سر شاپور ريپورتر و كودتاي  ٢٨مرداد ١٣٣٢

شبكههاي اطﻼعاتي بريتانيا و اياﻻت متحده آمريكا در ايران
)(١٣٣٢ -١٣٢٠

عبداﷲ شهبازي

رساله حاضر در فصلنامه تخصصي تـاريخ معاصـر ايـران ،سـال ششـم،
شماره  ،٢٣پائيز  ،١٣٨١صـص  ٢٠٤-١٠٣بـه همـراه تصـاوير و اسـناد بـه
چاپ رسيد .متن حاضر حـاوي تغييراتـي اسـت كـه بـراي انتشـار آن بـه
صورت كتاب انجام دادهام .مهمتـرين ايـن تغييـرات اطﻼعـات جديـدي
است كه درباره منوچهر بزرگمهر براي نخستين بار عرضه ميشود.
سر شاپور ريپورتر اكنون  ٨١ساله است ١.از زمان تدوين زندگينامه او و پدرش ،سـر اردشـير
 .١در بيشتر اسناد رسمي موجود ،از جمله گذرنامه انگليسي شاپور ريپورتر ،زمان تولـد وي  ٢٦فوريـه
 ١٩٢١م .ذكر شده كه برابر است با  ٨اسفند  ١٢٩٩ش .اگر اين تاريخ را بهعنوان زمـان تولـد شـاپور
بپذيريم ،او پنج روز پس از كودتاي  ٣اسفند  ١٢٩٩و در روز انعقاد قرارداد  ١٩٢١ايـران و شـوروي
بهدنيا آمده است .معهذا ،در برخي اسناد انگليسي ،مانند سند بيوگرافيك ام .آي ،٦ .زمان تولد شـاپور
سال  ١٩٢٠ذكر شده است .در تصديقنامه شش ابتدايي )صادره از تهران ،مهر  (١٣١٣زمان تولد شاپور
 ١٣٠٠ش .و محل تولد وي تهران ذكر شده ولي در گواهينامه دوره اول تحصيﻼت متوسطه )صادره از
تهران ،مرداد  (١٣١٦زمان و محل تولد شاپور  ١٢٩٩ش .و در انگليس بيان گرديده .شاپور ريپورتر در
زندگينامه رسمي خود مندرج در  Who’s Whoزمان تولد خود را  ٢٦فوريه  ١٩٢١ذكـر كـرده ولـي
درباره محل تولد خويش سكوت كرده است .در شناسنامه ايراني شاپور )شماره  ،٩٥١٢مورخ  ٢٢مرداد
 ١٣٣٦ش ،.صادره از تهران( زمان تولد شاپور  ٢٠مرداد  ١٢٩٩ش .و محل تولد وي تهران ذكر شـده

←

۲

سر شاپور ريپورتر و كودتاي  ٢٨مرداد ١٣٣٢

ريپورتر ٢،تا به امروز قريب به  ١٢سال است كه براي شناخت جامعتـر و دقيـقتـر ايـن دو
شخصيت مرموز و مؤثر تاريخ معاصر ايران تﻼش ميكنم .حاصل كار بيش از يكهزار بـرگ
سند است كه در مجموع از ارزش تاريخي يگانه برخوردار ميباشد .اين مجموعه در ايـران
بهدست آمد .در سالهاي  ١٣٧٢-١٣٧١دو سفر به هند و انگلستان كـردم و بـه ايـن يقـين
رسيدم كه در مراكز اسناد دو كشور فوق ،از طرق معمول ،نميتوان بـه اسـنادي قابـلاعتنـا
٣
دربارة شاپور ريپورتر و پدرش دست يافت.
با توجه به اين تﻼش طوﻻني ،بديهي است كه امروزه اطﻼعات من درباره ايـن پـدر و
٤
پسر دقيقتر و مستندتر از سال  ،١٣٦٩زمان تدوين ظهور و سقوط سلطنت پهلـوي ،باشـد.
بر اين اساس ،ميكوشم تا گزارشي مستندتر از گذشته و مبتني بر يافتههـاي جديـد خـود
بهدست دهم.
←
است.
 .٢عبداﷲ شهبازي ،ريپورترها ،اينتليجنس سرويس و ايران ،ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ،جلـد دوم:
جستارهايي از تاريخ معاصر ايران ،تهران :انتشارات اطﻼعات ،چاپ اول ،١٣٦٩ ،صص .٢٠٠-١٣٣
 .٣براي مثال ،زمانيكه در آرشيو وزارت امور هندوستان ) (India Officeدر لندن به تفحص پرداختم بـا
حيرت بسيار متوجه شدم كه نام اردشير ريپورتر حتي در كارتهاي الفبايي اسامي كاركنان حكومت
هند بريتانيا نيز وجود ندارد؛ يعني او بكلي از صحنه تاريخ ناپديد شده است .اين در حـالي اسـت كـه
كارت مشخصات ماوكجي ]مانكجي[ ايدلجي ريپورتر ،متولد  ١٨٥٠در بمبئـي ،وجـود دارد .مـانكجي
ريپورتر برادر اردشير است .او در مشاغل غيراطﻼعاتي شاغل بود و به اين دليل نـام وي را مـيتـوان
يافت.
 .٤به بخشي از اسناد شاپور ،با تأخيري پنج ساله ،در سال  ١٣٧٥دست يافتم .به اين دليل ،در كتاب فـوق
برخي اشتباهات وارد شده است .براي مثال ،شاپور را تنها پسر اردشير ريپورتر خواندم )ظهور و سقوط
سلطنت پهلوي ،ج  ،٢ص  (١٧٣حال آنكه اردشير چهار فرزند داشت :يك دختر و سه پسر .لعل خانم
)گوهر( فرزند ارشد اردشيرجي در سال  ١٢٧٣ش .بهدنيا آمد و بعدها با رستم جمشيديان ،پسر اربـاب
جمشيد ،ازدواج كرد .سه پسر اردشير و همسرش ،شيرين بانو ،عبارتند از :جمشيد )متولد  ١٢٨٨ش،(.
ايدلجي )متولد  ١٩١٧م (.و شاپور .اردشير ريپورتر و فرزندانش در ايران با نام خـانوادگي ايـدلجي
)نام پدر اردشير( شناخته مي شوند .جمشيد اردشير ايدلجي ،پسر ارشد اردشيرجي ،در اواخر ارديبهشت
 ١٣٧٦در تهران فوت كرد و خانواده هاي ايدلجي ،جمشيديان ،جواهري ،دولتشاهي ،جهانبيني ،امانت،
بهزاديان ،شهروين ،گشتاسب ،پوركاج ،فروتن و سعيدي آگهي ترحيم او را امضا كردند) .اطﻼعـات،
پنجشنبه اول خرداد  ،١٣٧٦ص (١٥
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۳

من و شاپور ريپورتر

در بررسي حاضر به معرفي تعدادي از مهمترين اسـناد شخصـي شـاپور ريپـورتر خـواهم
پرداخت .منظورم از اسناد شخصي مجموعهاي است كه در زمان انقﻼب در خانه شـاپور
موجود بود و اكنون بخش مهمي از آن در مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايـران
نگهداري ميشود.
اسناد شاپور ريپورتر قطعاً همه اسناد شخصي او نيست .بررسي من در مجموعـه فـوق
روشن ميكند كه شاپور بخشي از مهمترين اسناد خود را به جاي ديگر ،و شايد بـه لنـدن،
انتقال ميداده است .معهذا ،در مجموعه موجود نيز اسنادي را ميتـوان يافـت كـه بسـيار
بااهميت است ولي بهرغم حوادث واپسين ماههاي پيش از پيروزي انقﻼب شاپور آن را در
خانه خود حفظ كرد و به فكر از ميان بردن يا انتقال آن به جاي ديگـر نيفتـاد .علـت ايـن
بيتوجهي روشن نيست .شايد شاپور ،مانند بسياري كسان ديگر ،پيروزي سريع انقـﻼب را
پيشبيني نميكرد و همين امر سبب شد كه مانند ديگران غـافلگير شـود .بـهطـور مسـتند
ميدانيم كه او تا حدود سه ماه قبل از پيروزي انقﻼب به ثبات حكومـت پهلـوي اطمينـان
داشت .اين اطمينان را از نامه او به ديويد اون ،وزير خارجه وقت بريتانيا ،ميتوان دريافـت
كه در آن از اكثريت خاموش حامي شاه سخن گفته است .اين نامه به تـاريخ  ٢٤اكتبـر
 ١٩٧٨است يعني به  ١٠٧روز قبل از پيروزي انقﻼب تعلـق دارد ٥.احتمـال ديگـري را نيـز
ميتوان مطرح ساخت :شايد شاپور چنان درگير جابجـايي و انتقـال اسـناد بسـيار مهـم و
سرّي سرويس اطﻼعاتي بريتانيا در تهران بود كه بهكلي اسناد شخصـي خـود را فرامـوش
كرد.
از شاپور ريپورتر تاكنون اثري قابلاعتنا كه مشتمل بر خـاطرات يـا اسـناد او و پـدرش
باشد منتشرنشده بجز كتابي كم حجم و با نام مستعار كه درباره آن سخن خـواهم گفـت.
زماني شاپور به يكي از پژوهشگران ايراني مقيم لندن گفته بود :بهدليل مقررات حاكم بـر
مأموران اطﻼعاتي بريتانيا قادر به انتشار خاطرات خود نيستم .حتـي مجلـه ﻻيـف حاضـر
شده خاطراتم را بـه مبلـغ پانصـد هـزار پونـد خريـداري كنـد ولـي اجـازه فـروش آن را
ندادهاند .شاپور ريپورتر سرتيپ يا سرلشكر بازنشسته اينتليجنس سـرويس بريتانيـا )(MI6
است .او در سال ١٩٦٩م ١٣٤٨ /.ش .درجه سـرتيپي گرفـت و تـا زمـان پيـروزي انقـﻼب
 .٥مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ،سند شماره  ١٢٩ -٦٢١-٢٥الف.
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همچنان مأمور شاغل ام .آي ٦ .در ايران و افسر رابط اين سازمان بـا شـاه بـود .بنـابراين،
احتماﻻً وي به درجه سرلشگري نيز ارتقاء يافته است .اين توضيح اجمالي روشن ميكنـد
كه شاپور ريپورتر شخصيت بسيار مهم و مؤثري در تحوﻻت ايران بوده و خاطرات و اسـناد
او از اهميت فراوان و منحصربهفرد تاريخي برخوردار است .نگرانم كه با مرگ شاپور بخش
مهمي از اسرار تاريخ معاصر ايران براي هميشه يا براي مدتي طوﻻني دفـن شـود .انگيـزه
من براي انتشار گزارش حاضر همـين دلنگرانـي اسـت .اميـد دارم كـه شـايد شـاپور در
واپسين سالهاي حياتش سكوت طوﻻني خود را بشكند و واكنشي مكتوب به اين گزارش
نشان دهد؛ واكنشي كه از ارزش تاريخي برخوردار باشد .اگر هم چنـين نشـد وظيفـهام را
انجام دادهام.
در اواخر سال  ١٣٧٤شاپور ريپورتر با مراجعه به سفارت ايران در لندن خواستار مﻼقات
با من شد .او گفت كه در كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلـوي مطالـب درسـت در كنـار
مطالب مخدوش وارد شده و وي جايگاهي چنان رفيـع در حـوادث سـالهـاي سـلطنت
پهلوي دوم نداشته است .شاپور اعﻼم كرد كه حاضر است با من ديدار كنـد و در پيرامـون
مطالب مندرج در كتاب فوق به بحث بپردازد .اين رويهاي است كه شاپور در قبال مطالـب
مندرج در ظهور و سقوط در پيش گرفته اسـت .او منكـر عضـويت در سـازمان اطﻼعـاتي
بريتانيا نيست ولي ميكوشد خود را افسري بازنشسته و پير جلوه دهـد كـه در مهـمتـرين
تحوﻻت دوران پهلوي دوم ،بهويژه كودتاي  ٢٨مرداد  ،١٣٣٢نقش نداشته و بـه تبـع آن در
حوادث پس از انقﻼب نيز مؤثر نبوده است .اين ادعاي شاپور براي من ،بهعنـوان محققـي
كه سالها با اسناد شاپور زيستهام ،پذيرفتني نبـوده و نيسـت .شـاپور شخصـيتي معمـولي
نيست و لذا نميتوان نقش و جايگـاه او را در حـوادث ايـران ،چـه پـيش و چـه پـس از
انقﻼب ،كماهميت شمرد .در تاريخ  ٣٠فروردين  ١٣٧٥نامهاي به سـفارت ايـران در لنـدن
فرستادم ،ديدار با شاپور را پذيرفتم و آن را منوط به دو شرط كردم :اول ،موضوع مباحثه در
زمينه نقش اردشير ريپورتر )پـدر شـاپور( در تحـوﻻت دوران قاجاريـه ،انقـﻼب مشـروطه،
حوادث دوران احمد شاه و صعود و تحكيم سلطنت پهلوي و نيز نقش شـاپور در حـوادث
مهم دوران محمدرضا پهلوي باشد .دوم ،مباحث مطروحه در اين ديدارها در صورت نيـاز
به شكل مقبول مورد توافق طرفين مورد استفاده قرار گيرد .منظورم اسـتفاده تحقيقـي و در
صورت موافقت شاپور انتشار متن آن بود .تاكنون هيچ پاسـخي از آقـاي ريپـورتر دريافـت
نكردهام.
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۵

سايهروشنهايي از زندگي شاپور ريپورتر

در سال  ١٣٧٧كتابي مرموز و قابل تأمـل در تهـران منتشـر شـد بـا عنـوان بـه دام افتـاده:
بزرگترين رويارويي جاسوسي شـرق و غـرب در تهـران ٦.ايـن كتـاب حـاوي بخشـي از

خاطرات يك مأمور اطﻼعاتي بريتانيا در ايران است و ماجراي ستيز او بـا مـأموران مخفـي
شوروي در سال  .١٣٥٤هر چند نويسنده نام مستعار آرين رنجي شري را بر خود نهـاده،
ولي مطالعه كتاب خواننده مطلع را با قاطعيت به اين نتيجه ميرساند كه مؤلف كسي
٧
جز شاپورجي ريپورتر فرزند اردشيرجي نيست.
شاپور به نگارش عﻼقمند است و در اين زمينـه توانـا .گـواه آن فرهنـگ اصـطﻼحاتي
است كه در سه كتاب منتشر كرده ٨و نيز برخي جزوههاي پرمحتواي محرمانه و منتشرنشده
كه از او در دست است .در سالهاي  ١٣٢٠و  ،١٣٣٠شاپور در عرصه تدوين و انتشار كتب
و جزوات ضد كمونيستي فعال بود .در آن زمان تبليغات و انتشارات ضـد كمونيسـتي و از
جمله جعليات بخش مهمي از فعاليت سرويسهاي اطﻼعاتي غرب را در ايران تشكيل
ميداد .از معروفترين اين متون جعلي بايد به نگهبانان سحر و افسـون ،خـاطرات كينيـاز
دالگوركي و خاطرات ابوالقاسم ﻻهوتي اشاره كرد .چنانكه معروف است ،خاطرات ﻻهوتي
تقرير شاپور و تحرير علي جواهركﻼم است ٩.اخيراً اعﻼم شد كـه انتشـار ترجمـه فارسـي
دكتر ژيواگو ،خاطرات ﻻهـوتي و كتـاب كمونيسـم جهـاني كـار ام .آي ٦ .بـوده و رايـزن
فرهنگي سفارت بريتانيا و گروه نويسندگاني كه زير نظر او كار ميكردند رابط و عامل ايـن
 .٦مشخصات كامل كتاب چنين است :آرين رنجي شري ،به دام افتاده )بزرگترين رويارويي جاسوسي
شرق و غرب در تهران( ،ترجمه محسن اشرفي ،تهران :نشرني .١٣٧٧ ،درباره هويت واقعي نويسنده و
انطباق آن با شاپور ريپورتر بنگريد به :موسي فقيه حقاني ،به دام افتاده ،پنهانكاري جاسوسانه ،تاريخ
معاصر ايران ،سال دوم ،شماره پنجم )بهار  ،(١٣٧٧صص .٢٦٨-٢٦١
 .٧حقاني ،همان مأخذ ،ص .٢٦٥
 .٨اولين كتاب شاپور ريپورتر فرهنگ اصطﻼحات فارسي به انگليسي است كه انتشارات دانشگاه تهران،
بهرياست دكتر بهرام فرهوشي ،چاپ آن را متقبل شد و در سال  ١٣٥٠منتشـر نمـود .در سـال ١٣٥٦
دومين كتاب شاپور ،با عنوان فرهنگ اصطﻼحات انگليسي به فارسي ،بهوسيله همان ناشر انتشار يافت.
سومين كتاب شاپور فرهنگ اصطﻼحات فارسي به آلماني است كه در سال  ١٣٧٤در مونيخ منتشر شد.
 .٩بنگريد به :ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ،ج  ،٢صص ١٨٧-١٨٦؛ ابوالقاسم ﻻهوتي ،كليات ،بهكوشش
بهروز مشيري ،تهران ،١٣٥٧ :صص ٣٥٣ ،١٢٨؛ عبدالهادي حائري ،آزاديهاي سياسـي و اجتمـاعي از
ديدگاه انديشهگران ،مشهد :انتشارات جهاد دانشگاهي ،١٣٧٤ ،صص .٢٧٨-٢٧٧
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اقدام بودند.
احتماﻻً شاپور عﻼقمند است كه خاطرات خود را منتشر كند ولي ،همانگونه كـه خـود
گفته ،قوانين مربوط به رازداري مأموران اطﻼعاتي بريتانيا او را محدود ميكند .در اسـنادي
كه منتشر خواهيم كرد با ميزان و ابعاد اين سرّيت و رازداري آشنا خواهيم شد .لذا ،بهنظـر
ميرسد كه او با نام مستعار آرين رنجي شري قلم بهدسـت گرفتـه و بخـش انـدكي از
خاطرات خود را بهگونهاي نگاشته كه آميزهاي از واقعيت و خيال باشد؛ بدينسان هم ميـل
خود را اندكي برآورده سازد و هم مقرراتي را كه يك عمر بدان پايبند بوده پاس دارد.
آرين رنجي شري در سال  ١٩١٧در تهران به دنيا آمـد .تولـد شـاپور در سـال ١٩٢١
است .اين از معدود تفاوتهايي است كه ميان زندگينامه نويسنده مجهولالهويه فـوق و
شاپور ريپورتر وجود دارد .ساير مختصات خانوادگي آرين رنجي شري بسيار بـه شـاپور
شبيه است:
خانواده رنجي شري نيز چون خانواده ريپـورتر بـه طايفـه پارسـي هنـد تعلـق دارد:
اجداد پدرش قرنها پيش از ايران مهاجرت كرده و به هندوستان رفتـهانـد ١١.نـام مسـتعار
آرين ارجاعي است به همين پيوند پارسي؛ يعني تعلق به گروهي كـه خـود را ايرانيـان
اصيل و از تبار آريايي خالص مـيداننـد ١٢.پـدر آريـن نيـز ،چـون پـدر شـاپور ،مـأمور
اطﻼعاتي بريتانيا است كه پيش از تولد وي از هندوستان به ايران مهـاجرت كـرده ١٣.پـدر
 .١٠بخش فارسي راديو  ،BBCبرنامه شامگاهي  ٥مرداد .١٣٨٠
 .١١رنجي شري ،همان مأخذ ،ص .١٣
 .١٢پارسيان هند بر اساس يك افسانه منظوم بهنام قصه سنجان ،كه در سدههاي اخير ساخته شده ،خود را
از تبار اشراف و موبدان ساساني ميدانند كه در پي حمله اعراب به غرب هند گريختند و از اينطريـق
فرهنگ و دين خود را حفظ كردند .اين افسانه بكلي جعلي است .دربـاره آن در كتـاب زيـر سـخن
گفتهام :عبداﷲ شهبازي ،نظريه توطئه ،صعود سلطنت پهلوي و تاريخنگاري جديـد در ايـران ،تهـران:
مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي ،١٣٧٧ ،صص  .١٣٨-١٢٢در جلد ششم زرساﻻران بـار ديگـر
بهطور مشروح به قصه سنجان خواهم پرداخت .طبق پژوهش اينجانب ،پارسيان هند از بقاياي هنـديان
زرتشتي دوره ساساني هستند كه در طول سدههاي شانزدهم تا نوزدهم مـيﻼدي بـهوسـيله اروپاييـان،
بهويژه يهوديان و مارانوهاي پرتغالي و هلندي و انگليسي ،از نظر ديني و فرهنگي بازسازي شـدند .در
كتاب فوق دﻻيل و مستندات خود را به تفصيل عرضه خواهم كرد.
 .١٣رنجي شري ،همان مأخذ ،ص .١٢
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آرين نيز ،چون پدر شاپور ،از اعضاي لژهاي ماسوني اوايل سده بيستم ميﻼدي در ايـران
است كه در شكلگيري وقايع انقﻼب مشروطيت و نيز در صعود رضا خان به قدرت نقـش
مهمي ايفا كرد ١٤.آرين رنجي شري مينويسد :در حاشيه يك فعاليـت اطﻼعـاتي زاده
شدم .اگر نه علت زاده شدن ،حداقل ترتيب پرورده شدنم را الزامات اطﻼعاتي شكل داده
بود ١٥ .و نيز :پدرم به تمام نقاط ايران سفر ميكرد .او عامل اطﻼعـاتي ارشـدي بـود كـه
حتي زندگي همسر و فرزند خود را نيز به اطﻼعات آلوده بود .كسـي جـز افـراد معتمـد او
نبايد از اين كه من پسر اويم اطﻼع مييافتند ١٦ .بـهگفتـه رنجـي شـري ،تربيـت او را
الزامات اطﻼعاتي پدرش تعيين ميكرد كه توسط افرادي كه مأمور تربيت او بودنـد دنبـال
ميشد ١٧.اردشير ريپورتر نيز چنين توجهي به تربيت پسر كوچكش )شـاپور( داشـت؛ او را
بهعنوان جانشين خود تربيت ميكرد و به اين دليل است كـه در وصـيتنامـهاش )نـوامبر
 (١٩٣١خواست كـه خـاطراتش حـداقل  ٣٥سـال پـس از مـرگش در اختيـار فرزنـدش،
شاپورجي ،قرار گيرد ١٨.اردشير به اين ترتيب شاپور را بهعنوان وارث اطﻼعاتي خود تعيين
ميكند نه دو پسر بزرگتر :جمشيد و ايدلجي را .پدر رنجي شري در سال  ١٩٣١از دنيا
ميرود .در اينجا نيز كمي تفاوت ميان سال مرگ پدر رنجي شري و پدر شـاپور ريپـورتر
وجــود دارد :اردشــير ريپــورتر در  ٢٣فوريــه  ١٩٣٣در تهــران درگذش ـت .رنجــي شــري
١٩
ماندگارترين خاطره خود از پدر را سفر به ميان ايل قشقايي بههمراه او عنوان ميكند.
پس از مرگ پدر ،خانواده رنجي شري ،بي آنكه خود مطلع باشند ،تحـت حمايـت
حسينقلي خان نواب و ساير دوستان پدر قرار ميگيرنـد و ترتيبـات ﻻزم بـراي آسـايش و
پرورش آنها فراهم ميشود .ميدانيم كه حسـينقلي خـان نـواب از نزديـكتـرين دوسـتان
اردشير ريپورتر بود و اردشـير در خـاطراتش از او بـا عنـوان دوسـت مشـفقم يـاد كـرده
است ٢٠.به اشاره حسينقلي خان نواب ،دايي رنجي شري به عنوان كارمند يك شـركت
تجاري انگليسي در تهران مشغول ميشود .آرين رنجي شري مينويسد :از نظـر مـالي
.١٤
.١٥
.١٦
.١٧
.١٨
.١٩
.٢٠

همان مأخذ ،صص .١٧ ،١٢
همان مأخذ ،ص .١٢
همان مأخذ ،صص .١٥-١٤
همان مأخذ ،ص .١٥
ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ،ج  ،٢ص .١٤٦
رنجي شري ،همان مأخذ ،ص .١٤
ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ،ج  ،٢ص .١٥٦
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مشكلي نداشتيم و بنظرم ميرسيد از جنبه امنيت نيز دستي ناپيـدا زنـدگي مـا را تضـمين
ميكند .افرادي ناشناس مواظب ما بودند ٢١ .در زنـدگي مـا همـواره سـايههـايي حـس
ميشد كه صاحبان آن به چشم نميآمدند .آدمهايي كه تأثير زياد روي زندگي ما داشـتند
و به اصطﻼح ايرانيها سايهشان روي سرمان بـود ،امـا هرگـز آنهـا را نمـيديـديم ٢٢ .او
سرانجام پي ميبرد كه حامي مالي او شوهر خواهر ناتنياش )پسر يك بانكـدار ثروتمنـد(
است و اين نتيجه انجام مأموريتي است كه به وي محول شده نه اداي تكليف نسـبت بـه
خانواده ٢٣.اين بانكدار ثروتمند بايد ارباب جمشيد جمشـيديان باشـد و پسـر او همـان
رستم جمشيديان ،داماد اردشير ريپورتر ،اسـت كـه بعـدها ) ٦آذر  (١٣٣١از شـهود ازدواج
شاپور ريپورتر بود .آرين همچنين پي ميبرد كه حاميان ديگري نيز داشته كه بـر اسـاس
يك وظيفه برادرانه ماسوني از او و خانوادهاش حمايت مـيكردنـد ٢٤.آريـن بعـدها ،در
سالهاي جنگ دوم جهاني ،با حسينقلي خان نواب آشنا ميشود ٢٥و از او مـيشـنود كـه
در اين مدت ما ،طبق وظيفه خود در برابر پدر شما ،از دور مواظب بوديم كه بـا مشـكلي
روبرو نشويد ٢٦ .در اين زمان ،دوستان پدر در تهران به سراغ رنجي شري مـيآينـد و از
او ميخواهند كه براي ادامه راه پدر با آنان همكاري كند و بهمنظور مبارزه بـا آلمـانيهـا و
كمك به متفقين به ميان ايل بختياري برود .آنان مأموريت داشتند با يك سـازمان مخفـي،
٢٧
كه قرار بود به فرماندهي ژنرال سر مك كالين گابينز تشكيل شود ،همكاري كنند.
آرين رنجي شري در ماههاي پايـاني جنـگ دوم جهـاني ،در سـال  ،١٩٤٤از ايـران
خارج ميشود ،براي طي يك دوره عالي اطﻼعاتي به هنـد و اروپـا مـيرود و پـس از ١٣
سال ،در  ١٩٥٧به ايران بازميگردد .مأموريت او ايجاد يك شبكه فوقالعاده سرّي در تهران
براي مبارزه با مأموران مخفي شوروي است .بهنوشته رنجي شري ،در ايـن زمـان تهـران

.٢١
.٢٢
.٢٣
.٢٤
.٢٥
.٢٦
.٢٧

رنجي شري ،همان مأخذ ،ص .١٦
همان مأخذ ،ص .١٧
همان مأخذ ،ص .١٧
همان ماخذ ،ص .١٧
حسينقلي خان نواب چهار سال از اردشير ريپورتر كوچكتر بود .او در بهمن  ١٣٢٤ش .درگذشت.
همان مأخذ ،ص .١٨
همان مأخذ ،ص .١٩
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دومين مركز مهم فعاليتهاي اطﻼعاتي و جاسوسي ،پس از بيـروت ،بـود ٢٨.در اينجـا نيـز
زندگينامه رنجي شري با شاپور تفاوتهايي دارد:
شــاپور ريپــورتر تــا ســال  ١٣١٦ /١٩٣٧در ايــران حضــور داشــت و در خــرداد ١٣١٦
تحصيﻼت خود را در دبيرستان فيروز بهرام به پايان برد ٢٩.عكسي از جشن فارغالتحصيلي
دبيرستان فيروز بهرام در دست است كه در آن شاپور در كنار برادرش ،ايـدلجي ريپـورتر ،و
ساير همشاگرديهايش ديده ميشود :نعمتاﷲ مينباشيان ،عزتاﷲ مينباشـيان ،محسـن
پناهي ،محمود صانعي ،فرهنگ مهر ،جعفر نخجوان ،حسنعلي منصور ،جواد منصور ،احمد
مدنپور ،محمود قديمي ،شاه بهرام ورهرامي ،ناصر اسكدار ،يوسف فوﻻدي ،محمد بهروج،
هوشنگ وصال ،حامد روحاني ،صدري ميرعمادي ،سيروس كروبيـان ،شـجاع جهـانگيري،
رضا يميني و همايون ميكده ٣٠.بعدها ،برخي از اين افراد به چهرههاي سرشناس سياسـي
ايران بدل شدند :عزتاﷲ مينباشيان همان مهرداد پهلبد است كه بعدها با شمس پهلـوي
ازدواج كرد و وزير فرهنگ و هنر شد .جـواد منصـور نيـز چـون پهلبـد بـه وزارت رسـيد و
حسنعلي منصور در يكي از حساسترين مقاطع تـاريخ ايـران نخسـتوزيـر شـد .بعـدها،
شاپور با برخي از اين دوستان دوره دبيرستان ،از جمله با مهرداد پهلبـد و بـرادران منصـور،
رابطه نزديك داشت .تصويري از حسنعلي منصور در دست است كه در سـال  ١٣٤٠آن را
با عبارات زير به شاپور تقديم كرده است :تقديم بـه دوسـت عزيـز و اسـتاد و راهنمـاي
خودم شاپور ريپورتر -حسنعلي منصور ٣١ .ايـن در زمـاني اسـت كـه حسـنعلي منصـور،
بههمراه اميرعباس هويدا و سه تن ديگر كانون مترقي را تشكيل داده و در كسوت جديد
نخبگان آمريكايي برنامهاي پيچيده را براي فريب دادن جان كنـدي و دولـت دمكـرات
آمريكا و از ميان برداشتن علي اميني ،بهعنوان رقيب قدرتمنـد محمدرضـا پهلـوي ،پـيش
ميبرد .توصيفي كه حسنعلي منصور از شاپور ريپورتر ،بهعنوان استاد و راهنمـاي خـود ،
بهدست داده رابطهاي فراتر از دو دوست صميمي را نشان مـيدهـد و تأييـدي اسـت بـر
تحليلي كه در سال  ١٣٦٩از مـاجراي سـقوط دولـت امينـي و جايگـاه تـاريخي كـانون
 .٢٨همان مأخذ ،صص .٢١-٢٠
 .٢٩گواهينامه پايان دوره اول تحصيﻼت متوسطه شاپور ريپورتر از دبيرستان فيروز بهرام موجود اسـت
كه در مردادماه  ١٣١٦صادر شده) .مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايـران ،سـند -٣-١١-٢
 ١٢٩الف(
 .٣٠همانجا ،تصوير شماره .١-٢٢٨٥
 .٣١مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ،تصوير شماره  -١-١٩٧٧پ.
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مترقي و دولتهاي حسنعلي منصور و اسداﷲ علم بهدست دادهام ٣٢.فرهنگ مهر ،رئـيس
پيشين دانشگاه پهلوي ،نيز از آن زمان تا به امروز در زمره نزديكترين دوستان شاپور جـاي
دارد و شنيدهام كه گويا قصد دارد كتابي درباره زندگي اردشير و شاپور ريپورتر بنويسد .اين
اطﻼع را ،اگر صحت داشته باشد ،بايد به فال نيك گرفت .اينگونه نوشتههاي فرهنگ مهر،
بهدليل اطﻼعاتي كه وي از مسائل پسپرده دارد ،واجـد اهميـت تـاريخي فـراوان اسـت.
فرهنگ مهر در سال  ١٣٤٨جزوهاي در  ٣٣صفحه منتشر كرد با عنـوان سـهم زرتشـتيان در
انقﻼب مشروطيت ايران .اين جزوه حاوي اطﻼعات دست اول و بديعي است درباره نقش
شبكه اردشير ريپورتر در حوادث انقﻼب مشروطه.
شاپور ريپورتر در سال  ١٣١٦ /١٩٣٧به بمبئي و سپس به انگلسـتان عزيمـت كـرد و در
سال  ١٩٣٩تحصيﻼت خود را در كالجهاي وستمينستر و كينگ دانشگاه كمبريج بـه پايـان
برد .او پس از طي يك دوره ده ساله در سال  ١٣٢٦ /١٩٤٧بهطـور كامـل در ايـران مسـتقر
شد .مأموريت شاپور ايجاد همان شبكه فوقالعاده سرّي است كه آرين رنجـي شـري
از آن سخن گفته است .شاپور ريپورتر در كتاب فـوق سـالهـاي  ،١٩٥٧-١٩٤٤نـه زمـان
واقعي آن يعني سالهاي  ،١٩٤٧-١٩٣٧را بهعنوان دوران عدم حضور خـود در ايـران ذكـر
ميكند تا به اين ترتيب نقش مرموز و مؤثر خـويش را در حـوادث سـالهـاي جنـگ دوم
جهاني و پس از آن ،بهويژه نقش خويش را در حوادث جنبش ملي شدن صـنعت نفـت و
كودتاي  ٢٨مرداد  ،١٣٣٢پوشيده دارد .با اين هدف است كـه شـاپور زمـان تأسـيس ايـن
شبكه فوقالعاده سرّي را ده سال به جلو ميبرد.
سند بيوگرافيگ شاپور ريپورتر در ام .آي٦ .

اولين سندي كه معرفي ميشود ،سـند بيوگرافيـك شـاپور ريپـورتر در سـرويس اطﻼعـاتي
بريتانيا ) (MI6است كه سير زندگي شاپور و مسئوليتهاي او را بيان مـيدارد ٣٣.در رابطـه
با اين سند دو توضيح ضرور است:
اول :سند فوق دو برگ تايپي است فاقد سر برگ و مهـر و امضـا كـه در آن زندگينامـه
مختصر شاپور بيان شده است .اين رويهاي است كه در سـرويسهـاي اطﻼعـاتي مرسـوم
است و ،به دﻻيل امنيتي ،معموﻻً ،بجز در موارد خـاص و ضـرور و از جملـه در مكاتبـات
 .٣٢بنگريد به :عبداﷲ شهبازي ،منصور و صعود نخبگان آمريكايي ،ظهور و سقوط سلطنت پهلـوي ،ج
 ،٢صص .٣٦٥-٣٥٥
 .٣٣مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ،سند  ١٢٩-٣٢-١الف ،صص .٤٧١١٤-٤٧١١٣
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رسمي اداري ،اسناد مهم بدون سربرگ و امضا و هر نوع عﻼمت ديگر تنظيم ميشود .براي
اينكه مقايسهاي بهدست دهم ،به يك سند داخلي سـيا در رابطـه بـا كودتـاي  ٢٨مـرداد
 ١٣٣٢استناد ميكنم .اين سند ،صفحه اول تاريخچه عمليات كودتاي  ٢٨مرداد است كـه
بهوسيله دكتر دونالد ويلبر براي آژانس مركزي اطﻼعات آمريكا )سيا( تهيه شده است .سند
فوق از مشخصات ظاهري مشابه با سند بيوگرافيك شاپور ريپورتر برخوردار است.
دوم :سند بيوگرافيك شاپور فاقد تاريخ است ولي با بررسي دقيق ميتوان زمـان تنظـيم
آن را مشخص كرد:
 -١در آغاز سند ،درجه شاپور ريپورتر سرتيپ ذكر شده است .تصويري از شـاپور در
لباس نظامي ارتش بريتانيا در دست است كه در پشت آن شاپور بـا دسـتخط خـود زمـان
برداشتن اين عكس را سال  ١٩٦٩ميﻼدي ذكر كرده است .اين تصوير را در پيوسـتهـاي
جلد دوم ظهور و سقوط سلطنت پهلوي )در كنار عكس لرد ويكتور روچيلد( منتشر كـردهام.
در اصل عكس درجه سرهنگ تمـامي شـاپور بـه وضـوح نمايـان اسـت .بنـابراين ،سـند
بيوگرافيك شاپور به بعد از برداشتن اين عكس تعلق دارد يعني مربوط به زماني است كـه
شاپور به درجه سرتيپي ارتقاء يافت.
 - ٢در سطر اول سند بيوگرافيك ،شاپور بهعنـوان دارنـده نشـان خـدمات برجسـته
) (DSOمعرفي شده است .اين رويه رسمي در بريتانياست كه نشانهاي اشخاص را بعـد
از نام ذكر ميكنند .پس ،سند فوق به زماني تعلق دارد كه شاپور هنـوز نشـان امپراتـوري
بريتانيا ) (OBEرا دريافت نكرده و بـه رده بـاﻻتر ،يعنـي شهسـواري امپراتـوري بريتانيـا
) ،(KBEنيز ارتقاء نيافته بود .شاپور در  ١١نوامبر  ١٩ /١٩٦٩آبان  ١٣٤٨در كاخ باكينگهـام
نشان امپراتوري بريتانيا را از ملكه اليزابت دوم دريافت كرد.
 - ٣مقايسه فوق روشن ميكند كه شاپور ريپورتر در اوايل سال  ١٩٦٩درجـه سـرهنگي
داشت ،اندكي بعد به درجه سرتيپي ارتقـاء يافـت و در نـوامبر  /١٩٦٩آبـان  ١٣٤٨نشـان
امپراتوري بريتانيا ) (OBEرا دريافت كرد .بنابراين ،زمان تنظيم سـند بيوگرافيـك شـاپور را
بايد در بهار يا تابستان  ١٣٤٨ /١٩٦٩دانست .طبق رويه متعارف ،اين بيوگرافي براي ارائـه
به دربار بريتانيا و طي مراحل مقدماتي اعطاي نشان امپراتوري بريتانيا تنظيم شده و به اين
دليل نسخهاي از آن در اختيار شاپور قرار گرفته است.
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]ترجمه سند[

تاريخچــه مختصــر زنــدگي ســرتيپ شــاپور ا .ريپــورتر ،دارنــده نشــان خــدمات
٣٤
برجسته

متولد ايران )تهران( در سال  ،١٩٢٠پسر مرحوم سـر اردشـيرجي ريپـورتر داراي
نشان ) ٣٥KCBEبارونت( ٣٦و ليدي شيرينبانو.
در كالجهاي وستمينسـتر و كينـگ دانشـگاه كمبـريج تحصـيل كـرد و در سـال
 ١٩٣٩با درجـه عـالي در دروس علـوم سياسـي ،تـاريخ ،زبـان و ادبيـات انگليسـي
فارغالتحصيل شد .در زمان فارغالتحصيلي از سوي رياست دانشگاه بـراي كـار در
اداره خدمات ويژه ٣٧وابسته به وزارت امور خارجه پيشنهاد شد.
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.
در اكتبر  ١٩٤٣در اداره خدمات ويژه دهلي نو منصـوب شـد و در آنجـا راديـو
فارسي را براي ايران و افغانستان سازماندهي و اداره كرد.
در سال  ١٩٤٥در اداره خدمات ويژه خليج فارس )بحرين( منصوب شد و يـك
سال بعد به چـين اعـزام گرديـد كـه در آنجـا بـهخـاطر ]فعاليـت چشـمگيرش در[
انعكاس حوادث به دريافت تقديرنامه خدمات ويژه نائل آمد.
در سال  ١٩٤٧به وزارت امور خارجه هند مأمور شـد و در تهـران در مقـام دبيـر
)34. Distinguished Service Order (D.S.O.

نشان نظامي ارتش بريتانيا كه به خاطر خدمات عملياتي برجسته اعطا ميشود.
 .٣٥تنظيمكننده سند اشتباه كرده و منظور او شهسوار فرمانده امپراتوري بريتانيا) Knight Commander of
 (the British Empireاست كه نام اختصاري آن  KBEاست نه  .KCBEشاپور ريپورتر نيز بعدها ،در
سال  ،١٩٧٣به اين مقام دست يافت و شهسوار فرمانده امپراتوري بريتانيا شد.

36. Baronet

بارونت ردهاي در ميان لرد )بارون( و شهسوار )شواليه( محسوب ميشود و به اين دليـل دارنـدگان
اين عنوان در مجلس لردها جايگاهي ندارند .بارونت بر تمامي ردههاي شهسواري ،بجز شهسـوار بنـد
جوراب )شواليه گارتر( ،برتري دارد .بارونتها ،مانند شواليهها ،با عنوان سر شناخته ميشوند و زنان
ايشان ليدي خوانده ميشوند .اين عنوان در  ٢٢مه  ١٦١١در زمان جيمز اول استوارت پديد شد .علت
پيدايش آن نياز مالي دربار بريتانيا بود كه آن را به فـروش القـاب و مناصـب دربـاري از يكسـو و
تحركات شديد ماوراء بحار از سوي ديگر واميداشت.

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 ايـاﻻت
متحده آمريكا مأمور شد و در مقام مشاور سياسي هندرسون ،سفير كبيـر ،خـدمت
كرد .او در تمامي دوراني كه به سرنگوني مصدق انجاميـد مسـئوليت عمليـات در
صحنه ٣٨را به عهده داشت .در اين دوران ،او همچنين در دانشـكده سـلطنتي سـتاد
]دانشگاه جنگ[ در تهران تدريس ميكـرد و گزارشـگر تـايمز )لنـدن( ،يـو .اس.
ريپورت اند ورلد نيوز ٣٩و ساير روزنامهها بود.
در پايان مأموريت او در سفارت اياﻻت متحـده آمريكـا ،وزارت امـور خارجـه
اياﻻت متحده بهپاس خدمات درخشان آقـاي ريپـورتر بـه اهـداف مشـترك
]آمريكا و بريتانيا[ مقام عضويت دائمي وزارت امور خارجـه و شـهروندي ايـاﻻت
متحده را به او اعطا كرد.
٤٠
او به درجـه سـرهنگ تمـامي ارتقـاء يافـت و در مقـام افسـر رابـط ]سـرويس
اطﻼعاتي بريتانيا[ با اعليحضرت شاه منصوب گرديد .در اين سمت توانمنـدي وي
سهم بزرگي در پيوندهاي مسـتقيم و بسـيار مهـم و حيـاتي ٤١سـرويس ]اطﻼعـاتي
بريتانيا[ با شاه داشت.
هر چند سرتيپ ريپورتر ،داراي نشان خدمات برجسته ،غالباً از لندن و واشـنگتن
ديدن ميكند ،ولي همچنان مورد اعتماد پايدار شـخص شـاه در تهـران اسـت؛ در
شهري كه وي با تشخّص فراوان در آنجا خدمت ميكند .او مشـاور اصـلي رئـيس
]اينتليجنس سـرويس بريتانيـا[ در امـور مربـوط بـه ايـران و شـاه اسـت .او بـهدليـل
پيوندهاي قومي و دينياش با ايران براي تصدي اين مسئوليت بسـيار خطيـر واجـد
شايستگي فراوان است .او متأهل و داراي دو فرزند است.
سرگرمي :او چند كتـاب دربـاره اصـطﻼحات انگليسـي -فارسـي تـأليف كـرده
است.
سند بيوگرافيك شاپور از اهميت تاريخي فراوان برخوردار اسـت بـهويـژه در آنجـا كـه
جايگاه شاپور را در مقام رئيس عمليات داخلي )عمليات صحنه( در طرح مشـترك سـيا و
ام .آي ٦ .براي كودتاي  ٢٨مرداد  ١٣٣٢بيان ميدارد .بـا اتكـاء بـر ايـن سـند امـروزه مـا
38. Field Operations
39. US Report and World News
40. Liaison Officer
41. vitally important links
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ميتوانيم ابعاد ناشناخته و جديدي از كودتاي  ٢٨مرداد را ترسيم كنيم .در طرح كودتا ،كـه
آمريكاييها نام رمز عمليات تي .پي .آجاكس ٤٢و انگليسيها نام عمليـات چكمـه
را بر آن نهاده بودند ،كرميت روزولت از سوي سيا و كريستوفر وودهـاوس از سـوي ام .آي.
 ٦مسئوليت عالي داشتند .اين دو مسئولين منطقه و ايران در سرويسهاي اطﻼعاتي متبـوع
خود بودند و بهدليل اهميت عمليات كودتا طي يـك دوره كوتـاه در ايـران مسـتقر شـدند.
معهذا ،مسئوليت مستقيم اين عمليـات مشـترك را در ايـران سـرهنگ دوم شـاپور ريپـورتر
بهعهده داشت و اين نكتهاي است كه در اسناد و كتب و مقاﻻتي كه تاكنون دربـاره كودتـا
منتشر شده ناگفته مانده است .تنها استثناء خاطرات وودهاوس اسـت كـه در آن اشـارهاي
كوتاه به نقش شاپور ريپورتر شده است .وودهاوس مينويسد:

٤٣

]رابين[ زينر همچنين يك پارسي اهل بمبئي را كه همشاگردي شاه بود ٤٤به مـن
معرفي كرد .اگر چه در آن موقع او آدم مهمي نبود ولي بعدها بهواسـطه خـدماتي
٤٥
كه براي ما انجام داد به لقب سر شاپور ريپورتر مفتخر شد.

در زمان تدوين ظهور و سقوط سلطنت پهلوي درباره اين گفته وودهاوس داوري زيـر را
بهدست دادم:
اين جمله وودهاوس تصادفي درز نكرده ...و در چـارچوب مجموعـه اطﻼعـات
انحرافي قابل ارزيابي است كه بهمنظور منحرف ساختن توجه ...از نقش و اهميـت
شاپورجي انتشار يافت .اين اطﻼع انحرافي چنين القاء ميكند كه گويـا شـاپورجي
عامل بومي كماهميتي در ام .آي ٦ .بـود كـه ارتباطـات وي از طريـق رابـين زينـر
٤٦
تأمين ميشد.
سند بيوگرافيك شاپور ريپورتر صحت ارزيابي نگارنـده را بـه اثبـات رسـانيده و نقـش
برجسته او را در عمليات كودتا مسجل ميسازد.
42. Operation TP- Ajax
43. Operation Boot

 .٤٤چنانكه در ظهور و سقوط نيز متذكر شدهام ،ادعاي همشاگرد بودن شاپور ريپـورتر و شـاه صـحت
ندارد.
 .٤٥كريستوفر م .وودهاوس ،عمليات چكمه ،ترجمه فرحناز شكوري ،تهران :انتشارات نور ،١٣٦٧ ،صص
.٢١-٢٠
 .٤٦ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ،ج  ،٢صص ) ١٧٩-١٧٨زيرنويس(.
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در مجموعه اسناد شاپور ريپورتر اسناد ديگري وجود دارد كه مطالـب منـدرج در سـند
بيوگرافيك فوق را تأييد و دقيقتر ميكند .بر اساس اين اسناد و منابع ديگر مـيكوشـيم تـا
سالهاي اوليه زندگي اطﻼعاتي شاپور ريپورتر را مورد بازنگري قرار دهيم.
نخستين سالهاي كار در اينتليجنس سرويس

در سند بيوگرافيك شاپور ميخـوانيم كـه او پـس از اتمـام تحصـيل در دانشـگاه كمبـريج
) (١٩٣٩كار در اداره خدمات ويژه وزارت خارجه را آغاز كـرد و در فرانسـه و خاورميانـه و
مرزهاي هند و برمه خدمت نمود و به اين دليل نشـان خـدمات برجسـته ) (DSOبـه وي
اعطا شد.
درباره اين مقطع از زندگي شاپور سند ديگري در دسـت نـداريم و زندگينامـه رسـمي
شاپور مندرج در هو ايز هو ،كه خود او تنظيم كرده ،نه تنها مطلبي را روشن نميكنـد بلكـه
ابهامهايي ميآفريند .شاپور در هو ايز هو دارا بودن نشان خدمات برجسته و زمان دريافـت
آن را ذكر نكرده است .به گمان من علت اين است كه نشان فوق به نظاميـان اختصـاص
دارد و شاپور نميخواهد خود را بهعنوان يك فرد نظامي معرفي كند .شاپور در هو ايـز هـو
تنها قبولي خود براي ادامه تحصـيﻼت عـالي در بمبئـي را ،پـس از اتمـام تحصـيﻼت در
مدرسه زرتشتيان تهران ،ذكر ميكند و ادامه تحصـيل در كـالجهـاي وستمينسـتر و كينـگ
دانشگاه كمبريج را مسكوت مي گذارد .به يقين شاپور در حوالي سـالهـاي ١٩٤٠ -١٩٣٩
در انگلستان حضور داشت زيرا اولين گذرنامه انگليسي او ،به شـماره  ،٣٦٣٠٦٠صـادره از
لندن و متعلق به همين سالهاست ٤٧.بهعﻼوه ،دو گواهينامه تحصـيلي موجـود اسـت كـه
نشان ميدهد شاپور آموزش خود را پـس از دوره كمبـريج ادامـه داده و از سـال  ١٩٤٠تـا
٤٩
ژانويه  ١٩٤١در كالج پيتمن لندن ٤٨تحصيل ميكرده است.
شاپور در هو ايز هو مشاغل خود در سالهاي  ١٩٤٣-١٩٤٠را چنين ذكـر كـرده اسـت:
كارمند روابط عمومي سفارت بريتانيا در تهران  ٥٠.بهعبارت ديگر ،او هـيچ اشـارهاي بـه
آموزشها و مأموريتهاي خود در طي سالهاي فوق نميكند.
 .٤٧همان مأخذ ،صص ) ١٧٥-١٧٤زيرنويس(.

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

 .٤٩مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ،اسناد  ١٢٩-٠٩-١الف و  ١٢٩-٢-١-١الف.

50. Who’s Who: An Annual Biographical Dictionary, London: A & C Black, 1993, p. 1579.
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سرپرستي بخش فارسي راديو دهلي

شاپور ريپورتر در هو ايز هو مشاغل خود در سالهـاي  ١٩٤٥-١٩٤٣را سرپرسـتي بخـش
فارسي راديو سراسري هندوستان و در سالهاي  ١٩٤٨-١٩٤٥تدريس زبـان انگليسـي در
كالج سلطنتي ستاد تهران )دانشـگاه جنـگ( ذكـر كـرده اسـت .طبـق منـدرجات سـند
بيوگرافيك ،شاپور در اكتبر  ١٩٤٣در اداره خدمات ويژه دهلـي نـو منصـوب شـد و بخـش
فارسي راديو دهلي را سازماندهي و اداره كرد ،در سال  ١٩٤٥بـه بحـرين اعـزام شـد و در
سال  ١٩٤٦به چين.
ساير اسنادي كه در دست ماست سير زندگي شاپور ريپورتر را در سالهاي فوق چنـين
ترسيم ميكند:
در مه  /١٩٤٣ارديبهشت  ١٣٢٢شـاپور در هتـل آپولـوي دهلـي نـو ،واقـع در خيابـان
نيكلسون ،اقامت دارد .در  ٣١مه آجودان ژنرال ستاد كل ارتش بريتانيا در هند طي نامهاي،
كه به آدرس فوق ارسال شده ،از شاپور ميخواهد كه عطف به درخواسـت مـورخ  ١٩مـه
 ١٩٤٣او خطاب به دبير هيئت مركزي مصاحبه ،هر چه زودتر براي انجام مصاحبه به ستاد
٥١
مركزي ،بلوك  Eاتاق شماره  ،٤٢مراجعه كند.
٥٢
در  ١٩ژوئن  ١٩٤٣يكي از دوستان شاپور بهنام جك دورو از يك پادگـان نظـامي در
بمبئي به شاپور ريپورتر در هتل آپولو )دهلي نو( نامهاي مينويسد .در اين نامه چنين آمـده
است :فكر ميكنم تا به حال به تو مأموريت دادهاند و اگر هنوز به ايران نرفتهاي راهي آن
هستي ٥٣ .جك دورو همدره نظامي و دوست صميمي شاپور بود كه در اواخر سـال ١٩٤٥
در مصر به قتل رسيد.
٥٤
در  ٣٠-٢٤اوت  ١٩٤٣چارلز بارنس ،مدير اخبار راديـو سراسـري هنـد ،نامـهاي بـه
رياست ستاد ارتش هند مينويسد و رونوشت آن را براي شاپور ارسال ميدارد .بـارنس بـا
ارجاع به نامه مورخ  ١٦ژوئيه  ١٩٤٣اعﻼم ميكند كه اگر قرار است آقاي ريپورتر به دﻻيـل
اضطراري به لشكر اطﻼعاتي هندوستان ٥٥مأمور شود و براي تصـدي مسـئوليت بـه ايـران
اعزام گردد ،ما آمادگي داريم كه او را در يك فاصله سه ماهه )كه بتـوانيم فـرد ديگـري را
 .٥١مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ،سند شماره  ١٢٩ -٣٢٢-١الف.
 .٥٣همانجا ،سند شماره  ١٢٩-٣-١٢-٤١الف.

52. Jack Devereux
54. Charles Barns

)55. Intelligence Corps (India
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جايگزين وي كنيم( از خدمت در راديو مرخص كنيم.
در  ٦اكتبر  ١٩٤٣مدير اخبار راديو سراسري هند طي نامهاي بـه رياسـت سـتاد ارتـش
هند ،درباره انتقال شاپور به لشكر اطﻼعاتي هند ،خواستار دريافت پاسخ نامـه مـورخ -٢٤
٥٧
 ٣٠اوت ) ١٩٤٣نامه قبلي( است.
در  ٢٥مارس  ١٩٤٤جلسهاي با شركت شخصيتهاي فرهنگي هندي و ايراني )علـي
اصغر حكمت ،ابراهيم پورداوود و غﻼمرضـا رشيدياسـمي( در كـاخ بـﻼ ويزتـا ٥٨تشـكيل
ميشود .كارتي در دست ماست كه در آن محل جلوس شركتكننـدگان در جلسـه بـراي
اطﻼع مدعوين مشخص شده است .شاپور ريپورتر يكي از اعضاي ايـن جلسـه اسـت .در
يك ضلع ميز آقاي محمودعلي بيگ جلوس ميكند و در ضـلع ديگـر سـروان بشـيرالدين
احمد .در رأس ميز )رو به در ورودي( به ترتيب افراد زير مينشـينند :آقـاي عزيـز احمـد،
آقاي وحيدالدين احمد ،دوشيزه زينب حسن نوازجنگ ،پروفسور ابـراهيم پـورداوود ،خـانم
ال ادروس ،عاليجناب شاهزاده برار ،آقاي ميرعلي اصغر حكمـت ،خـانم ميرخـان ،نـواب
زين يار جنگ بهادر ،نواب عنايت جنگ بهادر ،سرهنگ علـي رضـا .در ضـلع ديگـر ميـز
)پشت به در ورودي( به ترتيب افراد زير جلوس ميكنند :آقاي طاهر علي خـان ،آقـاي م.
احمد ،دوشيزه ليﻼ حسن نواز جنگ ،پروفسور غﻼم رشيد ياسمي ،بيگم حسن نواز جنـگ،
نواب قدرت نواز جنگ بهادر ،بيگم زين يار جنگ ،نواب حسن نـواز جنـگ بهـادر ،خـانم
٥٩
بشيرالدين احمد ،آقاي محمد ميرخان ،آقاي شاپور ]ريپورتر[.
 .٥٦همانجا ،سند شماره  ١٢٩ -٣٢٢-٢الف.
 .٥٧همانجا ،سند شماره  ١٢٩ -٣٢٢-٣الف.

58. Bella Vista Palace

 .٥٩همانجا ،سند شماره .٤٧٥٩٨
اخيرا مجموعه اي از سفرنامه هاي علي اصغر حكمت منتشر شده است .طبق مندرجات اين كتـاب،
در روز پنجشنبه  ١٨اسفند  ٩ /١٣٢٢مارس  ١٩٤٤سركنسولگري ايران در دهلي نو شاپور ريپورتر را به
عنوان منشي هيئت ايراني به علي اصغر حكمت معرفي مي كند .نوشته حكمت نشان مي دهد كـه وي
با اردشير ريپورتر آشنايي داشته است» :صبح ،آقاي شاهپور ،پسر مرحوم اردشير جـي ،كـه فعـﻼً در
راديو دهلي كار مي كند و با قنسولگري مرتبط اسـت ،از طرف آقاي ]علـي[ معتمـدي ]سركنسـول
ايران[ معرفي شد كه به سمت سكرتر با ما كار بكند .جوان بامحبت و خوش اخﻼقي اسـت .چنـدين
سال در لندن بوده و تحصيﻼت در اونيورسيته لندن كرده است .فعﻼً چند ماه است در هندوسـتان مـي
باشد) «.سيد محمد دبيرسياقي ]به اهتمام[ ،ره آورد حكمت :شرح مسافرت ها و سفرنامه هـاي ميـرزا
علي اصغر خان حكمت شيرازي ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگـي ،١٣٧٩ ،ج  ،١ص  (٢٥٧علـي

←
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در  ٤اوت  ١٩٤٤چارلز بارنس ،مدير اخبار راديو سراسري هنـد ،معرفـينامـه عمـومي
صادر ميكند .در اين نامه چنين آمده است :آقاي شاپور ريپـورتر مسـئول واحـد ايـران در
راديو سراسري هند براي انجام امور شخصي فوري خود به تهران سفر ميكند .از آنجا كـه
سرعت آقاي شاپور در اين سفر و انجام هر چه سريعتر كار ايشان واجـد اهميـت اسـت،
سپاسگزار خواهيم بود كه در اين زمينه هـر نـوع همكـاري از نظـر تسـهيﻼت حمـلونقـل
٦٠
غيرنظامي و نظامي انجام شود.
اسناد فوق نشان مي دهد كه شاپور ريپورتر در سالهاي  ١٩٤٤-١٩٤٣سرپرستي بخـش
فارسي راديو دهلي را بهدست داشت و در اوت  ١٩٤٤در تدارك عزيمت به محـل جديـد
مأموريت خود بود .تصويري از شاپور ريپورتر در زمان اداره بخش فارسـي راديـو دهلـي در
دست داريم كه او را در حال گويندگي در پشت ميكروفون راديو نشان ميدهد .اين تصوير
در پيوستهاي ظهور و سقوط سلطنت پهلوي به چاپ رسيده است.
شــاپور ريپــورتر تنهــا كســي نيســت كــه در ســالهــاي جنــگ دوم جهــاني در زمينــه
سخنپراكني و تبليغات )جنگ رواني( بـه زبـان فارسـي فعاليـت داشـت و بـه سـرويس
اطﻼعاتي بريتانيا يا شبكههاي پنهان مرتبط با آن وابسته بود .اولين مـدير و گوينـده بخـش
فارسي راديو لندن )بي .بي .سي ،(.كه در  ٢٩دسامبر  ٨ /١٩٤٠ديمـاه  ١٣١٩آغـاز بـهكـار
كرد ،حسن موقر باليوزي بوشهري ٦١است ٦٢.در همين زمان ،بهرام شاهرخ ٦٣بخش فارسي
←
اصغر حكمت در ذيل وقايع پنجشنبه  ٣فروردين  ٢٣ /١٣٢٣مارس  ١٩٤٤مشروح فعاليت هاي هيئـت
ايراني در دومين روز اقامت در شهر حيدرآباد را بيان كرده ولي از جلسه فـوق سـخن نگفتـه اسـت.
)همان ماخذ ،صص (٢٨٩ -٢٨٦
 .٦٠همانجا ،سند شماره  ١٢٩ -٣٢٢-٤الف.
 .٦١حسن باليوزي بوشهري پسر عليمحمد خان موقرالدوله ،از اعضاي خاندان افنان )خويشان عليمحمـد
باب( ،است كه بهعنوان يكي از سران فرقه بهائي و از كارگزاران مـؤثر بريتانيـا در ايـران شـناخته
ميشود .موقرالدوله سالها حاكم بوشهر بود و پس از كودتاي  ٣اسفند  ١٢٩٩در كابينه سيد ضياءالدين
طباطبايي وزير فوايد عامه و تجارت و فﻼحت شد و در همين زمان درگذشت .حسن بـاليوزي لقـب
موقرالدوله را از پدر به ارث برد و در سالهاي  ١٩٦٠-١٩٣٧ميﻼدي رياست محفل ملّي روحاني بهائيان
بريتانيا را بهدست گرفت .در سال  ١٩٥٧شوقي افندي )رهبر بهائيان( باليوزي را بهعنوان يكي از ايادي
امراﷲ منصوب كرد .او سازماندهنده كنفرانس معروف بهائيـان اسـت كـه در سـال  ١٣٤٢در لنـدن
برگزار شد و اعتراض شديد امام خميني را برانگيخت.
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راديو برلين را اداره ميكرد .بخش فارسي راديو اسرائيل ،كه در آن زمان راديو بيتالمقدس
خوانده ميشد ،نيز بهوسيله همين كانون بنيانگذاري شد و اداره آن را يكي ديگـر از سـران
٦٤
فرقه بهائي و از خويشان حسن باليوزي ،بهنام نير افنان ،بهدست داشت.

←
  .٦٢تاريخ پنجاه ساله بخش فارسي راديو بي .بي .سي ،.برنامه فارسي راديو بي .بي .سي ،شـنبه /٨ /١٠
.١٣٦٩
 .٦٣بهرام شاهرخ پسر ارباب كيخسرو شاهرخ است كه با اردشير ريپورتر ،پدر شـاپور ،پيونـد نزديـك
داشت و در واقع بركشيده اردشيرجي بود .در سالهاي جنگ دوم جهاني بهرام شاهرخ بهعنوان مأمور
نفوذي بريتانيا در آلمان خدمت ميكرد .اين رويه در دوران جنگ اول جهاني نيـز وجـود داشـت و
گروهي از ايرانيان و هنديان در كسوت آلمانوفيلي در برلين بهسود سرويس اطﻼعاتي بريتانيا فعاليت
ميكردند .در پيوستهاي ظهور و سقوط سلطنت پهلوي تصويري از شاپور ريپورتر و بهرام شاهرخ و
غﻼمعلي وحيد مازندراني مندرج است.
 .٦٤در تاريخ  ٥آبان  ١٣١٩عبدالحسين اسفندياري سركنسول ايران در فلسطين و شرق اردن بـه وزارت
امور خارجه در تهران چنين مينويسد... :چند روز پيش بنا به احضار اداره كـل اطﻼعـات فلسـطين
آقاي نير افنان از حيفا به بيتالمقدس آمده و در اين سركنسولگري حاضر و اظهار داشـت كـه اداره
نامبرده با او مذاكره نموده كه برنامه راديو را به زبان فارسي تهيه و خـودش هـم در راديـو بگويـد.
نامبرده پاسخ داده شخصاً ممكن است اين كار را سرپرستي و اداره نمايد ولي نميتواند در راديو اخبار
را بگويد .از او خواسته بودند كه چند نفر ايراني پيدا كند كه بتوانند از عهده ترجمه و گفتن اخبار بـه
زبان فارسي برآيند .نامبرده با اين كه خودش بهائي است گفته بوده ايراني مسلماني كه بتواند از عهده
انجام اين كار برآيد در فلسطين نيست و من هم صﻼح نميدانم كه تمام كاركنان برنامه راديـو زبـان
فارسي از بهائيها باشند .بهتر اين است دو نفر شخص ﻻيق از ايران استخدام نمايند .امروز هم از اداره
راديو آگاهي دادند تاكنون كسي را پيدا نكردهاند و در اين صورت انجام برنامه راديو به زبان فارسـي
براي ايران و فارسيزبانهاي خاورنزديك و خاور وسطي به عهده تأخير افتاده است .بهطوريكـه در
پيش به عرض رسانده ،حقيقتا در فلسطين ايراني مسلماني كه بتواند از عهده ترجمه و گفتن اخبـار در
راديو برآيد نيست و اداره اطﻼعات فلسطين براي انجام اين مقصود پنج كارمند ﻻزم دارد كه در ايـن
مدت هر قدر تفحص شده كسي به جز بهائي و يهودي پيدا نشده است) .مرضيه يزداني ]بهكوشـش[،
اسناد مهاجرت يهوديان ايران به فلسطين  ١٣٣٠-١٣٠٠ش ،.تهران :سازمان اسناد ملّي ايران ،١٣٧٤ ،ص
(٧٢
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مأموريت در بحرين

طبق سند بيوگرافيك ،شاپور ريپورتر در سـال  ١٩٤٥در اداره خـدمات ويـژه خلـيج فـارس
)بحرين( منصوب شد.
از دوران اقامت شاپور در بحرين تنها دو تصوير در دست داريـم كـه در پيوسـتهـاي
جلد دوم ظهور و سقوط سلطنت پهلوي به چاپ رسيده است .در يكي از ايـن عكـسهـا
تنها شاپور در كسوت اعراب حضور دارد و ديگري او را با يك افسر انگليسـي و يـك فـرد
ملبس به لباس عربي نشان ميدهد.
تهران -لندن -تهران

در سال  ١٩٤٦شاپور مدت كوتاهي در تهران است و سپس در لندن و باز در تهران:
در  ٣١مارس  ١٩٤٦كارت عضويت افتخاري شاپور در انسـتيتوي انگليسـي -ايرانـي
)تهران( صادر شده است .در پشت اين كارت شاپور نام و آدرس دو نفـر را نوشـته اسـت:
آقاي حسين نمازي ،شركت شـرق و خارجـه ،سـراي كاظميـه ،خيابـان ناصرخسـرو و
آقاي كريم آل شريف ،بحرين  ٦٦.اين حسين نمازي احتماﻻً همان حاج حسين نمـازي
برادر زن سيد ضياءالدين طباطبايي است .شاپور بعدها بـا حسـين نمـازي رابطـه نزديـك
داشت .در مجموعه اسناد شاپور ريپورتر ،چهار رسيد بانكي وجود دارد كه نشـان مـيدهـد
شاپور طي سالهاي  ١٩٦٠-١٩٥٩حدود  ١٠٤هزار دﻻر به حسـاب حسـين نمـازي واريـز
٦٧
كرده است.
در ژوئيه  ١٩٤٦شاپور در لندن است و در ساختمان شماره  ١١خيابان بيوفورت گـاردن
واقع در نايتزبريج ٦٨سكونت دارد .در  ٨ژوئيه آقاي دورو ٦٩،پـدر جـك دوروي فـوقالـذكر،
طي نامهاي به آدرس فوق به شاپور اطﻼع ميدهد كه پسرش ،جك ،در پايان سـال ١٩٤٥
٧٠
در مصر كشته شده است.

٦٥

65. Anglo- Persian Institute

 .٦٦مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ،سند شماره  ١٢٩ -٧٧-٢الف.
 .٦٧همانجا ،اسناد  ١٢٩-٦٢٤١-١الف ١٢٩-٦٢٤٢-١ ،الف ،و سند .٤٨٨٣٣

68. 11, Beaufort Gardens, Knightsbridge, S. W. 3
69. W. C. Devereux

 .٧٠همانجا ،سند شماره .٤٧٥٩٩
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در  ٢٣اوت  ١٩٤٦باب دورو ،برادر جك دورو ،از باكينگهام انگلستان به شـاپور ريپـورتر
در تهران نامهاي مينويسد .اين نامه به آدرس انستيتوي انگليسي -ايراني واقع در خيابـان
تختجمشيد ارسال شده است .سند فوق نشان ميدهد كه بـاب دورو و شـاپور يـك مـاه
قبل )ژوئيه  (١٩٤٦در انگلستان با هم بودهاند و سپس شـاپور از طريـق يـك كشـور عربـي
)بحرين؟( راهي ايران شده است .باب دورو مينويسد :بهجاي يك ماه بهنظـر مـيرسـد
يك قرن است تو از اينجا رفتهاي .از بازگشت به كشور قديمي خود راضي هستي يا اينكه
هنوز به آنجا نرسيدهاي؟ اميدوارم كه در صحراهاي داغ گرفتار و مشغول موعظه عـربهـا
نباشي .در ضمن ،زنهاي عرب چطور هستند؟  ٧١اشاره اخير باب دورو بيدليـل نيسـت.
طبق مندرجات يكي از نامههاي شاپور به نامزدش ،آسـيه آزمانوكيـانس ،متعلـق بـه سـال
 ،١٩٥٢شاپور سالها قبل با زني بهنام لطيفه رابطه عاشقانه داشته است .قاعدتاً اين مـاجرا
٧٢
متعلق به دوران اقامت شاپور در بحرين است.
در  ١٩دسامبر  ١٩٤٦آقاي دورو ،پدر جك و باب دورو ،نامهاي از لندن براي شـاپور بـه
آدرس تهران ،خيابان ارباب جمشيد ،شماره  ،٣٤ميفرستد و از شاپور بـهخـاطر دو قـوطي
٧٣
خاوريار اهدايي او تشكر ميكند.
مأموريت در هنگكنگ و كلمبو

طبق سند بيوگرافيك ام .آي ،٦ .شـاپور ريپـورتر در سـال  ١٩٤٦بـه چـين اعـزام گرديـد و
بهخاطر فعاليت چشمگيرش در انعكاس حوادث چين تقديرنامه خدمات ويژه به وي اعطا
شد.
درباره اين مقطع از مأموريتهاي اطﻼعاتي شاپور نيز اسنادي در دست است كه نشان
ميدهد شاپور تا ژوئن  ١٩٤٧به بنادر هنگكنـگ )چـين( و كلمبـو )سـيﻼن( تـردد داشـته
است:
شاپور ريپورتر در اول مارس  ١٩٤٧گذرنامـه انگليسـي خـود را در سـفارت بريتانيـا در
تهران تمديد ميكند .گذرنامه جديد به شماره  ٣٠٠٣٩٧است و در آن شغل شاپور معلـم
زبان انگليسي ذكر شده است .او با اين گذرنامه در تاريخ  ٢٦مارس  ١١ /١٩٤٧فـروردين
 .٧١همانجا ،سند شماره  ١٢٩-٢٩-٧الف.
 .٧٢همانجا ،سند شماره  ١٢٩-٣-١-٢٠الف.
 .٧٣همانجا ،سند شماره .٤٧٦٠٠
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٧٤

 ١٣٢٦از مرز خرمشهر وارد عراق ميشود و در  ٢٩مه وارد هنگكنگ.
در  ٣١مه  ١٩٤٧دپارتمان بهداري دولت هنگكنگ گـواهي مـايعكـوبي واكسـن آبلـه
٧٥
بهوسيله سروان شاپور ا .ريپورتر را صادر ميكند.
در  ٩ژوئن  ١٩٤٧آقاي دورو نامـهاي بـراي شـاپور بـه آدرس هنـگكنـگ ،سـاختمان
پرنسس ،كمپاني ح .نمازي ٧٦ميفرستد .او دريافت نامهاي را كه شاپور از كلمبو )سـيﻼن(
ارسال داشته اطﻼع ميدهد ٧٧.در گذرنامه انگليسي شاپور سفر او به سيﻼن مندرج نيسـت.
بهعبارت ديگر ،شاپور از گذرنامه ديگري نيز استفاده ميكرده است.
طبق گذرنامه انگليسي شاپور ،او در  ١٨ژوئن  ١٩٤٧از هنگكنگ خـارج ،در  ٢٢ژوئـن
وارد كلكته و در  ٢٤ژوئن ٢ /تير  ١٣٢٦از طريق بصره و خرمشهر وارد خاك ايران ميشود.
در  ٢٥ژوئن  ١٩٤٧كمپاني م .نمازي هنگكنگ گواهينامهاي صادر مـيكنـد .در ايـن
سند ،كه به امضاي چارلز نيكلسون ٧٨،مديرعامل كمپاني م .نمازي است ٧٩،گـواهي شـده
 .٧٤ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ،ج  ،٢ص ) ١٧٤زيرنويس( .مواردي كـه در بررسـي حاضـر مـورد
استفاده قرار گرفته و در مأخذ فوق ذكر نشده بر اساس تصوير سند فوق است كه در اختيار نگارنـده
ميباشد.
 .٧٥مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ،سند شماره  ١٢٩-٣-١١-١الف.

76. H. Nemazee, Princes Building, Hong Kong

 .٧٧همانجا ،سند شماره .٤٧٦٠١

78. Charles D. Nickolson

 .٧٩كمپانيهاي م .نمازي و ح .نمازي هنگكنگ به دو برادر بهنامهاي حاج محمد حسن )متوفي حوالي
 ١٣١٠ش (.و حاج محمد حسين نمازي )متوفي  ١٣٢٦ش (.تعلق داشت .برادران نمازي با كمپانيهاي
انگليسي و آمريكايي و يهودي و پارسي فعال در تجارت جهاني ترياك پيوند نزديك داشتند و از اين
طريق ثروت هنگفتي اندوختند .بانك هنگكنگ شـانگهاي ) (HSBCو شـاخه ايرانـي آن )بانـك
شاهنشاهي انگليس و ايران( و كمپاني كشـتيراني شـبه جزيـره و شـرق ) (P&Oاز مراكـز عمـده
سرمايهگذاري اين شبكه بوده و هست .ركنزاده آدميت مينويسد :حاج محمد حسن نمازي از شيراز
به هنكانگ ...رفت و در آنجا به تجارت مشغول شد و بتدريج كـارش رونـق يافـت و چنـد كشـتي
بازرگاني خريد كه نام دو فروند آن به خاطر دارم و آن زياني و احمدي بود .و اين كشـتيهـا بـين
هنكانگ و بنادر جنوب ايران و بصره آمدوشد ميكردند و مالالتجاره از آن بندر به ايران و از ايران و
بصره به بمبئي و هنكانگ ميبردند .و نمازي بيشتر صادرات ايـران را تـرويج مـيكـرد و تريـاك
محصول ايران را به چين ميبرد .و شنيدم كه امتياز استخراج طﻼ از معـدني در نزديكـي هنكانـگ از
دولت انگليس گرفته بود و گاهگاه ميديدم كه شمش طـﻼ بـه شـيراز مـيفرسـتاد) .محمدحسـين

←
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كه آقاي شاپور ريپورتر در چهارماه گذشته بهعنوان مسئول مكاتبات و ترجمه در دفتـر ايـن
تجارتخانه كار كرده و اكنون قصد بازگشت به ايران را دارد ٨٠.اين گواهي در زماني صـادر
شده كه يك روز از ورود شاپور به ايران ميگذرد.
در  ١٥ژوئيه  ١٩٤٧آقاي دورو نامـهاي بـه شـاپور در تهـران بـه آدرس خيابـان اربـاب
جمشيد ،شماره  ٣٤مـيفرسـتد ،دريافـت نامـه  ٤ژوئيـه او را اطـﻼع مـيدهـد ،از چـاي
خوشطعم ارسالي شاپور از سيﻼن تشكر ميكند و ابراز شگفتي ميكند كه شاپور بـه ايـن
٨١
سرعت به ايران بازگشته است.
دبيركل سفارت هند در تهران

طبق مندرجات سند بيوگرافيك ام .آي ،٦ .شاپور در سـال  ١٩٤٧بـه وزارت امـور خارجـه
هند مأمور شد و در تهران در مقام دبير اول ارشد نخستين سفير هند در ايران خدمت كـرد.
در اين رابطه نيز اسنادي در دست است .عﻼوه بر تصويري كه از شاپور بههمراه سفير هند
در ايران در جلد دوم ظهور و سقوط سلطنت پهلوي بـه چـاپ رسـيده ٨٢،حكـم انتصـاب
←
ركنزاده آدميت ،دانشمندان و سخنسرايان فارس ،تهران :اسـﻼميه -خيـام ،١٣٣٧ ،ج  ،٢صـص -٤٠٦
 (٤٠٧حاج محمد نمازي پسر حاج محمد حسن و سناتور مهدي نمازي پسر حاج محمد حسين است .در
سالهاي جنگ اول جهاني محمد نمازي ،در شراكت با آقا جان كليمي )نياي خاندان كهـن صـدق(،
رشندار) سررشتهدار( قشون انگليس در جنوب ايران بود .در سالهاي جنـگ دوم جهـاني مهـدي
نمازي ،در شراكت با مهير عبداﷲ كليمي بغدادي ،پيمانكار ارتش اياﻻت متحده آمريكا در ايران بـود.
محمد و مهدي نمازي از فراماسونهاي متنفذ ايران نيز بودند .تصاويري از محمد نمـازي در كسـوت
ماسوني بههمراه ساير اعضـاي لـژ روشـنايي در ايـران در كتـاب اسـماعيل رائـين )فراموشـخانه و
فراماسونري در ايران ،ج  ،٣صص  (١٣٣ ،١٣١مندرج است .بهدليل همين پيوندهاي ديرين و ريشـهدار
با شبكه مقتدر و جهانشمول فوق است كه بيل كلينتون ،رئيسجمهور پيشين اياﻻت متحده آمريكا ،در
پايان سال  ١٩٩٨ميﻼدي يكي از اعضاي اين خاندان بهنام حسن نمازي را بهعنـوان سـفير آمريكـا در
آرژانتين منصوب كرد.
 .٨٠مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ،سند شماره  ١٢٩ -٦٢٥-١الف.
 .٨١همانجا ،سند شماره  ١٢٩-٣-٦-٢٣الف.
 .٨٢در زمان تدوين جلد دوم ظهور و سقوط سلطنت پهلوي در شرح تصوير فوق به اشتباه نوشتم :شاپور
ريپورتر و رئيسجمهور هندوستان در مراسم بازديد او از ايران .اين نوشته غلط است .در اين تصوير
در صف اول سيد علي ظاهر ،سفير هندوستان ،بههمراه مصطفي سميعي ،رئيس تشريفات وزارت امـور

←
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شاپور در مقام دبيركل سفارت هندوستان در تهران نيز موجود است .اين سند به تـاريخ ١٨
فوريه  ١٩٤٩و به مهر و امضاي سيد علي ظاهر ،سفير هند ،است ٨٣.سند فوق به سالهـاي
پاياني مأموريت شاپور در سفارت هند تعلق دارد .اشتغال شاپور در سفارت هند در همـين
سال يا در سال بعد ) (١٩٥٠به پايان ميرسد.
تدريس در دانشگاه جنگ

دقيقاً نميدانيم كه شاپور ريپورتر از چه سالي تدريس در دانشگاه جنگ را آغاز كرد .شاپور
در هو ايز هو مدعي است كه در سالهاي  ١٩٤٨-١٩٤٥به تدريس فـوق اشـتغال داشـت.
اين ادعا غيردقيق و نادرست است زيرا شاپور تا ژوئن  ١٩٤٧در خاوردور بود .او در حـوالي
تير  /١٣٢٦ژوئيه  ١٩٤٧به ايران بازگشت و احتماﻻً از مهرماه همين سال ،يعني از دوره اول
ستاد ،به تدريس در دانشگاه جنـگ مشـغول شـد .نامـهاي از سرلشـگر عبـداﷲ هـدايت،
فرمانده دانشگاه جنگ ،به شاپور ريپورتر ،مـورخ  ١١تيـر  ٣ /١٣٣٠ژوئيـه  ،١٩٥١در دسـت
است .متن سند چنين است:
آقاي شاهپور اردشيرجي
دانشگاه جنگ نسبت به كوششـي كـه در اجـراي برنامـه آمـوزش دوره چهـارم
ستاد مبذول فرمودهايد سپاسگذار ]كذا[ است .نظـر بـه ايـنكـه برنامـه دوره پـنجم
ستاد از اول مهرماه سال جاري شروع خواهـد شـد ،خواهشـمند اسـت آمـادگي و
ساعات فراغت خودتان را در بعدازظهرها براي تنظيم برنامه سـال تحصـيلي آينـده
اعﻼم فرماييد .ط.
فرمانده دانشگاه جنگ
٨٤
سرلشگر هدايت
معلم خصوصي ملكه ثريا

ميدانيم كه شاپور ريپورتر معلم زبان انگليسـي ثريـا ،همسـر جديـد شـاه ،نيـز بـود .او در
سال هاي  ١٣٣٢-١٣٣٠به تدريس زبان انگليسي به ثريا اشتغال داشت .در سند بي تـاريخ
←
خارجه ايران ،ديده ميشوند و شاپور و دو مقام هندي سفارت هند در صف دوم حضور دارند.
 .٨٣همانجا ،سند شماره  ١٢٩ -٣٢٣-١الف.
 .٨٤همانجا ،سند شماره  ١٢٩ -٣٢٤-١الف.
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متعلق به اداره كل انتشارات و راديو ،كه به سالهاي اوليه پس از كودتا تعلق دارد ،دربـاره
شاپور ريپورتر چنين آمده است:
آقاي شاهپورجي خبرنگـار تـايمز لنـدن از زرتشـتيهـاي ايرانـي اسـت ولـي در
هندوستان بزرگ شده .تحصـيﻼت خـود را در دانشـگاه كمبـريج انگلسـتان تمـام
كرده است .زبان انگليسي را بهتر از خود انگليسيها صحبت ميكند .مدتي رئيس
دارالترجمه سفارت آمريكا بـود و تبعـه انگلـيس اسـت و بـا يـك دوشـيزه ارمنـي
ازدواج كرده .خيلي مـورد اعتمـاد و توجـه سـفارت انگلـيس اسـت و در حقيقـت
ميتوان او را مشاور سفير انگليس دانست .اعليحضـرت همـايوني بـه ايشـان توجـه
خاص دارد و هر چند يكبار افتخار بازي تنيس بـا شاهنشـاه را دارد و معلـم زبـان
٨٥
انگليسي واﻻحضرت ثريا بود...
فعل ماضي فوق نشان ميدهد كه شاپور در گذشته معلم انگليسي ثريا بود .ايـن بايـد
مربوط به زماني باشد كه ثريا بهتازگي به همسري شاه درآمده و ضرور است كه بـهعنـوان
ملكه ايران هر چه سريعتر بهطور جامع با زبان انگليسي آشنا شود) .محمدرضـا پهلـوي در
 ٢٧بهمن  ١٣٢٩با ثريا اسفندياري ازدواج كـرد (.رابطـه فـوق از اهميـت تـاريخي جـدي
برخوردار است زيرا نشان ميدهد كه شاپور ريپـورتر در تمـامي دوران دو سـاله اوجگيـري
نهضت نفت در ايران بهطور منظم و بدون ايجاد سوءظن به دربـار تـردد داشـته و بـا شـاه
بهطور مستقيم مرتبط بوده است.
صعود چرچيل و آيزنهاور

در اواخر سال  ١٩٥١ميﻼدي تحولي در آرايش نيروهاي سياسي بريتانيا رخ داد كه از منظـر
تأثير آن بر سرنوشت تاريخي ايران حائز اهميت فراوان است .در  ٢٥اكتبـر  ٣ /١٩٥١آبـان
 ١٣٣٠دولت حزب كارگر ،بهرهبري كلمنت اتلي ،در انتخابـات شكسـت خـورد و حـزب
محافظهكار ،با اكثريتي ناچيز ،به پيروزي رسيد و در ماه دسامبر وينستون چرچيل قـدرت را
بهدست گرفت .دولت اتلي در قبال جنبش ملّـي شـدن صـنعت نفـت در ايـران رويـهاي
مسالمتجويانه و معتدل داشت و راهكارهاي خشونتآميز را نميپـذيرفت .ويليـام راجـر
لويس درباره موضع دولت اتلي در قبال جنبش ملّي ايران مينويسد :از ابتداي بحـران در
 ١٩٥١آنان آماده پذيرفتن اصلي ملّي شدن بودند .حكومـت كـارگري كـه برنامـه خـود را
 .٨٥ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ،ج  ،٢ص .١٨٨
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وقف ملّيكردن كرده بود ،كار ديگري نميتوانست بكند .اما اصرار داشت كه شركت نفـت
انگليس و ايران مستحق دريافت غرامتي منصفانه است .شخص مصدق نيـز بـا پرداخـت
٨٦
غرامت به شركت موافق بود.
٨٧
به تبع همين نگرش است كه اتلي با طرح عمليات باكـانير موافقـت نكـرد .ايـن
طرح را شعبه خاورميانه ام .آي ٦ .بهرياست جرج كندي يانگ ٨٨براي ساقط كردن دولـت
مصدق و سركوب جنبش ملّي در ايران تهيه كرده بود .يانگ اندكي بعد قـائممقـام ام .آي.
 ٦شد و نقش بزرگي در هدايت كودتاي  ٢٨مرداد بهدست گرفت .او در سالهـاي پسـين
٨٩
با شاه و دوست و همكار ديرين و صميمياش ،سر شاپور ريپورتر ،رابطه نزديك داشت.
با صعود چرچيل رويه دولت بريتانيا در قبـال جنـبش ملّـي ايـران دسـتخوش تحـولي
اساسي شد .چرچيل ،كه يك بار در جواني و در مقام وزير جنگ بريتانيا كودتاي موفقي را
در ايران تجربه كرده و سپس در مقام وزير مستعمرات جغرافياي سياسي جديد خاورميانـه
را ترسيم كرده بود ٩٠،نميتوانست بهسان اتلي با حوادث ايران سلوك كند .ديويد بـروس،
سفير آمريكا در فرانسه ،اين تحول را چنين ميديد :حكومت جديد انگلستان بهكلـي بـا
 .٨٦جيمز بيل و ويليام راجر لويس ،مصدق ،نفت ،ناسيوناليسم ايراني ،ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي
و كاوه بيات ،تهران ،نشرنو ،١٣٦٨ ،ص .٣٨٢

87. Operation Buccaneer

باكانير به معني دزد دريايي است و اين نامي است كه مقامات سرويس اطﻼعاتي بريتانيـا بـه
مصدق داده بودند.

)88. George Kennedy Young (1911-1990

 .٨٩جرج كندي يانگ از چهرههاي سرشناس سياسي و اطﻼعاتي بريتانياست .بهدليل اهميـت يانـگ در
مقاله جداگانهاي به معرفي او ،جايگاهش در كودتاي  ٢٨مرداد و پيوندش با محمدرضا پهلـوي و سـر
شاپور ريپورتر پرداختهام .اجماﻻً اينكه يانگ در سال  ١٣٤٠ /١٩٦١از قـائممقـامي ام .آي ٦ .كنـاره
گرفت و از آن پس بهعنوان مسئول يا يكي از مسئولين اصلي سازمان اطﻼعاتي پيمان ناتو شبكههـاي
مخفي ارتش سرّي را در اروپا و ساير كشورها ،از جمله ايران ،ايجاد و هدايت ميكرد .اين شبكهها در
چارچوب عمليات  Stay Behindايجاد ميشد و هدف مقابله با اشغال احتمالي اين كشورها بـهوسـيله
اتحاد شوروي بود .يانگ از گردانندگان توطئه عليه دولت هارولد ويلسون بود و در بريتانيا بهعنـوان
حامي سازمانهاي فاشيستي در اين كشور شهرت فراوان دارد.
 .٩٠براي آَشنايي با نقش چرچيل در كودتـاي  ٣اسـفند  ١٢٩٩بنگريـد بـه :عبـداﷲ شـهبازي ،نقـش
كانونهاي استعماري در كودتاي  ١٢٩٩و صعود رضا خان به سلطنت ،تـاريخ معاصـر ايـران ،سـال
چهارم ،شماره  ،١٦-١٥پائيز و زمستان  ،١٣٧٩صص .٤٢-٩
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حكومت قبلي فرق داشت .اين حكومت نظريات جديدي داشت كه از چرچيل بـا غـرش
يك شير زخمي شروع و با سخنان ايدن كه حكومت كارگري را بهخاطر ضـعف در حـين
مبارزه سرزنش ميكرد مفهومتر ميشد ٩١ ...از همين زمان است كه طـرح ام .آي ٦ .بـراي
كودتا در ايران مورد تصويب چرچيل قرار گرفت و تدارك براي اجراي آن آغاز شد.
اندكي بعد ،در انتخابات سال  ،١٩٥٢حزب جمهوريخواه به پيروزي دست يافـت و در
ژانويه  /١٩٥٣دي  ١٣٣١ژنرال دوايت آيزنهاور بـهعنـوان سـي و چهـارمين رئـيسجمهـور
اياﻻت متحده آمريكا قدرت را بهدست گرفت .آيزنهاور ،كه مورخين آمريكايي او را معمـار
اصلي تهاجم پيروزمند متفقين و شكست آلمان نازي ميدانند ،در سالهاي پس از جنـگ
رئيس دانشگاه كلمبيا و از سال  ١٩٥٠فرمانده كـل نيروهـاي نـاتو بـود .زمامـداران جديـد
آمريكا ،برخﻼف دولت دمكرات ترومن كه ،حداقل تا سال  ،١٩٥١به ناسيوناليسـم مصـدق
بهعنوان سدي در برابر كمونيسم مينگريست ،از نظريات كساني چون والتـر ﻻكـوئر متـأثر
٩٢
بودند كه ناسيوناليسم موجود در خاورميانه را بهطور قطع راهگشاي كمونيسم ميدانستند.
دكتر مصدق و مشاوران اصلي او اين تحول اساسي در نگرش زمامـداران دنيـاي غـرب را
درنيافتند و همچنان كوشيدند تا با بزرگنمايي تهديد كمونيسم براي ايران حمايت ايـاﻻت
متحده را جلب كنند ٩٣.آنتوني ايدن ،وزير خارجه دولت چرچيل ،در خاطراتش مينويسد:
٩٤
آيزنهاور دچار وسواس خطر كمونيسم در ايران و بياندازه دلواپس مصدق است.
در برخي تحقيقات جديد ،عامل اصلي چرخش سياسـت ايـاﻻت متحـده آمريكـا در
قبال تحوﻻت ايران نه صعود دولت آيزنهاور )ژانويـه  (١٩٥٣بلكـه برتـري قطعـي ايـاﻻت
متحده بر اتحاد شوروي در زمينه صنايع نظامي عنوان شده كه در سال  ١٩٥٢و در واپسـين
 .٩١مصدق ،نفت ،ناسيوناليسم ايراني ،صص .٤٥٢-٤٥١
 .٩٢والتر ﻻكوئر ،انديشهپرداز متنفذ يهودي ،در سال  ١٩٥٦نوشت :ناسيوناليسم در خاورميانـه نيرويـي
مخالف كمونيسم نيست .بهعكس ،در وضع كنوني همواركننـده راه كمونيسـم و همكـار آن اسـت.
كمونيسم ...در پيوند با ناسيوناليسم رشد ميكند و براي ساليان مديد امكان بروز تعارض ميان ايـن دو
محتمل نيست.
(Walter Z. Laqueur, Communism and Nationalism in the Middle East, London:

)Routledge & Kegan Paul, 1956, p. 275

 .٩٣بنگريد به :مصدق ،نفت ،ناسيوناليسم ايراني ،صص .٣١٦ ،٣٠٨

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

Mifflin, 1960, pp. 232-235.
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ماههاي زمامداري ترومن رخ داد.
فرانسيس گاوين ،استاد دانشگاه ويرجينيا ،مينويسد :در كتب و مقـاﻻت يكـي پـس از
ديگري بر تفاوت فاحش ميان سياستهاي دو دولت ترومن و آيزنهاور در قبال ايران تأكيد
ميشود در حاليكه بررسي شواهد بهسادگي روشن ميسازد كه چنـين شـكاف فاحشـي
وجود نداشته است .در واقع ،چرخش سياستهاي آمريكا در قبال ايـران در دوران دولـت
ترومن صورت گرفت و مهمترين دليل اين مدعا سند شماره  ١٣٦/١شـوراي امنيـت ملّـي
مورخ  ٢٠نوامبر  ٢٩ /١٩٥٢آبان  ١٣٣١است ٩٥.ايـن سـند بـهشـكلي آشـكار مهـاجمتـر و
يكسويهتر از اسناد مشابه پيشين است و بيـانگر تمايـل فزاينـده دولـت تـرومن اسـت بـه
مداخله مستقيم در امور داخلي ايران ،در صورت لزوم ،و نيز به پذيرش مخـاطرات جنـگ.
سند فوق نشان ميدهد كه در سياست آمريكا در قبال ايران تغييري رخ داده و ايـن تغييـر
در دوران متأخر دولت ترومن است .اين نكتهاي است كه در نوشتار تاريخي كـامﻼً ناديـده
انگاشته ميشود.
گاوين ميافزايد :در بهار و تابستان  ١٩٥٢بسياري از اعضاي دولت ترومن مواضع خود
را در قبال مصدق تغيير دادند .در  ١٩٥١آمريكاييها ميترسـيدند اقـدام نظـامي در ايـران
سبب مداخله شوروي يا كودتاي حزب توده شود ،ولي در  ١٩٥٢اين نگراني عليه مصـدق
سوق يافت .دولت ترومن نگران بود كه اقدامات رهبر ايران سبب تسريع در بحرانـي شـود
كه به سقوط ايران در مدار شوروي بيانجامد .در سند  ١٣٦/١گفته ميشود :گـرايشهـاي
كنوني در ايران حفظ كنترل توسط يك حكومـت غيركمونيسـتي را بـراي مـدت طـوﻻني
دشوار ساخته است .و توانايي جبهه ملّي براي حفظ كنترل بر اوضاع نامشخص است.
مقايسه سند  ١٣٦/١با اسناد قبلي شوراي امنيت ملّي آمريكا روشن ميكنـد كـه سياسـت
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.

براي مطالعه ترجمه فارسي اين سند بنگريد بـه :عبدالرضـا هوشـنگ مهـدوي و اصـغر انـدرودي
]مترجم[ ،اسناد روابط خارجي آمريكا دربارة نهضت ملّي شدن نفت ايران ،تهران :علمـي ،١٣٧٧ ،ج ،٢
صص ٧٩٠-٧٨٤؛ صادق خرازي ،آمريكا و تحوﻻت ايران :اسناد و مدارك آزادشـده دولـت ايـاﻻت
متحده آمريكا درباره جنبش ملّي شدن صنعت نفت ايران ،تهران :انتشارات وزارت امور خارجه،١٣٨٠ ،
صص  .٩٤-٨٥در دو مأخذ فوق ميتوان سير تحول نگرش دولت آمريكا به حوادث ايران را بر اساس
اسناد سياستگزاري شوراي امنيت ملّي اياﻻت متحده دنبال كرد.

عبداﷲ شهبازي

۲۹

 ١٩٥٢مايل است از طريق اقدامات تهاجمي ايران را از افتادن به مدار شوروي باز دارد.
فرانسيس گاوين علت اصلي اين چرخش در سياست اياﻻت متحده در قبال ايـران را
نه صعود دولت آيزنهاور بلكه افزايش قدرت نظامي آمريكا و فرادستي قطعي آن بر اتحـاد
شوروي ميداند .او مينويسد :تغيير در تـوازن نظـامي جهـان نقـش اساسـي در ايـن امـر
داشت .در سالهاي  ١٩٥١-١٩٥٠اياﻻت متحده بهقدر كافي مطمـئن نبـود كـه بتوانـد در
سياست خود در قبال ايران ريسك كند و از مداخله نظامي شوروي يا كودتاي حزب تـوده
هراس داشت .اياﻻت متحده حاضر نبود براي دفاع از ايران به اقدام نظامي دسـت زنـد و
به بريتانيا نيز اجازه مداخله نظامي نميداد .در پيامد احداث تأسيسات نظامي عظيمي كه
از اواخر  ١٩٥٠آغاز شد و در نيمـه  ١٩٥٢بـه ثمـر نشسـت ،ايـاﻻت متحـده از اقـدام بـه
سياستهاي يكسويه و تهاجمي ،هم در خاورميانه و هـم در سـاير منـاطق )كـره ،جنـوب
شرقي آسيا ،آلمان( ،كمتر هراسان بود .بدينسان ،همانگونه كه مارك تراختنبرگ ٩٦و ملـوين
لفلر ٩٧توانمندانه نشان دادهاند ،از اوايـل  ١٩٥١تـا  ١٩٥٣ايـاﻻت متحـده در قبـال اتحـاد
شوروي از موضع ضعف نسبي به موضع اقتدار كافي رسيد .آن نوميدي كه طراحان نظامي
آمريكـا در ســال  ١٩٥١در قبــال مسـائل ايــران احســاس مـيكردنــد در اواخــر  ١٩٥٢بــه
٩٨
خوشبيني فزاينده مبدل شد.
نامه محمدرضا پهلوي به چرچيل

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

 .٩٩ضعف شناخت سياسي مشاوران دكتر محمد مصدق از تحوﻻت جهاني را مـيتـوان در نمونـه زيـر
مشاهده كرد :زمانيكه حزب جمهوريخواه در انتخابات  ١٩٥٢پيروز شد ،دكتر حسين فـاطمي ،وزيـر
خارجه جديد دولت مصدق ،در باختر امروز سرمقالهاي نوشت؛ از صـعود جمهوريخواهـان بـهشـدت
استقبال كرد و آن را نويد چرخش سياستهاي آمريكا بهسود ايران برشمرد .اين مقاله سبب رنجـش
مقامات دولت ترومن شد و مديركل وزارت خارجه آمريكا اللهيار صالح ،سفير ايران در واشنگتن ،را
احضار كرد و با اشاره به مقاله فاطمي گفت :ما كه بدي در حق شما نكرده بوديم ،ايـن چـه مطلبـي
است كه نوشتهايد .بهعﻼوه ،ما هنوز سه ماه ديگر در قدرت هستيم .صالح اظهارات مقام آمريكايي را

←
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چرخش بنيادين در مواضع زمامداران بريتانيا و اياﻻت متحده آمريكا را بهسرعت دريافتنـد
و تﻼش براي بهرهبرداري از آن را آغاز كردند .گواه ما نامهاي اسـت از محمدرضـا پهلـوي
كه در مجموعه اسناد سر شاپور ريپورتر بهدست آمـده اسـت .ايـن نامـه خطـاب بـه سـر
وينستون چرچيل است و طي آن شاه ميكوشد تا بهعنوان خواننده كتاب خاطرات جنـگ
دوم جهاني چرچيل عﻼقه زمامدار جديد دولت بريتانيا را جلب كند.
درباره سند فوق توضيحات زير ضرور است:
 -١نامه به خط اسداﷲ علم است و در اسناد شاپور بهدست آمده .حدس نگارنده ايـن
است كه نامه فوق به توصيه جرج كندي يانگ براي جلب عﻼقه چرچيل بـه شـاه جـوان
ايران نوشته شد تا از اينطريق راه بـراي تصـويب طـرح ام .آي ٦ .بـراي كودتـا در ايـران
هموار شود .يانگ در دولت اتلـي مـدير منطقـه خاورميانـه در ام .آي ٦ .بـود و در دولـت
چرچيل قائممقام اين سازمان شد.
 -٢در نامه نام مخاطب ذكر نشده ولي متن بهروشني نشان مـيدهـد كـه خطـاب بـه
وينستون چرچيل است.
 -٣نامه فاقد تاريخ است ولي با دقت در متن مـيتـوان زمـان نگـارش را حـدس زد.
خاطرات جنگ دوم جهاني چرچيل طي سالهاي  ١٩٥٣-١٩٤٨در شش مجلد بـهتـدريج
به چاپ رسيد و در همان سالها بهعنوان كتـابي پرفـروش و جنجـالي شـناخته مـيشـد.
نامعقول است كه تصور كنيم شاه اين كتاب را سالها بعد از انتشار آن ،يعني در سالهاي
بعد از كودتاي  ٢٨مرداد  ،١٣٣٢خوانده و به چرچيل نامه نوشته است .ايـن تـأخير نـوعي
بيتوجهي و بينزاكتي محسوب ميشد.
 -٤محمدرضا پهلوي شخصيتي فرهيخته و عﻼقمند به كتاب نبود كـه پـس از مطالعـه
هر كتاب مهم خطاب به نويسنده مطلبي بنويسد .تصور ميرود كه اين نامه تنهـا نمونـهاي
است از اين دست كه ميتوان يافت .بنابراين ،يك الزام مهم او را بـه نگـارش نامـه فـوق
واداشته است .اين الزام همان پيروزي چرچيل در انتخابات و صعود او بـه قـدرت اسـت؛
كسي كه سرنوشت شاه با طرز تلقي و تصميم او رقم ميخورد.
 -٥متن نامه بهوضوح محمدرضا پهلوي را يك حكمران جوان نشان ميدهد كه از اين
طريق ميخواهد به دل دولتمرد مقتدر دنياي غرب راهي باز كند و خود را جواني شايسـته
←
به دكتر مصدق منعكس كرد و مصدق فاطمي را توبيخ نمود) .مطلب فوق را از آقاي دكتر عبدالرضـا
هوشنگ مهدوي شنيدم و با كسب اجازه از ايشان نقل ميكنم(.
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زمامداري نشان دهد.
 -٦در نامه به سفر لرد جوئت به ايران و ديدار با او اشاره شده است .اين سفر بايـد
پس از كنارهگيري لرد جوئت از مقام رياست ديوانعالي بريتانيـا و احتمـاﻻً در اواخـر سـال
 ١٩٥١يا در سال  ١٩٥٢صورت گرفته باشد.
١٠٠

]متن نامه محمدرضا پهلوي به سر وينستون چرچيل[
آقاي ]نام مخاطب ذكر نشده است[.
شايد من يكي از هزارها خواننده كتاب نفيس و پرقيمت خاطرات جنگ جهاني
دوم شما باشم و شايد اين نامه يكي از هزارها نامه]اي[ باشد كه شما از خوانندگان
اي ـن كتــاب دريافــت م ـيداري ـد و نظري ـات مختلــف آنهــا را دربــاره آن مطالعــه
ميكنيد .من هم اجازه ميخواهم چند دقيقه وقت شـما را بگيـرم و اثـري ]را[ كـه
اين كتاب در روح من گذاشته بيان كنم.
عﻼوه بر آنكه موضوع كتاب بينهايت مشغولكننده است ،من گمان مـيكـنم
طــوري در آن نوشــته شــده و بــهطــوري حقــايق را عري ـان ذكــر كــرده كــه هــر
خواننـده]اي[ را بـياختيـار بـه تحسـين وادار مـينمايـد .بـهعـﻼوه ،خـاطرات شــما
انعكاسي از يك روح بزرگ و دمكرات و پابند به پرنسيب است .نميدانيـد وقتـي
من خواندم كه در بحبوحه جنگ و حتي در آستانه شكست در نتيجه عـدم تمايـل
مجلس عوام استراليا به ادامه جنگ سربازان استراليايي در آفريقـا تصـميم گرفتيـد
طرق را از سربازان استراليايي تخليه كنيد و سرباز انگليسي بهجـاي آنهـا بفرسـتيد
تا چه حد تحتتأثير قرار گرفتم و تا چه حد به شما تحسين فرستادم .يا موقعي كـه
مـيخوانـدم در جنـگ صـحرا چقــدر از صـفات عاليـه فرمانـدهي دشـمن تمجيـد
ميكنيد و فرماندهي قواي خودتان را مورد ايراد قرار ميدهيد تا چه حـد بـه روح
بزرگ شما آفرين فرستادم.
اما آنچه مرا به تعجب وادار ميكند انرژي و قدرت عمـل شـما در هنگـام ايـن
بﻼي عظيم است كه بايد دنيايي را زيـر نظـر مـيداشـته و هـيچ نكتـه از معضـﻼت
جنگ را از نظر دور نميكرديد .خود من بـا مقيـاس خيلـي خيلـي كـوچكي ،كـه
شايد يك هزارم اشتغاﻻت شما در آن موقع نباشد ،مسئوليتهـاي مملكـت دارم و
)100. Sir William Allen Jowitt, Viscount of Stevenage, Earl Jowitt (1885-1957

سر ويليام جوئت از قضات سرشناس بريتانيا بود كه در سال  ١٩٤٠دادستان كـل و در سـال ١٩٤٥
رئيس ديوانعالي بريتانيا شد و تا سال  ١٩٥١در اين مقام بود .او در سال  ١٩٤٥به بارون جوئت ،در سال
 ١٩٤٧به ويسكونت استيونيج ملقب شد و در سال  ١٩٥١به مقام ارلي دست يافت.
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به اين جهت احساس ميكنم كه اين همه توجه بـه مسـائل مختلـف و تحمـل ايـن
همه نامﻼيمات و سختيها و شكستها چه كار پرعظمـت و پرمشـقتي اسـت .مـن
بعد از خواندن ايـن كتـاب )كـه آخـرين مجلـد را هنگـامي كـه يـك مـاه تعطيـل
تابستاني خودم را در اروپا ميگذراندم خواندم( ناگزيرم ايـن نكتـه را بگـويم كـه
واقعاً فقط اكتفا به همين يك بار مطالعه خاطرات شـما نخـواهم كـرد؛ چنانكـه بـه
يكي از همكاران و دوستان شما ،لرد جوئت ،كه به كشور ما آمده بـود گفـتم هـر
وقت احساس ميكنم كه در زير بار مسئوليتهاي خودم ناتوان و خـورد مـيشـوم
از كتاب خاطرات شما بهعنوان پناهگاه استفاده خواهم كـرد .اميـدوارم اگـر سـال
آينده در تعطيﻼت تابستاني به انگلستان بيايم سعادت مﻼقات بـا خودتـان را بـراي
١٠١
چند دقيقه به من بدهيد.
مأموريت در وزارت خارجه آمريكا

در سند بيوگرافيك شاپور ريپورتر ،مسئوليتهاي وي در دوران جنبش ملّـي شـدن صـنعت
نفت ) (١٩٥٣-١٩٥٠چنين عنوان شده است :در دوران بحران نفت و براي يك دوره سـه
ساله به وزارت امور خارجه اياﻻت متحده آمريكـا مـأمور شـد و در مقـام مشـاور سياسـي
هندرسون ،سفير كبير ،خدمت كرد .او در تمامي دوراني كه به سـرنگوني مصـدق انجاميـد
مسئوليت عمليات در صحنه را به عهده داشت .در ايـن دوران ،او همچنـين در دانشـكده
سلطنتي ستاد ]دانشگاه جنگ[ در تهران تدريس ميكرد و گزارشگر تايمز )لندن( ،يو .اس.
ريپورت اند ورلد نيوز و ساير روزنامهها بود.
طبق مندرجات تاريخچه عمليات كودتـا ،نوشـته دونالـد ويلبـر ،مـذاكرات رسـمي دو
سرويس اطﻼعاتي بريتانيا و اياﻻت متحده براي انجام كودتا در ايـران در نـوامبر -دسـامبر
 /١٩٥٢آبان -آذر  ١٣٣١آغاز شد يعني در واپسين ماههاي زمامداري دولـت تـرومن .ايـن
پيشنهاد را نمايندگان اينتليجنس سرويس عنوان كردند و نمايندگان سيا حاضر به بحث در
اين زمينه نشدند:
در نوامبر و دسامبر  ١٩٥٢نمايندگان اطﻼعاتي بريتانيا در واشنگتن با نماينـدگان
اداره كل خاورنزديك و آفريقا] ١٠٢در سيا[ ديدار كردند با هـدف مـذاكره بـراي
 .١٠١مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ،سند شماره  ١٢٩-٩٨-١٨الف.
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جنگ مشترك و برنامههاي پشت صـحنه در ايـران .نماينـدگان اطﻼعـاتي بريتانيـا
عبارت بودند از :آقاي كريستوفر مونتـاگ وودهـاوس كـه اخيـراً رئـيس ايسـتگاه
اطﻼعاتي بريتانيا در تهران شده بود ،آقـاي سـاموئل فـال ١٠٣از ايسـتگاه اطﻼعـاتي
بريتانيا در تهران و آقاي جان بروس ﻻكهارت ١٠٤نماينده سـرويس مخفـي بريتانيـا
در واشنگتن .نمايندگان اداره كل خاورنزديك و آفريقـا عبـارت بودنـد از :آقـاي
١٠٦
كرميت روزولـت رئـيس اداره كـل ،آقـاي جـان ﻻوت ١٠٥رئـيس اداره ايـران،
آقاي جان پندلتون ١٠٧قائممقام اداره كل ]خاورنزديـك و آفريقـا[ و آقـاي جيمـز
دارلينگ ١٠٨رئيس ستاد شبه نظامي اداره كل خاورنزديك و آفريقا.
هر چند اين موضوع در دستور كار معين شده در جلسه قبلـي تعيـين نشـده بـود،
ولي نمايندگان اطﻼعاتي بريتانيا طـرح عمليـات سياسـي مشـترك بـراي بركنـاري
نخستوزير مصدق را عنوان كردند .اداره كل خاورنزديك و آفريقا به هيچ وجـه
قصد نداشت در اين زمينه بحث كنـد و آمـادگي چنـين بحثـي را نداشـت .جلسـه
بدون هيچ تصميمي به پايان رسيد و اداره كل خاورنزديك و آفريقا تنها پـذيرفت
كه بهطور دقيقتر طرحهاي پيشنهادي عمـل سياسـي مطروحـه از سـوي اطﻼعـات
١٠٩
بريتانيا را مطالعه كند.
اسناد شاپور ريپورتر اين ادعاي ويلبر را نقض ميكند و نشان مـيدهـد كـه شـاپور ،در
چارچوب عمليات مشترك ام .آي ٦ .و سيا ،بسيار زودتر از نوامبر  ١٩٥٢در سفارت آمريكـا
در تهران مأموريت يافت .سند بيوگرافيك شـاپور از دوره سـه سـاله مأموريـت او در دوران
بحران نفت سخن ميگويد .بهعبارت ديگر ،مأموريـت شـاپور -كـه در اوايـل سـال ١٩٥٤
بهپايان رسيد -بايد از اوايل  ١٣٣٠ /١٩٥١آغاز شده باشـد .سـاير اسـنادي كـه در دسـت
ماست همكاري رسمي شاپور با سفارت آمريكا را از نوامبر  ،١٩٥١يعني يك سال پـيش از
زماني كه ويلبر عنوان كرده است ،مسجل ميسازد:
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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در گواهينامهاي كه ملبورن ،دبير اول سفارت آمريكا در تهران ،در پايان مأموريت شـاپور
١١٠
صادر كرده آغاز خدمت شاپور در سفارتخانه فوق از نوامبر  ١٩٥١عنوان شده است.
در  ٢١آوريل  ١٩٥٢قرارداد همكاري شاپور ريپورتر با سفارت آمريكـا در تهـران منعقـد
ميشود .در اين قرارداد كه جان هاويسون ١١١از سوي سـفارت آمريكـا آن را امضـا كـرده،
١١٢
شغل شاپور مشاور سياسي ذكر شده است.
سند ديگر ،كارت تردد شاپور ريپورتر به سفارت آمريكاست كه فاقد تاريخ اسـت و بـه
امضاي ديويد اميس ١١٣،مسئول امنيتي سفارت ،رسيده است .در اين كـارت شـغل شـاپور
١١٤
دستيار ويژه بخش سياسي ذكر شده است.
در  ١٥ژوئيه  ١٩٥٣نورمن ١١٥،دبير سرويس خارجي روزنامه تايمز )لندن( معرفينامهاي
١١٦
صادر ميكند كه در آن شاپور بهعنوان نماينده اين روزنامه در ايران معرفي شده است.
در چهارشنبه  ٢٨مرداد  ١٩ /١٣٣٢اوت  ١٩٥٣عمليـات كودتـا بـا موفقيـت بـه پايـان
ميرسد و دولت مصدق سقوط ميكند ولي مأموريت شاپور در سفارت آمريكا و همكـاري
او با ايستگاه سيا تا اوايل سال  ١٩٥٤ادامه مييابد.
١١٨
در  ٢٣دســامبر  ١٩٥٣مارســل فــودور ١١٧،ســردبير روزنامــه دي نويــه زيتونــگ،
معرفينامهاي صادر ميكند .در اين نامه شاپور ريپورتر بهعنـوان خبرنگـار ايـن روزنامـه در
تهران معرفي و اعﻼم شده كه دي نويه زيتونگ روزنامه آلمانيزبان آژانـس خبـري ايـاﻻت
١١٩
متحده آمريكا در برلين است.
١٢٠
در  ٥فوريه  ١٩٥٤روي ملبورن ،دبير اول سفارت ايـاﻻت متحـده آمريكـا در تهـران،
 .١١٠مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ،سند شماره .٤٧٦٧٠
 .١١٢همانجا ،سند شماره  ١٢٩-٣٢٥-١الف.
 .١١٤همانجا ،سند شماره  ١٢٩ -٣٢٥الف.
 .١١٦همانجا ،سند شماره  ١٢٩-٦٢٢-١الف.

111. John M. Howison
113. David S. Emmis

115. G. H. G. Norman

117. Marcel W. Fodor
118. Die Neue Zeitung

 .١١٩همانجا ،سند شماره  ١٢٩ -٦٢٣-١الف.

120. Roy Malcolm Melbourne

عبداﷲ شهبازي
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گواهينامهاي صادر ميكند .ملبورن در اين نامه از خدمات شاپور ريپورتر در سفارت آمريكا
در تهران از نوامبر  ١٩٥١تشكر كرده و افزوده است :براي من سـعادتي بـود كـه بـا شـما
بهعنوان مردي داراي قـوه داوري درسـت و همكـاري ارزشـمند در بخـش سياسـي آشـنا
١٢١
شوم.
در سند بيوگرافيك شاپور چنين آمده است :در پايان مأموريت او در سـفارت ايـاﻻت
متحده آمريكا ،وزارت امور خارجه اياﻻت متحده بهپاس خدمات درخشان آقاي ريپورتر
به اهداف مشـترك] آمريكـا و بريتانيـا[ مقـام عضـويت دائمـي وزارت امـور خارجـه و
شهروندي اياﻻت متحده را به او اعطا كرد .ساير اسناد موجود مؤيد اين ادعاست:
در  ١٩اكتبر  ١٩٥٤گوردون كينگ ١٢٢،وابسته سفارت آمريكا در تهران ،طي نامـهاي بـه
شاپور ريپورتر اطﻼع ميدهد كه وزارت امور خارجه اياﻻت متحده او را بهعنوان عضو دائم
اين وزارتخانه پذيرفته است .ترجمه سند فوق چنين است:
آقاي ريپورتر عزيزم
خوشحالم به اطﻼع شما برسانم كه وزارت امور خارجه در اقدامي مناسـب شـما
را در سمت عضويت دائم ]در وزارت امور خارجه[ قرار داده است.
ما كاركنان سفارت كه هر روزه سعادت كار با شما را داشـتيم ،از مشـاهده ايـن
پيشرفت خوشحاليم.
ارادتمند شما
گوردون كينگ ]امضا[
١٢٣
آتاشه سفارت
سند بعدي ،برگـه عضـويت دائـم شـاپور ريپـورتر در وزارت خارجـه ايـاﻻت متحـده
آمريكاست كه در  ٢٤اكتبر  ١٩٥٤تنظيم شده اسـت .در ايـن برگـه مقـام شـاپور مشـاور
سياسي و محل مأموريت او بخش سياسي سفارت اياﻻت متحـده در تهـران و حقـوق
١٢٤
وي  ١٩٩هزار ريال در سال ذكر شده است.
 .١٢١همانجا ،سند شماره .٤٧٦٧٠
 .١٢٣همانجا ،سند شماره  ١٢٩-٣٢٥-٣الف.
 .١٢٤همانجا ،سند شماره  ١٢٩-٣٢٥-٤الف.

122. Gordon D. King
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در  ١٦نوامبر  ١٩٥٤جان هاويسون ،دبير دوم سابق سفارت آمريكا در تهران كه اينك در
واشنگتن اقامت دارد ،گواهينامهاي صـادر مـيكنـد .هاويسـون مـينويسـد :طـي دوره دو
سالهاي كه در سپتامبر  ١٩٥٤به پايان رسيد ،آقاي شاپور ريپورتر در بخش ترجمـه سـفارت
آمريكا در زير نظر او خدمت كرده است .هاويسون در اين نامه از خدمات و توانـاييهـاي
١٢٥
شاپور ريپورتر تجليل ميكند.
ﻻزم به توضيح است كه هم ملبورن و هم هاويسون گواهينامههاي خـود را بـهنحـوي
نگاشتهاند كه شغل شاپور در سفارت آمريكا بـه يـك متـرجم توانـاي انگليسـي -فارسـي
محدود شود و هيچ اشارهاي به مأموريت اصلي اطﻼعاتي او نكردهاند .چنانكـه گفتـيم ،در
سند اداره كل انتشارات و راديو نيز از شاپور بهعنـوان رئـيس پيشـين دارالترجمـه سـفارت
آمريكا ياد شده است.
شاپور ريپورتر در سال  ١٣٣٣در سفارت بريتانيا در تهران نيز از مقامي شـامخ برخـوردار
بود .تصويري از شاپور ريپورتر و دنيس رايت ،كاردار سفارت بريتانيا ،در فرودگاه مهرآباد در
حال استقبال از هيئت اعزامي رويال داچ شل به تهران موجود است كـه در پيوسـتهـاي
جلد دوم ظهور و سقوط سلطنت پهلوي منتشر كردهام ١٢٦.عكس فـوق در همـان زمـان در
مجله كاويان ١٢٧به چاپ رسيده ولي نام شاپور درج نشده است .بهراسـتي شـاپور ريپـورتر
كه بود و چرا بايد در كنار دنيس رايت در مراسم استقبال از نمايندگان كنسرسـيوم حضـور
مييافت؟
سند ديگري كه نقش برجسته شـاپور ريپـورتر را در كودتـاي  ٢٨مـرداد  ١٣٣٢مسـجل
ميسازد ،تصويري از اوست كه در اسناد شخصياش بـهدسـت آمـده و وي را در دادگـاه
مصدق نشان مي دهد .شاپور با دستخط خود در زير تصـوير فـوق ايـن عبـارت را نوشـته
اســت) Mission accomplished :مأموريــت انجــام شــد (.ايــن تصــوير را نيــز در
 .١٢٥همانجا ،سند شماره .٤٧٦٧٣
 .١٢٦در زمان تدوين ظهور و سقوط سلطنت پهلوي اين زيرنويس را به عكـس فـوق افـزودم :شـاپور
ريپورتر و هيئت نمايندگي رويال داچ شل بههنگام ورود به تهران براي عقد قرارداد كنسرسـيوم  .در
اصل عكس نام شركت هواپيمايي هلند بر روي هواپيماي حاضر در فرودگاه كامﻼً خواناست و به اين
دليل بديهي است مسافريني كه در فرودگاه حضور دارند اعضاي هيئت كمپاني رويال داچ شل هستند.
فردي كه در كنار شاپور ايستاده دنيس رايت است.
 .١٢٧كاويان ،شماره  ،١١سوم تير  ،١٣٣٣ص .٢٤

۳۷
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پيوستهاي جلد دوم ظهور و سقوط سلطنت پهلوي منتشر كردهام .پيام عكس فوق واضـح
است ولي شاپور بعدها ،در مراجعه به سفارت ايران در لندن ،مـدعي شـد كـه منظـور وي
انجام مأموريت براي روزنامه تايمز بوده است!
گزارش شاپور ريپورتر به جان اف .كندي

سند ديگري نيز در دست است كه در آن شـاپور ريپـورتر بـهصـراحت خـود را بـهعنـوان
سرپرست عمليات داخلي ايران )عمليات صحنه( در كودتاي  ٢٨مرداد  ١٣٣٢معرفي كرده
است.
اين سند گزارشي با طبقهبندي بهكلي سرّي است كه شاپور ريپورتر رسـماً از سـوي
سرويس اطﻼعاتي بريتانيا )ام .آي (٦ .براي جان اف .كندي ،رئيس جمهور اياﻻت متحـده
آمريكا -اندكي پس از پيروزي كندي در انتخابـات )نـوامبر  /١٩٦٠آبـان  (١٣٣٩و قبـل از
مراسم سوگند خوردن و انتقال رسمي منصب رياستجمهوري ) ٢٠ژانويه  -(١٩٦١نگاشته
است .بنابراين ،سند بي تاريخ فـوق بـه حـوالي آذرمـاه  ١٣٣٩تعلـق دارد .در آينـده ايـن
گزارش را بهطور كامل معرفي خواهم كرد .در اينجا تنها به يك نكتـه مهـم منـدرج در آن
اشاره ميكنم كه به نقش شاپور در كودتاي  ٢٨مرداد مربوط است.
شاپور گزارش خود را چنين آغاز ميكند:
با كمال تواضع به عرض ميرسانم مايه افتخار بزرگي است كـه از مـن خواسـته
شده تا از سوي سرويسم گزارش حاضر را دربـاره شـاه بـه استحضـار مقـام آينـده
رياستجمهوري برسانم.
نظرات من ]درباره شاه[ بر اساس بيش از  ١٥سال تجربه رابطه شخصي با شاه بـه
عنوان افسر رابط داراي استوارنامه دائم از سوي سرويسم با شخص او ١٢٨و نيـز بـر
بنياد مشاهدات شخصيام از سير وقايع در ايـران از زمـان جنـگ ]دوم جهـاني[ بـه
عنوان افسر سرويسم شكل گرفته و بر اين پايه مبتني است.
عبارات فوق نشان ميدهد كه شاپور تا اواخر سال  ١٣٣٩به مدت  ١٥سال افسر رابـط
سرويس اطﻼعاتي بريتانيا با شاه بود .در واقع ،اين مأموريت از ژوئن  /١٩٤٧تير  ١٣٢٦و بـا
بازگشت شاپور از هنگكنگ آغاز شد.
شاپور در صفحه دوم معرفي خود را اينگونه ادامه ميدهد:
128. permanently accredited Liaison Officer of my Service to his person

۳۸

سر شاپور ريپورتر و كودتاي  ٢٨مرداد ١٣٣٢

من در مقام كسي كه در اين دوران آشفته رئـيس عمليـات ١٢٩و افسـر عمليـاتي
سرويسم ١٣٠در ايران بودم ،القائاتي را كه از آن زمان تاكنون از سوي برخي افـراد
مطلع عنوان ميشود كه گويا تنها عمليات چكمه بود كه قـدرت را از چنـگ
مصدق و همپالكيهاي كمونيست او خارج نمود ،به شدت تكذيب ميكنم .آنچه
ما كرديم تنها فشردن ماشه احساسات مردم به پادشاهشان بـود كـه بـه آن پيـروزي
همهجانبه انجاميد .اين اقدام بر بنياد هيچ احساس دگرخواهانه ديگـر شـدني نبـود.
در آنصورت ،چنانكه ميدانيم و بـراي آينـدهاي قابـل پـيشبينـي ،فقـدان ايرانـي
مستقل براي غرب فاجعهآفرين بود .همچنين بايد متذكر شوم كه آشفتهبازار ايران
دستپخت خود ما بود؛ اشراف نفتي لنـدن از ديـدن تحـوﻻت زمانـه كـور بودنـد و
برخـي آقايـان محتــرم در وزارت امــور خارجـه ]آمريكــا[ سبكســرانه راه بــازي بــا
ناسيوناليستها و جبهه آنها را برگزيده بودند! كاردار بريتانيـا ]در تهـران[ ،كـه
محبوب مصدق بود ،نظرات ﻻقيدانه خود را در زمينه گرايشهاي دمكراسـي و
ليبراليسم در ايران داشت! ١٣١اين دخالتهاي بيجا ،ناخواسته و تحريـككننـده راه
اصﻼحات واقعي را مسدود ساخته و راه آنارشيستها ،عوامفريبان و روشنفكران
١٣٣
كافهنشين ١٣٢را هموار نموده بود...

دشواريهاي پنهانكاري در ام .آي٦ .

دنياي اطﻼعاتي در غرب دنياي عجيبـي اسـت .بـر ايـن دنيـا مـوازيني چنـان سـخت و
طاقتفرسا حاكم است كه تنها انسانهـاي داراي توانمنـدي خـاص در زمينـه رازداري و
پنهانكاري ميتوانند آن را تحمل كنند و تا پايان در آن دوام آورند .شاپور ريپـورتر يكـي از
اين افراد است.
شاپور در سال  ١٩٥١سخت دلبسته دختري ارمني ميشـود كـه در كتابخانـه سـفارت
آمريكا شاغل است .ولي شاپور اجازه ندارد كه خـود و خانـدان خـود را چنانكـه شايسـته
است به معشوق معرفي كند .دختر )آسيه آزمانوكيانس( ،مادر مستبد دختـر )آلكسـاندرا( و
129. Principal Operations
130. Field Officer of my Service

 .١٣١اشاره شاپور ريپورتر به رابطه حسنه دكتر مصدق با جرج ميـدلتون ،كـاردار سـفارت بريتانيـا در
تهران ،است.

132. salon intellectuals

 .١٣٣مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ،سند شماره  ١٢٩ -٩٨-١٦الف.
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ناپدري عبوس دختر )عظيمي( شاپور را تنها بهعنوان يك هندي ميشناسـند نـه بـيشتـر.
اين عدم شناخت كافي از شاپور ،موانـع جـدي در مسـير ازدواج ايـن دو قـرار مـيدهـد.
آلكساندرا ،كه احتماﻻً چشم طمع به خواستگاري آمريكايي يـا انگليسـي دوختـه ،حاضـر
نيست يك هندي را بهعنوان شوي دخترش بپذيرد .آلكساندرا و عظيمي شـاپور و خـانواده
زرتشتي او را تمسخر ميكنند و شاپور رنج ميبرد .او در نامههاي خود به آسيه بهشـدت از
شيوه برخورد خانواده دختر با خود و خانواده خـود گﻼيـه مـيكنـد .وفـاداري بـه مـوازين
رازداري اين رابطه عاشقانه را تا مرز جدايي ميكشاند ولي شاپور نميتواند هويت واقعـي
خود را ،كه قطعاً بسيار بيش از ميزان انتظارات خانواده دختر است ،فاش كند.
دشواريهاي رازداري در اينجا به پايان نميرسد .شاپور با سماجت و مهـارت از ايـن
خوان ميگذرد و رضايت خانواده دختر را بهدست ميآورد .ولي اينـك او بايـد بـهعنـوان
عضوي از خانواده بزرگ اطﻼعاتي بريتانيا موافقت پدر خوانده را جلب كنـد .شـاپور در
اول اكتبر  ١٩٥١درخواست ازدواج خود را ارسال ميدارد و به دختر مينويسد :امـروز اول
اكتبر است و اگر ما حداكثر پيش از  ٢٥اكتبر  ١٩٥١ازدواج نكنيم ميتواني بگويي كه به تو
١٣٤
نارو زدهام.
مجوز سفارت بريتانيا در  ٢٩اكتبر بهدست ميآيد ولي ازدواج سر نمـيگيـرد .احتمـاﻻً
شاپور در انتظار مجوز ديگري است و بهدليل تعلق دختر به يك خـانواده ارمنـي مهـاجر از
روسيه دريافت اين مجوز به درازا ميكشد .سرانجام ،مراسم ازدواج با يك سال تأخير در ٦
آذر  ٢٧ /١٣٣١نوامبر  ١٩٥٢انجام ميگيرد و دختر به همسري شاپور درميآيد ١٣٥.به يقـين
آلكساندرا آزمانوكيانس هيچگاه تصور نميكرد كه دخترش روزي ليدي ريپـورتر خواهـد
شد و در زمره نزديكترين دوستان تس مايور )همسر لـرد ويكتـور روچيلـد( ،راشـل وايـت
)همسر سر ديك وايت رئيس ام .آي ١٣٦٥ .و سپس ام .آي (٦ .و ليلي سيف )همسـر لـرد
١٣٧
ماركوس سيف و رئيس اتحاديه زنان صهيونيست بريتانيا( جاي خواهد گرفت.
متن ترجمـه مجـوز سـفارت بريتانيـا در تهـران بـراي ازدواج شـاپور ريپـورتر و آسـيه
آزمانوكيانس بهشرح زير است:
 .١٣٤نامه شاپور به آسيه مورخ اول اكتبر  .١٩٥١همانجا ،سند شماره  ١٢٩-٣-١-٦١الف.
 .١٣٥همانجا ،سند شماره .٤٧٤١٢
سازمان امنيت داخلي بريتانيا 136. MI5
 .١٣٧در آينده افراد فوق و اسناد ارتباطات ايشان با شاپور ريپورتر و همسرش را معرفي خواهم كرد.
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سفارت كبراي انگليس -تهران
چون شاهپور اردشيرجي )مخبر( و آسيا آزمانوكيانس مقررات قـانوني انگلـيس
را انجام دادهاند ،لذا مـيتواننـد در كنسـولگري بريتانيـاي كبيـر در تهـران ازدواج
كنند.
اينجانــب جــرج جـيمس تالمــاج ،كفيـل كنســولگري انگلـيس در تهــران ،طبــق
سوابقي كه در نزد اينجانب ميباشد گـواهي مـينمـايم كـه طبـق قـانون انگلسـتان
هيچگونه مانعي براي جشن ازدواج آنها موجود نميباشد.
در كنسولگري انگليس در تهران در تاريخ  ٢٩اكتبر  ١٩٥١صادر گرديد.
محل امضاي كفيل كنسولگري انگليس
محل الصاق مهر كنسولگري انگليس در تهران
محل الصاق دو عدد تمبر به مبلغ  ١٧شيلينگ
ترجمه برابر با اصل است .رحـيم حكـيم -متـرجم رسـمي وزارت دادگسـتري-
١٣٨
٣١/٢/٣
در بررسي اين سند و مقايسه آن با اسناد ديگر ،نگارنده به نكتـه مبهمـي در رابطـه بـا
تابعيت انگليسي شاپور ريپورتر رسيد:
طبق سند رسمي اداره تابعيت دولت بريتانيا شاپور ريپورتر در تـاريخ  ٩اوت  ١٩٥٥بـه
تابعيت انگليس درآمده و سوگند خورده است ١٣٩.اگر شاپور چهـار سـال بعـد از دريافـت
مجوز فوق تبعه دولت بريتانيا شده ،پس به چه دليل براي ازدواج به اين مجوز نياز داشـت
و نيز به چه دليل حداقل از سال  ١٩٤١داراي گذرنامه و مدارك انگليسي بود و در اسـناد و
مكاتبات بهعنوان تبعه انگليس معرفي ميشد؟
ماجراي ازدواج با آسيه تنها موردي نيست كـه رعايـت مـوازين رازداري و پنهانكـاري
اطﻼعاتي براي شاپور دشواريهايي ميآفريند .در سال  ١٣٤٠و مقارن با دولت دكتر علـي
اميني ،شاپور از عدم دريافت نشان بهپـاس خـدمات طـوﻻني و ارزشـمند خـود در ايـران
سخت گلهمند است و اين نارضايتي را از طريق يكي از مقامات ام .آي ٦ .بهنام  A.و نيـز
از طريق سفير وقت بريتانيا در ايران به مقامات عـاليرتبـه اينتليجـنس سـرويس مـنعكس
ميكند .در تيرماه  ١٣٤١مدير دسك منطقه خاورميانه در ام .آي ٦ .طي نامهاي به او پاسـخ
 .١٣٨همانجا ،سند شماره .٤٧٤٠٨
 .١٣٩همانجا ،سند شماره .٤٧٤٠٠
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ميدهد .ترجمه متن اين نامه چنين است:
خصوصي
 ١٣ژوئيه ١٩٦٢
شاپور عزيز،
مدتهاست كه ميخواهم برايت درباره مسئله اعطاي نشان به تـو بنويسـم ،ولـي
در مسافرت بودم و تازه برگشتهام .قبل از نوشتن به تو مـيخواسـتم كـامﻼً مطمـئن
شوم كه ما در اينجا تمامي طرق ممكن را بـراي اعطـاي نشـان بـه تـو ،كـه مطمئنـاً
شايستهاش هسـتي ،آزمـودهايـم .صـريح بگـويم ،وضـع بسـيار نوميدكننـده اسـت.
همانطور كه فكر ميكردم ،و  A.برايت توضيح خواهد داد ،بـهنظـر مـيرسـد كـه
مطلقاً هيچ راهي براي اعطاي نشان به تو وجود ندارد بدون اينكه مسـئله بـه شـكل
معمول در مطبوعات منعكس و منتشر شود .و اين امر ،در مورد تو ،يعنـي تقـديري
با ارجاع به حوزه كاري تو در ايران؛ در غير اينصورت مسلماً هم دوسـتان ايرانـي،
انگليسي و هم ساير دوستان و همكاران اروپاي غربي تـو ،اگـر خيلـي معتـدل هـم
تصور كنيم ،بيش از حد معمول حيرتزده خواهند شد!! مطمئنم تـو مـيدانـي كـه
بازرگانان انگليسي و انگليسيهاي مقيم خارج تا چـه حـد بـه چنـين مـوارد اعطـاء
نشان حساساند و من نميدانم كه اين مسـئله را چگونـه مـيتـوان از كنـار گـوش
كارفرمايان خيالباف تو ١٤٠رد كرد!
اگر زمان جنگ بود )كه خدا را شكر چنين نيست( مسلماً ما ميتوانستيم كـاري
بكنيم .در آن زمان اعطاء نشان براي خدمات ويژه در صحنه نبرد غالبـاً صـورت
ميگرفت بيآنكه دليل خاصي براي آن منتشر شود.
من شخصاً ،بهرغم دوران كوتاهي كه مسئوليت اين دسك را داشتهام ،از ايـن
امر بسيار ناراحتم و تمامي دوستان تو در اينجا نيز چنيناند .ما كـامﻼً آنچـه را كـه
A.و سفيرمان گفتند تأييد ميكنيم و هيچ ترديدي نداريم كـه تـو مطمئنـاً سـزاوار
دريافت نشاني .ولي بايد من ،همه ما و از جملـه مـديرعامل ١٤١،بـه تـو اطمينـان
بدهيم كه در اينجا هر چه در توانمان است به كار خواهيم بست و هماره با ديـوار
آجري پخش و نشر اخبار مبارزه خواهيم كرد.
معهذا ،اين بدان معنا نيست كه تو باﻻخره به دريافـت نشـان نائـل نخـواهي شـد.
 .١٤٠شاپور ريپورتر در چارچوب برخي شركتهاي انگليسي و آمريكـايي در ايـران فعاليـت تجـاري
داشت.
 .١٤١منظور رئيس ام .آي ٦ .است .در اين زمان سر ديك وايت رئيس ام .آي ٦ .بود.
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هرچند مسلماً درك ميكني كه من شخصاً نميتـوانم هـيچ تضـميني بـدهم ،ولـي
ميتواني آسوده خاطر باشي كه ،چنانچـه قـبﻼ گفـتم ،مـا كـامﻼً قـدردان كـار تـو
هستيم و ارزش آن در اينجا براي هميشه ثبت شده است .در درازمدت و در آينده
دور ،زماني كه تو از كار ارزشمندت براي ما دست بكشي و شـايد زمـاني كـه تـو
تصميم بگيري ايران را ترك كني )و من آرزومندم كه اين امر تا دوراني طـوﻻني
اتفاق نيفتد( ،من مطمئنم و با كمال اطمينان ميگويم كـه از خـدمات تـو بـراي مـا
١٤٢
كامﻼ قدرداني خواهد شد.
افتخار براي مردي كه ميليونها پوند سود به بريتانيا رسانيد

هفت سال بعد اين وعده تحقق يافت .در  ١١نوامبر  ١٩ /١٩٦٩آبان  ١٣٤٨نشـان طريقـت
امپراتوري بريتانيا ) (OBEدر كاخ باكينگهـام بـه شـاپور ريپـورتر اعطـاء شـد ١٤٣بـيآنكـه
جنجالي در پيرامون آن برانگيختـه شـود؛ و در  ٢٠مـارس  ٢٩ /١٩٧٣اسـفند  ١٣٥١شـاپور
نشان شهسوار فرمانده طريقت امپراتوري بريتانيا ) (KBEرا از ملكـه اليزابـت دوم دريافـت
داشت .چپمن پينچر ،روزنامهنگار سرشناس و دوست مشترك لرد ويكتور روچيلـد و شـاپور
ريپورتر كه خود قبﻼً عضو ام .آي ٥ .بود ،اين حادثه را پوشش خبري گسـترده داد و مقالـه
١٤٤
او در ديلي اكسپرس شهرت فراوان براي شاپور به ارمغان آورد.
 .١٤٢همانجا ،سند شماره  ١٢٩-٢٩-٩الف.
امضاء نامه فوق ناخواناست و تنها حرف  Pدر آن مشخص است كه احتماﻻً اول نام فاميل صـاحب
امضاء است .بهرغم تفحص فراوان نتوانستم در منابع موجود نام مدير دسك خاورميانه در اين زمـان را
بهدست آورم.
 .١٤٣اصل فرمان عضويت شاپور اردشيرجي ريپورتر در طريقت امپراتوري بريتانيـا ،كـه در  ١٤ژوئـن
 ١٩٦٩به امضاء ملكه اليزابت دوم بهعنوان پاسدار ايمان و فرمانرواي عاليجاهترين طريقت امپراتوري
بريتانيا و به امضاء پرنس فيليپ )همسر اليزابت( بهعنوان استاد اعظم ايـن طريقـت رسـيده موجـود
است .همانجا ،سند شماره  ١٢٩-٦٢٣٩-١الف.
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ترجمه متن كامل اين مقاله را در ظهور و سقوط سـلطنت پهلـوي ،ج  ،٢صـص  ١٩٦-١٩٥منتشـر
كردهام.
تنها نشريه فارسيزباني كه در آن زمان مقاله چپمن پينچر را بهطور كامل منعكس كرد ،دنيا ،نشريه
تئوريك و سياسي كميته مركزي حزب توده ايران ،بود .دنيا در مقدمهاي بر ترجمه مقاله فوق نوشت:
نوشته ديلي اكسپرس ...بهخوبي نشان ميدهد كساني كه از تودهايهاي بيوطن صحبت ميكنند ،خود

←
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مرد محجوب شاه
كسي كه ميليونها به بريتانيا سود رسانيد
نوشته چپمن پينچر
از ميان تمـامي كسـاني كـه ديـروز در كـاخ باكينگهـام از ملكـه نشـان دريافـت
كردند ،كسي كه افكار عمومي بريتانيا او را كمتر از همه ميشناسـد ،كسـي اسـت
كه به آنها بيشترين خدمت را كرده است.
او سِر شاپور ريپورتر است ،يك شهروند انگلستان كـه مقـيم تهـران اسـت و بـه
خــاطر خــدماتش بــه منــافع بريتانيـا در ايـران شــواليه شــد .ايـن خــدمات خــاموش
سفارشهايي كه صـدها ميليـون پونـد ارزش دارد بـراي بريتانيـا بـه ارمغـان آورده
بههمراه تمامي مشاغلي كه مﻼزم آن است و بهنظر ميرسد در آينده بـيش از ايـن
خواهد بود.
سِر شاپور ٥٢ ،ساله ،مشاور چندين موسسه بزرگ بريتانياسـت .او چنـان محتـاط
است كه نامي از اين مشاورهها نميبرد ،ولي من حـدس مـيزنـم كـه او در تـأمين
سفارشهاي عظيم ايران براي دريافت هواپيماهـاي كنكـورد ،تجهيـزات دريـايي،
←
وطنشان در كجاست) .دنيا ،دوره دوم ،سال چهاردهم ،شماره اول ،١٣٥٢ ،صص (٣٢-٣١
بعدها ،پرويز راجي در خاطراتش ،ذيل وقايع پنجشنبه  ٢٠آبان  ،١٣٥٥نوشت» :ناهار در سفارت بـا
چاپمن پينچر .از مصاحبهاي كه پنج سال پيش با اعليحضرت كرده بود و ترتيب آن را لرد راتچايلـد
]ويكتور روچيلد[ داده بود ،سخن گفت .سر شاپور ريپورتر هم در مصاحبه حضور داشته .از نزديكـي
شاه و ريپورتر و نقشي كه پدر ريپورتر در به تخت نشاندن رضا شاه داشت ،اظهار تعجب كرد .پينچر
تمامي اين مطالب را در مقالهاي كه بعداً در ديلي اكسپرس چاپ شد ،گنجانـده بـود و توافـق قبلـي
اعليحضرت را هم براي انتشار آن به دست آورده بود .از سخنان پينچـر آزردهخـاطر شـدم .احسـاس
تحقير كردم .دلم ميخواست كاري بكنم يا چيزي بگويم تا شايد اندكي از غرور ملّيام را باز يابم .اما
حقايق انكارناپذيرند و به هر حال اعليحضرت اجازه انتشار آنها را داده بود) .پرويز راجي ،در خدمت
تخت طاووس :يادداشتهاي روزانه آخرين سفير شاه در لندن ،تهران :چاپ جديد ،طـرح نـو،١٣٨١ ،
ص (٥٥
ادعاي فوق ،دال بر اينكه چپمن پينچر »موافقت قبلي« شاه را براي انتشار مقاله خود به دست آورد،
صحيح است .در اسناد شاپور نسخه ديگري از مقاله ديلي اكسپرس وجود دارد كه بـه چـاپ نرسـيده.
عنوان اين نسخه ،كه تصوير آن در زير درج مي گردد ،با عنوان نسخه چاپ شده متفاوت است .عنوان
نسخه چاپ نشده چنين است» :افتخارات براي مرد محجوب كه ميليونها سـود بـه بريتانيـا رسـانيد«.
عليالقاعده شاه اين تيتز را نپسنديده و براي ارضاء خواست او »مرد محجوب« به »مرد محجوب شاه«
تبديل شده است.
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هاوركرافتها ،موشكها و ساير تجهيزات دفاعي نقش داشته است .زمانيكه شاه
در سال گذشته از تأسيسات دفاعي بريتانيا ،بـهمنظـور مشـاهده عملـي هواپيماهـا و
سﻼحها ،ديدار كرد ،سِر شاپور در كنار او بود.
چگونگي شكلگيري اين رابطه يكي از عجيبترين نمونههايي است كـه نشـان
ميدهد تاريخ ،درواقع ،چگونه ساخته ميشود :پس از جنگ اول جهاني ،پـدر او،
كه او نيز ريپورتر نام داشت زيرا يكي از اجداد او در بمبئي خبرنگار بـود ،مشـاور
شرقي هيئت نمايندگي بريتانيا در تهران بود .از لندن به ژنرال آيرونسـايد ،فرمانـده
يكي از نيروهاي نظامي بريتانيا در ايران ،دستور داده شد كه شاه حاكم بر ايـران را
بركنار كرده و يك حكمران جديد ،كه بتوانـد بيشـتر و بهتـر منـافع ملـي ايـران را
تجلي بخشد ،بيابد .او ]آيرونسايد[ براي مشاوره نزد آقاي ريپورتر رفـت .ريپـورتر
به او گفت تنها يك نفر را ميشناسد كه واجد كمـال ،عـزم راسـخ و تـوان ذهنـي
براي انجام اين وظيفه است و اين شخص رضاخان ،يـك افسـر ايرانـي در بريگـاد
قزاق ،است.
آيرونسايد بﻼفاصله به رضاخان عﻼقمند شد .او ]رضا خان[ به عضـويت دولـت
منصوب و به زودي نخستوزير شد .او در سال  ١٩٢٥خود را شـاه اعـﻼم كـرد و
نام خانوادگي پهلوي را برگزيد و اكنون پسـرش اسـت كـه ]بـر ايـران[ حكومـت
ميكند.
اين انتخاب تقريباً تصادفي براي ايران سرنوشتساز بود؛ نه تنها به اين دليـل كـه
رضا خان به يك پادشاه مترقي بـدل شـد ،بلكـه از اينـرو كـه پسـر او نيـز اسـتعداد
شگرفي براي رهبري از خود نشان داد .ايران به سبب همين استعداد ]شـاه[ ،از نظـر
اجتماعي و صنعتي با سرعتي بيسـابقه در حـال پيشـرفت اسـت و تجـارت بريتانيـا
نقش مهمي در اين فرآيند ايفا ميكند.
سِر شاپور ،مانند شاه ،برآن است كه گسترش سريع دوستي و شـراكت انگلـيس
و ايران در امور تجاري و دفاعي يكي از مهمترين فرآينـدها در پيشـرفت سياسـت
بينالمللي است .او بهخاطر تﻼشهاي پيشين در سـال  ١٩٦٩نشـان  OBEدريافـت
داشت ولي پيشينه خدمات او به بريتانيا بسيار قبل از ايـن زمـان اسـت .او در زمـان
جنگ ]جهاني دوم[ متخصص جنگ رواني ارتش بريتانيا در هنـد بـود .در جريـان
بحران نفتي ايران در اوايل دهه  ،١٩٥٠زمانيكه محمد مصدق منافع نفتـي بريتانيـا
در ايران را ملّي كرد و روابط ديپلماتيك ]دو كشور[ به وخامت گراييد ،بـهعنـوان
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١٤٥

۴۵

مشاور سياسي در سفارت اياﻻت متحده آمريكا در تهران خدمت ميكرد!
از آن زمان او به يكي از خارقالعادهترين شخصيتهاي بينالمللي بدل شده كـه
در عاليترين سطوح فعاليت ميكنند ولي شخصاً ترجيح ميدهند در سايه باشند.
او بـه زودي بـه تهـران بـازميگـردد ،جـايي كـه بـا حجـب و فروتنـي بـههمـراه
١٤٦
همسرش آسيه و دو فرزندش زندگي ميكند.
به اين مناسبت ،سر ديك وايت ،رئيس نامدار ام .آي ٥ .و ام .آي ٦ .كه پيتـر رايـت او
را بزرگترين افسر ضدجاسوسي قـرن بيسـتم  ١٤٧و گرانـت او را برجسـتهتـرين افسـر
ضداطﻼعاتي بريتانيا در دوران پس از جنگ جهاني دوم  ١٤٨ميخواننـد ،در نامـه تبريـك
خود )مورخ اول ژانويه  (١٩٧٣به شاپور چنين نوشت:
شاپور عزيزم
خالصانهترين و گرمترين تبريكات مرا بپذير .اين روز بزرگي براي هـر دو شـما
و براي نام خانواده شماست و اين است قدرشناسي از خدمات واقعـي ...مـن بـراي
همكاريمان ارج فراوان قائلم و نسبت به ارزش ايثـار عظـيم و ثبـات قـدم تـو ،در
١٤٩
طول سالهايي كه در امور بزرگ و خاموش خدمت كردهاي ،واقف هستم.
 .١٤٥عﻼمت ! از چپمن پينچر است.
 .١٤٦در باﻻي مقاله تصوير شاپور ريپورتر در كنار همسر و فرزندانش چـاپ شـده در حاليكـه فرمـان
شواليهگري را در دست دارد .زيرنويس عكس در ديلي اكسپرس چنين است :هما ،دختر  ١٧ساله سِر
شاپور ريپورتر او را ميبوسد و ليدي آسيه و پسرش كامبيز ١٣ ،ساله ،به آنها مينگرند.
 .١٤٧پيتر رايت ،شناسايي و شكار جاسوس ،ترجمه محسن اشرفي ،تهران :اطﻼعات ،١٣٦٧ ،ص .١٢١

148. R. G. Grant, MI5, MI6: Britain’s Security and Secret Intelligence Services, New York:

Gallery Books, 1989, p. 111.

 .١٤٩مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ،سند شماره  ١٢٩-٦٢٢٩-١٠الف.
سر ديك وايت در اين زمان در تهران حضور داشت .ارتشبد فردوست ،رئيس دفتر ويژه اطﻼعـات
محمدرضا پهلوي ،بدون آن كه نام سر ديك وايت را به ياد داشته باشد ،رابطه صميمي او را با شـاپور
ريپورتر چنين توصيف كرده است» :شـاپور جـي بـدون ترديـد برجسـته تـرين و مهـم تـرين مقـام
اطﻼعاتي انگليس در رابطه با ايران بود] ...عبدالكريم[ ايادي در يكي از سفرهاي محمدرضا )كه من
نبودم( وي را در حضور ملكه انگليس خيلي صميمي و خودماني ديده بود و به من گفت .بـاز طبـق
گفته خودش ،در جلسات ساﻻنه محمدرضا با رئيس كل ام .آي ،٦ .كه هـر سـاله موقـع بـازي هـاي
زمستاني در سويس برگزار مي شد ،حضور داشت و در تمام مﻼقات ها و بحث ها شركت مي كرد.
در سال ) ١٣٤٩اگر اشتباه نكنم( كه رئيس كل ام .آي ٦ .به ايران آمده بود ،خودم شخص ًا ديدم كه

←
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و راشل ،همسر سر ديك وايت ،در نامه خود به آسيه ريپورتر )مـورخ  ٨ژانويـه ،(١٩٧٣
چنين تبريك گفت:
آسيه عزيزم
اين نامه را مينويسم تا ميزان خوشحالي خود را در مورد شـاپور بيـان كـنم .تـو
بايد خيلي در مورد شاپور شاد و هيجانزده باشي .آسـيه عزيـز ،حتمـاً از ايـن پـس
وقتي با ليدي ريپورتر براي خريد ميروم بايد مراقب رفتـارم باشـم!؟ اميـدوارم بـه
زودي به اينجا بياييد .اگر زودتر نياييد حتماً براي دريافت نشان اينجا خواهيد بـود.
اطمينان دارم حتماً به من اطﻼع خواهي داد ...وقتي بچهها اين خبر هيجـانانگيـز را
شنيدند چه گفتند؟ سﻼم مرا به آنها برسان و به كامبيز بگو هر وقـت بـراي خريـد
به نمايشگاه ميرويم به ياد او ميافتيم و صبر و حوصله او را به ياد ميآوريم ...بـه
ما خبر بدهيد كي به اينجا ميآييد .من قول ميدهم وقتـي بـا شـما بيـرون مـيروم
١٥٠
رفتاري مناسب ]در شأن يك ليدي[ داشته باشم!!
اينتليجنس سرويس ،سيا و اسناد كودتا

تاريخنگاري معاصر در زمينه شناخت دو كودتايي كه سرنوشت تاريخي ايـران را در سـده
بيستم ميﻼدي رقم زد بـا دشـواريهـايي مواجـه اسـت كـه از عـدم دسـتيابي بـه اسـناد
سرويس هاي اطﻼعاتي مرتبط با اين دو حادثه ناشي ميشـود .بـهرغـم گذشـت بـيش از
هشت دهه از كودتاي  ٣اسفند  ،١٢٩٩سرويس اطﻼعاتي بريتانيا ،كـه نقـش اصـلي را در
اين حادثه داشت ،تاكنون هيچ سندي در اين زمينه منتشر نكرده و همين رويـه را در قبـال
كودتاي  ٢٨مرداد  ١٣٣٢در پيش گرفته است ١٥١.ويليام راجر لويس مينويسد:
←
در كنار او مي نشست و شديداً مورد احترام او بـود) «.خاطرات فردوست ،صـص  (٢٩٥ -٢٩٤سـر
ديك وايت در  ٢٠فوريه  ١٩٩٣درگذشت.
 .١٥٠همانجا ،سند شماره  ٤٧٤٤٩الي .٤٧٤٥٢
از سركار خانم معصومه جمشيدي سپاسگزارم كه در ترجمه دهها برگ از نامههاي خصوصي آسـيه
و شاپور ريپورتر مرا ياري دادند.
 .١٥١كريستوفر اندريو در سال  ١٩٨٥در اعتراض به اين رويه دولت بريتانيا در استتار اسـناد اطﻼعـاتي
چنين نوشت :مسلماً براي استتار هويت برخي كارمندان اطﻼعاتي )مانند عوامـل نفـوذي( ،در دوران
حيات شان ،دﻻيل خوبي موجود است .ولي دولتمردان كنوني به اين استدﻻﻻت مفهوم امتداد نـامعقول
ميبخشند .اين ادعا كه علني كردن اسناد عمليات اطﻼعاتي بريتانيـا در ...روسـيه در دوران پـيش از

←
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انگليسيها بسيار سرّنگهدارتـر از آمريكـاييهـا بودنـد .تـا قبـل از انتشـار كتـاب
وودهاوس هرگونـه اشـارهاي بـه دخالـت ام .آي ٦ .در كودتـاي ايـران از محافـل
آمريكايي ناشي ميگرديد .روزولـت در چـاپ اول كتـاب خـود ،كـه مجبـور بـه
جمعآوري نسخههاي آن شد ،كوشيده بود با اين ادعا كه توطئـه از شـركت نفـت
انگل ـيس و اي ـران ريشــه م ـيگرفتــه اســت ،بــر مداخلــه دولــت انگل ـيس ســرپوش
١٥٢
بگذارد.

خاطرات كرميت روزولت ١٥٣و كريستوفر وودهـاوس ١٥٤،دو مقـام مسـئول آمريكـايي و
انگليسي در كودتاي  ٢٨مرداد ،به ترتيب در سالهاي  ١٩٧٩و  ١٩٨٢منتشـر شـد .ايـن دو
كتاب در ايران بازتاب گسترده داشته و اين تصور را بهوجود آورده كه گويـا سـرويسهـاي
اطﻼعاتي اياﻻت متحده و بريتانيا اسرار عمليات پنهان خود در كودتاي  ٢٨مـرداد  ١٣٣٢را
آشكار ساختهاند .اين تصور خطاست .دو مأخذ فوق صـرفاً خـاطرات شخصـي دو مـأمور
اطﻼعاتي بازنشسته بهشمار ميروند نه اسناد رسمي .دولت بريتانيا ،كـه تـا سـال  ١٩٩٢از
اساس منكر موجوديت سازماني بهنـام اينتليجـنس سـرويس )ام .آي (٦ .بـود ١٥٥،خـود را
متعهد به انتشار اسناد عمليات پنهاني در كودتاي  ٢٨مرداد  ١٣٣٢در ايران نمـيدانـد و در
اين زمينه بهطور كامل رويه سكوت را در پيش گرفته است .در طول دهه اخيـر ،ايـن تنهـا
آژانس مركزي اطﻼعات آمريكا )سيا( است كه براي انتشار اسناد مربوط به نقـش خـويش
←
انقﻼب بلشويكي  ١٩١٧ميتواند امنيت ملّي بريتانيا را در دهه  ١٩٨٠مورد تهديد قرار دهـد ،اسـتدﻻلي
چنان بيمعني است كه تنها وايتهال قادر به دفاع از آن است.
(Christopher Andrew, Secret Service: The Making of the British Intelligence Community,

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

 .١٥٢مصدق ،نفت ،ناسيوناليسم ايراني ،ص .٤١٣
دربارة پنهانكاري دولت بريتانيا در زمينه اسناد اطﻼعاتي بنگريد بـه دو كتـاب نگارنـده :ظهـور و
سقوط سلطنت پهلوي ،ج  ،٢صص ٢١-١٥؛ نظريه توطئه ،..صص .٢٥-٢٠

153. Kermit Roosevelt, Countercoup, New York: McGraw- Hill, 1979.

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

 .١٥٥بنگريد به :ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ،ج  ،٢ص .٢٠
چند ماه پس از انحﻼل اتحاد شوروي ،جان ميجر ،نخست وزير بريتانيا ،در سخنان  ٦مه  ١٩٩٢خود
در مجلس عوام براي اولين بار پذيرفت كه در اين كشور سازماني به نام اينتليجنس سـرويس وجـود
دارد.
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در كودتاي ايران در معرض فشار افكار عمومي قرار داشته است.
فشار پژوهشگران براي انتشار اسناد مهمترين عمليات پنهان سيا در دوران جنگ سـرد،
از جمله كودتاي  ٢٨مرداد  ،١٣٣٢اندكي پس از انحﻼل اتحاد شـوروي )دسـامبر  (١٩٩١و
پايان دوران جنگ سرد آغاز شد .در فضاي آن زمان ،دو رئيس سيا -رابـرت گيـتس ١٥٦در
 ١٩٩٢و جيمز وولزي ١٥٧در  -١٩٩٣وعده دادند كه اين اسناد را منتشر خواهند كرد .چهـار
سال بعد ،در مه  ،١٩٩٧مقامات سيا اعﻼم كردند كه تقريباً تمامي اسناد مهـم سـيا دربـاره
كودتاي  ٢٨مرداد  ١٣٣٢در اوايل دهه  ١٩٦٠معدوم شده است و چيزي براي انتشار وجـود
ندارد.
در اين زمان وولزي ،كه در ژانويه  ١٩٩٥سيا را ترك كرده بود ،كوشيد تـا خلـف وعـده
خود را توجيه كند .او انهدام اسناد تاريخي سيا را يك خيانت بـزرگ بـه مـردم آمريكـا و
توانمندي ايشان در درك تاريخ خود خواند و افـزود :مـن در سـال  ١٩٩٣دﻻيـل كـافي
داشتم كه تصور كنم تمامي اسناد تاريخي ،هر چيـزي كـه بـراي شـناخت تـاريخي مهـم
باشد ،در سيا موجود و فراهم است .به من گفته نشده بود كه اسناد مهم منهدم شـدهانـد.
نيك كاﻻتر ١٥٨،مورخ آمريكايي ،در مصاحبهاي گفت كه اسناد مربـوط بـه سـاير عمليـات
پنهان مهم دوران جنگ سرد نيز -از جمله مأموريتهاي مخفي در اندونزي در دهـه ١٩٥٠
و كودتاي موفقيتآميز سيا در گينه در اوايل دهه  -١٩٦٠سوزانيده شدهانـد .كـاﻻتر افـزود:
درباره ايران هيچ چيز وجود ندارد .درباره اندونزي خيلي كم .درباره گينه ...همه سوزانيده
شدهاند .به ادعاي كاﻻتر ،در سيا هيچ توطئه بزرگي بـراي انهـدام اسـناد وجـود نـدارد.
آنچه هست غفلت يا جهالت و فرهنگ تخريبي است كه زائيده پنهانكاري ميباشد.
بريان ﻻتل ١٥٩،كارمند سيا و مدير مركز بررسيهاي اطﻼعاتي اين سـازمان ،نيـز اعـﻼم
كرد كه بيشتر اسناد مربوط به ايران در دهه  ١٩٦٠امحاء يا مفقود شده است .ﻻتـل افـزود:
در مــورد اي ـران دكتــر كــاﻻتر حــق دارد .در اواي ـل ســالهــاي  ١٩٦٠مقامــات س ـيا بــه
نگهدارندگان اسناد ايران گفتند كه مخزنهاي آنها بـيش از حـد پـر اسـت و بايـد تميـز
شود .ﻻتل افزود :در اوايل دهه  ١٩٦٠فرهنگ غالب بر سيا اين بود .از فوريـه  ١٩٥٣تـا
156. Robert Gates
157. R. James Woolsey
158. Nick Cullather
159. Brian Latell
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نوامبر  ١٩٦١آلن دالس ١٦٠رياست سيا را به عهده داشت و سپس جـان مـككـون ١٦١،تـا
آوريل  ،١٩٦٥در اين سمت بود .روشن نيست كه آيا اين دو از تخريب اسناد مطلع بودنـد
يا نه.
١٦٢
كاﻻتر ،كه اكنون استاد دانشگاه اينديانا و معاون سردبير مجله تـاريخ آمريكـا اسـت،
در سال  ١٩٩٢بهعنوان عضو بخش تاريخي سيا به اين سازمان پيوست .وظيفـه او نگـارش
تاريخ كودتاي  ١٩٥٤سيا در گواتماﻻ بود .در همين زمان بود كه گيتس ،رئيس وقـت سـيا،
وعده داد پروندههاي مربوط به كودتا در گواتماﻻ و ايران و ماجراي  ١٩٦١خليج خوكها را
آشكار كند .كاﻻتر ميگويد :ولي سيا بهسرعت متوجه شد كه درباره ايران سـندي وجـود
ندارد .اين اسناد بهطور منظم پاكسازي شدهاند .وقتي من در سال  ١٩٩٣سيا را ترك كـردم
آنها توانسته بودند حدود  ٢٥تا  ٥٠برگ كاغذ ]درباره كودتاي ايران[ پيدا كنند .اين تقريباً
يعني هيچ .ﻻتل ميگويد :تنها بخش اندكي از اسناد ايران باقي مانده است .ولي هـيچ
كس قبل از سخنراني سپتامبر  ١٩٩٣وولزي -كه وي درباره آزادسـازي اسـناد ايـران وعـده
داد -به او درباره ماجراي انهدام اسناد ايران چيزي نگفته بود.
اندكي بعد روشن شد كه ماجراي از ميـان رفـتن اسـناد كودتـاي  ٢٨مـرداد در ايـران
بهانهاي بيش نبوده و هنوز در آرشيوهاي اين سازمان اسنادي موجود است كه مقامات سيا
مايل به انتشار آن نيستند .در سال  ١٩٩٨جرج تنت ١٦٣،كه تـا بـه امـروز رياسـت سـيا را
بهدست دارد ،مخالفت خود را با انتشار اسناد ايران اعﻼم كـرد .ايـن امـر سـبب شـد كـه
آرشيو امنيت ملّي ١٦٤در سال  ١٩٩٩عليه سيا اقامه دعوي كند و در مـارس  ٢٠٠٠موفـق
به اخذ مجوز انتشار برخي از اين اسناد شود ١٦٥.در ايـن زمـان ،سـيا  ١٤٠٠صـفحه سـند
)160. Allen Welsh Dulles (d. 1969
)161. John Alex McCone (d. 1991
162. Journal of American History
163. George Tenet
164. National Security Archive

آرشيو امنيت ملي مؤسسهاي است در واشنگتن دي .سي .كه به گـردآوري و سـاماندهي اسـناد از
طبقهبندي خارج شده دولت اياﻻت متحده آمريكا اشتغال دارد .اعضاي هيئت تحريريه بخش ايران اين
مؤسسه عبارتند از يرواند آبراهاميان ،ريچارد كاتم ،مارك گازيوروسـكي ،جـوان هـارت و اريـك
هوگﻼند .بنگريد به:
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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درباره كودتاي  ١٩٥٤گواتماﻻ و دو گزارش تاريخي را -از جملـه گـزارش  ١١٦صـفحهاي
كاﻻتر -علني كرد .كاﻻتر در اين گزارش نشان داده اسـت كـه سـيا حتـي رئـيسجمهـور
آيزنهاور را فريب ميداده است .براي مثال ،سيا در گزارش خود به آيزنهاور شمار شورشيان
مورد حمايت سيا را كه در گواتماﻻ كشته شدند تنها يك نفر ذكر كرده در حاليكه در واقع
 ٤٣نفر به قتل رسيدند .اين گزارش همچنين ثابت ميكند رهبراني كه بـه كمـك سـيا در
گواتماﻻ بهقدرت رسيدند سركوبگر و فاسد بودند .اين كودتا صحنه سياست گواتماﻻ را در
دهه  ١٩٦٠به گورستاني مرگبار بدل ساخت ،دولـتهـاي نظـامي بيرحمـي را بـهقـدرت
رسانيد و به بهاي جان يك سفير و دو وابسته نظامي آمريكا و قريب به ده هـزار روسـتايي
گواتماﻻيي تمام شد ١٦٦.در زمينه اسناد تـاريخي كودتـاي  ٢٨مـرداد در ايـران نيـز روزنـه
اميدي پديد شد و يك سخنگوي سيا اعﻼم كرد كه در آرشيوهاي اين سازمان حـدود يـك
هزار برگ سند به اضافه تاريخچه عمليات كودتا )اثر دونالد ويلبر( و گزارشي كه بعداً تهيه
شده موجود است .او ادعا كرد اسنادي كه در اوايل دهه  ١٩٦٠سوزانيده شدهاند تكراري و
١٦٧
پروندههاي عملياتي بودهاند.
دونالد ويلبر و تاريخچه عمليات كودتا

بهرغم اين سير طوﻻني و پر فرازونشيب ،تاكنون مهمترين سند سيا كه دربـارة كودتـاي ٢٨
مرداد  ١٣٣٢منتشر شده تاريخچه عمليات كودتا نوشته دونالد ويلبـر اسـت .ايـن سـند را،
ظاهراً ،يكي از كاركنان پيشين سيا در اختيار جيمز ريزن ١٦٨،كارشـناس نيويـورك تـايمز در
امور اطﻼعاتي ،قرار داد و نامبرده آن را در شمارههاي  ١٦آوريل و  ١٨ژوئن  ٢٠٠٠روزنامـه
فوق منتشر كرد .سپس ،اين سند در سايت نيويورك تايمز قرار گرفـت ١٦٩.تاريخچـه ويلبـر
نيز ،مانند خاطرات روزولت و وودهاوس ،پس از انتشار در ايران بازتـاب گسـترده يافـت و
١٧٠
عﻼوه بر انعكاس در مطبوعات چند ترجمه فارسي از آن منتشر شد.
←
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

 .١٧٠ترجمه فارسي بخش هايي از تاريخچه ويلبر ابتدا در اطﻼعات سياسي -اقتصادي )شماره اول و دوم،

←
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سند جنجالي فوق جمعبندي فشردهاي است از تاريخچه عمليات كودتـاي  ٢٨مـرداد
 ١٣٣٢كه دونالد ويلبر ١٧١،يكي از طراحان عمليات ،در مـارس  ،١٩٥٤هفـت مـاه پـس از
كودتا ،انجام داده است .ظاهراً ويلبر تاريخچه كودتا را بر اساس اسنادي كه در آن زمان در
اختيارش بوده و مصاحبه با برخي از شركتكنندگان در عمليات كودتا تدوين كرده است.
متني كه نيويورك تايمز منتشر كرده و امروزه در دسترس محققين قرار گرفته ١٥ ،سال پـس
از تهيه تاريخچه فوق ،در مارس  ،١٩٦٩در تيراژ محدود و با طبقهبندي سـرّي بـهعنـوان
بولتن دروني سيا ،در  ١٩٣صفحه منتشر شده است .ويرايش و نشر اين بولتن را ديـن داج،
مورخ اداره كل خاورنزديك سيا ،به عهده داشته و در صفحه دوم يادداشـت زيـر را افـزوده
است:
يادداشت تاريخنگار

اين اوراق ،بـا عنـوان سـرنگوني مصـدق نخسـتوزيـر ايـران ،در مـارس ١٩٥٤
بهوسيله دكتر دونالد ن .ويلبر ،كه نقش فعالي در عمليات داشت ،نگاشته شد .ايـن
بررسي مكتوب شد زيرا مطلوب بهنظر ميرسيد در زمانيكه اسـناد يـك عمليـات
مهــم بــه ســهولت در دســترس اســت و خــاطرات كاركنــاني كــه در آن شــركت
←
سال پانزدهم ،مهر و آبان  (١٣٧٩و پيام امروز )شماره  ،٤١مهرماه  (١٣٧٩انتشار يافت .كمـي بعـد ٣
ترجمه از متن كامل اين بولتن منتشر شد :غﻼمرضا وطندوست ،اسناد سازمان سيا درباره كودتاي ٢٨
مرداد و سرنگوني دكتر مصدق ،با مقدمه همايون كاتوزيان ،تهران :رسا١٣٧٩ ،؛ حميد احمدي ،اسـرار
كودتا :اسناد سيا دربارة سرنگوني دولت مصدق ،تهران :نشر ني١٣٨٠ ،؛ سيد صادق خرازي ،آمريكا و

تحوﻻت ايران :اسناد و مدارك آزادشده دولت اياﻻت متحده آمريكا درباره جنبش ملّي شدن صـنعت
نفت ايران ،تهران :انتشارات وزارت امور خارجه .١٣٨٠ ،در بررسي حاضر از متن اصلي تاريخچه ويلبر

به زبان انگليسي استفاده كردهام .از آنجا كه اين متن بهصورت فايل  PDFاز اينترنت گرفته شـده ،از
ارجاع به شماره صفحات خودداري ميكنم.
 .١٧١دكتر دونالد ويلبر فارغ التحصيل معماري از دانشگاه پرينستون است و كتابهاي متعددي در زمينه
معماري خاورميانه اسﻼمي منتشر كرده است .او در سـال  ١٩٨٦خـاطراتش را منتشـر كـرد و در آن
مدعي شد كه كودتاي ايران از ساير عمليات بعدي مشابه آمريكا متمايز بـود زيـرا طراحـان كودتـا
ايرانيان را در انتخاب دو راه -بيثباتي يا حمايت از شاه -آزاد گذاشـتند و بـه ايـن دليـل كودتـا از
حمايت گسترده مردم برخوردار شد .ويلبر در اين كتاب ،با اجازه مقامات سـيا ،بـه تاريخچـه سـرّي
كودتا ،نوشته خود ،ارجاع داده و افزوده است :اگر طراحان عمليات خليج خوكها اين تاريخچـه را
خوانده بودند به چنين عملياتي دست نميزدند .ويلبر در سال  ١٩٩٧در  ٨٩سالگي درگذشت.
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داشتهاند هنوز تازه است ،گزارشي ثبت شده از آن تهيـه شـود .بـهعـﻼوه ،مقتضـي
احساس ميشد كه بر نتايج معين بهدست آمده پس از اتمام عمليات تأكيد شـود و
برخي از اين تجارب بهشكل پيشنهادات قابل كاربرد در آينده ،در عمليات مشـابه،
بيان گردد.
اسناد مربوط به عمليات توصيف شده در ايـن گـزارش ،در پرونـدههـاي پـروژه
تيپيآجاكس ،كه بهوسيله اداره ايران در اداره كل خاورنزديـك و جنـوب آسـيا
١٧٢
نگهداري ميشود ،موجود است.
تمامي اسامي خاص مندرج در اين گزارش از لحاظ دقيق و كامل بـودن كنتـرل
شده است .نام اول و حروف اختصاري نام وسط هر فرد با تﻼش جدي فراهم شد.
در مواردي كه نام كوچك و حروف اختصاري نام وسط حـذف شـده بيـانگر آن
است كه چنين اطﻼعاتي بهدست نيامد.
١٧٣
دين ل .داج
كارمند تاريخي اداره كل خاورنزديك /مارس ١٩٦٩
در بررسي تاريخچه ويلبر توجه به نكات زير ضرور است:
 -١تاريخچه ويلبر در مارس  ١٩٦٩بهوسيله مقامات سيا براي انتشار محـدود ،احتمـاﻻً
براي استفاده آموزشي ،مورد تنظيم مجدد و بازنگري قرار گرفته و متني كه امروزه در دست
ماست نه نسخه اصلي متعلق به سال  ١٩٥٤بلكه متن تكثيرشده آن در سال  ١٩٦٩اسـت.
اين بولتن با طبقهبندي حفاظتي سرّي (secret) ارائه شـده در حـاليكـه اسـناد مشـابه
داراي طبقهبندي بهكلي سرّي (top secret) ميباشند .بنابراين ،كامﻼً محتمل است كـه
مقامات سيا براي حفظ شبكهها و عوامل مهم خويش در ايران ،كه در سـال  ١٩٦٩تمـامي
يا بسياري از آنان زنده و از نظر سياسي و اجتماعي فعال و بـاارزش بودنـد ،در تاريخچـه
ويلبر دستكاريهايي كرده باشند .توجه كنيم كه بولتن فـوق در اوج جنـگ سـرد و پـس از
جنجال پنج كمبريجي ١٧٤تكثير شده است .در آن سـالهـا احتمـال دسـتيابي مـأموران
 .١٧٢يادداشت فوق نشان ميدهد كه تا سال  ١٩٦٩هنوز بخش مهمي از پروندههاي عمليات كودتاي ٢٨
مرداد در آرشيوهاي سيا محفوظ بوده است.

173. Dean L. Dodge

 .١٧٤پنج انگليسي فارغ التحصيل كمبريج كه به دليل عقايد كمونيستي از دوران جنـگ جهـاني دوم بـه
سازمان اطﻼعاتي شوروي پيوستند و به مأموران نفوذي بلندپايه در دستگاه دولتي بريتانيا بـدل شـدند.
نامدارترين اين افراد كيم فيلبي است كه در سالهاي  ١٩٥١-١٩٤٩رئيس ايستگاه اينتليجنس سـرويس

←

۵۳

عبداﷲ شهبازي

نفوذي اتحاد شوروي به چنين اسناد تكثيرشدهاي كامﻼً مد نظر بود.
 -٢تاريخچه ويلبر بهطور رسمي از سوي سازمان سيا انتشار نيافتـه و ناشـر آن روزنامـه
نيويورك تايمز است .بنابراين ،سند فوق فاقد مهر رسمي ويژه اسناد از طبقهبنـدي خـارج
شده (declassified) است و در واقع بهنحوي عرضـه شـده كـه فاقـد ارزش حقـوقي و
١٧٥
غيرقابل ارائه به محاكم بينالمللي باشد.
 -٣جيمز ريزن ،كارشناس نيويورك تايمز و ناشر تاريخچـه ويلبـر ،ظـاهراً بـراي حفـظ
امنيت ايرانيان شركتكننده در كودتا ،بخشهايي از سـند را سـياه كـرد و انـدكي بعـد
سايت ديگري بهنام كريپتوم ،كه بهوسيله جان يانـگ ١٧٦اداره مـيشـود ،مـدعي شـد كـه
اسامي سياه شده را كشف كرده و سپس متن بـدون سانسـور تاريخچـه ويلبـر را ،بـا
افزودن اسامي در داخل ][ ،منتشر نمود ١٧٧.اين ماجرا ،بهدﻻيل زير ،قابل تعمق است:
الف -نيويورك تايمز با روش ديجيتالي به سياه كردن اسـامي دسـت زد؛ يعنـي بـر
روي متن اسكن شده از طريق نرمافزار ﻻيههاي سياهرنگي قـرار داد .ايـن غيرجـديتـرين
روش براي سانسور كردن يك سند است .اگر واقعاً حذف اسامي مد نظر بود ،بـهسـادگي
ميشد اين موارد را بر روي كاغذ ،قبل از اسكن كردن ،با قلم بهكلي سـياه كـرد يـا بـراي
اطمينان بيشتر با تيغ بريد .سياه كردن بخشهايي از سند بهوسيله قلم رويهاي مرسـوم در
←
در واشنگتن و رابط اين سازمان با سيا بود و بهعنوان يكي از نامزدهـاي رياسـت ام .آي ٦ .شـناخته
ميشد .فيلبي در ژانويه  ١٩٦٣به شوروي گريخت ،در سال  ١٩٦٥نشان لنين و پرچم سرخ به او اعطـاء
شد ،در سال  ١٩٦٨خاطرات خود را با عنوان جنگ خاموش مـنمنتشـر كـرد و در  ١١مـه  ١٩٩٨در
مسكو درگذشت .براي آَشنايي با اين ماجرا بنگريد به :پيتر رايت ،شناسايي و شكار جاسوس ،ترجمه
محسن اشرفي ،تهران :اطﻼعات١٣٦٧ ،؛ يوري مودين ،پـنج دوسـت كمبريجـي مـن ،ترجمـه احمـد
كسايي،پور ،تهران :نشر كارنامه .١٣٧٥ ،يوري مودين افسر رابط كا .گ .ب .با پنج كمبريجي بوده و
خاطرات او از ارزش تاريخي فراوان برخوردار است.
 .١٧٥براي آشنايي با مهر مندرج بر اسناد آمريكايي كه از طبقهبندي حفاظتي خارج شدهاند بنگريـد بـه:
بولتن بهكلي سرّي وزارت امور خارجه براي رئيسجمهور دربارة رفتار شاه ،وينستون چرچيل و ژنرال
زاهدي پس از كودتا ،مورخ اوت  ١٩٥٣در:
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 بريتانياست ١٧٨.در اسناد علني شده ايـاﻻت متحـده آمريكـا نيـز از روش
بريدن بخشهايي از سند بهوسيله تيغ استفاده شده است ١٧٩.روشن اسـت كـه در چنـين
مواردي بهيچوجه امكان كشف موارد حذف شده وجود ندارد.
ب -بررسي اسامي سانسورشده بهوسيله نيويورك تـايمز احسـاس ناخوشـايندي را در
مورخ ايراني ايجاد ميكند .بخش عمده اين سانسور شامل اسـامي افـرادي اسـت كـه
نقش آنان در كودتا از همان زمان وقوع حادثه بـراي ايرانيـان روشـن بـود؛ كسـاني ماننـد
نعمتاﷲ نصيري ،عباس فرزانگان ،نادر باتمانقليچ ،تيمور بختيار ،حسـن اخـوي و غيـره و
غيره! سياه كردن اسامي مشهور فراوان مندرج در سند اين احساس را در نگارنده ايجـاد
كرد كه هدف واقعي نيويورك تايمز ايجاد جنجال و جلب توجه بـه ايـن سـند و ارائـه آن
بهعنوان يك متن بسيار مهم و قابل اعتماد بوده است .در واقع ،پس از اعﻼم كشف فوق
بهوسيله كريپتوم ،اسامي مهم جديدي كه براي مورخين ايراني شناخته ميشوند دو نـام
جليلي و كيواني است .دربارة اين دو نام توضيح خواهم داد.
ج -در برخي موارد اسامي كشف شده بهوسيله سايت كريپتوم با فضاي سياه شـده
مربوطه در سند نيويورك تايمز منطبق نيست .گوياترين مثال ،اسامي جليلي و كيـواني
است:
طبق مندرجات بولتن ويلبر ،ايستگاه سيا در تهران دو عامل بسيار مهـم و اصـلي در
اختيار داشت .اين دو از چنان اهميتي براي سيا برخوردار بودند كه در مذاكرات مقـدماتي
ميان ويلبر )نماينده سيا( و نورمن دربيشاير) ١٨٠نماينده ام .آي (٦ .در نيكوزيا ،مركـز سـيا
اعﻼم كرد كه اسـامي ايشـان بـراي طـرف بريتانيـايي فـاش نشـود؛ و رابطـه ايـن دو بـا
آمريكاييها چنان استتارشده بود كه حتي در جريان عمليات كودتـا اينتليجـنس سـرويس
بريتانيا و عوامل ايراني ايشان موفق به كشف ايشان نشدند!
اين دو عامل بسيار مهم ايراني سيا در سال  ،١٩٥٣در سـال  -١٩٦٩زمـان ويـرايش
تاريخچه ويلبر بهوسيله دين داج و انتشار محدود آن -بايد اهميتي مضاعف ميداشـتند و
 .١٧٨براي نمونه ،مراجعه شود به كارتن
 (Officeشامل  ٢١٨برگ سند دربارة حوادث سـال  ١٩٢١ايـران .در ايـن كـارتن ،بخـش مهمـي از
گزارشهاي سياسي ،مانند اسناد  ٨٨و  ٩٣و  ١٠٤و  ١٦١و غيره ،بهكلي مخدوش شده است.
 .١٧٩براي نمونه ،بنگريد به بولتن وزارت امور خارجه براي رئيسجمهور مورخ اوت  ١٩٥٣در زيرنويس
قبل.
 FO 371/6405/16در مركز اسناد ملّي بريتانيا ) Public Record
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استتار نام آنها ضرورتر از گذشته ميبود .معهذا ،اين اسامي در بولتن فوق درج مـيشـود،
يعني اطﻼعاتي بهكلي سرّي و حياتي در اختيار دهها يا صدها تن قرار ميگيرد كه برخـي
از ايشان عضو وزارت خارجه ،نه سـيا ،بودنـد ١٨١.بعـدها ،در زمـان انتشـار علنـي سـند،
نيويورك تايمز اين اسامي را ،با همان روش ديجيتـالي ،سـياه مـيكنـد و انـدكي بعـد،
سايت كريپتوم اسامي فوق را به صورت جليلي و كيواني ميشناساند .در سند منتشره
در سايت نيويورك تايمز اسامي دو فرد فوق به اندازه  ٨٠حرف سياه شده كه برابر بـا يـك
سطر و يك سـوم سـطر اسـت ١٨٢.سـايت كريپتـوم ايـن اسـامي را بـهصـورت  Djaliliو
 Keyvaniمعرفي ميكند كه با اضافه كردن  ٣حرف فاصله تنها معـادل  ١٧حـرف اسـت
يعني كمتر از يك سوم سطر!
در رابطه با اسامي جليلي و كيواني دو ابهام شكلي ديگر نيز مطرح است:
اول ،روشن نيست كه چرا دونالد ويلبر بايد نام جليلي را به شـكل مرسـوم در ميـان
فرانسهزبانان ) (Djaliliبنويسد نه بهشكل متداول در زبان انگليسي ).(Jalili
دوم ،بهرغم اينكه دين داج در يادداشت خود بـر تاريخچـه ويلبـر مـدعي اسـت كـه
تمامي اسامي خاص مندرج در اين گزارش كنترل شده و اسامي كوچك تمـامي افـراد،
بهجز مواردي كه اطﻼعات كافي در دست نبوده ،افزوده شده ،روشن نيست چرا جليلـي
و كيواني فاقد نام كوچك هستند .با فرض صحت ادعـاي سـايت كريپتـوم ،تنهـا يـك
احتمال متصور است :جليلي و كيواني نام مستعارند نـه نـام واقعـي زيـرا نمـيتـوان
پذيرفت كه دين داج مشخصات كامل ايـن دو مـأمور اصـلي سـيا در ايـران را در اختيـار
نداشته است.
بررسي فوق روشن ميكند كه بهسادگي نميتوان به تمامي موارد مندرج در تاريخچـه
ويلبر ،يا حداقل متن كنوني كـه در دسـترس محققـين قـرار گرفتـه ،اعتمـاد كـرد و آن را
توصيفي جامع و فارغ از دغل و فريبكاري يا استتار از حوادث كودتا دانست .اين نتيجهاي
است كه دكتر محمدعلي موحد نيز بر آن تأكيد دارد .ايشان ،كه با دقت به بررسي تطبيقي
منابع انگليسي و آمريكايي مربوط به كودتا -از جمله تاريخچه ويلبر -پرداخته ،مينويسد:
 .١٨١جيمز ريزن مينويسد :سرپرست مورخان وزارت امور خارجه اعﻼم كرد كه اداره او هفـت سـال
پيش نسخه اي از تاريخچه ]ويلبر[ را دريافت كرده ولي هنوز تصميمي دربـارة خـارج كـردن آن از
طبقهبندي حفاظتي اتخاذ نشده است.

182. Wilber, ibid, part 1- Preliminary steps, p. 7.
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نشان توريه و تزوير بر پيشاني گزارشهـا نمايـان اسـت و خواننـده هوشـمند بـه
آساني در مييابد كه مقصود گزارشگر ارائه روايتي رسمي و ظاهرسازي قضـايا و
پردهكشي بر واقعيات است ...پنهانكاري مستلزم دروغگويي ،رياكاري ،دورويـي،
تدليس ،تقلب و تحريف است .ويلبر ادل ١٨٣تصويري را كه گزارشهـاي رسـمي
آمريكـا از جريـان ســرنگوني مصــدق در ايـران و آربــنس گوســمان در گواتمــاﻻ
بهدست ميدهد از نمونههاي مهم تحريف تاريخ ديپلماسي بهشمار ميآورد كه
با حذف عامدانه اسناد كامﻼً مهم توأم است .ادل مينويسد :گمراهكنندهتـر از
مطالب حذف شده پيامهايي است كه بهگونهاي تحرير شدهاند كه از آنها ناديـده
گرفتن كامل توطئه ،آن هم بهوسيله اشخاصي كـه بـهخـوبي مـيدانسـتند كـه چـه
اتفاق افتاده و چرا اتفاق افتاده ،برميآيـد؛ شـيوهاي كـه ادل آن را يـك تقلـب،
١٨٤
يك تحريف كامل فعاليتهاي آمريكايي در ايران مينامد.
معهذا ،اين نگاه انتقادي و توأم با هشياري بـه سـند فـوق ،نـافي اهميـت آن نيسـت.
تاريخچه ويلبر مهمترين و جامعترين سند سرويسهاي اطﻼعـاتي درگيـر در كودتـاي ٢٨
مرداد  ١٣٣٢است كه تاكنون انتشار يافته و ،در كنار اسـناد ايرانـي و منـابع ديگـر ،تحليـل
حادثه فوق را غناي بيشتر بخشيده است.
جايگاه پنهان سر شاپور ريپورتر

در منابع خارجي منتشر شده دربـارة كودتـا ،جايگـاه شـاپور -بـهجـز همـان مـوردي كـه
وودهاوس از او بهعنوان يك مأمور كماهميت در زمان كودتا ياد كرده -بهكلي استتار شده و
نقش او به ديگران نسبت داده شده است .اين رويـه از سـال  ١٩٧٩بـا خـاطرات كرميـت
روزولت آغاز شد و در منابع بعدي تا به امروز ادامه يافت.
 .١٨٣ويلبر ادل استاد علوم سياسي در كالج لهمن سيتي يونيورسيتي نيويورك است .مشخصات مقاله فوق
چنين است:
Wilbur Edel, Diplomatic History: State Department Style, Political Science Quarterly,

Volume 106, Number 4, Winter 1991-1992, pp. 695-712.

اين مقاله را آقاي محمد كريم اشراق به فارسي ترجمه و در نگاه نو )خـرداد -تيـر  (١٣٧١منتشـر
كرده است.
 .١٨٤محمدعلي موحد ،گفتهها و ناگفتهها :تحليلي از گزارش عمليات پنهاني سيا در كودتـاي  ٢٨مـرداد
 ،١٣٣٢تهران :نشر كارنامه ،١٣٧٩ ،ص .١٢
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استتار نقش مأموران و شبكههاي اصلي اطﻼعاتي فعال در دوران نهضت ملّـي نفـت و
كودتا ،از طريق انگشتنما كردن عناصر شناختهشده و تمركز تبليغـات بـر روي ايشـان ،از
همان زمان حادثه رواج داشـت .در دوران دولـت مصـدق ،شـبكه مطبوعـاتي و تبليغـاتي
وابسته به سرويساطﻼعاتي بريتانيا در ايـران اخبـار و شـايعات فراوانـي را دربـارة توطئـه
برادران رشيديان و ارتباط آنان با سفارت انگليس پخش ميكردند .اين شايعات تـا بـدان
حد گسترده بود كه در يك ساله قبل از كودتا تمامي ايرانياني كـه بـا سياسـت و روزنامـه
سروكار داشتند ،برادران رشيديان را بهعنوان مأموران سفارت انگلـيس و توطئـهگـران عليـه
دولت مصدق بهخوبي ميشناختند .اين موج تبليغاتي در مواردي منجر به تعقيب بـرادران
رشيديان از سوي دولت شـد و در  ٢١مهـر  /١٣٣١اكتبـر  ١٩٥٢علـت بازداشـت بـرادران
رشيديان تباني با يك سفارتخانه خارجي بـراي سـرنگوني دولـت اعـﻼم گرديـد .ولـي
رشيديانها اندكي بعد )اسفند  /١٣٣١فوريه  (١٩٥٣آزاد شدند و با فراغ بـال بـه اقـدامات
خود ادامه دادند بيآنكه دولت بهطور جدي متعرض ايشان شود .بريان لپينگ مينويسد:
يكي از شكاياتي كه طرفداران مصدق در مورد مصدق عنـوان مـيكردنـد ايـن
بود كه با علم به وابستگي آشكار رشيديانها و امثال آنها از هر نوع اقدام مـؤثري
١٨٥
بر ضد آنها كوتاهي ورزيد.
اين معماي بزرگ را چگونه بايد حل كرد؟
برادران رشيديان ،بـهويـژه اسـداﷲ ،افـرادي متظـاهر و ﻻفزن و جنجـالي بودنـد و از
وابستگي ديرين خانوادگي خـود بـه سـفارت انگلـيس بـهعنـوان حربـهاي آشـكار بـراي
قدرتطلبي و سودجوييبهره ميبردند و بهويژه به پدر بـدنام خـود ،حبيـباﷲ رشـيديان،
تفاخر ميكردند ١٨٦.برادران رشيديان در عمليات توطئهگرانه سـالهـاي  ١٣٣٢-١٣٢٠و در
 .١٨٥بريان لپينگ ،سقوط امپراتوري انگليس و دولت دكتر مصـدق ،ترجمـه محمـود عنايـت ،تهـران:
كتابسرا ،١٣٦٥ ،ص .٥٣
 .١٨٦حبيباﷲ رشيديان ،پدر سيفاﷲ و اسداﷲ و قدرتاﷲ ،در دوران سلطنت احمد شاه قاجـار مسـتخدم
سفارت انگليس در تهران بود و تأمين ارتباطات اطﻼعاتي مأموران انگليسي با تعدادي از عوامل ايراني
را بهدست داشت .او در آن سالها و نيز در سالهاي پس از شهريور  ١٣٢٠با سيد ضياءالدين طباطبايي
رابطه نزديك داشت) .بنگريد به :ظهور و سقوط سـلطنت پهلـوي ،ج  ،٢صـص  (٣٤١-٣٣٩آيـتاﷲ
كاشاني نيز برادران رشيديان را بهعنوان شاگرد سيد ضياءالدين طباطبايي معرفي ميكرد) .آيـتاﷲ
سيد ابوالقاسم كاشاني بهروايت اسناد ،تهران :مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطﻼعـات ،١٣٧٩ ،ج
 ،٢ص  (٩٣٠در ميان اسنادي كه در زمان انقﻼب از خانه شخصي سيفاﷲ رشيديان بهدست آمده يك
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كودتا نقش داشتند .براي مثال ،احتماﻻً اين درست است كه اسداﷲ رشيديان در  ١٥ژوئيـه
 ٢٤ /١٩٥٣تير  ١٣٣٢با اشرف پهلوي در ريويرا ١٨٧مﻼقات كرد و مقدمات مﻼقـات او را بـا
نورمن دربيشاير ،نماينده ام .آي ،٦ .و استفن ميد ١٨٨،نماينده سيا ،فراهم نمود .ولي نقـش
اصلي ايشان در عمليات كودتا نه اينگونه اقدامات بلكـه جنجـالآفرينـي و جلـب توجـه
همگان به سوي خويش بود تا در سايه اين انحراف شبكههاي پنهان ام .آي ٦ .با فراغ بال
كار خود را پيش برند .دكتر مصدق نيز ،با شناختي كـه از شخصـيت و روحيـات بـرادران
رشيديان داشت ،هدايت عمليات براندازي عليه خود را در قواره ايشـان نمـيديـد و لـذا
بهطور جدي متعرضشان نميشد .اغراقها و شايعهپراكنيها دربارة نقش برادران رشيديان
سهم بزرگي در غيرجدي كردن خطر كودتا داشت .بدينسان ،بـرادران رشـيديان ،از همـان
زمان ،شهرتي بسيار بزرگتر از عملكرد واقعي خود يافتند و عمﻼً به نام رمزي بـدل شـدند
براي تمامي مأموران و شبكههاي اينتليجنس سرويس در ايـران .در منـابعي كـه بعـدها از
سوي سرويس هاي اطﻼعاتي بريتانيا و اياﻻت متحده منتشر شد ،از ايـن شـهرت اسـتفاده
شد و تمامي عوامل متنفذ ام .آي ٦ .در ايران در زير يك نـام رمـز قـرار گرفتنـد :بـرادران
رشيديان!
در تاريخچه ويلبر مواردي به برادران رشيديان منتسب است كه بهطـور قطـع بايـد بـه
كارنامه شاپور ريپورتر تعلق داشته باشد .يك مورد مهم را بررسي ميكنيم:
محمدرضا پهلوي ،بهدليل هراس ناشي از ضعف شخصـيتي ،تمـايلي بـه شـركت در
كودتا نداشت .جلب رضايت او يكي از محورهاي مهم عمليات مشـترك ام .آي ٦ .و سـيا
بهشمار ميرفت .به اين دليل بود كه در اوائل مرداد ماه  ١٣٣٢ژنرال نـورمن شوارتسـكف و
اشرف پهلوي به ايران اعزام شدند .و در همين چارچوب بود كه نمايندگان سـرويسهـاي
اطﻼعاتي اياﻻت متحده آمريكا و بريتانيا مخفيانه با شاه مﻼقات كردنـد و بـهطـور رسـمي
←
جلد كتاب فرهنگ اصطﻼحات انگليسي به فارسي تأليف شاپور ريپورتر وجـود دارد كـه شـاپور بـا
دستخط خود آن را چنين اهدا كرده است :تقديم به الياس با بهترين آرزوها و گرمترين سﻼمهـا٥ -
اكتبر  . ١٩٧٧انگليسي ها زماني كه نخواهند نام فردي را مستقيماً ذكر كنند ،او را الياس ميخوانند.
در چنين مواردي ،آمريكاييها  John Doeرا بهكار ميبرند.

187. Riviera

188. Stephen Johnson Meade
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حمايت دولتهاي متبوع خود از كودتا را به اطﻼع او رسانيدند.
فردي كه بهعنوان نماينده رسمي دولت اياﻻت متحده بـه ديـدار شـاه رفـت ،كرميـت
روزولت بود .اين مﻼقات در نيمه شب شنبه  ١٠مرداد  /١٣٣٢اول اوت  ١٩٥٣در درون يك
اتومبيل در حوالي كاخ سعدآباد صورت گرفت ١٨٩.ديدار روزولـت بـا شـاه كـامﻼً طبيعـي
است زيرا او بهعنوان نماينـده رسـمي دولـت متبـوع خـود در مقـامي جـاي داشـت كـه
ميتوانست اعتماد شاه را جلب كند و حمايت دولت آيزنهاور را به او ابـﻼغ نمايـد .ولـي
چه كسي از سوي دولت بريتانيا با شاه مﻼقات كرد؟ تاريخچه ويلبر طرف بريتانيـايي شـاه
را در اين مﻼقات با نام اسداﷲ رشيديان ميشناساند:
]پس از پايان مأموريت اشرف پهلوي و خروج او از ايران [،دومـين فرسـتاده در
هيئت اسداﷲ رشيديان ،عامل اصلي اينتليجنس سرويس در ايران ،وارد صحنه شد.
طبق نقشه ،وظيفه اوليه اسداﷲ رشيديان در رابطه با شاه ،متقاعد كردن فرمانروا بود
كه رشيديان سخنگوي رسمي دولت بريتانياست .در اجراي نقشه ،شـاه بايـد يـك
عبارت كليدي برميگزيد كه بعداً برنامه فارسي بنگاه سـخنپراكنـي بريتانيـا ]بـي.
بي .سي [.در تاريخ معين آن را تكرار ميكرد .دربيشاير در لندن ترتيبـات ﻻزم را
داد تا اين عبارت به بي .بي .سي .داده شود .در  ٣٠و مجـدداً در  ٣١ژوئيـه شـاه بـا
اسداﷲ رشيديان ديدار كرد .او پيـام را شـنيده بـود ولـي خواسـتار فرصـت شـد تـا
درباره اوضاع بينديشد .بهرحال ،اسـداﷲ توانسـت شـاه را بـراي ديـدار بـا فرسـتاده
آمريكايي ،ژنرال شوارتسـكف ،آمـاده كنـد و بـر ايـن امـر تأكيـد ورزد كـه ايـن
فرستاده نيز پيام را تكرار خواهد كرد و به اين ترتيب در مـورد همكـاري نزديـك
پادشاهي متحده بريتانيا و اياﻻت متحده آمريكا در انجام اين كار تضـمين بيشـتري
خواهد داد.
 ...در اول اوت ،دو روز پس از اين كه پرنسـس اشـرف ايـران را تـرك كـرد و
شـاه پيـام بـي .بـي .سـي .را شــنيد كـه او را متقاعــد مـيســاخت اسـداﷲ رشـيديان
سخنگوي رسمي دولت پادشاهي متحده بريتانياست ،شوارتسكف با شـاه ديـداري
طوﻻني داشت .شاه كه نگران استراق سمع بهوسيله ميكروفون مخفـي بـود ،ژنـرال
را به سالن رقص بزرگي برد ،ميز كوچكي را درست در وسط سالن قرار داد و هر
دو در كنار آن نشستند ...بعد از اين ديدار ،مﻼقاتهاي متعدد ديگري انجـام شـد.
بعضي از اين مﻼقاتها ميان شاه و روزولت بود و بعضي ميان شـاه و رشـيديان .در
 .١٨٩بنگريد به :كرميت روزولت ،كودتا در كودتا ،ترجمه علي اسﻼمي ،تهران :چاپخش ،بي تا ،صـص
.١٦٩-١٦٧
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اين نشستها براي از ميان بردن تزلزل و بيتصميمي ريشهدار شاه فشار شديدي بر
او وارد شد.
گفتيم كه اسداﷲ رشيديان بهعنوان يك شخصيت متظاهر و جنجالي و شـياد چهـرهاي
كامﻼً شناختهشده داشت .رشيديان در قوارهاي نبود كه شاه در چنان موقعيت حساسي بـه
او اعتماد كند و وي را بهعنوان نماينده رسمي دولت بريتانيا بهرسميت شناسد .اسـداﷲ
رشيديان عضو سرويس اطﻼعاتي بريتانيا نبود بلكه تنها يك عامل بومي بهشمار مـيرفـت.
او نميتوانست از سوي دولت بريتانيا عهدهدار اين مأموريت رسمي و بسيار مهم شود و در
برابر شاه بهعنوان مقامي همطراز با كرميت روزولت ظاهر گـردد .بـهعـﻼوه ،در ايـن زمـان
اسداﷲ رشيديان در زير ذرهبـين دسـتگاه اطﻼعـاتي و امنيتـي دولـت مصـدق و ،احتمـاﻻً
سازمان اطﻼعاتي حزب توده و شبكههاي مخفي اتحـاد شـوروي در ايـران ،قـرار داشـت.
بهدﻻيل فوق ،اعزام رشيديان به اين مأموريت را بايد يك حماقت صـرف دانسـت .قطعـاً
هدايتكنندگان عمليات كودتا تا بدين حد ناشي و آماتور و بيگانه با روانشناسي ايرانيان و
فضاي سياسي ايران نبودند.
چه كسي ميتوانست عهدهدار اين مأموريت مهم شود؟ طبق اسنادي كه معرفـي شـد،
كسي كه از جايگاهي متناسب با اين مأموريت برخوردار بود سـرهنگ دوم شـاپور ريپـورتر
است .در اسناد فوق ديديم كه شاپور از سـال  ١٩٤٧ /١٣٢٦افسـر رابـط داراي اسـتوارنامه
دائم از سوي سرويس متبوع خود با شخص شاه بـود و در سـالهـاي  ١٣٣٢-١٣٣٠بـدون
ايجاد كمترين سوءظن و در گمنامي كامل بهعنوان معلم زبان انگليسي ملكه ثريا بـه دربـار
رفتوآمد داشت و از اعتماد فراوان شاه برخوردار بود .سرويس اطﻼعاتي بريتانيا چرا نبايـد
در اين مأموريت از او استفاده كند و فردي چون اسداﷲ رشيديان را بـه ميـدان كشـد؟ بـه
عﻼوه ،كسي كه پدرش )اردشير ريپورتر( ،در سمت مقام ارشد اطﻼعاتي بريتانيـا در ايـران
در صعود پدر محمدرضا پهلوي به سلطنت نقش اساسي ايفا كرده بود ،بيشتر مي توانست
مورد اعتماد شاه باشد و بر او تأثير بگذارد يا پسر مستخدم و درشكهچي سفارت بريتانيا در
تهران )حبيباﷲ رشيديان(؟
براي روشنتر شدن مسئله ،مطالب مندرج در تاريخچه ويلبر را دربـارة نقـش اسـداﷲ
رشيديان از  ٨تا  ٢٠مرداد  ١٣٣٢بازخواني ميكنيم:
در  ٨مرداد  ٣٠ /١٣٣٢ژوئيه  ١٩٥٣رشيديان] شاپور ريپـورتر[ بـا شـاه ديـدار كـرد و
اعﻼم رمز از سوي بي .بي .سي .را به اطﻼع او رسانيد .شاه پس از شنيدن رمـز و اطمينـان
يافتن از حمايت دولت بريتانيا از كودتا ،به پيشنهاد رشيديان] شاپور ريپورتر[ ،مﻼقات با
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شوارتسكف را پذيرفت .شوارتسكف در روز شنبه  ١٠مرداد /اول اوت با شاه مﻼقات كرد و
رشيديان] شاپور ريپورتر[ در نيمه شب شنبه مﻼقات پنهاني كرميت روزولـت بـا شـاه را
١٩٠
ترتيب داد.
در  ١١مرداد ٢ /اوت رشيديان] شاپور ريپورتر[ جزئيات رفتار شاه در عمليات كودتـا
را به او اطﻼع داد .او به مقامات سيا گزارش داد كه شاه موافقت كـرده مصـدق را عـزل و
زاهدي را هم بهعنوان نخستوزير و هم بهعنوان جانشين فرمانده كل قوا منصوب كند.
در  ١٢مرداد ٣ /اوت روزولت بار ديگر با واسطه رشيديان] شـاپور ريپـورتر[ بـا شـاه
مﻼقات كرد .شاه خواست كه از آيزنهاور تضميني دال بر تأييد اقـدام او در خلـع مصـدق
دريافت كند.
در  ١٣مرداد ٤ /اوت آيزنهاور در اجﻼس فرمانداران در سياتل سخن گفت و اعﻼم كرد
كه اياﻻت متحده بيكار نخواهد نشست تا ناظر سقوط ايران به پشـتپـرده آهنـين باشـد.
روزولت ،در مﻼقات مجدد با شاه ،از اين گفته آيزنهاور استفاده كرد و بـه شـاه گفـت كـه
آيزنهاور اعتماد بيشتر به مصدق را غيرمفيد ميداند و سخن فوق براي راضـي كـردن شـاه
بوده است .در پايان ،شاه گفت كه وي مجدداً در اين باره با رشيديان] شـاپور ريپـورتر[
مذاكره خواهد كرد.
در  ١٦مرداد ٧ /اوت بار ديگر رشيديان] شاپور ريپورتر[ با شاه مﻼقـات كـرد و شـاه
پذيرفت كه عمليات در شب  ١٠يا  ١١اوت انجام شود.
در  ١٧مرداد ٨ /اوت روزولت مجدداً با شاه مﻼقات كرد و عليـه روحيـه بـيتصـميمي
لجوجانه او جنگيد و آن را تا آنجا درهم شكست كه شاه پذيرفت بهطور شـفاهي افسـران
منتخب ارتش را تشويق كند كه در عمليات شركت نمايند.
در  ١٨مرداد ٩ /اوت نوبت به مبارزه رشـيديان] شـاپور ريپـورتر[ بـا شـاه رسـيد .او
گزارش داد كه شاه در  ١٢اوت به رامسر خواهد رفت و تا قبل از اين سفر بايد با زاهـدي
و افسران اصلي شركتكننده در عمليات مﻼقات كند و بهطـور شـفاهي انتخـاب زاهـدي
بهعنوان رئيس جديد دولت را اعﻼم نمايد.
در  ١٩مرداد ١٠ /اوت سرهنگ حسن اخوي با شاه ديدار كرد و اسامي افسـران ارتـش
را كه پس از دريافت فرمان از شاه آماده اقدام هستند اعﻼم نمود .شاه مجـدداً تأكيـد كـرد
 .١٩٠اسداﷲ و سيفاﷲ رشيديان در كتاب روزولت با اسامي مستعار نوسي و كافرون) پسر
و موسيقيدان ديوانه (معرفي شدهاند .بهنوشته روزولـت ،مﻼقـات او بـا شـاه را نوسـي) اسـداﷲ
رشيديان( ترتيب داد.
خندان
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كه وي طرح را ميپذيرد ولي هيچ كاغذي را امضا نخواهد كرد .اخـوي بـه ايـن تصـميم
اعتراض كرد و شاه مجدداً براي بحث درباره اين موضوع بسيار مهم به دنبـال رشـيديان
]شاپور ريپورتر[ فرستاد .رشـيديان] شـاپور ريپـورتر[ پيـامي از روزولـت بـه همـراه آورد.
روزولت گفته بود اگر شاه در ظرف چند روز تصميم نگيرد وي با نفرت تمام ايران را تـرك
خواهد كرد .در پايان اين ديدار شاه گفت كه اوراق را امضا خواهد كرد ،زاهدي را خواهد
١٩١
ديد و سپس به رامسر خواهد رفت.
در  ٢٠مرداد ١١ /اوت شاه با زاهـدي مﻼقـات كـرد و عـازم رامسـر شـد ولـي اوراق،
برخﻼف قولي كه به رشيديان] شاپور ريپورتر[ داده بود ،براي امضاء آماده نبود .شاه قول
داد به محض اين كه اوراق براي او به رامسر فرستاده شود آنهـا را امضـاء خواهـد كـرد.
روزولت و رشيديان] شاپور ريپورتر[ پس از مذاكره به تصميمي نزديـك بـه پـيشنـويس
اصلي طرح تيپيآجاكس در لندن رسيدند و تصميم گرفتند كه دو فرمـان تهيـه شـود؛ در
يكي مصدق خلع و در ديگري زاهدي بهعنوان نخستوزيـر منصـوب گـردد .رشـيديان
]شاپور ريپورتر[ و ] ...اسداﷲ علم؟[ كه يكي از مأموران كاركشته بريتانيا بـود ١٩٢،اسـناد را
تهيه كردند.
 .١٩١مﻼقات فوق بيانگر نقش مهم سرهنگ حسن اخوي در كودتاست .سالهـا پـيش ارتشـبد حسـين
فردوست اخوي را طرّاح كودتا خواند و چنين نوشت :در واقع ،كودتا بهدليل تشـكيﻼت وسـيع و
منظم و طراحيشده بهوسيله سرلشگر اخوي موفق شد .او در حين اجراي طرح خود را به بيماري زد و
در بيمارستان شماره  ٢ارتش بستري شد و ناله كرد براي اين كه در صورت شكست كودتا را بـه او
نسبت ندهند ...اين اخوي بود كه كودتاي  ٢٨مرداد را طراحي كرد بدون آنكه تابع زاهدي باشد و يا
از او دستور گرفته باشد .او طرّاح فوقالعادهاي بود .طرح او دقيقاً اجرا شد و به موفقيت زاهدي منجـر
گشت كه تصور ميكرد موفقيت كودتا به خاطر اوست .فردوست ،حسن اخوي را وابسته به سرويس
اطﻼعاتي بريتانيا و مغر متفكر گروه ارفع ميدانست) .ظهور و سقوط سلطنت پهلـوي ،ج  ،١صـص
 .١٨٠-١٧٦براي آشنايي با زندگينامه اخوي بنگريد به :همان مأخذ ،ج  ،٢صص (٤٣٦-٤٣٤
 .١٩٢در سند نيويورك تايمز نام فرد ديگري كه بههمراه رشيديان] شـاپور ريپـورتر[ فـرامين خلـع
مصدق و انتصاب زاهدي را تهيه كرد و سمت او در دربار سياه شده است .سايت كريپتوم اين فـرد را
سليمان بهبودي و سمت او را رئيس كاخهاي شاه يا رئيس بيوتات شاه معرفي كرده اسـت .در
اين زمان سليمان بهبودي رئيس تشريفات و رحيم هيراد رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهي و اسداﷲ علم
رئيس اداره امﻼك و مستغﻼت دربار بودند .با توجه به رابطه بسيار نزديك دوسـتانه اسـداﷲ علـم بـا
محمدرضا پهلوي و شاپور ريپورتر اين فرد ميتواند علم باشد.
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اين بازخواني با وضوح تمام نشان ميدهد كه اسداﷲ رشيديان مندرج در تاريخچـه
ويلبر در موارد فوق نميتواند كس ديگري بهجز شاپور ريپورتر باشد؛ آن مـأمور بلندپايـه ام.
آي ٦ .كه تمامي ديدارهاي پنهـان شـاه بـا روزولـت را ترتيـب داد و در  ٢٠مـرداد ١٣٣٢
بههمراه روزولت دربارة سرنوشت نهايي عمليات تصـميم گرفـت .آيـا بـهراسـتي اسـداﷲ
رشيديان واقعي در چنين مقام و موقعيتي جاي داشت؟
»برادران بوسكو« و عوامل انحصاري سيا در ايران

در منابع آمريكايي منتشر شده دربارة كودتا بهطور مكرر از دو مأمور اصلي سيا در ايران نـام
برده شده كه بهطور اختصاصـي بـراي آمريكاييـان كـار مـيكردنـد و هويـت آنـان بـراي
انگليسيها ناشناخته بود .كرميت روزولت در خاطرات خود اين افراد را بهعنـوان دو بـرادر
ميشناساند و از ايشان با نـام مسـتعار »بـرادران بوسـكو« يـاد مـيكنـد .در مقالـه مـارك
گازيوروسكي اين دو مأمور اصلي سيا در ايران با اسامي »نرن« و »سيلي« معرفي شدهاند .و
سرانجام در تاريخچه ويلبر ،چنانكه سايت كريپتـوم پـس از »كشـف« اسـامي سـياه شـده
ميشناساند ،اين دو »جليلي« و »كيواني« نام گرفتهانـد .در دو مـورد اخيـر ،ايـن دو بـرادر
نيستند.
در وهله نخست بهنظر ميرسد كه »نرن« و »سيلي« همان »برادران بوسكو« هسـتند كـه
سرانجام در تاريخچه ويلبر به »جليلي« و »كيواني« تبديل شـدهانـد .فـؤاد روحـاني چنـين
تلقي دارد .او بهسادگي »برادران بوسكو« را با »نرن« و »سيلي« ،گردانندگان شـبكه بـدامن،
١٩٣
انطباق ميدهد و آنان را يكي مينماياند.
نگارنده چنين تصوري ندارد .تأمل در منابع به روشـني نشـان مـيدهـد كـه »بـرادران
بوسكو« افرادي متمايز با »نرن« و »سيلي« هستند و با توجـه بـه نقـش مؤثرشـان در كودتـا
شناخت هويت واقعي آنان نميتواند چندان دشوار باشد.
شناخت هويت واقعي "برادران بوسكو" چندان دشوار نيست .مشخصاتي كه روزولـت
از "برادران بوسكو" به دست مي دهد )برادر بزرگ تـر حقـوق دان ١٩٤بـود و كوچـك تـر
روزنامه نگار( ١٩٥با جمشيد و اسـفنديار بزرگمهـر انطبـاق دارد .جمشـيد بزرگمهـر )بـرادر
 .١٩٣فؤاد روحاني ،زندگي سياسي مصدق ،تهران :زوار ،١٣٨١ ،صص .٣٤١-٣٤٠
 .١٩٤در ترجمه فارسي ) lawerحقوق دان( به »وكيل دعاوي« ترجمه شده كه نادرست است .هر حقوق
داني وكيل دعاوي نيست.
 .١٩٥روزولت ،همان مأخذ ،ص .٨٥
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بزرگتر( فارغ التحصيل حقوق از دانشگاه تهران بود و در زمان مصدق در سازمان برنامه كار
مي كرد .اسفنديار بزرگمهر )برادر كوچك تر( روزنامه نگـار بـود .او كـار خـود را در سـال
 ١٣١٩به عنوان مترجم زبان انگليسي در روزنامه اطﻼعـات آغـاز كـرد و در دوران نهضـت
ملّي و دولت مصدق با مطبوعات رابطه گسترده داشت .جمشيد ورزشكار ،پرخاشگر و بزن
بهادر بود و اسفنديار هوچي و هتاك .هر دو برادر به شـدت اهـل زدوبنـد و سـودجويي از
١٩٦
طرق سياسي بودند و به دﻻلي و كارچاق كني اشتغال داشتند.
اسفنديار بزرگمهر ،به پاس خدمات بزرگـي كـه در جريـان كودتـا انجـام داد ،در ٢٩
مرداد ) ١٣٣٢يك روز پس از كودتا( بـه عنـوان معـاون نخسـت وزيـر و رئـيس اداره كـل
انتشارات و تبليغات دولت زاهدي منصوب شـد و مـدتي بعـد جمشـيد رياسـت باشـگاه
شاهنشاهي ١٩٧را به دست گرفت .در سال هاي بعد ،جمشيد به كسب و كار خود مشغول
بود ولي اسفنديار ارتباطات فعال خويش را با سيا حفـظ كـرد .او از اوائـل سـال  ١٣٣٦در
طرح كودتاي نافرجام سرلشگر محمدولي قرني ،رئيس ركن دوم ستاد ارتش ،شركت كرد و
ارتباطات قرني را با گراتيان ياتسوويچ ،رئيس ايستگاه سـيا در تهـران ،و معـاون او ،ﻻوت،
تأمين نمود .قرار بود در دولت قرني ،بزرگمهر در مقام معاون نخسـت وزيـر و رئـيس اداره
 .١٩٦جمشيد و اسفنديار بزرگمهر برادران ديگري نيز داشتند .برادر ارشد منـوچهر بزرگمهـر اسـت .او
تحصيﻼت خود را در دانشگاه بيرمنگام انگلستان در رشته حقوق به پايان برد .منوچهر بزرگمهر پيش
از كودتا رئيس اداره حقوقي شركت نفت بود و پس از كودتا در رأس اداره حقوقي كنسرسيوم در
ايران قرار گرفت .او به عنوان يكي از مترجمين برجسته آثار فلسفي شهرت دارد .برادر ديگر ،بهمـن
بزرگمهـر است كه در سال  ١٩٦٩مديركل روابط عمومي شركت ملّي نفت ايران شد .محمدعلي موحد
مي نويسد» :منوچهر بزرگمهر كه مشاور حقوقي شركت نفت بود پيشنهاد كرد كه مرا نزد خـود بـه
اداره حقوقي ببرد .بزرگمهر بعدها كه از شركت نفت بازنشسته شد بـه دانشـگاه رفـت و او را بايـد
پيشگام ارائه و معرفي فلسفه تحققي انگلستان در ايران به شمار آورد ...اما بزرگمهر پيش از رفتن بـه
دانشگاه هم اهل قلم بود .من پيش از آن كه به آبادان بيايم مباحثات او را با كسروي در روزنامه پنـد
خوانده بودم و با شخص او در آبادان آشنا شدم .تا آن زمان كه مجله هفتگي شركت نفت انتشار مـي
يافت ،بزرگمهر مقاله هايي در آن با امضاء مستعار "مرشد" مي نوشت ...كساني كـه بزرگمهـر را از
نزديك مي شناختند مي دانند كه او مردي به غايت پاكدل و خوش طينت ولي از نظر اداري تندخو و
بدمنصب بود و كار كردن با او آسان نبود) «...محمدعلي موحد ،خواب آشفته نفت :دكتـر مصـدق و
نهضت ملّي ايران ،تهران :نشر كارنامه ،١٣٧٨ ،ج  ،١ص  (٥٠سرهنگ جليل بزرگمهر با برادران فـوق
نسبتي ندارد.
 .١٩٧باشگاه انقﻼب كنوني.
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كل تبليغات منصوب شود .بزرگمهر در  ١١بهمن  ١٣٣٦از سـوي قرنـي بـراي مﻼقـات بـا
راونتري ،معاون وزارت خارجه آمريكا ،به آتن رفـت و در زمـان بازگشـت بـه تهـران )٢٠
١٩٩
بهمن( يا كمي بعد ١٩٨دستگير شد.
اســفنديار بزرگمهــر در جريــان كودتــاي قرنــي بــازي دوگانــه در پــيش گرفــت و بــا
سوءاستفاده از اعتماد فراوان قرني به خود به عنوان عامل نفوذي ام .آي ٦ .و دربـار عمـل
كرد ٢٠٠.و پاداش اين خدمت را گرفت .اردشير زاهدي و پرويز خوانساري ،دوست قديمي
بزرگمهر ،زندگي مرفهي را برايش در ژنو ترتيـب دادنـد .در سـال هـاي پـس از انقـﻼب،
اسفنديار بزرگمهر مدتي از طريق تهديد و باجگيـري از ايرانيـان ثروتمنـدي كـه امـوال يـا
 .١٩٨در اسناد موجود در پرونده محمدولي قرني در ساواك ،زمان و نحوه بازداشت اسـفنديار بزرگمهـر
پس از بازگشت از آتن روشن نيست.
 .١٩٩دربارة كودتاي قرني بنگريد به :عبداﷲ شهبازي" ،سرلشـگر محمـدولي قرنـي" ،ظهـور و سـقوط
سلطنت پهلوي ،ج  ،٢صص ٤٨٤ -٤٧٩؛ مارك گازيوروسكي ،ماجراي كودتاي سرلشگر قرني ،ترجمه
سرهنگ غﻼمرضا نجاتي ،تهران :رسا.١٣٧٣ ،
به نوشته گازيوروسكي ،اسفنديار بزرگمهر و يك مقام عالي رتبه ساواك )گازيوروسكي نام نمـي
برد ولي بايد سرتيپ حسن علوي كيـا باشد( در گفتگوي خصوصي با او تأكيد كردند كـه »قرنـي و
شاپور ريپورتر از هم نفرت داشتند و در نتيجه ريپورتر شاه را از فعاليت منفـي قرنـي آگـاه كـرد«.
)همان مأخذ ،ص (٨٠
 .٢٠٠در ميان ساير دوستان قرني ،پرويز خوانساري و سيد محمد بـاقر حجـازي نيـز عملكـرد دوگانـه
داشتند .حجازي از بهمن  ١٣٣٦با ساواك ارتباط داشت و اطﻼعات خود را در اختيـار سـرتيپ حسـن
علوي كيا قرار مي داد .در گزارش علوي كيا به شاه )به كلي سري ،مـورخ  ٢٤بهمـن  (١٣٣٦چنـين
آمده است» :سرلشكر قرني با بولينگ ]وابسته سياسي سفارت آمريكا[ در سـفارت آمريكـا مرتـب
تماس دارد و اغلب دعوت هايي به چاي در منزل يكديگر مي نمايند ...تعدادي افسران ركن دوم كـه
آقاي حجازي اسامي آن ها را نمي داند در جريان مي باشند و در بعضي از مﻼقـات هـا هـم شـركت
كرده اند .آمريكايي ها عقيده مند مي باشند كه قرني نرمش دارد و مي تواند مطابق سليقه آن ها رفتار
كند به عكس سرلشكر بختيار كه خشونت دارد .انگليسي ها به عكس آمريكايي ها به سرلشكر قرني
عقيده چنداني ندارند .سرلشكر قرني چند مرتبه با كارليس سفارت آمريكا )دبير يكم( مﻼقات كـرده
است .آقاي حجازي اظهار اطﻼع مي نمايد هنگامي كه مستر دالس در تهران بود تعداد زيادي نامه بـه
سفارت آمريكا )در حدود  ٥٠٠نامه( واصل شده و مستر دالس آقاي راونتري را مأمور مطالعه اوضـاع
ايران نموده اند ...در پايان مذاكرات به آقاي حجازي توصيه شد كه در اين مورد بـا كسـي صـحبت
ننمايند تا مجدداً با هم مذاكره كنيم) «.پرونده محمدولي قرني در ساواك(
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زندگيشان از سوي دادگاه انقﻼب در معرض خطر بود ارتزاق مي كرد .او در اواخر عمر از
نظر مالي در وضع وخيمي قرار گرفت ،آپارتمـان مجلـل خـود را در ژنـو فروخـت و در ٥
بهمن  ١٣٧٠در لندن درگذشت .جمشيد بزرگمهر زنده و ساكن اياﻻت متحده آمريكاست.
عوامل ايراني اختصاصي و انحصاري سيا ،كـه كرميـت روزولـت و دونالـد ويلبـر
دربارة آنان ﻻف ميزنند و از اهميت جايگاه و نقش ايشان در كودتا سخن ميگويند ،براي
مورخان ايراني نميتواننـد ناشـناخته باشـند .كسـاني چـون اسـفنديار بزرگمهـر ،حسـن
ارسنجاني و احمد آرامش ٢٠١از سـالهـاي  ١٣٢٠بـا سـرويس اطﻼعـاتي آمريكـا ارتبـاط
داشتند .آنان در سالهاي  ١٣٣٢-١٣٢٨در پيرامون رؤساي ايستگاه سـيا در تهـران ،جرالـد
دوهر ٢٠٢،راجر گويران و سپس جو گودوين ٢٠٣گرد آمدند و در پيشبرد طرحهـاي سـرويس
اطﻼعاتي آمريكا ايفاي نقش كردند .همينان بودند كه بـه صـعود رزمآرا يـاري رسـانيدند؛
نظامي كه بهعنوان رقيب شاه و آلترناتيو اياﻻت متحده براي ايجاد يـك حكومـت نظـامي
مقتدر و باثبات در ايران شناخته ميشد .و بعدها ،همينان بودند كـه در پيونـد بـا گراتيـان
ياتسوويچ بهرغم خواست شاه به صعود علي امينـي كمـك كردنـد .برخـي از ايـن افـراد
تشنگان قدرتي بودند كه براي تحقق اميال خود كژترين راه را برگزيدنـد .آنـان ،شـايد بـه
تأثير از بـدآموزيهـاي نخسـتين آموزگارشـان ،جرالـد دوهـر ٢٠٤،دچـار توهمـات شـديد
ضدانگليسي شدند و گمان بردند كه ميان ايـاﻻت متحـده و بريتانيـا خصـومت ژرفـي
 .٢٠١در اين ميان ،احمد آرامش شخصيت مستقل خود را داشت .او به اين دليل قرباني شد و در  ٢٩مهر
 ١٣٥٢به دست ساواك به قتل رسيد.

202. Gerald Dooher

203. Joseph C. Goodwin

از زمان پايان مأموريت پنج ساله گويران در ايران ) ١١مرداد  ٢ /١٣٣٢اوت  (١٩٥٣جوزف )جـو(
گودوين رياست ايستگاه سيا در تهران را بهدست گرفت .گودوين در زمان بحران آذربايجـان مـدتي
بهعنوان خبرنگار آسوشيتدپرس در ايران حضور داشت و در هتـل ريـتس )ميـدان فردوسـي ،نـبش
فيشرآباد و شاهرضا( ساكن بود .گازيوروسكي در مقاله خود دربارة كودتا )زيرنويس  ،(٥بـهنقـل از
مأموران و عوامل سابق سيا كه منابع او در تدوين مقاله فوق بودهاند ،ادعا ميكند كـه علـت خـروج
گويران از ايران مخالفت او با عمليات كودتا بود هر چند وي به تدارك آن ياري رسانيد .او در جاي
ديگر مي نويسد :رئيس وقت ايستگاه سيا در تهران )گويران( ،با طرح كودتـا مخـالف بـود و آن را
حمايت اياﻻت متحده از استعمار انگليسي -فرانسوي ميدانست.
 .٢٠٤دوهر را يك آمريكايي ايرلنديتبار توصيف كردهاند كه نسبت به انگليسيها خصومت و بـدبيني
ابراز ميداشت .جو گودوين نيز ،چنانكه ديديم ،ديدگاههاي مشابهي را ابراز ميكرد.
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وجود دارد كه از آن ميتوان سودهاي كﻼن برد؛ ٢٠٥و به اين دليل نيـز از صـحنه سياسـت
ايران حذف شدند.
در واقع ،در سالهاي اوليه پس از جنگ دوم جهاني ،سيا در ايران از شبكه اختصاصي
كماهميتي برخوردار بود كه نميتوانست نقش چشمگيري در تحوﻻت داخلـي ايـران ايفـا
كند .آن عاملي كه اقتدار سيا را در ايـران سـبب شـد ،نـه ايـن شـبكه اختصاصـي بلكـه
شبكههايي بود كه از سوي ام .آي ٦ .در اختيار آمريكاييهـا قـرار گرفـت و در چـارچوب
عمليات مشترك دو سرويس آغاز بهكار كرد.
منوچهر بزرگمهر و كودتا

٢٠٦

چنانكه گفتم ،كرميت روزولت ،در توصيف »برادران بوسكو« ،برادر بزرگ را  lawyerو برادر
 .٢٠٥براي نمونه ،تمدنالملك سجادي ،كه در  ٢٩بهمن  ١٨ /١٣٣٦فوريه  ١٩٥٨طي نامه رسمي سـفارت
بريتانيا به ساواك معرفي شد تا دربارة دانستههاي خود از كودتاي قرنـي شـهادت دهـد ،در حضـور
سرلشگر تيمور بختيار و سپهبد عبداﷲ هدايت چنين گفت :بهنظر من قرني سابقه ممتدي با ارسنجاني
داشته است .در يكي از مﻼقاتها ارسنجاني بود و من هم بودم و كارليس ]دبير اول سفارت انگلـيس[
نبود .روز بعد كارليس بود و قرني و من و ارسنجاني .من ابراز عﻼقه كردم كه ميل دارم ارسـنجاني را
ببينم .ايشان دعوت كرد به ناهار و براي اولين مرتبه ايشان را ]بـهطـور خصوصـي[ مﻼقـات كـردم.
ارسنجاني حمله به انگليس كرد و گفت ولكن نيستند .هنوز هم مستر ريد به وزارت كـار مـيرود...
ارسنجاني خيلي تند حرف زد و كارليس خيلي مﻼيم گفت كه انگليسيها دخالـت نمـي كننـد و مـا
دوست ايران هستيم و عﻼقمند به ترقي ايران هستيم و دخالت ما باعث سوءاستفاده روسها ميشود.
)پرونده قرني در ساواك(
 .٢٠٦فصل حاضر ملخص بررسيهاي جديد من براي شناخت بيشتر »برادران بوسكو« است كـه بـراي
اولين بار در اين كتاب )انتشارات روايت فتح (١٣٨٦ ،عرضه ميشود .در فصل پيشين ،چنانكه ديديم،
در مورد منوچهر بزرگمهر ،به عنوان عامل اصلي سرويس اطﻼعاتي آمريكـا در كودتـاي  ٢٨مـرداد،
سكوت كردم ولي در اين يادداشت به صراحت بر اين امر تأكيد ميكنم .در واقع ،در زمـان نگـارش
مقاله »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 جايگـاه برجسـته
علمي كه منوچهر بزرگمهر در دهههاي پاياني عمرش در حوزه فلسفه به دسـت آورد در ايـن بـاره
احتياط كردم تا به مستندات قابل اتكايي دست يابم .اكنون اين مستندات به دست آمـده اسـت٢١) .
ارديبهشت  ،١٣٨٦شيراز(

۶۸
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كوچك را »روزنامهنگار« معرفي كرده است ٢٠٧.در ترجمههاي فارسي ) lawyerحقـوقدان(
به وكيل دعاوي ترجمه شده و اين امر در شناخت هويت برادر بزرگ سـردرگميهـايي
پديد آورده است .ميدانيم كه هر »حقوقداني« وكيل دعاوي نيسـت .اسـتفن دوريـل ،كـه
كتاب او ٢٠٨بهرغم برخي كاستيها به عنـوان جديـدترين و معتبرتـرين پـژوهش در زمينـه
تاريخ سرويس اطﻼعاتي بريتانيا شناخته ميشود ٢٠٩،مينويسد:
 .٢٠٧روزولت ،همان مأخذ ،ص .٨٥

208. Stephen Dorril, MI6: Inside the Covert World of Her Majesty's Secret Intelligence

Service, New York: The Free Press, 2000.

 .٢٠٩اهميت كتاب دوريل به دليل معرفي جايگاه جـرج كنـدي يانـگ و پيونـدهاي او بـا حكومـت
محمدرضا پهلوي است .نگارنده از سالها پيش از دوريل به پژوهش درباره نقش جرج كندي يانـگ
در عمليات كودتاي  ٢٨مرداد  ١٣٣٢و نيز نقش يانگ در تأسيس شبكههاي سرّي پيمان ناتو در ايران
پرداخته است .دوريل در كتاب فوق از خاطرات فردوست )ويرايش اينجانب( 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 عمليـات ام .آي ٦ .در ايـران بـه عهـده بـرادران
رشيديان بود (ibid, p. 563) .اسناد معرفي شده در كتاب حاضر بيانگر جايگاه برجسته شاپور ريپورتر
در عمليات كودتاست و ،چنانكه گفتم» ،برادران رشيديان« در بسياري موارد نام رمزي اسـت بـراي
سرپوش گذاردن بر نقش شاپور ريپورتر و شبكه او در كودتا .همكاري تنگاتنگ جرج كندي يانگ
و شاپور ريپورتر تا پايان عمر حكومت پهلوي تداوم يافت و يانگ مأموريت ايجاد 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 دوريـل راه
يافته است .محققين غربي گازيوروسكي را به عنوان متخصصتـرين پژوهشـگر كودتـاي  ٢٨مـرداد
ميشناسند و طبعاً در اين زمينه با او مشورت ميكنند .به اين دليل دوريل بـه ادعـاي گازيوروسـكي
اعتماد كرده است .گازيوروسكي مدعي است كه شاپور ريپورتر در كودتـا نقـش مهمـي نداشـت و
»نرن« و »سيلي« نه شاپور ريپورتر و اسداﷲ علم )كه من در جلد دوم ظهور و سقوط سلطنت پهلـوي
بيان كرده بودم( بلكه »جليلي« و »كيواني« هستند .او ،چنانكه در جريان سفرهاي خود بـه ايـران 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 اسـت .آبراهاميـان و
گازيوروسكي هر دو از اعضاي هيئت تحريريه آرشيو امنيت ملّي هستند .آبراهاميان در سالهاي ١٣٢٠
با مطبوعات ايران همكاري داشت و معروف بود كه با سـفارتخانههـاي انگلـيس و آمريكـا ارتبـاط
نزديك دارد .منطقي است اگر تصور كنيم كه آبراهاميان از همان سالها با شـاپور ريپـورتر ارتبـاط
داشته و اينك به توصيه شاپور ميكوشد تا نقش او را در كودتا استتار كند.
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در ميـان مــاموراني كـه گــويران ٢١٠اداره مــيكـرد دو بــرادر بودنــد بـا نــام رمــز
»بوسكوها« ٢١١.آنان ابتدا بـه يـك اسـتاد دانشـگاه آمريكـايي در تهـران ،كـه فكـر
ميكردند براي سيا كار ميكنـد ،نزديـك شـده بودنـد .آن اسـتاد بـراي سـيا كـار
نميكـرد ولـي بـه عنـوان همكـار قـديمي گـويران در اداره خـدمات اسـتراتژيك
) (OSSاو را در جريان شايعات فضاي دانشگاه قرار ميداد .كرميـت روزولـت در
يكي از سفرهاي متعدد خود به ايران در سـال  ١٩٥٠در خانـهاي امـن در تهـران بـا
اين دو برادر مﻼقات كرد .برادر بزرگتر حقوقداني توانمند و جـذاب بـود كـه
به آلمان عﻼقه داشت .برادر كوچك ،كه در اواخر دهه بيست زندگياش بـه سـر
ميبرد ]نزديك به سي سال داشت[ ،روزنامهنگار بود .بـراي روزولـت تعجـبآور
بود زيرا اين دو برخي دورههاي عمليات پنهاني و خرابكاري را طي كـرده بودنـد؛
ولي هيچگاه روزولـت نتوانسـت هويـت آمـوزشدهنـدگان را كشـف كنـد .بعـداً
برادران بوسكو به واشنگتن سفر كردند ،در آنجا با آنها مصـاحبه شـد و سـرانجام
آلــن دالــس ٢١٢و والتــر بــدل اســميت ٢١٣،رئــيس ســيا ،تأييدشــان كردنــد .ســپس،
روزولت آنها را به عنوان عوامل پرووكاتور] ٢١٤تحريككننده[ بـه كـار گرفـت.
زماني كه آورل هريمن و مترجمش ،سرهنگ ورنن والترز -٢١٥مرد مرمـوزي كـه
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
و كشته شدند .اين آشوب به تحريك برادران بوسـكو صـورت گرفـت كـه بـراي

 .٢١٠راجر گويران )گوئيران( به مدت پنج سال رئيس ايستگاه سيا در ايران بـود .مأموريـت او انـدكي
پيش از شروع عمليات كودتا ،در  ١١مرداد  ٢ /١٣٣٢اوت  ،١٩٥٣به پايان رسيد .پس از گويران ،جو
گودوين رئيس ايستگاه سيا در ايران شد.
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212. Allen Welsh Dulles

آلن دالس رئيس سيا از  ٢٦فوريه  ١٩٥٣تا  ٢٩نوامبر  .١٩٦١دالس از سال  ١٩٥١معـاون سـيا بـود.
درباره برادران دالس و پيوندشان با كانونهاي زرساﻻر در مقاله جرج كندي يانگ سخن خواهم گفت.

213. Walter Bedell Smith

ژنرال بدل اسميت رئيس سيا از  ٧اكتبر  ١٩٥٠تا  ٩فوريه .١٩٥٣

214. agents provocateurs

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

215. Vernon Walters
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انجام آن از ارتباطات قوي خود با بازار بهره جستند.

٢١٦

شروع آشنايي كرميت روزولت با »برادران بوسكو« در سـال  ١٩٥٠اسـت حـال آنكـه،
چنانكه خواهيم ديد» ،نرن« و »سيلي« عمليات بدامن را از سال  ١٩٤٨آغاز كردنـد .پـس،
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 ارتباطات خارجي همكاران همسنگ
خود آشنايي داشت ،پس از اين تذكر كه اسامي مستعار »نوسي« و »كافرون« در خـاطرات
كرميت روزولت اشاره واضح به برادران رشـيديان اسـت ،مـي افزايـد» :تشـخيص هويـت
واقعي ديگران نيز به حدس قريب به يقين آسان است ٢١٧«.منظور روحاني هويـت »بـرادران
بوسكو« است كه از نظر او همان »نرن« و »سيلي« هستند .بهنظر ميرسد كه فـؤاد روحـاني
هويت واقعي »برادران بوسكو« را ميشناسد ولي ،بنا به مﻼحظاتي ،آن را بيان نميكند .بـه
گمان من ،اين مﻼحظه ناشي از پيشينه همكاري و دوستي ديرين فؤاد روحاني با منـوچهر
بزرگمهر در شركت نفت است.
مشخصاتي كه از »برادران بوسكو« ذكر شده بيش از همـه بـر بـرادران بزرگمهـر قابـل
انطباق است .در واقع ،اين منوچهر بزرگمهر» ،حقوقدان توانمند و جذاب« ،و برادر كوچك
روزنامهنگارش ،اسفنديار بزرگمهر ،بودند كه در سال  ١٩٥٠با كرميت روزولت ديدار كردنـد
و از اين پس نقش مهمي در عمليات سيا در ايران به دست گرفتند.
برادران بزرگمهر پسران يوسف خان حافظ الصحه تفرشي )متوفي  ١٣٢٨ش (.هسـتند
كه در زمان احمد شاه به »عليمالسلطنه« ملقب شد و در دوره رضا شاه بـه »دكتـر يوسـف
بزرگمهر« شهرت يافت .تمامي پسران دكتر يوسف بزرگمهر تحصيﻼت خود را در مدرسـه
٢١٨
آمريكايي به پايان بردند كه دكتر ساموئل مارتين جردن رياست آن را به دست داشت.
منوچهر بزرگمهر ) ،(١٣٦٥ -١٢٨٨پسر ارشـد ،در سـال  ١٣٠٧ش ،.در حـوالي بيسـت
سالگي ،شاخه فرقه احمديه )قادياني( ٢١٩را در ايران تأسيس كرد و خـود رئـيس آن شـد.
p. 574.

216. Dorril, ibid,

 .٢١٧روحاني ،همان ماخذ ،ص .٣٦٧
 .٢١٨اسفنديار بزرگمهر ،كاروان عمر :سرگذشت خودنوشت ،تهران :انتشارات سخن ،چـاپ اول،١٣٨٢ ،
ص .١٢
 .٢١٩بنيانگذار فرقه احمديه ،يا قادياني ،ميرزا غﻼم احمـد قاديـاني ) ١٩٠٨ -١٨٣٩م ١٣٢٦ -١٢٥٥ /.ق(.
است .او در يك خانواده مرفه در شهر قاديان پنجاب به دنيا آمد .نياكانش در حـوالي سـال  ١٥٣٠از

←
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مكاتبات متعددي از منوچهر بزرگمهر بر سربرگهاي »انجمن احمديه« ،متعلق به سالهاي
 ،١٣١٠-١٣٠٧موجود است كه به عنوان رئيس انجمن به امضـاي او رسـيده اسـت ٢٢٠.بـا
توجه به پيوندهاي عميق گردانندگان »فرقه احمديه« )قادياني( بـا كـانونهـاي توطئـهگـر
انگليسي -صهيونيستي ،و ماهيت مشكوك و سازمانيافتـه فعاليـتهـاي قاديـانيگـري در
ايران آن سالها ،اين نقش منوچهر بزرگمهر را بايد مبين ارتباطات او با كانونهـاي معـين
توطئهگر از اوان جوانياش دانست.
آيتاﷲ سيد محمود طالقاني در دفاعيات خـود در دادگـاه نظـامي ) (١٣٤٢تبليغـات
قاديانيگري در ايران آن زمان را چنين بيان كرده است:
از همان اوايل سلطنت رضا شاه دستجاتي از مبلغـين مـذاهب مختلـف بـه ايـران
ســرازير شــدند ...كــه بعضــي از غــرب مأموريــت داشــته و بعضــي از مــذاهب
جديدالوﻻده كه در هند پيدا شده ]قاديانيها[ و همچنين فرقـههـاي نوظهـور ضـاله
در ايران دست به كار شدند و استعمار آنان را تقويت مـيكـرد .فعاليـت دامنـهدار
٢٢١
آنها خصوصا در ميان جوانان دانشآموز و دانشجو بيشتر بود.

بشير احمد ،محقق پاكستاني ،در كتاب ارتباطات انگليسي -يهودي جنبش احمديه

٢٢٢

←
سمرقند به پنجاب مهاجرت كرده و پدرش ،غﻼم مرتضي ،از زمينداران بـزرگ وابسـته بـه دسـتگاه
استعماري بريتانيا در هند بود .غﻼم مرتضي و برادرانش در جريان انقﻼب  ١٨٥٧مردم هنـد خـدماتي
شايان به انگليسيها كردند .ميرزا غﻼم از كودكي به خوبي علوم اسﻼمي را فراگرفت و زبانهاي عربي
و فارسي را آموخت .از آن پس از طريق درآمد امﻼكش زندگي مرفهي داشت .در سال  ١٨٧٦مـدعي
شد كه از جانب خداوند به او وحي ميشود و در سال  ١٨٨٠كتاب معروفش ،برهان احمديه ،را منتشر
كرد .در  ١٨٩١خود را مهدي موعود مسلمانان خواند و كساني را كه به او ايمان ندارند »كافر« ناميد.
در طول اين سالها علماي هند مكرر به تكفيرش دست 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 فرقه قادياني را به دست گرفتند.
از سال  ١٩٨٢ميرزا طاهر احمد چهارمين خليفه و رهبر فرقه قادياني است .در سپتامبر  ١٩٧٤مجمع ملّي
پاكستان با تصويب قانوني فرقه قادياني را »غيرمسلمان« اعﻼم كرد.
 .٢٢٠اين اسناد ،در دو كارتن ،در اختيار آقاي سهلعلي مددي است .به لطف ايشان آن را تورق كردهام.
 .٢٢١افراسيابي ،طالقاني و تاريخ ،ص .٢٥٥

222. Bashir Ahmad, Ahmadiyya Movement: British-Jewish Connection, Rawalpindi: Islamic

Study Forum, 1999.
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قاديانيگري را فرقهاي ساخته از سوي كانونهاي اسـتعماري و يهوديـان مسـلماننمـايي
ميداند كه در باطن يهودي بودند .او قاديانيگري را فرقهاي مشابه با بهائيگري ،و هـر دو
را داراي پيوندهاي عميق با يهوديان مخفي ،ميخواند بـا ايـن تفـاوت كـه بـابيگـري و
٢٢٣
بهائيگري براي شيعيان ساخته شد و قاديانيگري براي اهل تسنن.
بهرروي ،چند سال بعد ،منوچهر بزرگمهر راهي انگلستان شـد و بـه مـدت سـه سـال
تحصيﻼتش را در رشته حقوق در دانشگاه بيرمنگـام بـه پايـان بـرد .او در  ١٣١٣بـه ايـران
بازگشت و پس از مدتي اشتغال در وزارت معارف و وزارت خارجه سرانجام بـه اسـتخدام
شركت نفت انگليس و ايران درآمد .بزرگمهر در شركت نفت انگليس و ايـران بـه سـرعت
رشد كرد و در مقام رئيس اداره حقوقي اين كمپاني در ايران جاي گرفت .پس از كودتا ،با
انتقال انحصار نفت ايران از شركت نفت انگليس و ايران به كنسرسيوم ،منـوچهر بزرگمهـر
رياست اداره حقوقي كنسرسيوم را به دست گرفت .بزرگمهر ،پس از كودتا ،به عنوان يكـي
از متنفذترين مقامات ايراني كنسرسيوم شناخته ميشد و يكي از برادرانش ،بهمن ،از سـال
 ١٩٦٩مديركل روابط عمومي شركت ملّي نفت ايران شد.
منوچهر بزرگمهر از دهه  ١٣٤٠ش .به عنوان مترجم آثار فيلسـوفان انگليسـي در ايـران
نامدار شد و اعتبار فراوان يافت .ايرج افشار مينويسد:
بزرگمهر فلسفه شناس بود و يكي از بهتـرين معرفـيكننـدگان فلسـفه غربـي بـه
ايرانيان و شايد ]در اين زمينه[ پس از ذكاءالملك فروغي كسي از بزرگمهـر برتـر
٢٢٤
نباشد.
 .٢٢٣بهنوشته بشير احمد ،دكتر محمد اقبـال ﻻهـوري در مقالـه معـروفش دربـاره قاديـانيگـري بـر
گرايش هاي يهودي اين فرقه تأكيد كرده و متفكران عرب ،مانند عباس محمود العقاد ،شيخ ابـوزهره
مصري ،شيخ محبالدين الخطيب ،و شيخ محمد المدني ،دربـاره پيونـدهاي انگليسـي -يهـودي فرقـه
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 بـه
اسﻼم و جنبش قادياني« كه در نشريه بررسي اديان )مارس  ،(١٩٢٧از نشريات اصلي فرقـه قاديـاني،
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(.
 .٢٢٤ايرج افشار ،نادره كاروان :سوگنامه ناموران فرهنگي و ادبـي ،١٣٨١ -١٣٠٤ ،تهـران :نشـر قطـره،
 ،١٣٨٣صص .٦١٠ -٦٠٩
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يكي از مطلعين صاحبنظر ،كه بزرگمهر را به خوبي ميشناخت ،داوري زير را دربـاره
منوچهر بزرگمهر به دست ميدهد:
پس از كودتا منوچهر بزرگمهر ارتباط كنسرسيوم با مطبوعات و روزنامهنگـاران
و روشنفكران را به دست داشت و به آنها پول ميداد .به ايـن دليـل مطبوعـات او
را به عنوان »فيلسوف« مطرح كردند و به شهرت رسيد .البتـه بزرگمهـر »بـيسـواد«
٢٢٥
نبود و در زمينه فلسفه غرب مطلع بود و ترجمههاي او نيز قابل قبول است.
منوچهر بزرگمهر در  ٢٧آبان  ١٣٦٥درگذشت.
چنانكه ديديم ،استفن دوريل ،بهنقل از كرميت روزولت ،از سوابق اطﻼعـاتي »بـرادران
بوسكو« ،پيش از شروع كار با سازمان اطﻼعاتي آمريكا ،سخن ميگويد:
براي روزولت تعجبآور بود زيرا ايـن دو ]بـرادران بوسـكو[ برخـي دورههـاي
عمليات پنهاني و خرابكاري را طي كرده بودند؛ ولي هيچگـاه روزولـت نتوانسـت
هويت آموزشدهندگان را كشف كند.
اين مؤيد داوري پيشين من است كـه منـوچهر بزرگمهـر را از اوان جـواني مـرتبط بـا
كانون هاي توطئهگر دانستم .اين كانون نميتواند به جز همان شبكه صهيونيستي باشد كـه
از دوران قاجاريه در ايران ،به رهبري سر اردشير ريپورتر ،فعاليت ميكرد و بـا كـانونهـاي
شناخته شده و منسجمي از اليگارشي انگلوساكسون -يهودي مرتبط بـود و پـيش از شـروع
كار آژانس مركزي اطﻼعات آمريكا )سيا( در پيوند استوار بـا اينتليجـنس سـرويس بريتانيـا
عمل ميكرد .در واقع ،نه تنهـا منـوچهر بلكـه اسـفنديار بزرگمهـر نيـز از اوان جـواني بـه
سرويس اطﻼعاتي بريتانيا مربوط بود .او پس از شهريور  ١٣٢٠و حضـور قشـون متفقـين در
ايران ،بههمراه حسن عرب )مالك بعدي كابـارههـاي خرمشـهر و آبـادان( و يـك كارمنـد
سفارت انگليس بهنام ناوار ،مأمور شناسايي هواداران آلمان و معرفي آنها به ارتش بريتانيا
يا پليس ايران بود .اين گروه سه نفره در مواردي خود نيز افراد مشكوك يا متهم به هواداري
آلمان را دستگير ميكردند.
توصيف دقيق اسفنديار بزرگمهر از راجر گويران ،رئيس ايستگاه سـيا قبـل از گـودوين،
گوياي رابطه ويژه بزرگمهر با سفارت آمريكا از سالهاي  ١٣٢٠است:

 .٢٢٥نام منبع فوق محفوظ است.
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يكي از اعضاي برجسته سـفارت آمريكـا كـه در كارهـاي مبـارزه بـا كمونيسـم
بسيار مجرب و كارآزموده بهنظر ميرسيد شخصي بود بهنـام راجـر گـويران .ايـن
شخص فارسي و تركي و روسي را خوب ميدانست و از مجراي رسـمي بـا سـتاد
ارتش ايران ارتباط داشت و قرني را خوب ميشناخت .او مدتهـا در افغانسـتان و
شوروي خدمت كرده بود و اطﻼعات وسيعي از وضع جغرافيـايي و نظـامي ايـران
داشت و به تمام نقاط ايران سفر كرده بود و نظرياتش در وزارت خارجـه آمريكـا
و ادارات اطﻼعاتي بسيار صائب بود .او چندين سال در ايران بود و مدتهـا خانـه
دكتر غﻼمحسين مصدق ،پسر مصدق ،را واقع در اول خيابـان قـوامالسـلطنه اجـاره
كرده بود و با او روابط نزديكي داشت و در زمان نخستوزيري مصدق با پسـرش
مذاكرات نزديكي كرده بود .ولي دكتر غﻼمحسين مصدق شم سياسـي نداشـت و
نتوانست به نفع پدرش كاري انجام دهد .ولي گويران هميشه طرفدار مصـدق بـود
و تنها ايرادي كه به او داشت اين بود كه در عالم توهم و خيال به سر مـيبـرد و بـا
واقعيتهاي موجود آشنايي نـدارد .او همانقـدر كـه بـا كمونيسـم دشـمن بـود ،بـا
ديكتاتوري مخالفت ميكـرد و از شـاه ايـراد مـيگرفـت .ايـن شـخص نـزد سـفير
آمريكا از قرني ،كـه افسـري درسـت و فهميـده بـود ،تعريـف كـرده و مـيگويـد
نگذاريد شاه از او انتقام بگيرد زيرا قرني معايـب ارتـش را از تمـام افسـران ارشـد
بهتر مـيدانـد و ايـرادش بـه دولـت اقبـال وارد اسـت ...گـويران چنـد سـال پـيش
بازنشسته شد و فعﻼً مشغول نوشتن يادداشتهاي خودش اسـت ولـي بـه مناسـباتي
٢٢٦
خاطرات خود راجع به ايران را جزو آنها چاپ نخواهد كرد.
جمله آخر نشان ميدهد كه بزرگمهر تا سالهـاي پـس از انقـﻼب بـا گـويران رابطـه
نزديك داشت .گازيوروسكي در دو رسالهاي كه درباره كودتاي  ٢٨مرداد و كودتـاي قرنـي
نگاشته از اسفنديار بزرگمهر به عنوان يكي از منابع اصلي خود بهره بـرده اسـت .بـه ايـن
ترتيب ،برخي اطﻼعات غلط و اغراض و خصومتهاي شخصي بزرگمهر بـه رسـالههـاي
گازيوروسكي راه يافته است .گويران نيز از منابع اصلي گازيوروسكي بـراي نگـارش مقالـه
كودتاي  ٢٨مرداد بود و تصور ميكنم همو اسفنديار بزرگمهـر را بـه گازيوروسـكي معرفـي
كرده است .بهعﻼوه ،يرواند آبراهاميان نيز ،كه به عنوان عضو هيئت تحريريه بخـش ايـران
»آرشيو امنيت ملي« با گازيوروسكي همكاري نزديك دارد و در سالهاي نهضت ملّي نفت
با سفارتهاي آمريكا و بريتانيـا در تهـران )و علـيالقاعـده بـا شـاپور ريپـورتر و منـوچهر
 .٢٢٦بزرگمهر ،كاروان عمر ،صص .٣٥٨-٣٥٧
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بزرگمهر( رابطه داشت ،ميتواند معرف اسفنديار بزرگمهر به گازيوروسكي باشد.
سر شاپور ريپورتر و شبكه بدامن

شبكه بدامن ٢٢٧را نخستين بار مارك گازيوروسكي ،استاد دانشگاه دولتي لوييزيانـا و عضـو
هيئت تحريريه ايران در آرشيو امنيت ملي ،در سال  ،١٩٨٧در مقاله خود دربارة كودتاي ٢٨
مرداد  ،١٣٣٢معرفي كرد ٢٢٨.گازيوروسـكي ،عـﻼوه بـر مصـاحبه بـا كارمنـدان سـيا -كـه
دستاندركار كودتا بودند ،مقاله خود را بر منابعي ناشناخته مبتنـي كـرده كـه در دسـترس
عموم نيست .امروزه ،با علنيشدن تاريخچه ويلبر ،ميدانيم كه اين بولتن از منـابع اصـلي
مورد استفاده گازيوروسكي بوده است .معهذا ،در تاريخچه ويلبر نامي از شبكه بـدامن و دو
گرداننده آن ،نرن ٢٢٩و سيلي ٢٣٠،در ميان نيست .بنابراين ،هنوز بايد در انتظـار انتشـار
ساير اسنادي باشيم كه گازيوروسكي مورد استفاده قرار داده است.
ابتدا شبكه بدامن را ،آنگونه كه گازيوروسكي بيان داشته ،معرفي ميكنيم:
عمليات بدامن از سال  ١٩٤٨براي مقابله با نفوذ شوروي و حزب توده در ايران آغاز
شد .بدامن يك برنامه فعاليت سياسي و تبليغـاتي بـود كـه در رأس شـبكه مجـري آن دو
ايراني جاي داشتند .اين دو با اسامي مستعار نرن و سيلي شناخته ميشوند .عمليات
بدامن ظاهراً بودجهاي معادل يك ميليون دﻻر در سال در اختيار داشت.
بخش تبليغاتي عمليات بدامن شامل درج مقاﻻت و كاريكاتورهاي ضد كمونيسـتي در
روزنامههاي ايران و تهيه و توزيع كتب و جزوات عليه اتحاد شوروي و حزب توده و پخـش
شايعات در اين زمينه و اقدامات مشابه بود .يكي از اقدامات مهم بـدامن در ايـن عرصـه،
227. BEDAMN
228. Mark J. Gasiorowski, The 1953 Coup D'etat in Iran, Journal of Middle East Study,

No. 19 (1987).

ترجمه فارسي اين مقاله با مشخصات زير انتشار يافته است :مارك ج .گازيوروسكي ،كودتـاي ٢٨
مرداد  ،١٣٣٢ترجمه غﻼمرضا نجاتي ،تهران :انتشار .١٣٦٧ ،در بررسي حاضر از متن انگليسي اين مقاله

استفاده كرده ام كه بهصورت فايل DOCاز اينترنت اخذ شـده .لـذا ،از ارجـاع بـه شـماره صـفحات
خودداري ميكنم.

229. Nerren
230. Cilley
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جعــل زندگينامــه ابوالقاســم ﻻهــوتي ،شــاعر ايرانــي مقــيم اتحــاد شــوروي ،اســت كــه
گازيوروسكي از او بهعنوان عضو حزب توده نـام مـيبـرد ٢٣١.يكـي از مـأموران سـيا در
مصاحبه با گازيوروسكي هزينه اجراي اين طرح را يك ميليون دﻻر ذكر كرده اسـت) .ايـن
رقم بسيار اغراقآميز بهنظر ميرسد(.
بخش سياسـي عمليـات بـدامن حمـﻼت مسـتقيم بـه متحـدان شـوروي در ايـران و
عمليات سياه ٢٣٢را در بر ميگرفت .هدف از عمليات سـياه تحريـك ايرانيـان عليـه
حزب توده بود .حمله به متحدان شوروي شامل اقداماتي چون اجير كـردن دسـتههـاي
اوباش خياباني براي بر هـم زدن گردهمـاييهـاي حـزب تـوده مـيشـد و تغذيـه مـالي
سازمانهاي افراطي ضد كمونيست مانند سومكا و پانايرانيست كه در خيابانهـاي تهـران
بهطور منظم به نبرد با هواداران حزب توده مشغول بودند .عمليـات سـياه نفـوذ عناصـر
پرووكاتور )تحريككننده( ٢٣٣به درون صفوف حزب توده را نيز در بر ميگرفت .ايـن افـراد
تودهايها را به اقدامات افراطي و قانونشكنانه تشويق ميكردنـد .شـاخه سياسـي بـدامن
حمله به مساجد و شخصيتهاي اجتماعي را بهنام حزب توده سـازمان مـيداد .يكـي از
اقدامات معروف عوامل نفوذي بدامن در صفوف حزب توده ،كـه گازيوروسـكي ايشـان را
تودهاي هاي بدلي مي خواند ،آشوب تابستان  ٢٣) ١٩٥١تيـر  (١٣٣٠عليـه سـفر هيئـت
هريمن به ايران بود كه منجر به قتل چند نفر و بدنامي حزب توده شد .كرميت روزولت در
 .٢٣١ﻻهوتي در زمان تأسيس حزب توده در اتحاد شوروي بهسر ميبرد و هيچگاه عضو اين حزب نشد.
او در سال  ١٣٣٦ش .در هفتاد سالگي در مسكو درگذشت .ابراهيم فخرايي دربـارة خـاطرات جعلـي
ﻻهوتي مينويسد :در اين حيص و بيص ]پس از تـرور شـاه و توقيـف مطبوعـات در سـال [١٣٢٧
جزوهاي در طهران نشر يافت در  ١٣٥صفحه بهنام شرح زندگاني من بهقلم ابوالقاسم ﻻهوتي .در جزوه
مزبور ديده شد از من به عنوان عضو مركزي حزب كمونيست نام برده شـده اسـت .ندانسـتم هـدف
نويسنده يا نويسندگان از اين معرفي دروغ چه بوده ...تا آنكه آقاي رحيم رضازاده ملك در جزوهاي
كه بهنام نقد و تحقيق ،كه در آن به انتقادم از كتاب حيدرعمو اوغلي جواب داده بود ،صريحاً نوشـت
كه جزوه مزبور مجعول ميباشد) .ابراهيم فخرايي" ،نمادي از يك زيست" ،رضا رضازاده لنگـرودي
]بهكوشش [،يادگارنامه فخرايي ،تهران :نشر نو ،١٣٦٣ ،ص  (١٧٧براي آشنايي با واپسـين سـالهـاي
زندگي ﻻهوتي بنگريد به :احسان طبري ،كژراهه :خاطراتي از تاريخ حزب تـوده ،تهـران :اميركبيـر،
 ،١٣٦٦صص .٩٩-٩٧

232. Black Operations
233. provocateurs

عبداﷲ شهبازي

۷۷

مصاحبه با گازيوروسكي گفته است كه اين عمليات را نرن و سيلي ،بـدون تصـويب
سيا ،انجام دادند.
شبكه بدامن به تضعيف جبهه ملّي ايران نيز اشتغال داشت و براي جدا كردن آيـتاﷲ
كاشاني و پيروانش از جبهه ملّي اقداماتي انجام داد .اين فعاليـتهـا از طريـق تبليغـات و
غالباً تبليغات كامﻼً عاميانه صورت ميگرفـت .در ايـن تبليغـات مصـدق بـهعنـوان يـك
شخص فاسد و بياخﻼق معرفي ميشد كه از كاشاني سوءاستفاده ميكنـد .تـﻼشهـايي
انجام شد تا احزاب زحمتكشان و پانايرانيست عليه مصدق موضعگيـري كننـد و در ايـن
سازمانها تحريكاتي براي ايجاد انشعاب صورت گرفت.
طــرح كودتــا در فوريــه  /١٩٥٣بهمــن -اســفند  ١٣٣١در مﻼقــات مقامــات بلندپايــه
سرويسهاي اطﻼعاتي بريتانيا و اياﻻت متحده تنظـيم و در  ٢٥ژوئـن  ٤ /١٩٥٣تيـر ١٣٣٢
بهطور نهايي به تصويب دولت آمريكا رسيد .در اين طرح مقرر شـد كـه امكانـات شـبكه
بدامن در زمينه تبليغات و عمليات سياسي بﻼفاصله عليه مصدق بهكـار گرفتـه شـود .از
اين زمان ،اياﻻت متحده از طريق شبكه بدامن بهطور گسترده در جهت تضـعيف مصـدق
تﻼش ميكرد .دستانـدركاران سـيا ايـن اقـدامات را بـهعنـوان يـك برنامـه هماهنـگ
ثباتزدايي و يك تﻼش با تمام قدرت توصـيف مـيكننـد .در اواخـر بهمـن و اوائـل
اسفند  ١٣٣١بهناگاه انتشار شش روزنامه جديد ضدمصدقي در تهران آغاز شـد .كارمنـدان
سفارت آمريكا در تهران ،كه از فعاليتهاي سيا بيخبر بودند ،در گزارش  ٣مـارس /١٩٥٣
 ١٢اسفند  ١٣٣١به وزارت خارجه در واشنگتن منـابع مـالي ايـن روزنامـههـا را مشـكوك
خواندند.
شبكه بدامن در عمليات كودتا شركت فعال داشـت و از جملـه در  ١٦اوت ٢٥ /١٩٥٣
مرداد  ١٣٣٢نرن و سيلي تصوير فرامين شاه دال بر خلع مصدق و انتصاب زاهـدي را
توزيع كردند ٢٣٤.در عصر اين روز ،نرن و سيلي جمعيت بزرگـي را اجيـر كردنـد و در
 .٢٣٤ابوالحسن عميدي نوري ،مدير روزنامه داد ،در مصاحبه با روزنامه اطﻼعـات ) ٢٠مـرداد  (١٣٥٣از
نقش خود در توزيع فرامين عزل مصدق و انتصاب زاهدي سخن گفته ولي درباره نحوه دست يافتن به
اين اسناد داستان ساخته و آشنايي خود با شاپور ريپورتر را مسكوت گذارده است» :آن روز هم مثـل
روزهاي چند ماه گذشته كه مبارزه زيرزمينيام ادامه داشت در مخفيگاه خود در انتظار يافتن اخبار روز
از همرزمان بودم ...بعد از ظهر  ٢٧مرداد آقاي مصطفي الموتي به مـن بـا تلفـن اطـﻼع داد در ميـان
محتويات صندوق مراسﻼت كليشهاي با يادداشتي هم امروز رسيده است چه كنم؟ گفتم چيست؟ گفت
كليشه متن فرمان اعليحضرت دال بر عزل دكتر مصدق و نصب سرلشكر زاهدي به نخستوزير كشور

←
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روز  ١٧اوت ٢٦ /مرداد آنان را به خيابانهاي مركزي تهران ريختند .آنها شعارهاي حـزب
توده را فرياد ميزدند و آرمهايي در طرد شاه حمـل مـيكردنـد .ايـن جمعيـت تـودهاي
بدلي ،كه در عصر روز قبل -در ازاي  ٥٠هـزار دﻻري كـه يـك افسـر سـيا بـه نـرن و
سيلي پرداخت -اجير شده بود ،بايد وحشت از سلطه حزب توده و حمايت از زاهـدي
را برمي انگيخت .اعضاي واقعي حزب توده نيز بهسرعت به جمعيـت پيوسـتند .جمعيـت
مركب از تودهايهاي بدلي و واقعي به مقبره رضا شاه حمله كردند و در خيابانهاي تهران
مجسمههاي شاه و پدرش را پايين كشيدند .اين تظاهرات تا روز بعد ادامه يافـت و منجـر
به آن شد كه هندرسون از مصدق متوقف كردن آشوب را بهوسيله نيروي پلـيس خواسـتار
شود .بدينسان ،مصدق ،به درخواست هندرسون ،تصميمي گرفت كه سرنوشتش را رقم زد.
حزب توده نيز دستور داد كه كادرهايش از خيابانها خارج شوند.
گازيوروسكي ،در پايان ،نقش نرن و سيلي و رشيديانها را در كودتا بسيار مهـم
ميداند و ميافزايد همينان بودند كه فعاليتهاي ضد مصدق را در دوران پـيش از كودتـا
هدايت ميكردند.
اوراقي كه از مجموعه اسناد شخصي سر شاپور ريپورتر بهدست داديـم ،انطبـاق زمـان
بازگشت شاپور از مأموريت هنگكنگ به ايران و آغاز عمليات بـدامن را نشـان مـيدهـد.
اين بازگشت نامنتظر از مأموريت خاوردور ،كه شگفتي آقاي دورو را برانگيخـت ،و اقامـت
طوﻻني پس از آن در ايران براي مأموريتي بزرگ بود كه شرح آن در ساير اسناد شاپور بيان
شده است .در چارچوب همين مأموريت است كه شاپور از سال  ،١٩٥١بهعنـوان رابـط ام.
آي ٦ .و سيا در سفارت آمريكا در تهران بهكار پرداخـت .نقـش شـاپور بـهعنـوان فرمانـده
داخلي عمليات كودتا ،و بهعبارت ديگر مسئول شبكههاي بومي فعال در كودتـا ،در اسـناد
فوق بيان شده است.
←
و يادداشت هم به خط آقاي اردشير زاهدي است بهنام شما نوشته من اين كليشه را در صندوق انداختم.
من دستور دادم آن را وسط صفحه اول بگذارند توي كادر با عنوان درشت و يادداشـت را هـم پـاره
نمايند) «...ابوالحسن عميدي نوري ،يادداشت هاي يك روزنامه نگار :تحوﻻت نيم قرن تـاريخ معاصـر
ايران از نگاه ابوالحسن عميدي نوري ،بهكوشش مختار حديدي ،جﻼل فرهمند ،تهران :مؤسسه مطالعات
تاريخ معاصر ايران ،١٣٨١ ،ج  ،١صص  (١٧-١٦عميدي نـوري در دولـت زاهـدي ،ماننـد اسـفنديار
بزرگمهر ،پاداش خود را گرفت و معاون نخستوزير شد.

عبداﷲ شهبازي

۷۹

عمليات بدامن ابعاد ناشناخته پيوندي را فاش ميكند كـه بـهدليـل تنگدسـتي دولـت
بريتانيا در سالهاي پـس از جنـگ بـر بنيـاد شـبكه گسـترده بـومي ام .آي ٦ .در ايـران و
٢٣٥
امكانات مالي غني سيا شكل گرفت.
در مقاله گازيوروسكي دو مورد مندرج است كه ميتواند مـا را بـه شـناخت گرداننـده
اصلي يا دو گرداننده شبكه بدامن نزديككند .گازيوروسكي در زيرنويس شـماره  ٤٦مقالـه
خود دربارة انشعاب در پانايرانيستها به سند مورخ  ٦فوريه  ١٩٥٢ارجـاع مـيدهـد ٢٣٦و
ميافزايد :در سند اخير به يك شخصيت مرمـوز داراي قـدرت بـاﻻي فكـري  ٢٣٧اشـاره
شده كه هدايت پانايرانيستها را بهدست داشت .يكي از مقامات مطلع سيا در مصـاحبه
با گازيوروسكي گفته است كه اين فرد همان رهبر عمليات بدامن است .به اين ترتيب،
در ميان دو نام مستعار نرن و سيلي به فردي برميخـوريم كـه نسـبت بـه ديگـري از
جايگاه برتر برخودار است ،مردي اسـت مرمـوز و داراي قـدرت فكـري بـاﻻ كـه در
تكوين نظري و عملي مكتب پانايرانيسم در ايران مؤثر بود .گازيوروسكي در جاي ديگر
نيز به پيوند نرن و سيلي با پانايرانيسـتهـا اشـاره دارد .او در زيرنـويس شـماره ٦٦
دربارة نقش تودهايهاي بدلي در كودتا مينويسد:
نقش سيا در سازماندهي جمعيت تودهاي بدلي در مصاحبه با حداقل پـنج تـن
از مأموران سيا كه در كودتا شركت داشتند مورد تأييد قـرار گرفـت ...تعـدادي از
منابع من گفتند كه ممكن اسـت نـرن و سـيلي از ارتباطـات خـود بـا رهبـران
پانايرانيست براي بسيج بخشي از اين جمعيت استفاده كـرده باشـند .ايـن گفتـه بـا
مشاهدات كارمندان سفارت آمريكا منطبق اسـت كـه جمعيـت فـوق را تركيبـي
نامتعارف از پانايرانيستها و تودهايها گزارش كردهاند.
آيا توصيف رهبر شبكه بدامن بهعنوان شخصيت مرموز داراي قدرت فكري بـاﻻ بـا
شاپور ريپورتر منطبق نيست؛ كسي كه بهدليل عﻼيق ديني و خانوادگياش و بـا اتكـاء بـه
ميراث پدرش بيش از هر كس ديگر ميتوانست در ترويج آموزههاي پانايرانيستي ذيعﻼقـه
و مؤثر باشد.
 .٢٣٥بنگريد به :ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ،ج  ،٢ص .٢٠٧
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اين پيوند پانايرانيستها با شبكه بدامن را در حمﻼت شبانه به خانه آيتاﷲ كاشـاني
نيز ميتوان ديد:
از  ٧مرداد  ١٣٣٢گروهي از نيروي سوميها و پان ايرانيستها حمﻼت مرمـوزي را بـه
مجالس شبانه خانه آيتاﷲ كاشاني آغاز كردند .مهاجمان ،كه به چماق و چاقو و سـنگ و
آجر مجهز بودند ،با شعار زنده و جاويـد بـاد دكتـر محمـد مصـدق بـه ضـرب و شـتم
حاضران ميپرداختند .حمﻼت شبانه فوق ادامـه يافـت و در  ١٠مـرداد بـه پرتـاب چنـد
نارنجك به درون خانه كاشاني انجاميد .در ايـن حادثـه  ١٨نفـر مجـروح شـدند ٢٣٨.ايـن
اقدامات بازتاب منفي گسترده در ميان روحانيت داشت تا بدانجا كه روحـانيون نجـف بـا
صدور اعﻼميهاي حمﻼت شبانه به خانه آيتاﷲ كاشاني را بـهشـدت محكـوم كردنـد .در
تاريخچه ويلبر اين اقدامات بهعنوان بخشي از عمليـات تـيپـيآجـاكس توصـيف شـده
است:
در اين زمان جنگ رواني عليه مصدق به اوج رسـيده بـود ...عوامـل سـيا توجـه
جدي به ايجاد احساس خطر در رهبران مذهبي تهران معطـوف كردنـد ...در يـك
مورد انفجار ظاهري در خانه يكي از اين رهبران انجام شد .اين يكي از چند مـورد
طراحيشده بود.
قتل افشارطوس و جايگاه مفقود آن

سرويسهاي اطﻼعاتي بريتانيا و اياﻻت متحده ،بنا به مصالح امنيتي يا هر مﻼحظـه ديگـر،
عوامل اصلي خود را در جريان كودتاي  ٢٨مرداد  ١٣٣٢به هر نامي معرفـي كننـد ،امـروزه
شناخت شبكههاي مخفي مرتبط با سرويسهاي اطﻼعاتي فوق در سالهاي ١٣٣٢-١٣٢٠
دشوار نيست .از مهمترين اين شبكهها ،كانوني است كه از سـال  ١٣٢٦در پيرامـون مظفـر
بقايي كرماني گرد آمد و نام مرموزترين و موثرترين چهرههاي آن -عيسي سـپهبدي ،علـي
زهري و حسين خطيبي -در منابع خارجي منتشر شده دربارة كودتا بهكلي غايب است.
شاپور ريپورتر تنها كسي نيست كـه انـدكي پـيش از شـروع عمليـات بـدامن بـهطـور
ناگهاني به ايران بازگشت .عيسي سپهبدي ،دوست دوران تحصيل مظفر بقايي در فرانسه،
نيز بهناگاه راهي ايران شد .او در  ٢٤ژانويـه  ٤ /١٩٤٧بهمـن  ١٣٢٥از پـاريس نامـهاي بـه
بقايي در تهران نوشت و آن را از طريق آدرس شـخص ثـالثي ،نـه آدرس بقـايي ،ارسـال
 .٢٣٨كاشاني بهروايت اسناد ،ج  ،٢صص .٦١٢-٦٠٥
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داشت .در اين نامه چنين آمده است:
اكنون تغيير بزرگي در پروژه زندگاني من حاصل شده .با اينكه تصـميم قطعـي
داشتم چند سالي در پاريس بمانم اكنون به دﻻيلـيكـه بايـد حضـوراً عـرض كـنم
ناچار به مراجعت هستم و در حوالي اسفند ماه آتيه با خـانم ٢٣٩و بچـههـا مسـافرت
خواهم نمود ...در حقيقت خواب روحاني كه ديده بـودم تعبيـر خـود را ...آشـكار
٢٤٠
نموده است...
ســپهبدي پــس از اســتقرار در تهــران ،درســت ماننــد شــاپور ،از ســال  ١٣٢٦در يــك
سفارتخانه خارجي )سفارت فرانسه( بهكار پرداخت و بهعنوان استاد در دانشـگاه جنـگ و
دانشكده افسري به تدريس مشغول شد .در همين زمـان يكـي ديگـر از دوسـتان بقـايي و
سپهبدي ،بهنام علي زهري ،كه او نيز چون سپهبدي كارمند سفارت فرانسه بود ٢٤١،انتشـار
روزنامهاي بهنام شاهد را آغاز كرد .زهري امتياز شاهد را با حمايت رضا حكمـت )سـردار
فاخر( و احمدعلي سپهر )مورخالدوله( بهدست آورد.
اين سرآغاز طلوع ستاره اقبال مظفر بقايي و شروع فعاليت جريـان سياسـي مـؤثري در
تاريخ معاصر ايران است كه با نام حزب زحمتكشان ملت ايران شناخته ميشود .اندكي
پس از استقرار سپهبدي در تهران ،بقايي بهعنوان نماينده كرمـان بـه مجلـس پـانزدهم راه
يافت .بقايي در اسفند  ١٣٢٧به جنـاح اقليـت مجلـس پيوسـت و در فـروردين  ١٣٢٨در
استيضاح تاريخي دولت محمد ساعد مراغهاي نقشي چنان جنجالي ايفـا كـرد كـه وي را
در مقام يكي از مشهورترين چهره هاي سياسي ايران جاي داد .در مجموعه اسناد شخصي
بقايي متن پيشنويس بخشي از سخنان بقايي در استيضاح ساعد ،بهقلم عيسي سپهبدي،
بهدست آمده است .اين سند نشان ميدهد كـه استيضـاح سـاعد يـك نمـايش از پـيش
تنظيمشده بود كه سردار فاخر حكمت ،رئيس مجلس ،نيز در آن شركت داشت ٢٤٢.سپس،
بقايي پرچم مبارزه با سپهبد حاج علي رزمآرا ،رئيس ستاد ارتش و نخستوزير بعـدي ،را
 .٢٣٩خواهر منوچهر و اسفنديار بزرگمهر همسر عيسي سپهبدي بود.
 .٢٤٠مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي ،اسناد شخصي دكتر مظفر بقايي ،كارتن  ،١٦٨سند شـماره
.١٢٢-٨٦
 .٢٤١در سال  ١٣٢٦علي زهري مسئول انتشارات و چاپ انجمن فرهنگي ايران و فرانسه بود.
 .٢٤٢همانجا ،اسناد شخصي دكتر مظفر بقايي ،كارتن  ،١٦٨سند شماره  ١٢٢-٨٣و .١٢٢-٨٤
تصوير سند فوق در مأخذ زير به چاپ رسيده است :آباديان ،زندگينامه سياسي دكتر مظفـر بقـايي،
صص .٣٤٩-٣٤٣
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برافراشت.
حداقل از سال  ١٣٢٩يكي ديگر از نزديكان بقايي ،بهنام حسين خطيبي ،در رأس يـك
شبكه مخفي جاي داشت كه عملكرد اوليه آن ظاهراً مبارزه با نفوذ هواداران حزب تـوده و
اتحاد شوروي در صفوف نيروهاي نظامي بـود .حسـين خطيبـي از يكسـو بـا چهـرههـاي
برجسته اطﻼعاتي ارتش ،حسن ارفع و حسن اخوي و حبيباﷲ ديهيمـي ،رابطـه نزديـك
داشت و از سوي ديگر سازمان خود را تابع بقايي وانمود ميكرد ٢٤٣.خطيبي با محمدرضـا
پهلوي و امير اسداﷲ علم نيز رابطه نزديك داشت.
جاي پاي اين شبكه در بسياري از حوادث آن روز ايران ،كه در منابع منتشـر شـده بـه
عمليات سيا و ام .آي ٦ .منتسب گرديده ،نمايان است .براي مثـال ،در تظـاهرات  ٢٣تيـر
 ١٥ /١٣٣٠ژوئيه  ١٩٥١عليه ورود هيئت هريمن به تهـران ،هـواداران بقـايي و ديگـران در
مواجهه با اعضاي سازمان جوانان حزب توده خيابانهاي تهران را بـه خشـونت كشـيدند.
گازيوروسكي ،بهنقل از كرميت روزولت ،اين ماجرا را به نرن و سيلي ،بدون تصـويب
٢٤٤
مقامات سيا ،نسبت ميدهد و جيمز بيل آن را كار عوامل انگليس ميداند.
براي مورخان ايراني كامﻼً روشن است كه در ايجاد اختﻼف ميـان آيـتاﷲ كاشـاني و
دكتر مصدق ،دكتر مظفر بقايي و دوستانش بزرگترين سهم را داشتند .ولي گازيوروسـكي،
بهنقل از رابين زينر -٢٤٥استاد دانشگاه آكسفورد كه در اين زمان در ايـران بـراي ام .آي٦ .
كار ميكرد -مينويسد كه اين تنش بهوسيله بـرادران رشـيديان ايجـاد و هـدايت شـد.
طبق همان رويهاي كه توضيح دادم ،در اينجا نيز برادران رشيديان را بايد نام رمز تمامي
عوامل ام .آي ٦ .در ايران تلقي كرد.
معهذا ،مهمترين عملكرد اين شبكه ماجراي قتل سرتيپ محمـود افشـارطوس ،رئـيس
شهرباني كل كشور در زمان دولت مصدق ،است كه بـيترديـد در عمليـات كودتـا نقـش
منحصربهفرد داشت و مهمترين عاملي بود كه رفراندوم و انحﻼل مجلس هفدهم از سـوي
مصدق ،با همه عوارض آن ،و پيروزي سريع كودتا را سبب شد .جايگاه اين حادثه بـزرگ
و سرنوشتساز در عمليات ام .آي ٦ .و سيا در ايران در منابع خارجي منتشر شده ،بـهجـز
دو مورد ،مفقود است:
 .٢٤٣بنگريد به :آباديان ،همان مأخذ ،صص ) ٢٣-٢٢مقدمه عبداﷲ شهبازي(.
 .٢٤٤جيمز بيل ،آمريكا ،ايران ،سياست مداخله ،١٩٥٣-١٩٥١ ،مصدق ،نفت ،ناسيوناليسـم ايرانـي ،ص
.٤٣٥
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گازيوروسكي ،تنها در يك سطر از بررسي مفصل خود ،قتل افشارطوس را به ام .آي٦ .
منتسب ميكند ولي مأخذ معتبري بهدست نميدهد:
در اواخر آوريل ] ...[١٩٥٣ژنرال افشارطوس ،رئيس پليس ملّي ،ربـوده و كشـته
شد .ام .آي ٦ .ربودن افشارطوس را برنامهريزي كرده بـود بـا هـدف مهيـا كـردن
زمينه كودتا ولي قصد نداشت او را به قتل برساند.
تنها منبع گازيوروسكي براي اين ادعاي بـزرگ مقالـه نـامعتبر منـدرج در يـك نشـريه
ايراني ٢٤٦است.
مأخذ ديگر ،گزارشي است كه روزنامه ابزرور منتشر كـرد ٢٤٧و در آن ،بـهنقـل از يـك
منبع ام .آي ، ٦ .قتل افشارطوس به عوامل اين سرويس منتسب شد .موحد مينويسد:
سكوت مطلق اسناد رسـمي را دربـارة قتـل سـرتيپ افشـارطوس در جـاي خـود
يادآور شدهايم .اين قتل در اوائل سـال  ١٩٥٣كـه ويلبـر داسـتان خـود را از آنجـا
شروع ميكنـد اتفـاق افتـاد .روزنامـه ابـزرور لنـدن در شـماره  ٢٧مـه سـال ١٩٨٥
نوشــت :در آوريـل  ١٩٥٣افســران شــاهپرســت كـه بــهدســتور رش ـيديانهــا ك ـار
ميكردند رئيس شهرباني مصدق تيمسار افشارطوس را ربودند .يك منبـع ام .آي.
 ٦براي اولين بار اعتراف ميكند كه ربودن افشارطوس بخشـي از عمليـات چكمـه
بود كه بهمنظـور تقويـت روحيـه مخالفـان مصـدق و نمـايش نـاتواني هـواداران او
طرحريـزي شـده بـود .افشـارطوس را پـس از ربـوده شـدن در غـاري نگاهـداري
ميكردند .احساسـات بـاﻻ گرفتـه بـود .افشـارطوس بـي احتيـاطي كـرد و سـخنان
موهني دربارة شاه بر زبان آورد .افسر جواني كه مأمور حفاظـت او بـود طپانچـه را
بركش ـيد و او را كشــت .كشــتن او جزيــي از برنامــه مــا نبــود ول ـي چن ـين اتفــاقي
٢٤٨
افتاد.
در تاريخچه ويلبر هيچ اشارهاي به ماجراي قتل افشارطوس مندرج نيست.
ماجراي افشارطوس بﻼفاصله پس از تسـليم ابوالقاسـم خـان بختيـاري ) ٣٠فـروردين
 (١٣٣٢و پايان غائله مسـلحانه او عليـه دولـت مصـدق آغـاز شـد .گازيوروسـكي غائلـه
246. Iran Times, May 31, 1985.
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ابوالقاسم خان بختياري را به سرويس اطﻼعاتي بريتانيا منتسب ميكنـد و مـينويسـد كـه
اسلحه مورد استفاده او را ام .آي ٦ .تأمين ميكرد .در تاريخچه ويلبر هيچ اشارهاي به ايـن
ماجرا نشده زيرا ويلبر بنا داشته كه تاريخ رسـمي عمليـات كودتـا را بنگـارد .ايـن تـاريخ
رسمي از مذاكرات مقدماتي ويلبر و دربـيشـاير در نيكوزيـا )اواخـر آوريـل ١٠-٥ /١٩٥٣
ارديبهشت  (١٣٣٢آغاز ميشود يعني زماني كه افشارطوس به قتل رسيده بود.
افشارطوس در شامگاه  ٣١فروردين  ١٣٣٢ناپديد شد و در سـاعت يـك بعـد از نيمـه
شب مفقود شدن رئيس شهرباني بـه اطـﻼع مصـدق رسـيد .از فـرداي آن روز گروهـي از
مطبوعات به شكلي كامﻼً هماهنگ تبليغات گستردهاي را آغاز كردند .روزنامه داد نوشت:
عدهاي ميگويند اين توطئه از طرف خود دولت بوده كه بهوسيله آن اوﻻً مورد
جديدي براي اتهام به دربار پيدا كند و ثانياً اقدام به بسـتن نقـاطي از قبيـل كلـوپ
افسران بازنشسته و حزب سومكا را كه نزديـك محـل حادثـه هسـتند بنمايـد .ثالثـاً
وسيله جديدي براي بازداشت افراد پيدا كنند .از همين جهـت بـه رئـيس شـهرباني
٢٤٩
دستور داده شده فعﻼ خود را مخفي كند.
و آسياي جوان به جد كوشيد تا مفقود شدن افشارطوس را به يك رسوايي جنسي بدل
كند و از اين طريق اعتبار دولت را كاهش دهد .اين روزنامـه از ارتباطـات افشـارطوس بـا
٢٥٠
رقاصهاي بهنام تامارا سخن ميگفت.
در اول ارديبهشت مأموران فرمانداري نظامي حسين خطيبي و دو روز بعـد تعـدادي از
امراي بازنشسته )سرتيپ علياصغر مزيني ،سرتيپ دكتـر سـيد علـياكبـر منـزه ،سـرتيپ
نصراﷲ بايندر و سرتيپ نصراﷲ زاهدي( را به اتهام ربودن افشارطوس دستگير كردند .در ٦
ارديبهشت جسد افشارطوس در تپههاي لشكرك كشف شد .روشن شد كه افشارطوس در
خانه حسين خطيبي ربوده شده و به روستاي متعلق به عبداﷲ اميرعﻼيي ،واقع در لشكرك
)شمال تهران( ،انتقال يافته و در ساعت  ٤بعد از ظهر  ٢ارديبهشـت در غـار تلـو بـه قتـل
رسيده است .در اين ماجرا عﻼوه بر خطيبي و افسران فوق هادي افشار قاسـملو و سـرگرد
فريدون بلوچ قرايي نيز شركت داشتند .در همين زمان روزنامه يني استانبول )چاپ تركيـه(
اين حادثه را پيشدرامد كودتا در ايران خواند و نوشت :ايران در انتظار يك كودتاسـت؛ يـا
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دربار عليه دولت كودتا خواهد كرد ،يا دولت عليه دربار و يا كمونيستها عليه هر دو ٢٥١.و
روزنامه ملت ما ،ارگان مجمع مسـلمانان مجاهـد ٢٥٢،مـدعي شـد كـه قتـل افشـارطوس
بهدست دوستانش ،سرتيپ تقي رياحي )رئـيس سـتاد ارتـش( و سـرتيپ محمـود امينـي
٢٥٤
)معاون وزارت جنگ( ٢٥٣انجام گرفته است.
در  ١٣ارديبهشت دكتر مظفر بقايي و سرلشگر فضلاﷲ زاهدي به شركت در توطئه قتل
افشارطوس متهم شدند و اعﻼم شد كه اردشير زاهـدي ،پسـر فضـلاﷲ زاهـدي ،دوسـت
نزديك حسين خطيبي بوده و او نيز در ماجرا دخالت داشته اسـت .در ايـن زمـان اردشـير
٢٥٦
زاهدي معاون اداره آمريكايي همكاري فني در ايران) ٢٥٥معروف به اصـل چهـار(
بود كه ويليام وارن ٢٥٧رياست آن را بهدست داشت .در روز دوشنبه  ١٤ارديبهشت فضلاﷲ
زاهدي بههمراه مهدي ميراشرافي به مجلس پناه برد و تحصن خـود را آغـاز كـرد .در ١٥
ارديبهشت بقايي در روزنامه شاهد نامه سرگشادهاي خطاب به دكتر مصدق منتشـر كـرد و
طي آن از خطيبي بهشدت دفاع نمود .در پاسخ به اين جنجال ،دولـت در  ١٦ارديبهشـت
اعترافات متهمان را از راديو تهران پخش كرد .در  ٢٤ارديبهشـت عبـدالعلي لطفـي ،وزيـر
دادگستري ،طي نامهاي به مجلس اعﻼم كرد كه مطابق گزارش وزارت دفاع ملّي و اسـناد
و مدارك متقن ،كه منضم به نامه است ،دكتر مظفر بقايي كرماني متهم به معاونت در قتـل
رئيس شهرباني ميباشد .لطفي در اين نامه سلب مصونيت پارلماني از بقـايي را خواسـتار
شد .اين درخواست تا زمان انحﻼل مجلس هفدهم به تصويب نرسيد.
در  ٣٠ارديبهشت  ٢٠ /١٣٣٢مه  ١٩٥٣به ايستگاه سـيا در تهـران اجـازه داده شـد كـه
هفتهاي يك ميليون ريال براي تطميع نمايندگان مجلـس و جلـب همكـاري آنـان خـرج
 .٢٥١خواندنيها ،سال  ،١٣شماره  ،٦٣سهشنبه  ٨ارديبهشت  ،١٣٣٢ص .٨
 .٢٥٢صاحب امتياز اين روزنامه شمس قناتآبادي بود .او در بهمـن  ١٣٢٧مجمـع مسـلمانان مجاهـد را
تأسيس كرد .اين سازمان رقيب سرسخت جمعيت فداييان اسﻼم ،بهرهبري سيد مجتبي نـوابصـفوي،
بهشمار ميرفت و سرانجام موفق شد رابطه ميان فداييان اسﻼم و آيتاﷲ كاشاني را به تيرگي كشـاند.
قناتآبادي سهم بزرگي در اشاعه شايعات منفي عليه فداييان اسﻼم داشت.
 .٢٥٣سرتيپ محمود اميني در  ١٣ارديبهشت  ١٣٣٢فرمانده ژاندارمري كل كشور شد.
 .٢٥٤خواندنيها ،سال  ،١٣شماره  ،٦٤شنبه  ١٢ارديبهشت  ،١٣٣٢ص .٥
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كند ٢٥٨.در پيامد اين اقدام ،مجلس هفدهم پرتنشترين روزهاي دوران موجوديت خـود را
آغاز كرد و از  ٧خرداد مشاجره و زدوخورد ميان نمايندگان اوج گرفت.
از اواخر ارديبهشت تبليغات سنگين و پرحجمي آغاز شد كه طي آن دولت مصدق بـه
همدستي با كمونيستها متهم ميشد .روزنامه ملت ما نوشت:
به قرار اطﻼعاتي كه رسيده ،يك نقشه بسيار خطرناك در شـرف اجـرا اسـت و
دولت براي روشن كردن آتش انقﻼب و ايجاد صحنههاي خونين انقﻼبـي عـدهاي
از عناصر اجير حكومت را به كمك حزب كمونيست نيروي سوم و حـزب ايـران
و حزب توده مأمور تسخير و تصرف مجلس شـورايملـي نمـوده و مخصوصـاً بـه
حزب توده آزادي عمل داده است كه نمايندگان و مخالفين دولت و حـزب تـوده
را در مجلس مضروب و مقتول نمايند .اقدام به اين عمل مقدمه انقﻼبـي اسـت كـه
٢٥٩
از مدتها پيش در انتظار آن بودهاند.
آنچه بستر ﻻزم را براي اين تبليغات فراهم آورد رأي مشـكوك علـي اشـرف مهـاجر،
بازپرس شعبه  ١٢دادسراي تهران ،بود كه طي آن سـران حـزب تـوده را از اتهامـات وارده
تبرئه كرد و در قرار مفصل خود نوشت :عضويت حزب توده ايران بـهعلـت مطابقـت آن
حزب با قانون اساسي و قوانين عادي جرم نميباشـد .در واكـنش بـه ايـن رأي ،بقـايي
عنوان درشت سرمقاله خـود در شـاهد را چنـين قـرار داد :آقـاي دكتـر مصـدق ،آرزوي
حكومت ائتﻼفي با تودهايها را به گور خواهيد برد ٢٦٠ .دوستان بقايي علت واقعي قتل
افشارطوس را چنين بيان ميكردند:
ده روز قبل از اين واقعه جناب آقاي دكتر ]حسـين[ فـاطمي ،تعزيـهگـردان ايـن
جريان ،اسامي هيئت رهبران توده را ...به افشارطوس ميدهد كه آنهـا را خـﻼص
كند و ضمناً صورت ديگرياز  ١٤نفر رجال ...به دربار مـيدهـد كـه آنهـا را نيـز
دستگير نمايد و بدينوسـيله شـاه را فـراري و دربـار و مجلـس را از كـار بيندازنـد.
افشارطوس ،كه رئيس امﻼك رضاخان و نمكپرورده بود ،قصد نداشت نمكدان
بشكند ...آقاي دكتر فاطمي ...به او تكليف ميكند استعفا بدهـد ،قبـول نمـيكنـد.
همانروز صبح ميگيرند اينفرد جسور را تنبيـهكننـد .وقتـي افشـارطوس مـيبينـد
جانش در خطر است ...سه روز قبل از گمشـدن اسـتعفاء مـيدهـد .مصـدق حـس
 .٢٥٨تاريخچه ويلبر.
 .٢٥٩خواندنيها ،سال  ،١٣شماره  ،٦٩سهشنبه  ٢٩ارديبهشت  ،١٣٣٢ص .٢
 .٢٦٠خواندنيها ،سال  ،١٣شماره  ،٧٠شنبه  ٢خرداد  ،١٣٣٢ص .٤
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ميكند كه استعفاي او با اين طرز نه فقط خطرناك است بلكه ممكن اسـت اسـرار
را فاش كند ،دستور ميدهند او را بدزدند ]و[ از او التزام بگيرنـد كـه اگـر چيـزي
گفتي كشته خواهي شد ...وقتي به دكتر مصدق خبر دادند كـه افشـارطوس تسـليم
نميشود و نزديك است دربار و مردم از جريـان استحضـار پيـدا كننـد دسـتور بـه
٢٦١
كشتن او صادر ميشود.
محور مهم تبليغاتي ديگري كه از حوالي نيمه ارديبهشـت  ١٣٣٢عليـه دولـت مصـدق
آغاز شد ،اتهام شكنجه متهمان پرونده قتل افشارطوس بود .از اوائـل دسـتگيري خطيبـي و
ديگران ،شبكهاي هماهنگ از مطبوعات شايعات گستردهاي را در زمينه شكنجه متهمان به
قتل افشارطوس براي اخذ اعترافات اجباري رواج دادند .روزنامـه اتحـاد ملّـي ،بـهنقـل از
يك مقام مسئول  ،مدعي شد كه متهمان درست مثل دستگاه زمـان مختـاري از شـﻼق
خوردن ،اشكلك ،تنقيه آبجوش و كتك و غيره برخوردار شدهاند .اين روزنامـه افـزود كـه
افشارطوس در يك توطئه كودتا ،بهسود مصدق ،شركت داشته ولي چون مخالف بركنـاري
شاه بوده بهدست ساير توطئهگران به قتل رسيده است ٢٦٢.اين خط تبليغاتي است كـه تـا
زمان كودتا بقايي بهشدت در پيرامون آن مانوور ميداد.
در اين دوران ،حسين خطيبي از درون بازداشتگاه خود )پادگان جمشيديه( بهطور منظم
و پنهاني با بقايي ارتباط داشت و طي يادداشتهايي كـه بـراي او مـيفرسـتاد ،اتهامـات
شكنجه و توطئه كودتا از سوي مصدق را تأييد و تقويت ميكرد .در اين نامـههـا ،خطيبـي
بهنحوي ماجراي دستگيري و بازجوييهاي خود را بيان ميداشت كـه كاشـاني و مكـي و
ديگران ،كه قطعاً از طريق بقايي از مضـمون ايـن نامـههـا مطلـع مـيشـدند ،راهـي جـز
٢٦٣
رويارويي نهايي با مصدق و درگير شدن در نبرد مرگ و زندگي نميديدند.
در رابطه با نامههاي زندان خطيبي دو نكته مهم قابل ذكر است:
اول ،نحوه ارسال اين مكاتبات از درون بازداشتگاه است .اين پرسشـي اساسـي اسـت
كه چگونه خطيبي ،متهم اصلي پرونـدهاي كـه سرنوشـت دولـت مصـدق را رقـم مـيزد،
ميتوانست بهسادگي با خارج از زنـدان تمـاس مكتـوب برقـرار كنـد و بـه منبـع اصـلي
شايعهپراكني بدل شود؟
 .٢٦١مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ،اسناد شخصي بقايي ،كارتن  ،٢٥سند شماره .١٢٢-١١٢
 .٢٦٢خواندنيها ،سال  ،١٣شماره  ،٦٤شنبه  ١٢ارديبهشت  ،١٣٣٢ص .٥
 .٢٦٣براي آشنايي با نمونههاي از نامههاي خطيبي به بقايي از درون بازداشتگاه بنگريد به :مقدمه نگارنده
بر زندگينامه سياسي دكتر مظفر بقايي ،صص .٢٧-٢٤
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دكتر غﻼمحسين صديقي ،وزير كشور دولت مصـدق ،مسـئوليت پيگيـري پرونـده قتـل
افشارطوس را به ركن دوم ستاد ارتش محـول كـرد كـه مهـمتـرين و منسـجمتـرين نهـاد
اطﻼعاتي كشور در آن زمان بود .ركن دوم سازماني قابل اعتماد بـراي مصـدق نبـود زيـرا
سرويسهاي اطﻼعاتي بريتانيا و آمريكا از سالهاي اوليه پس از پايان جنـگ دوم جهـاني،
براي مقابله با گسترش كمونيسم در ارتش ايران ،به آن توجه ويـژه داشـتند .ايـن سـازمان
بهطور جدي در زير سلطه معنوي سه چهره برجسته اطﻼعاتي -نظـامي مـرتبط بـا غـرب
)سرلشگر حسن ارفع ،سرتيپ حبيباﷲ ديهيمي و سرهنگ حسن اخوي( قرار داشت .سه
فرد فوق با بقايي رابطه نزديك داشتند .اين رابطه به يك دوستي عميق و ديرپا بدل شد تـا
بدان حد كه در زمان اوجگيري انقﻼب اسﻼمي ،در آذرماه  ١٣٥٧ارفع و دوستان نظامياش
در جلساتي گرد آمدند و طي گزارشهايي به شاه هماهنگي خود را با بقـايي و حـزب او
براي حفظ سلطنت اعﻼم كردند ٢٦٤.اين شبكه نظامي -اطﻼعاتي در كودتاي  ٢٨مـرداد
نقش فعالي ايفا كرد و ،چنانكه در بررسي تاريخچه ويلبر ديديم ،حسن اخـوي از كسـاني
بود كه براي غلبه بر تزلزل و بيتصميمي شاه ،در  ١٩مرداد ،به ديدار او رفت.
در اين ميان ،ديهيمي ٢٦٥رابطه ويژهاي با بقايي داشـت و ايـن رابطـه ناشـناخته نبـود.
 .٢٦٤اسناد اين نشست ها در مأخذ زير منتشر شده است :تاريخ معاصر ايران ،كتاب سوم ،زمستان ،١٣٧٠
صص  .٢٢١-٢١٧در اين جلسه افراد زير شركت داشتند :سپهبد حسين آزموده ،سپهبد نصراللهي ،سپهبد
اميرصادقي ،سپهبد محمود معزي ،سرلشگر حسن اخوي ،سرلشگر فتحاﷲ احمـدي و سرلشـگر حسـن
ارفع .در يكي از گزارش ها ذكر شده كه سرلشگر محمود ارم بهدليل مسافرت به خـارج از كشـور و
سرلشگر حسن پاكروان بهدليل اشتغال اداري در اين نشست حضور نداشتند .در ايـن زمـان سرلشـگر
ديهيمي فوت كرده بود.
 .٢٦٥سرهنگ غﻼمرضا مصور رحماني مينويسد :ديهيمي افسر ستادي بود بسيار اهل مطالعه ،داراي مغز
سياسي ،رفيقباز و وسيع فكر و صحيحالعمل .شهرت داشت كه عقل منفصل سرلشگر ارفـع و سـپهبد
باتمانقليچ بود .مشاغل مختلفي را تصدي كرد كه از آنجمله استادي دانشگاه جنگ ،رياست ركـن دوم
ستاد ارتش ،دادستاني ارتش ،وابستگي نظامي ايران در آمريكا ،معاونت ستاد ارتش ،فرمانـدهي تيـپ
زاهدان و رياست دفتر نظامي را ميتوان نام برد .او يك بازيگر سياسي و نظامي بود و به همين جهت
اشخاص از او وحشت داشتند و او را دسيسهگر ميخواندند و دشمنش ميشدند .در آخر عمر همه حتي
دوستان نزديكش از او فراري مي شدند .مصوررحماني ميافزايد كه ديهيمي در دفتـر نظـامي ،كـه
درواقع ستاد شخصي شاه محسوب ميشد رئيس بود و در آنجا با اقتدار تمام كار مـيكـرد .ديهيمـي
بعدها به بيماري فرسودگي اعصاب مبتﻼ شد تا بدان حد كه حتي از نامهمحبتآميزي از سوي شـاه،
بدان دليل كه در آن لفظ عنايت به كار رفته بود ،عصبي شد و شـرحي از خـدمات خـود نوشـت.

←
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شمس قنات آبادي در خاطراتش مينويسد :بقايي مدعي اسـت كـه تحـتتـأثير كسـي
نميرود ولي غير از علي زهري و سرتيپ ديهيمي و چند نفر ديگر كـه خيلـي در او مـؤثر
بودند ٢٦٦ .در مجموعه شخصي بقايي ،اسناد متعددي از ركن دوم ستاد ارتـش ،از جملـه
گزارشهاي داخلي حزب توده ،وجود دارد .عليالقاعده ،اين بقايـاي اسـنادي اسـت كـه
ديهيمي در اختيار بقايي ميگذاشت .روابط ويژه بقايي و ديهيمي به مطبوعات نيز كشـيده
شد .در  ٥خرداد  ١٣٢٩روزنامه بهسوي آينده ،نشريه حزب توده ،نوشت :سرلشگر زاهدي
در مﻼقاتهايي كه با آقاي دكتر بقايي و آقاي حسين مكي در منـزل سـرهنگ بازنشسـته
ديهيمي دارد چه مذاكراتي ميكند و چرا اين مﻼقاتهاي دوستانه چندين ساعت به طول
ميكشد؟  ٢٦٧و در  ٢٢ارديبهشت  ١٣٣٠دكتر مصدق در مجلس اعﻼم نمـود كـه فـداييان
اسﻼم قصد ترور او را دارند .مصدق اين مطلب را از شاه و شاه از ديهيمي ،عضو سازمان
دكتر بقايي  ،شنيده بود.
]به شاه[ عرض كردم ممكن است بفرماييد چه اشخاصي در صـدد از بـين بـردن
من هستند؟ فرمودند :ديهيمي كه در سازمان دكتر بقايي اسـت بـه او اينطـور گفتـه
است كه فداييان اسﻼم در صدد قتل دكتر مصدقاند و ديهيمي هم به سـتاد ارتـش
٢٦٨
اطﻼع داده و از ستاد ارتش هم به من گزارش دادند.
در سال  ١٣٣٢سرهنگ حسن پاكروان رياست ركن دوم ستاد ارتش را بهدست داشـت
و مسئول عاليپيگيري پرونده قتل افشارطوس بهشمار ميرفت .حسن پاكروان نيـز دوسـت
صميمي بقايي و زهري و سپهبدي بهشـمار مـيرفـت .بقـايي در سـال  ،١٣٢٤مقـارن بـا
جدايي از همسرش ،عضو محفل كوچكي بود كـه پـاكروان نيـز در آن عضـويت داشـت.
اندكي بعد ،پاكروان و مادر فرانسوياش ،امينه پاكروان ،مشوق زهـري و بقـايي در انتشـار
روزنامه شاهد شدند و رابطه دوستانه ميان آنان تا زمان انقﻼب ادامه يافت .ايـن رابطـه تـا
←
)غﻼمرضا مصور رحماني ،كهنه سرباز ،تهران :رسا ،١٣٦٦ ،صص (٣٥٨-٣٥٦
 .٢٦٦شمس قناتآبادي ،سيري در نهضت ملّي شدن نفت :خاطرات شمس قناتآبـادي ،تهـران :مركـز
بررسي اسناد تاريخي وزارت اطﻼعات ،١٣٧٧ ،ص .٣١٤
 .٢٦٧به نقل از :ف .م .جوانشير ]فرجاﷲ ميزاني[ ،تجربه  ٢٨مرداد :نظري به تاريخ جنبش ملّي شدن نفـت
ايران ،تهران :انتشارات حزب توده ايران ،١٣٥٩ ،ص .١٣١
 .٢٦٨بهنقل از :محمدعلي سفري ،قلم و سياست؛ از شهريور  ١٣٢٠تا  ٢٨مرداد  ،١٣٣٢تهران :نشر نامـك،
 ،١٣٧١ص .٤٦٨
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بدان حد نزديك بود كه آگهي برگزاري مجلس ترحيم بهمناسبت فـوت علـي زهـري )١٤
٢٦٩
خرداد  (١٣٣٩را مظفر بقايي و حسن پاكروان ،مشتركاً ،امضاء كردند.
مهمترين شاخه ركن دوم ستاد ارتش شعبه تجسس آن بود كه در ماههاي اوليه دولـت
مصدق سرهنگ حسن علويكيا ٢٧٠رياست آن را بهدست داشت .احتماﻻً از همـان زمـان
علويكيا با شاپور ريپورتر مرتبط بود ٢٧١.اندكي بعد ،علويكيا بهدليل ارتبـاط محرمانـه بـا
دربار  ،مخالفت با دولت مصدق  ،كارشكني در امور و رسانيدن اقدامات و اطﻼعات
محرمانه به مخالفين از اين سمت بركنار شد و سرهنگ حسينقلي سررشته جـايگزين وي
گرديد ٢٧٢.سررشته ،چنانكه زندگي پسيناش نشان ميدهد ،از افسران وفـادار بـه نهضـت
 .٢٦٩براي آشنايي با ارتباطات بقايي و پاكروان بنگريد به :آباديان ،زندگينامه سياسي دكتر مظفر بقايي.
 .٢٧٠بعدها ،علويكيا ،بهپاس خدماتش در كودتا ،قائممقام ساواك شـد ولـي در سـال  ١٣٤٠بـهدليـل
سوءاستفاده مالي بركنار و حسين فردوست در اين سمت منصوب گرديد .فردوست ميزان سوءاستفاده
علويكيا در دوران  ٦-٥ساله قائممقامي ساواك را حدود  ١٥٠ميليون تومان تخمين ميزند كه ظـاهراً
سهم اصلي را به تيمور بختيار )رئيس ساواك( داده است) .ظهور و سقوط سـلطنت پهلـوي ،ج  ،١ص
(٤٠٩
 .٢٧١عﻼوه بر اينكه فردوست از علويكيا بهعنوان يكي از مرتطبين با شاپور ياد ميكند )همان مأخـذ،
ص  (٢٩٦از او نامهاي در دست است بر روي كاغذ شركت كشت و صنعت ايران و آمريكا خطاب
به شاپور ريپورتر ،مورخ  ١٤ديماه  ،١٣٥١كه در آن اعطاء مقام شهسواري به شاپور را تبريك گفتـه
است .نامه بيانگر آشنايي ديرين اين دو است و نيز دلتنگي علويكيا از بركنـاري از مقـام خـود در
ساواك :شاپور عزيز قربانت گردم -در روزنامه ها از موفقيت بزرگ تو اطﻼع حاصل كردم و بدين
وسيله از صميم قلب به تو و خانواده تو تبريك ميگويم .حقاً تو ﻻيق اين تشويق هستي زيرا چه براي
ميهن اجدادي و چه براي ميهن دوم آنچه شايسته و برازنده يك شخصيت بزرگ اسـت انجـام دادي.
خدمات تو به هر دو ميهن براي كساني كه در جريان فعاليتهاي صادقانه و صميمانه تو بودهاند فـوق
ارزشيابي است .آرزو ميكردم من هم چنين سعادتي را ميداشتم كـه خـدماتم بـراي شـاه و وطـنم
باارزش باشد .متأسفانه چنين اقبالي نداشتم .قطعاً شايسته آن نبودم كه خداوند آرزويم را مـورد قبـول
قرار داده و افتخار خدمت تا آخر عمر را به من عطا فرمايد .اما به يقين تو شايسته بودي .خداوند به تو
توفيق بيشتر بدهد و همه آرزوهاي ترا برآورد .تبريك قلبي مرا خدمت خانم و بچـههـا ابـﻼغ كـن.
قربانت -ارادتمند علوي كيا ]امضاء[ شاپور در باﻻي نامه به انگليسي نوشته است :تلفن شد) .مركز
اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ،سند شماره (٤٧٥٤٧
 .٢٧٢حسينقلي سررشته ،خاطرات من :يادداشتهاي دوره  ،١٣٣٤-١٣١٠تهران :مؤلف ،١٣٦٧ ،ص .٢١
كتاب فوق از مآخذ مهم شناخت كودتاي  ٢٨مرداد  ١٣٣٢است كه به دليل توزيع نامناسـب مـورد

←
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ملّي بود .در زمان قتل افشارطوس سرهنگ سررشته رياست شعبه تجسس ركـن دوم را بـه
عهده داشت و در اين مقام مسئوليت مستقيم پرونـده و بـازجويي از متهمـان را بـهدسـت
گرفت.
عﻼوه بر پاكروان ،فرد مشكوك ديگري كه در پرونده قتل افشارطوس مؤثر بود ،سـرهنگ
دوم قدرتاﷲ نادري ،رئيس اداره كارآگاهي شهرباني ،است .نادري افسـر شـعبه تجسـس
ركن دوم بود كه بههمراه علويكيا و به همـان دﻻيـل بركنـار شـد .او انـدكي بعـد چهـره
سياسي خود را تغيير داد و به عضويت گروه افسران ناسيوناليست) سازمان گـروه ملّـي(
درآمد كه در اوائل  ١٣٣١در خانه سرتيپ محمود افشارطوس تأسيس شد ٢٧٣.به اين دليل،
زمانيكه افشارطوس رياست شهرباني را بهدست گرفت ،نادري را بـهعنـوان مشـاور خـود
منصوب كرد .پس از ناپديد شدن افشارطوس ،دكتـر غﻼمحسـين صـديقي ،وزيـر كشـور،
نادري را رئيس اداره كارآگاهي شهرباني نمـود .بـهنوشـته سـرهنگ سررشـته ،در واقـع،
سرهنگ نادري با حركاتي مشكوك و مرموز خود را در شهرباني جا ميكنـد ٢٧٤ .سررشـته
نقش نادري را در پرونده قتل افشارطوس بهكلي مشكوك مـيدانـد و مـينويسـد حسـين
خطيبي در زمانيكه نادري در محل بازجويي )واقع در پادگان جمشيديه( حضـور داشـت
اعتراف نميكرد و زمانيكه نادري حاضر نبود با خيال راحت جزئيـات وقـايع را شـرح
٢٧٥
ميداد.
دومين نكته مهمي كه در رابطه با نامههاي زندان حسين خطيبي بايد ذكر شود ،ارتباط
اين ماجرا با شاه است.
خطيبي در يادداشت مورخ چهارشنبه  ٢٠خرداد  ،١٣٣٢كه محرمانه براي بقايي ارسـال
داشته ،وضع خود را در دوران بازجويي شرح ميدهد ،از شكنجههاي شديد خـود و سـاير
متهمان سخن ميگويد ،مخالفان مصدق را به شورش تحريـك مـيكنـد ،و در ايـن ميـان
مينويسد:
موضوع آخري فعﻼً ارباب قلبي است كه لطفاً به او بفرماييد اي نامرد...

٢٧٦

←
توجه كافي قرار نگرفته است.
 .٢٧٣بنگريد به :مصور رحماني ،همان مأخذ ،صص .٢١٣-٢٠٦
 .٢٧٤سررشته ،همان مأخذ ،ص .٩٨
 .٢٧٥همان مأخذ ،ص .١٠١
 .٢٧٦مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ،اسناد شخصي بقايي ،كارتن  ،٢٣٥سند شـماره .١٢٣-٧١/٤

←

۹۲

سر شاپور ريپورتر و كودتاي  ٢٨مرداد ١٣٣٢

خطيبي كمي بعد مينويسد:
گمان ميكنم بد نباشد به ارباب قلبي بفرماييد دنباله آن موضوع روز شـنبه را
٢٧٧
هم اقدام فوري كند.
در نامه هاي خطيبي به بقايي ،قلبي نام رمز امير اسداﷲ علم و اربـاب قلبـي نـام
رمز محمدرضا پهلوي است.
هياهويي كه بر سر پرونده قتل افشارطوس برانگيخته شد ،به استيضاح دولـت مصـدق
بهوسيله علي زهري ،نماينده تهران ،انجاميد .اين استيضاحي است كه حسين خطيبـي از
٢٧٨
درون زندان پيشنهاد كرده بود .مصدق ،كه نگران رأي عدم اعتماد مجلس هفدهم بـود،
در  ٥مرداد  ١٣٣٢طي يك پيام راديويي مردم را به رفراندوم براي انحﻼل مجلس فراخواند.
اين رفراندوم ،كه سﻼمت آن مورد ترديد است ،در  ١٢مـرداد در تهـران و در  ١٨مـرداد در
شهرستانها برگزار شد و بهسود انحﻼل مجلس نظر داد .واشنگتن پست در مقالـه مفصـلي
نوشت:
ايران در چنگال بحران عظيم ديگري افتاده است و اين بحـران ...بـه خـاطر ايـن
است كه مصدق ميخواهد بر سر كار بماند ...در چنين اوضاعي ،دكتر مصـدق بـا
اتكاء بر حمايـت كمونيسـتهـا بـراي انحـﻼل مجلـس در ايـران رفرانـدوم كـرد.
آيتاﷲ كاشـاني ليـدر مخـالفين مصـدق بـه پيـروان خـود دسـتور داد كـه در ايـن
رفراندوم شركت نكنند ...اخبار تهران حـاكي اسـت كـه بـيش از نصـف جمعيـت
رأيدهندگان كمونيستها و طرفـداران آنهـا بودنـد .البتـه كمونيسـتهـا بـه نفـع
مصدق رأي ندادهاند ...رأي كمونيستها بـراي ايـن بـوده كـه اوضـاع را بـيش از
پيش متشنج كنند .كمونيستهـا اميدوارنـد در اوضـاع آشـفته قـدرت را بـهدسـت
٢٧٩
آورند و اكنون شانس آنها براي تصرف قدرت بيش از هميشه است.
در ظهر  ٢٥مرداد ،درست در زمانيكه عمليات نهايي كودتا آغاز شـده بـود ،مصـدق طـي
پيام راديويي كوتاه اعﻼم كرد :طبق اراده ملت ،كه در رفراندوم بيان شد ،مجلس هفـدهم
منحل اعﻼم مي گردد .انتخابات مجلس هيجدهم بهزودي برگزار خواهد شـد .در همـين
←
)نقطهچين از خطيبي است(.
 .٢٧٧همانجا ،اسناد شمارههاي  ١٢٣-٧١/٧و .١٢٣-٧١/٦
 .٢٧٨در اواخر تيرماه  ١٣٣٢مصدق تنها  ٣٠نفر هوادار در مجلس داشت.
 .٢٧٩خواندنيها ،سال  ،١٣شماره  ،٩٤شنبه  ٢٤مرداد  ،١٣٣٢صص .٥-٤
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روز بقايي و زهري دستگير شدند .زهري در  ٢٦مرداد آزاد شد ولي بقايي تا پيروزي كودتـا
در زندان ماند .در  ٣٠آبان  ،١٣٣٢قريب به سه ماه پس از كودتا ،دادگاه جنايي فرمانـداري
٢٨٠
نظامي تهران كليه متهمين پرونده قتل افشارطوس را از اتهامات منتسبه تبرئه كرد.
نقش حسين خطيبي و شبكه نظامي -اطﻼعاتي فـوق در كودتـاي  ٢٨مـرداد  ١٣٣٢تـا
بدان حد واجد اهميت بود كه تا مدتها پس از كودتا عزلونصب تمـامي مقامـات مهـم
نظامي با نظر گردانندگان اين شبكه انجام ميگرفت .گواه اين امـر نامـه مـورخ  ٥خـرداد
 ١٣٣٣ديهيمي از واشنگتن است به خطيبي در تهران:
 ...از تغييرات ارتش نوشته بوديد .متشكرمولي مسـلم بدانيـد عرايضـي كـه قـبﻼً
بنده كـرده بـودم از روي احساسـات نبـود و مـن ارتشـيهـا را بهتـر مـيشناسـم...
سرلشكر باتمانقليچ سرباز خـوبي اسـت .بـه اعليحضـرت عﻼقمنـد اسـت .در هـيچ
دسيسهاي داخل نميشود .دوام او در پست خود بـه نفـع كشـور اسـت .سـايرين را
كـه اســم بــرده بوديـد هــر دو نفــر خطرنـاك و مضـرّند و مــن راجـع بــه ســوابق و
بستگيهاي آنها بدبختانه اطﻼعات زيادي دارم.
ميدانم اشخاص ناجور در دستة اخوي عمل كردنـد .بعـداً خـود او هـم ملتفـت
شد ،ولي موقع را هم در نظر بگيريد .زندكريمي و غيره را بنده خوب ميشناسم و
٢٨١
شما كامﻼً محق هستيد...
در تاريخچه ويلبر ،و منابع مشابه ،نامي از خطيبي و سـپهبدي و ديهيمـي و پـاكروان و
علويكيا و ديگران مندرج نيست .اين چهرههاي متنفذ دنياي پـسپـرده آن روز ،بـههمـراه
حسن ارفع و محمود ارم و ديگران ،بهكلي از صحنه عمليات كودتـا ناپديـد شـدهانـد .بـا
توجه به چنين ميزاني از استتار ،كامﻼً طبيعي است كه نامي از جرج كندي يانگ و شـاپور
ريپورتر نيز در ميان نباشد و خوانندگان با داستان ﻻفزناني چون »برادران رشيديان« فريفتـه
شوند.
فيل سركشي بهنام بدامن

تصويري كه از عملكرد شبكههاي پنهان و دسيسهگر وابسته بـه سـرويسهـاي اطﻼعـاتي
 .٢٨٠كيهان ،شنبه  ٣٠آبان .١٣٣٢
 .٢٨١تصوير و متن كامل اين نامه در مأخذ زير مندرج است :آباديان ،زندگينامه سياسـي دكتـر مظفـر
بقايي ،صص .٤٠٨-٤٠٦
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اياﻻت متحده و بريتانيا در ايران سالهاي  ١٣٣٢-١٣٣٠بهدست داده شد ،و تحليلي كه از
ديپلماسي دولتهاي ترومن و اتلي و تمايز آن با ديپلماسي دولتهاي آيزنهاور و چرچيـل
در قبال نهضت ملّي در ايران ارائه گرديد ،تناقضي بنيادين را جلوهگر ميسازد .اين بررسي
روشن ميكند كه عملكرد اين دو سرويس اطﻼعاتي در ايران ،تـا قبـل از تصـويب طـرح
سرنگوني دولت مصدق در لندن و واشنگتن در زمان دولتهاي چرچيل و آيزنهاور ،كامﻼً
مغاير با ديپلماسي رسمي دولتهاي متبوع بوده است .سيا و ام .آي ٦ .و شبكههاي مخفـي
وابسته به ايشان در ايران تا قبل از تصويب طرح كودتـا تنهـا مجـوز فعاليـت عليـه نفـوذ
كمونيسم را داشتند ولي در عمل به اين حوزه بسنده نكرده و بهسان يـك نيـروي سياسـي
داخلي مقتدر به دستكاري ٢٨٢در فرايند سياسي ايران اشتغال داشتند.
براي نمونه ،گازيوروسكي به نقـش بـدامن در ايجـاد انشـعاب در احـزاب زحمتكشـان و
پانايرانيست اشاره ميكند) .انشعاب در حزب پانايرانيست در اول آبان  ١٣٣٠و انشـعاب
در حزب زحمتكشان در  ٢٢مهر  ١٣٣١رخ داد (.گازيوروسكي نيز بـه ايـن تنـاقض توجـه
دارد و مينويسد:
مسئلهاي كه طرح آن از جهات مختلف حائز اهميـت اسـت ايـن اسـت كـه چـه
مقامي مجوز حمله به مصدق و جبهه ملّي را صادر كـرد .چنانكـه در بـاﻻ توضـيح
داده شد ،سياست رسمي دولت ترومن حمايـت از مصـدق نـه تضـعيف دولـت او
بود .وزارت خارجه ،كه در آن زمان بهوسـيله ديـن اچسـون اداره مـيشـد ،بـدون
چون و چرا از اين سياسـت پيـروي مـيكـرد .بـهنظـر مـيرسـد كـه تصـميم بـراي
تضعيف دولت مصدق از طريق شبكه بدامن در درون خود سازمان سيا گرفته شد.
از آنجا كه آن گروه از مقامات عاليرتبه سيا كـه در آن زمـان مسـئوليت عمليـات
پنهان را بهدست داشتند اكنون يا مردهاند و يا نميتوانند بـهخـاطر آورنـد كـه چـه
مقامي دسـتور ايـن عمليـات را صـادر كـرد ،غيـرممكن اسـت روشـن كـرد حلقـه
هدايت فيل سركشي كه بدامن را به خدمت گرفت در كجا بود.
گازيوروسكي حدس ميزند كه مجوز اين اقدامات خودسرانه را رئيس وقت سيا يـا
٢٨٣
معاونان او يا رئيس برنامه بدامن يا رئيس عمليات خاورميانه صادر كرده باشند.
مسئله فراتر از سركشي و خودسري است .شبكههاي سيا و ام .آي ٦ .در ايران بـا
ايجاد آشوب  ٢٣تير  ١٣٣٠سفر هيئت هريمن را براي ميانجيگري ميـان ايـران و شـركت
282. manipulation
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نفت انگليس و ايران به بنبست كشانيدند و پس از آن نيز در جهت تشـديد نابسـاماني و
بغرنج تر كردن مسائل داخلي ايران و ﻻينحل كردن مناقشه نفت عمـل نمودنـد .نامـهاي از
عيسي سپهبدي به مظفر بقايي در دست است كه طي آن سپهبدي مـدعي اسـت »يكـي از
سرويسهاي مستقل سفارت آمريكا« بهرياست گويران بهوسيله اعتبارات مالي مخفي خود
از تقاضاي تمديد اختيارات مصدق و تبليغات شديد بهسود مصدق حمايت ميكنـد ٢٨٤.بـا
توجه به چنين قرائني ،بهنظر ميرسد كه سيا و ام .آي ٦ .در تحريك مصـدق و هـواداران
او به اقدامات حادتر و تعميق تعارض مؤثر بودند .بهعبارت ديگر ،اين فيـل سـركش در
تحوﻻت داخلي ايران بهدنبال اهداف معيني بـود كـه از طريـق سـوق دادن حـوادث ايـران
بهسمت كودتا و استقرار يك نظام ديكتاتوري دستنشانده بهدست ميآمد.
شبكههاي وابسته به سيا و ام .آي ٦ .در موارد متعدد صحنههاي غيرواقعي آفريدند كه
به هراس از كمونيسم دامن ميزد و فضاي ﻻزم را براي تصويب طـرح كودتـا در لنـدن و
واشنگتن فراهم مينمود .بهعبارت ديگر ،سرويسهاي اطﻼعاتي دولتهاي متبـوع خـود را
فريب ميدادند و از اين طريق ديپلماسـي رسـمي بريتانيـا و ايـاﻻت متحـده را دسـتكاري
ميكردند .مثالي ميزنم:
در  ٣٠تير  ٢١ /١٣٣٢ژوئيه  ١٩٥٣گروهي از هواداران مصدق در احزاب پانايرانيست و
نيروي سوم مانع برگزاري تظاهرات مشترك با حزب توده ،بهمناسبت سالگرد قيام  ٣٠تيـر،
شدند .به اين دليل ،تظاهرات حزب ايران و نيروي سوم و پانايرانيستها در صبح برگـزار
شد و تظاهرات جمعيت ملّي مبارزه با استعمار )وابسته به حزب توده( در عصر .تظاهرات
تودهايها در زير پوشش خبري گسترده قرار گرفت و نگراني دولت اياﻻت متحده از نفـوذ
كمونيسم در ايران را بـهشـدت افـزايش داد .در گـزارش  ٢٤ژوئيـه  ١٩٥٣وزارت خارجـه
آمريكا ،با عنوان حزب كمونيست توده ايران را تهديد ميكند چنين آمده است:
حزب كمونيست ايران ،كه بهنـام حـزب تـوده معـروف اسـت ،در حـال كسـب
موقعيتي منحصربفرد در اين كشور استراتژيك است .تظـاهرات سـازماندهي شـده
 ٢١ژوئيه كمونيستها با حدود  ١٠٠هزار نفر شركتكننده تجمع  ١٠تـا  ٢٠هـزار
نفري طرفداران دولت را تحتالشـعاع قـرار داد .ايـن تظـاهرات ايـن پيـام شـوم را
بهدنبال دارد كه نخستوزير پير ،زيرك و زرنگ ايران ،محمد مصدق ،يا بايد بـه
 .٢٨٤مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي ،اسناد شخصي دكتر مظفر بقايي ،كارتن  ،١٦٨سند شـماره
 .١٢٢-٨٨براي مﻼحظه تصوير سند فوق بنگريد به :آباديان ،همان مأخذ ،صص .٣٩٤-٣٩٣
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سر شاپور ريپورتر و كودتاي  ٢٨مرداد ١٣٣٢

زودي كمونيستها را بهعنوان شريك بپذيرد يا متحمل شكست شود.

٢٨٥

ويلبر تأثير تظاهرات  ٣٠تير  ١٣٣٢را اينگونه بيان ميدارد:
حوادث  ٢١ژوئيه ] ٣٠تير[ در تهران محافظهكارترين عناصري را كـه بـه جـد از
مصدق حمايت ميكردند تكان داد و ايشـان را از خـواب خـوشبينانـهشـان بيـدار
نمود ...بر همگان روشن شد كه شمار شـركتكننـدگان تـودهاي بسـيار زيـادتر از
هواداران جبهه ملّي است .اين واقعيت بيش از هر چيز ديگر مردم را واداشـت كـه
درباره اقتداري كه حزب توده در دوره دولت مصـدق بـهدسـت آورده بينديشـند.
در اين زمان ،پرسنل ايستگاه در جبهههاي مختلف فعال بودند.
اگر اين تظاهرات يكپارچه انجام ميشد ،احتماﻻً تأثير معكـوس مـيبخشـيد و شـايد
٢٨٦
اراده مقامات اياﻻت متحده و بريتانيا را در اجراي طرح كودتا متزلزل ميكرد.
آيا همان عوامل شبكه بدامن ،كه از  ٧مرداد حمﻼت شبانه به خانه آيتاﷲ كاشاني را
سازمان دادند و در  ٢٨مرداد در كسوت تـودهايهـاي بـدلي خيابـانهـا را بـه آشـوب
كشيدند ،مسبب دوگانه شدن تظاهرات در  ٣٠تير  ١٣٣٢نبودنـد؟ و آيـا شـبكه بـدامن در
برگزاري هر چه باشكوهتر تظاهرات حزب توده در عصر ،و برگـزاريهـر چـه كـمرمـقتـر
تظاهرات جبهه ملّي در صبح ٢٨٧،مؤثر نبود؟
پايان سخن

نگارنده در سال  ١٣٦٩اسناد علني شده بريتانيا و ايـاﻻت متحـده آمريكـا دربـارة ايـران را
چنين مورد داوري قرار داد:
اتكاء بر اسناد علني شده قدرتهاي بزرگ براي بازشناسي تاريخ معاصـر ايـران
 .٢٨٥خرازي ،همان مأخذ ،ص .١٥١
 .٢٨٦مقامات عاليرتبه آمريكايي براي انجام كودتا از عزم كافي برخوردار نبودند .در بررسي نقش جرج
كندي يانگ ،در مقاله ديگر ،خواهيم ديد كه پس از شكست طرح اوليه كودتا در  ٢٥مرداد ،مقامـات
آمريكايي دستور پايان دادن به عمليات را صادر كردند ولي يانگ از طريق ايستگاه نيكوزيا ترتيبـي
داد كه دستور واشنگتن پس از  ٢٨مرداد به تهران برسد يعني زمانيكه كودتا پيروز شده بود.
 .٢٨٧دكتر غﻼمحسين صديقي در مصاحبه با دنيا ) ٢٠شهريور  (١٣٥٨درباره اين تظاهرات گفت :يك
نيم روز چپها با نظم و ترتيب خاص و قدرت تشكيﻼتي فراوان و يك نيم روز عناصر ملّي با ضعف
تشكيﻼتي دست به تظاهر زدند.
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به تنهايي كافي نيست و از اين دست معابـد نمـيتـوان توقـع اعجـاز داشـت .در
واقع ،حركتي كه از دهه  ١٩٨٠در افكار عمومي و برخي محافل تحقيقي انگلـيس
بهمنظور بازشناسي تاريخ بريتانيا آغاز شده ،بيش از ما با خﻼء اسناد مواجه اسـت و
طبعاً انتشار اسنادي چون خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست حتـي بـراي آنـان
نيز مفيد و روشنگر خواهد بود .تاريخ سياست خـارجي قـدرتهـاي اسـتعماري و
امپرياليستي چيزي نيست بهجز داستان مداخﻼت آشكار و پنهان در تـاريخ معاصـر
ملتهاي جهان سوم و روشن است كه پردههاي تاريك و مستور اين داستان بايـد
توسط خود آنان آشكار شود و قدرتهاي بيگانه نه تنها عﻼقهاي به ايـن كنكـاش
نداشته و نخواهند داشت بلكه اگر در اين زمينه دغدغهاي نشـان دهنـد بـراي كـور
٢٨٨
كردن سر نخ رهيافتها و روشنگريها خواهد بود و ﻻغير.
در سال  ١٣٧٦نيز بر اين نظر پاي فشردم و نوشتم:
اسناد انگليس غنيتـرين مجموعـه موجـود در جهـان بـراي پژوهشـگران تـاريخ
معاصر است و بيترديد تاريخنگاري معاصر ايران به اين مجموعـه سـخت نيازمنـد
است؛ ولي قطعاً اين مجموعه معجزه نميكنـد و بـا توجـه بـه پنهانكـاري سـنتي
انگليسيها نميتوان انتظار داشت كه اسناد رازآميزترين تحوﻻت دو سده اخيـر
ايران را در طبق زرين به مورخ اهدا كند؛ ولي محقق سختكوش ،هشـيار و دقيـق
٢٨٩
ميتواند از درون اسناد موجود به اسرار مدفون گذشته نقب زند.
امروزه نيز بر همين باور هستم .به اين دليل است كه براي اسناد شخصـي سـر شـاپور
ريپورتر ،و اسناد مشابه موجود در آرشيوهاي ايراني ،جايگاهي منحصربـهفـرد در شـناخت
ﻻيههاي ناشناخته تاريخ معاصر ايران قائلم و هـيچ دليلـي نمـيبيـنم كـه سـرويسهـاي
اطﻼعاتي بريتانيا و اياﻻت متحده ،اگر اجبار يـا مصـلحتي در كـار نباشـد ،تمـامي ابعـاد
اقدامات پنهان خود را براي ارضاء كنجكاوي اين يـا آن پژوهشـگر و روزنامـهنگـار آشـكار
كنند.
تهران ٢٥ ،مرداد ١٢ -شهريور ١٣٨١
ويرايش و برخي اصﻼحات :فروردين ،خرداد ١٣٨٥
ويرايش سوم براي انتشار در وبگاه شهبازي ٣١ ،مرداد ١٣٨٧
 .٢٨٨ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ،ج  ،٢صص .٢٢-٢١
 .٢٨٩نظريه توطئه ،صص .٢٣-٢٢

