
  و اسرار دو کودتا “پنهانکاری انگلیسی”

  1332 مرداد 28 و 1299 اسفند 3گزارشی از آخرین تحقیقات در زمینه دو کودتای 
 بر مبنای اسناد موجود در آرشیوهای ایران 

 
 عبداهللا شهبازی

 
 اسـفند  3مقاله حاضر در اصل گفتاری اسـت در ارزیـابی دو کودتـای         

ــرداد 28 و 1299 ــان در محضــکــه  1332 م ــی از محقق ــالن ر جمع در س
بیـان شـد و طـی آن برخـی     همایش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران       

 .های تحقیقی نگارنده ارائه گردید یافته
 

 را در واقـع فردوسـت زد بـا اطالعـات مهمـی کـه در          1299کلید حل معمای کودتـای      
رخی متون تاریخی بـه     البته قبالً اشاراتی پراکنده در ب     . هایش به جا گذاشته بود      دستنوشته

نحوی نبود که محقق را به نقش مهم و           اردشیر ریپورتر وجود داشت ولی این اشارات به       
 و صعود سـلطنت پهلـوی       1299اساسی او در تحوالت دوران متأخر قاجاریه و کودتای          

کننده بود و بنده در کـاوش بـرای           های فردوست بسیار تعیین     بنابراین، داده . رهنمون کند 
یزان مستند بودن این اظهارات سند تاریخی خاطرات اردشیر جی را یـافتم کـه         دریافت م 

نامـه خـود، کـه مـتن آن نیـز در              اردشیر در وصیت  . پیش از مرگش در تهران نوشته بود      
 سال پس از مرگش در      35 از خاطراتش الاقل     این قسمت دست نیست، خواسته که اصل      

اشـد در اختیـار هیئـت امنـای پارسـی           اختیار پسرش شاپورجی قرار گیرد و اگر زنده نب        
البته این خواست عملی نشـد و چـون   . پانچایت در بمبئی قرار گیرد تا آن را منتشر کنند   

ایـن جملـه    . شاپور زنده بود اصل این قسمت از خاطرات طبعاً در اختیار او قرار گرفت             
خشـی  دهد که اردشیر خاطرات مفصلی داشته که متن فوق تنهـا ب             در عین حال نشان می    
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ای که از لرد آیرونساید دوم، پسر ژنرال آیرونساید، در دست داریـم               در نامه . از آن است  

 اشـاره  1299به مکاتبات پدرش، ژنرال آیرونساید، و اردشـیر ریپـورتر دربـاره کودتـای           
هـا و مکاتبـات او بـا مقامـات            بنابراین، خاطرات اردشیر ریپورتر و گـزارش      . شده است 

دهـد کـه هنـوز در آرشـیوهای           وعه پرحجم و مهمی را تشکیل می      انگلیسی قاعدتًا مجم  
 . شود ی تلقی میاینتلیجنس سرویس بریتانیا موجود است و کامًال سّر

 
اول معرفـی مختصـر خـود شـاپور؛ دوم اعتبـار            : در اینجا باید به دو نکته اشاره کنم       

 . 1299خاطرات اردشیر درباره کودتای 
 نقش بسیار مهمی را در هدایت عملیـات اینتلیجـنس         شاپور ریپورتر نیز مانند پدرش    

این زمانی است که وی از سوی اینتلیجـنس  . داشت.  ش1325سرویس در ایران از سال  
.  ساکن ایران بود   1357سرویس به ایران مأمور شد و تا پیروزی انقالب اسالمی در سال             

ر رزیـدانت یـا مقـیم       هـا مـأمو     به اینگونه مأموران اطالعاتی در نظام اطالعاتی انگلیسـی        
یک نمونه اردشـیر    . اند  گویند و همیشه اینگونه مأمورین را در کشورهای هدف داشته           می

 مقیم ایـران شـد و تـا زمـان           1893شاه یعنی از سال       است که از اواخر دوران ناصرالدین     
نمونه دیگر شاپور پسر اوست     . مدت چهل سال ساکن ایران بود        به 1933مرگش در سال    

 سـال تمـام در حیـات    72سال مقیم ایران بود یعنی این پـدر و پسـر جمعـاً               32که وی   
 . سیاسی ایران نقش بسیار مهم و ناشناخته داشتند

درباره زندگینامه شاپور ریپورتر سند مهمی در دست است و ایـن فـرم بیـوگرافیکی                
تی است که برای سازمان متبوع خود پر کرده در زمانی که درجه سرتیپی سازمان اطالعـا            

 .  این فرم پر شده1347 و حتما قبل از سال 1340بریتانیا را داشت یعنی در اوایل دهه 
.  بـود 1299 یعنـی همـان سـال کودتـای        1921طبق این سند، شاپور ریپورتر متولـد        

 به پایـان  1939های وستمینستر و کینگ دانشگاه کمبریج در سال   تحصیالتش را در کالج   
های اطالعاتی برون مـرزی   ات ویژه که یکی از سازمان   سپس به عضویت اداره خدم    . برد

 در اداره خدمات ویژه دهلـی       1943انگلیس بود درآمد و پس از انجام خدماتی در اکتبر           
عکس . شاغل شد و مأمور شد که بخش فارسی رادیو دهلی را تأسیس کند و چنین کرد               

ظهور و سقوط اب او در حال گویندگی در رادیو دهلی نیز موجود است و در ضمایم کت           
 . چاپ شده

طبق سند بیوگرافیک اینتلیجنس سرویس که عرض کردم، شاپور پـس از یـک سـال                
عنوان دبیر اول  مأموریت در بحرین و یک سال در چین، به ایران وارد شد و کمی بعد به          

نقش شاپور در ایـن دوران بسـیار مهـم اسـت و در              . سفارت هند در ایران منصوب شد     
در جریان بحران نفتی و در یک دوره سه ساله، بـه وزارت امـور              <ه وی   سند فوق آمده ک   
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خارجه ایاالت متحده مامور و به عنوان مشاور سیاسـی هندرسـون، سـفیرکبیر در تهـران،                 

در تمامی دورانی که منجر به سرنگونی مصدق شد، او مسئولیت عملیات در             . منصوب شد 
 توجـه کنـیم   >.دار بود را عهده] خل ایرانیعنی عملیات در دا[، [Field Operations]صحنه 

عنوان مشاور سیاسی هندرسون سفیر آمریکا در ایـران   که در این سند از شاپور ریپورتر به 
. یاد شده است و مسئول کل عملیات اینتلیجنس سرویس در ایران که منجر به کودتـا شـد                 

ه مسـئولیت   مأمور یـک سـازمان کـ      :  چنین تعریف کرده است    فرهنگ وبستر این سمت را    
عبـارت    بـه . دار اسـت    ریزی و اجرای عملیات را از سوی ستاد مرکزی عهـده            اصلی برنامه 

دیگر، شاپور ریپورتر، که در این زمان سرهنگ دوم اینتلیجنس سـرویس بـود، فرمانـدهی            
 . دست داشت  مرداد را به28عملیات کودتای 

 28 پـس از کودتـای       طبق همان سند بیوگرافیک اینتلیجنس سرویس، شاپور ریپورتر       
 >افسر رابط بـا اعلیحضـرت شـاه       <عنوان    مرداد به درجه سرهنگ تمامی ارتقا یافت و به        

در اینتلیجنس سرویس و مشاور کل رئیس اینتلیجنس سرویس         ) این عین عنوان اوست   (
وی . در رابطه با ایران منصوب شد و تا زمان انقالب این سـمت را دارا بـود   ) 6. آی. ام(

 . پاس خدماتش در کودتا عضو رسمی وزارت خارجه آمریکا شد بهدر عین حال 
عنـوان طـرّاح    در این رابطه اسناد دیگری نیز در دست است کـه نقـش شـاپور را بـه        

دهـد و ایـن        مـرداد در داخـل ایـران نشـان مـی           28اجرایی و فرمانده عملیات کودتـای       
ایـران در دوران فـوق   ای است که در منابع انگلیسی و آمریکایی دربـاره حـوادث             مسئله

همان بالیی کـه در معرفـی عوامـل اصـلی بـر سـر         . شود  شدت مسکوت نگه داشته می      به
 نیز آمده است یعنی با بزرگنمایی نقش        1299 مرداد آمده عیناً بر سر کودتای        28کودتای  

یعنی کرمیت روزولـت و کریسـتوفر   (مسئوالن ستادی کودتا در سیا و اینتلیجنس سرویس      
 ماننـد بـرادران رشـیدیان نقـش         “سـوخته ”های    با تبلیغ بر روی برخی چهره     و  ) وودهاوس

 نیـز نقـش   1299در کودتـای  . شـود  شدت پنهـان شـده و مـی        عامل اصلی یعنی شاپور به    
شدت پنهان نگـاه داشـته        شود ولی نقش اردشیر ریپورتر به       شدت برجسته می    آیرونساید به 

کننـد هرچـه      کننـد و تصـور مـی        جه نمـی  شود و متأسفانه مورخین ما به این ظرایف تو          می
 1299شان درباره دو کودتای استعماری        های  آیرونساید و روزولت و وودهاوس در کتاب      

اند صحت دارد و هیچ نوع عدم صـداقت و پنهانکـاری و تـالش                  در ایران آورده   1332و  
 . ها نیست برای گمراه کردن محققین در کار آن

عنـوان افسـر رابـط اینتلیجـنس          ر ریپـورتر بـه    سند مهم دیگر گزارشی است که شاپو      
جمهـوری آمریکـا، و    سرویس با محمدرضا پهلوی پس از انتخاب جان کندی به ریاست        

جمهوری را تحویل بگیرد، برای نامبرده نوشـته          قبل از اینکه کندی رسمًا منصب ریاست      
انه شاپور ریپورتر دو گزارش مفصل تحلیلی برای کندی نوشته است که خوشـبخت           . است
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ها در جریان انقالب در خانه شاپور بر جـای مانـد و اکنـون در دسـترس           ای از آن    نسخه

 . محققین ایرانی است
هـای شـاه را در مسـائل مختلـف از           ها به کندی، وی دیدگاه       در یکی از این گزارش    

او خواستار ثباتی است کـه   <: نویسد  دارد و می    جمله اختالفات اعراب و اسرائیل بیان می      
م موجودیت اسرائیل را، فارغ از هرگونه مزاحمت، به عنوان یک دولت دارای حـق               تداو

] یعنـی شـاه   [او  . حاکمیت جامع، با تمامی حقوق و تعهدات چنین دولتی، تضمین کنـد           
المللی یـک شـهروند درجـه دوم بـه شـمار              مخالف این است که اسرائیل در جامعه بین       

بنـدی بکلـی       دیگر اسـت کـه دارای طبقـه         نکته مهم در رابطه با بحث ما، گزارش        >.آید
  : کند شاپور این گزارش را چنین شروع می. سری است

رسانم مایه افتخار بزرگی است کـه از مـن خواسـته              با کمال تواضع به عرض می     
شده تا از سوی سرویسم گزارش حاضر را دربـاره شـاه بـه استحضـار مقـام آینـده               

 سـال تجربـه رابطـه    15بـیش از  نظـرات مـن بـر اسـاس         . جمهـوری برسـانم     ریاست
شخصی با شاه به عنوان افسـر رابـط دارای اسـتوارنامه دائـم از سـوی سرویسـم بـا                     

ام از سیر وقایع در ایران از زمـان جنـگ    شخص او و نیز بر بنیاد مشاهدات شخصی       
  . به عنوان افسر سرویسم شکل گرفته و بر این پایه مبتنی است] دوم جهانی[

  : کند اضافه میاو در چند سطر بعد 
یعنـی دوران دولـت دکتـر محمـد     [من در مقام کسی کـه در ایـن دوران آشـفته     

رئیس عملیات و افسر عملیاتی سرویسم در ایران بودم، القائـاتی را کـه از               ] مصدق
شـود کـه گـویی تنهـا           عنـوان مـی    “مطلـع ”آن زمان تاکنون از سوی برخـی افـراد          

بود کـه قـدرت را از چنـگ        ]  مرداد 28اسم رمز عملیات کودتای     [عملیات چکمه   
آنچه . کنم  های کمونیست او خارج نمود، به شدت تکذیب می          مصدق و همپالکی  

شان بـود کـه بـه آن پیـروزی          ما کردیم تنها فشردن ماشه احساسات مردم به پادشاه        
. این اقدام بر بنیاد هیچ احساس دگرخواهانه دیگـر شـدنی نبـود            . جانبه انجامید   همه

بینـی، فقـدان ایرانـی        ای قابـل پـیش      دانـیم و بـرای آینـده        نانکه می در آنصورت، چ  
بازار ایران    همچنین باید متذکر شوم که آشفته     . آفرین بود   مستقل برای غرب فاجعه   

دستپخت خود ما بود؛ اشراف نفتی لنـدن از دیـدن تحـوالت زمانـه کـور بودنـد و                  
ه راه بــازی بــا سبکســران] آمریکــا[برخـی آقایــان محتــرم در وزارت امــور خارجـه   

، کـه  ]در تهـران [کـاردار بریتانیـا    . ها را برگزیده بودند      آن “جبهه” و   “گرایان  ملّی”
های دمکراسی و      مصدق بود، نظریات القیدانه خود را در زمینه گرایش         “محبوب”

کننـده راه   هـای بیجـا، ناخواسـته و تحریـک     این دخالـت . لیبرالیسم در ایران داشت   
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روشنفکران ”ها، عوامفریبان و       ساخته و راه آنارشیست    اصالحات واقعی را مسدود   

  . را هموار نموده بود“نشین کافه
 35نامه اردشیر ریپـورتر، و طبـق خواسـت او، شـاپور      با استناد به سطور اول وصیت    

سال بعد از مرگ پدرش به سند فوق دست یافته و نقش مؤثر پدر در صـعود رضـاخان                   
مـا  .  شمسـی  1347 میالدی یـا     1968رابر است با سال     این ب . به سلطنت را شناخته است    

دلیـل نقـش      شدت ناراحت بـود کـه چـرا بـه            به 1341دانیم که شاپور از حوالی سال         می
ــته ــای   برجس ــات کودت ــدهی عملی ــواری   28اش در فرمان ــام شهس ــه وی مق ــرداد ب  م

دهـد   در این رابطه اسنادی در دسـت اسـت کـه نشـان مـی            . شود  داده نمی ) گری  شوالیه(
اپور از طرق مختلف، از جمله از طریق سفیر وقت انگلیس در تهران، نارضایتی خـود                ش

کرده و رئیس شاپور، یعنی رئیس دسک یـا           را از این امر به اینتلیجنس سرویس ابالغ می        
 مشکالتی را کـه در راه اعطـای         1962 ژوئیه   13، در نامه مورخ     6. آی. اداره منطقه در ام   

او به شاپور یادآور شده که هـم وی و          . ود دارد متذکر شده   مقام شهسواری به شاپور وج    
اند کـه او از ملکـه         شدت مایل   به) یعنی رئیس کل اینتلیجنس سرویس     (>مدیرعامل<هم  

دهد و اگر شرایط مساعد شود قطعًا         نشان دریافت کند ولی ماهیت کار شاپور اجازه نمی        
 . چنین خواهد شد

توانسـت نـه    اعطای نشان به شاپور ریپورتر مـی   این همه پنهانکاری برای این بود که        
 و صعود سلطنت پهلوی را نیـز       1299 مرداد بلکه اسرار کودتای      28تنها رازهای کودتای    

 پنهانکـاری   1998چـاپ سـال     المعـارف بریتانیکـا       ةدایـر توجه کنیم که در     . آشکار کند 
  : ها در زمینه اسناد اطالعاتی چنین بیان شده است انگلیسی

های اطالعـاتی     یاالت متحده آمریکا و اتحاد شوروی پیشین، سازمان       برخالف ا 
بریتانیا بخش عمـده تـاریخ سـازمان و عملیـات خـویش را بـا بـاالترین میـزان                    

  .دهند پنهانکاری مورد محافظت قرار می
هـای    ها پیش، احتمـاالً در سـال        دلیل همین پنهانکاری اکید و عجیب است که سال          به

ز قاجاریه به پهلوی، به اردشیر ریپورتر نشان عالی شهسوار فرمانـده            اول انتقال سلطنت ا   
میزان ایـن  . ای انعکاس نیافت   اعطا شد و این مسئله ظاهرًا در هیچ نشریه     (KCB)حمام    

پنهانکاری تا بدان حد است کـه حتـی نـام اردشـیر ریپـورتر نیـز از فهرسـت کارکنـان                       
در ایندیا آفیس، یعنـی     . ت، حذف شده  حکومت هند بریتانیا، که در دسترس محققین اس       

ساختمان وزارت امور هندوستان در لندن که بعد از استقالل هند به مرکز اسـناد تبـدیل                 
شده، بخشی وجود دارد که در آن نام و مشخصات کلیه کارکنان حکومت هنـد بریتانیـا                 

بنـده،  . هـا  های کارتی کتابخانه  روی کارت به شکل الفبایی موجود است شبیه به فهرست         
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در ایـن مجموعـه نـامی از اردشـیر ریپـورتر نیسـت در       . ام ها را بررسی کـرده  این کارت 

 1850نام مانکجی ایـدلجی ریپـورتر، متولـد      که کارت مشخصات برادر بزرگ او به        حالی
یعنی میزان پنهانکاری   . در بمبئی، موجود است که او نیز کارمند دولت انگلیسی هند بود           

ی نام اردشیر ریپورتر از فهرست کارکنان حکومت هنـد بریتانیـا            تا بدان حد است که حت     
تـوان حـدس زد کـه اسـناد اطالعـاتی مربـوط بـه                 به این ترتیب، می   . حذف شده است  

 . بندی شده است ای از پنهانکاری طبقه  با چه درجه1299کودتای 
، کـه بـه شـاپور حقـوق و          )شهسوار امپراتوری بریتانیا   (KBEاعطای مقام شهسواری    

کار بردن پیشوند سِر در نامش را، در سـال            کرد از جمله حق به      ای اعطا می    امتیازات ویژه 
 انجام گرفـت و ایـن انـدکی پـس از انتشـار خـاطرات ژنـرال آیرونسـاید               1352/ 1973

این در  . وسیله بارون آیرونساید دوم است که شاپور در ویرایش آن نقش اصلی داشت              به
 نسبت به ثبات حکومت پهلوی اطمینان کامل داشتند و          های غربی   زمانی است که قدرت   

 .  ساله بود2500های  اوج بروبیای دربار پهلوی و حدود دو سال پس از جشن
همزمان با اعطای مقام شهسواری امپراتوری بریتانیا به شـاپور، چـپمن پینچـر مقالـه                

اسـت و  چاپ کرد که دارای اهمیت تـاریخی جـدی   دیلی اکسپرس کوتاهی در روزنامه    
 و  1299طور تقریبًا رسمی درباره نقش اردشـیر در کودتـای             اولین بار است که مطلبی به     

بنابراین، این مقاله را باید نقطه عطفـی دانسـت          . یابد  تأسیس سلطنت پهلوی انعکاس می    
 21این مقالـه در شـماره چهارشـنبه    . در فرایند تحقیقاتی دشواری که تا امروز ادامه دارد     

نگـاران سرشـناس انگلـیس و         چـپمن پینچـر از روزنامـه      .  شده است   چاپ 1973مارس  
او .  سال داشـته باشـد   86بود که اگر زنده باشد باید اکنون        دیلی اکسپرس   معاون سردبیر   

های   پیوندهای نزدیک با لرد ویکتور روچیلد و مقامات اطالعاتی انگلیس داشت و کتاب            
بنابراین، چپمن پینچر نویسنده    . ه است جنجالی او در زمینه مسائل اطالعاتی و سیا و غیر         

عنـوان ایـن مقالـه     . کامًال مطلعی بود و از جایی مأموریت داشت که این مقاله را بنویسد            
هـا سـود    افتخار برای مرد محجوب شاه؛ کسـی کـه بـه انگلسـتان میلیـون             <: چنین است 

  :  در این مقاله آمده>.رسانید
ینگهـام از ملکـه نشـان دریافـت     از میان تمـامی کسـانی کـه دیـروز در کـاخ باک           

شناسـد، کسـی اسـت     کردند، کسی که افکار عمومی بریتانیا او را کمتر از همه می       
او سِـر شـاپور ریپـورتر اسـت، یـک           . که به آنها بیشـترین خـدمت را کـرده اسـت           

شهروند انگلستان که مقیم تهران است و بـه خـاطر خـدماتش بـه منـافع بریتانیـا در              
هایی که صدها میلیون پونـد ارزش          خدمات خاموش سفارش   این. ایران شوالیه شد  

دارد برای بریتانیا به ارمغان آورده بهمـراه تمـامی مشـاغلی کـه مـالزم آن اسـت و             
 ساله، مشاور چنـدین  52سِر شاپور، . رسد در آینده بیش از این خواهد بود     بنظر می 
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هـا    ورهاو چنـان محتـاط اسـت کـه نـامی از ایـن مشـا               . موسسه بـزرگ بریتانیاسـت    

هـای عظـیم ایـران بـرای          زنم که او در تـأمین سـفارش         برد، ولی من حدس می      نمی
ها، موشـکها و سـایر        دریافت هواپیماهای کنکورد، تجهیزات دریایی، هاورکرافت     

زمانیکـه شـاه در سـال گذشـته از تأسیسـات            . تجهیزات دفاعی نقـش داشـته اسـت       
ها، دیدار کرد، سِـر شـاپور     سالحدفاعی بریتانیا، بمنظور مشاهده عملی هواپیماها و   

هـایی    تـرین نمونـه     گیری این رابطه یکی از عجیب       چگونگی شکل . در کنار او بود   
پس از جنگ اول جهـانی،      : شود  دهد تاریخ، درواقع، ساخته می      است که نشان می   

پدر او، که او نیز ریپورتر نام داشت، زیرا یکی از اجـداد او در بمبئـی خبرنگـار                
بـه ژنـرال آیرونسـاید،      . شرقی هیئت نمایندگی بریتانیا در تهران بود      بود، مشاور   

فرمانده یکی از نیروهای نظامی بریتانیا در ایران، از لندن دستور داده شد که شاه               
حاکم بر ایران را برکنار کرده و یک حکمران جدیـد، کـه بتوانـد بیشـتر و بهتـر                  

برای مشـاوره نـزد آقـای     ] ایدآیرونس[او  . منافع ملی ایران را تجلی بخشد، بیابد      
شناسـد کـه واجـد کمـال،       ریپورتر به او گفت تنها یک نفر را می        . ریپورتر رفت 

عزم راسخ و توان ذهنی برای انجام این وظیفه است و او رضـاخان، یـک افسـر                  
او . آیرونساید بالفاصله به رضاخان عالقمنـد شـد       . ایرانی در بریگاد قزاق، است    
 خـود   1925او در سـال     . وزیر شد   به زودی نخست  به عضویت دولت منصوب و      

بـر  [را شاه اعالم کرد و نام خانوادگی پهلوی را برگزید و اکنون پسر اوست که                
  ...کند حکومت می] ایران

در . چاپ شـده اسـت    ) ظهور و سقوط  جلد دوم   (متن کامل این مقاله در کتاب بنده        
 یاد شده   >المللی  های بین   ترین شخصیت  العاده  یکی از خارق  <عنوان    این مقاله از شاپور به    

 >.دهند در سایه باشند کنند ولی شخصا ترجیح می ترین سطوح فعالیت می در عالی<که 
و البته همانطور که مسئول شاپور ریپورتر زمانی در نامه خـود بـه او گوشـزد کـرده                   

یت  ایجاد حساسـ   >های فضول   انگلیسی<بود، اعطای عنوان شهسواری به شاپور در میان         
چشـم   (Private Eye پرایـوت آی پیشتاز ایـن جنجـال مجلـه    . کرد و جنجال برانگیخت

شـود کـه همیشـه        است که از نشریات افشاگر روشنفکری انگلیس محسوب می        ) مخفی
این نشریه در مقاالتی به افشای شاپور پرداخـت و بـه او نـام    . سروکارش با دادگاه است  

 یعنی کثافت و این نامی بود کـه         >شیت<. اد را د  >کن شماره یک شیت     کارچاق<مستعار  
 . کرد نشریه فوق با آن محمدرضا پهلوی را خطاب می

 
با انتشار کتاب خاطرات آیرونساید و مقاله چـپمن پینچـر انـدکی از اسـرار کودتـای          

 روشن شد و تا حدودی معلوم شد کـه اردشـیر ریپـورتر و ژنـرال آیرونسـاید در          1299
این مؤید همان مطـالبی بـود کـه         . اند   نقش اصلی را داشته    1299 اسفند   3تحقق کودتای   
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رجال معمر و آگاه ایرانی بارها در خاطرات خـود بیـان کـرده و اصـوال از همـان زمـان            

قـدرت   ها به  باور عمومی و عمیق ایرانیان این بود که رضاخان را انگلیسی        1299کودتای  
ولی توجه شود که قرار نبود مسئله، حداقل در کوتاه مـدت، بـیش از ایـن بـاز                   . رسانیدند

شد عیناً مشابه همان برخوردی بود کـه بـه       می 1299شیوه برخوردی که به کودتای       .شود
شـد و برخـی عوامـل         بخشی از حقیقت الجرم بیان مـی      . شود   می 1332 مرداد   28کودتای  

 . شد  تودرتو از تحریف و انحراف پوشانیده میهایی شدند ولی این امر در الیه معرفی می
شـدت برجسـته شـد و نقـش        نیز نقش ژنرال آیرونساید بـه      1299در مسئله کودتای    

 مـرداد نقـش   28اردشیر ریپورتر تقریبًا مسکوت ماند همـانطور کـه در مسـئله کودتـای             
 شود و نقش فرمانده عملیـاتی کودتـا         شدت برجسته می    کرمیت روزولت و وودهاوس به    

 . شود در ایران، یعنی شاپور ریپورتر، بکلی کتمان می
دانیم سرلشکر سِر ادموند آیرونساید یا لرد آیرونسـاید اول            این در حالی است که می     

، 1921 فوریـه  17 تـا  1920 اکتبـر  4او از . تنها مدت کوتاهی در منطقه و در ایـران بـود         
بـود  ) نورپرفـورس (ر شمال ایران    یعنی کمتر از چهارماه و نیم، فرمانده قشون انگلیس د         

اش نیـز هـیچ    وی در طـول زنـدگی  . ها را به عهده داشت   که مأموریت جنگ با بلشویک    
توانـد همسـنگ و حتـی     ارتباطی با ایران نداشت و بنابراین نقش او در کودتا چگونه می         

 در عنوان رئیس شبکه اطالعـاتی بریتانیـا        قابل مقایسه با نقش اردشیر ریپورتر باشد که به        
 سال بود که در ایران اقامت داشت و بـر حـوادث مهمـی چـون                 28ایران تا زمان کودتا     

عنوان فرمانده نیروهای نظـامی       البته آیرونساید به  . انقالب مشروطه و غیره تأثیر نهاده بود      
انگلیس در شمال ایران سهم مهمی در کودتـا داشـت ولـی او مجـری دسـتورات وزیـر               

عنـوان    ر وینستون چرچیل، بود که بعدها همین چرچیل، بـه         جنگ وقت بریتانیا، یعنی سِ    
 .  ایفا کرد1332 مرداد 28وزیر وقت انگلیس، نقش اصلی را در کودتای  نخست

بنابراین، آیرونساید تنها یک فرمانده نظامی بود که بدون آشنایی بـا منطقـه و بـدون                 
ی کشور دستور   داشتن شبکه جاسوسان بومی و حتی بدون شناخت دقیق نیروهای سیاس          

تحقیقـات بنـده ثابـت      . کـرد   وزیر جنگ را اجرا کرد و هر کس جای او بود چنـین مـی              
 مثلثـی بودنـد کـه یـک رأس آن     1299کند که طراحان و عـامالن خـارجی کودتـای       می

السلطنه وقـت     نایب) سِر روفوس اسحاق   (لرد ریدینگ  بود، رأس دیگر     وینستون چرچیل 
 وزیـر وقـت هندوسـتان در لنـدن، کـه هـر دو از       نتاگادوین موحکومت هند بریتانیا و     

 اردشیر ریپـورتر  های درجه اول یهودی صهیونیست انگلیس بودند، و رأس سوم             خاندان
نقش اصلی را هم در شناسـایی و برکشـیدن رضـاخان و             . که اصال طرح کودتا از او بود      

پورتر داشت که   هم در کودتا و هم در خلع قاجاریه و استقرار سلطنت پهلوی اردشیر ری             
و . در تمامی این دوران رئیس شـبکه اطالعـاتی حکومـت هنـد بریتانیـا در ایـران بـود                    
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جزیـره    دانیم که امور اطالعاتی امپراتوری انگلیس در ایران و عـراق و حتـی در شـبه                  می

شد و وزارت خارجه انگلیس در        وسیله حکومت هند بریتانیا اداره می       عربستان از آغاز به   
پـس، مطـرح کـردن آیرونسـاید تنهـا بیـان            . عملی در این حـوزه نداشـت      لندن دخالت   

 . ای از حقیقت بود برای پوشانیدن ابعاد بسیار بغرنج و مهم ماجرا گوشه
توانست گـره مهمـی       کند انتشار خاطرات آیرونساید نمی      نکته مهم دیگر که ثابت می     

کند که آیـا      وشن نمی مثال، خاطرات آیرونساید ر   . را باز کند، تحریف این خاطرات است      
وزارت جنـگ و  (دستور لندن   وی فرمان کودتا را به ابتکار شخصی خود صادر کرد یا به           

خوشـبختانه در جریـان انقـالب چنـد بـرگ از رونوشـت خـاطرات                ). دولت انگلسـتان  
مـثال،  . کنـد  دست آمده که مغایرت جدی آن را با متن منتشر شده ثابت مـی     آیرونساید به 

. ده تالش شده تا ثابت کند ایران در معـرض خطـر بلشـویکی اسـت               در کتاب منتشر ش   
یعنـی اگـر کودتـا      . همین خط فکری را اردشیر ریپورتر در خاطراتش القـا کـرده اسـت             

دانیم کـه ایـن مسـئله، کـه آیـا کودتـای        می. افتاد ها می   شد ایران به چنگ کمونیست      نمی
اد یا نه، اصوال چنین خطری      رضاخان ایران را از خطر سقوط به دامان بلشویسم نجات د          

ولـی در مـتن   . ها دارد وجود نداشت، اهمیت اساسی در تحلیل تئوریک حوادث آن سال        
بـه اعتقـاد مـن    <: نویسد  دست آمده، او می     دستنوشته خاطرات آیرونساید، که در ایران به      

تـوانیم بپـذیریم کـه     نمی. ها قادر نیستند در خارج از کشور خود به جنگ بپردازند          روس
نویسـد قیافـه       یا در جایی آیرونسـاید مـی       >.شوند  برای ما یک خطر نظامی محسوب می      

 >.گویند او در تبریز مهتر بوده است        می<: نویسد  یا می . رضاخان به یهودیان شباهت دارد    
یـا  . ایـن جمـالت در خـاطرات منتشـر شـده موجـود نیسـت              . مهتر یعنی نگهبان اسب   

بـا  <:  خود با احمد شاه تنها یک سـطر نوشـته    1921 فوریه   15آیرونساید درباره مالقات    
 6ای در  شـاه در نقطـه  . به دیدن شاه رفتـیم ] با نورمن وزیر مختار انگلیس در تهران[هم  

ولـی در متنـی کـه پسـر         .  همین و بس   >.کرد  ای از زنانش زندگی می      مایلی تهران با گله   
راوان شـاپور ریپـورتر     های ف   آیرونساید به کمک و به احتمال قریب به یقین با دستکاری          

منتشر کرده، سه صفحه کامل درباره این مالقات و با آب و تاب عجیبی در جهت ارائـه                  
هـای    دروازه<از  . انگیز از احمد شـاه توضـیح داده شـده           یک تصویر بسیار منفی و نفرت     

هایی در لباس اروپایی که عصـای     و خواجه  >سواران سرخ جامه بنگالی   < و   >آهنین قصر 
ت داشتند و بـه اسـتقبال آیرونسـاید و نـورمن آمدنـد، زنـان و کودکـانی کـه         دس عاج به 

کردند، تاالر مجلل محـل       ها را ساکت می     ها آن   کردند و خواجه    خندیدند و شوخی می     می
پذیرایی از میهمانان، توصیف چهره احمد شاه و غیره و غیره که اصال معلـوم نیسـت از                  

 1919 احمد شاه خواستار امضا و تصویب قـرارداد  تر این ادعا که     و از همه مهم   . کجا آمده 
کنـد امـا مجلـس        ای است که منافع کشورش را تأمین می         بهترین معاهده <شد و گفت این     
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 اینها همه تحریف تاریخ اسـت و کـامًال          >.زند  شورای ملّی از تصویب قرارداد سر باز می       

د هـر چـه خواسـته       های روزانه آیرونسای    ای بر اساس یادداشت     روشن است که نویسنده   
با توجه به این توضیحات، اهمیـت       . نام خاطرات آیرونساید چاپ کرده است       نوشته و به  

این سند کنم که    شود و بنده به یقین عرض می        انتشار خاطرات اردشیر ریپورتر روشن می     
 اسـت و هـیچ سـندی      1299مهم تاریخی مبنای قطعـی در تحلیـل کودتـای سـوم اسـفند               

 . ن شودتواند جایگزین آ نمی
شـود،    از زمان انتشار خاطرات اردشیر ریپورتر تا امروز، که تقریبًا یک دهه کامل مـی              

معهذا، هنوز نیز گروهـی    . این سند بتدریج جای خود را در میان مورخین باز کرده است           
 فـوق  >ارزنـده <االسـالمی   از نویسندگان هستند که به سند به تعبیر مرحـوم دکتـر شـیخ            

مثالً، در کتابی که آقای دکتر      . های خود را به اثبات برسانند       فرض   تا پیش  اند  اعتنا مانده   بی
 اخیـرًا  هـا   برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی        ایران؛سیروس غنی با عنوان     

ای به نقش اردشیر ریپورتر در ماجرای کودتا نیست تا بتوانـد              منتشر کرده، کمترین اشاره   
و فاقد تدارکات مفصل قبلـی بـود کـه           >شتابزده<یک طرح    1299ثابت کند که کودتای     

به تمهید افسری انگلیسی که از کشور و مردم مـا تقریبـًا هـیچ اطالعـی نداشـت آغـاز          <
نظامیان بریتانیـا کمتـر چنـین خودسـر         <: افزاید  غنی می .  منظور او آیرونساید است    >.شد

 دولـت متبـوع خـود       دست به سیاست یازیده بودند تا چه رسد که بدون دستور صـریح            
 آقای سیروس غنی تنها در یکجا نام اردشیر را برده و تلویحـًا مـدعی                >.کودتا بر پا کنند   

او . خاطر ضدیت با سلطنت پهلوی منتشر کردنـد         ها این سند را به      شده که خود انگلیسی   
  : نویسد می

... های بریتانیـا در طـول سـالیان کـه در کودتـا دخـالتی نداشـته             با وجود تکذیب  
کـرد و نـه      وقتی مصالح انگلستان اقتضا کرد، این کشور مرتب اعالمیـه صـادر مـی             

کـرد بلکــه دربـاره آن بـه اغـراق هــم      تنهـا بـه نقـش خـود در کودتــا اعتـراف مـی      
هــای ژنــرال آیرونســاید از طــرف پســرش و نیــز  انتشــار یادداشــت... پرداخــت مــی

یر رپـورتر، هـر    از اردشـ “نامه آخرین شهادت و وصیت   ”درآمدن سندی موسوم به     
، یعنی زمانی که محمدرضا شـاه در اوج قـدرت و از موفقیـت    1351-1350دو در   

  . جهانی برخوردار بود، اتفاق افتاد
 . ای به این اهمیت نیست این روش یک محقق واقعًا محقق در بررسی حادثه
 طبـق  1348 یـا اوایـل سـال       1347اوال، خاطرات اردشـیر ریپـورتر در اواخـر سـال            

 . 1351-1350های  امه اردشیر در اختیار شاپور قرار گرفت نه در سالن وصیت
ثانیاً، این سند کامًال محرمانه بود و تنها چند تـن از رجـال درجـه اول پهلـوی آن را                  

ترین محـرم شـاه، کـه طبـق نوشـته منـدرج در              دیده بودند از جمله اسداهللا علم، نزدیک      
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این خاطرات برای اولین بار در سال       . کند   می اش اصالت آن را تأیید      های روزانه   یادداشت

آخـرین شـهادت و   <وسیله بنده منتشر شد و آقای غنـی معلـوم نیسـت عنـوان           به 1369
 . کار نبردم  را از کجا آورده است زیرا من چنین عنوانی را به>نامه اردشیر ریپورتر وصیت

 1974-1970های    الکار ادوارد هیث در انگلستان، یعنی س        ثالثا، دوران دولت محافظه   
 در ایران، اوج و قله نزدیکی حکومت پهلـوی و           1353-1349های    که برابر است با سال    

و این مقارن با حکومت جمهوریخـواه ریچـارد نیکسـون در ایـاالت              . دولت بریتانیاست 
رفـت و درواقـع تقـارن     متحده آمریکاست که او نیز دوست نزدیک شـاه بـه شـمار مـی           

 بود که محمدرضا پهلوی را به اوج اقتـدار و غـرور خـویش    های هیث و نیکسون   دولت
های انگلیسی و آمریکـایی   در همین دوران بود که در تبانی مشترک شاه و کانون        . رسانید

 قیمـت   1352های نفتی، در پی سخنرانی شـاه در اوپـک در آذر مـاه                 فوق و برخی غول   
 بود که میزان خرید اسـلحه  و در نتیجه این سیاست. نفت ناگهان چهار برابر و بیشتر شد      

 میلیـون   200 بـه چهـار میلیـارد و         1351 میلیون دالر در سال      500بوسیله شاه از حدود     
جـای بریتانیـا، کـه در آذر     و در همین دوران است که شاه بـه     .  رسید 1356دالر در سال    

 .  نیروهایش را از خلیج فارس خارج کرد، نقش ژاندارمی منطقه را به عهده گرفت1350
ر آن زمان مشاور اصلی و مغز متفکر دولت هیث آقای لرد ویکتور روچیلد بود کـه   د

همراه یهودیانی  رفت و به    شمار می   دوست صمیمی محمدرضا پهلوی و شاپور ریپورتر به       
چون دیوید لیلینتال منافع اقتصادی مفصلی در ایران داشت و از جملـه طـرح نیشـکر را                 

العاده لـرد ویکتـور روچیلـد      های هیث نفوذ فوق     افیدر بیوگر . کرد  در خوزستان اجرا می   
عنـوان    دانـیم کـه لـرد روچیلـد بـه           های دولت او کامًال مشـهود اسـت و مـی            بر سیاست 

شد و بیش از هر کس دیگر بـر   استراتژیست و مغز متفکر دولت ادوارد هیث شناخته می       
ـ       . وزیر بریتانیا نفوذ داشت     نخست اچر نیـز وجـود   این نفوذ حتی در دوران دولت خانم ت

کند کـه     عنوان کسی یاد می     داشت تا جایی که خانم تاچر در خاطراتش از لرد روچیلد به           
بنده برای نشان دادن نوع رابطه بسیار نزدیـک         .  را برایش قائل است    >ها  باالترین احترام <

شاپور ریپورتر با شخصیتی در رده لرد روچیلد و نیز بـا سِـر دیـک وایـت، رئـیس کـل                 
سرویس انگلستان، به دو نامه از شـاپور بـه همسـرش، آسـیه آزماتوکیـانس،                اینتلیجنس  

هدفم ایـن اسـت کـه نشـان دهـم مسـئله اردشـیر و شـاپور ریپـورتر در                     . کنم  اشاره می 
 .توان آن را سرسری گرفت تاریخنگاری ایران مسئله بسیار جدی است و نمی

لندن به همسرش آسـیه در    ، شاپور از    1970 سپتامبر   20ها، مورخ     در یکی از این نامه    
  : نویسد تهران می

. مارکوس را دیدم و با او صحبت کردم و از طرف تو به او پسته و خاویـار دادم                  
توانـد    تس واقعا من و تو را دوست دارد و خیلی مـی           .  و همچنین به تس و ویکتور     
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 خواهد قبل از آن تـاریخ  در تابستان کمک کند و می] دختر شاپور ریپورتر  [به هما   

  ... برایم آورد که پذیرفتم... ویکتور یک پیشنهاد مشاوره. تو را ببیند
او بـه خانـدان معـروف    .  در این نامه لرد مارکوس سیف اسـت >مارکوس<منظور از  

یکـی از اتهامـات   . یهودی سیف تعلق دارد که مالک کمپانی مـارکس و اسپنسـر هسـتند        
فرانسه محاکمه و زنـدانی شـد، تـرور    کارلوس، انقالبی معروف ونزوئالیی، که اخیراً در        

کـارلوس لـرد    . الذکر، بـود    نافرجام لرد ادوارد سیف، پسرعموی لرد مارکوس سیف فوق        
سیف را در کاخش در لندن تنها گیر آورده بود و در وان حمام به سـر او شـلیک کـرده                     

و منظور از ویکتور همان لرد ویکتور روچیلد است         . بود ولی سیف جان سالم به در برد       
ببینید رابطه شاپور با رجـال    .  خانم ترزا یا تس مایور همسر لرد روچیلد        >تس<منظور از   

کنند و در ایاالت متحده آمریکـا         مالی و سیاسی درجه اولی که در سطح جهانی عمل می          
 . همانقدر نفوذ دارند که در انگلستان تا چه حد صمیمانه است

ور در هتـل نورمانـدی لنـدن بـه      اسـت از شـاپ    1965 فوریـه    15نامه دیگـر، مـورخ      
شاپور در این نامه درباره مسائل خانوادگی سِـر دیـک وایـت،             . همسرش آسیه در تهران   

نـام همسـر سِـر دیـک وایـت          . کند  رئیس کل اینتلیجنس سرویس انگلستان، صحبت می      
کند و پدر و مادر از ایـن رابطـه            راشل است و نام دخترش جین که با پسری زندگی می          

  : نویسد شاپور می. ندناراضی هست
جـین برگشـته پـیش    . انـد  او و راشل از هم سـیر شـده       . دیک را جای دیگر دیدم    

] یعنـی دختـر شـاپور و آسـیه        [فی    امیدوارم فی . خیلی بدبخت هستند  . همان شخص 
  .این کار را با ما نکند

اسناد ایرانی همچنین گواه پیوندهای بسیار صمیمانه لرد روچیلد با شـاه و سـفرهای               
وزیر خارجه دولـت   ) ارل هوم چهاردهم  (سِر آلک داگالس هوم     . کرر او به ایران است    م

بنده به خاطرات پرویز راجـی سـفیر شـاه در           . هیث نیز پیوندهای نزدیکی با شاه داشت      
راجـی در  . کـنم کـه از دوسـتان آقـای سـیروس غنـی نیـز هسـت               انگلستان اشـاره مـی    

  : نویسد  می1355 آبان 20/ 1976 نوامبر 11های  یادداشت
او .  نهار در سفارتخانه میهمانم بـود      دیلی اکسپرس چپمن پینچر نویسنده روزنامه     

گفـت کـه توانسـته بـود      ضمن صرف نهار از خاطرات پنج سال قبل خود سخن می 
پینچر، کـه بـرای ایـن مصـاحبه         . ای با شاه انجام دهد      با واسطه لرد روچیلد مصاحبه    

کرد که ابتـدا از روابـط    زد شاه رفته بود، تعریف می   همراه با سِر شاپور ریپورتر به ن      
بسیار صمیمانه بین شاپور ریپورتر و شاه یکه خورده، ولـی بعـداً پـی بـرد کـه پـدر                

عنـوان فـردی      ها بـه    به انگلیسی ) پدر شاه (ریپورتر نقش مهمی در معرفی رضا خان        



   و اسرار دو کودتا“پنهانکاری انگلیسی”

 

13
ر پینچــ. شایســته بنیانگــذاری یــک سلســله جدیــد ســلطنتی در ایــران داشــته اســت 

بعد از انجام این مصاحبه مطالب نوشته شده خـود را ابتـدا از طریـق لـرد            : گفت  می
دیلـی  روچیلد به اطالع شاه رسانید و بعـد از کسـب اجـازه وی آن را در روزنامـه                    

  . انتشار داداکسپرس 
در اسناد شخصـی    . دهد  اسنادی وجود دارد که صحت گفته چپمن پینچر را نشان می          

عنـوان  . بندی شده وجـود دارد      ر دو نسخه حروفچینی شده و صفحه      شاپور از مقاله پینچ   
 اسـت و    >هـا سـود رسـانید       افتخار برای مردی محجوب که به انگلسـتان میلیـون         <یکی  

 ایـن   >.ها سود رسانید    افتخار برای مرد محجوب شاه؛ کسی به انگلستان میلیون        <دیگری  
به رؤیت شاه رسیده و با نظـر        دهد که متن حروفچینی شده مقاله قبل از انتشار            نشان می 

یعنـی  .  تبدیل شـده   >مرد محجوب شاه  < به   >مرد محجوب <او عنوان مقاله تغییر کرده و       
مقاله چپمن پینچر کامًال با رضـایت و تمایـل و حتـی اصـالحاتی از سـوی محمدرضـا                

اسناد دیگری نیز در دست است کـه صـمیمیت شـاه و شـاپور          . پهلوی منتشر شده است   
یک نمونـه دیـدار خصوصـی آقـای     . دهد   نشان می  1357-1350های     سال ریپورتر را در  

جـرج کنـدی   . 1972 ژوئـن    6همراه شاپور است با شـاه در تـاریخ            جرج کندی یانگ به   
های اخیر فـوت کـرد، در آن زمـان از گرداننـدگان و مـدیران کمپـانی                    یانگ که در سال   

 معـامالت خـارجی ایـران      عنـوان دالل و واسـطه در        انگلیسی کلینورث بنسون بود که به     
ای از آن  طور مشروح نوشته کـه نسـخه    وی گزارش دیدار خود را به     . نقش مهمی داشت  
شاه به جرج یانگ، که قاعدتًا      . دست آمده و در دسترس محققین است        در اسناد ایرانی به   

های این جلسه کـامًال       در اینتلیجنس سرویس نیز مقامی بلندپایه بوده زیرا مضمون بحث         
ناپذیری امنیت ایران و امنیـت       با یک تاجر نیست، از جدایی       ی است و شبیه به بحث     امنیت

گوید و خالصه مضمون مذاکرات گـواه نزدیکـی بسـیار طـرفین        اروپای غربی سخن می   
 همان سالی است که خاطرات آیرونساید منتشـر شـد و          1972توجه کنیم که سال     . است

او بـه نقـش اردشـیر ریپـورتر در کودتـای            کمی بعد مقاله چپمن پینچر و اشاره مختصر         
 . بنابراین، ادعای آقای سیروس غنی بسیار غیرمستند است. 1299

و باالخره اینکه، به عکس ادعای آقای سیروس غنی، ما مواردی را سراغ داریـم کـه                 
سود رضاخان دست زده با این هدف کـه از او   سازمان اطالعاتی انگلیس به جعل سند به   

ترین هدف از این جعلیات، کـه در زمـان     مهم.  ضدانگلیسی ترسیم کند   یک چهره ملّی و   
گرفت، از یکطرف فریب دادن حکومت کمونیستی شـوروی        صعود رضاخان صورت می   

عنـوان یـک فـرد ناسیونالیسـت و ملّـی و           منظور جلب حمایت وی از رضاخان به        بود به 
و .  عمـومی ایـران     و از طرف دیگـر فریـب دادن رجـال ملّـی و افکـار                ضدامپریالیست؛

یـک نمونـه،    . ها از رضا خان شـد       دانیم که این ترفند سرانجام سبب حمایت شوروی         می
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ایـن  .  خـود افشـا کـرد      1310 خـرداد سـال      10در شـماره    پیکـار   سندی است که مجله     

نویسـنده  (وسیله مرتضی علوی، برادر ارشد بـزرگ علـوی            ای بود که در برلین به       نشریه
هـا در    سیاسـت جاسوسـی انگلـیس     <ای با عنوان      در مقاله یکار  پ. شد  ، منتشر می  )معروف
  : نویسد  می>ایران

ها کـامالً بـه سـمت نـوکری خـود درآوردنـد،        پس از اینکه رضاخان را انگلیس     
عنوان چمبرلن، وزیر مستعمرات انگلستان،       راپورتی به ) مقیم اهواز (قنسول انگلیس   

ه مـا هـر قـدر سـعی و کوشـش         نویسد کـ    نویسد و در راپورت مزورانه خود می        می
نمودیم رضاخان را بـا خـود همـراه نمـاییم موفـق نشـدیم و آنچـه حقیقتـا کشـف                      
کردیم با حکومت شوروی مناسبات حسنه دارد و هیچ حاضر نیست که با ما کنـار             

هـای خودشـان بـه     وسـیله جاسـوس   و این راپورت خود را طوری کرد که بـه  . بیاید
متأسفانه ایـن عمـل مزورانـه طـوری در          . دهای حکومت شوروی بیفت     دست قنسول 

ها تأثیر بخشید که تا امروز هم در روسـیه کسـانی هسـتند کـه      محافل سیاسی روس  
هـا   مخالف سیاست اسـتعماری انگلـیس     ... عقیده دارند رضاخان طرفدار شوروی و     

 ....است
 


