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  سر اردشير ريپورتر 

  و ايران  سرويس اطالعاتي بريتانيا

  عبداهللا شهبازي
  

، سه سال پـيش از قتـل   .)م 1933 -1893(سر اردشير ريپورتر مأمور نامدار اطالعاتي بريتانيا است كه طي چهار دهه 
ايـن دوران مقـارن   . ا نمودشاه قاجار تا اواسط سلطنت رضا شاه پهلوي، نقشي مهم در تاريخ معاصر ايران ايف ناصرالدين

  . است با انقالب مشروطيت و حوادث پس از آن كه به خلع قاجاريه و استقرار سلطنت پهلوي انجاميد
  

  

  در تاريخنگاري معاصر ايرانريپورترها اهميت  -1

ه وارث سر اردشير و پسرش سر شاپور ريپورتر را، كـ ) 1369( ظهور و سقوط سلطنت پهلوينخستين بار در جلد دوم 
رود، و جايگاه تاريخي ناشناخته ايشان را معرفـي كـردم و پـس از آن تـالش بـراي       شمار مي سياسي و اطالعاتي پدر به

ر شـاپور ريپـورتر و    «نگاري مستقلي بـا عنـوان    تك 1381در سال . تر و مستندتر پدر و پسر را ادامه دادم شناخت ژرف سـ
چه  هاي نو، فراتر از آن نگاري جديد مبتني بر يافته درباره اردشير تاكنون تكولي  1منتشر نمودم،» 1332مرداد  28كودتاي 

                                                      
، پـائيز  23، سال ششـم، شـماره   تاريخ معاصر ايرانه تخصصي فصلنام، »1332مرداد  28 يپورتر و كودتايسر شاپور ر« عبداهللا شهبازي، . 1
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از آنجا كه نگرانم در كوران حـوادث  . ام منتشر شد، عرضه نكرده ظهور و سقوط سلطنت پهلويقريب به دو دهه پيش در 
ايـن  . كـنم  پورتر منتشر مـي پرشتاب سياسي روز اين تحقيقات براي هميشه مدفون شود، زندگينامه جديدي از اردشير ري

وقايع و اسناد شرح و تفصيل رساله حاضر، با افزودن . ام زندگينامه تفصيلي نيست و به اختصار، ولي مستند، سخن گفته
  . و تصاوير، بعدها، اگر عمر و تواني بود، به صورت كتاب منتشر خواهد شد

هـاي   منتشر شده، تمامي يافته» 1332مرداد  28ر و كودتاي سر شاپور ريپورت«چه در رساله  در مورد ريپورتر پسر نيز، آن
  . مورد بررسي قرار نگرفته است 1332مرداد  28در رساله فوق زندگي شاپور پس از كودتاي . من نيست

اي كه قطعاً بايد انجـام دهـم، از چهـار منظـر      ، وظيفه1357 -1332هاي  نگارش زندگينامه سر شاپور ريپورتر در سال
  : ت ويژه استحائز اهمي

فرد شاپور ريپورتر در معامالت خارجي ايران با بريتانيا و ايـاالت متحـده آمريكـا و     نخست، به دليل جايگاه منحصربه
  . ويژه معامالت عظيم نفت و تجهيزات نظامي ساير كشورهاي اروپاي غربي، به

و  1332مـرداد   28يـا در زمـان كودتـاي    مقام سـرويس اطالعـاتي بريتان   قائم 2دوم، پيوند شاپور با جرج كندي يانگ،
و در تركيـه بـه   » گالديـو «هاي مخفي پيمـان نـاتو، همـان كـه در ايتاليـا بـه        فرمانده اين عمليات و مسئول بعدي شبكه

» ويلسـون پـالت  «ويژه در ماجراي معـروف بـه    شهرت يافته، و نقش اين كانون در حوادث ايران و بريتانيا، به» كن ارگنه«
Wilson Plot، مارس (وزير بريتانيا، كه به استعفاي ويلسون  يعني توطئه عليه هارولد ويلسون، رهبر حزب كارگر و نخست

  . انجاميد) 1976
محمدرضا شاه پهلوي بـا گرداننـدگان متنفـذ     شخصيدوستي تر و  ها به پيوند ژرف سوم، عملكرد شاپور در اين سال

ر ديـك        هاي اطالعـاتي غـرب، بـه    هاي سرّي و سرويس هاي صهيونيستي و شبكه كانون ويـژه لـرد ويكتـور روچيلـد و سـ
را، عالوه بر جايگاه او در خاندان نامدار روچيلد، كـه بـه   ) 1990 -1910(لرد ويكتور روچيلد . گلداسميت وايت، انجاميد

بـه  ها و شركا، هاي عظيم فرامليتي متعلق به روچيلد شوند، و نقش او در مجتمع عنوان رهبران يهوديان جهان شناخته مي
هـاي پـس از جنـگ جهـاني دوم      هـاي اطالعـاتي جهـان غـرب در سـال      عنوان يكي از مرموزترين و مـؤثرترين چهـره  

را از ) 1956(او كسي است كه متن نطق سرّي خروشچف در كنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد شـوروي  . شناسند مي
انتشـار  . قرار داد) سيا(ختيار آژانس مركزي اطالعات آمريكا طريق عوامل يهودي خود در اين كنگره به دست آورد و در ا

، رئيس سرويس امنيـت  )1993 -1906(سر ديك وايت . اين سند به بحران و انشعاب بزرگ در جهان كمونيسم انجاميد
تـرين افسـر    برجسـته «را ) 1956-1968( MI6و سپس اينتليجنس سـرويس بريتانيـا   ) MI5 )1953-1956داخلي بريتانيا 

  . دانند مي 3»داطالعاتي بريتانيا در دوران پس از جنگ جهاني دومض
رود، در زمان تقـاون سـه دولـت     شمار مي كنوني به» كاران نومحافظه«پيوند عميق محمدرضا شاه با كانوني كه سلف 

-1970(يـا  وزير بريتان خواه، ادوارد هيث، نخست از حزب جمهوري) 1974-1969(جمهور آمريكا  ريچارد نيكسون، رئيس
-1969(جمهـور فرانسـه    كار، و ژرژ پمپيدو، مدير عامل پيشين بانـك روچيلـد پـاريس و رئـيس     از حزب محافظه) 1974
تصـوير شـاه متفـرعن و    . از حزب گليست، قدرتي فوق عادي به شاه بخشيد و ديكتاتوري او را بـه اوج رسـانيد  ) 1974

ويـژه بـه دليـل     تداوم اين پيوند، به. شده، به اين دوران تعلق دارد مغرور، كه در حافظه تاريخي نسل كنوني ايرانيان ثبت
هاي فوق عليه دولت ويلسون در بريتانيا و حمايت آشكار سياسي و مالي از جرالـد فـورد،    ماجراي جنجالي توطئه كانون

جيمـز كاالهـان،    .كارتر، ناكامي بزرگي را براي شاه بـه ارمغـان آورد  ) جيمي(خواه و رقيب جيمز  نامزد حزب جمهوري
جمهور اياالت متحده آمريكا از حزب دمكرات، هر چند  وزير بعدي بريتانيا از حزب كارگر، و جيمي كارتر، رئيس نخست

هاي متبوع را در قبال حكومت پهلوي، به عنوان ژاندارم غـرب در   هاي استراتژيك دولت به سان اسالف خويش سياست
گيـري انقـالب    اين امر سـبب شـد كـه بـا اوج    . خصاً از شاه دل خوشي نداشتندگرفتند ولي ش منطقه خاورميانه، پي مي

                                                      
، اول، سـال  فصلنامه مطالعات تاريخي، »1332  مرداد 28طرّاح و فرمانده كودتاي ، سيماي خانوادگي جرج كندي يانگ«عبداهللا شهبازي،  . 2

 . 57 -0، صص 1382، زمستان اولشماره 
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اگـر  . نـد ، رهبران سه قدرت بزرگ غرب آن حمايتي را كه شاه توقع داشـت از او دريـغ كن  1357اسالمي ايران در سال 
  . رسيد و با ستيزي دشوارتر به پيروزي ميتر  چنين نبود، انقالب ديرتر، خونين

بخشـد،   را اهميـت مـي   1357 -1332هاي  ين عامل كه شناخت زندگي سر شاپور ريپورتر در سالتر چهارمين و مهم
  . تداوم عملكردهاي او پس از انقالب اسالمي ايران است

ترين افسر اطالعاتي غرب در امور ايـران   ترين و كاردان هاي شخص وي، به عنوان مجرب اين تكاپوها تنها به فعاليت
هـاي وي در   اي غليظ مستور شده، بلكه تـداوم شـبكه   يه رود، محدود نيست؛ فعاليتي كه در هالهگذارند به حاش كه نمي

  : شود ايران را نيز شامل مي
ويـژه در معـامالت نفـت و گـاز و تسـليحات، پـس از        هاي داللي شاپور ريپورتر در معامالت خارجي ايران، به شبكه

تجاري بريتانيا به ايران را، با كارگرداني كمپاني كلينورت بنسـون، در  انقالب پا بر جا ماندند و همينان سفر هيئت بزرگ 
در جـاي ديگـر دربـاره كمپـاني      4.ترين قراردادهاي نفت و گاز را با ايران منعقد نمودنـد  سامان دادند و بزرگ 1378تير 

ي بريتانيـا بنـا نهـاد و    ام؛ همان كمپاني كه سر ركس بنسون، عضو بلندپايه سرويس اطالعـات  كلينورت بنسون سخن گفته
با مجتمع اوجيلوي و خاندان سلطنتي بريتانيا پيوند ژرف دارد و جرج كندي يانك، دوست شاپور ريپـورتر   MI6عالوه بر 

  5.هاي سرّي پيمان ناتو، از گردانندگان آن بود و مسئول شبكه
هـاي   رت جرج كندي يانـگ طـي سـال   شبكه سازمان اطالعاتي و خرابكاري پيمان ناتو، كه سر شاپور ريپورتر با نظا

امروزه نه تنها همتايان ايتاليايي . در ايران پديد آورد، نيز تا به امروز ناشناخته مانده است 1332مرداد  28پس از كودتاي 
بلكـه در سـاير    6انـد  هاي جنجالي شناخته شـده  ، در كوران افشاگري»كن ارگنه«و » گالديو«هاي  و ترك اين شبكه، با نام

جـرج  هـايي كـه    ، شـبكه )Sveaborgبا نـام  (و سوئد ) Glaiveبا نام (تا بلژيك ) Sheepskinبا نام (ا نيز، از يونان كشوره
تنها كشوري كه در آن . اند يانگ و دستيارانش، از شاپور ريپورتر تا سيلويو برلوسكوني، بنيان نهادند ناشناس نماندهكندي 

طعاً در سي ساله پس از انقالب بر بنيـاد مقتضـيات جديـد تجديـد سـازمان      شبكه سرّي پيمان ناتو ناشناخته مانده، و ق
  . يافته و بازتوليد نموده، ايران است

  خاستگاه اردشير ريپورتر: پارسيان -2

  . شهرت دارند» پارسي«اردشير ريپورتر به خانداني از زرتشتيان ساكن غرب هند تعلق دارد كه به 

  »قصه سنجان«پارسيان هند و 
خود را از تبار اشراف و موبـدان زرتشـتي   » قصه سنجان«، با استناد به روايت شفاهي منظوم موسوم به »ن هندپارسيا«

نـام نريوسـانگ بـه     دانند كه در پي حمله اعراب به ايران براي حفظ دين و فرهنگ خود به رهبري موبدي بـه  ايراني مي
در است و گويـا  ت يب 864 »قصه سنجان«. مأوا گزيدند »سنجان«نام  اي به سواحل غرب هند مهاجرت كردند و در منطقه

                                                      
 . 1384مرداد  31، »مافياي نفت و گاز ايران چگونه شكل گرفت؟«وبالگ عبداهللا شهبازي،  . 4

http://www.shahbazi.org/blog/Archive/8406.htm#« گرفت؟_شکل_چگونه_»ايران_گاز_و_نفت_مافياي  

 . 1387ارديبهشت  24، »نام آقاي حسينيان شاقولي به«وبالگ عبداهللا شهبازي، 

http://www.shahbazi.org/Oligarchy/Hoseinian_Emami.htm 

 . 1387، اول خرداد »در حاشيه آخرين سخنان حسينيان: چراغي كه به شمع بدل شد«شهبازي، وبالگ عبداهللا 

http://www.shahbazi.org/blog/Archive/8702.htm#« شد_بدل_شمع_به_که_»چراغي _ 

 . 21-19، همان مأخذ، صص »خانوادگي جرج كندي يانگ سيماي«شهبازي،  . 5

http://www.shahbazi.org/pages/young1.htm# راناي_و_بريتانيا_سرويس_اينتليجنس_بنسون،_کلينورت_کمپاني  

 7، »كن و ايـران  ناتوي اطالعاتي، ارگنه«؛ 1388فروردين  24، »اي در ايران هاي زنجيره كن، موساد و قتل ارگنه« وبالگ عبداهللا شهبازي، . 6
 . 1388ارديبهشت 

http://www.shahbazi.org/blog/Archive/8802.htm 
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بـه  » قصـه سـنجان  «ترين نسخه خطـي   كهن 7.نام بهمن كيقباد، اهل نوساري، سروده شده توسط فردي به. م 1600سال 
   8.تعلق دارد. م 1692سال 

بسيار » ات ديني خودميراث فرهنگي و اعتقاد«و براي حفظ » فشار ديني«به هند به دليل » پارسيان«افسانه مهاجرت 
هاي كنكان، مهـاجرت   جنگل» اسرائيل بني«هايي است كه دو طايفه يهودي هند، يهوديان كوچن و طايفه  شبيه به افسانه

انـد   ، مـدعي »قصه سـنجان «هايي كامالً مشابه با  اين دو طايفه نيز، بر اساس اسطوره. كنند خود را بر اساس آن تبيين مي
محققين طوايف يهودي كـوچن و كنكـان را بقايـاي بوميـان هنـدي يـا       . به هند پناه بردند» ودآوارگي قوم يه«كه در پي 

دانند كه در زمان استعمار پرتغال، توسط يهودياني كه در امپراتوري پرتغال از اقتدار فراوان برخوردار  بردگان آفريقايي مي
چون اسطوره مهاجرت دو طايفه فوق، فاقد اعتبـار  نيز، » قصه سنجان« 9.شدند» يهودي«بودند، در سده شانزدهم ميالدي 

بر زرتشتيان براي تغيير دين و گـروش بـه   » فشار ديني«در پي حمله اعراب به ايران در زمان خليفه دوم، . تاريخي است
هـا پـس از ورود اسـالم بـه ايـران نشـان        منابع فراوان تاريخي آزادي ديني زرتشـتيان را تـا سـده   . اسالم وجود نداشت

شـود، در آثـار    ترين محقـق پارسـي شـناخته مـي     ، كه به عنوان برجسته)1933-1873(گشتاسب شاه نريمان  10.دهد مي
هـاي نخسـتين    اعتبار دانسته و به دليل فقدان فشار ديني بـر زرتشـتيان ايـران در سـده     را بي» قصه سنجان«متعدد خود 

بـه  ، يمـود  يوانجيجسر ه كمان سبب شد ينرعلمي  ونقد سخت  11.يابد اسالمي توجيهي براي فرار ايشان به هند نمي
 يسـخت بـه  «پردازان فراماسونري هند و از سران اليگارشي پارسي، سـرانجام بپـذيرد كـه     عنوان يكي از متنفذترين نظريه

 يهـا  مختلف مهاجرت يها رسد در دوران يمنظر  تر به بيش. اند ردهكان به هند مهاجرت يرانيبار ا يكمحتمل است تنها 
 13.انـد  را فاقد اعتبار اعـالم كـرده  » قصه سنجان«محققين پارسي ديگر نيز با انتشار كتاب و مقاله  12».ختلف بوده استم

و در » قصـه سـنجان، دروغـي آشـكار    «پژوهشي ارائه داد بـا عنـوان   ) 1943(شناسي بنارس  بيژن باتنا در كنفرانس شرق
  : مقدمه آن نوشت

  

 يخياثر تار يكرش قرار گرفته و يمورد پذ ير پارسيو غ يندان پارساز دانشم ياريبس يقصه سنجان از سو
 يو برخ يه سرانِ خودساخته جامعه پارسكن قصه، از آنجا ين بودن ايدروغرغم  به .شود يانگاشته م يجد

 يخ واقعين قصه، به عنوان تاريرش ايان را با پذيند ما پارسصرّترا مكد كمدر ياستادان دارااصطالح  به
   .نمكشند، من الزم دانستم تا گزارش خود را منتشر ك يان هند، به گمراهيزرتشت

  

ـ رانيا .ران رابطه گسـترده وجـود داشـت   يان هند و ايمدر دوران باستان،  -1: ن استيل باتنا چنياز دال يبرخ ان بـر  ي
هنـد   ينونكان يپارس. ددر هند برقرار بو يزرتشت يها يلنكش از اسالم يها پ ردند و از مدتكومت كاز هند ح ييها بخش

بـر   ينـ يچ نوع فشـار د يه يساسان يامپراتور يپس از فروپاش -2. ي موهومانيفرار ياينه بقا آن عصرنديان اعقابِ زرتشت

                                                      
 .1350سازمان انتشارات فروهر، : تهران ،يراسته هاشم رضيو ،داستان مهاجرت زرتشتيان ايران به هند :قصه سنجانقباد، كيمن به . 7

8.  M. M. Murzban, The Parsis in India (English Ed. of Delphine Menant, Les Parsis, Paris: 1898, 2 vol.), Bombay:1917, 

vol. 1, p. 41.  

، 1377هاي سياسي،  مؤسسه مطالعات و پژوهش: تهران زرساالران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران،بداهللا شهبازي، ع: بنگريد به . 9
 . 212-209، 192-191، صص 2ج 

ترجمه  ،تاريخ ايران در قرون نخستين اسالميبرتولد اشپولر، : براي آشنايي با فضاي آزادي ديني پس از ورود اسالم به ايران بنگريد به . 10
تاريخ و فرهنـگ ايـران در دوران انتقـال از    محمد محمدي ماليري، ؛ 1364 دو جلد، انتشارات علمي و فرهنگي،: جواد فالطوري، تهران

 . ، شش جلد1382-1372يزدان، توس،  :، تهرانعصر ساساني به عصر اسالمي

11.  Gustaspshah Kaikhusrau Nariman,  Writings of G. K. Nariman,Orientalist and Linguist, Compiled by B. B. Paymaster, 

Bombay:1933; G. K. Nariman, “Islam and Parsis”, Islamic Culture, Hydarabad, Vol. I, 1927, pp.632-639; G. K. Nariman, 

“Was it Religious Persecution Which Compelled the Parsis to Migrate from Persia to India?”, Islamic Culture, Vol.7, 

1933. 
12.  Murzban, ibid, vol. 1, p. 40. 

نظريه توطئه، صعود سلطنت پهلوي و تاريخنگاري جديد در : در »نريمان پارسي، اقبال الهوري و صعود سلطنت پهلوي«عبداهللا شهبازي،  . 13
  .146-122، صص 1377هاي سياسي،  پژوهشمؤسسه مطالعات و : تهرانايران، 
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زائيـده   »ن سـنجان ينشـ  سـلطان «نداشت و  ي، وجود واقع»شاه سنجان«رانا،  يجاد -3. شد ياعمال نم يان زرتشتيرانيا
وجـود   »سـنجان «بـه نـام    يا گـاه منطقـه   چين گجرات هـ ياز سرزم يا چ نقطهيدر ه .ستا »سنجان قصه«ال پردازنده يخ

د يـ سال پس از وقـوع حادثـه با   900ه چرا كند ك يرت ميگر، ابراز حيد يواال، پژوهشگر پارس يكبهرامشاه ناس 14.نداشت
هـاي هخامنشـي و اشـكاني و     كلنل مهربان ايراني پس از بيان پيوند ايـران و هنـد در دوران   15.داستان آن پرداخت شود

هاي ايران يـاد شـده، صـحت     ساساني، از جمله اين كتيبه نرسي، پادشاه ساساني، كه از هند به عنوان يكي از سرزمين
نه اقامـت  يشـ يپ يبـه بررسـ  نيـز   ،يگـر پارسـ  يواال، محقـق د يهود يشاپورج 16.كند را نفي مي» قصه سنجان«مندرجات 

   17.را توجيه كند» قصه سنجان«كوشد به نحوي  پرداخته است هر چند ميم در هند ش از اساليپ يها ان در دورانيزرتشت
اين مكان فاقد هر گونـه سـابقه تـاريخي     18).جان مقدس= جان + سن (طور آشكار نامي اروپايي است  به» سنجان«

پرتغـال در هنـد    سـاخته دوران اقتـدار اسـتعمار   » قصه سنجان«كند كه  صرف اين نام به تنهايي ثابت مي. در هند است
شناسي نژادي و هم بر اساس مستندات فـراوان تـاريخي،    شناسي جسماني و ريخت هاي مردم هم بر اساس داده. است

هـا پـيش از ورود اسـالم     پارسيان هند را بايد از نژاد ساير بوميان غرب هند و از بقاياي زرتشتيان هند دانست كه از سال
ـ يونـد د يپ. ندبه ايران به آئين زرتشت گرويده بود ـ ا ين ه اسـپونر،  كـ ران و هنـد از دوران باسـتان تـا بـدان حـد اسـت       ي

قصـه  «روي، از زمان مهاجرت ادعـايي در   بهر 19.ديگو يسخن م »خ هنديتار يدوران زرتشت«، از ييايكشناس آمر باستان
فاقـد هـر گونـه حادثـه     «ي بود ا تا زمان ورود اروپائيان به هند، حدود نهصد سال نامي از پارسيان نبود؛ يا طايفه» سنجان

اهميت كه در اين دوره طوالني نامي از آن حتي در منابع فراوان محلي هنـد ثبـت    يا چنان كم 20»مهم قابل ذكر تاريخي
   21.نشد

  » پارسيان«ها، مارانوها و كشف  پرتغالي
سده شانزدهم ميالدي، استعمار پرتغال در غرب شبه قاره هند استقرار يافت و مركز امپراتوري خود در شرق را در در 

شان بـا  پارسيان نخستين گروه بومي هند بودند كه به خدمت پرتغاليان درآمدند و به عنوان واسطه اي. جزيره گوا قرار داد
ئياني تـا اواخـر سـده هفـدهم روسـتا      »يفه پارسيطا«ه كدهد  ينشان م ياسناد پرتغال. ساير مردم بومي هند عمل كردند

در حوالي نيمه سده  اورتا ا دايگارس. دادند يم يجا »دخمه«ش را در يه اجساد مردگان خوكد خاص خود يبا عقابودند 
 »جهـود «را هـا   آنهـا   پرتغـالي ه كـ نـام بـرده    ،شـهرت دارنـد   »يپارسـ «ه ه بك ،تيمباكمنطقه  »گبر«فه ياز طاشانزدهم 

شـود،   كه به عنوان بنيانگذار اين شهر شـناخته مـي  ) 1677-1669(جرالد اونگير، حكمران انگليسي بمبئي  22.دانستند مي
خـود را از يهوديـان   تحقيقاتي مفصل درباره طايفه پارسي انجام داده و به اين نتيجه رسيده كه پارسيان بخشي از عقايد 

نخسـتين  ) 1700(هاي شرقي در دانشـگاه آكسـفورد كـه كتـاب او      ، استاد زبان)1703-1636(توماس هايد  23.اند گرفته
اسـتعمارگران   25.مانند اونگير، به تأثير يهوديت بر آئين پارسيان معتقد بود 24رود، شمار مي تحقيق علمي درباره پارسيان به

                                                      
14.  B. N. Bhathena, Kisse i Sanjan; A Palpable Falsehood, Bombay: 1944.  

15.  Byramsha D. Nasikwala, Kisseh-i-Sanjan; or the Supposed Landing of  the Parsis in Sanjan, Bombay: 1944.  
16.  Lieut. Col. M. S. Irani, The Story of Sanjan, or the Supposed History of Parsi Migration to India from Kharasan, 

Poona: 1945, pp. 40-41. 
17.  Shapurji Kavasji Hodivala, Parsis of Ancient India, Bombay: The Sanj Vartaman Press, 1920.  

  . 2، زيرنويس ص 1925، يبمبئ يرانيان ايانجمن زرتشت: يبمبئ ،تاريخچه مهاجرت زرتشتيان به هند :ايرانشاه ،م پورداووديابراه . 18
19.  D. B. Spooner, “The Zoroastrian Period of Indian History”, Journal of the Royal Asiatic Society, 1915, pp. 63-89, 405-

455. 

20.  Eckhard Kulke, The Parsees in India: A Minority as Agent of Social Change, Munchen:Weltforum Verlag, 1974, p. 

241. 

  . صفحه 504، دو جلد، ق 1306م، يركال مطبع فتح: ي، بمبئ]خ گجراتيدر تار[ يمرآت احمدمحمد خان،  يلع: براي نمونه بنگريد به . 21
  .19پورداوود، همان مأخذ، ص  . 22

23.  John R. Hinnells, “Parsis and the British”, Journal of the K. R. Cama Oriental Institute, No. 46, Bombay: 1978, p. 27. 

24.  Thomas Hyde, Historia Religionis Veterum Persarum eorumque Magorum, Oxonii, 1700, 556 pp.   
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در كشـف و بازسـازي    26از موقعيت شامخ برخوردار بودند،) مارانوها(يهوديان علني و مخفي  ها پرتغالي، كه در ميان آن
 27)1563(گارسـيا دا اورتـا، كـه كتـاب او     . شناسيم، تـأثير بسـزا داشـتند    فرهنگي طايفه پارسي، به شكلي كه امروزه مي

   28.بود) يهودي مخفي(نخستين مأخذي است كه از طايفه پارسي ياد كرده، مارانو 
حلقـه مهمـي در   «به ساحل گجـرات رسـيدند، ايـن منطقـه را      1498ها در سال  كه پرتغالي نوشته ايدلجي، زماني به

هاي دريـايي در سـاحل غربـي هنـد      يافتند، لذا براي تأمين نيازهاي خود به ايجاد پايگاه» تجارت ميان عربستان و هند
شهر دامـان در   1558ها در  پرتغالي. گاه خود را مستقر كردندپاي) مومباي(در حوالي بمبئي امروز  1534دست زدند و در 

اي بـود كـه در روسـتاهاي اطـراف آن تعـداد زيـادي از        دامان مركز منطقـه . شمال شرقي بمبئي كنوني را تصرف كردند
رابطـه  « هـا در  بدينسان، پرتغالي. اين سرآغاز آشنايي پارسيان با اروپائيان است. كردند اعضاي طايفه پارسي زندگي مي

   29.وارد جزيره گوا شد 1534گارسيا دا اورتا در سال . با پارسيان قرار گرفتند» نزديك

  هاي غربي  پارسيان و كمپاني
كشف طايفه پارسي توسط استعمارگران پرتغالي و استقرار پيوند ميان پرتغاليان و پارسيان، به عنوان سرآغاز نوزايي و 

، محقـق  كلـ كهـارد  كا. سين، در تمامي منابع پارسيان هنـد مـورد تأكيـد اسـت    هاي پ رشد سريع طايفه پارسي در سده
   :سدينو ياو م .داند يان مييان را از بدو ارتباط آنان با اروپايدر پارس »ياجتماع يدگرگون«سرآغاز  آلماني،

  

 يرگونند دگيا فرآيتانيبر يو باالخره با استقرار قدرت استعمار يياروپا يتجار يها يمپانكش يدايبا پ
ها را  با آن يوند فرهنگيخاص، پ يف هنديها با طوا يسيتر انگل همبسته ياركهم... در هند آغاز شد ياجتماع

در ويژه  بهن امر يا. افتيتر رشد  عيف سرين طوايدر ا يريپذ ند فرهنگيرد و فرآكتر  قيتر و عم يكنزد
گر يفه ديتر از هر طا قيان زودتر و عميرا پارسيافت زيها تحقق  يسيان و انگليان پارسيمتعدد رابطه م يها عرصه

   30.قرار دادند يياروپا تأثيرخود را در معرض  يهند
  

هاي غربـي در   هاي اصلي بومي كمپاني و كاركرد سران طايفه پارسي به عنوان كارگزاران و واسطه» فرنگيان«پيوند با 
ميان سران پارسي با كـارگزاران كمپـاني هنـد شـرقي      هاي هيجدهم و نوزدهم به پيوند عميق هند ادامه يافت و در سده

جا كه تعداد كثيري از پارسيان به كارگزاران بومي بريتانيا در شبه قاره هند  بريتانيا و حكومت هند بريتانيا انجاميد تا بدان
هـاي سياسـي و    ترين كارگزاران اسـتعمار بريتانيـا در هنـد در عرصـه     كاركرد پارسيان به عنوان مهم. و منطقه بدل شدند
ه در غرب هند كن گروه از مردم هند بودند يان نخستيپارسنوشته اكهارد كلك،  به. مالي گسترده بود -اطالعاتي و تجاري

 يمحل يدربارهاو كارگزاري در ات يمال يگردآور مانند س درآمدند و در مشاغل گوناگونيانگل يبه خدمت دستگاه دولت
بودنـد و   يپارس ياز تجار و صرافان و دالالن عمده بمبئتن  149شش هزار و  1864ل در سا. ار گرفته شدندكره به يو غ

دوسابهاي فرامجي كاراكا، مـورخ پارسـي،    1884 سال در 31.اشتغال داشتند يبمبئ يدر دستگاه دولتپارسيان از تن  882
  : نوشت

  

ه كست بليومت مقتدر نكح يكجه ترس از يست و نتين يش توخالينما يك] به بريتانيا[پارسيان  يوفادار«
ن يه تا همكنند، ك يسه ميران مقايشان در ا شانكيآنان وضع خود را در هند با هم يوقت .ق استيعم يثمره باور

ت يمكه از حاكنهند  يت ارج مكن بريحق بر اه امال و بكقرار داشتند،  ينيق ديياز تض يبار اواخر در وضع رقت

                                                      
← 

25.  Hinnells, ibid. p. 29.  

  .  55-35ج ا، صص زرساالران، شهبازي، : بنگريد به . 26
27.  Coloquios dos Simples e drogas he Cousas Medicinais da India.  

  . 194-193، صص 2ج زرساالران، شهبازي،  . 28
29.  H. E. Eduljee, “Parsis and the Portuguese in 17th Century Gujarat”, Journal of the K. R. Cama Oriental Institute, No. 

54, Bombay 1987, pp. 28-44. 

30.  Kulke, ibid, p. 241. 

31.  Kulke, ibid, pp. 50-51.  
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   32».مندند ا بهرهيتانيبر
  

  : نوشت ،يپارس، نويسنده ي قامتدلجيخسرو ا 1907و در 
  

اد يز ين امر جستجويل ايافتن دلي. اهيه شلغم سكهمانقدر نادر است  ]ايتانيومت بركبه ح[وفادار نا يپارس«
ت يمكن حايا بر هند آغاز شد و اگر به حسب تصادف ايتانيت بريمكان از زمان حايسعادت پارس .خواهد ينم

انت نفس يزه صينه معلول غرين زميدر ا يوفادار .د شوديز ناپديه سعادت فوق نكدارد ن وحشت وجود يبرافتد ا
   33».است يشرفت شخصيو پ

  

  نوشته اكهارد كلك،  به
  

سه با يه، در مقاكاست  ياركآش يس تنها بر شالوده دستاوردهايت انگليمكت حايان مشروعيدگاه پارسياز د«
  34».ان به ارمغان آورده استيپارس يا حداقل برايهند  يبرا يس، تمدن غربيت انگليمكش از حاياوضاع پ

  ها و تجارت جهاني ترياك پارسيان، ساسون
اولين هنـدي اسـت كـه از سـوي ملكـه ويكتوريـا مقـام        ) 1859-1783(بهاي  جي به اين دليل، سر جمشيدجي جي

تجـار تريـاك سـده نـوزدهم مـيالدي      ترين  بهاي به عنوان يكي از بزرگ جي جي  سر جمشيدجي. دريافت كرد» بارونت«
. او به دليل اين ثروت و قدرت در نيمه اول سده نوزدهم رياست طايفـه پارسـي را بـه دسـت داشـت     . شود شناخته مي
در بسياري از منابعي كه درباره تاريخ هند نگاشته شـده  . است يزرساالران پارسعظيم ثروت  يمنبع اصل كايتجارت تر

بهاي گروهي كثير از يهوديان بغدادي به رهبـري ديويـد    جي در زمان اقتدار سر جمشيدجي جي 35.بر اين امر تأكيد شده
پسران . ساسون از بغداد به بوشهر و سپس به بمبئي مهاجرت كردند و اتحاد پارسيان و يهوديان وارد مرحله جديدي شد

و سر كاووسـجي  ) بارونت سومبهاي  جي بهاي بارونت دوم و سر جمشيدجي جي جي سر جمشيدجي جي(جمشيدجي 
و لـرد  ) پسر ديويد ساسون(ساسون ) عبداهللا(، از خاندان پارسي ردي ماني، به همراه سر آلبرت )1878-1812(جهانگير 

) سـران يهوديـان بريتانيـا   (، سر ارنست كاسل و تعدادي از اعضاي خاندان گلداسميد )لرد روچيلد اول(ناتانيل روچيلد 
هـا سـود    يسـ يان از حضور انگليپارسنوشته جان هينلز،  به 36.رد هفتم از زمان واليتعهدي ادوارد بودنددوستان نزديك ادوا

هاي  بهاي بود كه به نماد آرزوهاي پارسيان براي رسيدن به قله جي ترين نمونه ايشان سر جمشيدجي جي برجسته. بردند
  . ثروت و قدرت بدل شد

  

كه از طريق تجارت ترياك، پيمانكاري دولتي و صرافي از تمامي  ...قدرت او مبتني بر ثروت فراوان بود
س حضور ين مقامات دولت انگليتر رتبه عاليشبانه او  يها يهمانيمدر ... آرزوهاي پيشين پارسيان فراتر رفت

   37.همگان بود كا ساخته شده بود، مورد رشيتوريكه وكه ملكالسكه به سان كه او، كالسكداشتند و 
  

                                                      
32.  D. F. Karaka, History of the Parsis, Edinburgh: R&R Clark, 1884, vol. 2, p. 273.  
33.  Khusraw Edalji Ghamat, The Present State of India, An Appeal to Anglo-Indian, Bombay: 1907, p. 1.  

34.  Kulke, ibid, p. 134.  
 : براي نمونه بنگريد به . 35

Dietmar Rothermund, A Economic History of India, from Pre-Colonial Times to 1991, London: Routledge, 1993, p. 26; 

Amalendu Guha, “Parsi Seths as Entrepreneurs, 1750-1850”, Economic and Political Weekly, August 29, 1970; Amalendu 

Guha, “The Comprador Role of Parsi Seths, 1750-1850”, Economic and Political Weekly, November 28, 1970. 
مؤسسـه  : تهـران ، كتـاب اول،  مطالعات سياسـي ، »ها، سپهساالر و ترياك ايران ساسون«شهبازي، : ريد بهبنگها  براي آشنايي با ساسون . 36

نظريه توطئه، صعود سلطنت پهلوي و تاريخنگاري جديـد در ايـران،   شهبازي، ؛ 139 -125، صص 1370هاي سياسي،  مطالعات و پژوهش
 . 100 -96، صص 1377هاي سياسي،  مؤسسه مطالعات و پژوهش: تهران

http://www.shahbazi.org/pages/Sassoon.htm 

http://www.shahbazi.org/pages/Conspiracy_Theory9.htm 

37.  Hinnells, ibid, pp. 16-17. 
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عبداهللا شهبازي در كنار تنديس و 

، دوست يادمان سر كاووسجي جهانگير

  ادوارد هفتم، در ريجنتس پارك لندن

  )1372آبان (
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هاي بزرگـي كـه تجـارت جهـاني تريـاك را بـه دسـت داشـتند، ماننـد جـردن ماتيسـون             در سده نوزدهم، كمپاني
 1865همـين كـانون در اول ژانويـه    . ، شركاي اصلي پارسـيان بودنـد  )يهودي(و ساسون ) آمريكايي(، فوربس )انگليسي(

  . هاي مالي جهان است ترين مجتمع يان نهاد كه تا به امروز يكي از بزرگرا بن HSBCشانگهاي  -كنگ بانك هنگ
  

  

  
  

  )1372عكس از عبداهللا شهبازي، فروردين (جي بهاي در بمبئي  تنديس سر جمشيدجي جي
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و  ادوارد هفتم، پادشاه بريتانيا،

حلقه خصوصي دوستانش در 

 . هشكارگا

ادوارد ست سمت را در ل نفر او

سر آرتور ساسون ) با عصا(هفتم 

 .است) 1912 -1840(

تور ساسون از اعضاي سر آر

اصلي هيئت مديره بانك 

   HSBC كنگ شانگهاي هنگ

و از مالكان بانك شاهنشاهي 

) بانك شاهي( انگليس و ايران

ترين دوستان  بود و از صميمي

ادوارد هفتم از دوران وليعهدي 

  .او

نوشته سر سيسيل راث، مورخ  به

اذبه نامدار يهودي، عالوه بر ج

  .سونفردي و مالي سر آرتور سا

ترين علل صميميت  يكي از مهم

ادوارد هفتم با وي همسر 

ادوارد هر . دزيباروي آرتور بو

ساله در فصل پائيز در كاخ 

ييالقي آرتور ساسون به سر 

» آرتور عزيز«و وي را برد  مي

  . دكر خطاب مي
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  پارسيان و استعمار بريتانيا
 يدجيخورشـ  يجكمان. ري در شبه قاره هند و منطقه بودنددهندگان فراماسون سران طايفه پارسي بنيانگذاران و توسعه

هـاي   ترين ماسـون  ، برجسته)1933-1854(و دكتر سر جيوانجي مودي ) 1909-1831(، خورشيدجي كاما )1808-1887(
كامـا و مـودي، ماننـد سـاير سـران طايفـه        هـاي  خاندان. هندي سده نوزدهم و اوائل سده بيستم ميالدي، پارسي بودند

. ثروت خود را از طريق مشاركت با غربيان و يهوديان در تجارت جهاني ترياك سده نوزدهم بـه دسـت آوردنـد   پارسي، 
خورشـيدجي كامـا و جيـوانجي مـودي از     . گسترش طريقت تئوسوفي با حمايت و نقش برجسته پارسيان تحقق يافـت 
   38.ودنددوستان كلنل هنري الكات و مادام بالواتسكي، بنيانگذاران فرقه تئوسوفي، ب

  

  
  

  خورشيدجي كاما، نامدارترين ماسون هند و شرق، در كسوت ماسوني

                                                      
38.  K. R. Cama, The Collected Works of K. R. Cama, Bombay: The K. R. Cama Oriental Institute, 1968, 2 vol; Jivanji 

Jamshedji Modi, Masonic Papers, Bombay: 1913; J. J. Modi [ed.], Spiegel Memorial Volume, Bombay:1908; M. M. 

Modi,[ed.], K.R.Cama Memorial Valume, Bombay:1900; K. Dubash. J. J. Modi Memorial Volume, Bombay:1930; K. J. B. 

Wadia, Fifty Years of Theosophy in Bombay, 1880-1930, Adyar: Theosophical Phublishing House, 1931; Robert Freke 

Gould, The History of Freemasonry, London: Caxton Publishing Company [1885], vol. VI, p. 336.  



12 

 

در مـاجراي انقـالب ضدانگليسـي    . هاي نظامي بريتانيا در شرق نقـش مـؤثر داشـتند    سران طايفه پارسي در فعاليت
پارسيان در زمـره  ، كه با مشاركت فعال مسلمانان و هندوها انجام گرفت، )1857(» موتيني بزرگ«هندوستان، معروف به 

  : نويسد مي كلكهارد كا. گر انگليسي بودند نيروهاي سركوب
  

نامشروط خود را با منافع قدرت  يلكان به شيا در داخل و خارج هند، پارسيتانيبر يات نظاميدر زمان عمل
ا را به يتانيت بريمكحامستقيماً ه كار بود كآش 1857 ينيان موتيژه در جرين امر بويا .زدند يوند ميپ ياستعمار

ت از يان فعاالنه به حماياز پارس يگروه .ان مرتبط بوديپارس ]سرنوشت[ما با يرو مستق نيمخاطره انداخت و از ا
 يها در سال يمطبوعات پارس .از دست رفته پرداختند يها نيتصرف مجدد سرزم يا برايتانيبر يها تالش
 يپارس ياكاراك ي، دوسابها1858در سال  .ان بوديانه پارسيگرا يسياز احساسات انگل يا هئينآ 1857-1859
انگلستان را به سود رسالت انگلستان در هند  يار عمومكده بود افيوشكه در آن كرد كدر لندن منتشر  يا جزوه

ن پرداخته و با ارائه يشيا بر هند با دوران پيتانيومت بركسه حيه مقاكاراكا در اين رساله ب... ندك يكج و تحريبس
ان، به يابر پارسكانجمن ا .س سخن گفته استيت انگليمكحا ياه از گذشته هند، از دستاوردهايس يريتصو

 يومت بمبئكخود به ح يدال بر اعالم وفادار يا مصوبه 1857، در سال يجامعه پارس يعنوان نهاد سخنگو
ز جشن يرآمكتش يعموم يها ييگردهما يرا با برگزار 1859ه يدر ژوئ ينيان موتيرد و هر ساله پاكم يتقد

در  يان و معابد پارسي، پارسيسيضدانگل يها اميان قي، در جرياعالم وفادار يها شين نمايجه ايدر نت .گرفت يم
در . گرفتند يمسلمانان قرار مويژه  بهان حمالت يالت گجرات به اهداف و قربانيتر ا كوچك يشهرها

ارا از كشد، آنان هماره و آش يان مربوط نميا به پارسميه مستقكا در خارج از هند، يتانيبر ينظام يها يريدرگ
ا يتانيبر يها بردند و جنگ يار مكس را به يسم انگليالين موارد آنان واژگان امپريدر ا .ردندك يت ميا حمايتانيبر

مه يركان جنگ ينمونه، در جر يبرا. خواندند يم يشرفت تمدن و آزاديو پ يرا عادالنه و الزمه صلح جهان
ن يردند با اكدعا  يسيان انگلينظام يروزيپ يبرا يل جمعكگرد آمدند و به ش يدر بمبئ ينفر پارس 6000حدود 

 يتر بزرگ يها او در بخش يه خداوند بر او باد، و نفوذ معنويابد ساي يا گسترش ميتانيت بريمكهرجا حا: دكيتا
كردند درست مانند  ي مراسم برگزار ميا گونه به يون پارسين حادثه، روحانيدر زمان ا! از جهان برقرار باد

   39.ان استيگانش در جريران باستان با همسايشاهنشاه ا يها جنگكه  اين

  و سازمان اطالعاتي بريتانيا  پارسيان
هاي اطالعاتي كمپاني هند شرقي و حكومت هند بريتانيـا   هاي پيشگفته، در فعاليت به تبع جايگاه پارسيان در عرصه

شـود   هاي اطالعاتي، منابع بسيار محدود مـي  در اين زمينه، به دليل پنهانكاري مرسوم در فعاليت. بودندنيز پارسيان مؤثر 
نوشته خانم دلفين منان فرانسوي، كه كتـاب او از   به. هاي كافي در دست است كه اين نقش را به اثبات رساند ولي داده

ان جنگ كمپاني هند شرقي بريتانيا با دولت هند، در زمـان  منابع اصلي تاريخ پارسيان و مورد تأييد ايشان است، در جري
شـان در منطقـه اعتمـاد حكومـت      ها درباره دشـمنان  از طريق دادن اطالعات به انگليسي«زيب، پارسيان  حكومت اورنگ

جات مزدور به دفـاع   از طريق تشكيل دسته 40)1689(و در جريان حمله سادات جنجره به بمبئي » بمبئي را جلب كردند
ها در بارودا  نمونه ديگر، نقش اطالعاتي خاندان پارسي دسايي در برانداختن حكومت مهاراته 41.ها پرداختند از انگليسي

بـراي  » خـدمات «نوشته كاراكا، مـورخ پارسـي، ايـن     به. آغاز شد 1800و استيالي بريتانيا بر اين منطقه است كه از سال 
طـور مسـتند در زنگبـار و عمـان      گر از كاركرد اطالعاتي پارسيان هنـد را بـه  نمونه دي 42.بود» بسيار ارزشمند«ها  انگليسي

در زنگبار مستقر شدند و در دربار برغش  1875بهمن جي مانكجي داروخاناواال و برادرش، سهرابجي، در سال . يابيم مي
در آن زمان زنگبار در . ندبن سعيد، دومين سلطان آل بوسعيدي، و سپس در دربار فيصل، سلطان بعدي، نفوذ فراوان يافت

. نقش مـؤثر داشـتند  ) 1891(برادران پارسي فوق در استيالي بريتانيا بر زنگبار . قلمرو عمان و حكومت آل بوسعيدي بود

                                                      
39.  Kulke, ibid, pp. 136-137.  

  . 132-123، صص 1ج زرساالران، شهبازي،  . 40
41.  Murzban, ibid, vol. 1, p. 87.  

42.  Karaka, ibid, vol. 2, p. 7; F. A. H. Elliot, The Rulers of Baroda, Bombay: Education Society's Press, 1879. 
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پسـتانجي  . سال در زنگبار زيست و پس از استيالي بريتانيـا عضـو شـوراي دولتـي زنگبـار شـد       32بهمن جي به مدت 
  43.در زنگبار بود» شرق آفريقا«نيز بنيانگذار لژ ماسوني فرامرزجي دكتر، پارسي ديگر، 

  خاندان ريپورتر
درباره پيشينه اين خاندان . خاندان ريپورتر نيز از كارگزاران مؤثر اطالعاتي بريتانيا در شبه قاره هند و خاورميانه است

نگـار بـود و بـه ايـن دليـل بـه        نامهنام شاپورجي، در بمبئي گويا روز نياي اين خاندان، به. اطالع چندان در دست نيست
ايدلجي ريپورتر، پسر شاپورجي، فرزنداني داشت كـه كـارت مشخصـات يكـي از      44.شهرت يافت) خبرنگار(» ريپورتر«

، در فهرست كاركنـان حكومـت هنـد بريتانيـا در بايگـاني      )در بمبئي 1850متولد (نام مانكجي ايدلجي ريپورتر  ها، به آن
اي از اردشـير ايـدلجي ريپـورتر،     معهذا، در آرشيو فوق سابقه. موجود است) ابق امور هندوستانوزارت س(» اينديا آفيس«

  . اين امر به دليل پنهانكاري اكيد حاكم بر اسناد اطالعاتي بريتانياست 45.برادر ديگر، در دست نيست

  سر اردشير ريپورتر  -3

بـه   يدر بمبئ. ق 1282االول  ربيع 29./ م 1865اوت  22شنبه  سهدر  ،يپسر شاپورج يدلجيپسر ا ،پورتريراردشيرجي 
علوم و حقوق سياسي و تـاريخ شـرق   « هاي در جواني به انگلستان اعزام شد و پس از اتمام تحصيل در رشته 46.ا آمديدن

ـ «: نويسد اردشير در خاطراتش مي. به زادگاهش بازگشت) 1892(سالگي  27در » و تاريخ باستان ه در فلسفه و السنه و ب
سـرويس سياسـي   «منصـب سياسـي در    ابتدا قرار بود با سمت صـاحب » .خصوص فارسي و عربي نيز مطالعاتي داشتم

ولي اندكي پس از بازگشت اردشـير بـه بمبئـي، كيخسـروجي      47.السلطنه، خدمت كند ، وابسته به دفتر نايب»هندوستان
فوريه  18(به دست داشت، در كرمان درگذشت سرپرستي زرتشتيان ايران را » پارسي پانچايت«خانصاحب، كه از سوي 

   48.و اردشير به عنوان جانشين وي برگزيده و راهي ايران شد) 1893

  مأموريت در ايران
بـه  ) 1311اسـفند   4/ 1933فوريـه   23(وارد ايران شد و تا زمان مرگ در تهـران  . ق 1311./ م 1893اردشير در پائيز 
تـرين   خاطرات خود را نوشـت كـه از مهـم    1310آذر  -آبان/ 1931در نوامبر . طور عمده در ايران بود مدت چهل سال به

اصل اين سند به انگليسي و گجراتي است و تاكنون انتشار نيافته ولي ترجمـه  . رود شمار مي اسناد تاريخ معاصر ايران به
  . ملخصي از آن به فارسي به خط پسرش، شاپور ريپورتر، در دست است

سفارت بريتانيا در تهران با اسـتوارنامه از  » مستشار سياسي«اول، : يران چهار سمت رسمي داشتاردشير ريپورتر در ا
دوم، نماينـده   50يا به تعبير ديگـر مشـاور ويـژه وزيرمختـار بريتانيـا در ايـران؛       49السلطنه حكومت هند بريتانيا سوي نايب

                                                      
43.  H. D. Darukhanawala, Parsi Lustre on Indian Soil, vol. 2, India: 1963, pp. 43-44, 310, 639-640.  

44.  Chapman Pincher, “Honours for the modest man who earned Britain millions”, Daily Express, March 21, 1973. 

 . 1372بررسي نگارنده در اينديا آفيس، لندن،  . 45

است و عالوه بر هند در ميان زرتشتيان ايـران نيـز بـه عنـوان لقـب       »پيروزباد«و  »نده بادز«در سانسكريت به معناي  (Jee, Ji) »جي« . 46
برنـد، ماننـد گانـدي جـي و      مختص پارسيان نيست و هندوها و مسلمانان نيز آن را به كار مي »جي«در هند عنوان . محترمانه رواج دارد
نيـز خوانـده    »شـاپورچي «و  »اردشـيرچي «اردشيرجي و پسرش شاپورجي  به علت عدم آشنايي ايرانيان با اين واژه،. بدرالدين طيب جي

  . شدند مي
به خط سر شاپور ( »1931طهران، نوامبر . منتخب از خاطرات مرحوم اردشيرجي كه از انگليسي و گجراتي به فارسي ترجمه شده است« . 47

الـف، صـص    129 -52 -4تضـعفان و جانبـازان، شـماره    ، مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران وابسته به بنياد مس)ريپورتر
جستارهايي از تاريخ : ، جلد دومظهور و سقوط سلطنت پهلويعبداهللا شهبازي، : سند فوق در مأخذ زير منتشر شده است. 47325 -47307

  .159-146، صص 1387انتشارات اطالعات، چاپ بيست و پنجم، : معاصر ايران، تهران
  . 558-552يزدگردي، صص  1330نشريه سازمان جوانان زرتشتي بمبئي، : تهرانان زرتشتي، فرزانگرشيد شهمردان،  . 48
  »...منتخب از خاطرات مرحوم اردشيرجي« . 49

  . 363شهمردان، همان مأخذ، ص  . 50
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چهـارم،   51م، نماينـده كمپـاني تاتـا در ايـران؛    و سرپرست زرتشتيان ايران از سوي انجمن فـوق؛ سـو  » پارسي پانچايت«
   52.لندن در ايران و خاورميانهتايمز خبرنگار روزنامه 

. ، بـه ابتكـار حكمرانـان انگليسـي بمبئـي، تأسـيس شـد       1728در سـال  ) انجمن اكابر پارسيان(» پارسي پانچايت«
پارسـي  «اداره . ملـه قضـايي، داشـت   مجمعي از بزرگان هر طايفه هندي بود كـه اختيـارات گسـترده، از ج   » پانچايت«

 ،، بـا حمايـت دولـت بريتانيـا    1854و از سـال   53هاي زرساالر پارسـي بـود   از آغاز در دست اعضاي خاندان» پانچايت
در ايران مانكجي هاتريا بـود  » پارسي پانچايت«اولين نماينده . سرپرستي زرتشتيان ايران را به حوزه اختيارات خود افزود

مـانكجي نيـز در دوران   . در ايران اسـت » پارسي پانچايت«اردشيرجي سومين نماينده . خانصاحبو سپس كيخسروجي 
نقشي مشابه با اردشير داشت ) در تهران 1890فوريه  18تا وفاتش در  1854مارس  31از (ساله اقامت خود در ايران  36

  54.بود كه او آغاز كرد دهنده راهي و اردشير ادامه
. ن زرساالر پارسي تاتا تعلق دارد كه تـا بـه امـروز از شـهرت جهـاني فـراوان برخـوردار اسـت        كمپاني تاتا به خاندا

، بنيانگذار اين خاندان، ثروت عظيم خود را از طريق پيمانكاري ارتش بريتانيـا در جنـگ   )1904-1839(جمشيدجي تاتا 
اي بـه بريتانيـا كـرد و بـه ايـن       دهكمپاني تاتا در زمان جنگ جهاني اول خدمات ارزن 55.اندوخت) 1868-1867(حبشه 
   56.السلطنه بريتانيا در هند، قرار گرفت پس از مرگ مورد تقدير لرد چلمسفورد، نايبجمشيد تاتا دليل 

سفير بريتانيا در ايران را، با توجه به مستندات تاريخي و نقش پسـين اردشـير و   » مشاور ويژه«سمت اردشير به عنوان 
هـاي اطالعـاتي    نت معمول در جهان معاصر، بايد پوشش ديپلماتيك براي سرپرستي شبكهپسرش شاپور و با توجه به س

به عبارت ديگر، اردشير به مدت چهل سال نماينده مقيم سرويس اطالعـاتي بريتانيـا در ايـران    . بريتانيا در ايران دانست
هاي اطالعاتي به مدت طوالني اعـزام   اين رويه در حكومت هند بريتانيا مرسوم بود كه افرادي را براي تصدي شبكه. بود
سـاله بهمـن جـي     32اقامت . شدند در كشور هدف ماندگار مي) رزيدانت(» مأمور مقيم«كردند و اين افراد به عنوان  مي

ساله مانكجي هاتريا در ايران از  36داروخاناواال در زنگبار، اقامت دائم اعضاي خاندان دسائي در باروداي هند و اقامت 
وظايف ديگر من اين بود كـه نايـب السـلطنه و حكومـت     «: گذارد اردشير در خاطراتش براي امر صحه مي. ه بودگون اين

   57».هند را از اوضاع ايران مطلع و آگاه نگاه دارم

  اردشير و تحوالت ايران
ايـن دوران  . ترين تحوالت تاريخ معاصر ايران اسـت  دوران چهل ساله اقامت اردشير ريپورتر در ايران مصادف با مهم

شـود و تـا تحكـيم     آغـاز مـي  . م 1896اول مـه  ./ ق 1313ذيقعـده   17شاه قاجـار در   از سه سال قبل از قتل ناصرالدين
سـاز ايـن دوره    از اينرو، در تمامي تحوالت پرآشوب و سرنوشت. يابد ادامه مي. ش 1311ديكتاتوري رضا شاه پهلوي در 

جهاني و حوادث مهم دوران احمد شاه قاجار كـه بـه صـعود ديكتـاتوري      طوالني، مانند نهضت مشروطيت و جنگ اول
تـوان مـورد كـاوش     هاي اطالعاتي بريتانيا در ايران، مـي  پهلوي انجاميد، تأثيرات اردشير ريپورتر را، به عنوان رئيس شبكه

                                                      
ي رئيس از اردشيرجي ايدلج«: نويسد مي. ش 1307تير  19./ ق 1348صفر  3هاي متنفذ فرقه بهائي، در  سديدالسلطنه كبابي، از شخصيت . 51

سـفرنامه  ( ».در خيابان فيشرآباد منزل دارد .سال دارند و دچار مرض قند است 65از پارسيان هند و  .جي مالقات كردم تجارتخانه داراب
، پسر جمشـيدجي تاتـا و   )1932-1859(منظور سر دارابجي تاتا  )357 ، ص1362بهنشر، : احمد اقتداري، تهران كوشـش  به ،سديدالسلطنه

 .راتان تاتا، استبرادر سر 

  . 364شهمردان، همان مأخذ، ص  . 52
53.  Kulke, ibid, p. 62.  

، »زندگي و زمانه شـيخ ابـراهيم زنجـاني   «: بخشي از اين تحقيقات در دو رساله زيرمنعكس است. تحقيقات منتشر نشده عبداهللا شهبازي . 54
 .منتشر شدههبازي اين دو رساله در وبگاه عبداهللا ش. »گري در ايران جستارهايي از تاريخ بهائي«

http://www.shahbazi.org/pages/bahaism1.htm 

http://www.shahbazi.org/pages/zanjani1.htm 

55.  Kulke, ibid, p. 130.  

56.  R. M. Lala, Beyond the Last Blue Mountain; A Life of J. R. D. Tata, India: Viking, 1992, p. 5. 

   »...منتخب از خاطرات مرحوم اردشيرجي« . 57
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  : قرار داده است اردشير در خاطراتش نقش فعال خود را در حوادث دوران اقامت در ايران مورد تأكيد. قرار داد
  

كردم كه به استثناي  بود كه به سوي ايران حركت كردم و در آن زمان تصور آن را نمي 1893در پاييز سال 
هاي خارج به سر بردم بقيه عمرم را در ايران خواهم گذراند و در جريانات سياسي اين  مدتي را كه در مسافرت

امروزه پس از سپري شدن سي و هشت سال با . خواهم كرد كشور نه بعنوان يك نفر ناظر بلكه فعاالنه شركت
جمله نهضت مشروطيت و دوران استادي در مدرسه سياسي  گويم كه در تمام مراحل و من وجداني راحت مي

   58.دوستي در ايرانيان كوشيدم ن جا كه در قوه داشتم در تحريك و تقويت روح ايرا آن
  

  : در ميان رجال ايراني نام برده استاردشير تعدادي از دوستان نزديك خود را 
  

نوبه خود خادم ايران بودند مانند اتابك اعظم،  در اين دوران با ايرانياني دوست شدم كه هر يك به
الدوله، سردار اسعد بختياري، دهخدا، مشيرالدوله، ذكاءالملك، مؤيدالدوله،  المتكلمين، صنيع ملك

   .ت امير قائناتالسلطنه و شوك زاده، سيف الملك، تقي حكيم
  

بـا توجـه بـه    . شناسيم كه با اردشير ريپـورتر رابطـه دوسـتانه داشـتند     عالوه بر افراد فوق، رجال فراوان ديگري را مي
   59.عضو اين لژ قابل اثبات است 173او با حدود ) ماسوني(» برادرانه«عضويت اردشير در لژ بيداري ايران رابطه 

  لژ بيداري ايران 
اين سازمان در تقابـل بـا   . تأسيس شد 1325اول شوال / 1907نوامبر  6وسوم به لژ بيداري ايران در سازمان ماسوني م

جامع آدميت سياسـتي معتـدل   . هاي آن پديد آمد جامع آدميت، به رهبري عباسقلي خان آدميت، و از درون و بر ويرانه
جا كه شاه و  ك اعظم، در پيش گرفته بود تا بداناصغر خان اتاب در قبال محمدعلي شاه قاجار و صدراعظم او، ميرزا علي

لژ بيداري ايران منادي مشي براندازي سلطنت محمدعلي شاه بود و در ابتدا عناصر تنـدرو  . اتابك نيز در آن عضو شدند
مناي از شيخ ابراهيم زنجاني، عضو هيئت ا. گرفت كه در پيرامون اردشير ريپورتر گرد آمده بودند جامع آدميت را در برمي

) صفحه دستنويس 850حدود (اي در چهار جلد  گونه دوازده نفره جامع آدميت و سپس از اعضاي لژ بيداري ايران، رمان
تواند تا حدودي سير تحوالت سياسي ايران به سوي انحالل مجلس را روشـن   كه مي شراره استبدادنام  بر جاي مانده به

ترين منابع تـاريخ مشـروطه    گونه ماسوني دوران محمدعلي شاه و از مهم ها رمانتوان اولين و تن را مي شراره استبداد .كند
رغم عضويت در هيئت امناي دوازده نفره جامع آدميت، در محفلي ديگر  دهد كه زنجاني، به اين رمان نشان مي. دانست

ي روز و ايجـاد شـورش و   هـاي سياسـ   اي مغاير با مشي رسمي جامع و در راستاي تشديد تعارض نيز عضو بود كه رويه
مسـيو  «شخصـيت كاريزماتيـك   . بـرد  جنگ داخلي در ايران را، با هدف ساقط كردن سلطنت محمدعلي شاه، پيش مـي 

زاده نيز با نـام   سيد حسن تقي. منطبق است» مسيو اردشيرجي«در اين رمان، به عنوان رهبر گروه، با شخصيت » كارنجي
اين همان كانوني است كه با فروپاشيدن جامع آدميـت سـازمان مسـتقل خـود     . دشو در اين رمان شناخته مي» سيدزاده«

   60.نام لژ بيداري ايران را بنيان نهاد به
ها در بركشيدن سلطنت پهلـوي نقـش    اعضاي لژ بيداري ايران از معاريف و متنفذين زمان خود بودند؛ بسياري از آن

                                                      
  . همان مأخذ . 58
تاريخ آبادي،  ؛ حميدرضا شاه78-70، صص 2، ج 1357انتشارات اميركبير، : ، تهرانفراموشخانه و فراماسونري در ايرانماعيل رائين، اس . 59

، ص 1، ج 1378دفتر ادبيات داستاني حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي، : ، تهرانين فراماسونري در ايران بر پايه اسناد منتشرنشدهآغاز
كتاب فوق شامل اسناد لژ بيداري ايران است كه در جريـان انقـالب اسـالمي از خانـه     . 333-329، صص 1380، 2؛ همان مأخذ، ج 327

آبادي تـدوين كـرده و    جلدهاي اول و دوم را حميدرضا شاه. شود مده و در مراكز اسناد ايران نگهداري ميمحمدعلي فروغي به دست آ
جلد پنجم، شـامل  . يابد هاي اعضاي لژ پايان مي در جلد چهارم انتشار اسناد پرونده. را يحيي آريابخشايش) 1387(مجلدات سوم و چهارم 

 . منتشر شود 1388سال  اسناد متفرقه لژ بيداري ايران، بايد در

؛ گزارشي از رساله زنجاني و مشـروحي از تعـارض گـروه    )آرشيو عبداهللا شهبازي(خاطرات و اسناد منتشر نشده شيخ ابراهيم زنجاني  . 60
 ). وبگاه شهبازي( »زندگي و زمانه شيخ ابراهيم زنجاني«عبداهللا شهبازي، : اردشيرجي با جامع آدميت در مأخذ زير منتشر شده است

http://www.shahbazi.org/pages/zanjani2.htm 
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صرفنظر از رجال سياسـي و فرهنگـي چـون ميـرزا     . را بنيان نهادندگر دوران پهلوي  مؤثر ايفا كردند و اليگارشي حكومت
، )الملـك  مـؤتمن (و برادرش ميرزا حسين خـان  ) مشيرالدوله(، ميرزا حسن خان پيرنيا )حاج سياح(محمدعلي محالتي 

، زاده و برادرش ابوالحسن فروغي، سيد حسـن تقـي  ) ذكاءالملك(، محمدعلي فروغي )معاضدالسلطنه(ابوالحسن پيرنيا 
، )اعتالءالملـك (بري  ، ميرزا نصراهللا خان خلعت)وحيدالملك(، عبدالحسين خان شيباني )الملك حكيم(ابراهيم حكيمي 

السلطان، سيد جمال واعـظ اصـفهاني، ميـرزا     ، شيخ ابراهيم زنجاني، مسعود ميرزا ظل)الملك شوكت(ابراهيم خان علم 
، يپرم خان ارمني، اربـاب جمشـيد جمشـيديان،    )اخوي(تقوي  ، سيد نصراهللا)وزيرهمايون(مهدي خان غفاري كاشاني 

، سيد محمـد  )ناصرالملك(، ابوالقاسم خان قراگوزلو )اديب الممالك(ارباب كيخسرو شاهرخ، ميرزا صادق خان فراهاني 
، و ديگـران ) ميـرزاي اورنـگ  (، ميرزا محمود خان وقارالسلطنه شيرازي )منصورالملك(صادق طباطبايي، رجبعلي منصور 

ــوالفتح  تروريســت ــراهيم خــان  هــايي چــون ميــرپنج اســداهللا خــان اب ــرپنج اب زاده و محمــدنظر خــان  منشــيزاده و مي
  61.نيز از اعضا و وابستگان لژ بيداري ايران بودند) صندوقدار لژ بيداري ايران(الممالك  مشكات

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
 . 448، 255، صص 2رائين، همان مأخذ، ج  . 61

  

  اردشير ريپورتر 
و ميرزا نصراهللا بهشتي 

المتكلمين  معروف به ملك
ازلي  - واعظ جنجالي بابي(

  )در انقالب مشروطيت
مركز اسناد مؤسسه 

مطالعات تاريخ معاصر 
 1 -754ايران، شماره 
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  .شاه و حاكم فارس، كه به اردشير ريپورتر اهدا كرده است ابوالفتح ميرزا مؤيدالدوله، داماد ناصرالدين
 1 - 5630مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، شماره 
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  ،)هامام جمع(، شيخ يحيي )يشكار فارسوزير و پ(ستشارالملك محمدرضا خان قوام الملك، م: از راست

 )السلطنه حسامحاكم فارس، پسر ارشد سلطان مراد ميرزا (ابوالفتح ميرزا مؤيدالدوله 

 .ق 1318حومه شيراز، ، باغ معينيه

  تروريسم عصر مشروطه
اين سـازمان  . هسته مركزي كميته مجازات را بنيان نهادند. ش 1295اوائل شهريور ./ ق 1334اين سه تن در ذيقعده 

هاي جنجالي خود تأثيرات بزرگي بر فضـاي سياسـي ايـران بـر جـاي      با ترور. ش 1296تا مرداد  1295مخفي از بهمن 
از اين طريق، پيوندهاي اردشير ريپورتر با حوادث تروريستي آن عصر، كه در پيوند با سه بنيانگذار كميته مجازات و . نهاد

اهللا خـان  و احسـان  ) سـردار محيـي  (وابستگان ايشان، مانند حيدر خان عمـواوغلي و عبدالحسـين خـان معزالسـلطان     
گرفت قابـل   اي چون كريم دواتگر و حسين للـه، انجام مي الملك و آدمكشان حرفه العابدين خان مستعان دوستدار و زين
   62.شناسايي است

  حسينقلي خان نواب 
  :ترين محارم اردشير ريپورتر بودند حسينقلي خان نواب و ارباب جمشيد جمشيديان نزديك

، از عوامـل سرشـناس   )در تهـران در حـوالي هشـتاد سـالگي    . ش 1324وفي بهمن مت راز،يمتولد ش(حسينقلي نواب 
او از گردانندگان اصـلي  . استعمار بريتانيا در ايران و برادر عباسقلي خان نواب، عضو متنفذ سفارت بريتانيا در تهران، بود

ـ ژوئ 16 /1327 يثـان ال يجمـاد  27(است كه در زمان فتح تهران و اسـتعفاي محمـدعلي شـاه    » هيئت مديره مخفي« ه ي
اهللا نـوري را بـه دار    شيخ فضـل ) 1909ژوئيه  31/ 1327رجب  13شنبه (قدرت را به دست گرفت و اندكي بعد ) 1909

السلطنه ايران بعد از خلـع محمـدعلي شـاه، هفـده      عليرضا خان عضدالملك، رئيس ايل قاجار و اولين نايب 63.آويخت
                                                      

  :براي آشنايي اجمالي بنگريد به. تحقيقات منتشرنشده عبداهللا شهبازي . 62

http://www.shahbazi.org/pages/bahaism3.htm 

تاريخ انقـالب مشـروطيت   ، زاده ملكمهدي ؛ 459-457، صص 1، ج 1378انتشارات زوار، : ، تهرانشرح حال رجال ايرانمهدي بامداد،  . 63
  .1256، ص 6، ج 1363انتشارات علمي، : ، تهرانايران
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» لـژ بيـداري ايـران   «كه عموماً عضو  64زاده، نام برده ان نواب و سيد حسن تقيعضو اين كميته را، از جمله حسينقلي خ
اهللا نـوري را   كه حكم قتل شـيخ فضـل  » محكمه انقالبي«و دادستان » لژ بيداري ايران«شيخ ابراهيم زنجاني، عضو . بودند

ن مجلـس دوم هـدايت فرقـه    او در دورا 65.بـود » هيئت مديره«صادر كرد، نيز به تصريح مكرر او در خاطراتش عضو اين 
زاده و سليمان ميرزا اسـكندري و شـيخ ابـراهيم زنجـاني يكـي از       دمكرات را به دست داشت و در كنار سيد حسن تقي

خواهـان بـود و شـماري از     اين حـزب نماينـده جنـاح افراطـي مشـروطه     . رفت شمار مي رهبران اصلي فرقه دمكرات به
زاده و ديگران، بـا حـوادث تروريسـتي آن زمـان مـرتبط       درعمواوغلي و ابوالفتحگردانندگان و اعضاي مؤثر آن، مانند حي

حسينقلي خان . معهذا، در حزب مذكور افراد صادقي نيز حضور داشتند كه بعدها نقش مستقل خود را ايفا كردند. بودند
در اواخر تصـدي ايـن    الممالك وزير امور خارجه شد و پنج ماه در دولت ميرزا حسن خان مستوفي 1328نواب در سال 

، ماسون درجـه سـي و سـوم    )نبيل الدوله(به كمك عليقلي خان ضرابي كاشاني ) 1910دسامبر / 1328ذيحجه (سمت 
را بـه عنـوان    67مورگان شوستر، يهودي آمريكايي، 66آئين اسكاتي كهن و از سران فرقه بهائي مقيم اياالت متحده آمريكا،

فريدون آدميت از حسينقلي خان نواب به عنوان استاد و مربي واقعي سيد حسـن  . داري ايران استخدام كرد رئيس خزانه
اگر چـه  «حزب دمكرات نام برده » رئيس معنوي«از نواب به عنوان  1912مورگان شوستر در سال  68.كرد زاده ياد مي تقي

ه جلـوه و نمـايش   تـر از مشـارالي   بسياري از مردمان ديگر، چـه در مجلـس و چـه در خـارج از مجلـس، خـود را بـيش       
خاطرات اردشـير روشـن   . اردشير ريپورتر نيز از حسينقلي خان نواب به عنوان رهبر حزب دمكرات ياد كرده 69».دادند مي
  . كرده است فصل مي و كند كه نواب مسائل حزب دمكرات را در رايزني اردشير ريپورتر حل مي

  

 يرا رهبر] حزب دمكرات[ون يحزب مل هكخان نواب،  ينقليدوست مشفقم حس يه روزكاد دارم يخوب 
ه به ك يسانكرا همان يرد زكمن حزب را رها خواهم ! اردشيرجي: فراوان به من گفت يسأيرد، با ك يم

 يك يكبه طور محرمانه و  زنند و بعداً يم يدم از وطن و آزاد يمان داشتم در جلسات علنياها  آن يپرست وطن
  70!ميبگوها  آنبه  يرات بعدكمذا يسفارت را برا و نظر ييه راهنماكپرسند  ياز من م

  ارباب جمشيد جمشيديان
هاي سرشناس زرتشتي ايـران در دوره   از چهره) سالگي 82در . ش 1311دي  16متوفي (ارباب جمشيد جمشيديان 

د نيـز بـود و   او عالوه بر دوستي و همكاري نزديك با اردشير ريپورتر خويشاون. متأخر قاجار و اوائل حكومت پهلوي است
ارباب جمشيد در ابتدا ثروتي نداشت ولي اندكي پيش از شروع انقالب . پسرش، رستم، با تنها دختر اردشير ازدواج كرد

بـه  » تجارتخانـه جمشـيديان  «مشروطيت به شكلي مرموز و ناگهاني به يكي از متمـولين درجـه اول ايـران بـدل شـد و      
ان انقالب مشروطيت و پـس از آن ايـن تجارتخانـه، بـه همـراه تجارتخانـه       در دور. ترين صرافي ايران بدل گرديد بزرگ

تعلـق داشـت،   .) ق 1325مقتـول در صـفر   (نام پرويز شـاهجهان   جهانيان، كه به يكي ديگر از نزديكان اردشير ريپورتر به
  71.كردندويژه در ميان ايالت و عشاير ايفا  نقش بزرگي در قاچاق اسلحه و مهمات به ايران و توزيع آن به

                                                      
  .329 -328ص ص ،1355، مّليانجمن آثار : تهران ،تبريزيشهيد  االسالم هثق مجموعه آثار قلمي، ياهللا فتح نصرت . 64
  ). آرشيو خصوصي عبداهللا شهبازي(خاطرات و اسناد منتشر نشده شيخ ابراهيم زنجاني  . 65
ل ياسـماع ؛ 492-490، صص اولع، جلد هشتم، قسمت يبد 131، يمطبوعات امر يمؤسسه مّلتاريخ ظهورالحق، ، ياسداهللا فاضل مازندران . 66

 .465-459، صص 3ج   راموشخانه و فراماسونري در ايران،فن، يرائ

 . 868، ص 3، ج 1339بروخيم، : تهران تاريخ يهود ايران،، يب لويحب . 67

  . 1374آبان  3عصر چهارشنبه مصاحبه عبداهللا شهبازي با فريدون آدميت،  . 68
، ص 1344ارات صفي عليشـاه، چـاپ چهـارم،    انتش: ، ترجمه ابوالحسن موسوي شوشتري، تهراناختناق ايرانمورگان شوستر، ] ويليام[ . 69

150 .  
 .157-156 ص، ص2، ج ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، شهبازي، »...منتخب از خاطرات مرحوم اردشيرجي« . 70

؛ 15 -12، صـص 1348تر فرهنگ مهـر در دانشـگاه اصـفهان،    كد ي، سخنرانسهم زرتشتيان در انقالب مشروطيت ايرانفرهنگ مهر،  . 71
  . 75-74شاهنشاهي، صص  2535چاپ پرچم، : تهرانهاي كيخسرو شاهرخ،  يادداشت، ]وششك به[جهانگير اشيدري 
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  گري و ستيز با موبدان  ترويج بهائي
تـر رعايـاي    اردشير ريپورتر و ارباب جمشيد جمشيديان نقش مهمي در ترغيب زرتشتيان ميانه حال و فقير، كه بـيش 

حسن نيكو، مبلغ پيشـين  . گري ايفا نمودند روستاهاي متعلق به ارباب جمشيد و كاركنان تجارتخانه وي بودند، به بهائي
از جمله اين افراد مال بهرام اختـر   72.داند مي) خانوار(نفر  250تعداد زرتشتيان بهائي شده در اين دوران را حدود بهائي، 

بـا وسـاطت اردشـير    «. ق 1320خاوري است كه به دليل تهديد از سوي زرتشتيان يزد بـه بمبئـي گريخـت و در سـال     
آنـان در امـالك   . تشـتي بهـائي شـده بـه يـزد بازگشـت      خـانوار زر  15به همراه ] اردشير ريپورتر[» صاحب هندوستاني

به دليل اين اقدامات، كه به منظـور تقويـت فرقـه بهـائي      73.السلطان و حاكم يزد، به كار پرداختند الدوله، پسر ظل جالل
د ، رهبر فرقه بهائي ساكن عكا و حيفا، در الواح متعدد خود از اربـاب جمشـي  )عبدالبهاء(گرفت، عباس افندي  انجام مي

سـبب غضـب رب   «را به فرمانبري محض از ارباب جمشيد فراخوانـد و خيانـت بـه او را    » بهائيان پارسي«تقدير نمود، 
  74.اعالم نمود» غفور

گري در ميـان زرتشـتيان نارضـايتي     اقدامات اردشير ريپورتر و جمشيد جمشيديان و وابستگان ايشان در ترويج بهائي
برانگيخت و به ارسال شكايات متعدد عليـه اردشـير ريپـورتر بـه مقامـات ايـران و       شديد رهبران ديني زرتشتي ايران را 

اوت  14هاي متعـدد، از جملـه گـزارش     لوريمر، كنسول بريتانيا در كرمان، در گزارش. بمبئي انجاميد» پارسي پانچايت«
رعـب و وحشـتي كـه وي     ، مخالفت شديد زرتشتيان كرمان و يزد با اردشـير ريپـورتر را، و فضـاي   1335ذيقعده / 1917

  : افزايد دهد و مي ايجاد كرده و اعمال نفوذ او در انتخاب انجمن زرتشتيان يزد، اطالع مي
  

اعتنا  كنند ولي پارسيان بمبئي به ايشان بي چهار سال است پارسيان كرمان از اردشيرجي به بمبئي شكايت مي
اند و مانند زرتشتيان  بات انجمن به شدت ناراضيپارسيان يزد نيز از اعمال نفوذ اردشيرجي در انتخا. هستند

   75.به جاي اردشيرجي هستند] »پارسي پانچايت«از سوي [كرمان خواستار اعزام نماينده جديدي 
  

، نارضايتي اوج گرفت و زرتشـتيان ايـران عليـه اردشـير بـه مقامـات ايرانـي        »پارسي پانچايت«اعتنايي  به علت بي
  : به مقامات عالي دولتي ايران آمده است» جمن زردشتيان تهرانان«در شكوائيه . شكايت كردند

  

پارسيان محترم هندوستان منتي بزرگ بر زردشتيان ايران دارند كه در زمان عسرت و زحمت اين جماعت از 
اما بدبختانه كثرت بيچارگي و جهالت ما و ... بروز هر گونه مساعدت به اقتضاي وقت فروگزار نفرموده

در مدت ] ،[ها ميستر اردشيرجي ايدلجي ريپورتر داده  ها فرصت به دست نماينده اخير آن اطالعي آن بي
بالعكس ايشان برخالف وظيفه در حدود و ... كه قدمي براي سعادت ما برنداشت مأموريت خود گذشته از آن

عت نفاق و واسطه مداخالت غيرحقه ايشان هر روز در ميان جما حقوق جماعت مداخله و حكومت نموده و به
  ... شد دورنگي توليد مي

  

  : هاي زرتشتيان تهران و يزد و كرمان، دولت ايران اعالم نمود در پاسخ به اعتراضات انجمن
  

دولت هم مشاراليه را به رسميت . گراف شما در باب عدم رسميت موسيو اردشيرجي مالحظه شدلت... 
، 3759، نمره 1335] شهريور[سنبله  10 .نداردشناسد و حق مداخله به حدود و حقوق جماعت زردشتي  نمي

  وزارت داخله 
  

                                                      
  . 81، ص اول، ج 1343، يفراهان: ، تهرانفلسفه نيكوو، يكحسن ن . 72
  . 965-964، قسمت دوم، صص 8فاضل مازندراني، همان مأخذ، ج  . 73
  . 49، ص عيبد 133، يمطبوعات امر ملّي مؤسسه، مجموعه الواح مباركه به افتخار بهائيان پارسيعبدالبهاء،  . 74

75.  India Office Records, Simla Records 2, Persia Series, Part XV, (IOR MSS Eur E 264/ 54 J), Appendix to notes, p. 4. 
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  ) نشسته(ريپورتر  اردشير

  و گروهي از زرتشتيان 

در باغ ارباب جمشيد در تهران 

 )پارك جمشيديه كنوني(

  ارباب كيخسرو شاهرخ 

 .شودنيز در عكس ديده مي
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  76.اطالع داد» جنرال قونسول ايران در هندوستان«وزارت امور خارجه ايران نيز مراتب فوق را به 
زرتشتيان به خشونت كشيده شـد  گري در ميان  تالش اردشير ريپورتر و ارباب جمشيد جمشيديان براي ترويج بهائي

يـزد گورسـتان زرتشـتيان بهـائي     » دستوران و موبدان«. و گروهي از زرتشتيان بهائي شده به دست زرتشتيان كشته شدند
. اعالم موجوديـت كـرد  » مجمع حقگوي يزد«نام  گروهي مخفي به» .ستندكقبور را ش يها و سنگ«شده را تخريب كردند 

. نام ماستر خدابخش، پسر بهرام، به ضرب گلوله به قتـل رسـيد   كارگزاران اردشير ريپورتر بهيكي از  1335ذيقعده  11در 
نام جوانمرد، پسر نوذر، بـه تهـران گريخـت و     كارگزار ديگر اردشير، به. نام فريدون رستم كرماني بود قاتل يك زرتشتي به

رقه بهائي، به مناسبت قتل خـدابخش لـوحي   عباس افندي، رهبر ف. چهار سال در تجارتخانه ارباب جمشيد پناه گرفت
و » نـژاد  جانبداري استاد ماستر خـدابخش از بهائيـان زرتشـتي   «محققين معاصر بهائي نيز علت اين قتل را  77.صادر كرد

. ترين كارگزار اردشير در يـزد، اسـتاد كيـومرس وفـادار خرمشـاهي بـود       مهم 78.دانند مي» متعصبين زرتشتي«عامل آن را 
وي . اي او را تهديـد بـه قتـل كـرد     ذيقعده با ارسال نامه 29در » مجمع حقگوي يزد«س از قتل خدابخش، هيجده روز پ

  79.زرتشتيان يزد تا رفسنجان او را تعقيب كردند. شبانه به سوي بمبئي گريخت
  
  

  
  

  ) وابسته به موبدان زرتشتي ايران(نامه تهديدآميز مجمع حقگوي يزد 

 بهائي شده اردشير ريپورتراران زرتشتي زبه يكي از كارگ

روزه از يزد به طرف  4شهر ذي قعدة الحرام است به شما پروتست مي نمايم اگر  29امروز كه  -استاد كيومرث وفادار خرم آبادي -امضاء جمعي مأمور مجمع حق گوي يزد«

  »مجازات] امضا. [خارجه حركت نكنيد امثال مستر خدابخش بي شرف مجازات خواهيد شد

                                                      
  . اسناد انجمن زرتشتيان تهران . 76
  .973-971، صص دوم، قسمت 8، ج مأخذ؛ فاضل مازندراني، همان 616-615صص  همان مأخذ،شهمردان،  . 77
  . 407، ص 1380سازمان اسناد ملّي ايران، : تهراناسنادي از زرتشتيان معاصر ايران، تورج اميني،  . 78
 . 605-603صص  همان مأخذ،شهمردان،  . 79
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اني چون اردشير ريپورتر و اربـاب جمشـيد جمشـيديان و اسـتاد جـوانمرد و ماسـتر خـدابخش و اسـتاد         تالش كس
بـراي   80گري خود بودند و برخي چون خدابخش داراي تأليف در ترويج ديـن زرتشـت،   كيومرس، كه مباهي به زرتشتي

رهبـران دينـي آن، هـيچ تـوجيهي     رغم مخالفت شديد قاطبه جامعه زرتشـتي و   گري در ميان زرتشتيان، به توسعه بهائي
زمان با حوادث فوق، اين برنامه در ميـان زرتشـتيان هنـد و يهوديـان      هم. هاي استعماري ندارد مگر تحقق اهداف كانون

، اردشـير ريپـورتر در نامـه از بمبئـي بـه ميـرزا       1906ژوئيه  5ها پيش از اين وقايع خونين، در  سال. شد ايران نيز اجرا مي
و اردشير خرمشاهي در تهران، به آدرس تجارتخانه جمشيديان، از دشـمني تعـدادي از رهبـران جامعـه      كيومرس وفادار

اين نامه پاسخي است به نامه كيومرس وفـادار  . زرتشتي ايران، از جمله اعضاي خاندان مهربان، با خود سخن گفته بود
  : نويسد او مي. يدو اردشير خرمشاهي كه با واسطه رشيد شهمردان در بمبئي به اردشير رس

  

كه اگر ديگران گرفتار مرض تلون  كنم به دليل اين شود مكاتبه نمي از يزد هيچ خبري ندارم يعني مدتي مي
دانند اردشير مهربان و برادرانش كنون به چه شكل در يزد  نمي... توانم ترك استقامت نمايم هستند بنده نمي

اين . اين مرد بدبخت نيز فاش شده است... حرفي زند كند كيخسرو مهربان كه جرئت نمي. اند فاش شده
كاش تا ورودم به ... شدند اشخاص هر گاه خيرانديش بودند در غير بيست سال گذشته خيلي كارآمد ملّت مي

شد كه ديگر ترك  شد يعني به طوري ملتفت مي بود و ملتفت نفوذم مي طهران اردشير مهربان در يزد مي
  81اردشيرجي. تخادم مّل... زني كند الف
  
  
  
  

  
  
  
 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

 

                                                      
 . صفحه 296يزدگردي،  1267چاپ مطبع ناصري بمبئي، گلدسته چمن، ماستر خدابخش،  . 80

ت تاريخ معاصر ايران وابسـته بـه بنيـاد مستضـعفان و جانبـازان، شـماره       اسناد شخصي سر شاپور ريپورتر، مركز اسناد مؤسسه مطالعا . 81
47271-47281 . 
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  ، اي اردشير ريپورتر به كيومرس وفادار و اردشير خرمشاهي روي پاكت و صفحه اول نامه يازده صفحه

  . شده بهائيدو تن از كارگزاران اردشير ريپورتر و ارباب جمشيد و از زرتشتيان 

 .در آن زمان كارگزار اردشير ريپورتر بوداو . است فرزانگان زرتشتيسطر سوم از او نام برده شده، رشيد شهمردان نويسنده كتاب كه در  ،»مال شاهمردان«
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  رضا شاه كشف و بركشيدن
هـاي   ترين اهميت اردشير ريپورتر در تاريخ معاصر ايران به خاطر نقشـي اسـت كـه، بـه عنـوان مسـئول شـبكه        بيش

ريتانيا در ايران، در بركشيدن رضا خان ميرپنج و سپس معرفي او به ژنرال لرد ادموند آيرونسايد، اطالعاتي حكومت هند ب
و حـوادث پـس از آن، كـه بـه انحـالل       1299اسـفند   3، و كودتـاي  )نورپرفورس(فرمانده قشون بريتانيا در شمال ايران 

ات اردشير ريپورتر، اولين ديدار او با رضا خـان  طبق خاطر. سلطنت قاجاريه و استقرار سلطنت پهلوي انجاميد، ايفا نمود
در روستايي كوچك در كنار جاده پيربازار، بين رشـت و طـالش، انجـام گرفـت و      1335حجه يذ /1917 اكتبرميرپنج در 

 استاروسلسـكي كلنل وسـولود  در آن زمان . بود) خيابان فيشرآباد(هاي بعدي در خانه ارباب جمشيد جمشيديان  مالقات
با فرمان احمد شـاه   1338شوال  27/ 1299تير  23استاروسلسكي در . هي ديويزيون قزاق ايران را به دست داشتفرماند

هاي سرشناس روسـيه تـزاري تعلـق داشـت، مطبـوع       اين فرمانده مقبول احمد شاه، كه به يكي از خاندان. شد» سردار«
آبـان   3وزير مختار بريتانيا، و ژنـرال آيرونسـايد در مالقـات    استعمار بريتانيا نبود و لذا در پي فشار هرمن كامرون نورمن، 

بهمـن   30در . آبان بركنار شد و زمينه براي فرماندهي رضا خان بر ديويزيون قزاق فـراهم آمـد   8با احمد شاه در  1299
بـه دسـت   سردار همايون، فرمانده بعدي، نيز بركنار شد و سرانجام رضا خان ميـرپنج فرمانـدهي قشـون قـزاق را      1299
  . او سه روز بعد كودتا كرد. گرفت

را چنين  1299اردشير شخصيت رضا خان، فضاي سياسي آن زمان از ديدگاه استعمار بريتانيا و داليل وقوع كودتاي 
  : كند توصيف مي

  

اي كه از تحوالت داخلي روسيه به لندن واصل شده بود بر اهميت نقل و انتقاالت  گزارشات محرمانه
توانست  ها اراده كنند مي افزود زيرا اين يگانه نيروي متشكلي بود كه هرگاه روس ق در ايران ميواحدهاي قزا

من اطالع داشتم كه . منصبان ايراني كفه ترازوي قدرت را به نفع روسيه تكان دهد با همكاري افراد و صاحب
سربازان تشكيل يافته بود و ترين  دهباز ز ،كه بالغ بر يكهزار و دويست تن بود ،هنگ قزاق روسي آِپشرُن

ها قبل من جزييات مربوط  از مدت. تر از حفظ و يا اعاده نظم و آرامش بود مراتب مهم اش به مأموريت احتمالي
درباره . ها را مالقات نموده بودم منصبان ايراني واحدهاي قزاق را بررسي كرده و تعدادي از آن به كليه صاحب

خالصه شده و هم چنين اضافه » باك، تودار، مصمم بي«شده بود در كلمات  چه به من داده رضاخان چكيده آن
قرار مالقات گذاشته شده بود و در همان . شنوي دارند منصبان ايراني از او حرف شده بود كه افراد و صاحب

در . برخورد اول سيماي پرغرور و قامت بلند و قوي و سبيل چخماقي و چشمان نافذش مرا تحت تأثير قرارداد
مدتي . تر خارجي بود تا ايراني و لباس فرنگي هم به تن داشتم ام بيش كرد زيرا قيافه ابتدا او مرا فرنگي تصور مي

چه گفت برايم روشن بود كه سرانجام با مردي طرفم كه آتش مهر  صحبت كردم تا او هم به حرف آمد و با آن
رضاخان سواد و تحصيالت آكادميك  .باشدتواند روزي ناجي كشورش  ور است و مي ايران در دلش شعله

هاي بعدي من با رضاخان در نقاط مختلف و پس از متجاوز از  مالقات. شناخت نداشت ولي كشورش را مي
پس از مدتي كه چندان دراز نبود حس اعتماد و دوستي . گرفت تر در قزوين و طهران صورت مي سال بيش يك

 !داد كرد و به هر دو زبان به رواني دشنام مي و روسي را تا حدي تكلم مياو تركي . اي بين ما برقرار شد دوجانبه
ويژه مايل بود كه  به. كردم به زباني ساده تاريخ و جغرافيا و اوضاع سياسي و اجتماعي ايران را برايش تشريح مي

ه صحبت اغلب تا ديرگاهان ب. سرگذشت مرداني را كه با همت خود كسب قدرت كرده بودند برايش نقل كنم
حافظه بسيار قوي و استعداد . نوشيديم كرد كه مي داد و براي رفع خستگي چاي دم مي من گوش مي

. نمود گيري مي پيوند و نتيجه ها را خوب به هم مي اي جهت درك رئوس و لب مطالب داشت و آن العاده خارق
هرچه . داري آگاه شود لكتنگرد و مايل است كه از اصول مم رساند كه به افق دورتري مي سئواالتش مي

شد كه رضاخان مرد  تر مي شدم برايم روشن اش آشنا مي ديدم و با روحيه و مكنونات قبلي تر او را مي بيش
چه را هم  گويم كه آن فقط مي. حوادثي كه منجر به قيام رضاخان شد متعلق به تاريخ است.. .سرنوشت است

خوبي انجام داد و محرك او هم خدمت به ايران بود ولي شايد كه سيد ضياءالدين طباطبائي به عهده داشت به 
تبليغات انقالبي در واليات .. .كرد چه الزم و يا مطلوب بود تظاهر به همگامي با سياست انگليس مي بيش از آن
منصبان روسي قزاق در ايران كه روس سفيد  صاحب. ويژه گيالن به درجه خطرناكي رخنه كرده بود شمال و به

دار رژيم تزاري بودند رفته رفته دچار دو دلي شده و باطناً آماده همكاري با انقالبيون بلشويكي و گرفتن و طرف
هاي  در پايتخت الاقل هفده محفل مخفي بلشويكي مشغول فعاليت بوده و سال. قدرت به نفع روسيه بودند
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در اواسط ماه  ...در آورده بودهاي انقالب  رخوت و فساد ايران را به صورت مزرعه مستعدي جهت كشت دانه
مأمورين اطالعاتي انگليس از گيالن گزارش دادند كه قرار است ميرزاكوچك خان رهبر نهضت  1920مه 

وزير جمهوري شوروي گيالن گردد و سپسس كميته انقالبي سراسر ايران چند جمهوري ديگر را  جنگل نخست
كرده بودند كه آتش شورش و بلوار در مازندران و گيالن و  داري را طرح انقالبيون نقشه دامنه ...اعالم نمايد

جمهوري آذربايجان به رهبري . قبائل لرستان و تركمن مشتعل شود و عمالشان زمام قدرت را به دست گيرند
نماينده وزارت خارجه بريتانيا معتقد بود كه كابينه مشيرالدوله  ...ها در تبريز در شرف وقوع بود دمكرات

السلطنه هند گزارش دادم اين بود كه خانه ايران  چه را كه من به نايب ه اوضاع داده است ولي آنسروصورتي ب
هم فاقد ارزش و هرچه زودتر بايد به عنوان پيروزي براي ايران باطل و  1919بند ويران است و قرارداد  از پاي

اقه و مرور بود و اين تدبير اتخاذ شد عزيمت و يا ماندن قواي نظامي بريتانيا در شمال ايران تحت مد. لغو شود
ها و انقالبيون محلي بهتر است قواي انگليس و قزاق با  نام همكاري نزديك در مقابل خطر بلشويك كه به

اين طرح ژنرال آيرونسايد بود كه مانع از اقدام ناگهاني و قاطع لشكر قزاق به سود . يكديگر وارد عمل شوند
درمنزل ارباب جمشيد در طهران رضاخان به من توضيح داد كه افسران روسي در طي مالقاتي . ها گردد روس

موقع مناسب و به بهانه حفظ و حمايت از  اي از قزاق هاي ايراني هستند كه به قزاق در حال جلب همكاري عده
جنگ  در اين مرحله به دستور وزارت ...جان شاه پايتخت را در تسلط كامل خود درآورند و آن را اشغال كنند

من براي نظارت رضاخان . السلطنه هند همكاري نزديك ژنرال آيرونسايد و من آغاز گرديد در لندن و نايب
همان خصالي آيرونسايد . معرفي كردمآيرونسايد درباره نيروي قزاق اعتبار فراواني قائل بودم و سرانجام او را به 

با تدابير زياد كلنل . مرد احترام زيادي قائل بوديم ديد كه من ديده بودم و هر دو براي اين را در رضاخان مي
فرمانده و افسران روس لشكر قزاق را ترك گفتند و امور لشكر به دست فرمانده نيروهاي انگليس در شمال 

  82...شد ايران اداره مي
  

عـه اسـناد   صفحه دستنويس، در جريان انقالب اسالمي در مجمو 19منتخب خاطرات سر اردشير ريپورتر، مشتمل بر 
بـه دسـت آمـد    ) 65تهران، خيابان زرتشت، پـالك  (شخصي بازمانده از پسرش، سر شاپور ريپورتر، در خانه مسكوني او 

متن كامل اين سند اولـين بـار در سـال    . ولي، مانند ساير اين اسناد، بيش از يك دهه در آرشيوهاي ايران ناشناخته ماند
تر اشـاراتي پراكنـده بـه ايـن      پيش. نظير يافت منتشر شد و بازتاب كمهلوي ظهور و سقوط سلطنت پدر جلد دوم  1369

وزير و وزير دربار محمدرضا شاه پهلـوي، در   امير اسداهللا علم، دوست صميمي سر شاپور ريپورتر و نخست. سند شده بود
پهلـوي قـرار گرفتـه    صحت اين سند را، كه اندكي پيش در اختيار محمدرضـا   1348ارديبهشت  6هاي روزانه  يادداشت

  : دهد بود، مورد تأييد قرار مي
  

عرض كردم من اطمينان دارم كه حقيقي است چون حاال ] به شاه. [من مطمئن هستم درست و حقيقي است... 
   83.تواند وارد جزئيات شود قدر نمي كسي اين

  

و ) 1350-1342(يـا در ايـران   و سـفير بريتان ) 1334 -1332آذر (مـرداد   28سر دنيس رايت، كاردار پـس از كودتـاي   
در كتاب خود به آن  1977دوست صميمي سر شاپور ريپورتر و امير اسداهللا علم، اين خاطرات را مطالعه كرده و در سال 

  : كند اشاره مي
  

. قرار گرفتاو پرستي  بارضاخان مالقات كرد و به شدت تحت تأثير ميهن 1917آقاي اردشير ريپورتر در سال 
   84.بار وي رضاخان را به آيرونسايد معرفي كرد شود كه براي نخستين اش متذكر مي ت منتشر نشدهاو در خاطرا

  

كـه از كـارگزاران لـرد     نگار سرشـناس بريتانيـا،   و روزنامه) 5. آي. ام(سازمان امنيت بريتانيا چپمن پينچر، افسر سابق 
ديلـي  خـود در   1352اول فروردين / 1973مارس  21در مقاله  85بود،) دوست صميمي سر شاپور ريپورتر(ويكتور روچيلد 

                                                      
 .151-147، صص 2ج ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، شهبازي،  ،»...منتخب از خاطرات مرحوم اردشيرجي« . 82

  . 179، ص 1، ج 1381مازيار، معين، : ، تهرانهاي امير اسداهللا علم يادداشت، ]ويراستار[علينقي عاليخاني  . 83
84.  Denis Wright, The English Amongst the Persians, London: Heinemann, 1977, p. 181. 
85.  Austen Morgan, Harold Wilson, London: Pluto Press, 1992, p. 520.  
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در معرفي رضا خـان  را به مناسبت اعطاي مقام شهسواري امپراتوري بريتانيا به شاپور ريپورتر، نقش پدر شاپور اكسپرس 
  : كند به ژنرال آيرونسايد مطرح مي

  

ا يتانيبر يندگيئت نمايه يور شرقمشا ...پورتر نام داشتيز ري، كه او ن]شاپور[ ، پدر اويپس از جنگ اول جهان
ران، دستور داده شد كه يا در ايتانيبر ينظام يروهاياز ن يد، فرمانده يكيرونساياز لندن به ژنرال آ. در تهران بود

ي ران را تجلياملّي و بهتر منافع تر  بيشكه بتواند بيابد  ديران را بركنار كرده و يك حكمران جديشاه حاكم بر ا
شناسد كه  يپورتر به او گفت تنها يك نفر را مير. پورتر رفتير يمشاوره نزد آقا يبرا] ديونساريآ[او  .بخشد

در  يرانين شخص رضاخان، يك افسر ايفه است و اين وظيانجام ا يبرا يواجد كمال، عزم راسخ و توان ذهن
   86.گاد قزاق، استيبر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
86.  Chapman Pincher, “Honours for the Shah’s shy man who earned millions for Britain”, Daily Express, March 21, 1973.  
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، بـا مـتن   ديلـي اكسـپرس  بندي شده چپمن پينچر در  نسخه از مقاله حروفچيني و صفحه در اسناد شاپور ريپورتر دو
دهد كه مقاله فوق پيش از انتشـار بـه رؤيـت شـاه رسـيده و عنـوان        اين نشان مي. موجود استواحد ولي با دو عنوان، 

ها سـود بـه    مرد كه ميليون ترين افتخار براي محجوب«: عنوان نخستين اين است. مطلوب شاه براي انتشار برگزيده شده
افتخار بـراي مـرد محجـوب شـاه،     «: و عنوان برگزيده محمدرضا شاه پهلوي، كه منتشر شد، اين است 87»بريتانيا رسانيد

بـا پرويـز    1355آبـان   20/ 1976نـوامبر   11بعدها، چپمن پينچر در ديـدار   88».ها به بريتانيا سود رسانيد كسي كه ميليون
كند كه مقاله فوق قبل از انتشار از طريق لرد ويكتور روچيلد به اطالع شاه رسيد  بريتانيا، تصريح ميراجي، سفير ايران در 

  . و با اجازه شاه منتشر شد
  

او ضمن صرف نهار از خاطرات . همانم بودينهار در سفارتخانه م سپرسكا يليدسنده روزنامه ينچر نويچپمن پ
ه كنچر، يپ. با شاه انجام دهد يا مصاحبه روچيلدود با واسطه لرد ه توانسته بكگفت  يپنج سال قبل خود سخن م

ار يه ابتدا از روابط بسكرد ك يف ميپورتر به نزد شاه رفته بود، تعرين مصاحبه همراه با سر شاپور ريا يبرا
ضا ر يدر معرف يپورتر نقش مهميه پدر ركبرد  يبعداً پ يه خورده، وليكپورتر و شاه ين شاپور ريمانه بيصم

. ران داشته استيدر ا يد سلطنتيسلسله جد يك يانگذاريسته بنيشا يعنوان فرد ها به يسيبه انگل) پدر شاه(خان 
به اطالع شاه  روچيلدق لرد ين مصاحبه مطالب نوشته شده خود را ابتدا از طريبعد از انجام ا: گفت ينچر ميپ

   89.انتشار دادسپرس كا يليدآن را در روزنامه  يسب اجازه وكد و بعد از يرسان
  

نامه لرد آيرونسايد دوم، پسر ژنرال آيرونسايد، به امير اسداهللا علم، وزير دربار ايـران، نيـز صـحت خـاطرات اردشـير      
  : كند ريپورتر را ثابت مي

  

، 1973دسامبر  5، مجلس لردها
دار و گفتگو يبه واقع د جناب، عالي

با شما درباره روزگاران گذشته 
 .بود يت بزرگافتخار و سعاد

دوارم كه شما و سر شاپور يام
پدرم و  يها در دستنوشته] ريپورتر[

د يابيب يده مناسبيپدر سر شاپور گز
ن سال سلطنت يپنجاهمبه مناسبت تا 

باعث  مسلماً .ادگار بمانديپهلوي 
ار من خواهد بود كه يبس يخوشوقت

ن امر يشكل ممكن بتوانم به ا بهر
   90...رسانم ياري

  

  
  
  
  

                                                      
 -1اسناد شخصي سر شاپور ريپورتر، مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران وابسته به بنياد مستضعفان و جانبازان، سند شماره  . 87

  . الف 121 -3 -14
  . الف 121 -3 -14 -2همان، سند شماره  . 88
اطالعـات،  انتشارات : ، تهران]انين ابوترابيحس[ان مهر. الف. ترجمه ح، يز راجيخدمتگزار تخت طاووس؛ خاطرات پرو، يز راجيپرو . 89

  .36، ص 1368
 129-98-3، شـماره سـند   48914ف يشماره ردمركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران وابسته به بنياد مستضعفان و جانبازان،  . 90
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دهد كه اسناد مفصلي از سر اردشير ريپورتر، رئيس سرويس اطالعـاتي بريتانيـا در ايـران، و ژنـرال      ن نامه نشان مياي
خـاطرات اردشـير ريپـورتر سـبب شـد كـه جـواد        . موجود است كه تاكنون انتشار نيافته 1299آيرونسايد درباره كودتاي 

لرد كرزن، وزير خارجه بريتانيا از وقـوع كودتـا، ايـن حادثـه را     اطالعي  االسالمي، متنفذترين مورخي كه به دليل بي شيخ
در اواخر عمر از موضع پيشين خود  91دانست، ابتكار فردي ژنرال آيرونسايد و بر اين پايه رضا خان را شخصيتي ملّي مي

  : االسالمي نوشت شيخ. عدول كند
  

 يكنامه  تينقل شده وص] لطنت پهلويظهور و سقوط س[ن مجموعه يه در جلد دوم اك يار مهمياز اسناد بس
ران بعد از يه در اكپورتر است ير اردشيرجينام  هند به يانگلستان وابسته به دستگاه دولت يمأمور اطالعات

. فتديها ن ه نام او بر سر زبانكتعمد داشت  يم پهلويد خود رژياد سرشناس نبود و شايسوم اسفند ز يودتاك
نامه در  تيامل وصكه بهتر است اوال متن كد يجه رسين نتيبه ا... ن سند جالبيق اينگارنده پس از مطالعه دق

 1299ع سوم اسفند ين سند افشا شده وقايه در اك يقياً در پرتو حقايمنتشر گردد، ثان... يتاب فعلكم يجزء ضما
قرار  يابيد ارزالزم، مور يها ليامالً متفاوت، و با اصالحات و جرح و تعدك يديتاب با دكن يا يدر چاپ بعد

ه اگر با اسناد و كن است يغرض در هم يمحقق ب يكاست بس دشوار و افتخار  يارك يسينو خيتار. رديگ
ن خود يشيد پيمواجه شد، در عقا - ارش بودهيه سابقا در اختك يتر از اسناد مكمح - يتر مكمح كمدار

ه تازه ك يقيرا با در نظر گرفتن حقا خيند، اصالحات الزم را در نوشته خود به عمل آورد و تاركن يپافشار
   92.ندكب يش فاش شده اصالح و تهذيبرا

  

انجاميـد، بـه اردشـير    ) 1925دسـامبر  / 1304آذر (پاس اين خدمات، كه به استقرار سـلطنت پهلـوي    دربار بريتانيا به
و همسـرش،  » دشيرجي ريپورترسر ار«از اين پس اردشير، . اعطا كرد KCBE(93(ريپورتر مقام شهسواري امپراتوري بريتانيا 

داراي چهار فرزنـد  ) در تهران 1318آذر  11متوفي (اردشير ريپورتر و شيرين بانو  94.شدند ، خوانده مي»ليدي شيرين بانو«
متولد (، ايدلجي )در تهران 1376، متوفي خرداد 1288بهمن  9متولد (د يجمش، )در تهران 1273متولد (لعل خانم : بودند
محل سكونت اين خانواده در محله فيشـرآباد تهـران بـود    . )در تهران 1299مرداد  20متولد ( ، شاپورجي)در تهران 1296

  . كه بسياري از اراضي آن در تملك اردشير ريپورتر قرار داشت
   شيراز
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