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درس تاريخ
دكتر علي رشيدي

هفتاد و پنج سال پيش در  14ژوييه  1945برابر با
 24تير  ،1324كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد
سري
جماهير شوروي (در مسكو) دستورالعملي مطلق ًا ّ
خطاب به كميته مركزي حزب كمونيست آذربايجان
(در باكو) براي درست كردن فرقه دموكرات آذربايجان
و برپا كردن جنبشهاي تجزيهطلبانه در شمال ايران از
آذربايجان تا خراسان (شامل گيالن ،مازندران ،گرگان،
خراسان) و نيز كردستان صادر كرد و در كمتر از
پنج ماه ،پيشهوري تشكيل فرقه دموكرات آذربايجان
را اعالم كرد و جزئيات ديگر دستورالعمل از جمله
راهاندازي انجمنهاي دوستي مردمان آذربايجان،
آذربايجان شوروي ،كميتههاي سازماندهنده براي
حزبهاي فرمايشي دموكرات در استانهاي شمالي ايران،
انتشار انواع روزنامهها و مجالت تبليغاتي در مراكز
استانها ،بهرهگيري از افسران ارتش سرخ ،كارمندان
سفارت و كنسولگريهاي شوروي در ايران بعنوان
اعضاي انجمنهاي دوستي و دهها برنامه كار ديگر،
مو به مو به اجرا گذاشته شد .يك سال و نيم پس
از آن ،طرحهاي شوروي براي استانهاي شمالي ايران
با اولتيماتوم ترومن رييسجمهوري آمريكا به استالين
مبني بر فراخواني فوري ارتش سرخ از ايران و تدابير
زيركانه دولتمردان ايراني ناكام ماند و ارتش ايران
در  21آذر  1325وارد تبريز شد و گردانندگان فرقه
دموكرات به دامان ارباب خود در آن سوي ارس پناه

بردند و ايران از خطر تجزيه رهايي يافت.
از سوي ديگر ،هفتاد و دو سال پيش ،فرانكلين
روزولت رييسجمهوري آمريكا در پايان كنفرانس
سران در تهران ( 28-30نوامبر  )1943از معاون خود
ژنرال هرلي وزير دفاع پيشين خواسته بود كه طرحي
براي ساختن كشوري نمونه و مشابه اياالت متحده از
ايران كه 99درصد مردمان آن اسير يك درصد زمينداران
بزرگ و اشراف و طبقه حاكمه بودند تهيه كند .ژنرال
هرلي پس از سفر به شهرهاي ايران در  21دسامبر
 1943طرح خود را در پنج بخش تقديم روزولت كرد
كه نكتههاي اصلي آن ،ضرورت رها شدن ايران از
چنگ امپرياليزم انگليس ،بهرهگيري از درآمد نفت براي
نوسازي و بهسازي ايران و تدوين يك قانون اساسي با
الگوبرداري از قانون اساسي آمريكا بود.
روزولت در  1945درگذشت و رييسجمهوري
بعدي طرح هرلي را به فراموشي سپرد و بهسوي
همگامي با انگليس در راهاندازي كودتاي امرداد
 1332و ناكام ساختن جنبش ملي شدن صنعت نفت
كه هدفش كوتاه كردن دست بيگانگان از بزرگترين
سرمايه مادي ايران يعني نفت و به كارگيري درآمدهاي
نفتي براي توسعه ايران بود پيش رفت.
هفتاد و شش سال پس از آن (بهمن  )1395در
كنفرانس امنيت اروپا ،اياالت متحده آمريكا ،اسراييل،
عربستان و تركيه در برابر ايران جبههگيري كردند و روز
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بعد ،يكي از دولتمردان بلندپايه ايراني در مصاحبهاي
مطبوعاتي در واكنش به اين صفآرايي در برابر ايران،
اظهار خوشبختي و رضايت كرد كه ميان ايران و روسيه
پيوند استراتژيك وجود دارد .پرسش كليدي اين است
كه آيا برنامههاي اين دو ابرقدرت در چنگاندازي به
منابع ايران و بازيهاي خطرناك و زيانبارشان با ايران و
ايرانيان تغييري پيدا شده است؟
در اسناد سري و فوق سري زير كه تازه انتشار يافته
و از روسي به انگليسي و سپس به فارسي ترجمه شده
است ،دو ديدگاه يكسره متضاد روسيه و اياالت متحده
آمريكا نسبت به آينده ايران در بيش از هفتاد سال پيش
نمايان است ،ولي تجربة هفتاد ساله ثابت كرده است كه
نه برنامههاي خرس بزرگ و نه دوستي خاله خرسه در
راستاي آزادي ،استقالل و پيشرفت اقتصادي ،اجتماعي
و سياسي ملت ما بوده است.
***

دستورالعمل كميته مركزي حزب كمونيست شوروي

به كميته مركزي حزب كمونيست آذربايجان ـ باكو

براي درست كردن فرقه دموكرات آذربايجان و جنبش

تجزيهطلبانه در شمال ايران از آذربايجان تا خراسان 14
ژوييه  24( 1945تير )1324

مركز ويلسن
آرشيو ديجيتالي
تاريخ بينالملل از طبقهبندي خارج شده
 14ژوييه 1945
دستورالعمل سري شوروي «اقدامات براي انجام
دادن مأموريتهاي ويژه در سراسر آذربايجان جنوبي [!]
و ايالتهاي شمالي ايران»
تذكر:
دستورالعملهاي شوروي« ،اقدامات براي انجام
مأموريتهاي خاص در سراسر آذربايجان جنوبي [!] و
استانهاي شمالي ايران»  14ژوييه  ،1945برنامه تاريخ و
سياست عمومي ،آرشيو ديجيتالي
Gappod Azr, f 10 p. 89, 90 11-9-15

بهدست آورده شده توسط جميل حسنلي
) Hassanliترجمه شده از روسي به انگليسي براي
 CWIHPتوسط گاري گلدبرگ )(Gory Goldburg
(Jamil

● در اسنادي سري و فوق سري كه تازه انتشار
يافته ،دو ديدگاه يكسره متضاد روسيه و اياالت
متحده آمريكا نسبت به آينده ايران در بيش از
هفتاد سال پيش نمايان است ،ولي تجربة هفتاد
ساله ثابت كرده است كه نه برنامههاي خرس
بزرگ و نه دوستي خاله خرسه در راستاي آزادي،
استقالل و پيشرفت اقتصادي ،اجتماعي و سياسي
ملت ما بوده است.
ترجمه به فارسي :رعد
فشرده:
سند شوروي با دستورالعملها دربارة تأسيس حزب
دموكرات آذربايجان در شمال ايران بعنوان اقدامي براي
ايجاد مبنايي براي راهاندازي يك جنبش جداييخواه.
مطلق ًا سري
( )1اقدامات براي انجام دادن مأموريتهاي ويژه
در سراسر آذربايجان جنوبي [!] و استانهاي شمالي

ايران

1ـ مسئله ايجاد حزب دموكراتيك آذربايجان
فورا ً ترتيب انتقال پيشهوري و كامبخش را به باكو
براي مذاكره بدهيد.
بسته به نتايج گفتگوها ،انتقال رييس كميته منطقهاي
حزب توده آذربايجان ،پادكان (در اسناد ديگر پادگان)
به باكو را مد نظر داشته باشيد.
2ـ براي ايجاد كميتههاي سازماندهنده در مركز
(تبريز) و هر جا ،طي يك ماه نامزدهايي از عناصر با
نفوذ دموكراتيك از ميان روشنفكران ،بازرگانان از طبقه
متوسط ،زمينداران كوچك و متوسط و روحانيون از
احزاب دموكراتيك گوناگون و همچنين از افراد غير
حزبي برگزينيد و آنان را در كميتههاي سازماني حزب
دموكراتيك آذربايجان گرد آوريد.
اولويت نخست اين است كه در تبريز يك
كميته سازماندهنده درست شود كه از راه مطبوعات
دموكراتيك موجود خاور نو ،دژدات ) ،(Dzhodatآژير
و غيره ،درخواست تأسيس حزب دموكرات آذربايجان
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● هفتاد و پنج سال پيش در  24تير  ،1324كميته
مركزي حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي
سري خطاب به
(در مسكو) دستورالعملي مطلق ًا ّ
كميته مركزي حزب كمونيست آذربايجان (در
باكو) براي درست كردن فرقه دموكرات آذربايجان
و برپا كردن جنبشهاي تجزيهطلبانه در شمال ايران
از آذربايجان تا خراسان (شامل گيالن ،مازندران،
گرگان ،خراسان) و نيز كردستان صادر كرد و در
كمتر از پنج ماه ،پيشهوري تشكيل فرقه دموكرات
آذربايجان را اعالم كرد.
را منتشر كند و به چاپ اوراق تبليغاتي بپردازد.
3ـ با رخ نمودن اين درخواست ،در هرجا،
گروههاي آغازگر در مطبوعات در پشتيباني از اين
درخواست سخن بگويند و كميتههاي حزب دموكرات
آذربايجان را با شركت فعالترين سازمانهاي وابسته به
حزب توده و ديگر سازمانها و عناصر دموكراتيك برپا
كنند.
اجازة تغيير نام مكانيكي سازمانهاي حزب توده
به كميتههاي حزب دموكراتيك آذربايجان را ندهيد.
سفارش ميشود كه كميته منطقه تبريز و سازمانهاي
محلي حزب توده ،درخواست مربوط به تشكيل حزب
دموكرات آذربايجان را به بحث بگذارند و تصميم
بگيرند كه سازمانهاي حزب توده را منحل و اعضاي
آنها را وارد حزب دموكرات آذربايجان كنند.
4ـ پس از تأسيس كميته سازماندهنده حزب
دموكرات آذربايجان در تبريز ،نخستين اولويت اين
است كه كميتههاي محلي حزب دموكرات آذربايجان
در شهرهاي زير برپا شود :اردبيل ،رضاييه ،خوي،
ميانه ،زنجان ،مراغه ،مرند ،مهاباد ،ماكو ،قزوين ،رشت،
پهلوي ،ساري ،گرگان و مشهد.
نمايندگان كميته سازماندهندة مركزي را براي
سازمان دادن كميتههاي سازماندهنده در اين شهرها
بفرستيد .واكنشهاي مثبت و درخواستهاي مربوط
به پيوستن به حزب دموكرات آذربايجان را بطور
سيستماتيك در مطبوعات دموكراتيك چاپ كنيد.
5ـ در كميتة سازماندهندة حزب دموكرات

شماره  / 306زمستان 1395
آذربايجان در تبريز يك آژانس مطبوعاتي به نام «صداي
آذربايجان» درست كنيد.
6ـ ترتيب تدوين برنامهها و تهيه اساسنامه كميته
سازماندهنده در تبريز را بدهيد.
( )2اطمينانيابي از انتخاب شدن نمايندگان در

پانزدهمين دوره مجلس

1ـ گفتگو با آن دسته از نمايندگان در مجلس را كه
از آنان در جريان انتخابات اين دورة مجلس پشتيباني
ميشود آغاز كنيد .به آنان بگوييد ايشان را براي مجلس
پانزدهم به اين شرط نامزد ميكنيدكه براي اجراي
شعارهاي حزب دموكرات آذربايجان بجنگند.
2ـ كار نامزد كردن افراد براي نمايندگي در مجلس
از ميان عناصري را كه در راه اجراي شعارهاي حزب
دموكرات آذربايجان خواهند جنگيد آغاز كنيد.
3ـ فهرست نمايندگاني را كه سفارت سفارش كرده
است ،با توجه به «اين» وظايف تازه بررسي كنيد.
4ـ ترتيب معرفي و مشهور كردن نامزدهاي
نمايندگي در مجلس در مطبوعات و تماسها و نشستهاي
آنان با رأيدهندگان را بدهيد.
5ـ از جلسات ،تظاهرات ،اعتصابها و نيز انحالل
كميسيونهاي انتخاباتي كه با هدفهاي ما سازگاري
ندارند ،با هدف تأمين منافع ما در انتخابات ،پشتيباني
كنيد.
6ـ در جريان آماده شدن براي انتخابات ،در
حوزههاي انتخاباتي شمال ايران ،نامزدهاي معرفي شده
از سوي محافل ارتجاعي را كه فعاالنه بر ضد نامزدهاي
جنبش دموكراتيك كار ميكنند ،دفع و اخراج كنيد.
7ـ جايگزين كردن رهبران ارتجاعي سازمانهاي
محلي را بخواهيد.
( )3تشكيل «انجمن دوستداران آذربايجان شوروي»

1ـ در زمينه سازمان دادن «انجمن دوستداران
آذربايجان شوروي» از وجود هيأتهاي نمايندگييي
استفاده كنيد كه در جشن يادبود بيستوپنجمين
سالگرد تشكيل جمهوري آذربايجان شوروي شركت
ميكنند.
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2ـ كارگران كنسولگريهاي ما ،فرماندهان نظامي و
اعضاي فعال (حزب) آنها را در سازمان انجمن بهكار
گيريد.
3ـ گروه سازماندهنده «انجمن دوستداران
آذربايجان شوروي» در تبريز بايد به تهيه اساسنامه
انجمن بپردازد.
4ـ براي جذب گستردة مردمان به «انجمن
دوستداران آذربايجان شوروي» از مطبوعات بطور
سيستماتيك براي تشريح موفقيتهاي اقتصادي ،هنري و
فرهنگي آذربايجان شوروي و دوستي تاريخي مردمان
آذربايجان جنوبي [!] و مردمان آذربايجان شوروي
استفاده كنيد.
( )4سازمان جنبش جداييخواهي

راهاندازي يك جنبش جداييخواهي را در راستاي
ايجاد يك منطقه خودمختار آذربايجاني [و] يك منطقه
خودمختار كردي با اختيارات گسترده سازمان دهيد.
در گرگان ،گيالن ،مازندران و خراسان جنبش
جداييخواهي را بر پاية مسائل مح ّلي )(Korennyye
سازمان دهيد ،بويژه در گيالن:
سازمان خدمات عمومي و رفاهي در شهرهاي
رشت [و] پهلوي ،با كنار گذاشته شدن دستكم 50
درصد درآمدهاي مالياتي استان براي اين هدفها.
در گرگان :تحصيل به زبان محلي تركمني در
مدارس؛ جايگزين كردن سازمان محلي ،ژاندارمري و
پليس با تركمنها ،با كنار گذاشته شدن دستكم 50درصد
درآمدهاي مالياتي جمعآوري شده براي تأمين خدمات
عمومي ،رفاهي ،و درماني در گنبدكاووس ،گرگان و
بندر شاه.
در مازندران و خراسان:
1ـ بازگردانده شدن زمينهاي گرفته شده توسط
رضاشاه (امالك) به زمينداران كوچك و متوسط.
2ـ كنار گذاشته شدن دستكم 50درصد مالياتهاي
گرفته شده در استان براي خدمات عمومي و رفاهي در
شهرهاي ساري ،شاه(هي) ،مشهد و قوچان نو.
فزون بر اين ،چنين مسائلي را در سطح محلي در
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استانهاي يادشده در باال ،براي سازمان دادن يك جنبش
جداييخواهي ،برجسته كنيد.
درخواست اصالحات ارضي را نه تنها در آذربايجان
جنوبي[!] بلكه در مناطق استانهاي شمالي ايران مطرح
كنيد.
( )5سازمان دادن انجمنها

1ـ پس از تشكيل كميتههاي سازماندهنده حزب
دموكرات آذربايجان ،همزمان با جريان كار انتخاب
نمايندگان در مجلس پانزدهم ،مبارزهاي براي تشكيل
انجمنها به راه اندازيد و از شور انتخاباتي شهروندان
براي اين هدف بهرهبرداري كنيد.
( )6سازمان دادن ارگانهاي مطبوعاتي

1ـ براي سازمان دادن همه فعاليتهاي خرابكارانه از
كانال مطبوعات ،يك مؤسسه انتشاراتي براي مجلههاي
تازه در شهرهاي رشت ،رضاييه و مهاباد ،فزون بر
روزنامههاي موجود ،برپا كنيد.
*
امضاهاي ناخوانا 1945/7/14
( 24تير )1324
ايران را از چنگ امپرياليزم انگليس رها كنيد

يادداشت فرانكلين روزولت به ژنرال هرلي

برنامه روزولت براي ايران پس از جنگ
پس از كنفرانس سران سه قدرت بزرگ ،روزولت،
چرچيل و استالين در تهران ( 28-30نوامبر ،)1943
رييسجمهوري اياالت متحده پيشنهادي براي

● طرحهاي شوروي براي استانهاي شمالي ايران
با اولتيماتوم ترومن رييسجمهوري آمريكا به
استالين مبني بر فراخواني فوري ارتش سرخ از
ايران و تدابير زيركانه دولتمردان ايراني ناكام ماند
و ارتش ايران در  21آذر  1325وارد تبريز شد و
گردانندگان فرقه دموكرات به دامان ارباب خود
در آن سوي ارس پناه بردند و ايران از خطر تجزيه
رهايي يافت.
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● فرانكلين روزولت رييسجمهوري آمريكا در
پايان كنفرانس سران در تهران ( 28-30نوامبر
 )1943از معاون خود ژنرال هرلي وزير دفاع
پيشين خواسته بود كه طرحي براي ساختن
كشوري نمونه و مشابه اياالت متحده از ايران كه
99درصد مردمان آن اسير يك درصد زمينداران
بزرگ و اشراف و طبقه حاكمه بودند تهيه كند.
ژنرال هرلي پس از سفر به شهرهاي ايران در 21
دسامبر  1943طرح خود را در پنج بخش تقديم
روزولت كرد كه نكتههاي اصلي آن ،ضرورت رها
شدن ايران از چنگ امپرياليزم انگليس ،بهرهگيري
از درآمد نفت براي نوسازي و بهسازي ايران و
تدوين يك قانون اساسي با الگوبرداري از قانون
اساسي آمريكا بود.
مدرنسازي ايران و نجات آن از چنگال امپرياليزم
انگلستان مطرح كرد .تذكارية روزولت ،بر پايه دستور
او ،توسط نماينده شخصياش ژنرال پاتريك جي .هرلي
در دسامبر  1943ارائه شد و تا كنون در آرشيوها ،از
زمان خارج شدن آن از طبقهبندي محرمانه در دهة
 ،1970جاي داشته است.
ژنرال هرلي ترتيب برگزاري كنفرانس تهران را داده
بود تا در آنجا برنامههاي پيروزي بر نيروهاي محور
(آلمان ،ژاپن ،ايتاليا) تدوين و تكميل شود.
پس از پايان كنفرانس ،روزولت از هرلي خواست
گزارشي تهيه كند كه چگونه اياالت متحده ميتواند به
ايران براي چيره شدن بر عقبماندگي هراسانگيزش
كمك كند و سپس از ايران بعنوان كشوري نمونه كه
در پرتو كمكهاي آمريكا از چنگال فقر رها شده است،
استفاده شود .هرلي سه هفته به سراسر ايران سفر كرد
و با مردمان از هر طبقه به گفتگو نشست .هرلي كه
در انتظار رويارويي جهاني اياالت متحده با امپرياليزم
انگلستان در دوران پس از جنگ بود ،ستمهاي روا
داشته شده به ايران از سوي انگلستان را سخت محكوم
كرد.
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روزولت با غرور گزارش هرلي را همراه با نامهاي
كه در آن تأكيد شده بود محتويات يادداشت ،سياست
خود اوست ،در وزارت امور خارجه پخش كرد .او
از اين ايده كه ايران بعنوان الگويي در زمينه اجراي
سياست غير خودخواهانه آمريكا در جهان و رها شدن
99درصد مردمان از يوغ اسارت يك درصد ،معرفي
گردد« ،هيجان زده شده بود».
رييسجمهوري همچنين نسخهاي از اين گزارش
را براي چرچيل فرستاد كه نوعي زجر دادن مليح او
بود .چرچيلِ برآشفته براي پاسخ دادن سه ماه صبر كرد
كه نشان ميداد از اين اهانت خشمگين است.
پشتيبانان امپراتوري انگليس در اياالت متحده
به رهبري دين آچسن ) (Dean Achesonبه پيشنهاد
روزولت در داخل وزارت امورخارجه حمله كردند
و به آن برچسب «جهانبيني مسيحايي ماليخوليايي»
زدند.
هري ترومن معاون رييسجمهوري آمريكا (هوادار
انگليس) كه در دوم آوريل  1945پس از مرگ روزولت
به رياست جمهوري رسيد ،آچسن را به سمت وزير
امورخارجه ارتقاء داد .در  1951كه محمد مصدق
نخستوزير ايران شد و شركت نفت انگليس را ملي
اعالم كرد ،آچسن با سفير انگليس و گروهي متشكل از
مأموران سيا و عوامل اطالعاتي و امنيتي انگليس براي
تنظيم برنامهاي با هدف فرو انداختن مصدق از قدرت
و بازگرداندن سلطه انگليس بر نفت ايران ،همكاري
و هماهنگي كرد .كودتا در  1953در دوران رياست
جمهوري آيزنهاور و زيرنظر رييس سيا ،آلن دالس ،كه
ترومن و آچسن او را بعنوان مسئول عمليات پنهاني
برگزيده بودند ،انجام گرفت.
هرلي در  1945و بار ديگر در  1951درباره خيانت
آچسن به نقشه روزولت براي همكاري و دوستي با
ايرا ِن مستقل و حاكم بر امور خود ،در سناي آمريكا
شهادت داد.
در اينجا گزارش هرلي ،نامه روزولت همراه
گزارش ،و بخشهايي از نامههاي مبادله شده ميان
روزولت و چرچيل آورده ميشود.
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يادداشت روزولت به كوردل هول
) Hullوزير امورخارجه
فرانكلين روزولت :يادداشت زير را در  12ژانويه
 1944براي وزير امورخارجه فرستاد:
يادداشت براي وزير امورخارجه
نامه بسيار جالب پاتهرلي ) ،(Pat Hurleyپيوست
اين يادداشت است .متن آن بر سر هم در خط همان
مطالبي است كه با او در ميان گذاشتهام.
ايران بيگمان كشوري بسيار بسيار عقب مانده
است؛ دربرگيرندة قبيلههايي چند است و 99درصد
جمعيت در واقع اسير يك درصد هستند99 .درصد،
مالك زمين خود نيستند و نميتوانند فراوردههاي خود
را نگهدارند يا آنرا به پول يا اموال ديگر تبديل كنند.
من از اين ايده كه ايران را الگويي در اين زمينه
قرار دهيم كه با سياست غير خودخواهانه خود چه
ميتوانيم بكنيم ،هيجانزده شدهام .هيچ ملتي مصيبت
زدهتر از ايران نميتوانيم پيدا كنيم .به هرحال ميخواهم
آزمايشي در اين زمينه بكنيم .مشكل واقعي اين است
كه كارشناسان آمريكايي درستي كه به آرمانهاي خود
وفادار باشند ،ميان خود جدال نكنند و از نظر مالي
بسيار درستكار باشند ،بيابيم .اگر اين سياست را آغاز
كنيم و در پنج يا ده سال نخست ،كه اميدوارم موفق
باشد ،ميتواند سياستي هميشگي شود .در ضمن ،كل
اين تجربه ميتواند براي مالياتدهندگان آمريكايي
هزينه اندكي داشته باشد.
ممكن است نظر خود را به من اطالع دهيد .بايد به
هرلي پاسخ دهم .نظر او درست است كه كل مديريت
وام ـ اجاره** بايد كنترل كامل توزيع و عرضه كاالهاي
برنامه وام ـ اجاره در خاورميانه را به عهده گيرد.
امضا :فرانكلين روزولت
ژنرال پاتريك هرلي اين نامه را از تهران براي
پرزيدنت روزولت فرستاد ( 12دسامبر :)1943
عاليجناب فرانكلين د .روزولت
رييسجمهوري اياالت متحده آمريكا
كاخ سفيد
واشنگتن د.سي
(Cordell

رييسجمهوري عزيز:
به هنگام حركت خود از تهران ،ضمن گفتگوهايمان
در فرودگاه ،مبناي اوليه سياست ما در ايران را كه ممكن
است بعنوان نمونهاي از روابط ما با همه ملتهاي كمتر
مساعدت شده بهكار رود ،براي من مشخص كرديد.
در پاسخ به پيشنهاد شما و دستورالعملي كه از وزير
امورخارجه دريافت كردم ،ميخواهم مطالب زير را
براي مالحظه شما تقديم دارم.
بخش نخست

هدف اياالت متحده اين است كه ايران را بعنوان
كشوري آزاد و مستقل سرپا نگهدارد و به ايرانيان اين
فرصت را بدهد كه از حقوق انساني ،چنان كه در قانون
اساسي اياالت متحده آمده است بهره گيرند و در تحقق
يافتن اصول منشور آتالنتيك مشاركت داشته باشند.
بنابراين ،سياست اياالت متحده دربارة ايران،
كمك كردن به ايجاد يك دولت برپايه رضايت
حكومتشوندگان و يك سيستم اقتصاد آزاد است كه
به آن ملت اجازه دهد منابع خود را در وهله نخست،
به سود مردمانش توسعه دهد .منابع ايران براي اجراي
برنامهاي كه به آن كشور ياري دهد تا به خود كمك
كند ،كافي است .با اين برنامة خودگرداني و خود
ِ
همياري به درستي هدايت شده ،ايران ميتواند اصول
عدالت ،آزادي وجدان ،آزادي مطبوعات ،آزادي بيان،
رهايي از نياز ،برابري فرصتها و تا اندازهاي آزادي از
ترس را براي خود محقق سازد.
براي رسيدن به هدفهاي باال ،اياالت متحده بر پايه
دعوت دولت ايران ،رايزنان كارشناس در همة زمينههاي

● روزولت در  1945درگذشت و رييسجمهوري
بعدي طرح هرلي را به فراموشي سپرد و بهسوي
همگامي با انگليس در راهاندازي كودتاي امرداد
 1332و ناكام ساختن جنبش ملي شدن صنعت
نفت كه هدفش كوتاه كردن دست بيگانگان
از بزرگترين سرمايه مادي ايران يعني نفت و
بهكارگيري درآمدهاي نفتي براي توسعه ايران بود
پيش رفت.
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حكومتي فراهم خواهد كرد .مزد همة كارشناسان و
رايزناني را كه از سوي اياالت متحده در اختيار ايران
گذاشته ميشوند ،دولت ايران پرداخت خواهد كرد و
فعاليت آنان طبق قوانين ايران خواهد بود و در اين
زمينه مسئوليتي مالي به دوش مالياتدهندگان آمريكايي
نخواهد بود .اياالت متحده در برابر دادن اين خدمات،
امتياز خاصي دريافت و نيز درخواست نميكند.
به رايزنان آمريكايي دربارة سياست اياالت متحده
در مورد ايران آموزشهاي كامل داده خواهد شد و آنان
پيوسته گزارشهاي پيشرفت كار را به وزارت امور
خارجه خواهند داد .اين توجيه رايزنان و لزوم گزارش
دادن آنان عاملي حياتي براي هماهنگي است كه در
راستاي پيشبرد سياست ما و پشتيباني از منافع ما جنبه
اساسي دارد.
تاريخ مدرن ايران نشان ميدهد كه اين كشور
زير يوغ اقليتي نيرومند و آزمند بوده است .همچنين،
مردمانش اسير بهرهكشي و انحصارگري بيگانگان
بودهاند .در ياري رساني اياالت متحده به ساخت يك
جامعه پيشرفته در ايران ،بايد به اندازة كافي ،نظارت
و كنترل بر اقتصاد آزاد كنوني و تجاوزات شخصي

● هري ترومن معاون رييسجمهوري آمريكا
(هوادار انگليس) كه در دوم آوريل  1945پس از
مرگ روزولت به رياست جمهوري رسيد ،آچسن
را به سمت وزير امورخارجه ارتقاء داد .در 1951
كه محمد مصدق نخستوزير ايران شد و شركت
نفت انگليس را ملي اعالم كرد ،آچسن با سفير
انگليس و گروهي متشكل از مأموران سيا و عوامل
اطالعاتي و امنيتي انگليس براي تنظيم برنامهاي با
هدف فرو انداختن مصدق از قدرت و بازگرداندن
سلطه انگليس بر نفت ايران ،همكاري و هماهنگي
كرد .كودتا در  1953در دوران رياست جمهوري
آيزنهاور انجام گرفت.
هرلي در  1945و بار ديگر در  1951درباره خيانت
آچسن به نقشه روزولت براي همكاري و دوستي
با ايرا ِن مستقل و حاكم بر امور خود ،در سناي
آمريكا شهادت داد.
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اعمال گردد تا اكثريت سازمان نيافته و سادهدل از چنگ
انحصارات و فشار داخلي و خارجي مصون بمانند.
پياده شدن الگوي آمريكاييِ خودگرداني سياسي
و حكومتي و اقتصاد آزاد در ايران ،تضميني است بر
اينكه دستاوردها از توسعه منابع ايران ،بيش از همه
به ساخت مدارس ،بيمارستانها ،سامانههاي بهداشتي،
ترابري ،ارتباطي ،آبياري و بهبود همه امكاناتي شود كه
ماية سالمت ،شادي و رفاه عمومي ايرانيان ميشود.
برنامه ملتسازي ممكن است از راه تجربه ما در
ايران بهبود يابد و معياري شود براي رابطه اياالت
متحده با همة ملتهايي كه امروزه از پليديهاي اقليتهاي
آزمند ،انحصارات و تجاوز و امپرياليزم رنج ميبرند.
آمريكاييان كه خالصانه به آزادي و استقالل دل
سپردهاند ،امروز نه براي نجات امپرياليزم ديگر ملتها
و نه براي ايجاد امپرياليزم خود ميجنگند؛ بلكه
ميخواهند اصول خيرخواهانه منشور آتالنتيك و
«آزاديهاي چهارگانه» را به جهان عرضه كنند.
بخش دوم

آنچه در باال آمد ،برنامهاي ساده با هدف تشويق
ساختن ملتهاي آزاد است .كاري كه پيش روي ماست،
ساده نيست .موفقيت كنفرانسهاي اخير در مسكو ،قاهره
و تهران نشان ميدهد كه قدرتهاي بزرگ ميتوانند در
اداره جنگ همكاري كنند .تأييد مجدّ د منشور آتالنتيك
نشانه اين است كه براي همكاري در دوران پس از
جنگ نيز شالودهاي وجود دارد .با وجود اين نشانههاي
حسننيت ،فكر ميكنم وقت آن رسيده است كه
بكوشيم به مخالفتهايي كه چه بسا كار ساختن ملتهاي
آزاد با آن روبهرو خواهد شد ،بپردازيم.
بدون هرگونه مخالفت ديگر كشورها و با همكاري
و پشتيباني رهبران روشنفكر و ميهنپرست ايران ،باز
هم نسلها طول ميكشد تا اقتصاد آزاد و حكومتي بر
پاية رضايت شهروندان در ايران پا گيرد .جمعيت ايران
كمابيش 90درصد بيسواد و تا اندازة زيادي متشكل
از قبايل سازماننيافته و جدا از هم است .بايد آگاهي
و حساسيتي كه از آزادي تودهها پشتيباني كند ،ايجاد
شود .آموزش افراد قبايل و ايجاد وحدت هدف ،نياز
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به زمان ،شكيبايي ،هشياري ،كارايي و روحيه مبارز
رايزنان ما دارد .باالتر از همه ،رايزنان ما بايد همواره از
پشتيباني شهروندان آمريكا برخوردار باشند كه چه بسا
به دشواري بتوان نسبت به آن اطمينان يافت.
گذشته از مشكالت موجود در ايران ،اصول فرمول
باال با اصول امپرياليزم ناسازگار است .همچنين ،اقتصاد
آزاد ميتواند با هرگونه گسترش كمونيزم با زور ،در
تضاد قرار گيرد .هواداران اين دو آموزه ممكن است در
برابر گسترش دموكراسي پيشنهاد شده بايستند.
در همه كشورهايي كه از آنها ديدن كردهام ،بيشتر
از انگليسيها و آمريكاييان شنيدهام كه اصول امپرياليزم
در برابر اصول دموكراسي از پا درآمده است .ولي بر
پايه مشاهدات خودم ،بايد بگويم كه اگر امپرياليزم
مرده است به نظر ميرسد كه بسيار اكراه دارد كه نقش
بر زمين شود.
اميدواريم امپرياليزم آلمان ،ژاپن ،ايتاليا ،فرانسه،
بلژيك ،پرتقال و هلند بر اثر اين جنگ پايان يابد يا
بهگونة بنيادي در آنها بازنگري شود .چنين مينمايد
كه امپرياليزم انگليس جان تازهاي يافته است .ولي به
هر روي اين وضع ظاهري ،غيرواقعي است .آنچه در
ظاهر ،جان تازه امپرياليزم انگلستان به چشم ميآيد،
ناشي از تزريق خون توليدكنندگي و آزادي يك
ملت آزاد [آمريكا] از كانال برنامه وام ـ اجاره است.
همچنين ،امروز از امپرياليزم انگلستان با خون سربازان
دموكراتترين ملت در كره زمين ،دفاع ميشود.
نام كشورهاي استعمارگر كافي است كه نشان دهد
هنوز بخش بزرگي از جمعيت جهان پا بستة اصول
امپرياليزم هستند .اين نامها همچنين مخالفتي را كه با
هر كوشش براي استقرار دموكراسي در كشورهايي
كه در اين هنگام زير يوغ ملتهاي استعمارگر هستند،
ميشود ،نشان ميدهد .ما به نقطه انكارناشدني تضاد
ميان امپرياليزم جهاني و دموكراسي سراسري جهاني
رسيدهايم .اسفانگيز است كه ميبينيم چه تعداد از
دوستان واقعي ما در جهان ،همچنان سرسختانه به نظام
كهنه امپرياليستي پايبندند.
سياست ويدرو ويلسون براي آمريكا در جنگ
جهاني يكم ،بر اين پايه طراحي شده بود كه «جهان
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● فرانكلين روزولت :ايران بيگمان كشوري بسيار
بسيار عقب مانده است؛ دربرگيرندة قبيلههايي
چند است و 99درصد جمعيت در واقع اسير يك
درصد هستند99 .درصد ،مالك زمين خود نيستند
و نميتوانند فراوردههاي خود را نگهدارند يا آنرا
به پول يا اموال ديگر تبديل كنند ....هيچ ملتي
مصيبت زدهتر از ايران نميتوانيم پيدا كنيم.
را براي دموكراسي امن سازد» و بريتانيا را بعنوان
قدرت جهاني درجه اول نگهدارد .نگهداشت بريتانيا
بعنوان قدرت جهاني درجه اول ،سالها سنگ زير بناي
سياست خارجي اياالت متحده بوده است .من خود از
آن سياست پشتيباني كردهام .همواره باور داشتهام و
بارها آشكارا گفتهام كه سرنوشت نهايي همه مردمان
انگليسي زبان يكي است.
ما در جنگ جهاني يكم ،بريتانيا را در مقام يك
قدرت درجه اول نگهداشتيم ،ولي در امن ساختن
جهان براي دموكراسي موفق نبوديم .در برابر ،وقتي
به «جامعه ملل» پشت كرديم و در تبديل كردن شرايط
صلح به ابزار دموكراسي كوتاهي كرديم ،جهان را براي
امپرياليزم امن ساختيم .در فاصله بيستوپنج سال،
روند امپرياليزم شرقي و نيز امپرياليزم غربي ،زمينه را
براي اين جنگ جهاني تازه فراهم كرد.
كوشش براي برقراري آزادي راستين در كشورهاي
كمتر بهره يافته كه بسياري از آنها زير سايه امپرياليزم
هستند ،كمابيش ناگزير در تضاد و در تقابل با سياست
نگهداشت بريتانيا بعنوان قدرت درجه اول جهاني
قرار ميگيرد .اين نكته ما را به اين نتيجه ميرساند كه
بريتانيا امروز با همان وضعي روبهروست كه كشور ما
هنگامي كه لينكلن در  Gettlysburgگفت «اين ملت،
در پناه خداوند ،تولد تازهاي از آزادي خواهد داشت»،
با آن روبهرو بود .بريتانيا ميتواند در مقام يك قدرت
درجه اول جهاني نگهداشته شود ،ولي براي تضمين
اين پشتيباني از سوي آمريكاييان ،آن كشور بايد اصول
آزادي و دموكراسي را بپذيرد و اصول امپرياليزم
سركوبگر را كنار بگذارد.
روسيه شوروي براي خود مقام قدرت درجه اول
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جهاني بهدست آورده است .دوستي و همكاري اياالت
متحده و اتحاد جماهير شوروي براي صلح و هماهنگي
در جهان پس از جنگ ،اساسي است .بنابراين بايد
درك و پذيرش دوسويه نسبت به الگوهاي آزادي كه
قدرتهاي بزرگ در دوران پس از جنگ درچارچوب
ملل متحد به كشورهاي ضعيفتر همپيمان خود ارائه
ميكنند ،وجود داشته باشد .بدون چنين توافقي،
رشكورزي ،سوءظن و درگيري پيش خواهد آمد.
بخش سوم

دربارة وضع كنوني روابط ميان ايران و اياالت
متحده آمريكا بايد به ياد داشت كه هرچند سربازان
اياالت متحده بيش از يك سال در ايران بودهاند ،ولي
حضور آنها هنوز بهگونه رسمي از سوي دولت ايران
شناخته نشده است .بسياري از دولتمردان ايراني بر اين
باورند كه نيروهاي آمريكايي به درخواست بريتانيا و با
اين هدف كه ابزاري در دست بريتانيا باشند ،به ايران
آمدهاند .يك سال يا بيشتر است كه سرگرم گفتگو با
دولت ايران بر سر پيماني هستيم كه برپاية آن ،ايران
حضور سربازان آمريكايي را بعنوان عملياتي آمريكايي
به رسميت بشناسد .ارائه بيهودة اين پيمان براي پرستيژ
آمريكا نزد ايرانيان سودمند نبوده است.
مسئوليت وزارت امورخارجه است كه اين پيمان
را به سرانجام برساند .ضرورت سرعت بخشيدن به
گفتگوها درباره اين پيمان را ،در گزارشم به شما در 13

● ژنرال هرلي :نام كشورهاي استعمارگر كافي
است كه نشان دهد هنوز بخش بزرگي از جمعيت
جهان پا بستة اصول امپرياليزم هستند .اين نامها
همچنين مخالفتي را كه با هر كوشش براي
استقرار دموكراسي در كشورهايي كه در اين
هنگام زير يوغ ملتهاي استعمارگر هستند ،ميشود،
نشان ميدهد .ما به نقطه انكارناشدني تضاد ميان
امپرياليزم جهاني و دموكراسي سراسري جهاني
رسيدهايم .اسفانگيز است كه ميبينيم چه تعداد
از دوستان واقعي ما در جهان ،همچنان سرسختانه
به نظام كهنه امپرياليستي پايبندند.

شماره  / 306زمستان 1395
مه  1943يادآور شدم .من خود در هيچ يك از گفتگوها
بر سر اين پيمان با ايرانيان شركت نكردهام.
فكر ميكنم مهم است كه دريابيم چون سربازان
ما به دعوت بريتانيا و بياعالم قبلي به دولت ايران
وارد آن كشور شدهاند ،طبيعي است كه ايرانيان به
ما همچون ابزار دست بريتانيا نگاه كنند .فزون بر
اين ،شركت بازرگاني انگلستان (United Kingdom
) Commercial Co.كه در آغاز تنها به خريد كاال در
ايران ميپرداخت ،دست به فروش كاالهاي مربوط به
وام ـ اجاره آمريكايي به مردمان عادي و به دولت
ايران زده است .شركت بازرگاني انگلستان بيشتر از
راه عرضه كاالهاي مربوط به وام ـ اجارة ما كه پول
آنرا مالياتدهندگان آمريكايي پرداخت كردهاند ،در
پي آن بوده است و تا اندازه زيادي هم توانسته است
انحصار كامل بازرگاني در ايران برقرار كند .شركت
بازرگاني انگلستان اين جايگاه را تنها به بركت حضور
در صحنه ،به هنگامي كه كاالهاي مربوط به وام ـ اجاره
به ايران سرازير شد ،بهدست آورد .نمايندگان آمريكا
در ايران ،شركت بازرگاني انگلستان را كه متعلق به
دولت ،ولي در پي سود است ،بعنوان واسطه و كارگزار
براي كاالهاي آمريكايي بهكار گرفتند .اين وضع كه
آشكارا مورد موافقت مديريت وام ـ اجاره و وزارت
امورخارجه قرار داشته ،براي شركت بازرگاني انگلستان
سودآور بوده است.
يك شركت بازرگاني آمريكايي متعلق به دولت،
با دفتري در تهران وجود داشته است .يك سال پيش
كه من در آنجا بودم ،آقاي فيليپ كيد )(Philip Kidd
مسئول شركت بود .سپس آقاي اريك اريكسن (Erik
) Eriksonمدير آن شد .اگر قرار بود با كاالهاي مربوط
به وام و اجاره وارد فعاليتهاي بازرگاني شويم ،نميدانم
چرا از شركت خود بهجاي شركت انگليسي استفاده
نكرديم .بار ديگر از گزارش خود به شما درباره ايران،
از قاهره مورخ  13مه  1943و نيز گزارشم دربارة
وام ـ اجاره در خاورميانه از دهلي مورخ هفتم نوامبر
 1943ياد ميكنم .وزير شما آقاي لنديس )(Landis
بهبود بزرگي در مديريت وام ـ اجاره در خاورميانه
پديد آورده است .با وجود اين ،برآنم كه بحث كنوني
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ميان اياالت متحده و بريتانيا درباره وام ـ اجاره تنها
زماني پايان خواهد يافت كه آمريكا كنترل كامل پخش
كاالهاي مربوط به وام ـ اجارة ما در منطقه را بهدست
گيرد.
ايرانيان بر اين باورند كه برنامههاي انحصارگرايانة
شركت بازرگاني بريتانيا پس از جنگ ،از پشتيباني
اياالت متحده برخوردار است.
گذشته از همة اينها ،درگيريهايي ميان وزارتخانههاي
آمريكا و بريتانيا وجود داشته كه براي ايرانيان آشكار
بوده است .اين وضع به پرستيژ اياالت متحده و
انگلستان آسيب زده است .در برابر اين برداشت،
ايرانيان شاهد كارايي عمليات آمريكا در زمينه راهآهن
و حمل و نقل جادهاي براي رساندن ملزومات جنگي
به روسيه بودهاند .سرانجام اينكه ايرانيان سخت تحت
تأثير مديريت استادانه شما در كنفرانس سران سه
قدرت بويژه مهارت شما در بيرون آوردن اعالميه
حاوي سياست ملل متحد درباره ايران از دل كنفرانس
هستند.
در همان حال پرستيژ اتحاد جماهير شوروي نيز در
سايه رفتار سنجيده آنها و روابط صريح و مثبتشان با
ايرانيان بهبود يافته است.
بخش چهارم

چند روز پيش ،در گفتگو با اعليحضرت شاه و
تني چند از وزيران او به من اطالع داده شد كه افراد
قبايل در استانهاي دور دست ايران از يك يا چند منبع،
دستكم پنجاه هزار تفنگ و مهمات بهدست آوردهاند.
شاه فكر ميكرد كه اين وضع به رايزنان ما در ارتش
ايران و نيروي پليس ايران حكم ميكند كه كار سازمان
دادن نيروها براي تأمين امنيت در برابر بينظمي داخلي
را سرعت بخشند .او گفت پارهاي نيروهاي بيگانه
برآنند كه قبايل را به ايجاد بينظمي داخلي وادارند.
در اين زمينه به آگاهي اعليحضرت رساندم كه شنيدهام
روسيه موافقت كرده است كه شماري تانك و تفنگ
و هواپيما به ارتش ايران بدهد .شاه پذيرفت كه چنين
پيشنهادي بوده است ،ولي در اين باره كه روسيه چه
مقدار تجهيزات به ايران خواهد داد ،نتوانست چيزي
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● ژنرال هرلي :در گفتگو با شاه و تني چند از
وزيران او به من اطالع داده شد كه افراد قبايل
در استانهاي دور دست ايران از يك يا چند منبع،
دستكم پنجاه هزار تفنگ و مهمات بهدست
آوردهاند .شاه فكر ميكرد كه اين وضع به رايزنان
ما در ارتش ايران و نيروي پليس ايران حكم
ميكند كه كار سازمان دادن نيروها براي تأمين
امنيت در برابر بينظمي داخلي را سرعت بخشند.
او گفت پارهاي نيروهاي بيگانه برآنند كه قبايل را
به ايجاد بينظمي داخلي وادارند.
بگويد .من متذكر شدم كه در چارچوب برنامه وام ـ
اجاره داريم به روسيه تجهيزات ميدهيم ،چون روسيه
خودش به اندازه كافي اسلحه براي نيازهاي جنگي
خود ندارد .اعليحضرت گفتند كه اين نكته را ميدانند،
ولي روسيه پيشنهاد كرده است كه اين تجهيزات بسيار
مورد نياز را به ايران بدهد .او گفت اميدوار بوده است
كه اين تجهيزات را از اياالت متحده دريافت كند ولي
نتوانسته به نتيجه رضايتبخشي برسد .به عقيده من،
ايران توان آنرا دارد كه بهاي تجهيزات مورد نياز ارتش
و نيروي پليس خود را بپردازد.
اين يك حقيقت است كه بريتانيا درحالي كه سرپا
ماندنش در جنگ را مديون برنامه وام ـ اجاره ماست،
كاالهاي مربوط به وام ـ اجاره را در اختيار ديگر
كشورها ميگذارد .حال به نظر ميرسد كه روسيه نيز
دستاندركار برنامه مشابهي است .بريتانيا از مدتها پيش
اين كار را ميكرده و حاال روسيه نيز شروع به دادن
كاالهاي مربوط به وام ـ اجاره يا كاالهاي جايگزين يا
آزاد شده در اثر عرضه كاالهاي مربوط به واماجاره به
ديگر كشورها در برابر گرفتن امتيازات يا براي تقويت
ايدئولوژي خود در كشورهايي كرده است كه ملزومات
به آنها داده ميشود .كمترين چيزي كه بايد بخواهيم،
اين است كه اجازه داشته باشيم كه دادن كاالها را
خودمان انجام دهيم.
بخش پنجم

مقامات ايراني اين خواست را ابراز داشتهاند كه
روابط بازرگاني نزديكتري با اياالت متحده داشته

138
باشند .در اوضاع و احوالي كنوني ،شكي نيست كه
بازرگانان آمريكايي اشتياق بسيار براي بهدست آوردن
نفت ،مواد كاني و ديگر امتيازات در ايران دارند.
پيشنهاد ميكنم كه وزارت امورخارجه با كمك ديگر
كارگزاريهاي دولتمان ،آماده مشورت دادن به دولت
ايران درباره ويژگيها و شايستگيهاي تكتك متقاضيان
امتياز باشد.
در پيشنهاد به اينكه شما خود را متعهد به يك
برنامه جهاني در زمينه ساختن ملتهاي آزاد و وابسته به
يكديگر كنيد ،از مشكالتي كه در جبهه داخلي پيشرو
داريد ،غافل نيستم.
البته ما بايد تأثير مالياتهاي سنگين كنوني و آتي و
هزينه شدن بخش بزرگي از ذخاير اقتصادي خود را
در نظر داشته باشيم .ولي به هر روي ،بزرگترين خطر
در ايجاد وامها و قروض وثيقهدار است .اگر جنگ و
تعهدات ما در زمينه بازسازي و تجديد ساختار براي
زماني دراز ادامه يابد ،اين بدهيها ممكن است چنان
كمرشكن شود كه نوميدي و سستي و افسردگي در
آزادترين و پر مايهترين مردمان پديد آورد .ممكن
است بار ديگر سربازان را مرخص كنيم و به بيكاري
بكشانيم .شايد به جايي برسيم كه شهروندان فرياد
بزنند «نميتوانيم قانون اساسي را بخوريم» .آنان
همچنين ممكن است به نخوردنيها «منشور آتالنتيك
و چهار آزادي» را بيفزايند .اين ،ميتواند به هراس،
ورشكستگي و انقالب بينجامد .نيازي به افزودن اين
نكته نيست كه اگر چنين وضعي در داخل كشور رخ

● چرچيل :به ظاهر ،ژنرال هرلي درباره امپرياليزم
انگليس چنان انديشههايي دارد كه اعتراف ميكنم
سبب شد چشمهايم را بمالم .براي نمونه او بر آن
است كه تضادي از ميان نرفتني بين امپرياليزم و
دموكراسي وجود دارد .اما من با شهامت ميگويم
كه امپرياليزم انگليس سبب گسترش دموكراسي
شده است و هنوز هم دموكراسي را بسي بيش
از هر نظام حكومتي ديگر ،از آغاز زمان گسترش
ميدهد!
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دهد ،همة برنامههاي ما براي آيندة جهان بيهوده خواهد
بود .استبداد و بيدادگري و امپرياليزم سركوبگر دوباره
حاكم خواهد شد.
فكر ميكنم اكنون جنبههاي عامتر ديپلماسي جهاني
شما ،عالي است .ولي چنانچه در هماهنگ كردن
جزئيات با برنامه كلي شما واقعبين نباشيم ،ميتوانيم به
اين وضع آسيب زنيم.
با احترام كامل
پاتريك جي .هرلي
سرلشكر ،اياالت متحده آمريكا
نامه فرانكلين روزولت به چرچيل

خصوصي
 29فوريه 1944
وينستون عزيز:
يادداشت پيوست را سرلشكر پاتريك هرلي (وزير
جنگ پيشين) كه او را در تهران ديديد براي من فرستاده
است.
اين تنها براي رؤيت شماست .من رويكرد كلي او در
زمينه غمخواري و آموزش آنچه را كه بايد «كشورهاي
عقبمانده» خواند ،كمابيش ميپسندم .برپايه ديدگاه
شخصي شما و من ،فكر ميكنم ما ميتوانيم چيزي
دربارة پاكي نيز به آن بيفزاييم.
نكتة همه اينها اين است كه من نميخواهم اياالت
متحده «منطقه نفوذ»ي براي خود يا هر ملت ديگري در
اين زمينه بهدست آورد .ايران بيگمان نيازمند متوليان
امين است .سي تا چهل سال به درازا ميكشد تا اين
نظام فاسد فئودالي از ميان برداشته شود .تا آن وقت
برسد ،ايران ميتواند دردسري براي شما ،روسيه و
خود ما باشد.
به ياد داريد كه به استالين پيشنهاد كردم ميتوان
يك بندر آزاد در دهانه خليجفارس برپا كرد ،مديريت
راهآهن را بينالمللي كرد تا راه مستقيمي براي روسيه
و مناطق در حال توسعه ايران ايجاد شود .ممكن است
اين نسخه را به من برگردانيد ،چون نسخه ديگري
ندارم؟
با درودهاي گرم
ارادتمند هميشگي
فرانكلين دي .روزولت

شماره  / 306زمستان 1395
***
و چرچيل نزديك به سه ماه پس از آن پاسخ داد:
شماره  10دانينگ استريت
تاالر سفيد
 21مه 1944
رييسجمهوري عزيز من
سپاس فراوان از اينكه اجازه داديد يادداشت
ژنرال هرلي درباره ايران را ببينم ،كه آنرا همچنان كه
خواستهايد پس ميفرستم.
متأسفم كه در پاسخ دادن به آن تأخير كردهام ،ولي
ميبايست با چند دستگاه دولتي دربارة نكتههايي كه در
آن مطرح شده بود ،رايزني شود .به ظاهر ،ژنرال درباره
امپرياليزم انگليس چنان انديشههايي دارد كه اعتراف
ميكنم سبب شد چشمهايم را بمالم .براي نمونه او
بر آن است كه تضادي از ميان نرفتني بين امپرياليزم
و دموكراسي وجود دارد .اما من با شهامت ميگويم
كه امپرياليزم انگليس سبب گسترش دموكراسي شده
است و هنوز هم دموكراسي را بسي بيش از هر نظام
حكومتي ديگر ،از آغاز زمان گسترش ميدهد.
در مورد ايران ،به هر روي فكر نميكنم كه
«امپرياليزم انگليس» جايي در اين بحث داشته باشد.
واقعيت اين است كه ما ،مانند اياالت متحده ،ناگزير
درباره تأمين استراتژيك نفت خود نگراني داريم و
بيشتر از اين رو كه برخالف اياالت متحده ،منابعي در
كشور خود نداريم .از همين نظر امنيتي ،مسئوليتهايي
داريم كه درحال حاضر نميتوانيم مرز باختري هند
و مرز خاوري عراق را رها كنيم .گذشته از اين ،ما
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همان منافع اياالت متحده در زمان جنگ را داريم كه
آن امنيت راه رساندن ملزومات به روسيه از خاك
ايران است .به همة اين داليل ،ما خواستار يك دولت
نيرومند و دوست در ايرانيم و خواهان استقرار «مناطق
نفوذ خارجي» نيستيم.
دوستدار
وينستون اس چرچيل
يادداشتها
* اين دستورالعمل را كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد

جماهير شوروي در  24( 1945/7/14تير  )1324براي كميته

مركزي حزب كمونيست آذربايجان شوروي در باكو فرستاده

است .فرقه دموكرات آذربايجان در  21آذر  1324تشكيل
شد .پيش از آن در  12شهريور  1324سيد جعفر پيشهوري

و  47تن ديگر از ع ّمال شوروي با اجراي دستورهاي كميته

مركزي حزب كمونيست شوروي به شرح فوق ،زمينه را براي
برگزاري يك همهپرسي «مراجعهنامه» يا فراخوان عمومي و

صدور اعالميه تشكيل ،فراهم كرده بودند( .خاطرات ايرج

اسكندري ،پيوست  5درباره «فرقه دموكرات آذربايجان»،

صص  .)559-578فرقه پس از خروج ارتش شوروي از ايران
و ورود ارتش ايران به آذربايجان در پي اولتيماتوم ترومن به

استالين ،در  21آذر  1325از هم پاشيد و گردانندگان آن شامل

پيشهوري و باصطالح وزيرانش و كمابيش ده هزار تن فرقهاي
به آنسوي مرز گريختند .دو سال پس از آن ،پيشهوري در
نزديكي باكو در يك «تصادف اتومبيل»!؟ كشته شد.

** قانون برنامه وام ـ اجاره ) 10 (Lend - Leaseژانويه
1941

