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ﮔﺰارﺷﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻨﻪ دو ﮐﻮدﺗﺎی  3اﺳﻔﻨﺪ  1299و  28ﻣﺮداد 1332
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در آرﺷﯿﻮﻫﺎی اﯾﺮان
ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻬﺒﺎزی
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ در اﺻﻞ ﮔﻔﺘﺎری اﺳـﺖ در ارزﯾـﺎﺑﯽ دو ﮐﻮدﺗـﺎی  3اﺳـﻔﻨﺪ
 1299و  28ﻣــﺮداد  1332ﮐــﻪ در ﻣﺤﻀــﺮ ﺟﻤﻌــﯽ از ﻣﺤﻘﻘــﺎن در ﺳــﺎﻟﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪ و ﻃـﯽ آن ﺑﺮﺧـﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎی ﮐﻮدﺗـﺎی  1299را در واﻗـﻊ ﻓﺮدوﺳـﺖ زد ﺑـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻬﻤـﯽ ﮐـﻪ در
دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻼً اﺷﺎراﺗﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑـﻪ
اردﺷﯿﺮ رﯾﭙﻮرﺗﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ اﺷﺎرات ﺑﻪﻧﺤﻮی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ را ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و
اﺳﺎﺳﯽ او در ﺗﺤﻮﻻت دوران ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ و ﮐﻮدﺗﺎی  1299و ﺻﻌﻮد ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠـﻮی
رﻫﻨﻤﻮن ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دادهﻫﺎی ﻓﺮدوﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد و ﺑﻨﺪه در ﮐـﺎوش ﺑـﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮدن اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺎﻃﺮات اردﺷﯿﺮ ﺟﯽ را ﯾـﺎﻓﺘﻢ ﮐـﻪ
ﭘﯿﺶ از ﻣﺮﮔﺶ در ﺗﻬﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اردﺷﯿﺮ در وﺻﯿﺖﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﻮد ،ﮐـﻪ ﻣـﺘﻦ آن ﻧﯿـﺰ در
دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ اﺻﻞ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻻاﻗﻞ  35ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ در
اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺴﺮش ﺷﺎﭘﻮرﺟﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﮔﺮ زﻧﺪه ﻧﺒﺎﺷـﺪ در اﺧﺘﯿـﺎر ﻫﯿﺌـﺖ اﻣﻨـﺎی ﭘﺎرﺳـﯽ
ﭘﺎﻧﭽﺎﯾﺖ در ﺑﻤﺒﺌﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸـﺪ و ﭼـﻮن
ﺷﺎﭘﻮر زﻧﺪه ﺑﻮد اﺻﻞ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺧﺎﻃﺮات ﻃﺒﻌﺎً در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾـﻦ ﺟﻤﻠـﻪ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اردﺷﯿﺮ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻔﺼﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻓﻮق ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺨﺸـﯽ
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از آن اﺳﺖ .در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ از ﻟﺮد آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ دوم ،ﭘﺴﺮ ژﻧﺮال آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ ،در دﺳﺖ دارﯾـﻢ
ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﭘﺪرش ،ژﻧﺮال آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ ،و اردﺷـﯿﺮ رﯾﭙـﻮرﺗﺮ درﺑـﺎره ﮐﻮدﺗـﺎی  1299اﺷـﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﺎﻃﺮات اردﺷﯿﺮ رﯾﭙﻮرﺗﺮ و ﮔـﺰارشﻫـﺎ و ﻣﮑﺎﺗﺒـﺎت او ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻣـﺎت
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻗﺎﻋﺪﺗ ًﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺣﺠﻢ و ﻣﻬﻤﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻨـﻮز در آرﺷـﯿﻮﻫﺎی
ﻼ ﺳ ّﺮی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻨﺘﻠﯿﺠﻨﺲ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﮐﺎﻣ ً
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ :اول ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﺧـﻮد ﺷـﺎﭘﻮر؛ دوم اﻋﺘﺒـﺎر
ﺧﺎﻃﺮات اردﺷﯿﺮ درﺑﺎره ﮐﻮدﺗﺎی .1299
ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪرش ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ را در ﻫﺪاﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿـﺎت اﯾﻨﺘﻠﯿﺠـﻨﺲ
ﺳﺮوﯾﺲ در اﯾﺮان از ﺳﺎل  1325ش .داﺷﺖ .اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی از ﺳﻮی اﯾﻨﺘﻠﯿﺠـﻨﺲ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪ و ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  1357ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان ﺑﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮران اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻧﻈﺎم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽﻫـﺎ ﻣـﺄﻣﻮر رزﯾـﺪاﻧﺖ ﯾـﺎ ﻣﻘـﯿﻢ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اردﺷـﯿﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ از اواﺧﺮ دوران ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﺎل  1893ﻣﻘﯿﻢ اﯾـﺮان ﺷـﺪ و ﺗـﺎ زﻣـﺎن
ﻣﺮﮔﺶ در ﺳﺎل  1933ﺑﻪﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﭘﻮر ﭘﺴﺮ اوﺳﺖ
ﮐﻪ وی  32ﺳﺎل ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﭘـﺪر و ﭘﺴـﺮ ﺟﻤﻌـﺎً  72ﺳـﺎل ﺗﻤـﺎم در ﺣﯿـﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ.
درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ ﺳﻨﺪ ﻣﻬﻤﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ و اﯾـﻦ ﻓـﺮم ﺑﯿـﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﭘﺮ ﮐﺮده در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺟﻪ ﺳﺮﺗﯿﭙﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را داﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ در اواﯾﻞ دﻫﻪ  1340و ﺣﺘﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  1347اﯾﻦ ﻓﺮم ﭘﺮ ﺷﺪه.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ،ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ ﻣﺘﻮﻟـﺪ  1921ﯾﻌﻨـﯽ ﻫﻤـﺎن ﺳـﺎل ﮐﻮدﺗـﺎی  1299ﺑـﻮد.
ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ را در ﮐﺎﻟﺞﻫﺎی وﺳﺘﻤﯿﻨﺴﺘﺮ و ﮐﯿﻨﮓ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ در ﺳﺎل  1939ﺑﻪ ﭘﺎﯾـﺎن
ﺑﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اداره ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮون ﻣـﺮزی
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮد درآﻣﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در اﮐﺘﺒﺮ  1943در اداره ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه دﻫﻠـﯽ
ﺷﺎﻏﻞ ﺷﺪ و ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ رادﯾﻮ دﻫﻠﯽ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد .ﻋﮑﺲ
او در ﺣﺎل ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﯽ در رادﯾﻮ دﻫﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و در ﺿﻤﺎﯾﻢ ﮐﺘﺎب ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط
ﭼﺎپ ﺷﺪه.
ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻨﺘﻠﯿﺠﻨﺲ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم ،ﺷﺎﭘﻮر ﭘـﺲ از ﯾـﮏ ﺳـﺎل
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ در ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﯾﮏ ﺳﺎل در ﭼﯿﻦ ،ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﺷﺪ و ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ اول
ﺳﻔﺎرت ﻫﻨﺪ در اﯾﺮان ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .ﻧﻘﺶ ﺷﺎﭘﻮر در اﯾـﻦ دوران ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ و در
ﺳﻨﺪ ﻓﻮق آﻣﺪه ﮐﻪ وی >در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺤﺮان ﻧﻔﺘﯽ و در ﯾﮏ دوره ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑـﻪ وزارت اﻣـﻮر
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ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺎﻣﻮر و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻫﻨﺪرﺳـﻮن ،ﺳـﻔﯿﺮﮐﺒﯿﺮ در ﺗﻬـﺮان،
ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .در ﺗﻤﺎﻣﯽ دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻣﺼﺪق ﺷﺪ ،او ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت در
ﺻﺤﻨﻪ ]] ،[Field Operationsﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت در داﺧﻞ اﯾﺮان[ را ﻋﻬﺪهدار ﺑﻮد <.ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨـﯿﻢ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ از ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻨﺪرﺳﻮن ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾـﺮان
ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﻨﺘﻠﯿﺠﻨﺲ ﺳﺮوﯾﺲ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗـﺎ ﺷـﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻤﺖ را ﻓﺮﻫﻨﮓ وﺑﺴﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﻣﺄﻣﻮر ﯾـﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن ﮐـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت را از ﺳﻮی ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی ﻋﻬـﺪهدار اﺳـﺖ .ﺑـﻪﻋﺒـﺎرت
دﯾﮕﺮ ،ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﺮﻫﻨﮓ دوم اﯾﻨﺘﻠﯿﺠﻨﺲ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑـﻮد ،ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد را ﺑﻪدﺳﺖ داﺷﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺪ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻨﺘﻠﯿﺠﻨﺲ ﺳﺮوﯾﺲ ،ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ ﭘـﺲ از ﮐﻮدﺗـﺎی 28
ﻣﺮداد ﺑﻪ درﺟﻪ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان >اﻓﺴﺮ راﺑﻂ ﺑـﺎ اﻋﻠﯿﺤﻀـﺮت ﺷـﺎه<
)اﯾﻦ ﻋﯿﻦ ﻋﻨﻮان اوﺳﺖ( در اﯾﻨﺘﻠﯿﺠﻨﺲ ﺳﺮوﯾﺲ و ﻣﺸﺎور ﮐﻞ رﺋﯿﺲ اﯾﻨﺘﻠﯿﺠﻨﺲ ﺳﺮوﯾﺲ
)ام .آی (6 .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﻘﻼب اﯾﻦ ﺳـﻤﺖ را دارا ﺑـﻮد .وی
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪﭘﺎس ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ در ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﻨﺎد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻧﻘـﺶ ﺷـﺎﭘﻮر را ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻃـﺮّاح
اﺟﺮاﯾﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻮدﺗـﺎی  28ﻣـﺮداد در داﺧـﻞ اﯾـﺮان ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ و اﯾـﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ درﺑـﺎره ﺣـﻮادث اﯾـﺮان در دوران ﻓـﻮق
ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺴﮑﻮت ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎن ﺑﻼﯾﯽ ﮐـﻪ در ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺻـﻠﯽ ﺑـﺮ ﺳـﺮ
ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد آﻣﺪه ﻋﯿﻨﺎً ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮدﺗﺎی  1299ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺘﺎدی ﮐﻮدﺗﺎ در ﺳﯿﺎ و اﯾﻨﺘﻠﯿﺠﻨﺲ ﺳﺮوﯾﺲ )ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺮﻣﯿﺖ روزوﻟـﺖ و ﮐﺮﯾﺴـﺘﻮﻓﺮ
وودﻫﺎوس( و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮ روی ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ”ﺳـﻮﺧﺘﻪ“ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﺮادران رﺷـﯿﺪﯾﺎن ﻧﻘـﺶ
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﻪﺷﺪت ﭘﻨﻬـﺎن ﺷـﺪه و ﻣـﯽﺷـﻮد .در ﮐﻮدﺗـﺎی  1299ﻧﯿـﺰ ﻧﻘـﺶ
آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻧﻘﺶ اردﺷﯿﺮ رﯾﭙﻮرﺗﺮ ﺑﻪﺷﺪت ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕـﺎه داﺷـﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻇﺮاﯾﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤـﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺗﺼـﻮر ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﻫﺮﭼـﻪ
آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ و روزوﻟﺖ و وودﻫﺎوس در ﮐﺘﺎبﻫﺎیﺷﺎن درﺑﺎره دو ﮐﻮدﺗﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری 1299
و  1332در اﯾﺮان آوردهاﻧﺪ ﺻﺤﺖ دارد و ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻋﺪم ﺻـﺪاﻗﺖ و ﭘﻨﻬﺎﻧﮑـﺎری و ﺗـﻼش
ﺑﺮای ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ﮐﺎر آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﻨﺪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙـﻮرﺗﺮ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان اﻓﺴـﺮ راﺑـﻂ اﯾﻨﺘﻠﯿﺠـﻨﺲ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎن ﮐﻨﺪی ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬـﻮری آﻣﺮﯾﮑـﺎ ،و
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻨﺪی رﺳﻤ ًﺎ ﻣﻨﺼﺐ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﻮﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ دو ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺪی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
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ﻧﺴﺨﻪای از آنﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺮ ﺟـﺎی ﻣﺎﻧـﺪ و اﮐﻨـﻮن در دﺳـﺘﺮس
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ،وی دﯾﺪﮔﺎهﻫـﺎی ﺷـﺎه را در ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از
ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻋﺮاب و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ> :او ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺛﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﺗﺪاوم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ،ﻓﺎرغ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دوﻟﺖ دارای ﺣـﻖ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﻬﺪات ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨـﺪ .او ]ﯾﻌﻨـﯽ ﺷـﺎه[
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾـﮏ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ درﺟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر
آﯾﺪ <.ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ،ﮔﺰارش دﯾﮕﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ دارای ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪی ﺑﮑﻠـﯽ
ﺳﺮی اﺳﺖ .ﺷﺎﭘﻮر اﯾﻦ ﮔﺰارش را ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻮاﺿﻊ ﺑﻪ ﻋﺮض ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ ﻣﺎﯾﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ از ﻣـﻦ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ
ﺷﺪه ﺗﺎ از ﺳﻮی ﺳﺮوﯾﺴﻢ ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ را درﺑـﺎره ﺷـﺎه ﺑـﻪ اﺳﺘﺤﻀـﺎر ﻣﻘـﺎم آﯾﻨـﺪه
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬـﻮری ﺑﺮﺳـﺎﻧﻢ .ﻧﻈـﺮات ﻣـﻦ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑـﯿﺶ از  15ﺳـﺎل ﺗﺠﺮﺑـﻪ راﺑﻄـﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺴـﺮ راﺑـﻂ دارای اﺳـﺘﻮارﻧﺎﻣﻪ داﺋـﻢ از ﺳـﻮی ﺳﺮوﯾﺴـﻢ ﺑـﺎ
ﺷﺨﺺ او و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺷﺨﺼﯽام از ﺳﯿﺮ وﻗﺎﯾﻊ در اﯾﺮان از زﻣـﺎن ﺟﻨـﮓ
]دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ[ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺴﺮ ﺳﺮوﯾﺴﻢ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ.
او در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﺑﻌﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻣﻦ در ﻣﻘﺎم ﮐﺴﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ دوران آﺷـﻔﺘﻪ ]ﯾﻌﻨـﯽ دوران دوﻟـﺖ دﮐﺘـﺮ ﻣﺤﻤـﺪ
ﻣﺼﺪق[ رﺋﯿﺲ ﻋﻤﻠﯿﺎت و اﻓﺴﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺮوﯾﺴﻢ در اﯾﺮان ﺑﻮدم ،اﻟﻘﺎﺋـﺎﺗﯽ را ﮐـﻪ از
آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺳﻮی ﺑﺮﺧـﯽ اﻓـﺮاد ”ﻣﻄﻠـﻊ“ ﻋﻨـﻮان ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﮔـﻮﯾﯽ ﺗﻨﻬـﺎ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﮑﻤﻪ ]اﺳﻢ رﻣﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد[ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻗـﺪرت را از ﭼﻨـﮓ
ﻣﺼﺪق و ﻫﻤﭙﺎﻟﮑﯽﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ او ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ .آﻧﭽﻪ
ﻣﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺸﺮدن ﻣﺎﺷﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﺷﺎن ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ آن ﭘﯿـﺮوزی
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻫﯿﭻ اﺣﺴﺎس دﮔﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ دﯾﮕـﺮ ﺷـﺪﻧﯽ ﻧﺒـﻮد.
در آﻧﺼﻮرت ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧـﯿﻢ و ﺑـﺮای آﯾﻨـﺪهای ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ،ﻓﻘـﺪان اﯾﺮاﻧـﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﻏﺮب ﻓﺎﺟﻌﻪآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮم ﮐﻪ آﺷﻔﺘﻪﺑﺎزار اﯾﺮان
دﺳﺘﭙﺨﺖ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻮد؛ اﺷﺮاف ﻧﻔﺘﯽ ﻟﻨـﺪن از دﯾـﺪن ﺗﺤـﻮﻻت زﻣﺎﻧـﻪ ﮐـﻮر ﺑﻮدﻧـﺪ و
ﺑﺮﺧـﯽ آﻗﺎﯾــﺎن ﻣﺤﺘــﺮم در وزارت اﻣــﻮر ﺧﺎرﺟـﻪ ]آﻣﺮﯾﮑــﺎ[ ﺳﺒﮑﺴــﺮاﻧﻪ راه ﺑــﺎزی ﺑــﺎ
”ﻣﻠّﯽﮔﺮاﯾﺎن“ و ”ﺟﺒﻬﻪ“ آنﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐـﺎردار ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ ]در ﺗﻬـﺮان[ ،ﮐـﻪ
”ﻣﺤﺒﻮب“ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد ،ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻻﻗﯿﺪاﻧﻪ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ و
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان داﺷﺖ .اﯾﻦ دﺧﺎﻟـﺖﻫـﺎی ﺑﯿﺠـﺎ ،ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ و ﺗﺤﺮﯾـﮏﮐﻨﻨـﺪه راه
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اﺻﻼﺣﺎت واﻗﻌﯽ را ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ و راه آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﺎن و ”روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﮐﺎﻓﻪﻧﺸﯿﻦ“ را ﻫﻤﻮار ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺳﻄﻮر اول وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ اردﺷﯿﺮ رﯾﭙـﻮرﺗﺮ ،و ﻃﺒـﻖ ﺧﻮاﺳـﺖ او ،ﺷـﺎﭘﻮر 35
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻓﻮق دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﭘﺪر در ﺻـﻌﻮد رﺿـﺎﺧﺎن
ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎل  1968ﻣﯿﻼدی ﯾـﺎ  1347ﺷﻤﺴـﯽ .ﻣـﺎ
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﭘﻮر از ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  1341ﺑﻪﺷﺪت ﻧﺎراﺣﺖ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﭼـﺮا ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ ﻧﻘـﺶ
ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪاش در ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪﻫﯽ ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﮐﻮدﺗــﺎی  28ﻣــﺮداد ﺑــﻪ وی ﻣﻘــﺎم ﺷﻬﺴــﻮاری
)ﺷﻮاﻟﯿﻪﮔﺮی( داده ﻧﻤﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﻨﺎدی در دﺳـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ
ﺷﺎﭘﻮر از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺟﻤﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻔﯿﺮ وﻗﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺗﻬﺮان ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺧـﻮد
را از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﻠﯿﺠﻨﺲ ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﻼغ ﻣﯽﮐﺮده و رﺋﯿﺲ ﺷﺎﭘﻮر ،ﯾﻌﻨﯽ رﺋﯿﺲ دﺳﮏ ﯾـﺎ
اداره ﻣﻨﻄﻘﻪ در ام .آی ،6 .در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ  13ژوﺋﯿﻪ  1962ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐـﻪ در راه اﻋﻄـﺎی
ﻣﻘﺎم ﺷﻬﺴﻮاری ﺑﻪ ﺷﺎﭘﻮر وﺟﻮد دارد ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .او ﺑﻪ ﺷﺎﭘﻮر ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫـﻢ وی و
ﻫﻢ >ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ< )ﯾﻌﻨﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ اﯾﻨﺘﻠﯿﺠﻨﺲ ﺳﺮوﯾﺲ( ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺎﯾﻞاﻧﺪ ﮐـﻪ او از ﻣﻠﮑـﻪ
ﻧﺸﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎر ﺷﺎﭘﻮر اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ و اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﻮد ﻗﻄﻌ ًﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻄﺎی ﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻧـﻪ
ﺗﻨﻬﺎ رازﻫﺎی ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺮار ﮐﻮدﺗﺎی  1299و ﺻﻌﻮد ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی را ﻧﯿـﺰ
آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در داﯾـﺮةاﻟﻤﻌـﺎرف ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﮑـﺎ ﭼـﺎپ ﺳـﺎل  1998ﭘﻨﻬﺎﻧﮑـﺎری
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﻨﺎد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺮﺧﻼف اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪه ﺗـﺎرﯾﺦ ﺳـﺎزﻣﺎن و ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺧـﻮﯾﺶ را ﺑـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان
ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری اﮐﯿﺪ و ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ،اﺣﺘﻤـﺎﻻً در ﺳـﺎلﻫـﺎی
اول اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ از ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ،ﺑﻪ اردﺷﯿﺮ رﯾﭙﻮرﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺴﻮار ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه
ﺣﻤﺎم ) (KCBاﻋﻄﺎ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮ ًا در ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺮﯾﻪای اﻧﻌﮑﺎس ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﻣﯿﺰان اﯾـﻦ
ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری ﺗﺎ ﺑﺪان ﺣﺪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ ﻧـﺎم اردﺷـﯿﺮ رﯾﭙـﻮرﺗﺮ ﻧﯿـﺰ از ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺣﺬف ﺷﺪه .در اﯾﻨﺪﯾﺎ آﻓﯿﺲ ،ﯾﻌﻨـﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وزارت اﻣﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﻟﻨﺪن ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳـﻨﺎد ﺗﺒـﺪﯾﻞ
ﺷﺪه ،ﺑﺨﺸﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻨـﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ
روی ﮐﺎرت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫـﺎ .ﺑﻨـﺪه،
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اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐـﺮدهام .در اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻧـﺎﻣﯽ از اردﺷـﯿﺮ رﯾﭙـﻮرﺗﺮ ﻧﯿﺴـﺖ در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮐﺎرت ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮادر ﺑﺰرگ او ﺑﻪﻧﺎم ﻣﺎﻧﮑﺠﯽ اﯾـﺪﻟﺠﯽ رﯾﭙـﻮرﺗﺮ ،ﻣﺘﻮﻟـﺪ 1850
در ﺑﻤﺒﺌﯽ ،ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری
ﺗﺎ ﺑﺪان ﺣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺎم اردﺷﯿﺮ رﯾﭙﻮرﺗﺮ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻨـﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ
ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯽﺗـﻮان ﺣـﺪس زد ﮐـﻪ اﺳـﻨﺎد اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﮐﻮدﺗﺎی  1299ﺑﺎ ﭼﻪ درﺟﻪای از ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻋﻄﺎی ﻣﻘﺎم ﺷﻬﺴﻮاری ) KBEﺷﻬﺴﻮار اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ( ،ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺎﭘﻮر ﺣﻘـﻮق و
اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋهای اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﺮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﺳِﺮ در ﻧﺎﻣﺶ را ،در ﺳـﺎل
 1352 /1973اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ و اﯾـﻦ اﻧـﺪﮐﯽ ﭘـﺲ از اﻧﺘﺸـﺎر ﺧـﺎﻃﺮات ژﻧـﺮال آﯾﺮوﻧﺴـﺎﯾﺪ
ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎرون آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ دوم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﭘﻮر در وﯾﺮاﯾﺶ آن ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ داﺷﺖ .اﯾﻦ در
زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ و
اوج ﺑﺮوﺑﯿﺎی درﺑﺎر ﭘﻬﻠﻮی و ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺟﺸﻦﻫﺎی  2500ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﻣﻘﺎم ﺷﻬﺴﻮاری اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷـﺎﭘﻮر ،ﭼـﭙﻤﻦ ﭘﯿﻨﭽـﺮ ﻣﻘﺎﻟـﻪ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ دﯾﻠﯽ اﮐﺴﭙﺮس ﭼﺎپ ﮐﺮد ﮐﻪ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺟـﺪی اﺳـﺖ و
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ رﺳﻤﯽ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ اردﺷـﯿﺮ در ﮐﻮدﺗـﺎی  1299و
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔـﯽ داﻧﺴـﺖ
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ دﺷﻮاری ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﻪ دارد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ در ﺷـﻤﺎره ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ 21
ﻣﺎرس  1973ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼـﭙﻤﻦ ﭘﯿﻨﭽـﺮ از روزﻧﺎﻣـﻪﻧﮕـﺎران ﺳﺮﺷـﻨﺎس اﻧﮕﻠـﯿﺲ و
ﻣﻌﺎون ﺳﺮدﺑﯿﺮ دﯾﻠﯽ اﮐﺴﭙﺮس ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﮐﻨﻮن  86ﺳﺎل داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .او
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻟﺮد وﯾﮑﺘﻮر روﭼﯿﻠﺪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ داﺷﺖ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ او در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺳﯿﺎ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭼﭙﻤﻦ ﭘﯿﻨﭽﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻼ ﻣﻄﻠﻌﯽ ﺑﻮد و از ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .ﻋﻨـﻮان اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ
ﮐﺎﻣ ً
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ> :اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮای ﻣﺮد ﻣﺤﺠﻮب ﺷﺎه؛ ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﻣﯿﻠﯿـﻮنﻫـﺎ ﺳـﻮد
رﺳﺎﻧﯿﺪ <.در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪه:
از ﻣﯿﺎن ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دﯾـﺮوز در ﮐـﺎخ ﺑﺎﮐﯿﻨﮕﻬـﺎم از ﻣﻠﮑـﻪ ﻧﺸـﺎن درﯾﺎﻓـﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ او را ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳـﺪ ،ﮐﺴـﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺧـﺪﻣﺖ را ﮐـﺮده اﺳـﺖ .او ﺳِـﺮ ﺷـﺎﭘﻮر رﯾﭙـﻮرﺗﺮ اﺳـﺖ ،ﯾـﮏ
ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ و ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺧـﺪﻣﺎﺗﺶ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ در
اﯾﺮان ﺷﻮاﻟﯿﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﻣﻮش ﺳﻔﺎرشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧـﺪ ارزش
دارد ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده ﺑﻬﻤـﺮاه ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣﺸـﺎﻏﻠﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻼزم آن اﺳـﺖ و
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳِﺮ ﺷﺎﭘﻮر 52 ،ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺸﺎور ﭼﻨـﺪﯾﻦ
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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑـﺰرگ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺳـﺖ .او ﭼﻨـﺎن ﻣﺤﺘـﺎط اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧـﺎﻣﯽ از اﯾـﻦ ﻣﺸـﺎورهﻫـﺎ
ﻧﻤﯽﺑﺮد ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﻢ ﮐﻪ او در ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺳـﻔﺎرشﻫـﺎی ﻋﻈـﯿﻢ اﯾـﺮان ﺑـﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮرد ،ﺗﺠﻬﯿﺰات درﯾﺎﯾﯽ ،ﻫﺎورﮐﺮاﻓﺖﻫﺎ ،ﻣﻮﺷـﮑﻬﺎ و ﺳـﺎﯾﺮ
ﺗﺠﻬﯿﺰات دﻓﺎﻋﯽ ﻧﻘـﺶ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ ﺷـﺎه در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺗﺄﺳﯿﺴـﺎت
دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻤﻠﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ و ﺳﻼحﻫﺎ ،دﯾﺪار ﮐﺮد ،ﺳِـﺮ ﺷـﺎﭘﻮر
در ﮐﻨﺎر او ﺑﻮد .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﺠﯿﺐﺗـﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ،درواﻗﻊ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬـﺎﻧﯽ،
ﭘﺪر او ،ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ رﯾﭙﻮرﺗﺮ ﻧﺎم داﺷﺖ ،زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از اﺟـﺪاد او در ﺑﻤﺒﺌـﯽ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر
ﺑﻮد ،ﻣﺸﺎور ﺷﺮﻗﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺗﻬﺮان ﺑﻮد .ﺑـﻪ ژﻧـﺮال آﯾﺮوﻧﺴـﺎﯾﺪ،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در اﯾﺮان ،از ﻟﻨﺪن دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮده و ﯾﮏ ﺣﮑﻤﺮان ﺟﺪﯾـﺪ ،ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ و ﺑﻬﺘـﺮ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان را ﺗﺠﻠﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﯿﺎﺑﺪ .او ]آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ[ ﺑﺮای ﻣﺸـﺎوره ﻧـﺰد آﻗـﺎی
رﯾﭙﻮرﺗﺮ رﻓﺖ .رﯾﭙﻮرﺗﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳـﺪ ﮐـﻪ واﺟـﺪ ﮐﻤـﺎل،
ﻋﺰم راﺳﺦ و ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺖ و او رﺿـﺎﺧﺎن ،ﯾـﮏ اﻓﺴـﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺮﯾﮕﺎد ﻗﺰاق ،اﺳﺖ .آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﺧﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ ﺷـﺪ .او
ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ دوﻟﺖ ﻣﻨﺼﻮب و ﺑﻪ زودی ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺷﺪ .او در ﺳـﺎل  1925ﺧـﻮد
را ﺷﺎه اﻋﻼم ﮐﺮد و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﻬﻠﻮی را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و اﮐﻨﻮن ﭘﺴﺮ اوﺳﺖ ﮐﻪ ]ﺑـﺮ
اﯾﺮان[ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ...
ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﺘﺎب ﺑﻨﺪه )ﺟﻠﺪ دوم ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط( ﭼﺎپ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺷﺎﭘﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان >ﯾﮑﯽ از ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ< ﯾﺎد ﺷﺪه
ﮐﻪ >در ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﺨﺼﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ<.
و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ در ﻧﺎﻣﻪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ او ﮔﻮﺷـﺰد ﮐـﺮده
ﺑﻮد ،اﻋﻄﺎی ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺴﻮاری ﺑﻪ ﺷﺎﭘﻮر در ﻣﯿﺎن >اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎی ﻓﻀﻮل< اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ
ﮐﺮد و ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﭘﯿﺸﺘﺎز اﯾـﻦ ﺟﻨﺠـﺎل ﻣﺠﻠـﻪ ﭘﺮاﯾـﻮت آی ) Private Eyeﭼﺸـﻢ
ﻣﺨﻔﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺸﺮﯾﺎت اﻓﺸﺎﮔﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻫﻤﯿﺸـﻪ
ﺳﺮوﮐﺎرش ﺑﺎ دادﮔﺎه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﻪ اﻓﺸﺎی ﺷﺎﭘﻮر ﭘﺮداﺧـﺖ و ﺑـﻪ او ﻧـﺎم
ﻣﺴﺘﻌﺎر >ﮐﺎرﭼﺎقﮐﻦ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺷﯿﺖ< را داد> .ﺷﯿﺖ< ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺜﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ آن ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی را ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼـﭙﻤﻦ ﭘﯿﻨﭽـﺮ اﻧـﺪﮐﯽ از اﺳـﺮار ﮐﻮدﺗـﺎی
 1299روﺷﻦ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐـﻪ اردﺷـﯿﺮ رﯾﭙـﻮرﺗﺮ و ژﻧـﺮال آﯾﺮوﻧﺴـﺎﯾﺪ در
ﺗﺤﻘﻖ ﮐﻮدﺗﺎی  3اﺳﻔﻨﺪ  1299ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺆﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻄـﺎﻟﺒﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
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رﺟﺎل ﻣﻌﻤﺮ و آﮔﺎه اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺧﺎﻃﺮات ﺧـﻮد ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮده و اﺻـﻮﻻ از ﻫﻤـﺎن زﻣـﺎن
ﮐﻮدﺗﺎی  1299ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻤﯿﻖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺿﺎﺧﺎن را اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑﻪﻗـﺪرت
رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .وﻟﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺣﺪاﻗﻞ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣـﺪت ،ﺑـﯿﺶ از اﯾـﻦ ﺑـﺎز
ﺷﻮد .ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی  1299ﻣﯽﺷﺪ ﻋﯿﻨﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد  1332ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻻﺟﺮم ﺑﯿﺎن ﻣـﯽﺷـﺪ و ﺑﺮﺧـﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻻﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮدرﺗﻮ از ﺗﺤﺮﯾﻒ و اﻧﺤﺮاف ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻮدﺗﺎی  1299ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ژﻧﺮال آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ ﺑـﻪﺷـﺪت ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﺷـﺪ و ﻧﻘـﺶ
اردﺷﯿﺮ رﯾﭙﻮرﺗﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪ ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ در ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﮐﻮدﺗـﺎی  28ﻣـﺮداد ﻧﻘـﺶ
ﮐﺮﻣﯿﺖ روزوﻟﺖ و وودﻫﺎوس ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﮐﻮدﺗـﺎ
در اﯾﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ ،ﺑﮑﻠﯽ ﮐﺘﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺳِﺮ ادﻣﻮﻧﺪ آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻟﺮد آﯾﺮوﻧﺴـﺎﯾﺪ اول
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و در اﯾـﺮان ﺑـﻮد .او از  4اﮐﺘﺒـﺮ  1920ﺗـﺎ  17ﻓﻮرﯾـﻪ ،1921
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻬﺎرﻣﺎه و ﻧﯿﻢ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان )ﻧﻮرﭘﺮﻓـﻮرس( ﺑـﻮد
ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .وی در ﻃـﻮل زﻧـﺪﮔﯽاش ﻧﯿـﺰ ﻫـﯿﭻ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻘﺶ او در ﮐﻮدﺗﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻫﻤﺴـﻨﮓ و ﺣﺘـﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ اردﺷﯿﺮ رﯾﭙﻮرﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ در
اﯾﺮان ﺗﺎ زﻣﺎن ﮐﻮدﺗﺎ  28ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﺮان اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ و ﺑـﺮ ﺣـﻮادث ﻣﻬﻤـﯽ ﭼـﻮن
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻏﯿﺮه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈـﺎﻣﯽ
اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﻮدﺗـﺎ داﺷـﺖ وﻟـﯽ او ﻣﺠـﺮی دﺳـﺘﻮرات وزﯾـﺮ
ﺟﻨﮓ وﻗﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳِﺮ وﯾﻨﺴﺘﻮن ﭼﺮﭼﯿﻞ ،ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺮﭼﯿﻞ ،ﺑـﻪﻋﻨـﻮان
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ وﻗﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد  1332اﯾﻔﺎ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﺑـﺪون
داﺷﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺑﻮﻣﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر دﺳﺘﻮر
وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ را اﺟﺮا ﮐﺮد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺟﺎی او ﺑﻮد ﭼﻨـﯿﻦ ﻣـﯽﮐـﺮد .ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺑﻨـﺪه ﺛﺎﺑـﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن و ﻋـﺎﻣﻼن ﺧـﺎرﺟﯽ ﮐﻮدﺗـﺎی  1299ﻣﺜﻠﺜـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﯾـﮏ رأس آن
وﯾﻨﺴﺘﻮن ﭼﺮﭼﯿﻞ ﺑﻮد ،رأس دﯾﮕﺮ ﻟﺮد رﯾﺪﯾﻨﮓ )ﺳِﺮ روﻓﻮس اﺳﺤﺎق( ﻧﺎﯾﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ وﻗـﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ادوﯾﻦ ﻣﻮﻧﺘﺎگ وزﯾـﺮ وﻗـﺖ ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن در ﻟﻨـﺪن ،ﮐـﻪ ﻫـﺮ دو از
ﺧﺎﻧﺪانﻫﺎی درﺟﻪ اول ﯾﻬﻮدی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ،و رأس ﺳﻮم اردﺷﯿﺮ رﯾﭙـﻮرﺗﺮ
ﮐﻪ اﺻﻼ ﻃﺮح ﮐﻮدﺗﺎ از او ﺑﻮد .ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را ﻫﻢ در ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﺑﺮﮐﺸـﯿﺪن رﺿـﺎﺧﺎن و
ﻫﻢ در ﮐﻮدﺗﺎ و ﻫﻢ در ﺧﻠﻊ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی اردﺷﯿﺮ رﯾﭙﻮرﺗﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ
در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ دوران رﺋﯿﺲ ﺷـﺒﮑﻪ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻫﻨـﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ در اﯾـﺮان ﺑـﻮد .و
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ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﻮر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺮان و ﻋـﺮاق و ﺣﺘـﯽ در ﺷـﺒﻪﺟﺰﯾـﺮه
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از آﻏﺎز ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اداره ﻣﯽﺷﺪ و وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ در
ﻟﻨﺪن دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻤﻠﯽ در اﯾﻦ ﺣـﻮزه ﻧﺪاﺷـﺖ .ﭘـﺲ ،ﻣﻄـﺮح ﮐـﺮدن آﯾﺮوﻧﺴـﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﯿـﺎن
ﮔﻮﺷﻪای از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮد ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﻣﻬﻢ ﻣﺎﺟﺮا.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔـﺮه ﻣﻬﻤـﯽ
را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،ﺗﺤﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ،ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾـﺎ
وی ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻮدﺗﺎ را ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺻﺎدر ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪدﺳﺘﻮر ﻟﻨﺪن )وزارت ﺟﻨـﮓ و
دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن( .ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺟﺮﯾـﺎن اﻧﻘـﻼب ﭼﻨـﺪ ﺑـﺮگ از روﻧﻮﺷـﺖ ﺧـﺎﻃﺮات
آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺟﺪی آن را ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .ﻣـﺜﻼ،
در ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻼش ﺷﺪه ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ اﯾﺮان در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ ﺑﻠﺸـﻮﯾﮑﯽ اﺳـﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻂ ﻓﮑﺮی را اردﺷﯿﺮ رﯾﭙﻮرﺗﺮ در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ اﻟﻘـﺎ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﯾﻌﻨـﯽ اﮔـﺮ ﮐﻮدﺗـﺎ
ﻧﻤﯽﺷﺪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺎد .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ،ﮐـﻪ آﯾـﺎ ﮐﻮدﺗـﺎی
رﺿﺎﺧﺎن اﯾﺮان را از ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط ﺑﻪ داﻣﺎن ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ ﻧﺠﺎت داد ﯾﺎ ﻧﻪ ،اﺻﻮﻻ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮی
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺣﻮادث آن ﺳﺎلﻫﺎ دارد .وﻟـﯽ در ﻣـﺘﻦ
دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ،او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ> :ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد ﻣـﻦ
روسﻫﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺑﭙـﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐـﻪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ <.ﯾﺎ در ﺟﺎﯾﯽ آﯾﺮوﻧﺴـﺎﯾﺪ ﻣـﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ ﻗﯿﺎﻓـﻪ
رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد .ﯾﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ> :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ او در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﻬﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ<.
ﻣﻬﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺐ .اﯾـﻦ ﺟﻤـﻼت در ﺧـﺎﻃﺮات ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﯿﺴـﺖ .ﯾـﺎ
آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﻣﻼﻗﺎت  15ﻓﻮرﯾﻪ  1921ﺧﻮد ﺑﺎ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳـﻄﺮ ﻧﻮﺷـﺘﻪ> :ﺑـﺎ
ﻫﻢ ]ﺑﺎ ﻧﻮرﻣﻦ وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺗﻬﺮان[ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺷﺎه رﻓﺘـﯿﻢ .ﺷـﺎه در ﻧﻘﻄـﻪای در 6
ﻣﺎﯾﻠﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﮔﻠﻪای از زﻧﺎﻧﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد <.ﻫﻤﯿﻦ و ﺑﺲ .وﻟـﯽ در ﻣﺘﻨـﯽ ﮐـﻪ ﭘﺴـﺮ
آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎریﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺷـﺎﭘﻮر رﯾﭙـﻮرﺗﺮ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،ﺳﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻣﻞ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت و ﺑﺎ آب و ﺗﺎب ﻋﺠﯿﺒﯽ در ﺟﻬﺖ اراﺋـﻪ
ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ و ﻧﻔﺮتاﻧﮕﯿﺰ از اﺣﻤﺪ ﺷـﺎه ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده ﺷـﺪه .از >دروازهﻫـﺎی
آﻫﻨﯿﻦ ﻗﺼﺮ< و >ﺳﻮاران ﺳﺮخ ﺟﺎﻣﻪ ﺑﻨﮕﺎﻟﯽ< و ﺧﻮاﺟﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻟﺒﺎس اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺼـﺎی
ﻋﺎج ﺑﻪدﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ اﺳـﺘﻘﺒﺎل آﯾﺮوﻧﺴـﺎﯾﺪ و ﻧـﻮرﻣﻦ آﻣﺪﻧـﺪ ،زﻧـﺎن و ﮐﻮدﮐـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺟﻪﻫﺎ آنﻫﺎ را ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎﻻر ﻣﺠﻠﻞ ﻣﺤـﻞ
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭼﻬﺮه اﺣﻤﺪ ﺷﺎه و ﻏﯿﺮه و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ اﺻﻼ ﻣﻌﻠـﻮم ﻧﯿﺴـﺖ از
ﮐﺠﺎ آﻣﺪه .و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻣﻀﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗـﺮارداد 1919
ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ >ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮرش را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨـﺪ اﻣـﺎ ﻣﺠﻠـﺲ
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ﻼ
ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮارداد ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽزﻧﺪ <.اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳـﺖ و ﮐـﺎﻣ ً
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪﻧﺎم ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ ﭼﺎپ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ،اﻫﻤﯿـﺖ
اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺎﻃﺮات اردﺷﯿﺮ رﯾﭙﻮرﺗﺮ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ
ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻄﻌـﯽ در ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮐﻮدﺗـﺎی ﺳـﻮم اﺳـﻔﻨﺪ  1299اﺳـﺖ و ﻫـﯿﭻ ﺳـﻨﺪی
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﻮد.
از زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺎﻃﺮات اردﺷﯿﺮ رﯾﭙﻮرﺗﺮ ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﯾﮏ دﻫﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد،
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺟﺎی ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻌﻬﺬا ،ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ ﮔﺮوﻫـﯽ
از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺮﺣـﻮم دﮐﺘـﺮ ﺷـﯿﺦاﻻﺳـﻼﻣﯽ >ارزﻧـﺪه< ﻓـﻮق
ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ،در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
ﺳﯿﺮوس ﻏﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﺮان؛ ﺑﺮآﻣﺪن رﺿﺎﺧﺎن ،ﺑﺮاﻓﺘﺎدن ﻗﺎﺟﺎر و ﻧﻘﺶ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫـﺎ اﺧﯿـﺮ ًا
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اردﺷﯿﺮ رﯾﭙﻮرﺗﺮ در ﻣﺎﺟﺮای ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎی  1299ﯾﮏ ﻃﺮح >ﺷﺘﺎﺑﺰده< و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺪارﮐﺎت ﻣﻔﺼﻞ ﻗﺒﻠـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
>ﺑﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪ اﻓﺴﺮی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم ﻣـﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒـ ًﺎ ﻫـﯿﭻ اﻃﻼﻋـﯽ ﻧﺪاﺷـﺖ آﻏـﺎز
ﺷﺪ <.ﻣﻨﻈﻮر او آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ اﺳﺖ .ﻏﻨﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ> :ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ ﮐﻤﺘـﺮ ﭼﻨـﯿﻦ ﺧﻮدﺳـﺮ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون دﺳﺘﻮر ﺻـﺮﯾﺢ دوﻟـﺖ ﻣﺘﺒـﻮع ﺧـﻮد
ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ <.آﻗﺎی ﺳﯿﺮوس ﻏﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺎم اردﺷﯿﺮ را ﺑﺮده و ﺗﻠﻮﯾﺤـ ًﺎ ﻣـﺪﻋﯽ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻮد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧـﺪ .او
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﮑﺬﯾﺐﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ در ﻃـﻮل ﺳـﺎﻟﯿﺎن ﮐـﻪ در ﮐﻮدﺗـﺎ دﺧـﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ...
وﻗﺘﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻗﺘﻀﺎ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺗﺐ اﻋﻼﻣﯿـﻪ ﺻـﺎدر ﻣـﯽﮐـﺮد و ﻧـﻪ
ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ﺧـﻮد در ﮐﻮدﺗــﺎ اﻋﺘـﺮاف ﻣـﯽﮐـﺮد ﺑﻠﮑــﻪ درﺑـﺎره آن ﺑـﻪ اﻏـﺮاق ﻫــﻢ
ﻣــﯽﭘﺮداﺧــﺖ ...اﻧﺘﺸــﺎر ﯾﺎدداﺷــﺖﻫــﺎی ژﻧــﺮال آﯾﺮوﻧﺴــﺎﯾﺪ از ﻃــﺮف ﭘﺴــﺮش و ﻧﯿــﺰ
درآﻣﺪن ﺳﻨﺪی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ”آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻬﺎدت و وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ“ از اردﺷـﯿﺮ رﭘـﻮرﺗﺮ ،ﻫـﺮ
دو در  ،1351-1350ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷـﺎه در اوج ﻗـﺪرت و از ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
اﯾﻦ روش ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ واﻗﻌ ًﺎ ﻣﺤﻘﻖ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎدﺛﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
اوﻻ ،ﺧﺎﻃﺮات اردﺷـﯿﺮ رﯾﭙـﻮرﺗﺮ در اواﺧـﺮ ﺳـﺎل  1347ﯾـﺎ اواﯾـﻞ ﺳـﺎل  1348ﻃﺒـﻖ
وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ اردﺷﯿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﭘﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی .1351-1350
ﻼ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺗـﻦ از رﺟـﺎل درﺟـﻪ اول ﭘﻬﻠـﻮی آن را
ﺛﺎﻧﯿﺎً ،اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﮐﺎﻣ ً
دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ ،ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤـﺮم ﺷـﺎه ،ﮐـﻪ ﻃﺒـﻖ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻣﻨـﺪرج در
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ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﻪاش اﺻﺎﻟﺖ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل
 1369ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و آﻗﺎی ﻏﻨـﯽ ﻣﻌﻠـﻮم ﻧﯿﺴـﺖ ﻋﻨـﻮان >آﺧـﺮﯾﻦ ﺷـﻬﺎدت و
وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ اردﺷﯿﺮ رﯾﭙﻮرﺗﺮ< را از ﮐﺠﺎ آورده اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮاﻧﯽ را ﺑﻪﮐﺎر ﻧﺒﺮدم.
ﺛﺎﻟﺜﺎ ،دوران دوﻟﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ادوارد ﻫﯿﺚ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎلﻫﺎی 1974-1970
ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎی  1353-1349در اﯾﺮان ،اوج و ﻗﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠـﻮی و
دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨـﻮاه رﯾﭽـﺎرد ﻧﯿﮑﺴـﻮن در اﯾـﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷـﺎه ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽرﻓـﺖ و درواﻗـﻊ ﺗﻘـﺎرن
دوﻟﺖﻫﺎی ﻫﯿﺚ و ﻧﯿﮑﺴﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی را ﺑﻪ اوج اﻗﺘـﺪار و ﻏـﺮور ﺧـﻮﯾﺶ
رﺳﺎﻧﯿﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ دوران ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺎه و ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ
ﻓﻮق و ﺑﺮﺧﯽ ﻏﻮلﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،در ﭘﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷـﺎه در اوﭘـﮏ در آذر ﻣـﺎه  1352ﻗﯿﻤـﺖ
ﻧﻔﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ .و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ اﺳـﻠﺤﻪ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﺎه از ﺣﺪود  500ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل  1351ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  200ﻣﯿﻠﯿـﻮن
دﻻر در ﺳﺎل  1356رﺳﯿﺪ .و در ﻫﻤﯿﻦ دوران اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑـﻪﺟـﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ ،ﮐـﻪ در آذر
 1350ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ را از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺧﺎرج ﮐﺮد ،ﻧﻘﺶ ژاﻧﺪارﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
در آن زﻣﺎن ﻣﺸﺎور اﺻﻠﯽ و ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ دوﻟﺖ ﻫﯿﺚ آﻗﺎی ﻟﺮد وﯾﮑﺘﻮر روﭼﯿﻠﺪ ﺑﻮد ﮐـﻪ
دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی و ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ
ﭼﻮن دﯾﻮﯾﺪ ﻟﯿﻠﯿﻨﺘﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻔﺼﻠﯽ در اﯾﺮان داﺷﺖ و از ﺟﻤﻠـﻪ ﻃـﺮح ﻧﯿﺸـﮑﺮ را
در ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮد .در ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻫﯿﺚ ﻧﻔﻮذ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻟـﺮد وﯾﮑﺘـﻮر روﭼﯿﻠـﺪ
ﻼ ﻣﺸـﻬﻮد اﺳـﺖ و ﻣـﯽداﻧـﯿﻢ ﮐـﻪ ﻟـﺮد روﭼﯿﻠـﺪ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان
ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ او ﮐﺎﻣ ً
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ و ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ دوﻟﺖ ادوارد ﻫﯿﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺑـﺮ
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﻔﻮذ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ ﺣﺘﯽ در دوران دوﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺗـﺎﭼﺮ ﻧﯿـﺰ وﺟـﻮد
داﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺎﭼﺮ در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ از ﻟﺮد روﭼﯿﻠﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ
>ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺣﺘﺮامﻫﺎ< را ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﺑﻨﺪه ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾـﮏ
ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در رده ﻟﺮد روﭼﯿﻠﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﺳِـﺮ دﯾـﮏ واﯾـﺖ ،رﺋـﯿﺲ ﮐـﻞ
اﯾﻨﺘﻠﯿﺠﻨﺲ ﺳﺮوﯾﺲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ دو ﻧﺎﻣﻪ از ﺷـﺎﭘﻮر ﺑـﻪ ﻫﻤﺴـﺮش ،آﺳـﯿﻪ آزﻣﺎﺗﻮﮐﯿـﺎﻧﺲ،
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻫﺪﻓﻢ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫـﻢ ﻣﺴـﺌﻠﻪ اردﺷـﯿﺮ و ﺷـﺎﭘﻮر رﯾﭙـﻮرﺗﺮ در
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری اﯾﺮان ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺳﺮﺳﺮی ﮔﺮﻓﺖ.
در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻣﻮرخ  20ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،1970ﺷﺎﭘﻮر از ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش آﺳـﯿﻪ در
ﺗﻬﺮان ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﻣﺎرﮐﻮس را دﯾﺪم و ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و از ﻃﺮف ﺗﻮ ﺑﻪ او ﭘﺴﺘﻪ و ﺧﺎوﯾـﺎر دادم.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺲ و وﯾﮑﺘﻮر .ﺗﺲ واﻗﻌﺎ ﻣﻦ و ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارد و ﺧﯿﻠﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
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ﺑﻪ ﻫﻤﺎ ]دﺧﺘﺮ ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ[ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺒﻞ از آن ﺗـﺎرﯾﺦ
ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .وﯾﮑﺘﻮر ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺎوره ...ﺑﺮاﯾﻢ آورد ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ...
ﻣﻨﻈﻮر از >ﻣﺎرﮐﻮس< در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﺮد ﻣﺎرﮐﻮس ﺳﯿﻒ اﺳـﺖ .او ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﺪان ﻣﻌـﺮوف
ﯾﻬﻮدی ﺳﯿﻒ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣـﺎرﮐﺲ و اﺳﭙﻨﺴـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﯾﮑـﯽ از اﺗﻬﺎﻣـﺎت
ﮐﺎرﻟﻮس ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻌﺮوف وﻧﺰوﺋﻼﯾﯽ ،ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و زﻧـﺪاﻧﯽ ﺷـﺪ ،ﺗـﺮور
ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﻟﺮد ادوارد ﺳﯿﻒ ،ﭘﺴﺮﻋﻤﻮی ﻟﺮد ﻣﺎرﮐﻮس ﺳﯿﻒ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ،ﺑـﻮد .ﮐـﺎرﻟﻮس ﻟـﺮد
ﺳﯿﻒ را در ﮐﺎﺧﺶ در ﻟﻨﺪن ﺗﻨﻬﺎ ﮔﯿﺮ آورده ﺑﻮد و در وان ﺣﻤﺎم ﺑﻪ ﺳـﺮ او ﺷـﻠﯿﮏ ﮐـﺮده
ﺑﻮد وﻟﯽ ﺳﯿﻒ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮد .ﻣﻨﻈﻮر از وﯾﮑﺘﻮر ﻫﻤﺎن ﻟﺮد وﯾﮑﺘﻮر روﭼﯿﻠﺪ اﺳﺖ و
ﻣﻨﻈﻮر از >ﺗﺲ< ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺮزا ﯾﺎ ﺗﺲ ﻣﺎﯾﻮر ﻫﻤﺴﺮ ﻟﺮد روﭼﯿﻠﺪ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ راﺑﻄﻪ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺎ رﺟـﺎل
ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺟﻪ اوﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑـﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﻧﻔﻮذ دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕـﺮ ،ﻣـﻮرخ  15ﻓﻮرﯾـﻪ  1965اﺳـﺖ از ﺷـﺎﭘﻮر در ﻫﺘـﻞ ﻧﻮرﻣﺎﻧـﺪی ﻟﻨـﺪن ﺑـﻪ
ﻫﻤﺴﺮش آﺳﯿﻪ در ﺗﻬﺮان .ﺷﺎﭘﻮر در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺳِـﺮ دﯾـﮏ واﯾـﺖ،
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ اﯾﻨﺘﻠﯿﺠﻨﺲ ﺳﺮوﯾﺲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧـﺎم ﻫﻤﺴـﺮ ﺳِـﺮ دﯾـﮏ واﯾـﺖ
راﺷﻞ اﺳﺖ و ﻧﺎم دﺧﺘﺮش ﺟﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر از اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ
ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﭘﻮر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
دﯾﮏ را ﺟﺎی دﯾﮕﺮ دﯾﺪم .او و راﺷﻞ از ﻫﻢ ﺳـﯿﺮ ﺷـﺪهاﻧـﺪ .ﺟـﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸـﺘﻪ ﭘـﯿﺶ
ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ .ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﯿﺪوارم ﻓﯽﻓﯽ ]ﯾﻌﻨـﯽ دﺧﺘـﺮ ﺷـﺎﭘﻮر و آﺳـﯿﻪ[
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﮑﻨﺪ.
اﺳﻨﺎد اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮاه ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻟﺮد روﭼﯿﻠﺪ ﺑﺎ ﺷـﺎه و ﺳـﻔﺮﻫﺎی
ﻣﮑﺮر او ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺳِﺮ آﻟﮏ داﮔﻼس ﻫﻮم )ارل ﻫﻮم ﭼﻬﺎردﻫﻢ( وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ دوﻟـﺖ
ﻫﯿﺚ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﺎه داﺷﺖ .ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﭘﺮوﯾﺰ راﺟـﯽ ﺳـﻔﯿﺮ ﺷـﺎه در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺷـﺎره ﻣـﯽﮐـﻨﻢ ﮐـﻪ از دوﺳـﺘﺎن آﻗـﺎی ﺳـﯿﺮوس ﻏﻨـﯽ ﻧﯿـﺰ ﻫﺴـﺖ .راﺟـﯽ در
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی  11ﻧﻮاﻣﺒﺮ  20 /1976آﺑﺎن  1355ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﭼﭙﻤﻦ ﭘﯿﻨﭽﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه روزﻧﺎﻣﻪ دﯾﻠﯽ اﮐﺴﭙﺮس ﻧﻬﺎر در ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﻢ ﺑـﻮد .او
ﺿﻤﻦ ﺻﺮف ﻧﻬﺎر از ﺧﺎﻃﺮات ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺑـﻮد
ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻟﺮد روﭼﯿﻠﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ ﺷﺎه اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﭘﯿﻨﭽﺮ ،ﮐـﻪ ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳِﺮ ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﺎه رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﺑﺘـﺪا از رواﺑـﻂ
ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﭘﻮر رﯾﭙﻮرﺗﺮ و ﺷﺎه ﯾﮑﻪ ﺧﻮرده ،وﻟـﯽ ﺑﻌـﺪاً ﭘـﯽ ﺑـﺮد ﮐـﻪ ﭘـﺪر
رﯾﭙﻮرﺗﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺿﺎ ﺧﺎن )ﭘﺪر ﺷﺎه( ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻓـﺮدی

”ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ“ و اﺳﺮار دو ﮐﻮدﺗﺎ

13

ﺷﺎﯾﺴــﺘﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕــﺬاری ﯾــﮏ ﺳﻠﺴــﻠﻪ ﺟﺪﯾــﺪ ﺳــﻠﻄﻨﺘﯽ در اﯾــﺮان داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ .ﭘﯿﻨﭽ ـﺮ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺧـﻮد را اﺑﺘـﺪا از ﻃﺮﯾـﻖ ﻟـﺮد
روﭼﯿﻠﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﺎه رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻌـﺪ از ﮐﺴـﺐ اﺟـﺎزه وی آن را در روزﻧﺎﻣـﻪ دﯾﻠـﯽ
اﮐﺴﭙﺮس اﻧﺘﺸﺎر داد.
اﺳﻨﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺻﺤﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﭙﻤﻦ ﭘﯿﻨﭽﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در اﺳﻨﺎد ﺷﺨﺼـﯽ
ﺷﺎﭘﻮر از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﻨﭽﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه وﺟـﻮد دارد .ﻋﻨـﻮان
ﯾﮑﯽ >اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮای ﻣﺮدی ﻣﺤﺠﻮب ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﻣﯿﻠﯿـﻮنﻫـﺎ ﺳـﻮد رﺳـﺎﻧﯿﺪ< اﺳـﺖ و
دﯾﮕﺮی >اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮای ﻣﺮد ﻣﺤﺠﻮب ﺷﺎه؛ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺳﻮد رﺳﺎﻧﯿﺪ <.اﯾـﻦ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ رؤﯾﺖ ﺷﺎه رﺳﯿﺪه و ﺑﺎ ﻧﻈـﺮ
او ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و >ﻣﺮد ﻣﺤﺠﻮب< ﺑﻪ >ﻣﺮد ﻣﺤﺠﻮب ﺷﺎه< ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪه .ﯾﻌﻨـﯽ
ﻼ ﺑﺎ رﺿـﺎﯾﺖ و ﺗﻤﺎﯾـﻞ و ﺣﺘـﯽ اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ از ﺳـﻮی ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﭙﻤﻦ ﭘﯿﻨﭽﺮ ﮐﺎﻣ ً
ﭘﻬﻠﻮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﻨﺎد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺻـﻤﯿﻤﯿﺖ ﺷـﺎه و ﺷـﺎﭘﻮر
رﯾﭙﻮرﺗﺮ را در ﺳﺎلﻫﺎی  1357-1350ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧـﻪ دﯾـﺪار ﺧﺼﻮﺻـﯽ آﻗـﺎی
ﺟﺮج ﮐﻨﺪی ﯾﺎﻧﮓ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺷﺎﭘﻮر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷـﺎه در ﺗـﺎرﯾﺦ  6ژوﺋـﻦ  .1972ﺟـﺮج ﮐﻨـﺪی
ﯾﺎﻧﮓ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻓـﻮت ﮐـﺮد ،در آن زﻣـﺎن از ﮔﺮداﻧﻨـﺪﮔﺎن و ﻣـﺪﯾﺮان ﮐﻤﭙـﺎﻧﯽ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻠﯿﻨﻮرث ﺑﻨﺴﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨـﻮان دﻻل و واﺳـﻄﻪ در ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﺧـﺎرﺟﯽ اﯾـﺮان
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺖ .وی ﮔﺰارش دﯾﺪار ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺮوح ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐـﻪ ﻧﺴـﺨﻪای از آن
در اﺳﻨﺎد اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه و در دﺳﺘﺮس ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺳﺖ .ﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﺮج ﯾﺎﻧﮓ ،ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗ ًﺎ
ﻼ
در اﯾﻨﺘﻠﯿﺠﻨﺲ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮده زﯾﺮا ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺤﺚﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐـﺎﻣ ً
اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،از ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی اﻣﻨﯿﺖ اﯾﺮان و اﻣﻨﯿـﺖ
اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺬاﮐﺮات ﮔـﻮاه ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﻃـﺮﻓﯿﻦ
اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎل  1972ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪ و
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﭙﻤﻦ ﭘﯿﻨﭽﺮ و اﺷﺎره ﻣﺨﺘﺼﺮ او ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ اردﺷـﯿﺮ رﯾﭙـﻮرﺗﺮ در ﮐﻮدﺗـﺎی
 .1299ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ادﻋﺎی آﻗﺎی ﺳﯿﺮوس ﻏﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ.
و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ادﻋﺎی آﻗﺎی ﺳﯿﺮوس ﻏﻨﯽ ،ﻣﺎ ﻣﻮاردی را ﺳﺮاغ دارﯾـﻢ ﮐـﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺳﻨﺪ ﺑﻪﺳﻮد رﺿﺎﺧﺎن دﺳﺖ زده ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐـﻪ از او
ﯾﮏ ﭼﻬﺮه ﻣﻠّﯽ و ﺿﺪاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺟﻌﻠﯿﺎت ،ﮐـﻪ در زﻣـﺎن
ﺻﻌﻮد رﺿﺎﺧﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،از ﯾﮑﻄﺮف ﻓﺮﯾﺐ دادن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺷـﻮروی
ﺑﻮد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ وی از رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻓـﺮد ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴـﺖ و ﻣﻠّـﯽ و
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ؛ و از ﻃﺮف دﯾﮕـﺮ ﻓﺮﯾـﺐ دادن رﺟـﺎل ﻣﻠّـﯽ و اﻓﮑـﺎر ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﯾـﺮان .و
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺒﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮرویﻫﺎ از رﺿﺎ ﺧﺎن ﺷـﺪ .ﯾـﮏ ﻧﻤﻮﻧـﻪ،
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ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﭘﯿﮑـﺎر در ﺷـﻤﺎره  10ﺧـﺮداد ﺳـﺎل  1310ﺧـﻮد اﻓﺸـﺎ ﮐـﺮد .اﯾـﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﻮی ،ﺑﺮادر ارﺷﺪ ﺑـﺰرگ ﻋﻠـﻮی )ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه
ﻣﻌﺮوف( ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﯿﮑﺎر در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان >ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺟﺎﺳﻮﺳـﯽ اﻧﮕﻠـﯿﺲﻫـﺎ در
اﯾﺮان< ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ رﺿﺎﺧﺎن را اﻧﮕﻠﯿﺲﻫﺎ ﮐـﺎﻣﻼً ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻧـﻮﮐﺮی ﺧـﻮد درآوردﻧـﺪ،
ﻗﻨﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ )ﻣﻘﯿﻢ اﻫﻮاز( راﭘﻮرﺗﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭼﻤﺒﺮﻟﻦ ،وزﯾﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن،
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و در راﭘﻮرت ﻣﺰوراﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﻫـﺮ ﻗـﺪر ﺳـﻌﯽ و ﮐﻮﺷـﺶ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ رﺿﺎﺧﺎن را ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﻫﻤـﺮاه ﻧﻤـﺎﯾﯿﻢ ﻣﻮﻓـﻖ ﻧﺸـﺪﯾﻢ و آﻧﭽـﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘـﺎ ﮐﺸـﻒ
ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺴﻨﻪ دارد و ﻫﯿﭻ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﻨـﺎر
ﺑﯿﺎﯾﺪ .و اﯾﻦ راﭘﻮرت ﺧﻮد را ﻃﻮری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑـﻪوﺳـﯿﻠﻪ ﺟﺎﺳـﻮسﻫـﺎی ﺧﻮدﺷـﺎن ﺑـﻪ
دﺳﺖ ﻗﻨﺴﻮلﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾـﻦ ﻋﻤـﻞ ﻣﺰوراﻧـﻪ ﻃـﻮری در
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ روسﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﻢ در روﺳـﯿﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ رﺿﺎﺧﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﺷﻮروی و ...ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳـﺘﻌﻤﺎری اﻧﮕﻠـﯿﺲﻫـﺎ
اﺳﺖ....

