ﺧﺎطرات ﻣﺗرﺟم اﺳﺗﺎﻟﯾن در ﮐﻧﻔراﻧس ﺗﮭران

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ را
در ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ

در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر و ﺑوﯾژه اﻣﺳﺎل ،در ﺳﺎﻟﮕرد ﺷﮑﺳت ارﺗش ھﯾﺗﻠری ،ﺳﮭم ﺑزرگ ارﺗش ﺳرخ در اﯾن ﺷﮑﺳت و
ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺳﻠط ﻓﺎﺷﯾﺳم ﺑرﺟﮭﺎن ،ﺑﺎ ﺗﺣرﯾف ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑزرگ ﺟﻠوه دادن ﻧﻘش اﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن در اﯾن
ﺷﮑﺳت و ﭘﯾروزی ھﻣراه ﺷده اﺳت .در ﺟﻧﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ،روﺳﯾﮫ )اﺗﺣﺎد ﺷوروی وﻗت(  27ﻣﯾﻠﯾون ﮐﺷﺗﮫ داد،
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗرﯾن ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎ در ﻣﺳﮑو و اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﮕراد در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن ﺟﻧﮓ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد ،رھﺑری ﻧظﺎﻣﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﺳﺗﺎﻟﯾن در اﯾن ﺟﻧﮓ ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﺑوغ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ،اﻣﺎ ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﻣﺎم اﯾن واﻗﻌﯾﺎت از ﺑﺷرﯾت
ﭘﻧﮭﺎن ﺑﻣﺎﻧد .از آن ﺳﺧﯾف ﺗر آن ﮐﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن و ھﯾﺗﻠر را در دو ﮐﻔﮫ ﯾﮏ ﺗرازو ﻗرار ﻣﯾدھﻧد.

ﺳﺎل  ١٩۴٣در ﺗﮭران ﯾﮏ ﮐﻧﻔراﻧس ﻣﮭم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷد .اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ ﺑﻧﺎم "ﮐﻧﻔراﻧس
ﺗﮭران" در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺑت ﺷد ،ﺑﺎ ھدف ﮔﺷﺎﯾش ﺟﺑﮭﮫ ﺟدﯾدی ﻋﻠﯾﮫ آﻟﻣﺎن ھﯾﺗﻠری و ﺑﺎ ﺷرﮐت اﺳﺗﺎﻟﯾن رھﺑر
اﺗﺣﺎد ﺷوروی ،ﭼرﭼﯾل ﻧﺧﺳت وزﯾر ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎی ﮐﺑﯾر و روزوﻟت رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﻣرﯾﮑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﺷد .اﯾران
رﺿﺎﺷﺎھﯽ ﮐﮫ در آﺳﺗﺎﻧﮫ اﺗﺣﺎد رﺳﻣﯽ ﺑﺎ ھﯾﺗﻠر ﺑود ،ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾد وی از اﯾران ﺗوﺳط اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و ﺳﭘردن ﺳﮑﺎن
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ﺳﻠطﻧت ﭘﮭﻠوی ﺑدﺳت ﭘﺳر ارﺷد او "ﻣﺣﻣدرﺿﺎ" ،درﻋﻣل ﺑﮫ ﮐﺎﻧون ﯾﮑﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻋﻠﯾﮫ ھﯾﺗﻠر ﺗﺑدﯾل ﺷد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺗرﺟﻣﯾن ﺟوان اﺳﺗﺎﻟﯾن دراﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ،ﮐﮫ ھﻣراه ھﯾﺎت اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑﮫ ﺗﮭران رﻓﺗﮫ آﻣده ﺑود،
ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌد ،ﺧﺎطرات و ﻣﺷﺎھدات ﺧود را از اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﻧوﺷت .او ﮐﮫ "واﻟﻧﺗﯾن ﺑرژﮐوف" ﻧﺎم داﺷت
ﯾﮑﺳﺎل ﭘﯾش از اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ،در ﺳﺎل  ١٩١۶ﺑدﻧﯾﺎ آﻣده ﺑود .او ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺑﻌﻧوان
ﺧﺑرﻧﮕﺎر وﯾژه ﻣﺟﻠﮫ ﻣﮭم "ﻋﺻرﺟدﯾد" ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،ﻓراﻧﺳﮫ ،ﭼﯾن ،ﺑﻠژﯾﮏ ،ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎن،
ﺑﻠﻐﺎرﺳﺗﺎن ،ﮐﺎﻧﺎدا ،ﯾوﮔﺳﻼوی ،ﺟﻣﮭوری ﻓدرال آﻟﻣﺎن ﺳﻔر ﮐرد.
ﺧود وی در ﮐﺗﺎﺑش و ﯾﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﻧوﯾﺳم "ﮔزارش" ﮐﻧﻔراﻧس ﺗﮭران ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
»اﯾن ﮐﺗﺎب ﺷرح روﯾدادی اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ ﺟﻧﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺟﺎی وﯾژه دارد .ﮐﻧﻔراﻧس در
ﭘﺎﺋﯾز  ١٩۴٣در ﺗﮭران ﺑرﮔزار ﺷد .ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣن ﻧﮫ ﯾﮏ رﺳﺎﻟﮫ ﭘژوھﺷﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﯾﮏ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل
ﮐﺎﻣل از ﮐﻧﻔراﻧس ﺗﮭران و ﻣﺳﺎﺋل ﻣطرح ﺷده در آن ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧﺎطرات ﯾﮏ ﺷﺎھد و ﯾﮏ ﻣﺗرﺟم ﺳﺎده آن
روﯾداد اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ﺑر اﺳﻧﺎد و ﺧﺎطرات ﺑرﺧﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن دﯾﮕر آن ﮐﻧﻔراﻧس ﻧﯾز ﺗﮑﯾﮫ ﮐرده ام.
اﺋﺗﻼف ﺿد ھﯾﺗﻠری در آﻏﺎز ﺳﺎلھﺎی  ۴٠ﻣﻣﮑن ﺷد و اﺗﺣﺎد ﻧظﺎﻣﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﮫ ﻗدرت ﺑزرگ اﺗﺣﺎد
ﺷوروی ،اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎی ﻛﺑﯾر اداﻣﮫ ﺗﺣوﻻت در اوﺿﺎع ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ در ﺟﻧﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑود.
اﯾن اﺗﺣﺎد ﺑر ﺧﻼف ھﻣﮫ ﻣﺷﻛﻼت و اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑر ﺳر اھداف ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﯾك اﺋﺗﻼف ﻧﯾروﻣﻧد ﻣﯾﺎن دول
دارای ﻧظﺎمھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﺑدل ﮔردﯾد و اﯾن ﺧود اﻣر ﭘﯾروزی ﺑر ﻓﺎﺷﯾﺳم ھﯾﺗﻠری را ﺗﺳرﯾﻊ ﻛرد.
در دوره اﺋﺗﻼف ﺿد ھﯾﺗﻠری ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﯾﺎن ﺳﮫ ﻗدرت در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ،از ﻗﺑﯾل دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎد،
ﻓرھﻧﮓ و ﻗﺑل ازھﻣﮫ ،در رﺷﺗﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﻛﺎﻣل ﯾﺎﻓت .ﺿﻣﻧﺎ دﯾدارھﺎ و ﺗﻣﺎسھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ ،ﻣﻛﺎﺗﺑﮫ
ﻣﻧظم ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن رھﺑران اﺗﺣﺎد ﺷوروی ،اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎی ﻛﺑﯾر در اﯾن ﺗﮑﺎﻣل ﻧﻘش داﺷت" .ﺛﻼﺛﮫ
ﺑزرگ" ) ﻧﺎﻣﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺳﮫ ﻗدرت ﺑزرگ اطﻼق ﺷد( ﺑرای ﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻣﺗرادف ﺑود
ﺑﺎ اﻣﯾد ﺑﮫ ﭘﯾروزی و رھﺎﺋﯽ از ﻓﺎﺷﯾﺳم ھﯾﺗﻠری.
دﯾدار ﺗﮭران اھﻣﯾت وﯾژهای داﺷت ،ﺑدون ﺷك ،ﺷرﻛت ﻛﻧﻧدﮔﺎن اﯾن دﯾدار از ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﻛﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑرﻋﮭده
آﻧﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود آﮔﺎھﯽ ﻛﺎﻣل داﺷﺗﻧد .آﻧﮭﺎ از ﻋﮭده ﻣﺳﺎﺋل ﭘﯾﭼﯾدهای ﻛﮫ در ﺑراﺑرﺷﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﺑﺎ
اﻧﻌطﺎف ﺑرای ﺳﺎزش ﻣﻌﻘوﻻﻧﮫ ﺑرآﻣدﻧد.
ﻣواﻓﻘت ﻗﺎﺑل ﻗﺑول طرﻓﯾن ﻛﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺑود ،زﯾرا ﻋﻼوه ﺑر درك اھﻣﯾت ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ،اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺟدی و ﺣﺗﯽ
ﻋﻼﯾم ﺧﺻوﻣت ﻧﯾز ﻣﯾﺎن طرﻓﯾن وﺟود داﺷت.
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اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺣل دﯾدار
ﭘﺎﺋﯾز ﺳﺎل  ،١٩۴٣ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻼﺣظﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﻠﻛﮫ ﻣﻼﺣظﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾز دﯾدار ﺳﮫ رھﺑر اﺋﺗﻼف ﻧظﺎﻣﯽ ﺿد
ھﯾﺗﻠری را اﯾﺟﺎب ﻣﯽﻛرد .ﻻزم ﺑود اﻗداﻣﺎت ﺑﻌدی ﻣﺷﺗرك در ﺟﮭت ﭘﯾروزی ﺳرﯾﻊ ﺗر ﺑردﺷﻣن ﻣﺷﺗرك
ﺑررﺳﯽ و ھﻣﺎھﻧﮓ ﺷود و ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﭘﯾراﻣون ﻧظﺎم ﺟﮭﺎن ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺻورت ﮔﯾرد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑر ﺳر اﯾن
دﯾدار ﺗﻔﺎھم ﺷده ﺑود ،ﺑر ﺳر ﻣﺣل ﮐﻧﻔراﻧس ھﻣﭼﻧﺎن اﺧﺗﻼف ﻧظر وﺟود داﺷت .اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽداد
ﻛﻧﻔراﻧس ﻧزدﯾكﺗر ﺑﮫ ﺧﺎك ﺷوروی ﺑرﮔزار ﺷود .او ﺑﮫ اﯾن ﻧﻛﺗﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﻣﯽﻛرد ﻛﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ در ﺟﺑﮭﮫ
ﺷوروی و آﻟﻣﺎن اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد ﻛﮫ او درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﮓ را ﺑرﻋﮭده دارد ،ﺑرای ﻣدﺗﯽ
طوﻻﻧﯽ ﻣﺳﻛو را ﺗرك ﻛﻧد .روزوﻟت ،ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ،ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ آﻣرﯾﻛﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﻛرد ﻛﮫ اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ
داد او ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ واﺷﻧﮕﺗن را ﺗرك ﻛﻧد.
ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در ﻣﻛﺎﺗﺑﮫ رھﺑران ﺷوروی و آﻣرﯾﻛﺎ ﯾك ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺷﺧص درﻣورد ﻣﺣل دﯾدار در ﭘﯾﺎم
روزوﻟت ﻣورخ  ۶ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺳﺎل  ١٩۴٣اراﺋﮫ ﮔردﯾد .رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﻣرﯾﮑﺎ اطﻼع داد ﻛﮫ "دﯾدار ﻣﯽ ﺗواﻧد
در آﻓرﯾﻘﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷد".
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ آن ،ﭼرﭼﯾل ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﺳﻛو اطﻼع داد ﻛﮫ ﺣﺎﺿر اﺳت ﺑرای اﯾن دﯾدار ﺑﮫ ﻗﺑرس ﯾﺎ ﺧﺎرطوم
ﺑﯾﺎﯾد.
اﺳﺗﺎﻟﯾن در ﭘﯾﺎم ﻣورخ  ٨ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺧود ﺑﮫ اﯾن دو ،اﯾران را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد و دو روز ﺑﻌد ﺟواب ﭼرﭼﯾل،
ﻣﺑﻧﯽ ﺑراﯾﻧﻛﮫ "ﺣﺎﺿر اﺳت ﺑﮫ ﺗﮭران ﺑﯾﺎﯾد" را درﯾﺎﻓت ﻛرد.
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣل ﻧﺷده ﻣﺎﻧد زﯾرا روزوﻟت از اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻧﻛرده و ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺣلھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دﯾﮕری را
ﺑرای دﯾدار ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐرد ١۴ .اﻛﺗﺑر روزوﻟت ﺑﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﻧوﺷت ﻛﮫ "ﻗﺎھره از ﺑﺳﯾﺎری ﻟﺣﺎظ ﻣﻧﺎﺳب ﺗر
اﺳت و ﺧﺎرج از ﻣﺣدوده ﻗﺎھره ،ﻧزدﯾك اھرام ،ﭼﻧد وﯾﻼ ھﺳت ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗوان در آﻧﮭﺎ دﯾدار ﮐرد .ﺿﻣﻧﺎ در
ﯾﻛﯽ از ﺑﻧﺎدر ﺷرﻗﯽ درﯾﺎی ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﻧﯾز ﻣﺣل ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ وﺟود دارد ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﻛﮫ ھر ﯾك از ﻣﺎ در ﻛﺷﺗﯽ
ھﺎی ﺧود درﻣﺣل ﺣﺎﺿر ﺷوﯾم .اﮔر اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد را ﻣﯽ ﭘذﯾرﯾد ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻛﺷﺗﯽ ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ و ھﯾﺋت
ﺷﻣﺎ در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﺑﮕذارﯾم ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎﺷﯾد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻧﺎوﮔﺎن ﺧودﺗﺎن ارﺗﺑﺎط ﻣداوم
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﻣﺣل دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﺎ ھم دﯾدار ﺳﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﺣواﻟﯽ ﺑﻐداد اﺳت .در آﻧﺟﺎ
ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺳﮫ اردوﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻌداد ﻛﺎﻓﯽ ﻣﺎﻣورﯾن اﻣﻧﯾﺗﯽ روﺳﯽ ،ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﺋﯽ و اﻣرﯾﻛﺎﺋﯽ را دراﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾم".
 ١٩اﻛﺗﺑر اﺳﺗﺎﻟﯾن ﭘﺎﺳﺦ داد" :ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ھﯾﭼﯾك از ﻣﺣل ھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺷﻣﺎ را ﺑرای اﯾن دﯾدار ﻣﻧﺎﺳب ﻧﻣﯽ
داﻧم و ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﮭران را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧم .ﺿﻣﻧﺎ ﻣوﺿوع اﻣﻧﯾت در اﯾن ﻣورد ﺑرای ﻣن ﻣطرح ﻧﯾﺳت".
در ﭘﯾﺎم ﺑﻌدی اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺷرﺣﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻌرض زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧﯾروی ﺷوروی اراﺋﮫ داد .اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺗوﺿﯾﺢ داد ﻛﮫ
"ھﻣﻛﺎران ﻣن ﻋﻘﯾده دارﻧد ﻛﮫ اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺳﺗﻠزم رھﺑری روزﻣره ﺳﺗﺎد ﻛل ارﺗش و ارﺗﺑﺎط ﺷﺧﺻﯽ ﻣن ﺑﺎ
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ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﺗﮭران ﻣﯽ ﺗوان اﯾن ﺷراﯾط را از طرﯾق ﺗﻠﮕراف و ﺗﻠﻔن ﺑﺎ ﻣﺳﻛو ﺗﺎﻣﯾن ﮐرد ،در
ﺻورﺗﯽ ﻛﮫ ﺳﺎﯾر ﻣﺣلھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دارای اﯾن ﺷراﯾط ﻧﯾﺳﺗﻧد".
روزوﻟت ،ﯾك ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد ﺑﺎر دﯾﮕر ﭘﯾﺎﻣﯽ ﻓرﺳﺗﺎد و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دﯾدار در ﺗﮭران را رد ﮐرد .او اﺳﺗدﻻل ﮐرد ﮐﮫ
ﻛوهھﺎی ﻧزدﯾك ﭘﺎﯾﺗﺧت اﯾران ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﻧد روز ﻣﺗواﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﭘرواز را از ﻣﺎ ﺑﮕﯾرد
و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ھواﭘﯾﻣﺎﺋﯽ ﻛﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺳﻧﺎد ﻣﺧﺗﻠف را از واﺷﻧﮕﺗن ﺑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ﺑرﺳﺎﻧﻧد ﻣﻣﻛن اﺳت
ﺑرای ﻣدﺗﯽ طوﻻﻧﯽ ﻣﻌطل ﺷود .روزوﻟت ﻧوﺷت "ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﭘرواز ھواﭘﯾﻣﺎھﺎ ﺗﮭران ﮐﮫ
در ﮔودی ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت .ﻟذا ﺑﺎ ﻛﻣﺎل ﺗﺎﺳف ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع دھم ﻛﮫ ﻧﺧواھم ﺗواﻧﺳت رھﺳﭘﺎر
ﺗﮭران ﺷوم .دوﻟت و رھﺑران ﻗوه ﻣﻘﻧﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور در ﺗﮭران ﻣﺧﺎﻟف اﻧد".
روزوﻟت ﺑﺻره را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾك ﻣﺣل دﯾﮕر دﯾدار ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ﺑﺎ اﯾن ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺧط ﺗﻠﻔﻧﯽ از ﺗﮭران
ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻛﺷﯾده ﺷود.
اﯾن ﭘﯾﺎم را "ﻛوردل ھل" وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﻛﺎ در ﺑﮭﺎر ﺳﺎل  ١٩۴٣ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﺂھﻧﮕﯽ
ﻛﻧﻔراﻧس ﺳﮫ وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ وارد ﻣﺳﻛو ﺷده ﺑود ،ﺗﺳﻠﯾم اﺳﺗﺎﻟﯾن ﮐرد .اﺳﺗﺎﻟﯾن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ "ھل" اطﻼع
داد ﮐﮫ اﺳﺗدﻻل رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﻣرﯾﮑﺎ را ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾد!
اﺳﺗﺎﻟﯾن در اداﻣﮫ ﮔﻔت" :اﻟﺑﺗﮫ روزوﻟت ﻣﯽ ﺗواﻧد درﻣورد اﻣﻛﺎن ﻣﺳﺎﻓرت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت اﯾران ﺑرای دﯾدار ﺑﺎ
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﺗﺣﺎد ﺷوروی و ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎی ﻛﺑﯾر ﺧود ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ،و ﻟﯾﻛن از ﺟﺎﻧب ﺧودم ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﻛﮫ ھﯾﭻ
ﺟﺎﺋﯽ را ﻣﻧﺎﺳب ﺗر از ﺗﮭران ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم ،وظﺎﯾف ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯾروی ﺷوروی ﺑرﻋﮭده ﻣن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده و
اﯾن اﻣر ﻣرا ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑطور روزﻣره ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ را در ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺎ رھﺑری ﻛﻧم .ﺑﺎ اﯾن وﺿﻊ
ﺑرای ﻣن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرﻣﺎﻧده ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﮓ اﻣﻛﺎن ﻧدارد دورﺗر از ﺗﮭران ﺑروم .ھﻣﻛﺎران ﻣن در ھﯾﺋت دوﻟت
ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﻛﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺧروج ﻣن از اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑﺧﺎطر ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ زﯾﺎد اوﺿﺎع در ﺟﺑﮭﮫ ھﺎ
ﻏﯾرﻣﻣﻛن اﺳت...".
اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺳﭘس ﮔﻔت ﻛﮫ "وﯾﺎﭼﺳﻼو ﻣوﻟوﺗوف" ﻣﻌﺎون اول وی در ھﯾﺋت دوﻟت ﯾﻘﯾﻧﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺟﺎی وی در
دﯾدار ﺷرﻛت ﺟوﯾد و ھﻧﮕﺎم ﻣذاﻛرات ،طﺑق ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺷوروی ،از ﺗﻣﺎم اﺧﺗﯾﺎرات رﺋﯾس دوﻟت
ﺷوروی ﺑرﺧوردار اﺳت ،در اﯾن ﺻورت ھﯾﭻ اﺷﻛﺎﻟﯽ در اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺣل دﯾدار وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت.
اﺳﺗﺎﻟﯾن در ﺧﺎﺗﻣﮫ ﮔﻔت " :اﻣﯾدوارم ﻛﮫ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻗﺎﺑل ﻗﺑول طرف ھﺎی ذی ﻧﻔﻊ ﺑﺎﺷد".
اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎطﻊ اﺳﺗﺎﻟﯾن آﺷﻛﺎرا وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ آﻣرﯾﻛﺎ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر ﮐرد" .ھل" ﮔﻔت ﻛﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
اﺳﺗﺎﻟﯾن را ﺑﮫ اطﻼع رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺧواھد رﺳﺎﻧد و از طرف ﺧود اﻓزود ﻛﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد آﺧر )اﻋزام ﻣوﻟوﺗوف(
"ﺑﺎﻋث ﯾﺎس" روزوﻟت ﺧواھد ﺷد زﯾرا اﯾﺷﺎن ﺑرای دﯾدار ﺑﺎ ﺷﺧص اﺳﺗﺎﻟﯾن اھﻣﯾت ﺧﺎص ﻗﺎﺋل اﺳت .ھل
ﮐﺎﻣﻼ درک ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﮐﻧﻔراﻧس در ﻣﺣل دﯾﮕری ﻏﯾر از ﺗﮭران ﺑﺎ ﻋدم ﺷرﮐت اﺳﺗﺎﻟﯾن ھﻣراه ﺧواھد ﺷد.
ﺳراﻧﺟﺎم اﻣرﯾﻛﺎﺋﯽھﺎ ﺗﮭران را ﺑﻌﻧوان ﻣﺣل ﺑرﮔزاری ﻛﻧﻔراﻧس ﭘذﯾرﻓﺗﻧد .ﭘﯾﺎم روزوﻟت ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٨ﻧواﻣﺑر
ﺣﺎﻛﯽ از ھﻣﯾن اﻣر ﺑود.
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ﺑدون ﺷك ،ﻣﺳﻛو روی اﯾن واﻗﻌﯾت ﻛﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺷوروی ﻣطﺎﺑق ﻗرارداد  ١٩٢١ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻗطﻊ
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺧراﺑﻛﺎری و ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻋﻣﺎل ھﯾﺗﻠری در اﯾران ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺷﻣﺎﻟﯽ اﯾران )ﺳرﺧس( وارد ﺷده و
در آﻧﺟﺎ ﻣﺳﺗﻘر ﺑودﻧد ﺣﺳﺎب ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻧﯾروھﺎی اﻧﮕﻠﯾس ﻧﯾز وارد ﻗﺳﻣت ﺟﻧوﺑﯽ اﯾران ﺷده ﺑودﻧد و ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﺟﺎﻧﯽ ﺷرﻛتﻛﻧﻧدﮔﺎن ﻛﻧﻔراﻧس ﺗﮭران آﺳﺎن ﺑود ،اﻣﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ دﯾﮕر ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻋﻣﺎل ﻣﺧﻔﯽ ﻧﺎزی در ﺗﮭران ﺑود ،ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای آن ﻓﮑری ﻣﯽ ﺷد .دراﯾن ارﺗﺑﺎط ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد
ﻛﻧﻔراﻧس در ﺳﻔﺎرت ﺷوروی ﺑرﮔزار ﺷود .ﻋﻣﺎرت اﺻﻠﯽ ﻛﮫ ﻣﻌﻣوﻻ دﻓﺗر ﺳﻔﺎرت در آﻧﺟﺎ ﺑود ﺑرای
اﻗﺎﻣت روزوﻟت رﺋﯾس ﺟﻣﮭور آﻣرﯾﻛﺎ و ﺑرای ھﯾﺋت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺷوروی اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺳﻔﯾر ﻛﺑﯾر اﺗﺣﺎد ﺷوروی
در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد.
ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻗﺎﻣت رﺋﯾس ﺟﻣﮭور آﻣرﯾﻛﺎ ﺑرای ﻣدت ﻛﺎر ﻛﻧﻔراﻧس در ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ﺷوروی ﻗﺑﻼ ﻣورد ﻣذاﻛرده
ﺷرﻛت ﻛﻧﻧدﮔﺎن دﯾدار ﺗﮭران ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﺑﺎﻻﺧره اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﻼﺣظﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣورد ﻗﺑول
واﻗﻊ ﺷد .ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳﻔﺎرت آﻣرﯾﻛﺎ در ﺣوﻣﮫ ﺗﮭران ،و ﺳﻔﺎرتﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺷوروی و اﻧﮕﻠﯾس در ﻣﺟﺎورت
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﻛدﯾﮕر ﻗرار داﺷﺗﻧد .ﻛﺎﻓﯽ ﺑود ﯾﮏ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐوﺗﺎه ﺑﮫ ﻛﻣك ﺳﭘرھﺎی ﺑﻠﻧد ﻣﺳدود ﺷود و ﯾك ﻣﻌﺑر
ﻣوﻗت ﺑﯾن دو ﺳﻔﺎرتﺧﺎﻧﮫ اﯾﺟﺎد ﺷود ﺗﺎ ﯾك ﻣﺣدوده واﺣد ﺑوﺟود آﯾد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﻣﻧﯾت اﻋﺿﺎی ھﯾﺋتھﺎی
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺷوروی و اﻧﮕﻠﯾس ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽﺷد ،زﯾرا ﺗﻣﺎم ﻣﺣدوده ﺣﻔﺎظ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐرد .اﮔر روزوﻟت در
ﺳﻔﺎرتﺧﺎﻧﮫ آﻣرﯾﻛﺎ اﻗﺎﻣت ﻣﯽﮔزﯾد در آﻧﺻورت وی و ﺳﺎﯾر ﺷرﻛت ﻛﻧﻧدﮔﺎن دﯾدار ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷدﻧد روزی
ﭼﻧد ﻣرﺗﺑﮫ از ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎی ﺗﻧﮓ ﺗﮭران ﺑﮫ ﻣﺣل ﻣذاﻛرات رﻓت و آﻣد ﻛﻧﻧد .دراﯾن ﺻورت اﺣﺗﻣﺎل ﻣﯽرﻓت
ﻋﻣﺎل "راﯾش ﺳوم" ﺧود را درﻣﯾﺎن ﻣردم ﺟﺎ داده و دﺳت ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺑزﻧﻧد.
"ﻣﺎﯾﻛل رﯾﻠﯽ" ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت و اﻣﻧﯾت آﻣرﯾﻛﺎ در اﯾن ﻧﮕراﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺧﻔﯽ ﺷوروی ﺷرﯾك
ﺑود .او ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ﻛﮫ ﻋﻠﯾرﻏم ھﻣﮫ ﺗداﺑﯾر اﺣﺗﯾﺎطﯽ اﺗﺧﺎذ ﺷده ،ھﻧوز ﻧﺎزھﺎ در ﺗﮭران ﻋده
زﯾﺎدی ھوادار دارﻧد ،ﻋﻼوه ﺑراﯾن ،اطﻼﻋﺎﺗﯽ در دﺳت ﺑود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﻛﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳوﺳﯽ ھﯾﺗﻠری در
ﺗدارک ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗرور ﺑودﻧد ٢٠ .ﺳﺎل ﭘس از ﻛﻧﻔراﻧس ﺗﮭران" ،اﺗواﺳﻛورﺗزﻧﯽ" ﻛﮫ ھﯾﺗﻠر ﻣﺷﻛلﺗرﯾن
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧراﺑﻛﺎری را ﺑﮫ او ﻣﺣول ﻣﯽﻛرد ﺗﺎﺋﯾد ﻧﻣود ﻛﮫ وی از ﺟﺎﻧب ھﯾﺗﻠر ﻣﺎﻣورﯾت رﺑودن روزوﻟت را
در ﺗﮭران داﺷت.
روزوﻟت رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت از ﺗﮭران ،ﺑدﻟﯾل اﻗﺎﻣت در ﺳﻔﺎرت اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑﺎ
اﻧﺗﻘﺎد ﻣﺣﺎﻓل ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻣطﺑوﻋﺎت اﻣرﯾﮑﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،در ﯾﮏ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ١٧
دﺳﺎﻣﺑر  ١٩۴٣ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ وﯾژهای ﺻﺎدر ﻛرد ﻣﺑﻧﯽ ﺑراﯾﻧﻛﮫ ﺑﺟﺎی ﺳﻔﺎرتﺧﺎﻧﮫ آﻣرﯾﻛﺎ در ﺳﻔﺎرتﺧﺎﻧﮫ ﺷوروی
اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫ زﯾرا اﺳﺗﺎﻟﯾن اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗوطﺋﮫ آﻟﻣﺎن ﺑﮫ دﺳت آورده ﺑود .روزوﻟت اﻓزود ﻛﮫ از
ﻗرار اطﻼع ﻣﺎرﺷﺎل اﺳﺗﺎﻟﯾن ،اﺣﺗﻣﺎل ﻣﯽرﻓت ﯾك ﺗوطﺋﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺳوءﻗﺻد ﺑﮫ ﺟﺎن ھﻣﮫ ﺷرﻛت ﻛﻧﻧدﮔﺎن
ﻛﻧﻔراﻧس ﺻورت ﮔﯾرد .رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﻋﻼم داﺷت ﻛﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻗرﯾب ﺻد ﺟﺎﺳوس آﻟﻣﺎﻧﯽ در ﺣواﻟﯽ ﺗﮭران
ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑردﻧد .روزوﻟت اﻓزود" :آﻟﻣﺎنھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺷﯾدﻧد ﺗﺎ ﻣوﻗﻌﯽ ﻛﮫ ﻣﺎ از ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎی ﺗﮭران ﻋﺑور

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

ﻣﯽﻛردﯾم ﻛﺎر ﻣﺎرﺷﺎل اﺳﺗﺎﻟﯾن ،ﭼرﭼﯾل و ﻣن را ﯾﻛﺳره ﻛﻧﻧد زﯾرا ﺳﻔﺎرتﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷوروی و آﻣرﯾﻛﺎ ﺑﺎ ھم
ﻗرﯾب  ١/۵ﻛﯾﻠوﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ دارﻧد.
در اواﺧر ﻧواﻣﺑر  ١٩۴٣ﺷراﯾط دﯾدار ژوزف اﺳﺗﺎﻟﯾن ،ﻓراﻧﻛﻠﯾن روزوﻟت و وﯾﻧﺳﺗون ﭼرﭼﯾل در ﺗﮭران
ﻓراھم آﻣد.

ﯾﺎدداﺷت ھﺎی ﻣﺗرﺟم اﺳﺗﺎﻟﯾن "واﻟﻧﺗﯾن ﺑرژﮐوف" در ﮐﻧﻔراﻧس ﺗﮭران
٢

دﯾدار اﺳﺗﺎﻟﯾن و روزوﻟت
در ﺳﻔﺎرت ﺷوروی ،در ﺗﮭران
ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﻧﯽ ﭼرخ دﺳﺗﯽ را ﮐﮫ روزوﻟت ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺧود روی دﺳﺗﮫ ھﺎی آن ﺗﮑﯾﮫ داده و ﺗﺑﺳﻣﯽ ﻧﯾز
ﺑر ﻟب داﺷت وارد اﺗﺎق ﮐرد .ﺑﺎ ﻟﺣﻧﯽ ﻣﮭرﺑﺎن و در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دﺳﺗش را دراز ﮐرده ﺑود ﮔﻔت:
ھﻠَو .ﻣﺎرﺷﺎل اﺳﺗﺎﻟﯾن ،ﺑﺑﺧﺷﯾد ،ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﻣﯽ دﯾر ﮐردم .اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﺣل ﻣﻼﻗﺎت ﮐﮫ در داﺧلﺳﻔﺎرت ﻣﺎ ﺑود ﮔﻔت:ﻧﺧﯾر ،ﺑﻣوﻗﻊ آﻣدﯾد .اﺳﺗﺎﻟﯾن ﯾﮑﯽ از ﺳﯾﮕﺎرھﺎی ﺧود را ﺑﮫ روزوﻟت ﺗﻌﺎرف ﮐرد وﻟﯽ او ﺑﺎ
ﺗﺷﮑر ﻗوطﯽ ﺳﯾﮕﺎر ﺧود را در آورده و ﺑﺎ ﺗﺑﺳم و در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾش را ﺑﮫ ﻋﻼﻣت ﻋذرﺧواھﯽ ﺑﺎﻻ ﮐﺷﯾده
ﺑود ﮔﻔت :ﻣن ﺑﮫ ﺳﯾﮕﺎر ﺧودم ﻋﺎدت دارم.

ﻣن ﺑﺎ اﺿطراب ﮐوﺷش ﮐردم ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوا روی دﯾداری ﮐﮫ در ﭘﯾش ﺑود ﻣﺗﻣرﮐز ﺷوم .اﺳﺗﺎﻟﯾن و
روزوﻟت ﻗرار ﺑود ﺑزودی ﺑﺎ ھم در ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎ در ﺗﮭران دﯾدار ﮐﻧﻧد .ﺗرﺟﻣﮫ ﺳﺧﻧﺎن اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺳﺧت
ﺑود زﯾرا وی در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﺷﻣرده ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔت ،ﺑﺎ ﺻدای ﺧﻔﯾف و ﺑﺎ ﻟﮭﺟﮫ ﮔرﺟﯽ ﺣرف ﻣﯽ زد
و ھرﮔز ھم ﻧﻣﯽ ﺷد از او ﭘرﺳﯾد از ﻓﻼن ﺟﻣﻠﮫ ﭼﮫ ﻣﻧظوری داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺳرﯾﻌﺎ و در ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺑﺎﯾد
ﻣﻧظور ھر ﺟﻣﻠﮫ او را درک ﮐﻧم و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ آن را ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑرﮔرداﻧم .ﻣﺷﮑل وﻗﺗﯽ ﺟدی ﺗر ﺷد ﮐﮫ
ﮔﻔﺗﻧد ﺑﺎﯾد ﻣﺗن ﮔﻔﺗﮕو را ﺛﺑت ھم ﻣﯽ ﮐردم .ﯾﮕﺎﻧﮫ دﻟﺧوﺷﯽ ﻣن اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺷﻣرده ﺳﺧن ﻣﯽ
ﮔوﯾد و ﭘس از ھر ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺟﺎل ﺗرﺟﻣﮫ را ﺑﮫ ﻣن ﻣﯾدھد.
وﻗﺗﯽ ﺑﮫ اﺗﺎق ﻣﺟﺎور ﺗﺎﻻر اﺟﻼس ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻧﻔراﻧس وارد ﺷدم ،اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﻣﺎرﺷﺎﻟﯽ ،ﺑﺳﯾﺎر آھﺳﺗﮫ
و ﺷﻣرده در اﺗﺎق ﻗدم ﻣﯽ زد .ﺳﻼم ﮐردم و دﻓﺗر و ﻗﻠم ﺧود را روی ﻣﯾز ﭘﺎﯾﮫ ﮐوﺗﺎھﯽ ﮐﮫ در دو طرف
آن ﯾﮏ ﺻﻧدﻟﯽ و ﯾﮏ ﻣﺑل ﻗرار داﺷت ﮔذاﺷﺗم .او ھﻣﭼﻧﺎن در اﻓﮑﺎر ﺧود ﻏرق ﺑود و ﻗدم ﻣﯽ زد.
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ﺳﭘس ﯾﮏ ﺳﯾﮕﺎر از ﺑﺳﺗﮫ ای ﮐﮫ روی آن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود "ﮔرﺳﮕووﯾﻧﺎ ﻓﻠور" ﺑﯾرون ﮐﺷﯾد و آﺗش زد.
ﭘس از روﺷن ﺷدن ﺳﯾﮕﺎر ،ﺑﺎ دﻗت زﯾﺎد ﺑﮫ ﻣن ﻧﮕﺎه ﮐرد و ﭘرﺳﯾد:
راه زﯾﺎد ﺧﺳﺗﮫ ﮐﻧﻧده ﻧﺑود؟ آﻣﺎده ﺗرﺟﻣﮫ ھﺳﺗﯾد؟ ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺳﯾﺎر ﭘرﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ در ﭘﯾش اﺳت.ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯾت ﭘﺎﺳﺦ دادم:
 ﺑﻠﮫ ،رﻓﯾق اﺳﺗﺎﻟﯾن ،ﺣﺎﻟم ﺧوب و آﻣﺎده ام.ﺳﭘس ،اﺳﺗﺎﻟﯾن ﻣﻘﺎﺑل ﻣﯾز ﮐوﭼﮑﯽ ﮐﮫ ﻣن ﮐﺎﻏذ و ﻗﻠم ﺧود را روی آن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑودم اﯾﺳﺗﺎد و ﺑﺳﺗﮫ ﺳﯾﮕﺎر
ﺧود را روی آن ﮔذاﺷت .ﺳﯾﮕﺎرش ﺧﺎﻣوش ﺷده ﺑود و اﯾن ﺑﺎر در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دوﺑﺎره ﺳﯾﮕﺎر را روﺷن ﻣﯽ
ﮐرد ﺑﮫ ﻣﺑﻠﯽ ﮐﮫ ﮐﻧﺎر ﻣﯾز ﺑود اﺷﺎره ﮐرد و ﮔﻔت:
 ﺷﻣﺎ دراﯾﻧﺟﺎ ،ﮐﻧﺎر ﻣن ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﯾد .روزوﻟت را ﺑﺎ ﭼرخ دﺳﺗﯽ ﻣﯽ آورﻧد و در ﺳﻣت ﭼپ ﺻﻧدﻟﯽراﺣﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﻗرارش ﻣﯽ دھﻧد.
ﻣن ﮐﮫ ﺗﺎزه دﻟﯾل ﻧﺑودن ﺳﮫ ﻣﺑل ﯾﺎ ﺻﻧدﻟﯽ در دﯾداری ﺳﮫ ﻧﻔره را درک ﮐرده ﺑودم ﮔﻔﺗم:
 ﺑﻠﯽ!اﺳﺗﺎﻟﯾن دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺣرﮐت آھﺳﺗﮫ ﺧود در اﺗﺎق اداﻣﮫ داد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن اﺗﺎق ﻧرﺳﯾده ﺑود ﮐﮫ در اﺗﺎق ﺑﺎز
ﺷد و ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﻧﯽ ﭼرخ دﺳﺗﯽ را ﮐﮫ روزوﻟت ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺧود روی دﺳﺗﮫ ھﺎی آن ﺗﮑﯾﮫ داده
و ﺗﺑﺳﻣﯽ ﻧﯾز ﺑر ﻟب داﺷت وارد اﺗﺎق ﮐرد .ﺑﺎ ﻟﺣﻧﯽ ﻣﮭرﺑﺎن و در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دﺳﺗش را دراز ﮐرده ﺑود
ﮔﻔت:
 ھﻠَو .ﻣﺎرﺷﺎل اﺳﺗﺎﻟﯾن ،ﺑﺑﺧﺷﯾد ،ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﻣﯽ دﯾر ﮐردم.اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﺣل ﻣﻼﻗﺎت ﮐﮫ در داﺧل ﺳﻔﺎرت ﻣﺎ ﺑود ﮔﻔت:
 ﻧﺧﯾر ،ﺑﻣوﻗﻊ آﻣدﯾد .ﻣن ﮐﻣﯽ زودﺗر آﻣده ﺑودم .اﻟﺑﺗﮫ رﺳم ﻣﯾزﺑﺎﻧﯽ اﺳت .آﺧﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﮭﻣﺎن ﻣﺎ ھﺳﺗﯾد.درﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ در ﺧﺎک ﺷوروی ﺑﮫ ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ آﻣده اﯾد!
روزوﻟت ﺑﺎ ﺧﻧده ﭘﺎﺳﺦ داد:
 ﻣﺧﺎﻟﻔم .ﻣﺎ ﻗرار ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑودﯾم در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﯾطرف دﯾدار ﮐﻧﯾم .ﺿﻣﻧﺎ اﯾﻧﺟﺎ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣن اﺳت و ﺷﻣﺎﻣﮭﻣﺎن ﻣن ھﺳﺗﯾد!
اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد:
 ﺑﮭﺗراﺳت اﯾن ﺑﺣث را ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارﯾم .ﺑﻔرﻣﺎﺋﯾد ﮐﮫ از ﺟﺎﯾﺗﺎن راﺿﯽ ھﺳﺗﯾد؟ ﺑﮫ ﭼﯾز دﯾﮕری اﺣﺗﯾﺎجﻧدارﯾد؟
 ﺧﯾر .ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧوب اﺳت .اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺛل ﺧﺎﻧﮫ ﺧودم اﺳت .از اﯾن ﮐﮫ اﯾن ﺧﺎﻧﮫ را دراﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﮔذاﺷﺗﮫاﯾد ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺗﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم.
اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﺎ اﺷﺎره دﺳت دﻋوت ﮐرد:
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 ﺧواھش ﻣﯽ ﮐﻧم ﻧزدﯾﮑﺗر ﺑﮫ ﻣﯾز.ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﻧﯽ ﭼرخ دﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑود ھداﯾت ﮐرد و ﺳﭘس آن را ﺑﮫ ﺟﻠو
ﺑرﮔرداﻧد ،ﺗرﻣز ﭼرخ را ﻣﺣﮑم ﮐرد و ﺧود از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷد.
اﺳﺗﺎﻟﯾن ﯾﮑﯽ از ﺳﯾﮕﺎرھﺎی ﺧود را ﺑﮫ روزوﻟت ﺗﻌﺎرف ﮐرد وﻟﯽ او ﺑﺎ ﺗﺷﮑر ﻗوطﯽ ﺳﯾﮕﺎر ﺧود را در
آورده و ﺑﺎ اﻧﮕﺷﺗﺎن دراز و ﺑﺎرﯾﮏ ﺧود ﯾﮏ ﺳﯾﮕﺎر در ﭼوب ﺳﯾﮕﺎری ﮐﮭرﺑﺎﺋﯽ ظرﯾﻔﯽ ﮐﮫ از ﺟﯾب
در آورده ﺑود ﻗرار داده و روﺷن ﮐرد ،ﺳﭘس ﺑﺎ ﺗﺑﺳم و در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾش را ﺑﮫ ﻋﻼﻣت
ﻋذرﺧواھﯽ ﺑﺎﻻ ﮐﺷﯾده ﺑود ﮔﻔت:
 ﻣن ﺑﮫ ﺳﯾﮕﺎر ﺧودم ﻋﺎدت دارم .ﺿﻣﻧﺎ ،ﻣﺎرﺷﺎل ،ﭘﯾپ ﻣﺷﮭورﺗﺎن ﮐو؟ ھﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺑﺎ دود آندﺷﻣن ﺧود را ﺑﯾرون ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟
اﺳﺗﺎﻟﯾن ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ آﺧر روزوﻟت اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐرده ﺑود ،ﭼﺷم ھﺎﯾش را ﺗﻧﮓ ﮐرد و ﺑﺎ ﺗﺑﺳم ﮔﻔت:
 ﺑﻧظرم ﺣﺎﻻ دﯾﮕر ھﻣﮫ را ﺑﯾرون ﮐرده ام .اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﺟدی ﺑﺧواھﯾد ،راﺳﺗش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭘزﺷﮑﺎنﺑﮫ ﻣن ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرده اﻧد ﮐﻣﺗر از ﭘﯾپ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧم .ﺑﺎ اﯾن وﺟود آن را ﺑﺎ ﺧودم آورده ام و ﺑرای ﺟﻠب
رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﺣﺗﻣﺎ دﻓﻌﮫ دﯾﮕر آن را ﻣﯽ ﮐﺷم.
روزوﻟت ﺧﯾﻠﯽ ﺟدی ﮔﻔت:
 ﺑﺎﯾد از دﺳﺗور ﭘزﺷﮑﺎن اطﺎﻋت ﮐرد .ﻣن ھم اﺟﺑﺎرا ھﻣﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻧم.اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺧﯾﻠﯽ رﺳﻣﯽ ﭘرﺳﯾد:
 در ﻣورد دﺳﺗور ﮔﻔﺗﮕوی اﻣروز ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎﺋﯽ دارﯾد؟ ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺣﺗﻣﺎ در ھﻣﯾن دﯾدار ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺎﺋل ﺟدی و ﻗﺎﺑل ﺑﺣث را طرح ﮐرد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم درﺑﺎرهاوﺿﺎع ﮐﻧوﻧﯽ و دورﻧﻣﺎی آﯾﻧده ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﮐﻧﯾم .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺎﯾﻠم اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﯾراﻣون اوﺿﺎع در ﺟﺑﮭﮫ
ﺷوروی و آﻟﻣﺎن را ﻣﺳﺗﻘﯾم از زﺑﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺷﻧوم.
اﺳﺗﺎﻟﯾن ﮔﻔت :ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷﻣﺎ را ﻗﺑول ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﺑﺳﯾﺎر آرام و ﺑدون ﻋﺟﻠﮫ ﺑﺳﺗﮫ "ﮔرﺳﮕووﯾﻧﺎﻓﻠور" را ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺎز ﮐرد و ﭼﻧﺎن ﺑﺎ دﻗت در ﺟﺳﺗﺟوی
ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﮔﺷت و اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد ﮐﮫ ﮔوﺋﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھم ﻓرق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آن را آﺗش زد و ﺳﭘس آرام و
ﺷﻣرده اداﻣﮫ داد:
 آﻧﭼﮫ ﺑﮫ اوﺿﺎع ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺎ ارﺗﺑﺎط دارد ،ﺷﺎﯾد ﺑطور ﻋﻣده ﻋﺑﺎرت از آن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺧﯾرا ﻧﯾروی ﻣﺎ"ژﯾﺗوﻣﯾر" را ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﮔرھﯽ راه آھن اﺳت ﺗرک ﮐرد.
روزوﻟت ﭘرﺳﯾد:
 -وﺿﻊ ھوا در ﺟﺑﮭﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟
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 ھوا ﻓﻘط در اوﮐراﺋﯾن ﻣﺳﺎﻋد اﺳت ،اﻣﺎ در ﺳﺎﯾر ﺑﺧش ھﺎی ﺟﺑﮭﮫ ﮔل و ﻻی اﺳت و ﺧﺎک ھﻧوز ﯾﺦﻧﺑﺳﺗﮫ.
روزوﻟت ﺑﺎ ﻟﺣﻧﯽ ﺗوام ﺑﺎ ھﻣدردی ﮔﻔت:
 دﻟم ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺣدود  ٣٠ -۴٠ﻟﺷﮑر آﻟﻣﺎن را از ﺟﺑﮭﮫ ﺷوروی ﺑﮫ آﻟﻣﺎن ﻣﻧﺣرف ﮐﻧم. ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺎری ﺧوﺑﯽ اﺳت ،اﮔر ﻣﻣﮑن ﺷود. اﯾن ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﻗﺻد دارم ھﻣﯾن روزھﺎ و در ھﻣﯾن ﮐﻧﻔراﻧس )ﮐﻧﻔراﻧس ﺗﮭران(ﭘﯾراﻣون آن ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ ﺑدھم .ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ در آﻧﺳت ﮐﮫ ﺗدارﮐﺎت ﺑرای ﯾﮏ ﻧﯾروی دو ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔره
در ﺑراﺑر ﻣﺎ ﻗرار دارد .ﺿﻣﻧﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗﺎره اﻣرﯾﮑﺎ ﺗﺎ اروﭘﺎ ﺣدود ﺳﮫ ھزار ﻣﺎﯾل اﺳت.
 دراﯾن ﻣورد وﺳﺎﺋل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧوب ﻻزم اﺳت .ﻣن اﻟﺑﺗﮫ از ﻣﺷﮑﻼت ﺷﻣﺎ آﮔﺎھم. ﺑﻧظرم اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺣل ﮐﻧﯾم .ﮐﺷﺗﯽ ﺳﺎزی دراﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده رﺷد رﺿﺎﯾﺗﺧﺑﺷﯽ دارد.اﺳﺗﺎﻟﯾن و روزوﻟت در اﯾن دﯾدار ﻣﺳﺎﺋل زﯾﺎدی را ﻣطرح ﮐردﻧد .رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑﮫ ﺧطوط ﮐﻠﯽ اﻧدﯾﺷﮫ
ھﻣﮑﺎری اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و اﺗﺣﺎدﺷوروی در دوران ﭘس از ﺟﻧﮓ اﺷﺎره ﮐرد و اﺳﺗﺎﻟﯾن از اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ
اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐرد و ﮔﻔت ﮐﮫ ﭘس از ﺟﻧﮓ اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑﺎزار ﺧوﺑﯽ ﺑرای اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺧواھد ﺑود.
روزوﻟت از اﯾن ﮔﻔﺗﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﮫ ﮔرﻣﯽ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐرد و ﺧود اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد :ﭘس از ﺟﻧﮓ اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎ ﺑﮫ
ﻣﻘدار زﯾﺎدی ﻣواد ﺧﺎم اﺣﺗﯾﺎج ﺧواھﻧد داﺷت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﯾن دو ﮐﺷور ﻣﯽ ﺗواﻧد رواﺑط ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﻧزدﯾﮏ و ﺧوﺑﯽ ﺑوﺟود آﯾد .اﺳﺗﺎﻟﯾن اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد :اﮔر اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎ ﺗﺟﮭﯾزات ﻓﻧﯽ ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﺷوروی
ﺗﺣوﯾل ﺑدھﻧد ،اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﻧﯾز ﻣواد ﺧﺎم ﻣورد ﻧﯾﺎز اﻣرﯾﮑﺎ را ﺗﺎﻣﯾن ﺧواھد ﮐرد.
دراﯾن دﯾدار و ﮔﻔﺗﮕوی اول ،ﺗﻔﺎوت آﺷﮑﺎری ﻣﯾﺎن ﻧظرات اﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷت ﺟﻧﮓ
و آﯾﻧده ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد .روزوﻟت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻟزوم ﺑرﺧورد ﻧوﯾن ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺳﺗﻌﻣره و واﺑﺳﺗﮫ ﭘس از ﺟﻧﮓ زﯾﺎد ﺣرف زد .ﺷﺎﯾد او ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﻣﮑﺎن اﻋطﺎی ﺗدرﯾﺟﯽ
ﺧودﻣﺧﺗﺎری و ﺑﺎﻻﺧره اﺳﺗﻘﻼل ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد ،اﻟﺑﺗﮫ در طول ﮐﻧﻔراﻧس ﻧﯾز ﺑﺎرھﺎ اﯾن ﻣوﺿوع را
دﻧﺑﺎل ﮐرد .اﻣﺎ واﻗﻌﯾت اﯾن ﺑود ﮐﮫ او در ﭘﺷت اﯾن اظﮭﺎرات ﺧواه ﻧﺎ ﺧواه ﻣﻧﺎﻓﻊ آن ﻣﺣﺎﻓل اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
را ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ زﯾر ﭘوﺷش ﺗﺟدﯾد ﻧظر در وﺿﻊ رﺳﻣﯽ ﻣﺳﺗﻌﻣرات ،ﻋﻣﻼ ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﻗدرت
ھﺎی اروﭘﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﻣﺗزﻟزل ﻣﯽ ﮐرد و زﻣﯾﻧﮫ ﻧﻔوذ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﺗﻌﻣره را
آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎﺧت.
روزوﻟت درﺑﺎره آﯾﻧده ھﻧد و ﭼﯾن ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان طﯽ  ٣٠ -۴٠ﺳﺎل ﻣردم اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ را آﻣﺎده
ﺧودﻣﺧﺗﺎری ﮐرد ،ھﻣﯾن ﮔﻔﺗﮫ در ﺑﺎره دﯾﮕر ﻣﺳﺗﻌﻣرات ھم ﺻﺎدق اﺳت .ﺳﭘس اداﻣﮫ داد:
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 ﭼرﭼﯾل ﻧﻣﯽ ﺧواھد از ﺗﺣﻘق اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد ،زﯾرا ﻣﯽ ﺗرﺳد ﮐﮫ اﯾن اﺻلﻣﺳﺗﻌﻣرات اﻧﮕﻠﯾس را ھم ﺷﺎﻣل ﺷود" .ھل" وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﮑو آﻣده ﺑود ﺳﻧد ﻧوﺷﺗﮫ
ﻣن را ھﻣراه داﺷت ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻣور ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﺑود .ﻣﻧظور از اﯾن
ﮐﻣﯾﺳﯾون اﯾن ﺑود ﮐﮫ از ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﺳﺗﻌﻣره ﺑرای ﺑررﺳﯽ وﺿﻊ آﻧﺟﺎ و ﺗداﺑﯾر ﻣﻣﮑﻧﮫ ﺑﮭﺑود آن ﺑﺎزدﯾد
ﻧﻣﺎﯾد .ﺗﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت اﯾن ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻼ ﺟﻧﺑﮫ ﻋﻠﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اﺳﺗﺎﻟﯾن از ﻓﮑر ﺗﺷﮑﯾل ﭼﻧﯾن ﮐﯾﻣﺳﯾوﻧﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐرد و ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣرﺟﻊ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺷﮑﺎﯾت،
درﺧواﺳت و ﻏﯾره ﺑرﺳد .روزوﻟت آﺷﮑﺎرا از واﮐﻧش رھﺑر ﺷوروی راﺿﯽ ﺑود وﻟﯽ ﻧﮕراﻧﯽ ﺧود را
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑرﺧورد اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﭼرﭼﯾل ﭘﻧﮭﺎن ﻧﮑرد .او ﺣﺗﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺗذﮐر داد ﮐﮫ ﺿﻣن ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﻧﺧﺳت
وزﯾر ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت ﻣوﺿوع ھﻧد ﻣطرح ﻧﺷود زﯾرا اﮐﻧون ﭼرﭼﯾل ھﯾﭻ ﻧوع آﻣﺎدﮔﯽ ﭼﻧﯾن ﺻﺣﺑت
ھﺎﺋﯽ را درﺑﺎره ھﻧد ﻧدارد .او دوﺳت دارد اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺑررﺳﯽ ﺷود.
اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد:
 ﺑﻠﮫ .ﻣﯾداﻧم .ھﻧد زﺧم دردﻧﺎک ﭼرﭼﯾل اﺳت.روزوﻟت ﺗﺎﺋﯾد ﮐرد:
 درﺳت اﺳت ،اﻣﺎ اﻋﺗﻘﺎد دارم اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﺟﺑور ﺧواھد ﺑود دﺳت ﺑﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ در ھﻧد ﺑزﻧد .ﻣناﻣﯾدوارم ﺑﺎزھم و ﺑﺎ ﺗﻔﺻﯾل ﺑﯾﺷﺗر ﭘﯾراﻣون ھﻧد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧم و ﺿﻣﻧﺎ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را در ﻧظر ﺧواھم
داﺷت ﮐﮫ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ از ﻣﺳﺋﻠﮫ ھﻧد دورﻧد در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم
دارﻧد ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای ﺣل و ﻓﺻل آن ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد.
اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﺑﮫ اﯾن ﻧظر واﮐﻧش ﻧﺷﺎن داد .او ﻓﻘط ﺑﮫ ﺗﺎﺋﯾد اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑﺳﻧده ﮐرد ﮐﮫ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ از
ھﻧد ﺑدورﻧد ﺑرﺧورد ﻋﯾﻧﯽ ﺗری ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
روزوﻟت ﺑﮫ ﺳﺎﻋت ﺧود ﻧﮕﺎه ﮐرد .ﺗﺎ اﻓﺗﺗﺎح رﺳﻣﯽ ﮐﻧﻔراﻧس ﮐﮫ ﺳﺎﻋت  ١۶ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑود وﻗت ﮐﻣﯽ
ﻣﺎﻧده ﺑود.
روزوﻟت ﮔﻔت:
 ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم وﻗت آن رﺳﯾده ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮕو را ﺗﻣﺎم ﮐﻧﯾم .ﺑﺎﯾد ﮐﻣﯽ اﺳﺗراﺣت ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺗوان روی ﻣﺳﺎﺋلاﺟﻼس ﻣﺗﻣرﮐز ﺷد .ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد ﺑود و ﺑطور ﮐﻠﯽ آﺷﻧﺎﺋﯽ و ﮔﻔﺗﮕوی ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﻣوﺟب ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﻣن ﺷد.
اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺟواب داد:
 ﻣن ھم ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺑﺧت ﺷدم.ﺳﭘس از ﺟﺎ ﺑﻠﻧد ﺷد و ﺑﺎ ﺳر ﺑﮫ روزوﻟت ﮐﮫ در ﺻﻧدﻟﯽ ﭼرﺧدار ﺧود ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود اﺑراز ﺗﺷﮑر ﮐرد.
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ﻣن ﺑﮫ اﺗﺎق ﻣﺟﺎور رﻓﺗم ﺗﺎ ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﻧﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور را ﺻدا ﮐﻧم .ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ آﻣد ،دﺳﺗﮫ
ﭘﺷﺗﯽ ﺻﻧدﻟﯽ راﺣﺗﯽ ﭼرﺧدار روزوﻟت را ﮔرﻓت و او را ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎھش ﺑرد.
ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن و روزوﻟت ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﯾﮑدﯾﮕر را در ﺗﮭران ﻣﻼﻗﺎت ﮐردﻧد ،دﯾدارﺷﺎن در
ﻣﺣﯾطﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺻورت ﮔرﻓت .ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از ﻣدﺗﮭﺎ ﭘﯾش ﺑﺎ ھم آﺷﻧﺎ ھﺳﺗﻧد و ﺗﻧﮭﺎ
ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ از ھم ﺟدا ﺷده ﺑودﻧد و اﯾﻧﮏ دوﺑﺎره ﺑﮭم رﺳﯾده اﻧد .ﺑﻧظرم اﯾن ﻣﺣﯾط ﻏﯾر رﺳﻣﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑود ﮐﮫ ھر دو رھﺑر از ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺳﺎل  ١٩۴١ﺑﮫ ﺑﻌد ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﻣﻧظم داﺷﺗﮫ و طﯽ اﯾن ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت
ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻔﺗﮕﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﺑﺎ ھم ﻣطرح ﮐرده ﺑودﻧد.
ﻣﻧﺑﻊ :راه ﺗوده
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