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  از زمـان تـدوین زندگینامـه او و پـدرش،           1. سـاله اسـت    81سِر شاپور ریپـورتر اکنـون       

تـر و      سال است که بـرای شـناخت جـامع         12 تا به امروز قریب به       2اردشیر ریپورتر،  سِر
حاصـل کـار    . کـنم   تر این دو شخصیت مرموز و مؤثر تاریخ معاصر ایران تالش می             دقیق

 اسـت کـه در مجمـوع از ارزش تـاریخی یگانـه برخـوردار                بیش از یکهزار بـرگ سـند      
 دو سفر بـه هنـد       1372-1371های    در سال . دست آمد   این مجموعه در ایران به    . باشد  می

و انگلستان کردم و به این یقین رسیدم کـه در مراکـز اسـناد دو کشـور فـوق، از طـرق                       
  3. پدرش دست یافتاعتنا دربارۀ شاپور ریپورتر و توان به اسنادی قابل معمول، نمی

با توجه به این تالش طوالنی، بدیهی است که امروزه اطالعات من درباره این پدر و             
، زمان تـدوین ظهـور و سـقوط سـلطنت پهلـوی،             1369تر و مستندتر از سال        پسر دقیق 

 
ـ فور 26ی  و تولـد  زمان پورتر،یر شاپوری  سیانگل گذرنامه جمله از موجود،ی  رسم اسناد تر شیب در . 1  هی

 شـاپور  تولـد  زمـان  عنوان به را خیتار نیا اگر. ش 1299 اسفند 8 با است برابر که شده ذکر. م 1921
ـ ا 1921 قرارداد انعقاد روز در و 1299 اسفند 3ی  کودتا از پس روز پنج او م،یریبپذ ی شـورو  و رانی
 شـاپور  تولد زمان ،6. یآ. ام کیوگرافیب سند مانند ،یسیانگل اسنادی  برخ در معهذا،. است آمده ایدن به

 شاپور تولد زمان) 1313 مهر تهران، از صادره(یی ابتدا شش نامه قیتصد در. است شده ذکر 1920 سال
 از صادره (متوسطه التیتحص اول دوره نامهیگواه دری  ول دهش ذکر تهرانی  و تولد محل و. ش 1300
 در پورتریر شاپور. دهیگرد انیب سیانگل در و. ش 1299 شاپور تولد محل و زمان) 1316 مرداد تهران،
ـ  کـرده  ذکـر  1921 هیفور 26 را خود تولد زمان  Who’s Who در مندرج خودی رسم نامهیزندگ ی ول
 مرداد 22 مورخ ،9512 شماره (شاپوری رانیا شناسنامه رد. است ردهک سکوت شیخو تولد محل درباره
 شـده  ذکر تهرانی  و تولد محل و. ش 1299 مرداد 20 شاپور تولد زمان) تهران از صادره ،.ش 1336
 .است

: دوم جلد ،یپهلو سلطنت سقوط و ظهور ،“رانیا و سیسرو جنسینتلیا پورترها،یر”] ،یشهباز عبداهللا[ . 2
 .200-133 صص ،1369 اول، چاپ اطالعات، انتشارات: تهران ران،یا معاصر خیتار ازیی جستارها

 بـا  پرداختم تفحص به لندن در (India Office) هندوستان امور وزارت ویآرش در که یزمان مثال،ی برا . 3
 حکومت کارکنانی  اسامیی  الفبای  ها کارت دری  حت پورتریر ریاردش نام که شدم متوجه اریبس رتیح

 کـه  اسـت ی  حـال  در نیا. است شده دیناپد خیتار صحنه ازی  بکل اوی  عن ی ندارد؛ وجود زین ایتانیبر هند
ـ  در 1850 متولد پورتر،یری  دلجیا] یمانکج[ی  ماوکج مشخصات کارت ی مـانکج . دارد وجـود  ،یبمبئ

ـ  رای  و نـام  لیدل نیا به و بود شاغلی  راطالعاتیغ مشاغل در او. است ریاردش برادر پورتریر  انتـو  یم
 .افتی
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هـای    کوشم تا گزارشی مستندتر از گذشـته و مبتنـی بـر یافتـه                بر این اساس، می    4.باشد

 . دهمدست جدید خود به

 پورتریر شاپور و من
ترین اسناد شخصی شـاپور ریپـورتر خـواهم        در بررسی حاضر به معرفی تعدادی از مهم       

ای اسـت کـه در زمـان انقـالب در خانـه                مجموعه “اسناد شخصی ”منظورم از   . پرداخت
شاپور موجود بود و اکنون بخش مهمی از آن در مرکز اسـناد مؤسسـه مطالعـات تـاریخ              

 . شود هداری میمعاصر ایران نگ
بررسـی مـن در مجموعـه    . اسناد شاپور ریپورتر قطعًا همه اسناد شخصـی او نیسـت        

ترین اسناد خود را به جـای دیگـر، و شـاید             کند که شاپور بخشی از مهم       فوق روشن می  
توان یافت کـه   معهذا، در مجموعه موجود نیز اسنادی را می. داده است به لندن، انتقال می 

های پیش از پیروزی انقالب شـاپور   رغم حوادث واپسین ماه ست ولی به  بسیار بااهمیت ا  
. آن را در خانه خود حفظ کرد و به فکر از میان بردن یا انتقال آن به جـای دیگـر نیفتـاد         

شاید شاپور، ماننـد بسـیاری کسـان دیگـر، پیـروزی            . توجهی روشن نیست    علت این بی  
.  سبب شد که مانند دیگران غافلگیر شـود کرد و همین امر بینی نمی سریع انقالب را پیش 

دانیم که او تا حدود سه ماه قبل از پیروزی انقالب بـه ثبـات حکومـت          طور مستند می    به
این اطمینـان را از نامـه او بـه دیویـد اون، وزیـر خارجـه وقـت             . پهلوی اطمینان داشت  

. فتـه اسـت   حامی شاه سـخن گ  >اکثریت خاموش <توان دریافت که در آن از         بریتانیا، می 
 روز قبل از پیـروزی انقـالب تعلـق    107 است یعنی به 1978 اکتبر 24این نامه به تاریخ  

 
 فـوق  کتاب در ل،یدل نیا به. افتم ی دست 1375 سال در ساله، پنجی  ریتأخ با شاپور، اسناد ازی  بخش به . 4

 سقوط و ظهور (خواندم پورتریر ریاردش پسر تنها را شاپور مثال،ی برا. است شده وارد اشتباهاتی  برخ
 خانم لعل. پسر سه و خترد کی: داشت فرزند چهار ریاردش که آن حال) 173 ص ،2 ج ،یپهلو سلطنت

 اربـاب  پسر ان،یدیجمش رستم با بعدها و آمد ایدن به. ش 1273 سال دری  رجیاردش ارشد فرزند) گوهر(
 ،.)ش 1288 متولد (دیجمش: از عبارتند بانو، نیریش همسرش، و ریاردش پسر سه. کرد ازدواج د،یجمش

ـ ا”ی  خـانوادگ  نام با رانیا در انشفرزند و پورتریر ریاردش. شاپور و.) م 1917 متولد(ی  دلجیا  “یدلجی
 بهشتیارد اواخر در ،یرجیاردش ارشد پسر ،یدلجیا ریاردش دیجمش. شوند یم شناخته) ریاردش پدر نام(

 امانت، ،ینیب جهان ،یدولتشاه ،یجواهر ان،یدیجمش ،یدلجیای  ها خانواده و کرد فوت تهران در 1376
 ،اطالعـات . (کردند امضا را او میترحی  آگهی  دیسع و وتنفر پورکاج، گشتاسب، ن،یشهرو  ان،یبهزاد

 )15 ص ،1376 خرداد اول پنجشنبه
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شاید شاپور چنان درگیر جابجایی و      : توان مطرح ساخت     احتمال دیگری را نیز می     5.دارد

کلـی اسـناد     انتقال اسناد بسیار مهم و سرّی سرویس اطالعاتی بریتانیا در تهران بود که به             
 .  را فراموش کردشخصی خود

  
اعتنا که مشتمل بر خاطرات یا اسناد او و پـدرش            از شاپور ریپورتر تاکنون اثری قابل     

. باشد منتشرنشده بجز کتابی کم حجم و با نام مستعار که درباره آن سخن خواهم گفـت           
دلیل مقـررات حـاکم    به<: زمانی شاپور به یکی از پژوهشگران ایرانی مقیم لندن گفته بود    

الیـف  حتـی مجلـه     . مأموران اطالعاتی بریتانیا قادر به انتشار خـاطرات خـود نیسـتم           بر  
حاضر شده خاطراتم را به مبلغ پانصد هزار پوند خریداری کند ولی اجازه فـروش آن را         

 شاپور ریپورتر سرتیپ یـا سرلشـکر بازنشسـته اینتلیجـنس سـرویس بریتانیـا                >.اند نداده
)MI6 (درجه سرتیپی گرفت و تـا زمـان پیـروزی          .  ش 1348./ م  1969او در سال    . است

.  در ایران و افسر رابط این سـازمان بـا شـاه بـود    6. آی. انقالب همچنان مأمور شاغل ام    
ایـن توضـیح اجمـالی      . بنابراین، احتماًال وی به درجه سرلشگری نیز ارتقاء یافتـه اسـت           

والت ایـران بـوده     کند که شاپور ریپورتر شخصیت بسیار مهم و مؤثری در تح            روشن می 
نگـرانم  . فرد تاریخی برخوردار است     و خاطرات و اسناد او از اهمیت فراوان و منحصربه         

که با مرگ شاپور بخش مهمی از اسرار تاریخ معاصر ایران برای همیشه یا بـرای مـدتی                  
امیـد  . نگرانـی اسـت    انگیزه من برای انتشار گزارش حاضر همـین دل        . طوالنی دفن شود  

های حیـاتش سـکوت طـوالنی خـود را بشـکند و                شاپور در واپسین سال    دارم که شاید  
واکنشی مکتوب به این گزارش نشان دهـد؛ واکنشـی کـه از ارزش تـاریخی برخـوردار                  

 . ام ام را انجام داده اگر هم چنین نشد وظیفه. باشد
 

 شاپور ریپورتر با مراجعه به سـفارت ایـران در لنـدن خواسـتار           1374در اواخر سال    
مطالـب درسـت   ظهور و سقوط سلطنت پهلوی او گفت که در کتاب   . ات با من شد   مالق

هـای    در کنار مطالب مخدوش وارد شده و وی جایگاهی چنان رفیـع در حـوادث سـال                
شاپور اعالم کرد که حاضر است با من دیـدار کنـد و             . سلطنت پهلوی دوم نداشته است    

ای است کـه شـاپور        این رویه . ازددر پیرامون مطالب مندرج در کتاب فوق به بحث بپرد         
او منکـر عضـویت در      . در پیش گرفتـه اسـت     ظهور و سقوط    در قبال مطالب مندرج در      

کوشد خود را افسری بازنشسته و پیر جلوه دهد           سازمان اطالعاتی بریتانیا نیست ولی می     
 

 .الف 129 -621-25 شماره سند ران،یا معاصر خیتار مطالعات مؤسسه اسناد مرکز . 5
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، نقـش  1332 مـرداد  28ویـژه کودتـای    ترین تحوالت دوران پهلـوی دوم، بـه    که در مهم  

ایـن ادعـای شـاپور    . اشته و به تبع آن در حوادث پس از انقالب نیز مؤثر نبوده اسـت    ند
. ام، پـذیرفتنی نبـوده و نیسـت    ها با اسناد شاپور زیسته  عنوان محققی که سال     برای من، به  

توان نقش و جایگاه او را در حـوادث ایـران،             شاپور شخصیتی معمولی نیست و لذا نمی      
ای به     نامه 1375 فروردین   30در تاریخ   . اهمیت شمرد   ، کم چه پیش و چه پس از انقالب      

سفارت ایران در لندن فرستادم، دیدار با شاپور را پـذیرفتم و آن را منـوط بـه دو شـرط                     
در تحـوالت   ) پـدر شـاپور   (اول، موضوع مباحثه در زمینه نقش اردشـیر ریپـورتر           : کردم

 و صعود و تحکـیم سـلطنت      دوران قاجاریه، انقالب مشروطه، حوادث دوران احمد شاه       
مباحـث  <دوم،  . پهلوی و نیز نقش شاپور در حوادث مهم دوران محمدرضا پهلوی باشد           

مطروحه در این دیدارها در صورت نیاز بـه شـکل مقبـول مـورد توافـق طـرفین مـورد                     
 منظورم استفاده تحقیقی و در صورت موافقت شاپور انتشار مـتن آن        >.استفاده قرار گیرد  

 . ام  هیچ پاسخی از آقای ریپورتر دریافت نکردهتاکنون. بود

  پورتریر شاپوری زندگ ازیی ها روشن هیسا
: بـه دام افتـاده   کتابی مرموز و قابل تأمل در تهران منتشـر شـد بـا عنـوان                 1377در سال   
ایـن کتـاب حـاوی بخشـی از      6.ترین رویارویی جاسوسی شرق و غرب در تهران       بزرگ

بریتانیا در ایران است و ماجرای ستیز او با مأموران مخفی           خاطرات یک مأمور اطالعاتی     
 را بـر خـود      “آرین رنجـی شـری    ”هر چند نویسنده نام مستعار      . 1354شوروی در سال    

رسـاند کـه       بـه ایـن نتیجـه مـی        >با قاطعیـت  <نهاده، ولی مطالعه کتاب خواننده مطلع را        
  7>.مؤلف کسی جز شاپورجی ریپورتر فرزند اردشیرجی نیست<

گواه آن فرهنـگ اصـطالحاتی      . اپور به نگارش عالقمند است و در این زمینه توانا         ش
هـای پرمحتـوای محرمانـه و          و نیـز برخـی جـزوه       8است که در سه کتاب منتشـر کـرده        

 
 جاسوسی رویارویی ترین بزرگ (افتاده دام به شری، رنجی آرین: است نیچن کتاب کامل مشخصات . 6

 و نویسنده واقعی هویت درباره. 1377 نشرنی،: تهران اشرفی، محسن ترجمه  ،)تهران در غرب و شرق
 تاریخ ،“جاسوسانه پنهانکاری افتاده، دام به” حقانی، فقیه موسی: به بنگرید پورتریر شاپور با آن انطباق
 .268-261 صص ،)1377 بهار (پنجم شماره دوم، سال ،ایران معاصر

 .265 ص مأخذ، همان ،یحقان . 7
 تهران، دانشگاه انتشارات که استی  سیانگل بهی  فارس اصطالحات فرهنگ پورتریر شاپور تابک نیاول . 8

 1356 سـال  در. نمـود  منتشـر  1350 سال در و شد متقبل را آن چاپ ،یوش فره بهرام دکتر استیر به
← 
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، شـاپور در عرصـه      1330 و   1320هـای     در سـال  . منتشرنشده که از او در دسـت اسـت        

در آن زمـان تبلیغـات و       . دتدوین و انتشار کتب و جـزوات ضـد کمونیسـتی فعـال بـو              
هـای     بخش مهمـی از فعالیـت سـرویس        “جعلیات”انتشارات ضد کمونیستی و از جمله       

تـرین ایـن متـون جعلـی بایـد بـه              از معروف . داد  اطالعاتی غرب را در ایران تشکیل می      
 اشـاره   خاطرات ابوالقاسم الهـوتی    و   نگهبانان سحر و افسون، خاطرات کینیاز دالگورکی      

 تقریر شـاپور و تحریـر علـی جـواهرکالم           خاطرات الهوتی  معروف است،    چنانکه. کرد
 و کتـاب   خاطرات الهوتی ،  واگویدکتر ژ  اخیراً اعالم شد که انتشار ترجمه فارسی         9.است

ــا و گــروه  6. آی.  کــار امکمونیســم جهــانی ــزن فرهنگــی ســفارت بریتانی ــوده و رای  ب
  10.ل این اقدام بودندکردند رابط و عام نویسندگانی که زیر نظر او کار می

احتماًال شاپور عالقمند است که خاطرات خود را منتشر کند ولی، همانگونه که خود              
در . کنـد   گفته، قوانین مربوط به رازداری مـأموران اطالعـاتی بریتانیـا او را محـدود مـی                

. اسنادی که منتشر خواهیم کرد با میزان و ابعاد این سرّیت و رازداری آشنا خواهیم شـد                
دست گرفتـه و بخـش         قلم به  “آرین رنجی شری  ”رسد که او با نام مستعار         نظر می   ذا، به ل

ای از واقعیـت و خیـال باشـد؛       ای نگاشـته کـه آمیـزه        گونـه   اندکی از خاطرات خود را به     
بدینسان هم میل خود را اندکی برآورده سازد و هم مقرراتی را که یک عمر بدان پایبنـد                  

 . بوده پاس دارد
 
 1921تولد شاپور در سـال      .  در تهران به دنیا آمد     1917 در سال    “نجی شری آرین ر ”
 فـوق  “الهویـه  مجهول”هایی است که میان زندگینامه نویسنده  این از معدود تفاوت . است

 بسـیار بـه     “آرین رنجی شـری   ”سایر مختصات خانوادگی    . و شاپور ریپورتر وجود دارد    
 : شاپور شبیه است

:  چون خانواده ریپورتر به طایفـه پارسـی هنـد تعلـق دارد            نیز “رنجی شری ”خانواده  

 
← 

. تاف ی انتشار ناشر همان لهیوس به ،یفارس بهی  سیانگل اصطالحات فرهنگ عنوان با شاپور، کتاب نیدوم
 .شد منتشر خیمون در 1374 سال در که استی آلمان بهی فارس اصطالحات فرهنگ شاپور کتاب نیسوم

 کوشش به ات،یکل ،یالهوت ابوالقاسم ؛187-186 صص ،2 ج ،یپهلو سلطنت سقوط و ظهور: به دیبنگر . 9
ـ یسی  ها یآزاد ،یحائر یعبدالهاد ؛353 ،128 صص ،1357: تهران ،یریمش بهروز  از یاجتمـاع  وی  اس

 .278-277 صص ،1374 ،یدانشگاه جهاد انتشارات: مشهد گران، شهیاند دگاهید
 .1380 مرداد 5ی شامگاه برنامه ،BBC ویرادی فارس بخش .  10
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 نـام مسـتعار     11.اند ها پیش از ایران مهاجرت کرده و به هندوستان رفته          اجداد پدرش قرن  

 ارجاعی است به همین پیوند پارسی؛ یعنی تعلق به گروهی که خـود را ایرانیـان                 “آرین”
نیـز، چـون پـدر شـاپور، مـأمور           “آریـن ” پدر   12.دانند  اصیل و از تبار آریایی خالص می      

 پـدر   13.اطالعاتی بریتانیا است که پیش از تولد وی از هندوستان به ایران مهاجرت کرده             
 نیز، چون پدر شاپور، از اعضای لژهای ماسونی اوایـل سـده بیسـتم مـیالدی در                 “آرین”

گیری وقایع انقالب مشروطیت و نیـز در صـعود رضـا خـان بـه       ایران است که در شکل  
در حاشـیه یـک فعالیـت    <: نویسد  می“آرین رنجی شری” 14.نقش مهمی ایفا کرد   قدرت  

اگر نه علت زاده شدن، حـداقل ترتیـب پـرورده شـدنم را الزامـات        . اطالعاتی زاده شدم  
او عامـل   . کـرد  پدرم به تمام نقـاط ایـران سـفر مـی          <:  و نیز  15>.اطالعاتی شکل داده بود   

.  فرزند خود را نیز به اطالعات آلوده بود        اطالعاتی ارشدی بود که حتی زندگی همسر و       
رنجی ”گفته     به 16>.یافتند کسی جز افراد معتمد او نباید از این که من پسر اویم اطالع می             

کرد که توسط افرادی کـه مـأمور         ، تربیت او را الزامات اطالعاتی پدرش تعیین می        “شری
هی بـه تربیـت پسـر        اردشـیر ریپـورتر نیـز چنـین تـوج          17.شد تربیت او بودند دنبال می    

کـرد و بـه ایـن دلیـل           عنوان جانشین خود تربیت مـی       داشت؛ او را به   ) شاپور(کوچکش  
 سـال پـس     35خواست که خاطراتش حداقل     ) 1931نوامبر  (اش    نامه  است که در وصیت   

 
 .13 ص مأخذ، همان شری، رنجی .  11
 را خود شده، ساخته ریاخی  ها سده در که سنجان، قصه نام به منظوم افسانه ک ی اساس بر هند انیپارس .  12

ـ نطریا از و ختندیگر هند غرب به اعراب حملهی  پ در که دانند یمی  ساسان موبدان و اشراف تبار از  قی
ـ ز کتـاب  در آن دربـاره . استی  جعلی  بکل افسانه نیا. کردند حفظ را خود نید و فرهنگ  سـخن  ری
ـ جد یخنگاریتار وی  پهلو سلطنت صعود توطئه، هینظر ،یشهباز عبداهللا: ام گفته ـ ا در دی : تهـران  ران،ی

 گـر ید بـار  زرساالران ششم جلد در. 138-122 صص ،1377 ،یاسیسی  ها پژوهش و لعاتمطا مؤسسه
 انیهنـد ی  ایبقا از هند انیپارس نجانب،یا پژوهش طبق. پرداخت خواهم سنجان قصه به مشروح طور به

ـ  نوزدهم تا شانزدهمی  ها سده طول در که هستندی  ساسان دورهی  زرتشت ـ  بـه ی  الدیم ـ اروپا لهیوس  ان،یی
 در. شـدند ی  بازسازی  فرهنگ وی  نید نظر از ،یسیانگل وی  هلند وی  پرتغالی  مارانوها و انیهودی ژهیو به

 .کرد خواهم عرضه لیتفص به را خود مستندات و لیدال فوق کتاب
 .12 ص مأخذ، همان ،یشری رنج .  13
 .17 ،12 صص مأخذ، همان .  14
 .12 ص مأخذ، همان .  15
 .15-14 صص مأخذ، همان .  16
 .15 ص مأخذ، همان .  17
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 اردشیر به ایـن ترتیـب شـاپور را          18.از مرگش در اختیار فرزندش، شاپورجی، قرار گیرد       

. جمشـید و ایـدلجی را     : تر  کند نه دو پسر بزرگ      ی خود تعیین می   عنوان وارث اطالعات    به
ز کمـی تفـاوت میـان سـال         یدر اینجا ن  . رود  از دنیا می   1931 در سال    “رنجی شری ”پدر  

 فوریه  23اردشیر ریپورتر در    :  و پدر شاپور ریپورتر وجود دارد      “رنجی شری ”مرگ پدر   
طره خود از پـدر را سـفر بـه           ماندگارترین خا  “رنجی شری ”.  در تهران درگذشت   1933

  19.کند همراه او عنوان می میان ایل قشقایی به
که خود مطلع باشند، تحت حمایـت      ، بی آن  “رنجی شری ”پس از مرگ پدر، خانواده      

گیرند و ترتیبات الزم بـرای آسـایش و    حسینقلی خان نواب و سایر دوستان پدر قرار می 
تـرین دوسـتان      نقلی خان نـواب از نزدیـک      دانیم که حسی    می. شود پرورش آنها فراهم می   

 یـاد کـرده   >دوسـت مشـفقم  <اردشیر ریپورتر بود و اردشیر در خاطراتش از او با عنوان  
 به عنوان کارمند یک شرکت      “رنجی شری ” به اشاره حسینقلی خان نواب، دایی        20.است

الی از نظر م  <: نویسد   می “آرین رنجی شری  ”. شود  تجاری انگلیسی در تهران مشغول می     
رسید از جنبه امنیت نیز دستی ناپیدا زنـدگی مـا را تضـمین            مشکلی نداشتیم و بنظرم می    

هـایی حـس     در زندگی مـا همـواره سـایه       < 21>.افرادی ناشناس مواظب ما بودند    . کند می
هایی که تأثیر زیاد روی زندگی ما داشـتند   آدم. آمدند شد که صاحبان آن به چشم نمی    می

 او 22>.دیـدیم  شان روی سرمان بود، امـا هرگـز آنهـا را نمـی      سایهها و به اصطالح ایرانی 
) پسر یک بانکدار ثروتمند   (اش   برد که حامی مالی او شوهر خواهر ناتنی        سرانجام پی می  

است و این نتیجه انجام مأموریتی است که به وی محول شده نه ادای تکلیف نسبت بـه                  
مشید جمشیدیان باشد و پسـر او همـان          باید ارباب ج   >بانکدار ثروتمند < این   23.خانواده

از شـهود ازدواج  ) 1331 آذر  6(رستم جمشیدیان، داماد اردشیر ریپورتر، است که بعدها         
برد که حامیـان دیگـری نیـز داشـته کـه بـر                همچنین پی می   “آرین”. شاپور ریپورتر بود  

ـ ” 24.کردنـد  اش حمایـت مـی   اساس یک وظیفه برادرانه ماسـونی از او و خـانواده      “نآری

 
 .146 ص ،2 ج ،یپهلو سلطنت طسقو و ظهور .  18
 .14 ص مأخذ، همان ،یشری رنج .  19
 .156 ص ،2 ج ،یپهلو سلطنت سقوط و ظهور .  20
 .16 ص مأخذ، همان ،یشری رنج .  21
 .17 ص مأخذ، همان .  22
 .17 ص مأخذ، همان .  23
 .17 ص ماخذ، همان .  24
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 و از او 25شـود  های جنگ دوم جهانی، با حسینقلی خان نـواب آشـنا مـی       بعدها، در سال  

در این مدت ما، طبق وظیفه خود در برابر پدر شما، از دور مواظب بـودیم               <شنود که    می
رنجـی  ” در این زمان، دوستان پـدر در تهـران بـه سـراغ     26>.که با مشکلی روبرو نشوید 

منظـور    اهند که برای ادامه راه پدر با آنان همکاری کند و به           خو  آیند و از او می       می “شری
آنان مأموریت داشتند بـا  . ها و کمک به متفقین به میان ایل بختیاری برود  مبارزه با آلمانی  

یک سازمان مخفی، که قرار بود به فرماندهی ژنرال سِر مک کالین گابینز تشـکیل شـود،                 
  27.همکاری کنند

 
، از ایـران  1944های پایانی جنـگ دوم جهـانی، در سـال      ه در ما  “آرین رنجی شری  ”

 13رود و پـس از    شود، برای طی یک دوره عالی اطالعاتی به هند و اروپا مـی              خارج می 
العـاده سـرّی در       مأموریت او ایجاد یک شبکه فـوق      . گردد   به ایران بازمی   1957سال، در   

، در این زمان    “رنجی شری ”ته  نوش  به. تهران برای مبارزه با مأموران مخفی شوروی است       
 در  28.های اطالعاتی و جاسوسـی، پـس از بیـروت، بـود             تهران دومین مرکز مهم فعالیت    

 : هایی دارد  با شاپور تفاوت“رنجی شری”اینجا نیز زندگینامه 
 1316 در ایـران حضـور داشـت و در خـرداد      1316/ 1937شاپور ریپورتر تـا سـال       

ــرو  ــرد تحصــیالت خــود را در دبیرســتان فی ــان ب ــه پای  عکســی از جشــن 29.ز بهــرام ب
التحصیلی دبیرستان فیروز بهرام در دست است که در آن شاپور در کنـار بـرادرش،                  فارغ

اهللا   باشیان، عـزت    اهللا مین   نعمت: شود  هایش دیده می    ایدلجی ریپورتر، و سایر همشاگردی    
نعلی باشیان، محسن پناهی، محمـود صـانعی، فرهنـگ مهـر، جعفـر نخجـوان، حسـ                  مین

پـور، محمـود قـدیمی، شـاه بهـرام ورهرامـی، ناصـر                منصور، جواد منصور، احمد مـدن     
اسکدار، یوسف فـوالدی، محمـد بهـروج، هوشـنگ وصـال، حامـد روحـانی، صـدری                  

 بعـدها،   30.میرعمادی، سیروس کروبیان، شجاع جهانگیری، رضا یمینی و همایون میکده         
 

 .درگذشت. ش 1324 بهمن در او. بود کوچکتر پورتریر ریاردش از سال چهار نواب خانی نقلیحس .  25
 .18 ص مأخذ، همان .  26
 .19 ص مأخذ، همان .  27
 .21-20 صص مأخذ، همان .  28
 که است موجود بهرام روزیف رستانیدب از پورتریر شاپور متوسطه التیتحص اول دور انیپا نامهیگواه .  29

ـ ا معاصر خیتار مطالعات مؤسسه اسناد مرکز. (شده صادر 1316 مردادماه در  129-3-11-2 سـند  ران،ی
 )الف

 . 1-2285 شماره ریتصو همانجا، .  30
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باشـیان    اهللا مـین    عزت: یران بدل شدند  های سرشناس سیاسی ا     برخی از این افراد به چهره     

همان مهرداد پهلبد است که بعدها با شمس پهلوی ازدواج کرد و وزیـر فرهنـگ و هنـر             
جواد منصور نیـز چـون پهلبـد بـه وزارت رسـید و حسـنعلی منصـور در یکـی از                 . شد

بعدها، شاپور با برخی از این دوسـتان        . وزیر شد   ترین مقاطع تاریخ ایران نخست      حساس
. ره دبیرستان، از جمله بـا مهـرداد پهلبـد و بـرادران منصـور، رابطـه نزدیـک داشـت                    دو

 آن را با عبـارات زیـر بـه    1340تصویری از حسنعلی منصور در دست است که در سال  
تقدیم به دوسـت عزیـز و اسـتاد و راهنمـای خـودم شـاپور                <: شاپور تقدیم کرده است   

همـراه     کـه حسـنعلی منصـور، بـه         ایـن در زمـانی اسـت       31>. حسنعلی منصور  -ریپورتر
 را تشـکیل داده و در کسـوت جدیـد           “کـانون مترقـی   ”امیرعباس هویدا و سه تن دیگر       

ای پیچیده را برای فریب دادن جان کندی و دولـت دمکـرات                برنامه “نخبگان آمریکایی ”
عنوان رقیب قدرتمند محمدرضـا پهلـوی، پـیش     آمریکا و از میان برداشتن علی امینی، به       

اسـتاد و راهنمـای     <عنـوان     توصیفی که حسنعلی منصور از شـاپور ریپـورتر، بـه          . دبر  می
دهـد و تأییـدی    ای فراتر از دو دوست صـمیمی را نشـان مـی          دست داده رابطه    ، به >خود

 از ماجرای سـقوط دولـت امینـی و جایگـاه تـاریخی         1369است بر تحلیلی که در سال       
 فرهنـگ   32.ام  دسـت داده    سداهللا علم بـه   های حسنعلی منصور و ا       و دولت  “کانون مترقی ”

تـرین   مهر، رئیس پیشین دانشگاه پهلوی، نیز از آن زمان تـا بـه امـروز در زمـره نزدیـک                 
ام که گویا قصد دارد کتابی دربـاره زنـدگی اردشـیر و           دوستان شاپور جای دارد و شنیده     

.  نیـک گرفـت    این اطالع را، اگر صحت داشته باشد، باید به فال         . شاپور ریپورتر بنویسد  
پـرده دارد، واجـد    دلیل اطالعاتی که وی از مسائل پس   های فرهنگ مهر، به     اینگونه نوشته 

 صـفحه منتشـر     33ای در      جزوه 1348فرهنگ مهر در سال     . اهمیت تاریخی فراوان است   
ایـن جـزوه حـاوی اطالعـات        . سهم زرتشتیان در انقالب مشروطیت ایران     کرد با عنوان    

 دربـاره نقـش شـبکه اردشـیر ریپـورتر در حـوادث انقـالب                دست اول و بدیعی اسـت     
 . مشروطه

 به بمبئی و سپس به انگلستان عزیمـت کـرد و            1316/ 1937شاپور ریپورتر در سال     
های وستمینستر و کینگ دانشگاه کمبـریج بـه            تحصیالت خود را در کالج     1939در سال   
طور کامـل در ایـران         به 1326/ 1947او پس از طی یک دوره ده ساله در سال           . پایان برد 

 
 .پ -1-1977 شماره ریتصو ران،یا معاصر خیتار مطالعات مؤسسه اسناد مرکز .  31
 ،یپهلـو  سلطنت سقوط و ظهور ،“ییکایآمر نخبگان صعود و منصور”] ،یشهباز عبداهللا: [به دیبنگر .  32

 . 365-355 صص ،2 ج
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آرین رنجی  ” است که    >العاده سرّی   شبکه فوق < مأموریت شاپور ایجاد همان   . مستقر شد 

، نـه   1957-1944های    شاپور ریپورتر در کتاب فوق سال     .  از آن سخن گفته است     “شری
عنـوان دوران عـدم حضـور خـود در            ، را به  1947-1937های    زمان واقعی آن یعنی سال    

هـای    کند تا به این ترتیب نقش مرموز و مؤثر خویش را در حـوادث سـال                 یایران ذکر م  
ویژه نقش خویش را در حـوادث جنـبش ملـی شـدن          جنگ دوم جهانی و پس از آن، به       

با این هدف است که شاپور زمان       . ، پوشیده دارد  1332 مرداد   28صنعت نفت و کودتای     
 . برد و می را ده سال به جل>العاده سرّی شبکه فوق<تأسیس این 

  6. یآ. ام در پورتریر شاپور گیوگرافیب سند
شود، سند بیوگرافیک شاپور ریپورتر در سـرویس اطالعـاتی            اولین سندی که معرفی می    

 در  33.دارد  هـای او را بیـان مـی         است که سیر زندگی شـاپور و مسـئولیت        ) MI6(بریتانیا  
 : رابطه با این سند دو توضیح ضرور است

 برگ تایپی است فاقد سر برگ و مهر و امضا که در آن زندگینامـه                سند فوق دو  : اول
های اطالعـاتی مرسـوم       ای است که در سرویس      این رویه . مختصر شاپور بیان شده است    

است و، به دالیل امنیتی، معموالً، بجز در موارد خاص و ضرور و از جمله در مکاتبـات                  
. شـود   نوع عالمت دیگر تنظیم مـی     رسمی اداری، اسناد مهم بدون سربرگ و امضا و هر           

 28یک سند داخلـی سـیا در رابطـه بـا کودتـای           به  دست دهم،     ای به   که مقایسه   برای این 
 مـرداد  28این سند، صفحه اول تاریخچـه عملیـات کودتـای     . کنم  استناد می  1332مرداد  

ه تهیـ ) سـیا (وسیله دکتر دونالد ویلبر برای آژانس مرکزی اطالعـات آمریکـا              است که به  
سند فوق از مشخصات ظاهری مشابه بـا سـند بیوگرافیـک شـاپور ریپـورتر                . شده است 

 . برخوردار است
تـوان زمـان      سند بیوگرافیک شاپور فاقد تاریخ است ولی با بررسـی دقیـق مـی             : دوم

 : تنظیم آن را مشخص کرد
تصویری از شاپور   .  ذکر شده است   >سرتیپ< در آغاز سند، درجه شاپور ریپورتر        -1
 لباس نظامی ارتش بریتانیا در دست است که در پشت آن شـاپور بـا دسـتخط خـود                    در

ایـن تصـویر را در   .  مـیالدی ذکـر کـرده اسـت     1969ن عکس را سـال      یزمان برداشتن ا  
در کنـار عکـس لـرد ویکتـور      (ظهور و سـقوط سـلطنت پهلـوی         های جلد دوم      پیوست

 
 . 47114-47113 صص الف، 129-32-1 سند ران،یا معاصر خیتار مطالعات مؤسسه اسناد مرکز .  33
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 شاپور بـه وضـوح نمایـان    در اصل عکس درجه سرهنگ تمامی     . ام  منتشر کرده ) روچیلد
بنابراین، سند بیوگرافیک شاپور به بعد از برداشتن ایـن عکـس تعلـق دارد یعنـی                 . است

 . مربوط به زمانی است که شاپور به درجه سرتیپی ارتقاء یافت
 >نشان خـدمات برجسـته    <عنوان دارنده      در سطر اول سند بیوگرافیک، شاپور به       - 2

(DSO)   معرفی شده است  . های اشخاص را بعـد   ه رسمی در بریتانیاست که نشان  این روی
نشان امپراتـوری  <پس، سند فوق به زمانی تعلق دارد که شاپور هنوز          . کنند  از نام ذکر می   

 را دریافت نکرده و به رده باالتر، یعنـی شهسـواری امپراتـوری بریتانیـا                (OBE) >بریتانیا
)KBE(در کــاخ 1348 آبــان 19/ 1969ر  نــوامب11شــاپور در . ، نیــز ارتقــاء نیافتــه بــود 

 . باکینگهام نشان امپراتوری بریتانیا را از ملکه الیزابت دوم دریافت کرد
 درجـه   1969کنـد کـه شـاپور ریپـورتر در اوایـل سـال                 مقایسه فوق روشن می    - 3

 1348آبان  / 1969سرهنگی داشت، اندکی بعد به درجه سرتیپی ارتقاء یافت و در نوامبر             
بنابراین، زمـان تنظـیم سـند بیوگرافیـک         .  را دریافت کرد   (OBE)ری بریتانیا   نشان امپراتو 

طبق رویه متعارف، این بیوگرافی     .  دانست 1348/ 1969شاپور را باید در بهار یا تابستان        
برای ارائه به دربار بریتانیا و طی مراحل مقدماتی اعطای نشان امپراتوری بریتانیـا تنظـیم                

  . ای از آن در اختیار شاپور قرار گرفته است هشده و به این دلیل نسخ
 ]ترجمه سند[

ــدگی ســرتیپ شــاپور ا  ــده نشــان خــدمات  . تاریخچــه مختصــر زن ــورتر، دارن ریپ
 34برجسته

، پسر مرحوم سِـر اردشـیرجی ریپـورتر دارای     1920در سال   ) تهران(متولد ایران   
 .بانو  و لیدی شیرین36)بارونت (KCBE35نشان 

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

 .شود یم اعطا برجستهی اتیعمل خدمات خاطر به که ایتانیبر ارتشی نظام نشان
 Knight Commander of(ایتانیبری امپراتور فرمانده شهسوار او منظور و کرده اشتباه سند کننده میتنظ .  35

the British Empire  (آنی اختصار نام که است KBE نه است KCBE .در بعدها، زین پورتریر شاپور 
 . شد ایتانیبری امپراتور فرمانده شهسوار و افت یدست مقام نیا به ،1973 سال

36.  Baronet 

 دارنـدگان  دلیـل  این به و شود می محسوب) هیشوال (شهسوار و) بارون (لرد میان در ای رده بارونت
 بنـد  شهسـوار  بجز شهسواری، های رده تمامی بر بارونت. ندارند جایگاهی لردها مجلس در عنوان این

 زنان و شوند می شناخته “سِر” عنوان با ها، شوالیه مانند ها، بارونت. دارد برتری ،)گارتر شوالیه (جوراب
 علت. شد پدید استوارت اول جیمز زمان در 1611 مه 22 در عنوان این. شوند می خوانده “لیدی” ایشان

← 
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تر و کینـگ دانشـگاه کمبـریج تحصـیل کـرد و در سـال       های وستمینسـ    در کالج 

 با درجـه عـالی در دروس علـوم سیاسـی، تـاریخ، زبـان و ادبیـات انگلیسـی                     1939
التحصیلی از سوی ریاست دانشگاه بـرای کـار در            در زمان فارغ  . التحصیل شد   فارغ

 .  وابسته به وزارت امور خارجه پیشنهاد شد37اداره خدمات ویژه
اورمیانه و در مرزهای هند و برمه با پشـتکار خـدمت کـرد و بـه                 او در فرانسه، خ   

این دلیل مورد تقدیر کتبی قرار گرفت و به دریافت نشان خدمات برجسته مفتخـر               
 . شد

 در اداره خدمات ویژه دهلی نو منصـوب شـد و در آنجـا رادیـو                 1943در اکتبر   
 . فارسی را برای ایران و افغانستان سازماندهی و اداره کرد

منصوب شد و یـک     ) بحرین( در اداره خدمات ویژه خلیج فارس        1945ر سال   د
] فعالیـت چشـمگیرش در    [خـاطر     سال بعد به چـین اعـزام گردیـد کـه در آنجـا بـه               

 . انعکاس حوادث به دریافت تقدیرنامه خدمات ویژه نائل آمد
 به وزارت امور خارجه هند مأمور شـد و در تهـران در مقـام دبیـر               1947در سال   

ل ارشد نخستین سفیر هند در ایران خدمت کرداو . 
در دوران بحران نفت و برای یک دوره سه ساله به وزارت امور خارجه ایـاالت                
متحده آمریکا مأمور شد و در مقام مشاور سیاسی هندرسون، سفیر کبیـر، خـدمت               

او در تمامی دورانی که به سرنگونی مصدق انجامیـد مسـئولیت عملیـات در               . کرد
در این دوران، او همچنین در دانشـکده سـلطنتی سـتاد            . را به عهده داشت    38صحنه

. اس. ویـ ،  )لنـدن (تـایمز   کـرد و گزارشـگر        در تهران تدریس می   ] دانشگاه جنگ [
 . ها بود و سایر روزنامه  39ریپورت اند ورلد نیوز

در پایان مأموریت او در سفارت ایاالت متحـده آمریکـا، وزارت امـور خارجـه                
 “بـه اهـداف مشـترک     ” آقـای ریپـورتر      “خدمات درخشان ”پاس    ده به ایاالت متح 

مقام عضویت دائمی وزارت امور خارجـه و شـهروندی ایـاالت    ] آمریکا و بریتانیا  [
 . متحده را به او اعطا کرد

 
← 

 و یکسـو  از دربـاری  مناصـب  و القـاب  فـروش  به را آن که بود ابریتانی دربار مالی نیاز آن پیدایش
 .داشت وامی دیگر سوی از بحار ماوراء شدید تحرکات

37.  Special Duty 

38.  Field Operations 

39.  US Report and World News 
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سـرویس   [40او به درجـه سـرهنگ تمـامی ارتقـاء یافـت و در مقـام افسـر رابـط                   

در این سمت توانمنـدی وی      . گردیدبا اعلیحضرت شاه منصوب     ] اطالعاتی بریتانیا 
اطالعـاتی  [ سـرویس    41سهم بزرگی در پیوندهای مسـتقیم و بسـیار مهـم و حیـاتی             

 .با شاه داشت] بریتانیا
هر چند سرتیپ ریپورتر، دارای نشان خدمات برجسته، غالباً از لندن و واشـنگتن        

در کند، ولی همچنان مورد اعتماد پایدار شـخص شـاه در تهـران اسـت؛                  دیدن می 
او مشـاور اصـلی رئـیس    . کند شهری که وی با تشخّص فراوان در آنجا خدمت می 

دلیـل   او بـه . در امـور مربـوط بـه ایـران و شـاه اسـت        ] اینتلیجنس سـرویس بریتانیـا    [
اش با ایران برای تصدی این مسئولیت بسـیار خطیـر واجـد               پیوندهای قومی و دینی   
 . ند استاو متأهل و دارای دو فرز. شایستگی فراوان است

 کـرده  فیتـأل ی  فارسـ  -یسـ یانگل اصـطالحات  دربـاره  کتـاب  چند او: یسرگرم
  . است

ویژه در آنجا کـه       سند بیوگرافیک شاپور از اهمیت تاریخی فراوان برخوردار است به         
در طرح مشـترک سـیا      ) عملیات صحنه (جایگاه شاپور را در مقام رئیس عملیات داخلی         

با اتکاء بر این سـند امـروزه مـا          . دارد   بیان می  1332اد   مرد 28 برای کودتای    6. آی. و ام 
در طـرح کودتـا،   .  مرداد را ترسیم کنیم28توانیم ابعاد ناشناخته و جدیدی از کودتای     می

“آجـاکس . پـی . عملیـات تـی   ”ها نام رمز      که آمریکایی 
عملیـات  ”هـا نـام        و انگلیسـی   42

“چکمه
ا و کریستوفر وودهـاوس از   را بر آن نهاده بودند، کرمیت روزولت از سوی سی     43
هـای    این دو مسئولین منطقه و ایران در سرویس       .  مسئولیت عالی داشتند   6. آی. سوی ام 

دلیل اهمیت عملیات کودتا طی یک دوره کوتاه در ایران         اطالعاتی متبوع خود بودند و به     
معهذا، مسئولیت مستقیم این عملیـات مشـترک را در ایـران سـرهنگ دوم         . مستقر شدند 

ای است کـه در اسـناد و کتـب و مقـاالتی کـه                 عهده داشت و این نکته      اپور ریپورتر به  ش
تنهـا اسـتثناء خـاطرات وودهـاوس        . تاکنون درباره کودتا منتشر شده ناگفته مانده اسـت        

  : نویسد وودهاوس می. ای کوتاه به نقش شاپور ریپورتر شده است است که در آن اشاره

 
40.  Liaison Officer 

41.  vitally important links 

42.  Operation TP- Ajax 

43.  Operation Boot  
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 مـن  به 44بود شاهی  همشاگرد که رای  بمبئ اهلی  پارس ک ی نیهمچن نریز] نیراب[
ی خـدمات  واسـطه  به بعدهای  ول نبودی  مهم آدم او موقع آن در چه اگر. کردی  معرف
   45.شد مفتخر پورتریر شاپور سر لقب به داد انجام مای برا که

درباره ایـن گفتـه وودهـاوس داوری    ظهور و سقوط سلطنت پهلوی در زمان تدوین    
  : دمدست دا زیر را به

 اطالعـات  مجموعـه  چـارچوب  در و... نکرده درزی  تصادف وودهاوس جمله نیا
 تیـ اهم و نقش از... توجه ساختن منحرف منظور به که استی  ابیارز قابلی  انحراف

ی شـاپورج  ایـ گو که کند یم القاء نیچنی  انحراف اطالع نیا. افت ی انتشاری  شاپورج
 نـر یز نیرابـ  قیـ طر ازی  و رتباطـات ا کـه  بـود  6. یآ. ام دری  تیاهم کمی  بوم عامل
   46.شد یم نیتأم

 نقـش  و دهیرسـان  اثبات به را نگارندهی  ابیارز صحت پورتریر شاپور کیوگرافیب سند
 . سازد یم مسجل کودتا اتیعمل در را او برجسته

در مجموعه اسناد شاپور ریپورتر اسناد دیگری وجود دارد که مطالب مندرج در سند              
کوشیم تا    بر اساس این اسناد و منابع دیگر می       . کند  تر می   أیید و دقیق  بیوگرافیک فوق را ت   

 . های اولیه زندگی اطالعاتی شاپور ریپورتر را مورد بازنگری قرار دهیم سال

 سیسرو جنسینتلیا در کاری ها سال نینخست
خوانیم که او پس از اتمـام تحصـیل در دانشـگاه کمبـریج                در سند بیوگرافیک شاپور می    

 کار در اداره خدمات ویژه وزارت خارجه را آغاز کرد و در فرانسه و خاورمیانه                )1939(
 به وی   (DSO)و مرزهای هند و برمه خدمت نمود و به این دلیل نشان خدمات برجسته               

 . اعطا شد
درباره این مقطع از زندگی شاپور سند دیگری در دست نداریم و زندگینامه رسـمی               

وسیله خود او تنظیم شده، نـه تنهـا مطلبـی را روشـن      ه به، کهو ایز هو  شاپور مندرج در    
 دارا بودن نشان خدمات برجسـته  هو ایز هوشاپور در . آفریند هایی می کند بلکه ابهام  نمی

 
 صـحت  شـاه  و پـورتر یر شاپور بودن همشاگردی  ادعا ام، شده متذکر زین سقوط و ظهور در چنانکه .  44

 .ندارد
 صص ،1367 نور، انتشارات: تهران ،یشکور فرحناز ترجمه چکمه، اتیعمل وودهاوس،. م ستوفریکر .  45

20-21 . 
 ).سیرنویز (179-178 صص ،2 ج ،یپهلو سلطنت سقوط و ظهور .  46
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به گمان من علت این است کـه نشـان فـوق بـه     . و زمان دریافت آن را ذکر نکرده است       
. وان یک فرد نظامی معرفی کند     عن  خواهد خود را به     نظامیان اختصاص دارد و شاپور نمی     

 در بمبئـی را، پـس از   یتنها قبولی خود برای ادامه تحصـیالت عـال    هو ایز هو    شاپور در   
هـای    کند و ادامه تحصـیل در کـالج         اتمام تحصیالت در مدرسه زرتشتیان تهران، ذکر می       
بـه یقـین شـاپور در حـوالی     . گذارد وستمینستر و کینگ دانشگاه کمبریج را مسکوت می      

 در انگلستان حضور داشت زیرا اولین گذرنامه انگلیسـی او، بـه             1940 -1939های    الس
عالوه، دو گواهینامـه       به 47.هاست  ، صادره از لندن و متعلق به همین سال        363060شماره  

دهد شاپور آمـوزش خـود را پـس از دوره کمبـریج               تحصیلی موجود است که نشان می     
کـرده    تحصـیل مـی  48 در کـالج پیـتمن لنـدن     1941 تا ژانویـه     1940ادامه داده و از سال      

  49.است
 را چنـین ذکـر کـرده    1943-1940هـای   مشاغل خـود در سـال  هو ایز هو   شاپور در   

عبـارت دیگـر، او هـیچ      بـه  50.>کارمند روابط عمومی سفارت بریتانیـا در تهـران        <: است
 . کند های فوق نمی های خود در طی سال ها و مأموریت ای به آموزش اشاره

 یدهل ویرادی فارس بخشی پرستسر
سرپرسـتی  < را   1945-1943هـای     مشـاغل خـود در سـال      هو ایز هو    شاپور ریپورتر در    

 تـدریس زبـان     1948-1945هـای      و در سـال    >بخش فارسی رادیو سراسری هندوسـتان     
طبـق  . ذکـر کـرده اسـت    ) دانشـگاه جنـگ   ( تهـران    “کـالج سـلطنتی سـتاد     ”انگلیسی در   

 در اداره خـدمات ویـژه دهلـی نـو           1943اپور در اکتبـر     مندرجات سند بیوگرافیـک، شـ     
 بـه   1945منصوب شد و بخش فارسی رادیو دهلی را سازماندهی و اداره کرد، در سـال                

 .  به چین1946بحرین اعزام شد و در سال 
هـای فـوق    سایر اسنادی که در دست ماست سیر زندگی شاپور ریپـورتر را در سـال          

 : کند چنین ترسیم می
 شاپور در هتل آپولـوی دهلـی نـو، واقـع در خیابـان         1322اردیبهشت  / 1943در مه   

 مه آجودان ژنرال سـتاد کـل ارتـش بریتانیـا در هنـد طـی                 31در  . نیکلسون، اقامت دارد  
 

 ).سیرنویز (175-174 صص مأخذ، همان .  47
48.  Pitman’s College, Southampton Row, London, WC1 

 .الف 129-2-1-1 و الف 129-09-1 اسناد ران،یا معاصر خیتار مطالعات مؤسسه اسناد مرکز .  49
50.  Who’s Who: An Annual Biographical Dictionary, London: A & C Black, 1993, p. 1579. 
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خواهـد کـه عطـف بـه درخواسـت            ای، که به آدرس فوق ارسال شده، از شاپور می           نامه

، هر چه زودتر بـرای انجـام    او خطاب به دبیر هیئت مرکزی مصاحبه1943 مه  19مورخ  
  51.، مراجعه کند42 اتاق شماره Eمصاحبه به ستاد مرکزی، بلوک 

 از یک پادگـان نظـامی       52نام جک دورو     یکی از دوستان شاپور به     1943 ژوئن   19در  
در این نامه چنین    . نویسد  ای می   نامه) دهلی نو (در بمبئی به شاپور ریپورتر در هتل آپولو         

ای  اند و اگر هنوز به ایـران نرفتـه   کنم تا به حال به تو مأموریت داده       فکر می <: آمده است 
 جک دورو همدره نظامی و دوست صمیمی شاپور بود که در اواخر             53>.راهی آن هستی  

 . در مصر به قتل رسید1945سال 
ای بـه    مدیر اخبار رادیو سراسری هنـد، نامـه      54 چارلز بارنس،  1943 اوت   30-24در  

بـارنس  . دارد  نویسد و رونوشت آن را برای شاپور ارسال می          د می ریاست ستاد ارتش هن   
کند که اگر قرار است آقای ریپـورتر بـه     اعالم می1943 ژوئیه  16با ارجاع به نامه مورخ      

 مأمور شود و برای تصدی مسئولیت بـه         55دالیل اضطراری به لشکر اطالعاتی هندوستان     
کـه بتـوانیم فـرد    (در یک فاصـله سـه ماهـه    ایران اعزام گردد، ما آمادگی داریم که او را    

  56.از خدمت در رادیو مرخص کنیم) دیگری را جایگزین وی کنیم
ای به ریاست سـتاد ارتـش     مدیر اخبار رادیو سراسری هند طی نامه      1943 اکتبر   6در  

هند، درباره انتقال شاپور به لشکر اطالعاتی هند، خواسـتار دریافـت پاسـخ نامـه مـورخ           
  57.است) نامه قبلی (1943 اوت 24-30

علی (های فرهنگی هندی و ایرانی        ای با شرکت شخصیت      جلسه 1944 مارس   25در  
 تشـکیل   58در کاخ بـال ویزتـا     ) اصغر حکمت، ابراهیم پورداوود و غالمرضا رشیدیاسمی      

کنندگان در جلسه بـرای       کارتی در دست ماست که در آن محل جلوس شرکت         . شود  می
در . شاپور ریپورتر یکی از اعضای این جلسه اسـت        . تاطالع مدعوین مشخص شده اس    

کند و در ضلع دیگر سـروان بشـیرالدین     یک ضلع میز آقای محمودعلی بیگ جلوس می       
 

 .الف 129 -322-1 شماره سند ران،یا معاصر خیتار مطالعات مؤسسه اسناد مرکز .  51
52.  Jack Devereux 

 .الف 129-3-12-41 شماره سند همانجا، .  53
54.  Charles Barns 

55.  Intelligence Corps (India) 

 .الف 129 -322-2 شماره سند همانجا، .  56
 .الف 129 -322-3 شماره سند همانجا، .  57

58.  Bella Vista Palace 
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آقای عزیز احمـد،    : نشینند  به ترتیب افراد زیر می    ) رو به در ورودی   (در رأس میز    . احمد

هیم پـورداوود،   آقای وحیدالدین احمد، دوشیزه زینب حسن نوازجنـگ، پروفسـور ابـرا           
خانم ال ادروس، عالیجناب شاهزاده برار، آقای میرعلی اصغر حکمـت، خـانم میرخـان،               

در ضلع دیگـر  . نواب زین یار جنگ بهادر، نواب عنایت جنگ بهادر، سرهنگ علی رضا        
آقـای طـاهر علـی خـان،        : کنند  به ترتیب افراد زیر جلوس می     ) پشت به در ورودی   (میز  

لیال حسن نواز جنگ، پروفسور غالم رشید یاسمی، بیگم حسـن           احمد، دوشیزه   . آقای م 
نواز جنگ، نواب قدرت نواز جنگ بهادر، بیگم زین یار جنگ، نواب حسن نواز جنـگ                

  59].ریپورتر[بهادر، خانم بشیرالدین احمد، آقای محمد میرخان، آقای شاپور 
نامـه عمـومی     چارلز بارنس، مدیر اخبار رادیو سراسری هند، معرفی1944 اوت 4در  

ـ آقای شاپور ریپورتر مسئول واحد ا     : در این نامه چنین آمده است     . کند  صادر می  ران در  ی
از آنجـا  . کنـد  رادیو سراسری هند برای انجام امور شخصی فوری خود به تهران سفر می            

تر کـار ایشـان واجـد اهمیـت           که سرعت آقای شاپور در این سفر و انجام هر چه سریع           
اهیم بود کـه در ایـن زمینـه هـر نـوع همکـاری از نظـر تسـهیالت         است، سپاسگزار خو  

  60.ونقل غیرنظامی و نظامی انجام شود حمل
 

 سرپرسـتی   1944-1943هـای     دهد که شـاپور ریپـورتر در سـال          اسناد فوق نشان می   
 در تـدارک عزیمـت بـه        1944دسـت داشـت و در اوت          بخش فارسی رادیو دهلی را به     
تصویری از شاپور ریپورتر در زمان اداره بخش فارسـی          . محل جدید مأموریت خود بود    

رادیو دهلی در دست داریم که او را در حال گویندگی در پشت میکروفون رادیو نشـان                 
بـه چـاپ رسـیده      ظهور و سقوط سـلطنت پهلـوی        های    این تصویر در پیوست   . دهد  می

 . است
 زمینـه   هـای جنـگ دوم جهـانی در         شاپور ریپورتر تنهـا کسـی نیسـت کـه در سـال            

به زبـان فارسـی فعالیـت داشـت و بـه سـرویس       ) جنگ روانی(پراکنی و تبلیغات    سخن
اولین مدیر و گوینده بخش     . های پنهان مرتبط با آن وابسته بود        اطالعاتی بریتانیا یا شبکه   

کـار     آغاز بـه   1319 دیماه   8/ 1940 دسامبر   29، که در    .)سی. بی. بی(فارسی رادیو لندن    

 
 .47598 شماره سند همانجا، .  59

.الف 129 -322-4 شماره سند همانجا،  .60  



  1332 مرداد 28سِر شاپور ریپورتر و کودتای 

 

19
 بخـش   63 در همـین زمـان، بهـرام شـاهرخ         62. است 61لیوزی بوشهری کرد، حسن موقر با   

بخش فارسی رادیو اسرائیل، کـه در آن زمـان رادیـو    . کرد فارسی رادیو برلین را اداره می    
وسیله همین کانون بنیانگذاری شد و اداره آن را یکی            شد، نیز به    المقدس خوانده می    بیت

  64.دست داشت نام نیر افنان، به وزی، بهدیگر از سران فرقه بهائی و از خویشان حسن بالی
 

 محمـد  یعل شانیخو (افنان خاندانی  اعضا از موقرالدوله، خان محمد یعل پسری  بوشهر یوزیبال حسن .  61
ـ تانیبر مـؤثر  کارگزاران از وی  بهائ فرقه سران ازی  ک ی عنوان به که است ،)باب ـ ا در ای  شـناخته  رانی
 نیاءالدیض دیس نهیکاب در 1299 اسفند 3ی کودتا از پس و بود بوشهر حاکم ها سال موقرالدوله. شود یم

 لقـب ی  وزیبـال  حسن. درگذشت زمان نیهم در و شد فالحت و تجارت و عامه دیفوا ریوزیی  طباطبا
 انیبهائی روحانی ملّ محفل استیری الدیم 1960-1937ی ها سال در و برد ارث به پدر از را موقرالدوله

 ایادی از یکی عنوان به رای وزیبال) بهائیان رهبر (افندی شوقی 1957 سال در. گرفت دست به را ایتانیبر
 لنـدن  در 1342 سـال  در کـه  اسـت  بهائیـان  معروف کنفرانس دهنده سازمان او. کرد منصوب امراهللا
 .برانگیخت رای نیخم امام شدید اعتراض و شد برگزار

/ 8/ 10 شنبه ،یس. یب. یب ویرادی  فارس برنامه ،“.یس. یب. یب ویرادی  فارس بخش ساله پنجاه خیتار ” .  62
1369. 

ـ نزد ونـد یپ شـاپور،  پدر پورتر،یر ریاردش با که است شاهرخ خسرویک ارباب پسر اهرخش بهرام .  63  کی
 مأمور عنوان به شاهرخ بهرامی  جهان دوم جنگی  ها سال در. بودی  رجیاردش دهیبرکش واقع در و داشت
ـ نی  جهان اول جنگ دوران در هیرو نیا. کرد یم خدمت آلمان در ایتانیبری  نفوذ  و داشـت  وجـود  زی
 تیفعال ایتانیبری  اطالعات سیسرو سود به نیبرل دری  لیآلمانوف کسوت در انیهند و انیرانیا ازی  وهگر
 و شاهرخ بهرام و پورتریر شاپور ازی  ریتصو یپهلو سلطنت سقوط و ظهوری  ها وستیپ در. کردند یم

 . است مندرجی مازندران دیوحی غالمعل
 وزارت بـه  اردن شرق و نیفلسط در رانیا کنسولسری  اریاسفند نیعبدالحس 1319 آبان 5 خیتار در .  64

 نیفلسـط  اطالعـات  کـل  اداره احضار به بنا شیپ روز چند...<: سدینو یم نیچن تهران در خارجه امور
 اداره کـه  داشـت  اظهار و حاضری  سرکنسولگر نیا در و آمده المقدس  تیب به فایح از افنان رینی  آقا

ـ راد در هـم  خـودش  و هیتهی  فارس زبان به را ویراد هبرنام که نموده مذاکره او با نامبرده ـ بگو وی . دی
 اخبار ویراد در تواند ینمی  ول دینما اداره وی  سرپرست را کار نیا است ممکن شخصًا داده پاسخ نامبرده

 بـه  اخبار گفتن و ترجمه عهده از بتوانند که کند دایپی  رانیا نفر چند که بودند خواسته او از. دیبگو را
 عهده از بتواند کهی  مسلمانی  رانیا بوده گفته استی  بهائ خودش که نیا با نامبرده. ندیبرآی  سفار زبان
ـ راد برنامه کارکنان تمام که دانم ینم صالح هم من و ستین نیفلسط در دیبرآ کار نیا انجام  زبـان  وی
 اداره از هم امروز .ندینما استخدام رانیا از قیال شخص نفر دو است نیا بهتر. باشند ها یبهائ ازی  فارس
ـ  زبان به ویراد برنامه انجام صورت نیا در و اند نکرده دایپ رای  کس تاکنون دادندی  آگاه ویراد ی فارس
 در کـه  یطور به. است افتاده ریتأخ عهده بهی  وسط خاور و کیخاورنزدی  ها زبان یفارس و رانیای  برا
 در اخبـار  گفتن و ترجمه عهده از بتواند کهی  مسلمانی  رانیا نیفلسط در قتایحق رسانده، عرض به شیپ

← 
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 نیبحر در تیمأمور

 در اداره خدمات ویژه خلیج فـارس        1945پورتر در سال    یطبق سند بیوگرافیک، شاپور ر    
 . منصوب شد) بحرین(

هـای    از دوران اقامت شاپور در بحرین تنها دو تصویر در دست داریم که در پیوست              
هـا   در یکی از این عکس   . به چاپ رسیده است   ظهور و سقوط سلطنت پهلوی      جلد دوم   

تنها شاپور در کسوت اعراب حضور دارد و دیگری او را با یک افسـر انگلیسـی و یـک             
 . دهد فرد ملبس به لباس عربی نشان می

 تهران -لندن -تهران
 :  شاپور مدت کوتاهی در تهران است و سپس در لندن و باز در تهران1946در سال 
 65 ایرانی -کارت عضویت افتخاری شاپور در انستیتوی انگلیسی       1946 مارس   31در  

: در پشت این کارت شاپور نام و آدرس دو نفر را نوشته است            . صادر شده است  ) تهران(
 و  >آقای حسین نمازی، شرکت شرق و خارجه، سـرای کاظمیـه، خیابـان ناصرخسـرو              <
حاج حسین نمازی    این حسین نمازی احتماًال همان       66.>آقای کریم آل شریف، بحرین    <

شاپور بعدها با حسین نمـازی رابطـه نزدیـک          . برادر زن سید ضیاءالدین طباطبایی است     
در مجموعه اسناد شاپور ریپـورتر، چهـار رسـید بـانکی وجـود دارد کـه نشـان                   . داشت
 هـزار دالر بـه حسـاب حسـین          104 حـدود    1960-1959هـای     دهد شاپور طی سال     می

 67.نمازی واریز کرده است
 خیابـان بیوفـورت   11 شاپور در لندن اسـت و در سـاختمان شـماره    1946یه در ژوئ 

 پـدر جـک دوروی   69 ژوئیه آقـای دورو، 8در .  سکونت دارد68گاردن واقع در نایتزبریج  
 

← 
ـ ا در که دارد الزم کارمند پنج مقصود نیا انجامی  برا نیفلسط اطالعات اداره و ستین دیبرآ ویراد  نی

] کوشـش،  به[ی زدان یهیمرض (>.است نشده دایپی هود یوی  بهائ جز بهی  کس شده تفحص قدر هر مدت
 ص ،1374 ران،یای  ملّ اسناد سازمان: تهران ،.ش 1330-1300 نیفلسط به رانیا انیهود ی مهاجرت اسناد

72( 
65.  Anglo- Persian Institute  

 .الف 129 -77-2 شماره سند ران،یا معاصر خیتار مطالعات مؤسسه اسناد مرکز .  66
 .48833 سند و الف، 129-6242-1 الف، 129-6241-1 اسناد همانجا، .  67

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

69.  W. C. Devereux 
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دهد که پسرش، جک، در پایان        ای به آدرس فوق به شاپور اطالع می         الذکر، طی نامه    فوق
  70. در مصر کشته شده است1945سال 

 باب دورو، برادر جـک دورو، از باکینگهـام انگلسـتان بـه شـاپور         1946 اوت   23در  
 ایرانـی واقـع     -این نامه به آدرس انستیتوی انگلیسی     . نویسد  ای می   ریپورتر در تهران نامه   

دهـد کـه بـاب دورو و     سند فـوق نشـان مـی   . جمشید ارسال شده است     در خیابان تخت  
انـد و سـپس شـاپور از طریـق       هم بودهدر انگلستان با) 1946ژوئیه (شاپور یک ماه قبل   

جـای یـک      به<: نویسد  باب دورو می  . راهی ایران شده است   ) بحرین؟(یک کشور عربی    
از بازگشت به کشور قـدیمی خـود   . ای رسد یک قرن است تو از اینجا رفته   نظر می   ماه به 

تـار و   ای؟ امیدوارم که در صحراهای داغ گرف        راضی هستی یا اینکه هنوز به آنجا نرسیده       
 اشـاره اخیـر   71>های عرب چطور هسـتند؟  در ضمن، زن. ها نباشی  مشغول موعظه عرب  

هـای شـاپور بـه نـامزدش، آسـیه            طبق مندرجات یکی از نامه    . دلیل نیست   باب دورو بی  
نام لطیفه رابطـه عاشـقانه        ها قبل با زنی به      ، شاپور سال  1952آزمانوکیانس، متعلق به سال     

  72.اجرا متعلق به دوران اقامت شاپور در بحرین استقاعدتًا این م. داشته است
ای از لندن برای شاپور        آقای دورو، پدر جک و باب دورو، نامه        1946 دسامبر   19در  

خـاطر دو    فرسـتد و از شـاپور بـه         ، می 34به آدرس تهران، خیابان ارباب جمشید، شماره        
  73.کند قوطی خاوریار اهدایی او تشکر می

  کلمبو و کنگ هنگ در تیمأمور
 به چـین اعـزام گردیـد و         1946، شاپور ریپورتر در سال      6. آی. طبق سند بیوگرافیک ام   

خاطر فعالیت چشمگیرش در انعکاس حوادث چین تقدیرنامه خـدمات ویـژه بـه وی                 به
 . اعطا شد

های اطالعاتی شاپور نیز اسـنادی در دسـت اسـت کـه               درباره این مقطع از مأموریت    
تـردد  ) سـیالن (و کلمبـو  ) چـین (کنگ   به بنادر هنگ1947 ژوئن  دهد شاپور تا    نشان می 

 :داشته است
 گذرنامه انگلیسی خود را در سفارت بریتانیـا در          1947شاپور ریپورتر در اول مارس      

 
 . 47599 شماره سند همانجا، .  70
 .الف 129-29-7 شماره سند همانجا، .  71
 .الف 129-3-1-20 شماره سند همانجا، .  72
 . 47600 شماره سند همانجا، .  73
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 اسـت و در آن شـغل شـاپور    300397گذرنامه جدیـد بـه شـماره       . کند  تهران تمدید می  

 11/ 1947 مـارس    26گذرنامه در تاریخ    او با این    .  ذکر شده است   >معلم زبان انگلیسی  <
  74.کنگ  مه وارد هنگ29شود و در   از مرز خرمشهر وارد عراق می1326فروردین 

کـوبی واکسـن آبلـه        کنگ گواهی مایع     دپارتمان بهداری دولت هنگ    1947 مه   31در  
  75.کند ریپورتر را صادر می. وسیله سروان شاپور ا به

کنـگ، سـاختمان    ی برای شـاپور بـه آدرس هنـگ   ا  آقای دورو نامه 1947 ژوئن   9در  
ای را کـه شـاپور از کلمبـو           او دریافـت نامـه    . فرسـتد    مـی  76نمـازی . پرنسس، کمپانی ح  

 در گذرنامه انگلیسی شـاپور سـفر او بـه سـیالن             77.دهد  ارسال داشته اطالع می   ) سیالن(
 .  استکرده عبارت دیگر، شاپور از گذرنامه دیگری نیز استفاده می به. مندرج نیست

 22کنـگ خـارج، در         از هنـگ   1947 ژوئـن    18طبق گذرنامه انگلیسی شاپور، او در       
 از طریـق بصـره و خرمشـهر وارد خـاک            1326 تیر   2/  ژوئن 24ژوئن وارد کلکته و در      

 . شود ایران می
در ایـن  . کنـد  ای صادر می نامه کنگ گواهی نمازی هنگ.  کمپانی م  1947 ژوئن   25در  

 گواهی شـده    79نمازی است، .  مدیرعامل کمپانی م   78رلز نیکلسون، سند، که به امضای چا    
 

ـ  در کـه ی  موارد). سیرنویز (174 ص ،2 ج ،یپهلو سلطنت سقوط و ظهور .  74  مـورد  حاضـر ی  بررس
 نگارنـده  اریاخت در که است فوق سند ریتصو اساس بر نشده ذکر فوق مأخذ در و گرفته قرار استفاده

 . باشد یم
 .الف 129-3-11-1 شماره سند ران،یا معاصر خیتار مطالعات مؤسسه اسناد مرکز .  75

76.  H. Nemazee, Princes Building, Hong Kong  

 .47601 شماره سند همانجا، .  77
78.  Charles D. Nickolson  

ی حوالی  متوف (حسن محمد حاجی  ها نام به ربراد دو به کنگ هنگی  نماز. ح وی  نماز. می  ها یکمپان .  79
ی ها یکمپان بای  نماز برادران. داشت تعلق.) ش 1326ی  متوف(ی  نماز نیحس محمد حاج و.) ش 1310
 نیا از و داشتند کینزد وندیپ اکیتری  جهان تجارت در فعالی  پارس وی  هود ی ویی  کایآمر وی  سیانگل
ـ یا شـاخه  و) HSBC(ی  نگهاشـا  کنگ هنگ بانک. اندوختندی  هنگفت ثروت قیطر  بانـک  (آنی  ران

ـ جز شـبه ی  رانیکشـت ی  کمپان و) رانیا و سیانگلی  شاهنشاه  عمـده  مراکـز  از) P&O (شـرق  و رهی
 رازیش ازی  نماز حسن محمد حاج<: سدینو یم تیآدم زاده رکن. هست و بوده شبکه نیای  گذار هیسرما
ی کشـت  چنـد  و افـت  ی رونـق  کـارش  جیبتدر و شد مشغول تجارت به آنجا در و رفت... هنکانگ به

ـ  هـا  یکشـت  نیا و. بودی  احمد وی  انیز آن و دارم خاطر به آن فروند دو نام که دیخری  بازرگان  نیب
 و رانیا از و رانیا به بندر آن از التجاره مال و کردند یم آمدوشد بصره و رانیا جنوب بنادر و هنکانگ

ـ ا صادرات رشتیبی  نماز و. بردند یم هنکانگ وی  بمبئ به بصره ـ  جیتـرو  را رانی ـ تر و کـرد  یم  اکی
← 
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عنوان مسئول مکاتبات و ترجمـه در دفتـر           که آقای شاپور ریپورتر در چهارماه گذشته به       

 این گواهی در زمانی     80.این تجارتخانه کار کرده و اکنون قصد بازگشت به ایران را دارد           
 .گذرد یصادر شده که یک روز از ورود شاپور به ایران م

ای به شاپور در تهـران بـه آدرس خیابـان اربـاب         آقای دورو نامه   1947 ژوئیه   15در  
دهـد، از چـای        ژوئیـه او را اطـالع مـی        4فرستد، دریافـت نامـه         می 34جمشید، شماره   

کنـد کـه شـاپور بـه      کند و ابراز شگفتی می    طعم ارسالی شاپور از سیالن تشکر می        خوش
  81.استاین سرعت به ایران بازگشته 

 تهران در هند سفارت رکلیدب
 به وزارت امور خارجـه      1947، شاپور در سال     6. آی. طبق مندرجات سند بیوگرافیک ام    

هند مأمور شد و در تهران در مقام دبیر اول ارشد نخستین سفیر هنـد در ایـران خـدمت            
همـراه    عالوه بر تصویری که از شاپور بـه       . در این رابطه نیز اسنادی در دست است       . کرد

 حکـم  82به چاپ رسیده،ظهور و سقوط سلطنت پهلوی سفیر هند در ایران در جلد دوم      
 

← 
ـ ینزد دری  معـدن  از طال استخراج ازیامت که دمیشن و. برد یم نیچ به را رانیا محصول  از هنکانـگ ی  ک
ـ  بـه  طـال  شمش که دمید یم گاهگاه و بود گرفته سیانگل دولت ـ  رازیش ـ  (>.فرسـتاد  یم  نیمحمدحس
ـ خ -هیاسـالم : انتهر فارس، انیسخنسرا و دانشمندان ت،یآدم زاده رکن -406 صـص  ،2 ج ،1337 ام،ی
 در. است نیحس محمد حاج پسری نمازی مهد سناتور و حسن محمد حاج پسری نماز محمد حاج) 407
 ،)صـدق  کهـن  خاندانی  این(ی  میکل جان آقا با شراکت در ،ینماز محمدی  جهان اول جنگی  ها سال
ی مهـد ی  جهـان  دوم جنـگ ی  ها سال در. بود رانیا جنوب در سیانگل قشون) دار سررشته (“دار رشن”

. بـود  رانیا در کایآمر متحده االتیا ارتش مانکاریپ ،یبغدادی  میکل عبداهللا ری  مه با شراکت در ،ینماز
 کسـوت  دری  نمـاز  محمد ازی  ریتصاو. بودند زین رانیا متنفذی  ها فراماسون ازی  نمازی  مهد و محمد
ـ ا دریی  روشـنا  لـژ ی  اعضـا  ریسا همراه بهی  ماسون ـ  لیاسـماع  کتـاب  در رانی  و فراموشـخانه  (نیرائ

 دار شـه یر و نیریدی  وندهایپ نیهم لیدل به. است مندرج) 133 ،131 صص ،3 ج ران،یا دری  فراماسونر
 در کا،یآمر متحده االتیا نیشیپ جمهور سیرئ نتون،یکل لیب که است فوق جهانشمول و مقتدر شبکه با
 در کـا یآمر ریسـف  عنـوان  به رای نماز حسن نام به خاندان نیای اعضا ازی کی ی الدیم 1998 سال انیپا

 .کرد منصوب نیآرژانت
 .الف 129 -625-1 شماره سند ران،یا معاصر خیتار مطالعات مؤسسه اسناد مرکز .  80
 .الف 129-3-6-23 شماره سند همانجا، .  81
 شاپور<: تمنوش اشتباه به فوق ریتصو شرح دری  پهلو سلطنت سقوط و ظهور دوم جلد نیتدو زمان در .  82
 ریتصو نیا در. است غلط نوشته نیا >.رانیا از او دیبازد مراسم در هندوستان جمهور سیرئ و پورتریر

← 
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ایـن سـند    . انتصاب شاپور در مقام دبیرکل سفارت هندوستان در تهران نیز موجود است           

 سـند  83. و به مهر و امضای سید علی ظاهر، سفیر هنـد، اسـت            1949 فوریه   18به تاریخ   
اشـتغال شـاپور در     . یت شاپور در سفارت هند تعلـق دارد       های پایانی مأمور    فوق به سال  

 . رسد به پایان می) 1950(سفارت هند در همین سال یا در سال بعد 

  جنگ دانشگاه در سیتدر
. دانیم که شاپور ریپورتر از چه سالی تدریس در دانشگاه جنـگ را آغـاز کـرد                  دقیقًا نمی 
 به تدریس فـوق اشـتغال       1948-1945های    مدعی است که در سال    هو ایز هو    شاپور در   

.  در خـاوردور بـود  1947این ادعا غیردقیق و نادرست است زیرا شاپور تا ژوئن      . داشت
 به ایران بازگشت و احتماًال از مهرماه همـین سـال،        1947ژوئیه  / 1326او در حوالی تیر     

گر ای از سرلشـ     نامـه . یعنی از دوره اول ستاد، به تدریس در دانشگاه جنگ مشغول شـد            
 ژوئیـه   3/ 1330 تیر   11عبداهللا هدایت، فرمانده دانشگاه جنگ، به شاپور ریپورتر، مورخ          

  : متن سند چنین است. ، در دست است1951
 یرجیاردش شاهپوری آقا

 چهـارم  دوره آمـوزش  برنامـه ی  اجـرا  در کـه ی  کوششـ  به نسبت جنگ دانشگاه
 پـنجم  دوره برنامـه  کـه  نیـ ا بـه  نظـر . است] کذا [سپاسگذار دیا فرموده مبذول ستاد
 وی  آمـادگ  اسـت  خواهشـمند  شـد،  خواهـد  شروعی  جار سال مهرماه اول از ستاد

 نـده یآی  لیتحصـ  سـال  برنامه میتنظی  برا بعدازظهرها در را خودتان فراغت ساعات
 .ط. دییفرما اعالم

 جنگ دانشگاه فرمانده
 84تیهدا سرلشگر

 
← 
 امـور  وزارت فاتیتشر سیرئ ،یعیسمی  مصطف همراه به هندوستان، ریسف ظاهر،ی  عل دیس اول صف در

 . دارند حضور مدو صف در هند سفارتی هند مقام دو و شاپور و شوند یم دهید ران،یا خارجه
 .الف 129 -323-1 شماره سند همانجا، .  83
 .الف 129 -324-1 شماره سند همانجا، .  84
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 ایثر ملکهی خصوص معلم
او در .  معلم زبان انگلیسی ثریا، همسر جدیـد شـاه، نیـز بـود            دانیم که شاپور ریپورتر     می
در سند بی تاریخ    . س زبان انگلیسی به ثریا اشتغال داشت      ی به تدر  1332-1330های    سال

هـای اولیـه پـس از کودتـا تعلـق دارد،       متعلق به اداره کل انتشارات و رادیو، که به سـال        
  : درباره شاپور ریپورتر چنین آمده است

 دری  ولـ  اسـت ی  رانـ یای  هـا  یزرتشـت  از لنـدن  مزیتـا  خبرنگـار ی  هپورجشای  آقا
 تمـام  انگلسـتان  جیکمبـر  دانشـگاه  در را خـود  التیتحصـ . شده بزرگ هندوستان

 سیرئی  مدت. کند یم صحبت ها یسیانگل خود از بهتر رای  سیانگل زبان. است کرده
ی ارمنـ  زهیدوشـ  ک یـ  بـا  و اسـت  سیانگلـ  تبعـه  و بـود  کایآمر سفارت دارالترجمه

 قـت یحق در و اسـت  سیانگلـ  سـفارت  توجـه  و اعتمـاد  مـورد ی  لیخ. کرده ازدواج
 توجـه  شـان یا بـه ی  ونیهمـا  حضـرت یاعل. دانست سیانگل ریسف مشاور را او توان یم

 زبـان  معلـم  و دارد را شاهنشـاه  بـا  سیتنی  باز افتخار بار ک ی چند هر و دارد خاص
   85...بود ایثر واالحضرتی سیانگل

این بایـد   . دهد که شاپور در گذشته معلم انگلیسی ثریا بود          فوق نشان می  فعل ماضی   
عنوان  تازگی به همسری شاه درآمده و ضرور است که به       مربوط به زمانی باشد که ثریا به      

محمدرضـا پهلـوی    . (طور جامع با زبان انگلیسی آشنا شود        تر به   ملکه ایران هر چه سریع    
رابطه فوق از اهمیت تاریخی جـدی      .) ی ازدواج کرد   با ثریا اسفندیار   1329 بهمن   27در  

دهد که شاپور ریپورتر در تمامی دوران دو ساله اوجگیری            برخوردار است زیرا نشان می    
طور منظم و بدون ایجاد سوءظن به دربار تردد داشته و بـا شـاه                 نهضت نفت در ایران به    

 . طور مستقیم مرتبط بوده است به

  زنهاوریآ و لیچرچ صعود
 میالدی تحولی در آرایش نیروهای سیاسـی بریتانیـا رخ داد کـه از               1951در اواخر سال    

/ 1951 اکتبـر    25در  . منظر تأثیر آن بر سرنوشت تاریخی ایران حائز اهمیت فراوان است          
رهبری کلمنت اتلی، در انتخابات شکست خـورد و           دولت حزب کارگر، به    1330 آبان   3

چیز، به پیروزی رسید و در ماه دسامبر وینستون چرچیـل  کار، با اکثریتی نا     حزب محافظه 
دولت اتلی در قبال جنبش ملّی شدن صـنعت نفـت در ایـران              . دست گرفت   قدرت را به  

 
 . 188 ص ،2 ج ،یپهلو سلطنت سقوط و ظهور .  85
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. پـذیرفت   آمیـز را نمـی      جویانه و معتدل داشت و راهکارهای خشـونت         ای مسالمت   رویه

از <: نویسـد   ن مـی   درباره موضع دولت اتلی در قبال جنبش ملّی ایـرا          ویلیام راجر لویس  
حکومت کارگری که   .  آنان آماده پذیرفتن اصلی ملّی شدن بودند       1951ابتدای بحران در    

اما اصرار داشت   . توانست بکند   کردن کرده بود، کار دیگری نمی       برنامه خود را وقف ملّی    
شخص مصـدق   . که شرکت نفت انگلیس و ایران مستحق دریافت غرامتی منصفانه است          

  86>.غرامت به شرکت موافق بودنیز با پرداخت 
“عملیات باکـانیر ”به تبع همین نگرش است که اتلی با طرح        

ایـن  .  موافقـت نکـرد  87
 بـرای سـاقط کـردن       88ریاست جرج کنـدی یانـگ        به 6. آی. امطرح را شعبه خاورمیانه     

مقـام    یانگ اندکی بعد قائم   . دولت مصدق و سرکوب جنبش ملّی در ایران تهیه کرده بود          
در او . دسـت گرفـت    مـرداد بـه  28 شد و نقـش بزرگـی در هـدایت کودتـای          6. آی. ام

اش، سِـر شـاپور ریپـورتر،         های پسین با شاه و دوست و همکار دیـرین و صـمیمی              سال
  89.رابطه نزدیک داشت

با صعود چرچیل رویه دولت بریتانیا در قبال جنبش ملّـی ایـران دسـتخوش تحـولی         
نی و در مقام وزیر جنگ بریتانیا کودتای موفقی         چرچیل، که یک بار در جوا     . اساسی شد 

را در ایران تجربه کرده و سپس در مقـام وزیـر مسـتعمرات جغرافیـای سیاسـی جدیـد                    

 
ی مهدو هوشنگ عبدالرضا ترجمه ،یرانیا سمیونالیناس نفت، مصدق، س،یلو راجر امیلیو و لیب مزیج .  86
 . 382 ص ،1368 نشرنو،  تهران، ات،یب کاوه و

87.  Operation Buccaneer  

ـ تانیبری  اطالعات سیسرو مقامات که استی  نام نیا و است “ییایدر دزد”ی  معن به “ریباکان”  بـه  ای
 .بودند داده مصدق

88.  George Kennedy Young (1911-1990) 

ـ اهم لیدل به. استیتانیبری  اطالعات وی  اسیس سرشناسی  ها چهره از انگی ی کند جرج .  89  در انـگ  ی تی
 سِـر  وی  پهلـو  محمدرضا با وندشیپ و مرداد 28ی  کودتا در گاهشیجا او،ی  معرف بهی  ا جداگانه مقاله
 6. یآ. امی  مقـام  قـائم  از 1340/ 1961 سـال  در انگ ی که نیا اجماالً. پرداخت خواهم پورتریر شاپور
 نـاتو  مـان یپی  اطالعـات  سـازمان ی  اصل نیمسئول ازی  ک ی ا ی مسئول عنوان به پس آن از و گرفت کناره
 نیا. کرد یم تیهدا و جادیا ران،یا جمله از کشورها، ریسا و اروپا در رای  سرّ ارتشی  مخفی  ها شبکه
 کشورها نیای احتمال اشغال با مقابله هدف و شد یم جادیا Stay Behind اتیعمل چارچوب در ها شبکه

ـ تانیبر در و بـود  لسونیو هارولد دولت هیعل توطئه گردانندگان از انگی. بودی  شورو اتحاد لهیوس به  ای
 . دارد فراوان شهرت کشور نیا دری ستیفاشی ها سازمانی حام عنوان به
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. سان اتلی با حوادث ایـران سـلوک کنـد        توانست به    نمی 90خاورمیانه را ترسیم کرده بود،    

ومـت جدیـد   حک<: دیـد  دیوید بروس، سفیر آمریکا در فرانسه، این تحول را چنـین مـی         
این حکومت نظریات جدیدی داشت کـه       . کلی با حکومت قبلی فرق داشت       انگلستان به 

از چرچیل با غرش یک شیر زخمی شروع و با سخنان ایـدن کـه حکومـت کـارگری را       
از همین زمان است  91>...شد تر می   کرد مفهوم   خاطر ضعف در حین مبارزه سرزنش می        به

یران مورد تصویب چرچیـل قـرار گرفـت و تـدارک             برای کودتا در ا    6. آی. که طرح ام  
 . برای اجرای آن آغاز شد

، حزب جمهوریخواه به پیروزی دسـت یافـت و          1952اندکی بعد، در انتخابات سال      
ــه  ــه  1331دی / 1953در ژانوی ــاور ب ــت آیزنه ــرال دوای ــارمین    ژن ــی و چه ــوان س عن

هـاور، کـه مـورخین      آیزن. دسـت گرفـت     جمهور ایاالت متحده آمریکا قدرت را به        رئیس
داننـد، در     آمریکایی او را معمار اصلی تهاجم پیروزمند متفقین و شکست آلمان نازی می            

 فرمانده کل نیروهـای نـاتو       1950های پس از جنگ رئیس دانشگاه کلمبیا و از سال             سال
، 1951زمامداران جدید آمریکا، برخالف دولت دمکرات ترومن که، حداقل تا سال            . بود

نگریست، از نظریات کسـانی      عنوان سدی در برابر کمونیسم می       الیسم مصدق به  به ناسیون 
طـور قطـع    چون والتر الکوئر متأثر بودند کـه ناسیونالیسـم موجـود در خاورمیانـه را بـه               

 دکتر مصدق و مشاوران اصلی او ایـن تحـول اساسـی    92.دانستند راهگشای کمونیسم می  
ند و همچنان کوشیدند تا با بزرگنمایی تهدید        در نگرش زمامداران دنیای غرب را درنیافت      

 آنتونی ایدن، وزیـر خارجـه      93.کمونیسم برای ایران حمایت ایاالت متحده را جلب کنند        
دچـار وسـواس خطـر کمونیسـم در         <آِیزنهاور  : نویسد  دولت چرچیل، در خاطراتش می    

 
ـ بنگر 1299 اسـفند  3ی  کودتـا  در لیچرچ نقش بایی  آَشنای  برا .  90  نقـش ” ،یشـهباز  عبـداهللا : بـه  دی

ـ ا معاصـر  خیتـار  ،“سلطنت به خان رضا صعود و 1299ی  کودتا دری  استعماری  ها کانون  سـال  ران،ی
 . 42-9 صص ،1379 زمستان و زیپائ ،16-15 شماره چهارم،

 .452-451 صص ،یرانیا سمیونالیناس نفت، مصدق، .  91
یـی  روین انـه یخاورم در سمیونالیناس<: نوشت 1956 سال در ،یهود ی متنفذ پرداز شهیاند الکوئر، والتر .  92

. اسـت  آن همکـار  و سـم یکمون راه هموارکننـده ی  کنون وضع در عکس، به. ستین سمیکمون مخالف
ـ ا انیم تعارض بروز امکان دیمد انیسالی  برا و کند یم رشد سمیونالیناس با وندیپ در. ..سمیکمون  دو نی

 ,Walter Z. Laqueur, Communism and Nationalism in the Middle East (>.سـت ین محتمـل 

London: Routledge & Kegan Paul, 1956, p. 275 ( 
 .316 ،308 صص ،یرانیا سمیونالیناس نفت، مصدق،: به دیبنگر .  93
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 94>.اندازه دلواپس مصدق است ایران و بی

 چرخش سیاست ایـاالت متحـده آمریکـا در          در برخی تحقیقات جدید، عامل اصلی     
بلکه برتری قطعـی ایـاالت      ) 1953ژانویه  (قبال تحوالت ایران نه صعود دولت آیزنهاور        

 و در 1952متحده بر اتحاد شوروی در زمینه صـنایع نظـامی عنـوان شـده کـه در سـال             
 . های زمامداری ترومن رخ داد واپسین ماه

در کتب و مقاالت یکی پـس از     : نویسد  ینیا، می فرانسیس گاوین، استاد دانشگاه ویرج    
های دو دولت ترومن و آیزنهـاور در قبـال ایـران           دیگری بر تفاوت فاحش میان سیاست     

سـازد کـه چنـین شـکاف      سادگی روشن مـی  که بررسی شواهد به شود در حالی   تأکید می 
ر هـای آمریکـا در قبـال ایـران د           در واقع، چرخش سیاست   . فاحشی وجود نداشته است   

 1/136تـرین دلیـل ایـن مـدعا سـند شـماره               دوران دولت ترومن صورت گرفت و مهم      
شـکلی    ایـن سـند بـه    95. است 1331 آبان   29/ 1952 نوامبر   20شورای امنیت ملّی مورخ     

تر از اسناد مشابه پیشین است و بیانگر تمایل فزاینـده دولـت               تر و یکسویه    آشکار مهاجم 
ر داخلی ایران، در صورت لزوم، و نیز به پـذیرش       ترومن است به مداخله مستقیم در امو      

دهد که در سیاست آمریکا در قبـال ایـران تغییـری              سند فوق نشان می   . مخاطرات جنگ 
ای اسـت کـه در        ایـن نکتـه   . رخ داده و این تغییر در دوران متأخر دولت تـرومن اسـت            

 . شود نوشتار تاریخی کامًال نادیده انگاشته می
 بسیاری از اعضای دولت تـرومن مواضـع         1952هار و تابستان    در ب : افزاید  گاوین می 

ترسـیدند اقـدام نظـامی در     ها می    آمریکایی 1951در  . خود را در قبال مصدق تغییر دادند      
 این نگرانی علیـه  1952ایران سبب مداخله شوروی یا کودتای حزب توده شود، ولی در   

ر ایـران سـبب تسـریع در        دولت ترومن نگران بود که اقدامات رهبـ       . مصدق سوق یافت  
 

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

Mifflin, 1960, pp. 232-235.  

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

November 20, 1952. 
ی انـدرود  اصـغر  وی  مهـدو  هوشـنگ  عبدالرضـا : بـه  دیبنگر سند نیای  فارس ترجمه مطالعهی  برا

ـ : تهران ،رانیا نفت شدنی  ملّ نهضتۀ  دربار کایآمری  خارج روابط اسناد ،]مترجم[  ،2 ج ،1377 ،یعلم
ـ ا دولـت  آزادشـده  مدارک و اسناد: رانیا تحوالت و کایآمر ،یخراز صادق ؛790-784 صص  االتی
 ،1380 خارجه، امور وزارت انتشارات: تهران ران،یا نفت صنعت شدنی ملّ جنبش درباره کایآمر متحده
 اساس بر را رانیا حوادث به کایآمر دولت نگرش تحول ریس توان یم فوق مأخذ دو در. 94-85 صص
 . کرد دنبال متحده االتیای ملّ تیامنی شورای استگزاریس اسناد
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: شود   گفته می  1/136در سند   . بحرانی شود که به سقوط ایران در مدار شوروی بیانجامد         

های کنونی در ایران حفظ کنترل توسط یک حکومـت غیرکمونیسـتی را بـرای                 گرایش<
توانایی جبهه ملّی برای حفظ کنتـرل بـر اوضـاع     < و   >.مدت طوالنی دشوار ساخته است    

 با اسناد قبلی شورای امنیت ملّـی آمریکـا روشـن            1/136مقایسه سند    >.نامشخص است 
کند که سیاست دولت ترومن در قبال ایران با گذشت زمان دگرگون شـده و بـدانجا                   می

 مایل است از طریق اقدامات تهاجمی ایـران را از افتـادن        1952رسیده که در اواخر سال      
 . به مدار شوروی باز دارد

صلی این چرخش در سیاست ایاالت متحده در قبال ایران را           فرانسیس گاوین علت ا   
نه صعود دولت آیزنهاور بلکه افزایش قدرت نظـامی آمریکـا و فرادسـتی قطعـی آن بـر               

تغییر در توازن نظامی جهان نقـش اساسـی در ایـن        : نویسد  او می . داند  اتحاد شوروی می  
ی مطمئن نبود کـه بتوانـد       قدر کاف    ایاالت متحده به   1951-1950های    در سال . امر داشت 

در سیاست خود در قبال ایران ریسک کند و از مداخله نظامی شوروی یا کودتای حزب                
ایاالت متحده حاضر نبود برای دفاع از ایران به اقدام نظـامی دسـت              . توده هراس داشت  

در پیامـد احـداث تأسیسـات نظـامی         . داد  زند و به بریتانیا نیز اجازه مداخله نظامی نمـی         
 به ثمر نشسـت، ایـاالت متحـده از         1952 آغاز شد و در نیمه       1950می که از اواخر     عظی

 کـره، (های یکسویه و تهاجمی، هم در خاورمیانه و هم در سایر منـاطق          اقدام به سیاست  
بدینســان، همانگونــه کــه مــارک . ، کمتــر هراســان بــود)جنــوب شــرقی آســیا، آلمــان 

 ایـاالت  1953 تـا  1951انـد، از اوایـل       ن داده  توانمندانه نشا  97 و ملوین لفلر   96تراختنبرگ
آن . متحده در قبال اتحاد شوروی از موضع ضعف نسبی به موضـع اقتـدار کـافی رسـید     

کردند    در قبال مسائل ایران احساس می      1951نومیدی که طراحان نظامی آمریکا در سال        
  98.بینی فزاینده مبدل شد  به خوش1952در اواخر 

 
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.  
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 لیچرچ بهی پهلو محمدرضا نامه
 ایـن   99های حامی محمدرضا پهلوی، برخالف دکتر محمد مصدق و مشـاوران او،             کانون

سـرعت    چرخش بنیادین در مواضع زمامـداران بریتانیـا و ایـاالت متحـده آمریکـا را بـه                 
از ای اسـت   گـواه مـا نامـه   . بـرداری از آن را آغـاز کردنـد          دریافتند و تالش بـرای بهـره      

این نامـه   . دست آمده است    اسناد سر شاپور ریپورتر به    محمدرضا پهلوی که در مجموعه      
عنوان خواننده کتـاب      کوشد تا به    خطاب به سر وینستون چرچیل است و طی آن شاه می          

 . چرچیل عالقه زمامدار جدید دولت بریتانیا را جلب کندخاطرات جنگ دوم جهانی 
 : درباره سند فوق توضیحات زیر ضرور است

 حـدس نگارنـده     .دست آمـده    و در اسناد شاپور به     علم است    اسداهللا نامه به خط     -1
این است که نامه فوق به توصیه جرج کندی یانگ برای جلب عالقـه چرچیـل بـه شـاه             

 بـرای کودتـا در   6. آی. طریق راه برای تصویب طـرح ام       جوان ایران نوشته شد تا از این      
 بـود و در     6. آی. در ام یانگ در دولت اتلی مـدیر منطقـه خاورمیانـه           . ایران هموار شود  

 . مقام این سازمان شد دولت چرچیل قائم
دهـد کـه خطـاب بـه          روشنی نشان می     در نامه نام مخاطب ذکر نشده ولی متن به         -2

 . وینستون چرچیل است
. توان زمـان نگـارش را حـدس زد           نامه فاقد تاریخ است ولی با دقت در متن می          -3

تـدریج    در شش مجلد به  1953-1948ای  ه  خاطرات جنگ دوم جهانی چرچیل طی سال      
. شـد   عنوان کتابی پرفروش و جنجـالی شـناخته مـی           ها به   به چاپ رسید و در همان سال      

هـا بعـد از انتشـار آن، یعنـی در             نامعقول است اگر تصور کنیم که شاه این کتاب را سال          
 ایـن  .، خوانده و به چرچیل نامـه نوشـته اسـت         1332 مرداد   28های بعد از کودتای       سال

 
ـ  رای  جهان تحوالت از مصدق محمد دکتر مشاورانی  اسیس شناخت ضعف .  99 ـ ز نمونـه  در تـوان  یم  ری

ـ وز ،یفـاطم  نیحس دکتر شد، روزیپ 1952 انتخابات در خواهیجمهور حزب که یزمان: کرد مشاهده  ری
 شـدت  بـه  خواهـان یجمهور صـعود  از نوشت؛ی  ا سرمقاله امروز باختر در مصدق، دولت دیجد خارجه
 رنجـش  سبب مقاله نیا. برشمرد رانیا سود به کایآمری  ها استیس چرخش دینو را آن و کرد استقبال
 را واشنگتن، در رانیا ریسف صالح، اریالله کایآمر خارجه وزارت رکلیمد و شد ترومن دولت مقامات
ـ ا م،یبود نکرده شما حق دری بد که ما<: گفتی  فاطم مقاله به اشاره با و کرد اراحض ـ  چـه  نی ی مطلب
 رایی  کایآمر مقام اظهارات صالح >.میهست قدرت در گرید ماه سه هنوز ما عالوه، به. دیا نوشته که است
 عبدالرضـا  دکتری  آقا از را فوق مطلب. (نمود خیتوب رای  فاطم مصدق و کرد منعکس مصدق دکتر به

 .)کنم یم نقل شانیا از اجازه کسب با و دمیشنی مهدو هوشنگ
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 . شد نزاکتی محسوب می توجهی و بی تأخیر نوعی بی

 محمدرضا پهلوی شخصیتی فرهیخته و عالقمند به کتاب نبود که پس از مطالعـه               -4
ای   رود که این نامه تنها نمونه       تصور می . هر کتاب مهم خطاب به نویسنده مطلبی بنویسد       

م او را به نگارش نامـه فـوق         بنابراین، یک الزام مه   . توان یافت   است از این دست که می     
این الزام همان پیروزی چرچیل در انتخابات و صعود او به قدرت اسـت؛              . واداشته است 

 . خورد کسی که سرنوشت شاه با طرز تلقی و تصمیم او رقم می
دهـد کـه از    وضوح محمدرضا پهلوی را یک حکمران جوان نشان می         متن نامه به   -5

رد مقتدر دنیای غرب راهی باز کند و خـود را جـوانی             خواهد به دل دولتم     این طریق می  
 . شایسته زمامداری نشان دهد

ایـن سـفر   .  به ایران و دیدار با او اشاره شده اسـت         100 در نامه به سفر لرد جوئت      -6
است دیوانعالی بریتانیا و احتماًال در اواخـر        یگیری لرد جوئت از مقام ر       باید پس از کناره   

  . صورت گرفته باشد 1952 یا در سال 1951سال 
 ]لیچرچ نستونیو سر بهی پهلو محمدرضا نامه متن[

 .]است نشده ذکر مخاطب نام[ی آقا
ی جهان جنگ خاطرات متیپرق و سینف کتاب خواننده هزارها ازی  ک ی من دیشا
 خوانندگان از شما که باشد] یا[نامه هزارها ازی  ک ی نامه نیا دیشا و باشم شما دوم
 مطالعــه آن دربــاره را هــا آن مختلــف اتیــنظر و دیــدار یمــ افــتیدر کتــاب نیــا
 کـه ] را[ی  اثـر  و رمیـ بگ را شـما  وقت قهیدق چند خواهم یم اجازه هم من. دیکن یم
 . کنم انیب گذاشته من روح در کتاب نیا

 کـنم  یمـ  گمان من است، کننده مشغول تینها یب کتاب موضوع که آن بر عالوه
ــه و شــده نوشــته آن دری طــور ــعر را قیحقــای طــور ب ــر کــه کــرده ذکــر انی  ه

 شــما خـاطرات  عـالوه،  بـه . دیـ نما یمـ  وادار نیتحسـ  بـه  اریـ اخت یبـ  را] یا[خواننـده 
ی وقتـ  دیـ دان ینم. است بیپرنس به پابند و دمکرات و بزرگ روح ک ی ازی  انعکاس

 لیـ تما عـدم  جهینت در شکست آستانه دری  حت و جنگ بحبوحه در که خواندم من
 دیـ گرفت میتصـم  قـا یآفر دریی  ایاسترال سربازان جنگ ادامه به ایاسترال عوام مجلس
 دیبفرسـت  هـا  آنی  جـا  بهی  سیانگل سرباز و دیکن هیتخلیی  ایاسترال سربازان از را طرق

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

 1945 سـال  در و کـل  دادستان 1940 سال در که بود ایتانیبر سرشناس قضات از جوئت امیلیو سر
 سال در جوئت، بارون به 1945 سال در او. بود مقام نیا در 1951 سال تا و شد ایتانیبری وانعالید سیرئ

 .افت یدستی ارل مقام به 1951 سال در و شد ملقب جیونیاست سکونتیو به 1947
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 کـه ی  موقع ای. فرستادم نیتحس شما به حد چه تا و گرفتم قرار ریتأث تحت حد چه تا
 دیــتمج دشـمن ی هفرمانـد  هیـ عال صـفات  از چقــدر صـحرا  جنـگ  در خوانـدم  یمـ 
 روح بـه  حـد  چه تا دیده یم قرار رادیا مورد را خودتانی  قوای  فرمانده و دیکن یم

 . فرستادم نیآفر شما بزرگ
 نیـ ا هنگـام  در شـما  عمـل  قدرت وی  انرژ کند یم وادار تعجب به مرا چه آن اما
 معضـالت  از نکتـه  چیهـ  و داشـته  یمـ  نظـر  ریـ ز رایی  ایدن دیبا که است میعظی  بال

 کـه  ،یکـوچک ی  لـ یخی  لـ یخ اسیـ مق بـا  من خود. دیکرد ینم دور نظر از را جنگ
 و دارم مملکـت ی  هـا  تیمسئول نباشد، موقع آن در شما اشتغاالت هزارم ک ی دیشا
 نیـ ا تحمـل  و مختلـف  مسـائل  بـه  توجه همه نیا که کنم یم احساس جهت نیا به

 مـن . اسـت ی  پرمشـقت  و پرعظمـت  کار چه ها شکست و ها یسخت و ماتینامال همه
 لیـ تعط مـاه  ک یـ  کـه ی  هنگـام  را مجلـد  نیآخـر  کـه  (کتـاب  نیـ ا خواندن از بعد

 کـه  میبگـو  را نکتـه  نیـ ا رمیناگز) خواندم گذراندم یم اروپا در را خودمی  تابستان
 بـه  چنانکـه  کـرد؛  نخـواهم  شـما  خاطرات مطالعه بار ک ی نیهم به اکتفا فقط واقعًا

 هـر  گفـتم  بـود  آمده ما کشور به که جوئت، لرد شما، دوستان و همکاران ازی  کی
 شـوم  یمـ  خـورد  و ناتوان خودمی  ها تیمسئول بار ریز در که کنم یم احساس وقت
 سـال  اگـر  دوارمیـ ام. کـرد  خواهم استفاده پناهگاه عنوان به شما خاطرات کتاب از
ی بـرا  را خودتـان  بـا  مالقات سعادت میایب انگلستان بهی  تابستان التیتعط در ندهیآِ

  101.دیبده من به قهیدق چند

  کایآمر خارجه وزارت در تیمأمور
هـای وی در دوران جنـبش ملّـی شـدن      در سند بیوگرافیک شـاپور ریپـورتر، مسـئولیت     

ک یدر دوران بحران نفت و برای       <: چنین عنوان شده است   ) 1953-1950(صنعت نفت   
 مقام مشـاور    دوره سه ساله به وزارت امور خارجه ایاالت متحده آمریکا مأمور شد و در             

او در تمامی دورانی که به سرنگونی مصـدق   . سیاسی هندرسون، سفیر کبیر، خدمت کرد     
در ایـن دوران، او همچنـین در   . انجامید مسئولیت عملیات در صحنه را به عهده داشـت         

تـایمز  کـرد و گزارشـگر        در تهران تـدریس مـی     ] دانشگاه جنگ [دانشکده سلطنتی ستاد    
 >.ها بود و سایر روزنامه اند ورلد نیوز ریپورت . اس. وی، )لندن(

 

 
 .الف 129-98-18 شماره سند ران،یا معاصر خیتار مطالعات مؤسسه اسناد مرکز .  101
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طبق مندرجات تاریخچه عملیات کودتا، نوشته دونالـد ویلبـر، مـذاکرات رسـمی دو          

 دسـامبر  -سرویس اطالعاتی بریتانیا و ایاالت متحده برای انجام کودتا در ایران در نوامبر          
ایـن  . لت ترومن های زمامداری دو     آغاز شد یعنی در واپسین ماه      1331 آذر   -آبان/ 1952

پیشنهاد را نمایندگان اینتلیجنس سرویس عنوان کردند و نمایندگان سیا حاضر به بحـث              
  : در این زمینه نشدند

 نـدگان ینما با واشنگتن در ایتانیبری  اطالعات ندگانینما 1952 دسامبر و نوامبر در
ی بـرا  مـذاکره  هـدف  با کردند دارید] ایس در [102قایآفر و کیخاورنزد کل اداره
 ایـ تانیبری  اطالعـات  نـدگان ینما. رانیـ ا در صـحنه  پشتی  ها برنامه و مشترک جنگ
 سـتگاه یا سیرئـ  رًایـ اخ کـه  وودهـاوس  مونتـاگ  ستوفریکری  آقا: از بودند عبارت
ی اطالعـات  سـتگاه یا از 103فـال  سـاموئل ی  آقـا  بود، شده تهران در ایتانیبری  اطالعات

 ایـ تانیبری  مخفـ  سیسـرو  ندهینما 104الکهارت بروس جانی  آقا و تهران در ایتانیبر
ی آقـا : از بودنـد  عبـارت  قـا یآفر و کیخاورنزد کل اداره ندگانینما. واشنگتن در
 106ران،یـ ا اداره سیرئـ  105الوت جـان ی  آقـا  کـل،  اداره سیرئـ  روزولـت  تیکرم
 مـز یجی  آقـا  و] قـا یآفر و کیـ خاورنزد [کل اداره مقام قائم 107پندلتون جانی  آقا
 . قایآفر و کیخاورنزد کل ادارهی امنظ شبه ستاد سیرئ 108نگیدارل
 بـود،  نشـده  نیـی تعی  قبلـ  جلسه در شده نیمع کار دستور در موضوع نیا چند هر
ی برکنـار ی  بـرا  مشـترک ی  اسـ یس اتیـ عمل طـرح  ایتانیبری  اطالعات ندگانینمای  ول

 وجـه  چیه به قایآفر و کیخاورنزد کل اداره. کردند عنوان را مصدق ریوز نخست
 جلسـه . نداشـت  رای  بحثـ  نیچنـ ی  آمـادگ  و کنـد  بحث نهیزم نیا در نداشت قصد
 رفتیپـذ  تنها قایآفر و کیخاورنزد کل اداره و دیرس انیپا بهی  میتصم چیه بدون
 اطالعـات ی  سـو  از مطروحـه ی  اسـ یس عمـل ی  شنهادیپی  ها طرح تر قیدق طور به که
 109.کند مطالعه را ایتانیبر

 
102.  Near East and Africa Divison (NEA) 

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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دهد که شـاپور، در       کند و نشان می     میاسناد شاپور ریپورتر این ادعای ویلبر را نقض         

 در سـفارت  1952 و سیا، بسـیار زودتـر از نـوامبر           6. آی. چارچوب عملیات مشترک ام   
سند بیوگرافیک شاپور از دوره سه سـاله مأموریـت او           . آمریکا در تهران مأموریت یافت    
ـ  -عبارت دیگر، مأموریـت شـاپور   به. گوید در دوران بحران نفت سخن می     ل  کـه در اوای

سایر اسـنادی کـه     .  آغاز شده باشد   1330/ 1951 باید از اوایل     -پایان رسید    به 1954سال  
، یعنی یـک    1951در دست ماست همکاری رسمی شاپور با سفارت آمریکا را از نوامبر             

 : سازد سال پیش از زمانی که ویلبر عنوان کرده است، مسجل می
ریکا در تهـران، در پایـان مأموریـت         ای که ملبورن، دبیر اول سفارت آم        در گواهینامه 

 عنـوان شـده   1951شاپور صادر کرده آغاز خدمت شاپور در سفارتخانه فـوق از نـوامبر       
  110.است

 قرارداد همکاری شاپور ریپـورتر بـا سـفارت آمریکـا در تهـران        1952 آوریل   21در  
مضـا   از سوی سفارت آمریکا آن را ا       111در این قرارداد که جان هاویسون     . شود  منعقد می 

  112. ذکر شده است>مشاور سیاسی<کرده، شغل شاپور
سند دیگر، کارت تردد شاپور ریپورتر به سفارت آمریکاست که فاقد تاریخ اسـت و               

در ایـن کـارت شـغل       .  مسئول امنیتی سفارت، رسـیده اسـت       113به امضای دیوید امیس،   
  114. بخش سیاسی ذکر شده است>دستیار ویژه<شاپور 
ــه 15در  ــورمن1953 ژوئی ــه  115، ن ــر ســرویس خــارجی روزنام ــایمز  دبی ــدن(ت ) لن
عنوان نماینده این روزنامه در ایران معرفی         کند که در آن شاپور به       ای صادر می    نامه  معرفی

  116.شده است
 عملیات کودتا بـا موفقیـت بـه پایـان           1953 اوت   19/ 1332 مرداد   28در چهارشنبه   

 در سـفارت آمریکـا و   کنـد ولـی مأموریـت شـاپور     رسد و دولت مصدق سقوط مـی    می
 . یابد  ادامه می1954همکاری او با ایستگاه سیا تا اوایل سال 

 
 .47670 شماره سند ران،یا معاصر خیتار مطالعات مؤسسه اسناد مرکز .  110

111.  John M. Howison 

 .الف 129-325-1 شماره سند همانجا، .  112
113.  David S. Emmis 

 .الف 129 -325 شماره سند همانجا، .  114
115.  G. H. G. Norman 

 .الف 129-622-1 شماره سند همانجا، .  116
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 118دی نویــه زیتونــگ، ســردبیر روزنامــه 117 مارســل فــودور،1953 دســامبر 23در 
عنوان خبرنگار این روزنامـه در   در این نامه شاپور ریپورتر به. کند ای صادر می    نامه  معرفی

زبان آژانس خبری ایاالت      روزنامه آلمانی  نویه زیتونگ    دیتهران معرفی و اعالم شده که       
  119.متحده آمریکا در برلین است

 دبیر اول سفارت ایاالت متحده آمریکا در تهران،         120 روی ملبورن،  1954 فوریه   5در  
ملبورن در این نامه از خـدمات شـاپور ریپـورتر در سـفارت              . کند  ای صادر می    گواهینامه

برای من سعادتی بـود کـه       <:  تشکر کرده و افزوده است     1951ر  آمریکا در تهران از نوامب    
عنوان مردی دارای قوه داوری درست و همکاری ارزشمند در بخـش سیاسـی                با شما به  
  121>.آشنا شوم

 
در پایـان مأموریـت او در سـفارت         <: در سند بیوگرافیک شاپور چنـین آمـده اسـت         

 “خـدمات درخشـان  ”پـاس   ده بـه  ایاالت متحده آمریکا، وزارت امور خارجه ایاالت متح       
مقام عضویت دائمـی وزارت امـور   ] آمریکا و بریتانیا [“به اهداف مشترک ”آقای ریپورتر   

 سـایر اسـناد موجـود مؤیـد ایـن           >.خارجه و شهروندی ایاالت متحده را به او اعطا کرد         
 : ادعاست
ای   وابسته سفارت آمریکا در تهران، طـی نامـه         122 گوردون کینگ،  1954 اکتبر   19در  

عنـوان    دهد که وزارت امور خارجه ایـاالت متحـده او را بـه              به شاپور ریپورتر اطالع می    
 : ترجمه سند فوق چنین است. عضو دائم این وزارتخانه پذیرفته است

  
 زمیعز پورتریری آقا

 شـما  مناسـب ی  اقدام در خارجه امور وزارت که برسانم شما اطالع به خوشحالم
 .است داده قرار] خارجه امور وزارت در [دائم تیعضو سمت در را

 
117.  Marcel W. Fodor 

118.  Die Neue Zeitung  

 .الف 129 -623-1 شماره سند همانجا، .  119
120.  Roy Malcolm Melbourne  

 .47670 شماره سند همانجا، .  121
122.  Gordon D. King 
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 نیـ ا مشـاهده  از م،یداشـت  را شما با کار سعادت روزه هر که سفارت کارکنان ما
 .میخوشحال شرفتیپ

 شما ارادتمند
 ]امضا [نگیک گوردون
 123سفارت آتاشه

سند بعدی، برگه عضویت دائم شـاپور ریپـورتر در وزارت خارجـه ایـاالت متحـده               
مشـاور  <در این برگـه مقـام شـاپور         .  تنظیم شده است   1954  اکتبر 24آمریکاست که در    

 سفارت ایاالت متحده در تهران و حقـوق  >بخش سیاسی< و محل مأموریت او      >سیاسی
  124. هزار ریال در سال ذکر شده است199وی 

 جان هاویسون، دبیر دوم سـابق سـفارت آمریکـا در تهـران کـه                1954 نوامبر   16در  
طـی  : نویسـد   هاویسـون مـی   . کنـد   ای صادر می    رد، گواهینامه اینک در واشنگتن اقامت دا    

 به پایان رسـید، آقـای شـاپور ریپـورتر در بخـش              1954ای که در سپتامبر       دوره دو ساله  
هاویسـون در ایـن نامـه از        . ترجمه سفارت آمریکا در زیر نظر او خـدمت کـرده اسـت            

  125.کند های شاپور ریپورتر تجلیل می خدمات و توانایی
نحوی   های خود را به     نامه  توضیح است که هم ملبورن و هم هاویسون گواهی        الزم به   

 فارسـی   -اند که شغل شاپور در سفارت آمریکا به یک متـرجم توانـای انگلیسـی                نگاشته
چنانکه گفتیم، در   . اند  ای به مأموریت اصلی اطالعاتی او نکرده        محدود شود و هیچ اشاره    

عنوان رئیس پیشین دارالترجمـه سـفارت       ز شاپور به  سند اداره کل انتشارات و رادیو نیز ا       
 . آمریکا یاد شده است

 
 در سـفارت بریتانیـا در تهـران نیـز از مقـامی شـامخ                1333شاپور ریپورتر در سـال      

تصویری از شاپور ریپورتر و دنیس رایـت، کـاردار سـفارت بریتانیـا، در               . برخوردار بود 
زامی رویال داچ شل به تهران موجود اسـت        فرودگاه مهرآباد در حال استقبال از هیئت اع       

 عکـس   126.ام  منتشـر کـرده   ظهور و سقوط سلطنت پهلـوی       های جلد دوم      که در پیوست  
 

 .الف 129-325-3 شماره سند همانجا، .  123
 . الف 129-325-4 شماره سند همانجا، .  124
 .47673 شماره سند همانجا، .  125
 شـاپور <: افـزودم  فـوق  عکـس  به را سیرنویز نیای  پهلو سلطنت سقوط و ظهور نیتدو زمان در .  126
ـ  قرارداد عقدی ابر تهران به ورود هنگام به شل داچ الیروی  ندگینما ئتیه و پورتریر  در. >ومیکنسرس

 نیا به و خواناست کامًال فرودگاه در حاضری مایهواپی رو بر هلندیی  مایهواپ شرکت نام عکس اصل
← 
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.  به چاپ رسیده ولی نام شاپور درج نشده اسـت    127کاویانفوق در همان زمان در مجله       

از  شاپور ریپورتر که بود و چرا باید در کنار دنـیس رایـت در مراسـم اسـتقبال                    یراست  به
 یافت؟  نمایندگان کنسرسیوم حضور می

 مسـجل   1332 مرداد   28سند دیگری که نقش برجسته شاپور ریپورتر را در کودتای           
دست آمـده و وی را در دادگـاه           اش به   سازد، تصویری از اوست که در اسناد شخصی         می

شاپور با دستخط خود در زیر تصویر فوق ایـن عبـارت را نوشـته      . دهد  مصدق نشان می  
ــ ــد  (”Mission accomplished“: تاس ــام ش ــت انج ــز در  .) مأموری ــویر را نی ــن تص ای

پیـام عکـس فـوق      . ام  منتشر کـرده  ظهور و سقوط سلطنت پهلوی      های جلد دوم      پیوست
واضح است ولی شاپور بعدها، در مراجعه به سـفارت ایـران در لنـدن، مـدعی شـد کـه          

 !ستبوده اتایمز منظور وی انجام مأموریت برای روزنامه 

 ی کند. اف جان به پورتریر شاپور گزارش
عنـوان    صـراحت خـود را بـه        سند دیگری نیز در دست است که در آن شاپور ریپورتر به           

 معرفـی   1332 مـرداد    28در کودتـای    ) عملیات صـحنه  (سرپرست عملیات داخلی ایران     
 . کرده است

ر رسمًا از سوی     است که شاپور ریپورت    “کلی سرّی   به”بندی    این سند گزارشی با طبقه    
جمهور ایاالت متحده     کندی، رئیس . برای جان اف  ) 6. آی. ام(سرویس اطالعاتی بریتانیا    

و قبـل از  ) 1339آبـان   / 1960نوامبر  ( اندکی پس از پیروزی کندی در انتخابات         -آمریکا
 -)1961 ژانویـه    20(جمهـوری     مراسم سوگند خوردن و انتقال رسمی منصـب ریاسـت         

در آینـده   .  تعلـق دارد   1339راین، سند بی تاریخ فوق به حوالی آذرماه         بناب. نگاشته است 
در اینجا تنها به یک نکته مهم مندرج در         . طور کامل معرفی خواهم کرد      این گزارش را به   

 .  مرداد مربوط است28کنم که به نقش شاپور در کودتای  آن اشاره می
  : کند شاپور گزارش خود را چنین آغاز می

 
← 
. هستند شل داچ الیروی  کمپان ئتیهی  اعضا دارند حضور فرودگاه در کهی  نیمسافر استی  هیبد لیدل

 . است تیرا سیدن ستادهیا شاپور کنار در کهی فرد
 .24 ص ،1333 ریت سوم ،11 شماره ،انیکاو .  127
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 خواسـته  مـن  از کـه  استی  بزرگ افتخار هیما رسانم یم عرض به اضعتو کمال با
 نـده یآ مقـام  استحضـار  بـه  شـاه  دربـاره  را حاضر گزارش سمیسروی  سو از تا شده
 .برسانمی جمهور استیر

 بـه  شاه بای  شخص رابطه تجربه سال 15 از شیب اساس بر] شاه درباره [من نظرات
 بـر  زیـ ن و 128او شخص با سمیسروی  سو از دائم استوارنامهی  دارا رابط افسر عنوان

 بـه ] یجهـان  دوم [جنـگ  زمـان  از رانیـ ا در عیوقا ریس از ام یشخص مشاهدات ادیبن
  .استی مبتن هیپا نیا بر و گرفته شکل سمیسرو افسر عنوان

 سـال افسـر   15 بـه مـدت   1339دهد که شاپور تا اواخر سـال   عبارات فوق نشان می 
تیـر  / 1947در واقع، این مأموریـت از ژوئـن   . ا با شاه بودرابط سرویس اطالعاتی بریتانی  

 .کنگ آغاز شد  و با بازگشت شاپور از هنگ1326
  : دهد شاپور در صفحه دوم معرفی خود را اینگونه ادامه می

ی اتیـ عمل افسـر  و 129اتیـ عمل سیرئـ  آشفته دوران نیا در کهی کس مقام در من
 افـراد ی برخی سو از تاکنون زمان آن زا که رای القائات بودم، رانیا در 130سمیسرو

 چنـگ  از را قـدرت  که بود “چکمه اتیعمل” تنها ایگو که شود یم عنوان “مطلع”
 آنچه. کنم یم بیتکذ شدت به نمود، خارج او ستیکمونی  ها یهمپالک و مصدق

 یروزیـ پ آن بـه  کـه  بـود  شان پادشاه به مردم احساسات ماشه فشردن تنها میکرد ما
. نبـود ی  شـدن  گـر ید دگرخواهانه احساس چیه ادیبن بر اقدام نیا. دیامانج جانبه همه
ی رانـ یا فقـدان  ،ینـ یب شیپـ  قابـل ی  ا نـده یآی  بـرا  و میدان یم که چنان آنصورت، در

 رانیا بازار آشفته که شوم متذکر دیبا نیهمچن. بود نیآفر فاجعه غربی   برا مستقل
 و بودنـد  کـور  زمانـه  تتحـوال  دنیـ د از لنـدن ی  نفت اشراف بود؛ ما خود دستپخت

 بــای بــاز راه سبکســرانه] کــایآمر [خارجـه  امــور وزارت در محتــرم انیــآقای برخـ 
 کـه  ،]تهـران  در [ایـ تانیبر کاردار! بودند دهیبرگز را ها آن جبهه و “ها ستیونالیناس”
 وی  دمکراسـ ی  ها شیگرا نهیزم در را خود دانهیالق نظرات بود، مصدق “محبوب”
 راه کننـده  کیـ تحر و ناخواسته جا،یبی  ها دخالت نیا 131!داشت رانیا در سمیبرالیل

 
128.  permanently accredited Liaison Officer of my Service to his person 

129.  Principal Operations 

130.  Field Officer of my Service 

ـ م جرج با مصدق دکتر حسنه رابطه به پورتریر شاپور اشاره .  131 ـ تانیبر سـفارت  کـاردار  دلتون،ی  در ای
 .است تهران،
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 روشنفکران” و بانیعوامفر ها، ستیآنارش راه و ساخته مسدود رای   واقع اصالحات

 133...بود نموده هموار را 132“نینش کافه

  6. یآ. ام دری پنهانکاری ها یدشوار
نـان سـخت و     بـر ایـن دنیـا مـوازینی چ        . دنیای اطالعاتی در غرب دنیای عجیبی اسـت       

های دارای توانمنـدی خـاص در زمینـه رازداری و            فرسا حاکم است که تنها انسان       طاقت
شاپور ریپورتر یکـی    . توانند آن را تحمل کنند و تا پایان در آن دوام آورند             پنهانکاری می 

 . از این افراد است
شود کـه در کتابخانـه سـفارت      سخت دلبسته دختری ارمنی می  1951شاپور در سال    
ولی شاپور اجازه ندارد که خود و خاندان خود را چنانکـه شایسـته              . آمریکا شاغل است  

) آلکسـاندرا (، مادر مستبد دختـر   )آسیه آزمانوکیانس (دختر  . است به معشوق معرفی کند    
. تر  شناسند نه بیش    عنوان یک هندی می     شاپور را تنها به   ) عظیمی(و ناپدری عبوس دختر     

. دهـد  پور، موانع جدی در مسـیر ازدواج ایـن دو قـرار مـی      این عدم شناخت کافی از شا     
آلکساندرا، که احتماًال چشم طمع به خواستگاری آمریکایی یا انگلیسی دوختـه، حاضـر              

آلکسـاندرا و عظیمـی شـاپور و      . عنـوان شـوی دختـرش بپـذیرد         نیست یک هندی را به    
های خود به آسـیه    نامهاو در. برد کنند و شاپور رنج می خانواده زرتشتی او را تمسخر می   

وفاداری به . کند شدت از شیوه برخورد خانواده دختر با خود و خانواده خود گالیه می          به
توانـد   کشـاند ولـی شـاپور نمـی       موازین رازداری این رابطه عاشقانه را تا مرز جدایی می         

اش هویت واقعی خود را، که قطعًا بسیار بیش از میزان انتظارات خانواده دختر است، فـ               
 . کند

شاپور با سماجت و مهارت از این       . رسد  های رازداری در اینجا به پایان نمی        دشواری
عنـوان   ولی اینک او باید بـه . آورد دست می  گذرد و رضایت خانواده دختر را به        خوان می 

شـاپور  .  را جلب کنـد    “پدر خوانده ”عضوی از خانواده بزرگ اطالعاتی بریتانیا موافقت        
: نویسـد   دارد و بـه دختـر مـی          درخواست ازدواج خود را ارسال مـی       1951در اول اکتبر    

تـوانی    ازدواج نکنیم مـی 1951 اکتبر 25امروز اول اکتبر است و اگر ما حداکثر پیش از         <
  134>.ام بگویی که به تو نارو زده

 
132.  salon intellectuals 

 .الف 129 -98-16 شماره سند ران،یا معاصر خیتار مطالعات مؤسسه اسناد مرکز .  133
 . الف 129-3-1-61 شماره سند همانجا،. 1951 اکتبر اول مورخ هیآس به شاپور نامه .  134
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احتمـاالً  . گیرد  آید ولی ازدواج سر نمی      دست می    اکتبر به  29مجوز سفارت بریتانیا در     

دلیل تعلق دختر به یک خانواده ارمنـی مهـاجر             در انتظار مجوز دیگری است و به       شاپور
سرانجام، مراسم ازدواج با یک سال تأخیر       . کشد  از روسیه دریافت این مجوز به درازا می       

 135.آیـد  گیرد و دختر به همسری شاپور درمی  انجام می1952 نوامبر   27/ 1331 آذر   6در  
لیـدی  ”کـرد کـه دختـرش روزی          نس هیچگـاه تصـور نمـی      به یقین آلکساندرا آزمانوکیا   

همسـر لـرد ویکتـور      (ترین دوستان تـس مـایور          خواهد شد و در زمره نزدیک      “ریپورتر
و ) 6. آی.  و سـپس ام  5136. آی. همسر سر دیک وایت رئیس ام     (، راشل وایت    )روچیلد

 جـای  )همسر لرد مارکوس سیف و رئیس اتحادیه زنان صهیونیست بریتانیـا  (لیلی سیف   
  137.خواهد گرفت

 
متن ترجمه مجوز سفارت بریتانیا در تهـران بـرای ازدواج شـاپور ریپـورتر و آسـیه                  

  : شرح زیر است آزمانوکیانس به
 تهران -سیانگلی کبرا سفارت

 سیانگلـ ی  قـانون  مقررات انسیآزمانوک ایآس و) مخبر(ی  رجیاردش شاهپور چون
 ازدواج تهـران  در ریـ کبی  ایـ تانیبری  گرکنسـول  در تواننـد  یمـ  لذا اند، داده انجام را

 . کنند
 طبــق تهــران، در سیانگلــی کنســولگر لیــکف تالمــاج، مسیجــ جــرج نجانــبیا

 انگلسـتان  قـانون  طبـق  کـه  مینمـا  یمـ ی  گـواه  باشد یم نجانبیا نزد در کهی  سوابق
 . باشد ینم موجود ها آن ازدواج جشنی برای مانع چگونهیه

 . دیگرد صادر 1951 اکتبر 29 خیتار در تهران در سیانگلی کنسولگر در
 سیانگلی کنسولگر لیکفی امضا محل
 تهران در سیانگلی کنسولگر مهر الصاق محل
 نگیلیش 17 مبلغ به تمبر عدد دو الصاق محل
 -یدادگسـتر  وزارتی  رسـم  متـرجم  -میحکـ  میرحـ . است اصل با برابر ترجمه

3/2/31138  

 
 .47412 شماره سند همانجا، .  135

136.  MI5  سازمان امنیت داخلی بریتانیا 

 . کرد خواهمی معرف را همسرش و پورتریر شاپور اب شانیا ارتباطات اسناد و فوق افراد ندهآی در .  137
 . 47408 شماره سند همانجا، .  138
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، نگارنده به نکته مبهمی در رابطـه بـا          در بررسی این سند و مقایسه آن با اسناد دیگر         

 : تابعیت انگلیسی شاپور ریپورتر رسید
 1955 اوت   9طبق سند رسمی اداره تابعیت دولت بریتانیا شاپور ریپـورتر در تـاریخ              

 اگـر شـاپور چهـار سـال بعـد از            139.به تابعیت انگلیس درآمده و سوگند خورده اسـت        
پس به چه دلیل برای ازدواج به این مجـوز          دریافت مجوز فوق تبعه دولت بریتانیا شده،        
 دارای گذرنامـه و مـدارک انگلیسـی    1941نیاز داشت و نیز به چه دلیل حداقل از سـال         

 شد؟  عنوان تبعه انگلیس معرفی می بود و در اسناد و مکاتبات به
 

ماجرای ازدواج با آسیه تنها موردی نیست که رعایت موازین رازداری و پنهانکـاری              
 و مقـارن بـا دولـت دکتـر          1340در سال   . آفریند  هایی می    برای شاپور دشواری   اطالعاتی

پاس خـدمات طـوالنی و ارزشـمند خـود در             علی امینی، شاپور از عدم دریافت نشان به       
نـام     بـه  6. آی. مند است و این نارضایتی را از طریق یکی از مقامـات ام              ایران سخت گله  

A.        رتبه اینتلیجـنس سـرویس       ر ایران به مقامات عالی     و نیز از طریق سفیر وقت بریتانیا د
ای   طـی نامـه    6. آی.  مدیر دسک منطقه خاورمیانه در ام      1341در تیرماه   . کند  منعکس می 

  :ترجمه متن این نامه چنین است. دهد به او پاسخ می
 ی خصوص

 1962 هیژوئ 13
  ز،یعز شاپور
ی ولـ  سـم، یبنو تـو  به نشانی  اعطا مسئله درباره تیبرا خواهم یم که هاست مدت

 مطمـئن  کـامالً  خواسـتم  یمـ  تو به نوشتن از قبل. ام برگشته تازه و بودم مسافرت در
 مطمئنـاً  کـه  تـو،  بـه  نشـان ی  اعطـا ی  بـرا  را ممکن طرقی  تمام نجایا در ما که شوم
. اسـت  دکننـده ینوم اریبسـ  وضـع  م،یبگـو  حیصـر . میـ ا آزمـوده  ،یهسـت  اش ستهیشا

 کـه  رسـد  یمـ  نظـر  بـه  داد، خواهد حیتوض تیبرا  .Aو کردم، یم فکر که همانطور
 شـکل  بـه  مسـئله  نکهیا بدون ندارد وجود تو به نشانی  اعطای  برای  راه چیه مطلقًا
ی ریتقـد ی عنـ  ی تو، مورد در امر، نیا و. شود منتشر و منعکس مطبوعات در معمول

 ،یرانـ یا دوسـتان  هم مسلماً نصورتیا ریغ در ران؛یا در توی  کار حوزه به ارجاع با
 هـم  معتـدل ی  لـ یخ اگـر  تـو، ی  غربی  اروپا همکاران و دوستان ریسا هم وی  سیانگل

 کـه ی  دانـ  یمـ  تـو  مطمئنم!! شد خواهند زده رتیح معمول حد از شیب م،یکن تصور

 
 . 47400 شماره سند همانجا، .  139
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 اعطـاء  مـوارد  نیچنـ  بـه  حـد  چـه  تا خارج میمقی  ها یسیانگل وی  سیانگل بازرگانان

 گـوش  کنـار  از تـوان  یمـ  چگونـه  را مسـئله  نیا که دانم ینم من و اند حساس نشان
 ! کرد رد 140تو البافیخ انیکارفرما
ی کـار  میتوانست یم ما مسلماً) ستین نیچن شکر را خدا که (بود جنگ زمان اگر
 صـورت  غالبـاً  “نبرد صحنه در” ژهیو خدماتی  برا نشان اعطاء زمان آن در. میبکن
 . شود منتشر آنی برای خاص لیدل که آن یب گرفت یم

 نیـ ا از ام، داشته را “دسک” نیا تیمسئول کهی  کوتاه دوران رغم به اً،شخص من
 کـه  را آنچـه  کـامالً  ما. اند نیچن زین نجایا در تو دوستانی تمام و ناراحتم اریبس امر

A. سـزاوار  مطمئنـاً  تـو  کـه  مینداری دیترد چیه و میکن یم دییتأ گفتند رمانیسف و 
 نـان یاطم تـو  بـه  141،“رعاملیمـد ” جملـه  زا و ما همه من، دیبای  ول. ینشان افتیدر
 واریـ د با هماره و بست میخواه کار به است مان توان در چه هر نجایا در که میبده
 . کرد میخواه مبارزه اخبار نشر و پخشی آجر

. شـد ی  نخـواه  نائـل  نشـان  افـت یدر به باالخره تو که ستین معنا بدان نیا معهذا،
ی ولـ  بـدهم، ی  نیتضـم  چیهـ  تـوانم  ینم شخصًا من کهی  کن یم درک مسلماً هرچند

 تـو  کـار  قـدردان  کـامالً  مـا  گفـتم،  قـبال  چنانچـه  که،ی  باش خاطر آسودهی  توان یم
 ندهیآ در و درازمدت در. است شده ثبت شهیهمی  برا نجایا در آن ارزش و میهست
 تـو  کـه ی  زمـان  دیشـا  وی  بکش دست مای  برا ارزشمندت کار از تو کهی  زمان دور،
ی طـوالن ی  دوران تا امر نیا که آرزومندم من و(ی  کن ترک را رانیای  ریبگ میتصم
 مـا ی  بـرا  تـو  خـدمات  از کـه  میگو یم نانیاطم کمال با و مطمئنم من ،)فتدین اتفاق
 142.شد خواهدی قدردان کامال

 
ـ ا دریی  کـا یآمر وی  سیانگلی  ها شرکتی  برخ چارچوب در پورتریر شاپور .  140 ـ فعال رانی ی تجـار  تی

 .داشت
 . بود 6. یآ. ام سیرئ تیوا کید سر زمان نیا در. است 6. یآ. ام سیرئ منظور .  141
 .الف 129-29-9 شماره سند نجا،هما .  142

 صـاحب  لیفام نام اول احتماالً که است مشخص آن در P حرف تنها و ناخواناست فوق نامه امضاء
 را زمـان  نیا در انهیخاورم دسک ریمد نام موجود منابع در نتوانستم فراوان تفحص رغم به. است امضاء

 . آورم دست به
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  رسانید ایتانیبر به سود پوند ها ونیلیم کهی مردی برا افتخار

 نشان طریقت   1348 آبان   19/ 1969امبر   نو 11در  . هفت سال بعد این وعده تحقق یافت      
کـه    آن   بـی  143 در کاخ باکینگهام به شاپور ریپـورتر اعطـاء شـد           (OBE)امپراتوری بریتانیا   

 شـاپور   1351 اسـفند    29/ 1973 مارس   20جنجالی در پیرامون آن برانگیخته شود؛ و در         
ت دوم دریافـت   را از ملکه الیزاب(KBE)نشان شهسوار فرمانده طریقت امپراتوری بریتانیا   

نگار سرشناس و دوست مشترک لـرد ویکتـور روچیلـد و              چپمن پینچر، روزنامه  . داشت
 بود، این حادثه را پوشـش خبـری گسـترده           5. آی. شاپور ریپورتر که خود قبالً عضو ام      

   144. شهرت فراوان برای شاپور به ارمغان آورددیلی اکسپرسداد و مقاله او در 
 شاه محجوب مرد

 دیرسان سود ایتانیبر به ها ونیلیم کهی کس
 نچریپ چپمن نوشته

 افـت یدر نشـان  ملکـه  از نگهـام یباک کـاخ  در روزیـ د کـه ی  کسـان ی  تمـام  انیم از
 اسـت ی  کسـ  شناسـد،  یم همه از کمتر را او ایتانیبری  عموم افکار کهی  کس کردند،

 . است کرده را خدمت نیشتریب آنها به که
 بـه  و اسـت  تهـران  میمقـ  کـه  انگلستان وندشهر ک ی است، پورتریر شاپور سِِر او

 خــاموش خــدمات نیــا. شــد هیشــوال رانیــا در ایــتانیبر منــافع بــه خــدماتش خــاطر
 آورده ارمغـان  بـه  ایـ تانیبری  بـرا  دارد ارزش پونـد  ونیـ لیم صـدها  کهیی  ها سفارش

 نیـ ا از شیبـ  ندهیآ در رسد یم نظر به و است آن مالزم کهی  مشاغل یتمام همراه به
 .بود خواهد

 
ـ تانیبری  امپراتور قتیطر در ترپوریری  رجیاردش شاپور تیعضو فرمان اصل .  143  ژوئـن  14 در کـه  ا،ی

ی امپراتور قتیطر نیتر جاهیعالی  فرمانروا و مانیا پاسدار< عنوان به دوم زابتیال ملکه امضاء به 1969
ـ ا اعظم استاد عنوان به) زابتیال همسر (پیلیف پرنس امضاء به و >ایتانیبر ـ  قـت یطر نی  موجـود  دهیرس

 .الف 129-6239-1 شماره سند همانجا،. است
144.  Daily Express, Wednesday, March 21, 1973. 

 منتشـر  196-195 صـص  ،2 ج ،یپهلـو  سـلطنت  سقوط و ظهور در را مقاله نیا کامل متن ترجمه
 کامـل  طـور  بـه  را نچریپ چپمن مقاله زمان آن در کهی  زبان یفارس هینشر تنها که میفزایب دیبا. ام کرده

 بری ا مقدمه در ایدن. بود ران،یا توده حزبی  مرکز تهیکمی  اسیس و کیتئور هینشر ا،یدن کرد، منعکس
ی هـا  یا تـوده  از کـه ی  کسان دهد یم نشانی  خوب به... اکسپرسی  لید نوشته<: نوشت فوق مقاله ترجمه

 اول، شـماره  چهـاردهم،  سال دوم، دوره ،ایدن (>.کجاست در شان وطن خود کنند، یم صحبت وطن یب
 )32-31 صص ،1352
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 محتـاط  چنـان  او. اسـت یتانیبر بزرگ موسسه نیچند مشاور ساله، 52 شاپور، سِِر
 نیتـأم  در او کـه  زنـم  یمـ  حـدس  منی  ول برد، ینم ها مشاوره نیا ازی  نام که است

 ،ییایـ در زاتیـ تجه کنکـورد، ی  ماهـا یهواپ افتیدری  برا رانیا میعظی  ها سفارش
 شاه که یزمان. است داشته شنقی   دفاع زاتیتجه ریسا و ها موشک ها، هاورکرافت

 و ماهـا یهواپی  عملـ  مشـاهده  منظـور  بـه  ا،یتانیبری  دفاع ساتیتأس از گذشته سال در
 . بود او کنار در شاپور سِِر کرد، دارید ها، سالح

 نشـان  کـه  استیی  ها نمونه نیتر بیعج ازی  ک ی رابطه نیای  ریگ شکلی  چگونگ
 او، پـدر  ،یجهان اول جنگ از سپ: شود یم ساخته چگونه درواقع، خ،یتار دهد یم

 مشـاور  بـود،  خبرنگاری  بمبئ در او اجداد ازی  ک ی رایز داشت نام پورتریر زین او که
 فرمانـده  د،یرونسـا یآ ژنرال به لندن از. بود تهران در ایتانیبری  ندگینما ئتیهی  شرق
 را نرایـ ا بر حاکم شاه که شد داده دستور ران،یا در ایتانیبری  نظامی  روهاین ازی  کی

 را رانیـ ای  ملـ  منـافع  بهتـر  و شـتر یب بتوانـد  که د،یجد حکمران ک ی و کرده برکنار
 پـورتر یر. رفـت  پورتریری  آقا نزد مشاورهی  برا] دیرونسایآ [او. ابدیب بخشد،ی  تجل
ی ذهنـ  تـوان  و راسـخ  عـزم  کمـال،  واجد که شناسد یم را نفر ک ی تنها گفت او به
 گـاد یبر دری  رانـ یا افسـر  ک یـ  رضاخان، شخص نیا و است فهیوظ نیا انجامی  برا

 . است قزاق،
 دولـت  تیعضـو  به] خان رضا [او. شد عالقمند رضاخان به بالفاصله دیرونسایآ

 و کـرد  اعـالم  شـاه  را خود 1925 سال در او. شد ریوز نخستی  زود به و منصوب
 حکومـت ] رانیـ ا بـر  [کـه  اسـت  پسـرش  اکنون و دیبرگز رای  پهلوی  خانوادگ نام
 . کند یم

 کـه  لیـ دل نیا به تنها نه بود؛ ساز سرنوشت رانیای  برای  تصادف باًیتقر انتخاب نیا
 اسـتعداد  زیـ ن او پسـر  کـه  نـرو یا از بلکـه  شـد،  بـدل ی  مترق پادشاه ک ی به خان رضا
 نظـر  از ،]شـاه  [استعداد نیهم سبب به رانیا. داد نشان خود ازی  رهبری  برای  شگرف
 ایـ تانیبر تجـارت  و اسـت  شـرفت یپ حـال  رد سـابقه  یبی  سرعت بای  صنعت وی  اجتماع
 . کند یم فایا ندیفرآ نیا دری مهم نقش
 سیانگلـ  شـراکت  وی  دوست عیسر گسترش که است برآن شاه، مانند شاپور، سِِر

 اسـت یس شـرفت یپ در نـدها یفرآ نیتر مهم ازی  کی ی دفاع وی  تجار امور در رانیا و
 افـت یدر OBE نشـان  1969 لسـا  در نیشیپی ها تالش خاطر به او. استی الملل نیب

 زمـان  در او. اسـت  زمـان  نیـ ا از قبل اریبس ایتانیبر به او خدمات نهیشیپی ول داشت
 انیـ جر در. بـود  هنـد  در ایتانیبر ارتشی  روان جنگ متخصص] دومی  جهان [جنگ
 ایـ تانیبری  نفتـ  منافع مصدق محمد که یزمان ،1950 دهه لیاوا در رانیای  نفت بحران
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 عنـوان  بـه  د،ییگرا وخامت به] کشور دو [کیپلماتید روابط و کردی  ملّ را رانیا در

  145!کرد یم خدمت تهران در کایآمر متحده االتیا سفارت دری اسیس مشاور
 کـه  شده بدلی  الملل نیبی  ها تیشخص نیتر العاده خارق ازی  ک ی به او زمان آن از
 . باشند هیسا رد دهند یم حیترج شخصًای ول کنند یم تیفعال سطوح نیتر یعال در
 همـراه  بـه ی فروتنـ  و حجـب  بـا  کـه یی جـا  گـردد،  یبـازم  تهـران  بـه ی زود بـه  او

  146.کند یمی زندگ فرزندش دو و هیآس همسرش
 که پیتر رایت او     6. آی.  و ام  5. آی. به این مناسبت، سر دیک وایت، رئیس نامدار ام        

تـرین افسـر      تهبرجسـ < و گرانت او را      147>ترین افسر ضدجاسوسی قرن بیستم      بزرگ<را  
خوانند، در نامه تبریـک        می 148 >ضداطالعاتی بریتانیا در دوران پس از جنگ جهانی دوم        

  : به شاپور چنین نوشت) 1973مورخ اول ژانویه (خود 
 زمیعز شاپور

 شـما  دو هـر ی  برای  بزرگ روز نیا. ریبپذ مرا کاتیتبر نیتر گرم و نیتر خالصانه
ی بـرا  مـن ... یواقعـ  خدمات ازی  قدرشناس است نیا و شماست خانواده نامی  برا و

 در تـو،  قـدم  ثبـات  و میعظـ  ثـار یا ارزش به نسبت و قائلم فراوان ارج مان یهمکار
   149.هستم واقف ،یا کرده خدمت خاموش و بزرگ امور در کهیی ها سال طول

 ژانویـه   8مـورخ   (و راشل، همسر سر دیک وایت، در نامه خـود بـه آسـیه ریپـورتر                 
  : تبریک گفت، چنین)1973

 زمیعز هیآس
 تـو . کـنم  انیـ ب شـاپور  مورد در را خودی   خوشحال زانیم تا سمینو یم را نامه نیا
 پـس  نیـ ا از حتمـاً  ز،یـ عز هیآسـ . یباش زده جانیه و شاد شاپور مورد دری  لیخ دیبا
 بـه  دوارمیـ ام ؟!باشـم  رفتـارم  مراقب دیبا روم یم دیخری  برا پورتریری  دیل بای  وقت

 
 . است نچریپ چپمن از ! متعال .  145
 فرمـان  کـه یحال در شـده  چـاپ  فرزندانش و همسر کنار در پورتریر شاپور ریتصو مقالهی  باال در .  146

 سِِر ساله 17 دختر هما،<: است نیچن اکسپرسی لید در عکس سیرنویز. دارد دست در رای  گر هیشوال
 >.نگرند یم ها آن به اله،س 13 ز،یکامب پسرش و هیآسی دیل و بوسد یم را او پورتریر شاپور

 . 121 ص ،1367 اطالعات،: تهران ،یاشرف محسن ترجمه جاسوس، شکار ویی شناسا ت،یرا تریپ .  147
148.  R. G. Grant, MI5, MI6: Britain’s Security and Secret Intelligence Services, New York: 

Gallery Books, 1989, p. 111.  

ـ وا کید سر. الف 129-6229-10 شماره سند ران،یا صرمعا خیتار مطالعات مؤسسه اسناد مرکز .  149  تی
 . داشت حضور تهران در زمان نیا در
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. بـود  دیخواه نجایا نشان افتیدری  برا حتمًا دییاین زودتر اگر. دییایب انجیا بهی  زود
 را زیـ انگ جـان یه خبر نیا ها بچهی  وقت... دادی  خواه اطالع من به حتمًا دارم نانیاطم
 دیـ خری  بـرا  وقـت  هر بگو زیکامب به و برسان ها آن به مرا سالم گفتند؟ چه دندیشن
 بـه ... میآور یم اد ی به را او حوصله و صبر و میتاف یم او اد ی به میرو یم شگاهینما به
 روم یمـ  رونیـ ب شـما  بـا ی  وقتـ  دهم یم قول من. دییآ یم نجایا بهی  ک دیبده خبر ما

 150 !!باشم داشته] یدیل ک یشأن در [مناسبی رفتار

  کودتا اسناد و ایس س،یسرو جنسینتلیا
ـ ای  خیتـار  سرنوشـت  کـه یی  کودتـا  دو شناخت نهیزم در معاصری  خنگاریتار  در را رانی
 اسـناد  بـه ی  ابیدسـت  عـدم  از که است مواجهیی  ها یدشوار با زد رقمی  الدیم ستمیب سده
ـ  گذشـت  رغـم  بـه . شود یمی  ناش حادثه دو نیا با مرتبطی  اطالعاتی  ها سیسرو  از شیب
 در رای  اصـل  نقـش  که ا،یتانیبری  اطالعات سیسرو ،1299 اسفند 3ی  کودتا از دهه هشت

ـ رو نیهمـ  و نکـرده  منتشـر  نهیزم نیا دری  سند چیه تاکنون داشت، حادثه نیا در را هی 
  : سدینو یم سیلو راجر امیلیو 151.است گرفته شیپ در 1332 مرداد 28ی کودتا قبال

 کتـاب  انتشـار  از قبـل  تـا . بودنـد  هـا  ییکـا یآمر از دارتـر  سرّنگه اریبس ها یسیانگل
 محافـل  از رانیـ ای  دتـا کو در 6. یآ. ام دخالـت  بـه ی  ا اشـاره  هرگونـه  وودهاوس

 بـه  مجبـور  کـه  خـود،  کتـاب  اول چـاپ  در روزولـت . دیگرد یمی  ناشیی  کایآمر
 نفـت  شـرکت  از توطئـه  که ادعا نیا با بود دهیکوش شد، آنی  ها نسخهی  آور جمع

 
 . 47452ی ال 47449 شماره سند همانجا، .  150

ـ ی  خصوصی  ها نامه از برگ ها ده ترجمه در که سپاسگزارمی  دیجمش معصومه خانم سرکار از  هیآس
 . دادندی ار یمرا پورتریر شاپور و
ی اطالعـات  اسـناد  استتار در ایتانیبر دولت هیرو نیا به اعتراض در 1985 سال در ویاندر ستوفریکر .  151
 دوران در ،)ینفـوذ  عوامـل  مانند(ی  اطالعات کارمندانی  برخ تیهو استتاری  برا مسلماً<: نوشت نیچن
 نـامعقول  امتداد مفهوم استدالالت نیا بهی  کنون دولتمردانی  ول. است موجودی  خوب لیدال شان، اتیح
ـ تانیبری  اطالعات اتیعمل اسناد کردنی  علن که ادعا نیا .بخشند یم ـ ... در ای ـ  دوران در هیروس  از شیپ

ی اسـتدالل  دهـد،  قرار دیتهد مورد 1980 دهه در را ایتانیبری  ملّ تیامن تواند یم 1917ی  کیبلشو انقالب
 Christopher Andrew, Secret (>.اسـت  آن از دفـاع  بـه  قادر هال تیوا تنها که استی معن یب چنان

Service: The Making of the British Intelligence Community, London: Heinemann, 1985, pp. 

XV-XVI( 
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 ســرپوش سیانگلــ دولــت مداخلــه بــر اســت، گرفتــه یمــ شــهیر رانیــا و سیانگلــ

   152.بگذارد
یی کـا یآمر مسـئول  مقام دو 154وودهاوس، فرستویکر و 153روزولت تیکرم خاطرات

ـ ا. شـد  منتشر 1982 و 1979ی  ها سال در بیترت به مرداد، 28ی  کودتا دری  سیانگل و  نی
ـ ا و داشـته  گسـترده  بازتاب رانیا در کتاب دو ـ گو کـه  آورده وجـود  بـه  را تصـور  نی  ای

 28ی  ودتاک در خود پنهان اتیعمل اسرار ایتانیبر و متحده االتیای  اطالعاتی  ها سیسرو
 خـاطرات  صـرفًا  فـوق  مأخـذ  دو. خطاسـت  تصور نیا. اند ساخته آشکار را 1332 مرداد
 ا،یـ تانیبر دولـت . یرسـم  اسناد نه روند یم شمار به بازنشستهی  اطالعات مأمور دوی  شخص

. یآ. ام (سیسـرو  جـنس ینتلیا نام بهی  سازمان تیموجود منکر اساس از 1980 دهه تا که
 در 1332 مـرداد  28ی  کودتا دری  پنهان اتیعمل اسناد انتشار به دمتعه را خود 155بود،) 6
ـ رو کامل طور به نهیزم نیا در و داند ینم رانیا ـ  در را سـکوت  هی  در. اسـت  گرفتـه  شیپ

 انتشـار ی  بـرا  کـه  اسـت ) ایسـ  (کایآمر اطالعاتی  مرکز آژانس تنها نیا ر،یاخ دهه طول
 داشته قراری  عموم افکار فشار رضمع در رانیای  کودتا در شیخو نقش به مربوط اسناد
 . است
 

 جنـگ  دوران در ایسـ  پنهـان  اتیـ عمل نیتر مهم اسناد انتشاری  برا پژوهشگران فشار
 دسـامبر (ی  شـورو  اتحـاد  انحالل از پسی  اندک ،1332 مرداد 28ی  کودتا جمله از سرد،
ـ  دو زمان، آنی  فضا در. شد آغاز سرد جنگ دوران انیپا و) 1991  رابـرت  -ایسـ  سیرئ

ـ ا کـه  دادند وعده -1993 در 157یوولز مزیج و 1992 در 156تسیگ  منتشـر  را اسـناد  نی
ی تمـام  بـًا یتقر کـه  کردنـد  اعالم ایس مقامات ،1997 مه در بعد، سال چهار. کرد خواهند
 و اسـت  شـده  معدوم 1960 دهه لیاوا در 1332 مرداد 28ی  کودتا درباره ایس مهم اسناد
 . ندارد وجود انتشاری برای زیچ

 
 .413 ص ،یرانیا سمیونالیناس نفت، مصدق، .  152

 و ظهـور : نگارنـده  کتـاب  دو بـه  دیبنگری  اطالعات اسناد نهیزم در ایتانیبر دولتی  پنهانکارۀ  دربار
 . 25-20 صص ،..توطئه هینظر ؛21-15 صص ،2 ج ،یپهلو سلطنت سقوط

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

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

 .20 ص ،2 ج ،یپهلو سلطنت سقوط و ظهور :به دیبنگر .  155
156.  Robert Gates 

157.  R. James Woolsey 
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 خلـف  تـا  دیکوشـ  بـود،  کـرده  ترک را ایس 1995 هیژانو در که ،یوولز زمان نیا رد
 مـردم  بـه  بـزرگ  انـت یخ کی< را ایسی  خیتار اسناد انهدام او. کند هیتوج را خود وعده
 1993 سـال  در مـن <: افـزود  و خوانـد  >خـود  خیتار درک در شانیای  توانمند و کایآمر
 شـناخت ی  بـرا  کـه ی  زیـ چ هـر  ،یخیتـار  ناداسی  تمام کنم تصور که داشتمی  کاف لیدال
 مهـم  اسـناد  کـه  بود نشده گفته من به. است فراهم و موجود ایس در باشد، مهمی  خیتار

 به مربوط اسناد که گفتی  ا مصاحبه در ،ییکایآمر مورخ 158کاالتر، کین >.اند شده منهدم
ـ مأمور جملـه  از -زیـ ن سـرد  جنـگ  دوران مهم پنهان اتیعمل ریسا  ردی  مخفـ ی  هـا  تی

ـ اوا در نـه یگ در ایسـ  زیـ آم تیـ موفقی  کودتـا  و 1950 دهه دری  اندونز  -1960 دهـه  لی
ی انـدونز  دربـاره . نـدارد  وجـود  زیچ چیه رانیا درباره<: افزود کاالتر. اند شده دهیسوزان

 توطئـه  چیهـ  ایسـ  در< کاالتر،ی  ادعا به >.اند شده دهیسوزان همه... نهیگ درباره. کمی  لیخ
ی بـ یتخر فرهنگ و جهالت ا ی غفلت هست چه آن. ندارد وجود سنادا انهدامی  برای  بزرگ
 >.باشد یمی پنهانکار دهیزائ که است
 اعـالم  زین  سازمان، نیای  اطالعاتی  ها یبررس مرکز ریمد و ایس کارمند 159التل، انیبر
:  افزود التل. است شده مفقود ا ی امحاء 1960 دهه در رانیا به مربوط اسناد شتریب که کرد

ـ ا وردم در< ـ اوا در. دارد حـق  کـاالتر  دکتـر  رانی  بـه  ایسـ  مقامـات  1960ی  هـا  سـال  لی
ـ با و اسـت  پـر  حـد  از شیب ها آنی  ها مخزن که گفتند رانیا اسناد نگهدارندگان  زیـ تم دی

ـ فور از >.بود نیا ایس بر غالب فرهنگ 1960 دهه لیاوا در<: افزود التل >.شود  1953 هی
 تـا  161کون، مک جان سپس و داشت عهده به را ایس استیر 160دالس آلن 1961 نوامبر تا

ـ آ که ستین روشن. بود سمت نیا در ،1965 لیآور ـ ا ای ـ تخر از دو نی  مطلـع  اسـناد  بی
 . نه ا یبودند

  اسـت،  162کایآمر خیتار مجله ریسردب معاون و انایندیا دانشگاه استاد اکنون که کاالتر،
ـ ا بـه  ایسـ ی  خیتـار  بخش عضو عنوان به 1992 سال در  او فـه یوظ. وسـت یپ مانسـاز  نی

ـ  تس،یـ گ که بود زمان نیهم در. بود گواتماال در ایس 1954ی  کودتا خیتار نگارش  سیرئ
ـ ا و گواتمـاال  در کودتا به مربوطی  ها پرونده داد وعده ا،یس وقت  1961ی  مـاجرا  و رانی

 
158.  Nick Cullather 

159.  Brian Latell 

160.  Allen Welsh Dulles (d. 1969) 

161.  John Alex McCone (d. 1991) 

162.  Journal of American History 
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 دربـاره  که شد متوجه سرعت به ایسی  ول<: دیگو یم کاالتر. کند آشکار را ها خوک جیخل
 سـال  در مـن ی  وقتـ . انـد  شدهی  پاکساز منظم طور به اسناد نیا. ندارد وجودی  سند نرایا

ی کودتـا  درباره [کاغذ برگ 50 تا 25 حدود بودند توانسته ها آن کردم ترک را ایس 1993
ـ ا اسناد ازی  اندک بخش تنها<: دیگو یم التل >.چیهی  عن ی بًایتقر نیا. کنند دایپ] رانیا  رانی
 دربـاره ی  و کـه  -یوولز 1993 سپتامبری  سخنران از قبل کس چیهی  ول. است ماندهی  باق

ـ ا اسناد انهدامی  ماجرا درباره او به -داد وعده رانیا اسنادی  آزادساز  نگفتـه ی  زیـ چ رانی
  >.بود

ـ ا در مـرداد  28ی  کودتـا  اسـناد  رفـتن  انیم ازی  ماجرا که شد روشن بعدی  اندک  رانی
 مقامـات  کـه  است موجودی  اسناد سازمان نیای  وهایآرش در هنوز و نبوده شیبی  ا بهانه
 ایسـ  اسـت یر امروز به تا که 163تنت، جرج 1998 سال در. ستندین آن انتشار به لیما ایس
 کـه  شـد  سبب امر نیا. کرد اعالم رانیا اسناد انتشار با را خود مخالفت دارد، دست به را
 2000 مـارس  در و کنـد ی  دعـو  اقامـه  ایسـ  هیعل 1999 سال در 164“یمّل تیامن ویآرش”

 صـفحه  1400 ایسـ  زمان، نیا در 165.شود اسناد نیا ازی  برخ انتشار مجوز اخذ به موفق
 116 گـزارش  جملـه  از -رای  خیتـار  گـزارش  دو و گواتماال 1954ی  کودتا درباره سند

ـ ا در کـاالتر . کردی  علن -کاالتری  ا صفحه ی حتـ  ایسـ  کـه  اسـت  داده نشـان  گـزارش  نی
 بـه  خـود  گـزارش  در ایسـ  مثـال، ی  بـرا . اسـت  داده یم بیفر را زنهاوریآ جمهور سیرئ
ـ  تنها شدند کشته گواتماال در که را ایس تیحما مورد انیشورش شمار زنهاوریآ  نفـر  ک ی

 کند یم ثابت نیهمچن گزارش نیا. دندیرس قتل به نفر 43 واقع در که یحال در کرده ذکر
ـ ا. بودنـد  فاسـد  و سـرکوبگر  دندیرسـ  قدرت به گواتماال در ایس کمک به کهی  رهبران  نی
 سـاخت،  بـدل  مرگبـار ی  گورسـتان  بـه  1960 دهـه  در را گواتمـاال  استیس صحنه کودتا
ـ  جـان ی  بها به و دیرسان قدرت به رای  رحمیبی  نظامی  ها دولت  وابسـته  دو و ریسـف  ک ی

 
163.  George Tenet 

164.  National Security Archive 

 از اسـناد ی  سامانده وی  گردآور به که. یس. ید واشنگتن در استی  ا مؤسسه “یمل تیامن ویآرش”
 نیا رانیا بخش هیریتحر ئتیهی  اعضا. دارد اشتغال کایآمر تحدهم االتیا دولت شده خارجی  بند طبقه

ـ ار و هـارت  جـوان  ،یوروسـک یگاز مارک کاتم، چاردیر ان،یآبراهام رواند ی  از عبارتند مؤسسه  کی
 :به دیبنگر. هوگالند

 http://www.gwu.edu/~ nsarchiv/nsa/publications/iran/iran.html 
165.  Electronic Briefing Book: The Secret CIA History of the Iran Coup: 

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



 1332 مرداد 28سِر شاپور ریپورتر و کودتای 

 

50
 اسـناد  نـه یزم در 166.شـد  تمـام یی  گواتمـاال یی  روسـتا  هزار ده به بیقر و کایآمری  نظام
ـ پدی  دیام روزنه زین رانیا در ردادم 28ی  کودتای  خیتار ـ  و شـد  دی  ایسـ ی  سـخنگو  ک ی

 خچـه یتار اضـافه  بـه  سند برگ هزار ک ی حدود سازمان نیای  وهایآرش در که کرد اعالم
 کرد ادعا او. است موجود شده هیته بعدًا کهی  گزارش و) لبریو دونالد اثر (کودتا اتیعمل
ی اتیـ عملی  هـا  پرونـده  وی  کـرار ت انـد  شـده  دهیسـوزان  1960 دهـه  لیاوا در کهی  اسناد
  167.اند بوده

 کودتا اتیعمل خچهیتار و لبریو دونالد
ی کودتـا ۀ دربـار  کـه  ایس سند نیتر مهم تاکنون ب،یفرازونش پر وی  طوالن ریس نیا رغم به

 سـند  نیا. است لبریو دونالد نوشته کودتا اتیعمل خچهیتار شده منتشر 1332 مرداد 28
ـ ر مـز یج اریـ اخت در ایس نیشیپ نکارکنا ازی  ک ی ظاهراً، را، ـ وین کارشـناس  168زن،ی  ورکی
ـ آور 16ی  ها شماره در را آن نامبرده و داد قرار ،یاطالعات امور در مزیتا  ژوئـن  18 و لی

ـ ا سـپس، . کـرد  منتشـر  فـوق  روزنامه 2000 ـ وین تیسـا  در سـند  نی  قـرار  مزیتـا  ورکی
 در انتشـار  از پـس  وودهاوس، و روزولت خاطرات مانند ز،ین لبریو خچهیتار 169.گرفت

 آن ازی  فارسـ  ترجمه چند مطبوعات در انعکاس بر عالوه و افت ی گسترده بازتاب رانیا
  170.شد منتشر

 مـرداد  28ی  کودتا اتیعمل خچهیتار از استی  ا فشردهی  بند جمع فوقی  جنجال سند
 
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 

 دوم، و اول شماره(ی  اقتصاد -یاسیس اطالعات در ابتدا لبریو خچهیتار ازیی  ها بخشی  فارس ترجمه .  170
ـ . افت ی انتشار) 1379 مهرماه ،41 شماره( امروز امیپ و) 1379 آبان و مهر پانزدهم، سال  3 بعـد  یکم

 28ی  کودتا درباره ایس سازمان اسناد دوست، وطن رضاغالم: شد منتشر بولتن نیا کامل متن از ترجمه
 اسـرار  ،یاحمد دیحم ؛1379 رسا،: تهران ان،یکاتوز ونیهما مقدمه با مصدق، دکتری  سرنگون و مرداد
 و کایآمر ،یخراز صادق دیس ؛1380 ،ین نشر: تهران ،مصدق دولتی  سرنگونۀ  دربار ایس اسناد: کودتا

 صـنعت  شدنی  ملّ جنبش درباره کایآمر متحده االتیا دولت زادشدهآ مدارک و اسناد: رانیا تحوالت
 لبریو خچهیتاری  اصل متن از حاضری  بررس در. 1380 خارجه، امور وزارت انتشارات: تهران ران،یا نفت
 از شـده،  گرفته نترنتیا از PDF لیفا صورت به متن نیا که آنجا از. ام کرده استفادهی  سیانگل زبان به

 . کنم یمی خوددار صفحات هشمار به ارجاع
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 از پـس  مـاه  هفت ،1954 مارس در ات،یعمل طراحان ازی  ک ی 171لبر،یو دونالد که 1332
 زمـان  آن در کهی  اسناد اساس بر را کودتا خچهیتار لبریو ظاهرًا. است داده نجاما کودتا،

 کـرده  نیتدو کودتا اتیعمل در کنندگان شرکت ازی  برخ با مصاحبه و بوده ارشیاخت در
 قـرار  نیمحققـ  دسـترس  در امروزه و شده منتشر مزیتا ورکیوین لهیوس به کهی  متن. است
 بـا  و محـدود  راژیـ ت در ،1969 مـارس  در فـوق،  چـه خیتار هیـ ته از پس سال 15 گرفته،
ـ و. است شده منتشر صفحه 193 در ا،یسی  درون بولتن عنوان به “یسّر”ی  بند طبقه  شیرای
ـ خاورنزد کل اداره مورخ داج، نید را بولتن نیا نشر و  در و داشـته  عهـده  بـه  ا،یسـ  کی

  : است افزوده را ریز ادداشت یدوم صفحه
 خنگاریتار ادداشتی

 1954 مـارس  در ران،یـ ا ریـ وز نخسـت  مصـدق ی  سـرنگون  عنـوان  بـا  اوراق، نیا
 نیـ ا. شد نگاشته داشت، اتیعمل دری  فعال نقش که لبر،یو. ن دونالد دکتر لهیوس به

 اتیـ عمل ک یـ  اسـناد  که یزمان در دیرس یم نظر به مطلوب رایز شد مکتوبی  بررس
ــه مهــم ــان خــاطرات و اســت دســترس در ســهولت ب  شــرکت آن در کــهی کارکن
ی مقتضـ  عـالوه،  بـه . شـود  هیـ ته آن از شده ثبتی  گزارش است، تازه هنوز اند داشته

 و شـود  دیتأک اتیعمل اتمام از پس آمده دست به نیمع جینتا بر که شد یم احساس
 مشـابه،  اتیعمل در نده،یآ در کاربرد قابل شنهاداتیپ شکل به تجارب نیا ازی  برخ
 .گردد انیب

 پـروژه ی  هـا  پرونـده  در گـزارش،  نیـ ا در شده فیتوص اتیعمل به مربوط اسناد
 ایآسـ  جنـوب  و کیـ خاورنزد کل اداره در رانیا اداره لهیوس به که آجاکس، یپ یت

 172.است موجود شود، یمی نگهدار

 
 نهیزم دری  متعددی  ها کتاب و است نستونیپر دانشگاه ازی  معمار لیالتحص فارغ لبریو دونالد دکتر .  171

 آن در و کـرد  منتشـر  را خـاطراتش  1986 سـال  در او. است کرده منتشری  اسالم انهیخاورمی  معمار
ـ ز بـود  زیتمام کایآمر مشابهی  بعد اتیعمل ریسا از رانیای  کودتا که شدی  مدع  کودتـا  طراحـان  رای
ـ ا بـه  و گذاشـتند  آزاد -شاه از تیحما ای ی ثبات یب -راه دو انتخاب در را انیرانیا ـ دل نی  از کودتـا  لی

ـ  مقامات اجازه با کتاب، نیا در لبریو. شد برخوردار مردم گسترده تیحما ی سـرّ  خچـه یتار بـه  ا،یس
 را خچـه یتار نیا ها خوک جیخل اتیعمل راحانط اگر<: است افزوده و داده ارجاع خود، نوشته کودتا،
 .درگذشتی سالگ 89 در 1997 سال در لبریو >.زدند ینم دستی اتیعمل نیچن به بودند خوانده

 28 یکودتا اتیعملی  ها پرونده ازی  مهم بخش هنوز 1969 سال تا که دهد یم نشان فوق ادداشتی .  172
 .است بوده محفوظ ایسی وهایآرش در مرداد
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 کنتـرل  بـودن  کامل و قیدق لحاظ از گزارش نیا در مندرج خاصی  اسامی  تمام
. شد فراهمی  جد تالش با دفر هر وسط نامی  اختصار حروف و اول نام. است شده
 آن انگریـ ب شـده  حـذف  وسط نامی  اختصار حروف و کوچک نام کهی  موارد در

 .امدین دست بهی اطالعات نیچن که است
 173داج. ل نید

  1969 مارس/ کیخاورنزد کل ادارهی خیتار کارمند
 : است ضرور ریز نکات به توجه لبریو خچهیتاری بررس در
 محـدود،  انتشـار ی  بـرا  ایسـ  مقامـات  لهیوسـ  بـه  1969 مارس در لبریو خچهیتار -1

 کـه ی  متنـ  و گرفتـه  قـرار ی  بـازنگر  و مجدد میتنظ مورد ،یآموزش استفادهی  برا احتماًال
 در آن رشـده یتکث متن بلکه 1954 سال به متعلقی  اصل نسخه نه ماست دست در امروزه
 که یحال در شده رائها (secret) “یسّر”ی  حفاظتی  بند طبقه با بولتن نیا. است 1969 سال
 کـامًال  ن،یبنـابرا . باشـند  یمـ  (top secret) “یسـّر ی کلـ  بـه ”ی بند طبقهی دارا مشابه اسناد

ـ ا در شیخو مهم عوامل و ها شبکه حفظی  برا ایس مقامات که است محتمل  در کـه  ران،ی
 بـاارزش  و فعـال ی  اجتماع وی  اسیس نظر از و زنده آنان ازی  اریبس ای ی تمام 1969 سال
 اوج در فـوق  بولتن که میکن توجه. باشند کرده ییها یدستکار لبریو خچهیتار در ند،بود

 احتمـال  ها سال آن در. است شده ریتکث 174“یجیکمبر پنج” جنجال از پس و سرد جنگ
 . بود نظر مد کامًالی ا رشدهیتکث اسناد نیچن بهی شورو اتحادی نفوذ مأمورانی ابیدست

 آن ناشـر  و افتـه ین انتشـار  ایسـ  سـازمان ی  سـو  ازی  رسـم  طور به لبریو خچهیتار -2
ـ وی  رسـم  مهـر  فاقـد  فـوق  سـند  ن،یبنـابرا . است مزیتا ورکیوین روزنامه  از” اسـناد  ژهی

 
173.  Dean L. Dodge 

 بـه  دومی  جهـان  جنـگ  دوران ازی  ستیکمون دیعقا لیدل به که جیکمبر لیالتحص فارغی  سیانگل پنج .  174
. شـدند  بـدل  ایتانیبری  دولت دستگاه در هیبلندپای  نفوذ مأموران به و وستندیپی  شوروی  اطالعات سازمان
 سیسـرو  جنسیلنتیا ستگاهیا سیرئ 1951-1949ی ها سال در که استی  لبیف میک افراد نیا نینامدارتر

 شـناخته  6. یآ. ام اسـت یری  نامزدهـا  ازی  ک ی عنوان به و بود ایس با سازمان نیا رابط و واشنگتن در
 اعطـاء  او به سرخ پرچم و نیلن نشان 1965 سال در خت،یگری شورو به 1963 هیژانو دری  لبیف. شد یم

 در 1998 مـه  11 رد و کـرد  منتشـر  مـن  خاموش جنگ عنوان با را خود خاطرات 1968 سال در شد،
 ترجمه ،جاسوس شکار ویی  شناسا ت،یرا تریپ: به دیبنگر ماجرا نیا بایی  آَشنای  برا. درگذشت مسکو
ـ یکمبر دوسـت  پـنج  ن،یمودی  وری ؛1367 اطالعات،: تهران ،یاشرف محسن  احمـد  ترجمـه  ،مـن ی  ج
 و بودهی  جیکمبر جپن با. ب. گ. کا رابط افسر نیمودی  وری. 1375 کارنامه، نشر: تهران ،پور،ییکسا

 .است برخوردار فراوانی خیتار ارزش از او خاطرات



  1332 مرداد 28سِر شاپور ریپورتر و کودتای 

 

53
 فاقـد  کـه  شـده  عرضـه ی  نحـو  به واقع در و است (declassified) “شده خارجی  بند طبقه
 175.باشدی الملل نیب محاکم به ارائه رقابلیغ وی حقوق ارزش
و ناشر تاریخچه ویلبر، ظاهرًا برای حفـظ        نیویورک تایمز   زن، کارشناس    جیمز ری  -3

 کـرد و انـدکی بعـد        “سـیاه ”هایی از سند را       کننده در کودتا، بخش     امنیت ایرانیان شرکت  
شـود، مـدعی شـد کـه           اداره مـی   176وسیله جان یانگ    نام کریپتوم، که به     سایت دیگری به  

 تاریخچـه ویلبـر را، بـا        “بدون سانسور ” کرده و سپس متن      “کشف”اسامی سیاه شده را     
 : دالیل زیر، قابل تعمق است  این ماجرا، به177.، منتشر نمود[]افزودن اسامی در داخل 

 به سیاه کردن اسامی دسـت زد؛ یعنـی بـر           “دیجیتالی”با روش   نیویورک تایمز    -الف
تـرین   جـدی این غیر. رنگی قرار داد های سیاه  افزار الیه   روی متن اسکن شده از طریق نرم      

سادگی   اگر واقعًا حذف اسامی مد نظر بود، به       . روش برای سانسور کردن یک سند است      
کلی سیاه کرد یـا بـرای         شد این موارد را بر روی کاغذ، قبل از اسکن کردن، با قلم به               می

ای مرسـوم     وسیله قلم رویـه     هایی از سند به     سیاه کردن بخش  . تر با تیغ برید     اطمینان بیش 
 در اسناد علنـی شـده ایـاالت متحـده آمریکـا نیـز از        178.د علنی شده بریتانیاست   در اسنا 

 روشن اسـت کـه در       179.وسیله تیغ استفاده شده است      هایی از سند به     روش بریدن بخش  
 . چنین مواردی بهیچوجه امکان کشف موارد حذف شده وجود ندارد

شایندی را در   احساس ناخو نیویورک تایمز   وسیله     بررسی اسامی سانسورشده به    -ب
 شامل اسـامی افـرادی اسـت کـه          “سانسور”بخش عمده این    . کند  مورخ ایرانی ایجاد می   

نقش آنان در کودتا از همان زمان وقوع حادثه برای ایرانیان روشـن بـود؛ کسـانی ماننـد                
اهللا نصیری، عباس فرزانگان، نادر باتمانقلیچ، تیمور بختیار، حسن اخوی و غیره و               نعمت

 
ـ بنگر اند شده خارجی  حفاظتی  بند طبقه از کهیی  کایآمر اسناد بر مندرج مهر بایی  آشنای  برا .  175 : بـه  دی

 ژنرال و لیچرچ نستونیو شاه، رفتارۀ  دربار جمهور سیرئی  برا خارجه امور وزارتی  سرّی  کل به بولتن
 : در 1953 اوت مورخ کودتا، از پسی زاهد

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

176.  John Young 

177.  http://cryptome.org/cia-iran-all.htm 

 Public Record (ایتانیبری ملّ اسناد مرکز در FO 371/6405/16 کارتن به شود مراجعه نمونه،ی برا .  178

Office (ـ ا 1921 سـال  حوادثۀ  دربار سند برگ 218 شامل ـ ا در. رانی ـ  بخـش  کـارتن،  نی  ازی  مهم
 . است شده مخدوشی کل به ره،یغ و 161 و 104 و 93 و 88 اسناد مانند ،یاسیسی ها گزارش

 سیرنویز در 1953 اوت مورخ جمهور سیرئی  برا خارجه امور وزارت بولتن به دیبنگر نمونه،ی  برا .  179
 . قبل
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 اسامی مشهور فراوان منـدرج در سـند ایـن احسـاس را در نگارنـده               “ کردن سیاه”! غیره

ایجاد جنجال و جلب توجه بـه ایـن سـند و             نیویورک تایمز    ایجاد کرد که هدف واقعی    
در واقـع، پـس از اعـالم    . عنوان یک متن بسیار مهم و قابل اعتماد بوده اسـت      ارائه آن به  

 “شـناخته ”یدی که برای مورخین ایرانـی  وسیله کریپتوم، اسامی مهم جد       فوق به  “کشف”
 . دربارۀ این دو نام توضیح خواهم داد.  است“کیوانی” و “جلیلی”شوند دو نام  می

وسیله سایت کریپتوم با فضای سیاه شده          به “کشف شده ” در برخی موارد اسامی      -ج
 و  “جلیلـی ”گویـاترین مثـال، اسـامی       . منطبـق نیسـت   نیویـورک تـایمز     مربوطه در سند    

 : است“وانیکی”
 در  >بسیار مهم و اصلی   <طبق مندرجات بولتن ویلبر، ایستگاه سیا در تهران دو عامل           

این دو از چنـان اهمیتـی بـرای سـیا برخـوردار بودنـد کـه در مـذاکرات                    . اختیار داشت 
در نیکوزیا،  ) 6. آی. نماینده ام  (180شایر  و نورمن دربی  ) نماینده سیا (مقدماتی میان ویلبر    

م کرد که اسامی ایشان برای طرف بریتانیایی فاش نشود؛ و رابطـه ایـن دو                مرکز سیا اعال  
ها چنان استتارشـده بـود کـه حتـی در جریـان عملیـات کودتـا اینتلیجـنس                     با آمریکایی 

 !سرویس بریتانیا و عوامل ایرانی ایشان موفق به کشف ایشان نشدند
 زمـان ویـرایش   -1969، در سال 1953 ایرانی سیا در سال “بسیار مهم ”این دو عامل    
داشـتند    باید اهمیتی مضاعف مـی    -وسیله دین داج و انتشار محدود آن        تاریخچه ویلبر به  

معهـذا، ایـن اسـامی در بـولتن فـوق درج      . بـود   ها ضرورتر از گذشته می      و استتار نام آن   
گیـرد    ها یا صدها تن قرار می       کلی سرّی و حیاتی در اختیار ده        شود، یعنی اطالعاتی به     می
 بعدها، در زمان انتشار علنـی       181.ه برخی از ایشان عضو وزارت خارجه، نه سیا، بودند         ک

کنـد و انـدکی       ، سـیاه مـی    “دیجیتالی”این اسامی را، با همان روش        نیویورک تایمز    سند،
در سـند   . شناساند   می “کیوانی” و   “جلیلی”بعد، سایت کریپتوم اسامی فوق را به صورت         

 حرف سـیاه شـده کـه        80اسامی دو فرد فوق به اندازه       مز  نیویورک تای منتشره در سایت    
صـورت     سایت کریپتـوم ایـن اسـامی را بـه          182.برابر با یک سطر و یک سوم سطر است        

Djalili   و Keyvani  17 حـرف فاصـله تنهـا معـادل          3کند که با اضـافه کـردن           معرفی می 

 
180.  Norman Matthew Darbyshire 

 سـال  هفـت  او اداره که کرد اعالم خارجه امور وزارت مورخان سرپرست<: سدینو یم زنیر مزیج .  181
 از آن کـردن  خـارج ۀ  دربـار ی  میتصم هنوزی  ول کرده افتیدر را] لبریو [خچهیتار ازی  ا نسخه شیپ

 >.است نشده اتخاذی حفاظتی بند طبقه
182.  Wilber, ibid, part 1- Preliminary steps, p. 7. 
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 ! حرف است یعنی کمتر از یک سوم سطر

 :  دو ابهام شکلی دیگر نیز مطرح است“کیوانی” و “جلیلی”در رابطه با اسامی 
 را به شکل مرسوم در میـان  “جلیلی”اول، روشن نیست که چرا دونالد ویلبر باید نام  

 . (Jalili)شکل متداول در زبان انگلیسی   بنویسد نه به(Djalili)زبانان  فرانسه
 کـه  اسـت ی  دعمـ  لبـر یو خچهیتار بر خود ادداشت ی در داج نید که نیا رغم به دوم،

 افراد،ی  تمام کوچکی  اسام و شده کنترل >گزارش نیا در مندرج خاصی  اسامی  تمام<
 چـرا  سـت ین روشـن  شـده،  افـزوده  نبـوده،  دسـت  دری  کـاف  اطالعات کهی  موارد جز به
 پتـوم، یکر تیسـا ی  ادعـا  صـحت  فرض با. هستند کوچک نام فاقد “یوانیک” و “یلیجل”

ـ زی  واقعـ  نـام  نـه  مسـتعارند  نام “یوانیک” و “یلیجل”: است متصور احتمال ک ی تنها  رای
ـ ا در ایسـ ی  اصل مأمور دو نیا کامل مشخصات داج نید که رفتیپذ توان ینم  در را رانی
 . است نداشته اریاخت

 
تـوان بـه تمـامی مـوارد منـدرج در             سـادگی نمـی     کند که بـه     بررسی فوق روشن می   

ققین قرار گرفته، اعتمـاد کـرد و   تاریخچه ویلبر، یا حداقل متن کنونی که در دسترس مح 
ایـن  . آن را توصیفی جامع و فارغ از دغل و فریبکاری یا استتار از حوادث کودتا دانست         

ایشـان، کـه بـا دقـت بـه          . ای است که دکتر محمدعلی موحد نیز بر آن تأکید دارد            نتیجه
 -یلبـر  از جملـه تاریخچـه و  -بررسی تطبیقی منابع انگلیسی و آمریکایی مربوط به کودتا     

  : نویسد پرداخته، می
 بـه  هوشـمند  خواننـده  و اسـت  انیـ نما هـا  گزارشی  شانیپ بر ریتزو و هیتور نشان
 و ایقضـا ی  ظاهرساز وی  رسمی  تیروا ارائه گزارشگر مقصود که ابدی  یم دری  آسان
 ،یـی دورو ،یاکاریر ،ییگو دروغ مستلزمی  پنهانکار... است اتیواقع بری  کش پرده
ی رسـم ی  هـا  گزارش که رای  ریتصو 183ادل لبریو. است فیتحر و تقلب س،یتدل
 گواتمــاال در گوســمان آربــنس و رانیــا در مصــدقی ســرنگون انیــجر از کـا یآمر
 که آورد یم شمار به “یپلماسید خیتار فیتحر مهمی  ها نمونه” از دهد یم دست به

 
 فوق مقاله مشخصات. است ورکیوینی  تیورسیونی ی تیس لهمن کالج دری  سایس علوم استاد ادل لبریو .  183
 : است نیچن

Wilbur Edel, “Diplomatic History: State Department Style,” Political Science Quarterly, 

Volume 106, Number 4, Winter 1991-1992, pp. 695-712. 
ـ ت -خـرداد  (نـو  نگـاه  در و ترجمهی  فارس به اشراق میکر محمدی  آقا لهیوس به مقاله نیا ) 1371 ری

 .است شده منتشر
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 از تـر  کننده گمراه”: سدینو یم ادل “.است توأم مهم کامًال اسناد عامدانه حذف با”

 دهیـ ناد ها آن از که اند شده ریتحری  ا گونه به که استیی  ها امیپ شده حذف مطالب
 چـه  کـه  دانسـتند  یمـ ی  خـوب  بـه  کـه ی  اشخاص لهیوس به هم آن توطئه، کامل گرفتن
 تقلـب،  کیـ ” را آن ادل کـه ی  ا وهیشـ  ؛“دیـ آ یبرم افتاده، اتفاق چرا و افتاده اتفاق

   184.نامد یم “رانیا دری یکایآمری ها تیفعال کامل فیتحر کی
. سـت ین آن تیـ اهمی  نـاف  فـوق،  سـند  بهی  اریهش با توأم وی  انتقاد نگاه نیا معهذا،

 28ی  کودتا در ریدرگی  اطالعاتی  ها سیسرو سند نیتر جامع و نیتر مهم لبریو خچهیتار
 لیـ تحل گـر، ید منـابع  وی  رانیا اسناد کنار در و، افته ی انتشار تاکنون که است 1332 مرداد
 . است دهیبخش تر شیبی غنا را فوق حادثه

  پورتریر شاپور سِر پنهان گاهیجا
 کـه ی  مـورد  همـان  جـز  بـه  -شـاپور  گاهیجا کودتا،ۀ  دربار شده منتشری  خارج منابع در

 اسـتتار ی  کلـ  بـه  -کرده اد ی کودتا زمان در تیاهم کم مأمور ک ی عنوان به او از وودهاوس
ـ رو نیا. است دهش داده نسبت گرانید به او نقش و شده خـاطرات  بـا  1979 سـال  از هی 
 . افت یادامه امروز به تای بعد منابع در و شد آغاز روزولت تیکرم

 و نفتی  مّل نهضت دوران در فعالی  اطالعاتی  اصلی  ها شبکه و مأموران نقش استتار
 از شان،یای  رو بر غاتیتبل تمرکز و شده شناخته عناصر کردن نما انگشت قیطر از کودتا،
ی غـات یتبل وی  مطبوعـات  شـبکه  مصـدق،  دولت دوران در. داشت رواج حادثه زمان همان
ـ  عاتیشا و اخبار رانیا در ایتانیبری  اطالعات سیسرو به وابسته  توطئـه ۀ  دربـار  رای  فراوان
 بـدان  تا عاتیشا نیا. کردند یم پخش سیانگل سفارت با آنان ارتباط و انیدیرش برادران

 روزنامـه  و اسـت یس با کهی  انیرانیای  تمام کودتا از قبل ساله ک ی در که بود گسترده حد
 هیعل گران توطئه و سیانگل سفارت مأموران عنوان به را انیدیرش برادران داشتند، سروکار
ـ ا. شناختند یمی  خوب به مصدق دولت  بیـ تعق بـه  منجـر ی  مـوارد  دری  غـات یتبل مـوج  نی
 بازداشـت  علـت  1952 اکتبـر / 1331 مهر 21 در و شد دولتی  سو از انیدیرش برادران
ـ گرد اعالم “دولتی  سرنگونی  برای  خارج سفارتخانه ک ی بای  تبان” انیدیرش برادران . دی

 بـه  بـال  فـراغ  بـا  و شـدند  آزاد) 1953 هیفور/ 1331 اسفند (بعدی  اندک ها انیدیرشی  ول
 گنـ یلپ انیبر. شود شانیا متعرضی  جد طور به دولت که آن یب دادند ادامه خود اقدامات

 
 مـرداد  28ی  کودتـا  در ایسی  پنهان اتیعمل گزارش ازی  لیتحل: ها ناگفته و ها گفته موحد،ی  محمدعل .  184

 . 12 ص ،1379 کارنامه، نشر: تهران ،1332
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  : سدینو یم

 نیـ ا کردنـد  یمـ  عنـوان  مصدق مورد در مصدق طرفداران کهی  اتیشکا ازی  کی
ی مـؤثر  اقدام نوع هر از ها آن امثال و ها انیدیرش آشکاری  وابستگ به علم با که بود
   185.دیورزی کوتاه ها آن ضد بر

 ن معمای بزرگ را چگونه باید حل کرد؟یا
 از و بودنـد ی  جنجـال  و زن الف و متظـاهر ی  افـراد  اسداهللا، ژهیو به ان،یدیرش برادران

ی بـرا  آشـکار ی  ا حربـه  عنـوان  بـه  سیانگلـ  سـفارت  به خودی  خانوادگ نیریدی  وابستگ
 ان،یدیرشـ  اهللا بیـ حب خود، بدنام پدر به ژهیو به و بردند یم بهره ییسودجو وی  طلب قدرت
 و 1332-1320ی  هـا  سـال  گرانـه  توطئه اتیعمل در انیدیرش برادران 186.کردند یم تفاخر
ـ ترد مثال،ی  برا. داشتند نقش کودتا در  هیـ ژوئ 15 در انیدیرشـ  اسـداهللا  کـه  سـت ینی  دی

 را او مالقات مقدمات و کرد مالقات 187رایویر دری  پهلو اشرف با 1332 ریت 24/ 1953
ـ . نمـود  فراهم ا،یس ندهینما 188د،یم استفن و ،6. یآ. ام ندهینما ر،یشا یدرب نورمن با ی ول

 جلـب  وی نـ یآفر جنجـال  بلکـه  اقـدامات  نگونهیا نه کودتا اتیعمل در شانیای  اصل نقش
 بـا  6. یآ. ام پنهـان ی  ها شبکه انحراف نیا هیسا در تا بود شیخوی  سو به همگان توجه
 اتیـ روح و تیشخص از کهی  شناخت با ز،ین مصدق دکتر. برند شیپ را خود کار بال فراغ

 
ـ عنا محمـود  ترجمـه  مصـدق،  دکتر دولت و سیانگلی  امپراتور سقوط نگ،یلپ انیبر .  185 : تهـران  ،تی

 .53 ص ،1365 کتابسرا،
 مسـتخدم  قاجـار  شاه احمد سلطنت دوران در اهللا، قدرت و اسداهللا و اهللا فیس پدر ان،یدیرش اهللا بیحب .  186

ی رانیا عوامل ازی  تعداد بای  سیانگل مأمورانی  اطالعات ارتباطات نیتأم و بود تهران در سیانگل سفارت
یی طباطبا نیاءالدیض دیس با 1320 وریشهر از پسی ها سال در زین و ها سال آن در او. داشت دست به را

ـ آ) 341-339 صـص  ،2 ج ،یپهلـو  سـلطنت  سقوط و ظهور: به دیبنگر. (داشت کینزد رابطه  اهللا تی
ـ آ. (کرد یمی  معرف >ییطباطبا نیاءالدیض دیس شاگرد< عنوان به را انیدیرش برادران زینی  کاشان  اهللا تی

 ج ،1379 اطالعـات،  وزارتی  خیتار اسنادی  بررس مرکز: تهران اسناد، تیروا بهی  کاشان ابوالقاسم دیس
 ک ی آمده دست به انیدیرش اهللا فیسی  شخص خانه از انقالب زمان در کهی  اسناد انیم در) 930 ص ،2

 بـا  شـاپور  کـه  دارد وجـود  پورتریر شاپور فیتألی  فارس بهی  سیانگل اصطالحات فرهنگ کتاب جلد
 5 -هـا  سالم نیتر گرم و آرزوها نیبهتر با اسیال به میتقد<: است کرده هداا نیچن را آن خود دستخط
. خوانند   می “الیاس” ها زمانی که نخواهند نام فردی را مستقیماً ذکر کنند، او را             انگلیسی. >1977 اکتبر

 . برند کار می  را به John Doeها  در چنین مواردی، آمریکایی
187.  Riviera 

188.  Stephen Johnson Meade  
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ـ د ینم شانیا قواره در را خود هیعلی  ندازبرا اتیعمل تیهدا داشت، انیدیرش برادران  دی

 بـرادران  نقشۀ  دربار ها یپراکن عهیشا و ها اغراق. شد ینم شان متعرضی  جد طور به لذا و
 ان،یدیرش برادران نسان،یبد. داشت کودتا خطر کردنی  رجدیغ دری  بزرگ سهم انیدیرش
ی رمـز  نام به عمالً و تنداف ی خودی  واقع عملکرد از تر بزرگ اریبسی  شهرت زمان، همان از

 کـه ی  منابع در. رانیا در سیسرو جنسینتلیای  ها شبکه و مأمورانی  تمامی  برا شدند بدل
 شـهرت  نیا از شد، منتشر متحده االتیا و ایتانیبری  اطالعاتی  ها سیسروی  سو از بعدها
: تنـد گرف قـرار  رمـز  نام ک ی ریز در رانیا در 6. یآ. ام متنفذ عواملی  تمام و شد استفاده

 !“انیدیرش برادران”
 
ـ با قطع طور به که است منتسب انیدیرش برادران بهی  موارد لبریو خچهیتار در  بـه  دی
 :میکن یمی بررس را مهم مورد کی. باشد داشته تعلق پورتریر شاپور کارنامه

دلیل هراس ناشی از ضعف شخصـیتی، تمـایلی بـه شـرکت در        محمدرضا پهلوی، به  
 و 6. آی. ت او یکی از محورهـای مهـم عملیـات مشـترک ام       جلب رضای . کودتا نداشت 

 ژنـرال نـورمن   1332به ایـن دلیـل بـود کـه در اوائـل مـرداد مـاه            . رفت  شمار می   سیا به 
و در همـین چـارچوب بـود کـه         . شوارتسکف و اشرف پهلوی بـه ایـران اعـزام شـدند           

نه با شاه مالقـات     های اطالعاتی ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا مخفیا         نمایندگان سرویس 
 . های متبوع خود از کودتا را به اطالع او رسانیدند طور رسمی حمایت دولت کردند و به

عنوان نماینده رسمی دولت ایاالت متحده به دیدار شـاه رفـت، کرمیـت                فردی که به  
 در درون   1953اول اوت   / 1332 مرداد   10این مالقات در نیمه شب شنبه       . روزولت بود 
 دیـدار روزولـت بـا شـاه کـامًال           189.در حوالی کاخ سعدآباد صورت گرفت     یک اتومبیل   

عنوان نماینده رسمی دولت متبوع خود در مقامی جای داشت کـه       طبیعی است زیرا او به    
ولـی  . توانست اعتماد شاه را جلب کند و حمایت دولت آیزنهاور را به او ابالغ نماید                می

ت کرد؟ تاریخچـه ویلبـر طـرف بریتانیـایی     چه کسی از سوی دولت بریتانیا با شاه مالقا       
  : شناساند  می“اسداهللا رشیدیان”شاه را در این مالقات با نام 

 در فرسـتاده  نیدومـ ] ران،یا از او خروج وی  پهلو اشرف تیمأمور انیپا از پس[
. شـد  صحنه وارد ران،یا در سیسرو جنسینتلیای  اصل عامل ان،یدیرش اسداهللا ئتیه

 بود فرمانروا کردن متقاعد شاه، با رابطه در انیدیرش اسداهللا هیلاو فهیوظ نقشه، طبق
 

 صـص  تا،ی  ب چاپخش،: تهران ،یاسالمی  عل ترجمه کودتا، در کودتا روزولت، تیکرم: به دینگرب .  189
167-169 . 
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 ک یـ  دیـ با شـاه  نقشه،ی  اجرا در. استیتانیبر دولتی  رسمی  سخنگو انیدیرش که

. یبـ  [ایـ تانیبری  پراکنـ  سـخن  بنگاهی  فارس برنامه بعداً که دیگز یبرمی  دیکل عبارت
 را الزم بـات یترت لندن در ریشا یدرب. کرد یم تکرار را آن نیمع خیتار در.] یس. یب

 بـا  شـاه  هیـ ژوئ 31 در مجـدداً  و 30 در. شود داده. یس. یب. یب به عبارت نیا تا داد
 تـا  شـد  فرصـت  خواسـتار ی  ولـ  بـود  دهیشـن  را امیـ پ او. کرد دارید انیدیرش اسداهللا
 فرسـتاده  بـا  داریـ دی  بـرا  را شـاه  توانسـت  اسـداهللا  بهرحال،. شدیندیب اوضاع درباره
 نیـ ا کـه  ورزد دیـ تأک امـر  نیـ ا بـر  و کنـد  آمـاده  شوارتسـکف،  ژنرال ،ییکایآمر

 کیـ نزدی  همکـار  مـورد  در بیترت نیا به و کرد خواهد تکرار را امیپ زین فرستاده
ی شـتر یب نیتضـم  کار نیا انجام در کایآمر متحده االتیا و ایتانیبر متحدهی  پادشاه
 . داد خواهد

 و کـرد  تـرک  را رانیـ ا اشـرف  سـس پرن که نیا از پس روز دو اوت، اول در... 
 انیدیرشــ اسـداهللا  ســاخت یمـ  متقاعــد را او کـه  دیشــن را. یسـ . یبــ. یبـ  امیــپ شـاه 

ی داریـ د شـاه  با شوارتسکف است،یتانیبر متحدهی  پادشاه دولتی  رسمی  سخنگو
 ژنـرال  بـود، ی  مخفـ  کروفونیم لهیوس به سمع استراق نگران که شاه. داشتی  طوالن
 هر و داد قرار سالن وسط در درست رای  کوچک زیم  د،بری  بزرگ رقص سالن به را
. شـد  انجـام ی  گرید متعددی  ها مالقات دار،ید نیا از بعد... نشستند آن کنار در دو
 در. انیدیرشـ  و شـاه  انیمی بعض و بود روزولت و شاه انیم ها مالقات نیا ازی  بعض
 بری  دیشد فشار هشا دار شهیری  میتصم یب و تزلزل بردن انیم ازی  برا ها نشست نیا
  . شد وارد او

ای  عنوان یک شخصیت متظاهر و جنجالی و شیاد چهـره   گفتیم که اسداهللا رشیدیان به    
ای نبود که شاه در چنان موقعیـت حساسـی            رشیدیان در قواره  . شده داشت   کامًال شناخته 

. ناسـد رسـمیت ش     بـه  “نماینده رسمی دولت بریتانیـا    ”عنوان    به او اعتماد کند و وی را به       
شـمار    اسداهللا رشیدیان عضو سرویس اطالعاتی بریتانیا نبود بلکه تنها یک عامل بومی به            

دار این مأموریت رسـمی و بسـیار          توانست از سوی دولت بریتانیا عهده       او نمی . رفت  می
. عنـوان مقـامی همطـراز بـا کرمیـت روزولـت ظـاهر گـردد                 مهم شود و در برابر شاه به      

بین دستگاه اطالعاتی و امنیتـی دولـت     اسداهللا رشیدیان در زیر ذره  عالوه، در این زمان     به
های مخفـی اتحـاد شـوروی در        مصدق و، احتماًال سازمان اطالعاتی حزب توده و شبکه        

دالیل فوق، اعزام رشیدیان به این مأموریـت را بایـد یـک حماقـت      به. ایران، قرار داشت  
ا تا بدین حد ناشی و آماتور و بیگانـه          کنندگان عملیات کودت    قطعًا هدایت . صرف دانست 

 . با روانشناسی ایرانیان و فضای سیاسی ایران نبودند
دار این مأموریت مهم شود؟ طبق اسنادی که معرفی شـد،            توانست عهده   چه کسی می  

کسی که از جایگاهی متناسب بـا ایـن مأموریـت برخـوردار بـود سـرهنگ دوم شـاپور                    
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 افسـر رابـط دارای   1947/ 1326دیم که شـاپور از سـال      در اسناد فوق دی   . ریپورتر است 

-1330هـای     استوارنامه دائم از سوی سرویس متبوع خود با شخص شاه بود و در سـال              
عنوان معلم زبان انگلیسی ملکه        بدون ایجاد کمترین سوءظن و در گمنامی کامل به         1332

سرویس اطالعـاتی   .  بود وآمد داشت و از اعتماد فراوان شاه برخوردار         ثریا به دربار رفت   
بریتانیا چرا نباید در این مأموریت از او استفاده کند و فردی چون اسداهللا رشیدیان را به                  

 میدان کشد؟ 
 

اسداهللا ”تر شدن مسئله، مطالب مندرج در تاریخچه ویلبر را دربارۀ نقش              برای روشن 
 : کنیم  بازخوانی می1332 مرداد 20 تا 8 از “رشیدیان
با شاه دیدار کـرد و      ] شاپور ریپورتر  [“رشیدیان” 1953 ژوئیه   30/ 1332 مرداد   8در  

شـاه پـس از شـنیدن رمـز و     . را بـه اطـالع او رسـانید   . سـی . بی. اعالم رمز از سوی بی 
شـاپور   [“رشـیدیان ”اطمینان یـافتن از حمایـت دولـت بریتانیـا از کودتـا، بـه پیشـنهاد                  

اول /  مـرداد 10ارتسکف در روز شـنبه     شو. ، مالقات با شوارتسکف را پذیرفت     ]ریپورتر
در نیمـه شـب شـنبه مالقـات         ] شـاپور ریپـورتر    [“رشیدیان”اوت با شاه مالقات کرد و       

  190.پنهانی کرمیت روزولت با شاه را ترتیب داد
 جزئیـات رفتـار شـاه در عملیـات          ]شاپور ریپورتر  [“رشیدیان” اوت   2/  مرداد 11در  

امات سیا گزارش داد که شاه موافقت کـرده مصـدق را            او به مق  . کودتا را به او اطالع داد     
عنـوان جانشـین فرمانـده کـل قـوا          وزیر و هـم بـه       عنوان نخست   عزل و زاهدی را هم به     

 . منصوب کند
 با شاه   ]شاپور ریپورتر  [“رشیدیان” اوت روزولت بار دیگر با واسطه        3/  مرداد 12در  

شاه خواست که از آیزنهاور تضمینی دال بر تأیید اقدام او در خلع مصـدق               . مالقات کرد 
 . دریافت کند

 اوت آیزنهاور در اجالس فرمانداران در سیاتل سخن گفت و اعـالم             4/  مرداد 13در  
پـرده آهنـین      کرد که ایاالت متحده بیکار نخواهد نشست تا ناظر سقوط ایران بـه پشـت              

ولت، در مالقات مجدد با شاه، از این گفته آیزنهاور اسـتفاده کـرد و بـه شـاه                   روز. باشد
داند و سخن فوق بـرای راضـی      گفت که آیزنهاور اعتماد بیشتر به مصدق را غیرمفید می         

 
 پسـر ” (“کـافرون ” و “نوسـی ” مسـتعار  اسامی با روزولت کتاب در رشیدیان اهللا سیف و اسداهللا .  190

ـ ” را شـاه  بـا  او مالقـات  روزولـت،  نوشته به. اند شدهی  معرف) “دیوانه دان یموسیق” و “خندان  “ینوس
 .داد بیترت) انیدیرش اسداهللا(
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 “رشـیدیان ”در پایان، شاه گفت کـه وی مجـددًا در ایـن بـاره بـا                 . کردن شاه بوده است   

 .مذاکره خواهد کرد] شاپور ریپورتر[
 با شـاه مالقـات کـرد و         ]شاپور ریپورتر  [“رشیدیان” اوت بار دیگر     7/  مرداد 16در   

 .  اوت انجام شود11 یا 10شاه پذیرفت که عملیات در شب 
تصـمیمی     اوت روزولت مجددًا با شاه مالقات کرد و علیه روحیه بی           8/  مرداد 17در  

طور شفاهی افسران      به لجوجانه او جنگید و آن را تا آنجا درهم شکست که شاه پذیرفت            
 . منتخب ارتش را تشویق کند که در عملیات شرکت نمایند

او .  بـا شـاه رسـید      ]شاپور ریپورتر  [“رشیدیان” اوت نوبت به مبارزه      9/  مرداد 18در  
 اوت به رامسر خواهد رفت و تـا قبـل از ایـن سـفر بایـد بـا                    12گزارش داد که شاه در      

طور شـفاهی انتخـاب       عملیات مالقات کند و به    کننده در     زاهدی و افسران اصلی شرکت    
 . عنوان رئیس جدید دولت را اعالم نماید زاهدی به

 اوت سرهنگ حسن اخوی بـا شـاه دیـدار کـرد و اسـامی افسـران       10/  مرداد19در  
شـاه مجـددًا    . ارتش را که پس از دریافت فرمان از شاه آماده اقدام هسـتند اعـالم نمـود                

اخوی به این   . پذیرد ولی هیچ کاغذی را امضا نخواهد کرد         یتأکید کرد که وی طرح را م      
تصمیم اعتراض کرد و شاه مجددًا برای بحث درباره این موضوع بسیار مهـم بـه دنبـال                  

 پیـامی از روزولـت را   ]شاپور ریپـورتر   [“رشیدیان”.  فرستاد ]شاپور ریپورتر  [“رشیدیان”
د روز تصمیم نگیرد وی با نفـرت  روزولت گفته بود اگر شاه در ظرف چن   . همراه آورد   به

در پایان این دیدار شاه گفت که اوراق را امضـا خواهـد             . تمام ایران را ترک خواهد کرد     
 191.کرد، زاهدی را خواهد دید و سپس به رامسر خواهد رفت

 اوت شاه با زاهدی مالقات کرد و عـازم رامسـر شـد ولـی اوراق،                 11/  مرداد 20در  
شـاه  .  داده بود، برای امضاء آماده نبـود       ]شاپور ریپورتر  [“رشیدیان”برخالف قولی که به     

 
هـا پـیش ارتشـبد حسـین          سال. مالقات فوق بیانگر نقش مهم سرهنگ حسن اخوی در کودتاست          .  191

ـ  التیتشـک  لیدل به کودتا واقع، در<:  خواند و چنین نوشت   >طرّاح کودتا <فردوست اخوی را      و عیوس
 و زدی  ماریب به را خود طرحی  اجرا نیح در او. شد موفقی  اخو سرلشگر لهیوس به شده یطراح و منظم
 او بـه  را کودتا شکست صورت در که نیای  برا کرد ناله و شدی  بستر ارتش 2 شماره مارستانیب در

 ا ی و باشدی  زاهد تابع که آن بدون کردی  طراح را مرداد 28ی  کودتا که بودی  اخو نیا... ندهند نسبت
 منجـر ی  زاهد تیموفق به و شد اجرا قاًیدق او طرح. بودی  ا العاده فوق طرّاح او. باشد گرفته دستور او از

 سیسرو به وابسته رای اخو حسن فردوست، >.اوست خاطر به کودتا تیموفق کرد یم تصور که گشت
 صـص  ،1 ج ،یپهلـو  سلطنت سقوط و ظهور. (دانست یم >ارفع گروه متفکر مغر< و ایتانیبری  اطالعات
 )436-434 صص ،2 ج مأخذ، همان: به دیبنگری اخو نامهیزندگ بایی آشنای برا. 176-180
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ها را امضـاء خواهـد        قول داد به محض این که اوراق برای او به رامسر فرستاده شود آن             

 پـس از مـذاکره بـه تصـمیمی نزدیـک بـه            ]شاپور ریپورتر  [“رشیدیان”روزولت و   . کرد
م گرفتنـد کـه دو فرمـان    آجاکس در لندن رسیدند و تصـمی   پی  نویس اصلی طرح تی     پیش

وزیـر منصـوب      عنـوان نخسـت     تهیه شود؛ در یکی مصدق خلع و در دیگری زاهدی بـه           
کـه یکـی از مـأموران کارکشـته         ] اسداهللا علم؟ ... [ و   ]شاپور ریپورتر  [“رشیدیان”. گردد

 . اسناد را تهیه کردند192بریتانیا بود،
 منـدرج در   “یدیاناسـداهللا رشـ   ”دهـد کـه       این بازخوانی با وضـوح تمـام نشـان مـی          

جـز شـاپور ریپـورتر باشـد؛ آن           تواند کس دیگری بـه      تاریخچه ویلبر در موارد فوق نمی     
 که تمامی دیدارهای پنهان شاه بـا روزولـت را ترتیـب داد و در        6. آی. مأمور بلندپایه ام  

آیـا  . همراه روزولت دربارۀ سرنوشت نهایی عملیـات تصـمیم گرفـت     به 1332 مرداد   20
داهللا رشیدیان واقعی در چنین مقام و موقعیتی جای داشت؟ پاسخ قطعًا منفی             راستی اس   به

 . است

  رانیا در ایسی انحصار عوامل و “بوسکو برادران”
 رانیا در ایسی  اصل مأمور دو از مکرر طور به کودتاۀ  دربار شده منتشریی  کایآمر منابع در
ـ هو و کردنـد  یم کار انییکایآمری  برای  اختصاص طور به که شده برده نام ی بـرا  آنـان  تی
ـ ا خود خاطرات در روزولت تیکرم. بود ناشناخته ها یسیانگل  دو عنـوان  بـه  را افـراد  نی
 مـارک  مقالـه  در. کند یم اد ی “بوسکو برادران” مستعار نام با شانیا از و شناساند یم برادر
ـ ا در ایسـ ی  اصل مأمور دو نیای  وروسکیگاز ی فـ معر “یلیسـ ” و “نـرن ”ی  اسـام  بـا  رانی
ی اسـام  “کشـف ” از پـس  پتومیکر تیسا چنانکه لبر،یو خچهیتار در سرانجام و. اند شده
 . اند گرفته نام “یوانیک” و “یلیجل” دو نیا شناساند، یم شده اهیس

 هسـتند  “بوسـکو  برادران” همان “یلیس” و “نرن” که رسد یم نظر به نخست وهله در
ی روحـان  فـؤاد . انـد  شـده  لیتبـد  “یوانیک” و “یلیجل” به لبریو خچهیتار در سرانجام که

 
 خلـع  نیفـرام  ]پـورتر یر شـاپور  [“انیدیرش” همراه به کهی  گرید فرد نام مزیتا ورکیوین سند در .  192

 را فـرد  نیا پتومیکر تیسا. است شده اهیس دربار در او سمت و کرد هیته رای  زاهد انتصاب و مصدق
 در. است کردهی معرف “شاه وتاتیب سیرئ” ا ی“اهشی ها کاخ سیرئ” را او سمت و “یبهبود مانیسل”
 علم اسداهللا وی شاهنشاه مخصوص دفتر سیرئ رادیه میرح و فاتیتشر سیرئی بهبود مانیسل زمان نیا
 بـا  علـم  اسـداهللا  دوسـتانه  کینزد اریبس رابطه به توجه با. بودند دربار مستغالت و امالک اداره سیرئ

 .باشد علم تواند یم فرد نیا پورتریر شاپور وی پهلو محمدرضا
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 شـبکه  گردانندگان (“یلیس” و “نرن” با را “بوسکو برادران”ی  سادگ به و داردی  تلق نیچن

  193.دهد یم انطباق) بدامن
مشخصـاتی کـه   .  چنـدان دشـوار نیسـت    “بـرادران بوسـکو   ”شناخت هویت واقعـی     

 بـود و    194دان  حقـوق تـر     بـرادر بـزرگ   (دهـد     دست مـی     به “برادران بوسکو ”روزولت از   
 جمشـید  196. بـا جمشـید و اسـفندیار بزرگمهـر انطبـاق دارد            195)نگار  تر روزنامه   کوچک

التحصیل حقوق از دانشگاه تهران بود و در زمان مصـدق             فارغ) تر  برادر بزرگ (بزرگمهر  
او . نگـار بـود     روزنامه) تر  برادر کوچک (اسفندیار بزرگمهر   . کرد  در سازمان برنامه کار می    

 آغاز کـرد  اطالعاتعنوان مترجم زبان انگلیسی در روزنامه          به 1319را در سال    کار خود   
جمشـید  . و در دوران نهضت ملّی و دولت مصدق با مطبوعات رابطـه گسـترده داشـت               

شـدت    هر دو برادر بـه    . بهادر بود و اسفندیار هوچی و هتاک        ورزشکار، پرخاشگر و بزن   
کنـی اشـتغال    و بـه داللـی و کارچـاق      اهل زدوبند و سودجویی از طرق سیاسـی بودنـد           

 29پاس خدمات بزرگی که در جریان کودتا انجـام داد، در        اسفندیار بزرگمهر، به  . داشتند
 

 .341-340 صص ،1381 زوار،: تهران مصدق،ی اسیسی زندگ ،یروحان فؤاد .  193
 هـر . اسـت  نادرسـت  کـه  شـده  ترجمـه  >یدعاو لیوک< به) دان حقوق (lawerی  فارس ترجمه در .  194

 .ستینی دعاو لیوکی دان حقوق
 .85 ص مأخذ، همان روزولت، .  195
 او. اسـت  بزرگمهـر  منـوچهر  ارشد برادر. داشتند زینی  گرید برادران بزرگمهر اریاسفند و دیجمش .  196

 شیپ بزرگمهر منوچهر. برد انیپا به حقوق رشته در انگلستان رمنگامیب دانشگاه در را خود التیتحص
ـ ی  حقـوق  اداره رأس در کودتا از پس و بود نفت شرکتی  حقوق اداره سیرئ کودتا از  در ومیکنسرس
 بهمـن  گر،ید برادر. دارد شهرتی  فلسف آثار برجسته نیرجممت ازی  ک ی عنوان به او. گرفت قرار رانیا

ی محمدعل دکتر. شد رانیا نفتی  ملّ شرکتی  عموم روابط رکلیمد 1969 سال در که است بزرگمهر
 خود نزد مرا که کرد شنهادیپ بود نفت شرکتی  حقوق مشاور که بزرگمهر منوچهر<: سدینو یم موحد

ـ با را او و رفـت  دانشگاه به شد بازنشسته نفت شرکت از که بعدها بزرگمهر. ببردی  حقوق اداره به  دی
 بـه  رفـتن  از شیپ بزرگمهر اما... آورد شمار به رانیا در انگلستانی  تحقق فلسفهی  معرف و ارائه شگامیپ

 پنـد  روزنامه دری  کسرو با را او مباحثات میایب آبادان به که آن از شیپ من. بود قلم اهل هم دانشگاه
ـ  مجله که زمان آن تا. شدم آشنا آبادان در او شخص با و بودم خوانده  انتشـار  نفـت  شـرکت ی  هفتگ

 از را بزرگمهـر  کهی  کسان... نوشت یم “مرشد” مستعار امضاء با آن دریی  ها مقاله بزرگمهر افت،ی  یم
ـ  نتیط خوش و پاکدل تیغا بهی  مرد او که دانند یم شناختند یم کینزد  و تنـدخو ی  ادار نظـر  ازی  ول

 و مصـدق  دکتـر : نفت آشفته خواب موحد،ی  محمدعل (>...نبود آسان او با کردن کار و بود بدمنصب
 فـوق  برادران با بزرگمهر لیجل سرهنگ) 50 ص ،1 ج ،1378 کارنامه، نشر: تهران ران،یای  ملّ نهضت
 .نداردی نسبت



 1332 مرداد 28سِر شاپور ریپورتر و کودتای 

 

64
وزیـر و رئـیس اداره کـل          عنوان معـاون نخسـت      به) یک روز پس از کودتا     (1332مرداد  

انتشارات و تبلیغات دولت زاهدی منصوب شد و مدتی بعـد جمشـید ریاسـت باشـگاه                 
های بعد، جمشید به کسب و کار خود مشغول           در سال . دست گرفت    را به  197نشاهیشاه

 در  1336او از اوائل سـال      . بود ولی اسفندیار ارتباطات فعال خویش را با سیا حفظ کرد          
طرح کودتای نافرجام سرلشگر محمدولی قرنی، رئیس رکن دوم سـتاد ارتـش، شـرکت               

ویچ، رئیس ایستگاه سیا در تهران، و معـاون او،  کرد و ارتباطات قرنی را با گراتیان یاتسو   
وزیـر و     قرار بود در دولت قرنی، بزرگمهر در مقـام معـاون نخسـت            . الوت، تأمین نمود  

 از سوی قرنی بـرای  1336 بهمن 11بزرگمهر در . رئیس اداره کل تبلیغات منصوب شود  
ان بازگشـت بـه     مالقات با راونتری، معاون وزارت خارجه آمریکا، به آتن رفت و در زم            

  199. دستگیر شد198یا کمی بعد)  بهمن20(تهران 
ای در پـیش گرفـت و بـا     اسفندیار بزرگمهر در جریان کودتای قرنـی بـازی دوگانـه       

 و دربار عمـل     6. آی. عنوان عامل نفوذی ام     سوءاستفاده از اعتماد فراوان قرنی به خود به       
رویـز خوانسـاری، دوسـت     او پاداش این خدمت را گرفت و اردشیر زاهدی و پ        200.کرد

 
 .یکنون انقالب باشگاه .  197
 بزرگمهـر  اریاسـفند  بازداشت حوهن و زمان ساواک دری  قرنی  محمدول پرونده در موجود اسناد در .  198

 . ستین روشن آتن از بازگشت از پس
ـ ی  محمدول سرلشگر”] ،یشهباز عبداهللا: [به دیبنگری  قرنی  کودتاۀ  دربار .  199  سـقوط  و ظهـور  ،“یقرن

 ترجمه ،یقرن سرلشگری  کودتای  ماجرا ،یوروسکیگاز مارک ؛484-479 صص ،2 ج ،یپهلو سلطنت
 . 1373 رسا،: تهران ،ینجات غالمرضا سرهنگ

 برد ینم نامی  وروسکیگاز (ساواک رتبه یعال مقام ک ی و بزرگمهر اریاسفند ،یوروسکیگاز نوشته به
 شـاپور  وی  قرن< که کردند دیتأک او بای  خصوصی  گفتگو در) باشد ایک یعلو حسن پیسرت دیبای  ول
ـ ی  منف تیفعال از را شاه پورتریر جهینت در و داشتند نفرت هم از پورتریر  همـان  (>.کـرد  هآگـا ی  قرن

 )80 ص مأخذ،
. داشتند دوگانه عملکرد زینی  حجاز باقر محمد دیس وی  خوانسار زیپرو ،یقرن دوستان ریسا انیم در .  200

ـ ک یعلو حسن پیسرت اریاخت در را خود اطالعات و داشت ارتباط ساواک با 1336 بهمن ازی  حجاز  ای
ـ ) 1336 بهمـن  24 خمور ،یسری  کل به (شاه به ایک یعلو گزارش در. داد یم قرار : اسـت  آمـده  نیچن

 و دارد تمـاس  مرتـب  کایآمر سفارت در] کایآمر سفارت یاسیس وابسته [نگیبول با یقرن سرلشکر<
 یحجـاز  یآقـا  که دوم رکن افسران یتعداد... ندینما یم گریکدی منزل در یچا به ییها دعوت اغلب
 ها ییکایآمر. اند کرده شرکت هم ها مالقات از یبعض در و باشند یم انیجر در داند ینم را ها آن یاسام
 سرلشـکر  عکـس  بـه  کند رفتار ها آن قهیسل مطابق تواند یم و دارد نرمش یقرن که باشند یم مند دهیعق
ـ  سرلشکر به ها ییکایآمر عکس به ها یسیانگل. دارد خشونت که اریبخت ـ عق یقرن . ندارنـد  یچنـدان  دهی

← 
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هـای پـس از       در سـال  . قدیمی بزرگمهر، زندگی مرفهی را برایش در ژنو ترتیـب دادنـد           

گیری از ایرانیـان ثروتمنـدی کـه          انقالب، اسفندیار بزرگمهر مدتی از طریق تهدید و باج        
او در . کـرد  شان از سوی دادگاه انقالب در معرض خطر بود ارتـزاق مـی          اموال یا زندگی  

مر از نظر مالی در وضع وخیمی قرار گرفت، آپارتمـان مجلـل خـود را در ژنـو           اواخر ع 
جمشـید بزرگمهـر زنـده و سـاکن     .  در لندن درگذشـت 1360فروخت و در اواخر دهه      
 . ایاالت متحده آمریکاست

 
 لبـر یو دونالـد  و روزولت تیکرم که ا،یس “یانحصار” و “یاختصاص”ی   رانیا عوامل

 نـد، یگو یمـ  سـخن  کودتا در شانیا نقش و گاهیجا تیاهم از و زنند یم الف آنانۀ  دربار
 حسـن  بزرگمهـر،  اریاسفند چونی  کسان. باشند ناشناخته توانند ینمی  رانیا مورخانی  برا

 ارتبـاط  کـا یآمری  اطالعـات  سیسـرو  بـا  1320ی  ها سال از 201آرامش احمد وی  ارسنجان
 جرالـد  تهران، در ایس گاهستیای  رؤسا رامونیپ در 1332-1328ی  ها سال در آنان. داشتند
ی هـا  طـرح  شـبرد یپ در و آمدند گرد 204نیگودو جو سپس و 203رانیگو راجر 202دوهر،

 
← 

 یحجـاز  یآقـا . است کرده مالقات) کمی ریدب (کایآمر سفارت سیکارل با مرتبه چند یقرن سرلشکر
 در (کـا یآمر سـفارت  به نامه یادیز تعداد بود تهران در دالس مستر که یهنگام دینما یم اطالع اظهار
 در... انـد  نموده رانیا اوضاع مطالعه مأمور را یراونتر یآقا دالس مستر و شده واصل) نامه 500 حدود

 هـم  بـا  مجددًا تا ندیننما صحبت یکس با مورد نیا در که شد هیتوص یزحجا یآقا به مذاکرات انیپا
 )ساواک دری قرنی محمدول پرونده (>.میکن مذاکره

ـ  به و شدی  قربان لیدل نیا به او. داشت را خود مستقل تیشخص آرامش انیم نیا در .  201  سـاواک  لهیوس
 . دیرس قتل به

202.  Gerald Dooher 

203.  Roger Goiran  

204.  Joseph C. Goodwin 

ـ  انیپا به 1953 اوت   2/ 1332 مرداد   11 در رانیگو ساله پنج تیورمأم ـ ی  انـدک  او و دیرس  از شیپ
ـ  سـتگاه یا اسـت یر نیگـودو ) جو (جوزف زمان نیا از. کرد ترک را رانیا کودتا  را تهـران  در ایس

ـ  خبرنگار عنوان بهی  مدت جانیآذربا بحران زمان در نیگودو. گرفت دست به ـ ا در تدپرسیآسوش  رانی
ی وروسکیگاز. بود ساکن) شاهرضا و شرآبادیف نبش ،یفردوس دانیم (تسیر هتل در و داشت حضور

 نیتدو در او منابع که ایس سابق عوامل و مأموران از نقل به ،)5 سیرنویز (کودتاۀ  دربار خود مقاله در
 هـر  بود تاکود اتیعمل با او مخالفت رانیا از رانیگو خروج علت که کند یم ادعا اند، بوده فوق مقاله
ـ  ستگاهیا وقت سیرئ: سدینو یم گریدی  جا در او. دیرسانی  ار ی آن تدارک بهی  و چند  تهـران  در ایس

← 
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ـ آرا رزم صـعود  بـه  کـه  بودند نانیهم. کردند نقشی  فایا کایآمری  اطالعات سیسرو ی ار ی
ـ ا ویآلترنـات  و شـاه  بیرق عنوان به کهی  نظام دند؛یرسان ـ  جـاد یای  بـرا  متحـده  االتی  ک ی

 در کـه  بودنـد  نانیهم بعدها، و. شد یم شناخته رانیا در باثبات و قتدرمی  نظام حکومت
ی برخـ . کردند کمکی  نیامی  عل صعود به شاه خواست رغم به چیاتسوو ی انیگرات با وندیپ
. دنـد یبرگز را راه نیکژتـر  خـود  الیـ ام تحققی برا که بودندی  قدرت تشنگان افراد نیا از

 دچـار  205دوهـر،  جرالـد  آموزگارشـان،  نینخسـت ی  هـا  یبـدآموز  از ریتـأث  به دیشا آنان،
ـ ا انیـ م کـه  بردند گمان و شدند “یسیضدانگل” دیشد توهمات  ایـ تانیبر و متحـده  االتی
 از زین لیدل نیا به و 206برد؛ کالنی  سودها توان یم آن از که دارد وجودی  ژرف خصومت
 .شدند حذف رانیا استیس صحنه
ـ ا در ایسـ  ،یجهـان  دوم جنـگ  از پـس  هیـ اولی  هـا  سـال  در واقع، در  شـبکه  از رانی

 تحـوالت  دری  ریچشـمگ  نقـش  توانسـت  ینمـ  کـه  بود برخورداری  تیاهم کمی  اختصاص
ـ ا در را ایسـ  اقتدار کهی  عامل آن. کند فایا رانیای  داخل ـ ا نـه  شـد،  سـبب  رانی  شـبکه  نی

 گرفـت  قرار ها ییکایآمر اریاخت در 6. یآ. امی  سو از که بودیی  ها شبکه بلکهی  اختصاص
  207.کرد کار به آغاز سیسرو دو مشترک اتیعمل چارچوب در و

 
← 
 >یفرانسو -یسیانگل استعمار از متحده االتیا تیحما< را آن و بود مخالف کودتا طرح با ،)رانیگو(
 . دانست یم
ی نیبـدب  و خصومت ها یسیانگل به نسبت که اند کرده فیتوص تبار یرلندیایی  کایآمر ک ی را دوهر .  205

 . کرد یم ابراز رای مشابهی ها دگاهید م،یدید چنانکه ز،ین نیگودو جو. داشت یم ابراز
 سـفارت ی  رسم نامهی  ط 1958 هیفور 18/ 1336 بهمن 29 در که ،یسجاد الملک تمدن نمونه،ی  برا .  206
ـ ی  کودتا از خودی  ها دانستهۀ  دربار تا شدی  معرف ساواک به ایتانیبر  حضـور  در دهـد،  شـهادت  یقرن

 یارسنجان با یممتد سابقه یقرن من نظر به<: گفت نیچن تیهدا عبداهللا سپهبد و اریبخت موریت سرلشگر
ـ  سفارت اول ریدب [سیکارل و بودم هم من و بود یارسنجان ها مالقات ازی  کی در. است داشته ] سیانگل
 را یارسـنجان  دارم لیم که کردم عالقه برازا من. یارسنجان و من و یقرن و بود سیکارل بعد روز. نبود
. کـردم  مالقـات ] یخصوصـ  طـور  بـه  [را شانیا مرتبه نیاول یبرا و ناهار به کرد دعوت شانیا. نمیبب

ـ  کـار  وزارت به دیر مستر هم هنوز. ستندین کن ول گفت و کرد سیانگل به حمله یارسنجان ... رود یم
ـ  دخالـت  ها یسیانگل که گفت میمال یلیخ سیکارل و زد حرف تند یلیخ یارسنجان  مـا  و کننـد  ینم
 >.شود یم ها روس سوءاستفاده باعث ما دخالت و میهست رانیای   ترق به عالقمند و میهست رانیا دوست

 )ساواک در یقرن پرونده(
 وریشـهر  از پـس  او. بود مربوط سیانگلی  اطالعات سیسرو به آغاز در زین بزرگمهر اریاسفندی  حت .  207

 سیانگل سفارت کارمند ک یو) آبادان و خرمشهری ها کابارهی بعد مالک (عرب نحس همراه به 1320
← 
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  بدامن شبکه و پورتریر شاپور سِر

 را نخستین بار مارک گازیوروسکی، اسـتاد دانشـگاه دولتـی لوییزیانـا و               208شبکه بدامن 
، در مقاله خود دربـارۀ  1987، در سال    “آرشیو امنیت ملی  ”عضو هیئت تحریریه ایران در      

 گازیوروسکی، عالوه بر مصـاحبه بـا کارمنـدان    209.معرفی کرد،  1332 مرداد   28کودتای  
اندرکار کودتا بودند، مقاله خود را بر منابعی ناشناخته مبتنی کـرده کـه در                  که دست  -سیا

دانـیم کـه ایـن بـولتن از           شدن تاریخچه ویلبر، می     امروزه، با علنی  . دسترس عموم نیست  
معهذا، در تاریخچـه ویلبـر نـامی از         . منابع اصلی مورد استفاده گازیوروسکی بوده است      

“نرن”شبکه بدامن و دو گرداننده آن،    
بنـابراین، هنـوز   .  در میان نیسـت 211،“سیلی” و 210

 . باید در انتظار انتشار سایر اسنادی باشیم که گازیوروسکی مورد استفاده قرار داده است
 : یمکن  بیان داشته، معرفی مییابتدا شبکه بدامن را، آنگونه که گازیوروسک

 
 >برای مقابله با نفوذ شوروی و حزب تـوده در ایـران           < 1948عملیات بدامن از سال     

ای هـدایت     وسیله شـبکه    بدامن یک برنامه فعالیت سیاسی و تبلیغاتی بود که به         . آغاز شد 
 “لییسـ ”و  “نرن”این دو با اسامی مستعار . شد که در رأس آن دو ایرانی جای داشتند    می

ای معادل یک میلیـون دالر در سـال در             ظاهرًا بودجه  “بدامن”یات  عمل. شوند  شناخته می 
 . اختیار داشت

بخش تبلیغاتی عملیات بدامن شامل درج مقاالت و کاریکاتورهای ضـد کمونیسـتی             
های ایران و تهیه و توزیع کتب و جزوات علیه اتحاد شوروی و حزب تـوده                  در روزنامه 

 
← 
ـ  ا یایتانیبر ارتش به ها آنی  معرف و آلمان هوادارانیی  شناسا مأمور ناوار نام به ـ ا سیپل ـ ا. بـود  رانی  نی

 .کردند یم ریدستگ را آلمانی هوادار به مشکوک افراد زین خودی موارد در نفره سه گروه
208.  BEDAMN 

209.   Mark J. Gasiorowski, “The 1953 Coup D'etat in Iran”, Journal of Middle East Study, 

No. 19 (1987).  

 28ی  کودتـا  ،یوروسکیگاز. ج مارک: است افته ی انتشار ریز مشخصات با مقاله نیای  فارس ترجمه
 مقاله نیای  سیانگل متن از حاضری  بررس در. 1367 انتشار،: تهران ،ینجات غالمرضا ترجمه ،1332 مرداد
 صـفحات  شـماره  بـه  ارجـاع  از لـذا  و شـده  اخذ نترنتیا از DOC لیفا صورت به که ام کرده استفاده
 . کنم یمی خوددار

210.  Nerren 

211.  Cilley 
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یکی از اقدامات مهم بدامن در ایـن  . ابه بودو پخش شایعات در این زمینه و اقدامات مش 

عرصه، جعل زندگینامه ابوالقاسم الهوتی، شاعر ایرانی مقیم اتحـاد شـوروی، اسـت کـه                
 یکی از مـأموران سـیا در        212.برد   نام می  >عضو حزب توده  <عنوان    گازیوروسکی از او به   

. رده اسـت  مصاحبه با گازیوروسکی هزینه اجرای این طرح را یک میلیـون دالر ذکـر کـ               
 .) رسد نظر می آمیز به این رقم بسیار اغراق(

بخش سیاسی عملیـات بـدامن حمـالت مسـتقیم بـه متحـدان شـوروی در ایـران و          
“عملیات سیاه ”

 تحریـک ایرانیـان علیـه      “عملیات سـیاه  ”هدف از   . گرفت   را در بر می    213
هـای    ته شامل اقداماتی چون اجیر کردن دس      >حمله به متحدان شوروی   <. حزب توده بود  

شـد و تغذیـه مـالی     هـای حـزب تـوده مـی       اوباش خیابانی برای بر هم زدن گردهمـایی       
های تهـران   ایرانیست که در خیابان های افراطی ضد کمونیست مانند سومکا و پان    سازمان

 نفـوذ عناصـر   “عملیات سیاه”. طور منظم به نبرد با هواداران حزب توده مشغول بودند           به
ایـن  . گرفـت   به درون صفوف حزب توده را نیز در بر مـی       214)هکنند  تحریک(پرووکاتور  
شـاخه سیاسـی    . کردنـد   شکنانه تشویق مـی     ها را به اقدامات افراطی و قانون        ای  افراد توده 

. داد نام حـزب تـوده سـازمان مـی     های اجتماعی را به بدامن حمله به مساجد و شخصیت 
 توده، که گازیوروسـکی     یکی از اقدامات معروف عوامل نفوذی بدامن در صفوف حزب         

علیه سـفر   ) 1330 تیر   23 (1951خواند، آشوب تابستان       می “های بدلی   ای  توده”ایشان را   
کرمیـت  . هیئت هریمن به ایران بود که منجر به قتل چند نفر و بدنامی حزب تـوده شـد               

 
. نشد حزب نیا عضو چگاهیه و برد یم سر بهی  شورو اتحاد در توده حزب سیتأس زمان دری  الهوت .  212
ابراهیم فخرایی دربـارۀ خـاطرات جعلـی        . درگذشت کومس دری  سالگ هفتاد در. ش 1336 سال در او

ـ توق و شـاه  تـرور  از پس [صیب و صیح نیا در<: نویسد  الهوتی می  ] 1327 سـال  در مطبوعـات  فی
 جزوه در. یالهوت ابوالقاسم قلم به منی  زندگان شرح نام به صفحه 135 در افت ی نشر طهران دری  ا جزوه
 هـدف  ندانسـتم . اسـت  شـده  برده نام ستیکمون حزب یمرکز عضو عنوان به من از شد دهید مزبور

ی ا جزوه در ملک رضازاده میرحی  آقا که آن تا... بوده چه دروغی  معرف نیا از سندگانینو ا ی سندهینو
 نوشـت  حاًیصر بود، داده جوابی  اوغل درعمویح کتاب از انتقادم به آن در که ق،یتحق و نقد نام به که
ی لنگـرود  رضازاده رضا ،“ستیز ک ی ازی  نماد” ،ییفخرا میابراه (>.باشد یم مجعول مزبور جزوه که

ـ  بایی  آشنای  برا) 177 ص ،1363 نو، نشر: تهران ،ییفخرا ادگارنامهی] کوشش، به[ ی هـا  سـال  نیواپس
ـ رکبیام: تهـران  تـوده،  حزب خیتار ازی  خاطرات: کژراهه ،یطبر احسان: به دیبنگری  الهوتی  زندگ  ر،ی
 . 99-97 صص ،1366

213.  Black Operations 

214.  provocateurs 
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، “سـیلی ” و “نـرن ”روزولت در مصاحبه با گازیوروسکی گفته است که این عملیـات را       

 . یب سیا، انجام دادندبدون تصو
اهللا   شبکه بدامن به تضعیف جبهه ملّی ایران نیز اشتغال داشت و برای جدا کردن آیت              

هـا از طریـق تبلیغـات و          این فعالیت . کاشانی و پیروانش از جبهه ملّی اقداماتی انجام داد        
 عنـوان یـک     در ایـن تبلیغـات مصـدق بـه        . گرفت  غالبًا تبلیغات کامًال عامیانه صورت می     

هـایی   تـالش . کنـد  شد که از کاشانی سوءاستفاده می اخالق معرفی می    شخص فاسد و بی   
گیری کنند و در ایـن        ایرانیست علیه مصدق موضع     انجام شد تا احزاب زحمتکشان و پان      

 . ها تحریکاتی برای ایجاد انشعاب صورت گرفت سازمان
ات بلندپایـه    در مالقـات مقامـ     1331 اسـفند    -بهمـن / 1953طرح کودتـا در فوریـه       

 1332 تیر   4/ 1953 ژوئن   25های اطالعاتی بریتانیا و ایاالت متحده تنظیم و در            سرویس
امکانات شـبکه   <در این طرح مقرر شد که       . طور نهایی به تصویب دولت آمریکا رسید        به

 از  >.کار گرفته شـود     بدامن در زمینه تبلیغات و عملیات سیاسی بالفاصله علیه مصدق به          
طور گسترده در جهت تضعیف مصـدق   ایاالت متحده از طریق شبکه بدامن به    این زمان،   
یـک برنامـه هماهنـگ      <عنـوان     اندرکاران سـیا ایـن اقـدامات را بـه           دست. کرد  تالش می 

در اواخـر بهمـن و اوائـل    . کننـد   توصیف می  >یک تالش با تمام قدرت    < و   >زدایی  ثبات
. مصـدقی در تهـران آغـاز شـد        ناگـاه انتشـار شـش روزنامـه جدیـد ضد             به 1331اسفند  

 3خبـر بودنـد، در گـزارش          های سیا بی    کارمندان سفارت آمریکا در تهران، که از فعالیت       
هـا    به وزارت خارجه در واشنگتن منابع مالی این روزنامه         1331 اسفند   12/ 1953مارس  

 . را مشکوک خواندند
/ 1953اوت   16شبکه بدامن در عملیات کودتا شرکت فعـال داشـت و از جملـه در                

 تصویر فرامین شـاه دال بـر خلـع مصـدق و انتصـاب               “سیلی” و   “نرن” 1332 مرداد   25
 جمعیـت بزرگـی را اجیـر        “سـیلی ” و   “نرن”در عصر این روز،     . زاهدی را توزیع کردند   

هـا    آن. های مرکزی تهران ریختنـد       مرداد آنان را به خیابان     26/  اوت 17کردند و در روز     
ایـن  . کردنـد   هایی در طرد شـاه حمـل مـی          زدند و آرم    یاد می شعارهای حزب توده را فر    

 هزار دالری که یـک افسـر        50 در ازای    -، که در عصر روز قبل     “ای بدلی   توده”جمعیت  
 اجیر شده بود، باید وحشت از سلطه حـزب تـوده و             - پرداخت “سیلی” و   “نرن”سیا به   

سرعت به جمعیـت      هاعضای واقعی حزب توده نیز ب     . انگیخت  حمایت از زاهدی را برمی    
های بدلی و واقعی به مقبره رضا شاه حمله کردنـد و             ای  جمعیت مرکب از توده   . پیوستند

این تظـاهرات تـا روز      . های شاه و پدرش را پایین کشیدند        های تهران مجسمه    در خیابان 
بعد ادامه یافت و منجر به آن شد کـه هندرسـون از مصـدق متوقـف کـردن آشـوب را                      

درخواسـت هندرسـون،    بدینسـان، مصـدق، بـه   . لـیس خواسـتار شـود   وسیله نیـروی پ    به
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حزب توده نیز دسـتور داد کـه کادرهـایش از    . تصمیمی گرفت که سرنوشتش را رقم زد   

 . ها خارج شوند خیابان
 را در کودتـا بسـیار       “هـا   رشیدیان” و   “سیلی” و   “نرن”گازیوروسکی، در پایان، نقش     

های ضد مصـدق را در دوران پـیش از             که فعالیت  افزاید همینان بودند    داند و می    مهم می 
 . کردند کودتا هدایت می

 
دست دادیم، انطباق زمـان       اوراقی که از مجموعه اسناد شخصی سِر شاپور ریپورتر به         

. دهـد   کنگ به ایران و آغاز عملیات بدامن را نشان می           بازگشت شاپور از مأموریت هنگ    
 کـه شـگفتی آقـای دورو را برانگیخـت، و     این بازگشت نامنتظر از مأموریت خـاوردور،      

اقامت طوالنی پس از آن در ایران برای مأموریتی بزرگ بوده که شرح آن در سایر اسناد                  
، 1951در چارچوب همین مأموریـت اسـت کـه شـاپور از سـال      . شاپور بیان شده است  

 شـاپور   نقـش . کار پرداخت    و سیا در سفارت آمریکا در تهران به        6. آی. عنوان رابط ام    به
هـای بـومی فعـال     عبارت دیگر مسئول شبکه عنوان فرمانده داخلی عملیات کودتا، و به    به

 . در کودتا، در اسناد فوق بیان شده است
دلیـل تنگدسـتی دولـت        کند که بـه     عملیات بدامن ابعاد ناشناخته پیوندی را فاش می       

 در ایـران و  6. آی. های پس از جنگ بـر بنیـاد شـبکه گسـترده بـومی ام            بریتانیا در سال  
  215.امکانات مالی غنی سیا شکل گرفت

 
تواند ما را به شـناخت گرداننـده    در مقاله گازیوروسکی دو مورد مندرج است که می       

 46گازیوروسـکی در زیرنـویس شـماره        . کنـد   اصلی یا دو گرداننده شبکه بدامن نزدیک      
 ارجـاع   1952فوریـه    6هـا بـه سـند مـورخ           ایرانیسـت   مقاله خود دربارۀ انشعاب در پان     

یـک شخصـیت مرمـوز دارای قـدرت بـاالی           <در سند اخیر بـه      : افزاید   و می  216دهد  می
یکـی از مقامـات     . دسـت داشـت     ها را بـه     ایرانیست   اشاره شده که هدایت پان     217>فکری

رهبـر عملیـات    <مطلع سیا در مصاحبه با گازیوروسکی گفته است که ایـن فـرد همـان                
 بـه فـردی   “سـیلی ” و  “نـرن ”ر میـان دو نـام مسـتعار         بـه ایـن ترتیـب، د      .  است >بدامن

 
 . 207 ص ،2 ج ،یپهلو سلطنت سقوط و ظهور: به دیبنگر .  215

216.  “Pan-Iranism: The Ultimate in Iranian Nationalism,” February 6, 1952, Record Group 

84, Box 29. 

217.  a mysterious mastermind 
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 و  >مرموز<خوریم که نسبت به دیگری از جایگاه برتر برخودار است، مردی است               برمی

 در ایـران    “ایرانیسـم   مکتب پان ” که در تکوین نظری و عملی        >دارای قدرت فکری باال   <
هـا   ایرانیسـت  با پـان  “سیلی” و “نرن”گازیوروسکی در جای دیگر نیز به پیوند . مؤثر بود 

 در کودتـا  “هـای بـدلی   ای تـوده ” دربـارۀ نقـش     66او در زیرنـویس شـماره       . اشاره دارد 
  : نویسد می

 تـن  پـنج  حداقل با مصاحبه در “یبدلی  ا توده” تیجمعی  سازمانده در ایس نقش
 ازی  تعـداد ... گرفـت  قـرار  دییتأ مورد داشتند شرکت کودتا در که ایس مأموران از

 رهبـران  بـا  خـود  ارتباطـات  از “یلیسـ ” و “نـرن ” اسـت  ممکن که فتندگ من منابع
 بـا  گفتـه  نیـ ا. باشـند  کـرده  استفاده تیجمع نیا ازی  بخش جیبسی  برا ستیرانیا پان

ی بـ یترک” را فـوق  تیـ جمع کـه  اسـت  منطبق کایآمر سفارت کارمندان مشاهدات
  .اند کرده گزارش “ها یا توده و ها ستیرانیا پان از نامتعارف

 >شخصیت مرموز دارای قدرت فکـری بـاال       < عنوان  ا توصیف رهبر شبکه بدامن به     آی
اش و بـا اتکـاء    دلیل عالیق دینی و خانوادگی با شاپور ریپورتر منطبق نیست؛ کسی که به  
ایرانیسـتی    هـای پـان     توانست در ترویج آموزه     به میراث پدرش بیش از هر کس دیگر می        

 . ذیعالقه و مؤثر باشد
اهللا کاشانی    ها با شبکه بدامن را در حمالت شبانه به خانه آِیت            ایرانیست  اناین پیوند پ  

 : توان دید نیز می
ها حمـالت مرمـوزی را    ها و پان ایرانیست  گروهی از نیروی سومی1332 مرداد   7از  

مهاجمـان، کـه بـه چمـاق و چـاقو و      . اهللا کاشانی آغاز کردند به مجالس شبانه خانه آیت    
 بـه ضـرب و     “زنده و جاوید باد دکتر محمد مصدق      ”بودند، با شعار    سنگ و آجر مجهز     

 مرداد به پرتاب چند     10حمالت شبانه فوق ادامه یافت و در        . پرداختند  شتم حاضران می  
 ایـن  218. نفـر مجـروح شـدند   18در این حادثـه  . نارنجک به درون خانه کاشانی انجامید 

 تا بدانجا که روحانیون نجف بـا        اقدامات بازتاب منفی گسترده در میان روحانیت داشت       
در . شدت محکـوم کردنـد      اهللا کاشانی را به     ای حمالت شبانه به خانه آیت       صدور اعالمیه 

آجـاکس توصـیف شـده        پـی   عنوان بخشی از عملیات تـی       تاریخچه ویلبر این اقدامات به    
  : است

 توجـه  ایسـ  عوامـل  ...بـود  دهیرسـ  اوج به مصدق هیعل یروان جنگ زمان نیا در
کیـ  در ...ردنـد ک معطـوف  تهران یمذهب رهبران در خطر احساس جادیا به یجد 

 
 . 612-605 صص ،2 ج ،اسناد تیروا به یکاشان .  218
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 مـورد  چند از یکی نیا. شد انجام رهبران نیا از یکی خانه در یظاهر انفجار مورد
 .بود شده یطراح

  آن مفقود گاهیجا و افشارطوس قتل
مالحظه دیگر،  های اطالعاتی بریتانیا و ایاالت متحده، بنا به مصالح امنیتی یا هر               سرویس

 به هر نامی معرفی کنند، امروزه       1332 مرداد   28عوامل اصلی خود را در جریان کودتای        
-1320هـای     های اطالعـاتی فـوق در سـال         های مخفی مرتبط با سرویس      شناخت شبکه 

 در پیرامون   1326ها، کانونی است که از سال         ترین این شبکه    از مهم .  دشوار نیست  1332
 عیسـی   -هـای آن    گـرد آمـد و نـام مرمـوزترین و مـوثرترین چهـره             مظفر بقایی کرمانی    

 در منـابع خـارجی منتشـر شـده دربـارۀ کودتـا       -سپهبدی، علی زهری و حسین خطیبی     
 . کلی غایب است به

طـور   شاپور ریپورتر تنها کسی نیست که اندکی پـیش از شـروع عملیـات بـدامن بـه         
ن تحصـیل مظفـر بقـایی در        سـی سـپهبدی، دوسـت دورا      یع. ناگهانی به ایران بازگشـت    

 از پـاریس    1325 بهمـن    4/ 1947 ژانویـه    24او در   . ناگاه راهی ایران شـد      فرانسه، نیز به  
ای به بقایی در تهران نوشت و آن را از طریق آدرس شخص ثالثی، نه آدرس بقـایی،    نامه

  : در این نامه چنین آمده است. ارسال داشت
ی قطعـ   میتصـم  که نیا با . شده  حاصل  من ی  زندگان  پروژه در  یبزرگ رییتغ  نونکا

  نم کـ   عـرض حضـورًا    دیـ با  هکـ  یلـ یدال هب  نونکا  بمانم  سیپار در ی  سال چند  داشتم 
  مسـافرت  هـا  بچـه  و 219خـانم  با هیآت  ماه اسفند  یحوال در و  هستم  مراجعت هب ناچار
 کارآشـ ... را خـود  ریـ تعب  بـودم   دهید  هکی  روحان  باخو  قتیحق در ...نمود  خواهم
  220...است  نموده

 در یـک    1326سپهبدی پس از اسـتقرار در تهـران، درسـت ماننـد شـاپور، از سـال                  
عنوان استاد در دانشـگاه جنـگ       کار پرداخت و به     به) سفارت فرانسه (سفارتخانه خارجی   

در همین زمان یکی دیگر از دوستان بقایی و         . و دانشکده افسری به تدریس مشغول شد      
 221نام علی زهری، که او نیز چـون سـپهبدی کارمنـد سـفارت فرانسـه بـود،        ی، به سپهبد

 
 .بودی سپهبدی سیع همسر بزرگمهر اریاسفند خواهر .  219
 شـماره  سند ،168 کارتن ،ییبقا مظفر دکتری  شخص اسناد ،یاسیسی  ها پژوهش و مطالعات مؤسسه .  220

86-122. 
 .بود فرانسه و رانیای فرهنگ انجمن چاپ و انتشارات مسئولی زهری عل 1326 سال در .  221



  1332 مرداد 28سِر شاپور ریپورتر و کودتای 

 

73
 را با حمایت رضا حکمت      شاهدزهری امتیاز   . را آغاز کرد  شاهد  نام    ای به   انتشار روزنامه 

 . دست آورد الدوله سپهر به و مورخ) سردار فاخر(
اسی مـؤثری در   و شروع فعالیت جریان سییاین سرآغاز طلوع ستاره اقبال مظفر بقای    

. شـود    شـناخته مـی    “حزب زحمتکشان ملـت ایـران     ”تاریخ معاصر ایران است که با نام        
عنـوان نماینـده کرمـان بـه مجلـس       اندکی پس از استقرار سپهبدی در تهـران، بقـایی بـه       

 به جناح اقلیت مجلس پیوست و در فـروردین          1327بقایی در اسفند    . پانزدهم راه یافت  
ای نقشی چنان جنجـالی ایفـا کـرد     ی دولت محمد ساعد مراغه در استیضاح تاریخ  1328

در مجموعـه   . های سیاسی ایـران جـای داد        که وی را در مقام یکی از مشهورترین چهره        
قلـم    نویس بخشی از سخنان بقایی در استیضاح ساعد، بـه           اسناد شخصی بقایی متن پیش    

یضـاح سـاعد یـک      دهـد کـه است      این سند نشان می   . دست آمده است    عیسی سپهبدی، به  
شده بود که سردار فاخر حکمت، رئیس مجلس، نیز در آن شرکت              نمایش از پیش تنظیم   

آرا، رئیس سـتاد ارتـش و     سپس، بقایی پرچم مبارزه با سپهبد حاجی علی رزم      222.داشت
 . وزیر بعدی، را برافراشت نخست

 رأس  نـام حسـین خطیبـی، در        ، به ی یکی دیگر از نزدیکان بقای     1329حداقل از سال    
یک شبکه مخفی جای داشت که عملکرد اولیه آن ظاهرًا مبارزه با نفوذ هواداران حـزب                

حسـین خطیبـی از یکسـو بـا         . توده و اتحاد شوروی در صفوف نیروهـای نظـامی بـود           
اهللا دیهیمـی،     های برجسته اطالعاتی ارتش، حسن ارفع و حسـن اخـوی و حبیـب               چهره

 223.کـرد  ن خـود را تـابع بقـایی وانمـود مـی     رابطه نزدیک داشت و از سوی دیگر سازما      
 . خطیبی با محمدرضا پهلوی و امیر اسداهللا علم نیز رابطه نزدیک داشت

جای پای این شبکه در بسیاری از حوادث آن روز ایران، که در منابع منتشر شده بـه                 
 تیـر   23برای مثال، در تظـاهرات      .  منتسب گردیده، نمایان است    6. آی. عملیات سیا و ام   

 علیه ورود هیئت هریمن به تهران، هواداران بقایی و دیگـران در             1951 ژوئیه   15/ 1330
. های تهران را به خشونت کشـیدند        مواجهه با اعضای سازمان جوانان حزب توده خیابان       

، بـدون   “سـیلی ” و   “نـرن ”نقل از کرمیت روزولت، ایـن مـاجرا را بـه              گازیوروسکی، به 

 
 سـند  ریتصو. 122-84 و 122-83 شماره سند ،168 کارتن ،ییبقا مظفر دکتری  شخص اسناد همانجا، .  222

 . 349-343 صص ،ییبقا مظفر دکتری اسیس نامهیزندگ ان،یآباد: است دهیرس چاپ به ریز مأخذ در فوق
 ).نگارنده مقدمه (23-22 صص مأخذ، همان ان،یآباد: به دیبنگر .  223
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  224.داند  می>عوامل انگلیس< جیمز بیل آن را کار دهد و تصویب مقامات سیا، نسبت می

اهللا کاشـانی و      برای مورخان ایرانی کامًال روشن است که در ایجاد اختالف میان آیت           
ولــی . تــرین ســهم را داشــتند دکتــر مصــدق، دکتــر مظفــر بقــایی و دوســتانش بــزرگ 

زمان در ایران    استاد دانشگاه آکسفورد که در این        -225نقل از رابین زینر     گازیوروسکی، به 
وسیله برادران رشـیدیان ایجـاد و    به<نویسد که این تنش    می -کرد   کار می  6. آی. برای ام 

 را “بـرادران رشـیدیان   ”ای که توضیح دادم، در اینجـا نیـز             طبق همان رویه   >.هدایت شد 
 .  در ایران تلقی کرد6. آی. باید نام رمز تمامی عوامل ام

بکه ماجرای قتل سرتیپ محمود افشارطوس، رئـیس        ترین عملکرد این ش     معهذا، مهم 
تردید در عملیـات کودتـا نقـش          شهربانی کل کشور در زمان دولت مصدق، است که بی         

ترین عاملی بود کـه رفرانـدوم و انحـالل مجلـس هفـدهم از       فرد داشت و مهم     منحصربه
جایگـاه ایـن    . سوی مصدق، با همه عوارض آن، و پیروزی سریع کودتـا را سـبب شـد               

 و سـیا در ایـران در منـابع خـارجی            6. آی. ساز در عملیات ام     ادثه بزرگ و سرنوشت   ح
 : جز دو مورد، مفقود است منتشر شده، به

. گازیوروسکی، تنها در یک سطر از بررسی مفصل خود، قتـل افشـارطوس را بـه ام                
  : دهد دست نمی کند ولی مأخذ معتبری به  منتسب می6. آی

 کشـته  و ربـوده  ،یملّ سیپل سیرئ افشارطوس، ژنرال. ]..1953 [لیآور اواخر در
 کـردن  ایـ مه هـدف  بـا  بـود  کردهی  زیر برنامه را افشارطوس ربودن 6. یآ. ام. شد
  . برساند قتل به را او نداشت قصدی ول کودتا نهیزم

 . است 226یرانیا هینشر ک یدر مندرج مقاله تنها ادعا نیای برای وروسکیگاز منبع
یک <نقل از      و در آن، به    227 منتشر کرد  ابزرور است که روزنامه     مأخذ دیگر، گزارشی  

  : نویسد موحد می. ، قتل افشارطوس به عوامل این سرویس منتسب شد>6. آی. منبع ام
 خـود ی  جـا  در افشـارطوس  پیسـرت  قتـل ۀ  دربـار  رای  رسـم  اسناد مطلق سکوت

 آنجـا  از را خـود  داسـتان  لبـر یو کـه  1953 سـال  اوائل در قتل نیا. میا شده ادآوری
 

ـ یسـم ا یونالیمصدق، نفت، ناس   ،“1953-1951 مداخله، استیس ران،یا کا،یآمر” ل،یب مزیج .  224  ص  ،یران
435. 

225.  Robin Zaehner 

226.  Iran Times, May 31, 1985.  

227.  Nigel Hawkes, “How MI6 and CIA Joined Forces to Plot Iran Coup”, Observer, 26 May 

1985.  
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 1985 سـال  مـه  27 شـماره  در لنـدن  ابـزرور  روزنامـه . افتـاد  اتفـاق  کنـد  یم شروع
 ارکــ هــا انیدیرشــ دســتور بــه هکــ پرســت شــاه افســران 1953 لیــآور در< :نوشــت

. یآ. ام منبـع  کی. ربودند را افشارطوس مساریت مصدق یشهربان سیرئ ردندک یم
 مـه کچ اتیـ عمل از یبخشـ  شارطوساف ربودن هک ندک یم اعتراف بار نیاول یبرا 6

 او هـواداران  ینـاتوان  شینمـا  و مصـدق  مخالفـان  هیـ روح تیـ تقو منظـور  به هک بود
ی نگاهـدار ی  غـار  در شـدن  ربـوده  از پـس  را افشـارطوس  .بـود  شـده  یزیـ ر طرح

 سـخنان  و کـرد ی  اطیـ احتی  بـ  افشـارطوس . بـود  گرفتـه  بـاال  احساسـات . کردند یم
 را طپانچـه  بـود  او حفاظـت  مأمور کهی  جوان افسر. آورد زبان بر شاهۀ  درباری  موهن

ــ نبــود مــا برنامــه ازیــی جز او کشــتن. کشــت را او و دیبرکشــ ی اتفــاق نیچنــی ول
   228>.افتاد

 .ای به ماجرای قتل افشارطوس مندرج نیست در تاریخچه ویلبر هیچ اشاره
 

 نیفـرورد  30(ی  اریـ بخت خـان  ابوالقاسم میتسل از پس بالفاصله افشارطوسی  ماجرا
 غائلـه ی  وروسـک یگاز. شـد  آغـاز  مصـدق  دولـت  هیعل او مسلحانه غائله انیپا و) 1332

 کـه  سـد ینو یم و کند یم منتسب ایتانیبری  اطالعات سیسرو به رای  اریبخت خان ابوالقاسم
 بـه ی  ا اشـاره  چیهـ  لبریو خچهیتار در. کرد یم نیتأم 6. یآ. ام را او استفاده مورد اسلحه

 خیتار نیا. بنگارد را کودتا اتیعملی  رسم خیتار که داشته بنا لبریو رایز نشده ماجرا نیا
ـ آور اواخـر  (ایکوزین در ریشا یدرب و لبریوی  مقدمات مذاکرات ازی  رسم  10-5/ 1953 لی
 . بود دهیرس قتل به افشارطوس کهی زمانی عن یشود یم آغاز) 1332 بهشتیارد

 مـه ین از بعـد  ک ی ساعت در و شد دیناپد 1332 نیفرورد 31 شامگاه در افشارطوس
 ازی  گروهـ  روز آنی  فـردا  از. دیرسـ  مصدق اطالع بهی  شهربان سیرئ شدن مفقود شب

 داد روزنامـه . کردنـد  آغـاز  رای  ا گسـترده  غـات یتبل هماهنـگ  کامًالی  شکل به مطبوعات
  : نوشت

 مورد اوالً آن لهیوس به هک بوده دولت خود طرف از توطئه نیا ندیگو یم یا عده
 لـوپ ک لیـ قب از ینقـاط  بسـتن  به اقدام اًیثان و ندک دایپ دربار به اتهام یبرا یدیجد

 ثالثـاً . دیـ بنما هسـتند  حادثـه  محـل  کیـ نزد هک را اکسوم حزب و بازنشسته افسران

 
 .19-18 صص ،ها ناگفته و ها گفته موحد، .  228
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 یشـهربان  سیرئـ  بـه  جهـت  نیهم از. نندک دایپ افراد بازداشت یبرا یدیجد لهیوس

  229.ندک یمخف را خود فعال شده داده دستور
تا مفقود شدن افشارطوس را به یک رسـوایی جنسـی           د  یوشک  به جد  جوان   یایسآو  

ایـن روزنامـه از ارتباطـات       . بدل کنـد و از ایـن طریـق اعتبـار دولـت را کـاهش دهـد                 
  230.گفت ی سخن م“تامارا”نام   بهیا افشارطوس با رقاصه

دی  و دو روز بعـد تعـدا     یدر اول اردیبهشت مأموران فرمانداری نظامی حسین خطیب       
پ یمنـزه، سـرت   اکبر    دکتر سید علی  پ  ی، سرت ینیمزاصغر    علیپ  یسرت(از امرای بازنشسته    

. را به اتهام ربودن افشارطوس دسـتگیر کردنـد        ) ر و سرتیپ نصراهللا زاهدی    ندیبانصراهللا  
روشـن شـد کـه      . هـای لشـکرک کشـف شـد          اردیبهشت جسد افشارطوس در تپه     6در  

شده و به روستای متعلق به عبداهللا امیرعالیی،        افشارطوس در خانه حسین خطیبی ربوده       
 اردیبهشـت در  2 بعد از ظهر 4، انتقال یافته و در ساعت     )شمال تهران (واقع در لشکرک    

 افشـار  یهـاد در این ماجرا عالوه بر خطیبی و افسران فوق . غار تلو به قتل رسیده است   
نـی  ین زمـان روزنامـه      در همی .  نیز شرکت داشتند   ییبلوچ قرا فریدون  سرگرد  و  قاسملو  

ـ ا: این حادثه را پیشدرامد کودتا در ایران خواند و نوشت         ) چاپ ترکیه (استانبول   ران در  ی
ـ ه دربـار و  یـ ا دولت علیرد، کودتا خواهد که دولت  یا دربار عل  ی ؛ودتاستک کیانتظار   ا ی

 232،ارگـان مجمـع مسـلمانان مجاهـد       ،  ملـت مـا   و روزنامه    231.ه هر دو  یها عل   ستیمونک
رئـیس سـتاد    (دوستانش، سـرتیپ تقـی ریـاحی        دست    ه قتل افشارطوس به   ک  شد یمدع

  234. انجام گرفته است233)معاون وزارت جنگ(و سرتیپ محمود امینی ) ارتش
اهللا زاهدی به شـرکت در توطئـه     اردیبهشت دکتر مظفر بقایی و سرلشگر فضل  13در  

هللا زاهـدی،  ا ر زاهـدی، پسـر فضـل   یقتل افشارطوس متهم شدند و اعالم شـد کـه اردشـ          
در این زمـان    . دوست نزدیک حسین خطیبی بوده و او نیز در ماجرا دخالت داشته است            

 
 .3، ص 1332بهشت ی ارد5، شنبه 62، شماره 13، سال هایخواندن .  229
 . مأخذ همان .  230
 .8، ص 1332بهشت ی ارد8شنبه  ، سه63 ، شماره13، سال هایخواندن .  231
 مجمـع مسـلمانان مجاهـد را        1327 بهمـن  در او. بودی  آباد قنات شمس روزنامه نیا ازیامت صاحب .  232

صـفوی،    رهبری سید مجتبی نـواب      این سازمان رقیب سرسخت جمعیت فداییان اسالم، به       . تأسیس کرد 
. اهللا کاشانی را به تیرگی کشـاند        الم و آِیت  رفت و سرانجام موفق شد رابطه میان فداییان اس          شمار می   به

 . آبادی سهم بزرگی در اشاعه شایعات منفی علیه فداییان اسالم داشت قنات
 . شد کشور کلی ژاندارمر فرمانده 1332 بهشتیارد 13 دری نیام محمود پیسرت .  233
 .5، ص 1332بهشت ی ارد12، شنبه 64، شماره 13، سال هایخواندن .  234
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ـ  در ا  ی فن یارکهم”آمریکایی  اداره  اردشیر زاهدی معاون     “رانی

اصـل  ”معـروف بـه      (235
 14در روز دوشـنبه     . دسـت داشـت      ریاسـت آن را بـه      237 بود که ویلیام وارن    236)“چهار

راه مهدی میراشرافی به مجلس پناه برد و تحصن خـود           هم  اهللا زاهدی به    اردیبهشت فضل 
ای خطاب به دکتـر   نامه سرگشادهشاهد   اردیبهشت بقایی در روزنامه      15در  . را آغاز کرد  

در پاسـخ بـه ایـن جنجـال،     . شدت دفاع نمـود  مصدق منتشر کرد و طی آن از خطیبی به     
ــران پخــش  16دولــت در  ــو ته ــات متهمــان را از رادی ــرد اردیبهشــت اعتراف  24در . ک
مطـابق   که   ردک به مجلس اعالم     یا   نامه طی ،یر دادگستر ی وز ،ی لطف یعبدالعلاردیبهشت  

تـر مظفـر   که منضم به نامـه اسـت، د  ک ، متقنمدارک و اسناد و یگزارش وزارت دفاع مّل   
لطفی در این نامـه سـلب   . باشد ی میس شهربانی متهم به معاونت در قتل رئ کرمانی بقایی

ایـن درخواسـت تـا زمـان انحـالل مجلـس       .  از بقایی را خواستار شد مصونیت پارلمانی 
 . هفدهم به تصویب نرسید

 به ایستگاه سیا در تهران اجـازه داده شـد کـه             1953 مه   20/ 1332 اردیبهشت   30در  
ای یک میلیون ریال برای تطمیع نمایندگان مجلس و جلـب همکـاری آنـان خـرج                   هفته
ترین روزهای دوران موجودیت خـود        فدهم پرتنش  در پیامد این اقدام، مجلس ه      238.کند

 .  خرداد مشاجره و زدوخورد میان نمایندگان اوج گرفت7را آغاز کرد و از 
از اواخر اردیبهشت تبلیغات سنگین و پرحجمی آغاز شد که طی آن دولـت مصـدق       

  : نوشتملت ما روزنامه . شد ها متهم می به همدستی با کمونیست
 و اسـت  اجـرا  شـرف  در کخطرنا اریبس نقشه کی ده،یرس هک یاطالعات قرار به

 یا عـده  یانقالبـ  نیخون یها صحنه جادیا و انقالب آتش ردنک روشن یبرا دولت
 رانیـ ا حـزب  و سوم یروین ستیمونک حزب کمک به را حکومت ریاج عناصر از
 بـه  مخصوصـًا  و نمـوده  یملـ  یشـورا  مجلس تصرف و ریتسخ مأمور توده حزب و

 تـوده  حـزب  و دولت نیمخالف و ندگانینما هک است داده عمل یدآزا توده حزب
 هکـ  اسـت  یانقالبـ  مقدمه عمل نیا به اقدام. ندینما مقتول و مضروب مجلس در را
  239.اند بوده آن انتظار در شیپ ها مدت از

 
235.  Technical Cooperation in Iran (TCI)  

236.  Point Four 

237.  William E. Warne  

 . لبریو خچهیتار .  238
 .2، ص 1332بهشت ی ارد29شنبه  ، سه69، شماره 13، سال هایخواندن .  239
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چه بستر الزم را برای این تبلیغات فراهم آورد رأی مشکوک علی اشرف مهـاجر،                 آن

سرای تهران، بود که طی آن سران حزب توده را از اتهامـات وارده               داد 12بازپرس شعبه   
علت مطابقت آن     ران به یت حزب توده ا   یعضو<: تبرئه کرد و در قرار مفصل خود نوشت       

 در واکـنش بـه ایـن رأی، بقـایی      .باشد  ی جرم نم  >ین عاد ی و قوان  یحزب با قانون اساس   
 ی آرزو،تـر مصـدق  ک دیآقـا < :را چنـین قـرار داد  شاهد عنوان درشت سرمقاله خود در     

 >علـت واقعـی   < دوستان بقایی    240>.د برد یها را به گور خواه      یا   با توده  ی ائتالف حکومت
  : کردند قتل افشارطوس را چنین بیان می

  نیـ ا  گـردان  هیـ تعز  ،یفـاطم ] نیحسـ  [دکتر  یآقا  جناب  واقعه  نیا از  قبل روز  ده
  خـالص  را هـا  آن  که دهد یم  افشارطوس به... را  توده  رهبران  ئتیه یاسام ان،یجر
 زیـ ن را هـا  آن  کـه  دهـد  یمـ  دربار  به...  رجال نفر 14 از یگرید  صورت ضمناً و کند
. اندازنـد یب کـار  از را  مجلـس  و دربـار  و  یفـرار  را  شـاه   لهینوسیبد و دینما ریدستگ

 نمکدان  شتندا قصد بود،  پرورده نمک و  رضاخان  امالک  سیرئ  که ، افشارطوس
. کنـد  ینمـ   قبـول  بدهـد،  استعفا کند یم  فیتکل او به... یفاطم دکتر  یآقا ...بشکند 

 نـد یب یمـ   افشـارطوس   یوقتـ . کننـد  هیـ تنب را جسور فرد نیا رندیگ یم  صبح روز همان
  حـس  مصـدق . دهـد  یمـ  اسـتعفاء   شـدن  گم از  قبل روز  سه...  است خطر در  جانش

 اسـرار   اسـت   ممکن  بلکه  است  خطرناک  فقط  نه طرز  نیا با او  یاستعفا  که کند یم
 یزیـ چ اگـر   کـه  رنـد یبگ  التزام او از] و [بدزدند را او دهند یم دستور کند،  فاش را

 میتسـل   افشـارطوس   کـه  دادند خبر مصدق دکتر  به  یوقت... شد  یخواه  کشته  یگفت 
 بـه  دسـتور  کننـد  دایـ پ استحضـار   انیـ جر از  مردم و دربار  است  کینزد و شود ینم

   241.شود یم صادر او  کشتن
 مصـدق  دولـت  هیعل 1332 بهشتیارد مهینی  حوال از کهی  گریدی  غاتیتبل مهم محور

 وی  بیخطی  ریدستگ اوائل از. بود افشارطوس قتل پرونده متهمان شکنجه اتهام شد، آغاز
 متهمـان  شکنجه نهیزم در رای  ا گسترده عاتیشا مطبوعات از هماهنگی  ا شبکه گران،ید
 از نقل به ،یمّل اتحاد روزنامه. دادند رواجی  اجبار اعترافات اخذی  برا افشارطوس قتل به
 شـالق  از یمختـار  زمان دستگاه مثل درست< متهمان که شدی  مدع ،>مسئول مقام کی<

 افـزود  روزنامـه  نیا >.اند شده برخوردار رهیغ و کتک و آبجوش هیتنق ،کلکاش خوردن،
ـ  داشـته  شرکت مصدق، سود به کودتا، توطئه ک ی در افشارطوس که  مخـالف  چـون ی  ول

 
 . 4 ص ،1332 خرداد 2 شنبه ،70 شماره ،13 سال ها،یخواندن .  240
 .122-112 شماره سند ،25 کارتن ،ییبقای شخص اسناد ،یاسیسی ها پژوهش و مطالعات مؤسسه .  241
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ـ ا 242.اسـت  دهیرس قتل به گران توطئه ریسا دست به بوده شاهی  برکنار ی غـات یتبل خـط  نی
 .داد یم مانوور آن رامونیپ در شدت بهیی بقا کودتا زمان تا که است
 طـور  بـه ) هیدیجمشـ  گانپاد (خود بازداشتگاه درون ازی  بیخط نیحس دوران، نیا در
 فرسـتاد،  یمـ  اوی  بـرا  کـه یی  هـا  ادداشـت ی ی طـ  و داشت ارتباطیی  بقا بای  پنهان و منظم

ـ تقو و دییـ تأ را مصـدق ی  سـو  از کودتا توطئه و شکنجه اتهامات ـ ا در. کـرد  یمـ  تی  نی
 کـه  داشـت  یمـ  انیـ ب را خودی  ها ییبازجو وی  ریدستگی  ماجرای  نحو بهی  بیخط ها، نامه
 شدند، یم مطلع ها نامه نیا مضمون ازیی  بقا قیطر از قطعًا که گران،ید وی  مک وی  کاشان
ــرو جــزی راهــ ــایی نهــایی اروی ــدرگ و مصــدق ب ــرد در شــدن ری ــدگ و مــرگ نب ی زن
  243.دندید ینم

 
 : است ذکر قابل مهم نکته دوی بیخط زندانی ها نامه با رابطه در

 اسـت ی  اساسی  پرسش نیا .است بازداشتگاه درون از مکاتبات نیا ارسال نحوه اول،
 زد، یمـ  رقـم  را مصـدق  دولـت  سرنوشـت  کهی  ا پروندهی  اصل متهم ،یبیخط چگونه که
ی اصـل  منبـع  بـه  و کنـد  برقـرار  مکتـوب  تماس زندان از خارج بای  سادگ به توانست یم
  شود؟ بدلی پراکن عهیشا

 قتـل  پرونـده ی  ریگیپ تیمسئول مصدق، دولت کشور ریوز ،یقیصد نیغالمحس دکتر
 نهـاد  نیتـر  منسـجم  و نیتـر  مهـم  که کرد محول ارتش ستاد دوم رکن به را فشارطوسا

ـ ز نبـود  مصدقی  برا اعتماد قابلی  سازمان دوم رکن. بود زمان آن در کشوری  اطالعات  رای
ـ پا از پـس  هیـ اولی  هـا  سـال  از کـا یآمر و ایتانیبری  اطالعاتی  ها سیسرو  دوم جنـگ  انی
ـ ا. داشـتند  ژهیو توجه آن به ران،یا ارتش در سمیونکم گسترش با مقابله یبرا ،یجهان  نی

 مـرتبط ی  نظـام  -یاطالعـات  برجسته چهره سهی  معنو سلطه ریز دری  جد طور به سازمان
 قـرار ) یاخو حسن سرهنگ وی  میهید اهللا بیحب پیسرت ارفع، حسن سرلشگر (غرب با

ـ  بـه  رابطه نیا. داشتند کینزد رابطهیی  بقا با فوق فرد سه. داشت  و قیـ عمی  دوسـت  ک ی
 ارفـع  1357 آذرماه در ،یاسالم انقالبی  ریاوجگ زمان در که حد بدان تا شد بدل رپاید
 خـود ی  همـاهنگ  شاه بهیی  ها گزارشی  ط و آمدند گردی  جلسات در اش ینظام دوستان و

 
 .5، ص 1332بهشت ی ارد12، شنبه 64، شماره 13، سال هایخواندن .  242
 نگارنده مقدمه: به دیبنگر بازداشتگاه درون ازیی  بقا بهی  بیخطی  ها نامه ازی  ها نمونه بایی  آشنای  برا .  243
 . 27-24 صص ،ییبقا مظفر دکتری اسیس نامهیزندگ بر
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ـ ا 244.کردنـد  اعـالم  >سـلطنت  حفـظ <ی  بـرا  او حزب ویی  بقا با را  -ینظـام  شـبکه  نی

 لبریو خچهیتاری  بررس در چنانکه و، کرد فایای  فعال نقش دادمر 28ی  کودتا دری  اطالعات
ـ  و تزلـزل  بر غلبهی  برا که بودی  کسان ازی  اخو حسن م،یدید  19 در شـاه، ی  میتصـم  یب

 . رفت او دارید به مرداد،
ـ ا و داشتیی  بقا بای  ا ژهیو رابطه 245یمیهید ان،یم نیا در . نبـود  ناشـناخته  رابطـه  نی
ی کسـ  ریتـأث  تحـت  کـه  اسـت ی  مدعیی  بقا<: سدینو یم خاطراتش دری  آباد قنات شمس

 مؤثر او دری  لیخ که گرید نفر چند وی  میهید پیسرت وی  زهری  عل از ریغی  ول رود ینم
 جملـه  از ارتش، ستاد دوم رکن ازی  متعدد اسناد ،ییبقای  شخص مجموعه در 246>.بودند

ی مـ یهید کـه  است یاسناد نیا القاعده، یعل. دارد وجود توده، حزبی  داخلی  ها گزارش
 در. شـد  دهیکشـ  زین مطبوعات بهی  میهید ویی  بقا ژهیو روابط. گذارد یمیی  بقا اریاخت در
 در یزاهـد  سرلشگر<: نوشت توده، حزب هینشر نده،یآی  سو به روزنامه 1329 خرداد 5

 بازنشسـته  سـرهنگ  منـزل  در یکـ م نیحسـ  یآقا و ییبقا ترکد یآقا با هک ییها مالقات
 

 ،1370 زمستان سوم، کتاب ران،یا معاصر خیتار: است شده منتشر ریز مأخذ در ها نشست نیا اسناد .  244
 سپهبد ،ینصرالله سپهبد آزموده، نیحس سپهبد: داشتند شرکت ریز افراد جلسه نیا در. 221-217 صص

 حسـن  سرلشـگر  وی  احمـد  اهللا فتح سرلشگر ،یاخو حسن سرلشگر ،یمعز محمود سپهبد ،یرصادقیام
 و کشـور  از خـارج  به مسافرت لیدل به ارم محمود سرلشگر که شده ذکر ها گزارش ازی  ک ی در. ارفع

ـ ا در. نداشتند حضور نشست نیا دری  ادار اشتغال لیدل به پاکروان حسن سرلشگر  سرلشـگر  زمـان  نی
 . بود کرده فوتی میهید
 مغز یدارا مطالعه، اهل اریبس بود یستاد افسر< یمیهید: سدینو یم یرحمان مصور غالمرضا سرهنگ .  245
 سـپهبد  و ارفـع  سرلشگر منفصل عقل که داشت شهرت. العمل حیصح و فکر عیوس و باز قیرف ،یاسیس

 دوم رکـن  استیر جنگ، دانشگاه یاستاد آنجمله از که کرد یتصد را یمختلف مشاغل. بود چیباتمانقل
ـ ت یفرمانـده  ارتش، ستاد معاونت کا،یآمر در رانیای  نظام یوابستگ ارتش، یدادستان ارتش، ستاد  پی

 جهت نیهم به و بودی  نظام و یاسیس گریباز کی او. برد نام توان یم رای  نظام دفتر استیر و زاهدان
 یحت همه عمر آخر در. شدند یم دشمنش و خواندند یم گر سهیدس را او و داشتند وحشت او از اشخاص
 کـه < ،ینظـام  دفتـر  در یمیهید که دیافزا یم یمصوررحمان >.شدند یم یفرار او از کشینزد دوستان
ـ  کار تمام اقتدار با آنجا در و بود سیرئ شد یم محسوب شاه یشخص ستاد درواقع ـ یهید >.کـرد  یم ی م
 شـاه،  یسو از یزیآم محبت نامه از یحت که حد بدان تا شد مبتال >اعصابی  فرسودگ<ی  ماریب به بعدها
. نوشـت  خـود  خـدمات  از یشـرح  و شد یعصب بود، رفته کار به >تیعنا< لفظ آن در که لیدل بدان

 )358-356 صص ،1366 رسا،: تهران سرباز، کهنه ،یرحمان مصور غالمرضا(
 مرکـز : تهـران  ،یآبـاد  قنات شمس خاطرات: نفت شدنی  ملّ نهضت دری  ریس ،یآباد قنات شمس .  246

 . 314 ص ،1377 اطالعات، وزارتی خیتار اسنادی بررس



  1332 مرداد 28سِر شاپور ریپورتر و کودتای 

 

81
 بـه  سـاعت  نیچنـد  دوسـتانه  یها مالقات نیا چرا و ندک یم یراتکمذا چه دارد یمیهید

 کـه  نمـود  اعـالم  مجلس در مصدق دکتر 1330 بهشتیارد 22 در و 247>شد؟ک یم طول
ـ ا مصدق. دارند را او ترور قصد اسالم انییفدا  ،یمـ یهید از شـاه  و شـاه  از را مطلـب  نی

  .بود دهیشن ،>ییبقا دکتر سازمان< عضو
 بـردن  نیبـ  از صـدد  در یاشخاص چه دییبفرما است نکمم ردمک عرض] شاه به[
 گفتـه  نطـور یا او بـه  اسـت  ییبقا ترکد سازمان در هک یمیهید: فرمودند هستند؟ من

 ارتـش  سـتاد  به هم یمیهید و اند مصدق ترکد قتل صدد در اسالم انییفدا هک است
   248.دادند گزارش من به هم ارتش ستاد از و داده اطالع

 دسـت  بـه  را ارتـش  سـتاد  دوم رکـن  استیر پاکروان حسن سرهنگ 1332 سال در
 پـاکروان  حسـن . رفـت  یم شمار به افشارطوس قتل پروندهی  ریگیپ یعال مسئول و داشت

 ،1324 سـال  دریی  بقـا . رفـت  یم شمار بهی  سپهبد وی  زهر ویی  بقای  میصم دوست زین
 تیعضـو  آن در زیـ ن پاکروان که بودی  کوچک محفل عضو همسرش، ازیی  جدا با مقارن
 دریی  بقا وی  زهر مشوق پاکروان، نهیام اش، یفرانسو مادر و پاکروان بعد،ی  اندک. داشت
ـ ا. افـت  ی ادامـه  انقالب زمان تا آنان انیم دوستانه رابطه و شدند شاهد روزنامه انتشار  نی
ی علـ  فـوت  مناسـبت  بـه  میترح مجلسی  برگزاری  آگه که بود کینزد حد بدان تا رابطه
  249.کردند امضاء مشترکاً، پاکروان، حسن ویی بقا مظفر را) 1339 خرداد 14(ی زهر

 هیـ اولی  هـا  مـاه  در کـه  بـود  آن تجسـس  شعبه ارتش ستاد دوم رکن شاخه نیتر مهم
 همان از احتماًال. داشت دست به را آن استیر 250ایک یعلو حسن سرهنگ مصدق دولت

 
 نفـت  شدنی  لّم جنبش خیتار بهی  نظر: مرداد 28 تجربه ،]یزانیم اهللا فرج [ریجوانش. م. ف: از نقل به .  247
 .131 ص ،1359 ران،یا توده حزب انتشارات: تهران ران،یا
 نامـک،  نشر: تهران ،1332 مرداد 28 تا 1320 وریشهر از است؛یس و قلم ،یسفر یمحمدعل: از نقل به .  248

 .468 ص ،1371
 . ییبقا مظفر دکتری اسیس نامهیزندگ ان،یآباد: به دیبنگر پاکروان ویی بقا ارتباطات بایی آشنای برا .  249
ـ  شـد  ساواک مقام قائم کودتا، در خدماتش پاس به ا،یک یعلو بعدها، .  250 ـ دل بـه  1340 سـال  دری  ول  لی

 سوءاستفاده زانیم فردوست. دیگرد منصوب سمت نیا در فردوست نیحس و برکناری  مال سوءاستفاده
 ظـاهراً  که زند یم نیتخم تومان ونیلیم 150 حدود را ساواکی  مقام قائم ساله 6-5 دوران در ایک یعلو
 ص ،1 ج ،یپهلـو  سـلطنت  سقوط و ظهور. (است داده) ساواک سیرئ (اریبخت موریت به رای  اصل سهم
409( 
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 ارتبـاط < لیـ دل بـه  ایـ ک یعلـو  بعد، یاندک 251.بود مرتبط پورتریر شاپور با ایک یعلو زمان

 دنیرسـان < و >امـور  دری  کارشـکن < ،>مصـدق  دولـت  بـا  مخالفـت < ،>دربار با محرمانه
ی نقلیحسـ  سرهنگ و شد برکنار سمت نیا از >نیمخالف به محرمانه اطالعات و اقدامات
 از دهـد،  یمـ  نشـان  اش نیپسی  زندگ چنانکه سررشته، 252.دیگردی  و نیگزیجا سررشته
 اسـت یر سررشـته  سـرهنگ  افشارطوس قتل زمان در. بودی  مّل نهضت به فادارو افسران
 و پرونـده  میمسـتق  تیمسـئول  مقـام  نیا در و داشت عهده به را دوم رکن تجسس شعبه
 . گرفت دست به را متهمان ازیی بازجو

 بـود،  مـؤثر  افشـارطوس  قتـل  پرونده در کهی  گرید مشکوک فرد پاکروان، بر عالوه
 شـعبه  افسری  نادر. است ،یشهربانی  کارآگاه اداره سیرئ ،ینادر اهللا تقدر دوم سرهنگ
 بعـد ی  انـدک  او. شـد  برکنار لیدال همان به و ایک یعلو همراه به که بود دوم رکن تجسس
 سـازمان  (“سـت یونالیناس افسـران  گـروه ” تیعضـو  به و داد رییتغ را خودی  اسیس چهره
ـ  در 1331 اوائـل  در که درآمد) یمّل گروه  سیتأسـ  افشـارطوس  محمـود  پیسـرت  هخان
 رای نـادر  گرفـت،  دست به رای  شهربان استیر افشارطوس که یزمان ل،یدل نیا به 253.شد
 نیغالمحسـ  دکتـر  افشـارطوس،  شـدن  دیناپد از پس. کرد منصوب خود مشاور عنوان به

 سـرهنگ  نوشـته  به. نمودی  شهربانی  کارآگاه اداره سیرئ رای  نادر کشور، ریوز ،یقیصد
 

 مأخـذ،  همان (کند یم اد ی شاپور با نیمرتطب ازی  ک ی عنوان به ایک یعلو از فردوست که نیا بر عالوه .  251
ـ ا صـنعت  و کشـت  شرکت” کاغذی  رو بر است دست دری  ا نامه او از) 296 ص  “کـا یآمر و رانی

 کیتبر را شاپور بهی  شهسوار مقام اعطاء آن در که ،1351 ماه ید 14 مورخ پورتر،یر شاپور به خطاب
 در خود مقام ازی برکنار از ایک یعلوی دلتنگ زین و است دو نیا نیریدیی آشنا انگریب نامه. است گفته

 نیبد و کردم حاصل اطالع وت بزرگ تیموفق از ها روزنامه در -گردم قربانت زیعز شاپور<: ساواک
 یبرا چه رایز یهست قیتشو نیا قیال تو حقاً. میگو یم کیتبر تو خانواده و تو به قلب میصم از لهیوس
. یداد انجـام  اسـت  بزرگ تیشخص کی برازنده و ستهیشا چه آن دوم هنیم یبرا چه و یاجداد هنیم

 فـوق  اند بوده تو مانهیصم و صادقانه یها تیفعال انیجر در که یکسان یبرا هنیم دو هر به تو خدمات
 وطـنم  و شـاه  یبـرا  خـدماتم  کـه  داشتم یم را یسعادت نیچن هم من کردم یم آرزو. است یابی ارزش
 قبـول  مـورد  را میآرزو خداوند که نبودم آن ستهیشا قطعًا. نداشتم یاقبال نیچن متأسفانه. باشد باارزش
 تو به خداوند. یبود ستهیشا تو نیقی به اما. دیفرما عطا من به را عمر آخر تا خدمت افتخار و داده قرار
. کـن  ابـالغ  هـا  بچـه  و خانم خدمت مرا یقلب کیتبر. برآورد ترا یآرزوها همه و بدهد شتریب قیتوف

 مرکز (>.شد تلفن<: است نوشتهی  سیانگل به نامهی  باال در شاپور >]امضاء [ایک یعلو ارادتمند -قربانت
 )47547 شماره سند ران،یا معاصر خیتار تمطالعا مؤسسه اسناد

 . 21 ص ،1367 مؤلف،: تهران ،1334-1310 دورهی ها ادداشتی: من خاطرات سررشته،ی نقلیحس .  252
 . 213-206 صص مأخذ، همان ،یرحمان مصور: به دیبنگر .  253
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ی شـهربان  در را خـود  مرمـوز  و مشکوکی  حرکات بای  نادر سرهنگ واقع، در< ه،سررشت

 مشـکوک ی  کلـ  بـه  افشـارطوس  قتـل  پرونده در رای  نادر نقش سررشته 254>.کند یم جا
 در واقـع (یی  بـازجو  محـل  دری  نـادر  کـه  یزمـان  دری  بیخط نیحس سدینو یم و داند یم

 بـا < نبـود  حاضـر ی  نـادر  کـه  یزمان و کرد ینم اعتراف داشت حضور) هیدیجمش پادگان
  255.داد یم شرح را >عیوقا اتیجزئ راحت الیخ

 
ـ بای  بـ یخط نیحسـ  زنـدان ی  ها نامه با رابطه در کهی  مهم نکته نیدوم  شـود،  ذکـر  دی
 . است شاه با ماجرا نیا ارتباط
 ییبقـا ی  بـرا  محرمانـه  کـه  ،1332 خـرداد  20 چهارشنبه مورخ ادداشت ی دری  بیخط
 خود دیشدی  ها شکنجه از دهد، یم شرحیی  بازجو دوران در را خود وضع داشته، ارسال

ـ ا در و کند، یم کیتحر شورش به را مصدق مخالفان د،یگو یم سخن متهمان ریسا و  نی
  : سدینو یم انیم

   256...نامردی ا دییبفرما او به لطفًا که است “یقلب ارباب” فعًالی آخر موضوع
  : سدینو یم بعدی کمی بیخط

 را “شـنبه ” روز موضوع آن دنباله دییبفرمای  قلب ارباب به نباشد بد کنم یم گمان
   257.کندی فور اقدام هم

 نـام  “یقلبـ  اربـاب ” و علـم  اسداهللا ریام رمز نام “یقلب” ،ییبقا بهی  بیخطی  ها نامه در
 . استی پهلو محمدرضا رمز

 
 مصدق دولت ضاحیاست به شد، ختهیبرانگ افشارطوس قتل پرونده سر بر کهیی  اهویه
 ازی  بـ یخط نیحس که استی  ضاحیاست نیا. دیانجام تهران، ندهینما ،یزهری  عل لهیوس به

 هفـدهم  مجلـس  اعتمـاد  عـدم ی  رأ نگـران  کـه  مصـدق، . بود کرده شنهادیپ زندان درون
ـ راد امیـ پ کی ی ط 1332 مرداد 5 در 258بود،  انحـالل ی  بـرا  رفرانـدوم  بـه  را مـردم یی  وی

 
 . 98 ص مأخذ، همان سررشته، .  254
 . 101 ص مأخذ، همان .  255
. 123-4/71 شـماره  سند ،235 کارتن ،ییبقای  شخص اسناد ،یاسیسی  ها پژوهش و مطالعات مؤسسه .  256
 .) است یبیخط از نیچ نقطه(
 . 123-6/71 و 123-7/71ی ها شماره اسناد همانجا، .  257
 . داشت مجلس در هوادار نفر 30 تنها مصدق 1332 رماهیت اواخر در .  258
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 تهران در مرداد 12 در است، دیترد مورد آن سالمت که رفراندوم، نیا. فراخواند مجلس

 واشـنگتن . داد نظـر  مجلـس  انحـالل  سود به و شد برگزار ها شهرستان در مرداد 18 در و
  : نوشت یمفصل مقاله در پست

 نیـ ا خـاطر  بـه ... بحـران  نیا و است افتاده یگرید میعظ بحران چنگال در رانیا
 بـا  مصـدق  ترکد ،یاوضاع نیچن در... بماند ارک سر بر خواهد یم مصدق هک است
. ردکـ  رفرانـدوم  رانیـ ا در مجلـس  انحـالل  یبـرا  هـا  سـت یمونک تیـ حما بر اتکاء

 نیـ ا در هکـ  داد دسـتور  خـود  روانیـ پ بـه  مصـدق  نیمخـالف  دریـ ل یاشـان ک اهللا تیآ
 تیـ جمع نصـف  از شیبـ  هکـ  اسـت  یکحـا  تهران اخبار... نندکن تکشر رفراندوم

 نفـع  بـه  هـا  سـت یمونک البتـه . بودنـد  هـا  آن طرفـداران  و ها ستیمونک دهندگان یرأ
 از شیبـ  را اوضـاع  هکـ  بـوده  نیـ ا یبـرا  ها ستیمونک یرأ... اند نداده یرأ مصدق

 دسـت  بـه  را قـدرت  آشـفته  اوضـاع  در دوارنـد یام هـا  ستیمونک. نندک متشنج شیپ
   259.است شهیهم از شیب قدرت تصرف یبرا ها آن شانس نونکا و آورند

 مصـدق  بـود،  شـده  آغاز کودتایی  نها اتیعمل که یزمان در درست داد،مر 25 ظهر در
 شـد،  انیـ ب رفرانـدوم  در هکـ  ملـت،  اراده طبـق <: کرد اعالم کوتاهیی  ویراد امیپ کی ی ط

 خواهـد  برگزار یزود به جدهمیه مجلس انتخابات. گردد یم اعالم منحل هفدهم مجلس
ـ  شـد  آزاد مـرداد  26 در یزهـر . شدند ریدستگی  زهر ویی  بقا روز نیهم در >.شد ی ول
ی نظـام ی  فرمانداریی  جنا دادگاه 1332 آبان 30 در. ماند زندان در کودتای  روزیپ تایی  بقا

 260.کرد تبرئه منتسبه اتهامات از را افشارطوس قتل پرونده نیمتهم هیکل تهران
 

 تـا  1332 مـرداد  28ی  کودتا در فوقی  اطالعات -ینظام شبکه وی  بیخط نیحس نقش
 مهـم  مقامـات ی  تمام ونصب عزل کودتا از پس ها مدت تا که بود تیاهم واجد حد بدان
 خـرداد  5 مـورخ  نامـه  امر نیا گواه. گرفت یم انجام شبکه نیا گردانندگان نظر بای  نظام

  : تهران دری بیخط به است واشنگتن ازی میهید 1333
 قـبًال   کـه   یضـ یعرا دیـ بدان  مسلم  یول  متشکرم. دیبود  نوشته  ارتش  راتییتغ از... 
...  شناسـم  یمـ  بهتـر  را هـا  یارتشـ   مـن  و نبـود   احساسـات   یرو از  بـودم   کـرده   بنده

 چیهـ  در.  اسـت  عالقمنـد   حضـرت یاعل  بـه .  اسـت   یخـوب  سرباز  چیباتمانقل سرلشکر
 را  نیریسـا .  اسـت  کشـور   نفـع   بـه  خود  پست در او  دوام. شود ینم  داخل  یا سهیدس 

 
 .5-4 صص ،1332 مرداد 24 شنبه ،94 شماره ،13 سال ها،یخواندن .  259
 . 1332 آبان 30 شنبه ،هانیک .  260
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 و  ســوابق  بــه  راجـع   مــن و مضــرّند و  خطرنـاک  نفــر دو هــر دیـ بود  هبــرد  اســم  کـه 
 . دارم  یادیز  اطالعات  بدبختانه آنها ی ها یبستگ
 ملتفـت   هـم  او خـود  بعـداً . کردنـد   عمل  یاخو  دستۀ در ناجور  اشخاص  دانم یم

 و  ناسمش یم  خوب  بنده را  رهیغ و  یمیزندکر. دیریبگ نظر در  هم را  موقع  یول شد، 
   261...دیهست  محق کامًال شما

 و پـاکروان  وی میهید وی سپهبد وی بیخط ازی  نام مشابه، منابع و لبر،یو خچهیتار در
 همـراه  به روز، آن پرده پسی  ایدن متنفذی  ها چهره نیا. ستین مندرج گرانید و ایک یعلو

 بـا . انـد  شـده  دیناپد کودتا اتیعمل صحنه ازی  کل به گران،ید و ارم محمود و ارفع حسن
 و انـگ ی ی کنـد  جـرج  ازی  نـام  کـه  اسـت ی  عیطب کامًال استتار، ازی  زانیم نیچن به توجه
 بـرادران ” چـون ی  زنـان  الف داسـتان  بـا  خواننـدگان  و نباشـد  انیم در زین پورتریر شاپور
 . شوند فتهیفر “بوسکو برادران” و “انیدیرش

  “بدامن” نام به “یسرکش لیف”
هـای اطالعـاتی      گر وابسته به سرویس     های پنهان و دسیسه     شبکهری که از عملکرد     یتصو

دست داده شد، و تحلیلـی کـه     به1332-1330های  ایاالت متحده و بریتانیا در ایران سال    
هـای آیزنهـاور و    های ترومن و اتلی و تمایز آن با دیپلماسـی دولـت             از دیپلماسی دولت  

. سـازد   گر می    تناقضی بنیادین را جلوه    چرچیل در قبال نهضت ملّی در ایران ارائه گردید،        
کند که عملکرد این دو سـرویس اطالعـاتی در ایـران، تـا قبـل از          این بررسی روشن می   

های چرچیـل     تصویب طرح سرنگونی دولت مصدق در لندن و واشنگتن در زمان دولت           
 6. آی. سیا و ام  . های متبوع بوده است     و آیزنهاور، کامًال مغایر با دیپلماسی رسمی دولت       

های مخفی وابسته به ایشان در ایران تا قبل از تصویب طرح کودتـا تنهـا مجـوز                 و شبکه 
سـان   فعالیت علیه نفوذ کمونیسم را داشتند ولی در عمل به این حوزه بسنده نکرده و بـه            

.  در فرایند سیاسی ایران اشتغال داشـتند   262یک نیروی سیاسی داخلی مقتدر به دستکاری      
وسکی به نقش بدامن در ایجـاد انشـعاب در احـزاب زحمتکشـان و     برای نمونه، گازیور  

 و  1330ایرانیسـت در اول آبـان         انشـعاب در حـزب پـان      . (کنـد   ایرانیست اشاره مـی     پان

 
ـ یس نامهیزندگ ان،یآباد: است مندرج ریز مأخذ در نامه نیا کامل متن و ریوتص .  261  مظفـر  دکتـر ی  اس
 . 408-406 صص ،ییبقا

262.  manipulation  
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گازیوروسـکی نیـز بـه ایـن     .)  رخ داد1331 مهـر  22انشعاب در حزب زحمتکشـان در    

  : نویسد تناقض توجه دارد و می
 چـه  کـه  اسـت  نیـ ا اسـت  تیـ اهم حائز ختلفم جهات از آن طرح کهی  ا مسئله

 حیتوضـ  بـاال  در چنانکـه . کـرد  صادر رای  ملّ جبهه و مصدق به حمله مجوزی  مقام
 او دولـت  فیتضـع  نـه  مصـدق  از تیـ حما ترومن دولتی  رسم استیس شد، داده
 بـدون  شـد،  یمـ  اداره اچسـون  نیـ د لهیوسـ  به زمان آن در که خارجه، وزارت. بود
ی بـرا  میتصـم  کـه  رسـد  یمـ  نظـر  بـه . کـرد  یمـ ی  رویـ پ تاسـ یس نیا از چرا و چون
. شد گرفته ایس سازمان خود درون در بدامن شبکه قیطر از مصدق دولت فیتضع
 اتیـ عمل تیمسـئول  زمـان  آن در کـه  ایس رتبه یعال مقامات از گروه آن که آنجا از

 چـه  کـه  آوردنـد  خـاطر  به توانند ینم ا ی و اند مرده ا ی اکنون داشتند دست به را پنهان
 حلقـه  کـه  کـرد  روشـن  اسـت  رممکنیغ کرد، صادر را اتیعمل نیا دستوری  مقام
  . بود کجا در گرفت خدمت به را بدامن که “یسرکش لیف” تیهدا

 ایسـ  وقت سیرئ را “خودسرانه” اقدامات نیا مجوز که زند یم حدسی  وروسکیگاز
  263.باشند کرده صادر انهیخاورم اتیعمل سیرئ ا یبدامن برنامه سیرئ ا یاو معاونان ای

 در ایـران  6. آی. های سـیا و ام    شبکه.  است “خودسری” و   “سرکشی”مسئله فراتر از    
 سـفر هیئـت هـریمن را بـرای میـانجیگری میـان ایـران و              1330 تیر   23با ایجاد آشوب    

بست کشانیدند و پـس از آن نیـز در جهـت تشـدید                شرکت نفت انگلیس و ایران به بن      
 کردن مسائل داخلـی ایـران و الینحـل کـردن مناقشـه نفـت عمـل                  تر  نابسامانی و بغرنج  

ای از عیسی سپهبدی به مظفر بقایی در دست اسـت کـه طـی آن سـپهبدی                    نامه. نمودند
وسـیله   ریاست گـویران بـه    به>های مستقل سفارت آمریکا  یکی از سرویس  <مدعی است   

سـود   غات شدید بـه   اعتبارات مالی مخفی خود از تقاضای تمدید اختیارات مصدق و تبلی          
 6. آی. رسد کـه سـیا و ام        نظر می    با توجه به چنین قرائنی، به      264.کند  مصدق حمایت می  

. در تحریک مصدق و هواداران او بـه اقـدامات حـادتر و تعمیـق تعـارض مـؤثر بودنـد              
دنبال اهداف معینـی بـود         در تحوالت داخلی ایران به     “فیل سرکش ”عبارت دیگر، این      به

سمت کودتـا و اسـتقرار یـک نظـام دیکتـاتوری       دادن حوادث ایران به که از طریق سوق     
 . آمد دست می نشانده به دست

 
 . 47 سیرنویز مرداد، 28ی کودتا ،یوروسکیگاز .  263
 شـماره  سند ،168 کارتن ،ییبقا مظفر دکتری  شخص اسناد ،یاسیسی  ها پژوهش و مطالعات مؤسسه .  264

 . 394-393 صص مأخذ، همان ان،یآباد: به دیبنگر فوق سند ریتصو حظهمالی برا. 88-122



  1332 مرداد 28سِر شاپور ریپورتر و کودتای 

 

87
هـای غیرواقعـی را     در مـوارد متعـدد صـحنه   6. آی. های وابسـته بـه سـیا و ام      شبکه

زد و فضای الزم را برای تصویب طرح کودتا           آفریدند که به هراس از کمونیسم دامن می       
هـای    های اطالعاتی دولـت     عبارت دیگر، سرویس    به. نمود   می در لندن و واشنگتن فراهم    

دادند و از این طریق دیپلماسی رسمی بریتانیا و ایـاالت متحـده               متبوع خود را فریب می    
 : زنم مثالی می. کردند را نیز دستکاری می

گروهــی از هــواداران مصــدق در احــزاب     1953ه یــ ژوئ21/ 1332 ریــت 30 در
مناسـبت    وم مانع برگزاری تظاهرات مشترک با حزب تـوده، بـه          ایرانیست و نیروی س     پان

بـه ایـن دلیـل، تظـاهرات حـزب ایـران و نیـروی سـوم و                  .  تیر، شـدند   30سالگرد قیام   
وابسـته  (ها در صبح برگزار شد و تظاهرات جمعیت ملّی مبارزه با استعمار               ایرانیست  پان

ش خبری گسترده قرار گرفـت      ها در زیر پوش     ای  تظاهرات توده . در عصر ) به حزب توده  
ـ سم در ا  یمونکاالت متحده از نفوذ     یادولت   ینگرانو   در . شـدت افـزایش داد      را بـه  ران  ی

ـ ست تـوده ا  یمونکحزب  <با عنوان   وزارت خارجه آمریکا،     1953ه  ی ژوئ 24گزارش   ران ی
   :ه استن آمدیچن >ندک ید میرا تهد

 سـب ک حـال  در اسـت،  معـروف  تـوده  حـزب  نـام  به هک ران،یا ستیمونک حزب
 شـده  یسـازمانده  هراتتظـا . است کیاستراتژ شورک نیا در منحصربفرد یتیموقع

 هـزار  20 تـا  10 تجمع نندهک تکشر نفر هزار 100 حدود با ها ستیمونک هیژوئ 21
 را شـوم  امیـ پ نیـ ا هراتتظـا  نیـ ا. داد قـرار  الشـعاع  تحت را دولت طرفداران ینفر
 بـه  دیبا ای مصدق، محمد ران،یا زرنگ و کریز ر،یپ ریوز نخست هک دارد دنبال به

  265.شود ستکش متحمل ای ردیبپذ کیشر عنوان به را ها ستیمونک یزود
  : دارد یم انیب نگونهیا را 1332 ریت 30 تظاهرات ریتأث لبریو

 از جـد  بـه  هکـ  را یعناصر نیارترک محافظه تهران در] ریت 30 [هیژوئ 21 حوادث
 داریـ ب شـان  نانـه یب خـوش  خـواب  از را شـان یا و ددا انکت ردندک یم تیحما مصدق
 از ادتریـ ز اریبسـ  یا تـوده  ننـدگان ک تکشـر  شمار هک شد روشن همگان بر ...نمود

 هکـ  واداشـت  را مردم گرید زیچ هر از شیب تیواقع نیا. است یملّ جبهه هواداران
. شـند یندیب آورده دسـت  بـه  مصـدق  دولت دوره در توده حزب هک یاقتدار درباره

  .بودند فعال مختلف یها جبهه در ستگاهیا پرسنل زمان، نیا در
 دیشـا  و دیبخشـ  یمـ  معکوس ریتأث احتماًال شد، یم انجام کپارچه ی تظاهرات نیا اگر
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ـ آ 266.کـرد  یمـ  متزلـزل  کودتـا  طرحی  اجرا در را ایتانیبر و متحده االتیا مقامات اراده  ای
ـ آ خانـه  بـه  شـبانه  حمـالت  مرداد 7 از که بدامن، شبکه عوامل همان  رای  کاشـان  اهللا تی

 آشـوب  بـه  را هـا  ابـان یخ “یبـدل ی  هـا  یا توده”کسوت   در مرداد 28 در و دادند سازمان
 در بـدامن  شـبکه  ایآ و نبودند؟ 1332 ریت 30 در تظاهرات شدن دوگانه مسبب دند،یکش

 تـر  رمـق  کم چه هر یبرگزار و ، عصر در توده حزب تظاهرات تر باشکوه چه هری  برگزار
  نبود؟ مؤثر 267صبح، دری مّل جبهه هراتتظا

  سخن انیپا
ـ ا و ایتانیبر شدهی  علن اسنادۀ  دربار 1369 سال در نگارنده ۀ دربـار  کـا یآمر متحـده  االتی

  : داد دست به را ریزی داور رانیا
 رانیـ ا معاصـر  خیتاری  بازشناسی  برا بزرگی  ها قدرت شدهی  علن اسناد بر اتکاء

 در. داشـت  “اعجـاز ” توقـع  تـوان  ینمـ  معابـد  دست نیا از و ستینی  کافیی  تنها به
 سیانگلـ ی  قیتحق محافلی  برخ وی  عموم افکار در 1980 دهه از کهی  حرکت واقع،
 و اسـت  مواجه اسناد خالء با ما از شیب شده، آغاز ایتانیبر خیتاری  بازشناس منظور به

 آنـان ی  بـرا ی  حتـ  فردوست نیحس سابق ارتشبد خاطرات چونی  اسناد انتشار طبعًا
 وی  اسـتعمار ی  هـا  قـدرت ی  خـارج  استیس خیتار. بود خواهد روشنگر و دیمف زین

 معاصـر  خیتـار  در پنهان و آشکار مداخالت داستان جز به ستینی  زیچی  ستیالیامپر
 دیـ با داستان نیا مستور و کیتاری  ها پرده که است روشن و سوم جهانی  ها ملت
 کنکـاش  نیـ ا بهی  ا عالقه تنها نه گانهیبی  ها قدرت و شود آشکار آنان خود توسط
 کـور ی  بـرا  دهنـد  نشـان ی  ا دغدغه نهیزم نیا در اگر بلکه داشت نخواهند و نداشته
   268.ریالغ و بود خواهد ها یروشنگر و ها افتی ره نخ سر کردن

 
 جرج نقشی  بررس در. نبودند برخورداری  کاف عزم از کودتا انجامی  برایی  کایآمر رتبه یعال مقامات .  266

 مقامـات  مرداد، 25 در کودتا هیاول طرح شکست از پس که دید میخواه گر،ید مقاله در انگ،ی ی کند
ـ یترت ایکوزین ستگاهیا قیطر از انگی ی ول کردند صادر را اتیعمل به دادن انیپا دستوریی  کایآمر ی ب
 . بود شده روزیپ کودتا که یزمانی عن یبرسد تهران به مرداد 28 از پس واشنگتن دستور که داد

ک ی<: ت گفت ن تظاهرا یدرباره ا ) 1358ور  ی شهر 20 (دنیا در مصاحبه با     یقین صد یدکتر غالمحس  .  267
 با ضعف   یم روز عناصر ملّ   یک ن ی فراوان و    یب خاص و قدرت تشکیالت    یها با نظم و ترت      م روز چپ  ین

 >. دست به تظاهر زدندیتشکیالت
 .22-21 صص ،2 ج ،یپهلو سلطنت سقوط و ظهور .  268
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  : نوشتم و فشردمی پا نظر نیا بر زین 1376 سال در

 خیتـار  پژوهشـگران  یبـرا  جهـان  در موجـود   مجموعـه  نیتـر  یغن سیانگل اسناد
 ازمنـد ین سـخت  مجموعـه  نیا به رانیا معاصری  خنگاریتار دیترد یب و است معاصر
ی سـنت ی  پنهانکـار  بـه  توجـه  بـا  و کنـد  ینم “معجزه” مجموعه نیا قطعاًی  ول است؛

 ریـ اخ سده دو تحوالت نیزتریرازآم اسناد که داشت انتظار توان ینم “ها یسیانگل”
 قیـ دق و اریهشـ  کوش، سخت محققی  ول کند؛ اهدا مورخ به نیزر طبق در را رانیا
  269.زند نقب گذشته مدفون “اسرار” به موجود اسناد درون از تواند یم

به این دلیل است که برای اسناد شخصی سِر شـاپور           . امروزه نیز بر همین باور هستم     
 شناخت  فرد در   به  ریپورتر، و اسناد مشابه موجود در آرشیوهای ایرانی، جایگاهی منحصر         

هـای   بیـنم کـه سـرویس    های ناشناخته تاریخ معاصر ایران قائلم و هـیچ دلیلـی نمـی      الیه
اطالعاتی بریتانیا و ایاالت متحده، اگر اجبار یـا مصـلحتی در کـار نباشـد، تمـامی ابعـاد           

نگار آشـکار    اقدامات پنهان خود را برای ارضاء کنجکاوی این یا آن پژوهشگر و روزنامه            
 .کنند

 1381 وریشهر 12 -مرداد 25 ،تهران
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