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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ اپريل ١۴

  در امريکا» مک کارتيسم«دوران سياه 

١ 

 

ھای مخوف   ميالدی، اسم سناتور جوزف مک کارتی به عنوان يکی از چھره١٩٨٩ الی ١٩۴۵ھای  در فاصله سال 

  .يکا ماندگار است سياست و حاکميت امر در عرصه

نيز » کارتيسم مک « ، که در فرھنگ سياسی به دورهامريکا از اين دوران اختناق در ئیھا  اين مطلب، به گوشهدر

 يکی از جا ناشی شد که اخيراً  دليل پرداختن به اين دوره، به خصوص از آن. شھرت دارد اشاره داشته باشيم

ر کرده است به دستور مقامات مافوقم از جمله مريلين مونرو را ترور موران سيا که در بستر بيماری افتاده اقراأم

  .اند  به اين خبر شک و ترديد نشان دادهءاين خبر را من ھم در فيس بوکم منتشر کردم که برخی رفقا. کرده است

 اين را از» کمونيسم«خواست با رعب و وحشت و ترور خطر  کم بخشی از آن می ، دستامريکادورانی که حاکميت 

ن سياسی چپ و کمونيست، تعدادی از ھنرمندان و نويسندگان را نيز ترور نقطه جھان دور کند عالوه بر فعاال

  .کردند

ھدف جوزف مک . به عھده داشت» جوزف مک کارتی«دھی اين ترورھا را نيز سناتور  رھبری و سازمان

شبح «اين بود که به اصطالح  امريکا از ايجاد جو رعب و وحشت در ،) Joseph R.McCarthy( کارتی

بين » جنگ سرد«بنابراين، کسانی که با دوران .  از بين ببرد، سايه افکنده بودامريکابر سر را که » کمونيسم

 ئیشان نام آشنا برای دارند، نام سناتور جوزف مک کارتی ئی پس از اتمام جنگ دوم جھانی آشناامريکاشوروی و 

  .است
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کردند، با قدرت  بينی می طور که اغلب کارشناسان پيش ھمان.  جھانی دوم، آغاز شداين دوران پس از پايان جنگ

المللی در راستای   در جھان سيستم دوقطبی در جھان به وجود آمد که منافع سيستم بينامريکاگرفتن شوروی و 

  .شد اين دو قطب تعريف می

 سازمان سيا را که در بستر ۀموران بازنشستأمزبان عکس يکی از  زبان و فارسی ھای انگليسی  برخی رسانهاخيراً 

  .مور گفته که مريلين مونرو را من کشتمأاند اين م بيماری افتاده، منتشر کرده و نوشته

. اند ھای اجتماعی منتشر کرده ست که ھفته گذشته در بسياری از شبکه ؛ تيتر خبری»مريلين مونرو را من کشتم«

 سالگی و روی تخت ٧٨در سن » نورماند ھادجز«ای به نام  آی سته سیمور بازنشأدر خبر آمده است که يک م

 ١٩٧٢ تا ١٩۵٩ سال ھای ۀ شخصيت مھم را در فاصل٣٧بيمارستان فاش کرده که به دستور مقامات مافوقش 

ی ھاليوود را يکی از قربانيان ترورھايش معرفی کرد و گفت ئ ستاره افسانهاو، مريلين مونرو، . ترور کرده است

 امريکاوران به دليل ارتباط مريلين مونرو، ستاره سينما با جان اف کندی و فيدل کاسترو، او را برای امنيت مأم

  ...خطرناک قلمداد کردند و دستور

 درخشان تبديل ۀ بود که در ھاليوود به يک ستار٧٠ و ۶٠ھای   دھهۀ، يکی از بازيگرھای برجست»مريلين مونرو«

 . بود که دست به خودکشی زد و خبر مرگ او ھمه را شگفت زده کردمونرو در اوج شھرت. شده بود

 ٧٨ است در سن C.I.A که بازنشسته سازمان امريکائیاما پس از چھل سال از زمان مرگ وی ، اکنون يک افسر 

کند، اعتراف کرد که مونرو خودکشی نکرده و به  سالگی در حالی که به علت بيماری با مرگ دست و پنجه نرم می

سازی کند که به نظر بيايد   معروف را به قتل برساند و طوری صحنهۀطر مسائل امنيتی مجبور شده تا اين ھنرپيشخا

  .او خودکشی کرده است

ل شده بود، او با چند تن از رھبران ومونرو در اواخر عمرش ديگر غيرقابل کنتر: گويد مور سازمان سيا میأاين م

 ۀھمبستر شده بود و اطالعات محرمان» يست به نام کوبان، رھبر کشوری کموفيدل کاسترو«و » کندی«سياسی مانند 

 و به ھمين خاطر امريکااين کار او تھديدی بود برای . گذاشت ھا را در اختيار ديگران می دانست که آن زيادی را می

مليات را بر عھده  ترور بودم، اين عۀ نفر۵دستور قتل او از طرف مقامات باال صادر شد و من که عضو يک گروه 

  .گرفتم و او را به قتل رساندم

 به صورت محرمانه دستور قتل بسياری از ١٩٧٢ تا ١٩۵٩ھای  در بين سال: نرماند ھادجز، در ادامه افزود

.  پشيمان نيستمھنرمندان و افراد سياسی مشھور صادر شد و مونرو تنھا زنی بود که من کشتم و از اين کارم اصالً 

 ۀ ضربامريکال شده بود و ممکن بود تا با اطالعاتی که داشت باعث شود تا کشور وگر غيرقابل کنترزيرا مونرو دي

  .سنگينی بخورد

مونرو با کندی :  خبر داد و گفتامريکاس جمھور آن زمان ئي از ھمبستری مونرو با رامريکائیاين افسر بازنشسته 

ونرو به ھمسر کندی، خانم جکی زنگ زده و به او گفته  کشيده شده بود که مئیھمبستر شده بود و حتی کار به جا

بسيار خوب، تو ھم به «: گويد بود که قرار است شوھرت به زودی با من ازدواج کند که در جواب، جکی به او می

  ...».کنی شود و من را راحت می  و تمام مشکالت آن ھم مال تو میئیآ اين کاخ می

بود که  همنتشر شد) آی بی اف( امريکا، اسنادی از سازمان تحقيقات فدرال ١٣٩١ ]جدی[پيش از اين نيز در دی ماه

 رابطه امريکا با حزب چپ کمونيست ١٩۶٠ و ١٩۵٠ھای  ھای سرشناس دھه مرلين مونرو، يکی از ھاليوودی

  .داشت
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ن موجود است به عنوان نمونه، سازما» آی بی اف«ھای  ای از تحقيقات آن سال ھای جسته و گريخته گزارش

، يعنی درست يک ماه پيش از مرگ مشکوک مونرو، نوشته ١٩۶٢ جوالیتحقيقات فدرال، در گزارشی به تاريخ 

  ».ھای چپ دارند  و آگاھانه، گرايشھای سوژه تماماً  ديدگاه«: است

ای از وی کرده باشد، فعاالن جنبش در لوس  اگر حزب کمونيست فعاالنه استفاده«: در ھمين گزارش آمده است

ای از ابھام نگاه  چنان در ھاله  کمونيستی را ھم که ميزان دقيق ارتباط وی با جنبش» .س اطالعی از آن ندارندآنجل

  .دارند می

ای تبديل شد تا تنور  ، به انگيزه١٩۶٢ت سال گسسرشناس سينمای ھاليوود در پنجم ا ۀمرگ مشکوک اين ستار

چنان داغ بماند؛ به ويژه آن که فعاالن سرشناس   ھمامريکا کمونيستی  ھای وی با جنبش ھای مربوط به ارتباط بحث

 با شوروی سابق قربانی عمليات تروريستی امريکاھای سرد نظامی و سياسی  ھای تنش بسياری بودند که در سال

  .شدند  میامريکا ۀمخفيان

 اما بسياری از  باربيتورات اعالم شد؛ۀ ساله خودکشی مسموميت حاد ناشی از مصرف ماد٣۶دليل مرگ مونروی 

 مرگ مونرو ۀليس لوس آنجلس که بر سر صحنو پۀ، اولين افسر ادار»جک کلمونز«کارآگاھان آن زمان، از جمله 

  .حضور يافت، آن را رد کرده و قتل را عامل مرگ وی اعالم کردند

قتل وی را آشکار ھای  ھای مستمر برای افشای اطالعاتی که بتواند کمونيست بودن مونرو و به تبع، انگيزه تالش

آی خواست تا به  بی آی می خورد، اما چند سال پيش خبرگزاری آسوشيتدپرس از اف بی  افۀسازد، به درھای بست

  . کندءمناسبت پنجاھمين سالگرد درگذشت مونرو اسناد تحقيقات مربوط به وی را افشا

قانون آزادی «، موافقت کرد به موجب ١٣٩١آی سرانجام در اواسط دی ماه  بی ثمر بود تا آن که اف ھا بی اين تالش

ھا را در اختيار آژانس خبری آسوشيتدپرس قرار دھد که اين خبرگزاری  ای عريض از اين پرونده نسخه» اطالعات

  .ھم بالفاصله انتشار اين اسناد را آغاز کرد

 تمايالت مونرو به ۀداری دربار آی نگرانی دامنه بی دھند که اف در اين اسناد انتشار يافته، بيش از ھر چيز نشان می

  .ھای چپ داشته و تمامی حرکات وی را به دقت زير نظر داشته است سمت جنبش

در » خارش ھفت ساله«آی نظارت و پايش مونرو را بعد از موفقيت وی در فيلم  بی بر اساس اسناد افشا شده، اف

  .ھا انداخت، آغاز کرده است بانترين نماد جنسی جھان بر سر ز  که وی را به عنوان بزرگ١٩۵۵سال 

آی سخن رانده و زبان به تحسين  بی مدير وقت اف» ادگار ھوور«تر آشکارا از تنفرش از  مورلين مونرو، پيش

ستيزانه در  ھای رواج يافته در چين گشوده بود؛ ضمن اين که او خشمش را از رواج مک کارتيسم کمونيست فعاليت

دلی با کمونيسم متھم   را به کمونيست بودن و ھمامريکا کافی بسياری از شھروندان ۀسينمای ھاليوود که در غياب ادل

  . ھم پنھان نکرده بود،کرد می

 را زنگ ھشدار قلمداد کرده بودند، تحقيقات امريکائی پرطرفدار ۀھای ستار آی که اين گرايش بی ھای اف جاسوس

  .ھا اشاره شده است ند که در اسناد مذکور به آن روابط فردی و سفرھای وی آغاز کردۀای ھم دربار گسترده

 أيکی از فعاالن حزب کمونيست منش» فردريک واندربيلت فيلد«دھند دوستی مونرو با  اسناد مذکور نشان می

ای ثروتمند بود که به خاطر  عضو خانواده» فردريک واندربيلت«. آی بوده است بی ای برای اف ھای عمده نگرانی

ھزاران کيلومتر از » کورنليوس واندربيلت«جد بزرگ وی . خود از ارث محروم شده بودھای چپ  ظن گرايش

فردريک . گذاری شده است امروزه به افتخار وی نام» واندبيلت«ھای قاره را ساخت و دانشگاه معروف  آھن راه
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 در کتاب خاطراتش فيلد که به خاطر ترس از دستگير شدن به اتھام کمونيست بودن به مکزيک گريخته بود، بعدھا

  . کمونيست بودن خود را علنی کرده است، رسماً »از راست به چپ«به نام 

عالقه دو «آی ھم  بی مونرو در خالل سفری به مکزيک برای خريد مبلمان با فردريک فيلد آشنا شده بود و اف

  .ھا شکل گرفته بود را تحت نظر قرار داد که بين آن» ای جانبه

اين وضعيت نگرانی زيادی در بين اطرافيان خانم مونرو و از جمله در ميان گروه «: آمده استآی،  بی در اسناد اف

  ». در مکزيک شده بودامريکائیھای  کمونيست

اش گفته است او و ھمسرش، خانم مونرو را در خريدھا و در رستوران ھمراھی  فدرريک فيلد در خاطرات شخصی

خوريم که در نوع خود جالب   سياسی از خانم مونرو بر میۀک يا دو جملدر اين خاطرات، تنھا به ي. اند کرده می

  .توجه ھستند

گفت و از بعضی افرادی که برای او  تر از خودش می او بيش« : نويسد می» از چپ به راست«فدريک فيلد در کتاب 

اھميت بسياری دارد و از از اين گفت که جنبش حقوق مدنی و برابری سياھان برايش . اند يا ھنوز ھستند  مھم بوده

.  کارتيسم و نفرتش از جی ستيزی و مک گذرد، از خشمش از کمونيست چه در چين می  تحسين بسيارش برای آن

  )آی مدير اسبق اف بی( ادگار ھوور

آی با  بی  خود توسط اف ۀتواند به اين معنی باشد که او از تعقيب گسترد  از ھوور می» نفرتش« مونرو به  اشاره

  . بوده استخبر

ھا وجود  د و پيش از اين ھيچ اطالعی در مورد آنکن سناد برای اولين بار آشکار میيکی از مواد جديدی که اين ا

 افراد مشھور .گرا برای دريافت ويزای شوروی بود نداشت تقاضای مونرو به ھمراه گروھی ديگر از ھنرمندان چپ

گرفته بودند، چارلی چاپلين و آرتور ميلر که زمانی ھمسر آی قرار  بی ديگری که در ليست نظارت و پايش اف

  .شدند  را شامل می،مونرو بود

زدگی نامعقولی در اين برھه انجام  شويم، يک شتاب ھا می امريکائیوقتی وارد دنيای بعد از جنگ جھانی دوم از ديد 

ھری «زدگی نيز  دار اين شتاب پرچم. دھد  سال شکل می۴۵ را تا حدود امريکاشود و به نوعی سياست خارجی  می

س ئيبه عنوان معاون ر» روزولت«ست که پس از فوت ناگھانی امريکاس جمھور ئي، سی و سومين ر»ترومن

  .رسيد  به رياست جمھوری امريکاجمھور، طبق قانون اساسی 

ی يا ئ ھای ھسته ھايش، مثل برنامه نامهترين بر از مھم چندانی به سياست نداشت و ۀھری ترومن تا آن زمان عالق

 در ئیاجرا - مديريتی ۀپس از مدتی از ورود او به باالترين عرص. برخی جلسات سری اطالع چندانی نداشت

سناتور مک ( ھری ترومن و ھمکارانش. ، ابتکار عمل به دست ھری ترومن افتاد)رياست جمھوری( امريکاحکومت 

مشی سياست خارجی جديدی زدند که چندين سال پس از دوران  اقدام به تدوين خط) ين حلقه بودکارتی ھم جزو ھم

اين دکترين از ابعاد مختلفی مورد . شد مشھور » سد نفوذ و مھار شوروی«رياست جمھوری ترومن به دکترين 

  .بررسی و تحليل قرار گرفته است

 اولويت اول سياست خارجی امريکا تعميق پيدا کرد و يکاامرھای مختلف خارجی  به تدريج اين طرز تفکر در رده

 بودند که مسألهمنتقدين اين دکترين، معتقد به اين .  جھان، قرار دادۀخود را نابودی شوروی و محو آن از نقش

ژی از ياتخاذ ھمين ستراتشد  ملت -ترين اشتباھی که منجر به ظھور عصر چپاول جھانی به نفع دو دولت بزرگ

ترومن با اين کار خويش راه ھرگونه مصالحه را بست و فضای تقابلی سنگينی بين دو ابرقدرت . ن بودطرف تروم

ھا به دنبال صدور انقالب خويش  ھا به شوروی اين بود که کمونيست امريکائیيکی از انتقادات . به وجود آورد
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ود تا بتوانند از نفوذ کمونيسم در داخل ھستند و لذا پيگيری مسائل داخلی بايد به نمايندگان معتمد دولت سپرده ش

  .سنا بود) خواه جمھوری( کار  محافظه يکی از اين نمايندگان سناتور مک کارتی، نماينده. کشور جلوگيری نمايند

با اعالم اتحاد جماھير شوروی، اثرات اين .  روسيه، جھان را تکان داده بود١٩١٧روشن بود که انقالب اکتبر 

-  که گرايشات سوسياليستیامريکائیاط جھان از جمله اياالت متحده ھم رسيده بود و جوانان انقالب به تمام نق

 عضو ٧۵٠٠٠ ميالدی حدود ١٩۴١ رفتند که در سال امريکايابی در  کمونيستی داشتند به سمت تشکيل سازمان 

اين سازمان » ردجنگ س« موسوم به دوران ۀ و شوروی در دورامريکابعد از شروع موج دوم اختالفات . داشت

، ١٩۴٩ در سال امريکاسای ؤتشديد گسترش کمونيسم در اذھان ر. کمونيستی و اعضايش تحت تعقيب قرار گرفتند

   .به صورت کابوس درآمده بود

در ھمان سال . ژيک به بمب اتم دست پيدا کرده بودنديھا زودتر از انتظار کارشناسان مسائل نظامی و سترت شوروی

 امريکائیھا برای مقامات  ترين سال ، يکی از تلخ١٩۴٩در واقع سال . نسته بود بر قدرت تسلط يابدمائو، در چين توا

 شمالی و چين کمونيست کوريایھای سنگين ناشی از فشار   در گرفت که ھزينهکوريا، جنگ دو ١٩۵٠در سال . بود

 با دسترسی باال در سيستم به اتھام دستگيری دو تن از مقامات.  را کم کرده بودامريکا جنوبی، طاقت وريایبر ک

 امريکاای سياه و پر از اختناق را در  ، سرآغاز دوره١٩۵٠ی در سال ئ فروختن اطالعات مربوط به انرژی ھسته

  .برای مدتی شکل داد

ای را  ھای گسترده خواه، تالش از حزب جمھوری) Wisconsin(سناتور مک کارتی، منتخب ايالت ويسکانسين 

برای مقابله با خطر . کنند  فکر میانچه ديگر تر از آن  نشان دھد خطر کمونيسم را مھم و خيلی بزرگآغاز کرد تا

 تحقيقات افراد  ۀموريت يافت که با مک کارتی در زمينأتشکيل شد و م» آی بی اف «ۀ، ادارامريکاکمونيسم در داخل 

ھای   دولتی برای پيگيری فعاليتۀچنين سه کميت ھم. ھمکاری نمايد) به صورت مستقيم و غيرمستقيم( منتسب به دولت

  .  تشکيل شدامريکائیضد 

ھای خود   چھار ساله فعاليتۀ، کميته امنيت داخلی و کميته دائمی تحقيقات در بارامريکائیھای ضد  کميته فعاليت

تی در مورد سخنرانی کار. ھا بررسی کردند ھای کمونيستی افراد و مجموعه  پرونده در مورد فعاليت١٠٩حدود، 

ھای ضد  است که او از انجمنی مخفی در بين ھنرمندان خبر داد که زير نظر کميته فعاليت» ليست سياه ھاليوود«

  !؟»اتھام خيانت و جاسوسی بدون ارائه داليل محکمه پسند و شفاف«:  ھستندامريکائی

ين ده الی دوازده ھزار نفر شغل خود ب .ھا شدند در اين دوره صدھا نفر به عنوان مجرم شناخته شده و راھی زندان

ای برای فرد جھت شرکت در دادگاه به دست فرد  را از دست دادند؛ در بسياری از موارد ھنگامی که احضاريه

در واقع، قربانيان طرح مک کارتی کسانی بودند که ھيچ وقت . شد رسيد، او بالفاصه از محل کارش اخراج می می

  . شان را پيدا نکردند ت واردشده عليه به اتھامائیگو  پاسخئیتوانا

 نفر از بازيگران و کسانی که ٣٠٠. شود  نيز می سازی و بازيگری مشاھده لم ف لبی از اين قربانيان در زمينه جاۀنمون

اکثر افراد اين نمونه، به . لم مشغول به کار بودند، صرف ادعاھای بدون سند شغل خود را از دست دادند ف ر زمينهد

و مورد اھانت واقع  کارتيسم، منزوی تا زمان پايان مک امريکا  ھا در جامعه  ديگری گريختند و اقليت آنکشورھای

  . شدند

از مقامات امنيتی اياالت متحده، خاطراتی ) Samuel Klaus (، فردی به نام ساموئل کالوز ١٩۴۶در تابستان سال 

اين خاطرات نقطه عطفی در تحوالت .  منتشر کرداامريکھای دولت شوروی عليه  ای در مورد فعاليت  صفحه١۶٠

اين ليست شامل افرادی است که متھم به کار کردن برای . مربوط به اقدامات امنيتی پس از جنگ سرد تلقی شد
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 ھستند و برای شوروی جاسوسی امريکامزد بگير دولت ( .ھای امنيتی و غيره دولت ھستند شوروی در سيستم

  .)کنند می

 تن از ٩٠در اين ليست، نام . ھا تقسيم شدند شوروی» طرفداران«و » مظنونين« افراد به دو گروه در اين ليست،

پس از گذشت چھار سال از . شدند ھا محسوب می کارمندان دولت موجود بود که جزو مظنونين و طرفدارن شوروی

در محافل سياسی و امنيتی انجام ھای کتاب  گيری سو با جھت سو و غير ھم  ھمئیانتشار اين خاطرات، اظھار نظرھا

  .شد

بعدھا . بود» مک کارتی«ھای نويسنده اين خاطرات داشت سناتور  گيری يکی از افرادی که موافقت عجيبی با جھت

 درآمد، خاطرات ساموئل کالوز از انظار ء به تصويب رسيد و به مورد اجراامريکاکه طرح مک کارتی در سنای 

  .، اکتشاف در مورد منابع مک کارتی استمسألهکالت در مورد بررسی يکی از مش. عمومی ناپديد شد

» ويلينگ« در شھر امريکاخواه   زنان حزب جمھوریئیرانی مشھوری که در بين گردھما سناتور کارتی با سخن

 نفره اشاره ٢٠۵او در اين سخنرانی، به ليستی . ھا افتاد ش بر سر زبانداشت، اسم» ويرجينيای غربی« در واقع

. شود ھا يا طرفداری و ھواداری اين طرز تفکر اثبات می ھا به کمونيست کرد که با اسناد معتبر، وابستگی آن

   پوشش داده شد به طوری که به مدت چھار سال، جامعهامريکاھای دولتی  بالفاصله تمامی اين سخنرانی در رسانه

  .ل امنيتی بودون شاھد رعب و وحشت و کنتر، به خصوص کارمندان سياسی دولت، ھنرمندان و نويسندگاامريکا

سنده ي نو١٠كه  ك روز پس از آن يه شد؛ ي تھ١٩۴٧مبر سال  نو٢۵يوود، در ك ھاليستماتياه سيست سين لينخست

متھم » ن به كنگرهيتوھ« به ئیكايمراريھای غ تي بررسی فعال تهيندادن در برابر كم ل شھادتيدل و كارگردان به 

ن يكردند، حكم اخراج ا ت میيفعال» كايمرانمای يانجمن س«ت يوھا، كه تحت حمايان استوديگروھی از مجر. شدند

نام  ای به  ، جزوه١٩۵٠ جون ٢٢سپس در . مشھور شدند، را اعالم كردند» وودي مرد ھال١٠« نفر، كه به ١٠

ھای  ستيفاش«ھا را  نی ھنر را در خود داشت و آئ  نفر از فعاالن حرفه١۵١ كه نام منتشر شد» ھای سرخ كانال«

ھا نام برده شده بود، به ھمراه گروه  مدتی نگذشت كه اغلب كسانی كه از آن. دينام می» شان سرخ و ھواداران

  . ھنر منع شدند ت در عرصهيگری از ھنرمندان از فعاليد

ھای  استي سوود، بلكه حذف ھر نوع نگاه مخالف بايشه کمونيستی از ھاليسازی اند کارتيسم، نه تنھا پاک مک

كارگردان و » وستنيجان ھ«وود، از جمله يھای برتر ھال اری از چھرهيرو، بس  از اين. كرد كا را دنبال میيمرا

كا يمرا اول قانون اساسی  هيه بر اصالحيل دادند و با تكيای تشك تهيگر، كميباز» لورن باكال«و » ھمفری بوگارت«

 يا با امريکاھای قانون اساسی اياالت متحده  الحاقيه. (اعتراض كردندنما يبه واشنگتن رفته و به حمله دولت به س

.  الحاق شدامريکاای بود که به قانون اساسی  ، نام ده اصالحيه»منشور حقوق اياالت متحده«عنوانی مشھورتر، 

 نبرد کرد، پس از ھا که قدرت دولت فدرال را محدود و حقوق شھروندان اياالت متحده را تضمين می اين متمم

گانه،  ھای ده  اول از اين متمم به موجب اصالحيه.  با بريتانيا به قانون اساسی اياالت متحده افزوده شدامريکا

کنگره در خصوص ايجاد مذھب، يا منع پيروی آزادانه از آن يا محدود ساختن آزادی بيان يا مطبوعات يا حق مردم 

  .)کند  برای جبران خسارت ھيچ قانونی وضع نمی اجتماعات آرام و دادخواھی از حکومتئیبرای برپا

ن يته و جدا كردن خود از ايكردند به ھمراھی با كم ت میينما فعاليای از كسانی كه در صنعت س ان، عدهي م نيدر ا

وود و ي دو ھال گر درجهي، كه در آن زمان باز»گانيرونالد ر«به طور مثال، . پرداختند» كار انتيمظنون و خ«افراد 

 شھادت دادند ئیكايمراريھای غ تيته بررسی فعاليدر برابر كم» زنیيوالت د«نما بود و يگران سي صنف بازسئير

كا با يمراگران ي، صنف باز١٩۴٧مبر سپس در ھفدھم نو. ستدی جدی اينما، تھدين افراد برای صنعت سيد ايكه تھد
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سازی برای  وھای فلميزمان، اغلب استود ھم. ستی بدھنديش تعھد ضدكمونيم گرفت كه تمامی اعضايری تصميگ رای

 .ستی شدنديھای ضدكمون ندگان دست به كار ساخت فلميھای مجلس نما دادن ھماھنگی با تجسس نشان

وان عالی دادند و از يای امضاء كرده و به د وود نامهيی ھالئ  نفر از فعاالن حرفه٢٠۴، ١٩۴٨در سال 

ست يز وارد لي نفر ن٨۴ نفر، ٢٠۴از اين . از خواندن آن سر باز زدوان عالی يدفاع كردند، اما د» وودیيھال١٠«

ای با  بود، مجبور شد مقاله»  اول هي اصالحۀتيكم«ن اعضای يتر كی از برجستهيكه » ھمفری بوگارت«. اه شدنديس

. كندب يان را تكذين جريفكری خود با ا سد و ھميبنو» فتوپلی «ئیدر نشريه سينما» من کمونيست نيستم«عنوان 

ل يھا به دال گرفت و در شھادت ز در برياسی ھم نداشتند را نيت سيچ فعالياه، كسانی كه ھيست سيج لياما به تدر

ونی، به دليل آن که در يکی از يزيی تلو ھا ، بازيگر مجموعه»ونل استندريال«برای نمونه . شد آوری استناد  خجالت

دن آسانسور با سوت آھنگ يه در ھنگام انتظار برای رسگری ايفای نقش کرده بود کيھايش در نقش باز فلم

 . ھنر منع شد  ديگر، برای ھميشه از فعاليت در عرصه گونه فعاليت سياسی را زده است، بدون ھيچ» انترناسيونال«

 ادامه دارد


