منوچهر بزرگمهر و كودتا
به مناسبت پنجاه و پنجمين سالگرد كودتاي  ٢٨مرداد ١٣٣٢

عبداﷲ شهبازي
مقاله حاضر ملخص بررسيهاي جديد من براي شناخت بيشتر »برادران بوسكو« است كه براي
اولين بار در اين وبگاه عرضه ميشود .در رساله »سر شاپور ريپورتر و كودتاي  ٢٨مرداد  «١٣٣٢در
مورد منوچهر بزرگمهر ،به عنوان عامل اصلي سرويس اطﻼعاتي آمريكا در كودتاي  ٢٨مرداد،
سكوت كردم ولي در اين مقاله به صراحت بر اين امر تأكيد ميكنم .در واقع ،در زمان نگارش رساله
»سر شاپور ريپورتر و كودتاي  ٢٨مرداد ) «١٣٣٢مرداد -شهريور  (١٣٨١ظن من بيشتر متوجه منوچهر
بزرگمهر ،به عنوان برادر ارشد در ميان »برادران بوسكو« ،بود ولي به دليل جايگاه برجسته علمي كه
منوچهر بزرگمهر در دهههاي پاياني عمرش در حوزه فلسفه به دست آورد در اين باره احتياط كردم
تا به مستندات قابل اتكايي دست يابم .اكنون اين مستندات به دست آمده است.
در منابع آمريكايي منتشر شده دربارة كودتا بهطور مكرر از دو مأمور اصلي سيا در ايران نـام بـرده شـده كـه
بهطور اختصاصي براي آمريكاييان كار ميكردند و هويت آنان براي انگليسيها ناشناخته بود .كرميت روزولـت
در خاطرات خود اين افراد را بهعنوان دو برادر ميشناساند و از ايشان بـا نـام مسـتعار »بـرادران بوسـكو« يـاد
ميكند .در مقاله مارك گازيوروسكي اين دو مأمور اصلي سـيا در ايـران بـا اسـامي »نـرن« و »سـيلي« معرفـي
شدهاند .و سرانجام در تاريخچه ويلبر ،چنانكه سايت كريپتوم پس از »كشف« اسامي سياه شده مـيشناسـاند،
اين دو »جليلي« و »كيواني« نام گرفتهاند .در دو مورد اخير ،اين دو برادر نيستند) .بنگريد بـه فصـل مربوطـه در
رساله »سر شاپور ريپورتر و كودتاي  ٢٨مرداد («١٣٣٢
چنانكه گفتم ،كرميت روزولت ،در توصيف »برادران بوسـكو« ،بـرادر بـزرگ را  lawyerو بـرادر كوچـك را
»روزنامه نگار« معرفي كرده است ١.در ترجمه هاي فارسي ) lawyerحقوقدان( به وكيل دعاوي ترجمه شده و
اين امر در شناخت هويت برادر بزرگ سردرگميهايي پديد آورده است .ميدانيم كه هر »حقوقدانـي« وكيـل
دعاوي نيست .استفن دوريل ،كه كتاب او ٢بهرغم برخي كاستيها به عنوان جديـدترين و معتبرتـرين پـژوهش
در زمينه تاريخ سرويس اطﻼعاتي بريتانيا شناخته ميشود ٣،مينويسد:
 .١كرميت روزولت ،كودتا در كودتا ،ترجمه علي اسﻼمي ،تهران :چاپخش ،بي تا ،ص .٨٥
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 .٣اهميت كتاب دوريل به دليل معرفي جايگاه جرج كندي يانگ و پيوندهاي او با حكومت محمدرضا پهلوي است .نگارنده از
سالها پيش از دوريل به پژوهش درباره نقش جرج كندي يانگ در عمليات كودتاي  ٢٨مرداد  ١٣٣٢و نيز نقش يانـگ در
تأسيس شبكههاي سرّي پيمان ناتو در ايران پرداخته است .دوريل در كتاب فوق از خاطرات فردوست )ويـرايش اينجانـب(

١

در ميان ماموراني كه گويران ٤اداره ميكرد دو برادر بودند با نام رمز »بوسكوها« ٥.آنان ابتدا به يك
استاد دانشگاه آمريكايي در تهران ،كه فكر ميكردند براي سيا كار ميكند ،نزديك شده بودند .آن
استاد براي سيا كار نميكرد ولي به عنوان همكار قديمي گويران در اداره خدمات استراتژيك
) (OSSاو را در جريان شايعات فضاي دانشگاه قرار ميداد .كرميت روزولت در يكي از سفرهاي
متعدد خود به ايران در سال  ١٩٥٠در خانهاي امن در تهران با اين دو برادر مﻼقات كرد .برادر
بزرگتر حقوقداني توانمند و جذاب بود كه به آلمان عﻼقه داشت .برادر كوچك ،كه در اواخر
دهه بيست زندگياش به سر ميبرد ]نزديك به سي سال داشت[ ،روزنامهنگار بود .براي روزولت
تعجبآور بود زيرا اين دو برخي دورههاي عمليات پنهاني و خرابكاري را طي كرده بودند؛ ولي
هيچگاه روزولت نتوانست هويت آموزشدهندگان را كشف كند .بعداً برادران بوسكو به واشنگتن
سفر كردند ،در آنجا با آنها مصاحبه شد و سرانجام آلن دالس ٦و والتر بدل اسميت ٧،رئيس سيا،
تأييدشان كردند .سپس ،روزولت آنها را به عنوان عوامل پرووكاتور] ٨تحريككننده[ به كار گرفت.
زماني كه آورل هريمن و مترجمش ،سرهنگ ورنن والترز -٩مرد مرموزي كه 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 مردم زخمي و كشته شدند .اين آشوب به تحريك برادران بوسكو صورت

بهره فراوان برده است .معهذا ،دوريل مدعي است كه رابط شاپور ريپورتر با سرويس اطﻼعاتي بريتانيا رابين زينر بود ،شاپور
در هيچ عملياتي شركت نداشت ،و نقش اصلي در عمليات ام .آي ٦ .در ايران به عهده برادران رشيديان بـود(ibid, p. 563) .
اسناد معرفي شده در كتاب حاضر بيانگر جايگاه برجسته شاپور ريپورتر در عمليات كودتاست و ،چنانكه گفـتم» ،بـرادران
رشيديان« در بسياري موارد نام رمزي است براي سرپوش گذاردن بر نقش شاپور ريپورتر و شبكه او در كودتـا .همكـاري
تنگاتنگ جرج كندي يانگ و شاپور ريپورتر تا پايان عمر حكومت پهلوي تداوم يافت و يانـگ مأموريـت ايجـاد و اداره
شبكههاي سرّي پيمان ناتو در ايران را به عهده شاپور نهاد.
ادعاي فوق دال بر نقش كماهميت شاپور در كودتا به تأثير از گازيوروسكي به كتاب دوريل راه يافته است .محققين غربي
گازيوروسكي را به عنوان متخصصترين پژوهشگر كودتاي  ٢٨مرداد ميشناسند و طبعاً در اين زمينه با او مشورت ميكنند.
به اين دليل دوريل به ادعاي گازيوروسكي اعتماد كرده است .گازيوروسكي مدعي است كه شاپور ريپورتر در كودتا نقـش
مهمي نداشت و »نرن« و »سيلي« نه شاپور ريپورتر و اسداﷲ علم )كه من در جلد دوم ظهور و سقوط سـلطنت پهلـوي بيـان
كرده بودم( بلكه »جليلي« و »كيواني« هستند .او ،چنانكه در جريان سفرهاي خود به ايران و گفتگو با برخي محققين ايراني
نشان داد ،در اين زمينه به شدت متعصب است.
اين داوري گازيوروسكي به تأثير از همنشيني و مشاوره با يرواند آبراهاميان است .آبراهاميان و گازيوروسكي هـر دو از
اعضاي هيئت تحريريه آرشيو امنيت ملّي هستند .آبراهاميان در سالهاي  ١٣٢٠با مطبوعات ايران همكاري داشت و معـروف
بود كه با سفارتخانههاي انگليس و آمريكا ارتباط نزديك دارد .منطقي است اگر تصور كنيم كه آبراهاميان از همان سالها با
شاپور ريپورتر ارتباط داشته و اينك به توصيه شاپور ميكوشد تا نقش او را در كودتا استتار كند.
 .٤راجر گويران )گوئيران( به مدت پنج سال رئيس ايستگاه سيا در ايران بود .مأموريت او انـدكي پـيش از شـروع عمليـات
كودتا ،در  ١١مرداد  ٢ /١٣٣٢اوت  ،١٩٥٣به پايان رسيد .پس از گويران ،جو گودوين رئيس ايستگاه سيا در ايران شد.
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آلن دالس رئيس سيا از  ٢٦فوريه  ١٩٥٣تا  ٢٩نوامبر  .١٩٦١دالس از سال  ١٩٥١معاون سيا بود .دربـاره بـرادران دالـس و
پيوندشان با كانونهاي زرساﻻر در مقاله جرج كندي يانگ سخن خواهم گفت.
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ژنرال بدل اسميت رئيس سيا از  ٧اكتبر  ١٩٥٠تا  ٩فوريه .١٩٥٣

8. agents provocateurs

»عوامل پرووكاتور« به افراد نفوذي اطﻼق ميشود كه افراد و سازمانها و احزاب و مطبوعات و تظاهرات و اجتماعات را
در جهت تحقق اهداف خود تحريك ميكنند.
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٢

گرفت كه براي انجام آن از ارتباطات قوي خود با بازار بهره جستند.
شروع آشنايي كرميت روزولت با »برادران بوسكو« در سال  ١٩٥٠است حال آنكه ،چنانكه خـواهيم ديـد،
»نرن« و »سيلي« عمليات بدامن را از سال  ١٩٤٨آغاز كردند .پس ،بهرغم تصور فؤاد روحاني» ،نرن« و »سيلي«
با »برادران بوسكو« يكي نيستند .فؤاد روحاني ،كه از كاركنان بلندپايه شركت نفت بود و با پيشينه و ارتباطـات
خارجي همكاران همسنگ خود آشنايي داشت ،پس از اين تذكر كه اسامي مسـتعار »نوسـي« و »كـافرون« در
خاطرات كرميت روزولت اشاره واضح به برادران رشيديان است ،مي افزايد» :تشخيص هويت واقعـي ديگـران
نيز به حدس قريب به يقين آسان است ١١«.منظور روحاني هويت »برادران بوسـكو« اسـت كـه از نظـر او همـان
»نرن« و »سيلي« هستند .بهنظر ميرسد كه فؤاد روحاني هويت واقعي »برادران بوسكو« را ميشناسد ولـي ،بنـا
به مﻼحظاتي ،آن را بيان نميكند .به گمان من ،اين مﻼحظه ناشي از پيشينه همكاري و دوستي ديـرين فـؤاد
روحاني با منوچهر بزرگمهر در شركت نفت است.
مشخصاتي كه از »برادران بوسكو« ذكر شده بيش از همه بر برادران بزرگمهر قابل انطبـاق اسـت .در واقـع،
اين منوچهر بزرگمهر» ،حقوقدان توانمند و جذاب« ،و برادر كوچك روزنامهنگارش ،اسفنديار بزرگمهـر ،بودنـد
كه در سال  ١٩٥٠با كرميت روزولت ديدار كردند و از اين پس نقش مهمي در عمليات سيا در ايران به دسـت
گرفتند.
برادران بزرگمهر پسران يوسف خان حافظ الصحه تفرشي )متوفي  ١٣٢٨ش (.هستند كـه در زمـان احمـد
شاه به »عليمالسلطنه« ملقب شد و در دوره رضا شاه به »دكتر يوسف بزرگمهر« شهرت يافـت .تمـامي پسـران
دكتر يوسف بزرگمهر تحصيﻼت خود را در مدرسه آمريكايي به پايان بردند كه دكتـر سـاموئل مـارتين جـردن
١٢
رياست آن را به دست داشت.
منوچهر بزرگمهر ) ،(١٣٦٥ -١٢٨٨پسر ارشد ،در سال  ١٣٠٧ش ،.در حوالي بيسـت سـالگي ،شـاخه فرقـه
احمديه )قادياني( ١٣را در ايران تأسيس كرد و خود رئيس آن شد .مكاتبات متعـددي از منـوچهر بزرگمهـر بـر
سربرگهاي »انجمن احمديه« ،متعلق به سالهاي  ،١٣١٠-١٣٠٧موجود است كه به عنوان رئـيس انجمـن بـه
امضاي او رسيده است ١٤.با توجه به پيوندهاي عميق گردانندگان »فرقـه احمديـه« )قاديـاني( بـا كـانونهـاي
توطئهگر انگليسي -صهيونيستي ،و ماهيت مشكوك و سـازمانيافتـه فعاليـتهـاي قاديـانيگـري در ايـران آن
سالها ،اين نقش منوچهر بزرگمهر را بايد مبين ارتباطات او با كانونهاي معـين توطئـهگـر از اوان جـوانياش
دانست.
آيتاﷲ سيد محمود طالقاني در دفاعيات خود در دادگاه نظامي ) (١٣٤٢تبليغات قاديانيگـري در ايـران
١٠
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 .١١فؤاد روحاني ،زندگي سياسي مصدق ،تهران :زوار ،١٣٨١ ،ص .٣٦٧
 .١٢اسفنديار بزرگمهر ،كاروان عمر :سرگذشت خودنوشت ،تهران :انتشارات سخن ،چاپ اول ،١٣٨٢ ،ص .١٢
 .١٣بنيانگذار فرقه احمديه ،يا قادياني ،ميرزا غﻼم احمد قادياني ) ١٩٠٨ -١٨٣٩م ١٣٢٦ -١٢٥٥ /.ق (.است .او در يك خـانواده
مرفه در شهر قاديان پنجاب به دنيا آمد .نياكانش در حوالي سال  ١٥٣٠از سمرقند به پنجاب مهاجرت كرده و پـدرش ،غـﻼم
مرتضي ،از زمينداران بزرگ وابسته به دستگاه استعماري بريتانيا در هند بود .غﻼم مرتضي و بـرادرانش در جريـان انقـﻼب
 ١٨٥٧مردم هند خدماتي شايان به انگليسيها كردند .ميرزا غﻼم از كودكي به خوبي علوم اسﻼمي را فراگرفت و زبـانهـاي
عربي و فارسي را آموخت .از آن پس از طريق درآمد امﻼكش زندگي مرفهي داشت .در سال  ١٨٧٦مدعي شد كه از جانـب
خداوند به او وحي ميشود و در سال  ١٨٨٠كتاب معروفش ،برهان احمديه ،را منتشر كرد .در  ١٨٩١خود را مهـدي موعـود
مسلمانان خواند و كساني را كه به او ايمان ندارند »كافر« ناميد .در طول اين سالها علماي هند مكرر بـه تكفيـرش دسـت
زدند .غﻼم احمد در سال  ١٨٩٥رسالهاي منتشر كرد ،در آن جهاد عليه استعمارگران انگليسي را نفي كرد و خواستار وفاداري
به حكومت انگليس شد .پس از مرگ غﻼم احمد ،جانشينانش خود را خليفه خواندند و رهبري فرقـه قاديـاني را بـه دسـت
گرفتند .از سال  ١٩٨٢ميرزا طاهر احمد چهارمين خليفه و رهبر فرقه قادياني است .در سپتامبر  ١٩٧٤مجمع ملّي پاكسـتان بـا
تصويب قانوني فرقه قادياني را »غيرمسلمان« اعﻼم كرد.
 .١٤اين اسناد ،در دو كارتن ،در اختيار آقاي سهلعلي مددي است .به لطف ايشان آن را تورق كردهام.

٣

آن زمان را چنين بيان كرده است:
از همان اوايل سلطنت رضا شاه دستجاتي از مبلغين مذاهب مختلف به ايران سرازير شدند ...كه
بعضي از غرب مأموريت داشته و بعضي از مذاهب جديدالوﻻده كه در هند پيدا شده ]قاديانيها[ و
همچنين فرقههاي نوظهور ضاله در ايران دست به كار شدند و استعمار آنان را تقويت ميكرد .فعاليت
١٥
دامنهدار آنها خصوصا در ميان جوانان دانشآموز و دانشجو بيشتر بود.
١٦
بشير احمد ،محقق پاكستاني ،در كتاب ارتباطات انگليسـي -يهـودي جنـبش احمديـه قاديـانيگـري را
فرقهاي ساخته از سوي كانونهاي استعماري و يهوديان مسلماننمايي ميداند كه در بـاطن يهـودي بودنـد .او
قاديانيگري را فرقهاي مشابه با بهائيگري ،و هر دو را داراي پيوندهاي عميق با يهوديان مخفـي ،مـيخوانـد
١٧
با اين تفاوت كه بابيگري و بهائيگري براي شيعيان ساخته شد و قاديانيگري براي اهل تسنن.
بهرروي ،چند سال بعد ،منوچهر بزرگمهر راهي انگلستان شد و به مدت سه سال تحصـيﻼتش را در رشـته
حقوق در دانشگاه بيرمنگام به پايان برد .او در  ١٣١٣بـه ايـران بازگشـت و پـس از مـدتي اشـتغال در وزارت
معارف و وزارت خارجه سرانجام به استخدام شركت نفت انگليس و ايران درآمد .بزرگمهـر در شـركت نفـت
انگليس و ايران به سرعت رشد كرد و در مقام رئيس اداره حقوقي اين كمپاني در ايران جاي گرفـت .پـس از
كودتا ،با انتقال انحصار نفت ايران از شركت نفت انگليس و ايران بـه كنسرسـيوم ،منـوچهر بزرگمهـر رياسـت
اداره حقوقي كنسرسيوم را به دست گرفت .بزرگمهر ،پس از كودتا ،به عنوان يكي از متنفذترين مقامات ايراني
كنسرسيوم شناخته ميشد و يكي از برادرانش ،بهمن ،از سال  ١٩٦٩مديركل روابط عمومي شركت ملّي نفـت
ايران شد.
منوچهر بزرگمهر از دهه  ١٣٤٠ش .به عنوان مترجم آثار فيلسوفان انگليسي در ايـران نامـدار شـد و اعتبـار
فراوان يافت .ايرج افشار مينويسد:
بزرگمهر فلسفه شناس بود و يكي از بهترين معرفيكنندگان فلسفه غربي به ايرانيان و شايد ]در اين
١٨
زمينه[ پس از ذكاءالملك فروغي كسي از بزرگمهر برتر نباشد.
يكي از مطلعين صاحبنظر ،كه بزرگمهر را به خوبي ميشناخت ،داوري زير را درباره منوچهر بزرگمهر بـه
دست ميدهد:
پس از كودتا منوچهر بزرگمهر ارتباط كنسرسيوم با مطبوعات و روزنامهنگاران و روشنفكران را به
دست داشت و به آنها پول ميداد .به اين دليل مطبوعات او را به عنوان »فيلسوف« مطرح كردند و به
شهرت رسيد .البته بزرگمهر »بيسواد« نبود و در زمينه فلسفه غرب مطلع بود و ترجمههاي او نيز قابل
١٩
قبول است.
منوچهر بزرگمهر در  ٢٧آبان  ١٣٦٥درگذشت.
چنانكه ديديم ،استفن دوريل ،بهنقل از كرميت روزولت ،از سـوابق اطﻼعـاتي »بـرادران بوسـكو« ،پـيش از
شروع كار با سازمان اطﻼعاتي آمريكا ،سخن ميگويد:
 .١٥افراسيابي ،طالقاني و تاريخ ،ص .٢٥٥
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 .١٧بهنوشته بشير احمد ،دكتر محمد اقبال ﻻهوري در مقاله معروفش درباره قاديانيگري بر گرايشهاي يهودي اين فرقه تأكيد
كرده و متفكران عرب ،مانند عباس محمود العقاد ،شيخ ابوزهره مصري ،شيخ محبالدين الخطيـب ،و شـيخ محمـد المـدني،
درباره پيوندهاي انگليسي -يهودي فرقه قادياني سخن گفتهاند .دكتر عبدالكريم غولب ،محقق مراكشي ،تعاليم قادياني را متأثر
از يهوديت سده نوزدهم ميﻼدي ميداند .آلكساندر والدهايم اتريشي مقالهاي نگاشته با عنوان »راه مدرن صهيونيسم به اسﻼم و
جنبش قادياني« كه در نشريه بررسي اديان )مارس  ،(١٩٢٧از نشريات اصلي فرقه قادياني ،منتشر شده است .اين مشابه همان
ديدگاهي است كه نگارنده در پژوهشهاي اخير خود درباره منشاء بابيگري و بهائيگري در ايران بيان داشته است .بنگريد
به :مقاله »جستارهايي از تاريخ بهائيگري در ايران« در وبگاه عبداﷲ شهبازي ) ٦٧صفحه(.
 .١٨ايرج افشار ،نادره كاروان :سوگنامه ناموران فرهنگي و ادبي ،١٣٨١ -١٣٠٤ ،تهران :نشر قطره ،١٣٨٣ ،صص .٦١٠ -٦٠٩
 .١٩نام منبع فوق محفوظ است.

٤

براي روزولت تعجبآور بود زيرا اين دو ]برادران بوسكو[ برخي دورههاي عمليات پنهاني و
خرابكاري را طي كرده بودند؛ ولي هيچگاه روزولت نتوانست هويت آموزشدهندگان را كشف كند.
اين مؤيد داوري پيشين من است كه منوچهر بزرگمهر را از اوان جواني مـرتبط بـا كـانونهـاي توطئـهگـر
دانستم .اين كانون نميتواند به جز همان شبكه صهيونيستي باشد كه از دوران قاجاريه در ايران ،به رهبري سر
اردشير ريپورتر ،فعاليت ميكرد و با كانونهاي شناخته شده و منسجمي از اليگارشـي انگلوساكسـون -يهـودي
مرتبط بود و پيش از شروع كار آژانس مركزي اطﻼعات آمريكا )سيا( در پيوند اسـتوار بـا اينتليجـنس سـرويس
بريتانيا عمل ميكرد .در واقع ،نه تنها منوچهر بلكه اسفنديار بزرگمهر نيز از اوان جواني به سـرويس اطﻼعـاتي
بريتانيا مربوط بود .او پس از شهريور  ١٣٢٠و حضور قشون متفقين در ايران ،بههمراه حسن عرب )مالك بعدي
كابارههاي خرمشهر و آبادان( و يك كارمند سفارت انگليس بهنـام نـاوار ،مـأمور شناسـايي هـواداران آلمـان و
معرفي آنها به ارتش بريتانيا يا پليس ايران بود .اين گروه سه نفره در مواردي خود نيز افراد مشكوك يـا مـتهم
به هواداري آلمان را دستگير ميكردند.
توصيف دقيق اسفنديار بزرگمهر از راجر گويران ،رئيس ايستگاه سيا قبل از گـودوين ،گويـاي رابطـه ويـژه
بزرگمهر با سفارت آمريكا از سالهاي  ١٣٢٠است:
يكي از اعضاي برجسته سفارت آمريكا كه در كارهاي مبارزه با كمونيسم بسيار مجرب و
كارآزموده بهنظر ميرسيد شخصي بود بهنام راجر گويران .اين شخص فارسي و تركي و روسي را
خوب ميدانست و از مجراي رسمي با ستاد ارتش ايران ارتباط داشت و قرني را خوب ميشناخت .او
مدتها در افغانستان و شوروي خدمت كرده بود و اطﻼعات وسيعي از وضع جغرافيايي و نظامي ايران
داشت و به تمام نقاط ايران سفر كرده بود و نظرياتش در وزارت خارجه آمريكا و ادارات اطﻼعاتي
بسيار صائب بود .او چندين سال در ايران بود و مدتها خانه دكتر غﻼمحسين مصدق ،پسر مصدق ،را
واقع در اول خيابان قوامالسلطنه اجاره كرده بود و با او روابط نزديكي داشت و در زمان نخستوزيري
مصدق با پسرش مذاكرات نزديكي كرده بود .ولي دكتر غﻼمحسين مصدق شم سياسي نداشت و
نتوانست به نفع پدرش كاري انجام دهد .ولي گويران هميشه طرفدار مصدق بود و تنها ايرادي كه به
او داشت اين بود كه در عالم توهم و خيال به سر ميبرد و با واقعيتهاي موجود آشنايي ندارد .او
همانقدر كه با كمونيسم دشمن بود ،با ديكتاتوري مخالفت ميكرد و از شاه ايراد ميگرفت .اين
شخص نزد سفير آمريكا از قرني ،كه افسري درست و فهميده بود ،تعريف كرده و ميگويد نگذاريد
شاه از او انتقام بگيرد زيرا قرني معايب ارتش را از تمام افسران ارشد بهتر ميداند و ايرادش به دولت
اقبال وارد است ...گويران چند سال پيش بازنشسته شد و فعﻼً مشغول نوشتن يادداشتهاي خودش
٢٠
است ولي به مناسباتي خاطرات خود راجع به ايران را جزو آنها چاپ نخواهد كرد.
جمله آخر نشان ميدهد كه بزرگمهر تـا سـالهـاي پـس از انقـﻼب بـا گـويران رابطـه نزديـك داشـت.
گازيوروسكي در دو رسالهاي كه درباره كودتاي  ٢٨مرداد و كودتاي قرني نگاشته از اسفنديار بزرگمهر به عنوان
يكي از منابع اصلي خود بهره برده است .به اين ترتيب ،برخي اطﻼعـات غلـط و اغـراض و خصـومتهـاي
شخصي بزرگمهر به رسالههاي گازيوروسكي راه يافته است .گويران نيـز از منـابع اصـلي گازيوروسـكي بـراي
نگارش مقاله كودتاي  ٢٨مرداد بود و تصور ميكنم همو اسفنديار بزرگمهـر را بـه گازيوروسـكي معرفـي كـرده
است .بهعﻼوه ،يرواند آبراهاميان نيز ،كه به عنوان عضو هيئت تحريريه بخش ايـران »آرشـيو امنيـت ملـي« بـا
گازيوروسكي همكاري نزديك دارد و در سالهاي نهضت ملّي نفت با سفارتهاي آمريكا و بريتانيـا در تهـران
)و عليالقاعده با شاپور ريپورتر و منوچهر بزرگمهر( رابطـه داشـت ،مـيتوانـد معـرف اسـفنديار بزرگمهـر بـه
گازيوروسكي باشد.
شيراز
 ٢٨مرداد ١٣٨٧
 .٢٠بزرگمهر ،كاروان عمر ،صص .٣٥٨-٣٥٧

٥

