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 «یجاسوس ینمایدر س هاجنتیدابل ا» یپرونده

 پیمان پرهیزکاری

 

 (1ژرژ لوتنر؛ 1981ای )حرفهمعرفی: 

را در ژاناار ای حرفاخشاادد هااخ سابتو هتاا ا  

از  ای کااخ    رانکتااخجاس سااو جااای داد  

کناادا ااقاقااااو قاهااب هرررسااو ظو اداام ظن اار

اسااک کااخ هاارای شبلاایک اااا و داسااتا   

افتاااد  او از  ااار  ظو 2ژوسااا بم هااا ظ م

شا د ااا ظااظ ر ظو 3سرودس اظنیتاو فرانهاخ

 4یظاالگاااورئاایس جمراا ر کآاا ر  فرد ااادو  

رودا ظ ردااک  اا  ظااوأرا هااخ قتااب هرساااند  ظ

ی ظاالگاااوپااس از حاادود دو سااا  ظ فاار هااخ فاارار از   شاا ددسااتریر و زناادانو ظو ژو هاام

شاا د کااخ و ااایک سیاسااو رساااند  ژوم ظت جااخ ظوشااده و خاا د را هااخ فرانهااخ ظو

اعام  حاس نیاک دو اک فرانهاخا هاخ  در جراکفرانهخ دچاار اوا   شاده و او -یظاالگاو

جااا هااخ    اشاااره ادم ااا ا  دری ظرمااو کااخ ظوی ا ااددش شااده اسااک  نکتااخظاالگاااودو ااک 

هااخ هیااا  ددراار   ها اسااکثیر ظهاات یش سیاسااک خااارجو هاار روی جاساا مأکاارد ااا

کااخ دااس جاساا م وفادارانااخ و اااا پااای جااا  در خاادظک    اسااک هااا دااس ای واداادئ   ژد

ا اند او را از هایم هرارد  ژوم پاس از هازگآاک هایه پنااهو ناداردا داا هاداد ا نرر ساده ظو
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ظ رداک خا د را أو ظبقیاناخ هاخ زنادگو اداظاخ دهاد داا هماناد و ظهخ کآ ر س ظو پناه هرارد 

هخ پادا  هرساندا حتو اگر ظنجر هاخ کآاتخ شاد  او شا د  در ادام راه هاداد اهتادا افاراد قاهاب 

ا اناد هاخ کهااو ساازظا  هاخ او پآاک کاارده اساک و هاخ راحتاو نمو  اعتمااد خا د را هیاهاد

ی اا ا  هاخ نکتاخانناد دشامم هاشاند  حااال ظوا اردم افراد هاخ او هاش ظواعتماد کندا نزددس

ساک اظاا چیازی کاخ هارای او او  داک دارد ا جا ا جخ کاردا ژوم حااال انرااددرری در ادم

ظ ردااک ناامااا  خاا د اسااک  او حاااال درااادد    اسااک کااخ انت ااا  خاا د را نیااز أانجااا  ظ

ها دا  کاخ روزی در خادظک    ساازظانوشا د  او در ظ اهاب ههتاندا پاس دساک هاخ کاار ظو

خ اهد حیثیتو کخ فادا شاده اساک را احیاا کناد  هارای رساید  هاخ ادام کند و ظوقد ع ش ظو

کااخ قلااد گاارارد و ادمظن اا ر اهتاادا خراار زنااده هاا د  خاا د را هااا ظ ر عااا  در ظیااا  ظو

شا د ااا حادودی هاخ زناده ظاناد  خا د در پاداا  همایم نکتاخ هاعای ظو  خ دکآو نادارد

هااا هااخ ساامک سااازظا  ی نراهاگاار کآااتخ شاا دا همااخ خچاارا کااظ ردااک اظیاادوار هاشااد أظ

شاا د  ژوم هااا دااس امریااد ساااده ی ظرمااا  فرانهااخ ظوظاالگاااوچرخااد  رئاایس جمراا ر ظو

جهاادا هااخ کآااو و ظآاابن شااد  ه د ااک  اااا زظااا کنااد و ظاارخ خاا د را هازسااازی ظو

 ش د ی ظوظاالگاوراحتو وارد قلر ظوب سک نک رئیس جمر ر 
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ساارودس اظنیتااو فرانهااخ کآااتخ ی هاار دو هااخ دسااک ظاالگاااوژوم و رئاایس جمراا ر 

ی را ااادر کاارده ها د کااخ هااا ظاالگاااودساات ر قتاب رئاایس جمرا ر  اوزداار سااهر  شا ندظو

شاا د و ژوم هااخ عناا ا  هددااخ هااخ اغییاار رونااد رواهااش دو کآاا ر اداام دساات ر  غاا  ظو

و حاااال وزداار جددااد دساات ر قتااب  شاا دی ا ااددش ظوظاالگاااوحک ظااک و رئاایس جمراا ر 

ااا ا  هااخ    اشاااره کاارد اداام اسااک کااخ جااا ظوای کااخ در ادمنکتااخکنااد  ژوم را اااادر ظو

دوجانرااخ ددااد  دااس اخااتم   ظ رأااا ا  در جادراااه دااس ظااژوم را هااخ ساابتو ظو

ظانااد و شاا د کااخ نیروهااای خاا دی  ساایژ هرینناادا ژوم زنااده ظوسیهااتمو هاعاای ظودرو 

فرماد چاخ ااقااقو وکاخ ظگردد اا هقرماد کاخ چارا هاداد ادام ااقااد هیقتادا پاس از ادمهازظو

ی را هاخ ظاالگااوگیارد ظارخ رئایس جمرا ر الامیش ظوا افتاده و او دس هازدچخ ها ده اساک

کااخ  دی نیروهااای خاا دی سااازظا  هااخ انجااا  هرساااند و هااا ظاارخ خاا د اثرااا  کنااوساای خ

ا اناد در شارادش ظبت او ظناافد خا د را هار هماخ چیاز چر نخ داس سیهاتش جاس ساو ظو

کناادا جااادو کااخ حاااال نااخ نااد دااس نیااروی خراهکااار عمااب ظوااارجیب هدهااد  اظااا او همان

جاسااک کااخ او را فرانهاا ی اسااک و نااخ در خاادظک اداادئ   ژدو ددراار و ادم وجاس ساا

رداازی ای را در اداام ظااد   ر کنااد  ن آااخارااددب هااخ شااروو از دااس ظاظ ردوجانرااخ ظو

  گردانادظوهازسیهاتش کند و ها     سایرو کاخ سیهاتش هاخ او وارد کارده ها د را هاخ خا د ظو

ی ظاالگاااودو رسا ادو هازرخ هارای سارودس اظنیتاو فرانهاخا دکاو کآاتم رئایس جمرا ر 

ی در خاااف فرانهااخ و هازگآااک ا تراااگ سیاسااو گرشااتخ و ددرااری ظاارخ ژوم کااخ چرااره

شاادد  ایحرفاخدهاد  اواک فآاار قارار ظورا هاا کناد و   ددرری از ساازظا  را هارظم ظو

سااازظانوا    را از یک جاساا م و رواهااش درو دااس فاای ش جاس سااو نراشاادا اظااا شبلاا

 هرد ساده فراار ظو 5دس فی ش اکآم
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ساااختخ ااااد ؛ 2018) 6کرررک ظارفااو  

و کاام  8ا جهاای   اساامی  ده7کتزهاا رخ

 (9راهینه  

 

و  11جاایم رادنرااریا 10اگاار راد ساار ین 

هماننااااد هاااااقو  12ساااایدنو نیاااا ظم

سازا  ا  دزدا   خا د را ظ یاد هاخ هرناظخ

 13های  هکاااااوسااااااخک ساااااردا 

دانهااتندا ظااا اظااروز هااا خیااب ع یمااو ظو

رو های ااثیرگاااارار روهااااخاز سااااردا 

گ دو نراا ددش  کهااانو کااخ ارزا داسااتا 

گیر در ا  دزداا   را هااخ همااخ گ شاازد کردنااد و ا انهااتند ن اار ههاایاری از ظبا رااا  ساابک

پیشررزانان »ا رادنرااری هااا «14روشرر ی نیمهمنطقرره»ساار ین  هااا    ااژ کنناادرا هااخ خاا د ج

های نرقتااخ در ساااختار هاار کاادا  هااخ نواا ی پتانهاایب« 16دکزررر هررو»و نیاا ظم هااا « 15فضررا

گ دو ا  دزد   را هاخ هماخ نآاا  دادناد  همایم ااقااد هاعای شاد ااا ا  دزدا   هاش داستا 

جااای وس سااخ  17ظثااب دد دااد  یاانههااای هزرگااو ها و هااش هاارای کارگردا هاارای ن دهاانده

 های خ د را ها فراغ ها  هیآتری گهترا دهند هرانریزی هاشد اا هت انند داستا 

گهااترا داسااتا  در عااراا اظکااا  اااا د  ن  ااخ ددااد و راوی و ههاایاری از اظکانااا  

داس فار  رواداو  زادی عماب هیآاتری در اقتراام   ش د اا ساردا  هاخ عنا اددرر هاعی ظو

دوظایم اقتراام رسامو از رظاا  کارکس هاا هدهاد  ها و کارگردا ا هاخ ن دهاندههاا راز رظا 
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دار ظهاات یش اسااک و در ههاایاری جرااا  وا « 19شررر رون کرررک » 18جیمااز گاارادی

 از رظا  اسک  20اقترام سینمادو سیدنو پ الف

 

ددرار   هاا رظاا  )و فای ش( ادام اساک کاخ ااقاقااکارکس های داساتا  دکو از عمده اقاو 

گااررد و همااخ چیااز هااخ زظااا  حااا   ورده شااده اسااک کااخ ی هقتاااد ظاایمدی نمودر دهااخ

داده اساک  اظااا انقلااا  داسااتا  از ههااتر ااااردبو  21ی ددرااری هااخ داسااتا  جاا  ارناارج ا ه

روز وری شاده ااا کاخ ادام اقتراام هاخکخ دکو از دالدب وج دی رظاا  اساکا هاعای شاده 

کااخ روی واقایااا  را از دسااک هدهااد و هیآااتر از   هااای اجتماااعو خاا د حاادودی ودیگو

حمام    هاادو ظوتماب و گااهو داساتانو اسات ار هاشادااردبو شاکب هریاردا هار واقایک

ن اظو  ظردکااادو در دنیااا انجااا  های جاس سااو و شاارخاروردهااتو کااخ هااا کمااس سااازظا 

ماایم د یااب ی    نیهااک  هو داظنااخ 22گاااه هااخ ااثیرگااراری رساا ادو واارگیااکشاا ندا هیهظو

هااای ظثرتااو کااخ در اغییاار زظااا  وقاا   هااا امااا  ودیگو کاارکسشاا د اااا شااادد هاعاای ظو

 نت انهتخ جادرزدم ظناسرو هرای ههتر ااردبو خ د انتباگ کند ااقاقا  داشتخ اسکا 
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هااا   ها اشاااره کااردااا ا  هااخ گهااترا رواهااش شبلاایکهااای سااردا  ظواز ددراار ودیگو

 هایاهاااد و پیچیادگوها ادجااد شاده اساکا و از شبلایکا جخ هخ اغییراااو کاخ در ها ا

از دااس شبلاایک فرعااو کااخ در  23سااش هااارهر  های قااددمو هیآااتر شااده اسااکشبلاایک

های شا د هاخ دکاو از شبلایککاردا اراددب ظواقترام ساینمادو ن اط  اماخ را هاازی ظو

ی اثرگاراری هیآاتری شا د و داظناخظرش داستا  کخ در ظ اقاد ظناساژ هاخ داساتا  ا اافخ ظو

کنااد  رونااد ااقاقااا  را ظتقاااو  از اقترااام سااینمادو ظو 42ا دااا اغییاار جنهاایک ژوهااردارد

ای هااخ داسااتا  گاارادی هااای خاا د رناا  و هاا ی اااازههای جددااد هااش هااا ودیگوشبلاایک

 اند داده

دکااو از نکااا  اااا و فاای ش کااخ از اهمیااک خااااو هرخاا ردار اسااکا جاانس رواهااش 

  دهادای از شاس و اردداد رم ظوهاا هاا دکاددرر اساک کاخ در ظاخها و اااظاب   شبلیک

اا ا  فرمیاد چاخ کهاانو نادداده گرفتاخ شاده اساک و هاخ راحتاو ظوکارکس چیزی کخ در 

ظیازا  در ااقاقاا  داساتا  ن اط در     ظاجرا قاهب اعتمااد ههاتند و چاخ کهاانو هاخ چاخ 

ای در سااردا  هازااااگ ی فاای ش هااخ شااکب سااادهای در هااش پیچیاادهدارنااد و ساااختار شاارکخ

داده شده اسک  شادد د یب ادام ااقااد هاخ ا  دزدا    ظاد  داساتا  اساک و داا حتاو اغییار 

 اا ا  هاخ ادام نکتاخ نیاز ا جاخ   هخ زظا  حا  هاعی شده اسک کاخ ادام ااقااد نیقتاد و ظو

کاارد کااخ کاارکس در حااا  هازااااگ هبآااو از داسااتا  گاارادی اسااک کااخ در فاای ش ا انااادو 

پاارداختم هااخ    وجاا د نداشااک  هماایم شااقافیک روی هبااط ددرااری از فاای ش کااخ 

ا روئااب 25های ک چاس قادر  اساک اااثیر گراشااتخ اساکا جا  ارنارا هااگ پاارارد شارکخ

شاا  ظناافد خا د ظ ا د ا هار کادا  هاا ا جاخ هاخ28و ناااا  فا  ر 27ا ظاراو فراساک26اه  

نهرک هخ ااقاقاا  ظتقااو  اساک و هار کادا  هاا ا جاخ هاخ اظکاناا  در اختیارشاا  ظناافد 
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شا د ااا شارب ظاظ ردوجانراخ در هرند  اظاا دکاو از دالد او کاخ هاعای ظوخ د را هخ پیط ظو

هااا های قاادر  شااکب نریااردا همراارا شااد  ظنااافد ها ااو گروههاایه کاادا  از اداام شاارکخ

ها هاش هاا امریادااو سااو ک و هرااری هایط از حاد جا  ارنار کاخ ن دهاندهاسک و ح انیا

اا ا  هاخ ادام شا د  در  خار ظودر اثرا     دارند و داستا  هاخ داس پاداا  ق ااو خاتش ظو

های خا گ و ا را دو اقتراام در ا  دزدا   دکاو از نم ناخکارکس نکتخ نیز اشاره کارد کاخ 

 اسک 

 

 ها پان شک

 

1 Le Professionnel / The Professional (1981) 
2 Georges Lautner 
3 Jean-Paul Belmondo 
4 Jean Desailly 
5 Robert Hossein 
6 Josselin "Joss" Beaumont 
7 SDECE / Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage 
8 Malagawi 
9 Action 
10 Condor (2018 - ) 
11 Todd Katzburg 
12 Jason Smilovic 
13 Ken Robinson 
14 Max Irons 
15 William Hurt 
16 Leem Lubany 
17 Rod Serling 
18 Gene Roddenberry 
19 Sydney Newman 
20 Soap Opera 
21 The Twilight Zone (1959 - ) 
22 Star Trek (1966 - ) 
23 Doctor Who (1963 - ) 
24 David Lynch 
25 James Grady 
26 Six Days Of The Condor (1974) 
27 Sydney Pollack 
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28 Joe Turner 
29 Watergate Scandal 
30 Sam Barber 
31 Joubert 
32 Bob Partridge 
33 Reuel Abbott 
34 Martina "Marty" Frost 
35 Nathan Fowler 

 


