در راه راﺳﺖ ﮔﺮداﻧﺪن ﭼﻨﺪ ﻧﺎراﺳﺘﯽ )ﺑﺨﺶ ﯾﮑﻢ(*

ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻨﯽ

ُﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻏﺮض ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد١
ﺑﺴﯿﺎر ﺑ َ

اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل از درﮔﺬﺷﺖ زﻧﺪه ﯾﺎد ﻣﺤﻤّﺪ ﻣﺼ ّﺪق ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﮐﺎرزار ﻧﺎراﺳﺖ ﮔﻮﯾﯽ درﺑﺎرهی او ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﭘﺎ اﺳﺖ
و ﺗﻨﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪن دروغ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن داغ!
ﯾﮑﯽ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﻫﺎ درﺑﺎرهی ﻣﺼ ّﺪق ،اﯾﻦ اّﺗﻬﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺎرﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣّﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺑﺤﺮان ﻧﻔﺖ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﺑﺎ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ روﺑﻪ روﺳﺎﺧﺖ و زﻣﯿﻨﻪی ﮐﻮدﺗﺎ
را ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺎراﺳﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺸﺘﺎدﺳﺎﻋﺘﻪی ﻣﺼ ّﺪق ﺑﺎ ﺟﺮج ﻣﮏ ﮔﯽ ،دﺳﺘﯿﺎر وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪی
اﯾﺎﻻت ﻣّﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در واﺷﻨﮕﺘﻦ اﺳﺖ .ﻣﺼ ّﺪق در ﻣﯿﺎﻧﻪی ﻣﻬﺮﻣﺎه ) ١٣٣٠اﮐﺘﺒﺮ  (١٩۵١ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿّﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،راﻫﯽ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﯾﻦ اﭼﺴﻦ ٢،وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪی
ﺗﺮوﻣﻦ ،ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮی آن ﮐﺸﻮر را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎری ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﮏ ﮔﯽ ﻧﺸﺴﺖ.
راﺳﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ ﻟﺮد ﻫﺮﺑﺮت اﺳﺘﻨﻠﯽ ﻣﻮرﯾﺴﻮن در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام و ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﻪی وﯾﻨﺴﺘﻮن
ﭼﺮﭼﯿﻞ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮﺗﺎزهی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﺮوﻣﻦ و ﮔﻠﻪ ﻣﻨﺪی او از اﯾﻦ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺎﻻت ﻣّﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ» ،دزد ﻧﻔﺖ
ﻣﺎ« را ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ راه داده ،آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭼﺮﭼﯿﻞ و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺳﻮدای ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﻣﺼ ّﺪق را
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺼ ّﺪق از اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﻮد و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﺬاﮐﺮات ﻧﺸﺴﺖ .واروﻧﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ در
ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎی ﻣﺼ ّﺪق ﺑﺎ ﻣﮏ ﮔﯽ و دﺳﺘﯿﺎراﻧﺶ» ،او ﻫﻤﻪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را رد ﮐﺮد ﺗﺎ
ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎز ﮔﺮدد«! راﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ اﯾﻦ داوری ﻫﺎ ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی دوری ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .دﯾﻦ اﭼﺴﻦ در
ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪهی ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺼ ّﺪق ﻫﻤﻪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ:
»ﻣﺼ ّﺪق ﺣﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ]ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان[ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﯿﻄﺮف ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻠﻨﺪی اداره ﺷﻮد ...ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ
ﭘﯿﺶ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎ ،آن ﺳﻪ ]ﻣﮏ ﮔﯽ و دو دﺳﺘﯿﺎرش در وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ[ ﻃﺮح ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ای رﯾﺨﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی آن،
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻧﻔﺖ اﯾﺮان را ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی ﻫﻤﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﻨﺠﺎه  -ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ...ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ را دردﺳﺖ دارﯾﻢُ ...ر َون ٣ﺑﺮآن
ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺼ ّﺪق ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻟﺠﻮﺟﺎﻧﻪی
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،اداﻣﻮ ﻣﺬاﮐﺮات را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ و راه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ را ﺑﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺴﺖ۴«.

اﭼﺴﻦ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﮏ ﮔﯽ و دﺳﺘﯿﺎرش ،ﭘﺎول ﻧﯿﺘﺰی» ،ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻫﺎ از اﯾﻦ رو ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺼ ّﺪق
ﺑﻬﺎی روﺷﻨﯽ را ﺑﺮای ]ﺑﺸﮑﻪی[ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ« ۵.اﭼﺴﻦ ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺼ ّﺪق درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﮑﺴﺖ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻟﺠﺒﺎزی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭼﺮﭼﯿﻞ ﺑﻮده و ﻧﻪ ﻧﺎروﺷﻨﯽ ﺑﻬﺎی ﺑﺸﮑﻪی ﻧﻔﺖ:
»ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼ ّﺪق ﻫﺮﮔﺰ آن ﺑﻬﺎﻧﻪ را ﺑﺎور ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻣﺼ ّﺪق ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺳﺘﯿﺰ
ﮐﻨﺪ و او اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﺗﺎﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ«٦.
ﺟﺮج ﻣﮏ ﮔﯽ ﯾﺎدﺷﺪه ،در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪهی ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﺗﺮوﻣﻦ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ او ﮐﻪ »آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻟﺠﺒﺎز ﺑﻮدﻧﺪ« ،ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ:
»ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد! ]ﺷﺮﮐﺖ[ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﯾﮏ ﺣﺴﺎﺑﺪار اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم وﯾﻠﯿﺎم ﻓﺮﯾﺰر اداره ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺟﻬﺎن ﻧﻮ
آﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ او در درﯾﺎﻓﺖ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺰرگ ﺑﺮای آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ...
آن ﻫﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻫﺸﺪار دادﯾﻢ ﮐﻪ ]ﺑﻪ ﻣﺼ ّﺪق[ ﻃﺮح  ۵٠-۵٠را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
آن ﻫﺎ ]اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ[ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻃﺮح  ۵٠-۵٠ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،اﻣّﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را
ﻧﺪاد ...در ﻣﯿﺎﻧﻪی ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎ ،ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﺮﯾﻤﻦ ﺑﺎ ﻟُﺮد اﺳﺘﻮﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮی ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ اﯾﺮان و
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ اﻣّﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ«.
راﺳﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ روز ﭘﺲ از آﻏﺎز ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻣﺼ ّﺪق ،دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان اﻧﮕﻠﯿﺲ،
دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدرا ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﻣﻠّﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
اﺗﻔﺎق آراء ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ اﯾﺮان رﺳﯿﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﯾﻮان داوری ﻻﻫﻪ اراﺋﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ و آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ ﻣﺼ ّﺪق ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣّﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﻬﺎرﻣﺎه ﭘﺲ
از اﯾﻦ دادﺧﻮاﺳﺖ ،دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺳﻮدای ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ اﯾﺮان را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎی ﻣﺼ ّﺪق ﺑﺎ اﭼﺴﻦ ،از ﭘﯿﺶ آﺷﮑﺎر ﺑﻮد.
ﺟﺎ دارد ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ درﺑﺎرهی دادﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﯾﻮان داوری ﻻﻫﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازم
)ﻫﻤﻪی ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎ در ﺳﺎل  ١٩۵١/١٣٣٠اﺳﺖ(:
 در  ٢٦ﻣﺎه ﻣﯽ ) ۴ﺧﺮداد( ،دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ دﯾﻮان داوری ﻻﻫﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد. در  ٢٢ژوﺋﻦ ) ٣١ﺧﺮداد( ،دادﮔﺎه ﻻﻫﻪ روز ﺳﻮم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) ١١ﺷﻬﺮﯾﻮر( را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ ﻻﯾﺤﻪ ) (Memoireﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و روز ﺳﻮم دﺳﺎﻣﺒﺮ ) ١١آذر( را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ ﻻﯾﺤﻪی ﺟﻮاﺑﯿّﻪ از ﺳﻮی
اﯾﺮان ) (Countre Memoireﺑﺮﮔﺰﯾﺪ٧.

 دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ و در ﻫﻤﺎن ﻧﺸﺴﺖ  ٣١ﺧﺮداد ،از دﯾﻮان دادرﺳﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﻪاﺟﺮا ﻧﻬﺎده ﺷﺪن »ﺧﻠﻊ ﯾ ّﺪ« از ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .دﯾﻮان دادرﺳﯽ ،روز  ٣٠ژوﺋﻦ )٨
ﺗﯿﺮ( را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزان ،ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺳﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻻﻫﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺑﻮده ٨،اﯾﻦ داوری ﯾﺎ ﮔﻮاه ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺑﺪﻧﺎم ﺳﺎﺧﺘﻦ دوﻟﺖ
ﻣﺼ ّﺪق .راﺳﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن ،دوﺷﻨﺒﻪ  ٢١ﺑﻬﻤﻦ
 ١٣٣٠ﺑﻮد ،ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد و در ﺑﺮگ ﻫﺎی  ٧٠٠ﺗﺎ  ٧٦۵آرﺷﯿﻮ دﯾﻮان ﻻﻫﻪ ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﭘﺮوﻧﺪهی اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ از
»ﻻﯾﺤﻪی ﺟﻮاﺑﯿّﻪی اﯾﺮان« ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد .ﺳﻔﺮ آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﯽ ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﺣﺴﻦ ﺻﺪر و اﺻﻐﺮﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻪ ﻻﻫﻪ ﮐﻪ در ﺗﯿﺮﻣﺎه
 ١٣٣٠روی داده ،ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮده و ﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ! ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎ
ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزان ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﯾﮕﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ،
ﻣﺎﺟﺮا و اﻧﮕﯿﺰهی ﺳﻔﺮ را درروز  ٣٠ﺗﯿﺮﻣﺎه  ١٣٣٠ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺰارش داده و اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﻣﺬاﮐﺮات رﺳﻤﯽ
ﻣﺠﻠﺲ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺼ ّﺪق و ﯾﺎراﻧﺶ در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،دادﺧﻮاﺳﺘﯽ
ﺑﺮای ر ّد ﺻﻼﺣﯿّﺖ دﯾﻮان ﻻﻫﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه در ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻔﺖ  ١٩٣٣ﺑﻪ آن دﯾﻮان ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ واﮐﻨﺶ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ! از اﯾﻦ رو اﺳﺖ ﮐﻪ در روز دوﺷﻨﺒﻪ  ١۴ﺑﻬﻤﻦ  ۴) ١٣٣٠ﻓﻮرﯾّﻪ  (١٩۵٢ﮐﻪ
ﻧﻮاب ،وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﯾﺮان در
ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻻﯾﺤﻪی ﺟﻮاﺑﯿّﻪی اﯾﺮان ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد ،ﺣﺴﯿﻦ ّ
ﻫﻠﻨﺪ ،ﻻﯾﺤﻪی ﺗﺎزهی دوﻟﺖ اﯾﺮان را در ر ّد ﺻﻼﺣﯿّﺖ دﯾﻮان دادرﺳﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،در  ٢٨ﺑﺮگ و
 ٢٨ﭘﯿﻮﺳﺖ زﯾﺮ ﻧﺎم ﻻﯾﺤﻪی ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺻﻼﺣﯿّﺖ دادﮔﺎه ٩ﺑﻪ آن دﯾﻮان داد.
ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ،دادﮔﺎه اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ »از آن ﺟﺎ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺳﻨﺪی را زﯾﺮﻧﺎم ﻻﯾﺤﻪ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺻﻼﺣﯿّﺖ دادﮔﺎه  ...ﺗﺤﻮﯾﻞ داده اﺳﺖ« ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻔﺮ ﻣﺼ ّﺪق ﺑﻪ ﻫﻠﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖ در دﯾﻮان ﻻﻫﻪ ﻧﯿﺰ ،ﻧﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ

ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿّﺖ دادﮔﺎه در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در روز  ٢٢ژوﺋﯿﻪ ٣١) ١٩۵٢ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،(١٣٣١دﯾﻮان
داوری ﻻﻫﻪ رای ﺑﻪ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿّﺖ ﺧﻮد داد.
» ...دﯾﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿّﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ را ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻃﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻧﺪارد
و ورود در ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿّﺖ دﯾﻮان ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻻزم ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﻃﯽ ﻗﺮاری ﮐﻪ دﯾﻮان در ﺗﺎرﯾﺦ ۵
ژوﺋﯿﻪ  ١٩۵١ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد ،اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮح در ﻗﺮار ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ّ
ﻣﻮﻗﺖ و در اﻧﺘﻈﺎر ﺻﺪور
رأی ﻗﻄﻌﯽ دﯾﻮان ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﮏ ﮐﻪ رأی دﯾﻮان ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ّ
ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺰﺑﻮر از اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮی ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮّﺗﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
اﯾﻨﮏ ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺳﺨﻦ درﺑﺎرهی »ﻟﺠﺒﺎزی« ﻣﺼ ّﺪق ﺑﺎ »ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد« ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺎﻻت ﻣّﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ
ﭘﺮدازم .راﺳﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ،ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از رای دﯾﻮان دادرﺳﯽ ﻻﻫﻪ و ﺷﮑﺴﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،در ﻗﺎﻟﺐ
ﻧﺎﻣﻪی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ از ﺳﻮی ﺗﺮوﻣﻦ و ﭼﺮﭼﯿﻞ ،در ﭼﻬﺎرم ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ١٣٣١ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺼ ّﺪق داده ﺷﺪ .در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﮐﺮدم
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﮏ ﮔﯽ ،ﭘﺲ از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎی واﺷﻨﮕﺘﻦ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎه  ،١٣٣٠او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﯾﻤﻦ
و ﻟﺮد اﺳﺘﻮﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺎﻻت ﻣّﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را
ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮی راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮد زﯾﺮا ﭼﺮﭼﯿﻞ و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ ،آن ﭼﻨﺎن دل ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
اﻧﺪاز ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد دردﯾﻮان ﻻﻫﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮی ﺗﻦ در ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ.
اﯾﻨﮏ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ در دﯾﻮان دادرﺳﯽ روﺑﻪ روﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﺮﭼﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮی
اﯾﺎﻻت ﻣّﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻓﺘﺎد و ﻧﺎﻣﻪی ﻣﺸﺘﺮک او و ﺗﺮوﻣﻦ ،ﭘﯿﺂﻣﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در دﯾﻮان ﻻﻫﻪ ﺑﻮد.
ﺷﻮﺧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ آن ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان داده ﺷﺪه ،ﭘﺬﯾﺮش
ﺻﻼﺣﯿّﺖ دﯾﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺸﺘﺮ ،رای ﺑﻪ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿّﺖ ﺧﻮد داده ﺑﻮد! ﺗﺮوﻣﻦ و ﭼﺮﭼﯿﻞ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ای ﮔﺬرا ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﻪی ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﺼ ّﺪق در  ١٦ﻣﺮداد  ١٣٣١از راه ﺳﻔﺎرت ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای آن دوﻟﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﺧﻮاﻫﺎن رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮای
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد آن ﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮدرا ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ:
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ واﯾﺮان واﻗﻊ در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ
»ﻣﻮﺿﻮع ﻏﺮاﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻠّﯽ ﺷﺪن ّ
ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻠّﯽ ﺷﺪن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿّﻪ دﻋﺎوی و دﻋﺎوی ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﻮان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ«...
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻦ دردادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ،ﺗﻦ دردادن ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿّﺖ دادﮔﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﺧﻮد ﺑﻪ ر ّد ﺻﻼﺣﯿّﺘﺶ رای داده
ﺑﻮد!
ﺑﺮﺧﻼف واروﻧﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺼ ّﺪق ﮐﻪ ﮔﺰارش آن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ داده ﺷﺪه ،ﻧﻪ از راه ﻟﺠﺒﺎزی ،ﺑﻠﮑﻪ از
راه ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻮد .ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺼ ّﺪق اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ دﯾﻮان داوری ﻻﻫﻪ ،ﭘﺪﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
»ﻣﺤﺎﮐﻢ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رای دﯾﻮان ﻻﻫﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ دﻋﺎوی ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺑﻖ و اﺣﻘﺎق ّ
ﺣﻖ ،آﻣﺎده و ﻣﻬﯿّﺎ اﺳﺖ« .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻣﺼ ّﺪق در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﺮﭼﯿﻞ و ﺗﺮوﻣﻦ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ
اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿّﻨﯽ ﺑﻪ داوری آن دادﮔﺎه ﺗﻦ دردﻫﺪ:
»در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﻋﺎوی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ]دراﯾﺮان[ ارﺟﺎع ﮐﻨﺪ ،دوﻟﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺎﺿﺮ
اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل ﺗﻮاﻓﻖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﯾﻞ ،ﻗﻀﺎوت دﯾﻮان ﻻﻫﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ:
١ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان و ﺗﻘﺴﯿﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺑﻖ در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻠّﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ،ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﺮای ﻣﻠّﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺑﻖ آن را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ
ﻏﺮاﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ،ﺷﺮﮐﺖ ادﻋﺎی ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻏﺮاﻣﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
٢ـ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوی و ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ از  ١٩٣٣ﺗﺎ آﺧﺮ  ١٩۴٧ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ  ١٩٣٣و از اول
 ١٩۴٨ﺗﺎ ﺳﯽام آورﯾﻞ  ١٩۵١ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻬﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ) ١٣٣٠ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ( ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﺮارداد ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ  ١٩٣٣و ﻗﺮارداد اﻟﺤﺎﻗﯽ ﮔﺲ  -ﮔﻠﺸﺎﯾﯿﺎن ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺑﻖ آن را ﻗﺒﻮل و اﻣﻀﺎء ﮐﺮده و دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ
اﯾﺮان آن را ﺑﺮای اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ....
٣ـ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺑﻖ در راه
ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و اﺳﺘﻔﺎده از وﺟﻮه
اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﮓ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده  ٣ﺿﻤﯿﻤﻪی ﭘﯿﺎم آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 -۴ﺗﺎدﯾﻪی ﻗﺒﻠﯽ و ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ) (۴٩ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮهای ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﻼن  ١٩۵٠ﺑﺎﺑﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز و
ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺣﻖاﻟﺴﻬﻢ اﯾﺮان از ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده اﺳﺖ«.
در ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎی اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ از »ﻟﺠﺒﺎزی« ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد .ﻣﺼ ّﺪق ﮐﻪ در ﮔﻔﺖ و ﻫﺎی واﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﻫﻤﻪی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﺮوﻣﻦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل و اﻧﺪی ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و
اﻧﮕﻠﯿﺲ ،رای دﯾﻮان دادرﺳﯽ ﻻﻫﻪ را در ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿّﺖ در دﺳﺖ داﺷﺖ ،اﯾﻨﮏ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آن دادﮔﺎه ،ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺶ
ﺷﺮط ﺳﺎده را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ از ﺳﻮی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺼ ّﺪق را »دزد ﻧﻔﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ« ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﺒﻮد .ﭼﺮﭼﯿﻞ و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺪی ﺟﺰ ﺷﮑﺴﺖ و ﺗﺴﻠﯿﻢ اﯾﺮان ﺗﻦ درﻧﻤﯽ دادﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ١٣٣١ﺑﻪ اﯾﺮان داده ﺷﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی دوری ﻫﻢ ﺑﺎ راﺳﺘﯽ و ﯾﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﯿّﺖ
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ﻧﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی آﯾﺰﻧﻬﺎور در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺎﻻت ﻣّﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﯿﺎﻧﻪی آﺑﺎن ﻣﺎه  ،١٣٣١ﮐﺎرزار ﭘﻨﻬﺎن و
ﺧﺰﻧﺪه ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی دوﻟﺖ ﻣﺼ ّﺪق آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ روﯾﺪاد ﻧﻬﻢ اﺳﻔﻨﺪ آن ﺳﺎل و ﺳﭙﺲ ﮐﺸﺘﻦ اﻓﺸﺎرﻃﻮس در آﻏﺎز اردﯾﺒﻬﺸﺖ
 ،١٣٣٢ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از آن ﺑﻮد.
وﯾﻠﺒﺮ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد او از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن آن ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
»درﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ] ١٩۵٢دی ﻣﺎه  ،[١٣٣١دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺼ ّﺪق در اﯾﺮان ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ّ
ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻔﺘﯽ
ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ذﯾﻨﻔﻊ را ﻧﺪارد ....ﻫﯿﭻ اﻗﺪام اﺻﻼﺣﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮح آن در زﯾﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ١٠ «...
راﺳﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرزار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی ﻣﺼ ّﺪق در ﻫﻤﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی آﯾﺰﻧﻬﺎور آﻏﺎزﺷﺪ.
دوﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وودﻫﺎس ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺘﺎد  MI6در ﺗﻬﺮان ﭘﯿﺶ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻔﺎرت ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و َﺳﻢ ﻓﺎل،
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪی اﻣﻨﯿّﺘﯽ ﺳﻔﺎرت ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ ﺳﻔﯿﺮ آن ﮐﺸﻮر دراﯾﺮان ﺷﺪ ،راﻫﯽ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮد دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ .در دﯾﺪار دوم دﺳﺎﻣﺒﺮ ) ١١آذرﻣﺎه  ،(١٣٣١ﮐﺮﻣﯿﺖ روزوﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻣﯿﺎﻧﻪی ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ،ﺗﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮک اﻣﻨﯿﺘﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ دوﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺎﻻت ﻣّﺘﺤﺪ و رﺋﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﺮوژه ﺑﻪ روزوﻟﺖ واﮔﺬار ﺷﺪ .روزوﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﻮدﺗﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎدرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ را ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﺰ ﮐﻮﭘﻠﻨﺪ ﻧﺎم داﺷﺖ ،ﺑﻪ اﯾﺮان ﮔﺴﯿﻞ ﮐﺮد١١.
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی ﮔﺰارش ﮐﻮﭘﻠﻨﺪ ،روزوﻟﺖ و ﻫﻤﺘﺎﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﯾﺸﺎن ،دوﻟﺖ آﯾﺰﻧﻬﺎور ﺳﻨﺪی را ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺳﺎزه ﻫﺎی درﮔﯿﺮ در
ﺑﺮاﻧﺪازی ﻣﺼ ّﺪق« ،در  ١٦آورﯾﻞ  ٢٧) ١٩۵٣ﻓﺮوردﯾﻦ  ،(١٣٣٢ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﭘﺮوژهی ﺑﺮاﻧﺪازی ﻣﺼ ّﺪق ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ٌ
رﺳﻤﺎ آﻏﺎزﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻮدﺟﻪ ای ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ،
ّ
از اﯾﻦ رو ،ﺳﺨﻨﺎن و ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ را در ﻫﻔﺖ -ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ زﻣﺎﻣﺪاری
ﻣﺼ ّﺪق ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺟ ّﺪی و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼ ّﺪق ﺧﺮده ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و راه
را ﺑﺮای ﮐﻮدﺗﺎ ﻫﻤﻮار ﮐﺮده ،ﯾﺎ از ﺳﺮﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ و ﯾﺎ در ﺳﻮدای ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزی و واروﻧﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺎرﯾﺦ.
دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن ﻓﺮدای آﻏﺎز ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻣﺼ ّﺪق در ﺳﻮدای ﺑﺮاﻧﺪازی او ﺑﻮد ،اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣّﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ آرزوی ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﻣﺼ ّﺪق ﻧﻤﯽ دﯾﺪ .ﭼﺮخ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﭘﺮوژهی
ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﺮدش اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و دوﻟﺖ ﻣﺼ ّﺪق ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮدرا ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ
داده ﺑﻮد ،ﯾﺎرای اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دو ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻬﺎن آن روز و واﺑﺴﺘﮕﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﺸﺎن را ﻧﺪاﺷﺖ.
* ﺑﺨﺶ ﯾﮑﻢ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ در ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺮﯾﻪی اﯾﺮان ﻓﺮدا در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
 ١ﻗﺎﺑﻮس ﻧﺎﻣﻪ.
Dean Acheson ٢

 ٣Sir Leslie Rowanﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی آن دوﻟﺖ در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ.
 ,Acheson, Dean: Present at the Creation, New York, ١٩٨٧ ۴ﺻﺺ ۵١١-۵١٠
 ۵ﻫﻤﺎن.
 ٦ﻫﻤﺎن.
 ٧داﯾﻮان ﻻﻫﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﺗﺎ  ١٠اﮐﺘﺒﺮ و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ اﯾﺮان،
زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﺮان را ﺗﺎ  ١١ﻓﻮرﯾﻪ ) ٢١ﺑﻬﻤﻦ( ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.

 ٨از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات اﻣﯿﺮاﺻﻼن اﻓﺸﺎر ﮐﻪ در آن ﻫﻨﮕﺎم ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻮده.
.Refus du Gouvernement Imperial de Reconnaitre la Competence de la Cour ٩
 ١٠ﺑﺮگ ﻫﺎی  69-70ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﺰارش وﯾﻠﺒﺮ.

 ١١ﮔﺰارش اﯾﻦ دﯾﺪارﻫﺎ را ﻣﻦ در ﮐﺘﺎب ﺳﻮداﮔﺮی ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ آورده ام.

ﮔﺰارش »ﻗﯿﺎم ﻣﻠﯽ  ٢٨ﻣﺮداد« از زﺑﺎن ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﺶ

ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻨﯽ

ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی راﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪ ،اﺳﻨﺎد ﺗﺎزهی ﺳﯿﺎ و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪی اﯾﺎﻻت ﻣّﺘﺤﺪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮآن ﭼﻪ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﮔﺰارش ﻫﺎی اﺷﮑﺎرﺷﺪهی دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮﺗﻮی ﺗﺎزه ای ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ،ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

اﻗﺎی ﮐﺮﻣﯿﺖ روزوﻟﺖ ،رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺧﺎورﻧﺰدﯾﮏ و ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ و ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ،از ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن
ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ »ﻗﯿﺎم ﻣﻠﯽ« ،ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺗﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮان آن ﺳﺎزﻣﺎن داده اﺳﺖ.
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآن ﺟﺎی ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺮﻣﯿﺖ روزوﻟﺖ ﭘﺲ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﺮوژهی ﺑﺮاﻧﺪازی ﻣﺼ ّﺪق،
در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﯾﮑﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر ١٣٣٢ﺑﺎ ﻣﺤﻤّﺪرﺿﺎﺷﺎه در ﮐﺎخ دﯾﺪار ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ راﻫﯽ ﻟﻨﺪن ﺷﺪ وﺳﺮاﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ
از  ٢٨ﻣﺮداد ،ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ رﺳﯿﺪ .در روز آدﯾﻨﻪ ،ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ اوت  ٦) ١٩۵٣ﺷﻬﺮﯾﻮر  ،(١٣٣٢ﻧﺸﺴﺖ وﯾﮋه ای
درﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎ در ﺷﻬﺮ ﻟﻨﮕﻠﯽ] [١در ﭘﯿﺮاﻣﻮن واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺗﺎ روزوﻟﺖ ﮔﺰارش »ﻗﯿﺎم ﻣﻠّﯽ« را ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
»ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ درآن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ« ،ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪی ﺧﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دراﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻫﺸﺖ ﺗﻦ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ و ﯾﮏ ﮔﺰارﺷﮕﺮ آن ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺪ :ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ
ﭼﺎرﻟﺰ ِﮐ ِﯿﺒﻞ ،ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ؛ ﻓﺮاﻧﮏ وﯾﺰﻧﺮ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی؛ رﯾﭽﺎرد ﻫﻠﻤﺰ ،رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯿّﺎت و
ﺗﺮﯾﺴﯽ ﺑﺎرﻧﺰ،
رﺋﯿﺲ آﯾﻨﺪهی آن ﺳﺎزﻣﺎن؛ ﮐﺮﻣﯿﺖ روزوﻟﺖ ،رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭘﺮوژهی آژاﮐﺲ؛ ِ
رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﮐﺎرزار ﺳﯿﺎﺳﯽ و رواﻧﯽ؛ ﺟﺎن واﻟﺮ ،رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺨﺶ اﯾﺮان؛ و دوﻧﺎﻟﺪ وﯾﻠﺒﺮ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰ ﭘﺮوژهی آژاﮐﺲ .دو ﻣﺪﯾﺮ ﭘﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ،ﻧﺎم آن ﻫﺎ
ﻓﺎش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ روی ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﻧﺸﺴﺖ را آﻗﺎی وﯾﺰﻧﺮ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»وﯾﺰﻧﺮ :آﻗﺎی روزوﻟﺖ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،آن ﻫﺎ دﻻﯾﻞ وی را در
ﮔﺰارش ﻧﺪادن ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﺎﻣﺪاد ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ] ١٦اوت ،ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﺮوز  ٢۵ﻣﺮداد ﺗﻬﺮان[ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﺮوز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ]١٩
اوت ،ﺷﺎﻣﮕﺎه  ٢٨ﻣﺮداد ﺗﻬﺮان[ ،درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ[٢]«.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن آﻏﺎزﯾﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﯿﺎ در ﻧﺒﻮدن او ،اﺷﺎره ای اﺳﺖ ﺑﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﮔﺴﺴﺖ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎ
و ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﭘﺮوژهی ﮐﻮدﺗﺎ در ﺗﻬﺮان .در ﺷﺎﻣﮕﺎه روز  ٢٣ﻣﺮداد ،ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺮﻧﺎﻣﻪی آن »اﻟﺤﻤﺪﷲ« اﺳﺖ! ﺳﺎﻋﺖ ارﺳﺎل اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف Z ١٣٠٣ ،اﺳﺖ Z .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﻮﺗﺎه
ﺷﺪه زﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ  Zuluاﺳﺖ و ﺳﺎﻋﺖ  ،Z ١٣٠٣ﭘﻨﺞ و ﺳﯽ و ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﺮوز  ٢٣ﻣﺮداد ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ ﺗﻠﮕﺮاف ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
»اﻟﺤﻤﺪاﷲ ) Al Homdulillahدر ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻠﮕﺮاف(
دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم دﯾﺸﺐ ] ٢٢ﻣﺮداد[ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎ )ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎ!( از ﺳﻮی ﻣﻨﺒﻊ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎن ﻣﺎ از ﮐﺎﻏﺬ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
]ﻧﺎم ﻓﺎش ﻧﺸﺪه[ ﺑﺮاﯾﻤﺎن آورد ،آﮔﺎه ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ ]ﮐﻪ ﻣﺮاد ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﺷﺎه اﺳﺖ[ اﯾﻨﮏ در دﺳﺖ ]ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ
ﻓﻀﻞ اﷲ[ زاﻫﺪی اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ]ﺑﺮﺷﺎه[ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﻮده و ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺘﯿﺎز زﯾﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ]ﻧﺎم ﻓﺎش
ﻧﺸﺪه[ داد .ﻋﻤﻠﯿّﺎت ﺑﺮای ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ اﻣﺸﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ[٣]«.
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی ﮔﺰارش ﻫﺎی دﯾﮕﺮ و از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪهی اردﺷﯿﺮ زاﻫﺪی ،ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺮوه اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮآن ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿّﺎت
را ﯾﮏ روز دﯾﺮﺗﺮ آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﺼ ّﺪق در ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﻣﺪاد  ٢۵ﻣﺮداد از ﺳﻮی ﻧﺼﯿﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﯾﮏ زرﻫﭙﻮش و ﮔﺮوﻫﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺼ ّﺪق ﮐﻪ دﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻫﻢ ﺑﻮد ،ﺑﺮده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﺼﯿﺮی و
ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮوژهی ﮐﻮدﺗﺎی  ٢۵ﻣﺮداد اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
در ﺑﺎﻣﺪاد  ٢۵ﻣﺮداد ،ﺳﻔﺎرت اﯾﺎﻻت ﻣّﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪی آن ﮐﺸﻮر ﮔﺰارش داد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎه
ﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﺼ ّﺪق و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی زاﻫﺪی دﺳﺘﯿﻨﻪ ﻧﻬﺎده» ،ﮐﻔﯿﻞ وزﯾﺮ درﺑﺎر] ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ[ اﻣﯿﻨﯽ و دﯾﮕﺮ
ﻣﻘﺎﻣﺎت درﺑﺎر دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ« و ﻣﺼ ّﺪق ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺮﺳﺮﮐﺎر اﺳﺖ[۴].
ﭘﺎره ای از ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ﭘﺲ از آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧﺼﯿﺮی از ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺼ ّﺪق
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎﻣﺪاد  ٢۵ﻣﺮداد ،از ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮﺗﺎﺑﯿﺪه و ﺑﻪ ﮐﺮﻣﯿﺖ روزوﻟﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده
ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺐ اﯾﺸﺎن ،از اﯾﻦ ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ درﮐﺎر ﻧﺒﻮده و دوﻟﺖ ﻣﺼ ّﺪق ،از راه ﯾﮏ ﻗﯿﺎم
ﺧﻮدﺟﻮش داﺧﻠﯽ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﻨﺎد ،ﮔﻮاه اﯾﻦ واروﻧﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺎﺗﯿﺴﻦ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺳﻔﺎرت و از ﻫﻤﮑﺎران روزوﻟﺖ در ﭘﺮوژهی
ﭘﺲ از ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪن ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ،
ُ
آژاﮐﺲ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ »ﻣﻦ و ﻣﻠﺒﻮرن ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﻔﺎرﺗﯿﻢ ﮐﻪ از ﭘﺮوژه آﮔﺎﻫﯽ دارﯾﻢ ،ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ
ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪن ﭘﺮوژه ،ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻌﻬّﺪ و ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻧﯿﺴﺖ« .او ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه را
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺮدن اﯾﺮاﻧﯿﺎن درﮔﯿﺮ دراﯾﻦ ﮐﺎرزار ﻧﻬﺎد ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺗﻮان اﻧﺪ[۵].
ﺷﺎه ﭘﺲ از ﭘﺮواز از راﻣﺴﺮ ،ﭘﯿﺶ از ﻧﯿﻤﺮوز  ٢۵ﻣﺮداد ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد رﺳﯿﺪ و ﻣﯿﻬﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮاق ﺑﻮد .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در
اﺳﻨﺎد ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،ﭘﺮواز ﺷﺎه ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎ در ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻤﺎﻧﻪ
زد ﮐﻪ روزوﻟﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری را از ﺳﻮی ﺷﺎه ﻣﯽ دﯾﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ از ﮐﺎر او از ﭘﯿﺶ آﮔﺎه ﻣﯽ ﺑﻮده .در ﻫﻤﺎن
ﻧﺸﺴﺖ ﯾﺎدﺷﺪه درﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ آن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ،روزوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﺑﺎ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ﺷﺎه
آﺷﻨﺎ ﺑﻮده ،ﻣﺎﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮواز را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
» ...ﺧﺒﺮ رﻓﺘﻦ ﺷﺎه در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﺮوز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ] ٢۵ﻣﺮداد[ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﮕﻔﺖ آور ﺑﻮد و ﻧﻪ
ﺷﻮک وﯾﮋه ای را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ.
-

ﻫﻠﻤﺰ :او ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﭘﺮواز ﮐﺮد؟

روزوﻟﺖ :آری ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﭘﺮواز ﮐﺮد .ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره رﻓﺖ .او در ﮐﻨﺎرهی درﯾﺎﭼﻪ
ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮد] .رﻓﺘﻦ او[ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎورد ،ﺗﻨﻬﺎ دﻏﺪﻏﻪی ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎم زﻧﺪه ای از او در رادﯾﻮ ﭘﺨﺶ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ دﯾﺪم ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ و ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﯿﺎﻧﯿّﻪ ای از ﺳﻮی او ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ در رادﯾﻮ ﺑﻐﺪاد ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد و ﺑﺎور
ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮد[۶]«.
اﯾﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻢ ﮐﺎری ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺎﻣﮕﺎه  ٢۵ﻣﺮداد ،روزوﻟﺖ ﺑﺎ ﻃﺒﻌﯽ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ و در اﻧﺸﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻋﺮاق در دﺳﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی واﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﭼﺮﭼﯿﻞ ،اﯾﺪن و ﻟﺮد ﺳﺎﻟﺰﺑُﺮی،
ﯾﺎدداﺷﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ از رادﯾﻮ ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎه ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد:
» ﻣﺮدم دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻣﻦ :در  ٢٨ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤّﺪ ﻣﺼﺪق از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد،
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار ﻣﻠّﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎ ﮐﻪ در درازای اﯾﻦ زﻣﺎن ،او ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻓﻘﺮ ،درﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ و ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ
ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪ...
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ام ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﻢ ،اﻣّﺎ ﻃﺒﻊ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و ﺑﯽ ﻣﺪارای ﻣﺼ ّﺪق ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ او ﻫﻤﻪی ارزش ﻫﺎی ﻣﻘ ّﺪس ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ....
 ...از اﯾﻦ رو اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﻓﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺷﺎه و ﮐﺸﻮر ﺧﻮرده اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺎﺧﯿﺰﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺳﯿﺎه ﺗﺮﯾﻦ
دوران ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،در زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰم راﺳﺘﯿﻦ ،ﻫﻤﭙﯿﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﯿﻤﺎر رواﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺼﻠﯽ
ﺗﺎزه در ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﮔﺸﻮده ،ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻨﺪ[٧]«...
ﮔﺰارش ﺳﯿﺎ ﮔﻮاه ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪی اﯾﺎﻻت ﻣّﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻫﯿﭻ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺄﻣﻮران ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
در واداﺷﺘﻦ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﯽ از رادﯾﻮ ﺑﻐﺪاد و ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻧﺎم او ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ[٨].
ﭘﺲ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧﺼﯿﺮی ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ روزوﻟﺖ ،ﮐﻪ در ﺗﮑﺎﭘﻮ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﭘﺮوژه ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮد،
اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف را در ﻣﯿﺎﻧﻪی روز  ٢۵ﻣﺮداد ﺑﻪ ﺳﺘﺎد آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد:
»از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺷﺎه ]ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد[ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺎم ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺮای
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از او ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
آ -ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن رﻓﺘﺎرﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﺸﻮرش ﺗﺮﺗﯿﺐ داد.
ب -از ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺗﺎزه اش ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد.
پ -رﺣﯿﻤﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ را زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﻬﺎد ﮐﻪ ﻣﺼ ّﺪق را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻨﺪ[٩].

ت -اﻣﻨﯿّﺖ زاﻫﺪی را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد.
ث -ﻣﻮﺿﻊ ﺷﺎه را درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد .ارﺗﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن ازآن او اﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎﯾﺶ.
ج -رﻫﺒﺮان دﯾﻨﯽ ﻓﺮدا در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺎه ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ.
چ -آﺷﮑﺎر ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﺎ زور ﻣﺼ ّﺪق ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﺮک ّ
ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺸﻮر داده اﺳﺖ.
ح -اﮔﺮﺷﺎه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮده ،اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی زاﻫﺪی ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻫﺎ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺪاﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد.
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد .او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪه و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﺷﺎه را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
خ -زاﻫﺪی ﺑﻨﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ّ
ﻧﯿﺮوی ﺗﻮاﻧﺎی ارﺗﺶ و ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ و زاﻫﺪی ازآن ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ[١٠]«.
در واﮐﻨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف روزوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎ از ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮی ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺎه در ﺑﻐﺪاد ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد،
ﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎ در ﻫﻤﺎن روز  ٢۵ﻣﺮداد ،ﺗﻠﮕﺮاف زﯾﺮ را ﺑﺮای ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎ در ﺑﻐﺪاد و ﺳﻔﺎرت آن ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮد و روﻧﻮﺷﺖ
آن را ﺑﺮای روزوﻟﺖ در ﺗﻬﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد:
» -١از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯽ درﻧﮓ ﮔﺰارش دﻫﯿﺪ :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎه؛ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ؛ زﯾﺮﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ و اﻣﻨﯿّﺖ
او از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻋﺮاق.
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻬﺮان( و اﻓﺴﺮ ﺳﯿﺎ ]ﻧﺎم ﻓﺎش -٢ STEHE (= Station in Teheranروﻧﻮﺷﺖ ﻫﻤﻪی ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺧﻮدرا ﺑﺮای
ﻧﺸﺪه ،اﻣّﺎ ﻣﺮاد ﮐﺮﻣﯿﺖ روزوﻟﺖ اﺳﺖ[ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
 -٣ﺑﻪ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ را از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﺎه آﺷﮑﺎر ﻧﮑﻨﺪ ]ﺗﺄﮐﯿﺪ در ﺳﻨﺪ اﺳﺖ[.
اﻣﻨﯿّﺖ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ...ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ ]ﺗﺄﮐﯿﺪ در ﺳﻨﺪ اﺳﺖ[[١١]«.
در ﺑﺎﻣﺪاد  ١٧اوت ) ٢٦ﻣﺮداد( ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ روزوﻟﺖ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﯿﺎ از اﯾﺮان ﭘﺎﻓﺸﺎری
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﻮاه اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﯽ
ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﺮوز  ٢٦ﻣﺮداد از ﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ:
»دوﻟﺖ ،ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﻤﺎ را در ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ،ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ داوری و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﺎه ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯿّﻪ
روﺷﻦ و ﻗﻄﻌﯽ درﺑﺎرهی ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ[١٢]« ...
اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف ﮐﻪ در روز دوﺷﻨﺒﻪ  ٢٦ﻣﺮداد ﺑﺮای روزوﻟﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ،ﭘﺲ از دﯾﺪار ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺗﻮن ﺑﺮی [١٣]،ﺳﻔﯿﺮ
اﯾﺎﻻت ﻣّﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﻐﺪاد در ﺷﺎﻣﮕﺎه  ٢۵ﻣﺮداد ،ﯾﮏ روز ﭘﺲ از ﭘﺮواز ﺷﺎه از راﻣﺴﺮ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﺳﻔﯿﺮ
ﮔﻮاه ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎه ،ﺧﺴﺘﻪ ،اﻓﺴﺮده ،ﺳﺮدرﮔﻢ و ﺑﯿﻤﻨﺎک از آﯾﻨﺪهی ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ[١۴].
ﺳﻔﯿﺮ ﭘﺮده از راز دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮﻣﯽ دارد و واژه ﻫﺎﯾﯽ را از ﺷﺎه ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ:
» ...ﺷﺎه ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،وی ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎری درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼ ّﺪق
ﺑﺰﻧﺪ ...از اﯾﻦ رو ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،او اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ[١۵]«...
ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ روﻧﻮﺷﺖ ﮔﺰارش ﺑﺮی ،روزوﻟﺖ در ﻣﯿﺎﻧﻪی روز  ٢٦ﻣﺮداد ﺗﻠﮕﺮاف زﯾﺮ را ﺑﺮای ﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ و
از آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ روﻧﻮﺷﺖ آن را ﺑﺮای ﺳﻔﯿﺮ در ﺑﻐﺪاد ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ:

»ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭘﯿﺎم ﻣﺤﮑﻤﯽ در ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺎه اﯾﺮان ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در ﺑﻐﺪاد اﺳﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﻦ،
او از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻃﻌﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﺮان و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ روﺣﺎﻧﯿﺎن ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ]آﯾﺖ اﷲ ﺳﯿّﺪﺣﺴﯿﻦ[ ﺑﺮوﺟﺮدی
ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدن او دراﯾﺮان ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮده در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ
ﻣﺼ ّﺪق ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ...ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از ﺳﻮی ﻣﻦ ﺑﻪ او اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﺼ ّﺪق و زﻣﺎﻣﺪاری
زاﻫﺪی را ﺻﺎدر ﮐﺮد .ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﺳﺨﻨﯽ از زﺑﺎن ﺷﺨﺼﯿّﺖ ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ،ﺷﺎه را در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش
و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﻧﻤﺎد درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن روش ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪه،
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد[١۶]«.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف ﻫﺎ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎ ،ﮐﻮدﺗﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﮔﻮاه دﯾﮕﺮی در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺳﺘﺎد آن ﺳﺎزﻣﺎن در ﭘﯿﺮاﻣﻮن
واﺷﻨﮕﺘﻦ ،دو ﺗﻠﮕﺮاف اﺳﺖ .ﺗﻠﮕﺮاف ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻪی روزوﻟﺖ اﺳﺖ ،در ﻣﯿﺎﻧﻪی روز  ٢٦ﻣﺮداد ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
ﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎ رﺳﯿﺪه و دﯾﮕﺮی در ﺑﺎﻣﺪاد  ٢٧ﻣﺮداد ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان از ﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎ ﺑﺮای ﺳﻔﯿﺮ در ﺑﻐﺪاد و روزوﻟﺖ در ﺗﻬﺮان
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺗﻠﮕﺮاف ﻧﺨﺴﺖ ،روزوﻟﺖ ﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﮋده ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی
ﻣﺼ ّﺪق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭘﺨﺶ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی زاﻫﺪی در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺑﺎ ﺷﺎه اﺳﺖ و »روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﺧﻮرده اﻧﺪ و آﻣﺎدﮔﯽ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺎری راﺑﺮای
ﻧﺠﺎت ﺷﺎه و اﺳﻼم دارﻧﺪ[١٧]«.
در ﺗﻠﮕﺮاف دوم ،ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺮ در ﺑﻐﺪاد ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی او را در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﺎه ،وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ روﺷﻦ
»ﺑﺮی« ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه در ﺑﻐﺪاد اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﺎه از راه ِ
ﺗﻠﮕﺮاف ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر دودﻟﯽ ﻫﺎی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ در ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﻔﺎرش ﻫﺎی روزوﻟﺖ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ
ﺗﻠﮕﺮاف ﮐﻪ از ﺳﻮی دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﯿﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ،ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺮ و ﻧﯿﺰ روزوﻟﺖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ وزارت
اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ،از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎه ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای اﻓﺴﺮان ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرش ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﯿﻤﻨﺎک اﺳﺖ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری
ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ را ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان درﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
» ...از اﯾﻦ رو ،وزارت ]اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ[ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺒﻮد داده ﻫﺎﯾﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﺮ از آن ﭼﻪ از ﮔﺰارش
روزوﻟﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻣﮑﺎن واﻗﻌﯽ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎرزار ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ در اﯾﺮان در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺖ دار درﮔﯿﺮﺷﺪن ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺑﯽ ﻫﺪف ﻧﯿﺴﺖ ...وزارت ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ
و ﺑﺨﺶ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺧﻮد ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ آن ﻫﺎ دﺳﺘﻮرداده ﮐﻪ واژه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﺗﺎ ،ﺗﻮﻃﺌﻪ و از اﯾﻦ دﺳﺖ را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻧﺒﺮﻧﺪ ...اﮔﺮﻫﻢ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ درﮐﺎرﺑﻮده ،ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﺼ ّﺪق اﺳﺖ و ﻧﻪ زاﻫﺪی[١٨]«.
ﭘﺮوژهی ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﻪ از ﻣﺎه ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻣﯿﺎن  ٢۴و  ٢۵ﻣﺮداد ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ روﺑﻪ رو ﺷﺪ.
اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎ در ﺗﻬﺮان و ﺳﺘﺎد در ﭘﯿﺮاﻣﻮن واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﻧﯿﺰ ﺗﻠﮕﺮاف ﻫﺎ ﻣﯿﺎن وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ
و ﺳﻔﯿﺮ در ﺑﻐﺪاد ،ﻫﻤﮕﯽ ﮔﻮاه ﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺪ ﮐﻪ در روزﻫﺎی  ٢۵و  ٢٦ﻣﺮداد ﮐﻪ ﺷﺎه در ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺳﺎزﻣﺎن
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻮدﺗﺎ در ﺗﻬﺮان و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎ ،ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﭘﺮوژهی ﮐﻮدﺗﺎ و ﺑﺮاﻧﺪازی ﻣﺼ ّﺪق ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.
ﺣﻠﻘﻪی ﺿﻌﯿﻒ در اﯾﻦ ﮐﺎرزار ،ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻤّﺪرﺿﺎﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﺎه واﭘﺲ ﮐﺸﯿﺪن
و دودﻟﯽ و ﺑﯿﻢ و ﻫﺮاس ،ﺑﺎ اﮐﺮاه و ﺗﺮس ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻫﻢ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ راﻣﺴﺮ رﻓﺖ و دﺳﺘﻮر داد ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﮔﯿﺮی
ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
در آن دو روزی ﮐﻪ او در ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﻫﻢ ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺎﻻت ﻣّﺘﺤﺪ در ﺑﻐﺪاد و ﻫﻢ روزوﻟﺖ از ﺗﻬﺮان ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ او
ﭘﯿﺎﻣﯽ را از رادﯾﻮ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زاﻫﺪی ﺑﺨﻮاﻧﺪ و اﻓﺴﺮان را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ او ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد .ﺷﺎه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮﺑﺎر ﻣﺎﻧﺪن در ﺑﻐﺪادﻫﻢ ﻧﻤﯽ رﻓﺖ و در  ٢٧ﻣﺮداد راﻫﯽ ُرم ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻠﮕﺮاف ﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه آن
ﺳﺎزﻣﺎن در ُرم و ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺎﻻت ﻣّﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در آن ﮐﺸﻮر ،ﯾﮑﯽ ازآﺧﺮﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎم ﺳﯿﺎ ﺑﺮای واداﺷﺘﻦ ﺷﺎه
درﺻﺪور ﻣﺘﻨﯽ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زاﻫﺪی و ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﺼ ّﺪق ﺑﻮد [١٩].ﻣﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿّﻪ ای راﻫﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد].
[٢٠
ﺷﺎه از ﺑﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺼ ّﺪق در ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﻤﺎﻧﺪ و او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ارﺗﺸﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از او ،درآﻣﺪش را از
زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،زﯾﺮﺑﺎر ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ رﻓﺖ [٢١].ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮاﻧﺪازی ﻣﺼ ّﺪق،
ﺟﺰ آن ﭼﻪ ﺷﺎه در ﺷﺐ  ٢٦ﻣﺮداد ،آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﯿﺒﺘﯽ درﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎﺧﺘﻪ و از رﻣﻖ اﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺎﻻت ﻣّﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﻐﺪاد

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ او اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی ﺑﺮداﺷﺖ راﯾﺰﻧﺎن ﺳﯿﺎ از ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﺼ ّﺪق و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﮔﻤﺎری زاﻫﺪی دﺳﺘﯿﻨﻪ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .آﺧﺮﯾﻦ ﺗﯿﺮﺗﺮﮐﺶ ﺳﯿﺎ ،ﮔﺴﯿﻞ آﻟﻦ
داﻟﺲ ﺑﻪ رم و دﯾﺪار ﺑﺎ ﺷﺎه در ﻫﺘﻞ اﮐﺴﻠﺴﯿﻮرﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدم .آن ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﺷﺎه از ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی
از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ.
»ﺷﺎه ﭘﺎﺳﯽ ﭘﺲ از ﻧﯿﻢ روز ﺑﻪ ُرم رﺳﯿﺪ ) ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮاف ﺷﻤﺎره  ٩٧ﺑﻐﺪاد و  ٣٧۴ﺗﻬﺮان ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ]اﯾﻦ
ﺗﻠﮕﺮاف ﻫﺎ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ[( .اﺳﻮﺷﯿﺘﺪ ﭘﺮس ﮔﺰارﺷﯽ از ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی اﻧﺤﺼﺎری را ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت داد :در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﺶ درﺑﺎرهی ﺑﺮﮐﻨﺎری از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ وزﯾﺮاﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪی اﯾﺮان ]ﻓﺎﻃﻤﯽ[ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن اﺳﺖ ،ﭼﯿﺴﺖ،
ﮔﻔﺖ" :ﻣﻦ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻨﺎره ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ" .از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﺮار ﮐﺮده؟ او ﮔﻔﺖ" :اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻧﺪارد ،ﻣﻦ از ﮐﺸﻮرم ﻓﺮار ﻧﮑﺮده ام" .ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪﮔﺸﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد "ﺷﺎﯾﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻪ در
آﯾﻨﺪهی ﻧﺰدﯾﮏ" .ﺷﺎه اﻓﺰود ﮐﻪ او و ﻣﻠﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ُرم ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ درﺟﺎی دﯾﮕﺮی در
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ زﯾﺮا "اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﯿﺴﺖ" .از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﯿﭻ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ درﺑﺎرهی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﻣﺼ ّﺪق دارﯾﺪ و او ﮔﻔﺖ" :ﻣﻦ اﯾﻨﮏ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺎﻧﯿّﻪ ای ﺑﯿﺮون
ﺧﻮاﻫﻢ داد[٢٢]«.
ﺳﻔﺮﺷﺎه ﺑﻪ ُرم ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ اورا در ﺑﻐﺪاد ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ،ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻮد .ﮐﺮﻣﯿﺖ روزوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ
او ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺎﻻت ﻣّﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ او را در ﺑﻐﺪاد ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
ﻫﻢ از اﯾﻦ رو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ِﮐﻠِﺮ ﻟﻮس [٢٣]،ﺳﻔﯿﺮآﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،در ﻫﻤﺎن ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﺎﻻ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ:
»وزارت ﺧﺎرﺟﻪی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺳﻔﺎرت را آﮔﺎه ﮐﺮده ﮐﻪ از آﻣﺪن ﺷﺎه ﺑﻪ ُرم ﺷﺮﻣﻨﺪه اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ ]درﺑﺎرهی ﺳﻔﺮ ﺷﺎه[
از راه ﺗﻠﮕﺮاف ﺷﺎه در ﺑﺎﻣﺪاد اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺎ ]وزارت ﺧﺎرﺟﻪی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ[ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رزرو ﻫﺘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ
آﮔﺎه ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻨﺴﻮل اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ او روادﯾﺪ داده اﺳﺖ«.
ﭘﺲ ازﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺎن درﻣﺎﻧﺪهی ﺷﺎه در ُرم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎ ،ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش وزارت
اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﺗﻦ درداد و در ﻣﯿﺎﻧﻪی روز  ٢٧ﻣﺮداد ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ روزوﻟﺖ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ:
ﻫﻨﺪرﺳﻦ ،ﮐﺎرزار
»در ﭘﺮﺗﻮی آن ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ و در ﻧﺒﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﺎﻃﻊ دﯾﮕﺮی از ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ]ﮐﺮﻣﯿﺖ روزوﻟﺖ[ و ﺳﻔﯿﺮ
ُ
ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی ﻣﺼ ّﺪق ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ[٢۴] «.
ﭘﺲ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺳﯿﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﺼﯿﺮی ﺑﺮآن ﺷﺪه ﮐﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﻮدﺗﺎ را ﺑﺒﻨﺪد ،ﯾﮏ دروغ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﻫﻢ ﺳﺘﺎد
ﺳﯿﺎ و ﻫﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ آن در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﮐﻮدﺗﺎ و ﺑﺎزﺳﺎزی آن ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻠﮕﺮاف
ﻫﻨﺪرﺳﻦ ﺑﺎ ﻣﺼ ّﺪق
ﺑﺎﻻ ٦٠ ،ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﺼﯿﺮی و ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪن ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﺨﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از دﯾﺪار
ُ
در ﺷﺎﻣﮕﺎه  ٢٧ﻣﺮداد ،ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪه.
در اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف ﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،رﻣﺰ و راز دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎ در ﻣﯿﺎﻧﻪی روز  ٢٧ﻣﺮداد ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﺎﻃﻊ و روﺷﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﺑﺮاﻧﺪازی ﻣﺼ ّﺪق ﻧﺪارﯾﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﯾﻨﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ .از آن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﺎﻻت ﻣّﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﮐﻮدﺗﺎ ﯾﺎ ﺑﺮاﻧﺪازی ﻣﺼ ّﺪق ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :دری زا ﮐﻪ
ﺑﺎز ﻧﺸﺪه ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﺴﺖ؟ ﭘﺮوژه ای را ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮده ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺎﯾﺎن داد؟ ﺳﯿﺎ دراﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﻪ رﻫﺒﺮ
ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﭘﺮوژه ،ﮐﺮﻣﯿﺖ روزوﻟﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژهی ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی ﻣﺼ ّﺪق ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ روﺑﻪ رو
ﺷﺪه اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو دﻓﺘﺮ را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎ را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .اﮔﺮﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی درﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﻮد ،ﻫﻤﯿﻦ
دﺳﺘﻮر ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوژهی ﺑﺮاﻧﺪازی در ﻣﯿﺎﻧﻪی روز  ٢٧ﻣﺮداد ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻮر ﺑﺮاﻧﺪازی
ﻫﻤﭽﻨﺎن داغ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﮐﻪ در دﻧﺒﺎﻟﻪی اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮاف ﺳﯿﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﭘﺮوژه را ،ﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎ
ﺟ ّﺪی ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎ در ﺗﻬﺮان.
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﻪ ﺗﻦ ،روزوﻟﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺎ اوﺑﺎش و روﺣﺎﻧﯿﺎن
و ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺴﺮان از ﻧﺰدﯾﮏ آﺷﻨﺎ ﺑﻮده ،اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف را ﺑﻪ ﺳﻄﻞ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎرش ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ را
ﻫﺮﮔﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﻫﻢ در اﺳﻨﺎد ﺳﯿﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺮﻣﯿﺖ روزوﻟﺖ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از دﺳﺘﻮر
ﺳﺘﺎد ،ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ! ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ،از او ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﯽ دﯾﺮﺗﺮ ،آﯾﺰﻧﻬﺎور ﻧﺸﺎن اﻣﻨﯿّﺖ ﻣﻠّﯽ را
در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪی او ﺳﻨﺠﺎق ﮐﺮد و او را ﺳﺘﻮد.

ﯾﮑﯽ از آن آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزوﻟﺖ ،ﺗﯿﻢ او و دﺳﺘﯿﺎران اﯾﺮاﻧﯿﺶ داﺷﺘﻨﺪ و در ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺑﻪ ﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮔﺬرا ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﺑﻪ راه اﻧﺪﺧﺘﻦ ﻣﺮدم در روز آدﯾﻨﻪ ٣٠ ،ﻣﺮداد ،از ﻣﺴﺠﺪ ﻫﺎ
اﺳﺖ:
»روزوﻟﺖ :ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺧﻮب اﮔﺮ ّ
ﻣﻼﻫﺎ ﺗﺎ روز آدﯾﻨﻪ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ اﺳﺖ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻧﺰد ﻣﺎ راﻧﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ
اﮔﺮﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ راﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ[٢۵]«.
اﯾﻨﮏ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ آن ﻧﺸﺴﺖ در ﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎ و ﻧﮕﺎﻫﯽ دوﺑﺎره ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﻪی ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درآن .ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﺎی رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ،آﻟﻦ داﻟﺲ ،ﮐﻪ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن ﺑﺮاﻧﺪازی ﻣﺼ ّﺪق در ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ از دورهی
ﺗﺮوﻣﻦ ﺑﻮده ،ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺟﻠﺪ ﯾﮑﻢ ﺳﻮداﮔﺮی ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ از آن ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ،آﻟﻦ داﻟﺲ در
ﺑﺎﻣﺪاد  ٢٧ﻣﺮداد ﺑﻪ ُرم ﭘﺮواز ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ درﻫﺘﻞ اﮐﺴﻠﺴﯿﻮر درآن ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤّﺪرﺿﺎﺷﺎه دﯾﺪار ﮐﻨﺪ و او را از ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ
ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻔﺎی از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺎزدارد [٢۶].ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻔﺮ او »ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد« و از اﯾﻦ روﻫﻨﻮز ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ
ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﻮد! اﯾﻦ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ،در ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ دوران ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و درﮔﺮﻣﺎﮔﺮم
روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺮان ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ و از
ﻫﻤﻪی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎنُ ،رم را و از ﻫﻤﻪی ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ُرم ،اﮐﺴﻠﺴﯿﻮر را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،ﺧﻮد از ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ!][٢٧
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﺎی آن روزﮔﺎر ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺎﻣﮕﺎه ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻮده ﻗﯿﺎم ﻣﻠّﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣّﺘﺤﺪ و
ﺳﯿﺎ »ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ درآن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ« ،ﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎ از ﺗﻬﺮان ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ:
»ﺟﻨﺒﺶ اﻣﺮوز ،ﻗﯿﺎم واﻗﻌﯽ ﻣﺮدم ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ آن را رﻫﺒﺮی ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ رﻫﺒﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ[٢٨]«.
در دﻧﺒﺎﻟﻪی ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻨﺪ ،دم ﺧﺮوس از زﯾﺮ ﻗﺒﺎی ﻗﯿﺎم ﻣﻠّﯽ آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد:
»واﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ]ﺳﻔﺎرت[ اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ]ﭼﻨﺪ ﻧﺎم ﻫﻨﻮز ﻓﺎش ﻧﺸﺪه[ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎر ﺑﺰرگ آن ﻫﺎ ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮐﺮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺮﮔﺮد وﯾﻠﯿﺎم ﮐﺎﯾﺰر ،دﺳﺘﯿﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ[٢٩]«.
از ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﭘﯿﺶ از ﮐﻮدﺗﺎی ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻣﺮداد و »ﻗﯿﺎم ﺧﻮدﺟﻮش ﻣﺮدم« ،ﻫﻤﮑﺎری
و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی روزوﻟﺖ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻧﺰدﯾﮏ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ:
»ﻫﺮ ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ در درازای اﯾﻦ ﺷﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬ ّﻢ] ،ﻧﺎم در ﺳﻨﺪ ﻓﺎش ﻧﺸﺪه اﻣّﺎ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد ﮐﺮﻣﯿﺖ روزوﻟﺖ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ[ ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ از دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ]ﺑﺎﺗﻤﺎﻧﻘﻠﯿﭻ[ و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ]زاﻫﺪی[ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد[٣٠]«...
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎی ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ در ﺟﺎﯾﮕﺎه روزوﻟﺖ و ﺗﯿﻢ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن دادن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮاﻧﺪازی ﻣﺼ ّﺪق
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﻠﮕﺮاف ﺷﺎدﺑﺎش ﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻬﺮان در ﻓﺮدای  ٢٨ﻣﺮداد ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ:
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺷﺎدﺑﺎش و ﺳﺘﺎﯾﺶ » CIAواﺷﻨﮕﺘﻦ ٢٠ ،اوت  .١٩۵٣ﻣﺪﯾﺮان
ﺧﻮدرا ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﮐﺮﻣﯿﺖ روزوﻟﺖ ،ﻫﻢ در ﺳﺘﺎد و ﻫﻢ در ﻣﯿﺪان ﮐﺎر ،ﺧﻮدرا
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣّﺘﺤﺪ و ﺑﻪ ﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﮔﺮوه ﺗﻬﺮان را ﺑﺮای ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﮐﻼن در
ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻮاری ﻫﺎ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎی ّ
ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺎس ﻣﯽ دارﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ و ﻫﺮﯾﮏ ازآن ﻫﺎ ﺑﻪ
اﻧﺪازهی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﭘﯿﺮزوی ﺑﺮاﻧﺪازی ]ﻣﺼ ّﺪق[ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ارج و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ آن ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺣﺴﺎس ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ]ﻧﺎم ﻫﻨﻮز ﻓﺎش ﻧﺸﺪه[
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر را در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻋﻤﻠﯿّﺎت اﻧﺠﺎم داد ]ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ[ و ﮐﺎر ّ
ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺎ ّ
ﻣﻮﻓﻘﯿّﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎدﺑﺎش ﻫﺎی ﮔﺮم و ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدرا ﺑﻪ ﭘﺎس ﯾﮏ
ّ
رﺳﯿﺪه ،ﺑﺮای ﮐﺮﻣﯿﺖ روزوﻟﺖ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ .از ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و دﻟﯿﺮی روزوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﮐﺮد[٣١]«.
ﺷﻤﻌﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﮏ ﻗﯿﺎم ﻣﻠّﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎد :ﺷﺎه ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﮐﻮدﺗﺎ و ﺑﺮاﻓﺘﺎدن ﻣﺼ ّﺪق ،ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ارﺗﺶ اﯾﺮان داد.
اﯾﻨﮏ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی ﮔﺰارش ﺳﯿﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را آﯾﺰﻧﻬﺎور ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی ﻧﻮﺷﺘﻪی روزوﻟﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ از آن ﯾﺎد ﮐﺮدم ،ﺗﺄﯾﯿﺪ

ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺷﺎه آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﯿﺮون داده اﺳﺖ:
ً
اﺳﺎﺳﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮﻣﯿﺖ روزوﻟﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد،
»وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺗﺄﺋﯿﺪﯾّﻪی آﯾﺰﻧﻬﺎور را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ
دردﺳﺖ دارد و اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﮔﻔﺘﺎری و ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺎه ﺑﺮﺳﺪ[٣٢]«.
اﯾﻨﮏ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﺪ وﭼﻮن ﻗﯿﺎم ﻣﻠﯽ ،ﮔﺰارش ﻧﺸﺴﺘﯽ را ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر را ﺑﺎ آن آﻏﺎز ﮐﺮدم و ﻫﺸﺖ ﺗﻦ از
ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮕﺎن ﺳﯿﺎ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ آن ﻫﺸﺖ روز ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﺑﻮد ،در زﯾﺮ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
»وﯾﺰﻧﺮ :آﻗﺎی روزوﻟﺖ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،آن ﻫﺎ دﻻﯾﻞ وی را در
ﮔﺰارش ﻧﺪادن ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﺎﻣﺪاد ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ] ١٦اوت ،ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﺮوز  ٢۵ﻣﺮداد ﺗﻬﺮان[ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﺮوز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ]١٩
اوت ،ﺷﺎﻣﮕﺎه  ٢٨ﻣﺮداد ﺗﻬﺮان[ ،درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .دﻻﯾﻞ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ روﺑﺮو ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارش
دﻫﯽ دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﭙﺮدازد و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﮐﺎرﺷﻮد -او ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺮدوﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ – ﭘﺲ اواﯾﻦ دوﻣﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.
ژﻧﺮال ﮐﯿﺒﻞ در اﯾﻦ ﺟﺎ اﻓﺰود ﮐﻪ ﻣﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ]ﺗﺼﻤﯿﻢ روزوﻟﺖ[ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارﯾﻢ.
روزوﻟﺖ :ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻢ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺗﺎ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰﺋﯿّﺎت
ﮔﺰارش ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻓﺰود ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ از آن ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ دردﺳﺖ دارﯾﺪ.
ﮔﺰارش ﻫﺎی ﯾﮑﺸﺒﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،ﭼﻬﺮهی ﮐﻤﺮﻧﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﻪی ﻧﻤﻮدﮔﺎرﻫﺎرا در درازای ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﮔﺰارش دادﯾﻢ ﮐﻪ
ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻮد از ﺑﻪ ﮐﮋراﻫﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ]در ﺷﺐ  ٢۴ﻣﺮداد[ .ﺟﯿﭗ رادﯾﻮﯾﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮﺳﯿﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔﻨﯽ از ﮐﺎر ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده ﺑﻮد،
ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎ در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺎ راﻫﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﻫﺮ ﺗﺎﻧﮏ از ﺳﻮی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ دردﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و
آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ رﻓﺘﻪ زﯾﺮا ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﻢ اﻧﺪک ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺗﺎ ] ۵:۵٠ﺑﺎﻣﺪاد ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ[ از ﭘﯿﺎﻣﺪ روﯾﺪادﻫﺎ آﮔﺎه
ﻧﺒﻮدﯾﻢ .در ﺳﺎﻋﺖ  ۴:۵٠دﻗﯿﻘﻪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻣﺪ و رﻓﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﻣﺎ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ و او
ﮔﺰارش داد ﮐﻪ آری ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺼ ّﺪق ﮔﺮدآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ روﺷﻦ ﻧﺒﻮد .ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ  ٦ﺑﺎﻣﺪاد
]ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎش ﻧﺸﺪه ،ﺷﺎﯾﺪ اﺳﺪاﷲ رﺷﯿﺪﯾﺎن[ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن اﺳﺘﻮار دراﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺑﻮد ،ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ و آﺗﺸﯿﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻧﺼﯿﺮی ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻦ ،ژﻧﺮال ﻣﮏ ﮐﻠﻮر را ﯾﺎﻓﺘﻢ و از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺗﯿﭗ رﯾﺎﺣﯽ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﺪ و ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن ﮐﺎرﻫﺎ را ﺟﻮﯾﺎ
ﺷﻮد .ﻣﻦ ﮔﺰارش ﻣﮏ ﮐﻠﻮر را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ دﯾﺮﺗﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدم وﻟﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ رﯾﺎﺣﯽ ﺑﻪ
ﻣﮏ ﮐﻠﻮر ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎردﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﺼﯿﺮی اﻧﮕﯿﺰهی ﮐﻮدﺗﺎ داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎﯾﯽ از
دﺧﺎﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ اﺳﺖ .او اﻧﺪﮐﯽ دﯾﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﮏ ﮐﻠﻮر ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را در ﺳﻔﺎرت ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ ازآن ﻫﺎ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ زاﻫﺪی اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﮏ ﮐﻠﻮر ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﻮﻻرد دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ﺗﻮﻃﺌﻪ ای ﻧﺒﻮده و ﻣﺎ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را در ﺳﻔﺎرت ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮑﺮده اﯾﻢ«.
ﻣﺮاد از » ﭘﻮﻻرد دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ﺗﻮﻃﺌﻪ ای ﻧﺒﻮده« ،ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﯾﺎ ﻧﺎﺧﺪا ارﯾﮏ ﭘﻮﻻرد ،واﺑﺴﺘﻪی ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣّﺘﺤﺪ
در ﺳﻔﺎرت ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎری او ﺑﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮔﺴﯿﻞ ﺷﺪ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮔﺮوه »ﺿ ّﺪ
 [٣٣ﺑﻮد .دوﻧﺎﻟﺪ وﯾﻠﺒﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژهی آژاﮐﺲ ﮐﻪ در اﯾﻦ[  SACSAﺷﻮرش و ﮐﺎرﻫﺎی وﯾﮋه« ﯾﺎ
ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش روزوﻟﺖ ﮔﻮش ﻓﺮاﻣﯽ دﻫﺪ ،درﮔﺰارش وﯾﮋه اش ﭘﺲ از  ٢٨ﻣﺮداد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ:
»ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻬﺮان در آورﯾﻞ  ،١٩۵٣رواﺑﻂ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ]ﻓﻀﻞ اﷲ[ زاﻫﺪی را از راه ﻧﺎﺧﺪا ارﯾﮏ ﭘﻮﻻرد ...ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﺮد .در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ]ﺧﺮداد/ﺗﯿﺮ[ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ زاﻫﺪی و ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی اﻣﻨﯿّﺘﯽ ،ﻓﺮزﻧﺪ او ،اردﺷﯿﺮ
زاﻫﺪی ،ﺑﺮای ﭘﯿﻐﺎم ﺑﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ و ﭘﺲ از  ٢١ژوﺋﯿّﻪ ]ﺳﯽ ﺗﯿﺮ  ،[١٣٣٢ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ]ﻓﻀﻞ اﷲ[ زاﻫﺪی ﺑﺪون واﺳﻄﻪ
ﺷﺪ[٣۴]«.
ارﺗﺸﺒﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﻓﺎﻧﯿﺎن در ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎﯾﺶ از ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻮارد ﯾﺎد ﮐﺮده و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻻرد ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﺎ ّ
ﺣﻖ
ﺳﺮاغ او آﻣﺪه ﺑﻮد و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺴﺘﯿﺪ و ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﻟﯽ داد ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ »ّ «F١۴
دﻻﻟﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی
»ﻣﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩۵٣دﻻرﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮدم و ﺷﺎه را روی ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻢ و ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻮن
اﺳﺖ«[٣۵].
اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ:

»روزوﻟﺖ :رﯾﺎﺣﯽ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺼ ّﺪق ﺑﻮد .ﻣﺼ ّﺪق ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ را در ﺳﺎﻋﺖ  ٧ﺑﺎﻣﺪاد از رادﯾﻮ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ اﺷﺎره ای ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺎره ای ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﺎرد ﺷﺎه ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻮدﺗﺎ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ.ﻫﯿﭻ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﺷﺎه ﯾﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺑﺮﮐﻨﺎری رﺳﻤﯽ ﻣﺼ ّﺪق و ﯾﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶ
زاﻫﺪی ﻧﺒﻮد .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﺎم رادﯾﻮﯾﯽ ،ﻧﺎﻣﯽ از زاﻫﺪی ﺑﺮده ﻧﺸﺪ.
]ﭼﻬﺎر ﺧﻂ و ﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﻨﻮز ﻓﺎش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ[
زاﻫﺪی ﻫﺎ ،ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ،دﻟﯿﺮی زﯾﺎدی در درازای اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺮآن ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﺻﻠﯽ
ﺧﻮدرا ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ در ﻧﺸﺎن دادن ﺑﻪ ارﺗﺸﯿﺎن و ﻣﺮدم ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﺗﺎ درﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮده و اﯾﻦ ﻣﺼ ّﺪق اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬار
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دوﻟﺖ را ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﻧﺎﮐﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﮔﺰارﺷﮕﺮ ]ﺧﺎرﺟﯽ[ ﺑﻮد .دوﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﻮﯾﺮک ﺗﺎﯾﻤﺰ و دﯾﮕﺮی از اﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ ١١
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺨﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ژﻧﺮال زاﻫﺪی در آن ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ او اﻣﮑﺎن آﻣﺪن را ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﻣﺎ زﻣﯿﻨﻪ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﯾﻢ .زاﻫﺪی ﺟﻮان ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪی اﺻﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﮔﻤﺎری زاﻫﺪی ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی و ﺷﻤﺎری ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻋﮑﺲ
ﺑﺮداری ﺷﺪه در آن ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮان داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﯽ از ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و از
ﻫﻨﺪرﺳﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺮوت ﻣﯽ رﻓﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ.
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ ای را درﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻔﯿﺮ
ُ
ﻣﺎ ازآن ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮﻣﺎن را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮدﯾﻢ و ﭘﺲ از ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ،آن را در ﮔﺎوﺻﻨﺪوق ﺳﻔﺎرت ﻧﻬﺎدﯾﻢ] .ﻓﺮﻣﺎن[ دو ﺑﺎر
ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﺳﻮی اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و دﯾﮕﺮی در ﺳﻔﺎرت .ﻧﺴﺨﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﺴﺨﻪی ﻣﺎ ﺑﻮد
اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪی ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ و در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ«.
ﻧﯿﮏ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﺨﻦ از »ﻓﺮﻣﺎن« اﺳﺖ و ﻧﻪ »ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎ« ،آن ﻫﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی زاﻫﺪی .اردﺷﯿﺮ
زادﻫﺪی در ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪه اش ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺮی در روز آدﯾﻨﻪ  ٢٣ﻣﺮداد ﺑﺎ ﻫﺮ دوﻓﺮﻣﺎن از ﮐﻼردﺷﺖ ﺑﻪ دﯾﺪار او آﻣﺪه و
او اﯾﻦ ﻫﺮدو ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﻪ ﭘﺪرش داده.
»ﭼﻮن روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد ﻗﺮار ﺷﺪ ﻓﺮداﮐﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻮد و ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺟﻠﺴﻪ داﺷﺖ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ،وﻗﺘﯽ ﻫﻨﻮز وزرا ﻧﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدن ،ﻧﺼﯿﺮی ﻓﺮﻣﺎن ﻋﺰل آﻗﺎی ﻣﺼ ّﺪق راﻫﻢ ﺑﺒﺮد و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ[٣۶]«.
اردﺷﯿﺮ زاﻫﺪی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﺼﯿﺮی و ﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺼ ّﺪق ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﻮده ،در ﻫﻤﺎن ﻋﮑﺎس ﺧﺎﻧﻪ »ﺳﺎﮐﻮ«
ﮐﻪ دارﻧﺪه اش از »ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ« ﺑﻮده ،از ﻫﺮ دو ﻓﺮﻣﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اردﺷﯿﺮ زاﻫﺪی در دﯾﺪار ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،ﻧﺴﺨﻪ ای از ﻓﺮﻣﺎن ﻋﺰل ﻣﺼ ّﺪق را در دﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮐﺮﻣﯿﺖ روزوﻟﺖ ﻫﻢ از ﻧﻬﺎدن ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن در
ﮔﺎوﺻﻨﺪوق ﺳﻔﺎرت ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آن زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﮑﺮه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،از ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮی زاﻫﺪی اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ در ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺟﺰ آن ﻋﮑﺲ ﻧﺎروﺷﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻫﻨﮕﺎم
وﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺼ ّﺪق و ﮔﺸﻮدن ﺻﻨﺪوق ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ،از ﻧﺼﯿﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻮﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﮐﻨﺎری
ﻣﺼ ّﺪق را دردﺳﺖ دارد ،ﻧﺴﺨﻪی دﯾﮕﺮی ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺼ ّﺪق در دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن
را ﻣﺸﮑﻮک ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺑﻼغ آن را در ﺳﺎﻋﺖ  ١ﺑﺎﻣﺪاد ،ﻣﺸﮑﻮک ﺗﺮ .دادﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﻧﺴﺨﻪ ای ازآن ﻓﺮﻣﺎن را
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﯾﺮج اﻣﯿﻨﯽ ،ﻓﺮزﻧﺪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»درآن زﻣﺎن ﻋﻤﻮی ﻣﻦ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﻣﯿﻨﯽ ،ﮐﻔﯿﻞ وزارت درﺑﺎر ﺑﻮد .اﮔﺮ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ،ﻋﻤﻮی ﻣﺮا ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻋﺰل ﻓﺮﺳﺘﺎده
ً
اول ﺻﺒﺢ دو
ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﻣﺼ ّﺪق،
ﻣﺴﻠﻤﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺼ ّﺪق ﺗﺒﻌﯿّﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ آﻣﺪ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ّ
ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺼ ّﺪق را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﺼﯿﺮی را ﺳﺎﻋﺖ  ١٢ﺷﺐ ﺑﺎ زره ﭘﻮش و ﺳﺮﺑﺎز
ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﺪ ﺑﻪ درﺧﺎﻧﻪی دﮐﺘﺮ ﻣﺼ ّﺪق ،ﯾﮏ ﻣﻘﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻮدﺗﺎ!«][٣٧
ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﮔﺴﺴﺘﻪ ﮔﺰارش ﻧﺸﺴﺖ ﺳﯿﺎ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ:
»ﻣﺎ ﻓﻮراً ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿّﻪ از ﺳﻮی زاﻫﺪی ﺑﺮای روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮدم اﯾﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﯾﻢ] .ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﻦ :اﯾﻦ
ﻫﻢ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﯿﺎم ﻣﻠّﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿّﻪی ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ آن را در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎ در ﺳﻔﺎرت اﯾﺎﻻت ﻣّﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ![ .او
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺧﺎرﺟﯽ را دﯾﺪه ﺑﻮد .اﯾﻨﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺶ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ و ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎن زده ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﺎ در درازای ﭘﺲ از
ﻧﯿﻤﺮوز دﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ]ﺳﻪ ﺧﻂ و ﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﻨﻮز ﻓﺎش ﻧﺸﺪه اﻧﺪ[ .ﻣﺎ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭼﺎپ ﻓﺎرﺳﯽ در ﺳﻔﺎرت ﺑﺮﺧﻮردار

ﻧﺒﻮدﯾﻢ ،دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎپ داﺷﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺣﺮوف ]ﻓﺎرﺳﯽ[ ﭼﯿﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﯾﮏ ﺣﺮوف ﭼﯿﻦ ﺑﻮﻣﯽ )= اﯾﺮاﻧﯽ( را ﺑﻪ
ﺳﻔﺎرت ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا راز رو ﺷﻮد .ﻣﺎ از ]ﻧﺎم آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪه[ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿّﻪ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﺪ .او  ١٠ﻧﺴﺨﻪ
ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮد .ﻣﺎ آن ﻫﺎرا ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻧﺰد زاﻫﺪی ﺑﺮدﯾﻢ و او اﻣﻀﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آن ﻫﺎ را درﻣﯿﺎن ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺧﺎرﺟﯽ ،ﭘﺎره ای از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﯽ از اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻓﺎرغ ﺷﺪﯾﻢ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﭼﺎپ آن ﻫﺎ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻣﺪادی دﯾﺮﺑﻮد ]ﭘﻨﺞ ﺧﻂ و ﻧﯿﻢ ﻓﺎش ﻧﺸﺪه اﻧﺪ[ .اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿّﻪ در
ﺑﺎﻣﺪاد دوﺷﻨﺒﻪ ] ٢٦ﻣﺮداد[ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ.
]دراﯾﻦ ﺟﺎ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی وﯾﺰﻧﺮ و روزوﻟﺖ در ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﻫﻨﻮز ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﻧﺪ[
روزوﻟﺖ :ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪهی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در ﺷﺎﻣﮕﺎه ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ روی داد .ﺗﻮده ای ﻫﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺷﻌﺎر
ﻣﯽ دادﻧﻨﺪ »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺷﺎه« .ارﺗﺸﯽ ﻫﺎ ﺑﯽ آن ﮐﻪ دﺳﺘﻮری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ آن ﻫﺎ را زدﻧﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮن از ﺗﻮده
ای ﻫﺎی ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده و ﺧﻮﻧﯿﻦ ﭘﺮﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮدﻧﺪ.اﮔﺮﭼﻪ دﺳﺘﻮری ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮدﺟﻮش ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﯿﺪ
ﻓﺮاواﻧﯽ داد و از اﯾﻦ رو ﺷﺎﻣﮕﺎه ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎﻣﺪاد آن روز ﻧﺒﻮد .اﯾﻨﮏ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻣﻨﯿّﺖ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،اﻣﺎ او ﻫﻤﮑﺎر ]ﯾﺎ ﻣّﺘﺤﺪ[ ﺑ ﻪ ) (agentﻣﺄﻣﻮران و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺑﻮد .زاﻫﺪی را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﺄﻣﻮر
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ و ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻣﺴﺌﻮﻟﯿّﺖ داﺷﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ او دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮد ،ﻫﻤﻪی ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ رﯾﺨﺖ و از اﯾﻦ رو ،ﻣﺎ اﯾﻦ رﯾﺴﮏ را ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ آدم ﻫﺎی اﺻﻠﯽ را در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﭼﻨﺪ
ﺗﻨﯽ را در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺳﻔﺎرت داﺷﺘﯿﻢ و ﺧﺎﻧﻪی ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺎ ﺟﺎدادﯾﻢ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺑﯿﺮون از ﺳﻔﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ دو اﻧﮕﯿﺰه ﺑﻮد :ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺪﻫﯿﻢ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آن ﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
زﯾﺮا اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ در ﮐﻮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آن ﺟﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،دﯾﺪار ﺑﺎ آن ﻫﺎ
ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )= ﺑﺮاﻧﺪازی ﻣﺼ ّﺪق( ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎس ﺑﯽ ﮔﺴﺴﺖ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﻮدﯾﻢ.
وﯾﺰﻧﺮ :آن »ﻏﺎر« ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﻪ زاﻫﺪی درآن ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ،ﮐﺠﺎ ﺑﻮد؟
روزوﻟﺖ :ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﻢ ،اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا اﻓﺴﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ .زاﻫﺪی از ﺑﺎﻣﺪاد دوﺷﻨﺒﻪ در دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻮد .او ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮدش در ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﯾﺎﻓﺖ و او را ﺑﺎﻣﺪاد دوﺷﻨﺒﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ آوردﻧﺪ«.
از داﺳﺘﺎن »ﭘﻨﻬﺎن« ﺑﻮدن و در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﯾﺎ »ﻏﺎری« زﯾﺴﺘﻦ زاﻫﺪی ،ﭼﻨﺪﯾﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ .ﺧﻮد او ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ
ﺷﺐ  ٢۵ﻣﺮداد را در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮاﺷﺮاﻓﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮده و ﻓﺮزﻧﺪش در ﯾﺎدﻧﺎﻣﻪ اش ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش را ﮐﻪ ﭼﻨﺪی در ﭘﻨﺎه
»اول ﺑﺮدﯾﻢ ﻣﻨﺰل ﻋﻤّﻪ ام ...ﭼﻨﺪروزی ﻫﻢ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ،در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺴﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از آزاد ﺷﺪنّ ،
ّ
در ﻣﻨﺰل ﺟﻮاد ﺣﻤﺰوی ...ﺑﻌﺪاً رﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی رﺿﺎ ﮐﯽ ﻧﮋاد و ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ اورا ﺑﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻘﺪم ...ﮔﻤﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ آﯾﺖ اﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده ﺑﻮد ...از آن ﭘﺲ ]دﻫﻢ ﻣﺮداد[ ﭘﺪرم در ﺑﺎغ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻘ ّﺪم در ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺑﺎد ﺷﻤﯿﺮان
ﻣﻨﺰل ﮔﺰﯾﺪ« [٣٨].اردﺷﯿﺮ زاﻫﺪی ﻫﺮﮔﺰ از »ﺗﺤﻮﯾﻞ« ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺪرش از ﺳﻮی ﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎ در ﺑﺎﻣﺪاد دوﺷﻨﺒﻪ ٢٦ ،ﻣﺮداد،
ﺳﺨﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺸﺴﺖ از زﺑﺎن ﮐﺮﻣﯿﺖ روزوﻟﺖ:
»دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ارﺗﺸﯿﺎن.
ﮐﻮﺷﺶ دﯾﮕﺮ ]آن روز[ ﭘﺨﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﺗﺎزه از ﺳﻮی زاﻫﺪی ﺑﻮد .ﺑﯿﺎﻧﯿّﻪی ﺗﺎزه ای ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﭼﺎپ آن ﻫﺎ در
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﯾﻢ ...ﮐﺎر ﺷﮕﻔﺖ آوری ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣّﺎ ﻫﻤﻪی ]روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ[
ﻓﺮﻣﺎن را ﭼﺎپ ﮐﺮدﻧﺪ و آن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎ زاﻫﺪی را ﻫﻢ ﭼﺎپ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ روز ﭘﺲ از آن ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی راﺳﺘﯿﻨﯽ
را ﺑﺎ او ﭼﺎپ ﮐﺮدﻧﺪ«
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻓﻀﻞ اﷲ زاﻫﺪی ،ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻪی ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎ در اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺟﻼﻟﯽ
ﺑﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮاﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در دﺳﺖ اﺳﺖ ،اﯾﻦ را ﺧﻮد ﺟﻼﻟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ و دوﺗﻦ دﯾﮕﺮ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ ،در اﯾﻦ دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ [٣٩].روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﻫﺪ ّ
ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ و داد
ﻋﻤﯿﺪی ﻧﻮری ،اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ را ﭼﺎپ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻨﮏ دﻧﺒﺎﻟﻪی ﮔﺰارش ﻧﺸﺴﺖ:
»ﺑﺎزﻫﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎرا ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری و ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و ]روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ[ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺼ ّﺪق ﻣﯽ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز
ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﻧﺪ .ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯿﺎن ﻣﮏ ﮐﻠﻮر و رﯾﺎﺣﯽ ﺷﺪ و ﻣﮏ ﮐﻠﻮر ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﯾﺎﺣﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ و او ﻣﺼ ّﺪق را ﺑﺮاﻧﺪازد ...دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﺒﯽ ﮐﻨﺠﮑﺎواﻧﻪ ﺑﻮد.

در ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش( در ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی درون ﺳﻔﺎر 
ت " (Council of Warﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺰرگ "ﺷﻮرای ﺟﻨﮕﯽ
داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ زاﻫﺪی ]ﻧﺎم ﻫﺎی دﯾﮕﺮ دراﯾﻦ ﺟﺎ ﻓﺎش ﻧﺸﺪه اﻧﺪ[ و ﻣﻦ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮ زاﻫﺪی و روزوﻟﺖ ،ﻧﺎم اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺷﻮرای ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻓﺎش ﻧﺸﺪه ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ
ﮔﯿﻼﻧﺸﺎه ،ﺳﻪ ﺑﺮادر رﺷﯿﺪﯾﺎن و ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن.
ﻣﺎ اﯾﻦ آدم ﻫﺎرا در ﮐﻒ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ و ﺟﯿﭗ ﻫﺎی ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ آوردﯾﻢ و ﻣﯽ ﺑﺮدﯾﻢ و ﺷﮕﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎرﻫﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎرا در
ﻫﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ از ﯾﺎ آﻣﺪن ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ]آﻣﺪ و رﻓﺖ از ﺳﻔﺎرت[ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد ،ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ.
ﻫﻨﺪرﺳﻦ ]ﮐﻪ ﭘﺎﺳﯽ ﭘﺲ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎه آن را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺮ
ُ
ﻧﯿﻤﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ از ﺑﯿﺮوت ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد[ دﯾﺪار ﮐﻨﻢ و ﯾﮏ ﺑﺎر ژﻧﺮال ﻣﮏ ﮐﻠﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ دﻓﺘﺮ ﺳﻔﯿﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻧﮕﺮان از
ﻫﻨﺪرﺳﻦ ﺑﺎ ﻣﺼ ّﺪق و دﯾﺪارﻫﺎ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ رﯾﺎﺣﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ" :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
دﯾﺪار ]ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ[ ﺳﻔﯿﺮ
ُ
ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را در داﺧﻞ ﺳﻔﺎرت ﭘﻨﺎه ﻧﺪاده اﯾﻢ" و ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دادم ﮐﻪ "ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻫﻨﺪرﺳﻦ ﻧﯿﮏ آﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد .او ﭘﺲ از ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ "ﺗﻮ آن ﭼﻪ را ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد اﻧﺠﺎم دادی ،ﺑﺎﯾﺪ
دﻫﯿﺪ"...
ُ
ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯽ ]ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در ﺳﻔﺎرت ﭘﻨﺎه ﻧﺠﺴﺘﻪ[ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺧﻮدرا ﻣﯽ ﮐﺮدی" .ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﮏ ﮐﻠﻮر از ﮐﺎر
ﻣﺎ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺖ«.
اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻗﯿﺎم ﻣﻠّﯽ از ﺷﺎﻣﮕﺎه  ٢٦ﻣﺮداد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮی ﻣﯽ رﺳﯿﻢ:
»روزوﻟﺖ :ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در آن ﺷﺐ ]دوﺷﻨﺒﻪ  ٢٦ﻣﺮداد[ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد! ﮔﻔﺖ
و ﮔﻮ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎﻫﯽ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ داد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮوم ﯾﺎ
ﻫﻨﺪرﺳﻦ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﺬاردم و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد
ﺑﯿﺮون آﯾﻢ .ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه ﻧﯿﺰ
ُ
و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ دﺳﺖ ﺧﻮدرا در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ] ٢٨ﻣﺮداد[ ،آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﺮآن ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﺳﻪ ﭘﯿﺎم ﺑﯿﺮون از ﺗﻬﺮان ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮدرا درﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ زورآورﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ .واﯾﻦ ﺳﻪ ﭘﯿﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ]ﺳﻪ ﺧﻂ در
اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﻧﺪ[«.
ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ ،ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺮاﻟﺪ ﺗﺎون ،اﻓﺴﺮ ﮔﺎرد ﻣﻠّﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﯿﻢ ﺳﯿﺎ ﺑﻮد ﺑﺮای دﯾﺪار
ﺑﺎ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه رﻓﺖ و اردﺷﯿﺮ زاﻫﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﺧﺪا َﮐ ُﺮل راﻫﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺪﻧﺪ .اردﺷﯿﺮ زاﻫﺪی اﯾﻦ ﺳﻔﺮ
را ﻧﺎﺷﯽ از اﺑﺘﮑﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻫﻢ از اﯾﻦ ﮐﺎر آﮔﺎه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .روزوﻟﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
اردﺷﯿﺮ زاﻫﺪی را در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
»ﺳﭙﺲ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯿﺮون از ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﻢ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪی ﻣﺎ ﯾﮑﯽ ﻫﻨﮓ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه زﯾﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی ﻟﺸﮑﺮ اﺻﻔﻬﺎن زﯾﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﻣﺤﻤﻮد دوﻟّﻮ«.
و اﯾﻨﮏ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻫﺒﺮگ ﻫﺎی ﮔﺰارش:
»ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ در روز ﭼﻬﺎرﺷﺒﻨﻪ ﯾﮏ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ را ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی ارزش ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯿﻢ و از ﻫﻤﻪی
اﻓﺴﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان وﻓﺎدار و ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن دﯾﻦ و ﺗﺎج ﮔﺮد آﯾﻨﺪ«.
ﻧﯿﮏ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ روﯾﺪادﻫﺎی روز  ٢٨ﻣﺮداد ،ﺧﻮدﺟﻮش و ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮده و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ،ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﯿﺎ ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﻣﺮداد ،ﺷﻮرای ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش او،
روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﯾﺎ  ٢٨ﻣﺮداد را ﺑﺮای رزم آراﯾﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺼ ّﺪق ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ.
»ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه آن ﭼﻪ در اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎ،
ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎرآﯾﯽ اﻧﺒﺎﺷﻨﺪه ای داﺷﺘﻨﺪ ...ﺑﻪ ﻫﺮ روی ﺗﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎ و درﻧﮓ ﻫﺎی زﯾﺎدی
در اﯾﻦ ﮐﺎرزار روﺑﻪ رو ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻟﻌﻨﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﯾﻢ .ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ:
"ﺧﻮب اﮔﺮ ّ
ﻣﻼﻫﺎ ﺗﺎ روز آدﯾﻨﻪ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻧﺰد ﻣﺎ راﻧﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ راﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ".

]واﻟﺮ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻓﺎش ﻧﺸﺪه .از ﭘﺎﺳﺦ روزوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ او درﺑﺎرهی آن ﺳﻪ
ﭘﯿﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﻫﻨﮓ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻟﺸﮑﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ[
روزوﻟﺖ :آری آن ﻫﺎ ]اردﺷﯿﺮ زاﻫﺪی ،ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن و دو ﻣﺄﻣﻮر ﺳﯿﺎ[ رﻓﺘﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ آن ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺗﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ اﻣّﺎ ﮐﺎرﺷﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا در ﯾﮏ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﻮاداری ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی از
ﻣﺼ ّﺪق وﺟﻮد ﻣﯽ داﺷﺖ ،ﻫﻤﺪان ﺑﻮد و آن ﺳﺮﺑﺎزان درﺳﺖ درﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب اﯾﺮان و ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺪان رﺳﯿﺪﻧﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت زدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮراخ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻓﺮاری دادﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪﻧﺪ .ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ دراﯾﻦ ﺑﺎره
ﺑﺴﯿﺎر درﺷﮕﻔﺖ ﺑﻮد و دوﻟﺘﯿﺎن درﻫﻤﺪان ﻫﻢ از اﯾﻦ روﯾﺪاد ﮔﯿﺞ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای آن ﻫﺎ روﺷﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا اﻓﺴﺮی از ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺑﻪ آن ﺟﺎ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری آن ﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻮد.
ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺑﺎﻣﺪاد ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟
واﻟﺮ :ﺑﺴﯿﺎر زود اﺳﺖ.
روزوﻟﺖ :ﺧﺪارا ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺟﻤﻌﯿّﺘﯽ در ﺑﺎزار ﮔﺮدآﻣﺪه ]وﺳﭙﺲ[ دﻓﺘﺮ ﺣﺰب اﯾﺮان را ﺗﮑﻪ
ﭘﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺮاغ دﻓﺘﺮ ﺑﺎﺧﺘﺮاﻣﺮوز رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ]ﻧﺎم ﻓﺎش ﻧﺸﺪه ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ رﻫﺒﺮی
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺎرزار ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺟﻼﻟﯽ ﺑﻮد[.
ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﻮﻏﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﮐﺴﺎﻧﯽ از
وﯾﻠﺒﺮ :ﻣﻦ ّ
زورﺧﺎﻧﻪ و ]ﻧﺎم ﻫﺎ ﻓﺎش ﻧﺸﺪه[ آﻏﺎزﺷﺪه ﺑﻮد.
روزوﻟﺖ :ﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن آﮔﺎه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از آﻣﺎج ﻫﺎی آن ﻫﺎ آﮔﺎه ﺷﺪﯾﻢ ،داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر
]ﻋﻠﯽ ﺟﻼﻟﯽ[ اﺳﺖ و آن ﻫﺎ ﺳﺮاغ ﺑﺎﺧﺘﺮ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﯾﮑﯽ اززﻫﺮآﮔﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻫﻮادار ﻣﺼ ّﺪق و ﺿ ّﺪ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮد رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ آن ﺟﺎ را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ روی آن ﻫﺎ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن
اﻓﺘﺎد و ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از اوﺑﺎش ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺼ ّﺪق راﻫﯽ ﺷﺪﻧﺪ .آن ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی آﻏﺎز
ﺷﺪ زﯾﺮا ﺳﺮﺑﺎزان درآن ﻫﻨﮕﺎم از ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن ﮐﺎر ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﺎرد ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺼ ّﺪق ،و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ روی
ﺷﻮرﺷﯿﺎن آﺗﺶ ﮔﺸﻮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ از دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ازاﯾﻦ رو آﺗﺶ ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﺎ
درآن ﺟﺎ ﺑﻮد .در رادﯾﻮ و در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ درﺑﺎرهی ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮔﺰاﻓﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺷﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
درﺑﺎرهی ﻣﯿﺰان درﮔﯿﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺼ ّﺪق ...ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺼ ّﺪق ﻏﺎرت و وﯾﺮان ﺷﺪ و اﻧﺪﮐﯽ دﯾﺮﺗﺮ ﺻﺪای
ﺧﻤﭙﺎره ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺼ ّﺪق ﺧﻤﭙﺎره ﺑﺎرﯾﺪﻧﺪ...
از ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺑﺎﻣﺪاد ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ روﯾﺪادﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﻣﯿﺪوار ﺷﺪﯾﻢ ] ٢٦ﺧﻂ ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﭘﺎره ای ﻧﺎم ﻫﺎ اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﻓﺎش
ﻧﺸﺪه[ و ﺳﭙﺲ او ]ﺳﭙﻬﺒﺪ آﯾﻨﺪه ﻫﺪاﯾﺖ اﷲ ﮔﯿﻼﻧﺸﺎه[ را ﺑﺮدﯾﻢ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ زاﻫﺪی ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ،
درﺧﺎﻧﻪی ﯾﮑﯽ از آدم ﻫﺎی ﻣﺎ ]ﻫﺎوارد "راﮐﯽ" اﺳﺘﻮن[ .او در زﯾﺮزﻣﯿﻦ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﻣﺎ اﯾﻦ دوﻧﻔﺮ را ﮐﻨﺎرﻫﻢ ﻧﻬﺎدﯾﻢ و
ﮔﻔﺘﯿﻢ" :آﻗﺎﯾﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زودی دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ ".و اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﺮوز ﺑﻮد و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎرﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ
ﺗﻈﺎﻫﺮات اﯾﺮاﻧﯽ] ،آن ﻫﺎ ﮐﻪ درﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ[ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺎﻫﺎر و ُﭼﺮت ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﺮوز ،زﯾﺮا اﯾﻦ رﺳﻢ ﺷﺎن ﺑﻮد! ...ﻣﺎ
ﻫﻨﻮز ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺎوری ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﻪ ﺳﻮی رادﯾﻮ ﺗﻬﺮان روان اﻧﺪ .راه را ارﺗﺸﯿﺎن
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ راه ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ...رادﯾﻮ ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ دو ﭘﺲ ﻧﯿﻤﺮوز
در ﮔﺮﻣﺎﮔﺮم اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ درﺑﺎرهی ﻧﺮخ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره از آن زﻣﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ...و از ﺳﺎﻋﺖ دو
ﻧﯿﻢ ،رادﯾﻮ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ و ﻣﺎ راﻫﯽ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ رادﯾﻮ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ...ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺳﻔﺎرت ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ رادﯾﻮ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺴﺘﺎﻧﻪ از زاﻫﺪی زﻧﺪه ﺷﺪ ...اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ
ازآن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ زاﻫﺪی در زﯾﺮزﻣﯿﻦ آن ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮد رﻓﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ زاﻫﺪی ﺑﺎ زﯾﺮﭘﯿﺮاﻫﻨﯽ و ﺷﻠﻮار ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
]ﮔﯿﻼﻧﺸﺎه[ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﯾﮏ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﮐﻬﻨﻪی ﭼﺮﮐﯿﻦ ورزﺷﯽ و ﺷﻠﻮاری ﭘﺎره در ﺗﻦ داﺷﺖ ،ﻧﺎﻫﺎر ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ.
زاﻫﺪی ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرﻣﺶ را در ﮐﻨﺎرش داﺷﺖ و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ" :آﻗﺎﯾﺎن ،زﻣﺎن ﮐﺎر ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮوﯾﺪ و
رﻫﺒﺮی را دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .رادﯾﻮ ﻫﻢ دردﺳﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﻃﺮی رادﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن داده ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و آن
ﻫﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رادﯾﻮ ﺗﻬﺮان در دﺳﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ .آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ" :ﭼﺸﻢ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟"

ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ" :ﮐﺎری ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ] :ﮔﯿﻼﻧﺸﺎه[ را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻧﻤﺮه ﺳﻔﯿﺪ ﻏﯿﺮ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ و
ﻣﺎ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻮادار ﺷﺎه را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ]ﮔﯿﻼﻧﺸﺎه[ ﭘﯿﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آن ﺗﺎﻧﮏ و
اﮔﺮ ﻧﺒﻮد آن ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺳﺮﺑﺎزان را ﺑﺎ ﺧﻮدﻫﻤﺮاه ﮐﺮده و ﺑﺎ ژﻧﺮال زاﻫﺪی در ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر و ﺳﯽ دﻗﯿﻘﻪ
دﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎ زاﻫﺪی را در ﯾﮏ ﺟﺒﭗ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮهی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ آن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﺎﻧﺪ .از آن ﺟﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رادﯾﻮ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ و ژﻧﺮال زاﻫﺪی ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را از رادﯾﻮ زﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺮدم درﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻬﺎد .از آن ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ
اﺳﺖ ".ﮔﻔﺘﻨﺪ" :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب" .ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ درﮔﺮﻓﺖ] .ﮔﯿﻼﻧﺸﺎه[ در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را وﺗﻮ ﮐﺮدم«.
و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻗﯿﺎم ﻣﻠّﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻣﺮداد.
ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻨﯽ
ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ١٣٩٦
ﻧﻬﻢ ژوﯾﯿﻪ ٢٠١٧

١]] Langley, Virginia
[٢] Central Intelligence Agency, DDO Files, Job ٨٠–٠١٧٠١R, Box ٣, Folder ٩, TPAJAX
(Iran). Top Secret; Security Information; Eyes Only.
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus١٩۵١-۵۴Iran/d٣٠٧
[٣] https://history.state.gov/historicaldocuments/frus١٩۵١-۵۴Iran/d٢۶٠
[۴] Central Intelligence Agency, DDO Files, Job ٧٩–٠١٢٢٨A, Box ١١, Folder ١۴, Iran
١٩۵١–١٩۵٣. Restricted; Security Information; NIACT. Repeated to London NIACT and to
Beirut NIACT for Ambassador Henderson. Received at ۴:٢٨
a.m. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus١٩۵١-۵۴Iran/d٢۶١
[۵] https://history.state.gov/historicaldocuments/frus١٩۵١-۵۴Iran/d٢۶٣
[۶] https://history.state.gov/historicaldocuments/frus١٩۵١-۵۴Iran/d٣٠٧
[٧] https://history.state.gov/historicaldocuments/frus١٩۵١-۵۴Iran/d٢۶٩

] [٨زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﻫﻤﺎن

 درﺧﻮاﺳﺖ اورا، ﻣﺮداد ﮔﻮاه ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺎﺣﯽ در دﯾﺪار ﺑﺎ ژﻧﺮال ﻣﮏ ﮐﻠﻮر٢۵ ﻣﺎﺗﯿﺴﻦ در ﻫﻤﺎن روز
ُ [ ﮔﺰارش٩]
 رﯾﺎﺣﯽ، ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﮔﺰارش ﻣﮏ ﮐﻠﻮر.ﺑﺮای ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺼ ّﺪق رد ﮐﺮده وﮐﻮدﺗﺎ را ﮐﻮﺷﺶ ﮔﺮوه اﻧﺪﮐﯽ از اﻓﺴﺮان ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ
 ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮﺗﺮ از ﺷﺎه ﯾﺎ ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ،ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﺷﺎه را ﻣﻨﮑﺮ ﻧﺸﺪه ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ژﻧﺮال آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ »اﯾﺮان و ﻣﺮدﻣﺶ
.« ازآن ﻣﺮدم اﺳﺖ،دارﻧﺪ و ارﺗﺶ

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus١٩۵١-۵۴Iran/d٢۶٧ 
[١٠] https://history.state.gov/historicaldocuments/frus١٩۵١-۵۴Iran/d٢۶۴
[١١] https://history.state.gov/historicaldocuments/frus١٩۵١-۵۴Iran/d٢۶۵
[١٢] https://history.state.gov/historicaldocuments/frus١٩۵١-۵۴Iran/d٢٧٢
Burton Burry [[١٣
[١۴] https://history.state.gov/historicaldocuments/frus١٩۵١-۵۴Iran/d٢٧١
[[ ﻫﻤﺎن١۵

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus١٩۵١-۵۴Iran/d٢٧٢ [١۶]
[١٧] https://history.state.gov/historicaldocuments/frus١٩۵١-۵۴Iran/d٢٧٣
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus١٩۵١-۵۴Iran/d٢٧۴ [١٨]
[١٩] https://history.state.gov/historicaldocuments/frus١٩۵١-۵۴Iran/d٢٧٧

.[ ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿّﻪ را ﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎ در ﻫﻤﺎن ﺗﮕﺮام ﯾﺎدﺷﺪه ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ رم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد٢٠]
 ﺷﺎه و ﻣﺼ ّﺪق در ﭼﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ازآن ﻫﺎ ﻓﺮوش،١٣٣١  اﺳﻔﻨﺪ٩ [ ﭘﯿﺶ از روﯾﺪادﻫﺎی٢١]

.ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﻣﻼک ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ از ﺳﻮی ﺷﺎه ﺑﻮد

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus١٩۵١-۵۴Iran/d٢٧٩ [٢٢]
Clare Boothe Luce [[٢٣
[٢۴] https://history.state.gov/historicaldocuments/frus١٩۵١-۵۴Iran/d٢٧٨

.[ ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺰارش روزوﻟﺖ در ﻫﻤﺎن ﻧﺸﺴﺖ در ﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎ اﺳﺖ٢۵]
. ﺟﻠﺪ ﯾﮑﻢ ﺳﻮداﮔﺮی ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ۶٠٩ [ ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﻦ در ﺑﺮگ٢۶]
[ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺰارش دﻫﻨﺪهی اﯾﻦ دﯾﺪار ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮده و اﺳﻨﺎدی را ﻧﯿﺰ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ام٢٧]
. ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﮕﺎن ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪ،ﮐﻪ در ﺟﻠﺪ دوم ﺳﻮداﮔﺮی ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ دردﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus١٩۵١-۵۴Iran/d٢٨٩ [٢٨]

[ ﻫﻤﺎن٢٩]
[ ﻫﻤﺎن٣٠]

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus١٩۵١-۵۴Iran/d٢٩٢ [٣١]
٣٢] https://history.state.gov/historicaldocuments/frus١٩۵١-۵۴Iran/d٢٩٣]
Special Assistant for Counterinsurgency and Special Activities [٣٣]

] [٣۴وﯾﻠﺒﺮ ،اﺳﻨﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ،ص  ،٨۴ﺑﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻦ.
] [٣۵ﭘﺮوژه ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎﻫﯽ اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﺿﯿﺎء ﺻﺪﻗﯽ ﺑﺎ ارﺗﺸﺒﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﻓﺎﻧﯿﺎن ٩ ،ﻣﯽ ،١٩۵٨
روﻧﻮﯾﺲ ﻧﻮار  ،٢ﺑﺮگ ﻫﺎی .١۵-١۶
[٣۶] ١
زاﻫﺪی ،اردﺷﯿﺮ ،ﺧﺎﻃﺮات اردﺷﯿﺮ زاﻫﺪی ،ﺟﻠﺪ ﯾﮑﻢ ،ص  ۵٢
]https://www.radiofarda.com/a/fk_downfall_e٢۶/٢۵٣٧٧٧۵٩.html [٣٧
] [٣٨زاﻫﺪی ،ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ .١۴٣-١۴۴
] [٣٩ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﻦ درﺑﺎرهی ﺟﻼﻟﯽ در ﺟﻠﺪ ﯾﮑﻢ ﺳﻮداﮔﺮی ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ.

