
 

انری خلق ایی فدایکهای ، ارگان چرییام فدايپ: به نقل از 

١٣٩٥ ، مرداد ماه ٢٠٦شماره 

 
  ینادر ثان

  

  " در آسمانیچشم"لم ي به فینگاه

 

 
   
ر ي اخیها  سالی موضوعات مرتبط با زندگیکه از نظر من به برخ"  در آسمانیچشم"دم به نام ی دیلميرا فياخ

اما قبل از . سمیلم بنوين فیم گرفتم احساسم را نسبت به ايتصمل هم ين دلي به هم. جامعه ما پرداخته بود

ها  نهي زمیدر تمام) کيتکن (یآور ر فني دانم تذکر دهم که در چند دهه اخیالزم م، لم يپرداختن به خود روال ف

نه ي در زمیآور شرفت فني از آن است که همواره پی حاکیخ بشری داشته است و متاسفانه تاریاريشرفت بسيپ

ن امکان را داده که اگر قادر به ی همواره به طبقات حاکم ایچرا که قدرت نظام.  حرف اول را زده استیظامن

 تحقق آن یز نبوده اند، در پي خود به صورت مسالمت آمی و فرهنگیاجتماع-ی اقتصادیاست هايشبرد سيپ

 از یکی برتر همواره ی نظامیرويک نی از یجه برخورداريدر نت. ندی و جنگ برآی نظامیرويها با توسل به ن استيس

سم به صورت هر يالی آن به امپریی و فرارویه داریت در دوران رشد سرماين واقعی بوده و ایالزامات جامعه طبقات

 نظام یده شدن بقايتن، ن آموزگار بزرگ طبقه کارگر ي که لنیی خود را نشان داده است، تا جایچه برجسته تر

 که یامر.  کردی قلمداد میستيالی بارز توسعه مناسبات امپریژگی را ویتش افروز با جنگ و آیه داریسرما

 آن را ین نظام به طور روشنیده ايی خانمان برانداز زای و جنگ هایه داری جهان سرماینيط عی به شراینگاه

 شامل نه تنها چنان بوده که ها آن ن سالی در خالل اینه نظاميشرفت در زمير و تحوالت و پييتغ.  دهدینشان م

ط ی در شرای جنگیها دانيدر م" یريدرگ"و " جنگ. "ز شده استي نیپرداز  و جنگیريوه درگي بلکه شیابزار جنگ

جنگ همواره رو در رو بوده و رهبران دو ، ش يتا دو سده پ. ست که در گذشته بوديچنان ن وجه آن چيامروز به ه

) ز و گوستاو و ناپلئونيبال و سزار و چنگيرفته تا اسکندر و هانمور و نادر گيه و تياز کوروش و کمبوج(طرف جنگ 

ر زده، ير و شمشيروز شده، شکست خورده، تي سپاه خود را بر عهده داشته، پیم رهبريخود به شکل مستق

ها بودند که  ن سربازان و فرماندهان خرد و کالن آنی جنگ ایها دانيدر م. شدند ی کشته میزخم برداشته و حت

زمان  هم. شدند یکشتند و کشته م یخوردند، م یزدند، زخم م یها شرکت داشته، زخم م یريًا در درگميمستق

ن کشته يچن شدگان و هم ها و کشته یبه تعداد زخم، شتر از تپانچه و تفنگ در قرن نوزدهم يبا استفاده هر چه ب



جنگ . کننده جنگ کاسته شد تی هدایاسيم رهبران سي افزوده شده و از تعداد شرکت مستقیرنظاميشدگان غ

ن در سده ی نوییها دان آمدن سالحيبا به م.  بودیگرگونین دی ای برایمتیکا نقطه عزیاالت متحده آمری در ایداخل

، ییايمي شیها ، سالحییایردریکوپتر، بمب، موشک، زيما، هلي مانند مسلسل، تانک، هواپییها سالح(ستم يب

شدگان  ها مرگبارتر شده، تعداد کشته سالح. افتندی تازه یالت اوجر و تحويين تغیا) یا  و هستهیستیز

 دو طرف جنگ در ی نظامی و حتیاسيم رهبران سيتر از گذشته شده و از حضور مستق ار افزوني بسیرنظاميغ

ها دور از   فرسنگی و رهبر نظامیاسيرهبر س. گر ضرورتًا رو در رو نبودیجنگ د. شتر کاسته شدي بیريدان درگيم

گر یر جنگ بودند ديم درگي مستقیکرد و آنان که به شکل یدان مبارزه نشسته و دستور بمباران را صادر ميم

ما و يروشيجا، در ه جا و آن نیار در ايع بسی را رها کرده و فجایا موشکی یک دکمه بمبیتوانستند با فشار  یم

ر در ي درگیاسيزمان که رهبر س گر آنید. اورنديورک به وجود بیويسِدن، در حلبچه و ن  و ِدِری، در هانویناگازاک

 ی چون َهری شده و فردید سپرید یشد را م ی می بدنش جاریا آن جاین ی که از ایاثر آن را در خون، جنگ 

 ی تاکنونیستین حمالت تروری بزرگتریتوانست در اتاق کار خود نشسته و با دو امضا فرمان به اجرا یترومن م

  .دهد) یما و ناگازاکيروشي بر هیاتم یها بمب(خ بشر یتار

  

 ی، کار را به جائی سده جارییستم و دو دهه ابتداي قرن بیانی دو دهه پایها  در سالی نظامیآور شرفت فنيپ

تر شده و  قيها و امکانات شنود هر چه دق نيشده، دورب" هوشمند"ها  ها و موشک رسانده است که بمب

افغانستان، . شوند ی به کار گرفته می نظامیها تی انجام ماموری برازرين و اشعه ليسرنش ی بیما هايهواپ

ها و   و بمبی غربیها ن قدرتيسرنش ی بیما هاي حمالت هواپی از جمله قلمروهایمن و سومالیپاکستان، 

 ی نشسته و در امر اجرایا تواند در قاره ی میگر ماموریامروز د. باشند یها م آن" هوشمند "یها موشک

 را در ی"هدف"ت مشغول است به او داده شده، ي به فعالیگری که در قاره دی که از جانب فرماندهیتیمامور

  .  و حمله قرار دهدی سوم مورد بررسیا قاره

  

 است یلميف"  در آسمانیچشم. "سم برگردمی که قرار است در باره اش بنویلميبه ف،  ی ضروریادآورین یبا ا

تواند به وجود  یان مين می است که در ای اخالقیدهنده برزخ زمان نشان  شده و همین وضعيگر چن شیکه نما

  .دیايب

  

و ."  جنگ استین قربانيقت، نخستيحق: "باشد یم"  در آسمانیچشم"سرلوحه آغاز ،  یمعن  ُپریا جمله

ها   آنتیلم و با رواي سازندگان فیالبته از سو، ت به ما ين واقعیگر ا  است تا نشانیتالش"  در آسمانیچشم"

  .در جهان امروز ما باشد

  

 پرداخته و ٢٠١۵است که در سال " Raindog Filmsلمز يداگ ف نیر "یساز لمي از شرکت فیلم محصولين فیا

هوود .  شده استی کارگردانی جنوبیقای ساله متولد آفر۵٢ساز  لمي، ف"Gawin Hoodن هوود یگاو"توسط 

ن یزه اسکار بهتریجا" Tsotsi یتسوتس "یادماندنی لم بهي فین کارگردای برا٢٠٠۵ است که در سال یکارگردان

ن یاست که در ا" Helen Mirrenرن يهلن م" در آسمان یچشم لميشه اول فيهنرپ.  را از آن خود کردیکارگردان

ده ي کرده، درخشیباز" زابت اوليال"و " چکاکيه"، "ملکه" چون ییها لمي که در فییها ز همانند نقشيلم نيف

  .شه زن شدين هنرپیزه اسکار بهتریافت جایموفق به در" ملکه" در ی بازی برا٢٠٠٧رن در سال يلن مه. است

  



 را یفرد، ا يدر کن" الشباب "یادگرايان بنیشود که جر ی آغاز می روزیاز فردا"  در آسمانیچشم"لم ي فیماجرا

به . رساند یگران به قتل میدا و هشدار به ي انگلستان و کنی اطالعاتیها  سازمانی برایبه جرم جاسوس

ده است که قرار است چند نفر از يکا خبر رسیاالت متحده آمریا و اي انگلستان، کنی و نظامی اطالعاتیها سازمان

ده، ی به اسالم گروی سالگ١۵که از " سوزان هلن دانفورد"االصل به نام  یسي انگلی الشباب از جمله زنیاعضا

شود در  یخوانده م" یشه الهادیعا"با نام " یعبداهللا الهاد" از ازدواج با ادگرا گشته و پسي بنیانیجذب جر

االت ی که ایست افرادين دو نفر در لیا. ندیا، گرد هم آيتخت کنی، پایروبی نایا هي از محالت حاشیکی در یا خانه

ز، که يت که دو جوان نقرار اس.  را دارند۵ و ۴ یها ه کرده شمارهيقا تهیب در شرق آفريمتحده از افراد تحت تعق

 یها سازمان. ن مکان حضور داشته باشنديد، در همیآ یکا میاالت متحده آمری از ایگری از انگلستان و دیکی

 از انگلستان و یاتي عملیکا بر آن هستند که با رهبریاالت متحده آمریا و اي انگلستان، کنی و نظامیاطالعات

  .ر کرده و به دادگاه بسپارندين افراد را دستگیا ايکن از یاتيکا و گروه عملیاالت متحده آمریا

  

  .دیآ یم  در دو مکان به اجرا دریزمان به شکل مداوم در هفت مکان و در شکل اضطرار لم هميداستان ف

  

 انگلستان مستقر در ی، افسر نظام"Colonel Katherine Powellن پاول یسرهنگ کاتر"رن در نقش يهلن م

 .شود یه الشباب ظاهر ميشده عل یزیر ات برنامهي لندن و رهبر عملیدر جنوب غرب" Surry یسور" در یگاهیپا

 از قدرتمندان انگلستان یرد، گروهيگ یش از سه ساعت را در بر نميلم که بير حرکت فين در مسيزمان دورب هم

 در یدر مرکز)  پارلمانیی دولت و مسئول قضایاسير کشور، مشاور سی ارتش، وزیها  از ژنرالیکیاز جمله (

االت متحده، مسئول برآورد و ی نوادا در این در صحراي بدون سرنشیماي هواپیاتيکننده و عمل تیلندن، گروه هدا

ت شنود ين شهر مسئولی و دو نفر که در ایروبی در نایاتي عملین کشور، گروه ضربتی در ایی خطر در هاوایابیارز

  .کند یال مم را بر عهده دارند، را دنبي مستقیو جاسوس

  

 ی هزار فوت٢٢ن که در فاصله ي بدون سرنشیماي که از درون هواپین جاسوسيپاول به کمک گروه نوادا و دورب

او که شش سال . نديب یجا جمع هستند م ها در آن ی را که الشبابیا در آسمان است خانه)  متر۶٧٠٠حدود (

شه یعا"ژه ی گروه و به ویبه دست آورده که اعضاار خوب ي بسیتين گروه را تحت نظر دارد اکنون موقعیاست ا

ان انجام ی که در جریاتيعمل. ر کرده و به انگلستان بازگردانديرا دستگ) ا همان سوزان هلن دانفوردی" (یالهاد

د اما به ناگاه یآ یوندد، به نظر آسان مي به وقوع بپییاي مسلح کنیروهايم نياست و قرار است با کمک مستق

ات دشوارتر از آن ي تحت کنترل الشباب است رفته و عملیا  که در محلهیگرین خانه به مکان دیز اها ا یالشباب

 مسلح الشباب مواجه یروهاي بدون شک با دفاع نییاي کنی نظامیروهايهجوم ن. آمد یشود که به نظر م یم

 ی جاسوسیها نيه با کمک دوربگر ناظران بر صحنیجا پاول و د نیدر ا. ار به بار آورديتواند تلفات بس یشده و م

ک سوسک یک پرنده و ی از آنان در قالب یکیژه ی و به ویروبی در نایاتيم عمليول مستقئکه از جانب دو نفر مس

  .کنند یدا ميد پیشوند به اطراف و درون خانه د یبه کار گرفته م

  

االت یروز از انگلستان و ا شوند که قرار است که آن دو جوان که همان یها متوجه م گونه است که آنن یبد

 عازم دو مکان ی انتحاریات هائي انجام عملیده و براي پوشی انتحاریا قهيک جلیهر ، اند   آمدهیروبیمتحده به نا

ز حضور يمکان دوم را دارد ن، شده در باال  ادیست ي الشباب که در لیاتيل از مسئوالن عمیکین خانه یدر ا. شوند

" اتالف وقت"گر صحبت از یکند؛ د یر مييات تغير عمليبه ناگاه مس. داشته و مسئول آماده کردن آن دو جوان است



 که از ی موشک بایات انتحاري از عملیري جلوگید برایست و بايب مطرح ني افراد مورد تعقیري دستگیو تالش برا

ازمند اتخاذ يک موشک نياما شل. رار داد، خانه را مورد هجوم قشود  یک مين شلي بدون سرنشیمايهمان هواپ

ت در ي از مسئولیی رهاید برای که شایميتصم. ک استيم در مورد انجام دادن آن و فشار دادن تکمه شليتصم

 یزنده احساساتي که بدون شک برانگید و فشار دادنشو ی به باالتر و باالتر رجوع داده میسلسله مراتب ادار

  .گوناگون است

 

  :ن عمل دو مشکل بزرگ به همراه داردیاما ا

  

. باشند یکا میاالت متحده آمریک نفر تبعه ای که در خانه هستند تبعه انگلستان و یکه دو نفر از افراد نخست آن

ن فکر هستند یگر قدرتمندان در ایکه د یتر ضربه زدن هستند در حال عیخواهان هر چه سر،  ژنرال ارتش پاول و

 که قرار است از یموشک. ه کردي توجیی و قضایاسيتوان از نظر س ی را مین کاريا دست زدن به چنیکه آ

فرود ، کاست یمتحده آمراالت ی که دوست انگلستان و ایدر قلب کشور، ک شود ين شلي بدون سرنشیمايهواپ

 استيس. ديکا به خاک و خون خواهد کشیاالت متحده آمرین کشور را به همراه اتباع انگلستان و ایآمده و اتباع ا

 امور ین رو مشکل با وزرایرند و از ايم بگيتوانند خود تصم یات در لندن نميت عملیمداران مستقر در گروه هدا

 در سنگاپور یاسي ـ سی ـ تجاری نظامیتی ماموریان اجرای در جریکیکا که یمراالت متحده آیخارجه انگلستان و ا

د توجه کند که ین سطور بایخواننده ا. شود یان گذاشته ميدر م، پونگ در پکن است  نگي پی در حال بازیگریو د

 یویاست که سناره کننده آن يت کارگردان و تهیلم و رواي آشنا شدن خواننده با روال فیجا صرفا برا نیمن در ا

ن مالحظات ی ای واقعیاي ست که در دنیهیبد.  کنمیب ميان و تعقيها طرح کرده اند ب  که آنیلم را به صورتيف

کا در یس و آمري مثل انگلییها  نقشه ها و اهداف دولتیک اصوال در هنگام اجرايپلماتیدوستانه و د انسان

 یغ براين خاطر مطرح شده اند تا به کار تبلیجا به ا نی در ا بوده و صرفاین ارزشیفاقد کمتر،  وابسته یکشورها

  .ندیاي بیستيالی امپریها دولت" دوستانه  انسانیارزش ها"

  

. ت حمله و تلفات آن استيمساله احتمال موفق" یاتياتاق عمل"گر یلم، مشکل دي فیویبه هر رو مطابق سنار

 و یرد به کليگ ی که مورد ضربه قرار می که در اتاقیفرادنشان از آن دارد که ا،  ضربه یشيشاپي پیبررس چرا که

رندگان است يگ  مين مورد قبول تصمی درصد کشته خواهند شد و ا٨٠ که در خانه هستند به احتمال یگر افرادید

 ٧۵ تا ۶۵ز به احتمال يرون آن هستند نياما در ب، رامون خانه ي که در پیشود که افراد ی مینيب شيزمان پ اما هم

 یر خود ناني کمک خرج به خانواده فقیبرا" ايعال" به نام یم که دختر خردسالينيب ی خواهند شد و میرصد قرباند

جا قرار دارند  ها در آن ی که الشبابیا  که در کنار خانهی بساطیپزد را رو یرا که مادرش در تنورشان در خانه م

گر ی دییو از سو" ايعال" احتمال کشته شدن ییجا مشکل از سو نیدر ا ) ١.(گذاشته تا به فروش برساند

 به هدف ی موشکیروبید فشار داده شود تا در نای است که در نوادا بایا ت و توان فشار دادن تکمهيمسئول

 را بر دوش نداشته، یتين مسئولي دو نفر است که تا به حال چنیها ر دستین بار زی که ایا تکمه. اصابت کند

رفته و تازه ین کار را پذی چهارساله، ایکاري فرار از بی تنها برایگریروز کار خود بوده و دن يها در اول  از آنیکی

ا از ی و ین دو نفر از اطاعت کورکورانه ارتشی توسط ایاتي فرمان رهبران عملیر اجرايا مسیآ. شروع کرده است

 ید از احتمال رویه معتقدند با کیا پاول و ژنرال مافوق او، افرادی حرکت خواهد کرد؟ آیت فردياحساس مسئول

وجود " ايعال" که در مورد یسکی کرد، موفق خواهند شد تا هدف را با وجود ریپوش  چشمیدادن خطرات جانب

ند و يب یرا م" ايعال" که در نوادا مسئول فشار دادن تکمه است، یا هیپا ا فرد دونیدارد مورد اصابت قرار دهند و 

ا پاول و ژنرال یکند خواهد توانست که جان او را نجات بدهد؟ آ ید میرا تهد" ايعال" است که جان یسکیگر ر نظاره



کننده   محدودیا چهارچوب استواریدن به هدف خود استفاده خواهند کرد و ي رسی برایا لهيمافوق او از هر وس

  ها خواهد بود؟ مات آنيحرکات و تصم

  

 شیگر نمای دییش گذاشته و از سویشده را به نما ل کنتری زندگیی است که از سویلميف"  در آسمانیچشم"

  . ستیه داری البته در چارچوب نظام سرمای فردی در زندگی و انسانی اخالقیها  از چالشیگر برخ

  

در . ها تحت کنترل صاحبان قدرت قرار دارند  و حرکات انسانی زندگیم که چگونه و با چه دقتينيب یلم مين فیدر ا

توان از  یاند چگونه م ها نصب شده نهي که در سفی مجهزیها نيها با کمک دورب روز  نی که ادمی دی علمیا برنامه

 در یچشم"لم يد و تحت کنترل قرار داد و در فیمتر را دي سانت٣٠ به اندازه ی در آسمان جسمیلومتري ک۶٠ارتفاع 

 قرار گرفته ی و نظامی جاسوسیها ار سازماني در جهان امروز در اختیآور ن فنیم که چگونه اينيب یم" آسمان

  .است

  

ک انسان ی یدهد و آن ارزش زندگ یننده خود قرار ميد بیز در عرصه دي را نیگریموضوع د"  در آسمانیچشم"

 ی نظامی احتمالیها یروزيگر در برابر ارزش پی دییگر، و از سوی دی انسانی؛ در برابر ارزش زندگییگناه از سويب

ک ی ی زندگی را قائل هستند که برای همان ارزشییايا کنی و ییايک سومالی یزندگ یا قدرتمندان برایآ. است

 یاتيک سلول عملین بردن ي از بیتوان برا یا میشوند؟ آ یکا قائل میاالت متحده آمریا ایشهروند انگلستان 

انجام "ان ي را با ب نادرستیت انجام عمليتوان مسئول یا می آ رفت؟یگناه را پذ ی بیآمدن افراد  دریدشمن؛ از پا

 کرده و مجازات یچي نادرست سرپید از انجام دستورهاید بایا شایتوان و  یا میه نمود؟ آيتوج" دستور از باال

   را قبول کرد؟یا یچين سرپي چنیاحتمال

  

 یتوانم از باز یم" رنيهلن م" درخشان یو باز" ن هوودیگاو" خوب یلم، کارگرداني فیدنیگذشته از موضوع د

 نقش یکه از اجرا" Aisha Takowشه تاکو یعا"شه خردسال يهنرپ: اد کنمیلم يگر در فیر خوب سه نفر دايبس

 یتنها فرد" Jama Farahجما فرح "که در نقش " Barkhad Abdi یبرخاد عبد" برآمده است، یبه خوب" ايعال"

 نقش یار خوب از اجرايه بسک" Alan Rickmanمن  کیآالن ر"رد و يگ یان عمل قرار میم در جرياست که مستق

 ی کوتاه پس از اجرایمن شد و او مدت کین نقش ری که آخرید، نقشیآ یم زمان خسته بر دنده و هم کی یژنرال

 .نقشش فوت کرد

  

د به آن ی باشد که بایلم ميام في و پیاسيج سین آن نتایتر  هم دارد که مهمیگری دیایلم زواين فیبدون شک ا

 را ین اجازه ايژه حجم آن چنیوه  و بی نوشته کنونیت های موشکافانه و جامع پرداخت که البته محدودیبه صورت

ها چه خواهد  یو الشباب" ايعال" شود و بر سر ید که سرانجام ماجرا چه مي فکر هستنیاما اگر در ا.  دهدینم

  !دينيرا بب"  در آسمانیچشم" کند الزم است، یغ مي را دارد تبلیامي چه پیلمين فيد با چنوويآمد و هال

  

  ١٣٩۵مرداد 

  

  :پا نوشت

 که در ی افرادی درصد تمام٩٠ حدود ٢٠١٢در سال "  Huffington Postنگتون پست يهاف"ه ی به گزارش نشر- )١(

  .اند  بودهیرنظامين در افغانستان جان خود را از دست دادند، غي بدون سرنشیماهاياثر حمالت هواپ


