
   ١٣٣٢مرداد  ٢٨ يپورتر و كودتايسر شاپور ر
  هاي اطالعاتي بريتانيا و اياالت متحده آمريكا در ايران شبكه

)١٣٣٢ -١٣٢٠(   

  يعبداهللا شهباز
، سـال ششـم،   تـاريخ معاصـر ايـران   در فصلنامه تخصصي رساله حاضر 

تصـاوير و اسـناد بـه     بـه همـراه   ٢٠٤-١٠٣، صـص  ١٣٨١، پائيز ٢٣شماره 
متن حاضر حـاوي تغييراتـي اسـت كـه بـراي انتشـار آن بـه        . چاپ رسيد

تـرين ايـن تغييـرات اطالعـات جديـدي       مهم. ام صورت كتاب انجام داده
  . شود است كه درباره منوچهر بزرگمهر براي نخستين بار عرضه مي

  
اردشـير   از زمان تدوين زندگينامه او و پدرش، سـر  ١.ساله است ٨١پورتر اكنون يور رسر شاپ

  
ـ فور ٢٦ يپورتر، زمان تولـد و يشاپور ر يسيموجود، از جمله گذرنامه انگل يتر اسناد رسم شيدر ب . ١ ه ي

عنوان زمـان تولـد شـاپور     خ را بهين تارياگر ا. ش ١٢٩٩اسفند  ٨ذكر شده كه برابر است با . م ١٩٢١
ـ ا ١٩٢١و در روز انعقاد قرارداد  ١٢٩٩اسفند  ٣ يم، او پنج روز پس از كودتايريبپذ  يران و شـورو ي
، زمان تولد شـاپور  ٦. يآ. ك اميوگرافيمانند سند ب، يسياسناد انگل يمعهذا، در برخ. ا آمده استيدن به

زمان تولد شاپور ) ١٣١٣صادره از تهران، مهر ( يينامه شش ابتدا قيدر تصد. ذكر شده است ١٩٢٠سال 
صادره از (الت متوسطه ينامه دوره اول تحصيدر گواه يتهران ذكر شده ول يو محل تولد و. ش ١٣٠٠

پورتر در يشاپور ر. دهيان گرديس بيو در انگل. ش ١٢٩٩زمان و محل تولد شاپور ) ١٣١٦تهران، مرداد 
ـ    ١٩٢١ه يفور ٢٦زمان تولد خود را   Who’s Whoخود مندرج در  ينامه رسميزندگ  يذكـر كـرده ول

مرداد  ٢٢، مورخ ٩٥١٢شماره (شاپور  يرانيدر شناسنامه ا. ش سكوت كرده استيدرباره محل تولد خو
تهران ذكر شـده   يو محل تولد و. ش ١٢٩٩مرداد  ٢٠زمان تولد شاپور ) دره از تهران، صا.ش ١٣٣٦

← 
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تـر ايـن دو    تـر و دقيـق   سال است كه براي شناخت جامع ١٢تا به امروز قريب به  ٢ريپورتر،
حاصل كار بيش از يكهزار بـرگ  . كنم شخصيت مرموز و مؤثر تاريخ معاصر ايران تالش مي

اين مجموعه در ايـران  . باشد سند است كه در مجموع از ارزش تاريخي يگانه برخوردار مي
لستان كـردم و بـه ايـن يقـين     دو سفر به هند و انگ ١٣٧٢-١٣٧١هاي  در سال. دست آمد به

اعتنـا   توان بـه اسـنادي قابـل    رسيدم كه در مراكز اسناد دو كشور فوق، از طرق معمول، نمي
   ٣.دربارة شاپور ريپورتر و پدرش دست يافت

با توجه به اين تالش طوالني، بديهي است كه امروزه اطالعات من درباره ايـن پـدر و   
 ٤.زمان تدوين ظهور و سقوط سلطنت پهلـوي، باشـد   ،١٣٦٩تر و مستندتر از سال  پسر دقيق

هـاي جديـد خـود     كوشم تا گزارشي مستندتر از گذشته و مبتني بر يافته بر اين اساس، مي
  .دست دهم به

  
← 

 .است
: جلـد دوم ، يظهور و سقوط سلطنت پهلو، رانيس و ايجنس سروينتليپورترها، اير، يعبداهللا شهباز . ٢

 .٢٠٠-١٣٣، صص ١٣٦٩انتشارات اطالعات، چاپ اول، : ران، تهرانيخ معاصر اياز تار ييجستارها
در لندن به تفحص پرداختم بـا   (India Office)و وزارت امور هندوستان يكه در آرش يمثال، زمان يابر . ٣

كاركنان حكومت  ياسام ييالفبا يها در كارت يپورتر حتير ريار متوجه شدم كه نام اردشيرت بسيح
اسـت كـه    يحـال ن در يا. د شده استيخ ناپدياز صحنه تار ياو بكل يز وجود ندارد؛ يعنيا نيتانيهند بر

ـ  ١٨٥٠پورتر، متولد ير يدلجيا] يمانكج[ يكارت مشخصات ماوكج  يمـانكج . ، وجـود دارد يدر بمبئ
ـ  يل نـام و ين دليشاغل بود و به ا يراطالعاتياو در مشاغل غ. ر استيپورتر برادر اردشير تـوان   يرا م

 .يافت
ل، در كتاب فـوق  ين دليبه ا. مدست يافت ١٣٧٥پنج ساله، در سال  يرياز اسناد شاپور، با تأخ يبه بخش . ٤

ظهور و سقوط (پورتر خواندم ير ريمثال، شاپور را تنها پسر اردش يبرا. اشتباهات وارد شده است يبرخ
لعل خانم . يك دختر و سه پسر: ر چهار فرزند داشتيكه اردش حال آن) ١٧٣، ص ٢ج ، يسلطنت پهلو

ان، پسر اربـاب  يديآمد و بعدها با رستم جمشا يدن به. ش ١٢٧٣در سال  يرجيفرزند ارشد اردش) گوهر(
، .)ش ١٢٨٨متولد (د يجمش: ن بانو، عبارتند ازيرير و همسرش، شيسه پسر اردش. د، ازدواج كرديجمش

ـ ا يران با نام خـانوادگ يپورتر و فرزندانش در اير رياردش. و شاپور.) م ١٩١٧متولد ( يدلجيا  يدلجي
بهشت ي، در اواخر ارديرجي، پسر ارشد اردشيدلجير ايد اردشيشجم. شوند يشناخته م) رينام پدر اردش(

، امانت، ينيب ، جهاني، دولتشاهيان، جواهريدي، جمشيدلجيا يها در تهران فوت كرد و خانواده ١٣٧٦
، اطالعـات . (م او را امضا كردنديترح يآگه يدين، گشتاسب، پوركاج، فروتن و سعيشهرو ان، يبهزاد

 )١٥، ص ١٣٧٦پنجشنبه اول خرداد 
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  پورتريمن و شاپور ر

ترين اسـناد شخصـي شـاپور ريپـورتر خـواهم       در بررسي حاضر به معرفي تعدادي از مهم
اي است كه در زمان انقالب در خانه شـاپور   مجموعه اسناد شخصيمنظورم از . پرداخت

موجود بود و اكنون بخش مهمي از آن در مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايـران  
  . شود نگهداري مي

بررسي من در مجموعـه فـوق   . اسناد شاپور ريپورتر قطعاً همه اسناد شخصي او نيست
ناد خود را به جاي ديگر، و شايد بـه لنـدن،   ترين اس كند كه شاپور بخشي از مهم روشن مي
تـوان يافـت كـه بسـيار      معهذا، در مجموعه موجود نيز اسنادي را مي. داده است انتقال مي

هاي پيش از پيروزي انقالب شاپور آن را در  رغم حوادث واپسين ماه بااهميت است ولي به
علـت ايـن   . ي ديگـر نيفتـاد  خانه خود حفظ كرد و به فكر از ميان بردن يا انتقال آن به جا

شايد شاپور، مانند بسياري كسان ديگر، پيروزي سريع انقـالب را  . توجهي روشن نيست بي
طـور مسـتند    بـه . كرد و همين امر سبب شد كه مانند ديگران غـافلگير شـود   بيني نمي پيش
 دانيم كه او تا حدود سه ماه قبل از پيروزي انقالب به ثبات حكومـت پهلـوي اطمينـان    مي

توان دريافـت   اين اطمينان را از نامه او به ديويد اون، وزير خارجه وقت بريتانيا، مي. داشت
اكتبـر   ٢٤اين نامه به تـاريخ  . حامي شاه سخن گفته است اكثريت خاموشكه در آن از 

احتمـال ديگـري را نيـز     ٥.روز قبل از پيروزي انقالب تعلـق دارد  ١٠٧است يعني به  ١٩٧٨
شايد شاپور چنان درگير جابجـايي و انتقـال اسـناد بسـيار مهـم و      : اختتوان مطرح س مي

كلي اسناد شخصـي خـود را فرامـوش     سرّي سرويس اطالعاتي بريتانيا در تهران بود كه به
  . كرد

   
اعتنا كه مشتمل بر خـاطرات يـا اسـناد او و پـدرش      از شاپور ريپورتر تاكنون اثري قابل
. و با نام مستعار كه درباره آن سخن خـواهم گفـت   باشد منتشرنشده بجز كتابي كم حجم

دليل مقررات حاكم بـر   به: زماني شاپور به يكي از پژوهشگران ايراني مقيم لندن گفته بود
ـ . مأموران اطالعاتي بريتانيا قادر به انتشار خاطرات خود نيستم حاضـر  ف يـ المجلـه   يحت

ولـي اجـازه فـروش آن را     شده خاطراتم را بـه مبلـغ پانصـد هـزار پونـد خريـداري كنـد       
) MI6(شاپور ريپورتر سرتيپ يا سرلشكر بازنشسته اينتليجنس سـرويس بريتانيـا    .اند نداده
درجه سـرتيپي گرفـت و تـا زمـان پيـروزي انقـالب       . ش ١٣٤٨./ م ١٩٦٩او در سال . است

  
 .الف ١٢٩ -٦٢١-٢٥ران، سند شماره يخ معاصر ايمركز اسناد مؤسسه مطالعات تار . ٥
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ن، بنـابراي . در ايران و افسر رابط اين سازمان بـا شـاه بـود    ٦. آي. همچنان مأمور شاغل ام
كنـد   اين توضيح اجمالي روشن مي. احتماالً وي به درجه سرلشگري نيز ارتقاء يافته است

كه شاپور ريپورتر شخصيت بسيار مهم و مؤثري در تحوالت ايران بوده و خاطرات و اسـناد  
نگرانم كه با مرگ شاپور بخش . فرد تاريخي برخوردار است او از اهميت فراوان و منحصربه

انگيـزه  . تاريخ معاصر ايران براي هميشه يا براي مدتي طوالني دفـن شـود  مهمي از اسرار 
اميـد دارم كـه شـايد شـاپور در     . نگرانـي اسـت   من براي انتشار گزارش حاضر همـين دل 

هاي حياتش سكوت طوالني خود را بشكند و واكنشي مكتوب به اين گزارش  واپسين سال
ام را  اگر هم چنـين نشـد وظيفـه   . باشدنشان دهد؛ واكنشي كه از ارزش تاريخي برخوردار 

  . ام انجام داده
  

شاپور ريپورتر با مراجعه به سفارت ايران در لندن خواستار مالقات  ١٣٧٤در اواخر سال 
مطالـب درسـت در كنـار    ظهور و سقوط سلطنت پهلـوي  او گفت كه در كتاب . با من شد

هـاي سـلطنت    مطالب مخدوش وارد شده و وي جايگاهي چنان رفيـع در حـوادث سـال   
شاپور اعالم كرد كه حاضر است با من ديدار كنـد و در پيرامـون   . پهلوي دوم نداشته است

اي است كه شاپور در قبال مطالـب   اين رويه. مطالب مندرج در كتاب فوق به بحث بپردازد
او منكـر عضـويت در سـازمان اطالعـاتي     . در پيش گرفته اسـت هور و سقوط ظمندرج در 

تـرين   كوشد خود را افسري بازنشسته و پير جلوه دهـد كـه در مهـم    بريتانيا نيست ولي مي
، نقش نداشته و بـه تبـع آن در   ١٣٣٢مرداد  ٢٨ويژه كودتاي  تحوالت دوران پهلوي دوم، به

عنـوان محققـي    اين ادعاي شاپور براي من، به. ستحوادث پس از انقالب نيز مؤثر نبوده ا
شـاپور شخصـيتي معمـولي    . ام، پذيرفتني نبـوده و نيسـت   ها با اسناد شاپور زيسته كه سال

توان نقش و جايگـاه او را در حـوادث ايـران، چـه پـيش و چـه پـس از         نيست و لذا نمي
ارت ايـران در لنـدن   اي به سـف  نامه ١٣٧٥فروردين  ٣٠در تاريخ . اهميت شمرد انقالب، كم

اول، موضوع مباحثه در : فرستادم، ديدار با شاپور را پذيرفتم و آن را منوط به دو شرط كردم
در تحـوالت دوران قاجاريـه، انقـالب مشـروطه،     ) پـدر شـاپور  (زمينه نقش اردشير ريپورتر 

حوادث دوران احمد شاه و صعود و تحكيم سلطنت پهلوي و نيز نقش شـاپور در حـوادث   
از يـ دارها در صورت نين ديمباحث مطروحه در ادوم، . م دوران محمدرضا پهلوي باشدمه

منظورم اسـتفاده تحقيقـي و در    .ن مورد استفاده قرار گيرديبه شكل مقبول مورد توافق طرف
تاكنون هيچ پاسـخي از آقـاي ريپـورتر دريافـت     . صورت موافقت شاپور انتشار متن آن بود

  . ام نكرده
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  پورتر يشاپور ر ياز زندگ ييها روشن هيسا

: بـه دام افتـاده  كتابي مرموز و قابل تأمـل در تهـران منتشـر شـد بـا عنـوان        ١٣٧٧در سال 
ايـن كتـاب حـاوي بخشـي از      ٦.شـرق و غـرب در تهـران    يجاسوس يياروين رويتر بزرگ

خاطرات يك مأمور اطالعاتي بريتانيا در ايران است و ماجراي ستيز او بـا مـأموران مخفـي    
را بر خود نهـاده،   آرين رنجي شريهر چند نويسنده نام مستعار . ١٣٥٤شوروي در سال 

 يمؤلف كسرساند كه  به اين نتيجه مي با قاطعيتولي مطالعه كتاب خواننده مطلع را 
   ٧.ستين يرجيپورتر فرزند اردشير يجز شاپورج

فرهنـگ اصـطالحاتي    گـواه آن . شاپور به نگارش عالقمند است و در اين زمينـه توانـا  
هاي پرمحتواي محرمانه و منتشرنشده  و نيز برخي جزوه ٨است كه در سه كتاب منتشر كرده

، شاپور در عرصه تدوين و انتشار كتب ١٣٣٠و  ١٣٢٠هاي  در سال. كه از او در دست است
در آن زمان تبليغات و انتشارات ضـد كمونيسـتي و از   . و جزوات ضد كمونيستي فعال بود

هاي اطالعاتي غرب را در ايران تشكيل  بخش مهمي از فعاليت سرويس جعلياتجمله 
نگهبانان سحر و افسـون، خـاطرات كينيـاز    ترين اين متون جعلي بايد به  از معروف. داد مي

 خاطرات الهوتيچنانكه معروف است، . اشاره كرد خاطرات ابوالقاسم الهوتيو  دالگوركي
اخيراً اعالم شد كـه انتشـار ترجمـه فارسـي      ٩.كالم استتقرير شاپور و تحرير علي جواهر

بـوده و رايـزن    ٦. آي. كـار ام  كمونيسـم جهـاني  و كتـاب   خاطرات الهـوتي ، واگويدكتر ژ
كردند رابط و عامل ايـن   فرهنگي سفارت بريتانيا و گروه نويسندگاني كه زير نظر او كار مي

  
ترين رويارويي جاسوسي  بزرگ(به دام افتاده آرين رنجي شري، : ن استيمشخصات كامل كتاب چن . ٦

درباره هويت واقعي نويسنده و . ١٣٧٧نشرني، : ترجمه محسن اشرفي، تهران  ،)شرق و غرب در تهران
تاريخ ، به دام افتاده، پنهانكاري جاسوسانهموسي فقيه حقاني، : پورتر بنگريد بهيطباق آن با شاپور ران

 .٢٦٨-٢٦١، صص )١٣٧٧بهار (، سال دوم، شماره پنجم معاصر ايران
 .٢٦٥، همان مأخذ، ص يحقان . ٧
گاه تهران، است كه انتشارات دانش يسيبه انگل يفرهنگ اصطالحات فارسپورتر ين كتاب شاپور رياول . ٨

 ١٣٥٦در سـال  . منتشـر نمـود   ١٣٥٠، چاپ آن را متقبل شد و در سال يوش است دكتر بهرام فرهير به
. له همان ناشر انتشار يافتيوس به، يبه فارس يسيفرهنگ اصطالحات انگلن كتاب شاپور، با عنوان يدوم
 .خ منتشر شديدر مون ١٣٧٤است كه در سال  يبه آلمان يفرهنگ اصطالحات فارسن كتاب شاپور يسوم

كوشش  بهات، يكل، ي؛ ابوالقاسم الهوت١٨٧-١٨٦، صص ٢ج ، يظهور و سقوط سلطنت پهلو: د بهيبنگر . ٩
ـ يس يها يآزاد، يحائر ي؛ عبدالهاد٣٥٣، ١٢٨، صص ١٣٥٧: ، تهرانيريبهروز مش از  يو اجتمـاع  ياس

 .٢٧٨-٢٧٧، صص ١٣٧٤، يانتشارات جهاد دانشگاه: مشهدگران،  شهيدگاه انديد
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   ١٠.اقدام بودند
، همانگونه كـه خـود   يات خود را منتشر كند ولاحتماالً شاپور عالقمند است كه خاطر

در اسـنادي  . كند گفته، قوانين مربوط به رازداري مأموران اطالعاتي بريتانيا او را محدود مي
نظـر   لذا، به. كه منتشر خواهيم كرد با ميزان و ابعاد اين سرّيت و رازداري آشنا خواهيم شد

دسـت گرفتـه و بخـش انـدكي از      لم بهق آرين رنجي شريرسد كه او با نام مستعار  مي
اي از واقعيت و خيال باشد؛ بدينسان هم ميـل   اي نگاشته كه آميزه گونه خاطرات خود را به

  . خود را اندكي برآورده سازد و هم مقرراتي را كه يك عمر بدان پايبند بوده پاس دارد
  
آرين رنجي شري  ١٩٢١ر سـال  تولـد شـاپور د  . ا آمـد يدر تهران به دن ١٩١٧در سال 
فـوق و   الهويه مجهولهايي است كه ميان زندگينامه نويسنده  اين از معدود تفاوت. است

بسيار بـه شـاپور    آرين رنجي شريساير مختصات خانوادگي . شاپور ريپورتر وجود دارد
  : شبيه است

: نيز چون خانواده ريپـورتر بـه طايفـه پارسـي هنـد تعلـق دارد       رنجي شريخانواده 
نـام مسـتعار    ١١.انـد  ران مهاجرت كرده و به هندوستان رفتـه يش از ايها پ د پدرش قرناجدا

آرين     ارجاعي است به همين پيوند پارسي؛ يعني تعلق به گروهي كـه خـود را ايرانيـان
نيـز، چـون پـدر شـاپور، مـأمور       آريـن پـدر   ١٢.داننـد  اصيل و از تبار آريايي خالص مـي 

پـدر   ١٣.اطالعاتي بريتانيا است كه پيش از تولد وي از هندوستان به ايران مهـاجرت كـرده  

  
 .١٣٨٠مرداد  ٥ ي، برنامه شامگاهBBCو يراد يبخش فارس . ١٠
 .١٣رنجي شري، همان مأخذ، ص  . ١١
ر ساخته شده، خود را ياخ يها كه در سدهقصه سنجان، نام  ان هند بر اساس يك افسانه منظوم بهيپارس . ١٢

ـ نطريختند و از ايحمله اعراب به غرب هند گر يدانند كه در پ يم ياز تبار اشراف و موبدان ساسان ق ي
ـ دربـاره آن در كتـاب ز  . است يجعل ين افسانه بكليا. ن خود را حفظ كردنديفرهنگ و د ر سـخن  ي

ـ جد يخنگاريو تار يه توطئه، صعود سلطنت پهلوينظر، يعبداهللا شهباز: ام گفته ـ د در اي : تهـران ران، ي
گـر  يبـار د زرساالران در جلد ششم . ١٣٨-١٢٢، صص ١٣٧٧، ياسيس يها مؤسسه مطالعات و پژوهش

ان يهنـد  يايان هند از بقاينجانب، پارسيطبق پژوهش ا. خواهم پرداختقصه سنجان طور مشروح به  به
ـ  يها هستند كه در طول سده يدوره ساسان يزرتشت ـ  بـه  يالديشانزدهم تا نوزدهم م ـ له اروپايوس ان، يي

در . شـدند  يازسازب يو فرهنگ يني، از نظر ديسيو انگل يو هلند يپرتغال يان و مارانوهايژه يهوديو به
 .ل عرضه خواهم كرديل و مستندات خود را به تفصيكتاب فوق دال

 .١٢، همان مأخذ، ص يشر يرنج . ١٣
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آرين اوايل سده بيستم ميالدي در ايـران   يماسون يلژها ينيز، چون پدر شاپور، از اعضا
نقـش   ت و نيز در صعود رضا خان به قدرتيع انقالب مشروطيوقا يريگ است كه در شكل

زاده  يت اطالعـات يـ ك فعاليه يدر حاش: نويسد مي آرين رنجي شري ١٤.فا كرديا يمهم
شكل داده  يب پرورده شدنم را الزامات اطالعاتياگر نه علت زاده شدن، حداقل ترت. شدم
بـود كـه    يارشـد  ياو عامل اطالعـات . كرد يران سفر ميپدرم به تمام نقاط ا: و نيز ١٥.بود
جـز افـراد معتمـد او     يكسـ . ز به اطالعات آلوده بوديو فرزند خود را نهمسر  يزندگ يحت
ـ ، تربيشـر  يرنجـ گفتـه   بـه  ١٦.افتندي يم اطالع مين كه من پسر اويد از اينبا ت او را ي

ت او بودنـد دنبـال   يكه مأمور ترب يكرد كه توسط افراد ين مييپدرش تع يالزامات اطالعات
داشـت؛ او را  ) شـاپور (اردشير ريپورتر نيز چنين توجهي به تربيت پسر كوچكش  ١٧.شد يم

نـوامبر  (اش  نامـه  كرد و به اين دليل است كـه در وصـيت   عنوان جانشين خود تربيت مي به
سـال پـس از مـرگش در اختيـار فرزنـدش،       ٣٥خواست كـه خـاطراتش حـداقل    ) ١٩٣١

عنوان وارث اطالعاتي خود تعيين  پور را بهاردشير به اين ترتيب شا ١٨.شاپورجي، قرار گيرد
ا ياز دن ١٩٣١در سال  رنجي شريپدر . جمشيد و ايدلجي را: تر كند نه دو پسر بزرگ مي

و پدر شـاپور ريپـورتر    رنجي شريز كمي تفاوت ميان سال مرگ پدر يدر اينجا ن. رود يم
 رنجــي شــري. تدر تهــران درگذشــ ١٩٣٣فوريــه  ٢٣اردشــير ريپــورتر در : وجــود دارد

   ١٩.كند يهمراه او عنوان م به ييل قشقايان اين خاطره خود از پدر را سفر به ميماندگارتر
ت يـ كه خود مطلع باشند، تحـت حما  ، بي آنرنجي شريپس از مرگ پدر، خانواده 

ش و يآسـا  يبـات الزم بـرا  يرنـد و ترت يگ ير دوستان پدر قرار ميخان نواب و سا ينقليحس
تـرين دوسـتان    دانيم كه حسـينقلي خـان نـواب از نزديـك     مي. شود يفراهم مپرورش آنها 

يـاد كـرده    دوسـت مشـفقم  اردشير ريپورتر بود و اردشـير در خـاطراتش از او بـا عنـوان     
ك شـركت  يبه عنوان كارمند  يشر يرنج ييخان نواب، دا ينقليبه اشاره حس ٢٠.است
 ياز نظـر مـال  : نويسد مي رنجي شريآرين . شود در تهران مشغول مي يسيانگل يتجار

  
 .١٧، ١٢همان مأخذ، صص  . ١٤
 .١٢همان مأخذ، ص  . ١٥
 .١٥-١٤همان مأخذ، صص  . ١٦
 .١٥همان مأخذ، ص  . ١٧
 .١٤٦، ص ٢، ج يظهور و سقوط سلطنت پهلو . ١٨
 .١٤، همان مأخذ، ص يشر يرنج . ١٩
 .١٥٦، ص ٢، ج يسلطنت پهلوظهور و سقوط  . ٢٠



   ١٣٣٢مرداد  ٢٨سر شاپور ريپورتر و كودتاي                                                                                       ۸

  

ـ ناپ يز دستيت نيد از جنبه امنيرس يم و بنظرم مينداشت يمشكل ن يمـا را تضـم   يدا زنـدگ ي
حـس   ييهـا  هيمـا همـواره سـا    يدر زنـدگ  ٢١.ناشناس مواظب ما بودند يافراد. كند يم
ما داشـتند   يزندگ ياد روير زيكه تأث ييها آدم. آمدند يشد كه صاحبان آن به چشم نم يم

او  ٢٢.ميديـ د يسرمان بـود، امـا هرگـز آنهـا را نمـ      يشان رو هيها سا يرانيو به اصطالح ا
) ك بانكـدار ثروتمنـد  يپسر (اش  ياو شوهر خواهر ناتن يمال يبرد كه حام يم يسرانجام پ
ف نسـبت بـه   يتكل يمحول شده نه ادا ياست كه به و يتيجه انجام مأمورين نتياست و ا
بايد ارباب جمشيد جمشـيديان باشـد و پسـر او همـان      بانكدار ثروتمندن اي ٢٣.خانواده

از شـهود ازدواج  ) ١٣٣١آذر  ٦(رستم جمشيديان، داماد اردشير ريپورتر، اسـت كـه بعـدها    
ز داشته كه بـر اسـاس   ين يگريان ديبرد كه حام يم ين پيهمچن آرين. شاپور ريپورتر بود

بعـدها، در   آريـن  ٢٤.كردنـد  يت مـ ياش حما از او و خانواده يفه برادرانه ماسونيك وظي
شـنود كـه    يو از او مـ  ٢٥شود يخان نواب آشنا م ينقلي، با حسيجنگ دوم جهان يها سال
 يم كه بـا مشـكل  يفه خود در برابر پدر شما، از دور مواظب بودين مدت ما، طبق وظيدر ا

آينـد و از   مـي  يشر يرنجبه سراغ  در اين زمان، دوستان پدر در تهران ٢٦.ديروبرو نشو
هـا و   يمنظور مبارزه بـا آلمـان   كند و به يادامه راه پدر با آنان همكار يخواهند كه برا او مي

ت داشتند با يك سـازمان مخفـي،   يآنان مأمور. برود ياريل بختيان ايكمك به متفقين به م
   ٢٧.كنند يشود، همكارل ينز تشكين گابيژنرال سر مك كال يكه قرار بود به فرمانده

  
آرين رنجي شري م جهـاني، در سـال      در ماهاز ايـران  ١٩٤٤هاي پايـاني جنـگ دو ،

 ١٣رود و پـس از   شود، براي طي يك دوره عالي اطالعاتي به هنـد و اروپـا مـي    خارج مي
العاده سرّي در تهران  مأموريت او ايجاد يك شبكه فوق. گردد به ايران بازمي ١٩٥٧سال، در 

، در ايـن زمـان تهـران    رنجي شرينوشته  به. ي مبارزه با مأموران مخفي شوروي استبرا

  
 .١٦، همان مأخذ، ص يشر يرنج . ٢١
 .١٧همان مأخذ، ص  . ٢٢
 .١٧همان مأخذ، ص  . ٢٣
 .١٧همان ماخذ، ص  . ٢٤
 .درگذشت. ش ١٣٢٤او در بهمن . پورتر كوچكتر بودير ريخان نواب چهار سال از اردش ينقليحس . ٢٥
 .١٨همان مأخذ، ص  . ٢٦
 .١٩همان مأخذ، ص  . ٢٧
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در اينجـا نيـز    ٢٨.هاي اطالعاتي و جاسوسي، پس از بيـروت، بـود   دومين مركز مهم فعاليت
  : هايي دارد با شاپور تفاوت رنجي شريزندگينامه 

ــا ســال  ــورتر ت ــران حضــور داشــت و در  ١٣١٦/ ١٩٣٧شــاپور ريپ  ١٣١٦خــرداد در اي
التحصيلي  عكسي از جشن فارغ ٢٩.تحصيالت خود را در دبيرستان فيروز بهرام به پايان برد

دبيرستان فيروز بهرام در دست است كه در آن شاپور در كنار برادرش، ايـدلجي ريپـورتر، و   
باشـيان، محسـن    اهللا مين باشيان، عزت اهللا مين نعمت: شود هايش ديده مي ساير همشاگردي

ي، محمود صانعي، فرهنگ مهر، جعفر نخجوان، حسنعلي منصور، جواد منصور، احمد پناه
پور، محمود قديمي، شاه بهرام ورهرامي، ناصر اسكدار، يوسف فوالدي، محمد بهروج،  مدن

هوشنگ وصال، حامد روحاني، صدري ميرعمادي، سيروس كروبيـان، شـجاع جهـانگيري،    
هاي سرشناس سياسـي   خي از اين افراد به چهرهبعدها، بر ٣٠.رضا يميني و همايون ميكده

باشيان همان مهرداد پهلبد است كه بعدها با شمس پهلـوي   اهللا مين عزت: ايران بدل شدند
جـواد منصـور نيـز چـون پهلبـد بـه وزارت رسـيد و        . ازدواج كرد و وزير فرهنگ و هنر شد
بعـدها،  . شـد  وزيـر  ترين مقاطع تـاريخ ايـران نخسـت    حسنعلي منصور در يكي از حساس

شاپور با برخي از اين دوستان دوره دبيرستان، از جمله با مهرداد پهلبـد و بـرادران منصـور،    
آن را  ١٣٤٠تصويري از حسنعلي منصور در دست است كه در سـال  . رابطه نزديك داشت

تقديم بـه دوسـت عزيـز و اسـتاد و راهنمـاي      : با عبارات زير به شاپور تقديم كرده است
ايـن در زمـاني اسـت كـه حسـنعلي منصـور،        ٣١.حسنعلي منصور -ريپورتر خودم شاپور

را تشكيل داده و در كسوت جديد  كانون مترقيهمراه اميرعباس هويدا و سه تن ديگر  به
نخبگان آمريكايي اي پيچيده را براي فريب دادن جان كنـدي و دولـت دمكـرات     برنامه

نوان رقيب قدرتمنـد محمدرضـا پهلـوي، پـيش     ع آمريكا و از ميان برداشتن علي اميني، به
، استاد و راهنمـاي خـود  عنوان  توصيفي كه حسنعلي منصور از شاپور ريپورتر، به. برد مي
دهـد و تأييـدي اسـت بـر      اي فراتر از دو دوست صميمي را نشان مـي  دست داده رابطه به

كـانون   از مـاجراي سـقوط دولـت امينـي و جايگـاه تـاريخي       ١٣٦٩تحليلي كه در سال 

  
 .٢١-٢٠همان مأخذ، صص  . ٢٨
روز بهرام موجود اسـت  يرستان فيپورتر از دبيالت متوسطه شاپور رياول تحص هدور انينامه پايگواه . ٢٩

ـ خ معاصر ايمركز اسناد مؤسسه مطالعات تار. (صادر شده ١٣١٦كه در مردادماه  -٣-١١-٢ران، سـند  ي
 )الف ١٢٩

 . ١-٢٢٨٥ر شماره يهمانجا، تصو . ٣٠
 .پ -١-١٩٧٧ر شماره يران، تصويخ معاصر ايمركز اسناد مؤسسه مطالعات تار . ٣١
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فرهنگ مهر، رئـيس   ٣٢.ام دست داده هاي حسنعلي منصور و اسداهللا علم به و دولت مترقي
ترين دوستان شاپور جـاي   پيشين دانشگاه پهلوي، نيز از آن زمان تا به امروز در زمره نزديك

 اين. ام كه گويا قصد دارد كتابي درباره زندگي اردشير و شاپور ريپورتر بنويسد دارد و شنيده
هاي فرهنگ مهر،  اينگونه نوشته. اطالع را، اگر صحت داشته باشد، بايد به فال نيك گرفت

. پرده دارد، واجـد اهميـت تـاريخي فـراوان اسـت      دليل اطالعاتي كه وي از مسائل پس به
سـهم زرتشـتيان در   صفحه منتشر كرد با عنـوان   ٣٣اي در  جزوه ١٣٤٨فرهنگ مهر در سال 

اين جزوه حاوي اطالعات دست اول و بديعي است درباره نقش . انقالب مشروطيت ايران
  . شبكه اردشير ريپورتر در حوادث انقالب مشروطه

به بمبئي و سپس به انگلسـتان عزيمـت كـرد و در     ١٣١٦/ ١٩٣٧شاپور ريپورتر در سال 
هاي وستمينستر و كينگ دانشگاه كمبريج بـه پايـان    تحصيالت خود را در كالج ١٩٣٩سال 

طـور كامـل در ايـران مسـتقر      به ١٣٢٦/ ١٩٤٧و پس از طي يك دوره ده ساله در سال ا. برد
 آرين رنجـي شـري  است كه  العاده سرّي شبكه فوقمأموريت شاپور ايجاد همان . شد

، نـه زمـان   ١٩٥٧-١٩٤٤هـاي   شاپور ريپورتر در كتاب فـوق سـال  . از آن سخن گفته است
عنوان دوران عدم حضور خـود در ايـران ذكـر     به، را ١٩٤٧-١٩٣٧هاي  واقعي آن يعني سال

هـاي جنـگ دوم    كند تا به اين ترتيب نقش مرموز و مؤثر خـويش را در حـوادث سـال    مي
ويژه نقش خويش را در حوادث جنبش ملي شدن صـنعت نفـت و    جهاني و پس از آن، به

ايـن  با اين هدف است كـه شـاپور زمـان تأسـيس     . ، پوشيده دارد١٣٣٢مرداد  ٢٨كودتاي 
  . برد را ده سال به جلو مي العاده سرّي شبكه فوق

   ٦. يآ. پورتر در اميگ شاپور ريوگرافيسند ب

شود، سـند بيوگرافيـك شـاپور ريپـورتر در سـرويس اطالعـاتي        اولين سندي كه معرفي مي
در رابطـه   ٣٣.دارد هاي او را بيان مـي  است كه سير زندگي شاپور و مسئوليت) MI6(بريتانيا 

  : با اين سند دو توضيح ضرور است
سند فوق دو برگ تايپي است فاقد سر برگ و مهـر و امضـا كـه در آن زندگينامـه     : اول

هـاي اطالعـاتي مرسـوم     اي است كه در سـرويس  اين رويه. مختصر شاپور بيان شده است
در مكاتبـات   است و، به داليل امنيتي، معموالً، بجز در موارد خـاص و ضـرور و از جملـه   

  
ج ، يظهور و سقوط سلطنت پهلـو ، ييكايمنصور و صعود نخبگان آمر، يعبداهللا شهباز: د بهيبنگر . ٣٢

 . ٣٦٥-٣٥٥، صص ٢
 . ٤٧١١٤-٤٧١١٣الف، صص  ١٢٩-٣٢-١ران، سند يخ معاصر ايمركز اسناد مؤسسه مطالعات تار . ٣٣
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براي . شود رسمي اداري، اسناد مهم بدون سربرگ و امضا و هر نوع عالمت ديگر تنظيم مي
مـرداد   ٢٨ك سند داخلي سـيا در رابطـه بـا كودتـاي     يدست دهم، به  اي به كه مقايسه اين

مرداد است كـه   ٢٨اين سند، صفحه اول تاريخچه عمليات كودتاي . كنم استناد مي ١٣٣٢
سند . تهيه شده است) سيا(تر دونالد ويلبر براي آژانس مركزي اطالعات آمريكا وسيله دك به

  . فوق از مشخصات ظاهري مشابه با سند بيوگرافيك شاپور ريپورتر برخوردار است
توان زمـان تنظـيم    سند بيوگرافيك شاپور فاقد تاريخ است ولي با بررسي دقيق مي: دوم

  : آن را مشخص كرد
تصويري از شـاپور در  . ذكر شده است سرتيپرجه شاپور ريپورتر در آغاز سند، د -١

لباس نظامي ارتش بريتانيا در دست است كه در پشت آن شاپور بـا دسـتخط خـود زمـان     
هـاي   اين تصوير را در پيوسـت . ميالدي ذكر كرده است ١٩٦٩ن عكس را سال يبرداشتن ا
. ام منتشر كـرده ) ويكتور روچيلددر كنار عكس لرد (ظهور و سقوط سلطنت پهلوي جلد دوم 

بنـابراين، سـند   . در اصل عكس درجه سرهنگ تمـامي شـاپور بـه وضـوح نمايـان اسـت      
بيوگرافيك شاپور به بعد از برداشتن اين عكس تعلق دارد يعني مربوط به زماني است كـه  

  . شاپور به درجه سرتيپي ارتقاء يافت
 نشـان خـدمات برجسـته   ن دارنـده  عنـوا  در سطر اول سند بيوگرافيك، شاپور به - ٢

(DSO) ه رسمي در بريتانياست كه نشان. معرفي شده استهاي اشخاص را بعـد   اين روي
نشـان امپراتـوري   پس، سند فوق به زماني تعلق دارد كه شاپور هنـوز  . كنند از نام ذكر مي

بريتانيـا   را دريافت نكرده و بـه رده بـاالتر، يعنـي شهسـواري امپراتـوري      (OBE) بريتانيا
)KBE(در كاخ باكينگهـام   ١٣٤٨آبان  ١٩/ ١٩٦٩نوامبر  ١١شاپور در . ، نيز ارتقاء نيافته بود

  . نشان امپراتوري بريتانيا را از ملكه اليزابت دوم دريافت كرد
درجـه سـرهنگي    ١٩٦٩كند كه شاپور ريپورتر در اوايل سال  مقايسه فوق روشن مي - ٣

نشـان   ١٣٤٨آبـان  / ١٩٦٩تيپي ارتقـاء يافـت و در نـوامبر    داشت، اندكي بعد به درجه سر
بنابراين، زمان تنظيم سـند بيوگرافيـك شـاپور را    . را دريافت كرد (OBE)امپراتوري بريتانيا 

طبق رويه متعارف، اين بيوگرافي براي ارائـه  . دانست ١٣٤٨/ ١٩٦٩بايد در بهار يا تابستان 
اعطاي نشان امپراتوري بريتانيا تنظيم شده و به اين به دربار بريتانيا و طي مراحل مقدماتي 

    . اي از آن در اختيار شاپور قرار گرفته است دليل نسخه
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  ]ترجمه سند[
ــدگي ســرتيپ شــاپور ا  ــده نشــان خــدمات  . تاريخچــه مختصــر زن ريپــورتر، دارن

 ٣٤برجسته
ر اردشـيرجي ريپـورتر داراي    ١٩٢٠در سال ) تهران(متولد ايران  پسر مرحوم سـ ،

  .بانو و ليدي شيرين ٣٦)بارونت( KCBE٣٥نشان 
هاي وستمينسـتر و كينـگ دانشـگاه كمبـريج تحصـيل كـرد و در سـال         در كالج

با درجـه عـالي در دروس علـوم سياسـي، تـاريخ، زبـان و ادبيـات انگليسـي          ١٩٣٩
ياست دانشگاه بـراي كـار در   التحصيلي از سوي ر در زمان فارغ. التحصيل شد فارغ

  . وابسته به وزارت امور خارجه پيشنهاد شد ٣٧اداره خدمات ويژه
او در فرانسه، خاورميانه و در مرزهاي هند و برمه با پشـتكار خـدمت كـرد و بـه     
اين دليل مورد تقدير كتبي قرار گرفت و به دريافت نشان خدمات برجسته مفتخـر  

  . شد
ات ويژه دهلي نو منصـوب شـد و در آنجـا راديـو     در اداره خدم ١٩٤٣در اكتبر 

  . فارسي را براي ايران و افغانستان سازماندهي و اداره كرد
منصوب شد و يـك  ) بحرين(در اداره خدمات ويژه خليج فارس  ١٩٤٥در سال 

] فعاليـت چشـمگيرش در  [خـاطر   سال بعد به چـين اعـزام گرديـد كـه در آنجـا بـه      
  . امه خدمات ويژه نائل آمدانعكاس حوادث به دريافت تقديرن

به وزارت امور خارجه هند مأمور شـد و در تهـران در مقـام دبيـر      ١٩٤٧در سال 

  
34.  Distinguished Service Order (D.S.O.) 

 .شود يبرجسته اعطا م ياتيبه خاطر خدمات عملا كه يتانيارتش بر ينشان نظام
 Knight Commander of(ايتانيبر يكننده سند اشتباه كرده و منظور او شهسوار فرمانده امپراتور ميتنظ . ٣٥

the British Empire  (آن  ياست كه نام اختصارKBE  است نهKCBE .ز بعدها، در يپورتر نيشاپور ر
 . ا شديتانيبر يشهسوار فرمانده امپراتورن مقام دست يافت و ي، به ا١٩٧٣سال 

36.  Baronet 

شود و به اين دليـل دارنـدگان    محسوب مي) هيشوال(و شهسوار ) بارون(اي در ميان لرد  بارونت رده
هاي شهسواري، بجز شهسـوار بنـد    بارونت بر تمامي رده. اين عنوان در مجلس لردها جايگاهي ندارند

شوند و زنان  شناخته مي سرها، با عنوان  ها، مانند شواليه بارونت .، برتري دارد)شواليه گارتر(جوراب 
علت . در زمان جيمز اول استوارت پديد شد ١٦١١مه  ٢٢اين عنوان در . شوند خوانده مي ليديايشان 

كسـو و  يپيدايش آن نياز مالي دربار بريتانيا بود كه آن را به فـروش القـاب و مناصـب دربـاري از     
 .داشت ماوراء بحار از سوي ديگر واميتحركات شديد 

37.  Special Duty 
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  . اول ارشد نخستين سفير هند در ايران خدمت كرد
در دوران بحران نفت و براي يك دوره سه ساله به وزارت امور خارجه ايـاالت  

درسون، سفير كبيـر، خـدمت   متحده آمريكا مأمور شد و در مقام مشاور سياسي هن
او در تمامي دوراني كه به سرنگوني مصدق انجاميـد مسـئوليت عمليـات در    . كرد

در اين دوران، او همچنين در دانشـكده سـلطنتي سـتاد    . را به عهده داشت ٣٨صحنه
. اس. ويـ ، )لنـدن (تـايمز  كـرد و گزارشـگر    در تهران تدريس مي] دانشگاه جنگ[

  . ها بود اير روزنامهو س  ٣٩ريپورت اند ورلد نيوز
در پايان مأموريت او در سفارت اياالت متحـده آمريكـا، وزارت امـور خارجـه     

 بـه اهـداف مشـترك   آقـاي ريپـورتر    خدمات درخشانپاس  اياالت متحده به
مقام عضويت دائمي وزارت امور خارجـه و شـهروندي ايـاالت    ] آمريكا و بريتانيا[

  . متحده را به او اعطا كرد
سـرويس  [ ٤٠درجـه سـرهنگ تمـامي ارتقـاء يافـت و در مقـام افسـر رابـط        او به 

در اين سمت توانمنـدي وي  . با اعليحضرت شاه منصوب گرديد] اطالعاتي بريتانيا
اطالعـاتي  [سـرويس   ٤١سهم بزرگي در پيوندهاي مسـتقيم و بسـيار مهـم و حيـاتي    

  .با شاه داشت] بريتانيا
برجسته، غالباً از لندن و واشـنگتن  هر چند سرتيپ ريپورتر، داراي نشان خدمات 

كند، ولي همچنان مورد اعتماد پايدار شـخص شـاه در تهـران اسـت؛ در      ديدن مي
او مشـاور اصـلي رئـيس    . كند شهري كه وي با تشخّص فراوان در آنجا خدمت مي

دليـل   او بـه . در امـور مربـوط بـه ايـران و شـاه اسـت      ] اينتليجنس سـرويس بريتانيـا  [
اش با ايران براي تصدي اين مسئوليت بسـيار خطيـر واجـد     دينيپيوندهاي قومي و 

  . او متأهل و داراي دو فرزند است. شايستگي فراوان است
ف كـرده  يتـأل  يفارسـ  -يسـ ياو چند كتـاب دربـاره اصـطالحات انگل   : يسرگرم

    . است
ويـژه در آنجـا كـه     سند بيوگرافيك شاپور از اهميت تاريخي فراوان برخوردار اسـت بـه  

در طرح مشـترك سـيا و   ) عمليات صحنه(ه شاپور را در مقام رئيس عمليات داخلي جايگا
بـا اتكـاء بـر ايـن سـند امـروزه مـا        . دارد بيان مي ١٣٣٢مرداد  ٢٨براي كودتاي  ٦. آي. ام

  
38.  Field Operations 

39.  US Report and World News 

40.  Liaison Officer 

41.  vitally important links 
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در طرح كودتا، كـه  . مرداد را ترسيم كنيم ٢٨توانيم ابعاد ناشناخته و جديدي از كودتاي  مي
 ٤٣عمليـات چكمـه  ها نام  و انگليسي ٤٢آجاكس. پي. مليات تيعها نام رمز  آمريكايي

. آي. را بر آن نهاده بودند، كرميت روزولت از سوي سيا و كريستوفر وودهـاوس از سـوي ام  
هاي اطالعاتي متبـوع   اين دو مسئولين منطقه و ايران در سرويس. مسئوليت عالي داشتند ٦

. يـك دوره كوتـاه در ايـران مسـتقر شـدند     دليل اهميت عمليات كودتا طي  خود بودند و به
معهذا، مسئوليت مستقيم اين عمليـات مشـترك را در ايـران سـرهنگ دوم شـاپور ريپـورتر       

اي است كه در اسناد و كتب و مقاالتي كه تاكنون دربـاره كودتـا    عهده داشت و اين نكته به
اي  در آن اشـاره تنها استثناء خاطرات وودهاوس اسـت كـه   . منتشر شده ناگفته مانده است

    : نويسد وودهاوس مي. كوتاه به نقش شاپور ريپورتر شده است
به مـن   ٤٤شاه بود يرا كه همشاگرد ياهل بمبئ ين يك پارسينر همچنيز] نيراب[

 يواسـطه خـدمات   بعدها به ينبود ول ياگر چه در آن موقع او آدم مهم. كرد يمعرف
     ٤٥.مفتخر شد پورتريما انجام داد به لقب سر شاپور ر يكه برا

درباره اين گفته وودهاوس داوري زيـر را  ظهور و سقوط سلطنت پهلوي در زمان تدوين 
    : دست دادم به

و در چـارچوب مجموعـه اطالعـات    ... درز نكرده ين جمله وودهاوس تصادفيا
ت يـ از نقش و اهم... منظور منحرف ساختن توجه است كه به يابيقابل ارز يانحراف

 يا شـاپورج يـ كند كه گو ين القاء ميچن ين اطالع انحرافيا. انتشار يافت يشاپورج
نـر  ين زيق رابـ يـ از طر يبـود كـه ارتباطـات و    ٦. يآ. در ام يتياهم كم يعامل بوم

     ٤٦.شد ين ميتأم
ده و نقـش  ينگارنـده را بـه اثبـات رسـان     يابيپورتر صحت ارزيك شاپور ريوگرافيسند ب

  . سازد يمسجل مات كودتا يبرجسته او را در عمل

  
42.  Operation TP- Ajax 

43.  Operation Boot  

پـورتر و شـاه صـحت    يهمشاگرد بودن شاپور ر يام، ادعا ز متذكر شدهينظهور و سقوط چنانكه در  . ٤٤
 .ندارد

، صص ١٣٦٧انتشارات نور، : ، تهرانيترجمه فرحناز شكورات چكمه، يعملوودهاوس، . ستوفر ميرك . ٤٥
٢١-٢٠ . 

 ).سيرنويز( ١٧٩-١٧٨، صص ٢ج ، يظهور و سقوط سلطنت پهلو . ٤٦
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در مجموعه اسناد شاپور ريپورتر اسناد ديگري وجود دارد كه مطالـب منـدرج در سـند    
كوشـيم تـا    بر اساس اين اسناد و منابع ديگر مـي . كند تر مي بيوگرافيك فوق را تأييد و دقيق

  . هاي اوليه زندگي اطالعاتي شاپور ريپورتر را مورد بازنگري قرار دهيم سال

  سيجنس سروينتليكار در ا ياه ن سالينخست

خـوانيم كـه او پـس از اتمـام تحصـيل در دانشـگاه كمبـريج         در سند بيوگرافيك شاپور مي
كار در اداره خدمات ويژه وزارت خارجه را آغاز كـرد و در فرانسـه و خاورميانـه و    ) ١٩٣٩(

بـه وي   (DSO)مرزهاي هند و برمه خدمت نمود و به اين دليل نشـان خـدمات برجسـته    
  . اعطا شد

درباره اين مقطع از زندگي شاپور سند ديگري در دسـت نـداريم و زندگينامـه رسـمي     
كنـد بلكـه    ، كه خود او تنظيم كرده، نه تنها مطلبي را روشن نميهو ايز هوشاپور مندرج در 

دارا بودن نشان خدمات برجسته و زمان دريافـت   هو ايز هوشاپور در . آفريند هايي مي ابهام
به گمان من علت اين است كه نشان فوق به نظاميـان اختصـاص   . ن را ذكر نكرده استآ

هو ايـز هـو   شاپور در . عنوان يك فرد نظامي معرفي كند خواهد خود را به دارد و شاپور نمي
در بمبئـي را، پـس از اتمـام تحصـيالت در      يتنها قبولي خود براي ادامه تحصـيالت عـال  

هـاي وستمينسـتر و كينـگ     كند و ادامه تحصـيل در كـالج   ميمدرسه زرتشتيان تهران، ذكر 
 ١٩٤٠ -١٩٣٩هـاي   به يقين شاپور در حوالي سـال . گذارد دانشگاه كمبريج را مسكوت مي

، صـادره از  ٣٦٣٠٦٠در انگلستان حضور داشت زيرا اولين گذرنامه انگليسي او، به شـماره  
امه تحصـيلي موجـود اسـت كـه     عالوه، دو گواهين به ٤٧.هاست لندن و متعلق به همين سال

تـا   ١٩٤٠دهد شاپور آموزش خود را پـس از دوره كمبـريج ادامـه داده و از سـال      نشان مي
   ٤٩.كرده است تحصيل مي ٤٨در كالج پيتمن لندن ١٩٤١ژانويه 

: را چنين ذكـر كـرده اسـت    ١٩٤٣-١٩٤٠هاي  مشاغل خود در سالهو ايز هو شاپور در 
اي بـه   عبارت ديگر، او هـيچ اشـاره   به ٥٠.انيا در تهرانكارمند روابط عمومي سفارت بريت

  . كند هاي فوق نمي هاي خود در طي سال ها و مأموريت آموزش

  
 ).سيرنويز( ١٧٥-١٧٤همان مأخذ، صص  . ٤٧

48.  Pitman’s College, Southampton Row, London, WC1 

 .الف ١٢٩-٢-١-١الف و  ١٢٩-٠٩-١ران، اسناد ياصر اخ معيمركز اسناد مؤسسه مطالعات تار . ٤٩
50.  Who’s Who: An Annual Biographical Dictionary, London: A & C Black, 1993, p. 1579. 
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  يو دهليراد يبخش فارس يسرپرست

سرپرسـتي بخـش   را  ١٩٤٥-١٩٤٣هـاي   مشاغل خود در سالهو ايز هو شاپور ريپورتر در 
تدريس زبـان انگليسـي در    ١٩٤٨-١٩٤٥هاي  و در سال فارسي راديو سراسري هندوستان

كالج سلطنتي ستاد  طبـق منـدرجات سـند    . ذكـر كـرده اسـت   ) دانشـگاه جنـگ  (تهران
در اداره خدمات ويژه دهلـي نـو منصـوب شـد و بخـش       ١٩٤٣بيوگرافيك، شاپور در اكتبر 

بـه بحـرين اعـزام شـد و در      ١٩٤٥فارسي راديو دهلي را سازماندهي و اداره كرد، در سال 
  . به چين ١٩٤٦سال 

هاي فوق چنـين   ساير اسنادي كه در دست ماست سير زندگي شاپور ريپورتر را در سال
  : كند ترسيم مي
شـاپور در هتـل آپولـوي دهلـي نـو، واقـع در خيابـان         ١٣٢٢ارديبهشت / ١٩٤٣در مه 

اي،  مه آجودان ژنرال ستاد كل ارتش بريتانيا در هند طي نامه ٣١در . نيكلسون، اقامت دارد
مـه   ١٩خواهد كه عطف به درخواسـت مـورخ    به آدرس فوق ارسال شده، از شاپور ميكه 

او خطاب به دبير هيئت مركزي مصاحبه، هر چه زودتر براي انجام مصاحبه به ستاد  ١٩٤٣
   ٥١.، مراجعه كند٤٢اتاق شماره  Eمركزي، بلوك 

نظـامي در  از يك پادگـان   ٥٢نام جك دورو يكي از دوستان شاپور به ١٩٤٣ژوئن  ١٩در 
در اين نامه چنين آمـده  . نويسد اي مي نامه) دهلي نو(بمبئي به شاپور ريپورتر در هتل آپولو 

اي راهي آن  اند و اگر هنوز به ايران نرفته كنم تا به حال به تو مأموريت داده فكر مي: است
 ١٩٤٥جك دورو همدره نظامي و دوست صميمي شاپور بود كه در اواخر سـال   ٥٣.هستي

  .در مصر به قتل رسيد
اي بـه   مدير اخبار راديـو سراسـري هنـد، نامـه     ٥٤چارلز بارنس، ١٩٤٣اوت  ٣٠-٢٤در 

بـارنس بـا   . دارد نويسد و رونوشت آن را براي شاپور ارسال مي رياست ستاد ارتش هند مي
كند كه اگر قرار است آقاي ريپورتر به داليـل   اعالم مي ١٩٤٣ژوئيه  ١٦ارجاع به نامه مورخ 

مأمور شود و براي تصـدي مسـئوليت بـه ايـران      ٥٥اضطراري به لشكر اطالعاتي هندوستان
كه بتـوانيم فـرد ديگـري را    (اعزام گردد، ما آمادگي داريم كه او را در يك فاصله سه ماهه 

  
 .الف ١٢٩ -٣٢٢-١ران، سند شماره يخ معاصر ايمركز اسناد مؤسسه مطالعات تار . ٥١

52.  Jack Devereux 

 .الف ١٢٩-٣-١٢-٤١همانجا، سند شماره  . ٥٣
54.  Charles Barns 

55.  Intelligence Corps (India) 
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   ٥٦.از خدمت در راديو مرخص كنيم) جايگزين وي كنيم
ي بـه رياسـت سـتاد ارتـش     ا مدير اخبار راديو سراسري هند طي نامه ١٩٤٣اكتبر  ٦در 

-٢٤هند، درباره انتقال شاپور به لشكر اطالعاتي هند، خواستار دريافت پاسخ نامـه مـورخ   
   ٥٧.است) نامه قبلي( ١٩٤٣اوت  ٣٠

علـي  (هاي فرهنگي هندي و ايراني  اي با شركت شخصيت جلسه ١٩٤٤مارس  ٢٥در 
تشـكيل   ٥٨بـال ويزتـا  در كـاخ  ) اصغر حكمت، ابراهيم پورداوود و غالمرضـا رشيدياسـمي  

كننـدگان در جلسـه بـراي     كارتي در دست ماست كه در آن محل جلوس شركت. شود مي
در . شاپور ريپورتر يكي از اعضاي ايـن جلسـه اسـت   . اطالع مدعوين مشخص شده است

كند و در ضـلع ديگـر سـروان بشـيرالدين      يك ضلع ميز آقاي محمودعلي بيگ جلوس مي
آقـاي عزيـز احمـد،    : نشـينند  به ترتيب افراد زير مي) وروديرو به در (در رأس ميز . احمد

آقاي وحيدالدين احمد، دوشيزه زينب حسن نوازجنگ، پروفسور ابـراهيم پـورداوود، خـانم    
ال ادروس، عاليجناب شاهزاده برار، آقاي ميرعلي اصغر حكمـت، خـانم ميرخـان، نـواب     

در ضـلع ديگـر ميـز    . ضـا زين يار جنگ بهادر، نواب عنايت جنگ بهادر، سرهنگ علـي ر 
. آقاي طاهر علي خـان، آقـاي م  : كنند به ترتيب افراد زير جلوس مي) پشت به در ورودي(

احمد، دوشيزه ليال حسن نواز جنگ، پروفسور غالم رشيد ياسمي، بيگم حسن نواز جنـگ،  
نواب قدرت نواز جنگ بهادر، بيگم زين يار جنگ، نواب حسن نـواز جنـگ بهـادر، خـانم     

   ٥٩].ريپورتر[ن احمد، آقاي محمد ميرخان، آقاي شاپور بشيرالدي

  
 .الف ١٢٩ -٣٢٢-٢همانجا، سند شماره  . ٥٦
 .الف ١٢٩ -٣٢٢-٣همانجا، سند شماره  . ٥٧

58.  Bella Vista Palace 

 .٤٧٥٩٨همانجا، سند شماره  . ٥٩
طبق مندرجات اين كتـاب،  . اخيرا مجموعه اي از سفرنامه هاي علي اصغر حكمت منتشر شده است

سركنسولگري ايران در دهلي نو شاپور ريپورتر را به  ١٩٤٤مارس  ٩ /١٣٢٢اسفند  ١٨در روز پنجشنبه 
نوشته حكمت نشان مي دهد كـه وي  . عنوان منشي هيئت ايراني به علي اصغر حكمت معرفي مي كند

صبح، آقاي شاهپور، پسر مرحوم اردشير جـي، كـه فعـالً در    « :با اردشير ريپورتر آشنايي داشته است
سركنسـول  [معتمـدي  ] علـي [، از طرف آقاي با قنسولگري مرتبط اسـت راديو دهلي كار مي كند و 

چنـدين  . جوان بامحبت و خوش اخالقي اسـت . معرفي شد كه به سمت سكرتر با ما كار بكند] ايران
فعالً چند ماه است در هندوسـتان مـي   . سال در لندن بوده و تحصيالت در اونيورسيته لندن كرده است

شرح مسافرت ها و سفرنامه هـاي ميـرزا   : ره آورد حكمت، ]به اهتمام[ سيد محمد دبيرسياقي( ».باشد
علـي  ) ٢٥٧، ص ١، ج ١٣٧٩انجمن آثار و مفاخر فرهنگـي،  : ، تهرانعلي اصغر خان حكمت شيرازي

← 
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نامـه عمـومي    چارلز بارنس، مدير اخبار راديو سراسري هنـد، معرفـي   ١٩٤٤اوت  ٤در 
ـ آقاي شاپور ريپـورتر مسـئول واحـد ا   : در اين نامه چنين آمده است. كند صادر مي ران در ي

از آنجا كـه  . كند ن سفر ميراديو سراسري هند براي انجام امور شخصي فوري خود به تهرا
تر كار ايشان واجـد اهميـت اسـت،     سرعت آقاي شاپور در اين سفر و انجام هر چه سريع

ونقـل   سپاسگزار خواهيم بود كه در اين زمينه هـر نـوع همكـاري از نظـر تسـهيالت حمـل      
   ٦٠.غيرنظامي و نظامي انجام شود

  
سرپرستي بخـش   ١٩٤٤-١٩٤٣هاي  دهد كه شاپور ريپورتر در سال اسناد فوق نشان مي
در تدارك عزيمت به محـل جديـد    ١٩٤٤دست داشت و در اوت  فارسي راديو دهلي را به

تصويري از شاپور ريپورتر در زمان اداره بخش فارسـي راديـو دهلـي در    . مأموريت خود بود
اين تصوير . دهد دست داريم كه او را در حال گويندگي در پشت ميكروفون راديو نشان مي

  . به چاپ رسيده استظهور و سقوط سلطنت پهلوي هاي  يوستدر پ
هــاي جنــگ دوم جهــاني در زمينــه  شــاپور ريپــورتر تنهــا كســي نيســت كــه در ســال

بـه زبـان فارسـي فعاليـت داشـت و بـه سـرويس        ) جنگ رواني(پراكني و تبليغات  سخن
ير و گوينـده بخـش   اولين مـد . هاي پنهان مرتبط با آن وابسته بود اطالعاتي بريتانيا يا شبكه

كـار   آغـاز بـه   ١٣١٩ديمـاه   ٨/ ١٩٤٠دسامبر  ٢٩، كه در .)سي. بي. بي(فارسي راديو لندن 
بخش فارسي  ٦٣در همين زمان، بهرام شاهرخ ٦٢.است ٦١كرد، حسن موقر باليوزي بوشهري

  
← 

مشروح فعاليت هاي هيئـت   ١٩٤٤مارس  ٢٣/ ١٣٢٣فروردين  ٣اصغر حكمت در ذيل وقايع پنجشنبه 
. هر حيدرآباد را بيان كرده ولي از جلسه فـوق سـخن نگفتـه اسـت    ايراني در دومين روز اقامت در ش

   )٢٨٩ -٢٨٦همان ماخذ، صص (
 .الف ١٢٩ -٣٢٢-٤همانجا، سند شماره  . ٦٠
محمـد   يشان عليخو(خاندان افنان  يمحمد خان موقرالدوله، از اعضا يپسر عل يبوشهر يوزيحسن بال . ٦١

ـ تانيرگزاران مـؤثر بر و از كا ياز سران فرقه بهائ يعنوان يك ، است كه به)باب ـ ا در اي ران شـناخته  ي
ن ياءالديد ضينه سيدر كاب ١٢٩٩اسفند  ٣ يها حاكم بوشهر بود و پس از كودتا موقرالدوله سال. شود يم

لقـب   يوزيحسن بـال . ن زمان درگذشتيد عامه و تجارت و فالحت شد و در همير فوايوز ييطباطبا
ان يبهائ يروحان ياست محفل ملّير يالديم ١٩٦٠-١٩٣٧ يها موقرالدوله را از پدر به ارث برد و در سال

 يادياز ا يكيعنوان  را به يوزيبال) انيرهبر بهائ( يافند يشوق ١٩٥٧در سال . دست گرفت ا را بهيتانيبر
ـ دهنده كنفرانس معروف بهائ او سازمان. امراهللا منصوب كرد ـ  ي در لنـدن   ١٣٤٢ه در سـال  ان اسـت ك

 .ختيرا برانگ ينيد امام خميبرگزار شد و اعتراض شد
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المقدس  بخش فارسي راديو اسرائيل، كه در آن زمان راديو بيت. كرد راديو برلين را اداره مي
وسيله همين كانون بنيانگذاري شد و اداره آن را يكي ديگـر از سـران    شد، نيز به نده ميخوا

   ٦٤.دست داشت نام نير افنان، به فرقه بهائي و از خويشان حسن باليوزي، به

  
← 
٦٢ .  يس. يب. يو بيراد يخ پنجاه ساله بخش فارسيتار.٨/ ١٠، شـنبه  يس. يب. يو بيراد ي، برنامه فارس /

١٣٦٩. 
ـ ونـد نزد يپورتر، پدر شـاپور، پ ير ريخسرو شاهرخ است كه با اردشيبهرام شاهرخ پسر ارباب ك . ٦٣ ك ي

عنوان مأمور  بهرام شاهرخ به يجنگ دوم جهان يها در سال. بود يرجيده اردشيو در واقع بركش داشت
ـ ن يه در دوران جنگ اول جهانين رويا. كرد يا در آلمان خدمت ميتانيبر ينفوذ ز وجـود داشـت و   ي

ت يا فعاليتانيبر يس اطالعاتيسود سرو ن بهيدر برل يليان در كسوت آلمانوفيان و هنديرانياز ا يگروه
پورتر و بهرام شاهرخ و ياز شاپور ر يريتصو يظهور و سقوط سلطنت پهلو يها وستيدر پ. كردند يم

 . مندرج است يد مازندرانيوح يغالمعل
ن و شرق اردن بـه وزارت  يران در فلسطيسركنسول ا يارين اسفنديعبدالحس ١٣١٩آبان  ٥خ يدر تار . ٦٤

ن يش بنا به احضار اداره كـل اطالعـات فلسـط   يچند روز پ...: سدينو ين ميامور خارجه در تهران چن
حاضر و اظهار داشـت كـه اداره    ين سركنسولگريالمقدس آمده و در ا  تيفا به بير افنان از حين يآقا

ـ ه و خـودش هـم در راد  يته يو را به زبان فارسينامبرده با او مذاكره نموده كه برنامه راد ـ و بگوي . دي
و اخبار يتواند در راد ينم يد وليو اداره نما ين كار را سرپرستيممكن است ا نامبرده پاسخ داده شخصاً

دا كند كه بتوانند از عهده ترجمه و گفتن اخبار بـه  يپ يرانياز او خواسته بودند كه چند نفر ا. ديرا بگو
از عهده  كه بتواند يمسلمان يرانياست گفته بوده ا ين كه خودش بهائينامبرده با ا. نديبرآ يزبان فارس

ـ دانم كه تمام كاركنان برنامه راد يست و من هم صالح نمين نيد در فلسطين كار برآيانجام ا و زبـان  ي
امروز هم از اداره . نديران استخدام نمايق از اين است دو نفر شخص اليبهتر ا. ها باشند ياز بهائ يفارس
ـ يصورت انجام برنامه رادن ياند و در ا دا نكردهيرا پ يدادند تاكنون كس يو آگاهيراد  يو به زبان فارس
كـه در   يطور به. ر افتاده استيبه عهده تأخ يك و خاور وسطيخاورنزد يها زبان يران و فارسيا يبرا

كه بتواند از عهده ترجمه و گفتن اخبـار در   يمسلمان يرانين ايقتا در فلسطيش به عرض رسانده، حقيپ
ـ ن مقصود پنج كارمند الزم دارد كه در ايانجام ا ين برايست و اداره اطالعات فلسطيد نيو برآيراد ن ي

] كوشـش،  به[ يه يزدانيمرض( .دا نشده استيپ يو يهود يبه جز بهائ يمدت هر قدر تفحص شده كس
، ص ١٣٧٤ران، يا يسازمان اسناد ملّ: تهران، .ش ١٣٣٠-١٣٠٠ن يران به فلسطيان اياسناد مهاجرت يهود

٧٢( 
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  نيت در بحريمأمور

در اداره خـدمات ويـژه خلـيج فـارس      ١٩٤٥پورتر در سـال  يطبق سند بيوگرافيك، شاپور ر
  . شدمنصوب ) بحرين(

هـاي   از دوران اقامت شاپور در بحرين تنها دو تصوير در دست داريـم كـه در پيوسـت   
هـا   در يكي از ايـن عكـس  . به چاپ رسيده استظهور و سقوط سلطنت پهلوي جلد دوم 

تنها شاپور در كسوت اعراب حضور دارد و ديگري او را با يك افسر انگليسـي و يـك فـرد    
  . دهد ملبس به لباس عربي نشان مي

  تهران -لندن -تهران

  : شاپور مدت كوتاهي در تهران است و سپس در لندن و باز در تهران ١٩٤٦در سال 
 ٦٥ايرانـي  -كارت عضويت افتخاري شاپور در انسـتيتوي انگليسـي   ١٩٤٦مارس  ٣١در 

: در پشت اين كارت شاپور نام و آدرس دو نفـر را نوشـته اسـت   . صادر شده است) تهران(
و  ي، شركت شـرق و خارجـه، سـراي كاظميـه، خيابـان ناصرخسـرو      آقاي حسين نماز

اين حسين نمازي احتماالً همان حاج حسين نمـازي   ٦٦.آقاي كريم آل شريف، بحرين
شاپور بعدها بـا حسـين نمـازي رابطـه نزديـك      . برادر زن سيد ضياءالدين طباطبايي است

دهـد   ود دارد كه نشـان مـي  در مجموعه اسناد شاپور ريپورتر، چهار رسيد بانكي وج. داشت
هزار دالر به حسـاب حسـين نمـازي واريـز      ١٠٤حدود  ١٩٦٠-١٩٥٩هاي  شاپور طي سال

  ٦٧.كرده است
خيابان بيوفورت گـاردن   ١١شاپور در لندن است و در ساختمان شماره  ١٩٤٦در ژوئيه 

الـذكر،   پـدر جـك دوروي فـوق    ٦٩ژوئيه آقاي دورو، ٨در . سكونت دارد ٦٨واقع در نايتزبريج
 ١٩٤٥دهد كه پسرش، جك، در پايان سـال   اي به آدرس فوق به شاپور اطالع مي طي نامه

   ٧٠.در مصر كشته شده است

  
65.  Anglo- Persian Institute  

 .الف ١٢٩ -٧٧-٢ران، سند شماره يخ معاصر ايمركز اسناد مؤسسه مطالعات تار . ٦٦
 .٤٨٨٣٣الف، و سند  ١٢٩-٦٢٤٢-١الف،  ١٢٩-٦٢٤١-١همانجا، اسناد  . ٦٧

68.  11, Beaufort Gardens, Knightsbridge, S. W. 3 

69.  W. C. Devereux 

 . ٤٧٥٩٩همانجا، سند شماره  . ٧٠
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باب دورو، برادر جك دورو، از باكينگهام انگلستان به شـاپور ريپـورتر    ١٩٤٦اوت  ٢٣در 
ايراني واقع در خيابـان   -انگليسياين نامه به آدرس انستيتوي . نويسد اي مي در تهران نامه

دهد كه بـاب دورو و شـاپور يـك مـاه      سند فوق نشان مي. جمشيد ارسال شده است تخت
اند و سپس شـاپور از طريـق يـك كشـور عربـي       در انگلستان با هم بوده) ١٩٤٦ژوئيه (قبل 

 رسـد  نظـر مـي   جاي يك ماه به به: نويسد باب دورو مي. راهي ايران شده است) بحرين؟(
از بازگشت به كشور قديمي خود راضي هستي يا اينكه . اي يك قرن است تو از اينجا رفته

هـا   اي؟ اميدوارم كه در صحراهاي داغ گرفتار و مشغول موعظه عـرب  هنوز به آنجا نرسيده
. دليـل نيسـت   اشاره اخير باب دورو بي ٧١هاي عرب چطور هستند؟ در ضمن، زن. نباشي

هاي شاپور به نامزدش، آسـيه آزمانوكيـانس، متعلـق بـه سـال       طبق مندرجات يكي از نامه
قاعدتاً اين مـاجرا  . نام لطيفه رابطه عاشقانه داشته است ها قبل با زني به ، شاپور سال١٩٥٢

   ٧٢.متعلق به دوران اقامت شاپور در بحرين است
بـه   اي از لندن براي شـاپور  آقاي دورو، پدر جك و باب دورو، نامه ١٩٤٦دسامبر  ١٩در 

خـاطر دو قـوطي    فرستد و از شاپور بـه  ، مي٣٤آدرس تهران، خيابان ارباب جمشيد، شماره 
   ٧٣.كند خاوريار اهدايي او تشكر مي

  كنگ و كلمبو  ت در هنگيمأمور

بـه چـين اعـزام گرديـد و      ١٩٤٦، شـاپور ريپـورتر در سـال    ٦. آي. طبق سند بيوگرافيك ام
ث چين تقديرنامه خدمات ويژه به وي اعطا خاطر فعاليت چشمگيرش در انعكاس حواد به

  . شد
هاي اطالعاتي شاپور نيز اسنادي در دست است كه نشان  درباره اين مقطع از مأموريت

تـردد داشـته   ) سـيالن (و كلمبـو  ) چـين (كنـگ   به بنادر هنگ ١٩٤٧دهد شاپور تا ژوئن  مي
  :است

گذرنامـه انگليسـي خـود را در سـفارت بريتانيـا در       ١٩٤٧شاپور ريپورتر در اول مارس 
معلـم  است و در آن شغل شاپور  ٣٠٠٣٩٧گذرنامه جديد به شماره . كند تهران تمديد مي

فـروردين   ١١/ ١٩٤٧مارس  ٢٦او با اين گذرنامه در تاريخ . ذكر شده است زبان انگليسي

  
 .الف ١٢٩-٢٩-٧ه همانجا، سند شمار . ٧١
 .الف ١٢٩-٣-١-٢٠همانجا، سند شماره  . ٧٢
 . ٤٧٦٠٠همانجا، سند شماره  . ٧٣
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   ٧٤.كنگ مه وارد هنگ ٢٩شود و در  از مرز خرمشهر وارد عراق مي ١٣٢٦
كـوبي واكسـن آبلـه     كنگ گـواهي مـايع   دپارتمان بهداري دولت هنگ ١٩٤٧مه  ٣١در 

   ٧٥.كند ريپورتر را صادر مي. وسيله سروان شاپور ا به
كنـگ، سـاختمان    اي بـراي شـاپور بـه آدرس هنـگ     آقاي دورو نامـه  ١٩٤٧ژوئن  ٩در 

) سـيالن (اپور از كلمبو اي را كه ش او دريافت نامه. فرستد مي ٧٦نمازي. پرنسس، كمپاني ح
. در گذرنامه انگليسي شاپور سفر او به سيالن مندرج نيسـت  ٧٧.دهد ارسال داشته اطالع مي

  . كرده است عبارت ديگر، شاپور از گذرنامه ديگري نيز استفاده مي به
ژوئـن   ٢٢كنگ خـارج، در   از هنگ ١٩٤٧ژوئن  ١٨طبق گذرنامه انگليسي شاپور، او در 

  . شود از طريق بصره و خرمشهر وارد خاك ايران مي ١٣٢٦تير  ٢/ ژوئن ٢٤وارد كلكته و در 
در ايـن  . كنـد  اي صادر مـي  نامه كنگ گواهي نمازي هنگ. كمپاني م ١٩٤٧ژوئن  ٢٥در 

گـواهي شـده    ٧٩نمازي است،. مديرعامل كمپاني م ٧٨سند، كه به امضاي چارلز نيكلسون،
  

ـ   يموارد). سيرنويز( ١٧٤، ص ٢، ج يظهور و سقوط سلطنت پهلو . ٧٤ حاضـر مـورد    يكـه در بررس
ار نگارنـده  ير سند فوق است كه در اختياستفاده قرار گرفته و در مأخذ فوق ذكر نشده بر اساس تصو

 . باشد يم
 .الف ١٢٩-٣-١١-١ران، سند شماره يخ معاصر اياسناد مؤسسه مطالعات تارمركز  . ٧٥

76.  H. Nemazee, Princes Building, Hong Kong  

 .٤٧٦٠١همانجا، سند شماره  . ٧٧
78.  Charles D. Nickolson  

 يحوال يمتوف(حاج محمد حسن  يها نام كنگ به دو برادر به هنگ ينماز. و ح ينماز. م يها يكمپان . ٧٩
 يها يبا كمپان يبرادران نماز. تعلق داشت.) ش ١٣٢٦ يمتوف( ين نمازيمحمد حسو حاج .) ش ١٣١٠

ن يك داشتند و از ايوند نزدياك پيتر يفعال در تجارت جهان يو پارس يو يهود ييكايو آمر يسيانگل
ـ يو شـاخه ا ) HSBC( يكنگ شـانگها  بانك هنگ. اندوختند يق ثروت هنگفتيطر بانـك  (آن  يران

ـ شـبه جز  يرانيكشـت  يو كمپان) رانياس و يانگل يشاهنشاه از مراكـز عمـده   ) P&O(ره و شـرق  ي
راز ياز ش يحاج محمد حسن نماز: سدينو يت ميزاده آدم ركن. ن شبكه بوده و هستيا يگذار هيسرما

 يج كـارش رونـق يافـت و چنـد كشـت     يرفت و در آنجا به تجارت مشغول شد و بتدر... به هنكانگ
ـ   ين كشـت يو ا. بود يو احمد يانيند آن به خاطر دارم و آن زد كه نام دو فرويخر يبازرگان ن يهـا ب

ران و يران و از ايالتجاره از آن بندر به ا كردند و مال يران و بصره آمدوشد ميهنكانگ و بنادر جنوب ا
ـ شتر صادرات ايب يو نماز. بردند يو هنكانگ م يبصره به بمبئ ـ يران را تـرو ي ـ كـرد و تر  يج م اك ي

ـ يدر نزد ياز استخراج طال از معـدن يدم كه امتيو شن. برد ين ميبه چران را يمحصول ا هنكانـگ از   يك
ـ   يد يس گرفته بود و گاهگاه ميدولت انگل ـ يدم كه شمش طـال بـه ش ـ ( .فرسـتاد  يراز م ن يمحمدحس

← 
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عنوان مسئول مكاتبات و ترجمه در دفتـر ايـن    كه آقاي شاپور ريپورتر در چهارماه گذشته به
اين گواهي در زماني صـادر   ٨٠.تجارتخانه كار كرده و اكنون قصد بازگشت به ايران را دارد

 .گذرد شده كه يك روز از ورود شاپور به ايران مي
اي بـه شـاپور در تهـران بـه آدرس خيابـان اربـاب        آقاي دورو نامـه  ١٩٤٧ژوئيه  ١٥در 

دهـد، از چـاي    ژوئيـه او را اطـالع مـي    ٤فرسـتد، دريافـت نامـه     مـي  ٣٤جمشيد، شماره 
كند كه شاپور بـه ايـن    كند و ابراز شگفتي مي طعم ارسالي شاپور از سيالن تشكر مي خوش

   ٨١.سرعت به ايران بازگشته است

  ركل سفارت هند در تهرانيدب

امـور خارجـه   بـه وزارت   ١٩٤٧، شاپور در سـال  ٦. آي. طبق مندرجات سند بيوگرافيك ام
. هند مأمور شد و در تهران در مقام دبير اول ارشد نخستين سفير هند در ايران خدمت كـرد 

همراه سفير هند  عالوه بر تصويري كه از شاپور به. در اين رابطه نيز اسنادي در دست است
حكـم انتصـاب    ٨٢بـه چـاپ رسـيده،   ظهور و سقوط سلطنت پهلوي در ايران در جلد دوم 

  
← 

ـ خ -هياسـالم : تهرانان فارس، يدانشمندان و سخنسرات، يزاده آدم ركن -٤٠٦، صـص  ٢، ج ١٣٣٧ام، ي
در . ن استيپسر حاج محمد حس ينماز يپسر حاج محمد حسن و سناتور مهد يزحاج محمد نما) ٤٠٧
، )خاندان كهـن صـدق   ياين( يمي، در شراكت با آقا جان كليمحمد نماز يجنگ اول جهان يها سال

دار رشن )م جهـان   يها در سال. ران بوديس در جنوب ايقشون انگل) دار سررشتهيمهـد  يجنـگ دو 
. ران بـود يكا در اياالت متحده آمريمانكار ارتش اي، پيبغداد يمير عبداهللا كلي مه، در شراكت با ينماز

در كسـوت   ياز محمد نمـاز  يريتصاو. ز بودنديران نيمتنفذ ا يها از فراماسون ينماز يمحمد و مهد
ـ در ا ييلـژ روشـنا   ير اعضـا يهمراه سا به يماسون ـ يران در كتـاب اسـماع  ي فراموشـخانه و  (ن يل رائ

دار  شـه ين و ريريد يوندهاين پيل هميدل به. مندرج است) ١٣٣، ١٣١، صص ٣ج  ران،يدر ا يفراماسونر
كا، در ياالت متحده آمرين ايشيجمهور پ سينتون، رئيل كليبا شبكه مقتدر و جهانشمول فوق است كه ب

در كـا  ير آمريعنـوان سـف   را به ينام حسن نماز ن خاندان بهيا ياز اعضا ييك يالديم ١٩٩٨ان سال يپا
 .ن منصوب كرديآرژانت

 .الف ١٢٩ -٦٢٥-١ران، سند شماره يخ معاصر ايمركز اسناد مؤسسه مطالعات تار . ٨٠
 .الف ١٢٩-٣-٦-٢٣همانجا، سند شماره  . ٨١
شاپور : ر فوق به اشتباه نوشتميدر شرح تصو يظهور و سقوط سلطنت پهلون جلد دوم يدر زمان تدو . ٨٢

ر ين تصويدر ا. ن نوشته غلط استيا .رانيد او از ايبازدجمهور هندوستان در مراسم  سيپورتر و رئير
فات وزارت امـور  يس تشري، رئيعيسم يهمراه مصطف ر هندوستان، بهيظاهر، سف يد عليدر صف اول س

← 
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 ١٨اين سند به تـاريخ  . شاپور در مقام دبيركل سفارت هندوستان در تهران نيز موجود است
هـاي   سند فوق به سال ٨٣.و به مهر و امضاي سيد علي ظاهر، سفير هند، است ١٩٤٩فوريه 

اشتغال شاپور در سفارت هند در همـين  . پاياني مأموريت شاپور در سفارت هند تعلق دارد
  . رسد به پايان مي) ١٩٥٠(سال يا در سال بعد 

  س در دانشگاه جنگ يتدر

شاپور . دانيم كه شاپور ريپورتر از چه سالي تدريس در دانشگاه جنگ را آغاز كرد دقيقاً نمي
. به تدريس فـوق اشـتغال داشـت    ١٩٤٨-١٩٤٥هاي  مدعي است كه در سالهو ايز هو در 

او در حـوالي  . در خاوردور بود ١٩٤٧اين ادعا غيردقيق و نادرست است زيرا شاپور تا ژوئن 
به ايران بازگشت و احتماالً از مهرماه همين سال، يعني از دوره اول  ١٩٤٧ژوئيه / ١٣٢٦تير 

اي از سرلشـگر عبـداهللا هـدايت،     نامـه . ستاد، به تدريس در دانشگاه جنـگ مشـغول شـد   
، در دسـت  ١٩٥١ژوئيـه   ٣/ ١٣٣٠تيـر   ١١فرمانده دانشگاه جنگ، به شاپور ريپورتر، مـورخ  

    : متن سند چنين است. است
  يرجيشاهپور اردش يآقا

برنامـه آمـوزش دوره چهـارم     يكـه در اجـرا   يدانشگاه جنگ نسبت به كوششـ 
كـه برنامـه دوره پـنجم     نيـ نظـر بـه ا  . است] كذا[د سپاسگذار يا ستاد مبذول فرموده

و  يشروع خواهـد شـد، خواهشـمند اسـت آمـادگ      يستاد از اول مهرماه سال جار
نـده  يآ يليم برنامه سـال تحصـ  يتنظ يساعات فراغت خودتان را در بعدازظهرها برا

  .ط. ديياعالم فرما
  فرمانده دانشگاه جنگ

  ٨٤تيسرلشگر هدا

  ايملكه ثر يمعلم خصوص

او در . دانيم كه شاپور ريپورتر معلم زبان انگليسـي ثريـا، همسـر جديـد شـاه، نيـز بـود        مي
در سند بي تـاريخ  . انگليسي به ثريا اشتغال داشتس زبان يبه تدر ١٣٣٢-١٣٣٠هاي  سال

  
← 

 . سفارت هند در صف دوم حضور دارند يشوند و شاپور و دو مقام هند يده ميران، ديخارجه ا
 .الف ١٢٩ -٣٢٣-١همانجا، سند شماره  . ٨٣
 .الف ١٢٩ -٣٢٤-١همانجا، سند شماره  . ٨٤



  ۲۵                                                                                                                                  زيعبداهللا شهبا

  

هاي اوليه پس از كودتا تعلق دارد، دربـاره   متعلق به اداره كل انتشارات و راديو، كه به سال
    : شاپور ريپورتر چنين آمده است

در  ياسـت ولـ   يرانـ يا يهـا  يلنـدن از زرتشـت  مز يتـا خبرنگـار   يشاهپورج يآقا
ج انگلسـتان تمـام   يخـود را در دانشـگاه كمبـر   الت يتحصـ . هندوستان بزرگ شده

س يرئ يمدت. كند يها صحبت م يسيرا بهتر از خود انگل يسيزبان انگل. كرده است
 يزه ارمنـ يس اسـت و بـا يـك دوشـ    يكا بـود و تبعـه انگلـ   يدارالترجمه سفارت آمر

قـت  يس اسـت و در حق يمـورد اعتمـاد و توجـه سـفارت انگلـ      يليخ. ازدواج كرده
شـان توجـه   يبـه ا  يونيحضـرت همـا  ياعل. س دانستير انگليمشاور سف توان او را يم

س بـا شاهنشـاه را دارد و معلـم زبـان     يتن يبار افتخار باز خاص دارد و هر چند يك
     ٨٥...ا بوديواالحضرت ثر يسيانگل

ايـن بايـد   . دهد كه شاپور در گذشته معلم انگليسي ثريا بود فعل ماضي فوق نشان مي
عنـوان   تازگي به همسري شاه درآمده و ضرور است كه بـه  كه ثريا به مربوط به زماني باشد

محمدرضـا پهلـوي در   . (طور جامع با زبان انگليسي آشنا شود تر به ملكه ايران هر چه سريع
رابطـه فـوق از اهميـت تـاريخي جـدي      .) با ثريا اسفندياري ازدواج كـرد  ١٣٢٩بهمن  ٢٧

ريپـورتر در تمـامي دوران دو سـاله اوجگيـري     دهد كه شاپور  برخوردار است زيرا نشان مي
طور منظم و بدون ايجاد سوءظن به دربـار تـردد داشـته و بـا شـاه       نهضت نفت در ايران به

  . طور مستقيم مرتبط بوده است به

  زنهاور يل و آيصعود چرچ

ميالدي تحولي در آرايش نيروهاي سياسي بريتانيا رخ داد كه از منظـر   ١٩٥١در اواخر سال 
آبـان   ٣/ ١٩٥١اكتبـر   ٢٥در . تأثير آن بر سرنوشت تاريخي ايران حائز اهميت فراوان است

رهبري كلمنت اتلي، در انتخابـات شكسـت خـورد و حـزب      دولت حزب كارگر، به ١٣٣٠
يد و در ماه دسامبر وينستون چرچيل قـدرت را  كار، با اكثريتي ناچيز، به پيروزي رس محافظه

اي  دولت اتلي در قبال جنبش ملّـي شـدن صـنعت نفـت در ايـران رويـه      . دست گرفت به
ويليـام راجـر   . پـذيرفت  آميز را نمي جويانه و معتدل داشت و راهكارهاي خشونت مسالمت

بتداي بحـران در  از ا: نويسد درباره موضع دولت اتلي در قبال جنبش ملّي ايران مي لويس
حكومـت كـارگري كـه برنامـه خـود را      . آنان آماده پذيرفتن اصلي ملّي شدن بودند ١٩٥١

  
 . ١٨٨، ص ٢، ج يظهور و سقوط سلطنت پهلو . ٨٥
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اما اصرار داشت كه شركت نفـت  . توانست بكند كردن كرده بود، كار ديگري نمي وقف ملّي
شخص مصدق نيـز بـا پرداخـت    . انگليس و ايران مستحق دريافت غرامتي منصفانه است

   ٨٦.فق بودغرامت به شركت موا
ايـن  . موافقـت نكـرد   ٨٧عمليات باكـانير به تبع همين نگرش است كه اتلي با طرح 

براي ساقط كردن دولـت   ٨٨رياست جرج كندي يانگ به ٦. آي. امطرح را شعبه خاورميانه 
. آي. مقـام ام  يانگ اندكي بعد قـائم . مصدق و سركوب جنبش ملّي در ايران تهيه كرده بود

هـاي پسـين    در سالاو . دست گرفت مرداد به ٢٨ر هدايت كودتاي شد و نقش بزرگي د ٦
   ٨٩.اش، سر شاپور ريپورتر، رابطه نزديك داشت با شاه و دوست و همكار ديرين و صميمي

با صعود چرچيل رويه دولت بريتانيا در قبـال جنـبش ملّـي ايـران دسـتخوش تحـولي       
جنگ بريتانيا كودتاي موفقي را  چرچيل، كه يك بار در جواني و در مقام وزير. اساسي شد

در ايران تجربه كرده و سپس در مقام وزير مستعمرات جغرافياي سياسي جديد خاورميانـه  
ديويد بـروس،  . سان اتلي با حوادث ايران سلوك كند توانست به نمي ٩٠را ترسيم كرده بود،

كلـي بـا    به حكومت جديد انگلستان: ديد سفير آمريكا در فرانسه، اين تحول را چنين مي
  

 ي، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدويرانيسم ايوناليمصدق، نفت، ناسس، يام راجر لويليل و ويمز بيج . ٨٦
 . ٣٨٢، ص ١٣٦٨نشرنو،   ات، تهران،يو كاوه ب

87.  Operation Buccaneer  

ريباكان يبه معن ييايدزد در ـ تانيبر يس اطالعاتياست كه مقامات سرو ين نامياست و ا ا بـه  ي
 .مصدق داده بودند

88.  George Kennedy Young (1911-1990) 

ـ ل اهميدل به. استيتانيبر يو اطالعات ياسيسرشناس س يها يانگ از چهره يجرج كند . ٨٩ ت يانـگ در  ي
و سـر   يبا محمدرضا پهلـو  وندشيمرداد و پ ٢٨ يگاهش در كودتاياو، جا يبه معرف يا مقاله جداگانه

كنـاره   ٦. يآ. ام يمقـام  از قـائم  ١٣٤٠/ ١٩٦١كه يانگ در سال  نياجماالً ا. ام پرداختهپورتر يشاپور ر
 يهـا  مان ناتو شبكهيپ يسازمان اطالعات ين اصلياز مسئول يعنوان مسئول يا يك گرفت و از آن پس به

ها در  ن شبكهيا. كرد يت ميجاد و هدايران، ايجمله ار كشورها، از يرا در اروپا و سا يارتش سرّ يمخف
ـ  ن كشورها بـه يا يشد و هدف مقابله با اشغال احتمال يجاد ميا Stay Behindات يچارچوب عمل له يوس

عنـوان   ا بهيتانيلسون بود و در بريه دولت هارولد وييانگ از گردانندگان توطئه عل. بود ياتحاد شورو
 . ن كشور شهرت فراوان دارديا در يستيفاش يها سازمان يحام

ـ بنگر ١٢٩٩اسـفند   ٣ يل در كودتـا يبا نقش چرچ ييآَشنا يراب . ٩٠ نقـش  ، يعبـداهللا شـهباز  : د بـه ي
ـ خ معاصـر ا يتـار ، و صعود رضا خان به سلطنت ١٢٩٩ يدر كودتا ياستعمار يها كانون سـال  ران، ي

 . ٤٢-٩، صص ١٣٧٩ز و زمستان ي، پائ١٦-١٥چهارم، شماره 
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اين حكومت نظريات جديدي داشت كه از چرچيل بـا غـرش   . حكومت قبلي فرق داشت
خاطر ضـعف در حـين    يك شير زخمي شروع و با سخنان ايدن كه حكومت كارگري را به

بـراي   ٦. آي. از همين زمان است كه طـرح ام  ٩١...شد تر مي كرد مفهوم مبارزه سرزنش مي
  . كودتا در ايران مورد تصويب چرچيل قرار گرفت و تدارك براي اجراي آن آغاز شد

، حزب جمهوريخواه به پيروزي دست يافـت و در  ١٩٥٢اندكي بعد، در انتخابات سال 
جمهـور   عنـوان سـي و چهـارمين رئـيس     ژنرال دوايت آيزنهاور بـه  ١٣٣١دي / ١٩٥٣ژانويه 

آيزنهاور، كه مورخين آمريكايي او را معمـار  . دست گرفت هاياالت متحده آمريكا قدرت را ب
هاي پس از جنـگ   دانند، در سال اصلي تهاجم پيروزمند متفقين و شكست آلمان نازي مي

زمامـداران جديـد   . فرمانده كـل نيروهـاي نـاتو بـود     ١٩٥٠رئيس دانشگاه كلمبيا و از سال 
، به ناسيوناليسـم مصـدق   ١٩٥١ آمريكا، برخالف دولت دمكرات ترومن كه، حداقل تا سال

نگريست، از نظريات كساني چون والتـر الكـوئر متـأثر     عنوان سدي در برابر كمونيسم مي به
 ٩٢.دانستند طور قطع راهگشاي كمونيسم مي بودند كه ناسيوناليسم موجود در خاورميانه را به

ي غـرب را  دكتر مصدق و مشاوران اصلي او اين تحول اساسي در نگرش زمامـداران دنيـا  
درنيافتند و همچنان كوشيدند تا با بزرگنمايي تهديد كمونيسم براي ايران حمايت ايـاالت  

: نويسد آنتوني ايدن، وزير خارجه دولت چرچيل، در خاطراتش مي ٩٣.متحده را جلب كنند
  ٩٤.اندازه دلواپس مصدق است دچار وسواس خطر كمونيسم در ايران و بيآيزنهاور 

جديد، عامل اصلي چرخش سياسـت ايـاالت متحـده آمريكـا در      در برخي تحقيقات
بلكـه برتـري قطعـي ايـاالت     ) ١٩٥٣ژانويـه  (قبال تحوالت ايران نه صعود دولت آيزنهاور 

و در واپسـين   ١٩٥٢متحده بر اتحاد شوروي در زمينه صنايع نظامي عنوان شده كه در سال 

  
 .٤٥٢-٤٥١، صص يرانيسم ايوناليناسمصدق، نفت،  . ٩١
 يـي رويانـه ن يسم در خاورميوناليناس: نوشت ١٩٥٦، در سال يپرداز متنفذ يهود شهيوالتر الكوئر، اند . ٩٢

. سـم و همكـار آن اسـت   يهمواركننـده راه كمون  يعكس، در وضع كنون به. ستيسم نيمخالف كمون
ـ ان ايد امكان بروز تعارض ميان مديسال يكند و برا يسم رشد ميوناليوند با ناسيدر پ... سميكمون ن دو ي

  .ستيمحتمل ن
(Walter Z. Laqueur, Communism and Nationalism in the Middle East, London: 

Routledge & Kegan Paul, 1956, p. 275)  
 .٣١٦، ٣٠٨، صص يرانيسم ايوناليمصدق، نفت، ناس: د بهيبنگر . ٩٣

94.  Anthony Eden, Full Circle: The Memoirs of Anthony Eden, Boston, Mass.: Houghton 

Mifflin, 1960, pp. 232-235.  
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  . هاي زمامداري ترومن رخ داد ماه
در كتب و مقـاالت يكـي پـس از    : نويسد تاد دانشگاه ويرجينيا، ميفرانسيس گاوين، اس

هاي دو دولت ترومن و آيزنهاور در قبال ايران تأكيد  ديگري بر تفاوت فاحش ميان سياست
سازد كه چنـين شـكاف فاحشـي     سادگي روشن مي كه بررسي شواهد به شود در حالي مي

در قبال ايـران در دوران دولـت    هاي آمريكا در واقع، چرخش سياست. وجود نداشته است
شـوراي امنيـت ملّـي     ١/١٣٦ترين دليل اين مدعا سند شماره  ترومن صورت گرفت و مهم

تـر و   شـكلي آشـكار مهـاجم    ايـن سـند بـه    ٩٥.است ١٣٣١آبان  ٢٩/ ١٩٥٢نوامبر  ٢٠مورخ 
تر از اسناد مشابه پيشين است و بيـانگر تمايـل فزاينـده دولـت تـرومن اسـت بـه         يكسويه

. له مستقيم در امور داخلي ايران، در صورت لزوم، و نيز به پذيرش مخـاطرات جنـگ  مداخ
دهد كه در سياست آمريكا در قبال ايران تغييري رخ داده و ايـن تغييـر    سند فوق نشان مي

اي است كه در نوشتار تاريخي كـامالً ناديـده    اين نكته. در دوران متأخر دولت ترومن است
  . شود انگاشته مي
بسياري از اعضاي دولت ترومن مواضع خود  ١٩٥٢در بهار و تابستان : افزايد مي گاوين

ترسـيدند اقـدام نظـامي در ايـران      ها مي آمريكايي ١٩٥١در . را در قبال مصدق تغيير دادند
اين نگراني عليه مصـدق   ١٩٥٢سبب مداخله شوروي يا كودتاي حزب توده شود، ولي در 

د كه اقدامات رهبر ايران سبب تسريع در بحرانـي شـود   دولت ترومن نگران بو. سوق يافت
هـاي   گـرايش : شود گفته مي ١/١٣٦در سند . كه به سقوط ايران در مدار شوروي بيانجامد

كنوني در ايران حفظ كنترل توسط يك حكومـت غيركمونيسـتي را بـراي مـدت طـوالني      
 .اع نامشخص استتوانايي جبهه ملّي براي حفظ كنترل بر اوضو  .دشوار ساخته است

كنـد كـه سياسـت     با اسناد قبلي شوراي امنيت ملّي آمريكا روشن مي ١/١٣٦مقايسه سند 
دولت ترومن در قبال ايران با گذشت زمان دگرگون شده و بدانجا رسيده كه در اواخر سال 

  
95.  NSC 136/1, United States Policy Regarding the Present Situation in Iran, dated 

November 20, 1952. 
 ينـدرود و اصـغر ا  يعبدالرضـا هوشـنگ مهـدو   : د بـه ين سند بنگريا يمطالعه ترجمه فارس يبرا

ـ : ، تهرانرانيشدن نفت ا ينهضت ملّ ةكا درباريآمر ياسناد روابط خارج، ]مترجم[ ، ٢، ج ١٣٧٧، يعلم
ـ اسناد و مدارك آزادشـده دولـت ا  : رانيكا و تحوالت ايآمر، ي؛ صادق خراز٧٩٠-٧٨٤صص  االت ي

، ١٣٨٠انتشارات وزارت امور خارجه، : تهرانران، يشدن صنعت نفت ا يكا درباره جنبش ملّيمتحده آمر
ران را بر اساس يكا به حوادث اير تحول نگرش دولت آمريتوان س يدر دو مأخذ فوق م. ٩٤-٨٥صص 
 . االت متحده دنبال كرديا يت ملّيامن يشورا ياستگزارياسناد س
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  . مايل است از طريق اقدامات تهاجمي ايران را از افتادن به مدار شوروي باز دارد ١٩٥٢
نسيس گاوين علت اصلي اين چرخش در سياست اياالت متحده در قبال ايـران را  فرا

نه صعود دولت آيزنهاور بلكه افزايش قدرت نظامي آمريكا و فرادستي قطعي آن بر اتحـاد  
تغيير در تـوازن نظـامي جهـان نقـش اساسـي در ايـن امـر        : نويسد او مي. داند شوروي مي

قدر كافي مطمـئن نبـود كـه بتوانـد در      متحده بهاياالت  ١٩٥١-١٩٥٠هاي  در سال. داشت
سياست خود در قبال ايران ريسك كند و از مداخله نظامي شوروي يا كودتاي حزب تـوده  

اياالت متحده حاضر نبود براي دفاع از ايران به اقدام نظامي دسـت زنـد و   . هراس داشت
أسيسات نظامي عظيمي كه در پيامد احداث ت. داد به بريتانيا نيز اجازه مداخله نظامي نمي

بـه ثمـر نشسـت، ايـاالت متحـده از اقـدام بـه         ١٩٥٢آغاز شد و در نيمـه   ١٩٥٠از اواخر 
جنـوب   كـره،  (هاي يكسويه و تهاجمي، هم در خاورميانه و هـم در سـاير منـاطق     سياست

و ملـوين   ٩٦بدينسان، همانگونه كه مارك تراختنبرگ. ، كمتر هراسان بود)شرقي آسيا، آلمان
ايـاالت متحـده در قبـال اتحـاد      ١٩٥٣تـا   ١٩٥١اند، از اوايـل   توانمندانه نشان داده ٩٧لفلر

آن نوميدي كه طراحان نظامي . شوروي از موضع ضعف نسبي به موضع اقتدار كافي رسيد
بــه  ١٩٥٢كردنــد در اواخــر  در قبــال مسـائل ايــران احســاس مـي   ١٩٥١آمريكـا در ســال  

   ٩٨.بيني فزاينده مبدل شد خوش

  ليبه چرچ يمحمدرضا پهلونامه 

ايـن   ٩٩هاي حامي محمدرضا پهلوي، برخالف دكتر محمـد مصـدق و مشـاوران او،    كانون

  
96.  Marc Trachtenberg 

97.  Melvyn Leffler 

98.  Francis J. Gavin, Politics, Power, and US Policy in Iran, 1950-1953, Journal of Cold 

War Studies, 1.1, Winter 1999.  

ـ  يمشاوران دكتر محمد مصدق از تحوالت جهان ياسيضعف شناخت س . ٩٩ ـ تـوان در نمونـه ز   يرا م ر ي
ـ ، وزين فـاطم يروز شد، دكتر حسيپ ١٩٥٢خواه در انتخابات يكه حزب جمهور يزمان: مشاهده كرد ر ي

شـدت   خواهـان بـه  ينوشت؛ از صـعود جمهور  يا سرمقاله باختر امروزد دولت مصدق، در يخارجه جد
ن مقاله سبب رنجـش  يا. ران برشمرديسود ا كا بهيآمر يها استيد چرخش سياستقبال كرد و آن را نو

ران در واشنگتن، را ير ايار صالح، سفيكا اللهيركل وزارت خارجه آمريمقامات دولت ترومن شد و مد
ـ م، ايدر حق شما نكرده بود يما كه بد: گفت يرد و با اشاره به مقاله فاطماحضار ك ـ  ي  ين چـه مطلب

را  ييكايصالح اظهارات مقام آمر .ميگر در قدرت هستيعالوه، ما هنوز سه ماه د به. ديا است كه نوشته
← 
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سرعت دريافتنـد   چرخش بنيادين در مواضع زمامداران بريتانيا و اياالت متحده آمريكا را به
وي اي اسـت از محمدرضـا پهلـ    گواه ما نامه. برداري از آن را آغاز كردند و تالش براي بهره

ايـن نامـه خطـاب بـه سـر      . دست آمـده اسـت   كه در مجموعه اسناد سر شاپور ريپورتر به
خاطرات جنـگ  عنوان خواننده كتاب  كوشد تا به وينستون چرچيل است و طي آن شاه مي

  . چرچيل عالقه زمامدار جديد دولت بريتانيا را جلب كنددوم جهاني 
  : درباره سند فوق توضيحات زير ضرور است

حدس نگارنده ايـن  . دست آمده مه به خط اسداهللا علم است و در اسناد شاپور بهنا -١
است كه نامه فوق به توصيه جرج كندي يانگ براي جلب عالقه چرچيل بـه شـاه جـوان    

بـراي كودتـا در ايـران     ٦. آي. طريق راه بـراي تصـويب طـرح ام    ايران نوشته شد تا از اين
بـود و در دولـت    ٦. آي. منطقـه خاورميانـه در ام  يانگ در دولت اتلـي مـدير   . هموار شود

  . مقام اين سازمان شد چرچيل قائم
دهـد كـه خطـاب بـه      روشني نشان مـي  در نامه نام مخاطب ذكر نشده ولي متن به -٢

  . وينستون چرچيل است
. تـوان زمـان نگـارش را حـدس زد     نامه فاقد تاريخ است ولي با دقت در متن مـي  -٣

تـدريج   در شش مجلد بـه  ١٩٥٣-١٩٤٨هاي  ي چرچيل طي سالخاطرات جنگ دوم جهان
. شـد  عنوان كتـابي پرفـروش و جنجـالي شـناخته مـي      ها به به چاپ رسيد و در همان سال

هاي  ها بعد از انتشار آن، يعني در سال نامعقول است كه تصور كنيم شاه اين كتاب را سال
ايـن تـأخير نـوعي    . ه نوشته است، خوانده و به چرچيل نام١٣٣٢مرداد  ٢٨بعد از كودتاي 

  . شد نزاكتي محسوب مي توجهي و بي بي
محمدرضا پهلوي شخصيتي فرهيخته و عالقمند به كتاب نبود كـه پـس از مطالعـه     -٤

اي  رود كه اين نامه تنهـا نمونـه   تصور مي. هر كتاب مهم خطاب به نويسنده مطلبي بنويسد
يك الزام مهم او را بـه نگـارش نامـه فـوق      بنابراين،. توان يافت است از اين دست كه مي

اين الزام همان پيروزي چرچيل در انتخابات و صعود او بـه قـدرت اسـت؛    . واداشته است
  . خورد كسي كه سرنوشت شاه با طرز تلقي و تصميم او رقم مي

دهد كه از اين  وضوح محمدرضا پهلوي را يك حكمران جوان نشان مي متن نامه به -٥
خواهد به دل دولتمرد مقتدر دنياي غرب راهي باز كند و خود را جواني شايسـته   طريق مي

  
← 

لرضـا  دكتر عبدا يمطلب فوق را از آقا. (خ نموديرا توب يبه دكتر مصدق منعكس كرد و مصدق فاطم
 .)كنم يشان نقل ميدم و با كسب اجازه از ايشن يهوشنگ مهدو
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  . زمامداري نشان دهد
اين سفر بايـد  . به ايران و ديدار با او اشاره شده است ١٠٠در نامه به سفر لرد جوئت -٦

است ديوانعالي بريتانيـا و احتمـاالً در اواخـر سـال     يگيري لرد جوئت از مقام ر كناره پس از
    . صورت گرفته باشد ١٩٥٢يا در سال  ١٩٥١

  ]لينستون چرچيبه سر و يمتن نامه محمدرضا پهلو[
  .]نام مخاطب ذكر نشده است[ يآقا
 ينمت خاطرات جنگ جهايس و پرقياز هزارها خواننده كتاب نف يد من يكيشا

باشد كه شما از خوانندگان ] يا[از هزارها نامه ين نامه يكيد ايدوم شما باشم و شا
هــا را دربــاره آن مطالعــه  ات مختلــف آنيــد و نظريــدار يافــت مــين كتــاب دريــا
كـه  ] را[ يرم و اثـر يـ قه وقت شـما را بگ يخواهم چند دق يمن هم اجازه م. ديكن يم
  . ان كنمين كتاب در روح من گذاشته بيا

كـنم   يكننده است، من گمان مـ  ت مشغولينها يكه موضوع كتاب ب عالوه بر آن
ــه  يطــور ــا يطــور در آن نوشــته شــده و ب ــق را عريحق ــر  ي ان ذكــر كــرده كــه ه

عـالوه، خـاطرات شــما    بـه . ديـ نما ين وادار مـ يار بـه تحسـ  يـ اخت يرا بـ ] يا[خواننـده 
 يد وقتـ يـ دان ينم. ب استياز يك روح بزرگ و دمكرات و پابند به پرنس يانعكاس

ل يـ جه عـدم تما يدر آستانه شكست در نت يمن خواندم كه در بحبوحه جنگ و حت
د يـ م گرفتيقـا تصـم  يدر آفر ييايا به ادامه جنگ سربازان استراليمجلس عوام استرال

د يهـا بفرسـت   آن يجـا  به يسيد و سرباز انگليه كنيتخل ييايطرق را از سربازان استرال
كـه   ييا موقع. ن فرستادميگرفتم و تا چه حد به شما تحسر قرار يتأث تا چه حد تحت

د يــدشـمن تمج  يه فرمانـده يـ خوانـدم در جنـگ صـحرا چقــدر از صـفات عال     يمـ 
د تا چه حـد بـه روح   يده يراد قرار ميخودتان را مورد ا يقوا يد و فرماندهيكن يم

  . ن فرستادميبزرگ شما آفر
ن يـ و قدرت عمـل شـما در هنگـام ا    يكند انرژ يچه مرا به تعجب وادار م اما آن

چ نكتـه از معضـالت   يداشـته و هـ   ير نظـر مـ  يـ را ز ييايد دنيم است كه بايعظ يبال
، كـه  يكـوچك  يلـ يخ يلـ ياس خيـ خود من بـا مق . ديكرد يجنگ را از نظر دور نم

مملكـت دارم و   يهـا  تيد يك هزارم اشتغاالت شما در آن موقع نباشد، مسئوليشا

  
100.  Sir William Allen Jowitt, Viscount of Stevenage, Earl Jowitt (1885-1957) 

 ١٩٤٥دادستان كـل و در سـال    ١٩٤٠ا بود كه در سال يتانيام جوئت از قضات سرشناس بريليسر و
به بارون جوئت، در سال  ١٩٤٥او در سال . ن مقام بوديدر ا ١٩٥١ا شد و تا سال يتانيبر يوانعاليس ديرئ

 .دست يافت يبه مقام ارل ١٩٥١ج ملقب شد و در سال يونيسكونت استيبه و ١٩٤٧
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ن يـ ن همه توجه بـه مسـائل مختلـف و تحمـل ا    يم كه اكن ين جهت احساس ميبه ا
مـن  . اسـت  يها چه كار پرعظمـت و پرمشـقت   ها و شكست يمات و سختيهمه نامال

ل يـ كـه يـك مـاه تعط    ين مجلـد را هنگـام  يكـه آخـر  (ن كتـاب  يـ بعد از خواندن ا
م كـه  ين نكتـه را بگـو  يـ رم ايناگز) گذراندم خواندم يخودم را در اروپا م يتابستان
ن يك بار مطالعه خاطرات شـما نخـواهم كـرد؛ چنانكـه بـه      يقط اكتفا به همواقعاً ف

از همكاران و دوستان شما، لرد جوئت، كه به كشور ما آمده بـود گفـتم هـر     ييك
شـوم   يخودم ناتوان و خـورد مـ   يها تير بار مسئوليكنم كه در ز يوقت احساس م

دوارم اگـر سـال   يـ ام. كـرد عنوان پناهگاه استفاده خواهم  از كتاب خاطرات شما به
يم سعادت مالقات بـا خودتـان را بـرا   يايبه انگلستان ب يالت تابستانينده در تعطيآ 

   ١٠١.ديقه به من بدهيچند دق

  كا يت در وزارت خارجه آمريمأمور

هاي وي در دوران جنبش ملّـي شـدن صـنعت     در سند بيوگرافيك شاپور ريپورتر، مسئوليت
ك دوره سـه  يدر دوران بحران نفت و براي : شده استچنين عنوان ) ١٩٥٣-١٩٥٠(نفت 

ساله به وزارت امور خارجه اياالت متحده آمريكـا مـأمور شـد و در مقـام مشـاور سياسـي       
او در تمامي دوراني كه به سـرنگوني مصـدق انجاميـد    . هندرسون، سفير كبير، خدمت كرد

همچنـين در دانشـكده   در ايـن دوران، او  . مسئوليت عمليات در صحنه را به عهده داشت
. اس. وي، )لندن(تايمز كرد و گزارشگر  در تهران تدريس مي] دانشگاه جنگ[سلطنتي ستاد 

  .ها بود و ساير روزنامه ريپورت اند ورلد نيوز 
  

طبق مندرجات تاريخچه عمليات كودتـا، نوشـته دونالـد ويلبـر، مـذاكرات رسـمي دو       
دسـامبر   -اي انجام كودتا در ايـران در نـوامبر  سرويس اطالعاتي بريتانيا و اياالت متحده بر

ايـن  . هاي زمامداري دولـت تـرومن   آغاز شد يعني در واپسين ماه ١٣٣١آذر  -آبان/ ١٩٥٢
پيشنهاد را نمايندگان اينتليجنس سرويس عنوان كردند و نمايندگان سيا حاضر به بحث در 

    : اين زمينه نشدند
نـدگان  يا در واشنگتن با نمايتانيبر يعاتندگان اطالينما ١٩٥٢در نوامبر و دسامبر 

 يدار كردند با هـدف مـذاكره بـرا   يد] ايدر س[ ١٠٢قايك و آفرياداره كل خاورنزد
  

 .الف ١٢٩-٩٨-١٨ران، سند شماره يخ معاصر ايمركز اسناد مؤسسه مطالعات تار . ١٠١
102.  Near East and Africa Division (NEA) 
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ا يـ تانيبر ينـدگان اطالعـات  ينما. رانيـ پشت صـحنه در ا  يها جنگ مشترك و برنامه
سـتگاه  يس ايراً رئـ يـ ستوفر مونتـاگ وودهـاوس كـه اخ   يكر يآقا: عبارت بودند از

 يسـتگاه اطالعـات  ياز ا ١٠٣سـاموئل فـال   يا در تهران شده بود، آقـا يتانيبر ياطالعات
ا يـ تانيبر يس مخفـ ينده سـرو ينما ١٠٤جان بروس الكهارت يا در تهران و آقايتانيبر

 يآقـا : قـا عبـارت بودنـد از   يك و آفريندگان اداره كل خاورنزدينما. در واشنگتن
 ١٠٦ران،يـ ه اس اداريرئـ  ١٠٥جـان الوت  يس اداره كـل، آقـا  يت روزولـت رئـ  يكرم
مـز  يج يو آقـا ] قـا يك و آفريـ خاورنزد[مقام اداره كل  قائم ١٠٧جان پندلتون يآقا

  . قايك و آفرياداره كل خاورنزد يس ستاد شبه نظاميرئ ١٠٨نگيدارل
ن نشـده بـود،   يـي تع ين شده در جلسه قبلـ ين موضوع در دستور كار معيهر چند ا

 يبركنـار  يمشـترك بـرا   ياسـ يات سيـ ا طـرح عمل يتانيبر يندگان اطالعاتينما يول
چ وجـه  يقا به هيك و آفرياداره كل خاورنزد. ر مصدق را عنوان كردنديوز نخست

جلسـه  . را نداشـت  ين بحثـ يچنـ  ينه بحث كنـد و آمـادگ  ين زميقصد نداشت در ا
رفت يقا تنها پـذ يك و آفريد و اداره كل خاورنزديان رسيبه پا يميچ تصميبدون ه

اطالعـات   يمطروحـه از سـو   ياسـ يعمـل س  ينهادشيپ يها تر طرح قيطور دق كه به
  ١٠٩.ا را مطالعه كنديتانيبر

دهـد كـه شـاپور، در     كند و نشان مـي  اسناد شاپور ريپورتر اين ادعاي ويلبر را نقض مي
در سفارت آمريكـا   ١٩٥٢و سيا، بسيار زودتر از نوامبر  ٦. آي. چارچوب عمليات مشترك ام

سند بيوگرافيك شـاپور از دوره سـه سـاله مأموريـت او در دوران     . در تهران مأموريت يافت
 ١٩٥٤كـه در اوايـل سـال     -عبارت ديگر، مأموريـت شـاپور   به. گويد بحران نفت سخن مي

سـاير اسـنادي كـه در دسـت     . آغاز شده باشـد  ١٣٣٠/ ١٩٥١بايد از اوايل  -پايان رسيد به
، يعني يك سال پـيش از  ١٩٥١ري رسمي شاپور با سفارت آمريكا را از نوامبر ماست همكا

  : سازد زماني كه ويلبر عنوان كرده است، مسجل مي

  
103.  Samuel Falle  

104.  John Bruce Lockhart 

105.  John H. Leavitt 

106.  Iran Branch 

107.  John W. Pendleton  

108.  James A. Darling 

109.  Donald N. Wilber, Clandestine Service History: Overthrow of Premier Mossadeq of 

Iran, November 1952- August 1953, p. 1.  
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اي كه ملبورن، دبير اول سفارت آمريكا در تهران، در پايان مأموريت شـاپور   در گواهينامه
   ١١٠.نوان شده استع ١٩٥١صادر كرده آغاز خدمت شاپور در سفارتخانه فوق از نوامبر 

قرارداد همكاري شاپور ريپورتر با سفارت آمريكـا در تهـران منعقـد     ١٩٥٢آوريل  ٢١در 
از سوي سـفارت آمريكـا آن را امضـا كـرده،      ١١١در اين قرارداد كه جان هاويسون. شود مي

   ١١٢.ذكر شده است مشاور سياسيشغل شاپور
ست كه فاقد تاريخ اسـت و بـه   سند ديگر، كارت تردد شاپور ريپورتر به سفارت آمريكا

در اين كـارت شـغل شـاپور    . مسئول امنيتي سفارت، رسيده است ١١٣امضاي ديويد اميس،
   ١١٤.بخش سياسي ذكر شده است دستيار ويژه

اي  نامه معرفي) لندن(تايمز دبير سرويس خارجي روزنامه  ١١٥نورمن، ١٩٥٣ژوئيه  ١٥در 
   ١١٦.ه اين روزنامه در ايران معرفي شده استعنوان نمايند كند كه در آن شاپور به صادر مي

عمليـات كودتـا بـا موفقيـت بـه پايـان        ١٩٥٣اوت  ١٩/ ١٣٣٢مرداد  ٢٨در چهارشنبه 
كند ولي مأموريت شاپور در سفارت آمريكا و همكـاري   رسد و دولت مصدق سقوط مي مي

  . يابد ادامه مي ١٩٥٤او با ايستگاه سيا تا اوايل سال 
ــامبر  ٢٣در  ــودور، م ١٩٥٣دس ــل ف ــه   ١١٧ارس ــردبير روزنام ــگ، س ــه زيتون  ١١٨دي نوي
عنـوان خبرنگـار ايـن روزنامـه در      در اين نامه شاپور ريپورتر به. كند اي صادر مي نامه معرفي

زبان آژانـس خبـري ايـاالت     روزنامه آلمانيدي نويه زيتونگ تهران معرفي و اعالم شده كه 
   ١١٩.متحده آمريكا در برلين است

دبير اول سفارت ايـاالت متحـده آمريكـا در تهـران،      ١٢٠وي ملبورن،ر ١٩٥٤فوريه  ٥در 

  
 .٤٧٦٧٠ران، سند شماره يخ معاصر ايمركز اسناد مؤسسه مطالعات تار . ١١٠

111.  John M. Howison 

 .الف ١٢٩-٣٢٥-١همانجا، سند شماره  . ١١٢
113.  David S. Emmis 

 .الف ١٢٩ -٣٢٥همانجا، سند شماره  . ١١٤
115.  G. H. G. Norman 

 .الف ١٢٩-٦٢٢-١همانجا، سند شماره  . ١١٦
117.  Marcel W. Fodor 

118.  Die Neue Zeitung  

 .الف ١٢٩ -٦٢٣-١همانجا، سند شماره  . ١١٩
120.  Roy Malcolm Melbourne  
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ملبورن در اين نامه از خدمات شاپور ريپورتر در سفارت آمريكا . كند اي صادر مي گواهينامه
براي من سـعادتي بـود كـه بـا شـما      : تشكر كرده و افزوده است ١٩٥١در تهران از نوامبر 

همكـاري ارزشـمند در بخـش سياسـي آشـنا       عنوان مردي داراي قـوه داوري درسـت و   به
   ١٢١.شوم

  
در پايان مأموريت او در سـفارت ايـاالت   : در سند بيوگرافيك شاپور چنين آمده است

آقاي ريپورتر  خدمات درخشانپاس  متحده آمريكا، وزارت امور خارجه اياالت متحده به
 به اهداف مشـترك ]  امـور خارجـه و    مقـام عضـويت دائمـي وزارت   ] آمريكـا و بريتانيـا

  : ساير اسناد موجود مؤيد اين ادعاست .شهروندي اياالت متحده را به او اعطا كرد
اي بـه   وابسته سفارت آمريكا در تهران، طي نامـه  ١٢٢گوردون كينگ، ١٩٥٤اكتبر  ١٩در 

عنوان عضو دائم  دهد كه وزارت امور خارجه اياالت متحده او را به شاپور ريپورتر اطالع مي
  : ترجمه سند فوق چنين است. رتخانه پذيرفته استاين وزا
    

  زميپورتر عزير يآقا
مناسـب شـما    يخوشحالم به اطالع شما برسانم كه وزارت امور خارجه در اقدام

  .قرار داده است] در وزارت امور خارجه[ت دائم يرا در سمت عضو
ن يـ مشـاهده ا م، از يما كاركنان سفارت كه هر روزه سعادت كار با شما را داشـت 

  .ميشرفت خوشحاليپ
  ارادتمند شما

  ]امضا[نگ يگوردون ك
  ١٢٣آتاشه سفارت

سند بعدي، برگـه عضـويت دائـم شـاپور ريپـورتر در وزارت خارجـه ايـاالت متحـده         
مشـاور  در ايـن برگـه مقـام شـاپور     . تنظيم شده اسـت  ١٩٥٤اكتبر  ٢٤آمريكاست كه در 

اياالت متحـده در تهـران و حقـوق     سفارت بخش سياسيو محل مأموريت او  سياسي
   ١٢٤.هزار ريال در سال ذكر شده است ١٩٩وي 

  
 .٤٧٦٧٠همانجا، سند شماره  . ١٢١

122.  Gordon D. King 

 .الف ١٢٩-٣٢٥-٣همانجا، سند شماره  . ١٢٣
 . الف ١٢٩-٣٢٥-٤همانجا، سند شماره  . ١٢٤
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جان هاويسون، دبير دوم سابق سفارت آمريكا در تهران كه اينك در  ١٩٥٤نوامبر  ١٦در 
طـي دوره دو  : نويسـد  هاويسـون مـي  . كنـد  اي صـادر مـي   واشنگتن اقامت دارد، گواهينامه

ان رسيد، آقاي شاپور ريپورتر در بخش ترجمـه سـفارت   به پاي ١٩٥٤اي كه در سپتامبر  ساله
هـاي   هاويسون در اين نامه از خدمات و توانـايي . آمريكا در زير نظر او خدمت كرده است

   ١٢٥.كند شاپور ريپورتر تجليل مي
نحـوي   هاي خـود را بـه   نامه الزم به توضيح است كه هم ملبورن و هم هاويسون گواهي

فارسـي   -سفارت آمريكا بـه يـك متـرجم توانـاي انگليسـي      اند كه شغل شاپور در نگاشته
چنانكـه گفتـيم، در   . اند اي به مأموريت اصلي اطالعاتي او نكرده محدود شود و هيچ اشاره

عنـوان رئـيس پيشـين دارالترجمـه سـفارت       سند اداره كل انتشارات و راديو نيز از شاپور به
  . آمريكا ياد شده است

  
در سفارت بريتانيا در تهران نيز از مقامي شـامخ برخـوردار    ١٣٣٣شاپور ريپورتر در سال 

تصويري از شاپور ريپورتر و دنيس رايت، كاردار سفارت بريتانيا، در فرودگاه مهرآباد در . بود
هـاي   حال استقبال از هيئت اعزامي رويال داچ شل به تهران موجود است كـه در پيوسـت  

عكس فـوق در همـان زمـان در     ١٢٦.ام كردهمنتشر ظهور و سقوط سلطنت پهلوي جلد دوم 
شـاپور ريپـورتر    يراسـت  به. به چاپ رسيده ولي نام شاپور درج نشده است ١٢٧كاويانمجله 

كه بود و چرا بايد در كنار دنيس رايت در مراسم استقبال از نمايندگان كنسرسـيوم حضـور   
  يافت؟  مي

مسـجل   ١٣٣٢رداد مـ  ٢٨سند ديگري كه نقش برجسته شـاپور ريپـورتر را در كودتـاي    
دسـت آمـده و وي را در دادگـاه     اش بـه  سازد، تصويري از اوست كه در اسناد شخصي مي

شاپور با دستخط خود در زير تصـوير فـوق ايـن عبـارت را نوشـته      . دهد مصدق نشان مي
ــت ــد ( Mission accomplished: اس ــام ش ــت انج ــز در  .) مأموري ــوير را ني ــن تص اي

  
 .٤٧٦٧٣همانجا، سند شماره  . ١٢٥
شـاپور  : س را به عكـس فـوق افـزودم   يرنوين زيا يظهور و سقوط سلطنت پهلون يدر زمان تدو . ١٢٦
ـ  يهنگام ورود به تهران برا ال داچ شل بهيرو يندگيئت نمايپورتر و هير در . وميعقد قرارداد كنسرس

ن يحاضر در فرودگاه كامالً خواناست و به ا يمايهواپ يهلند بر رو ييماياصل عكس نام شركت هواپ
. ال داچ شل هستنديرو يئت كمپانيه يكه در فرودگاه حضور دارند اعضا ينياست مسافر يهيل بديدل

 . ت استيس رايستاده دنيكه در كنار شاپور ا يفرد
 .٢٤، ص ١٣٣٣ر ي، سوم ت١١شماره ان، يكاو . ١٢٧
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پيام عكس فوق واضـح  . ام منتشر كردهسقوط سلطنت پهلوي ظهور و هاي جلد دوم  پيوست
است ولي شاپور بعدها، در مراجعه به سفارت ايران در لندن، مـدعي شـد كـه منظـور وي     

 !بوده استتايمز انجام مأموريت براي روزنامه 

   يكند. پورتر به جان افيگزارش شاپور ر

عنـوان   صـراحت خـود را بـه    سند ديگري نيز در دست است كه در آن شـاپور ريپـورتر بـه   
معرفي كرده  ١٣٣٢مرداد  ٢٨در كودتاي ) عمليات صحنه(سرپرست عمليات داخلي ايران 

  . است
است كه شاپور ريپورتر رسـماً از سـوي    كلي سرّي بهبندي  اين سند گزارشي با طبقه

جمهور اياالت متحـده   كندي، رئيس. براي جان اف) ٦. آي. ما(سرويس اطالعاتي بريتانيا 
و قبـل از  ) ١٣٣٩آبـان  / ١٩٦٠نـوامبر  (اندكي پس از پيروزي كندي در انتخابـات   -آمريكا

نگاشته  -)١٩٦١ژانويه  ٢٠(جمهوري  مراسم سوگند خوردن و انتقال رسمي منصب رياست
در آينـده ايـن   . تعلـق دارد  ١٣٣٩بنابراين، سند بي تاريخ فـوق بـه حـوالي آذرمـاه     . است

در اينجا تنها به يك نكتـه مهـم منـدرج در آن    . طور كامل معرفي خواهم كرد گزارش را به
  . مرداد مربوط است ٢٨كنم كه به نقش شاپور در كودتاي  اشاره مي

    : كند شاپور گزارش خود را چنين آغاز مي
كـه از مـن خواسـته     است يه افتخار بزرگيرسانم ما يبا كمال تواضع به عرض م

نـده  يسم گزارش حاضر را دربـاره شـاه بـه استحضـار مقـام آ     يسرو يشده تا از سو
  .برسانم يجمهور استير

با شاه بـه   يسال تجربه رابطه شخص ١٥ش از يبر اساس ب] درباره شاه[نظرات من 
ز بـر  يـ و ن ١٢٨سم با شخص اويسرو ياستوارنامه دائم از سو يعنوان افسر رابط دارا

بـه  ] يدوم جهـان [ران از زمـان جنـگ   يـ ع در اير وقايام از س يشاهدات شخصاد ميبن
    .است يه مبتنين پايسم شكل گرفته و بر ايعنوان افسر سرو

سال افسر رابـط   ١٥به مدت  ١٣٣٩دهد كه شاپور تا اواخر سال  عبارات فوق نشان مي
و بـا   ١٣٢٦تير / ١٩٤٧در واقع، اين مأموريت از ژوئن . سرويس اطالعاتي بريتانيا با شاه بود

  .كنگ آغاز شد بازگشت شاپور از هنگ
    : دهد شاپور در صفحه دوم معرفي خود را اينگونه ادامه مي

  
128.  permanently accredited Liaison Officer of my Service to his person 
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 ياتيـ افسـر عمل  و ١٢٩اتيـ س عملين دوران آشفته رئـ يكه در ا يمن در مقام كس
افـراد   يبرخ يرا كه از آن زمان تاكنون از سو يران بودم، القائاتيدر ا ١٣٠سميسرو

مطلع ا تنها يشود كه گو يعنوان مات چكمهيعمل    بود كه قـدرت را از چنـگ
آنچه . كنم يب ميست او خارج نمود، به شدت تكذيكمون يها يمصدق و همپالك

 يروزيـ شان بـود كـه بـه آن پ    اهم تنها فشردن ماشه احساسات مردم به پادشيما كرد
. نبـود  يگـر شـدن  يچ احساس دگرخواهانه دياد هين اقدام بر بنيا. ديجانبه انجام همه

 يرانـ ي، فقـدان ا ينـ يب شيقابـل پـ   يا نـده يآ يم و بـرا يدان يكه م در آنصورت، چنان
ران يبازار ا د متذكر شوم كه آشفتهين بايهمچن. ن بوديآفر غرب فاجعه يمستقل برا
دن تحـوالت زمانـه كـور بودنـد و     يـ لنـدن از د  يخود ما بود؛ اشراف نفتدستپخت 

بــا  يسبكســرانه راه بــاز] كــايآمر[ان محتــرم در وزارت امــور خارجـه  يــآقا يبرخـ 
ها ستيوناليناس كـه  ]در تهـران [ا يـ تانيكاردار بر! ده بودنديها را برگز و جبهه آن ،
محبوب و  يدمكراسـ  يها شيگرا نهيدانه خود را در زميمصدق بود، نظرات الق
كننـده راه   كيـ جا، ناخواسته و تحريب يها ن دخالتيا ١٣١!ران داشتيسم در ايبراليل

روشنفكران بان و يها، عوامفر ستيرا مسدود ساخته و راه آنارش ياصالحات واقع
  ١٣٣...را هموار نموده بود ١٣٢نينش كافه

   ٦. يآ. در ام يپنهانكار يها يدشوار

بـر ايـن دنيـا مـوازيني چنـان سـخت و       . دنياي اطالعاتي در غرب دنياي عجيبـي اسـت  
هـاي داراي توانمنـدي خـاص در زمينـه رازداري و      فرسا حاكم است كه تنها انسان طاقت

شاپور ريپـورتر يكـي از   . توانند آن را تحمل كنند و تا پايان در آن دوام آورند پنهانكاري مي
  . اين افراد است
شـود كـه در كتابخانـه سـفارت      سخت دلبسته دختري ارمني مي ١٩٥١سال شاپور در 

ولي شاپور اجازه ندارد كه خـود و خانـدان خـود را چنانكـه شايسـته      . آمريكا شاغل است
و ) آلكسـاندرا (، مادر مستبد دختـر  )آسيه آزمانوكيانس(دختر . است به معشوق معرفي كند

  
129.  Principal Operations 

130.  Field Officer of my Service 

ـ پورتر به رابطه حسنه دكتر مصدق با جرج مياشاره شاپور ر . ١٣١ ـ تانيدلتون، كـاردار سـفارت بر  ي ا در ي
 .تهران، است

132.  salon intellectuals 

 .الف ١٢٩ -٩٨-١٦ران، سند شماره يخ معاصر ايمركز اسناد مؤسسه مطالعات تار . ١٣٣
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. تـر  شناسـند نـه بـيش    عنوان يك هندي مي شاپور را تنها به) عظيمي(ناپدري عبوس دختر 
. دهـد  اين عدم شناخت كافي از شاپور، موانـع جـدي در مسـير ازدواج ايـن دو قـرار مـي      

آلكساندرا، كه احتماالً چشم طمع به خواستگاري آمريكايي يـا انگليسـي دوختـه، حاضـر     
خـانواده  آلكساندرا و عظيمي شـاپور و  . عنوان شوي دخترش بپذيرد نيست يك هندي را به

شـدت از   هاي خود به آسيه به او در نامه. برد كنند و شاپور رنج مي زرتشتي او را تمسخر مي
وفـاداري بـه مـوازين    . كنـد  شيوه برخورد خانواده دختر با خود و خانواده خـود گاليـه مـي   

تواند هويت واقعـي   كشاند ولي شاپور نمي رازداري اين رابطه عاشقانه را تا مرز جدايي مي
  . را، كه قطعاً بسيار بيش از ميزان انتظارات خانواده دختر است، فاش كندخود 

شاپور با سماجت و مهـارت از ايـن   . رسد هاي رازداري در اينجا به پايان نمي دشواري
عنـوان   ولي اينـك او بايـد بـه   . آورد دست مي گذرد و رضايت خانواده دختر را به خوان مي

شـاپور در  . را جلب كنـد  پدر خواندهيتانيا موافقت عضوي از خانواده بزرگ اطالعاتي بر
امـروز اول  : نويسد دارد و به دختر مي درخواست ازدواج خود را ارسال مي ١٩٥١اول اكتبر 

تواني بگويي كه به تو  ازدواج نكنيم مي ١٩٥١اكتبر  ٢٥اكتبر است و اگر ما حداكثر پيش از 
   ١٣٤.ام نارو زده

احتمـاالً  . گيـرد  آيد ولي ازدواج سر نمـي  دست مي اكتبر به ٢٩مجوز سفارت بريتانيا در 
دليل تعلق دختر به يك خـانواده ارمنـي مهـاجر از     شاپور در انتظار مجوز ديگري است و به

 ٦سرانجام، مراسم ازدواج با يك سال تأخير در . كشد روسيه دريافت اين مجوز به درازا مي
به يقـين   ١٣٥.آيد و دختر به همسري شاپور درميگيرد  انجام مي ١٩٥٢نوامبر  ٢٧/ ١٣٣١آذر 

خواهـد   ليدي ريپـورتر كرد كه دخترش روزي  آلكساندرا آزمانوكيانس هيچگاه تصور نمي
، راشـل وايـت   )همسر لـرد ويكتـور روچيلـد   (ترين دوستان تس مايور  شد و در زمره نزديك

همسـر لـرد   ( و ليلي سيف) ٦. آي. و سپس ام ٥١٣٦. آي. همسر سر ديك وايت رئيس ام(
   ١٣٧.جاي خواهد گرفت) ماركوس سيف و رئيس اتحاديه زنان صهيونيست بريتانيا

  
متن ترجمـه مجـوز سـفارت بريتانيـا در تهـران بـراي ازدواج شـاپور ريپـورتر و آسـيه          

  : شرح زير است آزمانوكيانس به

  
 . الف ١٢٩-٣-١-٦١همانجا، سند شماره . ١٩٥١ه مورخ اول اكتبر ينامه شاپور به آس . ١٣٤
 .٤٧٤١٢همانجا، سند شماره  . ١٣٥

136.  MI5  سازمان امنيت داخلي بريتانيا 

 . خواهم كرد يپورتر و همسرش را معرفيشان با شاپور ريدر آينده افراد فوق و اسناد ارتباطات ا . ١٣٧
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  تهران - سيانگل يسفارت كبرا
س يانگلـ  يمقررات قـانون انس يا آزمانوكيو آس) مخبر( يرجيچون شاهپور اردش

ر در تهـران ازدواج  يـ كب يايـ تانيبر يتواننـد در كنسـولگر   ياند، لذا مـ  را انجام داده
  . كنند

س در تهــران، طبــق يانگلــ يل كنســولگريــمس تالمــاج، كفينجانــب جــرج جــيا
م كـه طبـق قـانون انگلسـتان     ينمـا  يمـ  يباشد گـواه  ينجانب ميكه در نزد ا يسوابق

  . باشد يها موجود نم ازدواج آن جشن يبرا يچگونه مانعيه
  . ديصادر گرد ١٩٥١اكتبر  ٢٩خ يس در تهران در تاريانگل يدر كنسولگر

  سيانگل يل كنسولگريكف يمحل امضا
  س در تهرانيانگل يمحل الصاق مهر كنسولگر

  نگيليش ١٧محل الصاق دو عدد تمبر به مبلغ 
 -يوزارت دادگسـتر  يمتـرجم رسـم   -ميم حكـ يرحـ . ترجمه برابر با اصل است

٣/٢/٣١١٣٨    
در بررسي اين سند و مقايسه آن با اسناد ديگر، نگارنده به نكتـه مبهمـي در رابطـه بـا     

  : تابعيت انگليسي شاپور ريپورتر رسيد
بـه   ١٩٥٥اوت  ٩طبق سند رسمي اداره تابعيت دولت بريتانيا شاپور ريپورتر در تـاريخ  

اگر شاپور چهـار سـال بعـد از دريافـت      ١٣٩.تابعيت انگليس درآمده و سوگند خورده است
مجوز فوق تبعه دولت بريتانيا شده، پس به چه دليل براي ازدواج به اين مجوز نياز داشـت  

داراي گذرنامه و مدارك انگليسي بود و در اسـناد و   ١٩٤١و نيز به چه دليل حداقل از سال 
  شد؟  عنوان تبعه انگليس معرفي مي مكاتبات به

  
با آسيه تنها موردي نيست كـه رعايـت مـوازين رازداري و پنهانكـاري     ماجراي ازدواج 

و مقارن با دولت دكتر علـي   ١٣٤٠در سال . آفريند هايي مي اطالعاتي براي شاپور دشواري
پـاس خـدمات طـوالني و ارزشـمند خـود در ايـران        اميني، شاپور از عدم دريافت نشان به

و نيـز   .Aنام  به ٦. آي. يكي از مقامات ام مند است و اين نارضايتي را از طريق سخت گله
رتبـه اينتليجـنس سـرويس مـنعكس      از طريق سفير وقت بريتانيا در ايران به مقامات عـالي 

اي به او پاسـخ   طي نامه ٦. آي. مدير دسك منطقه خاورميانه در ام ١٣٤١در تيرماه . كند مي

  
 . ٤٧٤٠٨همانجا، سند شماره  . ١٣٨
 . ٤٧٤٠٠همانجا، سند شماره  . ١٣٩
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    :ترجمه متن اين نامه چنين است. دهد مي
   يخصوص

  ١٩٦٢ه يژوئ ١٣
  ز، يشاپور عز

 يسـم، ولـ  ينشان به تـو بنو  يت درباره مسئله اعطايخواهم برا يهاست كه م مدت
خواسـتم كـامالً مطمـئن     يقبل از نوشتن به تو مـ . ام در مسافرت بودم و تازه برگشته

نشـان بـه تـو، كـه مطمئنـاً       ياعطـا  يطرق ممكن را بـرا  ينجا تماميشوم كه ما در ا
. دكننـده اسـت  يار نوميم، وضـع بسـ  يح بگـو يصـر . ميـ ا ، آزمـوده ياش هسـت  ستهيشا

رسـد كـه    ينظـر مـ   ح خواهد داد، بـه يت توضيبرا  .Aكردم، و يهمانطور كه فكر م
نكه مسـئله بـه شـكل    ينشان به تو وجود ندارد بدون ا ياعطا يبرا يچ راهيمطلقاً ه

 يريتقـد  ين امر، در مورد تو، يعنـ يو ا. معمول در مطبوعات منعكس و منتشر شود
، يرانـ ينصورت مسلماً هم دوسـتان ا ير ايران؛ در غيتو در ا يبا ارجاع به حوزه كار

معتـدل هـم    يلـ يتـو، اگـر خ   يغرب ير دوستان و همكاران اروپايو هم سا يسيانگل
كـه   يدانـ  يمطمئنم تـو مـ  !! زده خواهند شد رتيش از حد معمول حيم، بيتصور كن

ن مـوارد اعطـاء   يتا چـه حـد بـه چنـ    م خارج يمق يها يسيو انگل يسيبازرگانان انگل
تـوان از كنـار گـوش     ين مسـئله را چگونـه مـ   يدانم كه ا ياند و من نم نشان حساس

  ! رد كرد ١٤٠الباف تويان خيكارفرما
 يم كـار يتوانست يمسلماً ما م) ستين نيكه خدا را شكر چن(اگر زمان جنگ بود 

غالبـاً صـورت    نبرددر صحنه ژه يخدمات و يدر آن زمان اعطاء نشان برا. ميبكن
  . آن منتشر شود يبرا يل خاصيكه دل آن يگرفت ب يم

ن يـ ام، از ا را داشته دسكن يت ايكه مسئول يرغم دوران كوتاه من شخصاً، به
 ما كـامالً آنچـه را كـه   . اند نيز چنينجا نيدوستان تو در ا يار ناراحتم و تماميامر بس

A. م كـه تـو مطمئنـاً سـزاوار     يندار يديردچ تيم و هيكن يد مييرمان گفتند تأيو سف
نـان  يبـه تـو اطم   ١٤١،رعامليمـد د من، همه ما و از جملـه  يبا يول. يافت نشانيدر

وار يـ م بست و هماره با ديمان است به كار خواه نجا هر چه در توانيم كه در ايبده
  . م كرديپخش و نشر اخبار مبارزه خواه يآجر

. شـد  يافـت نشـان نائـل نخـواه    يباالخره به درست كه تو ين بدان معنا نيمعهذا، ا

  
ـ در ا ييكـا يو آمر يسيانگل يها شركت يپورتر در چارچوب برخيشاپور ر . ١٤٠ ـ ران فعالي  يت تجـار ي

 .داشت
  .بود ٦. يآ. س اميت رئيك واين زمان سر ديدر ا. است ٦. يآ. س اميمنظور رئ . ١٤١
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 يبـدهم، ولـ   ينيچ تضـم يتـوانم هـ   يكه من شخصاً نم يكن يهرچند مسلماً درك م
كه، چنانچـه قـبال گفـتم، مـا كـامالً قـدردان كـار تـو          يآسوده خاطر باش يتوان يم

نده يدر درازمدت و در آ. شه ثبت شده استيهم ينجا برايم و ارزش آن در ايهست
كـه تـو    يد زمـان يو شـا  يما دست بكش يكه تو از كار ارزشمندت برا يندور، زما

 يطـوالن  ين امر تا دورانيو من آرزومندم كه ا( يران را ترك كنيا يريم بگيتصم
مـا   يم كـه از خـدمات تـو بـرا    يگو ينان مي، من مطمئنم و با كمال اطم)فتدياتفاق ن

  ١٤٢.خواهد شد يكامال قدردان

  د يا رسانيتانيها پوند سود به بر ونيليكه م يمرد يافتخار برا

نشـان طريقـت    ١٣٤٨آبان  ١٩/ ١٩٦٩نوامبر  ١١در . هفت سال بعد اين وعده تحقق يافت
كـه   آن بـي  ١٤٣در كاخ باكينگهـام بـه شـاپور ريپـورتر اعطـاء شـد       (OBE)امپراتوري بريتانيا 

شـاپور   ١٣٥١اسـفند   ٢٩/ ١٩٧٣مـارس   ٢٠جنجالي در پيرامون آن برانگيختـه شـود؛ و در   
را از ملكـه اليزابـت دوم دريافـت     (KBE)نشان شهسوار فرمانده طريقت امپراتوري بريتانيا 

نگار سرشناس و دوست مشترك لرد ويكتور روچيلـد و شـاپور    چپمن پينچر، روزنامه. داشت
بود، اين حادثه را پوشش خبري گسـترده داد و مقالـه    ٥. آي. ريپورتر كه خود قبالً عضو ام

   ١٤٤.شهرت فراوان براي شاپور به ارمغان آورد لي اكسپرسدياو در 

  
 .الف ١٢٩-٢٩-٩همانجا، سند شماره  . ١٤٢

ل صـاحب  يدر آن مشخص است كه احتماالً اول نام فام Pامضاء نامه فوق ناخواناست و تنها حرف 
ن زمـان را  يانه در اير دسك خاورميرغم تفحص فراوان نتوانستم در منابع موجود نام مد به. امضاء است

 . دست آورم به
ـ تانيبر يقت امپراتوريپورتر در طرير يرجيت شاپور اردشياصل فرمان عضو . ١٤٣ ژوئـن   ١٤ا، كـه در  ي

 يقت امپراتورين طريتر جاهيعال يمان و فرمانروايپاسدار اعنوان  زابت دوم بهيبه امضاء ملكه ال ١٩٦٩
ـ عنوان استاد اعظم ا به) زابتيهمسر ال(پ يليو به امضاء پرنس ف ايتانيبر ـ  ين طري ده موجـود  يقـت رس

 .الف ١٢٩-٦٢٣٩-١اره همانجا، سند شم. است
144.  Daily Express, Wednesday, March 21, 1973. 

منتشـر   ١٩٦-١٩٥، صـص  ٢ج ، يظهور و سقوط سـلطنت پهلـو  ن مقاله را در يترجمه متن كامل ا
  . ام كرده

ه ينشر ا،يدنطور كامل منعكس كرد،  نچر را بهيكه در آن زمان مقاله چپمن پ يزبان يه فارسيتنها نشر
: بر ترجمه مقاله فوق نوشت يا در مقدمها يدن. ران، بوديحزب توده ا يته مركزيكم ياسيك و سيتئور

كنند، خود  يوطن صحبت م يب يها يا كه از توده يدهد كسان ينشان م يخوب به... اكسپرس يليدنوشته 
← 
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  مرد محجوب شاه
  ديا سود رسانيتانيها به بر ونيليكه م يكس

  نچرينوشته چپمن پ
افـت  ينگهـام از ملكـه نشـان در   يروز در كـاخ باك يـ كـه د  يكسـان  يان تمـام ياز م

اسـت   يشناسـد، كسـ   يا او را كمتر از همه ميتانيبر يكه افكار عموم يكردند، كس
  . ن خدمت را كرده استيشتريكه به آنها ب

م تهـران اسـت و بـه    يپورتر است، يك شهروند انگلستان كـه مقـ  ياو سِر شاپور ر
ن خــدمات خــاموش يــا. ه شــديران شــواليــا در ايــتانيخــاطر خــدماتش بــه منــافع بر

ا بـه ارمغـان آورده   يـ تانيبر يون پونـد ارزش دارد بـرا  يـ ليكه صـدها م  ييها سفارش
ن يـ ش از اينده بـ يرسد در آ ينظر م كه مالزم آن است و به يمشاغل يه تمامهمرا به

  .خواهد بود
او چنـان محتـاط   . اسـت يتانين موسسه بزرگ بريساله، مشاور چند ٥٢سِر شاپور، 

ن يزنـم كـه او در تـأم    يمن حـدس مـ   يبرد، ول يها نم ن مشاورهياز ا ياست كه نام
، ييايـ زات دريـ كنكـورد، تجه  يماهـا يافت هواپيدر يران برايم ايعظ يها سفارش

  
← 

  )٣٢-٣١، صص ١٣٥٢، دوره دوم، سال چهاردهم، شماره اول، ايدن( .شان در كجاست وطن
ناهار در سفارت بـا  «: ، نوشت١٣٥٥آبان  ٢٠ز راجي در خاطراتش، ذيل وقايع پنجشنبه بعدها، پروي
اي كه پنج سال پيش با اعليحضرت كرده بود و ترتيب آن را لرد راتچايلـد   از مصاحبه. چاپمن پينچر

از نزديكـي  . سر شاپور ريپورتر هم در مصاحبه حضور داشته. داده بود، سخن گفت] ويكتور روچيلد[
پينچر . و ريپورتر و نقشي كه پدر ريپورتر در به تخت نشاندن رضا شاه داشت، اظهار تعجب كردشاه 

چاپ شد، گنجانـده بـود و توافـق قبلـي      ديلي اكسپرساي كه بعداً در  تمامي اين مطالب را در مقاله
س احسـا . خـاطر شـدم   از سخنان پينچـر آزرده  .اعليحضرت را هم براي انتشار آن به دست آورده بود

اما . ام را باز يابم خواست كاري بكنم يا چيزي بگويم تا شايد اندكي از غرور ملّي دلم مي. تحقير كردم
در خدمت پرويز راجي، . (ها را داده بود حقايق انكارناپذيرند و به هر حال اعليحضرت اجازه انتشار آن

، ١٣٨١جديد، طـرح نـو،    چاپ: ، تهرانهاي روزانه آخرين سفير شاه در لندن يادداشت: تخت طاووس
  ) ٥٥ص 

شاه را براي انتشار مقاله خود به دست آورد، » موافقت قبلي«ادعاي فوق، دال بر اينكه چپمن پينچر 
. وجود دارد كه بـه چـاپ نرسـيده    ديلي اكسپرسدر اسناد شاپور نسخه ديگري از مقاله  .صحيح است

عنوان . عنوان اين نسخه، كه تصوير آن در زير درج مي گردد، با عنوان نسخه چاپ شده متفاوت است
 ».كه ميليونها سـود بـه بريتانيـا رسـانيد     مرد محجوبافتخارات براي «: نسخه چاپ نشده چنين است

» مرد محجوب شاه«به » مرد محجوب«ست او القاعده شاه اين تيتز را نپسنديده و براي ارضاء خوا علي
 . تبديل شده است
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كه شاه  يزمان. نقش داشته است يزات دفاعير تجهيها و سا ها، موشك هاوركرافت
ماهـا و  يهواپ يمنظـور مشـاهده عملـ    ا، بـه يتانيبر يسات دفاعيدر سال گذشته از تأس

  . دار كرد، سِر شاپور در كنار او بوديها، د سالح
است كـه نشـان    ييها ن نمونهيتر بيعجاز  ين رابطه يكيا يريگ شكل يچگونگ

، پـدر او،  يپس از جنگ اول جهان: شود يخ، درواقع، چگونه ساخته ميدهد تار يم
خبرنگار بـود، مشـاور    ياز اجداد او در بمبئ يرا يكيپورتر نام داشت زيز ريكه او ن

فرمانـده  د، يرونسـا ياز لندن به ژنرال آ. ا در تهران بوديتانيبر يندگيئت نمايه يشرق
ران را يـ ران، دستور داده شد كه شاه حاكم بر ايا در ايتانيبر ينظام يروهاياز ن ييك

ران را يـ ا يشـتر و بهتـر منـافع ملـ    يد، كه بتوانـد ب يبركنار كرده و يك حكمران جد
پـورتر  ير. پورتر رفـت ير يمشاوره نزد آقا يبرا] ديرونسايآ[او . ابديبخشد، ب يتجل

 يشناسد كه واجد كمـال، عـزم راسـخ و تـوان ذهنـ      يا مبه او گفت تنها يك نفر ر
گـاد  يدر بر يرانـ ين شخص رضاخان، يـك افسـر ا  يفه است و اين وظيانجام ا يبرا

  . قزاق، است
ت دولـت  يبه عضـو ] رضا خان[او . د بالفاصله به رضاخان عالقمند شديرونسايآ

كـرد و  خود را شـاه اعـالم    ١٩٢٥او در سال . ر شديوز نخست يمنصوب و به زود
حكومـت  ] رانيـ بـر ا [د و اكنون پسـرش اسـت كـه    يرا برگز يپهلو ينام خانوادگ

  . كند يم
ل كـه  يـ ن دليساز بود؛ نه تنها به ا ران سرنوشتيا يبرا يباً تصادفين انتخاب تقريا

ز اسـتعداد  يـ نـرو كـه پسـر او ن   يبـدل شـد، بلكـه از ا    يرضا خان به يك پادشاه مترق
، از نظـر  ]شـاه [ن استعداد يران به سبب هميا. از خود نشان داد يرهبر يبرا يشگرف

ا يـ تانيشـرفت اسـت و تجـارت بر   يسـابقه در حـال پ   يب يبا سرعت يو صنعت ياجتماع
  . كند يفا ميند اين فرآيدر ا ينقش مهم

س يو شـراكت انگلـ   يع دوستيسِر شاپور، مانند شاه، برآن است كه گسترش سر
اسـت  يشـرفت س ينـدها در پ ين فرآيتر از مهم ييك يفاعو د يران در امور تجاريو ا

افـت  يدر OBE نشـان  ١٩٦٩ن در سـال  يشيپ يها خاطر تالش او به. است يالملل نيب
او در زمـان  . ن زمـان اسـت  يـ ار قبل از ايا بسيتانياو به بر نه خدماتيشيپ يداشت ول

ان يـ در جر. ا در هنـد بـود  يتانيارتش بر يمتخصص جنگ روان] دوم يجهان[جنگ 
ا يـ تانيبر يكه محمد مصدق منافع نفتـ  ي، زمان١٩٥٠ل دهه يران در اوايا يبحران نفت

عنـوان   د، بـه ييبه وخامت گرا] دو كشور[ك يپلماتيكرد و روابط د يران را ملّيدر ا
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   ١٤٥!كرد يكا در تهران خدمت مياالت متحده آمريدر سفارت ا ياسيمشاور س
بدل شده كـه   يالملل نيب يها تين شخصيتر العاده از خارق ياز آن زمان او به يك

  . ه باشنديدهند در سا يح ميشخصاً ترج يكنند ول يت مين سطوح فعاليتر يدر عال
همـراه   بـه  يكـه بـا حجـب و فروتنـ     ييگـردد، جـا   يبـه تهـران بـازم    ياو بـه زود 
    ١٤٦.كند يم يه و دو فرزندش زندگيهمسرش آس

كه پيتـر رايـت او    ٦. آي. و ام ٥. آي. به اين مناسبت، سر ديك وايت، رئيس نامدار ام
تـرين افسـر    برجسـته و گرانـت او را   ١٤٧ترين افسر ضدجاسوسي قـرن بيسـتم   بزرگرا 

خواننـد، در نامـه تبريـك     مي ١٤٨ ضداطالعاتي بريتانيا در دوران پس از جنگ جهاني دوم
    : به شاپور چنين نوشت) ١٩٧٣مورخ اول ژانويه (خود 

  زميشاپور عز
هـر دو شـما    يبرا ين روز بزرگيا. ريكات مرا بپذين تبريتر ن و گرميتر خالصانه

 يمـن بـرا  ... ياز خدمات واقعـ  ين است قدرشناسينام خانواده شماست و ا يو برا
م و ثبـات قـدم تـو، در    يثـار عظـ  يمان ارج فراوان قائلم و نسبت به ارزش ا يهمكار

   ١٤٩.، واقف هستميا كه در امور بزرگ و خاموش خدمت كرده ييها طول سال

  
 . نچر استياز چپمن پ! عالمت  . ١٤٥
كـه فرمـان   يپورتر در كنار همسر و فرزندانش چـاپ شـده در حال  ير شاپور ريمقاله تصو يدر باال . ١٤٦

ساله سِر  ١٧هما، دختر : ن استيچناكسپرس  يليدس عكس در يرنويز. را در دست دارد يگر هيشوال
 .نگرند يها م ساله، به آن ١٣ز، يه و پسرش كامبيآس يديبوسد و ل يپورتر او را مير رشاپو

 . ١٢١، ص ١٣٦٧اطالعات، : ، تهرانيترجمه محسن اشرفو شكار جاسوس،  ييشناسات، يتر رايپ . ١٤٧
148.  R. G. Grant, MI5, MI6: Britain’s Security and Secret Intelligence Services, New York: 

Gallery Books, 1989, p. 111.  

 . الف ١٢٩-٦٢٢٩-١٠ران، سند شماره يخ معاصر ايمركز اسناد مؤسسه مطالعات تار . ١٤٩
ارتشبد فردوست، رئيس دفتر ويژه اطالعـات  . ن زمان در تهران حضور داشتيت در ايك وايسر د

صميمي او را با شـاپور  محمدرضا پهلوي، بدون آن كه نام سر ديك وايت را به ياد داشته باشد، رابطه 
تـرين مقـام    شـاپور جـي بـدون ترديـد برجسـته تـرين و مهـم       «: ريپورتر چنين توصيف كرده است

كه من (ايادي در يكي از سفرهاي محمدرضا ] عبدالكريم... [اطالعاتي انگليس در رابطه با ايران بود
بـاز طبـق   . ه من گفتوي را در حضور ملكه انگليس خيلي صميمي و خودماني ديده بود و ب) نبودم

، كه هـر سـاله موقـع بـازي هـاي      ٦. آي. گفته خودش، در جلسات ساالنه محمدرضا با رئيس كل ام
. شد، حضور داشت و در تمام مالقات ها و بحث ها شركت مي كرد زمستاني در سويس برگزار مي

شخصًا ديدم كه  به ايران آمده بود، خودم ٦. آي. كه رئيس كل ام) اگر اشتباه نكنم( ١٣٤٩در سال 
← 
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، )١٩٧٣ژانويـه   ٨مـورخ  (و راشل، همسر سر ديك وايت، در نامه خود به آسيه ريپورتر 
    :چنين تبريك گفت

  زميه عزيآس
تـو  . ان كـنم يـ خود را در مورد شـاپور ب  يزان خوشحاليسم تا مينو ين نامه را ميا

ن پـس  يـ ز، حتمـاً از ا يـ ه عزيآسـ . يزده باش جانيدر مورد شاپور شاد و ه يليد خيبا
دوارم بـه  يـ ؟ ام!د مراقب رفتـارم باشـم  يروم با يد ميخر يپورتر براير يديبا ل يوقت

. د بـود ينجا خواهيافت نشان ايدر يد حتماً برايياياگر زودتر ن. ديياينجا بيبه ا يزود
ز را يـ انگ جـان ين خبر هيها ا بچه يوقت... داد ينان دارم حتماً به من اطالع خواهياطم
د يـ خر يز بگو هر وقـت بـرا  يها برسان و به كامب دند چه گفتند؟ سالم مرا به آنيشن

بـه  ... ميآور يم و صبر و حوصله او را به ياد ميافت يم به ياد او ميرو يشگاه ميبه نما
روم  يرون مـ يـ بـا شـما ب   يدهم وقتـ  يمن قول م. دييآ ينجا ميبه ا يد كيما خبر بده

  ١٥٠ !!داشته باشم] يديدر شأن يك ل[مناسب  يرفتار

  ا و اسناد كودتا يس، سيجنس سروينتليا

ـ ا يخيكه سرنوشت تار يينه شناخت دو كودتايمعاصر در زم يخنگاريتار ران را در سـده  ي
بـه اسـناد    يابيمواجـه اسـت كـه از عـدم دسـت      ييهـا  يرقم زد بـا دشـوار   يالديستم ميب

ـ    بـه . شـود  يم ين دو حادثه ناشيمرتبط با ا ياطالعات يها سيسرو ش از يرغـم گذشـت ب
را در  يا، كـه نقـش اصـل   يتانيبر يس اطالعاتي، سرو١٢٩٩اسفند  ٣ يهشت دهه از كودتا

ـ ن روينه منتشر نكرده و همين زميدر ا يچ سندين حادثه داشت، تاكنون هيا ه را در قبـال  ي
  : سدينو يس ميام راجر لويليو ١٥١.ته استش گرفيدر پ ١٣٣٢مرداد  ٢٨ يكودتا

  
← 

سـر   )٢٩٥ -٢٩٤، صـص  خاطرات فردوست(» .در كنار او مي نشست و شديداً مورد احترام او بـود 
  .درگذشت ١٩٩٣فوريه  ٢٠ديك وايت در 

 . ٤٧٤٥٢ يال ٤٧٤٤٩همانجا، سند شماره  . ١٥٠
ـ  يخصوص يها ها برگ از نامه سپاسگزارم كه در ترجمه ده يدياز سركار خانم معصومه جمش ه يآس

 . دادند يپورتر مرا يارير رو شاپو
 يا در استتار اسـناد اطالعـات  يتانيه دولت برين رويدر اعتراض به ا ١٩٨٥و در سال يستوفر اندريكر . ١٥١

، در دوران )يمانند عوامـل نفـوذ  ( يكارمندان اطالعات يت برخياستتار هو يمسلماً برا: ن نوشتيچن
ن استدالالت مفهوم امتداد نـامعقول  يبه ا يدولتمردان كنون يول. موجود است يل خوبيشان، دال اتيح
ـ تانيبر يات اطالعاتيكردن اسناد عمل ين ادعا كه علنيا. بخشند يم ـ ... ا دري ـ يروس ش از يه در دوران پ

← 



  ۴۷                                                                                                                                  زيعبداهللا شهبا

  

تـا قبـل از انتشـار كتـاب     . هـا بودنـد   ييكـا يدارتـر از آمر  ار سرّنگهيها بس يسيانگل
ران از محافـل  يـ ا يدر كودتـا  ٦. يآ. بـه دخالـت ام   يا وودهاوس هرگونـه اشـاره  

روزولـت در چـاپ اول كتـاب خـود، كـه مجبـور بـه        . ديگرد يم يناش ييكايآمر
ن ادعا كه توطئـه از شـركت نفـت    يده بود با ايآن شد، كوش يها نسخه يآور جمع
ــ  يشــه مــيران ريــس و ايانگلــ س ســرپوش يگرفتــه اســت، بــر مداخلــه دولــت انگل

     ١٥٢.بگذارد
و  ييكـا يدو مقـام مسـئول آمر   ١٥٤ستوفر وودهـاوس، يو كر ١٥٣ت روزولتيخاطرات كرم

ـ ا. منتشـر شـد   ١٩٨٢و  ١٩٧٩ يها ب در ساليمرداد، به ترت ٢٨ يدر كودتا يسيانگل ن دو ي
 يهـا  سيا سـرو يـ وجود آورده كه گو ن تصور را بهيران بازتاب گسترده داشته و ايكتاب در ا

را  ١٣٣٢مـرداد   ٢٨ يات پنهان خود در كودتايا اسرار عمليتانياالت متحده و بريا ياطالعات
ور دو مـأم  يدو مأخذ فوق صـرفاً خـاطرات شخصـ   . ن تصور خطاستيا. اند آشكار ساخته

از  ١٩٩٢سـال  ا، كـه تـا   يتانيدولت بر. يروند نه اسناد رسم يشمار م بازنشسته به ياطالعات
خـود را   ١٥٥بـود، ) ٦. يآ. ام(س يجـنس سـرو  ينتلينـام ا  به يت سازمانياساس منكر موجود

دانـد و در   يران نمـ يدر ا ١٣٣٢مرداد  ٢٨ يدر كودتا يات پنهانيمتعهد به انتشار اسناد عمل
ـ ر، ايـ در طول دهه اخ. ش گرفته استيه سكوت را در پيطور كامل رو بهنه ين زميا ن تنهـا  ي

ش يانتشار اسناد مربوط به نقـش خـو   ياست كه برا) ايس(كا ياطالعات آمر يآژانس مركز

  
← 

 يد قرار دهـد، اسـتدالل  يمورد تهد ١٩٨٠ا را در دهه يتانيبر يت ملّيتواند امن يم ١٩١٧ يكيانقالب بلشو
  .هال قادر به دفاع از آن است تياست كه تنها وا يمعن يچنان ب

(Christopher Andrew, Secret Service: The Making of the British Intelligence Community, 

London: Heinemann, 1985, pp. XV-XVI) 

  .٤١٣، ص يرانيسم ايوناليمصدق، نفت، ناس . ١٥٢
ظهـور و  : بـه دو كتـاب نگارنـده   د يبنگر ينه اسناد اطالعاتيا در زميتانيدولت بر يپنهانكار ةدربار

 . ٢٥-٢٠صص ، ..ه توطئهينظر؛ ٢١-١٥، صص ٢ج ، يسقوط سلطنت پهلو
153.  Kermit Roosevelt, Countercoup, New York: McGraw- Hill, 1979. 

154.  Christopher Montague Woodhouse, Something Ventured, London: Granada,1982. 

 .٢٠، ص ٢ج  ،يظهور و سقوط سلطنت پهلو: د بهيبنگر . ١٥٥
خود  ١٩٩٢مه  ٦ نخست وزير بريتانيا، در سخنان جان ميجر،چند ماه پس از انحالل اتحاد شوروي، 

در مجلس عوام براي اولين بار پذيرفت كه در اين كشور سازماني به نام اينتليجنس سـرويس وجـود   
 .دارد
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  . قرار داشته است يران در معرض فشار افكار عموميا يدر كودتا
  

ا در دوران جنگ سـرد،  يهان سات پنين عمليتر انتشار اسناد مهم يفشار پژوهشگران برا
و ) ١٩٩١دسـامبر  ( يپس از انحالل اتحاد شـورو  ي، اندك١٣٣٢مرداد  ٢٨ ياز جمله كودتا

ـ رابـرت گ  -ايس سيآن زمان، دو رئ يدر فضا. ان دوران جنگ سرد آغاز شديپا در  ١٥٦تسي
چهـار  . ن اسناد را منتشر خواهند كرديوعده دادند كه ا -١٩٩٣در  ١٥٧يمز وولزيو ج ١٩٩٢

ا دربـاره  ياسناد مهـم سـ   يباً تماميا اعالم كردند كه تقري، مقامات س١٩٩٧ال بعد، در مه س
انتشار وجـود   يبرا يزيمعدوم شده است و چ ١٩٦٠ل دهه يدر اوا ١٣٣٢مرداد  ٢٨ يكودتا
  . ندارد

د تـا خلـف وعـده    يا را ترك كرده بود، كوشيس ١٩٩٥ه ي، كه در ژانوين زمان وولزيدر ا
كـا و  يانت بـزرگ بـه مـردم آمر   يك خيا را يس يخياو انهدام اسناد تار. كنده يخود را توج

 يل كـاف يـ دال ١٩٩٣مـن در سـال   : خواند و افـزود  خ خوديشان در درك تاريا يتوانمند
ـ ، هر چيخياسناد تار يداشتم كه تصور كنم تمام مهـم   يخيشـناخت تـار   يكـه بـرا   يزي

 .انـد  نشده بود كه اسناد مهم منهدم شـده به من گفته . ا موجود و فراهم استيباشد، در س
ات يـ ر عمليگفت كه اسناد مربـوط بـه سـا    يا ، در مصاحبهييكايمورخ آمر ١٥٨ك كاالتر،ين

 ١٩٥٠در دهـه   يدر اندونز يمخف يها تياز جمله مأمور -زيپنهان مهم دوران جنگ سرد ن
: كـاالتر افـزود  . انـد  ده شدهيسوزان -١٩٦٠ل دهه ينه در اوايا در گيز سيآم تيموفق يو كودتا

ده يهمه سوزان... نهيدرباره گ. كم يليخ يدرباره اندونز. ز وجود ندارديچ چيران هيدرباره ا
. انهـدام اسـناد وجـود نـدارد     يبـرا  يچ توطئه بزرگيا هيدر سكاالتر،  يبه ادعا .اند شده

  .باشد يم يده پنهانكارياست كه زائ يبيچه هست غفلت يا جهالت و فرهنگ تخر آن
ـ ن  ن سـازمان، يا ياطالعات يها ير مركز بررسيا و مديكارمند س ١٥٩ان التل،يبر ز اعـالم  ي

:  التـل افـزود  . امحاء يا مفقود شده است ١٩٦٠ران در دهه يشتر اسناد مربوط به ايكرد كه ب
ا بــه يمقامــات ســ ١٩٦٠ يهــا ل ســاليــدر اوا. ران دكتــر كــاالتر حــق دارديــدر مــورد ا

ـ  آن يها ران گفتند كه مخزنياسناد انگهدارندگان  ز يـ د تميـ ش از حـد پـر اسـت و با   يها ب
ـ از فور .ن بوديا ايفرهنگ غالب بر س ١٩٦٠ل دهه يدر اوا: التل افزود .شود تـا   ١٩٥٣ه ي

  
156.  Robert Gates 

157.  R. James Woolsey 

158.  Nick Cullather 

159.  Brian Latell 
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تـا   ١٦١كـون،  ا را به عهده داشت و سپس جـان مـك  ياست سير ١٦٠آلن دالس ١٩٦١نوامبر 
ب اسناد مطلع بودنـد  ين دو از تخريا ايه آست كيروشن ن. ن سمت بودي، در ا١٩٦٥ل يآور

  . يا نه
  اسـت،  ١٦٢كـا يخ آمريمجله تـار ر يانا و معاون سردبينديكاالتر، كه اكنون استاد دانشگاه ا

فـه او نگـارش   يوظ. وستين سازمان پيا به ايس يخيعنوان عضو بخش تار به ١٩٩٢در سال 
ا، يس وقـت سـ  يتس، رئيبود كه گن زمان يدر هم. ا در گواتماال بوديس ١٩٥٤ يخ كودتايتار

ها را  ج خوكيخل ١٩٦١ يران و ماجرايمربوط به كودتا در گواتماال و ا يها وعده داد پرونده
وجـود   يران سـند يسرعت متوجه شد كه درباره ا ا بهيس يول: ديگو يكاالتر م. آشكار كند

ا را ترك كـردم  يس ١٩٩٣من در سال  يوقت. اند شده يطور منظم پاكساز ن اسناد بهيا. ندارد
باً ين تقريا. دا كننديپ] رانيا يدرباره كودتا[برگ كاغذ  ٥٠تا  ٢٥ها توانسته بودند حدود  آن
چ يهـ  يول. مانده است يران باقياز اسناد ا يتنها بخش اندك: ديگو يالتل م .چيه ييعن

ـ اسـناد ا  يدرباره آزادسـاز  يكه و -يوولز ١٩٩٣سپتامبر  يكس قبل از سخنران وعـده  ران ي
   .نگفته بود يزيران چيانهدام اسناد ا يبه او درباره ماجرا -داد

ـ از م يبعد روشن شد كه ماجرا ياندك ـ مـرداد در ا  ٢٨ يان رفـتن اسـناد كودتـا   ي ران ي
ا يموجود است كه مقامات س ين سازمان اسناديا يوهايش نبوده و هنوز در آرشيب يا بهانه

ا را ياسـت سـ  يكه تـا بـه امـروز ر    ١٦٣جرج تنت، ١٩٩٨در سال . ستنديل به انتشار آن نيما
ـ ا. ران اعالم كـرد يدست دارد، مخالفت خود را با انتشار اسناد ا به ن امـر سـبب شـد كـه     ي
يت ملّيو امنيآرشموفـق   ٢٠٠٠كند و در مـارس   يا اقامه دعويه سيعل ١٩٩٩در سال  ١٦٤

ـ در ا ١٦٥.ن اسناد شودياز ا يبه اخذ مجوز انتشار برخ صـفحه سـند    ١٤٠٠ا ين زمـان، سـ  ي
  

160.  Allen Welsh Dulles (d. 1969) 

161.  John Alex McCone (d. 1991) 

162.  Journal of American History 

163.  George Tenet 

164.  National Security Archive 

اسـناد از   يو سـامانده  يكه به گـردآور . يس. ياست در واشنگتن د يا مؤسسه يت مليو امنيآرش
ن يران ايه بخش ايريئت تحريه ياعضا .كا اشتغال داردياالت متحده آمريخارج شده دولت ا يبند طبقه

ـ ، جـوان هـارت و ار  يوروسـك يچارد كاتم، مارك گازيان، ريمؤسسه عبارتند از يرواند آبراهام ك ي
  :د بهيبنگر. هوگالند

http://www.gwu.edu/~ nsarchiv/nsa/publications/iran/iran.html 

165.  Electronic Briefing Book: The Secret CIA History of the Iran Coup: 

← 
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 يا صـفحه  ١١٦از جملـه گـزارش    -را يخيگواتماال و دو گزارش تار ١٩٥٤ يدرباره كودتا
ـ  يا حتـ ين گزارش نشان داده اسـت كـه سـ   يكاالتر در ا. كرد يعلن -كاالتر جمهـور   سيرئ

ان يزنهاور شمار شورشيا در گزارش خود به آيمثال، س يبرا. داده است يب ميزنهاور را فريآ
كه در واقع  يا را كه در گواتماال كشته شدند تنها يك نفر ذكر كرده در حاليت سيمورد حما

ا در يكه بـه كمـك سـ    يكند رهبران ين ثابت مين گزارش همچنيا. دندينفر به قتل رس ٤٣
است گواتماال را در ين كودتا صحنه سيا. دند سركوبگر و فاسد بودنديقدرت رس گواتماال به

قـدرت   را بـه  يرحمـ يب ينظـام  يهـا  بار بدل ساخت، دولـت مرگ يبه گورستان ١٩٦٠دهه 
 ييب به ده هـزار روسـتا  يكا و قريآمر ير و دو وابسته نظاميجان يك سف يد و به بهايرسان

ـ مـرداد در ا  ٢٨ يكودتـا  يخينه اسناد تـار يدر زم ١٦٦.تمام شد ييگواتماال ز روزنـه  يـ ران ني
ن سازمان حـدود يـك   يا يوهايا اعالم كرد كه در آرشيس يد شد و يك سخنگويپد يديام

ه يكه بعداً ته يو گزارش) لبرياثر دونالد و(ات كودتا يخچه عمليهزار برگ سند به اضافه تار
و  ياند تكرار ده شدهيسوزان ١٩٦٠ل دهه يكه در اوا ياو ادعا كرد اسناد. شده موجود است

   ١٦٧.اند بوده ياتيعمل يها پرونده

  ات كودتايخچه عمليلبر و تاريدونالد و

 ٢٨ يكودتـا  ةا كه دربـار ين سند سيتر ب، تاكنون مهميو پر فرازونش ير طوالنين سيرغم ا به
ـ ا. لبـر اسـت  يات كودتا نوشته دونالد ويخچه عمليمنتشر شده تار ١٣٣٢مرداد  ن سـند را،  ي

ـ وينكارشـناس   ١٦٨زن،يمز ريار جيا در اختين سيشياز كاركنان پ يظاهراً، يك در  مزيورك تـا ي
روزنامـه   ٢٠٠٠ژوئن  ١٨ل و يآور ١٦ يها قرار داد و نامبرده آن را در شماره، يامور اطالعات

لبـر  يخچـه و يتار ١٦٩.قرار گرفـت مز يورك تايوينت ين سند در سايسپس، ا. فوق منتشر كرد
ران بازتـاب گسـترده يافـت و    يز، مانند خاطرات روزولت و وودهاوس، پس از انتشار در اين

   ١٧٠.از آن منتشر شد يترجمه فارسعالوه بر انعكاس در مطبوعات چند 

  
← 

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB28/  

166.  http://www.iranian.com/History/June97/CIA/index.shtml 

167.  http://www.nytimes.com/library/world/mideast/041600iran-cia-index.html 

168.  James Risen 

169.  http://www.nytimes.com/library/world/mideast/041600iran-cia-index.html 

شماره اول و دوم، ( ياقتصاد -ياسياطالعات سلبر ابتدا در يخچه وياز تار ييها بخش يترجمه فارس . ١٧٠
← 
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مـرداد   ٢٨ يات كودتـا يخچه عملياست از تار يا فشرده يبند فوق جمع يسند جنجال
، هفـت مـاه پـس از    ١٩٥٤ات، در مـارس  ياز طراحان عمل ييك ١٧١لبر،يكه دونالد و ١٣٣٢

كه در آن زمان در  يخچه كودتا را بر اساس اسناديلبر تاريظاهراً و. كودتا، انجام داده است
. ن كرده استيات كودتا تدويكنندگان در عمل از شركت يارش بوده و مصاحبه با برخياخت
سال پـس   ١٥ن قرار گرفته، يو امروزه در دسترس محققكرده منتشر مز يورك تايوينكه  يمتن

 عنـوان  بـه  يسـرّ  يبند راژ محدود و با طبقهي، در ت١٩٦٩خچه فوق، در مارس يه تارياز ته
ن داج، يـ ن بولتن را ديش و نشر ايرايو. صفحه منتشر شده است ١٩٣ا، در يس يبولتن درون

ـ ا، به عهده داشته و در صفحه دوم يادداشـت ز يك سيمورخ اداره كل خاورنزد ر را افـزوده  ي
    : است

  خنگاريادداشت تاري
 ١٩٥٤در مـارس  ران، يـ ر ايـ وز مصـدق نخسـت   يسـرنگون ن اوراق، بـا عنـوان   يا
ن يـ ا. ات داشت، نگاشته شديدر عمل يلبر، كه نقش فعاليو. له دكتر دونالد نيوس به

ات يـ كه اسـناد يـك عمل   يد در زمانيرس ينظر م را مطلوب بهيمكتوب شد ز يبررس
ــان  ــه ســهولت در دســترس اســت و خــاطرات كاركن كــه در آن شــركت  يمهــم ب

  
← 

ـ . انتشار يافت) ١٣٧٩، مهرماه ٤١شماره (ام امروز يپو ) ١٣٧٩سال پانزدهم، مهر و آبان   ٣بعـد   يكم
 ٢٨ يا درباره كودتايسازمان ساسناد دوست،  غالمرضا وطن: ن بولتن منتشر شديترجمه از متن كامل ا

اسـرار  ، يد احمدي؛ حم١٣٧٩رسا، : ان، تهرانيون كاتوزيبا مقدمه همادكتر مصدق،  يمرداد و سرنگون
كا و يآمر، يد صادق خرازي؛ س١٣٨٠، ينشر ن: ، تهراندولت مصدق يسرنگون ةا دربارياسناد س: كودتا

شدن صـنعت   يكا درباره جنبش ملّيتحده آمراالت مياسناد و مدارك آزادشده دولت ا: رانيتحوالت ا
لبر يخچه ويتار يحاضر از متن اصل يدر بررس. ١٣٨٠انتشارات وزارت امور خارجه، : تهرانران، ينفت ا

نترنت گرفته شـده، از  ياز ا PDFل يصورت فا ن متن بهياز آنجا كه ا. ام استفاده كرده يسيبه زبان انگل
 . نمك يم يارجاع به شماره صفحات خوددار

نه يدر زم يمتعدد يها نستون است و كتابياز دانشگاه پر يل معماريالتحص لبر فارغيدكتر دونالد و . ١٧١
خـاطراتش را منتشـر كـرد و در آن     ١٩٨٦او در سـال  . منتشر كرده است يانه اسالميخاورم يمعمار

ـ ز بـود ز يكا متمايمشابه آمر يات بعدير عمليران از سايا يشد كه كودتا يمدع طراحـان كودتـا   را ي
ـ آزاد گذاشـتند و بـه ا   -ت از شاهييا حما يثبات يب -ان را در انتخاب دو راهيرانيا ـ ن دلي ل كودتـا از  ي

ـ يلبر در ايو. ت گسترده مردم برخوردار شديحما  يخچـه سـرّ  يا، بـه تار ين كتاب، با اجازه مقامات س
خچـه را  ين تاريها ا ج خوكيات خلياگر طراحان عمل: كودتا، نوشته خود، ارجاع داده و افزوده است

 .درگذشت يسالگ ٨٩در  ١٩٩٧لبر در سال يو .زدند يدست نم ياتين عمليخوانده بودند به چن
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 يالوه، مقتضـ عـ  بـه . ه شـود يـ ثبت شده از آن ته ياند هنوز تازه است، گزارش داشته
د شـود و  يات تأكيدست آمده پس از اتمام عمل ن بهيج معيشد كه بر نتا ياحساس م

ات مشـابه،  ينده، در عمليشنهادات قابل كاربرد در آيشكل پ ن تجارب بهياز ا يبرخ
  .ان گردديب

پـروژه   يهـا  ن گـزارش، در پرونـده  يـ ف شده در ايات توصياسناد مربوط به عمل
ا يك و جنـوب آسـ  يـ ران در اداره كل خاورنزديله اداره ايوس آجاكس، كه به يپ يت

  ١٧٢.شود، موجود است يم ينگهدار
ق و كامل بـودن كنتـرل   ين گزارش از لحاظ دقيخاص مندرج در ا ياسام يتمام

. فراهم شد ينام وسط هر فرد با تالش جد ينام اول و حروف اختصار. شده است
انگر آن يـ وسط حـذف شـده ب  نام  يكه نام كوچك و حروف اختصار يدر موارد

  .امديدست ن به ين اطالعاتياست كه چن
  ١٧٣داج. ن ليد

    ١٩٦٩مارس / كياداره كل خاورنزد يخيكارمند تار
  : ر ضرور استيلبر توجه به نكات زيخچه ويتار يدر بررس

انتشار محـدود، احتمـاالً    يا برايله مقامات سيوس به ١٩٦٩لبر در مارس يخچه ويتار -١
كه امروزه در دست  يقرار گرفته و متن يم مجدد و بازنگري، مورد تنظياستفاده آموزش يبرا

. اسـت  ١٩٦٩رشده آن در سال يبلكه متن تكث ١٩٥٤متعلق به سال  يماست نه نسخه اصل
كـه اسـناد مشـابه     يارائه شـده در حـال    (secret)يسرّ يحفاظت يبند ن بولتن با طبقهيا

ن، كامالً محتمل است كـه  يبنابرا. باشند يم  (top secret)يرّس يكل به يبند طبقه يدارا
 يتمـام  ١٩٦٩ران، كه در سـال  يش در ايها و عوامل مهم خو حفظ شبكه يا برايمقامات س

خچـه  يفعال و بـاارزش بودنـد، در تار   يو اجتماع ياسياز آنان زنده و از نظر س يارييا بس
ه بولتن فـوق در اوج جنـگ سـرد و پـس از     م كيتوجه كن. كرده باشند ييها يلبر دستكاريو

مـأموران   يابيهـا احتمـال دسـت    در آن سـال . ر شده استيتكث ١٧٤يجيپنج كمبرجنجال 

  
 ٢٨ يات كودتايعمل يها از پرونده يهنوز بخش مهم ١٩٦٩دهد كه تا سال  يادداشت فوق نشان مي . ١٧٢

 .ا محفوظ بوده استيس يوهايمرداد در آرش
173.  Dean L. Dodge 

دوم بـه   ياز دوران جنـگ جهـان   يستيد كمونيل عقايدل ج كه بهيل كمبريالتحص فارغ يسيپنج انگل . ١٧٤
. ا بـدل شـدند  يتانيبر يه در دستگاه دولتيبلندپا يوستند و به مأموران نفوذيپ يشورو يسازمان اطالعات

س يجنس سـرو ينتليستگاه ايس ايرئ ١٩٥١-١٩٤٩ يها است كه در سال يلبيم فين افراد كين اينامدارتر
← 
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  . كامالً مد نظر بود يا رشدهين اسناد تكثيبه چن ياتحاد شورو ينفوذ
افتـه و ناشـر آن روزنامـه    يا انتشار نيسازمان س ياز سو يطور رسم لبر بهيخچه ويتار -٢

خـارج   يبنـد  از طبقهژه اسناد يو ين، سند فوق فاقد مهر رسميبنابرا. استمز يورك تايوين
و  يعرضـه شـده كـه فاقـد ارزش حقـوق      ينحو است و در واقع به  (declassified)شده

  ١٧٥.باشد يالملل نيرقابل ارائه به محاكم بيغ
و ناشر تاريخچـه ويلبـر، ظـاهراً بـراي حفـظ      نيويورك تايمز جيمز ريزن، كارشناس  -٣

كـرد و انـدكي بعـد     سـياه هايي از سـند را   كننده در كودتا، بخش امنيت ايرانيان شركت
شـود، مـدعي شـد كـه      اداره مـي  ١٧٦وسيله جان يانـگ  نام كريپتوم، كه به سايت ديگري به

را، بـا   تاريخچـه ويلبـر   بـدون سانسـور  كرده و سپس متن  كشفاسامي سياه شده را 
  : داليل زير، قابل تعمق است اين ماجرا، به ١٧٧.، منتشر نمود[]افزودن اسامي در داخل 

به سياه كردن اسـامي دسـت زد؛ يعنـي بـر      ديجيتاليبا روش نيويورك تايمز  -الف
تـرين   ايـن غيرجـدي  . رنگي قـرار داد  هاي سياه افزار اليه روي متن اسكن شده از طريق نرم

سـادگي   اگر واقعاً حذف اسامي مد نظر بود، بـه . كردن يك سند استروش براي سانسور 
كلي سـياه كـرد يـا بـراي      شد اين موارد را بر روي كاغذ، قبل از اسكن كردن، با قلم به مي

اي مرسـوم در   وسيله قلم رويه هايي از سند به سياه كردن بخش. تر با تيغ بريد اطمينان بيش

  
← 
شـناخته   ٦. يآ. اسـت ام ير ياز نامزدهـا  يعنوان يك ا بود و بهين سازمان با سير واشنگتن و رابط اد
ن و پرچم سرخ به او اعطـاء  ينشان لن ١٩٦٥خت، در سال يگر يبه شورو ١٩٦٣ه يدر ژانو يلبيف. شد يم

در  ١٩٩٨مـه   ١١منتشـر كـرد و در    جنگ خاموش مـن خاطرات خود را با عنوان  ١٩٦٨شد، در سال 
، ترجمه و شكار جاسوس ييشناسات، يتر رايپ: د بهين ماجرا بنگريبا ا ييآَشنا يبرا. مسكو درگذشت

ـ يپـنج دوسـت كمبر  ن، يمود يوري؛ ١٣٦٧اطالعات، : ، تهرانيمحسن اشرف ، ترجمـه احمـد   مـن  يج
ده و بو يجيبا پنج كمبر. ب. گ. ن افسر رابط كايمود ييور. ١٣٧٥نشر كارنامه، : ،پور، تهرانييكسا

 .فراوان برخوردار است يخيخاطرات او از ارزش تار
ـ اند بنگر خارج شده يحفاظت يبند كه از طبقه ييكايبا مهر مندرج بر اسناد آمر ييآشنا يبرا . ١٧٥ : د بـه ي

ل و ژنرال ينستون چرچيرفتار شاه، و ةجمهور دربار سيرئ يوزارت امور خارجه برا يسرّ يكل بولتن به
  : در ١٩٥٣پس از كودتا، مورخ اوت  يزاهد

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB21/02-01htm 

176.  John Young 

177.  http://cryptome.org/cia-iran-all.htm 
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اسناد علني شده ايـاالت متحـده آمريكـا نيـز از روش      در ١٧٨.اسناد علني شده بريتانياست
روشن اسـت كـه در چنـين     ١٧٩.وسيله تيغ استفاده شده است هايي از سند به بريدن بخش

  . مواردي بهيچوجه امكان كشف موارد حذف شده وجود ندارد
احسـاس ناخوشـايندي را در   نيويورك تـايمز  وسيله  بررسي اسامي سانسورشده به -ب

شامل اسـامي افـرادي اسـت كـه      سانسوربخش عمده اين . كند يجاد ميمورخ ايراني ا
نقش آنان در كودتا از همان زمان وقوع حادثه بـراي ايرانيـان روشـن بـود؛ كسـاني ماننـد       

اهللا نصيري، عباس فرزانگان، نادر باتمانقليچ، تيمور بختيار، حسـن اخـوي و غيـره و     نعمت
مندرج در سند اين احساس را در نگارنده ايجـاد  اسامي مشهور فراوان  سياه كردن! غيره

ايجاد جنجال و جلب توجه بـه ايـن سـند و ارائـه آن     نيويورك تايمز  كرد كه هدف واقعي
فوق  كشفدر واقع، پس از اعالم . عنوان يك متن بسيار مهم و قابل اعتماد بوده است به
شوند دو نـام   مي شناختهوسيله كريپتوم، اسامي مهم جديدي كه براي مورخين ايراني  به
جليلي  وكيواني دربارة اين دو نام توضيح خواهم داد. است .  

وسيله سايت كريپتوم با فضاي سياه شـده   به كشف شدهدر برخي موارد اسامي  -ج
 كيـواني و  جليليگوياترين مثال، اسامي . منطبق نيستنيويورك تايمز مربوطه در سند 

  :است
در  بسيار مهـم و اصـلي  طبق مندرجات بولتن ويلبر، ايستگاه سيا در تهران دو عامل 

اين دو از چنان اهميتي براي سيا برخوردار بودند كه در مذاكرات مقـدماتي  . اختيار داشت
در نيكوزيا، مركـز سـيا   ) ٦. آي. نماينده ام( ١٨٠شاير و نورمن دربي) نماينده سيا(ميان ويلبر 

سـامي ايشـان بـراي طـرف بريتانيـايي فـاش نشـود؛ و رابطـه ايـن دو بـا           اعالم كرد كه ا
ها چنان استتارشده بود كه حتي در جريان عمليات كودتـا اينتليجـنس سـرويس     آمريكايي

  !بريتانيا و عوامل ايراني ايشان موفق به كشف ايشان نشدند
ويـرايش  زمـان   -١٩٦٩، در سـال  ١٩٥٣ايراني سيا در سال  بسيار مهماين دو عامل 
داشـتند و   بايد اهميتي مضاعف مي -وسيله دين داج و انتشار محدود آن تاريخچه ويلبر به

  
 Public Record(ا يتانيبر يدر مركز اسناد ملّ FO 371/6405/16نمونه، مراجعه شود به كارتن  يبرا . ١٧٨

Office ( ـ ا ١٩٢١حوادث سـال   ةبرگ سند دربار ٢١٨شامل ـ در ا. راني ـ   ي از  ين كـارتن، بخـش مهم
 . مخدوش شده است يكل ره، بهيو غ ١٦١و  ١٠٤و  ٩٣و  ٨٨، مانند اسناد ياسيس يها گزارش

س يرنويدر ز ١٩٥٣جمهور مورخ اوت  سيرئ يد به بولتن وزارت امور خارجه براينمونه، بنگر يبرا . ١٧٩
 . قبل

180.  Norman Matthew Darbyshire 
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شـود،   معهذا، اين اسامي در بولتن فوق درج مـي . بود ها ضرورتر از گذشته مي استتار نام آن
گيرد كه برخـي   ها يا صدها تن قرار مي كلي سرّي و حياتي در اختيار ده يعني اطالعاتي به

 بعـدها، در زمـان انتشـار علنـي سـند،      ١٨١.يشان عضو وزارت خارجه، نه سـيا، بودنـد  از ا
كنـد و انـدكي بعـد،     ، سـياه مـي  ديجيتـالي اين اسامي را، با همان روش نيويورك تايمز 

در سند منتشره . شناساند مي كيوانيو  جليليسايت كريپتوم اسامي فوق را به صورت 
حرف سياه شده كه برابر بـا يـك    ٨٠فرد فوق به اندازه  اسامي دونيويورك تايمز در سايت 

و  Djaliliصـورت   سـايت كريپتـوم ايـن اسـامي را بـه      ١٨٢.سطر و يك سـوم سـطر اسـت   
Keyvani حـرف اسـت    ١٧حرف فاصله تنها معـادل   ٣كند كه با اضافه كردن  معرفي مي

  ! يعني كمتر از يك سوم سطر
  : ابهام شكلي ديگر نيز مطرح است دو كيوانيو  جليليدر رابطه با اسامي 

را به شـكل مرسـوم در ميـان     جليلياول، روشن نيست كه چرا دونالد ويلبر بايد نام 
  . (Jalili)شكل متداول در زبان انگليسي  بنويسد نه به (Djalili)زبانان  فرانسه

اسـت كـه    يلبـر مـدع  يخچـه و ين داج در يادداشت خود بـر تار يكه د نيرغم ا دوم، به
افـراد،   يكوچك تمـام  يكنترل شده و اسام ن گزارشيخاص مندرج در ا ياسام يتمام

 يلـ يجلست چرا يدر دست نبوده، افزوده شده، روشن ن يكه اطالعات كاف يجز موارد به
پتـوم، تنهـا يـك    يت كريسـا  يبا فرض صحت ادعـا . فاقد نام كوچك هستند يوانيكو 

تـوان   يرا نمـ يـ ز ينام مستعارند نـه نـام واقعـ    يوانيكو  يليجل: احتمال متصور است
ـ ا در ايسـ  ين دو مـأمور اصـل  يـ ن داج مشخصات كامل ايرفت كه ديپذ ار يـ ران را در اختي

  . نداشته است
  

توان به تمامي موارد مندرج در تاريخچـه   سادگي نمي كند كه به بررسي فوق روشن مي
رفتـه، اعتمـاد كـرد و آن را    ويلبر، يا حداقل متن كنوني كـه در دسـترس محققـين قـرار گ    

اي  اين نتيجه. توصيفي جامع و فارغ از دغل و فريبكاري يا استتار از حوادث كودتا دانست
ايشان، كه با دقت به بررسي تطبيقي . است كه دكتر محمدعلي موحد نيز بر آن تأكيد دارد

  : نويسد ته، ميپرداخ -از جمله تاريخچه ويلبر -منابع انگليسي و آمريكايي مربوط به كودتا

  
سرپرست مورخان وزارت امور خارجه اعالم كرد كه اداره او هفـت سـال   : سدينو يم زنيمز ريج . ١٨١
خـارج كـردن آن از    ةدربـار  يميهنوز تصم يافت كرده وليرا در] لبريو[خچه ياز تار يا ش نسخهيپ

 .اتخاذ نشده است يحفاظت يبند طبقه
182.  Wilber, ibid, part 1- Preliminary steps, p. 7. 



   ١٣٣٢مرداد  ٢٨سر شاپور ريپورتر و كودتاي                                                                                       ۵۶

  

ان اسـت و خواننـده هوشـمند بـه     يـ هـا نما  گزارش يشانير بر پيه و تزوينشان تور
ا و يقضـا  يو ظاهرساز يرسم يتيابد كه مقصود گزارشگر ارائه رواي يدر م يآسان
، يـي ، دوروياكاري، رييگو مستلزم دروغ يپنهانكار... ات استيبر واقع يكش پرده

 يرسـم  يهـا  را كه گزارش يريتصو ١٨٣لبر ادليو. ف استيس، تقلب و تحريتدل
ران و آربــنس گوســمان در گواتمــاال يــمصــدق در ا يان ســرنگونيــكـا از جر يآمر

آورد كه  يشمار م به يپلماسيخ ديف تاريمهم تحر يها نمونهدهد از  يدست م به
با حذف عامدانه اسناد كامالً مهم توأم است. سدينو يادل م :تـر از   كننده گمراه

ده يـ ها ناد اند كه از آن ر شدهيتحر يا گونه است كه به ييها اميمطالب حذف شده پ
دانسـتند كـه چـه     يمـ  يخـوب  كـه بـه   يله اشخاصيوس گرفتن كامل توطئه، آن هم به

ك تقلـب،  يـ كـه ادل آن را   يا وهي؛ شـ ديـ آ ياتفاق افتاده و چرا اتفاق افتاده، برم
     ١٨٤.نامد يم رانيدر ا ييكايآمر يها تيف كامل فعالييك تحر

ـ اهم يبـه سـند فـوق، نـاف     ياريو توأم با هش ين نگاه انتقاديمعهذا، ا . سـت يت آن ني
 ٢٨ ير در كودتـا يـ درگ ياطالعـات  يها سين سند سرويتر ن و جامعيتر لبر مهميخچه ويتار

ـ ياست كه تاكنون انتشار يافته و، در كنار اسـناد ا  ١٣٣٢مرداد  ل يـ گـر، تحل يو منـابع د  يران
  . ده استيتر بخش شيب يفوق را غناحادثه 

  پورتر يگاه پنهان سر شاپور ريجا

كـه   يجـز همـان مـورد    بـه  -گـاه شـاپور  يكودتـا، جا  ةمنتشر شده دربـار  يدر منابع خارج
استتار شده و  يكل به -ت در زمان كودتا ياد كردهياهم عنوان يك مأمور كم وودهاوس از او به

ـ ن رويا. استگران نسبت داده شده ينقش او به د ـ بـا خـاطرات كرم   ١٩٧٩ه از سـال  ي ت ي
  . تا به امروز ادامه يافت يروزولت آغاز شد و در منابع بعد

  
مشخصات مقاله فوق . ورك استيوين يتيورسييون يتيدر كالج لهمن س ياسيعلوم سلبر ادل استاد يو . ١٨٣

 : ن استيچن
Wilbur Edel, Diplomatic History: State Department Style, Political Science Quarterly, 

Volume 106, Number 4, Winter 1991-1992, pp. 695-712. 
ـ ت -خـرداد ( نگاه نوترجمه و در  يبه فارسم اشراق يمحمد كر ين مقاله را آقايا منتشـر  ) ١٣٧١ر ي

 .كرده است
مـرداد   ٢٨ يا در كودتـا يس يات پنهانياز گزارش عمل يليتحل: ها ها و ناگفته موحد، گفته يمحمدعل . ١٨٤

 . ١٢، ص ١٣٧٩نشر كارنامه، : ، تهران١٣٣٢
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ـ  ياطالعات ياصل يها استتار نقش مأموران و شبكه نفـت و   يفعال در دوران نهضت ملّ
شـان، از  يا يغـات بـر رو  يشده و تمركز تبل نما كردن عناصر شناخته ق انگشتيكودتا، از طر

 يغـات يو تبل يدر دوران دولـت مصـدق، شـبكه مطبوعـات    . ن زمان حادثه رواج داشـت هما
ـ ا در ايتانيبر ياطالعات سيوابسته به سرو ـ يران اخبـار و شـا  ي توطئـه   ةرا دربـار  يعات فراوان

عات تـا بـدان   ين شايا. كردند يس پخش ميان و ارتباط آنان با سفارت انگليديبرادران رش
اسـت و روزنامـه   يكـه بـا س   يانيرانيا يساله قبل از كودتا تمامحد گسترده بود كه در يك 
ه يـ گـران عل  س و توطئـه يعنوان مأموران سفارت انگلـ  ان را بهيديسروكار داشتند، برادران رش

ب بـرادران  يمنجر به تعق يدر موارد يغاتين موج تبليا. شناختند يم يخوب دولت مصدق به
علـت بازداشـت بـرادران     ١٩٥٢اكتبـر  / ١٣٣١مهـر   ٢١دولت شـد و در   يان از سويديرش
ـ اعـالم گرد  دولـت  يسـرنگون  يبـرا  يبا يك سفارتخانه خارج يتبانان يديرش ـ . دي  يول
آزاد شدند و با فراغ بـال بـه اقـدامات    ) ١٩٥٣ه يفور/ ١٣٣١اسفند (بعد  يها اندك انيديرش

    : سدينو ينگ ميان لپيبر. شان شوديمتعرض ا يطور جد كه دولت به آن يخود ادامه دادند ب
ن يـ كردنـد ا  يكه طرفداران مصدق در مورد مصدق عنـوان مـ   ياتياز شكا يكي

 يها از هر نوع اقدام مـؤثر  ها و امثال آن انيديآشكار رش يبود كه با علم به وابستگ
     ١٨٥.ديورز يها كوتاه بر ضد آن

  ن معماي بزرگ را چگونه بايد حل كرد؟يا
ـ و ان، بـه يديبرادران رش بودنـد و از   يزن و جنجـال  متظـاهر و الف  يافـراد  ژه اسـداهللا، ي

 يآشـكار بـرا   يا عنـوان حربـه   س بـه يخـود بـه سـفارت انگلـ     ين خانوادگيريد يوابستگ
ان، يدياهللا رشـ  بيـ ژه به پدر بـدنام خـود، حب  يو بردند و به يبهره م ييو سودجو يطلب قدرت

و در  ١٣٣٢-١٣٢٠ يهـا  سـال گرانه  ات توطئهيان در عمليديبرادران رش ١٨٦.كردند يتفاخر م
  

ـ عناترجمـه محمـود   س و دولت دكتر مصـدق،  يانگل يسقوط امپراتورنگ، يان لپيبر . ١٨٥ : ت، تهـران ي
 .٥٣، ص ١٣٦٥كتابسرا، 

اهللا، در دوران سلطنت احمد شاه قاجـار مسـتخدم    اهللا و اسداهللا و قدرت فيان، پدر سيدياهللا رش بيحب . ١٨٦
 يرانياز عوامل ا يبا تعداد يسيمأموران انگل ين ارتباطات اطالعاتيس در تهران بود و تأميسفارت انگل

 يين طباطباياءالديد ضيبا س ١٣٢٠ور يپس از شهر يها ز در ساليها و ن او در آن سال. دست داشت را به
ـ آ) ٣٤١-٣٣٩، صـص  ٢ج ، يظهور و سقوط سـلطنت پهلـو  : د بهيبنگر. (ك داشتيرابطه نزد اهللا  تي

ـ آ. (كرد يم يمعرف يين طباطباياءالديد ضيشاگرد سعنوان  ان را بهيديز برادران رشين يكاشان اهللا  تي
، ج ١٣٧٩وزارت اطالعـات،   يخياسناد تار يمركز بررس: تهرانت اسناد، يروا به يد ابوالقاسم كاشانيس
دست آمده يك  ان بهيدياهللا رش فيس يكه در زمان انقالب از خانه شخص يان اسناديدر م) ٩٣٠، ص ٢

← 
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ـ ژوئ ١٥ان در يدياسداهللا رشاحتماالً اين درست است كه مثال،  يبرا. كودتا نقش داشتند ه ي
مالقات كرد و مقدمات مالقـات او را بـا    ١٨٧رايويدر ر يبا اشرف پهلو ١٣٣٢ر يت ٢٤/ ١٩٥٣

نقـش   يول. دا، فراهم نموينده سينما ١٨٨د،ي، و استفن م٦. يآ. نده امير، نمايشا ينورمن درب
ـ يآفر نگونه اقدامات بلكـه جنجـال  يات كودتا نه ايشان در عمليا ياصل و جلـب توجـه    ين

با فراغ بال  ٦. يآ. پنهان ام يها ن انحراف شبكهيه ايش بود تا در سايخو يهمگان به سو
ات بـرادران  يـ ت و روحيكـه از شخصـ   يز، با شناختيدكتر مصدق ن. ش برنديكار خود را پ

د و لـذا  يـ د يشـان نمـ  يه خود را در قواره ايعل يات براندازيت عمليهداان داشت، يديرش
ان يدينقش برادران رش ةها دربار يپراكن عهيها و شا اغراق. شد يشان نم متعرض يطور جد به

ان، از همـان  يدينسان، بـرادران رشـ  يبد. كردن خطر كودتا داشت يرجديدر غ يسهم بزرگ
بـدل شـدند    يخود يافتند و عمالً به نام رمز يرد واقعتر از عملك ار بزرگيبس يزمان، شهرت

كـه بعـدها از    يدر منـابع . رانيـ س در ايجنس سروينتليا يها مأموران و شبكه يتمام يبرا
ن شـهرت اسـتفاده   يـ االت متحده منتشر شد، از ايا و ايتانيبر ياطالعات يها سيسرو يسو

بـرادران  : نـام رمـز قـرار گرفتنـد    ر يك يران در زيدر ا ٦. يآ. عوامل متنفذ ام يشد و تمام
  !انيديرش

  
د بـه  يـ طـور قطـع با   ان منتسب است كه بهيديبه برادران رش يلبر موارديخچه ويدر تار

  :ميكن يم ييك مورد مهم را بررس. پورتر تعلق داشته باشديكارنامه شاپور ر
دليل هراس ناشي از ضعف شخصـيتي، تمـايلي بـه شـركت در      محمدرضا پهلوي، به

و سـيا   ٦. آي. جلب رضايت او يكي از محورهاي مهم عمليات مشـترك ام . كودتا نداشت
ژنرال نـورمن شوارتسـكف و    ١٣٣٢به اين دليل بود كه در اوائل مرداد ماه . رفت شمار مي به

هـاي   در همين چارچوب بود كه نمايندگان سـرويس و . اشرف پهلوي به ايران اعزام شدند
طـور رسـمي    اطالعاتي اياالت متحده آمريكا و بريتانيا مخفيانه با شاه مالقات كردنـد و بـه  

  
← 

پورتر وجـود دارد كـه شـاپور بـا     يف شاپور ريتأل يبه فارس يسيفرهنگ اصطالحات انگلجلد كتاب 
 ٥ -هـا  ن سالميتر ن آرزوها و گرمياس با بهتريم به اليتقد: ن اهدا كرده استيا چندستخط خود آن ر

. خوانند مي الياس ها زماني كه نخواهند نام فردي را مستقيماً ذكر كنند، او را انگليسي. ١٩٧٧اكتبر 
 . برند كار مي را به  John Doeها  در چنين مواردي، آمريكايي

187.  Riviera 

188.  Stephen Johnson Meade  
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  . هاي متبوع خود از كودتا را به اطالع او رسانيدند حمايت دولت
عنوان نماينده رسمي دولت اياالت متحده بـه ديـدار شـاه رفـت، كرميـت       فردي كه به

در درون يك  ١٩٥٣اول اوت / ١٣٣٢مرداد  ١٠اين مالقات در نيمه شب شنبه . روزولت بود
ديدار روزولـت بـا شـاه كـامالً طبيعـي       ١٨٩.اتومبيل در حوالي كاخ سعدآباد صورت گرفت

عنوان نماينـده رسـمي دولـت متبـوع خـود در مقـامي جـاي داشـت كـه           است زيرا او به
ولـي  . حمايت دولت آيزنهاور را به او ابـالغ نمايـد   توانست اعتماد شاه را جلب كند و مي

چه كسي از سوي دولت بريتانيا با شاه مالقات كرد؟ تاريخچه ويلبر طرف بريتانيـايي شـاه   
    : شناساند مي اسداهللا رشيديانرا در اين مالقات با نام 

ن فرسـتاده در  يدومـ ] ران،يو خروج او از ا يت اشرف پهلويان مأموريپس از پا[
. ران، وارد صحنه شديس در ايجنس سروينتليا يعامل اصل  ان،يديت اسداهللا رشئيه

ان در رابطه با شاه، متقاعد كردن فرمانروا بود يديه اسداهللا رشيفه اوليطبق نقشه، وظ
د يـك  يـ نقشه، شـاه با  يدر اجرا. استيتانيدولت بر يرسم يان سخنگويديكه رش

. يبـ [ا يـ تانيبر يپراكنـ  بنگاه سـخن  يفارسد كه بعداً برنامه يگز يبرم يديعبارت كل
بـات الزم را  ير در لندن ترتيشا يدرب. كرد ين آن را تكرار ميخ معيدر تار.] يس. يب

ه شـاه بـا   يـ ژوئ ٣١و مجـدداً در   ٣٠در . داده شود. يس. يب. ين عبارت به بيداد تا ا
د تـا  خواسـتار فرصـت شـ    يده بـود ولـ  يام را شـن يـ او پ. دار كرديان ديدياسداهللا رش

دار بـا فرسـتاده   يـ د يبهرحال، اسـداهللا توانسـت شـاه را بـرا    . شدينديدرباره اوضاع ب
ن يـ د ورزد كـه ا يـ ن امـر تأك يـ ، ژنرال شوارتسـكف، آمـاده كنـد و بـر ا    ييكايآمر

ك يـ نزد يب در مـورد همكـار  ين ترتيام را تكرار خواهد كرد و به ايز پيفرستاده ن
 يشـتر ين بين كار تضـم يكا در انجام ايآمراالت متحده يا و ايتانيمتحده بر يپادشاه

  . خواهد داد
ران را تـرك كـرد و   يـ ن كه پرنسـس اشـرف ا  يدر اول اوت، دو روز پس از ا... 
ان يديســاخت اسـداهللا رشــ  يد كـه او را متقاعــد مـ  يرا شــن. يسـ . يبــ. يام بـ يــشـاه پ 

 يداريـ است، شوارتسكف با شـاه د يتانيمتحده بر يدولت پادشاه يرسم يسخنگو
بـود، ژنـرال    يكروفون مخفـ يله ميوس شاه كه نگران استراق سمع به. داشت يطوالن

را درست در وسط سالن قرار داد و هر  يز كوچكيم برد،  يرا به سالن رقص بزرگ
. انجـام شـد   يگريمتعدد د يها دار، مالقاتين ديبعد از ا... دو در كنار آن نشستند

در . انيديان شـاه و رشـ  يم يو بعضان شاه و روزولت بود يها م ن مالقاتياز ا يبعض
  

تا، صـص   يچاپخش، ب: ، تهرانياسالم يترجمه علكودتا در كودتا، ت روزولت، يكرم: د بهيبنگر . ١٨٩
١٦٩-١٦٧ . 
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بر  يديدار شاه فشار شد شهير يميتصم يان بردن تزلزل و بياز م يها برا ن نشستيا
    . او وارد شد

اي  عنوان يك شخصيت متظاهر و جنجالي و شـياد چهـره   گفتيم كه اسداهللا رشيديان به
ن موقعيت حساسي بـه  اي نبود كه شاه در چنا رشيديان در قواره. شده داشت كامالً شناخته

اسـداهللا  . رسميت شناسد به نماينده رسمي دولت بريتانياعنوان  او اعتماد كند و وي را به
. رفـت  شمار مـي  رشيديان عضو سرويس اطالعاتي بريتانيا نبود بلكه تنها يك عامل بومي به

شود و در دار اين مأموريت رسمي و بسيار مهم  توانست از سوي دولت بريتانيا عهده او نمي
عـالوه، در ايـن زمـان     بـه . عنوان مقامي همطراز با كرميت روزولت ظاهر گـردد  برابر شاه به

بـين دسـتگاه اطالعـاتي و امنيتـي دولـت مصـدق و، احتمـاالً         اسداهللا رشيديان در زير ذره
. هاي مخفي اتحـاد شـوروي در ايـران، قـرار داشـت      سازمان اطالعاتي حزب توده و شبكه

قطعـاً  . اعزام رشيديان به اين مأموريت را بايد يك حماقت صـرف دانسـت   داليل فوق، به
كنندگان عمليات كودتا تا بدين حد ناشي و آماتور و بيگانه با روانشناسي ايرانيان و  هدايت

  . فضاي سياسي ايران نبودند
دار اين مأموريت مهم شود؟ طبق اسنادي كه معرفـي شـد،    توانست عهده چه كسي مي

جايگاهي متناسب با اين مأموريت برخوردار بود سـرهنگ دوم شـاپور ريپـورتر     كسي كه از
افسـر رابـط داراي اسـتوارنامه     ١٩٤٧/ ١٣٢٦در اسناد فوق ديديم كه شاپور از سـال  . است

بـدون   ١٣٣٢-١٣٣٠هـاي   دائم از سوي سرويس متبوع خود با شخص شاه بـود و در سـال  
عنوان معلم زبان انگليسي ملكه ثريا بـه دربـار    ايجاد كمترين سوءظن و در گمنامي كامل به

سرويس اطالعاتي بريتانيا چرا نبايـد  . وآمد داشت و از اعتماد فراوان شاه برخوردار بود رفت
در اين مأموريت از او استفاده كند و فردي چون اسداهللا رشيديان را بـه ميـدان كشـد؟ بـه     

م ارشد اطالعاتي بريتانيـا در ايـران   ، در سمت مقا)اردشير ريپورتر(عالوه، كسي كه پدرش 
در صعود پدر محمدرضا پهلوي به سلطنت نقش اساسي ايفا كرده بود، بيشتر مي توانست 

سفارت بريتانيا در چي  و درشكهمورد اعتماد شاه باشد و بر او تأثير بگذارد يا پسر مستخدم 
  ؟)اهللا رشيديان حبيب( تهران
  

اسـداهللا  رج در تاريخچه ويلبر را دربـارة نقـش   تر شدن مسئله، مطالب مند براي روشن
  : كنيم بازخواني مي ١٣٣٢مرداد  ٢٠تا  ٨از  رشيديان
بـا شـاه ديـدار كـرد و     ] شاپور ريپـورتر [ رشيديان ١٩٥٣ژوئيه  ٣٠/ ١٣٣٢مرداد  ٨در 

شاه پس از شنيدن رمـز و اطمينـان   . را به اطالع او رسانيد. سي. بي. اعالم رمز از سوي بي
، مالقات با ]شاپور ريپورتر[ رشيدياناز حمايت دولت بريتانيا از كودتا، به پيشنهاد  يافتن
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اول اوت با شاه مالقات كرد و / مرداد ١٠شوارتسكف در روز شنبه . شوارتسكف را پذيرفت
رشيديان ]در نيمه شب شنبه مالقات پنهاني كرميت روزولـت بـا شـاه را    ] شاپور ريپورتر

   ١٩٠.ترتيب داد
جزئيات رفتار شاه در عمليات كودتـا   ]شاپور ريپورتر[ رشيدياناوت  ٢/ مرداد ١١در 

او به مقامات سيا گزارش داد كه شاه موافقت كـرده مصـدق را عـزل و    . را به او اطالع داد
  . عنوان جانشين فرمانده كل قوا منصوب كند وزير و هم به عنوان نخست زاهدي را هم به

بـا شـاه    ]شـاپور ريپـورتر  [ رشيديانروزولت بار ديگر با واسطه اوت  ٣/ مرداد ١٢در 
شاه خواست كه از آيزنهاور تضميني دال بر تأييد اقـدام او در خلـع مصـدق    . مالقات كرد
  . دريافت كند

اوت آيزنهاور در اجالس فرمانداران در سياتل سخن گفت و اعالم كرد  ٤/ مرداد ١٣در 
. پـرده آهنـين باشـد    كه اياالت متحده بيكار نخواهد نشست تا ناظر سقوط ايران به پشـت 

روزولت، در مالقات مجدد با شاه، از اين گفته آيزنهاور استفاده كرد و بـه شـاه گفـت كـه     
داند و سخن فوق براي راضـي كـردن شـاه     مفيد ميآيزنهاور اعتماد بيشتر به مصدق را غير

] شـاپور ريپـورتر  [ رشيدياندر پايان، شاه گفت كه وي مجدداً در اين باره با . بوده است
  .مذاكره خواهد كرد

با شاه مالقـات كـرد و شـاه     ]شاپور ريپورتر[ رشيدياناوت بار ديگر  ٧/ مرداد ١٦در  
  . انجام شود اوت ١١يا  ١٠پذيرفت كه عمليات در شب 

تصـميمي   اوت روزولت مجدداً با شاه مالقات كرد و عليـه روحيـه بـي    ٨/ مرداد ١٧در 
طور شـفاهي افسـران    لجوجانه او جنگيد و آن را تا آنجا درهم شكست كه شاه پذيرفت به

  . منتخب ارتش را تشويق كند كه در عمليات شركت نمايند
او . بـا شـاه رسـيد    ]شـاپور ريپـورتر  [ نرشـيديا اوت نوبت به مبارزه  ٩/ مرداد ١٨در 

اوت به رامسر خواهد رفت و تا قبل از اين سفر بايد با زاهـدي   ١٢گزارش داد كه شاه در 
طـور شـفاهي انتخـاب زاهـدي      كننده در عمليات مالقات كند و به و افسران اصلي شركت

  . عنوان رئيس جديد دولت را اعالم نمايد به
حسن اخوي با شاه ديدار كرد و اسامي افسـران ارتـش   اوت سرهنگ  ١٠/ مرداد ١٩در 

شاه مجـدداً تأكيـد كـرد    . را كه پس از دريافت فرمان از شاه آماده اقدام هستند اعالم نمود
  

 پسر خندان )كافرونو  ينوسمستعار  يان در كتاب روزولت با اساميدياهللا رش فياسداهللا و س . ١٩٠
ـ نوشته روزولـت، مالقـات او بـا شـاه را      به. اند شده يمعرف) وانهيدان د يقيموسو  اسـداهللا  ( ينوس
 .ب داديترت) انيديرش
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اخـوي بـه ايـن تصـميم     . پذيرد ولي هيچ كاغذي را امضا نخواهد كرد كه وي طرح را مي
 رشـيديان ار مهم به دنبـال  اعتراض كرد و شاه مجدداً براي بحث درباره اين موضوع بسي

. همـراه آورد  پيـامي از روزولـت بـه    ]شـاپور ريپـورتر  [ رشـيديان . فرستاد ]شاپور ريپورتر[
روزولت گفته بود اگر شاه در ظرف چند روز تصميم نگيرد وي با نفرت تمام ايران را تـرك  

دي را خواهد در پايان اين ديدار شاه گفت كه اوراق را امضا خواهد كرد، زاه. خواهد كرد
  ١٩١.ديد و سپس به رامسر خواهد رفت

اوت شاه با زاهـدي مالقـات كـرد و عـازم رامسـر شـد ولـي اوراق،         ١١/ مرداد ٢٠در 
شاه قول . داده بود، براي امضاء آماده نبود ]شاپور ريپورتر[ رشيديانبرخالف قولي كه به 

. ا را امضـاء خواهـد كـرد   هـ  داد به محض اين كه اوراق براي او به رامسر فرستاده شود آن
نـويس   پس از مذاكره به تصميمي نزديـك بـه پـيش    ]شاپور ريپورتر[ رشيديانروزولت و 

آجاكس در لندن رسيدند و تصميم گرفتند كه دو فرمـان تهيـه شـود؛ در     پي اصلي طرح تي
 رشـيديان . وزيـر منصـوب گـردد    عنوان نخست يكي مصدق خلع و در ديگري زاهدي به

اسـناد را   ١٩٢كه يكي از مأموران كاركشته بريتانيا بـود، ] اسداهللا علم؟... [و  ]شاپور ريپورتر[
  .تهيه كردند

  
هـا پـيش ارتشـبد حسـين      سال. مالقات فوق بيانگر نقش مهم سرهنگ حسن اخوي در كودتاست . ١٩١

ـ يل تشـك يدل در واقع، كودتا به: خواند و چنين نوشت طّراح كودتافردوست اخوي را  ع و يالت وس
زد و  يماريطرح خود را به ب ين اجراياو در ح. موفق شد يله سرلشگر اخويوس شده به يحمنظم و طرا

ن كه در صورت شكست كودتا را بـه او  يا يشد و ناله كرد برا يارتش بستر ٢مارستان شماره يدر ب
باشد و يا  يكه تابع زاهد كرد بدون آن يمرداد را طراح ٢٨ يبود كه كودتا ين اخويا... نسبت ندهند

منجـر   يت زاهديقاً اجرا شد و به موفقيطرح او دق. بود يا العاده او طّراح فوق. از او دستور گرفته باشد
س يرا وابسته به سرو يفردوست، حسن اخو .ت كودتا به خاطر اوستيكرد موفق يگشت كه تصور م

، صـص  ١ج ، يسلطنت پهلـو ظهور و سقوط . (دانست يم مغر متفكر گروه ارفعا و يتانيبر ياطالعات
 )٤٣٦-٤٣٤، صص ٢همان مأخذ، ج : د بهيبنگر ينامه اخويبا زندگ ييآشنا يبرا. ١٨٠-١٧٦

ن خلـع  يفـرام  ]پـورتر يشـاپور ر [ انيديرشهمراه  كه به يگرينام فرد دمز يورك تايويندر سند  . ١٩٢
ن فـرد را  يپتوم ايت كريسا. اه شده استيه كرد و سمت او در دربار سيرا ته يمصدق و انتصاب زاهد

يمان بهبوديسل  و سمت او راشاه يها س كاخيرئ  ياوتات شاهيس بيرئ در . كرده اسـت  يمعرف
و اسداهللا علم  يس دفتر مخصوص شاهنشاهيراد رئيم هيفات و رحيس تشريرئ يمان بهبوديسلن زمان يا

ك دوسـتانه اسـداهللا علـم بـا     ينزدار يبا توجه به رابطه بس. س اداره امالك و مستغالت دربار بودنديرئ
 .تواند علم باشد ين فرد ميپورتر ايشاپور رو  يمحمدرضا پهلو
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مندرج در تاريخچـه   اسداهللا رشيدياندهد كه  اين بازخواني با وضوح تمام نشان مي
ـ   تواند كس ديگري به ويلبر در موارد فوق نمي . ه امجز شاپور ريپورتر باشد؛ آن مـأمور بلندپاي

 ١٣٣٢مـرداد   ٢٠كه تمامي ديدارهاي پنهـان شـاه بـا روزولـت را ترتيـب داد و در       ٦. آي
راسـتي اسـداهللا    آيـا بـه  . همراه روزولت دربارة سرنوشت نهايي عمليات تصـميم گرفـت   به

  رشيديان واقعي در چنين مقام و موقعيتي جاي داشت؟ 

  ران يا در ايس يو عوامل انحصار» برادران بوسكو«

ران نـام  يا در ايس يطور مكرر از دو مأمور اصل كودتا به ةمنتشر شده دربار ييكاينابع آمردر م
 يت آنـان بـرا  يـ كردنـد و هو  يان كـار مـ  ييـ كايآمر يبـرا  يطور اختصاصـ  برده شده كه به

عنـوان دو بـرادر    ن افراد را بهيت روزولت در خاطرات خود ايكرم. ها ناشناخته بود يسيانگل
در مقالـه مـارك   . كنـد  ييـاد مـ  » بـرادران بوسـكو  «شان با نـام مسـتعار   ياشناساند و از  يم

و . اند شده يمعرف» يليس«و » نرن« يران با اساميا در ايس ين دو مأمور اصليا يوروسكيگاز
اه شـده  يسـ  ياسـام » كشـف «پتـوم پـس از   يت كريلبر، چنانكه سايخچه ويسرانجام در تار

در دو مـورد اخيـر، ايـن دو بـرادر     . انـد  نام گرفته» يوانيك«و » يليجل«ن دو يشناساند، ا يم
  . نيستند

هسـتند كـه   » برادران بوسكو«همان » يليس«و » نرن«رسد كه  ينظر م در وهله نخست به
ن يچنـ  يفـؤاد روحـان  . انـد  ل شـده يتبد» يوانيك«و » يليجل«لبر به يخچه ويسرانجام در تار

، گردانندگان شـبكه بـدامن،   »يليس«و » ننر«را با » برادران بوسكو« يسادگ او به. دارد يتلق
   ١٩٣.نماياند دهد و آنان را يكي مي يانطباق م

بـرادران  «دهـد كـه    تأمل در منابع به روشـني نشـان مـي   . نگارنده چنين تصوري ندارد
هستند و با توجـه بـه نقـش مؤثرشـان در كودتـا      » سيلي«و » نرن«افرادي متمايز با » بوسكو

  . تواند چندان دشوار باشد شناخت هويت واقعي آنان نمي
مشخصاتي كه روزولـت  . چندان دشوار نيست "برادران بوسكو"شناخت هويت واقعي 

بـود و كوچـك تـر     ١٩٤برادر بزرگ تـر حقـوق دان  (مي دهد  به دست "برادران بوسكو"از 
بـرادر  (جمشـيد بزرگمهـر   . با جمشيد و اسـفنديار بزرگمهـر انطبـاق دارد    ١٩٥)روزنامه نگار

  
 .٣٤١-٣٤٠، صص ١٣٨١زوار، : تهرانمصدق،  ياسيس يزندگ، يفؤاد روحان . ١٩٣
هر حقوق . ترجمه شده كه نادرست است» وكيل دعاوي«به ) حقوق دان( lawerدر ترجمه فارسي  . ١٩٤

 .داني وكيل دعاوي نيست
 .٨٥روزولت، همان مأخذ، ص  . ١٩٥
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فارغ التحصيل حقوق از دانشگاه تهران بود و در زمان مصدق در سازمان برنامه كار ) بزرگتر
او كـار خـود را در سـال    . روزنامه نگـار بـود  ) برادر كوچك تر(اسفنديار بزرگمهر . ردمي ك
به عنوان مترجم زبان انگليسي در روزنامه اطالعـات آغـاز كـرد و در دوران نهضـت      ١٣١٩

جمشيد ورزشكار، پرخاشگر و بزن . ملّي و دولت مصدق با مطبوعات رابطه گسترده داشت
هر دو برادر به شـدت اهـل زدوبنـد و سـودجويي از     . هتاك بهادر بود و اسفنديار هوچي و

   ١٩٦.طرق سياسي بودند و به داللي و كارچاق كني اشتغال داشتند
 ٢٩اسفنديار بزرگمهر، به پاس خدمات بزرگـي كـه در جريـان كودتـا انجـام داد، در       

بـه عنـوان معـاون نخسـت وزيـر و رئـيس اداره كـل        ) يك روز پس از كودتا( ١٣٣٢مرداد 
شارات و تبليغات دولت زاهدي منصوب شـد و مـدتي بعـد جمشـيد رياسـت باشـگاه       انت

در سال هاي بعد، جمشيد به كسب و كار خود مشغول . را به دست گرفت ١٩٧شاهنشاهي
در  ١٣٣٦او از اوائـل سـال   . بود ولي اسفنديار ارتباطات فعال خويش را با سيا حفـظ كـرد  

رئيس ركن دوم ستاد ارتش، شركت كرد و طرح كودتاي نافرجام سرلشگر محمدولي قرني، 
ارتباطات قرني را با گراتيان ياتسوويچ، رئيس ايستگاه سـيا در تهـران، و معـاون او، الوت،    

قرار بود در دولت قرني، بزرگمهر در مقام معاون نخسـت وزيـر و رئـيس اداره    . تأمين نمود
  

او . اسـت منـوچهر بزرگمهـر   برادر ارشد . جمشيد و اسفنديار بزرگمهر برادران ديگري نيز داشتند . ١٩٦
منوچهر بزرگمهر پيش . تحصيالت خود را در دانشگاه بيرمنگام انگلستان در رشته حقوق به پايان برد

رأس اداره حقوقي كنسرسيوم در پس از كودتا در  بود و رئيس اداره حقوقي شركت نفتاز كودتا 
بهمـن  برادر ديگر، . او به عنوان يكي از مترجمين برجسته آثار فلسفي شهرت دارد. ايران قرار گرفت

محمدعلي موحد . مديركل روابط عمومي شركت ملّي نفت ايران شد ١٩٦٩است كه در سال  بزرگمهـر 
يشنهاد كرد كه مرا نزد خـود بـه   منوچهر بزرگمهر كه مشاور حقوقي شركت نفت بود پ«: مي نويسد

بزرگمهر بعدها كه از شركت نفت بازنشسته شد بـه دانشـگاه رفـت و او را بايـد     . اداره حقوقي ببرد
اما بزرگمهر پيش از رفتن بـه  ... پيشگام ارائه و معرفي فلسفه تحققي انگلستان در ايران به شمار آورد

 پنـد  دان بيايم مباحثات او را با كسروي در روزنامهمن پيش از آن كه به آبا. دانشگاه هم اهل قلم بود
تا آن زمان كه مجله هفتگي شركت نفت انتشار مـي  . خوانده بودم و با شخص او در آبادان آشنا شدم

كساني كـه بزرگمهـر را از   ... مي نوشت "مرشد"يافت، بزرگمهر مقاله هايي در آن با امضاء مستعار 
مردي به غايت پاكدل و خوش طينت ولي از نظر اداري تندخو و نزديك مي شناختند مي دانند كه او 

دكتـر مصـدق و   : خواب آشفته نفتمحمدعلي موحد، (» ...بدمنصب بود و كار كردن با او آسان نبود
سرهنگ جليل بزرگمهر با برادران فـوق  ) ٥٠، ص ١، ج ١٣٧٨نشر كارنامه، : ، تهراننهضت ملّي ايران

  .نسبتي ندارد
  .نونيباشگاه انقالب ك . ١٩٧
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بـراي مالقـات بـا     از سـوي قرنـي   ١٣٣٦بهمن  ١١بزرگمهر در . كل تبليغات منصوب شود
 ٢٠(راونتري، معاون وزارت خارجه آمريكا، به آتن رفـت و در زمـان بازگشـت بـه تهـران      

   ١٩٩.دستگير شد ١٩٨يا كمي بعد) بهمن
در پــيش گرفــت و بــا   اســفنديار بزرگمهــر در جريــان كودتــاي قرنــي بــازي دوگانــه
و دربـار عمـل    ٦. يآ. سوءاستفاده از اعتماد فراوان قرني به خود به عنوان عامل نفوذي ام

اردشير زاهدي و پرويز خوانساري، دوست قديمي . و پاداش اين خدمت را گرفت ٢٠٠.كرد
در سـال هـاي پـس از انقـالب،     . بزرگمهر، زندگي مرفهي را برايش در ژنو ترتيـب دادنـد  

گيـري از ايرانيـان ثروتمنـدي كـه امـوال يـا        اسفنديار بزرگمهر مدتي از طريق تهديد و باج

  
در اسناد موجود در پرونده محمدولي قرني در ساواك، زمان و نحوه بازداشت اسـفنديار بزرگمهـر    . ١٩٨

  .پس از بازگشت از آتن روشن نيست
ظهـور و سـقوط   ، "سرلشـگر محمـدولي قرنـي   "عبداهللا شهبازي، : دربارة كودتاي قرني بنگريد به . ١٩٩

، ترجمه ي كودتاي سرلشگر قرنيماجرا؛ مارك گازيوروسكي، ٤٨٤ -٤٧٩، صص ٢، ج سلطنت پهلوي
 .١٣٧٣رسا، : سرهنگ غالمرضا نجاتي، تهران

گازيوروسكي نام نمـي  (به نوشته گازيوروسكي، اسفنديار بزرگمهر و يك مقام عالي رتبه ساواك 
قرنـي و  «در گفتگوي خصوصي با او تأكيد كردند كـه  ) باشدسرتيپ حسن علوي كيـا  برد ولي بايد 

» .رت داشتند و در نتيجه ريپورتر شاه را از فعاليت منفـي قرنـي آگـاه كـرد    شاپور ريپورتر از هم نف
  )٨٠همان مأخذ، ص (
نيـز عملكـرد دوگانـه     سيد محمد بـاقر حجـازي  و پرويز خوانساري در ميان ساير دوستان قرني،  . ٢٠٠

سـرتيپ حسـن    با ساواك ارتباط داشت و اطالعات خود را در اختيـار  ١٣٣٦حجازي از بهمن . داشتند
چنـين  ) ١٣٣٦بهمـن   ٢٤به كلي سري، مـورخ  (در گزارش علوي كيا به شاه . قرار مي دادكيا علوي 

در سـفارت آمريكـا مرتـب    ] وابسته سياسي سفارت آمريكا[سرلشكر قرني با بولينگ «: آمده است
تعدادي افسران ركن دوم كـه  ... تماس دارد و اغلب دعوت هايي به چاي در منزل يكديگر مي نمايند

جازي اسامي آن ها را نمي داند در جريان مي باشند و در بعضي از مالقـات هـا هـم شـركت     آقاي ح
آمريكايي ها عقيده مند مي باشند كه قرني نرمش دارد و مي تواند مطابق سليقه آن ها رفتار . كرده اند

 انگليسي ها به عكس آمريكايي ها به سرلشكر قرني. كند به عكس سرلشكر بختيار كه خشونت دارد
مالقات كـرده  ) دبير يكم(سرلشكر قرني چند مرتبه با كارليس سفارت آمريكا . عقيده چنداني ندارند

آقاي حجازي اظهار اطالع مي نمايد هنگامي كه مستر دالس در تهران بود تعداد زيادي نامه بـه  . است
طالعه اوضـاع  واصل شده و مستر دالس آقاي راونتري را مأمور م) نامه ٥٠٠در حدود (سفارت آمريكا 
در پايان مذاكرات به آقاي حجازي توصيه شد كه در اين مورد بـا كسـي صـحبت    ... ايران نموده اند

  )پرونده محمدولي قرني در ساواك(» .ننمايند تا مجدداً با هم مذاكره كنيم
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او در اواخر عمر از . از سوي دادگاه انقالب در معرض خطر بود ارتزاق مي كردشان  زندگي
 ٥نظر مالي در وضع وخيمي قرار گرفت، آپارتمـان مجلـل خـود را در ژنـو فروخـت و در      

  . جمشيد بزرگمهر زنده و ساكن اياالت متحده آمريكاست. در لندن درگذشت ١٣٧٠بهمن 
ـ ا، كـه كرم يس يانحصارو  ياختصاص يرانيعوامل ا لبـر  يت روزولـت و دونالـد و  ي

 يند، برايگو يشان در كودتا سخن ميگاه و نقش ايت جايزنند و از اهم يآنان الف م ةدربار
ار بزرگمهـر، حسـن   يچـون اسـفند   يكسـان . تواننـد ناشـناخته باشـند    ينم يرانيمورخان ا
ارتبـاط  كـا  يآمر يس اطالعـات يبـا سـرو   ١٣٢٠ يهـا  از سـال  ٢٠١و احمد آرامش يارسنجان
ا در تهـران، جرالـد   يستگاه سـ يا يرامون رؤسايدر پ ١٣٣٢-١٣٢٨ يها آنان در سال. داشتند
س يسـرو  يهـا  شبرد طرحيگرد آمدند و در پ ٢٠٣نيران و سپس جو گودويراجر گو ٢٠٢دوهر،

دند؛ يرسـان  يآرا يـار  نان بودند كه بـه صـعود رزم  يهم. نقش كردند يفايكا ايآمر ياطالعات
 يجاد يـك حكومـت نظـام   يا ياالت متحده برايو ايب شاه و آلترناتيعنوان رق كه به ينظام

ان يـ ونـد بـا گرات  ينان بودند كـه در پ يو بعدها، هم. شد يران شناخته ميمقتدر و باثبات در ا
ـ يام يرغم خواست شاه به صعود عل چ بهيياتسوو ـ از ا يبرخـ . كمـك كردنـد   ين ن افـراد  ي

د بـه  يآنـان، شـا  . دنـد ين راه را برگزيال خود كژتريتحقق ام يبودند كه برا يتشنگان قدرت
د يدچـار توهمـات شـد    ٢٠٤ن آموزگارشـان، جرالـد دوهـر،   ينخسـت  يهـا  ير از بـدآموز يتأث
يسيضدانگل ـ ان ايشدند و گمان بردند كه م ـ تانياالت متحـده و بر ي ـ  ي  يا خصـومت ژرف

  
مهر  ٢٩او به اين دليل قرباني شد و در . آرامش شخصيت مستقل خود را داشت ، احمددر اين ميان . ٢٠١

 .ساواك به قتل رسيددست به  ١٣٥٢
202.  Gerald Dooher 

203.  Joseph C. Goodwin 

) جـو (جوزف ) ١٩٥٣اوت  ٢/ ١٣٣٢مرداد  ١١(ران در ايران يت پنج ساله گوياز زمان پايان مأمور
 يجـان مـدت  ين در زمان بحران آذربايگودو. دست گرفت ا در تهران را بهيستگاه سياست اين ريگودو

ـ ران حضور داشت و در هتـل ر يتدپرس در ايعنوان خبرنگار آسوش به ـ م(تس ي ـ ي ، نـبش  يدان فردوس
نقـل از   ، بـه )٥س يرنويز(كودتا  ةدر مقاله خود دربار يوروسكيگاز. ساكن بود) شرآباد و شاهرضايف

كند كـه علـت خـروج     ياند، ادعا م ن مقاله فوق بودهيا كه منابع او در تدويمأموران و عوامل سابق س
 ياو در جا. ديرسان يبه تدارك آن يار يات كودتا بود هر چند ويلفت او با عملران مخايران از ايگو

، با طرح كودتـا مخـالف بـود و آن را    )رانيگو(ا در تهران يستگاه سيس وقت ايرئ: سدينو يگر ميد
 . دانست يم يفرانسو -يسياالت متحده از استعمار انگليت ايحما

 ينيها خصومت و بـدب  يسياند كه نسبت به انگل كرده فيتبار توص يرلنديا ييكايدوهر را يك آمر . ٢٠٤
 . كرد يرا ابراز م يمشابه يها دگاهيم، ديديز، چنانكه دين نيجو گودو. داشت يابراز م
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اسـت  يز از صـحنه س يـ نل ين دليو به ا ٢٠٥كالن برد؛ يتوان سودها يوجود دارد كه از آن م
  .ران حذف شدنديا

 يران از شبكه اختصاصيا در اي، سيه پس از جنگ دوم جهانياول يها در واقع، در سال
ـ ا يدر تحوالت داخلـ  يريتوانست نقش چشمگ يبرخوردار بود كه نم يتياهم كم فـا  يران اي
ـ ا را در ايكه اقتدار س يآن عامل. كند ـ ران سـبب شـد، نـه ا   ي لكـه  ب ين شـبكه اختصاصـ  ي

هـا قـرار گرفـت و در چـارچوب      ييكايار آمريدر اخت ٦. يآ. ام يبود كه از سو ييها شبكه
  . كار كرد س آغاز بهيات مشترك دو سرويعمل

  ٢٠٦منوچهر بزرگمهر و كودتا

و برادر  lawyer، برادر بزرگ را »برادران بوسكو«كه گفتم، كرميت روزولت، در توصيف  چنان

  
سـفارت   ينامه رسم يط ١٩٥٨ه يفور ١٨/ ١٣٣٦بهمن  ٢٩، كه در يالملك سجاد نمونه، تمدن يبرا . ٢٠٥

ـ  يخود از كودتا يها دانسته ةشد تا دربار يا به ساواك معرفيتانيبر شـهادت دهـد، در حضـور     يقرن
 يبا ارسنجان يسابقه ممتد ينظر من قرن به: ن گفتيت چنيار و سپهبد عبداهللا هدايمور بختيسرلشگر ت
ـ يدب[س يبود و من هم بودم و كارل يها ارسنجان از مالقات يكيدر . داشته است ] سير اول سفارت انگل

را  يل دارم ارسـنجان يمن ابراز عالقه كردم كه م. يمن و ارسنجان و يس بود و قرنيروز بعد كارل. نبود
ـ   بـه [شان را ين مرتبه اياول يشان دعوت كرد به ناهار و برايا. نميبب . مالقـات كـردم  ] يطـور خصوص

ـ  يهنوز هم مستر ر. ستنديكن ن س كرد و گفت وليحمله به انگل يارسنجان ... رود يد به وزارت كـار م
ـ   يسيم گفت كه انگليمال يليس خيتند حرف زد و كارل يليخ يارسنجان كننـد و مـا    يها دخالـت نم

 .شود يها م م و دخالت ما باعث سوءاستفاده روسيران هستيا يم و عالقمند به ترقيران هستيدوست ا
 )در ساواك يپرونده قرن(
بـراي  است كـه  » برادران بوسكو«تر  هاي جديد من براي شناخت بيش فصل حاضر ملخص بررسي . ٢٠٦

كه ديديم،  در فصل پيشين، چنان. شود عرضه مي) ١٣٨٦انتشارات روايت فتح، (اولين بار در اين كتاب 
مـرداد،   ٢٨در مورد منوچهر بزرگمهر، به عنوان عامل اصلي سرويس اطالعاتي آمريكـا در كودتـاي   

زمـان نگـارش    در واقع، در. كنم سكوت كردم ولي در اين يادداشت به صراحت بر اين امر تأكيد مي
تر متوجه  ظن من بيش) ١٣٨١شهريور  -مرداد(» ١٣٣٢مرداد  ٢٨سر شاپور ريپورتر و كودتاي «مقاله 

، بود ولي به دليل جايگـاه برجسـته   »برادران بوسكو«منوچهر بزرگمهر، به عنوان برادر ارشد در ميان 
ـ  علمي كه منوچهر بزرگمهر در دهه ت آورد در ايـن بـاره   هاي پاياني عمرش در حوزه فلسفه به دس

 ٢١(. اكنون اين مستندات به دست آمـده اسـت  . احتياط كردم تا به مستندات قابل اتكايي دست يابم
  ) ، شيراز١٣٨٦ارديبهشت 
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) دان حقـوق ( lawyerهاي فارسي  در ترجمه ٢٠٧.معرفي كرده است» نگار روزنامه«كوچك را 
هـايي   سـردرگمي   و اين امر در شناخت هويت برادر بزرگ شده ترجمه يدعاو ليوك به

اسـتفن دوريـل، كـه    . وكيل دعاوي نيسـت » داني حقوق«دانيم كه هر  مي. پديد آورده است
معتبرتـرين پـژوهش در زمينـه    ها به عنـوان جديـدترين و    رغم برخي كاستي به ٢٠٨كتاب او

  :نويسد مي ٢٠٩شود، تاريخ سرويس اطالعاتي بريتانيا شناخته مي

  
 .٨٥ ص مأخذ، همان روزولت، . ٢٠٧

208.  Stephen Dorril, MI6: Inside the Covert World of Her Majesty's Secret Intelligence 

Service, New York: The Free Press, 2000. 

اهميت كتاب دوريل به دليل معرفي جايگاه جـرج كنـدي يانـگ و پيونـدهاي او بـا حكومـت        . ٢٠٩
ها پيش از دوريل به پژوهش درباره نقش جرج كندي يانـگ   نگارنده از سال. محمدرضا پهلوي است

ناتو در ايران هاي سرّي پيمان  و نيز نقش يانگ در تأسيس شبكه ١٣٣٢مرداد  ٢٨در عمليات كودتاي 
. بهره فراوان برده است) ويرايش اينجانب(دوريل در كتاب فوق از خاطرات فردوست . پرداخته است

معهذا، دوريل مدعي است كه رابط شاپور ريپورتر با سرويس اطالعاتي بريتانيا رابين زينر بود، شاپور 
يـران بـه عهـده بـرادران     در ا ٦. آي. در هيچ عملياتي شركت نداشت، و نقش اصلي در عمليـات ام 

اسناد معرفي شده در كتاب حاضر بيانگر جايگاه برجسته شاپور ريپورتر  (ibid, p. 563). رشيديان بود
در بسياري موارد نام رمزي اسـت بـراي   » برادران رشيديان«كه گفتم،  در عمليات كودتاست و، چنان

كاري تنگاتنگ جرج كندي يانگ هم. سرپوش گذاردن بر نقش شاپور ريپورتر و شبكه او در كودتا
هاي  و شاپور ريپورتر تا پايان عمر حكومت پهلوي تداوم يافت و يانگ مأموريت ايجاد و اداره شبكه

  . سرّي پيمان ناتو در ايران را به عهده شاپور نهاد
اهميت شاپور در كودتا به تأثير از گازيوروسكي به كتاب دوريـل راه   ادعاي فوق دال بر نقش كم

مـرداد   ٢٨تـرين پژوهشـگر كودتـاي     محققين غربي گازيوروسكي را به عنوان متخصص. ه استيافت
به اين دليل دوريل بـه ادعـاي گازيوروسـكي    . كنند شناسند و طبعاً در اين زمينه با او مشورت مي مي

گازيوروسكي مدعي است كه شاپور ريپورتر در كودتـا نقـش مهمـي نداشـت و     . اعتماد كرده است
ظهور و سقوط سلطنت پهلـوي  كه من در جلد دوم (نه شاپور ريپورتر و اسداهللا علم » سيلي«و » نرن«

كه در جريان سفرهاي خود بـه ايـران و    او، چنان. هستند» كيواني«و » جليلي«بلكه ) بيان كرده بودم
  . گفتگو با برخي محققين ايراني نشان داد، در اين زمينه به شدت متعصب است

آبراهاميـان و  . وسكي به تأثير از همنشيني و مشاوره با يرواند آبراهاميان اسـت اين داوري گازيور
 ١٣٢٠هاي  آبراهاميان در سال. ملّي هستندآرشيو امنيت گازيوروسكي هر دو از اعضاي هيئت تحريريه 

هـاي انگلـيس و آمريكـا ارتبـاط      با مطبوعات ايران همكاري داشت و معروف بود كه با سـفارتخانه 
ها با شـاپور ريپـورتر ارتبـاط     منطقي است اگر تصور كنيم كه آبراهاميان از همان سال. دنزديك دار

  .كوشد تا نقش او را در كودتا استتار كند داشته و اينك به توصيه شاپور مي
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كـرد دو بــرادر بودنــد بـا نــام رمــز    اداره مــي ٢١٠مــاموراني كـه گــويران در ميـان  
آنان ابتدا بـه يـك اسـتاد دانشـگاه آمريكـايي در تهـران، كـه فكـر          ٢١١.»بوسكوها«

آن اسـتاد بـراي سـيا كـار     . بودنـد  كنـد، نزديـك شـده    كردند براي سيا كار مي مي
كـرد ولـي بـه عنـوان همكـار قـديمي گـويران در اداره خـدمات اسـتراتژيك           نمي

(OSS)  كرميـت روزولـت در   . داد را در جريان شايعات فضاي دانشگاه قرار مياو
امـن در تهـران بـا     اي در خانـه  ١٩٥٠يكي از سفرهاي متعدد خود به ايران در سـال  

بـود كـه    داني توانمند و جـذاب  حقوقتر  برادر بزرگ. كرد دو برادر مالقات اين
اش بـه سـر    برادر كوچك، كه در اواخر دهه بيست زندگي. به آلمان عالقه داشت

آور  بـراي روزولـت تعجـب    .نگار بود ، روزنامه]نزديك به سي سال داشت[برد  مي
بودنـد؛   هاي عمليات پنهاني و خرابكاري را طي كـرده  بود زيرا اين دو برخي دوره

بعـداً  . دهنـدگان را كشـف كنـد    ولي هيچگاه روزولـت نتوانسـت هويـت آمـوزش    
ها مصـاحبه شـد و سـرانجام     برادران بوسكو به واشنگتن سفر كردند، در آنجا با آن

ســپس، . رئــيس ســيا، تأييدشــان كردنــد ٢١٣و والتــر بــدل اســميت، ٢١٢آلــن دالــس
. بـه كـار گرفـت   ] نندهك تحريك[ ٢١٤ها را به عنوان عوامل پرووكاتور روزولت آن

مرد مرمـوزي كـه    -٢١٥زماني كه آورل هريمن و مترجمش، سرهنگ ورنن والترز
بعداً معاون سيا شد، در چارچوب مذاكرات كمپاني نفت انگليس با ايران به تهران 
سفر كردند، تظاهرات ضدآمريكايي رخ داد كه طي آن گروهي از مـردم زخمـي   

دران بوسـكو صـورت گرفـت كـه بـراي      اين آشوب به تحريك برا. و كشته شدند
  

مأموريـت او انـدكي   . به مدت پنج سال رئيس ايستگاه سيا در ايران بـود ) گوئيران(راجر گويران  . ٢١٠
پس از گويران، جو . ، به پايان رسيد١٩٥٣اوت  ٢/ ١٣٣٢مرداد  ١١ودتا، در پيش از شروع عمليات ك

  . گودوين رئيس ايستگاه سيا در ايران شد
211.  Boscoes 

212.  Allen Welsh Dulles  

. معـاون سـيا بـود    ١٩٥١دالس از سال . ١٩٦١نوامبر  ٢٩ تا ١٩٥٣فوريه  ٢٦رئيس سيا از آلن دالس 
  . هاي زرساالر در مقاله جرج كندي يانگ سخن خواهم گفت نوندرباره برادران دالس و پيوندشان با كا

213.  Walter Bedell Smith 

  .١٩٥٣فوريه  ٩ تا ١٩٥٠اكتبر  ٧رئيس سيا از ژنرال بدل اسميت 
214.  agents provocateurs 

ها و احـزاب و مطبوعـات و    كه افراد و سازمان شود ميبه افراد نفوذي اطالق » عوامل پرووكاتور«
  .كنند ميات را در جهت تحقق اهداف خود تحريك تظاهرات و اجتماع

215.  Vernon Walters 
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     ٢١٦.انجام آن از ارتباطات قوي خود با بازار بهره جستند
كـه،   اسـت حـال آن   ١٩٥٠در سـال  » برادران بوسكو«شروع آشنايي كرميت روزولت با 

پـس،  . آغاز كردنـد  ١٩٤٨عمليات بدامن را از سال » سيلي«و » نرن«كه خواهيم ديد،  چنان
، يفؤاد روحان. يكي نيستند» برادران بوسكو«با » سيلي«و » نرن«، رغم تصور فؤاد روحاني به

همسنگ همكاران با پيشينه و ارتباطات خارجي ه شركت نفت بود و يكه از كاركنان بلندپا
در خـاطرات   »كافرون«و  »ينوس«مستعار  ياساماين تذكر كه داشت، پس از آشنايي خود 

ـ افزا يان اسـت، مـ  يديت روزولت اشاره واضح به برادران رشـ يكرم هويـت  ص يتشـخ «: دي
بـرادران  «هويـت   يمنظور روحان ٢١٧».آسان است به حدس قريب به يقينز ين واقعي ديگران

 يفـؤاد روحـان  رسد كه  نظر مي به. هستند» يليس«و » نرن«است كه از نظر او همان » بوسكو
بـه  . كند شناسد ولي، بنا به مالحظاتي، آن را بيان نمي مي را» برادران بوسكو« يت واقعيهو

گمان من، اين مالحظه ناشي از پيشينه همكاري و دوستي ديرين فؤاد روحاني با منـوچهر  
  . بزرگمهر در شركت نفت است

  
ذكر شده بيش از همـه بـر بـرادران بزرگمهـر قابـل      » برادران بوسكو«مشخصاتي كه از 

، و برادر كوچك »دان توانمند و جذاب حقوق«در واقع، اين منوچهر بزرگمهر، . انطباق است
با كرميت روزولت ديدار كردنـد   ١٩٥٠نگارش، اسفنديار بزرگمهر، بودند كه در سال  روزنامه

  . در عمليات سيا در ايران به دست گرفتند و از اين پس نقش مهمي
هسـتند  .) ش ١٣٢٨متوفي (برادران بزرگمهر پسران يوسف خان حافظ الصحه تفرشي 

دكتـر يوسـف   «ملقب شد و در دوره رضا شاه بـه  » السلطنه عليم«كه در زمان احمد شاه به 
مدرسـه  تمامي پسران دكتر يوسف بزرگمهر تحصيالت خود را در . شهرت يافت» بزرگمهر

   ٢١٨.آمريكايي به پايان بردند كه دكتر ساموئل مارتين جردن رياست آن را به دست داشت
، در حـوالي بيسـت   .ش ١٣٠٧، پسر ارشـد، در سـال   )١٣٦٥ -١٢٨٨(منوچهر بزرگمهر 

. را در ايران تأسيس كرد و خـود رئـيس آن شـد    ٢١٩)قادياني(سالگي، شاخه فرقه احمديه 
  

216.  Dorril, ibid, p. 574. 
  .٣٦٧، همان ماخذ، ص يروحان . ٢١٧
، ١٣٨٢انتشارات سخن، چـاپ اول،  : تهرانسرگذشت خودنوشت، : كاروان عمراسفنديار بزرگمهر،  . ٢١٨

  .١٢ص 
.) ق ١٣٢٦ -١٢٥٥./ م ١٩٠٨ -١٨٣٩(بنيانگذار فرقه احمديه، يا قادياني، ميرزا غالم احمـد قاديـاني    . ٢١٩

از  ١٥٣٠نياكانش در حـوالي سـال   . او در يك خانواده مرفه در شهر قاديان پنجاب به دنيا آمد. است
← 
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هاي  ، متعلق به سال»انجمن احمديه«هاي  گمهر بر سربرگمكاتبات متعددي از منوچهر بزر
بـا   ٢٢٠.رئيس انجمن به امضـاي او رسـيده اسـت    موجود است كه به عنوان ،١٣١٠-١٣٠٧

گـر   هـاي توطئـه   بـا كـانون  ) قادياني(» فرقه احمديه«توجه به پيوندهاي عميق گردانندگان 
گـري در   هـاي قاديـاني   يافتـه فعاليـت   صهيونيستي، و ماهيت مشكوك و سازمان -انگليسي

هـاي معـين    ها، اين نقش منوچهر بزرگمهر را بايد مبين ارتباطات او با كانون ايران آن سال
  . اش دانست ن جوانيگر از اوا توطئه

تبليغـات  ) ١٣٤٢(اهللا سيد محمود طالقاني در دفاعيات خـود  در دادگـاه نظـامي     آيت
    : گري در ايران آن زمان را چنين بيان كرده است قادياني

ران يـ ن مـذاهب مختلـف بـه ا   ياز مبلغـ  يل سلطنت رضا شاه دستجاتياز همان اوا
ــراز ــدنديس ــ ...ر ش ــك ــرب  يه بعض ــت از غ ــتمأموري ــداش ــذاهب  يه و بعض از م

نوظهـور ضـاله    يهـا  ن فرقـه يو همچن] ها قادياني[دا شده يه در هند پكدالوالده يجد
دار  ت دامنـه يـ فعال .ردكـ  يت مـ يار شدند و استعمار آنان را تقوكران دست به يدر ا

     ٢٢١.بودتر  بيشآموز و دانشجو  ان جوانان دانشيآنها خصوصا در م
 ٢٢٢يهودي جنبش احمديه -ارتباطات انگليسيتاب بشير احمد، محقق پاكستاني، در ك

  
← 

داران بـزرگ وابسـته بـه دسـتگاه      سمرقند به پنجاب مهاجرت كرده و پدرش، غالم مرتضي، از زمين
مردم هنـد خـدماتي    ١٨٥٧جريان انقالب  غالم مرتضي و برادرانش در. استعماري بريتانيا در هند بود

هاي عربي  ميرزا غالم از كودكي به خوبي علوم اسالمي را فراگرفت و زبان. ها كردند شايان به انگليسي
مـدعي   ١٨٧٦در سال . از آن پس از طريق درآمد امالكش زندگي مرفهي داشت. و فارسي را آموخت

، را منتشر برهان احمديهكتاب معروفش،  ١٨٨٠ال شود و در س شد كه از جانب خداوند به او وحي مي
. ناميد» كافر«خود را مهدي موعود مسلمانان خواند و كساني را كه به او ايمان ندارند  ١٨٩١در . كرد

اي منتشر  رساله ١٨٩٥غالم احمد در سال . ها علماي هند مكرر به تكفيرش دست زدند در طول اين سال
. وفاداري به حكومت انگليس شدكرد، در آن جهاد عليه استعمارگران انگليسي را نفي كرد و خواستار 

. پس از مرگ غالم احمد، جانشينانش خود را خليفه خواندند و رهبري فرقه قادياني را به دست گرفتند
مجمع ملّي  ١٩٧٤در سپتامبر . ميرزا طاهر احمد چهارمين خليفه و رهبر فرقه قادياني است ١٩٨٢از سال 

 . اعالم كرد» مسلمانغير«پاكستان با تصويب قانوني فرقه قادياني را 
  .ام به لطف ايشان آن را تورق كرده. اين اسناد، در دو كارتن، در اختيار آقاي سهلعلي مددي است . ٢٢٠
  .٢٥٥ص ، طالقاني و تاريخ، يابيافراس . ٢٢١

222.  Bashir Ahmad, Ahmadiyya Movement: British-Jewish Connection, Rawalpindi: Islamic 

Study Forum, 1999. 
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نمـايي   هاي اسـتعماري و يهوديـان مسـلمان    اي ساخته از سوي كانون گري را فرقه قادياني
گري، و هـر دو   اي مشابه با بهائي گري را فرقه قاديانياو . داند كه در باطن يهودي بودند مي

گـري و   ايـن تفـاوت كـه بـابي     خواند بـا  را داراي پيوندهاي عميق با يهوديان مخفي، مي
   ٢٢٣.گري براي اهل تسنن گري براي شيعيان ساخته شد و قادياني بهائي

بهرروي، چند سال بعد، منوچهر بزرگمهر راهي انگلستان شـد و بـه مـدت سـه سـال      
بـه ايـران    ١٣١٣در او . تحصيالتش را در رشته حقوق در دانشگاه بيرمنگـام بـه پايـان بـرد    

شتغال در وزارت معارف و وزارت خارجه سرانجام بـه اسـتخدام   بازگشت و پس از مدتي ا
بزرگمهر در شركت نفت انگليس و ايـران بـه سـرعت    . شركت نفت انگليس و ايران درآمد

پس از كودتا، با . رشد كرد و در مقام رئيس اداره حقوقي اين كمپاني در ايران جاي گرفت
ران به كنسرسيوم، منـوچهر بزرگمهـر   انتقال انحصار نفت ايران از شركت نفت انگليس و اي

بزرگمهر، پس از كودتا، به عنوان يكـي  . رياست اداره حقوقي كنسرسيوم را به دست گرفت
شد و يكي از برادرانش، بهمن، از سـال   از متنفذترين مقامات ايراني كنسرسيوم شناخته مي

  . مديركل روابط عمومي شركت ملّي نفت ايران شد ١٩٦٩
به عنوان مترجم آثار فيلسـوفان انگليسـي در ايـران    . ش ١٣٤٠ز دهه منوچهر بزرگمهر ا

    : نويسد ايرج افشار مي. نامدار شد و اعتبار فراوان يافت
كننـدگان فلسـفه غربـي بـه      بزرگمهر فلسفه شناس بود و يكي از بهتـرين معرفـي  

پس از ذكاءالملك فروغي كسي از بزرگمهـر برتـر   ] در اين زمينه[ايرانيان و شايد 
  ٢٢٤.باشدن

  
گـري بـر    بشير احمد، دكتر محمد اقبـال الهـوري در مقالـه معـروفش دربـاره قاديـاني      نوشته  به . ٢٢٣

هاي يهودي اين فرقه تأكيد كرده و متفكران عرب، مانند عباس محمود العقاد، شيخ ابـوزهره   گرايش
يهـودي فرقـه    -الدين الخطيب، و شيخ محمد المدني، دربـاره پيونـدهاي انگليسـي    مصري، شيخ محب

دكتر عبدالكريم غولب، محقق مراكشي، تعاليم قادياني را متأثر از يهوديت سده . اند  فتهقادياني سخن گ
راه مدرن صهيونيسم بـه  «اي نگاشته با عنوان  آلكساندر والدهايم اتريشي مقاله. داند نوزدهم ميالدي مي

قاديـاني،  ، از نشريات اصلي فرقـه  )١٩٢٧مارس (بررسي اديان كه در نشريه » اسالم و جنبش قادياني
هاي اخير خود درباره منشاء  اين مشابه همان ديدگاهي است كه نگارنده در پژوهش. منتشر شده است

گري در  جستارهايي از تاريخ بهائي«مقاله : بنگريد به. گري در ايران بيان داشته است گري و بهائي بابي
  ).صفحه ٦٧(در وبگاه عبداهللا شهبازي » ايران

نشـر قطـره،   : ، تهـران ١٣٨١ -١٣٠٤سوگنامه ناموران فرهنگي و ادبـي،  : واننادره كارايرج افشار،  . ٢٢٤
 .٦١٠ -٦٠٩، صص ١٣٨٣
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شناخت، داوري زير را دربـاره   نظر، كه بزرگمهر را به خوبي مي يكي از مطلعين صاحب
    : دهد منوچهر بزرگمهر به دست مي

نگـاران   پس از كودتا منوچهر بزرگمهر ارتباط كنسرسيوم با مطبوعات و روزنامه
او به ايـن دليـل مطبوعـات    . داد ها پول مي و روشنفكران را به دست داشت و به آن

» سـواد  بـي «البتـه بزرگمهـر   . مطرح كردند و به شهرت رسيد» فيلسوف«را به عنوان 
    ٢٢٥.هاي او نيز قابل قبول است نبود و در زمينه فلسفه غرب مطلع بود و ترجمه

  . درگذشت ١٣٦٥آبان  ٢٧منوچهر بزرگمهر در 
  

بـرادران  « نقل از كرميت روزولت، از سوابق اطالعـاتي  كه ديديم، استفن دوريل، به چنان
    : گويد ، پيش از شروع كار با سازمان اطالعاتي آمريكا، سخن مي»بوسكو

هـاي   برخـي دوره ] بـرادران بوسـكو  [آور بود زيرا ايـن دو   براي روزولت تعجب
عمليات پنهاني و خرابكاري را طي كرده بودند؛ ولي هيچگـاه روزولـت نتوانسـت    

    .دهندگان را كشف كند هويت آموزش
وري پيشين من است كـه منـوچهر بزرگمهـر را از اوان جـواني مـرتبط بـا       اين مؤيد دا

تواند به جز همان شبكه صهيونيستي باشد كـه   اين كانون نمي. گر دانستم هاي توطئه كانون
هـاي   كرد و بـا كـانون   از دوران قاجاريه در ايران، به رهبري سر اردشير ريپورتر، فعاليت مي

يهودي مرتبط بـود و پـيش از شـروع     -ي انگلوساكسونشناخته شده و منسجمي از اليگارش
بريتانيـا   اينتليجـنس سـرويس  در پيوند استوار بـا  ) سيا(كار آژانس مركزي اطالعات آمريكا 

در واقع، نه تنهـا منـوچهر بلكـه اسـفنديار بزرگمهـر نيـز از اوان جـواني بـه         . كرد عمل مي
و حضـور قشـون متفقـين در     ١٣٢٠ وريشهر از پساو . سرويس اطالعاتي بريتانيا مربوط بود

ـ  و) آبـادان  و خرمشـهر ي هـا  كابـاره ي بعد مالك( عرب حسن همراه بهايران،   كارمنـد  كي
 ايتانيبر ارتش به ها آني معرف و آلمان هوادارانيي شناسا مأمور ،ناوار نام به سيانگل سفارت

ي هوادار بهيا متهم  مشكوك افراد زين خودي موارد در نفره سه گروه نيا. بود رانيا سيپل اي
  .كردند يم ريدستگ را آلمان

توصيف دقيق اسفنديار بزرگمهر از راجر گويران، رئيس ايستگاه سـيا قبـل از گـودوين،    
    : است ١٣٢٠هاي  گوياي رابطه ويژه بزرگمهر با سفارت آمريكا از سال

  
 . نام منبع فوق محفوظ است . ٢٢٥
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يكي از اعضاي برجسته سـفارت آمريكـا كـه در كارهـاي مبـارزه بـا كمونيسـم        
ايـن  . نـام راجـر گـويران    رسيد شخصي بود به نظر مي مجرب و كارآزموده بهبسيار 

دانست و از مجراي رسـمي بـا سـتاد     شخص فارسي و تركي و روسي را خوب مي
هـا در افغانسـتان و    او مدت. شناخت ارتش ايران ارتباط داشت و قرني را خوب مي

نظـامي ايـران   شوروي خدمت كرده بود و اطالعات وسيعي از وضع جغرافيـايي و  
داشت و به تمام نقاط ايران سفر كرده بود و نظرياتش در وزارت خارجـه آمريكـا   

هـا خانـه    او چندين سال در ايران بود و مدت. و ادارات اطالعاتي بسيار صائب بود
السـلطنه اجـاره    دكتر غالمحسين مصدق، پسر مصدق، را واقع در اول خيابـان قـوام  

وزيري مصدق با پسـرش   كي داشت و در زمان نخستكرده بود و با او روابط نزدي
ولي دكتر غالمحسين مصدق شم سياسـي نداشـت و   . مذاكرات نزديكي كرده بود

ولي گويران هميشه طرفدار مصـدق بـود   . نتوانست به نفع پدرش كاري انجام دهد
بـرد و بـا    و تنها ايرادي كه به او داشت اين بود كه در عالم توهم و خيال به سر مـي 

او همانقـدر كـه بـا كمونيسـم دشـمن بـود، بـا        . هاي موجود آشنايي نـدارد  قعيتوا
ايـن شـخص نـزد سـفير     . گرفـت  كـرد و از شـاه ايـراد مـي     ديكتاتوري مخالفت مي

گويـد   آمريكا از قرني، كـه افسـري درسـت و فهميـده بـود، تعريـف كـرده و مـي        
مـام افسـران ارشـد    نگذاريد شاه از او انتقام بگيرد زيرا قرني معايـب ارتـش را از ت  

گـويران چنـد سـال پـيش     ... دانـد و ايـرادش بـه دولـت اقبـال وارد اسـت       بهتر مـي 
هاي خودش اسـت ولـي بـه مناسـباتي      بازنشسته شد و فعالً مشغول نوشتن يادداشت

    ٢٢٦.ها چاپ نخواهد كرد خاطرات خود راجع به ايران را جزو آن
انقـالب بـا گـويران رابطـه      هـاي پـس از   دهد كه بزرگمهر تا سال جمله آخر نشان مي

مرداد و كودتـاي قرنـي    ٢٨كودتاي اي كه درباره  گازيوروسكي در دو رساله. نزديك داشت
بـه ايـن   . نگاشته از اسفنديار بزرگمهر به عنوان يكي از منابع اصلي خود بهره بـرده اسـت  

هـاي   هاي شخصي بزرگمهر بـه رسـاله   ترتيب، برخي اطالعات غلط و اغراض و خصومت
گويران نيز از منابع اصلي گازيوروسكي بـراي نگـارش مقالـه    . وروسكي راه يافته استگازي

كنم همو اسفنديار بزرگمهـر را بـه گازيوروسـكي معرفـي      مرداد بود و تصور مي ٢٨كودتاي 
عالوه، يرواند آبراهاميان نيز، كه به عنوان عضو هيئت تحريريه بخـش ايـران    به. كرده است

هاي نهضت ملّي نفت  گازيوروسكي همكاري نزديك دارد و در سال با» آرشيو امنيت ملي«
القاعـده بـا شـاپور ريپـورتر و منـوچهر       و علـي (هاي آمريكا و بريتانيـا در تهـران    با سفارت

  
  .٣٥٨-٣٥٧صص كاروان عمر، بزرگمهر،  . ٢٢٦
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  . تواند معرف اسفنديار بزرگمهر به گازيوروسكي باشد رابطه داشت، مي) بزرگمهر

  پورتر و شبكه بدامن يسر شاپور ر

ا نخستين بار مارك گازيوروسكي، استاد دانشگاه دولتي لوييزيانـا و عضـو   ر ٢٢٧شبكه بدامن
 ٢٨، در مقاله خود دربارة كودتاي ١٩٨٧هيئت تحريريه ايران در آرشيو امنيت ملي، در سال 

كـه   -گازيوروسـكي، عـالوه بـر مصـاحبه بـا كارمنـدان سـيا        ٢٢٨.، معرفي كرد١٣٣٢مرداد 
ا بر منابعي ناشناخته مبتنـي كـرده كـه در دسـترس     اندركار كودتا بودند، مقاله خود ر دست

دانيم كه اين بولتن از منـابع اصـلي    شدن تاريخچه ويلبر، مي امروزه، با علني. عموم نيست
معهذا، در تاريخچه ويلبر نامي از شبكه بـدامن و دو  . مورد استفاده گازيوروسكي بوده است

براين، هنوز بايد در انتظـار انتشـار   بنا. در ميان نيست ٢٣٠،سيليو  ٢٢٩نرنگرداننده آن، 
  . ساير اسنادي باشيم كه گازيوروسكي مورد استفاده قرار داده است

  : كنيم بيان داشته، معرفي مي يابتدا شبكه بدامن را، آنگونه كه گازيوروسك
  

آغاز  براي مقابله با نفوذ شوروي و حزب توده در ايران ١٩٤٨عمليات بدامن از سال 
بدامن يك برنامه فعاليت سياسي و تبليغـاتي بـود كـه در رأس شـبكه مجـري آن دو      . شد

عمليات . شوند شناخته مي لييسو  نرناين دو با اسامي مستعار . ايراني جاي داشتند
بدامن اي معادل يك ميليون دالر در سال در اختيار داشت ظاهراً بودجه .  

امل درج مقاالت و كاريكاتورهاي ضد كمونيسـتي در  بخش تبليغاتي عمليات بدامن ش
هاي ايران و تهيه و توزيع كتب و جزوات عليه اتحاد شوروي و حزب توده و پخـش   روزنامه

يكي از اقدامات مهم بـدامن در ايـن عرصـه،    . شايعات در اين زمينه و اقدامات مشابه بود

  
227.  BEDAMN 

228.   Mark J. Gasiorowski, The 1953 Coup D'etat in Iran, Journal of Middle East Study, 

No. 19 (1987).  

 ٢٨ يكودتـا ، يوروسكيگاز. مارك ج: ر انتشار يافته استين مقاله با مشخصات زيا يفارسترجمه 
ن مقاله يا يسيحاضر از متن انگل يدر بررس. ١٣٦٧انتشار، : ، تهرانيترجمه غالمرضا نجات، ١٣٣٢مرداد 

لـذا، از ارجـاع بـه شـماره صـفحات      . نترنت اخذ شـده ياز ا DOC ليصورت فا ام كه به استفاده كرده
  . كنم يم يخوددار

229.  Nerren 

230.  Cilley 
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د شــوروي، اســت كــه جعــل زندگينامــه ابوالقاســم الهــوتي، شــاعر ايرانــي مقــيم اتحــا 
يكـي از مـأموران سـيا در     ٢٣١.بـرد  نـام مـي   عضو حزب تودهعنوان  گازيوروسكي از او به

ايـن  . (مصاحبه با گازيوروسكي هزينه اجراي اين طرح را يك ميليون دالر ذكر كرده اسـت 
  .) رسد نظر مي آميز به رقم بسيار اغراق

روي در ايـران و  بخش سياسـي عمليـات بـدامن حمـالت مسـتقيم بـه متحـدان شـو        
عمليات سياههدف از . گرفت را در بر مي ٢٣٢ عمليات سـياه     تحريـك ايرانيـان عليـه

هـاي   شامل اقداماتي چون اجير كـردن دسـته   حمله به متحدان شوروي. حزب توده بود
شـد و تغذيـه مـالي     هـاي حـزب تـوده مـي     اوباش خياباني براي بر هـم زدن گردهمـايي  

هـاي تهـران    ايرانيست كه در خيابان ونيست مانند سومكا و پانهاي افراطي ضد كم سازمان
نفـوذ عناصـر    عمليـات سـياه  . طور منظم به نبرد با هواداران حزب توده مشغول بودند به

ايـن افـراد   . گرفت به درون صفوف حزب توده را نيز در بر مي ٢٣٣)كننده تحريك(پرووكاتور 
شـاخه سياسـي بـدامن    . كردنـد  نانه تشويق ميشك ها را به اقدامات افراطي و قانون اي توده

يكـي از  . داد نام حزب توده سـازمان مـي   هاي اجتماعي را به حمله به مساجد و شخصيت
اقدامات معروف عوامل نفوذي بدامن در صفوف حزب توده، كـه گازيوروسـكي ايشـان را    

هاي بدلي اي توده هيئـت  عليـه سـفر   ) ١٣٣٠تيـر   ٢٣( ١٩٥١خواند، آشوب تابستان  مي
كرميت روزولت در . هريمن به ايران بود كه منجر به قتل چند نفر و بدنامي حزب توده شد

  
. ن حزب نشديچگاه عضو ايبرد و ه يسر م به يس حزب توده در اتحاد شورويدر زمان تأس يالهوت . ٢٣١

ابراهيم فخرايي دربـارة خـاطرات جعلـي    . در مسكو درگذشت يدر هفتاد سالگ. ش ١٣٣٦او در سال 
ـ پس از تـرور شـاه و توق  [ص يص و بين حيدر ا: نويسد الهوتي مي ] ١٣٢٧ف مطبوعـات در سـال   ي

در جزوه . يقلم ابوالقاسم الهوت بهمن  يشرح زندگاننام  صفحه به ١٣٥در طهران نشر يافت در  يا جزوه
ندانسـتم هـدف   . ست نام برده شـده اسـت  يحزب كمون يعنوان عضو مركز ده شد از من بهيمزبور د

 يا م رضازاده ملك در جزوهيرح يآقاكه  تا آن... دروغ چه بوده ين معرفيسندگان از ايسنده يا نوينو
حاً نوشـت  يجواب داده بود، صر يدرعمو اوغليق، كه در آن به انتقادم از كتاب حينام نقد و تحق كه به

 ي، رضا رضازاده لنگـرود "ستياز يك ز ينماد"، ييم فخرايابراه( .باشد يكه جزوه مزبور مجعول م
ـ  ييآشنا يبرا) ١٧٧، ص ١٣٦٣نشر نو، : تهران، ييادگارنامه فخراي] كوشش، به[  يهـا  ن سـال يبا واپس

ـ ركبيام: تهـران خ حزب تـوده،  ياز تار يخاطرات: كژراهه، ياحسان طبر: د بهيبنگر يالهوت يزندگ ر، ي
 . ٩٩-٩٧، صص ١٣٦٦

232.  Black Operations 

233.  provocateurs 
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، بـدون تصـويب   سيليو  نرنمصاحبه با گازيوروسكي گفته است كه اين عمليات را 
  . سيا، انجام دادند

اهللا  شبكه بدامن به تضعيف جبهه ملّي ايران نيز اشتغال داشت و براي جدا كردن آيـت 
هـا از طريـق تبليغـات و     اين فعاليـت . اشاني و پيروانش از جبهه ملّي اقداماتي انجام دادك

عنـوان يـك    در ايـن تبليغـات مصـدق بـه    . گرفـت  غالباً تبليغات كامالً عاميانه صورت مي
هـايي   تـالش . كنـد  شد كه از كاشاني سوءاستفاده مي اخالق معرفي مي شخص فاسد و بي

گيـري كننـد و در ايـن     ايرانيست عليه مصدق موضع ن و پانانجام شد تا احزاب زحمتكشا
  . ها تحريكاتي براي ايجاد انشعاب صورت گرفت سازمان

ــه  ــا در فوري ــه  ١٣٣١اســفند  -بهمــن/ ١٩٥٣طــرح كودت ــات مقامــات بلندپاي در مالق
 ١٣٣٢تيـر   ٤/ ١٩٥٣ژوئـن   ٢٥هاي اطالعاتي بريتانيا و اياالت متحده تنظـيم و در   سرويس

امكانـات شـبكه   در اين طرح مقرر شـد كـه   . ايي به تصويب دولت آمريكا رسيدطور نه به
از  .كـار گرفتـه شـود    بدامن در زمينه تبليغات و عمليات سياسي بالفاصله عليه مصدق به

طور گسترده در جهت تضـعيف مصـدق    اين زمان، اياالت متحده از طريق شبكه بدامن به
ك برنامـه هماهنـگ   يـ عنـوان   قـدامات را بـه  انـدركاران سـيا ايـن ا    دست. كرد تالش مي

در اواخـر بهمـن و اوائـل    . كننـد  توصـيف مـي   ك تالش با تمام قدرتيو  زدايي ثبات
كارمنـدان  . ناگاه انتشار شش روزنامه جديد ضدمصدقي در تهران آغاز شـد  به ١٣٣١اسفند 

/ ١٩٥٣مـارس   ٣خبر بودند، در گزارش  هاي سيا بي سفارت آمريكا در تهران، كه از فعاليت
هـا را مشـكوك    به وزارت خارجه در واشنگتن منـابع مـالي ايـن روزنامـه     ١٣٣١اسفند  ١٢

  . خواندند
 ٢٥/ ١٩٥٣اوت  ١٦شبكه بدامن در عمليات كودتا شركت فعال داشـت و از جملـه در   

تصوير فرامين شاه دال بر خلع مصدق و انتصاب زاهـدي را   سيليو  نرن ١٣٣٢مرداد 
جمعيت بزرگـي را اجيـر كردنـد و در     سيليو  نرندر عصر اين روز،  ٢٣٤.دتوزيع كردن

  
از ) ١٣٥٣مـرداد   ٢٠( عـات اطالمصاحبه با روزنامه ، در دادابوالحسن عميدي نوري، مدير روزنامه  . ٢٣٤

نقش خود در توزيع فرامين عزل مصدق و انتصاب زاهدي سخن گفته ولي درباره نحوه دست يافتن به 
آن روز هم مثـل  «: اين اسناد داستان ساخته و آشنايي خود با شاپور ريپورتر را مسكوت گذارده است

مخفيگاه خود در انتظار يافتن اخبار روز ام ادامه داشت در  روزهاي چند ماه گذشته كه مبارزه زيرزميني
مرداد آقاي مصطفي الموتي به مـن بـا تلفـن اطـالع داد در ميـان       ٢٧بعد از ظهر ... از همرزمان بودم

اي با يادداشتي هم امروز رسيده است چه كنم؟ گفتم چيست؟ گفت  محتويات صندوق مراسالت كليشه
وزير كشور  ق و نصب سرلشكر زاهدي به نخستكليشه متن فرمان اعليحضرت دال بر عزل دكتر مصد

← 
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ها شعارهاي حـزب   آن. هاي مركزي تهران ريختند مرداد آنان را به خيابان ٢٦/ اوت ١٧روز 
اي  تـوده ايـن جمعيـت   . كردنـد  هايي در طرد شاه حمـل مـي   زدند و آرم توده را فرياد مي

و  نـرن هـزار دالري كـه يـك افسـر سـيا بـه        ٥٠ي در ازا -، كه در عصر روز قبلبدلي
سيلي اجير شده بود، بايد وحشت از سلطه حزب توده و حمايت از زاهـدي   -پرداخت

جمعيـت  . سرعت به جمعيـت پيوسـتند   اعضاي واقعي حزب توده نيز به. انگيخت را برمي
هاي تهران  ابانهاي بدلي و واقعي به مقبره رضا شاه حمله كردند و در خي اي مركب از توده

اين تظاهرات تا روز بعد ادامه يافـت و منجـر   . هاي شاه و پدرش را پايين كشيدند مجسمه
وسيله نيروي پلـيس خواسـتار    به آن شد كه هندرسون از مصدق متوقف كردن آشوب را به

. درخواست هندرسون، تصميمي گرفت كه سرنوشتش را رقم زد بدينسان، مصدق، به. شود
  . ها خارج شوند دستور داد كه كادرهايش از خيابانحزب توده نيز 

را در كودتا بسيار مهـم   ها رشيديانو  سيليو  نرنگازيوروسكي، در پايان، نقش 
هاي ضد مصدق را در دوران پـيش از كودتـا    افزايد همينان بودند كه فعاليت داند و مي مي

  . كردند هدايت مي
  

دست داديـم، انطبـاق زمـان     ر شاپور ريپورتر بهاوراقي كه از مجموعه اسناد شخصي س
. دهـد  كنگ به ايران و آغاز عمليات بـدامن را نشـان مـي    بازگشت شاپور از مأموريت هنگ

اين بازگشت نامنتظر از مأموريت خاوردور، كه شگفتي آقاي دورو را برانگيخـت، و اقامـت   
در ساير اسناد شاپور بيان طوالني پس از آن در ايران براي مأموريتي بزرگ بود كه شرح آن 

. عنـوان رابـط ام   ، به١٩٥١در چارچوب همين مأموريت است كه شاپور از سال . شده است
عنـوان فرمانـده    نقـش شـاپور بـه   . كار پرداخـت  و سيا در سفارت آمريكا در تهران به ٦. آي

ناد هاي بومي فعال در كودتـا، در اسـ   عبارت ديگر مسئول شبكه داخلي عمليات كودتا، و به
  . فوق بيان شده است

  
← 

. نام شما نوشته من اين كليشه را در صندوق انداختم و يادداشت هم به خط آقاي اردشير زاهدي است به
من دستور دادم آن را وسط صفحه اول بگذارند توي كادر با عنوان درشت و يادداشـت را هـم پـاره    

تحوالت نيم قرن تـاريخ معاصـر   : نگار هاي يك روزنامه تيادداشابوالحسن عميدي نوري، (» ...نمايند
مؤسسه مطالعات : كوشش مختار حديدي، جالل فرهمند، تهران ، بهايران از نگاه ابوالحسن عميدي نوري

عميدي نـوري در دولـت زاهـدي، ماننـد اسـفنديار      ) ١٧-١٦صص ، ١، ج ١٣٨١تاريخ معاصر ايران، 
  .وزير شد نخستبزرگمهر، پاداش خود را گرفت و معاون 
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دليـل تنگدسـتي دولـت     كند كـه بـه   عمليات بدامن ابعاد ناشناخته پيوندي را فاش مي
در ايـران و   ٦. آي. هاي پـس از جنـگ بـر بنيـاد شـبكه گسـترده بـومي ام        بريتانيا در سال

   ٢٣٥.امكانات مالي غني سيا شكل گرفت
مـا را بـه شـناخت گرداننـده     تواند  در مقاله گازيوروسكي دو مورد مندرج است كه مي

مقالـه   ٤٦گازيوروسكي در زيرنويس شـماره  . كند اصلي يا دو گرداننده شبكه بدامن نزديك
و  ٢٣٦دهـد  ارجـاع مـي   ١٩٥٢فوريه  ٦ها به سند مورخ  ايرانيست خود دربارة انشعاب در پان

اشـاره   ٢٣٧ك شخصيت مرمـوز داراي قـدرت بـاالي فكـري    يدر سند اخير به : افزايد مي
يكي از مقامات مطلع سيا در مصـاحبه  . دست داشت ها را به ايرانيست ه كه هدايت پانشد

به اين ترتيب، . است رهبر عمليات بدامنبا گازيوروسكي گفته است كه اين فرد همان 
خـوريم كـه نسـبت بـه ديگـري از       به فردي برمي سيليو  نرندر ميان دو نام مستعار 

كـه در   داراي قـدرت فكـري بـاال   و  مرمـوز جايگاه برتر برخودار است، مردي اسـت  
گازيوروسكي در جاي ديگر . در ايران مؤثر بود ايرانيسم مكتب پانتكوين نظري و عملي 

 ٦٦ر زيرنـويس شـماره   او د. هـا اشـاره دارد   ايرانيسـت  با پان سيليو  نرننيز به پيوند 
    : نويسد در كودتا مي هاي بدلي اي تودهدربارة نقش 

در مصاحبه با حداقل پـنج تـن    يبدل يا تودهت يجمع يا در سازماندهينقش س
از  يتعـداد ... د قـرار گرفـت  ييا كه در كودتا شركت داشتند مورد تأياز مأموران س

ارتباطـات خـود بـا رهبـران     از  يليسـ و  نـرن منابع من گفتند كه ممكن اسـت  
ن گفتـه بـا   يـ ا. ت استفاده كـرده باشـند  ين جمعياز ا يج بخشيبس يست برايرانيا پان

 يبـ يتركت فـوق را  يـ كا منطبق اسـت كـه جمع  يمشاهدات كارمندان سفارت آمر
    .اند گزارش كرده ها يا ها و توده ستيرانيا نامتعارف از پان

بـا   شخصيت مرموز داراي قدرت فكري بـاال عنوان  آيا توصيف رهبر شبكه بدامن به
اش و بـا اتكـاء بـه     دليل عاليق ديني و خانوادگي شاپور ريپورتر منطبق نيست؛ كسي كه به
ايرانيستي ذيعالقـه   هاي پان توانست در ترويج آموزه ميراث پدرش بيش از هر كس ديگر مي

  . و مؤثر باشد

  
 . ٢٠٧، ص ٢، ج يظهور و سقوط سلطنت پهلو: د بهيبنگر . ٢٣٥

236.  Pan-Iranism: The Ultimate in Iranian Nationalism, February 6, 1952, Record Group 

84, Box 29. 

237.  a mysterious mastermind 
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اهللا كاشـاني   ها با شبكه بدامن را در حمالت شبانه به خانه آيت ايرانيست اين پيوند پان
  : توان ديد نيز مي
ها حمالت مرمـوزي را بـه    ها و پان ايرانيست گروهي از نيروي سومي ١٣٣٢مرداد  ٧از 

و مهاجمان، كه به چماق و چاقو و سـنگ  . اهللا كاشاني آغاز كردند مجالس شبانه خانه آيت
بـه ضـرب و شـتم     زنده و جاويـد بـاد دكتـر محمـد مصـدق     آجر مجهز بودند، با شعار 

مـرداد بـه پرتـاب چنـد      ١٠حمالت شبانه فوق ادامـه يافـت و در   . پرداختند حاضران مي
ايـن   ٢٣٨.نفـر مجـروح شـدند    ١٨در ايـن حادثـه   . نارنجك به درون خانه كاشاني انجاميد

وحانيت داشت تا بدانجا كه روحـانيون نجـف بـا    اقدامات بازتاب منفي گسترده در ميان ر
در . شـدت محكـوم كردنـد    اهللا كاشاني را بـه  اي حمالت شبانه به خانه آيت صدور اعالميه

آجـاكس توصـيف شـده     پـي  عنوان بخشي از عمليـات تـي   تاريخچه ويلبر اين اقدامات به
    : است

ا توجـه  يسـ عوامـل   ...ده بـود يه مصدق به اوج رسـ يعل ين زمان جنگ روانيدر ا
كيـ در  ...ردنـد كتهران معطـوف   يجاد احساس خطر در رهبران مذهبيبه ا يجد 

از چند مـورد   يكين يا. ن رهبران انجام شدياز ا يكيدر خانه  يمورد انفجار ظاهر
  .شده بود يطراح

  گاه مفقود آن يقتل افشارطوس و جا

هاي اطالعاتي بريتانيا و اياالت متحده، بنا به مصالح امنيتي يا هر مالحظـه ديگـر،    سرويس
به هر نامي معرفـي كننـد، امـروزه     ١٣٣٢مرداد  ٢٨عوامل اصلي خود را در جريان كودتاي 

 ١٣٣٢-١٣٢٠هاي  هاي اطالعاتي فوق در سال هاي مخفي مرتبط با سرويس شناخت شبكه
در پيرامـون مظفـر    ١٣٢٦ها، كانوني است كه از سـال   ن اين شبكهتري از مهم. دشوار نيست

عيسي سـپهبدي، علـي    -هاي آن بقايي كرماني گرد آمد و نام مرموزترين و موثرترين چهره
  . كلي غايب است در منابع خارجي منتشر شده دربارة كودتا به -زهري و حسين خطيبي

طـور   وع عمليـات بـدامن بـه   شاپور ريپورتر تنها كسي نيست كـه انـدكي پـيش از شـر    
سي سپهبدي، دوست دوران تحصيل مظفر بقايي در فرانسه، يع. ناگهاني به ايران بازگشت

اي بـه   از پـاريس نامـه   ١٣٢٥بهمـن   ٤/ ١٩٤٧ژانويـه   ٢٤او در . ناگاه راهي ايران شد نيز به
بقايي در تهران نوشت و آن را از طريق آدرس شـخص ثـالثي، نـه آدرس بقـايي، ارسـال      

  
 . ٦١٢-٦٠٥، صص ٢ت اسناد، ج يروا به يكاشان . ٢٣٨
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    : در اين نامه چنين آمده است. اشتد
 يقطعـ   ميتصـم كه  نيابا  . شده  حاصل  من  يزندگان  در پروژه  ير بزرگييتغ  نونكا

  نمكـ   عـرض حضـوراً  د يـ با  هكـ  يلـ يداله ب  نونكا  بمانم  سيدر پار  يچند سال  داشتم 
  مسـافرت هـا   و بچـه  ٢٣٩با خـانم  هيآت  اسفند ماه  يو در حوال  هستم  مراجعته ناچار ب
كار آشـ ... ر خـود را يـ تعب  بـودم   دهيد  هك يروحان  باخو  قتيحق در ...نمود  خواهم
    ٢٤٠...است نموده 

در يــك  ١٣٢٦ســپهبدي پــس از اســتقرار در تهــران، درســت ماننــد شــاپور، از ســال  
عنوان استاد در دانشـگاه جنـگ و    كار پرداخت و به به) سفارت فرانسه(سفارتخانه خارجي 

در همين زمـان يكـي ديگـر از دوسـتان بقـايي و      . دانشكده افسري به تدريس مشغول شد
انتشـار   ٢٤١نام علي زهري، كه او نيز چون سپهبدي كارمند سفارت فرانسه بود، سپهبدي، به

سـردار  (را با حمايت رضا حكمـت   شاهدزهري امتياز . را آغاز كردشاهد نام  اي به روزنامه
  . دست آورد به) الدوله مورخ(و احمدعلي سپهر ) فاخر

و شروع فعاليت جريـان سياسـي مـؤثري در     ياين سرآغاز طلوع ستاره اقبال مظفر بقاي
اندكي . دشو شناخته مي حزب زحمتكشان ملت ايرانتاريخ معاصر ايران است كه با نام 

عنوان نماينده كرمـان بـه مجلـس پـانزدهم راه      پس از استقرار سپهبدي در تهران، بقايي به
در  ١٣٢٨به جنـاح اقليـت مجلـس پيوسـت و در فـروردين       ١٣٢٧بقايي در اسفند . يافت

اي نقشي چنان جنجالي ايفـا كـرد كـه وي را     استيضاح تاريخي دولت محمد ساعد مراغه
در مجموعه اسناد شخصي . هاي سياسي ايران جاي داد رين چهرهدر مقام يكي از مشهورت

قلم عيسي سپهبدي،  نويس بخشي از سخنان بقايي در استيضاح ساعد، به بقايي متن پيش
دهد كـه استيضـاح سـاعد يـك نمـايش از پـيش        اين سند نشان مي. دست آمده است به

سپس،  ٢٤٢.ركت داشتشده بود كه سردار فاخر حكمت، رئيس مجلس، نيز در آن ش تنظيم
وزير بعـدي، را   آرا، رئيس ستاد ارتش و نخست بقايي پرچم مبارزه با سپهبد حاج علي رزم

  
 .بود يسپهبد يسيهمسر عار بزرگمهر ياسفندمنوچهر و خواهر  . ٢٣٩
، سند شـماره  ١٦٨، كارتن ييدكتر مظفر بقا ي، اسناد شخصياسيس يها مؤسسه مطالعات و پژوهش . ٢٤٠

١٢٢-٨٦. 
 .ران و فرانسه بوديا يمسئول انتشارات و چاپ انجمن فرهنگ يزهر يعل ١٣٢٦در سال  . ٢٤١
 . ١٢٢-٨٤و  ١٢٢-٨٣، سند شماره ١٦٨، كارتن ييدكتر مظفر بقا يهمانجا، اسناد شخص . ٢٤٢

، ييدكتر مظفـر بقـا   ياسينامه سيزندگان، يآباد: ده استير به چاپ رسير سند فوق در مأخذ زيتصو
 . ٣٤٩-٣٤٣صص 
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  . برافراشت
نام حسين خطيبي، در رأس يـك   ، بهييكي ديگر از نزديكان بقاي ١٣٢٩حداقل از سال 

ده و شبكه مخفي جاي داشت كه عملكرد اوليه آن ظاهراً مبارزه با نفوذ هواداران حزب تـو 
هـاي   حسـين خطيبـي از يكسـو بـا چهـره     . اتحاد شوروي در صفوف نيروهاي نظامي بـود 

اهللا ديهيمـي، رابطـه نزديـك     برجسته اطالعاتي ارتش، حسن ارفع و حسن اخوي و حبيب
خطيبي با محمدرضـا   ٢٤٣.كرد داشت و از سوي ديگر سازمان خود را تابع بقايي وانمود مي

  . ابطه نزديك داشتپهلوي و امير اسداهللا علم نيز ر
جاي پاي اين شبكه در بسياري از حوادث آن روز ايران، كه در منابع منتشـر شـده بـه    

تيـر   ٢٣براي مثـال، در تظـاهرات   . منتسب گرديده، نمايان است ٦. آي. عمليات سيا و ام
عليه ورود هيئت هريمن به تهـران، هـواداران بقـايي و ديگـران در      ١٩٥١ژوئيه  ١٥/ ١٣٣٠

. هاي تهران را بـه خشـونت كشـيدند    با اعضاي سازمان جوانان حزب توده خيابانمواجهه 
، بدون تصـويب  سيليو  نرننقل از كرميت روزولت، اين ماجرا را به  گازيوروسكي، به

   ٢٤٤.داند مي عوامل انگليسدهد و جيمز بيل آن را كار  مقامات سيا، نسبت مي
اهللا كاشـاني و   در ايجاد اختالف ميـان آيـت   براي مورخان ايراني كامالً روشن است كه

ولي گازيوروسـكي،  . ترين سهم را داشتند دكتر مصدق، دكتر مظفر بقايي و دوستانش بزرگ
 ٦. آي. استاد دانشگاه آكسفورد كه در اين زمان در ايـران بـراي ام   -٢٤٥نقل از رابين زينر به

 .يان ايجـاد و هـدايت شـد   وسيله بـرادران رشـيد   بهنويسد كه اين تنش  مي -كرد كار مي
را بايد نام رمز تمامي  برادران رشيدياناي كه توضيح دادم، در اينجا نيز  طبق همان رويه

  . در ايران تلقي كرد ٦. آي. عوامل ام
ترين عملكرد اين شبكه ماجراي قتل سرتيپ محمـود افشـارطوس، رئـيس     معهذا، مهم

ترديـد در عمليـات كودتـا نقـش      شهرباني كل كشور در زمان دولت مصدق، است كه بـي 
ترين عاملي بود كه رفراندوم و انحالل مجلس هفدهم از سـوي   فرد داشت و مهم منحصربه

جايگاه اين حادثه بـزرگ  . ودتا را سبب شدمصدق، با همه عوارض آن، و پيروزي سريع ك
جـز   و سيا در ايران در منابع خارجي منتشر شده، بـه  ٦. آي. ساز در عمليات ام و سرنوشت

  : دو مورد، مفقود است

  
 ).عبداهللا شهبازيمقدمه ( ٢٣-٢٢ان، همان مأخذ، صص يآباد: د بهيبنگر . ٢٤٣
ـ يسـم ا يوناليمصدق، نفت، ناس، ١٩٥٣-١٩٥١است مداخله، يران، سيكا، ايآمرل، يمز بيج . ٢٤٤  ص ، يران

٤٣٥. 
245.  Robin Zaehner 
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 ٦. آي. گازيوروسكي، تنها در يك سطر از بررسي مفصل خود، قتل افشارطوس را به ام
    : دده دست نمي كند ولي مأخذ معتبري به منتسب مي

، ربـوده و كشـته   يس ملّيس پليژنرال افشارطوس، رئ]... ١٩٥٣[ل يدر اواخر آور
ا كـردن  يـ كرده بـود بـا هـدف مه    يزير ربودن افشارطوس را برنامه ٦. يآ. ام. شد
    . قصد نداشت او را به قتل برساند ينه كودتا وليزم

ه ير يـك نشـر  منـدرج د نـامعتبر  بـزرگ مقالـه    ين ادعايا يبرا يوروسكيتنها منبع گاز
  . است ٢٤٦يرانيا

ـ نقـل از   و در آن، بـه  ٢٤٧منتشر كـرد  ابزرورمأخذ ديگر، گزارشي است كه روزنامه  ك ي
    : نويسد موحد مي. ، قتل افشارطوس به عوامل اين سرويس منتسب شد٦. آي. منبع ام

خـود   يپ افشـارطوس در جـا  يقتـل سـرت   ةرا دربـار  يسكوت مطلق اسناد رسـم 
لبـر داسـتان خـود را از آنجـا     يكـه و  ١٩٥٣ن قتل در اوائل سـال  يا. ميا يادآور شده

 ١٩٨٥مـه سـال    ٢٧لنـدن در شـماره   ابـزرور  روزنامـه  . كنـد اتفـاق افتـاد    يشروع م
ار كــهــا  انيديدســتور رشــ ه بــهكــپرســت  افســران شــاه ١٩٥٣ل يــدر آور: نوشــت

. يآ. اممنبـع   كي. مسار افشارطوس را ربودنديمصدق ت يس شهربانيردند رئك يم
مـه  كات چيـ از عمل يه ربودن افشارطوس بخشـ كند ك ين بار اعتراف مياول يبرا ٦

هـواداران او   يش نـاتوان يه مخالفـان مصـدق و نمـا   يـ ت روحيـ منظـور تقو  ه بهكبود 
 ينگاهـدار  يافشـارطوس را پـس از ربـوده شـدن در غـار      .شـده بـود   يزيـ ر طرح

كـرد و سـخنان    ياطيـ احت يافشـارطوس بـ  . احساسـات بـاال گرفتـه بـود    . كردند يم
كه مأمور حفاظـت او بـود طپانچـه را     يافسر جوان. شاه بر زبان آورد ةدربار يموهن

ــ  يــيكشــتن او جز. د و او را كشــتيبركشــ ــود ول  ين اتفــاقيچنــ ياز برنامــه مــا نب
     ٢٤٨.افتاد

  .اي به ماجراي قتل افشارطوس مندرج نيست در تاريخچه ويلبر هيچ اشاره
ن يفـرورد  ٣٠( ياريـ م ابوالقاسـم خـان بخت  يس از تسـل افشارطوس بالفاصله پ يماجرا

غائلـه   يوروسـك يگاز. ه دولـت مصـدق آغـاز شـد    يـ ان غائله مسـلحانه او عل يو پا) ١٣٣٢

  
246.  Iran Times, May 31, 1985.  

247.  Nigel Hawkes, How MI6 and CIA Joined Forces to Plot Iran Coup, Observer, 26 May 

1985.  

 .١٩-١٨، صص ها ها و ناگفته گفتهموحد،  . ٢٤٨
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سـد كـه   ينو يكنـد و مـ   يا منتسب ميتانيبر يس اطالعاتيرا به سرو ياريابوالقاسم خان بخت
ـ به ا يا چ اشارهيلبر هيوخچه يدر تار. كرد ين ميتأم ٦. يآ. اسلحه مورد استفاده او را ام ن ي

ـ ا. ات كودتـا را بنگـارد  يـ عمل يخ رسـم يلبر بنا داشته كه تاريرا ويماجرا نشده ز خ ين تـار ي
ـ يو ياز مذاكرات مقدمات يرسم ـ اواخـر آور (ا يـ كوزير در نيشـا  يلبر و درب  ١٠-٥/ ١٩٥٣ل ي
  . ده بوديكه افشارطوس به قتل رس يزمان يشود يعن يآغاز م) ١٣٣٢بهشت يارد

مـه  يد شد و در سـاعت يـك بعـد از ن   يناپد ١٣٣٢ن يفرورد ٣١افشارطوس در شامگاه 
از  يآن روز گروهـ  ياز فـردا . ديبـه اطـالع مصـدق رسـ     يس شهربانيشب مفقود شدن رئ

    : نوشتداد روزنامه . را آغاز كردند يا غات گستردهيكامالً هماهنگ تبل يمطبوعات به شكل
له آن اوالً مورد يوس ه بهكخود دولت بوده  ن توطئه از طرفيند ايگو يم يا عده

لـوپ  كل يـ از قب ياً اقدام به بسـتن نقـاط  يند و ثانكدا ياتهام به دربار پ يبرا يديجد
ثالثـاً  . ديـ محـل حادثـه هسـتند بنما    كيـ ه نزدكا را كافسران بازنشسته و حزب سوم

 يشـهربان س ين جهـت بـه رئـ   ياز هم. نندكدا يبازداشت افراد پ يبرا يديله جديوس
    ٢٤٩.ندك يدستور داده شده فعال خود را مخف

تا مفقود شدن افشارطوس را به يك رسوايي جنسي بدل د يوشك  به جدجوان  يايسآو 
افشـارطوس بـا   اين روزنامـه از ارتباطـات   . كند و از اين طريق اعتبار دولت را كاهش دهد

   ٢٥٠.گفت يسخن م تامارانام  به يا رقاصه
و دو روز بعـد تعـدادي از    يمأموران فرمانداري نظامي حسين خطيبدر اول ارديبهشت 

پ يمنـزه، سـرت  اكبـر   دكتـر سـيد علـي   پ ي، سرتينيمزاصغر  عليپ يسرت(امراي بازنشسته 
 ٦در . را به اتهام ربودن افشارطوس دستگير كردند) ر و سرتيپ نصراهللا زاهدينديبانصراهللا 

روشن شد كه افشارطوس در . شف شدهاي لشكرك ك ارديبهشت جسد افشارطوس در تپه
خانه حسين خطيبي ربوده شده و به روستاي متعلق به عبداهللا اميرعاليي، واقع در لشكرك 

ارديبهشـت در غـار تلـو بـه قتـل       ٢بعد از ظهر  ٤، انتقال يافته و در ساعت )شمال تهران(
سـرگرد  و لو افشار قاسـم  يهاددر اين ماجرا عالوه بر خطيبي و افسران فوق . رسيده است

) چاپ تركيـه (ني استانبول يدر همين زمان روزنامه . نيز شركت داشتند ييبلوچ قرافريدون 
ـ  ؛ودتاسـت ك كيران در انتظار يا: اين حادثه را پيشدرامد كودتا در ايران خواند و نوشت ا ي

  
 .٣، ص ١٣٣٢بهشت يارد ٥، شنبه ٦٢، شماره ١٣، سال هايخواندن . ٢٤٩
 . همان مأخذ . ٢٥٠



  ۸۵                                                                                                                                  زيعبداهللا شهبا

  

و  ٢٥١.ه هر دويها عل ستيمونكا يه دربار و يا دولت عليرد، كودتا خواهد كه دولت يدربار عل
ه قتـل افشـارطوس   كـ شـد   يمـدع  ٢٥٢،ارگان مجمع مسـلمانان مجاهـد  ، ملت ماروزنامه 

و سـرتيپ محمـود امينـي    ) رئـيس سـتاد ارتـش   (دوستانش، سرتيپ تقي رياحي دست  به
   ٢٥٤.انجام گرفته است ٢٥٣)معاون وزارت جنگ(

اهللا زاهدي به شركت در توطئه قتل  ارديبهشت دكتر مظفر بقايي و سرلشگر فضل ١٣در 
اهللا زاهـدي، دوسـت    ر زاهـدي، پسـر فضـل   يارطوس متهم شدند و اعالم شد كه اردشافش

در ايـن زمـان اردشـير    . نزديك حسين خطيبي بوده و او نيز در ماجرا دخالت داشته اسـت 
 ٢٥٦)اصـل چهـار  معروف به ( ٢٥٥رانيدر ا يفن ياركهمآمريكايي اداره زاهدي معاون 

اهللا  ارديبهشت فضل ١٤در روز دوشنبه . دست داشت رياست آن را به ٢٥٧بود كه ويليام وارن
 ١٥در . همراه مهدي ميراشرافي به مجلس پناه برد و تحصن خـود را آغـاز كـرد    زاهدي به

اي خطاب به دكتر مصدق منتشـر كـرد و    نامه سرگشادهشاهد ارديبهشت بقايي در روزنامه 
ارديبهشـت   ١٦به اين جنجال، دولـت در  در پاسخ . شدت دفاع نمود طي آن از خطيبي به

ـ وز ،يلطفـ  يعبـدالعل ارديبهشـت   ٢٤در . اعترافات متهمان را از راديو تهران پخش كرد ر ي
و اسـناد   يمطابق گزارش وزارت دفاع ملّكه  ردكبه مجلس اعالم  يا نامه طي ،يدادگستر

معاونت در قتـل  متهم به  كرماني بقاييتر مظفر كه منضم به نامه است، دك ،متقن مداركو 
لطفي در اين نامه سلب مصونيت پارلماني از بقـايي را خواسـتار   . باشد يم يس شهربانيرئ

  . اين درخواست تا زمان انحالل مجلس هفدهم به تصويب نرسيد. شد
به ايستگاه سـيا در تهـران اجـازه داده شـد كـه       ١٩٥٣مه  ٢٠/ ١٣٣٢ارديبهشت  ٣٠در 

اي يك ميليون ريال براي تطميع نمايندگان مجلـس و جلـب همكـاري آنـان خـرج       هفته

  
 .٨، ص ١٣٣٢بهشت يارد ٨شنبه  ، سه٦٣، شماره ١٣، سال هايخواندن . ٢٥١
مجمـع مسـلمانان مجاهـد را     ١٣٢٧او در بهمـن  . بود يآباد ن روزنامه شمس قناتياز ايصاحب امت . ٢٥٢

صـفوي،   رهبري سيد مجتبي نـواب  اين سازمان رقيب سرسخت جمعيت فداييان اسالم، به. تأسيس كرد
. اهللا كاشاني را به تيرگي كشـاند  داييان اسالم و آيترفت و سرانجام موفق شد رابطه ميان ف شمار مي به

 . آبادي سهم بزرگي در اشاعه شايعات منفي عليه فداييان اسالم داشت قنات
 . كل كشور شد يفرمانده ژاندارمر ١٣٣٢بهشت يارد ١٣در  ينيپ محمود اميسرت . ٢٥٣
 .٥، ص ١٣٣٢بهشت يارد ١٢، شنبه ٦٤، شماره ١٣، سال هايخواندن . ٢٥٤

255.  Technical Cooperation in Iran (TCI)  

256.  Point Four 

257.  William E. Warne  
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ترين روزهاي دوران موجوديت خـود را   در پيامد اين اقدام، مجلس هفدهم پرتنش ٢٥٨.كند
  . خرداد مشاجره و زدوخورد ميان نمايندگان اوج گرفت ٧آغاز كرد و از 

اواخر ارديبهشت تبليغات سنگين و پرحجمي آغاز شد كه طي آن دولت مصدق بـه   از
    : نوشتملت ما روزنامه . شد ها متهم مي همدستي با كمونيست

در شـرف اجـرا اسـت و     كار خطرناينقشه بس كيده، يه رسك يبه قرار اطالعات
 يا عـده  ين انقالبـ يخون يها جاد صحنهيردن آتش انقالب و اكروشن  يدولت برا

ران يـ و حـزب ا سوم  يرويست نيمونكحزب  كمكرا به  حكومتر ياز عناصر اج
نمـوده و مخصوصـاً بـه     يملـ  ير و تصرف مجلس شـورا يو حزب توده مأمور تسخ

ن دولت و حـزب تـوده   يندگان و مخالفيه نماكعمل داده است  يحزب توده آزاد
ه كـ اسـت   يانقالبـ ن عمل مقدمه ياقدام به ا. نديرا در مجلس مضروب و مقتول نما

    ٢٥٩.اند ش در انتظار آن بودهيها پ از مدت
چه بستر الزم را براي اين تبليغات فراهم آورد رأي مشـكوك علـي اشـرف مهـاجر،      آن

دادسراي تهران، بود كه طي آن سـران حـزب تـوده را از اتهامـات وارده      ١٢بازپرس شعبه 
علـت مطابقـت آن    ران بـه يت حزب توده ايعضو: تبرئه كرد و در قرار مفصل خود نوشت

در واكـنش بـه ايـن رأي، بقـايي      .باشـد  يجرم نم ين عاديو قوان يحزب با قانون اساس
 يآرزو ،تـر مصـدق  كد يآقـا : را چنـين قـرار داد  شـاهد  عنوان درشت سرمقاله خـود در  

قتل  علت واقعيدوستان بقايي  ٢٦٠.د برديها را به گور خواه يا با توده يائتالف حكومت
    : كردند افشارطوس را چنين بيان مي

  نيـ ا گـردان   هيـ تعز ، يفـاطم ] نيحسـ [دكتر   يآقا  جناب واقعه  ن ياز ا روز قبل  ده 
  هـا را خـالص   آن دهد كه  يم  به افشارطوس... را  توده رهبران  ئت يه يان، اساميجر

ز يـ هـا را ن  آن ه دهـد كـ   يدربار مـ  به ...  نفر رجال ١٤از  يگريد  كند و ضمناً صورت
. ندازنـد يرا از كـار ب   و دربـار و مجلـس    يرا فـرار   شـاه  له ينوسـ يد و بدير نمايدستگ

نمكدان  بود، قصد نداشت  پرورده  و نمك  رضاخان امالك  س يرئ  ، كه افشارطوس
. كنـد  ينمـ   كند استعفا بدهـد، قبـول   يم ف يبه او تكل... يدكتر فاطم  يآقا... بشكند 

نـد  يب يمـ  افشـارطوس    يوقتـ . كننـد  هيـ فرد جسور را تنب نيرند ايگ يم  روز صبح همان
  مصـدق حـس  . دهـد  ياسـتعفاء مـ   شـدن   از گم روز قبل  سه ...  در خطر است جانش 

  
 . لبريخچه ويتار . ٢٥٨
 .٢، ص ١٣٣٢بهشت يارد ٢٩شنبه  ، سه٦٩، شماره ١٣، سال هايخواندن . ٢٥٩
 . ٤، ص ١٣٣٢خرداد  ٢، شنبه ٧٠، شماره ١٣سال  ها،يخواندن . ٢٦٠
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اسـرار    اسـت   ممكن بلكه  است  خطرناك  فقط  طرز نه  ن ياو با ا  ياستعفا كند كه  يم
 يزيـ اگـر چ  رنـد كـه   يبگ  از او التزام ]و[دهند او را بدزدند  يكند، دستور م را فاش 

م يتسـل   افشـارطوس  دكتر مصدق خبر دادند كـه   به   يوقت... شد  يخواه كشته   يگفت 
دا كننـد دسـتور بـه    يـ استحضـار پ  ان يـ از جر  دربار و مردم  است  كيشود و نزد ينم

     ٢٦١.شود ياو صادر م كشتن 
ه دولـت مصـدق   يـ عل ١٣٣٢بهشـت  يمه اردين يكه از حوال يگريد يغاتيمحور مهم تبل

و  يبـ يخط يرياز اوائـل دسـتگ  . آغاز شد، اتهام شكنجه متهمان پرونده قتل افشارطوس بود
نه شكنجه متهمان به يرا در زم يا عات گستردهيهماهنگ از مطبوعات شا يا گران، شبكهيد

ـ  روزنامـه  . رواج دادند ياخذ اعترافات اجبار يقتل افشارطوس برا قـل از  ن بـه ، ياتحـاد ملّ
از شـالق   يدستگاه زمـان مختـار  درست مثل شد كه متهمان  ي، مدعك مقام مسئولي

ن روزنامـه افـزود كـه    يا .اند ره برخوردار شدهيو غ كتكه آبجوش و ي، تنقكلكخوردن، اش
 يچون مخالف بركنـار  يسود مصدق، شركت داشته ول افشارطوس در يك توطئه كودتا، به

است كـه تـا    يغاتين خط تبليا ٢٦٢.ده استيگران به قتل رس هر توطئيدست سا شاه بوده به
  .داد يرامون آن مانوور ميشدت در پ به ييزمان كودتا بقا

طور منظم  به) هيديپادگان جمش(از درون بازداشتگاه خود  يبين خطين دوران، حسيدر ا
اتهامـات  فرسـتاد،   ياو مـ  يكـه بـرا   ييها يادداشت يارتباط داشت و ط ييبا بقا يو پنهان

ـ يهـا، خط  ن نامـه يدر ا. كرد يت ميد و تقوييمصدق را تأ يشكنجه و توطئه كودتا از سو  يب
و  يو مكـ  يداشت كـه كاشـان   يان ميخود را ب يها ييو بازجو يريدستگ يماجرا ينحو به
ـ از مضـمون ا  ييق بقايگران، كه قطعاً از طريد جـز   يشـدند، راهـ   يهـا مطلـع مـ    ن نامـه ي

   ٢٦٣.دنديد ينم ير شدن در نبرد مرگ و زندگيبا مصدق و درگ يينها ييارويرو
  : دو نكته مهم قابل ذكر است يبيزندان خط يها در رابطه با نامه

اسـت   ياساسـ  ين پرسشـ يا. ن مكاتبات از درون بازداشتگاه استياول، نحوه ارسال ا
 زد، يكـه سرنوشـت دولـت مصـدق را رقـم مـ       يا پرونـده  ي، متهم اصليبيكه چگونه خط

 يبا خارج از زنـدان تمـاس مكتـوب برقـرار كنـد و بـه منبـع اصـل         يسادگ توانست به يم
  بدل شود؟  يپراكن عهيشا

  
 .١٢٢-١١٢سند شماره  ،٢٥، كارتن ييبقا ي، اسناد شخصياسيس يها مؤسسه مطالعات و پژوهش . ٢٦١
 .٥، ص ١٣٣٢بهشت يارد ١٢، شنبه ٦٤، شماره ١٣، سال هايخواندن . ٢٦٢
مقدمه نگارنده : د بهياز درون بازداشتگاه بنگر ييبه بقا يبيخط يها از نامه يها با نمونه ييآشنا يبرا . ٢٦٣

 . ٢٧-٢٤صص ، ييدكتر مظفر بقا ياسينامه سيزندگبر 
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پرونـده قتـل    يريـ گيت پير كشور دولت مصـدق، مسـئول  ي، وزيقين صديدكتر غالمحس
ن نهـاد  يتـر  ن و منسـجم يتـر  افشارطوس را به ركن دوم ستاد ارتش محـول كـرد كـه مهـم    

را يـ مصـدق نبـود ز   يقابل اعتماد بـرا  يركن دوم سازمان. ن زمان بودكشور در آ ياطالعات
، يان جنـگ دوم جهـان  يه پس از پاياول يها كا از ساليا و آمريتانيبر ياطالعات يها سيسرو
ـ ران، به آن توجه ويسم در ارتش ايمقابله با گسترش كمون يبرا ـ ا. ژه داشـتند ي ن سـازمان  ي
مـرتبط بـا غـرب     ينظـام  -يسه چهره برجسته اطالعات ير سلطه معنويدر ز يطور جد به
سه . قرار داشت) يو سرهنگ حسن اخو يميهياهللا د بيپ حبيسرلشگر حسن ارفع، سرت(

رپا بدل شد تـا  يق و ديعم ين رابطه به يك دوستيا. ك داشتنديرابطه نزد ييفرد فوق با بقا
اش  يارفع و دوستان نظام ١٣٥٧، در آذرماه يانقالب اسالم يريبدان حد كه در زمان اوجگ

و حـزب او   ييخود را با بقـا  يبه شاه هماهنگ ييها گزارش يگرد آمدند و ط يدر جلسات
مـرداد   ٢٨ يدر كودتا ياطالعات -ين شبكه نظاميا ٢٦٤.اعالم كردند حفظ سلطنت يبرا

 ياز كسـان  يم، حسن اخـو يديلبر ديخچه ويتار يفا كرد و، چنانكه در بررسيا ينقش فعال
  . دار او رفتيمرداد، به د ١٩شاه، در  يميتصم يغلبه بر تزلزل و ب يبود كه برا

. ن رابطـه ناشـناخته نبـود   يـ داشـت و ا  ييبا بقا يا ژهيرابطه و ٢٦٥يميهيان، دين ميدر ا
  

، ١٣٧٠كتاب سوم، زمستان ران، يخ معاصر ايتار: ر منتشر شده استيها در مأخذ ز ن نشستياسناد ا . ٢٦٤
، سپهبد ين آزموده، سپهبد نصراللهيسپهبد حس: ر شركت داشتندين جلسه افراد زيدر ا. ٢٢١-٢١٧صص 

و سرلشـگر حسـن    ياهللا احمـد  ، سرلشگر فتحي، سرلشگر حسن اخوي، سپهبد محمود معزيرصادقيام
ل مسافرت به خـارج از كشـور و   يدل ها ذكر شده كه سرلشگر محمود ارم به از گزارش يدر يك. ارفع

ـ در ا. ن نشست حضور نداشتنديدر ا يل اشتغال اداريدل سرلشگر حسن پاكروان به ن زمـان سرلشـگر   ي
 . فوت كرده بود يميهيد
مغز  ي، داراار اهل مطالعهيبود بس يافسر ستاد يميهيد: سدينو يم يسرهنگ غالمرضا مصور رحمان . ٢٦٥
شهرت داشت كه عقل منفصل سرلشگر ارفـع و سـپهبد   . العمل حيع فكر و صحيباز و وس قي، رفياسيس

است ركـن دوم  يدانشگاه جنگ، ر يكرد كه از آنجمله استاد يرا تصد يمشاغل مختلف. چ بوديباتمانقل
ـ ت يتش، فرمانـده كا، معاونت ستاد اريران در آمريا ينظام يارتش، وابستگ يستاد ارتش، دادستان پ ي

ن جهت يبود و به هم يو نظام ياسيگر سيك بازياو . توان نام برد يرا م ياست دفتر نظاميزاهدان و ر
 يدر آخر عمر همه حت. شدند يخواندند و دشمنش م يگر م سهياشخاص از او وحشت داشتند و او را دس

كـه  ، يدر دفتـر نظـام   يميهيدد كه يافزا يم يمصوررحمان .شدند يم يكش از او فراريدوستان نزد
ـ يشد رئ يشاه محسوب م يدرواقع ستاد شخص ـ يهيد .كـرد  يس بود و در آنجا با اقتدار تمام كار م  يم

شـاه،   ياز سو يزيآم محبت از نامه يمبتال شد تا بدان حد كه حت اعصاب يفرسودگ يماريبعدها به ب
. از خـدمات خـود نوشـت    يشد و شـرح  يبه كار رفته بود، عصب تيعنال كه در آن لفظ يبدان دل

← 
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 ير كسـ يتـأث  اسـت كـه تحـت    يمدع ييبقا: سدينو يدر خاطراتش م يآباد شمس قنات
در او مـؤثر   يلـ يگر كـه خ يو چند نفر د يميهيدپ يو سرت يزهر ير از عليغ يرود ول ينم

از ركن دوم ستاد ارتـش، از جملـه    ي، اسناد متعددييبقا يدر مجموعه شخص ٢٦٦.بودند
اسـت كـه    ين بقايـاي اسـناد  يالقاعده، ا يعل. حزب توده، وجود دارد يداخل يها گزارش

ده يز كشـ يوعات نبه مطب يميهيو د ييژه بقايروابط و. گذاشت يم ييار بقايدر اخت يميهيد
 يسرلشگر زاهد: ه حزب توده، نوشتينشرنده، يآ يسو بهروزنامه  ١٣٢٩خرداد  ٥در . شد

در منـزل سـرهنگ بازنشسـته     يكن ميحس يو آقا ييبقاتر كد يه با آقاك ييها در مالقات
ن ساعت به طول يدوستانه چند يها ن مالقاتيند و چرا اك يم يراتكدارد چه مذا يميهيد
ان ييدكتر مصدق در مجلس اعالم نمـود كـه فـدا    ١٣٣٠بهشت يارد ٢٢و در  ٢٦٧شد؟ك يم

سازمان ، عضو يميهين مطلب را از شاه و شاه از ديمصدق ا. اسالم قصد ترور او را دارند
    .ده بودي، شنييدكتر بقا

ن بـردن  يدر صـدد از بـ   يد چه اشخاصيين است بفرماكردم ممكعرض ] به شاه[
نطـور گفتـه   يبـه او ا  اسـت  ييبقاتر كدر سازمان ده ك يميهيد: من هستند؟ فرمودند

هم به سـتاد ارتـش    يميهياند و د تر مصدقكان اسالم در صدد قتل دييه فداكاست 
     ٢٦٨.اطالع داده و از ستاد ارتش هم به من گزارش دادند

دست داشـت   است ركن دوم ستاد ارتش را بهيسرهنگ حسن پاكروان ر ١٣٣٢در سال 
ز دوسـت  يـ حسن پاكروان ن. رفت يشمار م پرونده قتل افشارطوس به يريگيپ يو مسئول عال

، مقـارن بـا   ١٣٢٤در سـال   ييبقـا . رفـت  يشـمار مـ   به يو سپهبد يو زهر ييبقا يميصم
ـ بود كـه پـاكروان ن   ياز همسرش، عضو محفل كوچك ييجدا . ت داشـت يز در آن عضـو ي
در انتشـار   ييو بقـا  يمشوق زهـر نه پاكروان، ياش، ام يبعد، پاكروان و مادر فرانسو ياندك

ـ ا. ان آنان تا زمان انقالب ادامه يافتيشدند و رابطه دوستانه مشاهد روزنامه  ن رابطـه تـا   ي

  
← 
 )٣٥٨-٣٥٦، صص ١٣٦٦رسا، : تهران كهنه سرباز،، يغالمرضا مصور رحمان(
مركـز  : تهـران ، يآبـاد  خاطرات شمس قنات: شدن نفت يدر نهضت ملّ يريس، يآباد شمس قنات . ٢٦٦

 . ٣١٤، ص ١٣٧٧وزارت اطالعات،  يخياسناد تار يبررس
شدن نفـت   يخ جنبش ملّيبه تار ينظر: مرداد ٢٨تجربه ، ]يزانياهللا م فرج[ر يجوانش. م. ف: نقل از به . ٢٦٧
 .١٣١، ص ١٣٥٩ران، يانتشارات حزب توده ا: تهران ران،يا
نشر نامـك،  : ، تهران١٣٣٢مرداد  ٢٨تا  ١٣٢٠ور ياست؛ از شهريقلم و س، يسفر يمحمدعل: نقل از به . ٢٦٨

 .٤٦٨، ص ١٣٧١
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 ١٤( يزهـر  يمناسبت فـوت علـ   م بهيمجلس ترح يبرگزار يك بود كه آگهيبدان حد نزد
   ٢٦٩.و حسن پاكروان، مشتركاً، امضاء كردند ييرا مظفر بقا) ١٣٣٩خرداد 
ه دولـت  ياول يها ن شاخه ركن دوم ستاد ارتش شعبه تجسس آن بود كه در ماهيتر مهم

احتماالً از همـان زمـان   . دست داشت است آن را بهير ٢٧٠ايك يمصدق سرهنگ حسن علو
ارتبـاط محرمانـه بـا    ل يدل ا بهيك يبعد، علو ياندك ٢٧١.پورتر مرتبط بوديا با شاپور ريك يعلو

دن اقدامات و اطالعات يرسانو  در امور يكارشكن، مخالفت با دولت مصدق، دربار
 ين ويگزيسررشته جـا  ينقلين سمت بركنار شد و سرهنگ حسياز ا نيمحرمانه به مخالف

دهد، از افسران وفـادار بـه نهضـت     ياش نشان م نيپس يسررشته، چنانكه زندگ ٢٧٢.ديگرد

  
 .ييدكتر مظفر بقا ياسينامه سيزندگان، يآباد: هد بيو پاكروان بنگر ييبا ارتباطات بقا ييآشنا يبرا . ٢٦٩
ـ   پاس خدماتش در كودتا، قائم ا، بهيك يبعدها، علو . ٢٧٠ ـ دل بـه  ١٣٤٠در سـال   يمقام ساواك شـد ول ل ي

زان سوءاستفاده يفردوست م. دين سمت منصوب گردين فردوست در ايبركنار و حس يسوءاستفاده مال
زند كه ظـاهراً   ين ميون تومان تخميليم ١٥٠ساواك را حدود  يمقام ساله قائم ٦-٥ا در دوران يك يعلو

، ص ١ج ، يظهور و سقوط سـلطنت پهلـو  . (داده است) س ساواكيرئ(ار يمور بختيرا به ت يسهم اصل
٤٠٩( 

همان مأخـذ،  (كند  ين با شاپور ياد مياز مرتطب يعنوان يك ا بهيك يكه فردوست از علو نيعالوه بر ا . ٢٧١
خطاب  كايران و آمريشركت كشت و صنعت اكاغذ  يدر دست است بر رو يا از او نامه) ٢٩٦ص 

ك گفتـه  يبه شاپور را تبر ي، كه در آن اعطاء مقام شهسوار١٣٥١ماه  يد ١٤پورتر، مورخ يبه شاپور ر
از مقـام خـود در    يا از بركنـار يك يعلو يز دلتنگين دو است و نين ايريد ييانگر آشناينامه ب. است

ن يت بزرگ تو اطالع حاصل كردم و بديها از موفق در روزنامه -ز قربانت گردميعزشاپور : ساواك
 يرا چه برايز يق هستين تشويق ايحقاً تو ال. ميگو يك ميم قلب به تو و خانواده تو تبريله از صميوس

. يت بزرگ اسـت انجـام داد  يك شخصيسته و برازنده يچه شا هن دوم آنيم يو چه برا يهن اجداديم
اند فـوق   مانه تو بودهيصادقانه و صم يها تيان فعاليكه در جر يكسان يهن برايتو به هر دو م خدمات
شـاه و وطـنم    يداشتم كـه خـدماتم بـرا    يرا م ين سعادتيكردم من هم چن يآرزو م. است يابي ارزش

رد قبـول  م را مـو يسته آن نبودم كه خداوند آرزويقطعاً شا. نداشتم ين اقباليمتأسفانه چن. باارزش باشد
خداوند به تو . يسته بودين تو شايقياما به . ديقرار داده و افتخار خدمت تا آخر عمر را به من عطا فرما

. هـا ابـالغ كـن    مرا خدمت خانم و بچـه  يك قلبيتبر. ترا برآورد يشتر بدهد و همه آرزوهايق بيتوف
مركز ( .تلفن شد: نوشته است يسينامه به انگل يشاپور در باال ]امضاء[ا يك يارادتمند علو -قربانت

 )٤٧٥٤٧ران، سند شماره يخ معاصر اياسناد مؤسسه مطالعات تار
 . ٢١، ص ١٣٦٧مؤلف، : ، تهران١٣٣٤-١٣١٠دوره  يها يادداشت: خاطرات منسررشته،  ينقليحس . ٢٧٢

است كه به دليل توزيع نامناسـب مـورد    ١٣٣٢مرداد  ٢٨كتاب فوق از مآخذ مهم شناخت كودتاي 
← 
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ركـن دوم را بـه    است شعبه تجسسيدر زمان قتل افشارطوس سرهنگ سررشته ر. بود يملّ
دسـت   از متهمـان را بـه   ييم پرونـده و بـازجو  يت مستقين مقام مسئوليعهده داشت و در ا

  . گرفت
كه در پرونده قتل افشارطوس مؤثر بود، سـرهنگ   يگريعالوه بر پاكروان، فرد مشكوك د

افسـر شـعبه تجسـس     ينادر. ، استيشهربان يس اداره كارآگاهي، رئياهللا نادر دوم قدرت
ـ ا و به همـان دال يك يهمراه علو دوم بود كه بهركن  بعـد چهـره    ياو انـدك . ل بركنـار شـد  ي

ـ  ( ستيوناليگروه افسران ناست ير داد و به عضوييخود را تغ ياسيس ) يسازمان گـروه ملّ
ل، ين دليبه ا ٢٧٣.س شديپ محمود افشارطوس تأسيدر خانه سرت ١٣٣١درآمد كه در اوائل 

عنـوان مشـاور خـود     را بـه  يدست گرفت، نادر را به يشهرباناست يكه افشارطوس ر يزمان
ـ ، وزيقين صـد يد شدن افشارطوس، دكتـر غالمحسـ  يپس از ناپد. منصوب كرد ر كشـور،  ي

در واقـع،  نوشـته سـرهنگ سررشـته،     بـه . نمـود  يشهربان يس اداره كارآگاهيرا رئ ينادر
سررشـته   ٢٧٤.كنـد  يجا م يمشكوك و مرموز خود را در شهربان يبا حركات يسرهنگ نادر

ن يسـد حسـ  ينو يدانـد و مـ   يمشكوك مـ  يكل را در پرونده قتل افشارطوس به ينقش نادر
حضـور داشـت   ) هيديواقع در پادگان جمش( ييدر محل بازجو يكه نادر يدر زمان يبيخط

را شـرح   عيات وقـا يـ ال راحت جزئيبا خحاضر نبود  يكه نادر يكرد و زمان ياعتراف نم
   ٢٧٥.داد يم

د ذكر شود، ارتباط يبا يبين خطيزندان حس يها كه در رابطه با نامه ينكته مهمن يدوم
  . ن ماجرا با شاه استيا

ارسـال   ييبقا ي، كه محرمانه برا١٣٣٢خرداد  ٢٠در يادداشت مورخ چهارشنبه  يبيخط
ر يد خـود و سـا  يشد يها دهد، از شكنجه يشرح م ييداشته، وضع خود را در دوران بازجو

ـ كنـد، و در ا  يك مـ يـ د، مخالفان مصدق را به شورش تحريگو يم متهمان سخن ان يـ ن مي
    : سدينو يم

   ٢٧٦...نامرد يد ايياست كه لطفاً به او بفرما يارباب قلبفعالً  يموضوع آخر

  
← 

 . في قرار نگرفته استتوجه كا
 . ٢١٣-٢٠٦، همان مأخذ، صص يمصور رحمان: د بهيبنگر . ٢٧٣
 . ٩٨سررشته، همان مأخذ، ص  . ٢٧٤
 . ١٠١همان مأخذ، ص  . ٢٧٥
. ١٢٣-٤/٧١، سند شـماره  ٢٣٥، كارتن ييبقا ياسناد شخص، ياسيس يها مؤسسه مطالعات و پژوهش . ٢٧٦

← 
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    : سدينو يبعد م يكم يبيخط
را  شـنبه د دنباله آن موضوع روز ييبفرما يكنم بد نباشد به ارباب قلب يگمان م
     ٢٧٧.كند يورهم اقدام ف

ـ  ر اسداهللا علم و ينام رمز ام يقلب، ييبه بقا يبيخط يها در نامه نـام   ياربـاب قلب
  . است يرمز محمدرضا پهلو

ضاح دولـت مصـدق   يخته شد، به استيكه بر سر پرونده قتل افشارطوس برانگ يياهويه
از  يبـ يخطن ياست كه حس يضاحين استيا. دينده تهران، انجامي، نمايزهر يله عليوس به

 ٢٧٨عدم اعتماد مجلس هفدهم بـود،  يمصدق، كه نگران رأ. شنهاد كرده بوديدرون زندان پ
. انحالل مجلس فراخواند يمردم را به رفراندوم برا ييويام رادييك پ يط ١٣٣٢مرداد  ٥در 

مـرداد در   ١٨مـرداد در تهـران و در    ١٢د است، در ين رفراندوم، كه سالمت آن مورد ترديا
 يدر مقالـه مفصـل   واشنگتن پست. سود انحالل مجلس نظر داد ا برگزار شد و بهه شهرستان

    : نوشت
ن يـ بـه خـاطر ا  ... ن بحـران يافتاده است و ا يگريم ديران در چنگال بحران عظيا

تر مصـدق بـا   ك، دين اوضاعيدر چن... ار بماندكخواهد بر سر  يه مصدق مكاست 
. ردكـ ران رفرانـدوم  يـ انحـالل مجلـس در ا   يهـا بـرا   سـت يمونكت يـ بر حمااتكاء 

ن يـ ه در اكـ روان خـود دسـتور داد   يـ ن مصـدق بـه پ  يدر مخـالف يـ ل ياشـان كاهللا  تيآ
ت يـ ش از نصـف جمع يه بـ كـ اسـت   يكاخبار تهران حـا ... نندكت نكرفراندوم شر

هـا بـه نفـع     سـت يمونكالبتـه  . هـا بودنـد   ها و طرفـداران آن  ستيمونكدهندگان  يرأ
ش از يه اوضـاع را بـ  كـ ن بـوده  يـ ا يها بـرا  ستيمونك يرأ... اند نداده يمصدق رأ

دسـت   دوارنـد در اوضـاع آشـفته قـدرت را بـه     يهـا ام  ستيمونك. نندكش متشنج يپ
     ٢٧٩.شه استيش از هميتصرف قدرت ب يها برا نون شانس آنكآورند و ا

 يمصـدق طـ   كودتا آغاز شـده بـود،   ييات نهايكه عمل يمرداد، درست در زمان ٢٥در ظهر 
ان شد، مجلس هفـدهم  يه در رفراندوم بكطبق اراده ملت، : كوتاه اعالم كرد ييويام راديپ

ن يدر همـ  .برگزار خواهد شـد  يزود جدهم بهيانتخابات مجلس ه. گردد يمنحل اعالم م
  

← 
 .) است يبين از خطيچ نقطه(
 . ١٢٣-٦/٧١ و ١٢٣-٧/٧١ يها همانجا، اسناد شماره . ٢٧٧
 . نفر هوادار در مجلس داشت ٣٠مصدق تنها  ١٣٣٢رماه يدر اواخر ت . ٢٧٨
 .٥-٤، صص ١٣٣٢مرداد  ٢٤، شنبه ٩٤، شماره ١٣سال ها، يخواندن . ٢٧٩
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كودتـا   يروزيتا پ ييبقا يمرداد آزاد شد ول ٢٦در  يزهر. ر شدنديدستگ يو زهر ييروز بقا
 يفرمانـدار  ييدادگاه جنا، قريب به سه ماه پس از كودتا، ١٣٣٢آبان  ٣٠در . در زندان ماند

  ٢٨٠.ن پرونده قتل افشارطوس را از اتهامات منتسبه تبرئه كرديه متهميتهران كل ينظام
تـا   ١٣٣٢مـرداد   ٢٨ يفـوق در كودتـا   ياطالعات -يو شبكه نظام يبين خطينقش حس

مقامـات مهـم    يونصب تمـام  ها پس از كودتا عزل ود كه تا مدتت بيبدان حد واجد اهم
خـرداد   ٥ن امـر نامـه مـورخ    يگواه ا. گرفت ين شبكه انجام ميبا نظر گردانندگان ا ينظام

    : در تهران يبياز واشنگتن است به خط يميهيد ١٣٣٣
قـبالً   كـه    يضـ يد عرايـ بدان مسـلم    يول متشكرم. ديبود نوشته   ارتش رات يياز تغ... 
...  شناسـم  يهـا را بهتـر مـ    يارتشـ  نبـود و مـن     احساسـات   ياز رو بـودم    كـرده  بنده 

چ يدر هـ .  عالقمنـد اسـت    حضـرت ياعل  بـه .  اسـت   يسرباز خـوب  چ يسرلشكر باتمانقل
را  ن يريسـا .  كشـور اسـت    نفـع   خود بـه  او در پست  دوام . شود ينم داخل   يا سهيدس 

و  ســوابق  بــه  راجـع   و مضــرّند و مــن  د هــر دو نفــر خطرنـاك  يـ بود بــرده   اســم كـه  
  . دارم  ياديز اطالعات  آنها بدبختانه   يها يبستگ

ملتفـت    بعـداً خـود او هـم   . كردنـد  عمل   ياخو  ناجور در دستة  اشخاص  دانم يم
و  شناسم  يم خوب   را بنده ره يو غ  يميزندكر. ديريدر نظر بگ را هم  موقع   يشد، ول 

     ٢٨١...ديهست شما كامالً محق 
و پـاكروان و   يمـ يهيو د يو سـپهبد  يبياز خط يلبر، و منابع مشابه، ناميخچه ويدر تار

همـراه   پـرده آن روز، بـه   پـس  يايمتنفذ دن يها ن چهرهيا. ستيگران مندرج نيا و ديك يعلو
بـا  . انـد  شـده د يـ ات كودتـا ناپد ياز صحنه عمل يكل گران، بهيحسن ارفع و محمود ارم و د

يانگ و شـاپور   ياز جرج كند ياست كه نام يعياز استتار، كامالً طب يزانين ميتوجه به چن
فتـه  يفر »انيديبرادران رش«چون  يزنان ان نباشد و خوانندگان با داستان الفيز در ميپورتر نير

  . شوند

يل سركشيف نام  بهبدامن   

هـاي اطالعـاتي    گر وابسته بـه سـرويس   هاي پنهان و دسيسه ري كه از عملكرد شبكهيتصو

  
 . ١٣٣٢آبان  ٣٠، شنبه هانيك . ٢٨٠
ـ ينامه سيزندگان، يآباد: ر مندرج استين نامه در مأخذ زير و متن كامل ايتصو . ٢٨١ دكتـر مظفـر    ياس

 . ٤٠٨-٤٠٦صص ، ييبقا
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دست داده شد، و تحليلي كه از  به ١٣٣٢-١٣٣٠هاي  اياالت متحده و بريتانيا در ايران سال
هاي آيزنهاور و چرچيـل   هاي ترومن و اتلي و تمايز آن با ديپلماسي دولت ديپلماسي دولت

اين بررسي . سازد گر مي ران ارائه گرديد، تناقضي بنيادين را جلوهدر قبال نهضت ملّي در اي
كند كه عملكرد اين دو سرويس اطالعاتي در ايران، تـا قبـل از تصـويب طـرح      روشن مي

هاي چرچيل و آيزنهاور، كامالً  سرنگوني دولت مصدق در لندن و واشنگتن در زمان دولت
هاي مخفـي   و شبكه ٦. آي. سيا و ام. است هاي متبوع بوده مغاير با ديپلماسي رسمي دولت

وابسته به ايشان در ايران تا قبل از تصويب طرح كودتـا تنهـا مجـوز فعاليـت عليـه نفـوذ       
سان يـك نيـروي سياسـي     كمونيسم را داشتند ولي در عمل به اين حوزه بسنده نكرده و به

   .در فرايند سياسي ايران اشتغال داشتند ٢٨٢داخلي مقتدر به دستكاري
اي نمونه، گازيوروسكي به نقـش بـدامن در ايجـاد انشـعاب در احـزاب زحمتكشـان و       بر

و انشـعاب   ١٣٣٠ايرانيست در اول آبان  انشعاب در حزب پان. (كند ايرانيست اشاره مي پان
گازيوروسكي نيز بـه ايـن تنـاقض توجـه     .) رخ داد ١٣٣١مهر  ٢٢در حزب زحمتكشان در 

    : نويسد دارد و مي
ن اسـت كـه چـه    يـ ت اسـت ا يـ طرح آن از جهات مختلف حائز اهمكه  يا مسئله

ح يچنانكـه در بـاال توضـ   . را صادر كـرد  يمجوز حمله به مصدق و جبهه ملّ يمقام
ف دولـت او  يت از مصـدق نـه تضـع   يـ دولت ترومن حما ياست رسميداده شد، س

شـد، بـدون    ين اچسـون اداره مـ  يـ له ديوسـ  وزارت خارجه، كه در آن زمان به. بود
 يم بـرا يرسـد كـه تصـم    ينظـر مـ   بـه . كـرد  يمـ  يرويـ اسـت پ ين سيچرا از ا چون و

. ا گرفته شديق شبكه بدامن در درون خود سازمان سيف دولت مصدق از طريتضع
ات يـ ت عمليا كـه در آن زمـان مسـئول   يرتبه س ياز آنجا كه آن گروه از مقامات عال

خـاطر آورنـد كـه چـه      بـه  توانند ياند و يا نم دست داشتند اكنون يا مرده پنهان را به
رممكن اسـت روشـن كـرد حلقـه     يـ ات را صـادر كـرد، غ  يـ ن عمليـ دسـتور ا  يمقام
    . كه بدامن را به خدمت گرفت در كجا بود يل سركشيفت يهدا

ا يـا  يس وقت سيرا رئ خودسرانهن اقدامات يزند كه مجوز ا يحدس م يوروسكيگاز
   ٢٨٣.انه صادر كرده باشنديات خاورميس عمليس برنامه بدامن يا رئيمعاونان او يا رئ

در ايران بـا   ٦. آي. هاي سيا و ام شبكه. است خودسريو  سركشيمسئله فراتر از 
سفر هيئت هريمن را براي ميانجيگري ميـان ايـران و شـركت     ١٣٣٠تير  ٢٣ايجاد آشوب 

  
282.  manipulation  

 . ٤٧س يرنويز مرداد، ٢٨ يكودتا، يوروسكيگاز . ٢٨٣
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ي و بست كشانيدند و پس از آن نيز در جهت تشـديد نابسـامان   نفت انگليس و ايران به بن
اي از  نامـه . تر كردن مسائل داخلي ايران و الينحل كردن مناقشه نفت عمـل نمودنـد   بغرنج

كـي از  ي«عيسي سپهبدي به مظفر بقايي در دست است كه طي آن سپهبدي مـدعي اسـت   
وسيله اعتبارات مالي مخفي خود  رياست گويران به به »هاي مستقل سفارت آمريكا سرويس

بـا   ٢٨٤.كنـد  سود مصدق حمايت مي مصدق و تبليغات شديد به از تقاضاي تمديد اختيارات
در تحريك مصـدق و هـواداران    ٦. آي. رسد كه سيا و ام نظر مي توجه به چنين قرائني، به

در  فيـل سـركش  عبارت ديگر، اين  به. او به اقدامات حادتر و تعميق تعارض مؤثر بودند
از طريـق سـوق دادن حـوادث ايـران     دنبال اهداف معيني بـود كـه    تحوالت داخلي ايران به

  . آمد دست مي نشانده به سمت كودتا و استقرار يك نظام ديكتاتوري دست به
آفريدند كه  هاي غيرواقعي در موارد متعدد صحنه ٦. آي. هاي وابسته به سيا و ام شبكه

زد و فضاي الزم را براي تصويب طـرح كودتـا در لنـدن و     به هراس از كمونيسم دامن مي
هاي متبـوع خـود را    هاي اطالعاتي دولت عبارت ديگر، سرويس به. نمود اشنگتن فراهم ميو

دسـتكاري   دادند و از اين طريق ديپلماسـي رسـمي بريتانيـا و ايـاالت متحـده را      فريب مي
  : زنم مثالي مي .كردند مي

ايرانيست و  گروهي از هواداران مصدق در احزاب پان ١٩٥٣ه يژوئ ٢١/ ١٣٣٢ر يت ٣٠در 
تيـر،   ٣٠مناسبت سالگرد قيام  نيروي سوم مانع برگزاري تظاهرات مشترك با حزب توده، به

ها در صبح برگـزار   ايرانيست به اين دليل، تظاهرات حزب ايران و نيروي سوم و پان. شدند
تظاهرات . در عصر) سته به حزب تودهواب(شد و تظاهرات جمعيت ملّي مبارزه با استعمار 

االت متحده از نفـوذ  يادولت  ينگرانها در زير پوشش خبري گسترده قرار گرفت و  اي توده
ـ ژوئ ٢٤در گـزارش  . شـدت افـزايش داد   را بـه ران يسم در ايمونك وزارت خارجـه   ١٩٥٣ه ي

     :سته ان آمديچن ندك يد ميران را تهديست توده ايمونكحزب با عنوان آمريكا، 
سـب  كنـام حـزب تـوده معـروف اسـت، در حـال        ه بهكران، يست ايمونكحزب 

شـده   يسـازمانده  هراتتظـا . است كيشور استراتژكن يمنحصربفرد در ا يتيموقع
هـزار   ٢٠تـا   ١٠ننده تجمع ك تكهزار نفر شر ١٠٠ها با حدود  ستيمونكه يژوئ ٢١
ام شـوم را  يـ ن پيـ ا هراتن تظـا يـ ا. الشـعاع قـرار داد   طرفداران دولت را تحت ينفر
د بـه  يا بايران، محمد مصدق، يو زرنگ ا كرير، زير پيوز ه نخستكدنبال دارد  به

  
، سند شـماره  ١٦٨، كارتن ييدكتر مظفر بقا ي، اسناد شخصياسيس يها مؤسسه مطالعات و پژوهش . ٢٨٤

 . ٣٩٤-٣٩٣ان، همان مأخذ، صص يآباد: د بهير سند فوق بنگريمالحظه تصو يبرا. ١٢٢-٨٨
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    ٢٨٥.ست شودكا متحمل شيرد يبپذ كيعنوان شر ها را به ستيمونك يزود
    : دارد يان مينگونه بيرا ا ١٣٣٢ر يت ٣٠ر تظاهرات يلبر تأثيو

از  ه بـه جـد  كـ را  ين عناصريرتراك در تهران محافظه] ريت ٣٠[ه يژوئ ٢١حوادث 
دار يـ شـان ب  نانـه يب شـان را از خـواب خـوش   يان داد و اكردند تك يت ميمصدق حما

ادتر از يـ ار زيبسـ  يا ننـدگان تـوده  ك تكه شمار شـر كبر همگان روشن شد  ...نمود
ه كـ گر مردم را واداشـت  يز ديش از هر چيت بين واقعيا. است يهواداران جبهه ملّ

. شـند ينديدسـت آورده ب  ه حزب توده در دوره دولت مصـدق بـه  ك يدرباره اقتدار
    .مختلف فعال بودند يها ستگاه در جبههين زمان، پرسنل ايدر ا

د يد و شـا يبخشـ  ير معكـوس مـ  يشد، احتماالً تأث ين تظاهرات يكپارچه انجام مياگر ا
   ٢٨٦.كرد يطرح كودتا متزلزل م يا را در اجرايتانياالت متحده و برياراده مقامات ا

را  ياهللا كاشان تيمرداد حمالت شبانه به خانه آ ٧ا همان عوامل شبكه بدامن، كه از يآ
هـا را بـه آشـوب     ابـان يخ يبـدل  يهـا  يا تـوده مرداد در كسوت  ٢٨سازمان دادند و در 

ـ نبودنـد؟ و آ  ١٣٣٢ر يت ٣٠دند، مسبب دوگانه شدن تظاهرات در يكش ا شـبكه بـدامن در   ي
تـر   رمـق  هـر چـه كـم    ي، و برگـزار  تر تظاهرات حزب توده در عصر وههر چه باشك يبرگزار

  مؤثر نبود؟  ٢٨٧در صبح، يتظاهرات جبهه ملّ

  ان سخن يپا

ـ ا و ايتانيشده بر ياسناد علن ١٣٦٩نگارنده در سال  ـ ا ةكـا دربـار  ياالت متحـده آمر ي را ران ي
    : قرار داد يداورچنين مورد 

ران يـ خ معاصـر ا يتار يبازشناس يبزرگ برا يها شده قدرت ياتكاء بر اسناد علن

  
 . ١٥١، همان مأخذ، ص يخراز . ٢٨٥
نقش جرج  يدر بررس. برخوردار نبودند يانجام كودتا از عزم كاف يبرا ييكايرتبه آمر يعالمقامات  . ٢٨٦

مرداد، مقامـات   ٢٥ه كودتا در يد كه پس از شكست طرح اوليم ديگر، خواهييانگ، در مقاله د يكند
ـ يا ترتيكوزيستگاه نيق اييانگ از طر يات را صادر كردند وليان دادن به عمليدستور پا ييكايآمر  يب

 . روز شده بوديكه كودتا پ يزمان يمرداد به تهران برسد يعن ٢٨داد كه دستور واشنگتن پس از 
ك ي: ن تظاهرات گفتيدرباره ا) ١٣٥٨ور يشهر ٢٠( دنيادر مصاحبه با  يقين صديدكتر غالمحس . ٢٨٧
با ضعف  يم روز عناصر ملّيك نيفراوان و  يب خاص و قدرت تشكيالتيها با نظم و ترت م روز چپين

 .دست به تظاهر زدند يتشكيالت
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در . داشـت  اعجـاز تـوان توقـع    ين دست معابـد نمـ  يست و از اين يكاف ييبه تنها
س يانگلـ  يقيمحافل تحق يو برخ يدر افكار عموم ١٩٨٠كه از دهه  يواقع، حركت

ش از ما با خالء اسناد مواجه اسـت و  يا آغاز شده، بيتانيخ بريتار يمنظور بازشناس به
آنـان   يبـرا  ين فردوست حتـ يچون خاطرات ارتشبد سابق حس يطبعاً انتشار اسناد

و  ياسـتعمار  يهـا  قـدرت  ياست خـارج يخ سيتار. د و روشنگر خواهد بوديز مفين
خ معاصـر  يجز داستان مداخالت آشكار و پنهان در تـار  ست بهين يزيچ يستياليامپر

د يـ ن داستان بايمستور ا ك ويتار يها جهان سوم و روشن است كه پرده يها ملت
ن كنكـاش  يـ به ا يا گانه نه تنها عالقهيب يها توسط خود آنان آشكار شود و قدرت
كـور   ينشـان دهنـد بـرا    يا نه دغدغهين زمينداشته و نخواهند داشت بلكه اگر در ا

     ٢٨٨.ريها خواهد بود و الغ يها و روشنگر افتي كردن سر نخ ره
    : فشردم و نوشتم ين نظر پايز بر اين ١٣٧٦در سال 

خ يپژوهشـگران تـار   يموجـود در جهـان بـرا    ن مجموعـه  يتـر  يس غنياسناد انگل
ازمنـد  ين مجموعـه سـخت ن  يران به ايمعاصر ا يخنگاريد تاريترد يمعاصر است و ب

 يسـنت  يكنـد و بـا توجـه بـه پنهانكـار      ينم معجزهن مجموعه يقطعاً ا ياست؛ ول
ها يسيانگل ر يـ ن تحوالت دو سده اخيزتريكه اسناد رازآم توان انتظار داشت ينم
ق يـ ار و دقيكوش، هشـ  محقق سخت ين به مورخ اهدا كند؛ وليران را در طبق زريا
    ٢٨٩.مدفون گذشته نقب زند اسرارتواند از درون اسناد موجود به  يم

به اين دليل است كه براي اسناد شخصـي سـر شـاپور    . امروزه نيز بر همين باور هستم
فـرد در شـناخت    بـه  ر، و اسناد مشابه موجود در آرشيوهاي ايراني، جايگاهي منحصرريپورت
هـاي   بيـنم كـه سـرويس    هاي ناشناخته تاريخ معاصر ايران قائلم و هـيچ دليلـي نمـي    اليه

اطالعاتي بريتانيا و اياالت متحده، اگر اجبار يـا مصـلحتي در كـار نباشـد، تمـامي ابعـاد       
نگـار آشـكار    رضاء كنجكاوي اين يـا آن پژوهشـگر و روزنامـه   اقدامات پنهان خود را براي ا
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