1334بــود .مــن آنجــا رفتــم،
فوقالعــاده بــود .وارد یــک اتــاق میشــدی کــه
توالــت بــود ،ســنگ توالــت را درمـیآوردی ،پلــه
بــود .پلههــا را پاییــن میرفتــی و میدیــدی
آنجــا چاپخانــه اســت .آدمهــای جالبــی هــم
بودنــد .مثــا مــن بــه تیمســار «بختیــار»
گفتــم ،خبــر میدادیــد وقتــی بــه اینجــا حملــه
میکنیــد ،مــن بیایــم ،عکــس و فیلــم بگیــرم.
گفــت «حــاال نشــد دیگــر» .گفتــم «خــب حــاال
بیاییــد بــا یــک دســته ،مثــل دیشــب برویــم در
آن محــل دوبــاره انــگار همــان هجــوم دیشــب
اســت تــا مــن فیلــم بــردارم ،تــا مــن بــرای خبــر از
شـ�ما عکـ�س و فیلـ�م بگیـ�رم».
اعتــراف ابراهیــم گلســتان بــه همراهــی بــا
مأمــوران نظامـ ِـی تیمــور بختیـ ِـار جــاد در تثبیــت
کودتــای ســیاه  28مــرداد  1332و کشــف و
ســرکوب مخفــی گاههــای مبارزیــن ضــد شــاه،
شــاید در طــول ســالهای پــس از انقــاب ،آن
هــم از جانــب کســی کــه حامیــان و شــیفتگان

و پشــتیبانان داخلــی و خارج ـیاش ســعی در
چســباندنش بــه ضدیــت بــا شــاه دارنــد ،انصافــا
حیــرتآور اســت! فــردی کــه آن همــه ســوابق
نفتــی خارجــی بــرای
مــزدوری کمپانیهــای
ِ
ـارت ثــروت ایــن ســرزمین را در پیشــینهاش
غـ ِ
ثبــت کــرده اســت ،چقدر بایســتی گســتاخ باشــد
کــه ماننــد یــک مأمور ســاوا ک ،به همــکاری خود
بــا کودتاچیــان مباهــات نمــوده و صحنههــای
ایــن همــکاری را آنچنــان بــا لــذت تعریــف کنــد
کـ�ه هـ�ر انسـ�ان آزادهای را متنفـ�ر سـ�ازد.
غار دربار شاهنشاهی
یار ِ
ِ
ایــن درحالــی اســت کــه بهطــور حیرتانگیــزی
همیــن دســته از رســانهها و مصاحبهگرهــا
تــاش داشــتهاند ،گلســتان را یــک عنصــر
ضــد رژیــم شــاه بنمایاننــد ،درحالــی کــه خــود
گلســتان بارهــا و بارهــا در همــان مصاحبههــا
ایــن موضــوع را رد کــرده اســت .مثــا در
بخشــی از گفتوگــوی پرویــز جاهــد با گلســتان
در کتــاب «نوشــتن بــا دوربیــن» از گلســتان
اپوزیســیون
میپرســد «بههرحــال شــما
ِ
حکومــت بودیــد یــا نــه؟» و گلســتان بــا
اســتفاده از جهالــت یــا تجاهــل مصاحبهگــر
پاســخ میدهــد «آنموقــع اپوزیســیونی وجــود
نداشــت .مــن بــا مجاهدیــن و فــان و از ایــن
حرفهــا نبــودم ،کاری بــه کارشــون نداشــتم.
بهخاطراینکــه قضیــۀ آنهــا اصــا پــرت بــود».
لوحی تمــام
آنــگاه گفتوگــو کننــده بــا ســاده ِ
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میپرســد «یعنــی مســتقل بودیــد؟» گلســتان
کــه قضیــه را بهنفــع خــودش میبینــد ،در
جــواب میگویــد «واضــح اســت کــه مســتقل
بــودم .ولــی ایــن دلیــل نمــی شــود» .مســعود
بهنــود در مقال ـهاش در شــماره  32هفتهنامــۀ
ـوان
شــهروند امــروز (پیاپــی  )63تحتعنـ ِ
ـتگیری چنــد
گنــاه زمانــه اســت» دسـ
«شــاید ِ
ِ
روزۀ ابراهیــم گلســتان در ســالهای پیــش از
انقــاب (کــه خــودش هــم میگویــد اشــتباهی
بــوده و پــس از آزادی بــه دســتور «فــرح
پهلــوی» در نوشــهر بــه حضــور شــاه و فــرح
شــرفیاب شــده و حتــی شــاه بــا وی شــوخی
میکنــد کــه در زنــدان برنــزه شــده اســت!) را
بــه کــوس و کرنــا زده و وی را ماننــد مبــارزان
کهنـ�هکار مینمایانـ�د!
دوست صمیمی صدراعظم «عصایی»
علیرغــم همــۀ ایــن اســناد کــه حکایــت
وابســتگی ابراهیــم گلســتان بــه شــاه و
از
ِ
رژیمــش دارد ،در مصاحبــۀ دی مــاه 1386
هفتهنامــۀ شــهروند امــروز بــا گلســتان،
گفتوگــو کننــده معلــوم نیســت از چهکســی
ـخص
شــنیده ،میپرســد «شــنیدهام کــه شـ ِ
شــما بارهــا بــر ســر مســائل ادبــی و فکــری بــا
هویــدا درگیــری داشــتهاید!»
گویــا وی حتــی کتــاب «معمــای هویــدا» نوشــتۀ
«عبــاس میالنــی» را هــم نخوانــده اســت.

عبــاس میالنــی در صفحــۀ  335آن کتــاب
ـخصی دیرپایــی
مینویســد «گلســتان رابطــۀ شـ
ِ
بــا هویــدا داشــت .آشناییشــان بــه اواخــر دهــۀ
 30میرســید .هویــدا در آن زمــان کمــا کان
در شــرکت نفــت بــود و گلســتان نیــز معــاون
روابــط عمومـ ِـی کنسرســیوم در ایــران .ســوای
کار مشــترک ،ای ـندو ،دوســتانی
ایــن ســابقۀ ِ
مشــترک چــون «صــادق چوبــک» داشــتند.
ـرادر هویــدا
درعینحــال ،گلســتان ،مــادر و بـ ِ
(فریــدون) را هــم مالقــات کــرده بــود .بــرای
مــادر هویــدا احترامــی ویــژه داشــت و فریــدون
هــم یکــی از نزدیکتریــن دوســتانش بــود (و
ـتگی
هســت) .بهعــاوه ســوای ایــن همبسـ ِ
سیاســی
عاطفــی ،در تمــام دوران فعالیــت
ِ
هویــدا ،گلســتان یکــی از پرنفوذتریــن
ـنفکری ایــران بــود.
چهرههــای جامعــۀ روشـ
ِ
ـتگی هویــدا بــه روشــنفکران ،ایــن
دلبسـ ِ
ـور
واقعیــت ،کــه او خــود را نیــز جزیــی از جمهـ ِ
ادب میدانســت ،همــه دستبهدسـ ِـت هــم
ـخصیت گلســتان را بــرای هویــدا
م ـیداد و شـ
ِ
یکــرد.
ســخت ،جالــب و جــذاب م 
«پرویــز راجــی» (آخریــن ســفیر شــاه در
لنــدن) در خاطــرات خــود کــه تحتعنــوان
«خدمتگــزار تخــت طــاووس» بــه چــاپ
رســید ،از قــول خــود گلســتان نقــل میکنــد،
در آخریــن مالقاتهایــش بــا هویــدا کــه «ژا ک
شــیرا ک» نیــز حضــور داشــته ،اینچنیــن وی
را بــه شــیرا ک معرفــی کــرده اســت «آقــای

ابراهیــم گلســتان ،از کارگردانهــای ســینما و
نویسـ�ندگان پیشـ�رو کشورماسـ�ت».
ـین
آنچــه قابــل تأمــل اســت ،تجلیــل و تحسـ ِ
هماهنــگ چنیــن افــرادی از ســوی گروهــی
از رســانههای داخلــی اســت کــه همزمــان و
در مدتــی کوتــاه ،مثــا چندیــن مصاحبــه و
داســتان و یادبــود و مقالــه و مطلــب دربــارۀ
ابراهیــم گلســتان بــه چــاپ میرســانند و
بــدون اینکــه ســعی کننــد الاقــل اذهــان
نســل جــوان را دربــارۀ واقعیــات کارنامــۀ
وی روشــن ســاخته ،بــه یــک ســری شــعر
تکــراری هزارانبــار
و شــعار و حرفهــای
ِ
کــردن
گفتهشــده و از همــه مهمتــر ،بــه منزه ِ
ـیاه وی و قهرمانســاختن از او
کارنامــۀ سـ ِ
بســنده میکننــد .کــه چــه بشــود؟ البــد
چندوقـ ِـت دیگــر (همانطــور کــه اولیــن وزیــر
ارشــاد دولــت بهاصطــاح ،اصالحــات بــه
دیــدارش رفــت) یــا همچنانکــه در دولــت
بهاصطــاح ،اصولگــرای پیشــین نیــز
چندینبــار و در مناســبتهای مختلــف
در خانــۀ هنرمنــدان و مــوزۀ ســینما از او
تجلیــل بهعمــل آوردنــد ،بــا ســاموصلوات
ـخصیت
بــه ایــران بیاورنــدش و بهعنــوان شـ
ِ
مثالزدنـ ِـی تاریــخ معاصــر ایــران از او هــم
ماننــد فراماســونهای دیگــر همچــون
آقاخــان کرمانــی و ملکمخــان و حســینخان
سپهســاالر و تق ـیزاده و شــیخ ابراهیــم
ـس دیگــری بســازند.
زنجانــی و ...قدیـ ِ
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مستند
آقای
نخست
وزیر

شما عالقه مندان می توانید جهت خوانش مطلب کامل به سایت
راه نوشت (بالگ عماریار) مراجعه کنید.
جهت تماشـــای مســـتند آقـــای نخســـت وزیر بـــر روی عکس کلیـــک کنید
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این مســتند ،عالوهبر گرهگشــايی نســبت به يكی
از مهمتريــن وقايــع معاصر و شــناخت صادقانه از
دكتــر «مصــدق» ،گام بلنــدی اســت كــه پيــش از
ـذار مســتندهای تاريخی
ايــن در ســينمای تاثيرگـ ِ
در آمريــكای التيــن شــاهد آن بودیــم.
مســتند «آقــای نخس ـتوزير» ،بــا اســتفاده از
ـيوهاي اســتفاده نشــده و مصاحبههــای
آرشـ
ِ
ـاران نزديـ ِـك دكتــر «مصــدق»،
متعــدد بــا يـ ِ
ـدن
تصويــری واقعــی از نهضــت مليشـ ِ
صنعــت نفــت بــه نمايــش ميگــذارد .ایــن
مســتند ،عالوهبــر گرهگشــايی نســبت بــه
يكــی از مهمتريــن وقايــع معاصــر و شــناخت
صادقانــه از دكتــر «مصــدق» ،گام بلنــدی
ـذار
اســت كــه پيــش از ايــن در ســينمای تأثيرگـ ِ
مســتندهای تاريخــی در آمريــكای التيــن
شــاهد آن بودیــم« .آقــای نخس ـتوزير»
طــراز مســتندهای تاريخــي ايــران را
را کــه
ِ
ِ
چندیــن پلــه ارتقــا داده اســت ،ميتــوان
اوليــن اثــر تاريخــي ایــران دانســت كــه هــم
ِ
در محتــوا و هــم در فــرم ،قابليــت نمايــش
ـتند
در خــار ج از كشــور را داراســت .ایــن مسـ ِ

کردن
زندگینام ـهای ،نــه ســعی در اســطوره ِ
دادن تصویری
یــک چهــره داشــت و نــه نشــان ِ
ســیاه از او .تمــام ســعی ایــن مســتند حرکــت
در خــط اعتــدال بــود و بــرای نخســتینبار
در ایــن مســتند چهرههــای جبهۀملــی بــه
انتقـ�اد از محمـ�د مصـ�دق میپردازنـ�د.
دکتــر «یوســف مــرادی» در یادداشــتی
ـام پاســخ
مینویســد« :ايــن مســتند در مقـ ِ
بــه ســؤاالت زیــادی کــه دربــارۀ «اصــل
چهــار ترومــن» و نقــش «آي ـتاهلل كاشــاني»
و بهخصــوص «دكتــر مصــدق» در صنعــت
ـدن نفــت وجــود دارد ،راه را بــرای
ملیشـ ِ
ســاختن آثــار بعــدی در ایــن حــوزه ،بــاز
میکنــد .از جملــه موضوعاتــی کــه شایســتۀ
توجــه بیشــتری بــه آن در آثــار ســینمایی
اسـ�ت ،در زیـ�ر میآیـ�د:

كامــل آيــتاهلل
بررســی نقــش دقيــق وِ
ـدن صنعــت نفــت
كاشــانی در نهضــت مليشـ ِ
وا كاوی نقــش دسـتاندركاران «اصــل چهــارترومــن» در كودتــا و بعــد از كودتــا
شــدن
بررســی تأثيــر و نفــوذ نهضــت مليِ
صنعــت نفــت در عمــق تودههــای مــردم
بررســي ،پیرامــون اشــخاص و گروههــایفاســدی چــون «پــری بلنــده» از فاحشــههای
قلعــۀ زاهــدی و «شــعبان بيمخ» از الــواط تهران
بهوجودآمــده

در

ـرات
بررســی تغييـ ِسياس ـتهای رژيــم پهلــوی بعــد از كودتــا
در عرصههــای امنيتــی (ســاواك) و فرهنگــی
�هر نـ�و ،زورخانـ�ۀ جعفـ�ري ،سـ�ينما و.)...
(شـ ِ
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وقتی کهسینما گران
شیلیخودراوقف
سرزمینمادریمیکنند

فدائیان
میهن

هانا لینچ؛ منتقد سینمای شیلی
مقاومت سینمایی در مقابل دیکتاتوری
اعــدام ،مفقوداال ثــر یــا تبعیــد ،اولیــن واژههایی
نیســتند کــه بــا تجســم چشـماندازهای وســیع
ـگ شــیلی ،بهذهــن خطــور کنــد؛ امــا
و رنگارنـ ِ
ایــن کشــور طــی ســالهای  1974تــا ،1990
تحــت کنترلهــای شــدید «آ گوســتو پینوشــه»
بــود و ظلــم و ســتم شــدیدی را متحمــل
شــد .بــا اینکــه شــیلی ســابقۀ فیلمســازی
بســیار کوتاهــی پیــش از حکومــت «پینوشــه»
داشــت ،امــا در کنــار تبعیدهــا و مشــقتهای
فیلمســازان برجســتۀ شــیلیایی ،ســینما
همچنــان زنــده و پابرجــا باقــی مانــد .از

شما عالقه مندان می توانید جهت خوانش مطلب کامل به سایت راه نوشت (بالگ عماریار) مراجعه کنید.

ـوری خصمانــۀ «آ گوســتو
قضــا تحــت دیکتاتـ ِ
ملــی شــیلی آبدیــده
پینوشــه» ،ســینمای ِ
شــد و فیلمســازان در زمــان تبعیــد ،فیلمهــای
پرمحتوایــی بــا انگیزههــای سیاســی و تاریخــی
ســاختند .ایــن فیلمســازان از ایــن طریــق
دســت بــه مبارزاتــی نویــن زدنــد و بــرای ایجــاد
ـتگی قــوی و شناســاندن
یــک حــس همبسـ ِ
سـ�ینمای شـ�یلی بـ�ه دنیـ�ا ،مقاومـ�ت کردنـ�د.
فیلمسازی برای هویت ملی شیلی
شــیلی آغــاز کنــدی در توســعۀ صنعــت
مســتقل در فیلــم داشــت .تــا دهــۀ چهــل
و در طــی ایــن دهــه ،صنعــت فیلــم شــیلی
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وابســته بــه ســینمای خارجــی بــود .در ســال
« 1946ریمونــد دل کاســتیلو» در مقالــۀ
خــود بــا عنــوان «ســینما در شــیلی» بــه بحــث
دربــارۀ رقابــت حریصان ـهای میپــردازد کــه
شــیلی بــا «هالیــوود» روبــرو بــوده و بــرای
ایجــاد یــک ســینمای ملــی ،مبارزهکــرده
اســت .شــیلی در مبــارزات خــود بــرای
تشــخیص هنــر و اســتعداد فیلمبــرداری،
همچنــان وابســته بــه ســینمای خارجــی
بهخصــوص آرژانتیــن بــود .ســینمای داخــل
نیــز در تــاش بــود تــا اســتعدادها را پــرورش
ـازان توانمنــد
دهــد و بــا تشــویق فیلمسـ ِ
ســینمایی ،باعــث مانــدن آنهــا در کشــور
شــود« .کریســتین تامپســون» و «دیویــد
بــوردول» ریش ـههای سیاسـ ِـی ســینمای
ِ
شــیلی را بهخصــوص در دهــۀ  ،1960زمانــی
کــه شــیلی پیشــرفتهایی ،هــم در صنعــت
فیلــم و هــم در فرهنــگ فیلــم تجربــه میکــرد،
مــورد بحــث قــرار دادهانــد .ایــن پیشــرفتها
تحتتاثیــر عوامــل متعــددی بــود؛ ازجملــه
ســازماندهی یــک آرشــیو فیلـ ِـم ملــی توســط
«دانشــگاه شــیلی» و «جشــنواره فیلــم وینــا
دل مــار» .دولــت در ســال  ،1967کمکهــای
بیشــتری بــه صنعــت فیلــم میکــرد .در ایــن
زمــان بــود کــه فیلمســازان برجســتهای ماننــد
«میــگل لیتیــن»« ،رائــول رویــز» و «آلــدو
فرانســیا» ظهــور پیــدا کردنــد .همانهایــی
کــه بــا ایجــاد ســبکهای فیلمســازی نویــن،

موج��ب توس��عۀ هوی��ت مل��ی ش��یلی ش��دند.
پیشرفت سینمای ملی با فیلمسازان
تبعیدی
«لیتیــن» در فیلمهایــی همچــون
«شــغال ناهــل تــورو» ،بــه بیــان داســتانی
یپــردازد کــه مرتکــب
واقعــی از مجرمــی م 
بیرحمانهتریــن قتلهــا در تاریــخ شیلیشــده
بــود .ایــن فیلــم و شــخصیت اخالقـ ِـی مبهمــی
کــه کارا کتــر اصلــی آن داشــت ،موجبشــد تــا
«شــغال ناهــل تــورو» بــه تاالرهــای حکومــت
سوسیالیســتی جدیــد آن زمــان ،در دهۀ 1970
راه پیــدا کنــد و اســتانداردها و چارچوبهــای
جدیــدی بــرای فیلمســازی تنظیــم شــود .بــا
فیلمهایــی همچــون «شــغال ناهــل تــورو» و
کمکهــای دولــت ،شــیلی در مســیر ســینمای
ملـ ِـی مســتقل و پــرکار ،قــدم نهــاد .در همیــن
دوران بــود کــه دولــت آمریــکا و همینطــور
برخــی از مردم شــیلی ،از دولت سوسیالیســتی
ابــراز نارضایتــی کردنــد .در ســال ،1973
ارتــش شــیلی بــا بهدســت گرفتــن قــدرت،
رئیسجمهــور وقــت را بهطــرز خشــونتباری
تــرور کــرد .در آن زمــان «ژنــرال آ گوســتو
پینوشــه» بهقــدرت رســید و دســتور داد تــا
دانشــکدههای فیلمســازی تخریبشــده
و فعــاالن عرصــۀ فیلــم و ســینما بازداشــت
شــوند .فیلمســازان جــوان شــیلیایی از کشــور
تبعی��د و ممنو عال��ورود ش��دند.

ا گرچــه تجرب ـهای غمبــار و وحشــتنا ک بــود،
امــا نهتنهــا موجــب توقــف کار فیلمســازان
و صنعــت ســینما نشــد ،بلکــه در مــواردی
فیلمســازان آثــار نیمــهکارۀ خــود را در
کشــورهای دیگــر بــه اتمــام رســاندند« .ربــکا
پرایــم» 10در کتــاب خــود بــا عنــوان «بازگشــت
ســینما گران بــه وطــن :تبعیــد و بازگشــت
ســینما» تبعیــد ســینمایی را بیشــتر تبعیــد
ـود فیلمهــا قلمــداد میکنــد ،کــه از طرفــی
خـ ِ
دیگــر موجبشــد بــا ایجــاد شــبکههای
گســترده در کشــورهای مختلــف توســط
فیلمســازان ،صنعــت ســینمای شــیلی بــه
دورۀ جدی��د منتق��ل ش��ود.
«سرزمین موعود»؛ چهرهای از ایستادگی و
مبارزۀ مردم شیلی
دوران تبعیــد ،یکــی از پربارتریــن ســالهای
ســینمایی بــود کــه فیلمســازان شــیلیایی در
سرتاســر کرۀ خاکی ،بیش از دویســت فیلم تولید
کردنــد« .پرایــم» بــر ایــن نکتــه تا کیــد دارد کــه
نهتنهــا فیلمســازان ،بلکــه جامعــه و شــبکههای
مردم در تبعید ،دســت به دســت هم
مختلفی از ِ
دادنــد تــا ایــن آثار تولید شــود .موفقیتهــای این
عصــر ،بیــش از فیلمســازان ،مرهــون کمکهایــی
اســت کــه موجــب تســهیل شــرایط تولیــد فیلــم
شــدند« .پیک»11بــر ایــن نکتــه تا کیــد دارد کــه
تبعیــد فیلمســازان شــیلیایی ،هیــچگاه یــک
جنبــش نبــوده اســت و «پرایــم» تاییــد میکنــد
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کــه ایــن دوران ،محــل عبــوری بــه شــبکههای
جهان��ی همبس��تگی بودهاس��ت.
ِ
فیلمســازانی همچــون «میــگل لیتیــن»،
«رائــول رویــز» و «پاتریشــیو گوژمــن» ،12در
دوران تبعیــد خــود در حکومــت خشــونتآمیز
«پینوشــه» ،بــه حرفــۀ خــود ادامــه دادنــد.
«پیــک» بــر ایــن بــاور اســت کــه تبعیــد ایــن
فیلمســازان ،بــرای توســعۀ ســینمای شــیلی
بســیار ُمثمــر ثمــر بــود« .میــگل لیتیــن» فیلــم
خــود بــا نــام «ســرزمین موعود»13کــه تولیــد
آن را پیــش از «پینوشــه» آغازکــرده بــود ،در
کوبــا بــه پایــان رســاند .ایــن فیلــم وقایعــی
حقیقــی از رخدادهــای دهــۀ  1930را بهنمایــش
میگــذارد کــه طــی آن گروهــی از روســتاییان کــه
ـیع شــیلی بهدنبــال
در چشــماندازهای وسـ ِ
محلــی بــرای ســکونت بودنــد ،در نهایــت محلی
خالــی از ســکنه را کــه متعلــق بــه امــوال دولتــی
بــود ،پیــدا میکننــد .ایــن گــروه پــس از تــاش
بــرای حــل و فصــل مشــکل بــا دولــت ،خــود را
در محاصــرۀ ارتشــی از دشــمنان مییابنــد و
تصمی��م میگیرن��د ایس��تادگی و مب��ارزه کنن��د.
«ســرزمین موعــود» ،قبــل از «پینوشــه»
هیـچگاه در شــیلی بـهروی صحنــه نرفت و پس
از کودتــای ســال  ،1973بســیاری از عوامــل
ایــن فیلــم توســط ارتــش کشتهشــدند و برخــی
نیــز ازجملــه زنــان دســتگیر شــدند« .برتــون» بــا

تحلیــل ایــن فیلــم ،بــه مقایســۀ رخدادهایــی
میپــردازد کــه پیــش از «پینوشــه» بــرای
دولــت محبــوب و متحــد شــیلی ر خداده بــود.
همچنیــن ،اشــاره میکنــد کــه هویــت شــیلی
در ایــن فیلــم ،از طریــق پرچمهــای شــیلی
و همینطــور حضــور «دل کارمــن» ،قدیــس
حامــی شــیلی و حضــور همــۀ اقشــار جامعــه،
بهتصویــر کشیدهشــده اســت.
«لیتیــن» توانســت برخــی ایدههــای مهــم
سیاســی ماننــد لــزوم مبــارزۀ جمعــی ،اتحــاد
داخلــی و همبســتگی بینالمللــی را بهتصویــر
بکشــد« .ســرزمین موعــود» کــه در کوبــا بــه
اتمــام رســید ،تنهــا اثـ ِـر وطنپرســتانۀ «لیتیــن»
در خــارج از مرزهــای کشــور نبــود .فیلــم
دیگــری از «لیتیــن» کــه بــر رخدادهــای تاریــخ
شــیلی تمرکــز داشــت« ،مصــادره ماروســیا»
بــود کــه در مکزیــک تولیــد شــد .ایــن فیلــم کــه
در اوایــل قــرن بیســتم کلیــد خــورد ،داســتان
اعتصــاب معدنچیهــا را بازگــو میکنــد .در ایــن
ماجــرا ارتــش بــه میــدان فراخوانــده میشــود
و قتلعامــی گســترده رخ میدهــد« .والتــر
گودمــن» در مقال ـهای در «نیویــورک تایمــز»
از مشــابهت بیــن رخدادهــای ایــن فیلــم و
حــوادث ســپتامبر  1973که «پینوشــه» قدرت
را در شــیلی بهدســت گرفــت ،ســخن میگویــد.
«گودمــن» بــه زمینــۀ مشــترک فیلمهــای
«لیتیــن» اشــاره دارد کــه مبــارزۀ طبقاتــی

شـ�یلی را بهتصویـ�ر کشـ�یده اسـ�ت.
فرهنگی مردم
آثار «گوژمن» بقای هویت
ِ
آمریکای التین
«ژوان کارلــوس رودریگــز» مینویســد:
«مستندات گوژمن که پس از دوران دیکتاتوری
ساخت هشــده اســت ،ترکیبــی از تصاویــر خراب ههــا
مهــای مســتند
تشــده اســت» .فیل 
و مــدارک ثب 
«گوژمــن» بســیار شناخت هشــده اســت .فیلــم
«نبــرد شــیلی» ســاختۀ «گوژمــن» ،یــک مســتند
سه قسمتی است که تولید آن قبل از سرنگونی
«ســالوادور آلنــده» ،در شــیلی آغــاز شــد و پــس از
تبعیــد «گوژمــن» ،در اســپانیا بــه پایــان رســید.
قســمت اول ایــن فیلــم؛ «قیــام بــورژوازی»21
اســت کــه بــا گفتوگــوی شــهروندان شــیلیایی
ـش رو آغــاز
دربــارۀ رایگیــری انتخابــات پیـ ِ
ـارزات
م 
یشــود .ایــن فیلــم ادامــۀ مســتندات مبـ ِ
«آلنــده» بــرای بهدســت گرفتــن قــدرت از طریــق
انتخابــات مجدد و پشــتیبانی از حزب سوســیال
دموکــرات بــرای کودتــای 11ســپتامبر اســت؛ کــه
مســاز همراهــش
پــس از آن «گوژمــن» و تیــم فیل 
مســازان
دســتگیر شــدند .بســیاری از فیل 
میتوانســتند بــا تــرک کشــور و موفقیــت
مهــای خــود ،چندمــاه بعــد خــود را ب هطــور
فیل 
قاچ��اق وارد کوب��ا کنن��د.
درنهایت «گوژمن» در اســپانیا مســتقر شــد و در
آنجــا نــوع جدیــدی از فیلمســازی را امتحــان
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کــرد« .ســوزانا پیــک» مینویســد« :گوژمــن بــه
مرحلــۀ جدیــدی در حرفــۀ خــود وارد شــد .او
اثــری شــاعرانه و بدیــع دربــارۀ بقــای هویــت
فرهنگــی مــردم آمریــکای التیــن ســاخت کــه
ِ
بــا حملــۀ نیروهــای خارج ـیای کــه بــر اســپانیا
چیرهشــده بودنــد ،روبــرو شــد» .اثــر «گوژمــن»
بــا نــام «رزهــا در وزش باد»22فیلمــی داســتانی
و افســانهای اســت کــه تفــاوت زیــادی بــا
مســتندهای قبلــی او دارد« .گوژمــن» چنــد
ســال بعــد ،در ســال  ،1997مســتند دیگــری بــا
نــام «شــیلی در حافظـهای ستیزهگر»23منتشــر
کــرد« .گوژمــن» در ایــن اثــر بــه شــیلی بــاز
میگــردد تــا مســتندات قبلــی خــود را کــه هنگام
فرمانروایــی «پینوشــه» هیـچگاه نمایـشداده
نشــده بودنــد ،ب ـهروی صحنــه ببــرد .ایــن
اثــر «گوژمــن» در شــیلی ،بــه روزهــای پایانــی
ِ
فیلمســازی او در کنــار ه ـمکاران و دوســتانش
یپــردازد کــه در دوران تبعیــد آنهــا
در شــیلی م 
را از دسـ�ت داده بـ�ود.
سینما گران شیلیایی؛ وقف سرزمین
مادری خود
ِ
نهــا و حتــی کارگردانهــای
ایــن کارگردا 
دیگــری کــه آثــار کمتــری در تبعیــد داشــتند،
گیری ســینمای جدیــد
همگــی بــه شــکل ِ
آمریــکای التیــن ،کمــک کردهانــد .آنهــا
ـادری خــود کردهانــد
خــود را وقــف ســرزمین مـ ِ

و مــا هما کنــون ایــن آثــار را بــا حســی متعالــی
از فرهنــگ خــود میبینیــم .فیلمهایــی کــه
در تبعیــد ساخت هشــدند ،بــرای قرارگرفتــن
ـردم کشــورهای دیگــر عالوهبــر
در دســترس مـ ِ
یشــدند.
شــیلی ،ب هطــور گســتردهای توزیــع م 
یشــد تــا مخاطبــان بیشــتری،
ایــن کار باعــث م 
فرهنــگ آمریــکای التیــن و شــیلی را درک
کننــد و توجــه بیشــتری بــه ســینمای شــیلی
جلبشــود.
طــی ســالهای تبعیــد ،هیچیــک از
فیلمهایــی کــه توســط فیلمســازان شــیلیایی
در خــارج از مرزهــا ســاخته شــد ،آنطــور کــه
بایــد و شــاید ،در اختیــار مخاطبــان خــود
قــرار نگرفــت .ا گرچــه ،فیلمهایــی نیــز در
زمــان «پینوشــه» ساختهشــدند کــه اولیــن
اثــری کــه بیــن آنهــا موردتوجــه رســمی
قرارگرفــت ،در ســال  1979بــود .ایــن فیلــم
«ژوئیــه در جــوالی» نــام داشــت کــه نهتنهــا
بهخاطــر خــود فیلــم ،بلکــه بهخاطــر تاثیــری
کــه بــر صنعــت ســینمای شــیلی در جشــنواره
فیلمهــای اروپایــی برجــای گذاشــت ،توجــه
زیــادی را بهخــود جلــب کــرد.
«از ســال  1977تــا  ،1983بیــش از بیســت
فیلــم تولیــد شــدند کــه حا کــی از تــاش
فیلمســازان بــرای زنــده نگهداشــتن فرهنــگ
شــیلی در پاســخ بــه تالشهــای نظامـ ِـی دولــت

در آن زمــان بــود .باوجــود شــانزده ســال
تبعیــد در دوران حکومــت «پینوشــه» ،تــاش
و پایــداری ایــن فیلمســازان هیچوقــت کــم
نشــد .بســیاری بــه ایــن بــاور رســیده بودنــد
کــه اشــغال نظامــی در شــیلی ،بســیار کوتــاه
خواهــد بــود؛ امــا هنگامــی کــه کشــور نظامــی
شــد ،همانطــور کــه «مــارک انســاال کو» در
کتــاب خــود بــا نــام «شــیلی تحــت حکومــت
پینوشــه» اظهــار داشــت« :بــا پردهبــرداری
از حقیقــت ،خیلــی زود مشــخص شــد کــه
ارتــش برنامهریــزی بلندمدتــی دارد و درصــدد
بهدســت گرفتــن بخشهــای سیاســی و
تشــدید محاصــره اســت».
زنــده نگهداشــتن فرهنــگ شــیلی در
حکومــت «پینوشــه» ،تــا حــد زیــادی مرهــون
تبعیــد ایــن فیلمســازان بــوده اســت.
موفقیــت آنهــا در شــیلی ،موجــب شــد تــا
راه بازگشــت بهخانــه همــوار شــود .بــه ایــن
صــورت آنهــا توانســتند هــم در در دوران
«پینوشــه» و هــم پــس از او ،موفقیتهــای
زیــادی در زمین ــۀ حرفــهای و شــغلی کســب
کننــد .انتقــادات طبقاتــی و سیاســی،
بهتصویــر کشــیدن رخدادهــای سیاســی-
تاریخــی ،یــادآوری همبســتگی ملــت شــیلی
و میــل بــه بازگشــت ،همــه و همــه موجــب
شــد کــه مفهــوم فرهنــگ ،تــا پایــان حکومــت
«پینوشــه» در ســال  1999باقـ�ی بمانـ�د.
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«میــگل لیتیــن»  ،فیلمســاز شــیلیایی در مراســم
رونمایــی از آخریــن اثــر خــود بــه نــام «آلنــده»
گفتــه اســت« :هنــر وســیلهای اســت بــرای
توصیــف ناعدالتــی بــه مــردم»« .لیتیــن» در ایــن

روایتشانزده
سالدیکتاتوری
در شیلی از قاب
دوربین؛

ِدینی که
«لیتین»
تاریخ
برای ِ
شیلی ادا
کرد

اثــر ،آخریــن ســاعات عمــر «ســالوادور آلنــده»،
رئیسجمهــور شــیلی را بــه تصویــر میکشــد کــه
در تاریــخ یازدهــم ســپتامبر ســال  ۱۹۷۳بــرای
رهایــی از دســت رهبــران کودتــای ایــن کشــور
خودکشــی میکنــد .ایــن کودتــا ســبب شــد
تــا شــیلی بــرای مــدت شــانزده ســال ،تحــت
ـوری نظامــی قــرار گیــرد .ایــن
حکومــت دیکتاتـ ِ

ـرص
عضــو مؤســس هفتــاد ســاله و مدافــع پروپاقـ ِ
ـینمایی آمریــکای التیــن  ،خــود را
نهضــت سـ
ِ
متعهدکــرده اســت کــه تــا پایــان عمــر ،از ســینما

بهعنـ�وان ابـ�زاری بـ�رای مبـ�ارزه اسـ�تفاده کنـ�د.
«لیتیــن» ،پــس از نمایــش ایــن اثــر در دانشــگاه
مرکزی ا کوادور ،در پاسخ به منتقدانی که گفته
بودنــد همنســلهای او فیلمهــای دراماتیــک
میســازند ،گفتــه بــود« :ســاختن فیلمهــای
دراماتیــک مســئولیتی بــرای همنسـلهای مــن
بــوده اســت کــه در ایــن زمــان میکردنــد .امــا
ـاختن این فیلم ،از ِدینی برخاســته اســت که
سـ ِ

مــن نســبت بــه تاریــخ  ،شــیلی و آمریــکای التیــن
جهت تماشای مستند میگل لیتین در
ایران بر روی عکس کلیک کنید

شما عالقه مندان می توانید جهت خوانش مطلب کامل به سایت راه نوشت (بالگ عماریار) مراجعه کنید.

احســاس میکــردم .فیلــم «آلنــده» بزرگتریــن
خدمتــی اســت کــه شــیلی میتوانســت بــه
جهــان ارائــه دهــد».
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بــه گفتــۀ ا یــن کار گــردان ،او بــا ســاختن ا یــن
فیلــم ،بهدنبــال نقــل داســتان یــک انســان
بــود« :آلنــد های کــه میشــناخت؛ کســی
کــه هــر روز مالقا تــش میکــرد»« .لیتیــن»
بــرای ســاختن ا یــن فیلــم ،بــه خاطــرات
زیــادی گــوش داد و ســا لهای زیــادی را بــه
مصاحبــه بــا کســانی گذرانــد کــه جــان ســالم
از آن دوران بــه در بردنــد« .لیتیــن» در
ایــن اثــر از طریــق کلوزآ پهــای متوالــی بــه
زندگــی و سرگذشــت آلنــده نــگاه میکنــد.
او در مصاحب ـهای بــا نشــریۀ «هاوانــا
ریپورتــر» ،گفتــه بــود کــه از کلوزآ پگرفتــن،
خیلــی خو شــش میآیــد ،چرا کــه بــا ا یــن
ـاس آدم ،بهتــر نما یــش داده
کار احسـ ِ
میشــود .کلــوزآپ با عــث میشــود تــا
بیننــده دربــارۀ ا فــکار و احســاس شــخصیتی
کــه کلــوزآپ روی او صــورت گرفتــه ا ســت
کنجــکاو شــود .او دراینبــاره گفتــه ا ســت
کــه از چهــرۀ بازیگــران بهعنــوان طراحـ ِـی
صحنــه اســتفاد هکرده ا ســت« .لیتیــن»
بــا ایــن کار قصــد داشــته ا ســت روا یــت
ایــن داســتان را از طر یــق نمایــش حــس
شــاعرانه و انتــزاع ،بهصــورت شــخصیتر
بــه پیــش ببــرد تــا درواقــع چشــمان ا یــن
بازیگــران ،شــاهد بــر ماجراهایــی باشــند
کــه درحــال ر خدادن ا ســت .ازهمی ـنرو
ـود کلوزآ پهــای زیــاد را الزم
«لیتیــن» وجـ ِ
میدانســت .لیتیــن همیشــه تصریحکــرده

ا ســت کــه هیــچ ابایــی در اســتفاده از
کل��وزآپ ن��دارد.
«لیتیــن» گفتــه اســت کــه در برخــی از
ـران غیرحرف ـهای
صحنههــا ،از بازیگـ ِ
اســتفادهکرده اســت و او ایــن توانایــی را
دارد کــه بــا هرکس ـیکه در اطرافــش اســت،
کار کنــد .تنهــا چیــزی کــه بــرای او مهــم
اســت ،چگونگـ ِـی ابــراز احساســات اســت.
بههمینخاطــر بــود کــه «لیتیــن» بهدنبــال
نمایــش چهــرۀ واقعــی از «آلنــده» اســت؛
چهــرهای بــا نشــاط ،سرســخت و همزمــان
رمانتیــک و عاشقپیشــه .بــا وجــود
انتقادهایــی کــه برخــی دراینبــاره ابــراز
کردهانــد« ،لیتیــن» میگویــد« :چــرا نبایــد
چهــرۀ رمانتیــک و عاشــقانۀ «آلنــده» را بــه
تصویــر کشــید؟ چــرا مــردم بایــد فکــر کننــد
کــه آلنــده در یازدهــم ســپتامبر خــودش
ـان مهربــان همیشــگی
را کشــته و آن انسـ ِ
نبــوده اســت».
«لیتیــن» بــا اینکــه تابهحــال جوایــز زیــادی
را دریافتکــرده و دوبــار ،نامــزد دریافــت
«جایــزۀ اســکار» شــده اســت ،میگویــد کــه
نمیخواهــد در رقابتهــای بیشــتری شــرکت
کنــد ،چرا کــه ایــن جوایــز باعــث میشــوند تــا
ســینما از مســیر حقیقـ ِـی خــود خــار ج شــود.
بههمیندلیــل اســت کــه آخریــن اثــر او

التیــن
ـینمای آمریــکای
در «فســتیوال سـ
ِ
ِ
جدیــد» در هاوانــای کوبــا ،در بخــش خــارج
از مسـ�ابقه بـ�ه نمایـ�ش در میآیـ�د.
زندگــی حرفــهای ،
«لیتیــن» بعــد از ســالها
ِ
احســاس میکنــد ســینما ابــزاری اســت کــه او
میتوانــد بــه وســیلۀ آن بــا انســانها ارتبــاط
بگیــرد و انجاموظیفــه کنــد .تجســم او از
«آلنــده» ،نمایــش احساســات ،اعتمــاد ،قــدرت
و در نهایــت همانطــور کــه ممکــن اســت
داشــتن
مخاطــب انتظــار داشــته باشــد ،ارزانی
ِ
ـوی شــریف،
تفاوتهــای ظریـ ِـف یــک جنگجـ ِ
بــه دوســت خــود اســت .همانطــور کــه افــراد
مســلح از کنــار یکــی از اجســاد «کاخ مونــدا» عبــور
میکردنــد ،در میــان هر جومــرج ،دود و تخریــب،
نا گهــان کســی در ایــن فیلم متوجه میشــود که
یک��ی از ای��ن اجس��اد ،متعل��ق ب��ه «آلن��ده» اس��ت.
«آلنــده» بــا اینکــه از تبــار یــک خانــوادۀ اشــرافی
گرایــی
بــود ،امــا از ســنین جوانــی بــه آرمان
ِ
سوسیالیســتی اعتقــاد داشــت« .لیتیــن» نیــز
در فیلــم خــود ،توانایـ ِـی «آلنــده» را در تعامــل
بــا مــردم و توجــه بــه خواســتههای آنهــا
ـاز فوقالعــاده
بهتصویــر میکشــد .ایــن فیلمسـ ِ
میگویــد« :آلنــده» میدانســت فــدای چــه
آرمانــی خواهــد شــد .او یــک انســان معصــوم
نبــود ؛ تنهــا گناهــش ایــن بــود کــه میخواســت
آزادی بیشــتری لــذت ببریــم».
مــا از
ِ
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میگللیتین؛
ارتش یک نفره
شیلی در برابر
کودتا
«تنهــا بــه هنــری بایــد پرداخــت کــه راه ســتیز بــا
جهانخــواران را بیامــوزد» .این جمله ،بخشــی
از پیــام منــزوی شــدۀ امــام راحــل بــه هنرمنــدان
اســت کــه طــی ســالهای اخیر و با سیاسـتهای
ـری ما
سـ
ـینمایی مدیــران مختلف فرهنگی و هنـ ِ
ِ
بــه محــاق رفتــه اســت .در نتیجــه ،آنچــه امــروز

ـامی
یعنــی  37ســال پــس از پیــروزی انقــاب اسـ ِ
ـوه رســمی و دولتـ ِـی
مــردم مــا ،بــه نــام هنــر در وجـ ِ

متــر
خــود تولیــد و انتشــار مییابــد ،متأســفانه ک 
جلوهــای از تجلیهــای ایــن جملــه اســت .رشــد
نخــواران» کمترین
«هنر ســتیز با جها 
و توســعۀ ِ

بازتــاب واقعـ ِـی زندگــی مردمــی اســت کــه جــان
ـان خــود را در راه اســتقالل ،آزادی
خــود و هموطنـ ِ
�االری دینـ�ی تقدیـ�م کردهانـ�د.
و مردمسـ ِ
ـدی و
میــگل لیتیــن فیلمســاز انقالبــی و تبعیـ ِ
کارگــردان کهنـهکار شــیلیایی اســت کــه بخــش
قابلتوجهــی از فیلمهــای خــود را بــه کودتــای
ـور ســرنگون شــدۀ آن
شــیلی و رئیسجمهـ ِ
«ســالوادور آلنــده» اختصــاص داد ه اســت.
ـینمایی
لیتیــن از بزرگتریــن چهرههــای سـ
ِ
آمریــکای التیــن اســت؛ قــارۀ بزرگــی کــه در

شما عالقه مندان می توانید جهت خوانش مطلب کامل به سایت راه نوشت (بالگ عماریار) مراجعه کنید.

ـوج ترویـ ِـج ســینمای آمریــکا یــا اروپــا در ایــران
مـ ِ

ـنفکران چــپ و راسـ ِـت مــا ،هیـچگاه
توســط روشـ
ِ

بهدرســتی دیــده و تماشــا نشــده اســت .بــا
ـترک تاریخی و سیاســی و
وجــود تجربههــای مشـ ِ

فرهنگــی ،میــان مــردم مــا و التینیهــا متأســفانه
جــز ادبیــات داســتانی ،حوزههــای فرهنگــی و
ـری دیگــر کمتر مورد توجه قرار داشــته اســت.
هنـ ِ

بههمینخاطــر ا گــر بگوییــم امــروز ســینما گری
بــه ایــران آمــده اســت کــه «گابریــل گارســیا مارکز»
ـس بــزرگ التینــی ،داســتان حضــور
داســتان نویـ ِ
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کــرده بــود ،در ایــن زمــان توانســت حتــی بــه
جمهوری پینوشــه نیــز
«مونــه دا» کاخ ریاسـت
ِ
ـتند
نفــوذ کنــد و تصاویــر اختصاصــی در مسـ ِ
بلنــد خــود بــا نــام «قانــون عمومـ ِـی شــیلی»
از ایــن مــکان ارائــه دهــد و نقــش مهمــی در
�وری پینوشـ�ه ایفـ�ا کنـ�د.
سـ
�رنگونی دیکتاتـ ِ
ِ

گفتوگــوی شــخصی بــا وی دس ـتمایۀ یکــی از
آثــارش قــرار داده اســت ،شــاید اندکــی از جایــگاه
فرهنگـ ِ�ی او را معرفـ�ی نمـ�وده باشـ�یم.
«ماجــرای اقامــت پنهانــی میــگل لیتیــن در
شــیلی» عنــوان اثــری از مارکــز اســت کــه در
آن بــه داســتان شــگفتانگیز ســفر لیتیـ ِـن
ممنو عالــورود بــه شــیلی بــا لبــاس مبــدل
یپــردازد .او کــه
بــازرگان اوروگوئ ـهای م 
یــک
ِ
در سراســر ســالهای حکومـ ِـت «آ گوســتو
پینوشــه» ،زندگــی در تبعیــد را بــه فرصتــی
ـازی نویـ ِـن شــیلی بــدل
طالیــی بــرای فیلمسـ ِ

کارنامۀ زندگی و آثار لیتین با تاریخ سیاسـ ِـی شــیلی
درآمیختــه اســت .به تعبیــر خــود او« :همۀ فیلمها،
مفاهیمــی سیاســی در خــود دارنــد .پــس صنعــت
ً
ســینما ،کامال سیاسی اســت .هنر وسیلهای است
بــرای توصیــف ناعدالتــی بــه مــردم .فیلمهایــی
کــه تــاش میکنــم بســازم ،فیلمهایــی انســانگرا،
متعهــد بــه عالیتریــن انگیزههای بشــری و انســانی
اســت» .او تاکنــون فیلمهایــی را کارگردانــی کــرده
مهــای
اســت کــه ت ـ ا بــه امــروز از محبوبتریــن فیل 
یتــوان «شــغال
شــیلی بودهانــد .از آن جملــه م 
ناهولتــورو»« ،همســر رئیسجمهــور»« ،دالیــل
دولــت»« ،نامههایی از ماروســیا»« ،بیوه مونتیل»،
«کشتی غرق
«قانون عمومی شیلی»« ،ساندینو»،
ِ
شــده»« ،تیــرا دل فوئگــو»« ،آخریــن مــاه»« ،وقایــع
فلســطین ،جاد ههــای خشــم»« ،جزیــرۀ داوســون
« ،»10هزارتــوی آلنــده» و ...را نــام بــرد کــه هریــک
برنــدۀ جوایــز ملــی و بینالمللـ ِـی فراوانــی شــدهاند.
پروپاقرص
ـس هفتاد ســاله و مدافع
ِ
این عضو مؤسـ ِ
ـینمایی نویـ ِـن آمریــکای التیــن ،خــود
نهضــت سـ
ِ
را متعهــد کــرده اســت کــه تــا پایــان عمــر از ســینما
بهعن��وان اب��زاری ب��رای مب��ارزه اس��تفاده کن��د.

بــا وصفــی کــه آمــد ،میتــوان دریافــت کــه
حضــور ایــن کارگــردان مبــارز و مردمــی در ایران
تــا چــه میــزان میتوانــد درگاهــی بــرای ســاخت
همبســتگی
ســینمای ســتیز بــا ســلطه و
ِ
ســینما گران مبــارز و ضدســلطۀ جهــان باشــد.
ً
ـینمایی لیتیــن میتوانــد
قطعــا تجربیــات سـ
ِ
روشــنفکری ســینمای
ـتن تابــوی
ِ
در شکسـ ِ
بازکــردن بــاب فیلمســازی بــرای
ایــران و
ِ
انقــاب و شــخصیتهای مردمـ ِـی آن همچــون
رئیسجمهــور «شــهید رجایــی» مؤثــر باشــد.
معرفــی
آخریــن ســاختۀ ســینمایی او در
ِ
ـور فقیــد شــیلی از ایــن منظــر
رئیسجمهـ ِ
ـاوی نــکات مهمــی باشــد.
میتوانــد بــرای مــا حـ ِ
ـاعت پایانـ ِـی
«هزارتــوی آلنــده»؛ روایتگـ ِـر هفــت سـ ِ
مردمــی شــیلی در مقابــل
ـور
عمــر رئیسجمهـ ِ
ِ
کودتا گــران آمریکایــی اســت .بــه گفتــۀ لیتیــن،
ســاخت ایــن فیلــم از دینــی برخاســته اســت
کــه او در خــود ،نســبت بــه تاریــخ ،بــه شــیلی
و آمریــکای التیــن احســاس میکنــد .از نظــر
او آلنــده بزرگتریــن خدمتــی بــود کــه شــیلی
میتوانس��ت ب��ه جه��ان ارائ��ه کن��د.
ســینمای لیتیــن از ایــن منظــر ،میتوانــد کمک
ـهیدان
ـازی ضدســلطه و شـ
ِ
زیــادی بــه فیلمسـ ِ
ایــن راه در ایــران نمایــد .آیــا وقـ ِـت آن نرســیده
اســت کــه داســتان تــرور رئیسجمهــور ،شــهید
محمدعلــی رجایــی از قــاب دوربین بــرای مردم
جهــان روایــت شــود؟
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ماجرایاقامتپنهانی
میگللیتیندرتهران
این یادداشت توسط بهروز افخمی در زمان اقامت لیتین در تهران در
سال  95نگارش شده است.

جهت تماشـــای مصاحبه بهـــروز افخمی و میگیل لیتین بـــر روی عکس کلیک کنید

میــگل لیتیــن در تهــران اســت! ایــن خبــر بــرای

و ا گــر هــم بــرود فوقــش میرســد بــه اســتیون

پیرمــرد خــوش قیافــه و خــوش مشــرب هنــوز

پاپاراتــزی هــای ســینمای اینترنتــی و مشــتریان

اســپیلبرگ و جــرج لــوکاس و اصــا میپرســند

یــک ســاعت از آشــناییمان نگذشــتهبود

ســلیبریتی بــاز آنهــا و پرســتندگان کفــش پاشــنه

میــگل لیتیــن کــی هســت؟ امــا میــگل لیتیــن

کــه (احتمــاال بــه شــوخی) بــه مــن پیشــنهاد

بلنــد وعاشــقان لپتــاپ ســواری شــدید ،البتــه

بــا همســرش در تهــران اســت ودیشــب شــام را

بازیگــری کــرد و در مقابــل پیشــنهاد متقابــل

بیمعناســت .ســواد ســینمایی آنها از کریســتوفر

بــا او خوردیــم و دیدیــم کــه در  74ســالگی هنــوز

مــن گفــت کــه اولیــن بــار نیســت کــه پیشــنهاد

نــوالن و دیویــد فینچــر زیــاد عقــب تــر نم ـیرود

سـ�رحال اسـ�ت و دارد فیلـ�م میسـ�ازد.

بازیگــری دریافــت میکنــد ولــی بازیگــری را
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دوســت نــدارد .انگلیســی بلــد بــود امــا حاضــر
نشــد بــه انگلیســی حــرف بزنــد و ترجیــح داد
بــه زبــان مــادریاش اســپانیایی و بــا لهجــه
شــیلیایی صحبــت بکنــد و خیــال مــرا هــم
راحــت کــرد کــه در حــرف زدن بــه انگلیســی
تمریــن نــدارم و راحــت نیســتم .ازش پرســیدم
ا گــر دوســت نــدارد بــه زبــان انگلیســی حــرف
بزنــد چطــور بازیگرانــی مثــل جرالدیــن چاپلیــن
یــا دیــن اســتا گ ول را کارگردانــی کــرده؟
جــواب داد کاری نــدارد و بــا حــرکات دســت
و حــاالت چهــرهاش کــه چاشــنی کلمــات
میکــرد شــرح داد کــه ا گــر حواســت جمــع
باشــد و بازیگــرت هــم خنــگ نباشــد بــه زبانــی
غیــر از زبــان کلمــات ،همدیگــر را میفهمیــد و
اینهــا را طــوری گفــت کــه مــن خیــال کــردم
دارم اســپانیایی میفهمــم! کمکــم فهمیــد
کــه اینجــا بــرای عشــق فیلمهــای واقعــی
یکــی از فیلمســازان محبــوب اهــل آمریــکای
التیــن در حــد و انــدازه هــای امیلیــو فرنانــدز و
بعدتــر کلوبــر روچــا و هکتــور بابنگــو و یکــی از
ایزیرایدرهــای اصیــل دهــه شــصت و هفتــاد
اســت ،کــه هــم در ســینما و هــم در زندگــی
ســرگرم انقــاب بــوده انــد واینقــدر واقعــی
و جــذاب بودنــد کــه آمریکایــی هــا حتــی
ســائیدگی شــلوار میخیشــان را پنجــاه ســال
بازتولیــد کردنــد و بــه بچــه پولدارهــا فروختنــد
امــا خودشــان را زندانــی کردنــد و تبعیــد کردنــد
و کشــتند و «ناپدید » کردند یا سانســور کردند

یــا ا گــر توانســتند خریدنــد و تبدیــل کردنــد بــه
بســاز بفــروش هــای هالیــوود .بچــه پولدارهای
امــروزه شــلوار ســائیده را بــه صدهــا برابــر
قیمــت یــک شــلوار ســائیده واقعــی میخرنــد
و میفروشــند نمیداننــد چــه را میپوشــند و
چــرا مــی پوشــند و پاپاراتــزی هایــی کــه لبــاس
پوشــیدن یادشــان مــی دهنــد نمیداننــد
امثــال میــگل لیتیــن بــه لباسهایــی کــه
آنهــا بــه بچــه پولــدار هــا میپوشــانند ارزش
داده انــد و میپرســند اصــا میــگل لیتیــن کــی
هســت! امــا میــگل لیتیــن در تهــران اســت و
هنــوز انقالبــی اســت و بــرای آینــده نقش ـهها
دارد .بیشــتر از  30ســال اســت کــه خیــال دارد
فیلمــی بســازد بــه نــام مســافر چهــار فصــل و
از همــان ســی ســال پیــش همــه جــا حــرف از
ایــن فیلــم میزنــد و ایــن کــه نوولــش را نوشــته
و چــاپ کــرده و نــوول بــه انگلیســی ترجمــه
شــده و فیلمنامــه هــم بــه انگلیســی ترجمــه
شــده اســت .ازش پرســیدم چقــدر پــول
الزم داری تــا مســافر چهارفصــل را بســازی؟
پرســید شــما در ایــران چقــدر خــرج یــک فیلــم
میکنیــد؟ جــواب دادم مــا اینجــا خیلــی ارزان
کار میکنیــم و بودجــه فیلمهایمــان معمــوال
بیــن  200هــزار دالر تــا حدا کثــر  2میلیــون دالر
اســت .گفــت فکــر میکنــم بــا دو میلیــون
دالر بتوانــم بســازمش .از نــگاه و رفتــارش
معلــوم بــود هنــوز جــوان اســت و واقعــا دلــش
میخواهــد و ارادهاش را دارد کــه فیلــم را

بســازد و مثــل هــر فیلمســاز واقعــی تــوی دلــش
خداخــدا مــی کنــد کــه بــه دل مــن بیفتــد
تــا پــا پیــش بگــذارم بــرای تهیــه کنندگــی.
گفتــم فکــر میکنــم بتوانــم ایــن بودجــه را
فراهــم کنــم نــوول را بــده تــا بخوانــم و بدهــم
ترجم ـهاش کننــد و بــروم دنبــال ســرمایهگذار
و اسپانســر .چش ـمهایش بــرق زد و گفــت :ا
گــر بشــود یــک معجــزه الهــی اســت! پیرمــرد از
همــه مــا جوانتــر اســت و از همــه مــا بیشــتر
شــوق دارد بــه ســاختن فیلمــش و اصــا خبــر
نــدارد کــه پنجــاه ســال اســت کــه دارد کار
مــی کنــد .و خبــر نــدارد بــرای مــا کــه حســاب
کارش را داریــم یــک افســانه زنــده اســت.
تکلیــف هفتــه :ا گــر میخواهیــد میــگل لیتیــن
را بشناســید برویــد رمانــی را پیــدا کنیــد کــه
گابریــل گارســیا مارکــز دربــاره او نوشــته اســت و
بــا نــام اقامــت پنهانــی میــگل لیتیــن در شــیلی
بــه وســیله باقــر پرهــام ترجمــه شــده و نشــر
آ گاه درآورده .ا گــر بخواهیــد فیلمهایــش را
ببینیــد کارتــان ســخت میشــود فیلمهایــش
بــه آســانی پیــدا نمیشــود امــا میتوانیــد
گشــتی تــوی اینترنــت بزنیــد و ببینیــد چندبــار
کاندیــدای اســکار بهتریــن فیلــم خارجــی بــوده
و چندبــار تــوی مســابقه کــن و برلیــن و مســکو
بــوده و چندتــا جایــزه گرفتــه .میــگل لیتیــن در
ســال هــای اخیــر فیلــم هایــش را بــه جشــنواره
هــا نمــی دهــد و دیگــر نمیخواهــد تــوی ایــن
جـ�ور رقابتهـ�ا شـ�رکت کنـ�د.

ویژه نامه کودتای  28مرداد
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تجس ِم تاریخ

مروری
کوتاه
بر آثار
پاتریشیو
گوژمن

ـال  1941میــادی،
«پاتریشــیو گوژمــن» ،در سـ ِ
در کشــور شــیلی بهدنیــا آمــده اســت .وی یکــی
داران ســاخت فیلمهــای مســتند در
از طالی ـه ِ
جهــان میباشــد« .گوژمــن» ،فیلمســازی را
ـک شــیلی
در مؤسس ــۀ فیلـ ِـم دانشــگاه کاتولیـ ِ
ـازی مادریــد ،آموخــت.
و مدرس ــۀ فیلمسـ ِ
او پــس از کودتــای  1973میــادی شــیلی،
طــی ادوار مختلــف
ایــن کشــور را تــرک کــرد و ِ
در کشــورهای کوبــا ،اســپانیا و فرانســه زندگــی
ـال  1971میــادی ،دوبــاره
نمــود .وی در سـ ِ
ـتند
بــه شــیلی بازگشــت و نخســتین فیلـ ِـم مسـ ِ
ـوان «اولیــن ســال» ،ســاخت.
خــودش را بــا عنـ ِ
اول
«گوژمــن» ،در ایــن فیلــم ،دوازده ِ
مــاه ِ
حکومـ�ت «آلنـ�ده» را بهتصویـ�ر کشـ�یده اسـ�ت.
آثــار
مســتند سهگان ــۀ «نبــرد شــیلی» ،از ِ
ـتند جهــان
ـار مسـ ِ
«گوژمــن» ،یکــی از بهتریــن آثـ ِ
اســت کــه بهوسیل ــۀ مجلـــۀ «سینهآســت»،
برتــر مســتند
فیلــم
ـوان یکــی از َده
ِ
بهعنـ ِ
ِ
سیاسـ ِـی دنیــا ،برگزیــده شــده اســت .ایــن
ـتی ســقوط
فیلــم ،تجزیــه و تحلیـ ِـل مارکسیسـ ِ
«ســالوادور آلنــده» ،رئیسجمهــور شــیلی
مســتند ایــن
را نشــان مــی دهــد .ســاختار
ِ
نمایــش واقعیتهــا و
فیلــم ،در راســتای
ِ
اطالعرسـ�انی دربـ�ارۀ ایـ�ن رویـ�داد میباشـ�د.
آثار شناختهشدۀ «گوژمن» ،عبارتند از:
دیگر ِ
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«شــیلی ،حافظ ــۀ سرســخت» :در ایــن فیلــم،
ـراه «خــووان» و بهبهان ــۀ
«گوژمــن» بههمـ ِ
کــردن او 23 ،ســال پــس از کودتــای 11
دنبال ِ
ـور
ســپتامبر ســال  1973در شــیلی ،بــه کشـ ِ
یگــردد؛ کشــوری کــه بهتازگــی،
خــودش بــاز م 
ـوری نظامـ ِـی «پینوشــه»،
از
چنــگال دیکتاتـ ِ
ِ
رهایــی _نهچنــدان کامــل_ یافتــه اســت.
ـرد شــیلی» را
فیلم «نبـ ِ
بــرای کســانی کــه ِ
ـدن ایــن فیلــم ،تجرب ــۀ بســیار
دیدهاند ،دیـ ِ
جالبـ�ی خواهـ�د بـ�ود.
«پرونــدۀ پینوشــه» :ایــن فیلــم ،روایتــی از
ـدنی پروندهای اســت که
ماجــرای فرامــوش نشـ ِ
پیــش و پــس از دســتگیری «ژنــرال پینوشــه» در
لنـ�دن ،علیـ�ه وی تشـ�کیل شـ�ده اسـ�ت.
«ســالوادور آلنــده» :ایــن فیلــم ،تصویــری

شــاعرانه و شــفاف از رهبــر شــیلی« ،ســالوادور
آلنـ�ده» اسـ�ت.
«نوســتالژی نــور» :دربیابانهــای آتا کامــای
شــیلی ستارهشناســان در جســتجوی پاســخی
دربــاره منشــأ حیــات ،بــا دقــت مشــغول رصــد
اعمــاق کیهــان هســتند .در همیــن نزدیکــی
گروهــی از زنــان بــرای یافتــن اجــزای بــدن
عزیزانشــان کــه توســط رژیــم پینوشــه بــدون
تشــریفات بــه خــا ک ســپرده شــده انــد ،شــن و
ماسـ�ه هـ�ای بیابـ�ان را غربـ�ال مـ�ی کننـ�د.
نوســتالژی نــور ،خیالپــردازیای شــخصی
و چش ـمنواز ،از نجــوم ،باستانشناســی و
سیاسـ�ت اسـ�ت.
مســتند «دکمــۀ صدفــی »2015آخرین ســاختۀ

اوســت و بــه سرنوشــت دو گــروه در شــیلی
اشــاره دارد کــه مــورد ظلــم واقــع شــدهاند؛
«مــردم بومــی» کــه بــه بهانــۀ توســعۀ تمــدن و
لعــام
نشـ ِـر مســیحیت ،توســط اروپاییهــا قت ِ
شــدند و «مبارزان کودتای شــیلی» که توســط
«پینوشــه» قربانــی شــدند .تعــدادی از ایــن
مبــارزان ،پــس از شــکنجههای طاقتفرســا
بهوســیلۀ وزنههــای ســنگین در اقیانــوس
غــرق شــدند .ســالها بعــد نیــز دو دکمــۀ
صدفــی در اعمــاق اقیانــوس پیــدا میشــود
راز ایــن جنایــات را برمــا میکنــد .ایــن
کــه ِ
فیلــم جوایــز متعــددی را کســب کــرده اســت
ای»
کــه از آ 
ن جملــه میتــوان بــه «خــرس نقــره ِ
توپنجمین دورۀ
بهتریــن فیلمنامــه در شــص 
جشــنوارۀ بینالمللـ ِـی فیلــم برلیــن در ســال
 2015اشـ�اره نمـ�ود.
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جهت تماشای مستند نبرد شیلی بر روی عکس کلیک کنید

توضیحاتپاتریشیو گوژمندرمورد«نبردشیلی»:

تغییرچهرهبراییکسفرخاطرهانگیزوتاریخی
متــن حاضــر ،بخشــی از گفتوگــوی «جولیــن
برتــون» ،منتقــد و روزنام هنــگار آمریکایــی ،بــا
ـردان فیلـ ِـم «نبــرد
«پاتریشــیو گوژمــن» ،کارگـ ِ
ـبک
شــیلی» اســت ،آنچــه در ادامــه میآیــد ،سـ ِ
تحلیل «گوژمــن» را از یک
کار و چگونگــی تجزیــه و
ِ
پدیـ�دۀ عظیـ ِ�م سیاسـ�ی(کودتا) نشـ�ان میدهـ�د.
شــما عالقــه منــدان مــی توانیــد جهــت خوانــش
کامــل مطلــب بــه ســایت راه نوشــت (بــا گ
عماریــار) مراجعــه کنیــد.

فیلم «نبرد شیلی» ،را برای آنهایی که تا
دیدن آن نشدهاند ،چگونه
کنون موفق به
ِ
توصیف میکنید؟
«نبــرد شــیلی» ،تالشــی در جهـ ِـت بیــان
جزئیــات و نتایـ ِـج مهمتریــن رویدادهــای
ـال حکومـ ِـت
سیاســی ،طــی آخریــن سـ ِ
«ســالوادور آلنــده» اســت .آنچــه در ایــن
مــدت اتفــاق افتــاد ،نــه تنهــا در شــیلی و ســایر
کشــورهای آمریــکای التیــن ،بلکــه از نظـ ِـر

شما عالقه مندان می توانید جهت خوانش مطلب کامل به سایت راه نوشت (بالگ عماریار) مراجعه کنید.

جنبــش کارگــری ،در ســطح بینالمللــی هــم
مــورد توجــه قرارگرفــت .بههمیــن منظــور،
ـات مــا از نظـ ِـر فیلمبــرداری ،بایــد بــا آنچــه
امکانـ ِ
ـال ر خدادن بــود ،مناســبت میداشــت؛
درحـ ِ
ـدن همـــۀ قضایــا
چــرا کــه مــا بایــد ضمـ ِـن گنجانـ ِ
در فیلــم ،تــا حــد امــکان ،از معرکــه هــم ب ـهدور
میماندیــم .بنابرایــن ،مــا دریافتیــم کــه تجزیــه
و تحلیـ ِـل حــوادث ،از یــک دیــدگاه و جنبـــۀ
ـری خــاص ،اشــتباه اســت ،زیــرا مسالـــۀ
فکـ ِ
مهــم ،ارائــۀ کلی ــۀ دیدگاههــای چپگــرا بــود.
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بــرای مثــال ،همیــن مبــارزۀ ایدئولوژیک ـیای
کــه در شــیلی جریــان داشــت ،ممکــن بــود کــه
در فرانسـ�ه و یـ�ا ایتالیـ�ا هـ�م رخ بدهـ�د.
ساخت
ا گر ممکن است ،خالصهای از نحوۀ
ِ
ً
«نبرد شیلی» را شرح دهید .اصال چرا
فیلم ِ
ِ
تصمیم گرفتید که این فیلم را بسازید؟
ـال  ۱۹۷۲میــادی ،اعضــای
در مـ ِ
ـاه دســامبر سـ ِ
دور
ـروه فیلمبــرداری و سـ
گـ ِ
ِ
ـازندگان فیلــم ،ب ـه ِ
همدیگــر جمــع شــدند .آن زمــان ،توافــق شــد
کــه مهمتریــن کاری کــه بایــد در آن لحظ ــۀ
ویــژۀ تاریخــی انجــام گیــرد ،ایــن اســت کــه
یــک فیلمــی دربــارۀ آنچــه کــه در شــیلی اتفــاق
میافتــد ،ســاخته شــود .از نظـ ِـر مــا ،هرگونــه
ـول
فیلمنامـــۀ داســتانی و یــا هــر فیلمــی کــه حـ ِ
موضوعــی خــاص ســاخته شــود -بــدون توجــه
ـوادث
ـرح حـ ِ
بهدرجـــۀ خوب ًـ ِـی آن -در برابــر شـ ِ
روزانــه ،کامــا ناچیــز مینمــود .همچنیــن،
ـکیالت
از آنجایــی کــه هنــوز ،ســازمان و تشـ
ِ
دولتــی برقــرار بــود ،مــا میتوانســتیم
ـارزات طبقاتــی،
بهآســانی از رویدادهــای مبـ ِ
ـازندگان ایــن فیلــم،
فیلمبــرداری کنیــم .سـ
ِ
یــک گــروه پنــج نفــری بودنــد .مــا فیلمبــرداری
ـال  ۱۹۷۳میــادی شــروع
را در ِ
مــاه فوری ــۀ سـ ِ
کردیــم .از همــان آغــاز ،مــا اعتقــاد داشــتیم کــه
بایســتی یــک اثـ ِـر تحلیلــی بســازیم؛ نــه یــک
فیلــم تبلیغاتـ ِـی تحریکآمیــز .روشــن اســت
ِ

گران فیلــم،
کــه مــا فکــر میکردیــم کــه تماشــا ِ
همگــی اهــل شــیلی باشــند .در آن زمــان،
ـور مــا ممکــن بــود کــه بهچنــد راه کشــیده
کشـ ِ
ً
شــود :یکــی کودتــای فاشیســتی _کــه واقعــا
ـگ داخلـیای کــه
اتفــاق افتــاد_ و دیگــری ،جنـ ِ
نتیج ــۀ آن ،چیــزی جــز پیــروزی یــا شکسـ ِـت
ـدف مــا ایــن بــود کــه
نیروهــای ملــی نبــود .هـ ِ
بهعنــوان شــاهد ،بــهآنچــه در شــیلی بهوقــوع
میپیوسـ�ت ،توجـ�ه نماییـ�م.
گروه سازندۀ فیلم
آیا این کودتا ،اعضای ِ
را هم در خطری قرار داد؟ چند نفر از شما
کشور را ترک کردند
ـروه ســازندۀ
پــس از کودتــا ،هم ــۀ اعضــای گـ ِ
فیلــم ،بهاســتثنای یــک نفــر ،همگــی شــیلی
را تــرک کردنــد .مــا در نظــر داشــتیم کــه
ـور منظــم
بــدون تقاضــای پناهندگــی ،بهطـ ِ
و متنــاوب ،از طریـ ِـق ســفارتخانههای
موجــود ،از کشــور خــارج شــویم .بههمیــن
منظــور ،چهــرۀ خــود را بهنحــوی تغییــر داده
چکــس ،فیلمســاز بــودن ِ مــا را
بودیــم کــه هی 
متوجــه نشــود و بهایــن ترتیــب ،توانســتیم
کــه از کشــور خــارج شــویم .مــن ،تنهــا کمــی
ـدت دو
پــس از کودتــا ،دســتگیر شــدم و بهمـ ِ
هفتــه ،در اســتادیوم ملـ ِـی ســانتیا گو زندانــی
بــودم .متاســفانه ،مــن را یکــی از همســایهگانم
لــو داده بــود .آنهــا پنجبــار منزلــم را گشــتند

و بهایــن نتیجــه رســیدند کــه حرفـــۀ مــن،
چیــز
معلمــی و تکنیســین ارتباطــات اســتِ .
دیگــری دستگیرشــان نشــد و هرگــز نفهمیدنــد
کــه مــن ،یــک فیلمســاز هســتم .در طــول
دور
مـ ِ
ـدت بازداشــت مــن ،ســایر اعضای گــروهِ ،
هــم گــرد آمــده بودنــد و بــا نقشـــۀ زیرکان ـهای،
فیلــم را قطعهقطعــه و از کشــور خــارج کــرده
ـردن قطعههــا
بودنــد .بعدهــا در کوبــا ،وصلکـ ِ
بههمدیگــر ،حــدود شــشماه طــول کشــید.
اصلــی گــروه ،چهارنفــر
از پنــج نفــر اعضــای
ِ
حتــی تــا مدتــی پــس از کودتــا هــم ،در زنــدان
ماندنــد .آن موقــع ،منــزل «فردریکــو التــون»،
مدیــر تهی ــۀ فیلــم را دوبــار زیــر و رو کردنــد و
ـدان دانشــکدۀ افســری
خــودش را هــم بــه زنـ ِ
صدابــردار
یکــه« ،برنــاردو منــز»،
بردنــد .زمان 
ِ
فیلــم ،قســمتهای زیــادی از فیلــم را در
اختیــار داشــت ،آنهــا ســاختمانی را کــه او در
آن زندگــی میکــرد ،از بــاال بــه پاییــن گشــتند؛
ـان او بهطــور معجزهآســایی،
ا گرچــه آپارتمـ ِ
در امــان مانــده بــود .اینهــا خــود ،بازتابــی
از اوضاعــی نابســامان و اســتبدادی سراســری
بودنــد کــه در آن زمــان ،تمــام شــیلی را فــرا
گرفتــه بــود .مدتــی بعــد ،همـــۀ ســازمانهای
پلیســی و امنیتــی ،تحــت عنــوان «دینــا» تمرکــز
افزایــش فشــار و
یافتنــد؛ بهایــن ترتیــب ،بــا
ِ
اختنــاق ،خار جشــدن از کشــور هــم بســیار
سـ�ختتر از گذشـ�ته شـ�د.
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فیلم«نبردشیلی»راباسایرفیلمهایساخته
ِ
مستند
سایرآثار
ِ
شدهدربارۀشیلیوهمچنین ِ
تاریخی،چگونهمقایسهمیکنید؟
کار گروهی
«نبــرد شــیلی» ،فیلمــی نیســت کــه ِ
روزنامهنــگار یــا گزارشــگر باشــد کــه بهشــیلی
رفتــه ،فیلــم ســاخته و از کشــور خــارج شــده
باشــند .هــر یــک از مــا ،تعهــد شــخصی بهایــن
کار داشــتیم .مــا ســعی کردیــم کــه واقعیــت
ـون
ـار گونا گـ ِ
را از طریــق گفتوگــو بــا اقشـ ِ
جامعــه ،فیلمبــرداری کنیــم .بــرای مثــال،
ببینیــم فــان وزیــر چــه میگویــد؟ حرفهــای
کارگــران چیســت؟ پاســخ آن وزیــر چیســت؟
آن زنــی کــه در کنــار کارخانــه زندگــی میکنــد،
نظ��رش چیس��ت؟ و. ...
مــا میخواســتیم کــه خـ ِـط داســتان ،از
گفتوگوهایــی متفــاوت و مخالــف تشــکیل
شــده باشــد .فقــط کافــی اســت کــه ایــن
مســتند را از ابتــدا تــا انتهــا دنبــال کنیــد؛
آنــگاه خواهیــد دیــد کــه در شــیلی چــه اتفاقــی
افتــاده اســت .ایــن ،همــان فرمولــی اســت
کــه بــرای مثــال در مــورد فیلـ ِـم «مارپیــچ»،
بــهکار گرفتــه شــده اســت .ا گــر اشــتباه
نکنــم ،ایــن فیلــم ،بهتریــن فیلمــی اســت کــه
نفــوذ امپریالیســم در شــیلی ســاخته
دربــارۀ
ِ
شــده اســت .بــا ایــن حــال ،روشــی کــه در
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ایــن فیلــم ب ـهکار گرفتــه شــده اســت ،دقیقــا
ـاف روش مــا در فیلـ ِـم «نبــرد شــیلی»
برخـ ِ
اســت .فیلـ ِـم مــا ،یــک اثـ ِـر دیالکتیکــی اســت؛
ـاس
درحالیکــه فیلـ ِـم «مارپیــچ» ،براسـ ِ
فیلمهــای آرشــیوی ســاخته شــده اســت.
توضیــح آنکــه ،اینگونــه فیلمهــای آرشــیوی،
ً
لزومــا بایــد شــاخص معینــی داشــته باشــند.
بهایــن معنــا کــه نشــانهای وجــود داشــته
باشــد کــه بهتماشــا گر بفهمانــد« :واقعیــت،
بایــد بهایــن یــا آن طریـ ِـق خــاص ،تعبیــر
شــود» .ا گرچــه ایــن هــم برداشـ ِـت معتبــری
اســت ،ولــی مــا روش دیگــری را کــه همــان
روش فیلـ ِـم «نبــرد شــیلی» اســت ،مؤثرتــر
ِ
ـاش مــا ،ایــن بــود کــه
ـ
ت
ـه
ـ
ک
چرا
ـتیم.
ـ
دانس
می
ِ
ـوع آن ضبــط
واقعیــت را در همــان لحظ ــۀ وقـ ِ
کنیـ�م نـ�ه پـ�س از آن.
ساختن این فیلم،
مدت
آیا در طول ِ
ِ
شخصیتی خاصی در شما پدید
دگرگونی
ِ
ِ
آمد؟ ممکن است آن را تفسیر کنید؟
فیلـ ِـم «نبــرد شــیلی» ،بــه نحــو غیرقابــل
مقایس ـهای ،تجرب ـهای اســت بــرای هم ــۀ
ـاختن آن
کســانی کــه بهنحــوی در سـ
ِ
همــکاری داشــتهاند؛ آن هــم نــه فقــط
بهخاطـ ِـر ُبعــد تاریخــی یــا ارزشهــای
ـینمایی آن و یــا بهخاطــر ایــن واقعیــت کــه
سـ
ِ

ـودی
مــا میخواســتیم آن را از آشــوب و نابـ ِ
فیلــم
پــس از کودتــا نجــات دهیــم ،بلکــه
ِ
«نبــرد شــیلی» ،تجربــهای خاطرهانگیــز و
تاریخــی در زندگانـ ِـی هــر یــک از مــا بهشــمار
میرفــت .مــا هیــچ اجبــاری نداریــم کــه در
مفهــوم فنـ ِـی کلمــه« ،حرفــهای» باشــیم؛
یعنــی بهطــور منظــم فیلــم بســازیم .هــر
فیلمــی را فقــط وقتــی بایــد ســاخت کــه
از نظـ ِـر سیاســی ،الزم باشــد .بنابرایــن،
الزم نیســت کــه ســعی کنیــم ســابقهای را
ـوان فیلمســاز بــرای خودمــان دســت
بهعنـ ِ
و پــا کنیــم ،بلکــه ترجیــح میدهیــم کــه
بــرای جنبــش مقاومــت -در هــر ســطحی کــه
مفیــد باشــد -فعالیــت نماییــم .فیلـ ِـم «نبــرد
شــیلی» ،ایــن موضــوع را بهخوبــی نشــان
میدهــد .در سراسـ ِـر تجربـــۀ زنــدهای کــه از
فیلــم داشــتیم ،فهمیدیــم کــه زندگــی طــی
ـان انقالبــی چــه مفهومــی دارد؛
یــک جریـ ِ
مبــارزۀ ایدئولوژیکــی چیســت؛ فاشیســم ب ـه
چــه چیــزی شــباهت دارد؛ طغیــان علیــه
متوســط بهخشــم
کارگرهــا از ســوی طبقـــۀ
ِ
آمــده ،چــه مفهومــی دارد؛ و باالخــره اینکــه،
امپریالیســم چگونــه میتوانــد بهطــور
نامرئـ�ی فعالیـ�ت نمایـ�د.

