
 اسناد

رسوايي در سوئيس
اسنادي از دربار شاهنشاهي درباره قاچاق مواد مخدر

اميرهوشنگ دولو قاجار

حسين کوچکيان فرد

در اواخر ١٣٥٠ شاه٬ طـبق مـعمول هـر سـال٬ بـراي اسکـي و اسـتراحت بـه سـن

١. يکي از مکانهاي مشهور اسکي در کشور سوئيس است. سن موريتس در حد فاصل چهار کوهستان سر
به فلک کشيده در جنوب شرقي سوئيس قرار دارد و جاده هاي منتهي به آن به قدري صعب العبور است
که در زمستانهاي پربرف مدتها راه بسته مي شود و شايد يکي از داليل اينکه شاه آنجا را انتخاب مي کرد
پشت پرده تخت طاووس . مترجم حسين ابوترابيان. تهران٬ انتشارات همين امر مي باشد. مينو صميمي.

اطالعات٬ ١٣٦٨. صص ٩٩ ـ ١٠٠.

موريتس ١ سوئيس عزيمت کرد. ولي آنجا ماجرايي اتفاق افتاد که دربار و شاه٬ ناخواسته٬
چندين ماه درگير آن شدند.

پليس سوئيس يکي از ايرانيان تاجر مقيم آن کشور را که نامش حسن قريشي بوده به
جرم پنهان کردن ٣٥ گرم ترياک دستگير مي کند. با بازپرسي اوليه٬ پاي افراد سرشناس
ديگري نيز به ميان مي آيد٬ افرادي چون اميرهوشنگ دّولو پيشخدمت مخصوص و يار
نزديک شاه و خسرو قشقايي که از وي به عنوان يکي از مخالفان شاه در خارج از کشور
ياد مي شد. قريشي اعتراف مي کند در جريان يک ميهاني ناهار که عده اي از افراد ديگر
ازقبيل دکتر ديبا٬ انصاري٬ ستوده و ... در آن حضور داشتند٬ وي مقداري ترياک از دولو
دريافت کرده که براي دوستش خسرو قشقايي به آلمان بفرستد. واسطه اين امـر خـانم
والون منشي قريشي است که به ادعاي خودش از محتويات بسته اطالعي نداشته است.
ولي باتوجه به پنهانکاري قريشي٬ خانم والون به بسته مشکوک مي شود و پي مي برد که
محتواي آن مواد مخدر است. بدين ترتيب با کشف اين مواد به دست پليس سـوئيس٬
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قريشي دستگير و دولو براي اداي توضيحات به دادگاه فراخوانده مي شود. دولو از ترس
دستگير شدن با صالحديد مقامات ايراني و استفاده از مصونيت سياسي اش با هواپيماي
اختصاصي شاه از سوئيس خارج مي شود و به ايران بازمي گردد. با درز کردن اين موضوع
و جنجالي شدن ابعاد آن در مطبوعات اروپا٬ نوک تيز پيکان اين حمالت متوجه شخص

شاه مي شود.
شاه که همواره از جنجال مطبوعاتي و مطرح شدن نامش در اين گونه مسائل هراس
داشت٬ فورًا دستور رسيدگي به اين پرونده و خالص شدن دولو را به اسداهلل علم وزير
وقت دربار ابالغ مي کند. درنهايت٬ علم با خرج کردن مبالغي هنگفت و استخدام وکالي
درجه اول اروپايي و استفاده از عوامل دوست در دستگاههاي قضايي و هيئت حاکمه

سوئيس اين مسئله را به پايان مي رساند.
در اين نوشته کوشش به عمل آمده تا آنجايي که ميسر است و اسناد امکـان آن را
فراهم مي کند اين رخداد بازسازي شود و گوشه اي کوچک از اوضاع و احوال دربار ايران

و هيئت حاکمه پهلوي مورد بررسي و نقد قرار گيرند.
   

زندگاني محمدرضا پهلوي داراي دو رويه مي باشد اول زندگي رسـمي و آشکـار و
ديگر٬ زندگي خصوصي و نهان. زندگي رسمي وي همان است که عموم مردم از طريق
جرايد و ساير رسانه هاي عمومي از آن آگاهي داشتند٬ مانند ارتباط با سران قواي سهگانه
و يا سران نظامي مانند وزير جنگ و ساير مسئوالن بلندپايه کشـور. ولي قسـمت مـهم
زندگي شاه٬ زندگي خصوصي وي محسوب مي شود٬ که اين بخش از زندگي وي نقش
مهمي در سياستگذاريها و برنامه ريزيهاي اقتصادي و سياسي ايران برجاي مي گذاشت.
در اين گونه محافل خصوصي بود کـه دوسـتان شـخصي شـاه بـا اسـتفاده از مـوقعيت
غيررسمي آن تمام مسائل خود را از قبيل مسائل مالي و يا سياسي٬ دوستانه با شاه مطرح
مي کردند و معموًال کمتر جواب منفي مي گرفتند. نقش اين گونه محافل «دروني» چـنان
مهم است که حتي امريکاييان نيز به آن عالقه نشان مي دادند و در گزارشهاي خود چنين

مي نوشتند:
اشخاص بسياري داراي مقامهاي رسمي يا نيمه رسمي٬ يا صرفًا بيکار٬ دوسـتان و
موکلين دربار و يا اعضاي دربار کساني هستند که شاه را احاطه کـرده انـد. در مـيان
اشخاص حاضر از افراد مطلع٬ مستعد٬ صالحيتدار تا افراد بي فکر و سودجو يافت

از ظهور تا سقوط . ج ١. ترجمه دانشجويان مسـلمان پـيرو خـط ٢. برگرفته از جزوه سازمان سيا٬ ١٩٧٥؛

مي شوند... ٢ محفل دروني در حال حاضر شامل تعدادي از مقامات است که رابطه
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امام. تهران٬ مرکز نشر اسناد النه جاسوسي امريکا٬ ١٣٦٦. ص ٤٧.

[ ١٨٩٥-١ ـ پ] عکس امضا شده محمدرضا و فرح پهلوي براي اميرهوشنگ دولو

آنها با شاه براساس اعتماد و اطمينان متقابل برقرار شده است. آنها بيشترين نفوذ را بر
شاه داشته و براي دسترسي بـه بـخشهاي مـهم اجـتماع کـانالهاي مـهمي را ايـجاد

٣. همان٬ ص ٥١.

مي نمايند. ٣
حسين فردوست٬ اسداهلل علم٬ عبدالکريم ايادي٬ اشرف٬ جمشيد علم٬ اميرهوشنگ
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دولو٬ فليکس آقايان ازجمله کساني اند که نامشان در اين گزارشها آمده است.
البته وقتي صحبت از محفل دروني دربار مي شود نـبايد يک مـجموعه يکـدست و
منسجم را به ذهن آورد چون تک تک اين افراد بر پايه مـنافع شـخصي خـود دست بـه
فعاليت مي زدند؛ چه بسا در داخل جمع خود به چند جناح مجزا و احيانًا رقيب تبديل
مي شدند. شاه هم از اين تفرقه چندان ناراحت نبود٬ چون تصور وجود جناح و رقبايي
جدي و خطرناک برايش غيرقابل قبول بود. براي نمونه اسداهلل علم و دولو از دوسـتان
بسيار نزديک شاه محسوب مي شدند اما علم هميشه در خاطرات خود بـه بـدگويي از
دولو مي پردازد و او را کسي مي داند که آبروي شاه را در محافل داخـلي و بـين المـللي
مي ريزد. البته شايد ريشه اصلي اختالف اين دو در رقابتشان براي ترتيب دادن مجالس
بزم و عيش شاه باشد که هر يک سعي مي کردند بيشتر رضايت خاطر شاه را فراهم کنند.

٤. اميرهوشنگ دولو قاجار٬ فرزند محمدولي خان آصف الدوله٬ در سال ١٢٨٥ شـمسي در تـهران بـه دنيا
آمد. پدر او از طايفه دولو از ايل قاجار بود و مادرش منيراعظم (دختر کامران ميرزا٬ خاله احمدشاه) با
ج ٢. تهران٬ انتشارات اطالعات٬ ظهور و سقوط سلطنت پهلوي. دودمان سلطنتي قاجار بستگي داشت.

٥. همان٬ ج ٬١ صص ٢٦٤ ـ ٢٦٥.چاپ سوم٬ ١٣٧٠. ج ٬٢ ص ٤٦١.

از افراد مهم اين محفل همين اميرهوشنگ دولوست ٤ که اسناد ارائه شده عـمدتًا بـه او
مربوط مي شود. حسين فردوست که از دوستان صميمي شاه است بـهترين تـعريف را

درباره وي ارائه مي دهد:
[ فليکس آقايان] بايد از دولو سخن بگويم که به سلطان خاويار ايران شهرت پس از
داشت. دولو از خاندان قاجار بود. اين مرد از روزي که پيدا شد بالفاصله بـه اتـاق
خواب محمدرضا راه يافت٬ زيرا دخترهاي زيباي ايراني و فرانسوي را مي شناخت و
مي توانست بياورد همين کافي بود ... ترياکي شديد بود و بـه دسـتور مـحمدرضا
بهترين ترياک ايران به وفور براي خود او و همه مجاني در اختيارش قرار مي گرفت.
لو مي رفتند کسي که مي خواست وکيل يا سفير يا هر روز مقامات مهمي به خانه دّو
وزير شود؛ افسري که مي خواست سرتيپ با سرلشگر با سپهبد باشد و ... او تمام
درخواستها را مستقيمًا در اتاق خواب محمدرضا به اطالعش مـي رساند. و بـدون
استثناء٬ همه تصويب مي شد ... کار دولو چيزي ديگري بود و به مسائل اطالعاتي و

جاسوسي کاري نداشت. ٥

احمدعلي مسعود انصاري که از ياران نزديک فرح محسوب مي شد نـيز اطـالعات
جالبي در مورد دّولو به دست مي دهد:

لو که آن زمانها هم روابطش با شاه شناخته بود٬ اما هيچ وقت نه ... اميرهوشنگ دّو
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وزير بود و نه وکيل و نه صاحب هيچ شغل و سمت رسمي و تنها سمت رسمي اش
پيشخدمتي شاه بود که حکم مخصوص آن را داشت. البته اين آدمهايي که در حلقه
روابط شخصي و در جمع ياران مخصوص شاه و فرح قرار مي گرفتند در نظر زعماي
قوم و مقامات درجه اول که از اين روابط آگاه بودند٬ داراي منزلت و موقعيت خاصي
مي شدند و حرفشان بسيار خريدار داشت ... حقيقت اين است که از طرف مقامات

من و خاندان پهلوي . ويراسته محمد برقعي و حسين سرفراز. تهران٬ نشـر ٦. احمدعلي مسعود انصاري.
فاخته٬ ١٣٧١. ص ١٧.

خيلي هم به آنها تملق گفته مي شد و چاپلوسي آنها را مي کردند. ٦

از آنجا که دّولو يد طواليي در تأمين بساط عياشي محمدرضا داشت٬ مـورد تـوجه
خاص شاه نيز بود و تقريبًا در اکثر مسافرتهاي داخلي و خارجي شاه حضور وي يکي از
واجبات شمرده مي شد. حتي گاه شاه از سوي فرح براي همراهي دولو در مسافرت مورد
اعتراض قرار مي گرفت که معموًال چندان توجهي به اين اعتراضـات نـمي شد. عـلم در

خاطرات خود مي نويسد:
١٣٤٩/٢/١: در مورد سفرمان به شـيراز گـزارش دادم و بـه مـن دسـتور دادنـد کـه
[ اميرهوشنگ] دولو هم حتمًا همراهمان باشد. وقتي گفتم که اين ممکن است باعث
دلخوري شهبانو بشود٬ جواب داد من نمي توانم به تمام خواسته هاي دل او عـمل

گفتگوهاي من با شاه . ج ١. تهران٬ طرح نو٬ چاپ اول٬ ١٣٧١. ج ٬١ ص ٢٣٢. ٧. اميراسداهلل علم.

کنم. ٧

هوشنگ دولو باتوجه به خدمات مخصوصي که براي شاه انجام مي داد از مواهب اين
خدمات نيز حداکثر استفاده را مي برد ازجمله انحصار فروش خاوريار ايران را در دست
داشت و با زد و بندهاي متعددي که با مقامات شرکت شيالت مي کرد ثروتي عـظيم و
هنگفت براي خود اندوخته بود. يک مقام مطلع شرکت شيالت بـه مـصطفي المـوتي٬

نويسنده کتاب ايران در عصر پهلوي چنين گفته است:
فروش خاويار ايران منحصرًا دراختيار دو نفر بود. يکي اميرهوشنگ دولو که حدود
٥٠ تن خاويار در سال براي فروش به اروپا دراختيار داشت و ديگري ژرژ فيکسون
که بازار امريکا دراختيار او بود. دولو که قراردادهايش به نام (احسانه خانم دولو) بود
تقريبًا خاويار را کيلويي ٥٠ دالر مي خريد و حال آنکه خاويار در آن وقت در اروپا

ايران در عصر پهلوي . لندن٬ چاپ پکا٬ ١٣٧٠. ج ٬١٠ ص ٣٩. ٨. مصطفي الموتي.

هر کيلو ٢٠٠ دالر قيمت داشت. ٨
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[ ٤-١٢١ ـ پ] از چپ: محمدرضا٬ فرح و فاطمه پهلوي در يکي از پيست هاي اسکي

يکي ديگر از منابع درآمـد دولو را بـايد دست داشـتن وي در قـاچاق مـواد مـخدر
دانست. داشتن تقرب مخصوص به دربار و مخصوصًا خـود شـاه وي را چـنان گسـتاخ
ساخته بود که دست به معامله هاي بزرگ مواد مخدر مي زد. يک مورد آن٬ که با دخالت
شاه و همکاري علم رفع و رجوع شد٬ قـاچاق ٣٠ کـيلو تـرياک تـوسط رانـنده دولو از
اصفهان به تهران بود. در مسير بازگشت از اصفهان اتومبيل حاوي مواد مخدر با اتومبيل
ديگري تصادف مي کند و موجب لو رفتن ترياکها مي گردد٬ فرمانده ژ اندارمري آثاري از
هروئين را نيز مي يابد و اين مسئله به اطالع دربار مي رسد. تحت فشار مقامات درباري و
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حکومتي فرمانده ژ اندارمري حرف خود را انکار مي کند و ماجرا به نفع دولو بـه پـايان
مي رسد. جالب اينجاست که در اين ماجرا خود شاه شخصًا پيگير به پايان رساندن آن

گفتگوهاي من با شاه . ج ٬٢ ص ٦٠٠. ١٠. همان٬ ج ٬١ صص ٣٣٢ ـ ٩.٣٣٣. براي اطالع بيشتر ر. ک:

مي شود. ٩ البته اين اولين و آخرين حمايت شاه از وي نبود بلکه در اسناد ارائه شده در
بخش پاياني اين نوشته خواهيم ديد که در سطح بين المللي نيز شاه از حاميان اصلي دولو

محسوب مي شود.
همان طور که گفته شد وظيفه اصلي دولو فراهم آوردن وسايل عيش و عشرت شاه
بود که اين امر نيز از طريق عوامل دولو در اروپا تأمين مي شد. از شناخته شده ترين عوامل
وي در اروپا حسن قريشي است (که تصادفًا در اسناد ارائه شده عامل اصلي لو دادن دولو
مي باشد). وي که در نقش يک تاجر سيار در اروپا دائم در حال رفت و آمد بود در پوشش
تجاري دست به اعمال غيرقانوني فراواني مي زد. ازجمله اتهاماتي کـه بـه وي مـنسوب
است: قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه است. از ثابت شده ترين اتهامات وي اين است
که دختران جوان را دراختيار شاه مي گذاشت. طي اسنادي که در آينده نزديک دربـاره
خاندان پهلوي به وسيله مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران منتشر مي شود٬ نامه هاي
فراواني که دال بر اين تجارت غيراخالقي حسن قريشي است٬ ارائه خواهد شد. وي در
اين نامه ها سفارشهاي خود را از طريق دولو و اردشير زاهدي براي يافتن زناني که مورد
پسند شاه بودند از روي ژورنالهاي مد لباس و يا عکس هنرپيشگان فـيلمهاي اروپـايي
مي يافت و به سوي تهران گسيل مي داشت. علم نيز در خاطراتش به ايـن عـمل حسـن
قريشي اشاره مي کند. البته در اين خاطرات از شخصي به نام ايکس نام برده مي شود که با

تطبيق اسناد يقينًا همين شخص است:
[ شاه] دستور داد به ايکس يادآوري کنم که هر بار با زني تماس مـي گيرد٬ بـه دّولو
گزارش بدهد و نه مستقيمًا خود او. معني اين پيام را درک نکردم و او در تـوضيح
گفت: مي داني٬ آدمهاي ايکس براي جلب نظر من بيش از حد خوش خدمتي مي کنند
[ !!] با هم رقابت مي کنند که امتياز و در مواقعي براي انجام خدمات غيراخالقي شان

بيشتري بگيرند. ١٠

حسن قريشي با ايجاد شرکتي به نام سادينکو با چند تـن از دوسـتان سـوئيسي اش
دست به فعاليتهاي مختلف تجاري مي زد. البته چون به لحاظ قوانين سوئيس وي حـق
چنين کاري را نداشت کمتر نامي از وي در اين شرکت مطرح بـود٬ امـا او بـه صـورت
غيررسمي مسئول محسوب مي شد. از اسناد چنين استنباط مي شود که محور فعاليت اين
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شرکت تهيه مواد اوليه داروهاي طبي بوده و حجم اصلي مواد اوليه اين داروها را ترياک
تشکيل مي داده است. نمونه سندي که در اين مورد مي توان به آن اشاره کرد از شخصي

ناشناس به قريشي است:
به آقاي قريشي

موضوع ترياک تاريخ: ١٩٦٩/١١/١٠
از آقاي باجر در لوزان خواهش کردم تا اين مسئله را بررسي کند. وي نتيجه را به قرار
زير برايم شرح داد: باجر با دو شرکت سيبا و گايگي مذاکره و گفت وگو کرده که هر
[در داروهايشان] از مقادير فراواني ترياک استفاده مي کنند و بـراي تـهيه دوي آنها
ک سازماني دراختيار دارند. سيبا ـ گايگي احتماًال براي ايجاد سازماني براي تهيه تريا
ترياک از ايران عالقه مند خواهند بود. بدين منظور٬ آقاي باجر در حال حاضر سرگرم
گفت وگو با آنهاست. به محض اينکه وي امکانات محسوسي بيابد بـا مـا تـماس
خواهد گرفت. از تو مي خواهم که در تهران تمهيدات الزم را به عمل آوري تا ايـن
قضيه به تو واگذار شود و کسي جايگزين تو نگردد. نبايد به خود اجازه بدهيم که

١١. مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سند شماره ٣١٠ـ٥ـ٢ـ١٧١ـ الف.

وجهه خودمان را در مقابل سيبا ـگايگي از دست بدهيم. ١١
با توجه به رابطه نزديک دولو با اين شرکت و قريشي٬ بعيد به نظر نمي رسد که براي
تهيه ترياک موردنياز اين شرکتها دست دولو نيز به عنوان کسي که دسترسي فراواني به

تهيه ترياک داشته است در اين جريان نيز دخيل باشد.
بعد از سالها فعاليت با پيش آمدن اختالف ــکه چگونگي و نـوع آن بـر مـا روشـن
.Dr است٬ شراکت Gorgen نيست ــ بين قريشي و دوستانش که عمده ترين آنها دکتر گورکن
به هم مي خورد. ادعاي قريشي بر اين مبني است که دکتر گورکن و چـند تـن ديگـر از
وکالي سابق قريشي براي تصفيه حساب داخلي و بدنام کردن او اين مقدار ترياک را به
پليس مواد مخدر تحويل داده اند و موجب بي آبرويي او را فراهم کـرده انـد. قـريشي را

١٢. حسن قريشي در مورد شريک خود اين طور مي گويد: دکتر گورکن سعي نمود و موفق شد که وضعيت
مرا بزرگ جلوه گر سازد. پليس و قاضي بازپرس از نقشي که دکتر گورکن ايفا مي کرده اطالع داشته اند.
منتظر ورود شاه به سنت موريتس شدند آنگاه جريان امر را فاش ساختند. پس از بيست و هفت سال
به خصوص از يکسال و نيم پيش به اين طرف. اگر دکتر دوستي٬ روابط من با دکترگورکن خوب نيست٬
گورکن بي طرف باقي مي ماند از هرگونه اقدامي خودداري مي کرد و همچنين به منشي خود خانم دبو
نيز همين خط مشي را ديکته مي کرد. برعکس آقاي گورکن بي اندازه فعال بود که خانم والون را نزد آقاي
بودن وکيل دادگستري فرستاد و هم او بود که مقامات صالحيتدار را متوجه کرد. اين يک دليل غيرقابل
انکار است که نامبرده سعي نموده چيزي بدست آورد. مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

پليس دستگير مي کند و به زندان مي اندازد. ١٢
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سند شماره ٢١٦ـ٥ـ٢ـ١٧١ـ الف.

[ ١١٨٥-١ ـ پ] فرح پهلوي و اميرهوشنگ دولو در يکي از پيستهاي اسکي سوئيس

حسن قريشي در مورد اعترافش بر ضد دولو به يکي از وکالي ايراني پرونده يعني
[ بازپرس پرونده] با من مثل مأمورين گشتاپو دکتر حسن متين چنين مي گويد: «قاضي وبر
رفتار کرد و من مجبور شدم بگويم از دولو گرفتم زيـرا او داراي پـاسپورت ديـپلماتيک

١٣. مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. اسناد شماره ٢٨٥ تا ٢٨٣-٥-٢-١٧١- الف.

بود». ١٣
در جريان دادگاههاي بدوي طبق درخواستي که قاضي وبـر پـازپرس پـرونده بـراي
تکميل اطالعات در مورد متهمان از مراجع قانوني ديگر مي کند گوشه اي ديگر از اعمال
غيرقانوني قريشي و دولو برمال مي شود. طبق اسناد موجود چنين به نظر مي رسد که دولو
از ده سال قبل از اين داراي پرونده قضايي بود و مورد سوءظن مقامات پليس قرار داشته

است.
اولين سند نامه اي است از گمرکات کل سوئيس به دادستاني سوئيس در سال : ١٩٦٠
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مأموران گمرک سوئيس به شخصي به نام هوشنگ دولو (تبعه ايران و مقيم پاريس)
که در قاچاق هروئين ظاهرًا نقش اصلي را دارد ظنين شده اند ... آقـاي دولو ظـاهرًا
شيرهکشخانه اي را در آپارتمان خود در پاريس داير کرده است. چون امکان دارد آقاي
دولو از خطوط هوايي و فرودگاههاي سوئيس براي قاچاق مواد مخدر استفاده کند

١٤. مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. سند شماره ٣٢٥-٥-٢-١٧١-الف.

تدابير الزم عليه نامبرده اتخاذ شود. ١٤

يا در سند ديگـري کـه مـربوط بـه اوايـل دهـه ٦٠ مـيالدي است از سـوي وزارت
خزانه داري امريکا٬ شعبه مواد مخدر گزارشهايي مبني بر دست داشتن دولو در قاچاق
مواد مخدر با استفاده از خطوط هوايي ايراني به سوي اروپا وجود داشته و حتي اشاره

١٥. مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ اسناد شماره ٣٢٣ و ٣٢٢-٥-٢-١٧١- الف.

شده است که وي از دوستان نزديک و صميمي شاه است. ١٥ با مطرح شدن اين اتهامات٬
پرونده دولو قطورتر مي شود و هر روز دامنه جنجال مطبوعات گسترش مي يابد.

بايد اشاره کرد که بازتاب داخلي دستگيري قريشي و فرار دولو از سوئيس در ايران
طبق معمول به علت جّو سانسور مطبوعاتي و اختناق جاري آن در حد صفر بود و تنها
چيزي که مردم از آن آگاهي يافتند در حد شايعات و درز کردن برخي اخبار از مطبوعات
خارجي بود ولي روزنامه هاي خارجي آن را به شکلي وسيع همراه با شايعات فراوان و

١٦. بعد از انقالب چند جلد از کتب منتشر شده که بيشتر خاطرات است اشاراتي مختصر و بعضًا مشروح تر
سقوط شاه پشت پرده تخت طاووس (از مينو صميمي) و به اين جريان داشته اند ازجمله آنها٬ کتابهاي
از (فريدون هويدا) است که با بي دقتي به آن پرداخته اند. فريدون هويدا بيشتر در جهت تأئيد برادر خود
و توجيه اعمال او به آن اشاره کرده و مينو صميمي با اينکه خود منشي سفير وقت ايران در سوئيس
همزمان با اين پرونده بوده و بايد اطالعاتي درست تر ارائه مي کرد٬ ولي احتماًال چون فقط به خاطرات
ذهني خود رجوع کرده مرتکب اشتباه شده است. هر دو نوشته اند که دولو در سوئيس دستگير و بـا
کمک شاه از زندان خارج شد و به ايران رفت در حالي که وي پس از بازجويي قـريشي بـود کـه بـا
هواپيماي شخصي شاه به تهران بازگشت و هرگز دستگير نشد. منبع ديگر٬ خاطرات اشـرف پـهلوي
من و برادرم است که وي نيز به دليل اينکه نامي از وي در مورد قاچاق مـواد مـخدر بـه يعني کتاب
موازات آن برده شده بود فقط به اعالم بي گناهي خود مي پردازد. احمدعلي مسعود انصاري در کتاب

من و خاندان پهلوي و خصوصًا اسداهلل علم در خاطرات خود اطالعات جامع تري ارائه کرده اند.

اضافه کردن شاخ و برگ در جهان منعکس کردند. ١٦
به دستور شاه سريعًا گروهي از افراد که هماهنگ کننده اصلي آن اسداهلل عـلم بـود
مأمور رسيدگي به اين پرونده مي شدند. اميرمتقي٬ معاون دربار نيز پـيگيري روزمـره و
ارتباط با خارج را برعهده گرفت. در سوئيس پرويز خوانساري٬ سفير ايـران در ژنـو بـا
مجموعه اي از زبده ترين و مشـهورترين وکـالي سـوئيسي و اروپـايي و صـرف مـبالغي
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هنگفت٬ به شکل شبانه روزي٬ دست به کار مي شوند. اين گروه با ارتباط برقرار کردن٬ با
افراد صاحب نفوذ چه در دستگاه قضايي و چه در دستگاه حکومتي سوئيس سعي در
انحراف پرونده از جريان اصلي و مختوم کردن آن داشتند. خود شاه نيز بر فعاليتهاي اين
گروه نظارت دقيق داشت. دليل اصلي اين بسيج سريع را مي توان حساسيت شخص شاه
نسبت به بي آبرويي خود و ارتباط پيدا کردن با قاچاق مواد مخدر و از سوي ديگر ترس از
تشديد حمالت تبليغاتي مطبوعات اروپايي در آستانه شرکت خود در کنفرانس سازمان
بين المللي کار در ژنو و در نهايت محکوم شدن يار وفادارش٬ اميرهوشنگ دولو دانست.

باتوجه به اين مسائل٬ عمده کار اين گروه بر دو محور استوار شد:
١. فعاليت در به دست گرفتن ابتکار عمل خط سير اين پرونده در جهت مطلوب نظر

شاه با استفاده از عوامل دوست در دستگاه حکومتي و قوه قضائيه سوئيس؛
٢. فعاليت به منظور جلب موافقت رسانه هاي گروهي غربي در کم کردن جنجال حول

اين پرونده و تبليغات به نفع ايران جهت تدارک سفر شاه به سوئيس.
(گفتني است اسناد ارائه شده ضميمه نيز براساس دو بند باال تنظيم شده است).

اسداهلل علم در خاطراتش از چگونگي شروع به کارش درباره پرونده امـيرهوشنگ
دولو چنين مي نويسد:

خود من شخصًا سخت درگيرم تا بتوانم گرفتاري اميرهوشنگ دولو را در ارتباط با
پليس سوئيس حل کنم. دولو شاهزاده قاجاري مرد زيرکي است و با هوشمندي و
چاپلوسي تمام٬ خود را نزد شاه محبوب کرده است ... هر سال با شاه به سن موريتس
مي رود تا هم به پااندازي هايش ادامه بدهد و هم بساز منقل و وافورش را جور کند
اما در سفر اخير شاه٬ پليس سوئيس به خانه شخصي به نام آقاي ق[حسن قريشي] که

١٧. مقدار اصلي آن ٣٥ گرم است.

از دوستان دولوست حمله کرد و ٢٥ گـرم تـرياک ١٧ در خـانه پـيدا کـرد. آقـاي ق
دربازپرسيهاي پليس اعتراف کرد که ترياکها را دولو به او داده است تا براي دوست
مشترکي به نام خسرو قشقايي به آلمان بفرستد. پليس موفق به بازجـويي از دولو
نشد چون به عنوان عضوي از ملتزمين رکاب شاه از مصونيت ديپلماتيک برخوردار
بود. درنتيجه رسوايي بدي به وجود آمد ... من شخصًا داوطلب رفع و رجـوع ايـن
مشکل شدم چون مي توانست براي شاه عزيزم و مردم ايران بدنامي به بار آورد. ابتدا
بايد ترتيبي بدهم تا قرار منع تعقيب دولو و آقاي ق را صادر کـنند و سـپس بـايد
موجبي تبليغاتي برضد جنجالي که مطبوعات سوئيس و ساير کشورهاي اروپايي

گفتگوهاي من با شاه . ج ٬١ صص ٣٢١-٣٢٢. .١٨

در مورد اين پرونده داشتند راه بيندازم. ١٨
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همان طور که پيشتر اشاره شد٬ گروه همکاران و مشاوران به سرپرستي علم به سرعتتار

تشکيل و کار شبانه روزي فشرده اي که همراه با انبوهي از مکالمات تلفني و تـلکسهاي
مستقيم بين سفارت ايران در سوئيس و دربار پهلوي بود برقرار شد. وکـالي مشـهور و
(Raymond Nicolet) زبده اروپايي به کمک و مشورت وکيل مشهور سوئيسي ريموند نيکله

که بيشتر امور دربار و خاندان به وي محول مي شد استخدام شدند.
مشاوران مشهوري که گاه سـمتهاي سـياسي نـيز داشـتند. از قـبيل ژان پـل بـوئوسو
Jean) وکيل دادگستري و شهردار وقت ژنو که در سـياستمداران و قـضات Paul Bueusod)

سوئيسي نفوذ زيادي داشت حضوري مؤثر در اين جمع داشتند. براي سه متهم اصلي

١٩. وکيل دولو ريموند نيکله٬ وکيل قريشي دومينيک پونسه٬ و وکيل قشقايي کپلر نام داشتند.

اين پرونده يعني قريشي و دولو و خسرو قشقايي به خرج دربار وکاليي انتخاب شدند ١٩
که در نحوه دفاع هماهنگي کامل داشتند و گاه جلساتي براي همکاري بـيشتر تشکـيل

٢٠. از نامه اميرمتقي به علم: «نيکله قبل از دريافت تلکس ما که ديشب فرستاديم تلکس زير را مخابره کرد.
[ پونسه] را مي خواهد هـمراه خـودش بـه [ نيکله] وکيل قريشي همان طور که شفاهًا به عرض رساندم
تهران بياورد٬ زيرا هر دستوري که نيکله بدهد وکيل قريشي انجام خواهد داد... مرکز اسـناد مـؤسسه

مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ ٧٨-٥-٢-١٧١-الف.

مي دادند. ٢٠
وکالي مشاور به اين نتيجه مي رسند که جهت حل اين مشکل بهترين کار جدا کردن
مسائل شاه از دولو و جدا کردن مسائل قريشي از دولو است. چنانکه نيکله طي نامه اي به

اميرمتقي به اين مطلب اشاره دارد:
باالخره وضع آقاي قريشي را چطور مي خواهيد تمام کنيد؟ من گفتم که بايد مسئله
آقاي دولو را از اعليحضرت همايون شاهنشاه جدا کنيم و هـمچنين مسـئله آقـاي

٢١. مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سند شماره ٢٥٥-٥-٢-١٧١- الف.

قريشي را از آقاي دولو. من عقيده ام همين است و مي خواهم طبق آن عمل کنم. ٢١

براي تحقق اين امر دو روش به نظر وکالء مي رسد:
الف ـ براي جدا کردن مسئله قريشي از دولو٬ قريشي را مجبور کـنند کـه سـخنان و

اعترافات سابقش برضد دولو را پس بگيرد و انکار کند.
ـ براي جدا کردن قضيه شاه و دولو٬ دولو را بدون داشتن مـصونيت سـياسي بـه ب

سوئيس اعزام کنند که در برابر دادگاه از خود دفاع کند.
در مورد بند اول٬ دربار و وکالي مدافع به شدت حسن قريشي را تحت فشار قـرار



١٤٧

س
وئي
س
در
يي
سوا

 ر

مي دهند. قريشي که توقع چنين برخوردي از دربـار را نـداشت و پشت خـود را خـالي
مي ديد در يک حالت اضطرار و نااميدي براي دفاع از خود سخناني را پيش مي کشيد که
پرونده بغرنج تر مي شد و جـريان دادگـاه را از مسـير مـوردنظر دربـار مـنحرف مـي کرد
به طوري که خود وکال نيز از دست حسن قريشي به ستوه آمدند نيکله در اين مورد به

اميرمتقي چنين گزارش مي دهد:
بديهي است که هر مرتبه که آقاي قريشي نام اشخاص مهمي را پيش مي کشيد بـه
تصور اينکه بدين طربق سبب خواهد شد که قاضي٬ بازجويي را متوقف کند٬ نتيجه

٢٢. مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سند شماره ٥٥٤-٥-٢-١٧١- الف.

معکوس مي شود و قاضي مي خواهد از همه اين اشخاص بازجويي کند. ٢٢

براي توجيه اين عمِل قريشي٬ وکال راه ديگري پيش گرفتند و آن ديوانه نشـان دادن
قريشي در انظار عمومي و دادگاه است٬ به طوري که نيکله در ادامـه نـامه قـبلي چـنين

مي نويسد:
نظري که هم اکنون شايع شده و بر نظرهاي ديگر رجحان و برتري در اذهان پيدا کرده
است اين است که آقاي دولو نه تنها٬ بي گناه است بلکه آقاي قريشي از لحاظ رواني

٢٣. مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سند شماره ٥٥٥-٥-٢-١٧١- الف.

مريض مي باشد. ٢٣

با قبول نکته اول توسط قريشي و انکار سـخنانش بـند دوم پـيشنهاد وکـال بـه اجـرا
درمي آيد. بدين منظور از دولو خواسته مي شود که بدون مـصونيت سـياسي بـه سـوي
سوئيس پرواز کند و در افواه نيز چنان شايع مي کنند که آمدن دولو به سوئيس توسط خود

شاه از وي خواسته شده است:
[ دولو] بيايد و در افکار عمومي منعکس شود که موقعي که ضـمن ... اين شخص
ملتزمين رکاب شاهنشاه آريامهر بود از مصونيت استفاده نمود و به تهران رفت ولي
حاال شاهنشاه آريامهر امر و دستور فرمودند که بايد برود و نزد دادگاه حاضر شود و از

٢٤. مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ اسناد شماره ٤٣٨ تا ٤٣٦-٥-٢-١٧١- الف.

خود دفاع کند. ٢٤

جالب اينجاست که خود مقامات سوئيسي از آمدن دولو به سوئيس واهمه داشتند
چه از آن مي ترسيدند که هرگاه دولو در دادگاه حاضر و سپس محکوم شود٬ روابط گرم و
دوستانه شان با شاه به سردي گرايد و از سود سرشاري که از اين جهت عايدشان مي شود
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محروم بمانند. خود شاه نيز شخصًا از مخالفان عمده نظر وکالي مدافع در اين زمينه بود.
علم در خاطراتش به مخالفت شاه چنين اشاره مي کند:

... شام در کاخ ملکه مادر ـ شاه با برنامه ما مبني بر فرستادن دولو به سـوئيس در
پس فردا مخالفت کرد. تذکر دادم که ترتيبات کار داده شـده و وکـيلش کـه يکـي از
مبرزترين وکالي اروپاست در فرودگاه از او استقبال خواهد کرد و خيال دارد همانجا
در فرودگاه طي يک کنفرانس مطبوعاتي حمالتش را به مقامات سوئيس آغاز کند.
اگر دولو نرود٬ ما امکان پيروزي روابط عمومي مان را از دست مي دهيم. شاه همچنان
نگران سالمتي دولو است که ممکن است زير بار اين فشار از پا درآيد ولي من به او
اطمينان دادم که مردک حالش کامًال مناسب است و از عهده سفر برمي آيد. يک بار
ديگر تأکيد کردم که طبق قرار عمل کنيم. شاه گفت: تو تحت تأثير وکيل هستي که هر
مزخرفي را بگويد مي پذيري. من هم با عصبانيت و بدون لحظه اي فکر گفتم٬ در اين

گفتگوهاي من با شاه . ج ٬١ ص ٣٢٣. .٢٥

صورت اعليحضرت هم زير طلسم اميرهوشنگ دولو قرار دارند ... ٢٥

با اصرار علم و گرفتن تعهد شفاهي از قاضي دادگاه مبني بر عدم صدور برگه جلب
براي دولو٬ شاه به اين امر رضايت مي دهد. ظاهرًا اين حربه که بيشتر حالت تهاجمي در
برابر جو مطبوعاتي غربي داشت مؤثر مي افتد. به طوري که علم در خاطراتش از راضي
بودن شاه از اين امر حکايت مي کند. به هر حال٬ طي جـلسات دادگـاهي کـه از ١٥ مـه
١٩٧٢ آغاز مي شود دولو بي گناه شناخته مي شود و قريشي تنها به جرم افترا به دولو به

جريمه اي نقدي محکوم مي گردد.
با موفقيت نسبي کارگزاران ايران در مرحله اول اين پرونده٬ مرحله دوم کـه هـدايت
افکار عمومي مردم و مطبوعات را شامل مي شد به موازات مرحله اول آغاز شده بود٬
شدت بيشتري به خود مي گيرد. بايد يادآوري کرد سياستمداران ايران توجهي خاص به

محتواي نشريات و مطبوعات خارجي داشتند.
از وظايف عمده نمايندگيهاي ايران و سفارتخانه ها در خارج از کشور جذب و هدايت
و در مواقعي برخورد با رسانه هاي گروهي کشوِر محل اقامت محسوب مي شد. نـحوه
اعمال نفوذ بر اين رسانه ها گاه قانوني و از طريق مطرح کردن شکايت در مراجع قضايي و
رسمي و گاه غيرقانوني به صورت رشوه در قالب هداياي گران قيمت بـود. نـويسندگان
خارجي نيز به اين دست و دلبازي نظام و حساسيتشان در برابر مطبوعات پي برده بودند.

جيمز بيل در کتاب شير و عقاب به اين مطلب اشاره دارد:
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... حساسيت شاه نسبت به انتقاد بهگونه اي بود که تـمام اطـرافـيان نـزديک وي و
بسياري از زيردستانش در تالش بودند تا نظر موافق افرادي را که در امريکا گرداننده و
شکل دهنده عقايد مردم هستند٬ نسبت به ايران پهلوي جلب نمايند و شاه معموًال به
دو کشور امريکا و انگليس که ميل داشت مطبوعات آنها درباره اش نظريات خوبي
ابراز کنند ــ افرادي را به عنوان سفير مي فرستاد که در برقرار نمودن روابط عمومي از
بصيرت کامل برخوردار بودند. اردشير زاهدي و پرويز راجي آخرين سفرايي که به
اين دو کشور فرستاده شدند٬ در اجراي اين اهداف بسيار عالي عمل کردند زاهدي ...
آمريکايي مآب٬ پر کار٬ سختکوش٬ سخاوتمند و بسيار خاکي بود ... زاهدي و راجي
بيشتر وقت خود را در سمت سفير صرف ايجاد روابط با اعـضاي وسـايل ارتـباط
جمعي و دفاع از خود در برابر بازخوانيهاي تند و تيز تهران ــ در پي چاپ مقاله اي

شير و عقاب . ترجمه برليان و فروزنده. تهران٬ نشر فاخته٬ ١٣٧١. ص ٤٩١. ٢٦. بيل جيمز. ا.

انتقادي در کشورهايي که در آن شاغل بودند مي کردند. ٢٦

با توجه به مسافرتهاي همه ساله شاه به سوئيس براي اسکي٬ سفارت ايران تـوجه
خاصي به مطبوعات اين کشور داشت. مينو صميمي منشي سفير ايران در سـوئيس در

مورد مطالب روزنامه هاي سوئيس چنين مي نويسد:
وزارت امور خارجه ايران با آگاهي از بدنامي خانواده سلطنتي در سوئيس٬ به مـن
مأموريت داده بود و هر مقاله و گزارشي در مطبوعات سوئيس راجـع بـه ايـران و
سفرهاي شاه به سوئيس انتشار مي يابد٬ همه را به فارسي ترجمه کنم تـا از سـوي
سفارتخانه براي اطالع مقامات وزارتخانه به تهران ارسال شـود. و البـته در جـهت
هرچه بيشتر کاستن از درج مقاالت ناخوشايند راجع به شاه٬ وزارت خارجه ايـران
ان قيمتي از قبيِل فرشهاي ابريشمي٬ مـقادير همه ساله قبل از کريسمس هداياي گر
معتنابه خاويار٬ و قـوطي سـيگارهاي طـال يـا نـقره بـا آرم دربـار شـاهنشاهي بـه

پشت پرده تخت طاووس . صص ١١٦-١١٧. .٢٧

سفارتخانه مي فرستاد تا از طريق من به روزنامه نگاران سوئيسي داده شود. ٢٧

ولي هميشه اين تمهيدات مؤثر واقع نمي شد و برخي روزنامه هاي مسـتقل و حـتي
روزنامه هاي جنجالي٬ مطالب و مقاالتي که موجب ناخرسندي شـاه مـي شد بـه چـاپ
مي رساندند. مسائلي از قبيل دستگيري قريشي و متهم شدن دولو به قاچاق مواد مخدر
يکي از موارد مورد عالقه اين گونه نشريات بود. با هر جنجالي موضوع ايران و مسـائل
پشت پرده دربار را که مورد عالقه عمومي مردم عادي بود با آب و تاب فراوان به سمع
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همگان مي رساندند٬ و حتي گاه کار بـه اسـتهزاء و تـمسخر دربـار و شـاه مـي انـجاميد.
به عنوان نمونه٬ مينو صميمي مي نويسد:

يکي از روزنامه هاي سوئيس کاريکاتوري به چاپ رسانده بـود کـه نشـان مـي داد٬
رئيس تشريفات وزارت خارجه سوئيس کت گشادي با آستينهاي دراز پوشيده بود و
در حالي که شاه و شاهزاده دولو را درون آستين هاي خود مخفي کرده٬ دارد آنها را به

پشت پرده تخت طاووس . صص ١١٧ ـ ١١٨. .٢٨

سمت هواپيماي اختصاصي شاه مي برد تا از سوئيس خارج شوند. ٢٨

ازجمله کساني که بسيار مورد توجه رسانه هاي همگاني غربي قرار داشت و بـاعث
باال رفتن تيراژ جرايد مي شد اشرف پهلوي است. باتوجه به مسافرتهاي فراوان وي بـه
اروپا همواره اعمال و حرکاتش زير نگاه تيزبين خبرنگاران اين گونه جرايد قـرار داشت.
زندگي مرموز و سراسر فساد اشرف و آزادي عمل بسيار زيادش باعث مي شد با پيش
آمدن هر مشکلي براي دربار٬ وي را نيز يک پاي آن ماجرا به حساب بـياورند چـنانکه
همزمان با دادگاه دولو٬ برخي نشريات اشرف را متهم به دست داشتن در قاچاق مـواد

مخدر کردند:
روزنامه هاي السوئيس و التريبون دو ژنو٬ در اين موضوع با ايما و اشاره پاي مراهم
در ميان کشيدند ــ البته من مي بايستي انتظار اين کار را مي داشتم زيرا کساني هستند
Scandel] برپا مي شود٬ پاي اشرف پهلوي [ رسوايي و فضيحت که هر جا اسکاندالي
را به ميان مي کشند ــ سپس در ٥ مارس ١٩٧٢ روزنامه لوموند اتهامات ديگري را
[ واقعه فرودگاه که به اصطالح خودش مربوط به واقعه فرودگاه ديگري بود مطرح کرد
کوانترن ژنو در سال ١٣٤٦ و پيدا شدن چمداني مملو از هروئين به نام اشرف] با
وجود اينکه برادرم معتقد بود نبايد به مقاله وقعي نهاد و ار سر و صداي بيشتر بايد

من و برادرم . تهران٬ نشر علم٬ ١٣٧٥. صص ٣٢٨-٣٢٩. ٢٩. اشرف پهلوي.

پرهيز کرد من وکيلي گرفتم و عليه روزنامه لوموند اعالم جرم کردم. ٢٩

تقارن اين دو ماجرا يعني اشرف و دولو٬ جو را براي تبرئه و بي گناه نشان دادن دولو
سخت تر کرد. چون شکايت اشرف از لوموند موجب شده بـود کـه سـاير نشـريات بـا
لوموند احساس همدردي کنند و از تبليغات خود برضد دربار نکاهند. ولي خشم اشرف
از مطالب جرايد چنان شديد بود کـه حـتي مـنجر بـه دخـالت خـود شـاه و تـوصيه بـه

خواهرش شد:
[ علم] به جناب آقاي بوشهري گفتم به عرض واالحـضرت بـرساند تـا ضمنًا خود
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دستور صريح از طرف ما نرسد و اوامر مبارک را ابالغ نمايم راجع به تعقيب يا عدم
تعقيب لوموند اقدام نفرمايند. خواهش مي کنم سئوال فرمايند تاکنون اقدامي کرده اند

٣٠. مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سند شماره ٣١٥-٤-٢-١٧١- الف.

يا خير؟ فقط تا خبر ما نرسد هيچ اقدامي نبايد بشود. ٣٠

ولي باتوجه به پافشاري اشرف بر تعقيب لوموند٬ با ابتکار علم و اميرمتقي قرار بر اين
شد که در جوي کامًال دوستانه٬ گفت وگو مـيان وکـيل اشـرف پـهلوي و وکـيل حـقوقي
روزنامه لوموند٬ آقاي ساردا٬ در دادگاه شکايت از لوموند پذيرفته شود ولي اشرف از

غرامت نقدي صرف نظر کند و در همانجا از روزنامه لوموند تعريف و تمجيد کند.
با حل و فصل شدن اين قضيه٬ عمده فعاليت گروه وکال بر کار تبليغي به نفع دولو و
اصالح وجهه دربار متمرکز شد. نيکله که ديگر در اينجا همهکاره شده بود با داشتن نفوذ
بسيار بر جرايد و بهره مند بودن از دوستان فراوان در مطبوعات با دادن هدايا و فرستادن
نمايندگان مطبوعات به ايران و پذيرايي شايان توجه دربار از آنان جوي مطلوب به وجود
آورده بود٬ به طوري که با آمدن دولو به سوئيس براي بازپرسي جو مطبوعاتي به شدت به

نفع دربار تغيير يافت:
شاه روحيه فوق العاده خوبي داشت. بريده جرايد فرانسه و سوئيس را نشانش دادم؛
تا چندي پيش با ما مثل کثافت رفتار مي کردند٬ حاال از ما بهتر يافت نمي شود. حاال

گفتگوهاي من با شاه . ج ١. ص ٣٢٥. .٣١

ديگر معتقدند که دولو فرشته است. ٣١

يک ماه بعد از تبرئه شدن دولو و پايان مطلوب آن به نفع دربار٬ شاه با همراهي فرح
در ٢٣ خرداد ١٣٥١ براي ايراد نطقي در پنجاه و هفتمين کنفرانس بين المللي کار به ژنو

عزيمت کرد٬ بدون اينکه نگران مسائل حاشيه اي باشد.
در پايان نيز پاداش عوامل اصلي اين پرونده به نحو احسن پرداخت شد. وکال٬ عالوه
بر دريافت حق و حقوق گزاف خود٬ به سفرهاي تفريحي به ايران دعوت شـدند البـته
سايرين نيز بي نصيب نماندند. برخي قضات دادگستري سوئيس و حتي افراد پليس آن
کشور را نيز به ايران دعوت شدند. خوب است به يکي از جالب ترين نمونه ها اشاره کنيم
که دعوت از قاضي وبر٬ بازپرس اصلي پـرونده است. وي کـه خـود را بسـيار قـاطع و
باشخصيت نشان مي داد بعد از خاتمه پرونده و دعوت شدنش به ايران بـراي آنکـه در
انظار به وجهه اش آسيب چنداني وارد نيايد درخواست مي کند که اين دعوت براي حفظ
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٣٢. مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سند شماره ٧٠-٥-٢-١٧١- الف.

ظاهر از سوي دانشگاه تهران انجام شود. متن سند چنين است: ٣٢
از ژنو

براي توجه جناب آقاي اميرمتقي معاون وزارت دربار شاهنشاهي
دوست عزيز٬

آقاي قاضي وبر را امروز بعدازظهر ديدم. خوشحال خـواهـد شـد بـه اتـفاق آقـاي
دادستان کل و همسرانشان به ايران بيايد ولي براي اينکه اظهارنظري در ژنو نشـود
پيشنهاد کرده است که دعوت آنها مثًال براي حفظ ظاهر از طرف دانشگاه تهران براي
کنفرانس درباره مسائل مربوط به مواد مخدره در سوئيس صادر شود. آقاي قاضي
Criminologie مي باشند. آقاي دومينيک پنسه و بانو به وبر سردبير مجله بين المللي

آقاي دوسه و خودم ملحق خواهند شد.
با تقديم عاليترين احترامات دوستانه

 ريمون نيکله
[در حاشيه:]

آقاي اميرمتقي٬ به شرف عرض مبارک رسيد؛ حسب االمر دانشگاه ملي دعوت کند.
١٣٥٢/٤/٣
[ اسداهلل علم]

اين مسافرت در بيستم فروردين ٥٣ تحقق پيدا کرد.

از ديگر کساني که از قِبَِل اين پرونده به نوايي رسيدند بايد از خسرو قشقايي نام برد.
از وي به عنوان يکي از رهبران مخالف شاه در خارج از کشور نام برده مي شد و در اين
ماجرا به عنوان حلقه مفقوده و کسي که قريشي براي وي ترياک را فراهم کرده بود نام برده

مي شود.
قشقايي که از دوستان قريشي محسوب مي شد با انکار اعترافات قريشي نه تنها بـه
قريشي پشت مي کند بلکه با سخنانش موجب رهايي دولو و تبرئه شدنش را نيز فراهم
مي کند و از پاداش آن نيز که رهايي از بدهي سنگينش در خارج از کشور است رهايي
مي يابد. البته در اسناد مشخص مي شود که قشقايي نيز دقيقًا طبق سناريوي نوشته شده
وکالي دربار نقش خود را بازي کرد و هرگز خودسرانه عمل نـمي کرد. رابـط و واسـطه
اصلي معامله بـين خسـرو قشـقايي و دربـار بـرادرش نـاصر قشـقايي بـود کـه مـتحمل

مسافرتهاي متعددي براي حل اين ماجرا شد.
در جمعبندي پاياني٬ توجه به اين نکات حائز اهميت است:

١. اين پرونده حاکي از رابطه تنگاتنگ دربار و سردمداران قدرت در اروپاست کـه
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محمدرضا پهلوي٬ کيومرث جهان بيني٬ اميرهوشنگ دولو٬ اميرخسرو افشار و غالمعلي سيف ناصري
[ ١١٠٥-١ ـ پ] در مسافرت تفريحي به سوئيس٬

براي حل معضالت و بحرانهاي پيش آمده براي شاه و دربار با همکاري يکـديگر و از
مجاري قانوني و غيرقانوني با خرج تراشي فراوان به حل آن مي پرداختند.

٢. نکته مهم ديگر آشکار شدن چهره وابسته رسانه هاي همگاني غربي به دربـار و
جذب شدن سريع روزنامه نگاراِن به ظاهر مدعي روشنفکري و آزادگي به سوي آن بـا

دريافت کردن هدايا و دعوت شدنشان براي مسافرت کردن به ايران است.
٣. اين پرونده استقالل قوه قضايي ه کشورهاي اروپايي را مورد شک و تـرديد قـرار
مي دهد٬ و نشان داد که محاکم اين کشورها تحت تأثير اوضاع سياسي و عوامل صاحب

نفوذ قرار دارند.
٤. هرچند پرونده دولو مختوم اعالم و خود دولو بي گناله شناخته شد٬ ولي همواره
اين دو سؤال بي جواب مانده است: شخصي چون دولو که شرکت داشتن وي در قاچاق
مواد مخدر در داخل کشور محرز است چگونه مي توانسته از بـازار وسـيع و پـردرآمـد
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اين گونه مواد در اروپا چشم پوشي کرده باشد؟ آيا دربار ــکه دولو از اعـضاي مـؤثر آن
محسوب مي شد ــ با تالش فراواني که براي استخالص وي به عمل آورد متهم اصلي اين

پرونده نخواهد بود؟
اسنادي که در ادامه مي آيد شامل مجموعه اي از ٣٢ سند منتخب است کـه از بـين
صدها سند مربوط به اين ماجرا استخراج شده است. اصل اين اسناد مربوط به مجموعه
اسناد پرونده قطور اميرهوشنگ اميرمتقي٬ معاون دربار شاهنشاهي٬ است که در مرکز

اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران نگهداري مي شود.
اين اسناد براي سهولت مطالعه به دو بخش تقسيم شده اند:

بخش اّول : از سند شماره ١ تا ٢٣: اختصاص به اسنادي دارد که وقايع و مسائل حول
و حوش جريان دادگاه قريشي ـ دولو را بازگو مي کند.

بخش دوم : از سند شماره ٢٣ تا ٣٢ : اختصاص به اسناد مربوط به فعاليت نمايندگان
دربار شاهنشاهي در اروپا براي جلب و جذب رسانه هاي گروهي حزبي٬ اعم از راديـو
تلويزيون و جرايد٬ دارد. اين اسناد حاکي از نحوه عمل و چگونگي دعوت خبرنگاران و

پرداخت هدايا به آنان است.

[١ ]
خيلي محرمانه

به: وزارت دربار شاهنشاهي شماره: ٣١٥/١١٩٩٦
نخست وزيري تاريخ: ٥/١٢/١٦

سازمان اطالعات و امنيت کشور
س.ا.و.ا.ک

درباره مندرجات نشريه بيلد سايتونيگ چاپ آلمان
درباره قاچاق مواد مخدر توسط يک نفر ايراني

نشريه مذکور در صفحه اول شماره ٥١ ـ روز ٥٠/١٢/١١ ضمن چاپ عکس حسن
قريشي و بانو اسفندياري با عنوان درشت نوشته «پارتي شاهانه در مونيخ» و توضيح داده

است:
حسن قريشي يکي از ثروتمندان ايراني مقيم آلمان که اکثرا بين شهرهاي ژنو و مونيخ
در مسافرت ميباشد و در معامالت غيرقانوني مواد مـخدر شـرکت دارد اخـيرا تـوسط
[ شده] و يکي ديگر از نزديکان شاه ايران بنام هوشنگ دولّو که مقامات سوئيسي توقيف
در اين معامالت سهيم بوده است توانسته با استفاده از مصونيت سياسي کشور سوئيس
را ترک نمايد. ضمنا در نشريه مذکور اعالم گرديده در ميهماني هايي که قريشي در مونيخ
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ترتيب ميداده است شخصيت هاي برجسته اي مانند خانم اسفندياري و ملکه سابق ثريا و
غيره شرکت داشته اند. م

رئيس سازمان اطالعات و امنيت کشور ارتشبد نصيري
از طرف٬ پرنيان فر

[ ٢٥٩-٥-٢-١٧١- الف]

[٢ ]
دربار شاهنشاهي

عين مقاله مندرج در روزنامه تريبون دو ژنو ديروز يازدهم آوريل ١٩٧٢ بشرح زير بـه
عرض عالي ميرسد:

٣٤. اميرهوشنگ دولو قاجار٣٣. حسن قريشي

قاضي بازپرس آقاي وبر يک تاجر ايراني به نام حسن ق. ٣٣ را که يک بسته ٣٥ گرمي
ترياک خالص نزد او کشف شده متهم کرده است. کشف ترياک در ماه سپتامبر گذشته در
محل کار تاجر مزبور در خيابان پدرو مـيالن انـجام گـرديده بـود. مـورد اتـهام مـتعاقب

جست وجوي محل در ماه فوريه اعالم گرديد.
آقاي حسن ق. در حضور قاضي مدعي شد که بسته مزبور را از يکـي از هـموطنان
خود به نام پرنس د. ٣٤ دريافت داشته و مأمور بوده که بسته مزبور را به يک ايراني ديگر
که در آلمان اقامت دارد تحويل بدهد. آقاي وبر به زحمت توانسته بود با آقاي حسن ق.
تماس حاصل نمايد زيرا نامبرده چندين محل سکونت در سراسر اروپا دارد و به ندرت
در آپارتمان خود در گر اندسورسيه در ژنو مي باشد. تماس با پرنس د. باز هم مشکلتر بود

به حدي که هنوز هم قاضي موفق نشده است.
منشي آقاي ق. که متوجه بسته مورد بحث شده بود نمونه اي از آن را براي تجزيه به
[ نـه] آزمايشگاه فرستاد و نتيجه تجزيه سوءظن وي را تأئيد کرده بود. ليکن نه منشي و

شوهر منشي هيچ کدام اقدام به مطلع کردن دادستان ننمودند.
آقاي قاضي وبر جريان پرونده را با سرسختي و استقامت فوق العاده اي تعقيب نمود
ولي کوششهاي او فايده نبخشيد و ليکن از پا ننشست و مصمم بود که وظيفه خود را تا
آخر به نحو حسن انجام دهد. آقاي قاضي وبر با دکتر س. که مخصوصا از آلمان آمده بود
مالقات کرد. دکتر مزبور گواهي کردکه آقاي ق. يک قاچاقچي نيست. دکـتر س. آزادي
موقت ق. را با دادن دو ميليون فرانک وجه الضمان٬ که در چند روز و مدت کوتاهي آماده
شد٬ ميسر ساخت. اکنون ق. در کاپري مي باشد. حـال بـرگرديم بـه پـرنس د.٬ قـاضي
بــازپرس وبــر در مـه فـوريه حکـم جـلب وي را صـادر کـرد. در آن زمـان نـامبرده در
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سن موريتس نزد شاه ايران به سر مي برد و درنتيجه به عنوان همراه شاهنشاه از مصونيت
ديپلماتيک برخوردار بود. در تاريخ ٢٩ فوريه همراه شاه به ايران مراجعت کرد. شاه از
قديم االيام عادت دارد با خانواده خود هر سال يک ماه در منزلي کـه در گـريزون دارد

بگذراند.
توسط وزارت امور خارجه سوئيس و از طريق ديپلماتيک يک مالقاتي بين قاضي وبر
و پرنس د. پيش بيني گرديد. حتي گفته شده اين مالقات در سفارت سوئيس در ايران که
آقاي کامن بن سـفير سـويس در تـهران مـيباشد انـجام شـده است؛ سـپس دربـاره يک
بازجوئي در ژنو صحبت شد. بعد پرنس د. مريض گرديد و پزشک معالج او که يک مرض
قلبي تشخيص داده بود دستور بستري شدن وي را در بيمارستان صادر کرد. آقاي نيکله
مشاور حقوقي دربار شاهنشاهي در سوئيس که مانند مقامات ايراني عالقمند به پـايان
دادن به هر گونه تفسير غلط از اين جريان بود مـداخـله کـرد و خـواسـتار شـرکت يک
متخصص بيماريهاي قلب از ژنو در معاينه پرنس د. گرديد درنتيجه آقاي دکتر فورنيه در
معاينه پرنس د. شرکت جست و تصديق نمود که قبل از اينکه پرنس د. اقدام به هر گونه
مسافرت به ژنو بکند به سئواالت قاضي وبر پاسخ گويد بايد مورد معالجه قرار گيرد.

پرنس د. که حالش بهتر شده بود از بيمارستان به خانه خود در تهران منتقل شـد و
آماده مسافرت به ژنو گرديد. قرار بود که نامبرده ديروز بعد از ظهر دوشـنبه وارد ژنـو
بشود و در يک اطاق خصوصي در بيمارستان بستري گردد تا مورد معالجه قرار گـيرد.
ليکن در اين ميان بود که آقاي وبر مريض شد. طبيب او به وي دستور داده است که به
بيمارستان منتقل گردد و از صبح دوشـنبه در اطـاق شـماره ٥٢٨ بسـتري مـي باشد در
صورتي که اطاق ٥٢٩ براي پرنس د. رزرو شده بود. اتفاق٬ چه شوخيهاي جالبي دارد.
يک وعده مجدد گرفته شد و پرنس د. روز ١٥ ماه مه در دفتر کار قاضي بازپرس حاضر
خواهد شد. البته اگر سالمتي هر دو نفر اجازه بدهد تاريخ مالقات به جلو خواهد افتاد.
همه چيز دال بر اين است که شاه ايران که قرار است براي افتتاح مجمع عمومي سازمان
بين المللي کار به ژنو بيايد عالقمند است که اين جريان با سرعت ممکن خاتمه پذيرد.

[ ١٣٥ تا ١٣٣-٥-٢-١٧١ الف]

[٣ ]
 دربار شاهنشاهي

حضور محترم جناب آقاي اميرمتقي
معاون محترم وزارت دربار شاهنشاهي

راجع به مطبوعاتـــــــــــــــــــــ

١. من از موضوع آمدن خبرنگار روزنامه هاي سوئيسي به ايران که در تهران راجع به
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آن صحبت کرديم ديگر خبري دريافت نداشته ام. بدون دستور من کاري انجام نخواهند
داد.

يک روزنامه نگار روزنامه ال سوئيس قرار بود بتهران بيايد و با واالحـضرت اشـرف
مصاحبه کند براي ضميمه بانوان روزنامه ال سوئيس. اين طرح مورد موافقت واالحضرت

اشرف قرار گرفته بوده است ولي من از آقاي هايسلي بي خبر هستم.
٢. البته تـصور مـي کنم کـه مـقدمات مسـافرت اعـليحضرت شـاهنشاه بـه سـوئيس
آماده بايد بشود. دو آژانس بي اندازه جدي يکي در زوريخ و يکي در ژنو وجود دارد که
شامل تمام روزنامه هاي سوئيس مي گردد. موضوع فقط اين نيست که جنجال مطبوعات
بايد تحمل شود موضوع اينست که بايد حيثيت ايران در اذهان مردم و افکـار عـمومي

تجديد و ترميم گردد.
٣. آمدن آقاي دولو يک عامل مثبت مي باشد٬ اگر تمام مطبوعات عـلل آمـدن او را
شرح دهند٬ ولي اگر موقعيت تازه اي باشد که بار ديگر جنجال تازه اي ضمن تفسير غلط
و نامتناسب از وقايع به راه بيفتد آمدن آقاي دولو مانند ضربه شمشيري است که به آب

زده شود. عجله در آمدن آقاي دولو هيچ کاري را آسان نخواهد نمود.
٤. معذرت مي خواهم که درباره اين مسائل با شما صحبت مي کنم٬ ولي همه چـيز
تحت الشعاع مسافرت اعليحضرت شاهنشاه آريامهر به سوئيس و موفقيت اين مسافرت

قرار دارد زيرا اگر مسئله مسافرت معظم له نبود مسئله آقاي دولو وجود نمي داشت.
٥. من در ساعت ١٧ با آقاي خوانساري مالقات خواهم کرد. اگر من مي توانستم روز
شنبه يا يکشنبه جوابي از شما به مناسبت آمدن آقاي دولو در روز شـنبه داشـته بـاشم

بي اندازه سپاسگزار مي شدم.
با تقديم عاليترين احترامات دوستانه

نيکوله
[١٣٥١/١/١٨ ]

[ ٢٤٥ و ٢٤٤-٥-٢-١٧١- الف]

[٤ ]
 دربار شاهنشاهي

حضور محترم جناب آقاي اميرمتقي
معاون محترم وزارت دربار شاهنشاهي

من چند لحظه پيش با آقاي خوانساري مالقات کردم و اخبار روز را به اطالع ايشان
رسانيدم. براي من مطلع کردن ايشان به آن نـحوي کـه شـما را بـه مـرور از تـحوالت و
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پيشرفت وقايع مطلع مي سازم کمي مشکل است.
١. آقاي وبر نخواهد توانست آقاي دولو را بـپذيرد زيـرا روز دوشـنبه وارد کـلينيک

مي شود. (اين اطالع را آقاي دکتر فورنه داده است.)
٢. من روز دوشنبه با آقاي دکتر فورنه در فرودگاه منتظر آقاي دولو خواهم بود. اگر
آقاي دولو توقيف نشود با خبرنگاران در رستوران فرودگاه مالقات خواهد کرد. متأسفم

که نخواهم توانست قبال او را ببينم ولي به او کمک خواهم کرد.
٣. من رئيس مطبوعات ژنو را از آمدن او مطلع خواهم کرد.

٤. جــناب آقـاي خـوانسـاري فکـر مـي کنند کـه مـبلغ دويست هـزار فـرانک بـراي
وجه الضمان آزاد کردن او خيلي زياد است. من فکر مي کنم که به هر جهت نبايد مـبلغ
بيشتري پيشنهاد شود٬ زيرا تصور خواهد شد که دولت ايران مبلغ مزبور را ميپردازد. من

هر کاري را که شما الزم بدانيد انجام خواهم داد.
٥. من فکر مي کنم که آمدن آقاي قشقايي در روز ١٥ ماه مه به ژنو الزم است٬ حتي

اگر قرار شود خرج وکيل او و اقامت او و پول توجيبي او پرداخت گردد.
همچنين الزم است آمدن آقاي نجفي و کلفت او و آقاي قريشي تسهيل گردد. هدف از

آمدن اين اشخاص پايان دادن به بازجوئي جزائي در پانزدهم ماه مه ميباشد.
٦. جناب آقاي خوانساري مطلع شده اند که از هم اکنون خبر آمدن آقاي دولو دانسته
شده است واز طرف ديگر به مناسبت ديدار شاهنشاه آريامهر از سوئيس در مـدارس
اوراق پخش شده است. من عطف به اطالعيه قبلي خودم کرده و مي گويم الزم است که

عکس العمل نشان داده شود.
٧. منتظر جواب شما هستم.

با تقديم احترامات عاليه و دوستانه
نيکوله

[١٣٥١/١/١٨ ]

[ ١٢٤ و ١٢٣-٥-٢-١٧١- الف]

[٥ ]
دربار شاهنشاهي

قابل توجه جناب آقاي اميرمتقي معاون وزارت دربار شاهنشاهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مالقات با آقايان پونسه و کپلر غروب جمعه ١٢ مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آقاي کپلر قشقايي را که از طرف پليس هاي ژنو در سه شنبه هشتم مه در مونيخ مورد
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[١٦٣٥-٤ ] پرويز خوانساري
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بازجوئي قرار گرفته و بعد از بازرسي از منزل او از ناحيه پليس آلمان مالقات کرده است
رونوشت بازجوئي او هفته آينده به دست ما خواهد رسيد.

١. قشقايي در بازجوئي اظهار داشته که آنچه آقاي قريشي گفته دروغ است. قشقايي
گفته که وسيله پرداخت هزينه مسافرتهاي شخصي را براي گرفتن ٣٥ گرم ترياک در ژنو

ندارد که بپردازد.
٢. مضحک است که وانمود کند که براي او الزم بود به آقاي قريشي مراجعه کند تا ٣٥
گرم ترياک به او بدهد چون در مونيخ بدون هيچ اشکالي اين مقدار ترياک را مي توانست

به دست آورد.
٣. ضمنًا به همان نسبت مضحک است که وانمود کنيم که يک دوست ترياکـي کـه
محتاج به ترياک است با وجود اطباء مختلف در مونيخ که مي توانستند بدون دريافت اين

٣٥ گرم ترياک او را درمان کنند به قريشي مراجعه کنيم.
٤. در آخر واقعا مضحک است که وانمود کنيم که من قشـقايي احـتياجي بـه آقـاي
قريشي به عنوان رابط نزد آقاي دولو داشته باشم من مي توانستم مستقيما به آقاي دولو

مراجعه کنم.

قسمت ٢ـــــــــــــ

آقاي وکيل پونسه (وکيل قريشي)
در حال تعجب مانده است در مورد اينکه اظهارات قريشي هم از طرف آقاي دولو و
هم از طرف آقاي قشقايي تکذيب شده است. با توجه به ايـنکه آقـاي قـريشي ظـاهرًا
نمي تواند درباره آنچه که واقعًا گذشته است تصور کند و اگر مجددًا بازداشت شود ممکن
است آقايان خوانساري و پونسه وکيل خودش را به عنوان مسئول تغيير اظهارات معرفي
کند لذا تصميم گرفته شد که به او توصيه کنيم که حقيقت را که با گفتار دولو و قشقايي
تطبيق مي کند بگويد. من تجديد مي کنم ايـن مـطلب را کـه آقـاي قـريشي نـبايد دربـار

 بايد اوراآز ادگذاشته ومسئول سرنوشت خودشاهنشاهي را دوباره وارد اين ماجرا بکند وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوع ٣ــــــــــ

آقاي دولو که يک شخص محترم و مورد احترام است بايد حقيقت را بگويد.
١. به هيچ وجه ترياک به قريشي نداده است.

٢. آقاي دولو خواهد گفت که قريشي بوسيله نامه از اينکه اسم او را برده است از او
معذرت خواسته است.

٣. براي من کامال بي تفاوت است که اظهار بدارد که ترياک در سوئيس استفاده مي کند
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يا نه زيرا برعکس اين مطلب وانمود کردن غيرحقيقي به نظر مي رسد.
بهترين دليل بسود آقاي دولو اين است که شخصًا بخواسته خود به ژنـو مـراجـعت
کرده است نبايد کاري کرد که اين ارزش را تنزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ داد و يا آنرا با گفتار خالف خراب کرد.

موضوع ديگرـــــــــــــ

مالقات شنبه صبح ١٣ مه با آقاي دکتر فورنه٬ دکتر آقاي دولو
امتحان آقاي پروفسور دوشوسال از آقـاي دولو نشـان مـيدهد کـه ايشـان در وضـع
مزاجي خوبي هستند و بستري شدن ايشان به علت جلوگيري از ناراحتيهاي روحـي و
عصبي مي باشد. در اين ضمن بنا به تقاضاي من آقاي دکتر فورنه تلفني به آقاي قاضي وبر

اطالع داد.
١. هر اقدام فوري براي توقيف ممکن است باعث يک انفاکتوس جديد بشود.

٢. هر اقدام توام با خشونت از طرف قاضي مثالً (همراه کردن مأمورين پليس همراه
دولو نيز با همين بحران را براي آقاي دولو پيش خواهد آورد.)

٣. گذاشتن آقاي دولو در صورت قرار بازداشت از طرف قاضي و گذاشتن ايشان در
بيمارستان در يک قسمت جدا همان عواقب انفاکتوس مجدد را براي دولو ايجاد خواهد

کرد.
آقاي قاضي وبر در جواب تلفن آقاي دکتر فورنه مطالب را يادداشت کرده و با شوخي

اظهار داشته (کمتر امکان دارد باليي به سر آقاي دولو فرود بيايد).

موضوع ديگرـــــــــــــ

مالقات شنبه ساعت ١١ با آقاي لوباتونيه و آندره گينان
آقاي گينان نامه جناب آقاي بوشهري را که دريافت کرده

موضوع روزنامه ال سوئيســـــــــــــــــــــــــ

آقـاي گـينان اظـهار داشت روزنـامه ال سـوئيس هـفته آيـنده مـوضوع مـورد بـحث
واالحضرت اشرف را تکذيب خواهد کرد. آقاي گينان مضمون آن را پس از مطالعه به من
اطالع خواهد داد. آقاي گينان با آقاي هيسلي وکيل واالحضرت اشرف تماس گرفته است

و همکاري نزديک برقرار شده است.

موضوع تشريف فرمايي اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر به سوئيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آقاي آندره گينان خـوشوقت خـواهـد شـد کـه در مـورد حـرکت روزنـامه نگاران و
نمايندگان راديو و تلويزيون اقدامات الزم را بنمايد. با توجه به اينکه چـون فـعال آقـاي
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گينان که سابقا رئيس پارلمان سوئيس بوده به ظاهر در اينکارها دخالت نخواهـد کـرد.
آقاي گينان و من باتفاق در ژنو باتفاق آقاي هانري اشميت نماينده مجلس ژنو و نماينده
مجلس ملي سوئيس مالقات خواهيم داشت تا مقدمات حرکت يک مخبر از روزنـامه

(زوريخ جديد) بتهران بفرستيم.
ما به اتفاق آقاي پيرپگن مدير برنامه هاي تلويزيون مالقات خواهيم کرد تا يک گروه

خبرنگار به ايران بفرستيم.
بر طبق توصيه ايشان با آقاي مه روز مدير راديو سوئيس٬ رومان٬ مالقات خواهيم کرد
تا يک مخبر روزنامه ژورنال پارل و خانم ماري کلودله بورگ که نماينده جـمعيت زنـان
است براي مصاحبه با واالحضرت شاهدخت اشرف پهلوي به تهران بفرستيم که وقتي
اين برنامه اجرا شود بسيار عالي خواهد بود. به محض اينکه موضوع آقاي دولو خاتمه

پيدا کرد من وقتها را تعيين و اطالع خواهم داد.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوع ديگرـــــــــــــ

مالقات با قاضي وبر (بازپرس پرونده آقاي دولو) شنبه بعد از ظهر
من با آقاي قاضي وبر در منزل او تلفن کردم و ايشان را در کاخ دادگستري مـالقات

کردم.

قشقاييـــــــــــ

قاضي از گزارش کميسيون نيابت قضايي اطالع يافته و پليس ژنو گزارشي به ايشـان
داده اند. اگر قشقايي در ژنو حضور به هم رساند او را توقيف خواهد کرد. من به قاضي
وبر گفتم که به نظر من مصلحت نيست که قشقايي به ژنو بيايد زيـرا بـعد از تـوقيف او
محکمه رسيدگي به جرم مجددًا موضوع را زنده خواهد کرد. به نظر من بهتر است که از
طرف دادگاه پليس آقاي قشقايي محاکمه شود قاضي جواب داد که قشقايي ممکنست
تنها فردي نباشد که در محکمه حضور پيدا کند؛ من نميدانم مـنظور چـه کس ديگـري

است؟

موضوع قريشيــــــــــــــــــــــ

آقاي قاضي وبر از من پرسيد آيا قريشي با آقاي دولو مالقات کرده است. من جواب
دادم تا آنجا که من مي دانم خير٬ ولي من دائـمًا در ژنـو پـيش آقـاي دولو نـبوده ام. مـن
اميدوارم که مالقات نکرده اند. من هيچ گونه اعتمادي به قريشي ندارم. قاضي پرسيد آيا
قريشي گفتار خودش را تغيير خواهد داد من جواب دادم که با قريشي کاري ندارم و آنچه
مي دانم آن است که به آقاي دولو نامه عذرخواهي از گفتار خودش نـوشته کـه نـامه را

ندارم.
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آقــاي قـاضي وبـر جـواب داد مـصلحت است کـه آن نـامه را داشـته بـاشم و آنـرا

به قاضي بدهم. من جواب دادم که منهم با شما همعقيده هستم.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوع اميرهوشنگ دولوــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من درباره نگراني خود در مورد وضع مزاجي آقاي دولو و ريسک توقيف ايشان با
قاضي مذاکره کردم. آقاي قاضي وبر به من گفت آقاي دکتر فورنه پزشک آقاي دولو به او
گزارشي داده است. من به قاضي گفتم در صورت صدور قرار توقيف٬ من بايستي آنچه را
 که نمي خواهم از قضات مـحکمه کـمک بگـيرم. قـاضي جـواب داد آيـا بـا ايـن اقـدام
مي خواهم براي روزنامه نگاران مطلب و موضوع درست کنم؟ من از قاضي پرسيدم آيا
در نظر دارد آقاي دولو را توقيف کند. قاضي جواب داد که او فقط قاچاقچي ها را توقيف
مي کند و به نـظر قـاضي آقـاي دولو جـزو ايـن دسـته نـيست. بـرعکس٬ او هـيچ وقت
مصرف کنندگان را توقيف نمي کند و هيچ دليلي ندارد که با آقـاي دولو رفـتاري بـرتر از
اشخاصي که بمواد مخدره معتاد هستند عمل نمايد. در اين موارد هميشه متهم را مورد
آزمايش قرار مي دهد تا ثابت شود آيا مي تواند او را از اعتياد رها کند يا خـير در مـورد
آقاي دولو اين آزمايش مخصوص با سهولت خيلي بيشتر و سريعتر در قسمت مخصوص
بيمارستان پروفسور دوشوسال صورت خواهد گرفت. آقاي دولو سپس توقيف نخواهد
شد ولي بايد تعهد کند که در بيمارستان تا جمعه ١٩ مه که آخرين روز آزمـايش است
بماند. معلوم است که اگر اين تعهد را نکند قاضي مجبور است او را مجبور کند که تا آن
روز در مريضخانه بماند. من به قاضي گواهي دکتر رسين پاريس مورخ ١٩٦٠ را تسليم
کرد. نتيجه اين مالقات بسيار مثبت است و بايد آقاي دولو را متقاعد کرد که همکاري
نمايد. از اين راه قضيه بدون سر و صدا نوزدهم مه خاتمه خواهد يافت. متوجه خواهيد
شد که براي من بي تفاوت است که آقاي دولو در سوئيس ترياک کشيده باشد يا خير؛ اين
موضوع مهم نيست. البته تکذيب کردن اين موضوع باعث ناراحتي قاضي خواهد شد و
ما را به مشکالت بسياري خواهد کشاند. من از شما مي خواهم نزد آقاي دولو در اين باره

کمک کنيد.
امروز مجبور شدم آقاي خوانساري و آقاي دولو را مالقات نکنم؛ فکر مي کنم متوجه
بشوند که کار داشته ام ولي من به هيچ وجه از اين قضيه غافل نبودم و خواسته ام که تلکس

براي شما قبل از ديدار با آقايان ارسال شود.

موضوع ماليــــــــــــــــــ

به آقاي کپلر ده هزار فرانک دادم. بآقاي پونسه گفته ام که ده هزار فرانک پيش من دارد
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و همين طور که آقاي قريشي در جريان است٬ نمي خواهم در صورت اشکاالت قاضي
بگويد که وکيل او از طرف دولت ايران پول دريافت مي کند. من هيچگونه اعتمادي بآقاي
قريشي ندارم؛ او کارهاي بسيار کرده است و بسيار حرفهاي نـاشايست زده است. اگـر
آقاي دولو مشورتهاي من را قبول کند و در بيمارستان بماند با خواست خداوند احتياج به
دادن ضمانت نخواهيم داشت. من همين حاال به آقاي خوانساري تلفن خواهم کرد که
بدون شک با بيصبري تمام منتظر است. با تقديم عاليترين و دوستانه ترين احترامات و

[ اي] که در تهران کرديد. تشکرات عميق براي پذيرائي
ريموند نيکوله

[ ٣٣١ تا ٣٢٥ـ٤ـ٢ـ١٧١ـ الف]

[٦ ]
 دربار شاهنشاهي

از ژنوــــــــ

براي توجه جناب آقاي اميرمتقي معاون وزارت دربار شاهنشاهي
دوست عزيزم٬

امروز صبح با آقاي قاضي وبر تماس گرفتم؛ طرفين را براي ١٦ اکتبر ١٩٧٢ احضار
مي کند تا اظهاراتي که ديروز شده است به آنها تسليم نمايد. آقاي دولو حاضر نخواهد

شد.
جريان قضايي سپس به دادگاه خواهد رفت و در آنجا خيلي به نظر مي رسد که جريان
قضايي بر عليه آقاي دولو بايگاني شود. اين اساسا بستگي به اظهارات آقاي قريشي دارد
و او حاال چنين وانمود مي کند که هدف يک توطئه بوده است. اگر نام شهودي در تائيد
اين صحبتها ببرد جريان قضايي تجديد ميشود و من واقعا نميتوانم کـاري بکـنم. آقـاي
قريشي بنظر ميرسد مشورتهاي آقـاي دومـينيک پـونسه را دنـبال نـمي کند و بـيشتر بـه
مشورتهاي وکيل خود از لوزان آقاي مير توجه دارد. آنچه که ممکنست آاي قـريشي را
بيشتر از همه نگران سازد موضوع تجديد پروانه اقامت او در سـويس است. چـرا ايـن
مسئله را به آقاي آندره گينان از ژنو محول نمي کند و چرا بدون اينکه از او بپرسيم با آقاي

آندره گينان مشورت نمي کنيم؟
من فکر مي کنم که بايد آقاي قاضي وبر را که در اين قضيه با احتياط زياد پـيشرفت
مي کند تا عکس العملهاي تازه روي ندهد فهميد. اين نگرانيها مربوط به قبل از جلسه آخر

که منشأ آن يک تلکس از اينترپول ايران و رويه جناب آقاي انصاري بوده است.
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او کار خود را با وظيفه شناسي زيادي انجام مي دهد٬ او نسبت به آقاي دولو محبت
زيادي نشان داد و اظهار ميدارد که معتقد است که او بي گناه است.

در اين هنگام اگر آقاي قريشي اظهار عجيب و پر سر و صداي تازه اي بـنمايد الزم
خواهد بود به او تعليمات داد. ولي چگونه مي توان دهان قريشي را بست و باو حالي کرد

که منطقي رفتار کند؟
اميدوارم بفهمد که براي وجود آقاي دولو الزمست اين قضيه خاتمه يابد. آقاي دوسه
را ديروز در کاخ دادگستري ديدم. بدون جواب از طرف جنابعالي نتوانستم باو بگويم کي

در تهران باشد و از اقامت در آن تاريخ سپس صرفنظر کرده است.
با تمام احساسات دوستانه

ريموند نيکوله
[ ٤٥٦ و ٤٥٥ ـ ٥ ـ٢ ـ ١٧١ ـ الف]

[٧ ]
سّري

گزارشي از نمايندگي در آلمانـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناصر قشقايي امروز با اينجانب تلفني تماس گرفته اظهار داشت چند روز قبل حسن
قريشي تلفني با من در امريکا صحبت کرد و اظهار داشت مايلم هرچه زودتر به ژنو آمده
و با هم مالقات و در مورد خسرو مذاکره نمايم٬ و براي من بليط هواپيما نيز فرستاد. من
بالفاصله به ژنو آمده و با حسن قريشي مالقات نمودم. او بمن اظهار داشت که به خسرو
بگوييد بايستي حقيقت را بگويد و چنانچه حقايق را بگويد وضع او بکلي عوض و در
رفاه و آسايش خواهد بود و اال با چنين وضعيتي که فعال دارد يا از گرسنگي خواهد مرد و
يا در گوشه زندان ها. ناصر قشقايي اظهار داشت اين موضوع هم جنبه تهديد و هم جنبه
خريداري دارد. در مورد تهديد ما که کاري نکرده ايم که از تهديد بترسيم ولي از نقطه نظر
مادي همانطور که در دفعات قبل به کرات٬ چه خودم و چه برادرم٬ گفته ايم اگر بتوانيم
خدمتي بکنيم که از لحاظ معنوي مورد نظر مقامات عاليه قرار گيرد يقين داشته باشيد
توقعي نخواهيم داشت. با عرض مراتب باال مستدعي است اوامر مخصوص را سـريعًا

امر بابالغ فرمائيد.
[ در حاشيه]

جناب آقاي اميرمتقي به شرفعرض مبارک رسيد؛ جواب را تقريبًا داده ايم. در دست
اقدام باشد تا بگويم چه کنند؟

١٣٥١/١/٢٢
[ اسدالله علم]
[ ١٤١-٥-٢-١٧١- الف]
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سند شماره ٧
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[٨ ]
وزارت امور خارجه

اداره رمز
تلگراف کشف از مونيخ بتاريخ ٥١/٢/١٠ شماره ١١٢٧

جناب آقاي خوانساري سفير شاهنشاه آريامهر
همانطور که مرقوم فرموده ايد خسرو در حضور جنابعالي و اينجانب اظهار داشت که
به او وعده داده اند همين روزها بدهي هاي او حواله خواهد شد و هر روز انـتظار دارد
وجوه مورد تقاضاي او حواله شود. اينک اظهارات آقـايان دادسـتان و مـرتضوي را بـه

استحضار مي رساند:
١. در مورد گواهي صورت قروض از طرف سرکنسولگري آقـاي مـرتضوي اظـهار
مي دارد در حدود شش ماه قبل خسرو با اصل اسناد و فتوکپي آنها بـه سـرکنسولگري
مراجعه و اظهار داشته است که از نخست وزيري صورت قـروض او را خـواسـته انـد و
تقاضا نمود با مالحظه اصل اسناد سرکنسولگري گواهي نمايد که فتوکپي برابر با اصل
است. سرکنسولگري بدون آنکه امضا و متن سند را گواهي کند فـقط رونـوشت بـرابـر
فتوکپي را تأئيد نموده. بطوريکه خسرو اظهار داشته فتوکپي اسناد را بـراي مـادرش بـه
تهران فرستاده تا مادرش تسليم نخست وزيري نمايد و به ايشان و آقاي دادستان نداده

است. آقاي دادستان از اين جريان اطالعي نداشته است.
٢. آقاي دادستان اظهار مي دارد در مالقاتي که در حدود چهار ماه قبل با ناصر انجام
داده بهيچوجه تعهدي در مورد پرداخت بدهي هاي خسرو ننموده اند و اصواًل مذاکرات
ايشان با ناصر مربوط به مسائل ديگري بوده و در آخر جلسه اي ناصر اظهار کـرده کـه
خسرو بدهي دارد و اين بدهي را دولت بپردازد زيـرا در غـير ايـنصورت مـمکن است
خسرو از دست برود. ايشان وعده داده است موضوع را به تـهران گـزارش دهـد و هـر
دستوري رسيد طبق آن اقدام نمايند. در مالقات بعدي که آقاي دادستان با حضور آقاي
مرتضوي با ناصر قشقايي انجام داده آقاي دادستان توضيح مي دهند که در مورد قروض
خسرو صحبت نکرده اند و فقط در آخر جلسه ناصر بطور خصوصي درخواست کـرده
قروض خسرو تسويه شود تا با خيال راحت بتواند برنامه هاي ديگر ايشان را انجام دهد و
ايشان قول داده که تقاضاي او را بعرض مقامات مسئول برساند و هر نوع اوامري صادر

شد باو ابالغ نمايد و هيچگونه تعهدي ننموده است.
٣. آقاي مرتضوي اظهار مي دارد که خسرو به ايشان گفته از دست طلبکارها مجبور
است از آلمان خارج شود چون هر آن ممکن است او را بازداشت نمايند و از فـحواي
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صحبت او استنباط مي شد که به سوي اجنبي برود. آقاي مرتضوي به او گفته است حال
که در مورد کار شما از طرف سازمان هاي مختلف اقداماتي شده بهتر است عکس العمل

ديگري از خود نشان ندهيد و منتظر نتيجه اقدامات و تصميمات مرکز بشويد.
٤. هم اکنون موفق شدم مراتب را از خسـرو سـئوال نـمايم. اظـهار داشت از طـرف
نخست وزيري مراحم و عواطف ملوکانه به مادر او در تهران ابالغ شده بود و به همين
جهت فتوکپي اسناد را براي گواهي به سرکنسولگري ارائه نمود و ضمنًا مـادرش بـه او
اطالع داده بود که در مورد قروض او قرار است اقدام شود و اظهار مي دارد بنابراين قول
هر آن منتظر نتيجه اقدام و پرداخت قروض مـي باشد. ضـمنًا خسـرو اظـهارات آقـايان
دادستان و مرتضوي را که در باال به استحضار رسانيده تأئيد مي نمايد. در مورد امضاي
[ خواهد کرد] وکالتنامه اظهار مي دارد به محض ابالغ احضاريه مقامات سويسي آنرا امضا

و هر دستوري داده شود انجام خواهد داد و اطاعت خواهد نمود.
مستدعي است هر امري باشد ابالغ فرمايند.

١٣٥١/٢/١٠ فهيمي
[ ٢٤٠ تا ٢٣٨ ـ ٥ ـ ٢ ـ ١٧١ ـ الف]

[٩ ]
 دربار شاهنشاهي

حضور محترم جناب آقاي اميرمتقي
معاون محترم وزارت دربار شاهنشاهي

١ـ آقاي دولوــــــــــــــــــ

ديشب من با آقاي وبر مالقات کردم. به نظر مي رسد کـه آقـاي دولو حـتمًا تـوقيف
خواهد شد٬ و تحت آزمايش قرار خواهد گرفت. آزمايش مزبور که هدف آن پي بردن به
اعتياد آقاي دولو است توسط دکتر آيشن برگ انجام خواهد شد و در نتيجه تصميم گرفته
خواهد شد که آيا بايد به آقاي دولو اجازه ترياک کشيدن داده شود يا نه. البته اين مطلب

هيچ معني ندارد.
الف) وقتي آقاي دولو در سوئيس بود از مصونيت سياسي برخوردار بود لذا او هرگز
در سرزمين سوئيس ترياک نکشيده است بلکه در سرزمين ايران ترياک کشـيده است.
(مقصود از اين استدالل آقاي نيکوله اينست که دارنده مصونيت سياسي وقتي در خاک
سوئيس هم باشد مثل اينستکه در خاک کشور خود ميباشد. اين را در اصطالح حقوق

بين المللي ميگويند «اصل خارج المملکتي» مترجم.
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) وقتي آقاي دولو در بيمارستان بستري گردد آقاي قاضي بازپرس قدرت مداخله ب
در تصميمات پزشکي را نخواهد داشت. اگر در بيمارستان به آقاي دولو اجازه تـرياک

کشيدن داده شود ربطي به قاضي نخواهد داشت.
به نظر مي رسد که آقاي وبر تصميم دارد آقاي دولو را روز جمعه ١٨ ماه مه پس از
آزمايش دکتر آيشن برگ آزاد کند. هيئت دادستاني روز دوشـنبه و چـهارشنبه و جـمعه
تشکيل جلسه مي دهد. آيا بهتر نيست تا روز جمعه ١٨ ماه مه صبر کنيم تا ببينيم قاضي
بازپرس چه خواهد کرد و آزادي آقاي دولو را براي روز دوشنبه ٢١ ماه مه تقاضا کنيم. دو

نوع استدالل مي توان کرد:
الف) حضور در جلسه هيئت دادستاني در روز چهارشنبه ١٧ ماه مه توليد جـنجال
خواهد کرد و موجب خواهد شد که هيئت وجه الضـمان زيـادي مـطالبه کـند. لذا بـايد

منصرف شد.
) جلسه هيئت دادستاني اگر در تاريخ ٢١ ماه مه تشکيل گردد به طور خطرناکي ب
نزديک به مسافرت شاهنشاه آريامهر ايران خواهد بود. لذا بايد از اين امر احتراز شود.
نظر من اينست که سعي کنيم با قاضي بازپرس همکاري نـمائيم بـراي ايـنکه خـود
قاضي آقاي دولو را آزاد کند. اين راه حل براي آقاي دولو ناگوار خواهد بود ولي از لحاظ

سياسي بهترين راه حل است.

٢. آقاي قشقاييــــــــــــــــــــــ

بديهي است که آقاي قشقايي نمي خواهد همکاري کند و از نظر او هرچه که تشنج
بوجود آورد که به اعليحضرت شاهنشاه صدمه بزند او را بيشتر راضي و خرسند خواهد

نمود. آقاي وبر بمن اطالع داد که:
[ : حکم مأموريِت] بازجوئي براي مونيخ صادر کرده است که الف) او يک کميسيون

هنوز نتوانسته است با آقاي قشقايي تماس بگيرد.
) يک حکم جلب بين المللي نيز جهت آقاي قشقايي صادر کرده که آنهم نتوانسته ب

آقاي قشقايي را گير بياورد.
آقاي قشقايي به جناب آقاي خوانساري گفته است که از نحوه دادرسي ژنو بي اطالع
است اين حرف او کامالً غلط است. من به آقاي اشميت در اداره پليس وزارت دادگستري

و پليس فدرال تلفن کردم٬ آقاي اشميت مسئول تقاضاهاي استرداد مجرمين است:
الف) کميسيون بازجوئي مربوط به برن نيست. لذا نمي داند موضوع در چه حال است

ولي تصور مي کند که بايد عملي شود.
) حکم جلب بين المللي آقاي وبر به انترپول در ويسبادن اطالع داده شده است. ب

انترپول ويسبادن دو نکته را يادآور شده:



١٧٠

٧٦
ان
ست
زم

ش٬٤
س٬١

ان٬
اير

صر
معا

يخ
تار

١. اگر آقاي قشقايي در آلمان از آقاي قريشي ترياک دريافت داشته است اين مطلب
در صالحيت مقامات آلماني است نه سوئيسي.

٢. از طرف ديگر٬ آقاي قشقايي از لحاظ جزائـي تـوسط مـقامات آلمـاني بـه اتـهام
تجارت حشيش تحت تعقيب است و اين تعقيب مقامات آلماني قـبل از عـمل تـعقيب
مقامات سوئيس عليه آقاي قشقايي صورت گرفته است. لذا مقامات آلماني بـا اجـراي
حکم جلب بين المللي صادره از سوئيس مخالفت مي کنند تا از تباني او بـا قـريشي کـه
مظنون به اقدام قاچاق مواد مخدره با همکاري قشـقايي مـي باشد جـلوگيري بـه عـمل

آورند.
لذا غيرممکن است که آقاي قشقايي در تاريخ ١٥ ماه مه به سوئيس بيايد. ولي آنچه
که ممکنست اينستکه کميسيون بازجوئي قبل از ١٥ ماه مه مجري گردد و براي آقاي وبر
فرستاده شود. تنها فکري که به نظر من مي رسد اين است که در صورت امکان سـفير
ايران در بن از دولت آلمان بخواهد هرچه زودتر کميسيون بازجوئي عـملي گـردد. ولي

حتمي به نظر مي رسد که هرگز آقاي قشقايي به سوئيس نخواهد آمد.

٣. آقاي قريشيــــــــــــــــــــــ

آقاي قريشي اظهار داشته است که آقاي دولو به او ٣٥ گرم ترياک داده است اگر او
حرف خود را پس بگيرد ماده ٣٠٣ قانون جزا شامل حال او خواهد شد.

تهمت و افترا زدن به کسي در مقابل قانون
١. هر کس به مقامات شخصي را به عنوان عامل يک جنايت و يا يک جنحه معرفي
بنمايد٬ شخصي را که به بيگناهي او واقف بوده٬ و هدفش از اين عمل آن باشد که عليه
شخص مزبور تعقيب جزائي انجام شود٬ هر کس به ٢هر نحو ديگري توطئه بچيند براي
اينکه موجبات تعقيب جزائي عليه شخص فراهم آورد که آن کس را بيگناه مي داند٬ اين

کس به زندان با کار اجباري و يا زندان محکوم خواهد شد.
ماده ٣٥ قانون جزا اظهار مي دارد:

زندان با کار اجباري شديدترين مجازاتهاي سلب کننده آزادي است. مدت اين نـوع
زندان از حداقل يکسال تا بيست سال حداکثر مي باشد. نـتيجتًا تـهمت و افـترا زدن در
مقابل قانون در صالحيت ديوانعالي است. البته نمي توان مدعي شد که اقاي قريشي قصد
داشته است موجبات تعقيب جزائي آقال دولو را فراهـم آورد. ولي اگـر آقـاي قـريشي
حرف خود را پس بگيرد ممکنست آقاي وبر او را متهم به مفاد ماده ٣٠٤ قانون جزا بکند

اين ماده کسي را که موجب اشتباه دادگستري بشود مجازات مي نمايد.
آقاي دمينيک پونسه مي ترسد که اگر آقاي قريشي حرف خود را پس بگـيرد آقـاي
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قاضي وبر او را متهم نموده و توقيف نمايد و هيئت دادستاني حاضر به آزاد کردن نگردد
زيرا از آن پس موضوع جنبه جنائي خواهد داشت. اينکار به منزله وارد شدن در ماجرا

مي باشد.
من پيشنهاد کردم که آقاي قريشي روز ١٥ ماه مه سکوت اختيار کند و اظهارات خود
تغيير ندهد. وقتي که جريان به دادستاني فرستاده شد آقاي قريشي نامه اي به دادستان را

کل بنويسد و بگويد حرف خود را پس مي گيرد.
ممکنست که مقامات آلماني نيز بخواهند آقاي قريشي را دستگير کنند پس از اينکه
دادگستري سوئيس درباره او تصميم اتخاذ کند. لذا اين مسئله مطرح مي شود که آيا بهتر

نيست فعاليتهاي خود را در مسائل زير متمرکز کنيم:
الف ) پايان دادن به بازجوئي نزد آقاي وبر در تاريخ ١٥ ماه مه و روزهاي بعد.

) اجراي کميسيون بازجوئي درباره آقاي قشقايي در آلمان. ب
) به تعويق انداختن جريان محاکمه تا تـابستان يـا پـائيز يـعني پس از مسـافرت ج

اعليحضرت همايون شاهنشاه به سوئيس.
راجع به اينکه آيا آقاي قريشي با قشقايي قاچاق کرده است اين امر بما ربطي ندارد.

٤. مذاکره با جناب آقاي اسفندياري سفير ايران در برنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جناب آقاي اسفندياري بمن اطالع داد که وزارت امور خارجه سوئيس از آمدن آقاي
دولو به سوئيس از دو جهت نگران است يکي امکان توقيف او و ديگر شرايط بازداشت
وي. من به او گفتم به نظر من اگر آقاي دولو در تاريخ ١٥ ماه مه به سوئيس نيايد اين يک
اشتباه بزرگ خواهد بود و موجب خواهد شد که جنجال مطبوعات از نو آغاز شود. آقاي
برشه هم همين نظر را دارند. او امروز ظهر به من گفت که در ژنو شايع شده است کـه

آقاي دولو براي بازجوئي حاضر نخواهد شد.
آقاي اسفندياري عقيده بسيار متيني اظهار داشتند:

الف ) وقــتي آقـاي دولو هـمراه اعـليحضرت هـمايون شـاهنشاه ايـران بـود ولي از
مصونيت تحت اصـل خـارج المـملکتي بـرخـوردار نـبوده است. وزارت امـور خـارجـه
سوئيس لذا توجه ايشان را جلب کرده که آقاي وبر حق داشته است درباره اين مسـئله
اقدام به بازجوئي بکند. لذا بايد آنچه که من در اين باره در آغاز اين تلکس گفته ام تصحيح

بفرمائيد.

٥. تظاهرات ١٥ ماه مه در ساعت ١٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

براي همانروز ١٥ ماه مه در محلي که من هنوز از آن اطالع ندارم دعوت به تظاهرات
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شده است. اين تظاهرات به نفع زندانـيان سـياسي در ايـران مـي باشد. آقـاي وبـر مـتن
دعوتنامه را در ميدان پرون خوانده است. من هم آنرا ديده ام.

من نمي دانم که آيا اين تظاهرات به مناسبت آمدن آقاي دولو مي باشد يا اينکه فقط
تقارن اتفاقي دارد. بهرحال با آقاي وبر اقدامات الزم را به عمل خواهيم آورد که از بروز

هر گونه اتفاقي جلوگيري کنيم.
آقاي وبر از بريگاد سياسي خواسته است در اين باره کسب اطالع کند. او تا امشب
بمن تلفن خواهد کرد و من به شما اطالع خواهم داد. من به جـناب آقـاي اسـفندياري
اطالع دادم. بهرحال بايد در انتظار لحظارت داغي تا ديدار اعليحضرت همايون شاهنشاه
آريامهر باشيم. مع الوصف اوضاع در مطبوعات پس از اعالم آمدن آقاي دولو خيلي بهتر
شده است و پس از ١٥ ماه مه چون جريان امر از لحاظ قضايي خاتمه يافته است ديگر

جائي براي تظاهرات وجود نخواهد داشت.
من در اينجا اين تلکس را تمام مي کنم تا بشود آنرا هرچه زودتر براي شما فـرستاد.
تلکس بعدي من راجع به سفر من به پاريس خواهد بود. با بهترين و عاليترين احترامات

دوستانه
ريموند نيکوله
[١٣٥١/٢/١٤ ]

[ ١٨١ تا ١٧٦-٥-٢-١٧١- الف]

[١٠ ]
دفتر مخصوص شاهنشاهي

(دفتر رمز)

جناب آقاي معينيان رياست محترم دفتر مخصوص شاهنشاهي
چون پس از مالقات مدير کل وزارت خارجه تلفن کرد که مقامات بهداشتي فـدرال
ميل دارند که بدانند آقاي دّولو در روز به چه ميزان ترياک استعمال مي نمايد جان نثار با
پزشک معالج ايشان در ژنو تماس گرفت. وي اظهار داشت همانطور که وکيل آقاي دّولو
[ او] اطمينان داده کـه اگـر احـتمااًل [ کرده است] و گفته است با پزشک قانوني مذاکره
بازپرس قرار توقيف آقاي دّولو را صادر نمايد پزشک قانوني امر به بستري کردن ايشان
در بيمارستان خواهد داد٬ و نيز اظهار نمود که ميزان ترياک الزم براي آقاي دّولو پانزده تا
بيست گرم از ترياکي است که صدي ده مرفين داشته باشد. بالفاصله مـديرکل وزارت
خارجه را مطلع ساخت ايشان اظهار کردند که مقامات مـربوطه را مسـتحضر خـواهـند



١٧٣

س
وئي
س
در
يي
سوا

 ر

نمود ولي از منظور و مقصود بازپرس و نقشه هايي که دارد و سر و صدائـي کـه احـيانًا
مجددًا در اين باب برپا خواهـد شـد نگـران هسـتند. و چـون دولت فـدرال نـمي توانـد
هيچگونه دخالتي در امور قضايي نمايد وحتي توصيه هاي دولت فدرال مسموع نيست و
ه اي نمود. ظاهرًا اقوالي که معني آن عقب نشيني يا اين بازپرس جوان که کارهاي بي رويّ
تکذيب کرده هاي قبلي اش باشد نخواهد نمود. بدين لحاظ است که نگـرانـي ها بـيشتر
بود [ ه] و ميل دارند که دولت شاهنشاهي را از همين حاال نسبت به وقايع احتمالي مطلع

سازند.
آقاي رئيس تشريفات که در جريان مذاکرات بود به جان نثار خصوصي اظهار داشت
که در بدو امر فکر کرده بودم بهترين کار اين است که آقاي دّولو به ژنو آمده از خود دفاع
نمايد و در مذاکرات قبلي هم اين مطلب را به شـما گـفتم ولي ايـنک پس از مـطالعه و
بررسي موضوع معقتد هستم که ايکاش ايشان به ژنو نيامده و احيانًا سروصداها تجديد

نشود و جريان از طريق نيابت قضايي تعقيب شود.
استدعا دارد ضمن عرض پاي بوسي جان نثار شرفعرض پيشگاه مبارک اعليحضرت

همايون شاهنشاه آريامهر برسانند.
امروز مديرکل وزارت خارجه سويس از جان نثار خواست که به مالقات وي برود و
در حضور رئيس قسمت ايران اظهار داشت سفير سويس در تهران گزارش داده است که
قي مالقات و درباره آقاي دّولو مذاکره نموده است. به قراري که به با آقايان قريب و متّ
وي گفته شده است قرار است آقاي دّولو قريبًا به سويس بيايد و چون ايشان داراي يک
گواهي از اطباي فرانسه است که مجاز به کشيدن ترياک مي باشد سفير سويس از دولت
متبوعه خود خواسته است که نسبت به صدور گواهي مشابه از طرف مقامات سـويس
اقدام شود. رئيس قسمت ايران با بازپرس ژنو در اين باب مذاکره به عمل آورد. بازپرس
پاسخ داده که اين مطلب به وي مربوط نيست. وزارت خارجه بايد متوجه باشد کـه در
ي مجاز نمي باشد. اين اظهار موجب نگراني وزارت خارجه سويس ترياک جزو مّواد طبّ
گرديده و خواسته اند که جان نثار را از ماجرا مطلع بسازند. جان نثار اظـهار داشت اگـر
منظور اين است که آقاي دّولو به سويس آمده و بالفاصله توقيف و قاضي سروصداهايي
که راه انداخته بود تجديد نمايد آمدن ايشان به سويس منطقي نخواهد بود مگر اينکه
دولت سويس اطمينان بدهد که آقاي دّولو که بيمار و سالهاست که مـعتاد است بـعلت
اعتياد گرفتاري پيدا نخواهد نمود. قرار شد که وزارت خارجه با مقامات بهداشت فدرال
مذا کره و در باب صدور تضميني که جان نثار خواسته مطالعه نمايند. به قرار تحقيقاتي که
جان نثار بالفاصله از مقامات قضايي به عمل آورده طبق ماّده ٧ قانون فدرال در باب مواد
مخّدره وارد کردن و حمل و پخش و استعمال هر نوع مواد مخّدره در سويس به هر ميزان
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قاچاق تلّقي مي شود و قانون هيچگونه استثنائي قائل نشده است. جان نثار با وکيل آقاي
دّولو مذاکره نموده بقراري که ايشان اظهار نمود آقاي دّولو قرار است به ژنـو آمـده در
بيمارستان تحت نظر دکتر معالج بستري شود و سپس در صورتي که دکتر مجاز بودند به
مالقات بازپرس برود و اگر بازپرس قرار توقيف براي ايشان صادر نمايد طـبق قـوانـين
جاريه٬ پزشک معالج به پزشک قانوني مراجعه و با گواهي پزشک قانوني آقاي دّولو در

بيمارستان بستري شود.
شماره[ ١٣١]ــــــــــــــــــ غالم جان نثار

٥١/٢/١٣
محمود اسفندياري

[ ١٩١ تا ١٨٦-٥-٢-١٧١ الف]

[١١ ]
 دربار شاهنشاهي

تلگراف از ژنو
به تهران

جناب آقاي علم وزير محترم دربار شاهنشاهي
پيرو مذاکرات تلفني امروز با آن جناب و جناب آقاي مـتقي مـعاون مـحترم وزارت

دربار شاهنشاهي امروز با نيکوله مالقات نمودم:
١. در مورد مذاکره با جناب آقاي اسفندياري سفير شاهنشاه آريامهر در برن اظهار
داشت روز چهارشنبه گذشته با من تلفني تماس گرفت و مذاکرات خود را با وزارت امور
خارجه و آقاي «وتروالت» مديرکل وزارت امور خارجه سوئيس در ميان گذارد و اظهار
داشت که مقامات وزارت خارجه با آمدن آقاي دولو موافق نيستند و اظهار مي دارند بر
طبق تحقيقي که به عمل آمده بازپرس به محض ورود به ژنو آقاي دولو را توقيف خواهند
نمود. جواب دادم که ريسک توقيف آقاي دولو را به تهران اطالع داده ام اما نه در فرودگاه
بلکه اگر ريسکي براي توقيف او وجود داشته باشد در حين بازپرسي روشن خواهد شد.
آقاي اسفندياري در جواب من اظهار داشت حاال که بيم توقيف آقاي دولو مي رود چه
اصراري است که ايشان به ژنو بيايند؛ بهتر است از مسافرت او به ژنو خودداري گردد و
در صورت لزوم بازپرسي از وي در تهران انجام شود. به آقاي اسفندياري پاسخ دادم که
همان طوري که در اعالميه منتشره وعده داده بودم به نظر من براي جلوگيري از ايجاد هر
نوع سوءتفاهم و تبليغات عليه مقامات دولت شاهنشاهي آقاي دولو الزم است که براي

بازپرسي در وقت مقرر به ژنو مسافرت نمايد.
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نيکوله اضافه کرد که در نتيجه اين مذاکرات شايعه شده است که آقـاي دولو بـراي
بازپرسي نخواهد آمد و اين شايعات به اطالع بازپرس رسيده و اين امر باعث شده که
بازپرس خود را آماده دست زدن به اقدامات سوء تبليغات عليه دولت ايران نموده است.
اينجانب به نيکوله اطمينان دادم اين حرفها صحت ندارد و برنامه همان برنامه اي است که
قبالً تعيين شده و آقـاي دولو در تـاريخ مـقرر بـراي بـازپرسي بـه ژنـو خـواهـد آمـد و
همانطوري که به خود شما هم تلگراف شده مثل يک فـرد عـادي در مـحضر بـازپرس
حاضر مي شود و خود شما هم که به تهران خواهيد رفت. نـيکوله اظـهار داشت آنـچه
هست مي کند اين است که آقاي اسفندياري و وزارت خارجه سوئيس با آمدن آقاي دولو
به ژنو مخالف مي باشند. ممکن است علت اين مطلب آن باشد که در موقع اقامت آقاي
دولو در سوئيس مقامات وزارت خارجه و آقاي اسفندياري بـه شـرف عـرض پـيشگاه
ملوکانه رسانيده اند که به واسطه آنکه آقـاي دولو داراي مـصونيت سـياسي است و در
رکاب همايوني به تهران مي رود تحقيقات الزم را سفير سوئيس در تهران انجام دهد که
[ است] و حق دخالت در اين مطلب اصواًل صحيح نيست زيرا سفير نماينده قوه مجريه
قوه قضايي ه ندارد و حاال هم بدون اينکه به عواقب نيامدن آقاي دولو توجه نمايند اصرار
مي کند که نيابت قضايي عنوان و تکميل پرونده را به مقامات قضايي ايران احاله دهند.
نتيجه اين خواهد شد که تحقيقات در روز پانزدهم مي به عهده تعويق افتاد و از آمدن
آقاي دولو به ترتيب باال جلوگيري شده. آقاي قشقايي هم که وکالت نامه را نداده است در
اين صورت بازپرسي و تکميل پرونده مدتها به طول خواهد انجاميد که اين امر از اخراج
آقاي قريشي٬ که به او گفته شده اخذ تصميم در مورد تمديد اقامت او موکول به خاتمه
اين دادرسي مي باشد٬ جلوگيري خواهد شد و اخذ تصميم در مورد اخرج آقاي قريشي
به اين ترتيب مدتها طول خواهد کشيد. در اين ميان آقاي قريشي بهره مند خواهد شد و
منظور نهايي او عملي مي گردد و فقط زياني که خواهد ديد هـمانا نگـرفتن دو مـيليون

فرانکي است که به عنوان وجه الضمان سپرده است.
٢. در مورد اينکه گفته شده روز پانزدهم ماه مي در ژنو تظاهراتي برپا مـي گردد بـه
آقاي نيکوله توضيح دادم که طبق تحقيقاتي که به عمل آمده است چنين چيزي نيست.
نيکوله پاسخ داد او هم تحقيق کرده است و موضوع را تأئيد نمود. بنابراين تصور مي رود

که در روز پانزدهم مي تظاهراتي انجام نگردد.
٣. آقاي دولو دو اتهام دارد: اول موضوع دادن ٣٥ گرم تـرياک بـه آقـاي قـريشي٬ و
هيچگونه دليلي براي اثبات اين امر در دست ندارد مگـر گـفته قـريشي. دوم اسـتعمال
ترياک در هنگامي که در هتل دورون در ژنو اقامت داشته است و به نظر نمي رسد کـه
براي اين موضوع به مجازاتي بيش از پرداخت مبلغي در حدود ٥٠٠ فرانک وجه محکوم
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گردد. نيکوله در حضور من به بازپرس تلفن کرد و مجددًا از او صراحتًا سؤال نمود که آيا
در نظر دارد به محض ورود ايشان را توقيف نمايند؟ بازپرس جـواب داد خـير نـيکوله
سپس اظهار داشت به گفته قاضي اطمينان دارد و فکر نمي کنند که در اين مـورد دروغ

بگويد.
٤. در مورد اجـازه اسـتعمال تـرياک بـراي آقـاي دولو گـزارش شـماره ١٠٤ مـورخ
٥١/٢/١٦ را که در مورد پرونده خانم علي آبادي که به وسيله وزارت امور خارجـه بـه
شرف عرض مبارک همايوني رسيده و مقرر شده بود که به جنابعالي تقديم نمايم و در آن
 گزارش گفته بودم که در نتيجه مداخله دکتر بوواد پزشک قانوني ژنو در ٤ نوامبر ١٩٦٠
اجازه کشيدن ترياک به خانم علي آبادي داده شده بوده عنوان کردم. نيکوله گفت بسيار
اطالع مبسوطي است چون همين دکتر در حال حاضر نيز پزشک قانوني ژنو مي باشد و
از طرف ديگر استعمال ترياک به بازپرس ارتباطي ندارد و اين کار در صالحيت پزشک
است و بازپرس فقط از نظر اينکه برايش ثابت شود که عدم استعمال ترياک باعث به هم
خوردن سالمتي و حال متهم مي شود يا خير او را به بيمارستان اعزام و مورد آزمـايش
قرار خواهند داد تا اجازه الزم صادر گردد. در اين مورد نيز اقدام شده و اين موضوع که
آقاي اسفندياري از قول وزارت خارجه سوئيس عنوان کـرده کـه بـه آقـاي دولو اجـازه
استعمال ترياک را به هيچ وجه نخواهد داد٬ صحيح به نظر نمي رسد. نيکوله گفت به آقاي
اسفندياري تذکر دادم که هر گونه اقدام و تماس مقامات مختلفه در اين مورد با بازپرس
زيان آور است و اگر اجباري براي توسل به اين مقامات هست بـهتر است بـا دادسـتان

تماس حاصل شود نه بازپرس.
٥. به نيکوله گفتم که در تهران به من دستور داده شده که مجددا به شما يادآور شوم
که مسئوليت تام و تمام دارد که به هر صورت و به هر ترتيب که مقتضي داند از موکل خود
دفاع نمايد تا بيگناهي وي ثابت شود و از او خواستم که مرتبًا با پونسه نيز تماس بگيرد.
اظهار داشت بهتر است اين مطلب را قريشي به پونسه بگويد و پـونسه بـه او مـراجـعه
نمايد. به همين ترتيب اقدام کرد و حتي قرار شد مبلغ ده هزار فرانک حق الوکاله پونسه از
طريق نيکوله تأديه گردد. نيکوله تقاضا کرد به قريشي بگويم که داشتن سه وکيل و گفتن
حرفهاي متناقض فايده ندارد و بهتر است دو وکيل ديگر در اختيار پونسه بگذارد و فقط
پونسه مسئول پرونده باشد. به همين ترتيب هم اقدام کردم و به قريشي تذکر دادم بدون
اينکه دو وکيل ديگر خود را زخمي و يا به آنها بي اعتنايي کند حق الوکاله آنها را پرداخت

و به آنها فقط در مشورت باشد و به آنها بگويد با پونسه تماس بگيرند.
٦. در مورد اعزام روزنامه نکار٬ نيکوله گفت بهتر است آنها را وقتي به تهران بفرستيم
که مناسبت و خبر خاصي باشد. پنج نفر روزنامه نگار در نظر گرفته که به محض اطالع
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اعزام خواهند شد.
٧. به نيکوله کامالً توجيه کردم که آقاي دولو در زماني که در التزام رکاب بوده است
اکثرًا از قطره استفاده مي کرده و از کشيدن ترياک صرف نظر مي نمود. آقاي نيکوله کامالً
توجه نمود ولي گفت بهتر است اين مطلب را بعد از بازپرسي عنوان کند چـون مـمکن

است از او بخواهند که فقط از قطره استفاده نمايد.
٨. آقاي قشقايي٬ با او مذاکره نمودم. اينکه وکالتنامه را امضا نمي نمود گفت:

الف) تاکنون هيچ گونه مراجعه اي از طرف هيچ مقامي به او نشده است و اگر وکالتنامه
را امضا نمايد مصداِق «عسس مرا بگيرد» خواهد بود.

) گفت اينکه عنوان شده از طرف مقامات سوئيس براي من ورقه احضار يا جلب ب
صادر گرديده گرچه هنوز اطالعي ندارم ولي گفته شده که مقامات آلماني گفته اند چون
جرم در خاک آلمان واقع شده رسيدگي آن در صالحيت مقامات قضايي آلمان مي باشد.
در اين صورت اگر من وکيل تعيين کنم مشکالتي براي من آلمانها ايجاد خواهند نمود.

) گفت عنوان کرده اند که من باعث اين گفتاري شده ام تا در نزد مقامات مربوط ت
عليه مقامات مملکتي اظهاراتي بنمايم. اين مطلب کذب محض مي باشد و هرگز چنين
مطلبي در بين نبوده است. اين مطلب ساخته قريشي است (با نيکوله مذاکره کردم او هم
گفت ظاهرًا اين مطلب که قشقايي قصد دارد عليه مقامات مملکتي حرفي بزند پونکت از
قول قشقايي به او گفته است). پس از مذاکرات مفصلي که انجام شد استنباط نمودم به
واسطه گرفتاريهاي فوق العاده که در آن نمي تواند تصميم بگيرد و قصد معامله دارد به او
گفتم چون دقيقا اطالع دارم که براي تو اخطاري ارسال شده و نمي خواهم از نظر انساني
براي تو به واسطه امضاي اين وکالتنامه مشکلي ايجاد کنم مختار هستي که آن را امـضا
کني يا خير. در هر صورت من در ژنو با وکيل مذاکره مي کنم تا مطمئن شوم که امضاي اين
وکالتنامه براي تو ايجاد مشکلي نمي کند. امروز در اين مورد بـا نـيکوله صـحبت کـردم
معلوم شد که احضار با حکم توقيفي که جهت ابالغ به او فرستاده اند رؤيت شده بدون
اينکه به او ابالغ شود٬ و قرار شده به دادسراي مونيخ براي استنطاق او نـيابت قـضايي

تنظيم گردد.
بالفاصله با قشقايي تماس گرفتم و او هم وکالتنامه را امضا نمود و از نقطه نظر اطمينان
قرار شد نامه اي به وکيل خود آقاي کپلر بنويسد که وکالتنامه را مي فرستم و بگويد کـه
چون در پرونده قريشي نامي از من برده شده به اين واسطه به موجب وکالتنامه ارسالي او

نزد بازپرس برود و توضيحات الزم اخذ و بدهد.
بالفاصله يک نفر را فرستادم که امشب ساعت ٢٢ وکالتنامه را بياورد. فردا صبح آن را

به نيکوله مي دهم که کپلر برود و اقدامات الزم را انجام دهد.
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٩. به طرف مورد نظر گفتم که امروز صد هزار فرانک بدهد. قرار است تهيه و تحويل
نمايد ولي از نقطه نظر فوريت کار ٢٥٠٠٠ فرانک براي آقاي فهيمي به آلمان فرستادم که
به آقاي قشقايي بدهد و بگويد از او قبض رسيد پانصد هزار ريال بابت بدهي خـود از

سرکنسولگري دريافت داشته است.
) فردا مبلغ بيست هزار فرانک به آقاي نيکوله خواهم داد و همچنين مبلغ ده هزار ب
فرانک هم به نيکوله مي دهم که به پونسه بدهد در اين صورت٬ به طوري که مـالحظه

خواهند فرمود٬ به آقاي نيکوله جمعًا ٧٠٠٠٠ فرانک پرداخت شده است.
١٠. نيکوله گفت در مورد اينکه قبالً گفته بودم از تهران از طريق پـاريس مـراجـعت
مي کنم چون اطمينان پيدا کرده ام مشکلي به وجود نخواهد آمد لهذا مستقيمًا از تهران به

ژنو خواهم آمد.
١١. راجع به مريضخانه از روز جمعه ٢٢ مه و تهيه اتومبيل نيز اقدام گرديده است.

به طوري که مالحظه خواهند فرمود کليه مطالبي که در تهران به من دستور داده شده
بود تقبل نمايم بآلمـال انـجام گـرفته و امـيدوار هسـتم کـه بـا مشکـلي مـواجـه نشـوم.

[ را] تأييد نمايند. خواهشمندم دستور فرماييد مفاد اين گزارش
شماره ١٠٧ با عرض احترام

خوانساري ٥١/٢/١٨
[ ١٠ تا ٣-٥-٢-١٧١- الف]

[١٢ ]
دربار شاهنشاهي

اداره رمز و محرمانه

کشف تلگراف رمز سفارت شاهنشاهي ـ برن

جناب آقاي علم وزير محترم دربار شاهنشاهي
امروز صبح رئيس تشريفات مديرکل وزارت خارجه و رئيس قسمت ايران را در دفتر

رئيس تشريفات مالقات و مذاکرات زير را نموده:
١. خطوط کلي برنامه تشريف فرمايي موکب مبارک اعليحضرت هـمايون شـاهنشاه
آريامهر را به نحوي که در کميسيون مذاکره شد به استحضار آنان رساند. رئيس تشريفات
از اينکه نظريات دولت فدرال مورد توجه قرار گرفته اظهار خوشوقتي و تشکر نموده و

قرار شد جزئيات برنامه متعاقبًا به اطالع وي برسد.
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٢. در باب آقاي دولو به استحضار آنان رساند که ايشان بدون داشتن هيچ گونه شغل و
مقامي براي دفاع از اتهام وارده و اداي توضيحات به ژنو خواهد آمد و با دستياري وکيلي
که دارند به بازپرسي مراجعه و جريان امر طبق مقررات کانتون ژنو بدون اينکه مقامات
رسمي دولت ايران دخالتي داشته باشند انجام خواهد شد. با تـوجه بـه روابـط حسـنه
موجود انتظار دولت متبوع اينجانب اين است که مـطبوعات و مـحافل سـوئيس و ژنـو
متوجه شوند که دولت ايران براي اينکه دادگستري ژنو بتواند رسيدگي خود را بدون هيچ
گونه مانعي انجام دهد چنين ترتيبي را داده است٬ و به عالوه٬ جريان اتهام وارده به آقاي
دولو ابدًا ارتباطي با هيچ يک از مقامات ايران نداشته و ندارد. ايشان فردي از افراد ايراني

هستند که مورد اتهام قرار گرفته اند و دادگستري به آن رسيدگي خواهد کرد.
آقاي رئيس تشريفات گفت اگر وزارت خارجه نگراني ابراز نمايد براي اين بـود کـه
تصور مي رفت آقاي دولو با حفظ ارتباطي که با دربار شاهنشاهي دارد به سوئيس خواهد
آمد و در چنين صورتي چون وزارت خارجه تکليفي دارد وضع مشکلي پيش مي آيد ولي
اکنون که تصميم گرفته شد ايشان مثل يک فرد عادي به سوئيس بيايد وزارت خارجـه
ديگر تکليفي نخواهد داشت. اينجانب اظهار نمودم تکليف وزارت خارجه اين است که
مراقبت کامل نسبت به مطبوعات بنمايد و از انتشار اخبار خالف واقع و تخيالت عده اي
بيمار فکري جلوگيري به عمل آورد. آقاي مدير کل گفت خودتان اطالع کامل از وضع
دولت سوئيس و مطبوعات داريد و مي دانيد که دخـالت وزارت خـارجـه مـمکن است

نتيجه معکوس داشته باشد.
اينجانب اظهار داشتم البته شايد چنين باشد ولي کسي انتظار دخالت مستقيم و علني
را ندارد و غيرمستقيم و از راههايي خودتان بهتر مي دانيد مي توانيد اقدام کنيد. به عالوه٬
عمل دولت متبوعه اينجانب مستمسک خوبي به دست شما مي دهد که همه جا اعالم
کند که آنچه تا به حال گفته شده که وزارت خارجه براي خاطر مقامات ايران مي خواهد
دادگستري ژنو را خفه کند حرفي پوچ و بي اساس بوده زيرا متهم با پاي خود و مانند فرد
عادي نزد قاضي مي رود و مورد هيچ حمايتي جز حمايت دولت قرار نخواهـد گـرفت.
آقــاي رئــيس تشـريفات گـفت شـايد سـخنگوي وزارت خـارجـه بـتوانـد اعـالميه يـا
مصاحبه[ اي] در اين زمينه ترتيب دهد. بايد موضوع و عکس العمل آن را مورد مـطالعه
قرار دهيم. اينجانب پيشنهاد کردم عالوه بر انتشار اعالميه که بسيار نظر خوبي است اگر
يکي از وکالي مجلس نيز شرحي در همين زمينه در مجلس بگويد اثر بسزايي خواهد
داشت. به هر حال انتظار اين است آنچه الزمه دوستي و مودت است در چـنين مـوقع
دريغ نشود. وعده کردند که موضوع را جدًا مورد مطالعه و اقدام قرار دهند. ضمنًا توضيح
نمودند که آقاي دولو هنگام ورود به سوئيس مراقبت داشته باشند که جز داروهاي الزم
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هيچ گونه اسباب و لوازمي که مربوط به کشيدن ترياک باشد شخصًا همراه نداشته باشند
تا قاضي با استفاده از آنها نتوانند ايجاد مزاحمت بيشتري بنمايند.

قرار شد وکيل آقاي دولو هم اگر کمي براي جريان کار تقاضا داشته باشد به آن توجه
شود و رئيس اداره ايران هم از مجراي رئيس اداره مواد مخدره دولت فدرال با در نظر
 گرفتن وضع مزاجي آقاي دولو لزوم توجه به اعتياد ايشان به پزشک قانوني کانتون ژنو
توصيه نمايد که در حدود مقررات تسـهيالت الزم را مـعمول دارنـد. بـا تـقديم مـراتب

اخالص و ارادت.
محمود اسفندياري
[١٣٥-٥١/٢/٢٠ ]

[ ٥٣ تا ٤٩-٥-٢-١٧١- الف]

[١٣ ]
 دربار شاهنشاهي

جناب آقاي اميرمتقي
معاون وزارت دربار شاهنشاهي

گزارش امور را به آقاي خوانساري اطالع دادم؛ ايشان هم به نوبه خود اخبار بسيار
خوب را به اطالع شما رسانيدند.

جلسه امروز صبح با روبرو کردن آقاي دولو و قريشي ادامه يافت. آقاي قريشي در
ادعاي اول خود اظهار داشت که طبق درخواست آقاي قشقايي سه مرتبه به آقاي دولو
تلفن کرده و از او درخواست ترياک کرده است و آقاي دولو درخواست او را رد کـرده
است. در تاريخ دوازده سپتامبر آقاي قريشي به هتل دورون رفته و وارد سالن آپارتمان
آقاي دولو شده است. آقاي دولو به او بسته اي را روي ميز نشان داده که او نيز آن بسته را

برداشته است.
امروز صبح آقاي قريشي گفت که سه بار با آقاي دولو صحبت کرده ولي آقاي دولو
تقاضاي او را رد کرده است. روز دوازده سپتامبر به هتل دورون رفته در آنجا در سالن
آقاي دولو در حدود پانزده نفر بودند. آنجا روي ميز يک بسته مشاهده نمود و تصور کرد
که همان ترياک مورد درخواست او مي باشد. در عوض اظهار مي دارد که آقاي دولو در

اين باره به او چيزي نگفته است.
قاضي از قريشي سؤال کرد چه کسي بسته را در آنجا گذاشته بود. قريشي پاسخ داد
موضوع اين است که توطئه اي عليه اعليحضرت شاهنشاه آريامهر در کـار بـوده است.



١٨١

س
وئي
س
در
يي
سوا

 ر

قاضي از او سؤال کرد که چه کسي در آن روز نزد آقاي دولو بوده است. قريشي چندين
نفر را نام برد.

واضح و بديهي است که آقاي قريشي هرچه از دهاش مي گذرد مي گويد و از اين بابت
قاضي را عصباني کرد و قاضي او را دروغگو خطاب نمود.

جلسه به بهترين نحوي خاتمه يافت. براي آقاي دولو خيلي خوب بود و هنگام خروج
از جلسه قاضي دست آقاي دولو را فشرد.

پس از رفتن ما جلسه ادامه پيدا کرد. آقاي جانشين دادستان کل يعني آقاي موک يا
بازجويي جزايي عليه آقاي قريشي آغاز کرد. اتهام وارده به قريشي افترا و تهمت عـليه
اقاي دولو مي باشد. اين بازجويي به يک قاضي بازپرس ديگر محول خواهد شد و قاضي

مزبور در تاريخ نامعلومي آقاي دولو را به عنوان شاهد استماع خواهد نمود.
اين تصميم دال بر آن است که دادستان کل و قاضي بازپرس به بيگناهي آقاي دولو

اطمينان کامل دارند.
آنچه که مربوط به خود ما است من به هدفهايي که داشتم رسيده ام:

اثبات بيگناهي آقاي دولو به ثبوت رسانيدن اينکه دربار شاهنشاهي به هيچ وجه٬ نه
از نزديک و نه دورادور در قاچاق مواد مخدره٬ هر چقدر هم مقدار آن ناچيز بوده باشد٬

دست نداشته است.
من بايد بگويم که آقاي دولو عامل غيرقابل انکـار نـتايج حـاصله از جـريان امـروز
مي باشد. اظهارات او قانع کننده و مقرون به حقيقت بود و شخص او بي اندازه جذاب بود.
او از ترک خاک سوئيس افسوس نخواهد خورد ولي ما از رفتن او افسوس مي خوريم.

با تقديم عاليترين مراتب احترام و دوستي
ريموند نيکوله

[ ٥٣٠ و ٥٢٩-٥-٢-١٧١-الف]

[١٤ ]
 دربار شاهنشاهي

جناب آقاي اميرمتقي
معاون محترم وزارت دربار شاهنشاهي

تهران
پيرو تلگراف ١٢٠ و ١٢١ و مذاکرات تلفني امروز اشعار مي دارد:

١. در ساعت ١٣/٤٠ آقاي نيکوله که از دادگستري خارج شده بود تلفني بـه طـور
خالصه خبر پايان يافتن بازپرسي از آقاي دولو را اعالم کرد و قرار گـذاشت اطـالعات



١٨٢

٧٦
ان
ست
زم

ش٬٤
س٬١

ان٬
اير

صر
معا

يخ
تار

دقيقتري در ساعت /١٥ در اختيار من بگذارد. در ساعت /١٥ اظهار داشت که بازپرسي
از آقاي دولو و همچنين مواجهه ايشان با آقاي قريشي خاتمه يافته و آنچه مربوط به آقاي

دولو مي باشد تمام شده است.
٢. در مورد آقاي قريشي اظهار داشت به نظر من قريشي ديـوانـه است و حـرفهاي
احمقانه زيادي را در مواجهه عنوان کرده؛ ازجـمله گـفته است کـه تـمام ايـن جـريانات
دسايسي بوده که عليه شاهنشاه و رژيم ايران و عليه قريشي برپا شده است و از طرف
ديگر برخالف گفته سابق خود اين بار قريشي به قاضي گفته که بسته را از روي ميز آقاي
دولو وقتي که کسي در اطاق نبوده برداشته است و همچنين قريشي به قاضي گـفته کـه
منشي سرکنسولگري اسامي کساني را که در اطاق آقاي دولو بـوده مـي دانـد و قـاضي
مي تواند از او اسامي اشخاص را بپرسد. نيکوله اين مطالب را مفصالً مسـتقيمًا تـلکس

کرده است.
٣. در مورد اصل پرونده٬ نيکوله اظهار داشت دو مطلب اساسي به طور مثبت انجام
گرديده٬ يکي خارج شدن اسم دربار شاهنشاهي از پرونده و ديگري خارج شدن آقاي

دولو از آن
٤. آقاي قريشي در ساعت ١٣/٣٠ از کاخ دادگستري به من تلفن کرد و اظهار داشت
متأسفانه براي من مشکل تازه اي ايجاد کرده اند و با گفتن اينکه من سرهنگي را در تهران
لو داده ام اسم تسليحات ارتش را به ميان آورده اند و من فعالً در توقيف دادگستري هستم
تا وکيل من از من دفاع کند و مرا خارج نمايد. به آقاي قريشي گفتم که ما جـز حـقيقت
چيزي را نمي خواهيم و مطمئن باشيد که همانطور که بارها به شما گفته ام ما عالقه منديم
که حقيقت آشکار شود و شما مخير هستيد که هرچه مي خواهيد عنوان کنيد. مـطمئن
هستم امروز شما آزاد خواهـيد شـد؛ بـعد از آزادي٬ مـرا مـالقات نـماييد تـا راجـع بـه

جريانات صحبت کنيم.
٥. در ساعت ١٦/٣٠ آقاي قريشي به منزل من آمد. گـرچـه فـوق العـاده نـاراحت و
عصباني بود ولي گفت هرچند مذاکرات آقاي دولو به زيان من تمام شد و به هيچ وجه٬ نه
خودش و نه وکيلش٬ با من هـمکاري نـنمودند مـع هذا از ايـنکه ديگـر نـامي از دربـار
شاهنشاهي در اين پرونده برده نمي شود بـراي مـن کـافي است و از ايـن بـابت خـيلي

خوشحال است و افتخار مي کند.
٦. در مورد اينکه آقاي دولو عنوان کرده است که قريشي در چندي قبل سرهنگي را
که در معامالت مختلف بوده است لو داده و باعث گرفتاري او شده اظهار داشت قاضي
از من سؤال کرد که جزئيات امر چه بوده و چطور شما سرهنگي را لو داده ايد. گفتم از
نقطه نظر مصالح عاليه مملکت و از اينکه چـنانچه وارد جـزئيات مـي شدم گـرفتاريهاي
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تازه اي به وجود مي آمد و پرونده به مسيري ديگر مي رفت اظهار کردم اين مسائل مربوط
به کارهاي داخلي ايران است و اينکه دولو اظهار مي کند که عريضه را تقديم نموده و مرا
نجات داده که بتوانم به ايـران بـرگردم صـحيح نـيست بـلکه مـن عـريضه را بـه وسـيله
وزيرخارجه وقت که از دوستان من است تقديم شاهنشاه نموده ام که مـقرر فـرمودند و
رسيدگي شد و اجازه اينکه به ايران برگردم صادر گرديد. وکيل آقاي دولو موضوع را بيش
از آنچه بوده جلوه مي داد تا ثـابت کـند کـه مـن آنـچنان آدمـي هسـتم کـه مـي خواهـم
پيشخدمت مخصوص پادشاه را لکه دار کنم که خداي نکرده از اين راه به احترامات دربار
شاهنشاهي لطمه اي وارد شود و مرا با خسرو قشقايي دشمن پادشاه و رژيـم مـملکت
خطاب مي نمود٬ در صورتي که براي همه کس حتي شاهنشاه ايران روشن است که من
در همه حال و همه جا خدمتگزار و عالقه مند و مطيع بوده ام و به کّرات اين موضوع به
ثبوت رسيده است. نيکوله به وسيله قاضي عنوان مي نمود که من هميشه به قشقايي پول
مي داده ام. گفتم که من ٣٥ سال است اين فاميل را مي شناسم و در روزهاي بدبختي به من
مراجعه مي نمودند و مادرش به علت شکستگي پا و عمل چشم احتياج داشت و به همان

دليل من به آنها کمک مي نمودم.
٧. در مورد اينکه آقاي نيکوله گفته که آقاي قريشي در مذاکرات خـود نـام مـنشي
سرکنسولگري در ژنو و يا افراد ديگري را برده است آقاي قريشي اظهار کرد که چـون
بازپرس از من سؤال کرد که چه اشخاصي در اطاق آقاي دولو بودند مـوقعي کـه شـما
مراجعه نموديد اظهار داشتم اشخاص مختلف و زيادي در آپارتمان آقاي دولو رفت و
آمد مي نمودند و چون من همه آنها را به خوبي نمي شناسم گفتم از خانم حسامي منشي
سرکنسولگري و يا آقاي فيروز و همسرش که روز يکشنبه ناهار در هتل دورون بـودند
فقط مي توانم نام ببرم و اگر چنانچه اسامي ديگري مي خواهيد تا بروم و تحقيق کنم چه

اشخاص ديگري در آن روز حضور داشتند.
٨. در مورد اينکه آقاي نيکوله اظهار مي کند که در دفترچه يادداشت آقاي قريشي نام
مستعار آقاي دولو٬ پل بوده است آقاي قريشي اظهار مي کند که به قاضي گفته است که
من اساسمي دوستانم را هميشه با نامهاي مختلف در دفترم يادداشت مي نمودم و اين کار
اصواًل در تجارت مرسوم است و من چون با آقاي دولو کارهاي تجارتي داشتم و ايشان
هم قبول نموده بودند که کارهاي ما را توسط دکتر اشلوترار تعقيب کند به اين جهت نام
مستعار به شرح باال را با اطالع خودشان تعيين کردم کـه آقـاي دولو امـروز در مـحضر
بازپرس اين مطلب را تکذيب و اظهار داشت که هميشه تو را نصيحت مي نمودم کـه از

معامله تسليحات دست بردار چون براي تو جنبه خوشي ندارد.
٩. بعد از پايان بازپرسي هفت نفر بازرس به اتفاق آقـاي قـريشي بـه بـانک رفـته و
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صندوقهاي امانت ايشان را بازديد نموده اند که کوچکترين مدرکي عليه ايشان به دست
نياوردند.

١٠. براي آقاي قريشي حکم توقيف مجدد صادر نموده بودند که با مذاکرات وکيل با
دادستان اجراي حکم معلق شد و قرار شد که آقاي قريشي فردا ساعت ١٠/٣٠ خود را

براي ادامه بازپرسي در محضر بازپرس معرفي کند.
١١. موضوع پرونده ترياک در حال حاضر نزد بازپرس خـاتمه يـافته و بـايد مـنتظر
تحقيقات قشقايي بود که صورتجلسه نيابت قضايي برسد و تا چند روز ديگر قرار منع

تعقيب صادر خواهد شد.
١٢. پرونده ديگري براي قريشي به عنوان اتهام ناروا بـه آقـاي دولو در دادگسـتري
تشکيل گرديده و قرار است بازپرس ديگري امشب تعيين و فردا ساعت ١٠/٣٠ از آقاي

قريشي تحقيقات الزم را به عمل آورند.
١٣. امروز پزشک تعيين شده از طرف بازپرس از آقاي دولو ديدن کرد و معاينات الزم
را به عمل آورد و فردا ساعت /١٠ قرار است آزمايش خون را نيز انجام دهد تا بتوانـد
گزارش خود را در مورد اجازه داشتن آقاي دولو از استعمال ترياک تسليم بازپرس نمايد.
١٤. همان طوري که تلفني اطالع فرموديد مبلغ بيست هزار فرانک به آقاي نـيکوله
پرداخت شد و به او گفته شد که ده هزار فرانک که جهت آقاي پونسه نزد ايشان است نيز

مربوط به خود ايشان مي باشد.
خوانساري

١٢٢-١٣٥١/٢/٢٥
[ ٥٣٨ تا ٥٣٤-٥-٢-١٧١-الف]

[١٥ ]
دربار شاهنشاهي

جناب آقاي اسدالله علم وزيرمحترم دربار شاهنشاهي
آقاي دولو و خانم امروز عصر در ساعت ١٨ ژنو را به قصد پاريس ترک نمودند و قرار

شد بعد از دو روز توقف در پاريس به تهران مراجعت فرمايند.
گواهي پزشک قانوني داير بر اينکه به واسطه کسالتهاي گوناگوني که آقاي دولو دارند
و نمي توانند به جاي استعمال ترياک داروي ديگري مصرف نمايند بر ايشان ثابت شد که
به موجب آن به ايشان اجازه داده مي شود که هر وقت به سوئيس مي آيند هر مقدار ترياک
که براي احتياج خود الزم دارند همراه آورده و براي مدتي که در سوئيس هستند مصرف
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نمايند. جزئيات کارهاي مربوط٬ چـه تـلگرافـي و چـه تـلفني٬ بـه اطـالع جـناب آقـاي
اميرمتقي معاون محترم وزارت دربار شاهنشاهي رسيده است. از مبلغ چهارصد هـزار
[ مبالغ] زير طبق دستور پرداخت گرديده فرانک که در اختيار اينجانب گذارده شده مبلغ

است:
١. آقاي نيکوله نود هزار فرانک (ده هزار فرانک براي کپلر)

٢. براي آقاي فهيمي به مونيخ بيست و پنج هزار فرانک
٣. شرکت هواپيمايي ملي ايران بيست و پنج هزار فرانک

٤. دکتر فورنت وسيله آقاي دولو ده هزار فرانک
٥. دکتر فورنت مسافرت به تهران چهار هزار و پانصد فرانک
٦. آقاي مستوفي دو هزار و پانصد فرانک

پول هتل٬ بيمارستان٬ اتوموبيل و همچنين حساب شرکت هواپيمايي ملي ايـران در
ژنو و پاريس پس از وصول صورت حسابهاي مربوطه بالفاصله تسويه و مبلغ آن به عرض

خواهد رسيد.
به طوري که مالحظه خواهند فرمود وظايفي که به عهده من واگذار شده تمامًا طبق
آنچه که خواسته شده بود انجام يافته است. متمني هستم دستور فـرمايند اوال بـا بـقيه
وجهي که در اختيار من است به چه حسابي منظور نمايم٬ ثـانيًا در صـورتي کـه اوامـر
ديگري باشد امر به ابالغ فرمايند. سالمتي و توفيق سرور ارجمند را از خداوند متعال

مسئلت دارم.
با عرض احترام
پرويز خوانساري
١٣٣-٥١/٢/٢٧
[ ٥٥٨ و ٥٥٧-٥-٢-١٧١-الف]

[١٦ ]
 دربار شاهنشاهي

خيلي خيلي فوريـــــــــــــــــــــ

ژنو
جناب آقاي پرويز خوانساري
سفير شاهنشاه آريامهر ـ ژنو

تلگراف جناب عالي به شرف عرض پيشگاه مبارک اعليحضرت همايون شـاهنشاه
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سند شماره ١٦
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آريامهر رسيد. امر مطاع شرف صدور يافت همه افرادي که به وسيله بازپرس اخطاريه
دريافت کرده اند بايد در محضر بازپرس حاضر بشوند٬ البته طبق نظر و با مشورت با آقاي
نيکله. لذا جناب عالي به همه خانمها و آقايان روز و تاريخ را اطالع بفرماييد و قبالً هم
خانمها و آقايان اگر الزم باشد در يک جلسه با نيکله تبادل نظر کنند که هر طور نيکله نظر
داد جواب بازپرس را بدهند. جناب عالي هم قبالً همه خانمها و آقايان را روشن بفرماييد

که موضوع چيست و فقط اين حضور پيش بازپرس بيشتر جنبه تشريفاتي دارد.
سپاسگزارم.

وزير دربار شاهنشاهي
اسدالله علم

[١٣٥١/٦/٢٧ ]

[ ٥٠١-٥-٢-١٧١-الف]

[١٧ ]
 دربار شاهنشاهي

[١٣٥١/٧/١٤ ]

آقاي نيکله
دوست بسيار عزيزم

در اين چند روز چهار تلکس از جناب عالي دريافت کردم که چون بـه هـم ارتـباط
داشت صبر کردم تا يک جا جواب بدهم و حاال که نتيجه روشن شده به ترتيب جواب

مي دهم:
١. در مورد بازجويي از ١٢ نفر که خاتمه يافت و بايد از آقاي قاضي وبر و جناب عالي
سپاسگزاري کرد. البته جريان جناب آقاي انصاري هم زياد مهم نيست چون ايشان بـه
علت داشتن عنوان سفير کبير کمي از شرکت در اين جلسه ناراحت بودند. به هر حال کار

خاتمه يافته است.
٢. در مورد کار آقاي قريشي فکر مي کنم خود جنابعالي با آقاي پونسه کمک بفرماييد

که به هر صورت حل بشود وشرکت دادن شخص ديگري الزم نيست.
٣. خواهشمندم از آقاي دادستان ژنو٬ از آقاي دکتر٬ از آقاي قـاضي وبـر صـميمانه
سپاسگزاري کنيدو من بدينوسيله رسمًا از اين آقايان دعوت مي کنم که از ايران بـازديد
کنند. البته بعد از آنکه قبول کردند ترتيب بليط و برنامه مسافرت آقايان را خواهم داد٬
ولي فقط احتياج دارم که قبالً تاريخي را که ميل دارند از ايران بازديد کنند دو هفته قبل

اطالع دهند.
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٤. در مورد بازديد جناب عالي و آقاي قاضي دوسه از ايران آخر مـاه اکـتبر بسـيار
مناسب است. فقط به من اطالع بدهيد چه مدت وقت داريد در ايران اقامت نماييد تـا
برنامه بازديد آقاي دوسه و شمارا از شهرهاي ديدني ايران بدهم و براي بليط هم وقتي
اطالع داديد که مدت اقامت چند روز خواهد بود به آقاي نصيري رئيس هواپيمايي ملي
در ژنو دستور مي دهم که دو بليط درجه يک ژنو ـ تهران ـ ژنو در اختيار جناب عالي و

آقاي قاضي دوسه بگذارد.
٥. البته اگر آقايان دادستان ژنو٬ قاضي وبر٬ و دکتر هم دعوت به ايران را قبول کردند
باز ترتيب بليط درجه يک و برنامه مسافرت ايشان بعد از آنکه از تاريخ بازديد از ايران

ومدت اقامت مطلع شدم خواهم داد.
٦. من فکر مي کنم بعد از خاتمه پرونده اميرهوشنگ و قرار دادستان الزم است يکي
از مقامات قضايي ژنو٬ حاال هر کس که مصلحت باشد يـا قـاضي وبـر و يـا دادسـتان٬
بيگناهس آقاي اميرهوشنگ دولو و ختم اين جريان را طي يک اعالميه يا اطالعيه يا به
هر صـورت کـه مـصلحت مـي دانـند بـه طـور مـختصر در اخـتيار جـرايـد قـرار دهـند.
خواهشمندم نظر خودتان را اعالم فرماييد. از زحمات جناب عالي سپاسگزارم و منتظر

هستم که شما مدتي را که مي خواهيد در ايران بمانيد اطالع دهيد.

با گرمترين احساسات دوستانه
معاون وزارت دربار شاهنشاهي در امور داخلي

اميرمتقي
[ ٤٦٣ تا ٤٦١-٥-٢-١٧١-الف]

[١٨ ]
 دربار شاهنشاهي

جناب آقاي اميرمتقي
معاونت محترم وزارت دربار شاهنشاهي

دوست عزيز
چند روزي است که به سوئيس بازگشته ام. اکنون ما بهتر احساس مي کنيم تا چه اندازه
مورد لطف و محبت شما قرار گرفته بوديم زيرا توانستيم به لطف و مرحمت حـضرت

عالي کشور فوق العاده زيباي شما را در شرايط استثنايي مورد بازديد قرار دهيم.
شرايط مسافرت و اقامت ما به حد اکمل عالي بود ولي آنچه بيشتر از همه توجه ما را
جلب کرد مهمان نوازي صميمانه شما بوده که ما را تحت تأثير قرار داد٬ و زيبايي مناظر
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سند شماره ٬١٨ نامه تشکرآميز آندره لوارز رئيس پليس ژنو از اميرمتقي براي پذيرايي شايسته دربار از وي
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ايران باقيمانده هاي بناهاي تاريخي باستاني و تماسهاي فرهنگي همه اينها ما را مجذوب
ساخت.

من شخصًا از توسعه فوق العاده و پيشرفت ايران در عرض هشت سالي که از تاريخ
آخرين سفر من مي گذرد مبهوت شدم.

همسر من و خود من خاطره شگفت انگيز و عميق از اقامت خود در ايران با خود به
همراه آورده ايم زيرا سفر ما به بهترين وجهي ترتيب داده شده بود و ما از هر لحاظ مورد

لطف و مراحم شما قرار گرفتيم.
استدعا دارم مراتب احساسات صميمانه و سپاسگزاري ما را به حضور جناب آقاي
علم وزير دربار شاهنشاهي ابالغ فرمايند و ما از مراحمي که به ما کردند مفتخر هستيم.
عاليجناب٬ ما دوستان کشور شما هستيم و مراتب سپاسگزاري صميمانه خود را به
عرض شما مي رسانيم. ما دوستان ايران اميدواريم که آينده به ما اجازه خواهد داد اين
ساعات سحرآميز که در کشور شما گذرانديم در خاطر خود زنده نگهداريم و همچنين

دوباره اين خاطرات را با تماسهاي شخصي زنده گردانيم.
دوست عزيز و جناب آقـاي وزيـر٬ اسـتدعا داريـم مـراتب عـاليترين احـترامـات و

صميمانه ترين دوستي ما را بپذيريد.
[ ژنو] [ در حاشيه:] به شرفعرض مبارک رسيد آندره لوارز رئيس پليس
[ اسدالله علم] ١٧ اکتبر ١٩٧٢
[ ٤٢٦ و ٤٢٥-٥-٢-١٧١-الف] ١٣٥١/٨/٢

[١٩ ]
H-GORESCHI جناب آقاي علم وزيرمحترم دربار شاهنشاهي
٢٣ آبان ١٣٥١
محترمًا به استحضار عالي مي رساند که در اجراي اوامر صادره در مـورد گـرفتاري
غيرمنتظره همان طور که ضرورت داشت اقدام الزم به عمل آمد و بنده نيز در دفاع از
خود و روشن نمودن حقايق تا جايي که لطمه به هيچ يک از دوستان وارد نشود اقـدام
کردم و توصيه هايي که فرموده بوديد و به بنده ابالغ شد کامالً به همان ترتيب عمل گرديد
که جمعًا به استحضار عالي رسانده شده است و باز هم اين رويه ادامه خواهد داشت و
هر امري که صادر بفرماييد و هر اقدامي که الزم بـاشد روي ايـمان و اعـتقادي کـه بـه
نظريات خيرخواهانه جناب عالي دارم عمل خواهم کرد. و بسيار مفتخر و خوشحالم که
مورد عنايت و لطف جناب عالي قرار گرفتم و با استظهار به عنايات هميشگي شما که
ثابت فرموديد نسبت به ار ادتمندانتان پابرجا هستيد بتوانيم خدمتگزار صديق باشم. روي
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[ ٣٠٢٩-١ـ پ] اميرهوشنگ اميرمتقي٬ يک زن ايتاليايي و اسدالله علم در خرابه هاي کولوسنوم شهر رم
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اين اعتقاد به جناب عالي تا حال در مورد پيشامد تأسف آور هيچ اقدام ديگري جز آنچه
به عرض جناب عالي رسانده شد انجام ندادم و تمام سعي بنده در حفظ حيثيت دوستان
بود که البته به عرضتان رسيده. عالوه بر آن٬ همان طور که عرض کردم هيچ وقت توقعي
نداشته و نخواهم داشت و اگر خدمتي ارجاع بشود آن هم صادقانه در راه نشـان دادن

خدمت بيشتر خواهد بود.
اما راجع به امور آستان قدس٬ در عرض اين مدت در تماس دائم با مشهد بـودم و
آنچه خواستند عمل کردم و اينک قصد شکايت ندارم فقط براي استحضار خاطر عالي
عرض مي نمايم که آنچه بنده مي فهمم قدرت تصميمشان کم است و دائم در حال ترديد
هستند. و تا حال در مورد کارخانه نساجي که بايد با چکسلواکـي مـعامله شـود تـوفيق
حاصل نشده و هر روز مطالبي در مورد قيمت و يا ساير شرايط عنوان مي شود که با اصل
معامله نمي خواند. اين معامله در مجموع شرايط از دو طرف بايد مورد مطالعه و مذاکره
حضوري قرار گيرد و نمي توان بدون در نظر گرفتن شرايـط از سـاير مـؤسسات قـيمت
گرفت و مقايسه کرد٬ مثالً چکها قبول کردند که سي درصد محصول را بابت اصل قيمت
کارخنه هر سال صادر نمايند و حتي در مذاکرات شفاهي اظـهار کـردند کـه خـارج از
قرارداد هم مقداري اضافه بر اين صادر خواهند کرد و يا اينکه بهاي کارخانه به اقساط
١٠ ساله با بهره دو درصد بگيرند و همچنين ساير شرايط که قابل اين است کـه مـورد
[ قدس] در کليات مذاکره شد ديگر به هيچ وجه در توجه قرار گيرد. پس از اينکه با آستان
مورد جزئيات و يا تنظيم پيش نويس قرارداد جوابي از آستان قدس نرسيده٬ و بـيش از
شش ماه است که مرتب پيغام مي دهند که نمايندگان چکها به تهران بيايند بدون اينکه باز
مذاکرات قبالً مشخص شده باشد٬ و تصديق مي فرماييد که براي بنده که سابقه تجارتيم
در اروپا روشن است شايسته نيست که براي مطلب نامعلوم يک عده از چکها را روانه
تهران کنم بدون اينکه قبالً اساس مذاکرات توافق شده باشد٬ و تازه آنها انتظار دارند که
[ به] عمل آيد. اين دعوت مستقيمًا از طرف مقامات مسئول آستان قدس يا وزارت دربار
بنابراين استدعاي بنده از حضور جناب عالي اين است که اگر بـنده را قـابل انـجام
خدمتي تشخيص مي فرمايند مقرر فرمايند با دستگاهي طرف مکاتبه قرار گيرم که بتوانم
وظيفه خود را دانسته و بدون فوت وقت اقدام الزم به عمل آورم. در خاتمه از محبت و
توجه مخصوص شخص جناب عالي و جناب آقاي خوانساري صميمانه عرض تشکـر

دارم.
با تقديم احترامات
ارادتمند حسن قريشي
[ ٤١٢ و ٤١١-٥-٢-١٧١-الف]



١٩٣

س
وئي
س
در
يي
سوا

 ر

[٢٠ ]
 دربار شاهنشاهي

تلگرام از ژنوــــــــــــــــــ

جناب آقاي امير اسدالله علم وزير محترم دربار شاهنشاهي
به عرض مي رساند که پرونده آقاي دولو به کلي خاتمه يافت و امروز بايگاني گرديد.
راجع به آقاي قريشي نيز موضوع ديگر به محکمه ارجاع نمي شود و قـرار است خـود

دادستان او رابه پرداخت جريمه نقدي محکوم نمايد.
در مذاکره هستيم تا اعالميه مربوط نيز صادر گردد. با عرض احترام

خوانساري
٥١/٨/٢٦
[ ٤٠٧-٥-٢-١٧١-الف]

[٢١ ]
 دربار شاهنشاهي

تلگرام به فرانسهـــــــــــــــــــــــ

آقاي متر نيکوله
دوست بسيار عزيزم

دو تلکس از شما دريافت داشتم. بسيار صميمانه سـپاسگزارم و بـه تـرتيب جـواب
مي دهم:

١. در مورد آمدن من به ژنو چند روز به تأخير افتاد؛ علت آن هم کارهاي بسيار زيادي
است که در اينجا دارم ولي اميدوارم تا يک هفته ديگر بتوانم به ژنو بيايم و شما و ساير

دوستان بسيار عزيزم را مالقات کنم.
٢. خواهشمندم صميمانه ترين احترامات و تشکرات مرا به اطالع دادستان کـل ژنـو
Jean برسانيد. من٬ همان طور که قبالً نوشتم٬ بعد از خاتمه اين کاري که واقعًا Eger آقاي
بسيار کسل کننده براي همه بود منتظر هستم از آقاي دادستان کل وساير دوستان در ايران
پذيرايي کنم. به هر حال٬ من هميشه بـدون کـوچکترين تـرديد بـه درسـتي قـضاوت و

شجاعت دستگاه دادگستري سوئيس اعتقاد و ايمان داشته ام و دارم.
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٣. اگر به زودي ژنو آمدم با کمال اشتياق آقاي دادستان کل را مالقات خواهم کرد.
با گرمترين احساسات دوستانه

معاون وزارت دربار شاهنشاهي در امور داخلي
اميرمتقي

١٣٥١/٨/٢٩
[ ٤٠٢-٥-٢-١٧١-الف]

[٢٢ ]
 دربار شاهنشاهي

تلگرام از ژنوــــــــــــــــــ

جناب آقاي علم وزير محترم دربار شاهنشاهي
به استحضار مبارک مي رسانم: هم اکنون اطالع رسيد که دادستان٬ آقاي قريشي را به
پرداخت سي هزار فرانک جريمه محکوم نموده است. قرار است فردا آقاي قريشي بـا
نظر دادستان موافقت نمايد و سي هزار فرانک را بپردازد. با اين ترتيب پرونده مختومه

تلقي و دو ميليون وجه الضمان آقاي قريشي هم آزاد مي گردد. با عرض احترام٬

خوانساري
١٣٥١/٩/٦
[ ٣٩٨-٥-٢-١٧١-الف]

[٢٣ ]
 دربار شاهنشاهي

آقاي متر نيکله
دوست بسيار عزيزم

١. دو تلکس از شما دريافت کردم؛ يکي متن اعالميه و دومي خبر درج اعالميه در
راديو و جرايد بود. قبل از هر چيز باز هم بسيار صميمانه از آقاي دادستان کل از٬ آقاي
(WEBER) و همه دوستان ديگر که در جريان اين کار با بي نظري و عدل و داد قاضي
تصميم گرفته اند سپاسگزارم. البته هميشه گفته ام من به قضاوت بسيار صحيح و عادالنه

سوئيس اعتقاد دارم.
٢. حاال مي توانم از جناب عالي خواهش کنم که عطف به تلگرافات قبلي که کردم و
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آقايان را براي بازديد از ايران دعوت کردم جواب قبول دعوت مـرا اطـالع فـرمايند کـه
دستور بدهم فورًا بليط هواپيما نماينده هواپـيماي مـلي ايـران در اخـتيار جـناب عـالي
بگذارد که از طرف من با احترامات زياد در اختيار آقايان بگذاريد. البته بازديد را همان
تاريخي که در تلگراف قبلي ذکر کردم در نظر خواهم گرفت زيرا فصل مـناسب هـمان

وقت است.
٣. البته من اميدوارم قبالً همه اين دوستان را در ژنو مالقات کنم.

٤. خواهش مي کنم تمام جرايدي که اعالميه را منتشر کرده اند از هر جريده دو نسخه
براي من به وسيله آقاي نصرتيان رئيس هواپيماي ملي ايران در ژنو هرچه زودتر ارسال

فرماييد.
با گرمترين و بهترين احساسات دوستانه٬

امير متقي
١٣٥١/٩/٢٢
[ ٣٨٣-٥-٢-١٧١-الف]

[٢٤ ]
گارد شاهنشاهي

جناب آقاي علم وزير محترم دربار شاهنشاهي
مرقومه تلگرافي عّز وصول داده با جناب آقاي خوانساري مذاکره مي کنم فورًا به تهران
حرکت کنند زيرا آقاي نيکله و آقاي پونسه روز شنبه شب وارد تهران خواهند شد. راجع
به روزنام لوموند از آقاي بوشهري سؤال کنيد ولي به هر حال طبق آخرين خبر واصله اگر
همان طور که قبالً پيش بيني کرده بودم لوموند را تعقيب کنيم روزنامه هاي ديگر با لوموند
همدردي خواهند کرد٬ في المثل مطالبي که روزنامه کان ران شنه نوشته موضوع تـازه اي
است که به ما حمله کرده اند. فردا نزديک ظهر تلفني مطالبي حضورتان عرض خواهم

کرد.
اميرمتقي
٥١/١/٣

[ ٣١٤-٤-٢-١٧١-الف]
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[٢٥ ]
 دربار شاهنشاهي

دوست عزيز
موضوع تغيير وضع مطبوعات٬ من به تهران پيشنهاد کرده بودم که اشخاص ذيل براي

تهيه گزارش به تهران بيايند:
اکسکو فير نماينده تلويزيون رومان ١. ژ

٢. مادام پيرت بالن نماينده تريبون د لوزان
کلودمگرايشان مادام پيرت بالن هستند و نه بالنک و آقايـــــــــــــ از ژورنال دژنو.

عصر روز پنجشنبه ضيافتي براي چند روزنامه نگار خواهم داد بـا تـوجه بـه ذخـيره
جالب خاويار که دارد. نتيجه اين مالقاتها را به جنابعالي اطالع خواهم داد.

[ ايران ِار] فردا سه شنبه استفاده خواهم کرد تـا پـيک رابـه از پرواز مستقيم ايران اير
جنابعالي برسانم.

با تقديم احترامات دوستانه
 نيکله

[ در حاشيه:]
سرور من

روزنامه تريبون دوژنو که مصاحبه اميرهوشنگ دولو با مـخبر قـضايي ايـن روزنـامه در
تهران را منتشر کرده امشب مي رسد؛ فردا تقديم مي کنم. به اين صـورت از چـهارشنبه
[و] تريبون دوژو هر روز مقاالتي مـؤثر طـبق بـرنامه گذشته در روزنامه هاي السويس٬
تنظيمي نيکله داشته ايم و از روز دوشنبه باز تا آخر هفته آينده به ترتيب صحيحي ايـن
برنامه ادامه خواهد داشت. در مورد نمايندگاني که در اين تلگراف نيکله خـواسـته بـه
تهران بيايند آيا اجازه مي فرمايند که به نيکله خبر بدهم که ترتيب آمدن اين دسته را هم
بدهند زيرا بايد قبل از تشريف فرمايي ذات مبارک اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر

به ژنو افکار عمومي را کامالً به نفع خودمان تغيير بدهيم.
با تقديم احترام
٥١/١/٢٦
[ ١٤٠-٥-٢-١٧١- الف]
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[٢٦ ]
 دربار شاهنشاهي

حضور محترم جناب آقاي اميرمتقي
معاون وزارت دربار شاهنشاهي

دوست عزيزم
مسائلي که من ميل دارم فردا راه حلي براي آنها پيدا شود:

١. دعوتهايي که توسط سفارتخانه ها براي مطبوعات سوئيس و فرانسوي فرستاده شدهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است:ـــــــــ

من از آنها خبري ندارم و بي اندازه باعث تأسف است زيـرا آنـها روزنـامه نويسهايي
هستند که من مي شناسم و دوستان من آقاي سـاين و بـرشه بـا آنـها تـماس گـرفته انـد.
فرانسويها بليط خود را دريافت نکرده اند و من از تريبون دوژنو بي خبر هستم؛ اين مطلب

من را نگران کرده است.

٢. روزنامه نگاراني که خواستار مسافرت به ايران هستند:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من توسط دوسـتان خـود بـه طـور مسـتقيم يـا غـيرمستقيم مـي توانـم بـه فـرستادن
روزنامه نويساني که نسبت به ايران عالقه دارند يا عالقه پيدا خواهند کرد ادامـه دهـم٬
بخصوص در کشورهاي شمال اروپا که در آنجا دوستان بانفوذي دارم. بديهي است که

البته سرعت کار فرق خواهد کرد و بايد منتظر موقعيتهاي ديگر بود.

٣. ايسي پاريـــــــــــــــــــ

آقاي جيواني شيوتو آماده است که با يک عکاس حرکت کند تا با واالحضرت اشرف
مصاحبه نمايد. شرطي که من گذاشته ام اين است که واالحضرت موافقت خود را با مقاله

اعالم کنند٬ در غير اين صورت آن مقاله نبايد منتشر شود.

٤. ال سوئيســــــــــــــــــ

وکـالي واالحـضرت اشـرف مسـائل را از نـقطه نظر دادرسـي مـورد اسـتدالل قـرار
مي دهند نه از نظر سياست و منافع آهستگي و صبر مدبرانـه آنـها قـطعًا آر امش دهـنده
است٬ ولي امکان نيل به هدف را سلب مي کند و از بين مي برد. توافق و آشتي مي بايست
٣١ ماه مه انجام شود ولي براي مدت هشت روز به تعويق افتاده است يعني در تـاريخ
هفتم ژوئن٬ و تکذيبيه ال سوئيس پس از آن تاريخ منتشر خواهد شد. نتيجه آنکه روزنامه
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لوموند پس از ديدار شاهنشاه تکذيبيه را مي تواند چاپ کند و محاکمه نيز پس از ايـن
ديدار خاتمه خواهد يافت. نتيجه آنکه طي ديدار شاهنشاه روزنامه لوموند جنبه منفي
خواهد داشت. دو ماه است که من سعي مي کنم اين مشکل را حل کنم؛ واقعًا وقـتي از

قدرت من خارج است ديگر کاري نمي توانم بکنم.
به اميد ديدار فردا. در حال حاضر رؤياي استراحت و تعطيالت را مي بينم٬ زيرا با اين

مشغله زياد نمي توانم به کار خود ادامه دهم.
با تقديم عاليترين احترامات دوستانه

ريموند نيکوله
[ ٣٨٥ و ٣٨٤-٤-٢-١٧١-الف]

[٢٧ ]
 دربار شاهنشاهي

جناب آقاي امير متقي
معاون وزارت دربار شاهنشاهي

دوست عزيز
براي بعضي از روزنامه هاي فرانسوي يا سوئيسي ناگزير هستيم دعوتنامه اي از جانب

يک مقام رسمي بفرستيم٬ لذا بايد راه حلي پيدا شود.
براي کليه روزنامه نگاراني که دوست من هستند مسئله و مشکـلي نـيست. در حـال
حاضر مشکل مي توان از روزنامه هايي که به شرط دعوت رسمي سفر به ايران را قبول

کرده اند صرف نظر کرد زيرا آنها دشمن ما خواهند شد.
چطور بايد اين مسئله را که در واقع مسئله اي هم نيست حل کرد٬ زيرا به هـر حـال
روزنامه نگاراني که مورد استقبال قرار خواهند گرفت به آنها اطالعات داده خواهد شد و
پذيرايي خواهند گرديد و بديهي است که فقط دولت قادر به انجام اين امور است. جناب
آقاي خوانساري رونوشت تلکسهايم را دريافت مي کنند. بايد که به ترتيب پـيش رفت٬
اقدامات خودم بليطهاي هواپيما را دريافت دارم٬ البته با تاريخ حرکت کـه در آنـها قـيد

خواهد شد.
مسئله استقبال در تهران بي اندازه حائز اهميت است. روزنامه نگاران مهمي را من به
تهران مي فرستم؛ نبايد هنگام ورود آنها يا هنگام اقامتشان غفلت شود. ضروري است که
روزنامه نگار و يا هر گروه از آنها يک نفر مهماندار ايراني ذيصالحيت که زبان آنها را هر
بداند داشته باشند. البته نگراني من را خواهيد عفو فرمود. ليکن همين روزنامه نگاران که
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تهران مي آيند هنگام سفر اعليحضرت همايون شـاهنشاه آريـامهر اکـثرشان در ژنـو به 
خواهند بود و کامالً ضروري و الزم است که از جهت انعکاس و انتشار نطق اعليحضرت
همايون شـاهنشاه آريـامهر در مـحافل بـين المـللي هـمه ايـن روزنـامه نويسها راضـي و

خوشحال از تهران مراجعت کنند.
با تقديم عاليترين احترامات دوستانه

ريموند نيکوله
[ ٥٠٠-٤-٢-١٧١-الف]

[٢٨ ]
دربار شاهنشاهي

جناب آقاي اميرمتقي معاون محترم وزارت دربار شاهنشاهي
١. نيکوله اطالع داد که مي خواهد روز جمعه به بلژيک برود؛ البته براي بليط و کار

توقف ايشان اقدام گرديد.
٢. نيکوله به پاريس نرفته و خبر هم نداده بود و نماينده هواپيماي ملي ايران هم در
اين دو روز مرتبا منتظر ايشان بوده است. وي اظهار داشت چون غفلتًا صرف نظر کرده

بدين لحاظ اطالع نداده است.
٣. تلکس نيکوله را در مورد روزنامه نگاران مالحظه فرموده اند.

در مورد اينکه از جرايد رسمًا دعوت به عمل آيد به نظر اينجانب اين کار در چنين
موقعي شايد به مصلحت نباشد. چون همه مي دانند که اين دعوت در اين موقع صـرفًا
براي تشريف فرمايي ذات شاهانه مي باشد٬ در صورتي که اگر به طور خصوصي اقدام
گردد شايد نتيجه بهتري عايد نمايد. در هر حال موکول به نظريه و تصميمي است کـه

اتخاذ مي گردد.
٤. يک پاکت براي جناب عالي به وسيله هواپيماي ملي ايران فرستادم که فردا صبح به

جناب عالي تقديم نمايد.
خوانساري
٥١/٣/٢
[ ٥٠٢-٤-٢-١٧١-الف]
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[٢٩ ]
 دربار شاهنشاهي

براي توجه آقاي اميرمتقي
معاون محترم وزارت دربار شاهنشاهي ـ تهران

دوست عزيز
تلکس ٢٧ ص جناب عالي را دريافت داشتم و از مفاد آن مطلع شدم. بـازگشت از

پاريس:

١. راديو تلويزيونــــــــــــــــــــــــ

مسئله راديو تلويزيونها يک مسئله خاصي است. با کمال احـترام٬ فکـر مـي کنم کـه
مصاحبه هاي اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر قبل از تشريف فرمايي به ژنو واقعًا
الزم است. اين امر باعث خواهد شدکه جريان سوئي که چندين ماه در مطبوعات وجود
داشته خنثي کند و حضور ايشان در امواج و ايستگاههاي تلويزيون تنها مي تواند اين اثر را
 خانم فرانسوا آشيل روشداشته باشد. نماينده راديو سويس٬ روماند به اتفاـقــــــــــــــــــــــــــــــــــ خواهـد

آمد.
از اقامت خود در پاريس استفاده کردم تا تماسهايي با:

فرانس اينتر
سود راديو

راديو مونت کارلو
[ بگيرم] . راديو لوکزامبورگ

امروز بعد از ظهر تلويزيون سويس را خواهم ديد. يک مخبر از طرف واالحـضرت
پرنس ويکتور امانوئل و ديگري از طرف فرانسوا آشيل روش نزد من فرستاده شدند.

الزم خواهد بود که من از امکانات دقيقًا مطلع شوم زيرا بايد قاطع باشم.

٢. مطبوعات فرانسهــــــــــــــــــــــــــــ

[ ماچ] ممکن است عالقه مند به مسافرت به به نظر مي رسد که فرانسوافيگارو وپاري
تهران باشند. فردا در اين باره بيشتر مطلع خواهم شد.

٣. مطبوعات بلژيکــــــــــــــــــــــــــــ

هشت روزنامه بلژيکي که نمايندگي کليه افکار بلژيک را دارنـد در مـالقات جـمعه
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[ ٣٢٣٠ـ١ـ پ] اردشير زاهدي و خسرو قشقايي
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[ امسال شرکت داشتند. همه مي خواهند يک مطالعه عميقي درباره ايران به عمل آورند و
پاييز] بيايند.

آنها عبارت هستند از:
له سوار بروکسل

د استاندارد بروکسل
له پوپل بروکسل

له درنير اور
فولکس کازت آموز
ليبر بلژيک بروکسل
گازت فان آنت ورپن

من فکر مي کنم روزنامه نگاراني که مي خواهند بعد از تشـريف فرمايي اعـليحضرت
همايون شاهنشاه آريامهر به ايران بيايند بايد آنها هم دعوت شوند. بد نخواهد شد که اين

موج سمپاتي را که مي خواهيم به وجود بياوريم ادامه پيدا کند.

٤. واالحضرت شاهدخت اشرف پهلويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از يک دوستي که به مطبوعات وابستگي دارد خواهش کردم که يک سلسله مقاالت و
[ رپرتاژهايي] درباره واالحضرت پيش بيني کند. مهم اين است که خساراتي که به ايشان
وارد شده تا آنجا که ممکن است قبل از تشريف فرمايي اعليحضرت همايون شاهنشاه
آريامهر و بعد از آن نيز جبران شود. به طور ساده بـايد از فشـار مـقاالت زيـاد در يک

روزنامه واحد خودداري کرد.

٥. مسائل ماليـــــــــــــــــــــ

خيلي مناسب خواهد بود که بتوانيم به طور محرمانه به عده اي از اشخاص که به من
کمک کردند پولي بپردازم تا فردا يا پس فردا. با تقديم احترامات دوستانه٬

ريموند نيکله
[١٣٥١/٣/٩ ]

[ ٣٨٢ تا ٣٨٠-٤-٢-١٧١-الف]
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[٣٠ ]

دربار شاهنشاهي

اداره رمز و محرمانه

کشف تلگرام رمزــــــــــــــــــــــــ جناب آقاي اميرمتقي از پاريس خيلي خيلي فوري استـــــــــــــــــــــــــــــــــ

از نظر جناب آقاي علم وزير محترم دربار شاهنشاهي بگذرد
مرقومه تلگرافي شماره ٦٤٦ عز وصول داد. راجع به محاکمه لوموند از جزئيات آن
٨ مطلع هستم. بايد بگويم بعد از يک دوره طوالني سرد که در کليه مطبوعات فـرانسـه
[ مي رود] و به نفع ما در جريان است. نوشته روزنامه داشتيم مجددًا وضع ما رو به گرمي
CANARD اگر هم با لوموند ارتباط داشته باشد زياد مهم نيست؛ در مقابل٬ ENCHAINE

مالقات ديگري در هفته جاري و آينده در جرايد فرانسه خواهيم داشت که بسيار مؤثر
خواهد بود. من با تلفن به جناب آقاي بوشهري چند روز پيش گفتم که راجع به مصاحبه
مطبوعاتي چطور عمل خواهند کرد؛ مرا در جريان بگذارند. ايشان هنوز جواب نداده اند.
به هر صورت٬ مجددًا با ايشان مذاکره خواهم کرد. چون در روز مصاحبه بعد از خاتمه
کار لوموند واالحضرت شاهدخت اشرف پهلوي اراده فرمودند که مصاحبه فرمايند بايد
يا به صورت بسيار وسيع حداقل در چند جريده صبح و عصر فرانسه٬ اگر به صـورت
خالصه هم شده٬ منتشر شود. به همين جهت است که مي خواهم بدانم جـناب آقـاي

[ به] چه ترتيب عمل خواهند کرد. بوشهري
در ضمن به استحضار خاصر عـالي مـي رسانم کـه بـعد از روز ١٨ کـه در سـفارت
ديپلمهاي نشانهاي جشن شاهنشاهي را جناب آقاي پاکروان سفير شاهنشاه آريامهر به
مديران جزائد و صاحبان مؤسسات فرانسوي در ضمن يک کوکتل لطف خواهند فرمود؛
باز يک رخنه مطبوعاتي به صورت باز کردن جاي خودمان در جرايد پيدا خواهد شد.

مذاکرات با جناب آقاي بوشهري را متعاقبًا به عرض مبارک مي رسانم.
[ در حاشيه] با تقديم عاليترين احترامات٬

به شرف عرض مبارک رسيد. اميرمتقي
[ اسدالله علم] ١٣٥١/٤/١٥
[ ٥٣١ و ٥٣٠-٤-٢-١٧١-الف] ٥١/٤/٢١
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[٣١ ]
 دربار شاهنشاهي

دوست عزيز
فوق العاده تحت تأثير آخرين تلکس شما قرار گرفته٬ بايد بگويم که مـن هـم خـيلي
خسته هستم. هدف ما دنبال کردن و به دست آوردن ماکسيموم اخبار خوب راجـع بـه
ايران است که بايد قبل از تشريف فرمائيي اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر به ژنو
پخش شود. امکان اينکه تظاهرات باشد وجود دارد؛ مطلب اساسي اين است که از طرف

اکثريت مردم مورد تأئيد نباشد.
دوباره برمي گردم به تلکس ٣ ژوئن؛ بيشتر از آن نمي توانم تـوضيح بـدهم چـون از

تلکس هتل بود.

١. راديو فرانسه و اطرافــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آقاي هانري مارک٬ پل ناهون و کريستيان گالند امشب به تهران مـي آيند بـراي يک
مصاحبه با اعليحضرت همايون شـاهنشاه آريـامهر و ايـن مـصاحبه را ضـبط مـي کند و

مي توانند برگردند براي پخش آن چون هنوز پخش مطالب اين هفته ادامه دارد.
ايشان نماينده يک فرستنده راديوي خيلي مهم است که در سويس زياد به آن گوش

مي دهند.

٢. فرانس انترـــــــــــــــــــ

ژان ماري کاوادا قبالً افتخار شرفيابي و مصاحبه با اعليحضرت همايون شاهنشان آريامهر
را داشته است. اين برنامه مخصوص انتر در ساعت ١٩.١٥ دقيقه با شنوندگان زيـادي
مدت ٤٥ دقيقه فقط درباره ايران و شاهنشاه آريامهر خواهد بود. من اميدوارم که پخش
اين برنامه روز دوشنبه ١٢ ژوئن باشد که بتوانيم ضبط کنيم٬ بين تهران و پاريس٬ روز قبل

از پخش و يا دو روز قبل از آن.
مصاحبه بين تهران و پاريس انجام خواهـد شـد. آقـاي کـاوادا سـؤالهـا را از پـاريس
مي پرسند. سؤالها را قبالً به سفارت در پاريس خواهند داد که به تهران تکلس بفرستند.
اگر اين باعث گرفتاري زياد مي شود. فـرانس انـتر مـي توانـد مـصاحبه بـا اعـليحضرت

[ موريتس] انجام دهد. همايوني را در هنگام ورود به سنت موريتز
از شما خيلي ممنون خواهم شد اگر اين مسائل را با خانم سيسيل گوتيل که امشب به
تهران مي آيد٬ و خانم فوق العاده دقيقي است مطرح فرمايند که من از ايشـان خـواهش

کردم با آقاي ژان ماري کاوادا تماس بگيرد.
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٣. تلويزيون فرانسهــــــــــــــــــــــــــ

الف ـ دو برنامه «امروز٬ خانم»
اين برنامه فقط براي علياحضرت شـهبانو و خـاندان ايشـان و زنـدگي زن در ايـران
گذاشته شده. بايد پافشاري کرد که اين برنامه قبل از تشريف فرمايي اعليحضرت همايون

شاهنشاه آريامهر پخش شود.
در اين برنامه خانم کولت بلوندل شرکت خواهند داشت که يک تماشاچي فرانسوي
هستند که با علياحضرت شهبانو مکاتبه داشته است و از طرف ايشان کادو هـم گـرفته
است. پخش اين برنامه که به وسيله مطبوعات فرانسه مجددًا انتشار خواهـد يـافت بـه

لحاظ عاطفي اهميت بسزايي دارد.
ب ـ برنامه مخصوص براي واالحضرت اشرف

براي اين برنامه شما مي توانيد با خانم سيسيل گوتيل صحبت بفرماييد مهمترين خبر
آن است که اکيپ تلويزيون فرانسه هرچه زودتر برگردد با خاطره اي خوش.

به اين ترتيب بين تلويزيون سويس و تلويزيون فرانسه و راديوهاي سويس و فرانسه
ما کامالً براي تشريف فرمايي اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر آمادگي داريم.

٤. خانم سيسيل گوتيل٬ وابسته مطبوعاتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ايشان را من به خصوص به خاطر واالحـضرت اشـرف فـرستادم کـه بـه سـبب وي
مي توانند متوجه شوند که تبليغات مطبوعات نه تنها کاسته شده است بلکه به نحو قابل
مالحظه اي تغييرشکل يافته است. بايد توجه داشت که خـانم سـيسيل گـوتيل ايـران را
نمي شناسند و نمي تواند خيلي از مسائل را تصور کند. ايشـان دوست يکـي از وکـالي
فرانسوي من هستند و به مدد اين وکيل مي تواند کـمکهاي زيـاد و هـمچنين مـي توانـد

ــــــــــــــــ و ــــــــ و ــــــــــ و غيره را به ژنو بياورد. فرانس سوار اورور فيگاروروزنامه هاـي

٥. ايسي پاريـــــــــــــــــــ

من آقاي جوواني سيوتو را يکشنبه در پاريس ديـدم. ايشـان بـا عکـاس فـقط بـراي
واالحضرت اشرف به تهران مي آيند ـ که واالحضرت بايد اجازه بفرمايند که مقاله نوشته
بشود به همان ترتيب که جناب آقاي دکتر بوشهري فرمودند. جلوي ناداني مجله ايسي
پاري را نمي شود گرفت. فقط ديگر نبايد بدجنسي بکند. بايد مدت اقامت آقاي سيوتو
در تهران خيلي خوش باشد ولي اقامت طوالني نباشد. فکر مي کنم بهتر باشد اگر در يک
هتل خوب ديگر غير از هيلتون اقامت کند. بهتر است که با روزنامه نگاران ديگر تماس
نداشته باشد. از طرف ديگر٬ همه جا را ببيند و کمترين تماس را با اشخاص داشته باشد.

آقاي سيوتو از اين گذشته خيلي آقاي فوق العاده اي است.
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٦. تريبون دو ژنوـــــــــــــــــــــــتار

آقاي برشه قرار بود با من امروز صبح تماس بگيرند ولي هنوز از ايشان خبري ندارم.
[ مشکل] بـاشد. مـا فکر مي کنم آمدن يک روزنامه نگار از طرف تريبون دو ژنو مشگل
حتمًا احتياج به يک مقاله مفصل در اين روزنامه داريـم٬ يـا در هـنگام تشـريف فرمايي
اعليحضرت همايوني و يا قبل از آن موعد٬ به خصوص که مجله ال سـويس مـنتظر يک
تجديدنظر و تصحيح است که تا به حال نشده و تا بعد از مسافرت شاهنشاه آريامهر به
سويس انجام نخواهد شد. من پيشنهاداتم را به محض اينکه اطالع پيدا کردم به عرضتان

مي رسانم.
از اينکه تلکس دير شد عـذر مـي خواهـم٬ ولي مـن فـوق العـاده گـرفتارم و خـواب
تعطيالت را مي بينم. من به تهران خواهم آمد براي اينکه بقيه کـارهاي مـعوقه را انـجام

دهم٬ ولي من خيلي خسته هستم؛ اميدوارم مرا ببخشيد.
صميمانه ترين احترامات و دوستي مرا بپذيريد

[ ريموند نيکله]
[ ٥١٢ تا ٥٠٩-٤-٢-١٧١-الف]

[٣٢ ]
 دربار شاهنشاهي

حضور محترم جناب آقاي اميرمتقي
معاون وزارت دربار شاهنشاهي

دوست عزيز

مربوط به هداياـــــــــــــــــــــ
مجسمه هاي بسيار عالي از جانب شما به دوستان داده شد و کارت ويزيت شما نيز
همراه با مجسمه براي گيرنده فرستاده شـد. مـوضوع ايـن است کـه آقـاي پـرفسور دو

شوسال در نامه خود اشتباه کرده است؛ من اقدام الزم را انجام دادم.
در بروکسل براي جمع کردن روزنامه نويسها آقاي لئون لئونارد از روزنامه لو سوار به

من کمک کرد. آدرس خصوصي او شماره ٬٢٤ خيابان ژان٬ ٬١٠٥٠ بروکسل است.
آيا مي توانيد از جانب خودتان هديه به صورت کتاب و خاويار براي او بفرستيد؟

با تقديم عاليترين احترامات دوستانه
ريموند نيکوله

[ ٦٣٦-٤-٢-١٧١-الف]
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