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ایان فلمینگ
خالق شخصیت داستانی جیمز باند

...

چگونه یک جاسوس انگلیسی ،آمریکا را وارد «جنگ جهانی دوم» کرد؟

گزارش تاریخی

ویلیاماستیونسون،جیمز باند واقعی

تهران و بحرانتوسعه نامتوازندردوره پهلوی
گروه اندیشه
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هرچند تهران در زمان قاجاریه به پایتختی ایران انتخاب
شده بود ،اما رشد شتابان این شهر ،از نظر کمی و کیفی،
در دوران پهلوی اتفاق افتاد؛ به طوری که چهره این شهر
در دهه  ، 1350هیچ شباهتی با تهران اوایل دوران پهلوی
نداشت .بااینحال ،مقایسه رشد تهران با دیگر نقاط کشور،
طی همین دوره ،نشا ندهنده توسعه نامتوازن پایتخت
کشور است؛ به گونهای که در آستانه انقالب ،بیشترین
دسترسی به خدمات و امکانات در تهران متمرکز بود .به
گزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،با روی کار
آمــدن رضاخان ،اقدامات بــرای ایجاد تغییر گسترده در
تهران آغاز شد .در همین زمان ،خیابان های جدیدی به
شهر اضافه شد و جمعیت شهر افزایش یافت .رشد تهران در
دوران پهلوی دوم نیز ،ادامه یافت ،به طوری که از ۱۳۲۰
تا  ،۱۳۲۷این شهر چند برابر رشد کرد .در دهه ،1340
بنیان بسیاری از شهرکهای اطراف تهران گذاشته شد.
بااینحال ،رشد چشمگیر تهران ،در دهههای  1340و
1350اتفاق افتاد ،به گونهای که مساحت تهران در سال
های  1345 ،1335و  ،1355به ترتیب به  ۱۰۰کیلومتر
مربع و  ۱۸۱کیلومتر مربع و  ۳۷۰کیلومتر مربع رسید .در
همین دوره ،جمعیت تهران از یکمیلیون و هشتصدهزار
نفر در اوایل دهه  ،1340به چهارمیلیون و ششصدهزار نفر
در سال  1355افزایش یافت .یکی از دالیل رشد شتابان
تهران ،تمرکز بیشتر صنایع و واحدهای صنعتی و خدماتی
در این شهر بود .استقرار واحدهای صنعتی در تهران و رشد
خدمات شهری ،سبب افزایش ورود مهاجران به این شهر
شد؛ به گونهای که در دهه  ،1340سهم مهاجران نسبت به
جمعیت این شهر ،به  ۳۳درصد رسید .در همین دوره ،رشد
متوسط تولید ناخالص تهران ،به نسبت رشد متوسط تولید
ناخالص کشور ،بیشتر از۳درصد بود؛ موضوعی که به خوبی
نشانمیدهدچرادراینسالهابهمیزانجمعیتمهاجران
افزوده شده است .استقرار واحدهای صنعتی در تهران و
رشد جمعیت آن سبب شد تقاضا برای مسکن در این شهر
افزایش یابد ،اما جمعیت مهاجر ،ازآنجا که قدرت خرید
خانههای ساختهشده در داخل شهر و تأمین هزینههای
اقامت در محدوده شهری را نداشت ،در اطراف تهران ساکن
شد و مناطق حاشیه شهر تهران را بهوجود آورد.

ایان فلمینگ ،نویسنده معروف انگلیسی ،در سال  1908در خانوادهای ثروتمند متولد شد .پدرش عضو پارلمان انگلیس بود .فلمینگ مشاغل
مختلفی را تجربه کرد و در نهایت به نویسندگی روی آورد .نخستین کتاب او از مجموعه جیمز باند ،با عنوان «کازینو رویال» ،در سال  1953روانه
بازار نشر شد و مورد استقبال خوانندگان داستانهای حادثهای قرار گرفت.

ویلیام استیونسون کام ً
ال شوکه شده بود .لحظاتی پیش،
افرادش پیامی رادیویی از یک ایستگاه مخفی ناز یها
در نیویورک را شنود و کشف کــرده بودند .سرپرست
جاسوسان بریتانیایی در ایاالت متحده آمریکا ،کشف
کرد که یک ملوان در قبال دریافت پول ،مسیر کشتیها
را به نازیها لو داده است .این کشتیها در واقع ،از دنیای
جدید ،یعنی ایاالت متحده ،اسلحهها را به مقصد بریتانیا
حمل میکردند و به این ترتیب ،هنگام عبور از آتالنتیک،
به اهــدافــی سهل بــرای زیــردریــایـیهــای آلمانی بدل
میشدند .مدت کوتاهی پس از آن بود که استیونسون،
محل اقامت آن خائن به وطن را پیدا کرد و با عزمی جزم،
از دفترش در مرکز تجاری راکفلر نیویورک که در واقع
مقر دفتر هماهنگیهای امنیتی بریتانیا یا همان BSC
بود ،بیرون زد BSC .نیز ،در واقع بخش ضد تروریستی و
سازمانی اینتلیجنت سرویس انگلیس محسوب میشد.
به گزارش سایت تاریخ ایرانی ،هنگامی که استیونسون
دیروقت به دفترش بازگشت ،یک مأمور ا فب ـیآی به
وی گفت« :باید این پسرک خائن را به ســزای عملش
برسانیم» و استیونسون در حالی که بر گوشهای از میز
تحریرش مینشست ،گفت« :ایــن کار انجام شــد ».آن
مأمور آمریکایی در آغاز این حرف همکار بریتانیاییاش
را یک شوخی تلقی کرد ،اما چیزی نگذشت که جسد
بیجان آن ملوان در یک زیرزمین پیدا شد.این داستان
که زمانی بین جوالی  ۱۹۴۰و دسامبر  ۱۹۴۱اتفاق
افتاده بود ،بعدها به دست «ایان فلمینگ» خالق جاسوس
افسانهای ،یعنی جیمز باند رسید .فلمینگ ،بعدها در
سال  ،۱۹۶۲در مصاحبهای با نشریه ساندیتایمز فاش
کرد که به شدت تحت تأثیر تواناییهای استیونسون
قرار داشته است« :جیمز باند نسخه رمانتیک یک مأمور
است؛ اما استیونسون به اصطالح اصل جنس است!»
فلمینگ بــا شخصیت محبوب خــود ،طــی جنگ دوم
جهانی و زمانی که به عنوان افسر رابط در نیروی دریایی
بریتانیا خدمت میکرد ،آشنا شد.استیونسون در کنار
دیگر مأموران جاسوس ،از جمله «ادوارد یئو توماس»
بریتانیایی و «دوسکو پوپوف» جاسوس دوجانبه یوگسالو
(همان ماموری که پیشاپیش درباره حمله پرل هاربر به
آمریکاییها هشدار داده بود) ،یکی از الگوهای جیمز
باند به شمار میآمد.
▪زندگی نامه جیمز باند واقعی

ویلیام استیونسون نیز ،مانند قهرمان رمــان و بعدها
فیلمهای سینمایی جیمز باند ،یک زندگی نامه دارد.
او در سال  ۱۸۹۶و در دومینیون کانادا متولد شد و در

جنگ جهانی اول ،در فرانسه و علیه آلمان جنگید؛ اوایل
به عنوان سرباز پیاده در سنگرها و خاکریزها به سر برد و
بعدها ،در کسوت خلبان جنگی خدمت کرد .هنگامی
که فرانسو یها به اشتباه هواپیمای استیونسون را
هدف قرار دادند ،به اسارت آلمانها درآمد .در اکتبر
سال  ،۱۹۱۸به وسیله یک در قوطی بازکن جدید که
خودش ابداع کرده بود ،از اردوگاه آلمانها فرار کرد و
در مقام سرباز سابق ،یک شرکت امور نظافت خانهها
تأسیس کرد و از این راه ثــروت زیــادی به دست آورد.
استیونسون در سال  ۱۹۲۴و طی سفر به برلین ،بار
دیگر یک مأموریت جاسوسی امنیتی انجام داد .او در
آن سفر ،یک نسخه از ماشین رمزنویسی آلمانیها را
در یک مغازه کشف کرد و آن را به سرویس اطالعات و
امنیت بریتانیا تحویل داد .همین کار ،موجب شهرت
وی در سازمانهای اطالعاتی بریتانیا شد و از همین رو،
در خالل جنگ جهانی دوم ،استیونسون را به ماموریتی
بسیار حیاتی و مهم اعزام کردند .استیونسون روز ۲۱
ژوئن  ،۱۹۴۰با نام رمزی «دلیر» به نیویورک وارد شد.
او در واقع از سوی شخص وینستون چرچیل ،نخستوزیر
بریتانیا ،به عنوان فردی بسیار مهم به آمریکا اعزام شده
بود و مأموریت او برای بریتانیا جنبه کام ً
ال حیاتی داشت.
انگلیس تنها قدرت اروپایی بود که همچنان در برابر
ارتش هیتلر مقاومت میکرد .استیونسون مأموریت
داشت که به هر وسیله ممکن و به هر قیمتی ،ایاالت
متحده آمریکا را به نفع بریتانیا وارد جنگ کند .این در
حالی بود که حدود  80درصد مردم آمریکا ،هرگونه
مشارکت در جنگ را رد میکردند.
▪مرد چاق کوچولو

مأمور بریتانیایی با عجله هر چه تمامتر ،به جلب و جذب
همکارانی بــرای خــود پــرداخــت .در دفاتر  ،BSCبرای
استتار و رد گم کردن ،تابلویی با عنوان «اداره گذرنامه»
وجود داشت و در پایان جنگ دوم جهانی ،حدود سه هزار
زن و مرد برای استیونسون در آمریکا ،کانادا و کارائیب
کار میکردند .فرانکلین روزولــت ،نه تنها از مأموریت
مخفی استیونسون اطالع کامل داشت ،بلکه به عنوان
رئیسجمهور ایــاالت متحده ،در حد امکان به او کمک
کرد تا بتواند این مأموریت را به انجام رساند .هوور ،رئیس
افبیآی نیز ،دستور داشت که به صورت نامحسوس از
 BSCپشتیبانی کند .جالب آنکه نویسنده سخنرانیهای
رئیسجمهور آمریکا ،قبل از آن که روزولــت از محتوای
سخنرانی خــودش خبر داشته باشد ،آن را در اختیار
استیونسون قرار میداد .این مأمور بریتانیایی ،هر آنچه
در توان داشت ،علیه دشمنی به نام آلمان به کار گرفت.
او در سال  ،۱۹۴۱دو کارخانه بطریسازی به نامهای

«کمپ ایکس» و «ایستگاه ام» در کانادا تأسیس کرد .در
این کارخانهها ،در واقع بمبهای پرتابی استتار شده و
یونیفرمها ،نقشهها و گذرنامههای جعلی تولید میشد.
استیونسون در پایان سال  ،۱۹۴۱موفقیت ویژ های به
دست آورد؛ به این صورت که توانست به لطایفالحیل،
برزیلیها را با محصوالت کائوچوییشان که اهمیت
جنگی زیادی داشت ،به اردوگــاه دشمن یعنی ایتالیا و
آلمان نفوذ دهد .استیونسون با این کار ،در واقع تنها این
هدف را دنبال میکرد که خطوط هوایی التی ایتالیا را از
کار بیندازد ،همان خطوط هوایی که ارتباط میان ایتالیا
و برزیل را امکانپذیر کرده بود .استیونسون برای نیل به
این هدف مهم ،نامهای جعلی ،ظاهر ًا از مقر اصلی التی
در رم ،به وینچنزو کاپوال ،رئیس شرکت هواپیمایی در
ریودوژانیرو ارسال کرد .او در این نامه از گتولیو وارگاس،
رئیسجمهور مستبد برزیل با عنوان توهینآمیز «مرد چاق
و کوچولویی در جیب آمریکاییها» یاد کرده بود .در این
نامه آورده بود که ایتالیا از حزب فاشیست برزیل ،یعنی
همان حزبی که طرح سرنگونی وارگاس را داشت ،حمایت
میکند .از سوی دیگر  BSCنیز به شدت تالش میکرد که
این نامه از دفتر رئیسجمهور برزیل سر درآورد .این اتفاق
افتاد و وارگاس خشمگین نه تنها التی را منحل کرد بلکه
کاپوال را به زندان انداخت و قطع رابطه کشورش با آلمان
و ایتالیا را اعالم کرد .وارگاس در اقدام بعدی خود در سال
 ۱۹۴۲رسم ًا به این دو کشور اعالن جنگ داد.
▪تغییر نتیجه نظرسنجی ها

استیونسون برای تأثیرگذاری و نفوذ به افکار عمومی
آمریکا نیز ،تال شهای زیادی به خرج داد .او برای این
کار ،در آغاز یکی از مأمورانش را به مؤسسه نظرسنجی
گالوپ فرستاد و ایــن مأمور بسیار زرنــگ نیز ،نتایج
نظرسنجیها را دستکاری کرد .به موازات این اقدامات،
 BSCیک ایستگاه رادیویی بینالمللی نیز به نام رادیو
«یونیورسیتی» افتتاح کرد و از طریق آن ،بر احساسات
جنگطلبانه مــردم آمریکا میدمید .استیونسون با
کمک رادیــو «یونیورسیتی» و برخی روزنامهها ،شمار
زیادی از سیاستمداران مزاحم آمریکایی را به صورت
سیستماتیک بیاعتبار کرد .از جمله این افراد ،سناتور
جمهوریخواهی به نام جرالد نای بود که متهم شد یک
معشوقه نازی دارد و همزمان عکسهایی جعلی از مالقات
همحزبی او به نــام همیلتون فیش ،با فاشیستهای
آمریکایی منتشر شد و از همان زمان بود که شهرت این
سناتورها خدشهدار شد و آن ها را خانهنشین کردند.
ویلیام استیونسون ،باالخره در روز  ۷دسامبر  ۱۹۴۱و با
کمک ژاپنیها به هدف خود رسید .در آن روز یک کشتی
جنگی ژاپنی ،بدون هرگونه اخطار ،به پایگاه دریایی

استیونسون برای تأثیرگذاری و
نفوذ به افکار عمومی آمریکا نیز،
تالشهای زیادی به خرج داد.
او برای این کار ،در آغاز یکی از
مأمورانش را به مؤسسه نظرسنجی
گالوپ فرستاد و این مأمور بسیار
زرنگ نیز ،نتایج نظرسنجیها
را دستکاری کرد .به موازات
این اقدامات BSC ،یک ایستگاه
رادیویی بینالمللی نیز به نام رادیو
«یونیورسیتی» افتتاح کرد و از طریق
آن ،بر احساسات جنگطلبانه
مردم آمریکا میدمید .استیونسون
با کمک رادیو «یونیورسیتی» و
برخی روزنامهها ،شمار زیادی از
سیاستمداران مزاحم آمریکایی را به
صورت سیستماتیک بیاعتبار کرد
آمریکا در پرل هاربر هاوایی حمله کرد .چهار روز پس از
آن بود که هیتلر به ایاالت متحده اعالن جنگ داد و به این
ترتیب ،آمریکا به صورت رسمی به متحد بریتانیا بدل شد.

...

بازیگران تاریخ
اسرار قتل عبدالحسین تیمورتاش
عــبــدالــحــســیــن تــیــمــورتــاش
فرزند «معزالملک» و ملقب به
ســردار معظم خراسانی ،در
( 1258هـ.ش) در «ن َْردین»
خراسان متولد شــد؛ در 13
سالگی ،ابــتــدا ب ــرای ادامــه
تحصیل به عشقآباد و سپس
از آنجــــا ،بــه مــدرســه نظام
س ــن پ ــت ــرزب ــورگ رفــــت .به
گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،او پس
از اتمام تحصیالت ،در سال  1286و در بحبوحه قیام
مشروطه ،به کشور بازگشت و نخست کار خود را با مترجمی
زبان روسی در وزارت خارجه آغاز کرد .با فروکش کردن
حوادث مشروطه ،تیمورتاش به سبزوار رفت و در این شهر
به سمت «نایبالحکومه» جوین برگزیده شد .با فتح تهران و
برگزاریانتخاباتمجلسدومدرآبان،1288عبدالحسین
به عنوان جوانترین وکیل ،از خراسان به مجلس راه یافت.
او تا زمــان رسیدن رضاخان به قــدرت ،منصب و مشاغل
متعددی را تجربه کرد .تیمورتاش که به همراه افرادی
همچون داور و فروغی ،تالش فراوانی در تغییر سلطنت ،از
قاجار به پهلوی ،انجام داده بود ،با به سلطنت رسیدن سردار
سپه ،در  28آذر  ،1304به عنوان وزیر دربار برگزیده شد و
از این تاریخ ،مهمترین وآخرین تجربه حیات سیاسی خود را
آغاز کرد .تقریب ًا در شش سال اول دوره سلطنت رضاشاه،
تیمورتاش در اوج اقتدار و از نظر سیاسی ،دومین شخص
مملکتبهشمارمیرفت.اوبهاستثنایوزارتجنگکهشاه
شخص ًاآنراادارهمیکرد،برتماموزارتخانههاودوایردولتی
نظارتداشت.تیمورتاشوپسرشمهرپور،درسفرتحصیلی
محمدرضا پهلوی به سوئیس ،در  15شهریور  ،1310جزو
همراهان وی بودند .تیمورتاش ،در ضمن مأموریت داشت
از سوئیس به آلمان ،فرانسه ،ایتالیا و سپس انگلیس برود و با
مقامات این کشورها درباره مسائل فیمابین مذاکره کند .او
در راه بازگشت به ایران ،در مسکو با «مارشال وروشیلوف»،
وزیر جنگ شوروی ،دیدار خصوصی و غیر رسمی داشت.
بعد ًاشایعشدکهدراینسفر،کیفمحتویپروندهمذاکرات
نفتیتیمورتاشبامقاماتانگلیسبهسرقترفتهاست.خبر
این مالقات ،از سوی فتحا ...پاکروان سفیر ایران در مسکو،
به رضاخان اطالع داده شد و مأموران اطالعاتی انگلیس
نیز ،گزارش این مالقات خصوصی را به سرتیپ آیرم ،رئیس
وقت نظمیه رساندند و وی هم ،آن را بالفاصله به اطالع شاه
رساند .تیمورتاش در دیماه  ،1311رسم ًا از وزارت دربار
برکنار شد و در اسفند همان سال ،به اتهام سوء استفاده از
موقعیت خود در دریافت ارز و قرضه از بانک ملی ،به حبس
محکوم شد .خبر مرگ تیمورتاش در زندان ،در نهم مهرماه
 1312منتشر شد .او هنگام مرگ  54ساله بود.
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