
 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 

انگلستان در این  جلوگیری از تسلط فاشیسم برجھان، با تحریف تاریخ و بزرگ جلوه دادن نقش امریکا و

میلیون کشتھ داد،  27) اتحاد شوروی وقت

تاریخی ترین مقاومت ھا در مسکو و استالینگراد در تاریخ این جنگ باقی ماند، رھبری نظامی و سیاسی 

تالش می کنند تمام این واقعیات از بشریت 

 .از آن سخیف تر آن کھ استالین و ھیتلر را در دو کفھ یک ترازو قرار میدھند

کنفرانس "این کنفرانس کھ بعدھا بنام . 

دیدی علیھ آلمان ھیتلری و با شرکت استالین رھبر 

ایران . اتحاد شوروی، چرچیل نخست وزیر بریتانیای کبیر و روزولت رئیس جمھور امریکا تشکیل شد

رضاشاھی کھ در آستانھ اتحاد رسمی با ھیتلر بود، با تبعید وی از ایران توسط انگلستان و سپردن سکان 

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

اتحاد شوروی وقت(در جنگ دوم جھانی، روسیھ . شکست و پیروزی ھمراه شده است

تاریخی ترین مقاومت ھا در مسکو و استالینگراد در تاریخ این جنگ باقی ماند، رھبری نظامی و سیاسی 

تالش می کنند تمام این واقعیات از بشریت  استالین در این جنگ، بھ یک نبوغ می ماند، اما کشورھای غربی

از آن سخیف تر آن کھ استالین و ھیتلر را در دو کفھ یک ترازو قرار میدھند

. در تھران یک کنفرانس مھم بین المللی تشکیل شد

دیدی علیھ آلمان ھیتلری و با شرکت استالین رھبر در تاریخ ثبت شد، با ھدف گشایش جبھھ ج

اتحاد شوروی، چرچیل نخست وزیر بریتانیای کبیر و روزولت رئیس جمھور امریکا تشکیل شد

رضاشاھی کھ در آستانھ اتحاد رسمی با ھیتلر بود، با تبعید وی از ایران توسط انگلستان و سپردن سکان 

    

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

شکست و پیروزی ھمراه شده است

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

از آن سخیف تر آن کھ استالین و ھیتلر را در دو کفھ یک ترازو قرار میدھند. پنھان بماند

در تھران یک کنفرانس مھم بین المللی تشکیل شد ١٩۴٣سال 

در تاریخ ثبت شد، با ھدف گشایش جبھھ ج" تھران

اتحاد شوروی، چرچیل نخست وزیر بریتانیای کبیر و روزولت رئیس جمھور امریکا تشکیل شد

رضاشاھی کھ در آستانھ اتحاد رسمی با ھیتلر بود، با تبعید وی از ایران توسط انگلستان و سپردن سکان 
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، درعمل بھ کانون یکی از مھم ترین تصمیمات جھانی "محمدرضا"سلطنت پھلوی بدست پسر ارشد او 

 .علیھ ھیتلر تبدیل شد

یکی از مترجمین جوان استالین دراین کنفرانس، کھ ھمراه ھیات اتحاد شوروی بھ تھران رفتھ آمده بود، 

ت نام داش" والنتین برژکوف"او کھ . سالھا بعد، خاطرات و مشاھدات خود را از این کنفرانس نوشت

بعنوان  او پس از پایان جنگ دوم جھانی،. بدنیا آمده بود ١٩١۶یکسال پیش از انقالب اکتبر، در سال 

بھ ایاالت متحده، انگلستان، فرانسھ، چین، بلژیک، مجارستان، " عصرجدید"خبرنگار ویژه مجلھ مھم 

  .بلغارستان، کانادا، یوگسالوی، جمھوری فدرال آلمان سفر کرد

  :کنفرانس تھران می نویسد" گزارش"و یا بھتر است بنویسم خود وی در کتابش 

   

کنفرانس در . این کتاب شرح رویدادی است کھ در تاریخ دیپلماتیک جنگ دوم جھانی جای ویژه دارد«

نوشتھ ھای من نھ یک رسالھ پژوھشی است و نھ یک تجزیھ و تحلیل . در تھران برگزار شد ١٩۴٣پائیز 

مسائل مطرح شده در آن، بلکھ خاطرات یک شاھد و یک مترجم ساده آن کامل از کنفرانس تھران و 

  .البتھ بر اسناد و خاطرات برخی شرکت کنندگان دیگر آن کنفرانس نیز تکیھ کرده ام. رویداد است

سھ قدرت بزرگ اتحاد  یاسیو س یممکن شد و اتحاد نظام ۴٠ھای  تلری در آغاز سالیائتالف ضد ھ

  .بود یدر جنگ دوم جھان یالملل نیر ادامھ تحوالت در اوضاع بیای كبیتانیبراالت متحده و یشوروی، ا

رومند میان دول یك ائتالف نیجنگ بھ  ین اتحاد بر خالف ھمھ مشكالت و اختالفات بر سر اھداف نھائیا

  .ع كردیروزی بر فاشیسم ھیتلری را تسرین خود امر پید و ایمتفاوت مبدل گرد یھای اجتماع دارای نظام

، اقتصاد، یپلماسیل دیان سھ قدرت در سطوح مختلف، از قبیتلری مناسبات میر دوره ائتالف ضد ھد

، از جملھ، مكاتبھ یھای شخص دارھا و تماسیضمنا د. افتیتكامل  یفرھنگ و قبل ازھمھ، در رشتھ نظام

ثالثھ . "نقش داشتر در این تکامل یای كبیتانیاالت متحده و برین رھبران اتحاد شوروی، ایتر  یمنظم عال

ون نفر در سراسر جھان مترادف بود یلیھا م برای صد) كھ بھ سھ قدرت بزرگ اطالق شد ینام" ( بزرگ

  .سم ھیتلرییاز فاش یروزی و رھائید بھ پیبا ام

عھده  خ بریكھ تار یتیدار از مسئولین دیكنندگان ا  ای داشت، بدون شك، شركت ژهیت ویدار تھران اھمید

ای كھ در برابرشان قرار گرفتھ بود با  دهیچیآنھا از عھده مسائل پ. كامل داشتند یبود آگاھآنان گذاشتھ 

  .انعطاف برای سازش معقوالنھ برآمدند

 ی، اختالفات جدی و حتیگانگیت یرا عالوه بر درك اھمینبود، ز یموافقت قابل قبول طرفین كار آسان

  .م خصومت نیز میان طرفین وجود داشتیعال
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  داریمحل دانتخاب 

   

ضد  یدار سھ رھبر ائتالف نظامیز دین یاسیبلكھ مالحظات س ی، نھ تنھا مالحظات نظام١٩۴٣ز سال یپائ

تر بردشمن مشترك   عیسر یروزیمشترك در جھت پ یالزم بود اقدامات بعد. كرد یجاب میرا ا یتلریھ

با آنکھ بر سر این . ردیرامون نظام جھان پس از جنگ صورت گیو ھماھنگ شود و تبادل نظر پ یبررس

داد  یح مین ترجیاستال. دیدار تفاھم شده بود، بر سر محل کنفرانس ھمچنان اختالف نظر وجود داشت

در جبھھ  یات جنگیكرد كھ عمل ین نكتھ استناد میاو بھ ا. برگزار شود یتر بھ خاك شورو كیكنفرانس نزد

مدتی  یجنگ را برعھده دارد، برا یعال یدھد كھ او درحالیکھ فرماندھ  یو آلمان اجازه نم یشورو

  یكرد كھ اجازه نم  یكا اشاره میآمر یروزولت، بھ نوبھ خود، بھ قانون اساس. مسكو را ترك كند یطوالن

  .واشنگتن را ترك كند یمدت طوالن یجمھور برا  سیداد او بھ عنوان رئ

ام یدار در پیمورد محل د ص درشنھاد مشخیك پیكا یو آمر ین بار در مكاتبھ رھبران شورویاول یبرا

دار می تواند ید"س جمھور امریکا اطالع داد كھ یرئ. دیارائھ گرد ١٩۴٣سپتامبر سال  ۶روزولت مورخ 

  ."باشد یشمال یقایدر آفر

ا خارطوم یل نیز بھ مسكو اطالع داد كھ حاضر است برای این دیدار بھ قبرس یبا ھمزمان با آن، چرچیتقر

  .بیاید

ل، یشنھاد کرد و دو روز بعد جواب چرچیرا پ رانیا سپتامبر خود بھ این دو، ٨ام مورخ یپن در یاستال

  .افت كردیرا در" حاضر است بھ تھران بیاید"نكھ یبرا یمبن

گری را یمختلف د یھا نكرده و ھمچنان محل یبانیشنھاد پشتین پیرا روزولت از ایماند ز مسئلھ حل نشده 

مناسب تر  لحاظ یاریقاھره از بس"ن نوشت كھ یاكتبر روزولت بھ استال ١۴ .کرد  یشنھاد میدار پید یبرا

ضمنا در . توان در آنھا دیدار کرد  یال ھست كھ میك اھرام، چند ویاست و خارج از محدوده قاھره، نزد

 یك از ما در كشتیكھ ھر  یترانھ نیز محل مناسبی وجود دارد بھ شرطیمد یایدر یاز بنادر شرق یكی

ئت یشما و ھ یبرا یخوب یم كشتیتوان یاگر این پیشنھاد را می پذیرید ما م. درمحل حاضر شویمھای خود 

د با ناوگان خودتان ارتباط مداوم ین حال بتوانید و در عیم تا كامال مستقل باشیارتان بگذاریشما در اخت

در آنجا . بغداد است یمحل دیگری کھ می توانیم با ھم دیدار سھ جانبھ داشتھ باشیم حوال. دیداشتھ باش

ار داشتھ یرا دراخت یكائیو امر یائیتانی، بریروس یتین امنیمامور یم سھ اردوگاه با تعداد كافیتوان یم

  ".میباش

دار مناسب نمی یاین د یشما را برا یشنھادیپ یھا  محل زك ایچیمتاسفانھ ھ: "ن پاسخ دادیاكتبر استال ١٩

  ."ستیمن مطرح ن ین مورد برایت در ایضمنا موضوع امن. مدانم و ھمچنان تھران را پیشنھاد می کن

ح داد كھ ین توضیاستال. داد ارائھ  یشورو یروین یام بعدی استالین شرحی از برنامھ تعرض زمستانیدر پ

من با  یروزمره ستاد كل ارتش و ارتباط شخص یات مستلزم رھبرین عملیده دارند كھ ایھمكاران من عق"
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ن کرد، در یق تلگراف و تلفن با مسكو تامیط را از طرین شرایتوان ا  یر تھران مد. باشد  یم یفرماندھ

  ".ھای پیشنھاد دارای این شرایط نیستند ر محلیكھ سا  یصورت

او استدالل کرد کھ . دار در تھران را رد کردیشنھاد دیك ھفتھ بعد بار دیگر پیامی فرستاد و پیروزولت، 

امکان پرواز را از ما بگیرد  یونھ ایست کھ ممکن است چند روز متوالران بھ گیتخت ایك پاینزد یھا كوه

اسناد مختلف را از واشنگتن بھ رئیس جمھوری برسانند ممكن است  یستیبا  یكھ م یمائیجھ، ھواپیو در نت

توجھ داشتھ باشید کھ برای پرواز ھواپیماھا تھران کھ "روزولت نوشت . معطل شود یمدتی طوالن یبرا

د بھ شما اطالع دھم كھ نخواھم توانست رھسپار یلذا با كمال تاسف با. ار گرفتھ مناسب نیستدر گودی قر

  ."دولت و رھبران قوه مقننھ با حضور در تھران مخالف اند. تھران شوم

از تھران  یشنھاد کرد با این محاسبھ کھ یک خط تلفنیدار پیگر دیك محل دیروزولت بصره را بھ عنوان  

  .ودده شیبھ آنجا كش

ھمآھنگی  یکھ برا ١٩۴٣كا در بھار سال یاالت متحده آمریر امور خارجھ ایوز" كوردل ھل"ام را ین پیا

اطالع " ھل"ن در پاسخ بھ یاستال. ن کردیر امور خارجھ وارد مسكو شده بود، تسلیم استالیكنفرانس سھ وز

  !داد کھ استدالل رئیس جمھور امریکا را فراموش کنید

دار با ید یران برایتخت ایتواند درمورد امكان مسافرت بھ پا  یالبتھ روزولت م: "گفت ن در ادامھیاستال

چ یم كھ ھید بگویكن از جانب خودم بایل رد، ویم بگیر خود تصمیكب یایتانیو بر یندگان اتحاد شوروینما

شده و  برعھده من گذاشتھ یشورو یروین یعال یف فرماندھینم، وظایب  یرا مناسب تر از تھران نم یجائ

ن وضع یبا ا. كنم یرا در جبھھ ما رھبر یات جنگیسازد بطور روزمره عمل  ین امر مرا مجبور میا

ئت دولت یھمكاران من در ھ. جنگ امكان ندارد دورتر از تھران بروم یمن بھ عنوان فرمانده عال یبرا

ر جبھھ ھا اد اوضاع دیز یدگیچیبخاطر پ یمعتقدند كھ در حال حاضر خروج من از اتحاد شورو

  ."...ممكن است ریغ

تواند بجای وی در   ینا میقیئت دولت یمعاون اول وی در ھ" اچسالو مولوتوفیو"ن سپس گفت كھ یاستال

س دولت یارات رئیشوروی، از تمام اخت ید و ھنگام مذاكرات، طبق مفاد قانون اساسیدار شركت جوید

  .دار وجود نخواھد داشتیخاب محل ددر انت یچ اشكالین صورت ھیشوروی برخوردار است، در ا

  ."نفع باشد ھای ذی   شنھاد قابل قبول طرفین پیدوارم كھ ایام: " ن در خاتمھ گفتیاستال

شنھاد یگفت كھ بالفاصلھ پ" ھل. "كا را غافلگیر کردیر امور خارجھ آمریاین پاسخ قاطع استالین آشكارا وز

) اعزام مولوتوف( شنھاد آخریز طرف خود افزود كھ پس جمھور خواھد رساند و این را بھ اطالع رئیاستال

ھل . ت خاص قائل استین اھمیدار با شخص استالیرا ایشان برای دیروزولت خواھد شد ز" اسیباعث "

  .کامال درک کرده بود کھ کنفرانس در محل دیگری غیر از تھران با عدم شرکت استالین ھمراه خواھد شد

نوامبر  ٨خ یام روزولت بھ تاریپ. كنفرانس پذیرفتند یعنوان محل برگزارھا تھران را ب یكائیسرانجام امر

  .ن امر بودیاز ھم یحاك
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بھ منظور قطع  ١٩٢١مطابق قرارداد  یروھای شورویت كھ نین واقعیبدون شك، مسكو روی ا

وارد شده و ) سرخس(ایران  یران بھ قسمت شمالیدر ا یتلریعمال ھ یو جاسوس یخرابكار یھا تیفعال

ران شده بودند و بھ این یا یس نیز وارد قسمت جنوبیانگل یروھاین. آنجا مستقر بودند حساب می کردند در

ت یكنندگان كنفرانس تھران آسان بود، اما مسئلھ دیگر فعال ت جانی شركتیترتیب حل مسئلھ تامین امن

م گرفتھ شد یتباط تصمن اریدرا. در تھران بود، کھ باید برای آن فکری می شد یناز یجاسوسی عمال مخف

 یكھ معموال دفتر سفارت در آنجا بود برا یعمارت اصل. كنفرانس در سفارت شوروی برگزار شود

ر اتحاد شوروی یر كبیشوروی اقامتگاه سف یندگیئت نمایكا و برای ھیس جمھور آمریاقامت روزولت رئ

  .در نظر گرفتھ شد

قبال مورد مذاكرده  یرانس در سفارتخانھ شورومدت كار كنف یكا برایس جمھور آمریمسئلھ اقامت رئ

ن مسئلھ بر مبنای مالحظات امنیتی مورد قبول یالخره ا با. دار تھران قرار گرفتھ بودیكنندگان د  شركت

س در مجاورت یو انگل یشورو یھا خانھ كا در حومھ تھران، و سفارتیآمر  ساختمان سفارت. واقع شد

ك معبر یبلند مسدود شود و  یھا ابان کوتاه بھ كمك سپریبود یک خ یكاف. گر قرار داشتندیكدیم یمستق

 یھا ئتیھ یت اعضایب امنیترت  نیبد. دیك محدوده واحد بوجود آیجاد شود تا یخانھ ا ن دو سفارتیموقت ب

اگر روزولت در . را تمام محدوده حفاظ امنیتی پیدا می کردیشد، ز ین میس تامیو انگل یشورو یندگینما

 یشدند روز  یدار مجبور میكنندگان د  ر شركتیو سا ید در آنصورت ویگز یكا اقامت میانھ آمرخ سفارت

رفت  یدراین صورت احتمال م. تنگ تھران بھ محل مذاكرات رفت و آمد كنند یھا ابانیچند مرتبھ از خ

  .خود را درمیان مردم جا داده و دست بھ عملیات تروریستی بزنند" ش سومیرا"عمال 

ك یشر یشورو یبا سازمان مخف یكا در این نگرانینده سازمان اطالعات و امنیت آمرینما" یلیركل یما"

اتخاذ شده، ھنوز نازھا در تھران عده  یاطیر احتیرغم ھمھ تدابیاو خاطرنشان ساختھ بود كھ عل. بود

در  یتلریھ ینكھ سازمان جاسوسیا بر یدر دست بود مبن ین، اطالعاتیزیادی ھوادار دارند، عالوه برا

ن یتر تلر مشكلیكھ ھ" یتواسكورتزن ا"سال پس از كنفرانس تھران،  ٢٠. تدارک برنامھ ترور بودند

روزولت را  ربودن  تید نمود كھ وی از جانب ھیتلر ماموریكرد تائ یرا بھ او محول م یات خرابكاریعمل

  .در تھران داشت

بدلیل اقامت در سفارت اتحاد شوروی با روزولت رئیس جمھوری امریکا کھ پس از بازگشت از تھران، 

 ١٧بھ تاریخ  یانتقاد محافل حکومتی و مطبوعات امریکا قرار گرفتھ بود، در یک مصاحبھ مطبوعات

 یخانھ شورو كا در سفارتیخانھ آمر سفارت ینكھ بجایبرا یصادر كرد مبن یا ه ژیھ ویانیب ١٩۴٣دسامبر 

روزولت افزود كھ از . مربوط بھ توطئھ آلمان بھ دست آورده بود ین اطالعاتیرا استالیاقامت داشتھ ز

كنندگان   منظور سوءقصد بھ جان ھمھ شركت  ك توطئھ بھیرفت  ین، احتمال میقرار اطالع مارشال استال

تھران  یدر حوال یب صد جاسوس آلمانیس جمھور اعالم داشت كھ احتماال قریرئ. ردیكنفرانس صورت گ

ھای تھران عبور  ابانیكھ ما از خ یار کوشیدند تا موقعیھا بس آلمان: "لت افزودروزو. بردند  یبھ سر م
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كا با ھم یو آمر یشورو یھا  خانھ  را سفارتیكسره كنند زیل و من را ین، چرچیم كار مارشال استالیكرد یم

  .لومتر فاصلھ دارندیك ۵/١ب یقر

ل در تھران ینستون چرچیروزولت و ون ین، فرانكلیشرایط دیدار ژوزف استال ١٩۴٣در اواخر نوامبر 

  .فراھم آمد

  

  در کنفرانس تھران" والنتین برژکوف"یادداشت ھای مترجم استالین 

٢ 

  دیدار استالین و روزولت

  در سفارت شوروی، در تھران

    

ه و تبسمی نیز داد پیشخدمت فیلیپینی چرخ دستی را کھ روزولت با تمام سنگینی خود روی دستھ ھای آن تکیھ

  :با لحنی مھربان و در حالیکھ دستش را دراز کرده بود گفت. ب داشت وارد اتاق کردبر ل

استالین با اشاره بھ محل مالقات کھ در داخل  .مارشال استالین، ببخشید، فکر می کنم کمی دیر کردم. ھلَو -

ف کرد ولی او با استالین یکی از سیگارھای خود را بھ روزولت تعار. نخیر، بموقع آمدید:سفارت ما بود گفت

تشکر قوطی سیگار خود را در آورده و با تبسم و در حالیکھ شانھ ھایش را بھ عالمت عذرخواھی باال کشیده 

  .من بھ سیگار خودم عادت دارم  :بود گفت

استالین و . من با اضطراب کوشش کردم با تمام قوا روی دیداری کھ در پیش بود متمرکز شوم

ترجمھ سخنان استالین سخت . ھم در سفارتخانھ ما در تھران دیدار کنندروزولت قرار بود بزودی با 

بود زیرا وی در عین حال کھ شمرده سخن می گفت، با صدای خفیف و با لھجھ گرجی حرف می زد 

سریعا و در یک لحظھ باید . و ھرگز ھم نمی شد از او پرسید از فالن جملھ چھ منظوری داشتھ است

مشکل وقتی جدی تر شد کھ . کنم و بالفاصلھ آن را بھ انگلیسی برگردانم منظور ھر جملھ او را درک

یگانھ دلخوشی من این بود کھ استالین شمرده سخن می . گفتند باید متن گفتگو را ثبت ھم می کردم

  .گوید و پس از ھر جملھ مجال ترجمھ را بھ من میدھد

استالین با لباس مارشالی، بسیار آھستھ  وقتی بھ اتاق مجاور تاالر اجالس عمومی کنفرانس وارد شدم،

سالم کردم و دفتر و قلم خود را روی میز پایھ کوتاھی کھ در دو طرف . و شمرده در اتاق قدم می زد

. او ھمچنان در افکار خود غرق بود و قدم می زد. آن یک صندلی و یک مبل قرار داشت گذاشتم
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. بیرون کشید و آتش زد" گرسگووینا فلور"ود سپس یک سیگار از بستھ ای کھ روی آن نوشتھ شده ب

  :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  -

ن مقابل میز کوچکی کھ من کاغذ و قلم خود را روی آن گذشتھ بودم ایستاد و بستھ سیگار سپس، استالی

سیگارش خاموش شده بود و این بار در حالیکھ دوباره سیگار را روشن می . خود را روی آن گذاشت

  :کرد بھ مبلی کھ کنار میز بود اشاره کرد و گفت

ا چرخ دستی می آورند و در سمت چپ صندلی روزولت را ب. شما دراینجا، کنار من می نشینید  -

  .راحتی 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 

ه داد  ت فیلیپینی چرخ دستی را کھ روزولت با تمام سنگینی خود روی دستھ ھای آن تکیھشد و پیشخدم

با لحنی مھربان و در حالیکھ دستش را دراز کرده بود . و تبسمی نیز بر لب داشت وارد اتاق کرد

  :گفت

  .مارشال استالین، ببخشید، فکر می کنم کمی دیر کردم. ھلَو  -

  :ت کھ در داخل سفارت ما بود گفتاستالین با اشاره بھ محل مالقا

. آخھ شما مھمان ما ھستید. البتھ رسم میزبانی است. من کمی زودتر آمده بودم. نخیر، بموقع آمدید  -

  !درحقیقت می توان گفت کھ در خاک شوروی بھ مھمانی آمده اید

  :روزولت با خنده پاسخ داد

ضمنا اینجا اقامتگاه من است و شما . کنیمما قرار گذاشتھ بودیم در منطقھ بیطرف دیدار . مخالفم  -

  !مھمان من ھستید

  :استالین با لبخند

بفرمائید کھ از جایتان راضی ھستید؟ بھ چیز دیگری احتیاج . بھتراست این بحث را کنار بگذاریم  -

  ندارید؟

شتھ از این کھ این خانھ را دراختیار من گذا. اینجا مثل خانھ خودم است. ھمھ چیز خوب است. خیر  -

  .اید صمیمانھ تشکر می کنم

  :استالین با اشاره دست دعوت کرد
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  .خواھش می کنم نزدیکتر بھ میز  -

چرخ دستی را بھ محلی کھ تعیین شده بود ھدایت کرد و سپس آن را بھ جلو  پیشخدمت فیلیپینی

  .برگرداند، ترمز چرخ را محکم کرد و خود از اتاق خارج شد

را بھ روزولت تعارف کرد ولی او با تشکر قوطی سیگار خود را در استالین یکی از سیگارھای خود 

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 عالمت 

  :عذرخواھی باال کشیده بود گفت

ضمنا، مارشال، پیپ مشھورتان کو؟ ھمان کھ می گویند با دود آن . بھ سیگار خودم عادت دارم من  -

  دشمن خود را بیرون می کنید؟

  :استالین کھ از جملھ آخر روزولت استقبال کرده بود، چشم ھایش را تنگ کرد و با تبسم گفت

اھید، راستش اینست کھ پزشکان البتھ اگر پاسخ جدی بخو. را بیرون کرده ام  بنظرم حاال دیگر ھمھ  -

با این وجود آن را با خودم آورده ام و برای جلب . بھ من توصیھ کرده اند کمتر از پیپ استفاده کنم

  .رضایت شما حتما دفعھ دیگر آن را می کشم

  :روزولت خیلی جدی گفت

  .من ھم اجبارا ھمین کار را می کنم. باید از دستور پزشکان اطاعت کرد  -

  :یلی رسمی پرسیداستالین خ

  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 درباره   -

البتھ مایلم اطالعاتی پیرامون اوضاع در جبھھ . اوضاع کنونی و دورنمای آینده تبادل نظر کنیم

  .را مستقیم از زبان شما بشنومشوروی و آلمان 

  .پیشنھاد شما را قبول می کنم  :استالین گفت

    

را یکبار دیگر باز کرد و چنان با دقت در جستجوی " گرسگووینافلور"بسیار آرام و بدون عجلھ بستھ 

آن را آتش زد و سپس آرام و . یکی از آنھا گشت و انتخاب کرد کھ گوئی آنھا با ھم فرق می کنند

  :دامھ دادشمرده ا

آنچھ بھ اوضاع جبھھ ما ارتباط دارد، شاید بطور عمده عبارت از آن باشد کھ اخیرا نیروی ما   -

  .را کھ یک نقطھ گرھی راه آھن است ترک کرد" ژیتومیر"

  :روزولت پرسید

  وضع ھوا در جبھھ چگونھ است؟  -
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است و خاک ھنوز یخ  ھوا فقط در اوکرائین مساعد است، اما در سایر بخش ھای جبھھ گل و الی  -

  .نبستھ

  :روزولت با لحنی توام با ھمدردی گفت

  .لشکر آلمان را از جبھھ شوروی بھ آلمان منحرف کنم ٣٠ -۴٠دلم می خواست حدود  -

  .بسیار کاری خوبی است، اگر ممکن شود -

) کنفرانس تھران(این، یکی از مسائلی است کھ من قصد دارم ھمین روزھا و در ھمین کنفرانس  -

پیچیدگی مسئلھ در آنست کھ تدارکات برای یک نیروی دو میلیون نفره . پیرامون آن توضیحاتی بدھم

  .ضمنا فاصلھ قاره امریکا تا اروپا حدود سھ ھزار مایل است. در برابر ما قرار دارد

  .من البتھ از مشکالت شما آگاھم. دراین مورد وسائل نقلیھ خوب الزم است -

  .کشتی سازی درایاالت متحده رشد رضایتخبشی دارد. ا می توانیم حل کنیمبنظرم این مسئلھ ر -

   

رئیس جمھور بھ خطوط کلی اندیشھ . استالین و روزولت در این دیدار مسائل زیادی را مطرح کردند

ھمکاری ایاالت متحده و اتحادشوروی در دوران پس از جنگ اشاره کرد و استالین از این اندیشھ 

. فت کھ پس از جنگ اتحاد شوروی بازار خوبی برای ایاالت متحده خواھد بوداستقبال کرد و گ

پس از جنگ امریکائی ھا بھ : روزولت از این گفتھ استالین بھ گرمی استقبال کرد و خود اضافھ کرد

مقدار زیادی مواد خام احتیاج خواھند داشت و بھ ھمین دلیل بین دو کشور می تواند روابط بازرگانی 

اگر امریکائی ھا تجھیزات فنی بھ اتحاد شوروی : استالین اضافھ کرد. خوبی بوجود آیدنزدیک و 

  .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 

روزولت نسبت بھ لزوم برخورد نوین بھ مسئلھ کشورھای . ات بھ چشم می خوردو آینده مستعمر

شاید او صمیمانھ بھ امکان اعطای تدریجی . مستعمره و وابستھ پس از جنگ زیاد حرف زد

خودمختاری و باالخره استقالل بھ آنھا فکر می کرد، البتھ در طول کنفرانس نیز بارھا این موضوع را 

عیت این بود کھ او در پشت این اظھارات خواه نا خواه منافع آن محافل ایاالت متحده اما واق. دنبال کرد

مستعمرات قدرت  را منعکس می کرد کھ زیر پوشش تجدید نظر در وضع رسمی مستعمرات، عمال

ھای اروپای سرمایھ داری را متزلزل می کرد و زمینھ نفوذ ایاالت متحده در کشورھای مستعمره را 

  .ختآماده می سا

سال مردم این منطقھ را آماده  ٣٠ -۴٠چین گفت کھ می توان طی  و روزولت درباره آینده ھند

  :سپس ادامھ داد. خودمختاری کرد، ھمین گفتھ در باره دیگر مستعمرات ھم صادق است
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چرچیل نمی خواھد از تحقق این پیشنھاد قاطعانھ حمایت کند، زیرا می ترسد کھ این اصل   -

وزیر امور خارجھ ما وقتی بھ مسکو آمده بود سند نوشتھ " ھل. "س را ھم شامل شودمستعمرات انگلی

منظور از این . من را ھمراه داشت کھ مربوط بھ تشکیل کمیسیون بین المللی امور مستعمرات بود

کمیسیون این بود کھ از ممالک مستعمره برای بررسی وضع آنجا و تدابیر ممکنھ بھبود آن بازدید 

  .ام فعالیت این کمیسیون باید کامال جنبھ علنی داشتھ باشدتم. نماید

استالین از فکر تشکیل چنین کیمسیونی پشتیبانی کرد و گفت کھ بھ این مرجع میبایستی شکایت، 

روزولت آشکارا از واکنش رھبر شوروی راضی بود ولی نگرانی خود را . درخواست و غیره برسد

او حتی بھ استالین تذکر داد کھ ضمن گفتگو با نخست . نکرد نسبت بھ برخورد احتمالی چرچیل پنھان

وزیر بریتانیا بھتر است موضوع ھند مطرح نشود زیرا اکنون چرچیل ھیچ نوع آمادگی چنین صحبت 

  .او دوست دارد این مسئلھ پس از پایان جنگ بررسی شود. ھائی را درباره ھند ندارد

  :استالین خاطرنشان کرد

  .زخم دردناک چرچیل است ھند. میدانم. بلھ  -

  :روزولت تائید کرد

من . درست است، اما اعتقاد دارم انگلستان سرانجام مجبور خواھد بود دست بھ اقداماتی در ھند بزند -

امیدوارم بازھم و با تفصیل بیشتر پیرامون ھند با شما گفتگو کنم و ضمنا این نکتھ را در نظر خواھم 

د دورند در مقایسھ با اشخاصی کھ با این مسئلھ ارتباط مستقیم داشت کھ اشخاصی کھ از مسئلھ ھن

  .دارند بھتر می توانند برای حل و فصل آن تصمیم بگیرند

او فقط بھ تائید این نکتھ بسنده کرد کھ اشخاصی کھ از . استالین با احتیاط بھ این نظر واکنش نشان داد

  .شتھ باشندھند بدورند برخورد عینی تری می توانند نسبت بھ آن دا

تعیین شده بود وقت کمی  ١۶تا افتتاح رسمی کنفرانس کھ ساعت . روزولت بھ ساعت خود نگاه کرد

  .مانده بود

  :روزولت گفت

باید کمی استراحت کرد تا بتوان روی مسائل . فکر می کنم وقت آن رسیده کھ گفتگو را تمام کنیم -

طور کلی آشنائی و گفتگوی صمیمانھ با شما تبادل نظر ما بسیار مفید بود و ب. اجالس متمرکز شد

  .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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خدمت بالفاصلھ آمد، دستھ پیش. من بھ اتاق مجاور رفتم تا پیشخدمت فیلیپینی رئیس جمھور را صدا کنم

  .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 مالقات کردند، دیدارشان در 

ھستند و تنھا بنظر می رسید کھ آنھا از مدتھا پیش با ھم آشنا . محیطی بسیار صمیمانھ صورت گرفت

بنظرم این محیط غیر رسمی . برای مدت کوتاھی از ھم جدا شده بودند و اینک دوباره بھم رسیده اند

بھ بعد مکاتبھ منظم داشتھ و طی این مکاتبات  ١٩۴١ناشی از آن بود کھ ھر دو رھبر از تابستان سال 

  .رده بودندکھ تقریبا ھفتگی صورت می گرفت مسائل بسیار مختلفی را با ھم مطرح ک

  راه توده: منبع
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