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 «یجاسوس ینمایدر س هاجنتیدابل ا» یپرونده

 !ستیجاسوس ن کیجاسوس فقط 

 یصادق زهرا

 

 .«1شان هستمها نیستم، در حال دزدیدن آبنبات چوبیمن وقتی در حال بوسیدن بچه»

 (3شکار اکتبر سرخ) 2جفری پلت -

 

روابوو   ،های پیچیوودههووا، سیاسووتجنگ وجووود

مشووک ت بووین کشووورها بوورای  و پنهووانی سیاسووی

قالو  به جو  پدیود آمودن آیواری در  عاشقان سینما

 هووای یریلوور، جاسوسووی، جن ووی و . . . چووهفیلم

 ؟شدیواند داشته باسود دی ری می

های جاسوسی بوه ووور کلوی از یو  یوا چنود فیلم

های امنیتووی ای از کارکنووان سیسووتمعووده جاسووو ،

اند؛ ها یشووکیش شوودهایوون سیسووتم کشووورها و سووران

ژانر مشوو   ایوون سووا  عنوووانو همووانرور کووه از 

ن اجووو ای یووو  فووویلم یوووریاسوووت یکوووی از مهم

وجووود جاسووو  در آن اسووت. ایوون جاسوسووی 

امووا اروور  های سووینمایی هسووتند؛یرین و مانوودراریرین ش صوویتها از جووبا ش صوویت

ار کنود و او عوات و جاسو  کشوری به وور هم موان بوا کشوور مقابوش هوم اریبوا  برقور
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ایون ووورت موا  ، درهوا در میوان ب وباردبوا آنکنود را که برای آن کوار می رازهای کشوری

 خواهیم داشت. 4ی  جاسو  دوجانبه

انودازه پیودا کوردن قایوش  های دوجانبوه در فویلم بوهشاید بتوان رفوت پیودا کوردن جاسوو 

ها را چ ونووه ایوون ش صوویت کاررردانووان امووا اسووت.ب ش نووون لووبتظم در میووان چنوود

 «5پروتکللل ارللار » ایوون موعوووت و ی لیووش آن فوویلم بوورای درب بهتوور دهنوود؟بازیووا  می

و ایووان  8، پیوور  برازنووان۷بووا بووازی مایکووش کووین را (198۷) 6نوو یجووان مک یسوواخته

 کنیم.به عنوان نمونه انت ا  می، 9ریچاردسون

 

 در نقش جان پرستون نیک کشیما

در سووازمان او عووات م فووی  یخیانتکووار یخانووه و ورود او بووه 10فوویلم بووا جووان پرسووتون

 . پرسوتونکوه اسورار بریتانیوا را بوه آفریقوای جنووبی فرسوتاده اسوت شودشروت می 11بریتانیا

خواور  و بوه هموین فهمد که در واقع او عات م رمانوه بوه مسوکو فرسوتاده شوده اسوتمی

مور سورکش أاو را کوه یو  مو در نتیجوه .کنودبر خ ف دسوتورات سوران سوازمان عموش می

امووا بووا  ،فرسووتندمیهووا تووی بووه م افظووت از بنووادر و فرودراه، از خوودمات امنیو زیوورب اسووت

شوود کوه اجو ای یو  بمو  ایموی او متوجوه میحال حتی در این موقعیوت شویلی نیو  این

 . استکوچ  در ان لستان کشف شده 
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قورار دارد کوه یو   بوا بوازی پیور  برازنوان 12پتروفسوکی جوان پرسوتون، والوری در مقابش

منفجور مور بورای أعنوان موهکنود و بوکوار می 13روورشوین ژنورال بورای عامش سرخ اسوت و

 شوود.در ن دیکوی پای واه هووایی آمریکوا انت وا  می فرسوتاده شوده کردن ایون بمو  ایموی

ای هووا ب وواور ایوون حادیووه هسووتهیامیوودوار اسووت کووه آمریکای 14سووازمان امنیووت روسوویه

  .نابود خواهد کردنایو را  ی که عم ًایفاق ؛و از ان لستان بیرون رانده شوندم کوم 

 
 یایر جان مکن « پرویکش چهارم» لمیاز ف یاو نه

صووود یو   دارنوود بوه مق ایووتانیو بر یمور در دو جنوا  شووروأهور دو موودر ایون میوان کووه 

بوا بوازی ایوان  15ایورواین او عوات ان لویت یوسو  سور نایجوش سوازمان ،دست یابنودخود 

 16نایجوش بوا سیسوتم امنیتوی روسویه و ژنورال کوارپوفشوود؛ و سور رهبوری می ریچاردسون

. در واقوع هووم سور نایجوش و هووم در اریبووا  اسوت )یکوی از سوران سیسووتم امنیوت روسویه(

سورانجام در  .شووندی فویلم م سوو  میهای دوجانبوهژنرال کوارپوف بوه نووعی جاسوو 

وقتوی بوا  ررچوه بورد،پوی می دوجانبوه هایجاسوو  پرسوتون بوه هویوت واقعوی پایان فیلم

هایش نمایووان کنوود یرسووی از درون در چشووماسووتر  بووه دنبووال پسوور  اوووراف را ن وواه می

 است. 

های دوجانبوووه( )جاسوووو  هووواایجنت هموووان ووووور کوووه در مقدموووه رفتوووه شووود دابوووش

کننود و او عوات را کشوور کوار میهایی هستند کوه بورای سیسوتم امنیتوی هور دو ش صیت

ریرنود یوا بوا کشوور هوا بوه دلیوش م تلفوی یصومیم میکه هرکودام از آن کنند،رد و بدل می
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رواهی  ،شوودهمکواری کننود. رواهی ایون یصومیم در فویلم نشوان داده می و دشومن م الف

 هم نه.

 
 یایر جان مکن « پرویکش چهارم» لمیاز ف یاو نه 

 ایزی مثل دروغ

نیوو   کنوود و کوواررردانموذیانووه عمووش می دابووش ایجنووت )نایجووش( بسوویار، پرویکووش چهووارمدر 

وجووه خاوووی از ایون ش صوویت را بووه  از زنودری او هووای معمووولیبوه جوو  نشوان دادن پ ن

فعوال  د این فکور بوه ذهون خروور کنود کوه چ ونوه چنوین فورددهد. شایم او  نشان نمی

ایوون اسووت کووه در ف ووایی  ولووی حقیقووت ؟یوانوود بووه کشووور  خیانووت کنوودمی یو وفووادار

بایوود مظنووون بووود و از همووه بایوود  چیوو  و همووه کووت هووای جاسوسووی بووه همووهلمماننوود فی

در  ، یووا بووه عبووارییداشووت. خووود فیلمسوواز در پرداخووت ش صوویت خیانووت و درو  انتظووار

 یووا در رویوود؛ یوو  درو  مصوول تی و پووابانوودکی درو  می ایوون ش صوویت، روایووت کووردن

بووودن یوو  ش صوویت  دوجانبووه پوورده م اووو  را بووا درو  ب ررتووری یعنووی جاسووو  پووت

اسوتفاده از ایون  هوای جاسوسویها و فیلمبورای روایوت کوردن داسوتان ند که قرعواًک روروبه

  نوت درو  لزم و عروری است.

بوه در ایون نقوش  نیو  ، موذیانوه و بواهو  ایوان ریچاردسوونجودیی سورد، همچنین چهره

کوان را بودهیم را بواور کنویم و ایون ام و خیوانتش جاسوو  بوودن او کنود کوهمی ما کمو 

پنهووانی بووا  ییاو مشوویول رفت ووو م فووی کووردن و درو  رفووتن اسووت. وقتوویدر حووال  او کووه
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بینوود کووه اسووت و نارهووان پرسووتون را می پیشووین، پووت از ایفاقووات رخ داده ژنوورال کووارپوف

 اش اووی زنود. وبیعتواًهوم یور  و هوم ینفور موو  می ، در چشومان اوها خیره شودهبه آن

وینوود، درو  ب  یخوووب بتواننوود بووه شوووند بایوودهای امنیتووی و جاسوسووی میسیسووتمکووه وارد 

یوانوود بووه قیمووت ازدسووت دادن هووایی کووه می، درو هووای بوودی خواهنوود شوونیددرو  وررنووه

 شان باشد.زندری

 
 ورکاهارتی تیدر نقش فرانس چاردسونیر انیا

هووا آن یواقعوو تیووفووا  شوودن هو و های دوجانبووهجاسووو و  یاووول تییقابووش ش صوو

نشوان  یاوول تیخوود را بوه ش صو های دوجانبوهجاسوو  .همواره جوبابیت داشوته اسوت

اعتوراف  بوه خیانوت خوود یاوول تیدر مقابوش ش صو (میمسوتق یورغ ایو) میمستقو  دهندیم

بورای  در مقابوش م اوو  اسوت. فرامتنوی جوور اعتوراف  یو تیودر نها امری کوه ،کنندیم

بووا  18آنوودرویک کورچنوووی ژنوورال ولدیمیوور کووه زمووانی «1۷گنجشللک سللر »مثووال در فوویلم 

کنود و سو ت اعتوراف میبوه خیوانتش  20ارووروادر مقابوش دومینیکوا  19بازی جرموی آیرونو 

متفواویی از یو  جاسوو   یوا چوه انودازه چهوره ، فویلمشووددر آپاریمانش آمواده مورم می

 حوال در برابور یو  دختور لویو اسوت دهد که یمام اهوداف خوود را پویش بوردهرا نشان می

 دهد.کرده را شر  بمیها با آن زندری دروغی که سال مجبور است جوان
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 یکورچنو کیآندرو ریمیدر نقش ژنرال ولد رون یآ یجرم

 ایووو  پرسووندیم ییهاالؤسوو های دو جانبووههووای جاسوسووی، جاسووو معمووولً در فیلم

مثوال در  یوواد  اسوت. بورا چیو  بیشوتر از هور که در موورد خودشوان زنندیم ییهاحرف

 انوتیخ ایوتانیکوه بوه بر یاز افوراد یکوی ،21برنسوون جوور  بوه جوشینا ؛ سرپرویکش چهارم

. یووو مقوودار نامش صووی او عووات یکوورد انووتییووو بووه کشووورت خ» دیوورویم ،کوورده اسووت

نظووامی رو بووه مسووکو فرسووتادی، و زنوودری مووردان و زنووان بریتانیووایی رو بووه خروور 

بووه کشووور   انووتیدرحووال خ سوور نایجووشکووه خووود  اسووت یدر ووووری ایوون .«22انووداختی

یوا  ،متفواوت اسوت ا یا معنوای خیانوت از دیودراه سور نایجوش و ژنورال کوارپوف. اینجاست

هووای کووه در فیلم هوواییارز  .ز  بیشووتری در مقابووش کشورشووان داردمنووافع ش صووی ار

خیانوت بوه  ایبور یدلیلو یبودیش بوه متفواوت اسوت و تبرای هر ش صوی متفاوت جاسوسی

 شود.کشور و اهداف کشور  می
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 هاضاد شخصیتت

پرسوتون هویک وقوت پتروفسوکی  ایون اسوت کوه پرویکوش چهوارمهای یکی دی ر ازجبابیت

یوا خصوومت قبلوی بوا یکودی ر  ربشوته. آن دو هویک بینودرا یا قبش از ل ظه دسوت یری نمی

مور أپرسووتون یوو  موو شناسووند.نمی بووه وووورت ش صووی یکوودی ر را  حتوویندارنوود و اووو ً

بووا اراذل  قیووه ممکوون اسووت در متووروب تاسووت کووه حتووی بوورای امنی ووقووانون شووکن سوورکش 

 مقابوش و خبوری از همسور  در خانوه نیسوت. دریو  پسوربچه دارد  .خیابانی درریور شوود

اهمیووت  بوورایش پتروفسووکی فووردی سوواکت و عبووو  اسووت کووه چیوو ی جوو  موواموریتش او،

در ازای یوو  دسووتور از  کنوود رابموو  مینوودارد و حتووی زنووی کووه بووا او شووروت بووه سوواخت 

  کشد.به راحتی می مقام بالیر 

وریوت پتروفسوکی أمها و بوا وجوود عودم یو  رابروه پویش از شوروت مبا وجود این یفاوت

نایجوش،  سور کشوته شودن پتروفسوکی بوه دسوتور و ی   پرسوتون بورای جلووریری از آن،

 پووی ببوورد دهوود کووهسووو  می، پرسووتون را بووه آن سوومت بوورای جلوووریری از بووازجویی

نایجووش بووا ژنوورال  سوور شووودمی نهفتووه اسووت و در انتهووا مشوو   ای زیوور نوویم کاسووهکاسووه

  کارپوف همکاری داشته است.

عنوووان ه ی نمووایش داده شووده در ایوون فوویلم و اسووتفاده از آن بووهووابررسووی دابووش ایجنتاز 

اشووتراکایی در یوووان بووه می ی جاسوسووی دی وورهووابوورای بررسووی بسوویاری از فیلم بنووامیوو  

 :ها رسیدها و ن وه نمایش آنرفتار آن

م وور خوو  داسووتانی  ،کننوودرفتووار می های عووادی و معمووولیهووا ماننوود ش صوویتآن -

یووا بووه وووور شووود،  متفوواوت باشوود. ممکوون اسووت در آخوور هویووت آنووان آشووکار

 ریری خود را بروز دهند.واقعی و جبهه نقشوول فیلم  یدریجی در
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 ؛شوووندافووراد نشووان داده می از ابتوودای فوویلم در میووان بوواقیاغلوو  هووا دابووش ایجنت -

 قابش شناسایی نیست. مانند همان قایلی که میان چند نفر

ان سوه نفور نایجوش در آن ح وور دارد میو سور ای کوه، اولوین وو نهپرویکش چهارمدر فیلم 

؛ دهودهوا روو  مینشسوته اسوت و بوه حرف سواکت و یقریبواًا .اسوت دی ر از همکوارانش

یر شوود و بوه ووور جدارانوه کموی ینهوارفته رفته از آن جموع بیورون کشویده می یا جایی که

 شود.پرداخته می اوبه 

 

. بووه دهنوودهای اووولی یکوودی ر را ی ووت نظوور قوورار میهووا و ش صوویتدابووش ایجنت -

ای اقودامات او انودازه کوه ش صویت اوولی بوه دنبوال خرابکوار و جسوتجو بور همان

های هووا و یصوومیمز یمووامی حرکتنظر اد، در مقابووش نیوو  دابووش ایجنووت موووراسووت

 ها کشش جبابی به یکدی ر دارند.آن .ش صیت اولی باخبر است
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پتروفسووکی را  دانسووت کووه اروور پرسووتون بتوانوودنایجووش می ، سوورپرویکووش چهووارمدر 

ین خواور دسوتور ؛ بوه هموبازداشت و از او بازجویی کنود، مووقعیتش در خرور خواهود بوود

 کشوته شوود. درجوایوت شود ؤر موران سوازمان امنیتویأیوسو  مو پتروفسوکی هر وقوتداد 

البته این فرض هوم وجوود دارد کوه او بوا کشوتن و حتوی بوا زنوده ن وه داشوتن پتروفسوکی 

کوه وقتوی پتروفسووکی بوا دسووتور نایجوش کشوته شوود باعو  شوو   چوورا ؛باخوتبوازی را می

 مانود قرعواًجوش شود و هموین ووور ارور هوم زنوده میپرستون مبنی بور مشوکوب بوودن نای

داد. او عووایی از همکوواری نایجووش بووا سیسووتم امنیتووی شوووروی در اختیووار بریتانیووا قوورار مووی

کننود ر و یور  میروکوارپوف احسوا  خژنورال نایجوش و  سور ای کوهبنابراین ینها وو نه

هووا را یرسووند کووه او آنمیو حتووی  ،شووودشووان بوورای پرسووتون رو میدست جووایی اسووت کووه

 لو بدهد.

 

 ؛شوووندهای منفووی م سووو  میی از ش صوویتئووهای دابووش ایجنووت ج اغلوو  ش صوویت

 موا بوا داسوتان بنوابراین و ،م ر زمانی که ش صویت اوولی و دابوش ایجنوت یو  نفور باشوند

او پیودا کنویم، ماننود  یهاو یصومیم ی بورای انت وا زنودری او آشونا شوده باشویم و یووجیه

 هدپیچیو کاراکترهوای منفوی هور چنود. رنجشو  سورخدر فویلم  ش صیت دومینیکوا ارووروا

 بوه ووورت مشو   هواجوبابیت دابوش ایجنت اموا ،برای م اوبوان دارنود ایویژهجبابیت 

 ؟شوداز کجا ناشی می
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شوان لوو بورود هوا هویتهوای جاسوسوی، ارور دابوش ایجنتدر ف ای جودی و خشو  فیلم

در وووول داسووتان فوویلم  ایوون اسووتر  و هیجووان بووا م اووو ، و کشووته خواهنوود شوود قرعوواً

ری  و ، برناموهبوه شودت بواهو  هوا افورادیدر کنوار ایون موعووت آن .خواهود مانود همراه

کاراکترهووای  فوورد عووادی هسووتند؛ و معمووولً یر ازسوون ی نکتهاز حواسوو برخوووردارراهوواً 

هوووای فیلمدر  ،دنووورا دار انشووودبووواهو  و شوووجات در هووور ژانووور فیلموووی ورفوووداران خو

در  یوا ران سوترها ،وجوود دارنود شورلوب هوولم  یوا پووآرو افرادی مانند هرکوول کاراراهی

م اوو   یواننود ایون جوبابیت را بوه نموایش ب بارنود، چوونهای مافیایی و جنوایی میفیلم

 برد.از دیدن فردی کامش با وفایی که حاکی از قدرت اوست لبت می

رازی را معمووولً  ،هازمینووه بوورای جووبا  کووردن ایوون ش صوویت در ایوون نیوو  کاررردانووان

 هاایوون ش صوویتیر جلوووه دهنوود. هووا را کمووی پیچیوودهآن د یووانووریرشووان در نظوور میبرای

وو بت کننود و سوکوت را  ی زنودری ش صوی خودشواناغل  یموایلی ندارنود یوا دربواره

کووه اروور او عووات کمتووری بووه  ؛ و ایوون قووانون را همیشووه بووه یوواد دارنووددهنوودیوورجیم می

 دی ران بدهند بیشتر در امنیت خواهند بود.

هوا بوا ، اموا وجوود آنعورورت یو  فویلم جاسوسوی نیسوتند بوه هویک وجوه هادابش ایجنت

هووای شووود فیلمشووان باعوو  میهایولبیفروت ها وکوتهووا، سوودرو  ،هووایمووامی نیرنگ



 
 

98 خرداد |سینما    

 
 

 

11 

یوا بهتور اسوت  هوای یریلوربوا ایون هموه فیلمنود. نکزده سوسی کمی بیشوتر موا را هیجوانجا

د را بووه همووراه های خووو، همیشووه هیجووان و جووبابیتجاسوسووی یریلوور هووایم فیلمب ووویی

اسووت  هایییدئولوژیوواهای آن و وجووود ییر ش صوویتأی ووت یووو ایوون موعوووت  اندداشووته

در وووول  شوواید بووه همووین خوواور اسووت کووه .شووودمی یووترواکووه در وووول فوویلم بوورای مووا 

انوود و هووا را بووازی کردهمانوودرار ایوون نوووت فیلمهووای سووینما بووازی ران ب ررووی نقش یوواری 

؛ یوا شواید بوه هموین خواور اسوت انودهوا بوه یواد ماندهاین فیلمراهاً ب اور ح ور خود در 

اند یوانسوته هوای جیمو  بانودو یوا سوری فیلم« شلما  از شلما  بربلی»هایی چون فیلم که

 حفظ کنند. سینمادوستانعمومی  حافظهها پت از اکران اولیه جای اه خود را در سال
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 ریمووا را بووه یصووو درونووی و مسووتترهای غووهآمووال و دغد یبووه نوووع یجاسوسوو سووینمای

مووان درونهمچنووان امووا  میدهی  نمووشووانبرو بووه سووادریکووه ررچووه مووا  آن چی هووا ؛دکشوویم

ای ریری و ن وواه عوودهمووان کووه دوسووت دارد یصوومیمحووت آن نقرووه از درون وجووود دارنوود.

موان جووا  ایون قابلیوت را داشوته باشویم کوه بوا حوب انت ا  و موا ،ها روی ما باشوداز آدم

هوم کوه ایون احسوا  کویواه و  ها را بدهیم و احسوا  قودرت کنویم، هرچقودرهای آنن اه

و پوا بوه  میبوریلوبت م قوتیکشوف حق یبورا ییمواجراجو نیوما از ا یهمه .باشد ربرزود

از کوودام  بووه دنبووال حقیقووت هسووتیم یووا درو ؟ آیووا واقعوواً .میرویموو شیکاراکترهووا پوو یپووا

 اختارهااز سو یبرخو یواننودیکوه م یهوا بوه عنووان افورادجنتیدابوش ا بوریم؟بیشتر لبت می

انکوار دارنود و  تیجوباب شو  بودون بشوکنند اسوتیخشو  و سورد س یرا در همان ف وا

 .این نکته بسیار س ت و حتی شاید غیرممکن است

 

 ها:پانوشت

1) When I’m not kissing babies, I’m stealing their lollipops. 

2) Jeffrey Pelt 

3) The Hunt for Red October  (1990)  

4) Double Agent 

5) The Fourth Protocol  (1987)  

6) John Mackenzie 

7) Michael Caine 

8) Pierce Brosnan 

9) Ian Richardson 

10) John Preston 

11) MI5 

12) Valerie Petrofsky 

13) General Govorshin 

14) KGB 

15) Sir Nigel Irvine 

16) General Yevgeny Karpov 

17) Red Sparrow  (2018)  

18) General Vladimir Andreievich Korchnoi 

19) Jeremy Irons 

20) Dominica Egorova 

21) George Berenson 
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22) You’ve betrayed your country. You’ve passed on untold numbers of military 

secrets to Moscow, and endangered the lives of British men and women. 


