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نکته تاریخی

احمد بنماجد؛ جاد ه صافکن
استعمار در آسیا
برخی از ســران کشورهای
عــربــی و بــهوی ــژه حاکمان
امیرنشینهایصغیرحاشیه
جنوبی خلیجفارس ،برای
کسب اعتبار به هر وسیلهای
متوسل میشوند؛ از دادن
عنوانجعلیبهخلیجهمیشه
فارسبگیریدتاپادوییکردن
بــرای غــرب .یکی از ابــزارهــای این حکومتهای
مستبد ،جعل تاریخ و مصادره به مطلوب آن است؛
قلب ماهیت حوادث و شخصیتهایی که بسیاری
ازمردمخاورمیانهوجهاناسالم،ازآنهابیخبرند.
نمونه چنین رویکردی را میتوان در توصیفات
آنها از «احمد بن ماجد» دریانورد مشهور عرب،
یافت .در ویکیپدیای عربی ،متنی مط ّول در
فضایل و توانمندیهای ابنماجد درج شده و برای
بزرگداشت او ،مقاالت متعددی به رشته تحریر
درآمده است؛ در رسانههای عربی ،ابنماجد را با
عنوان«معلمبحرالهند»(استادوراهنمایاقیانوس
هند)و«صاحبكتبالعديدمنالمراجعالمالحية»
(نویسنده آثار متعدد مرجع در دریانوردی) معرفی
میکنند؛اماواقعیتیکهدرپسشخصیتابنماجد،
به عنوان یک دریانورد بهاصطالح مسلمان وجود
دارد ،بسیار تلخ و غمانگیز اســت .زندهیاد دکتر
عبدالهادی حائری ،استاد فقید تاریخ دانشگاه
فردوسی ،در کتاب ارزشمند و مشهور «نخستین
رویاروییهای اندیشهگران ایران با دو رویه تمدن
بـــورژوازی غــرب» مینویسد« :اگــر فزونخواهی
غربدرقارهنوبهشیوهاینامستقیمباجنگاروپابا
اسالمدرپیوندبود،حادثهجوییهاوتجاوزگریهای
اروپاییان در سرزمینهای خــاوری ،به شیوهای
روشن ،آشکار و مستقیم در راه سرکوبی نیرو و نفوذ
اقتصادی و سیاسی کشورهای اسالمی چهره
بست .شگفت آنکه به گفته قطبالدین نهروالی،
تاریخنگار سده دهــم[ق]/شــانــزدهــم[م] (مرگ
990ق1582/ش) ،این پرتغالیان ملعون ...
که گروهی از فرنگیان ملعون بودند به کمک و
راهنمایی دریــانــورد نامدار عــرب ،شهابالدین
احمد بن ماجد که با واسکودوگاما به میگساری
پرداخته و در مستی فــرو رفته بــود ،توانستند بر
راههایدریاییهندوستانآگاهشوندوازآنرهگذر
یکی از عجیبترین و وحشتانگیزترین حوادث
تاریخ (استعمار شرق توسط غرب) را پدید آرند».
درواقع آنچه غربیها درباره ممارست و کوشش
خستگیناپذیر واسکودوگاما برای دور زدن دماغه
امیدنیک در جنوب آفریقا ساخته و پرداختهاند،
نه با همت استعمارگران ،بلکه با خیانت جناب
ابنماجد رقم خورد و امروز برخی ،تنها برای کسب
اعتبارنداشته ،به دنبال تبدیل وی ،به یک چهره
بیبدیل دانش جغرافیا و دریانوردی در تاریخ این
دورشتههستند.

دوئل«جان ِوین» و«ریگان» علیهرنگینپوستان!

ترجمهوتدوین:جوادنوائیانرودسری -برای
افرادی که عاشق فیلمهای وسترن هستند،
«جان ِوین» یک شخصیت بسیار جذاب است؛
اص ً
ال نمیشود درباره این گونه(ژانر) از فیلمها
صحبت کرد ،اما از او حرفی به میان نیاورد.
فیلمهای او در زمــره خاطر هانگیزترین آثار
وسترن محسوب میشوند و ما ایرانیها،
شخصیت او را با صدای زندهیاد ایرج دوستدار
بــه یــاد مــیآوریــم .بــا ایــن ح ــال ،همانطور
که قب ً
ال در صفحه تاریخ به بررسی پیشینه
و فعالیتهای هنرمندانی از ایــن دست
پرداختیم ،در پــس ایــن نقشآفرینیهای
چشمنواز ،رویدادها و سوابقی نهان است که
دانستنش خالی از لطف نیست؛ سوابقی که
اصــو ًال  ،خیلیها از آن بیاطالع هستند و با
همین بیاطالعی ،به تأیید بیچون و چرای
افراد میپردازند؛ یعنی نبوغ بازیگری آنها را
تسری میدهند.
به تمام جوانب زندگیشان ّ
جــان ویــن در ســال 1907م1286/ش
در ایــالــت آیـــوای آمــریــکــا بــه دنــیــا آمــد و در
ســال 1979م1358/ش ،در کالیفرنیا
درگذشت .سابقه بازیگری او در سینما ،به سال
1926م1305/ش و بازی در فیلم «براون
از هـــاروارد» ،به کارگردانی «جــک کانوی»

وین
جان ِ

تاریخ جهان

آرژانتین؛ بهشت نازیها
در دوره پساهیتلر
حمیدرضا حالجیان  18 -خرداد  1396بود که
ماموران پلیس آرژانتین برای کشف کارتل قاچاق
آثــار هنری و اشیای قیمتی در بوینسآیرس ،با
یورش به یکی از خانهها که مدتها آن را زیر نظر
داشتند ،مخفیگاهی را پشت د ِر کتابخانه یافتند
که در آن تعداد زیــادی از اشیا و لــوازم مربوط به
ناز یها و حتی خود آدولف هیتلر وجود داشت.
این مجموعه شامل  75قطعه کوچک و بزرگ بود
و در آن عالوه بر سالح کمری ،تزیینات نظامی،
چاقوهای تشریفاتی ،مجسمه هیتلر و نمادهای
حزب نازی ،به همراه جعبههایی با نشان عقاب
حکشده در آن دیده میشد .اما مهمترین شیء
پیداشده ،عینکی ذرهبینی و متعلق به هیتلر است
که کارشناسان اصالت آن را که در جعبهای ظریف
با نقش صلیب شکسته قرار داشت ،تایید کردهاند.
پلیس آرژانتین گمان میکند که این ابزار و آثار
متعلق به بلندپایگان حزب نازی آلمان بوده است و
ابزارهای بهدست آمده ،از سوی چهرههای اصلی
حکومت نازی ،در زندگی شخصی و کاری آنها
استفاده میشده است .پس از سقوط حکومت
رایش سوم در آلمان ،بسیاری از مقامات حزب
نــازی و همكاران زمــان جنگ آنهــا ،از فرانسه،
كرواسی ،بلژیک و سایر مناطق اروپا ،به دنبال خانه
جدیدی بودند که ترجیح ًا تا حدممكن ،از دادگاه
جنایات جنگی نورنبرگ دور باشد .رژیم خوان
دومینگو پرون ،به دالیل متعددی ،تمام تالش خود
را کرد تا سران نازی را به آرژانتین بیاورد .به این
منظور ،ماموران خود را برای سهولت عبور و مرور
آنها به اروپا فرستاد و در بسیاری از موارد ،هزینه
بعضی از سفرها را هم تأمین کرد و افرادی نظیر
آنته پاولیچ ،دکتر یوزف منگله و آدولف آیشمن را
در آرژانتین پذیرفت .حتی احتمال حضور آدولف
هیتلر هم در آرژانتین ،بارها مورد بحث و بررسی
قرار گرفته است.

تاریخ در فضای مجازی
پاسخیبهیکشبههتاریخی

ستارهفیلمهایوسترنچگونهباهمکاری«رونالدریگان»کهمعاونشبودوبعدهارئیسجمهورآمریکاشد،برایمخالفانسرخپوست
وسیاهپوستکاخسفیدپروندهسازیمیکرد؟
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بازمیگردد .او خیلی زود به ستاره محبوب
فیلمهای وسترن تبدیل شد و در کنار بازیگران
معروف هالیوودی ،نامش بر سر زبانها افتاد.
با این حال ،یک دهه پس از مرگ او ،اسنادی
منتشر شد که نشان میداد اسطوره فیلمهای
وسترن ،یک نژادپرست تمامعیار بودهاست.
طی حدود پنجسال ،از  1998تا 2002م،
بسیاری از مجالت سینمایی و غیرسینمایی
آمریکا ،به ایــن مسئله پرداختند و افــرادی
مانند «راجــر ِا ِبــرت» ،خبرنگار ،منتقد فیلم و
فیلمنامهنویس مشهور آمریکایی (درگذشته
به سال 1392ش) سخت کوشیدند تا « ِوین»
را از ایــن اتهامات تبرئه کنند؛ امــا اسناد و
سوابق آنقدر واضح بود که این مالهکشیها
نمیتوانست واقعیت شخصیت اســطــوره
سینمای وسترن را مخفی کند.
▪کابوی ذات ًا نژادپرست!

جان ِوین از همان ابتدای جوانی ،رویکردهای
راستگرایانه و نژادپرستانه شدید داشــت.
«کاسپار» ،ستوننویس روزنامه گاردین ،در
مقاله خــود با عنوان «آیــا باید از دیدگاههای
نژادپرستانه جان ِویــن تعجب کنیم؟» که در
 20فوریه سال  ،2019در پایگاه اینترنتی این
روزنامه منتشر شد ،برگهایی از زندگی ِوین
را رو میکند که نشاندهنده تعلق وی به طبقه
حاکم آمریکا و ارتباط تنگاتنگ وی با کاخ سفید
است .کاسپار ،مانند برخی دیگر از نویسندگان
مخالف تبعیض نژادی در آمریکا ،معتقد است
کهجانوینفقطدرفیلمهاییبازیمیکردکه
در آنها رنگینپوستان در شمایل افراد احمق
یا وحشی ظاهر میشدند .او مینویسد« :وین
حتی در فیلمهای خــودش ،آمریکا را تنها
متعلق به سفیدپوستان میدانست».
رویــکــرد او در دنیای واقعی هم،
چیزیجزایننبود.روزنامههایی
مـــانـــنـــد واشــنــگــتــنپــســت
بـــرای بــدوبــیــراههــایــی کــه به
ســیــاهپــوســتــان مـیگــفــت،
تیترهایجذابمیساختند.
اوارتباطبسیارتنگاتنگیبا
چارلتون هستون و رونالد
ریگانداشت؛آنهامعتقد
ب ــه حــفــظ «آرمـــانهـــای
آمریکایی» بودند .عجیب
است که ِوین اهل شمال
آمریکا بود ،اما اخالقیاتش
بــا جــنــوبـیهــای طــرفــدار
بردهداری،مونمیزد!شاید
هنوزهمبدشنمیآمدمانند
دوران قبل از لغو بــردهداری،
به جان سیاهپوستان بیفتد
و مــاجــراهــای «کوکالس
کالنها» را تجربه کند؛
سالخی سیاهپوستان
و ســـوزانـــدن جسد
آنهــا! اسلحه برای
ِویـــــن ،حــکــم یک

وسیله مقدس را داشت و اینگونه نبود که فقط
به دلیل حضور در فیلمهای وسترن چنین
مشیوروشیرابرگزیدهباشد.زندگیشخصی
او از منظر بیبندوباری ،شباهت فراوانی به
کلینتایستوودداشت،انگارهمهاسطورههای
فیلمهای وسترن باید در عرصه اخالق جنسی
لنگمیزدند!
▪خط حمله ِوین  -ریگان

اما آنچه باعث شد جان ِوین به دلیل رفتارهای
مبتنی بر نژادپرستیاش بیشتر بر سر زبانها
بیفتد ،اقــــدام او بـــرای تأسیس «اتــحــادیــه
فیلمسازان طرفدار آرمانهای آمریکایی» در
سال 1949م1328/ش بود؛ اتحادیهای که
اوازطرفاعضایشبهعنوانرئیسانتخابشد
و «رونالد ریگان» ،بازیگر آن روزهای فیلمهای
وسترن و رئیسجمهور آینده آمریکا ،در کسوت
معاون ِوین فعالیت میکرد .برخی معتقدند
که نخستین گامهای ریگان برای باالرفتن از
نردبان سیاست ،در همین اتحادیه برداشته
شد .اما این اتحادیه چه بود و قصد داشت چه
کاری انجام دهد؟ ِوین در کنار ریگان قرار بود
از کدام آرمان محافظت کنند؟ دورانی که از آن
صحبتمیکنیم،عصر«مککارتیسم»درتاریخ
آمریکاست؛ دورانی که بسیاری از هنرمندان،
بازیگران و افراد مشهور ،به اتهام گرایشهای
مارکسیستی و طبق برنامه جوزف مککارتی،
سناتور جمهوریخواه ایالت ویسکانسین ،باید
بهپایمیزمحاکمهکشیدهشوند،انگبخورندو
بهدلیلمخالفتهایشانبانظامحاکمبرایاالت
متحده ،تاوان پس بدهند .این دادگاهها ،افراد
مشهوریرابهوابستگیهایمارکسیستیمتهم
کرد؛دالتونترامبو،چارلیچاپلینو....کار ِوین
وریگاناینبودکهشاهدانیرابرایدادگاههای
ژوزفمککارتیبتراشند«.کاسپار»،اینرویکرد
را نوعی پوشش برای اقدامات نژادپرستانه
میدانستِ «:وینوریگانباشعارمخالفت
با کمونیسم ،به جان افــرادی افتادند
که یا رنگینپوست و دورگه بودند یا از
رنگینپوستان حمایت میکردند».
ِوین در دادگاه ،علیه ترامبو شهادت
داد ،نه به خاطر وابستگی وی به
حلقهای از نویسندگان چپگرای
آمریکا ،بلکه به ایــن دلیل که او،
طـــرفـــدار حــقــوق ســرخپــوســتــان
و خــواهــان رف ــع تبعیض نــــژادی از
سیاهپوستان بود .نگاه ِوین به بازیگرانی
مانندآنتونیکوئینکهدورگهایسفیدپوست-
سرخپوست بود ،با چنین رویکردی شکل
میگرفت.وینوریگانخطحملهتیمیرا
تشکیلمیدادندکهمیخواستسربهتن
رنگینپوستان و طرفداران آنها نباشد!
چارلتونهستون،بازیگرنقش«بنهور»(با
کارگردانی ویلیام وایلر در سال 1959م)،
یکی از حامیان جدی آنها در این عرصه بود.
تیماتحادیهحتیتوانستهبودند«جینجرراجرز»،
بازیگرزنهالیوودیراکهدرآنزمانمحبوبیت
فراوانیداشت،واردجمعخودشانکنند.

مظفرالدینشاه و عالقه بیدلیل به آب معدنی!

دورانحکومتمظفرالدینشاهقاجار،بهرغمپیروزی
نهضت مشروطیت و فروریختن اساس استبداد در
ایران ،به دلیل شرایط بحرانی کشور و بیکفایتی
شخص شــاه ،دور های حز نانگیز و مصیبتبار در
تاریخ ایران است .مظفرالدینشاه که در حدود 45
سالگیبهسلطنترسیدوازبیماری ِسلرنجمیبرد،
گرفتار اوهام و تصورات خرافاتی بود که از شخصیت
ضعیف وی ناشی میشد .او عالقه مفرطی به تقلید
از پدرش داشت و به همین دلیل ،یکی از آرزوهای
خود را سفر به فرنگ ،به بهانه مداوا و کسب تمدن،
اما بهواقع ،برای عیاشی و خوشگذرانی میدانست.
وی دو بار ،در سالهای  1900و 1902م ،با هزینه

گزاف به سفر فرنگستان رفت و پول این مسافرت ،با
استقراض از روسیه تزاری و دادن امتیازات متعدد
اقتصادی به جای وثیقه ،فراهم شد .شاه اوقات خود
را در فرنگ ،به گشت و گذار گذراند و در فرانسه و
اتریش ،چند هفتهای اقامت کرد .او عالقه زیادی به
استفاده از چشمههای آب معدنی داشت؛ چیزی که
اصو ًال در سالمتی مظفرالدینشاه و تقلیل عوارض
بیماری وی ،بیفایده بــود .در قاب تاریخ امــروز،
تصویر مظفرالدینشاه و همراهانش را در سفر دوم
فرنگ و مقابل یک آموزشگاه دوچرخهسواری در
اتریش میبینید؛ شاه قاجار مانند همیشه ،لیوانی
آب معدنی در دست دارد.

آیا سومریها موجودات فضایی
را میپرستیدند؟!

▪سازمان ِوین در هالیوود

برنامه شهادت دادن در دادگاه ،توسط ِوین
و ریگان طراحی میشد و متحدان آ نها در
اتحادیه ،مأمور اجرای آن بودند .گاهی هم
رئیس و معاون ،شخص ًا به دادگاه میرفتند.
«کاسپار» ناامیدانه مینویسد« :فقط کافی
است به فیلمها و برنامههای فوقبرنامه جان
ِوین در این دوره نگاهی بیندازید؛ او بیتردید
یــک راســتــگــرای افــراطــی و یــک نژادپرست
بی برو برگرد استِ ».وین به فعالیت در اتحادیه
اکتفا نکرد؛ اواخر دهه 1330/1950ش
که بازار مککارتیسم بهتدریج از رونق افتاد،
او به سراغ هالیوود و ساختارهای آن رفت؛
« ِو یــن و دوستانش یک سازمان هالیوودی
بــرای حفاظت از ارز شهـــای راستگرایانه
و نژادپرستانه در هالیوود تشکیل دادنــد؛
شرمآور است ،اما آنها دست و پای خیلی از
بازیگران و ستارگان رنگینپوست را بستند».
حتی بعد از مرگ ِوین ،جریانی که با محوریت
او در هالیوود فعال بود ،از میدان خارج نشد؛
آ نهــا کوشیدند که هرچه بیشتر ،اسطوره
سینمای وسترن را از اتهاماتی که به وی وارد
میشد ،تطهیر کنند؛ اما ماه همیشه پشت ابر
پنهان نمیماند.

عینککثیفوقیافهنحس
«چرتیبزرگ»!
ُ

رو
نالد

یکی از دیدگاههایی که طی سده اخیر ،طرفداران
بسیار و مدعیان فراوانی پیدا کرده ،دیدگاه مربوط
بــه ساختهشدن عجایب دنــیــای باستان ،مانند
اهرام مصر ،توسط موجودات فضایی است .البته
دانشمندان معتقدند که این دیدگاه ،توهمی بیش
نیست و اصو ًال نمیتوان برای آن دالیل علمی آورد.
اما طرفداران این قضیه شواهدی را هم برای اثبات
ادعــای خودشان آوردهان ــد؛ مثال میگویند که در
کتیبههایسومری«،آنوناکی»یافرزندانخدای«آنو»
که شرح و توضیح جایگاه آنها در افسانه کهنسال
«گیلگمش»آمدهاست،سواربربشقابپرندهترسیم
شدهاند و این نشان میدهد که سومریها و شاید
دیگر اقــوام میانرودان ،مانند اکدیها ،بابلیها
و آشوریها ،موجودات فضایی را میپرستیدند!
دعوا بر سر این مسئله آنجا باال گرفت که معلوم شد
«آنو»،یعنیپدراینموجوداتیکهدرکتیبههاترسیم
شدهاند ،خدای آسمان است و به همین دلیل ،در
شبکههای اجتماعی ،مسابقه دامــنزدن به این
توهم ،طی هفتههای اخیر اوج گرفت .درحالیکه
اسطورهشناسانبااستفادهازشواهدتاریخینشان
دادهاند که فرض چنین موضوعی امکان ندارد؛ زیرا
بخش مهمی از اسطورهها در میان اقوام باستان،
حالت سیال داشته و از گروهی به گروه دیگر منتقل
میشدهاست و البته طی این انتقال ،تغییراتی در
آن میدادند و ماهیتش را با خواستههای قوم جدید
هماهنگ میکردند .قدر مس ّلم این است که ریشه
آنوناکیها ،از هرجا که بود ،از فضا و موجودات
فضایی نبود! طبق اسطورههای سومری و بابلی،
آ نها با خدایان زی ِر زمین هم ارتباط داشتند و
حتی موجوداتی مشابه آنهــا در زیر زمین وجود
داشت؛اگرقرارباشدچنینتوهماتیراکهبهوفوردر
فضایمجازیدستبهدستمیشود،صحیحفرض
کنیم ،تخیالت ژول ورن که مرکز زمین را صاحب
حیاتوموجوداتماقبلتاریخمیدانست،بیشتراز
نظریهآنوناکیهاشایستهتوجهاست!درکتیبههای
باستانی ،هــزاران راز کشفنشده وجــود دارد که
جز از طریق مطالعات علمی و پژوهشی و کشف
ساختارهایزبانی،درکوکشفآنهاامکانندارد؛
در واقع نمیتوان با اوهام و حدسیات هیجانانگیز،
علموپژوهشهایعلمیرانادیدهگرفت.

ری
گان

گزارش تاریخی
جدال اطالعاتی در دوران جنگ سرد

رخنه در سفارت با ماشینتحریر!
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چهارشنبه 3 ،رجــب  -* 1306امــروز در ایوا نکیف اتــراق شد.
هــوا امــروز خیلی ســرد بــود ،بــاد میآمد .امــا از دیــروز کمتر بــود .همه
پیشخدمتها بودند .ناهار آوردنــد .اشتها هیچ نداشتم .خیلی کسل
بودم .ناهار بدی خوردم .بعد از ناهار هم کاغذ زیادی داشتیم ،نشستیم
به خواندن .پدرسوخته تمام نمیشد .خیلی کاغذ خواندم .بعد که
کاغذها تمام شــد ،همینطور مــات نشستم .عزیزالسلطان گفت:
پیشخدمتها را دعوا بیندازیم ،ببینیم .دیدم بد نمیگوید ،از بیکاری
بهتر است! گفتم بیایند .امینخلوت و الله و سرجوزی یکطرف بودند
و ُچرتیبزرگ و محمدحسنمیرزا و جوجه یکطرف بودندُ .چرتیبزرگ
با عینک کثیف و رؤیت نحس و صورت سیاهش بازی میکرد .حالمان
متغیر شد! پدرسوخته عینکش را پاک نمیکند ،چشمش نمیبیند.
امــروز جال لالملک و آقــامــردک رفتهبودند تــوی ِد ه حمام .حمامش
گرم بود هاست .وقتی بیرون آمد هاند ،سوار اسب
شدهبودند ،یکدفعه جاللالملک از اسب افتاده
بود ،غش کرده بود .به قدر نیم ساعت توی ضعف
بودهاست .بعد حالش آوردهبودند .عصر که آمد
پیش من ،رنگش یک جوری پریده بود ،به میت
شبیه بود .چشمش از حدقه بیرون زده بود.
نمیتوانست درســت راه بــرود .آمد جابهجا
شود ،محکم خورد زمین و دستش شکست.
خیلی خندیدیم؛ حالمان بهتر شد.
* 15اسفند 1267
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پس از پایان جنگ جهانی دوم و قطببندی بین
بلوک شرق و غرب ،جنگ سرد و طوالنی آغاز شد که
محل رقابتهای تسلیحاتی و بهخصوص اطالعاتی
میان آمریکا و شوروی بود .در این جنگ ،سرویس
اطالعاتی آمریکا «سیا» و سازمان اطالعاتی شوروی
معروفبه«ک.گ.ب»،باتربیتجاسوسانمختلفو
البتهبااستفادهازترفندهایمتنوعوبدیعوهمچنین،
ساخت ابــزارآالت و گجتهای متنوع جاسوسی،
اقدام به کسب اطالعات سری و محرمانه از رقبای
خود میکردند .حتی در اسناد افشاشده دربــاره
جاسوسان جنگ ســرد ،معلوم شدهاست که یک
استاد شعبدهبازی در آمریکا ،به بعضی از جاسوسان
سیا آموزش تردستی میداد تا در مواقع ضروری،
مثل پرتابکردن اشیا یا ریختن چیزی در خوراکی
افراد ،از توانایی الزم برخوردار باشند! این موضوع
برای مردم آنچنان عجیب و باورنکردنی بود که تا
سالها به عنوان شایعه مطرح میشد ،اما با افشای
اسنادیمبنیبرآموزشافرادتوسطاستادتردست،
صحت موضوع اثبات شد و نشان داد تا چه حد
نقش جاسوسان در این دوران ،حساس و پیچیده
بــوده اســت .اما در این بین ،استفاده از گجتها و
فناوریهای نوین ،اهمیت ویژه و گاه حیاتی داشت؛
ابزارآالتیبرایگرفتنعکسیاشنودوفرستندههای
مختلف ،بیشتر مــورد استفاده جاسوسان هر دو
طرف قرار میگرفت .این وسایل ،طی یک جانمایی
خالقانهوبااستفادهازهوشجاسوسان،میتوانست
اطالعات موردنیاز آنها را بهدست آورد .در یکی از
این عملیاتها ،جاسوسان ک.گ.ب توانستند یک
دستگاهشنودرادریکماشینتحریرجاسازیودرپی
ایجاد روابط چندالیه و در مدت زمان نسبت ًا طوالنی،
باالخره ماشین تایپ را به داخــل سفارت آمریکا
در مسکو منتقل کنند و از طریق آن ،از جزئیترین
اطالعات و مکالمات رد و بــدل شــده بین عوامل
سفارت مطلع شوند .جالب اینجاست که بعد از
مدتی،آمریکاییهاازنشتاطالعاتخودباعملیات
ضدجاسوسی مطلع شدند؛ اما ماهها طول کشید تا
اینکهابزارشنودرادرماشینتحریرپیداکنند.

