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ونزوئال بر لبه تیغ جنگ و صلح
اردﺷﯿﺮ زارﻋﯽﻗﻨﻮاﺗﯽ
تحوالت سیاسي -اجتماعي در ونزوئال در ماههاي اخیر بین دولت »نیکالس
مادورو« و اپوزیســیون نزدیک به آمریکا ،با ســیر شــتابندهاي به ســوي تنش و
احتمال برخوردهاي خشــونتبار پیــش ميرود .انقالب بولیــواري و به تعبیر
خود ونزوئالیيها »چاوزیســم« بعد از مرگ رهبر کاریزماتیک این کشــور »هوگو
چاوز« و بروز اختالفات در بین حامیان وي در کنار سناریوي راستگرایان داخلي
که از حمایت بدون قیدوشــرط واشــنگتن براي ایجاد تغییرات اساسي در حوزه
ژئوپلیتیک آمریکاي التین برخوردار بودند ،کاراکاس را در مسیر بحران اقتصادي
و سیاســي قرار داد .آنچه هماکنون در ونزوئال جریان دارد ،در ابتدا پیادهســازي
الگوي کودتاي پارلماني به شــیوه برزیل بود که به بهانه فساد رئیسجمهوري
قانوني این کشور »دیلما روسف« که گویا مظنون به فساد بود ،از کار برکنار کردند
و قدرت را به دســت »میشل تمر« معاون او که وارد ائتالف با مخالفان شده بود
و یکي از فاســدترین رهبران سیاســي برزیل با پروندههاي متعدد قضایي است،
سپردند .هرچند این پروســه ظاهر قانوني داشت و از طریق استیضاح روسف از
سوي مجلس سناي برزیل انجام شــد اما تحوالت بعد از این برکناري بهخوبي
نشان داد که این سیســتم حقوقي معیوب بازتابدهنده حقیقت دموکراتیک و
فاقد مشروعیت نهاد قدرت است.
در ونزوئال هم پس از انتخابات پارلماني سال  ۲۰۱۶که به دلیل تشدید بحران
اقتصادي و برنامه اشــتباه دولت مادورو نارضایتي از دولت او تشــدید شد و در
انتخابات پارلماني گروههاي اپوزیســیون راستگرا توانستند اکثریت کرسيها را
بــه خود اختصاص دهند ،از همان روز اول شــروع بــه کار پارلمان جدید پروژه
برکناري رئیسجمهوري و برگزاري انتخابات زودرس ریاستجمهوري در دستور
کار قرار گرفت .اما ساختار سیاسي در ونزوئال با برزیل متفاوت بود و در بیش از ۱۸
سال حاکمیت چاوزیستها و تجربه یک بار اقدام شکستخورده کودتاي نظامي،
چاوز دســت به پاکسازي ارتش و ایجاد یک گارد امنیتي – نظامي حامي انقالب
زد .در ونزوئال هماکنون فاز اول بحران در قالب اســتفاده از مکانیســم حقوقي
براي برکناري نیکالس مادورو با اســتفاده دولت از یک امکان حقوقي بازدارنده
دست به »پاتک« زد و با برگزاري انتخابات مجلس مؤسسان توانست این حربه
قانوني را از مخالفان سلب کند.
طبق قانون اساسي اصالحشده ونزوئال در شرایط اضطراري که بین مجلس
ملي و دولــت اختالفات غیرقابل حــل بروز ميکند ،مجلس مؤسســان جدید
ميتواند با انحالل مجلس ملي تصمیمات قبلي را بلوکه کند و مافوق آن دست
به تصویب قوانین تازه بزند .اتفاقا این حربه قانوني را ابتدا مخالفان و اپوزیسیون
دو هفته قبل از همهپرســي پیشنهادي رئیسجمهوري براي بازنگري در قانون
اساسي و تشکیل مجلس مؤسسان جدید ،به صورت سمبلیک استفاده کردند و
در روز یکشنبه  ۱۶جوالي با برگزاري یک همهپرسي نمادین و بدون نظارت هیچ
نهاد قانوني ملي و بینالمللــي که به گفته آنان حدود هفت میلیون نفر در آن
شــرکت کردند ،رأي به برکناري دولت مادورو دادند .مخالفان با این اقدام جهت
پیشگیري و تحریم همهپرسي اصالح قانون اساسي و تشکیل مجلس مؤسسان
در  ۳۰جوالي قصد داشــتند حمایت افکار عمومــي و قدرتهاي خارجي را به

ســمت خود جلب کنند .تحریم پیشنهادي مخالفان براي عدم شرکت مردم در
همهپرسي مادورو نتوانست جواب دلخواه آنان را فراهم کند و در این همهپرسي
بیش از هشــت میلیون نفر شرکت کردند و به صورت تقریبا مطلق به کاندیداي
حزب سوسیالیست حامي رئیسجمهوري رأي دادند .درحاليکه در همهپرسي
سمبلیک مخالفان هیچ نظارتي انجام نشد و بنا بر گفته رهبران مخالفان حدود
هفت میلیون نفر شــرکت کردند ،در همهپرسي رسمي پیشنهادي دولت هشت
میلیــون نفر و  ۴۱,۵درصــد براي برگزیدن  ۵۴۵نماینده شــرکت کردند .هرچند
مؤسسه بریتانیایي مسئول رأيدهي »اسمارتماتیک« که برگزارکننده رسمي این
همهپرســي قانوني بود ،بعد از اعتراضات اپوزیسیون و کشورهایي مانند آمریکا
اعالم کرد که این احتمال وجود دارد که به تعداد رأيدهندگان واقعي حدود یک
میلیون افزوده شده باشد اما در بدبینانهترین وضعیت ميتوان میزان حمایت از
دولت را در عدد تقریبي هفت میلیون بین دولت و مخالفان مساوي فرض کرد.
بدون هیچ تردیدي دولت مادورو امروز بخش بزرگي از حمایتهاي تودهاي
خود را از دست داده است که دالیل متعددي از جمله بحران اقتصادي ،کاهش
قیمت نفت ،اختصاص بودجههاي کالن به طرحهاي آموزش و بهداشت رایگان
در شــرایط کمبود منابع ارزي ،تحریمهاي مستقیم و غیرمستقیم خارجي ،پیوند
بخش تجاري کشــور با مخالفان ،حمایت تمامقد نهادهاي قدرت در واشنگتن
از اپوزیســیون و همچنین اشــتباهات دولت کاراکاس درباره شکســت مدیریت
بحران خواهد داشــت .دوقطبي ایجادشــده در این کشــور و تشدید منازعه بین
دولــت و اپوزیســیون که به چیزي غیر از ســاقطکردن حاکمیت چاوزیســتها
رضایت نميدهند ،در کنار دخالت فعال خارجي علیه دولت کاراکاس هماکنون
ازآنجاکه بعد از کودتاي شکستخورده دوره صدارت هوگو چاوز بخش
اصلي ارتش وفاداري خود را به دولت نشان داد و در کنار آن نیز
گاردهاي محافظ انقالب بولیواري تشکیل شد ،بدونتردید امنیتيشدن
و درگیريهاي نظامي از قاعده کودتاهاي بدون مقاومت دوران سیاه
»خونتاهاي نظامي« در آمریکاي التین پیروي نميکند و بخش عمده
نظامیان و شبهنظامیان حامي دولت دست به مقاومت سختي خواهند زد
وضعیتي را ایجاد کرده اســت که راه براي مصالحه مرضيالطرفین تا حدودي
بسته شده اســت .مادورو با برگزاري همهپرسي اصالح قانون اساسي و تشکیل
مجلس مؤسسان توانســت جلوي کودتاي پارلماني را براي ساقطکردن دولت
ســد کند .این چرخه منازعه بدون شــک در روزهاي آینده موجب رویارویيهاي
بیشــتر بین اپوزیسیون و دولت کاراکاس و همچنین دخالت فعالتر واشنگتن در
امور ونزوئال خواهد شد .اما آنچه هماکنون در حال وقوع است و خطر بيثباتي
در این کشور نفتخیز را که گفته ميشود بزرگترین ذخایر نفت جهان را در خود
جاي داده اســت ،افزایش ميدهد ،چرخه خشونتهایي است که جرقه آن در
رویارویي بین مخالفان و دولت در شورشهاي خیاباني کلید خورد و حدود ۱۱۵
نفر از هر دو طرف قرباني شــدند و هماکنون نیز گروههاي شبهنظامي و بعضي
نظامیان برکنارشــده در سیاق حمالت مســلحانه به دیوان عالي کشور و پادگان
نظامي شهر »والنسیا« حمالتي انجام دادهاند.
به نظر ميرســد که با شکســت پروژه برزیلي هماینک سناریوي جنگهاي
داخلي به شیوه بحران سوریه در دستور کار بخشي از مخالفان و حامیان خارجي

آنان در حال عملیاتيشــدن اســت .در طرح اصالح قانون اساســي و تشــکیل
مجلس مؤسســان جدید ونزوئال طبق مکانیســم تعبیهشــده در قانون اساسي
دولت تصمیم گرفت اهرمهاي نهاد قدرت را در بین طبقات اجتماعي و نهادهاي
تودهاي تقســیم کند )ازجمله هشت کرســي براي ماهیگیران و کشاورزان ،پنج
کرسي براي کســبه ،پنج کرسي براي معلوالن ۲۴ ،کرســي براي محصالن۲۸ ،
کرســي براي بازنشســتگان ۲۴ ،کرسي براي شــوراي کمونها ۷۹ ،کرسي براي
کارگران ۱۷ ،کرسي براي ادارات دولتي ۱۴ ،کرسي براي بخش خدمات ۱۲ ،کرسي
براي بخش اجتماعي ۱۱ ،کرســي براي تجارت ۱۱ ،کرســي براي خوداشتغالي،
شش کرســي براي صنعت ،چهار کرسي براي ساختوســازها ،دو کرسي براي
صنعت نفت و دو کرسي براي حملونقل( که همین موضوع تغییر دموکراسي
حزبي به دموکراسي مشارکتي بهشدت موجب خشم اپوزیسیون شد.
ورود گروههاي نظامي و شــبهنظامي به متن بحران سیاسي ونزوئال ميتواند
منازعات سیاسي کنوني را به سمت رویارویيهاي خشونت نظامي سوق دهد که
بهتازگي مظاهر آن در حال جرقهزدن اســت .حمله به پادگان نظامي والنسیا در
روز یکشنبه ششم ماه آگوست نقطهعطفي در بحران ونزوئالست که از هماکنون
زنگهاي خطر را به صدا درآورده است .ازآنجاکه بعد از کودتاي شکستخورده
دوره صــدارت هوگو چاوز بخش اصلي ارتش وفاداري خود را به دولت نشــان
داد و در کنار آن نیز گاردهاي محافظ انقالب بولیواري تشــکیل شد ،بدونتردید
امنیتيشدن و درگیريهاي نظامي از قاعده کودتاهاي بدون مقاومت دوران سیاه
»خونتاهاي نظامي« در آمریــکاي التین پیروي نميکند و بخش عمده نظامیان
و شبهنظامیان حامي دولت دســت به مقاومت سختي خواهند زد .اپوزیسیون
سیاســي ونزوئال چنانچه خیلي زود حســاب خود را از این هستههاي نظامي و
تروریســتي جدا نکند ،با توجه به دســت باالي مادورو دراینبــاره بازنده اصلي
بــازي خواهد بود .از طرف دیگر در آمریکا محافل قدرت و بهویژه دولت »دونالد
ترامپ« هماینکه به نظر ميرســد شکیبایي خود را براي تحمل نقش کاراکاس
در تأمین انرژي کشورهایي مانند کوبا و نیکاراگوئه بهعنوان دشمنان امپریالیسم
آمریکا از دســت دادهاند و از طرف دیگر منابع انــرژي بزرگ در ونزوئال در طرح
اســتراتژیک هژموني واشــنگتن بر حوزه انرژي جهان ،این کشور را در مرکز ثقل
توجه براي تغییر وضعیت آن قرار داده است.
شکســت شبهکودتاي حمله به پادگان والنسیا که همزمان با انتشار ویدئوي
تعدادي نظامي و شبهنظامي براي اقدامات مسلحانه بود ،ازآنجاکه توان تغییر
معادله درباره سرنگوني دولت مادورو را ندارد ،ميتواند موجب شکاف در بخش
اپوزیسیون درهمجوش کنوني ونزوئال هم بشود .همچنین طبق قاعده اجتماعي
این تصویر چرخه خشــونت و رفتن به سوي منازعات مسلحانه ازآنجاکه پایگاه
حامیان اپوزیســیون در طبقه متوسط و بخش الیگارشي سرمایهداري این کشور
است ،کفه ترازو را به نفع دولت چاوزیسم که حامیانش را در طبقات نابرخوردار
و کارگري دارد ،سنگین ميکند .در روزها و هفتههاي آینده در هر دو سوي منازعه
باید تصمیمات بزرگي گرفته شود که راه جنگ و صلح در ونزوئال را تعیین ميکند.
هژمونــي قدرت نظامي تا زمانــي که ارتش به دولت وفادار باشــد ،در
مقابل حمایت خارجي از اپوزیسیون و همچنین موازنه نسبي پایگاه تودهاي
رأي دولت و مخالفان دو راه »مصالحه ملي« و رفتن به ســوي »جنگهاي
مسلحانه« را در مرحله جدید بحران ونزوئال اجتنابناپذیر کرده است و راه
سوم مانند مدل برزیلي رؤیاي تمامشــدهاي است که اپوزیسیون این کشور
باید آن را فراموش کند.

ﺷﺒﺢ ﮐﻮدﺗﺎى ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ وﻧﺰوﺋﻼ
بــه نظر میرســد ونزوئال گامبهگام به ســمت یک مرحلــه پرتنشتر
و خطرناکتر پیش میرود .بســیاری از شــهروندان احســاس میکنند از
همه راههــای دموکراتیک بــرای مخالفت با حکومت اســتفاده کرده و
جوابی نگرفتهاند .نیکوالس مادورو باوجود اعتراضات مردمی گســترده
و انتقادات بینالمللی موفق شــد یک مجلس مؤسسان تشکیل دهد که
تحت کنترل حزب سوسیالیســت طرفدار او بوده و اختیارات بیشتری را به
رئیسجمهور میدهد .شــاید به دلیل همین احساس شکست و فضای
بنبســت کنونی بود که چندروز پیش تعدادی از ســربازان و شهروندان
مســلح را بر آن داشــت تا به یک پایگاه نظامی در نزدیکی شــهر والنسیا
حمله کنند .در این حمله دو نفر کشته شدند .مقامات ونزوئالیی میگویند
به دنبال  ۱۰نفر مهاجمی هســتند که با مقادیری ســالح فرار کردهاند .در
یک ویدئو که پیشتر ضبط شــده ،گروهی نشــان داده میشوند که لباس
نظامــی به تن کرده و میگویند قصد دارند نظام مشــروطه ســلطنتی را
دوباره بر سر کار آورند .آنها از مادورو میخواستند با کنارهگیری خود یک
دولت انتقالی تشــکیل دهد .حمله نظامی یکشــنبه گذشته امکان وقوع
یک کودتای نظامی یا تشــدید خشــونتها در کشوری چون ونزوئال با ۳۰
میلیون نفر جمعیت و بحران شــدید اقتصادی را بیشتر کرد .پیش از این
حمله ،مادورو بر قدرت خود افزوده و همین مسئله اپوزیسیون این کشور
را ســرخورده و دچار تفرقه کرده بود .در درگیریهای چهار ماه گذشــته
ونزوئال تاکنون  ۱۲۰نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدهاند.
هماکنون بســیاری از مخالفان احساس میکنند فریب خوردهاند .آنها

تصور میکنند رهبرانشــان به آنها خیانت کــرده و اعتراضات را به هفته
بعد موکول میکنند .احزاب سیاسی موجود در ائتالف مخالفان نیز درباره
مشارکت در انتخابات آینده دچار اختالف دیدگاه شدند زیرا بسیاری دولت
را از هماکنــون به تقلب گســترده در انتخابات مجلس مؤسســان متهم
میکنند .مســئله بیاعتمادی به رهبران اپوزیسیون ونزوئال را میتوان در
اظهارات یکی از جوانانی دید که با صورت پوشــیده راهها را در کاراکاس
بنــد آورده و به رویترز میگوید» :مــا باید ایمان به ائتالف مخالفان را کنار
بگذاریــم .باید فقط بــه خودمان ایمان داشــته باشــیم« .او تحصیل در
دانشگاه را رها کرده و برای شرکت در اعتراضات به کاراکاس آمده است.
این جوان که  ۲۰سال بیشتر ندارد ،یک بمب آتشزا با خود حمل میکند.
تشدید منازعات
لوییس ویسنت ،تحلیلگر سیاسی ،میگوید ،سرکوب حکومت میتواند
گروههای تندرو را به کارهای مخفیانه و تشــکیل گروههای شــبهنظامی،
آنهم در کشــوری که بهوفور در آن ســالح وجود دارد ،سوق دهد .او به
رویتــرز میگوید» :با تشــدید برخوردهای دولت ،مخالفــان نیز به اعمال
خشنتر روی میآورند و همین آینده را خطرناک میکند«.
برخی دیگر از تحلیلگران درباره احتمال وقوع یک جنگ داخلی در این
کشور صحبت میکنند و میگویند ،اگر این اوضاع تغییر نکند ،ممکن است
کشــور به ســمت یک جنگ داخلی پیش برود؛ برای مثال  ۳۰جوالی یک
انفجار در همان روز رأیگیری برای مجلس مؤسسان رخ داد که در جریان
آن هفت نیــروی پلیس موتورســوار هدف قرار گرفته و مجروح شــدند.

مادورو قبال گفته بود با یک »شــورش مسلحانه« مواجه است که هدفش
ازبینبردن سوسیالیسم در آمریکایالتین است .به گفته او ،این حرکت قصد
دارد راه را بــراي نخبگان طرفدار آمریکا باز کند تا بر انبوه ذخایر نفتی این
کشور مســلط شوند .ناظران میگویند در سطح ظاهري عالمتی که حاکی
از وقوع کودتای نظامی علیه رئیسجمهور کنونی ونزوئال باشــد مشاهده
نمیشود .مادورو کسی اســت که بهعنوان جانشین هوگو چاوز بر سر کار
آمد و اتحادیههای کارگری پشتیبان او هستند .همین ناظران میگویند هیچ
نشــانهای که حاکی از اختــالف بین مادورو و فرماندهان ارتش باشــد در
ظاهر به چشــم نمیخورد .بااینحال نباید فرامــوش کرد خوان کارلوس
کاجواریبانو ،افســر سابق گارد ملی که به خارج فرار کرده و گفته میشود
فرماندهی تهاجم روز یکشنبه را برعهده داشت ،از »دوستان مسلح« خود
خواســت شورش کنند .همچنین اســکار پرز ،خلبان نیروهای پلیس که با
هلیکوپتر در کاراکاس به ســاختمانهای دولتی حملــه و فرار کرد ،قصد
دارد به مبارزه خــود ادامه دهد .ماریا رودریگز ،یــک لبنیاتفروش که در
محله اعیاننشــین کاراکاس زندگی میکند ،درحالیکه خیابانها را بسته،
میگوید» :ما از قیام ارتش حمایت میکنیم .ما شــهروندان عادی هستیم
و بهتنهایی نمیتوانیم این مبارزه را به نتیجه برسانیم« .بااینحال بسیاری
از دوســتانش که جزء مخالفان هستند احســاس میکنند بعد از چهارماه
درگیری و تظاهرات خســته شــدهاند .به نظر آنها زندگی روزمرهشان فلج
شده و آنها تاکنون نتوانستهاند مادورو را وادار به قبول مطالباتشان کنند.
منبع :رویترز

یــک روزنامــه اســرائیلی ســه
ســناریوی قابلپیشبینــی را برای
آینده نخســتوزیر ایــن رژیم پس
از طرح پروندههای فســاد علیه او
مطرح کرد .سناریوی اول که بنیامین
نتانیاهو ،نخستوزیر اسرائیل ،آن را
ترجیح میدهد؛ این است که مجبور
به استعفا نشود.
ســناریوی دوم نیز این است که
وزرا از او بخواهنــد پــس از طــرح
کیفرخواســت علیه او ،کنار بکشد و
انتخابات زودهنگام برگزار شود؛ اما
بر اساس سناریوی ســوم که بیشتر
به واقعیت نزدیک است ،سرنوشت
نتانیاهو در بهار سال  ۲۰۱۸مشخص
خواهد شد.
پیشتر دادستانی کل اسرائیل از
توافقی با آری هارو ،معاون ســابق
نتانیاهو ،خبر داد که بر اســاس این
توافق ،به هارو اعالم شــده بود اگر
اطالعاتــی را درباره اتهام فســادی
ارائــه دهد کــه پلیس اســرائیل از
چند ماه قبل دربــاره آن از نتانیاهو
بازجویــی میکنــد ،دیگر هــارو به
زنــدان نخواهد افتاد؛ امــا هارو به
نزدیــکان خــود گفته بــود تالش
نمیکند اتهامهایــی علیه نتانیاهو
مطرح کند تا خــود از مجازات رها
شود؛ چراکه خود نیز در این پرونده
گرفتار است.
سناریوی اول
بر اســاس ســناریوی نخســت،
پلیس مجبور خواهد شد تحقیقاتی
را دربــاره نتایجــی که از هــارو به
دســت میآورد ،به عمــل آورد که
بر اســاس آن ،مســئوالن اسرائیلی
باید بــه ایاالت متحده نیــز بروند و
از ثروتمندان مظنــون به ارائه پول
به نتانیاهو تحقیق کنند .بر اســاس
گــزارش اورشلیمپســت ،در ایــن
ســناریو ،پلیس نمیتواند سفارشی
بــرای ارائــه کیفرخواســت علیــه
نتانیاهو تا اواخر سال جاری میالدی
بدهد .در این گزارش آمده است :اگر
این ســفارش پلیس در اوایل ســال
 ۲۰۱۸مطرح شــود ،نتانیاهو باید در
جلســات دادگاهی حضــور یابد که
مدتزمانی طوالنی میطلبد و پس
از گذراندن یک برهه زمانی ،نتانیاهو
قادر خواهد بود درباره لغو اتهامها
علیه خــود در مقابل کنارگذاشــتن
فعالیت سیاسی ،مذاکره کند و حتی
ممکن است تبرئه شود.
سناریوی دوم
اورشلیمپست نوشت :سناریوی
دوم این اســت که پلیس اطالعات
ارزشمندی را از هارو به دست آورد
و بر اســاس این اطالعات ،تصمیم
بگیرد کیفرخواستی را علیه نتانیاهو
در مــاه میالدی آتی مطــرح کند و
ممکن است شواهد و ادله بسیاری
به نتانیاهو ضرر برســانند و شرکای
ائتــالف از او بخواهند تــا از قدرت
کنار بــرود و به دولت در نوامبر آتی
رأی عدم اعتماد داده شــود و یکی
از طرفهــای ائتــالف دولت با رأی
مخالف بــه دولت ،کمــک کند که
دولت برکنار شود.
طبق این گزارش ،در این سناریو،
احتمــال نمیرود عضــو دیگری از
اعضــای کنســت ،بتوانــد دولت را
تشکیل دهد؛ به همین دلیل ،دعوت
به انتخابات سراســری میشــود و
یکی از رهبران لیکود تالش خواهد
کــرد تــا نتانیاهو را در ریاســت این
حــزب تغییر دهــد .در همین حال،
ممکن است نتانیاهو در اواخر سال
محکوم شــود؛ اما محاکمه او برای
مدتزمانی بســیار طوالنــی ادامه
خواهد داشت.
سناریوی سوم
بر اساس ســناریوی سوم که این
روزنامــه اســرائیلی معتقد اســت
بیشــتر به واقعیت نزدیک اســت،
دادستان کل اســرائیل دوره زمانی
ســه تــا شــش مــاه را اختصاص
خواهد داد تا تصمیمی را بر اساس
توصیههای پلیس برای طرح اتهام
علیه نتانیاهو اتخاذ کند.
منابع پلیــس ایــن اطالعات را
فاش کردهاند کــه احتمال میرود
توصیههای پلیس در اکتبر یا نوامبر،
پس از پایــان تعطیــالت یهودیان،
ارائه شــود و این به این معناســت
که سرنوشــت نتانیاهو در بهار سال
 ۲۰۱۸تعیین خواهد شد.

ﯾﺎدداﺷﺖ

ردپای هالیوود در فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی

ﻫﺎدى ﻓﯿﺮوزى
پایان جنگ جهانی دوم ،شروع جنگ تازهای بود که بدون شلیک هیچ
گلولهای ،جهان را به دو قطب غرب و شــرق تقســیم کرد .جنگ سرد در
دورانی روی داد که زنگ خطر گســترش کمونیسم در تمام دنیا ،حتی در
دل آمریکا به گوش میرسید .این جنگ تقابلی بین آمریکا و شوروی بود و
در آن بهقدری بمبهای هستهای آماده شلیک بود و به حدی زاغههای
مهمات تا نهایت ممکن پر از ســالح و بمبهای ویرانگر بودند که برای
نابودی تمام کره زمین کافی بود.
در این میان دانشمندان ،ورزشکارها ،پزشکان ،فضانوردان و هنرمندان
هر دو سوی نبرد نقش پیادهنظام را داشتند .در این شرایط بود که هالیوود
جنگ را بدون شلیک هیچ گلولهای به نفع آمریکا به پایان رساند .تصویر
پررنگولعــاب و زیبــای زندگی غربــی در فیلمهای هالیــوود از قناعت
ریاضــتوار مردم در نظام کمونیســتی جذابتر بود و مردم شــوروی را
شیفته غرب کرد.
همزمان حکومت شــوروی تبلیغات اغراقآمیــزی در فیلمها برای
تبلیغ زندگی به ســبک کمونیســتی انجــام میداد .اهالی شــوروی در
ایــن داســتانهای خیالی مردمــی بودند که همگی بــا رضایت به طور
دســتهجمعی کار میکردند و کار میکردند .قهرمــان این فیلمها همه
مردم و تودهها بودند ،اما سبک فیلمهای آمریکایی متفاوت بود.
قهرمانــان فیلمهای آمریکایی اَبَرانســانهایی بودنــد که یکتنه به
جنگ همــه بدیهای دنیا میرفتند .برای مردم شــوروی تماشــای این
ابرقهرمانها از تماشای مردم سختکوش تحت نظام کمونیسم جذابتر
بود .آنطور که جاللآلاحمد در »ســفر روس« مینویســد ،دوباره مردم
شــوروی در پی رفاه به سبک غربی حرکت میکنند و روزبهروز خشونت
نظاممند کمونیســتی کمرنگ میشــود .در شــرایطی کــه پس از مرگ
اســتالین ،شوروی روزبهروز ضعیفتر میشــد ،آمریکا بهسرعت در حال
تکمیل تصویر »رؤیای آمریکایی« بود .رؤیای سرزمین قهرمانها؛ جایی که
هرکســی میتوانست در آن با سعی و تالش به هرجایی برسد و اینگونه
هالیوود کارخانه رؤیاسازی شد .در این شرایط شوروی که از درون پوسیده
بود نیاز به حمله خارجی نداشت .گورباچف ،آخرین رهبر شوروی ،زمانی
که قدرت را در دســت گرفت ،مصمم بود رابطه با غرب را عادی کند .با
آشتی شوروی و آمریکا ،ابهت ابرقدرت شوروی درهم شکست ،زیرا تمام
ماهیت شوروی کمونیست دشمنی با غرب بود و در نهایت یلتسین پس از
گورباچف آمد تا فروپاشی شوروی رو به احتضار را نهایی کند.
در دوران جنگ ســرد و پیش از فروپاشی شــوروی ،پروژه دیپلماسی
رســانهای آمریکا معطوف به شــوروی و اقمار آن بود .در کنار هالیوود،
ابزارهای دیگری همچون موســیقی راک ،ارائه سبک زندگی آمریکایی با
تمام جذابیتهایش ،برنامههای رادیو اروپای آزاد و  ...نیز مورد اســتفاده
قــرار گرفتند .ایــن ابزارها وضعیتی روانی را برای شــهروندان شــوروی
کمونیســتی فراهم میآورد که ناخودآگاه خود را مشــتاق به پیوســتن
به غرب احســاس میکردند» .پرده آهنیــن« ) (۱۹۴۶اثر ویلیام ولمن و
فیلم »مایکل اندرســون« ) ،(۱۹۵۶اثر گوردون داگالس با موضوع وجود
کارخانهای هستهای که جاسوسان خارجی درصدد یافتن نقشه آن بودند،
گامهای نخســت هالیوود در این نبرد بود .ســینما در دوران جنگ ســرد
بیش از دیگر وســایل ارتباط جمعی توانســت وحشت ،ترس جمعی و
بیاعتمادی موجود در جامعه کمونیستی را منعکس کند.
خطر »تهدید ســرخ« جامعه آمریکایی را فراگرفتــه بود و بعضی از
فیلمهــا با این ایدئولوژی که دشــمن از خارج میآید ،ازهمگســیختگی
خانوادههای تحت ســلطه نظام کمونیســم را نشــان میداد .فیلمهای
»جیببــر خیابــان جنوب«» ،یــک ،دو ،ســه«» ،یکدقیقه بــه صفر« و
»حکومــت نظامی« هم نمونههای دیگــری از رویکرد بازنمایی هیوالی
کمونیسم در هالیوود است.
انیمیشــن »مزرعه حیوانات« از اواخر دهه  ۵۰میالدی و با اختصاص
بودجه قابلتوجه و مخفی دولت آمریکا برای مبارزه با گسترش فرهنگ
کمونیســم ســاخته شــد .شــرکت ســاترلند نیز با تولید مجموعهای از
انیمیشنهای تبلیغاتی وارد کارزار شد .هدف از این تولیدات ،رواج فرهنگ
آمریکایی و همچنین جلوهدادن به آمریکا بهعنوان بهترین بود .انیمیشن
»در رفتوآمد« که سال  ۱۹۴۸به سفارش دانشگاه هاردینگ ساخته شد و
به کارتون جنگ سرد معروف شد.
قهرمانها و اَبَرقهرمانها نقش پررنگی در این میان پیدا کردند .فیلم
پرفروش »راکی «۲نمایش تمثیلی جنگ ســرد شوروی و آمریکا در رینگ
بوکس است .در این فیلم »سیلوستر استالونه« )بازیگر نقش راکی( که با
ایفای نقش در سه فیلم قبلی راکی ،هویت خود را بهعنوان نماینده مردم
آمریکا که میتواند با پشــتکار از صفر به قلههای پیشــرفت برسد تثبیت
کرده ،با حریف روس خود به نبرد پرداخته و پیروز میشود .در پایان فیلم
»راکی «۴نیز پس از اینکه اســتالونه به شوروی میرود و دل تماشاگران
روس اطراف رینگ بوکس را به دست میآورد و قهرمان بوکس شوروی
را شکســت میدهد ،در نطقی خطاب به مردم شوروی میگوید» :وقتی
اینجا آمدم شــما من را دوست نداشــتید و من نیز عالقه چندانی به شما
نداشتم ،بعد دیدم که احساسات کمکم تغییر کردند .شاید همه ما بتوانیم
تغییر کنیم« .جمعیت میخروشــد و رهبر شوروی هم برای تشویق بهپا
میخیزد .اســتالونه همچنین در فیلم »رمبو« که جنجالیترین فیلم آن
زمان بود ،نقش یک ســرباز بازنشسته ،عضالنی و غیرقابلانعطاف جنگ
ویتنام را ایفا میکند» .رمبو« یکتنه زندانیان آمریکایی در ویتنام را از دست
شکنجهگران کمونیســت ویتنامی و رئیس روس اردوگاه زندانیان جنگی
نجات میدهد .در »رمبو «۳در سال  ۱۹۸۸قهرمان به افغانستان میرود
تا مجاهدین افغان را در جنگ با متجاوزان شوروی یاری دهد.
سرانجام با متالشیشدن کمونیسم در شوروی و فروپاشی بلوک شرق،
هالیوود در »راکی «۵سقوط کمونیسم جشن گرفته میشود .در سکانسی
که راکی ،مشتزن روســی را شکست میدهد ،گویی نهتنها حریف خود
که همه روسها و عقاید آنها را نابود میکند .سقوط حزب کمونیست در
شوروی و بلوک شرق نقطهعطفی در تاریخ سینمای هالیوود بود.
فروپاشی شوروی کمونیسم ،ورشکســتگی کارخانه ساخت آدمهای
قالبی در این کشــور بود؛ آدمهایی که مجبور بودند یکســان فکر کنند و
مطیــع محض اوامر حزب حاکم باشــند .شــورش مردم علیــه دیوارها
اجتنابناپذیر بود و آرمانهای سوسیالیســم فروپاشید .حاال هر مجسمه
تکهتکهشــده لنین در گوشــه کنار شوروی ســابق ،یادگار کسی است که
زمانــی به جنگ خدا و الهیات رفت و قهرمان مردمی شــد که تا چندین
نسل تاوان ایمان به او را پرداختند.
اینک مردم بسیاری که هنوز در دیگر کشورهای تحت سیطره کمونیسم
هستند؛ نظیر چین ،کرهشمالی و کوبا چشمانتظار رهاشدن از دیوی هستند
که از قرن گذشته تا به امروز هنوز به حیات خود ادامه میدهد.

