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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  حميد محوی

 ٢٠١۵ جوالی ٠٣

  
  گلشيفته فراھانی و سينمای ھاليوود

  شناسائی سياست امپرياليسم جھانید، جايگاه ايران در سينمای ھاليوو، خدايان و پادشاھان: ھجرت 

  
يش از اين در وبالگی که به موضوع ميان فرھنگی ايران و جھان و نقد فعاليت ھای فرھنگی و ھنری به اصطالح پ

که طی سال گذشته اين وبالگ را حذف کردم و در (اپوزيسيون ھای ايرانی در خارج از کشور اختصاص داده بودم 

جائی ھا و تصحيحات ه ی که در بالگفا روی داد جابًوبالگ گاھنامۀ ھنر و مبارزه منتشر کردم و متعاقبا با اختالالت

تصاوير عريان :  دربارۀ جنجال خبری «مقاله ای را در چھار بخش با عنوان ...) دوباره به حالت قديمی بازگشت

 منتشر کردم» گلشيفته فراھانی

  ّبخش اول. تصاوير عريان گلشيفته فراھانی  :دربارۀ جنجال خبری

  بخش دوم . تصاوير عريان گلشيفته فراھانی : دربارۀ جنجال خبری

   عريان گلشيفته فراھانی بخش سومتصاوير: دربارۀ جنجال خبری 

  تصاوير عريان گلشيفته فراھانی بخش چھارم: دربارۀ جنجال خبری 

نوشته بودم را نيز » تروريسم فرھنگی ايدئولوژی طبقاتی.نما و سياستسي«و البته بايد به مقاله ای که تحت عنوان 

  . نداشته باشيم،يادآور شوم تا در اينجا نيازی به تکرار مطالبی که پيش ازاين نوشته ام
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:  را کشف کردمRidley Scott  به کارگردانی ردلی اسکات٢٠١۴» خدايان و پادشاھان: ھجرت «لم ًاخيرا در يوتوب ف

 0r5LWxDMabt=v?watch/com.youtube.www://httpsوب  لينک يوت

آشنائی داشتم و نقدی ھم در مورد آن نوشته بودم که البته به دليل » سقوط شاھين سياه«لم دوران فبا کار ردلی اسکات از 

در نشريات جمھوری اسالمی ايران و محافل . وفق به انتشار مستقل آن نشدمتا امروز م... به ھمريختگی نوشته ھايم 

 ياد کرده و چنين خصوصيتی را نيز به عنوان ھنر برتر فلمدوستدار سينما در ايران با شيفتگی خاصی از رئاليسم اين 

ت مبلغ سياست البته روشن ھست و يا نيست، ولی در ھر صورت از ديدگاه من ريدلی اسکا. قلمداد کرده بودند

ر و الامپرياليسم اياالت متحده و از جمله کيمياگران برجستۀ سينمای ھاليوود است که می تواند با صرف ده ھا ميليون د

جنايت عليه بشريت و تخريب » سقوط شاھين سياه«مريکا برای اپشتيبانی ھای سياسی و استفاده از امکانات ارتش 

  .نه تحريف کندکشورھا را به عنوان مداخلۀ بشردوستا

نظرم آشنا ه اثر ريدلی اسکات را می ديدم، به شگفتی چھرۀ ھمسر رامسس ب» خدايان و پادشاھان: ھجرت   «فلموقتی 

  .  نقش ھمسر رامسس را بازی می کندفلمجوھای بعدی کشف کردم که گلشيفته فراھانی در اين  و آمد و با جست

 که به گلشيفته فراھانی واگذار شده، به اندازه ای ناچيز است که می توانيم او را به فلمالبته نقش ھمسر رامسس در اين 

سه چھار بار برای لحظه ای ديده می شود و .  بدانيم،ر به شکلی که در جھان توليد سينمائی رايج استکعنوان سياھی لش

يلی مکانيکی و می توانيم بگوئيم به تمام متنی که او به زبان می آورد بيش از يک خط ھم نيست، و بازی او نيز خ

در ھر . به عبارت ديگر بازی ھنرمندانه ای در کار نيست. دکوراسيون صحنه از نوع ناپايدار و خيلی گذرا تعلق دارد

صورت، در جھان سينما بازی گر اصلی امکانات فنی بسيار گران قيمت و صنعتی، و سرمايه و شبکۀ بازرگانی بين 

ن کنندگی صنعت و سرمايه به اندازه ای است که می توانيم نقش کارگردان و بھترين ييسنگينی و تع. المللی سينما است

  . بازيگران سينمای ھاليوود را بسيار ناچيز بدانيم

  .ولی چرا اين نقش را به يک دختر ايرانی واگذار کرده اند و ما به چه نتايجی از اين موضوع می توانيم برسيم

ھميشه در کنار ) پنتاگونی - خاصه اپوزيسيون ھای ايرانی(ری و اجتماعی و تجاری ايران حضور فرھنگی و ھن) ١

البته عکس ھائی که اين دختر خانم از خودش در نشريات انترنتی و غيره . ارتجاعی ترين محافل غرب بوده و ھست

  :منتشر کرده است، بسيار گويا و معنی دار است 

  
 غرب معنی دار است، زيرا حاکی از فرافکنی و آرزومندی غرب برای تسلط بر ايران اين تصاوير البته از ديدگاه) ٢

ر و دکوراسيون، رقص عربی،  در کبه عبارت ديگر معنای حضور يک بازيگر زن ايران در حد سياھی لش. است

د بدانيم که تفاوتی در اينجا باي. آغوش يک شتر سوار عرب، و يادماندۀ يک رژيم ديکتاتوری در خدمت امپرياليسم جھانی

بين جوائزی که جھان سينما به کيا رستمی و مخملباف و غيره اھداء کرد و چنين نقشی در سينمای ھاليوود برای يک 

دريک کالم : ًتماما به ھمان معنائی است که پيش از اين بارھا به آن اشاره کرده ام : ھنر پيشۀ جوان ايرانی وجود ندارد 
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در پايان ...ژيک و غيرهيو حذف فاعل شناسنده، و چپاول منابع سترات)  انفعالی و ابتذالدر حالت(تسلط بر ايران 

 .جنبش سبز نيز در ھمين اطراف قابل بررسی می باشد... يادآوری می کنم تا فراموش نکنيم

متحده به وجود نکتۀ مھم ديگری که بايد به اين مختصر اضافه کنم اين است که به ھمان گونه که جھاد طلبان را اياالت 

فرھنگ ابتذال ايرانی که غرب از آن پشتيبانی می کند، . نياورده بلکه شرايط رشد و گسترش آنھا را فراھم آورده است

 بوده و ھست، به عبارت ديگر ٢جزء جدائی ناپذير جامعۀ ايرانی استعمار زده و اسالم زده در نتيجه مضمحل به توان 

تی وجود دارد، و خاصه شعور و برد درک طبقۀ بورژوازی کمپرادور ايران از اين در جامعۀ ايران زمينۀ چنين تمايال

البته وقتی کلمۀ ابتذال را به کار می برم به اين معنا نيست که گلشيفته به شکل عريان جلوی دوربين ايستاده . فراتر نيست

 .گاه ما نام ديگری داردعنصر ابتذال آميز از ديد). در کجا ؟(و يا با لباس رقص عربی عربی می رقصد 

  ٢٠١۵ جوالی ٣ /پاريس

  
 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ميان فرھنگی ايران

 

ًگاھنامۀ ھنر و مبارزه دارای سايت مستقلی نيست و نوشته ھا فعال تا انقالب بعدی به ھمين شکل  برای دوستان 

  .ارسال می گردد

 

 


