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عصر ششلولبندها!

مکتوبات تاریخی

10هزار سال تاریخ ایران
در قاب یک کتاب
رودسری -کتاب«تاریخ
ده هزارساله ایــران» اثر
زن ــد هی ــاد عبدالعظیم
رضــایــی ،اســتــاد فقید
رشــتــه تــاریــخ دانشگاه
شهید بهشتی ،در چهار
جلد تدوین شده است؛
این کتاب ،مجموعهای
از اطالعات تاریخی مربوط به ایران را از دوران
باستان تا آخر دوره قاجار ،در اختیار خواننده قرار
میدهد .وجه ممیزه این اثر ،نسبت به آثار مشابه،
آن اســت که بــرای خواننده عــام به رشته تحریر
درآمــده است و به همین دلیل ،هر فــردی ،با هر
سطح از اطالعات تاریخی میتواند از آن به عنوان
منبعی بــرای افزایش میزان آگاهیهای خود
استفاده کند .زندهیاد رضایی کتاب تاریخ ده هزار
ساله را با روایت دودمــان افسانهای پیشدادیان
آغاز میکند و تاریخ و اساطیر را در هم میآمیزد.
این رویکرد هرچند برگرفته از شیوه مورخان ایران
دوره اسالمی اســت ،اما کمتر با سبک نگارش
تاریخنویسان معاصر ،همخوانی دارد .با این حال،
پرداختن به موضوع اساطیر و افسانهها ،کتاب
عبدالعظیمرضاییرابرایخوانندگانعام،دلپذیر
و خواندنی کرده است .حجم کم کتاب ،از دیگر
مزایای این اثر محسوب میشود؛ موضوعی که
کار مطالعه را برای افراد کمحوصله و دچار کمبود
وقت ،سادهتر میکند؛ بر این مزیت ،باید نثر روان
و کم تک ّلف کتاب و همچنین ،صرفنظر کردن از
نقل حوادث جزئی را هم افزود .هرچند که مرحوم
رضایی ،ظاهر ًا به دلیل عالقه شخصیاش ،فصلی
مشبع را به روایت داستان ستارخان و باقرخان
اختصاص داده است؛ رویکردی که تعجب خواننده
را با توجه به مرور سریع وقایع تاریخی پیشین،
برمیانگیزد .از آنجا که متن کتاب برای عموم
تنظیم شده است ،اشاره به منابع تاریخی در آن،
کمتر دیــده میشود .ایــن مسئله را میتوان به
حساب تعریفی که نگارنده از مخاطبان کتاب در
ذهن خود داشته است ،گذاشت .موضوع دیگری
که در کتاب تاریخ ده هزارساله مورد توجه قرار
گرفته و بر غنای آن افزوده ،توجه مرحوم رضایی به
بخشهایی از تاریخ اسالم است .خواننده در تاریخ
ده هزارساله ایران ،میتواند اطالعاتی را درباره
تاریخ دوره متقدم اسالمی و حتی برخی غزوات و
جنگهای پیامبر(ص) ،بیابد و این موضوع ،باعث
شده است که این کتاب ،به یک دوره عمومی،
مختصر و خواندنی از تاریخ ایران و حوادث مرتبط
با آن تبدیل شود .این کتاب ،نخستین بار توسط
انتشارات اقبال به زیور طبع آراسته شد و میتواند
برای عالقهمندان غیرحرفهای تاریخ ،منبعی مفید
و مؤثر باشد.

فیلمهای «وسترن» بر اساس چه واقعیتهای تاریخی آمریکای قرن نوزدهم ساخته شده است؟
جــواد نوائیان رودســری – ژانــر وسترن در
سینما ،ژانــری محبوب و پرطرفدار است؛
اص ً
ال آمریکاییها خودشان را با این دسته از
فیلمهایسینماییبهمردمدنیامعرفیکردند،
ارزشهای کاذب ساختند و کوشیدند روی فکر
و اندیشه آدمها اثر بگذارند .این روزها ،حتی
کودکان هم با آثار پویانمایی ،مانند « ِر نگو»،
درگیر ژانر وسترن شدهاند و البته ،دوبلههای
تأثیرگذار هنرمندان ایرانی که سبک گویش
بــازیــگــران و شخصیت هــای فیلمهای این
مپن
ژانــر را به نــوع گویش گــنــد هال تهــای ُل َ
نزدیکتر کــرده ،در ایــن امــر مؤثر اســت .در
ی ما ،برخی فیلمهای فراموش
حافظه سینمای 
نشدنی وسترن ،مانند «خوب ،بد ،زشت»« ،به
خاطر یک مشت دالر»« ،روزی روزگــاری در
غرب» 3:10« ،به یوما»« ،جانگوی آزادشده»
و  ...لحظاتی به یاد ماندنی را تداعی میکند؛
اما آیا آ نچــه را که میبینیم ،در واقعیت نیز
قابل مشاهده و بررسی است؟ آیا در آمریکای
قرن نوزدهم( 1800تا  1900میالدی) که
مبدأ بسیاری از داستانهای فیلمهای وسترن
محسوب میشود ،همان هنجارهایی رسمیت
دارد کــه در فیلمهای وســتــرن بزرگنمایی
شد هاست؟

سال ،1880مرز آریزونا و مکزیک-یک کابوی(گاو چران) آمریکایی

آمریکا در قرن نوزدهم ،دورانی پر نشیب و فراز
را از سر گذراند .در عرصه ملی ،یانکیهای
شمالی و جنوبی ،بر سر اعالمیه آزادی بردگان
به جان هم افتادند و شهرهایی مانند نیویورک،
بارها درگیر شــور شهــای گسترده عمومی
علیه شرایط ناگوار اجتماعی شدند .اما در
نیمه غربی ،به ویژه در ایالتهای هم مرز با
مکزیک ،یعنی تگزاس ،نیومکزیکو ،آریزونا
و کالیفرنیا ،شرایط و فرهنگ غرب وحشی
حکومت میکرد؛ به این معنا که قوانین دولت
فدرال ،کمتر در این مناطق رعایت میشد و
معمو ًال کالنترها که برگزیدگان مردم شهر
بودند ،کار دعواها را فیصله میدادند .گاوداری
و گاوچرانی شغلی مهم و پردرآمد بود و اصو ًال،
لباس گاوچرا نها ،به عنوان الگوی لباس
محلی ،رواج کامل داشت؛ کالههای لبهدار
بزرگ(شبیه کالههای مکزیکی) ،شلوارهای
پاچهگشاد و هفتتیرهای ششلولی که به کمر
بسته میشد .بنابراین نباید تعجب کنیم که در
این ایالتها ،قوانین گاوچرانها بر بقیه قوانین
میچربید؛ دزد اسب و گاو را دار میزدند و
جدال بر سر به دست آوردن چراگاه ،در هر
شکلی ،مجاز بــود! طبق سنتهای رایــج در

کارتپستالهای یک قرن پیش در ایران
اخبار مربوط به برخی وقایع روزمــره نیز،
ثبت میشد .به عنوان مثال ،پس از سفر
مظفرالدینشاه به فرنگ ،د هها تصویر از
او ،در نقاط مختلف اروپــا ،تهیه و در قالب
کارتپستال ،در جامعه توزیع شد که این
کارتها ،خود از منابع تصویری دستاول
و قابل اعتنای تاریخی محسوب میشود
و برخی از آن ها ،منحصر به فرد هستند.
در تصویر قــاب تاریخ ام ــروز ،نــگــارهای از
سفر مظفرالدینشاه به فرنگ را مشاهده
میکنید؛ او به یکی از مراکز آبهای معدنی
فرانسه رفته و در حال نوشیدن آب است!
ظاهر ًا خود شاه به این تصویر عالقه فراوانی
داشته،چوندرنسخهایدیگرازاینعکس،
جمله «ما هستیم ،داریم آب میخوریم[!]»
با خط وی به چشم میخورد.

تنها راه تقابل با ششلو لبندها ،استفاده از
خود آن ها بود .شکارچیان انسان که بعدها در
فیلمهایی مانند «جانگوی آزادشــده» ،نمایی
متفاوت از آن ها به نمایش گذاشته شد ،در
همین دوره ظاهر شدند؛ اما برخالف آ نچه
در هالیوود روایت میشود ،شکارچیان انسان
مردان قانون نبودند؛ آن ها خود قاتالنی بی
رحم محسوب میشدند که فقط به جنایت و
روش کثیف کسب درآمدشان ،لباس قانون
پوشانده بودند .در حالی که در مواقع ضروری،
از هیچ عملی بــرای کسب درآمــد خــودداری
نمیکردند .نمونه برجسته این افراد« ،رابرت
فــورد» بــود که خــودش را در حلقه دوستان
«جسی جیمز» جا زد و در نهایت ،او را با شلیک
گلوله به قتل رساند.
▪جامعه ای متاثر از ُلم َپنیسم

▪دوران پرفراز و نشیب یانکیها
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یکی از سنتهای خاطرهانگیز گذشتگان،
تهیه و ارسال کارتپستال به مناسبتهای
مختلف بود؛ سنتی که تقریب ًا سه دهه است
کــه فــرامــوش شــده اس ــت .ب ــزرگ ترهای
مــا ،به هر شهر و دیــاری که میرسیدند،
کار تپستال آن را تهیه میکردند و برای
دوستانشان میفرستادند .معمو ًال این
کارتپستالها درون پاکت قرار نمیگرفت
و ارســال کننده ،با یک یا دو جمله پشت
آن ،پیامی را بــرای مخاطب میفرستاد.
در دوره قــاجــار ،چــاپ کــارتپــســتــال با
تصویر شاه یا مقامات ،بسیار رایج و حتی
تشویق شــد .از دوره ناصرالدینشاه به
بعد کــه اب ــزار چــاپ عکس بــه ای ــران آمــد،
معمو ًال کار تپستا لهایی تهیه می شد و
در جامعه به فروش میرسید که در آن ها،

تاریخ جهان

اجساد اعضای باند برادران دالتون که طی قرن  ۱۹در آمریکا وحشت می آفریدند

این مناطق ،سرعت در کشیدن اسلحه ،حرف
اول را در بقای افــراد مـیزد و به این ترتیب،
اسطور ههای هفتتیرکشی در غرب ظهور
کــردنــد؛ هما نهایی که بعدها به دستمایه
ساخت فیلمهای وسترن تبدیل شدند.
▪از جسی جیمز تا برادران دالتون

ایــن افــــراد ،از منظر عــمــومــی ،بــه دو گــروه
دزدان و مـــردان قــانــون تقسیم میشدند؛
شــشــلــولبــنــدهــای قــاتــل و کــانــتــرهــای
وظیفهشناس! گروه نخست ،عموم ًا با سرقت،
قتل ،تجاوز و ایجاد ناامنی بــرای قطارها و
دلیجا نها شناخته مـیشــدنــد؛ کابوهای
وحشی و خطرناکی که اصو ًال برای جان انسان
ارزشــی قائل نبودند .بــرادران دالتون که در
فیلم کارتونی لــوک خو ششانس به عنوان
شخصیتهای منفی معرفی میشدند و البته

برای خنده ما ،از آن ها افرادی کلهپوک و احمق
ساخته بودند ،در غرب وحشی با نامهای گرت،
ویلیام ،ا ِِمــت و باب ،وحشت خلق میکردند
و شمر هم جلودارشان نبود .آن ها در دهه
 ،1880متخصصان سرقت از بانک و قطار
بودند و در ابــتــدای کــار ،با «جسی جیمز»،
ششلولبند افسانهای آمریکای قرن نوزدهم
همکاری میکردند« .جیمز» خــود یکی از
قاتالن بیرحم این دوره بود که به مدد سینمای
آمریکا به اسطوره و قهرمان جوانان آمریکایی
تبدیل شد .طبع ًا مهار این افــراد در سراسر
ایالتهای غربی امکان نداشت؛ بیابانهای
خشک و لمیزرع و کوههای سر به فلک کشیده،
مجال خوبی برای پنهان شدن ششلولبندها
فــراهــم مـــیآورد و بــه ایــن ترتیب ،کالنترها
نمیتوانستند کار زیادی از پیش ببرند؛ البته
اگر شریک دزد و رفیق قافله نبودند! بنابراین،

ناامنی و حکومت اسلحه بر جامعه ،از مردم
آمریکا و به ویــژه ساکنان ایالتهای غربی،
افـــــرادی مــتــمــایــل بــه ُلــمـ َـپــنــیــســم ســاخــت؛
هنجارهایی که در ذهن آن ها نهادینه شده
بــود ،بیشتر برپایه ناهنجار یهایی بــود که
نمیتوانستند از شر آن ها رها شوند .آمریکای
قــرن نــوزدهــم تنها لعابی نیم بند از فرهنگ
اروپایی را بر سنتهای وحشیانه خود کشیده
بود؛ جادهها امنیت چندانی نداشت و مفهوم
قهرمانی در میان آن ها ،عبارت بود از کشیدن
سریع اسلحه ،پرتاب کــردن به موقع کــارد و
گریختن ماهرانه از چنگ کالنتر یا شکارچیان
انسان .در واقــع اسطور ههایی که بعدها در
چهره امثال کلینت ایستوود جلو هگر شدند،
آمیختهای از رؤیاهای کارگردانان زبده قرن
بیستم هالیوود و شخصیتهای حقیقی قرن
نوزدهم غرب وحشی بودند که هیچگاه در عالم
واقعی ،مجال بروز و ظهور پیدا نکردند .نکته
دیگری که نباید در این برهه از تاریخ آمریکا ،آن
را فراموش کرد ،وضعیت س رخپوستان بومی این
سرزمین است؛ آن ها که از سال  1612به بعد،
به تدریج از خانه و کاشانه خود آواره و به سوی
غرب آمریکا رانده شده بودند ،در قرن نوزدهم
به هدفهای متحرکی تبدیل شدند که پوست
سرشان ،با بهایی مناسب از سوی کالنترها
خریداری میشد و هیچ کابوی شرافتمندی! از
خیر چند دالر برای پوست سر یک سرخپوست
نمیگذشت .با اینکه آمریکا در قرن بیستم ،به
ظاهر از عصر ششلولبندها عبور کرده است،
اما به نظر میرسد که فرهنگ ششلولبندی،
همچنان در میان سیاستمداران و دولتمردان
آمریکایی باقی است!

هواداران ایاالت متحده با ایران عصر پهلوی چه کردند؟

بازی آمریکا با تکنوکراتهای «کانون مترقی»
پس از کودتای  28مرداد ،این
گزارش تاریخی
آمریکوفیلهای تازه به دوران
رسیده بودند که با توجه به
شرایط داخلی و بینالملل ،فصل جدیدی از
سیاست را در دوره پهلوی آغاز کردند .سرآغاز
این رویکرد را باید در «کانون مترقی ایران» و
سپس« ،حزب ایــران نوین» جست و جو کرد.
به گــزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر
ایران ،گذار از بیثباتی برآمده از بحرانهای
سیاسی ناشی از تزلزل رژیــم و شکاف بین
نخبگان سنتی و مدرن در میان الیت قدرت،
از عواملی بود که شاه را به فکر انجام تغییراتی
بــرای رسیدن به اهــداف جدیدش انداخت.
تغییراتی که او از آن ها با عنوان «اصالحات»
یــاد م ـیکــرد؛ اصالحاتی کــه نــه لــزوم ـ ًا از سر
خیرخواهی و بر طبق سیر طبیعی آن ،بلکه
بنابر توصیه آمریکا و برای جلوگیری از نفوذ
کمونیسم و نیز تثبیت سلطنت،انجام گرفت.
شــاه بــرای عملی کــردن چنین اصالحاتی،
دست به تغییر ساختار طبقاتی و کمک گرفتن

از نیروی اجتماعی نسبت ًا جوانی زد که توانست
الیت سنتی طرفدار انگلیس را به حاشیه براند
و به جای آن ،از تکنوکراتهای تحصیل کرده
آمریکایی استفاده کند که به تازگی قدرت
گرفته بودند و ارتباط مستحکمی با سفارت
آمریکا داشتند .واقعیت آن بود که شرایط و
روند سیاست بینالملل ،فضای جنگ سرد و
نقش آمریکا به عنوان متحد ایران در منطقه و
حامی شاه ،نشان از آغازی نو در سیاست گذاری
ایران بود .به همین دلیل ،روند توسعهزایی و
برآمدن تکنوکراتهای ایرانی را میتوان در
دو بعد داخلی و خارجی مورد توجه قرار داد.
دگرگونی در نهادها و ایجاد ساختارهای جدید،
مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههای
نوین ،نیاز به افراد تحصیل کرده و آشنا با امور
حوزه تازه وارد را داشت که این مشکل ،اغلب
توسط تکنوکراتهای جوان وابسته به آمریکا
برطرف میشد .با آغاز دهه ،1340روند توسعه
مدنظر آمریکا ،با روی کار آمدن نخستوزیران
آمریکوفیل ،شروع شد .کانون مترقی و سپس

حزب ایران نوین به رهبری حسنعلی منصور و
همیاری امیرعباس هویدا ،توانست این نقش
را به خوبی ایفا کند .تکنوکرا تهای تــازه به
دوران رسیده توانستند وظیفه حفظ ظاهر
دموکراتیک رژیــم را هم به عهده بگیرند .با
این حــال ،اصالحاتی که توسط این افــراد به
مرحله اجرا درآمد ،نه اصالحات واقعی ،بلکه
برنامههای آمریکا برای تداوم حضور و نفوذش
در ایران بود و دردی از مردم دوا نکرد.

مشغولیتهای غیرمحلی
النه جاسوسی!

آمریکاییها در النــه جاسوسی تنها بــه رصد
اطالعاتی ایــران و تالش برای نفوذ در طبقات
مختلف جامعه نمیپرداختند؛ سفارتخانه آمریکا
در واقــع مــرکــزی بــرای جمع آوری اطالعات
مــورد نیاز ایــاالت متحده از همسایگان ما نیز
بود .به گزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر
ایران ،یکی از اهداف مهم آمریکا از توسعه شبکه
جاسوسی در شمال ایران ،کسب اطالعات مورد
نیاز از تحرکات و سیاستهای شوروی بود .در
این بین ،ایران به آمریکا این ظرفیت را داده بود که
تحرکات و اقدامات شوروی را هم در داخل فضای
جغرافیاییآنوهمدرعرصهفضایایدئولوژیکی،
تحت نظر داشته باشد و از این راه ،واکنشها و
فرصتهای خود را در مقابل این اقدامات ،بهتر
طرح ریــزی کنند .اسناد به دست آمــده از النه
جاسوسی ،نمونههای بسیار مهمی را در این
زمینه آشکار میکند .بررسی این اسناد نشان
می دهد که آمریکا ،فعالیتهای جاسوسی خود
را بر جزئی ترین تحرکات شوروی ،متمرکز کرده
بود .نظارت بر کشورهای بلوک شرق ،بررسی
سیستمهای جاسوسی ابرقدرت شرق ،اقدامات
ضد آمریکایی آن ها و مواردی از این قبیل ،روایت
اسناد النه جاسوسی از شوروی است .نکته قابل
تامل این که بیشترین تمرکز اسناد النه جاسوسی
دربــاره شــوروی ،روی نهادهای جاسوسی آن،
به ویژه کا.گ.ب بوده است که به سلسله مراتب
آن و نیروهای آن در نهادهای مختلف ،در خارج
از شــوروی اشــاره دارد .بر اســاس ایــن اسناد،
متوسط اتباع شوروی در کشورهای مختلف دنیا
که مامور کــا.گ.ب بودهاند 75 ،درصد است.
کــار در پوشش نهادهای بین المللی ،به ویژه
نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد ،از دیگر
ابــزارهــای جاسوسی شــوروی در خاک آمریکا
بــوده اســت .در ارتــبــاط با جاسوسی گسترده
شوروی ،آمریکاییها به این نکته پی برده بودند
که در هیچ جای دنیا ،مصون از نفوذ نیستند.
توجه به فعالیتهای اقتصادی شوروی و تحلیل
و پیش بینی وضعیت اقتصادی این کشورُ ،بعد
دیگر جاسوسی از شوروی بر اساس اسناد النه
جاسوسی است .فعالیتهای نفتی این کشور
و بررسی تأثیر فعالیتهای آن بر اعضای اوپک
و نفوذ بین آن ها ،در این اسناد به دقت بررسی
شدهاست .آمریکاییها با فرض نفوذ شوروی
بر کشورهای تولید کننده نفت در اوپک ،نتایج
خطر این اقدام را برای خود بررسی می کردند و
درباره آن ،به شدت نگران بودند .این وحشت را
میتوان از بررسی اسناد النه جاسوسی که توسط
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره) منتشر
شده است ،به خوبی دریافت.
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