نقش پنهان سازمان سیا در هنر عرب
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مترجم :میالد سیاح
به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال  ،1991کسانی نقش پنهان سازمان سیا در استفاده از هنرر
برای اهداف سیاسی در دوران جنگ سرد را آشکار کردند .سیاستی معرروف بره «قرالده بلنرد» ،3بره منورور
هنرنمایی خالقیت فردی هنرمندان آمریکایی همچون جکسون پاالک ،رابرت مادرول و مارک روتکو در مقابل
سیاستهای هنری سختگیرانۀ شوروی به وجود آمد .دولت آمریکا قصد داشرت از قردرتِ نرر هنرر مردرن
آمریکایی برای مبارزه با کمونیسم استفاده کند .یکی از موثرترین این اقدامات« ،کنگره آزادیِ فرهنگی» 4بود
که بودجۀ چندین پروژۀ فرهنگی را تامین کرد .یکی از این نمایشگاهها «نقاشری آمریکرای نرو» 5برود کره در
اواخر  1950در سراسر اروپا برگزار شد.
تردیدها نسبت به پخش ،تامین و افزایش ناگهانی بودجۀ جنبشهرای هنرری آمریکرا م رل اکسیرسیونیسرم
انتزاعی ،مکس کوزلوف 6منتقد آمریکایی را واداشت تا این موضوع را در  1973در مقالهای با عنوان «شرکلی
از یک پروپاگاندای سخاوتمندانه» 7پی بگیرد .در حالی که اطالعات زیادی در مورد بودجه سرازمان سریا بررای
حمایت از هنر آمریکایی در طول جنگ سرد وجود دارد ،اما به ندرت دربارۀ حمایت این سازمان از هنر عربری در
همان دوران بح ی به میان آمده است.
هیوف ویلفورد 8در کتاب خود با عنوان «بازی بزرگ آمریکرا؛ عربشناسران پنهران سرازمان سریا و شرکلگیری
خاورمیانه مدرن » 9که در سال  2013منتشر شد ،گستردگی روابط آژانس جاسوسی و یک سازمان مدافع عررب
معروف به «دوستان آمریکایی خاورمیانه( 10»)AFMEرا اثبات میکند .یکی از بیست و چهار آمریکرایی کره در
سال 1951پایهگذار این بنیاد( )AFMEبود ،کرمیت روزولت جیآر 11افسر ارشد سازمان سریا برود کره نقشری
برجسته در کودتای  28مرداد سال  1332با پشتیبانی سازمان سیا برعهده داشت؛ کودتایی که با هدف براندازی
محمد مصدق ،نخست وزیر دموکراتیک ایران انجا شد.
بر اساس نخستین گزارش ساالنه «کنگره آزادیِ فرهنگی» ،گرچه اهداف این بنیاد فرهنگی هنری عمدتا داخلری
بوده ،اما برای ساخت نگاه جدیدی نسبت بره خاورمیانره در افکرار عمرومی آمریکرا ترالش میکررد .ویلفرورد در
کتاباش اشاره میکند که چگونه در زمان جنگ اعراب و اسرائیل ،کرمیت روزولت برای مقابله با نفوذ البیهرای

صهیونیستی در سیاست خارجی آمریکا و گسترش روابط اعراب و آمریکا و تقویت روابط فرهنگی بودجۀ سازمان
سیا را به  AFMEوصل کرد.
 AFMEبا کمک این منابع مالی توانست فعالیتهای فرهنگی و تجاری خود را گسرترش دهرد .اقرداماتی م رل
تامین بورسیه دانشجویان ،برگزاری سخنرانیها و ارتقای روابط دییلماتیک و فرهنگی را بر عهرده گرفرت .کمری
بعد ،دپارتمان روابط بین فرهنگی را تاسیس کرد که بر بودجۀ نمایشگاههای هنری نورارت داشرت و هنرمنردان
عرب و آمریکایی از آن بازدید میکردند.
در سال  AFME ،1954یک تور بزرگ نمایشگاهی در آمریکا ترتیب داد .بیست و یک نقاشی و طراحی ،هفرت
مجسررمه و چنررد سررخنرانی و ویرردئو از هنرمنررد مشررهور عراقرری ،جررواد سررلیم 12در مرروزۀ پورتلنررد ،13گررالری
«دیبراکس» 14در فیالدلفیا ،گالری «خیابان بلفیلد» 15در پیتسبرگ و یک مرکز فرهنگی در شیکاگو به نمایش
گذاشته شد .این تور با نمایشگاهی در محل جدید  AFMEبه نا خانۀ خاورمیانه 16در نیویورک به اتما رسرید
(این نهاد هنری در نهایت در سال  1958به واشنگتن انتقال یافت) .سَلیم در آمریکا تعدادی از آثارش را فروخت
و تابلویی با عنوان «زن با هندوانه» به خانۀ خاورمیانه اهدا کرد.
در سال  AFME 1955چهار نمایشگاه دیگر از هنرمندانی از خاورمیانه نویرر فتراح مردرس از سروریه ،جیررار
پاالمودیان و صالح طاهر(بعدها رئیس موزه هنر مدرن مصر شد) از مصر ترتیب داد .هنرمنردان ایرانری ،تررک و
پاکستانی نیز از حمایت این سازمان برخوردار شدند.
بین سالهای  AFME ،1958-1957نمایشگاهی از هنرمندان پاکستانی را در بغداد و تهران برگزار کرد که بره
نور میرسید تالشی برای بهبود روابط متحدین منطقهای آمریکا بود .این نهاد در سالهای  1963-1962بسریار
فعال بود و کمک زیادی به برنامهریزی نمایشگاههای مورد توجه در گالریهای نیویورک ،میناپلیس ،اوانسرتون،
سن فرانسیسکو ،اسیوکان و پیتسبرگ کرد.
در سال  1965نمایشگاههایی از لطیف العنی عکاس عراقی ،نقاشیهایی از جالل غربی از تونس ،قلمزنیهرایی از
محمد عمر خلیل و حسین بداوی عمر از سودان و هم زمان آثار سفالگری نصیف ایشرا جرور  ،مرورد حمایرت
مالی این نهاد قرار گرفتند .این نهاد سال بعد نمایشگاهی از آثار هنرمنرد زن عراقری ،وداد العضراوی االورفرالی و
هموطن او فیک حسن را در خانۀ خاورمیانه برگزار کرد.

چندین نمایشگاه دیگر از هنرمندان سوری ،لوآی کایلی و ممدوح کشالن مورد حمایت مالی این نهاد بودنرد امرا
نکته قابل تامل اینکه این کمکها جایی ثبت نشدهاند .برای م ال در گزارش ساالنۀ  AFMEدر  ،1967نوشته
شده که نمایشگاهی از نقاش برجسته عراقی و هفت هنرمند دیگر تامین بودجه شردهاند امرا هری نرامی از ایرن
هنرمندان برده نشده است.
جذابیت این نمایشگاهها به گونهای بود که جمع زیادی از نویسندگان ،روشنفکران ،افراد مشهور ،سیاستمداران و
سفیرانی از مصر ،لیبی و عربستان سعودی را به خود جلب میکرد .باید اشاره کرد که این هنرمنردان هری گونره
آگاهی نسبت به حمایتهای سازمان سیا در نمایشگاههایشان نداشتند .مشخص نیست سازمان سریا چره مقردار
پول صرف حمایت از این نهاد فرهنگی کرده است .البته بعضی از این بودجهها از منابع رسمی مختلفی م ل غول
نفتی سعودی «آرامکو» (با گردش مالی ساالنه  4.4میلیون دالر) میآمد.
در سال  1967روزنامه نیویورک تایمز در مقالهای آشکار کرد که تامین بودجۀ  AFMEاز سروی سرازمان سریا
ضربهای مهلک به این نهاد فرهنگی بوده است .اما حمایت دولت آمریکا از هنر عرب تا به امروز زیرر نورر «امرور
فرهنگی و آموزشی بیرو» 17ادامه دارد ،اگرچه هدفهای آن به طور کلی تغییر یافته است.
اخیرا مطالعهای توسط موسسه رَند 18با عنوان «هنرمندان و قیا های عرب» 19انجا گرفت که اشاره میکنرد ،دو
دولت قبلی آمریکا متوجه شدهاند که چگونه توسعه فرهنگی میتواند در به دست آوردن اهرداف و سیاسرتهای
بلند مدت دولت آمریکا برای مقابله با افراطگرایی ،افزایش دموکراسی و اصالحات در منطقه نقرش مهمری برازی
کند.
در دهه  AFME 1970نا خود را به به اَمیدیست 20تغییر داد ،اما در دو دهه حضور خود با نا  ،AFMEنقش
به سزایی در هنرنمایی هنر عرب به مخاطب آمریکایی داشت .بعضی از هنرمندان تحت حمایت این سازمان م ل
جواد سلیم در سال  1959یادمانی برای آزادی در بغداد طراحی کرد که بعردها نقرش مروثری در جنربشهرای
معاصر کشورهای عربی و منطقهای داشت.
به عالوه ،بر کسی پوشیده نیست که بیشتر نمایشگاههایی که مورد حمایت مرالی قررار میگرفتنرد بررای ذائقره
مخاطب آمریکایی هدفگذاری شده بودند .میتوان گفت که نمایش آثار هنرمندان مدرن عرب به منوور ایجاد و
تقویت حلقههای فرهنگی به نوعی یک پروپاگاندای سخاوتمندانه آمریکایی را به نمایش میگذاشت.
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