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  پيشگفتار
  

 راسـتاي   ، البته نـه در    بودايران نقطة عطفي در تاريخ دنيا        1357سال  انقالب  
نظـران    اغلـب صـاحب    . داشـتند  حركت تاريخ جهت  نظران از      صاحب ي كه تصور

رانند و بنابراين انقالب ايـران        تاريخ را به پيش مي    ها    پنداشتند كه انقالب    چنين مي 
 رهبـري،   نـوع  آن هـا  هيچ يـك از     . آوردند ر  را نيز يكي از موارد پيشرفت به شما       

   موشـكافانه  انقـالب را  ايـن هـاي  راهبرد يـا راه و روش ايدئولوژي، سازماندهي، 
به  آن ها مؤمنان در مساجد يا اطراف      رسيد انقالب را      به نظر مي  اگر  . دركنبررسي  

  بـوده  نيازمنـد واسـطه اي    بـه   انقالب    اين كهاين بود    آن ها برداشت  ،  رانند مي پيش
اي دو اليـه      تجددگرايي باعث ايجـاد جامعـه     ها سياست      با گذشت سال    زيرا است
اي از سـنت سـرپوش گذاشـته          اي از تجدد بر بخش گـسترده        رويهكه در آن    شده  
ـ      آيت  سخن رويگفتند     مي آن ها   شماري از  .است ه اكثريـت بـزرگ     اهللا خمينـي ب

ني اسـت،   در پي قدرت نيست؛ بلكه چـون شخـصيتي روحـا          او  ، ولي   سنتي است 
، پس از سرنگوني استبداد، به احتمال زياد قدرت را به نيروهاي هوادار دموكراسي            

برد كـه انقالبـي بـه ظـاهر مردمـي             هيچ كس گمان نمي   . سپارد   مي چپ يا راست،  
   .باشد ديني ي حكومتسرآغاز
 
خميني شكلي از مشروعيت را تحميل كـرد كـه نـه بـا سـنت                .  چنين شد  اما

كـالم  نوعي سامان سياسي و آرمـاني كـه در آن            –با تجدد   همخواني داشت و نه     



   زندگي و زمانة شاه

  ب

او ايمـان   . شـد الهي  مردم بدل شد، و او در مقام فقيه مفسر كالم           خواست   به   الهي
راه مفهوم جنگ را به جهاد، سرباز را به شـهيد، و            را جانشين آزادي كرد و از اين        

 سعادت  از دگري   تعريف  اسالم  دگر از  فسيريتبا   او. مرگ را به رستگاري بدل كرد     
به دست  بشر، پيشرفت اجتماعي، توسعة اقتصادي، آزادي فردي و حاكميت مردم           

  . شخص او تعيين كنندة حقيقت بودمتجلي در  قدرت  به سخني ديگر،.داد
  

اي كه طي  اما اين سامان جديد، ضربة سختي بر بنياد انساني و مادي توسعه
 ايران يكي 1300در دهة . بود، وارد آوردپنجاه سال گذشته در ايران جريان يافته 

نمونة بارز پيشرفت به  انراي 1350در ميانة دهة . ترين كشورها بود افتاده از عقب
هاي رشد   يكي از باالترين نرخ.ه بوددر ميان كشورهاي جهان سوم بدل شد

. بوده  از نظر خدمات اجتماعي در سطحي بسيار باال قرار گرفت.شتاقتصادي را دا
ه ها كه  زمين بسياري از ضروري براي جهش درهاي همجموع  تر از همه، بهمهم

 از حقوق زنان و حمايت از محيط زيست ره نشانه پيشرفت شناخته شده اند،
 مناسبات ميان فرهنگي و فرا فرهنگي و باسوادي و  علوم و فناوري،گرفته تا

ها و   اين پيشرفتدر نتيجة.  دست يافته بودآموزش غير رسمي در سراسر زندگي،
 كه تا  وضعي،بودشده " مغزها جاذب" ايران 1354هاي ديگر، در سال  دگرگوني
رژيم جديد تمام دستاوردهاي جامعة .  در دنياي سوم سابقه نداشتآن زمان

مجموعة عوامل ضروري مت پهلوي را ناچيز شمرد، ايراني طي پنجاه سال حكو
راكنده ساخت، فرهنگ توسعه و پيشرفت  پها به وجود آمده بود در اين سالرا كه 
جنگ . تبديل كرد به فرار مغزها  ديگر بار را و جلب مغزها،ارزش جلوه داد را بي

ايران و عراق، كه ديپلماسي و قدرت نظامي ايران تا پيش از انقالب آن را 
 سالة پيش از 15در حالي كه در دورة . نامحتمل كرده بود، كشور را ويران ساخت

 به تقريباً 1342 دالر در سال 195 برابر شده و از 12رآمد سرانة ايرانيان انقالب د



 پيشگفتار   

  ت

 رسيده بود، پس از آن به شدت افت كرد و در سال 1357 دالر در سال 2400
  .  دالر بود2400 سال پس از انقالب، هنوز كمتر از 25، 1383

  
 گـر ديهمچنين وضـع    و   اگر انقالب رخ نداده بود امروز وضع ايران          آشكارا،

داد؛   جنـگ ايـران و عـراق رخ نمـي         .  بـسيار متفـاوت بـود      كشورهاي خاورميانـه  
هـا و ديگـران كـشته يـا      شد؛ شمار زيادي از ايرانيان و عراقي گرايي مهار مي  اسالم

معلول نشده يا از مهاجرت و تبعيد در رنج نبودند؛ ميزان فراواني از ثروت، اموال               
ها، به احتمـال زيـاد، اصـالً           برخورد تمدن  يا ساختارهاي زيربنايي نابود نشده بود؛     

 ايـاالت  ،اگر هم به وجود آمده بود جلـوي آن را گرفتـه بودنـد   به وجود نيامده يا     
و حضوري اين چنين نظامي و همه جانبـه         متحده درگير جنگ خليج فارس نشده       

.  داشت  مي تر   جهاني شدن رنگ و بويي كمي دوستانه       احتماالّبود؛  در منطقه نيافته    
 رخ مـي توانـست   و آنچـه   آنچـه رخ داده اماها حدس و گمان است؛ ته تمام اين  الب

  .هاي كنوني، و امكانات آتي   در مورد خطاهاي گذشته، گزينههشداريستدهد، 
  

 درك چگـونگي ظهـور و سـقوط         بـه غرضانة زندگي و زمانة شاه        بررسي بي 
 اگـر بـا   زنگري گذشـته باكند، اما اگر به ياد داشته باشيم كه  ها به ما كمك مي      نظام

واقعه پس از وقـوع، و نـه الزامـاً بـه             بيني   به پيش  تنها ما را  واقع بيني همراه نباشد   
  علـل  اغلب كساني كه خـود را موظـف بـه تبيـين           .  مي كند  توانايابي واقعه،     علت

تمـايالت   ه انـد كـه بـا       جلـوه داد    گونه اي  بهواقعيت را   ند،  ه ا دانست انقالب ايران 
 از جو زمانّ، شـرايط      نه تنها  اين گرايش    . جور در بيايد   آن ها  ريذهني و مباني نظ   

فرهنگي متاًثر است، بلكه، بـه ويـژه،        ، و ساختار و ويژگي هاي اجتماعي و         جهاني
 شـاه    .نشاًت مـي گيـرد     از پيچيدگي هاي قدرت سياسي در ايران پيش از انقالب         

هبران جهان سـوم  قدرت ديگر ربا   ولي قدرتش به آساني      مي نمود بسيار قدرتمند   
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  ث

توصيف اين كه كساني چون صدام حسين يا حافظ اسد چگونه           . قابل توجيه نبود  
توانـستند     مي ها آن.  و قدرت خود را حفظ كردند، دشوار نيست        به قدرت رسيدند  

هـر  .  بـود  هـا  آنشاه نقطة مقابل    .  را صادر كنند   ها  آنمردم را بكشند يا دستور قتل       
همسر، خويشاوند، دوست، مقامات نظـامي      –اخت  شن  كسي كه او را از نزديك مي      

 در مورد ماليمت شخصيت وي، بيزاري وي از         -يا غيرنظامي، دولتمردان خارجي   
 گـرايش وي بـه روگردانـي از دشـمني شـهادت              و خشونت، نفرت وي از كشتار    

شد انقالبي را تصور كرد كه كساني چون صدام حـسين يـا               ميبه سختي   . دهد  مي
 پيش از شـكوفا شـدن چنـين انقالبـي آن را در              ها آن.  كند حافظ اسد را سرنگون   

ا شـاه كـشتار     . كردنـد   نطفه خفه مي   پـس انـساني بـا چنـين        .  تافـت  نمـي  را بر  امـ
به قدرتي كه داشت دسـت يافـت؟ از         چگونه   ايران   چونهايي در كشوري      ويژگي

سوي ديگر، چگونه و چرا اين قدرت كه به چنين شدتي در وي متجلي بـود، بـه                  
چرا شاه با آن همـه  ساني و تا به اين حد به دور از انتظار، از هم فرو پاشيد؟          اين آ 

  پذير از آب درآمد؟ تجربه در امر مملكتداري اين همه شكننده و آسيب
  

ـ      در نظر گرفتن    با  شاه  اين كتاب با بررسي      ، يعنـي   شاوضـاع و احـوال دوران
نگـي كـشور و     كنش و واكنش وي با پويايي سياسي، اقتـصادي، اجتمـاعي و فره            

هـا    كرد، در صدد پاسخگويي به اين پرسـش         زيست و كار مي     جهاني كه در آن مي    
 اين روايت در پي آن است كه خواننده بتواند دنيـاي شـاه را از چـشم وي                   .است
ا در بـارة اعمـالش و        خـود ر   هـاي   هـا و داوري     انديـشه شـاه   اين روايت    در. ببيند

در ايـن كتـاب بـراي دوسـتان،         . نـد ك مـي  داشـت، بيـان      ها آناحساسي كه دربارة    
آنچـه بـا شـاه      دشمنان، مقامات و مخاطبان ايراني و غيرايرانـي شـاه امكـان بيـان               

اين روايـت بـا      . فراهم آمده است   ، و بيان نظرات خودشان دربارة او      اند  كرده  تجربه
كنـد كـه خـود         خواننده را تشويق مي    شا   زندگي قرار دادن شاه در تعامل با محيط      



 پيشگفتار   

  ج

گيـري كنـد، و اگـر داوري الزم           ها، شخصيت و عملكرد شاه نتيجـه        گيدربارة ويژ 
، با توجه به گذشته و آينده       نه در جوي آرماني بلكه در بوتة آزمايش زندگي        باشد  
  . دربارة او به قضاوت بنشيندايران،

  
اش، رخدادهاي دوران حياتش، دوستان و        همين طور كه شاه و محيط زندگي      

كردم، بـيش از بـيش بـه          به آيندة ايران بررسي مي     دشمنانش و نگرشش را نسبت    
    كـه نخـستين بـار رينولـد نيبـور در          بـه معنـايي      ،)irony(سودمندي مفهوم طنز    

The Irony of American History  ،زندگي براي درك تاريخ به كار گرفت
در زندگي كـه پـس از       تصادفي  به ظاهر   تناقضاتي  " نيبور طنز را     .اعتقاد يافتم شاه  
جيمز . كند   توصيف مي  "فقط ناشي از تصادف نيستند    شود    سي بيشتر معلوم مي   برر

از ايـن  "ساز خود دربارة تاريخ فرهنگي روسيه نوشت طنز         دورانبيلينگتون در اثر    
تفـاوت دارد كـه آدمـي مـسئول برخـي از            ) pathos(و رقـت    تأثر  حالت  نظر با   

  امـا شـناختني  طي نهـاني رواباست؛ از اين نظر با كمدي تفاوت دارد كه   تناقضات  
 تـار و پـود      وجود دارد؛ و تفاوت آن بـا تـراژدي در ايـن اسـت كـه               تناقضات  در  

 طنـز   1".تنيـده نـشده اسـت      سرنوشـت     و تغييرناپـذير   محكـم كالف   از تناقضات
بـه هـم      را ، اين آخري آميخته به اندكي ملـودرام،        رقت زمان كمدي، تراژدي و     هم

 اسـت كـه      نزديك تراژديبه  شاه از اين نظر     زندگي  . گسلد   و از هم مي    دپيوندمي  
 كـه   مي گـرود  هايي     تصميم به به گونه اي اجتناب ناپدير،    شخصيت وي، به ظاهر     

در عمل تصميم هـاي او      از سوي ديگر،    . نطفة شكست و ناكامي او را در بر دارند        
. شـد   كـه اوضـاع از كنتـرلش خـارج مـي          اين   مگر   به شكست نمي انجاميد   هرگز  

 چنـين    در عمـل   شد تا اين كـه براسـتي        هر از كنترلش خارج نمي    اوضاع هم به ظا   
ميـان  بـراي توجيـه بـه       محتمـل   اين وضع مفهوم ديگري را به عنوان ابزاري         . شد

                                                 
1. C. James H. Billington, The Icon and the Axe: An Interpretive History of Russian 
Culture, (New York, Vintage Books, 1970), p. 590. 
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بروز هرگونه اختالل   احتمال  شوريدگي  .  است )chaos( و آن شوريدگي     آورد  مي
نـد يـا    رنداانجامد كه تناسبي با آن اخـتالل          زمان است كه به بروز نتايجي مي       يط

در تجربـة فـردي و جمعـي بـشر، طنـز و             . دنـ  متفاوت آنگاهي از نظـر كيفـي بـا         
اند كه ايران را از       ي بوده هاي بخشي از فرايند   آن ها اند،    در هم تنيده شده   شوريدگي  

 و اعجـاب    ندوضعيت نمونة بارز توسعه و پيشرفت به وضعي انقالبي پرتاب كرد          
كنـد تـا فالخـن و پيكـان           رد كمـك مـي    آگاهي از طنز به ف    . ندهمگان را برانگيخت  

كنـد    به او كمك مي   شوريدگي  آگاهي از   . سرنوشت را با شكيبايي و متانت بپذيرد      
بـه مفهـوم شـرقي و       شـوريدگي   آگاهي از طنز و     خرد  . هايش شك كند    تا به يقين  

  .شود به معناي توازن منتهي ميقسط كهن 
  

  .از اين تاريخ باشدو توازن دستماية اين روايت شوريدگي  طنز، كوشيده ام
  

***  
دوران پدر و پسر، دوران دشوار،      : تنظيم شده است  بخش  اين روايت در پنج     

هاي دوران كودكي محمـد       اين روايت با تجربه   .  و تبعيد  ،، انقالب و طنز   شكوفائي
گيري شخصيت و خلق و خوي او كمك كـرد، و از    شود كه به شكل     رضا آغاز مي  

دايـة ايرانـي، معلـم       پدرش بر او، و همچنين تـأثير         تر در اين زمينه نفوذ      همه مهم 
بخـش دوم بـه نخـستين دهـة         . سرخانة فرانسوي، و تحـصيل در لـو روزه اسـت          

آموزش عملـي وي در هنـر       –نشستن شاه بر تخت سلطنت اختصاص يافته است         
طلـب در     هاي اشغال ايران، جنـبش جـدايي        اي كه وي با چالش      پادشاهي در دوره  

بخش سوم با قرارداد كنـسرسيوم      . ن نفت، و كودتا روبرو شد     آذربايجان، ملي كرد  
 كه در آن ايـران بـه     دپرداز  آميزي مي   هاي موفقيت   د و در پي آن به سال      وش  آغاز مي 

از در ايـن بخـش   . نمونة بارز پيشرفت و توسعه و به قدرت اصلي منطقه بدل شد         
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 مواضـع    بـا  رابطـه شاه از عدالت و ديـدگاه او در مـورد آينـده در              جمله برداشت   
. شـود  المللـي مطـرح مـي     هاي داخلي و بين     هاي وي در عرصه     مشي  سياسي و خط  

رژيمـش  و  چـرا او    –پـردازد     بخش چهارم به بحـث دربـارة شـاه و انقـالب مـي             
بخـش پـنجم،   . پذير و شكننده بودند و چرا و چگونه انقالبيان پيروز گشتند   آسيب

  و سـرگرداني، ،ر دوسـتان پيـشين  رفتاشاه در تبعيد، شرح رويارويي او با بيماري،         
 آخرين استراحتگاهي اسـت كـه دوسـتش، انـور سـادات، در مـصر در                 سرانجام،

  .اختيارش گذاشت
  

بـه  اطالعات اين روايت بيشتر بر اساس منابع دسـت اول اسـت، هـر چنـد                 
اعم از دانشگاهي و غيردانشگاهي، و به مقـاالت و           ،  هاي معتبر   ها و روزنامه    كتاب

در بخش مناسـبات ايـران و انگلـستان، و          . ام  ي هم مراجعه كرده   هاي خبر   گزارش
 Public(ايــران و ايــاالت متحــده از اســناد موجــود در دفتــر اســناد عمــومي  

Records Office (     در لندن و بايگاني روابـط خـارجي ايـاالت متحـده)US 

Foreign Relations Archives (  از . ام در كالج پارك، مريلند اسـتفاده كـرده
بايگاني تاريخ اجتماعي و سياسـي دولـت        –از سه بايگاني مسكو      گردآمده   بمطال

، )Russian State Archive of Social and Political History(روسيه 
 Russian State Archive of Modern(بايگاني تاريخ مدرن دولت روسيه 

History ( و بايگــاني سياســت خــارجي روســيه)Archive of Russian 

Foreign Policy(-      در مورد تعامالت روسيه و ايران، به ويـژه تحـول حـزب
ام از منـابع دسـت اول فارسـي            كرده امكان تالش تا سر حد    . ام  ، استفاده كرده  توده
بهـره   تاريخ معاصر ايـران     مدارك مندرج در      و "اسناد النة جاسوسي امريكا   "مثل  
دربار در ايران، و در     دانشگاهيان، دولت، و    همچنين، آشنايي شخصي من با      . گيرم
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 با  1357 تا سال    1354 از سال     پيكار جهاني با بي سوادي     مقام دبير كل كميتة ملي    
  .در تدوين متن اين روايت به من ياري رسانده استايران، عامة مردم 

  
كـه بـه طـور مـستقيم        اين روايت بازتاب كار و ديدگاه افراد بسياري اسـت           

اغلب .  شاه شكل داد   حكومت را در دوران     درگير تصميماتي بودند كه وضع ايران     
مـن  .  از مخالفـان رژيـم بودنـد      آن ها كردند؛ برخي از      اين افراد براي رژيم كار مي     
. مفتـه ا   بهـره گر   هـا  آنهاي    م و از تجربه   ه ا  را داشت  ها آناقبال آشنايي با بسياري از      

هـاي كلـي و رايـج پژوهـشي           ب را از ديگر شرح    اهمين مناسبات است كه اين كت     
گيرنـدگان در     ها و انگيزة تصميم     گيري  دربارة چگونگي اوضاع ايران، نحوة تصميم     

 امكان ندارد بتوانم از تمام كساني كـه   .كند  متمايز مي دورة پيش از انقالب اسالمي      
 هـا  آن همه.  اين كتاب را آماده كنم نام ببرم       شان توانستم   به دليل همكاري صميمانه   

  .  سپاسگزارمرا
  

از خانوادة سلطنتي پهلوي، به ويژه از شـهبانو فـرح پهلـوي و از شـاهدخت                
هـا    ها و به كمك مطالب بايگـاني        اشرف پهلوي، به خاطر اطالعاتي كه در مصاحبه       

شهبانو فرح اجازة چنـد مـصاحبه را طـي چنـد            . در اختيارم گذاشتند، سپاسگزارم   
 از سـر لطـف، باصـراحت و شـكيبايي بـه             ،هـا   صاحبهدند و در آن م    سال به من دا   

هـايي كـه از شـاه، افـراد           همچنين بـه خـاطر عكـس      . هاي من پاسخ دادند     پرسش
خانواده و دوسـتان در اختيـارم نهادنـد و در ايـن كتـاب منتـشر شـده از ايـشان                      

 .سپاسگزارم
 

به ويژه وامدار شاهدخت اشرف هستم، نه تنهـا بـه خـاطر اينكـه اطالعـاتي                 
ايـن  ، بلكـه همچنـين بـه    به من دادنـد تا دربارة دوران كودكي و جواني شاه      هم  بي

امكان تأسـيس دو منبـع      به بنياد مطالعات ايران     دهش وي    1361كه در سال    دليل  



 پيشگفتار   

  ذ

: مهم اطالعاتي الزم براي دانشجويان رشتة مطالعات ايران را براي ما فـراهم آورد             
 Foundation's Journal of Iranian(بنياد مطالعات ايـران  مجلة  ايران نامه،

Studies(      و برنامـه و بايگـاني تـاريخ شـفاهي بنيـاد )Foundation's Oral 

History Program and Archives( ايـن روايـت ويژگـي    هـا  آن، كه بدون 
هاي برنامة تاريخ شفاهي با نزديكـان         مصاحبه. داشتمي توانست   خاص خود را ن   

 كـردن خـصوصيات شخـصي شـاه          در روشن  -ويخويشاوندان   و   دوستان–شاه  
مصاحبه با افـرادي از بخـش دولتـي و خـصوصي كـه در               . اند  ارزشي بسيار داشته  

انـد،    ها نقشي مستقيم داشته     گيري  هايي گوناگون از فرمانروايي شاه در تصميم        دوره
 شـاه را در اختيـار مـا    نظير از شخصيت، سبك و سياق كار و شيوة تفكر      دركي بي 

 دانـشجويي ايـران در اروپـا و ايـاالت            هاي اعضاي سازمان مصاحبه با   . گذارد  مي
متحده دورنمايي نـو دربـارة جـو سـازماني و همچنـين ايـدئولوژيكي و عـاطفي                  

تاريخ شفاهي  برنامة  . دهد  دانشجويان فعال مخالف با شاه را پيش روي ما قرار مي          
ايـران،  هاي نظامي و غيرنظـامي در         نمربوط به مأموران امريكايي وابسته به ميسيو      

كه با همكاري برنامة تاريخ شفاهي دانشگاه كلمبيا اجرا شد، بـه در هـم شكـستن                 
ها در مورد مناسبات شـاه بـا دولـت ايـاالت متحـده                بافي  ها و كليشه    پردازي  افسانه

بايد از شاهدخت اشرف، و بـه ويـژه از غالمرضـا گلـسرخي،              . كمك شاياني كرد  
در   شـاه  هـاي   مصاحبهنوارهاي  اي از    سپاسگزاري كنم كه مجموعه   رئيس دفتر او،    

 را در اختيار مـن گذاشـتند كـه وي           در مصر،    شدر دوران تبعيد  ،  1359فروردين  
براي آماده كردن نسخة نهايي كتابش، پاسخ به تاريخ، و دادن اطالعات اضافي بـه               

  . ويراستاران آن كتاب، انجام داده بود
  

يران، و سفير آن كـشور در       وامدار اردشير زاهدي، وزير امور خارجة پيشين ا       
انگلستان، و دوبار سفير ايران در اياالت متحـده، هـستم كـه زمـاني دامـاد شـاه و          
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 وي بود، به خاطر اين كه چند نوبـت بـا مـن بـه گفتگـو      معتمدهمواره دوست و    
او در  . هاي اغلب موشكافانة من پاسخ داد       نشست و با بردباري و متانت به پرسش       

سـيا در   كودتـاي   "بـه   اهللا زاهـدي، در رخـدادهايي كـه           مقام فرزند سرلشكر فضل   
شرح اغلب رخـدادهاي ايـن دوره   . اند، نقشي محوري داشت    شهرت يافته  "1332

  .دهد هاي او با شرحي است كه سيا مي در اين روايت بر اساس مقايسة گفته
  

  يكــي ازگ ويــاد پروفــسور يحيــي عــدل، جــراح و دولتمــردي بــزر  زنــده
 شخصي و قديمي شاه، به من افتخار داد كه در چنـد نوبـت               انترين دوست   برجسته

 عـدل، كـه در مـدتي        هـا    در اين مصاحبه   .هايي ضبط شده با او بپردازم       به مصاحبه 
بـه  نزديك به چهل سال تقريباً هر روز بـا شـاه نشـست و برخاسـت كـرده بـود،                

هاي شاه از خودش و ديگـران      ها، اعتقادات، و برداشت     جزييات شخصيت، نگرش  
  .رداختپ

  
هم زمان با مديريت برنامة تاريخ شفاهي، چند مصاحبه با مضامين خـاص را              

-1320توسـعة ايـران،     " مجموعـة  در   ها آن مصاحبه از ميان     )9 (انجام دادم كه نه   
اين برنامه به من يـاري رسـاند        .  منتشر شد  1382 تا   1373هاي     و بين سال   "1357

در واقع گفتگـوي    . كردند پي ببرم      ار مي  وي ك  اتا بهتر به تعامل شاه و افرادي كه ب        
شونده با من به برخي از مطالب مورد بحث در اين كتـاب هـم يـاري                   هر مصاحبه 

طـرح عمـران    عبدالرضا انصاري، وزيـر پيـشين كـشور و مـدير عامـل              : رساند  مي
 حـسن شـهميرزادي و احمـد احمـدي در زمينـة مـسائل               همكارانشخوزستان و   

هـا بـه      هـاي اوليـة توسـعة ايـران از خـارجي            از طرح پيچيدة انتقال مديريت يكي     
ي، دربـارة سياسـت انـرژي       تم؛ اكبر اعتماد، نخستين رئيس سازمان انرژي ا       ايرانيان
  ملـي  المللي و عضو هيئت مديرة شركت       اي ايران؛ پرويز مينا، مدير دفتر بين        هسته
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و  زيرهاي پس از دورة كنسرسيوم؛ منوچهر گودرزي، و         نفت ايران، دربارة سياست   
؛ خداداد فرمانفرماييان، مدير عامـل      امور اداري و استخدامي كشور    كل سازمان   بيرد

مجيد مجيـدي، وزيـر مـشاور و رئـيس سـازمان             و عبدال  ،سازمان برنامه و بودجه   
زنـده يـاد   ؛  در زمينه برنامه ريزي عمراني و تصميم گيري سياسـي     برنامه و بودجه  

ير عامل و مـدير شـركت ملـي گـاز           تقي مصدقي و محسن شيرازي، به ترتيب مد       
ياد باقر مـستوفي، مـدير        ايران، در زمينة ساختار و عملكرد صنعت گاز ايران؛ زنده         

عامل شركت ملي پتروشيمي ايران، در زمينة توسعة صنايع پتروشيمي و نقشي كه             
ة انديـش در طرز تفكر شاه بازي كردند؛ علينقي عاليخـاني، وزيـر اقتـصاد، دربـارة                

ه ايران را هم به آيينة تمـام نمـاي توسـعه و        كاي    هاي اقتصادي   مشي  طخساز    زمينه
مهرانگيـز دولتـشاهي،    زنده يـاد    هم به نمونة بارز تضادهاي ناشي از آن بدل كرد؛           

جمعيت راه نو، در زمينة نقشي كه زنان در ايجاد آگاهي منتهـي             رئيس و بنيانگذار    
فخمي، وزير امور زنـان و دبيـر        به اعطاي حق رأي به زنان، بازي كردند؛ و مهناز ا          

كل سازمان زنان ايران، دربارة اين كه زنان چگونه در ايران بـه حقـوق و قـدرتي                  
  . فراتر از زنان ديگر كشورهاي اكثريت مسلمان دست يافتند

  
اي هفتگي، بـا پـنج عـضو          بخت آن را داشتم كه در دوره      در ده سال گذشته،     

اي  ه، كه هر يك از آنـان دانـش و تجربـه   دائمي ديگر و حضور مهماناني گاه به گا    
استثنايي دربارة دولت و جامعة ايـران در دورة پـيش و پـس از انقـالب داشـتند،                   

 تـن    سه  به نام  "توسعة ايران " مجموعة   پيش از اين به مناسبت انتشار     . شركت كنم 
 دو تن ديگر  .  اشاره كردم  - شهميرزادي و احمدي   گودرزي،–از اعضاي اين دوره     

آبادي، يكي از مقامات بلندپايـه در شـركت ملـي نفـت               فرخ نجم ند از   عبارت بود 
، و رضا قطبـي،     1350ايران و وزير صنايع و معادن در هيئت دولت هويدا در دهة             

 هـا  آنهيچ كس ديگر بـه انـدازة        . مدير عامل سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران       
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هـايي     به شـيوه   آن ها . توانست در درك اقدامات دولت ايران به من كمك كند           نمي
توانم بگـويم كـه        كه اكنون نمي    به من آموختند   چنان ظريف و هوشمندانه مطالبي    

 هـا  آندر اين روايت بارها و بارها به نـام  . ام  نگرفتهها آنكدام يك از عقايدم را از       
از شـاه، دربـار سـلطنتي، و          وي شـناخت ام، به ويژه به رضا قطبي، كه          اشاره كرده 

 تـاريخ و فرهنـگ       چارچوب درو توانائي وي در تبيين و تفسير آن         ،  ديوانساالري
  .  مي شوددر كمتر كسي يافت  ايرانسياسي
  

ديگر هم با اطالعات خاصي كه از امور ايران داشتند بـه مـن كمـك            دوستان  
حسنعلي مهران، رئـيس پيـشين بانـك مركـزي ايـران، دربـارة سـاختار و                 : كردند

 تحول و توسعة سياست؛ كامبيز آتاباي، آجودان        عمليات نظام بانكي و نقش آن در      
، روحيات و انتظارات نظامي     ، در زمينة عادات شخصي شاه      و از مديران دربار    شاه

هاي حضور شاه، و به ويژه زندگي و دوران خانـدان             وي، جو دربار در آخرين ماه     
 و همكاران قديمي، كه گفتگو    سلطنتي در تبعيد؛ و احمد قريشي، يكي از دوستان          

مهـم جلـب    ه تعيين كننده از ميان انبوهي از مـسائل          ئلمسنظر مرا به    همواره    با او 
، كه او هم بـه نوبـة خـود از           قريشي مرا به محمود خيامي معرفي كرد      .  است هكرد

هاي مدرني چون شـركت ايـران    سر لطف نقش بخش خصوصي، به ويژه كارخانه   
بـه نمونـة بـارز صـنعت        ناسيونال را، كـه او و بـرادرش تأسـيس كـرده بودنـد و                

خودروي ايران بدل شد، و همچنين نحـوة تعامـل خودشـان بـا دولـت در زمينـة                  
حبيب الجـوردي هـم ذهـن مـرا در زمينـة            . توسعة ايران را، براي من توضيح داد      

همچنـين بايـد    . تر كـرد    هاي عملي مناسبات دولت و صنعت در ايران روشن          جنبه
 هـاروارد وامـدار      ايـران در دانـشگاه     بگويم كـه در زمينـة برنامـة تـاريخ شـفاهي           

 تدوين آن بـود و مـن از آن بـسيار بهـره               مديريت و  دار  الجوردي هستم كه عهده   
هايي كـه حميـد       در اين راستا، تاريخ شفاهي جناح چپ، از جمله مصاحبه         . ام  برده
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، و حميد شوكت در آلمان و در ايـاالت متحـده منتـشر كردنـد،                احمدي در آلمان  
هـاي    ترسي به مسير تحول ذهنيت جناح چپ ايـران از لنينيـسم           همچنين براي دس  

، ضـروري   1350 و   1340هـاي     هـاي دهـه      تا رمانتيسيسم  1330 و   1320هاي    دهه
  .اند بوده

  
هايي از دسـتنويس اوليـة ايـن          سپاسگزارم از چند تن از همكاراني كه بخش       

به نـوعي مـرا     دربارة محتوا و تركيب آن اظهار نظر كردند، و          و  كتاب را خواندند،    
هـاي مربـوط بـه        سيروس غني، به ويژه در مورد فصل      : در يافتن راهم ياري دادند    

هاي اولية حكومت رضاشاه، هرمز حكمت، شهال حائري، علي قيصري، فرح             سال
هاي نخـستين زنـدگي       هايي از كتاب، از سال      دربارة بخش ابراهيمي، و آذر نفيسي     

هـايي از   ي نصر، كه نه تنهـا در مـورد جنبـه        شاه گرفته تا دورة تبعيد؛ و به ويژه ول        
 كاليفرنيـا در بركلـي     دستنويس اظهار نظر كرد، بلكـه مـرا بـه انتـشارات دانـشگاه               

  .معرفي كرد
  

 از 2 كتــاب از فيــل كوســتوپولوس نــسخه انگليــسي ايــندر مــورد ويــرايش
Journal of Democracy را به من معرفي كـرد،  3لوسي امنت سپاسگزارم كه 

ام ويراستاري درجه يك كه هيچ گونه آشنايي با مـسائل ايـران نداشـت،               كه در مق  
 آگـاه خوانندة  انتظار  دستنويس را خواند و به من يادآوري كرد كه در چه مواردي             

در كار توضـيح  يا در چه مواردي   ام    را بر نياورده  غير متخصص و غير ايراني،      ولي  
 Financeزاد، سـردبير پيـشين   به ويژه وامدار بهرام نـو . ام روي كرده زيادهدادن 

and Development بـا جـديت تمـام    ل هـستم، كـه  لي پوالمل در صندوق بين 
دستنويس را در فرجة كوتاه من خواند، و پيشنهادهايي كرد كه در بهبود ساختار و              

                                                 
2. Phil Costopoulos 
3. Lucy Ament 
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ويراسـتاران انتـشارات دانـشگاه      هـاي     يـاري . تركيب دستنويس بـسيار مـؤثر بـود       
 بخـش تـاريخ انتـشارات       سـردبير ،  4نيلـز هـوپر   . د بود برايم بسيار ارشمن  كاليفرنيا  

هاي بسيار الزمي در مورد حجم مناسب و تعـادل كتـاب              دانشگاه كاليفرنيا، توصيه  
 مخالف با شرح پژوهـشيِ    به لحاظ نظري كرد، و شهامت اين را داشت كه روايتي            

اش   شـائبه   كـاري بـي    از او بـه خـاطر هم       .پـذيرد رايج دوران پهلوي در ايـران را ب       
رسـاني بـه مـن و رعايـت            در اطـالع   ، دستيار ويراستار  5ريچل الكمن . سپاسگزارم

ولي به هيچ رو انتظار اين همه توانايي و دقت و كار            . زمانبندي بسيار ياري رساند   
، 7، سر ويراستار كتاب، و به ويژه الن اسـميت 6تخصصي را نداشتم كه سوزان نات   

ناگفته پيداست كـه تمـام بـار        . ر گرفتند خوان، در انجام امور اين كتاب به كا         نمونه
  .هاي اين كتاب بر دوش من است مسئوليت نارسايي

  
همـسرم، مـرا بـه نوشـتن ايـن كتـاب ترغيـب              سرانجام، اگر مهناز افخمـي،      

به انجـام ايـن كـار    مصرانه از من خواست كه او . نوشتم كرد، هرگز آن را نمي    نمي
ش بـراي بنيـاد نهـادن و ادارة         دست يازم و با وجود كارهاي فراوان خـود        سترگ  

ام يـار و      هـاي روحـي     در تالطم سازماني براي ارتقاي حقوق زنان در سراسر دنيا،         
 ، مثل بسياري از موارد ديگر در نيم قرن گذشـته         ،او در اين مورد هم    . مددكارم بود 

 .همسر، شريك، دوست، راهنما و حامي من بوده  است

                                                 
4. Niels Hooper 
5. Rachel Lochman 
6. Suzanne Knott  
7. Ellen Smith  

  
  
  
  
  
  
  



 پيشگفتار   

  ض

ز اصـل انگليـسي كـه در سـال          كتابي كه در دست داريد بازنويسي ست ا         
در نـسخه انگليـسي      . از سوي دانشگاه كاليفرنيا در بركلي بـه چـاپ رسـيد            2009

منابع به كار رفته، به ويژه منـابع اوليـه، از فارسـي بـه انگليـسي                 كتاب بسياري از    
در نسخه فارسي، بيشترين اينگونه منابع نقل به اصـلند، امـا از         .  شده اند  برگردانده

تمام مدارك مورد اسـتفاده را كـه از كـشور هـاي             نده نتوانسته است    آنجا كه نگار  
به دست آمده و يا گهگاه به عاريت گرفته شده همواره در اختيـار داشـته                 مختلف

باشد برخي از آن ها كه باالجبار دوباره از انگليسي به فارسي برگردانده شده انـد                
   .نقل به مضمونند

  
  
  



 

  

1 
  
  

 پدر
  

اي اي جـوان در كوچـه   بـه طل 1298آبـان  هاي ماليـم مـاه    در يكي از غروب
هاي نوساز شهر تهران، كه فاصلة چنـداني بـا دروازه              باريك واقع در يكي از محله     

پدرش هم كـه روحـاني بـود اغلـب بـه            . داشت  قزوين نداشت، آهسته گام بر مي     
 و گاهي او را هـم بـه همـراه    ي به سوي آن روان بودو رفت كهاي مي همان خانه

خانـه روي     آورد كـه پـدرش بـا صـاحب          طلبة جوان بـه خـاطر مـي       . بردخود مي 
 ةسكوهاي سنگي تـوي كوچـه، كـه در دو طـرف در خانـه قـرار داشـت، دربـار                    

االسـالم و     تـر حجـت      روحـاني مـسن    .نشـستند   به گفتگو مي  هاي مختلف     موضوع
ة روحانيـان بـودن بـه معنـاي     عضو جامعـ . ر اين بخش از شهر بودد رهبري ديني

هاي زنـدگي      در تمام زمينه   اًداشتن حق و وظيفه در مورد پند دادن به مؤمنان تقريب          
در . آنان و در نتيجه به معناي برخوردار بودن از قدرت اجتمـاعي و سياسـي بـود                

توانست رياست مراسـمي را كـه بـه           االسالم به علت كسالت نمي      اين شب حجت  
 فرزند دوستش برپا بود بر عهده گيرد و با دعاي خيـر خـود               مناسبت به دنيا آمدن   
 . االسالم پسرش را به جاي خود فرستاده بود حجت. از نوزاد استقبال كند

 
رفـت كـه افـسري قـزاق يعنـي عـضو              روحاني جوان به ديدار رضاخان مـي      

بريگـاد  . كردنـد  سازماني نظامي بود كه افسران روس آن را پـي نهـاده و اداره مـي            
تزار الكـساندر دوم بـا   . عني سال تولد رضاخان تأسيس شده بودي 1256 درقزاق 
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رژة نمايشي گارد شخصي قزاق خود در ميدان مشق سن پطرز بورگ، شاه قاجـار               
شاه مفتـون   . رفت تحت تأثير قرار داد    را كه از راه روسيه براي بار دوم به اروپا مي          

 افسران خود را در اختيـار او  درنگ از تزار خواست چند نفر از       اين گارد شد و بي    
بگذارد تا گروهي مـشابه را بـه عنـوان گـارد شخـصي وي در تهـران سـازمان و                     

بيني مزاياي اين پيشنهاد بـراي منـافع روسـيه در             تزار، به دليل پيش   . آموزش دهند 
ايران با اين درخواست موافقت كرد و اين دو پادشاه پيماني را كه به ايـن منظـور                  

افسران نظامي روس به فرماندهي كلنـل الكـسي ايوانـويچ           . كردندآماده شد، امضا    
  2. در ماه ژوييه به تهران رسيدند و بريگاد قزاق به وجود آمد1دومانتويچ

  
 نيـرو رضا يكي از هزارها ايراني معمولي بود كـه در طـول سـاليان بـه ايـن                   

.  اده شده بود  هاي البرز، ز    اي در سوادكوه و در دل كوه        او در آالشت، قريه   . پيوستند
بسياري از اعـضاي خـانوادة او مـشاغل نظـامي داشـتند و برخـي از آنـان داراي                    
مقاماتي متوسط در واحدهاي بريگاد قزاق بودند كـه از شـاهان قاجـار محافظـت                

عباسعلي، پدر رضا با نوشافرين، دختري جـوان و گرجـي تبـار و سـاكن                . كرد  مي
ديـري  . اش بـرد     آالشت و نزد خـانواده     تهران ازدواج كرد و آن دختر را با خود به         

اي را به دنيا آورد كه او را رضـا نـام              نگذشت كه نوشافرين نوزاد پسر خوش بنيه      
رضا فقط چند ماه داشت كه پدرش به تهران بازگشت تا كارش را از سـر                . نهادند

مادر رضا كه از اهـالي ده نبـود كمـي پـس از      . گيرد و به دليلي نامعلوم درگذشت     
ش مجبور شد فرزندش را با خود بردارد و دهكده را به قـصد تهـران                مرگ شوهر 
مدت زيادي از ورود آنها به تهران نگذشته بود كه مـادر از ايـن دنيـا                 . ترك گويد 

ابوالقاسم بيـگ، دايـي     .  به جا گذاشت    خود رفت و رضا را تحت سرپرستي برادر      
ك كـردار كـه     ها ستوان سوم بود، مـردي مـستمند ولـي نيـ             رضا، در سازمان قزاق   

                                                 
1. Colonel Alexey Ivanovitch Dumantovitch 

36. ص. ق.  ه1298سالنامه منتظم ناصري،    .2  
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او توانايي محدودي در تـأمين نيازهـاي        . كوشيد نقش پدر را براي رضا بازي كند       
رضا هرگز از آموزش رسمي برخوردار نشد، اوقاتش بـه بـازي روي             . رضا داشت 
شـد، و چـون از اغلـب آنهـا           هاي ولگرد سـپري مـي       هاي خيابان با بچه     سنگفرش

گذاشتند و برخـي هـم        به او احترام مي   ها    تر بود برخي از آن بچه       بلندباالتر و قوي  
  . دانستند او را قلدر مي

  
ابوالقاسم براي اينكه رضا را از توي كوچه و خيابان بيـرون بكـشد در سـال                 

. ، يعني زماني كه پسري چهارده ساله بود، نامش را در بريگاد قـزاق نوشـت     1270
 تميـز كـردن     هايي از قبيـل     به رضا كه هنوز بسيار كم سن و سال بود خرده كاري           

 يـك سـال بعـد او را مجـاز           .شـد   غذاخوري و گماشتگي افسران جزء محول مـي       
ها، و    دانستند كه به واحد توپخانه بپيوندد، و در آنجا او توانست بخوبي با مسلسل             

ماكـسيم مسلـسلي    . شـد، كـار كنـد       به ويژه با يكي از آنها كه ماكسيم ناميـده مـي           
آن به رضا كمك كرد تا افسر شود و لقـب           تير بود، و مهارت در استفاده از          شصت

گـري و فرهنـگ       در اين ميان، رضا آداب نظامي     .  را به دست آورد    "رضا ماكسيم "
در آن دوران بخــشي از ايــن فرهنــگ مــشهور شــدن بــه . ســربازي را فراگرفــت

رضا مشهور به اين شـد كـه سـربازي خـشن، مـصمم، عرقخـور و                 . خشونت بود 
واره مشوق جسارت  بيش از حد بودنـد و در           هاي روس هم    قزاق. باشهامت است 

رضـا بـه لـوتيگري، حـالتي بـين الت        . اين دوره در ايران آن را تشويق مي كردند        
بودن و سلحشوري، شهرت يافت ، يعني كسي كـه رفتـاري خـشن داشـت ولـي                  
آماده بود تا زندگي خود را فداي كمك به دوستانش كند، دختر جـواني را كـه در            

در ايـن ميـان او هـر        . ردي را كه نياز به كمك دارد نجات دهد        مخمصه افتاده يا م   
كـس    كوشيد خواندن و نوشتن را فراگيـرد، هـر چنـد هـيچ              گاه فرصتي داشت مي   
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داند چه كسي اين كار را به او آموخت يا سـرانجام او تـا چـه انـدازه                     درست نمي 
  .باسواد شد

  
ازدواج كرد كـه در     ماه    رضا در بيست و پنج سالگي با دختري يتيم به نام تاج           

به هر حال اين ازدواج     . اش را ديده بود     كرد و رضا چهره     اش زندگي مي    خانة دايي 
ماه كه خيلي زود باردار شد به هنگـام زايمـان نـوزادي              تاج. انگيز داشت   پاياني غم 

كه دختر بود درگذشت و رضا را پريشان و بيچاره با طفلي تنها گذاشـت كـه نـه                   
يكي از  اين بار   . توانست آنها را برآورد      درك كند و نه مي     توانست نيازهايش را    مي

كاظم آقـا   . به نام كاظم آقا به كمك او شتافت       درفوج قزاق    دوستان ابوالقاسم بيگ  
و همسرش، رضا و فرزندش را به خانة خود بردند و همـان همـسر جـاي مـادر                   

 در طول پنج سال بعدي رضا تحت فرمـان و حمايـت كـاظم آقـا               . طفل را گرفت  
هاي آزادي فردي، حكومـت       هاي سرنوشت ساز بود كه آرمان       در اين سال  . جنگيد

محدود و مسئول و حاكميت مردمي، كه در طول ساليان در ذهن شماري اندك از               
 نمايـان شـد كـه نـوعي         "اساسـي قانون  "ايرانيان رشد كرده بود، در سندي به نام         

ها    وظايف، مسئوليت  داد و همچنين در متممي كه       مجلس شوراي ملي را شكل مي     
آيندة رضا  و    . شمرد  و حدود اختيارات دولت و حقوق شهروندان ايراني را بر مي          

كنند كـه     اي را فاش مي     ها و جامعه    پسرش تا حد زيادي ناهمخواني بين اين آرمان       
  .بنا بود پذيراي آنها باشد

***  
جنبشي كه به تصويب قـانون اساسـي انجاميـد تـا حـدودي بـدون قـصد و                   

مـردم از   .  خاص در چارچوب سنت مطالبـة حقـوق مـردم شـكل گرفـت              غرضي
رئيس تنها قطار در ايران كه آنها را براي زيارت بـه آسـتانة شـاهزاده عبـدالعظيم                   

مـردم از   . گرفـت   او به دلخواه خود پول گزافي از مردم مي        . برد ناخشنود بودند    مي
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داري  خزانـه ژوزف نوز بلژيكي، رئيس گمركات  هم كـه بـه تـازگي بـه رياسـت         
منصوب شده بود به دليل رعايت دقيق مقررات گمركي و ناديده گـرفتن فرهنـگ               

آنها از شيوة استبدادي حاكم تهـران و بـه ويـژه از گـرايش     . محلي، ناراضي بودند 
كـرد،    كه از فرمـان وي سـرپيچي مـي        ) از جمله علما  (وي به تنبيه بدني هر كسي       

 بر اساس مقـررات سـنتي انـصاف         "تعدال"مردم عادي خواستار    . ناراضي بودند 
هـاي آنـان    اي بودنـد كـه در آن شـكايت     "عدالتخانه"آنها خواستار تشكيل    . بودند

هـا تحـت تـأثير     بـه هـر حـال، ايـن خواسـته     . مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد 
 داشـت و بـا تجربـة        ي ديگـر  هايي قرار گرفت كه ريشه در تاريخ و فرهنگـ           آرمان

 شـركت كردنـد ارتبـاطي       3جنبشي به نام انقالب مـشروطه     اكثريتي از افراد كه در      
 .  نداشت
 

 زمـاني كـه     ،انـد    دانـسته  1284معموالً تاريخ آغاز انقالب مـشروطه را پـاييز          
الدوله، صدراعظم، تجار شكر را متهم به         عالءالدوله، حاكم تهران، به پشتيباني عين     

تجـار از   . رضـه كننـد   احتكار كرد و به آنها دستور داد شكرهاي خود را به مردم ع            
حاكم به انبار كاالها رفت و از افراد خود خواست انبارها را            . اين كار سر باز زدند    

او همچنين دستور داد دو تن از تجار        . بگشايند و شكرها را بين مردم تقسيم كنند       
پس از چند واقعة مشابه روحانيان تهران را ترك كردنـد           . را در مأل عام فلك كنند     

عتراض نخست در قـم و سـپس در آسـتانة شـاه عبـدالعظيم، بـست                 و به منظور ا   
  ايـن    4. طلبه، مال، تاجر و مردم عادي به آنها پيوسـتند          2000نشستند، و در حدود     

 روز به طول انجاميد و به گفتـة ادوارد بـراون تجـار ناراضـي و                 25بست نشستن   

                                                 
.5، فصل ) 1355(2535انتشارات پيام، : تهران(، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، آدميت فريدون   .3 

4. Nikki Keddie and Mehrdad Amanat, “Iran under the Later Qâjârs, 1848-1922,” The 
Cambridge History of Iran, 7 vols. Vol. 7, (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 
174-212, 187. 
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 شـاه عمـوي    5.هاي پيشين منابع مالي آن را تأمين كردند         حاميان يكي از صدراعظم   
الدوله، صدراعظم، بـه نيروهـاي خـود          خود را براي مذاكره اعزام داشت ولي عين       

دستور داد مسجد جمعه را، كه افراد بسياري در آن پنـاه گرفتـه بودنـد، محاصـره                  
كنند و مانع از رسيدن مواد غذايي به پناهندگان شوند و هر كسي را كه مظنون بـه          

 شـماري انـدك از تجـار،        1285 تير 28در  . ندفعاليت عليه دولت است دستگير كن     
وران و مردم معمولي به سفارت بريتانيا در تهران پناهنده شدند، البته به گفتة                پيشه

ها اين كار خالف خواستة هيئـت نماينـدگي انگلـستان در تهـران انجـام                  انگليسي
بيني اين رخداد آذوقه در محـل سـفارت مهيـا شـده      گرفت، هر چند به دليل پيش  

 و بـه قـولي    120006رفته رفته شمار پناهندگان افزايش يافت تا به قـولي بـه             . دبو
  .  نفر رسيد200007ديگر به  

  
خواهي، مجلس و انتخابات اغلـب از جانـب           هاي دموكراسي، مشروطه   آرمان

هـا از آنجـا بـه         اين آرمـان  . شد كه به سفارت پناهنده شده بودند        كساني مطرح مي  
كـرد، و در      نهايت به قسمت اعظـم مملكـت سـرايت          هاي ديگر شهر و در        بخش

كردنـد، حيـاتي    حالي كه بسياري از شـهروندان مفهـوم تـاريخي آن را درك نمـي            
 اين شالوده حالت محلي خود را حفظ كرد تا آنكه موضوع نگـارش   .يافت  مستقل  

قانون اساسي مطرح شد، با فشار مردم عالءالدوله، حاكم تهران، ناگزير به اسـتعفا              
 كـه الدوله، صدراعظم، را معزول و نصراهللا خان مـشيرالدوله را             و شاه هم عين   شد  

، شـاه   1285 مـرداد    13 در   جانـشين وي كـرد،     روابط بهتري با انقالبيـون داشـت      
مجلسي متشكل از نمايندگان شاهزادگان، روحانيـان، اعيـان    "فرماني براي تشكيل    

                                                 
5. Edward G. Browne, The Persian revolution 1905-1909, (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1910), 113. 

 
6 . Keddie and Amanat, 203 

:1روزشمار، .  7 26.   
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دربـارة  "  صادر كرد تا      "تو اشراف ، مالكين و فالحين، تجار و اصناف در پايتخ          
 و مـسئوليت اجـراي ايـن        8"...مسائل مهم پيش روي دولت به مـشاوره بپردازنـد         

هايي را كه نـام آنهـا         صدراعظم سران گروه  .  صدراعظم گذاشت  ةفرمان را بر عهد   
 ميـان خـود كـساني را     در فرمان شاه آمده بود فراخواند و از آنها خواسـت كـه از             

اي    آنهـا در جلـسه    . امنامة انتخابات مجلس را آماده كنند     برگزينند كه مي توانند نظ    
قـسمت  و   بودنـد     حكومت  كه همگي بزرگاني در قلمروي     –پنج تن را برگزيدند     

آنهـا  . نـد ن بازي ك  هايي مهم   نقشدر رخدادهاي آينده هم     چون گذشته    اين بود كه  
ه تأييـد شـاه     نظامنامة انتخاباتي را در مدتي كمتر از يك ماه آماده كردند و آن را ب              

 تن بايـد  60 عضو مجلس پيشنهادي 120 از ميان    نظامنامه  به موجب آن   . رساندند
انتخابات تهـران در    . شدند  ها انتخاب مي     تن ديگر بايد از شهرستان     60از تهران و    

ماه مهر به پايان رسيد و چند روز بعد در همين ماه، شاه كه بيمار بـود و بـر روي                     
  .ايت شد، مجلس را با پيامي پراحساس افتتاح كردهد صندلي چرخدار به سالن

 اين نخستين مجلس كه نمايندگان طبقات عامه در آن حضور داشتند قانوني            
ايـن سـند و     .  آن را امضا كرد    1285 دي   8اساسي را به تحرير در آورد كه شاه در          
 بر آن صحه گذاشـت قـانون        1286 مهر   11متممي كه جانشين مظفرالدين شاه در       

 ايـن قـانون اساسـي تعـداد نماينـدگان تهـران و       9.ايران را تـشكيل دادنـد   اساسي  
 تن  200شد در نهايت به       اين تعداد را مي   ( نفر تعيين كرده بود      136ها را     شهرستان

شـدند و تـا هـر زمـاني كـه             كه بـراي مـدت دو سـال انتخـاب مـي           ) افزايش داد 

                                                 
.، اين تقسيم بندي طبقاتي را لغو كرد1288 تير 10قانون    .8  

د و سي تن ديگر را مردم انتخاب  عضو كه سي تن از ميان آنها را شاه منصوب مي كر60 از مجلس سنايي مركب.  9
-48هاي  ماده (1285 دي 8شدند، در قانون اساسي  ها برگزيده مي ، و از هر گروه نيمي از تهران و نيمي از شهرستان كردند مي
ه اظهار نظر نهايي در مورد آن با مجلس شوراي ملي هر دو مجلس جز در موارد مربوط به بودجه ك. بيني شده بود پيش) 43

به اين . بيني كرده بودند قانون اساسي و متمم آن ساختار دولت را بر اساس اصل تفكيك قوا پيش. بود، اختياراتي برابر داشتند
.اي حق نداشت در عين حال هم عضو قوة مجريه باشد و هم نمايندة مجلس معنا كه هيچ نماينده   
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زمـاني كـه    . د داشت  امكان انتخاب مجدد آنها وجو     "كنندگان مايل بودند    انتخاب"
مجلس (فرمان مشروطيت صادر شد و مجلس مؤسسان به عنوان نخستين مجلس            

كس از ماهيت، عملكردها، و قدرت        تشكيل جلسه داد، به ظاهر هيچ     ) شوراي ملي 
 از فرمان مشروطيت چنـين      عده اي به نظر   . مجلس جديد برداشتي روشن نداشت    

ه را در ايفـاي وظايفـشان يـاري         آمد كه مجلس مورد نظر بناست وزراي شا         بر مي 
 ايـن مجلـس را مجلـس         كـه  اي بر فرمـان اصـلي        اصالحيه  عده اي ديگر بر    .دهد

هـا    رفته رفته در مجلـس آرمـان      اما  .  تاكيد ميكردند  كرد  شوراي اسالمي قلمداد مي   
 نظارت بر دولـت و      از  از آن پس   يعني– شد   نيز و مجلس قانونگذار     يافتندتحول  

 نقش قانونگذاري را هم بر عهده       فراتر رفت و  ابر اعمالش    آن در بر   كردنپاسخگو  
  .گرفت

 سندي بود در اصل به عاريت گرفته شـده از           1286 متمم قانون اساسي سال     
قوانين اساسي بلژيك و فرانسه كه نوعي اعالمية حقـوق را عنـوان و اختيـارات و       

 قانون شـاه     اين .كرد  هاي اجرايي و قضايي را تعيين مي        هاي شاه و شاخه     مسئوليت
دانست ولي به عنوان رئيس مملكت براي او اختياراتي قائل بـود،              را پاسخگو نمي  

شاه فرماندة كل قواي مسلح، رئيس قوة مجريه همراه با اختيار نصب و عزل وزرا               
خواهان كه در برابـر نيروهـاي    در عين حال، مشروطه . بودم در قانونگذاري    ي سه و

اي در قـانون اساسـي    ته بودند، با گنجاندن مـاده متحد درباري و روحاني قرار گرف  
 قوانين واضعه در مجلس ميبايـستي مغـاير          نه تنها  موافقت كردند كه به موجب آن     

 قدرت داوري دربارهء اعتبار و موجـه بـودن قـوانين بـر              بلكه, شرع اسالم نباشند  
اساس تناقض نداشتن آنها با شريعت به هيئتي مركب از پنج تن مجتهـد تفـويض                

. به اين ترتيب، قانون اساسي در بهترين حالت نوعي رؤيـا و بـشارت بـود               . شدمي
در حـد زيـادي در       - به دنيا آمـد    1298 و آيندة فرزندي كه در سال         -آيندة رضا     
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اي كه پـذيراي آنهـا       يا و جامعه  ؤهاي موجود در اين ر       با تناقضات بين آرمان    رابطه
  .گرفت لبود ، شك

  
 را محمدعلي، پـسرش، كمـي   1285لدين شاه در قانون اساسي اعطايي مظفرا  

 روسـيه و    1286در  . خواهـان در گرفـت      جنگي بين شاه و مشروطه    . بعد ملغا كرد  
شمال منطقة نفوذ روسـيه و      :  تقسيم كردند  "هاي نفوذ   منطقه"انگلستان ايران را به     

جنوب منطقة نفوذ انگلستان شد و منطقة مركزي به ظاهر به عنوان منطقـة حائـل                
در آن زمان رضا سربازي بود كه از شاه، يـا بهتـر          . ست دولت ايران باقي ماند    در د 

بـه هـر    . كـرد   جنگيد، دفاع مي    است بگوييم از هر كسي كه كاظم آقا به نفع او مي           
رضا كـه در    . ، در يكي از نبردهاي حوالي تبريز كشته شد        1286حال، كاظم آقا در     

شـد،    جودي ضروري محسوب مي   هايش براي توپخانه و     اين دوره به دليل رشادت    
با اصرار اجازه گرفت پيكر حامي خود را براي خاكسپاري بـه شـهر مقـدس قـم                  

. خواهـان بـا شكـست نيروهـاي دولتـي پايـان يافـت                جنگ عليه مشروطه   10.ببرد
شاه به ناچار از سلطنت كناره گرفت، و سـلطنت بـه فرزنـد صـغيرش                 محمدعلي

داري از شـاه جديـد، يعنـي در جبهـة           در اين دوره رضا به هـوا      . احمد منتقل شد  
خواهان و در برابر دشمنان مشروطه، يعني شاه مخلوع و هـوادارانش كـه                مشروطه

در اين ميان، نيروهـاي  . جنگيد مايل بودند او را دوباره بر تخت شاهي بنشانند، مي      
محمدعليشاه بار ديگر شكست خوردند و ادعاي او در مورد سلطنت نقش بر آب              

 احمدشـاه بـه سـن قـانوني رسـيد و بـه طـور رسـمي                  1292 سـال    در اوائل . شد
دو ماه بعد با به قتل رسيدن وليعهـد اتـريش جنـگ جهـاني اول                . تاجگذاري كرد 

  .آغاز شد
  

                                                 
70. ، ص Bethesda   بنياد مطالعات ايران،سلطنت، رضاشاه از تولد تا مند، ازرضا ني. 10
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بسياري از آنان معتقد    . گرايان ايراني بود    جنگ جهاني موهبتي الهي براي ملي     
از زمـان  بودند كه آن جنـگ ايـران را از تجزيـه شـدن، كـه بـه طـور غيررسـمي             

و حتي پيش از آن،  اين كـشور را  ) 1907 (1286 موافقتنامة روسيه و انگلستان در 
ها از اعالم انتظارات خود از        ها و نه انگليس      نه روس  11.تهديد مي كرد، نجات داد    

،  وزيـر امـور خارجـة        12المزدورف. ان.  كنت وي  1283در  . ايران شرمسار نبودند  
، نمايندة خود در ايران، ارسال داشت و در آن          13يراشت. ان. روسيه، يادداشتي براي ا   

ايم كه رفته رفته ايـران را   ما تالش كرده": هاي روسيه را براي او توضيح داد        هدف
كامال تحت نفوذ خويش در آوريم، البته بدون آنكه نمادهاي ظاهري اسـتقالل يـا               

كـه  به سخن ديگر وظيفة ما ايـن اسـت          . حاكميت داخلي آن كشور را نقض كنيم      
ايران را از نظر سياسي تابع خود كنيم يعني آن كشور را بـه ابـزاري قدرتمنـد در                   

از نظر اقتصادي هم  بازار وسيع ايران را براي خود حفظ            . دستان خود بدل سازيم   
  14"...كنيم و از كار و سرماية روسيه آزادانه در آن بهره گيريم

  
شـمال ايـران وجـود       ديگر امكان مقابلـه بـا نفـوذ روسـيه در             1293در سال   

ــت ــستان در    . نداش ــفير انگل ــوكنن، س ــورج بي ــگ، ج ــاز جن ــل از آغ ــاه قب دو م
شمال ايران اكنون به تمام معنا يكي از اياالت         "پترزبورگ، از تزار گله كرد كه         سن

طـرف را     به گفتة بيوكنن تزار پيشنهاد كرد منطقة بـي      15"...رود  روسيه به شمار مي   
                                                 

؛  16) 1321چاپ نخست (،1357 تهران، جيبي، تاريخ مختصر  احزاب سياسي ايران،الشعراي بهار،  ملك. 11   
 Sepehr, Iran in the Great War, p. 14. 

 
12 . Count V. N. Lamsdorf. 
13.  A.N. Shteyer. 
14.  Quoted in Aryeh Y. Yodfat, The Soviet Union and Revolutionary Iran, New York: St 
Martin’s Press, 1984, 6. 

 
15.  George Buchanan, My Mission to Russia and other Diplomatic Memoirs (Boston: Little, 
Brown, and Co., 1923), vol 1, p. 169. Quoted in Yodfat, 8. 
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يرانيان خوشبختانه جنگ در گرفت و اين پيشنهاد به         تقسيم كنند، ولي از نظر ا     هم  
  .جايي نرسيد

 
هـاي پـيش از جنـگ و در دوران جنـگ، رضـا                هاي سال   در بحبوحة آشوب  

 در حـال نبـرد      - كرمانشاه، كردستان و لرستان     در همدان،    –بيشتر در غرب ايران     
. رسـاند او با درجة سرواني كارش را آغاز كرد و با درجة سرهنگي به پايـان                . بود

اي   بخش زيادي از اين دوره را تحت فرمان عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، شـاهزاده            
كـرد و  فرهنـگ در         او راه و رسم سياست را مـشاهده مـي         . مهم در اين خطه بود    

اي نزديك با شاهزادة نـامبرده        او رابطه . گرفت  برگيرندة اصول حكمراني را فرا مي     
هـا بـود كـه جايگـاه      در ايـن سـال  .  نداشتپيدا كرد ولي راه و رسم او را دوست        

هنگ او كه نخست در همدان و بعـد         . نظامي وي در ميان دوستانش شكل گرفت      
شد و    آمد و هرگاه اوضاع وخيم مي       در كرمانشاه بود، دالورترين هنگ به شمار مي       

رضا در جهـت منـافع حكومـت و    . گرفتند كرد، آن را به كار مي       شرايط ايجاب مي  
 و اگـر جـه    جنگيـد     داد، مـي    ه در دفاع از طرفي كه خود ترجيح مـي         البته نه هميش  

  دليـر بـود و روز بـه روز بيـشتر مـورد تحـسين                 امـا .شـد   هميشه هم پيروز نمـي    
با گذشت زمان او پختگي بيشتري پيدا كرد و شأن و           . همقطارانش قرار مي گرفت   

بـه  هر چه پخته تر مي شـد بيـشتر          . اي وي افزايش يافت     منزلت شخصي و حرفه   
او از  .  مـي انديـشيد   فالكت، سنگدلي، فساد، ضعف و نوميدي حاكم بر مملكـت           

 بيـزار بـود، دربـارة احـساساتش بـا افـسران              خود  فرماندهي بر شرايط  ظلم حاكم 
هـاي وي همداسـتان       ديد كه آنها هم با شكوه       گفت و مي    زيردست خود سخن مي   

 بـا   ها بـود كـه او توانـست        در اين سال  . كنند  هاي او استقبال مي     هستند و از آرمان   
 را بـر عهـده گيـرد و از          رهبـري انهـا    روابطي دوستانه برقرار كنـد و        همقطارانش
فرمانـدهي  هاي بعد به      بسياري از افسراني كه در سال     . مند شود    بهره انهاپشتگرمي  

هـا بـه       در همـين سـال     - و برخي بـا افتخـار      سنگدليبرخي با   – او خدمت كردند  
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 اعتماد به نفس بيشتري پيـدا كـرد،          با زمان  او. شده بودند پيروان سرسپردة او بدل     
 فرا گرفت، دربارة ايران و جهـان اطالعـات          بيشترفوت و فن فرماندهي نظامي را       

 را مـورد ترديـد قـرار        ذاران حاكم گ مشروعيت سياست   بيشتر د و ربيشتري كسب ك  
ل آنهـا بـر     ها و كنتـر     كرد، بيشتر از حضور روس      هر قدر مقام باالتري پيدا مي     . داد

 سلسله مراتب را درك     در همان حال به عنوان يك نظامي      . شد  ايران خشمگين مي  
  .بود سليم وضعيت موجودكرد و ت مي

  
جنگ بـه اوج خـود رسـيده و      . سال بسيار دشواري بود   ) 1917 (1296 سال  

در پـي انقالبـي در روسـيه تـزار          . در اين دوره ايران دست  به گريبان قحطي بود         
دولت كرنسكي افسري  به     . ماندهي نيروهاي قزاق دچار اختالل شد     سرنگون و فر  

. هـا را بـه عهـده گيـرد           را به ايران فرستاد تا فرماندهي قـزاق        16نام سرهنگ كلرژه  
در كلرژه متهم به اين شد كه تمـايالت كمونيـستي دارد، و همـين نكتـه او را رو                    

ري از افـسران     شما  او و قرار داد،    17لسكيروي افسر زيردستش سرهنگ استاروس    
رضا نيروهاي خـود را بـه       . ايراني، از جمله رضاخان، را بر عليه كلرژه  بسيج كرد          

هاي افـسران     لسكي خواسته سها رساند، و پس از آنكه استارو        مقر فرماندهي روس  
ايراني را به اطالع كلرژه رساند، وارد دفتر كلرژه شد و برگة اسـتعفا را بـه زور از                   

ــت ــرژه در . او گرف ــه از حمايــت  1297كل ــرد و رضــاخان، ك ــرك ك ــران را ت  اي
اين رخـداد بـه شـدت       . لسكي برخوردار بود، به مقام سرتيپي ارتقا يافت       ساستارو

موقعيت او را تغيير داد و باعث شد اعتبار معنوي او از محـدودة قـشونش فراتـر                  
 رضاخان هنوز هيچ نفوذي بـر دولتمردانـي نداشـت كـه مملكـت را اداره                 18.رود

                                                 
16.  Colonel Clergé 
17.  Starosselsky 
18.  See Donald N. Wilber, Riza Shah Pahlavi: The Resurrection and Reconstruction of Iran, 
1878-1944, p. 12; Cyrus Ghani, Reza Shah:  p. 164; Niazmand, 158-162. 
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در ارتش قدرتي به هم زده      او  ، ولي   شناختند  ، اغلب آنها رضاخان را نمي     كردند  مي
 مقامـات   لـسكي در افتـاد و ديگـران، بـه ويـژه           سديري نگذشت كه با استارو    . بود

  .، او را به عنوان قدرتي تشخيص دادند كه بايد مراقبش باشندانگليسي
  

 بـه    رضاخان بـا دختـري بـه نـام نيمتـاج ازدواج كـرد كـه بعـدها                  1295در  
كرد زيـرا پـدر       او بايد براي اين ازدواج بسيار تالش مي       . الملوك شهرت يافت    تاج

كرد رضا مـردي خـشن و          به اين دليل كه فكر مي      -افسري به نام آيرملو   –عروس  
رضا . داد   به اين ازدواج رضايت نمي     -تنگدست است و احتماال آيندة مهمي ندارد      

ت پـا در ميـاني كننـد تـا ايـن كـه              پافشاري كرد و از چند تن از دوستانش خواس        
دوستان رضا و خانوادة عروس بـا تـالش         . سرانجام موافقت پدر را به دست آورد      

. بسيار توانستند كاري كنند تا چند نفر از اعيان در مراسم عروسـي حـضور يابنـد                
اي كـه سرنوشـت دامـاد تغييـر كـرد،             بسياري از حاضران در اين مراسم، در دوره       

پس از يكسال نيمتاج دختـري بـه دنيـا          . لت به دست آوردند   مقامات مهمي در دو   
، محمدرضا، نخستين پـسر     1298دو سال بعد، در     . آورد كه او را شمس نام نهادند      

در اين دوره رضا سرتيپي صـاحب       .  و اشرف، سومين دختر او، به دنيا آمدند        ،رضا
 مقـر او    نام در لشكر قزاق بود كه مقام رياست لشكر همدان را بر عهده داشـت و               

كردند كه رضـا آن       اي زندگي مي    خانوادة او در خانه   . اغلب در نزديكي قزوين بود    
محمدرضـا  . اي نوساز در تهران نزديك دروازه قزوين اجاره كرده بود           را در منطقه  

رضـا از شـيخ     . در همين خانه به دنيا آمدند      1298 آبان   4و خواهر دوقلوي او در      
اي از قـرآن را       بود به هنگام تولد پسرش آيه     عبدالحسين ماليري درخواست كرده     

شيخ عبدالحسين كسالت داشت و ابوالقاسم، پسر نوزده سالة         . در گوش او بخواند   
در حالي كه رضاخان دو نوزاد را در بغـل          . او به جاي پدر اين وظيفه را بجا آورد        

ن پس از اين دعـا، رضـاخا      . گرفته بود، ابوالقاسم سورة تعيين شده را تالوت كرد        
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اشرف را پايين گذاشت و پسرش را روي دست باال گرفت و در حالي كه سـرش        
ا، پـسرم را بـه تـو        اي خـد  ": دعـا كـرد    تمـام    خـشوع را رو به آسمان كرده بود با        

  19".هميشه در پناه خود داشته باشسپارم؛ او را  مي
  

  وثوق  حسن در حدود دو ماه پيش از آنكه نخستين پسر رضاخان زاده شود،           
، نخست وزير، پيماني را امـضا كـرد كـه در واقـع ايـران را از نظـر                    )دولهال  وثوق(

الحمايـه    ، اداري و روابط خارجي تحـت       زيربنااي و اقتصادي   نظامي، مالي، توسعه  
 1919ه در تـاريخ بـه نـام قـرارداد            كـ  ,ستان و ايران  لقرارداد انگ  .كرد  انگلستان مي 

زن، وزيـر امـور خارجـة        كـر   جورج معروف شده است، زاييدة افكار لرد     ) 1298(
اي   اي مـشتاق، نويـسنده      خواننـده –انگيـز بـود       كرزن فردي شگفت  . انگلستان، بود 

طـرح او ايـن بـود كـه         . هـاي گونـاگون، متكبـر و مـستبد          پركار، مطلع در زمينـه    
كمربنـد  هندوستان را به هر قيمتي براي انگلستان حفظ كنـد، و بـا ايجـاد نـوعي                  

و كـشورهاي ديگـر، بـه         روسيه همـواره   -احتماليقاره را از متجاوزان        شبه حفاظ
ايران به دليل استقاللش كه در اين بخش از         .  جدا نگهدارد  , گاه به گاه  , ويژه آلمان 

  از ديد كـرزن     به دليل قرار گرفتن در مركز اين كمربند حمايتي          نيز دنيا نادر بود و   
لت ايرانـي    هيئت دو   خود كرزن، براي دستيابي به هدف    . آمد  خطرناك به شمار مي   

  را، كـه   20مطلوبي را به رياست حسن وثوق روي كار آورد و سـر پرسـي كـاكس               
بـراي چنـين    )  1278-1283( هندوسـتان       خود در  السلطنگي   در زمان نايب   كرزن

در دوران  . كاري آموزش داده بود، به عنوان وزيرمختـار در ايـران منـصوب كـرد              
وليت خـاور نزديـك را بـر     جنگ انگلستان  مسئ    كابينهجنگ جهاني اول كرزن در      

                                                 
، بوستون، اياالت متحدة امريكا، به نقل از نيازمند، 1990نامة عباس ماليري، پسر شيخ ابوالقاسم، به رضا نيازمند، ژوييه . 19

.183. پيشين، ص  
20.  Sir Percy Cox 
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، 21در ماه نخست برقراري كنفرانس صلح پاريس آرتور جيمز بالفور         . اشتدعهدة  
وزير امور خارجة وقت، چون به ناگزير بايد بخش زيـادي از اوقـات خـود را در                  

در .  به كرزن محول كـرد     در عمل گذراند، ادارة امور وزارت خارجه را         پاريس مي 
از ان  لفور استعفا داد و كرزن وزير امور خارجه شـد و            با) 1298آبان   (1919اكتبر  
ايـن  .  دادشـكل  در ايران را تقريبا به دلخواه خـود       انگليس سياست   ,در واقع , پس

 كـه بـه شـدت مـورد         1919 قـرارداد    . سياست در نهايت با شكست روبـرو شـد        
 ,گرفـت    مورد تصويب مجلس قرار مـي      انونق مطابق   مخالفت مردم ايران بود، بايد    

.   هنوز تشكيل نشده بود     مجلس جهارم   سر آمده و   1295 در   دورة مجلس سوم    اام
 و كاكس هم    انه براي تصويب هر چه سريعتر قرارداد فشار مي اورد         كرزن سرسخت 

كه پيش از اين افسر ارتش بود و اغلـب اوقـات خـود را در خلـيج فـارس و در                      
 تـالش   اوردن ايرانيـان  بـه راه    وقفه براي     هاي عرب گذرانده بود، بي      تعامل با شيخ  

.  بـدل شـد    نا سـتوده   اين قرارداد به امري       تصويب ستيزه براي در نهايت   . مي كرد 
الدولـه، و     الدولـه فيـروز و صـارم         نـصرت  ,وثوق و دو تن از اعـضاي كابينـة وي         

تمـام  . همچنين احمدشاه، شاه قاجار،  به دريافت رشوه از انگلستان مـتهم شـدند             
   22.ها و طبقة حاكمة ايران به بار آورد يه انگليسياين امور ناخشنودي شديدي عل

  
پس از گذشت يك سال و نيم از ستيزه بر سر تصويب قـرار داد، مـسئوليت                 

الحماية انگلستان بود از نو به سر پرسي كاكس محول شـد و               ادارة عراق كه تحت   

                                                 
21.  Arthur James Balfour 

ترين شرح مستند دربارة آن  موثق. اند درباره آن مطالب زيادي نوشته.  رخداد ناگواري در تاريخ ايران است1919قرارداد .  22
:را  سيروس غني نگاشته است  

Cyrus Ghani, Iran and the Rise of Reza Shah. London and New York: L. B. Tauris, 1988 
(chapters 1-5.)  
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اي بـا     در ايران جانشين وي گشت، او ديپلماتي بود حرفـه          23هرمن كامرون نورمن  
تـصميم دولـت انگلـستان در مـورد تقليـل و           . يتي كـامال متفـاوت بـا كـاكس        ذهن

هاي ديگري بـراي      بازگرداندن نيروها در پايان جنگ نورمن را ناگزير كرد به شيوه          
برقراري ثبات در ايران بينديشد، اين تصميم او را رو در روي كرزن قـرار داد كـه            

در  و استدالل هـاي نـورمن را       فتپذير  پوشي از قرارداد را نمي      گزينة چشم نه تنها   
شود و تصويب قرارداد تقريبـاً نـاممكن          اين مورد كه سياست مورد نظر موفق نمي       

 وثـوق و     فشار مي اورد كـه     بر نورمن هم مانند كاكس    بلكه  , كرد  است، مذمت مي  
  . تا قرارداد به تصويب رسدحفظ كند بر سر قدرت آن قدر  راهيئت دولت او

  
نگلستان كه به دليل مالحظات پـس از جنـگ و مـسائل             در اين ميان، دولت ا    

مربوط به بودجه ناگزير به ارزيابي مجدد استقرار ارتـش انگلـستان در خاورميانـه               
تصميم گرفت نفرات خـود را از شـمال ايـران           ) 1921( 1300بود، در اوائل سال     

يعـت  بنا بـه طب   ,  او  و  اين تصميم كرزن را در موقعيتي دشوار قرار داد         24.بازخواند

                                                 
23.  Herman Cameron Norman 

نشيني تأثير بسياري داشت و  اند كه در تصميم انگلستان به عقب عراق را انقالب بزرگ عراق ناميده) 1920 (1299شورش . 24
ها، ايالت و  ها و شيعه در حين اين رخداد براي نخستين بار سني. رود  تاريخ معاصر عراق به شمار ميهمچنين نقطة عطفي در

-به عقيدة هانا باتاتو، نويسندة كتابي مهم دربارة عراق، پي نهادن دولت. شهرنشين ها، در تالشي مشترك با هم متحد شدند
آميز منازعات ديرينه   و سني ها در پيكر سياسي جديد و حل موفقيتها اتحاد شيعه: ملت در عراق به دو عامل مهم وابسته بود

، دست كم براي 1920شورش . هاي حاصلخيز دجله و فرات ها بر سر فالت ها و شهرهاي ساحلي و بين خود قبيله بين قبيله
ملت در ساختار - به دولت آنها گام بزرگي در روند طوالني و فرسايندة شكل دادن ؛ها شد مدتي كوتاه، باعث اتحاد اين گروه

اين شورش هم از نظر مالي و هم از نظر جاني براي انگلستان بسيار گران تمام شد و . اجتماعي خسته از منازعات برداشتند
اي كه حداقل هزينه را براي  حكومت اين كشور براي ابداع فرمولي به منظور اعمال حداكثر كنترل بر عراق به گونه

ترديد اين  كرد بي اي كه مسائل ايران را بررسي مي باشد، از داخل تحت فشار قرار داد و نورمن در دورهدهندگان داشته  ماليات
:درمورد وضعيت عراق نگاه كنيد به. شرايط را در نظر داشت  

Hanna and John Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq, 
Princeton: Princeton University Press, 1982. 
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 به فشار بر نورمن و دوستان ايراني وي براي به تـصويب رسـاندن قـرارداد                 ،خود
  . افزود

  
 .كـرد    طي   خواسته او مستقل از    ي روند  ايران اوضاع ,بر خالف انتظارش  , اما

قفقـاز شكـست دادنـد و بـه         هاي سـفيد را در         روس نيرو هاي شوروي  از جمله،   
هـايي گونـاگون بـا         جنـبش   خود سير راه افتادند و در م     , يعني ايران  ,سمت جنوب 

هـا، نهـضت جنگلـي در         ترين اين جنـبش     جسورانه. هاي چپ برانگيختند    گرايش
گيالن به سركردگي ميرزا كوچك خان بود، كه هيئت حاكمة ايران و انگلـستان را               

دولت وثوق رضاخان را مأمور رسيدگي به امـور         . هايي جدي روبرو كرد     با چالش 
 مبارزه بـر شـهرت رضـاخان افـزود و احتمـاالً بـراي               ها كرد، اين    نهضت جنگلي 

نخستين بار باعث شد مورد توجه گروه مشاوران انگلستان قرار گيرد كه به عنوان              
. آر. سـرتيپ ويليـام اي    . بخشي از قرارداد ايران و انگلستان به ايران آمـده بودنـد           

و هـا، ژانـدارمري        كـه بـراي از نـو سـامان دادن بـه تـشكيالت قـزاق                25ديكسون
واحدهاي ايالتي و تبديل آنها به ارتشي منسجم به ايران آمـده بـود، تحـت تـأثير                  

،  مأموريت ديكسون بـا موفقيـت همـراه نبـود          اما. رشادت نظامي رضا قرار گرفت    
يـا  مقامات انگلستان    تحت فرمان    تجديد سازمان ها به    ها و نه ژاندارم      نه قزاق  زيرا

اي بـاالتر از سـرگردي        يراني به رتبـه   مقررات جديدي كه به موجب آنها افسران ا       
اولـي، افـسر      اهللا آق   ت براي سرهنگ فـضل    خف اين   .نهادند  رسيدند، گردن نمي    نمي

 مأموريـت ديكـسون در نظـر گرفتـه           همكاري با  محترم ژاندارمري ايران كه براي    
شده بود، قابل تحمل نبود، و او با ارتكاب خودكشي به وضـع نـاگوار حـاكم بـر                   

اش در برابـر نهـضت        رضاخان هم، به رغم موفقيت اوليـه        26.دكشور اعتراض كر  

                                                 
25.  William E. R. Dickson 

.137-138: 1روزشمار، . 26  
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او خواستار نيروهاي امدادي و مواجبي شـد        . ها از اين وضع ناخرسند بود       جنگلي
 پرداخت نشده بود، ولـي هـيچ كـدام را دريافـت             فرادشه ا ب كه به مدت چند ماه    

ي كـه   آمدنـد در حـال      هايي كه يكي بعد از ديگري سر كـار مـي            او از دولت  . نكرد
المللـي    كردند و تغيير قابل توجهي در امور داخلـي يـا بـين              اعضاي آنها تغيير نمي   
او به ستوان محمـد علـي       . اش سر رفته بود     آوردند، حوصله   مملكت به وجود نمي   

 برخي از اياالت را بـر عهـده   يراستانداصفاري، كه بعدها سمت رياست پليس و     
ند به ما كمك كند كه ايـن مملكـت       شايد فقط خدا بتوا   "كرد كه     گرفت، شكوه مي  

  27."مكنـد، نجـات دهـيم       را از شر اين اربابـاني كـه زالوصـفتانه خـون مـا را مـي                
حاصل بود؛ او فقط يك مدال و يك حمايـل سـرتيپي دريافـت                هاي وي بي    شكوه
 28.كرد

 
*** 

 سال تجربة مـشروطيت، شـرايط ايـران بـه           14، با وجود در حدود      1299در  
در مواردي چند، در واقـع، اوضـاع بـدتر          .  نبود 1278سال  شكلي ملموس بهتر از     

روحانيان، كـه در    . افسران بيگانه كنترل ارتش كشور را در اختيار داشتند        . شده بود 
شـرايط  . هاي زندگي ملت بودنـد      اوج قدرت بودند، عاملي تأثيرگذار بر تمام جنبه       

كارمنـدان  خزانة دولت خـالي بـود و مواجـب          . اقتصادي بدتر شده بود   -اجتماعي
ها ناامن و سـفر در اغلـب نقـاط كـشور              راه. ماند  دولت و ارتش يكسره معوق مي     

هـا    شهرها به قلمرو لوتي   . بدون استفاده از محافظان مسلح و شخصي ناممكن بود        
ها بدل شده بودند كه مستبدانه و با باج گرفتن مناطق تحت نفوذ خود را                 و پهلوان 

كردها در شمال غربي، لرهـا در  . كردند قرار مياداره و عدالت مورد نظر خود را بر      
هـا در جنـوب شـرقي و          ها در مركز و جنوب، بلـوچ        ها و قشقايي    غرب، بختياري 

                                                 
.250-257، 1354، تهران، رضاشاه در آيينة خاطراتابراهيم صفايي،  :خاطرات صفاري به نقل از. 27   

.28   180. ص. پيشيننيازمند،    
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هـاي    ها در شمال شرقي كشور، با توجهي ناچيز به دولت مركزي، در خطه              تركمن
تر نهضت جنگلي در گيالن، شورشيان سيميتقو         از همه مهم  . راندند  خود فرمان مي  

دستان، و خزعل كه در خوزستان خواسـتار اسـتقالل بـود، تماميـت ارضـي            در كر 
 و  1919عزم جزم كـرزن هـم در مـورد قـرارداد            . كشور را به خطر انداخته بودند     

آورد، بـر ايـن وضـع آشـفته          فشاري كه براي تصويب آن بر شاه و دولت وارد مي          
 1299مـرداد    2نارضايتي عمـومي سـرانجام وثـوق را وادار كـرد در             . زد  دامن مي 

نورمن در گفتگويي با احمدشاه دريافت كه او بيشتر از آنكه دغدغـة          .  استعفا دهد 
اي را دارد كـه از انگلـستان دريافـت            كشور را داشته باشد دغدغة مقرري ماهيانـه       

در برابر اعتراض نورمن در اين مورد كه اين مقرري براي ادامـه يـافتن و                . كند  مي
اند ايـن     شد، شاه با تغير گفت كه به او قول داده           يموفقيت دولت وثوق پرداخت م    

 29.هاي هوادار انگلستان را حمايت كند، پرداخت شود         وجه تا زماني كه وي دولت     
اي به كرزن نوميدي و دلسردي خود از شاه را تكـرار              شش ماه بعد نورمن در نامه     

ثـروت  اگر شاه توجه بيشتري به امور مملكتي و توجه كمتري بـه انباشـتن               ": كرد
كرد، ولي    داد، شايد محبوبيت پيدا مي      شخصي خود و ارسال آن به خارج نشان مي        

تفاوتي وي نسبت به همه چيز جز نفع شخصي خودش نفـرت              در حالت فعلي بي   
تمام طبقات را از ميان اتباع وي برانگيخته است، و اگر كشور را ترك كند بعيد به                 

 30".رسد كه هرگز بتواند برگردد نظر مي
 

، بـا بـه عهـده گـرفتن فرمانـدهي نيروهـاي             31ال سر ادمونـد آيرونـسايد     ژنر
آيرونسايد بيش از   . ، وارد اين وضع آشفته شد     1299 آذر   13انگلستان در ايران در     

. هر چيز در نظر داشت نيروهـاي انگليـسي را بـه سـالمت از ايـران بيـرون ببـرد                    

                                                 
29.  PRO, FO, Norman to Curzon, 24 June 1920. 
30.  DBEF. Doc. No. 626. Norman to Curzon, 3 January 1921, quoted also in Ghani, 129. 

31. General Sir Edmund Ironside 
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 از واحـدهاي تحـت      موفقيت او وابسته به ايجاد نظم و نسقي بود كه با پـشتيباني            
او بـه نيـروي قـزاق قدرتمنـدي نيـاز           . فرمان وي امنيت عبور آنها را تضمين كند       

داشت كه تحت فرماندهي فردي كـه هـوادار انگلـستان باشـد،  اقتـدار و نظـم را              
ضمانت كند، زيرا به اعتقاد او اگر اين نيروها تحت فرمان افسران انگليسي بودنـد               

آن دو  . افق خويش تـشخيص داد      رمن را فردي هم   او نو .  شد  اين مهم حاصل نمي   
اي   ساز بودند و سلـسله      با هم، شايد ندانسته،  چون دست تقدير قدرتي سرنوشت         

از رخدادها را باعث شدند كـه بـسيار بـا آرزوهـاي كـرزن تفـاوت داشـت زيـرا                     
كس در ايران باور نداشت كه آنها ممكن است سياستي غير از آنچـه از لنـدن                   هيچ

 .رضاخان عامل ايراني اين بازي شد. شد، دنبال كنند هدايت مي
 

مشيرالدوله، صدراعظم، از دولت بلشويكي مسكو يادداشـتي دريافـت كـرده            
او . كننـد   ها از نظر نظامي به شورشيان ايران كمكي نمـي           بود مبني بر اين كه روس     

هاي احتمـالي در شـمال مقابلـه          لسكي فرمان داده بود با شورش     سسپس به استارو  
. نــد، در ايــن مبــارزه فرمانــدهي پيــاده نظــام بــه عهــدة رضــاخان گذاشــته شــدك

نـشيني دنبـال كنـد در          شورشيان را به هنگام عقب     به جاي اين كه   لسكي  ساستارو
در زمـاني كـه بـه انزلـي         اين وقفه   . رشت ماند تا به تقويت نيروهاي خود بپردازد       

 به قـواي او از      در انزلي  و    كرده  تجديد سازمان   داد ها فرصت   به بلشويك رفته بود   
 كـه نقـشة خـالص شـدن از شـر افـسران            نيز آيرونسايد. حمله كنند دريا و زمين    

روس در ايران را در سر داشت، به قواي خويش دستور داد از راه هوا به او حمله                  
. هـا اشـتباه گرفتـه اسـت         كنند، و بعدها مدعي شـد كـه قـواي او را بـا بلـشويك               

ش زيادي از شهرت بـه دسـت آمـده پـس از          لسكي شكست خورد و بخ    ساستارو
ها تلفات بـسياري      قزاق. پيروزي در مبارزات پيشينش در مازندران را از دست داد         

ها غرق شدند يا به شـكلي ديگـر           هزار نفر در اين نبرد كشته و در باتالق        2-دادند  
ايـن شكـست مفتـضحانه خـشم افـسران ايرانـي را       . جان خود را از دست دادنـد   
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پس از جر و بحث بسيار بين انگلستان، دولـت و شـاه بـه اسـتعفاي             برانگيخت و   
هاي نظامي، غذا و مواجب       رضا از تهران درخواست لباس    . لسكي انجاميد ساستارو
او نفـرات باقيمانـده   . افتاده براي افرادش را داشت، ولي چيزي دريافت نكرد    عقب

ا تحت فرمان ژنرال    از قوايش را به قزوين رساند، يعني جايي كه واحدهاي بريتاني          
 .آيرونسايد مستقر شده بودند، و  براي نخستين بار با آيرونسايد مالقات كرد

 
اي از بخت     ساز بود، آغاز يك رشته رخدادها كه آميزه         اين مالقاتي سرنوشت  

آيرونسايد وارد اتاقي شـد     . و اقبال، شخصيت و ارادة سياسي باعث بروز آنها شد         
هـا     آمده بودند و دربارة اهميت بيرون راندن بلشويك        كه افسران ايراني در آن گرد     

  از   سپساو. از ايران و لزوم همكاري بين سربازان انگليسي و ايراني سخن گفت
 دستور دهـد تـا      ي ايراني انيرو ه  درخواست كرد به      كه مترجمش بود    ايراني افسر

يرانـي را  زمان رسيدن مربيان نظامي انگليسي كه وظيفة آموزش دادن به سـربازان ا      
براي چنـد لحظـه     .  دهند  يكان هاي او   هاي خود را تحويل    به عهده داشتند، سالح   

سـپس افـسر قزاقـي بلنـدباال، سـيه چـرده و             . سكوتي سنگين اتاق را فرا گرفـت      
باصالبت، با جاي زخمي ناشي از نبرد بين دو ابرو، و با عصايي در دسـت گـامي                  

 :به جلو نهاد و مترجم را مخاطب قرار داد
 
 " كيست؟داي  و اين مردي كه با خود به اين جلسه آوردهد كي هستيشما"

اين مـرد هـم   . من سرهنگ ژاندارمري هستم. نام من كاظم خان سياح است  "
 ".ژنرال آيرونسايد، فرماندة كل قواي انگلستان درايران است

خوب، پس ممكن است اين مطالب را براي ژنرال ترجمـه كنيـد؟ افـسران               "
هنگ قزاق گـارد    . كنند  رمان اعليحضرت شاهنشاه ايران اطاعت مي     هنگ قزاق از ف   

اگر ژنرال مايل است درخواسـتي از مـا بكنـد، اول            . مخصوص اعليحضرت است  
بايد آن را با اعليحضرت يا دولت وي در ميان بگذارد، و اگر دولت تأييد كند، در                 
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ـ                   دة نيروهـاي   اين حالت دولت اختيار آن را دارد كه با ما حـرف بزنـد و نـه فرمان
 ".بيگانه

هـا خلـع سـالح        در زماني كه روس   : هاي ما   اما در مورد تسليم كردن سالح     "
دانستيم كه به فرمان شاه ما و بـه موجـب قـانون               طرف مانديم زيرا مي     شدند ما بي  

ما از تـه    . آنها خائن بودند  . مصوب دولت ما دوران خدمت آنها خاتمه يافته است        
به همين دليل است كه وقتـي آنهـا را   .  خالص شويم  قلب آرزو داشتيم از شر آنها     

هـا چنـين      ولـي در مـورد ايرانـي      . خلع سالح كرديد ما هيچ واكنشي نشان نداديم       
شـما بـراي گـرفتن      . كنـيم   كـس تـسليم نمـي       هاي خود را به هيچ      ما سالح . نيست
 32".جان ما بگذريد هاي ما بايد از روي جسد بي سالح

 
او لبخنـدزنان اعتـراض كـرد كـه         .  برانگيخت اين گفته تحسين آيرونسايد را    

هـا    منظورش اين نبود كه قزاق    . كاظم خان منظور او را درست ترجمه نكرده است        
بايد خلع سالح شوند؛ بلكه اگر قواي نظـامي انگليـسي بـه شـهر قـزوين بياينـد                   

آيرونسايد در حالي كـه     . هاي خود را به آنها بسپارند       توانند موقتاً سالح    ها مي   قزاق
هـا در     خطر بلـشويك  "پرسيد گفت     داد و نام آنها را مي       ا افسران ايراني دست مي    ب

 دريافـت    نيـز  و "گيالن هنوز باقي است و ما بايد با  همكاري آن را برطرف كنيم             
 33.افسري كه آن سخنان دليرانه را به زبان آورده است  رضا نام دارد

 
*** 

خبريم و شايد هرگز      ي بي هنوز از مطالب زياد    1299دربارة جزييات كودتاي    
دهـد و باعـث       اين ابهام بـه تخـيالت مـا بـال و پـر مـي              . هم از آنها باخبر نشويم    

هـا بـسته بـه        انگليـسي . هايي گوناگون از آنچـه رخ داده اسـت مـي شـود              روايت

                                                 
.180. ص. پيشين  نيازمند،  . 32 

.همان .  33  
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هاي مختلف، طيفي گـسترده از احتمـاالت، از ادعـاي بـه كلـي            منافعشان در دوره  
 تا ادعـاي طراحـي كامـل آن رخـداد، را مطـرح              دست نداشتن در آن كودتا گرفته     

هاي انگلـستان     ها تقريباً همگي در نسبت دادن اين كودتا به دسيسه           ايراني. اند  كرده
توانند تصور كنند امكان دارد       برخي از آنها به اين دليل كه نمي       –داستان هستند     هم

انگلستان رخداد سياسي مهمي در ايران رخ دهد، و ديگران به دليـل    بدون دخالت   
از آنجـا كـه حـضور    . انـد  ايدئولوژي يا منافع شخصي ايـن نكتـه را عنـوان كـرده        

شد، در واقع اشراف حاكم بـر ايـران بـه             انگلستان در همه جاي ايران احساس مي      
ودتايي را ترتيـب    توانستند بپذيرند كه دو فرد به نسبت بي نام و نشان ك             سختي مي 

ولـي تـاريخ حـالتي      . دهند مگر آنكه دولت انگلـستان آن را هـدايت كـرده باشـد             
شـايد امكـان    . دهنـد   طنزآميز دارد و گاهي به هنگام اغتـشاشات وقـايعي رخ مـي            

نمـود؛ از سـوي ديگـر ايـن           دخالت نداشتن انگلستان در اين كودتا نـاممكن مـي         
اي كـه بـه دسـت آمـد، الزامـاً              و نتيجه  احتمال هم وجود دارد كه بين مداخلة آنها       

آيرونسايد و نورمن، به ظاهر كامالً جـدا        . وجود نداشته است  تعيين كننده   ارتباطي  
از دولت انگلستان، باعـث بـروز يـك سلـسله رخـدادها شـدند كـه ممكـن بـود                  

رضاخان و سيد ضياءالدين طباطبايي، با توجـه بـه          . مسيرهايي جداگانه را بپيمايند   
و كساني كه در برابر آنها قرار داشتند، اين رخدادها را به مـسيري              شخصيت خود   

طباطبايي، سياستمداري از پايگاه    . كه در نظر داشتند كشاندند، ولي فقط تا نيمه راه         
دار بر هول و حيرت ناشي از ايـن           تر، در دوره اي كه اشراف ريشه        اجتماعي پايين 

از سوي ديگر،   . ا آنها را نداشت   رخدادها غلبه كردند، به هيچ روي شانس رقابت ب        
توانـست    راند كه از نظر قدرت رقيبي نداشت و مي          رضا بر قوايي نظامي فرمان مي     

 اسـتدالل "بـه يـاري       34منش  بورژواي اشراف همچون استاد شمشير در نمايشنامه      
  . مقام رئيس قوا بر اوضاع مسلط شود در"كوبنده

                                                 
 Le Bourgeois Gentilhomme .34 . مولير معروفي  نمايشنامه،
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ـ   دسـت داده  هائي كه از كودتا بـه         در روايت  د آيرونـسايد را بـه مثابـه يـك        ان

اند، و در برخي از روايات ايراني قهرماني با شكل و شمايل              قهرمان توصيف كرده  
دانـيم بـر اسـاس اسـتنتاج از           ولي آنچه ما دربارة اعمـال آيرونـسايد مـي         . هركول
او به ندرت با صراحت دربارة نقـش خـود در كودتـا              .هاي فرضي اوست   خصلت

 در  ها قزوين را به مقصد تهران ترك كردند، آيرونسايد          روزي كه قزاق   .مي نويسد 
د ا ، افسر مـافوق خـود گـزارش د   35 او به ژنرال هاردين   .بود بغداد   راه بازگشت به  

هـاي متمـردي را كـه شـهر را            اند تا قـزاق     ها به دستور شاه به تهران رفته        كه قزاق 
 خود خوشحال    در دل   بر مي ايد كه     خاطراتش  از . كردند، دستگير كنند    چپاول مي 

مـي نويـسد     و   "كودتا را ترتيـب داده اسـت      "كردند او     بود از اينكه مردم فكر مي     
ايد "  از او در بـاره      ان چيزي اسـت كـه مـا        هتقريباً هم  اين   36". چنين بوده است   ش

 .مي دانيم كودتا
 

*** 
ــورمن، همكــاري    ــسايد و ن همكــاري رضــاخان و ســيد ضــياءالدين؛ آيرون

بيني نـشده    مجموعه رخدادهايي شگرف و پيش    واحدي   و زمان  كانبازيگراني در م  
 رضـا   امـا . بيني ناشدني، را به بار آورد كه تـاريخ ايـران را تغييـر داد                و شايد پيش  

هـاي كودتـا      گرفت و تمام آرمان     بدون او كودتايي صورت نمي    . محرك اصلي بود  
ايد و  آيرونـس : چند نفر انگليسي هم در اين جريان دخيل بودند        . شد  به او ختم مي   

 كه براي منصرف كـردن رضـاخان        38 و سرهنگ هگ   37نورمن، سرهنگ هادلستون  
                                                 

35. General Hardane 
36. Richard H. Ulman, The Anglo-Soviet Accord 1917-1921, vol.3, p. 388. Quoted in Ghani, p. 
179. 
37. Colonel Huddleston 
38. Colonel Haig 
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از رفتن به تهران، و ديگراني كه فقط ارتبـاطي نـاچيز بـا ايـن رخـدادها داشـتند،                     
 فقط ارتش ايران قادر به انجام كودتا بود و فقط رضـا           اما. هايي كردند   سازي  صحنه

 تظاهر كرده بود كه فقـط سـربازي   او در برابر دوستانش. جرأت اين كار را داشت    
در واقـع، او تيزهوشـي و ذكـاوت سياسـي     . است كه كاري به كار سياست نـدارد   

اغلب اوقات او در جايي مناسب داشت گـامي مناسـب           . فراواني از خود نشان داد    
 افسران قـزاق نبـود، تـشخيص داد          ترين عاليرتبة براي مثال او كه از    . داشت  بر مي 

بـا آن افـسراني     رضاخان  .  خود برخوردار باشد   تر از ان ارشد   بايد از حمايت افسر   
تـرين     سردار اعظـم، كـه از عاليرتبـه        زشناخت صحبت كرد، و از ميان آنها ا         كه مي 

مرد كهنسال ايـن    .  درخواست كرد از جانب او با ديگران صحبت كند         ,افسران بود 
 قـزاق   يويزيـون دكار را كرد و نظر مساعد آنها را براي انتصاب رضا به فرماندهي              

 مهر تأييد بر اين خواسـته بـه موقعيـت رضـا مـشروعيت بخـشيد و                 39.جلب كرد 
  .اقتدار وي را در ميان ديگر افسران افزايش داد

  
سيد ضياءالدين و رضاخان در مورد نياز به نو نمـا كـردن دولـت بـه توافـق                   

 مورد  سيد ضياء در اين   . رسيدند ولي در مورد ميزان آن با هم اختالف نظر داشتند          
تـر    مشي و افراد چه كارهايي بايد صورت گيـرد نظـري جـامع              كه با توجه به خط    

 ديگر قابل دفاع نبود، ولي هنوز كارهاي زيادي براي اصالح           1919قرارداد  . داشت
نظام سياسي، توجيه دستگاه حكومتي، و بهبود شـرايط اجتمـاعي و اقتـصادي بـا                

رفـت اشـراف اسـم و         ال انتظار مي  به هر ح  . گرفت  كمك انگلستان، بايد انجام مي    
هر چه زودتـر بـه   دار، به ويژه آن كساني كه در گذشته حكومت كرده بودند،         رسم

رضا تلويحـاً بـا اغلـب ايـن مطالـب      . آسا كنار گذاشته شوند    شكلي ضربتي و برق   
                                                 

؛ 244-.صص245؛ همچنين نگاه كنيد به نيازمند، 164- 171صفحات  خاطرات نخستين سپهبد ايران، احمد امير احمدي،.  39
169-170. غني،صص   
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شـايد در ايـن دوره      . موافقت كرد، ولي توجه او بيشتر به امور نظامي معطوف بود          
ن گفتگوها فراتر از توانايي ذهني او بـود و او آن قـدر بـاهوش                بخش زيادي از اي   

راسـتي رشـادت نظـامي و     بـه . هـاي خـود را تـشخيص دهـد        ضـعف   بود كه نقطه  
هـاي ضـروري بـه شـمار          گرايي از امتيازات اصلي او بود و اينهـا از فـضيلت            ملي
د كردند باقي چيزها بـه تبعيـت از اينهـا بـه وجـو               حاميان وي تصور مي   . آمدند  مي
كرد ايران به رهبري قوي و        او تحسين آيرونسايد را برانگيخت كه فكر مي       . آيد  مي

به سالمت بيرون بردن قوايش از      –صادق نياز دارد و چنين رهبري به اهداف وي          
ايران، شكل گرفتن حكومتي كه بتواند روي پاي خود بايستد و حفظ تاج و تخت               

او در  . يـن مـوارد جلـب كـرد       او موافقـت رضـاخان را بـا ا        . كنـد    كمك مي  -شاه
 قول داد و مـن بـا او دسـت           اگر چه نه چندان صريح اما     رضا  ": خاطراتش نوشت 

  40".به اسميث گفتم به تدريج دست او را باز بگذارد. دادم
  

سيد ضياء از نظر نورمن فرد مهمـي بـود ولـي در نظـر آيرونـسايد اهميـت                   
ي شـناخت و    از سـوي ديگـر نـورمن رضـاخان را درسـت نمـ             . چنداني نداشـت  

بر اساس آنچه ژنرال بـه     . دانست نتيجة اعتماد آيرونسايد به او چه خواهد بود          نمي
او گفته بود، او نتيجه گرفته بود كه رضا احتمـاالً بـراي حفـظ وضـع موجـود در                    
ايران، از جمله آيندة تاج و تخت كه لندن مصمم به حفظ آن بود، فردي خطرناك                

 رو نداشت تصميم گرفت بـا نظـر آيرونـسايد           هاي زيادي پيش    او كه گزينه  . است
 بهمن، يك روز قبل از تـرك        28 در    آيرونسايد يعني همان گونه كه   –موافقت كند   

 عبـارت   ".هـا را آزاد بگـذارد       قزاق" ،نويسد  اش مي   هاي روزانه   ايران، در يادداشت  
هـا در امـور     به اين معناست كه پيش از اين بر سر راه دخالت قزاق   "آزاد بگذارد "

                                                 
40. Major General Sir Edmund Ironside, High Road to Command, p. 161; quoted in Ghani, pp. 
154-155 
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اكنون آنها آزادي عمل پيدا كـرده بودنـد و          . سياسي و نظامي موانعي وجود داشت     
  .شد جلوي آنها را گرفت وقتي اقداماتشان را شروع كردند ديگر به سادگي نمي

  
***  

،  بريگاد همدان به سركردگي سرتيپ رضاخان از         1299 اسفند   3در سحرگاه   
هـا هـيچ      ژانـدارم . دسمت غرب وارد تهران شد و مناطق حساس را تـصرف كـر            
 اسـفند رضـا     4روز. مقاومتي نكردند و پليس هم فقط انـدكي مقاومـت نـشان داد            

 از شخصيت او داشت و هم        حكومت نظامي اعالم كرد، اعالم اين وضع هم نشان        
 شـروع  "كـنم  حكـم مـي  "اعالمية او بـا عبـارت      . براي كنترل اوضاع ضروري بود    

د كه از تمام مواد ايـن اعالميـه اطاعـت           به شهروندان تهران دستور داده ش     . شد  مي
بنـدهاي ايـن    . كنند و در غير اين صورت مجـازاتي شـديد در انتظارشـان اسـت              

پرستانه، خـشن و      اعالميه براي حكومت نظامي غيرعادي نبود، ولي لحن آن ميهن         
، بـه  رضا خان اينك درجه اش را سـرهنگ اعـالم كـرد        كاظم خان، كه    . جدي بود 

 تهران رسيد و فوري در حدود هفتاد نفر از اعيـان و اشـراف               مقام فرماندار نظامي  
 اسـفند سـيد   6در تـاريخ    . تهران، از جمله چند عضو خانوادة شاه، را دستگير كرد         

وزيري منصوب شد، در حالي كه مقام وزارت جنگ به            ضياءالدين به مقام نخست   
 ولـي اوضـاع بـراي مـدتي       . مسعود خان كيهان، دوست و متحد وي، تفويض شد        

هـا تأييـد شـد و شـاه           رضاخان در مقام فرماندهي قـزاق     .  طوالني اين گونه نماند   
ديري نگذشت كه مقـام وزارت جنـگ بـه    .  را به او اعطا كرد "سردار سپه "عنوان  

گيرنده در امور نظامي      رضاخان تفويض شد كه در واقع از آغاز كودتا مقام تصميم          
از . سياق خود فردي وفـادار اسـت      در اين ميان، شاه دريافت رضا به سبك و          . بود

 هـم از نظـر سياسـي و هـم از نظـر              سيد ضـياء    شاه و يارانش    به نظر  سوي ديگر 
  كـرد؛ سـيد ضـياء      جلـب رضا حسن نيت شاه را      . آمد  ايدئولوژي فردي مظنون مي   
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پس از سـه مـاه بـراي سـيد ضـياء      . محبت و نظر مساعد وليعهد را به دست آورد 
رمي رضاخان نمي تواند مـوقعيتش را حفـظ         روشن شد كه بدون حمايت و پشتگ      

شاه از سيد ضياء خواست اسـتعفا بدهـد و          . يستكند و از آن حمايت برخوردار ن      
دار و دستة قبلي از زندان به مقامات باال ولي نه بـه قـدرت دسـت                 . او چنين كرد  

اي سـپري      بزرگاني از دوره   –السلطنه، مشيرالدوله و مستوفي الممالك        قوام. يافتند
عمـالً  وزيـري رسـيدند، در حـالي كـه             يكـي پـس از ديگـري بـه نخـست           -شده

 اين مقـام را بـه       1302 آبان   3نكه در   تا اي . آوردند  هاي سردار سپه را بر مي       خواسته
پس از آن زمان الزم بود تا او قدرت عالي را  كه در عمـل بـه دسـت                    . او سپردند 

  .داشت به صورت قانوني هم به دست آورد
  

***  
راف سابق بي سر وصدا به اين كه رضا خان وزير جنگ شود تـن               اعيان و اش  

دادند به اين اميد كه مقام جديد او در دولت باعث شود او لباس غيرنظامي به بـر                  
ـ  امـا ايـن طـور     . كند و به اين ترتيب از قواي ارتش فاصله بگيرد          رضـاخان  . شدن

 او در ارتـش     خانـه، قـدرت و آزادي     . د لباس نظامي را از تن به در كند        بوحاضر ن 
يافـت، گـاهي هـم     او هر گاه مايل بود در هيئت دولت حضور مي       . شد  خالصه مي 

او . پـذيرفت    به منظور تفهيم استقالل خود، نمي      ,دعوت نخست وزير يا وليعهد را     
داشت ولي نه در حدي كه كالمي را كه به زبان رانـده بـود        حرمت شاه را نگاه مي    

 دولتي جديد به رياست مشيرالدوله به شـاه         1323 خرداد   24در تاريخ   . تغيير دهد 
رضـاخان كـه مقـام وزارت    . معرفي شد، كه دقيقاً به همين خاطر به شهر آمده بود        

جنگ را هشت بار پشت سر هم در فاصلة دو سال و نيم به دست آورده بود، بـه                    
شاه براي او پيامي فرستاد مبنـي       . بهانة كسالت از حضور در مراسم خودداري كرد       

خواهد دربارة مطلبي مهم با او مذاكره كند و مايـل اسـت او را حتـي                   كه مي بر اين 
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شاه دوباره پيام فرستاد    . او نپذيرفت . اگر كسالت دارد همان بعدازظهر مالقات كند      
 به ديدار او بـرود،  "فقط به مدت پنج دقيقه    "و اين بار تقريباً از رضاخان تمنا كرد         

 يافته بود كه ناچيز شـمرده شـود و بلـد             او قدرتي بيش از آن     41.ولي سردار نرفت  
 ارتش تحت فرمـان او      1301در  . بود چگونه آن قدرت را در سياست به كار گيرد         

اي  به نيروي جنگاور كارآمدتري بـدل شـده بـود و نفـوذ سياسـي قابـل مالحظـه               
كرد، ارتش هم تهديـد بـه شـورش           هر بار سردار سپه تهديد به استعفا مي       . داشت

، نمايندة انگلستان در ايران، كه خـواهي        42 جمله سر پرسي لورن    كرد و همه، از     مي
نخواهي به اين نتيجه رسيده بود كه حكومتي با ثبـات در ايـران بيـشتر از دولتـي                   

آيد به نفع انگلستان اسـت،   ها به زانو در مي ضعيف كه ناگزير در برابر فشار روس  
بود كه در ايران تنها مـرد       لورن به اين نتيجه هم رسيده       . شدند  ناگزير به تسليم مي   

شرافتمندي كه به اندازة كافي توانايي دسـتيابي بـه آن ثبـاتي را دارد كـه ايـران و                    
  .انگلستان هر دو خواهان آن هستند، رضاخان است

  
***  

بـا  . ،  به مقام نخست وزيري منـصوب شـد         1302 آبان   3رضاخان در تاريخ    
شراف و دولـت از اسـاس تغييـر          رابطة او با شاه، اعيان و ا        به تدريج  گذشت زمان 

كرد و قدرتش حـاكم بـر هـر اقـدامي              اقتدار او به هر تصميمي تسري پيدا         ,يافت
شاه در روزي كه رضاخان را منصوب كرد تصميم گرفت به اروپا سفر كند و               . شد

 از اين كـه رضـاخان حـاكم ايـن قلمـرو         او .اغلب امور دربار را به وليعهد بسپارد      
 سـال بـود     20ويژه اين كه اعيان و اشراف، افرادي كه بـيش از            باشد بيزار بود، به     

كـرد   هاي هوادار و مخالف قدرتي كه ظهور مي      كردند، به گروه    مملكت را اداره مي   

                                                 
.46. ،ص1372، تهران، شهبا، خاطرات سليمان بهبودي، شمس پهلوي، علي ايزديغالمرضا ميرزا صالح، .  41  

42.  Sir Percy Lorraine 
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 افق  ، و كردندمي   تقيه پيشه     هر روز بيشتر   مخالفان قدرت برتر   ,تقسيم شده بودند  
  .شد  مينا معلوم ترسياسي روز به روز 

  
 و اشراف خاندان قاجار قدرت رضـاخان نـوعي فاجعـه            در نظر اغلب اعيان   

اي نـو و داراي        عثماني جاي خـود را بـه تركيـه         فتدر همسايگي ايران، خال   . بود
هـايي شـده بـود كـه امكـان        رژيم جمهوري داده بود و به همراه آن پذيراي آرمان         

گرايـي،    هايي چون جمهوريخواهي، ملي     آرمان: داشت بر سياست ايران اثر بگذارد     
 هنوز در   1302ساالري، جدايي دين و دولت و انقالب در سال            گرايي، دولت   مردم

حال شكل گرفتن بود ولي معنا و مفهوم آنها چنان بود كـه احـساس تـرس را در                   
 تـأثير عميقـي بـر تـودة مـردم           مفـاهيم ايـن   . انگيخـت   دل مؤمنان سـنتي بـر مـي       

ار در طول قـرون در      براي نخستين ب  .  براي روشنفكران جذاب بود    اماگذاشت    نمي
ايران، دين و هويت ملي از هم فاصله گرفتند و در ميان تودة مردم و نخبگاني كه                 

پرستي داشتند    البته ايرانيان همواره حس ميهن    . كردند  آوردند نفاق ايجاد      سر بر مي  
 گرايـي   ملـي . شـد    قـومي و دينـي ابـراز مـي         هـاي   ولي اين حس اغلـب در قالـب       

  كوچكي از افراد جامعـه آن را        هاي  گروه تنهارن بود كه     مفهومي مد  )ناسيوناليزم(
هم قوميـت و هـم      ملي گرائي    .كردند   به شكلي توصيف مي    ميشناختند و هر كدام   

مانـدگي    گرايان اسالم دليل اصلي عقـب       در نظر بسياري از ملي    . كرد  دين را رد مي   
 اسـالم دسـت     هاي اصلي    ايران اگر نه از ارزش      نظر بنابراين. آمد  ايران به شمار مي   

ـ   ايران امپراطوريكم كم   . شد  گراي آن بايد تصفيه مي      كم از محتواي عرب    يش از  پ
. بگيـرد از آن الهـام  بايـست  ي مـ اسالم به تصويري ذهني بدل شد كه ملت جديد        

 اروپـا محـوري بـود كـه سـنت و            امـا . زد  تركيه پيوسته به اين تخيالت دامن مـي       
ها چنـين اسـتدالل     گروهي از مدرنيست.كردند مدرنيته حول آن با هم برخورد مي   

سـيد حـسن    . ها اين است كه اروپايي شوند       كردند كه تنها راه رستگاري ايراني       مي
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ا و جـسما و روحـا فرنگـي مـاب            و باطن  اايران بايد ظاهر  "زاده اعالم كرد كه       تقي
 مـي گيـرد   هاي مختلفـي       كه شكل  متغير شبحي   مثابه اين عقيده به     43".شود و بس  
  و  مـورخ  ، احمـد كـسروي    , در برابـر   .ي از انديـشمندان جـذاب بـود       براي بسيار 

روحاني پيشيني كه به روشنفكري بدون عبا و عمامه بدل شده بود، امتياز ديـدگاه               
  زيـستن  پرسيد آيا آن شيوة زندگي به نيـك         او مي . اروپايي را مورد ترديد قرار داد     

دادن خلـوص   تـوانيم بـدون از دسـت          انجامد؟ اگر چنين نيـست چگونـه مـي          مي
به هر حال آن خلـوص نيتـي كـه          . مان بهترين ممكن را از آن به دست آوريم          نيت

شـد كـه بـه     تحميـل مـي  ) گري در ايـران  شيعه(ني شايستة اين نام باشد بايد بر دي   
زاده هـر يـك نمـاد        كسروي و تقـي   . اعتقاد كسروي با خرافة بسيار آلوده شده بود       

: گرايي ايران در ارتباط با غـرب بودنـد         ل ملي هايي از پيشرفت  بالقوه و بالفع        برهه
رايـي در   گ  تحسين قانون اروپا به عنوان ركن اصلي پيشرفت اروپـا؛ تعريـف ملـي             

مخالفت با اروپـا؛ تـشخيص ايـن كـه دليـل قـدرت برتـر اروپـا پيـشرفت آن در                      
هاي اقتصادي و فناوري است؛ پناه بردن دوباره به سنت به عنوان تنها سالح                زمينه

  . در برابر چالش اروپامقاومت
  

ها در جو حاكم وجود داشت و براي همة صـاحبان قـدرت                اين گونه آرمان  
 و نفع سياسـي خـود از آن بهـره           ذهنيقابل لمس بود، و هر يك بنا بر كنجكاوي          

 گرفتار آمده بود و اهميت اين       چنبرهرضاخان، نخست وزير، هم در اين       . بردند  مي
دستاوردهاي مصطفي كمال   . داد   تشخيص مي  هايش  بحث را بدون درك پيچيدگي    

، جـدايي ديـن و      گرايـي   جمهوريخـواهي، ملـي   . پاشا تحسين او را برانگيخته بـود      
نيروهـاي ديگـري هـم      . همه و همه بر ذهن او تأثيري عميق گذاشته بود         –دولت  

او در زماني كه سربازي با مسئوليت سياسي و ذهني نـاچيز بـود،         . تأثيرگذار بودند 

                                                 
2. ، ص1920 ژانويه 22، 36: 5، كاوه.  43  
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در دوران مشروطيت اتفاق مهمي نيفتاده      .  وطه را هم تجربه كرده بود     انقالب مشر 
همان افراد، همان عقايـد، همـان       . بود كه او بتواند آن را براي مردم سودمند بداند         

ها؛ تعجبي نداشت كه كشور در همان جا كـه بـود درجـا             نظري  منافع و همان تنگ   
از به كشوري قدرتمنـد توجـه       اي از مطالب بيش از همه ني       از ميان مجموعه  . زد  مي

پناه، آجـودان خـود، گفـت اگـر          او به ستوان مرتضي يزدان    . او را جلب كرده بود    
رضاخان به دليل   . دولت كنترل كشور را در دست نگيرد، هيچ كاري ممكن نيست          

ولي مـورد   .  وضع ارتش را تا حدودي بهبود بخشد       ه بود  توانست  در ارتش  قدرتش
براي ساختن كشوري قدرتمند نخست و بـيش        شيد  او مي اندي  . كشور فرق داشت  

سوابق خـانوادگي و    . استنگر نياز       از همه به افرادي باهوش، تحصيلكرده و آينده       
آنها اغلب از اعيان و اشـراف       . تحصيالتي چنين افرادي با پيشينة او تفاوت داشت       

ت و  تر بودند ولي ميزان قـدر       و برخوردار از تحصيالت بهتر با نظراتي هوشمندانه       
تقريباً همة آنها طعم انقـالب مـشروطه را         . تعهدشان با رضاخان قابل مقايسه نبود     

چشيده بودند، ولي تا زماني كه رضاخان روي كار آمـد بـسياري از آنهـا اشـتياق                  
آنها به دو گروه بـزرگ تقـسيم        . خواهي را از دست داده بودند       خود براي مشروطه  

جار مقام مهمي داشـتند و آنهـايي كـه          آنهايي كه در حكومت خاندان قا     : شدند  مي
تر بودند و تصميم گرفتـه بودنـد يـا مجبـور شـده بودنـد در دوران                    معموالً جوان 

رضاخان با گروه اول آشنايي بيشتري      . شاه كشور را ترك كنند     حكومت محمدعلي 
داشت، همراه با آنها در هيئت دولت خدمت كرده بود، و براي مشاورة سياسـي از             

آبـادي،    الممالـك، مـشيرالدوله، مـصدق، دولـت        مـستوفي . واسـت خ  آنها كمك مي  
 بـه نـوعي     اغلـب آنهـا   . شان در زمرة اين گـروه بودنـد        هدايت، فروغي و دوستان   

 جدايي ديـن و      مانند  سياست هائي   خواستار گرايش داشتند و  ي  س دموكرا سوسيال



33  پدر      

هايي كه بدون     آرمان-  44دولت، آموزش همگاني و نوعي اصالحات ارضي  بودند        
  .بود قابل اجرا ن سياسيقدرت
  

چشم رضاخان به گروه دوم بود، به روشنفكران جواني كـه در اروپـا اقامـت          
نامـة   يـا    كـاوه، ايرانـشهر   هاي خود در نشرياتي چون        گزيده بودند و از راه نوشته     

آنچـه از زمـان انقـالب در ايـران و     . ميهنان خـود ارتبـاط داشـتند     با هم  فرنگستان
ط زندگي آنها در اروپا رخ داده بود، بر آنهـا تـأثيري عميـق           همچنين آنچه در محي   

يا جـدايي ديـن    :  روشن بود   پانزده سال قبل، در دوران انقالب، بحث      . گذاشته بود 
ايران بـراي اينكـه     . دانست  انديشانه مي   نسل نو آن بحث را ساده     . و دولت يا اسالم   

چـارچوب حقـوقي   . بود كرد، و اين تغيير بايد اساسي مي     مدرن شود بايد تغيير مي    
اي نـو بـه دنيـا نگـاه           الزم بود ايرانيان از زاويه      . صحيحي الزم بود ولي كافي نبود     

دين، فارغ از اين كه سودمند يا زيانبار به شمار آيد، واقعيتي از زنـدگي               . كردند  مي
ولـي  . انجاميـد  ديني عاري از خرافه از نظر منطقي به جدايي دين و دولت مي        . بود

به همـين   . شد يعني ايران به لوتر و كالون خود نيازمند بود           بايد اعالم مي  اين نكته   
راه . ها شوند، ولـي عـالي نبـود         ها هم مفيد بود كه مثل اروپايي        قياس، براي ايراني  

بهتر اين بود كه التقاطي باشند، با بازآفريني تصوير ذهني خود بـه يـاري آنچـه از                  
ايـن  دسـتيابي بـه     ولـي   .  وفادار بماننـد   اند، به فرهنگ خود     غرب به عاريت گرفته   

  چگونه ممكن بود؟مفهوم طاليي و نويدبخش 
  

بحث زيادي ميان روشنفكران جديـد در گرفتـه بـود و عقايـد زيـادي ابـراز                
برخـي از   . دانـستند   شد ولي همه بدون استثنا همه چيز را وابسته به دولت مـي              مي

روپا را به دو نيم كرده بود و        جنگ ا . شد  رفت مربوط مي    امور به راهي كه اروپا مي     

                                                 
. 12. تهران، اميركبير، صب سياسي ايران، تاريخ احزاالشعراي بهار،  ملك   .44  



 زندگي و زمانة شاه

  
 

34

هـاي آزادي فـردي و دموكراسـي          در اين زمان اين قاره داشت به سرعت از آرمان         
سياسي كه ويلسون و جامعـة ملـل بـا غـرور تمـام اعـالم كـرده بودنـد، فاصـله                      

هاي سـاختاري استالينيـسم    در روسيه، گرايش به شوراها داشت ويژگي  . گرفت  مي
اي از    ي غربي و مركزي شبحي از قدرت دولتي با ته مايـه           در اروپا . كرد  را پيدا مي  

به . نژادپرستي در حال بروز بود، و در اين زمان در ايتاليا به واقعيتي بدل شده بود               
-رسيد فاشيسم امنيت، انضباط، پيشرفت و غرور را همراه با مفهوم دولت             نظر مي 

در ايـن زمـان از   زاده  هـاي سـابق مثـل تقـي     دمـوكرات . ملت به ارمغان آورده بود 
 افرادي چون پطـر كبيـر در روسـيه، ميكـادو در ژاپـن و                45"بينانة  استبداد روشن "

 46.گفتنـد   محمد علي در مصر به عنوان شيوة ارجح حكومت در ايران سـخن مـي              
موسوليني را نوعي فيلـسوف شـاه، ديكتـاتوري آرمـانخواه و دانـشمند و رهبـري         

 بـه   كـم كـم    خواهي  اين دوره مشروطه  در   47.دانستند  بين با مشتي آهنين مي      روشن
گرايـي روز بـه روز بيـشتر رنـگ و بـوي          و ملـي   بدل مي شد  گرايي    فرعي از ملي  

كردنـد در     ايرانيان جواني كه در اروپا تحصيل مـي        .كرد تا انگليسي    آلماني پيدا مي  
 اهـاي گونـاگوني ر      آنهـا پيـشه   .  بـه ايـران بازگـشتند      1300هاي آغازين دهة      سال

اغلـب جـذب      به سياست و به آيندة ايران عالقـه داشـتند           اما چون  برگزيده بودند 
 را پـي  "ايران جـوان "چند تن از آنها انجمني سياسي به نام      .اي دولتي شدند  كاره

اغلب اعضاي آن انجمن نقشي مهم در پيشرفت ايـران طـي دو دهـة آتـي                 . نهادند
  :ويسدن  در خاطرات خود مي، علي اكبر سياسي،يكي از آنها. بازي كردند

  
گذشت كه سردار سپه نخست وزير نمايندگان ايران        مي   ن "ايران جوان "ي از تأسيس    چيز

توانـست    البته جز اين هم نمي    . انجمن دعوت سردار سپه را پذيرفت     . جوان را به حضور خواند    

                                                 
45. Enlightened despotism  

378 و 375-386: ، صص2000، پاييز نامه ايران در "ملت، هويت فردي و تجدد-دولت"جمشيد بهنام، . 46  

.همان. 47   
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 به اقامتگاه او رفتيم      با اندكي بيمناكي   اسماعيل مرآت، مشرف نفيسي، محسن رئيس و من       . بكند
او بـا   ايـستاده بـوديم كـه   اغ  محوطه بدر. ن موقع مقابل مدرسة نظام در خيابان سپه بود كه در آ  

 روي نيمكتي نشـست و بـه         پيدا شد و   از دور شنلي كه بر دوش داشت با قامت برافراشته خود          
شـما  " گفـت    ان گاه . ي كه نزديك او بود جلوس كنيم      و روي نيمكت  نزديك شويم   ما اشاره كرد    

ه معنـي   جمعيـت ايـران جـوان چـ       حرف حسابتان چيست؟     د؟يجه مي گوي  فرنگ رفته   جوانان  
مـا از   .  است  تشكيل شده  پرست  نوطاين انجمن از گروهي از جوانان       "  من پاسخ دادم      "دارد؟
از  آرزوي دور كرده است رنج مي بريم و اروپا  را از  عميقي كه ما     ا صله دگي ايران و ف    افتا عقب

ي ايران را داريم و مرام انجمـن مـا بـر همـين مبنـا و اصـل           و ترقي و تعال   بين بردن اين فاصله     
 ران  آ.  من مرامنامـه چـاپ شـده انجمـن را بـه او دادم              "كدام مرام؟ "گفت  . گذاشته شده است  

ان گاه نگاه نافذ و گيرنده خود را متوجه مـا كـرد بـا كمـال           .  هسته و به دقت خواند    آگرفت و   
 شـما جوانـان وطـن       بيـنم كـه    مي. ار خوب است  اين ها كه نوشته ايد بسي     ": گشاده روئي گفت  

كه با تـرويج     ندارد   ضرر.  داريد ر سر آرزوهاي بزرگ و شيرين د    قي خواه هستيد و     پرست و تر  
حرف از شـما    . بسازيد مردم را با اين مسائل آشنا        مرام خودتان چشم و گوش ها را باز كنيد و           

دهـم كـه     به شما قـول مـي  از اطمينانبلكه بيش , به شما اطمينان...  از من خواهد بود   عمل ولي
 را جـ اخود من هم هست، از اول تا بـه آخـر             را كه مرام      شما مرام اين آرزوها را برآورم و       همه
ش را خواهيـد    چنـد سـال ديگـر خبـر         ...گذاريد نزد من باشـد    ب اين نسخه از مرامنامه را    . نمك

  48"شنيد
  

گذاري نظـام گمركـي       در اين منشور لغو كاپيتوالسيون، ساختن راه آهن، پايه        
مستقل، اعزام دانشجويان دختر و پسر به اروپا، آزادي زنان، اصالح قـوة قـضاييه،               

گذاري مدارس متوسطه، تأكيد بر آمـوزش         توسعة دانش و تحصيالت ابتدايي، پايه     
هـاي مثبـت تمـدن اروپـايي          ها، و اقتباس جنبه     ها و موزه    صنعتي، ساختن كتابخانه  

زارش علي اكبر سياسي در اين است كـه رابطـة بـين              اهميت گ  49.مطرح شده بود  
                                                 

  
.76. ، ص1363، لندن، گزارش يك زندگيعلي اكبر سياسي، . 48   
، تابستان نامه ايران در "گرايي، تمركز و فرهنگ در غروب قاجاريه و طلوع پهلوي ملي"سكوب، نگاه كنيد به شاهرخ م.  49

.499 و 479- 508. ،صص1994       
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رضاخان از ضعف و نارسايي دولت ناراضي       . دهد  رضاخان و اين ايده را نشان مي      
بود، آرزو داشت ايران را در مسير پيشرفت قرار دهد، ولي جز در مورد ارتش كه                

ت دانس  هاي ديگر نمي    هايي دقيق در سر داشت، در زمينه        براي پيشرفت آن انديشه   
هيچ يك از پيشنهادهاي ايـن مرامنامـه تـازگي          . چگونه بايد اين فكر را عملي كند      
رضـاخان  . اي منسجم به وي ارائه نشده بودنـد         نداشت، ولي هرگز به شكل برنامه     

ها و ارتباط قـدرت   مشي آن قدر باهوش بود كه ارتباط انسجام آنها را با اتخاذ خط  
او در مقـام    . ا در عمـل تـشخيص دهـد       را با رشد و گسترش داهيانه و اجراي آنه        

توانست ايـن منـشور را بـه عنـوان بخـش اصـلي                نخست وزير و در مقام شاه مي      
اش به كار گيرد، و به اين منظور از جواناني كه آن را تدوين كـرده بودنـد و      برنامه

همچنين از ديگراني كه به آنها شباهت داشـتند بـراي توضـيح و تبيـين آن يـاري                   
ن منظور از نظر سياسي آنها را مورد حمايت قـرار دهـد و اختيـار                بخواهد و به اي   

قدرت به  –اين آغاز همزيستي قدرت و فكر بود        . اجراي آن برنامه را به آنها بدهد      
  .كرد ناگزير وضعيت فكر و انديشه را تعيين مي

  
اندكي پس از آنكـه سـردار سـپه      . ه هرحال، نخست تحكيم قدرت الزم بود      ب

تغييـر  .  از جمهوريخواهي سراسر مملكت را فـرا گرفـت         نخست وزير شد موجي   
رژيم در روسيه و تركيه بر انديشة ايرانيان در مورد حكومـت، بـه ويـژه در ميـان                   

روسيه، پس از سرنگوني رژيم سلطنتي، به دليل لغـو          . روشنفكران، اثر گذاشته بود   
زاري به ايـران    اي كه رژيم ت     هاي غيرعادالنه   نامه  بخش زيادي از قراردادها و مقاوله     

در گـيالن    1299در  . آمـد   اي بسيار بهتـر بـه نظـر مـي           تحميل كرده بود،  همسايه    
آمد ايرانيان آن را به عنوان نظـامي          جمهوري نوپايي شكل گرفته بود و به نظر نمي        

 بـه رژيمـي     1299بسياري از آنان انتظار داشـتند كودتـاي         .  رد كنند  "غيرمتعارف"
 در سـال هـاي آغـازين      ر دوستانة رضاخان بـا شـاه         رفتا اماجمهوري منتهي شود،    
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بـه هـر حـال، شـاه قاجـار تـا حـدودي بـه دليـل                  . آن ها را باطل مي نمود     انتظار  
نظـم در تـشكيالت     نبـودن   كفايتي، بخشي به دليل فساد و بخشي هم به دليـل              بي

با گذشت زمان روز به روز رضاخان بيـشتر         . مملكت، مشروعيتش را از دست داد     
  .تواند رياست رژيمي جمهوري را به عهده گيرد كرد كه مي جلوه ميهمان فردي 

  
اندك زماني پس از آنكه سردار سپه به مقام نخست وزيري رسـيد، خالفـت               
عثماني منحل شد و پارلمان مصطفي كمـال پاشـا را بـه عنـوان نخـستين رئـيس                   

. اين رخداد به شدت بر ايران اثـر گذاشـت         . جمهور رژيم جمهوري تركيه برگزيد    
 تـشكيل جلـسه داد، تغييـر رژيـم بـه            1302 بهمـن    21زماني كه مجلس پنجم در      

. اي بـين يـاران پيـشين بـه وجـود آمـد              تفرقه. موضوع بحث اصلي بدل شده بود     
اكثريتي از نمايندگان، از جمله بسياري از بزرگان خاندان قاجار مثـل عبدالحـسين        

حـل سـكونت رضـاخان       خواستار رژيم جمهـوري بودنـد و در م         ،ميرزا فرمانفرما 
اي مبني بر حمايت از رژيم جمهوري را امضا كـرده و ديگـران را تـشويق            اعالميه

 اعيـان و اشـراف      بـسياري از    پـشتيباني  امـا  50.كردند كه به آنهـا ملحـق شـوند          مي
مخبرالسلطنة هدايت،  . رياكارانه بود و بيشتر حالت تقيه را داشت تا اعتقاد و تعهد           

شـايد بـه   ": نويـسد  اعالميـه، در خـاطرات خـويش مـي    يكي از امضا كنندگان آن     
ازد و  سـ  يمـ  مملكـت ن   با طبع  جمهوري   اما راي داد . بشود )نرضاخا( او   سلطنت

سـال در مملكـت غوغـا خواهـد       هر چند    در جمهوري ...مي افتد  جنگ به جوباره  
  هـستة اصـلي مخالفـت مـؤثر را           51".به گوش عشق موافق نيايد اين گفتـار       ....بود

بنيه ولي داراي منزلت سياسـي،        به رهبري حسن مدرس، روحاني كم     رهبران ديني   
كه اين جنبش را با ممانعت از قانونگذاري در مجلس خنثي كرد و با بسيج مـردم                 

                                                 
.1363؛ همچنين نقل شده در نيازمند، پيشين، 1348تهران، انتشارات سهامي، خاطرات سياسي فرخ، فرخ، . م. 50    

.364. ، ص1363ران، انتشارات زوار،  تهخاطرات و خطرات،مهديقلي هدايت، .  51      
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تركيـه بـه كـشوري غيراسـالمي و         . دادنـد   ها فرستاد، تشكيل مـي      آنها را به خيابان   
. افتـاده اسـت   غيرديني بدل شده بود و روحانيان مدعي بودند كـه از چـشم خـدا                

ها كشيده شد، جمهوريخواهـان تـشخيص         وقتي مخالفت با اين موضوع به خيابان      
ديـري نگذشـت كـه رضـاخان تـشخيص داد           . دادند كـه مقاومـت دشـوار اسـت        

پايگاهش در حال از دست رفتن است و به جاي آنكه در دفاع از جمهويخـواهي                
ري رژيم جمهـوري چـشم   بستيزد با رهبران ديني در قم ديدار كرد و از فكر برقرا  

  نيـز  مقام و منزلـت رضـاخان     .  ناكام ماند   جمهوريخواهي جنبشدر نتيجه   . پوشيد
ناگهان كاهش يافت زيرا براي نخستين بار از زمان كودتا مخالفانش به روشـني او               

گرفت، به احتمـال زيـاد از صـحنة           اگر او تصميمي درست نمي    . را پس زده بودند   
  .سياست بيرون رانده مي شد

  
 اسـتعفا داد و     1303 فـروردين    18 در   ،رضاخان، يا از روي برنامه يـا اتفـاقي        

 عليه خود ياد كرد، و اعالم داشـت در          "هاي داخلي و خارجي     دسيسه"دليل آن را    
اين نوع خطر كردن امكان داشـت نتيجـة         . كشوري همسايه سكونت خواهد گزيد    

ا از اوضـاع بـه      شاه با ارسال تلگرامي به مجلس رضـايت خـود ر          . معكوس بدهد 
وجود آمده اعالم داشت و حسن مستوفي را، كه بارها در گذشـته نخـست وزيـر                 

پـشتيبانان رضـاخان، بـه ويـژه        . الـوزرايي منـصوب كـرد       شده بود، به مقام رئـيس     
اي هماهنگ پرداختند تا مجلس را وادار به بازگرداندن           فرماندهان نظامي، به مبارزه   

شفق اش به نام      استمداري مشهور، در روزنامه   دشتي، نويسنده و سي   . رضاخان كنند 
اي وخـيم را در صـورت          ابراز تأسـف و آينـده      "پدر ملت ايران  "، از خروج    سرخ

هـايي بـه      فرماندهان نظامي سراسر كـشور تلگـرام      . بيني كرد   ادامة اين اوضاع پيش   
مجلس فرستادند و تهديد كردند كه براي انتصاب دوبارة رهبرشان به سوي تهران             

 فروردين مشخص شده بود كه خروج رضاخان        19در روز   . ي خواهند كرد  پيشرو
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هيئتي مركب از نمايندگان مجلس، روحانيـان، نماينـدگان         . بي دردسر نخواهد بود   
اصناف و تجار به رودهن، مقر سردار سـپه، رفتنـد، تـا از او بخواهنـد بـا ناديـده                     

به حكم مردم بود، چنين     او، كه در اين زمان پشتگرم       . گرفتن تلگرام شاه، بازگردد   
طي سال بعد او چند چالش روحانيان و رهبران ايالت را به سـالمت از سـر                 . كرد

قيـد و     ترين آنها مجبور كردن خزعل، شيخ محمره، به تـسليم بـي             گذراند، كه مهم  
اين رخداد بر شأن و منزلت سياسـي وي افـزود           . شرط و بدون حتي يك نبرد بود      

او همچنين بـه تخفيـف مخالفـانش، از جملـه           . رار داد و انگلستان را تحت تأثير ق     
مدرس، پرداخت كه آشكارا با شيخ نقشة سرنگوني وي و بازگرداندن شاه قاجـار              

به موازات افزايش شـأن و منزلـت رضـاخان، درخواسـت تغييـر            . را كشيده بودند  
از شاه قاجـار خواسـتند بـه ايـران          . رژيم كم كم به تغيير خاندان سلطنتي بدل شد        

گردد يا دست كم اقتدارش را به وليعهد منتقل كند، ولي او از اين كار تا زمـاني                  بر
، تلويحاً اعـالم داشـت كـه        1304در پاييز   . سر باز زد كه ديگر خيلي دير شده بود        

ها مبني بر مخالفت با بازگـشت         اين پيشنهاد سيلي از تلگراف    . قصد بازگشت دارد  
هايي به نمايندگي از گـروه     آبان، هيئت  6 در. ها به دنبال داشت     وي را از شهرستان   

هاي اجتماعي و اقتصادي در مدرسة نظام گرد آمدند و خواستار تـشكيل مجلـس               
 مجلـس پـنجم بـه    1304 آبـان  9در . مؤسسان براي خلـع خانـدان قاجـار شـدند     

گيري در مورد نحوة      بركناري اين خاندان و تأسيس مجلس مؤسسان براي تصميم        
 آذر  تـشكيل شـد و طـي          15مجلس مؤسسان در    .  رأي داد  زمامداري بعدي ايران  

 متمم قانون اساسي رأي داد و بـه ايـن           40 و   37،  36پنج نشست به تغيير بندهاي      
   52.ترتيب مقام پادشاهي ايران را به رضا پهلوي اعطا كرد

  

                                                 
  .13غني، پيشين؛ فصل . 52 



 

2  
  
 

  پدر و پسر
  
  

، حتـي   همـه چيـز   در محيط خانـه      اوتولد  . محمدرضا نور چشم پدرش بود    
ها بعد هنـوز       اشرف سال  .الشعاع قرار داد    وجود خواهر دوقلويش اشرف، را تحت     

و را بيش از حد دوست داشت، قبالً صاحب دختر شـده             ا پدر": آورد  به خاطر مي  
اوند دعايش را اجابت و پسري بـه        وقتي خد . كرد پسري داشته باشد     بود و دعا مي   

  1".گنجيد او عنايت كرد، از خوشحالي در پوست نمي
  

سه . دو سال داشت  كمتر از   ، محمدرضا     1299سا ل   به هنگام بروز كودتا در      
تر رفتند كه رضاخان روي زميني كه خريـده           اي بزرگ   ماه بعد اين خانواده به خانه     

غييـرات ظريـف را در محـيط زنـدگي          پسر خردسال معناي اين ت    . بود، ساخته بود  
گذاشـتن   افـزايش تـدريجي رفـت و آمـد در بيرونـي، احتـرام                :فهميـد   نميخود  

ــدرش و او  ــه پ ــزون ب ــلوكش ،روزاف ــار و س ــرز رفت ــتن وي در ط .  و آزاد گذاش
جز گماشتگاني كه در خدمت فاميل وي بودند و چنـد نفـر ديگـر كـه            محمدرضا  

تند، و هر گـاه او را بـه ديـدار پـدرش             اغلب مانند پدرش لباس نظامي به تن داش       
جز پدرش بـا مـرد ديگـري سـر و كـار             كرد، تقريباً     بردند از كنارشان عبور مي      مي

 مـادر، خـواهرانش شـمس و اشـرف، و           –زيست     محيطي زنانه مي   او در . نداشت

                                                 
.1، روي 1، نوار 2001 فوريه 3اشرف پهلوي، نيويورك، اهدخت شمصاحبه با       .1  
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گفت   سرش مي همرضاخان به   . به نام عليرضا كه به تازگي متولد شده بود        برادري  

ناميدن آميزي كه فقط رضاخان حق داشت از آن براي             محبت عنوان- "ممل جان "
ولي اين پسربچه هنـوز بـسيار       . تر نياز دارد     به محيطي مردانه   -استفاده كند  پسرش

در جرگـه   جـدا كـرد و   شد او را از آغوش مادر پذير بود و نمي خردسال و آسيب
با پسرش غذا   غت  در زمان فرا  بنابراين، پدر به اين رضايت داد كه        . قرار داد مردان  
 ولي اگر غرض اين بود كه اين پسربچه به زندگي خـشن مردانـه عـادت                2.بخورد

اي    عالقـه   به او   پدرش ومحمدرضا هنوز بچه بود     . كند، اين ترفند مفيد واقع نشد     
ها بعد به هنگام تبعيد خاطراتي را        سال. و تسليم خواسته هاي او بود      بسيار داشت 

ترسـيدم، ولـي      هرگـز از او نمـي     ": گفت  آورد و مي   كه از پدرش داشت به ياد مي      
درست مثل پدر و پسرهاي ديگر با هـم وقـت           . براي او احترامي بسيار قائل بودم     

آورد و مـن روي   شـد و اداي اسـب را در مـي    او روي زانو خم مـي  . گذرانديم  مي
كـردم كـه بـه او شـالق و مهميـز              نشستم و در حال سواري وانمود مي       پشتش مي 

گـرفتيم و     زد، هر دوي ما سر جـاي خـود قـرار مـي              لبته اگر كسي در مي    ا. زنم  مي
 خطـاب   "پـدر "  او رضـاخان را       3".كـرد   زندگي ناگهان حالتي تشريفاتي پيدا مـي      

                                                 
.32. ، ص1372، به كوشش غالمحسين ميرزا صالح، تهران، صهبا، رضاشاه در "خاطرات سليمان بهبودي" .2 

 اي در دربار منتشر شد مبني بر اين كه سيا شرح مختصري از حالت رواني شاه را بيشتر بر اساس  شايعه1970در دهة . 3
به موجب اين .  بود، تهيه كرده است آنهاهاي اند و اغلب برگرفته از كتاب اطالعاتي كه ماروين زونيس و جيمز بيل داده

هاي كودكي و داشتن پدري سختگير، خشن و قدرتمند كه نگذاشته بود شاه روي پاي خود بايستد،  گزارش، شاه به دليل تجربه
تي ذره اي به ذهن دوستان شهبانو فرح خطور نكرده بود كه شاه فردي متزلزل پيش از آن هرگز ح. اعتماد به نفس نداشت

گيري در مورد آنها را داشت و بخوبي از  كرد و توانايي تصميم در واقع آنها از اينكه وي تمام مطالب را خوب درك مي. است
 ، اين مطلب را در يكي از فريدون جوادي، دوست دوران كودكي شهبانو. مد، متعجب بودندآ عهدة همة امور بر مي

.  و شاه پاسخ نقل شده را به او داد".زنند اعليحضرت اين حرفي است كه آنها مي": گفتگوهايش با شاه در تبعيد مطرح كرد
هاي  در واقع رضاخان جز تسليم شدن در برابر هوس. ) 1، روي 2بتسدا، نوار ،2003 نوامبر 9مصاحبه با فريدون جوادي، (

بهبودي، . اطرافيانش اين دلبستگي را خيلي زود تشخيص دادند و از آن سؤ استفاده مي كردنديگري نداشت، فرزندش چارة د
اي كه براي محمدرضا ساخته  آورد كه بر ساختمان خانه منشي رضاخان، مورد علي محمد صانعي معمارباشي را به ياد مي

به گفتة بهبودي، اتهامي . آورد اسباب بازي مي)  مدرضامح( خودشيريني براي اين پسربچه وبه نيت شد،نظارت داشت،  مي
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 ولـي در    "پـدر "كرد و پس از آنكه رضاخان شاه شد باز هم در خلـوت او را                  مي
  .ناميد ميساير موارد اعليحضرت 

  
***  

هاي ديني جزئـي از ايمـان         خرافهاما  آورد؛     نمي رضاخان فرايض ديني را بجا    
در خـانوادة   .  هم از آنها در امـان نبودنـد        اومردم در ايران بود و پسران و دختران         

هـا و     هـا، قـصه     هـا داسـتان     هاي ديگر خدمتكاران و دايه      رضاخان هم مثل خانواده   
 .كردنـد   مـي تعريـف   هـايي از فرهنـگ دينـي و حماسـي             مايـه   هـايي بـا تـه      افسانه

ترشان شـمس از آنهـا فرهنـگ عاميانـه را فـرا               محمدرضا، اشرف و خواهر بزرگ    
 مؤمنـان و    اميـر  علـي،    حضرت اميرارسالن رومي، رستم،      و مطالبي دربارة   گرفتند

صــاحب ذوالفقــار، و امــام حــسين، سيدالــشهدا و شخــصيت اصــلي در مراســم  
 در هـم   ير و تـاريخ     پـذ   ها، زمان انعطـاف     در اين افسانه  .  آموختند ،شكوهمند كربال 

ها رستم كـه در دوران        در آن قصه  . آميختند  گري به هم مي     گرايي و شيعي    بود، ملي 
 در   ابـن ابيطالـب    اي و پيش از زرتشت حافظ شاهان بود، در دفاع از علي            اسطوره

آورد   اي را به ياد مـي       ها بعد اشرف دايه     سال. كشيد  برابر دشمنان اسالم شمشير مي    
 آمـد  ها و ديوها و اژدهايي كه از نفـسش آتـش بيـرون مـي              جن هايي از   كه داستان 

اين كارها رايـج بـود؛      . ندديزرل  و خواهر و برادرهايش از ترس مي       كرد  تعريف مي 
 در  ها قهرمانان شيعه بـا سرنوشـت غمبارشـان بـا قهرمانـان شـاهنامه                در اين قصه  

گي از مخلوقاتي   شدند و با خيل بزر      رو مي   هاي مختلف با هم روبه      ها و مكان    زمان
غمنامة كربال كه در آن امام حسين، خانواده و يـارانش را           . آميختند  غيبي در هم مي   

 به شكلي فجيـع كـشتند، همـواره اشـك           كردند  كه از باورها و حقوقشان دفاع مي      
                                                                                                                   

ناروا باعث شد معمار به زندان بيفتد، ولي پس از آنكه پسر رضاخان با اشك و زاري وساطت كرد، رضاخان دستور داد او را 
  7.ميرزا صالح، پيشين، ص. اد كنندآز
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هـا اثـري نـازدودني بـر ذهـن محمدرضـاي               اين قـصه   4.كرد  ها را سرازير مي     بچه

و آنگونـه كـه اشـرف بـه خـاطر           حساس  و   نازكدل   كودكيخردسال گذاشت كه    
او به امامان شيعه دلبستگي قلبي پيدا كرد، و آنهـا  .  محجوب بود  بي اندازه  آورد  مي

دانست كه شخص او را از مخاطرات اجتمـاعي و طبيعـي حفـظ                را فرشتگاني مي  
  .كنند مي

  
كي بـود   و باري تركه  گرايش محمدرضا نسبت به دين شايد هم ناشي از جثة           

به ارث برده بودند و همچنـين ناشـي از           خود   خواهر و برادرانش از مادر    او و   كه  
 شـد  دچـار هايي   او تقريباً به تمام بيماري    . اين كه بسيار مستعد ابتال به بيماري بود       

كمـي پـس    . اي سنتي براي كودكان وجود دارد       كه احتمال ابتالي به آنها در جامعه      
اشـرف بـه    . بيماري حـصبه بميـرد    از آنكه عنوان وليعهدي گرفت، نزديك بود از         

، را به بالين او آوردند تا بـه هـر          معروف زمان آورد كه امير اعلم، پزشك        خاطر مي 
آمـد جـز اينكـه صـبر          از دست ما كاري بر نمـي      "ممكن او را درمان كند ولي       راه  

شناس بـود،     كارش بسيار جدي و وظيفه      پدرم همواره در   .داشته باشيم و دعا كنيم    
    5".كرد تا كنار بستر برادرم بنشيند اعت يكبار دفترش را ترك مي هر چند ساما

  
بچه پـسر ايـن   امير اعلم بسيار تالش كرد تا محمدرضا را معالجه كنـد، ولـي              

ش در   او بعـدها دربـارة رؤيـاي       6.معتقد بود با شفاعت امام علي بهبود يافته اسـت         

                                                 
.1، روي 1، نوار 2001 فوريه 3اشرف پهلوي، نيويورك، شاهدخت مصاحبه با    .4  

5. Ashraf Pahlavi, Faces in a Mirror: Memoirs from Exile (Englewood Cliffs, N.J., Prentice-
Hall, 1980), 15-16. 

در اوائل دورة ": كند نگار رضاشاه داستان اين بيماري و بهبودي آن را چنين روايت مي سليمان بهبودي منشي و وقايع. 6
واالحضرت مرا . طبيعتاً شاه و ملكه بسيار نگران و غمگين بودند. وليعهد به حصبه مبتال شدحكومت رضاشاه، واالحضرت 

. اندمبنابراين هر روز مدت زماني را با او مي گذر. خواست نزدش بمانم و با او صحبت كنم دوست داشت و اغلب از من مي
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علـي،   رتخواب ديـدم كـه حـض    ": هاي بحراني اين بيماري  نوشت       يكي از شب  
 مؤمنان، در حالي كه شمشير دو دمش ذوالفقار را روي زانوانش گذاشته بـود،               يرام

او بـه مـن فرمـان داد كـه          .  كنار بستر من نشسته بود و ليواني بـه دسـت داشـت            
آن وقـت   . روز بعد تـبم قطـع شـد       .  اطاعت كردم  هم من. محتواي ليوان را بنوشم   

 خـواب و بهبـودي مـن ارتبـاطي     فهميـدم كـه بـين آن     سال داشتم ولي مي   7فقط  
 در همان كتـاب او دو رخـداد ديگـر را در تأييـد ايمـانش بـه ايـن كـه                       7".هست
امـامزاده داود،   . كنـد   هايي عالي حافظ او در برابر مخاطرات هستند نقل مي           قدرت

شناسند و بـسياري از آنهـا، بـه           ها مي   يكي از صدها امامزادة ايران را اغلب تهراني       
 براي رفتن   آن زمان  در   .اند   در زندگي بيش از يكبار به آنجا رفته        ويژه نسل پيشين،  

ة كوه طـي    دامنبه آنجا الزم بود يا پياده يا با اسب مسيري باريك و ناهموار را در                
پيش از آنكه رضاخان به مقام شاهي برسد، خانوادة او هم مثـل بـسياري از                . كنند

   .رفتند افراد ديگر، هر سال براي زيارت به امامزاده داود مي
  

در يكي از اين سفرها كه من جلو زين اسب يكـي از خويـشاوندان خـود كـه                   
 و هر دو از اسب بـه زيـر   نشسته بودم ناگهان پاي اسب لغزيد سمت افسري داشت،

آمـدم، همراهـان    هنگامي كه به خود. از حال رفتمسر من به سنگي خورد و . افتاديم
ناچار براي آنها  . كردند لعاده تعجب ا اي نديده بودم، فوق من از اينكه هيچگونه صدمه

برومنـد   فرزنـد ) ع(فاش كردم كه در حين فرو افتـادن از اسـب، حـضرت ابوالفـضل    
وقتي كه ايـن حادثـه روي    .ظاهر شد و مرا در هنگام سقوط گرفت) ع(حضرت علي

                                                                                                                   
پسرش را چنين بيمار ديد، درمانده شد و غمي كه داشت، اعليحضرت وارد اتاق شد و وقتي در يكي از روزهايي كه تبي تند 

كمي بعد، وقتي به محل سكونت خود رفت، وضع واالحضرت بدتر شد، تبش باال . صورتش نمايان گشت كرد در احساس مي
 كمي بعد متوجه شدم كه پيشاني و. دارد هايش را باز نگه تواند چشم رسيد به اغما رفته است و ديگر نمي رفت، و به نظر مي

امام را . حالم خوب شد": سپس ناگهان بيدار شد و در حالي كه لبخندي بر لب داشت گفت. بدنش به شدت عرق كرده است
).275-276پيشين؛ . بهبودي (".خواب ديدم     

.87. ، ص1353تهران، نشر كتاب، ، مأموريت براي وطنم، محمدرضا پهلوي. 7   
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كردم، حكايت مرا جدي   هنگامي كه ماجرا را براي او نقل،داد، پدرم حضور نداشت

 مبرخيـزم ولـي خـود    نيز با توجه به روحية وي نخواستم با او به جدلنگرفت و من 
  8.نداشتم هرگز كوچكترين ترديدي در واقعيت امر رؤيت حضرت عباس بن علي

  
بار ديگر، روزي كه با مربي خود در كاخ سلطنتي سعدآباد، واقع در شمال 

  :زد تهران، قدم مي
  

اي از نـور       گرد عارضـش هالـه      ملكوتي ديدم كه بر    اي  هناگهان مردي را با چهر    
در آن حين به . سازند، نمايان بود بن مريم مي رب از عيسيغصورتي كه نقاشان  مانند

 من با امام ةمواجه. شد كه با خاتم ائمه اطهار حضرت امام قائم روبرو هستم من الهام
 آن موقع مشتاقانه از مربـي خـود سـئوال     در.چند لحظه بيشتر به طول نينجاميد زمان
» كسي را ؟ اينجا كه كسي نيـست  چه«: او را ديدي؟ مربي متحيرانه جواب داد: كردم

بودم اطمينـان داشـتم كـه جـواب      اما من اين قدر به اصالت و حقيقت آنچه كه ديده
  9.  نداشتمترين تأثيري در اعتقاد مربي من كوچك

  
ايران در سراسر زندگي در     همين دليل   گفت اعتقاد داشت و به        او به آنچه مي   
براستي به اعتبارش صدمه    ها    گفتن اين حرف   حتي زماني كه     ،و در خارج از ايران    

ها را در آخرين كتابي هـم كـه در تبعيـد              او اين گفته  . كرد  تكرار مي ، آنها را    زد  مي
 او چند ماه پيش از مرگ و در خلوت اتاقش در مصر به كـساني     10.نوشت گنجاند 

كردند بـا صـداقتي ترديدناپـذير ايـن           حبه مي كه به دليل انتشار كتابش با وي مصا       
  :گفته استپاسخ به تاريخ در . مطالب را بازگفت

  
                                                 

.87-88. صص. همان. 8  

.88-89.صص. همان . 9   
10 Mohammad Reza Pahlavi, Answer to History, New York, Stein and Day, 1980, pp. 57-61. 
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تمـام جوامـع    . از نظر من اعتقادات ديني اصل و اساس زنـدگي معنـوي اسـت             
ايمـان  . رونـد   بدون آن اعتقادات، هر قدر از نظر مادي پيشرفته باشند، به بيراهـه مـي              

ايمان واقعـي در  . القي و قدرت معنوي استحقيقي بهترين ضمانت براي سالمت اخ   
نظير در فراز و نشيب زندگي است؛ براي هر ملت هم حامي معنوي        حمايتي بي انسان  

  11. قدرتمندي است
  

***   
قـدر  . بـود  شـناس    وظيفه وجدي  اما مانند پدر    تر    محمدرضا از پدرش ماليم   

. تدانـس    مـي   بـود  هـاي پـدرش     يكـي از ويژگـي     را كـه     رعايت نظـم و انـضباط     
گـذاري رضاشـاه      تيمورتاش، وزير دربار، به او آموزش داد به هنگام مراسـم تـاج            

هـا را     چگونه رفتار كند، محمدرضا كه در آن زمان شش ساله بود، آن دسـتورعمل             
دانست وليعهد بودن به چه معناست، ولي بـا ايـن     او هنوز نمي  . مو به مو اجرا كرد    

وليعهـد  "مخصوص او، با محبت او را       زيرا گاهي هاشم، خدمتكار     . واژه آشنا بود  
داران محله هم از همين عنوان        ، و ديري نگذشت كه دكان     12كرد   خطاب مي  "جونم

  . كردند استفاده مي
  

اي جـدا در       خانـه  بـه محمدرضا پس از آنكه به مقام وليعهدي منصوب شـد           
. منتقل شد مجموعة كاخ گلستان، كه پيش از اين محل سكونت شاهان قاجار بود،             

دوستانش   از داد  ، هرگاه  شرايط اجازه مي      محيط تازه  ا وجود جالل و جبروت     ب اما
 مجيد اعلم، دوست ديرين محمدرضـا،       13. بدون تشريفات رفتار كنند    مي خواست 

اعلـم شـش سـال بيـشتر نداشـت و در            . آورد  نخستين ديدارش با او را به ياد مي       
ـ          در باغ شهرداري   جشني ه انجمـن شـير و       شركت كرده بود كه براي كمك مالي ب

                                                 
60. ص. همان.   11 

.253.  بهبودي، همان   .12  

.1اشرف، همان، نوار شاهدخت مصاحبه با . 13   
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كننده براي كودكان اجـرا      هايي سرگرم   در اين جشن برنامه   . خورشيد سرخ برپا بود   

اعلم خردسال شيفتة تماشاي دو قـوچي       . ها بود   شد كه يكي از آنها جنگ قوچ        مي
تـر از     او متوجه پسري خردسال   . شده بود كه شاخ در شاخ يكديگر انداخته بودند        

ود و لباس نظـامي بـه تـن داشـت و دسـتش در               خود شد كه در كنارش ايستاده ب      
آورد   به ياد مـي   اعلم   .ر حال تماشاي اين نمايش بود     دست سربازي بود و او هم د      

، پسر سردار    خان بيا با محمدرضا  ": كه عمويش آمد، دستي به پشت او زد و گفت         
  . ها ايستادند  پس از آن دو پسربچه با هم به تماشاي جنگ قوچ".سپه آشنا شو

  
روزي . زماني بعد رضاخان پادشاه و محمدرضا وليعهد تاجـدار شـدند          اندك  

 به او گفتند   پدر و مادر   .اعلم خردسال را براي بازي با وليعهد به دربار فراخواندند         
يادت باشد تعظيم كنـي و او       ": بايد خيلي مؤدب باشد و تشريفات را رعايت كند        

 به دربار رفت و همان      لمع ا ".و هرگز محمدرضا صدا نكني     بنامي   'واالحضرت'را  
آن روز را بـه يـاد       ": وليعهـد بـه او گفـت      . گونه كه به او گفته بودند رفتـار كـرد         

شن همديگر را ديديم؟ آن روز با من مثل فردي همتراز خودت            جآوري كه در      مي
به من اين طور    ":  اعلم گفت  "ويي واالحضرت؟ گ  رفتار كردي چرا حاال به من مي      

بـين خودمـان    . آه، اين فقط تـشريفات اينجاسـت      ": د گفت  وليعه ".اند  دستور داده 
ما با هم دوستيم و اميدوارم از اين به بعد مثـل دو             . الزم نيست آن را رعايت كنيم     
   14".دوست نسبت به هم رفتار كنيم

  
 بودند، حسين فردوست و مهرپـور       محمدرضااز ميان چند نفري كه همبازي       

ند، اولي فرزنـد افـسري جـزء و دومـي           تري با او داشت     تيمورتاش روابط صميمانه  

                                                 
2.ص. 1991 مه 22. كاليفرنيا. گر احمد قريشي مصاحبه. مصاحبه با مجيد اعلم. آرشيو تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران. 14   
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فردوسـت بـه    . فرزند وزير دربار و قدرتمندترين فرد بعد از رضاشاه در ايران بود           
 بود و همچنين  هاي كه محمدرضا به او پيدا كرده بود همبازي وي شد            خاطر عالقه 

كرد وليعهد بايد با تمام اقشار اجتماع سـر و كـار          به اين دليل كه رضاشاه  فكر مي       
فهميد چرا  آمد و نمي     حال، رضاشاه از فردوست خوشش نمي      اين ا ب 15.ته باشد داش

او دستور داد هر پنجشنبه فردوست را به حمام عمومي          . پسرش او را دوست دارد    
فردوست تـا   . و سپس نزد پدرش ببرند و تا شنبه كه روز اول هفته بود آنجا بماند              

.  دربار خوشحال نيست   كرد او در    حدودي عبوس بود؛ شاهدخت  اشرف فكر مي       
شد و    برادرم غمگين مي  . دانستيم كجا رفته است     شد و ما نمي     او گاهي ناپديد مي   "

 وليعهد توجـه داشـت      16".برادرم او را خيلي دوست داشت     . فرستادند  سراغ او مي  
وقتي زمان رفتن وي به سويس      . كه با فردوست مثل فردي برابر با خود رفتار كند         

ها   دان   فردوست هم همراه او برود و درخواست كرد جامه         فرا رسيد اصرار كرد كه    
  17.هاي آنها از يك نوع باشد و جامه
  

بـه دليـل    تازه اشرف هـم      نبود،   محمدرضاهيچ دختري جز اشرف دور و بر        
  اغلـب خـود را بـه زور بـه ايـن              پسرانه و صميميت طبيعي با برادرش     شخصيت  

اشرف يعني شمس، كـه شـاه و        رفتار مادر و خواهر بزرگ      . كرد  پسرها تحميل مي  
محمدرضـا اشـرف    . ملكه عالقة خاصي به او داشتند، نسبت به اشرف خوب نبود          

هـايي كـه بـر دنيـاي       انـصافي   براي حفاظت از وي در برابر بي      و  را دوست داشت    
اشرف بعدها  . جست  كوچك وي حاكم بود، از نفوذ خود در مقام وليعهد سود مي           

خواسـت شـانس جنگيـدن را         بود و همواره مي   ها او ناجي من       در آن سال  ": گفت

                                                 
.1، نوار 2001 فوريه 3اشرف، شاهدخت مصاحبه با . 15   

.همان. 16   

. 1982ژوئن : گر احمد قريشي، نيويورك مصاحبه با ابوالفتح آتاباي، مصاحبه. آرشيو تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران.17
62.-63.صص  



  
  
  زندگي و زمانه شاه  ٥٠

 
 پس از رفتن وليعهد به سويس، اشرف بسيار احساس تنهايي كـرده             ".به من بدهد  

  18.بود
  

اي نظامي كه فقط به همين منظور در          وليعهد تحصيالت ابتدايي را در مدرسه     
محوطة دربار تأسيس شده بود به پايان رساند، در آن مدرسه او بـا بيـست تـن از                   

آموزان ديگر كه به دقت از ميان پسران افـسران نظـامي و مقامـات كـشوري              دانش
آمـوزش نظـامي    . گرفتنـد   برگزيده شده بودند، از بهترين معلمان موجود تعليم مي        

آموزان كه فقط شش يا هفت سال داشتند،          هم بخشي از برنامة درسي بود و دانش       
 دسـتور داده بـود كـه بـا     رضاشاه. يافتند ها حضور مي  با لباس نظامي در آن كالس     

 همـه  زيرا ،بودموثر  تا حدودي  تنهادستوراين اما پسرش مثل ديگران رفتار كنند،      
دانستند كه وليعهد فرزند دلبند شاه است و هيچ ميزانـي از هـشدار و گوشـزد                   مي

و لبتـه ا   ا .گذاشـتند   احتـرام مـي   محمدرضـا   بـه   پـس   . داد  اين واقعيت را تغيير نمي    
ا و جدي، پرانرژي و گـاهي شـيطان بـود           آموزي ساعي     دانش ارت  هرگـز شـر    امـ
 او كـشتي را، كـه ورزشـي ملـي بـود، دوسـت       .بااستعداد بود در ورزش   .كرد  نمي

در بـاغ سـعدآباد شـميران، اقامتگـاه تابـستاني           . دويـد   چابك بود و تند مي    . داشت
 او. رفـت   از آنهـا بـاال مـي      محمدرضا  هاي زيادي وجود داشت و       خانواده، درخت 

سواري را فرا گرفـت ولـي بعـدها يعنـي در نوجـواني آن را در حـد كمـال                       باس
طــور در چوگــان از روي  در فوتبــال هــم بــازيكن خــوبي شــد، همــين. آموخــت

دوسـتانش  هميـشه     به هنگام بـازي بـا       . دوچرخه، كه بازي جديدي در ايران بود      
دها اقـرار    بع اما  كرد    نقش بازرس پليس را به عهده داشت و دزدها را دستگير مي           

 19. عـالي نبـود    كرد كه روش وي نيز، هماننـد روش هـاي معمـول در كـشورس،              
                                                 

. پيشين. اشرفشاهدخت مصاحبه با . 18  
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 شتهايش، از جمله حملة بـسيار شـديد ماالريـا در هـ              خالصه در فاصلة بيماري   
  . بود پر جنب و جوشسالگي كه عوارضش تا پايان عمر باقي ماند، بسيار

  
ر چهـل   ، د 1339در سـال    . شاهزادة جوان خلق و خـويي دمـوكرات داشـت         

 بـا شخـصيت پـدرش        او كه شخصيت نوشت   سال سلطنت،    20سالگي و پس از     
بود زيرا هـر شخـصيتي پـروردة شـرايط             و بايد هم چنين مي     شتاساساً تفاوت دا  

غلـب   كـه ا   هـم داشـت   آموخته  شخصيت او بخشي      20.تاريخي خاص خود است   
 لعوامـ نمود كه بين نفوذ پدرش، كه معيـاري بـراي سـنجش تمـام                 زماني رخ مي  

اي كـه     داد، و نفـوذ مـادام ارفـع، مربـي           ديگري بود كه او را تحت تأثير قـرار مـي          
  .آمد جايگاهي خاص در تربيت اولية او داشت، تناقضي پيش مي

 
مادام ارفع خانمي فرانسوي بود كه در پاريس با مردي ايرانـي بـه نـام ارفـع                  

م كرد تا به وليعهـد و       رضاشاه او را استخدا   . ازدواج كرده و با او به ايران آمده بود        
 را يـاد    "تـر زنـدگي     چيزهاي ظريـف  "ديگر فرزندانش فرانسه، يا به قول خودش        

پرستي افراطي نـسبت بـه    مادام ارفع برازنده، فرهيخته، داراي احساس ميهن  . بدهد
چيزهـاي  "او يكسره   .  بود  فرانسه، و مانند اغلب فرانسويان آن دوره مخالف آلمان        

. داد، چيزهايي كه تا پايان عمر در ذهن آنها مانـد            ن ياد مي   به اين كودكا   "فرانسوي
پاريس با تمام شهرهاي دنيا فرق داشت و شهري بود زيبـا و ثروتمنـد كـه حـس                   
خالقيت بشر در آن موج مي زد، نه فقط در زمينة هنـر، ادبيـات و علـم، بلكـه در       

مس و  شـ . ها در فرهنگ و تمـدن مـدرن بـود            زادگاه بهترين   نيز شيوه كشورداري 
انگيز پاريس در آتـش       هاي شگفت   اشرف در نتيجة توصيفات مادام ارفع از زيبايي       

 محمدرضاي جوان هم  از مـادام ارفـع دربـارة            21سوختند،   مي  شهر عشق ديدن آن  
                                                 

. 66-67.صص. همان.20  
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هاي دموكراسي سرچشمه گرفته از افكار مربوط به انقالب فرانسه، مطالب          فضيلت

مونتـسكيو، ولتـر و روسـو، و        مادام ارفـع بـا محمدرضـا دربـارة          . زيادي آموخت 
گفت، و دربـارة اينكـه شـاهان و           همچنين دربارة ناپلئون، پطر و كاترين سخن مي       

مادام ارفع اين نكته را هـم       . رهبران بزرگ چه كارهايي بايد براي كشورشان بكنند       
كرد كه پـدرش حـق داشـت كـه شـكوه و        همواره با ظرافت به پسر جوان القا مي       

الگويي براي شكوه اين كشور در آينده بداند، ولي فرهنگ        عظمت گذشتة ايران را     
ها بـراي اينكـه       ايراني. و تمدن ارزشي بيشتر از قدرت و زور خشك و خالي دارد           

آنها به نوعي انقالب فرانـسه      : براستي متمدن شوند بايد از نظر فرهنگي تغيير كنند        
ادام ارفع نفـوذ    شايد م . از سوي شاهي نياز دارند كه غرقه در چيزهاي مدرن است          

 9 رضاشـاه، كـه پـس از         به همين دليـل   گذاشت،     زيادي بر محمدرضا مي    "زنانة"
داد، تصميم گرفـت   ضا، به غذا خوردن روزانه با پسرش اهميت مي      رسالگي محمد 

تر نيـاز دارد و بـراي او آمـوزش مطلقـاً              كه وليعهد به همنشيني با روحيات مردانه      
ا سويس به پرورش بذري كه مربـي فرانـسوي          البته بعده . نظامي را در نظر گرفت    
خـود را بـراي هميـشه مـديون ايـن خـانم             "محمدرضـا   . كاشته بود، كمك كـرد    

  22. در فرانسه درگذشت1959 كه در سال "]دانست مي[
  

***  
سويس كشوري به   .  دقت براي تحصيالت وليعهد انتخاب شده بود       اسويس ب 

هـاي    هـا سـال      سال  اين .نگيز نبود امسئله  تمام معنا غربي بود، ولي از نظر سياسي         
كمونيسم عصر استالين اروپا را، كه روز به روز بيـشتر بـه سـوي               . دشواري بودند 

كشورهاي مهـم اروپـا آمـادة سـتيزه         . رفت، به چالش طلبيده بود      فاشيسم پيش مي  
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نفع ايـران   . شدند و ايران اطمينان داشت كه پيامدهاي آن را تجربه خواهد كرد             مي
طـرف    هـا باعـث شـد كـه سـويس بـي              متعادل با تمام اين جنـاح      در حفظ روابط  

رضاشـاه سـويس    . ترين كشور غربي براي تحصيالت وليعهد به شمار آيد         مطلوب
بـه وليعهـد اجـازه دادنـد دو تـن از            . بنا شد وليعهد و برادرش برونـد      . را برگزيد 

 او حسين فردوست و مهرپـور تيمورتـاش را        . دوستانش را براي همراهي برگزيند    
 بـه عنـوان سرپرسـت و راهنمـاي          23علي اصغر خان مؤدب نفيـسي     . انتخاب كرد 

آقاي مستشار، معلم زبان فارسي وليعهد، هم بـراي رسـيدگي           . وليعهد انتخاب شد  
  .به زبان و ادبيات فارسي او روانة سويس شد

  
،  وليعهد به همراه تيمورتاش، وزير دربار، و نفيسي كه           1310 شهريور   13در  

. را به عهده داشت، عازم انزلي شد كه بعدها بندر پهلوي نام گرفـت             سرپرستي او   
هايي كـه     رضاشاه هم همان روز عازم گيالن شد، به ظاهر براي رسيدگي به برنامه            

 در واقع براي اينكه شاهد عزيمـت پـسرش          امادر استان گيالن در حال اجرا بود،        
 بـه   روسـيه ي دريـايي     شهريور وليعهد بـر كـشتي نيـرو        15در روز   . به اروپا باشد  

روي عرشه ماند تا كشتي به حركت در آمـد و آن قـدر بـه                .  شد  سوار مقصد باكو 
خط ساحلي، جايي كه پدرش ايستاده بود، نگاه كرد تا اينكـه خـشكي در افـق از                  

بعدها به خواهرش اشرف گفت وقتي روي عرشه ايستاده بـود           . نظرش ناپديد شد  
نخستين بار احـساس غمـي همـراه بـا     ترك كردن پدرش براي     : دو دغدغه داشت  

اتكا بودن به ديگـري       نوميدي در وجودش مي ريخت؛ براي نخستين بار تنها و بي          

                                                 
االطبا  ، پسر پزشكي نامدار و متنفذ به نام علي اكبر نفيسي مشهور به ناظم)1251-1328(الدوله  علي اصغر نفيسي، مؤدب. 23

بود كه در دوران انقالب مشروطه در تهران، بروكسل و ليون تحصيل كرده و در مجلس دوم نماينده شده بود، بعدها هم 
 جلد، اصفهان، 4، تاريخ جديد و مجالت ايرانصدر هاشمي، . م. (رياست  سازمان بهداشت و رفاه عمومي به او محول شد

-1329كمال    

.)  به بعد221. ، صص  327 
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هايي را كه مادام ارفـع دربـارة          تمام حرف . آورد  و در راه اروپا، او را به هيجان مي        

البته لوزان با پاريس و سويس با       . كرد   به او گفته بود، در ذهنش مرور مي        "فرنگ"
بـه  حدي كه تصورش بـراي او ممكـن بـود           تا  نسه تفاوت زيادي داشت، ولي      فرا

  24.بودانتظار هيجاني در درون او به وجود آورده شد و اين  آنجاها نزديك مي
  

از به باكو رسيدند و از آنجا به قطاري منتقل شدند كـه             مسافر ابتدا   نوجوانان  
فتن به لوزان براي حضور در      آنها، پيش از ر   . رفت  لهستان و آلمان به ژنو مي     مسير  

در لوزان او و برادرش     . مدرسه، دو هفته در كنسولگري ايران در ژنو اقامت كردند         
اي بــه نــام مرســيه اقامــت گزيدنــد در حــالي كــه بــاقي پــسران در  نــزد خــانواده

ايـن  . وليعهد از زندگي نزد خانوادة مرسيه خشنود بود       . روزي مدرسه ماندند    شبانه
او بعـدها   . د از آقاي خانه و همـسرش، سـه پـسر و دو دختـر              خانواده متشكل بو  

 احتماالً آنها زيادي مهربان بودند زيـرا      ".آنها خانوادة بسيار مهرباني بودند    "نوشت  
ريبـاً  قتو  اي پـسرانه      ، كه در آن دوره مدرسه     "لو روزه "پس از يك سال وليعهد به       

لو 'رست و به امر پدرم به       به توصية سرپ  ". در نيمه راه ژنو و لوزان بود، منتقل شد        
تر بـراي مـن بـود و مدرسـة             منتقل شدم، زيرا پدرم خواستار محيطي جدي       'روزه
رفـتم كـه      اي مي   من قبالً به مدرسه   . آورد  را بهتر فراهم مي   خواسته  روزي آن     شبانه
  يـك و نـيم       'لـو روزه  'آمـوزان     تعداد دانش . آموز داشت و مختلط بود       دانش 150

كنترل كردن پسر   احتمالي  به   25".پذيرفت  بود اما دختران را نمي    برابر مدرسة قبلي    
اي دال    جوان در خانوادة مرسيه براي نفيسي مشكل شده بود، هر چند هيچ نـشانه             

نفيسي تصميم گرفته بود كه او بايـد در       . بر رفتار نادرست وليعهد در دست نيست      

                                                 
.پيشين.  پهلويشرفا  شاهدخت  بامصاحبه. 24   
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 درس  مـع   جفقـط   را  و حواسـش    باشـد    بـه دور از دختـران         و تـر   محيطي جدي 
  .كندخواندن 

در عـين   . اي مخـتص پولـدارها را داشـت          تمام تجمالت مدرسـه    "لو روزه "
اي جدي بود كه ذهن شاگردانش را به كـار مـي انـداخت و از آنهـا                    حال، مدرسه 

. داشت  انتظار داشت براي  كسب نمرة خوب تالش كنند و آنها را به رقابت وا مي               
و آيين رفتاري خاصي بـر پايـة اصـول          براي جدي و ساعي بودن ارزش قائل بود         

همچنـين بـراي شـاگردانش فرصـت ايجـاد          . اخالقي و رفتار شرافتمندانه داشـت     
هاي آنان در     آورد كه براي مجاهدت     المللي را فراهم مي     روابطي ويژه در سطح بين    

  26.آينده ممكن بود بسيار سودمند باشد
  

. گرفـت  اي خـوبي مـي  هـ   نمرهوليعهداما  دشوار بود   "لو روزه " برنامه درسي 
هاي عالي مي گرفتم، ولي هيچ وقـت مطمـئن نبـودم كـه                در تهران همواره نمره   "

هـا تـأثيري      در سويس، كه پايگاه اجتماعي بر نمره      . هستمهايي    سزاوار چنين نمره  
 او در رياضي و علـوم طبيعـي سـرآمد           ".گرفتم  هاي عالي مي    نداشت، باز هم نمره   

 داشـت و عاشـق ادبيـات فرانـسه بـود كـه در آن       بود، تاريخ و جغرافيا را دوست  
 در كالس هندسه شاگرد چندان خوبي نبـود ولـي از            ".پيشرفتي چشمگير داشت  "

فهميد چـرا چنـين اسـت، ولـي          نمي. آمد  عهدة هندسة تحليلي خيلي خوب بر مي      
تواند در مورد افتخاراتي كه كسب و جـوايزي كـه بـه دليـل                 خوشحال بود كه مي   

  مطـالبي  كرد بـراي پـدرش      هاي ديگر دريافت مي     وب در درس  هاي خ   گرفتن نمره 
، هـم   "لـو روزه  "هـاي     هاي ورزشي، بخش ديگـري از برنامـه         در فعاليت . بنويسد

اش بـسيار   بعدها نوشت با شگفتي متوجه شده بود كـه وضـع سـالمتي          . موفق بود 
او . كشيد و عضالتش قـوي شـده بـود          بهبود يافته است، با سرعت بيشتري قد مي       
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هـاي    مـدال انـواع مـسابقات دو ميـداني        هـاي پرتـاب ديـسك و نيـزه و             شتهدر ر 

هاي فوتبال و تنيس مدرسه برگزيده        و به عنوان كاپيتان تيم     گوناگوني دريافت كرد  
  27.شد

گيـر    جوان زيادي سـخت   وليعهد   از نظر گير بود،      سرپرستي سخت   نيز نفيسي
ي بزرگ شده بود بـا      كه زير دست پدري جد    رفت وليعهد     بود، هر چند انتظار مي    
رفتنـد، نفيـسي او را      هاي او به شـهر مـي        كالسي  وقتي هم . اين روش مأنوس باشد   

پسر خودش  به دنيا آمدن    پيش از   كمي  محمدرضا  .  كرد در مدرسه بماند     وادار مي 
شـب كريـسمس و سـال نـو         . اجازه نداشتم با آنها بـروم     ":  نوشت 1339در سال   

رفتنـد و سـال نـو را جـشن            س رقـص مـي    كنـان و آزاد بـه مجـال         دوستانم شادي 
تنها وسيلة سـرگرمي مـن      . ماندم   من بايد تنها و غمگين در اتاقم مي        اماگرفتند،    مي

. يك راديو و يك گرامافون بود، و در خوشگذراني هيچ رقابتي با دوستانم نداشتم             
نداشتم كه اين روش درست است و وقتي صاحب پسري شوم هرگز او             قبول  من  

افـزون  .  سنگين بـود   "لو روزه "هايش در      بار درس  28".كنم  بزرگ نمي را اين طور    
هاي مدرسه فـرا   بر اين، او بايد دستور زبان و ادبيات فارسي را هم مثل بقية درس           

هـاي نفيـسي، تأكيـد         كه مستشار، احتماالً با گوشـزد كـردن        هايي  ، درس گرفت مي
 آنهـا  ست كم به اندازة     دهاي ديگر اهميت نداشته باشند        از درس كرد اگر بيشتر      مي

هاي آقاي نفيسي بـه خـاطر         گيري  دانم سخت   تا به امروز هنوز نمي    ". اهميت دارند 
رهنمودهاي پدرم بود يا به اين دليل كه خود را وقف آمـوزش و تربيـت درسـت                  

جـز در شـرايط بـسيار       . در هر حال، مـن مثـل يـك زنـداني بـودم            . من كرده بود  
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ك كنم و در آن صورت هم فقـط بـه همراهـي             استثنايي حق نداشتم مدرسه را تر     
  29".سرپرستم اين كار ممكن بود

  
اي بـه     به محمدرضا دستور داده بودند كه هـر هفتـه در مـوقعي معـين نامـه                

پدرش بنويسد و پيشرفت درسي خود و برادرش را به وي گزارش دهـد تـا شـاه             
 براي  هويژ ار، به اين كار براي درب   . شنبه پيش از ظهر دريافت دارد      آن نامه را هر سه    

 شاه، كه شخصاً مأمور دريافت نامه و رسـاندن           مخصوص الملك رئيس دفتر    شكوه
شـنبه شـاه بـا نگرانـي          روزهاي سـه  . آن به دست شاه بود، اهميت زيادي پيدا كرد        

. پـذيرفت  منتظر نامة پسرش بود، و پيش از خواندن آن هيچ نامة ديگـري را نمـي               
 گرفت براي اينكـه نامـه        صورت مي   ممكني قداماهر  ادارة پست منتظر نامه بود و       

مؤدب نفيسي، كه مراقب بود وليعهد نامه را بنويـسد، آن           .  به دربار برسد   سر وقت 
را از او بگيرد و شخصاً پست كند، به وليعهد هشدار داده بود كه هر گونه كوتاهي            

شـود و بـه ايـن ترتيـب احـساس             در انجام اين وظيفه موجب توبيخ ديگران مـي        
 و  صاحبمنـصبان كـشوري   در دربـار    . اف و رأفت پسر جوان را برانگيخته بود       انص

شنبه با شاه ديدار كننـد هميـشه نخـست دربـارة      مقامات نظامي كه بنا بود روز سه  
اگر نامه نرسيده بود كساني كه به حـضور شـاه   . كردند  رسيدن نامه پرس و جو مي     

ه اغلـب اوقـات ايـن     خوشـبختان . شدند به هيچ وجه خـشنود نبودنـد         شرفياب مي 
 به  آرامشد،    الملك نخست فقط با نامه وارد اتاق شاه مي          داد، شكوه   روش نتيجه مي  

گشت تا به شاه فرصت خواندن نامه را در خلوت بدهد، و دوبـاره                كن برمي   كفش
اي خنـدان   شد تا آنها را به شاه كه چهره     ها وارد مي    پس از اندك مدتي با باقي نامه      

  .داشت، تسليم كند
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گذاشت كـه آن روز بـه ديـدار شـاه             اين نامه مجالي هم در اختيار كساني مي       

 بـه كـشور تبريـك گوينـد و          شرفتند تا بـه او در مـورد دسـتاوردها و خـدمت              مي
همچنين در مورد اشتياق وليعهد در تحصيل و آمادگي وي در كمـك بـه پـدرش                 

له، مـن بـه     ب": شاه پاسخي حاضر و آماده داشت     .  داد سخن دهند   پس از بازگشت  
ترين خدمت مـن بـه ايـران برگزيـدن وليعهـد              ام، ولي بزرگ     كرده خدمتكشورم  
شـود كـه او        وقتـي روشـن مـي      بلكهشود    اهميت اين نكته حاال معلوم نمي     . است

  30".برند آن وقت مردم به كنه وجود او پي مي. كارش را شروع كند
  

 و  در آغاز، روحيـة جـدي وليعهـد افـزون بـر حجـب و حيـاي فطـري وي                   
ــا   باعــث مــيشهــشدارهاي نفيــسي در مــورد مقــام و وظــايف شــد در روابــط ب

دانست در ميان پسراني كه به مقام         او نمي . رو باشد   هايش تا حدودي كم     كالسي  هم
دادند چگونه رفتار كند، رفتار آنها نسبت به او شـباهتي بـه رفتـار      وي اهميتي نمي  

 او را كه وليعهـد و پادشـاه آينـدة           ديگران در ايران نداشت، و آنها حتي ايران را و         
كرد، ولـي     رفتار آنها وليعهد را بسيار آزرده خاطر مي       . كردند  ايران بود، مسخره مي   

هاي آنهـا     رفت يا در برابر گفته      او همواره خونسرد بود و هيچ گاه از كوره در نمي          
ايـن سـكوت و سـكون وي خـشم دوسـتانش را بـر               . داد  واكنشي تند نشان نمـي    

پرسـيدند چـرا بـه گـستاخي آنهـا پاسـخ              كنان از او مـي      آنها سرزنش . انگيخت  مي
بار ديگري كه به تـو تـوهين كردنـد بـا آنهـا              "گفتند    دوستانش به او مي   . دهد  نمي

آيا در شأن من است كـه بـا         ": پرسيد   ولي وليعهد مي   ".گالويز شو و كتكشان بزن    
 بار  ".ق و وظيفة توست   اين ح . البته كه هست  ": گفتند   آنها مي  "آنها گالويز شوم ؟   

ها   آميز كرد او را به دعوا فرا خواند و تمام اهانت            اي اهانت   ديگري كه پسري اشاره   
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زني ديگر به او احتـرام مـي گذاشـتند، هـر چنـد                بعد از اين مشت   . به پايان رسيد  
  31.باشد" يکی از بچه ها" بنا به طبيعت و مقام خود نمي توانست هرگز او
  

اتريشي، كه هم كالسي محمدرضـا و راوي ايـن          اهراده  شاز نظر پل مترنيخ،     
رخداد است، وليعهد هميشه شخصيت و مقام خود را در نظر داشـت و همـين او                 

شخـصيت او در    . او نه آدمي ضعيف بود و نـه قلـدر         . كرد  را از ديگران متمايز مي    
در خلـوت او صـميمي، مهربـان و كمـي           . كـرد   خلوت و در مـأل عـام فـرق مـي          

او هميـشه   .  در مأل عام خـشك و رسـمي و بـه ظـاهر متكبـر بـود                 .طبع بود   شوخ
  حفـظ  ايـن تمايـل بـه     . اي را حفظ مي كرد و براي خود حريمي قائل بـود             فاصله

 اصرار بر حفظ    .حريم خصوصي تا حدودي ناشي از حجب و حياي فطري او بود           
حريم خصوصي از برداشت وي از موقعيتش بـه عنـوان وليعهـد و پادشـاه آينـده                  

او به خاطر داشت كه پدرش مـستقيماً و بـا مثـال زدن ايـن                . گرفت  ه مي سرچشم
. هاي ديگر، و حتي مثل برادرانش، نيـست         نكته را روشن كرده بود كه او مثل بچه        

او مـشتاق   . كنـد   شـود و ايـن او را از ديگـران متمـايز مـي               او در آينده پادشاه مـي     
ه وي بتواند در مقابل آنها      هاي آزادي بود، ولي افراد زيادي وجود نداشتند ك          لحظه

  .مقامش را كنار بگذارد مربوط به اين مسئوليت سنگين
  
در آنجــا او شــاهد اجــراي .  از جهتــي ديگــر هــم ســودمند بــود"لــو روزه"

 حق، قانون، مشاركت فـردي و  اگر چهو . دموكراسي، البته دموكراسي اشراف، بود    
 حالتي ابتدايي و نـاقص      آنجاگيري فردي، با توجه به وضعيت مدرسه،  در            تصميم

محمدرضـا جـرأت    . بـود سازمان اجتماعي و سياسي متفاوتي      حاكي از    داشت اما 
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كرد در اين باره چيزي براي پـدرش بنويـسد، ولـي در ايـن بـاره فكـر و در                       نمي

كـرد و بـا دوسـتانش دربـارة آنهـا بـه بحـث         ذهنش ايـن مـسائل را بررسـي مـي     
به اندازة پاريـسي كـه مـادام ارفـع          در سويس و در مدرسه هيچ چيز        .  نشست  مي

رسيد، نه حتي شيوة حكومتي، ولي نكتة         توصيف كرده بود، شكوهمند به نظر نمي      
مهمي وجود داشت، رفتار مردم اين ديار، نسبت به هم، نسبت به او و نـسبت بـه                  

محمدرضـا  . تفاوتي بسيار داشت  شناخت    با شيوة رفتار مردمي كه او مي       شاه ايران 
هي متفاوت خواهد بود، نه اينكه پـدرش شـاهي بـزرگ و شـايان               كرد شا   فكر مي 

ايران در دورة پادشـاهي  اميدوار بود تقليد نباشد، ولي او شباهتي به وي نداشت و     
شـگفت اينكـه محمدرضـا احـساس نيـاز بـه ديـن              . كندوي با ايران كنوني فرق      

و چنان كـه    پنج بار   هر روز   براي نخستين بار شروع كرد به نماز خواندن،         . كرد  مي
او از خـدا درخواسـت      . خواند   ركعت نماز مي   17داشت    اصول شرعيات مقرر مي   

وقتـي هـم كـه    و با خود مي انديـشيد  . ياريش دهددرست كرد براي يافتن راه      مي
هـاي خـود    شاه شود به روستاييان كمك مي كند تا پول كافي براي سـاختن خانـه   

 هـم مستـشار و هـم نفيـسي          32.داشته باشند و ابزار الزم براي كـشاورزي بخرنـد         
دربارة تاريخ گذشتة ايران، دربارة شـكوه دربـار و عظمـت ايـن امپراتـوري بـا او            

متون درسي وي شامل بخشي دربارة خسرو انوشيروان، تنهـا شـاه           . زدند  حرف مي 
 بود و حكايت زنجير متصل به زنگـي كـه در دروازة كـاخ               "عادل"ايراني با لقب    
با كشيدن آن زنجير، زنگ را بـه         كمك شاه نياز داشتند      كساني كه به  آويزان بود و    

در مـتن كتـاب   . كردند كه به عدالت نيازمندند آوردند و شاه را آگاه مي صدا در مي 
حكايت خري نقل شده بود كه پشتش را به زنجير ماليد تا سـوزش و خارشـي را                 

اي هـ   بنا بر اين متن اين وضع حكايـت از توجـه شـاه بـه گرفتـاري                . برطرف كند 
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پذير نبود، ولي وليعهد      البته استفاده از چنين زنجيري ديگر امكان      . كرد  رعايايش مي 
هـاي همـه را       شـكواييه بـه نيابـت از او       توانست به جاي آن دفتري باز كند تـا            مي

  .دربارة هر گونه نارضايي خصوصي و عمومي دريافت دارد
  

پـسر   رضاشاه بود كه، با وجود دلبـستگي شـديد بـه             نمادي از شخصيت  اين  
، او را در سرزميني دوردست بـه مدرسـه بفرسـتد تـا چيزهـايي دربـارة                   ارشدش

از سـوي   . پيشرفت بياموزد كه خود وي هرگـز مجـال آموختنـشان را نيافتـه بـود               
اي وي اجـازة فـراهم آوردن همـين موقعيـت را           ديگر، روحية سنتي و خاورميانـه     

اشـرف  . دختران را براي ديدار برادرشان به سويس  فرسـتاد         . ش نداد براي دختران 
چنان كـه  "اي بنويسد تا  اي از پدرش اجازه خواست نام خود را در مدرسه        در نامه 

ايـن  ":  پاسخ شاه مختصر و مفيـد بـود        ".درخور جايگاه اوست تحصيلكرده بشود    
  تمـام   سـالش    او بازگشت و هنوز شانزده      33".فوري برگرد . مزخرفات را بس كن   

نشده ناگزير شد با مردي ازدواج كند كه شاه براي او برگزيـده بـود و اشـرف بـه                
  .هيچ رو دوستش نداشت

  
***  

، پنج سـال پـس از تـرك ايـران بـه كـشور               1315 ارديبهشت   21وليعهد، در   
شاه مـدت زمـاني     . خانوادة سلطنتي در بندر پهلوي از او استقبال كردند        . بازگشت

و با ظـاهري   لنگر بيندازد در بارانداز تنها ايستاده و منتظر بود،      پيش از آنكه كشتي   
هـيچ كـس بـا او حـرف         . ه بود مـي نگريـست     شد  از دور ظاهر    كه  كشتي  آرام به   

وليعهد پياده  . سرانجام  كشتي به موج شكن رسيد      . كرد  او هم سئوالي نمي   . زد  نمي
، شـناخت   از مي پدر، كه به سختي پسرش را ب      . شد و مستقيم به سوي پدرش رفت      

                                                 
.1 ، نوار2001 فوريه 3 اشرف، نيويورك،  شاهدخت مصاحبه با .33  
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 پيدا كرده بود، بـا او دسـت داد و     كه در اين زمان در نظرش ظاهري مردانه   پسري

سـپس هـر دو سـوار ليمـوزين شـدند و            . به شكلي گذرا او را در آغوش گرفـت        
 به مـرد جـوان    كردند ولي    مادر و خواهران از دور اين صحنه را تماشا مي          34.رفتند

احساساتـشان   گذاشت   شاه او را به آنها وا مي       آنها بايد تا زماني كه    . دشدنننزديك  
  . كردند كنترل مي را

  
محمدرضا دربارة نخـستين برداشـتش از محـيط بـه هنگـام ورود بـه ايـران                  

احساس كردم بندر پهلوي به شدت تغيير كرده اسـت و بـه هـيچ رو                ": نويسد  مي
ظـر  بـه ن  . قابل مقايسه با زماني نيست كه مـن بـه قـصد اروپـا آن را تـرك كـردم                   

  پـدرش بـه او       35".رسيد روستايي ايراني به شهري اروپايي تبديل شده اسـت           مي
در واقع از زمـاني     . ها و شهرها هم رخ داده است        گفت كه تغييرات در ساير استان     

 شاه شده بود، امور زيادي به تحقق پيوسـته يـا انجـام گرفتـه                1304كه پدرش در    
 و دوستانش در انجمن ايران جـوان        هايي كه علي اكبر سياسي      بود، از جمله برنامه   

الغاي كاپيتوالسـيون،   : در دوران نخست وزيري رضا شاه به او پيشنهاد كرده بودند          
مدرن شدن قوة قضاييه و تا حدود زيادي خروج آن از حيطة اختيارات روحانيان،              
اصالح ديوانـساالري، تـا حـد زيـادي غيردينـي شـدن نظـام آموزشـي، احـداث                   

نويـسي    وزش دادن بـه معلمـان، تـشويق دختـران بـه نـام             هاي جديد وآمـ     مدرسه
درمدارس، در ارجحيت قرار گرفتن آموزش فني و صنعتي، اعزام دانـشجويان بـه              
اروپا  براي تحصيالت عالي و تأسيس دانشگاهي مدرن در تهران؛ كشف حجـاب              

آهن سراسري ايران؛ تأمين امنيت       هاي جديد، آغاز احداث راه      زنان؛ افتتاح كارخانه  
  .؛ و آغاز مدرن شدن چند شهرها راه

                                                 
. همان. 34  
104- 105. صصمأموريت براي وطنم، پهلوي، . 35   
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بـه وقـوع پيوسـته       ولي رخدادهايي ديگر هم   . اينها بخشي از دستاوردها بود    

  زماني كه به پادشاهي رسيد     اماوليعهد همان موقع متوجه آنها نشد       اگر چه   بود كه   
، پدرش تيمورتاش قدرتمند را كه وزير       1311 دي   3در تاريخ   . پر و پا گيرش شد    

تيمورتاش .  دريافت رشوه شد   اتهامزل كرد و خواستار محاكمة وي به        دربار بود ع  
مجرم شناخته شد و دادگاه استيناف او را به پنج سال زنـدان و پرداخـت جريمـه                  

مــرگ نــامنتظر .   در زنــدان درگذشــت1312 مهــر 9او در تــاريخ . محكــوم كــرد
دال بـر آن    تيمورتاش به شايعاتي در مورد قتل وي انجاميد، هر چند هيچ مدركي             

شد رضاشاه در اين كار دست داشته است ولي در عـين حـال                گفته مي . ارائه نشد 
پيمـانش آمـده بـود        اين هم ذكر شد كه وي از مصيبتي كه بر سـر دوسـت و هـم                

هاي تهران  در آورد كه از         غمگين بود و دق دل خود را بر سر دو سردبير روزنامه           
سـتودند و تملقـش را        ز او را مـي    ديـرو ": عزل تيمورتـاش اسـتقبال كـرده بودنـد        

كنند بدون آنكه بداننـد چـرا معـزول شـده             گفتند و امروز از او سؤ استفاده مي         مي
  36".دهندة فرومايگي آنهاست است، و اين نشان

  
،  محمد علـي فروغـي، نخـست وزيـر و ركـن ديگـري از                 1314 آدر   10در  

ي، پـدر   حكومت رضاشاه، به اين دليل عزل شد كـه شـفاعت محمـد علـي اسـد                
 بـا دامادش، را كرده بود؛ اسدي به هنگام شورشي كـه در مـشهد بـراي مخالفـت                  

هاي غربي،  به تحريك روحانيان برپـا شـده بـود، نيابـت توليـت                  استفاده از لباس  
رضاشـاه حكـم بـه رسـيدگي داد و          . آستان قـدس رضـوي را بـه عهـده داشـت           

ه بدون هيچ شك و     هايي متعدد از مقامات مركزي و محلي دريافت كرد ك           گزارش
اي او را در مورد گناهكار بودن اسدي قـانع كردنـد و در نتيجـه فروغـي را                     شبهه

                                                 
36 . General Hassan Arfa, (London, John Murray, 1964), 236 
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ها، مورد وثوق او بود و اغلب بيش از تمـام             عزل كرد كه، بر اساس اغلب گزارش      

  اسدي در دادگاهي نظامي محاكمه ، محكـوم          37.كرد  همكارانش با او مشورت مي    
ع شد ولي، همان گونه كه خواهيم ديـد، پـس      فروغي مغضوب واق  . و تيرباران شد  

شـد تـا ترتيـب         ، فروغي بار ديگر فراخوانـده       1320از استعفاي رضاشاه  در سال       
  .به فرزند وي بدهدرا انتقال تاج و تخت 

  
، چند ماه پس از بازگشت وليعهد از سويس، علـي           1315 بهمن   20در تاريخ   

  شـايد  داور، كـه  . ه خودكـشي كـرد    اكبر داور، وزير ماليه هم در خانة خود اقدام ب         
كارآمدترين وزير رضاشاه بود، اقدام به چند اصالح مهم كـرد، از جملـه دسـتگاه                

مرگ او بـه شـايعات      . حكومتي، قوة قضاييه و تشكيالت مالي  ايران را مدرن كرد          
  .اي به دست نيامد كننده بسياري دامن زد ولي توضيح قانع

  
زكي به دست دشمنان رضاشاه داد و بـه         اين رويدادها و رويدادهايي ديگر گ     

ولي زماني كه پسرش به پادشاهي رسيد هيچ يـك از ايـن             . شهرت وي صدمه زد   
) 1312 (1933رخدادها به اندازة مذاكرة مجدد در مورد امتيـاز نفـت دارسـي در               

  . بازتابي انتقادآميز براي وي نداشت
  

 امتيـازي   1280 سال     تبار، در   ، تاجر انگيسي استراليايي   38ويليام ناكس دارسي  
شاه كسب كـرده      برداري از نفت در ايران، از مظفرالدين         ساله براي حفر و بهره     60

زمـان    شد كه تقريباً هـم      بود؛ اين امتياز شامل اياالت شمالي و همجوار روسيه نمي         
با دارسي امتيازي مشابه در مورد آنها به روسيه واگذار شده بود، ولي اندك زماني               

                                                 
291-292: 1روزشمار، . 37   

38 .William Knox D'Arcy 
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بود كه در آنجا نفت قابل مالحظـه اي وجـود نـدارد وايـن                 شده فتهنتيجه گر بعد  
  در جنوب نفت به حد وفور كشف         1287 در سال    اما. ها متوقف شده بود     فعاليت

ركتي بـه نـام      شـ  1288شد و دارسي براي استخراج و بازاريابي براي آن در سـال             
، كـه در    ينستون چرچيل  و 1292در سال   . ران و انگليس تشكيل داد    شركت نفت اي  

آن زمان وزير درياداري انگلستان بود، دولت انگلستان را قانع كرد كه نفـت را بـه           
، )1914( 1293در سال   . سنگ كند   هاي جنگي جانشين زغال     عنوان سوخت كشتي  

 5/52در آغاز جنگ جهاني اول، باز هـم بـه تـشويق چرچيـل، دولـت انگلـستان                   
خريداري كـرد تـا مطمـئن شـود     درصد از سهام شركت نفت ايران و انگلستان را  

. تواند ذخاير كافي و ارزان نفت را براي نيروي دريـايي انگـستان فـراهم آورد                 مي
اين خريد باعث شد كه در مذاكرات مربوط به نفت دولـت انگلـستان بـه طـرف                  

  . صحبت اصلي ايران بدل شود
  

كـرد و    ها، امتياز دارسي را ناعادالنه تلقـي مـي          رضاشاه هم مانند اغلب ايراني    
معتقد بود آن امتياز در زماني كسب شـده بـود كـه قـدرت ايـران در حـضيض و                     

، با وجود اعتراضات ايـران، بريتانيـا و         )1907 (1286در سال   . بريتانيا در اوج بود   
. هاي نفـوذ خـود تقـسيم كننـد          روسيه به توافق رسيده بودند كه ايران را به منطقه         

ري و قـشقايي بـه ترتيـب در اصـفهان و            هـاي بختيـا     بريتانيا روابطي خاص با ايل    
هـاي نفتـي،      فارس و همچنين با شيخ خزعل در محمرة خوزسـتان، مركـز حـوزه             

 ايـران را تهديـد مـي كـرد كـه بـه طـور رسـمي                  1919قـرارداد   . برقرار كرده بود  
 سودش و آنچه بـه عنـوان        اشركت نفت در مقايسه ب    . الحماية انگلستان شود    تحت

بـا فـرا رسـيدن سـال        . داد رداخت مبلغي ناچيز به ايران مـي      پ  ماليات به بريتانيا مي   
، يك سال پيش از كودتا، موقعيت ايران چنان به قهقرا رفته بود كـه دولـت                 1298
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، 39 اسـميت ژانگلستان براي مذاكرات و حل و فصل منازعات سـر سـيدني آرميتـا       

ن را بـه   كه نماينـدگي دولـت ايـرا     داري انگلستان، را به تهران فرستاد       مأمور خزانه 
به هر حال، قرارداد مورد توافق، كه بايد به موجب قانون به تصويب             . عهده بگيرد 
اهميـت    و در نتيجـه رضـاخان توانـست آن را بـي           تصويب نشد   رسيد،    مجلس مي 
او كمي پس از تاجگذاري خود به دولت دستور داد توافق اولية دارسي             . تلقي كند 

اي به بار      هيچ نتيجه  1308ه در سال    را بررسي كند، ولي مذاكرات رسمي آغاز شد       
در ايـن ميـان، درآمـدهاي نفتـي ايـران در            .  به پايان رسيد   1310نياورد و در سال     

 36 درصد نـزول كـرده بـود و ايـن خيلـي بـيش از                 76 1310 و     1309هاي   سال
ت غيررسمي هم بـه نتيجـه نرسـيد و ايـن            امذاكر. درصد كاهش سود شركت بود    

، رضاشاه  كه    1311 آذر   6در تاريخ   . ه و دولت وي شد    باعث ناخرسندي بيشتر شا   
 بر عهده داشت، خواستار متن قرارداد دارسي      آن روز خود   رياست شوراي وزرا را   

اي   و سابقة مذاكرات شـد و در اوج عـصبانيت دسـتور داد آنهـا را تـوي بخـاري                   
سـتور  زاده، وزير ماليه، د      سپس به سيد حسن تقي     .كرد  بيندازند كه اتاق را گرم مي     

داد به اطالع شركت نفت ايران و انگليس برساند كـه قـرارداد دارسـي لغـو شـده                
   40.است

  
دولت انگلستان بر اين  اسـاس كـه بـه موجـب قـرارداد در صـورت بـروز                    

شد، به اين عمل لغـو قـرارداد اعتـراض و             اختالف نظر بايد به داوري مراجعه مي      
ايـران  . كند  مطرح مي لي در الهه     ديوان داوري بين المل    تهديد كرد كه دعوي را در     

هـاي ايرانـي حـق        چنين استدالل كرد كه چون كشوري مستقل است فقط دادگـاه          
رسيدگي به اين موضوع را دارند و مقامات بريتانيايي به هـيچ روي حـق دخالـت          

                                                 
39 . Sir Sidney Armitage-Smith 

.در آن موقع هدايت نخست وزير بود. 395. ، ص1363 تهران، انتشارات زوار، خاطرات و خطرات،مهديقلي هدايت، . 40   
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، دولـت بريتانيـا دعـوي را در         1311 آذر   24در  . در امور داخلي ايـران را ندارنـد       
، 41شاي مـذاكرات، جامعـة ملـل از ادوارد بـن       پس از پـاره   . جامعة ملل مطرح كرد   

 چكسلواكي بـود، در خواسـت كـرد بـين دولـت ايـران و                نمايندهرئيس خود كه    
شركت نفت ايران و انگلـيس ميـانجيگري كنـد تـا مـذاكراتي بـراي رسـيدن بـه                    

 و 42 فروردين سر جـان كـدمن  15در . قراردادي در مورد امتيازي جديد آغاز شود     
 از شركت نفت ايران و انگليس وارد تهران شدند تـا مـذاكرات              43فريزرسر ويليام   
بست رسيد و كدمن هم       به هر حال، ديري نگذشت كه مذاكرات به بن        . را بياغازند 

رضاشـاه  . خواست برگـردد، درخواسـت مالقـات بـا شـاه را كـرد               به ظاهر مي  كه  
.  منعقـد شـد    توانست در اين مورد ميانجيگري كند و قراردادي در اول ارديبهشت          

 ارديبهشت امـضا  و مجلـس هـم ايـن قـرارداد              9زاده آن قرارداد را در تاريخ         تقي
.  خرداد تصويب كـرد    7نام گرفت، در    ) 1312 (1933جديد را، كه بعدها قرارداد        

  44".شاه و فقط شاه امكان عقد اين قرارداد را فراهم آورد": كدمن بعدها گفت
  

 و به هنگام مشاجرات مربوط به ملـي         1330،45 دهة    آستانه اين قرارداد كه در   
بـه  . شدن نفت مورد انتقاد قرار گرفت، در زمان انعقاد نوعي موفقيـت تلقـي شـد               

موجب آن حوزة امتياز در حـد قابـل تـوجهي كـاهش يافـت، درآمـدهاي ايـران                   
هـاي    هاي شركت در امور محلي كاسته شـد، حـساب           افزايش پيدا كرد، از دخالت    

ركت را وادار كردند در مورد استخدام بـراي ايرانيـان           تر گشت و ش    شركت روشن 
هـاي    از نظر فني باصالحيت ارجحيت قائل شود و ايرانيان را براي تقبل مسئوليت            

                                                 
41 . Edward Benes 
42 . Sir John Cadman 
43 . Sir William Frazer 
44 . Donald N. Wilber, The Resurrection and Reconstruction of Iran (Hicksville, N. Y.: 
Exposition Pressm 1975), p. 150  

. كتاب حاضر8  و7، 6هاي  نگاه كنبد به فصل. 45   
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در واقع، اغلب ايرانياني كه پس از جنبش ملـي شـدن نفـت  و                . فني آموزش دهد  

تشكيل شركت ملـي نفـت ايـران مـسئوليت و مـديريت ادارة آن را را بـه عهـده                     
ولـي  .  در انگلستان آموزش ديده بودنـد      1933 قرارداد   16فتند، به موجب مادة     گر

مدت قرارداد اولية دارسي    . يافت  به موجب اين قرارداد مدت امتياز نيز افزايش مي        
 1933رسـيد؛ در زمـان قـرارداد          به پايان مي  ) 1961(1340 سال بود و در سال       60

 60 جديد هم كه دوباره به مـدت         امتياز. بيش از نيمي از مدت آن سپري شده بود        
) 1993(1372تا سـال    )  1961 (1340سال بود، در واقع آن امتياز را به جاي سال           

مسئلة تمديد قرارداد در پايان مذاكرات مطرح شد و رضاشـاه، بـه             . كرد  تمديد مي 
او با اين   . زاده، مثل باقي ايرانيان شركت كننده در مذاكرات، غافلگير شد           گفتة تقي 
ست مخالفت كرد ولي در نهايت تسليم شد زيرا درگير چند طرح توسـعه،              درخوا

توانـست از درآمـد نفـت چـشم           آهن سراسـري بـود، و نمـي         از جمله احداث راه   
  46.بپوشد
  

نخست پـدر گفـت محمدرضـا بايـد         . ولي اين مسائل به آينده ارتباط داشت      
نباشـد  هرگـز كـسي كـه سـرباز خـوبي           : گفـت   پدر همواره به او مي    . سرباز شود 

پدرم همواره آرزو داشـت مـن تحـصيالت عـالي           ". تواند پادشاه خوبي بشود     نمي

                                                 
:هاي مختلف دربارة مسئلة نفت در اين دوره نگاه كنيد به در مورد ديدگاه. 46  

L. P. Elwell-Sutton, Persian Oil: A Study in Power Politics (London: Lawrence, 1955); 
Ronald Ferrier, "The Iranian Oil Industry", in The Cambridge History of Iran, 7 vols., vol. 7, 
ed. Peter Avery, Gavin Hambly, and Charles Melville (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1991) 639-701, 639-651; George Lenczowski, Russia and the West in Iran: A Study in 
Big Power Rivalry (London: Cornell University, 1949), 76-81; R. B. Stobaugh, "The 
Evolution of Iranian Oil Policy 1925-1975," in Iran Under the Pahlavis, ed. George 
Lenczowski ( Stanford: Hoover Institution Press, 1978), 201-252, 201-206; 

تحول ضا افخمی؛ به كوشش غالم ر" يش از ملي شدن صنعت نفت در ايرانمروري بر قراردادهاي ملي شدن صنعت نفت پ"
مصاحبه با پرويز مينا . نگاهي از درون: صنعت نفت ايران  

(Bethesda, Md.: FIS, 1998), xv-xxxi. 
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خود را در دانشكدة افسري انجام دهم و در عين حال تحـت سرپرسـتي خـود او                  
آمد زيرا همواره زيـر و        من از خواستة او بدم نمي     . ياد بگيرم كه چگونه شاه بشوم     

خواستم با مسئوليت هاي او       گر مي هاي آموزش نظامي را دوست داشتم و البته ا          بم
به همين دليل بود كـه فكـر كـردم تـصميمي            .  باشم شآشنا شوم الزم بود در كنار     

  47".بسيار خردمندانه گرفته است
  

دانـشكدة  . تشكيالت نظامي ايران بر اساس الگوي فرانسه شكل گرفتـه بـود           
د و  ، دانشكدة مـشهور فرانـسوي، تـشكيل شـده بـو           48افسري به تقليد از سن سير     

 1315 مهر   11وليعهد در   . اي دو ساله فقط در مورد مسائل نظامي بود          شامل برنامه 
 بـا درجـة سـتوان دوم پيـاده نظـام            1317 شهريور   31وارد آن دانشكده شد و در       

بايـد درسـت    : دستورات شاه دربارة وليعهد مستقيم و دقيق بود       . التحصيل شد   فارغ
گرفتند و به     گونه از او امتحان مي      و همان كردند    هايش با او رفتار مي      كالس  مثل هم 

در . تر بـود    ها از اجرا كردن آنها آسان       به هر حال گفتن اين حرف     . داند  او نمره مي  
مواقعي كه دانشجويان براي رزمايش در خارج از شهر نبودند، وليعهد نهار و شام              

 پدرش  در مواردي كه ديداري رسمي با     . خوابيد  خورد و در كاخ مي      را در خانه مي   
شـد و بـا  ديگـران در           ها در ساعت مقرر در دانـشكده حاضـر مـي            نداشت، صبح 

او افـسري بـاهوش بـود و اسـتادها  را            . هـا شـركت مـي كـرد         ها و تمرين    كالس
نخـستين   بـود و در زمينـه ورزش         ورزشكاري درجه يـك   نيز   49.كرد  پيچ مي   سؤال

 بـه  لي را كـه خـود  تجربة وي در دانشكدة افسري اين بود كه توانـايي تـيم فوتبـا       
باشيان، كه در دانشكده با وي آشـنا          اهللا مين  فضل. ، بيازمايد مي شد  كاپيتانش   زودي

شده بود، در اصل به اين خاطر تحسين وي را برانگيخت كه جلوي ضربة پنـالتي                
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باشيان هم به نوبة خود تـشخيص داد كـه وليعهـد بـازيكن        مين.  وليعهد را گرفت  

 از سوي ديگـر     ".فقط ضربة چپ او خيلي قوي نبود      "اي قوي است      خوبي با جثه  
داد كه او در      سنج نشان مي    زمان"باشيان يادآور شد كه       مين. دويد  وليعهد خوب مي  

 او بازيكني تيمـي بـود و        50".دويد   متر را تقريباً در يازده ثانيه مي       100دو سرعت،   
اقعيتـي  و ، وليعهد بـود   در همان حال  كرد،    خود را درك مي   يان  موقعيت دشوار مرب  

  . كه ناگزير بر ديگر روابط سايه مي افكند
  

رضاشاه پسرش را به سمت بازرس نيروهـاي مـسلح شاهنـشاهي منـصوب              
رضاشـاه در ضـمن     . گرفـت   كرد، شغلي كه مرد جوان بايد آن را خيلي جدي مـي           

گيري دربـارة   پسرش را در امور مربوط به پادشاهي خود، و حتي گاهي در تصميم     
پسر نيم ساعت پيش از آنكـه ديگـران         . داد  به دولت، دخالت مي   امور مهم مربوط    

رفـت و اغلـب بعـدازظهرها هـم بـه             براي صرف غذا سر برسند به ديدار پدر مي        
در سـفرهاي پـدرش بـراي بازديـد از سراسـر            . شد  حضور پدرش فرا خوانده مي    

خواسـتند   كـرد و در بـسياري مـوارد از او مـي     كشور هم اغلب او را همراهي مـي      
مقامات دولتـي آن قـدر از       "ها نظر دهد، هر چند او بعدها نوشت،           ارة سياست درب

آميز خود بودنـد كـه هـيچ          ترسيدند و آن قدر مراقب رفتار مؤدبانه و احترام          او مي 
با وجود اينكه من فقـط      . ماند   به معناي واقعي كلمه باقي نمي      "بحث"مجالي براي   

شـگفت  . كردم ي و بااقتدار بيان مي ساال داشتم، گاهي منظور خودم را به روشن    19
داد و بنـدرت      هـاي مـن گـوش مـي         اينكه او اغلب با صبر و حوصـله بـه حـرف           

  51".كرد پيشنهادات مرا رد مي
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اش را    در واقع پدر چنين بود و مدتي طول كشيد تا پسر يـاد گرفـت عقيـده                
 بـه يـاد   ) صدراالشراف(محسن صدر   . ابراز كند بدون آنكه از حد خود فراتر رود        

رد كه يكبار وقتي او در زمان حكومت رضاشاه وزير عدليه بود، بـراي آنكـه                   آو مي
كمك كند تا مردي به نام فرهي كه به شاه توهين كرده بود از زندان آزاد شود، بـه                 

اي به شاه بنويسد ولي آن نامه را از طريق وليعهد بـه           همسر فرهي توصيه كرد نامه    
 شـاه بـه انتظـار     خروجـي كـاخ  نوشـت و دم در آن زن نامه را . دست شاه برساند  

شـد    خـارج مـي   كاخ  بعدازظهر كه وليعهد سوار بر اسب از        . ايستاد تا وليعهد بيايد   
ديري نگذشت كه شاه به صدر تلفن كرد و به او دسـتور داد كـه                . نامه را به او داد    

د كه  كمي بعد، بار ديگر از او پرسي      . آن مرد را آزاد كند و او بدون تأمل چنين كرد          
  52. آيا آن مرد را آزاد كرده است

  
، وزيـر راه، بـه رشـوه        )علي منصور (، زماني كه منصورالملك     1315در سال   

خواري در وزارتخانه را شنيده بود، بـسيار          گرفتن متهم شد، شاه كه گزارش رشوه      
صدر، وزير عدليه،   . خشمگين شد و دستور داد منصور را محاكمه و مجازات كنند          

شد محكوم يا مجازات كـرد مگـر آنكـه            الل كرد كه منصور را نمي     براي شاه استد  
اگر ايـن اتهامـات ثابـت       . اتهامات مطرح شده عليه وي در دادگاه به اثبات برسند         

شد، به موجب قانون امكان نداشت او را گناهكار اعالم كنند حتي اگـر او در                  نمي
ت، طـرف   وليعهد، كـه در آن جلـسه حـضور داشـ          . واقع جرمي مرتكب شده بود    

، خادم خردمنـد و داراي      "صدر مظهر واقعي قانون است    "صدر را گرفت و گفت      
تسليم استدالل صـدر    "در نتيجه رضاشاه    .  شاه و دولت است     نسبت به  حسن نيت 

                                                 
.311-315.، صص1364، تهران، انتشارات وحيد، ) محسن صدر(خاطرات صدراالشراف. 52   
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 1320 و سرانجام قبل از آنكه متفقـين ايـران را در سـال                تبرئه شد   منصور 53".شد

  .اشغال كنند، آخرين نخست وزير رضاشاه شد
  

 نسبت به او ترسي آميخته      به پدر عشق ميورزيد اما در همان حال       ضا  مجمدر
  توصــيف وي از پــدرش در مــوارد بــسيار و در شــماري از .بــه احتــرام داشــت

  :هايش شاهدي بر اين ترس آميخته به احترام و ستايش است كتاب
  

 از سرشار در عين اين كه نسبت به او ترسي آميخته به احترام داشتيم، عشق ما به او 
اش مشخص و زمخت بود،  او چهارشانه و بلندباال و خطوط چهره.. ستايش و احترام بود

ها مردي قوي  آن چشم. ، جلب مي كردديد نظر هر كسي را كه ميش هاي نافذ ولي چشم
خواستم به او  سرانجام من قدرت گفتن آنچه را مي. آورد را هم از درون به لرزه در مي
او مردي . ولي خيلي طول كشيد. ت يا سرزنش پيدا كردمبگويم بدون ترس از مخالف

قدرتمند و باابهت بود و پي بردن به قلب رئوفي كه زير ظاهر خشن و نظامي وي 
ولي حتي مخالفانش هم تشخيص داده بودند كه او يكي از . تپيد، به آساني ميسر نبود مي

  54.سقوط فرستاده بودها براي نجات ملت از  آن مرداني بود كه مشيت الهي پس از قرن
  

زدند،   آن دو تمام مدت با هم حرف مي       "آورد كه     شاهدخت اشرف به ياد مي    
آورم، ولي از وقتـي كـه وليعهـد از            ترين زماني كه من به ياد مي        هميشه، از قديمي  

   55".ندكرد سويس بازگشت بيشتر با هم صحبت مي
  

***  

                                                 
.351. ص. همان  .53  
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 در مراسم نـامزدي     وليعهد دو روز قبل از اينكه آموزش نظامي را شروع كند          
خواهرهايش شركت كرد، كه دست بر قضا نوعي تمـرين بـراي ازدواج خـودش               

او  كساني   . شاه تصميم گرفته بود كه وقت ازدواج دخترانش فرا رسيده است          . بود
را كه واجد صالحيت ازدواج با دخترانش بودند به دقت بررسي كرد و سـرانجام                

الملـك، سـركردة مهـم يكـي از طوايـف و             علي قوام، پسر قوام   : دو تن را برگزيد   
التحصيل دانشكدة افسري و پسر       شخصيتي سياسي در فارس، و فريدون جم، فارغ       

 قوام را بـراي شـمس و جـم را بـراي اشـرف      رضاشاه. محمود جم، نخست وزير  
هر دو دختر همسران آيندة خود را براي نخستين بار در حالي ديدند كـه               . برگزيد

اشـرف از فكـر ازدواج در هفـده         . كردنـد   يعهد تنيس بازي مي   دامادها داشتند با ول   
متأسفانه نظر  . قيافه و آراسته آمد     زده بود ولي جم به نظرش خوش        سالگي وحشت 

. شمس هم همين بود و او از پدرش خواسـت اجـازه دهـد بـا جـم ازدواج كنـد                    
ل پدر اول مايل به اين كار نبود ولي سرانجام با ايـن اسـتدال             . اشرف مخالفت كرد  

ايـن  . تر در انتخاب ارجحيت دارد، تسليم وي شد         كه شمس به عنوان دختر بزرگ     
او بـه ديـدار     . انگيـز بـود     تصميم براي اشرف كه تحمل قـوام را نداشـت، نفـرت           

برادرش رفت و از وي خواست در اين كار دخالت كند و دست كـم از پدرشـان                  
ني عقيـدة پـدرمان را      تـوا   دانـي كـه نمـي       مي". بخواهد او را از ازدواج معاف كند      

اي كه دخترها معموالً در آن سن         او معتقد است كه تو به سني رسيده       . عوض كني 
بايد بـه   . تالش براي تغيير دادن عقيدة او وقت تلف كردن است         . بايد ازدواج كنند  

به اشرف نصيحت كرد كـه      .  از مادر هم كمكي ساخته نبود      56".حرفش گوش كني  
مادر گفت قوام مرد خوبي اسـت،       . اگزير را بپذيرد  گريه نكند؛ بلكه اين وضعيت ن     

تحصيلكردة انگلستان است، خانوادة خيلي خوبي دارد، خيلي از دخترهـا  آرزوي             
اشرف فهميده بود كه از اين سرنوشت خالصي ندارد ولـي           . ازدواج با او را دارند    

                                                 
:همچنين. 2، روي 1نوار . همان. 56  
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 اگـر او را وادار بـه ازدواج       : :به آسـاني تـن بـه ايـن ازدواج ندهـد           تصميم گرفت   

  .كنند، او با شرايط خودش اين كار را مي كند مي
  

ازدواج محمدرضا با شاهدخت فوزيـه از مـصر هـم تقريبـاً بـه كلـي بـدون                   
ولـي او ازدواج بـه خـاطر مـصالح مملكـت را             . دخالت خودش صـورت گرفـت     

دانست، و اين به معناي ازدواج با زني بـود كـه پـدرش بـه                  سرنوشت خودش مي  
رضاشاه هم به نوبة خود كسي نبود كه اهميت اين          . ه بود عنوان ملكة آينده برگزيد   

او هم مثل اغلب فاتحاني كه از طبقات پايين اجتماع به مقامي         . اقدام را درك نكند   
شوند، آرزو داشت پسرش بـا خانـداني اصـيل و مهـم ازدواج                بزرگ بركشيده مي  

 مايل است   يك بار به دو تن از دوستان نزديك خود در دربار اعتراف كرد كه             . كند
وليعهد با شاهدخت اينگريد از سوئد، كه بعدها ملكة دانمارك شد، و در آن زمان               

 شايعاتي هـم    57.به همراه پدر و مادرش براي ديدار به ايران آمده بود، ازدواج كند            
هاي ايراني رواج داشت، از       دربارة انتخاب دختري مناسب از ميان نخبگان خانواده       

قاجـار، هرچنـد احتمـاالً از نظـر قـانوني ايـن ازدواج              جمله يكي از دختران  شاه       
  .سرانجام رضاشاه فوزيه، شاهزادة مصري، را در نظر گرفت. ممكن نبود

  
چنين شايع بود كه به هنگام ديدار رضاشاه از تركيه، آتاتورك به او گفته بود               
كه ازدواج بين دربارهاي ايران و مصر به سود هـر دو دربـار و تقويـت موقعيـت                   

روشن نيست كه چـرا رهبـر تركيـه كـه بـه تـازگي               . ة حكومتي ايران است   سلسل
جمهوري مدرني را جانشين حكـومتي اسـالمي و سـنتي كـرده بـود ممكـن بـود             

 1316در اوائـل سـال       مـسلم ايـن اسـت كـه       . اي به اين موضوع نشان دهد       عالقه

                                                 
.2.، ص7، جلد 1982، لندن، هاي دكتر قاسم غني يادداشتسيروس غني، . 57   
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  در سفري به بغداد بـه مظفـر اعلـم، سـفير       رشدي ارس، وزير امور خارجة تركيه،     
كـه چنـين   معتقدنـد  ايران در عراق، گفته بود كه دولت تركيه و به ويژه آتـاتورك            

بعـدها، قاسـم    . ازدواجي به نفع تمام كشورهاي منطقه، به ويژه ايران و مصر است           
غني، كه در بيشتر جريانات مربوط  به ازدواج و طالق حاضر بود، از محمد علي،                

  و  تأكيد كرده بود   او اين ازدواج به      در مورد  1938وليعهد مصر، شنيد كه ارس در       
ادعا مـي   از خصوصيات شخصي وليعهد ايران، تحصيالت عالي او در سويس، كه            

 مالقات كرده بـود، و      "لو روزه "از آن خبر داشت زيرا چند بار وليعهد را در           كرد  
نحوة عالي تربيت وي تحت نظارت پدر با محبت ولي جدي وي، با تحسين يـاد                

  .كرد مي
  

 مـسئله    پهلـوي  سلـسله صري فوزيه از نظر قانون اساسي براي آيندة         مليت م 
كـرد كـه شـاه ايـران بايـد فرزنـد               متمم قانون اساسي مقرر مي     37مادة  . انگيز بود 

 آبـان   14براي برطرف كردن اين مانع، در تاريخ        . تبار باشد   والديني ايراني و ايراني   
 قيد شـده در آن مـاده را   تبار  مجلس قانوني تصويب كرد كه اصطالح ايراني   1317

شـود كـه بـه دليـل مـصالح عـالي              به اين معنا تفسير كرد كه شامل مادري هم مي         
 مجلـس در    تصويب  دولت و   به موجب فرمان همايوني كه در پي پيشنهاد         ،  كشور

 عمـل    كه ، با اين شرط   شود   داراي تابعيت ايراني محسوب      ،شود   صادر مي  اين باره 
  آذر مجلـس، بـر       8در  . دواج صورت گرفتـه باشـد     دولت و فرمان شاه پيش از از      

اساس اين تفسير، قانوني را تصويب كرد كه به موجب آن فوزيـه زنـي ايرانـي و                  
 وليعهد و فوزيه در قـصر عابـدين      1317 اسفند   24در  . شد  تبار محسوب مي    ايراني

  . رضاشاه در مراسم عروسي حضور نداشت. در مصر ازدواج كردند
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بـود، ولـي خلـق و       كسب كـرده    هاي پدرش را      محمدرضا بسياري از عادت   
محمدرضـا حتـي در اوج      .  بـود  جـسور رضاشاه ذاتـاً    . داشت خويي برخالف پدر  

در شش سالگي او را به مدرسة نظـامي فرسـتاده           . بودگرا    درون  و قدرت محجوب 
اين كه انضباط را در اصـل       ولي جز   . ا بياموزد سختي و جدي بودن ر      جانبودند تا   

شـايعاتي  . از پدرش آموخت، خشونت نظامي چندان به خلق و خوي او بدل نشد            
وجود داشت مبني بر اين كه رضاشاه يكبار گفته بـود كـاش پـسرش بيـشتر مثـل                   

از نظر شاهدخت اشـرف     . خواهرش اشرف باشهامت بود و اعتماد به نفس داشت        
دانـد پـدرم       اصالً نمي  بافد ن اراجيفي مي  هر كسي كه چني   ": اين شايعه مسخره بود   

او ممكن نبود بـه كـسي حرفـي بزنـد كـه             . داد  چقدر به حيثيت برادرم اهميت مي     
   1".احياناً جانشينش را تحقير كند

  
پيرايگـي را در   به محمدرضا كه وليعهد بود آموخته بودند كـه سـادگي و بـي             

پـدرش در   . نه ماند زندگي شخصي در پيش گيرد؛ در زمان پادشاهي هم همين گو          
هـم بـه نـسبت زنـدگي        محمدرضا  . خوابيد  عاري از تزيينات روي زمين مي      اتاقي
اي داشت، هر چند اختالف شرايط زمان تولد و دوران كـودكي هـر يـك از                   ساده

پـدرش هميـشه لبـاس      . تـر باشـد     آنها باعث شد محيط زندگي محمدرضا مجلـل       
ولي پـسر وقتـي     .  و نه زرق وبرقي    نه تزييني، نه مدالي   –پوشيد    اي مي   نظامي ساده 

                                                 
.2وي ، ر1، نوار 2001مصاحبه با شاهدخت اشرف، فوريه . 1   
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زد و لباسـش      هاي تـشريفاتي مخـصوص را مـي         پوشيد تمام نشان    لباس نظامي مي  
معمـوالً لباسـي غيرنظـامي      . اين لباس مخصوص مراسم رسـمي بـود       . شاهانه بود 

، محمدرضـا  2.كـرد   پوشيد كه مستخدمش براي هر روز معين آن را انتخاب مي            مي
بـه  . كرد  نظم و ترتيب محيط خانة خود توجهي نمي       در مواقعي كه زن نداشت، به       

هايش رنگ و رو رفتـه         پاشيده بود و مبل    همه جا ريخته و   نسبت دربار هاي ديگر     
ها در هـم و بـرهم         هاي عجيب و غريبي داشتند و بشقاب        ها رنگ   شد، روميزي   مي

شناس و  جدي بود و حتي در تعطيالت مسائل روزانه را به دقـت                 او وقت . بودند
  او هم مانند پدرش وقتي مقامات حكومتي را در دفتـرش             3.كرد  مرتب دنبال مي  و  

  4.رفت كرد، راه مي پذيرفت و دربارة مسائل مملكتي بحث مي به حضور مي

                                                 
كردم دو يا سه دست لباس برايش بگذارم تا خودش  اگر فرصت بود سعي مي": گويد امير پورشجاع، پيشخدمتش مي. 2

در مواردي كه من كت و شلوار را . كردم گفت خودت برو يكي را انتخاب كن و من اين كار را مي انتخاب كند، ولي اغلب مي
كرد كدام كت و   هر بار خودش مشخص ميامايك كراوات به او نشان دهم؛ كردم هميشه اصرار داشتم بيش از  انتخاب مي
آرشيو بنياد مطالعات تاريخ شفاهي ايران، مصاحبه با امير  (".كردم خواهد بپوشد من كراوات را انتخاب مي شلوار را مي

.)32.  ص1، روي 2، نوار 1990 دسامبر 12. سي. كننده مهناز افخمي، واشنگتن دي پورشجاع، مصاحبه  
گردشگاه (در نوشهر "آورد كه  فريدون جوادي، يكي از دوستان شهبانو فرح و يكي از ميهمانان هميشگي دربار به ياد مي.3 

 صبح، نه يك دقيقه قبل و نه يك دقيقه بعد، از اتاقش بيرون 10، محمدرضا هر روز سرساعت )تابستاني خانوادة سلطنتي
 بعدازظهر به اخبار 8دقيقاً سر ساعت . شد  و نه يك دقيقه بعد، سر ميز نهار حاضر مي، نه يك دقيقه قبل1سرساعت . آمد مي

در هيچ جاي ديگري در . شد دادند، به احتمال زياد سر ساعت پذيرفته مي اگر به كسي وقت مالقات با شاه را مي. داد گوش مي
مصاحبه با . (شتي مدرن از زندگي در ذهن داشتشاه بردا. شناسي رايج نيست ايران يا در كشورهاي مسلمان اين گونه وقت

.) 1، روي 2، نوار 2004فريدون جوادي، نوامبر   
گذراند، تقريباً هيچ وقتي را صرف سرگرمي و  اش مي پدرم جز اوقاتي كه با خانواده"محمدرضا دربارة پدرش نوشته است، . 4

در . روي بود ورزش او بيشتر پياده. رفت ت به شكار ميگاهي يك يا دو بار در سال به مدت دو يا سه ساع. كرد تفريح نمي
هاي در حال   رفت يا پياده از قشون يا طرح آورم، يا در دفترش باال و پايين مي ذهنم هميشه او را در حال راه رفتن به ياد مي

ساني كه به حضورش رفت؛ از ك هايش هم راه مي گاهي حتي در جلسه. زد ها در باغ قدم مي كرد يا غروب اجرا بازديد مي
-55، 1980، پاسخ به تاريخمحمدرضا پهلوي،  (".رفت همگام با او طول و عرض اتاق را طي كنند شدند انتظار مي پذيرفته مي

54(.   
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هاي كوچـك     رضاشاه در وعده  . هاي غذاخوردنش هم مثل پدرش بود       عادت
ي كـم   در هر وعده خيل   ":  بود اكخوركم   محمدرضا هم    5.خورد  غذاهاي ساده مي  

 به نـدرت مـشروبات الكلـي        6".خورد  ها هم چيزي نمي     خورد و بين وعده     غذا مي 
 رژيـم  شـاه كه خيلي متنوع نبود زيرا كرد  را تعيين ميآشپز صورت غذا  . نوشيد  مي

بـه  . شده، مرغ يا گوشت از غذاهاي جاري بـود          ماهي سرخ . غذايي خاصي داشت  
و بيش از همـه كتلـت و        ا" ،پيشخدمت مخصوص محمدرضا  : گفتة امير پورشجاع  

 دراي را كـه او خـورده بـود            اگـر بقايـاي جوجـه     " ".مرغ بريان را دوست داشت    
 غـذاهاي پـر     7".اند  ها را با فاب شسته      نكرديد استخوا   ديديد تصور مي    بشقابش مي 

پاچه بـود     محمدرضا عاشق كله  . ها بود   تر ايراني مخصوص ميهماني     طول و تفصيل  
پاچـه    تواسـت كلـه      به ندرت مي    اما شد   تهيه مي  درة ما كه بهتر از همه در خانة ملك      

   8".كرد اش را اذيت مي معده"بخورد چون 
  

***  
فوزيـه، شـاهدخت   . آمد ولي جز يكبار واقعـاً عاشـق نـشد           او از زنان خوشش مي    

او زيبـا بـود و شـاه كـم كـم            .  زن اولش را براي او انتخاب كـرده بودنـد          ،مصري
فوزيـه خـشك و     .  اين احساس متقابل نبـود     احساس كرد او را دوست دارد، ولي      

اي نداشت جز اين كـه       در آغاز محمدرضا چاره   . گرفت  سرد بود و از او فاصله مي      
به او توجه نشان دهد زيرا پدرش از او اين را خواسته بود، به ويژه پـس از تولـد                    

پس از آنكه رضاشاه ايران     . دخترشان شهناز، كه شاه فقيد به او بسيار عالقه داشت         

                                                 
.71. صمأموريت براي وطنم،محمدرضا پهلوي، . 5   
.2، نوار 2000مصاحبه با شهبانو فرح، پاريس، ژوييه . 6   
 دسامبر 12. سي.هي ايران، مصاحبه با امير پورشجاع، مصاحبه گر مهناز افخمي، واشنگتن ديآرشيو بنياد مطالعات شفا. 7

).40. ص (1، روي 2، نوار 1990   
.2، نوار 2000مصاحبه با شهبانو فرح، پاريس، ژوييه . 8   
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بـاز هـم بامالحظـه      ولي  . كرد  آزادي بيشتري مي  را ترك كرد، محمدرضا احساس      
   .آزرد اش را مي  و به ندرت ملكهبود

  
  ايران را بـه مقـصد مـصر تـرك كـرد،              13249پس از آنكه فوزيه در خرداد       

فوزيـه  تـا  كرد ش را تالشتمام محمدرضا در روابطش با زنان آزادتر شد، هر چند      
ولـي او عاشـق     آوردنـد      او مي   مالقات با  رايزناني را ب  ": دگوي   اشرف مي  .برگردد

 اعليحـضرت كردنـد   آن دخترهـا در آن زمـان تـصور مـي         . هيچ يك از آنهـا نـشد      
 به هر حـال، روابـط او بـا          10".دوستشان دارد، ولي اين خواب و خيالي بيش نبود        

 دوستانش، از جمله مجيد اعلم و يحيـي عـدل، كـه           . ريا بود   زنان اغلب پاك و بي    
هـاي دربـار شـركت        اعضاي محفل خودماني او بودند، با همسرانشان در ميهماني        

  11.ها واقعاً هيچ خبري نبود دهند كه در آن ميهماني كردند و شهادت مي مي
  

محمدرضا عاشق ثريا، همسر دومش، شد و اجازه داد او در امور خـانوادگي              
د و نـه از شـمس،       آمـ   ثريا نه از ملكه مادر خوشـش مـي        . نقش اصلي را بازي كند    

، و   پيدا كـرده بـود، و نـه از شـهناز           ويكه او را براي همسري       شاه   خواهر بزرگ 
سلطه اش بر شاه در اين رمينه چنان بود كه شاه اجباراّ در نهان با دخترش ديـدار                  

 به گفتة مجيد اعلم برخالف شايعات دربـار، رابطـة ثريـا بـا شـاهدخت                 .مي كرد 
رش را دوست داشت و براي خوشـحال كـردن   بود، زيرا اشرف براد خوباشرف  

 شاهدخت اشرف هم عشق شاه نـسبت بـه ثريـا را             12.بكنداو آماده بود هر كاري      

                                                 
.7 جلد؛ جلد 12، 1982لندن، هاي دكتر قاسم غني، يادداشتقاسم غني، : شرح طالق فوزيه را در كتاب زير بخوانيد. 9   

.1، روي 2، نوار 2001 مارچ 2مصاحبه با شاهدخت اشرف . 10   
 بنياد  ؛1991گر احمد قريشي، كاليفرنيا، مه   مصاحبه با مجيد اعلم، مصاحبه برنامه تاريخ شفاهي،بنياد مطالعات ايران،.  11

2000ي، پاريس، اوت گر غالمرضا افخم  مصاحبه با يحيي عدل، مصاحبه تاريخ شفاهي،مطالعات ايران،   
.مصاحبه با مجيد اعلم، پيشين. 12   
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توانست جانشيني براي شاه      اعليحضرت عاشق ثريا بود و اگر او مي       ": كند  تأييد مي 
 به ظاهر ثريا نياز به نـوعي جراحـي          13".شدند  به دنيا بياورد هرگز از هم جدا نمي       

به گفتة اردشير زاهدي، داماد شاه، پزشكان    . ه نه سخت بود و نه خطرناك      داشت ك 
بيمارستان نيويورك پيشنهاد اين جراحي را دادند و ثريا و شـاه را مطمـئن كردنـد                 

 بعـدها بـراي     اما ثريا قبول نكرد اگر چـه      . شود  كه ثريا پس از اين عمل حامله مي       
 داد، تـصميمي كـه      ورتش تـن  تـر صـ     اينكه ستاره سينما بشود به جراحي پيچيـده       

 به هر حال هر چند تسليم نشدن ثريا به اين جراحي            14.زاهدي را شگفت زده كرد    
و لزوم وجود وارثي براي تاج و تخت بر عشق شاه چربيـد و بـه طـالق و انتقـاد                     

  15.مردم از اين طالق دوم  منجر شد، عالقة شاه به ثريا كاهش نيافت
  

 به بهترين وجه    ملكه رسماً اعالم شود و      شاه اصرار داشت كه اين طالق بايد      
شاه رسماً مسئلة وارث تاج و تخت و       . بقية امور از پيش مشخص بود     . روانه گردد 

گروهي از رجـال    .  را عنوان كرد    پهلوي نياز به يقين حاصل كردن از تداوم سلسله       
 دربارة اين مطلب بحث كردنـد و بـه ايـن نتيجـه              1336 اسفند   10 بهمن و    27در  

 كه براي امنيـت و سـعادت مملكـت وجـود وارثـي بـراي تـاج و تخـت           رسيدند
اي را نزد ثريا فرستاد و تصميم او را جويـا             پس از آن شاه فرستاده    . ضروري است 

پوشي از منافع خود به منظـور        ملكه با بزرگواري آمادگي خود را براي چشم       . شد
 ملكـه ثريـا     پس از آن شاه به ملت اعالم كـرد كـه          . حفظ سعادت ملت اعالم كرد    

همواره سعادت مملكت را آرزو داشته، در نهايت جديت و با وقار و متانت تمـام                
و ايثار كامل نسبت به ملت وظايف خود را به عنوان يك ملكه ايفا كرده اسـت و                  

                                                 
.مصاحبه با شاهدخت اشرف، پيشين. 13   
.2، روي 3، نوار 2001مصاحبه با اردشير زاهدي، مونترو، ژوييه . 14   

15 Pari Abasalti and Hushang Mirhashem, eds. Ardeshir Zahedi: Untold Secrets, Los Angeles, 
2000, 75-78.. 
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پوشي از احساسات شخصي در       اي كه دريافت داشته، و با چشم        شاه در پي توصيه   
  16.فراوان تصميم به جدايي گرفته استبرابر منافع عالي مملكت، با اندوهي 

  
 بـراي   افراد نزديك به دربار   مسئلة وارث تاج و تخت آنقدر حاد شد كه تمام           

شاهدخت اشرف متوجه شد كـه   . افتادند تالش    به اي مناسب براي شاه     يافتن ملكه 
كردنـد   ناگهان تمام دخترهاي جـوان داوطلـب بودنـد و تمـام پـدرها تـصور مـي             

برخي از نزديكـان شـاه كـه بـا سـيلي از             . واجد شرايط است   تنها دختر دخترشان  
. رو شده بودند، كار جـستجو در خـارج از كـشور را آغـاز كردنـد                  داوطلبان روبه 

انديشيدند، از جمله به شاهدختي ايتاليايي، كه به          هاي غيرايراني مي    برخي به گزينه  
 1338اييز سال   در پ . گشتند   ديگران دنبال دختران بومي مناسب مي      17.نتيجه نرسيد 

اي اصيل و ايراني ديداري داشت كـه در           شاه با فرح ديبا، دختري جوان از خانواده       
 آذر ازدواج   29آنهـا در مـاه آبـان نـامزد شـدند و در              . خوانـد   پاريس معماري مي  

  . كردند
  

                                                 
85: 2؛ روزشمار، 933: 2گاهنامه، . 16   
از جمله حسين عال كه با واالحضرت روفو دو شيال و همسرش، دوستان اومبرتو، شاه پيشين ايتاليا، در سفارت ايتاليا در . 17

. شيده شدموضوع گفتگو به امكان ازدواج بين شاه و دختر امبرتو، شاهدخت ماريا گابريال دو ساووا، ك. تهران مالقات كرده بود
سفير پيشنهاد كرد كه دوشيال در ديداري با امبرتو در ليسبون به صورت محرمانه از او بپرسد كه آيا با اين ازدواج موافق است 

روفو . رفت در آنجا حضور يابند  شاهدخت تقريباً همزمان با وقتي كه شاه به كن ميوو اگر چنين است آيا امكان دارد كه او 
ت را پذيرفت ولي به سفير كه دوستش بود يادآور شد كه ازدواج شاهدختي كاتوليك و ايتاليايي با دو شيال اين مأموري

كرد كه احتمال دارد پاپ اجازة اين كار را بدهد و حتي موافقت  سفير به هر حال تصور مي. پادشاهي مسلمان شايد آسان نباشد
رسيد از به عهده گرفتن اين مأموريت خوشحال است به عال  ر ميشاهزاده روفو كه به نظ. كند كه فرزندان مسلمان بار بيايند

شناسد كه كاتوليك نيستند و در نتيجه مسئلة موافقت پاپ در مورد آنها  اطمينان داد كه او چند شاهدخت آلماني را هم مي
هاي آلماني در يكي از  شد، او مي توانست ترتيبي دهد كه شاه با شاهدخت اگر ازدواج با گابريال عملي نمي. شود مطرح نمي

شمارة ) 1337 ارديبهشت 31(1958 مه 21هاي روزانه به شاه،  حسين عال، وزير دربار، گزارش. (قصرهاي باواريا مالقات كند
.140-141. ، صص2، شمارة 1، جلد فصلنامة تاريخ معاصر ايران، محرمانه، در 10   



83  اهزندگي و زمانة ش

سهراب ديبا، پدرش، يكـي از   .  در تهران زاده شده بود     1317 مهر   22فرح در   
اي سرشـناس از آذربايجـان و همچنـين           دي از خـانواده   چهار پسر مهدي ديبا، سي    

 انقـالب    كـه در روسـيه     كـرد مـي   پترزبوگ تحصيل     سهراب در سن  . ديپلمات بود 
 به هلند و پس از آن بـه فرانـسه سـفر     ابتدا  توانست او به زحمت   و   شدبلشويكي  

 سير ثبت نـام     در فرانسه دبيرستان را به پايان رساند و در دانشكدة نظامي سن           . كند
كرد، و به روايتي پيش از بازگشت به ايران و ملحـق شـدن بـه ارتـش در لژيـون                     

فرح هنوز كودكي بيش نبود كه او درگذشت، و از          .  فرانسه خدمت كرد   18خارجي
 ايده آل، آن گونه كـه دختـري جـوان ار            خود  خاطراتي گرم و صميمانه از پدري       

 19. بـاقي گذاشـت    در ذهن دختـرش      در خيال تصوير مي كند،     پدر از دست رفته   
الـدين محمـد گيالنـي،        فريدة قطبي، مادر فرح، اهـل گـيالن و از نوادگـان قطـب             

آنهـا  . مرشدي صوفي، بود كه نه تنها در ايران بلكه در خارج هم مورد احترام بود              
با محمدعلي قطبي و همسرش لوييز كـه دختـر يكـي از خـوانين بختيـاري بـود،                   

د محمـدعلي، بـرادر فريـده، و همـسرش          وقتي فرح به دنيا آمـ     . كردند  زندگي مي 
فرح و رضا بـا هـم بـزرگ شـدند، و همـان       . پسري شش ماهه به نام رضا داشتند      

نويسد رضا تبديل به همان بـرادري شـد كـه او از               گونه كه فرح در خاطراتش مي     
  20.داشتنش محروم بود

  
اي ايتاليايي و سپس وارد مدرسة فرانسوي         فرح در شش سالگي وارد مدرسه     

معنويت "كردند كه     هاي كاتوليك با اين قصد اداره مي        ارك شد كه آن را راهبه     ژاند
 را در آمــوزش دختــران "اي خــواهران بــه كليــسا قــديس ژوزف و التــزام حرفــه

                                                 
.    م–واحدي از نيروهاي مسلح فرانسه . 18

:هاي فرح به پدرش در زندگي خودنگاشت وي د به اشارهنگاه كني. 19  
Farah Pahlavi, An Enduring Love: My Life with the Shah, New York, Miramax, 2004. 

16. همان، ص. 20   
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اين مدرسه يكي از مؤسـسات آموزشـي موفـق در تهـران             . خردسال دخالت دهند  
انـسوي دختـران    هاي سرشناس و متمايل به فرهنگ فر        بود، كه  بسياري ازخانواده    
فرح شاگردي عالي و هم در كـسب دانـش و           . فرستادند  خود را به اين مدرسه مي     
آمـوزي    دانش"خواهر كلر، آموزگار و مربي فرح، او را         . هم در ورزش سرآمد بود    

 و فعـال و پرانـرژي و        "ذهنـي موشـكاف   " و داراي    "باهوش، بااستعداد و جـدي    
  در ژاندارك درس خوانـد     10س   او تا كال   21.كند  سرزنده و سرخوش توصيف مي    

و سپس به مدرسة رازي رفت تا براي رفتن به فرانسه و تحصيالت عاليه خـود را                 
 در پـاريس نامنويـسي     1 كه در مدرسة اختصاصي معماري     1336 سال    تا .آماده كند 

 پاريس مركز بزرگ    درخيال او . بوديده  انديشبارها درباره زندگي در آن شهر       كرد،  
 چـه ": نويـسد   در خـاطراتش مـي    . دمي ش ن زن معمار در ايران       و او دومي    بود هنر

كـنم ايـن       ديگري ممكن بود در عين اينكه من به توسعة كشورم كمـك مـي              رشته
  22". در اختيارم بگذاردخودم همه فرصت براي بيان

فـرح  . شاه با ميانجيگري شهناز، دخترش، و اردشير زاهدي با فرح آشنا شـد            
 و همچنين محترم داشت كه مثـل بـسياري ديگـر از           دار  اي قديمي و ريشه     خانواده

او پيوسته پيگير گرفتن  كمك هزينـة تحـصيلي          . ها ثروتمند نبود    اين قبيل خانواده  
هاي پيشين وي از دولت مورد قبول قرار          بود، كه به داليلي نامعلوم در درخواست      

ن  كه اردشير زاهدي مسئول كمك مـالي بـه دانـشجويا           1337در سال   . نگرفته بود 
او از اسـفنديار    . هاي خارجي بود، فرح تصور كـرد شـانس بيـشتري دارد             دانشگاه

ديبا، دايي خود، كه با زاهدي آشنا بود درخواست كرد وقـت مالقـاتي از زاهـدي                 
زاهدي به ديبا گفت كه با سفير ايران در فرانسه و مـأمور مـسئول               . براي او بگيرد  

 بر مالقات زاهدي با خـواهرزاده اش        ديبا باز هم  . كند  اين امر در ايران صحبت مي     

                                                 
.45. ص. به نقل از همان. 21   

57. ص. فرح پهلوي، پيشين  .23  
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پافشاري كرد، و به گفتة زاهدي از او خواست احتمـال ازدواج وي بـا شـاه را در                   
چنـين مـواردي    "زاهدي در آغاز اعتنايي نكرد زيرا بـه گفتـة خـودش             . نظر گيرد 

آميـز باشـد او فرامـوش         اگر ازدواج موفقيت  . شود  هميشه به ضرر ميانجي تمام مي     
  با وجود ايـن زاهـدي        23".كنند   به ناكامي انجامد او را سرزنش مي       ود؛ و اگر  ش  مي

. از شهناز، همسرش، خواست به هنگام مصاحبه با فرح، به دقت او را بررسي كند              
شهناز چنين كرد و يكي دو روز بعد اردشير و شهناز فرح را به خانة خود دعوت                 

  . كردند
  

او هم، بـا وجـود      .  گفت در خانة اردشير و شهناز شاه به گرمي با فرح سخن          
را جلـب    شـاه    نظـر  وقعيت، با آرامش و وقار پاسخ داد و آشكارا        تنش و هيجان م   

 در ايـن ميـان  .  همچنان به گفت و شنود با دختران ديگر ادامه دادشاه كرد اگر چه  
 مطلع شد كه برادر ناتني مصدق از خانوادة ديباست، اين كشف انـدك مـدتي                شاه

 در طبقـة فرادسـت      نـد  آورد شپس از آنكه بـه خـاطر       ولي   به شك انداخت  او را   
. ايران هر كسي ممكن است خويش هر كس ديگر باشد، آن را به فراموشي سـپرد               

شاه يك بار ديگر در خانة زاهدي و شهناز بـا فـرح مالقـات كـرد و بـه پيـشنهاد                      
مـن  ": او به دامادش گفت   . اش به فرح با مادرش سخن گفت        زاهدي دربارة عالقه  

خواهم با كسي ازدواج كنم كه دختر         اطر كشورم ازدواج كنم، اين بار مي      بايد به خ  
 شاه و فـرح چنـد بـار بـا هـم مالقـات               24".و مادرم هم او را دوست داشته باشند       

خـود بـه گـردش        شـكاري  هاي   شاه،  با حضور شهناز، فرح را در اتومبيل         .كردند
كه شاه در همين    شايع بود   . برد و يكبار هم او را سوار جت شخصي خود كرد            مي

در واقـع، تجهيـزات فـرود جـت دچـار           . پرواز به فرح پيشنهاد ازدواج داده است      

                                                 
23 . Zahedi in Abasalti, ed. Op. Cit; p. 79. 

80-81. ص. همان. 25   
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اشكال شد و شاه از فرح خواست در كنترل دستي هواپيما به وي كمك كند، فرح                
زده شـده بـود،        به خاطر پرواز بسيار هيجان      هم به خاطر همنشيني با شاه و      هم كه
فقط وقتي آنها فرود آمدنـد و فـرح         . نجام داد توجه به مخاطرات دستورات را ا       بي

كـه اشـكالي پـيش      متوجه شـد نشاني و چهرة نگران مردم را ديد    هاي آتش   ماشين
  . آمده بوده است

  
چند ساعت رانندگي و پرواز با شاه، هيجان نشستن كنار مردي كه او را 

در دانست و تمام عمر تحسين كرده و دوست داشته بود، باعث شد  استثنايي مي
او استعداد زيادي در اين داشت كه با يك ". دل فرح اميدي آزارنده به وجود آيد

 مرا برطرف كند، و من از كنار او بودن لذت نگراني كلمه يا يك لبخند
 .زد  شاه صميمي، مهربان و بامحبت بود ولي حرفي دربارة ازدواج نمي25".بردم مي

رد بهتر است بگذارد فرح به كه اگر قصدي جدي ندا زاهدي  به شاه يادآور شد
شاه از فرح دعوت كرد بعدازظهري را با او به گفتگو و شنا . 26پاريس برگردد

براي فرح آسان نبود كه در لباس شنا با قدرتمندترين مرد اين خطه تنها . بگذراند
 اين كه به آساني خود را با شرايط نشان دادنولي با حفظ آرامش خود و . بماند

 از بعد": نوشت  با ابهامي پر معنافرح . تحت تاًثير قرار داده رادهد، شا وفق مي
  27".بخش بود  لذت ظهري پراضطراب ولي

  
 تصميم  فرح.  بدون خبري از شاه سپري شد      "هشايد دو يا سه هفت    "چند روز   

گرفت از زاهدي بپرسد كه آيا بايد به دانشگاهش در پـاريس بـاز گـردد؟ پاسـخ                  
ران شـدم ولـي احـساس مـن در مقايـسه بـا              نگـ ".  صـبر كنـد    بهتر اسـت  گرفت  

                                                 
.77.  فرح پهلوي، پيشين، ص .26  

26 . Zahedi in Abasalti, ed. Op. Cit.p. 85 
.78. ص. همان. 28   
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ــسئوليت ــي داشــت؟  م ــصميم"هــاي شــاه چــه اهميت ــود صــبورانه   او ت ــه ب گرفت
 باالخره دعوتي از سوي شاهدخت شـهناز      . اين كار عاقالنه بود   . خويشتنداري كند 

  :كند  فرح ماجراي خانة زاهدي را اين گونه توصيف مي.رسيد
  

ر حدود بيـست نفـر، شـاه هـم        آن روز عصر تعداد ما زياد بود، شايد د        
ــاره مــي. حــضور داشــت ــودم و  مــن از اينكــه او را دوب ديــدم خوشــحال ب

گفتگوها عمق چنداني نداشت  و شـاه لبخنـد          . هايم برطرف شده بود     نگراني
. هايي را نشان دهد كه البد در ذهنش داشـت           هغدغاي از د    آنكه ذره   زد، بي   مي

هـا يكـي       متوجه شـدم ميهمـان     همين طور كه در اتاق پذيرايي نشسته بوديم       
سـپس او   . من و شاه تنها روي مبلي نشسته بوديم       . كنند  يكي اتاق را ترك مي    

نخـستين  : با آرامش مطالبي دربـارة دو ازدواج پيـشينش بـرايم تعريـف كـرد       
ازدواج با شاهدخت فوزيه كه مـصري بـود، و دختـرش شـهناز، شـاهدخت                

سـفندياري بختيـاري، كـه شـاه بـه          جوان،  را به دنيا آورده بود و دومي ثريا ا          
سپس ديگر حرفـي نـزد، دسـت مـرا          . عبث انتظار داشت پسري برايش بزايد     

كنـي    قبول مي ": هايم خيره شده بود به من گفت        گرفت، در حالي كه به چشم     
  28"زن من بشوي؟

  
: فرح فوري جواب مثبت داده بود؛ دليلي براي تأمل و درنگ وجود نداشـت             

  29".ودم او را همراهي كنمدوستش داشتم و آماده ب"
  

هاي ديگر شاه هم به هنگام  همسر سال داشت، 21فرح به هنگام ازدواج 
 سن و تجربة شاه بيشتر  اما با زمان.ازدواج تقريباً همين سن و سال را داشتند

تر بود و   سال جوان10سن او بود، ثريا  فوزيه به هنگام ازدواج با شاه هم. شده بود

                                                 
. 79. ص. همان. 29   

.همان. 30   
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تر شده بود  در اين دوران شاه باتجربه. صف سن او را داشت سالگي ن21فرح در 
راند و دست كمي از پدرش نداشت و با غرور و  و با اقتداري بيشتر فرمان مي

كند  هايي پيدا مي او به فرح گفت با ملكه شدن مسئوليت. گفت مباهات سخن مي
 او 30.شود كه فقط مختص مقام اوست و به اين دليل از زنان ديگر متمايز مي

خواستار شهبانويي نبود كه مثل فوزيه و ثريا  در هيچ كاري دخالت نكند، بلكه 
خواست كه در امور اجتماعي فعال باشد و خود را دلسوزانه وقف  شهبانويي مي

  . به جا آوردن وظايف همسري و، همان گونه كه شاه اميدوار بود، مادري كند
  

تـر و در حـد        تـر، فعـال     پرانرژيتر،    باهوش. شتفرح با فوزيه و ثريا فرق دا      
  كمتـر از يـك سـال       مدتيتر در     از همه مهم  . مندتر به امور كشور بود      زيادي عالقه 

 و منحصر بودن رابطة شاه      او و اين موجب تحكيم موقعيت       31 به دنيا آورد،     پسري
شـد    تولد اين پسر ماية مباهات شاه بود، پيوندي با پدرش محسوب مـي            . با او شد  

وقتي شاه به دنيا آمده بود پـدرش او را          . كرد   پادشاهي را تأييد مي    و تداوم سلسلة  
او بـراي اداي    . روي دست بلند كرده و از خداوند خواسته بود او را حمايت كنـد             

  . نشان دهد به او را اوم سلسلة خاندانواحترام به آرامگاه پدرش رفت تا تدا
  

***  
، قهرمان تنيس ايران، تمرين مرتب با جورج آفتانداليان.  جدي بوديشاه ورزشكار

كرد و تا زماني به بازي ادامه داد كه به دليل ديد چشمش بازي برايش دشوار  مي
 اسكي كردن را فرا گرفته بود و پس از بازگشت به "لو روزه" در 32.شده بود

 پوشاند، اطراف تهران را مي   تپه هايتهران در روزهاي نادري كه برف شيب
                                                 

.457. ، صمأموريتمحمدرضا پهلوي، . 31   
. به دنيا آمد1960 اكتبر 31رضا در . 32   

.6. ، ص1991 مه 22گر احمد قريشي، كاليفرنيا،  يد اعلم، مصاحبه مصاحبه با مج تاريخ شفاهي، بنياد مطالعات  ايران،  .33  



89  اهزندگي و زمانة ش

باز كه   او الگويي بود براي زنان و مردان اسكي 1320 در دهة.  اسكي مي كرد
گذارد و از تپه هاي الهيه باال  هايش را روي شانه مي اسكي شاهد بودند چوب

تري كه در شمشك و  هاي بسيار مدرن  در سال هاي بعد او از شيب33.رود مي
هاي آلپ نزديك ويالي  رفت، و همچنين در كوه گاجره احداث شده بود باال مي

او سواركاري درجه يك هم بود، از . كرد س اسكي ميتزمستاني خود در سن موري
 افرز باشند و بو هايشان چاالك، تيزرو،  آن سوارهايي كه دوست دارند اسب

آمد و هرگز از آن استفاده  او از مهميز خوشش نمي. ينداشاره اي به حركت در آ
امي در مراسم نظامي كرد و جز در مواردي كه مهميز بخشي از لباس نظ نمي

هاي مخصوص شكار در   وقتي در محوطه34.تشريفاتي بود، آن را به پا نداشت
 توجه ،برد و هويج ميقند كشيد، اغلب براي اسب ها  ها سر مي آباد به اصطبل فرح

 و ظاهرشان سوال مي دربارة آنهاو ها خوب تيمار شده باشند،  داشت كه اسب
  35.كرد و نظر مي داد

  
  كشورآمد و فراتر از مرزي كه براي شاه عت خوشش ميشاه از سر

هاي مختلف زندگي از  همسرانش، در دوره. رفت مناسب است به استقبال آن مي
ترسيدند و اين نكته را به او گوشزد  اينكه همراه او سوار اتومبيل باشند مي

 سپهبدترسيدند، جرأت حرف زدن نداشتند، ولي  ديگران هم، گرچه مي. كردند مي
كريم ايادي، پزشك مخصوص او، يكبار چنان ترسيده بود كه اختيار از كف داد، 
و به گفتة فرح كه در اتومبيل حضور داشت، فريادكنان از شاه خواست سرعتش 

 اظهار با لحني جديرا كم كند، در مقابل اين جوش و خروش ايادي، شاه آرام و 

                                                 
 شاهد بودهاست كه شاه از اتومبيلش  خارج شده و در حال 1950 و اوائل دهة 1940خود نگارنده چند بار در اواخر دهة .  34

.رفته است ها روي شانه از تپه باال مي حمل چوب اسكي  
.  

2001گر غالمرضا افخمي، نيويورك، فوريه،   مصاحبه با كامبيز آتاباي، مصاحبه،فاهيبنياد مطالعات ايران، تاريخ ش 35  
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مكن است تصادف كنيم شود و م اگر ساكت نشوي حواسم پرت مي": داشته بود
توانم سالمتي شما را تضمين كنم يا وعدة عمري  و در اين صورت ديگر نمي

كرد، نتوانست   با ايادي احساس همدردي مي اگر چه فرح".طوالني به شما بدهم
 گفته شاه نگران هم حال و هم آينده اش را بگيرد، و ايادي هم كه از جلوي خنده

  36.ساكت شد خود شده بود، 

  
كرد وضع به همين  ي هم كه شاه هواپيما يا هليكوپتري را هدايت ميوقت
او چند حادثه را از سر . كرد او در عين اطاعت از مقررات، خطر مي. منوال بود

موتور كوچك هواپيماي ملخي او از . گذراند كه يكي از آنها بسيار پرمخاطره بود
. ر اصفهان فرود آيدگ دكار افتاد و او ناچار شد در منطقة كوهستاني كوهرن

هايش در رفت، و وقتي به زمين خورد  خورد، چرخ يكي از تپه ها  قلةهواپيما به
به  كه همراهش بود با كمربند مخصوص سر  افسريواژگون شد، و در نتيجه او و

 مضحك آمد و از شحالت خودش به نظر.  به صندلي خود بسته شده بودندپائين
بعدها توضيح داد كه چون او در . ش گرفته اديدن هول و هراس همراهش خند
 اين حادثه در پروازي معمولي رخ داد، ولي 37.پناه خداست، آن دو صدمه نديدند

نجات يافتن شاه باعث افزايش اعتماد به نفس وي و آمادگي بيشتر او در خطر 
هاي بعد يعني زماني كه وي هواپيماي فالكون يا  كردن شد، به ويژه  در سال

او بهترين حدنصاب . كرد ز تهران به سواحل خزر و برعكس هدايت ميميستر را ا
كوشيد براي شكستن حدنصاب قبلي  كرد و هر بار مي هاي خود را يادداشت مي

كوه ها مدت زماني صرفه جويي كند كه در غير اين صورت البالي با گذر از 
 بهتهران براي رسيدن به ارتفاع الزم و گذر از باالي كوه به منظور رفتن از 

                                                 
.2، نوار 2000مصاحبه با شهبانو فرح، پاريس، ژوييه   .36  

.90-92. محمد رضا پهلوي، مأموريت، صص. 37   
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 شهبانو و ديگراني را كه  طبيعتاّاين جريان.  الزم داشت و بالعكسسواحل خزر
   38. كرد ر هواپيما بودند هراسان ميد

  
***  

 شاه دوبار در هفته در خانة شـاهدخت شـمس و            1330 و   1320هاي    در دهه 
هـا در خانـة خـودش  شـام            دوبار در هفته در منزل شـاهدخت اشـرف و جمعـه           

ثريـا بـه برخـي از      . هـا دوسـتانش بـراي نهـار ميهمـان او بودنـد              هجمع. خورد  مي
هـا از سـر گرفتـه     هاي شام پايان داد ولي پس از جدايي او و شاه ميهماني          ميهماني

هاي    كه شاه و دوستانش هنوز جوان بودند رقابت        1330 و   1320هاي    در دهه . شد
 ق بـازي بـاب    در سال هاي بعـدي ور     . گذراني بود   ورزشي هنوز بهترين راه وقت    

ايـن حقيقـت    . شـود    پول كالنـي رد و بـدل مـي         ها  شايع بود كه در اين بازي     . شد
براي مثال مبلغ كمي در     . كرد ولي مقدارش ناچيز بود      شاه با پول بازي مي    . نداشت

هـيچ امتيـازي را      شاه به همه فهمانده بود كه او         .كردند  بندي مي   بازي واليبال شرط  
ر داشت كه همه در حد توان تالش كننـد و خـودش              اصرا .دپذير  به نفع خود نمي   

كـرد، تـا اينكـه محمـد          بازي مـي   ضعيف تر كه شايد بهترين بازيكن بود در گروه        
خاتمي كه بعدها شوهر خواهر شاه و فرمانـدة نيـروي       . خاتمي وارد اين جمع شد    

اي توانا بود و همه، از جمله شاه، به برتري            هوايي شد، در ورزش در حدي حرفه      
پـس  . كردند ها تعادل برقرار مي ذعان داشتند و براي جبران آن به نحوي در تيم      او ا 

                                                 
از سوي ديگر هر .  عبور مي كردشاه به هنگام هدايت هليكوپتر هم به همين ترتيب از ميان معبرهاي كوهستاني با مهارت. 38

در اين پروازها كه با نظارت تيمسار خاتمي، . كرد تا همچنان صالحيت خلباني داشته باشد ماه چند ساعت معين پرواز مي
كرد زيرا خاتمي در اين مورد فردي كامالً سختگير  گرفت، او با جديت مقررات را رعايت مي فرماندة نيروي هوايي صورت مي

ر شاه هليكوپتر را بدون كاله محافظ هدايت كرده بود و استداللش اين بود كه همين كه كمك خلبان آن كاله را يكبا. بود
مصاحبه با . (وقتي خاتمي از اين موضوع باخبر شد اين كار را ممنوع كرد و شاه هم تمكين كرد. كرده است پوشيده كفايت مي

.) 2، نوار 2002شهبانو فرح، پاريس، ژوييه   
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. هاي ورزش متوقـف شـد       بندي در بازي    ها اين گونه شرط     از مدتي به دليل شايعه    
هاي شام شـاهدخت اشـرف    شاه در ميهماني  . بازي هم همين اتفاق افتاد      براي ورق 

در واقـع افـراد خـانوادة       . شـد   ولي پول زيادي رد و بدل نمـي       . كرد  پوكر بازي مي  
 با 39.  كنندكالن  آن قدر پول نداشتند كه قمار1330 و 1320هاي  سلطنتي در دهه

اين امر،  .  پرداخت 40وجود اين شاه ديگر پوكر بازي نكرد و به بازي بريج و بلوت            
هـاي بعـد و پـس از     مثل بسياري از امور ديگر مربوط بـه زنـدگي شـاه، در سـال           

 بـه  كه شاهدخت شـمس      1340در اواخر دهة    .  هم ادامه يافت   ازدواج وي با فرح   
دوستان او هم    . كرد، تواتر ميهماني هاي شام خانة او كمتر شد          كوچ  خارج از شهر    

از سـوي ديگـر، دوسـتان شـهبانو فـرح، كـه             . ديگر از حضور شاه محروم شـدند      
 رفـت و  تر بودند، بخشي جديد و مهم از جمعي را كه به دربار       تر و پرانرژي    جوان

در اين دوره شاه، شهبانو و دوستان آنها مرتب به خانـة   . آمد داشتند  تشكيل دادند    
  .رفتند  ميوادهشاهدخت اشرف و گاهي به خانة ديگر اعضاي خان

افراد خانوادة سلطنتي، اغلب نخـست وزيـر، وزيـر دربـار، يكـي دو نفـر از                  
 آنها، و يكي دو نفـر       وزراي ديگر و همسران آنها، يكي دو نفر از تجار و همسران           

هـاي اجتمـاعي حـضور     هاي شام و گـرد هـم آمـدن    از دنياي هنر در اين ميهماني    
صـورتي از افـراد واجـد       . داد  داشتند كه به شاه و شهبانو فرصـت اسـتراحت مـي           

، رضـا   1350در دهـة    . شـدند وجـود داشـت       شرايطي كه بايد به نوبت دعوت مي      
ده داشـت و هـر بـار صـورت          گلسرخي مسئوليت تدوين اين صورت را بـه عهـ         

. رسـاند   يافتند به تأييد شاهدخت اشرف مـي        كساني را كه بايد آن شب حضور مي       
  .رسيد و نه به تأييد شهبانو اين صورت نه به تأييد شاه مي

                                                 
همان گونه كه غالمرضا عدل، برادر يحيي عدل، و عضوي از جمع دوستان شاه دربارة وضع مالي آن روزهاي خاندان . 39

 ".ديديم ماند، در آن روزها ما در دربار شاخي نمي هايش پنهان نمي پول مثل حيواني است كه شاخ": سلطنتي مي گويد
.مصاحبه با يحيي عدل، پيشين(   

.تر از آن است كه در فرانسه رايج و تكميل شد و به ايران هم راه يافت ندي شبيه بريج ولي سادهاين بازي در اصل هل. 40   
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دعوت شدن در مراسمي كه شاه و شهبانو در آن حضور داشتند براي برخي 

برخي . شدند سم حاضر ميافتخار بود و برخي به داليل كسب و كار در آن مرا
بسياري از . دادند به اين مراسم دعوت نشوند ولي اين موردي نادر بود ترجيح مي

كساني كه موقعيت دعوت شدن به اين مراسم را داشتند، به ويژه كساني كه منافع 
آنها . شان در ميان بود، در اين مورد حساس و با يكديگر در رقابت بودند تجاري

ي براي خودشيريني و يادآوري خود به كساني بودند كه افراد را هاي به دنبال راه
شهرت به دوستي با دربار . كردند شدند گله مي گزيدند و اگر دعوت نمي بر مي

به نوعي مفهوم مورد عنايت بودن و در نتيجه قدرت را القا . ارزش زيادي داشت
لسرخي توضيح گ. اش به نيرنگ و پررويي اين افراد بستگي داشت بقيه. كرد مي
شان در صورت  افرادي بودند كه براي اطمينان يافتن از اين كه نام"دهد كه  مي

وقتي من مسئول ارسال . كردند ها هست از هيچ اقدامي فروگذار نمي ميهمان
و مونسي   مستخدمهشاهدخت اشرف. دمها شدم با مشكالتي روبرو بو نامه دعوت

ايران . شده بود و بسيار به او عالقه داشتبه نام ايران خانم داشت كه با او بزرگ 
آن كساني كه از روابط نزديك وي . خانم نفوذ زيادي بر امور جاري قصر داشت

با شاهدخت خبر داشتند با او روابطي دوستانه برقرار كرده بودند و مستقيماً به او 
  دعوت كند و او همماكردند آنها را براي ش و خواهش ميكردند و از ا تلفن مي
مدتي طول كشيد تا من توانستم قاعده اي را اجرا كنم كه به . كرد چنين مي

  41".شد ها فقط بايد از دفتر من ارسال مي موجب آن دعوتنامه

  
***  

                                                 
.1، روي 1، نوار 2001 مه 14 مصاحبه با رضا گلسرخي، نيويورك،  .41  
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او .  در طول ساليان تفـاوت چنـداني نكـرده بـود            و جمع دوستان شاه كوچك بود    
 ايـن   اش جـدا كنـد،      اصرار داشت روابط دوستانة شخصي خود را از كـار رسـمي           

دوستان از اين وضع خبـر داشـتند و ايـن قاعـده را              : بندي تقريباً مطلق بود     تقسيم
بهـره بودنـد    البته نه به اين معنا كه اطرافيانش از نفوذ سياسي بي   . كردند  رعايت مي 

هاي نخستين سـلطنت وي، دوسـت او بـودن            در سال . كردند  يا از آن استفاده نمي    
.  چنداني نداشـت   قدرتخود او از نظر سياسي      كرد زيرا     تفاوت زيادي ايجاد نمي   

هاي بعدي كه او تقريباً به حاكمي مطلق بـدل شـده بـود، داشـتن روابـط                    در سال 
  .نزديك با وي براي اعمال نفوذ و قدرت كافي بود

  
دوستي شاه با برخي، مثل حسين فردوست و مجيد اعلـم، از دوران كـودكي               

هـاي بعـد بـه چـشم و            و در سـال    42فردوست موردي خاص بود،   . ادامه يافته بود  
اعلم هم از زمـاني     . گوش شاه بدل شد و بنابراين در زمرة ديگر دوستان شاه نبود           

 "لو روزه "اي كه وليعهد به       كه هر دو كودك بودند با او دوست بود، ولي در دوره           
پـدر اعلـم، پزشـك شـاه، ا ز رضاشـاه            . و او به پاريس رفت، از هم جـدا شـدند          

اي برود كه او را براي پزشك شـدن           ه دهد پسرش به مدرسه    درخواست كرد اجاز  
آماده كند تا همان گونه كه خـود او پزشـك رضاشـاه بـود، پـسرش هـم پزشـك                   

 و  بـه تحـصيل علـوم فنـي پرداخـت     تكنيك پاريس ولي پسر در پلي . وليعهد شود 
 دوستان  43.كاري سرشناس شد     در نهايت استاد دانشگاه تهران و مقاطعه       مهندس و 

م پس از بازگشت شاه از سويس و برخي هم بعد از آنكه شاه شـد بـه او                   ديگر ه 
يحيي عدل از خانوادة آذربايجاني مشهوري بود كه روابطـي دوسـتانه بـا             . پيوستند

 عدل در پاريس تحصيل كرده و جراح عمومي شده بـود،            44.خاندان قاجار داشتند  
                                                 

.نگاه كنيد به فصل قبل و دورة خردسالي محمدرضا. 42   
1991 گر احمد قريشي، كاليفرنيا، اعلم، مصاحبه مصاحبه با مجيد ،تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران،. 43   
2000مصاحبه با يحيي عدل، پاريس، اوت . 44   
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 از بهتـرين    مدتي در دانشگاه سـوربن درس داده و شـهرت يافتـه بـود كـه يكـي                 
تر بود و شايد به همين دليـل بـود            او چند سال از شاه بزرگ     . جراحان ايران است  

عدل، برخالف ديگـران، آزادانـه از       . آميز داشت   كه شاه نسبت به او رفتاري احترام      
 بود اگر   هكرد، آن قدر كه شاه يكبار با اوقات تلخي گفت           هاي شاه انتقاد مي     سياست

د كاري كه او براي مملكت كرده است بگويـد، او سـر             يكبار يحيي حرفي در تأيي    
رسيد عدل عالقة چنـداني بـه رفـتن بـه دربـار                به نظر مي   45.برد  آسوده به گور مي   

شـد و ايـن شـاه را هـم عـصباني و هـم        اش پيـدا نمـي   گاهي سر و كلـه    . نداشت
 از   و  كه او بايد روزهاي جمعه حاضر باشـد        ه بود شاه تأكيد كرد  . كرد  ناخرسند مي 

ن كه عدل در بازي بريج يا بعدها بلوت، كـه شـبيه بـه بـريج ولـي كمـي از آن                       اي
، دختر عدل، سواركار ماهري بود      نيرتاك. آمد  تر بود، يار او باشد خوشش مي        ساده

عدل تقريباً هميشه، حتي وقتي يار شاه بـود،          . كرد  و گاهي در مسابقات شركت مي     
ديگران در حيرت بودند    . دخترش برود كرد تا به تماشاي       كاره رها مي    بازي را نيمه  

تواند كاري را بكند كه آنها شهامت انجامش را نداشـتند و برخـي    كه او چطور مي  
 شاه هميـشه  اما ه، توهين قرار گرفتالقا كنند مورد   شاه   بهخواستند    از آنها گاهي مي   

  46.كرد اهميت تلقي مي اين موضوع را بي
  

 اعضاي جبهـة ملـي داشـتند كـه در           هم اعلم و هم عدل مناسباتي دوستانه با       
زماني كه مهـدي بازرگـان، همكـار مـصدق و           .  شاه بودند  غضب مورد   1330دهة  

حدود ربع قرن بعد نخستين نخست وزيـر خمينـي، رئـيس دانـشكدة فنـي بـود،                  
دوستي اعلـم بـا كـاظم       . به اعلم واگذار شد   ) متالورژي(كرسي استادي فلزشناسي    

 همدسـتان نزديـك مـصدق، ناشـي از سـابقة            زاده،  حسيبي و مهندس احمد زيرك    

                                                 
پيشين. مصاحبه با اعلم. 45   
.مصاحبه با اعلم، پيشين؛ مصاحبه با عدل، پيشين. 46   
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هاي جراحـي   عدل عمل. تكنيك پاريس بود  ه پلي كدشنمشترك تحصيلي آنها در دا    
ــه انجــام مــي  ــود، و   را در بيمارســتان نجمي ــة خــانوادة مــصدق ب داد، كــه موقوف

عـدل و   .  مديريت آن بيمارستان را به عهده داشـت        ،غالمحسين، پسر دكتر مصدق   
او . داد  شاه به اين موضوع اهميت نمي     . ن صميمي بودند  غالمحسين مصدق دوستا  

چند بار از اعلم پرسيده بود كه دوستانش در حزب ايران، كـه چنـد تـن از يـاران       
هـاي وي چـه نظـري         مصدق در آن عضويت داشتند، در مورد برخي از سياسـت          

شـاه معمـوالً دوسـتانش را درگيـر         .  موارد نادر و غيرعادي بـود       از ولي اين . دارند
  .كرد هاي سياسي نمي بحث

  
موجب آشنايي او بـا بـسياري از        ويژه خواهرانش،     هاي شاه، به    قوم و خويش  

دوستانش شده بودند، هر چند معموالً براي اين كه اين روابط دوسـتانه مـستحكم     
شاهدخت اشرف با مينو دولتشاهي، كه زمـاني زن بـرادرش           . شوند زمان الزم بود   

مينـو  . ، دوستي داشـت  همسر ديگري اختيار كرده بود    بود، و بعدها طالق گرفته و       
هـايي    يكي از اعضاي جمع خودماني شاهدخت اشرف بود و هميشه در ميهمـاني            

 همـسر مينـو   شاهدخت اشرف   . داد شركت داشت    كه شاهدخت براي برادرش مي    
هـا     همچنـان در ايـن مهيمـاني       دوبـاره مينو پـس از ازدواج      . را به شاه معرفي كرد    

 بـه عنـوان     همـسر مدتي طول كشيد تا اينكه      . لي بدون همسرش  كرد و   شركت مي 
دوست به اين مجالس راه يافت ولي پـس از آن، حتـي بعـد از جـدايي از مينـو،                     

  .همچنان عضو اين جمع باقي ماند
  

قاجار بوداز خانوادهترين فرد از ميان دوستان شاه،  لو، بدناماميرهوشنگ دو . 
سليقه،   لباس پوشيدن و تزيين كردن خوشاو باهوش و فاسد، مطلع و حراف، در



97  اهزندگي و زمانة ش

 درجه يكي  47او به قول عدل دالل محبت. چاپلوس به تمام معنا، و ترياكي بود
داد كه شهبانو فرح، گرچه از داللي  هم بود ولي كارش را چنان ماهرانه انجام مي

برد و او را به  او براي شوهرش باخبر بود، باز هم  از همنشيني با او لذت مي
 از موقعيت دربار ،لو، بر عكس بسياري از دوستان شاهدو. كرد ار دعوت ميدرب

ي  بود كه در شرايط مساواينشاه نظر . جست براي پيشبرد منافع خويش سود مي
شاه نسبت . دولو به اين دليل كه دوست شاه است نبايد از سهم خود محروم شود

 ايادي بهايي بود، . ايادي، پزشك خود، هم همان رفتار را داشتسپهبدبه 
سرسپردة شاه بود، در آغاز پزشك خوبي بود ولي با گذشت زمان به اين دليل كه 

شاه . داشت ديگر پزشك خيلي خوبي نبود دانش پزشكي خود را به روز نگه نمي
  داشت و به وفاداري او اطمينان به مهارت پزشكي وي چندان اعتماد نداشت، ولي

او آدم جالبي نبود، . كرد مي با او مشورت هاي پزشكي معمولي براي توصيه
هاي  در اين سال. طبعي نداشت، در بريج و بلوت يا ورزش يار ضعيفي بود شوخ

 امامقام  پر منفعتي بود، . آخر رياست ادارة تداركات ارتش را به عهده گرفت
پست و لو به نفع شخصي توجهي نداشت؛ بلكه هر چه را از ايادي برعكس دو

 چون. كرد هاي ايماني خود مي صرف سازمانآورد  مقام خود به دست مي
اي  بودند، روابط نزديك ايادي با دربار سلطنتي مسئله روحانيون مخالف بهائي ها 

سياسي براي شاه به وجود آورد، ولي شاه همچنان ايادي را در مقام دستيار و فرد 
  .مورد وثوق خود حفظ كرد

  
آنها . ند تن از دوستان نزديكش را با خود به دربار آوردشهبانو فرح هم چ

خبر و اغلب افرادي از محيط دانشگاه بودند كه  جوان و از راه و رسم دربار بي

                                                 
.مصاحبه با عدل، پيشين. 47   
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 برخي از آنها پيش از آنكه 48.برد شهبانو معتقد بود شاه از مصاحبت آنها لذت مي
 دوستان 49. رژيم بودندبه دليل دوستي با شهبانو به دربار راه پيدا كنند از منتقدان

 به چشم افراد تحت تكفل خود  بيشتر به آنها وناميدند  مي"ها بچه"آنها را شاه 
يكي از دوستان شهبانو در بين افراد   به گفته.كردند تا به چشم رقباي خود نگاه مي

 به نوبة  شاه50. آن دو گروه ميانهر يك از دو گروه بيشتر رقابت وجود داشت تا
متوازن و كم و  رفتاري "،ها بچه"اطرافيانش، از جمله نسبت به خود نسبت به 

 به هر فرد خاص ممكن است، به شدانست كه توجه ا مي. داشتبيش يكنواخت 
از . دليل برانگيختن حسادت ديگران نسبت به وي، به ضرر آن فرد تمام شود

سي داد، احتماالً ديگران ك سوي ديگر اگر خشم خود را نسبت به كسي نشان مي
 مراقب حفظ بنا بر اين. كوبيدند را كه مورد غضب وي قرار گرفته بود در هم مي

داشت، هر چند   ندرت احساسات واقعي خود را ابراز مياز اين رو يه. تعادل بود
را نزديكانش ياد گرفته بودند كه از وراي ظاهر و حركاتش احساسات دروني وي 

  .حدس بزنند

                                                 
.1، روي 2، نوار 2000 ژوييه 1مصاحبه با شهبانو فرح، پاريس، . 48   
او در اواخر .  به دربار راه يافت1346 شاهرخ اميرارجمند كه فيزيكدان بود در پي ازدواج با يكي از دوستان شهبانو در سال .49

، در دوران دبيرستان در ايران، عضو جنبشي از جناح راست بود، ولي وقتي براي تحصيل در 1340 و اوائل دهة 1330دهة 
و و زماني رئيس انجمن دانشجويان ايراني دانشگاه مينسوتا شد و رفته رفته رشتة فيزيك به امريكا رفت، در آنجا عض

نخستين برخورد اجتماعي وي با خاندان سلطنتي زماني بود كه در يك ميهماني شاهدخت فاطمه، . هاي چپ پيدا كرد گرايش
شد كه  اگوني دعوت ميهاي گون او پس از ازدواج مرتب به ضيافت. خواهر كوچك شاه، شركت كرد و به او خوش نگذشت

دو بار در هفته شاهدخت اشرف، يكبار در هفته شاهدخت : يافتند معموالً خاندان سلطنتي براي صرف شام در آنها حضور مي
از . شد دادند و روزهاي جمعه تمام روز ميهماني در قصر شاه برگزار مي فاطمه، يكبار در هفته شاهدخت شمس  ميهماني مي

قبل از اينكه به دربار بروم تصور مي كردم كه در آنجا آنها ". آور بود رفته كسالت ها معمولي و رويهم نظر او اين ميهماني
هاي دوستان  ها كمتر از ميهماني وقتي ديدم ماهيت آن ضيافت. دهند كارهايي عجيب و غريب و تصور نكردني انجام مي
 مصاحبه با شاهرخ اميرارجمند، ، ايران، تاريخ شفاهيبنياد مطالعات  ( ".معمولي خودم عجيب و غريب است، حيرت كردم

). 1998گر مهناز افخمي، نيويورك، ژوئن  مصاحبه 49  
.همان. 50   
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فريدون جوادي، .  از سياست حرف نزند"ها هبچ"قاعده اين بود كه شاه با 

دوست دوران كودكي شهبانو، يكبار كه شاه در نوشهر، در حال قدم زدن پس از 
. صرف شام ، نظر آنها را دربارة حذف مجازات اعدام جويا شد، بسيار حيرت كرد
اين پرسش غيرعادي بيشتر به اين خاطر به نظر جوادي غريب آمد كه چند گروه 

به نظر جوادي شاه . هاي تروريستي بودند ه در آن دوره سرگرم فعاليتمخالف شا
ي در مورد آينده داشت كه از ئها او ديدگاه". مردي بود جلوتر از زمانة خويش

هاي مربوط به  مشي شد بدون آنكه هرگز دربارة خط اظهارات كلي او معلوم مي
مند شدند، نوعي   به او عالقه"ها بچه" با گذشت زمان 51".آنها سخني بگويد

رسيد  به نظرشان مي. احساس همدلي آميخته به احترام نسبت به وي پيدا كردند
 مغلطه نمي كرد و":  جوادي  به قول.گفت اعتقاد دارد شاه به جمالتي كه مي

من معتقدم او .  نفرت داشت دوروئياز... زد ز حرفي خالف اعتقادش نميهرگ
او فردي كامالً . ه آن اعتقاد نداشته باشدهرگز حتي يك كلمه نگفت كه از ته دل ب

   52".باور بود  خوش ساده و به همين دليل به نوعيوصادق 

  
***  

 ولي ايـن احـساس بـيش از آنكـه شـوري        ،فرح و شاه همديگر را دوست داشتند      
اي مردسـاالر و شـرقي        شاه مردي از جامعـه    . عاشقانه باشد حالت مؤانست داشت    

هـايي داشـت؛ شـهبانو بـه دليـل آداب و               آزادي بود و به همين جهت در رفتارش      
شد كه رفتارش به شرافت خانوادگي و در مـورد            ها بايد مطمئن مي     رسوم و سنت  

كردند ولـي كـار       شاه و فرح هر دو سخت كار مي        .ند ز او به غرور ملي لطمه نمي     

                                                 
.1، روي 2، نوار 2002 نوامبر 9مصاحبه با فريدون جوادي، مريلند، . 51   
.همان. 52   
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شاه هم از نظر عاطفي و هم از نظر ذهني فرساينده بود و اگر چه شـاه فـردي بـا                     
ط را به محيط كارش هم تسري دهـد، كنتـرل   اخواست اين انضب   بود و مي   انضباط
شاه به امير اسداهللا علم، دوست و وزير دربارش گفتـه           . هاي كار دشوار بود     ساعت

اين . هاي حفظ سالمت عقل و شعور او همنشيني با زنان است            بود كه يكي از راه    
ر پاريس افراد مورد پـسند را       آوردند؛ مادم كلود د     زنان را اغلب از اروپا برايش مي      

 هـم بودنـد كـه       -به قول يحيـي عـدل دالل محبـت        –چند نفر واسطه    . فرستاد  مي
كردنـد،    گرفتند، براي پيشي گرفتن از هم مبارزه مي         وظيفة خود را خيلي جدي مي     

شـاه مرتـب ايـن    . و به دنبال اين بودند كه در اين رقابت از يكديگر عقب نماننـد       
. شـد   ها بيشتر مـي     د و هر گاه شهبانو خارج بود اين مالقات        كر  زنان را مالقات مي   

اغلـب گفـت و گـو، رقـص و          . اين برخوردها هميشه با روابط جنسي همراه نبود       
بخش بـود و شـاه از آنهـا      ولي اين موقعيت ها آرامش    . نوشيدن مشروب كافي بود   

  53. بر آنها گذاشته بود"گردش"او نام . برد لذت مي
  

خلقي آنهـا را      شوهرش باخبر بود، و معموالً با خوش      هاي     "گردش" فرح از 
و در مـواردي   زد كرد  يـا فريـاد مـي      گاهي غرغر مي  .  نه هميشه  اما ،كرد  تحمل مي 

ترين ايـن گونـه     يددشـ . زنـد   كرد كه به خودش صدمه مي       نادر هم حتي تهديد مي    
گـردش  دختري به نام گيلدا، كه شاه با او به          .  روي داد  1352ها در تابستان      بحران

اين . وار عاشق اوست    رفت، در همه جا شروع به بلبل زباني كرد كه شاه ديوانه             مي
اي گسترده در اين زمينه دامن زد كه شـاه در نهـان بـا آن دختـر بـه                      ادعا به شايعه  

اين ديگر خارج از تحمل شـهبانو بـود و          . عنوان همسر دومش ازدواج كرده است     
شاه به اسداهللا علم، وزير دربـار، دسـتور         . باعث شد شاه دوران سختي را بگذراند      

                                                 
.5ويژه جلد   جلد، به5، هاي علم يادداشتنگاه كنيد به علينقي عاليخاني، . 53   
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  امـا  54.انـدازد   داد به آن دختر هشدار دهد كه يا خفه شود يـا او را بـه زنـدان مـي                   
خانم فريده ديبا، مـادر شـهبانو، در مـورد اخبـار مربـوط بـه                . شايعه پايان نگرفت  

ر علم اين شايعه را دروغ مطلق خواند و آن را انكـا           . ازدواج شاه با علم درگير شد     
آمديم چنين اتفاقي هم افتاده باشـد، سـر و صـدا راه             ": او به خانم ديبا گفت    . كرد

اي  آمـد و بـا اشـاره         خانم ديبا كوتاه نمي    55"؟كند  انداختن شما كه عالج آن را نمي      
خوشبختانه به تجمالت عـادت نكـرده       دختر من   ": تلويحي به طالق به علم گفت     

 ريـشخندآميز   واكنش اوليه شاه  . گفت علم همين عبارت را براي شاه باز       ".]است[
 به علـم     گونه آميز و هم التماس     با لحني هم تحكم   .  نگران شده بود    اما آشكارا  بود

  56".برو فكري بكن"گفت 
  

 -او بودنـد   هـاي   "گـردش "آن كساني كـه محـرم       –ترين دوستان شاه      نزديك
كردنـد، اگـر هـم دخالـت          هـا بودنـد ولـي دخـالتي نمـي           گاهي شاهد اين صحنه   

 استدالل مي كردند كه مردها گـاهي         را خودخواه مي خواندند و     كردند، شهبانو  مي
يـن  ا. شـود   شان كشنده مـي      در غير اين صورت زندگي     ،نياز به نفس كشيدن دارند    

  اما نه به هزينـه      اين تنش پايان گيرد     مي خواست  .كرد  ها شاه را ناراحت مي      صحنه

 براي اين كه همـسرش      در نهايت  .راهي كه براي دستيابي به آرامش پيدا كرده بود        
اش بـاز     هاي مورد عالقه     دست او را در زمينه     تصميم گرفت دست از سر او بكشد      

 اجتمـاعي و     در سياسـتگذاري    عمـده  قـدرت پس از چندي شهبانو فـرح       . بگذارد
  . فرهنگي ايران شد

  
***  

                                                 
86-87. صص: 3همان، جلد   .54  

111. ص. همان. 55   
.120-121. صص. همان. 56   
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 بيشتر به شوخي روشنفكرها را      از آنجا كه  . آمد   به شمار نمي   "روشنفكر"شاه  
در اوائـل   . توانستند منظـور او را بفهمنـد         به دشواري مي   شكرد اطرافيان   قير مي تح

 داد، ولـي در ايـن زمينـه         زندگي عالقة زيادي به مباحث ادبي و فلسفي نشان مـي          
 با نويسندگان فرانـسوي و انگليـسي در حـد و    "لو روزه"در .  بودادعا بيرو و    كم

حتي ترجمة فرانـسوي برخـي      . بودحدودي كه در دبيرستان امكان دارد آشنا شده         
كرد اظهار    تصور مي ولي  . از آثار شكسپير، مثل رومئو و ژوليت، را هم خوانده بود          

 .اي نيـست    ، كار عاقالنه  بودمردانه ن در چنين مباحثي كه شايد به نظر پدرش         فضل  
 راني براي برانگيختن ستايش رضاشاه راه       سواري، فوتبال و ماشين     مهارت در اسب  

يادشده هاي    زمينهپس از رضاشاه وضع او فرق كرد ولي در          . ودمي نم  يتر  مطمئن
گفـت ولـي در       پـروا سـخن مـي       دربارة مباحث سياسـي بـي     . ادعا بود    هم بي  هنوز

او به هر حال مـشتاق      . مواردي كه نياز به تحصيالت دانشگاهي داشت چنين نبود        
  . يادگيري بود

  
زرگ عالمه محمد قزويني به     در زماني كه هنوز وليعهد بود شهرت دانشمند ب        

مدتي آرزو داشت با اين مرد فرهيخته ديـداري كنـد و وقتـي             . گوشش رسيده بود  
شاه شد همچنان از وزراي دربار خود درخواسـت مـي كـرد قزوينـي را بـه كـاخ              

گير بود از آمدن به كاخ خـودداري          قزويني كه مردي فروتن و گوشه     . دعوت كنند 
 معمولي هستم و وقـت شـاه بـيش از آن ارزش             كرده و گفته بود من فقط محققي      

شود   اند ولي اين باعث نمي      اعليحضرت لطف كرده  ". دارد كه آن را با من بگذراند      
 وزرا دسـت بـه دامـن قاسـم غنـي، دوسـت              ".كه من از حدود خود تجاوز كـنم       

قزويني، شدند كه سرانجام توانست پيرمرد را قانع كند كه بـه ديـدار شـاه جـوان                  
   57".رضايت دهد

                                                 
.156-173. ، صص1980، لندن 3جلد )  جلد12(، ويراستار سيروس غني، ها يادداشتنگاه كنيد به قاسم غني، . 57  
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هاي منظمي بـا قزوينـي        دانست كه چند تن ديگر از دانشمندان جلسه         شاه مي 

او به عال، وزير دربار، گفت كه مايل است هر هفته يك روز بعدازظهر را               . داشتند
 و فـوري    ". اين براي من غذاي روح اسـت      ": شاه گفت . با گروه قزويني بگذراند   

 و عـال هـم      نام برد شته باشند   ها حضور دا    خواست در اين جلسه     افرادي را كه مي   
 همان طور كه شاه گفته بـود يادداشـت          همان گونه كه رسم دربار بود اسم همه را        

 به گفتـة غنـي، شـاه        . نخستين جلسه در كاخ تابستاني سعدآباد تشكيل شد        58.كرد
چنـد لحظـه در     . وارد اتاق شد، با همه دست داد و با ترديـد بـاالي ميـز نشـست                

دانم كه شما آقايان مرتب دور هم جمع          من مي ": فتسكوت گذشت و بعد شاه گ     
من دانش كافي نـدارم كـه       . كنيد  شويد و دربارة مباحث ادبي و علمي بحث مي          مي

ولـي بـسيار مـايلم بـه        . هاي شـما شـركت كـنم        عضو گروه شما شوم يا در بحث      
بـه ايـن دليـل اسـت كـه از شـما             . هاي شما گوش بدهم و چيز ياد بگيـرم          حرف

هاي خود را در خانة من تشكيل دهيد و اينجا را             م گاهگاهي جلسه  ا  خواهش كرده 
مـن بـيش از همـه مـايلم هـيچ           . دهـم   نشينم و گوش مي     من مي . خانة خود بدانيد  

 با گذشت زمان، شاه     ".تشريفاتي در ميان نباشد، و ما مثل دوست با هم رفتار كنيم           
 بود كه لب    ها اغلب ساكت مي نشست، ديگر نخستين كسي         كه در نخستين جلسه   

كـرد،    گشود و بحث را معموالً با پرسشي خطاب به قزويني آغاز مـي              به سخن مي  
كرد يا پاسخ را بـه يكـي از دوسـتان             كه قزويني هم يا خودش بحث را شروع مي        

هـا هـم      ها چند سال ادامه يافت، بحـث        اين جلسه . گذاشت  حاضر در جلسه وا مي    
يكبـار  . زدنـد     اريخ و شعر، دور مي    هايي گوناگون، از جمله فلسفه، ت       حول موضوع 

                                                 
، علي اكبر )لسلطنها محتشمحاج (محمد قزويني، سيد نصراهللا تقوي، حسن اسفندياري : نام اين افراد را يادداشت كرد. 58

بعدها، تيمسار يزدانپناه ، آجودان نظامي شاه، نام دكتر رضازادة شفق را هم . و قاسم غني) الملك شكوه(دهخدا، حسين شكوه 
پيشنهاد كرد كه به تأييد شاه رسيد و پس از آن شاه دستور داد يزدانپناه، عال و مؤدب نفيسي، مربي پيشين وي، هم در اين 

.) همان. (ا حضور يابنده جلسه  



  104محمد رضا شاه 

كه غزلي از حافظ را براي او خواندند، بسيار متأثر شد و اظهار داشت كه هر چند                 
زيبائي كالم   و   در زمينة ادبيات شاعرانة فارسي اطالعات زيادي ندارد، تبحر شاعر         

پـس از آن قزوينـي بـه غنـي          . كنـد   س مي ح غزلرا در اين    و ژرفاي معنوي شعر     
ق شاه در دلش ريشه دوانده است زيرا بـه اعتقـاد او هـر فـردي كـه                   گفت كه عش  

 ولـي امـروز   "،  احـساس اسـت     تحت تأثير شعر خوب قرار نگيرد مثل سـنگ بـي          
متوجه شدم كه اين مرد جوان چگونه تحت تأثير شعر قرار گرفت و دريـافتم كـه                 

  59".سراپا احساس است
  

رادي كـه دسـتي در       شاه هنوز هم از ايـن كـه افـ          1350 و   1340هاي    در دهه 
برد، هر چند خودش به نـدرت در          روشنفكري داشتند دور و برش باشند لذت مي       

اسداهللا علم، دوست شاه، تمايـل زيـادي بـه ايـن            . هاي آنها شركت داشت     فعاليت
 داشـت كـه     "روشـنفكر "داشت كه كالمش را بـه شـعر بيارايـد و چنـد دوسـت                

نقل كردن شعر در كالم كـاري       . ذاشتندگ  هاي رايج بين ادبا را در اختيار او مي          ايده
كـرد كـه گوينـده بـا فرهنـگ فارسـي              سنتي بود و اين نكته را به ديگران القا مـي          

افراد مدرن عقيـده    . ولي اين كار مطابق سليقة افراد مدرن نبود       . ارتباطي قوي دارد  
كرده است و نقل شعر در كالم       منطق  را جايگزين   شعر    داشتند كه فرهنگ فارسي   

مانـدگي    حاصل اسـت كـه مايـة عقـب           دليل، دست كم نشانة انديشه اي بي       اگر نه 
هاست و افراد جدي نبايد به جاي استدالل منطقـي در پـس ظـاهر عـاطفي                   ايراني

  .نقل شعر در كالم خود پناه گيرند
  

                                                 
شاه تنها كسي بود كه  قزويني پذيرفته بود از او كمك مالي . محمد قزويني يكي از اساتيد مهم ايراني قرن بيستم بود. همان. 59

.شد اي كه تا پايان عمر به او پرداخت مي  يكبار براي خريد خانه و بعد هم مقرري ماهيانه– بگيرد   
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تـسري  ) هـا   انتللكتـوال (شاه با اين عقيده موافق بود و آن را به روشـنفكران             
رهيختگاني نبود كه با او يا رژيمش مخالف بودنـد، يـا             به هر حال مراد او ف      60.داد

هاي او درست     كردند تا نشان دهند كه سياست       كساني كه استدالل هايي خاص مي     
كردنـد ولـي      او بيشتر كساني را در نظر داشت كه بـا رژيـم همكـاري مـي               . نيست

او تـصور   . او خـودش جـدي بـود      . گرفتنـد   امكانات موجود كشور را جدي نمـي      
براي پرتاب مملكت به قرن بيست      ها از طرح هاي پيشنهادي او         گر ايراني كرد ا   مي

روشنفكران رژيم براي خـالي     . شوند  و يكم با جديت حمايت كنند، آنها موفق مي        
دادند ولي براسـتي بـه تـالش و جـديت اعتقـاد               نبودن عريضه كارهايي انجام مي    

ايي كه نه عقـل و هـوش        ه  خوان  باف بودند، مخالف    از نظر شاه آنها منفي    . نداشتند
آن را داشتنتد كه راه ديگري عرضه دارند و نه شهامت ايـن را كـه خـود را كنـار                     

 سازندگي مثبت منتهـي نـشود بـه         يچ   كه به ه    را "بازشکافانه " شاه انتقاد . بكشند
  . دانست روي سودمند نميهيچ 

  
هاي دربارة سلطة فرهنگي غرب كه تهديدي نـسبت بـه هويـت               شاه با بحث  

كـرد،   ها دنبال مي سانه ررا دها ر    اين بحث  گاهيو   شد آشنا بود    ايران تلقي مي  ملي  
از جمله يك رشته مباحثاتي بين سيد حسين نصر و احسان نراقي دربارة  ديـن و                 

 او اصـطالح    61.شـد    از تلويزيـون پخـش       1350در دهة    كه   دنيا در فرهنگ ايراني   
ست، ولي بـا مفهـوم فلـسفي ايـن          ب  آميز آن به كار مي      زده را به معناي تحقير      غرب

هـايي از نويـسندگاني     داننـد كتـاب     اصطالح آشنا نبود، و تا آنجا كه نزديكانش مي        
آشـنايي او  . مثل آل احمد را، كه اين اصطالح را بين مردم رواج داد، نخوانده بـود         

هايي بود كه دريافت مي كرد و در آنها اين            با اين گونه اصطالحات از راه گزارش      
                                                 

به ظاهر شاه آن را از علم شنيده بود و علم هم به نوبة خود آن را . نامد  مي"عن تللكتوال"ها را  كتوالشايع بود كه او انتلل. 60
.)از  1، روي 1، نوار 2002 ژوئن 20. مصاحبه با رضا قطبي.( رسول پرويزي شنيده بود   

. همان .61  
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يسندگان از نظر ايـدئولوژيكي مـبهم و از نظـر روانـي نامتعـادل خوانـده                 گونه نو 
مسئلة خود شاه با غربزدگي تمايل بيش از حد به تسليم شدن در برابـر               . شدند  مي

، يا برخي از افراد رژيـم،       هاي غربي بود كه در برخي از اطرافيانش       پديده  غرب و   
كرد، و بـه نظـر او         ساس مي در برخي از افراد جناح مخالف، مثل جبهة ملي، اح         يا  

او بـه هـر     . پرستي و غرور ملي بـود       اين حالت به معناي ضعيف بودن حس ميهن       
شد از ايـن كـه بيگانگـان           حتي مكدر مي    و كرد  چه ايراني است بسيار مباهات مي     

 سرنگوني رژيم او بود دست كم بگيرند يا تحقير           هدفشان هاي ايراني را كه     جنبش
شمنداني را كه زندگي خود را صرف مطالعـه، انديـشه و            همچنين او قدر دان   . كنند

گذاشت، دوست داشـت بـا آنهـا          دانست و به آنها احترام مي       نوشتن مي كردند مي   
همنشيني كند و اغلب بـه بيگانگـان دربـارة افـرادي  در رژيـم خـود كـه آنهـا را          

زماني به ملك حسين، پادشـاه اردن،       . فروخت  آورد فخر مي    روشنفكر به شمار مي   
 نويـسنده و منتقـد   "سفير ما در سازمان ملـل    "فخر فروخته بود كه فريدون هويدا       

كرد چنين افرادي براي ايران آبرو و حيثيت به بـار        شاه تصور مي   62.سينمايي است 
همـين احـساسات در نگـرش       .  داشـتند  "رنگ و بوي روشنفكري   "آورند زيرا     مي

ؤثر بـود كـه در دوران   مثبت او نسبت به اميـر عبـاس هويـدا، بـرادر فريـدون، مـ             
  .ترين دوران نخست وزيري را گذراند حكومت شاه طوالني

  
شاه به معناي رايج كلمه خودش روشنفكر نبود ولي اغلب روشـنفكران او را              

 پس از آنكه به همراه همسرش به ديدار شاه و شـهبانو           63گونار ميردال . ستودند  مي
يردال متقابالً ستايش يكـديگر     شاه و م  . آور خواند   فرح رفتند، شاه را فردي شگفت     

ريـزي شـده      ديدار آنها براي صرف نهاري خصوصي و كوتاه برنامه        . را برانگيختند 

                                                 
.همان. 62   

. م–). 198701898( ، اقتصاددان معاصر سوئدي  Gunnar Myrdal.63  
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بود، ولي چند ساعت پس از آنكه شهبانو و خانم ميردال ميز را ترك كردند ادامـه                 
 آثار ميردال دربارة مسائل نژادي در اياالت متحـدة امريكـا و فقـر در                با شاه. يافت

مـي  ميردال پس از جدا شدن از شاه دربـارة او گفـت اگـر               .  بود آشناا  جنوب آسي 
- شاه همان فيلـسوف     مي گفتم  شاه وجود داشته،  - كه زماني يك فيلسوف    پذيرفتم

   64.شاه است
  

 ، به ويژه اگرستود شاه كساني را كه از نظر فكري در حد ميردال بودند مي
 را به خاطر گرايش گورسن بودند؛ شاه  هم دولتمرد65مثل لئوپولد سدار سنگور

گي ويژ ،”negritude” دربارة بودستود و شيفتة بحث او اش مي ادبي و فلسفي
 كه ،)ايرانيت (ايراني بودنويؤگي  ،"iranité" دربارة نيزو  ،سياه پوست بودن

 همچون پل فرهنگي  هويت ايران تبيين به عنوان مفهومي برايسنگور آن را
 شايد شاه .ديگر مي آميخت مطرح مي كردپويائي كه غرب و شرق را در يك 

از . توانست خواست اين مفهوم را به صورتي شاعرانه بيان كند ولي نمي دلش مي
گاهي هم اندكي غلو . مي كزد كه بر آن تسلط داشت زبان اقتصادي و فني استفاده
  .كرد را جايگزين زبان شاعرانه مي

  
ستود،  به اندازة اهل ادب نميساالران را  شايد به همين دليل بود كه گرچه فن

اي نبود كه شعر و شاعري را در امور  روح زمانه به گونه. تر بود با آنها راحت
توانست دربارة انقالب  اميرعباس هويدا، نخست وزير او، مي. دولتي بر تابد

                                                 
. مصاحبه با رضا قطبي، پيشين .64  

رداز فرهنگي، نخستين رئيس جمهور سنگال  پ ، سياستمدار، شاعر و نظريه)1906- 2001 ( Leopold Sedar Senghor .65 
negritude وراي را به معناي اهميت افريقايي بودن  او . بودو نخستين فرد سنگالي عضو آكادمي فرانسه ) 1960- 1980(

البته اين مفهوم، چنان كه برخي گفتند، به هيچ رو بار معنايي نژادپرستي ضد .  استعمار فرانسه باب كردمقابله بامفهوم 
. م–. كرد  نداشت بلكه فقط بر اعميت گفتگو و مبادالت فرهنگي بين دو نژاد تكيه مي سفيدپوستان را  
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توانست  او حتي مي. فرانسه و خلقيات فردي سن ژوست به بحثي علمي بپردازد
گو يا بودلر را از بر بخواند، ولي هرگز كسي نشنيد كه او بيتي چند بيت از آثار هو

. ساالران ايراني بود شايد اين خصوصيت اغلب فن. از شعراي ايراني را نقل كند
ولي ديگراني مثل علم هم بودند كه . شاه هم همين خصوصيت را داشت

م از اين آوردند و علم در گفتگو با شاه ه شعرهايي براي هر موقعيتي به خاطر مي
كنندة  جمشيد آموزگار، مذاكره. برد جست، و شاه هم لذت مي شعرها سود مي
گير اوپك هم در خواندن اشعار سنتي فارسي مهارت داشت، ولي  جدي و سخت

مثل بسياري چيزهاي ديگر، شعر و شاعري را هم براي خلوت خود حفظ 
خواند در سال  مينخستين باري كه مردم شنيدند كه او شعري را از بر . كرد مي

 از برنامة دولت در حال د براي گرفتن راي اعتمادر مجلس بود، وقتي 1356
سه جلدر تسلط آموزگار به شعر و استفاده از آن . مي كردتشكيل خود دفاع 

در عين حال، شناخت آموزگار  .رسمي حكومتي نمايندگان را به حيرت انداخت
از زماني كه  آشكارا، .ب وي شداز حافظ و سعدي و رومي باعث تحسين و تحبي

  . فرق كرده بودبسيارشاهان شعر مي گفتند اوضاع 

  
  

***  
او بـر رعايـت     . اعتقادات ديني دوران كودكي شاه تا پايان زندگي بـا او بـود            

، هر  استدالليتا  عاطفي بود   التزام وي به دين بيشتر      . شريعت اسالمي تأكيد داشت   
 لنگـر  اخالق بود و بدون آن موازين اخالقـي          چند بنا به استدالل وي دين شالودة      

هـاي ديـن      سياست شاه در تمام مدت حكومتش تقويت شالوده       .  نداشتند محكمي
حكومت اسالمي در انديشة او     . كرد  بود ولي از قدرت دادن به روحانيان پرهيز مي        

در واقع، در دو دهـة نخـست حكـومتش فكـر حكومـت اسـالمي       . جايي نداشت 
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ولي به اعتقاد شاه حتي دين موجـود، همـان          .  مطرح نشد  ي به گونه اي جد    هرگز
با وجـود ايـن     . شد  كه ريشه در قانون اساسي ايران داشت، مانع پيشرفت ايران مي          

تند و از قـدرت سياسـي       اشاسالم ديني تثبيت شده بود و روحانيان بر مردم نفوذ د          
ور بـه   شاه اين را عاملي مهم در معادلـة قـدرت كـش           . چشمگيري برخوردار بودند  

بنـابراين بـه شـكلي      . انستدمي  آميز     مخاطره  را آورد و ناديده گرفتن آن      شمار مي 
كوشيد و از هر چـه        ناپذير در رعايت آنچه به اعتقاد وي روح اسالم بود مي            تزلزل

ها معتقـد     رؤساي دولت . ديپرهيزمي  با شريعت اسالم و احكام قرآن در تضاد بود          
 را با پول بخرند      ها روحانيان اين است كه آن    دن   مهار كر  هاي  بودند كه يكي از راه    

.  عواملي غير از پول هم مورد نيـاز اسـت           مي انديشيد  شاه. و با زور مرعوب كنند    
 اين سياسـت تـا زمـاني         البته .كرد  رژيم بايد روحانيان را در حد ممكن تحبيب مي        

در د، شـرطي كـه   اشـ دهي تبديل نشده ب  كه به باج ه باشد داشتمي توانست   كارآيي  
سياست شاه در مورد افرادي ماننـد       . استحد زيادي به رفتار طرف مقابل وابسته        

گيري حكومت شاه، مؤثر      هاي شكل   اهللا بروجردي، مرجع مطلق تقليد در سال        آيت
مطالعـات وي   . بروجردي موافق اسالمي نبود كه از نظر سياسي متجاوز باشد         . بود

مشروطه، به او آموخته بود كـه اسـالم         ويژه تاريخ انقالب      دربارة تاريخ معاصر، به   
از سـوي  . انجامـد  آورد و به پيامـدهايي ناخواسـته مـي    سياسي خساراتي به بار مي    

 اخالقـي آن     مبـاني  از ديگر انتظار شاه از اسالم بر اساس تعبيـري بـود كـه خـود              
 ايمان به خدا و پيـامبران او        :از نظر شاه اسالم دو بعد وابسته به هم داشت         . داشت
اي از موازين اعتقادي كه از نظر معنـوي و    مجموعه ورخواه و دلسوز بودند كه خي 

كرد مهربان باشند و به ديگران كمك كننـد           ميتشويق  اخالقي افراد و حكومت را      
ها نيازها و حقوقي داشتند كـه بـا           انسان.  آفريدة خدا و در نظر او برابرند       هزيرا هم 

اهميــت پيــشرفت بــا زمــان را اگــر روحانيــان . كردنــد گذشــت زمــان تغييــر مــي
فهميدند، جامعه به آنها نيازي نداشت زيرا در اين صورت فقط مانع پيـشرفت             نمي
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فهميدند شـاه بـه دنبـال چيـست و آن را تأييـد                اكثريتي از روحانيان مي   . شدند  مي
تا آنجا كه بـه شـاه       . ترساند  آزرد ولي نمي    مخالفت روحانيان شاه را مي    . كردند  نمي

دان تـاريخ پيوسـته بودنـد ولـي           روحانيان از رونق افتاده و به زبالـه       شد    مربوط مي 
 نـه   ،بنابراين وقتي الزم نبـود    . خودشان و برخي از مردم از اين امر اطالع نداشتند         

. داد   آزادي عمـل    بـيش از نيـاز     كـرد و نـه بـه آنهـا           بـا آنهـا مخالفـت       بايـستي  يم
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  نشستن بر تخت شاهي
  

 روسيه ماية اصلي ،دومجنگ جهاني ، با آغاز )1939 (1318در سال 
مرموز داشت، پرابهام و ها حالتي   كمونيسم براي اغلب ايراني.بودنگراني ايران 

فكر  . خوشايند آنها نبوداش"يخدا نشناس"و با سنت هاي آن ها در تضاد بود، 
، انديشه غلطي شان اشتراك زنان و دخترانفت، آش آنها را بر ميمالكيت اشتراكي 

  به اعتقاد.، آن ها را مي ترساندپخش كرده بودنداز كمونيسم  روحانيان كه
از آن  در نتيجه .كمونيسم ابزاري روسي براي سلطه و كنترل بود آنها بسياري از
 پيمان آلمان و شوروي آنها را گيج .كردند ميمش جستند و محكو دوري مي
هواداري از متفقين تأثير شان در جهت  هد ولي در تغيير دادن عقيدكرده بو

مي  از آنجا كه معتقد بودند جنگ به سلطة شوروي بر ايران .چنداني نداشت
 اشتباهي  را تصميم متفقين به نابود كردن آلمانوبا جنگ مخالف بودند  انجامد

 در جنگ پيروز  زيرا فارغ از اين كه چه كسيمي پنداشتند "تقريباً رذيالنه"
   1.ماند ها باقي مي شد و ايران در چنگال روس شود اروپا تضعيف مي

  
 خواست وزراي خود از .رضاشاه بيش از اغلب افراد ديگر نگران بود

 از جريان پيشرفت جنگ به او بگويند و به چند تن از آنها هم  را ارزيابي خود
اين .  به او اعالم دارنددر اين باره به صورت كتبيرا دستور داد عقيدة خود 

                                                 
1 . Ann Lambton to Professor Rushbrooks Williams, 21 December 1939, No. 
308/4/39. PO 371/24570.  
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 را به سمت نخست ،ها باعث شد او احمد متين دفتري، وزير دادگستري نوشته
 متين دفتري جوان و از 2.وزيري برگزيند و با اين كار تعجب همه را برانگيزد

، 1318 آبان 3آن روز، .  با خاندان قاجار و هوادار آلمان بودهاي وابست خانواده
 افتتاح كرده و اعالم داشته بود كه از جنگ كه از نظر شاه مجلس دوازدهم را

 كه به ه بودزند، ناراحت است و دعا كرد اقتصادي و مالي به ايران صدمه مي
   پس از مراسم بازگشايي3.خاطر منافع ايران و جهان صلح بزودي برقرار شود

، محمود جم، نخست وزير، و اعضاي هيئت دولت در تاالر آيينة مجلس مجلس
كرد   شاه مالقات كردند و اجازه خواستند تا همان طور كه قانون ايجاب ميبا

جم انتظار داشت شاه از او بخواهد دولتي جديد تشكيل دهد، ولي . استعفا دهند
از با شگفتي ديد كه شاه به وزرايي كه به صف ايستاده بودند نگريست و بعد 

عد رو به جم كرد و دهد و ب گفت متين دفتري دولت را تشكيل ميكمي درنگ 
  4".كنيد آييد و با من كار مي  دربار ميشما به وزارت"گفت 
  

با وجود ثابت ماندن . جنگ ايران را در موقع بدي غافلگير كرده بود
درآمدهاي نفتي كاهش يافته و باعث تأخير در . بود روزافزون تورمها  حقوق

كنندة كاال و  مينترين تأ در چند سال گذشته آلمان مهم. رشد صنعت شده بود
 تأمين كنندة نيازهاي ارتش اماسازي ايران بود  هاي صنعتي فناوري براي برنامه

هايي را كه براي نيروهاي مسلح خود الزم داشت از  شاه عمداً سالح. نبود
كودا و شهايي مثل ا خريد، شركت صنعتي كوچك مي كشورهايهايي در  شركت
 تا سلطة بيگانگان را به حداقل س در سوئد،ر چكسلواكي و بوفوبرنو در

                                                 
.٣١۵-٣١۶: ١روزشمار، . ٢  

.١۵٩: ١گاهنامه،  .3 

، ١٣۶۴، تهران، ٨جلد ، ايرانتاريخ بيست سالة ، در حسين مكيبازچاپ ، سالنامة دنيا، خاطرات محمود جم.4
١٢٢-١٢٣  
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آمد  ش نميشبرعكس تبليغات بعدي بريتانيا و شوروي، او از هيتلر خو. برساند

هايي بلندپروازانه دربارة  عتقاد داشت موسوليني نقشها. و از موسوليني متنفر بود
 و احتمال دارد هيتلر را قانع كند تا با كمك او به پروراند ميخاورميانه در سر 

 فارغ از ها  در ضمن آلماني5.اي خاورميانه، از جمله ايران، حمله كنندكشوره
.  بودندها شان ناگزير به تبعيت از دستورهاي نازي ميزان مهارت يا فعاليت

بنابراين، بسياري از آنها امكان داشت درگير كارهاي جاسوسي يا تبليغاتي 
 ورود براي درست پيش از آغاز جنگ سفارت آلمان درخواست رواديد. شوند

هاي   براي مطالعة روشهدخوا  ادعا داشت مياستادي آلماني كرده بود كه 
آبياري ساسانيان به ايران بيايد زيرا به گفتة او ايران باستان از نظر فنون آبياري 

 كه در آن زمان مدير ادارة سياسي سوم و مسئول ،نصراهللا انتظام. سرآمد بود
زارت امور خارجه بود، براي اين كه از شاه امور اياالت متحده و اروپا در و

شاه با آن . اجازه بگيرد، اين درخواست را به دفتر مخصوص شاه ارسال داشت
مخالفت كرد و با تمسخر گفت از كي ايران در امور آبياري چنين شهرتي پيدا 

بنابراين . افسري نظامي بودبالقوه كرده است؟ شاه توجه داشت كه اين مرد 
 كه به تازگي وزير ،سر ريدر بوالرد. 6دانست ميمصلحت ن به ايرانرا  او نآمد

نويسد كه دولت در   مي خودمختار انگلستان در ايران شده بود، در گزارش
بين [در واقع شايد بشود گفت كه روابط ". مورد ادعاهاي آلمان ترديد دارد

ر هوادار  دوستانه مانده است، و ترديدي نيست كه شاه بيشت]ايران و بريتانيا
اتحاد آلمان با شوروي در واقع چارة ديگري به جا . ها متفقين است تا آلماني

                                                 
  .1980، مصر، پاسخ به تاريخ، مصاحبه در تبعيد دربارة پهلوي، محمدرضا .. 5
.2. ، ص1371. ويراستار محمدرضا عباسي و بهروز طيراني، تهران، سازمان اسناد ايرانخاطرات نصراهللا انتظام،  .6  
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در .  كرد توصيف "آميز تعصبطرفي  بي"طرفي شاه را   بوالرد بي7".گذارد نمي
طرفي ايران را در حرف و در  واقع شاه تمام تالش خود را به كار گرفت تا بي

هاي خبري  ند كه فقط اخبار آژانسبه جرايد دستور داده بود. عمل حفظ كند
. المللي را گزارش و مطلقاً دربارة جنگ هيچ گونه اظهار نظري نكنند بين

هاي ديپلماتيك دو برابر شده بود تا كشورهاي متخاصم را جداگانه  ضيافت
  . ها بين دو اردوگاه تقسيم شده بودند طرف دعوت كنند، درحالي كه بي

  
يران را با بهترين مشتريانش قطع كرده بود به هر حال، انگلستان تجارت ا

هاي ايران بازارهاي صادرات و واردات مهمي براي  و با وجود درخواست
جايگزيني به ايران پيشنهاد نكرده بود و اين وضع باعث شده بود همه نگران 

به اين دليل كه ايران ، 1318كمي پس از افتتاح مجلس در آبان ماه . آينده باشند
 صنعتي كه به چكسلواكي نظامي و  كاالهاي ازاي ه را بر محمولهانگستان را

شاه موضوع را با بوالرد در .  اعتراض كردآن كشور به است،سفارش داده بسته 
ها را نه فقط پيش از جنگ بلكه حتي پيش از آنكه آلمان  سالح": ميان گذاشت
توسعة اين چيزها را براي .  را اشغال كند، سفارش داده بوديمچكسلواكي

خواهم و به كمك آنهاست كه ايران  اقتصادي و براي تقويت قدرت دفاعي مي
كنم كه انگلستان بتواند به هيچ  باور نمي: طرفي خود را حفظ كند تواند بي مي

  شاه خواستار هواپيماهاي هاريكين، سالح و 8".يك از آن دو اعتراض كند
ه رد كآيا امكان داداند خواست ب مي. ديگر كاالهاي صنعتي از انگلستان بود

انگلستان دست كم بخشي از نيازهاي او را برطرف كند؟ بوالرد حرف او را 
هاي اخير آلمان نه فقط  از آنجا كه در سال": به دولت خود نوشت. فهميد مي

                                                 
7  . Sir Reader Bullard to Viscount Halifax, "Political Review of the Year 1939 in 
Iran", February 10, 1940, EP 584/584/34, FO 371/24531, p.2. 
 
8 . Bullard to Viscount Halifax, 4 January 1940, No: 3, FO 371/24570 
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اختيار ايران گذاشته است، بلكه بخش اعظم در  راصنعتي محصوالت همه گونه 

ختصاص داده است، مسئلة يافتن بازاري صادرات اين كشور را هم به خود ا
جديد البته فوريت بسيار دارد، و اگر نتوانيم براي اين موضوع راه حلي پيدا 

رسد احتماالً دولت ايران بيش از همه از دولت انگلستان دلگير  كنيم به نظر مي
  9". كشور استاينشود كه از نظر ايران مسئول وضع وخيم  مي

  
. تروپ موضع ايران را متزلزل كرده بود ريبن-فدر واقع قرارداد مولوتو

شوروي با متهم كردن . اي در برابر اتحاد جماهير شوروي بود آلمان وزنه
هاي ضد شوروي در ايران، به ايران فشار آورده بود كه آنها  ها به فعاليت آلماني
اين فشار پس از امضاي قرارداد ياد شده در ماه . بيرون كندن كشور را از اي

متوقف شد، و در اين زمان ديگر آن حالت تعادل بين آلمان و ) مرداد(ت او
ويژه پس از دست  بهدر اين دوره و ايران، . شوروي در ايران كاهش يافته بود

اندازي شوروي به لهستان و فنالند، شوروي را تهديدي جدي براي تماميت 
دولت ايران . دهايي براي حفظ خود بو كرد و به دنبال راه ارضي خود تلقي مي

براي به دست آوردن سالح به دولت بريتانيا نزديك شد، ولي دولت بريتانيا با 
اعالم اين كه آنها خودشان كمبود دارند و امكان كمك براي آنها مهيا نيست، 

 در همان زمان وضع مالي ايران، بيشتر به دليل .رد كردايران را درخواست 
 در  ريال در بازار آزاد1318 در سال .كاهش درآمدهاي نفتي، وخيم شده بود

 نزول كرد و در نتيجه بودجه همچنان كسري قابل 175 به 140 از برابر پوند 
شاه شركت نفت ايران و انگليس را به كاهش عمدي توليد و . اي داشت مالحظه

                                                 
9. Sir Reader Bullard to Viscount Halifax: "Political Review of the Year 1939 in 
Iran," February 10, 1940, EP 584/584/34, FO 371/24531. 
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بر اين اساس حقه زدن به دولت ايران در مورد پرداخت حق امتيازي كه بايد به 
لرد جان كدمن، رئيس شركت نفت ايران و انگليس، . د، متهم كردپرداختن او مي

 به ايران اعزام شد، ولي مداخالت وي در كارهاي شاه تأثيري 1318در سال 
شاه به شركت نفت گفت ) 1940فوريه  (1318در بهمن . درازمدت نداشت

 كهرا انگلستان بايد نفت بيشتري از ايران ببرد و او تصميم گرفته است وجهي "
كند براي دريافت مقدار زيادي از موادي كه  از بابت حق اميتاز نفت دريافت مي

گفت البته هم به نفع   شاه مي10".كندخرج در انگلستان ايران الزم دارد، 
انگلستان و هم به نفع ايران است كه در ايران نفت بيشتري استخراج شود 

 ".هان نفت ايران هستندانگستان حتماً خواهان نفت ايران است، تمام دنيا خوا"
كه او شد  ارائه ميهايي   براي توجيه نتيجه1316هايي كه از سال  و شاه از بهانه

بايد بفهمد كه توليد " كدمن  گفتمي . بودند، خسته شده بودآزردهرا بشدت 
 شركت نفت ايران و 11". باشد]1937[1316نفت ايران نبايد كمتر از مقدار سال 

انگلستان رساند كه بر عهدة دولت است كه شاه را انگليس به اطالع دولت 
  .هاي او نيست متقاعد كند كه شركت قادر به برآوردن خواسته

  
 5اي اعتباري به ارزش  شاه موافقتنامه) 1940ژوئن  (1319در خرداد 

در مورد خريد سالح و ) 1940فوريه  (1318 را كه در ماه بهمن ليرهميليون 
 امضا كرده بود، لغو كرد و استداللش بر اين پايه كاالهاي صنعتي با انگلستان

لحن خشك و جدي لغو . بود كه بريتانيا مطابق مواد قرارداد عمل نكرده است
 12.قرارداد و چاپ آن در مطبوعات ايران خشم مقامات انگليسي را برانگيخت

                                                 
10 . W. Fraser, Anglo-Iranian Oil Company Concession in Iran, 23 February 1940, 
FO 371/24572, p. 2.  

.همان. 11  
12 . M. Moghaddam to Viscount Halifax , 19 June 1940, No. 1520, FO 371/24572 
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اي  نشانه"بوالرد لغو قرارداد را ناشي از افزايش نفوذ آلمان دانست و آن را 

با وجود اين دربارة اعتبارات به لرد هاليفاكس، وزير امور .  ناميد"رناكخط
اگر انعطاف بيشتري نشان داده بوديم، به ويژه در ":  نوشت،خارجة انگلستان

 هاليفاكس  هر دو 13".گرفتيم مورد سيمان و لوكوموتيوها، پاداش خوبي مي
به بوالرد دستور داد به كرد، ولي در مورد نحوه و لحن لغو قرارداد را تائيدمورد 

 ]انگلستان[بدترين تأثير را بر دولت اعليحضرت "اطالع دولت ايران برساند كه 
  14".گذاشته است

  
در اين زمان دولت ايران از شركت ملي نفت ايران و انگليس درخواست 
كرد كه حق ايران را به صورت طال و قابل تبديل به دالر بپردازد و در غير اين 

 16 مجلس در تاريخ درديد كرده بود كه امتياز نفت شركت را صورت شاه ته
انگلستان كه نگران شدت عمل . كند  لغو ميمجلس، تشكيل ، روز) ژوييه7(تير 

بنا شد كدمن براي . تر به همراهي با وي انديشيد شاه بود، به شكلي جدي
ل نبود  به بوالرد تذكر دادند كه انگلستان ماي15مذاكره با شاه عازم تهران شود

اهميت استراتژيكي "وارد مشاجره با كشورهاي ديگر هم بشود و نفت ايران 
 نفتي كه از منابعي ديگر تأمين شود بيشتر بايد به دالر  ]زيرا[زيادي دارد 

صبر و حوصلة دولت ":  به هر حال، به بوالرد گفتند".خريداري گردد
 حفظ روابطي  انگلستان خواستار16." هم حدي دارد]انگلستان[اعليحضرت 

داند دولت  دوستانه با ايران بود ولي بنا بود بوالرد به هر نحوي كه صالح مي

                                                 
13. Bullard to Halifax, 20 June 1940, No: 181, FO 371/24572. 
14. Halifax to Bullard, 25 June 1940, No: 142, FO 371/24572. 
15. A. P. Waterfield (Treasury) to Sir Arthur Street (Air Ministry), 3 July 1940, FO 
371/2452. 
16. Foreign Office to Bullard, 4 July 1940, No: 156, FO 371/24573 
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اگر دولت ايران خواستة دولت اعليحضرت را در مورد ": ايران را تهديد كند
را به دقت در نظر بگيرد كه دولت نكته روابط دوستانه برآورده نكند بايد اين 

ر نفت ايران را به عهده گيرد و اعليحضرت ممكن است كنترل كامل صدو
  17".كند چنين هم مي

  
بوالرد اين تهديد را ابالغ نكرد و انگلستان به اين نتيجه رسيد كه 

هاي   و بايد به خواستهنديده بگيردتواند خطر از دست دادن نفت آبادان را  نمي
ا آنه. كردند خواهي تلقي مي  آن را نوعي باج انگليسي ها هر چند،دكنشاه توجه 

خواستند  كردند كه شاه ممكن است اين امتياز را لغو كند و  مي واقعاً تصور مي
 را "خواهي باج"آنها پيشنهاد كردند كه اين . به هر قيمتي از آن وضع بپرهيزند

از دولت "به شكل چهار و نيم ميليون پوند وام بدون بهره بپردازند كه 
ون بر اين درخواست احتمالي  افز18".شود آن را اهدا كند اعليحضرت تقاضا مي

داري  شاه در بارة پرداخت اين مبالغ به صورت قابل تبديل به دالر از نظر خزانه
هاي شاه براي   فكر تسليم شدن در برابر خواسته19.بود "آفرين بسيار مشكل"

 به لرد ،داري انگلستان سر كينگزلي وود، وزير خزانه. انگيز بود انگلستان نفرت
 احساس را در سراسر شرق به  اينكوتاه آمدن در برابر شاه" :هاليفاكس نوشت

ايم  ايم كه آماده آميز قرار گرفته آورد كه ما در وضعيتي چنان مخاطره وجود مي
خواهي، حتي از سوي دولتي با تسليحاتي  در برابر هر گونه زورگويي يا باج

عتبار ما در اي كه به ا كنم لطمه من تصور مي. ناچيز چون ايران، تسليم شويم
خواست   او مي".خورد بسيار زياد است اياالت متحدة امريكا و جاهاي ديگر مي

 كابينه"داند اين موضوع را براي بحثي مفصل در  بداند آيا هاليفاكس صالح مي
                                                 

.همان. 17  
18. Sir Kingsley Wood to Halifax, 22 July 1940, FO 371/24573. 

.همان. 19  
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 هاليفاكس در عين پذيرفتن اظهارات وود به او 20. مطرح كند يا نه"جنگ

بهاي نفتي را كه از منابع :  نداردهاي زيادي پيش رو نوشت كه انگلستان گزينه
 تواند مخاطرات جنگي ديگر تأمين شود هم بايد به دالر بپردازند، انگستان نمي

اگر از بخت ":  را در خاورميانه متحمل شود و در ادامه يادآور شدغيرضروري
هاي احتمالي اتحاد  بد نبردي جدي با ايران رخ دهد، بايد مراقب واكنش

   21".اشيمجماهير شوروي هم ب
  

شاه پيش از اين گفته بود كه . در عمل دولت ايران پيشنهاد وام را نپذيرفت
هاي كمتر از سه و نيم ميليون پوند در سال را، كه  به هيچ عنوان پرداخت

،   بود) 1937 (1316در سال حداكثر مبلغ پرداختي شركت مساوي با 
 1937رخ طال در سال پرداخت بر اساس ناضافه اكنون او خواستار . پذيرد نمي

 1320 تا 1317هاي  ، كه بنا بر محاسبات شركت براي دورة سال بودهم شده
شاه البته . شد يك و نيم ميليون اضافه بايد به او پرداخت مي) 1941-1938(

دانست كه بريتانيا در موقعيتي دشوار قرار دارد و وضع وخيم آنها در خاور  مي
مقامات بريتانيايي هم .  نفت آبادان شده استدور باعث وابستگي بيشتر آنها به

معني بود؛ كدمن  مذاكره با رضاشاه ديگر بي. به همين نتيجه رسيده بودند
 اوت 21 (1319 مرداد 30در تاريخ . زنيم گفت انگار با ديوار حرف مي مي

شركت متعهد شد مبلغ يك مليون و پانصدهزار ) 1: مشاجره پايان يافت) 1940
 تا  اش را بپردازد و ماندة بدهي)  اوت31( شهريور 9 تا تاريخ پوند استرلينگ

، 1941 و 1940هاي   ميليون پوند استرلينگ براي هر سال بين سال4سقف 

                                                 
.همان. 20  

21 . Halifax to Wood, 26 July 1940, FO 371/24573 
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بابت حق امتياز بر حسب تناژ، سود مشاركت، ماليات و اضافه پرداخت، ادا 
 اختالف نظرهاي بين) 1941  (1320دربارة دورة پس از سپري شدن سال  .كند

طرفين در مورد ادعاهاي دولت در همان موقع با توجه به شرايط همان زمان و 
. شود به قصد دست يافتن به ترتيبات مورد توافق هر دو طرف، بررسي مي

  22.طرفين موافقت كردند كه اين پيشنهادها بر شرايط امتياز تأثيري نگذارد
  

***  
 جنگ ادامه داشت  تا زماني كهانديشيد  ميترسيد و رضاشاه از شوروي مي

. كندالزم بود ايران براي استقالل و حفظ تماميت ارضي خود به تنهايي اقدام 
مقامات انگلستان تمكين . ها ندهد كرد بهانه دست روس  ميدر نتيجه شاه تالش

ند، و بيش از ردك مي تعبير 1921ايران در برابر شوروي را در چارچوب قرارداد 
شاه تحت هيچ شرايطي به تجاوز . نددوبتبار قائل  آن اع6ها براي مادة  ايراني
انست در صورت تجاوز  د نهاد، هرچند مي ها به قلمرو ايران گردن نمي روس
در آن زمان . براي جنگيدن با آنها در اختيار نداردرا ها امكانات الزم  روس

توانست از راه شركت نفت ايران و  انگلستان تنها قدرت بزرگي بود كه شاه مي
در .  باب طبع انگستان نبود توان البتهاين. ليس آن را تحت فشار قرار دهدانگ

 كه بايد آنقدر صبر كند تا زمان تسويه نتيجه دولت انگليس قبول كرده بود
از وزارت امورخارجة انگلستان اين احساس را 23ليسي بگلي. حساب فرا رسد

قدر هم تسليم شدن هر ": داري ابراز داشت در يادداشتي به واترفيلد در خزانه
ناگزير در برابر ايران ناخوشايند باشد، با در نظر گرفتن منافعي كه از حفظ 

مان تا فرا رسيدن روزهاي بهتر در مورد تأمين حياتي نفت به دست  موقعيت
                                                 

FO 371/24574 - 1940 اوت 21 ايران، دولت نهايي پاسخ .22   
23 . Lacy Baggallay 
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 24".پردازيم به طور كلي نازل است بينيم كه بهايي كه براي آن مي آوريم، مي مي

  . ماند"زهاي بهتررو"از اين پس انگلستان منتظر 
  

ها خوشش  هاي نادري بود كه خيلي از آلمان رضاشاه از جمله ايراني
آمد، هر چند زماني كه افسر هنگ قزاق بود براي كمك گرفتن به آنها  نمي

 آن مربوط به زماني قبل از روي كار آمدن هيتلر و نازيسم اما. نزديك شده بود
ريبن - ويژه پس از قرارداد مولوتوف هپس از آنكه هيتلر به قدرت رسيد و ب. بود

اين قرارداد و پيامدهاي آن . تروپ، رفتار رضاشاه روز به روز بيشتر تغيير كرد
هاي بالتيك، و فنالند، هشداري بود براي رضاشاه  يعني سرنوشت لهستان، دولت

از سوي ديگر، رخدادهاي . تواند به هيتلر اعتماد كند در اين مورد كه او نمي
مونيخ و پيشروي سريع به قرارداد هور هيتلريسم، الحاق چكسلواكي، اروپا، ظ

سوي لهستان هشداري بود براي رضاشاه در اين مورد كه مراقب خصومت 
 1319پيشروي چشمگير نيروهاي آلمان به سوي غرب در تابستان . آلمان باشد

، شكست نروژ،دانمارك، هلند، بلژيك و فرانسه يكي پس از ديگري، )1940(
با وجود اين، رضاشاه براي . تحت تاثير قرار داداشاه را هم مثل ديگران رض

  عليهاي آلمان  و در آستانة پيروزي1319اطمينان خاطر انگلستان در خرداد 
اين حركت تغيير زيادي به بار . منصور را به سمت نخست وزيري منصوب كرد

نخست وزيري منصور در دوران . كرد  امور را اداره مي خود رضاشاهانياورد زير
اختالفات رضاشاه با انگلستان افزايش يافت هر چند او اصالً نمي خواست با 

 به جاي لرد هاليفاكس وزير امور 25در ماه دسامبر آنتوني ايدن. آنها درگير شود
بر مناسبات انگلستان و   چندانيخارجه شد، امري كه هر چند در آغاز تأثير

                                                 
24  .25 August 1940, FO 371/24754. 
25. Anthony Eden 
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تر از هاليفاكس بود، بر مناسبات  دن سرسختايران نگذاشت، در نهايت چون اي
  . دو كشور اثر گذاشت

  
شاه اصرار داشت حق امتياز نفت را بر اساس آنچه توافق شده بگيرد و 

هر چه شاه در . پرداخت انگلستان هر بار پس از چك و چانة بسيار آن را مي
تيزتر كرد، تبليغات انگلستان عليه او تند و  مورد حقوقش بيشتر پافشاري مي

اند كه به   لمبتون و هم بوالرد چنين توصيف كرده ان هم1318در سال  . شد مي
ولي در اين دوره . ستودند ويژه جوانان رضاشاه را به خاطر دستاوردهايش مي

لئو ايمري، وزير مستعمرات . ناميد انگيز و منفور مي بوالرد او را نفرت
اشاه در تمام دنيا منفور  در يادداشتي خصوصي به ايدن نوشت رض،هندوستان

فراموش نكن ". است و به طور ضمني منظورش اين بود كه مشروعيت ندارد
تر شاه فقيد، شاه مشروع است و در  كه شاهزاده حسن قاجار، برادر كوچك

 ]به ايران[توانيم او را  برد و هر وقت الزم باشد مي به سر مي كشور ما
  26".بفرستيم
  

يري و آن را براي بحث در جلسة هيئت وزيران ايدن پيشنهاد ايمري را پيگ
مطرح كرد، ولي در نهايت به اين نتيجه رسيد كه ايرانيان چندان از شاهزادة 

در تاريخ ايران هيچ ": او در پاسخ ايمري نوشت. قاجار حمايت نخواهند كرد
 ايدن به هارولد 27".آورم اي قديمي را به ياد نمي   سلسله'بازگشت'موردي از 

كه يكي از "ترديد دارد ن هم كه هوادار خاندان قاجار بود نوشت سولنيك
 و دوست "قابل توجهي برخوردار باشدبومي شاهزادگان قاجار از حمايت 

                                                 
26 . Leo Amery to Anthony Eden, 16 May, E 2583, FO 371/27196.  
 
27 . . Foreign Office, Anthony Eden to Leo Amery, 18 August 1941, E 4586/3691, 
FO 371/27197. 
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وظيفة دشواري را بر دوش نامزدي بگذارد كه در پي برخورد با نخستين "ندارد 

 وليعهد كنوني خاندان پهلوي، همان گونه كه.... ها شكست بخورد مخالفت
هايي دارد و اگر الزم باشد رضاشاه به شكلي از ايران برود كه تمام  گفتيد، مزيت

ولي من . اي باشد افراد خانواده را با خود نبرد اين مرد جوان هم شايد گزينه
 به 28".آيد كنم ما بايد دست خودمان را باز بگذاريم و ببينيم چه پيش مي فكر مي

 خاندان پهلوي با يكي از افراد خاندان هر حال موضوع جايگزيني يكي از افراد
 باز هم مطرح شد، هر چند حميد پسر 1330 و اوائل 1320قاجار در دهة 

حسن كه مدعي تاج و تخت بود، نام دروموند را براي خود برگزيده، در ناوگان 
نويسي كرده و با پذيرش تبعيت انگليسي ماية حيرت نيكلسون  بازرگاني نام

 وجود اين كه اين شاهزادة قاجار را براي سمت شاهي نيكلسون با. شده بود
اين كه چگونه ممكن است شاه شاهان "كرد به ايدن نوشت  ايران توصيه مي

اهميتي به دودمان خود ندهد در حدي كه وليعهد او اجازه يابد به عضويت 
ناوگان بازرگاني انگستان در آيد و به زباني جز انگليسي سخن نگويد براي من 

   29".رك نيستقابل د
  

***  
  راموضع ايران) 1941 ژوئن 22 (1320حملة هيتلر به شوروي در اول تير 

. همه، از جمله شاه، در انتظار پيروزي سريع آلمان بودند. در جنگ تغيير داد
 كه خطوط ارتباطي و حياتي است هدف از اين حمله اين ه بودچرچيل گفت

يش از آن كه امريكا وارد جنگ شود اقتصادي و نظامي بريتانيا را قطع كنند و پ

                                                 
28 . Eden to Nicholson, 18 August 1941, E 4594/3691, FO 371/27197. 
29 . Nicholson to Eden, 8 August 1941, E 4594, FO 371/27197. 
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كرد هدف بعدي هيتلر ايران  رضاشاه تصور مي. آن كشور را شكست دهند
خواست كنترل نفت قفقاز، ايران و عراق را در دست گيرد و  است؛ هيتلر مي

رضاشاه . بعد از ايران و افغانستان به عنوان پلي براي رفتن به هند استفاده كند
طرفي مطلق ايران را اعالم  ود در مسكو، دستور داد بيبه محمد ساعد، سفير خ

 بيش از حد ، شوروي در ايرانسفير جديد اتحاد ،30او به آندره اسميرنوف. كند
به او ويژه  به با او بيش از آنچه معمول بود گفتگو و نشان ميداد ولطف 

كرد كه همواره مشتاق بوده است كه مناسباتي خوب، سازنده و  يادآوري مي
گفت مايل است هر گونه سؤتفاهمي  مي. رمانه با اتحاد شوروي داشته باشدمحت

زماني كه اسميرنوف . را كه در گذشته بين دو كشور وجود داشته كنار بگذارد
ابراز داشت كه شوروي نيازهايي استراتژيك دارد كه ايران قادر به برآوردن 

 ايران مجراي حمل  به احتمال اين كهاي بود  تلويحاً اشارهاين آنهاست، و 
هاي مورد نياز شوروي شود، شاه پاسخ داد هر كاري كه در توانش باشد  سالح

  31.طرفي ايران نقض نشود دهد به اين شرط كه بي انجام مي
  

. در اين زمان ايران بار ديگر در برابر شوروي و انگلستان تنها مانده بود
حد و حدودي با حفظ  و مي خواستقرار داد رضاشاه خود را در كنار متفقين 

در تير ماه ايدن سياست انگلستان در برابر ايران . طرفي به آنها ياري رساند بياز 
ارتقاي سطح رفاه ) 2حفظ استقالل كامل ايران، ) 1را به شرح زير اعالم داشت 

حفاظت از آزادي ايران در برابر اعمال نفوذ نابجاي هر قدرت ) 3ايران، و 
ان حتي روابط تجاري خود با ايران، از جمله صدور  بنا شد  انگلست32.خارجي

وسائل الزم براي هواپيماها، را ادامه دهد، البته به اين شرط كه ايران آلمان را 

                                                 
30 . Andre Smirnov 

.8. انتظام، پيشين، ص. 31  
32 . Foreign Office to Tehran, 14 July 1941, No: 382, FO 371/ 27196 
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هيچ ترديدي نيست كه هر گاه به ": ايدن به بوالرد تلگراف زد كه. بيرون براند

ود ايران يا در نظمي، يا در خ براي ايجاد بيآلماني در ايران نظر الزم آيد افراد 
پادشاه [دولت اعليحضرت . آيند به خدمت آلمان در مي كشورهاي همسايه،

كاهش ... از اين وضع بسيار ناراضي است و شما بايد اهميت حياتي ]انگلستان
اند در آنجا بمانند، به دولت  شديد شمار افراد آلماني در ايران را، كه اجازه يافته

ع خود شما بايد بگويم كه ما مايليم چهار براي اطال. آن كشور گوشزد كنيد
كنيم شما  تصور مي. پنجم افراد آلماني ظرف يك ماه ايران را ترك كنند

  33".كنند كنترل كنيد توانيد تعداد دقيق افرادي را كه ايران را ترك مي مي
  

بدون اين كه به نظر رسد  شاه پيش از آن به دولت خود دستور داده بود
تواند   هر تعداد آلماني را كه مي،فقين قرار گرفته استكامالً تحت نفوذ مت

هاي خشمناك مقامات آلماني  تا همين جا هم رضاشاه باعث واكنش. اخراج كند
دانست درست  شده بود؛ حاال كه هر دو اردوگاه به او فشار آورده بودند، نمي

مطبوعات هر دو گروه برخوردي ناگزير بين ايران و . چه واكنشي نشان دهد
 تير از بوالرد 19منصور، نخست وزير، در روز . كردند بيني مي متفقين را پيش

بوالرد به او قول داد كه هيچ فشاري در مورد . در اين زمينه توضيح خواست
طرف  ايران بي": براز داشت و اآيد طرفي ايران بر اين كشور وارد نمي نقض بي

انگلستان براي حل اين  مقامات 34".از نظر استراتژيكي به سود متفقين است
ها در ايران براي آيندة  آيا جاخوش كردن روس: مسئله به وقت نياز داشتند

هندوستان عاقالنه بود، و آيا با وجود رضاشاه در رأس قدرت امكان آزادي 

                                                 
.همان. 33  
326: 1روزشمار، . 34  
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 پس از حملة هيتلر به شوروي، ايدن ناچار به  كميعمل در ايران وجود داشت؟
در نشان دادن ضعف  اتهام ليس در برابرانگدولت قبلي هاي  دفاع از سياست

.  هند آن را مطرح كرد]انگليس در [ شاه شد، اتهامي كه به ويژه دولتمقابل
هرگز مسئلة تأمين ". استلندنايدن گفت اين برداشتي نادرست از نيات 

رضايت شاه در سياست اتخاذ شده در مورد ايران مطرح نبوده است، ولي پيش 
 اطمينان پيدا كنيم كه  استه به خصومت انجامد، الزماز اقدام به هر عملي ك

پس از آنكه ... هاي دشمن موجود است  براي مقابله با واكنشكافي نيروي
 در اختيار دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان قرار گرفت، ديگر نيروي كافي

 ايدن 35".هيچ ترديدي در مورد اعمال تمام فشارهاي الزم وجود نخواهد داشت
اي كه دولت هندوستان توصيه  لت اعتقاد ندارد كه تحريم، به گونهنوشت دو

  :او اظهار داشت. كند، سودمند است مي
  

 آهن سراسري براي ارسال ملزومات به روسيه است، كه اگر راه والدي نكتة مهم استفاده  از راه
است ولي امكان نمايي ممكن  اين كار با قدرت. كند وستوك مسدود يا خطرناك باشد، ضرورت پيدا مي

اي همزمان با اشغال شمال ايران توسط روسيه باشد، كه دولت  دارد مستلزم عمليات نظامي گسترده
رسد اين وضع دليلي است براي اين كه تمام تالش  به نظر مي. با آن به شدت مخالف استهندوستان 

   36.نه به دست آوريمخواهيم در وهلة نخست به صورت دوستا خود را به كار گيريم تا هر چه را مي
  

در پايان تير ماه، مقامات انگليسي تصميم گرفتند كه به احتمال زياد به 
. مسئله اين بود كه از كجا و چگونه اين كار صورت گيرد. كنند ايران حمله مي

ايمري به ايدن نوشت كه بسيار خشنود است از اين كه تمام مقدمات نظامي 
 فراهم آمده است و "ان در نيمة ماه مردادبراي حمايت از اتمام حجتي به اير"

                                                 
35 . Eden to Government of India, 23 July 1941, No: 382, FO 371/27196. 
 

.همان. 36  
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شاهزاده حسن در اينجا مدعي احتمالي تاج و "باز هم به ايدن يادآوري كرد كه 

هندوستان پيش از اين دستور داده بودند كه از  نيروهائي به 37".تخت شاه است
شد و حتي به هزينة  عراق بايد به دقت كنترل مي. به سوي عراق حركت كنند

گرفت تا كامالً همكاري كند و به عنوان سكوي پرش براي  اش ميايران پاد
ها به سوي  سيلي از درخواستاكنون . حمله به ايران مورد استفاده قرار گيرد

داد  دولت ايران همچنان به انگلستان و شوروي اطمينان مي. رضاشاه سرازير شد
 ايران را كه در هيچ شرايطي به باقي مقامات آلماني اجازة دخالت در امور

آلمان گزارش داد كه خبرگزاري  مرداد 13در تاريخ . فايده بود دهد، ولي بي نمي
اند و بقيه هم وقتي   نفر دستيار فني آلماني ايران را به قصد تركيه ترك گفته60

زمان مطبوعات  در اين. كنند مدت رواديدشان تمام شود ايران را ترك مي
 22در روز . اي زودهنگام كردند حملهبيني  انگستان و شوروي شروع به پيش

مرداد شوروي به انگلستان خبر داد كه آمادة حركت به سوي ايران است ولي 
 مرداد بوالرد و اسميرنوف 24 در روز 38.خواهد با بريتانيا هماهنگ باشد مي

وزير امور خارجة وقت، جانشين اتمام جحت ديگري را تسليم جواد عامري، 
دولت اعالم داشت كه فقط .  افراد آلماني از ايران شدندكردند و خواستار اخراج

اند كه همگي دستيارهايي فني هستند كه در   نفر آلماني در ايران باقي مانده470
اين تعداد آلماني "عامري اعالم كرد كه . كنند هاي فني و صنعتي كار مي رشته

  39".آيند به هيچ وجه تهديدي براي امنيت متفقين به شمار نمي
  

                                                 
37 .Amery to Eden, 31 July 1941, E 4276, FO 371/27196 

.171: 1گاهنامه، . 38  
.172-171: 1گاهنامه، . 39  
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التحصيلي دانشجويان دانشكدة   مرداد، شاه در مراسم فارغ29 روز در
افسري به افسران گفت كه ممكن است امسال نتوانند از مرخصي معمول و 

ولي پس از آنكه علت را فهميدند سرشار از غرور .  خود استفاده كنندةساليان
ري فداكانيازي نيست كه موقعيت بحراني امروز خودمان و اهميت "مي شوند 

از نظر من فقط گفتن همين نكته كافي .  به شما خاطر نشان كنمبراي كشور را
است كه ارتش و افسران بايد كامالً اين بحران را كه كشور ما امروز با آن روبرو 

 به  محرمانه مرداد ايدن تلگرافي28 در روز 40".است در نظر داشته باشند
شرايط مندرج در پاسخ ايران  كه ظامي و غيرنظامي انگلستان فرستادرهبران ن

پذيرفتني نيست و با همكاري مقامات آلمان تدوين شده است تا اتالف وقت "
ها آمادگي همكاري  ي كه روسكنند و اقدام نظامي بايد هر چه زودتر و در زمان

 مرداد يا پس از آن صورت 31 اين حمله بنا بود در روز 41". آغاز شوددارند
 ايران نياز داشتند ولي ايدن نوشت يآهن سراسر  راه به در حقيقتمتفقين. گيرد

در آغاز بايد به عموم مردم اعالم كنيم علت اقدام ما در اصل نياز به از بين "
اگر بعدها عمليات نظامي در حدي چشمگير . بردن نفوذ آلمان در ايران است

اه توانيم به اين بهانه توجيه كنيم كه داريم ر گسترش يافت اقدام خود را مي
 مرداد رضاشاه 31 در روز 42".كنيم ارتباطي خود با روسية شوروي را حفظ مي

فرمان داد كه افراد تبعة آلمان كه به داليل فني مورد نياز نيستند از كشور اخراج 
  .  شهريور انگلستان و روسيه به ايران حمله كردند3روز . شوند

  
***  

                                                 
.173: 1گاهنامه، . 40  

41 . Secretary of State to Government of India, etc., 21 August 1941, EXT 5074 
1941, FO 371/27197. 
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 و براي پسرش آخرين روزهاي جلوس رضاشاه بر تخت سلطنت براي او

رضا شاه دربارة جنگ با مقامات دولت، فرماندهان نظامي و . بسيار تلخ بود
از نمايندگان مجلس مذاكره كرده و به اين نتيجه رسيده بود كه اين حمله رخي ب

سياست او اين . آيد براي ايران خطرناك است، ولي تهديدي آني به شمار نمي
او تعبير اما . طرفي ايران را هم حفظ كند بود كه با متفقين كنار بيايد ولي بي

مشكل اصلي خود . ها كرده بود ويژه انگليسي ها و به نادرستي از سياست روس
آمد  كرد يا از دستش بر مي او با شخصيتي كه داشت هر چه مي. رضاشاه بود

  .كرد هاي متفقين را برآورده نمي خواسته
  

وضوع حمله به ايران را ها نخستين كساني بودند كه به طور رسمي م روس
 ،لندن سفير شوروي در ،43يسكيادر روز اول تير ايوان م. مطرح كردند

درخواست مالقات با ايدن را كرد و به او گفت دولتش آمادگي دارد همراه با 
توانستند  دو كشور مي. بريتانيا مقدمات حملة نظامي به ايران را فراهم كند

هاي خود را عنوان كنند و اگر  خواستهنخست نفرات خود را گرد آورند، سپس 
ها  يسكي گفت درخواستام. هاي آنها موافقت نشد وارد عمل شوند با خواسته

نخست، همان گونه كه بريتانيا اظهار داشته بود، اخراج ": بايد به شرح زير باشد
ها؛ دوم، حق عبور آزادانة نفرات روسي و تجهيزات جنگي در تمام  آلمان
اصرار ما " ايدن وانمود كرد كه اين درخواست دوم با ".ايران يآهن سراسر راه

 "ها را اخراج كند طرفي كامل آلماني مبني بر اين كه ايران بايد به دليل نياز به بي
 شايد دشوار باشد كه همزمان از دولت ايران .آيد به سادگي جور در نمي

بگذارد كه با بخواهيم تسهيالتي را در اختيار اتحاد شوروي و شايد خود ما 

                                                 
43 . Ivan Maisky 
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طرفي ظاهري سوئد در   موضوع بي، به قياس،يسكيام ".طرفي منافات دارد بي
عين اينكه تسهيالت زيادي در مورد عبور افراد آلمان در اختيار آنها گذاشته 

  پيشنهاديايدن پذيرفت كه سوئد مثال خوبي در مورد رويه. مطرح كرد  رااست
   44.ش حرف بزنداست و قول داد در اين باره با همكاران

  
 يك، مايل نبودند قواي شوروي در  به هر حال نه ايدن و نه چرچيل، هيچ

در حالي كه پيمان شوروي و آلمان هنوز پا بر جا بود، . ايران ريشه بدوانند
 به بوالرد عمداً ايدن .ه بود مخالفت كردايدهدولت هندوستان به شدت با اين 

بوالرد هم، به نوبة خود، با .  موضوع را با رضاشاه در ميان بگذاردنداددستور 
ه در مدت يك سال و نيمي كه او در ايران بود، ب. شاه ميانة خوشي نداشت

بر .  كه او فردي منزوي است و مي انديشيدودندرت با شاه مالقات كرده ب
  اكنون، بوالرد ابراز داشته وليعهد در مورد جنگ كه گفته مي شديعقايداساس 

كنند آلمان شكست ناپذير  به اين نتيجه رسيده بود كه شاه و وارث او گمان مي
اصرار شاه . است و تا حدودي به همان دليل گرايش به هواداري از آلمان دارند

تصويري .  دريافت حق اميتاز بيشتر براي نفت هم بوالرد را دلگير كرده بودبر
كرد، تصوير   القا مي به ديگران وساخته بود از شاه در ذهن خود  اينككه او

كمي بعد كه شاه . خلق و فاسد بود كه مردم از او متنفر بودند ديكتاتوري كج
يد خود ابراز احساسات ها را كه براي شاه در تبع تبعيد شد بوالرد ايراني

 بوالرد و وزارت امور خارجة انگلستان 45.خواند" ملتي فرومايه"، كردند مي
. رفت كردند كه شاه ممكن است استعفا ندهد ولي به هر حال او بايد مي فكر مي

جانشيني شاهزادة قاجار به نظر آنها عملي نبود، مگر اينكه يكي از بلندپايگان 

                                                 
44 . Foreign Office to Moscow, 1 August 1941. No: 945, FO 371/ 27196. 
 
45 . From Tehran to Foreign Office, 25 October 1941, No: 1037, FO 371/27248. 
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كردند كه  وليعهد گزينة بدي نبود اما آنها تصور مي. كرد بومي از او حمايت مي

پس از بركناري رضاشاه، كنار آمدن با هيچ يك از افراد خاندان پهلوي آسان 
در اوائل مرداد بوالرد توصيه كرد كه كمك مالي انگلستان به ايران به . نيست
يدن اي تنظيم و عرضه شود كه بين شاه و دولت تفرقه ايجاد كند، ولي ا گونه

   46.پس از تأمل بيشتر به اين نتيجه رسيد كه اين كار عملي نيست
  

***  
وزير امور خارجه، جانشين علي منصور، نخست وزير، و جواد عامري ،

) به ترتيب نمايندگان انگلستان و شوروي(مخاطبان ايراني بوالرد و اسميرنوف 
در ايران . كرد يطرفي را به دقت رعايت م به گفتة منصور ايران اصول بي. بودند
افزون بر اين . رفتند ها به هيچ روي تهديدي براي متفقين به شمار نمي ي آلمان
ها تنها بيگانگاني نبودند كه در ايران حضور داشتند، افراد بسياري از  ي آلمان
در واقع . ها هم بودند ها، و انگليسي ها، عراقي هاي ديگر مثل هندي مليت

ها داشتند و از جمله تعداد، نام  امل در مورد آلمانيمقامات انگليسي اطالعاتي ك
دانستند، و با توجه به مراقبت و هوشياري  و دليل حضور آنها در ايران را مي
ند كه افراد آلماني به هيچ روي تهديدي ستندا ايران مقامات انگلستان حتماً مي

 كه ديري نگذشت كه دولت ايران تشخيص داد. روند براي آنها به شمار نمي
ها  شايد داليل ديگري براي فشار متفقين وجود دارد و تمركز بر حضور آلماني

شاه به منصور و عامري . در ايران فقط سرپوشي براي آن نيت پنهاني است
آنها . دستور داد اين پرسش را با نمايندگان انگلستان و شوروي در ميان بگذارند

                                                 
:نگاه كنيد به مراسالت بين بوالرد و وزارت امور خارجه. 46  

Numbers 523T 512T 524T, 11 August 1941, FO 371/27197. 



  
 

  زندگي و زمانه شاه  132

متفقين از سياست : مان بودچنين كردند، ولي به گفتة منصور پاسخ همچنان ه
منصور . ها در ايران مسئلة اصلي بود طرفي ايران راضي بودند؛ حضور آلماني بي

به سفير ايران در لندن دستور داد همين پرسش را با ايدن، وزير امور خارجه، 
  .پاسخ همان بود كه منصور از بوالرد شنيده بود. در ميان بگذارد

  
در . كرد فت پاسخي منطقي پافشاري ميشده بود و بر دريان قانعشاه 

هاي   ايران با وجود زيانكه شايدروزهاي مياني ماه مرداد منصور از شاه پرسيد 
ها بخواهد كه   از آلماني مجبور استاقتصادي و مالي كه متحمل خواهد شد،

شاه در آغاز تمايلي به اين كار نداشت ولي كمي بعد . همگي ايران را ترك كنند
، كاردار آلمان، رفتند و موضوع 47 منصور و عامري نزد اروين اتل.رضايت داد

او موافقت كرد وضع بغرنج و استدالل ايران را با . را با او در ميان گذاشتند
نگاري اتل به اطالع  پس از مقداري نامه. دولت متبوع خود در ميان بگذارد

به مناسبات منصور رساند كه دولت آلمان درخواست ايران را پذيرفته است و 
اين موضوع مطابق ": نمايندة آلمان افزود. دهد دوستانة خود با ايران ادامه مي

مقامات بريتانيا و شوروي . شود ولي اين پايان كار نيست ميل ايران حل مي
  ".شود هاي ديگري دارند، كه با اين كار عملي نمي برنامه

  
 اطالع دو نماينده شاه از نتيجة كار خرسند بود و به منصور دستور داد به

برساند كه اكنون كه دولت ايران توافق آلمان را در مورد خروج تمام افراد 
منصور . ماند آلماني به دست آورده است، ديگر دليلي براي مشاجره باقي نمي

به عامري و حميد سياح، مدير سياسي وزارت امور خارجه، دستور داد موضوع 

                                                 
47 . Ervin Etel 
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سياح نتيجه را به صورت مكتوب به . انندرا به اطالع بوالرد و اسميرنوف برس

  :اطالع منصور رساند
  

  ) 1320مرداد  (1941 اوت 11
  جناب منصور
  نخست وزير

  
 6االمر، در ساعت مقرر به سفارت شوروي در زرگنده رفتم تا پاسخ يادداشت  حسب

به دليل كسالت . اوت را به اطالع اسميرنوف، سفير شوروي، در مملكت شاهنشاهي برسانم
. قاي اسميرنوف، آقاي نيكواليوف، كنسول سياسي سفارت مرا به حضور پذيرفتآ

االمر، به او گفتم كه با توجه به اين كه سفارت يادداشتي مكتوب براي دولت  حسب
طرفي  شاهنشاهي ارسال داشته است، دولت شاهنشاهي هم باالجبار بر اساس مقررات بي

ت شاهنشاهي رسماً به من مأموريت داده به هر حال دول. دارد پاسخي مكتوب عرضه مي
است كه شفاهاً به عرض شما برسانم كه به منظور از ميان بردن هر گونه سؤتفاهم دولت 
ايران تصميم گرفته است تمام افراد آلماني تحت استخدام خود را ظرف دو هفته از ايران 

ها ظرف اين مدت  مانيآيا شما اطمينان داريد كه آل" : آقاي نيكواليوف پرسيد. اخراج كند
   48.امضا حميد سياح.  من پاسخ دادم كه مطمئن هستم"كنند؟ ايران را ترك مي

  
سفارت آلمان در تهران از دولت درخواست كرد كه به ادارة پليس دستور 
دهد در صدور رواديد خروج براي اتباع آلماني تعجيل كند و از سفارت تركيه 

به هر حال تمام . ر همين كار را بكندهم بخواهد در مورد صدور رواديد عبو
 1320 شهريور 3 صبح 4در ساعت ": نويسد منصور مي. فايده بود اين كارها بي

                                                 
. ، صص)1986 (1365 ويراستار ابراهيم صفايي، لس آنجلس، رضاشاه در آينة تاريخ،علي منصور، خاطره، در . 48

389-388.  
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سفراي شوروي و بريتانيا، بدون هيچ گونه اطالع قبلي، به خانة من آمدند و 
هايي مبني بر نگراني كشورهاي خود از مسائلي كه پيش از اين با  يادداشت

ها آنها به  در آن يادداشت. اند، تسليم كردند  پاسخ گفته شدهاحترام و اطمينان
احتمال اقدام نظامي متعاقب سخن گفته بودند،در حالي كه در همان زمان 

دفاع مرزي ايران را از هوا و زمين آغاز كرده  حمالت نظامي به شهرهاي بي
ي به سابقة متفقين، يعني حمله بدون هشدار قبل  منصور به رفتار بي٤٩".بودند

. اند انجام داده است، اعتراض كرد طرف كه هر چه را از او خواسته كشوري بي
او از متفقين خواست عمليات خود را متوقف كنند تا ايران بفهمد آنها واقعاً چه 

نمايندگان دو كشور اين درخواست را نپذيرفتند و فقط گفتند آنها . خواهند مي
  .د ابالغ خواهند كرداظهارات منصور را به كشورهاي متبوع خو

  
 صبح منصور به عامري خبر داد و دو نفري به كاخ 4:30در ساعت 

 پرسيد. شاه مبهوت شده بود. تابستاني سعدآباد رفتند تا به شاه گزارش دهند

او به عامري دستور داد كه سفراي انگلستان " اند؟ چرا؟ هيچ دليلي ارائه كرده"
طول كشيد تا عامري سفرا را از مدتي . و شوروي را به حضور او بياورد

. رختخواب بيرون بكشد؛ ولي سرانجام هر سه به حضور شاه شرفياب شدند
اند؟ عامري پرسش  شاه به عامري دستور داد از آنها بپرس چرا اين كار را كرده

شاه را براي بوالرد ترجمه كرد و او هم كه اندكي روسي بلد بود آن را براي 
 سفير، پس از بحثي كوتاه به زبان روسي، آنچه را قبالً دو. اسميرنوف تكرار كرد

شان  هاي متبوع دانستند كه دولت آنها فقط مي: به منصور گفته بودند تكرار كردند
من ". شاه عصباني بود. ها را تسليم كنند به آنها دستور داده بودند يادداشت

ا به اين من بايد بدانم چرا نيروهاي شم. هاي خاص خودم را دارم مسئوليت

                                                 
.389-390. همان، صص. 49  
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حمله به كشوري ديگر . ايد شما به ما اعالم جنگ نكرده. اند كشور حمله كرده

اي  مستلزم اعالم جنگ است، اعالم جنگي منطقي، ولي ما مناسبات حسنه
شما اين را هم ". دانيم ما نمي. پاسخ همان بود" پس دليلش چيست؟. داشتيم
 جا آورم؟ من بايد بدانم كه آيا دانيد كه من وظايفي دارم كه بايد آنها را به نمي

اگر درخواستي داشتيد چرا . اين ممكن نيست. كشورم در حال جنگ است يا نه
كرد تأكيد داشت كه بوالرد  ها را ترجمه مي عامري كه اين گفته" به ما نگفتيد؟

شما بايد به او پاسخي . كند شاهنشاه از شما سئوال مي": به آنها پاسخ گويد
پس از صحبت با اسميرنوف سرانجام گفت به عقيدة آنها مسئلة بوالرد " .بدهيد

ها را از ايران  من تمام آلماني": شاه گفت. ها در ايران مطرح است حضور آلماني
سفرا بار ديگر با هم تبادل نظر كردند و سپس براي " بعد چي؟. كنم اخراج مي

هاي مطبوع خود و بازگشتن با پاسخي مناسب وقت  مشورت با دولت
 گفته بود كه متفقين ، همان روز صبح مولوتوف به ساعد، سفير ايران50.خواستند

ها هيچ اقدامي  به اين دليل به ايران حمله كردند كه ايران براي اخراج آلماني
 را اساس اقدام شوروي دانسته بود و اظهار 1921 قرارداد 6او مادة . نكرده بود

مان، نيروهاي شوروي ايران را داشته بود كه به محض جلوگيري از تهديد آل
   51.كنند تخليه مي

  
، شاه .همان بعدازظهر، منصور آنچه را رخ داده بود به اطالع مجلس رساند

هم تلگرامي به فرانكلين روزولت، رئيس جمهور امريكا، فرستاد و از او 
ها احترام زيادي  ايراني. درخواست كرد براي برقراري صلح ميانجيگري كند

                                                 
.278-280.جواد عامري، ويراستار صفايي، پيشين، صص. 50  
.174: 1گاهنامه، . 51  
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ها قائل بودند، كه بخشي از آن ناشي از رفتار مثبت لويي گوته  ييبراي امريكا
نشين  ، سفير اياالت متحده، و كارهاي خيرية خانم دريفوس در زاغه52دريفوس

ها يا   به هر حال دريفوس ميانة خوشي با بريتانيايي53.هاي جنوب تهران بود
اياالت ها نداشت و ديري هم نگذشت كه مناسباتش با نيروهاي نظامي  روس

منصور معتقد بود كه . هايي روبرو شد متحده در خليج فارس با دشواري
ها دست به دست هم دادند تا دريفوس را از امور مربوط به  ها و روس بريتانيايي

 54.جنگ دور نگهدارند و كمي بعد كاري كردند كه او از ايران منتقل شد
 پاسخي عاري از تعهد به روزولت هم كه در جريان امور قرار گرفته بود، فقط با

شاه ايران اطمينان داد كه استقالل ملي ايران و تماميت ارضي اين كشور رعايت 
همان . مورد پرسش قرار گرفت  شديداّچهار سال بعد اين اطمينان. شود مي

، اگر اياالت متحده در چند مورد اشاره كردگونه كه بعدها جورج لنچاوسكي 
توانست مانع از بروز بسياري از رخدادهاي  يم"كرد،  موضع خود را روشن مي

  ٥٥".ناگوار شود
  

***  
هاي يك و دو از پايتخت بيرون  ركلش. رضاشاه فرمان بسيج عمومي داد
نگ فرماندهي كل قوا در ستاد ج. گرفتندرفتند و در اطراف آن موضع دفاعي 

 ستاد ارتش، رئيس عزيزاهللا ضرغامي، لشكر سرباشگاه افسران، به فرماندهي
ولي روشن بود كه جنگ . افراد ذخيره به خدمت فرا خوانده شدند. تشكيل شد

بس يكجانبه  در روز چهارم شهريور شوراي جنگ پيشنهاد آتش. فايده است بي

                                                 
52 . Louis Goethe Dreyfus 
53 . George Lenczowski, Russia and the West in Iran, Westport, Connecticut, 
Greenwood Press, 1949, pp. 281-283. 

.391. ص. پيشين. ابراهيم صفايي. 54  
55 . Lenczowski, Op. cit. p. 283. 
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آن روز عصر شاه اعضاي هيئت دولت را به كاخ . داد و شاه هم تأييد كرد

هرچه از ". سعدآباد فرا خواند و اعالم داشت كه قصد دارد استعفا بدهد
بار در  آمد كرديم تا مانع از در گرفتن اين جنگ شرارت مان بر مي دست

 هيچ دليل ديگري براي اين اقدام حاد آنها وجود ندارد جز  .مان شويم سرزمين
خواهند نظام ما را از بين ببرند و جلوي پيشرفت ما را بگيرند كه با  اين كه مي

ل قضيه اين است كه آنها مرا دشمن اص. ايم كار و تالش فراوان به دست آورده
من مايل نيستم علت . ام دانند زيرا از اين سرزمين حفاظت كرده خود مي

بنابراين تصميم . خصومت نسبت به كشور و ملتم و ماية بدبختي آنها شوم
اي  او سپس به منصور نگريست و به او گفت بيانيه" .ام استعفا بدهم گرفته

   56.جلس اعالم گرددمناسب را تنظيم كند تا به م
  

وزرا گفتند . اعضاي هيئت دولت به اتفاق آرا با اين تصميم مخالفت كردند
تصميم شاه در مورد استعفا برخالف تمام اقداماتي است كه او براي ساختن 

زند و حتي   استعفاي او به منافع ملي ايران لطمه مي. كشور انجام داده است
 شاه از آنها خواست با يكديگر مذاكره و .اندازد استقالل كشور را به خطر مي

اعضاي  .دهد آنان را گوش مي" نظر سنجيدة"گفتگو كنند و سپس در ديداري
اي تشكيل دادند و به بحث دربارة اين  هيئت دولت فوري در كاخ جلسه

 شاه و سپس در حضور. موضوع پرداختند و دوباره به همان نتيجه رسيدند
استعفاي شاه در اين : ئت وزرا را اعالم كردوليعهد منصور نتيجة مشورت هي

 به اين نتيجهدولت هيئت  اما، با توجه به وقايع اخير،. زمان به نفع ملت نيست
او و همكارانش .  اجازة شاه براي استعفا دادن را كسب كندرسيده بود كه

                                                 
.392. ؛ صفايي، پيشين، ص329: 1؛ روزشمار، 174: 1گاهنامه، . 56  
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. اما اكنون شرايط آشكارا فرق كرده بود. طرفي را دنبال كرده بودند سياست بي
كرد كه از موقعيتي بهتر براي مذاكره با   بايد دولتي جديد را منصوب ميشاه

همچنين الزم بود شورايي از دولتمردان . هاي متجاوز برخوردار باشد دولت
شد تا به بررسي عميق وضعيت موجود بپردازند و در مورد  تر تشكيل مي مسن

ايان گفت شاه به اين سخنان گوش داد و در پ. سياست نظر مشورتي بدهند
 صبح روز بعد، پنجم 57.كند بزودي هيئت دولت را از تصميم خويش آگاه مي

. شهريور، شاه به اطالع منصور رساند كه فعالً تصميم گرفته است استعفا ندهد
بعدازظهر همان روز هيئت دولت را فرا خواند تا دربارة دولت بعدي با آنان 

 را براي سمت نخست رضاشاه مجيد آهي، وزير دادگستري،. مشورت كند
وزيري پيشنهاد كرد، ولي آهي با توجه به اين كه در اين دوره دولتمردي با 

 محمد بال فاصلهتر مورد نياز است،  درخواست كرد او را معذور دارند و  تجربه
علي فروغي را براي اين سمت پيشنهاد كرد كه زماني نخست وزير شاه بود و 

. شاه تمايلي به اين كار نداشت. نايت نبودشد كه مورد ع اكنون چند سالي مي
ها از امور دولت دور مانده، احتماالً   فروغي بيمار و پير است و چون سالگفت

الدوله را براي اين   است وثوقچطور"، اطالع است از كارهاي ضروري روز بي
  مي انديشيد دليل اين پيشنهاد شايد اين بود كه" .كار در نظر بگيريم

به عرض رساندند كه وثوق در . رد مناسبات نزديكي با انگلستان داالدوله وثوق
وزرا قول دادند تمام تالش خويش را به كار گيرند تا . خارج از كشور است

كشور به تجربه، اعتبار و وقار او . آميز باشد نظارت و مباشرت فروغي موفقيت
زام داشت تا فروغي شاه نصراهللا انتظام، رئيس تشريفات دربار، را اع .نيازمند بود

وقتي آن مرد محترم و سالمند را به حضور رضاشاه آوردند، . را به دربار بياورد
فروغي از " .ايد ند پير نشده بودشما آن قدر كه به من گفته"اظهار داشت شاه 

                                                 
.393-394، پيشين، صفايي. 57  
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فروغي . وخامت اوضاع باخبر بود و پيشنهاد شاه را بدون چون و چرا پذيرفت

ملت ما را براي چنين ": ان و پسرانش گفتدر مورد تصميم خود به برادر
 همان روز  ٥٨".روزهايي پرورده است و بر ما فرض است كه خدمت كنيم

بعدازظهر نخست وزير انتصابي با وزراي موجود نخستين جلسة خود را در 
بس را به  هيئت دولت از نو تصميم گرفت آتش. حضور شاه برگزار كرد

ط آن با سفراي انگلستان و شوروي مذاكره صورت يكجانبه اعالم و دربارة شراي
   59.كند

همان روزي كه فروغي به سمت نخست وزيري منصوب شد، سفير 
انگلستان و وزير امورخارجة شوروي به ساعد، سفير ايران در اتحاد شوروي، 

 او كسي نيست كه متفقين براي تاج  قانونيگفتند كه رضاشاه بايد برود و وارث
تر به اين  هاي جوان احتمال دارد يكي از شاهزاده. اند رفتهو تخت ايران در نظر گ

اي كه متفقين از ميان دولتمردان  السلطنه منظور برگزيده شود تا در كنار نايب
ساعد اظهار داشته بود كه . كنند، حكومت كند ايراني مورد نظر خود انتخاب مي

سي غير از وليعهد پذيرند كه شاه آينده ك دهد و نه مردم مي نه قانون اجازه مي
ساعد موضوع را به اطالع . باشد و به نفع متفقين است كه وليعهد پادشاه شود

 فروغي رساند و از او تقاضا كرد مقدمات جلوس وليعهد به تخت شاهي را
   60. فراهم آوردسريعاً

                                                 
از مجموعهة تاريخ شفاهي ايران، دانشگاه هاروارد، خاطرات محمود فروغي، ، )ويراستار(حبيب الجوردي . 58

.43. ، ص2003  
، در "نگاهی به واپسين روزهای سلطنت رضاشاه پهلوی و محمدرضا شاه پهلوی"مصطفي الموتي . 59

، 220-244. ، صص58شمارة رهاورد،   
-229. ، پيشين، صصرهاورددر ..." آخرين روزها" به نقل از مقالة الموتي، خاطرات ساعد،صفايي، ابراهيم . 60

228.  
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 ديگر اثري از انضباط نظامي باقي نمانده 1320 شهريور 8تا فرا رسيدن 

، برخي از  نيروي هوايي براي كودتا ناكام ماند چند افسرشدر آن روز تال. بود
شوراي عالي جنگ . آن ها، اما، توانستند با دو هواپيماي كوچك فرار كنند

تصميم گرفت تمام احضار شدگان به خدمت سربازي را مرخص كند و اين 
ها  سربازان، در سراسر كشور، پياده به جاده. ها ابالغ كرد دستور را به سربازخانه

او افسراني را . شاه مبهوت شده بود. هجوم بردند تا به روستاهاي خود بازگردند
او . كه اين فرمان را صادر كرده بودند فرا خواند و آنها را به خيانت متهم كرد

 و سرتيپ علي ،قول داد شخصاً سرلشكر احمد نخجوان، كفيل وزارت جنگ
 اعدام كند ن اصلي بودند كه به زعم وي مجرماراارتش،  2 رئيس ركنرياضي،

  همان روز شاه 61.و فقط ميانجيگري پسرش او را از اين كار منصرف كرد
فريدون جم، داماد خود، را احضار كرد و به او دستور داد فرزندانش را به 

  .فقط وليعهد در تهران ماند. اصفهان ببرد
  

***  
برو شده شد، با واقعيتي سخت و نامنتظر رو وليعهد، كه به زودي شاه مي

ها، خودخواهي و  او ظرف چند روز گذشته چيزهاي زيادي دربارة آدم. بود
گير بود، ولي هميشه  پدرش در رفتار با ديگران سخت. وفاداري آموخته بود

ترسيدند، و  شناخت از پدرش مي اما تمام كساني كه وليعهد مي. نامهربان نبود
رد خشن تحت تأثير قرار داده اين حالت طبيعتاً احساس او را هم نسبت به آن م

: درباريان به او گفته بودند كه پدرش فقط دو عشق در سر داشت. بود
كرد ولي دانستن اين نكته ماية  وليعهد اين حرف را باور مي. وليعهدش و ايران

                                                 
.331: 1روزشمار، . 61  
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آزرد، هر  در خشونت پدر حالتي بود كه پسر را مي. شد آرامش خاطر او نمي

وليعهد عميقاً به . ين نكته در دل خويش بودچند به ندرت حاضر به اعتراف ا
 پدرش در خواست ببيند او نمي. ن سرنوشت او بودپدرش وفادار و نگرا

  . شرايطي مشابه با چند روز گذشته به سر برد
  

پدر در طول ساليان به او گفته بود كه اعتماد كردن به افراد استثنايي در اين 
پدر گفته بود كه . رند، حماقت استگذا مورد كه پا را از حد خود فراتر نمي

اين پند هميشه در ذهن محمدرضا باقي ماند . خودش حجتي بر اين قضيه است
ها بعد، پس از آنكه تاج و تخت را از دست داده بود، بارها آن را دليل  و سال

اكنون . اين دانست كه نخست وزيري مانند بيسمارك يا ريشليو نداشته است
اعتمادي با غرايز او جور نبود، هم به اين دليل  ن گونه بي ايگي، سال22 اما، در
خالف آن را فرا گرفته بود و هم به اين دليل كه فاقد آن " لو روزه"كه در 

او در مناسباتش با . خشونت دروني بود كه الزمة اعتماد نكردن به همه است
او رضاشاه در سفرهايش . ديگران رفتاري آشكارا دموكراتيك و مهربان داشت

هايي نظامي،  هايي گوناگون، به ويژه مسؤليت برد و مسؤليت را به همراه خود مي
محمدرضا تقريباً همواره تمايلي به عطوفت و انصاف . كرد به او محول مي

. دانست پدرش، مثل بسياري ديگر، او را فردي معقول ولي مهربان مي. داشت
ز مرگش همه چيز را رضاشاه يكبار به پسرش گفته بود اميدوار است پيش ا

سامان دهد و كشوري بسامان براي او به جا گذارد كه حكومت كردن بر آن 
 در آن . تعبير نكرده بودمثبتمرد جوان اين گفته را به هيچ روي . آسان باشد

كند من  آيا او فكر مي"وقت آزرده خاطر شده بود و با خودش انديشيده بود كه 
هديه يافته بهترين  كرد مملكتي سامان فكر ميولي حاال " درخور اين كار نيستم؟
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بعدها، وقتي دوران خود او . توانست براي او به جا گذارد ي بود كه پدرش مياي
آورد كه وقتي در جلسة هيئت وزرا كنار پدرش نشسته بود  سر آمد، به خاطر مي

 در حالي كه پدرش به ظاهر به اين شدت  ممكن بودپرسيد چطور از خود مي
چنين  ، و ير همه چيز اشراف داشتكرد راد تشكيالت خود را كنترل ميتمام اف
چطور ممكن بود مقامات ارتش، بدون اطالع او، سربازان را . اي رخ دهد فاجعه

مرخص كرده باشند؟ او يكبار ديگر نزد پدرش شفاعت كرده بود تا آن دو 
الحظاتش آنها را نجات دهد، شايد به اين دليل كه خود او نادانسته با متيمسار 

هايي  آنها با محمدرضا حرف زده بودند و او هم پاسخ. را به اشتباه انداخته بود
 زماني كه مورد گرفتند و اندهان از رضاشاه دستور ميداده بود، ولي آن فرم

اگر پدرش كه با . اي به آن گفتگو نكردند عتاب وي قرار گرفتند هيچ اشاره
ترين لحظات فرمانروايي خود  ، در بحرانيدار مسؤليت بود چنين اقتداري عهده

ش وزرا را مورد توانست از پس اين كار برآيد؟ پدر اشتباه كرده بود، آيا او مي
كرد، آيا او در آينده كه از   به آنها توهين ميعتاب قرار مي داد و شايد ناخواسته

توانست خودش را  مي ،هاي مشابه در موقعيتحمايت پدر برخوردار نيست، 
  ل كند؟كنتر

  
خواهند   مي متفقين رساندند كه وليعهددر اين هنگام اين شايعه را به گوش

عبدالرضا، برادر ناتني او، را به پادشاهي گمارند، و اين حرف به روشني 
انعكاس همان مطالبي بود كه در مسكو به ساعد گفته بودند و وي با فروغي در 

 بي "هلو روز"درسة او در ، دوست دوران م62ارنست پرون . ميان گذاشته بود
 تقاضا كرد پدرش را وا دارد تا براي پيشگيري از اين او و از بود نگران اندازه

ولي اين امور ديگر به اختيار پدرش .  دست به هر اقدام الزمي بزند"فاجعه"

                                                 
62 . Ernest Perron 
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ويژه كه اعتقاد شاه به احتمال اين كه همچنان در  حاال فروغي مطرح بود به. نبود

او به وزراي خود گفته . رش ادامه دهد، روز به روز كمتر مي شدمقام شاه به كا
و فروغي هم پيش از پذيرفتن مقام نخست وزيري " هدف من هستم"بود 

طرفانة    شاه پاسخ بي1320 شهريور 11در روز . همين گونه تصور كرده بود
اين . روزولت، رئيس جمهور امريكا، را به درخواست كمك خود دريافت كرد

مكي به او نكرد، ولي نوعي اطمينان خاطر در مورد آيندة مملكت به پيام ك
رضاشاه داد و نخست وزير جديد را دلگرم و تشويق كرد كه هر چه زودتر بر 

  .اوضاع مسلط شود
  

 ايران و انحالل ارتش. ردم را ترسانده بودتهاجم به ايران در همه جا م
فرماندهان ارتش ين همه، با ا. مردم را بي دفاع به حال خود رها كرده بود

همان گونه كه .  را حفظ كنندآرامشرضاشاه به صرف حضور خود توانستند 
آورد،  سپهبد كريم ورهرام تقريباً نيم قرن بعد با حالتي پر احساس به خاطر مي

 كه پس از تهاجم به  ايران،احمد امير احمدي، نخستين و تا آن زمان تنها سپهبد
ظامي تهران منصوب شده بود، به صرف قدم زدن در ايران به سمت فرماندار ن

 به هر حال، ارتش 63.شهر را آرام نگه داشت" تاباندن سبيل خود"خيابان سپه و 
در ميدان فروغي بود، و آيندة وليعهد سياسي  توپ اكنونخورد؛  به درد آينده مي

. جوان به اين بستگي داشت كه آن پيرمرد محترم چگونه با آن توپ بازي كند
  .رفت از عهدة اين مهم بر آمد فروغي بهتر از آنچه انتظار مي

  

                                                 
.1989ت  او8، .سي. گفتگو با تيمسار سهبد كريم ورهرام، واشنگتن دي. 63  
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 متن استعفانامة او را فروغي.  استعفا داد1320 شهريور 25رضاشاه در 
 خواست به دقت متن را بخواند و هر جا را الزم مي داند شاهاز  وآماده كرد 

ح زير متن به شر.  بدون هيچ اظهار نظري آن را امضا كرداما شاهاصالح كند، 
  :بود

  
نظر به اينكه من همة قواي خود را در اين چند ساله مصروف امور كشور كرده و 

ه كنم كه اينك وقت آن رسيده است كه يك قوه و بنية جوانتري ب ام، حس مي ناتوان شده
كارهاي كشور كه مراقبت دائم الزم دارد بپردازد و اسباب سعادت  و رفاه ملت را فراهم 

. امر سلطنت را به وليعهد و جانشين خود تفويض كردم و از كار كناره نمودمآورد، بنابراين 
 و  است عموم ملت از كشوري ولشكري وليعهد1320از امروز كه بيست و پنجم شهريور 

 نسبت به من  كشور قانوني مرا بايد به سلطنت بشناسند و آنچه از پيروي مصالحجانشين
  64.ارندكردند بايد نسبت به ايشان منظور د مي

  
راند،  اي آن را مي پس از آن شاه در اتوموبيلي بدون مالزم كه فقط راننده

ستوان فريدون جم، داماد او، كه . اش ملحق شود عازم اصفهان شد تا به خانواده
خانوادة شاه را به اصفهان برده بود چند كيلومتر بيرون از اصفهان به استقبال 

 از اتوموبيل بيرون آمد و كنار جاده دراز او بيمار بود، در محل معهود. وي رفت
با ضربة نوك عصايي . احتماالً چرتش برده بود. كشيد تا اتوموبيل شاه برسد

پرسيد چرا كنار جاده خوابيده  رضاشاه باالي سرش ايستاده و از او مي. بيدار شد
شاه شدند و به سوي شهر و " قديمي و فكسني"هر دو سوار اتوموبيل . است
 كه شاه به زماني65.راندند كه افراد خانواده در آن اقامت گزيده بودنداي  خانه

 دخترش اشرف كه كنار پنجرة نشسته و  حياط را راه مي رفت،طرف ساختمان 
  .آمد را ديد كه با دو همراه جلو مي" مردي بسيار كهنسال"كرد  نگاه مي

                                                 
.180: 1گاهنامه، . 64  

65 . Fereydun Jam, "In the Service of the Pahlavi Shahs," Op. cit. p. 239. 
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غيرنظامي پدرم است، شدند از اين كه تشخيص دادم اين پيرمرد در لباس  تر كه  نزديك
در ...رسيد به قدر بيست سال پير شده است در مدتي كمتر از يك ماه به نظر مي. حيرت كردم

تمام عمرم رضاشاه را فقط در لباس نظامي ديده بودم، و هميشه تصور مردي مغرور و قوي 
هدف شده كار نيروي حياتبخش او بود، و حاال ناگهان او تبديل به مردي بي . را از او داشتم

موقع عروسي . بود، مردي كه به قلمرو پيردمرداني فرستاده شده بود كه ديگر كارآيي نداشتند
هايي را كه آغاز كرده به پايان  برادرم آرزو كرده بود ده سال ديگر سر كار بماند تا برنامه
  66.رساند، ولي زمان الزم براي برآوردن آن آرزو به او داده نشد

 
 سكته كرده استعفاكرد شايد پدرش پس از شاهدخت اشرف تصور 

  67.است
  

***  
 را كه شا ، پس از آنكه رضاشاه استعفانامه1320 شهريور 25صبح روز 

فروغي، نخست وزير، براي او تنظيم كرده بود، امضا كرد و عازم اصفهان شد، 
فروغي و علي سهيلي، وزير امور خارجه، به زرگنده، محل سفارت شوروي 

آن دو از آنجا به . اي شاه را به اطالع اسميرنوف و بوالرد برسانندرفتند تا استعف
مجلس رفتند تا در جلسة اختصاصي آن به منظور اعالم استعفاي رضاشاه به 

مجلس، . خواند، شركت كنند  مي" شاه جديد"نفع وليعهد، كه فروغي وي را 
نظري  مستعفيكه نمايندگانش به لطف رضاشاه برگزيده شده بودند، به شاه 

 با نخست وزير  اهميت موضوع را درك وولي نمايندگان. آميز نداشت محبت
                                                 

66 . Ashraf Pahlavi, Faces in a Mirror, Englewood-Cliff, NJ, Prentice-Hall, 1980, p. 
42. 

. 
همان. 67   
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 در  شاه جوان بعدازظهر،4:30 شهريور، در ساعت 26روز بعد، . همراهي كردند
  :مجلس سوگند ياد كرد

  
  اهللا مجيد و خداوند تبارك و تعالي سوگند به كالم

  بسمه تعالي
اهللا مجيد و هر آنچه در نزد خداوند محترم  من خداوند متعال را گواه گرفته، به كالم

كنم كه تمام عمر خود را مصروف حفظ استقالل ايران نموده، حدود  است قسم ياد مي
قانون اساسي و مشروطيت و ايران را . مملكت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم

ي سعي و نگهبان و طبق آن و قوانين سلطنت نمايم و در ترويح مذهب جعفري اثني عشر
كوشش نمايم و در تمام اعمال و افعال، خداوند عزّ شأنه را حاضر و ناظر دانسته و منظوري 
جز سعادت و عظمت دولت ايران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقي 

  68.نمايم طلبم و از ارواح طيبة اولياي اسالم استمداد مي ملت ايران توفيق مي
  

او پس از آنكه سوگند ياد . از شاه جديد استقبال كردندنمايندگان به گرمي 
كرد دربارة حكومت قانون، مشروطيت، تفكيك قوا و اهميت همكاري نزديك 

او . سخن گفت ٦٩"در اين روزهاي تيره و تار اشغال خارجي"دولت و مجلس 
وقتي شاه جديد از مجلس به . كند گفت ميراث خود را به دولت واگذار مي

ها ازدحام كرده بودند به گرمي از او  شت، مردم كه در خيابانگ قصر باز مي
فروغي . استقبال كردند و شور و نشاط آنها بيش از انتظار يا تمايل متفقين بود

: كرد اظهار داشت كه شاه جوان را در رفتن و بازگشتن از مجلس همراهي مي
اشتند  ديگران اظهار د٧٠".امروز مردم سلطنت اعليحضرت را تضمين كردند"

                                                 
.181: 1گاهنامه، . 68  
.همان. 69  
. ، ص2003ويراستار حبيب الجوردي، طرح تاريخ شفاهي ايران، دانشگاه هاروارد، خاطرات محمود فروغي، . 70
56.  
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سر ريدر بوالرد، . مردم تقريباً شاه و كالسكة او را روي دست بلند كرده بودند

سفير انگلستان، متوجه اين شادي و سرور شد ولي در گزارش خود حالتي 
شاه جوان در نخستين حضور عام خود مورد استقبالي ":  داشت و سردطرفانه بي

امش خاطر رفتن پدرش بود خودجوش قرار گرفت كه احتماالً بيشتر ناشي از آر
رفت مرد جوان به   بوالرد گزارش داد كه گمان مي".تا عالقة مردم به خود او

ولي اين وضع "آلمان گرايش و با سفارتخانة آن كشور مناسباتي نزديك دارد، 
، "براي او شخصيتي قوي قائل نيستند" اما "، باشد بودهآميز امكان دارد مصلحت

اين گزارش حاكي از  ٧١". اوضاع فعلي مناسب استاگر درست باشد براي"كه 
بوالرد هشدار . ت بريتانيا نسبت به خاندان پهلوي استسؤظن شديد مقاما

پادشاهي "دهد كه به هر حال شاه جديد نبايد فوري و بدون تأمل به عنوان  مي
فعالً گزينة ديگري وجود ندارد و گزينش هر فرد "  زيرابركنار شود" الزاماً بد

هاي فراوان مي  مستلزم صرف وقت و موجب تأخير است و باعث دسيسهديگر 
اگر شاه فعلي مناسب ". به هر حال اين موضوع اهميت زيادي نداشت" .شود

احتمال  "در اين فاصله" .توانيم از دست او خالص شويم نباشد كمي بعد مي
  ٧٢".دارد بتوانيم مانع از آن شويم كه لطمة زيادي وارد آورد

 
متفقين پس از . ه شاه جوان گفت كه بايد مراقب متفقين باشدفروغي ب

آنكه دريافتندگزينة شاهزادة قاجار عملي نيست، ناگهان فكر برقراري جمهوري 

                                                 
71. Sir Reader Bullard to Mr. Eden, September 26, 1941, Intelligence Summary, No. 
132, E 6869/268/34, FO 371/27188. 
72 . Ibid. 
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.  البته اين گزينه هم عملي نبود73.به رياست فروغي براي آنها مطرح شده بود
 شاه .فروغي هم مثل ديگر مقامات كشوري و نظامي تن به اين كار نمي داد

دانست كه مقامات انگليسي و روسي دوست نداشتند او بر تخت ايران  جوان مي
ولي او اين را . اي ديگر بودند كردند در پي گزينه بنشيند و اگر مجالي پيدا مي

هاي زيادي پيش رو نداشتند زيرا نه به  دانست كه آنها در عمل گزينه هم مي
مقامات . ي مشابه به دنبال آن بودنداي مشابه بودند و نه به داليل دنبال گزينه

بريتانيا به دنبال حكومتي مطيع بودند كه همانند آغاز قرن گوش به فرمان آنها 
باشد؛ مقامات شوروي معتقد بودند خالص شدن از دست شاه نخستين گام 

شد كه فكر  براي استقرار جمهوري شورايي ايران است، و همين باعث مي
با وجود اين . براي مقامات بريتانيايي خوشايند نباشداستقرار جمهوري در ايران 
او چند پيام براي بوالرد فرستاد و او را از . رفت شاه با احتياط پيش مي

در عين حال از بوالرد و اسميرنوف .  خود مطمئن كرد"همكاري صميمانة"
پرسيد كه آيا مايل هستند متفقاً ايران را اداره كنند يا موافق هستند حكومتي 

چگونه "اگر مورد دوم مورد نظر آنهاست، پس . يراني بر كشور فرمان براندا
ممكن است حكومتي از اقتدار برخوردار باشد در حالي كه پايتخت در محاصرة 

شاه جوان تلگرامي براي جورج، پادشاه انگلستان،  ٧٤".قواي خارجي است
ر تخت فرستاد تا به اطالع وي برساند كه خودش بر اساس قانون اساسي ب

او نوشت آرزوهايي صميمانه براي رفاه ملتش دارد و . شاهي نشسته است
هاي  اميدوار است با وظيفة سنگيني  كه بر دوش گرفته است، بتواند نتيجه

مايل است فكر كند كه پادشاه بريتانيا دوستي خود را . دلخواهش را به بار بياورد

                                                 
اي به احتمال  مان اسناد دولتي انگلستان هيچ منبعي نديدم كه اشارهزمن در سا. 64. ص. الجوردي، پيشين. 73

به . خواستند باشد مگر در ارتباط با آنچه مقامات شوروي به خاطر منافع خود ميبرقراري جمهوري ايران داشته 
.هر حال، معناي اين گفته اين نيست كه چنين امكاني هرگز بررسي نشده است  

74 . Bullard to Eden, September 26, 1941, Op. Cit. 
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بة خود، از تجديد بهترين دارد همان گونه كه او هم، به نو از وي دريغ نمي

او بهترين . كند مناسبات ممكن بين دو پادشاه و كشورهاي آنها استقبال مي
پاسخ . آرزوهاي خود را همراه با دوستي پايدارش نثار خانوادة سلطنتي كرد

" دوستي و حمايت"دريافتي رسمي بود و جورج، پادشاه بريتانيا، او را از  

   75.خويش مطمئن كرده بود
  

 شاه فرماني عمومي در مورد بخشودگي 1320 شهريور 28اريخ در ت
زندانيان سياسي و غيرسياسي، از جمله دو افسري كه پدرش آنها را به دليل 
. مرخص كردن سربازان در دوران جنگ، به خيانت متهم كرده بود، صادر كرد
و همان روز مجيد آهي، وزير دادگستري، نامة رضاشاه را كه تمام اموال منقول 

غيرمنقول خود را به پسرش بخشيده بود و همچنين اعالمية شاه جديد را كه هر 
داد، در مجلس قرائت  چه را از پدرش دريافت داشته بود به دولت انتقال مي

هدايايي "  به استهزااي به ايدن اموال بخشوده شده را  بوالرد در نامه76.كرد
 .ناميد ٧٧"سخاوتمندانه

 
*** 

ترس . گند ياد كرد قواي متفقين وارد تهران شدندروزي كه شاه جديد سو
خواستند از چنگ  ثروتمندان كه مي. تمام وجود شهروندان را فرا گرفته بود

. توانستند، رفتند  و غرب كشور، يا هر جا ميجنوبها بگريزند به  روس

                                                 
75 . FO 371/27197 

خواهشمندم –گيرد  آميز و رسمي پايان مي اي احترام لهاين تلگرام به زبان فرانسوي نوشته شده است و با جم
.خورد اي مشابه به چشم نمي  جمله1941 سپتامبر 24 در پاسخ پادشاه انگلستان به تاريخ -.....مراتب   

.333-335: 1؛ روزشمار، 181-182: 1گاهنامه، . 76  
77 . Bullard to Eden, September 26, 1941, Op. Cit. 
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. مستمندان، نگران از اين كه آينده آبستن چه حوادثي است، در شهر ماندند
آمد، تالش كرد  لوحانه مي هايش در حدي مضحك ساده اهي حرففروغي، كه گ

چنين " .روند ولي با ما كاري ندارند آيند و مي آنها مي": ملت را آرام كند
 غذا هم مثل به ويژه كه ،كاست اظهاراتي از احساس ترس شهروندان نمي

تند رف  سربازاني كه به خانه مي واي بدل شده بود رعايت قانون و نظم به مسئله
 در سراسر كشور پخش اينكهايي را به همراه داشتند كه  انواع و اقسام سالح

آوري كند و ارتش  ها را جمع به ارتش فرمان داده بودند كه اين سالح. شده بود
دانستند كه اين كار  هم براي تسليم آنها زماني را مقرر كرده بود ولي همه مي

ايي كه زماني بدون چون و چرا ه دشواري است زيرا ديگر كسي به اين فرمان
ناگهان ارتش كه از زمان روي كار آمدن رضاشاه در . كرد مطاع بودند، اعتنا نمي

.  نقشي در سياست نداشت به بازيگر اصلي صحنة سياسي بدل شد1304سال 
ترديد، اگر نه از  رشته هاي پيوند ارتش با سلطنت هنوز وجود داشت ولي بي

  . نظامي سست شده بودباطنظار نظر وفاداري دست كم از نظ
  

نظير تغييرات ارتش در عرصة سياسي غيرنظامي هم صورت گرفت و اين 
سكوتي كه . تغييرات در اين برهه از زمان شكل و معنايي جديد پيدا كرده بود

ها حكمفرما بود جاي خود را به اظهار نظرهايي داد كه بدون هيچ گونه  سال
هر گروهي در خانة يكي از شاهزادگان قاجار به  م7در روز . شد مانعي ابراز مي

. نام سليمان ميرزا اسكندري گرد آمدند تا حزب تودة ايران را تأسيس كنند
سليمان ميرزا، مرد محترمي از نظام پيشين و عضو سابق حزب اجتماعيون 
عاميون، حزبي با گرايش هاي چپ، بود و در گذشته چند بار، از جمله در دورة 

او اعتباري به حزب . هايي را پذيرفته بود هيئت دولت سمترضاخان، در 
آن امتياز به بستگان وي، عباس و . داد ولي پيشنهاد دهندة اصلي آن نبود مي
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تر خانواده بودند و  تر و ايدئولوژيك ايرج اسكندري، تعلق گرفت كه افراد فعال

بخش، هاي ثابت قدم مثل رضا روستا، عبدالصمد كام همچنين ديگر كمونيست
ولي اين حزب در آغاز، برخالف ميل چند . آرداش آوانسيان، و رضا رادمنش

حزبي كمونيست ممكن . تن از اعضاي اولية آن، قرار نبود حزبي انقالبي باشد
 دولت شوروي  ونبود بدون اجازه و رهنمودهاي سفارت شوروي به وجود آيد

به هيچ روي مايل به آن دولت .  نگران پيشروي ارتش آلمان بودر چيزبيش از ه
خصومت ورزيدن نسبت به انگلستان، متحد اصلي خود در آن زمان، يا نسبت 

 لنينيسم ارجحيت داشت و –در اين دوره ميهن بر ماركسيسم . به امريكا نبود
استالين با دوباره مطرح كردن نام قهرمانان سنتي روسيه اين كار را انجام داد، 

، قديس كليساي ارتدكس، كه باعث شكست 78قهرماناني مثل الكساندر نوسكي
، فيلدمارشالي كه سوئد در قرن سيزدهم شد، يا ميخائيل ايالريونويچ كوتوزوف

 سرزمين درونشده و كشاندن ارتش بزرگ ناپلئون به  نشيني حساب با عقب
آن را در نيمة هرچه قابل استفاده در پهناور روسيه، كه ارتش منهزم روسيه 

  . ه بود، امپراتور را شكست دادزمستان به آتش كشيد
. كرد  بنابراين در آن دوره بايد ترس و سؤظن متفقين تخفيف پيدا مي

. رهنمودها البد دست كم باعث شگفتي برخي از اعضاي حزب توده شده بود
 رژيم  و به ظاهر و در عمل به قانون اساسينيزبنا بود اين حزب قانوني و 

 لنينيسم –ر ايدئولوژي هم نبايد به ماركسيسم از نظ. سلطنتي ايران وفادار باشد
. بود دهندة تمايالت انقالبي مي داشت؛ هيچ عاملي در آن نبايد نشان وابستگي مي

 با هواداران آلمان، ايتاليا و ژاپن در ايران –كرد  بايد كامالً از متفقين پشتيباني مي
لستان و اياالت المللي روسيه، انگ جنگيد و بدون قيد و شرط از مواضع بين مي

                                                 
78 . Alexander Nevski 
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البته اتحاد شوروي در ارجحيت بود؛ هر چند . كرد متحدة امريكا حمايت مي
گرفت كه احتماالً متفقين روسيه  اين حزب در هيچ شرايطي نبايد تصميماتي مي

آمد،  حزب توده بايد در پي جذب شخصيت هاي ملي بر مي. كرد را مكدر مي
د ولي از نظر سياسي و اجتماعي يعني افرادي كه گرايشي به كمونيسم نداشتن

هاي اين حزب بنا نبود به منافع اقتصادي  در ضمن فعاليت. مورد احترام بودند
متفقين لطمه بزند، براي مثال موجب اعتصابات كارگري و بسته شدن 

كرد ولي در اين  نشيني ارتش آلمان، اوضاع تغيير مي  با عقب79.ها شود كارخانه
داشت كه شاه جوان با آن موافق نهيچ چيز وجود زمان در برنامة حزب توده 

در واقع، يك سال بعد، زماني كه شاه با شماري از اعضاي حزب توده . نباشد
كه به نمايندگي مجلس انتخاب شده بودند، مالقات كرد، او آنها را به اين خاطر 

: اند، سرزنش كرد و گفت كه به اندازة كافي به وضع وخيم زنان توجه نكرده
  ٨٠".هاي آتي به اين موضوع بپردازيد د در طرحشاي"

  
هاي بعد افراد سرشناسي كه در دوران فرمانروايي شاه قبلي اجازة  در ماه

احمد . ورود به عرصة سياسي را نيافته بودند، دوباره در اين عرصه ظاهر شدند
قوام از اروپا، سيد ضياءالدين طباطبايي از فلسطين، محمد مصدق از ملك خود 

اين سه نفر از نظر كيفي، به دليل ماهيت و . ندشت برگ به تهرانمدآباددر اح
هاي آنها نسبت به سلطنت، با ديگر حريفان غيرنظامي تفاوت  هاي چالش ويژگي
شاه به تدريج فرا گرفت چگونه با آنها كنار بيايد و اين تجربه بر شيوة . داشتند

  . گذاشترفتار وي در مورد كارش، حكومتش، ملتش و كشورش اثر
  

                                                 
.17-18. ، صص1362تهران، فرصت بزرگ از دست رفته، اي،  انور خامه. 79  
رفيع اين ديدار بين شاه و سران حزب توده را با شركت .به گفتة حاج آقا رضا رفيع ،دوست مورد وثوق شاه.. 81

 فريدون كشاورز، پزشك اطفال كه رهبر حزب شد، ترتيب داده و خود در آن جلسه حاضر بود
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***  

 نگران پدرش بود كه او را زنداني مقامات  چيزالبته شاه بيش از همه
شاه پيشين سوار بر كشتي پستي باندرا . دانست بريتانيا در جزيرة موريس مي

تواند مقصد  ايران را به قصد اقيانوس هند ترك كرد، با اين گمان كه آزادانه مي
اي كوچك و   جزيرة موريس، جزيرهولي او را در. نهايي خود را انتخاب كند

گرمسيري در شرق ماداگاسكار در آبهاي جنوب اقيانوس هند، پياده كردند، 
به نظر او آن جزيره . هواي آن جزيره به هيچ وجه با مزاج او سازگار نبود

كليفورد، حاكم بريتانيايي جزيره، را فرا خواند و به . او سر بي. آور آمد نفرت
 به زندگي در آن جزيره اعتراض هم شرايط اجتماعي  آب و هوا و همدليل
مهم نبود كه او اجازه داشت در تمام جزيره آزادانه بگردد؛ كل جزيره مثل . كرد

طرف برود كه با بريتانيا مناسباتي دوستانه  او مايل بود به كشوري بي. زندان بود
سب نباشد شد آن منطقه منا اگر نفوذ آلمان در امريكاي جنوبي باعث مي. دارد

 مقاصد بداندمي خواست هر چه زودتر . توانست به اياالت متحده برود او مي
 81.چيست  در باره اومقامات بريتانيا

 
دهند به آرژانتين   بوالرد پرسيد آيا به پدرش اجازه ميازدر ايران شاه 
ن اي از نامة فرماندار كل بريتانيا در هند را به سهيلي داد تا آ برود؟ بوالرد نسخه

را تسليم شاه كند، و در ضمن به او بگويد كه دولت بريتانيا نگران اين است كه 
در امريكاي جنوبي امكان دارد برخي از اعضاي خاندان سلطنتي آلت دست 

شاه رضا كه اين بود  بوالرد  نگراني82.تبليغات و شعارهاي توخالي آلمان شوند

                                                 
81. Governor of Mauritius, Sir B. Clifford to Secretary of State for the Colonies, 24 
October, 1941, FO 371/27247. 
82. Bullard to Foreign Office, No. 1037, 24 October 1941, E 6943 FO 371/27248. 
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رومايه است كه شاه اين خصوصيت اين مردم ف". در ايران محبوب شده بود
اين اسطوره شكل . پيشين، به عنوان قرباني بريتانيا، دوباره محبوب شده است

گرفته است كه ما خودمان را از شر شاه خالص كرديم زيرا او از استقالل ايران 
خواهيم آن را  خواست كشور را مدرن كند، در حالي كه ما مي كرد و مي دفاع مي

. بازگردد  و كاري كنيم كه به دورة استفاده از شترها داريم عبد و عبيد خود نگه
احتماالً تبليغات هواداران آلمان در اين قضيه مؤثر است، ولي اين فكر تا 

ها دوست دارند شاه پيشين را  حدودي هم به اين دليل به وجود آمده كه ايراني
اند كه مرد  هبا ناپلئون مقايسه كنند و اعتقاد به اين كه آنها بردة فرمانروايي بود

 ٨٣".شود كمتر احساس خفت و خواري كنند آمده، باعث مي بزرگي به شمار مي
 

مأموران دولت در . تلگرام بوالرد در لندن سر و صدا به پا كرد
. ناميدند مي " نژادي غيرمنطقي"كردند ايرانيان را  هايي كه رد و بدل مي يادداشت

 داشت و "توجه جدي"از به  خطرناك بود و ني"اسطورة پهلوي"با وجود اين 
طرف، يعني  رفتن شاه پيشين به كشوري بي. دادند گسترش يابد نبايد اجازه مي
كانادا يا افريقاي . شد او را كامالً تحت كنترل قرار داد، محال بود جايي كه نمي

.  لطف بزرگي بود از ديد مقامات انگليساين البته. جنوبي قابل  بررسي بود
ما نه از نظر اخالقي و نه طبق ". هر پيام زير را امضا كرد م6ايدن در تاريخ 

اين " .قرارداد، نه علني و نه تلويحي،  در اين مورد هيچ گونه تعهدي نداريم
امكان وجود دارد كه شاه بگويد كه به مقامات بريتانيايي اعتماد كرده است يا به 

لي اگر زنداني در و". اين دليل استعفا داده است كه به آرمان متفقين كمك كند
دادگاه به گناهش اقرار كند، هيچ گونه تعهدي براي قاضي در مورد معافيت وي 

، حتي اگر با اين كار زحمت دادرسي طوالني را شود از اعمال شاقه ايجاد نمي

                                                 
.همان. 83  
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  پس شاه پيشين فعالً بايد در جزيرة موريس ".از دوش دادگاه برداشته باشد

 دادند در ژوهانسبورگ، واقع در او اجازه  هر چند در نهايت به 84ماند، مي
  .، مستقر شوديجنوب يافريقا

  
به دقت دنبال و هر بار فرصتي  انگيز پدرش را در دوران تبعيد شاه سفر غم

شد به مقامات انگليسي  آمد در مورد رفتاري كه نسبت به او مي پيش مي
ا تأخير به فرستاد كه اغلب ب هايي هم براي او مي شاه نامه. كرد اعتراض مي

كشيد كه منظم به  هاي پدر را هم مي او انتظار نامه. رسيد دست پيرمرد مي
او پيامي از عشق و احترام را براي پدرش ضبط و ارنست . رسيد دستش نمي

پرون، دوست سويسي خود را مأمور رساندن آن به پدرش و برگرداندن صداي 
لحن رضاشاه رسمي . اندپرون اين مأموريت را به انجام رس. ضبط شدة او كرد

تبديل "زده شده است صدايي  او از شنيدن صداي پسرش هيجان. و اديبانه است
 دريافت كرده است كه وضوحشده به امواج نامرئي، ولي قلبم چنان آنها را به 

 او با وجود بعد مسافت همواره ". كنمانترين زواياي آن حفظشبهتوانم در  مي
  .توانست آن را از خاطرش بزدايد مانعي نميپسرش را در خاطر داشت و هيچ 

  
  واز مقام سلطنت گرفتم استعفا  تصميم به كه به نفع شما موقعي، از گراميفرزند"

اين بوده من  تمام اميدواريم، نماي كشور را ترك براي پيشرفت كارهاي شما مصلحت ديدم
تم كه شما با قوه جواني  اطمينان داش. باشم را شاهدنة شما به كشورادقا خدمات ص از دوركه

و عشق به ميهن در مقابل شدايد و سختي ها پايداري كرده و همه گونه ناماليمات را بر 
من در .  را بربائيدافتخار و نيك ناميخود هموار خواهيد ساخت تا در ميدان اجتماع گوي 

يشه كه شما عين اين كه يك آن و دقيقه اي از فكر شما غافل نيستم معهذا خود را به اين اند

                                                 
84 .E-6943, FO 371/27248. 
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شما . اوقات را به خدمت كشور مصروف مي نمائيد خوشحال و خوشوقت نگاه مي دارم
هيج وقت دستخوش نصايح فريبنده اي . بايد نسبت به جريانات هميشه بيدار و آگاه باشيد

حال كه اين بار . كه بوي غرض از آن استشمام مي شود نشده، ثابت و پا بر جا باشيد
 دوش كشيده ايد نبايد از هيچ پيشامدي بهراسيد، چون موقعيت شما مسوليت عظيم را به

به قيمت از بين رفتن اشتباه از طرف شما ممكن است  طوريست كه كوچكترين
بايد به هيچ وجه تسليم اضطراب نشده، چنان بر . خدمات بيست ساله و نام فاميل تمام شود

كمترين حركتي در اراده ثابت شما جاي خود محكم و استوار باشيد كه هيج قوه اي نتواند 
  85. ايجاد نمايد

  
اين پيام به شدت پسر را متأثر كرد، و باعث شد هم از نظر عاطفي و هم 

  .هاي پدر احساس تعهد كند از نظر ذهني به حرف
  

 رضاشاه به دليل سكتة قلبي در ژوهانسبورگ 1323در روز اول مرداد 
ر مسجد رفاعي مصر به خاك پيكر موميايي شدة او را موقتاً د. درگذشت

اين . سپردند تا آرامگاهي كه مخصوصاً براي وي طراحي شده بود به پايان رسد
 به پايان رسيد و شاه گروهي را به رياست برادرانش، 1329آرامگاه در فروردين 

عليرضا، غالمرضا، و عبدالرضا كه هر يك پسر يكي از زنان پدرش بودند، و 
ميان و نظاميان بلندپايه، از جمله صدراالشراف، همچنين چند تن از غيرنظا

پناه، به ترتيب به نمايندگي از   مرتضي يزدانسپهبدنخست وزير پيشين، و 
شاه . دولت و ارتش، به مصر اعزام داشت تا پيكر شاه را تا ايران همراهي كنند

ترين آرزوهاي من اين بوده است كه پدرم را با  يكي از مهم": به صدر گفت
پيش از آن كه پدرم در آرامگاه  .مات ديني و قانوني كامل به ايران برگردانماحترا

                                                 
، 1372 تهران، صهبا، اطرات سليمان بهبودي، شمس پهلوي، علي ايزدي،خ: رضاشاهغالمحسين ميرزا صالح، . 85

.564-565. صص  
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ابدي خود قرار گيرد، شما بايد پيكر او را براي طواف دادن به مرقد حضرت 
محمد در مدينه و سپس به حرم حضرت معصومه در قم ببريد و يكي از مراجع 

  وين عال، وزير دربار،او به حس" .بزرگ تقليد بايد مراسم نماز را به جا آورد
را، رئيس ستاد ارتش، دستور داد جزئيات برنامة  آ حاج علي رزمسپهبد

  86.بازگرداندن پيكر پدرش را آماده كنند و به نظر او برسانند
  

نخست، به دليل طالق فوزيه . اين هيئت در آغاز با دو مانع روبرو شد
علي دشتي، . د نداشتخاندان سلطنتي مصر مناسباتي حسنه با همتاي ايراني خو

اي ادبي كه سفير ايران در مصر بود، پس از اقدام  نام و چهره دولتمردي صاحب
به مكاتباتي چند و كارهايي ديپلماتيك توانست موافقت مقامات مصري را در 

طواف دادن . اين مورد جلب كند كه شاه فقيد به شكلي درخور بدرقه شود
خاندان پهلوي در ميان روحانيان مخالفت دشمنان . زا بود جسد در قم هم مسأله

ستيز  خود را با بردن جسد به حرم ابراز داشتند، زيرا به گفتة آنها رضاشاه دين
اهللا بروجردي  آيت. اهللا عظمي بروجردي در قم ديدار كرد صدر با آيت. بود

تواند جلوي فعاالن سياسي را در مورد اظهار نظرهاي مزخرف ديني  گفت نمي
دانيد ممكن است برخي از روحانيان  مي": جردي متفكرانه گفتبرو. بگيرد

: اظهارنظرهايي ناروا  بكنند و در نتيجه احتمال دارد دولت با مشكل روبرو شود
مجازات كردن آنها پيامدهايي ناخوشايند دارد و مجازات نكردن آنها هم به 

سد را به قم اهللا بروجردي توصيه كرد ج بنابراين آيت" .انجامد همان نتيجه مي

                                                 
تهران، انتشارات خاطرات صدراالشراف، محسن صدر، : در مورد شرح بازگرداندن جسد رضاشاه نگاه كنيد به.. 86

.502-511. ، صص1364وحيد،   
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 باز شاهبه شاه گزارش داد ولي با نظر مثبت هاي بروجردي را  صدر گفته. نبرند
  .هم بر تصميم خود پافشاري كرد

  
 شاه در اهواز به ايران رسيد و در آنجا مورد استقبال وزير  رضاتابوت

دربار، چند تن ديگر از وزرا و نمايندگان مجلس قرار گرفت و مردم براي آن 
صدر تحت تأثير احساسات صادقانة زنان و مردان معمولي . كردندسوگواري 

در اراك، شمار ... كردند مردم همه جا گريه مي". كوچه و خيابان قرار گرفت
ما پياده شديم تا از . مردم آن قدر زياد بود كه قطار قادر به حركت نبود

مناسبت ري را كه به اين يكي از مردان اصرار داشت شع. سوگواران تشكر كنيم
 مرحلة ".همه دوباره به گريه افتادند.  بخواند و ما هم موافقت كرديمگفته بود

شاه وارد . قم هم به خوبي برگزار شد و صبح روز بعد قطار به تهران رسيد
او روي تابوت خم شد و آن . قطار شد تا براي آخرين بار جسد پدرش را ببيند

به گريه افتاد و اين حالت به نظر را بوسيد و بدون آنكه بخواهد از صميم قلب 
 . آمد"رفوق العاده رقت بار و تاثر انگي" صدر



 

۵ 
 

 آذربايجان
   
 ايران را اشغال كردند، حفظ 1320پس از آنكه متفقين در سوم شهريور 

نامة رضاشاه . شد  بدل حكومتكارترين  مهمبه  استفالل و تماميت ارضي كشور
اي فوري به بار نياورد؛ ولي باعث  به روزولت، رئيس جمهور امريكا، نتيجه

.. حفظ استقالل ايران را ثبت كردپاسخي شد كه تضمين متفقين در مورد تعهد به 
در اواخر تير و اوائل مرداد، محمد شايسته، سفير رضاشاه در اياالت متحدة 

، وزير امور 1امريكا، چند بار به وزارت امور خارجه و به ديدار كوردل هال
اين ديدارها وزير امور خارجه . خارجه، رفت تا از امريكا درخواست كمك كند

با  يعني چند روز پيش از اشغال بالفعل ايران، ،1320 مرداد 30در روز  را واداشت
و  اهميت اطمينان خاطر دادن  ديدار كند سفراي شوروي و بريتانيا در واشنگتن

  2.د شوبه مقامات ايراني را كه متفقين فقط به خاطر جنگ در ايران هستند، يادآور
 و روسيه براي عقد قرارداد ابراز تمايل امريكا در مورد مذاكره با مقامات بريتانيا

اتحادي كه به پيمان سه جانبه شهرت يافت و در پايان جنگ به محور اصلي 
ستيزة ايران براي حفظ استقالل و تماميت ارضي اين كشور بدل شد، هر چند 
ناچيز بود، اهرمي براي اعمال قدرت در اختيار فروغي، نخست وزير، و سهيلي، 

 در مجلس به 1320 بهمن 6 پيمان كه در اين. وزير امور خارجه، گذاشت
تصويب رسيد و از طرف ايران علي سهيلي، وزير امور خارجه، و از طرف 

                                                 
1 .Cordell Hull 
2 . Foreign Relations of U.S. 1941 D.P. 3: 434-35. 
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 بهمن امضا 9انگلستان و اتحاد شوروي به ترتيب بوالرد و اسميرنوف آن را در 
كرد كه استقالل و تماميت ارضي  كردند، بريتانيا و اتحاد شوروي را متعهد مي

 ها بين متفقين و آلمان و شمارند؛ پس از آنكه تمام خصومتايران را محترم 
 از راه انعقاد قرارداد ترك مخاصمه به پايان رسيد، در مدتي كمتر از متحدانش

شش ماه نيروهاي خود را از ايران خارج كنند؛ از اقتصاد و مردم ايران در برابر 
ر برابر تجاوز هاي ناشي از جنگ حمايت كنند؛ از ايران د ها و مشقت محروميت

آلمان يا هر كشور مخاصم ديگر دفاع كنند؛ و در خاك ايران نيروهاي زميني، 
دريايي و هوايي الزم را نگه دارند با اين تفاهم كه اين نيروها در حال اشغال 
نظامي نيستند و مراقبت شود كه اين نيروها تا سر حد ممكن به دستگاه دولتي و 

تصادي كشور، رفت و آمد عادي مردم و اعمال امنيت نيروهاي ايران، حيات اق
 ٣".اي نزنند قوانين و مقررات ايران لطمه

 
ايران هم به نوبة خود متعهد شد براي دفاع از سرزمين خويش بـا نيروهـاي                

دسترسي ؛  )ولي ملزم نبود عليه هيچ قدرت خارجي بجنگد       (متفقين همكاري كند    
و كنترل آنهـا را تـضمين    " اسر ايران هاي ارتباطي سر    تمام راه "نامحدود متفقين به    

رتبـاطي و   اها و وسـائل        و مواد الزم براي حفاظت از راه       نيروي كار كند؛ به تأمين    
در جهت مميزي به شكل مورد نظر قواي متفقين تـدابيري           "بهبود آنها كمك كند؛     

برقرار كند؛ و در مناسبات خارجي خود رفتارها يا مواضعي مخالف با ايـن              " مؤثر
   4.در پيش نگيردپيمان 

  
جانبـه ايـران را در جبهـة متفقـين قـرار داد ولـي رابطـة بـين آنهـا               پيمان سه 

دانـستند ولـي در       بسياري از ايرانيان اين پيمـان را الزم مـي         . غيردوستانه باقي ماند  
                                                 

3 . Leland M. Goodrich and Marie J. Carroll, eds. Documents on American Foreign 
Relations, vol. 4, Boston: World Peace Foundation, 1942, 681-86. 
4 . Ibid 
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اين برداشت دوگانـه باعـث تنـشي        . كردند  عين حال آن را نوعي تحميل تلقي مي       
 اسـتعفا داد زيـرا      1320 اسفند   16فروغي در   . بوددائمي بين مجلس و هيئت وزرا       

سهيلي و قـوام، جانـشينان      . كردند  نمايندگان مجلس به قدر نياز از او حمايت نمي        
 بهمـن   25وي، هر كدام در حدود پنج ماه دوام آوردند تا اين كه سـهيلي در روز                 

را بخشي از مسئله اين بود كـه متفقـين دولـت ايـران     .  دوباره روي كار آمد    1321
متفقـين بـه    از نظـر    و افرادي را كه     را زير نظر داشته باشد       ايرانيان   ندكرد  وادار مي 

در ماه مرداد بريتانيا و شوروي شمار زيـادي از          . ، زنداني كند   داشتند گرايشآلمان  
افراد غيرنظامي و فرماندهان نظامي ايران را دستگير و تبعيد كردند، و اين كـار بـه       

قـواي  ورود  ويـژه پـس از        ، در دوران اشغال ايـران، بـه       همچنين. ها دامن زد    تنش
دولت ايـران   . شد  تر    ، وضع اقتصادي به تدريج وخيم     1321در آذر   به ايران   امريكا  

جانبه ملحق شود ولي امريكا طفره رفت         از اياالت متحده خواست كه به پيمان سه       
نـد كـه    و باعث شد هم ايران و هم شوروي، هر يك به داليـل خـود، ايـراد بگير                 

شـاه و سـهيلي،     . پيمـان در ايـران حـضور دارد       به اين   اياالت متحده بدون الحاق     
نخست وزير، به دنبال اين بودند كه اياالت متحده استقالل ايـران را نـه فقـط در                  

دولـت  . برابر نيروهاي محور بلكه در برابر شوروي و بريتانيـا هـم تـضمين كنـد                
 مـرداد   2 بـه دسـت آورد در روز         سهيلي كه نتوانست تـضمين ايـاالت متحـده را         

را بـا متفقـين   ) 1942 ژانويه 1 ( 1320 دي 11 درخواست الحاق به اعالمية  1322
متفقين از ايران خواستند كه پيش از بررسي درخواستش به يكي           . در ميان گذاشت  

شـاه  ) 1943 سپتامبر   9 (1322 شهريور   17در روز   . از دول محور اعالم جنگ كند     
ر اعالم جنگ به آلمان صادر كرد و مجلس هم در همـان روز آن               فرماني را مبني ب   
اين فرمان راه ايران را براي عضويت در سازمان ملل هموار كـرد             . را تصويب كرد  

اي انجاميد كه روزولت، چرچيل و استالين         و همچنين به تسهيل اعالمية سه جانبه      
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ا در كنفـرانس  ، آخرين روز اجـالس آنهـ    )1943 دسامبر   1 (1322 آذر   9در تاريخ   
  5.تهران، امضا كردند

 
قواي متفقين از نفش ايران     . اين اعالمية سه جانبه مكمل پيمان سه جانبه بود        

مخصوصاً در قسمت تسهيل حمل و نقل مهمـات بـه اتحـاد جمـاهير               "در جنگ،   
اين نقش به قدري مهم دانسته شد كه بـه دليـل آن بـه               ( قدرداني كردند    "شوروي

بـراي ايـران مـشكالت      "آنها پذيرفتند كه جنگ     ).  دادند "زيپل پيرو "ايران لقب   
 بـه دولـت     در حـد امكـان    " در بر داشته است و موافقت كردند      " خاص اقتصادي 

پـس از پايـان     امكـان دارد     كـه    پذيرفتنـد آنهـا   " .هاي اقتـصادي كننـد      كمكايران  
نيـاز بـه توجـه و       "مخاصمات ايران با مسائل اقتصادي خاصي روبـرو شـود كـه             

با دولت ايران در زمينة حفـظ اسـتقالل،         "ديگر اين كه آنها     . دارد" ي كامل رسيدگ
  ٦".صدا هستند  همن كشورحاكميت و تماميت ارضي اي

  
 كمكي بـراي ايـران باشـد     پايان جنگ پس ازبنا بود اين اعالميه و اين پيمان       

، حقـوقي و    يهاي استراتژيك   هاي مربوط به منافع ملي خود در زمينه         درخواستتا  
ولـي، همـان گونـه كـه خـواهيم ديـد، زمينـة طـرح ايـن                  . اخالقي را مطرح كنـد    

هاي جنگ سـرد در حـال بـروز،           ها محدود و مشروط بود به ضرورت        درخواست
 .ناپذيري بريتانيا طلبي اتحاد شوروي و سازش توسعه
 

*** 
                                                 

:تر در اين زمينه نگاه كنيد به براي بحثي مفصل. 5  
Ruhollah Ramazani, Iran's Foreign Policy 1941-1973: A Study of Foreign Policy in 
Modernizing Nations, Charlottesville, University of Virginia Press, 1975, pp. 45-69. 

از شهريور حسين كوهي كرماني، : براي متن اين اعالميه نگاه كنيد به. 66-67. ها از همان، صص نقل قول. 6
،  1330/1329 جلد، تهران، مظاهري،2 تا فجايع آذربايجان و زنجان، 1320  
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شـركت  –در آغاز جنگ جهاني دوم، دو امتياز نفت در ايران وجـود داشـت               
گليس در جنوب غربي و شركت كوير خوريان، شركتي كوچك كه            ايران و ان   نفت

به طور مشترك به روسيه و ايران تعلق داشت و بخـشي بـسيار محـدود از شـهر                   
، دولـت   )1944اوت   (1323 در مرداد    7.گرفت  سمنان در شمال شرقي را در بر مي       

ه كه مقامات شوروي مايل به مذاكر      شوروي به اطالع سفير ايران در مسكو رساند       
ايران پاسخ داد كه از هر هيئت نمايندگي كـه          . در مورد امتياز نفت خوريان هستند     

، هيئـت وزراي  1323 در شهريور 8.كند از شوروي اعزام شود به گرمي استقبال مي  
 براي اعطاي امتياز    اي  ايران تصميم گرفت كه تا پايان جنگ وارد هيچ گونه مذاكره          

، 10 نيمـة دوم شـهريور، سـرگئي كافتـارادزه         دو هفتـه بعـد، در      9.شودبه بيگانگان ن  
معاون كميسارياي ملي امور خارجه شوروي، بـا گـروه بزرگـي از همراهـاني كـه        

ورود كافتارادزه شـايعات    . متخصص امور ديپلماتيك و فني بودند، وارد ايران شد        
فرض بر اين بـود كـه روسـيه بـر     .  را دامن زد ولي ايجاد وحشت نكرد      گوناگوني

ت اعطايي بـه آن كـشور حـق و حقـوقي در مـورد خوريـان دارد و                   اساس امتيازا 
 ديري نگذشت  11.بنابراين هر گونه مذاكره دربارة نفت سمنان فقط جنبة فني دارد

كه معلوم شد كافتارادزه به دنبال كسب امتيازي جديد است كه شامل پـنج ايالـت                
                                                 

در پاييز . هاي باقيمانده تمايل نشان داده بودند چند شركت نفتي در مورد تجسس براي اكتشاف نفت در حوزه. 7
.  شركت شل انگلستان با دولت ايران براي اكتشاف نفت در منطقة جنوب شرق اين كشور وارد مذاكره شد1322

شركت نفت سينكلر، هم تقاضاي عمليات  دو شركت امريكايي، شركت نفت استاندارد واكيوم و 1323در پاييز 
هاي  شناس امريكايي متخصص نفت به نام تقريباً هم زمان دولت ايران دو نفر زمين. اكتشافي در ايران كردند

:نگاه كنيد به. كرتيس و هربرت هوور جونبور را مأمور مطالعة ذخاير نفت ايران كرد  
George Lenczowski, Russia and the West in Iran, 1918-1948: A Study in Big Power 
Rivalery, New York: Greenwood Press, 1968, p. 216. 

-158: 1 جلد، 2، 1327تهران، انتشارات مصدق، سياست موازنة منفي در مجلس چهاردهم، استوان،  حسين كي. 8
160.  

.1323 مهر 17گزارش ساعد، نخست وزير، به مجلس در روز . 9  
10 . Sergei I. Kaftaradze 
11 . Lenczowski, Op. cit., p. 217. 
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ي مربوط بـه    ها   مهر، ساعد تمام درخواست    24در روز   . شود  مرز با شوروي مي     هم
 مهر مقامات   24در تاريخ   . كسب امتياز، از جمله درخواست كافتارادزه، را رد كرد        
 در تنبيه برخـي از      اهمال"شوروي از ساعد به شدت انتقاد و او را متهم كردند به             

 كه اقدامات مضرشان مانع جريـان عـادي ارسـال مهمـات             " نيت افراد داراي سوء  
ده است، و همچنين متهم به اين كـه بـا تـشديد             متفقين از راه ايران به شوروي ش      

شاه بـه منظـور    12. مخالفت نكرده است"عمليات مخرب عوامل هوادار فاشيسم"
فرو نشاندن خشم مقامات شوروي، كافتارادزه، ماكسيموف، سفير روسيه، و چنـد            

ايـن  .  صـرف شـام بـه حـضور پـذيرفت          آبان بـراي  عضو سفارت را در روز اول       
اي مطبوعـاتي اظهـار       روز بعد كافتارادزه در مـصاحبه     . شتحركت اثري مثبت ندا   

بايد اين نكته را كامالً روشن كنم كه مقامات شوروي به شدت از تصميم              "داشت  
 موضـع عهدشـكنانه و غيردوسـتانة آقـاي          "و   ١٣".آقاي ساعد بدشان آمده اسـت     

ي  اتحاد شوروي امكان ادامة همكاري با او را منتفـ           به ساعد، نخست وزير، نسبت   
سه روز بعد، اعضاي حزب توده در حـالي كـه چنـد كـاميون حامـل        ١٤".كند مي

كـرد، در تهـران عليـه سـاعد و بـه              سربازان مسلح شوروي از آنها محافظـت مـي        
  15. تظاهرات كردندرخواست شوروي در مورد امتياز نفتهواداري از د

  
ه برگزار  اي مطبوعاتي كه با عجل      انتقاد كافتارادزه باعث شد ساعد در مصاحبه      

شد اظهار دارد كه دولت وي مذاكرات دربارة امتيازات خارجي را فقـط تـا پايـان                 
جنگ مسكوت گذاشته است، و هدف اين تصميم به هـيچ روي اتحـاد شـوروي                

                                                 
12  .Lenczowski, Op. cit., p. 218. 

.162-163: 1استوان، پيشين،  كي. 13  
14 .Lenczowski, Op. cit., p. 219; New York Times, Oct. 30, 1944, p. 5. 

ي اقتصادي در ايران، سياست و سياستگذار؛ غالمرضا افخمي، ويراستار، 166-167: 1استوان، پيشين،  كي. 15
، مصاحبه با علينقي عاليخاني،1350-1340 : 

Bethesda, MD: Foundation for Iranian Studies, 2001, p. 6. 
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محمد مصدق، يكي از نمايندگان بـانفوذ مجلـس، هـم در پاسـخ بـه                . نبوده است 
هـاي شـمالي    ت در سـرزمين تهديدهاي كافتارادزه اظهار داشت كه ايران امتياز نفـ  

اگر همساية شـمالي مـا بـه نفـت          "كند ولي     خود را به اتحاد شوروي واگذار نمي      
تمام نفت شمال را در صورتي كـه مـصرف داخلـي نداشـته              " احتياج داشته باشد  

مصدق گفـت   . فروشد  المللي نفت به شوروي مي      باشد به بهاي ميانگين قيمت بين     
. لالنـد بـي    ١٦"رسـد   ويب ايـن مجلـس مـي      من معتقدم چنين پيشنهادي به تـص      "

، سفير اياالت متحدة امريكا، هم اظهار داشت كه دولـت متبـوعش حـق               17موريس
اي امتيــازات نفــت را بــه رســميت طــحاكميــت ايــران در مــورد خــودداري از اع

 در پاسخ نوشت كه ايران تحت تأثير امريكا از اعطاي امتياز ايزوستيا  18.شناسد مي
دانند كه جز قواي شوروي و بريتانيا كه بر اسـاس             همه مي ": خودداري كرده است  

ولـي  . پيمان اتحاد در خاك ايران حضور دارند، قواي امريكا هم در ايـران هـستند     
    ١٩".اي با دولت ايران نيست حضور اين قوا بر اساس هيچ گونه معاهده

  
نتيجـه مانـدن تالشـش بـراي        انتقاد شوروي ساعد را مجبور كرد در پـي بـي          

،  بيـات السلطان  چند روز پس از روي كار آمدن سهام       .  استعفا دهد  ي آرامش اربرقر
اي را تقديم مجلس كـرد كـه بـه             آذر، مصدق اليحه   11در تاريخ   ،  جانشين ساعد 
خواست نام ببرد به وي پيشنهاد كرده بود و بسياري ديگر             اي كه نمي    ظاهر نماينده 

نخـست وزيـر، وزيـر يـا        "آن  از نمايندگان آن را امضا كرده بودند و بـه موجـب             
هاي   دولت"ند دربارة امتياز نفت با هيچ يك از نمايندگان          نستتوا  نمي" معاونان آنها 

هاي بزرگ نفتي وارد مـذاكره شـوند يـا قـرارداد               يا شركت  "مجاور يا غير مجاور   
 مجلس ابتدا بـه آنهـا تفـويض اختيـار كنـد، و              بودامضا كنند و به اين منظور نياز        

                                                 
.182: 1استوان، پيشين،  كي. 16  

17 .Leland B. Morris 
18 . Lenczowski, Op. cit., p. 221. 
19 . Ibid. 
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 روز بعد، غالمحسين    20.اين اليحه فوري تصويب شد    . نددش  ات مي متخلفان مجاز 
 تقديم كرد و    1933اي در مورد لغو قرارداد        ان، اليحه راساي از خ    رحيميان، نماينده 

مصدق نپذيرفت و چنين استدالل كـرد       . از مصدق خواست كه از آن حمايت كند       
واردي كه هـر دو     قراردادها ناشي از توافق دو طرف است و بنابراين جز در م           "كه  

تواند بـه داليلـي گـذرا و در           مجلس نمي ... طرف توافق كنند لغو آنها مجاز نيست      
نبود روندي از نظر حقوقي معقول، قانوني را لغو كند كـه بـر اسـاس احتـرام بـه                    

 موضع مصدق خشم حـزب تـوده را   ٢١".ها و معاهدات تصويب كرده است      توافق
 حوزة عمليات نفتي ايران و انگلـيس        شد مي كو  برانگيخت و او را متهم كردند كه      

  .دارد را امن نگاه 
  

***  
دربـارة   در همـان حـال متعـادل          هوشـمندانه و   برداشتي  به  شاه در اين زمان،  

اي از     ايـن سياسـت مجموعـه      بـه نظـر او    . رسـيده بـود    شوروي خارجيسياست  
 تكيه بر   راهبردهايي بود كه براي پيروزي در دنيا با استفاده از زور از يك سو و با               

در ايـران  . بخش بودن ماركسيسم، از سوي ديگر،  تـدوين شـده بـود          وعدة رهايي 
 وابـسته    شوروي بود زيرا الزاماً     سياسي  براي زرادخانة  كارآمدحزب توده سالحي    

چون و چـرا و در        ايدئولوژي انتقاد ناپذير، بي   . آمد  به دولت شوروي به شمار نمي     
پوشـشي بـود    ز نظر احـساسي ارضـاكننده       عين حال از نظر عقالني نويدبخش و ا       

 از نظـر  .براي آنكه اعضاي معمولي حزب توده را به اتحاد شـوروي متعهـد كننـد      
.  معمولي اين حزب روسيه مسير تاريخ و استالين عامل تاريخ بود           كادر هاي اغلب  

 نازي روسيه را به قدرت جهاني بزرگـي         آلمانمقاومت در برابر تشكيالت جنگي      
                                                 

 از دورة اول، بهار 16شمارة  ، ايرانشناسي،"طرح من" متيني، جالل: در مورد منشأ اين اليحه نگاه كنيد به. 20
.1-8. ، صص2004  

.232: 1استوان، پيشين،  ؛ كي242. ، ص12مارة شايرانشناسي، جالل متيني، . 21  
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 بــسياري از ه بــودحادهــاي ضــد فاشيــست شــوروي باعــث شــد و اتهبــدل كــرد
روشنفكران آن كشور را قدرتي براي دستيابي به آزادي، دموكراسي و صلح تلقـي              

حزب توده كه مجهز به يك ايدئولوژي جامع بود و كمونيست انترناسـيونال             . كنند
 و كرد به ظاهر توان اين را داشت كه مسائل اجتماعي، اقتـصادي  از آن حمايت مي 

المللي را مطرح كند و به شكلي معقول به آنها پاسخ دهد بـه                سياسي داخلي و بين   
هاي ايراني متفاوت،      ساير احزاب و گروه    در قياس با مواضع   اي كه اين پاسخ       گونه
 و  تجمـع فرهنگـي   حزب توده هم به عنوان يـك        .  بيايد تر به نظر    و عالي  تربامعنا

ايـن حـزب    .  تحت تأثير قـرار داده بـود       هم به عنوان يك حزب جوانان ايراني را       
فضايي اجتماعي به وجود آورده بود كـه در آن زنـان و مـردان جـوان ايرانـي بـه                     

. پرداختنـد   تر از آنچه در جامعه به طور كلي مجاز بود، به تعامل مـي               شكلي آزادانه 
 ابـزاري روشـنفكرانه     بود و ماركسيسم لنينيسم نوشداروي همة دردها      در اين فضا    

ي يهـا   انجاميد و ابـزاري سياسـي كـه راه حـل            هايي درست مي    پرسشطرح  كه به   
 نوشـدارو بـدون     ايـن   22.اغلب رهبران هم ناآگـاه بودنـد      . داد  درست به دست مي   
 در آن دوره مطالـب زيـادي دربـارة          ، بـه ويـژه كـه      ه بـود  شد  چون و چرا پذيرفته     

نهـا را    حـزب بتواننـد آ     كـادر هـاي   ماركسيسم به زبان فارسي وجود نداشت كـه         
  .بخوانند
  

                                                 
، به حزب دعوت شده و مقام رياست 1320احمد قاسمي، يكي از اعضاي مهم كميتة سياسي حزب در دهة . 22

آشوبگرانه به او سپرده بودند، زيرا نورالدين كيانوري، مرد تواناي حزب، روي ميز قاسمي كه دفتر را براي تبليغات 
با دانستم و اين رساله را  من خيلي كم فرانسه مي". اي از لنين را به زبان فرانسه ديده بود وزير اقتصاد بود رساله

را جذب حزب و مقامي مهم به من ولي آنها م. خواندم كمك فرهنگ لغت خواندم، هر بار فقط چند صفحه مي
غالمحسين فروتن، يكي از اعضاي كميتة مركزي حزب، در دانشگاه مونپليه در كالس " .محول كردند

هاي چپگراي فرانسه هم چيزهايي در مورد ماركسيسم  شناسي مطالبي دربارة ماترياليسم و در روزنامه زيست
 گفتگو با مهدي خانبابا تهراني،: درون به جنبش چپ ايراننگاهي از حميد شوكت، : نگاه كنيد به. آموخته بود

.19-20. ، صص1999پاريس،   
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افراد عادي به اين دليل به حزب پيوستند كـه خواسـتار عـدالت اجتمـاعي و      
ولي از اتهاماتي كه رهبران حزب پس از اضمحالل آن به يكديگر            . اقتصادي بودند 

بـه همـان دليـل بـه حـزب نپيوسـته            سران حزب   د كه   يآ  وارد آوردند چنين بر مي    
 حزب تـوده را بـه   ،1320حزب توده در دهة   اي، يكي از رهبران       انور خامه . بودند

 بـر اسـاس آن      1311 كـه در سـال       23كند، رماني از ويكي بوم      تشبيه مي گراند هتل   
هاي هتل فضاهايي بـود كـه         در آن رمان اتاق   . گرتا گاربو با شركت   ساختند   فيلمي

كه هـيچ يـك از آنهـا نـه            انجاميد اي مي   دسيسهبه  در آن تعامل افراد بيگانه با هم        
 بـه گفتـة فريـدون كـشاورز، يكـي از       24.تنه قصد آن را داشـ     بيني كرده بود      پيش

رهبران اولية حزب توده، عبدالصمد كـامبخش، يكـي از رؤسـاي حـزب در دهـة              
وانسيان، كيانوري و بسياري ديگر از رهبران حزب تـوده،          آ، مثل اميرخيزي،    1320

ــاقروف، دبيــر اول حــزب كمونيــست و رئــيس جم  هــوري مــستقيماً از جعفــر ب
اف، كـاردار     دارد كه علـي     كشاورز اظهار مي  . گرفت  آذربايجان شوروي، دستور مي   

زماني كه حـزب تـوده      . شوروي در تهران، كامبخش را به حزب تحميل كرده بود         
 و برادر زنـش نورالـدين       قانوني بود و هشت نماينده در مجلس داشت، كامبخش        

ام را بـه حـزب تحميـل         و شورش زودهنگـ     صد، خرابكاري كيانوري انواع سوء ق   
  25.كردند مي

  
هـايي كـه    ها، از جمله از تـرور     تودة مردم از اين شرارت     1320در اوائل دهة    

 يكسره به دولـت، شـاه يـا يكـي از اعـضاي       اجرا مي كرد اما آن ها را  حزب توده 
بنابراين حزب گسترش يافـت و بـه        . خبر بودند   داد، بي   خاندان سلطنتي نسبت مي   

 در شـرايط    شـاه هـم   . ن فضاي روشنفكري ايـران بـدل شـد        دهندگا يكي از شكل  
                                                 

23 . Vicki Baum 
.9-11. ، صص1362 تهران، فرصت بزرگ از دست رفته،، 2جلد . اي، خاطرات انور خامه. 24  
.1358 تهران، كنم، من متهم ميفريدون كشاورز، . 25  
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هاي   ارزش به   همچنان  مانند بسياري ديگر،   اجتماعي و اقتصادي حاكم بر آن فضا،      
  . اعتقاد داشت ،ب  تبليغ مي كردحز، كه اساسي انصاف

  
***  

 مـرداد   10تا زمان تشكيل نخستين كنگرة حـزب تـوده در تهـران در تـاريخ                
 سال پس از تشكيل اين حزب، رونـد جنـگ دگرگـون       ، يعني در حدود سه    1323

سـابقه    دفاع از استالينگراد براي اتحاد شوروي و ارتش سرخ اعتباري بي          . شده بود 
سربازان شوروي ارتش آلمان را عقب رانده و شروع به پيشروي           . به بار آورده بود   

ـ          .  شرقي كرده بودند   اروپايبه سوي    سه و  متفقين در قارة اروپـا فـرود آمـده، فران
بودنــد و داشــتند وارد خــاك آلمــان كــرده هــايي از هلنــد و نــروژ را آزاد  بخــش

رفـت و قـواي بريتانيـا     ارتش متفقين در جنوب اروپا به سوي شمال مي     . شدند  مي
شكـست آلمـان در جنـگ       . در يونان پياده شده بود تا بر شوروي پيـشدستي كنـد           

از پايـان جنـگ دسـتاورد       مسئله اين بود كه پس      اكنون  . ديگر حدس و گمان نبود    
  . رقابت شرق و غرب براي برتري آغاز شده بود. هر طرف چيست

  
آلمان تمـام نفـوذش را از دسـت داده          . اوضاع ايران بازتاب اوضاع اروپا بود     

ها و حزب تـوده شـمار بيـشتري از            روس. نفوذ شوروي در حال افزايش بود     . بود
بقـات فرودسـت را بـه سـوي         روشنفكران، جوانان از نظر سياسي بسيج شده و ط        

خود جذب كرده بودند، در حالي كه انگلستان، و در حدي كمتـر ايـاالت متحـدة                 
هـوادار  بيـشتر   امريكا، آن افرادي از طبقة متوسط و فرادست را كـه پـيش از ايـن                 

به موازات افزايش قـدرت و اعتبـار        . آلمان بودند به سوي خود جذب كرده بودند       
رضـايت خـاطر    جلـب   از    سياستش ه و ايش يافت شوروي نخوت آن كشور هم افز     

.  سلطه بر مناطق اشغالي ارتش سرخ تغيير جهت داده بـود            تحكيم متفقين غربي به  
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اي    بـه فرمانـده     تحت حمايـت و سرپرسـتي شـوروي        در شمال ايران حزب توده    
مردم از ارتباط . بودينجاميده  محبوبيت ن به   قدرت   اما. چون و چرا بدل شده بود       بي

در جنـوب كـه تحـت سـلطة         .  توده با ارتش شوروي بيـزار بودنـد        نزديك حزب 
هـا    تر بود زيرا انزجار مردم بيشتر متوجه بريتانيايي         بريتانيا بود، جناح چپ محبوب    

شـدة اجتمـاعي بلكـه      بسياري قدرت شوروي را كه نه فقط مناسـبات تثبيـت          . بود
اً بـا قـدرت غـرب       هاي نظام معنوي و اخالقي را به خطر انداخته بود،  ذات             شالوده

  .دانستند متفاوت مي
  

 حزب توده آن قدر قدرت پيدا كرده بود كه اگر نه بـر    ، جنگ نزديك به پايان  
ارتـش ايـران اجـازه      . ها اثـر بگـذارد      تركيب هيئت دولت دست كم بر عمر دولت       

هاي شـمالي     در نتيجه، مركز كنترل استان    . نداشت وارد حوزة اقتدار شوروي شود     
انگيـز     اين باعث شد حال و هواي مجلس و دربار سلطنتي مالل           را از دست داد و    

در . كـرد  كوتـاه و نـاگوار        را هـا   و پرتنش شود و اين هم به نوبة خود عمر دولت          
اواخر ماه مرداد در تبريز و ديگر شهرهاي آذربايجان اعضاي فرقة دموكرات عليـه              

جعفر . فتحكومت مركزي سر برداشتند و هرج و مرج، آشوب و چپاول رواج يا            
، در تبريز اظهـار     ه بود  كه خود را رئيس جمهوري آذربايجان اعالم كرد        ،وري  پيشه

داشت كه از اين پس زبـان تركـي زبـان اول ايـن ايالـت اسـت و آذربايجـان بـه                       
هـا را اعـزام       دولت نيرويي متـشكل از ژانـدارم      . شود  جمهوري خودمختار بدل مي   

 برخورد  ي و ساري برپا داشته بود     ه در شاه  هايي كه حزب تود     داشت تا با شورش   
درآمدي   اين پيش . كنند ولي قواي شوروي آنها را در گردنة فيروزكوه متوقف كرد          

بود براي مداخلة نظامي شوروي در حمايت از فرقة دموكرات و جنـاح چـپ در                
 22در روز . آذربايجــان، كردســتان و ديگــر شــهرها و روســتاها در خطــة شــمال

كه بـه فرقـة دمـوكرات        دكر اعالم    رسماً در آذربايجان شهريور، شاخه حزب توده     



 171آذربايجان 

 مهر، مجلس با محكوم كردن اوضاع هولنـاك آذربايجـان،           5در روز   . پيوسته است 
هـاي قـزوين، كـشتارهاي زنجـان و حكومـت             افـروزي   هاي خراسان، آتش    آشوب
 ولـي ايـن     26.در مازندران، سرانجام به دولت محسن صدر رأي اعتمـاد داد          رجاله  

مانع اصلي بر سر راه صدر خـودداري مطلـق        . اچيز و بسيار ديرهنگام بود    اقدامي ن 
صدر كه به ستوه آمده بود از مجيـد         . ماكسيموف، سفير روسيه، از گفتگو با او بود       

ـ            شـكايت   مولوتـوف    هآهي، سفير ايران در مسكو خواست از رفتار ماكـسيموف ب
رستاد كه به صدر    مولوتوف چند روزي مسامحه كرد و سپس پيامي به آهي ف          . كند

. توصيه كند وقتي ماكسيموف به تهران بازگشت كارش را بـا او در ميـان بگـذارد                
 مهـر   29 صدر در روز     27.ولي ماكسيموف همچنان حاضر به مالقات با صدر نبود        

استعفا داد و در توجيه اين كار به شاه توضيح داد كه نتوانسته است اعتماد مجلس                
اين بار مجلـس بـه حكيمـي    . دار به همكاري كندرا به دست آورد يا مجلس را وا       

در بهار همان سال   فقط پس از يك ماه صدارت         او را   مردي كه   به رأي اعتماد داد،  
  . كرده بودگيري  ناگزير به كناره

  
 جلـس، ژانـدارمري آذربايجـان     چند روز پس از معرفي دولـت جديـد بـه م           

نـد و ايـن افـراد       ه ا كـرد      سالح توزيع  افرادي در ميان     كاميون هائي  گزارش داد كه  
 در ماه آبان    28.نده ا كمي بعد به ايستگاه هاي ژاندارمري در حوالي تبريز حمله كرد          

قواي شـوروي   . تر شد   حمايت شوروي از شورشيان در آذربايجان رفته رفته علني        
مانع از پيشروي ارتش و واحدهاي ژاندارمري شد كـه فرمـان داشـتند بـه كمـك                  

 آبان، وزير كشور ايران به اطالع       29در روز   . ايجان بروند نيروهاي كردستان و آذرب   
وزير امور خارجة اين كشور رساند كه بايد با مقامات شوروي به نوعي به توافـق                

                                                 
.377-380 .؛ روزشمار، صص330-341: 1گاهنامه، . 26  
.426. ، ص1364، تهران، انتشارات وحيد، خاطرات صدراالشرافمحسن صدر، . 27  
.349: 1؛ گاهنامه، 1324 آبان 15كيهان، . 28  
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 نجم، وزير امـور     29.شمال دشوار است  بيني آيندة     برسند، در غير اين صورت پيش     
نيروهـاي  خارجه، يادداشتي براي ماكسيموف فرستاد و از او درخواست كـرد بـه              

مسلح شوروي دسـتور دهـد از مداخلـه در امـور داخلـي ايـران در آذربايجـان و                
 او همچنين رسماً از اياالت متحده و بريتانيا درخواسـت           30.كردستان دست بكشند  

 آذر ايـاالت متحـده   3در روز .  تا براي حمايت از حقوق ايران مداخلـه كننـد        كرد
 پيشنهاد كرد قواي ايـاالت متحـده،        يادداشتي براي اتحاد شوروي فرستاد و در آن       

. ايران را ترك كننـد    ) 1946اول ژانويه    (1324 دي   11شوروي و بريتانيا تا تاريخ      
آنها يادداشتي براي مقامـات شـوروي فرسـتادند و     . مقامات بريتانيا موافقت كردند   

را در مـورد  ) 1943 (1322و اعالميـة تهـران در  ) 1942  (1321جانبـة    سه همعاهد
پاسـخ  . ستقالل ملي و تماميت ارضـي ايـران بـه آنهـا يـادآوري كردنـد               ضمانت ا 

شوروي به يادداشت امريكا اين بود كه هيچ رخداد نـاگواري در شـمال در حـال                 
در ايـن   . خـويش هـستند   " هـاي ملـي     آرمـان "وقوع نيست؛ فقط مردم خواسـتار       

شـمالي   با اعزام نيروهاي ايراني به مناطق        "يادداشت آمده بود كه دولت شوروي       
نظمـي و     و اعتقاد دارد كه افـزايش نيروهـاي ايرانـي بـه بـي             " ايران مخالف است  
كنـد بـه منظـور      دولت شوروي را وادار مـي    "زند و اين وضع       خونريزي دامن مي  

حفظ نظم و تضمين امنيت افراد پادگان شوروي، نيروهاي بيشتري به ايران اعـزام              
كـرد   اشاره مـي ) 1921 (1300رارداد اين يادداشت به شكلي تهديدآميز به ق     " .دارد

 ٣١".داد  حق اعزام نيروهاي شوروي به خـاك ايـران را مـي           " كه به اتحاد شوروي     

واست خاك ايـران را     خ  در اين زمان اياالت متحده از مقامات شوروي و انگليسي           
  . ترك كنند) 1946اول ژانويه  (1324 دي 11تا تاريخ مورد توافق يعني 

  
                                                 

.351-352: 1گاهنامه، . 29  
.381: 1روزشمار، . 30  

31 . Lenczowski, Op. cit; p. 299. 
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هاي نظامي فرقة دموكرات تبريز را اشغال و مجلس ملي           آذر نيرو  21در روز   
وري را    آذربايجان را افتتاح كردند و سيد محمد شبستري را سخنگو و جعفر پيشه            

روز بعد بيات، استاندار آذربايجان، به حالتي درمانده        . نخست وزير انتخاب كردند   
 ربايجـان را   پياده نظـام آذ    3 لشكربه تهران برگشت و سرتيپ علي اكبر درخشاني         
 دولت جديـد    32.وري تسليم كرد    كه تحت فرمانش بود، بدون قيد و شرط به پيشه         

 28در روز  . درخشاني و افسران او را با هواپيما، اتوبوس و قطار به تهران فرسـتاد             
ــه تهــران،  مــصدق در مجلــس اظهــار داشــت  ــا ": آذر، روز ورود درخــشاني ب ب

 كنيـد تـا خـودش مطيـع مركـز      آذربايجان نجنگيـد، بـه اعتراضـات آن رسـيدگي        
با شناختي بهتـر از شـوروي    34 ايران به فردي چون جورج كنان  آشکارا، ٣٣".شود

  .نياز داشت
  

، وزيـر امـور     36، وزير امور خارجـة انگلـستان و جيمـز برنـز           35ارنست بوين 
 آذر، سـه روز پـس از اعـالم خودمختـاري جمهـوري              24 در روز    ،خارجة امريكا 

بوين . نفرانس وزراي امور خارجه وارد مسكو شدند      آذربايجان، براي شركت در ك    
  بـه شـمار مـي رفـت،    منطقـه كارشـناس اوضـاع    كه ، سر ريدر بوالردهمكاريبا  

هايي چند ارائه داد، از جمله طرحي براي ايجـاد چنـد حكومـت محلـي در                   طرح
در آغاز به نظـر رسـيد ايـن نحـوة           . ايران به منظور تأمين منافع شوروي و بريتانيا       

هاي نفوذ بـراي مقامـات       به منظور تقسيم ايران به منطقه      1907رائة قرارداد   جديد ا 
روسي جالب بود ولي بعد مورد اعتراض آنها واقع شد، شـايد بـه ايـن دليـل كـه                    

در واقـع   . تواننـد تمـام كـشور را در اختيـار گيرنـد             اعتقاد پيدا كرده بودند كه مي     
                                                 

.382: 1روزشمار، . 32  
.383: 1روزشمار، . 33  

34. George Kennan 
35 . Ernest Bevin 
36 . James Byrnes 
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ـ  1322اي كه در سال   نقشه ي پـس از روي كـار آمـدن     در باكو چاپ شده بـود ول
جمهـوري  "داد كـه ايـران بـه چنـد            فرقة دموكرات در تبريز پيدا شـد نـشان مـي          

جمهــوري دموكراتيــك آذربايجــان مركــب از :  تقــسيم شــده اســت"دموكراتيــك
آذربايجان شوروي و آذربايجان ايران، جمهـوري كردسـتان مـشتمل بـر واليـات               

ل سـرزمين هـاي خوزسـتان    غرب ايران تا مرز بوشهر، جمهـوري عربـستان شـام      
بـزرگ، جمهـوري بلوچـستان شـامل كرمـان و مكـران، جمهـوري خراسـان كـه          

گرفت، جمهوري طبرستان شـامل ايـاالت         ازبكستان و تاجيكستان را هم در بر مي       
 37.ساحل درياي خزر، و جمهوري فارس كـه شـامل منـاطق مركـزي ايـران بـود                 

بـه  .  را دچـار تـشويش كـرد       سرسختي شوروي و رفتار به ظاهر آرام امريكا بوين        
تـر از برنـز ار كنفـرانس          در لندن او بـسيار ناراضـي      نيويورك تايمز   گفتة خبرنگار   

شود كه مقامـات امريكـايي مايـل هـستند            در اينجا احساس مي   ": مسكو بازگشت 
. اهميت حياتي ايران و كل خاورميانه را براي امپراتـوري بريتانيـا ناديـده بگيرنـد               

آمد براي آقاي بوين بسيار       اهميت مي   اي به نسبت بي     نز مسئله آنچه به نظر آقاي بر    
    ٣٨".مهم بود
  

زاده، سفير ايران در بريتانيا و نمايندة ايـران   ، حسن تقي  1324 دي   19در روز   
در سازمان ملل، يادداشتي براي حكيمي، نخست وزير و نجم، وزير امور خارجـه              

ايع است اگر اقدامي فوري انجام      فرستاد و به آنها هشدار داد كه بر اساس آنچه ش          
كشورهاي ديگـر، دشـمنان قـديم،       . ماند  خواهدنگيرد از استقالل ايران اثري باقي ن      

ايـران،   ... چرا اين طـور اسـت؟   "پرسيد    او مي . كردند  امتيازات زيادي دريافت مي   
                                                 

گر سيد ولي رضا نصر،  بنياد مطالعات  ايران، برنامه تاريخ شفاهي،  مصاحبه با تيسمار كريم ورهرام، مصاحبه. 37
در آن دوره تيمسار ورهرام رئيس ستاد هنگ ايران در آذربايجان . 11. ، ص1989 آوريل، 9، .سي. واشنگتن دي

.ين نقشه را در اختيار داشتبود و يك نسخه از ا  
.294.  به نقل از لنچاوسكي، پيشين، ص1945 دسامبر 28 نيويورك تايمز،. 38  
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كشوري كه در پيروزي متفقين نقشي چنـين مهـم داشـته اسـت چـرا بايـد حـاال                    
زاده دعـوي ايـران       ، تقي 1324 دي   24 در روز    ٣٩"ر خطر ببيند؟  استقالل خود را د   

چهـار روز بعـد مجلـس بـه         . عليه اتحاد شوروي را در شوراي امنيت مطرح كرد        
احمـد قـوام    .  حكيمي و هيئت دولت او را وادار بـه اسـتعفا كـرد             ،رهبري مصدق 

ي هـا   زاده شكايت ايران دربارة فعاليت       بهمن، تقي  9در روز   . جانشين حكيمي شد  
شوروي در ايران را دوباره در شوراي امنيت مطرح كـرد و خواسـتار مداخلـة آن                 

 اسـتدالل   ،، نمايندة وزارت امور خارجـة روسـيه       40ئي ويشينسكي   آندره. شورا شد 
كرد كه درخواست ايران از سوي دولتي مطرح شده است كه ديگر بر سر قـدرت                

ن بپـذيرد كـه بـا اتحـاد         اگر دولت كنوني ايـرا     ؛نيست و بنابراين قابل طرح نيست     
شوروي مستقيماً وارد مذاكره شود، شوراي امنيت ديگر صـالحيت قـضايي بـراي      

شـورا توصـيه كـرد كـه طـرفين دعـوي از راه              . رسيدگي به اين موضوع را ندارد     
اي بـه ايـران        اين آشكارا ضربه   –مذاكرة مستقيم دربارة آذربايجان به توافق برسند        

  .بود 
  

***  
شـاه بـا فرمانـدهان نظـامي و         .  كرد تا نخست وزيـر شـود       شاه به قوام كمك   

مشاوران غيرنظامي خود تبادل نظر كرد و تصميم گرفت كه از ميـان رقبـاي مقـام                 
الملـك پيرنيـا، رئـيس سـابق مجلـس، قـوام              نخست وزيري، يعني قوام و مؤتمن     

 دقا رقابت تنگاتنگ بود و سيد محمـد صـ         41.تر براي اين مقام بود      نامزدي مناسب 
                                                 

.361: 1گاهنامه، . 39  
40 .Andrei Vishinski 

سياستمداري زبردست بود، سابقة شغلي او به اواخر قرن نوزدهم و دربار ناصرالدين ) السلطنه قوام(احمد قوام . 41
ولي آغاز كار سياس . الدوله، صدراعظم، شد س از به پايان رسيدن قرن نوزدهم او رئيس دفتر امينرسيد و پ شاه مي

الدين، نخست وزير، فوري او را  ، صيد ضيا1299پس از كودتاي . بود) 1906 (1284وي پس از انقالب مشروطه 
 بار ديگر 1301 خرداد 26روز اي كوتاه در  با فاصله. زنداني كرد ولي وي جانشين او در مقام نخست وزيري شد
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ساز را به نفع قـوام، كـه در     رئيس مجلس و دوست شاه، رأي سرنوشت     طبائي،طبا
مدتي طـول كـشيد تـا       . ريختبرد، به صندوق      آن زمان در بستر بيماري به سر مي       

ان او و شـاه فعاالنـه بـه         زمـ قوام توانست دولت خود را تشكيل دهد ولي در اين           
 كه قوام وزراي خود را بـه         زماني باالخره،.  بودند دريافت دعوتي از استالين   دنبال  

مجلس معرفي كرد دعوتي از استالين براي رفتن به مسكو و مذاكره دربارة بحران              
هيئتـي از  ، بـه همـراه    1324 بهمـن    29در روز    قـوام     42.آذربايجان دريافـت كـرد    

 يجواد عامري، رضازاده شفق و ابوالحسن عميد      سياسيون و كارشناسان، از جمله      
قتي هواپيماي او به مسكو رسيد، مولوتوف، وزيـر امـور       و.  عازم مسكو شد   ،نوري

قـوام نـيم سـاعت در       .  فرودگاه نبود  هنوز در خارجة شوروي، براي استقبال از او       
زمـاني كـه قـوام از هواپيمـا خـارج شـد،             . هواپيما نشست تا وزير خارجه رسـيد      

مولوتوف از او خواست با بلندگو چند كلمه براي خبرنگـاران مطبوعـاتي سـخن               
نخست قوام نپذيرفت ولي سرانجام قبول كرد در حالي كـه در مـورد كـل                . ويدبگ

اي هـم بـراي       متـرجم قـوام چنـد كلمـه       . قضيه شـور و شـعف چنـداني نداشـت         
سپاسگزاري از مولوتوف افزود كه قوام عمداً يا شايد غيرعمدي آن را بيان نكـرده               

   43.بود
  

 بار به صورت جـدي  قوام، طي دو هفته اقامت در مسكو، با سران روسيه سه      
 استالين با مـتهم كـردن ايـران بـه نـامردي در حـق                ،در نخستين ديدار  . ديدار كرد 

                                                                                                                   
پس از آنكه رضا . و بود جنگ ادورة نخست وزيري وي رضاخان وزير دو در هر . به نخست وزيري منصوب شد

 دوباره اجازة بازگشت 1307 به تخت سلطنت نشست، قوام مملكت را ترك كرد ولي در سال 1304خان در سال 
رفت، او براي كسب مقام نخست وزيري وارد عرصة سياست و زماني كه رضاشاه استعفا كرد و به تبعيد . گرفت

شرح حال  مهدی بامداد،. ر گذاشته شدنا به زور ك1322در بهمن سال .  جانشين علي سهيلي شد1321در مرداد 
.1357، تهران، زوار، رجال ايران  

.1381 بهمن 18، 1007سپيد و سياه، شمارة " السلطنه به مسكو خاطرات سفر قوام"ابوالحسن عميد نوري، . 42  
.16. ، ص1368سرا،   تهران، كتابخاطرات سفيركبير ايران در شوروي،: گشتي بر گذشتهطهمورث آدميت، . 43  
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آورد و مطرح كردن اين نكته كه اعتماد بـه            روسيه در هر موقعيتي كه به دست مي       
اين ديدار قوام   . مقامات ايراني براي او بسيار دشوار شده است، قوام را كالفه كرد           

. دانش را ببنـدد و بـه ايـران برگـردد            قريباً آماده بود كه جامه    را مأيوس كرد و او ت     
ديدار با مولوتوف كه قوام و همراهانش را به عصرانه دعوت كرد، همان قدر تنـد                

مولوتوف هم به پيروي از رئيسش از رياكاري ايرانيان انتقـاد و قـوام را            . و تيز بود  
ايـان دوران نخـست     به دورويي متهم كرد و اظهار داشت كـه مـدت زيـادي بـه پ               

وزيري او باقي نمانده است زيرا سيد ضياءالدين طباطبـايي، مرتجـع اعظمـي كـه                
پـس  . كند، پيش از اين برنامة سقوط دولت او را ريخته است            مجلس را كنترل مي   

از آن مولوتوف مسئلة نفت را مطرح و ايران را متهم كرد كه رفتـارش نـسبت بـه                   
او گفت عاقالنه اين است     . آميز است   وي تبعيض تحاد شور اانگلستان در مقايسه با     

كه ايران با مذاكره دربارة قراردادي نفتي با شوروي، كه بر خالف انگلستان حاضر              
است در مورد امـور اكتـشاف، اسـتخراج و بازاريـابي، قـرار و مـداري مـشاركتي            

وزيـر امـور خارجـة روسـيه در مـورد           . طرفانه در پيش گيـرد      بگذارد، سياستي بي  
هاي مردمي كه خواسـتار حقـوقي    ايجان اظهار داشت كه ايران بايد به خواسته    آذرب

او گفـت شـوروي نيروهـاي    . سياسي بودند كه قانوناً حق آنهاست، احترام بگذارد      
مسلح خود را فقط زماني كه از حسن نيت ايران مطمئن شده باشد از ايـن كـشور    

  . برد بيرون مي
  

تواند  خي دربارة دليل اين كه او نميقوام به رضازاده شفق دستور داد پاس
اگر ": عميدي نوري پرسيد. هيچ يك از پيشنهادات مولوتوف را بپذيرد، تهيه كند

كنان  قوام پرخاش" بناست پاسخ ما اين باشد، پس اصالً چرا به اينجا آمديم؟
اگر درخواست آنها . خواهند من به آنها نفت بدهم بيني، آنها مي مگر نمي": گفت
من محاكمه . كشاند شكني به دادگاه مي يرم مصدق حتماً مرا به خاطر قانونرا بپذ
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 ٤٤".نه متشكرم. شوم و مجبورم چند سال باقيماندة عمرم را در زندان بگذرانم مي
تواند او را متهم به  نوري اظهار داشت كه چنين نيست و هيچ كس نمي

ا ممنوع كرده است و نه شكني كند زيرا مجلس مذاكره دربارة اعطاي امتياز ر قانون
مند شد و بيشتر  در اين موقع قوام به موضوع عالقه. قرار و مدارهاي مشاركت را 

عميدي نوري اين كار را به جواد عامري، استاد حقوق، وزير . توضيح خواست
. سابق دادگستري و وكيلي كه در مجلس به اين قانون رأي داده بود، محول كرد

آورد ولي گفت اگر آنچه عميدي نوري   به خاطر نميعامري متن دقيق قانون را
گويد درست باشد، حق با اوست زيرا اعطاي امتياز با مشاركت يا همكاري در  مي
قوام خواستار بررسي اين قانون شد كه در . برداري از منابع نفتي تفاوت دارد بهره

انون را ميان اسنادي كه هيئت همراه با خود آورده بودند، وجود داشت و متن ق
پس از آن عامري اظهار داشت كه اگر نخست وزير در مورد . براي او خواندند

برداري  سازماني مختلط يا شركتي با سهام مشترك براي اكتشاف، استخراج و بهره
شود، مشروط به اينكه اكثريت سهام  شكني نمي از نفت، مذاكره كند متهم به قانون

ستور داد بخش مربوط به نفت را از نو قوام به شفق د. متعلق به ايران باشد
بنويسد و با نحوة پيشنهادي موافقت كند ولي در عين حال تأكيد كند كه در مورد 

پذير  نشيني نيروهاي نظامي شوروي هيچ گونه سازشي امكان آذربايجان يا عقب
  45.نيست
 

 به اطالع شـاه     1324همان گونه كه فرماندة نيروهاي نظامي بريتانيا در بهمن          
ولي هيچ نـشاني    .  اسفند خارج كرد   11رسانده بود، آن كشور نيروهاي خود را در         

مقامات شوروي اعـالم كردنـد كـه     . از خروج نيروهاي شوروي از آذربايجان نبود     
برنـد     اسفند نيروهاي خود را از خراسان، شاهرود و سمنان بيرون مي           11از تاريخ   

                                                 
عميد نوري، پيشين،. 44  
.همان. 45  
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 شـوروي در واقـع از تبريـز خـارج           نيروهاي. ولي نه از آذربايجان يا ديگر مناطق      
ولي به سوي مرزهاي شوروي حركت نكردند بلكه در سه صف به سـمت               شدند

تهران، عراق و تركيه پيشروي را آغاز كردند و اين در حالي بود كه صـدها تانـك                 
. به حمايت از اين سه صف از جنوب روسيه در پـي آنهـا بـه حركـت در آمدنـد                    

مريكـا ماننـد اعتـراض خـود قـوام بـه مولوتـوف و              اعتراضات مقامات بريتانيا و ا    
گذشت و قوام، كه  ده روز از ورود هيئت ايراني به مسكو مي      . نتيجه بود   استالين بي 

اعتنايي قـرار گرفتـه و دلـسرد شـده بـود، دسـتور داد هواپيمـايي بـراي                     مورد بي 
راي حـضور   اي از استالين ب      ناگهان دعوتنامه  اما زگرداندن او به تهران آماده كنند،     با

در يك مهماني دريافت كـرد كـه بـسيار زيبـا و مجلـل و در حـدي بـاورنكردني                
 اسـتالين از يادداشـت غيررسـمي قـوام بـسيار             آشـكارا،  .دوستانه از كـار در آمـد      

 را به قوام معرفي و پيروزمندانه       46 خودش ايوان سادچيكف   زيرا ه بود خوشش آمد 
بـه هـر حـال،     . ان خواهـد فرسـتاد    اعالم كرد كه او را براي آغاز مذاكرات به تهـر          

  :هاي مورد مذاكره از نظر شوروي براي ايران آسان نبود پذيرش نكته
هـايي از   در بخـش  و بـراي مـدتي نـامعلوم      نيروهاي شوروي همچنان   )1

  .بمانندايران 
اگـر  . دولت ايران استقالل داخلي اذربايجـان را بـه رسـميت بـشناسد             )2

ت شوروي پيشنهاد اقداماتي    دولت ايران اين درخواست را بپذيرد، دول      
 :كند براي سر و سامان دادن به آن را مي

  
نخست وزير آذربايجان در روابط خود با دولت مركزي سمت استاندار           : الف

  .آذربايجان را خواهد داشت
  .آذربايجان وزير جنگ يا وزير امور خارجه نخواهد داشت: ب

                                                 
46 . Ivan Sadchikov. 
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  .شود ن پرداخت ميسي درصد از درآمد آذربايجان به دولت مركزي ايرا. ج
  .تمام مكاتبات با دولت مركزي به زبان فارسي خواهد بود: د

در مقابـل شـركت     . پوشـد   دولت شوروي از تحصيل امتياز نفـت چـشم مـي          )   3
 درصد سهام آن متعلق به شـوروي        51شود كه     مختلط ايران و شوروي تشكيل مي     

  47. درصد آن سهام متعلق به ايران خواهد بود49و 

  
 اسفند مـسكو را تـرك كـرد در حـالي كـه از پـذيرش رسـمي                   19ز  قوام رو 
اي مشترك را امـضا كـرده بـود     هاي شوروي خودداري كرده ولي بيانيه      درخواست

شود كـه سـادچيكوف، نماينـدة         كرد مذاكرات زماني از سر گرفته مي        كه اعالم مي  
   48.االختيار جديد شوروي، وارد تهران شود تام

  
***  

، در آستانة سال نوي ايراني، حسين عال، سفير ايران،          1324 اسفند   29در روز   
يادداشتي مبني بر خودداري شوروي از خارج كردن نيروهاي خود از ايران تسليم             
شوراي امنيت كـرد و در آن يادداشـت اقـدام شـوروي را نقـض فـاحش حقـوق            

مـك  المللي و معاهدة سه جانبه، و مداخلة بيشرمانه در امور داخلي ايران بـه ك        بين
 شاه در   1325 در روز اول فروردين      49.عمال، افسران و نيروهاي آن كشور دانست      

پيام راديويي خود به مناسبت نوروز به وضع وخيم ايـران اشـاره كـرد و از ملـت                   
هـاي    ايران خواست صبور باشند و به اصول دينـي و اخالقـي و همچنـين سـنت                

ي احـساس درمانـدگي،     اين اوضاع حـاكي از نـوع      . اجتماعي و ملي متعهد بمانند    
در اين زمان ترومن، رئيس     . المللي بود   ترغيب مقاومت ملي و آرزوي حمايت بين      

                                                 
47 .New York Times, March 20, 1946, quoted in Lenczowski, Op. Cit, p. 296. 

.385: 1؛ روزشمار، 371: 1گاهنامه، . 48  
.387: 1؛ روزشمار، 371-372: 1گاهنامه، . 49  
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جمهور امريكا، پيامي براي استالين فرستاد و از او خواست نيروهايش را از ايـران               
خارج كند و معناي ضمني اين پيام اين بود كه اگر اين كار انجـام نگيـرد ايـاالت                   

احتماالّ تا اين زمان به ايـن نتيجـه         ترومن  . زند  تي جدي مي  متحده دست به اقداما   
 كه پيامدهاي مسئلة ايران فراتر از منطقه است و بر موازنة قواي دنيا اثر           رسيده بود 

 در خاطراتش نوشت اگر كنترل نفت ايران در دسـت روسـيه              بعد ها  او. گذارد  مي
امكـان نداشـت    آمـد و      اي جدي بـه اقتـصاد غـرب وارد مـي            گرفت لطمه   قرار مي 

استالين نداند كه ايران از نظر استراتژيكي براي اياالت متحده و انگلستان اهميـت              
 روشـن نبـود   به هيچ رويولي تا زماني كه اين يادداشت ارسال نشده بود  50.دارد

  .كه استالين تحت تأثير عزم جزم امريكا قرار گرفته است
  

ي با دولت ايران به توافقي       فروردين استالين اعالم كرد كه دولت و       5در روز   
 4رسيده است كه به موجب آن نيروهاي شوروي در كمتر از شش هفته از تـاريخ     

اي روي     هـيچ گونـه اتفـاق غيرمترقبـه        اگـر "البته  كنند    فروردين ايران را ترك مي    
  فروردين آندره گروميكو، نمايندة شوروي درخواسـت كـرد         6 در روز    51. "ندهد

قوام بـه دليـل فـشار    . راي امنيت از دستور خارج شودكه دادخواست ايران در شو    
مقامات شوروي و دلگرمي از پيشرفت مذاكرات به عال دستور داد شكايت ايـران              

عال با حمايت شاه، بر اين اساس كه قوام احتماالً تحت فـشار ايـن               . را پس بگيرد  
ران  شوراي امنيت همچنان درگير دعوي ايـ 52.تقاضا را كرده است، آن را نپذيرفت      

هيئت نمايندگي ايـاالت متحـده در برابـر ادعـاي           . بود ولي نه براي مدتي طوالني     
 فروردين به شوراي امنيت     15هايش، در روز      شوروي مبني به خارج كردن نيروي     

                                                 
50 . Harry S. Truman, Memoirs, Years of Trial and Hope, 1946-1952, ii, Garden 
City, 1956, pp. 94-95. 

.372: 1گاهنامه، . 51  
.1353تهران، نشر كتاب، مأموريت براي وطنم، نگاه كنيد به محمدرضا پهلوي، . 52  
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دادخواهي در مورد دادخواست ايران      "و  پيشنهاد كرد اظهارات شوروي را بپذيرد       
 زيرا از دولت شوروي و دولـت ايـران           ارديبهشت به تأخير اندازد،    16را تا تاريخ    

خواسته شده است كه در آن تاريخ به شورا گزارش دهند كه آيا خروج نيروهـاي                
اگـر الزم   در آن زمـان،     شوروي از تمام مناطق ايران به پايان رسيده است يا نـه و              

دخواسـت  دا در چه زمـاني بايـد دادخـواهي در مـورد     م ميگيرد ي تصم  شورا ،باشد
 روزي كه شوراي امنيت تصميم گرفت رسيدگي به دعوي          ٥٣ ".ه دهد ايران را ادام  

اي را امضا     ايران را به تأخير اندازد، قوام و سادچيكوف، سفير شوروي، موافقتنامه          
ارتش سرخ بايد ايران را در مـدتي كمتـر از شـش             : كردند كه شامل مواد زير بود     

ردم آذربايجـان    فروردين تخليـه كنـد؛ بـين دولـت مركـزي و مـ              4هفته از تاريخ    
براي بهبود اوضاع بـر طبـق قـوانين موجـود و بـا روحيـة       "آميز    ترتيباتي مسالمت 

شود؛ شركت مختلط نفت ايـران و         داده مي  "خيرخواهي نسبت به مردم آذربايجان    
 فـروردين بـه تـصويب       4شود كه بايد تا هفت مـاه از تـاريخ             شوروي تأسيس مي  

 درصـد از    51وام و سـادچيكوف،      به موجب مكاتبـات قـ      ومجلس پانزدهم برسد    
. گرفت   درصد آن به دولت ايران تعلق مي       49سهام آن شركت به دولت شوروي و        

 سال بعدي هر يـك از طـرفين         25 سال معتبر بود و براي       25اين قرارداد به مدت     
شوروي به ظاهر پيروز شده بـود ولـي ايـن           . شدند   درصد از سهام مي    50صاحب  

قـوام هـم بـه نوبـة     . هم از نظر اقتصادي ناپايدار بود  پيروزي هم از نظر سياسي و       
كرد ولي مردم با  اين قراردادي كه وي امـضا كـرده بـود،                 خود ادعاي پيروزي مي   

موافــق نبودنــد و او در معــرض نوســانات منــافع سياســي و اقتــصادي داخلــي و 
  . المللي قرار گرفته بود بين

  
***  

                                                 
53 . New York Times, April 5, 1946, quoted in Lenczowski, Op. cit., p. 299. 
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ه روز بر قدرت و نفوذ حزب       هاي نخست وزيري قوام روز ب        ماه  در نخستين 
شـد و در نتيجـه مـردم تهـران و             توده و فرقة دموكرات در آذربايجان افزوده مـي        

شـدند تـا از حكومـت بخواهنـد دسـت بـه اقـدامات                 هاي ديگر برانگيخته      استان
در استان زنجان، جنگ بين فرقة دموكرات و مـردم محلـي بـه              . جويانه بزند   تالفي

ويـژه در     در جنـوب، بـه    . ي و افـشار شـدت گرفـت       هـاي ذوالفقـار     رهبري طايفه 
خوزستان، حزب توده ترتيب اعتصابات و تظاهرات عظيمـي را داد كـه نـشان از                

اتحادي ظاهري بـين قـوام، شـوروي و حـزب تـوده بـه               . قدرت بسيح آن داشت   
ارتش هم همـان  . ها،  دامن زد   ويژه زمينداران و خان     هاي نخبگان محلي، به     نگراني

ا معلوم شد آن قدر كه نگران نفوذ سياسي روزافـزون حـزب تـوده               گونه كه بعده  
شاه از اوضاع متغير كـشور روز بـه         . بود نگران قابليت نظامي فرقة دموكرات نبود      

كرد دل مقامات شـوروي       قوام هم، هر چند همچنان تالش مي      . شد  تر مي   روز آگاه 
 عـال، سـفير     در روز اول خرداد حـسين     . را به دست آورد، همان آگاهي را داشت       

ايران در امريكا و سازمان ملل، به شوراي امنيـت يـادآوري كـرد كـه هنـوز تمـام                   
شوراي امنيت تصميم گرفت تـا زمـاني        . اند  نيروهاي شوروي ايران را ترك نكرده     

كه خروج نيروهاي شوروي از ايران به پايان نرسيده اسـت، شـكايت ايـران را در               
چيكوف به قوام نوشت كه ارتش سـرخ        پس از آن ساد   . برنامة رسيدگي حفظ كند   

 عال را از سمت خـود       داشت كه   را بر آن   در واقع ايران را ترك كرده است و قوام        
  54.در سازمان ملل عزل كند

  
 خرداد قوام نمايندة خود، مظفر فيروز، را در رأس هيئتي به تبريز             21در روز   

ان، بـه نخـست     فرستاد تا دربارة شرايط مناسبات پيشنهادي دولت جديد آذربايجـ         
وري، نخـست وزيـر جمهـوري تـازه تأسـيس و خودمختـار                وزيري جعفر پيـشه   

                                                 
.391: 1روزشمار، . 54  
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از نظر افراد بسياري اين واقعيت كه ايـن مـذاكرات           . آذربايجان، به مذاكره بپردازد   
. ها بود   به كمونيست باج دهي دولت    گرفت نشانة       به جاي تهران در تبريز انجام مي      

وري را    اي را امضا كرد كه در آن شرايط پيـشه            خرداد موافقتنامه  23فيروز در روز    
هـاي اودر مـورد توزيـع         برانگيـز، از جملـه درخواسـت        دربارة تمام موارد مناقشه   

 خرداد قوام   25 در روز    55. پذيرفت ،ها و انتخابات    اراضي، حكومت، ارتش، ماليات   
وري را بـه سـمت        وزيـر كـشور پيـشه     ،  اهللا جاويـد    امه سالم با پذيرش اين موافقتن   

دو روز بعد، عباس اسكندري، يكـي از اعـضاي          . استاندار آذربايجان منصوب كرد   
  .مؤسس حزب توده، فرماندار تهران شد

  
استالين به اين نتيجه رسيد كه مجلس بايد هر چـه زودتـر تـشكيل شـود تـا               

ف دستور داد به قوام فـشار آورد تـا          او به سادچيكو  . معاهدة نفت را تصويب كند    
قوام قول داد كه چنين خواهد كـرد، ولـي از ايـن       . انتخابات مجلس را تسريع كند    

هـدف او راه    . رفت تا زمينه را براي رقابتي كه در پيش بود آماده كند             ره مي فكار ط 
انداختن سازماني سياسي بود تا با حزب توده رقابت كند، و اين فكـري بـود كـه                  

 تير به ملت اعالم كرد كـه در حـال           8قوام در روز    . كرد   از آن حمايت مي    شاه هم 
تشكيل حزب دموكرات ايران است زيرا كشور به حزبي سياسي نيازمند است كـه              

در روز ائتالف حزب توده و حـزب ايـران بـه            كه  اين خبر   . به آن وحدت ببخشد   
ري متوجـه   اطالع مردم رسيد، باعث حيرت اعضاي حزب توده شد ولي آنهـا فـو             

حزب جديد بسياري از افراد سرشناس را به گـرد خـود            . معنا و مفهوم آن نشدند    
جمع كرد كه پيش از اين به حزب توده پيوسته يا به عنوان هوادار با آن همكـاري           
كرده بودند ولي اعتقاد ايدئولوژيكي قوي نداشتند و به اين ترتيـب نفـوذ سياسـي                

                                                 
55 . New York Times, June 5, 1946; Lenczowski, Op. cit., 302. 

.  تبصره بود4 ماده و 15اين موافقتنامه شامل   
.381: 1گاهنامه،   
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 رهبران حزب توده تمـايلي بـه انتقـاد از            56.حزب توده را در همه جا كاهش داد       
قوام نداشتند، تا حدودي به اين دليل كه او بهترين نخست وزير ممكن در جهـت                

آنها بود، ولي در اصل به اين دليل كه شوروي معتقد بود كه او امتياز نفت                اهداف  
پرداز حزب، به يارانش توصيه كـرد گـول           احسان طبري، نظريه  . دهد  را به آنها مي   

 برنامة آنها اين بود كه بين حزب توده و نخـست            زيرااصر ارتجاعي را نخورند     عن
: او بــه هــواداران پــر و پــاقرص حــزب تــوده گفــت. وزيــر فاصــله ايجــاد كننــد

السلطنه در عمل خود را ثابت كرده است و تالش بسيار كرده است تا  ملت                  وامق"
تـا زمـاني كـه او       . د خالص كن  ]داخلي و خارجي  [ايران را از شر مداخلة سياسي       

  57".كنيم دهد، ما كه خواهان آزادي هستيم از او حمايت مي همين راه را ادامه مي
  

در .  قوام رسماً به رياست حزب دموكرات انتخاب شد        1325 تير   29در روز   
 اشـرف را    جنابشاه در واكنش به قدرت و انتظار قوام، به او لقب            ،   مرداد 2روز  
 شاه چند سال پيش تمام القاب را حـذف كـرده بـود،              رضابا توجه به اين كه      . داد

 نخبگـان   ديگـر فرمـان شـاه قـوام را از         . رسـيد   اين حركت شاه غريب به نظر مـي       
سياسي متمايز كرد و جايگاهي كامالً برتر در سلسله مراتب سياسـي ايـران بـه او                 

ا اي ر    مرداد قوام هيئت دولت خود را ترميم كرد و سه وزير تـوده             12در روز   . داد
در نظـر گرفـت و ايـن حركتـي          فرهنگ  ، بازرگاني و    ريهاي بهدا   براي وزراتخانه 

ويـژه در مـورد وزارت        انگيز بود كه به جر و بحث و كـشمكش بـسيار بـه               بحث
حزب توده پيش از اين در مجلس نمايندگاني داشت، ولـي ايـن             . انجاميدفرهنگ  

تـرين ايالـت      تن مهم قرار گرف . نخستين بار بود كه اعضايي در هيئت دولت داشت        
ها و افزون بر اين ورود سه وزير كمونيـست در هيئـت               ايران در دست كمونيست   

  . دولت به منزلة كودتاي سياسي واقعي بود
                                                 

.313. اي، پيشين، ص انور خامه. 56  
.1325 تير 19رهبر، . 57  
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 حزب تـوده     رخنه و) و بالقوه كردستان  ( آذربايجان    فزاينده شوروي بر   كنترل

 بـوين كـامالً     .ميدانجا مقامات بريتانيا و امريكا    نگراني   افزايش  طبيعتاّ به   دولت در
مايل بود در مورد تقسيم ايران به مناطق نفوذ به شـكلي كـه در كنفـرانس مـسكو                   
پيشنهاد كرده بود، با استالين به توافق برسد ولي يكي شدن حزب توده بـا دولـت                 

  ايران  رخدادهاي جنوب  نتيجهدر  . مركزي ايران براي او به آساني قابل هضم نبود        
نـشاندة    ناگهان گزارش دادند كـه شـيخ خزعـل، دسـت          . روندي ناميمون پيدا كرد   

كرد، ارتشي از جنگجويان عـرب        انگلستان كه به حالت تبعيد در عراق زندگي مي        
 اقدام متقابل ااين آشكار –را گرد آورده و به چند شهر خوزستان حمله كرده است            

يـا  زمـان، مقامـات بريتان      هـم . هاي روسيه در شمال بود      انگلستان در برابر پيشروي   
فرمان دادند بخشي از نيروهاي ارتش آنها از هندوستان به بـصره بـرود و بنـا بـه                   

انگلـستان و   ) 1930 (1309اظهارات دولت عراق اين جابجايي بر اساس قـرارداد          
  بـه آن هـا     برخي از اعراب خوزستان بـه رفتـار ايرانيـان         . گرفت  عراق صورت مي  

  اعالم "كشور عرب "از  شي  حزب استقالل عراق خوزستان را بخ     . اعتراض كردند 
  رهبران طوايف و ايالت فارس و ديگر ايـاالت جنـوبي شـروع بـه ابـراز                   58.كرد

ها و افزايش قدرت و نفوذ       هاي كمونيست   مخالفت با تمكين قوام در برابر خواسته      
  .حزب توده كردند

  
مقاومت امريكا هم در برابر سياسـت حـزب تـوده در ايـران، پـس از آنكـه                    

 ، سفير جديد آن كشور، در ماه فروردين وارد ايران شد، شدت             59آلن. جورج وي 
آلن پيش از آن معاون ادارة امور خاور نزديـك و افريقـا در وزارت امـور                 . گرفت

                                                 
58 . Lenczowski, Op. cit., p. 304. 
59 . George V. Allen 
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، سـلف  60او در مورد خاورميانه اطالعـات زيـادي داشـت، از مـوري      . خارجه بود 
و ميهمـان  او بـا شـاه مناسـباتي حـسنه داشـت       . تر بود   تر و از او فعال      خود، جوان 

هاي   او  نگراني  . دائمي دربار در روزهاي جمعه و همبازي واليبال و تنيس شاه بود           
گفت بـراي ايـران راهـي بـين رژيـم             او مي . كرد  شاه در مورد شوروي را تأييد مي      

طرفي آسان نيست؛  در اين        توتاليتر شوروي و دموكراسي غربي وجود ندارد و بي        
رقي درگير و به شدت خواستار نفت بـود او          زمان كه اتحاد شوروي در اروپاي ش      

او به شاه گفت اياالت متحـده بـراي نجـات           . كرد  مقاومت جسورانه را توصيه مي    
 ،دنـ دان   ولي مقامات شوروي ايـن را نمـي  61،شود  ايران با شوروي وارد جنگ نمي     

نـد كـه    نك   تـصور مـي    احتماالّند و   اآنها تازه نيروهاي خود را از ايران خارج كرده          
آلن همين توصيه را بـه قـوام        . آميز است    دوباره به اين كشور بسيار مخاطره      حملة

 62.هم كرد
 

قـوام مخالفـت كـرد و از         . هاي آلن به قوام هـشدار داد        شاه بر اساس توصيه   
توانـست در آن       كـه ايـران مـي       دفـاع كـرد    سياست خود به عنوان تنها شق منطقي      

اند و هم استقالل سياسي خود      ش دست نخورده بم   ادنبال كند تا هم قلمرو    شرايط  
دولت مركزي تا زماني كه آذربايجـان همچنـان ايـالتي از ايـران بـه                . را حفظ كند  

كرد و با وعـدة نفـت اسـتالين را هـم              آمد با رژيم آن منطقه همراهي مي        شمار مي 
 مجلس آتي را كنتـرل   دتوان   مي  مي انديشيد كه   ترديد قوام   بي. داشت  راضي نگه مي  

شـود از     او معتقد بود مي   . شرايط بحث دربارة نفت را هدايت كند      بر اين اساس     و
قوام بـا او اتمـام حجـت كـرد و از او             . شد  شاه قانع نمي  . عهدة حزب توده بر آمد    
گيري دربارة تمام امور را به        ها را خودش بگيرد يا تصميم       خواست يا تمام تصميم   

                                                 
60 . Murray 

.4/3/59، 5 مصر، نوار پاسخ به تاريخ،مصاحبة شاه دربارة  كتاب . 61  
62 . Lenczowski, Op. cit., p. 308. 
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نـة نظـامي چنـين        شاه در زمينة سياسي عقب نشـست ولـي در زمي            63.او واگذارد 
ــسم هــم   . نكــرد ــرد؛ درك او از استاليني ــن را درك ك ــوام منظــور آل ــر از ق او بهت
اعتقـاد قـوام بـه ايـن كـه          مي انديـشيد    شاه  . تر از نخست وزيرش بود      گرايانه  واقع

سياست باج دهي به حفظ قـدرت او و حفـظ تماميـت ارضـي كمـك مـي كنـد                     
اي بـه     ود وزراي تـوده    نيروهايي هم در مملكت به شدت مخـالف ور         64.خطاست

در اين دوره دولت    . آنها نيز برطرف شود   نا رضائي   هيئت دولت بودند و الزم بود       
و ارتش به شكلي روزافزون از كردستان و خوزستان گرفته تا اصفهان و فارس بـا          

  .طوايف درگيري داشتند
  

***  
ي، اهل  اي اشراف   قوام از خانواده  . ناپذير بود   برخورد بين قوام و ارتش اجتناب     

هوادار خاندان  نظاميان، به ويژه افسران ارشد ارتش،       امر و نهي و ضد پهلوي بود؛        
پهلوي بودنـد، اغلـب آنهـا از طبقـة متوسـط بودنـد و عـادت نداشـتند از افـراد                      

ارفع،  لشكرسرقوام، به منظور آرام كردن مقامات شوروي،        . غيرنظامي فرمان ببرند  
اهللا   فرجلشكرسر  بركنار و شمار مي رفت به    ضد شوروي   را كه  رئيس ستاد ارتش  

آرا، رئيس سابق سـتاد       علي رزم ي حاج سپهبدزمان،    هم. اولي را جانشين وي كرد      آق
ارتش و رقيب ارفـع، از كـسوت بازنشـستگي خـارج و بـه سـمت بـازرس كـل                     

، كردنـد   شان مي   طلبان اداره   هايي كه جدايي    هاي آذربايجان و كردستان، استان      استان
 شد،  امير ارتش آرا در فنون نظامي سرآمد بود، در دورة رضاشاه             رزم .دشمنصوب  

رفـت او در      همان گونه كه انتظار مي    . طلب بود   آرا جاه   رزم.  نادري بود  واقعهو اين   
                                                 

.214-215. پيشين، صصمأموريت براي وطنم، محمدرضا پهلوي، . 63  
.همان. 64  
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 تير رئيس ستاد ارتش شد و سپس با تأييـد شـاه در صـدد مطالعـة مقتـضيات                    13
  .  كردستان برآمداستراتژيكي و تاكتيكي تهاجمي احتمالي به آذربايجان و

  
 بـا   قوام كمي پس از وارد كردن افرادي از حزب توده به هيئت دولـت خـود               

با توجه به   .  ممنوع كرد  از دخالت در امور سياسي    را  اي افراد ارتش       اعالميه صدور
 ي حاصـل  آشفتگي اجتماعي و اغتـشاش سياسـي در سراسـر كـشور، ايـن فرمـان               

قريب الوقـوع   هاي     آرام كردن ناآرامي   ، قوام براي  1325در اوائل شهريور    . نداشت
گـشاي     بختياري و قشقايي، مظفر فيروز را كه رئيس تبليغات و مـشكل            نواحي در

هاي فيروز يكـي      از جمله تصميم  . اعزام داشت به آن مناطق    امور سياسي وي بود،     
وزير .  فارس بود  لشكرهم دستور بازداشت سرهنگ عبدالحسين حجازي، فرماندة        

قوام مجبور شـد    . اد ارتش در اعتراض به اين اقدام استعفا دادند        جنگ و رئيس ست   
شخصاً در وزارت جنگ حضور يابد و رسماً به خـاطر ايـن رخـداد عـذرخواهي                 

 اين واقعه مرز دخالت غيرنظاميان در امور ارتش را مـشخص كـرد و معلـوم               . كند
مـش  در ايـن زمـان قـوام كـار آرا         .  كه ارتش دخالت بيشتر را پـذيرا نيـست         نمود

اهللا زاهدي محول كـرد و او را بـه سـمت               فصل لشكرسربخشيدن به جنوب را به      
فرماندهي تمام نيروهاي جنوب و همچنين استانداري فـارس، كـه تحـت سـلطة               

ايل قشقايي خواستار عـزل وزراي    . رهبران ايل قشقايي قرار گرفته بود، تعيين كرد       
 زاهـدي موفـق شـد بـا         .اي از هيئت دولت و خودمختاري استان فارس بـود           توده

رؤساي ايل قشقايي به سازشي موقت برسد و نوعي صلح و آرامش را در منطقـه                
  .برقرار كند

  
وري بـه افـسران فرقـة         قوام قول داده بود كه درجه هاي نظامي اعطايي پيشه         

. هاي مشابه در نيروهاي ارتش ايران به رسميت بـشناسد           دموكرات را معادل درجه   
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ود افـسراني را كـه ارتـش را بـه منظـور ملحـق شـدن بـه                   او همچنين قول داده ب    
 عـالي ارتـش     فرماندهان. شان بازگرداند    سمت قبلي  شورشيان ترك كرده بودند، به    

اين  قوام از شاه درخواست كرد اجازة     . ندتحمل هيچ يك از اين دو اقدام را نداشت        
مـان  دهم پيش از امـضاي ايـن فر          مي جيحتر": شاه نپذيرفت و گفت   . كار را بدهد  

اي    اي اين كار از قوام خواسـت وزراي تـوده          شاه به ج   65".هايم را قطع كنند     دست
 مـي   انتخابـات . مجلس را كنار بگذارد و مقدمات انتخابات مجلس را فراهم آورد          

 در سراسر كشور، از جمله آذربايجان، برگزار شود، و اين به معناي حضور            بايستي
 گيج   براي مدتي   مقامات شوروي را   ي كه واقعيت آذربايجان بود، نيروهاي دولت در    

آنها از يك سو مايل به حمايت از حكومت دست نـشاندة خـود در               . و نگران كرد  
آذربايجان بودند، از سوي ديگر نياز داشتند مجلس تشكيل شود تا عهدنامة نفـت              

  . دوم را برگزيدنداز چندي دودلي شقپس . را تصويب كند
  

***  
ي قابليت نظامي جمهوري آذربايجان پرداخت      ستاد فرماندهي ارتش به بررس    

به سازماندهي، تـسليحات، اسـتراتژي و نفـرات نيازمنـد            و به اين نتيجه رسيد كه     
در سازماندهي آذربايجان فعالً جز ترس      "آمد كه     از اين بررسي چنين بر مي     . است

هـايي كـه در ايـن مـورد در تهـران              گـويي   گزافه. و نگراني هيچ چيز وجود ندارد     
 66".پايـه بـراي ايجـاد رعـب و وحـشت اسـت       هـايي بـي   ود در اصـل دروغ    ش  مي

 بـه    فـوري  توانـستند    در نتيجه نمـي    و افسر فاقد صالحيت داشتند      700شورشيان  
 مـي يافتنـد    اگر فرصـت كـافي       اما. شكلي مؤثر براي آغاز جنگ سازماندهي كنند      

 بـدل    و بـه تهديـدي واقعـي بـراي كـشور           دهند سازمان    به خود  توانستند بهتر   مي
                                                 

.215.  پيشين، صمأموريت،محمدرضا پهلوي، . 65  
، تهران، 1325 تا دي 1320شهريور : هاي من در آذربايجان خاطراتي از مأموريت، )سرلشكر(احمد زنگنه . 66

.152-153. ، صص1366، چاپ سوم، 1353  
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ند و  اها حاكي از آن بود كه از قفقاز مهاجران به ايران سرازير شده                گزارش. شوند
به ويـژه   .تگرف  خواهندبزودي تمام كارهاي سياسي و اجتماعي منطقه را به دست           

 افـسر را بـراي      600دادنـد،      افسران جديدي را داشتند به سرعت آمـوزش مـي          كه
سيل اسـلحه،   .  به خارج فرستاده بودند    آموزش ديدن، به ويژه در زمينة هوانوردي،      

 هزار تفنگ و مقدار بسيار زيادي  مهمات، به منطقه           100 مسلسل،   5000از جمله   
بر اساس آن گزارش اكنون امكان نابود كردن اين نيرو وجود داشـت             . سرازير بود 

بـر  . شـد    بزودي به تهديدي خطرناك براي استقالل كشور بدل مي          همان نيرو  ولي
فقط اسـتقرار   نه  كه هدف اين شورش     ن بود   گزارش همان قدر روش   اساس همان   

زماني كه نيروهـاي  . جمهوري خودمختار آذربايجان بلكه تسلط بر تمام كشور بود  
بـر اسـاس آن   . ماندنـد  حركـت نمـي   كردند ديگر بي آن براي اقدام آمادگي پيدا مي   

ون زمان اقدام    كه هم اكن   كندگزارش وظيفة ستاد كل بود كه به شكلي قاطع اعالم           
است؛ اقدام نكردن نـامعقول اسـت زيـرا ملـت را دسـتخوش خطـري دهـشتناك          

گيرنـدگان در مـورد سرنوشـت كـشور را در معـرض تنـدترين                 كند و تـصميم     مي
    67.دهد هاي تاريخ قرار مي داوري
  

او در فرمـان خـود گفـت    .  با اين گزارش موافق بود و آن را تأييـد كـرد          شاه
هي از ماجراجويان مصمم هستند يكـي از حاصـلخيزترين و           اطمينان دارد كه گرو   

هاي ايران را در اختيار گيرند و اگر بـه آنهـا فرصـت و اجـازه                   ترين استان  باارزش
و گفت بنـابراين بـر اسـاس وظيفـه و           . اندازند  دهيم استقالل كشور را به خطر مي      

، سـت ة او د بـر عهـ    ، و سوگندي كه ياد كرده اسـت       شمقامبر اساس   مسئوليتي كه   
   68.دهد دستور اقدام فوري براي نجات آذربايجان و بقية خطة شمال كشور را مي
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هاي مهر    در ماه . در اين زمان نخست وزير هم در همين جبهه قرار گرفته بود           

آرا و اميراحمدي، وزير جنگ، چند بار مالقـات كردنـد تـا               و آبان، شاه، قوام، رزم    
 اعـزام نيـرو بـه       احتمـالي ت و تـصميم     دربارة پيامدهاي نظامي و سياسي انتخابـا      

اي را از هيئـت دولـت          مهر قوام وزراي تـوده     28 در روز    69.آذربايجان بحث كنند  
كنار گذاشت و علي شايگان، حميد سياح و منوچهر اقبال را جايگزين آنهـا كـرد                

در روز  . ترين دوستان مورد اعتماد شاه بدل شـد         از نزديك   كه اقبال بعدها به يكي    
 آذر در سراسـر كـشور       16ست وزير اعالم كرد كـه انتخابـات در روز            آذر نخ  12

شود، جز در آذربايجان كه در آنجا انتخابات به محض اينكـه نيروهـاي                برگزار مي 
 15در روز . شـود   برقراركنندة قانون و نظم وارد آنجا شوند، انتخابات برگـزار مـي           

ا شـاه بـه گـزارش سـرهنگ     آرا با هواپيما به زنجان رفتند و در آنج       آذر شاه و رزم   
فرماندة نيروهايي كه براي پيشروي بـه سـوي آذربايجـان تعيـين             ،  حسين هاشمي 

او گفت دشمن خـود     . شده بودند، گوش داد و به نيروهاي مسلح فرمان حمله داد          
وظيفة ما حفظ اين آب و خـاك،        "بنابراين  . كند  هاي بعدي آماده مي     را براي حمله  

بـار دشـمنان مـا جامـة          است كه رؤياهاي شرارت   و حفظ روحية ملي پيش از آن        
  ".پرستانة خود را به جا آوريم اكنون بايد وظايف ميهن هم. عمل بپوشند

  
 هر   عزيز حركت و   آذربايجانبراي همين منظور مقرر مي داريم قراي تاًمينيه بطرف          

 و پـرچم شـير و خورشـيد را در تمـام              بكلي در هم شكنند      را و ايستادگي    مقاومتنوع  
عزيـز    از ناصيه هم ميهنان    راو درد غم و بيچارگي       اهتزاز در آورند     در سرزميناين  قاط  ن

نيـل بـه    .  منتهاي بدبختي و مذلت را تحمل كرده اند پاك نمايند           اخير سال   ظرف يك كه  
نيست و نام كـساني     اين مقصود و اجراي اين وظيفه مهم جز با فداكاري شما امكان پذير              

ي نجات ميهن عمل خواهند كـرد هميـشه در تـاريخ پـر افتخـار                كه در اين اردوكشي برا    
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دائماّ مراقـب اعمـال شـما هـستم و از نزديـك شـجاعت و                 نم. كشور باقي خواهد ماند   
    70.شهامت شما و افراد تحت امر شما را مالجظه خواهم كرد

  
سـتون چـپ    . نيروهاي ملي در سه صف، چپ، راست و مياني، حمله كردند          

اي نظامي در قافالنكوه را به عهده داشت كه بر شهر              فتح قلعه  يا غربي وظيفة مهم   
هاي شورشي از آن    ميانه مشرف بود و گروهي مختلط از نيروهاي دائمي و چريك          

 غالم يحيي دانشيان، كه خود را فرماندة آنهـا اعـالم كـرده بـود،                وكردند    دفاع مي 
 نبـود و مواضـع      دفاع شورشـيان چنـدان مـؤثر      اما  . رهبري آنها را به عهده داشت     

وري كه در تبريز بود گزارش داد         دانشيان به پيشه  .  شد تخليه آذر   19قافالنكوه در   
ناميـده   "فـداييان "كـه   هـا     كه اين نبرد يك روز كامل طـول كـشيد ولـي چريـك             

رفـت آنهـا آمـادگي جانفـشاني          نشستند زيرا در حالي كه انتظار مي        شدند عقب   مي
هاي مكرر توپخانـه       از بمباران هوايي و از شليك      "باشند  براي اين آرمان را داشته      

 روحية خود را از دست دادند و سنگرهاي خود را ترك            او نوشت آنها   ."ترسيدند
وري دستور داد هر سرباز يا چريكي را كه فـرار كنـد در جـا بـا تيـر                      پيشه. كردند
از وري و در حدود صد تـن    آذر پيشه21در روز .  ولي ديگر دير شده بود     71.بزنند

دانـشيان هـم پـس از       . افرادش از راه شهر مرزي جلفا بـه اتحـاد شـوروي رفتنـد             
 وقتي نيروهاي دولت مركزي به تبريز رسـيدند         72.دستبرد به بانك ميانه چنين كرد     

ديگر دشمني نمانده بود تا با آنها بجنگند، و به جاي دشمنان شهروندان بودند كـه         
نگ احمد زنگنه كه به همـراه نفـرات         سره. از آنها با شور و شعف استقبال كردند       

گويي ورود نيروهـاي مـسلح شاهنـشاهي زنـدگي          ": ارتش وارد تبريز شد نوشت    
مردان، زنـان و كودكـان همـه بـا هـم چنـان شـوقي را ابـراز                   ... مردم را منور كرد   
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افتاد كه اين ابـراز احـساسات در طـول تـاريخ              داشتند كه آدمي به اين فكر مي        مي
زماني كه فريدون ابراهيمي، دادستان كـل فرقـة          ٧٣".اده است ايران به ندرت رخ د    

بردند، مردم با شعارهايي درخواسـت اعـدام          دموكرات، را به سوي زندان شهر مي      
سرهنگ زنگنه، كه همـان روز بـه سـمت فرمانـدار نظـامي        . كردند  فوري او را مي   

ن پاسـخ   كند ولي دادستان پيشي     منصوب شد، به او گفت اگر بخواهد او را آزاد مي          
 طـي چنـد مـاه آينـده،         74".دهم همين جـا در زنـدان بمـانم          ترجيح مي ": داده بود 

ابراهيمي هم مثل چند تن از افسران نظامي فرقة دمـوكرات كـه پـيش از ايـن بـه                    
  .سازمان نظامي حزب توده وابسته بودند، محاكمه، محكوم و اعدام شد

  
زان محبوبيـت وي    پس گرفتن آذربايجان روحية شاه را تقويت كرد و بـر ميـ            

در هـر   .  آذربايجان شد  به با قطار عازم سفري سياسي       1326 خرداد   2او در   . افزود
در تبريز، مردم براي    . احساسات بسيار از او استقبال كردند      و   ايستگاه مردم با شور   

در ديگـر   .  كيلـومتر از شـهر بيـرون آمـده بودنـد           12استقبال از او، اغلـب پيـاده،        
ين گونه از او استقبال كردند و آخرين شهر تهران بود كه            شهرهاي مسير او هم هم    

 20علينقي عاليخاني كه در حـدود       .  خرداد به آنجا رسيد    20سه هفته بعد در روز      
آورم كـه     ن دانشجو بودم و بـه خـاطر مـي         م": گويد  سال بعد وزير اقتصاد شد مي     

و بدون محـافظ    او تنها   .. .كشيدم  جلوي دانشگاه تهران به هواداري از او فرياد مي        
توي يك جيپ ايستاده بود و به مردمي كه دور اتومبيلش جمع شـده و راهـش را       

كوشيد مردم را كنار بزند و راه جيپ را باز            سرهنگي مي . داد  بسته بودند، سالم مي   
    ٧٥".شاه در اوج محبوبيت خود بود. شد كند، ولي موفق نمي
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***  

قوام متهم به تقلـب در      . ه بود انتخابات مجلس پانزدهم جنجالي و غيرمنصفان     
از جمله مـصدق، جمـال امـامي،        –انتخابات شد و براي گروهي از افراد قدرتمند         
 كه جز مخالفت با نخست وزيـر        -سيد محمد صادق طباطبايي و سيد مهدي فرخ       

وجه تشابه مهم ديگري با هم نداشتند، ايـن فرصـت را فـراهم آورد كـه بـه شـاه                  
شـاه بـه    .  در دربار سلطنتي متحصن شـوند      1325 دي   20شكايت كنند و در روز      

نتـايج  .  نتيجة مهمـي نگرفـت     گونيابت از آنها با قوام سخن گفت ولي از اين گفت          
داد در تهران قوام، كه با وجود نخست وزيـر بـودن نـامش بـه                  انتخابات نشان مي  

عنوان رهبر حزب دموكرات وارد فهرست شـده بـود، بيـشترين تعـداد آرا را بـه                  
ولـي  . ه است و پس از او علي اميني و ديگر هوادارانش قـرار داشـتند              دست آورد 

هـاي    ها كه نفوذ محلي همواره تـأثير بيـشتري بـر نتيجـه              فرمان قوام در شهرستان   
داد نخـست     اصل تفكيك قـوا اجـازه نمـي       . انتخابات داشت، آن قدرها مطلق نبود     

م از كرسي خـود     رفت قوا   وزير نمايندة مجلس شود، پس همان گونه كه انتظار مي         
چشم پوشيد و اين كار باعث شد دكتر رضازاده شفق كه نفر سيزدهم از فهرسـتي                

   76.يافتند، وارد مجلس شود  نفر نخست آن به مجلس راه مي12بود كه 
  

ولـي  . يـران بـود   ااز نظر بسياري از افراد در اين دوره قوام تنها مرد قدرتمند             
الت قوام با ارتـش، كـه از همـان آغـاز            مشك. اين بيشتر ظاهر امر بود تا باطن آن       
اميراحمـدي، وزيـر    سـپهبد    1326 تير   16روز  . شروع شده بود، همچنان با او بود      

جنگ او، پس از يك رشته جنجال در هيئت دولت در پي تصميم قوام بـه اعـالم                  
 از  ، تيمـسار ديگـري    اولـي،    آق روز بعد وزيـر كـشور     . حكومت نظامي، استعفا داد   
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ه هواداري از همكار نظامي خود و به عنوان اعتراض به فرمـان  هيئت دولت قوام ب  
هـا و بازداشـت بـدون         نخست وزير در مورد تعطيـل كـردن گروهـي از روزنامـه            

بـاز   را   بر ارتش  قوام   اين رخدادها كنترل مختصر   . استثناي ناشران آنها، استعفا داد    
ير و وزير   هم كمتر كرد و او را واداشت محمود جم، فردي غيرنظامي، نخست وز            

محمـد    مـرداد  25در روز   .  را به سمت وزارت جنگ منـصوب كنـد          پيشين دربار
اي انتقـادي خواسـتار       مسعود، سردبير روزنامة مرد امـروز در تهـران، در سـرمقاله           

اي به مبلغ يك ميليون ريال، كه مبلغـي قابـل توجـه بـود،                 اعدام قوام شد و جايزه    
ن كرد كه قوام را كه هنوز مـصدر كـار           براي هر كسي يا بازماندگان هر كسي تعيي       

 شهريور مجلس جديد 7 در روز  77. فوري مخفي شد خود و،است به قتل رساند
 مهـر   12با اكثريت دو سوم آرا  به نخست وزيري قوام ابراز تمايل كرد و در روز                 

ـ .  نمايندة حاضـر بـه او رأي اعتمـاد داد          120 رأي از      93با اكثريت     ا ايـن همـه،    ب
 شـوروي را هـدف انتقـاد        در مورد او  سياست  مايندگان نخست وزير و     ناقليتي از   

تحركات ضد شوروي از صـحن مجلـس فراتـر رفـت و             . كوبندة خود قرار دادند   
ولـي  . قوام به ناگزير دستور داد چند تن از ناشران و سـردبيران را دسـتگير كننـد                

س  چـون عبـا     متنفـذ   نماينـدگان  شماري از  .مشكالت او در مجلس كاهش نيافت     
 مدير روزنامة اطالعات، عبدالقـدير آزاد، عبدالحـسين اعتبـار، و امـامي              ،مسعودي

اهري او را به خـاطر مـشاركت در معاهـدة نفـت كـه از نظـر آنهـا غيرقـانوني و                       
مـورد    شديداّ ،)"بدترين معاهدة صد سال گذشته در تاريخ ايران       "(بخش بود     زيان

 حـسين   .شدند گرايي  چار تب ملي  هواداران قوام هم د   حتي    78.نددقرار دا مؤاخده  
حـسين رحيميـان از جنـاح حـزب دمـوكرات مجلـس               مكي، مظفر بقايي و غـالم     
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 نوري، رئيس تبليغات قوام، در راديو خواسـتار          ابراهيم خواجه  79.گيري كردند   كناره
  80. نظام ملي كنترل نفت شدبرقراري
  

 كه چند   ،در اين ميان قوام با ناخشنودي استالين از تأخير در گشايش مجلس           
استالين انتظـار داشـت پـس از        . برو بود   ، رو گذشت  ماه از انتخاب نمايندگانش مي    

 23 و 5در روزهـاي  . تشكيل مجلس عهدنامـة مـورد نظـرش بـه تـصويب رسـد           
هايي رسمي براي قوام فرستاد و در آنها وي را بـه              شهريور سادچيكوف يادداشت  

 " و تبعـيض عليـه آن      سياست دشمني نسبت به شـوروي     "مسامحه و بازگشت به     
 مهر قوام سرانجام گزارشـي مفـصل دربـارة سـفرش بـه      29ر روز  د 81.متهم كرد

اي از قرارداد نفت كه با سـادچيكوف امـضا كـرده بـود،                نسخهرا به همراه    مسكو  
كـه  اي    ديگر تسليم مجلـس شـد، اليحـه       اي    همان روز، اليحه  . تسليم مجلس كرد  

 و مـأمور      در مورد رد قرارداد با شـوروي       دكتر رضازاده شفق و چند نمايندة ديگر      
 شرايطي بهتـر    رايكردن دولت به آغاز مذاكراتي با شركت نفت ايران و انگليس ب           

.  نمايندة حاضر به تصويب رسـيد 104 رأي از   102تنظيم كرده بودند و با اكثريت       
 ، غافلگير شد و مناسبات خود با قـوام        اشتاستالين كه انتظار رد اين قرارداد را ند       

قرارداد كمك نظامي بين ايران و ايـاالت متحـده          در همان حال،    . تر كرد   خشن  را  
در اوائل مهر ايران موافقتنامـة جديـدي بـا          .  به دست استالين داد     نيز ريديگبهانة  

كه به موجب آن هيئتي نظامي بـراي راهنمـايي نيروهـاي            امضا كرد   اياالت متحده   
 ديگري بود   ه هاي  در واقع ادامة  موافقتنام     اين موافقتنامه .  آمدند مسلح به ايران مي   

 براي سازماندهي ارتـش     1322 از براي سازماندهي ژاندارمري و      1321 سال   ازكه  
                                                 

.408: 1روزشمار، . 79  
.همان. 80  

81 . Lenczowski, Op. cit., p. 309. 
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 مقامات شوروي گـاه بـه گـاه بـه حـضور مستـشاران               82.دنشدمي  منعقد  هز سال   
كردند ولي از آنجا كه اياالت متحده و اتحاد شـوروي             نظامي در ايران اعتراض مي    

 جنگ با هم متحد بودند، اين اعتراضات هرگز حالتي شديد يا تهديدآميز             به هنگام 
پس از پايان جنگ و به هنگام عقد قـرارداد نفـت هـم شـوروي                . به خود نگرفت  

پس از مخالفت دور از انتظار مجلس با قرارداد         . همين رفتار را در پيش گرفته بود      
بهانـة جنـگ بـدل شـد و          نفت شوروي، قرارداد نظامي ايران و امريكا ناگهان بـه           
 را  1921 قـرارداد سـال      6شوروي به خاطر آن قرارداد استناد گاه و بيگاه به مـادة             

دانست، مقامـات شـوروي بـه موجـب آن مـاده نيروهـاي خـود را مجـاز                     روا مي 
دانستند كه در صورت احساس خطر به دليل حضور نيروهاي كـشوري ديگـر                مي

ر پاسـخ، وزارت امـور خارجـة امريكـا          د. در ايران، وارد خاك اين كـشور شـوند        
واحدي جديد را پي نهاد و آن را دايرة امور يونان، تركيه و ايران نام نهاد، به ايـن                   

تراز يونان و تركيه يعني كشورهايي دانست كه موضـوع اصـلي        ترتيب ايران را هم   
 83.دكترين ترومن بودند

 
ز آغاز به كار مجلس     تا پيش از انتخابات انتقاد از قوام ممكن نبود ولي پس ا           

او به كمك نياز داشت و چنين انديشيد كه         . پذير شد   موقعيت وي متزلزل و آسيب    
شايد بتواند از جورج آلن، سفير امريكا، كمك بگيرد زيرا با او مناسباتي دوسـتانه               

 دخالـت آلـن جـسارت مخالفـان قـرارداد قـوام را               بر عكس،  ،اما.برقرار كرده بود  
ريور مـاه در انجمـن روابـط فرهنگـي ايـران و امريكـا در                لن در شه  آ. افزايش داد 

ولـي  . هـاي تجـاري نـدارد       سخنراني خود گفت اياالت متحده به هـيچ رو هـدف          
او . هاي تجاري به تهديد آميخته شود       شود كه طرح    اياالت متحده زماني نگران مي    

                                                 
، 1990، تهران، )1(، هيئت مستشاران نظامي امريكا در ايران 70اسناد، .. 82  

83 . Lenczowski, Op. cit., p. 311. 
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را  او ايرانيان    .گذارد  گفت امريكا در برابر چنين تهديدهايي دست روي دست نمي         
  :تشويق كرد كه قاطعانه مقاومت كنند

  
مثل تمام نقاط ديگر دنيـا خلـل   ايران   قبالدرسياست اين  ةادام در موردتصميم ما 

نسبت به آن اگر مردم ايران در دفاع از حاكميت خود ثابت قدم باشند ما هم          . ناپذير است 
را در نظـر    خـويش   زماني كه منـافع ملـي       ميهن پرستان ايراني    . بود خواهيم   ها ثابت قدم  

شـان     مطمئن باشند كه مردم امريكا كامالً از آزادي آنهـا در مـورد حـق انتخـاب                 گيرند  مي
ايران حق دارد آنها را رايگـان در اختيـار          . منابع ايران به ايران تعلق دارد     . كنند  حمايت مي 

 84.ديگران بگذارد يا اگر مايل باشد به هيچ قيمتي آن منابع را به ديگري واگذار نكند

 
اظهارات آلن كه به نوعي تكرار دكترين ترومن، اعالم شده در فروردين مـاه،           

ي آن بلكه به دليـل تفـاوتي كـه بـا رفتـار بريتانيـا                ذاتبود، نه تنها به خاطر ارزش       
 ، بـر خـالف آلـن، بـه          85تلوژسر جان لو ر   . كننده بود   داشت، براي ايرانيان دلگرم   

مقامـات بريتانيـا نگـران ايـن        : كـرد   ميداليلي آشكار سازش با شوروي را توصيه        
بودند كه دريغ داشتن امتياز نفت از شوروي براي امتياز نفت انگلستان در جنوب              

سـخنان و موضـع ايـاالت متحـده شـهامت      . هم احتماالً پيامـدهايي داشـته باشـد    
جانبـة    د و بر رخدادهايي اثر گذاشت كـه بـه رد همـه            افزوسياستمداران ايراني را    

آلن بـه آچـسن گـزارش داد كـه فروپاشـي            . د نظر در ماه مهر انجاميد     قرارداد مور 
حزب توده بيشتر به دليل اين اعتقاد كلي در ايران، آذربايجـان و اتحـاد شـوروي                 

 از سـازمان    ايـران "باشـد   آلن نوشت هر چه     . زند  بود كه اياالت متحده بلوف نمي     
ر از ايـاالت متحـده      ت  تر نيست و سازمان ملل هم، در تحليل نهايي، قوي           ملل قوي 

ويـژه بخـش مربـوط بـه فروپاشـي             قوام، به نوبة خود، ديدگاه آلن، بـه        ٨٦".نيست
                                                 

84 . New York Times, September 12, 1947. 
85 . Sir John Le Rougetel 
86 . Dean Acheson, Present at the Creation: My Years at the State Department (New 
York: W.W.Norton, Inc., 1969), pp. 196-198. 
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گويي تلقي كرد، ولي به آنچه ناگزير بود گردن نهـاد و دسـت    حزب توده را گزافه  
كم يكي از ناظران اظهار داشت كه او از اليحة دوستش، رضازاده شفق، در مـورد                

 موضوع هر چه بود شكـست در مجلـس قـوام را از               87.رد قرارداد، پشتيباني كرد   
هاي ديگـر، از      نظر سياسي كوچك كرد، به اين معنا كه در عمل به نفع تمام جناح             

پيمان پيـشين وي،     حسين رحيميان، هم    استيضاحي كه غالم  . جمله حزب توده، شد   
در مجلس هنوز اكثريـت  . در روز رد قرارداد مطرح كرد، بيشتر به او آسيب رساند        

ر فرمـان   ث قوام بود و وي اعتقاد داشت كه مثل گذشته مي تواند بـه شـكلي مـؤ                 با
تا پيش از رد قرارداد     . كرد   اشتباه مي   هواداري از خود   كامح است راند، ولي در مورد   

دانـستند و ايـن       او تنها دولتمرد ايران بود كه مقامات شوروي او را قابل اعتماد مي            
كردنـد و     شوروي يكـسره از او انتقـاد مـي        در اين دوره مقامات     . ماية نفوذ او بود   

در روز . تلويحاً خروج او را شرطي براي بهبود مناسبات با ايران قـرار داده بودنـد         
ايــران را بــه  آبــان، ســادچيكوف يادداشــتي بــسيار تنــد تــسليم قــوام و در آن 29

 بود بريتانيا داده به   وفاي به عهد ايران در برابر امتيازي كه          وشكني متهم كرد      پيمان
 اين يادداشت در    .دانست شاهدي بر نقض پيمان دوستي ايران با اتحاد شوروي           را

 آذر، او پيـام     10در روز   . اي به قطع احتمـالي روابـط ديپلماتيـك بـود            واقع اشاره 
ديگري ارسال داشت و اين بار به توضيحات قوام در مورد اين كـه چـرا مجلـس                  

  بـه  "كننـده   پيامدهاي نگران "مورد  در  قرارداد مورد نظر را رد كرده است، پاسخ و          
 قوام كوشيد در سخنراني راديويي خود اين اتهامات را تكـذيب            .داد  ايران هشدار   

دو روز بعـد تمـام وزراي او        . كند ولي پيام او خـشم مجلـس را دو چنـدان كـرد             
 آبان، كمتر از دو هفته قبل، در        27استعفا دادند، جز سيد جالل تهراني كه در روز          

 18در روز   . ايندة پارلماني قوام همكاري خود را با وي آغـاز كـرده بـود             سمت نم 
آذر، قوام در مورد اقدامات دولت به مجلس توضيح داد و درخواست رأي اعتماد              

                                                 
87 . Lenczowski, Op. cit., pp. 311-312. 



 201آذربايجان 

 عجـب ايـن كـه       88. نفـر بـه او رأي دادنـد        46 نمايندة حاضـر فقـط       112از  . كرد
كرد، شب    ميشاهدخت اشرف، خواهر دوقلوي شاه، كه قوام گاهي با او مشورت            

 استعفا دهـد زيـرا رأي        خودش قبل به او هشدار داده بود كه عاقالنه اين است كه          
اطالعـي    قوام اين توصيه را، بر اساس اين كه از روي بي          . آورد  كافي به دست نمي   

 قوام روزي كه بركنار شـد از مداخلـة غيرمنطقـي قـوة              89.است، ناديده گرفته بود   
أسـف كـرد و هـشدار داد كـه ايـن كـار بـراي                مقننه در كار قـوة مجريـه ابـراز ت         

، و اين ادامة گوشـزد دوسـتانة شـاه در    90آورد انگيز به بار مي    مشروطيت پاياني غم  
يكي دو سال پيش و منادي جوش و خروش مـصدق، نخـست وزيـر، در همـين                  

  .  بوددهه بعد مورد در نيم
  

 زيركـي    كـه سياسـتمداري بـه      معتقدندبسياري از ايرانيان با بازنگري گذشته       
 بنابراين او   91.رسد  دانست كه آن قرارداد به تصويب هيچ مجلسي نمي          قوام بايد مي  

ايـن  . با مهارت كامل براي فريب دادن استالين و مولوتوف اين بازي را آغاز كـرد              
كند ولي در بهترين حالت ادعايي قابـل بحـث            نظر قوام را به يك قهرمان بدل مي       

ي وجود نداشت كـه بتـوانيم كـار او را يـك           در آن زمان هيچ دليل و شاهد      . است
ترديدي نيست كه او مايل بود حزب توده را سـر جـاي             . بازي زيركانه تعبير كنيم   

ولـي شـوروي    . آيـد   خودش بنشاند و اعتقاد داشت كه اين كار از دستش بـر مـي             
بازي او با آنها به اين منظور بود كه آنها را راضي نگه دارد و               . حكايت ديگري بود  

 هاي استالين داشت و     قوام نه درك عميقي از برنامه     . امش جلوي آنها را بگيرد    با آر 
                                                 

؛ 435-436: 1؛ گاهنامه، 409-410: 1روزشمار، .  88  
Lenczowski, Op. cit., 311-312. 

.1 روي 2، نوار 2001 مارچ 2مصاحبه با اشرف، .. 89  
.410: 1روزشمار، . 90  
.نگاه كنيد به ذوالفقاري، پيشين. 91  
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هـا همـواره      دانـست كـه روس      او مـي  . لنينيـسم -از ماركسيسم ،   به احتمال زياد   نه،
هـاي گـرم را داشـتند و از نظـر آنهـا ايـران از نظـر                    آرزوي دست يـافتن بـه آب      

آغـاز شـده    دو قـرن پـيش   زاولي اين تمايل دست كم   . جغرافيايي بهترين راه بود   
بـه  او دركي . كرد اين تهديد حالتي جدي داشته باشد      ، بنابراين قوام تصور نمي    بود
گرايـي كـه در دوران    آن نـوع ملـي  از ، يعني هم نداشت گرايي  از مفهوم مليروز

فرمانروايي رضاشاه در ايران شكل گرفته بود و حول آگاهي واقعـي يـا كـاذب از                 
برداشت قوام از شكوه برداشـتي شخـصي و         . زد  ه دور مي  شكوه ملي از دست رفت    

خواسـت بـا     توانست هر طور كه مي      استالين قدرت داشت و شايد مي     . طبقاتي بود 
گذاشت   بايد با توجه به جايگاه قوام به او احترام مي         . با او نه   ولي   ،ايران رفتار كند  

 ، وزير ايـران بـود     كرد و اين ارتباطي به اين نداشت كه او نخست           و با او رفتار مي    
چرا قوام نسبت به همه، از جملـه        داد كه     اين نشان مي  .  بود اوبلكه مربوط به خود     

شايد به همين شيوه هم بود كه قوام شـاه          . آميز داشت   نسبت به شاه، حالتي نخوت    
قـدر    سـابقه و شـايد هـم غيرقـانوني لقبـي همـان              را ترغيب كرد كه با اقدامي بـي       

  .مطابقت داشته باشد او در ذهن خودش  با تصويرآميز به او بدهد كه نخوت
  

 ، دو روز پس از آنكه ابراهيم حكيمي جانشين وي           1326 دي   8قوام در روز    
  .شد و هيئت دولت خويش را به شاه معرفي كرد، از ايران رفت

 



 

6  
  ملي كردن نفت

  
مرانـي از همـه     رضاشاه بر نگرش پسرش نسبت به قدرت و شـيوة حك          تأثير  

رضاشـاه  . در اين زمينه دست كمي از او نداشـت        هم  نفوذ مصدق   بيشتر بود، ولي    
رفتـار، طرزفكـر و سياسـت رضاشـاه         .   پـدر    بود و مصدق برداشتي ديگـر از       پدر

اي   تحـصيلكرده و از خـانواده     بنيـه،     وار، عوامانه و خشن بـود؛ مـصدق كـم           نظامي
رضاشاه به پسرش گفته بود مراقب هر كسي باشد كه قدرت سياسـي             . اشرافي بود 

گسيخته و مستقلي به دست آورده است و زندگي خود را در اين مورد مثـال                  عنان
زد؛ مصدق كه نزديك بود شـاه را از تخـت سـلطنت بـه زيـر كـشد ندانـسته                       مي

هر دو نفر در زمينة سياست و قـدرت ميراثـي           . دحقيقت كالم رضاشاه را ثابت كر     
كرد رفتارش نظير آن باشد و انديشه و احـساسي            به جا گذاشتند كه شاه تالش مي      

كوشـيد در سراسـر دوران فرمـانروايي از آن            از آن دو نفر باقي ماند كـه شـاه مـي           
مناسـبات مـصدق و شـاه بـراي ايرانيـان نـوعي تـراژدي در ابعـاد         . فاصله بگيـرد  

؛ شـكافي كـه آن مناسـبات در پيكـرة           بـه جـا گذاشـت     هاي كتاب مقدس      يتراژد
ا را نيـز     آنكه نفاقي سياسي باشد روان آن  هـ         بيش از سياسي ايران به وجود آورد      

  . شاه الزم است مصدق را بشناسيم سياسيبراي پي بردن به شخصيت. كردمتاثر
  

****  
  

 و پـنج سـال   ، تقريبـاً بيـست  1261و به قـولي   1259مصدق در حدود سال 
ملكتـاج  . اي اشرافي به دنيـا آمـد        ، در خانواده  1285پيش از انقالب مشروطة سال      
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حـضرت  . شـاه بـود     شاه و عموزادة ناصرالدين     السلطنه، مادرش، نوادة فتحعلي     نجم
عبدالحـسين ميـرزا فرمانفرمـا،      . شاه ازدواج كرده بـود      با مظفرالدين اش،     خاله عليا،

. استمداران بزرگ قاجار و مورد عنايت انگلستان بـود        دايي او، از شاهزادگان و سي     
اهللا وزير دفتر، يكي از ديوانساالران و مـديران مـالي مـشهور               ميرزا هدايت پدرش،  

شاه مقام او را كـه مـستوفي خراسـان بـود، و               بود كه پس از مرگ وي ناصرالدين      
دوازده السطنه بود، بنا بـه رسـم آن دوره،  بـه پـسر                 همچنين لقب او را كه مصدق     

  .اش اعطا كرد ساله
  

 و  حملـه او صـرع داشـت و دچـار         . مصدق جوان از نظر جسمي قوي نبـود       
مصدق . هايي كه در سراسر زندگي وي را رها نكردند           بيماري –شد    خونريزي مي 

ايـن خـصوصيات   . شـد  بسيار حساس و زودرنج بـود و بـه آسـاني عـصباني مـي       
 رسم ثروتمندان آن روزگار بـود       چنان كه . كرد  تر مي   وضعيت جسماني او را وخيم    

شانزده يا هفده سال بيشتر نداشت      . مصدق هم براي آموزش معلم سرخانه داشت      
 عمـل بـه او واگـذار        مسئوليت امور مـالي خراسـان را در       ،  اش  كه فرمانفرما، دايي  

كه انقالب مشروطه رخ داد و او در         ) 1905-1906 ( 1285  مصدق در سال   1.كرد
ا نـشاني از مـشاركت او در             ، در ايران زنـدگي مـي       عمر خود بود   20دهة   كـرد امـ

، يعنـي زمـاني كـه       1290 تـا    1286هـاي     در فاصلة سـال   . انقالب در دست نيست   
زماني كه  . شاه قانون اساسي را به چالش طلبيد، او همچنان در انزوا بود             محمدعلي

ن كننـد و    اعتبار اعالم كرد و دستور داد مجلـس را بمبـارا            شاه قانون اساسي را بي    
نمايندگان متفرق شدند و مجلـس شـوراي كبـراي دولتـي را جـايگزين آن كـرد،              

ا     ميالدوله واالتبار، برادر ناتني مصدق، كه در دربار شاه مقا           حشمت مهم داشت امـ 
                                                 

). 1373تهران، زوار، . ( سه جلدشرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دورة قاجاريه،اهللا مستوفي، عبد. 1
 4: 11، ايرانشناسي، "دكتر مصدق، انقالب مشروطه و تحصيالت عاليه در اروپا"؛ جالل متيني، 322. ، ص2جلد 

. 716. ، ص)2000زمستان (  
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 مـصدق    ملوكانـه  خواهان هم دوستانه بود، به موجب فرماني        مناسباتش با مشروطه  
 مصدق يكبار در اين شـورا حـضور         2.را به نمايندگي شوراي دولتي منصوب كرد      

چون اطمينان حاصل شـد كـه متعـرض         "يافت و با ديگر نمايندگان نهار خورد و         
  3. ديگر در آن شورا حضور نيافت"شوند من نمي

  
ماليه به پاريس رفت ولي چنـان       ) علم( براي فراگيري    1288مصدق در سال    

 بـه او     هـم  ريس آب و هـواي پـا       و هـا دشـوار بـود       گويد چون درس    كه خود مي  
توانست براي مدتي طوالني راه بـرود يـا           نمي، به طوري كه     ساخت، بيمار شد    نمي

به هر حال، پس از چند ماه استراحت در تهـران           . بنشيند، ناگزير به ايران بازگشت    
حالش بهتر شد و توانست به اروپا برگردد و اين بار به همراه خانواده به نوشـاتل                 

تل حقوق خواند و ليسانس گرفت و براي دورة دكترا          او در نوشا  . در سويس رفت  
مـصدق بـراي    . هم پذيرفته شد كه شرط گذراندن آن دوره نگارش يك رساله بود           

 به ايران رفت، نسخة فارسي ايـن        وصيت در اسالم  اش با عنوان      آماده كردن رساله  
رساله را به كمك دو روحاني از ميان آشنايانش كه فقه خوانـده بودنـد، در مـدت             

او به نوشاتل برگشت و به كمك دوستي فرانسوي اين رساله را به             . سه ماه نوشت  
   4.فرانسه ترجمه كرد و سر راه بازگشت به ايران آن را در پاريس منتشر كرد

  
                                                 

از . 13. ، ص1373 كوشش ايرج افشار، تهران، انتشارات علمي، بهخاطرات و تألمات مصدق، محمد مصدق، . 2
.722. ص.  متيني، پيشين.خاطراتاين پس   

از اين . 13. ، ص1359زير نظر ايرج افشار، تهران، سازمان كتاب، تقريرات مصدق در زندان، جليل بزرگمهر، .3
.722متيني، . تقريراتپس   

دانست روشي كه براي آماده كردن  ن است كه مصدق نميجالب اي. 79-81. ، صصخاطراتمحمد مصدق، . 4
و اين كه در عمل يك نفر فرانسوي آن را ) اند به ويژه اين كه دو تن روحاني آن را نوشته(اش به كار گرفته  رساله

تمام اين مطالب به شكلي . رود به زبان فرانسه ترجمه كرده بود، روشي نيست كه براي نگارش رساله به كار مي
.دالنه كه گويي ايرادي بر آن وارد نيست، در خاطراتش نقل شده است ساده  
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 در  سـپس   به سـمت بـازرس مـالي و        پس از بازگشت به تهران، مصدق ابتدا      
كـه از خويـشان     الدولـه،      به سمت معاون مالي در هيئت دولـت وثـوق          1297سال  

 او براي سومين بار بـه اروپـا رفـت           1299در سال   . نزديك وي بود، منصوب شد    
. كند ولي مشيرالدوله، نخست وزير، او را فراخواند تا در مقام وزير عدليه خدمت            

 اش مصدق از راه هند برگشت و سر راهش به تهـران بـه شـيراز رفـت كـه دايـي            
ن ناحيه در منطقة نفوذ بريتانيا قرار داشـت      اي. فرمانفرما براي مدتي حاكم آنجا بود     

و فرمانفرما كه مورد لطف مقامات بريتانيا بود، تازه به دليل مخالفت سران قبايل و               
چند ساعت پس از آنكه مصدق به       . ديگر خوانين محلي ناگزير به استعفا شده بود       

ز و  هايي مبني بر درخواست انتصاب وي به سمت حاكم شيرا           شيراز رسيد، تلگرام  
اش به تهران مخابره شد و به احتمال زياد بريتانيا در ترغيـب مـردم                 جانشيني دايي 

 مدتي بعد در همان سال، وقتي مشيرالدوله بركنار         5.به اين درخواست نقش داشت    
و سپهدار نخست وزير شد، نورمن، سفير بريتانيا، بـه نخـست وزيـر نوشـت كـه                  

 بايـد او را از ادامـة        و نخـست وزيـر    به شـدت نگـران و مـشوش اسـت           مصدق  
 دوران واليگري مصدق در شيراز مصادف شد بـا كودتـاي            6.حمايتش مطمئن كند  

كار او با سيد ضياءالدين طباطبايي، نخست وزيـر كودتـا، فـردي از طبقـة                . 1299
عوام كه جسارت به زندان انداختن تعداد زيادي از اشراف را داشت، به مـشاجره               

الـسلطنه، يكـي از        سيد ضياء طوالني نبود و قوام      به هر حال، دوران وزرات    . كشيد
 بـه وزرات ماليـه      1299 و او را در سـال         شد سيدضياء  خويشان مصدق جانشين    

اي شـد كـه مجلـس نخـست آن            مصدق خواستار اختيـارات ويـژه     . منصوب كرد، 
اختيارات را به وي اعطا كرد ولي بعد با محروم كردن وي از آن اختيارات باعـث                 

مشيرالدوله، نخست وزيـر    . و قوام وادار به استعفا شود     چار حمله   دشد كه مصدق    
                                                 

.341-342 خاطرات،محمد مصدق، . 5  
؛ جالل متيني، 78-80.، صص1جلد . دو جلدسياست موازنة منفي در مجلس چهاردهم، استوان،  حسين كي. 6

.12. ، ص1: 12 ايرانشناسي،  
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بعدي، مصدق را به سمت والي آذربايجان منـصوب كـرد ولـي مـصدق در آنجـا                  
هاي وزارت ماليـه هـم      ساخت و تنش    بيمار شد چون آب و هواي تبريز به او نمي         

 1302داد  در خر مشيرالدوله كه بار ديگر       7.بر وضعيت سالمتي او اثر گذاشته بود      
 مصدق را به سمت وزير امـور خارجـه منـصوب كـرد، و ايـن                 ،نخست وزير شد  

پس از آن   . سمت تا ماه مهر كه رضاخان سردار سپه نخست وزير شد، ادامه يافت            
  . مصدق نامزد وكالت مجلس و در مجلس پنجم از تهران به نمايندگي انتخاب شد

  
لت حضور داشـت، و   در هيئت دو   1301 و   1299هاي    مصدق در فاصلة سال   

او در مقام والي آذربايجان هم اغلب براي انجام وظايفش به           . همكار رضاخان بود  
مـصدق  . شـد   مند مي   كمك نظامي نياز داشت و با تأييد رضاخان از آن كمك بهره           

شناخت درستي از رضاخان پيدا كرد و تا آنجا كه از اظهارات او در آن زمـان بـر                   
 و  كه قانون و نظم را در كشور جاري ساخت        انست  د  ميمردي  را  آيد رضاخان     مي

ولـي  . مجلس پنجم به بركنـاري سلـسلة قاجـار رأي داد          . احترام قائل بود  براي او   
مقـام  بيشتر مناسـب مقـام فعلـي خـود يعنـي             كه رضاخان     استدالل مصدق با اين  

رضـاخان خوشـش   . است، بر خالف ايـن جريـان رأي داد      فرماندهي قواي مسلح    
مصدق براي نمايندگي مجلس ششم انتخاب      .  عليه مصدق نكرد   امياقدنيامد ولي   

 در مجلس چهـاردهم ايـراد       1322بنا بر ادعاي  مصدق در نطقي كه در سال           . شد
 تشكيل دهد ولي وي نپذيرفت      را كرد، رضاشاه از او درخواست كرد هيئت دولت       

  پس از پايان گرفتن دورة مجلـس شـشم،         8.خواست مجلس را ترك كند      زيرا نمي 
مصدق در امالك خود در احمدآباد، به دور از سياسـت، عزلـت گزيـد تـا اينكـه                   

در اين ميان، برخي از خويشان نزديـك وي، از          .  تبعيد شد  1320رضاشاه در سال    
                                                 

.152. صخاطرات، محمد مصدق، . 7  
.194-195: 1. يشيناستوان، پ كي. 8  
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 1319 تيـر  تـا    1318جمله احمد متين دفتري، برادرزاده و داماد وي، كـه از مهـر              
  . كردند نخست وزير بود، با شاه همكاري مي

  
 بركنـار و    1319 تيـر    4كـه متـين دفتـري، نخـست وزيـر، در تـاريخ              زماني  

، مصدق نيز، با وجود اين كه در آن زمان هيچ گونه فعاليت سياسي              9بازداشت شد 
نداشت بازداشت و به بيرجند تبعيد شد ولي به او اجازه دادند با اتومبيل خود بـه                 

 انگليـسي   اش، كـه    آنجا بـرود، آشـپزش را همـراه خـود ببـرد و راننـدة شخـصي                
ــود،  اتــومبيلش را برانــد هنــدي ــه لطــف اميــر  . تبــار ب اقامــت وي در بيرجنــد ب
الملك علم، خان آن منطقه و پدر اميراسـداهللا علـم كـه بعـدها از دوسـتان                    شوكت

محمدرضاشاه، و در عهد وي وزير، نخـست وزيـر و وزيردربـار شـد، در حـد و                   
اش   وخـيم جـسماني   ت  دلنگراني شـديد او و وضـعي      اما  .  بود راحتحدود ممكن   
 آنها براي خالصـي او هـر كـاري كـه از             10.خويشان و دوستانش بود   ماية نگراني   

زماني هم كه دوست وليعهد بيمـار شـد در ايـن مـورد              . آمد كردند   دستشان بر مي  
  .بخت خود را آزمودند

  
ارنست پرون دوست سويسي وليعهد و برادر كوچكش عليرضـا، از بيمـاري             

اش  هايي كه به كليـه    او را براي بيرون آوردن سنگ      "لو روزه "در  . برد  كليه رنج مي  
صدمه زده و آن را عفوني كرده بود و باعث دردي جانفرسـا شـده بـود، جراحـي               

پزشكان به او گفته بودند اگر عمل جراحي ديگري صـورت گيـرد او              . كرده بودند 
د و با وجود    در ايران، كلية او دوباره سنگ ساخته و عفوني شده بو          . ماند  زنده نمي 

                                                 
خواست با بركناري متين دفتري ، كه تحصيلكردة آلمان  شايد شاه مي. دليل بازداشت متين دفتري روشن نيست. 9

. بود و به اين شهرت داشت كه متمايل به آلمان است، به مقامات بريتانيا نشان دهد كه خودش هوادار آلمان نيست
، ).416. ص. 1377هران، انتشارات زوار،  تخاطرات و خطرات،حاج مهديقلي هداست، (  

.338-339. ، صصخاطراتمحمد مصدق، . 10  
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ها تنها راه منطقي براي درمان او         هشدارهاي پزشكان سويسي، بيرون آوردن سنگ     
پرون را به بيمارستان نجميه بردند و در آنجا دكتـر يحيـي عـدل               . رسيد  به نظر مي  

بيمارستان نجميـه موقوفـة خـانوادة مـصدق بـود و پـسر              . ها را بيرون آورد     سنگ
زمـاني كـه    . پرداخت  ا به كار پزشكي مي    مصدق، دكتر غالمحسين مصدق، در آنج     

پرون بيمار شد، مدتي بود كه مصدق در بيرجند بازداشت بـود و وضـع سـالمتي                 
غالمحسين از پرون كمك خواست و پرون هـم پيـام او را            . وي هم بدتر شده بود    

وليعهد هم به نوبة خود از پدرش درخواست كرد كه مـصدق را             . به وليعهد رساند  
 اما به وليعهـد     .م طبق معمول با درخواست وليعهد موافقت كرد        شاه ه  11.آزاد كند 

 مشكوك به اين است كه مصدق بـا همدسـتي مقامـات بريتانيـا            غير مستقيم گفت  
هر چنـد   . چيند و به پسرش توصيه كرد مراقب آن پيرمرد باشد           عليه او دسيسه مي   

  12. ماندپسركالم پدر حالتي مبهم داشت براي باقي عمر در ذهن 
  

***  
، يعني چهار روز پيش از آنكـه رضاشـاه اسـتعفا            1320 شهريور   21در تاريخ   

مـصدق پـس از آزادي   . فرمان آزادي مصدق صادر شد     دهد و كشور را ترك كند،     
خود را براي مبارزة انتخاباتي براي مجلس چهاردهم، نخـستين انتخابـاتي كـه در               

 گـشايش   1322سفند  و مجلس در ماه ا    آماده كرد   دورة اشغال متفقين برگزار شد،      
در آن   كـرد متفقـين     شاه جوان از نتيجة انتخابات خشنود نبود و گمـان مـي           . يافت

شـاه در زمـان برگـزاري انتخابـات مـصدق را فراخوانـد و از او               . اند  دخالت كرده 
بـدون تقلـب    خواست نخست وزير شود، انتخابات جاري را لغو كند و انتخاباتي            

نخـست، او   . ن پيشنهاد را به دو شرط بپـذيرد       مصدق حاضر بود اي   . ا برگزار كند  ر
                                                 

گر غالم رضا افخمي،  بنياد مطالعات ايران، برنامه تاريخ شفاهي ، مصاحبه با پروفسور يحيي عدل، مصاحبه. 11
2000 اوت 20پاريس،   

).1359 (1980مصر پاسخ به تاريخ، مصاحبة شاه دربارة . 12  
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خواست كه شاه فوري با ايـن درخواسـت           محافظاني دائمي براي شخص خود مي     
دوم، او پيش از پذيرفتن اين پيشنهاد خواستار تأييد مقامات بريتانيـا            . موافقت كرد 

در ايـران بـدون   " او پاسـخ داد  "مقامات روسي چي؟": شاه با شگفتي پرسيد  . بود
 ١٣" .آينـد   ها به حساب نمـي      توان كرد، اما روس     ها هيچ كار نمي     ت انگليسي موافق

گيـري نظـر مقامـات        پدرم عادت نداشت پيش از تـصميم      ": شاه به اعتراض گفت   
تجربه است ولي به موقـع        مصدق گفت كه شاه جوان و بي       ".بريتانيا را جويا شود   

 نظر مقامات انگليسي    شاه، گرچه دلسرد شده بود، هم     . كند  اين مطالب را درك مي    
سر ريدر بوالرد، سفير انگلستان، به ايـن        . را جويا شد و هم نظر مقامات روسي را        

. شـود   دليل مخالفت كرد كه معتقد بود انتخاباتي جديد موجب آشوب بيهوده مـي            
 به ايـن ترتيـب طـرح شـاه در مـورد نخـست               14.مقامات روسي مخالفتي نداشتند   

  . رسيدنتيجه به پايان  وزيري مصدق بي
  

در دورة مجلس چهاردهم، مصدق بار ديگر نامزد نخست وزيري شـد، ولـي            
مصدق پذيرش آن را مشروط به شرايطي كرد        كه  لغو شد   به اين دليل    اين نامزدي   

 مـصدق بـه     1323 آبان   23در روز   . كه از نظر مجلس مخالف با قانون اساسي بود        
پـس از پايـان يـافتن       پذيرد مشروط به ايـن كـه          شاه نوشت نخست وزيري را مي     

 شاه نامة مصدق را براي      15.دوران نخست وزيري بتواند دوباره به مجلس بازگردد       
 مجلس درخواست مصدق را مخالف با مادة        16.گيري به مجلس ارجاع كرد      تصميم

 مـرداد   6 تـا    1326 تيـر    25(در دورة مجلـس پـانزدهم       .  قانون اساسي دانست   32
د براي مقام نخست وزيري مبارزه كرد و        ، مصدق كه اين بار در مجلس نبو       )1328
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در مجلـس از    ) 54 در برابـر     53( با يك رأي تمايـل كمتـر         1326 آذر   29در روز   
  .رسيدن به آن مقام باز ماند

  
مصدق با آنكه به هنگـام انتخابـات مجلـس شـانزدهم بـه رفتـار دولـت در                   

 او  1328 مهـر    21در روز   . انتخابات معترض بود، نامزد نمايندگي اين مجلس شد       
 سنتي معمول  نفره خواستار تحصن در دربار شاهنشاهي شدند، كه          200و گروهي   

اي از جانب خود و ديگر متحـصنان از دخالـت حكومـت در امـر                  او در نامه  . بود
رای   ". انتخابات به شاه شكايت كرد     مورد تجاوز و تعدي قرار گرفتـه        كه   يمردمب

بـه نظـر    " .لجاً و پناهي نيست   م ذات مبارك شاهنشاهي      توسل به  جزو مي گيرند    
ويـژه وزيـر كـشوري         برخورداري از حكومـت و بـه        عدالتي  مصدق راه اصالح بي   
 فهرسـتي   به منزلـه  اين عريضه را كه     "او و ديگر متحصنان     . مورد اعتماد مردم بود   

  تـا   كه د طلب  مي استجازهتقديم و   پيشگاه همايوني   هاي آنان است به       از درخواست 
 همـايون    در دربـار اعليحـضرت     به حال تحصن   و اخذ نتيجه  صدور اوامر موكده    

  ١٧".يم بمانشاهنشاهي

  
اي كه مصدق امضا كرده بود به عبدالحسين هژير، وزير دربار تـسليم               عريضه

به واسطة هژير پاسخ داد كه همواره آمادة شـنيدن          شاه  . شد تا آن را به شاه برساند      
هـاي بـسياري در تأييـد         لگـرام او ت . هر گونه شكايتي از هر شهروند ايراني اسـت        

انتخابات دريافت كرده است؛ به هر حال، اگـر آقايـان مايـل بـه مانـدن در دربـار                 
افزون بر اين، او آمادگي به حضور پذيرفتن نماينـدگان آنـان            . هستند، مانعي ندارد  

 پيام شاه به متحصنان گفت كه بنا بر قـوانين جـاري، محـل               در ادامه هژير  . را دارد 
ه دربارة انتخابات دولت، ستاد انتخابات و دست آخر مجلس شوراي           تسليم عريض 
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 منحـل كـردن مجلـس و سـنا          بهبه نظر او قانون اساسي اختيار شاه را         . ملي است 
داند دربارة مجلسي كـه هنـوز تـشكيل            او نمي   و در شرايط كنوني    كند  محدود مي 

ايـن  د  نـ ك   بـه هـر حـال تـصور مـي           و آيـد   نشده است چه كاري از دستش بر مي       
 به گفتة مـصدق بيـست       18.ها بيشتر ناشي از ايرادات قانون انتخابات است         شكايت

اي ملـي را بـه رهبـري          نامزدي كه اجازة تحصن در دربار را يافتند تشكيل جبهـه          
اين جبهه از پا نايستاد تا اين كـه آراي انتخابـاتي لواسـانات              . مصدق اعالم كردند  

 شــانزدهم، يكــي از  باطــل اعــالم شــد و مــصدق و يــارانش بــه مجلــس      
  .سازترين مجالس دورة مشروطه، راه يافتند سرنوشت

  
***  

 كار خود را آغـاز كـرده بـود، دولـت را     1326 تير  25مجلس پانزدهم كه در     
 و آغاز مذاكرات با شركت نفت ايران و انگليس كرده           1933مأمور بررسي قرارداد    

 سـقوط دولـت قـوام،     پـس از 19.بود تا حقوق ملي ايران را دوباره به دسـت آورد      
در . آرا زمام امور را به دست گرفتند        هاي بعدي حكيمي، هژير، ساعد و رزم        دولت

 مـاده بـراي بحـث بـا         25اي به نسبت مفصل شـامل تقريبـاً           نامه  دورة هژير تفاهم  
. اي. اما هژير آن قدر نماند تا مذاكره با ان        . شركت نفت ايران و انگليس آماده شد      

فت، را كه در دورة دولت بعدي به رياست محمد ساعد به            گس، نمايندة شركت ن   
 سـاعد شـورايي بـه رياسـت عباسـقلي           1327در بهمـن    . تهران آمد، انجـام دهـد     

گلشاييان، وزير دارايي، را مأمور آغاز مـذاكره بـا نماينـدة شـركت نفـت ايـران و                   
 كـار   اي كه در دورة هژير تدوين شده بود، اساس          نامه  در آغاز، تفاهم  . انگليس كرد 

 گلـشاييان بـه     1328 خرداد   19در روز   . قرار گرفت كه بخش اعظم آن سري ماند       
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مجلس گزارش داد كه در برابر مواضع شـركت قاطعانـه مقاومـت كـرده اسـت و                  
دارد كـه شـركت صـادقانه      كند كه از جمله اعالم مي       نامة موجود را دنبال مي      تفاهم

در نظر گرفتن گذشته، اوضاع و       را اجرا نكرده است و اكنون، بدون         1933قرارداد  
احوال در حال تغيير باعث شده است كه آن قرارداد با منافع ايرانيان تناقض داشته               

به هر حال، نمايندگان شركت حاضر به مـذاكره بـر ايـن اسـاس نبودنـد و                  . باشد
پس از آن گلشاييان دو موضـوع مهـم را مطـرح            . تهديد به توقف مذاكرات كردند    

 نخـست   مورداو در   . مدت زمان امتياز  ) 2ها؛ و      امتياز و ماليات   ميزان حق ) 1: كرد
 سـال يكبـار     15 دوم مرور    مورد از منافع را مانند مورد ونزوئال و در          50/50سهم  

قرارداد را فارغ از اين كه طرفين در مورد مدت زمان آن بـه چـه تـوافقي برسـند،       
  . پيشنهاد كرده بود

  
تـصميم گرفـت بـه جـاي ارجـاع           در پي گزارش گلـشاييان، دولـت سـاعد          

نتيجـه تـوافقي در مـورد    . هاي ايران به داوري مذاكرات را ادامـه دهـد         درخواست
 بـه دليـل نـام       ،مسائل نفتي بود كه رسماً قرارداد الحاقي ناميده شد و در بين مردم            

دولت تالش كـرد    . گلشاييان شهرت يافت  -كنندگان اصلي، به قرارداد گس      مذاكره
مجلس پانزدهم آن را به تصويب برساند ولي با اقليتي مصمم           در آخرين روزهاي    

 بـه ايـن دليـل كـه منـافع ايـران را تـضمين                ،روبرو شد كه همگي به آن قـرارداد       
 ، دولـت را    به دليل نقض روند صـحيح قانونگـذاري        ،زمان   و هم   اعتراض ،كند  نمي

م آيـد،   گيري در مورد اين اليحه فـراه         پيش از آنكه امكان رأي     20. كردند استيضاح
اين جدال باعث شد چند تن از نمايندگان اقليت، بـه           . دورة مجلس به پايان رسيد    

ايـن  .  را تا آخر آن جلسه ادامه داد، مشهور شـوند          احضستيويژه حسين مكي، كه ا    
                                                 

20 . Ruhollah K. Ramazani, Iran's Foreign policy, 1941-1973: A Study of Foreign 
Policy in Modernizing Nations, Charlottesville, University Press of Virginia, 1975. 
pp. 184-187. 
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ستيزه همچنين هستة اولية جبهة ملي را بـه وجـود آورد كـه در زمـان انتخابـات                   
در دورة بيش از حد     "گويد    ي مي نظر  صاحب. مجلس شانزدهم رسماً شكل گرفت    

ها و احزاب مهـم       طوالني قبل از تشكيل مجلس شانزدهم بود كه تقريباً تمام گروه          
به مخالفت با شركت نفت و عمليات آن پرداختند و اين مخالفـت ابعـادي عظـيم                 

  ٢١".شد روي خيانت تلقي مي اظهارات مبني بر ميانه. پيدا كرد
 

*** 
سالروز گشايش دانشگاه تهران هم بود و بنا        . د جمعه بو  1327 بهمن   15روز  

يافـت و     بر سنتي كه رضاشاه پي نهـاده بـود شـاه بايـد در دانـشگاه حـضور مـي                   
شاه بعدازظهر به دانـشكدة حقـوق       . كرد  هاي تحصيلي آن سال را اعطا مي        دانشنامه
رفت مردي كه دوربـين عكاسـي         همان طور كه به سوي ساختمان پيش مي       . رسيد

دو سـه ثانبـه     . ت به او نزديك شد و ناگهان به طرفش شـليك كـرد            در دست داش  
طول كشيد و سه گلوله كالهش را سوراخ كرد تا اينكـه شـاه تـشخيص داد چـه                   

اش   گلولة چهارم از گونة راستش وارد و از لب بااليي         . اتفاقي در حال وقوع است    
پنجم بـه   گلولة  . چرخيد  در اين زمان او به شكلي غريزي دور خود مي         . خارج شد 

ضـارب سـالحش را زمـين       . ر لوله گيـر كـرد     گلولة ششم د  . اش اصابت كرد    شانه
ا افـسران و محافظـان دورش را گرفتنـد و او را              . انداخت و خواست فرار كند     امـ

   22.كشتند
 وخورد كه مرد مهاجم پيش از بازپرسي كـشته شـده اسـت                شاه افسوس مي  

يل نبودند كه او سخن بگويـد و  شايد هم گروهي ما ": ها بعد در تبعيد نوشت      سال
                                                 

21 . Gavin R. G. Hambly "The Pahlavi Autocracy: Muhammad Riza Shah," in Peter 
Avery, Gavin Humbly, and Charles Melville, eds The Cambridge History of Iran: 
From Nadir Shah to the Islamic Republic, Cambridge, Cambridge University Press, 
1991, p.252. 

.92-94. صص.  پيشينمأموريت براي وطنم،محمدرضا پهلوي، . 22  



  ٢١٥ملي كردن نفت 

آن مرد مناسباتي هم با حزب توده و هم با           ٢٣".دانست فاش كند    اسراري را كه مي   
اي بود از آنچـه       آيا اين رخداد بارقه   "پرسيد    شاه از خود مي   . متعصبان ديني داشت  

هـا دامـن      اين سؤقصد به برخي شايعه     ٢٤"  ناميده شد؟  'ماركسيسم اسالمي 'بعدها  
آرا، رئيس ستاد ارتش، را متهم         حاجي علي رزم   سپهبداي كه     به شايعه زد از جمله    

 شاه در ژنو از علي اميني كه در آن موقع سفير ايـران              1335يكبار در سال    . كرد  مي
در واشنگتن بود، پرسيد به نظر او چه كسي عامل اصلي سؤقصد در دانشگاه بود؟               

داننـد كـه عامـل        ه خوبي مي  اعليحضرت ب ": اميني به عنوان امري بديهي پاسخ داد      
ايـن ديگـه از اون      " شاه در جواب گفت      ".آرا   رزم –اصلي سؤقصد چه كسي بود      

كـرد   و به اين ترتيب در حالي كه تا حدودي گفتة اميني را انكار مي" هاست  حرف
   25.كامالً رد نمي كرددانست، اين احتمال را  معنا مي و تا حدودي آن را بي

  
 هـر چنـد كـارت    ،ا عضو حزب توده اعالم كردند ناصر فخرآرايي، ضارب، ر   

 26.اي اسالمي بود به همراه داشـت   را كه روزنامهپرچم اسالمخبرنگاري صادره از   
دولت حكومت نظامي برقرار و حزب توده را غيرقانوني اعالم كرد، مراكز، دفـاتر              

اي و همين طور      هاي آن حزب را بست و چند عضو مطبوعات غيرتوده           و روزنامه 
آن روز حـزب تـوده در كنـار         . ر زيادي از مخالفان سياسـي را دسـتگير كـرد          شما

 كه  ه بود آرامگاه تقي اراني، يكي از قهرمانان اين حزب، تظاهراتي سياسي برپا كرد           
ايـن  .  از اعضا و هواداران حزب در آن شركت كردند          تن  هزار 30 تا   10در حدود   

حدي چشمگير بر انتخاباتي    داد كه امكان دارد حزب در         تظاهرات بزرگ نشان مي   
                                                 

.59. پيشين، صپاسخ به تاريخ، پهلوي، محمدرضا . 23  
.همان. 24  
 اميني،  در –، غني آنچه را خودش، كمي پس از ديدار شاه 2004 سپتامبر 20گفتگو با سيروس غني، . 25

.گفت واشنگتن از اميني شنيده بود، باز مي  
.420: 1؛ روزشمار، 470-471: 1گاهنامه، . 26  
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به هر حال، سؤقـصد نـسبت بـه      27.كه بنا بود در تابستان برگزار شود، اثر بگذارد
  .شاه در عمل آن آرزوها را به يأس بدل كرد

  
ـ   بود كـه   او مدتي .  كمك كرد   شاه نيز به سؤقصد فخرآرايي از جهتي ديگر        ه ب

 قـانون   48اصـل     سـنا را تـشكيل و نيـز        س مجل  آورد تا   مي دولت و مجلس فشار   
 انحـالل مجلـس      مـشخص تـري در مـورد       اساسي را اصالح كنند و به او قدرت       

او در موقعيتي بود كه آنچه را پـيش از ايـن درخواسـت كـرده بـود              اكنون  . بدهند
 سسان مو و شاه در روز اول ارديبهشت مجلس      ،  مجلس رأي موافق داد   . مطالبه كند 

و بـه نماينـدگان يـادآوري كـرد كـه            افتتـاح    تشكيل شده بود  ا كه به اين منظور      ر
المللي را فراموش نكنيد و به خاطر داشته باشيد كه كشورها براي بقـا         اوضاع بين "

هـاي تمـدني در حـال     و رفاه بايد هماهنگ با شرايط زمانه پيش روند، به ويژگـي           
پيشرفت دست يابند و آن گونه تغييراتي را جامة عمل بپوشـانند كـه مـورد تأييـد              

 به رياست سيد محمـد صـادق طباطبـايي،           موسسان  نشست مجلس  ٢٨".دنيا است 
يكي از دوستان و حاميان قديمي خاندان پهلوي، به تغيير مادة مورد نظـر انجاميـد           

كرد، بـه     و اختيار انحالل مجلس را، فارغ از شرايط خاصي كه مادة قبلي تعيين مي             
   29.افزودشاه اعطا كرد و در حدي چشمگير بر قدرت شاه در برابر مجلس 

                                                 
27. Sepehr Zabih, The Communist Movement in Iran, Berkeley, University of 
California Press, 1966, pp. 161-165.  
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. زمان دارد  اعليحضرت همايوني اختيار انحالل مجلس شورا يا مجلس سنا را به صورت جداگانه يا هم-48اصل 
دو به فرمان شاهانه منحل شوند، در همان فرمان بايد داليل انحالل مجلس قيد وقتي هر دو مجلس يا يكي از آن 
انتخابات جديد بايد در فاصلة يك ماه از صدور فرمان انحالل آغاز و مجلس . و فرمان انتخابات جديد صادر شود

 پس از فرمان نمايندگان مجلس يا مجالس جديدي كه. يا مجالس جديد بايد در فاصلة سه ماه شروع به كار كنند
شوند و مجالس جديد نبايد به همان دليل قبلي منحل  اي كامل برگزيده مي شوند براي دوره انحالل انتخاب مي

.)..  باقي اين اصل به اختالف نظر بين مجلس شورا و مجلس سنا اشاره داشت و تغيير چنداني نكرد. (شوند  



  ٢١٧ملي كردن نفت 

  
***  

شاه با اين كه ايران حقوق نفتي خود را تصاحب كند موافق بود ولي موانع و                
پدرش نسنجيده  . كرد  مشكالتي كه بر سر راه اين كار وجود داشت او را نگران مي            

به مذاكرة مجدد دربـارة امتيازنامـة دارسـي پرداختـه بـود و نـاگزير بـا شـرايطي                    
زاده، كـه در مقـام وزيـر دارايـي            به گفتـة تقـي    . بيني نشده موافقت كرده بود      پيش

 را امضا كرده بود، رضاشاه آرزو داشت تمام قراردادهايي را كـه بـه               1933قرارداد  
زيان ايران بود لغو كند و در اغلب موارد، جز در مـورد نفـت، موفـق بـه لغـو آن                      

انـه  كرد به او بگويد كه بايد محتاط    كس جرأت نمي    در آن زمان هيچ   . قراردادها شد 
او به هيچ رو قصد تمديد قرارداد را نداشت ولي پـس از             . دست به اين اقدام بزند    

زاده در مجلس اظهار داشت كه رضاشاه         تقي. آغاز مذاكرات ناگزير به اين كار شد      
مايل به تمديد اين امتياز نبود، و نخستين بار كه مقامات بريتانيـا ايـن مطلـب را                  "

در واقـع چنـين اقـدامي       ": ندي ابراز شـگفتي كـرد     عنوان كردند در برابر آنها به ت      
مان به خاطر اين كار لعنـت         آيا از ما كه سي سال است به اسالف        ! غيرممكن است 

فرستيم انتظار داريد بـه خودمـان اجـازه دهـيم كـاري كنـيم كـه پنجـاه سـال                       مي
سرانجام معلوم شد انگلستان و شـركت نفـت     ٣٠"مان ما را لعنت كنند؟ جانشينان

مند  قدرتمندند، بخشي به اين دليل كه رضاشاه به پيشرفت ايران بسيار عالقه          بسيار  
  .توانست بدون پول نفت براي مدتي طوالني به كارش ادامه دهد بود و نمي

  
ايـن واقعيـت كـه      . آزرد   شاه را مـي    1933آميز دربارة قرارداد      اظهارات اهانت 

بريتانيـا تـسليم شـده      پدرش به ناگزير و برخالف خواست خود در برابر مقامات           
                                                                                                                   

 
؛ 1327 بهمن 7 كيهان،. 30  
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او در پي آن بر آمد كه مطالب بيـشتري در           . آشفت  است، او را باز هم بيشتر بر مي       
مورد نفت فرا گيرد و اوضاع و احوال مربوط بـه نفـت را بهتـر دريابـد و فـردي                     

در سـال   . مطلع كه به شركت نفت وابسته نباشد تحليلي در اختيـار او قـرار دهـد               
در آن هنگـام سـفير ايـران در ايـاالت متحـده بـود،                او از حسين عال، كـه        1327

اي مناسب براي اقـدام بـه وي توصـيه            خواست پس از بررسي مسئلة نفت، برنامه      
عال با محمد نمازي، تاجر موفق ايراني در واشنگتن كه تقريباً وابستة تجاري             . كند

نمـازي اطالعـات چنـداني دربـارة        . افتخاري سفارت هم بود، به گفتگو پرداخت      
فت نداشـت ولـي بـه عـال قـول داد آن موضـوع را بررسـي كنـد و در نهايـت                         ن

 1933نمازي به عال نوشت امتيـاز       . هاي جالب را مطرح كرد      اي از تحليل    مجموعه
ا   تا زمان شروع جنگ بسيار بيش از امتياز دارسي به سود ايران بـوده اسـت،                  از امـ

از تنـي   (ت در بازار جهاني     زمان جنگ آن امتياز به دليل افزايش غيرعادي بهاي نف         
و كـاهش   ) ]1326[ 1947 دالر در سال     17 دالر در دوران پيش از جنگ به تني          6

 درصد از سود خالص نفت خام، بدون احتـساب سـود            8سهم ايران به در حدود      
به اعتقاد نمازي فقـط  . بدتر شدبراي ايران  مربوط به تصفيه و بازاريابي، رفته رفته        

 الزم اسـت    1933بات اين كه تجديد نظر در مورد قـرارداد          همين واقعيت براي اث   
 مثل موفق نشدن    ،كافي بود، هر چند داليل ديگري هم براي اين كار وجود داشت           

بـه هـر حـال، دولـت ايـران دو           . شركت نفت در كاهش شمار كارمندان خـارجي       
تهديـد بـه تحميـل      ) 2تهديد به ملي كـردن، و       ) 1: سالح خوب در اختيار داشت    

  .، بنا بر آنچه در قرارداد قيد شده بود1341تي سنگين در سال ماليا
  

 كه پيشتر اعطـا كـرده بـود           دولت ونزوئال در مورد امتياز نفتي      1321در سال   
هاي نفت عامل در ونزوئال با سازوكار مالياتي موافقـت    تجديد نظر كرده و شركت    

شي از اسـتخراج     درصد از سود خالص نا     50كرده بودند كه درآمد آن كشور را تا         



  ٢١٩ملي كردن نفت 

نمازي معتقد بود كه ايران نبايد به كمتـر از آن رضـايت             . داد  نفت خام افزايش مي   
 درصد موافقت كند و مجلـس هـم آن          50حتي اگر دولت با سهمي كمتر از        . دهد

پايد و كمـي بعـد بايـد دربـارة آن             توافقنامه را تصويب كند، اين توافق ديري نمي       
شـركتي خـارجي    قابل تحمل نيست كه     ر سياسي   سرانجام، از نظ  . تجديدنظر كنند 

مـردم  . در خاك ايران فعاليت كند و نيمي از سهام نفت را در اختيار داشـته باشـد                
شود دولت روسيه درخواسـت امتيـازي         پذيرند؛ تازه اين كار باعث مي       اين را نمي  

بنابراين شركت نفت ايران و انگليس بايد عمليات اسـتخراج          . مشابه در شمال كند   
هاي ديگر دنيا جدا كند و بـا واگـذاري          تصفيه در ايران را از عملياتش در بخش       و  

رسد، موافقت    عمليات استخراج در ايران به شركتي جديد كه در ايران به ثبت مي            
اين شركت جديد نيمي از سهام خود را به دولت ايران و نيمـي ديگـر را بـه             . كند

   31.دهد سهامداران شركت اصلي تخصيص مي
  

 نمازي معتقد بودند كه مقامات بريتانيا با تفاهم و حسن نيـت بـا ايـن                 عال و 
در ايـران، پـس از      . بيني درست از آب در نيامد       اين خوش . كنند  مسئله برخورد مي  

اهللا زاهـدي، رئـيس       آنكه جبهة ملي، بخـشي بـا حمايـت شـاه و سرلـشكر فـضل               
تـالش بـراي    هايي را در تهران و چند شهر ديگر بـه دسـت آورد              شهرباني، كرسي 

استيفاي حقوق ايرانيان شدت گرفت و چهره ها و قهرمانان جديدي درگيـر ايـن               
 افتتـاح كـرد و اظهـار        1328 بهمـن    20شاه مجلس شـانزدهم را در       . مسئله شدند 

هدف اخالقي دولت اين است كه تمام اعضاي جامعه از پنج حق اساسي             "داشت  
غذا، پوشاك، سرپناه، بهداشت   : ندكه تمام افراد استحقاق آن را دارند، برخودار شو        

بهترين راه دستيابي به اين حقوق اين است كـه برنامـة هفـت سـاله را             . و آموزش 
                                                 

؛ ترجمة انگليسي اين نامه در 1330 اسفند 10، ايرادية آذربايجاناز متن نامة نمازي نقل شده در . 31  

.آمده است   PRO FO 371/98682 
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فكر و ذكر مجلـس شـانزدهم مـسئلة         . اما چنين چيزي مقدر نبود     ٣٢".عملي كنيم 
چنـد روز پـس از گـشايش        . نفت بود كه بر تمام مسائل ديگر سايه انداختـه بـود           

ست وزير، بدون آنكه درخواسـت رأي اعتمـاد كنـد، از            مجلس جديد، ساعد، نخ   
بـا  علي منصور، جانشين وي، اليحة الحاقي موافقتنامة نفـت را             .  گرفت  كار كناره 

او . ، به مجلس بـرد    نمي شود كه تعهدي در مورد آن براي دولت ايجاد         فرض  اين  
: در پاسخ به پرسش مصدق در اين مورد كه موضع وي در اين باره چيست گفت               

دولت پيشين اين اليحه را در برنامة كار خود قرار داده بود و اكنون مجلس بايد                "
او توصيه كرد كميسيوني جديـد بـراي بررسـي ايـن            . ".در اين باره تصميم بگيرد    

 18پس از مباحثـاتي شـديد كميـسيوني مركـب از            . اليحة پيشنهادي تشكيل شود   
يـار  ه شـايگان، الل  محمد مصدق، علـي –عضو شكل گرفت كه اعضاي جبهة ملي    

ـ  نيـز  كه در اصـل در مخالفـت بـا آن رأي داده بودنـد،    –صالح و حسين مكي    ه ب
 مصدق به رياسـت ايـن كميـسيون برگزيـده شـد،             33.عضويت آن برگزيده شدند   

اي و بهبهاني به سمت نواب رئيس، مكي به سمت مخبر و علوي و قشقايي                 گنجه
  . به سمت منشي انتخاب شدند

  
خرداد، يعني همان روزي كه مـصدق بـه سـمت رياسـت              5منصور در روز    

آرا، رئـيس سـتاد ارتـش         سپهبد علـي رزم   . كميسيون نفت برگزيده شد، استعفا داد     
آرا پراكنده بود و اين باعـث         چند ماهي شايعة نخست وزيري رزم     . جانشين او شد  

                                                 
 

اصر اهللا پاليزي، ن اي، هدايت جمال امامي، جواد گنجه: اعضاي غير جبهه ملي اين كميسيون عبارت بودند از. 33
ذوالفقاري، جواد عامري، خسرو قشقايي، عبدالرحمان فرامرزي، حسن علوي، مير سيد علي بهبهاني، نصراهللا 

: 1روزشمار، . (زاده زاده، و علي اصغر سرتيپ زاده، محمد علي هدايتي، ابوالقاسم فقيه كاظمي، ابوالحسن حائري
 ايران،  شفاهيتاريخآرشيو  ايران،ياد مطالعاتبن. (پس از انصراف هادي طاهري، شايگان جانشين او شد). 434

). 1989مصاحبه با ناصر ذوالفقاري، پاريس، مه، سپتامبر، اكتبر   



  ٢٢١ملي كردن نفت 

 اهللا سـيد ابوالقاسـم   هاي مذهبي وابسته به آيت     مخالفت جنجالي جبهة ملي و گروه     
  34.كاشاني، از جمله فداييان اسالم و نواب صفوي رهبر آن گروه شد

  
ها از شيوة     اين ويژگي . گير، جدي و بلندپرواز بود      آرا فردي منظم، سخت     رزم

اي كه وي به مجلس برد براي تشكيل شوراهاي           نخستين اليحه . كارش نمايان بود  
رگز به مرحلـة اجـرا   بيني شده ولي ه شهري و ايالتي بود كه در قانون اساسي پيش 

آرا را مـتهم كـرد كـه     اين پيشنهاد خشم مصدق را برانگيخت و رزم  . در نيامده بود  
 سياسـت او متمايـل بـه چـپ و ديـدگاهش             35.خيال تجزية كشور را در سر دارد      

تـر از آن بـود كـه          نسبت به نفت معموالً مخالف با ملي كردن آن و اغلب پيچيـده            
خواست بـه سازشـي موقـت بـا مقامـات             او مي . دادند  نسبت مي وي  مخالفانش به   

 چند پيمان تجـاري و مـرزي بـا سـادچيكف، سـفير              آرا    رزم. شوروي دست يابد  
در همين راستا، او قرارداد چند مشاور امريكايي را در سـازمان            . روسيه، امضا كرد  

او در پـي    . در ايران را نداد   " صداي امريكا "برنامه پايان بخشيد و اجازة ادامة كار        
ـ       بود كه با استفاده از يافته      آن ، كـه بنـا بـر آن شـمار زيـادي از             صفيههاي هيئـت ت

مقامات سطح باال در تشكيالت اداري و در مجلس فاسد تـشخيص داده شـدند و             
در نتيجه شايستگي خدمات دولتي را نداشتند، طرحـي را اجـرا كنـد ولـي موفـق             

 ظـاهر و هـم در        ولي دوران خدمت و در تحليل نهايي زنـدگي او هـم در             36.نشد
  . باطن صرف مسئلة نفت شد
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آرا درخواست كرد نظر خود را به طور رسـمي دربـارة              كميسيون نفت از رزم   
دولت موفـق بـه ايـن كـار         . گلشاييان در مدت ده روز اعالم كند      -موافقتنامة گس 

آرا و چند تن از وزرايـش را استيـضاح            چند تن از نمايندگان جبهة ملي رزم      . نشد
آرا كه به تازگي پيماني تجـاري          آبان رزم  13در روز   . دولت پيروز شد  كردند، ولي   

با شوروي امضا كرده بود، به همراه غالمحسين فروهر، وزير دارايـي، بـه دعـوت                
آرا از كميـسيون درخواسـت كـرد          رزم. مصدق در كميسيون نفـت حـضور يافـت        

واند دربـارة   هاي مخالف با منافع ايران را به مجلس گزارش دهد تا مجلس بت              نكته
آرا اظهار داشـت كـه فقـط          رزم. آنچه دولت بايد انجام دهد، تصميمي كامل بگيرد       

تواند با شـركت نفـت يـا بـراي اصـالح قـرارداد فعلـي يـا                    پس از اين كار او مي     
مكّـي  .  معتبـر نيـست    1933مصدق گفت قرارداد    . جايگزين كردن آن مذاكره كند    

نخستين باري بود كه اصطالح ملي      شايد اين   –دربارة ملي كردن نفت سخن گفت       
از آن پس ملي كردن بـه فكـر و ذكـر            .  مورد استفاده قرار گرفت     رسماً كردن نفت 

  .سياسي جبهة ملي بدل شد
  

. گلـشاييان را رد كـرد  - آذر كميسيون به اتفاق آرا موافقتنامـة گـس        4در روز   
د مصدق و اعضاي جبهة ملي به كميسيون پيشنهاد كردند همـراه بـا گـزارش خـو                

كاظمي و پاليزي، از اعـضاي كميـسيون،        . طرحي براي ملي كردن نفت تقديم كند      
بر اين اساس كه چنين طرحي فراتر از اختياري است كـه مجلـس بـه كميـسيون                  

اي بايـد   به اعتقاد آنها چنين اليحـه . اعطا كرده است، با آن پيشنهاد مخالفت كردند       
كرد و سرانجام طرح زير      مصدق پافشاري    .شد  ميدر جلسة رسمي مجلس تقديم      

  :با امضاي پنج عضو جبهة ملي به گزارش افزوده شد
  

به نام سعادت ايران و به منظور كمك به تامين صلح جهاني، امـضا كننـدگان ذيـل                  
نماييم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كـشور بـدون اسـتثنا ملـي اعـالم                    پيشنهاد مي 



  ٢٢٣ملي كردن نفت 

 .برداري در دسـت دولـت قـرار گيـرد            بهره شود؛ يعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج و      
  37.حسين مكّي الهيار صالح، دكتر شايگان، زاده،  محمد مصدق، حائري

  
 آذر به معناي پايان توافقنامة      26تسليم گزارش كميسيون به مجلس در تاريخ        

طـرح ملـي كـردن      .  ملي كـردن نفـت بـود        مبارزه براي  گلشاييان و سرآغاز  -گس
مصدق، كه آن روز كسالت     . وز به مجلس تقديم شد    صنعت نفت رسماً در همان ر     

حتي اگر به جـاي  ": اي نوشت كه مكي آن را خواند و در آن آمده بود      داشت، نامه 
كنـد خودمـان      استخراج مي ) 1950 (1329يون تن نفتي كه شركت در سال         ميل 30
اي كه شـركت       ميليون تن نفت استخراج كنيم و حتي اگر به جاي هر يك ليره             10

كند ما دو ليره خرج كنيم، باز هم بر اساس هزينة پنج ليره براي هـر تـن                    يخرج م 
 ميليـون   30كه بهاي گزارش شده نفت خليج فارس است، ايران درآمـدي معـادل              

آقايان، بگذاريد ايـن نفـت را       ": مظفر بقايي اظهار داشت    ٣٨"...ليره خواهد داشت  
مـا بـه   . اليشگاه نيـاز نـداريم  اگر نفت اصالً وجود نداشته باشد، ما به پا    . ملي كنيم 

رسيد   در شور و نشاط آن دوره به نظر نمي        " .پردازيم  كشاورزي سنتي خودمان مي   
ملي كردن نفـت    . اي كه در پيش بود آگاه يا نگران آنها باشد           كسي از مسائل بالقوه   

. ها و فكر و ذكر همه در مجلس و در سراسـر كـشور بـود             مضمون اصلي صحبت  
نون تظاهرات بدل شد و از آنجا شور و هيجـان نخـست بـه               محلة بهارستان به كا   

  .هاي تهران و سپس به ديگر شهرهاي بزرگ سرايت كرد ديگر محله
  

 دي، در ميـان تظـاهرات گـستردة دانـشجويان در            3چند روز بعد، در تاريخ      
 و لغو حكومت نظـامي در منـاطق         1933برابر مجلس به هواداري از فسخ قرارداد        

را در جلسة اختصاصي مجلس به بحث دربـارة خطـر تـصميم             آ  نفتي جنوب، رزم  
                                                 

.116-117. صص. ؛ صفايي، پيشين257-258. ، صص2: 12. متيني، پيشين. 37  
.258. ص. ؛ متيني، پيشين1329 آذر 26روزنامة رسمي، اسناد مجلس، . 38  
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اگـر  ": ملي كردن نفت كه بـراي مـردم ايـران مطـرح شـده اسـت، سـخن گفـت                   
خواهيم فقط دربارة ملي كردن نفت حرف بزنيم، اين كار پـيش از ايـن انجـام                   مي

در ايـران، طبـق قـانون تمـام معـادن از آن             . ايران با مكزيك فرق دارد    . شده است 
شايد منظور اين است كـه نفـت بـه          . ت و طبق مقررات كامالً ملي است      دولت اس 

در مكزيك، منابع زيرزمينـي بـه       . دست خود ما استخراج شود و به فروش برسد          
ولـي شـايد افـرادي كـه چنـين تقاضـاهايي دارنـد              . بخش خصوصي تعلق دارنـد    
چون ايـن  . مان را استخراج كنيم و به فروش برسانيم معتقدند كه خود ما بايد نفت     

موضوع مسئوليت خطيري در پيشگاه تاريخ و در برابر ملت ايران است، در اينجـا               
بايد صريحاً اعالم كنم كه در وضعيت كنوني ايران داراي قدرت صنعتي استخراج             

توانيـد يـك       آقايان، شما هنوز نمـي    . نفت و فروش آن به بازارهاي جهاني نيست         
من اين نكتـه را بـه صـراحت تمـام     ...  كنيدكارخانة سيمان را با پرسنل خود اداره      

ترين   به خطر انداختن سرماية ملي و منابع زيرزميني كشورمان بزرگ         : بيان مي كنم  
آرا در مسئلة      مصدق دربارة موقعيت رزم    1329 اسفند   16 در روز    39".خيانت است 

به نمايندگي از جبهة ملي و با تكيه بر پـشتيباني ملـت ايـران اعـالم                 ": نفت گفت 
آور اسـت و دولتـي كـه          دارم كه به نظر ايرانيان اظهارات نخست وزيـر نفـرت            مي

راه ديگـري   . وار شود، از نظر ايرانيان فاقد مشروعيت اسـت          تسليم اين خفت برده   
  .آرا ترور شد  همان روز رزم".جز ملي كردن نفت وجود ندارد

  
مورد تقـسيم   رسد در     به نظر مي  . اي داشت   آرا دقيقاً چه خواسته     دانيم رزم   نمي

 بـه   1329در مـرداد    .  سود با شركت نفت به تفـاهمي پنهـاني رسـيده بـود             50/50
درخواست عربستان سعودي، شركت آرامكو شروع به مـذاكراتي بـا دولـت ايـن               

 سـود   50/50كشور كرده بود و هدف از آن رسيدن بـه تـوافقي در مـورد تقـسيم                  
                                                 

.259. ؛ متيني، پيشين، ص230. ، ص1376 تهران، نشر علم، افسانة مصدق،رحيم زهتاب فرد، . 39  
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وزارت زمـان معـاون     ، كـه در آن      40گـي  كدر ماه شهريور، جورج مـ     . حاصله بود 
 امريكا در امور شرقي بود، توجه شركت نفت ايـران و انگلـيس و دولـت                 خارچه

 سـفير امريكـا   ،41گي از هنري گريدي  مك. انگلستان را به اين مذاكرات جلب كرد      
هايي دريافت كرده بود مبني بر اين كـه موقعيـت ايـران رو بـه                  در تهران، گزارش  

ب نظـر مـساعد ايـران نـسبت بـه قـرارداد              ادامة تأخير در كـس     "است و   وخامت  
  ايران يا مصادرة امتياز شركت نفت منجر         ] دولت [الحاقي ممكن است به سقوط      

آرا چهـار نكتـه را درخواسـت     گزارش داد كه رزمتأييد گريدي به نشانة  42".شود
: تر كردن قرارداد به منظور به تـصويب رسـيدن آن در مجلـس               ماليم" :كرده است 

ة ايراني كردن نفت، به رسميت شناختن حق ايران در مـورد بررسـي              برنامة ده سال  
دفاتر شركت نفت و تعيين سهم خود از سود، بهاي نفت در ايران برابر با حـداقل                 

 اطالعـات كامـل در مـورد مقـصد           دسترسـي بـه    بهاي آن براي ديگـران باشـد و       
ران همچنين اصرار داشت پيشاپيش مبالغي بـه ايـ        نخست وزير    ٤٣".صادرات نفتي 

هـاي امريكـايي    شركت. پرداخت شود تا برنامة توسعة هفت سالة ايران آغاز گردد      
آرا كامالً منطقي است، و چارلز هاردينگ         هاي رزم   گي گفتند كه درخواست     به مك 

امكان ندارد شركت نفـت ايـران و        "كرد كه     تصور مي  44 وكيوم از شركت سوكوني  
در شـهريور مـاه،     . ي زير بار نرفتند   ولي مقامات انگليس   ٤٥".انگليس آنها را نپذيرد   

توانـد هـيچ يـك از         گي گفت كه شركت نفت نمي        به مك   انگليس  خارجه ارتوز
                                                 

40 . McGhee 
41 . Henry Grady 
42 . Ambassador George McGhee, Envoy to the Middle World: Adventures in 
Diplomacy, New York, Harper, 1983, p. 321. 

همان. 43  
44 . Socony-Vacuum 
45 . Ambassador George McGhee, Op. cit.  
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آرا، جز آنهايي را كه مربوط به بهاي توليد و مقـصد نفـت                هاي مورد نظر رزم     نكته
   46.ايران است، بپذيرد

  
 بـه عربـستان     50/50 تقسيم سود را به صورت       1329شركت آرامكو در آبان     

آرا به هيچ وجه نتوانـد كمتـر          اين قرارداد باعث شد كه رزم     . سعودي پييشنهاد كرد  
مقامات انگليسي با وجود هـشدارهاي امريكـا در         . از آن را به مجلس پيشنهاد كند      

مورد پيشنهادهاي امريكا در آيندة نزديك، دست كم از يك ماه قبل، باز هم طفـره                
آيد كـه آنهـا بـه صـورت           ، چنين بر مي   سرانجام، هر چند هرگز قطعي نشد     . رفتند  

آرا، بـه وي گفتـه         ، چند روز پيش از تـرور رزم        1329 اسفند   5در روز   " شفاهي"
 دربـارة   47. را پيشنهاد كنند   50/50اند قرارداد تقسيم سود به صورت         بودند كه آماده  

رسـد هـيچ      هاي زيادي شد ولي به نظـر مـي          اين تفاهم در تهران و خارج صحبت      
آرا از شـركت نفـت    رزم. اد را، اگر اصوالً وجود داشته، نديده اسـت   كس آن قرارد  

نتيجـة ايـن    . خواسته بود گزارشي در مورد پيامدهاي ملي كردن نفـت تهيـه كنـد             
المللي نفت در كنترل كارتلي قدرتمند و متحـد           گزارش اين بود كه چون بازار بين      

 يـران  ي ا بود، در صورت ملي شدن نفت فروش نفـت پـااليش شـده و خـام بـرا                 
توليد نفت در ايران به احتمال زيـاد محـدود بـه نيازهـاي داخلـي                . شد  ميدشوار  

اين گزارش  . فتيا  شد و در نتيجه درآمدهاي ايران به شدت كاهش مي           مصرف مي 
اهللا نفيـسي و بـاقر    فـتح –كننـدگان آن    به كميسيون نفت ارسـال و بنـا شـد تنظـيم           

آرا كشته شـد، در آن كميـسيون          زم، روزي كه ر   1329 اسفند   16 در روز    -مستوفي
                                                 

.322-323. صص. همان. 46  
.325. ص. همان. 47  
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 در دست اوست، ولـي كـسي آن   50/50آرا به آنها گفت قرارداد       رزم. حضور يابند 
  48.را نديد
  

آرا چنان تحت تأثير قدرت فرضي انگلستان قـرار گرفتـه بـود كـه                 شايد رزم 
ملت ايران نـسبت بـه ملـي    پايبندي توانست مقامات بريتانيا را در مورد ميزان        نمي

آرا فـردي مناسـب بـراي حـل           كرد كه رزم    شاه تصور نمي  . فت متقاعد كند  كردن ن 
آرا دلباختـة شـاهدخت       رزم. اعتماد چنداني هم بـه او نداشـت       . معضل نفت باشد  

مباالتي به اشرف گفته بود كه او را ملكة خـود   اشرف شده بود و يكبار از روي بي  
به او توصيه كرده بـود  اشرف هم موضوع را با برادرش در ميان گذاشته و     . كند  مي

آرا آمـد و رفـت داشـتند و           چند تن از نمايندگاني كه به خانـة رزم         49.مراقب باشد 
 رنـگ و    بـا هـايي     مورد حمايت او بودند به اين نتيجه رسيدند كه شايد او برنامـه            

ناصـر ذوالفقـاري،    . بوي خيانت به شاه دارد، و اين نكته را به شاه گزارش دادنـد             
اي   د بود كه فرار رهبران حزب توده از زندان نتيجـة دسيـسه            نمايندة مجلس، معتق  

آرا مطـرح كـرد و          او موضوع را در خانة رزم       50.آرا عليه شاه چيده بود      بود كه رزم  
                                                 

 با باقر مستوفي، آرشيو تاريخ   مصاحبهاز آغاز تا آستانة انقالب،: صنعت پتروشيمي ايرانضا افخمي، غالم ر. 48
.13-14.صص) 2001بتسدا، بنياد مطالعات ايران، (شفاهي   

.2001 مارس 2مصاحبه با شاهدخت اشرف، نيويورك، . 49  
 آذر 25ي آن به مجلس در تاريخ  روزة قطعي كردن گزارش كميسيون و تسليم رسم20در فاصلة فرصت . 50

سران حزب توده در دادگاه نظامي محاكمه و . واقعة عجيبي در تهران رخ داد و باعث سر در گمي بسيار شد
آنها نسبت به حكم دادگاه درخواست پژوهش كردند و ديوانعالي موافقت كرد كه آنها . گناهكار شناخته شده بودند

 آذر، يك كاميون نظامي  كه مردي با لباس سرهنگ دومي 24در روز . مه شونددر دادگاه جنايي استان تهران محاك
داران نظامي سوار بر آن بودند، وارد زندان قصر شد كه رهبران حزب توده در  به همراه هشت تن در لباس درجه

اند تا زندانيان  آمده يادشده به افسر نگهبان، ستواني به نام قبادي، گفت كه آنها به آنجا "سرهنگ". آن زنداني بودند
به كاميون اجازه دادند وارد محوطة زندان شود و موضوع را به . سياسي را براي محاكمه به دادگاه مدني ببرند

محمدزاده زندانيان را حاضر كرد و به همراه آنها به . ستوان محمدزاده، افسر نگهبان مسئول زندانيان، خبر دادند
چند ساعت بعد، ديگر افسران زندان، كه به دليل بازنگشتن .  ترك كردندقبادي ملحق شدند و آنها زندان را
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او موضوع را به شاه گزارش داد و سوگند         . به او گفتند بايد دست به انتخاب بزند       
ديگران هم بـه شـاه      .  بود عقيده  شاه هم با او هم    . دهد  آرا رأي نمي    خورد كه به رزم   

به گفتة مصدق، چنـد روز پـيش از تـرور           . در مورد نخست وزيرش هشدار دادند     
اي با نفوذ، را نـزد وي فرسـتاد تـا نظـر او را در                  آرا، شاه جمال امامي، نماينده      رزم

مصدق .  مصدق اين پيشنهاد را رد كرد      51.مورد پذيرش نخست وزيري جويا شود     
آرا هم هر كس بود رفع زحمـت از  اعليحـضرت              زمقاتل ر "در خاطراتش نوشت    

خواستند مرا به جاي او نصب فرماينـد          چونكه چند روز قبل از اين واقعه مي       . كرد
   ٥٢".كه زير بار نرفتم و معذرت طلبيدم و قاتل كار خود را كرد

  
 معيارهـاي اخالقـي و      قـد آرا پرآشـوب بـود و فا        روزهاي پس از تـرور رزم     

 مـردي   ،م مانند هژير يكي از اعضاي فداييان اسالم ترور كـرد          هرا  آرا    رزم. قانوني
به منظور مجازات خيانت كه پس از دستگير شدن ادعا كرد        به نام خليل طهماسبي     

 اسفند، كميسيون ويژة نفت ملـي كـردن         17روز بعد،   . ه است دست به اين كار زد    
 را اقـدامي از     آرا  اهللا كاشـاني تـرور رزم       همان روز، آيت  . صنعت نفت را تأييد كرد    

در تظـاهراتي گـسترده     . نظر ديني الزم اعالم كرد و قاتل را ناجي ملت ايران ناميد           
 "تـرور "در برابر مجلس، حسين مكّي و مظفـر بقـايي، از اعـضاي جبهـة ملـي،                    

نـواب صـفوي، رهبـر فـداييان اسـالم، در           . آرا را به ملت ايران تبريك گفتنـد         رزم
                                                                                                                   

يزدي، جودت، كيانوري، –ولي زندانيان . زندانيان نگران شده بودند، موضوع را به اطالع مقامات رساندند
 كه همگي از سران حزب توده بودند، توانستند به اتحاد -شاندارمني، قاسمي، نوشين، حكيمي، روزبه، علوي

اين ماجرا خيلي به سادگي رخ داد و در نتيجه همه به اين فكر افتادند كه شايد دولت در اين . وروي بگريزندش
با فرا رسيدن زمان تسليم گزارش كميسيون تخصصي به مجلس، ماجراي فرار سران حزب . كار دست داشته است

  .آرا شد توده باعث سؤظن بيشتر به رزم

همچنين نگاه كنيد به اظهارات . 156-157.  تهران، انتشارات رسا، صصپدرم،در كنار غالمحسين مصدق، . 51
تهران، انتشارات آرا،  اسرار قتل رزمآرا در محمد تركمان،   رزمپهبدمصدق در پاسخ به مسائل مربوط به قتل س

.394. ، ص1370فرهنگي رسا،   
.361-362. پيشين، صصخاطرات،محمد مصدق، . 52  



  ٢٢٩ملي كردن نفت 

كه در همان تظاهرات قرائت شد، اعالم كرد كه          ،"پسر پهلوي "اي خطاب به      بيانيه
آرا دچـار     اگر طهماسبي فوري آزاد نشود بسياري از افراد ديگر به سرنوشـت رزم            

   53.شوند مي
  

***  
، مجلس اليحـة ملـي      1329 اسفند   24آرا، در روز      يك هفته پس از ترور رزم     

ر تعيـين   كردن نفت را بدون هيچ گونه مخالفت تصويب و كميسيون ويژه را مأمو            
 اسـفند بـه اتفـاق آرا        29مجلس سنا هـم اليحـه را در روز          .  كرد آنشيوة اجراي   

شاه در  . تصويب و شاه همان روز آن را توشيح كرد و به آن حالت قانوني بخشيد              
 خود به مناسبت سال نـو مـردم را بـه آرامـش              1330سخنراني روز اول فروردين     

ر اصالحي جـوي آرام مـورد نيـاز         دعوت كرد زيرا براي اجراي خردمندانة اين كا       
در آبادان و بندر معشور، كارمندان صـنعت        . ، كشور به هيچ روي آرام نبود      اما. بود

العادة مدد معاش و مزايـاي خـود اعتـصاب             درصدي فوق  30نفت به دليل كاهش     
 نفر انگليـسي    3 نفر ايراني و     9كنندگان و پليس      در رويارويي بين اعتصاب   . كردند

بيشتر زخمي شدند و اين باعث اعتصاب عمومي در صنعت نفت           كشته و شماري    
ها به مناطق ديگر از جمله به تهـران و رشـت كـشيده                اعتصابات و رويارويي  . شد
هيئـت    حسين عـال، نخـست وزيـر، و           شاه 1330 در روز سوم ارديبهشت      54.شد

 ارديبهـشت مهمـاتي     6در روز   . دولت را فرا خواند و نگراني خود را ابراز داشت         
كه در شيراز انبار شده بود و به روايتي شامل يك سوم كل تـسليحات ايـران بـود                 

 ارديبهشت، سر فرانسيس شپرد، سـفير بريتانيـا، طـي           7 روز بعد،    55.منفجر گشت 
زده ناميد و به دولت ايران در مـورد           اي ملي كردن نفت ايران را عملي شتاب         بيانيه

                                                 
.443: 1روزشمار، . 53  
.524-543: 1گاهنامه، . 54  
.446: 1روزشمار، . 55  
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ان روز، عـال اسـتعفاي خـود را       در همـ  . پيامدهاي وخيم احتمـالي آن هـشدار داد       
نامـة اجرايـي ملـي كـردن      حتي يكبار در مورد توافق" شاه گله كرد كه    بهتقديم و   

 ارديبهشت مجلس به نخـست      7 در روز    ٥٦"نفت مورد مشورت قرار نگرفته است     
 ارديبهشت، شاه مصدق را به نخـست        8روز بعد،   . وزيري مصدق ابراز تمايل كرد    

  .وزيري منصوب كرد
  

وييم كه خود شاه طرح نخست وزيري مـصدق را ريختـه بـود، بايـد                اگر نگ 
 مـصدق   1330 ارديبهـشت    5در روز   . بپذيريم كه دست كـم از آن حمايـت كـرد          

اي را، به عنوان چارچوب اجراي قانون ملي كردن صـنعت نفـت،                ماده 9اي    اليحه
ق آرا  بـه اتفـا   روز    همانبه كميسيون ويژه تقديم كرد و اين كميسيون آن اليحه را            

اين اليحه را در اصل جمال امامي در هفت ماده تنظيم كرده بـود و               . تصويب كرد 
 ، در مورد پرداخت غرامت به شركت نفت و خلع يـد از آن             ،مصدق دو مادة ديگر   

 همكاري بين امامي    57.به اليحه افزود و با عجله آن را به تصويب كميسيون رساند           
 22درداني مصدق از امامي در تاريخ       ها پيش ادامه داشت و از ق        و مصدق از مدت   

مصدق . ، روزي كه عال به نخست وزيري منصوب شد، مشهود است          1329اسفند  
دانم كه از آقاي جمـال امـامي تـشكر كـنم كـه                وظيفة خود مي  ": در مجلس گفت  

همكاري قابل مالحظة ايشان در زماني بحرانـي راه را بـراي ملـي كـردن صـنعت          
  ٥٨".نفت هموار كرد

  
انـد او،     آن گونه كه مصدق و پسرش گفته      . مي مورد اعتماد شاه بود    جمال اما 

آرا هنوز مصدر كار بود، پيشنهاد شاه در مورد نخست وزيـري         يكبار زماني كه رزم   
                                                 

.146. ، ص1371سرا،  تهران، كتاباشتباه بزرگ؟ ملي شدن نفت، ابراهيم صفايي، . 56  
.261. ، ص2: 12؛ متيني 145-146. صص. همان. 57  
.1329 اسفند 22اسناد مذاكرات، مجلس شانزدهم، . 58  



  ٢٣١ملي كردن نفت 

 شاه آشكارا خواسـتار آن بـود كـه مـصدق            59.مصدق را با او در ميان گذاشته بود       
بـه ايـن دليـل كـه        رهبري مبارزه براي ملي كردن نفت را بر عهده بگيرد، بخـشي             

شود و بخشي هم به اين دليل كـه           كرد كسي ديگر در اين راه موفق نمي         ميتصور  
روزي كـه   . شكست در اين راه را تحمـل كنـد        ست  توان فقط مصدق مي  به نظر او    

عال استعفا داد، مصدق در جلسة ويژة مجلس نگراني خـود را دربـارة سرنوشـت                
 دست نخست وزير بعدي بود، اعـالم        اي ملي كردن نفت كه در       نويس نه ماده    پيش

چـرا خودتـان نخـست وزيـر     ": ناگهان، جمال امامي رو به او كرد و گفت . داشت
: درنـگ گفـت      مـصدق بـي    "اي را اجرا نكنيد؟     نشويد و شخصاً اين قانون نه ماده      

او .  رأي را كـسب كـرد      100رأي از    79 در رأي گيري مخفـي مـصدق         "موافقم"
اي در هر دو مجلـس    ماده9نويس   تصويب پيشسپس پذيرش خود را مشروط به  

 ارديبهـشت آن را تـصويب       9مجلس شورا همان روز و مجلس سنا در روز          . كرد
 ارديبهشت توشيح كرد و به آن حالـت قـانوني           10كردند و شاه نيز آن را در روز         

  .بخشيد
  

چرا در اين برهه از زمان مصدق به اين آساني نخست وزيري را پذيرفت در               
ه در گذشته همواره از پذيرش اين مقام سر باز زده بود؟ توضـيح مـصدق                حالي ك 

علت استعفاي نخست وزير را كه از بعضي نمايندگان سئوال كردم  ": چنين است
انـد     چنين تصور كـرده    ]ها بود   كه مقصود انگليس  [يكي از دوستان گفت حضرات      

سيد ضـياءالدين   خواهند    از اين نخست وزير و امثال او كاري ساخته نيست و مي           
طباطبايي را كه هم اكنون به حضور شاهنشاه آمده و به انتظار رأي تمايل در آنجـا          

يكي از نمايندگان كه چند روز قبـل از كـشته شـدن             ... نشسته است وارد كار كنند    
 به خانة من آمده بود و مرا از طرف شاهنشاه بـراي تـصدي               ، نخست وزير  ،آرا  رزم

                                                 
.261. ، ص2: 12؛ متيني، 361-362، 177-178. پيشين، صصخاطرات، محمد مصدق، . 59  
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هيچ تصور نمي كرد براي قبول اين كار حاضر شـوم           اين مقام دعوت كرده بود و       
چنانچه آقاي سيدضياءالدين نخست    .... اسمي از من برد كه بالتأمل موافقت كردم       

... گذاشت تـا مـن بتـوانم موضـوع را دنبـال كـنم               شد ديگر مجلسي نمي     وزير مي 
توانـستم صـنعت      شد باز من نمي     چنانچه شخص ديگري هم متصدي اين مقام مي       

با توجه به جو آشفتة افكار و عقايد و در حالي كه كل جبهة                60".لي كنم نفت را م  
 79هـا تـوجيهي بـراي         داد،  ايـن گفتـه       ملي در مجلس اقليتي ناچيز را تشكيل مي       

 شـاه هـم    به هـر حـال  .گيري مخفي نيست درصد رأي كسب شده در جريان رأي      
ه كه شاه بـه     نا همان گو  احتماالً به دنبال آن نبود كه از سيد ضياء پشتيباني كند زير           

، سفير بريتانيا، گفته بود سيد ضياء بيش از آن به دليل شـهرت داشـتن                61تلوژرلو  
  62.به هواداري از بريتانيا بدنام بود كه بتواند در حل موضوع نفـت كمكـي بكنـد   

تنها توجيه منطقي اين است كه شاه بايد از نخست وزيري مصدق حمايـت كـرده         
  .باشد

  
***  

  بـراي آنهـا    فرت مقامات انگليـسي و نخـست وزيـر شـدن او           مصدق مورد ن  
،  در ايران  سي انگل  سفارت جرج ميدلتون، كاردار  .  بود بي اندازه نامطلوب  رخدادي  

 زمـاني كـه     ":در گزارش خـود بـه آنتـوني ايـدن، وزيـر امـور خارجـه، نوشـت                   
ها بعد در متن تاريخ جامع تر ايران ثبت شود، تـصور               سال 1951رخدادهاي سال   

آرا تـأثيري سرنوشـت سـاز داشـته           شـود كـه قتـل سـپهبد رزم           كنم معلوم مي   مي
: رفت مصدق مدتي دوام آورد و بنابراين ميدلتون نتيجه گرفت           انتظار مي  63".است

                                                 
.177-178. صصخاطرات،محمد مصدق، . 60  

61 .Le Rougetel 
62 . Le Rougetel to Clement Attlee, February 1, 1950, FO 371/82310 EP 1016/10. 
63 . George Middleton, Reports on Events in Persia in 1951, March 24, 1952, PRO 
FO 371/98693 EP 10011/1. 



  ٢٣٣ملي كردن نفت 

هـاي     انگليسي و امريكايي براي سـال      واهخ  ميد پيشرفت ايران كه مقامات خوش     ا"
پروراندند اكنون بايد به تعويق افتد يا شايد بـراي هميـشه         پس از جنگ در سر مي     

مانده، فاسد و از نظـر        از نظر بسياري از ناظران ايران كشوري عقب       . فراموش شود 
شود از آن داشـت ايـن         ماند و حداكثر انتظاري كه مي       كشاورزي ناكارآمد باقي مي   

 نخـست   ...ه در پس ديوار آهنين به كلـي از هـم نپاشـد يـا تجزيـه نـشود                  است ك 
قعيـت شـاه،    مو: ههاي زندگي ملت ايران اثـر گذاشـت         وزيري مصدق بر تمام جنبه    

اقتدار مجلس، وفاداري ارتش، ثبات مالي و اقتصادي دولت، همگي بـه نوبـت در               
كـشد    ها طول مي   اند كه مدت    هايي ديده   اند و چنان آسيب     معرض فشار قرار گرفته   

ا،  ،مـصدق .  به نظر ميدلتون اين واقعيت بود      ".تا كشور به حال اول برگردد      بـه   امـ 
توانـست آن دو را از هـم          و نمـي  ...  خيال را با واقعيت اشتباه گرفته بـود        "شدت  

  64".تشخيص دهد
  

، زماني كه ايران قانون ملي كردن نفت و تأسيس شـركت            1329در اسفند ماه    
تـرين    ادارة صنعت نفت تصويب كرد، پااليـشگاه آبـادان بـزرگ          ملي نفت را براي     

 ميليون تن انـواع توليـدات تـصفيه         22پااليشگاه دنيا و توليد ساالنة آن در حدود         
در آبـادان   .  ميليون تن نفت خام صادر شده بود       7 بيش از    1328در سال   . شده بود 

نفـت ايـران و      هزار نفر در استخدام شـركت        60هاي نفتي آن بيش از        و در حوزه  
تـشكيالت صـنعت    .  تن از آنان انگليـسي بودنـد       2000انگليس بودند كه بيش از      

نفت، افزون بر برپايي تأسيـسات نفتـي، خـدماتي مثـل بـرق، آب، راه، بهداشـت                  
عمومي و مسكن را براي پااليشگاه و نواحي شهري اطراف آن و همچنـين بـراي                

 تـشكيل شـده بـود، عرضـه         هاي نفتي   تري كه در اطراف حوزه      اجتماعات كوچك 
  . داشت مي

                                                 
1.ص. همان. 64  
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دولت بريتانيا و شركت نفت ايران و انگليس مدعي بودند كه تـصميم ايـران               

كردند كـه دعـوي را        مبني بر ملي كردن صنعت نفت غيرقانوني است و تهديد مي          
در شــوراي امنيــت ســازمان ملــل در نيويــورك و در ديــوان داوري الهــه مطــرح 

در شـرايط   ) 1312 (1933كرد كـه امتيـاز        ستدالل مي دولت ايران چنين ا   . كنند  مي
چون   زور و اجبار اعطا شده است و بنابراين غيرقانوني است و به هر حال حق بي               

و چراي ايران است كه منابع خود را ملي اعالم كند و در نتيجه نـه ديـوان داوري                   
  .الهه و نه شوراي امنيت صالحيت داوري در اين مورد را ندارند

  
 شركت نفت ايران و انگليس هيئتي را به ايـران فرسـتاد             1330د ماه   در خردا 

. تا از راه مذاكره موضوع را فيصله دهند ولي موفقيتي در اين زمينه به دست نيامد               
اوائل تير همان سال شركت ملي نفت ايران كه تازه تأسيس شده بود به كارمنـدان                

در .  آنهـا زيـر بـار نرفتنـد        بريتانيايي شركت نفت سابق پيشنهاد استخدام كرد ولي       
 را، بـه    65مرداد ماه، اياالت متحده براي نشان دادن حسن نيت خود، اوريل هريمن           

  بـه رياسـت ريچـارد       كـه  يامنظور ميـانجيگري در مـذاكرات هيئـت بريتانيـايي           
 يه ايـران مـي رفـت بـه         67،)د پريوي سيل  لر(مهردار سلطنتي انگليس     66،سستوكا

 مـرداد در    31 مرداد به تهران رسـيد و تـا روز           12  در روز  ساستوك. تهران فرستاد 
. آنجا ماند، مذاكرات وي در نوسان بود، و در پايان تقريباً هيچ دستاوردي نداشت             

 مصدق در سطح شخصي با هم روابطي دوستانه برقرار كردند، و تا پايـان                و اواما  
 مـرداد،   13در نخستين ديـدار آنهـا در صـبح روز           . بانزاكت به كارشان ادامه دادند    

در برخـورد   "جلوه كرد كه    " برخورد  خوش" فردي بسيار    سمصدق به نظر استوك   
                                                 

65 . Averell Harriman 
66 . Richard Stokes 
67 . Lord Privy Seal 
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 پس از آنكه صحبت به مـسئلة اصـلي كـشيده شـد مـصدق                ". آرام بود  خصوصي
در " سناميد و بـه گفتـة اسـتوك       " زن مطلّقة من  "شركت نفت ايران و انگليس را       

عـصر مـصدق بـه كـاخ         آن روز    ".تمام طول مذاكرات از اين عبارت استفاده كرد       
هـا را     صاحبقرانيه رفت كه براي اقامت استوكس در نظر گرفته شده بود، تا بحـث             

ام كـه      هرگز نشنيده  ": اي ماليم سخنانش را آغاز كرد       استوكس با اشاره  . ادامه دهد 
ايـن حـرف خيلـي      "از نظـر مـصدق      " .هـالك كننـد    را از گرسـنگي      ' مطلّقه زن'

ق هم با وجود سرسختي      مصد طبعي انگليسي كه    خا ي از شو      بود، نشانه  "دار  خنده
آمـد و گـاهي در مـورد آن اظهـار نظـر             مي  در مورد موضوع نفت از آن خوشش        

 مرداد، استوكس با هيئتي از ايرانيان كـه از مجلـس شـورا و               14روز بعد،   . كرد  مي
 كـه مجلس سنا آمده بودند و هيچ گونه اختياري براي مذاكره نداشتند ديدار كـرد               

 نگـرش ايـن     68.نـد رو و به ظاهر مشتاق رسيدن به توافـق بود            گرم و خوش   بسيار
هيئت با نگرش مكّي بسيار تفاوت داشت كه در آبادان بود و نه از آمدن استوكس                
استقبال كرده بود و نه او را ديده بود، و اين حالـت مكّـي باعـث شـده بـود كـه                        

مصدق با حـالتي    . خوانداستوكس گله كند و از مصدق بخواهد او را از آبادان فرا             
اي نـه چنـدان    ترديدآميز پاسخ داده بود كه مكّي بيمار است و به هر حال در آينده        

به توصية نوري سعيد، نخست وزيـر عـراق و دوسـت            . گردد  دور به تهران بر مي    
مقامات بريتانيا، كه استوكس سر راه ايـران در بغـداد بـا او مـشورت كـرده بـود،                    

ن طباطبايي هم مالقات كرد تا از نظر او دربارة مـصدق            استوكس با سيد ضياءالدي   
 مـصدق احـساس      بـا   به ظـاهر بـا او كمتـر از         كهويژه دربارة شاه مطلع شود،        و به 

گير و جـدي باشـد و         سيد ضياء به استوكس اندرز داد كه سخت       . كردمي  نزديكي  
 بـه  كنـد و شـاه را وادار   تهديد كند كه اگر مذاكرات پيش نرود ايران را تـرك مـي         

استوكس چند بار هم با شاه ديدار كرد، شاه همواره سازش را توصيه             . دخالت كند 
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ها از     با تمام اين اوضاع و احوال ايراني       69.كرد  اما از نخست وزير خود حمايت مي      
ميهمـاني بزرگـي كـه بـاقر        . استوكس پذيرايي مفصلي كردند ولي نه بيـشتر از آن         

وريـل هـريمن داد، و هيئـت نماينـدگي          كاظمي، وزير امور خارجـه، بـه افتخـار ا         
استوكس دربـارة   . بريتانيا هم در آن حضور داشت، تحسين استوكس را برانگيخت         

و تا پاسـي از      ... به زيبايي در كاخ تابستاني وزارت خارجه برگزار شد        "نوشت  آن  
  70".بودسفير واتيكان هم . شتنيمه شب هنوز ادامه دا

  
 آمد و اميدوار بود بـه تـوافقي برسـد           استوكس شخصاً با حسن نيت به ايران      

وقتـي  . ولي دستورهاي دولتش امكان ابتكار عمل زيادي براي او بـاقي نگذاشـت            
 8بينيم كه آنچـه اسـتوكس در پيـشنهادي            كنيم مي   ماهيت آن رخداد را بررسي مي     

اي عرضه داشت، با توجه به مفاد قرارداد كنسرسيوم كـه نتيجـة نهـايي رونـد                   ماده
پـذيرفت    طرح او اصل ملـي كـردن را مـي         .  به كلي غيرمنطقي نبود    ملي شدن بود،  

ــديره       ــت م ــراي هيئ ــابي را ب ــااليش و بازاري ــد، پ ــار تولي ــي ك ــازمان  ول  و س
 نفـت    ملـي  داشت كه فقط به ظاهر در برابر شركت         اي محفوظ مي    كننده  خريداري

 بـه در برابر، او قيد كرد كه مقـدار وجهـي كـه در يـك سـال               . ايران مسئول بودند  
  ملّـي   درصد درآمـد خـالص شـركت       25گردد نبايد از      پرداخت مي عنوان غرامت   

اي بايد قراردادي براي خريد دست        كننده  سازمان خريداري . نفت ايران بيشتر باشد   
كرد، و در اين قرارداد بايـد بنـدي     ميليون تن نفت خام در سال را امضا مي25كم  

 سـال   5ايران اجازه داشـت در       نفت    ملّي شد كه به موجب آن شركت       گنجانده مي 
 ميليون تن نفت خام را هرسال و بيش از آن را            25 درصد بيش از     5/12نخست تا   

  مصدق به ظاهر متمايل به امضاي اين قرارداد بود، ولي كمي بعـد             .بعدها بفروشد 
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  ٢٣٧ملي كردن نفت 

پا ) اهللا كاشاني   به نظر استوكس به احتمال زياد به توصية آيت        (تحت فشار ديگران    
 )پس از آن   (شد و انجام  ) كاشاني با مصدق  ( نيست كه ديدار     يديترد". پس كشيد 

 انجـام   شق بود، پس اين تهديد به احتمـال زيـاد           شك لجباز و كله     دكتر مصدق بي  
  ٧١".و من هر دو از اين تغيير اوضاع به حيرت افتاديم) هريمن(او . شد

  
يگر استوكس مزايايي براي موضع ايران قائل بود و يك سال بعد، زماني كه د             

در دولت سمتي نداشت، اظهار داشـت كـه دعـوي ايـران هرگـز بـه درسـتي در                    
دانستند ايـران     نميانگليس   ردم نوشت م  تايمزاو به روزنامة    . انگلستان مطرح نشد  

كنـد يـا ايـن كـه          در ازاي نفتش مبلغي بسيار كمتر از عراق و كويت دريافت مـي            
يات گرفتـه اسـت در حـالي كـه      ميليون ليره از نفت ايران مال     50خزانة انگلستان   "

 يا اين كه هزينة استخراج نفـت        " ميليون ليره دريافت داشته است،     16ايران تقريباً   
هـا حـق دارنـد صـنعت          ايراني"تر است، يا اين كه        خليج فارس از تمام دنيا ارزان     

نفت خود را ملي كنند، و در فرايند انجام اين كار اصل پرداخت غرامـت كـافي و                  
انـد   ها به مذاكرات وي در ايـران پايـان نـداده           يا ايراني  "اند  نظور داشته عادالنه را م  

 استوكس نوشت مـذاكرات را او در تهـران    72.بلكه خودش به آن پايان داده است
توانست در مورد استخدام كاركنان كه به نظر خودش كاري            نمي"تعطيل كرد زيرا    

 هـر ) 1952سـپتامبر   /1331شـهريور   ( پس اكنـون     ".سودمند بود، به توافقي برسد    
اي وي در      مـاده  8كه در پيشنهاد     "بايد دست كم به همان خوبي باشد      "پيشنهادي  

 او در ايـن اوضـاع و احـوال اعتقـاد نداشـت كـه      . مرداد سال پيش قيد شده است 
 يـا مقامـات     "پيشنهادي كه مقامات رسمي، خـواه امريكـايي و خـواه بريتانيـايي            "
و  ن كنند، با خوشرويي مورد استقبال قرار گيرد       ركت نفت ايران و انگليس، عنوا     ش

ر شـرايط موجـود بهتـرين راه محـول كـردن كـار مـذاكرات                د"نتيجه گرفت كـه     
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توانند   اندر كاران تجاري يا صنعتي مستقل انگلستان است كه مي           مقدماتي به دست  
 در مـاه شـهريور      ٧٣".به شكل غيررسمي و غيرشخصي به اين موضـوع بپردازنـد          

  .ستور داد باقي كارمندان بريتانيايي ايران را ترك كننددولت ايران د
  

***  
هنري گريدي، سفير امريكا، نفوذ زيادي بر مصدق داشت و شـايد بـا القـاي                

گريدي بر آن بـود كـه       . عقايد خود به عنوان عقايد دولتش او را به اشتباه انداخت          
بريتانيـا  . ترفتار انگلستان هم از نظر اخالقي و هم از نظر سياسـي نادرسـت اسـ               

در "و  هاي استقالل ملي را در مستعمرات قديمي تحمل كنـد             توانست جنبش   نمي
ي گريـد .  و متوجه پيوند او با ملتش نـشد    "گرفت حد زيادي مصدق را دست كم     

بود و او را بـه يـاد    "مردي بسيار باهوش، زيرك و باشعور "كرد مصدق     تصور مي 
شركت نفت ايـران    . اي آهنين   و اراده اي ضعيف     با بنيه –انداخت    مهاتما گاندي مي  

 ميليون پوندي فقط مبلغي ناچيز به       100 با درآمد خالص     1329و انگليس در سال     
گريدي بعدها نوشت رفتـار مقامـات بريتانيـا در تابـستان و       . دولت ايران پرداخت  

ايـاالت متحـدة    معتقـد بـود     او  .  به شدت مبهم و ترديدآميز بـود       1329پاييز سال   
 همان اهميت راهبردي را براي ايران قائل شود كه براي يونان و تركيه              امريكا بايد 

 كه ايـاالت    بوداو به اين شرط سمت سفارت را در ايران پذيرفته           . قائل شده است  
متحده كمك نطامي خود را به اين كشور دوبرابر كند و بانك صادرات و واردات               

 امريكـا   مقامـات   اما .ران بگذارد  ميليون دالر در اختيار اي     50وامي به مبلغ    ) امريكا(
 در ايران كمكي نكردند زيرا بيش از حد تحـت تـأثير بريتانيـا               اودر دوران اقامت    

 خود، اميدوار بودنـد بـا وارد آوردن فـشارهاي           ةمقامات بريتانيا هم، به نوب    . بودند
اقتصادي مصدق را بركنار كنند و انتظار داشتند امريكا هم در ايـن زمينـه بـا آنهـا                   
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 زيان بزرگي برساند و در واقع به منافع اتحاد شوروي           ]مصدق[اگر  ". راه باشد هم
خدمت كند، به اين دليل نيست كه قصد اين كار را دارد، بلكه به اين خاطر اسـت        

 ".كند، هدف قرار داده است      كه مبارزة او آنچه را تجاوز اقتصادي بريتانيا تلقي مي         
انيا پيروي كند، بلكه بايد هـدايت اوضـاع را          اياالت متحده نبايد كوركورانه از بريت     

مقامـات بريتانيـا    "به عهده گيرد زيرا قدرت مـالي و نظـامي را در اختيـار دارد و                 
تواننـد بـه كـار        در اين زمينه به كمك ايـاالت متحـدة امريكـا مـي            را  قدرت خود   

  ٧٤".گيرند
  

در ماه مهر كه مصدق در سمت نخست وزيري به ايـاالت متحـده رفـت تـا                  
ي ايران را در شوراي امنيت مطرح كند، نظر او دربارة اياالت متحده بـر پايـة                 دعو

مـصدق تـصور مـي كـرد مقامـات          . ديدگاه گريدي نسبت به دنيا شكل گرفته بود       
امريكا از ته دل هوادار ستمديدگان هستند و با كمي فشار آوردن امكان دارد آنهـا                

او مـدتي را در نيويـورك       . يرندپيمان خود، طرف ايران را بگ       در برابر شريك و هم    
، گـي   در نيويـورك، جـرج مـك      . و واشنگتن به مذاكره با دولـت امريكـا گذرانـد          

 از طرف وزارت امـور خارجـه        ،شناس، متخصص نفت و سياستمدار مشهور        زمين  
نصراهللا انتظام، سفير ايران در اياالت متحـده  . مأمور شده بود با مصدق مذاكره كند     

انتظام .  در بيمارستان نيويورك داد    1330 مهر   15آنها را  در     ترتيب نخستين ديدار    
، متـرجم و مـشاور وي،       75ورنون والتـرز  ] بعدها سپهبد  [ گي و   پس از معرفي مك   

يـا بـه او گفتـه       ": گي به اين نتيجه برسد كه       آنها را ترك كرد و اين باعث شد مك        
د نخست وزير در    بودند كه آنها را ترك كند يا خودش آن قدر فهميده بود كه بدان             

 ايـن الگـو همچنـان رعايـت شـد و            ٧٦".تواند آزادانه سخن گويـد      حضور او نمي  
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به عنـوان   والترز  . كردند  گي و والترز بدون حضور ديگري با مصدق ديدار مي           مك
. گي او بيش از يك مترجم بـود          به نظر مك   در جلسات شركت مي كرد اما     مترجم  

برداشتي از مصدق پيدا كرده بـود كـه از   او هريمن را در سفر به تهران همراهي و     
اين ديدارها چنـد روز در نيويـورك و واشـنگتن           . گي بسيار سودمند بود     نظر مك 

  . مالقات كرد نيز با ترومن و آچسندر واشنگتنادامه يافت و مصدق 
  

و گريـدي   مـورد    در    را  كه مصدق اشـتباه خـود      كمك نكرد گي    مداخلة مك 
تـوجهي شـركت نفـت ايـران و           گـي از بـي      كبلكه، چون مـ   . امريكا تصحيح كند  

كرد، و مايل بـود دل مـصدق را بـه             هاي ايران انتقاد مي     انگليس نسبت به شكايت   
گي به اوليور فرانكز، سـفير        مك. دست آورد، مصدق در عقيدة خود پا برجاتر شد        

كشورهايي [ما بايد به هر راه ممكن مناسبات خود با اين كشورها            ": بريتانيا، گفت 
 را بر اساس برابري پي نهيم و به شكلي عمل كنيم كه ايـن كـشورها                 ]يرانچون ا 

 فرانكز اين گفتـه  ".كنيم  پيمان رفتار مي    بپذيرند كه با آنها چون كشوري برابر و هم        
نظـر كلـي وزارت امـور خارجـة         "اين  را به لندن منتقل كرد و افزود احتمال دارد          

گـي و بـه طـور كلـي بـه              به مـك    پاسخ اين بود كه نظر مشورتي      ". باشد ]امريكا[
گيـري    مقامات امريكا نادرست بوده است، هر چند انگلستان بايد به هنگام تصميم           

  همـين تـنش بـر      77.در مورد خط مشي آتي خود به اين نگرش توجه داشته باشد           
هـاي    آچسن بـه نگرانـي  .مذاكرات ترومن و آچسن با مصدق هم سايه افكنده بود  

هـاي امريكـا در ايـن جهـت           انيا در امور ايران و تالش     ايران در مورد مداخلة بريت    
هـا مـذاكره كننـد و تـرومن           كرد كه ايران و انگلستان فارغ از اين نگراني          اشاره مي 

الشخوري كـه  "كرد  نگراني خود در مورد اتحاد شوروي را به صداي بلند بيان مي  
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 قـرار   در آن صـورت در مـوقعيتي      . كنار نشسته است و منتظر است نفت را بقاپـد         
  ٧٨".گيرد كه جنگي جهاني را بياغازد مي

  
پيـشنهادهايي در ايـن بـاره       . نتيجه بـود    ها در نهايت بي     به هر حال، اين بحث    

 و توسعه ممكن است بتواند در حل و فـصل           ترميمالمللي    شد كه بانك بين   مطرح  
دولت اياالت متحده از ايـن فكـر        . مشاجره بين دو كشور عضو خود كمكي باشد       

 در 1330 آبـان  18المللـي، در روز   ، معاون بانك بـين  79گارنر. ال. آر. دحمايت كر 
واشنگتن با مصدق ديدار و پيشنهاد كرد كه بانك آمـاده اسـت فقـط در صـورت                  

طرفي كـه هـر دو كـشور        سازمان بي  به عنوان ،  80درخواست ايران و بريتانياي كبير    
سـت مـديريتي   ايـن بانـك حاضـر ا   . عضو آن هستند، به صورت موقتي اقدام كند  

موقتي براي ادارة اموال نفتي تشكيل دهد؛ قراردادي براي فروش نفت به شـركت              
نفت ايران و انگليس تنظيم كند؛ و براي تأمين سرماية الزم بـراي ادامـة عمليـات                 

 گارنر اظهـار    81.ها بازپرداخت شود     از درآمد نفت آن هزينه     كهترتيبي اتخاذ نمايد    
آورد كـه در آن       دهد و وضعي را به وجود مي         مي داشت نفت به جريان خود ادامه     

پس از  . مصدق موافقت كرد  . طرفين بتوانند مذاكره كنند و به توافقي دائمي برسند        
آن گارنر مقامات بريتانيا را مطلع كرد ولي تا زماني كه مـصدق در واشـنگتن بـود                 

بانك  تالش"كمي بعد در لندن، ايدن هم به        . هيچ گونه پاسخي به دست او نرسيد      
اظهار عالقه كرد البته بـه ايـن شـرط كـه             "در مورد به نتيجه رساندن اين پيشنهاد      

او پس از چند جلـسه مباحثـه بـه          . بانك براي مدتي كوتاه درگير اين مسئله باشد       
شـمار زيـادي از   "گارنر توصـيه و بـه ظـاهر او را متقاعـد كـرد كـه بانـك بايـد                 
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او البتـه    " اين صنعت دخالت دهد،     را در ادارة امور    نگليسيمتخصصان فني نفت ا   
 ارشد بايد به افـرادي محـول        ديريت هاي با بانك به توافق رسيد كه شايد اغلب م        

 82.شود كه ارتباطي به شركت نفت ايران و انگليس ندارند
 

ايدن اطمينان داشت كه انگلستان در وضعيت بهتري نـسبت بـه ايـران قـرار                
 توليـد نفـت در      83.شـود   پيـروز مـي   دارد و اگر مقامـات امريكـا دخالـت نكننـد،            

 ميـزان الزم   هاي عراق، كويت، عربستان سعودي و ايـاالت متحـده بـيش از                حوزه
ايـدن در مـاه آذر بـه        . براي جبران نبود نفت ايـران در بـازار افـزايش يافتـه بـود              

، سفير انگلستان، دستور داد كه به مصدق و شـاه بگويـد دربـارة               84فرانسيس شپرد 
صنعت نفت دنيا به همين زودي منابع ديگر        " تأمل كنند زيرا  موضوع به دقت    اين  

را جايگزين توليدات ايران كرده است و بزودي گشودن بازارهاي قـديم بـه روي               
و به گارنر هم گفت از نظـر انگلـستان اگـر بنـا               ا ".ايران كاري دشوار خواهد شد    

 عمـل كنـد     باشد بانك مورد نظر به عنوان كارگزار يا معتمد فقط در مـورد ايـران              
پس بانك بايد به عنوان معتمد يا كارگزار هـر  . آور است   براي منافع انگلستان زيان   

 يا ديوان داوري الهه حـل كنـد يـا بـا             رادو طرف عمل كند تا اينكه اختالف نظر         
گـارنر بـه مـصدق پيـشنهاد كـرد بـه عنـوان راه حلـي موقـت           85.توافق حل شود

گزينـد    طرفي كه بانك بر مي       اجرايي بي  هاي نفتي زير نظر و مديريت گروه        فعاليت
انجام شود و اين گروه اختيار استخدام يا اخراج كارمندان ديگري را به هر شكلي               

مصدق اين پيشنهاد   . بيند و بدون محدوديتي از نظر تابعيت داشته باشد          كه الزم مي  
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ار از نظر او بانك فقط بايد به عنوان كارگزار دولـت ايـران در ايـن كـ                 . را رد كرد  
 86.كرد دخالت مي

 
 اميـدوار   هنوزجرج ميدلتون، كاردار بريتانيا در ايران، به لندن نوشت كه شاه            

 اصـول   بـا ايـن سـرعت     اينكه مـصدق    "حال  به هر   . است كه توافقي حاصل شود    
 ادامـة    شرايط الزمـه    بانك را رد كرده است و خودداري وي از پذيرش          پيشنهادي

 شا در برابـر شـاه تـضعيف و بـه مخالفـان            كمك اياالت متحده بايد موقعيت او ر      
 در واشنگتن، رساند كـه      انگلستان ايدن به اطالع اليور فرانكز، سفير        87".كمك كند 

 نيست  ها پافشاري كند، جاي اميدواري چنداني       اگر مصدق در مورد اين خواسته     "
حلي موقتي بپـذيرد، ولـي        كه هيچ يك از پيشنهادهاي مفصل بانك را در مورد راه          

                                                 
:بر اساس هدف اصلي ملي كردن، مصدق خواستار اين بود كه بانك مسائل زير را روشن كند.. 86  
از سر گرفته براي منافع آنها هاي گسترده در ايران بايد   كه تمام فعاليت"تمام كشورهاي ذينفع"د آن ان كدام.  1    

..، هيچ تعهدي ندارداند برداري نكرده بهره خود  كه از حق تقدمنسبت به مشتريان پيشين خودشود؟ ايران   
كس ندارند؟  است كه خصومتي با هيچطرفي گروه اجرايي بي طرف به چه معناست؟ آيا به معناي افراد بي. 2      
ها صادق است؟ در مورد تمام مليت" ها استخدام غيرايراني "آيا. 3      
شود؟ شود يا اينكه شامل امور اقتصادي هم مي آيا اختيارات بانك به مسائل فني محدود مي. 4      
يي ديگر؟ها بايد با دولت ايران منعقد شود يا با دولت" قرارداد صدور عمده". 5      
 چيست؟ به هنگام خريد امكان دارد دولت ايران در قيمت به خريداران "تقسيم عايدات فروش"معناي . 6    

بنا بر قانون ملي كردن، دولت بايد . دانند ب"سهام"خريداران به هيچ رو نبايد خود را مستحق داشتن . تخفيف دهد
بنابراين، بانك بايد به جاي .  گونه امتياز خودداري كندبنابراين، دولت بايد از اعطاي هر. نفت را اداره كند

.تخصيص عوايد كارمزدي ثابت دريافت كند  
دولت ايران هيچ تعهد ديگري را در . هاي خود را با سودي عادالنه يا كارمزد بدهد بانك بايد شرح هزينه. 7    

.پذيرد قبال بانك نمي  
وشن است و بانك با تفسيرهاي ما از آنچه بايد انجام گيرد موافق ها ر گيري گفت كه اگر اين نكته مصدق در نتيجه
. در غير اين صورت، سفر موردي ندارد. تواند كار بازرسي تأسيسات ايران در جنوب را بياغازد است، بانك مي  

Middleton to Foreign Office, 4 January 1952, FO 371/98646 EP 1531/12. 
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كنيم طرحي جامع را كامل كند اما آن را بـراي             د اين ما بانك را تشويق مي      با وجو 
 ٨٨".دارد شود نگه دولتي كه جانشين مصدق مي

 
 راديــو تهــران مــتن يادداشــتي را كــه بنــا بــود همــان  1330 دي 18در روز 

در اين يادداشـت آمـده بـود        . بعدازظهر به مقامات بريتانيا تسليم شود، پخش كرد       
هاي مشخص و مداخلة مقامات دولـت بريتانيـا           هاي دولت فعاليت    شبنا بر گزار  "

دولت من ديگر حاضـر بـه تحمـل ايـن رفتـار             . در ايران اخيراً شدت گرفته است     
اگر مقامات دولت شما در ايـران رفتـار خـود را تغييـر ندهنـد،                ...نامطلوب نيست 

اع دولت من ناگزير به اتخاذ تصميمات جـدي بـراي خاتمـه دادن بـه ايـن اوضـ                  
  بعد از ظهر متن اين يادداشت براي جمعـي 2:30در ساعت  89".شود نامطلوب مي

در . از خبرنگاران خارجي كه خبرنگار انگلستان در شمار آنها نبـود، خوانـده شـد              
 بعدازظهر آن يادداشت را با پيك دولتـي بـه سـفارت انگلـستان ارسـال                 5ساعت  
دق مالقات كرد تا در مـورد       ، سفير امريكا، روز بعد با مص      90لوي هندرسن . كردند

مقامات بريتانيا كه آن يادداشت را مـردود دانـسته          . لحن آن يادداشت اعتراض كند    
و بازگرداندند، از اين گفتگو نتيجه گرفتنـد كـه مـصدق مـدت زيـادي سـر كـار                    
نخواهد ماند و هدف از اين حمله منصرف كردن مخالفان از استيضاحي است كـه    

يزي شده بود، و آنهـا بايـد در انتظـار اقـدامات بعـدي،               ر  برنامه بهمن   1براي روز   
 بريتانيـا يـا احتمـاالً قطـع روابـط ديپلماتيـك هـم                هـاي  شايد بستن كنـسولگري   

 بريتانيا را صـادر   هاي دي دستور تعطيلي كنسولگري21مصدق در روز    . بودند  مي
  91.كرد
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ان و  مقامات امريكا از اين كه مذاكرات با بانك متوقف شـد و مناسـبات ايـر               

ها بزودي بايد در انتخابـات        دموكرات. دندبوانگلستان به وخامت گراييد، ناراحت      
ــي ــد شــركت م ــتچــين . كردن ــود و  در دوران حكوم ــده ب ــست ش ــا كموني  آنه

در ايران، وضـع    . جمهوريخواهان همچنان آنها را به اين خاطر سرزنش مي كردند         
 بودند، مـصدق دسـت      اقتصادي حادتر شده بود، رهبران سياسي به خون هم تشنه         

 و مقامـات    بيرون از گود است،   رسيد شاه     داشت، به نظر مي     از موضع خود بر نمي    
اين اوضاع باعث شد آچسن به فرانكز بگويـد كـه           . شوروي جسورانه فعال بودند   

 و  هنگران اين است كه وضعيت ايران خطري جدي بـراي غـرب بـه وجـود آورد                
ئت همراه چرچيـل، نخـست وزيـر، در         طرحي دارد كه مايل است دربارة آن با هي        

 ايدن پاسخ داد كه دغدغة چين       92.سفر اواسط ژانوية آنها به واشنگتن، مذاكره كند       
مـا بـراي حفـظ قـدرت        ": نبايد چشم اياالت متحده را بر اين واقعيت ببنـدد كـه           

 مثل تـوافقي    [اقتصادي خود بايد به توافق نرسيدن با ايران را بر توافقي نامطلوب             
 ايـن كـار خطـر بـروز     حتّي اگر ترجيح دهيم؛ ]اند ت امريكا پيشنهاد كردهكه مقاما 

   93".دهد كمونيسم در ايران را افزايش مي
  

ي از  شـ  و توسـعه گزار    تـرميم المللـي     ، بانك بـين   1331 فروردين   15در روز   
ش در نمـأموري هيئت  مذاكراتش را دربارة نفت ايران منتشر كرد و اعالم داشت كه            

 و اين مذاكرات متوقـف گـشته        مراجعت كرده يران به واشنگتن    مورد مسئلة نفت ا   
در اين اطالعيه آمده بود كه بانك آمادگي بررسـي هـر          . ولي به پايان نرسيده است    

  .ول را داردقگونه پيشنهاد عملي با دورنماي موفقيتي مع
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***  
  

مـصدق پـيش از     . المللي شـاه در حاشـيه بـود         در دورة مذاكرات با بانك بين     
 بـه   1330 مهـر    14راي حضور در جلسة شوراي امنيت در نيويورك در          عزيمت ب 

ديدار او رفت و باقر كاظمي، كه در غياب مصدق كارهاي نخست وزير را انجـام                
مصدق پـس از    . گذاشت  داد، شاه را در جريان اقدامات مصدق در نيويورك مي           مي

رش را   به دربـار رفـت تـا گـزارش سـف           1330مراجعت به تهران در روز اول آذر        
شاه .  شاه در جريان مذاكرات نفت قرار نگرفته بود        ، تشريفات  خارج از  ولي. بدهد

در دورة اقامت هيئت نمايندگان بانك در تهران با آنها يا با مصدق مالقات نكـرده               
 و در  1330 دي   26شپرد، سفير انگلستان، پس از ديدار خود بـا شـاه در روز              . بود

شـاه فقـط تماشـاگر    " به ايدن گـزارش داد كـه       پايان دورة سفارت خود در ايران،     
 زاست و در هدايت امور اگر اصـوالً نقـشي داشـته باشـد آن نقـش بـسيار نـاچي                    

   94".است
  

شاه تالش كرد با مرور مبناي بحث نفـت بـا           . ولي اين كامالً حقيقت نداشت    
هاي نفتي در     ها در مورد ميزان قدرت شركت       متخصصان، سياستمداران و ديپلمات   

او همچنان باور داشت كه مصدق تنها فردي بود كـه   . طالعاتي به دست آورد   دنيا ا 
توانست موضوع ملي كردن نفت را به پاياني مطلوب برساند، البته مشروط بـه                مي

او به مقامات بريتانيـا و امريكـا        . كرد  اين كه راهي براي حفظ آبروي خود پيدا مي        
هـيچ روزنـة اميـدي وجـود        اعتراض و تالش كرده بود در مواقعي كه بـه ظـاهر             

شاه معتقد بود كـه مـصدق رهبـر قـانوني           . دننداشت، راهي براي پيشروي پيدا كن     
دولت است و تا زماني كه نخست وزير از رأي اعتماد مجلس برخوردار بود، شاه               
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شاه در اين مـورد بـا مـشاورين         . دانست كه از وي حمايت كند       بر خود فرض مي   
 و عال بر اين باور بود كـه مـصدق           بحث داشت  جر و    خود، از جمله عال،   نزديك  

ا شـاه   . گرفـت   مـي شـاه  را از سلطنتداشت آرام آرام حقوق و وظايف قانوني      امـ
همچنان به داليلي چند حامي مصدق باقي ماند كه يكي از آن داليل اين بـود كـه                  
خودش مصدق را به نخست وزيري منصوب كرده بود و روش او اين بود كـه از                 

تشكيالت خود پشتيباني كند و تا زماني كه بر مسند قدرت بودنـد             مقامات رسمي   
دانـست چـه چيـز را         به نظـر شـاه مـصدق مـي        . در برابر ديگران از آنها دفاع كند      

دانست آنچـه     تر، نمي   خواهد، يا به سخن دقيق      دانست چه مي    خواهد ولي نمي    نمي
 مطمـئن  خواهـد  مـي ": گفـت  مصدق مي. را مي خواهد چگونه بايد به دست آورد       

 در موقعيتي قرار نگيرد كـه نفـوذي را        ديگر  ارجي  خكه هيچ هيئت يا قدرت      شود  
 مي انديـشيد   شاه   ٩٥".كه شركت نفت ايران و انگليس داشت، در ايران اعمال كند          

شـد بـه قـدرت،        مسئله مربـوط مـي    . شود به خاطر نيتش متهم كرد       مصدق را نمي  
اد داشت كه نفت كـشورهاي       مصدق اعتق  1331در اوائل سال    . كنترل و مسئوليت  

اگر بريتانيا به نفت ايران نيازي      . ديگر هنوز كامالً جايگزين نفت ايران نشده است       
گذاشت؟ چـرا بـا طـرح دعـوي در ديـوان              نداشت چرا ايران را به حال خود نمي       

آوردنـد در     شد؟ وقتي دربارة آينـده بـه او فـشار مـي             داوري الهه مزاحم ايران مي    
اي سامان دهـيم كـه دولـت ايـران حتـي در                را بايد به گونه    امور": گفت  پاسخ مي 

   96".صورت قطع عايدات نفت، بدون آن عايدات بتواند كشور را اداره كند
  

هاي بريتانيايي و امريكايي با        آگاه بود كه شركت    به شدت از سوي ديگر شاه     
و بـاور   ا. اند و كنتـرل بـازار را در اختيـار دارنـد             هم نفت ايران را جايگزين كرده     

                                                 
95 . Kingsley Martin, "Cold War Becomes Costly," The New Statesman, January 12, 
1952, pp. 27-28. 
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داشت كه نفت براي پيشرفت ايران الزم است، اين احتمال وجود دارد كه دولـت               
بدون نفت به كارش ادامه دهـد، ولـي بـه بهـاي آسـيب ديـدن شـديد پيـشرفت                     

. شعاري نادرست و خطرناك بود    " اقتصاد بدون نفت  "از نظر شاه    . اقتصادي ايران 
رت آنها ماننـد برداشـت مـصدق        افزون بر اين برداشت او از مقامات بريتانيا يا قد         

از نظـر مـصدق     . هـا بـود     نـسل تفاوت تجربه    برداشت ناشي از      اختالف اين. نبود
 را دور نگاه نمي داشتي     آنها   اگر. مقامات بريتانيا از قدرتي پنهاني برخوردار بودند      

او بـه كينگزلـي     . .همه چيـز را خـراب مـي كردنـد         با كنترل امور    همچون شيطان   
تواند دوباره به متخصصان بريتانيايي       گفت كه نمي  نيو استيتسمن   مارتين، خبرنگار   
كشورهاي بسياري به خاطر اينكه ايران با خروج اتباع بريتانيـا           ". اجازة ورود دهد  

اگر متخصصان بريتانيايي   . استقاللش را به دست آورده است به او تبريك گفته اند          
شـاه هـم معمـوالً مراقـب         97".به ايران بازگردند، اين موفقيت ديگر واقعي نيست       

كـرد بـازي بـا آنهـا از نـوع بـازي               هاي مقامات بريتانيا بود، ولي تصور نمـي         حقه
آنها قدرتمند، رياكـار، نيرنگبـاز      . جمع صفر يا پيروزي يا باخت كامل است         حاصل

 از نظـر شـاه      . و قابل كنتـرل بودنـد     ناپذير بودند، اما واقعيتي در زندگي         و سازش 
داد،   مصدق راهي خطا در پيش گرفته بود، سرسختي نشان مـي          مشكل اين بود كه     

مـصدق  . كـرد   اي بود كه عقل خالف آن را توصيه مي          مايل به بستن درها در دوره     
هاي جهان سوم مورد تحـسين قـرار          در شوراي امنيت، در ميان مردم ايران و ملت        

. ه بـود  يـد  اما هيچ كدام از ايـن چيزهـا بـه پايـان گـرفتن مـاجرا نينجام                 ه بود گرفت
 شد كه امنيت ايران را       مي  بدل پديده اي برعكس مسئلة نفت روز به روز بيشتر به         

گرايان بنيادگرا    حزب توده از جناح چپ و اسالم      . كرد  در داخل و خارج تهديد مي     
كردنـد و ادارة آنهـا دشـوارتر     از جناح راست روز به روز قدرت بيشتري پيدا مـي       

. شـدند    بـه نـسبت ضـعيف مـي        ،له جبهة ملـي   شد در حالي كه ديگران، از جم        مي
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اهللا   گراي راست به رهبري آيـت       ترين تظاهرات را حزب توده و جناح اسالم         بزرگ
مصدق براي كنار آمدن با اين اوضاع       . ابوالقاسم كاشاني در بازار برگزار مي كردند      

. توانست قدرت كمـي را بـسيح كنـد          ها فقط مي    نياز به قدرت داشت و در خيابان      
بسيج قدرت دولت كه براي مبارزه الزم بود، او نياز به اقتـداري داشـت كـه                 براي  

  .مجلس و شاه اختيار واگذاري آن را داشتند
  

به هر حال، مجلس شانزدهم، كه در آغاز حامي مصدق بود در پايـان نـاآرام                
نماينـدگان اقليـت بـه دليـل قـدرت يـافتن حـزب تـوده، يـا تعطيـل شـدن                      . شد

كردنـد    لف، يا برقراري حكومت نظامي از مصدق انتقاد مي        هاي جناح مخا    روزنامه
و در پي آن بودند كه به هر شكل ممكن، از جمله تحصن سياسـي در مجلـس در     

، و ماندن در آنجا تا پايان يافتن جلسه، دولـت او را متزلـزل               1330 بهمن   29روز  
 كـرد در    انتخابات مجلس هفدهم كه وزير كشور مـصدق آن را برگـزار مـي             . كنند

ها به خشونت گراييد و به انتخاب نمايندگاني انجاميد كه مطـابق              بسياري از حوزه  
ها، انتخابـات عـاري از        مصدق به اين بهانه كه در اغلب حوزه       . ميل مصدق نبودند  

واقعيت اين بود كه    . كاره متوقف كرد    تقلب و آزادانه نبوده است، انتخابات را نيمه       
هة ملي اكثريب آرا را به دست آورده بـود،          جز در تهران و چند شهر بزرگ كه جب        

هـا هـر كـسي را كـه           هاي انتخاباتي سراسر كشور مالكان يـا خـان          در اغلب حوزه  
رضاشاه ترتيبي داده بـود     . خواستند براي نمايندگي مجلس انتخاب كرده بودند        مي

پس از جنگ، با وجود اعمال نفـوذ        . ترين آنها نمايندة حوزة خود شوند       كه محترم 
انتخابات آزاد هم همان    .  متفقين باز هم بسياري از همان افراد انتخاب شدند         بسيار
مجلس جديدي هم كه مـصدق انتخـاب كـرده بـود در       . آورد  ها را به بار مي     نتيجه

 آذر، در آسـتانة     25در روز   . اصل از نظر شـكل و تركيـب چنـدان متفـاوت نبـود             
ران اين نخستين انتخابـات     انتخابات جديد، مصدق اعالم كرده بود كه در تاريخ اي         
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، يـك روز    1331 ارديبهـشت     8در روز   . عاري از دخالت داخلي و خارجي است      
پس از آنكه شاه مجلس جديد را افتتاح كـرد، مـصدق انتخابـاتي را كـه خـودش                   

 او بـا وزراي     98.برگزار كرده بود، به عنوان انتخاباتي آميخته به تقلب محكوم كـرد           
 وارد مـشاجره شـد و در        مـورد قبـولش   هـاي     نتيجهخود به دليل به دست نيامدن       

 امير تيمور كاللي، يكي از رهبـران       ،نتيجه وزير كشور كه مسئول اين انتخابات بود       
گلـشاييان، از او    -ايالت خراسان، كه مصدق به دليل مخالفت وي با قرارداد گـس           

در اين مجلـس    . وت كرده بود، از كار كناره گرفت      براي پيوستن به دولت خود دع     
، نامزد مـصدق بـراي رياسـت مجلـس، از سـيد حـسن               معظمينيمه كاره، عبداهللا    

 در مجلـس    99.امامي، امام جمعة تهران و از افراد مورد اعتماد شاه، شكست خورد           
  .زاده كه دلخواه مصدق نبود، دوباره به رياست انتخاب شد سنا هم سيد حسن تقي

  
***  

روز .  هم مـذاكره كردنـد      به تفصيل با   1330 اسفند   19شاه و مصدق در روز      
بعد شاه به ميدلتون گفت كه مصدق كار ملي كردن نفـت را بـه پايـان رسـانده و                    

  او،  و سـت كشور با ورشكستگي روبرو   . اوست كه آن را به نتيجه برساند      بر  اكنون  
 كـه   هپـس او از مـصدق پرسـيد       . تواند اجازه دهد اوضاع از هـم بپاشـد           نمي ،شاه

اش فقط اين است كه مسئلة نفت         خواسته": هدق گفت مص.  اش دقيقاً چيست    برنامه
 پـس از آن شـاه چنـد پرسـش مربـوط بـه               ".را فيصله و پس از آن اسـتعفا دهـد         

در ": مديريت و قيمت را مطرح كرد كه به گمان خودش بـاب ميـل مـصدق بـود                
مورد قيمت بايد بگويم كه موضوع اين است كه سودي معقـول از پااليـشگاه بـه                 

وده شود؛ پااليشگاه دارايي اصلي ايران است كـه ايـن كـشور را از          عوايد ايران افز  
                                                 

.464، 459: 1روزشمار، . 98  
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تواند ترتيباتي را به مردم بقبوالنـد         كند و نخست وزير نمي      همسايگانش متمايز مي  
 مـسئلة  ".كه فقط شامل چند سنت درآمد از پااليش براي هـر بـشكه نفـت باشـد               

ـ اكو حـق  تحت   'توانيم با گنجاندن عبارتي مثل        مي"مديريت را     دولـت   ت بـراي  ل
 كه بانك بـه آن ايـراد گرفتـه اسـت،         " دولت ايران  حساب" به جاي عبارت     'ايران

موضوع استخدام متخصصان بريتانيايي بهتر اسـت بـه مجلـس هفـدهم          . حل كنيم 
. نويس قرارداد با بانـك بررسـي كنـد          واگذار شود و آن را به هنگام تصويب پيش        

 و موضـوع را بـه داوري         گرفـت  خواهـد مصدق پيش از آن تاريخ از كار كنـاره          "
 گفت مايل است از بريتانيا بخواهد نظـرش          سپس  شاه ". خواهد كرد  مردم واگذار 

هـا بايـد مطـابق        دانست قيمـت    او مي . را دربارة مسئلة قيمت  تا حدي تعديل كند        
 اسـت موضع مصدق در اين زمينه موضعي به طور كلي سياسـي      "ولي  . بازار باشد 

تواند اجازه دهد كه سودي بيـشتر از        نمي ]انگلستان[آيا  خواست بداند كه      و او مي  
پااليش نصيب ايران شود، حتي اگر سود ناشـي از فـروش نفـت خـام بـه همـان                    

 100".نسبت كاهش يابد
 

در اوائل خرداد مصدق دعوي ايران را در ديوان داوري الهه با همان عبارات              
بـوده اسـت، بريتانيـا      اي    هاي بزرگ مهره    ايران در بازي قدرت   : معمول مطرح كرد  

كرده است، شركت نفت ايران و انگلـيس آلـت دسـت              سياست ايران را كنترل مي    
بـدون حمايـت مـردم بـسته شـده و           ) 1312 (1933بريتانيا بوده اسـت، قـرارداد       

اعتبار است، شركت نفت ايـران و انگلـيس و دولـت انگلـستان سـود                  بنابراين بي 
  ايـران اسـتفاده كـرده تـا قـواي دريـايي            اند و نيروي بحري بريتانيـا از نفـت          برده

انگلستان را به هزينة ايران توسعه دهد، مقامات بريتانيا هرگز در عمل اصـل ملـي                
اند و حتي پس از واقعيت پيدا كردن ملي كردن نفـت              شدن نفت ايران را نپذيرفته    

 اند، تا باعث تحريم نفت ايران از سوي         فشار نظامي و اقتصادي بر ايران وارد كرده       
                                                 

100 . Middleton to Foreign Office, 11 March 1952, FO 371/98651. 
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هاي شركت نفت ايران و       هاي نفتي شوند و مانع دسترسي ايران به حساب          تراست
آميـز و مثـل       اند و رفتار آن شركت نسبت به كارمندان ايراني تـوهين            انگليس شده 

هـاي فنـي    ت و به آنها اجازة اشتغال در سمت   بوده اس  "حيوانات خانگي "رفتار با   
  .اند را نداده
  

آنها پس از اظهاراتي عجيـب در ايـن         . ن قبيل بود  هاي بريتانيا هم از هما      رديه
، از ايـران   1907مورد كه در قرن گذشته بريتانيا، از جمله با وارد شدن به قـرارداد               

تر اظهـار كردنـد كـه قـرارداد           در برابر روسيه حمايت كرده است، به شكلي جدي        
هـايي كـه از آن زمـان روي كـار              را مجلس تصويب كـرده و تمـام دولـت          1933
 مدعي مزاياي آن قرارداد بـراي        و  ت مصدق، اعتبار آن را پذيرفته     اند، جز دول    هآمد

 "1933امتياز ناشي از قـرارداد      "ايران در حالي كه رسماً به موجب        . نده ا ايران شد 
 اختالف نظر در مورد آن      متعهد شده است قوة مقننه اين قرارداد را لغو نكند بلكه          

سـخن  .  يكجانبه صنعت نفت را ملي اعالم كند       تواند  را به داوري ارجاع كند، نمي     
گفتن از پرداخت غرامت بدون آنكه بريتانيا در صنعت نفت دخالت داشـته باشـد               

معناست زيرا اگر صنعت نفت با لياقت و كفايت اداره نـشود امكـان پرداخـت                  بي
انگلستان اصـل ملـي كـردن را فقـط بـه            . هيچ گونه غرامتي وجود نخواهد داشت     

اگر به خاطر قرارداد بـا نيـروي دريـايي          . براي مذاكره پذيرفته است   عنوان اساسي   
نبود، شركت نفت ايران و انگليس براي فروش مقدار فراوان نفتي كـه در اختيـار                

شد و در نهايت ايران مبـالغ كمتـري بـه عنـوان      داشت با مشكلي بزرگ روبرو مي    
ق نـه بـراي زيـان       اقدامات اقتصادي مورد اشارة مـصد     . كرد  حق امتياز دريافت مي   

دليـل  . انـد   رساندن به ايران بلكه براي حمايت از اقتصاد انگلـستان طراحـي شـده             
خرند فشار بريتانيا نيست      شدة ايران را نمي     هاي بزرگ نفتي نفت ملي      اينكه شركت 

. اي ندارنـد    بلكه اين است كه آنها به خريد و فروش نفت در ابعاد كوچك عالقـه              
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ها را به ايران داده       انگليس امكان دستيابي به حساب    سرانجام شركت نفت ايران و      
هاي نارواي مصدق اين شركت با كارمنـدان ايرانـي خـود       است و برخالف تهمت   

المللـي   هاي هيئت اعزامي ادارة بين   رفتاري محترمانه داشته است و اين در گزارش       
   101. ثبت شده است1329كار در سال 

 
. تر شـده بـود   د، وضع اقتصادي وخيمتا بازگشت مصدق از الهه در ماه خردا   

 460داري    كسربودجة ماهيانه بر اساس مخارج روزانـه بـه نقـل از رئـيس خزانـه               
منابع درآمد داخلي، از جمله ظرفيـت قـرض دادن بانـك ملـي،              . ميليون ريال بود  

برداشت از ذخاير طال يا انتشار اسكناس جديد مستلزم         . تقريباً به پايان رسيده بود    
افـزون     بود، و اين گزينة اخير به احتمال زياد تورم را به افزايشي دم             اجازة مجلس 

دولت به پول نياز داشت و براي كمك چشم به امريكا دوخته بـود،              . كرد  دچار مي 
مقامـات  . ولي در اين دوره مقامات امريكا در انتظار دولـت ايرانـي بعـدي بودنـد               

روي هم انباشت شده است و      كردند كه نيازهاي جاري       بريتانيا و امريكا تصور مي    
به مرزي رسيده است كه احتمال تخفيف دادن آنها با كمك خـارجي وجـود دارد                

اي حـساس در      نتيجه ايـن بـود كـه مرحلـه        . شوند  اما فقط از اين راه برآورده نمي      
موقعيت سياسي و مالي ايران به سرعت نزديك و تغيير دولت به احتمـالي جـدي                

  102.ه بودشد بدل 
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 شپرد، سفير انگلستان، با ارسـال تلگرامـي بـه آنتـوني             1330 دي   26در روز   
 دي براي ساعاتي طوالني به حضور شـاه شـرفياب           24ايدن اطالع داد كه در روز       

هايي را با او در ميان گذاشته و هر بار هـم              شده و شاه به جاي ابراز عقيده پرسش       
اما دو اشارة مهـم شـاه    1.ت دفاع از مصدق بوده استكه ابراز عقيده كرده در جه

گيري از سلطنت و اشـغال        متفقين در وادار كردن پدرش به كناره      . قابل تأمل است  
داند كه پدرش هوادار آلمـان   كس به خوبي او نمي اند، زيرا هيچ    ايران راه خطا رفته   

اح نبود؛ و مخالفت با مصدق هم يكپارچـه نيـست، و از دو شخـصيت مهـم جنـ                  
به اين نتيجه رسيده است كـه كـاري از دسـتش            " اولي   -قوام و سيدضيا  –مخالف  
  2".از گود خارج استترديد  بي" و دومي "آيد بر نمي
  

در اوائل بهمن ايدن تلگرامي مرموز با امضاي پيتر دريافت داشت كـه در آن               
اي پيشنهادها و داليلـي كـه بـر       " را در مونت كارلو ديدم و        "دوستم"كه  آمده بود   

پـس از  .  تأثير زيادي بر من گذاشت "هاي فعلي خود ارائه كرد   ها و خواست    رويه
آن در اين تلگراف از ايدن درخواست شده بود كه بـه كنـسول بريتانيـا در نـيس                    
دستور دهد پيام كامل وي را دريافت دارد و آن را به صورت رمز در اختيار ايـدن                  

                                                 
1 . Sheperd to Eden, No. 24, 17 January 1952, FO 371/98618, EP 1051/15. 

.همان. 2  
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 اطمينان دارم كه اين موقعيـت نبايـد از        "پيتر با لحني رسمي نوشته بود       . قرار دهد 
  3".دست برود

 
 بهمن به آنتوني ناتينگ، معـاون پارلمـاني خـود، نوشـت كـه               9ايدن در روز    

زند از جانب كنـت دو         دريافت كرده است كه حدس مي      "تلگرامي بسيار عجيب  "
دو كورسي چند هفته پيش از اين از ايدن درخواست كرده بود كه             .  باشد 4كورسي

 ديدار كند، اما چون او بيرون از شهر بود ناتينگ ايـن             "با يك نفر ايراني   "دن  در لن 
ايـدن  .  را پيـدا نكـرده بـود       "فـرد ايرانـي مـورد نظـر       "كار را به عهده گرفته ولي       

ده بگيـرد و    خواست بداند آيا امكان دارد ناتينگ يكبار ديگر اين كار را به عهـ               مي
   5؟گيرده در جريان قرار وزير امور خارجمناسب است  ببيند كه آيا

  
 و از او    در اين هنگـام دو كورسـي تلگـرام ديگـري بـراي ناتينـگ فرسـتاد                  

بـا امـضاي پيتـر    تلگرامـي كـه   كـه  فوري به ايدن اطالع دهـد    "شخصاً"خواست  
همان گونه كـه    "دريافت كرده است در واقع از جانب او بوده است و اعتقاد دارد              

 ناتينـگ هـم   ".الً بسيار سـودمند خواهـد بـود   عنوان كرده است اقدام فوري احتما    
دانستند كـه   زمان تمام كساني كه درگير اين ماجرا بودند مي   تا اين   البته  . چنين كرد 

ايدن مشاهدات شپرد را بـه خـاطر        . است) السطلنه  قوام(فرد مورد نظر احمد قوام      
داشت ولي اظهار نظر قاطعي نكرد و اين باعث شد كه دو كورسي اعتـراض كنـد                 

ايـن  . نـد ك   را دربـارة ترديـد بريتانيـا تأييـد مـي           "مان  نظر دوست "كه تلگرام ايدن    
ـ             "دوست"  و حاضـر    دارد به نمايندگان ايدن در محل خود، يعني نـيس، اعتمـاد ن
خـود را    هـاي   ترديد هـراس    بي"و  .  بدون تضمين شخص ايدن حركتي كند      يستن

                                                 
3 . EP 16913/2 FO 371/98683. 
4 . Kenneth de Courcy  

.همان. 5  
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دوكورسـي سـپس     ."كرد  دخواه و آنها را به شكلي گسترده منتقل         ددان  پايه نمي   بي
كنم از اين كه شما حتي از بررسي مشاهدات و پيشنهادهاي او              تعجب مي  "نوشت

 به طـور كلـي      " دادمي  ترجيح    در چنين شرايطي دو كورسي     ".كنيد  خودداري مي 
 اما او در مورد جدي بودن پيشنهادهاي اين دوست ترديـدي            ".خود را كنار بكشد   

  6".رود از دست ن انگلستانجام منافع كالنكه سران"نداشت و اميدوار بود 
 

هـاي خـود را از قـوام بـه      دو كورسي پس از بازگشت به انگلستان برداشـت        
تأثيري "او اصالً به هيچ دردي نخورد ولي        ناتينگ منتقل كرد و گفت احتمال دارد        

سياسـتمداري  "به نظر دو كورسـي قـوام        .  بر وي نهاده است    " شگرف كم و بيش  
شايد اصالً نشود به وي اعتماد كرد؛ ولي از آنجا كه وضعيت ما در              ايراني است و    

مــن ارزش دارد عقيــدة آيــد، بــه   بــه نظــر نمــيچنــدان خــوب ) در ايــران(آنجــا 
گفـت اكنـون قـصد دارد از ايـن             دو كورسـي     7".پيشنهادهاي او را بررسـي كنـيم      

  .موضوع پا پس كشد
  

 مالقـات كـرده و ايـن        قوام در مونت كارلو در آپارتمان دو كورسـي بـا وي           
 پذيرش چيزي جز پيـشنهادهاي بـسيار   هآماد"كورسي هشدار را شنيده بود كه دو       

 به دو كورسي گفته بود كه بـراي جلـوگيري از            او.  قوام جدي بود   ".نيستجدي  
تواند بـه     او معتقد بود كه مي    . بروز فاجعه در ايران بايد با بريتانياي كبير كنار بيايد         

كـرد موفـق      اگر بريتانياي كبير از او پشتيباني نمي      . دست گيرد آساني قدرت را در     
قول و قرارهاي سفارت بريتانيا در      . شد ولي اطميناني به اين پشتيباني نداشت        نمي

او فقط حاضر به پذيرش قول مستقيم وزير امور خارجه          . كرد  تهران او را قانع نمي    
 وزيـر خارجـه ممكـن    در مالقاتي خصوصي با وي در پاريس بود و اگر ديدار بـا   

                                                 
6 . FO 371/98683, EP 1015/438G. 
7 . Letter dated 13th February 1952. FO 371/98683. 
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او آماده بود قدرت را در دست گيـرد         . كرد  نبود بايد با لرد ساليزبوري مالقات مي      
و دربارة قرارداد نفتي كه بسيار به نفع انگلستان باشد در ايـن كـشور بـه مـذاكره                   

هاي اقتـصادي     با كمك "نوبة خود،   خواست انگلستان هم، به       بپردازد، در مقابل مي   
امكان داشت به نـاگزير، بـه داليـل شـرايط موجـود در              . اني كند  از او پشتيب   "الزم

 ولـي مقامـات   ".در اظهارات اولية خود مخـالف بـا انگلـستان جلـوه كنـد            "ايران  
انگلستان بايد داليل او را درك كنند و بر اساس توافقي پنهاني با وي اين وضع را                 

ـ  "دولتـي بـسيار قـوي تـشكيل دهـد         "او در نظر داشـت      . تحمل كنند  ا از ايـن     ام
 او را به امان خـدا رهـا         "براي به دست آوردن دل روسيه     "ترسيد كه انگلستان      مي
مـشي پرصـالبت      خـط "آيا انگلستان به راستي قصد دارد ثابت قدم باشـد و            . كند

 را دنبال كند؟ موضـع انگلـستان در برابـر ايـاالت متحـده كـدام اسـت؟                   "بريتانيا
چگونـه بايـد اطمينـان    . كرد  اعتماد نميسرانجام، او شاه را دوست نداشت و به او   

   8؟نندك كرد كه مقامات بريتانيا عليه او با شاه همكاري نمي پيدا مي
  

كرد كـه دو كورسـي يكـي از مقامـات بلندپايـة وزارت امـور            قوام تصور مي  
از آنجا كه پس از مدتي پاسخي دريافت نكرد، به اين نتيجـه رسـيد    . خارجه است 

ولـي ديـري نگذشـت كـه        .  او يا با طـرحش موافـق نيـستند         كه مقامات بريتانيا با   
جوليـان ايمـري، يكـي از نماينـدگان         . اطالعاتي مخالف اين برداشت به او دادنـد       

كار و از حاميان پا برجاي خاندان قاجار، اتفاقـاً از تمـاس دو كورسـي بـا                    محافظه
نـت كـارلو   قوام با خبر شد و از ناتينگ پرسيد آيا ديدار وي با ايـن پيرمـرد در مو           

                                                 
. 1352 فوريه 13پيوست نامة كنت دو كورسي به آنتوني ناتينگ به تاريخ .. 8  
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پذير است؟ ناتينگ او را منصرف كرد و گفت قوام جدي نيست در غير اين                 امكان
 ايمـري   9.فرسـتاد   صورت پيش از ترك تهران پيـامي بـراي دولـت انگلـستان مـي              

 وزير امور خارجه، تماس گرفت؛ اين بار         جانشين او با سلوين لويد،   . مأيوس نشد 
 كه به نظر لويد بازگشت قوام به قدرت         او را به اين دليل به اين كار تشويق كردند         

كرد كه قوام      ايمري بايد اطمينان پيدا مي      اما ".تغييري در جهت بهبود اوضاع بود     "
  .گويد متوجه است كه او از طرف دولت انگلستان سخن نمي

  
. ايمري در حدود اول فروردين در هتل قوام در پاريس با وي مالقـات كـرد               

مدعي تاج و   "بر گزارش ايمري او شاهزاده حميد قاجار        ولي قوام تنها نبود، و بنا       
شايد اين دعوت با اطالع قبلي ايمـري و تأييـد او   .  را هم دعوت كرده بود  "تخت

 بـه ايمـري   . گويـد   انجام شده بود، هر چند ايمري در گزارش خـود ايـن را نمـي              
ه ، و زمـاني كـ  10 بـود  عالقمنـد شاهزاده حميد، معروف به كاپيتان ديويد دروموند، 

، البته  گيري كرد به دنبال اين بود كه او را بر تخت بنشاند             رضاشاه از سلطنت كناره   
كه مورد حمايت پدر ايمري بـود مقبـول         اگر شاهزاده حسن، پدر شاهزاده حميد،       

ع زماني كه محمدرضا به عنوان پادشاه سوگند ياد كرد طرح اين موضـو            . افتاد  نمي
  .ديگر مناسبتي نداشت

  
ويد دستور داده بود، ايمري به قـوام اطمينـان داد كـه دولـت         همان گونه كه ل   

كنـد     وي به قدرت را تغييري در جهت بهبود اوضاع تلقي مي           بازگشت"انگلستان  
حاال بسيار بيشتر از گذشته به هم نزديـك     "هاي مقامات امريكا و بريتانيا        و ديدگاه 

                                                 
9 . Anthony Nutting to Julian Amery , MP, 19 February 1952, FO 371/98683. 
10 . Captain David Drummond 
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  قابـل مالحظـه اي     در حد المللي    مذاكرات با بانك بين   " ايمري گفت كه     ".اند  شده
 11".ه استمقامات امريكا را در مورد مصدق از اشتباه در آورد

 
قوام گفت قصد دارد تقريباً تا دو هفته ديگر به ايران بازگردد و قدرت را بـه                 

داند اين كـار را چگونـه         تا اوضاع را در ايران بررسي نكند هنوز نمي        . دست گيرد 
ت با توجه به قانون ملي كـردن آن حـل           شايد الزم باشد موضوع نف    . دهد  انجام مي 

، وزيـر امـور خارجـة دولـت         12ولي با توجه به اين كـه هربـرت موريـسون          . شود
.  اصلي ايـن نبـود      مشكل "آشكارا  اصل ملي شدن نفت را پذيرفته بود        "كارگري،  

پااليـشگاه بايـد   : كرد قوام سپس خطوط كلي اصول اساسي اين توافق را مشخص
رد، و اين مستلزم استخدام چند متخصص فني بريتانيـايي          ك  با تمام ظرفيت كار مي    

در آبادان بـود؛ بريتانيـا بايـد اختيـار كامـل فـروش خـارجي نفـت را در دسـت                      
شد كه باعـث لطمـه زدن بـه           گرفت؛ شرايط قرارداد هم بايد به شكلي ارائه مي          مي

  .قراردادهاي نفت با كشورهاي ديگر خاورميانه نشود
  

او بـه شـاه اعتمـاد       . خانـدان سـلطنتي را مطـرح كـرد        در اين جا قوام مسئلة      
از نظـر او شـايد      . هاي او شده بود     چيني  او پيش از اين هم قرباني دسيسه      . نداشت

تغيير رژيم و بر تخت نشاندن شاهزاده حميد و روي كـار آوردن دوبـارة خانـدان                
ي قـوام از ايمـر    . هـا نبـود     قاجار الزم بود زيرا رژيمي جمهوري باب ميـل ايرانـي          

 پاسـخ داد     ايمـري  "بـود واكنش بريتانيا نسبت به اين موضوع چه خواهد         "پرسيد  
كنـد كـه او       ما تا حدودي از شاه فعلي ناراضي هستيم و براي ما هيچ فرقي نمـي              "

 موقع ايمري از شاهزاده حميد درخواست كرد كـه از اتـاق       در اين  ".بماند يا برود  
رسيد كه آيا در مورد تغيير رژيم جـدي         بيرون برود و وقتي با قوام تنها شد از او پ          

                                                 
11 . Julian Amery to The Rt. Hon. Selwyn Lloyd, 25 March 1952, FO 371/98683, EP 
15313. 
12 . Herbert Morrison 
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بايد بپذيريم كه رژيم پيشين پايان بدي داشت        ": قوام گفت . است؟ قوام جدي بود   
ولي شاهزاده حميد از شـاه فعلـي بهتـر اسـت و تحـصيالت وي در انگلـستان و                    
معاشرت ها و روابطي كه دارد ممكن اسـت باعـث مناسـبات بهتـر وي بـا لنـدن                    

  شاهي را سر كار بيـاورد كـه        مي خواهد "قوام  اين بود كه     ايمري    برداشت ".شود
 وابسته به او باشد و احتماالً رابطـي سـودمند           دست كم در مراحل اولية حكومتش     

  13".بين او و لندن به شمار آيد
  

زيـرا پـيش از   "دهد ايمري از لويد خواست نامة وي را به آنتوني ايدن نشان    
 در روز . لويد ظاهراً ايـن كـار را كـرد   14".ام اين دربارة قوام براي او مطالبي نوشته     

 سـفارت بريتانيـا در    بـراي  " محرمانـه  خيلـي "تلگرامـي    ايدن   1331 فروردين   27
تهران مخابره كرد و با ارسال يك نسخه از گزارش ايمري اطالع داد كه قـوام بـه                  

گردد تا قدرت را به دست گيرد و فوري پس از بازگشت به ايـران بـا                   ايران بر مي  
او در مورد خاندان سـلطنت قـول و قـراري نگذاشـته            اما  . گيرد  ارت تماس مي  سف
  :بود

  
ترديد دل خوشي از عملكرد اخير شاه نداريم، اعتقاد چنداني به اين              در حالي كه بي   

هم نداريم كه تالش در جهت باز گرداندن خاندان قاجار به سلطنت به سود ماست، ايـن                 
افـزون بـر   . ت كم به شدت به تضعيف آن بينجامدكار ممكن است به تجزية كشور يا دس    

نمايي بين شاه و قوام مطـرح شـود،           اين به هيچ رو اطمينان نداريم كه اگر موضوع قدرت         
گردد، و در اين صورت حتي اگر قوام را حمايت هم نكرده باشيم باز شـاه                  قوام پيروز مي  

 قوام روشن كنيد كـه مـا        اميدوارم فرصتي به دست آوريد و براي      . .. كند  ما را سرزنش مي   
 تأييد كنيم و اينكه      را توانيم تالش او در مورد بازگشت خاندان قاجار به تخت و تاج             نمي

                                                 
.همان. 13  
.همان. 14  
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ما هم به نوبة . بر عكس از او انتظار داريم تهايت تالش خود را براي حمايت از شاه بكند  
  15.كنيم خود براي بهبود بيشتر مناسبات شاه و نخست وزير تالش مي

  
***  

 
 باعـث تغييـر     1331 تا ارديبهـشت     1330ادهاي ايران در فاصلة دي ماه       رخد

در اين زمان امكان روي كار آمـدن دولتـي جديـد در             . رفتار لندن و واشنگتن شد    
، از وزارت امور خارجـة امريكـا،        16به پيشنهاد آچسن، پل نيتسه    . ايران محتمل بود  

دربـارة وضـعيت ايـران بـه        در ماه بهمن با مقامات بريتانيا در لندن ديدار كرد تـا             
آنها به توافق رسيدند كه هـر چنـد وضـعيت اقتـصادي و              . بحث و گفتگو بپردازد   

شـد، موضـع مـصدق در دو مـاه گذشـته              تر مي   مالي اين كشور روز به روز وخيم      
 آنهـا در ايـن    17".اميد چنداني به دخالت مؤثر شاه بـاقي نيـست  "تقويت شده و 

بينـي در سـمت نخـست         الً تا آيندة قابل پيش    رأي بودند كه مصدق احتما      مورد هم 
مـصدق  . در ماه خرداد اين انتطارات تا حـدي عـوض شـده بـود             . ماند  وزيري مي 

توانـست از آنهـا بـراي كارشـكني      كرد و مـي  هنوز اكثريتي از مجلس را كنترل مي  
آميزتري نسبت به مـصدق پيـدا         استفاده كند، اما مجلس روز به روز نظر خصومت        

. ز هم نمايندگان جناح مخالف به شدت با هم اخـتالف نظـر داشـتند              هنو. كرد  مي
. شاه هم ضعيف بود و تمايلي به دخالت از راه مجلـس سـنا يـا شخـصاً نداشـت                   

 در روز دوم تير در يادداشـتي كوتـاه دربـارة نشـستي بـا                ، از دستياران ايدن،   راس
ايد بـسيار    اوضاع و احوال شـ     در اين ": اي نزديك به ايدن نوشت      آچسن در آينده  

                                                 
15 . Foreign Office to Tehran, No. 302, 16 April 1952, FO 371/98683, EP 15313/6G. 
16 . Paul Nitze 

، 1952 فوريه 14شرح اين ديدار در اسناد وزارت امور خارجه موجود است، . 17  
FO 371/98608, EP 1022/q. 



 263 به سوي پرتگاه 

  

الزم باشد ساز و كارهايي براي فشار آوردن بر شاه پيدا كنيم كه دست به اقـدامي                 
 18 ".از نظر ما اين كار مستلزم واكنش مشترك انگلستان و امريكا است. بزند

 
آچسن در نشستي كه با ايدن داشت به وي گفت بنا بر ارزيابي اخير ايـاالت                

دانـستن ايـن   بنـابراين  . كنـد  داد سقوط مي  متحده مصدق به احتمال زياد در ماه مر       
با دولت جانشين وي تقريباً بـه چگونـه تـوافقي           نكته اهميت دارد كه قصد داريم       

بايـد او را بـه ايـن كـار          . رود  مصدق به ميل خود كنـار نمـي       ": ايدن گفت . برسيم
 و  شايد الزم باشد نمايندگان بريتانيـا ...آيد اين كار تنها از شاه بر ميتشويق كرد و  

اياالت متحده در تهران با هم اين فكر را به شاه القا كنند كـه چنـين اقـدامي الزم                    
 19".است

 
 تير مجلس هفدهم رسماً آمادگي خـود را بـراي شـروع بـه كـار                 15در روز   

اي   مصدق چنان كه معمول است استعفا داد، ولـي روز بعـد در جلـسه              . اعالم كرد 
اين پيروزي بزرگي   . اي تمايل داد  به او ر   رأي   65 رأي از    52مخصوص مجلس با    

اما مجلـس   . بود و بيش از همه ناشي از محبوبيت نخست وزير در ميان مردم بود             
هيئـت  .  سـناتور از مـصدق حمايـت كردنـد         14سنا مخالفت كرد و در آنجا فقط        

 تير به شاه گزارش داد كـه بـاقي سـناتورها پـس از               18رئيسة مجلس سنا در روز      
مـصدق، بـه دليـل حمايـت نكـردن سـنا از             . دهنـد   أي مي استماع برنامة مصدق ر   

شاه از سناتورها خواست كه بـا نخـست         . انتصاب وي از ادامة كار خودداري كرد      
 تيـر فرمـان نخـست       19آنها بـه توافـق رسـيدند و شـاه در روز             . وزير كنار بيايند  

 تير، مصدق از مجلس شـورا درخواسـت         21در روز   . وزيري مصدق را امضا كرد    
 تـام مدت شش ماه در مورد مسائل اقتصادي و مالي به دولت او اختيارات              كرد به   

                                                 
18 .A.D.M. Ross to Eden, 23 June 1952,  FO 371/98690, EP 15314/167. 
19. Minutes  og meeting of 28 June 1952, FO 371/98690, EP 15314/163. 
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او گفت اگر اين اختيارات اعطا نشود حاضر به ادامة كار در سمت نخست              . بدهد
نه تنها جناح مخالف بلكه حاميان پيشين وي در جبهه ملي با ايـن              . وزيري نيست 

قات كرد و پـس از       تير با شاه مال    25مصدق  . درخواست به شدت مخالفت كردند    
مـصدق بـه    . گفتگويي طوالني از او خواست پست وزارت جنگ را به او بـسپارد            

شاه گفت دشمنان از اين كه نيروهاي مسلح به فرمـان او نيـستند بـراي تـضعيف                  
او گفت اين سـنتي اسـت   . شاه بر عقيدة خود استوار بود. جويند اقتدار او سود مي 

  :استعفا دادمصدق . خواهد آن را نقض كند كه نمي
  

چون در نتيجة تجربياتي كه در دولت سابق به دست آمـده پيـشرفت كـار در ايـن                   
دار شود و اين  كند كه پست وزارت جنگ را فدوي شخصاً عهده موقع حساس ايجاب مي   

كار مورد تصويب شاهانه واقع نشده البته بهتر آن است كه دولت آينده را كـسي تـشكيل                  
با وضع فعلي ممكن .  باشد و بتواند منويات شاهانه را اجرا كنددهد كه كامالً مورد اعتماد   

  20.نيست مبارزاتي را كه ملت ايران شروع كرده پيروزمندانه خاتمه دهد
  

عال، وزير دربار، به اطالع مجلس رساند كه شاه با استعفاي نخست وزير 
در روز . موافقت كرده است و از مجلس خواست نخست وزير آينده را برگمارد

شاه .  رأي تمايل به قوام داد42 رأي از 40اي غيرعلني با  مجلس در جلسه تير 26
 و لقبي را 21در فرماني خطاب به جناب اشرف احمد قوام فرمان خود را صادر،

  22.كه كمي پيش پس گرفته بود به شكلي غير رسمي دوباره به وي اعطا كرد
                                                 

.466-467: 1روزشمار، . 20  
.586-589: 2؛ گاهنامه، 464-467: 1روزشمار، . 21  
اي از متمم قانون اساسي كه اختيارات بيشتري  اي نوشت و در آن به ماده  نامه1328 اسفند 26قوام در تاريخ . 22

اي انجاميد كه باعث شد شاه لقب جناب اشرف را از قوام  اين ماجرا به مجادله. كرد، معترض شد به شاه اعطا مي
ة قوام، پاسخ حكيمي، متن اصلي نام. كرد پس بگيرد و حاال آن لقب را به شكلي غيررسمي دوباره به وي اعطا مي

.يابيد  مي545-554: 1وزير دربار، و پاسخ قوام به حكيمي را در روزشمار،   
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ش كرده بـود، ولـي      قوام براي بسيح مجلس و كسب حمايت از آن بسيار تال          

حمايـت  . توانست تا حدودي در سنا و فقط اندكي در مجلس شورا پيـروز شـود              
نهاني مقامات بريتانيا از او بيشتر به دليل تيزهوشي سياسـي وي در زمينـة جلـب                 

شان در تحميـل      نظر مساعد نمايندگان بود نه به دليل تمايل واقعي يا توانايي خود           
اين بود كه مصدق تمام احتماالت ديگر را منتفي         دليل پيروزي قوام در اصل      . وي
ولي برداشت قـوام از جـو سياسـي، از محبوبيـت خـود يـا از برخـورداري                   . كرد

. احتمالي از حمايت دوستان قديم خودش يا مقامات بريتانيا يا شاه درسـت نبـود              
هم آن كساني كه حقيقتاً با او بودند        – مصدق و هوادارانش     1331در تابستان سال    

آورد از او طرفـداري       م آن كساني كه فقط چون هـدف آنهـا را بهتـر بـر مـي                و ه 
او . افزون بر اين او محبـوب بـود       . كردند   تظاهرات خياباني را اداره مي     -كردند  مي

از نظر  . ها ركود از دست رفته بود       نماد اميد، عزت نفس و عظمتي بود كه طي قرن         
از . خته ارزش اين مبارزه را داشت     با  بسياري از ايرانيان كسب دوبارة اعتباري رنگ      

داشـت، بازگـشت بـه واقعيـت، پـذيرش            سوي ديگر قوام شكست را عرضه مـي       
  او برخالف ارزيـابي خـودش ديگـر تـسلط چنـداني بـه                .اعتباري  بيني و بي    واقع

. طـرف مانـد     بنابراين ارتش هم بي   . شاه هرگز از او حمايت نكرد     .  اوضاع نداشت 
 مثل دو كورسي يا ايمـري، و چنـد تـن ديگـر كـه در                 مقامات بريتانيا، جز كساني   

پيامي هم كـه از طـرف او در         . حاشيه بودند، اعتقاد چنداني به موفقيت او نداشتند       
كـسي بـه    . محتـوا بـود     راديو خوانده شد مثل طبل توخـالي، پـر سروصـدا و بـي             

. هاي نظامي، به زندان افتادن و خشونت تـوجهي نكـرد            تهديدات مربوط به دادگاه   
  .بان را سياستي دگر آمده بود ولي كاركنان كشتي گوش شنوا نداشتند تيكش
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سه روز نخست وزيري قوام همراه با آشوب، تظاهرات و خشونت گذشـت             
و جناح چپ و راست را بر ضد او و به صـورت گـذرا بـه پـشتيباني از مـصدق                      

اي بـه دسـت       ارتش براي سركوب شورش فرا خوانده شد ولي نتيجـه         . متحد كرد 
شاه تحمل خونريزي را نداشت و به امراي ارتش خود دستور داد از كشتار              . امدني

قـوام  .  كـشته و شـماري بيـشتر زخمـي شـدند           شـماري بپرهيزند؛ با وجـود ايـن       
شاه از اعطاي آن اختيـارات      . درخواست اختيارات ويژه و فرماندهي ارتش را كرد       

شـاه  . ور را فرا گرفت تير اعتصابات و تظاهرات سراسر كش29در روز . سر باز زد  
از قوام خواست استعفا بدهد و به حسين عال وزير دربـار خـود دسـتور داد نظـر                   

: نتيجه از پيش معلوم بود    . نمايندگان مجلس را در مورد انتصابي جديد جويا شود        
 سـناتور از    33 نماينده به مصدق رأي دادند؛ در سـنا          64 نماينده از    61در مجلس   

 اين رخـداد شـاه را بـه حـضيض اعتبـار و قـدرت                23.دند سناتور به او رأي دا     41
  .رساند

  
***  

مصدق پيـروز ميـدلتون را فراخوانـد و در مـورد اوضـاع ايجـاد شـده او را                    
شما در شوراي امنيت شكـست خورديـد، در ديـوان داوري الهـه              ". مؤاخذه كرد 

جايگـاه شـما    . شكست خورديد، و در سرنگون كردن دولت من شكست خورديد         
كننده است و با ملت متحد ايران سـر و كـار داريـد كـه در                   نوني مأيوس از نظر قا  

مايلم بدانم كه آيا انگلـستان مايـل   . مورد حفظ قانون ملي كردن نفت مصمم است     
دهد آن را تا ابد ادامه        به فيصله دادن مشاجرات مربوط به نفت است يا ترجيح مي          

صله يابد مسئلة غرامت صدق گفت تنها موضوع شايان توجه كه بايد في م 24".دهد
                                                 

.469، 468: 1روزشمار، . 23  
24 . Middleton to Foreign Office, No. 518, 25 July 1952, FO 371/98691. 
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است و او اميدوار است كه بريتانيا در اين برهه از زمان براي آغاز مذاكرات آمـاده     
سپس وي به ميدلتون اين اختيار را داد كه به اطالع دولت متبوعش برسـاند               . باشد

كه مصدق آماده است از دولت، مجلس شورا و سـنا بخواهـد بـا تـشكيل هيئـت                   
ر يك از دو دولت داور خود را به اين منظور تعيين كنـد              داوري موافقت كنند و ه    

  هر دو دولت بايد    ". داور به توافق برسند    -آن دو نيز به نوبة خود در مورد سر        "و  
 25.نخواهد شد 1933اي به قرارداد  هيچ اشاره. به تصميم هيئت داوري گردن نهند

 پاسـخ داده     مرداد بـه آن    5 مصدق گفت اين موضوع بسيار فوري است و بايد تا           
اي به دست مـصدق داد تـا          ميدلتون پاسخ را به موقع آماده نكرد و اين بهانه         . شود

  .پيشنهادش را پس بگيرد
  

همان گونه  "زيرا   نبود   جالباز نظر ايدن، پيشنهاد مصدق به هر حال چندان          
ت پـيش از پاسـخ      ، ولي ايدن قصد داش    "رفت مبهم و ناخوشايند بود      كه انتظار مي  
 از  26. هماهنگ كند امريكادق سياست خود را با وزارت امور خارجهدادن به مص

پل نيتسه، از وزارت امور     . سوي ديگر مقامات امريكا تحت تأثير قرار گرفته بودند        
گاه قابل اعتمادي براي مقابله با        تكيه"خارجه، اظهار داشت كه امكان دارد مصدق        

 تغييـري احتمـاالً بـه سـود         كمونيسم نباشد ولي گزينة ديگري در ميان نيست؛ هر        
كـرد كـه ايـاالت متحـده و بريتانيـاي كبيـر       آچسن پيشنهاد  27".جناح چپ است

فرانكز بـه ايـدن نوشـت كـه مقامـات           . طرحي مشترك به دولت ايران تقديم كنند      
خواهد پيـشنهادي بـه ايـران بدهـد كـه             اند كه بريتانيا نمي     امريكا به اين فكر افتاده    

پس مقامات امريكـا تـصميم گرفتنـد تنهـا          . شته باشد احتمال پذيرش آن وجود دا    
                                                 

25 . Middleton to Foreign Office, 25 July 1952, FO 371/98691. 
26 . Eden to Washington and Tehran, بدون تاريخ, FO 371/98691. 
27 . Franks to Foreign Office, No. 1428, 26 July 1952, FO 371/98691. 
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 در مـورد طـرح       پـر تـنش      تمـاس   چنـد   چرچيل و ترومن، پـس از      28.پيش بروند 
اي ملـي كـردن نفـت ايـران بـه توافـق               مشترك زير در چارچوب قانون نـه مـاده        

   29.رسيدند

  
 شركت نفت انگلـيس و      عملياتموضوع غرامتي كه بابت ملي شدن        . 1

 پرداخته شود بـا در نظـر گـرفتن وضـع حقـوقي              ايران در ايران بايد   
طرفين كه بالفاصله قبل از ملي شدن موجود بوده است و بـا توجـه               

المللـي      به كليـة دعـاوي و دعـاوي متقابلـة طـرفين بـه ديـوان بـين                 
  .دادگستري ارجاع خواهد شد

نمايندگان مناسبي از طرف دولت ايران و شـركت نفـت انگلـيس و               . 2
ه با يكديگر مذاكره كنند و ترتيـب جريـان          ايران تعيين خواهد شد ك    

 .نفت را از ايران به بازارهاي دنيا بدهند

چنانچه دولت ايران با پيشنهادهاي مندرجه در دو بند فوق موافقـت             . 3
 :فرمايند

نمايندگان شركت نفت انگليس و ايران براي حمل نفتي كه هم           : الف
خواهنـد نمـود   اكنون در ايران ذخيره است اقدام به تهية وسائل الزم          

هايي دربارة قيمت حاصل شـود و شـرائط فنـي             و همين كه موافقت   
براي بارگيري اجازه دهد بابت هر مقـدار نفتـي كـه بتـوان هـر چـه                  

  .زودتر حمل كرد پرداخت مقتضي به عمل خواهد آمد
                                                 

28 . Franks to Sir Roger Makins, No. 1510, 12 August 1952. FO 371/98693. 
29 . Washington to Foreign Office, No. 1611, 24 August 1952, FO 371/98694. 
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اي تـضييقات موجـوده       دولت علياحضرت ملكه انگلـستان پـاره      : ب
 و نـسبت بـه اسـتفادة ايـران از           را به ايران  ) كاال(نسبت به صادرات    

  . استرلينگ را مرتفع خواهد ساخت) وجوه(
دولت كشورهاي متحد امريكا فوراً مبلغ ده ميليون دالر بالعوض          : ج

اي آن دولـت      به دولت ايران براي كمك در رفـع مـشكالت بودجـه           
  .خواهد پرداخت

اطـالع  هاي مهم اين پيـام را بـه            شهريور هندرسن و ميدلتون نكته     5در روز   
 آن روز عــصر هندرســن و 30.مــصدق رســاندند و مــصدق فــوري آن را رد كــرد

عاقالنـه نبـودن روش     "ميدلتون همراه با هم با عال، وزير دربار، ديـدار كردنـد و              
 را و اهميت اين را كه نبايد معلوم شود كه مصدق پيامي را كه از جانـب                  "مصدق

 بـه او  31"ده، نپذيرفته اسـت رئيس جمهور امريكا و نخست وزير بريتانيا ارسال ش        
 تالشـش را    تمـام "ميدلتون روز پيش با شاه مالقات كرده بـود و           . يادآوري كردند 

خواستند مطرح  به كار گرفته بود تا اعليحضرت را متقاعد كند كه پيشنهادي كه مي           
تواند مخاطرات رد كردن       و ايران نمي   استترين پيشنهاد ممكن      كنند سخاوتمندانه 

 عال قول داد در اين زمينه با شـاه صـحبت كنـد و از نظـر                  32".بخردآن را به جان     
ميدلتون شاه بود كه مصدق را به تجديد نظر در تصميمش دربـارة انتـشار فـوري                 

چرچيـل بـه    . پيام خود دربارة رد پيشنهاد اياالت متحـده و بريتانيـا ترغيـب كـرد              
ني خطـا   ترومن نوشت كار سفرا در مورد دخالت دادن مصدق در مذاكرات طـوال            

دادند و هر چـه زودتـر بـا           آنها بايد پيام بسيار سنجيدة ما را ارائه مي        ". بوده است 
 فشار ايـاالت    "ترديد مصدق      بي ".كشيدند  نهايت ادب ديپلماتيك خود را كنار مي      

 همـين    ايـن پيـام بـه      "كند   احساس مي   به شدت  متحده و بريتانيا را در اين پيام ما       
                                                 

30 . Tehran to Foreign Office, 27 August 1952, No. 626, FO 371/98695. 
31 . Tehran to Foreign Office, 28 August 1952, No. 628 FO 371/98695. 
32 . Middleton to Foreign Office, No. 648, 1 September 1952, FO 371/98695. 
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ايم شـرايطي درسـت و        ما تصميم گرفته  ". ر شود شكلي كه هست فوري بايد منتش     
  33".داوري كنددنيا بگذاريم . عادالنه را پيشنهاد كنيم

 
همـان روز عـصر     . ارائه شـد   مصدق   رسماّ به  شهريور   8پيام مشترك در روز     

 مجلـس شـورا و       از .آن پيام و لب مطالب مربوط به جلسات از راديو گزارش شد           
از نظر چرچيل و ايدن آنهـا در ايـن          . كنندم   پاسخي مشترك تنظي   خواسته شد سنا  

رسـاند كـه امريكـا و     بازي برنده بودند زيرا پيام مشترك آنها به اطالع منطقـه مـي         
ايدن به سـفير خـود در   . انگلستان با هم و مثل زمان جنگ اكنون هم متحد هستند       

 پيماني انگلـستان و امريكـا را        اين وضع به بهترين وجه هم     "نوشت  اياالت متحده   
   34".رساند  كشورهاي خاورميانه ميكلبه اطالع 

  
 شهريور آچسن، در كنفرانسي مطبوعاتي در واشنگتن، تأييد كـرد           12در روز   

ترومن موضوع ملي شدن صنعت نفت در ايـران را بـه            -كه طرح مشترك چرچيل   
اي اجراي ملـي كـردن صـنعت نفـت             ماده 9پذيرد و قانون      عنوان يك واقعيت مي   

ان چارچوبي براي اين كه شـركت نفـت ايـران و انگلـيس ترتيبـي      ايران را به عنو   
ا بر اين اظهـارت     بن. براي جاري شدن نفت به سوي بازار جهاني بدهد، قبول دارد          

 به ايران كه حق ايران در مـورد مـالكيتش بـر منـابع                قبلي ادبر خالف شش پيشنه   
ي را  شناخت ولي دو اصل ديگـر       نفتي و تشكيالت صنعت نفت را به رسميت مي        

پذيرفت،   ورزيد يعني كنترل عمليات و بازاريابي، را نمي         كه ايران بر آنها اصرار مي     
اين طرح موافقـت    . شد  هاي ايران هم مي     چرچيل شامل اين خواسته   -طرح ترومن 

. كرد كه شركت نفت ايران كنترل تشكيالت صـنعت نفـت را بـه دسـت گيـرد             مي
نياز به تخصص و فنـاوري شـركت        المللي بنا بود تشكيل شود تا         كنسرسيومي بين 

                                                 
.پيام شخصي و محرمانه به رياست جمهوري. 33  

Foreign Office to Washington, No. 3581, 28 August 1952, FO 371/98695. 
34 . Washington Foreign Office, No. 1651, 30 August 1952, FO 371/98695. 



 271 به سوي پرتگاه 

  

براي سرعت بخشيدن به جريان نفت، ايـن كنـسرسيوم          . ملي نفت را برطرف كند    
داشـت، در حـالي كـه فرصـت ورود            خريد و به بازار عرضه مـي        نفت ايران را مي   

المللي را به عنوان كارگزاري مستقل كـه رفتـه            شركت ملي نفت ايران به بازار بين      
   35.داشت كند محفوظ مي ا پيدا ميرفته توانايي اين كار ر

  
مصدق كمي بعد به هندرسـن و ميـدلتون اظهـار داشـت كـه عـدم پـذيرش                   

 اعالم كرده    به طور غيررسمي    شهريور به مطبوعات   16پيشنهاد مشترك را در روز      
المللي به عدم صـالحيت خـود در          گفت از آنجا كه ديوان داوري بين          او مي . است

ايران رأي داده است، تنها دادگاه صاحب صـالحيت         مورد رسيدگي به مسئلة نفت      
او فقط در صورتي حاضر بـود داوري دادگـاه          . در اين مورد دادگاهي ايراني است     

او بـه رفتـار   . المللي را بپذيرد كه حدود و ميزان پرداخت غرامت اعـالم شـود          بين
 .آمرانة انگلستان، كه به مرز توهين به ملت ايـران رسـيده بـود، اعتـراض داشـت                 

او مواد پيـشنهاد    . شد  اي نمي   دولت وي هرگز تسليم چنين پيشنهادات غيرمنصفانه      
را يك به يك مطرح كرد و به اين نتيجه رسيد كه همگي فاقـد منطـق، انـصاف و                    

 مصدق روز بعد به ميدلتون گفت كه ايران هرگز با پرداخت غرامتـي   36.اند نزاكت
وجودي نفـت در آبـادان، بـه        بيش از ارزش اموال و تأسيسات شركت، از جمله م         

  . هنگام ملي شدن نفت موافقت نخواهد كرد
  

***  
 يسيهراسي به اوج رسيده و از انگليس و انگل             بيگانه 1331در اواخر سال    

در .  روابط خود را با بريتانيا قطع كـرد        1331 مهر   30ايران در روز    . فراتر رفته بود  
                                                 

مصاحبه با پرويز مينا، بتسدا، بنياد مطالعات ايران، فت، نگاهي از درون، تحول صنعت نغالم رضا افخمي، . 35
).از اين پس مينا (9. ، ص1998  

36 . Tehran to Foreign Office, No. 671, 7 September 1952, FO 371/98696. 
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ي را كه مـصدق صـادر كـرده          دي، حسين فاطمي، وزير امور خارجه، فرمان       2روز  
افرادي با تابعيـت خـارجي كـه        "مجدد   به موجب آن برگماري      كهبود اعالم كرد    

اند، فارغ از سمتي كه تـا پـيش از صـدور ايـن                كرده  قبالً در اين كشور خدمت مي     
ي كه به تشخيص وزير امـور خارجـه و          فقط كسان .  ممنوع است  "اند،  فرمان داشته 

ه بهبود مناسبات ايران و كشورهاي متبـوع خـود          كميسيون امور خارجي مجلس ب    
كساني كه در امور ايران مداخلـه       . اند، اجازة بازگشت به ايران را دارند        كمك كرده 

اين فرمان همچنين تأسـيس هـر گونـه         . اند حق ورود به اين كشور را ندارند         كرده
ييـد  كنسولگري در هر قسمت از ايران را، جز به پيشنهاد وزير امـور خارجـه و تأ                

   37.كرد كميسيون امور خارجة مجلس، ممنوع مي
  

در . وضع اقتصادي در واقع وخيم شده بود و تمام قـشرها نگـران بودنـد              
كرد و دربـارة غرامـت    چند روز بعدي مصدق تقريباً هر روز با هندرسن ديدار مي         

و كمك مالي اياالت متحده خواه به صورت مـستقيم و خـواه از راه خريـد نفـت                   
 دي سر كار آمده بود براي وارد        29 ولي دولت آيزنهاور كه در       38.زد   مي ايران چانه 

مقامات بريتانيا مايل بودند آيزنهـاور      . شدن به جريان مذاكرات نياز به زمان داشت       
كردنـد   باوري امريكـا تلقـي مـي    آنها از آنچه خوش. و داالس طرف آنها را بگيرند 

بـاوري دولـت ايـران        مين خوش كردند به دليل ه     رنجيده خاطر بودند و تصور مي     
توانسته است مردم را قانع كند كـه ديـر يـا زود انگلـستان تـسليم شـرايط ايـران                     

. كند  شود و امريكا در مجبور كردن آن كشور به اين كار نقشي كليدي بازي مي                مي
 در حد زيـادي باعـث تـشديد         " بويژه   مقامات بريتانيا مدعي بودند نگرش امريكا     

                                                 
.1331 دي 3كيهان، . 37  
: در ١٩۵٣ ژانويه ٨ و ۴، ٢، و 1952 دسامبر 31نگاه كنيد به مكاتبات هندرسن با وزارت امور خارجه، . 38  

FO 371/104606 
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 به هر حال پيـروزي جمهوريخواهـان   39". شده استيران اسرسختي نخست وزير  
گفتگوهاي مقـدماتي بـا دولـت آتـي آنهـا را            . حال و هواي انگلستان را تغيير داد      

 7ويـژه پـس از        شود، بـه     مي پابرجاترمتقاعد كرد كه موضع اياالت متحده احتماالً        
  40.دبست رسيده ان دي كه هندرسن به دالس نوشت كه او و مصدق تقريباً به بن

  
 مقامات بريتانيا و دولت جديـد ايـاالت متحـده بـه             1331تا اواخر بهمن    

 اسفند هندرسن پيشنهادي را تسليم مـصدق        1در روز   . تفاهمي اوليه رسيده بودند   
 درصد از درآمد ناخالص از صـدور نفـت          25داد ساالنه     كرد كه به ايران اجازه مي     

اخت بيـشتر باشـد بـاقي آن را از     سال بپردازد و چنانچه نياز به پرد 20را به مدت    
مـصدق  . هاي نفتي بپـردازد     راه ارسال ساالنة نفت خام يا در صورت لزوم فراورده         

شـود آن را بـه        گفت مـي     درصد از درآمد خالص بود كه مي       25پرداخت  خواستار  
توانـست گنجانـدن      خالص به شمار آورد، ولي او نمـي       درآمد نا  درصد   80 تقريب

سنگ انگلـستان     قانون زغال " يا   "تصادي شركت در ايران   زيان عمليات اق  "عبارت  
 "را به عنوان اساس تعيين ميزان خـسارتي كـه بايـد بـه شـركت پرداخـت شـود                   

 زده به مصدق گفت كه جاي تأسف است كه اكنـون او  هندرسن شگفت . 41.بپذيرد
بـه نظـر   . كنـد  آنچه را پيش از اين بر آن اصـرار داشـت، ناپـذيرفتني قلمـداد مـي             

 بيايد و دولت اياالت متحـده ايـن         وتاهتوانست ك   بريتانيا بيش از اين نمي    هندرسن  
 مصدق بايد در نظر داشته باشد كـه       اضافه ير اين    . دانست  را منصفانه و عادالنه مي    

هندرسـن  . رد ميليون ايراني به تصميم مصدق بـستگي دا        18خوشحالي و سعادت    
هـاي خطيرشـان      ئوليتمصدق مشاورانش را هم از مـس      "كه  همچنين اميدوار بود    

                                                 
:ملبورن، معاون اول سفارت انگلستان ارسال داشته است. اي كه روي ام به نقل از اطالعات امنيتي محرمانه. 39  

PRO FO 371/104561. 
.همان. 40  

41 . Henderson to Washington, 20 February 1953, EP 1531/168, FO 371/104613. 
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بياگاهاند و اينكه اگر آنها شروع به سست كردن اساس اين پيشنهادها كننـد، بايـد               
 42".به اطالع آنها برساند كه احتمال دارد ايران از اقدامات آنها آسيب جدي ببينـد              

مقامـات انگلـستان خواهـان      "مصدق سه روز بعد بـه هندرسـن هـشدار داد كـه              
تواند به سازشـي تـن در دهـد           دانند كه او نمي     وبي مي ، زيرا به خ   "مصالحه نيستند 

 ايـران هرگـز اسـارت       43.ي منافع آتي شركت اشاره كند     كه به پرداخت غرامت برا    
خواست بداند كه آيـا   در اينجا مصدق مي. پذيرد  سال را نمي  20اقتصادي به مدت    

بـراي تعيـين مبلـغ الزم       ": عبارات مطروحه قابل تغيير به صورت زير هست يا نه         
كردن نفت در مـاه فـروردين و        جهت تأمين غرامت شركت در نتيجة قوانين ملي         

داند، ولي آيا معناي اين گفته ايـن اسـت كـه              هندرسن گفت نمي    ".1331خرداد  
اگر مقامات بريتانيا پيشنهاد مـصدق را بپذيرنـد مـصدق بـا بـاقي امـور موافقـت                   

دالس به هندرسـن دسـتور      .  خودداري كرد  كند؟ مصدق از پذيرش هر تعهدي       مي
 44.پردازي خودداري كند  از بحث دربارة هر گونه تغيير در عبارتفعالّداد كه 

 
 

*** 
. تـرين حـد رسـيد        به پـايين   اهش  قدرت و اعتبار   1331تابستان و پاييز    در  

معناي شكست مفتضحانة قوام براي شاه بيش از شكست در يك بازي سياسـي و               
اكنـون بـه    . ود كه تاج و تختش را از دست بدهد        يد بيش از آن ب    به نوعي حتي شا   

 آيا هـم ميهنـانش      : بود ذهنش نگذشته  هرگز از  كه در گذشته      مي انديشيد  پرسشي
همـه جـور نـام      . او را قبول نداشتند؟ بعد از قوام، انتقـادات از او بـه اوج رسـيد               

 شـدت منـزوي     او بـه  . آلت دست، نوكر، بالي جان ملت     –آميز به او دادند       اهانت
 برخوردار از اختيـارات مطلـق و در سـمت وزيـر دفـاع،               ،نخست وزير . شده بود 

                                                 
.مانه. 42  

43 . EP 1531/173, FO 371/104613. 
.همان. 44  
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تـرومن را   -بسياري از افسران عاليرتبة ارتش او را بازنشسته كرد، پيشنهاد چرچيل          
نپذيرفت، رابطه با انگلستان را قطع كرد و باعث شد شاه قانوني را امضا كنـد كـه                  

بود و در عمل قانون اساسي را دوباره به اين معنا            برانگيز  بنا بر قانون اساسي سؤال    
دليـل تعطيـل كـردن مجلـس سـنا          .  سال اسـت   2تفسير كرد كه دورة مجلس سنا       

هاي مصدق بود، به ويژه با اختيـارات تـامي كـه وي               مخالفت سناتورها با سياست   
 سنا با اليحة مجلس شورا در مـورد بخـشودگي           .كرد و به دست آورد      درخواست  

ملـة مـصدق از خـود       در برابر ح  موافقت نكرد،   آرا و مصادرة اموال قوام        قاتل رزم 
 خـود را  اتجلـس ) السلطنة مـافي  نظام( يكي از اعضا خانه در  ،دايستادگي نشان دا  

د، آمادگي خود را براي انجام وظيفـه تـا پايـان دورة چهارسـاله اعـالم                 ربرگزار ك 
ند و تـصويب شـ     سنا جلسد كه قوانيني كه بدون تصويب م      ر ك نيز اعالم ، و   داشت

نمايندگان سنا  زير پاي    با امضاي اليحة مورد نظر،       ، اما،  شاه 45.اعتبار قانوني ندارند  
در اين ميان مصدق با استفاده از اختيارات تام خود در قوة قـضاييه،              . خالي كرد را  

  .مقننه، و امور مالي و تشكيالت دولت تغييراتي چشمگير به وجود آورد
  

ة جدي و مؤثر مصدق از اختياراتش باعث شد چند تـن            ضعف شاه و استفاد   
از متحدان قدرتمند سياسي مصدق نخـست بـه او هـشدار دهنـد و سـپس بـا او                    

گـذاران جبهـة      مظفر بقايي، رهبر حزب زحمتكشان و يكي از پايـه         . مخالفت كنند 
بقايي بـه خـاطر     . ملي، از نخستين كساني بود كه پيوند خود را با مصدق گسست           

دق از اختيـارات تـام و ويـژة خـود بـراي صـدور قـوانين سـخت و         اين كه مـص   
  او را در     1331 مهـر    29بيرحمانة امنيت اجتماعي استفاده كرده اسـت در تـاريخ           

اين قانون به پليس و مجريان حكومت نظـامي در          . صحن مجلس بازخواست كرد   
و داد كـه كـارگران        ها اختيار بازداشـت هـر كـسي را مـي            تهران و ساير شهرستان   
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شان بود، يا هر يك از كارمنـدان     هايي را كه قانون كار شامل حال        كارمندان سازمان 
و اين افراد را     ،"تشويق كند "كار  دولت را به اعتصاب يا اخالل در جريان طبيعي          

ايـن قـانون    . داد مگر آنكه خالف شواهد پليس ثابـت شـود           گناهكار تشخيص مي  
فـرض    داد و در عمـل پـيش        لـيس مـي   سـابقه بـه پ      بسيار ناپسند بود و قدرتي بـي      

  بقايي از مـصدق خواسـت در ايـن مـورد             46.كرد  گناهي در دادگاه را نقض مي       بي
اي را مطرح كرد مبني بر        در ماه آذر بقايي اليحه    . فايده بود   تجديد نظر كند ولي بي    

توانـد    اين كه هيچ تصميمي كه اساس آن بر اختيارات تام نخست وزير باشد نمي             
 بقـايي و ديگـر      ، دربرابـر،  مـصدقّّ . فلج كردن كـار مجلـس بينجامـد       به تعطيل يا    

كننـد و در پيـامي راديـويي          مخالفان خود را متهم كرد كه به نفع بريتانيا عمل مـي           
در زماني كه چرچيل به اياالت متحده سفر كرده اسـت و دولـت ايـران                ":: ديپرس

ـ                 ه دولـت   سرگرم مذاكراتي مهم است آيا شرط انصاف اين اسـت كـه از پـشت ب
.  به نمايندگان اطمينان داد كه خيال تعطيل كردن مجلس را ندارد            و "خنجر بزنيد؟ 
، مصدق از مجلس درخواست كرد اختيـارات تـام وي           1331 دي   16دو روز بعد،    

اهللا   اين بار چنـد تـن ديگـر از جملـه آيـت            . را به مدت يك سال ديگر تمديد كند       
 نماينـدة اول تهـران كـه لقـب          زاده، و حـسين مكّـي،       كاشاني، سيد حسن حـائري    

تمديد "كاشاني به مجلس نوشت     .  به او داده بودند، اعتراض كردند      "سرباز وطن "
اختيارات تام مصدق خالف قانون اساسي اسـت و نماينـدگان نبايـد آن را تأييـد                 

 يكي از بنيانگذاران جبهة ملي، از مصدق درخواسـت كـرد بـه              ،زاده   حائري ".كنند
نياي پرآشوب به دنبال كسب قدرت باشد، همراه با او كـنج            جاي اين كه در اين د     

هـاي دمـدمي مـزاج        خدا اين كـشور را از حكومـت آدم        ": او گفت . عافيت گزيند 
خوانـد و از  " مرگ قـانون اساسـي  "بقايي تمديد اختيارات مصدق را " .حفظ كند 
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دهم  ترجيح مي ": مكي با تسليم استعفانامة خود اعالم كرد      . جبهة ملي كناره گرفت   
گروهـي از بازاريـان او را بـه         " .به جاي امضاي اين اليحه از مجلس استعفا دهـم         

در اين ميان در پايتخت و شهرهاي بزرگ پيروان مـصدق و            . مجلس باز گرداندند  
  47.اختندردپ زد و خورد  بهها كاشاني در خيابان

  
 ولي نفـاقي بـه وجـود آورد         مجلس رسيد  تصويب    به قانون تمديد اختيارات  

ي محلـ چند روز بعد مصدق و كاشاني در        . دشاعث پراكندگي متحدان پيشين     كه ب 
طرف به منظور آشتي و درخواست از مردم براي اينكه در جنگ بر ضد دشمن                 بي

دهد كـه ايـن آشـتي         ولي رخدادها نشان مي   . متحد بمانند، با يكديگر ديدار كردند     
اهللا زاهـدي     ر فضل مصدق چند تن از مقامات نظامي از جمله سرلشك        . ظاهري بود 

او در پي آن بود كه بـه يـاري كميـسيوني مركـب از نماينـدگان                 . را بازداشت كرد  
مجلس كه به ظاهر براي آشتي دولت و دربار تشكيل شده بـود، بـاقي اختيـارات                 

آميـز     مـسالمت   آن چنـان    حـالتي  ، در برابر،  شاه. قانوني شاه را هم از او سلب كند       
 وي، از گوش به فرمان بودن او كه به همدسـتي    حسين عال، وزير دربار    كهداشت  

شـد، زبـان بـه شـكوه          در از دست رفتن اختيارات قانوني تاج و تخت نزديك مي          
-، روزي كه مـصدق پيـشنهاد مـشترك چرچيـل          1331در روز اول اسفند     . دوگش

الدوله واالتبار، به شاه      ، حشمت اشبرادر ناتني   به واسطه   آيزنهاور را دريافت كرد،     
 كه حسين عال و دربـار شاهنـشاهي سـرگرم تحريـك بـه اقـدامات ضـد                   دپيام دا 

. شاه با او در مورد سفرش به اروپا از راه عراق صحبت كرده بود          . حكومتي هستند 
 سفر به خـارج از ايـران موافـق نبـود، ولـي پـس از        به با تصميم شاه      ابتدا مصدق

كه سفر رفتن شـاه  مشورت با چند تن از سران جبهة ملي به اين نتيجه رسيده بود         
پرسـي    بهتر از اين بود كه وي ناگزير اوضاع را به اطالع مردم برسـاند و بـه همـه                  
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او نهايت تالشش را كرده بود      .  شده بود  از اين سخنان مبهوت    شاه   48.متوسل شود 
او حتي به عال و ديگران گفته بـود كـه تفـسير دوبـارة               . تا با مصدق همراهي كند    

مگر نه اين كه بنا بـر       . ،حتماالً در چارچوب قانون بود    كميسيون از اختيارات شاه ا    
افـزون بـر ايـن،      .  را تفـسير كنـد     كه قـوانين   قانون اساسي اين وظيفة مجلس بود     

نخست وزيري مصدق تا زمـاني مـشروعيت داشـت كـه نـامبرده از رأي اعتمـاد                  
در  هـر دو     ملكـه شاه و   . پس شاه به مصدق چيزي نگفت     . مجلس برخوردار باشد  

شاه ديگر به موقعيـت خـود در ميـان مـردم اطمينـان              . ترك مملكت بودند   انديشه
اش با تاج و تخت       او براي سنجيدن وضعيت خود و ارزيابي دوبارة رابطه        . نداشت

.  متناسب با اوضاع،  نياز به زمان داشـت         بازيابي خود در رابطه اي    و ملت و براي     
 روز  49. را نـزد خـود نگهـدارد       به عال دستور داد برنامة او را اعالم نكند و اين راز           

مصدق در مورد تهية مقدمات سفر شـاه فرمـاني          .  اسفند تعيين شده بود    9حركت  
افراد زيادي از جريـان سـفر       در نتيجه   . محرمانه به مقامات مسئول صادر كرده بود      

  .آگاه شدند و اوضاع مطابق انتظار پيش نرفت
  

–شـاه فـرا خوانـد        اسفند، عال مصدق و وزراي او را بـه حـضور             9در روز   

از خانة مـصدق    .  حاضر شدند  2 بعدازظهر و وزرا در ساعت       1مصدق در ساعت    
. او در راه رفتن به كاخ متوجه هيچ چيز غيرعادي نشد          . تا كاخ شاه راه زيادي نبود     

 آنچـه  50". عرض شديعرايض"  به گفته خودشو ثريا ديدار كرد ملكهاو با شاه و   
: عال به شـاه نوشـت  . دربار در حضور عال بودشد گالية ديگري از       عرض مي  بايد
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شخصاً بسيار متأسف شـدم از ايـن        ...پس از استماع بيانات جناب نخست وزير        "
كه زحمات دوسالة من به قصد ايجاد حسن تفاهم بين دولت و دربار همه به هدر              

با وجود انواع مساعدت و تقويـت از طـرف اعليحـضرت همـايوني دكتـر                . رفت
جويي كـرده مـسئوليت عـدم پيـشرفت كـار را بـه گـردن دربـار                    مصدق باز بهانه  

 در صـدد تـضعيف و تحقيـر مقـام            براي پوشاندن شكست هاي خـود      انداخت و 
 را نديـده    اعليحـضرت سلطنت برآمد و تمام حـسن نيـت و كمـك و معاضـدت               

  .آن ديدار نه براي مصدق و نه براي شاه خوشايند نبود 51".گرفت
  

عدازظهر ديدار كرد و بـه گفتـة مـصدق بـااكراه             ب 2شاه با وزيران در ساعت      
چند تن از نمايندگان مجلس را كه از سفر وي آگاه شده و آمـده بودنـد تـا از او                     

شـاه سـپس وزرا     . درخواست تجديد نظر در اين تصميم كنند، به حضور پذيرفت         
مصدق كه داشت از محوطة    . را مرخص كرد و براي خداحافظي با برادرانش رفت        

و پرسيد آيـا     رفت، صداي جمعيتي را در بيرون شنيد         در خروجي مي   باغ به سوي  
  شـاهدخت  راه ديگري براي خروج هست؟ او را از كـاخ كنـاري كـه متعلـق بـه                 

همچنـان كـه داشـت بـه سـوي خانـة خـود              . شمس بود به بيرون هدايت كردنـد      
دونـد ولـي پلـيس آنهـا را           رفت متوجه شد كه چند نفر پشت اتوموبيل او مـي            مي

بعـدها  "گفـت    جليل بزرگمهر، وكيـل خـود،        در گفتگوئي با  مصدق  .  كرد متوقف
  انبـوه  ".خواستند قبل از رسيدن بـه در بـزرگ كـار مـرا بـسازند                خبر شدم كه مي   

، و  مصدق، حسين فاطمي وزير امور خارجه     . جمعيت به طرف خانة او راه افتادند      
 لـشكر  سر سـتاد ارتـش روانـه شـدند و در آنجـا         مقرّ پسر مصدق، به سوي      احمد

در مجلـس   . نـد فتبهارمست، رئيس ستاد، را به همراه خود برداشتند و به مجلس ر           
  سرلـشكر  اي پرآشوب شكايت كرد كه مقامات ارتش، از جملـه           مصدق در جلسه  
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پس او به مجلـس     . كنند و نه از وي      بهارمست، از فرماندة كل قوا، شاه، اطاعت مي       
   52.شود پناهنده مي

  
آقـا بهاءالـدين      سيد محمد بهبهاني و حـاج     . گذراند  ياي ديگر را م     شاه تجربه 

نوري، دو تن از روحانيان با نفوذ تهران، وارد شـدند تـا از او بخواهنـد كـشور را         
اهللا كاشاني، رئيس مجلـس، بـه نيابـت از مجلـس از او خواسـت                  آيت. ترك نكند 

موجـب شـگفتي و   اعليحضرت خبر مسافرت غيرمترقبة  ": او به شاه نوشت   . بماند
عطيل شـد و بازاريـان از شـاه درخواسـت            بازار ت  ".گراني قاطبة مردم شده است    ن

همـان روز تظـاهرات بـه ديگـر         . كردند كه در مورد تصميم خود تجديد نظر كند        
شاه انتظار نداشت مردم جلوي در خروجي       . شهرهاي كوچك و بزرگ كشيده شد     

. انه داشـت  سـر و صـداهاي بيـرون لحنـي دوسـت          . از او درخواست كنند كه بماند     
دربـار  .  او را بـه وجـد آورد       فريـاد هـا   ين  ا،  "هم شاه هم مصدق   "،  "جاويد شاه "

  تـسليم اسـت و     اي صادر كرد مبني بر اين كه شاه در برابر خواست مـردم              اعالميه
شاه از كاخ مرمر خارج شد و شخـصاً بـه مـردم گفـت در                . كند  ايران را ترك نمي   

 داليـل پزشـكي مـورد تأييـد شـما           رفـتن مـن از كـشور بـه        "ماند زيرا     كشور مي 
ز به دليل باز گرداندن مفهوم مـشروعيت بـراي حكومـت شـاه،               اين رو  53".نيست

كنند، بـراي     خواهند و اينكه مردم از او حمايت مي         اعتماد به اين كه هنوز او را مي       
به گفتة عال، خود وي و شاه پس از آنكه باخبر شدند            . شاه اهميت بسياري داشت   

لوي كاخ گرد آمده است تا مانع خروج شاه از كشور شود، بسيار             جمعيتي انبوه ج  
دوسـتي   شائبه و طبيعي مردم را جز به شـاه  ز احساسات بي ابرااين  ". حيرت كردند 

تـوان    و عالقة مفرط مردم به محمدرضا پهلوي و به استقالل و تماميت كشور نمي             
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اد  ايـن رخـد     دربار شاهنشاهي هـيچ دخـالتي در       شتنو  در ادامه   و   54"،حمل كرد 
در واقع به محض اينكه اخبار منتشر شد، همان تظاهرات صـادقانه            ". نداشته است 

دانند هميشه در اين گونه تظـاهرات عناصـر            مي  همه ".سراسر كشور را فرا گرفت    
فاسد و ماجراجو در كمين و مترصدند از هر پيشامدي براي مقاصد شوم خـويش               

يحضرت همـايوني هـم بـه رئـيس     شخص شخيص اعل"استفاده كنند؛ به هر حال     
ستاد ارتش فرموديد كه امنيت در اطراف خانة جناب دكتر مـصدق كـامالً برقـرار                

 مصدق ظاهراً هنوز اين حقيقت را       دكتر"بود   نظر عال موضوع روشن       از 55".باشد
االيـام    درك نكرده كه شاهنشاه محبوب عامة ايرانيان است و مقام سلطنت از قديم            

ارد و مردم نسبت به آن مقام شـامخ كـه مظهـر اتحـاد ملـي                 قدرتي در كشور ما د    
صميميت و صداقت بـه اعليحـضرت و        . ماست، احترام و عالقة مخصوصي دارند     

همكاري و توحيد مساعي با شاهنشاه كه رئيس قوة مجريه است، بهتـرين وسـيلة               
  ٥٦".پيشرفت كارهاي دولتي است

  
***  

                                                 
.132. حسين عال، پيشين، ص. 54  
.133. همان، ص. 55  
في سيا ، كه در آن زمان در شعبة يونان، جالب است كه يكي از مأموران مخ. 134. حسين عال، همان، ص. 56

آرا يا مصدق و  خصيتي قوي مثل رزمش": كرد همين احساس را ابراز كرده است ايران دفتر اطالعات كار مي-تركيه
رسد آنها بيشتر مايل بودند شاه را به چالش طلبند تا اين كه از شاه  در مواردي قوام را در نظر بگيريد، به نظر مي

آرا ، مصدق يا قوام يا حتي  شويد؟ هدف رزم متوجه منظور من مي. هاي ملي استفاده كنند به هدفبراي رسيدن 
رسد در نهايت كارشان فقط منحصر به اين بود كه شاه را به چالش  بعدها تيمسار بختيار هر چه بود، به نظر مي

ني يا  از دور خارج كردن وي و تبديل او اميد به جايگزي(سياستمدارن ايراني با انتقاد از شاه كنم  تصور مي. طلبند
هاي خوب براي پيشبرد منافع ايران و  ه جاي همكاري با او، شماري از فرصتب) به مقامي كامالً تشريفاتي

اوني . بنياد مطالعات ايران، برنامه تاريخ شفاهي،  مصاحبه با ارنست آر" .اصالحات و غيره را از دست دادند  

.7-8. ، صص1991 مه 29 و 22ا نصر، بتسدا، گر سيد ولي رض ، مصاحبه  (Earnest R. Owney) 
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كرد وضعيت ايران مبهم      ور مي دالس تص . آيزنهاور و دالس نگران ايران بودند     
است؛ تنها تصور روشن اين بود كه احتمال داشت شاه تمام اقتدارش را از دسـت               

آيزنهاور . بدهد و بنابراين احتمال اينكه ايران كمونيست شود از هميشه بيشتر بود           
 چـه  مطمـئن نبـود   شـود، ولـي    معتقد بود براي نجات اين كشور بايد كاري انجام    

ايـدن  . دنفت دخالت نكن  خواستند اياالت متحده در كار        ريتانيا مي مقامات ب . كاري
اند با اقدامي مانع اين شوند كه ايـران بـه             پيشنهاد كرد كه اگر مقامات امريكا مايل      

ها بيفتد، بهتر است بـه جـاي كمـك بـراي فـروش نفـت يـا راه                دست كمونيست 
. يـران بـسنده كننـد   هاي مستقيم و تدريجي به ا       انداختن تأسيسات آبادان، به كمك    

در غير اين صورت فرونشاندن خشم افكار عمومي مردم بريتانيا يا حفظ موضـعي          
  . شود واحد دشوار مي

  
 ايدن و دالس اعالميـة مـشتركي منتـشر كردنـد كـه              1331 اسفند   17در روز   

گفـت دولـت بريتانيـا        ايـدن   . شد  بخش مهمي از آن به پيشنهاد مشترك مربوط مي        
 بـه مـصدق،   1331پيشنهادهايي كه در تاريخ اول اسفند اس اس كه بر استمصمم  

  .عمل كندنخست وزير، كرده است 
  

بـه عقيـدة    . اين پيشنهادها نتيجة مذاكرات بسيار و بررسي دقيق تمام عوامـل درگيـر بـود              
در صـورت موافقـت بـا       . اند  دولت اياالت متحدة امريكا اين پيشنهادها منطقي و منصفانه        

رل صنعت نفت خـويش و كنتـرل سياسـت هـاي خـود را بـه دسـت        ايران كنت) آنها الف 
شود كه هـيچ يـك از اصـولي كـه        مسئلة پرداخت غرامت به شكلي حل مي      ) ب. گيرد  مي

دهند فدا نـشوند، و پرداخـت         المللي ميان كشورهاي آزاد را تشكيل مي        اساس گفتمان بين  
ايـران امكانـات كامـل را       ) ج.  با احياي  اقتصاد ايران كامالً تطابق داشته باشـد           نيز غرامت

براي تهية مقدمات فروش نفت خود به مقدار كالن و به بهاي تجاري رقابتي در بازارهاي         
اي كافي براي برطرف كردن مسائل مالي فوري فعلي تـا           بودجه) د.  جهاني خواهد داشت  
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كـه  گيـرد     زمان از سر گرفتن جريان درآمد ناشي از صنعت نفت، در اختيار ايران قرار مي              
  ٥٧.بايد به صورت نفت بازپرداخت شود

  
كه آيا براي مقامات بريتانيا ايـن      پرسيد   هندرسن    از  اسفند مصدق  18در روز   

امكان وجود دارد كه مقدار غرامت درخواستي از ديـوان داوري را فـوري تعيـين                
 به هندرسن گفت ادامة نشست ديگر معنايي ندارد زيـرا            در همان حال   .كنند يا نه  
 كبير اعالم كرده است كه بر سر پيـشنهادهاي خـود ايـستاده اسـت و آن                  بريتانياي

با توجه به اظهارات ايدن آن      . پيشنهادها به آن صورت براي ايران پذيرفتني نيست       
بنـابراين وي تـصميم گرفتـه اسـت كـه           . مذاكرات بـه شكـست انجاميـده اسـت        

 همين امـروز    هاي رسمي زير را با دولت اياالت متحده در ميان بگذارد كه             پرسش
آيا دولت اياالت متحده در نبود      : دارد  بعدازظهر در يادداشتي براي سفير ارسال مي      

قرارداد غرامت و به منظور كمك به ايران در حل مشكالت مالي خود مايل اسـت               
به مدت چند سال مقدار زيـادي از نفـت ايـران را بـه بهـاي مـورد توافـق                     ) الف

فـت امريكـايي را بـه خريـد نفـت از            هاي خصوصي ن    شركت) خريداري كند؛ ب  
)  ج  و ايران تشويق كند؛ و به ايران در استخراج و صدور نفت خود ياري رسـاند؛              

مـصدق  . شـود   فوري وامي به ايران اعطا كند كه به صورت نفت بازپرداخـت مـي             
او و مـردم ايـران پـيش از         "هـا را مطـرح كنـد زيـرا            گفت او بايـد ايـن پرسـش       

ه چه راهي بروند بايد از ميـزان كمـك قابـل انتظـار از         گيري در اين باره ك     تصميم
 58"اياالت متحده آگاه باشند

 
، در آستانة سال جديد، مـصدق پيـامي بـراي ملـت             1331 اسفند   29در روز   

ايران فرستاد و خطوط كلي داليل خود را بـراي رد پيـشنهاد مـشترك اول اسـفند                 
                                                 

57 . The Times, Monday, March 9 1953. 
58 . Henderson to State Department, Report of Interview with Dr. Mossaddeq, March 
9, 1953, FO 371/106414. 
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 دعوايي بـا ملـت انگلـستان        او گفت ايرانيان هيچ   . انگلستان و امريكا اعالم داشت    
ندارند و قطع روابط ديپلماتيك بين دو دولت به معناي قطع روابط بـين دو ملـت                 

دولت بريتانيا  ) 1: رسيد كه نمشاجرات مربوط به نفت به اين دليل به نتيجه          . نيست
اش در ايران است تا شرايط پيـشين را در ايـران بـه                به اميد نوكران دست به سينه     

ر كنند كه بريتانيا بتواند به دلخواه خود مسئلة نفـت را فيـصله دهـد؛     اي برقرا   گونه
انـد بـه      المللي، كه فريب تبليغات بريتانيا را خـورده         هاي نفتي بين    ديگر شركت ) 2

اند كه اگر مشاجرات مربوط به نفت بر اساس پيشنهاد ايران حل              اين نتيجه رسيده  
صدق گفت ايـران همچنـان تـالش        م. شود، امكان دارد منافع آنها به مخاطره افتد       

كند نفت خود را به كشورهاي خارجي بفروشد و احتمال زيـادي وجـود دارد                 مي
زمـان، راه مـذاكره بـا     هـم . كه خريداران جدي اكنون گامي در اين جهت بردارنـد     

خدا را شكر كه امور اقتصادي و مالي دولت، بـه رغـم             . دولت بريتانيا باز مي ماند    
.  تحت كنترل است و ايران روي پاي خود ايـستاده اسـت            فشارهاي موجود، هنوز  

كنم كه آيـا پيـشنهادهاي بريتانيـا      ميهنان عزيزم سئوال مي     من از هم  ": مصدق گفت 
در مورد پرداخت غرامت ، كه اساس توافق در مورد مسئلة نفت است، براي ملت               

 پـس    و بدون انتظار جواب پرسيد اگر قابل قبـول نباشـد           "ايران قابل قبول است؟   
 سپس مصدق همان پيـشنهادهايي را كـه         59كنند؟   مي دولت را به چه دليل سرزنش     

  .در گذشته دربارة غرامت و داوري عنوان كرده بود، تكرار كرد
  

المنافع دسـتور     ، دفتر روابط كشورهاي مشترك    1332روز بعد، اول فروردين     
مبني بر اين كه    هايي براي نمايندگان بلندپاية خود در سراسر دنيا ارسال كرد             عمل

 تجـاري  كند، و بر ادعاي زيـان       بريتانياي كبير بر آخرين پيشنهاد خود پافشاري مي       
. ورزد   درخواست غرامت اصـرار مـي      به عنوان مبناي  شركت نفت ايران و انگليس      

                                                 
؛ 1331 اسفند 29 كيهان، .59  

EP 1531/224, FO 371/104614. 
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از نظر ما آغاز كردن مذاكرات مستقيم، تا زماني كه روشن است كـه مـصدق بـا                  "
  60".فايده است كند، كاري بي  موافقت نميمبناي مناسبي براي پرداخت غرامت

  
***  

مصدق بـراي اينكـه بـه       . در ماه ارديبهشت شايعة كودتا در تهران پيچيده بود        
 كودتاي دست راستي عليه دولت وي فقـط         هر"كه  گوش امريكا برسد اعالم كرد      

 ،بينانـه   با برداشتي روشـن   ... كند  راه را براي نوعي ديكتاتوري كمونيستي هموار مي       
 سود امريكا  است كه ايران حمايت مالي كافي براي پيشگيري از كاهش بيـشتر                به

مصدق به هومر بيگارت، خبرنگار نيويورك هرالـد         ٦١".سطح زندگي دريافت كند   
 ميليون دالري كه در اصل چهار و در قالـب كمـك نظـامي در                44تريبيون، گفت   

ا وي گـدايي    . دورة نخست وزيري وي اعطا شده، كـافي نيـست          او . كنـد    نمـي  امـ
اي را كه بـه آنهـا         خواست اياالت متحده و ژاپن نفت خام و نفت پااليش شده            مي

هاي ارتجاعي در ايران كوتـاه        عمر دولت . داشت به نصف قيمت بخرند      عرضه مي 
است، و هيچ دولتي پس از اين هرگز جرأت نمي كند به بريتانيا اجازة دخالت در                

 اواسط ارديبهشت به هندرسن گفت روسـيه و          او در  62.امور داخلي ايران را بدهد    
زنند و اگر اياالت متحده به كمـك او           بريتانيا دارند تيشه به ريشة اين حكومت مي       

 63.شود نشتابد، ايران كمونيست مي
 
دانست بهتـرين راه      ثباتي در ايران آيزنهاور را نگران كرده بود، ولي او نمي            بي

اي دربـارة افـق        ارديبهـشت او نامـه     18در روز   . كنار آمدن با چرچيل كدام اسـت      
فكري خود براي چرچيل نوشت و در آن از مشكالت رسيدن به توافقي در مورد               

                                                 
60 . EP 1531/197, FO 371/104614. 
61 . Interview with Homer Bigart, New York Herald Tribune, 30 April 1953. 

.همان. 62  
63 . EP 10345, FO 371/104581. 
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 پيـشنهاد جـرج      طبيعتـاّ   مقامـات بريتانيـا     چنـدي پـيش    .مسئلة نفت شـكوه كـرد     
داري   وزيـر خزانـه   ،  65بـاتلر . ا. داري اياالت متحـده، بـه آر        ، وزير خزانه  64مفرياه

 "منطقه"هاي نفت اياالت متحده منافع بريتانيا در          بر اينكه شركت  بريتانيا، را مبني    
از نظر آيزنهاور نگران    . ه بودند را يكجا بخرند و كار را دوباره شروع كنند، رد كرد          

داد   مـي كرد و ترجيح      كننده بود كه چرچيل به ظاهر اوضاع را نااميدكننده تلقي مي          
طقه چيره شود تا اين كه بـه دنبـال     با اين احتمال روبرو شود كه روسيه بر كل من         "

گذاشت و اين اعتقـاد چرچيـل را          او به قراردادها احترام مي     ".رويكردي نو بگردد  
حد و انـدازه      هايي بي   نشيني بيش از اين امكان دارد بازتاب        درك مي كرد كه عقب    

 را  ]خـاور ميانـه   [نطقه  هنوز هم آن م   "با وجود اين او نوشت،      . در دنيا داشته باشد   
 66".دانم  براي دنياي غرب مي انگيزفاجعهمناطق بالقوه  از يكي

 
كمـي بعـد در مـاه خـرداد         . اين نگراني در عمل موضع امريكا را تغيير نـداد         

تـوجهي  "مصدق به آيزنهاور نوشت اميدوار بود رئيس جمهـور بـه وضـع ايـران                
 در  رسد تا كنـون هـيچ تغييـري         به نظر مي  "متأسفانه   نشان دهد ولي     "تر    دلسوزانه

 ايران از شركت نفت سـابق و دولـت          ".موضع دولت امريكا به وجود نيامده است      
از كمكي كه دولت اياالت متحـده تـا بـه اينجـا اعطـا      "انگلستان در رنج بود ولي  

با كمك و يـاري دولـت       "كه  ملت ايران اميدوار بود     . كند     قدرداني مي  "كرده است 
دارد برطرف شـود، و اگـر دولـت    امريكا موانعي كه بر سر راه فروش نفت وجود        

امريكا توانايي برطرف كردن چنين موانعي را ندارد، بتواند با كمـك اقتـصادي بـه              
نهاور حاضر به پذيرفتن ايـن       آيز 67".ايران امكان استفاده از ديگر منابعش را بدهد       

                                                 
64 .George Humphrey 
65  .R. A. Butler 
66 . Peter G. Boyle, The Churchil Eisenehower Correspondence, 1953-1955, 
University of North Carolina Press, 1990, p. 53. 

  1953 مه 28پيام دكتر مصدق به آيزنهاور، رئيس جمهور، . 67
FO 371/104581. 
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او در تير ماه پاسخ داد اياالت متحده حاضر به ادامة كمك خاص نيست              . امر نبود 
  68.دهد  فني را ادامه مياما كمك

  
تر شدن روابط بين ايران و        هاي مربوط به نزديك     نامة رئيس جمهور به شايعه    

 خرداد، ايران و اتحاد شوروي قرارداد تجـاري  20در روز . اتحاد شوروي دامن زد  
مقدمه به ايـران بازگـشت و         جديدي امضا كردند و سادچيكف، سفير شوروي، بي       

هايي گسترده در ايـن       ، و اين باعث شايعه    69ر داشت نشستي طوالني با نخست وزي    
شوند و به     باره شد كه ايران و روسيه وارد مرحلة جديدي از روابط ديپلماتيك مي            

ها در تالشي براي كسب دوستي ايران طـالي ايـران را كـه نـزد                  موجب آن روس  
دهنـد، و بـا       دهنـد، بـه اختالفـات مـرزي پايـان مـي             اتحاد شوروي است پس مي    

ها بـه روابـط تجـاري         برخي از روزنامه  .  موافقت مي كنند   1921ي قرارداد   بازنگر
دولت هـم بـه طـور ضـمني بـه ايـن             . تر اين دو كشور اشاره كردند       بسيار نزديك 

زد، با اين اميد كه اياالت متحده براي بـه دسـت آوردن دوسـتي           ها دامن مي    شايعه
 تهـران مـصور،   . ايران، به بلند شدن روي دسـت اتحـاد شـوروي، وسوسـه شـود              

هاي خارجي بايـد     تمام قدرت " خرداد نوشت    29نامة هوادار مصدق، در روز        هفته
به استقالل ايران احترام بگذارند و بر اساس رقابت سـالم در پـي كـسب دوسـتي        

فقط از اين راه است كه دولت ايران مي تواند از اين رقابت سود              . كشور ما برآيند  
وعات مخالف دولت هم همـان   مطب".ظ كندطرفي خود را حف     جويد و سياست بي   

دولت مايل  " خرداد نوشت    27 در روز    داد. پيام را با لحني انتقادآميزتر بيان كردند      
نيست حمايت امريكا را از دست بدهد و با بزرگنمايي اهميت مناسـبات تجـاري               
                                                                                                                   

 
68 . Homer Bigart, "Extr Aid for Iran Ruled Out", New York Herald Tribune, 8 July 
1953. 
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ايران و شوروي اميدوار است امريكا را به كمك مالي و اقتصادي بيشتر به كـشور                
 تير به مـذاكراتي محرمانـه بـين مـصدق و            2كمي بعد در روز     داد،   ".ب كند ترغي

نخـست وزيـر در انتظـار    ". سادچيكف به دنبال نشست پيـشين آنهـا اشـاره كـرد        
بازگشت آقاي هندرسن به تهران است تا دربارة آيندة مناسبات ما بـا شـوروي در                

هـا    ه اين شايعه  خواست ب    مي  مولوتوف، كه گويي   "پرتو كمك امريكا موضع بگيرد    
 تير به نادر آراسته، سفير ايران در اتحاد شـوروي گفـت كـه               8دامن برند، در روز     

 تيـر   18 در روز    70.منـد اسـت     كشورش به حل اختالفات بـا ايـران بـسيار عالقـه           
هاي مبادله شده بين مصدق و آيزنهاور در تهران منتشر شـد و مـردم خبـردار                   نامه

ي نخواهد كرد و ديگر براي حل مسئلة نفـت          شدند كه اياالت متحده كمك بيشتر     
  71.تالش نمي كند

  
                                                 

.622: 2همان، . 70  
.همان. 71  



 

8  
  1آژاكس. پي. عمليات تي

  
مـشكالت مـصدق    اي از رخدادهاي به هم پيوسـته   در زنجيره1332در سال  
  مصدق سرتيپ تقي رياحي را در سمت رئيس          1331 در ماه بهمن  . افزايش يافت 

ستاد جانشين سرلـشكر محمـود بهارمـست كـرد و گروهـي از افـسران بلندپايـة                  
 در نتيجـه تـنش بـا    . را بازداشت كردبازنشسته و همچنين سياستمداران غيرنظامي  

 در ماه فروردين مصدق براي عزل حسين عـال، وزيـر دربـار         .ارتش شدت گرفت  
تقريبـاً  .  اميني بـه شـاه فـشار آورد        ابوالقاسممورد اعتماد شاه، و جايگزيني وي با        

 مصدق را ربودند و به قتل رساندند        شهربانيوس، رئيس   طزمان، سرتيپ افشار    هم
، دولـت   1332 ارديبهشت   12در روز   . ازداشت چند افسر ارتش شد    و اين باعث ب   

مظفر بقايي، نمايندة مجلس، و سرلشكر فضل اهللا زاهدي را به دسـت داشـتن در                 
 ارديبهـشت   14در روز   . قتل افشارتوس متهم كرد و خواستار بازداشت آنهـا شـد          

يـب  اهللا كاشاني رئيس مجلس به زاهـدي در مجلـس پنـاه داد و بـه ايـن ترت                    آيت
يك هفته بعد شاه موافقـت كـرد كـه امـالك پهلـوي بـا                . جلوي مصدق را گرفت   

ـ                 سـازمان   هنظارت دولت اداره شود و در برابر دولت مبلغي به عنـوان مـستمري ب
در مـاه خـرداد،     . اي سلطنتي بود، بپردازد      كه موقوفه   خدمات اجتماعي،  شاهنشاهي

گرفتن اوضاع در ستيز    چون هواداران و مخالفان مصدق در مجلس براي به دست           
  سقوط حكومـت سـلطنتي مـصر در مـاه            2.بودند، مجلس به كانون تنش بدل شد      

                                                 
Ajax  .ميگردد برپي به حزب توده  تي. اي پاك كننده                                   و نيز مادهاي يونان در جنگ تروا ان اسطورهقهرم نام  1.  
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بسياري از افراد در مجلس     . خرداد شاه را شوكه و در سراسر ايران ولوله به پا كرد           
  .و بيرون از آن به شدت نگران اين بودند كه همان سرنوشت در انتظار ايران باشد

  
و مجلس به مـوازات افـزايش فـشار اقتـصادي و            اختالف بين نخست وزير     

 تير، مصدق اعالم كرد كـه زمـان آن          19در روز   . سياسي در ماه تير گسترش يافت     
پرسـي پايـان دهـد و          فرا رسيده است كه به اختالفات خود با مجلس از راه همـه            

اين حركتي نامنتظر نبود اما به اين دليل كه همان روز مجلس عبداهللا معظمي، يـار                
اهللا كاشاني ترجيح داده و به رياست مجلـس برگزيـده              هوادار مصدق را به آيت     و

هـايي خـانوادگي و       رو كـه وابـستگي      معظمي، مـردي ميانـه    . بود، ماية شگفتي شد   
  هـايي را كـه بـين نخـست          ها داشت، تالش كرد رنجش      سياسي به برخي از جناح    

او كـه  . ي موفـق نـشد  وزير، مجلس و دربار فاصله ايجاد كرده بود برطرف كند ول    
 ارديبهشت به   14دانست مجلس بناست منحل شود، به سرلشكر زاهدي، كه از             مي

 تير به سالمت از مجلـس خـارج         29مجلس پناهنده شده بود ياري داد تا در روز          
 تير، سالروز سـقوط قـوام و بازگـشت          30در روز   . شود و به پناهگاهي ديگر رود     

رهبـري حـزب تـوده، در تهـران و ديگـر            مصدق به قدرت، تظاهراتي عظيم، بـه        
در پي ايـن رخـداد دالـس، وزيـر امـور خارجـه          . شهرهاي بزرگ سازماندهي شد   

 امـور ايـران ابـراز       هـا در    امريكا، نگراني خود را دربارة نفوذ روزافزون كمونيست       
مرداد مصدق اعالم كرد كه در نظر دارد با برگزاري همه پرسـي              5در روز   . داشت

 از مردم بخواهد    -ها   مرداد در شهرستان   19د در تهران و در روز        مردا 12در روز   –
اين نخستين باري بود كه چنـين       . نظر خود را دربارة سرنوشت مجلس ابراز دارند       

 شد و نمايندگان جناح اقليت را برانگيخت تا         گيري در ايران اجرا مي      شيوة تصميم 
. زير وارد آورنـد   نخست و  به   جزائي در رابطه با انحراف از قانون اساسي       اتهاماتي  

 مرداد مردم تهران در      12در روز   . رداد از مجلس استعفا كرد     م 11معظمي در روز    
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هاي مختلف شهر برپـا شـده بـود، در            گيري گوناگون كه در نقطه      هاي رأي   جايگاه
آن كساني كـه مخـالف انحـالل        . موافقت يا مخالفت با انحالل مجلس رأي دادند       

شدند كـه آنهـا را بـا چمـاق و      هاي شروري روبرو مي  مدادند با آد    مجلس رأي مي  
 مرداد كشور تنشي بيش از انـدازه را        19 و   12 بين روزهاي . كردند  چاقو تهديد مي  

 سالروز انقالب مشروطه، شـاه بـه ملـت           به ماسبت   مرداد، 13روز  در  . تجربه كرد 
ر بـه   هاي زياد در ايـن كـشو        خواهي در ايران با فداكاري      يادآوري كردكه مشروطه  

دست آمده است و وظيفة مردم است كه حتي به بهاي جان خود از آن پاسـداري                 
 مرداد، حزب توده براي قدرتنمايي تظـاهرات عظـيم ديگـري را             18در روز   . كنند

در . ها ترسـاند    اين تظاهرات بسياري از افراد را در تهران و شهرستان         . برگزار كرد 
شوب به هواداري و در مخالفـت بـا          مرداد، در اغلب شهرها تظاهرات و آ       19روز  
 مرداد شاه به رامـسر و از آنجـا بـه اقامتگـاه              20در روز   . پرسي در جريان بود     همه

دستگيري شـمار   " مرداد مصدق فرمان     21روز  . تابستاني خود در كالردشت رفت    
 را به همراه چند مقام بلندپايه و افسر بازنشستة ارتش صادر            "زيادي از مخالفانش  

 مرداد شاه دو فرمان را توشيح كرد، يكي فرمان عزل مـصدق، و              22 ز  در رو . كرد
اهللا زاهدي به سمت نخـست وزيـري، و بـه             ديگري فرمان انتصاب سرلشكر فضل    

اهللا نصيري، رئيس گارد، دستور داد در تهران به ديدار زاهدي برود              سرهنگ نعمت 
مـرداد،   23 در روز . و هر طور زاهدي دستور دهد فرمـان مـصدق را ارسـال دارد             

پرسي، مجلـس هفـدهم بايـد         مصدق از راديو اعالم كرد كه با توجه به نتيجة همه          
هايي كه از كاخ شـاه در سـعدآباد محافظـت     او دستور داد شمار تانك . منحل شود 

هايي كـه از خانـة خـود مـصدق      كردند به چهار عدد كاهش يابد و شمار تانك   مي
 مـرداد، مـصدق رسـماً از        24در روز   .  عدد افزايش يابد   12كردند به     محافظت مي 

. شـاه پاسـخي نـداد     . شاه درخواست كرد دستور انحالل مجلس هفدهم را بدهـد         
صبح . همان روز غروب نصيري فرمان شاه را به مصدق ابالغ كرد اما دستگير شد             
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 مرداد دولت اعالم كرد كه افسران گارد اقـدام بـه كودتـا كـرده ولـي                25زود روز   
  خلبان ، سرگرد خاتم   صبح همان روز شاه، ملكه ثريا      9در ساعت    3.اند  موفق نشده 

مخصوص شاه از رامسر به بغداد پـرواز        ابوالفتح آتاباي ميرآخور و كاخدار       و   شاه،
  :شاه پيش از ورود به هواپيما گفت. كردند

  
قـانون اساسـي و   مـي خواهـد    كـه مـصدق      مالحظـه كـردم    چند روز    چون در اين  

 سـلطنت مـي كـنم      كه تا زمـاني كـه        سوگند خورده ام   من    و زير پا بگذارد   را   مشروطيت
.  را صـادر كـردم  بركنـاري او  فرمـان     رو ايـن يت باشم، از     قانون اساسي و مشروط    حافظ  

توقيـف   مـن بـود   كه حامل فرمـان  نصيري سرهنگم ه ا از راديو شنيد  كنون به طوري كه   ا
ـ شوب   به اين موضوع رنگ كودتا داده اند و مي خواهند بلوا و آ              و شده  ه راه اندازنـد و    ب
 جنـگ برادركشي، خـونريزي، و      اين كه از     براياز اين رو    . ندزريب بيگناه را     عده اي  خون

   4.تاهي از مملكت خارج مي شوم  براي مدت كو جلوگيري كنمداخلي
  

آژاكـس نـام    . پـي . طرحي از سيا انجام شـد كـه تـي          زمان با    هماين رخدادها   
  .داشت
  

***  
اميـر   شـد، و جـوان تـرين    سـرتيپ  سالگي 27در  1301 اهللا زاهدي در    فضل

او در چند نبرد مهم عليه سران ايالت در شما ل،           .  در تاريخ مدرن ايران بود     ارتش
اسـتانداري    ولـشكر فرمانـدهي  غرب و جنوب شركت كـرد و در دورة رضاشـاه          

، او به سمت    دومبه هنگام آغاز جنگ جهاني      . خوزستان و فارس را عهده دار بود      
 اصفهان منصوب شد، در آنجا مقامات بريتانيا او را دستگير و بـه              لشكر يفرمانده
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 پايان يافتن جنگ، به او اجازه دادند بـه ايـران            كمي پيش از  . فلسطين تبعيد كردند  
بازگردد و قوام در سمت نخست وزيـري او را بـه رياسـت دسـتگاه حكـومتي و                   

اي از ايالتي كه به       عه فارس منصوب كرد تا با اتحادية ايالت جنوب، مجمو         نظامي
ها در مخالفت با حكومت مركزي سالح بـه دسـت گرفتـه بودنـد،                  فرمان قشقايي 
پــس از آنكــه يكــي از اعــضاي فــداييان اســالم . بــس مــذاكره كنــد دربـارة آتــش 

 بـه قتـل رسـاند، شـاه     1328 آبـان    13عبدالحسين هژير، وزيـر دربـار، را در روز          
 او با مصدق و     تماساين آغاز   . وب كرد زاهدي را به رياست شهرباني كشور منص      

  . جبهة ملي بود
  

 جبهة ملي بـه شـدت در حـال مبـارزه بـراي انتخابـات مجلـس                  زماندر آن   
هيئت نظارت بر انتخابات آراي تهران را به اتهام تقلب باطل اعـالم             . شانزدهم بود 

در مـوقعيتي   "ملـي   زاهدي قول داد كه در انتخابـات جديـد اعـضاي جبهـة              . كرد
هـران پيـروز     نامزدهاي جبهة ملي به سهولت در انتخابات ت        ".اعد قرار نگيرند  نامس

ديـري  . شدند و اين باعث شد كه نظـري مـساعد نـسبت بـه زاهـدي پيـدا كننـد                   
نگذشت كه نخستين مجلس سنا گشايش يافت و زاهدي از همدان، زادگاهش، به             

داييان پس از آنكه يكي از اعـضاي فـ   . سمت سناتوري در آن مجلس منصوب شد      
آرا را ترور كرد، در دولت حسين عال، زاهـدي    رزم1329 اسفند 16اسالم در روز   

ياد دوام نياورد و انـدك مـدتي       زبه سمت وزير كشور منصوب شد ولي آن دولت          
زاهدي در هيئـت دولـت      .  داد متفاوتيبعد جاي خود را به مصدق و نظام سياسي          

كان كنترل امنيـت و سياسـت       جديد در سمت وزير كشور ابقا شد و اين سمت ام          
او نقش مهمي در كمـك بـه مظفـر بقـايي، يكـي از               . داد  داخلي كشور را به او مي     

، رئيس شركت نفـت     5اعضاي جبهه ملي، در مورد ورود به اقامتگاه ريچارد سدان         
                                                 

5  .Richard Sedan 
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هـاي    مربوط بـه ارتبـاط  يدر آنجا اسناد مهمكه   ،ايران و انگليس در تهران، داشت     
   6. دخالت در سياست ايران يافت شدآن شركت با حزب توده و

  
 سياسـي و اخالقـي زاهـدي و مـصدق شـباهتي بـه هـم                 از نظر به هر حال،    

او پيشنهاد كرد    . ويژه نگران ارتش بود     مصدق همواره مراقب دسيسه و به     . ندنداشت
بـه  ) كه نسبتي با مظفر بقـايي، عـضو جبهـة ملـي نداشـت            (سرلشكر حسن بقايي    

ب شود و زاهدي كه وزير مسئول نيروي پليس بـود  رياست شهرباني كشور منصو 
، چهار روز پس از اين انتصاب،       1330 تير   23در روز   . با اين پيشنهاد موافقت كرد    

. اورل هريمن، نمايندة مخصوص ترومن رئيس جمهور امريكـا، وارد تهـران شـد             
حزب توده در تظاهراتي گسترده با اين ديدار مخالفـت كـرد و در راهپيمـايي بـه                  

پليس به افراد   .  مجلس به شدت با مخالفانش و با نيروهاي پليس درگير شد           سوي
 نفر از هر دو طرف كشته و شـماري بيـشتر زخمـي              20حزب توده شليك كرد و      

زاهدي استعفا داد   . مصدق دستور داد سرلشكر بقايي بركنار و محاكمه شود        . شدند
اي مجلس حفاظت   و اعتراض خود را مبني بر اين كه پليس وظيفه داشت از اعض            

پـرواي   كند، اعالم كرد و به مجلس سنا بازگشت و در آنجا به يكي از منتقدان بـي      
كـرد،    دولت بدل شد و در مخالفت با اختيارات تامي كه مـصدق درخواسـت مـي               

كمي بعد، او وجهة رهبري مخالفان با مصدق و نامزد احتمـالي نخـست              . رأي داد 
اعث محبوبيت او در ميان اعـضاي نيـروي         سابقة ارتشي وي ب   . وزيري را پيدا كرد   

 و در نتيجه از وزن و اعتباري برخوردار گشت كه ديگران، اغلـب، از               يودانتظامي  
او نظر مساعد همكاران خود در مجلس سنا و افـرادي ديگـر را              . بهره بودند   آن بي 

در دولت، مجلس شورا، و در جبهة ملي، كه در اين زمـان رفتـه رفتـه از مـصدق                    
مصدق او را به همكاري بـا مـأموران         . گرفتند، نسبت به خود جلب كرد       فاصله مي 

                                                 
.1330 بنگاه ترجمه و نشر كتاب، بي تاريخ، چاپ نخست اسناد خانة سدان،اسماعيل رائين، . 6  
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خارجي متهم كرد و از آنجا كه زاهـدي از مـصونيت پارلمـاني برخـوردار بـود و                   
امكان دستگيري وي وجود نداشت، مـصدق دسـتور بازداشـت همكـاران وي را               

كـرد، و    مصدق براي اين كه خود را از شر سنا، كه از وي حمايت نمي             . صادر كرد 
همچنين از دست زاهدي خالص كند از مجلس شورا خواست به اليحـة كـاهش               

 اعتبار اين اقـدام از       اگر چه  دورة مجلس سنا از چهار سال به دو سال رأي دهد و           
نظر قانوني مشكوك و مورد ترديد بود ولي به هر حال مصونيت پارلماني زاهدي              

ي به مجلس شورا پناهنده شـد  زاهد. را سلب و امكان بازداشت وي را فراهم كرد     
پس از آن زاهـدي     . و آن قدر آنجا ماند تا زمان انحالل مجلس شورا هم فرا رسيد            

  .روي پنهان كرد و بعد در مقام جايگزين مصدق آفتابي شد
  

***  
آژاكـس  .پـي .بنابراين تاريخ مبارزة زاهدي با مصدق به پيش از عمليـات تـي            

بـه  . گـردد   مي  بر) اري مصدق برگزيده بود   نامي كه سازمان سيا براي عمليات بركن      (
هر حال، بخش زيادي از شرح اين ماجرا، به دليل درگيري سيا در اقداماتي كه بـه      

حـضور سـيا باعـث قلـب        . سرنگوني مصدق انجاميد، از ميان رفته يا ناقص است        
بـه  امريكـائي هـا     گرايش  . واقعيت، از جمله نقش سازمان سيا در اين رخداد، شد         

 و تمايل ايرانيان به اينكه مـسئوليت        1953 سازمان نوپاي سيا در      دادنبزرگ جلوه   
امور را به گردن ديگران بيندازند باعث شد سازمان سيا نيرويي بـه نظـر آيـد كـه                   

شـرحي كـه    . توانايي همه كار از جمله زير و زبر كـردن زمـين و آسـمان را دارد                
اند، مصدق    چپگرا رواج داده   ليبرال و يا   يا ه  غربي ايرانيان ليبرال هوادار مصدق و    

در اين روايـت    . مي دهد را كوچك، شاه را پليد و ايرانيان را خائن يا ترسو جلوه             
يـا مـرگ يـا      "آورد    مي يكصدا فرياد بر     و ستمصدق، قهرماني كه ملتي هوادار او     
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آيا بـه ايـن دليـل كـه     . شود تسليم يك نفر امريكايي با يك كيسه پول مي  "مصدق
  از نظر سياسي اخته و ترسو هستند؟ و كنشيي بدها ها آدم ايراني

  
 كه مسئوليت را بر دوش اياالت متحده، و در ايـن مـورد   شق ديگر اين است  

  كـه   اسـت   آن ايـن   اجراي وش ر .ختسازمان سيا كه جانشين آن شده است، اندا       
 اين كه هـدف را    فرايند اين    ترفند ذهني  ، و  قدرت مطلق است    سازمان سيا  قبوالند

سازمان سيا مصدق را سرنگون كرد زيـرا آن سـازمان   . كي به شمار آورد  با نتيجه ي  
تصميم به اين كار داشت، و سازمان سيا هم مانند اياالت متحده، مثل انگلـستان و                
روسيه قبل از اياالت متحده، و چون پروردگار پيش از همة آنها، توانايي انجام هر               

هاي جاسوسـي، آن       در رمان  ولي سازمان سيا، جز   . خواست داشت   كاري را كه مي   
  .ستو ني داناي كل و قادر مطلق نبوده  يا ادعا مي كندقدر كه جلوه داده اند

  
  

***  
بنا به توصية گروهي از متخصصان به سرپرستي آلـن          ) 1947 (1326در سال   

 9.شكل گرفـت ) CIA( سازماني به نام سيا 8 از دل ادارة خدمات راهبردي7دالس

 را تأسـيس كـرد تـا    10نيت ملي ادارة هماهنگي سياست شوراي ام 1327در خرداد   
 يـاري   اهاي الزم را بدهد و به آن اداره دستور داد، ب            به شوراي امنيت ملي گزارش    

تبليغات، رفاه اقتصادي، اقدام پيشگيرانة مستقيم، از جملـه         "سازمان سيا، در مورد     
رنگوني خرابكاري، ضد خرابكاري، اقدامات در هم كوبيـدن و تخليـة نظـامي؛ سـ            

                                                 
7 . Allen Dalles 
8 . Office of Strategic Services 
9 . Richard Helms, A Look Over my Shoulder: A Life in the Central Intelligence 
Agency (New York: Random House, 2003), pp. 82-83. 
10 . Office of Policy Coordination 
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هاي مخالف، از جمله كمك بـه مقاومـت زيرزمينـي و حمايـت از عوامـل                   دولت
 ".انـد   بومي ضد كمونيست در كشورهاي دنياي آزاد كه مورد تهديـد قـرار گرفتـه              

ريـزي و اجـرا شـوند كـه اگـر       اي برنامـه   به گونه "عمليات  بنا بود اين    . اقدام كنند 
ه مسئوليت را به شكلي موجـه انكـار          هر گون  'زماني لو رفتند دولت امريكا بتواند       

، ژنرال والتر بدل اسميت، رئيس جديد سازمان سيا، ادارة 1329 در سال  11"'.كند
هماهنگي سياست را با سازمان سيا ادغام كرد و دستور داد ايـن سـازمان بـا ادارة                  

تـر بـود و اعـضاي آن كـه            اي قـديمي    خدمات راهبردي هم ادغام شود، كه شاخه      
كردند و از مزاياي كمتري برخوردار بودنـد از    كمتري دريافت مي   حقوق به نسبت  

 در سـال    "نويـسد     ريچارد هلمز مي  . حضور اين نوآمدگان نازپرورده دلگير بودند     
هــاي پــس از ادغــام ادارة همــاهنگي سياســت بــا ادارة خــدمات   و در مــاه1331

م آن گونـه   زماني موفـق شـوي  ) سيا(آمد كه ما  راهبردي، گاهي به نظر محتمل نمي 
هماهنگي را كه بدل اسميت از تـشكيل سـازماني متحـد در نظـر داشـت، عملـي                   

  ١٢".كنيم
  

 سازمان سـيا بـود، در       صاحبمنصبان متعهد اي بارز از      ريچارد هلمز، كه نمونه   
 سازمان سيا بـا     1953 از عمليات سال     شرحيكتابي كه دربارة اين سازمان نوشت،       

 200ر فاصلة دو ماه و با هزينـة         د": نويسد  و مي ا. دهد  آژاكس نمي . پي.نام رمز تي  
 مصدق را سـرنگون كـرد و شـاه را        ] بريتانيا و امريكا   [هزار دالر كودتاي مشترك     

 ١٣".كه محتاطانه در رم اقامت گزيده بود به تخت و تـاجش در ايـران بازگردانـد                

 باقي شـرح  . كل اظهار نظر هلمز دربارة عمليات سازمان سيا در ايران همين است           
 به دالس، وزير    ،شود به هشدار كرميت روزولت، عامل اين عمليات         وي مربوط مي  

                                                 
11 . Richards Helms, Op. Cit., 113-114. 

.116. همان. 12  
.117همان، . 13  
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اگر يكبار ديگر بخواهيم چنين كاري انجام دهيم بايد كامالً مطمئن           ": امور خارجه 
در غير اين صـورت بهتـر اسـت      . باشيم كه خواستة مردم و ارتش با ما يكي است         

 بـر ايـن هلمـز دربـارة عمليـات           زون اف 14".ماين كار را به تكاوران دريايي بسپاري      
شرحي هم كه او دربارة ميزان آمادگي سازماني سيا         . كند  آژاكس سكوت مي  .پي.تي
 ايـن سـازمان در مـوقعيتي نبـود كـه            1332دهد حاكي از آن است كه در سال           مي

ترديد در زماني كه براي اين        بي–بتواند عملياتي سري و كامالً هماهنگ را بياغازد         
شـايد ايـن دليـل سـكوت        . گرفته شده بود، ايـن آمـادگي را نداشـت         كار در نظر    

 هلمـز چنـد سـال پـيش از نگـارش كتـابش در             15.غيرعادي و معنادار هلمز است    
 مـن ايـن اسـت كـه بازگردانـدن شـاه و انتـصاب                برداشت"گويد    اي مي   مصاحبه

.  زاهدي به نخست وزيري به طور كلي در ايران هواداران زيادي داشـت             لشكرسر
هـا    ت من اين هم هست كه تودة مردم كه به هواداري از اين اقدام به خيابان               برداش

 عمليات بـيش از      اين دانم كه دربارة    مي. آمدند براي رسيدن به همين نتيجه آمدند      
در واقع پولي بـه آن هنفگتـي هـم كـه            . اند  آنچه در واقعيت بود خيالپردازي كرده     

   ١٦".گفتند هزينه نشد
  
 1950، سـازمان سـيا در دهـة          دان معـروف   جر، تـاريخ  به نظر آرتور شلسين     

شلسينجر يك سال پس از آغاز به كـار آن سـازمان            . باز بود   نهادي نيرنگ ) 1330(
اش را هـر گونـه صـالح          نويسد كنگره به سيا اختيار اين را داده بود كه بودجه            مي
داند هزينه كند و به هيچ روي در قيد مقـررات پاسـخگويي در مـورد مـسائل                    مي

 آلن دالس رئيس اين سـازمان       1332پس از آنكه در سال      . مربوط به بودجه نباشد   
                                                 

.همان. 14  
. همانهلمز،. كند  بسيار پرگويي مي-از جمله در كوبا و شيلي–هلمز دربارة عمليات بعدي سازمان سيا . 15  

16 . FISOHA, Interview with Richard Helms, Interviewer William Burr, Washington, 
D.C., July 10, 25, 1985, 1:4. 
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. شـدند شد، او و فاستر، برادرش، بـه امپراتـوران سياسـت خـارجي امريكـا بـدل        
شلسينجر به نقل از هاوارد هانـت، رئـيس اوليـة اقـدام سياسـي در مـورد خلـيج                    

زد، ايـن حـرف       بـه ديگـري مـي     فقط اگر يكي از آنها حرفـي        "گويد    ها مي   خوك
 17"شـد   در درون سازمان و بين اعضاي آن مـي تجزيه و تحليل ها جايگزين هفته

هـاي اطالعـاتي  محـصور در ديوارهـاي اطالعـات              سازمان"نويسد    شلسينجر مي 
تبـديل  هاي خـاص خـود         انجمن عادتاّ به محرمانة خود و بدون ارتباطي با بيرون،        

  و ،تـوهم ، پـر     توجيـه  ، خود ي مرموز ئوقتي براي مدتي طوالني در دنيا     . مي شوند 
كارانـه غـرق شـوند، اصـل واقعيـت از بـين                نامشروع و فريب   عملياتسرشار از   

 ديويد بروس و رابـرت الوت از اعـضاي هيئـت مـشاوران اطالعـات                18".رود  مي
چينـي    دسيسه": نويسند   پي نهاده بود، مي    1335خارجي كه آيزنهاور آن را در سال        

شـود كـه گـاهي بـا       ر آن ماية رضايت خاطر بسياري مي      كار جالبي است، توفيق د    
 و كـل    -در صورت شكست هيچ گونه تنبيهي در كار نيست        –تشويق همراه است    
هـاي رايـج      تر از گردآوري اطالعات مخفي با استفاده از شيوه          اين كار بسيار آسان   

اي اسـت بـه        اشـاره   ايـن  19".سازمان سيا دربارة اتحـاد جمـاهير شـوروي اسـت          
 از چـشم عمليـات      همـه   كه شوروي اروپاي شرقي، چين، كره و بمب        رخدادهاي

  . اطالعاتي سازمان سيا دور ماند
  

                                                 
17 . Arthur M. Schlesinger, Jr., Robert Kennedy and His Times (New York: 
Ballantine Books, 1978), p. 489. 

.همان. 18  
.490. همان، ص. 19  
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ــارة كودتــاي ايــران   كرميــت  كودتــاي و ضــد20گــزارش ســازمان ســيا درب
، كه روزولت در آن نقش خود را به عنوان هدايت كنندة كودتـا شـرح                21روزولت

بـه نظـر آيزنهـاور،      . ع آن اسـت   اي پس از وقو     بيني واقعه   دهد، بيشتر مثل پيش     مي
هاي صدتا يك قاز بود تا شبيه به شـرحي از             بيشتر شبيه داستان  "روزولت  گزارش  

 زاهـدي، چهـرة اصـلي در        لـشكر  زاهـدي، پـسر سر      اردشير 22".واقعيات تاريخي 
رخدادهايي كه به انتقال قدرت از مصدق به زاهدي انجاميد، بر اين باور است كه               

 شده است كه مجموعه مقاالتي       تنظيم "ج روز بحراني  پن"اساس  شرح روزولت بر    
بود كه بر اساس مصاحبه بـا اردشـير زاهـدي كمـي پـس از بـه قـدرت رسـيدن                      

 امريكايي اردشير زاهـدي     انمخالف.  چاپ شد  اطالعات ماهانه  زاهدي در    لشكرسر
  در دسـترس عمـوم قـرار گرفـت    2000در سـال    را كـه   انتقاد وي از گزارش سيا    

جز اظهارات  ( ند  نك  د و رد مي   نآور  ت تبرئة خودش  به شمار مي      پرگويي و در جه   
كه به انگليـسي      زاهدي به نمايندگان مطبوعات و منتشر شده در مطبوعات غرب         

 بـه فارسـي      كـه  "،پـنج روز بحرانـي    " گفته و نوشته شده، مطالب ديگر، از جمله       
ا   )غير فارسي زبانـان نيـستند    در دسترس    اند معموالّ نگاشته شده    هـاي حـرف امـ  

 كـه در گـزارش سـيا    ضد و نقيـضي زاهدي در چند مورد مهم مربوط به نظرهاي     
  . آمده، قانع كننده است

                                                 
هايي را دربارة گزارش    در وب گاه خود پروندهنيويورك تايمز) 1379 خرداد 27 (2000 ژوئن 16 تاريخ در. 20

:مخفي سازمان سيا منتشر كرد  
"CLANDESTINE SERVICE HISTORY, OVERTHROW OF PREMIER 
MOSSADEGH OF IRAN. November 1952-August 1953",  

هاي سري  گزارش: منابع. ينتليجنت سرويس بريتانيا طراحي و اجرا كرد اين عمليات را سازمان سيا با همكاري ا
دهسم و بر اساس شرحي است از  هاي سري به آنها ارجاع مي سازمان سيا است كه از اين پس با نام گزارش

.به دست آمده استتايمز دونالد ويلبر و برنامة اصلي بر اساس آنچه به طور مستقيم و غيرمستقيم از انتشارات   
21 . Kermit Roosevelt, Countercoup: The Struggle for Control of Iran, New York, 
McGraw-Hill, 1979. 
22 . Eisenhower's Diary, 10/8/53 quoted in Stephen E. Ambrose, Eisenhower: The 
President, vol. 2, New York, Simon and Shuster, 1984, p. 129. 
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 مـي تـوان    توجيـه     و  در سه سطح تـدوين، اجـرا،       را ً آژاكس  .پي.عمليات تي 

نقشه . پردازد  گزارش سري سازمان سيا بيشتر به مرحلة تدوين آن مي         . كردبررسي  
 زاهدي تنها مـدعي    لشكراز آنجا كه سر   .  طرح شد   براي سرنگون كردن مصدق    اي

ريزان در مورد نامزدي وي بـراي  آن سـمت بـه توافـق                 سمت مصدق بود، برنامه   
، مظهر مشروعيت سياسي و تنها كسي بود        قوااز آنجا كه شاه فرماندة كل       . رسيدند

كه به موجب قانون اساسي اختيار نصب نخست وزير را داشت، منطقي بود كه او               
 ايـاالت متحـدة امريكـا و بريتانيـا مـشتركاً            آشكارا. حور اين برنامه قرار دهند    را م 

 اين است كه نقش سـازمان       پرسش. مصمم به سرنگون كردن دولت مصدق بودند      
سيا در فرايند عملي منتهي به سرنگوني مصدق چه بود و اين نقش تا چـه انـدازه                  

  .ي گذاشت بعدي ايران چه اثراتي سياس شرايطمؤثر واقع شد و بر
  

گزارش سري با پيدايش برنامـة سـاقط كـردن مـصدق و جـايگزيني وي بـا                  
شود كه حاضر به مذاكره دربارة نفت و مايـل بـه محـدود      نخست وزيري آغاز مي   
ابداع كـرد و    ) SIS(اين فكر را سازمان اطالعاتي بريتانيا       . كردن حزب توده باشد   

ان گذاشت؛ اما با توجه به اينكه       با سازمان سيا در مي    ) 1952دسامبر   (1331در آذر   
دولت ترومن در شرف انتقال به آيزنهاور بود، وزارت امور خارجه خود را متعهد              

دولت جديد كمي بعد اين فكر را تأييـد كـرد و از سـازمان سـيا خواسـت                   . نكرد
مشتركاً با اينتليجنت سرويس انگلستان طرحي بريزد، البتـه مـشروط بـه ايـن كـه                 

آيد   اضر به همكاري با دولتي باشد كه پس از مصدق روي كار مي            دولت بريتانيا ح  
سيا . و دولت اياالت متحده هم آن دولت را از نظر مالي در حد لزوم حمايت كند               

 سرويس شروع  كردند به ريختن طرح اوليه، ولي ديري نگذشت كه             سو اينتليجن 
د طـرح نهـايي   ريزي را به سيا واگذار كرد، هـر چنـ        اينتليجنت سرويس كار برنامه   
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 سوودهـاوس در اينتليجـن    . ام. اي نداشت كه سـي      تفاوت چنداني با ساختار كلي    
 مـدعي   MI6 آنتوني كاونديش، يكـي ديگـر از افـسران           23.سرويس ارائه داده بود   

 سرويس، و كمك نـاچيز سـيا،   سريزي ماهرانة اينتليجن با برنامه"است كه مصدق   
، در  )1979 (ضد كودتا  خود به نام     بركنار شد، هر چند كرميت روزولت، در كتاب       

 آنتوني وريـه، يكـي ديگـر از         24".عمل كل اين كار را به حساب خودش گذاشت        
 شـاه و در پـي آن        بازگـشت ":  هم همـين گاليـه را دارد       MI6كارمندان بلندپاية   

كرميت روزولت، يكـي ديگـر   . اند سقوط مصدق را به حساب سازمان سيا گذاشته    
در تعبيري غيرمتعارف از اين رخدادها، همين ادعـا را          از اعضاي سازمان سيا، هم      

نقشي نـاچيز   ...واقعيت اين است كه سازمان سيا، جز در مرحلة نهايي         . داشته است 
  25".داشتدر اين كار 

 
  

، آلـن   )1332 فـروردين    15 (1953 آوريـل    4بنا بر گزارش سري بـه تـاريخ         
راي استفادة شعبة تهـران      ميليون دالري را ب    1اي    دالس، رئيس سازمان سيا، بودجه    

 هزينه شود و به لوي      "به هر شكلي كه به سرنگوني مصدق بينجامد       "تا  تأييد كرد   
مادامي "هندرسن، سفير امريكا در ايران و به رئيس شعبة سيا در تهران اختيار داد               

 27در روز   .  از آن بودجه استفاده كنند     "كه شعبة سيا و سفارت با هم توافق دارند        
 "عوامـل مـؤثر در سـرنگوني مـصدق        " اساس يك بررسي با عنـوان        فروردين بر 

زاهدي، برخوردار از حمايت عوامل محلي و مـالي         - شاه تركيب"مشخص شد كه    
ويـژه اگـر ايـن تركيـب          سيا، اقبال خوبي در مورد سرنگون كردن مصدق دارد، به         

                                                 
23 . C. M. Woodhouse, Something Ventured, London, Granada, 1982, Chapters 8 and 
9. 
24 . Anthony Cavendish, Inside Intelligence: The Relations of an MI6 Officer, 
London Harper Collins, 1997, p. 139. 
25. Anthony Verrier, Through the Looking Glass: British Foreign Policy in an Age of 
Illusions, London , Norton, 1983, also cited in Cavendish, Op. cit., p. 139.  
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 از  ها بكشاند و اگر بخـش قابـل تـوجهي            را به خيابان   مردمبتواند تودة عظيمي از     
چينان عقيده داشتند كه    دسيسه ".افراد پادگان تهران از فرمان مصدق سرپيچي كنند       

 "كند  تنها شخصيت ممتازي است كه علناً با مصدق مخالفت مي         "زاهدي   لشكرسر
زمـان از سـه راه بـراي اجـراي ايـن              ايي ريختند براي اين كه هم     ه  پس آنها برنامه  

وافقت شاه، آماده كردن زاهدي و ارتش براي        اطمينان يافتن از م   : برنامه اقدام كنند  
 با كمك اشرف، خـواهر توأمـان شـاه،          قرار شد . اقدام، و شروع به حملة تبليغاتي     

ژنرال نورمن شوارتسكف، اسداهللا رشيديان، كرميت روزولـت و سـرهنگ حـسن             
 ناخـدا دوم  1332بنا بر گزارش سـري، در فـروردين        . اخوي به شاه نزديك شوند    

 زاهـدي تمـاس   لـشكر وابستة نيروي دريايي امريكا در نهـان بـا سر         اريك پوالرد،   
در خرداد ماه، اردشير زاهدي، به دليل كارآمد بودن، قابل اعتماد بودن و به             . گرفت

بعـد از   .  در نظر گرفته شد    " زاهدي لشكربراي تماس گرفتن با سر    "،  داليل امنيتي 
 بـر اسـاس     ".شد  مي زاهدي به صورت مستقيم تماس گرفته        لشكر با سر  " تير   30

) SIS( سرويس   سمفصل گزارش سري در اين ميان سازمان سيا و اينتليجن         شرح  
مأموراني جديد پيدا كردند يا مأموران  پيشين را براي اجـراي مأموريـت خـويش                

اين مأموران عبارت بودند از شمار اندكي از افسران، كه اكثريت آنها            . بسيج كردند 
 مقام اجرايي نداشتند، و مشتي از افـراد غيرنظـامي           يا بازنشسته شده بودند يا هيچ     

 -علي جليلي و فـرخ كيـواني      –كه از ميان آنها دو تن را مؤثرتر از همه دانسته اند             
. شـناخت   نگاران كسي آنها را نمـي       كه به طور كلي جز گروهي كوچك از روزنامه        

 "مـأمور "اسداهللا رشيديان، مأموري كه آشـناياني مهـم در تمـام سـطوح داشـت،                
، كه در آن دوره مأمور سازمان جاسوسي        26اما رابين زينر  .  از آب در آمد    ها  انگليس

بود و بعدها استاد اديـان شـرقي در آكـسفورد شـد، و بـرادران                ) MI6(انگلستان  
، به اين نتيجه رسيد كه آنهـا قـادر بـه انجـام وظيفـه                كرد   مي "كنترل"رشيديان را   

                                                 
26 . Robin Zaehner 
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زينـر  . كننده خوانـد    ندن آنها را مأيوس   نيستند و در گزارش خود به وودهاوس و ل        
كمي بعد در ديداري با وودهاوس و ايدن تأكيد كرد كه برادران رشيديان توانـايي               

 بيشتر شاه و زاهدي مورد توجه       ، البته،  در اينجا  27.هيچ گونه اقدام جدي را ندارند     
  . ما هستند

  
كنــد كــه قــادر بــه  گــزارش ســري شــاه را ذاتــاً آدمــي ترســو توصــيف مــي

اسـتفن  . كنـد  گيري نيست و از ورود به اين برنامه سرسختانه خودداري مي         ميمتص
كينزر، يكي از منتقدان شاه و سياست امريكا، در كتابي جديد كه اساس آن بيـشتر                

كند   اثر روزولت است نظري انگليسي در مورد شاه را تأييد و نقل مي            ضدكودتا  بر  
تـوانيم بـه      گيرد نمي    تصميمي مي  او از تصميم گرفتن متنفر است و وقتي هم كه         "

او فاقد شهامت اخالقي است و ترس به آساني بـر          . پايبندي او به آن اطمينان كنيم     
حتي اين هم روشـن  "كند كه   سپس به طور گذرا اشاره مي28".شود او مستولي مي 

 زيـرا در  ... يـا نـه    29 را داشت  ] مصدق [نبود كه آيا شاه اختيار قانوني بركنار كردن         
وكراتيك نخست وزيران را فقط با اجازة مجلس مي شـد عـزل و نـصب                ايران دم 

 بـه مقـام سـلطنت و         مـشروطه  قانون اساسي .  البته اين اصل مطلب است     ٣٠".كرد
، مـتمم قـانون   46اصل (دهد  فقط به مقام سلطنت اختيار نصب يا عزل وزرا را مي         

ــي ــام را ) اساس ــيسو آن مق ــه رئ ــوة مجري ــد 27اصــل ( ق ــريك در ) 3، بن و ش
مجلس شوراي ملي و مجلس     (اگر پارلمان   ). 1، بند   27اصل  (داند    انونگذاري مي ق

شـود؛ ولـي      به وزير يا هيئت دولت رأي اعتماد ندهد، باعـث عـزل وي مـي              ) سنا
هاي پس از جنگ روية       به هر حال، در سال    . اختيار انتصاب نخست وزير را ندارد     

                                                 
27 . Woodhouse, Op. cit. 
28 . Stephen Kinzer, All the Sha's Men: An American Coup and the Roots of the 
Middle East Terror (Hoboken, NJ, Wiley, 2003), p. 6. 

.7. همان، ص. 29  
.2.همان، ص . 30  
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 از مجلس بخواهـد كـه       جاري براي شاه اين بود كه پيش از انتصاب نخست وزير          
كمي پس از آنكه مصدق دولت خود       . نسبت به شخص مورد نظر ابراز تمايل كند       

هـا از شـاه خواسـتند از اختيـار            ها و غيـر ايرانـي       را تشكيل داد، بسياري از ايراني     
داد كـه تـصور       او همـواره پاسـخ مـي      . قانوني خود براي بركناري وي استفاده كند      

ز رأي اعتمـاد مجلـس برخـوردار اسـت قـانون حـق             كند تا زماني كه مصدق ا       مي
چينـان پيـشنهادي بـه شـاه          حتي زماني كه دسيـسه    . دهد  بركناري وي را به او نمي     

چنان بر همـين موضـع        آن را رد كند، شاه هم      شاه نتواند    فكر مي كردند  كردند كه   
بنا بر گزارش سري، به شاه گفتند كه كودتا فارغ از اين كـه او چـه                 . پافشاري كرد 

پاشـد،    دهد؛ اما اگر او همكاري نكنـد كـشور از هـم مـي               تصميمي بگيرد، رخ مي   
رسد و او مسئول اين رخدادها به شـمار           دوران خاندان پهلوي احتماالً به پايان مي      

او دربـارة خـودش     . چينان، تسليم نشد    شاه، در برابر بهت و حيرت دسيسه      . آيد  مي
  اسـت  شاه اوه شوارتسكف گفت    او ب .  نيست ماجراجوبه روزولت گفت كه آدمي      

اگـر مـصدق    ". زنـد    هرگاه مقامش به وي اجازه دهد دست به اقدامات الزم مي           و
پرسي مورد نظرش را اجرا و مجلس را منحـل كنـد، در آن صـورت وي بـه                     همه

موجب قانون حق بركنار كردن مصدق و جايگزين كردن وي با نخـست وزيـري               
.  هم همين را گفته بود     ي ها  شاه به ايران   ".ديگر را، به انتخاب خود، خواهد داشت      

رخواست شد  او به چند تن از نمايندگان مجلس توصيه كرده بود كه اگر از آنها د              
از هيچ يك از اين رخدادها چنين بـر         . استعفا دهند و چند تن از آنها چنين كردند        

  . چينان به وي گفتند آيد كه شاه همان كاري را كرد كه دسيسه نمي
  

.  به ديدار شاهدخت اشرف رفتند و از او درخواست كمك كردنـد            در پاريس 
اي خطاب به      از رخدادها شاهدخت با نامه     ، نويسنده گزارش سري،   در شرح ويلبر  

شاه مبني بر اين كه شوارتسكف براي بحث دربارة طرح مورد نظر كمـي بعـد بـه             
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. ماس گرفتنـد  در شرح ويلبر در ريويرا با اشرف ت       . رود، به ايران رفت     ديدار او مي  
را ) MI6( سـرويس    ساي انگليسي كـه رياسـت اينتليجـن         زاده  وودهاوس، اشراف 

گويـد اشـرف در        و نقشي مهم در شكل گرفتن اين طـرح دارد، مـي            بوددار    عهده
كتـابي كـه پـس از مـرگ بـرادرش در            ها در آينـه،       چهره اشرف در    31.سويس بود 

 در پاريس دوستي كـه وي       .دهد  امريكا نوشت، آنچه را در عمل رخ داد، شرح مي         
رسـاند كـه دو نفـر         كند، و به اطـالع وي مـي         خواند به او تلفن مي      مي. را آقاي ب  

نمايندة انگلستان و امريكا مايل به ديدار او و صحبت دربارة مطلبي بسيار مهم در               
 دو بار  ،   32او در پاريس، حوالي بوا دو بولوني      . مورد سرنوشت ايران و شاه هستند     

مـرد  .  بردنـد  33ر كرد و هر دو بار او را به آپارتماني در محلة سن كلـو              با آنها ديدا  
 )احتمـاالّ  (بـود و  ) MI6( سرويس   سانگليسي، كه به ظاهر مأمور مخفي اينتليجن      

 نام داشت بـه او پيـشنهاد پرداخـت چكـي در ازاي مأموريـت       34نورمن دربيشاير
ايـن ديـدار تقريبـاً       و   بر خـورد   اشرف    به .خطرناكي كرد كه بنا بود به عهده گيرد       

كمي بعد آن مرد پوزش طلبيد و پس از بهبـود روابـط، اشـرف كـه       . نتيجه ماند   بي
 كـه    قـديمي  خجستة هـدايت، دوسـتي    . حامل پاكتي مهر شده بود راهي ايران شد       

اشرف از پاريس با او تماس گرفته بود، در فرودگاه به اسـتقبال او آمـد و اشـرف                   
ودگاه غيب شد، به مجموعة سلطنتي سـعدآباد        بدون انجام تشريفات گمركي از فر     

 البتـه  35.و به ديدار برادري ناتني رفت كه زنش، هما اعلم، بهترين دوست وي بود            
او در  . ورود او فوري فاش شد و مصدق و شاه دستور دادند كشور را تـرك كنـد                

  ملكـه  ترين بـرادرش بـه      اين سفر شاه را نديد ولي توانست نامه را توسط كوچك          
                                                 

31 . C. M. Woodhouse, Op. cit.,  
:ترجمه فارسي اين كتاب با مشخصات زير منتشر شده است  

.75. ، ص1364 تهران،  مرداد،28اسرار كودتاي الدين دربندي،  نظام  
32 . Bois de Boulogne 
33 . St. Cloud 
34 . Norman Darbyshire 

35. گر احمد قريشي، پيشين، ص نگاه كنيد به مصاحبه با شاهدخت اشرف، مصاحبهدربارة خجستة هدايت . 35  
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همـان عـصري كـه اشـرف از راه          . ساند و او هم نامه را به شاه تسليم كـرد          ثريا بر 
اي كرد مبنـي بـر اينكـه بازگـشت            رسيده بود، مصدق شاه را وادار به صدور بيانيه        

خواهرش به ايران بدون اجازة وي صورت گرفته و اشرف فوري بـه پـاريس بـاز         
، دو روز پـس از     مـرداد  5هـاي ايـران اشـرف در روز           به گفتـة روزنامـه    . گردد  مي

  .ورودش، ايران را ترك كرد
  

***  
نام چند تن امريكايي وابسته به سازمان سيا و بنـا بـه گـزارش سـري داراي                  

ترين افـراد از ميـان        نقشي اساسي در اين عمليات در آن گزارش آمده است، فعال          
آنها كرميت روزولت، اريك پـوالرد، راجـر گـويران، جـوزف گـودوين و جـرج                 

دار بـود،     روزولت، كسي كه مسئوليت اصلي اين عمليات را عهـده         . كارول هستند 
و كـارول   ) پـدر و پـسر    (ها    با شاه و زاهدي، گويران، گودوين و پوالرد با زاهدي         

  . اغلب با مقامات نظامي در تماس بود
  

 مرداد به ديـدار شـاه رفـت         11بنا بر گزارش سري، اسداهللا رشيديان در روز         
بـه گفتـة   . ه روزولت در تهران و مايل به ديدار بـا اوسـت          تا به اطالع او برساند ك     
 مرداد، ظاهراً به مدت يك هفته تمام، روزولت و شاه هر            11كينزر، از غروب روز     

هاي   كردند، كه با توجه به برقراري حكومت نظامي، بدگماني          شب مالقات مي    نيمه
بـه  . رسـد   مصدق، و جو سياسي تهران، اين ديدارها بسيار غيرمحتمل به نظـر مـي             

زد، هر چند به گفتة       ظاهر روزولت هر شب به شاه درمانده مقدار زيادي نهيب مي          
اي بـود كـه بـه نـوعي           اي نداشت زيرا حالت روحي شاه بـه گونـه           روزولت فايده 

 اما به گفتة كينزر، روزولت دست بردار نبـود؛     36.رو آورده بود   "ترديد سرسختانه "
                                                 

:شرح روزولت از ديدارهايش با شاه در مراجع زير. 36  
Roosevelt, Op. cit., pp. 156-157; Kinzer, Op. cit., p. 11. 
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نخـست انجـام مبـارزاتي در      ": داد  مـه مـي   او همچنان به شرح طرح مورد نظـر ادا        
دوم، افـسران  . كاسـت  هـا از محبوبيـت مـصدق مـي     مسجدها، مطبوعات و خيابان  

هـاي مـردم      سوم، تـوده  . كردند   مي  ابالغ او به   نظامي هوادار سلطنت فرمان عزل را     
 زاهـدي پيروزمندانـه در   لـشكر چهارم، سر. گرفتند ها را در دست مي كنترل خيابان 

 37".پـذيرفت   شد و فرمان شـاه را در مـورد نخـست وزيـري مـي                يصحنه ظاهر م  
شود، ولي    شود، ديگر جاي ترديد نيست، شاه سرانجام تسليم مي          قهرمان پيروز مي  

خانوادة سلطنتي  ": گاهي ياري دهد    نه پيش از آنكه روزولت او را در يافتن مخفي         
 38".داشـتند اي بـراي شـكار    در نزديكي رامسر، واقع در ساحل درياي خزر، كلبه

دهد كه پس از آن شـاه بـدون چـون و             كينزر با لحني ناشايست براي ما شرح مي        
من و ملكـه بـا      "رساند كه اگر اوضاع بر وفق مراد نبود           چرا به اطالع روزولت مي    
    39".رويم هواپيما مستقيم به بغداد مي

  
ة هاي اين قضي    خواني  روايت هجوآميز كينزر از گزارش روزولت پرده از ناهم        

كنـد همـان روز عـصر تلگرامـي از            روزولـت تظـاهر مـي     . دارد  ناخوشايند بر مـي   
آيزنهاور، رئيس جمهور اياالت متحده، دريافت داشته اسـت و در آن آيزنهـاور از               

از  اعليحـضرت همـايوني      بـراي ": او خواسته است پيام زيـر را بـه شـاه برسـاند            
وي بـا خانـدان روزولـت       اگر همكاري خاندان پهل   . كنم   آرزو مي  خداوندگار قوت 

. مانـد   قادر به حل اين مشكل كوچك نباشد، ديگر اميدي براي هيچ جا باقي نمـي              
 از قـرار معلـوم شـاه پـس از           ٤٠".رسانيد  اطمينان دارم شما اين كار را به نتيجه مي        

بـود  به گفتة كينزر توافق شده      . كند  ها موافقت مي    دريافت اين پيام با امضاي فرمان     
 شـاه،   ".هاي بسيار مهم را به كاخ ببـرد         ك سازمان سيا آن فرمان    صبح روز بعد پي   "

                                                 
37 . Kinzer, Op. cit., p. 10. 
38 . Kizer, ibid, p.11; Roosevelt, Op. cit., p. 168. 
39 . Kinzer, ibid. 
40 . Kinzer, ibid.; Roosevelt, ibid., p. 168. 
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رود و روزولت و دسـتيارانش را   ها، به سفر مي     طبق معمول، پيش از امضاي فرمان     
اما روزولت قهرمان دست بردار نبود؛ او مـصمم      . گذارد  بد و بيراه گويان بر جا مي      

    41".اش را بگيرد جلوي به هم خوردن نقشه"بود 
  

گزارش سري رسـماً و روزولـت و كينـزر بـه شـكل غيررسـمي بيـان                  آنچه  
كنند واقعيتي است آميخته به تخيل، داستاني است دربارة رخدادي كه به وقوع               مي

داسـتان مربـوط بـه تلگـرام آيزنهـاور واهـي         . اند  پيوسته و همگان از آن آگاه شده      
يـق و موشـكاف     كرد بسيار دق    شاه دربارة هر گونه اطالعاتي كه دريافت مي       . است

هايي نبود كه ادعـاي دريافـت تلگرامـي از رئـيس جمهـور                بود، و از آن گونه آدم     
هـاي ضـروري      چرا فرمـان  . امريكا را بپذيرد بدون آن كه خواستار رؤيت آن شود         

هـا   براي اجراي طرح اين قدر دير رسيدند؟ چرا با توجه به اين كه بنا بـود فرمـان      
ه چند دقيقه براي دريافت آنها صبر نكـرد؟ چـرا   در پي تلگرام آيزنهاور برسند، شا   

رود؟ در آن دوره او به همه،         گفت كه مستقيم به بغداد مي       شاه بايد به روزولت مي    
گفت مـصدق را تـا زمـاني كـه از پـشتيباني مجلـس                 از جمله به شوارتسكف مي    
داد يـا     تنها اگر مصدق آن حمايت را از دست مي        . كند  برخوردار باشد، بركنار نمي   

شد، او را بركنار و نخست وزيري را به انتخاب خـود جانـشين                مجلس منحل مي  
بنا بـه گـزارش     . كرد، كه در شرايط موجود، آن فرد كسي جز زاهدي نبود            وي مي 
ستاد فرماندهي خواستار آن شد كه نمايندگان مخالف مـصدق بـه حفـظ              "سري،  

بود كه كساني   بهانة آنها اين    . سمت خود و بست نشستن در مجلس ترغيب شوند        
  از".دهنـد  اند هيئت قانونگذاري مشروع را تـشكيل مـي   كه از مجلس استعفا نداده 

شـاه هرگـز    . كـرد   گيري تشويق مي    سوي ديگر شاه برخي از نمايندگان را به كناره        
كرد كه مصدق به فرمان او اعتنا نكند؛ او تا حـدودي از تكـرار رخـداد         تصور نمي 

                                                 
41 . Kinzer, ibid., p. 12. 
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  و زماني كه مردم براي     1331ادهاي تابستان سال    هراسيد، يعني رخد     مي " تير 30"
  .ابقاي مصدق پس از استعفاي وي قيام كردند

  
***  

در گزارش سري آمده است كه تا اوائل مـرداد مركـز در تمـاس مـستقيم بـا                   
از تحـصن در مجلـس      )  تيـر  29در واقع   ( تير   30 زاهدي بود كه در روز       لشكرسر

وين چند بار با او به گفتگو نشسته        راجر گويران و جوزف گود    . دست كشيده بود  
كه (اردشير زاهدي   . طلب است    راحت  سست و   بودند كه او   به اين نتيجه رسيده   و  

گويـد    مـي ) نـاميم   از اين پس براي متمايز كردن وي از پـدرش او را اردشـير مـي               
دانم زيرا امكـان      اين را مي  ":  تماس نگرفته است   غير ايراني پدرش هرگز با فردي     

 ". بدون اطالع من بـا او مالقـات كـرده باشـد     خارجين دوره فردي    نداشت در اي  
 را دوست نداشت زيرا جز اندكي روسي و         خارجي ها  زاهدي مصاحبت    لشكرسر

در گذشـته او دعـوت      . گفـت   تركي به هيچ زبـان خـارجي ديگـري سـخن نمـي            
يك بار پس از جنگ، در زماني كه مقامـات          . پذيرفت  هاي خارجي را نمي     سفارت
 او را آزاد كرده بودند، بوالرد، سفير انگلستان او را به سفارت ايـن كـشور                 بريتانيا

زماني هم كه در دولت مصدق وزير كشور        . دعوت كرده بود، ولي او نپذيرفته بود      
بود، به يك ميهماني در سفارت اياالت متحده دعوت شده بود كه به افتخار اورل               

ة اردشير اين نخـستين و آخـرين        به گفت . هريمن بر پا بود، كه در آن حضور يافت        
 42. رفتامريكابار بود كه وي به سفارت 

 
 در اصـل چهـار خـدمت        1331ولي اردشير به اين دليل كه تـا اواخـر پـاييز             

شناخت، در همان زمان بود كه مصدق از وارن،           هاي زيادي را مي     كرد امريكايي   مي
                                                 

 ژوييه 5گر غالم رضا افخمي، مونترو،  بنياد مطالعات تاريخ شفاهي ايران، مصاحبه با اردشير زاهدي، مصاحبه. 42
.، روي الف2، نوار 2001  
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 ضـد دولتـي   هـاي  رئيس اصل چهار، درخواست كرد اردشير را بـه دليـل فعاليـت         
او براي اردشـير    .  وارن با اكراه اين كار را كرد       43.پدرش، از آن سازمان اخراج كند     

اردشير مردي بلندباال و زيبا و از ميان آشنايانم از جملـه            ": احترام زيادي قائل بود   
پروايـي او از سـر        بـي . داد  افراد نادري بود كه هيچ گونـه ترسـي بـه دل راه نمـي              

كرد موضوع مهمي در كار است و الزم است            گاه تصور مي   عقلي نبود، فقط هر     بي
 'الزم اسـت 'گفـت   وقتـي مـي  . كرد باكانه چنين مي   جان خود را به خطر اندازد، بي      

وارن ترتيبـي داد كـه بـه طـور           ٤٤ .'بـه سـود ايـران اسـت       'منظورش اين بود كه     
ـ   . غيررسمي ارتباط خود را با اردشير حفظ كند      ن اردشير در اصل چهار بـا چنـد ت

آشنا شده بود كه با سفارت اياالت متحده تماس داشـتند، دليـل آشـنايي او هـيچ                  
آژاكـس نداشـت و اردشـير بـه كلـي از آن عمليـات               . پـي .ارتباطي با عمليات تي   

  45.شرح اردشير از اين ماجرا چنين است. اطالع بود بي
  

خانوادة زاهدي مناسبات نزديكـي بـا خـانوادة وربـا داشـتند، سـروان وربـا،                 
هاي سـفيد بـود كـه در دوران خـدمت زاهـدي در هنـگ قـزاق                     ري از روس  افس

، و خانم وربا، بانويي سويسي بود كـه در دوران           درس مي داد  تاكتيك هاي نظامي    
هـا او را      جنگ و زماني كه زاهدي در اصفهان بود، يعني پيش از آنكـه بريتانيـايي              

. داد  ش، فرانسه ياد مـي    دستگير و به فلسطين تبعيد كنند، به اردشير و هما، خواهر          
 به نـام گاگـارين او را        هنگياردشير يك بار در خانة دوستي با سروان وربا كه سر          

ــود،   همراهــي مــي ــرده ب ــات ك ــرد مالق ــدباال و گاگــارينك ــسر امريكــايي بلن  اف
 وابـستة نظـامي سـفارت ايـاالت         زمـان تبار بود، كه در ايـن         سيمايي روسي   خوش

                                                 
43 . William Warne, Mission for Peace: Point 4 in Iran, Bethesda, MD. IBEX. 1999 
(1956) pp. 116-117. 
44 . ibid., p. 41. 

.، روي الف و ب2مصاحبه با اردشير زاهدي، پيشين، نوار . 45  
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كرد كـه   مي  شق اسب بود و اردشير از او دعوت         گاگارين عا . متحده در تهران بود   
گاگـارين باعـث آشـنايي اردشـير بـا افـسر امريكـايي              .همراه وي به سواري برود    

هايي كه اردشـير در خانـة         در ميهماني . ديگري به نام ناخدا يكم اريك پوالرد شد       
  . جوشيدند ها با ديگران مي داد، امريكايي پدرش در تهران يا حصارك مي

  
هـايي از   ، روزي كه گـروه )1953 فوريه 28 (1331 اسفند 9پس از   چند روز   

مردم با تجمع در برابر كاخ شاه، او را از ترك كردن ايران منصرف كردند، اردشير                
با يوسف مازنـدي، رئـيس نماينـدگي آسوشـيتد پـرس در تهـران و از هـواداران                   

ة مازنـدي را    در آنجا به اريك پوالرد برخورد كه داشت خان        . پدرش، مالقات كرد  
اردشير در مورد فشار اياالت متحده در مورد خـروج شـاه از ايـران               . كرد  ترك مي 

پوالرد به شدت اعتـراض كـرد و اظهـار داشـت خـودش و ديگـر                 . خرده گرفت 
اين نخستين باري بود كه اردشير دربارة سياست        . ها نگران اوضاع هستند     امريكايي

  .ايران با يك نفر امريكايي سخن گفته بود
  

سرانجام اردشير ناچار شد خود را مخفـي كنـد، از ايـن خانـه بـه آن خانـه                     
يكبـار كـه در خانـة       . كـرد   رفت، ولي اغلب با دوستان و هوادارانش ديدار مـي           مي

پنهان شده بود، در حـضور      ) آتشسردبير روزنامة ضد مصدقي     (مهدي ميراشرافي   
ـ ر  و س ) بعدها رئيس دفتر مخصوص شاه    (اهللا معينيان     نصرت  عبـاس گـرزن     شكرل

با پوالرد تمـاس گرفـت و گفـت مايـل اسـت دربـارة               ) رئيس سابق ستاد ارتش   (
پوالرد تالش كرد ترتيب ديدار اردشير را  با دو          . رخدادهاي ايران با او گفتگو كند     

نفر كه از نظر پوالرد مناسب بودند، بدهد ولي چون اين كار عملي نشد پـذيرفت                
ا مايليم  م"در آن ديدار اردشير به پوالرد گفت        . خودش با اردشير به گفتگو بنشيند     

هندرسـن، سـفير ايـاالت      . طـرف بمانـد     هاي داخلي ما بي     اياالت متحده در ستيزه   
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رود تا به مجلس بفهمانـد        متحده، هر بار كه مصدق به او نياز دارد به ديدارش مي           
در اين شـرايط بحرانـي شـما چـه حقـي            . كند  كه اياالت متحده از او حمايت مي      

داريد كه از يك طرف حمايت كنيد؟ اگر به دموكراسي اعتقاد داريد، چه توجيهي               
براي حكم دولت در مورد بازداشت پدر من فقط به اين دليل كـه نـامزد نخـست                  
وزيري است، داريد؟ اين چه نوع حمايت كردن از دموكراسـي اسـت؟ ايـن كـار                 

ت متحـده بـه مـن       ترديد مغاير با اصـولي اسـت كـه در مـورد باورهـاي ايـاال                 بي
   ٤٦".اند آموخته
  

پوالرد به اردشير توصيه كرد با جوزف گودوين حـرف بزنـد، كـه بـه گفتـة                  
مدتي بود كه در ايران بـه       "گويران  . كرد  پوالرد، به گويران در امور ايران كمك مي       

اي    آشـنا بـود و در دوره        اردشير بـا او    ".آرا بود   برد و از دوستان سپهبد رزم       سر مي 
پـوالرد نـشاني   . كرد يكبار به خانة او دعـوت شـده بـود    چهار كار مي كه در اصل    

خانه را به اردشير داد، ايـن خانـه در خيابـاني نزديـك تجـريش و در همـسايگي            
از نظـر اردشـير ايـن مجـاورت تـا           . لك، رئيس ژانـدارمري، بـود     اسرتيپ مظفر م  
ه سـيا در    او به گودوين، كه بعدها فهميـد رئـيس پايگـا          . كننده بود   حدودي دلگرم 

سفارت است، همان چيزهايي را گفت كه پيش از آن با پـوالرد در ميـان گذاشـته                 
حمايت : ربط دربارة سياست خارجي امريكا دريافت كرد        بود ولي فقط پاسخي بي    

اين آخرين تماس اردشـير     . از دموكراسي و عدم دخالت در امور كشورهاي ديگر        
  47.ها بود با امريكايي

  
***  

                                                 
.همان. 46  
.همان. 47  
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ا دربار سلطنتي در تماس بودند، در آغاز حسين عال، وزيـر            خانوادة زاهدي ب  
دربار و دوست خوب و مورد اعتماد آنهـا، ايـن تمـاس را برقـرار كـرد و سـپس                     

، تحت فـشار مـصدق، جانـشين او       1332 ارديبهشت   5ابوالقاسم اميني كه در روز      
. د زاهدي مالقات كـر    لشكرنژاد در قلهك با سر      عال چند بار در خانة رضا كي      . شد
 زاهدي در آنجـا     لشكراش مكاني امن بود كه سر       نژاد از دوستان قديمي و خانه       كي

 وزيـر    جانـشين  با ديگر مقامات غيرنظامي و سران نظامي، از جمله احمد وثـوق،           
–پيمانان پيـشين مـصدق        ، هم  بعد  وزير جنگ در ادوار     و جنگ در دولت مصدق   

ير آزاد، عميد نوري، ابوالحسن     اهللا كاشاني، حسين مكّي، مظفر بقايي، عبدالقد        آيت
زاده، و همين طور افراد ديگري كه هرگز به مصدق وابسته نبودند، مالقات               حائري

اغلب آنها جزو آن گروه از نمايندگان مجلـس بودنـد كـه حاضـر نـشده                 . كرد  مي
بـراي مثـال    . كردنـد   پرده از مصدق انتقاد مي      برخي از آنها بي   . بودند استعفا بدهند  

 مـرداد تلگرامـي بـه    18گذاران اولية جبهة ملي بود، در روز   كه از پايه  زاده،  حائري
را فردي ناميد كه عليه قانون قيام كرده اسـت          مصدق  سازمان ملل فرستاد و در آن       

 كاشـاني در مـورد      48.آور نخواهـد بـود      و هر گونه اقدام او براي ملت ايران الـزام         
بود كه اگر او اقدامي بر ضـد        ياد كرده   پرسي به مصدق هشدار داده و سوگند          همه

اغلب آنها شاه را تشويق كرده بودنـد كـه مـصدق را             . رود  شاه كند به جنگ او مي     
اي از ياراني داشت كه به هنگام نياز آنهـا را             هر يك از اين افراد حلقه     . بركنار كند 

  .خواند فرا مي
  

 فرزانگـان،   تيپ قرني، سـر   تيپشاهي، سر   يارافشار، شاهرخ –دوستان زاهدي   
شاه و چند هوادار نظامي و غيرنظامي ديگر از جملـه سـردار فـاخر                 تيپ گيالن سر

 ييپيمـا حكمت، مهدي پيراسته، خسرو و اميراصالن افشار، رضا افشار، رئيس هوا          
                                                 

243. ، ص1997،  Anbus    ژنو،از سپاهيگري تا سياستمداري،فر،  اهللا همايون عزت. 48
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 در جاهايي كه از پيش در نظـر گرفتـه شـد بـود بـا اردشـير                   - و ديگران  كشوري،
داد، روز  مـر  19 روز   در. مالقات كردند تـا دربـارة اوضـاع سياسـي گفتگـو كننـد             

ها، اردشير در حال گفتگو با چند تن از هواداران            پرسي در شهرستان    برگزاري همه 
وحش تهران بود كه يارافشار با اين اخبار سر رسـيد كـه شـاه او را                   پدرش در باغ  

پيش از آنكه اردشير به كاخ      . احضار كرده است و پدرش عازم كاخ سعدآباد است        
هدي گفته بود كه با منحل شدن مجلـس او تـصميم دارد              زا لشكربرسد شاه به سر   

شاه به اردشير هم    . مصدق را بركنار و او را به سمت نخست وزيري منصوب كند           
خيلـي مراقـب    ... مسئوليت خطير حمايت از پـدرتان بـر دوش شماسـت          ": گفت

 كنيد قابل اعتماد نيستند و اگر اشتباه        باشيد چون تمام كساني كه با آنها مالقات مي        
 پـس از آن شـاه بـه اردشـير گفـت يكـي از                ".شـويد   كنيد احتماالً بازداشـت مـي     

 هـدايت   تيپ وي بـه نـام سـرهنگ حـسن اخـوي و همچنـين سـر                هـاي   آجودان
شاه با او در تماس هستند و او بايد زمان و مكان مالقات آنها بـا پـدرش را                     گيالن

شـاه سـر آمـده و       ها را مطمئن كرد كه صبر و تحمل           اين ديدار زاهدي  . تعيين كند 
  .آمادة اقدام است

  
در روز  . مرداد شاه عازم استراحتگاه تابستاني خود در كالردشت شد         20روز  

پرسـي را بـه او اعـالم كـرد و از او خواسـت فرمـان                    مرداد مصدق نتيجة همه    22
همـان روز شـاه از كالردشـت بـه      . شاه پاسـخ نـداد    . انحالل مجلس را صادر كند    

يكـي بـراي بركنـاري مـصدق و         –و فرمان را امضا كـرد       رامسر رفت و در آنجا د     
شاه كه از تـاريخ     .  زاهدي به سمت نخست وزيري     لشكرديگري براي انتصاب سر   

ها اطالع نداشت، در محل درج تاريخ روز آن را خالي گذاشت              دقيق تسليم فرمان  
او بـه سـرهنگ نعمـت اهللا        .  زاهدي به صالحديد خود آن را پـر كنـد          لشكرتا سر 

  . ها را به زاهدي برساند فرماندة گارد، دستور داد فرماننصيري، 
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هاي شاه بود، در نزديكي       اردشير قرار گذاشته بود نصيري را، كه حامل فرمان        

پمپ بنزيني ببيند كه بعدها فهميد روبروي خانة سرتيپ سطوتي، پدر زن حـسين              
 در حـالي    نصيري با لباس غيرنظـامي و     . فاطمي، وزير امور خارجه، واقع شده بود      

اردشـير او را بـه      . ي روشن به بر داشت بـه محـل آمـد            اي به رنگ قهوه     تنه  كه نيم 
 24در آنجا تصميم بر آن شد كـه نـصيري در غـروب روز               . گاه پدرش برد    مخفي

مرداد فرمان را به مصدق تسليم كند، زيرا جلسة هيئت دولت عـصرهاي شـنبه در             
و اين جلسه گاهي تا نيمه شب بـه         شد    اقامتگاه مصدق در خيابان كاخ تشكيل مي      

قرار بر اين شد كه سرتيپ محمد دفتـري، كـه آن موقـع فرمانـدة                . كشيد  درازا مي 
 زاهـدي را  تـا دفتـر         لـشكر گارد گمرك بود، پس از تسليم فرمان به مـصدق، سر          

  مـرداد و در گيـر و دار          28جالب اينجاسـت كـه در روز      . (جديدش همراهي كند  
شد، مصدق دفتري را، كه خويش وي بود، بـه            از شاه مي  تظاهراتي كه به هواداري     

  ).سمت رياست پليس و فرماندار نظامي منصوب كرد
  

.  فرمان شـاه را نپـذيرد      را قانع كردند كه    مصدق    همكاران مصدق  به هر حال  
 مرداد به اين دليل مبهم مانده اسـت كـه هـيچ يـك از                24 روز   غروبرخدادهاي  

ا  هـ   برخي گرايش  اما. نبود كه همه چيز را بداند     افراد دخيل دو جناح در موقعيتي       
هـواداري از   از نظر شاه، زاهدي و نصيري قيـام مردمـي در            . به هم نزديك هستند   

چـه بـسا    . گيري و گزينش آنها بود       مبناي داوري، تصميم   1331مصدق در تير ماه     
هـاي    در گذشته شاه هرگـز بـا خواسـته        . گيري مصدق هم همان بود      مبناي تصميم 

مخالفت نكرده بود و بنابراين دليلي نداشت كه مصدق انتظار بركنار شـدن   مصدق  
زماني كه غالمحسين صـديقي، وزيـر كـشور مـصدق، بـه او              . خود را داشته باشد   

هشدار داد كه در نبود مجلس امكان دارد شاه او را بركنار كند، پاسخ مـصدق بـه                  
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 واكـنش مـصدق     نخـستين  49."جرأتش را ندارد  "كه  صورت امري بديهي اين بود      
در برابر فرمان شاه اين بود كه همان كاري را بكند كـه در تيـر مـاه سـال گذشـته             

فرمان را بپذيرد و به مردم توسل جويد كه باور داشت به هـواداري از               –كرده بود   
او از بشير فرهمند، رئيس تبليغات خود، خواسـت بـراي           . او به پا خواهند خاست    

ضبط صوتي را به خانة دكتر مـصدق        ". ر شود ضبط آخرين پيام وي به مردم حاض      
در ايـن پيـام     . بردم و پيام او را ضبط كردم تا صبح روز بعد از راديو پخش شـود               

مصدق بركناري خود را پذيرفت و از مردم خواست زمام سرنوشـت خـود را بـه                 
شـناس،    ر اين زمان حسين فـاطمي، حـق        به گفتة بشير فرهمند، د     50".دست گيرند 

مصدق به اطالع آنها رسـاند      . گان و يكي دو نفر ديگر سر رسيدند       زاده، شاي   زيرك
كه بركنار شده است و پيامي را خطاب به مردم ايران ضبط كـرده اسـت تـا فـردا                    

فاطمي با قاطعيت اعتراض كرد و اظهـار داشـت كـه            . صبح اول وقت پخش شود    
ن اي. مصدق نخست وزير قانوني است و هيچ كس حق بركنار كردن وي را ندارد             

بـه فرهمنـد    . بحث مدتي ادامه يافت و سرانجام همه موضع فـاطمي را پذيرفتنـد            
 را خنثي و دست     ئي راديو اعالم كند كه دولت كودتا      درصبح سحر   "دستور دادند   

  .اي به فرمان شاه نشد هيچ اشاره ٥١".اندركاران آن را دستگير كرده است
  

***  
                                                 

49 . Homa Katouzian, Mussadegh and the Struggle for Power in Iran, London and 
New York, I.B. Tauris, 1999 (1990), p. 187. 

:ترجمة فارسي اين كتاب با مشخصات زير منتشر شده است  
340. ص. 1371 تهران، مؤسسه فرهنگي رسا، مصدق و نبرد قدرت،هما كاتوزيان،   

نور محمد عسگري، شاه، مصدق، سپهبد :  به نقل از1358حمد انوري، گر ا مصاحبه با بشير فرهمند، مصاحبه. 50
.107. ، ص)2000استكهلم، آرش، (زاهدي،   

 
.همان. 51  
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سن كاشـانيان، واقـع در       خانة حـ   ارها براي مالقات با سرتيپ دفتري         زاهدي
  به سوي وعده گاهي راه افتادنـد كـه          مخفي شده بودند،    كه در آنجا   خيابان پسيان، 

كردنـد،    هايي كه براي محافظت آنها را همراهي مـي           به همراه جيپ    از آنجا  بنا بود 
شـاه    ولي جيپي در ميان نبود، فقط تيمسار گـيالن        . عازم دفتر نخست وزيري شوند    

ها   زاهدي. ع آنها رساند كه نقشه مطابق انتظار اجرا نشده است          به اطال  سر رسيد و  
گـاهي جديـد واقـع در          بـه مخفـي    بالفاصلهبه خانة كاشانيان بازگشتند و از آنجا        

الدولـه    اي در حـشمت     هاي امانيه رفتند و صبح روز بعد هم از آنجـا بـه خانـه                تپه
 لـشكر يـن جـا سر    در ا . رفتند كه متعلق به احمد فرامرزي، دوست ديگرشان، بـود         

 تكثيـر    عكس برداري و   ها را   زاهدي به اردشير دستور داد كه هر چه زودتر فرمان         
ها را براي تكثير به عكاسي سـاكو، واقـع در ميـدان فردوسـي،                 اردشير فرمان . كند
   52.برد

  
يكشنبه صبح كه شاه گزارش رخدادها را شنيد، به روايـت روزولـت، همـان               

.  تصميم گرفت كشور را به مقصد بغداد ترك كنـد          گونه كه پيش از اين گفته بود،      
چهار شـبي  . كند  را دشوار مي   روايت روزولت اما آنچه در واقع رخ داد باور كردن         

كه او با دوستانش در كالردشت، استراحتگاه تابستاني خاندان سـلطنتي، گذرانـده             
يـا  هيچ يك از آن دوستان خبر نداشتند كه اتفاق مهمي در شرف وقوع است               . بود

 كالردشـت بـراي     53.از حالت روحي شاه يا ملكه شكي هم در اين مورد نكردنـد            
فرودگاه صحرايي آن مناسب هواپيمايي نبـود كـه         . فرار فوري مكاني مناسب نبود    

زوج سلطنتي مانند دو نفـر همـراه        . د فاصلة سواحل خزر تا بغداد را طي كند        نواتب
امور خانگي دربار، و سـرگرد      ابوالفتح آتاباي، دوست قديمي شاه و رئيس        –خود  

                                                 
.مصاحبه با اردشير زاهدي، پيشين. 52  
.مصاحبه با مجيد اعلم، پيشين؛ مصاحبه با يحيي عدل، پيشين. 53  
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محمد خاتمي، خلبان مخصوص شاه، بدون پـول، غـذا و لبـاس كـشور را تـرك                  
اين چهار مسافر الزم بود نخست به رامسر برونـد كـه هواپيمـاي شـاه در                 . كردند

عراق از قضا بـر سـر راه اروپـا بـود و حكـومتي سـلطنتي                 . شد  آنجا نگهداري مي  
ت ايران بـاز هـم بـه احتمـال زيـاد خانـدان       داشت كه حتي با وجود اعتراض دول    

رسد كه شاه به      با توجه به تمام اين مطالب بعيد به نظر مي         . پذيرفت  سلطنتي را مي  
 اي بـراي چنـين    برنامـه هـيچ ويژه كـه   رود، به روزولت گفته باشد كه به بغداد مي      

  . سفري ريخته نشده بود
  
، در خانة احمد فرامرزي واقع در خيابـان حـشمت الدولـه،             يكشنبةهمان   در
ها، افـشارها، پورسـرتيپ و        اي با حضور هواداران زاهدي از جمله فرامرزي         جلسه

خبر خروج شاه از كشور در صبح همان روز همه را دچار            . ميراشرافي تشكيل شد  
از  آقـاي هـدا،      ناگهـان "آورد كـه      اردشـير بـه يـاد مـي       . نوميدي شديد كرده بـود    

گرا، مشتش را محكم روي ميز كوفـت و بـا لهجـة آذري بـه                  هاي ملي   آذربايجاني
 جوشـش  ايـن  "'.نشيني اسـت  به خدا قسم، مرگ بهتر از عقب': صداي بلند گفت

هـا را در      قرار بر ايـن شـد كـه فرمـان         . احساسات هدا روحية همه را تقويت كرد      
بود كه چگونـه؟ اردشـير      مسئله اين   . اختيار خبرنگاران داخلي و خارجي بگذارند     

مـن مـستقيم بـه      .  نظر من تنها محل امن دفتر دكتر سعيد حكمت بود          در"نوشت  
حكمت به پارك هتـل تلفـن زد كـه مركـز تجمـع اغلـب خبرنگـاران                  . آنجا رفتم 

بـه او   من توانستم با يوسف مازنـدي، رئـيس آسوشـيتد پـرس، كـه               . خارجي بود 
ي مـصاحبه نـزد مـن بيايـد و او هـم             از او خواستم بـرا    .  حرف بزنم  داشتماعتماد  

يارافـشار داوطلـب شـد    . موافقت كرد ديگـر نماينـدگان مطبوعـات را خبـر كنـد        
هاي ولنجك ببرد و بنا شد من در آنجا منتظـر          خبرنگاران را با اتومبيل به باالي تپه      

 زاهدي را داشتند؛ به آنها توضيح دادم        لشكرخبرنگاران انتظار ديدن سر   . آنها باشم 
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ام كـه پيـام او را بـه شـما         ، ولـي مـن آمـده      در انظـار ديـده شـود      تواند    ميكه او ن  
هاي تكثيرشدة فرمان را بين خبرنگاران توزيع و آنچه را            اردشير نسخه  ٥٤".برسانم

گـاه پـدرش      هـايي در مـورد مخفـي        خبرنگاران پرسـش  . رخ داده بود، توضيح داد    
ردشـير مطالـب زيـر را بـه       ا. توانست آن را برمال كند      مطرح كردند كه البته او نمي     

  : زاهدي بيان كردلشكرنيابت از سر
  

قانون اساسي به شاه اختيـار عـزل و نـصب نخـست             . ايران كشوري مشروطه است   
اين اختيار ويژة او مخصوصاً در اين زمان است كه دكتر مصدق مجلـس              . دهد  وزير را مي  

ود براي بركنـاري    شاه از قدرت قانوني خ    . شوراي ملي و مجلس سنا را منحل كرده است        
بنابراين، .  زاهدي به سمت نخست وزيري استفاده كرده است        لشكرمصدق و انتصاب سر   

در نتيجـه، دكتـر      . مرداد نخست وزير ايران بوده اسـت       24 زاهدي از عصر روز      لشكرسر
سرپيچي وي از پذيرش فرمان شاه و پافـشاري وي در           . مصدق ديگر نخست وزير نيست    

انون باعث شده ديگر قانون شامل حـالش نـشود و يـاغي بـه               هاي مخالف ق    صدور فرمان 
توانيم كودتـايي عليـه قـانون اساسـي و عليـه حكومـت                شيوة اقدام او را مي    . حساب آيد 

  ٥٥".سلطنتي مشروطه تعبير كنيم
  

روزنامة اطالعـات همـان     . اخبار مربوط به اين جلسه در تمام دنيا منتشر شد         
ايـاالت  . ار را به منابع خـارجي نـسبت داد        ها را چاپ كرد، و اخب       روز عصر فرمان  

. هاي رسمي سفارت دريافـت كـرد        متحده هم اخبار را از راه مطبوعات و گزارش        
اخبار دريافت شده از روزولت و همكارانش نـاچيز بـود؛ آنهـا اطالعـات زيـادي                 

از هاي بريتانيا و اياالت متحده به آنهـا گفتنـد             دولت. دربارة اين رخدادها نداشتند   
هـا در قـرق       شـنبه خيابـان     در روزهاي يكشنبه، دوشـنبه و سـه       . ن خارج شوند  ايرا

روز يكشنبه دولت، بدون اشاره     . حزب توده و تك و توكي از افراد جبهة ملي بود          
                                                 

.1336ريور شهه، اطالعات ماهان، "پنج روز بحراني"اردشير زاهدي، . 54  
.همان. 55  
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شماري چند از افسران    . هاي شاه، اعالم كرد كودتايي را خنثي كرده است          به فرمان 
اري از افـسران پلـيس بـه    ارتش و نمايندگان مجلس دستگير شدند و تعـداد بـسي          

 لـشكر فرمانـدار نظـامي سر    . گارد سلطنتي خلع سالح شـد     . اجبار بازنشسته شدند  
فـاطمي، وزيـر    . اي تعيين شـد     زاهدي را احضار كرد و براي دستگيري وي جايزه        

امور خارجه، به سفيران ايران در كـشورهاي خـارجي دسـتور داد حـق پـذيرفتن                 
 هاي شاه و پدرش را در تهـران          توده مجسمه  افراد حزب .  را ندارند  "شاه مخلوع "

ها را عوض كردند، و خواسـتار پايـان     و شهرهاي ديگر به زير كشيدند، نام خيابان       
در تظاهراتي گسترده در برابر مجلس، فاطمي و شـايگان           . حكومت سلطنتي شدند  

روز دوشنبه مصدق   .  سدند الغاي حكومت سلطنتي و برقراري جمهوري     خواستار  
هاي ارتش در سراسر كشور حـذف          نام شاه از دعاي صبحگاهي پادگان      دستور داد 

هاي حزب تـوده      شنبه، روزنامه   روز سه . تعداد كمي اين فرمان را اجرا كردند      . شود
هندرسن، سـفير امريكـا، كـه    . خواستار برقراري جمهوري دموكراتيك خلق شدند   

كـه ايـاالت متحـده    تازه از اروپا بازگشته بود با مصدق ديدار كرد و بـه او گفـت                
، كه خود نيـز     بعدازظهر، مصدق . بسيار نگران نفوذ حزب توده و آيندة ايران است        

 به سرتيپ دفتري ، فرماندار نظامي كه همـان روز وي را بـه ايـن       نگران شده بود،  
هـا    سمت منصوب كرده بود، دستور داد جلوي افـراد حـزب تـوده را در خيابـان                

مـي  شـاه   جاويـد    كـه فريـاد      ، در حـالي   و ارتش عصر آن روز، افراد پليس      . بگيرد
گـاه خـود، خانـة        زاهـدي بـه آخـرين مخفـي       .  كتـك زدنـد    ها را   اي   توده ،كشيدند
روز چهارشنبه، افراد حزب توده كنار      . الدوله، رفت   السلطنة افشار در حشمت     سيف

  .كشيدند و خيابان ها سراسر در اشغال نيروهاي مخالف مصدق بود
  

طلب در همه جا غيرمنتظره بود، و باعـث شـگفتي             پيروزي نيروهاي سلطنت  
پيـروزي  "گزارش سري مي گويد  انتشار اخبار مربوط به          . شد. بي.جي.سيا و كي  
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 " .آمد مي اي به نظر مزه شوخي بي" با توجه به تأثر باقي مانده از روز قبل، "كودتا
 از ر سراســر آن روز، مقامــات واشــنگتن اغلــب اطالعــات مــورد نظــر خــود راد
در گـزارش   . هاي خبري، و تنها دو تلگرام از پايگاه خود دريافت كردنـد             رويسس

سري آمده است كه روزولت بعدها توضيح داد كه اگـر بـه سـتادهاي فرمانـدهي                 
مقامات لندن و واشنگتن ممكـن بـود        "گفت كه جريان از چه قرار است          خود مي 

ارهـا را متوقـف     دادنـد ك    تصور كنند كه او ديوانه شده است و فوري دسـتور مـي            
بـا وجـود ايـن      . اي گفتن نداشـت    به احتمال زياد روزولت حرف زيادي بر       ".كند

سازمان سيا تمام امتيازات اين عمليات را در چشم دولت امريكا به حساب خـود               
  .گذاشت

***  
  

 مرداد، روزي كه دولـت      28روزولت و كينزر در مورد رخدادهاي چهارشنبه        
  :كينزر مي نويسد. دبويژه خيالبافنمصدق سقوط كرد، 

  
 زاهدي را   لشكرپس از آنكه روزولت از شروع حمله باخبر شد ، تصميم گرفت سر            

روزولـت سـرتيپ    . گاهي كه به مدت دو روز در آن مانـده بـود بيـرون بيـاورد                 از مخفي 
هاي امن سيا پنهان شده و در انتظـار           شاه را، كه او هم مانند زاهدي در يكي از خانه            گيالن

گـاه    روزولت از تيمسار خواست تانكي پيدا كند و آن را به مخفـي            .  فراخواند دستور بود، 
  .او نشاني را با عجله روي تكه كاغذي نوشت و خودش عازم آنجا شد. زاهدي ببرد

او از شنيدن   .  در زيرزمين نشسته بود    زيرپيراهنوقتي روزولت سر رسيد، زاهدي با       
 اونيفـورم وقتـي داشـت دكمـة       . زده شـد    اين كه زمان اقدام وي فرا رسيده است، هيجـان         

شاه با دو تانك و       سرتيپ گيالن . بست، سر و صدايي از بيرون شنيده شد         اش را مي    نظامي
  .كردند، از راه رسيده بود جمعيتي انبوه كه ابراز احساسات مي

هاي بعد، شايد به دليل شهرت پـدربزرگ روزولـت بـه مـاجراجويي، ايـن                  در سال 
هاي تهران  رش كنان خيابانغوزولت پيروزمندانه روي تانكي كه     روايت قوت گرفت كه ر    
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در واقع روزولـت    . رفت  كرد، نشسته و پيشاپيش همه به سوي خانة مصدق مي           را طي مي  
شاه متوجه شد كه نبايد بـا زاهـدي    به محض شنيدن صداي جمعيت همراه سرتيپ گيالن      

 تورفتگي كوچك پشت بخـاري      تا در زيرزمين باز شد، او با پرشي خود را در          . ديده شود 
 56.ديواري پنهان كرد

 
يش از صحبت زاهدي    پ"بنا بود   . رسد   در اينجا به پايان نمي     ئيحماسة امريكا 

 از مأموران روزولـت از كتابخانـة        يكي "شودبا ملت از راديو مارش نظامي پخش        
با نزديك شدن زاهدي    .  با خود آورده بود    مارش مانندي سفارت صفحة گرامافون    

همـه بـا    . يستگاه راديو يكي از كارمندان فني نخـستين آهنـگ را پخـش كـرد              به ا 
 در ايـن هنگامـه،      57".آن آهنگ سرود ملـي امريكاسـت      "حيرت متوجه شدند كه     

زمان با به آتـش كـشيده شـدن خانـة مـصدق، اتـومبيلي دم در بـزرگ          قريباً هم ت"
عجلـه بيـرون    زد و روزولت بـا        راننده تند تند بوق مي    . سفارت امريكا توقف كرد   

به گفتة كينـزر اردشـير       ٥٨".اردشير زاهدي بود  . رفت تا ببيند چه كسي آمده است      
براي اداي احترام نزد روزولت رفته بود ولي روزولـت كـه فـردي بـه تمـام معنـا                    

 و آن سـه     آقامنش بود از او خواست خبرهاي خوب را شخصاً به هندرسن بدهـد            
يـك بطـر شـامپاني       گاه افـسران ببـرد     پيش از آنكه اردشير روزولت را به باش        نفر

روزولت، كه پيش از آن براي اين كه او را در حضور            در باشگاه افسران    . نوشيدند
شـماري   در برابر افراد بـي ، اينكزاهدي نبينند به پشت بخاري ديواري پريده بود،       

سخنراني پرشـوري بـه سـبك مـارك         زاهدي را  احاطه كرده بودند،        لشكركه سر 
 بزرگـواري   و با".گيريدميهنان، به من گوش  ، ايرانيان، هم  دوستان": دكن  آنتوني مي 

 نخست وزير    و اجازه مي دهد    پذيرد  گويد كه فقط سپاس آنها را مي        به ايرانيان مي  
                                                 

56 . Kinzer, Op. cit., p. 183; Roosevelt Op. cit., pp. 193-194. 
.183-184. صص. همان. 57  
.186. ص. همان. 58  
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 كينـزر   59.جديد و يارانش بـه او تبريـك بگوينـد و پيـروزيش را جـشن بگيرنـد                 
ق خـوابش نشـسته   با خونـسردي تمـام در اتـا     "نويسد در اين هنگامه، مصدق        مي
اگـر بناسـت اتفـاقي      ": ب گفت حرضا صا   كند كه او به علي       كينزر نقل مي   60".بود

كنم بهتر اسـت در ايـن اتـاق بمـانم و در               بيفتد، اگر بناست كودتا شود، تصور مي      
  .ب اصالً در اتاق مصدق نبودح ولي آن روز صا61".همين اتاق بميرم

  
***  

زمـان   نـشگاهي كـه در ايـن      غالمحسين صـديقي، وزيـر كـشور و اسـتاد دا          
پرسي اشتباه    دار بود، اگر اجراي آن همه       سئوليت سياست و امنيت داخلي را عهده      م

. رفـت   ترين همكار مصدق به شمار مي       ترين و مورد وثوق     را نپذيرفته بود، باارزش   
ديوان عالي كشور، در خواسـت نظـارت          در آغاز مصدق از محمد سروري، رئيس      

سروري كه قاضي تيزهوش و سياسـتمداري تيـزبين         . ده بود بازي را كر    بر اين سياه  
بود، اين كار را نپذيرفت و زماني كه تحت فـشار قـرار گرفـت تهديـد كـرد كـه                     

پـس از   . دهد به جاي انجام درخواست نخست وزير از كار كناره گيرد            ترجيح مي 
  .آن مسئوليت اين كار بر دوش صديقي افتاد

  
ديقي بـه اقامتگـاه مـصدق واقـع در           مرداد صـ   28 صبح روز    6:30در ساعت   

مصدق به او گفت دستور دهد      .  وارد شد  7او ساعت   . خيابان كاخ فرا خوانده شد    
پرسـي بـراي      كه تمام فرمانداران در محل خدمت خود حاضر باشند تا فوري همه           

صديقي پيـشنهاد كـرد كـه ايـن تـصميم در            . تشكيل شوراي سلطنتي برگزار شود    
 همان روز بعدازظهر تـشكيل شـود، مـورد بحـث قـرار              شوراي وزيران كه بنا بود    

                                                 
.187. ص. همان. 59  
.184. ص. همان. 60  
.185. ص. همان. 61  
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مصدق اصرار كرد كه موضوع فـوري اسـت و بايـد همـان              . گيرد و تصويب شود   
 8صديقي كه همواره زيردسـتي وفـادار بـود سـاعت            . روز در مورد آن اقدام شود     

صبح به وزارتخانه رسيد و دستور داد تلگرام متناسب با انجام اين كار را آمـاده و                 
  62. كنندارسال

  
 صبح كارمندي به اطالع صديقي رساند كه گروهي از مـردم            9حدود ساعت   

خانـه نداشـت، فريـاد        را ديده است كه در ميدان سپه، كه فاصلة چنداني با وزارت           
گذشـت بـه     پليس سوار بر كاميوني كه از آنجـا مـي   و افراد"جاويد شاه"زدند    مي

صديقي سرتيپ نصراهللا مدبر، رئـيس      . اند  داده  نشانة تأييد براي آنها دست تكان مي      
چنـد  . پليس را فرا خواند، و مدبر به وي گفت كه اطالعي از اين موضـوع نـدارد                

دقيقه بعد سرتيپ تقي رياحي، رئيس ستاد ارتش، بـه صـديقي تلفـن زد و بـه او                   
 محمد رضا شـاهنده را بـه مقـام رياسـت            لشكرسرگفت مصدق مدبر را بركنار و       

هاي متناسب با     صديقي به كارمندانش دستور داد فرمان     . پليس منصوب كرده است   
كمي بعـد بـه اطـالع وي رسـاندند كـه تظـاهرات بـه        . اين انتصاب را صادر كنند 

هواداري از شاه و در مخالفت با مصدق در چند نقطـة شـهر، از جملـه در ميـدان        
او جمعيت را جلـوي پنجـرة اتـاقش         . جلوي وزارت كشور و در بازار، ادامه دارد       

معنـاي ايـن    ":  و گفت  63او سرهنگ اشرفي، فرماندار نظامي، را فراخواند      . ديد  مي
ر پاسـخ گفـت      سرهنگ اشرفي د   "گيريد؟  اوضاع چيست؟ چرا جلوي آنها را نمي      

                                                 
.1367، خرداد 3-5: 14 آينده،غالمحسين صديقي، . 62  
سرهنگ )  مرداد27(هاي ايران، مصدق روز پيش  بنا بر روزنامه. ل شده بودشايد صديقي در اين موقع هو. 63

 تير به سمت فرماندار نظامي تهران منصوب كرده بود، از كار بركنار كرده و 30علي اشرفي را كه در تاريخ  حسين
ر مقر از سوي ديگر، شايد اشرفي هنوز براي نقل و انتقاالت د. سرتيپ دفتري را به جاي وي گمارده بود

.491، 489: 1: نگاه كنيد به روزشمار. فرماندهي بود  



  شاه زندگي و زمانه326

اي را كه بـراي جلـوگيري از          عده. توانم به سربازان خود اطمينان كنم       من نمي "كه  
  ".شوند فرستيم با آنها همراه مي ها مي تظاهرات اين دسته

  
موضـوع را   ":  صبح مصدق صديقي را فرا خواند و به او گفت          11در ساعت   

ام سرتيپ دفتري را كـه در سـتاد فرمانـدهي پلـيس               بررسي كرده و تصميم گرفته    
ستورهاي ضد   د ".است، به سمت رياست شهرباني و فرماندار نظامي منصوب كنم         

كمي بعد از شـوراي     . و نقيض نخست وزير صديقي را گيج و هراسناك كرده بود          
انـد ولـي سـربازاني كـه بـراي       شهر خبر دادند كه اوباش به ساختمان حمله كـرده  

 جمعيـت بـه    1تـا سـاعت   . كنند اند، هيچ اقدامي نمي    متوقف كردن آنها اعزام شده    
. بـرد  سوي وزارت كشور و همچنين به سوي ادارة پـست و تلگـراف هجـوم مـي      

او خواست تمـام نيروهـايش را بـراي          از   مصرّاصديقي با مصدق تماس گرفت و       
او . راه شميران واقع بـود، بـسيج كنـد    ، كه در نيمه   )بي سيم  (دفاع از ايستگاه راديو   

  مصدق متوجه  ".شود  ها مي   در اختيار گرفتن راديو باعث بلوا در شهرستان       ": گفت
بـه گفتـة    .   ريـاحي داد   سرتيپمحتواي اين پيام شد و بر اين اساس دستوراتي به           

دة چند تانكي كه بـراي حفاظـت از ايـستگاه راديـو اعـزام شـده بودنـد آن                    فرمان
 گيري در    به شمال خيابان سعدي رسيده و در آنجا براي بنزين          2ها تا ساعت      تانك
  . پمپ بنزين توقف كرده بودندبرابر

  
 بعدازظهر صديقي گفت اتومبيلش را آماده كننـد         1چند دقيقه پس از ساعت      

 جلـوي   اتومبيـل ولـي در پاسـخ بـه او گفتنـد كـه آوردن              تا به خانة مصدق برود      
از دفتـر شـهردار اتـومبيلي بـراي او بـه وزارت             . وزارتخانه كار خطرنـاكي اسـت     

 بعـدازظهر   2:40سـاعت   .  فرستادند كه در همسايگي وزارت كـشور بـود         ريبهدا
در قـسمت ورودي خيابـان كـاخ بـا          . صديقي توانست عازم مقصد خويش شـود      



 327عمليات آژاكس 

ني مواجه شد و افسران مسئول به او گفتند بايد باقي راه را پيـاده               ها و سربازا    تانك
 "در دو طـرف اقامتگـاه مـصدق       "او چند تانك و كاميون نظامي را ديد كـه           . برود

 بعدازظهر وارد اتاق خـصوصي مـصدق        3چند دقيقه پس از ساعت      . مستقر بودند 
  . شد

  
از جملـه   –ارانش  اتاق آرام بود و به نظر صديقي دلگير آمد، چند تن از همك            

هـا و روي    روي صـندلي -زاده  معظمـي، زيـرك    مهندس فاطمي، رضوي، شايگان،  
 صـديقي در  "چـه خبـر؟  ": نخست وزير پرسـيد   . زمين نشسته و در انديشه بودند     

 صـديقي  "چـه بايـد كـرد؟   ":  فاطمي پرسـيد   ".اوضاع خوب نيست  ": پاسخ گفت 
. شهر وضع خـوبي نـدارد     ... اول از همه بايد مركز راديو را حفظ كنيم        ": پاسخ داد 

  ".پيوندند افسران و سربازان دارند به مردم مي
  

 صـداي هيـاهو و جنجـال شـنيدند؛ بـا             از راديوي اتاق مجاور    آنهاكمي بعد   
صديقي فهميد كه ايـستگاه     .  اتاق نخست وزير رفتند تا راديو گوش كنند        ازعجله  

 شروع به پخش سرود     ند دقيقه بعد راديو   چ". راديو به تصرف مردم در آمده است      
 ". كرد و همچنان بارها و بارها به پخـش آن ادامـه داد             'شاهنشه ما زنده بادا     'ملي  

همة ما به   ". در اين زمان به آنها گفتند حال آقاي نخست وزير به هم خورده است             
ـ     ".كرد  اختيار و به صداي بلند گريه مي        اتاق او رفتيم، داشت بي     گ  سپس تلفـن زن

سرتيپ رياحي بود كـه از      .  كار انداختند تا همه صدا را بشنوند       بلندگوي آن را  . زد
مـصدق بـا    . كرد از طرف دولت آتش بس اعالم كنـد          نخست وزير درخواست مي   

: آلـود گفـت      ريـاحي بـا صـدايي بغـض        "اعالم چـي؟  "لحني آرام و جدي گفت      
تيمسار فوالدوند به خـدمت     " ".جناب آقاي نخست وزير مصلحت در اين است       "

كنم قول ايشان را مانند قول مشاوري قابـل اعتمـاد             خواهش مي . آيند  ميجنابعالي  
.  اسـت   كه ستاد ارتش هم سـقوط كـرده     مصدق و يارانش متوجه شدند     ".بپذيريد
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بـه  . انـد   چند دقيقه بعد فاطمي به مصدق خبر داد كه از خانه اش به او تلفن كرده               
و در كومـا بـه سـر        اند و او حالش به هـم خـورده            همسرش خبر مرگ او را داده     

خبـر  كمي بعد، دريافتند كـه      . او رفت . برد؛ بايد به خانه برود و مراقب او باشد          مي
  . بوده استساختگي 

  
طــرفين ": او گفــت.  بعــدازظهر وارد شــد4:40ســرتيپ فوالدونــد ســاعت 

ادامـة ايـن    . شـوند   اند و مردم بيهوده كـشته مـي         هدف به روي هم آتش گشوده       بي
اي در مـورد عـدم        اعالميه. اندازد  جمله شما، را به خطر مي     خشونت جان همه، از     

من همين  . بگذاريد بيايند اينجا و مرا بكشند     ":  مصدق گفت  ".مقاومت صادر كنيد  
دفـاع اعـالم مـي        ايـن خانـه را بـي      ":  مهندس رضوي اظهار داشت    ".جا مي مانم  

  :ه كردندزاده و شايگان اعالمية زير را آماد رضوي، زيرك.  مصدق پذيرفت".كنيم
  

 جناب آقاي دكتر مصدق خود را نخست وزير قانوني مي داننـد، حـال كـه قـواي                  
از تعرض به   . انتظامي از اطاعت خارج شده اند، ايشان و خانة ايشان بالدفاع اعالم ميشود            

  .خانة معظم له خودداري شود
  

چهار تن از افراد حاضر اين اعالميـه را امـضا و آن را بـه فوالدونـد تـسليم                    
 بعـدازظهر رضـوي ملحفـة سـفيدي را از روي تخـت              5در حدود ساعت    . دندكر

ا  .  مصدق برداشت و آن را به سربازان دم در داد تـا روي بـام خانـه برافرازنـد                  امـ
احمقانه است كه در اين خانه بمانيم و كـشته          ": كمي بعد تغيير عقيده داد و گفت      

  ".مشايد راه نجاتي پيدا كني. بياييد برويم بيرون. شويم
  

از نردباني كه به ديوار تكيه داشـت بـاال   . آنها از خانه بيرون و به حياط رفتند       
رفته و به خانة مجاور رسيدند و همين طـور خانـه بـه خانـه رفتنـد تـا ايـن كـه                        
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در . اي آنها را شناختند و از آنها دعـوت كردنـد در آنجـا بماننـد                 مستخدمان خانه 
زاده بـه خانـة مـادر     نـدس زيـرك    صبح مصدق ، صديقي، شـايگان و مه        5ساعت  

در اين زمان راديو اعالم كرد كه دكتر مصدق بايد خـود را             . معظمي رفتند مهندس  
بنا بر اين اطالعيه، اعليحـضرت      .  ساعت آينده به فرماندار نظامي معرفي كند       24تا  

همايوني به دولت دستور داده بود كه مراقب باشند دكتـر مـصدق بـه هـيچ وجـه                  
مي پيشنهاد كرد با جعفر شريف امامي، شوهر خواهرش، تمـاس           معظ. صدمه نبيند 

بگيرند و از او بخواهند محل دكتر مصدق و آمادگي وي را در مورد تسليم شـدن                 
صديقي توصيه كرد مصدق براي تمـاس       .  زاهدي اطالع دهد   لشكربه دولت به سر   

همـه  . گرفتن با زاهدي تا عصر يعني زمان پايان رسيدن مهلـت مقـرر صـبر كنـد                
احتمال ناچيزي وجود داشت كـه اوضـاع تغييـر كنـد و مـا               "موافقت كردند زيرا    

  ".دوباره قدرت را به دست گيريم
  

خواسـتند    سه بازرس پليس مـي    .  بعدازظهر زنگ در به صدا در آمد       5ساعت  
ايـد مـا را       خواهنـد؟ آيـا آمـده       آقايان چـه مـي    ": صديقي پرسيد . وارد خانه شوند  

. و ايستاده بود سرش را تكان داد ولـي حرفـي نـزد             مردي كه جل   " كنيد؟ بازداشت
 اين بـار مـرد      " كنيد؟ بازداشتآمده ايد كدام يك از ما را        ": صديقي دوباره پرسيد  

  ".همة شما را": گفت
  

اي بيـاورد و چنـد        يكي از آنها رفت تا وسيلة نقليه      . بازرسان پياده آمده بودند   
ي و سـه بـازرس بـه سـختي     دقيقه بعد با اتومبيل كوچكي برگشت و چهار زنـدان   

آنها به مقر فرماندهي پليس رفتنـد كـه دفتـر فرمانـدار     . خود را درون آن جا دادند  
 دقيقـة   6:18 در سـاعت  . نظامي وقت، سرتيپ فرهـاد دادسـتان، در آن واقـع بـود            

نادر باتمانقليچ، رئيس جديد ستاد ارتـش، كـه تـازه از زنـدان               لشكربعدازظهر سر 
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.  زندانيان را تا باشگاه افسران همراهي و محافظت كـرد          آزاد شده بود، وارد شد و     
  :نويسد صديقي مي. زندانيان را به اتاق او بردند.  زاهدي آنجا بودلشكرسر

  
آسـتين كوتـاه و      پيراهن   تابستاني خاكي رنگ، و   در لباس نظامي    ] زاهدي[سرلشكر  

من متأسفم كـه  ":   پيش آمد و به آقاي دكترمصدق سالم كرد و دست داد و گفت      ،يقه باز 
. نياز بـه اسـتراحت داريـد   . كنم بفرماييد  خواهش مي.بينم در اينجا ميدر اين حال    شما را   

آقايان، خواهش مي كنم    " سپس رو به ما كرد و گفت         ".اتاقي را براي شما آماده كرده اند      
 تيمسار.  پيش از اين كه برويم با ما دست داد         ".يك فنجان چاي ميهمان من باشيد، تا بعد       

، 8 فوالدوند و سرهنگ ضرغام دكتر مصدق را بـه طبقـة پـنجم اتـاق                 سرتيپباتمانقليچ،  
، روبروي اتـاق دكتـر مـصدق      10 به اتاق    مرا و   7، معظمي را به اتاق      9شايگان را به اتاق     

. اش تلفن كنـد     دكتر مصدق مايل بود به خانواده     . هاي ما تلفن داشت     اتاق... هدايت كردند 
 بعدازظهر شـام خـورديم و چـون خـسته بـوديم             8ساعت  . كردتلفنچي خط او را وصل      

  64. هر يك به اتاق خود رفتيم9:30ساعت 
  

***  
هايي كه به موجب فرمان مصدق         مرداد تانك  28 بعدازظهر روز    2:30ساعت  

گيري در برابر پمـپ بنـزين         كردند هنوز براي بنزين     بايد از ايستگاه راديو دفاع مي     
گيري مجـدد بودنـد       نها به اين دليل ناگزير به بنزين      آ. خيابان سعدي شمالي بودند   

كه مصدق توسط سرتيپ رياحي و محض احتياط دستور داده بـود تـأمين بنـزين                
 جمعيتـي از    65.وسايل نقلية زرهي فقط محدود به استفادة يك ساعت آنهـا باشـد            

كردند كه چه بايد      ها گرد آمده بودند و در اين باره بحث مي           مردم دور صف تانك   
كردند كه بايد بـه طـرف         آنها به سروان خسروداد، فرماندة تانك، اصرار مي       . نندبك

بحثـي بـين فرمانـدهان      . اقامتگاه مصدق بروند و پيرمرد را از خانه بيرون بكـشند          
                                                 

.همان. 64  
65 . TPAJAX, the Secret Report, Op. cit. 
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ها در گرفت و سرانجام تصميم گرفتند بايد همان كاري را بكننـد كـه مـردم                   تانك
 گفته است مـا بايـد مطـابق         خوب، مصدق هميشه  ": خسرو داد گفت  . خواهند  مي

روشن است كه خواست مردم اين است كه ما به سوي خانة            . ميل مردم عمل كنيم   
به شكل كارناوالي    ها  صف تانك  66 ".پس ما همين كار را مي كنيم      . مصدق برويم 

آمدند، شـعار     رفتند و پايين مي     ها باال مي      آغاز به حركت كرد، مردان جوان از تانك       
هـا بـه خيابـان        وقتـي تانـك   . زدنـد   رفتند و حرف مي     دند، راه مي  دوي  دادند، مي   مي

شاهرضا رسيدند به چپ پيچيدند، به ميدان فردوسي رسيدند، بـه سـمت جنـوب               
 پيچيدند و وارد خيابـان شـاه        راستروانة خيابان فردوسي شدند، سپس به سمت        

اه بـين   ناگهـان در ميانـة ر     . در هيچ جا با مخالفت يا مقاومتي روبرو نشدند        . شدند
هـاي سـلطنتي، از پـشت     خيابان فردوسي و خيابان كاخ، محل خانة مصدق و كاخ   

هاي بخش جنوبي خيابان شليك آتش به روي آنها گشوده شـد و چنـد تـن را                بام
رگبار گلوله هم متوقف    . ها متوقف شد    صف تانك . آور زخمي كرد    به طرزي مرگ  

ولـي كـسي نبـود      . ذاكره كرد فرماندهان تصور كردند شايد بشود با مخالفان م       . شد
شـليك از بـام هـا       . صف تانك ها دوباره حركت آغاز كـرد       . كه با او مذاكره كنند    

آتـش  . هـا را نـشانه گرفتنـد        بام  ها آتش گشودند و لبة پشت       تانك. دوباره آغاز شد  
ها در محاصرة جمعيت باز شـروع بـه پيـشروي             متوقف شد و صف تانك     مخالف

در آنجـا   . ين كه اين صف بـه چهـار راه كـاخ رسـيد            ديگر مقاومتي نشد تا ا    . كرد
بـين مـردم و     . واحدهايي كه براي دفاع از مصدق مـستقر بودنـد آتـش گـشودند             

شد، ولي    ها جلو افتادند و از دو طرف به آنها شليك مي            ها فاصله افتاد، تانك     تانك
كمي بعد معلوم شد كه مـصدق و يـارانش خانـه را تـرك               . نه براي مدتي طوالني   

جمعيـت نخـست    . انـد   اند و محافظان مصدق هم دست از مقاومت برداشـته           كرده
برخي از مردم، اما نه همه، خانه را        . وارد آن خيابان و سپس وارد خانة مصدق شد        

                                                 
.1357 تا 1354هاي   خسرو داد در فاصلة ساللشكرچند گفتگو با سر. 66  
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ايـن  . توانـستند بـا خـود بردنـد         غارت كردند و هـر چـه را نيـاز داشـتند يـا مـي               
  .آورترين كار آن روز بود شرم

  
، كه از اعضاي عمليات آژاكـس در واشـنگتن          67اتمكينزر به نقل از ريچارد ك     

اوباشي كه به سوي شمال تهران راه       ": گويد  گرفت، مي    مي خبربود، و از روزولت     
 كينزر در   ".كننده داشتند، جمعيتي مزدور بودند      افتادند و در سرنگوني نقشي تعيين     

 دالرهـاي   آنها هيچ گونه ايـدئولوژي نداشـتند و بـا         ": كند كه   ادامه از كاتم نقل مي    
نقش شعبان جعفري معروف به شعبان       در مورد    68".امريكايي آنها را خريده بودند    

جعفـري فـردي پرشـور و از        . انـد    مرداد مطالب زيـادي نوشـته      28مخ در روز      بي
سرسپردگان شاه بود و حاضر بود همـان گونـه كـه پـيش از ايـن، در زمـاني كـه                      

مـصدق و ملـي كـردن نفـت         مصدق و شاه در يك جبهه بودند، بـه هـواداري از             
 اگـر هـم شـعبان        اما .جنگيده بود، در اين برهه از زمان به هواداري از شاه بجنگد           

هاي تـودة مـردم در روز         جعفري قابليتي در شكل دادن و معنا بخشيدن به جنبش         
توانست در اين زمينه اقدامي بكند، زيـرا در زنـدان بـه سـر                  مرداد داشت، نمي   28
وي از روزولت و كاتم، او را عاملي مهم در برانگيختن مـردم             كينزر، به پير  . برد  مي

تر جلـوه     داند، هر چند مدعي است كه بعدها نقش او را كم اهميت             در آن روز مي   
آنجلس با جعفري دربـارة       در لس . تر جلوه دهند    دادند تا آن رخدادها را آبرومندانه     

ون در كتـابي از     اش مصاحبه كردند و نتيجة ايـن مـصاحبه اكنـ            هاي زندگي   تجربه
شناسـي بـسيار ارزشـمند        مجموعة تاريخ شفاهي منتشر شده است، و از نظر مردم         

 از فرهنگ و محـيط اجتمـاعي     تا به اين جا كم شناخته      اين كتاب دورنمايي  . است
سازد مردمي چون او چـه برداشـتي از دنيـا             دهد و آشكار مي     جعفري به دست مي   

كنند، و تفسير آنها از واژة جـوانمردي          ي مي دارند، چگونه خود و ديگران را ارزياب      
                                                 

67 .  Richard Cottam 
68 . Kinzer, Op. cit., p. 180. 



 333عمليات آژاكس 

اين روايت جذاب است زيرا ريشه در فرهنگي دارد كه گرچه بديع و تـا               . چيست
آور   حدودي بيگانه است مقرراتي روشن و مشخص دارد كه براي اعضاي آن الزام            

 مـرداد   28شـرحي كـه جعفـري از روز         . يكي از مقررات آن صداقت است     . است
ترديـد قابـل اعتمـادتر از         به خاطر سادگي و صـداقت آن،  بـي         دهد، دست كم      مي

داند چه رخ داده است، زيرا در زندان بـوده            او نمي –شرح روزولت يا كينزر است      
   69.است

  
به معنايي ديگر شايد بتوانيم همين حرف را دربارة ادعاهاي غلوآميز مربـوط             

ـ        مهم. به نقش نيروهاي مسلح بزنيم     ه نقـشي اسـت كـه       ترين اين ادعاها مربـوط ب
تيمـور  .  كرمانشاه، بازي كرده اسـت     تيپ تيمور بختيار، فرماندة     هنگگويند سر   مي

 تيـپ  مـرداد بـه سـمت فرمانـدهي          28 روز پيش از رخدادهاي      10بختيار، تقريباً   
 كه   در آن زمان،    رضا عظيمي، فرماندة نيروي غرب     ارتشبد. كرمانشاه منصوب شد  

. كند  ، نقش بختيار را در اين رخدادها انكار مي         بود  در ابوابجمعي او    كرمانشاه تيپ
توانست بدون    ترديد نمي    به بختيار منتقل نشده بود، و او بي        تيپهنوز فرماندهي   "

بعـدها ايـن شـايعه      ". "آن را به حركت در آورد     )  عظيمي ارتشبد(اجازة مافوقش   
 زمان  ولي بختيار كه در آن    . وجود داشت كه بختيار لشكري را به تهران برده است         

  70".سرهنگ بود، فرماندهي هيچ لشكري در غرب را به عهده نداشت
  
  

***  
  

                                                 
.157-159. ، صص2002ز، كاليفرنيا، بورلي هيلشعبان جعفري، هما سرشار، . 69  
گر فرخ غفاري، پاريس،  بنياد مطالعات ايران، برنامه تاريخ شفاهي،  مصاحبه با ارتشبد رضا عظيمي، مصاحبه. 70
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 مرداد بـه صـورت ناشـناس وارد فرودگـاه بغـداد شـد و بـراي                  25شاه روز   
اجازه صادر شد و هواپيماي شاه فرود آمد و آن          . گيري اجازة فرود خواست     بنزين

درسـت پـيش از     ايـن   . را راهنمايي كردند كه كنار ساختمان گمـرك توقـف كنـد           
 او به همراه بسياري از بلنـدپايگان بـراي          گارد فيصل از امان بود و       ملكبازگشت  

تاباي آ، با لحني نيمه شوخي، به       گاردشاه، با ديدن    . استقبال به فرودگاه آمده بودند    
 آتاباي از هواپيما خارج شد و در آنجـا اتفاقـاً            ".اند  شايد به خاطر ما آمده    "گفت،  

له، وليعهد عراق، را ديد كه چنـد بـار شـاهزاده را             الهاي ملك عبد   يكي از آجودان  
  اينجا چكـار   شما": افسر يادشده حيرت كرد و پرسيد     . تا تهران همراهي كرده بود    

. ايـم   مـا بـراي زيـارت آمـده       ":  در پاسـخ گفـت      آتابـاي  " ؟مي كنيد آقاي آتابـاي    
و ملكـه هـم پيـاده        ديگر شاه     حاال ".اعليحضرتين با آقاي خاتم در هواپيما هستند      

:  يكـه خـورده بـود ناگهـان بـه صـداي بلنـد گفـت                 كـه  افسر يادشده . شده بودند 
 از او خواست فعال آرام باشد و آنها را به اتاقي اختـصاصي               آتاباي "!اعليحضرت"

افسر آنها را به اتاقي نزديك سالن گمرك راهنمـايي كـرد و مؤدبانـه از آنهـا               . ببرد
افـسر  . آب خواسـت  . د؟ هوا گرم و ثريـا تـشنه بـود         پرسيد آيا به چيزي نياز دارن     

آتابـاي بعـدها    . ثريا بطري را گرفـت و از سـر آن نوشـيد           . برايش كوكا كوال آورد   
اي كه تا ديـروز آن قـدر نـازپروده بـود و از او                 خيلي دلم گرفت كه ملكه    ": گفت

در ايـن برهـوت كوكـا كـوال از سـر بطـري              مجبـور بـود     كردند حاال     مراقبت مي 
  71".بنوشد
  

در اين ميان، آجودان وليعهد به سيد خليل كنا، كفيـل وزارت امـور خارجـه،                
زده، شـتابان بـه       وزيـر شـگفت   . خبر داد كه شاه و ملكة ايران در فرودگاه هـستند          

                                                 
گر احمد قريشي، نيويورك،  بنياد مطالعات ايران، برنامه تاريخ شفاهي، مصاحبه با ابوالفتح آتاباي، مصاحبه. 71
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كنا گفـت   . شاه درخواست جايي در هتل كرد     . هاي ناخوانده آمد    ديدار اين ميهمان  
 ميهمـان پادشـاه عـراق بدانـد و          شاه بايد خود را ميهمان دولت عراق و در واقـع          

ترديد به محض باخبر شدن از ورود اعليحـضرت شـما را ميهمـان                بي"ايشان هم   
 از آن شــاه را بــه كــاخ ميهمانــان دولتــي كــه مخــصوص  پــس".داننــد خــود مــي

جلـوي در   هيكـل   محافظي قوي   "بازديدكنندگان برجسته بود، راهنمايي كردند و       
 بود كه شاه اطمينان نـدارد       خورد و برداشتش اين    كنا با شاه نهار      72 ".آن گماشتند 

له ديدار كرد   بعدازظهر شاه با فيصل و عبدال     . كه ترك ايران كار درستي بوده است      
او به سفير گفت كه مدتي پيش دربارة        . و عصر سفير امريكا را به حضور پذيرفت       

ي قـانون احتمال كودتا با وي تماس گرفته بودند ولي او تصميم گرفـت از حقـوق          
خود در مقام پادشاهي براي بركنار كردن مـصدق و انتـصاب زاهـدي بـه سـمت                  

بـراي   محدود كند به آن مقدار كه     اعمال قدرت را    و  "كند  نخست وزيري استفاده    
او مقدمات آن كار را فراهم آورده و ايـن تـالش        . دانست  الزم مي تغيير بي دردسر    

درز كردن خبر يـا بـه دليـل         ولي يا به دليل     بود  فقط با كمي تأخير صورت گرفته       
گفـت   او   73".اسـت موفق نـشده    هاي وي با زاهدي،       مطلع شدن ديگران از تماس    

د كه آيـا    دان  اكنون نمي . استمايل به كشت و كشتار نبود ايران را ترك كرده           چون  
بايد آشكارا با مصدق مخالفت كند يا نه و اگر چنين تصميمي بگيرد راهش كـدام                

  است؟
  

اهللا شهرستاني، يكي از روحانيان به شدت مخالف           با آيت  صبح روز بعد، شاه   
مظفـر اعلـم، سـفير جديـد ايـران در بغـداد، بـا             . مصدق ساكن عراق، ديدار كـرد     

بـا ديـدار از شـاه بـه شـهرت           "بـود   شهرستاني تماس گرفته و به او توصيه كرده         
                                                 

PRO, FO 371/104570 E P1015/218 ؛ 1953 اوت 19سفير بريتانيا در بغداد به ماركي آو ساليزبوري . 72  
.همان. 73  
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 م به ديدار شاه گرفتـه اسـت،        ولي اگر به هر حال تصمي      ".سياسي خود لطمه نزند   
 مرداد دستوراتي   25اعلم در روز    . بهتر است به او بگويد فوري عراق را ترك كند         

از فاطمي، وزير امور خارجه، دريافت كرده بود مبني بر اين كـه شـاه از سـلطنت                  
 او يادداشتي هم براي وزارت امورخارجـة        74.خلع شده و نبايد از او استقبال كنند       

ود شاه به بغداد با كودتـاي نـاموفق در          عراق فرستاده بود مبني بر اين كه چون ور        
تهران ارتباط دارد، سفارت ايران اميدوار است كه دولت عراق بايد متوجـه باشـد               

.  كه بر مناسبات عراق و ايران اثري نامطلوب بگـذارد          يردكه هيچ اقدامي انجام نگ    
خواهد   او از يوسف جيالني، معاون وزارت امور خارجه، پرسيد شاه چه مدت مي            

رسم اعراب نيست كه از ميهمانان خود بپرسـند         ": اق بماند و وي پاسخ داد     در عر 
 ديدار كنـا رفـت و از او    اعلم به"روند؟ روند و كي مي   اند، به كجا مي     از كجا آمده  

در . پرسيد چرا دولت عراق از شاه به عنوان ميهمـان خـود اسـتقبال كـرده اسـت                 
كه استوارنامة سفير را امـضا      مگر شاه همان شاهي نيست      "مقابل از او سئوال شد      

در حالي كه امور داخلي ايران مربـوط بـه          ":  سپس به اعلم گفت     كنا "كرده است؟ 
تواند در اين     ايران است، ثبات آن كشور براي عراق هم اهميت دارد، و عراق نمي            

  .شاه رفتار مظفر اعلم نابخشودني بود از نظر 75".زمينه خود را كنار بكشد
  

 او   هاي ه گرمي به حضور پذيرفت و با حوصله به توصية         شاه شهرستاني را ب   
در اين مورد كه براي به دست آوردن دوبارة تاج و تخت چـه بايـد كنـد، گـوش                    

او همچنين محمود صـبحي دفتـري، يكـي از وزراي سـابق عـراق، و دكتـر                  . كرد
جمالي، يكي از دوستان شهرستاني كه معاون وزارت امور خارجه بـود، و محمـد               

كمـي بعـد، در     . س مجلس سـناي عـراق، را هـم بـه حـضور پـذيرفت              صدر، رئي 
                                                 

.490: 1روزشمار، . 74  
75 . FO371/104570 EP 1015/218. 
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 مرداد شاه به سفير امريكا گفت كه مايل اسـت صـبح زود روز               26بعدازظهر روز   
 خبر داد و ما توافق كـرديم  ]سفير انگلستان[ سفير امريكا به من ". بعد به رم برود   

 آو  سمـارك [ شاه را تشويق كنيم كه دو سه روز ديگر بماند، تـا شـايد اگـر شـما                 
دانيد همين توصيه را بـه او          و وزير امور خارجة امريكا هم صالح مي        ]ساليزبوري

ولـي شـاه سرسـختي      . من از دكتر جمالي خواستم اين پيام را به او برساند          . بكنيد
  76".دهد نشان مي

  
آن روز صبح دربار عراق اتومبيل و پولي در اختيار آتاباي قرار داد تـا بـراي                 

عصر آن روز شاه و آتاباي به كـربال         . دان و چند قلم لباس بخرد       مهشاه و ملكه جا   
ملكه كه احساس كسالت    . پرواز كردند تا در حرم امام حسين سيدالشهدا دعا كنند         

در حرم، زوار، كـه اغلـب       . نرفت) كرد  يا به احتمال زياد چنين وانمود مي      (كرد    مي
اگر فرماندار كربال به    ":  گفت آتاباي. ايراني بودند، به گرمي به شاه خوشامد گفتند       

 ريـال در كيـف      6000ابـاي    آت ".كمك من نيامده بود زير دست و پا له شده بودم          
 ديناري بـود    280 دينار از    100اين   ("ميان مالها تقسيم كرد   "پول خود داشت كه     

به آنها توصيه كردند به جاي      ). كه به گفتة سفير بريتانيا شاه همراه خود آورده بود         
هنگام مسير برگشت را با هواپيمايي كوچك طي كنند بـا اتوموبيـل بـه               آنكه شب   

 زيبا، ماه كامل بود و      شبيدر  ". بود دلنشين   بيش از انتظار  اين سفر   . بغداد برگردند 
. پيچيـد   هاي نخل مي    آب رودخانه به آرامي جريان داشت، نسيمي ماليم در شاخه         

كرد دستور داد براي مـا        راهي مي افسر تشريفاتي كه ما را هم     . در نيمه راه ايستاديم   
كمي از آن را براي اعليحضرت تـوي ماشـين    . نان، پنير و انگورهايي عالي آوردند     

   77".همگي گرسنه بوديم.  آنها را خوردلذّت تماماو با . بردم
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 مرداد، پيش از عزيمت به رم، شاه يكبار ديگر با سـفير امريكـا               27صبح روز   
ش كرد شاه را قانع كند چنـد روز ديگـر در بغـداد         ديدار كرد كه وي بار ديگر تال      

هـايي كـه از راديـو تهـران پخـش       شاه به دليل اهانت. اي نداشت   بماند، ولي فايده  
 لـشكر سفير امريكا سعي كرد با اشاره به اين كـه سر          . بسيار كسل مي نمود   شد    مي

ن زاهدي هنوز دستگير نشده، شاه هواداران زيادي در ميان نيروهـاي نظـامي ايـرا              
دهنـد،   ترديـد فرصـت حـرف زدن بـه او مـي           هـاي دنيـا بـي       دارد، و اينكه رسـانه    

شاه گفت او تصميم گرفته است با تكيه بر مضامين زير           . اش را تقويت كند     روحيه
او همواره تالش كرده است چون پادشاهي قانوني عمل كنـد           : حرف خود را بزند   

 خـود را نـاگزير ديـده        ولي عمل مصدق خالف قانون اساسي بوده است؛ بنابراين        
 زاهدي را به جاي وي بگمـارد؛ زمـاني          لشكراست كه مصدق را بركنار كند و سر       

كه دريافته است اوامرش ديگر مطاع نيست براي پرهيز از كشت و كـشتار كـشور                
كنـد و     در اين ميان براي ملتش بـه درگـاه خداونـد دعـا مـي              . را ترك كرده است   

 سپس او و گـروه همـراهش    78.امان بماننداميدوار است از سلطة حزب توده در 
  .همان روز صبح زود سوار بر هواپيمايي بريتانيايي عازم رم شدند

  
فكـر  ": از آتاباي پرسيد  . كنند  از او در رم چگونه استقبال مي      در فكر بود    شاه  

 آتابـاي   "آيـد؟   ميكني خواجه نوري، سفير ايران، براي استقبال ما به فرودگـاه مـي            
ها از حمايت شاهدخت اشـرف        سال.  همه چيزش را از شما دارد      او": مطمئن بود 

  زيـر لـب     آتاباي شنيد كـه شـاه      "چطور ممكن است نيايد؟   . برخوردار بوده است  
   79"بندي؟ شرط مي": گفت

  
                                                 

78 . PRO: FO 371/104570. 
.27. ص. پيشين. آتاباي. 79  
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فقـط دو تـن     . هيچ كس از سفارت به فرودگـاه نيامـده بـود          . حق با شاه بود   
 اريه كه بازرگان بـود، هـر   دق كه مهندس بود و مراد     اايراني آنجا بودند، حسين ص    

بقيه خبرنگاران  . دو غيرنظامي بودند و هيچ گونه وابستگي به دولت ايران نداشتند          
دق و اريه آماده براي خدمتگزاري بودند، به روايتـي          اص. و مقامات ايتاليايي بودند   

شـاه و ملكـه بـا ليمـوزين     .  هم در اختيار شاه گذاشت   شده اريه چكي سفيد امضا   
 آتاباي و خاتمي را      خبرنگاران .خارجة ايتاليا به هتل اكسلسيور رفتند     وزارت امور   

آتاباي كه دوران جنگ و اتهامات      .  غافلگير كردند  شده بودند به حال خود رها     كه  
دان را باز     دزدي وارد آمده به رضاشاه را در زمان ترك ايران به خاطر داشت، جامه             

آقايان نگاه كنيـد، جـواهراتي در       ". كرد تا خبرنگاران ببينند و از آن عكس بگيرند        
 وقتـي ايـن      شاه ".بين نيست، فقط چند دست كت و شلوار و لباس، همين و بس            

را شنيد از اين حركت خوشش آمد و آتاباي را به خاطر اين ابتكار عمل تحـسين                 
  ٨٠.كرد

  
همان روز عصر شاهدخت اشرف به همراه دوستي با اتومبيل از نيس بـه رم               

گر خود گفت مجبور بود از كسي بخواهد          او به مصاحبه  .  ببيند رفت تا برادرش را   
 عـصر همـان     81.او را با اتومبيل به رم ببرد زيرا پول خريد بليط هواپيما را نداشت             

روز سفير امريكا در رم با شاه ديدار كرد، اما مقامات امريكـا بـراي مـدتي تـصور                   
لگـرم كـردن شـاه      كردند همه چيز از دست رفته است و حرف زيادي بـراي د              مي

شاه و ملكـه در هتـل ماندنـد، ملكـه كـسالت داشـت و غمگـين بـود و                     . نداشتند
او هـيچ وقـت از زنـدگي در ايـران           . دانست آينده آبستن چه حـوادثي اسـت         نمي

هيچ وقت تمايلي بـه انجـام وظـايفي         . با خانوادة همسرش جور نبود    . راضي نبود 
كوشيد به بهتـرين      ند همواره مي  نداشت كه در مقام ملكه پيش روي او بود، هر چ          

                                                 
.انهم. 80  
.38. مصاحبه با شاهدخت اشرف، پيشين، ص. 81  
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اكنون، در ميانة ايـن آشـوب و اغتـشاش، ناگهـان            . وجه آن وظايف را به جا آورد      
. دانـست آن را چگونـه تلقـي كنـد           نمـي . اي متفاوت مطرح شده بود      احتمال آينده 

توانست دربارة احساسش با همسرش سخن بگويد، از يك سو به ايـن دليـل                 نمي
ندازه نوميد و دلشكسته است و از سويي به اين دليل كـه             دانست او تا چه ا      كه مي 

. گفتنـد  آنها دربارة گذشته و حال با هـم سـخن مـي   . از احساس خود مطمئن نبود  
شـايد بـرويم كاليفرنيـا، تكـه        ": يكبار شاه گفت  . زدند  هايي مي   دربارة آينده حدس  

رفــي پوزخنــدآميز در ضــمن  ولــي ايــن ح".زمينــي بگيــريم و كــشاورزي كنــيم
گفتنـد    اي سخن مـي     مسخره بود كه آنها دربارة چنين آينده      . هاي ديگر بود    بتصح

 در زوريـخ،   1917دانـست كـه در سـال          او نمي . ولي شاه متوجه طنز روزگار نبود     
چند روز پيش از آنكه لنين براي آغاز انقالب راهي روسيه شود، او هـم سـخناني                 

 82.مشابه به همسرش زده بود
 

صبح آتاباي ديد اتـاق شـاه       . نددنال اكسلسيور گذر  آنها شب سختي را در هت     
: آتابـاي اشـاره كـرد     . سـيگار اسـت     ها انباشته از ته     پر از دود سيگار و زيرسيگاري     

.  شما نبايد اين قدر سيگار بكشيد، مخصوصاً وقتي ناراحـت هـستيد      اعليحضرت"
  شاه گفت نتوانسته بخوابد و در ايـن انديـشه بـوده كـه در               ".برايتان خوب نيست  

 150شاه به او گفـت ملكـه        . آتاباي دستور داد صبحانه بياورند    . گذرد  ايران چه مي  
. توانـد بـا آن پـول بـراي خـودش و خـاتمي لبـاس بخـرد                   دالر دارد و آتاباي مي    

مدير هتل بـه ظـاهر كمـي        . لباسي آبرومندانه بپوشيد  . خودتان را تر و تميز كنيد     "
  بنا شد شاه در هتل بمانـد       "د برويد؟ پرسيد كجا باي    تركي بلد است؛ چرا از او نمي      

آسان نبود، هيچ يك    .  دالر رفتند خريد كنند    150آن دو نفر با     . و منتظر اخبار شود   
از آن دو ايتاليايي بلد نبود و خاتمي هم از زمان پيوستن به نيروي هـوايي، هرگـز                  

آتاباي دو دست كت و شلوار براي هر يـك خريـد،            . لباس غيرنظامي نپوشيده بود   
                                                 

82 . Alexander Solzhenitsyn, Lenin in Zurich, Farrar Straus Giroux, 1976. 
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اگر بنا باشـد شـب      ":  كه اين بود  شاستدالل. ي براي روز و يكي هم براي شب       يك
  ".هايي مناسب داشته باشيم اعليحضرتين را همراهي كنيم بايد لباس

  
پس از بازگشت آنها، آتاباي متوجه تجمع انبوهي از جمعيت زنـان و مـردان               

 و بـه    از تـرس بـه خـود لرزيـدم        ". دادند  شد كه يكديگر را به سمت هتل هل مي        
 از اتومبيل بيرون پريـديم، و بـا زور          '.اند  خداي من، او را ترور كرده     'خاتمي گفتم   

شـاه و  . در هتل جمعيت همه جا پراكنـده بـود   . راه خود را به درون هتل گشوديم      
بـه  .  بـود اعليحضرت. دهد بعد ديدم كسي برايم دست تكان مي  . ديدم  ملكه را نمي  

نگاه 'او گفت . ايد  زدم خدا را شكر كه شما زنده      زور خود را به او رساندم و فرياد         
  '.رسـد اوضـاع تغييـر كـرده اسـت           به نظر مي  ' ، و تلگرافي را به دست من داد       'كن

اعليحـضرت،  '  عـرض كـردم    .به زبان انگليسي بود   . تلگراف را از دست او گرفتم     
،  ايـن تلگـرام    "'مـضمونش چيـست؟   . دانيد من انگليـسي بلـد نيـستم         شما كه مي  
الــدين  تلگرامــي بــود كــه شــاه از تهــران دريافــت داشــته بــود، حــسامنخــستين 

آبادي، كه زماني شهردار تهران بود و اكنون شـغلي نداشـت، آن را فرسـتاده                دولت
ها اين بود كه از راديو گزارشي دربارة          اما دليل آمدن مردم و نمايندگان رسانه      . بود

  . رخدادها شنيده بودند
  

مرداد، شاه، ملكه ثريـا، و شـاهدخت اشـرف           28آن شب، غروب چهارشنبه     
اعليحـضرت،  "گفت  او  . آتاباي اجازه گرفت تنها بيرون برود     . بيرون شام خوردند  

وقتي اجازة رفتن گرفت ثريا     .  همين كار را هم كرد     ".خواهم مست كنم    امشب مي 
 ثريـا   "چطور علياحـضرت؟  ": آتاباي پرسيد . به او گفت كه ترفيع پيدا كرده است       

دادم و از همـه       ها را جـواب مـي       ب، من تمام روز توي اتاق هتل تلفن       خو": گفت
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. كردنـد   تا امروز عصر نام تو را به سختي تلفظ مي         . گذاشتند  بيشتر براي تو پيام مي    
  83".كنند  خطاب مي'عاليجناب'حاال، ناگهان، تو را 

  
***  

 به  خواست روز شنبه    شاه مي . رسيد روز عيد قربان بود      اي كه از راه مي      جمعه
 و روز جمعـه بـه       پرواز كنند آتاباي توصيه كرد روز پنجشنبه به بغداد        . تهران برود 

ثريـا از   . زيارت حرم حضرت علي در نجف و حرم امام حسين در كـربال برونـد              
به توافق رسيدند كه او چند روزي را با پـدرش در اروپـا              . اين فكر خوشش نيامد   

كنندگان بايد تا جمعه براي پـرواز         ارتزي. بگذراند تا وضعيت ايران ثبات پيدا كند      
اعليحضرت به شما   ": آتاباي به شاه گفت   . كردند  مناسبي كه به بغداد برود صبر مي      

را در  ) مظفر اعلم، سفير ايران در عـراق      (دهم كه اگر اين سردار انتصار         هشدار مي 
 مـا   .كنـي    كاري نمي  تو چنين " شاه پاسخ داد     ".كشم  فرودگاه بغداد ببينم، او را مي     

چـون فيـصل كـسالت     ".همان طور كه برازندة ماست آرام و متـين خـواهيم بـود            
، وليعهد، و نوري سـعيد، نخـست وزيـر، بـه            اللهداشت، در فرودگاه شاهزاده عبدا    

كرد كه اين بار براي استقبال به فرودگاه          سعيد به اعلم نگاه مي    . استقبال شاه آمدند  
نـسبت بـه كـسي كـه        ) حرامزاده(اوقلي   كپي"آمده بود و به تركي به آتاباي گفت         

حتي سفير نيست چون هنوز بايد رسماً به شاه معرفي شود، خيلي از مرز خودش               
هايي را كه اعلم آورده بود  از دستش گرفـت و              تاباي تلگرام  آ ".عدول كرده است  

  84.اجازه نداد به شاه نزديك شود
  

رت امـاكن   شاه با دو همراهش در دو هواپيماي كوچـك نشـستند و بـه زيـا               
صبح، لباس نظامي نيروي هوايي شاه كه       . مقدس عراق رفتند و به بغداد بازگشتند      

                                                 
  ٣٨آتابای، پيشين، . ٨٣
.همان. ٨۴  
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زاهـدي  . دستور داده بودند از تهران ارسال شود، رسيده بود ولي خبر ديگري نبود            
در پيـام   .  مرداد تلگرامي فرستاده و از شاه خواسته بود فـوري بـاز گـردد              29روز  

در انتظـار موكـب      فـداكار  و ارتـش     دوستاه ش ردمم" آمده بود     از جمله  زاهدي
 به نام خداوند قـادر      " شاه پاسخ داد     ".كنند  شماري مي    دقيقه همايوني با بي صبري   

 از قـانون اساسـي     دفـاع آن هـا       ونـسبت بـه خـود       مردم ايران   پشتيباني   از   ،متعال
مردم، ارتش، و كارمندان غيرنظامي و نظـامي دولـت           او از    ".صميمانه سپاسگزارم 

 بـه    از طـرف مـن      قانون اساسي  طبقاهللا زاهدي كه       فضل  آقاي جناب"ت از   خواس
او گفـت بـدون     .  اطاعـت كننـد    " ايران تعيين شده    ملي و قانوني   حكومترياست  
  85.گردد  نزد ملتش بر مياي تأخير به ايران و لحظه

  
***  

پـس از خبـردار     .  مرداد كه به ايران بازگشت آدمي متفاوت بـود         31شاه روز   
  بعـدها  ".دانستم ملتم مرا دوست دارد      مي":  مرداد گفته بود   28دادهاي  شدن از رخ  

.  حكم ملـتش را داشـت      اكنونگفت تا آن روز شاه بود زيرا پسر رضاشاه بود؛ اما            
در فرودگاه مهرآباد، نخست وزير به همراه نخبگان سياسي و نظامي بـا تـشريفات      

همـان هواپيمـا از راه رسـيده        آتاباي كه با    . و احترامات كامل از او استقبال كردند      
 فرمانده گـارد  شاه از ديدن نصيري،       86".اوضاع كامالً عوض شده بود    ": بود گفت 
بيني فرمان    او از زاهدي كه با پيش     .  تاج و ستارة سرتيپي، مكدر شد      درجهخود، با   

توانستيد صـبر كنيـد تـا مـن           نمي":  را به نصيري اعطا كرده بود پرسيد         درجهشاه  
 با نخست وزيـر دربـارة هيئـت     وز بعدازظهر شاه به مدت سه ساعت       آن ر  "بيايم؟

هاي آتي، كسري بودجه، نفت و به نـاگزير دربـارة مـصدق               دولت جديد، سياست  
پس از اين جلسه، زاهدي به خبرنگاران گفت كه مصدق به دو اتهام             . صحبت كرد 

                                                 
   ۶٣٠-۶٢٩: ٢گاهنامه، . ٨۵
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ل اقدامات غيرقـانوني در دوران نخـست وزيـري و بـه دليـ             : شود  مهم محاكمه مي  
شاه از مردم و ارتش تشكر كرد و اظهار         . خيانت به قانون اساسي و نظام حكومتي      

اند بـه     داشت كه كساني كه قانون اساسي را نقض و به نظام حكومتي خيانت كرده             
چند روز بعـد شـاه هيئـت دولـت جديـد را بـه               . شوند  موجب قانون محاكمه مي   

 نـشان غيرنظـامي بـود و        حضور پذيرفت، و نشان درجه اول تاج را كـه بـاالترين           
شد، به زاهدي اعطا كـرد و او را بـه             اغلب براي نخست وزيران در نظر گرفته مي       

 28شاه به اعضاي اتاق بازرگـاني گفـت كـه قيـام ملـي               . درجة سپهبدي ارتقا داد   
مرداد ثابت كرد كه وقتي منافع عالي ملي مطرح است اختالف طبقـاتي جـايي در                

اعـم از مـرد و زن، غنـي و فقيـر،     –مام طبقـات ايـران   در اين روز ت   ": ايران ندارد 
   87". همگي با هم در قيام ملي شركت كردند-پليس و ژاندارم، سرباز و افسر
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9  
 ديگري ئدورنما

 
 هرگز دوباره نبايد چنين      انديشيد شاه به هنگام بازگشت به تهران با خود مي        

. هر گز دوباره نبايد او مانند روزهايي كه در رم بود بيچاره و درمانـده شـود                . شود
هرگـز  . هرگز دوباره نبايد آن گونه كه بازيچة مصدق شد بازيچة فردي ديگر شود            

هر كسي كه ارزش آن را داشته باشد كـه در   :  را از ياد ببرد    دوباره نبايد پند پدرش   
كار توانفرساي تعيين سرنوشت يك ملت از او كمك بگيري، اگر فرصت پيدا كند             

ديگر نبايد اجازه دهد افراد به آن مرتبة بلندي برسـند           . را بگيرد وخواهد جاي ت    مي
ش بيـرون رود كـه      كه چشم به جايگاه او بدوزند، يا سر رشتة كارها چنان از دست            

. از اين پس بايد گوش به زنـگ و هـشيار باشـد            . در موقعيتي خطرناك قرار گيرد    
بـا همـان مـردان و       –بايد فارغ از نخبگان ميانجي مستقيماً با مردم در تماس باشد            

زناني كه قيام كردند تا او را به تاج و تختش باز گردانند و بار ديگر بـراي كمـك                    
 تا زنـدگي    خواهد كوشيد  نيزاو    در برابر  .كنند  رود قيام مي  به او در راهي كه بايد ب      

اكنون كه او زمام امور را در دسـت گرفتـه وضـع كـشور         . تر شود   آنها بهتر و مرفه   
او قـول و    . خواهد شـد  ارتش وي بهترين نيروي جنگندة خاورميانه       . شود  بهتر مي 

  .آغازد ايران راهش را از نو مي. گذارد  با ايرانيان ميتازهقرارهايي 
  

مانست؛ بيشتر به مسيرها و احتماالت اشاره داشت          ها به خيال مي     اين انديشه 
همه چيز چنان به سرعت رخ داده بـود كـه او            . اي خاص   تا به برنامه يا حتي اراده     
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تا همين جـا هـم   . هنوز فرصت نيافته بود وراي رؤياهاي آشفته به چيزي بينديشد   
زاهـدي، پـس از     . ف نظرهايي داشتند  او و نخست وزيرش در مورد مصدق اختال       

مشورت با شاه، اعالم كرده بود كه مصدق به اين دليل كه از نظر قانوني و بنـا بـر                    
البتـه توصـية    . شود  قانون اساسي از اختيارات خود تخطي كرده است، محاكمه مي         

شاه آن .  تمام شده تلقي كند شخصي وي به شاه اين بود كه او را عفو و مسئله را
مصدق نه تنها به شـخص او       . نمود  رده شده بود كه قانع كردنش دشوار مي       قدر آز 

خيانت كرده بود، كه در اين مورد شاه مايل بود او را عفـو كنـد، بلكـه بـه قـانون                      
. شـد   اساسي و نظام حكومتي خيانت كرده بود، و براي اين كار بايد محاكمـه مـي               

ز محاكمه صـورت گيـرد   شاه گفت به هر حال اگر عفوي در ميان باشد بايد پس ا         
خشم كساني را كه در مقابـل       .  مالحظات ديگري هم در كار بود      1.و نه پيش از آن    

آن پيرمرد از خود ايستادگي نشان داده، با او جنگيده و دار و ندار خـود را در راه                   
شـد فـرو نـشاند؟        پشتيباني از شاه و كشورشان به خطر انداخته بودند، چگونه مي          

، دستور داد از نخـست وزيـر بپرسـد          جنگهللا هدايت، وزير     عبدا لشكرشاه به سر  
. اي فـوري اسـت      قصد دارد چه كند و به او اطالع دهد كه شاه خواستار محاكمـه             

او از محمد سجادي، يكي از سياستمداران باسـابقه كـه بارهـا             . زاهدي دو دل بود   
ي و   حقوقدان و قاض    وزير داگستري،  ت، كه يئوزير شده بود، و همچنين از علي ه       

 بـا شـاه      همراه با پسرش اردشـير     در زمينة سياست زيرك و هوشيار بود، خواست       
آنهـا از شـاه     . ترين اقـدام بـا وي بـه توافـق برسـند             ديدار كنند و در مورد مناسب     

شـاه در پاسـخ     . افتـد   پرسيدند اگر مصدق محاكمه و محكوم شود چه اتفاقي مـي          
هر سه نفر با شـاه بـه    2".كنم مي از اختيارات خود استفاده و او را عفو    من": گفت

زاهـدي بـه    . توافق رسيدند و گفتگوي خود را با نخست وزير در ميـان گذاشـتند             
                                                 

 .1  روي3، نوار 2001مصاحبه با اردشير زاهدي، مونترو، ژوييه . 1
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اما به هر حال مطمئن نبود كه اين        . كند  آنها گفت كه البته از فرمان شاه اطاعت مي        
اگر شاه قـصد دارد بـه       ": او گفت . توانند بگيرند   بهترين تصميمي است كه آنها مي     

كند و همه را از تنشي كـه          او را عفو كند، چرا همين حاال اين كار را نمي          هر حال   
  3"كند؟ آيد خالص نمي ترديد در نتيجة محاكمه پيش مي بي

  
***  

لوي هندرسن، به هنگـام ديـدار بـا شـاه در روز اول شـهريور، روز پـس از                    
. بازگشت شاه به تهران، دريافت كـه او از خودبـاوري بيـشتري برخـوردار اسـت                

دانست كه آيا دليل اين تغيير پي بردن شاه به اين نكته بود كه مـردم                  ندرسن نمي ه
كرد هوادار او هستند؟ آيـا ايـن    كشورش بيش از آن چه وي پيش از اين گمان مي   

رفت؟ هندرسن پيام آيزنهـاور را        ماند يا از ميان مي      احساس براي هميشه در او مي     
 به خاطر شهامت اخالقي و بـه خـاطر        در آن رئيس جمهور به او      كهبه شاه رساند    

اقداماتي كه به حفظ اسـتقالل كـشورش كمـك و توسـعة آن كـشور را در آينـده           
او از  . اين پيام آشكارا بـر شـاه تـأثير گذاشـت          . گفت  كرد، شادباش مي    تضمين مي 

شـاه گفـت     . شـان قـدرداني كـرد       رئيس جمهور و مردم امريكا به خـاطر دوسـتي         
پرستي ايرانيان، دوستي غـرب، و كرامـت           ناشي از ميهن   اي كه رخ داده بود      معجزه

ا شـاه از هيئـت        4.يافـت   اگر خواست خدا نبود ايران نجات نمي      . پروردگار بود  امـ 
ها آنهـا     هاي سياسي بودند كه مردم سال       آنها همان چهره  . دولت جديد راضي نبود   

او . تـر وارد صـحنه شـوند        خواسـت افـرادي تـازه و جـوان          شناختند؛ او مي    را مي 
. اند يـا نـه      دانست كه آيا مقامات امريكا دخالتي در تركيب هيئت دولت داشته            نمي

آيا آن گونه كه شنيده بود علي اميني را آنها پيشنهاد كرده بودند؟ هندرسـن پاسـخ             
                                                 

 .همان. 3
4.Henderson to Washington, No. 466, 23 August 1953, Department of Stat, Foreign 
Relations of the United States 1952-1954, Volime X: Iran, 1952-1954 (Washington, 
DC: Government Printing Office, 1989).  
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شاه زاهدي را تشويق كرد كه ابوالحـسن ابتهـاج را وارد            . داد البته كه چنين نيست    
رسن گفت كـه ابتهـاج قابـل اعتمـادتر از امينـي             هيئت دولت خود كند، او به هند      

شاه همچنين به هندرسـن گفـت كـه         . رسيد  ولي زاهدي دو دل به نظر مي      –است  
اطمينان دارد مقامات امريكايي تالشي در جهت دخالت در گزينش وزراي ايرانـي      

كـس، خـواه ايرانـي و خـواه خـارجي، اجـازه نـدارد در           ترديد هيچ   كنند و بي    نمي
هندرسن پرسـيد آيـا او از وضـع كـار زاهـدي             . با ارتش دخالت كند   مناسبات او   

ناراضي است؟ شاه در پاسخ گفت كه از كار او رضـايت و بـه وي اعتمـاد كامـل                    
اما به هر حال در مورد اين دولت جديد كار از كـار گذشـته بـود؛ در مـورد       . دارد

 كه  ان دهد نش اه، آشكارا، مي خواست   ش  5.تركيب آن با وي مشورت نكرده بودند      
 ولي هنوز قالب يا سبك متناسب با اقتدار جديـد خـود را              ضاع مسلّط است،  بر او 

  .بودپيدا نكرده 
  

شاه و زاهدي به توافق رسيده بودند كه بايد دربـارة امـور مـالي و امنيتـي و                   
همچنين امور مربوط به نفت و توسعه اقدامي فوري كنند ولي ايـن اقـدام فـوري                 

 پيش از سقوط مصدق، شاه پافشاري كرده بود كه حتي           حتي. شد  شامل ارتش نمي  
اگر مصدق بر سر قدرت باقي بماند اياالت متحده بايد از نظر مالي به دولت ايران           

شاه پس از بازگـشت از رم بـه سـفير           . كمك كند تا ايران به دامان كمونيسم نيفتد       
امريكا گفت كه كمك مالي فوري براي موفقيت نخـست وزيـر جديـد ضـروري                

اي به آيزنهـاور از كمـك دولـت و ملـت           شهريور در نامه   4زاهدي در روز    . ستا
ا ايـران نيـاز بـه ايـن      . ،  قدرداني كـرد    4امريكا به ايران، به ويژه در قالب اصل          امـ

ايرانيـان آمـادگي آغـاز      . داشت كه به طور جدي به مسائل فوري اقتصادي بپردازد         
قتـصادي امريكـا را دريافـت       توسعة را داشـتند ولـي اگـر كمـك فنـي، مـالي و ا               
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زاهـدي  . شـد   گرفـت و طـوالني مـي        كردند، اين كار به آهستگي صورت مـي         نمي
نوشت اكنون ايران مايل به ترميم مناسبات خارجي خود بر اساس احتـرام متقابـل          

 پاسخ آيزنهاور كوتـاه و      6.المللي است   و رعايت مقررات و رفتار پذيرفته شدة بين       
دانند و    ود از اينكه قدر مساعدت امريكا در گذشته را مي         او خشنود ب  . دوستانه بود 

او .  برقرار كند  ي ديگر اينكه ايران اكنون در نظر دارد مناسباتي دوستانه با كشورها         
 از هارولد استاسـن، مـدير       اين رو   و از  كرد  فوريت نياز ايران به كمك را درك مي       

قـاي هندرسـن،    هاي خارجي، خواسته است متخصصي را به ايـران و نـزد آ              كمك
  7.سفير امريكا، اعزام دارد تا با وي در مورد نيازهاي فوري ايران مشورت كند

  
 شهريور، رئيس جمهور اعـالم كـرد       14در روز   . آيزنهاور به قولش عمل كرد    

اين وجه  .  ميليون دالر براي كمك اقتصادي فوري به ايران آماده شده است           45كه  
 4مستمر بـود كـه بـه تـازگي بـراي اصـل               ميليون دالر كمك فني      4/23افزون بر   

اي بـه علـي       ، در نامـه   4 دو روز بعد ويليام وارن، رئيس اصـل          8.تصويب شده بود  
اميني، وزير دارايي، مشخص كرد اين وجـه چگونـه بايـد تحويـل شـود و مـورد                  

همان روز اميني با اين شرايط موافقت كرد و به وارن اجازه داد        . استفاده قرار گيرد  
نوشـت  وارن در كتابش    .  از اين كمك را به دولت ايران تسليم كند         نخستين بخش 

چون نيازهاي مـاه نخـست را       .  روز بعد اول وقت به دفتر دكتر اميني رفتم         صبح"
 دالر  000/400/5داري اياالت متحـده را بـه مبلـغ            ارزيابي كرده بوديم چك خزانه    

ان، بـرد و فـوري      او اين چك را به بانك ملي، بانك دولتـي ايـر           . تسليم وي كردم  
  ٩". ريال به حساب آن وزارتخانه واريز شد000/000/508

                                                 
 .1332 شهريور 12، كيهان. 6

 .همان. 7
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احتمال دارد به جاي اين كه خود وارن به دفتر اميني بـرود چـك را مـشاور                  

هاي    اين چك باعث شايعات و كنايه      10.حقوقي سازمان وي براي دولت برده باشد      
ايـن  . هدي بوده اسـت   اي به زا    مخالفان شاه اظهار داشتند كه اين رشوه      . بسيار شد 

داري ايـاالت متحـده در وجـه          پايه بـود زيـرا ايـن چـك از خزانـه             حرف البته بي  
داري ايران و براي وزارت دارايي كشيده شده و به حساب آن وزارتخانه در                خزانه

  .بانك ملي واريز شده بود
  

 5اي در روز      پـس از جلـسه    . زاهدي و هندرسـن مناسـباتي حـسنه داشـتند         
ي به نظر هندرسن از نظر جسمي قوي و از نظر ذهني با هوش آمد               شهريور، زاهد 

و تشخيص داد كه او به راحتي از عهدة سر و سامان دادن به وضـعيت سياسـي و                   
 شهريور، آنها در مورد مناسبات ايـران      9 در روز    11.آيد  اقتصادي آشفتة ايران بر مي    

يـران خـشنود    مقامـات شـوروي از رويـدادهاي ا       . با اتحاد شوروي گفتگو كردند    
توانند از دولت جديـد ايـران داشـته           خواستند بدانند چه انتظاراتي مي      نبودند و مي  

 اتحاد شوروي   ازاهدي پاسخ داده بود كه ايران خواستار مناسبات دوستانه ب         . باشند
اتحاد شـوروي از مداخلـه در امـور داخلـي ايـران، از              ) 1: است مشروط به اينكه   

هـاي برانـداز،  خـود          حزب توده و ديگر سـازمان      جمله حمايت رواني و مادي از     
تراز تلقي كند و دست از تهديد         اتحاد شوروي ايران را كشوري هم     ) 2داري كند؛   

زاهـدي  . مناسبات دو كشور بر اساس منافع دوجانبه باشد       ) 3اين كشور بكشد؛ و     
آرا در مناسبات خود با شوروي حالتي متظاهرانه داشتند و هر             گفت مصدق و رزم   

از ايـن پـس ايـران       . دادنـد   ارزش با آن كشور را بسيار مهـم جلـوه مـي             ذاكرة بي م
                                                 

 .157. ، ص1995خاطرات ناتمام، دكتر پرويز كاظمي، فرهاد كاظمي، . 10
11. Henderson to State Department, No. 357, 27 August 1953, Foreign Relations of 
United States 1952-1954, Volume X: Iran, 1952-1954 (Washington, DC: 
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ايـن مناسـبات    . مناسباتي سنجيده با همساية بزرگ شمالي خـود خواهـد داشـت           
ايران هر گونه كاالي غير نظامي را كه بتواند به شوروي           . بيشتر جنبة تجاري دارند   

تر از كـشورهاي ديگـر در         يي ارزان فروشد و هر كااليي را كه آنها بتوانند با بها           مي
  12.خرد اختيارش قرار دهند از آنها مي

 
زمان هندرسن به يكي از هواخواهـان زاهـدي بـدل شـده بـود و در                  در اين 

هـاي خـود      شايع بود كه شاه و زاهدي در مورد نقش        . كرد  برابر شاه از او دفاع مي     
ضـوع را بـا شـاه در        هندرسن اين مو  . نسبت به ارتش با يكديگر هم عقيده نبودند       

ميان گذاشت، و شاه به وي گفت اگر نخست وزير تشخيص دهد كه بايـد كـاري            
 كـه   درك مـي كـرد    شـاه   . آيد  اي پيش نمي    به كار ارتش نداشته باشد، ديگر مسئله      

براي زاهدي، كه فردي ارتشي بود، دشوار است بپذيرد كه اكنون مقامي غيرنظامي             
صميمات خود دربارة ارتش را با وي در ميان         از نظر او ايرادي نداشت كه ت      . است

بگذارد ولي حاضر نبود با اجازه دادن به نخست وزير به دخالت آشـكار در امـور                 
شاه با اين نظر هندرسـن هـم        . ارتش، اين كار را به صورت رسمي معهود درآورد        

موافق نبود كه ارتـش سـازماني سياسـي اسـت هـر چنـد بـه پيامـدهاي سياسـي                     
پـس قاعـدة كلـي ايـن بـود كـه نخـست وزيـر را از                  . آگاه بود تصميمات نظامي   

تصميمات نظامي خـود بياگاهانـد، ولـي خـود را ملـزم بـه رعايـت ايـن قاعـده                     
. گرفت و نه از نخست وزيـر        رئيس ستاد ارتش بايد از شاه دستور مي       . دانست  نمي

 جنـگ هاي نخست وزير در مورد امور نظامي هم بايد با ميانجيگري وزيـر                تماس
  13. گوش به فرمان شاه بود نيزگرفت كه خود او ت ميصور

 
 

*** 
                                                 

12. Henderson to State Department, No. 36, 1 September 1953 
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آمد و رفتـارش بـا او         شاه با وجود اين اختالف نظرها از زاهدي خوشش مي         
شاه بـا اردشـير، پـسر زاهـدي، هـم احـساس             . آميز و آميخته به احترام بود       محبت

بـا گذشـت زمـان و بـا وجـود          . كـرد   نزديكي و بدون تشريفات با وي رفتـار مـي         
صيات اخالقي و سرزندگي طبيعي اردشـير، ميـان شـاه و او كشـشي مثبـت             خصو

اردشير در حضور شاه براي خود آزادي عمل زيادي قائـل بـود و              . ايجاد شده بود  
اين رابطة دلنشين پيش از     . پذيرفت  شاه هم تقريباً هميشه اين وضع را با متانت مي         

ه اردشـير شـهناز، دختـر       آن آغاز شد كه اردشير داماد شاه شود و پس از آن هم ك             
يـك مـاه پـس از بازگـشت شـاه از رم، در يـك                . شاه، را طالق داد، ادامـه يافـت       

ميهماني مجلل در رامسر، كه خانوادة سـلطنتي و خـانوادة زاهـدي در آن حـضور            
اردشير بـه شـوخي بـه شـاه گفـت           . رقصيد  داشتند، سپهبد زاهدي با ملكه ثريا مي      

رقصد زيـرا او جاذبـة خاصـي دارد و             او مي  همسرمراقب پدرش باشد كه دارد با       
زاهدي، شرمنده شده و با تغيـر بـه پـسرش           . شوند  همة زنان عاشق اين پيرمرد مي     

اما شـاه فقـط لبخنـدي       . گفته بود دست كم به ظاهر ادب و نزاكت را رعايت كند           
   14.زده بود و آشكارا از لودگي مرد جوان لذت برده بود

  
سـپهبد زاهـدي     . خالي از تـنش نبـود      ست وزير رابطة شاه و نخ   با اين همه،    

ها به اين دليل آغاز شد كه شـاه           تنش. گرفت  تر بود و كارش را هم جدي مي         مسن
در اين دوره مصمم بود نه تنها در تصميمات سياسي بلكه در تصميمات اجرايـي               

  قوام در     و د كه پيش از اين مصدق     بوزاهدي متمايل به موضعي     . هم دخالت كند  
خواست شاه از امور روزانة دولت، نه تنها به داليل مربوط             ته بودند و مي   پيش گرف 

ترديـد    به قانون اساسي بلكه براي در امان ماندن از رخدادهاي سوء سياسي كه بي             
از سـوي ديگـر     . شـد، فاصـله بگيـرد       داد و حتماً به خاطر آنها سرزنش مي         رخ مي 
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 به شدت   مي بايستي يا  : ه بود تجربة شاه با قوام و مصدق چيز ديگري به او آموخت          
باشد يا به كلي كنار گذاشته مي شـد، همـان طـور كـه مـصدق او را كنـار                     درگير  
با وجـود ايـن شـاه بـراي     .  اين شايد ماية اصلي اختالف بين آن دو بود .گذاشت
هـاي زاهـدي ارزش قائـل بـود و همچنـين بـه دليـل احترامـي كـه بـه او                  توصيه

اي كـه ابوالقاسـم امينـي،         شاه از نامـه   . شد  ويا مي گذاشت نظر مشورتي او را ج       مي
وزير دربار، به هنگام اقامت وي در رم به مصدق نوشته بود، عميقاً رنجيـده بـود،                 

بديهي بود كه وزير دربـار جديـدي        . ناميده بود  ١٥"پسره"اميني در آن نامه شاه را       
 زاهـدي    نظر هشاه ب . شد و انتخاب وي البته از اختيارات شاه بود          بايد منصوب مي  

فهرستي از نام نامزدها شامل سـيد جـالل تهرانـي، دكتـر علـي اكبـر                 . اولويت داد 
 شـاه اصـرار داشـت بـراي مـشورت آن      امـا سياسي و حسين عال آماده شده بـود         
دانست، عال    زاهدي، كه شايد ميل شاه را مي      . فهرست را به زاهدي هم نشان دهند      

  16.ربار منصوب شدرا توصيه كرد، كه كمي بعد به سمت وزير د
 

 كه  مملكتي بود  اختالفات شخصي بين شاه و نخست وزير مسائل          مهم تر از  
 انگلستان، نفت، انتخابات و محاكمة مـصدق و         :آمدند  آن دو بايد از پس آن بر مي       

 را، اگـر نـه در       يارانش، كه در جريان بود، موقعيت سياسي پرمخاطره و دشـواري          
 وارن،  .ايجاد كرده بودند  و برخي از شهرها      در تهران    شهرهاي كوچك و روستاها،   

در مـاه شـهريور     " :دخوشبينانه بـه امريكـا گـزارش دا        مهر     9، روز   4رئيس اصل   
هـاي    اي كه رؤساي محلي، بـا برگـزاري جلـسه           آرامش به ايران بازگشت به گونه     

پايـان  يافته بـه مـردم مـا     هاي سازمان      اهانت  كه گزارش دهند  منظم خود، توانستند  
 وارن در ادامه    ".شنويم   را نمي  'ات برگرد   يانكي به خانه  'ديگر صداي   .  است گرفته
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موقعيتي بـي دردسـر و دوسـتانه پيـدا كـرده            " مستقر شده است و      4نوشت اصل   
  17".است

 
. كـرد، نداشـت   را كه وارن توصيف مي  ي  شخوالبته تهران آن وضعيت آرام و       

 كـه پـس از      ي نمـود  مـ  عجيـب  مرداد، روز سقوط دولت مصدق، از اين نظـر           28
روزهاي بسيار تظاهرات پرشور به هواداري از مصدق و در مخالفـت بـا شـاه، آن       

اما پس از پايان گرفتن شـور       . روز در عمل هيچ كس به دفاع از مصدق برنخاست         
. و هيجان اين رخداد، ابر سياهي از دريـغ و حـسرت روي ايـن شـهر را پوشـاند                   

مقاومت در برابر قدرت    . ارمغان آورده بود  اي درخشان براي ايران به        مصدق دوره 
سقوط او باعث به خـود آمـدني نـاگوار و           . استعمار ايرانيان را به وجد آورده بود      

ـ  تحمـل ايـن وضـع     . كنندة واقعيـت بـود      بازگشت به مالل دلتنگ     بـراي   ويـژه ه   ب
تقريبـاٌ هميـشه در     . آموزان دبيرستان بسيار دشوار بود      دانشجويان دانشگاه و دانش   

ه كددر آنجا حزب توده، كه كـانون آن در دانـش          . گاه تهران آشوب و بلوا بود     دانش
هـا    بنـدي   ها گـروه    در دبيرستان .  اوضاع بود  گردانندهفني بود، بهتر سازمان يافته و       

هاي نيروي سوم، كه ايـن يـك          گرايان ضد توده و سوسياليست      گوناگون بود، ملي  
دولت در سراسـر كـشور      . ري داشتند متمايل به نوعي تيتوئيسم بود، بر ديگران برت       

به شدت با حزب توده برخورد كرد و به ويژه در ارتـش، گروهـي از اعـضاي آن                   
حزب دستگير و محاكمه و تني چند از آنان به خيانت محكوم و تيرباران شدند و                
به اين ترتيب ارتباط فرماندهي و كنترل نظامي و غيرنظـامي حـزب را قطـع و در                  

جبهة ملي هم از هم     . ه يا اقدام منسجم حزب را از ميان بردند        نهايت توانايي ستيز  
آن كساني كه پيرو مصدق مانده بودند يا تـسليم شـدند يـا آنهـا را پيـدا و                    . پاشيد

بسياري از آنهـا را پـس از انـدك مـدتي آزاد كردنـد، شـديدترين             . دستگير كردند 
                                                 

17. Warne, Op. cit., p. 261. 
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ييـر رژيـم شـده    مجازات را براي آن كساني در نظر گرفتند كـه علنـاً خواسـتار تغ         
  .بودند، به ويژه براي حسين فاطمي، وزير امور خارجة مصدق

  
برخي از رهبران پيشين جبهة ملي، از جمله حسين مكّي، كه در اين زمان بـه       

 بـه   18.كرد، از مـصدق بريـده بودنـد         محاكمة مصدق در دادگاه نظامي اعتراض مي      
الي كـشور محاكمـه     موجب قانون وزراي دولت بايد در مواقع معمولي در ديوانعـ          

العـاده اسـت و       ولي تصميم بر آن گرفتند كه در اين دوره وضعيت فوق          . شدند  مي
دادگاهي نظامي براي محاكمة مصدق تـشكيل شـد و ايـن دادگـاه بـه صـالحيت                  

در دورة محاكمـه ايـن موضـوع مـورد بحـث            . قضايي خود در اين مورد رأي داد      
 نخـست وزيـر بـوده و اينكـه          فراوان قرار گرفت، زيرا مصدق بر اين اسـاس كـه          

 روز ماه مرداد در مقام نخست وزير انجام گرفته است، استدالل            4كارهاي وي در    
 قـانون  46به موجب مـادة  . كرد كه دادگاه نظامي صالحيت محاكمة او را ندارد      مي

امـا مـصدق آن مـاده را        . اساسي عزل و نصب وزرا از اختيـارات ويـژة شـاه بـود             
براين از نظر او شاه، جز در موردي كه مجلـس بـه وي رأي             خواند و بنا    تشريفاتي  

افـزون بـر ايـن      . داد، هيچ حقي در مورد عزل يا نصب او نداشـت            عدم اعتماد مي  
توانست او را عـزل كنـد زيـرا بـراي وي              مصدق اظهار داشت كه مجلس هم نمي      

د خواست او را بركنار كند، نخست باي        اگر مجلس مي  . اختيارات تام قائل شده بود    
شـد   از سوي ديگر جلسات مجلس برگـزار نمـي    . كرد  آن اختيارات را او سلب مي     

چون انتخابات كامل نشده بود و به دليـل اسـتعفاي شـمار زيـادي از نماينـدگان،                  
پس با وجود اينكه وي، به دليل انحـالل مجلـس     . رسيد  مجلس به حد نصاب نمي    

بـود بـراي انتخابـات      پرسي، از شاه درخواست كـرده         هفدهم بر اساس نتيجة همه    
او به اين دليل كـه  . دورة هجدهم فرمان الزم را صادر كند، هنوز نخست وزير بود     
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 مرداد، روزي كه شاه ايران را به مقصد بغداد          25كرد در روز      شاه هيچ اقدامي نمي   
 .و از آنجا به سوي رم ترك كرده بود،  خودش مجلس را منحل اعالم كرده بود

 
مصدق اصـل اتهامـاتي      اين اقرار به جرم است زيرا     ه  ر داشت ك  دادستان اظها 

در  ،كنـد    انكار نمـي   را كه بنا بر واقعيات اين دعوي بر عليه وي مطرح شده است            
دهد، و افزون بـر    قانون اساسي به وي هيچ حقي در مورد تفسير قانون نمي          مقابل،

اسـت،  آن به دليل اقـداماتي كـه وي در دورة چهـار روزة مـاه مـرداد انجـام داده                     
آشكارا عليه رژيم قانوني، يعني حكومت پادشاهي، قد علم كرده است و بنابراين،             

 دادرسي ارتش  متهم بـه خيانـت، يعنـي جرمـي اسـت كـه                   قانون 317بنا بر مادة    
در اين زمان شاه شفاعت كرد، مصدق را براي هر جرمي           . مجازات آن اعدام است   

 كـرد در مـورد سـاير        كه نسبت به شخص وي مرتكب شـده عفـو و درخواسـت            
، به خاطر خدماتش در اولين سال نخست وزيري، با اغمـاض رفتـار       اواتهامات با   

دادگاه با توجه به سن مصدق و خدماتي كه به كشور كرده بـود و همچنـين                 . كنند
 21 در روز    19.به دليل شفاعت شاه، مصدق را به سـه سـال زنـدان محكـوم كـرد                

 دو ماه بعـد حـسين       20رجام هم تنفيذ شد،    اين حكم در دادگاه ف     1333ارديبهشت  
وقتي فاطمي را از مقر پلـيس بـه         . فاطمي، وزير امور خارجة مصدق، دستگير شد      

او را از زنـدان بـه       . بردند، گروهي از اوباش به شدت او را كتـك زدنـد             زندان مي 
بـراي  . در دادگاه فرجام مجازات مرگ براي وي تعيين شـد         . دادگاه احضار كردند  

خواسـتند ايـن      شاه بين افسران ارتش كه مي     . هايي صورت گرفت    شنجات او تال  
حكم اجرا شود و خبرنگاران و سياستمداراني كه مايل بودند اين حكم بـه زنـدان             

او به اردشير زاهدي گفتـه بـود كـه دسـتور داده        . ابد تخفيف يابد، مردد مانده بود     
ز آن ابـالغ شـده      است اين حكم را تخفيف دهند ولي به ظاهر اوامر وي ديرتـر ا             
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 آبـان   19بود كه بتواند جان فاطمي را نجات دهد و جوخة اعدام صـبح زود روز                
  21. او را اعدام كرده بود1333

  
***  

از زمان بيرون راندن آنها از ايـران در  . دانستند چكار كنند مقامات بريتانيا نمي  
 آنهـا   ، اياالت متحده به قدرت مسلط غرب در ايران و ميـانجي منـافع             1332سال  

بنابراين مقامات انگلستان ناگزير بودند براي مصالح سياسـي خـود           . بدل شده بود  
. هاي اياالت متحـده اعتمـاد نداشـتند         چشم به اياالت متحده بدوزند، اما به انگيزه       

بسياري از مقامات انگلستان، به ويژه در جامعة اطالعاتي آن كشور، معتقد بودنـد              
يار نفت ايران را، به بهاي متضرر شدن بريتانيـا،          كه اياالت متحده مصمم است اخت     

 مقامـات ") SIS(به گفتة آنتوني ورير از سازمان اطالعاتي بريتانيا         . در دست گيرد  
واشنگتن به اين نتيجـه رسـيده بودنـد كـه سياسـت همكـاري بـا بريتانيـا بـراي                     

 شاه بر سرير قدرت و ضديت با انگلستان براي افزايش سهم خـود در               نبرگرداند
 درصد نفت را در كنسرسيومي كه كمي بعد شكل گرفت           40آنها  (نفت خاورميانه   
 آنتـوني    و ".در واقع تركيب خوبي از ديپلماسي و تجـارت بـود          ) به دست آوردند  

پوشيده نبود كه   "نوشت  كاونديش هم كه از مأموران سازمان اطالعاتي بريتانيا بود          
هـا در ايـران بـود و دو تـن از       يياعتبار كـردن بريتانيـا       بي خواستارسفارت امريكا   

وي هندرسن، سفير   ، زير نظر ل   23 و روي ملبورن   22ديپلمات هاي آنان، آنتوني كومو    
   ٢٤".كردند امريكا، فعاالنه با مصدق مذاكره مي
                                                 

 .2 روي 3نوار . مصاحبه با اردشير زاهدي، پيشين. 21
22. Anthony Cuomo 
23. Roy Melbourne 
24. Anthony Cavendish, Inside Intelligence: The Revelations of an MI6 Officer, 
London, Harper Collins, 1997, p. 139: Anthony Verrier, Through the Looking Glass: 
British Foreign Policy in an Age of Illusions, London, Norton, 1983, also cited in 
Cavendish, p. 139. 
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را ي  'معاملة جديـد  'كرد كه بتواند گمان نمي"وزارت امور خارجة انگلستان 
 و نگـران بـود كـه كمـك       "يـزد  بر  پي براي فيصله دادن مشاجرات مربوط به نفت      

 بـا دولـت زاهـدي    ]انگلـستان [اياالت متحده به ايران بر احتمال به توافق رسيدن      
كردنـد او هـم كمتـر از          تأثيري منفي بگذارد، به ويژه كه مقامات بريتانيا تصور مي         

ها    ايدن اظهار داشت كمكي كه امريكايي      25. نيست گرا يا ضد انگليسي     مصدق ملي 
ختيار ايران بگذارند احتماالً بيش از ميزان مورد نياز بود و به هـر              خواستند در ا    مي

 از اين نظر مطلوب بود كه مقامات بريتانيا از پـيش            "جبهة مشترك "سياست  حال  
توانـستند     متحده قصد دارد چه پيشنهادي بدهد و بنـابراين مـي            اياالت دانستند مي

 ايـاالت متحـده توافـق       ادعا كنند با آنها مـشورت شـده و آنهـا كـامالً بـا دولـت                
 به هر حال مقامات امريكا همچنان بر مقامـات بريتانيـا بـراي در پـيش                 26.اند  كرده

دالس، وزير امـور خارجـة امريكـا، بـه          . آوردند  تر فشار مي    گرفتن رفتاري مناسب  
ــرد ســاليزبوري نوشــت كــه ايــران    ــه ل نيابــت از رئــيس جمهــور ايــن كــشور ب

 اگـر ايـاالت متحـده و        ".سـت تا جنوب آسيا  ترين خأل در فاصلة اروپا        خطرناك"
 اقدام كنند،   "با همكاري يكديگر به سرعت و به شكلي مؤثر        "توانستند    بريتانيا مي 

من تحت تـأثير    "در پيام رئيس جمهور آمده بود       . امكان داشت آن خأل را پر كنند      
بـر  ام و معتقدم اگر بتوانيم به شكلي در برا          نحوة برخورد شاه و زاهدي قرار گرفته      

 نشان دهيم كه مستلزم نگرشي نو باشد بدون اين كه دسـت از اصـول          آنها واكنش 
اولية خود بكشيم، شانس زيادي وجود دارد كه بتوانيم همان مناسـبات محترمانـة              

 27".پيشين را برقرار كنيم كه بين ايران و كشور شما و كشور ما وجود داشت
 

                                                 
25. Secret memo, August 21, 1953, PRO, EO 1024/1, FO 371/104577. 
26. Foreign Office to Washington No. 3342, August 28, 1953. 

  1953 سپتامبر 9سفير اياالت متحده در لندن به ساليزبوري، . 27
EP 1024/10G, FO 371/104577. 
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در كوتـاه آمـدن      بـه معنـاي      برخورد خوشايند مقامات بريتانيـا    از نظر امريكا    
مقامـات بريتانيـا    بـه هـر حـال،       .  بـود   با ايـران   مورد برقراري فوري روابط مجدد    

شانسي در مـورد    اگر  دادند كه     آمدند، و تشخيص مي     سرسخت بودند و كوتاه نمي    
ايـدن در   . شـوند    خارج مـي   نه به احتمال زياد از گردو     شته باشند تماس مستقيم ندا  

 مالقـات كـرد و بـه او گفـت انگلـستان تـرجيح               با دالس  ) اكتبر 17( مهر   25روز  
دهد نخست مسئلة مناسبات با ايـران را حـل كنـد زيـرا ايـن كـار بـه فراينـد                        مي

 "ند قـدم اول را بردارنـد      كـش   خجالت مـي  "ايران  مقامات  . كند  مذاكرات كمك مي  
و بزودي در مجلس عوام اظهاراتي خوشايند        دنك   او كار را براي آنها آسان مي       پس

   28.رددا دربارة رژيم جديد ابراز مي
  

 ايران و    نفت هاي امريكايي جانشين شركت     پذيرش اين فكر كه حاال شركت     
روزنامة معتبر  پتروليوم تايمز،   . شوند، براي مقامات انگليسي دشوار بود       انگليس مي 

رسـد هـيچ      به نظـر مـي    "نوشت  كرد،    لندن كه مطالب مربوط به نفت را منتشر مي        
 را در اختيـار امريكـا       ]ايـران [وري در اين زمينه وجود ندارد كه نفـت          آ  دليل الزام 
 ترديد مانند ديدگاه شركت نفت ايـران        بي–ديدگاه دولت انگلستان بايد     ... بگذاريم

 اين باشد كه بريتانيا در ايران حـق تقـدم دارد و رخـدادهاي دو سـال                  - انگليس و
 29".گذشته نبايد بر اين حق تأثيري بگذارد

 
امريكا به طور جدي ترديد داشتند كه بريتانيا باز هـم زمـاني بتوانـد               مقامات  

ابلونـسكي در   ي. ام. دابليـو . نقشي شبيه گذشته در صنعت نفت ايـران بـازي كنـد           
Journal of Commerceبه طور كلي مقامات وزارت امور خارجه ":   نوشت

دند كه جـو     معتق -يا متخصصان نفت آشنا به مسائل خاورميانه در اياالت متحده         –
                                                 

28. Foreign Ministers Conference, October 17, 1953, EP 1024/12, FO 371/104577. 
29. Quoted in W. M. Jablonski, Journal of Commerce, October 6, 1953. 
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گرايي افراطي كه در مورد مناقشات نفتي رواج يافته، بازگشت فوري بريتانيـا               ملي
 بنـا بـر ايـن ديـدگاه،         30".دانـد   به ايران را، حتي در حدي محـدود، نـاممكن مـي           

. رفـت   بازگشت بريتانيا به ايران ديگر نوعي امتياز تجاري براي ايران به شمار نمي            
 به گفتـة برخـي از نظـر سياسـي           "ايران  يتانيا به   يابلونسكي نوشت بازگرداندن بر   

 از مقامـات    1776همان قدر دور از ذهن است كـه اگـر دولـت امريكـا در سـال                  
 پس مقامات واشنگتن    ".كرد تجارت چاي ما را سامان دهند        بريتانيا درخواست مي  

شدة   گرا براي بازگشايي صنعت نفت ملي       هر گونه برنامة واقع   ": بر اين اعتقادند كه   
هـر چنـد امكـان مـشاركت بريتانيـا در آن            (ايران بايد آشكارا غيربريتانيايي باشـد       

اگر چنين است، نقش اصلي را الزاماً بايـد امريكـا بـازي كنـد، زيـرا             ). وجود دارد 
هاي ديگري هستند كه تسهيالت توزيع به قـدر           هاي امريكايي تنها شركت     شركت

  31".كافي گسترده را براي انجام اين كار دارند
  

ناپذيري مقامات بريتانيـا      با فرا رسيدن ماه آبان مقامات امريكا ديگر از سازش         
هندرسن به وزارت امور خارجه نوشت، دولت زاهدي هـم    . خشمگين شده بودند  

دهاي خـودش را دارد و ايـن بـر          منتقـ همان گونـه كـه در ايـران مرسـوم اسـت             
م كمكـي بـه حـل مـسئله         اما مقامات بريتانيا ه   . گذارد  عملكردش در آينده اثر مي    

آنها قول داده بودند كه كار دولت جديد را تسهيل كنند، ولي به جـاي               . كردند  نمي
اين كار آنها تصميم گرفته بودند منتظر شوند و ببينند رفتـار ايـن دولـت چگونـه                  

گرفت كه بريتانيا در واقع با درخواست برقراري مناسبات           هندرسن ايراد مي  . است
ر گونه پيـشرفت ملمـوس در مـورد مـسئلة نفـت، موضـعي               ديپلماتيك پيش از ه   

اگـر زاهـدي بـا چنـين كـاري موافقـت            . سرسختانه دربارة نفت اتخاذ كرده است     
در ايـن صـورت،     . آورد  كرد، دليلش فشاري بود كـه امريكـا بـر وي وارد مـي               مي
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دانـست كـه مراقـب باشـند          زاهدي اياالت متحده را از نظر اخالقـي مـسئول مـي           
انگلستان بايـد   .  اقدامي در جهت تضعيف موضع دولت در ايران نكند         بريتانيا هيچ 

داد كه اياالت متحده به نمايندگي از دنياي آزاد، از جملـه انگلـستان،                تشخيص مي 
داد كـه   كرد و انگلستان هم بايد به ايـاالت متحـده اطمينـان مـي     در ايران اقدام مي   

كنند كـه     ن كاري نمي  دست كم براي مدتي مشخص خودش يا هوادارانش در ايرا         
 32.دولت زاهدي تضعيف شود

 
هندرسن نگران بود كه اگر شاه احساس كند نقـاري بـين ايـاالت متحـده و                 

شاه گفته بود پيش    . بريتانيا وجود دارد با شدت بيشتري در كار دولت دخالت كند          
او پـيش  . كند تا مسئلة نفت فيصله يابد از آنكه با تمام قوا وارد عمل شود صبر مي    

مند به تقويت ارتش و آغاز برنامة توسعه بود و براي هر دو كار                ز هر كاري عالقه   ا
او نيازمند درآمد نفت بود و ميل داشـت بـه دولـت اجـازه               . نياز به سرمايه داشت   

هندرسن اظهار داشت كه    . تواند در جهت تسريع مذاكرات بكند       دهد هر كاري مي   
ـ         ات مجلـسي كـه موافقتنامـه را        حمايت شاه در مذاكرات دولت و همچنين انتخاب

آمـد كـه      اما اين حالت فقط در صورتي پيش مي       . تصويب كند، اهميتي بسيار دارد    
شد كه اياالت متحده و بريتانيا در اين موارد بـا هـم توافـق كامـل                   شاه متقاعد مي  

گرفت كه بايد مقامات بريتانيا را واداريم درست          بنابراين هندرسن نتيجه مي   . دارند
  33.ندرفتار كن

شاه و زاهدي در مورد انحالل مجلـس هفـدهم و انتخابـات بـراي مجلـس                 
انـد   زاهدي معتقد بود نمايندگاني كـه حاضـر نـشده   . هجدهم اختالف نظر داشتند  

شـاه  . اند بايد مجازات شوند استعفا بدهند بايد پاداش بگيرند و آنها كه استعفا داده       
داش بدهد ولي مطمئن نبود كه      اند پا   حرفي نداشت كه به كساني كه مقاومت كرده       

                                                 
32. Henderson to State Department, No. 388, 19 November 1953. 
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تنبيه كردن استعفادهندگان كاري بخردانه است، به ويژه تنبيـه نماينـدگاني كـه بـا                
مقامـات  . مذاكره بين آن دو به درازا كـشيد       . تأييد و تشويق وي استعفا داده بودند      

بريتانيا و امريكا خواستار انتخاباتي جديـد بودنـد زيـرا مجلـسي كامـل پايگـاهي                 
با فرا رسيدن ماه مهـر،  . آورد راي توافق آينده در مورد نفت به وجود مي     تر ب   محكم

. شاه در مورد انحالل دو مجلس و آغاز انتخابات جديـد بـه زاهـدي فـشار آورد                 
 28روز  . زاهدي در اواخر مهر ماه موافقت كرد ولي تا آذر درخواست آن را نـداد              

  34.تخابات را صادر كرد قانون اساسي، فرمان ان48آذر شاه، با اشاره به اصل 
  

در ماه آذر ايران و بريتانيا هم در مورد از سر گيري مناسبات ديپلماتيـك بـه                 
مقامات بريتانيا بـه مقامـات امريكـا و مقامـات امريكـا بـه شـاه و                  . توافق رسيدند 

اعالم . زاهدي قبوالندند كه براي از سر گيري  مناسبات ايران و بريتانيا اقدام شود             
 آذر به تظاهراتي در دانشگاه تهـران انجاميـد كـه رهبـري آن را                14اين مطلب در    

ها هم آن تظاهرات      بيشتر حزب توده بر عهده داشت ولي جبهة ملي و ديگر جناح           
سـربازان كـه    . را حمايت كردند و اين باعث مداخلة قواي حكومـت نظـامي شـد             

ظـاهر   آذر بـه روي ت     16دستور داشتند جلـوي تظاهركننـدگان را بگيرنـد در روز            
بـه  . كنندگان آتش گشودند و در نتيجه سه دانشجو كشته و چند تن زخمي شدند             

ها، تنش بين دولت و روحانيـان، بـه           موازات ادامة تظاهرات در تهران و شهرستان      
ريـزي    كاشاني زاهدي را در مـورد برنامـه       . اهللا كاشاني، هم افزايش يافت      ويژه آيت 

 آذر بـه    20كاشـاني در روز     . كرد  ماتت مي براي از سر گيري مناسبات با بريتانيا ش       
دهد و آن روز كه       ملت شريف ايران هرگز تن به اين ذلت نمي        ": خبرنگاران گفت 

دولت ايران اعالم تجديد رابطه با انگليس را بكند، روز عزاي ملي اسـت و مـردم                 
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 اين جوش و خروش كاشاني نتيجـه        35.»هايشان نصب كنند    بايد نوار سياه بر سينه    
 يافت و همان روز سر راجـر         اسفند گشايش  27 مجلس هجدهم در روز      نبخشيد،

 بهمن به ايـران آمـده بـود، بـا شـاه             29استيونس، سفير جديد بريتانيا، كه در روز        
 گسترش و تقويت مناسبات دوسـتانة انگلـستان    تعهد كشورش بهديدار و او را از    

  36.با ايران مطمئن كرد

***   

اي   مـشتاقانه خواسـتار رسـيدن بـه نتيجـه         حتي در اين زمان كه همة طـرفين       
چنـد  . ن به اين مرحله آسـان نبـود       يدمنطقي در مورد مسئلة نفت ايران بودند، رس       

شـد    شد، نخست قانون ملي كردن نفت، كه نه مـي           زمان مطرح مي    موضوع بايد هم  
شاه عمداً خودش   . آن را ناديده گرفت و نه امكان تحقق صادقانة آن وجود داشت           

داشت و بخش زيادي از هدايت امور مربوط به مذاكرات را به               نگه مي  را در سايه  
علي اميني و عبداهللا انتظام، به ترتيب وزير دارايي و وزيـر امـور خارجـه، سـپرده                  

او بيش از همه خواستار تصميمي فوري بود تا وي پس از آن بتواند به امـور                 . بود
لس گفت هدفش افزايش     همان گونه كه در مراسم گشايش مج       -اقتصادي بپردازد 

شـود و بريتانيـا ديگـر         همه فهميده بودند كه توافقي برقرار مـي       .  كشور بود  ثروت
اين را هم فهميده بودند كه هـيچ گونـه          . آورد  همان موقعيت قبلي را به دست نمي      

بنابراين انتقاد از . آورد، قابل تصور نيست    توافقي كه اميدها و آرزوهاي مردم را بر         
حمايت مردم بـود و از نظـر سياسـي موضـع منتقـدان را تقويـت                 مذاكرات مورد   

 سـپهبد   –هـاي دولـت بـود         مقابله با جبهة مخـالف داخلـي از مـسئوليت         . كرد  مي
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سرلشكر علوي مقدم، رئيس پليس، سرتيپ تيمور بختيـار،         .زاهدي، نخست وزير،  
  فرماندار نظامي، و دوستان زاهدي در مجلس و مطبوعات،

 الزم بـود آنهـا بـدون رنجانـدن         . ئل خود را داشتند   هاي نفتي هم مسا     شركت
كشورهايي كه توليد نفت خود را باال برده بودند تا جانشين نفـت از دسـت رفتـة                  

هـايي را كـه       آنها به اين هم نياز داشتند كه شركت       . بازارهايي پيدا كنند  ايران شود،   
هـاي    ثبحـ . خواستار سهمي در عمليات آتي ايران بودند، بـا خـود همـراه كننـد              

هاي عامل در خاورميانه مستلزم اين بود كه معادالت عرضه را             پيچيده بين شركت  
اي مطرح كنند كه مطابق ميل كشورهاي توليد كنندة نفـت و              بارها و بارها به شيوه    

هـاي    همچنين مـذاكرات پيچيـده بـين شـركت        . هاي درگير باشد    همچنين شركت 
هاي ديگر از سـوي       ين آنها و شركت   بزرگ اياالت متحده و بريتانيا از يك سو و ب         

توانـستند بنـا بـر آن بـه           ديگر صورت گرفت تا به توافقي دست يابند كه همه مي          
در نهايت پيشنهاد تـشكيل كنـسرسيومي مطـرح و موقتـاً            . حيات خود ادامه دهند   

هاي قانون ملي شدن نفت ايران را برآورده سازد و هـم              تأسيس شد تا هم خواسته    
كـه  ( 37 اورويـل هـاردن    --كنسرسيومنمايندگان  . هاي نفتي را   هاي شركت   خواسته

 از  39از استاندارد اويل نيوجرسي، هارولد اسنو) جانشين او شد 38بعد هاوارد پيج
 22 در   --لودون از شركت رويال داچ شـل      . ح.، و ج  شركت نفت ايران و انگليس    

 و عبـداهللا     علـي امينـي    از سوي ايران   . براي مذاكره به ايران رفتند     1333فروردين  
اهللا نوري اسفندياري از       فتح و ،شركت ملي نفت ايران   مرتضي قلي بيات از     انتظام،  

زمـان بـا سـر راجـر اسـتيونز و             اميني هـم  .  بودند مذاكرهدار    وزارت خارجه، عهده  
                                                 

37. Orville Harden 
38. Howard Page 
39. Harold Snow 
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كـاره    هارولد اسنو در مورد مسئلة پرداخت غرامت، موضـوعي كـه مـصدق نيمـه              
   40.كردند گذاشته بود، مذاكره مي

موجب قانون ملي كردن نفت، ايران بايـد مالكيـت نفـت خـود و كنتـرل                 به  
كنـسرسيوم ترفنـدي بـود بـراي        . گرفـت   عمليات مربوط به آن را در اختيـار مـي         

كنسرسيوم به نيابت از دولت ايران، كه حاكميتي صوري بر نفت           . بندي به قانون  يپا
ي نفـت را بـه      خود داشت، عمليات مربوط به استخراج، پااليش، حمل و بازاريـاب          

داد و در پايان آن مـدت حـق           هاي واگذار شده، انجام مي       سال در منطقه   25مدت  
بنا بود براي به عهـده گـرفتن        .  ساله داشت  5تمديد اين قرارداد را براي سه دورة        

–كارهاي كنسرسيوم دو شركت عامل تأسيس شوند و در هلند بـه ثبـت برسـند                 

 -و شركت سهامي تصفية نفـت ايـران       شركت سهامي اكتشاف و توليد نفت ايران        
در عمـل، در آينـده      . كه دولت ايران حق بازرسي و رسيدگي به كار آنها را داشت           

گيري بر عهدة سازماني در لندن به نام شركت سهامداران نفت ايـران بـود                 تصميم
ريـزي،    شـد از نماينـدگان اعـضاي كنـسرسيوم، و دربـارة برنامـه               كه تـشكيل مـي    

 فـت گر مي    ي، توسعه و ديگر طرح هاي مربوط به نفت ايران تصميم          گذار  سرمايه
 شـركت هـاي اكتـشاف و تـصفيه در واقـع             41.اي نداشـت    و ايران در آن نماينـده     

هاي عضو    شركتدر مورد غرامت،    . گيري مركزي بودند    مجريان اين هيئت تصميم   
و انگمـيس    ميليون پوند به شركت نفت       200 ده سال    طيدند  شكنسرسيوم متعهد   

   42. ميليون پوند بپردازد25ايران متعهد شد طي همين مدت . ايران بپردازند

                                                 
40. Ronald Ferrier, "The Iranian Oil Industry" in The Cambridge History of Iran, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 639-701, 664-665;  

تحول صنعت نفت ايران، ؛ غالم رضا افخمي، 1973تهران، تاريخ ملي شدن صنعت نفت ايران، فؤاد روحاني، 
  از اين پس مينا، 1998مصاحبه با پرويز مينا، بتسدا، بنياد مطالعات ايران، 

 .31-32مينا، همان، . 41

 .289. ، ص1371تهران، كتابسرا، اشتباه بزرگ ملي شدن نفت، ابراهيم صفايي، . 42
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هـاي نفتـي و       علي اميني به نيابت از ايران و پيج و اسنو به نيابت از شـركت              
 مـرداد   14راجر استيونز به نمايندگي بريتانيا چـارچوب ايـن توافـق را در تـاريخ                

روز . سراسـر كـشور شـد      امضا كردند و ايـن باعـث واكنـشي گـسترده در              1333
امضاي اين توافق مصادف بود با چهل و نهمين سالگرد امضاي فرمان مشروطيت،             
كه معموالً در مجلس، همراه با پيـامي از پادشـاه، بـه مناسـبت آن جـشني بـر پـا                      

خواهي و اهميت تعقل به جـاي احـساسات           پيام شاه بر معناي مشروطه    . كردند  مي
آيزنهاور و چرچيل به خاطر رهبـري دولتمردانـة          43.كرد  ي تكيه مي  مملكتدر امور   

وي در اين زمينه به او تبريك گفتند، چرچيل اشاره كرد كه وي با اشتياق تمام در                 
آميز اين پيمان است و در انتظار  اينكه با گذراندن             انتظار به نتيجه رسيدن موفقيت    

 مـصدق ايـن   جبهة ملي و ديگر افراد وابسته به. مراحل حقوقي به قانون بدل شود    
كننـدة منـافع ملـي دانـستند و از مجلـس              پيمان را محكوم كردند و آن را تضعيف       

اهللا كاشـاني از زاهـدي درخواسـت كـرد بـا               آيت 44.خواستند آن را تصويب نكند    
مـن  "ترين رهبران ايران بدل نشود و اعالم كرد            خائن  به "پذيرش اين تكه كاغذ   "

ود را فدا كنم و از تمـام ايرانيـاني          حاضرم براي حفظ شرف و منافع ايران جان خ        
خـواهم دسـت از سـتيزه بـا           كه براي ملي كردن منابع ملي ما مبـارزه كردنـد مـي            

يكديگر بردارند و به جاي آن براي دفاع از حاكميت و شـرف مـا بـا هـم متحـد                     
اي خـود بـه     افراد بشر به ندرت به تمام آرزوه      " زاهدي به مجلس گفت      45"شوند

بينند، مـا     يابند؛ همان گونه كه نمايندگان محترم مي         مي صورت تمام و كمال دست    
 اميني كه   46".ايم  مسئلة نفت را در شرايط موجود به بهترين شكل ممكن حل كرده           

ا مـدعي   مـ ": بنا بود به كمك مجلس اين پيمان را پيش ببرد به نماينـدگان گفـت              
                                                 

 .684: 2گاهنامه، . 43

 .40: 2روزشمار، . 44

  .313-314 .، صص1، جلد تاريخ سياسي معاصر ايرانالدين مدني،  سيد جالل. 45

 .1333 مهر 5مذاكرات مجلس شوراي ملي، دورة هجدهم، هنشاهي ايران، روزنامه رسمي كشور شا. 46
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 در مـورد    ايـم، يـا     ترين راه حل را براي مسئلة نفت پيـدا كـرده            نيستيم كه مطلوب  
زيرا ما فقـط زمـاني      . ايم كه ملت ما آرزو دارد       فروش به همان توافقي دست يافته     

ترين قرارداد دست يابيم كه قدرت، ثروت و ابـزار فنـي الزم               توانيم به مطلوب    مي
  47".براي توانايي رقابت با كشورهاي بزرگ و قدرتمند را در اختيار داشته باشيم

از نظر دولت ايران، آن     . نسرسيوم خشنود نبود  در ايران هيچ كس از قرارداد ك      
شد تا آنكه شرايط در حـال         قرارداد اجباري بود كه بايد به طور موقت پذيرفته مي         

طي آخرين جلسات مذاكرات، شـاه در اغلـب         . آورد  تغيير موقعيتي بهتر را فراهم      
هاي مختلف كشور در حـال سـفر بـود و در مـاه تيـر بيـشتر در                     اوقات در بخش  

ها را بـه صـورت متنـاوب از             او در جريان مذاكرات بود و گزارش      . ايجان بود آذرب
كرد و به او در مـورد سـرعت           علي اميني، وزير مسئول اين مذاكرات، دريافت مي       

المللي شركت     امور بين  مديرپرويز مينا،   . آورد  بخشيدن به جريان اين كار فشار مي      
كه شايد نتيجة نهايي همان بود كه       كند    ، يادآوري مي  1350ملي نفت ايران در دهه      
 "تحميلـي "مينـا آن قـرارداد را       . توانـست بـه دسـت آورد        در آن شرايط ايران مي    

از چرچيـل يـا     -تـرومن كـه ايـران از      ي  يبـرخالف پيـشنهادها   . كنـد   توصيف مـي  
چرچيل دريافت كرده بود و به موجب آنها بنا بـود شـركت ملـي نفـت                 -آيزنهاور

نفت ايران را به عهده گيرد و كنسرسيومي متـشكل از           ايران كنترل و ادارة صنعت      
 اختيار ادارة نفـت را تقريبـاً بـه          1954ها خريدار نفت ايران باشند، قرارداد         شركت

كنـسرسيوم سـهم بيـشتري از امكانـات فنـي و        . تمامي به كنسرسيوم واگذار كـرد     
  فـؤاد روحـاني    48.همچنين منابع قابل استخراج و قابل صـدور را بـه دسـت آورد             

نوشت نفت ايران به طور قانوني ملـي شـده بـود ولـي در عمـل دولـت ايـران و                      
از . شركت ملي نفت ايران اختيار بـسيار محـدودي در ادارة ايـن صـنعت داشـتند              

                                                 
 .همان. 47

 .13-12. مينا، پيشين، صص. 48



  زندگي و زمانه شاه 368

ويژه در تعيـين      هاي تشكيل دهندة كنسرسيوم قدرتي بسيار، به        سوي ديگر، شركت  
 آن قيمت بـر حـسب هـر         كنندة  ترين عامل تعيين    درآمد نفت ايران داشتند، كه مهم     

هـا    دولت ايران و شركت ملي نفت ايران در ايـن حـوزه           . بشكه و ميزان توليد بود    
   49.قدرتي نداشتند و كنسرسيوم آزادي عمل كامل داشت

 به مجلس بـرد در كميـسيوني        1333 شهريور   30قراردادي كه اميني در روز      
ه نيمي از آنهـا از       نماينده مورد بحث قرار گرفت، ك      36مشترك و ويژه متشكل از      

 مهـر و  29مجلـس شـورا روز    . مجلس شورا و نيم ديگـر از مجلـس سـنا بودنـد            
اين روزهـا بـر شـاه آسـان         .  آبان اين قرارداد را تصويب كردند      6مجلس سنا روز    

 آبان، سـالروز    4افزون بر اين، روز     . اين قراردادي نبود كه او به آن ببالد       . نگذشت
 عليرضا، تنها برادر تني وي، كه از گرگـان          پوراه سالگي او، هواپيماي حامل ش     35

شاه با اتومبيل به فيروزكـوه، كـه        . هاي البرز گم شد     رفت، بر فراز كوه     به تهران مي  
رفت هواپيما در آنجا سقوط كرده باشد رفت، تا بر جستجوها نظـارت               احتمال مي 

ي بـه او     آبـان، فرمانـدة ژانـدارمر      10در روز   . اي يافت نـشد     كند، ولي هيچ نشانه   
اند و هر سه سرنشين آن، از جمله روستايي بيمـاري             اطالع داد كه هواپيما را يافته     

 به جـان خريـده بـود، از         غروبكه به خاطر او شاهزاده خطر پرواز را در آن روز            
 محمـد    سـپهبد  اين حادثـه شـاه را بـسيار غمگـين كـرد، زمـاني كـه               . اند  بين رفته 

 از ياران پدرش بود، به نيابت از ارتش به او          ترين افسري كه زماني     ي، مسن تبخ  اهش
  شـاهزاده را در      50.تسليت گفت، احساس در هم شكـستگي را در چهـرة او ديـد             

حرمتـي     هر دو قبر مـورد بـي       1357كنار پدرش به خاك سپردند؛  پس از انقالب          
  .قرار گرفت

                                                 
 1. ص، پيشين،بيست سال پس از ملي شدن: صنعت نفت ايرانفؤاد روحاني، . 49

 آبان وي در صف مراسم تشييع برادرش  از مسجد سپهساالر در تهران پيش 13روز به هنگامي كه در . 50
 . اش نمودار بود رفت همان احساس در چهره مي
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***  

  در بغداد امـضا    1333 اسفند   5پيمان همكاري مشترك بين عراق و تركيه در         
 و 1334 فـروردين  14انگلـستان در روز  . شد و بنابراين آن را پيمان بغداد ناميدند  

اياالت متحده، عامل اصـلي     .  دي همان سال به آن ملحق شدند       1پاكستان در روز    
شكل گرفتن آن پيمان، بـه آن ملحـق نـشد ولـي ديگـران را بـه مـشاركت در آن                      

آن مناسبات قوي بـين نـوري       عراق مقر اين پيمان تعيين شد و علت         . تشويق كرد 
تركيه و پاكستان پـيش از ايـن بـه          . سعيد، نخست وزير آن كشور، با انگلستان بود       

هاي ناتو و سيتو در جنگ سرد موضع خود را مشخص             ترتيب با پيوستن به پيمان    
پيمان بغداد هاللي دفاعي كه تمام كرانـة جنـوبي بلـوك شـوروي را               . كرده بودند 
اعتراض اتحاد شـوروي بـه پيوسـتن        . نداپيوندمي   و سيتو     به ناتو  راداد  پوشش مي 

بنابراين موجب نگراني جدي شـاه و دولـت شـده           .  بود  ايران به اين پيمان حتمي    
  .بود

 يعني زماني مطرح شد كه جان فاستر        1332فكر اين پيمان نخست در خرداد       
رشـي  دالس، وزير امور خارجة اياالت متحده، پس از سفرش به خاورميانه در گزا            

در آن سفر دالس به ايران سفر نكرده بود زيرا          . به كمربندي شمالي اشاره كرده بود     
رفـت و ايـاالت متحـده در كـار       در آن زمان ايـران بـا بحـران نفـت كلنجـار مـي              

اما دالس به روشني به پيماني اشـاره        . ريزي براي سرنگون كردن مصدق بود       برنامه
نجيرة كشورهاي نزديك به اتحاد شوروي      كرد كه در آن ايران حلقة مهمي از ز          مي

شايد ايران سـرگرم مـشاجراتي      "او در اظهار نظرهاي خود گفت       . آمد  به شمار مي  
خواهنـد ايـن سـتيزه آنهـا را           اما باز هم مردم و دولـت نمـي        . نفتي با بريتانيا باشد   

 برانـدازي  مصدق مايـل نبـود در معـرض           البته 51". كند م كمونيس خطردستخوش  
                                                 

51. U.S. State Department, Bulletin 28, No. 729 (July 15, 1953): 833. 
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 سياست خارجي بي طرف مصدق نيـز        . گرفت  مي ار گيرد، ولي قرار   كمونيستي قر 
يافت و اگر چنين نبود شـاه در           ادامه مي   پس از مصدق    آيا اين سياست   .مسئله بود 

دالـس هـم مثـل      . توانست بازي كند    تدوين دوبارة آن به سود غرب چه نقشي مي        
 و بـا  توانـست بـه شـدت         كرد كه شاه محور اصلي بـود و مـي           آيزنهاور تصور مي  

آيزنهاور برداشتي بـسيار    .  اين كار را انجام دهد زيرا به نفع كشورش بود          كارآمدي
 52. دانست  مي"نيت، و نگران رفاه ملتش فردي خوش"را مثبت از شاه داشت و او 

 شاه در سياست خارجي به صـورت چـشمگيري           پس از سرنگوني مصدق، نقش    
د با نخست وزيرش و همچنين       هنوز باي  1333 و   1332هاي    تغيير كرد، اما در سال    
كرد، زيرا هيچ يك از آن دو نظـري           اش دست و پنجه نرم مي       با وزير امور خارجه   

  .مساعد نسبت به تغيير شديد مناسبات خارجي ايران نداشتند

 و در اياالت متحده با شـاه        1333موضوع پيمان بغداد نخست در اوائل سال        
ري به ايران به نيابـت از رئـيس         نيكسون، معاون رئيس جمهور، در سف     . مطرح شد 

شاه و ملكه ثريـا ايـران       . جمهور شاه را براي ديداري به اياالت متحده دعوت كرد         
 اسفند بازگشتند، و اين يكي از       21 ترك كردند و در روز       1333 آذر   14را در روز    

ترين سفرهاي شاه به خارج از ايران و حاكي از آن بـود كـه او بـه تحـت                      طوالني
 در واقـع اوضـاع      1333تا فـرا رسـيدن پـاييز        . اوضاع اطمينان داشت  كنترل بودن   

محاكمة مصدق پايان يافتـه بـود، شـاه مـشاجرات نفـت را              . سياسي آرام شده بود   
پشت سر گذاشته بود، دوباره قواي ارتش گوش به فرمانش بودنـد و در موضـعي         

ويژه   ، به رموثّتوانست موقعيت خود را در برابر كشورهاي غربي           قرار داشت كه مي   
او به هنگام ورود به نيويورك به منظـور         . اياالت متحده و انگلستان، مشخص كند     

ايـاالت متحـده    از  "آزمايشات پزشـكي هميـشگي بـه خبرنگـاران گفـت ملـتش              
                                                 

52. Dwight D. Eisenhower, Waging Peace, 1956-1961, Garden City, N.Y., 
Doubleday, 1956, p. 505. 



  371                                            دور نمائي ديگر   
 

اين كشور از آن حمايت     در يكي از دشوارترين لحظات تاريخ       سپاسگزار است كه    
 تقويت مناسـبات دو كـشور        گفت اطمينان دارد كه سفرش باعث       او ".كرده است 

 او پيش از اين تصميم گرفته بود كه امنيـت ايـران بـه شـدت متـأثر از                    ٥٣.شود  مي
 خجـول ها     يادآوري آن به امريكايي    درجدي بودن تعهدات اياالت متحده است و        

در واشنگتن او همين حرف را براي نيكسون كه به استقبالش آمده بـود، بـه                . بودن
 و بـه هـر      به دالس به هنگام صرف شام بازگفـت       نهار و   آيزنهاور به هنگام صرف     

، اگـر  سه نفر خطر كمونيسم و نياز ايران را به حمايت مالي و نظامي يادآوري كرد     
 نه نيازي به متقاعد كردن آيزنهاور بود و نه داالس، زيرا هـر دو نفـر پـيش از                    چه

 به هم ملحـق     اين درگير شكل دادن به نظامي دفاعي شده بودند كه ناتو و سيتو را             
شاه در باشگاه خبرنگاران واشنگتن تأكيد كرد كه ايـران نهايـت تـالش را    . كرد  مي

 تا قدرت اقتصادي و دفاعي خود را افزايش دهد و حاضـر نيـست در       خواهد كرد 
او همـين حـرف را   . حركت دنياي متمدن به سوي پيشرفت از قافله عقـب بمانـد     

. سـي .الت متحدة امريكا به واشـنگتن دي براي دانشجويان ايراني، كه از سراسر ايا      
اكنون كه به آيندة ايران اطمينان داريـم، بـر شـما فـرض              ": آمده بودند، تكرار كرد   

است در رشتة تحصيلي خود بهترين تحصيالت نظـري و فنـي را انجـام دهيـد و                  
 شاه به آنها گفت مهم اين است كه شـما  54".براي خدمت به كشور خود بازگرديد  

كـس     فردي قابل احترام است ولي هـيچ       عقايد". پرست باقي بمانيد    راني و ميهن  اي
 هـر " و   ".فروشـي اسـت     حق ندارد بردة كشوري خارجي شود زيرا اين كار ميهن         

ايراني بايد سربازي دلير و فـداكار باشـد كـه از مـيهن خـويش در برابـر تجـاوز                     
 ٥٥".در غير اين صورت بـه كـشورش خيانـت كـرده اسـت             . كند  خارجي دفاع مي  

سال پيش معلوم شده بود كه شمار اعـضاي سـازمان   . نظور او اتحاد شوروي بود  م
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بـسياري از  . زدنـد  نظامي حزب تـوده بـسيار بيـشتر از آن اسـت كـه حـدس مـي          
 از آنـان    شماري. فروشي متهم، محاكمه و محكوم شدند       بازداشت شدگان به وطن   

ان شـاه تخفيـف     اعدام شدند ولي دورة محكوميت شمار بيشتري از آنان را به فرم           
در گذشته او از    . ها به شدت ذهن شاه را مشغول كرده بود          تمام اين موضوع  . دادند

اكنون همين طور كه با گروهـي       . كرد  فروشي به اين سادگي استفاده نمي       واژة وطن 
  .گرفت گفت، آن را به كار مي از دانشجويان سخن مي

 ديگـر   و نيـز  وروي  با وجود اين، شاه به شدت نياز به همراه كردن اتحاد شـ            
 آذر ، روز بعـد از ورود        16در روز   . كرد   احساس مي   را همسايگان خود در منطقه   

شاه و ثريا به نيويورك، عبداهللا انتظام، وزير امـور خارجـة ايـران مـتن موافقتنامـة                  
 ي كه دو كـشور    ايران با اتحاد شوروي را در مورد مشاجرات طوالني و پر دردسر           

 آذر دولـت ايـران   17روز .  تقديم مجلس كـرد  داشتند يدربارة مسائل مالي و مرز    
رسماً اعالم كرد كه ايران قصد دارد در چند مورد فوري، از جمله نفت، مناسـبات                
ديپلماتيك با انگلستان، اختالفات مرزي و مـالي بـا اتحـاد شـوروي، دربـارة رود                 

، بـه   )العـرب  ويژه در مورد شط     به(هيرمند با افغانستان، و اختالفات مرزي با عراق         
رسيد ملحق شدن بـه پيمـاني يـك جانبـه       به نظر نمي  56.هايي دوستانه برسد    توافق

 شاه زماني كه    و. مثل پيمان بغداد در راه دستيابي به اين مقاصد به ايران كمك كند            
كرد متعهد به چنين پيماني نبـود و تـصور            ايران را به قصد اياالت متحده ترك مي       

.  باشد صحيحدر اين مورد    او  گيري     دولت تصميم  كرد بدون حضور هيئت     هم نمي 
 آذر، شاه در گفتگوهايش با آيزنهاور و دالس تمايلش را بـه مناسـبات               24در روز   
تر بين ايران و اياالت متحده ابراز كـرد ولـي او همچنـين بـر پيامـدهاي                    مستحكم

 كه  به گفتة اردشير زاهدي،   . استراتژيك مجاورت ايران با اتحاد شوروي تأكيد كرد       
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كرد، موضوع پيمـان بغـداد در ايـن ديـدارها             به عنوان آجودان شاه را همراهي مي      
آيزنهاور به شـاه اطمينـان داد كـه از حـضور وي در ايـاالت متحـده                  . مطرح نشد 

 57.خرسند است و وضع سياسي ايران در حدي كامالً مشهود بهبود يافته است

 پام بيچ، فلوريـدا، رفـت و        به كاليفرنيا و از آنجا به     . سي.شاه از واشنگتن دي   
در آنجا بـراي نخـستين بـار جـوزف و رز كنـدي و فرزندانـشان ادوارد و جـان،                     

ژاكلين و ثريـا بـا هـم        . سناتور اياالت متحده و ژاكلين، همسرش، را مالقات كرد        
 شـاه و ثريـا بـه        58.دوست شدند و بعدها چند بار در فرانسه با هم ديـدار كردنـد             

در باهامـاس   . يدا، چند سفر تفريحي به كارائيب رفتنـد       هنگام اقامت خود در فلور    
اردشير تلگرامي براي پـدرش، كـه   . مسئلة پيمان آتي بين تركيه و عراق مطرح شد   

نخست وزير خشمگين شـد     . در تهران بود، فرستاد تا او را در جريان امور بگذارد          
اب و تلگرامي در پاسخ ارسال داشت مبني بر ايـن كـه اعليحـضرت نبايـد در غيـ                

هـا بـا سـران ممالـك خـارجي سـخن              وزير امور خارجة خود دربارة اين موضوع      
او افزود، از پيمان سعدآباد چه عايد ايران شده بود كه براي انعقاد پيمـاني               . بگويد

 شاه هم عالقة چنداني به پيمـان سـعدآباد نداشـت            59ديگر شبيه به آن عجله كند؟     
به هر حال، گفتگو    . د خوشش نيامد  ولي از اينكه نخست وزير از كوره در رفته بو         

پس از آن شاه به انگلستان رفت و در آنجا موضـوع            . دربارة اين پيمان ادامه نيافت    
 مطرح شد و وينستون چرچيل، نخست وزير، به شـاه           گذراقرارداد فقط به شكلي     

در عـراق   . اطالع داد كه انگلستان در نظر دارد در ماه فروردين به آن ملحق شـود              
 ملككشوري بود كه شاه سر راه بازگشت از آن ديدار كرد، ميزبانانش،             كه آخرين   

                                                 
57. President Eisenhower, Press Conference, 15 December 1954, reported in New 
York Times, 16 December 1954. 
58. Interview with Ardeshir Zahedi, Interviewer Barry Zevan, October 1, 1998, 
reproduced in Ardeshir Zahedi: Untold Secrets, Pari Abasalti, ed, 2002;  

  .1، روي 3گر غالم رضا افخمي، پيشين، نوار  مصاحبه با اردشير زاهدي، مصاحبه
 مصاحبه با اردشير زاهدي، همان، . 59



  زندگي و زمانه شاه 374

به شكلي گذرا به اين پيمان اشـاره كردنـد          نيز  له، وليعهد،   فيصل و شاهزاده عبداال   
  .اما هيچ گونه مذاكرات جدي در اين باره صورت نگرفت

. در واقع بستن قراردادي با عراق و تركيه اهميت زيادي بـراي شـاه نداشـت               
. توانستند در برابر همساية شمالي به او كمك كننـد           چ كدام از آن دو كشور نمي      هي

شاه در پي تعهدي از جانب امريكا بود و اين اعتقاد در او به وجود آمده بـود كـه                    
گذار فكـر ايجـاد ايـن پيمـان           پيوندد زيرا خود پايه     اياالت متحده به اين پيمان مي     

اني دوجانبه با اياالت متحده ببندند تا اين كه         داد پيم   اما شاه ترجيح مي   . بوده است 
 اتحـاد شـوروي بـود تـا     بازداريوارد پيماني شود كه هدف آن به اعتقاد او بيشتر       

احتمال داشت در پي وارد شدن به اين پيمان فقط خـشم شـوروي              . دفاع از ايران  
در . برانگيخته شود اما براي ايران هيچ گونه پوشش دفاعي آهنين به وجـود نيايـد              

 يادداشتي تهديدآميز دربارة شايعة پيوستن ايران       1333دولت ايران در تير ماه      واقع  
به پيمان مشترك تركيه و پاكستان به منظور ايجاد پلي بين نـاتو و سـيتو از اتحـاد                   

، سفير شوروي، به عبـداهللا انتظـام،        60آناتولي الورنتيف . ه بود شوروي دريافت كرد  
خواهـد     كه ايران به تشويق اياالت متحده مي       بوده  وزير امور خارجه، شكايت كرد    

 كه تعهدات خود را در      ه بود  شود و به ايران هشدار داد      "تهاجمي"پيمان  وارد اين   
.  با اتحـاد شـوروي بـه يـاد داشـته باشـد             1306زمان امضاي پيمان امنيتي در مهر       

 پيمـان   يادداشتي كه الورنتيف تسليم انتظام كرد مبني بر اين بود كه به موجب اين             
 انتظـام   61.توضيحات رسمي از دولت ايـران اسـت       خواستار  دولت اتحاد شوروي    

گفت ايران در پي پيوستن به هيچ پيماني با هيچ يك از دو بلوك نيست، ولـي در                  
يادداشتي رسمي اعتراض كرد كه ايران حق دارد در صـوررت لـزوم بـراي حفـظ         

                                                 
60. Anatoli Lavrentiev 

 .678: 2ه، گاهنام. 61



  375                                            دور نمائي ديگر   
 

را بـه طـور آشـكار و        امنيت خود چنين كند، و به هر حـال ايـران چنـين كـاري                
  62.دهد صادقانه انجام مي

در لنـدن شـاه بـه چرچيـل         . بريتانيا ديگر رقيب شوروي در خاورميانه نبود       
گفته بود اكنون كه مناسبات دوستانه بين دو كشور برقرار شده است احتمال صلح              

 شاه معتقـد    63.در خليج فارس و خاورميانه در حدي چشمگير افزايش يافته است          
 بريتانيـا در كنـسرسيوم نفـت امكـان بـروز مناسـبات          تضعيف شده  ضعبود كه مو  

 بعد نوشت قرارداد    چندياو  . تر را بين ايران و انگلستان فراهم آورده است          معقول
تـرين دسـتاورد آن       نفت به سلطة انحصاري بريتانيا بر ايران پايان داد و اين بزرگ           

حت حمايت دولت   هاي ت   شركتخصوصي يا   هاي بزرگ     شركتبراي  ديگر  ". بود
. شد كه بر قسمت عظيمي از اقتصاديات ما حـاكم باشـند             انگلستان مجال پيدا نمي   

بر اساس  قرارداد مزبور مظهر اين حقيقت است كه از اين به بعد ايران و انگلستان               
كنند و راه توسعة روابـط و مناسـبات همجـواري و              هم معامله مي  ي كامل با    تساو

 اين البته مستلزم درايت سياسـي       64".  است  شده رهمسايگي بين دو كشور هموارت    
  واقعيـت ايـن    65.بيني كند   توانست آينده را پيش     هر دو طرف بود و هيچ كس نمي       

توانست اطمينان داشته باشد كه بريتانيا در برابر كشورهاي عـرب             بود كه شاه نمي   
ه و انقالبي در حال ظهور، كه در اين برهه از زمان مصر رهبـري آنهـا را بـه عهـد                    

براي نخستين بـار پـس از سـرنگون         . كند  داشت، از او و از كشورش پشتيباني مي       
هاي بعـد را      شدن پدرش عقيدة او تأثيرگذار بود؛ البته شايد هنوز آن قاطعيت سال           

اين باعث شد كه شاه احساس      . كننده بود   نداشت ولي تا همين جا هم تقريباً تعيين       
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كرد خودش تنها فرد ايراني اسـت كـه    گاهي او تصور مي . مسئوليت و نگراني كند   
زاهـدي، نخـست وزيـر،      . كند  دربارة آينده بر اساس مسائل استراتژيك داوري مي       

معترض بود كه او سر خود دربارة اين مسائل به مذاكره پرداخته است، اما شـايد،                
  . رسيد كه شاه وزير امور خارجة خودش باشد بزودي زمان آن فرا مي

***  

ي قرارداد نفت، شـاه تـصميم گرفتـه بـود كـه ابوالحـسن               حتي پيش از امضا   
او سـعي كـرده     . ند سياست توسعة ايران را اجرا كنـد       اتو  ابتهاج كسي است كه مي    

بود با تشويق زاهدي به گزينش وي به عنوان وزير دارايي، ابتهـاج را بـه نخـست        
انتخـاب  وزير تحميل كند، ولي زاهدي زير بار نرفته و علي اميني را براي اين كار     

 برنامة توسـعه  مديريتكس منكر صالحيت ابتهاج براي   به هر حال هيچ   . كرده بود 
افزون بر اين او دوسـت نزديـك شـاه هـم بـود و               .  بود ايدهاو بنيانگذار اين    . نبود

 بود كه مريم، همـسر ابتهـاج، نديمـة شـاهدخت            1320سابقة دوستي آنها از دهة      
از داليل صدور اجازة ورود ابتهـاج       اشرف و دوست نزديك او بود، و همين يكي          

پس از طالق ابتهاج و مريم، مناسـبات ابتهـاج بـا شـاهدخت              . به محفل دربار بود   
  .اشرف بد شد ولي او همچنان دوست مورد اعتماد شاه بود

ريزي براي توسعة اقتصادي مربـوط بـه دورة رضاشـاه           عالقة ابتهاج به برنامه   
ابتهاج با مقامـات    .  روشن نبود   هنوز "اديتوسعة اقتص "بود يعني زماني كه مفهوم      

 66.ناميـد، سـخن گفـت        مـي  "نقـشة اقتـصادي   "مند دربارة نياز به آنچه وي         عالقه
ولي اين كـار بـه      . رضاشاه به جم، نخست وزير، دستور داد اين طرح را دنبال كند           

 كه دولت قوام، به ضرب فشارهاي محمدرضا شـاه          1326جايي نرسيد تا در سال      
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ريـزي را پـي نهـاد، و بـه آنهـا              ريزي و هيئت مـديرة برنامـه         برنامه كميسون عالي 
  67.مأموريت داد براي آماده كردن برنامة توسعة ملي تصميمات الزم را بگيرند

جنبـان برنامـة    ابتهاج كه در آن زمان رئيس بانك ملي بود، بار ديگر به سلسله         
موافـق اسـت كـه     توسعه در ايران بدل شد، و دريافت كه شـاه از تـه قلـب بـا او      

اي سـنجيده و جـامع كـه سـرمايه و تخـصص               مسائل اقتصادي ايران جز با برنامه     
 را  68دسـن ودولت شركت موريسن ن   . خارجي به آن تزريق شود، قابل اجرا نيست       

پـس  . براي تدوين برنامة توسعه برگزيد و ابتهاج را مأمور رابط با آن شركت كرد             
 اين شركت امريكايي بـه درخواسـت        -1326 تا فروردين    1325دي  -از چهار ماه    

 ميليـون دالري و   500اي    ابتهاج دو برنامة توسعه را آمـاده كـرد، يكـي بـا بودجـه              
در ماه مرداد، قوام، نخست وزيـر، ابتهـاج         .  ميليون دالري  250اي    ديگري با بودجه  

، رئـيس بانـك جهـاني،  دربـارة وام           69كلوي  مك. را به لندن فرستاد تا با جان جي       
 ميليون دالر موافقت نكرد ولي قول داد پس از آنكه           250كلوي با     مك. ندمذاكره ك 

اي را به تصويب رساند وامي با مبلغـي نامـشخص و در حـدي كـه                مجلس برنامه 
اساس اليحة اين برنامه گزارشي بود كه مشرف        . ايران از عهدة آن برآيد، اعطا كند      

 ارديبهـشت   14زيـر، در    نفيسي، يار ابتهاج، آماده كرده بود و حكيمـي، نخـست و           
آن اليحه در كميسيون ويـژة برنامـه بـه رياسـت اميـر              .  به مجلس برده بود    1327

 و  1327 بهمـن    26اشرف افخمي مورد بحث قرار گرفت و مجلس آن را در روز             
 نخستين برنامة توسعه، كه مدت آن       70.در دورة نخست وزيري ساعد تصويب كرد      

                                                 
  :  ؛ همچنين نگاه كنيد به323-327. بتهاج، صصا. 67

"History of Iran's Seven Year Plan: Organization, Development and Construction" 
Bank Melli, Bureau of Statistcs and Economic and Financial Studies, No. 98, 
Tehran, Bahman-Esfand 1327. 
68. Morrison Knudsen Construction Company 
69. John J. McCloy 
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 ميليارد ريالي يا در حـدود سـاالنه          21اي    ه سال در نظر گرفته شده بود، با بودج        7
  .  آغاز شد1328 ميليون دالر، در شهريور 100

اما نخستين برنامة هفت ساله آن گونه پيش نرفت كه شاه و ابتهـاج اميـدوار                
دولت دوام نياورد، برنامة ياد شده را جدي نگرفتند، و ملي شـدن صـنعت               . بودند

س از برقراري دوبارة درآمد نفـت در سـال           پ 71.نفت هم مانع از ورود سرمايه شد      
خواهنـد درآمـد نفـت را         با كساني كه مـي    "كه  ، ابتهاج به اطالع شاه رساند       1333

ايم شـما     ما فكر كرده  ": دانست كجا به او نياز دارد        شاه مي  72".جنگد  هدر دهند مي  
. در دو جا مي توانيد كار كنيد، يكي شركت ملي نفـت و ديگـري سـازمان برنامـه      

  73".كنند، شما در سازمان برنامه مفيدتريد را شركت ها اداره مينفت 

او سـازمان برنامـه را       . ريـزي توسـعه بـدل شـد         ابتهاج به ستارة اصلي برنامه    
او دفتري فني به رياست صفي اصفيا، يكي از استادان دانـشگاه            . ساماني نو بخشيد  

صادداني كـه در    تهران، و دفتري اقتصادي بـه رياسـت خـداداد فرمانفرمايـان، اقتـ             
اياالت متحده استخدام كرده بود، پي نهاد، كه هر دو نفر آنها بعدها رئيس سازمان               

هـاي    ابتهاج از متخصصان خارجي، اغلب امريكايي و گاهي از مليت         . برنامه شدند 
گيـري و نظـارت در سـازمان          ريزي و اجـرا و پـي        ديگر، هم براي كمك به برنامه     
ين كار توفيق يافت كـه حتـي وقتـي ديگـر دليلـي              برنامه دعوت كرد و چنان در ا      

او نه كجروي را بـر      . عقالني براي اين كار وجود نداشت، باز هم هنجار رايج بود          
داد كسي در كارش دخالت كند، اين قول و قراري بود كه بـا    تافت نه اجازه مي     مي

 خواهـد او    شاه بـه او اطمينـان داده بـود كـه مـي            . شاه و نخست وزير گذاشته بود     
                                                 

 .328. ابتهاج، ص. 71

 .333. ابتهاج، ص. 72

 .همان. 73
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. سازمان برنامه را اداره كند زيرا مايل بود پول نفت را فردي نفوذناپذير خرج كنـد     
 شـاه  "آيا نخست وزير شما هم همين عقيـده را دارد؟        ": ابتهاج از شاه پرسيده بود    

شرافت " زاهدي به    ".او كامالً موافق است ولي با خودش حرف بزنيد        ": گفته بود 
اما پي نهـادن دولتـي در دل دولـت          .  داد ه او اطمينان  اش قسم خورد و ب    "سربازي

زاهـدي خواسـتار    . به ناگزير اختالف نظرها كم كـم نمايـان شـد          . كار آساني نبود  
خواهد بكنـد، دسـت    داند چه مي    شد كه مي    اقدام بود؛ ابتهاج تا زماني كه قانع نمي       

خواست كاري كند تـا دفـاع از او آسـان شـود، ولـي         شاه از او مي   . شد  به كار نمي  
ابتهاج مردي استثنايي بود ولي به گفتة سـر راجـر اسـتيونز،         . كرد  هاج چنين نمي  ابت

، اما خلـق عـصباني     بود   قابل تقدير  شهامت، صداقت و كارآيي او       "،  سفير بريتانيا 
 و عزم راسخ وي به كسب اختيـارات و كنتـرل            ،اعتنايي به احساسات همكاران     بي

 74".چربيد  ميي عمومي بر آنها هر چه بيشتر هزينه

 زاهدي بـه دردسـر افتـاده بـود، او و دولـتش در معـرض                 1333اواخر سال   
اي بـود     فرهنگ سياسي ايران به گونـه     . اتهامات ثابت نشدة فساد قرار گرفته بودند      

توانست با اطمينان خاطر در اين باره تصميم بگيرد           طرف به سختي مي     كه ناظر بي  
.  فراگير بود   زيرا اتهام به فساد     يا نه  نزديك است  حقيقت    به كه آيا شهرت به فساد    

 كرد و دولت زاهدي، كه مدتي هـدف ايـن گونـه              مي ولي شهرت كار خودش را    
افزون بر اين، شاه هم از تغيير دولـت بـدش           . ها بود، از آن قاعده مستثنا نبود        اتهام
، در حين شـكوه از نـامحبوب بـودن          1333او پيش از اين، در بهار سال        . آمد  نمي

 احتمـال بركنـاري زاهـدي بـه طـور خـصوصي و               به هاي موجود،  دولت و شائبه  
، اما پس از مواجه شدن      اشاره كرده بود   با هندرسن و استيونز       در مالقاتي  جداگانه

                                                 
74. Sir Roger Stevens to the Rt. Hon. John Selwyn Lloyd, Foreign Office, January 1, 
1956, PRO FO 371/120710; EP 1011/1. 
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به هـر حـال، تـا       . 75.با حمايت شديد اين سفرا از نخست وزير، منصرف شده بود          
 25در  . آورد  ميپايان آن سال استيونز به اين نتيجه رسيده بود كه اين دولت دوام ن             

 بـراي بـه چـالش    احتمـاالّ  زاهدي، كه كاسة صبرش لبريز شده بـود،      1333اسفند  
. اي سه ساله كرد     طلبيدن ابتهاج، سه تن از وزاري خود را مأمور آماده كردن برنامه           

 اسفند، ابتهاج به حـضور شـاه شـرفياب شـد، و شـاه او را از ادامـة                    26روز بعد،   
اي بـه شـاه از او          اسـفند،زاهدي در نامـه     27وز  در ر . حمايت خويش مطمئن كرد   

 اسـفند  شـاه در پاسـخ      28در روز   . خواست بين وي و ابتهـاج يكـي را برگزينـد          
هـايي    نخست وزير نوشت كه حاضر نيست ابتهـاج را كنـار بگـذارد كـه توانـايي                

 76.چشمگير دارد و اميدوار است كه نخست وزير در تصميم خود تجديد نظر كند             
ه شد حتي اگر اختالفاتش بـا ابتهـاج را ناديـده بگيـرد، بـاز هـم                  زاهدي كه متوج  

  . استعفا داد1334 فروردين 16اي ندارد، در  آينده

***  

 بـا نخـست    بـار ، چند1334 فروردين 3شاه، پيش از سفري به خوزستان در       
هايي به احتمال فساد در دولت، به ويژه در ارتبـاط             وزير ديدار كرد و دربارة اشاره     

 او به مجلـس شـورا و سـنا          77.مذاكره كرد اي دريافتي از اياالت متحده،      ه  با كمك 
ها، را توصيه كرد تا نياز كارمنـدان          ويژه در زمينة ميزان حقوق      اصالحات اداري، به  

 بـاره  اين اقدامات بـه شـايعاتي عجيـب در           78.خواري از ميان برود     دولت به رشوه  
 از جملـه ايـن كـه       ،دروغ بود ، كه اغلب آنها     انجاميدمناسبات شاه و نخست وزير      

شاه در راه بازگشت از جنوب به امير اسداهللا علـم گفتـه بـود بـه نخـست وزيـر                     
                                                 

75. Stevens to Foreign Office, May 27 and May 31, 1954, FO 248/1542 PE 
1018/1/54G and 1018/5/56G. 
68. Stevens to Foreign Office, March 21, 1955, FO 248/1554 1014/28/5S. 
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 .744-746: 2گاهنامه، . 78



  381                                            دور نمائي ديگر   
 

بـه گفتـة جهـانگير تفـضلي، يكـي از نزديكـان علـم،               . توصيه كند كه استعفا دهد    
. رود  زاهدي پاسخ داده بود كه سوار بر تانك سر كار آمده و سوار بر تانك هم مي                

يكي از دوستان زاهـدي كـه در آن جلـسه حـضور داشـت،               نژاد،    به گفتة رضا كي   
. زنـد   زاهدي به علم گفته بود نياز به ميانجي نيست، او خودش با شاه حـرف مـي                

آورد كه سرلشكر تيمور بختيار كه در آن دوره فرمانـدار             ناصر ذوالفقاري به ياد مي    
 بـا    تهران بود، بـه وي گفتـه بـود كـه زاهـدي             ر زرهي د   دو  تيپ فرماندهنظامي و   

تفاخر اظهار داشته بود كه اگر نخواهد برود هـيچ چيـز جلـودارش نيـست، ولـي                  
 اردشـير   79.كنـد   بختيار پاسخ داده بود كه اگر شاه دستور بدهد او را دسـتگير مـي              

كند ديگـر مـورد حمايـت شـاه           زاهدي از پدرش شنيده بود كه چون احساس مي        
ت ملكه ثريا، شـاه گفتـه        بر اساس خاطرا   80.دهد  نيست، استعفا دادن را ترجيح مي     

بـه هـر    . شود نخست وزير باقي بمانـد       بود زاهدي آنقدر متكبر شده كه ديگر نمي       
حال، زماني كه زاهدي به شاه گفت كه خسته شـده اسـت و مايـل اسـت از كـار                     
كناره بگيرد شاه به او گفته بود متأسف است از اينكه نخـست وزيـر تـصميم بـه                   

  .رده بودگيري دارد، و ثريا حيرت ك كناره

چنـد روز   . تر اسـت    روايت اردشير به احتمال زياد از همه به حقيقت نزديك         
در راه . پيش از بركناري زاهدي، اردشير همراه با شاه به سفري به جنوب رفته بود           

نـرد بـازي كـرده بودنـد و شـاه از              بازگشت از خوزستان، او و شاه بـا هـم تختـه           
ر موارد حـساس درسـت بـازي كنـد،          دهاي اردشير براي اينكه نگذارد او         شوخي

 نـشاني از    امـا ده بـود،    شـ  فرايند عزل نخست وزير آغـاز        آشكارا،.  بود لذت برده 
 روز در خوزسـتان، روز      10 شاه پـس از گذرانـدن        81.مشكلي پنهاني در ميان نبود    

                                                 
 .مصاحبه با ناصر ذوالفقاري، پيشين. 79

 .ينمصاحبه با اردشير زاهدي، پيش.. 80

 .همان؛ مصاحبه با ناصر ذوالفقاري، پيشين. 81
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 فروردين بـه مـشهد پـرواز كـرد، و در            15 فروردين به تهران بازگشت و روز        14
بـرداري از مجـسمة پـدرش در پايگـاه            ت رضا و پـرده    آنجا به زيارت حرم حضر    

. روز شانزدهم، سپهبد زاهدي استعفاي خود را تقـديم كـرد          . نظامي خراسان رفت  
شاه با تأسف اسـتعفاي نخـست وزيـر را پـذيرفت و فرمـاني بـراي قـدرداني از                    

سـپس حـسين عـال، وزيـر دربـار را بـه             . خدمات ارزندة وي به كشور صادر كرد      
عال بيمار بود و پيش از آن مسافرتي به خارج بـراي  . صوب كردنخست وزيري من  

 نداشـت وزراي    اين مقـام  عال كه رغبتي به     . ريخته بود برنامه  معالجات پزشكي را    
عبداهللا انتظام، وزيـر امـور خارجـه، علـي امينـي، وزيـر              –مهم زاهدي را ابقا كرد      

علم را به سمت وزير      و امير اسداهللا     -جنگ عبداهللا هدايت، وزير     سپهبددارايي، و   
 اسفند دولت خود را به مجلس معرفي و انتظـام را            19كشور منصوب كرد و روز      

بـا  . در غيبت خويش قائم مقام نخست وزير اعالم كرد و همان روز به اروپا رفت              
 . گيري زاهدي دورة جديدي آغاز گشت كناره



10  

  انقالب سفيد
  

درسـتي   شاه ابتهاج را قبول داشت، هر چند معناي پيامدهاي موضـع او را بـه          
ذهــن شــاه متوجــه چــارچوب سياســي جــامعي بــود  كــه در آن . يافــت در نمــي
آمـد ولـي الزم بـود تـابع مقتـضيات              ركني مهم به شمار مي     اقتصاديريزي    برنامه

كرد كـه سياسـت       چارچوبي تلقي مي  ريزي را      برنامه  نظام ابتهاج. سياست  او باشد   
. ريـزي بـود     از نظر او، همـه چيـز تـابع برنامـه          . شد  بايد با توجه به آن ارزيابي مي      

 "1روية شـكافي  "او  گفت رويكرد     خداداد فرمانفرماييان، رئيس دفتر اقتصادي، مي     
يزهـاي خـوب در     همـة چ  . برنامه در يك كفه بود و بقية چيزها در كفة ديگر          . بود

بقية چيزها تنبلي، فـساد و نـاداني        . كرد  ازماني بود كه آن را حمايت مي      برنامه و س  
كرد كه آنها تا زماني كه        ابتهاج اظهار مي  . ها ميل به مشاركت داشتند      وزارتخانه. بود

تناقض در اينجـا بـود كـه        . اند حق مشاركت ندارند     آگاه، كارآمد و درستكار نشده    
  .آوردند ها را به دست مي لتآنها بايد با فراگيري در عمل تمام آن خص

در جريان تـدوين    . شد   تمركز مي  رشد هر نوع گرايش به عدم     ابتهاج مانع از    
، از خوزستان كميسيوني متشكل از استاندار، دو        )1335-1341(برنامة دوم توسعه    

اي  اي بزرگ از اين استان به همـراه برنامـه     ، و چند نمايندة مجلس با نقشه      2سناتور
                                                 

 گيري سياسي،                   ريزي عمراني و تصميم برنامهغالم رضا افخمي،  .  (the wedge approach)رويه شكافي .1
 ..1999 ن، عبدالمجيد مجيدي، بتسدا، بنياد مطالعات ايران، مصاحبه با منوچهر گودرزي، خداداد فرمانفرمائيا

 الدوله ناصري السلطنه مافي و مصدق استاندار سپهبد كمال بود ، و سناتورها نظام. 2
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ستان كه مايل بودند براي تصويب به مجلس ببرنـد، در دفتـر او              براي توسعة خوز  
 7ايـن برنامـه خواسـتار تخـصيص         .  و درخواست پـشتيباني كردنـد       شدند حاضر

هـا    ابتهاج با هيچ كـدام از درخواسـت       . درصد درآمد نفت به توسعة خوزستان بود      
هدف من برنامة جـامع و هماهنـگ توسـعه بـراي تمـام              ": موافقت نكرد و گفت   

آرا، نخـست     ، رزم 1329سال پيش از ايـن، در تابـستان سـال            چند   3".ر است كشو
اي اقتصادي را پيشنهاد كرده بود كه به موجب آن دولت مركزي پولي               وزير، برنامه 

داد و اسـتاندار و شـورايي از رهبـران محلـي       هـا تخـصيص مـي       را يكجا به استان   
شدت   ابتهاج به .  شود هاي توسعه خرج    گرفتند آن وجه براي كدام طرح       تصميم مي 

هايي كه او به       حرف 4.با اين طرح مخالفت كرده بود و به ظاهر موفق هم شده بود            
استاندار خوزستان و ديگر نمايندگان زده بود بر اساس همان منطق بـود، بـا ايـن                 

نمايندگان خوزستان، نااميد و دلسرد، دفتر      .  بود تصميم گيرنده تفاوت كه اكنون او     
 و برنامه   ،  فتريزي در مركز شكل گر       پس از آن در ايران برنامه      .او را ترك كردند   

  .شد و نظارت ، اجرا،تدوينها متمركز 

مـديريت خـوب بـدون      . ابتهاج گرفتاري ديگري هم براي شاه درسـت كـرد         
دانـست، بـه شـدت تهـي از           مديران خوب ممكن نبود و ايران، تا آنجا كه او مـي           

آميـز    تن افرادي كه بتوانند به آغاز موفقيـت       پس ابتهاج براي ياف   . مديران خوب بود  
او . ويـژه بـه ايـاالت متحـده، رو آورد           كار سازمان او كمك كنند، به غـرب، و بـه          

، رئيس بانك جهاني، كه بـه       (Black)  بلك يوجيندوستاني مهم داشت، از جمله      
 بـه وي    همچنين طرح هائي كه   هاي صنعتي و      او كمك كرد تا براي مديريت طرح      

 افرادي صالح پيـدا     -ها، تأسيسات بندري و غيره      سدها، جاده –يده بود   به ارث رس  
بلك چند تن  از متخصصاني را كه با بانك جهاني كار كـرده بودنـد نـزد او                   . كند
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، رئيس سازمان عمران و منابع، و مدير پيشين سـازمان           5فرستاد و با ديويد ليلينتال    
 و در زماني كه هر دو       1334ييز  ابتهاج و ليلينتال در پا    . درة تنسي، هم صحبت كرد    
المللي پول حضور داشتند، با هم        المللي و صندوق بين     در اجالس ساالنة بانك بين    

ليلينتال به كار ابتهاج در ايران ابراز عالقـه و ابتهـاج او را دعـوت                . مالقات كردند 
طـرح آبيـاري    . كرد تا براي بررسي دورنماي توسـعة خوزسـتان بـه ايـران بيايـد              

از زمان نخست وزيري قوام آغاز شده بود اما پس از مخالفـت شـركت               خوزستان  
نفت ايران و انگليس به دليل مغايرت آن با منافع اين شـركت، آن طـرح متوقـف                  

مخالفت شركت نفت ايران و انگليس جلوي پشتيباني دولت بريتانيـا از            . شده بود 
وز انگلـستان در     بانك هـامبر    بنا بود  اين طرح را گرفت و در نتيجه وجهي هم كه         

 ابتهاج فرصت جديدي براي آغـاز دوبـارة ايـن طـرح             6. فراهم نشد  اردگذباختيار  
ا در ايـران از      . ديد و از نظر او ليلينتال بهترين نامزد براي انجام اين كار بـود               مي امـ

شناختند، هر چند به گفتـة        مقامات ايراني ليلينتال را نمي    . اين فكر استقبال نكردند   
 برعكس وزرايش كه حتـي اسـم ليلينتـال را هـم نـشنيده بودنـد، بـا         شاه،"ابتهاج  

 ليلينتـال و همكـارش      7. و از تصميم ابتهـاج پـشتيباني كـرد         "بود   شهرت او آشنا  
هـايي را كـه تـا بـه آن      ترين طرح به تهران آمدند و يكي از بزرگ 8گوردون كالپ

  . روز در ايران مطرح شده بود، آغاز كردند

او از روش ليلينتـال     . سـتان در اولويـت قـرار گرفـت        براي شاه توسـعة خوز    
خوشش آمده بود، به ويژه از اين كه به ابتهاج گفته بود اگـر بـه نظـر متخصـصان           

در ايـران   . گوش كرده بود طرح عمران درة تنسي هرگز كاري از پيش نبـرده بـود              
: بينانـه نبـود   هم نظر متخصصان نسبت به بازدهي و سودآوري ايـن طـرح خـوش      

                                                 
5. David Lillienthal 

 .374. ابتهاج، پيشين، ص. 6
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دادند كه زمين و آب بيش از اندازه شور، هوا بيش از حـد داغ                 ن هشدار مي  منتقدا
گفـت ايـن    او مـي . نظر ليلينتال اين نبود . است زياداندازه ها بي و مرطوب و هزينه

او فقط بـه حمايـت مـالي و سياسـي نيـاز       . بهترين منطقه براي بهترين طرح است     
شور و شوق او نسبت به      . شتداشت كه ابتهاج تا سر حد ممكن در اختيار او گذا          

آمـد ليلينتـال بـراي        به نظرش مي  . كار ليلينتال و كالپ تقريباً حد و مرزي نداشت        
نويسد كه ساختن     خود ليلينتال در خاطراتش مي    . تر به ايران آمده است      هدفي مهم 

كرد كه اميـدوار بـود        او در ايران كاري مي    .  نداشت ششيك يك سد ديگر براي او    
تـر از آن بـود كـه او بـه سـخنان                مهم آن، و دستاورد    9متحول كند زندگي مردم را    

در اينجا افق فكري او با ابتهاج يكي بـود كـه يكبـار سـر                . متخصصان گوش دهد  
زاي ناشـي      به او دربارة فشارهاي تـورم       كه المللي،  ، متخصص بانك بين   10برك نپ 
داناني گـوش    بود اگر به حـرف اقتـصاد       فرياد زده هايش هشدار داده بود،       از هزينه 

تـوانيم مملكـت را       دهنـد، نمـي     كنيم كه يكسره دربارة هر كاري به ما هشدار مـي          
هـاي ابتهـاج     افق فكري او با شاه هم يكي بود، كه شايد در پي آموزش 11بساريم،

بهترين اقتصاددانان كساني هـستند كـه هرگـز درس          "كه  به اين نتيجه رسيده بود      
   ١٢".اند اقتصاد نخوانده

كردنـد،    ابتهاج تقريباً تمام كـساني را كـه بـراي دولـت كـار مـي               ها    طي سال 
او اوضاع  را براي حسين عـال،   .همه از اختالف او با زاهدي خبر داشتند. رنجاند

براي منـوچهر اقبـال،     جانشين زاهدي، كه دوست ديرين خودش بود، و همچنين          
عـال در   . ه دهد توانست اين وضع را تا ابد ادام        ولي نمي . جانشين عال، دشوار كرد   

                                                 
 مصاحبه با عبدالرضا انصاري، حسن شهميرزادي، احمد علي احمدي، عمران خوزستان،غالم رضا افخمي، . 9
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 استعفا داد و به سمت وزيـر دربـار منـصوب و جانـشين               1336 فروردين   14روز  
. دكتر منوچهر اقبال شد، كه او هم به نوبة خود نخست وزير و جانشين عـال شـد                 

بـا اقبـال بـه انـدازة عـال           ابتهـاج    اقبال هم دوست ابتهاج بود هر چنـد مناسـبات         
اگر من جاي شما بودم با توجـه بـه وضـع             ": ابتهاج به اقبال گفت   . نبودصميمانه  

سازمان برنامه و اختيـاراتي كـه بـه مـديرعامل سـازمان برنامـه داده شـده اسـت،                    
وزيـري را     نخستاين مطلب   به  ولي شما با علم     . كردم  وزيري را قبول نمي     نخست

اقبـال قـول داد از ابتهـاج     13".ايد و اميدوارم به دوستي مـا لطمـه نزنـد        قبول كرده 
ند ولي در مجلس اعالم داشت كه وجـود دولتـي در دولـت را تحمـل                 حمايت ك 

هـا اعتـراض كـرده بـود، گفـت منظـور او               او به ابتهاج، كه به اين اشـاره       . كند  نمي
، كـه بـالي جـان        اسـت  جعفر شريف امـامي   يكي از آنها يعني     وزرايش، از جمله    

، رئـيس   شريف امامي تحصيلكردة آلمان و وابسته بـه روحانيـت         . ابتهاج شده بود  
اي بلنـدپرواز     يكي از لژهاي مهم فراماسونري، در سياست خشن، و از نظر حرفـه            

. هاي ابتهاج تداخل داشـت      هاي او در صنعت و معدن با فعاليت         حوزة فعاليت . بود
 شدند و سرانجام جوش و خروش ابتهـاج         با هم درگير  خيلي طول نكشيد كه آنها      

  . ت را بگيرددر حضور سفير امريكا باعث شد شاه طرف دول

، رئـيس پيـشين   14، درياساالر آرتـور دابليـو ردفـورد       1337در بهمن ماه سال     
  ةخارجـ امور     وزارت   معاون ، سفير پيشين و   گي جرج مك   و  ،  ستاد مشترك نظامي  

، در حال بازديد از تركيه، ايران و پاكستان بودند تا به بررسي كمك نظـامي              آمريكا
در ايران آنها به بازديد سازمان برنامه آمده بودنـد          . امريكا به اين كشورها بپردازند    

شان در ايران بـه      و در آنجا ابتهاج آنها را به خاطر مسائل مربوط به سياست نظامي            
به گفتة خداداد فرمانفرماييان كه در آن جلسه حضور داشت،          . شدت سرزنش كرد  
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   كمـك   دارد نه  ادي اقتص   توسعه   به   احتياج  ايران":  ابتهاج از كوره در رفت و گفت        
.  روي ميز زد كه آن طرف ميز تكـان خـورد              چنان مشت محكمي   "و   15".  نظامي
. 16".دانـست چـه بگويـد        و نمـي    بود  شدهبرافروخته  و     متوحش  فورد،  د ر  آدميرال

البتـه شـاه از آنچـه رخ        . ظاهراً اين آخرين تلنگري بود كه طاقت شاه را تمام كرد          
ها آنچه را پيش آمده بود        فرماييان معتقد بود كه امريكايي    فرمان. داده بود باخبر شد   

 22چنـد روز بعـد،      . به سفير خود گزارش داده و او هم دربار را باخبر كرده بـود             
 به تصويب مجلس    با قيد دو فوريت    رااي    ، اقبال، نخست وزير، اليحه    1337بهمن  

ان برنامـه بـه     هاي مدير عامل سـازم      اختيارات و مسئوليت  رساند كه به موجب آن      
  17.شد نخست وزير منتقل مي

اي با مديران خـود خبـر تـصويب آن اليحـه را در مجلـس                  ابتهاج در جلسه  
ابتهاج، . خسرو هدايت، معاون او، وارد اتاق شد و خبر را در گوشش گفت            . شنيد

بـست كـه جلـوي        اي را مـي     خاسـت و پرونـده      همان طور كه داشت از جا بر مي       
  ".جلـسه تمـام شـد     . كنم مـرا ببخـشيد      خواهش مي " :رويش روي ميز بود، گفت    

چرا آنها  . ام  من سه بار استعفا داده    ": كمي بعد در همان روز به فرمانفرماييان گفت       
 ابتهاج، سوار بر اتومبيلي كه او را به خانـه           18"اندازند؟  مرا مثل يك سگ بيرون مي     

ـ         "ماده واحـده  "برد، گزارش تصويب      مي . و شـنيد   را در مجلـس نـوزدهم، از رادي
وقتي اقبال متن اليحه را خواند همه احسنت احـسنت گفتنـد و يـك نفـر نبـود                   "

  19"..خوشي داشته باشد درآن جلسه از من طرفداري كند يا از من دل
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***  

مدتي بـود كـه شـاه       .  پايان يافت  1339 تير   18مجلس نوزدهم در روز     دورة  
اسداهللا علـم،   . داد  زاد مي  قول انتخابات آ   اكنوننظامي دو حزبي را برپا كرده بود و         

فرد مورد اعتماد شاه و رهبر حـزب مـردم كـه نقـش جنـاح مخـالف را داشـت،                     
علم كه رداي رهبـر     . اي نزديك اعالم كرد     شكست حزب دولتي مليون را در آينده      

كـرد، از      را به تن كرده بود، در هر فرصتي از دولـت انتقـاد مـي               "واقعي"مخالفي  
 دانشجويان ايرانـي در كاليفرنيـاي شـمالي كـه در             انجمن جمله در سخنراني براي   

دانشگاه كاليفرنيا در بركلي گرد آمده بودنـد، اقبـال و دولـتش را نـاتوان و گمـراه        
نامزدي كندي بـراي رياسـت جمهـوري بـه          .  ولي تمام قضيه همين نبود     20.خواند

جناح چپ و جبهة ملي در حال احتضار حياتي دوباره بخشيده بود و جبهـة ملـي            
، روزي كه شاه فرمان انتخابـات مجلـس بيـستم را صـادر كـرد،                1339 تير   28در  

اقبال هدف حمالت جمعي گروهـي از مخالفـان         . جبهة ملي دوم را از نو پي نهاد       
 كند ولي از نظـر سياسـي در         "كنترل"دولتش تالش كرد انتخابات را      . قرار گرفت 

 12در روز   . لبيده شـد  ها به چالش ط     تظاهرات خياباني و از نظر حقوقي در دادگاه       
كار و مـصممي ماننـد مظفـر بقـايي و حـسين مكّـي در                  مرداد، سياستمداران كهنه  

همـان روز   .  براي ابطال انتخابات تهران به دليل تقلب اقامة دعـوي كردنـد            دادگاه
تـرين انتخابـاتي      تـرين و نادرسـت      علي اميني و اسداهللا علم انتخابـات را معيـوب         

 مرداد شاه اعالم كـرد  14در روز . ايران برگزار شده استناميدند كه تا آن روز در     
 مرداد اقبال اسـتعفا داد و دو روز         16در روز   . است "ناراضي"كه از اين انتخابات     

ترديد   بي"زيرا  بعد شاه از نمايندگان مجلس جديد خواست آنها هم استعفا بدهند            
رام مـردم برخـوردار     احزاب و نمايندگان آنها مايل بودند از حداكثر اعتماد و احتـ           

                                                                                                                   
 .نگارنده به عنوان رئيس انجمن در آن جلسه ميهماندار بودم. 20
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 اعتمـاد و     كه معناي تلويحي آن اين بود كـه در حـال حاضـر از چنـين                21".باشند
  .احترامي برخوردار نيستند

فكـر دولـت    . دولتي كه جانشين دولت اقبال شد بهتر از عهدة امور بر نيامـد            
بود كه از نسل نـوي        "مردي جوان و فعال   "با  جديد اياالت متحده كه رياست آن       

آوردنـد،     گفت كه دموكراسي را براي دنيا بـه ارمغـان مـي             هايي سخن مي    يامريكاي
از حزب تودة دست چپي گرفته تا جبهـه ملـي           –مخالفان شاه را در حوزة سياسي       

انتخابات مجلـس بـراي     .  به جنب و جوش در آورد      -نو و مذهبيون دست راستي    
ه جعفـر شـريف   اي براي تظاهرات علي  جايگزين كردن مجلس مورد ايراد، به بهانه      

، 1339 بهمـن  12در روز . امامي، نخست وزير، دولت وي و انتخابـات بـدل شـد     
. چند عضو جبهة ملي در سنا بست نشستند و درخواسـت انتخابـات آزاد كردنـد               

هـا آمدنـد و ايـن         روز بعد دانشجويان دانشگاه تهران براي تظـاهرات بـه خيابـان           
 شاه مجلس جديد را گشود و در         اسفند 2در روز   . تظاهرات چند روز ادامه يافت    

اين مراسم دستاوردهاي كشور را در دورة مجلس نوزدهم برشمرد و به گام هـاي               
او . بلندي اشاره كرد كه براي زيربناي توسعة صنعتي كشور برداشـته شـده اسـت              

گفت مجلس جديد كارهاي زيادي بايد انجام دهد زيرا كشور در حـال پيـشروي               
ا نـاآرامي دانـشجو     . است يي تـا دو روز پـس از افتتـاح مجلـس ادامـه يافـت،                امـ

ها را تعطيل كردند و بـه تظـاهراتي شـديد عليـه      دانشجويان دانشگاه تهران كالس   
 دانـشگاه، پرداختنـد و       پيشين رئيس شريف امامي، نخست وزير، و منوچهر اقبال،      

در اين تظاهرات اتومبيل اقبال را آتش زدند و اين باعث شـد پلـيس بـه محوطـة                   
اين ناآرامي،  . شگاه وارد شود و شوراي دانشگاه را وادار به تعطيل دانشگاه كند           دان

واشـنگتن  اي بـا      شـاه در مـصاحبه    .  كرد منفعلبيني بود، شاه را       هر چند قابل پيش   
                                                 

  .111: 2؛ روزشمار، 1109-1110: 3امه، گاهن. 21
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نظام فئـودالي دارد از ميـان       .. .ايران از ثبات سياسي برخوردار است     ": گفتپست  
يم تمام عوامل دموكراسـي را يـك روزه بـه    توان ولي ما بايد بدانيم كه نمي    . رود  مي

توانـد در آن      آورم كه دموكراسـي مـي       من دارم محيطي به وجود مي     . وجود آوريم 
ناآرامي كه پس از بسته شدن دانشگاه فروكش كرده بود، پـس   آتش  22".رشد كند

 12در روز   . ور شـد     دوباره شعله  1340  فروردين 14از بازگشايي دانشگاه در روز      
  آموزگاران اعتصاب كردند و جلوي مجلس گرد آمدند و درخواسـت           ارديبهشت،

پليس شـليك كـرد و يكـي از معلمـان بـه نـام عبدالحـسين                 . حقوق بيشتر كردند  
شـريف  . هدف شليك شـده بـود، از پـا در آمـد             اي كه بي    خانعلي به ضرب گلوله   

شـاه نخـست از     . امامي در مجلس استيضاح شد و استعفاي خـود را تقـديم كـرد             
فتن آن خودداري كرد ولي در پي پافشاري نخست وزير با اكراه اسـتعفاي او               پذير

 ارديبهشت، شاه علي اميني را به سمت نخـست وزيـري            15روز بعد،   . را پذيرفت 
  .منصوب كرد

***  

او نـوة يكـي از شـاهان قاجـار، دامـاد يكـي              .  شـاه نبـود    سوگليعلي اميني   
 از نـوع  - و بسيار بلندپرواز بودازنخست وزيران قاجار، از نزديكان قوام و مصدق     
از سوي ديگر، امينـي بـاهوش،       . كساني كه پدر شاه او را از آنها برحذر داشته بود          

دانست با خاندان سـلطنتي چگونـه رفتـار كنـد و بـا                او مي . صميمي و باتدبير بود   
در عين حال او مورد     . كرد  آميز خودش را در دل شاه جا مي         رفتار درخور و احترام   

. آمـد و هـم تهديـدي        مريكا بود و اين در نظر شاه هم امتيازي به شمار مي           توجه ا 
اميني در مذاكره براي توافقنامة مربوط به كنسرسيوم مهارت زيادي از خود نـشان              
داده و در ميان مقامات امريكايي محبوب شده بود، و به همـين دليـل و بـه دليـل                    

                                                 
22. The Washington Post, 20 February 1961. 
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دانـست و ايـن       ري مي هاي ديگري كه داشت خودش را نامزد نخست وزي          ويژگي
  .كرد  بلندپروازانه را پنهان نميخواسته

در نيمة دوم نخست وزيـري عـال، امينـي بـه سـمت سـفير ايـاالت متحـده                    
در اياالت متحده او با جان      .  در آن سمت باقي ماند     1336منصوب شد و تا اسفند      

، كنـدي . اي نزديك و با جـان اف        فاستر دالس، وزير امور خارجة آن كشور، رابطه       
 او را بـه     23.اي دوستانه برقرار كـرد      كه در آن زمان سناتور ماساچوست بود، رابطه       

ايران فرا خواندند زيرا به موجب اسناد به دست آمده دربـارة كودتـايي كـه ادعـا                  
 ارتش، طراحي كرده بود، اميني را براي نخست         2شده سرلشكر قرني، رئيس ركن      

 امينـي، كـه     نـسبت بـه   ، نه آن قدر     شاه خشمگين شد  . فته بودند روزيري در نظر گ   
 قرنـي، كـه     نسبت به معلوم شد فعاالنه در اين برنامه مشاركت نداشته است، بلكه           

در مورد او به اعضاي دولت گفت من او را براي مقامـات بـاالتر در نظـر گرفتـه                    
 اميني اين پيشنهاد را هـم داده بـود كـه بخـشي از درآمـدهاي كـشورهاي                 24.بودم

المللـي    براي كمك به كشورهاي فقير جهان سوم به بـانكي بـين           توليدكنندة نفت،   
 شاه و دولت ايـران بـه هـيچ رو           25.المللي هزينه گردد    سپرده شود تا با نظارت بين     

 شاه قرار و مـداري شـبيه بـه    1350در دهة (حاضر به پذيرش اين پيشنهاد نبودند      
 اردالن، وزيـر     عليقلـي  در نتيجه ). اين را، مشروط به نظارت خودش، پيشنهاد كرد       

اميني چند ماهي در فرانسه ماند تـا آبهـا   . امور خارجه، اميني را به ايران فرا خواند 
دانـست    از آسياب بيفتد و سپس در حالي كه خودش را نامزد نخست وزيري مـي              

  .به ايران بازگشت
                                                 

 .51/1 و 50/1 و 49/1، اسناد 1 جلد تاريخ قيام پانزده خرداد به روايت اسناد،جواد منصوري، . 23

صاحبه با ناصر ؛ همچنين نگاه كنيد به بنياد مطالعات ايران، برنامه تاريخ شفاهي، م84-85: 2روزشمار، . . 24
 ذوالفقاري

  .همان. 25
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كندي بـراي   .  بيش از بيش روشن شد كه جان اف        1330با پايان گرفتن دهة     
 هر چـه ايـن احتمـال افـزايش          جويد و   انتخابات شركت مي  رياست جمهوري در    

شهرت اميني به دوسـتي بـا خـانوادة         .  تهران را فرا گرفت    بيشتر تب سياسي    يافت
شد كه بناست اميني، جناح چـپ و          گفته مي . كندي به شايعة نامزدي وي دامن زد      

چنـين  امينـي   . جبهة ملي در انتخابات به هم بپيوندند، ولي اين ائتالف عملي نشد           
تابد و اگر شـاه بـا او مخالفـت كنـد،         كرد كه شاه چنين ائتالفي را بر نمي         استدالل  

كـرد در     هاي اقبال و پس از آن شريف امامي انتقاد مي           او از دولت  . شود  موفق نمي 
حالي كه در پي جلب نظر موافق شاه بود و به ديگران چنين القا مي كرد كـه شـاه              

طي ساليان و حتي زماني كـه       . كند  حمايت مي از نامزدي وي براي نخست وزيري       
در اياالت متحده سفير بود تماس خود را با دوستان و هوادارانش كه با آنهـا دوره          

هـاي ديگـر، از        در پي تماس با گروه     اكنون او همچنين    26.داشت، حفظ كرده بود   
 به ويژه ساالران تحصيلكردة امريكا در دولت و در بخش خصوصي بود،             جمله فن 

 در مـسير    آشـكارا  در سـازمان برنامـه و         يكـديگر   همكار و يار   كههي از آنان    گرو
 رابط اصلي او    27.بودندهاي آتي      اجرايي و سياسي مهمي در سال       هاي  نقش ايفاي

با اين گروه خداداد فرمانفرماييان، دوست و خويـشاوند او، بـود كـه در آن زمـان                  
  .ترياست دفتر اقتصادي سازمان برنامه را بر عهده داش

شـايد  . شاه بعدها به چند مناسبت گفت امريكا اميني را بـه او تحميـل كـرد               
رود اين را به شاه       دولت كندي مايل بود كه اميني نخست وزير شود اما گمان نمي           

                                                 
همچنين نگاه كنيد به بنياد مطالعات تاريخ شفاهي ايران، مصاحبه با ناصر ذوالفقاري، . 84-85: 2روزشمار، . 26

، 455شمارة راه زندگي، ؛ امير هوشنگ عسگري، 34-35. ، صص)1989 (1368/8گر فرخ غفاري،  مصاحبه
 .34-35. ، صص12/8/68

همچنين گفتگو با . 252-254. ، پيشين، صصگيري سياسي ريزي عمراني و تصميم برنامه افخمي، مجيدي در. 27
 .منوچهر گودرزي، يكي از اعضاي برجستة اين گروه
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 توجيهي منطقي دربارة اين احساس شاه شايد ايـن باشـد كـه او بـر                 28.گفته باشد 
ه اين تمايل مقامات امريكـا پـي        المللي ب   اي از عوامل داخلي و بين       اساس مجموعه 

عامل اصلي شايد اين بود كه شريف امامي بـه شـاه گفتـه بـود مقامـات                 . برده بود 
  29.اند  خواهان استعفاي او بوده و منجر به مرگ خانعليهاي  ناآراميعامل امريكا 

***  

آمد؛ از سـوي ديگـر آن قـدر سـرگرم             جان كندي خيلي از شاه خوشش نمي      
همان گونه كـه    . توانست دغدغة شاه را داشته باشد        زياد نمي  كارهاي ديگر بود كه   

 آن دوره ايـران درگيـر بحـران         در": دين راسك، وزير امور خارجة او، گفته است       
فراموش نكنيد كه دوران هزار روزة كندي شامل روزهايي بـه شـدت             . مهمي نبود 
حـران  ، و ب  )1962و  1961 (1341و  1340هـاي      بحران برلين در سـال     :بحراني بود 

 ايــران در آن گونــه .هــاي مهــم در مــورد ويتنــام گيــري ميمموشــكي كوبــا و تــص
پرزيدنت كندي  . كرد  هاي بحراني قرار نداشت، نقش مهمي هم بازي نمي          موقعيت

ناپذير در مورد اطالعات داشت و به تمام امـور در جريـان عالقـة                 اشتهايي سيري 
  30". ايران نداشت چندان توجهي به رخدادهاياماداد،  زيادي نشان مي

گذشت كه وي در وين با نيكيتـا          پنج ماه از دورة رياست جمهوري كندي مي       
 اسـت شايع .  براي كندي نداشتمطلوبيخروشچف ديدار كرد، ديداري كه نتيجة  

كه در وين خروشچف به كندي گفته بود كه ايران بـراي انقـالب آمـادگي دارد و                  
شـود  ايـن هـشدار، كـه           گفتـه مـي   . تداف  بزودي به دامان اردوگاه سوسياليست مي     

                                                 
28. FISOHA/OHRO, Interview with Dean Rusk Interviewer William Burr, Athens, 

Georgia, May 23, 1986, [from now on Rusk] , p. 12. 
  .٣# ، 27/5/1380شاه، مصاحبه در مصر، . 29

30. Rusk, Op. Cit; 1:10 
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خروشچف به منظور محك زدن رئيس جمهور جوان اياالت متحده مطـرح كـرده           
اگـر  . بود، به شدت كندي را نگران كرد و باعث شد به فكـر ايـران و شـاه بيفتـد                   

مـن در آن گفتگوهـا در ويـن         ". چنين باشد راسك متوجه اين نكته نـشده اسـت         
خروشـچف در التيمـاتومي بـودم كـه دربـارة           حضور داشتم و نگران لحن خشن       

توانـد    كند به نـوعي مـي       رسيد تصور مي    برلين به پرزيدنت كندي داد و به نظر مي        
ولي صادقانه بايد بگويم كه به يـاد        . پرزيدنت جوان اياالت متحده را مرعوب كند      

شايعات مربـوط    31".آورم ايران در آن گفتگوها نقشي چنان مهم داشته است نمي
، مشاور كندي در امـور امنيـت       32هارات خروشچف كه آن را به والت روستو       به اظ 

دهند، تا حدودي هم اساس باور كردن اين حرف است كه كنـدي               ملي، نسبت مي  
: از نظر راسك چنـين احتمـالي وجـود نداشـت          . اميني را به شاه تحميل كرده بود      

يه يـا او را     ايم بـه شـاه توصـ        آور است كه بشنوم ما تالش كرده        براي من شگفت  "
مـا خواسـتار اصـالحات    ... تشويق كنيم كه اين يا آن فـرد را نخـست وزيـر كنـد              

ولي . كرديم  اقتصادي و اجتماعي بوديم و داشتيم او را به انقالب سفيد تشويق مي            
چيزهـايي  . توانست از  حد و حدودي فراتـر رود    هاي ما نمي    كنم توصيه   تصور مي 

  33".اتر از توان ما بوداز قبيل گزينش نخست وزير اصوالً فر

-به هر حال، كندي، به هر دليلي، براي نخستين بار در دوران حكومتش كـار         
در  .، مأمور بررسي وضع ايران كرد34گروهي ويژه را به سرپرستي فيليپس تالبوت

، به سمت معـاون وزيـر       35ولزبوت، به توصية دين راسك و چستر ب        تال 1340سال  
حوزة فعاليت  . ه بود  و جنوب آسيا منصوب شد     امور خارجه در امور خاور نزديك     

او از كشورهاي عرب، و اسرائيل و تركيه و ايران و افعانستان و شبه قـاره شـروع                  
                                                 

31. Rusk, Ibid; p.11. 
32. Walt Rostow 
33. Rusk, Op. Cit, p. 12. 
34. Philips Talbot 
35. Chester Bowles 
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 تـالبوت  . يافـت  شد و تا سريالنكا، كه در آن زمان سيالن نام داشت، ادامـه مـي           مي
هر چند خودش پـيش از ايـن ارتبـاط          بود  در دورة كندي    ي جديد   تنماينده برداش 

 گنگ، ايـن بـود      كم و بيش  اين فكر جديد، به شكلي      . ها نداشت   نداني با كندي  چ
كه دولت آيزنهاور بيش از حد به شاه نزديك شده و به شكلي نـسنجيده خـود را                  
درگير شاه و مسائل رژيم او كرده و زمان آن فرا رسيده است كه ايـن رابطـه را از                

هـا    مـان ديـد انتقـادي ليبـرال       ها نسبت به شاه ه      نظر كندي . ديدي نو بررسي كنند   
نگـرش آنهـا    . ماندنـد   طرف نمـي    نسبت به رهبران جهان سوم بود كه در جبهة بي         

هـا و     مشي  اي از خط    اي داشت تا اينكه از مجموعه       نسبت به شاه بيشتر جنبة سليقه     
گيري سياسـت خـارجي ايـاالت         شكل. هاي سياسي خاص سرچشمه بگيرد      آموزه

، وزارت دفاع، سازمان سيا و كنگـره       وزارت خارجه متحده در شوراي امنيت ملي،      
كنندة موضعي منسجم هم       نبود و بنابراين منعكس    توافق همگاني همواره بر اساس    

نبود كه كشورهايي كه آماج آن بودند بتوانند با اطمينـاني منطقـي آن را تـشخيص           
از گروهـي   . هاي خود تصميم بگيرد     زني  شاه هم ناگزير بود بر اساس گمانه      . دهند

مقامات امريكا هوادار آن بودند كه ارتش رابط مناسـبات ايـران و ايـاالت متحـده                 
اي از  هاي امنيتـي ايـاالت متحـده، از جملـه مجموعـه           باشد تا از اين راه ضرورت     

هـاي اسـتراق سـمع و     مالحظات از كنترل خليج فارس گرفته تـا امنيـت ايـستگاه     
تـاكتيكي نظـامي شـوروي،      هـاي     هاي استراتژيكي و حركـت      كنترل كنندة حركت  

دانـستند    گروهي ديگر توسعة اجتماعي و اقتصادي را هدف اصلي مي         . تأمين شود 
هـا و    كردند، كه به معناي گرايش بيشتر بـه مداخلـه در سياسـت              و بر آن تأكيد مي    

 ايـن   36.مشي هـاي داخلـي شـاه، از جملـه حقـوق بـشر و دموكراسـي، بـود                    خط
هـايي را در      اه و سفيد نبـود، محـدوديت      گرايشات، كه هرگز كامالً مشخص و سي      

كـرد و باعـث       هـا تحميـل مـي       ها، يا وام    اي از كمك    مورد ارسال اسلحه، مجموعه   
                                                 

36. FISOHA, Interview with Philips Talbot, Interviewer William Burr, New York, 
November 21, 1985, pp. 1-8, 13. 



    397  انقالب سفيد   

 شـاه از دولـت       نـه  يلبه اين دال  . شد انتظارات و تقاضاهاي شاه برآورده نشوند        مي
  .كندي از شاهدولت  نهكندي دل خوشي داشت 

 اوضـاع ايـران شـده بودنـد         چند تن از اعضاي گروه ويژه كه مأمور بررسـي         
، 37كنت هنـسن  . سابقة برخوردهايي با ايران داشتند و به شدت مخالف شاه بودند          

ها بود، در ايران      داري و تحت تأثير كندي       از مقامات ارشد خزانه    1340كه در سال    
با ابتهاج در سازمان برنامه كار كرده بود و نظر بسيار نامـساعدي نـسبت بـه شـاه                   

، حتـي در    هنـسن "كـه   آورد    ير، سفير امريكا، بـه خـاطر مـي          ي  آرمين م   38.داشت
از ديـدگاه او    ... روزهاي پاياني دولت آيزنهاور، دردسرهاي زيادي ايجاد كرده بود        

از . ها با او سر و كار داشته باشيم         اي بود كه درست نبود ما امريكايي        شاه حرامزاده 
آورم   به ياد مـي   . تيك بود نظر او شاه جبار، ستمگر و داراي تمام صفات غيردموكرا         

كه در دستگاه حكومتي كندي، هنسن حتي موضعي تند و تيزتر از اين داشت و با                
كنم احتماالً به ايـن دليـل كـه او        تصور مي . تمام قوا اذهان را متوجه ايران مي كرد       

    39". همه از بانيان اين فكر بود كه ما بايد بسيار مراقب ايران باشيمشايد بيش از

 كه تـوجهي    "فردي آتش افروز بود   "ومر، عضو شوراي امنيت ملي،      رابرت ك 
كومر كه در اصل    . كرد  خاص نسبت به ايران داشت و او هم در گروه ويژه كار مي            

از كارمندان سازمان سيا بـود در دوران رياسـت جمهـوري آيزنهـاور بـه شـوراي                 
                                                 

37. Kenneth Hansen 
برد كه خداداد فرمانفرماييان  ، استاد دانشگاه هاروارد از جمله از كنت هنسن نام مي(Mason) سونيادوارد م. 38

هنسن پيشينة كار علمي و دانشگاهي چنداني نداشت، اما به دليل جنگيدن در . در پرينستون با او مصاحبه كرده بود
. ار در اتريش در تشكيالت طرح مارشال كه پس از جنگ شكل گرفت،  بسيار باتجربه بودجنگ جهاني اول و ك

آمد كه به مشاوران خارجي سازمان برنامه مظنون بود، و اين باعث تنش زيادي در  هنسن از شاه خوشش نمي
 . زماني شد كه برنامة سوم در حال تدوين بود

39.FISOHA, Interview with Armin Meyer, Interviewer William Burr, Washington, 
DC, March 29, 1985, [henceforth Meyer], p. 1. 
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دليـل  .  شـد  امنيت ملي رفته بود، ولي كار او در مورد ايران از زمان كندي شـروع              
گماشتن وي به تحقيق دربارة ايران اين بود كه محتواي نامة شاه بـه كنـدي را بـه                   

 مخصوص كندي در امـور      روشا، م 40جورج باندي   بيني كرده و به مك      درستي پيش 
 در تهران با شاه ديـدار       1339 اسفند   22اوريل هريمن روز      . امنيت ملي، گفته بود   

شاه هم، به نوبة خـود،      .  براي او آورده بود    كرده و پيامي معمولي از رئيس جمهور      
اي به هريمن داده بود تا آن را به رئيس جمهور تسليم كند و هـريمن در روز                    نامه

 شـاه نوشـته بـود خوشـحال اسـت از اينكـه              41.ه بود  چنين كرد  1340 فروردين   9
مردي جوان و فعال رياست جمهوري اياالت متحده را بر عهـده گرفتـه اسـت و                 

شـاه سـپس بـه    . تواننـد بـا هـم روابطـي دوسـتانه داشـته باشـند        رد مياطمينان دا 
مخاطراتي اشاره كرده بود كه از جانب اتحاد شوروي متوجه ايران اسـت و ناصـر              

او به كمك اقتصادي و نظـامي نيـاز دارد و اميـدوار             . كند  به نيابت از آنها اقدام مي     
ويش مايـل بـه     است كندي وضع ناگوار ايران را درك كنـد و بـيش از سـلف خـ                

ن اگـر بـودم بـه او يـك پاپاسـي هـم              مـ ": كومر به باندي گفـت    . همكاري باشد 
او هميشه مقامـات شـوروي      . مشكالت او بيشتر داخلي است تا خارجي      . دادم  نمي

 گمانه  باندي 42".كند  تر از آنچه واقعاً هستند، تصور مي        و ناصر را هشت بار بزرگ     
شـما  "كـرد   ش پاسـخ رئـيس جمهـور         مـأمور نگـار     پسنديد و او را     كومر را  زني
 اين نامـه     نگارش 43".توانيد پاسخ اين نامه را با امضاي رئيس جمهور بنويسيد           مي

بـه  . باعث شد در شوراي امنيت ملي كومر فرد اصلي در مورد مسائل ايـران شـود     
 رفته رفته گسترش يافت به طوري كـه تمـام      وي "امپراتوري"حوزة  قول خودش   

او بـه بانـدي     .  و سـرانجام افريقـا را هـم در بـر گرفـت             خاورميانه و جنوب آسيا   
                                                 

40. McGeorge Bundy 
 .119: 2؛ روزشمار، 1148: 3گاهنامه، . 41

42. FISOHA, Interview with Robert W. Komer, Interviewer William Burr, 
Washington, DC, April 27, and August 11, 1987, henceforth Komer, pp. 1: 2-7. 

  .همان. 43
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پنج شش نفر آدم پرمايه و بـاهوش را گـرد آورده و دنيـا را                " كه   ، داد  مي گزارش
برداشـت او از  .  بـود ترين مسئلة كـومر   اما ايران مهم 44."بودبين آنها تقسيم كرده 

  .كرد يشاه ديدگاه بسياري از افراد ديگر را در تشكيالت حكومتي تعيين م

ترين مسائل ما بود زيرا شاه، كه پس از مصدق بازگشته بود، بيش               ايران يكي از مهم   
در حد و حدودي فشارهايي بـر او وارد         . كرد  ثباتي مي   از گذشته در كشورش احساس بي     

او نوميد و ناراضي بود و شكوه . آمد، هر چند بيشتر اين فشارها داخلي بود نه خارجي مي
ـ   يا نوعي  سرنگوني وي    ممكن بود شاهد    ي  گوي. و شكايت داشت   ايـن  . ا شـيم  انقـالب ب

كرد كه آيا شاه عاملي مناسـب اسـت؟ آيـا             وضع در وهلة نخست اين سؤال را مطرح مي        
تواند امور ايران را اداره كند؟ آيا احتمال اين وجود ندارد كه مخالفان داخلـي وي                  شاه مي 

آيا شاه آن قدر امروزي بـود       "كه  شد    او را شكست دهند؟ پرسش به اين شكل مطرح مي         
خواسـت بـيش از انـدازه بـر            يا اين كه مـي     "كه در ميانة قرن بيستم بشود با او كنار آمد؟         
ز زمان جنگ جهاني اول و از جانب        دانستيم ا     حقوق الهي شاهان تكيه كند، كه ما همه مي        

 ٤٥"...داران هنگ قزاق بود پدرش مطرح شده بود كه يكي از درجه

 جوليوس هولمز را به سمت سفير بعدي اياالت متحده در تهـران             گروه ويژه 
هولمز، كه پيش از اين فردي نظامي بود، از قضا آن قدر كـه گـروه ويـژه                  . برگزيد

ير و كومر عقيده داشتند كه او فردي جـدي،           مي. اميدوار بود مطيع از آب در نيامد      
 -ن و در واشـنگتن    در تهـرا  –مأموري باهوش و آماده به مبارزه بـراي باورهـايش           

او مردي سالمندتر از شاه و آخرين سفيري بود كه به دليل سنش اهرمي براي               . بود
ولي سرانجام مجبور شد  در بسياري از        . هاي خود داشت    به كرسي نشاندن حرف   

  . مواقع از موضع شاه حمايت كند

                                                 
44. Komer, 1:19. 
45. Komer, 1:11 
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هاي گـروه ويـژه دربـارة ايـران موافـق بـود، ايـن                 پرزيدنت كندي با توصيه   
تر شد و بنابراين با موضـع         ها كه با دخالت وزارت امور خارجه كمي ماليم          توصيه

كندي بـدون   . منتشر شد ) ارديبهشت(شوراي امنيت ملي تفاوت داشت، در ماه مه         
هـا    هـدف از ايـن توصـيه      . هـا را پـذيرفت      اظهار نظر شخصي چنداني اين توصيه     

الت متحده از نظر سياسي     هايي بود كه به نظر ايا       تقويت شاه با به كار گرفتن شيوه      
گروه ويژه مايل بـود جزييـات سياسـت و تـشكيالت            . آمدند  اثرگذار به شمار مي   

شـاه ايـن را     . دولتي ايران را هم از نظر مدني و هـم از نظـر نظـامي سـامان دهـد                  
  .پذيرفت هولمز هم نمي. پذيرفت نمي

***  

او .  شروع كرد   همكاري خود را با ابتهاج     1335خداداد فرمانفرماييان در پاييز     
بنـا شـد    . داد  تحصيلكردة امريكا بود و در آن زمان در دانشگاه پرينستون درس مي           

. هاي مهم سازمان برنامه، را به عهده گيرد         او رياست دفتر اقتصادي، يكي از بخش      
هـايي كـرد كـه        هنوز در اياالت متحده بود كه ابتهاج او را مأمور بررسي دانـشگاه            

هـاي مـورد       بتوانند به او در يافتن متخصصاني در رشته        ممكن بود به بهترين وجه    
هاي هـاروارد و پرينـستون را پيـشنهاد           فرمانفرماييان دانشگاه . نظر وي ياري دهند   

ايـن  ( هاروارد، نام بـرد       ليتائر كرد و از ادوارد ميسون، رئيس مركز مديريت دولتي        
 به منظـور  ابتهاج،). نام گرفت) Kennedy School(مركز بعدها كندي اسكول 

اي   گزينش و اعزام مشاوران مناسب براي دفتر اقتصادي سازمان برنامه، موافقتنامـه           
ميسون، كه به گفتة فرمانفرماييان فردي      . با بنياد فورد و دانشگاه هاروارد امضا كرد       

او ": آورد  فرمانفرماييـان بعـدها بـه خـاطر مـي         . با صالحيت بود، رابط اصلي شـد      
  مقامـات  46".كرد كـه بايـد نظـر او را بپـذيريم            ر مي شخصيتي قوي داشت و اصرا    

                                                 
 .118. ، صگيري سياسي، پيشين ريزي عمراني و تصميم برنامهفرمانفرمائيان در افخمي، . 46
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تواند و بايد به شـكلي سـنجيده           كه دولت مي   داشتندامريكا و مقامات ايران توافق      
در اقتصاد دخالت كند تا به فرايند توسعه سرعت بخشد، و اين فرايند از نظر آنها                

دوره نظـري    كه در آن     47.ي بود داخلبيشتر به معناي افزايش سرانة توليد ناخالص        
 ابتهـاج از آن بـراي تخـصيص درآمـد نفـت بـه توسـعه                 .آمد  پذيرفته به شمار مي   

كرد و موفـق شـد قـانوني را بـه تـصويب برسـاند كـه در آن تخـصيص                       استفاده  
 در عمل   اگر چه  هاي توسعه قيد شد،     اي نفتي به طرح    درصد درآمده  80تدريجي  

 درصـد   60درت از مـرز     هاي توسعه به ن     ميزان تخصيص درآمدهاي نفتي به طرح     
  .گذشت

دفتر اقتصادي پس از بررسي برنامة دوم به اين نتيجـه رسـيد كـه آن برنامـه                  
. اي جـامع و منـسجم نيـست         ها اسـت و برنامـه       بيشتر آش شله قلمكاري از طرح     

طول برنامه بايـد از     : هايي مهم با برنامة دوم متفاوت باشد        برنامة سوم بايد از جنبه    
هـا منتقـل شـود؛        ها بايـد بـه وزارتخانـه        كاهش يابد؛ طرح  هفت سال به پنج سال      

پـيش از  .  كشور هم بايد در سازمان برنامه تعيـين شـود  -جاري و توسعة  –بودجة  
اين با قرار گرفتن سازمان برنامه زير نظر نخست وزير دو مـورد  نخـست عملـي                  
شده بود؛ به نظـر فرمانفرماييـان مـورد سـوم بـراي ايـن بـود كـه پـس از سـلب                        

برنامـة  . هاي اجرايي از سازمان برنامه، به ايـن سـازمان صـالبتي بدهنـد               وليتمسئ
 عامة مردم، توسعة    آموزشداد و بر      جديد مفهوم متعادلي از توسعه را هم ارائه مي        

ع روستايي به عنوان بخشي از توسعة صنعتي، و آغاز طرح اصالحات ارضي             ايصن
كه دولت بايد يك رشته ضـوابط       اين برنامه بر اين هم اصرار داشت        . تأكيد داشت 

به گفتة عبدالمجيد مجيـدي الزم بـود        . را رعايت كند زيرا مفهوم برنامه همين بود       
پيامدهاي سياسي برنامة سوم هم، به ويژه در زمينة مناسـبات سـاختاري در حـال                

                                                 
 .135. همان، مصاحبه با فرمانفرماييان ص. 47
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بـه ايـن   ". به دقت بررسي شوند  گسترش بين شاه، قوة مجريه، قوة مقننه و مردم، 
خي از افراد اين تصور ايجاد شد كه كساني كه روي اين برنامه كار              ترتيب براي بر  

ريزان بـه نـاگزير    كنند قصد مداخله در ساختار سياسي كشور را دارند، و برنامه         مي
  .  ٤٨".در موقعيت دشواري قرار گرفتند

از نظر شاه مسئلة اصلي برنامة سوم اين بود كه مشاوران امريكايي و اروپايي              
نـويس ايـن برنامـه در          پيش 49.كردند  اوران هاروارد آن را كنترل مي     با نام گروه مش   

دورة دولت اقبال آغاز شد و در دورة اميني ادامه يافت و مصادف شد بـا انتخـاب          
كندي به رياست جمهوري اياالت متحده، رخدادي كه بـه شـكلي            . شدن جان اف  

ت بـين   در سـازمان برنامـه مناسـبا      . چشمگير بر جو سياسـي ايـران اثـر گذاشـت          
مشاوران خارجي و هاروارد واقعيتي بود كه همه از آن خبر داشتند و ارتباط بـين                

باور غالب اين بود كه بـا انتخـاب كنـدي           .  بود روشنهاروارد و دولت كندي هم      
ها   اميني هم مورد حمايت كندي    . شود  تر مي   تر و در نتيجه قاطع      گروه هاروارد قوي  

ه هنگـام ديـدار فرمانفرماييـان بـه نيابـت از            رابرت كندي، وزير دادگستري، ب    . بود
 طرفدار دولت دكتر اميني هستيم و تا زمـاني كـه            ما": اميني در بن، به او گفته بود      

آيـد بـراي كمـك بـه او           مـان بـر مـي       اميني نخست وزير است هر كاري از دست       
   ٥٠".كنيم مي

ا  مـي آمـد   ناپـذير     تركيب اميني و سازمان برنامه به نظر برخـي شكـست           امـ ، 
اميني خواستار ميزاني از استقالل بود ولي بر    . اي ديگر بود    چرخش اوضاع به گونه   

پيام او به رابرت كندي اين بود كـه كمـك   . كرد هاي شاه اقدام نمي    خالف خواسته 
                                                 

 .258-259. همان، مصاحبه با مجيدي ، صص. 48

 .255-266.  و مجيدي، صص115-124. نگاه كنيد به فرمانفرماييان صصهمان،  به ويژه . 49

 .152. همان، فرمانفرماييان، ص. 50



    403  انقالب سفيد   

شـاه بـسيار ناراحـت بـه نظـر          "زيـرا   نظامي مورد نظر شاه را دوباره بررسي كنـد          
زمـاني  .  از دفتر اقتصادي حمايت نكـرد      او چنان كه بايد در برابر شاه       51".رسيد  مي

كه راهبرد برنامه ارائه شد، شاه در پاسخ بر اهميت دفاع از تماميت ارضـي كـشور       
اي    دربارة مجموعه  امااو طرح فرمانفرماييان را رد نكرد       . و استقالل ملي تأكيد كرد    

اين كنش و واكنش از نظـر مجيـدي شـبيه بـه             . ها سخن گفت    متفاوت از اولويت  
امينـي بـه هـر حـال        . 52.ها در تاريكي بـود      هاي كر، يا حركت كشتي      وي آدم گفتگ

ساكت بود و با وجود اينكه فرمانفرماييان هم دوست و هم خويشاوندش بود، نـه               
توانست در انتقال بودجه به سازمان برنامه از او حمايت و نه در اجـراي آن بـه او      

رياست دفتـر اقتـصادي كنـاره       فرمانفرماييان به عنوان اعتراض از مقام       . كمك كند 
ــت ــي   . گرف ــد، امين ــتند او را برگردان ــي خواس ــاران وي از امين ــه همك ــاني ك زم
  53".گويد خداداد هذيان مي": كنان گفت پرخاش

امينـي خـسته شـده بـود و حـاال ديگـر             . گفت  البته فرمانفرماييان هذيان نمي   
نـد امينـي    شاه ناراضي بود، هـر چ     . ماند  مشخص بود كه مدت زيادي سر كار نمي       

 ديـدگاه بدبينانـة امينـي    54.علناً اعالم كرده بود كه طرفدار ارتـشي نيرومنـد اسـت         
شهرت وي به داشتن مناسبات نزديـك       . كرد  نسبت به اقتصاد شاه را خشمگين مي      

اينكه وزيـر دادگـستري او      . با مقامات امريكايي هم باعث كاهش محبوبيت او بود        
ده بـود در ميـان تجـددخواهان دولـت و           ابتهاج را به اتهامات واهـي زنـداني كـر         

وضـع اقتـصادي خـوب      . روشنفكران جامعه دشمنان زيادي براي او تراشيده بـود        
هاي او چارچوبي را براي شـكوفايي جديـد فـراهم آورده              مشي  نبود هر چند خط   
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مقامـات امريكـايي، كـه در       . آورد  ارتش براي بركناري وي به شاه فـشار مـي         . بود
كردند، به دليل توجه روزافزون كندي بـه مـسائل امنيـت              گذشته از او حمايت مي    

شاه هم كه تـازه از      . جهاني، در اين حال ميزان حمايت خود را تعديل كرده بودند          
اياالت متحده بازگشته بود، از موقعيت خود در تشكيالت دولتـي ايـاالت متحـده               

رهبري كـه   او به عنوان رهبري مطلع و منطقي و همچنين به عنوان            . تر بود   مطمئن
به آساني و بدون مخاطره قابل جايگزيني نيست، بر كندي تأثيري مثبـت گذاشـته               

شاه در اين زمان مصمم به انجام كارهايي، به ويژه اصالحات ارضـي، بـود و                . بود
 در ضمن شاه تمـايلي هـم        .آمد   نمي شاميني فردي مناسب براي اين كارها به نظر       
 سوم عملي شود زيـرا در ايـن صـورت           نداشت كه اين كارها در چارچوب برنامة      

   55.اي امريكايي بوده است ممكن بود بگويند كه اصالحات ارضي برنامه

دست كم بخشي از دليل اين      . كرد  اما اين نيست كه شاه از اميني حمايت نمي        
كه اميني تالش كرد نظر مساعد شاه را به دست آورد اين بود كـه بـدون حمايـت     

او در حيطـة سياسـي دشـمناني        . والني دوام بيـاورد   توانست مـدتي طـ      پادشاه نمي 
 دانشجويان دانشگاه تهران، به تحريك جبهة ملي        1340زماني كه در بهمن     . داشت

 و چنـد تـن از       انكـار چـون بـرادران رشـيدي         و به تشويق بازار و عواملي محافظه      
روحانيان در جناح راست و حزب توده در جنـاح چـپ، در مخالفـت بـا دولـت                   

دند، شاه به نيروي پليس و ارتش فرمان داد از دستورات نخست وزير             اعتصاب كر 
 تيمور بختيار، رئيس ساواك، دستور      پهبداو به درخواست اميني به س     . اطاعت كنند 

دانـد    شاه موافقت كرد هر كسي را كه نخست وزير الزم مي          . داد ايران را ترك كند    
 به واشنگتن گزارش داد     ،يكا سفارت امر  كاردار ،استوارت راكول . به زندان بيندازد  

                                                 
 .264-265. مجيدي در افخمي، صص. 55



    405  انقالب سفيد   

بركناري اميني و دولت وي، و نتيجـه گرفـت          : كه تظاهرات فقط يك هدف دارند     
  56.كرد داد كه شاه به شدت از اميني پشتيباني مي كه رخدادها نشان مي

توانـد برنامـة       استعفا داد و اعـالم كـرد كـه نمـي           1341 تير   26اميني در روز    
او از شاه   . هاي نظامي شاه به سرانجام برساند       مهبودجه را به شكلي متناسب با برنا      

كرد كه كمك مالي خود را قطع كـرده و            ايراد نگرفت بلكه از اياالت متحده انتقاد        
دولت امريكا ايـن اتهـام را رد كـرد و در            . بست قرار داده بود     دولت وي را در بن    

 يليـون  م 67 بـيش از      ماهة نخست وزيري اميني    14مقابل مدعي شد كه در دوران       
بخـش ديگـر       معلوم بود كه آن مناسبات رضايت      57.دالر به ايران كمك كرده است     

هدف . ددر دست شاه بو   ريزي    برنامهآ ينده   اكنون  . بخش نيست   همان قدر رضايت  
آور، همان نفوذي را كه زمـاني         برنامة سوم اين بود كه با ايجاد انضباط فكري الزام         

نه شاه و نـه دولـت ايـن طـرح را            . د آورد ابتهاج بر دولت داشت، دوباره  به وجو       
در واقع شايد پادشاه با ريختن بخش زيادي از برنامة سوم در قالب             . قبول نداشتند 

 خود را هم از دسـت گـروه هـاروارد           –انقالب سفيد با يك تير دو نشان زده بود          
  .ريزان ايراني خالص كرده بود و هم از دست برنامه

  
***  

هاي صنعتي مسئول دسـت كـم بخـشي از وضـع     شاه اعتقاد داشت كه كشور  
او همچنين بـاور داشـت   . وخيم اقتصادي و فني كشورهاي در حال توسعه هستند   

 از راه استثمار بـه  ي غنيكه منابع مالي بخش زيادي از توسعه و پيشرفت كشورها      
                                                 

56. Stuart Rockwell for the Ambassador, US Embassy, Tehran, No. 358, February 3, 
1962.  
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، يعني از راه به دست آوردن منابع اولية ارزان كـشورهاي غيرصـنعتي،              هدمآ  دست  
براي پيشرفت خود، و باقي گذاشتن مقـدار نـاچيزي از آن منـابع بـراي                بردن آنها   

ا شـاه ايـن شـرايط را         . كشور ميزبان يا به صورت پول يا به صورت دانش فني           امـ
دانست كه زماني به وجود آمده بود كه غرب بيـدار             وضعيت طبيعي عصر خود مي    

نيـا بـه دليـل عـدم        در نتيجـه، د   . و پويا بود و كشورهايي مانند ايران خواب بودند        
تعادل اقتصادي و فني به وجود آمده ميان كشورهاي پيشرفته و در حال پيـشرفت               

هـاي    در اين دوره ايران بايد تاوان گناهان نسل       . گرفتار استعماري ناگزير شده بود    
پرداخت، ولي بايد راه پيشرفت اقتصادي و فنـي را در پـيش               پيشين ايرانيان را مي   

و ه تنها راه براي اين بود كه كشوري به مخاطبي ارزشمند            گرفت، كه به نظر شا      مي
تنهـا راه انجـام آن هـم فراگيـري فرهنـگ            . براي دنياي صـنعتي بـدل شـود       برابر  

شاه بر آن بود كه يـاري       . پيشرفت و عوامل علمي و ايدئولوژيكي آن از غرب بود         
اي بـدل   خواستن از درگاه استثمارگر خود آسان نيست، اما بهايي است كه بايد بر            

بهـاي  . تراز با آن كساني كه دنيا را اداره مي كننـد، بپـردازيم              شدن به بازيگري هم   
اين جوهر و   . بار و موقتي دانش، سرمايه و حمايت بود         پيشرفت درخواست خفت  

گرايي كـه وي بـه آن اعتقـاد داشـت و      گرايي مثبت او بود، تنها نوع ملي     روح ملي 
افتـادگي و اسـتثمار رهـايي          فقر، عقب  توانست ملت وي را از خفت هميشگي        مي

  .بخشد
  

بنــابراين انقــالب ســفيد نــه جهــشي ايمــاني بــود و نــه اقــدامي در جهــت  
گرايي شاه و تـا حـدودي هماهنـگ بـا مفهـوم               بيانگر ايدة ملي  بلكه  فرمانبرداري؛  

كه وي آن را كـنش و واكـنش توسـعه،           مفهومي  مورد نظر وي از دموكراسي بود،       
  ويمداخلـه از راه در ايـران فقـط   و اعتقـاد داشـت   نـست  دا ايف ميظحقوق و و  

بـه   و به هنگام ديدار ملكه اليزابـت از ايـران      1339در اسفند    او   .پذير است تحقق  



    407  انقالب سفيد   

 گفت چند مدل دموكراسي     ،سر الكس داگالس هيوم، وزير امور خارجة انگلستان       
سـي   شـاه گفـت يـافتن دموكرا       .بخش نيـستند    وجود دارد ولي آنها در ايران نتيجه      

سـوادان در ايـن كـشور، چـالش      مناسب براي ايران، به دليل وجود شمار زياد بـي  
 پاكستان براي ايران مناسب نبود زيـرا در         " ابتدايي  دموكراسي"مدل  . بزرگي است 
 بايد بيشترين استفاده را از نظـام  ايران. ها بود كه مردم حق رأي داشتند      ايران مدت 

داد كـه بـر اسـاس سـوابق سياسـي             ش مـي  كم كم مردم را آموز    " ،كرد  ميموجود  
 حتـي در آن  ".نامزدها به آنها رأي دهند و نه فقط با توجه به منافع شخصي خـود           

حالت هم مردم ممكن است نامزدهايي را انتخاب كننـد كـه از پـيش بـراي آنهـا                   
ملـت ايـران مردمـي بـاهوش        " زيرا   ما اين نمي توانست ادامه يابد     ا. اند  تعيين شده 

بـا گـسترش ايـن      "موازات شركت در انتخابات شهرداري و محلـي          و به    "هستند
كننـد و بـا هـدايت داهيانـه از بـاال، ايـران                آموزش روح دموكراسـي را درك مـي       

شـاه   ٥٨". كه موهبتي بـراي دنيـاي دموكراتيـك و آزاد باشـد            موقعيت خوبي دارد  
.  در سياست دخالت كند    "در حد زيادي  "او  گفت تمام اينها مستلزم اين است كه        

 به اين معناسـت كـه اگـر چيـزي     خواست بداند كه آيا ميزان دخالت شاه   هيوم مي 
كنند؟ شاه گفت بـه طـور كلـي مـردم      غلط از آب در آمد مردم پادشاه را سرزنش  

اي را برقرار كنـد،       نظام سياسي منصفانه  "كه  فهميدند كه تالش او بر اين است          مي
 و  ".تي كند و بر ثروت آن بيفزايد      زمين بيشتري به روستاييان بدهد، كشور را صنع       

مسئله .  هوادار آنهاست  "چنين پادشاهي "دادند كه     بنابراين اكثر مردم تشخيص مي    
صبرانه خواسـتار    بي"گشتند    اين بود كه دانشجوياني كه از كشورهاي غربي بر مي         

بـه  ...دادنـد  اصالحات سياسي بودند و با عقايد خود ديگران را تحت تأثير قرار مي    
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تـوان انـرژي آنهـا را در مـسيري سـازنده       شد فهميد از چه راهي مـي      ي مي دشوار
   59".هدايت كرد

  
بديهي است كه شاه در چند سال گذشته و بـه مـوازات آمـاده كـردن كتـاب             

او به اين دستاورد خود افتخار      . به اين موضوع انديشيده بود    مأموريت براي وطنم    
كه اطالع دارم از بيست و پنج قرن        تا آنجا   ": كرد و در مقدمة اين كتاب نوشت        مي

گذاري شده است من نخستين شـاهي هـستم  كـه              پيش كه شاهنشاهي ايران بنيان    
شرح زندگاني خود را به طـور مرتـب و بـا تسلـسل تـاريخي تـأليف و تـدوين                      

دو سال و نيم طول كشيد تا شاه اين كتاب را بنويسد و اعتقاد داشت كه                " .ام  كرده
 ايرانيان با گذشتة خود آشنا شوند و همچنـين امكانـات            اين كتاب كمكي است تا    
ايرانيان در دوران گذشته در خـواب       . اي روشن بشناسند    كشور خود را براي آينده    

اند، اطالعات آنها از گذشته شفاف نيست و تا همين اواخـر بـه                غفلت به سر برده   
ايـران ايـن   موقع آن بـود كـه شـاه    ". ريزي براي آيندة خود توجهي نداشتند     برنامه

او با يادآوري ميراث تـاريخي درخـشان ايرانيـان و            ".نقيصة اساسي را جبران كند    
يادآوري سهم بزرگ پدرش در بيـداري و رنـسانس ايـران، و پـرورش  خـود در                   
دوران كودكي براي كاري كه سرنوشت براي او در نظر گرفتـه بـود، بـا يـادآوري             

 نام مصدق كـشور ايـران را بـه          شخصي به "كه  بحران جنگ و با ياد آوري زماني        
 ايـران و     و بـا يـادآوري وضـعيت       ،"گردانيد  طريقي كه مخصوص خودش بود مي     

 و نيـز   رسيده اسـت     "ايي مثبت گر  ملي"مفهوم   اينكه او چگونه به تدوين       وغرب،  
 فني و همچنين     اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي،و     هاي خود دربارة توسعة     از انديشه 

    60..يدگو سخن ميمناسبات سياسي 
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د كـه از    مي ده در اين كتاب شاه برداشت خود را از دموكراسي واقعي شرح            
ديـدگاه او دربـارة     . نظر او عبارت بود از دموكراسي قابل اعمال در شـرايط ايـران            

دموكراسي زماني معني دارد كه مردم توانايي مـشاركت         : بينانه بود   دموكراسي واقع 
ديدگاه او  . سياسي جامعة خود را پيدا كنند     در امور اجتماعي، اقتصادي و سرانجام       
دموكراسـي سياسـي و اداري، دموكراسـي        : دربارة دموكراسـي سـه جنبـه داشـت        

بنابراين، دموكراسي واقعي عبارت بود از نزديك       . اقتصادي و دموكراسي اجتماعي   
  .شدن مقتضيات سياسي، اقتصادي و اجتماعي به حالتي متعادل و هماهنگ

شد سياست دموكراسي ايران را قـانون اساسـي و            ربوط مي تا آنجا كه به او م     
دادند و برايش ايجاد اين تعهد        كردند و هر دو به او اين حق را مي            مي تبيينتاريخ  
ها را به جـا آورد، از جملـه عـزل و نـصب وزرا، رد                  كردند كه برخي وظيفه     را مي 

ن، فرمانداران يـا    كردن برخي از لوايح مالي، انحالل مجلسين، يا انتصاب استاندارا         
، و زماني كه كشور از نظر سياسي ثبـات پيـدا كـرده و               1336 پس از سال     61.سفرا

اقتصاد دوباره به حركت درآمده بود، او هم به نوبة خود، نظـامي دو حزبـي را بـه       
 و اين فكر هميشه براي او ارزشـمند  -حزب اكثريت و حزب اقليت–وجود آورد  

.  چند حزب كوچك در مملكت فعال بودند        دو حزب اصلي و    1340در سال   . بود
پيوستند و گر چه از نزديك دخالتي در زمينة امـور             مردم آزادانه به اين احزاب مي     

هـاي اقتـصادي،      هـايي اثرگـذار دربـارة اولويـت         خارجي نداشتند، گاهي به بحث    
او . پرداختنـد  هـاي داخلـي مـي      هاي رسيدن به هـدف      اجتماعي يا فرهنگي و شيوه    

انـد    ها فاصله گرفته    ز اين كه احزاب سياسي ايران اكنون از شخصيت        خرسند بود ا  
 او نوشـت، بدبختانـه      62.هـاي حزبـي دارنـد       ها و سياست    و بيشتر چشم به نظرگاه    

كنند به اين عنوان كه اين دو حزب از طرف     برخي از افراد از احزاب ما انتقاد مي       "
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 اين افراد   ".اند  ميل گشته  و از طرف مقامات عالية كشور تح        مردم بنيانگذاري نشده  
 را در ايران، يعني كشوري كه فقط به تازگي راه پيشرفت            هاي ايجاد احزاب    انگيزه

  : شاه نوشت. فهمند را در پيش گرفته است، نمي

با وجود مساعي روزافزوني كه پدرم در امر تعليم و تربيت و توسعة فرهنگ داشت               
 من به عمل آمده هنوز بسياري از افـراد          هايي كه در اين امر در دوران سلطنت         و پيشرفت 

سواد هستند، به عالوه هنوز مفهوم دموكراسي پارلماني و احـزاب سياسـي بـراي          مردم بي 
ما تازگي دارد و دركشوري كه سنن ملي در طرز زندگاني و سنخ فكر مردم تـأثير عميـق                   

ا يكباره  تر نيست كه تصور شود ممكن است احزاب سياسي م           دارد، فكري از اين سخيف    
مـن چـون    . از ميان مردم و به دست مردم به وجود آيند و به رشد و نمو و كمال برسـند                  

بيـنم كـه مـشوق تـشكيل احـزاب نباشـم و ماننـد                 شاه كشور مشروطه هستم دليلي نمـي      
نشاندة خود پشتيباني نمايم و چون مظهر وحدت ملي    ديكتاتورها تنها از يك حزب دست     

اي ارتباط    دون اينكه خود را منحصراً به يك حزب يا فرقه         توانم ب   كشور خويش هستم مي   
 63. هاي حزبي بپردازند دهم دو يا چند حزب را تشويق كنم كه در كشور به فعاليت

كردند حزبي متشكل از      سواد بودند كه تصور مي      شماري از افراد باسواد يا بي     
رآمـد و   منـدي از هـدايت رهبـران كا         ده يا صد هزار عضو ممكن است بدون بهره        

با اندك تأملي    ". ولي اين امر در هيچ كشوري سابقه ندارد       . هوشمند به وجود آيد   
 كه عدة كثيـري طرفـدار   را رهبرانياب ، احزهاي آزادكه در كشورگردد  واضح مي 

كننـد   انـد كـه تـصور مـي      هم آن قدر خـودبين    برخي 64".آورند  دارند به وجود مي   
يد از فعاليت حزبـي بركنـار باشـند و          اي رسيده است كه با      شخصيت آنها به درجه   

شـمردند، و بـزدالن هـم         بافان ذاتي هم هر كاري را براي كشور كوچك مـي            منفي
ايرانيـان  عـدة كثيـري از       ": دارد  اما شاه بـا شـادماني ابـراز مـي         . ترسيدند  فقط مي 
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انـد و روز بـه روز بـر فعاليـت آنهـا               به اصول حزبي توجه پيدا كـرده      پرست    ميهن
شود و اين وظيفه را براي قوام و بقاي دموكراسـي ضـروري تـشخيص                افزوده مي 

  ٦٥". دهند مي

هاي اجرايي و نيـاز بـه تجديـد سـازماندهي             شاه سپس در كتابش به موضوع     
تــشكيالت اداري كــشور را بــه تناســب مــا ايــن اســت كــه نقــشة ". پــردازد مــي

ه گفتـه شـد     با وصف آنچـ   . هاي زمان و اطالعات تازه دائماً اصالح كنيم         نيازمندي
ها را، هر قدر هم طبق اصول علمي تـشكل يافتـه باشـند،                شك نيست كه سازمان   

توان به وسيلة كساني كه داراي عقايد قديمي و سنخ فكر كهنـه باشـند                 هرگز نمي 
هـا و شـهرها در         يكي از ابعاد مهم اصالحات اين بود كه به اسـتان           66".اداره نمود 

ايـم و      داده  زيـادتري  محلي اختيـار  أموران  ما به م  ". حد مهم آزادي عمل داده شود     
ها   ايم كه در مسائل مربوط به مدارس و بيمارستان          تشويق كرده شهر را   هاي    انجمن

المنفعـه و كارهـاي مربـوط بـه شـهرداري نظـارت               ها و ساير امور عام      و دارااليتام 
 اين دليل و از اين رو كه دولـت خـدماتي ملمـوس در              به 67".مستقيم داشته باشند  

دهنـدگان نظـر بهتـري        دهد ، اكنون رأي     صة گستردة نيازهاي اجتماعي ارائه مي     عر
در "كنـد زيـرا       شاه به دسـتگاه دولـت مباهـات مـي         . نسبت به مأمور دولت دارند    

بـه  ، و فرزنـد وي را       سـازد   اي كه محل سكناي كشاورز است مدرسـه مـي           دهكده
دهد، مسكن وي را براي جلـوگيري از بيمـاري ماالريـا               تعليم و تربيت مي    رايگان

يا درمانگاه رايگاني تأسيس    ... نمايد  كند، براي وي چاه عميق حفر مي        سمپاشي مي 
كند كه بين دولت و مردم روابـط          دهقان عادي خواه و ناخواه استنباط مي      ...كند  مي

                                                 
 .همان. 65

 340. همان، ص. 66

 .341. همان، ص. 67



    زندگي وزمانه شاه  412

رابطـة جديـد بـراي برقـراري      ايـن  ٦٨".اي به وجـود آمـده اسـت    سابقه تازه و بي 
كند، و به نامزدهاي اليق       مردم بايد بدانند هر كس چه مي      . دموكراسي ضروري بود  

رأي دهند و از مسائلي كه نامزدها پس از ورود به دو مجلس بايد حل كنند، آگـاه           
اي كـه     تنها نكتـه  . گويم ايجاد يك چنين دموكراسي كار آساني است             نمي". باشند

كيد مي كنم اين است كه در نظـر مـا ايرانيـان آن حقيقتـي كـه در                   نسبت به آن تأ   
دموكراسي سياسي واقعي موجود است آن قدر پرارزش است كـه هـر چـه بـراي                 

   ٦٩".تحصيل آن صرف كنيم سزاوار خواهد بود

در ذهن شاه، امكان برقـراري دموكراسـي سياسـي بـدون توسـعة اقتـصادي                
زد، كشوري كه توليد ناخـالص        حده را مثال مي   او اتفاقاً اياالت مت   . پذير نبود   امكان

به هر حال، نكتـة     . و سرانة كاالها و عرضة خدمات آن بيشتر از ساير كشورها بود           
 يكـي از  ". مهم دربارة اقتصاد امريكا توزيـع دموكراتيـك كاالهـا و خـدمات بـود              

كنـد   هاي بزرگ امريكـا جلـب توجـه مـي       مناظري كه در هنگام بازديد از كارخانه      
هايي است كه متجاوز از چنـدين صـد و حتـي چنـد هـزار در اطـراف و                      بيلاتوم

ها متعلـق بـه كـارگران عـادي           اند و بيشتر اين اتومبيل      حوالي كارخانه توقف كرده   
اكثريت اعظم اين كارگران غذاي خوب و كـافي         . است كه خودشان راننده هستند    

كنند كـه     زندگي مي ساخت    هاي تازه   پوشند، در خانه    خورند و لباس مناسب مي      مي
جـويي در وقـت و تـأمين آسـايش افـراد              با آخرين لوازم زندگي كه وسيلة صرفه      

ا در امريكـا        ٧٠".خانواده است مجهز است  البتـه نـابرابري درآمـد وجـود دارد، امـ
توانند نيازهاي خود را بر آورند و تـازه           حجم توليد آن قدر زياد است كه همه مي        

 راز موفقيت امريكا در مسئلة دموكراسـي اقتـصادي          ماا". انداز كنند   قدري هم پس  
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روش اقتـصادي امريكـا مخلـوطي از روش         . ..داري محض نيـست     تنها در سرمايه  
به اين كيفيت كه به اين مؤسسات خصوصي بـه          . داري و سوسياليسم است     سرمايه

كند و آنها را بـه        هاي فني و خدمات ديگر كمك مي        وسيلة اعطاي وام و راهنمائي    
نمايـد و رأسـاً نيـز مؤسـسات مختلفـي را از               وم مردم كشور تقويـت مـي      نفع عم 

هاي معظم نـشر كتـب اداره         سازي و بنگاه    هاي برق و مهمات     بيمارستان و كارخانه  
كند و آنچه در ايـن مـورد اهميـت دارد آنـست كـه تمـام ايـن محـصوالت و                     مي

   71".گردد خدمات در سراسر كشور بين مردم توزيع مي

ولت امور صـنعتي و تجـاري را بـه نفـع مـردم اداره و كنتـرل             در ايران هم د   
فروشي برخـي از كاالهـاي اساسـي ماننـد            كند، براي مثال قوانين كار، يا خرده        مي

تـر از قيمـت       كند و حتي گـاهي بهـاي آن را كـم            گوشت، نان يا دارو را كنترل مي      
اي صـنعتي   هـ    در مواردي كارخانه   72.كند  كننده تعيين مي    فروشي كشور توليد    خرده

كرده است اما هدف از آن ايـن بـود            متعلق به دولت بوده و دولت آنها را اداره مي         
هايي براي كارفرمايان صنعتي، بازرگانان و كشاورزان بـه وجـود             كه دولت فرصت  

به عقيدة من توفيق دموكراسي اقتصادي در كشور ايران منـوط    ": شاه نوشت . آورد
ـ        او  ٧٣".ه امـور صـنعتي و بازرگـاني بپردازنـد         به وجود افرادي است كه مستقالً ب

در حوزة كشاورزي ايران هرگز مثل چـين        . خواست آزادي فردي را حفظ كند       مي
االمـري   ها نفر از افراد دهقان و كشاورز به طور دستوري و تحت   كه ميليون "نشود  

 حق نداشته باشند كه حيـات خـصوصي و خـانوادگي آنهـا بـه                 نيز زندگي كنند و  
) 1: پس دو اصل بر نظام اقتـصادي ايـران حـاكم اسـت             ٧٤".لق باشد خودشان متع 
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اقتـصادي كـه در آن حقـوق     ) 2رفاه و آسايش اقتصادي روزافـزون بـراي مـردم؛           
ها، مهندسان و متخصـصان درگيـر كارهـاي           كارگران، كشاورزان، مديران كارخانه   

فـراد آن   توانم اجتماعي را تحمل كنم كه ا        من نمي ". بماندتوليدي محترم و مصون     
سوادي امرار حيات كنند و قـدرت توليدشـان كـم باشـد و در ايـن          در جهل و بي   

جهان كه همه كس براي ترقـي و پيـشرفت در تـالس اسـت از خـود جنـبش و                     
   75".كوشش نشان ندهند

توانست دموكراسي اقتـصادي را بـه سـرعت برقـرار كنـد؟               ايران چگونه مي  
در دنيـاي كنـوني، اقتـصاد    ". ي بـود اي معقـول و منطقـ   نخستين گام داشتن برنامه 

 76".هاي جـامع و اساسـي پيـشرفت سـريع نخواهـد كـرد               كشور جز با تهية طرح    

هاي بزرگ بدون توجه به در دسترس بودن نيـروي            بدترين اشتباه ساختن كارخانه   
كننـدة    كار مناسب، مواد اوليـه، ابـزار حمـل و نقـل و همچنـين عامـل هماهنـگ                  

گيري است، كه هـر دوي اينهـا در ايـران بـه               صميماقتصادي در باالترين سطوح ت    
شـوراي عـالي اقتـصاد را بـراي ايـن           "به همين دليل است كه من       . اند  وجود آمده 

اين شورا كه رياست آن با نخست وزير است به عضويت           . خدمات تأسيس نمودم  
اي از وزيراني كه كارشان با توسعة اقتصادي كشور ارتباط دارد و مدير عامـل                 عده
 بـراي دسـت     ٧٧".ان برنامه و مدير كل بانك ملي ايران تـشكيل يافتـه اسـت             سازم

 نخست وزير اسـت و اغلـب ايـن          معاون اين شورا     دبير كل  يافتن به كارآيي زياد،   
  .دهد شورا در حضور شاه تشكيل جلسه مي
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هـاي    هـا و اتحاديـه      دموكراسي اقتصادي به انجمن   . به هر حال اين كافي نبود     
هاي كارگري مثل قارچ       در دوران جنگ دوم جهاني، اتحاديه      .صنفي قوي نياز دارد   

به هر حال نتيجه خوب نبود زيـرا اغلـب آنهـا زيـر              . در سراسر كشور سبز شدند    
داران، كــه اغلــب روحيــة  از ســوي ديگــر، كارخانــه. ســلطة حــزب تــوده بودنــد

 شان ناخوشايند است، به پيروي از همتايان پيـشين          دموكراتيك ندارند و رويكردها   
خود در انگلستان و اياالت متحده و براي مرعوب كردن كارگران و واداشتن آنهـا               

. آنها از حزب توده بـدتر بودنـد       . به فرمانبرداري، افرادي شرور را استخدام كردند      
هاي كارگري از احزاب سياسـي بـر          كه اتحاديه  شرط عقل آن است   "با وجود اين    

قتـصادي اعـضاي خـود را بهبـود         كنار و هدف اصلي آنها اين باشد كـه اوضـاع ا           
دار سياسي را به احزاب واگذار كنند، زيرا چون ممكن            بخشند و امور كلي و دامنه     

اي پـشتيبان حـزب       اي طرفدار يك حزب و عـده        اي از افراد اتحاديه     است كه عده  
هاي حزبي ماية     ديگر باشند طبعاً در اتحاديه اختالفاتي بروز خواهد كرد و بستگي          

   78.".واهد گرديدتضعيف آنها خ

: ه بـود   شـناخت  الزامـي  شاه پـنج حـق اوليـه را بـراي ايرانيـان              1325در سال   
اكنــون كــه دربــارة سوســيال . خــوراك، پوشــاك، مــسكن، فرهنــگ و بهداشــت

به دليل شاهد بودن شرايط     . آورد  گفت آن حقوق را به ياد مي        دموكراسي سخن مي  
شت، آن حقوق بـه خـاطرش   ايران به هنگامي كه پس از تحصيالت به كشور بازگ     

مـساعي پـدرم بـه وجـود        كه در نتيجة    هاي وسيعي     صف پيشرفت با و ". مانده بود 
اي محل سكنا ندارند      ميرند و عده    اي از گرسنگي مي     در كشور ايران عده    باز   آمده،

داد و در     اين مناظر دلخراش روح مرا شكنجه مـي       . كنند  و تقريباً عريان زندگي مي    
هـيچ ملتـي   .  او ايران را اين گونه مجسم نكـرده بـود       ".كرد دل من اثري عميق مي    

                                                 
 .361. همان، ص. 78



    زندگي وزمانه شاه  416

چطور ممكن است رهبـران دلمـشغول ايـن وضـعيت     . نبايد اين گونه زندگي كند 
كردند دنيا چنين     از همه بدتر اين بود كه برخي از آنها تصور مي          . بار نباشند   فالكت

فرا خوانـده   زماني شاه چند تن از نمايندگان مجلس را         . بوده، هست و خواهد بود    
و به آنها گفته بود حاضر نيست ببيند برخي از افراد، از جملـه برخـي از اعـضاي                   

افزايند در حالي كـه در كنـار    مجلس، با استفاده از مزاياي جنبي بر ثروت خود مي         
آنها صدها هزار نفر از مردان، زنان و كودكان در فقر، فالكت و نوميدي كامـل بـه                  

او . شد كه او تحت تأثير كمونيسم قـرار گرفتـه اسـت           روز بعد شايع    . برند  سر مي 
اگر اين سخنان مـن كمونيـستي باشـد مـن از كمونيـست بـودن تحاشـي                  ": گفت

البته اگر كساني به وسائل مشروع بتوانند بيش از اين حداقل به            ... نخواهم داشت   
دست آورند، چنانكه بسياري در همين وضع هستند، كسي مانع آنها نخواهد بـود              

بدون هيچ گونه چون و چرا و بدون اندك توجه به عواقـب احتمـالي آن بـه                  ولي  
نظر من بايد درآمد مردم آنقدر باشد كه خود و خانوادة آنها از اين عوامل پنجگانه                

اي اين قدر هم ميسر نباشد آن وقت بايـد دولـت يـا            استفاده كنند و اگر براي عده     
پيش نهـاده و ايـن لـوازم حيـات را           مؤسسات خيريه به طور انفرادي يا توأماً قدم         

  . 79"براي آنها فراهم بسازند

 كه مـدعي بودنـد فقـر نتيجـة          "مستغني و پرمدعايي  "او از طبقات فرادست     
آورد كـه بـه مدرسـه         او پسركي را در دهي به يـاد مـي         . تنبلي است خشمگين بود   

، و  بدون آموزگار ياد گرفته بود چگونه بخوانـد و بنويـسد           مثل پدرم "رفت و     نمي
. البته اين پسر نابغه بـود     . خواندن و نوشتن انگليسي را هم پيش خود آموخته بود         

هـا فـردي متعهـد و         داد كـه او هـم مثـل اكثـر ايرانـي             اما دسـتاوردش نـشان مـي      
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 اگر تنبلي و سستي در كار را بايد در جايي سـراغ كـرد ميـان        ...كوش است   سخت
  80". توان يافت ر ميت پرور اين صفات مذموم را آسان ثروتمندان تن

ي كه او از آن هـا سـخن گفتـه            سه بعد  سنتزي بود از  شاه دموكراسي   از نظر   
دموكراسي تنها عبارت از يك سلسله فعاليت و اقدام نيست بلكه يـك نـوع               ". بود

وصول به اين فلسفه براي هيچ فرد يا اجتماعي هرگز آسان           . فلسفة زندگاني است  
 دشواري و پيچيدگي بهترين روشـي اسـت كـه    اما اين فلسفه در عين. نبوده است 

ما ايرانيان بايد خواهان پيـشرفت سـريع در وصـول بـه             ...بشر بدان پي برده است    
هدف دموكراسي باشيم، ولي در عين حال نبايد از نظر دور بداريم كه وصـول بـه                 
دموكراسي سياسي و اقتصادي و اجتماعي نيازمند زمان و تربيت و تعليم عقلـي و               

دم و تطبيق خواسته هاي افراد است و اين كار محتاج توجـه بـه ارزش                منطقي مر 
تر آنست كه افـراد       اخالقي و حس وفاداري افراد و اجتماعات است و از آنها مهم           

 ٨١".كشور به همكاري و معاضدت با يكديگر بيش از بيش معتقـد و آشـنا باشـند           

 زمينـة آزادي پـيش      بنابراين مرزهايي كه افراد بايد رعايت كنند اگـر بخواهنـد در           
پيشروي بيش از اندازه سريع ايران را       . شد   توصيف مي  در شرايطي تاريخي   بروند،

اگر ما ميل شـديد بـه اصـالح و ترقـي را بـا               "اما  . رساند  به سر منزل مقصود نمي    
بخـش    هاي رضايت   صبر و حوصله توأم داشته باشيم، بدون شك مساعي ما نتيجه          

راه وصول بـه آن پـيش مـا بـاز اسـت و شـك                هدف ما معين و     . . خواهد داشت 
نداريم كه اگر در كوشش و مجاهدت كوتاهي نكنيم به آن هـدف عـالي خـواهيم                 

   ٨٢".رسيد
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***  

 امير اسـداهللا علـم را بـه سـمت نخـست وزيـري               1341 تير   28شاه در روز    
واردان بيـشتر بـه دليـل         اغلب اعضاي دولت اميني ابقا شـدند؛ تـازه        . منصوب كرد 

هـاي    مقامات اصلي وزارتخانـه   . ار آمده بودند تا مالحظات سياسي     دوستي روي ك  
وزارت دارايـي   . دفاع، كشور، امورخارجه، دارايـي و كـشاورزي تغييـري نكردنـد           

دوباره به عبدالحسين بهنيـا، نخـستين وزيـر دارايـي امينـي، محـول شـد، و ايـن                    
 از قـانون  هـايي  گزينشي عجيب بود زيرا بهنيا دولت اميني را در اعتراض به بخش     

علم بـراي سـاير مقامـات وزارت دوسـتانش را           . اصالحات ارضي ترك كرده بود    
غالمحسين جهانشاهي براي وزارت بازرگاني، پرويز ناتل خانلري بـراي          –برگزيد  

  .وزارت فرهنگ و طاهر ضيايي براي وزارت صنايع و معادن

شـاه  زماني كه   . حسن ارسنجاني، وزير كشاورزي اميني، هم دوست علم بود        
به علم گفت كه بناست نخست وزير شود، او به جهانشاهي، معاون خود در بنيـاد                
پهلوي، و به خانلري، يكي از استادان نامدار، تلفـن كـرد تـا بـراي بحـث دربـارة                    

جهانشاهي بـا ورود ارسـنجاني بـه هيئـت دولـت            . دولت آينده به ديدار او بيايند     
  : مخالف بود

حقيـر كـردن، دسـت كـم گـرفتن و اهانـت بـه                بسيار مـصمم بـه ت     ) ارسنجاني(او  
خواستيم بكنيم اين همه سر و صدا         لزومي نداشت كه دربارة كاري كه  مي       . زمينداران بود 

علـم  . به علم گفتم كسي را بياور كه كمتر جنجالي، مخـرب و خـشن باشـد               . راه بيندازيم 
هتـر اسـت    كنم براي مـا ب      اما من فكر مي   . نظر اعليحضرت هم درست همين است     "گفت  

كني زيرا نظر اعليحضرت      فهمم چرا اين طور فكر مي       گفتم نمي " .ارسنجاني را نگه داريم   
مـشكل ايـن اسـت كـه اگـر          "علـم گفـت     . صحيح است و ما بايد مطابق آن عمل كنـيم         

كننـد كـه مـا از اصـالحات ارضـي             ها احتماالً فكر مي     ارسنجاني را كنار بگذاريم خارجي    
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 اين طور فكر كنند، وقتي ديدند ما در عمـل داريـم آن را               خوب بگذار " .ايم  منصرف شده 
   ٨٣".آيند دهيم، از اشتباه در مي ادامه مي

  . ترين اركان اصالحات ارضي بدل شد البته ارسنجاني ابقا و به يكي از مهم

انقـالب سـفيد شـاه، عبـارتي كـه          . دوران نخست وزيري علم پرآشوب بـود      
ون اصالحات ارضي به كار برد، بر دو پاية         نخستين بار اميني به هنگام تصويب قان      

روحانيان بـه هـر دو و       . اصالحات ارضي و حقوق زنان    : بحث برانگيز استوار بود   
در مورد اصـالحات    . البته به حقوق زنان بيش از اصالحات ارضي معترض بودند         
اتحاد عليـه حقـوق     . ارضي روحانيان در ميان زمينداران متحداني قدرتمند داشتند       

اي گسترده داشت، به درستي تبيين نشده بود، روحانيت محور            ر چند زمينه  زنان، ه 
  .كرد ها را تأمين مي اين اتحاد بود و بازار وجه الزم براي اين مخالفت

 15در روز   . نخستين برخورد مهم بين دولت و روحانيان مربوط به زنان بـود           
تي و واليتـي    هـاي ايـال     مهر دولت تصويبنامة جديدي در مورد انتخابـات انجمـن         

توانـستند شـانه بـه        هاي ديني مـي     صادر كرد و به موجب آن زنان هم مانند اقليت         
ايــن تــصميم اعتــراض شــديد روحانيــان را  . شــانة مــردان مــسلمان رأي دهنــد

ها شريعتمداري، گلپايگاني، حائري و همچنين حجت االسـالم           اهللا  آيت. برانگيخت
 يـك بـه صـورت جداگانـه از شـاه            اهللا خميني با هم تصميم گرفتند كـه هـر           روح

بخواهد كه به دولت در مورد لغو ايـن فرمـان دسـتور دهـد و بـه دولـت دربـارة                      
شاه با اطمينان دادن بـه روحانيـان   . پيامدهاي جدي انجام چنين كاري هشدار دهد     

نشيني كرد و به آنهـا گفـت     در اين مورد كه در حفظ شعائر ديني كوشاست، عقب         
را با دولت در ميان بگذارنـد و او مثـل هميـشه خواهـان               كه بايد اعتراضات خود     
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 پاسـخ   84.موفقيت آيات عظام در ترويج مقررات اسـالمي و هـدايت ملـت اسـت              
ماليم مقام سلطنت علما را به انتقاد شديدتر از دولت ترغيب و خمينـي مـستقيماً                

نين اساسي و قوا    مطمئن باشيد تخلف از قوانين اسالم و قانون       ": علم را تهديد كرد   
 خواهـد   ...موضوعه مجلس شورا براي شخص جنابعالي ايجاد مـسئوليت شـديد            

يان اجراي قوانين اصالحات ارضي به تظاهراتي در چنـد منطقـة             در اين م   85".كرد
نشين در سراسر كشور انجاميد و از جمله در فارس، يكي از رؤساي محلي                ايالت

دولـت در مـورد     . يدكه مسئول اجراي قانون اصالحات ارضي بـود، بـه قتـل رسـ             
 آذر  8در روز   . اصالحات ارضي مصمم بود ولي در مورد حقوق زنان كوتـاه آمـد            

 علم بـه اطـالع روحانيـان رسـاند كـه زنـان در انتخابـات محلـي شـركت                     1341
   86.كنند نمي

او ايـن برنامـه را بـه عنـوان     . تـر بـود    شاه در مورد اصالحات ارضي مـصمم      
المللي شده بود، و در       تار حمايت مردمي و بين    اقدامي انقالبي عنوان كرده و خواس     

براي مثال ليندن جانسون، معـاون  . اغلب موارد هم از آن حمايت برخوردار گشت       
رياست جمهوري اياالت متحده، به هنگام ديدار از ايران در اوائل شهريور، برنامة             

 . اجراي آن دانست    درخور ستايش براي   اصالحات ارضي را عالي خواند و شاه را       
  87.دهد هاي مالي خود را به ايران ادامه مي جانسون گفت اياالت متحده كمك

در داخل شاه براي اين كه اين برنامه را به شكلي مقبول عموم مردم بـه آنهـا            
او در اراك بـه هنگـام توزيـع         . عرضه دارد، در سراسر كشور به تبليغات پرداخت       

. كننـد  رد كـه ديگـران فكـر مـي    تر از آن قلمداد ك  اسناد مالكيت كشاورزان را پخته    
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ها را تشخيص دادند و در آنها عضو شدند، و            كشاورزان ما فوري اهميت تعاوني    "
غلـو نيـست اگـر      .  مـا درسـت اسـت      راهاين باعث شد كه همة ما قانع شويم كه          

 در  ]اجـراي برنامـة اصـالحات ارضـي       [ايـم     بگوييم كه شايد راهي كه ما برگزيده      
 در مـاه شـهريور در مراغـه او          88".اند  ه   ديگران برگزيد  ايران بهتر از راهي است كه     

تــرين شــيوة اعطــاي رفــاه، ســعادت و زنــدگي   پيــشرفته"اصــالحات ارضــي را 
يكي دو روز بعد در رضاييه، شاه هدف از         .  ناميد 89"شرافتمندانه به كشاورز ايراني   
 ارضي  معنايي جديد به ايران، استقاللش و تماميت      "اصالحات ارضي را بخشيدن     

تـرين    مراد ما ايـن اسـت كـه ايـران شـانه بـه شـانة پيـشرفته                 ". توصيف كرد " نآ
به اين منظور بايد تمام توان و قابليت خود را در جو            . كشورهاي جهان گام بردارد   

من مطمئنم كه تاريخ مـا،  . برابر با واالترين باشد عدالت اجتماعي به كار گيريم كه       
رزاني داشته است، اين امكـان را بـه مـا           هاي ما، و ثباتي كه پروردگار به ما ا          سنت
دهد كه باآرامش ولي به سرعت به بيشترين پيشرفتي كه در قـرن بيـستم بـراي           مي

 شـاه در تبريـز      90".كشوري ممكن است دست يابيم و به اين موضوع افتخار كنيم          
. تپـد    موفقيت ما اين است كه قلب من و شما بـراي يـك هـدف مـي                 دليل":گفت

ثل هم است و دليلش اين است كـه ايـن پيونـد روحـي و                احساس و انديشة ما م    
است كه من بفهمم خواستة شما چيست، و چنين اسـت كـه               احساسي باعث شده    

  ٩١".ايم ما به خواست خداوند هميشه با هم جلوتر از رخدادها پيش رفته

 آبـان   4  شاه پس از بازگشت به تهران و بـه مناسـبت سـالگرد تولـدش در                 
. خوانـد " سالة ايران  3000 در تاريخ     سابقه  لي اجتماعي و بي   تحو"انقالب سفيد را    
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بـود بـا هـدف بازگردانـدن حقـوق عادالنـة تمـام اعـضاي جامعـة           تحولي"اين 
تـر باشـد اصـالحات مـا          شهروندي ما و بنابراين هر قدر ساز و برگ عدالت قوي          

 كرد بين او و ملت پيوندي بـر          احساس مي   شاه 92 ".شود  تر مي   تر و عميق    مستحكم
قانون ايجاد سپاه دانش،    . بخشيد  قرار است و اين احساس به او اعتماد به نفس مي          

كه بخشي از انقالب سفيد بود، در اوائل آبان به تصويب رسيد، و بـه موجـب آن                  
مسئوليت آموزش سربازان ارتش و اعزام آنها به روستاها براي تدريس در مدارس           

اين هم طرحي جديد بـود كـه        .  گذاشته شد  جنگويژه به عهدة وزراي فرهنگ و       
 كشوري شـد كـه در دوازدهمـين كنفـرانس يونـسكو      113ماية تحسين ايرانيان و    

شاه در سفري زيارتي به حرم اما هشتم در مشهد اعـالم كـرد كـه                . شركت كردند 
كند ديگر نبايد     هر كس در مزرعه كار مي     ". نظام ارباب و رعيتي رو به پايان است       

كند و در محيطي كـه مالـك و    ي است كه آزادانه كار ميرعيت باشد بلكه آزادمرد  
كننـد، شـرافتمندانه      كارگر، هر يك حقوقي دارند و با صلح و صفا با هم كـار مـي               

  93".كند حقوقش را دريافت مي

***  

هاي نخـست وزيـري علـم گروهـي كوچـك از وزيـران در                 در نخستين ماه  
ايـن  . كردنـد   ه بحث مي  هاي مملكتي با شا     جلساتي منظم و هفتگي دربارة موضوع     

شد و معموالً چند سـاعت بـه درازا           جلسات معموالً عصرهاي پنجشنبه برگزار مي     
جهانشاهي به  . اين به نوعي ديدار غيررسمي شوراي حكومت با شاه بود         . كشيد  مي

رفتارها دوستانه بود و شركت كنندگان آزادانـه        "آورد كه در آن جلسات        خاطر مي 
ه هر حال، دولت علم هرگز در حـضور شـاه بـه         ب 94".گفتند  و به راحتي سخن مي    
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طور كامل تشكيل نشد، جز يكبار كه شاه آن را فـرا خوانـد تـا بـه اطـالع هيئـت                 
اي خود را به ملت اعالم كنـد          خواهد بزودي برنامة شش ماده      دولت برساند كه مي   

پرسي برگـزار كنـد و شـاه مايـل بـود دربـارة مـتن                  و تصميم دارد دربارة آن همه     
دربارة اين شش ماده پـيش از ايـن هـم بحـث             . نراني خود با وزرا گفتگو كند     سخ

ترين آنهـا اصـالحات ارضـي بـود كـه مـادة اول را تـشكيل             شده بود، و البته مهم    
در هيئـت دولـت اخـتالف نظـر         . داد، و حقوق سياسي زنان كه مادة پنجم بود          مي

دنـد، گـروه    برخي مخالف و برخي موافق بـا اصـالحات ارضـي بو           : وجود داشت 
اي كه براي اجراي آن       سومي هم وجود داشتند كه موافق آن بودند ولي نه به شيوه           

علم تصور كرده بود بحثي منطقـي، كـار صـحيحي اسـت و بـه                . پيشنهاد شده بود  
همين دليل از ارسنجاني، وزير مسئول اصالحات ارضـي،  خواسـته بـود در ايـن                 

زرايش مرعوب نشوند و جـدالي      خواست هيچ يك از و      او مي . جلسه حضور نيابد  
  .هم در حضور شاه صورت نگيرد

پرسي ديگـر را    تنها همه. پرسي فوري مورد بحث قرار گرفت      به هر حال همه   
مصدق در ايران برگزار كرده بود و نه تنها به دليـل شـيوة برگـزاري آن بلكـه بـه                     

ـ         داليل مربوط به قانون اساسي نتيجة فاجعه       برخـي از   . ودآميزي از آن به بار آمده ب
كردند كه كل اين طرح بسيار شتابزده و نـسنجيده            افراد حاضر در جلسه تصور مي     

بهنيا و نصراهللا انتظام خواستار آمادگي سياسي بيشتر و احتيـاط و مـشورت              . است
در . پرسي با قـانون اساسـي را مطـرح كـرد            جهانشاهي مسئلة مطابقت همه   . بودند

ده بود، و خود شاه هـم بـا تكيـه بـر قـانون               بيني نش   پرسي پيش   قانون اساسي همه  
مصدق ": اي نو را عرضه داشت      شاه نظريه . اساسي از اقدام مصدق انتقاد كرده بود      

پرسـي توسـل      او حق نداشت به همـه     . رئيس دولت بود و من رئيس كشور هستم       
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كننده نبود      اين استدالل از نظر برخي از حاضران قانع         95".جويد؛ اما من حق دارم    
  . 96".او شاه و رئيس كشور بود"گويد  ن گونه كه جهانشاهي ميولي آ

در متني كه براي وزرا خوانـده شـد شـاه بـراي تأييـد تـصميمش در مـورد                    
داشـت كـه نماينـدگان مجلـس پيـشين بـه درسـتي                پرسي اظهار مي    برگزاري همه 

 شـاه   به اين دليل بود كه    . انتخاب نشده اند و بنابراين واقعاً نمايندگان مردم نيستند        
او گفت در آينده    . خواست مردم مستقيماً به پيشنهادهاي انقالبي وي رأي دهند          مي

پرسـي    شود و در آن صورت ديگر نيازي به همـه           انتخابات بدون تقلب برگزار مي    
اين البته حرف بسيار بدي بود و برخي از وزرا از شاه خواستند ايـن               . نخواهد بود 

اعليحـضرت، البتـه    "انـشاهي گفـت     جه. قسمت را از سخنراني خود حذف كنـد       
هاي پيشين با نظارت شما انتخـاب شـدند و منـابع              متوجه هستيد كه تمام مجلس    

انتظـام و بهنيـا هـم از او         " .كنـيم   قوانيني هستند كه ما بر اساس آنها زنـدگي مـي          
شاه همچنان به ارائة شواهدي براي تأييد موضع خود ادمه داد، اما            . حمايت كردند 
  97.رفت اشاره به مجلس را از سخنراني خود حذف كنددر نهايت پذي

***  

 شاه كنگرة ملي دهقانان ايران را در ورزشـگاه محمـد            1341 دي   19در روز   
 نفـر از نماينـدگان      4200اين كنگره متشكل بود از در حدود        . رضا شاه افتتاح كرد   

شاورزي هاي ك   ها و تعاوني    دهقانان، كه از ميان دهقانان مستقل و همچنين اتحاديه        
شاه تغييراتي را كه در گذشته در ايران بـه وجـود آمـده بـود                . برگزيده شده بودند  

توضيح داد و داليل تغييرات مورد نظر خود را پيشنهاد و از مردم ايـران خواسـت                 
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اي سخن گفت كه در اين باره با هيئت دولـت             او به همان شيوه   . آنها را تأييد كنند   
كرد تـا مـردم آن        اي براي اصالحات مطرح       مادهاي شش     او اليحه . بحث كرده بود  

را به طور مستقيم تأييد كنند و مانع از آن شوند كه عوامل ارتجـاع سـياه و سـرخ                    
اي اصـالحات، كـه در قالـب اصـول            اليحة شش ماده  . اثر كنند   آنها را سست و بي    

  :شد عبارت بود از انقالب سفيد عرضه مي

 19انون اصـالحات ارضـي      الغاي رژيم ارباب و رعيتي با تصويب ق        )1
  .هاي آن  مصوب دولت و متمم1340دي 

 ها ها و مرتع تصويب قانون ملي كردن جنگل )2

هاي دولتي بـه بخـش خـصوصي بـه            تصويب فروش سهام كارخانه    )3
 عنوان پشتوانه اصالحات ارضي

 ها تصويب سهيم كردن كارگران در سود كارخانه )4

 اصالح قانون انتخابات و اعطاي حق رأي به زنان )5

تصويب ايجاد سپاه دانش به منظور اجراي قانون آموزش همگاني و            )6
 اجباري

ها در دورة اميني و در غيـاب مجلـس بـه تـصويب دولـت                  اغلب اين اليحه  
هـاي    ، به دليل پافـشاري    1338هاي دولت اقبال در سال      در آخرين ماه  . رسيده بود 

 آماده  ورزي،شاه، دولت قانون اصالحات ارضي را كه جمشيد آموزگار، وزير كشا          
به (، نمايندگان مجلسين     به گفتة شاه   كرده بود تقديم مجلس شورا و سنا كرد، اما،        

 آن را   اي  هايي به گونـه      با استفاده از ترفندها و مهارت      )ويژه مالكين در ميان آن ها     
 98.شـد    اثري از نظرات شاه در آن ديده نمي        وقتي به تصويب رسيد     كه تغيير دادند 

                                                 
  :در كتاب لنچاوسكي)  (D.R.Denmanشرح دنمن . 98

George Lenczowski, ed. Iran under the Pahlavis, Stanford, Hoover, 1978, pp. 253-
301, p. 263. 
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 امضا كرد و گفـت بهتـر از هـيچ اسـت، امـا      1339 خرداد 16 شاه آن اليحه را در    
پرسي اوضاع را به سـود آرزوهـاي وي و             اين همه   نزد او،  .پرسي انتقام او بود     همه

فريبـي جنـاح چـپ        انديشي روحانيان، و عوام     عليه حرص و آز زمينداران، تاريك     
 از اين پس،    .شد  اين قانون به ابزاري براي پيوند او و ملت بدل مي          . كرد  عوض مي 

او بـه   . شـد   يا بزودي، پيوند شاه و مردم، بدون ميانجي، صادقانه و مـستحكم مـي             
: پرسي تأييد كرده بودنـد گفـت   دهقاناني كه تازه به اتفاق آرا پيشنهاد او را در همه   

 .تر از قوانين ايران وجود نخواهد داشـت         هيچ كشوري در دنيا با قوانيني پيشرفته      "
 99".اين تازه آغاز كار اسـت     :  شادي براي ملت خود هستيد     شما پيام آور اين موج    

ا او نپـذيرفت        اعطا "دادگستر"دهقانان تصميم گرفتند به او لقب        او بـا   .  كننـد، امـ
تشكر از كنگره در پاسخ گفت اين كار را براي كشورش كرده اسـت و نـه بـراي                   

  100.القاب

پرسي موفـق     هشاه به سهولت و به گفتة اغلب افراد به شكلي منصفانه در هم            
گيـري       بهمـن را روز رأي     6دولـت روز    . ولي اين پيروزي بدون پيامـد نبـود       . شد

  اعـالم  "خالف شـرع  "را  پرسي    اهللا خميني همه    در روز دوم بهمن آيت    . اعالم كرد 
ها هـم از او       اهللا  چند تن ديگر از آيت    . كرد و مردم را از مشاركت در آن باز داشت         

كنندگان در    شد و نزاعي بين نيروهاي پليس و تظاهر       پشتيباني كردند، بازار تعطيل     
در روز سوم بهمن دولت اعـالم كـرد كـه اجـازة هـيچ گونـه مداخلـه در         . گرفت
دهقانان به تهران آمدند و در تظاهرات به نفع برنامة شاه به            . دهد  پرسي را نمي    همه

هـا آمدنـد و خواسـتار حـق مـشاركت در              زنان بـه خيابـان    . كارگران ملحق شدند  
                                                                                                                   

 ارضي به انتقاد از آموزگار پرداختند و او را به غلط و در نهان متهم كردند كه دارد طرحي مخالفان  اصالحات
  .264-266. ، صص1992 زمستان ره آورد،: نگاه كنيد به. آورد امريكايي را به مرحلة اجرا در مي
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در روز چهارم بهمن، شاه به قـم رفـت كـه روز پـيش در آنجـا                . پرسي شدند   همه
 در حـرم    او.  درگرفتـه بـود    جنگي واقعي بين طـالب و نيروهـاي نظـم و قـانون            

شاه با اشاره به    .  را ميان دهقانان تقسيم كرد      مالكيت حضرت معصومه دعا و اسناد    
هـا برداشـته      نقاب...ايم  ادهما به مفتخوري در اين مملكت پايان د       ": روحانيان گفت 

ايـن آقـا    . ..انـد   از نظر من مرتجعـان سـياه بـدتر از ويرانگـران سـرخ             . شده است 
 كه كمال مطلوبش حكومت مصر است، كـه بـيش از يـك ميليـارد دالر                 ]خميني[

 ميليون  15ما  . هاي خود را از ميان ببريم       گويد سالح   اسلحه خريده است، به ما مي     
، دسـت   يمصر ايم در حالي كه رهبر اين آقا، عبدالناصر        نفر را صاحب زمين كرده    

  101". هزار نفر زنداني سياسي دارد ولي مجلس و انتخابات ندارد15كم 

زنان براي نخستين   . ها رأي دادند     بهمن، مردم در تهران و شهرستان      6در روز   
ايـن  . بار در ايران، هر چند به داليل سياسي و قانوني جـدا از مـردان، رأي دادنـد                 

خداد و پيروزي بزرگي براي زنان بود، كه بخش زيـادي از آن در نتيجـة تـالش                  ر
ت چنـداني     آرمـان آنهـا در برنامـة رهبـري          . خودشان به دست آمده بود     از اولويـ

 نبود، هر چند شاهدخت اشرف، رئيس افتخاري سازمان زنـان، كـه بـه               برخوردار
پرسي   الم كرده بود همه   دولت اع . ه بود تازگي تأسيس شده بود، آن را ارتقا بخشيد       

شود كه معناي آن اين بود كه زنـان نمـي        بر اساس قانون كلي انتخابات برگزار مي      
اما زنان براي كسب حق رأي تالش و اعـالم كردنـد كـه ايـن                . توانند رأي بدهند  

در روز  . مورد تفاوت دارد و شاه مايل است تمام مردم عقيدة خود را ابـراز كننـد               
حجاب زنـان، نماينـدگان زنـان از چنـد انجمـن زنـان در               دي، سالروز كشف     17

نـشيني دولـت در مـورد انتخابـات            جمع شدند تا به عقـب      جلوي نخست وزيري  
پرسـي     حق شـركت در همـه      بكوشندهاي ايالتي و واليتي اعتراض كنند و          انجمن
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اين فعاليت نتيجة مهمي به بار نياورد، علم، نخست وزيـر،           . به دست آورند  آتي را   
تواند به درخواست زنان پاسخ مثبت دهـد، بـه           توضيح دادن اين كه چرا نمي     براي  

  شكـست از روحانيـان بـود و مـي    متـاثر از  علم البته هنـوز   102.قانون استناد كرد
داد كـه او بوالهوسـي         مشكالت پيش رو اجازة پرداختن به امـري را نمـي           انديشيد

بـا فعاليـت در زمينـة       او از شاهدخت اشرف خواست كه زنان        . كرد  زنان تلقي مي  
شـاهدخت در ديـداري     . انتخابات وضـع را از ايـن كـه هـست دشـوارتر نكننـد              

زنـان  . خصوصي با سركردگان زنان وضع بغرنج علم را با آنهـا در ميـان گذاشـت      
موافقت كردند كه به نام سازمان زنان، كه شاهدخت اشرف رياست آن را به عهده               

هاي متبوع خـود فعاليـت        به نام سازمان  داشت، اقدام نكنند ولي درخواست كردند       
سپس شاهدخت اشرف از شهر بيرون رفت       .  شد موافقت  آنها خواسته اين   با. كنند

 در روز سـوم بهمـن زنـان در مـدارس و ادارات     103.تا در دسترس دولـت نباشـد   
 104.پرسـي كردنـد   دولتي دست از كار كشيدند و درخواست حق شـركت در همـه       

تواننـد، البتـه      پرسي، به آنها گفتند كه مـي        همه بهمن و شب پيش از       5غروب روز   
. اين پيروزي بزرگ و دليلي براي جشن و شـادي بـود           . جدا از مردان، رأي بدهند    

 كه خود   ييها  ها آراي خود را به صندوق       صبح روز بعد زنان در تهران و شهرستان       
يو  صبح آن روز وزير كشور از راد       11در ساعت   .  ريختند  كرده بودند   آماده شتابان

ايـن  . آيـد   اعالم كرد كه آراي زنان براي تعيين نتيجة انتخابـات بـه حـساب نمـي               
اي بود به زنان و باعث نسبت دادن اتهام تقلب به دولت از داخـل كـشور و                    ضربه

اما زنان رأي داده بودند و حتي اگر اين آرا در شـمارش نهـايي بـه                 . از خارج شد  
اي قابـل اسـتناد       نزلة رويـه و پيـشينه     آمد، واقعيت رأي دادن زنان به م        حساب نمي 

 000,300 زن در تهران و نزديـك بـه          433,16پس از شمارش آرا معلوم شد       . بود
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 مـرد در    711,598,5 مـرد در تهـران و        108,521ها در مقايسه با       زن در شهرستان  
 8 در روز    105.اند  ها، آراي خود را در تأييد پيشنهاد شاه به صندوق ريخته            شهرستان
ه در مراسم گشايش كنگرة بزرگ اقتصادي اعالم كرد كه زنـان در تمـام     اسفند، شا 

شـاه بـه زنـاني كـه بـراي          . انتخابات واجد شرايط رأي دادن و نامزد شدن هستند        
اگر اين حقوق انساني اوليـه      ":  دفتر او گرد آمده بودند گفت       برابر سپاسگزاري در 
  106".كند، كامل نبود يشد، انقالب ما، كه دنيا آن را تحسين م از شما دريغ مي

***  

اي بود كه داشت بـين دولـت و روحانيـان              ستيزه طليعهنخستين روز سال نو     
شاه به مردم گفت كه آيندة ايران بر پاية عـدالت اجتمـاعي،             . گرفت   در مي  افراطي

توزيع منصفانة ثروت، درآمد عادالنه و قانوني از كار و سرمايه، و تـأمين حـداقل                
 خمينـي   107.خواهد بـود   زندگي در حد معقول مرفه استوار        درآمد مورد نياز براي   

پرسـي مطـرح كـرده        اعالم كرد كه مردم عيد ندارند زيرا اصولي كه شاه براي همه           
 دو طرف نيروهاي    108.آور است   پرسي اقدامي شرم    است خالف اسالم است و همه     

 خمينـي جـز در ميـان   . تـر بـود   ، البته رژيم آشـكارا قـوي  ميدان آوردندخود را به    
بسياري از كارمندان دولت هم او را       . هاي بازاري شهرتي نداشت     روحانيان و گروه  

علينقي عاليخاني، كه اندكي بعد وزير اقتصاد دولـت علـم شـد، نـام        . شناختند  نمي
خميني را هم نشنيده بود، هر چند از نظر سياسـي فـردي مطلـع بـود و در دفتـر                     
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 از سـوي ديگـر،    109.ده بـود گـر كـار كـر    روابط خارجي ساواك به عنوان تحليـل 
هاي عظمـايي چـون بروجـردي فقيـد، حكـيم، شـريعتمداري،               اهللا  تقريباً همه آيت  

هـا بـا      اهللا  اغلـب ايـن آيـت     . شـناختند   الغطاء و امثال آنها را مـي        گلپايگاني، كاشف 
از سـوي ديگـر، بـا توجـه بـه فرهنـگ             . رويكرد افراطي خمينـي موافـق نبودنـد       

  . به ظاهر از او حمايت كنندموظف مي ديدندخود را روحانيت، اغلب آنها 

، شاه در سفري زيارتي بـه حـرم امـام هـشتم در              1342 فروردين   12در روز   
 شـرعي  احكـام ". مشهد، روحانيان افراطي را مانعي در راه پيشرفت كشور خوانـد       

قرآن را بايد همان گونه كه هست به مسلمانان خوب ايـران شناسـاند؛ آنهـا بايـد                  
آنها بايد به كنه كذبي كه برخي از افراد براي منافع جيب           .ا بياموزند اسالم واقعي ر  

شاه به مناسبت عيد غدير گفت كـاري كـه           ١١٠".اند، پي ببرند    خودشان ابداع كرده  
دو ". او كرده است مظهر خواستة پيامبر و امام اول براي مـسلمانان واقعـي اسـت               

فروشـان   تجـاع سـياه و وطـن   آنهـا ار : كنند گروه از افراد با سياست ما مخالفت مي  
آنها گيج  . ايم  شان محروم كرده    ما خائنان سرخ را از ابزارهاي مخرب      . سرخ هستند 

وار هرچه را به آنها ياد        هاي سه ساله طوطي     آنها مثل بچه  . اند  و الل و مبهوت شده    
شـان ارتبـاط      توانند حرف خود را با واقعيات اطراف        كنند و نمي    داده اند تكرار مي   

مخالفـان چپـي شـاه هنـوز        .  اما دست كم گرفتن اين جنگ اشتباه بـود         111".دهند
 112.ن فعاليت اغلب آنها دانشگاه بودقدرتمند و كانو

به هر حال، مشكل شاه در آن زمان خميني و روحانيـان تنـدرو بودنـد، هـر                  
خورد زيـرا مـردم روز بـه روز           ارتجاع سياه داشت شكست مي    "چند به گفتة شاه     
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داد، و بنابراين بـزودي       دند و ناداني جاي خود را به دانش مي        ش  تر مي   كرده  تحصيل
 كه در مـورد     دانست  البته شاه مي   113 "توانستند سواري بگيرند    ديگر نمي روحانيان  

او به سـاواك دسـتور داد در ايـن          . گرايان تندرو بايد اقدامي بشود      خميني و اسالم  
ان، رئيس سـاواك، بـا       حسن پاكرو  لشكرسربه اين منظور    . زمينه پيشنهاداتي بدهد  
 ماهوتيان، معاون امنيت داخلي، بابـا امجـدي، رئـيس           تيپمعاونانش، از جمله سر   

دار امنيت داخلي، منصور قدر، رئيس اطالعات و چند تن ديگـر   دفتر سوم و عهده   
اعتنـايي بـه خمينـي و         به گفتة قدر، اين گروه هـوادار بـي        . چند جلسه تشكيل داد   

 كه مـؤثرترين راه كنـار آمـدن بـا مـسئلة             شد هم مطرح    اين پيشنهاد . رفتار او بود  
اعتنايي شود و  او را سر به نيست كنند و مراسـم               خميني اين بود كه علناً به او بي       

پـاكروان فـوري بـا ايـن پيـشنهاد مخالفـت            . خاكسپاري باشكوهي برايش بگيرند   
د،  خـردا  13 اما پيش از آنكه اقدام مهمي صورت گيرد اين بحـث در روز               114.كرد

خميني در سخنراني در مدرسة    . كه عاشورا بود، به مرحلة بحراني و حساس رسيد        
او گفـت هـدف     . فيضية قم شاه و رژيم را شماتت و شاه را با يزيد مقايـسه كـرد               

هـدف شـاه هـم فقـط     . يزيد فقط امام حسين نبود بلكه تمام خانـدان پيـامبر بـود          
اسـرائيل  . خواهند  سالم را نمي  اين افراد ا  ". مرجعيت نيست بلكه بنياد اسالم است     

نمي خواهد دراين مملكت دانشمند باشد، اسرائيل نمي خواهـد در ايـن مملكـت              
قرآن باشد؛ اسرائيل نمي خواهد دراين مملكت علماي دين باشند؛ اسـرائيل نمـي              

ايـن  .  اسرائيل به دست عمـال خـود       ....خواهد در اين مملكت احكام اسالم باشد        
، چيزهايي كه سد راه هستند، اين سـدها را مـي شـكند؛              چيزهايي كه مانع هستند   

قرآن سد راه است، بايد شكسته شود ؛ روحانيـت سـد راه اسـت ، بايـد شكـسته                    
من بـه تـو     ! اي جناب شاه  ! من به شما نصيحت مي كنم، اي آقاي شاه        !  آقا ....شود
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 مـن   .اغفال دارند مي كنند تـو را      ! آقا. نصيحت مي كنم ؛ دست بردار از اين كارها        
  115".ميل ندارم كه يك روز اگر بخواهند تو بروي، همه شكر كنند

 خرداد دستگير شـد امـا ايـن پايـان           15خميني در روز    . اين قابل تحمل نبود   
پس از دستگيري خميني، در قم، شيراز، مشهد، تهران و چند شـهر             . دردسرها نبود 

كردنـد و   همه جا تظاهركنندگان را به شدت سـركوب         . ديگر تظاهرات شروع شد   
در تهران حكومت نظامي بـراي نخـستين        . در نتيجه بسياري كشته و زخمي شدند      

ترديـد مخالفـان در مـورد شـمار تلفـات             بـي . بار تقريباً پس از ده سال اعالم شد       
رقم واقعي بسيار كمتـر ولـي       .  خرداد در حد زيادي غلو كردند      16 و   15روزهاي  
كـه دولـت مـصمم بـود جلـوي      به هر حال، عقيدة عمـوم ايـن اسـت      . دقيق نبود 

پـوش را كـه بـه     ها، به ويژه آن گروهي از راهپيمايـان كفـن       تظاهرات و راهپيمايي  
عقيدة غالب ايـن اسـت كـه علـم، نخـست            . سوي تهران در حركت بودند، بگيرد     

 او از شـاه درخواسـت       وزير، مرد ميدان بود و محكم ايستاد تا رژيم را حفظ كند،           
ت الزم را بكند و اگر كارها بر وفق مراد انجام نشد او             كرد به او اجازه دهد اقداما     

 دقيقاً همين    علم به گفتة علينقي عاليخاني، وزير اقتصاد او،      . را مسئول معرفي كنند   
او وظيفـة   . عاليخاني گفت علم ذاتاً فردي آرام و مسلط بر خـود بـود            . كار را كرد  

را در هيئـت دولـت       همكـارانش    امـا دانست كه با اين بحران مقابله كنـد           خود مي 
  :داشت اطالع از امور نگه مي اغلب بي

ها و روحانيان، بزرگ مالكان  رسيد كه تشنج در ميان بازاري از گوشه و كنار خبر مي     
شنيديم كه جبهة ملي هم بـا         همچنين مي . و سران ايالت در برخي از مناطق كشور هست        

شـد مگـر اينكـه        نمـي اما در هيئت وزيران صحبت خاصي       . اين اصالحات مخالف است   
خاطرم هست يكبار علم گفت در قم چنـد نفـر از            .  اي بشود   موردي پيش بيايد كه اشاره    

خارج از اينها مطلقاًً آمـادگي ذهنـي   . ها تظاهرات كرده اند ولي توي سرشان زدم   اين طلبه 
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  خـرداد  15توانم به شما بگـويم آن روزي كـه        در نتيجه مي  .. ..شود  نداشتيم كه خبري مي   
اما به  . كرد  روزها بود كه او داشت خودش را آماده مي        . د خود علم آمادگي كامل داشت     بو

او معتقد بود دليلي نـدارد ديگـران را         . او مردي خونسرد و تودار بود     . ما چيزي نگفته بود   
علـم  .  خرداد، ما جلسه هيئـت دولـت داشـتيم         15بعدازظهر روز   ... نگران و متوحش كند   

داد آدمي اسـت كـه در         رفتارش نشان مي  . تر از هميشه بود     ن و شوخ  العاده آرام، خندا    فوق
  116.يك مرحلة بحراني اهل تسلط بر جريانات است

غالمحسين جهانـشاهي تـصور     . تمام دوستان علم با اين حرف موافق نيستند       
 شاه  اگر. او مجذوب شاه بود   ": به گفتة جهانشاهي  . كرد علم سرسپردة شاه بود      مي

واست، مهم نبود منافع شخصي علم در چيست، اصالحات         خ  اصالحات ارضي مي  
علم عقايد اقتصادي، اجتماعي يا سياسـي خـودش         . ارضي براي كشور بهترين بود    

اگر هم داشت، مهم نبود؛ در صورت تعارض آن عقايد با عقايد شاه از              . را نداشت 
كـرد و     شاه اهميت داشت، و از قـضا شـاه خـوب فكـر مـي              . پوشيد  آنها چشم مي  

خواست، پس همين بود و بـس، و          ده بود و بهترين چيزها را براي كشور مي        فهمي
  117".نه بيشتر و نه كمترشد،  كرد بايد انجام مي آنچه شاه اراده مي

جهانشاهي در اين مورد هم شك داشت كه علم به هنگام بحران خمينـي در               
  .تم كنند بنا به پيشنهاد خود به نفرات دستور داده باشد كه قائله را خ1342سال 

دورة شورش خمينـي    : ما بايد بين دو دوره از خدمت علم به شاه تمايز قائل شويم            
، همـه   1342در مـورد سـال      .  و دورة وزارت دربار وي در يك دهـه بعـد           1342در سال   

شـمار    هـايي بـي     ام كه علم در مناسبت      معتقدند و من هم مثل بسياري از افراد ديگر شنيده         
 شليك به تظاهر كننـدگان و متوقـف كـردن حمـالت را داده     گفته است او بود كه دستور  

من به دو دليل اين حرف      . است، و اين چيزي بود كه بعدها و در آغاز انقالب مطرح شد            
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نخست اينكه علم به قدري به شاه وفادار بود كه ممكن نبود هرگـز بـدون         . را قبول ندارم  
ي با چنين پيامدهاي عظيم اين امكـان       تأييد او دست به اقدامي بزند، و البته در مورد اقدام          

دوم، در چنين شرايطي ارتش، بدون تأييد شاه، از دسـتورات           . به هيچ وجه وجود نداشت    
كنم علم چنان تمام و كمـال سرسـپردة شـاه             من تصور مي  . كرد  نخست وزير اطاعت نمي   

من .  كند بود كه مسئوليت كشتن مردم را به عهده گرفت تا شاه را از هر گونه مالمتي مبرا                
  ١١٨".كنم اين طور فكر مي

 فرمانـده اند و مدعي هستند كه آنها فقط از           سران ارتش با اين ارزيابي موافق     
توانـست ارتـش را    كـرد علـم نمـي    اگر شاه دخالت نمي. گرفتند كل قوا دستور مي 

مداخلة شاه بـا گذشـته،      .  فقط تا اين حد قابل قبول است        اين گفته  اما. كنترل كند 
تيمسارها نـصيري،   . او مايل به خونريزي نبود    . ، تفاوتي نداشت  1331تان  مثالً تابس 

 گارد، پاكروان، رئيس ساواك، امير صادقي، فرمانـدة         فرماندهرئيس پليس، اويسي،    
 بـا يكـديگر و بـا نخـست           در اين مـورد    ژاندارمري،  دژبان مركز و مالك، فرماندة      

  . نه با شاهكردندمي وزير صحبت 

نصيري، رئيس پلـيس    .  خرداد خميني دستگير شد    15  صبح روز  3در ساعت   
 صبح به اويسي تلفن كرد تا واحدهاي خـود را           5و فرماندار نظامي تهران، ساعت      

. خواند  اعزام دارد، اما نتوانست با او صحبت كند زيرا اويسي داشت نماز صبح مي             
صـدايي  "بـا   نصيري به كـامبيز آتابـاي، كـه در آن موقـع آجـودان اويـسي بـود،                   

آتابـاي  . كـشند    گفت تظاهركنندگان دارند شهر را به آتش مي        "زده و لرزان    هيجان
خواست با همـسرش      زمان خانم اويسي تلفن زد و مي        آورد كه تقريباً هم     به ياد مي  

زماني كه به او گفتند نصيري هم تلفن كرده است اما همـسر وي در               . صحبت كند 
 آتاباي، كه مثل پسرش با او رفتار        حال خواندن نماز است او با عصبانيت تمام سر        

  از آنجـا   ".او را از سر سجاده بلند كنيد و بگوييد كاري بكند          ": كرد،  داد كشيد     مي
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كه نماز صبح كوتاه است در اين موقع ديگر نماز اويسي به پايان رسيده بـود و او                  
در اينجـا   .  شـدند  اداره شـهرباني كـل      در به همراه آجودانش عازم ستاد فرماندهي     

درسـت  فرمانـدهان   تاباي متوجه شد كه اوضاع آن طور نيست كه بايـد باشـد و               آ
 صبح اويسي خبر شد كـه يكـي از      8در حدود ساعت    . دانستند چه بايد بكنند     نمي

او مثل مواقـع ديگـري كـه    . افسرانش چاقو خورده و به شدت مجروح شده است       
به والي حـق    " :شد كاله نظامي خود را به دست گرفت و فرياد كشيد            عصباني مي 

ايستم تا به آنها اجازه دهم كـه چنـين باليـي سـر افـسران مـن          قسم كه اينجا نمي   
ورد رعايـت    شـاه در مـ     فرمـان  معلوم بـود كـه       ".تكليف مرا روشن كنيد   . بياورند

 علم به همراه مهـدي      10در حدود ساعت    . احتياط سران ارتش را نوميد كرده بود      
علم در نهايت خونسردي، به گونه      . ندهي شد پيراسته، وزير كشور، وارد ستاد فرما     

 را افزايش داد گفت     فرماندهاناي كه آتاباي احساس كرد اعتماد به نفس و اقتدار           
بار عليه كـشور در       براي خاتمه دادن به اين شورش خيانت      . شودارنظم بايد برقر  "

 كـه   تا آنجـا  ":  آتاباي گفت  ".دهيدچارچوب قانون هر كاري كه الزم است انجام         
ن اطالع دارم تيمسار اويـسي، رئـيس مـن، پـس از آن هـيچ تماسـي بـا دربـار                      م

   ١١٩".شاهنشاهي نگرفت

ا در تهـران                     نيروهاي پليس و ارتش مدتي بـه حالـت آمـاده بـاش بودنـد امـ
عمليات مخالف با تظاهرات در اصل اقدام پليس بود كه سـرهنگ عبـداهللا وثيـق،                

 وثيق، به دليل نقشي كه در رخدادهاي        عبداهللا. دار آن بود    رئيس پليس تهران، عهده   
نـه تيمـسار      120. تيربـاران شـد    1357 داشت به فرمان خميني در سال        1342سال  

نصيري و نه تيمسار اويسي كار چشمگيري نكردند، هر چند نقش خود را بازي و               
                                                 

 .2001 فوريه، 5مصاحبه با كامبيز آتاباي، نيويورك، . 119

گران ماروين زونيس و  تيمشار محسن هاشمي نژاد، مصاحبهبنياد مطالعات ايران، تاريخ شفاهي، مصاحبه با . 120
 .48. ص. 1989 و آوريل 1982، مارس .سي.سيد ولي رضا نصر، واشنگتن دي
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 اكثـر مـردم، از      1342ولي واقعيت اين بـود كـه در سـال           . ها را اجرا كردند     فرمان
او مسيري را در پـيش گرفتـه بـود    .  روستاييان، هوادار شاه بودندجمله كارگران و  

 .پروراند كه اميدهاي زيادي را در دل ها مي



  

11  

  زنان
 1.  پرداختند" مسئلة زنان" در سدة نوزدهم تنها به صورت جسته و گريخته به 

ا   هايي خفيف در تار و پود جامعه ايجاد مي     زناني استثنايي گاهي حركت    كردند، امـ
، كـه زنـي مجتهـده بـود، بـدون           2العـين   ةقرطاهره  . ها دوامي نداشت    اين حركت 

رويج كرد و او را به خـاطر ايـن عمـل            حجاب به ميان مردان رفت و مدرنيته را ت        
مهد عليا، مادر ناصرالدين شاه قاجار، تا زماني كه پـسرش           . جسورانه اعدام كردند  

كرد ولي پس از رسيدن شاه بـه سـن بلـوغ              جوان بود در امور سياسي دخالت مي      
السلطنه، دختر ناصـرالدين شـاه، بـه خـاطر چـشم           تاج. اين قدرت را از دست داد     

او دربـارة زنـدگي در   . آمـد  رايش به تحقيق زني نادره به شمار ميو گ بين حقيقت
ــدروني، محروميــت  ــا ان ــان، و "طبيعــي"هــاي  حــرم شــاه ي ــه زن  ارث رســيده ب

 3.نوشـت    كه زنان مجبور بودنـد از آنـان اطاعـت كننـد، مـي              "هاي زشتي   خواجه"
تـر بودنـد كمتـر از زنـان        هاي اجتماعي فرودست    محدوديت زناني كه در موقعيت    

                                                 
  : براي بحثي گسترده دربارة وضع زنان در ايران پيش از سدة نوزدهم نگاه كنيد به. 1

Guitty Neshat and Lois Beck, eds. Women in Iran from the Rise of Islam to 1800, 
Urbana and Chicago, University of Illinois Press, 2003. 

 پرده را بدريم، بگذاريم كه احساس "،فرزانة ميالني: العين نگاه كنيد به ةب در مورد طاهره قربراي بحثي جال. 2
  :؛ همچنين نگاه كنيد به15/16، شمارة 1991پاييز و زمستان نيمة ديگر،  ، در "هوايي بخورد

َAli Akbar Mahdi, "The Iranian Women's Movement: A Century Long Struggle," 
The Muslim World, 94:4, October 2000, pp. 427-448. 

 .14. ، ص1362تهران، السلطنه،  خاطرات تاج مافي و سيروس سعدونديان،  -  نظامهرصومن. 3
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كار آنها در مزارع و در خانه ميزاني از آزادي          . ربار شاهنشاهي بود ولي نه چندان     د
ا      رفت و آمد و تماس با ديگران، گاهي با مردان، را براي آنها مجاز مي               دانـست امـ

كنندة هنجارهـاي زنـدگي زنـان بـود و            نظام پدرساالري تعيين  . فرهنگ همان بود  
 عدالت و فرهنگ بودند، محتـوا و شـكل          دار امور آموزش،    روحانيان هم، كه عهده   

كردنـد، در     در شـهرها، زنـان در خانـه كـار مـي           . كردنـد   آن هنجارها را تعيين مي    
روستاها هم در خانه و هم در مزرعه، ولي در هر دو مورد هويت خود را مـديون                  

از نظـر جنـسي     ) هاي قمـري    بر اساس سال  ( سالگي   9دختران در   . مردشان بودند 
آمدند و آمادگي آن را داشتند كـه بـا هـركس پـدر يـا ولـي آنهـا                  بالغ به شمار مي   

مردان حق داشتند هر وقت اراده كنند زن خود را          . دانست، ازدواج كنند    مناسب مي 
توانـستند از شـوهران خـود طـالق           طالق دهند؛ جز در موارد استثنايي زنان نمـي        

 امر مردان صـورت  رفت و آمدها، روابط اجتماعي و كار زنان بنا به نظر و           . بگيرند
 ت كه فرهنگ شيعه به آن شكل داده بـود، حرمـ           ، پدرساالري ايراني   در .گرفت  مي

 عينيت پيـدا    -پدران، برادران و شوهران   –زنان در ذهن و طرز فكر و رفتار مردان          
كردار زنان چنانچه سر سوزني نشان از آزادي فردي داشت همواره مغاير            . كرد  مي

كـرد و   شـد، حيثيـت مـرد را تـضعيف مـي      لقي مي با هنجارهاي مسلط اجتماعي ت    
زنان بـراي دفـاع از خـود دو سـالح در            . شد زندگي زن به مخاطره افتد       باعث مي 

از سوي ديگر، مردان زنان را بـه طـور          . مادر بودن و روابط جنسي    : اختيار داشتند 
– يا روسپي    ، و  به همين قياس، زن، همسر، يا خواهر        و دانستند  نمادين يا مادر مي   

ن جايي بـين ايـن      ابراي اغلب مرد  . ماد آبرو يا ابزاري براي ارضاي غرايز جنسي       ن
  . دو قابل تصور نبود

آزادي، عـدالت   –اي از مفـاهيم جديـد          مجموعه 1285انقالب مشروطة سال    
  بـالقوه    را -اجتماعي، برابري، جدايي دين و دولـت، حاكميـت مـردم و امثـال آن              

اي بـه مـتمم       انيان تالش كردند با افـزودن مـاده       روح. براي ايرانيان به ارمغان آورد    
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قانون اساسي و الزام به تطبيق قانون با شريعت، گزندگي و تندي ايـن مفـاهيم را                 
كـه بـه    هيوالئي بود    اين ماده هرگز به طور رسمي رعايت نشد ولي           4.تعديل كنند 

تصميمات سياسي همواره با توجه      از ترسش    :اشتگذشدت بر شرايط زنان تأثير      
ايفـا    را  گوسفند قرباني براي تـسكين علمـا       نقششد و زنان      ه شريعت گرفته مي   ب

توانـست   در دورة نخستين شاه خاندان پهلوي ، روند تجددگرايي نمـي      . مي كردند 
زباني نو ابداع شد كه بيـشتر خـود زنـان           . نيمي از جمعيت كشور را ناديده بگيرد      

 زنـان بـراي     اشـتغال  و   وزشآمـ شـد كـه     اكنون بر اين تأكيد مـي       . مبدع آن بودند  
زنان همچنان نيمة ديگـر مـردان       اما  . پيشرفت اجتماعي و اقتصادي ضروري است     

بودند، و از آنجا كه جايگاه مرد در جامعه مشخص بود، جايگاه زنـان بايـد بـا آن                   
خانواده واحد اصلي جامعه بود؛ مرد ارباب اين واحد و زن مكمـل             . شد  منطبق مي 

ز نظر كيفـي بـا ارزش مـردان         ا ولي   باال بود  ارزش زنان     اين چارچوب   در .او بود 
اين دوگانگي بـا چنـان      . ارزش مردان ذاتي بود، ارزش زنان ابزاري      . تفاوت داشت 

 كردنـد   كه مردان و زنان آن را بديهي تصور مـي ه بودقوتي در فرهنگ ريشه دواند  
   . تا اواخر قرن بيستم متوجه تناقض موجود در اين باور بديهي نشدندو

چارچوب نظري اين دوگانگي را  علم تفسير شيعه يا تعبيـر علمـا از روابـط         
اسالم مانند ديگر اديـان ابراهيمـي مـرد و زن را            . كرد  جنسيتي در اسالم تعيين مي    

شود كه برتري مرد شرط طبيعي روابط         در اسالم هم ادعا مي    . داند  ذاتاً متفاوت مي  
سـتايد و ارزش زن بـر         گاه مردان مـي   جنسيتي است، اسالم همواره زنان را از ديد       

                                                 
4. Nikki Keddie and Mehrdad Amanat, "Iran under the Later Qajars, 1848-1922," 
The Cambridge History of Iran: 7, pp. 174-212; 

، ، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران؛  فريدون آدميت1340، تهران، اميركبير، تاريخ مشروطة ايرانروي، احمد كس
  :همچنين نگاه كنيد به. ، شمارة مخصوص انقالب مشروطه3: 11، ايران نامه؛ 2535تهران، 

Janet Afary, The Iranian Constitutional Revolution 1906-1911: Grassroots of 
Democracy and the Origins of Feminism, New York, Columbia University Press, 
1996.  



   زندگي و زمانة شاه440

حتي زماني كه لطف خداوند شامل حال زنان        . شود  گيري مي   اساس نياز مرد اندازه   
 وقتي با زنان سر و كار داريد از خدا          ": دهد  شود، او مردان را مخاطب قرار مي        مي

زن بـراي مـرد آفريـده شـده          ٥ ".بترسيد، زيرا خداوند آنها را به شما سپرده است        
مرد عادل بـا زنـان بـه عـدالت رفتـار            . و بنابراين بدون مرد جايگاهي ندارد     است  
كند، ولي از آنجا كه زن براي بقاي اجتماعي و روحي مرد آفريده شـده اسـت،        مي

   6.عدالت در بيرون از چارچوب مردساالري معناي چنداني ندارد

اع بـه   البته همه جـا اوضـ     . اين زمينة مناسبات اجتماعي مدرن در ايران است       
حق مادر و فرزندي مطرح بـود و آبـرو و حيثيـت            . آمد شاين بدي نبود كه شرح    

زنان متأهل حق ادارة  دارايي خود را        . مرد هم مستلزم احترام گذاشتن به زنان بود       
شد زنان ثروتمندتر از ميان آنان آزادي عمل بيشتري داشته            داشتند و اين باعث مي    

نت شورش عليه ديانت سفت و سخت وجود        در سراسر تاريخ ايران هم س     . باشند
كردنـد،    داشت، كه بيش از همه عارفان ايراني، به ويـژه شـاعران، آن را ابـراز مـي                 

ا روحانيـان    . ي كه در آن عشق به خدا و آزادي بـا هـم در آميختـه بودنـد                 بينش امـ
هـايي    مخالفت با آنها، به ويژه در حـوزه       . ناپذير و متعصب بودند     قدرتمند، انعطاف 

  از آنهـا حمايـت     "طبيعتـاً   "ماعي مثل روابط جنسيتي كـه نظـام پدرسـاالري           اجت

                                                 
 . 1363، قم، قرآن و مقام زنسيد علي كمالي، . 5

  :از جمله نگاه كنيد به. 6
Ann Elizabeth Mayer, Islam and Human Rights: Tradition and Politics, Boulder, 
Colo., Westview, 2006, 4th edition, especially chapter 6, "Restrictions on the Rights 
and Freedoms of Women"; Fatemeh Mernissi, The Veil and the Male Elite: A 
Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam, Reading, Mass.: Addison 
Wesely, 1991; Ziba Hosseini, Islam and Gender: The Religious Debate in 
Contemporary Iran, Princeton, Princeton University Press, 1999; Mahnaz Afkhami, 
ed. Faith and Freedom: Women's Human Rights in the Muslim World, London and 
New York, I.B. Tauris, 1995. 

نظام حقوق زن كنيد به آثار مرتضي مطهري، به ويژه به براي تفسيري اسالمي و مدرن از جايگاه زن در اسالم نگاه 
  .1974. قم. چاپ هشتمدر اسالم، 
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مـي  بنابراين مبارزه در راه حقوق زنان شهامت        . خطر  كرد، نه آسان بود و نه بي        مي
بين و شجاع نيز       اين راه به احتمال زياد حتي زنان و مردان روشن          در آغاز  طلبيد و 

 نياز تاريخي به    در برابر  رضاشاه   .كردند  بدون حمايت دولت پيشرفت چنداني نمي     
، اما رغبتـي بـه ايـن        كوشيد آموزش زنان     و گستراندن  پيشرفت براي باز كردن راه    

او . حجـاب در انظـار عمـومي حاضـر شـوند            نداشت كه همسر و دختـرانش بـي       
  مـشتاقانه كـه  دختـرش اشـرف،    بهپسرانش را براي تحصيل به اروپا فرستاد، ولي         

پـس  .  در اروپـا بـه مدرسـه رود         اجازه نداد  ،سش مي كرد  التمابراي ادامه تحصنل    
ها    سالة حكومت پهلوي   50گذراندند، هر چند در دوران        زنان دوران سختي را مي    

  .هاي بسيار به پيشرفتي چشمگير دست يافتند پس از  كشمكش

***  

برخـي از   .  نداشـت   زنـان  "تجـددگرايي "در آغاز رضاشاه عالقة چنداني بـه        
ـ   ن روشـن  صاحبمنصبا تـر او، مثـل عبدالحـسين تيمورتـاش، وزيـر دربـار، در                ينب

 و بـه ارتبـاط بـين        نددانـست   مانـدگي مـي      با او  چادر را نشانة عقـب        انهايش  حرف
ه رضاشاه يكبار بـه تيمورتـاش گفتـ       . ندكرد  تجددگرايي و كشف حجاب اشاره مي     

هـايم را    اگر چنين باشد من پيش از گـرفتن چنـين تـصميمي اول دوتـا زن               ": بود
 كشف حجاب نه تنها بـراي رضاشـاه كـه بـراي مـردان و زنـان                  7".دهم  ق مي طال

روز اولي  . اي تلخ بود     تجربه آن ها از نظر بسياري از     و   دشوار   يمعمولي هم تحول  
كه همسران نمايندگان بدون حجاب در مراسم تشريفاتي مجلس حـضور يافتنـد،             

 ببيننـد، از حـال   "عريـان "را توانستند تحمل كنند مردان آنها       برخي از آنها كه نمي    
ها ديده شـوند،       زنان تمايلي نداشتند كه بدون حجاب در خيابان         بسياري از  .رفتند

                                                 
مصاحبه با مهرانگيز دولتشاهي، بتسدا، ،  1357 تا 1320: جامعه، دولت و جنبش زنان ايرانغالم رضا افخمي، . 7

  . از اين پس دولتشاهي.25-27. ، صص2002طالعات  ايران، بنياد م
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 رعايـت نكـردن اصـول عفـاف و          خـاطر ترسـيدند بـه        به اين دليل كه مـي      بعضي
 8. به اين دليل كه از اين كـار نفـرت داشـتند   بعضيپاكدامني به آنها توهين شود و     

هـاي     زنان از ترس مزاحمت مـذهبي      برخي از به اينكه   ديري نگذشت كه با توجه      
متعصب هنوز حجاب خود را حفظ كرده بودند، دولت به نيروي پليس دستور داد              

مردم از اين حركت خوششان نيامد و اين كار         . ها بردارد   حجاب زنان را در خيابان    
  از آنجا كـه كـشف       با اين همه،   .به لكة ننگي در دوران حكومت رضاشاه بدل شد        

حجاب به منزلة امضاي حكم آزادي و برابري زنان بود، تأثير آن باقي ماند و حتي                
  . حجاب ماندند پس از استعفا و تبعيد رضاشاه بسياري از زنان بي

پس از تبعيد رضاشاه علمـا بخـش زيـادي از نفـوذي را كـه در دورة وي از                    
اسـم گراميداشـت   آنها مانع برگزاري مر . دست داده بودند، دوباره به دست آوردند      

حجاب بـه واقعيتـي از زنـدگي        دي، سالروز كشف حجاب، شدند، اما زنان بي        17
هاي    معطوف به جلوگيري از آسيب      اكنون بيشتر  حواس روحانيان . بدل شده بودند  

تا سر حد ممكن زنان را محجبه  و از نظر سياسي محـدود               به اين كه     بيشتر بود و  
روه كوچكي از روحانيان، پيشنهاد كردنـد بـه زور        فداييان اسالم، گ   تنها. نگه دارند 

جامعه را به شكل الگوي دوران فرمـانروايي حـضرت محمـد در سـدة هفـتم در                  
اما اين طرح شكست خورد؛ آنها چند تن از فضال و دولتيان را كشتند ولي               . آورند

  .رندگذاب تأثير چنداني بر جامعه موفّق نشدند

                                                 
گر شيرين سميعي، دور  طالعات ايران، تاريخ شفاهي، مصاحبه با نيره ابتهاج سميعي، مصاحبهبنياد م.. 8

ها پيش از كشف حجاب  به هر حال بايد اشاره كنيم كه سال. از اين پس ابتهاج سميعي ، 6. 1، 1984ماساچوست، 
. هاي عمومي البته نه در مكانحجاب بودند،  هاي فرادست و روشنفكر در عمل بي ، برخي از خانواده1314در سال 

  :نگاه كنيد به. گرا و اقليت تجددگرا بودند زنان، به راه هاي بسيار، موضوع اصلي تنش بين اكثريت سنت
Mohammad Tavakoli Targhi, "Women of the West Imagined: The Farangi Other 
and the Emergence of the Women Question in Iran," in Valentine M. Moghadam ed. 
Identitiy, Politics and Women: Cultural Reassertions and Feminism in International 
Perspective, Boulder, Colo., Westview Press, 1994. pp. 98-120. 
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 ايدئولوژي تـا     قالب بيشتر در شدند، اما   زنان از سوي جناح چپ پشتيباني مي      
، تـر   اي بـزرگ     حزب توده حقوق زنان را تابع مقتضيات ستيزه        . عمل  چارچوب در

مـردان آن را تعريـف و رهبـري     هاي سياسي انترناسيونال سوم كـه        ضرورت يعني
 مطـرح    در حـزب   هاي مربوط بـه زنـان بـه نـدرت           موضوع .دانست  ، مي كردند  مي
 ، همان طور كه در پيش آمد، ايـن موضـوع          گرفت و   ار مي شد يا مورد بحث قر      مي

توجهي بـه مـسائل زنـان در     داد تا سران حزب توده را به خاطر بي  شاه  به اي  بهانه
    9.سياست و منشور خود سرزنش كند

در ميـان چنـد گـروه از     تفكّر و تحرّك در زمينه مسائل مربوط به زنان بيشتر      
ران زن و ديگر زنـان وابـسته بـه نظـام            آموزگا كه اغلب     رواج داشت  رو  زنان ميانه 

، صـفيه   1322در سـال  .  رهبري آن را بـه عهـده داشـتند         اچتماعي و سياسي كشور   
فيروز، هاجر تربيت و زنان فعال ديگري با ذهنيات مشابه حزب زنـان را تأسـيس                
كردند، و بسياري از زنان عضو اين حزب بعدها جـذب حـزب دمـوكرات ايـران                 

حزب قوام پس از به     . ه بود را براي مقابله با حزب توده پي نهاد       شدند كه قوام آن     
ا زمينـه            اي بـراي آمـوزش       پايان رسيدن دوران نخست وزيري وي دوام نياورد، امـ

زنان فعالي شد كه بعدها چند انجمن زنـان، از جملـه شـوراي زنـان، را تأسـيس                   
ئل مهـم مربـوط      دربارة مسا  در آن پرداخت ولي     كردند كه بيشتر به امور خيريه مي      

 شوراي زنان، به رياست صـفية فيـروز، از         1320در دهة   . شد  به زنان هم بحث مي    

                                                 
 . "جانآذرباي" و "نشستن بر تخت شاهي" :هاي پيشين فصلنگاه كنيد به سازماندهي و عمليات حزب توده در . 9

  :همچنين نگاه كنيد به
Nahid Yeganeh and Azar Tabari, eds., In the Shadow of Islam: The Women's 
Movement in Iran, London, Zed Books, 1983; Parvin Paidar, Women and the 
Political Process in Twentieth Century Iran, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1995; Haideh Moghissi, Populism and Feminism in Iran, New York, St. 
Martin's, 1996, chapter 5, and part 3. 
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اي، از     زنـان چنـد سـازمان حرفـه        1330 دهة   تا. تر بود   هاي زنان مهم      همة سازمان 
  .انجمن زنان پرستار و ماما گرفته تا انجمن زنان حقوقدان، تشكيل داده بودند

نان به فدراسيوني به نام سـازمان همكـاري         ، چهارده سازمان ز   1335در سال   
 شـاهدخت   10.هاي زنان پيوستند كه رياست آن با شـاهدخت اشـرف بـود              انجمن

 زنان را به عهده گيرد       هاي انجمنيكي ار   اشرف پذيرفته بود كه رياست افتخاري       
ها استدالل كنند همكاري وي فقط بـا يـك            و اين باعث شده بود كه ديگر انجمن       

عـال، وزيـر دربـار، ايـن        . انحـصاري كـاري غيرمنـصفانه اسـت       انجمن به شكلي    
 كـرد كـه شـاهدخت اشـرف         تاُييـد ها را به شاه گـزارش داد، و او هـم              نارضايتي

بايست اين مقام را بپذيرد، مگر آنكه آمادگي آن را داشته باشد كه همين نـوع                  نمي
سـازمان  "ه  به اين ترتيب بود كـ     . هاي زنان داشته باشد     همكاري را با تمام سازمان    

ت هـاي      شكل گرفت كه اندك مدتي بعـد در شـورايعالي            "همكاري زنـان  جمعيـ
المللي داشت و شاهدخت اشرف رياسـت         ادغام شد كه برنامة كاري داخلي و بين       

 11.افتخاري آن را به عهده گرفت

***  

 چند انجمن زنان، بيشتر براي روشن كردن افكار اعـضاي           1330تا ميانة دهة    
 روشن بود كه قـانون      . در رابطه با وضع زنان پرداخته بودند       قانونخود، به مطالعة    

 وجود داشت، و بيشتر نوعي تعبير شـريعت         متون حقوقي خانواده به شكلي كه در      
اغلـب آن قـوانين يـا بـر         . به زبان مدرن بود، در اصل نسبت به زنان منصفانه نبود          

                                                 
 .82. دولتشاهي، پيشين، ص. 10

  :گرا در اين زمينه، براي مثال مقايسه كنيد با آراي چند تن از نويسندگان چپ. 86-87. همان، صص. 11
Eliz Sanasarian, The Women's Rights Movement in Iran: Mutiny, Appeasement, and 
Repression from 1900 to Khomeini, New York, Praeger, 1982; Yeganeh and Tabari, 
Op. cit., and Paidar, Op. cit., 
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حق زنان در مـورد     در مواردي چند، مثل مورد      . اساس قرآن يا بر اساس سنت بود      
در مواردي ديگر، مثل جايگـاه      . ارث، احكام شرعي به صراحت در قرآن آمده بود        

در واقـع،   . شد زن در اجتماع،  تفسير روحانيان به عنوان احكام شرعي عرضه مي
همسران .  عليه مشاركت زنان در امور سياسي وجود نداشت        "الهي"هرگز حكمي   

ه، از فعاالن سياسي و حامي همسر خـود         حضرت محمد، به ويژه خديجه و عايش      
عايشه قرآن را از بر كرده بود و از دانش خود چـون سـالحي در                . و دين او بودند   

هند، همسر ابوسفيان از بزرگان مكّه، و       . جست  سياست دورة پسامحمدي سود مي    
 علي، عموزاده و دامـاد      ]حضرت[مادر معاويه، خليفة اموي، از دشمنان سرسخت        

نخـستين زنـان    .  همين ترديد در مورد مسئلة حجاب هم وجود داشـت          .پيامبر بود 
همسران پيامبر هم اغلب بدون حجاب در برابـر عمـوم           . مسلمان حجاب نداشتند  

هاي قرآنـي دربـارة حجـاب           دست كم به موجب يك روايت آيه      . شدند  حاضر مي 
بـه  پس از آن نازل شد كه ياران محمد شكايت كردند كه بر پيامبر فرض است كه       

همسرانش بگويد كه بدون پوشش مناسب در برابر مرداني حاضر نـشوند كـه بـه                
 اين  .ها هستند   آيند و در اين ديدارها اغلب آن زنان هم در آن نزديكي             ديدار او مي  

شـد و نـه افـراد       ها نازل شد و فقط شامل همسران پيـامبر مـي            گونه بود كه آن آيه    
رد كـه بـه موجـب آن زنـان طبقـات            پـذي   اين تفسير رسم آن زمانـه را مـي        . ديگر

پوشـاندند    هاي عمومي بايد روي خـود را مـي          فرادست به هنگام حضور در مكان     
بـا گذشـت زمـان تمـام ايـن          . ولي اين الزام براي زنان معمـولي وجـود نداشـت          

موضع روحانيان در مورد زنان به سنت پذيرفتـه شـده بـدل             . دستورات تغيير كرد  
هت دفاع از حقوق زنان با هنجـار پدرشـاهي در           شد و در نتيجه هر حركتي در ج       

هـا    پرداختن به مسائل زنان نياز به شهامت و درايت داشت و دولـت            . تعارض بود 
دادند رسيدگي به مسائل زنان را، حتي         هم كه درگير مسائل ديگر بودند ترجيح مي       

  .در مواقعي كه تمايل به كمك به آنها داشتند، به تأخير اندازند
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تر كه اغلب آنها آموزگـار بودنـد،    گروهي از زنان شاغل جوان   1335در سال   
به رهبري مهرانگيز دولتشاهي، مهري آهـي، پـروين خـانلري و چنـد تـن ديگـر،                  

 تمام نـه عـضوي كـه در         12.تر به نام جمعيت راه نو را پي نهادند          سازماني پيشرفته 
ـ       د يـا بـا آن   آغاز اين جامعه را تشكيل دادند يا بخشي از طبقة حاكمـة ايـران بودن

توانند با روحانيان يـا زمامـداران رقابـت           دانستند كه نمي     آنها مي  13. تماس داشتند 
آنها به مزاياي كار كردن در درون نظام و سودمند بـودن حمايـت حكومـت                . كنند

حـق كـار    –آنها فقط خواستار حقوقي ساده بودند       . آنها انقالبي نبودند  . آگاه بودند 
آنها نقش خود را در خانه      . تر فرزندانشان و خودشان   كردن، سفر كردن، كنترل بيش    

آنها همان نيمة ديگـر مـشهور       . دانستند  و در عرصة عمومي مكمل نقش مردان مي       
آنها همچنين درخواست حق رأي داشتند، هر چند در آغاز چندان بـر ايـن               . بودند

 خيـر   هاي اولية آنها بيشتر در زمينـة كارهـاي          فعاليت. كردند  خواسته پافشاري نمي  
هـاي تهـران بـه سـر          كمك به نيازمندان يا كساني مانند زنـاني كـه در زنـدان            : بود
    14.بردند مي

اعـضاي  . داد  جمعيت راه نو به رابطة بين زنان و خانواده هم توجه نشان مـي             
اين انجمن نظر شهاب فردوس، يكي از قضات مشهور ديوانعالي، را به كار خـود               

اي را دربارة زنان در خانواده آماده كند          س اليحه نوي  جلب و او را قانع كردند پيش      
مـا بـه    ": آورد  دولتشاهي به خـاطر مـي     . كه تضادي با احكام اسالمي نداشته باشد      

دانستيم كه اگر سبك آن با اصـول          مي. اي نياز داشتيم كه قابل تصويب باشد        اليحه
  كـه 1338 در سـال  15".شـود   اعتقادي اسالم مغايرت داشته باشـد، تـصويب نمـي         
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جمعيت راه نو به شورايعالي زنان پيوست، طرح قانون خانوادة مورد نظر خـود را               
در برنامة آن شورا قرار داد، هرچند دولت، كه در اين زمان رياست آن با منـوجهر                 

ولي زنـان همچنـان دربـارة ايـن     . داد اي به اين موضوع نشان نمي      اقبال بود، عالقه  
دادنـد و بـراي       ر اين زمينه آمـوزش مـي      گفتند و زنان ديگر را د       موضوع سخن مي  

. آوردنـد   گيري بودند، فشار مـي      ايجاد اصالحات به مرداني كه در موقعيت تصميم       
 بـه اعـضاي     1338 در شـهريور     ، تا حدودي در پاسخ به اين فشارهاي زنـان         ،شاه

هيئت دولت گفت كه دنيا عوض شده است و اين قوانين نيز بايـد، بـا توجـه بـه                    
اي كه براي زنان محدوديت ايجـاد      غيير كنند تا شرايط غيرعادالنه    قوانين اسالمي، ت  

او گفت به ويژه دولت بايد به زنان حق رأي بدهد تـا آنهـا               . كرد، از ميان برود     مي
 در ماه آذر همان سـال شـاه بـا           16.بتوانند در امور اجتماعي و سياسي شركت كنند       

ه از آرمـان زنـان بـه        فرح ديبا ازدواج كرد كه دختر جواني فعال و جـدي بـود كـ              
اين واقعيت كه براي نخستين بار در تـاريخ معاصـر ملكـة            . كرد  شدت حمايت مي  

ايران فعاالنه در امور اجتماعي شركت داشت و حتي پيش از ازدواج با شاه به اين                
او در  . كـرد   كار ابراز عالقه كرده بود، زنان را براي كسب حقوق خود تشويق مـي             

به "كه  روزنامة اطالعات گفت كه تمام اميدش اين است          آبان به خبرنگار     30روز  
او در مـصاحبه بـا      .  مايـة خيـر و سـبب پيـشرفت باشـد           "ويژه براي زنان كـشور    

كند راه فعاليت، كـار كـردن و آسـايش را             لندن هم گفت تالش مي    تايمز  خبرنگار  
  17.به روي زنان بگشايد

*** 

در . نـان تغييـر داد  انقالب سفيد در حد چشمگيري فضاي سياسي را بـراي ز     
هاي عضو شورايعالي زنـان آمـادگي خـود را بـراي              ، سازمان 1342 مرداد   20روز  
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 مرداد آنها، بـا وجـود       21در روز   . مشاركت در انتخابات آتي مجلس اعالم كردند      
تهديد مستمر تندروها و خشونت گاه به گاه آنها، راهپيمايي بزرگـي را در تهـران                

داد، در اجتماع زنان، كـشاورزان، اصـناف و اعـضاي            مر 26در روز   . سازمان دادند 
شوراهاي ايالتي و واليتي و كارمندان مقرر شد كه بـراي انتخـاب نامزدهـايي كـه                 

در . اي ملـي در تهـران تـشكيل شـود           بناست نمايندة آنها در مجلس باشند، كنگره      
ايي  در تهران تشكيل شد و نامزده      "آزاد مردان و آزاد زنان     كنگره" شهريور   5روز  

را كه بنا بود در انتخابات مجلس شركت كنند انتخاب كرد و قول داد در انتخابات            
براي نخستين بار در تاريخ مشروطيت ايران چند تن از زنـان            . از آنان حمايت كند   

  از ميان آنها شش تن به نمايندگي مجلس شـورا            18.هم در ميان اين نامزدها بودند     
اغلب آنها فعـاالن جنـبش زنـان    . زيده شدندو دو تن به نمايندگي مجلس سنا برگ  

 كـانون بـانوان را      1314هاجر تربيت، كه از تهران انتخـاب شـد، در سـال             . بودند
ملك جهانبـاني از      شوكت. تأسيس كرده بود كه نخستين سازمان از اين دست بود         

رو پارسـا از      فـرخ . پيشگامان تحصيل دختران و مؤسس چند سازمان آموزشي بود        
يكـي از   جهان زنـان،     از نظر سياسي فعال بر آمده بود؛ مادرش سردبير           اي  خانواده

رو كه پزشك بود تصميم گرفـت         فرخ. هاي فمينيستي در ايران، بود      نخستين مجله 
نيـره ابتهـاج سـميعي،      . به آموزش دختران و كار در جهت پيشرفت زنان بپـردازد          

عضو چند انجمن زنان    التحصيالن مدرسة امريكايي تهران، آموزگار و         يكي از فارغ  
مهرانگيز دولتشاهي، يكي از زنان فعال سياسي كه جمعيت راه نو را پي نهاده              . بود

نزهـت  . شناسي خبرنگـاري گرفتـه بـود        بود، از دانشگاه هايدلبرگ دكتراي جامعه     
او . ترين از ميان آنها ولي در امـور زنـان فعـال بـود               تجربه  ترين و كم    نفيسي جوان 

دان و آزاد زنان    هردار تهران و سازمان دهندة كنگرة آزاد مر        احمد نفيسي، ش   همسر
اغلب ايـن   . اثر نبود    و اين واقعيت در نامزد شدن او براي انتخابات مجلس بي           بود
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پارسـا نخـستين    . هايي مهم در ارتقاي حقوق زنان در ايران بازي كردند           زنان نقش 
 تربيت و جهانبـاني  .دولتشاهي نخستين سفير زن شد. وزير زن در تاريخ ايران شد     

ابتهاج سميعي تا پايان رژيم پهلوي      . بعدها به نمايندگي مجلس سنا برگزيده شدند      
 پس  همسر نزهت نفيسي  . نماينده بود و يكي از رهبران مهم حزب ايران نوين شد          

هـاي بعـد         ديگر مورد عنايت نبود و شايد به همين دليل او هم در سـال              از چندي 
  .لس پيشنهاد نشدبراي نامزدي انتخابات مج

از ميان دو زني كه سناتور شدند، مهرانگيز منوچهريان دكتراي حقوق داشت            
الملـوك مـصاحب، بـا        شمس. و مؤسس و رئيس اتحادية زنان حقوقدان ايران بود        

ها در مقام آموزگار و نـاظم مـدارس دخترانـه             داشتن دكتراي تعليم و تربيت، سال     
ارس ابتـدايي و چـاپ آنهـا نظـارت          هاي درسـي مـد      خدمت كرد و بر متن كتاب     

هـاي قانونگـذاري پيـرو راه بـدرالملوك      اين گروه جديد از زنان در هيئت   . داشت
 از  رهبـران  ، يافـت راه دانـشگاه  به يكي از نخستين زناني كه    ،بامدادبامداد بودند،   

 19. ساز در اين زمينه بود جنبش زنان در ايران و نويسندة كتابي دوران

هـاي نفـوذ از داخـل در مـورد            س حضور داشتند به گـروه     زناني كه در مجل   
 تأسيس ايـران     اما دولت كه از اعضاي حزب تازه      . قانون خانواده بدل شدند   اليحه  

عبـداهللا  . نوين تشكيل شده بود، مايل نبود اين اليحـه را بـه مجلـس تقـديم كنـد                 
زن و  رياضي، رئيس مجلس، پيشنهاد كرد كميسيوني ويژه و متشكل از نمايندگان            

ديگران براي بررسي اين پيشنهاد تشكيل شود تا اطمينان حاصل آيد كه اين اليحه              
تربيت . با احكام اسالمي تعارضي ندارد و در اين مورد به نمايندگان آموزش دهد            

و دولتشاهي از طرف اين شش زن، كه پنج تن از آنـان بـه حـزب ايـران نـوين و          
آنها اين طرح   .  بود، باني اين كار شدند     يكي از آنها، نفيسي، به حزب مردم پيوسته       

                                                 
19. B. Bamdad, From Darkness to Light: Women's Emancipation in Iran. Ed. And 
Trans. F.R.C. Bagley, Hicksville, New York, Exposition Press, 1977. 
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را به وزارت دادگستري بردند، يعني جايي كه ايـن اليحـه بايـد از طـرف دولـت                   
هـا در تهـران، قـم و     اهللا  ترتيبي دادند كه اين اليحه بـا آيـت   نيز ، و شد  تصويب مي 

 اليحـه را نـزد شـاهدخت اشـرف و شـهبانو             سـپس . مشهد مورد بحث قرار گيرد    
در كميـسيون   . ها هم به نوبة خود شاه را از محتـواي آن آگـاه كردنـد              بردند، كه آن  

ويژه به مدت سه سال دربارة اين اليحه بحث كردند ولي اليحه رسماً به مجلـس                
سـرانجام ايـن حـزب      . تقديم نشد، زيرا حزب اكثريت در مورد آن ترديد داشـت          

 منـافع زنـان     پيشنهاد كرد زنان در همايشي به بحث دربارة مسائل كلي مربوط بـه            
اي از پيـشنهادها را مطـرح كننـد كـه بـر اسـاس آنهـا بـشود                     بپردازند و مجموعه  

شهبانو به طور رسمي همايش ايـران       . اي را به مجلس تقديم و تصويب كرد         اليحه
در تـاالر   .  در تـاالر فرهنـگ تهـران افتتـاح كـرد           1345 مهر   23 در روز     را و زنان 

سپس اين همايش به سـتاد      . نقش حزب نشد  اي به قانون خانواده يا        اشارهفرهنگ  
از دربـار و     شـد    باعـث طرح مسائل زنـان در خـانواده        و   حزب ايران نوين منتقل   
شاه آشكارا مايـل بـه      . ي از يك سياست خاص انتقاد شود      شهبانو به دليل جانبدار   

پشتيباني از اين همايش بود زيرا اطمينان داشت كه نتيجة آن شـامل هـيچ چيـزي                 
او احتماالً به اين نتيجه رسـيده       .  كه با اسالم مغايرت داشته باشد      دنمي توانست ش  

اي   همايش با قطعنامه  . بپذيردارزش داشت خطر انتقاد را       بهبود وصع زنان     بود كه 
هاي بهداشت، آموزش، اشـتغال و خـانواده        دربارة مسائل پيش روي زنان در زمينه      

رد در ايـن زمينـه قـوانين        به كار خود پايان داد و از دولت و مجلس درخواست ك           
  .مناسب را مطرح و تصويب كنند

اي را در مـورد        آبان، سـناتور مهرانگيـز منوچهريـان اليحـه         2چند روز بعد،    
.  سـناتور آن را امـضا كردنـد        15قانون خانواده در سنا مطرح كرد كه برابر قـانون           

ي او اليحة پيشنهادي منوچهريان جسورانه بود و سابقة آن بـه روزهـاي دانـشجوي      
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 او كتـابي منتـشر      1328 در سـال     20.گشت   بر مي  1320در دانشگاه تهران، در دهة      
انتقاد از قوانين  اساسي ، مدني، و كيفري ايران از نظر حقوق زن،              كرده بود به نام     

و در اين راه با دشواري زيـادي روبـرو شـده بـود زيـرا اغلـب ناشـران يـا آن را                   
ايـن  . هراسـيدند   روحانيان يـا دولـت مـي      كردند يا از واكنش       ضداسالمي تلقي مي  

 تجديد چاپ شد و اين بار منوچهريان در مقام سـناتور و             1342كتاب در تابستان    
در آن ": او در مقدمة ايـن چـاپ نوشـت   . هاي انقالب سفيد حامي آن بودند  وعده

روزها افق اصالح اجتماعي تاريك بود ، تنها بارقة اميد از ديدگاه شـاه و وجـدان                 
گرفت كه زمينه را براي برابري نهـايي بـين مـردان و زنـان                  سرچشمه مي  بيدار او 

كرد بايد فوري و پـيش از آنكـه شـور و               منوچهريان احساس مي   21".كرد  آماده مي 
او در اسـفند    . هيجان ناشي از انقالب سفيد از بين بـرود، اقـدامي صـورت گيـرد              

ي را پيشنهاد كرد    شود قانون   مي "به ياري شما  " به همكارانش در سنا گفت         1342
برابري كامل حقوق زنان و مردان را در مورد اشـتغال بـدون نيـاز بـه اجـازة                   "كه  

هـاي    شوهر، و همچنين برابـري در مـورد شـرايط طـالق، ارث و تمـام موضـوع                 
ا          .  كنـد   تـضمين  "اجتماعي، اقتـصادي و مـدني      اينهـا پيـشنهادهايي كلـي بـود امـ

ايـن امـري    "كند، هـر چنـد        تصويب مي منوچهريان اطمينان داشت كه سنا آنها را        
   22".نبود كه يك شبه بتوان آن را به انجام رساند

قانون پيشنهادي خانواده بر اساس اصول برابري       "اليحة منوچهريان با عنوان     
شاه آن را بـه مـردم ايـران اعطـا            رضااعليحضرت محمد   حقوق مردان و زنان كه      

 مجلة اطالعـات بـانوان تجديـد        در ماه ارديبهشت در چند شماره از       ".كرده است 
                                                 

فعاليت هاي مهرانگيز منوچهريان بر بستر مبارزات حقوقي :  نوشين احمدي خراساني و پروين اردالن، سناتور. 20
 .238-239. ، صص1382تهران، توسعه، زنان در ايران، 

سازمان داوطلبان حمايت انتقاد قوانين اساسي، مدني، و كيفري ايران از نظر حقوق زن، انگيز منوچهريان، مهر. 21
 .، مقدمه1342خانواده، 
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 اين كار باعـث بلـوا در   23.چاپ شد و در مطبوعات بسيار مورد بحث قرار گرفت     
باقر عاملي، وزيـر    . شهرهاي قم و مشهد در ايران و و در شهر نجف در عراق شد             

دادگستري، كه نگران واكنش روحانيان بود، هر گونه ارتباط خود با ايـن طـرح را                
شايد كسي بـه نـوعي بـه        ...قانون مدني ايران تغيير نمي كند     ": او گفت . انكار كرد 

هـيچ گونـه بررسـي در       . بررسي آن پرداخته باشد ولي اين كاري شخـصي اسـت          
اي   وزارت دادگستري در جريان نيست و دولت به هيچ رو قـصد بررسـي اليحـه               

 عـاملي   ".پيشنهادي را ندارد كه احتمال تعارض آن با اسالم وجـود داشـته باشـد              
بنابراين نيازي نيست كه اين مطلب به بحث گذاشته شـود زيـرا كـل طـرح                 گفت  

 عطاءاهللا خسرواني، دبير كـل حـزب ايـران نـوين اعـالم كـرد كـه                  24.مردود است 
از حـزب اخـراج      " و حزبي  بهره بودن از صداقت اخالقي      به دليل بي  "منوچهريان  
ب ديگـر    منوچهريان پاسخ داد او حزب را ترك كرده است زيرا حز           25.شده است 

نوشته انقالب سفيد،   در كتاب خود،    "شاه  . نمايندة اصول انقالب سفيد شاه نيست     
توانيم صلح و آرامش داشـته باشـيم كـه در             است كه امروز ما فقط در صورتي مي       

صلح و آرامش دنيا هم فقط به قدرت نظامي اين          . دنيا صلح و آرامش برقرار باشد     
 26".هـا وابـسته اسـت        حقوق افراد و ملت    يا آن كشور بستگي ندارد بلكه به تأمين       

 ، عمـل كـرده    رداي كه در اين گفتة شاه وجود دا         خسرواني و حزب خالف فلسفه    
  .  پس خسرواني فاقد صداقت اخالقي استاند،

 كه اين اليحه به طور رسمي تقديم مجلس سـنا شـد و              1345 آبان   2در روز   
شود، جنجـالي، نـه     اي معمولي بررسي      رئيس مجلس سنا پذيرفت كه چون اليحه      

                                                 
 .252-257. خراساني و اردالن، پيشين، صص. 23

 .همان. 24

 .٢۵٩.  نقل از خراسانی و اردالن، پيشين، ص، به15/11/45، 693شمارة نامة ارادة آذربايجان،  هفته. 25

 .همان. 26
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در مطبوعات، كه در درون دولت و در ميان روحانيان بر پا شد كه منوچهريـان را                 
در مجلس، حزب اكثريت از شوكت ملك جهانباني، يكـي          . تهديد به تكفير كردند   

از نماينــدگان زن درخواســت كــرد ارتبــاط گــروه خــود و مجلــس را بــا اليحــة 
مـا  "كـه   ران خود و به ملت اطمينـان داد         جهانباني به همكا  . منوچهريان انكار كند  

 هويدا، نخست وزير، به سـفراي       ". اسالم نمي كنيم   موازينهيچ اقدامي مخالف با     
هايي از قوانين حمايـت خـانوادة كـشور           خود در جوامع اسالمي دستور داد نسخه      
او از دو مجتهـد مـشهور، محمـد كـاظم     . محل خدمت خود را بـراي او بفرسـتند       

لجي درخواست كرد پيشنهاد مجلس را بررسي كننـد تـا ايـن             عصار و محمد سنگ   
ايـن اليحـه سـرانجام بـه        . اطمينان به دست آيد كه با موازين اسالم منطبق اسـت          

 بـدل شـد كـه بـه هـيچ رو جـسارت مـورد نظـر                  1346قانون حمايـت خـانوادة      
خورد اما در مناسبات خـانوادگي ايـران دسـتاورد            منوچهريان در آن به چشم نمي     

 يـا ازدواج    27منوچهريان در نظـر داشـت چندهمـسري، مهريـه، متعـه           . بودمهمي  
موقت، واگذاري سرپرستي كودكان يتيم به والدين ذكور را لغو و ميزان ارث زنان              

همان گونه كه خود منوچهريان در حـدود يـك سـال پـيش              . و مردان را برابر كند    
تـة دولتـشاهي شـاه از     به گف . اظهار كرده بود موافقت با اين پيشنهاد غيرممكن بود        

آيا اين زن عقلش را از دسـت داده  " پرسيده بود ، رئيس مجلس سنا، شريف امامي 
اي را امـضا      چطور ممكن است اين همه سـناتور چنـين اليحـه          " و نيز   28 "است؟
 طنـز شـاه بـه     .  پاسخ اين بود كه آن سناتورها آن اليحه را نخوانده بودنـد            "كنند؟

                                                 
  :در مورد متعه نگاه كنيد به. 27
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 گذاشـتند آن را      حكم اعدام مرا جلوي آنهـا مـي        پس ممكن بود اگر   ":  بود پرسيده
  " نخوانده امضا كنند؟هم

هاي مربـوط بـه مناسـبات خـانوادگي شـامل              تمام شكايت  1346قانون سال   
 2 و   1هـاي     شوهر، زن، كودكان، پدر، جد پدري، قيم و شبيه آن را به موجب ماده             

ا بـه دسـت     زنان حق ادعاي خسارت به خـاطر طـالق ر         . كرد  به دادگاه ارجاع مي   
.  حق دريافـت شـكايات را داشـتند   10 و 8هاي   ها به موجب ماده     آوردند و دادگاه  

مردان از حق طالق به دلخواه خود محروم شدند و طالق زن يا زنان آنها موكـول                 
مـردان حـق ازدواج دوم را بـدون اجـازة زن اول در دادگـاه                . به اجازة دادگاه شد   

 كنند كه در مناسباتشان با هـر دو زن عادالنـه    توانستند ثابت   نداشتند مگر اينكه مي   
توانـست    به موجـب ايـن قـانون دادگـاه مـي          ) 14مادة  . (كنند  و منصفانه رفتار مي   

كودكان را تحت سرپرستي مادرشان قرار دهد، ولي به اين امكان جديد به طوري              
 اين قانون در صورت طالق دادگـاه بايـد          12به موجب مادة    . گذرا اشاره شده بود   

 گرفتنـد   كودكان تحت حضانت مـادر قـرار مـي         رفاه كودكان نظارت كند و اگر        بر
بـراي همخـواني ايـن مـواد بـا        . شرايط آن و هزينة اين نگهـداري را تعيـين كنـد           

كنـد، ايـن قـانون گنجانـدن          شريعت كه ازدواج را پيماني بين مرد و زن تلقي مـي           
  )17مادة (. الم كردبرخي از اين شرايط را در متن قرارداد ازدواج الزامي اع

تر از آن تغييراتي بـود كـه منوچهريـان پيـشنهاد              اين تغييرات، هر چند ماليم    
اين قانون تا سر حدي كه      . اي انقالبي داشت    اي مسلمان جنبه    كرده بود،  در جامعه    

 ،علما اين قانون را دوست نداشتند ولي      . در جامعه ايجاد ناآرامي نكند، پيش رفت      
ي با آن برخورد كردند زيرا متن را آن قدر تغيير داده بودنـد           خونسرد ، با در نهايت 

برخالف اليحة منوچهريان كه بنـا      . كه تا سر حد ممكن مورد قبول آنها واقع شود         
بود جايگزين قوانين جاري شود، قانوني كه به تصويب مجلس رسيد و شاه آن را               
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نون ازدواج   و قـا   1310قـانون مـدني سـال       (امضا كرد مكملي براي قانون موجود       
رو    بنابراين كساني كه در طيف سياسـت در جنـاح ميانـه           . قلمداد شد ) 1315سال  

بودند، قانون حمايت خانواده را پذيرفتند؛ اما ديگراني كه در دوسر اين طيف قرار              
گرايان آن را كفرآميـز       داشتند از آن انتقاد كردند، تجددگرايان آن را ناكافي و اسالم          

هدف از قانوني كـه اخيـراً در ايـن مجلـس            ": يني اعالم كرد  خم. به شمار آوردند  
ز ميان بردن خانوادة مسلمان     غيرقانوني با نام قانون حمايت خانواده تصويب شد ا        

كننـدگان و هـم مجريـان آن در     اين قانون خالف اسالم است و هم تصويب ... بود
ون جنجـال    به هر حال، روي هم رفته اين قانون بـد          29 ".برابر شريعت گناهكارند  

هاي ديگري مطرح بود كه بيشتر اهميـت داشـت، مثـل              موضوع. زياد تصويب شد  
به جنگي تمام عيار    )  خرداد 14( ژوئن   6تنش دائمي اعراب و اسرائيل كه در روز         

قـانون  . بدل شد، و توجه تمام منطقه و از جمله توجه شاه را به خود جلـب كـرد                 
مداخلـة مـستقيم وي، بـه تـصويب         حمايت خانواده با پشتيباني شاه، ولـي بـدون          

از نظر شاه، اين قانون گام ديگري در مسير تجـددگرايي بـه شـمار               . مجلس رسيد 
رفت، كه او معموالً پشتيبان آن بود، البته در حدي كه به روابط متعادل ظريـف                  مي

  .پذيري كه با روحانيان ايجاد كرده بود صدمه نزند و آسيب

***  

. تـر بـود   ان ايران تبديل شد كه سازماني متشكلشورايعالي زنان به سازمان زن   
چند زن و مرد و همچنين شاهدخت اشرف، رئـيس افتخـاري شـورا، رفتـه رفتـه         

شاهدخت اشرف عاشق سفر بود و در مقـام         . نددانگيزة اين تغيير را به وجود آور      
رئيس هيئت نمايندگان ايران در سازمان ملل و رئيس افتخاري كميـسيون حقـوق              

از آنجا كه وي رياست شورايعالي      . كرد   از كشورهاي بسياري بازديد مي     بشر ايران، 
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هـا و سـازمان هـاي زنـان           زنان را پذيرفته بود طبيعتاً در اين سفرها دربارة جنبش         
او به ويژه بسيار تحت تأثير آمار زنان فعال در اقمار شـوروي      . كرد  پرس و جو مي   

در "آورد كـه       بـه يـاد مـي      دولتشاهي. و ديگر كشورهاي سوسياليست قرار گرفت     
 سـپس از مـا      شـاهدخت ... شـد   ها مي   كشورهايي مثل لهستان اعداد بالغ بر ميليون      

توانيم همين كار را در ايران بكنـيم؟ بايـد زنـان را وارد               پرسيد پس چرا ما نمي      مي
تـوانيم اعـضاي سـازمان خودمـان را افـزايش             چگونـه مـي   . هـا كنـيم     اين فعاليت 

تـر،    تر و فعـال     ، نسلي جديد از ايرانيان، نسلي جوان      1340 در ميانة دهة     30"دهيم؟
هاي اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي فعاليـت      آمد و در حوزه داشت روي كار مي  

خواسـت     مـي  مـدام تـاب بـود و        شاهدخت اشرف هم، مانند برادرش، بي     . كرد  مي
شـناخت و   او كميسيوني غيررسمي از مردان و زناني را كـه مـي   . كاري انجام شود  

ها و ابزارهاي توسعة جنبش       داد، مأمور شناسايي راه     خواه تشخيص مي    نها را ترقي  آ
اين كميـسيون سـازماندهي تـشكيالتي را پيـشنهاد كـرد كـه جـذابيت                . زنان كرد 

ها هـم گـسترش       بيشتري براي تودة مردم داشته باشد و بالقوه بتواند در شهرستان          
شـكارا تحـت تـأثير افكـار        ايـن طـرح آ    . يابد و به ميان مـردم عـادي نفـوذ كنـد           

اي بود كه دوستان شـاهدخت اشـرف، يعنـي كـساني مثـل فريـدون                  سوسياليستي
هويدا، نويسنده و منتقد فيلم كه بعدها سفير ايـران در سـازمان ملـل شـد، مجيـد                   
رهنما، ديپلمات، روشنفكر و كمي بعد نخستين وزير علوم و آموزش عالي ايـران،             

ي در دانـشگاه تهـران؛ و جـواد آشـتياني، رئـيس             شناس  احسان نراقي، استاد جامعه   
پيشين دانشكدة پزشكي دانشگاه تهران و مدير عامل سازمان شاهنشاهي خـدمات            

زنان شركت كننـده در ايـن كميـسيون         . دادند  اجتماعي و سناتور انتصابي، ارائه مي     
مهرانگيز دولتشاهي، نيره ابتهاج سـميعي، مهـري        –هم تقريباً از همين سنخ بودند       
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  اين افكار به جو زمانـه و تمـايالت           31.ديگراني مانند آن ها   رو پارسا و      هي، فرخ آ
  .شد شاه مربوط مي

زنــان در شــهرها يــا روســتاها در . واحــد اوليــة ســازمان جديــد شــعبه بــود
كميسيوني كه معموالً دبير كل سازمان زنان در استان، شهرستان يا روستا تـشكيل               

هايي مخـصوص     ها كميسيون   يك از اين شعبه   هر  . شدند  مي داد، دور هم جمع مي     
، آموزش  سواد آموزي هاي    كميسون–هاي مورد عالقة زنان داشت        هر يك از رشته   

 مراقبـت از كودكـان، و    تنظـيم خـانواده،  اي، محيط زيست، مشاورة حقوقي،  حرفه
كردند و آنها هـم از ميـان خـود            ها هيئت رئيسه را انتخاب مي       اعضاي شعبه . غيره

اعضاي شعبه نماينـدگان ايـن شـعبه در مجمـع           . گزيدند  شعبه را بر مي   رئيس اين   
كردند، كه خود اين مجمـع نماينـدگان اسـتان را در              عمومي استاني را انتخاب مي    

مجمع عمومي تهـران سياسـت كلـي        . كرد  مجمع ملي ساالنه در تهران انتخاب مي      
يي مركزي بود   كرد؛  مسئوليت اصلي اين مجمع انتخاب شورا         سازمان را تعيين مي   

شوراي مركزي  . رفت  كه در فاصلة تشكيل جلسات مجمع نمايندة آن به شمار مي          
  .شد  عضو داشت كه دبير كل از ميان آنها انتخاب مي11

***  

 او نماد تمايل ملـي      32.مهناز افخمي چهارمين دبير كل سازمان زنان ايران بود        
 ده سفر كرده، در سـياتل     افخمي در نوجواني به اياالت متح     .  بود جوانان به رهبري 
.  واشنگتن به دبيرستان و در سانفرانسيسكو و كلرادو به دانشگاه رفته بود            در ايالت 

هاي اقامتش در اياالت متحده كار كرده و يكبار در همان نوجواني              او در تمام سال   
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و سيمين رجالي )  سال1(، هما روحي ) سال1(سه دبير كل قبلي به ترتيب عبارت بودند از حشمت يوسفي . 32
 . سال در اين سمت خدمت كرد8افخمي ).  سال2(
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اي كارگري در سانفرانسيسكو مراجعه كرده بـود و خواسـتار پرداخـت               به اتحاديه 
تجربگي و جواني وي سرش كـاله         ري شده بود كه با استفاده از بي       غرامت از مدي  

 سـاله بـود كـه بـه     27افخمـي   .گذاشته و حقوق قانوني وي را به او نپرداخته بود
ايران بازگشت و به تدريس ادبيات انگليـسي در دانـشگاه ملـي ايـران پرداخـت،                 

و بـه عنـوان   اطالعات نظري وي در مورد زنان در جامعه بيشتر ناشـي از تجربـة ا            
 در جريــان 40دانــشجوي ادبيــات در ايــاالت متحــده بــود و ايــن كــه در دهــة  

  . هاي اجتماعي بود جنبش

هاي دختـران دانـشجوي جـوان         ها و تجربه    افخمي در دانشگاه ملي با انديشه     
هـاي نويـسندگان    هـاي فـردي قهرمانـان زن داسـتان     آشنا شد كه مجـذوب آزادي   

هاي فرهنگي هم كه آنها را بـه          اب و رسوم و سنت    انگليسي شده بودند، ولي به آد     
هـاي آنهـا دربـارة        بحث. داد، وابسته بودند    ها و اجتماع خودشان پيوند مي       خانواده

هـاي مثبـت فرهنـگ و         زمـان بـا حفـظ نكتـه         تر هـم    گذر عملي به زندگي مستقل    
.  كـشاند جو دانـش دختـران مناسبات خود، افخمي و شاگردانش را به ايجاد انجمن  

اين انجمن اساس گسترش رويكردي ايراني به حقوق زنـان را تـشكيل داد و               كار  
هاي سازمان تازه تأسيس زنان       افخمي و ديگر اعضاي اين انجمن را درگير فعاليت        

ايران و دبير كل وقت آن سازمان، سيمين رجالي، كرد كه همكار افخمـي و اسـتاد       
جالي به افخمي گفـت كـه        ر 1347در سال   . روانشناسي در دانشگاه ملي ايران بود     

شاهدخت اشرف عالقمند بود شانس شركت در هيئت نمايندگي ايران در سازمان            
دار بود،  در اختيار زنان تحصيلكردة ايراني          ملل را، كه خودش رياست آن را عهده       

خواست بداند آيا     رجالي مي . المللي آشنا شوند    بگذارد تا آنها با كار ديپلماتيك بين      
در نيويـورك،   . مند است؟ افخمي با كمال ميـل پـذيرفت          ار عالقه افخمي به اين ك   

گاهي با شاهدخت اشرف تماس داشت و يكبار كه به نمايندگي از ايـران دربـارة                
كرد، شاهدخت اشرف براي نشان دادن حمايت خود، در آن            فلسطين سخنراني مي  
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هدخت بار ديگر از او خواستند در سفر ساليانة بعدي شـا          . سخنراني حضور يافت  
ايـن بـار    . اشرف به نيويورك او را همراهي كند، و افخمي هـم ايـن كـار را كـرد                 

افخمـي  .  پذيرد يـا نـه      خواستند بدانند آيا او مقام دبير كلي سازمان زنان را مي            مي
شـاهدخت اشـرف در پاسـخ       . اي در اين زمينه نـدارد       اظهار داشت كه هيچ تجربه    

و تأكيـد كـرد كـه جـواني، تـوان، و            گفت شايد اين مزيتي براي اين جنبش باشد         
افخمي اين پيشنهاد را پذيرفت، هر چند افراد خـانواده          . خون تازه مورد نياز است    

و دوستانش تقريباً همگي به او توصيه كردند سمتي در سازماني پـر از مناقـشه و                 
  .انگيز نپذيرد بحث

ديري نگذشت كه دبير كل جديد تشخيص داد كه هر چند شاهدخت اشرف             
محول شدن اين سمت به او نقشي اساسي داشته اسـت، بـراي كمـك كنـار او       در  

سال اول شايد او را فقط سه بار، و هـر بـار فقـط نـيم            " :آورد  او به ياد مي   . نيست
ام و اكنـون بـر عهـدة          گفتم من اين سمت را پذيرفته       به خودم مي    ...ساعت، ديدم 

ـ   33".آيـد بكـنم     من است كه هر كاري از دستم بـر مـي           صميم گرفـت محـيط      او ت
انـد،   اطرافش و زناني را كه براي رسيدن به جنبش زنان به اين مرحله كمك كـرده  

 شهر و شمار زيـادي روسـتا سـفر كـرد و بـا زنـان و             40او به در حدود     . بشناسد
او . هاي متفاوت اقتصادي، اجتماعي و تحـصيلي سـخن گفـت            مردان دربارة زمينه  
يسم به شكلي كـه وي بـه تـازگي در غـرب             هاي مربوط به فمين     دريافت كه نظريه  

. آموخته است پاسخگوي مسائل و نظرات مربوط بـه زنـان عـادي ايـران نيـست                
 ولـي   34.نويسندگان غربي بيشتر به حقوق فردي و سياست جنسيتي توجه داشـتند           
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زدنـد متفـاوت بـود و ضـرورتش بيـشتر             حرفي كه زنان معمولي ايراني به او مـي        
  .شد احساس مي

گفتند همة اين كارها خوب و منصفانه است، خيلي عالي است اگر از               ميآنها به من    
حقوق فردي خود و قوانيني كه مجلس براي حفظ آن حقوق تصويب كرده اسـت، آگـاه                 

اي دارد اگر ندانيم چگونه نياز روزانه به غذا، سـرپناه             اما آگاهي به قانون چه فايده     . باشيم
 بيـشتر مربـوط بـه      1340بوط بـه زنـان در دهـة         يا لباس را برآوريم؟ خوب، مطالعات مر      

 وولف هـم كـه بيـشتر دربـارة اسـتقالل زنـان سـخن                ]ويرجينيا[ حتي. حقوق فردي بود  
گفت، براي مخاطبان من شخصيتي در سرزمين رؤياها بود، زني نويسنده كه به فضا و                 مي

مسئلة تأمين غذا و سرپناه مطرح براي زني كه كـارگر     . جايي آرام براي نوشتن نياز داشت     
ت وجـود او مربـوط      كارخانه يا كارگر كشاورزي است، ماهيت ديگري داشت و به واقعي          

تـرين مـسئلة      مهـم . چنين نبود كه زني حرفي بزند و ديگري چيز ديگري بگويـد           . شد  مي
كردند اين بود كه بتواننـد زنـدگي    مطرح براي تمام زناني كه در كارخانه يا مزرعه كار مي      

 كه اين توانـايي را كـه در اولويـت           حرفه اي خود را از نظر مالي تأمين كنند و ياد گرفتن           
  35. به آنها بدهدبود

ريزي سازماني، سياسي و  گفتند آغازي براي برنامه آنچه زنان معمولي مي
 را داد تا از نظر اقتصادي و توانشد به زنان اين  چگونه مي. روال كار بود

 "(empowerment)توانمند كردن "اجتماعي روي پاي خود بايستند؟ البته 

شد به اين مفهوم ارتباط  طرح مياما مسائلي كه م. هنوز اصطالحي رايج نبود
زنان براي امرار معاش به چه چيزهايي نياز داشتند؟ زنان چگونه : داشت

توانست آنچه را  اي برخوردار شوند؟ چه كسي مي توانستند از آموزش حرفه مي
شان الزم  براي فراگيري و شيوة اثرگذاري بر زندگي خودشان و زندگي خانواده

شد مردان خانواده را تشويق كرد كه به زنان  رد؟ چطور ميبود، در اختيارشان بگذا
 در مورد بيرون آمدن از خانه و حضور در -همسران، دختران و خواهران–
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ها و همكاري با ديگران، چنان كه الزمة فراگيري بود، كمك كنند يا دست  كالس
ين خواست و اجازه داشت در ا كم اجازة اين كار را به آنها بدهند؟ زني كه مي
هاي خود را بايد به دست چه  فضاي آموزشي شركت كند در دورة آموزش بچه

داد و چگونه بايد او را تغذيه  سپرد؟ چه كسي بايد به بچه غذا مي كسي مي
  كرد؟ و چه كسي مسئول بهداشت و سالمتي كودكان بود؟ مي

اين مسائل و مسائل ديگري از اين قبيل در شوراهاي شهرستان ها و شوراي              
گرفت و رفته رفتـه بـه موضـوع           شد، مورد بحث قرار مي      زي تهران مطرح مي   مرك

تغيير دادن قوانين قديمي شـرط      . اصلي مورد توجه سازمان و سياست آن بدل شد        
شد تا نه     بايد اقداماتي مي  . الزم براي تضمين حقوق زنان بود ولي شرط كافي نبود         

براي ايجاد انگيزه و بقاي آنهـا    تنها زنان معمولي آموزش ببينند بلكه امكانات الزم         
دوسـتانه ممكـن      اين كار ديگر فقط با اقدامات و ساختارهاي نـوع         . هم فراهم آيد  

شد كه نه تنها زنـان معمـولي را    سازمان زنان ايران بايد به تشكيالتي بدل مي      . نبود
گيري عمـومي و خـصوصي، ارتبـاط     كرد بلكه بين آنها و مراجع تصميم        جذب مي 
توانست   با توجه به تمايالت شاه، سازمان زنان ايران فقط زماني مي          . ردك  برقرار مي 

شانسي براي موفقيت داشته باشد كه خود را بخشي از روند پيـشرفتي بدانـد كـه                 
  . كرد منابع كشور را در جهت حمايت از زنان بسيج مي

***  

 دو قــانون مهــم، كــه مــستقيماً بــر زنــدگي زنــان اثــر 1350در اوائــل دهــة 
 قـانون مـتمم قـانون       يكـي قـانون گذرنامـه و ديگـري        – شد   پيشنهادشت،  گذا  مي

 زيـرا   انجاميـد پيـشرفتي واقعـي     بـه    دوم   پيـشنهاد  .1346سال  حمايت از خانواده    
  در آنكـرد و   را روشـن مـي  1346هاي مبهم قانون حمايت از خانوادة سال          گوشه

 پيـشنهاد   . بـود  چند تبصرة جديد و مهم براي تسهيل كاربرد اين قانون اضافه شده           
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يكم، اما، با شكست روبرو شد، اگر چه تنها بـر قـشر كـوچكي از زنـان اثـر مـي                      
 موجود سفر زنان را بدون اجازة شوهرشـان ممنـوع مـي              گذرنامه  قانون .گذاشت

اين قيد بـه روشـني      . كرد و شرط صدور گذرنامه براي زن اجازة كتبي شوهر بود          
منوچهريـان و   . بودنـد آن مخـالف    مخالف اصل برابري جنسيتي بـود و زنـان بـا            

مصاحب در سنا به اين قانون اعتراض كردنـد و خواسـتار قـانوني مكمـل بـراي                  
، نخـست وزيـر،     ، هويدا 1346 در سال    .هاي مخالف حقوق زنان شدند      حذف ماده 

اعالم كرد كه اليحة جديدي در مورد گذرنامه در حال تدوين است و بـزودي بـه            
كرد كـه بـه زنـان يـا بـا             حة پيشنهادي تصريح مي    اين الي  36.شود  مجلس تقديم مي  

 اليحة جديد هم كـه      37.شود  اجازة شوهرشان يا با اجازة دادستان گذرنامه داده مي        
دولتـشاهي در   . از اليحة پيشين چندان بهتـر نبـود، اعتـراض زنـان را برانگيخـت              

برازنـدة دولـت نيـست كـه        "كـرد    خواند و اعالم     "گامي به عقب  "مجلس آن را    
 با وجود اين هويدا اين اليحه را بـه مجلـس            38".اي را به مجلس ببرد      يحهچنين ال 

  . تقديم كرد اما اليحه مسكوت ماند

بـراي مثـال، در خـرداد       . هاي ديگر برتري يافتنـد      در اين ميان زنان در حوزه     
 پنج تن از زنان قاضي شدند و اين دستاوردي نادر در جامعـه اي مـسلمان                 1348
، 1351 خـرداد    8در روز   . داد  نامه دولت تغيير عقيـده نمـي      ولي در مورد گذر   . بود

مصاحب آن را قانوني ظالمانه خواند      . اين اليحه براي شور دوم در سنا مطرح شد        
گرفـت بلكـه همچنـين     هاي انقالب سفيد شاه را ناديده مي       كه نه تنها بهترين جنبه    

. هم رسيده بـود   مخالف با اعالمية حقوق بشر سازمان ملل بود كه به امضاي ايران             
منوچهريان در صحن مجلس از جا برخاست و گفـت همـه چيـز از شـاه نـشأت                   

                                                 
 1346 آبان 8اطالعات، . 36

 .1346 آبان 18اطالعات، . 37

 1346 دي 23زن روز، . 38
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او گفت در بيـرون از ايـن مجلـس          . گيرد؛ زنان هيچ ديني به اين دولت ندارند         مي
پسران و دختران بايـد بـه طـور مـساوي           "كه  بسياري از همكاران او موافق بودند       

بري سناتور عالمه وحيدي، كـه در        اين گفته باعث شد گروهي به ره       ".ارث ببرند 
 ".ايـن تـوهين بـه مقدسـات اسـت         "نظر بود، فرياد بزننـد        قانون شريعت صاحب  

او گفت   . هاي جنسيتي ديگر پي گرفت      منوچهريان سخنان خود را دربارة نابرابري     
 او در خانه به عنوان شـريك مـرد          ".هر زني بايد در ثروت خانواده شريك باشد       "

 او گفـت ايـن      ".چرخيـد   چرخ زندگي نمي  "كرد    او كار نمي  كار كرده است و اگر      
نه تنها قوانين موجود را در جهت انقالب شاه و ملت اصالح نكرده است              "دولت  

هايي را تقديم كرده كه از بسياري جهات مخـالف بـا اعالميـة جهـاني                  بلكه اليحه 
يحـه   دارد؛ ايـن ال هـم  اين اليحه ايرادهـايي از نـوعي ديگـر   . ..حقوق بشر هستند  

  "...مخالف اصول دين ماست، زيرا در اسالم زنان

اظهار اين كه اليحة مورد بحث در سنا ممكن است مخالف بـا اسـالم باشـد                 
او حـرف منوچهريـان را      . براي شريف امامي، رئيس مجلس سنا، قابل تحمل نبود        

اسالم شـيعه مـذهب رسـمي مـا اسـت و هـيچ              ": كنان گفت   قطع كرد و اعتراض   
 ".پـاي اسـالم را بـه ميـان نكـشيد          . يحـه مخـالف اسـالم نيـست       بخشي از اين ال   

او تأكيد كرد كه شوهران حق ندارند از رفتن زنـان خـود             . منوچهريان تسليم نشد  
بنابراين و بر اين قياس اين قانون بـا اسـالم مغـاير اسـت               . به حج جلوگيري كنند   

  39.دشان شو دهد مانع ميل زنان به ايفاي وظايف ديني زيرا به مرد حق مي

اين استدالل كه تا حدي بر مبنايي نادرست بود به كـار منوچهريـان در سـنا                 
او براي زمانة خود فردي تندرو بود و در حد زيادي به پـشتيباني شـاه،                . پايان داد 

شاه مخالفتي  . اگر نه در زمينة سياسي، دست كم در زمينة ايدئولوژيكي، متكي بود           
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است بر خالف وفـاق عمـومي بـر آن          خو  با حق سفر كردن زنان نداشت ولي نمي       
مسئلة گذرنامه براي گروه كوچكي از زنان طبقـة فرادسـت جامعـه             . پافشاري كند 

از سـوي ديگـر   . او حاضر نبود بر سر اين مسئله با روحانيان در بيفتـد     . مطرح بود 
كردنـد كـه ايـن        بسياري از زنان سرسختي دولت را درست به اين دليل درك نمي           

اي  دبيـر كـل سـازمان زنـان در نامـه          . ي با تودة مردم نداشـت     موضوع ارتباط زياد  
سرگشاده به شريف امامي، بر اين اساس كه قانون گذرنامه مخالف حقوق بـشر و               

المللي، از جمله اعالمية حقـوق زنـان اسـت، تجديـد نظـر در       نامه هاي بين   مقاوله
ـ    40.اي نداشت   مورد آن قانون را درخواست كرد، ولي فايده        ه حالـت    منوچهريـان ب

شاه از اين كه او رفت متأسف شد ولـي او هـم             . اعتراض مجلس سنا را ترك كرد     
شـريف امـامي بـه طـور خـصوصي از منوچهريـان             . بـرد   در بالتكليفي به سر مي    

عذرخواهي كرد، اما اگر آن گونه كه منوچهريان درخواست كرده بود بـه صـورت            
الت زيـادي روبـرو     خواست براي كنترل مجلس سنا با مـشك         علني هم پوزش مي   

 41. به هر صورت زنان بازنده بودند. شد مي

اهميت اين قانون جديد    . متمم قانون حمايت خانواده سرانجام بهتري داشت      
در اين بود كه بـراي نخـستين بـار در ايـران و در خاورميانـه در صـورت فـوت                      

 اين قانون شـرايط     42.شد  پدرسپردن سرپرستي طفل به مادر بر جد پدري مقدم مي         
كرد و آشكارا در آن عنوان شده بود كه مرد و زن در مـورد                 طالق را هم تعيين مي    

 زنـان بـراي   به موجب ايـن قـانون    ). 8مادة  (درخواست طالق حقوقي برابر دارند      
                                                 

 .103مهناز افخمي، . 40

 اند كه منوچهريان شكست خورد زيرا شاه يا خانوادة او از پيشنهادات وي پژوهان اظهار داشته برخي از دانش .41
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the Crossroads of Secularization and Islamization," Iran Chamber Society, Winter 
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 آبـروي زنـان     . شدند "شرف" خود صاحب    "نفس" دراولين بار از لحاظ حقوقي      
كار يـا فعـاليتي بپـردازد كـه         داد كه مانع شوند شوهرشان به         اين حق را به آنها مي     

 به موجب اين قـانون مـردان        .)18مادة   ( به خطر اندازد    زن يا خانوادة او را     شرف
حق نداشتند بدون اجازة صريح زن اول خود، آن هـم فقـط در شـرايط خـاص و                  

 سال و براي زنـان بـه        20حداقل سن ازدواج براي مردان به       . حاد، زن دوم بگيرند   
توانـست بـه دختـر        ر چند در شرايط خاص دادگـاه مـي         سال افزايش يافت، ه    18

 15 سال اجازة ازدواج دهد، مشروط به اين كه سـن او كمتـر از                18كوچك تر از    
افزون بر اين، مجموعه اي از مقررات هم براي جلـوگيري از فـرار از               . سال نباشد 

ايـن اقـدام اخيـر بـراي اصـالح يكـي از             . قانون و تسهيل اجراي آن تدوين شـد       
 الزم بود، و آن موردي بود كـه شـوهر، محـضردار و              1346هاي قانون     ضعف نقطه
اين فقط آغـاز    البته  . كردند   تباني مي  ي ناديده گرفتن قانون به نفع مرد      ها برا   دادگاه

تو را طـالق    "اداي  فرهنگ غالب به زنان آموخته بود كه مردان به صرف           . كار بود 
 آمـوزش دوبـارة قـانون و مقـررات     بـراي . توانند آنها را طالق دهنـد    مي "دهم  مي

  .جديد به زنان وقت، سازماندهي و تالش الزم بود

***  

ها، مناسـبات زنـان، جامعـه و خـانواده بـه مـوازات كـنش و                   با گذشت سال  
در دورة رضاشـاه و در نخـستين دهـة پـس از جنـگ،               . واكنش آنها دگرگون شد   

ها براي ايفاي نقـش     هدف از آموزش دادن به زنان در وهلة نخست آماده كردن آن           
به موازات افزايش شمار مادران و اينكه تعـداد بيـشتري از آنهـا وارد               . مادري بود 

زمـان هـم كـار        بازار كار شدند، زنان اظهار داشتند كه قابليت اين را دارند كه هـم             
خانه را انجام دهند و هم كار بيرون را و هم مادران خوبي باشند و هـم همـسران                   

اي بود كه شاه در       در واقع اين همان نكته    .  پذيرفتند  را اين نظر خوبي، و مردان هم     
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 منتـشر كـرد، بـر       1340توصيف مأموريت خود براي وطنش در كتابي كه در سال           
  :آن تأكيد كرده بود

زيـرا نخـست    : كند  زن دانشمند امروز وظايف دشواري در برابر خويش مشاهده مي         
بـستري را انجـام       تنها بايد وظيفة هـم    ي باشد يعني نه     خوببايد براي شوهر خويش همسر    

مسئوليت بزرگ ديگري كـه     . دهد بلكه رفيق و شريك حيات معنوي و ذوقي شوهر باشد          
هايي است كه سرشت و طينت و اخالق طفل بايد  به عهدة اوست تربيت فرزندان در سال

بروز و ظهور نمايد و اوست كه بايد براي كودكان كـانون عـشق و محبـت و سرچـشمة                    
و منبع فضيلت باشد و اصول و مبادي اخالقي را كه در دنيـاي كنـوني طفـل را بـه                     ذوق  

هـا گذشـته زن ايرانـي بايـد در            از ايـن  . حوزة بزرگ اجتماع وارد مي كند به آنها بياموزد        
 خدمتي را تعهد    مولّدتجديد حيات كشور خويش سهمي داشته باشد و در امور خيريه و             

 نخوت يا توجه به مقـام و منزلـت خـويش در كمـال               نمايد و اين خدمت را بدون كبر و       
  43.... طيب خاطر انجام دهد بارويي و گشاده

 بهبود اوضاع اقتصادي و تقاضـاي روزافـزون زنـان           1340در پايان دهة    
كه مسئوليت دوگانة كار در خانه و بيرون،        كم و بيش نشان مي داد       براي كار   

 مردان در خانه و بيرون، بـه        بدون توافق دوباره دربارة تقسيم وظايف زنان و       
 مربـوط   دگرگوني مفهومي  همان حال،    در. شود  بخش ايفا نمي    شكلي رضايت 

كـم و بـيش     و گفتار مربوط بـه آن        شت شكلي نامحسوس و نامنظم دا     به آن 
 در لحن جنبش زنـان در جلـسة         ملموستغيير  .  باقي مانده بود   ثابت و سنتي  

انـه و بـه عنـوان امـري عـادي            با زباني فروتن   و رخ داد    1352مجمع عمومي   
زمان آن فرا رسيده است كه مـسئلة        "دبير كل سازمان زنان گفت      . مطرح شد 

  ".خود را عنوان كنيم و به دنبال راه حلي براي آن باشيم
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دانيم كه هيچ يك از ما ابرزن نيست و هيچ كس هم نبايد از مـا انتظـار                    همه مي 
زمان  ند اين همه كارهاي گوناگون را همتوا هيچ كس نمي. داشته باشد كه ابرزن باشيم

هيچ كس نبايد از ما انتظار داشـته باشـد كـه كارهـاي              . و همه را به خوبي انجام دهد      
زنـان را نبايـد مجبـور       . خانه و محل كار را به تنهايي و بدون كمك به عهده بگيـريم             

ا كنيم كه يا هر دو مسئوليت سنگين كار در خانـه و بيـرون از خانـه بـدون كمـك ر                     
هـر كـدام از مـا        . ما نيمة هيچ چيز و هـيچ كـس نيـستيم          . برگزينند يا در خانه بمانند    

ما خواستار اين هستيم كه ما را انساني كامل به شمار آورند و بـر               . انساني كامل است  
   44.همين اساس با ما رفتار كنند

 اين فكر غالب را كه زن مكمـل مـرد            دست كم  نمايندگان موافقت كردند كه   
هـاي خـود      منشور سازمان زنان براي توصيف دوبـارة هـدف        . ار بگذارند است كن 

دفـاع از حقـوق فـردي،       "تـرين وظيفـة ايـن سـازمان بـه             اكنون مهم . اصالح شد 
خانوادگي و اجتماعي زنان براي دستيابي به برابـري كامـل درجامعـه و در برابـر                 

 زنـان، بـه     سه وظيفة ديگر عبارت بود از  ارتقاي سطح آموزش         .  بدل شد  ".قانون
؛ تضمين مشاركت زنان در روند      اي  هاي حرفه   ويژه در زمينة سوادآموزي و مهارت     

مدرن كردن كشور از جمله پيشرفت اقتصادي، فرهنگي و اجتمـاعي و كمـك بـه                
هاي آنان؛ و ياري رساندن بـه آنهـا بـراي ايفـاي               زنان براي هماهنگ كردن تالش    

  45.شان هاي فردي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نقش

  اختيـار كـرده      ، البتّه محافظه كارانه تر،     فلسفة جديد را    نيز  شاه 1354تا سال   
او خطاب به كنگرة زنان در سالروز كشف حجاب گفت قـوانين، مقـررات و               . بود
آميز نسبت به زنان دارند بايد مـورد تجديـد           معنايي تبعيض " هايي كه احتماالً    رويه

بايـد بـه     ".اي سـنجيده و منطقـي       به شيوه "  البته "نظر قرار گيرند و اصالح شوند     
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كننـد  مردان بياموزيم كه به زنان احترام بگذارند و با آنان در امور خانه همكـاري                
كنند سبك    تا بار مسئوليت زناني كه هم براي بهبود جامعه و هم در خانه كار مي              "

پذيرنـد    فراموش كنند كه با ازدواج نام همسرشان را مي        " اما زنان هم نبايد      ".شود
 ".و بنابراين بايد عميقـاً از مـسئوليت خطيـري كـه بـر دوش دارنـد آگـاه باشـند                    

هاي درسي بايد دقـت كننـد كـه تـصويري كـه از زن                 ها، مطبوعات و كتاب     رسانه
حق مطلـب را دربـارة جايگـاه او بـه عنـوان زن دوران               "دهند    ايراني به دست مي   

شـان را بـه       ختيار دارند و تمام مهارت    انقالب ادا كند، و تمام ابزارهايي را كه در ا         
هـاي مـورد نظـر      ايـن نكتـه    46".كار گيرند تا جايگاه او را ارتقا دهند و باال ببرنـد           

 آنهـا را در كنگـره       كم و بيش به همان صـورت      سازمان زنان ايران بود كه شاه هم        
  .تكرار كرد

دنيـا  المللي زن هم بود، شاه به شـرايط زنـان در سراسـر                از آنجا كه سال بين    
او گفت اصل برابري حقوق زنان و مردان در منشور سازمان ملـل و در               . پرداخت

اما بين اصولي كـه     . اعالمية حقوق بشر سازمان ملل به رسميت شناخته شده است         
ايـن  . اي عميـق وجـود دارد       اند و اجراي آنهـا فاصـله        به طور رسمي پذيرفته شده    

ل اخالقي پذيرفتني نيست، بلكـه از       نه تنها از ديدگاه عدالت انساني و اصو       "وضع  
  حـلّ  نبايـد فرامـوش كنـيم كـه       ... آورد  نظر اقتصادي و مادي هم لطماتي وارد مي       

سـوادي و فقـر، كـه          خـانواده، بـي    مسائلي چـون حقـوق بـشر، جمعيـت، تنظـيم          
پـذير    كنندة آيندة بشر است، بدون مـشاركت مـؤثر و قـاطع زنـان امكـان                 توصيف
اين، در ماه آذر،  اشرف دو ميليون دالر به نـام شـاه               چند هفته پيش از      47 ".نيست

اي در مــورد نيــاز بــه پايــان دادن بــه  هــاي زنــان و اعالميــه بــراي ارتقــاي آرمــان
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 كـرد، بـه      مـي   در كنگرة زنان بـر آنهـا تأكيـد          اكنون اي كه او    هاي جنسيتي   شكاف
هارات را   والدهايم اين اظ   48. تقديم كرده بود   ، دبير كل سازمان ملل متحد،     والدهايم

 و ايران را كشوري     49كرد  هاي اصلي سال زن را توصيف مي        سندي ناميد كه هدف   
آميز در زمينة پيـشرفت اقتـصادي و اجتمـاعي            هاي موفقيت    كه براي تالش   خواند

شـد بـا    كرد و باعث مـي  ها شاه را دلگرم مي   اين گونه تحسين 50.شهرت يافته بود  
 كنـد، و ايـن هـم بـه نوبـة خـود              شور و شوق بيشتر دربارة حقـوق زنـان اقـدام          

  .كرد كارگزاران حكومتي را به دادن پاسخ مثبت به سازمان زنان ايران تشويق مي

***  

) 1354 تير 11 خرداد تا 28(نخستين كنفرانس جهاني زن در مكزيكو سيتي 
برابري جنسيتي كامل و حذف تبعيض : هاي مهم را در نظر داشت اين هدف

اركت كامل زنان در توسعه؛ و افزايش سهم زنان در جنسيتي ؛ دخالت دادن و مش
طرح اقدام "هاي اين كنفرانس   براي دستيابي به هدف51.تقويت صلح جهاني

 تدوين شد كه به موجب آن تا سال "(World Plan of Action) جهاني
آمد تا دسترسي برابر زنان  ها به دست مي بايد حداقلي از اين هدف) 1359 (1980

هاي شغلي، مشاركت سياسي، خدمات  ، فرصتآموزشچون به امكاناتي 
در حالي كه پيش از اين . شد بهداشتي، مسكن، غذا و تنظيم خانواده ممكن مي

كنندگان منفعل حمايت و كمك بودند، از اين پس بايد آنان را  زنان دريافت
ها و امكانات به  شريك كامل و برابر مردان و داراي حقوق برابر در مورد فرصت

                                                 
 ". به دبير كل سازمان ملل تقديم كرده بود1974 دسامبر 10اين اعالميه را شاهدخت اشرف پهلوي در روز  ". 48

 . 12.  تاريخ، صبدون. سازمان زنان ايران

 .همان. 49

 .15. ص. همان. 50
51. United Nations, http://www.choike.org/nuev_eng/informes/1453.html. 
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اتفاق نظري هم در اين مورد به وجود آمد كه توسعه بدون . آوردند مار ميش
  52.مشاركت كامل زنان ممكن نبود

اي مقـدماتي بـراي       ايـران برنامـه   . نقش ايران در اين كنفرانس بسيار مهم بود       
 توصيه و تدوين كرد و شوراي اقتصادي         سازمان ملل  "جهانيطرح اقدام   "اجراي  

 مربوط به شيوة كار كه ايـران        پيش نويس "ن را با عنوان     و اجتماعي سازمان ملل آ    
 53. توزيع كـرد "اقدام ارائه كرده استطرح نويس  براي تسهيل بحث دربارة پيش

 ايران همچنين فكـر     54.ها شد   نويس نقطة عزيمت مهمي براي آغاز بحث        اين پيش 
و ايجاد دو مركز پژوهشي مهم وابسته به سازمان ملل را در مـورد آمـوزش زنـان                  

هاي سياستگذاري براي آن مطرح و در مورد آن فعاليت كـرد و در                تشكيل سازمان 
مؤسسه تحقيق دربارة زنان و توسعه      : ها تعيين شد    نهايت ايران پايگاه اين پژوهش    
و اقيانوسيه  و   آسيا   ةسازمان ملل در منطق   اجتماعي  وابسته به كميسيون اقتصادي و      

 1356اولـي در سـال      . براي پيشرفت زنان  المللي تحقيقاتي و آموزشي       مؤسسة بين 
نام كنـوني آن    (در تهران تأسيس شد ولي به خاطر انقالب به بانكوك انتقال يافت             

بخش جنسيت و توسعة كميسيون اقتصادي و اجتمـاعي سـازمان ملـل در منطقـة                
مذاكره جريان داشت كـه در ايـران        دربارة دومين مؤسسه    ). آسيا و اقيانوسيه است   

همچنين .  جمهوري دومينيكن تأسيس شد    دردر نتيجه اين موئسسه     انقالب شد و    
 تعيين كردنـد ولـي پـس از         1359تهران را  محل برگزاري كنفرانس زنان در سال          

  .انقالب آن كنفرانس هم به كپنهاگ منتقل شد

***  
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باالترين مقامات هـر    " از تمام كشورها درخواست كرد       "اقدام جهاني طرح  "
رد اقدام مناسب براي اجراي اين برنامه در چـارچوب          دولت تعهدي روشن در مو    

 ايران يكـي از نخـستين كـشورهايي بـود كـه بـه       55. بدهند"هاي توسعة ملي    طرح
ها در جهـت توسـعة طـرح اقـدام        نخستين گام . هاي سازمان ملل عمل كرد      توصيه

 ايـران از مكزيكـو      گينماينـد هيئـت    و پس از بازگشت      1354ملي ايران در سال     
 همـابش   700سـازمان زنـان ايـران بـاني برگـزاري بـيش از              . اشته شـد  سيتي برد 

هـاي    غيررسمي زنان در سراسر كشور شد تا در مورد سـال جهـاني زن و هـدف                
هـا و نيازهـاي آنـان         سازمان ملل براي دهة زن تبليـغ و از زنـان دربـارة اولويـت              

در اواخر آن سال شـورايعالي همكـاري، متـشكل از هـشت             . اطالعات كسب كند  
 ملـي  تـه وزير هيئت دولت، رئيس سازمان راديو و تلويزيون ملي و دبيـر كـل كمي              

ها را بريـزد و دربـارة آن دسـته از          سوادي تأسيس شد تا برنامه     پيكار جهاني با بي   
هاي ذيربط    قوانين مربوط به زنان بحث كند كه در حيطة صالحيت وزرا و سازمان            

ر كل سازمان زنـان بـه سـمت وزيـر           ، دبي 1354در اوائل دي سال     . قرار گرفته بود  
هـاي دولـت و        در دولت هويدا منصوب شد تا رابط رسمي بين برنامه          56امور زنان 

  .او نخستين وزير زنان در ايران و دومين در دنيا بود. امور زنان باشد

 دولـت بـا تأسـيس كميـسيوني اجرايـي متـشكل از معاونـان                1355در سال   
لي به رياست وزير جديد امور زنان موافقت        ها براي شركت در شورايعا      وزارتخانه

دولـت در حـال روي      . كرد تا اصول اولية طرح اقدام ملي را تدوين و آماده كننـد            
بود كه شامل تالش ملي در       ) 1357-1362(كاغذ آوردن برنامة ششم توسعة ملي       

                                                 
، سازمان زنان ايران، تهران، "انبراي بهبود وضع زنان در ايربرنامة اقدام ملي "برنامة اقدام جهاني، به نقل از . 55

  .1357شهريور، 
. شد و همچنين دومين وزير زنان در دنيا بود مهناز افخمي دومين زني بود كه در ايران وارد هيئت دولت مي. 56

ژيرو بود كه چند ماه قبل به سمت وزير امور زنان در فرانسه منصوب شده بود، و اين واقعيت به  ديگري فرانسوا 
 . ارتباط نبود گيري در ايران بي اين تصميمظاهر با 
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 مـشاركت زنـان در امـور        در نتيجه شد، و     هاي مربوط به منافع زنان مي       تمام حوزه 
ـ      مـوهبتي بـي     بـراي زنـان    مطالعـة دولـت   مورد   بنـا شـد هـر يـك از         . دوسـابقه ب

هاي تحقيق دست كم يك نماينده از سازمان زنان داشته باشند، كـه هـر                 كميسيون
 نخستين در ايران و به احتمال        واقعه اين. گاه الزم بود در مقام قائم مقام عمل كند        

گيـري    تة زنان در تـصميم    ياف  زياد در اغلب كشورها و آغازي براي دخالت سازمان        
  .ملي بود

بايد به بهبود   "ها و راهبردهاي ملي       كرد كه برنامه    طرح اقدام جهاني اعالم مي    
انـد و بـه ويـژه در منـاطق       وضع زنان در مناطقي كه بـيش از همـه محـروم بـوده             

نويس طرح اقدام ملي براي مطالعـه          در ايران پيش   57".كندروستايي ، توجه خاص     
هـاي    چنـين شـعبه     اختيار تمام شوراهاي محلـي و شـهري و هـم          و اظهار نظر در     

در كنفرانـسي متـشكل از  اسـتانداران         . شوراهاي استاني سازمان زنان قرار گرفت     
هاي به دست آمده بحث كردند تا آنها را در جريان هدف اين برنامـه                 دربارة نتيجه 

ا را بـه دسـت      قرار دهند و از نظرات آنها در اين باره باخبر شوند و حمايـت آنهـ               
 بـه پايـان رسـيد و دولـت          1356 اين روند مطالعة جامع در اوائل اسفند         58.آورند

ها بلكه روند اجرايي و ارزيابي آن         ، نه تنها هدف   1357 ارديبهشت   11آموزگار در   
كميـسيوني  "به اين ترتيب بنا شد هر وزارتخانه يا سـازمان دولتـي               . را تأييد كرد  
 بـه رياسـت معـاون وزيـر تأسـيس كنـد و در آن                "ريـزي و پيگيـري      براي برنامه 

 زن آن وزارتخانه هم حـضور       كارمندان  كميسيون از جمله مدير يا نمايندة سازمان      
داشته باشد يا اگر چنين سازماني وجود نداشـت يكـي از كارمنـدان زن ارشـد، و                  

كميتـه  . ر زنان، در آن كميسيون شركت كنـد    نمايندة سازمان زنان براي دفاع از امو      
 شـد   تشكيلها هم زير نظر استانداران        ستاناريزي و پيگيري مشابه در        برنامهاي  ه

                                                 
57. UN World Plan of Action, Op. cit. 
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  را هـاي اسـتاني     هـا و طـرح       تعيين و برنامـه     را  و نيازهاي زنان در استان     اوضاعتا  
  . گزارش دهند راها  آن پيشرفت  هم آهنگ كنند و با نيازهانظارت و

ر ماه در نشستي به ريزي و پيگيري ه هاي برنامه بنا شد رؤساي كميسيون
.  را هماهنگ كنند هاهاي وزارتخانه بحث دربارة مسائل اجرايي بپردازند و تالش

  وقتسازمان زنان ايران هم نقش دبيرخانة اين گروه را به عهده گيرد و دبير كل
اين گروه مراقب هماهنگي . دار شود رياست كميسيون را عهدهنيز سازمان زنان 
سر كشور بود و وظيفه داشت گزارشي ساالنه در مورد ها در سرا اجراي برنامه

سازمان زنان ايران كه نقش . دستاوردهاي طرح اقدام ملي به شوراي وزيران بدهد
هاي  دبيرخانة كميسيون را بر عهده داشت بايد به كمك نمايندگانش در كميسيون

ساالنه اي و محلي در گزارش  هاي منطقه ريزي و پيگيري و همچنين سازمان برنامه
پس سازمان زنان مجراهايي براي . دورنمايي جامع از روند امور به دست دهد

ها  برقراري هماهنگي بين وزارتخانه. آورد هاي عمودي و افقي فراهم مي ارتباط
ها و ديگر  هاي جنبي بود و به اين ترتيب وزارتخانه ابزاري هم براي بحث

سازمان زنان . ن زنان ايران گفتگو كنندتوانستند با يكديگر و با سازما ها مي سازمان
. هاي آنها بود ايران مجرايي هم براي دسترسي به زنان معمولي و شنيدن حرف

فلسفة اصلي اين كار، در يك يا دو دهه پيش از آنكه اين انديشه در سراسر جهان 
رواج يابد، اين بود كه زنان در تمام رخدادهاي جامعه نقشي دارند، و تمام امور 

بود پديده اي آميز   نخستين مورد موفقيت همچنيناين. شود  مربوط مي نيززنانبه 
 مسائل "(mainstreaming)محور قرار دادن " مفهوم باهاي بعد  كه در دهه

در دولت آموزگار با تبديل مقام وزير امور زنان به نهادي كه .  مطرح شدزنان
اطالعات را گردآوري و براي ارزيابي تأثير جنسيت بر تصميمات هيئت دولت،  

 همسو بود با مفهومي كه شالودة طرح اقدام  وكند، اين فكر تحقق يافت توزيع مي
داد و مثل بسياري از امور ديگر فقط آغازي بود كه بايد محك  ملي را تشكيل مي
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، معاون دبير كل سازمان ملل در امور اجتماعي، بعدها 59هلوي سيپيال. شد زده مي
اني موفقيت آميزترين الگوي طرح اقدام ملي در سراسر دنيا نوشت كه الگوي اير

در حدي چشمگير  توانستند  بود و كشورهاي ديگر با سرمشق قرار دادن آن مي
   60.وضعيت زنان را بهبود بخشند

***  

، سالروز  1356 اسفند   8چارچوب طرح اقدام ملي، به شكلي نمادين، در روز          
تقريبـاً  . ي زنان ايران تسليم و تصويب شـد       دستيابي زنان به حق رأي، به كنگرة مل       

شـان، حـضور    ، برخي از آنان بـه دليـل سـمت        )و تني چند از مردان    ( هزار زن    10
هـا،   هـا و شـوراهاي سـازمان زنـان ايـران در اسـتان       داشتند كه اغلب آنها را شعبه     

هاي   هايي ديگر كه در بحث      هاي دانشگاهي يا گروه     ها و روستاها و گروه      شهرستان
شـاه  . ط به طرح اقدام ملي مشاركت داشتند، برگزيده يا منصوب كرده بودنـد       مربو

 بهمـن،   29 روز پـيش،     9با توجه به ايـن نكتـه كنگـره را مخاطـب قـرار داد كـه                  
 نمـاد آغـازين      بـه نظـر مـي رسـيد         و بودتظاهراتي در تبريز از كنترل خارج شده        

او بـه  . بـود علـوم ن  م بـر كـسي   دليلش معنا و كه هنوزاشد خشونت ب  ازالگويي نو   
وضع بسيار بد ايران در گذشته اشاره كرد، بـه ننـگ كاپيتوالسـيون، بـه ضـعف و                   

بـه   "ايرانـي بـودن   "درماندگي ايران، و به شرف و عزتي كه پدرش براي مفهـوم             
هايي كه او براي زنان ايران و احقاق حق آنان فراهم كرده              همراه آورده و موقعيت   

زده سال گذشته به پيشرفتي چشمگير دست يافتـه         او گفت اين كشور در پان     . است
اند، افـراد بيـشتري بـه تحـصيالت عـالي دسـت               افراد بيشتري باسواد شده   . است
ها تـن خوانـدن و نوشـتن          مبارزه با بيسوادي باعث شده است كه ميليون       . اند  يافته

                                                 
59. Helvi Sipila 
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 هـاي   هاي رأي بروند و آزادانه رجحـان        توانند پاي صندوق    اين افراد مي  ". بياموزند
دهنـد و     اينها كساني هستند كه نه تنهـا بـه راديـو گـوش مـي              . خود را ابراز دارند   
خواننـد، هـر سـال هـم شـمار            كنند بلكه روزنامه و كتاب مـي        تلويزيون تماشا مي  

 ".شود  بهتر مي هم  ها    يابد و محتواي آن كتاب      خوانند افزايش مي    هايي كه مي    كتاب
   :او در ادامه گفت

ها جز آزادي خيانت به كـشور و          تواند از تمام آزادي     اي مي  من معتقدم چنين جامعه   
در دو سال گذشـته، مـردم روز بـه روز بيـشتر از              . فروش آن به بيگانگان برخوردار باشد     

 اين است كـه   اين آزادي   معناي درست   آيا  . اند  ها برخوردار شده    شماري از آزادي      انواع بي 
بگويند دختران اجازه ندارنـد بـه    بتوانند   شماري محدود از افراد در مهد دانش يا دانشگاه        

آور در دانـشگاه      سلف سرويس دانشگاه بروند؟ آيا عادالنه است كـه ايـن تبعـيض شـرم              
المللـي    مـا در صـحنة بـين      . وجود داشته باشد؟ سياست ايران مخالف بـا تبعـيض اسـت           

بختانه  كـه ايـن گـروه، خوشـ    آپارتهايدي. ايم  را محكوم كرده و عليه آن جنگيده    دآپارتهاي
 خـارج از ايـران      آپارتهايـد آورتـر از      گروهي بسيار كوچك، مطرح كرده است حتي شـرم        

  61.نژاد خويش است است زيرا اين تبعيض عليه همنوع و هم

خوب اين آزادي بيشتر به اتحاد نامقـدس        ": شاه در پايان سخنان خود گفت     
دهـيم زيـرا       مي اما ما به سياست خود ادامه     .  سرخ و سياه دامن زده است      ]ارتجاع[

كنند، و بر انقالب شاه و ملت و رسـتاخيز            هايي كه از اين كشور حمايت مي        ستون
هاي بريده بريـدة ايـن اتحـاد در           اند و اين آخرين نفس      ملت تكيه دارند، مستحكم   

 او گفت اين كاروان     ".اي به آن وارد آورد      حال احتضار و نامقدس نميتواند صدمه     
  62".شاند نور و سگ عو عو كندمه ف". شود هرگز متوقف نمي
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البته . زنان به ابراز احساسات پرشوري پرداختند كه چند دقيقه به درازا كشيد           
طور كه براي ترك محل به سـوي هليكـوپترش            همين. شاه تحت تأثير قرار گرفت    

به ظاهر آنچه را شما     ": رفت رو به افخمي، دبير كل سازمان زنان، كرد و گفت            مي
.  در واقع همـين طـور بـود        63". ما با شور و حال بيشتر گفتيم       خواستيد بگوييد   مي

شعر مربوط به عوعو كردن سگ و نورفشاني ماه به ويـژه رو بـه روحانيـان گفتـه          
 را براي اشارة سربسته به خميني به كـار گرفتـه بـود، و ايـن                 "سگ"او  . شده بود 
ايـن آغـاز    . آميز هم در فرهنگ و هم در دين ايران بود           اي به شدت توهين     استعاره

  . جنگ بود، يا به نظر بسياري چنين آمد

***  

چند ماه پس از تشكيل كنگرة ملي، زنان ايران هم مانند مردان ايـران يكبـاره                
نخستين گروه انقالبيان، همان گونـه كـه شـاه در سـخنراني             . درگير انقالب شدند  

هـا    انـشگاه خود اشاره كرده بود، خواستار جدايي مردان و زنان در كافه ترياهاي د            
به هر حال، مردم    . شد و با تهديد و ارعاب خواستار محدوديت فضاهاي زنان بود          

اغلب مردم، از جمله گرداننـدگان سـازمان        . ها را جدي نگرفتند     هرگز اين خواسته  
ها را ساواك ترتيب داده تا آبروي مخالفان          زنان ايران بر آن بودند كه اين مخالفت       

ه دانشجويان دانشگاه، همان گونه كه شاه آنهـا را مـتهم            باور كردني نبود ك   . را ببرد 
كـرد كـه      از سوي ديگر شاه حيرت مي     . كرده بود، خواستار تبعيض جنسيتي باشند     

او در مراسم سـالم  . دهند هاي ارتجاعي پاسخي نمي چرا زنان ايران به اين خواسته  
پـس  "گفـت   عمومي به طعنه و البته رنجيده از سكوت و رخوت زنان به افخمي              

 شايد حاال كه    شنويم، كجا هستند؟    اين زنان آزادي كه ما اين همه راجع به آنها مي          
 البتـه لحـن كـالم او        ".رهبرشان برگشته از خود اندكي دل و جرأت نـشان دهنـد           
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گذشت حيـرت   رسيد واقعاً از آنچه در سراسر كشور مي     به نظر مي  . آلود نبود   خشم
هاي    به اياالت متحده بازگشته بود، حرف      افخمي، كه تازه از مأموريتي    . كرده است 

يكي دو ماه   . دهد اهميتي ندارد    كرد آنچه رخ مي     شاه را جدي نگرفت، و تصور مي      
بـه  ". او توسط آموزگار پيامي براي افخمي فرستاد      . بعد ناراحتي شاه آشكارتر شد    

جانشين آموزگار جايي بـراي     64".افخمي بگوييد سازمان زنان پشيزي ارزش ندارد      
تا آن زمان انقالبيان در عمل، ولي نـه هنـوز رسـماً،      . نداشت در هيئت دولت     زنان

 كـه از آنهـا      تبـديل كننـد    به عاملي     را  بودند دولت  توانستهپيروز شده بودند، زيرا     
 به سـر كـار آمـدن        پس از يكي دو ماه    . بودباج دهي باب روز شده      . برد  فرمان مي 

هـا    در سـياه ديـد كـه در خيابـان         شريف امامي، افخمي در كرمان زناني را در چـا         
او از ملكـة ياسـايي،   . دادنـد  كردند و شعارهاي ضد حكومت سر مي      راهپيمايي مي 

اينهـا  ":  او گفـت "اين زنان چه كساني هـستند؟ "دبير سازمان زنان كرمان، پرسيد  
حـاال در خيابـان راهپيمـايي       . ما آنها را بسيج كرديم    . خودمان هستند زنان سازمان   

  65".زنند مرگ بر شاه ياد ميكنند و فر مي
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  نفت
هـاي    تمام حوزه .  دربارة كنسرسيوم شكستي براي ايران بود      1333توافق سال   

عملياتي و مناطقي كه پيش از اين به شركت نفت ايران و انگلـيس واگـذار شـده                  
ايران، براي استخراج، پـااليش،     . بود در اين زمان در اختيار كنسرسيوم قرار گرفت        

عمليـات  . ابـسته بـه كنـسرسيوم شـد       حمل و نقل و بازاريابي نفت خود به كلي و         
شركت ملي نفت ايران در آغاز فقط محدود به مديريت پااليـشگاهي كوچـك در               

بـرد و آن را   اي بود كه نفت را از ميدان نفت شاه به آنجـا مـي          لوله  كرمانشاه و خط  
 شـركت   .كـرد   هاي آبادان و كرمانشاه توزيع مـي        براي مصرف داخلي از پااليشگاه    

قـرارداد  . دارة كارهاي غيرصنعتي جنوب را هم بـه عهـده داشـت         ملي نفت ايران ا   
. كنسرسيوم نفتي براي صدور به شركت ملـي نفـت ايـران اختـصاص نـداده بـود                 

توانست سهمي را كه به عنوان مالك نفت بـه او تعلـق               شركت ملي نفت ايران مي    
د گرفت در بازار جهاني بفروشد، ولي اين كار از نظر مالي چنـدان جالـب نبـو                  مي

شد كه تقريبـاً هميـشه        هاي اعالم شده محاسبه مي      زيرا سهم ايران بر اساس قيمت     
  .از بهاي واقعي فروش نفت باالتر بود

هايي براي   و روش  در پي راهكه  شاه،با توجه به ماهيت قرارداد كنسرسيوم
 به  خواهي نخواهيتوسعة صنعت نفت در خارج از منطقة كنترل كنسرسيوم بود

  نيز كه پيش از ايناي ماته. ، رئيس شركت نفت ايتاليا، رو آورد1اي انريكو ماته
 در اين  موفق نشده بودسهمي در كنسرسيوم به دست آورد وتالش كرده بود 

                                                 
1. Enrico Mattei 
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به كشورهاي توليدكنندة نفت رو آورد و پيشنهادي متفاوت با پيشنهادهاي زمان 
ط اين نيست گفت هدفش فقمي او . هاي بزرگ نفتي به آنها عرضه داشت شركت

هاي بزرگ نفتي به شدت  كه به كشورهاي مسلمان توليدكنندة نفت، كه شركت
خواهد   از سود اختصاص يابد، بلكه مييكردند، سهم بيشتر آنها را استثمار مي

 ايران با توجه به 2.اين كشورها در عمليات اكتشاف و استخراج هم شريك باشند
، مانند شركت هاي بزرگ نفتي كمپاني هايي غير از هاي مناسبي كه شركت موقعيت

و قانون كردهاي پيش رو  داشتند، شروع به بررسي گزينه  عرضه مينفت ايتاليا،
 به شركت ملي نفت ايران كه رساندتصويب به  1336نفت جديدي را در سال 

د سرمايه و فناوري الزم را براي اكتشاف، استخراج، پااليش ، نقل و ادمي اجازه 
هاي خارج از حوزة اختصاص يافته به كنسرسيوم،  ش نفت از ميدانانتقال و فرو
 را  آننويس اليحه اهللا نفيسي و فؤاد روحاني پيش  فتح در اين قانون كه.جذب كند

گذاري خارجي و شركاي غني از نظر فناوري  آماده كردند براي جذب سرمايه
 ، كهختلطان ميكي سازم: براي شركت ملي نفت ايران سه ساختار تدوين شده بود

 در آن سهام و مديريت به طور مساوي بين شركت داراي شخصيت حقوقي بود و
شد؛ ديگري ساختار مشترك يعني سازماني   تقسيم ميطرف دومملي نفت ايران و 

كه داراي شخصيت حقوقي جداگانه نبود و براي اقدام به نيابت از طرفين قرارداد 
 كه به موجب آن طرف دوم به عنوان عامليت آمد؛ و سرانجام قرارداد به وجود مي

اي چند بار به   در اين ميان، ماته3.كرد كارگزار شركت ملي نفت ايران اقدام مي
ايران سفر و با شاه و سران حكومتي ديدار كرد، و پس از تصويب قانون يادشده، 

 را داد كه به موجب آن شركت نفت ختلطپيشنهاد شركت بر اساس ساختار م
 درصد سهم داشتند و شركت 50در آن  و شركت ملي نفت ايران هر يك ايتاليا

                                                 
2. Muhammad Mughrabi, Permanent Sovereignty over Oil Resources, Beirut, 1966, 
p. 56. 
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 درآمدي را هم كه به سهمش تعلق بهرهنفت ايتاليا، افزون بر اين، ماليات و 
به % 75به اين ترتيب براي نخستين بار در تاريخ نفت، . پرداخت گرفت مي مي

   4.گرفت  تعلق ميخارجيبه شركت % 25ايران، كشور توليدكننده، و 

اي نـه تنهـا    طـرح ماتـه  . هاي بزرگ نفتي را خشمگين كرد اين معامله شركت  
شد ميزان كنترل آنها هم كاهش        كرد بلكه باعث مي     آنها را از درآمدشان محروم مي     

، يكي از مديران شركت اسـتاندارد       5، هوارد پيج  1336 ارديبهشت   13در روز   . يابد
ن قائم مقام هيئـت مـديرة شـركت        اويل نيوجرسي، به فؤاد روحاني، كه در آن زما        

دخالـت دادن   ". اي هـشدار داد     مورد عقد قرارداد بـا ماتـه      ملي نفت ايران بود، در      
خواسـت    اي مـي    ماتـه . اي در كار نفت ايران به هيچ وجه به نفع ايران نيـست              ماته

سهمي در كنسرسيوم به دست آورد و در ازاي آن از فكر عقـد قـرارداد بـا ايـران                    
آنگاه صراحتاً به ما گفت اگر      . ي ما به عللي با او موافقت نكرديم       منصرف شود، ول  

هاي امريكايي    به درخواست من ترتيب اثر ندهيد، درهاي ايتاليا را به روي شركت           
حـاال  . خواهم بست و تمام بازار آن قسمت اروپا از دست شما خارج خواهد شد             

وضعي پيش آيد ، ما     دانم به شركت ملي نفت تذكر دهم كه اگر چنين             من الزم مي  
ايـم از حجـم توليـد ايـران           كرده  برابر نفتي را كه تا كنون در بازار ايتاليا عرضه مي          

 روحاني اين تهديد را با هيئت مديرة شركت ملي نفـت ايـران و      ".خواهيم كاست 
مطلقاً نبايـد بـه     شركت ملي نفت ايران     ": شاه گفت . ذاشتسپس با شاه در ميان گ     

 شاه قانون نفت را امـضا       1336 مرداد   10 در روز    6".ه كند توجاين گونه اظهارات    
                                                 

مصاحبه با پرويز مينا، بتسدا، بنياد مطالعات ايران، ،  نگاهي از درون:تحول صنعت نفت ايرانغالم رضا افخمي، . 4
 از اين پس مينا. 23. ، ص1998

5. Howard Page 
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 مرداد امضا شد و شاه براي نـشان دادن اهميـت   13اي در روز      قرارداد با ماته  . كرد
  7.اي را به حضور پذيرفت موضوع ماته

انگيـز و از نظـر    براي شاه پيشي گرفتن بر كنسرسيوم از نظر سياسـي هيجـان        
 كـه شـيوة كـار بـازار نفـت      در مـي يافـت  ز بيشتر او روز به رو   . فني آموزنده بود  

كننـد و اوضـاع را بـه نفـع خـود       ها چطور با هم تبـاني مـي   چگونه است، شركت  
او ياد گرفت چطور  بـه انتظـار         . كجاستچرخانند و نقاط قوت و ضعف آنها          مي

نـشيني    فرصت مناسب بنشيند، و همواره به هنگام حمله مفري براي گريز يا عقب            
احتيـاط او سـنجيده و از       . ي به كار بردن ترفند و تدبير بـاقي بگـذارد          يا جايي برا  

 بود بـه او آموختـه بـود      با آن مواجه شده   دردسرهايي كه مصدق    . روي تجربه بود  
كه اگر توانايي فني، اقتصادي و سياسي براي مبارزه با كساني كه نفت را در بـازار                 

او چنـين   . رسـد   جـايي نمـي   هايش بـه      كنند، نداشته باشد، تالش     جهاني كنترل مي  
راند، كااليي اسـت      كرد كه نفت سوختي است كه غرب را به پيش مي            استدالل مي 

داند و براي حفاظت از ايـن نفـع           كه غرب آن را براي منافع خود مطلقاً حياتي مي         
اي در حادثة سقوط هواپيمـا در سـال           مرگ ماته . خود حاضر است هر كاري بكند     

 بـراي   "خـواهران " بهـايي كـه      -- دانست ميزي شده   ري  عمدي و برنامه  را   1341
   8. مطالبه كردندطلبي در ايران رتش در مورد برتريجبران جسا

هاي بعد ايران به نخستين كشور جهان سـوم بـدل شـد كـه بـه كـار                     در سال 
 بنا شد شركت ملي نفـت       1348در سال   . پااليش و توزيع نفت به خارج پرداخت      

عي هند، و آموكو، يكي از طرفين قرارداد با ايـران           ايران، كميسيون نفت و گاز طبي     
متفقاً پااليشگاهي در مدرس بسازند تا نفـت        ) شركت نفت پان آمريكن   (در آيپك   

                                                 
 .901: 2گاهنامه، . 7
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هاي داريوش و فريدون، واقع در نزديكي جزيرة خارك، در آنجـا              حاصل از ميدان  
پااليش و در هند توزيع شود و شـركت ملـي نفـت ايـران و شـركاي آن بـازاري                     

بنـا شـد در سـال       . اري با ظرفيتي چشمگير در آينده در اختيار داشته باشـند          انحص
و شـركت   ) Sasol( با همكاري شركت ملي گاز و نفت افريقـاي جنـوبي             1350

در شـهر ژوهانـسبورگ     ) Natref(فرانسوي توتال پااليشگاه ديگري به نام نترف        
همچنين قرار شـد در  . از نفت خام مورد نياز آن را تأمين كند        % 75بسازند و ايران    

اي به نام سنگ      كرة جنوبي هم شركت ملي نفت ايران با همكاري يك شركت كره           
 1357رفـت در سـال        پااليشگاهي احداث كند كه انتظار مي     ) Sangyang(يانگ  

آغاز به كار كند، و اين درست مقارن شد با انقالب اسالمي و به هر حـال طـولي                   
 بـه شـركت نفـت آرامكـوي عربـستان       نكشيد كه جمهوري اسـالمي سـهام آن را        

شـركت شـل و      شركت ملي نفت ايـران بـا         دركشور سنگال نيز  . سعودي فروخت 
 احـداث  آرم شـركت ملـي نفـت ايـران    با هاي فروش بنزين   دولت سنگال جايگاه  

 ايران با چند شركت امريكايي و ژاپنـي بـراي احـداث             1350در اواسط دهة     .كرد
رس وارد مذاكره شد تا مشتركاً به صـادرات و          هايي در سواحل خليج فا      پااليشگاه

چنـين    ايـران هـم   . بپردازندبازارهاي بين المللي    در  هاي نفتي    فرآوردهفروش انواع   
شاركت در به منظـور مـ   )ENI   (ايتاليانفت و شركت  شلهاي  مذاكره با شركت

 اروپـا و ايـاالت متحـده را آغـاز           عمليات پااليش و پخش فرآورده هاي نفتـي در        
ورود بـه بـازار، آن هـم بـا نهايـت            كوشش براي    شاه جز    1330 اما در دهة     9.كرد

او به پول نياز داشت و اين پـول در دسـت            . توانست بكند   احتياط، كار زيادي نمي   
بازار نفـت جهـان را در اختيـار         % 90هاي نفتي     افزون بر اين غول   . كنسرسيوم بود 

باقيمانـده شـود و پـس از آن         % 10توانست وارد آن      بنابراين ايران فقط مي   . داشتند
كرد خسارتي بـه      هم مراقب باشد با لطمه زدن به قيمتي كه كنسرسيوم دريافت مي           
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او تـصميم گرفـت بـا       : ترين راه حـل را برگزيـد        شاه ساده . درآمد خود وارد نكند   
ها كنترل نفت را در اختيار داشتند         كشورهايي معامله كند كه در آن كشورها دولت       

شـد بـه      شورها مـي  بـا ايـن كـ     . ماننـد آن  ي، هند، آرژانتين، فنالند و      اروپاي شرق –
 بـراي داد و سـتد بـا         ، از جمله شيوة تهـاتري كـه        معامله كرد  هايي گوناگون   شكل

  .اروپاي شرقي برگزيده شد

***  

، كنسرسيوم به اطالع دولـت ايـران و شـركت ملـي             1339 مرداد   18در روز   
 سـنت و نفـت خـام        12اين كـشور را     نفت ايران رساند كه بهاي نفت خام سبك         

 سنت در هر بشگه كاهش داده است، و اين دومين بار در طـول يـك                 6سنگين را   
شـاه اقـدام كنـسرسيوم را       . داد  سال بود كه كارتل نفتي بهاي نفـت را كـاهش مـي            

هاي نفتي برداشته     هايي كه ايران براي داد و ستد جداگانه با شركت           واكنشي به گام  
  : د به شمار آوربود

قسمتي از تبليغات در بعـضي از مطبوعـات و مراجـع تبليغـاتي ديگـر خـارجي از                   
اي را به نفع ايران بـا چنـد    سابقه ايم قراردادهاي بي ي شروع شده است كه ما توانسته     عموق

 يهاي نفتـي خـارج      آيا صحيح است كه شركت    ... شركت مهم نفتي خارجي منعقد سازيم     
ها را به دلخواه خود باال و پايين ببرنـد؟ مـا               قيمت بدون اطالع ما كه صاحب نفت هستيم      

اي   در اين مورد و ساير موارد، منافع و حق مشروع خويش را همواره در نظر داريم و ذره                 
 10.در اين راه فروگذار نخواهيم كرد

 شــهريور شــاه در كنفرانــسي مطبوعــاتي، كــه بــه همــين موضــوع 6در روز 
ي بحث دربارة نفت با ديگـر كـشورهاي         اختصاص داشت، اعالم كرد كه ايران برا      
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او به فؤاد روحـاني، كـه بنـا         . فرستد  توليدكننده هيئتي را به كنفرانسي در عراق مي       
بود رياست اين هيئت را به عهده داشته باشد، گفت كه ايران براي حفظ حقوق و                

متوجـه  "ولـي   كند،    منافع خويش با ديگر كشورهاي توليدكنندة نفت همكاري مي        
 هر تصميمي كه اتخاذ شود بايـد مبتنـي بـر مطالعـه و تحقيـق و بحـث                    باشند كه 
 اين هشداري به روحاني بود بـراي ايـن          11".آميز و استدالل منطقي باشد      مسالمت

كه بدون چون و چرا پيشنهادهاي  كشورهاي تنـدرو عـرب، بـه ويـژه عـراق، را                   
يـق بعـدي     در توف  تأكيـد شاهنـشاه   ": كـرد   روحاني منظور شاه را درك مي     . نپذيرد

اوپك تأثير بسيار مهمي داشت، زيرا در نتيجـة پيـروي از ايـن سياسـت بـود كـه                    
گذاران اين سازمان كه در آن زمان به كلي غير عملي بـود   بعضي افكار افراطي پايه   

كـرد، تعـديل      و به احتمال قـوي اسـاس اتحـاد كـشورها را از ابتـدا متزلـزل مـي                  
  12".گرديد

، نماينـدة   13 را نخستين بار پـرز آلفونـسو       فكر انجمن همكاري توليدكنندگان   
 كـاهش درآمـد   كـه گرايـي    تنهـا ملـي   نهمشي انگيزة اين خط. ونزوئال، مطرح كرد 

 بهـاي نفـت ونـزوئال افـزايش يافتـه و در             1330در دهة   . بودنيز  ونزوئال از نفت    
پـس از بـاز     .  به اوج خود رسيده بـود      1335نتيجة بسته شدن كانال سوئز در سال        

تر بـه بـازار نفـت،         انال و همچنين پس از ورود توليدكنندگان كوچك       شدن اين ك  
ايـن نقـصان درآمـد دولـت        . درآمد ونزوئال از نفت دوباره رو به كاهش گذاشـت         

جديد را به دردسر انداخت و باعث شد آلفونسو بيش از بيش در پي همكاري بـا                 
فـت عربـستان     آلفونسو شيخ عبداهللا طريقـي، وزيـر ن        14.ديگر توليدكنندگان بر آيد   
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هايي براي كنترل عمليات شـركت آرامكـو           كه در پي يافتن راه و روش        را سعودي
 در نخـستين    1337آنهـا در سـال      . تيافـ در عربستان سعودي بود، متحد خـوبي        

هاي بزرگ نفتي قيمت نفت        كمي پس از آنكه شركت     ،كنگرة نفت اعراب در مصر    
نها در اين نخستين ديدار به نتيجـة        آ. را كاهش داده بودند، با يكديگر ديدار كردند       

 بهـاي نفـت را      1338هاي بـزرگ نفتـي در سـال           مهمي نرسيدند اما وقتي شركت    
آلفونـسو و طريقـي بـه       . آماده شد اقدام مشترك   شرايط براي   دوباره كاهش دادند،    

 . نيروي آغازگر گفتگوهاي مقدماتي بدل شدند

مايندگان ايران، عـراق،     با حضور ن   1339 شهريور   19 در روز     بغداد كنفرانس
عربستان سعودي، كويت و ونزوئال و ناظراني از قطر و اتحاديـة عـرب در بغـداد                 

كنندگان با پيـشنهاد رسـمي عـراق كـه كـشور              در اين نشست شركت   . تشكيل شد 
منـد ميـان اعـضا        ميزبان بود در مورد تشكيل سازماني دائمي براي مـشورت نظـام           

سو آن را سـازمان كـشورهاي صـادركنندة نفـت     موافقت كردند و به پيشنهاد آلفون     
نفتي هاي بزرگ     كه اين دومي را شركت    (  آلفونسو و طريقي      15.ندادنام نه ) اوپك(
 امـا  بودنـد؛  "ه توليـد كننـدگان  معـ اج"، بانيان فكـر   ) نام نهاده بودند   "شيخ سرخ "

هـا، ابـزار و       در تدوين و ايجاد وفاق در مـورد اعـالم هـدف           بود كه   هيئت ايراني   
 ايران در كار اكتشاف و استخراج و همچنـين  .كرد  بازي ها  نقش عمده را نامه  نآئي

                                                 
 23 تا 19(در كنفرانس بغداد . سازماني دائمي و بين دول  است) اوپك(سازمان كشورهاي صادركنندة نفت . 15

بعدها هشت عضو . ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي و ونزوئال اين سازمان را تأسيس كردند) 1339شهريور 
، امارات متحدة عربي )1342(خلق ليبي ، جمهوري سوسياليستي )1341(، اندونزي )1340(ديگر يعني قطر 

، به پنج عضو اوليه ) 1354-1373(، و گابن )1352-1371(، اكوادور )1350(، نيجريه )1348(، الجزيره )1346(
.  به وين پايتخت اتريش منتقل شد1344 شهريور 10در پنج سال نخست مقر اوپك در ژنو بود و بعد در . پيوستند

  .www.opec.org: نگاه كنيد به سايت اوپك
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 در ماه آبان بـر اسـاس مطـالبي مقـدماتي كـه              16.المللي با تجربه بود     در روابط بين  
اهللا  آبادي و امير جهـانبگلو و بـه سرپرسـتي فـتح        هيئت ايراني متشكل از فرخ نجم     

لـي نفـت، تهيـه و عرضـه كردنـد،           نفيسي، مدير بخش اكتشاف و توليد شركت م       
نامة داخلي سازمان در بغداد مورد بحث قـرار گرفـت و در مـورد آن توافـق                    آيين
 بـه سـمت     1340 پس از آن، فؤاد روحاني كه در كنفرانس كاراكـاس سـال              17.شد

 --اش همكاران ايراني    با كمك دبير كلي اوپك منصوب شده بود، اين سازمان را          
 در ژنـو دايـر      --م رضا تاجبخش و منصور فروزان     حسن رضوي، پرويز مينا، غال    

  18.كرد

 هر چند به روحاني اعتمـاد داشـت و بـه او             .شاه در آغاز پشتيبان اوپك نبود     
خواست روحاني و ديگر مديران شركت ملـي نفـت ايـران               مي ،گذاشت  احترام مي 

شـود و     بدانند كه سياست نفتي ايران جدا از اوپك و به طـور مـستقل تعيـين مـي                 
اط بين شركت ملي نفت ايـران و اوپـك فقـط بـه همكـاري فنـي و اجرايـي                     ارتب

ــد از راه  . محــدود اســت ــسو و طريقــي تولي ــك، آلفون در نخــستين نشــست اوپ
كردند تـأثيري منفـي بـر      بندي را پيشنهاد كردند كه شاه و دولتش تصور مي           سهميه

ت ملـي   به گفتة روحاني اكثر اعضاي هيئـت مـديرة شـرك     19.گذارد  منافع ايران مي  
خواهد بـه بهـاي      نفت ايران معتقد بودند كه آلفونسو با كاهش توليد خاورميانه مي          

                                                 
اهللا   فتح–ترين اعضاي هيئت ايراني در نخستين كنفرانس  آبادي، دست كم دو تن از مهم به عقيدة فرخ نجم. 16

نظران  هاي نمايندگي ديگر كشورها از نظر فني و حقوقي از صاحب  در مقايسه با هيئت-نفيسي و فؤاد روحاني
تنها عضو قابل مقايسة ديگر از نظر مهارت .) 2005 سپتامبر، 14آبادي، بتسدا،  مصاحبه با فرخ نجم. (مهم بودند

تواسنت رهبري رسمي سازماني را به عهده گيرد كه  فني و سياسي نمايندة ونزوئال بود كه به هر حال به سختي مي
 . تمام اعضاي آن از منطقة خليج فارس بودند

 .همان. 17

 .201. فؤاد روحاني، پيشين، ص. 18

 .78. ص. مينا، پيشين. 19
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ضرر ايران كاري كند كه موضع ونزوئال در امريكاي شمالي تقويت شـود و نفـت                
تر از آن شود كه قدرت رقابت در بازار اياالت متحده را، كـه تـازه بـه                    ايران گران 

بنابراين به سـود ايـران نبـود كـه از           . باشد، داشته   بودروي نفت خارجي باز شده      
افزون بر اين، مقامات ايراني معتقد بودنـد كـه تـصور اينكـه              . آلفونسو پيروي كند  

توليدكنندگان ديگر حتي در صورت به خطر افتادن منافع خودشان باز هم از ايران              
ران در واقع عربستان سعودي توليد خـود را از ايـ          . دالنه بود   كنند، ساده   حمايت مي 

، در حالي كـه ايـران   )و كويت هم تازه اين كار را شروع كرده بود(باالتر برده بود    
ايـران خواسـتار    . تا پيش از ملي شدن نفت خود باالترين ميـزان توليـد را داشـت              

ترين منافع اعضاي امريكايي آن با عربستان         توليد بيشتر بود اما كنسرسيوم، كه مهم      
شـده از ايـن كـار خـودداري           به شكلي حساب  سعودي، عراق و كويت يكي بود،       

 تجربـة گذشـته حكايـت از ايـن داشـت كـه           وروحاني متوجه شده بـود      . كرد  مي
ايران منـافع خـود   هزينه خواهند به   ها و همچنين كشورهاي توليدكننده مي       شركت

  20.را تأمين كنند

 انـدونزي، پـس از آنكـه        يا عراق    كشورهائي مانند   مايل نبود با   نينچشاه هم 
 به اوپك پيوست، بر عليه غرب در يك صف قرار گيرد،            1341ن كشور در سال     اي

هاي بزرگ نفتي براي افزايش قيمت نظر         هر چند نسبت به فشار آوردن به شركت       
 مـي   ها  شركت. مسئلة مهم براي او افزايش درآمد ايران از نفت بود         . مساعد داشت 

ه موضـع ايـران در بـازار لطمـه          طلبي به ناگزير ب     ند كه ستيزه  ن به او القا ك    شيدندوك
ن را در حـد مطلـوب افـزايش         زند زيرا در چنين حالتي كنسرسيوم سـهم ايـرا           مي
كردند تا مانع همكـاري آنهـا       مي   به تمام سران كشورها منتقل       كه ي پيام دهد،  نمي

                                                 
مقامات ايران سرنوشت خود را در دورة بحران ملي كردن نفت از ياد نبرده . 193. فؤاد روحاني، پيشين، ص. 20

نفت اضافي از عربستان سعودي، عراق و كشورهاي ديگر، بي سر و صدا، به سرعت جايگزين نفت ايران : بودند
  . به فصل ششم، ملّي شدن نفت، ييشين نگاه كنيد. شد
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 هوارد پيج از شركت استاندارد اويل نيوجرسي مقامـات ايرانـي را             در آغاز . شوند
ي از پيشنهادات اوپك باعث افزايش بهاي نفت خاورميانـه در           تهديد كرد كه پيرو   

شود و در نتيجه نفت ونزوئال، افريقاي شمالي يا اتحـاد    سنت در بشكه مي24حد  
. بـود محدود   در اين زمينه     ش توفيق  اما .كند  شوروي قدرت رقابت با آن را پيدا مي       

ها بايد اين     ركتش": مطبوعات ايران او را سرزنش كردند و روزنامة كيهان نوشت         
حقيقت را بپذيرند كه زمانه عوض شده است و اوپك اكنون آمار و اطالعـات در                

 مـوريس   21". اقدامات اوپك بيشتر متكي بر منطق است تا احـساس          واختيار دارد   
به عبداهللا انتظام، رئيس هيئـت      ) بريتيش پتروليوم (بريجمن از شركت نفت بريتانيا      

بايد هر كوششي كه ممكن است بـه  "ار داد كه   مديرة شركت ملي نفت ايران هشد     
آور بـه     عمل آيد تا از هر گونه پيشامد مضر به مصالح ايران و صنعت نفت و زيان               

 اين هم البته تـأثيري      22". جلوگيري شود  ،اعتماد متقابلي كه قطعاً بايد برقرار بماند      
مچنـان   شاه ه .  كردند يادمقامات ايران از آن به عنوان روش ارعاب         . فرعي داشت 

 مهـر   24او در روز    . دارند  كرد جانب احتياط را نگه      از اوپك حمايت اما توصيه مي     
 در كنفرانس مطبوعاتي مشتركي با ژنرال دوگـل، كـه در آن زمـان سـرگرم                 1342

هـاي    هـا بايـد تـسليم درخواسـت         اين شركت "ديداري رسمي از ايران بود، گفت       
ـ         .. .اوپك شوند  ك سـازماني قدرتمنـد اسـت و        آنها  بايد تشخيص دهنـد كـه اوپ

ا   23".دانندمي   براي منافع خود حياتي       حمايت ميكنند و   هاي عضو آن را     دولت امـ 
  .  لفظي بودي حمايت كه تعهدي واقعينهاين بيشتر 

توليـد و   :  بـراي كنتـرل در اختيـار داشـتند         عمـده هاي نفتي دو اهرم       شركت
هـاي بزرگـي كـه آن را         المللي نفـت و شـركت       شاه معتقد بود كه نظام بين     . قيمت

                                                 
 .1341 مهر 21يهان، ك. 21

 .182. ، نقل شده به فارسي در فؤاد روحاني، پيشين، ص)1341 آبان 3 (1962 اكتبر 25نامة . 22

 .1342 مهر 24 كيهان،. 23
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كنند عمداً توليد ايران را پـايين و همچنـين بهـاي نفـت را در سـطحي                    كنترل مي 
بهاي نفت اروپـا و ايـاالت متحـده در         . دارند  تر از قيمت واقعي نفت نگه مي        پايين

حدي چشمگير باالتر از بهايي بود كه بر اساس آن به كشورهاي توليدكننـده حـق    
او همچنـين   .  نظر شاه اين تفاوت بسيار غيرعادالنه بـود        به. شد  امتياز پرداخت مي  

تر بايد بر اسـتداللي از نظـر اقتـصادي قابـل           باال مبناي درخواست بهاي     معتقد بود 
 –گذاري تطبيقي بود      يك گزينه قيمت  . دفاع باشد و نه فقط بر پاية نياز يا مالكيت         

ه مانند ذغال سنگ    بهاي نفت بر اساس قيمت ديگر منابع انرژي قابل مقايس          تعيين
گزينة ديگر تفاوت بين بهاي نفت يك بشكه نفت در محل چـاه و              . يا انرژي اتمي  

پرسـيد    شاه مـي  . رسيد  كنندة نهايي مي     آن در زماني بود كه به دست مصرف         قيمت
كننـده بـا ماليـات بـستن بـر نفتـي كـه در آغـاز بـه                     چرا بايد كشورهاي مصرف   "

مـصرف، ايـن قـدر سـود        -ايان زنجيرة توليـد   توليدكنندگان تعلق داشته است در پ     
شود سـه     گفت عادالنه نيست كه اروپا از هر واحد نفتي كه مصرف مي              مي "؟كنند

كننـده    يا چهار برابر بهاي نفتي را دريافت كنـد كـه بـه دسـت كـشورهاي توليـد                  
گفت دليل اين وضع بخشي اين است كه كشورهاي صنعتي ماننـد              او مي . رسد  مي

 توليـد را در كـشورهاي خـود بـه طـور مـصنوعي بـاال نگـه         ينههزاياالت متحده  
شود در آنجا قيمت نفت هم باالتر باشد در حالي كه آنها              اند و اين باعث مي      داشته

  .اند بهاي نفت را در كشورهاي توليدكننده به طور مصنوعي پايين نگه داشته

هـا را       مـت شركت هاي نفتي نه حاضر بودند توليد را زياد كنند و نه اينكه قي             
باال ببرند؛ آنها، به بهانة قوانين ضد تراست اياالت متحده، اوپك را هم بـه عنـوان                 

آوردند تا    به هر حال، اعضاي اوپك همچنان فشار مي       . طرف مذاكره قبول نداشتند   
هاي بزرگ پذيرفتند بـا يـك كـشور بـه نماينـدگي از        شركت1341اينكه در سال    

وپك ايران را برگزيد تـا بـه نيابـت از همـه بـه               ا. ساير اعضاي اوپك مذاكره كنند    
فؤاد روحاني، دبير كل اوپك، به عنـوان نماينـدة ايـران يـك دور               . مذاكره بپردازد 
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كمي بعد عبدالحسين بهنيا، وزير دارايي ايران، هم        . مذاكرات مقدماتي را آغاز كرد    
فت تـا    ادامه يا  1343 و   1342هاي     اين مذاكرات در سال    24.وارد اين مذاكرات شد   

ها به ايران و در نهايت بـه ديگـر اعـضاي                اينكه كنسرسيوم براي افزايش پرداخت    
فرمولي كه ايران پيشنهاد كرد اين بود كه حق امتياز را از            . اوپك اعالم آمادگي كرد   

 سنت به ازاي هر بشكه      11مخارج كم كنند، اما نتيجه كه افزايش قيمتي در حدود           
در مقابل آنهـا    . ها آمادگي پرداخت آن را داشتند       تشد كه شرك    بود، بيش از آن مي    
اين به معناي   25.ها را به تناسب طي چند سال سرشكن كنند پيشنهاد كردند هزينه

كـم   كه بود كه اين مقـدار كـم     به ازاي هر بش     سنت 6افزايش درآمد ايران به ميزان      
 ايـران  .قراردادي متمم با ديگر اعضاي اوپـك مـورد نيـاز بـود       .  رسيد  سنت 11به  

  . قراردادي با كنسرسيوم بست و ديگر اعضاي اوپك هم از او پيروي كردند

                                                 
وزير دارايي كه نمايندة دولت بود و شركت –دانست  قرارداد كنسرسيوم دو نهاد را نمايندة دولت ايران مي. 24

 .ملي نفت ايران

نفت به ويژه هنگامي كه مالك زمين و دولت يكي نيست، حق امتياز، يعني حق مالكيت، و ماليات                  در صنعت   . 25
همواره فرض بر اين است كه مالك زمـين حقـي بـر كـااليي دارد كـه از زمـين او                      . دو مفهوم متفاوت و متمايزند    

هاي ديگر، بـه ويـژه آن       در اغلب كشور  . در كشورهاي آنگلوساكسون مالك تمام حقوق را دارد       . شود  استخراج مي 
اي، به ويژه قانون فرانسه، را پذيرفتند، دولت حق مالكيت بر منـابع زيرزمينـي را                  كشورهايي كه قانون اروپاي قاره    

تواند  برخي از حقوق       در ايران منابع زيرزميني متعلق به دولت است و بر اساس برخي از مقررات دولت مي               . دارد
پـس از آن    . تجارت خارجي اين گونه تجارت را در انحصار دولـت قـرار داده اسـت              قانون  . را به افراد منتقل كند    

قرارداد كنسرسيوم اين اصول را بـه    . دولت حق دارد با رعايت شرايطي اين حق را به بخش خصوصي واگذار كند             
رارداد در قـ  . ها، كه در مورد ايران هر دو به دولت تعلـق داشـت              تفكيك حق امتياز و ماليات    –شناخت    رسميت مي 

هـاي امريكـايي، بـسته بـه          در اياالت متحده شـركت    .  درصد از قيمت اعالم شده بود      5/12كنسرسيوم سهم مالك    
هـا   پرداختند، رفته رفتـه ايالـت   شرايط حاكم، براي مثال احتمال كشف نفت، مبلغي به عنوان سهم مالك به وي مي   

. توانست يا پول بگيرد يا نفت       اد  كنسرسيوم دولت مي    در قرارد . قوانيني براي تنظيم نظام حق امتياز تصويب كردند       
 شامل مبلغ حق امتياز به اضـافة        50/50با اوضاعي كه وجود داشت تفاوت زيادي بين اين دو شق نبود، زيرا اصل               

اين را كسر حق امتياز      . شد  به درآمد ايران افزوده مي    % 25/6شد،    ماليات پرداخت مي  % 50اما اگر   . شد  ها مي   ماليات
در ضمن بنا بر قـرارداد، حـق امتيـاز        . هاست  ناميدند كه به معناي به حساب آوردن حق امتياز در صورت هزينه             مي
شد كه به موجب  قانون كنترل نفـت زيرزمينـي را در اختيـار                  درصد به شركت ملي نفت ايران پرداخت مي        5/12

  .    شد قيمت اعالم شده به دولت پرداخت مي% 50باقي پرداختي تا . داشت
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***  

شاه پس از عبـور از موانـع        . هاي رشد و شكوفايي ايران بود        سال 1340دهة  
ي پرداخت كه در گذشته به شكلي گنك        ئها   انديشه  دقيق تر  كم به تدوين    اوليه، كم 

تـري، از جملـه     پيچيده  هاي    زمينهاو كشور را در     . و مبهم در ذهنش وجود داشت     
در مورد نفت مطالعه كرد و رفته رفته نقشي بـيش          . گاز و پتروشيمي، به پيش راند     

او بـه مخاطـب مـستقيم كنـسرسيوم، نـه تنهـا در زمينـة        . از داور بـه دسـت آورد  
شـاه  . كم همچنين در زمينة مسائل فني توليد و قيمت بدل شـد             مشي، بلكه كم    خط

شـود بـه آن    ر بود و به او گفته بودند فقط بـا توليـد بيـشتر مـي           در پي درآمد بيشت   
. كردنـد  دادند ولي به آن عمل نمـي    ها همواره قول آن را مي       دست يافت، و شركت   

هـاي قـرارداد در كنـسرسيوم منـافع خـود در              شاه به اين نتيجه رسـيد كـه طـرف         
در اواخر  . ندانداز  عربستان سعودي، عراق، يا كويت را به خاطر ايران به خطر نمي           

موقعيت و اعتبـار داخلـي و       .  نظر شاه نسبت به اوپك عوض شده بود        1340دهة  
اقتصاد به سـرعت    . انقالب سفيد به ثمر رسيده بود     . المللي وي تغيير كرده بود      بين

پس از انتقال رياست جمهـوري از كنـدي         . رفت  اما به شكلي كنترل شده پيش مي      
متحده از نظر كيفي بهبود يافتـه بـود و انتظـار        به جانسون، مناسبات شاه با اياالت       

شـاه بـا اتحـاد شـوروي در         . رفت حتي در دورة نيكسون از اين هم بهتر شود           مي
زمينة سياسي به سازشي موقت و در زمينة بازرگاني و اقتصاد هـم بـه تـوافقي دو                  

مناسبات وي با كشورهاي عربي هم، به ويژه پس از شكـست            . سر برد رسيده بود   
. تر كرد، رو به بهبود بـود         كه ناصر را وادار به تعاملي مطلوب       1346 سال     مصر در 

شركت ملي نفت ايران هم به سرعت داشت به سازماني باتجربـه و كارآمـد بـدل                 
تمام اينها به اين معنا بود كه قدرت و نفوذ نسبي شاه در حدي چـشمگير                . شد  مي
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 امكانات و منابع انساني محدود بـود و فـشار           .البته همه چيز نويدبخش نبود    
در سـال   . به طبيعت ثانوي شاه بدل شده بود      توان امكانات    گسترش بيش از     براي

 نيـز    شـاه  به همين جهت   .ها از درآمدها بيشتر بود      ، تقريباً در همه جا، هزينه     1347
 ٢٦"توانم بكـنم؟  تي درآمدي نيست چه مي   وق"كرد كه     شكايت مي وبود  كسل   غالباّ

 به درآمد بيشتر بود و نـه   رشظنزد، اما     هاي بيش از حد نق مي       شاه در مورد هزينه   
شد   او به اين نتيجه رسيده بود كه بدون هزينة زياد با جديت نمي            . ها كاهش هزينه 

ريتس او در ماه بهمن نمايندگان كنسرسيوم را در سن مو         . كار توسعه را دنبال كرد    
شـدة    به حضور پذيرفت و به لحني قاطع به آنها گفت كه ايران به درآمد ضـمانت               

كرد، نيـاز      ميليون بيش از آنچه دريافت مي      100دست كم يك ميليارد دالر ، يعني        
اين بحث به تنش كـشيده      . دارد، و اميدوار است آنها مبلغ مورد نياز را تأمين كنند          

ير و دنيس رايت، به ترتيب سـفراي ايـاالت            ميدر ايران آرمين    . شد و نتيجه نداد   
ير با تفاهم بيشتر      مي–متحده و بريتانيا، نارضايتي خود را با علم در ميان گذاشتند            

از تهديـدهاي شـاه     "تر شكوه كردند كه كنسرسيوم        جويانه  و رايت با حالتي ستيزه    
بـر   اسـفند در برا 16 شاه پس از بازگـشت بـه ايـران در روز    27".خسته شده است 

هيئت مديرة شركت ملي نفت ايران از كنسرسيوم به شـدت انتقـاد كـرد، و رفتـار        
دو روز بعـد در     .  خواند 28"غيرعادالنه و غير منطقي   "را  كنسرسيوم نسبت به ايران     

دربارة جدي بودن قصد    "و   اسفند شاه به علم دستور داد با سفرا صحبت           18روز  
 "آنها از وضع خراب مالي ما باخبرند      " در برابر اين هشدار علم كه        ".ما تأكيد كند  

ما هنوز آنقدرها هم    ": ، شاه پاسخ داد   "بدون پول جنگ اقتصادي ممكن نيست     "و  
ر بـه علـم گفـت    ي  اسفند، مي19روز بعد،   29".ايم  كه شما مدعي هستيد فقير نشده     

                                                 
26. Alam, The Shah and I, Op. cit., p. 39. 

 .37. ص. همان. 27

 .26: 2روزشمار، . 28
29. Alam, The Shah and I, Op. cit., pp. 33-40. 
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توانـد در انتظـار       باشد، ايران نمـي   %  6/5تا زماني كه افزايش توليد نفت كمتر از         "
 اسـفند بـه شـاه       20 و علم ايـن گفتـه را در روز           " ميليون دالر باشد     900از  بيش  

آينـد و در آن     ها به كمك ما مي      خواهد فكر كند، روس     او هر چه مي   ". گزارش داد 
خواسـت    ترديـد شـاه مـي        بي 30".شود  تر مي   صورت كل منطقه دچار آشوبي بزرگ     

هديـد را بـه همـان       هـاي نفتـي ت      علم در گفتگوهايش با سفرا و نمايندگان شركت       
گيـري خـود علـم از         خواهد منتقل كند يعنـي بـه عنـوان نتيجـه            شكلي كه شاه مي   

ولي در حين صحبت آنها، منـوچهر اقبـال، رئـيس هيئـت مـديرة               . هاي شاه   اشاره
شركت ملي نفت ايران، گزارش داد كه كنسرسيوم تقاضاي وقـت بيـشتري كـرده               

آورد، وارد مـذاكره      مـي   شـاه را بـر      هاي    است تا شايد بتواند با طرحي كه خواسته       
 ميليـون   950كنند درآمـد ايـران را بـه           اقبال به شاه گفت كه آنها پيشنهاد مي       . شود

دالر افزايش دهند و وامي بدون بهره هم به ايران بدهند كه يـك ميليـارد دالر بـه                   
  31.دست ايران برسد

***  

 ]كنتـرل [يـد    با "گفت  ، شاه به صورت محرمانه به علم        1348در اوائل سال    
هـا خريـدار      ، بعد هـم بفروشـيم، ايـن كمپـاني         بگيريم خودمان   نفت را در دست     

 مجبـور  اگرچـه   32".دعوايي نخواهيم داشـت  گزرهصورت اين در بشوند، ديگر 
پرداختي ساالنه و بدون بهره كه هر سال قابل           هاي نفتي به دادن پيش      كردن شركت 

پيروزي قابل توجهي به    شد     بالغ مي   ميليون 300تمديد بود و پس از چهار سال به         
اكنـون او رؤيـايي     . بخـش نبـود      براي شـاه رضـايت      ديگر اين  اما حساب مي آمد،  
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ملي كردن واقعي نفت، به صورتي كـه مزايـايي را بـراي             –تر در سر داشت       بزرگ
ايران به بار آورد كه جد و جهدهاي ملي كردن نفت بـراي كـسب آنهـا صـورت                   

علم از عزم پادشـاه در مـورد بـه دسـت گـرفتن              . ده بود گرفته ولي به جايي نرسي    
دانست   او نگران بود و نمي    . كنترل نفت خشنود بود اما از پيامدهاي آن بيم داشت         

در اواخـر فـروردين و اوائـل        . كـشاند   اين ديـدگاه شـاه او را بـه كـدام سـو مـي              
ه ، شـا  .سـي . ارديبهشت، در مراسم خاكسپاري پرزيدنت آيزنهاور در واشنگتن دي        

اساس استدالل او   . از پرزيدنت نيكسون درخواست كرد از ايران بيشتر نفت بخرد         
اين بود كه نبايد با كشورهايي كه جمعيت و نيازهـاي اقتـصادي متفـاوتي دارنـد                 

شاه به نيكسون گفت نيازهاي كويت، ليبي و ابوظبي با ايران           . رفتاري يكسان شود  
كنـد، مبـارزه خواهـد        ن تلقي مـي   همسان نيست و وي براي آنچه حق قانوني ايرا        

ها به اياالت متحده نفت بفروشد تا آن كشور آن            خواهد فارغ از سهميه     او مي . كرد
شاه اظهار داشت ايران دوست واقعي اياالت       . ها را براي روز مبادا ذخيره كند        نفت

او به نيكـسون    . متحده است زيرا به دليل منافع خويش بايد طرف امريكا را بگيرد           
ري كرد به سود اياالت متحده است كه نيروهـاي خـود را از خلـيج فـارس                  يادآو

اين گونه گفتگوها كه دو سـال       . بيرون ببرد و تأمين امنيت آنجا را به ايران بسپارد         
 و علـم از آنهـا اطالعـي     33پيش از اين بين نيكسون و شاه در تهران آغاز شده بود           

سـال پـيش از ايـن گفتگـو، در          چهار  . نداشت، ماية نگراني اين مشاور وفادار شد      
سفر يالتا و مذاكره با مقامات روس در مورد گاز و ذوب آهن، شاه به علـم گفتـه                   

علـم  . اي با اتحاد شوروي اسـت        ساله 25بود در فكر امضاي قرارداد عدم تعرض        
در حقيقت  ". آن را يك شاهكار سياسي ناميد ولي دربارة پيامدهاي آن هشدار داد           

 اين اقدام ممكـن اسـت       ".هاست  ها مقابله با روس      امريكايي علت وجود ما از نظر    
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در ايـن خـصوص     : زد   او حاال هم همين حرف را به پادشاه مـي          34.خطرناك باشد 
آميز است، بدون حضور امريكا ايران بـدون          بايد مطالعه شود؛ اين پيشنهاد مخاطره     

 شهامتي   علم برخالف  35.شاه نظر علم را رد كرد     . ماند  دفاع در چنگال شوروي مي    
 در رويارويي با خميني از خود نشان داده بود، در رويكرد خود             1342كه در سال    

هاي نفتي، جانب احتياط را از دسـت          هاي غربي، از جمله شركت      نسبت به قدرت  
 مايـة دردسـر     راالعـرب      شط ، بود دانررويگ عراق هم     مقابله با  او حتي از  . داد  نمي

اي بـراي انتقـال       ست وزيـري برنامـه     و مدعي بـود كـه در دوران نخـ          مي دانست 
پااليشگاه از آبادان، كه كنار اين شط بود، به بندر ماهشهر، يعني به طـرف جنـوب       

هـاي ايرانـي      ها بار ديگر در كار كـشتي        در ماه ارديبهشت عراقي   . شرق، ريخته بود  
نيروهاي نظامي ايران بـه     .  مداخله كردند  در اروندرود   با پرچم ايران   در حال عبور  

علم تلگرامي هشداردهنده براي شاه فرستاد كـه در آن          . باش در آمدند    ت آماده حال
  36.شاه به تندي پاسخ داد كه او در جريان نيست. برد زمان در تونس به سر مي

هاي ديگري در سر داشت، كه چند سـال بـود در ذهـنش         شاه آشكارا انديشه  
گفت بـدون فـشار       مياو  . در مورد نفت اكنون طرفدار حمله بود      . شكل گرفته بود  

 تـا بـه     1330 از دهـة     37.شود    هاي نفتي نصيب ما نمي      مداوم هيچ چيزي از شركت    
شاه به دليل به تفاهم رسيدن با رئـيس         . المللي بسيار تغيير كرده است      حال جو بين  

كرد و در مناسباتش با مقامـات         جمهور جديد امريكا احساس اطمينان بيشتري مي      
در اين زمان كه خط لولة گـازي بـه          . ديد  تر مي   مشوروي موقعيت خود را مستحك    

شـد، او انديـشة كـشيدن خـط لولـة نفتـي را در سـر                   اتحاد شوروي كـشيده مـي     
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هـا، بـه      پروراند كه نفت خليج فارس را، از ساحل ايران و هم از ساحل عـرب                مي
شود اتحاد شوروي منـافعي در        كرد اين طرح باعث مي      او تصور مي  . شوروي ببرد 
. شـود   العبور اين خط لوله هم نصيب ايران مـي           فارس پيدا كند و حق     امنيت خليج 

به اين ترتيب اين نفعي كه تا به ايـن حـد بـراي امنيـت نفـت حيـاتي اسـت بـه                        
دهـد و ايـن بـه نفـع همـه             هاي شرق و غرب در خليج فارس خاتمـه مـي            رقابت
جـة   شاه در اوائل خرداد اين طرح را بـا ويليـام راجـرز، وزيـر امـور خار                  38.است

شـايد چنـين فكـري در وزارت        ": شاه به راجرز گفت   . نيكسون، در ميان گذاشت   
 و تالش كرد موضـوع را       ".سابقه ندارد " راجرز گفت    ".خارجه سابقه داشته باشد   

 چند روز بعد، در ماه خرداد، علم به نظر خودش اخبار خوبي بـراي             39.عوض كند 
 در مـورد    )زير انگلـيس  نخست و  (در مالقات بين نيكسون و ويلسون     ". شاه آورد 
المصالحه    كه اگر غرب با شوروي معامله بكند، ايران وجه          قاطع اين بود   ايران نظر 

گـه  ".  علم با حيرت متوجه شد كه اين گفته شـاه را عـصباني كـرد               ".نخواهد شد 
ايم؟ قبـل از آنكـه چنـين كـاري            مگر ما خودمان مرده   . خوردند چنين حرفي زدند   

 و غيره بكنيم؟ به عالوه قدرت ما          هزار زد و بند با روس      توانيم  بكنند، مگر ما نمي   
 اين جوش و خروش     40".طوري است كه آن قدر هم ديگر راحت الحلقوم نيستيم         

 ميليـون   600اسـرائيل   ". هاي بيـشتري نيـاز دارد       به اين معنا بود كه ايران به سالح       
. خـري   لحه مـي  گيرند كه چرا اسـ      حاال به من ايراد مي    . خرد  دالر ساليانه اسلحه مي   

تمام ايـن    ٤١".داد  داشتيم كه همين عراق كوفتي سبيل ما را دود مي           اگر اسلحه نمي  
  .تر اشاره داشت ها به صدور نفت بيشتر به بهايي گران حرف
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***  

 دولـت ايـران بـه شـمار         صاحبمنصبانترين    جمشيد آموزگار يكي از باهوش    
كورنل در رشتة هيدروليك    او در اياالت متحده درس خوانده، از دانشگاه         . آمد  مي

 در چند سمت مهم خدمت كـرده بـود، از جملـه در              1344دكترا گرفته، و تا سال      
آموزگـار در  . دولت اقبال وزير كشاورزي و در دولت منصور وزيـر بهـداري بـود         

 به سمت وزير دارايي منصوب شد كه به ايـن دليـل او نماينـدة                1344ارديبهشت  
او نماينـدة بـسيار     . شد   بين المللي نفت هم مي     هاي  ايران در اوپك و ديگر نشست     

توانـست بـا اوپـك، و در مـذاكره بـا ديگـر                خوبي از آب در آمد، قدرتي كه مـي        
 رياسـت چنـد     1354 تـا    1344هـاي     بين سال . هاي نفتي، به مبارزه بپردازد      شركت

ها تصميماتي تاريخي گرفتـه       كنفرانس اوپك را بر عهده داشت كه در آن كنفرانس         
  و  برگـزار شـد    1350 در تهران در سال     كه  جمله بيست و دومين كنفرانس     شد، از 

گيري كردنـد و سـي و         طي آن براي نخستين بار دربارة افزايش بهاي نفت تصميم         
 در وين برگزار شد و دومـين        1353 در سال     كه هشتمين و سي و نهمين كنفرانس     
 بـار ديگـر   1354در سال  .  كنفرانس رخ داد    دو افزايش چشمگير بهاي نفت در آن     

 ملقــب بــه 42در ويــن او رئــيس كنفــرانس اوپــك بــود و ايلــيچ راميــرز ســانچز 
هاي فلسطيني پيوسـته بـود و         ، جواني اهل ونزوئال كه به چريك      "شغال"كارلوس،

در آن زمان هوادار نهضت آزاديبخش فلسطين بود، آموزگـار را همـراه بـا ديگـر                 
ي، وزيـر نفـت عربـستان       بـه گفتـة زكـي يمـان       . نمايندگان اوپك گروگان گرفـت    

سعودي، در پرواز به الجزيره، تريپولي و بعد بازگشت به الجزيـره بـه آموزگـار و                 
زكي يماني، گفتند به دليل اتحاد كشورهاي آنها با اياالت متحده حكم مـرگ آنهـا          

هاي متبوع آن دو با پرداخت پول جان آنها را            به هر حال، دولت   . صادر شده است  
گيران دادند و به اين ترتيب كـارلوس بـه      امن را به گروگان   خريدند و قول سفري     

                                                 
42. Illich Ramirez Sanchez 
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دمشق رفت و در آنجا سازمان آزاديبخش فلسطين بـه دليـل شكـست در اجـراي                 
كارلوس سـر از سـودان در آورد و         .  او را اخراج كرد    ،حكم مربوط به آن دو وزير     

   43.سرانجام او را به فرانسه تسليم كردند و در آنجا به زندان ابد محكوم شد

در ايـن زمينـه     . آموزگار به مشاور اصلي شاه در سياست نفتي وي  بدل شـد            
 نقش اصـلي را     هر دو پيوسته را برگزيدند كه آموزگار در         دو مسير موازي و به هم     

هاي نفتـي و افـزايش توليـد و قيمـت نفـت؛               يكي مذاكره با شركت   . كرد  بازي مي 
ود، در اختيار گـرفتن و كنتـرل        ديگري، همان گونه كه شاه محرمانه به علم گفته ب         

 متوجـه ايـن حركـت دو سـويه           نيز هاي نفتي    شركت 1349تا سال   . عمليات نفت 
  . ولي سرانجام در هر دو مورد ناچار به تسليم شدند.،كردند  مقابله ميوند ه بودشد

براي اينكه كنترل نفت در اختيار ايران قـرار گيـرد، مـذاكره دربـارة قـرارداد                 
همـان گونـه كـه اشـاره كـرديم، سـاختار            . شـد    سر گرفتـه مـي     كنسرسيوم بايد از  

دو شـركت عـاملي كـه ايـران در          . داد  كنسرسيوم امكان كنترل ناچيزي به ايران مي      
 در هلند بـه     -شركت استخراج و توليد و شركت تصفيه      –آنها حق نظارت داشت     

سهامداران نفـت   –ثبت رسيده بودند و در عمل مجري تصميمات سازمان ديگري           
 هـاي پـس از      سـال در  .  كه در آن ايران هيچ گونه نقـشي نداشـت          ند بود -44اناير

 شركت ملـي نفـت ايـران يـك رشـته اعتـراض در مـورد اينكـه                   ،امضاي قرارداد 
به گفتة شـركت ملـي      . ده بو  مطرح كر   را   گيرد  كنسرسيوم منافع ايران را ناديده مي     

كـرد و     ي استفاده نمي  برداري ثانو   نفت ايران، كنسرسيوم از فنون مناسب براي بهره       
با شـيوة   . زد  به اين ترتيب به قابليت دراز مدت ايران در استخراج نفت صدمه مي            

هـاي مناسـب، از       با شيوه . برداري بود    درصد نفت موجود، قابل بهره     20فعلي فقط   
 درصد افـزايش  45 يا شايد 40برداري تا  ها، قابليت بهره جمله تزريق گاز به ميدان   

                                                 
43. Planet Ark, http://planetark.org/dailynewsstory.cfm?newsid=8054. 
44. Iranian Oil Participants 
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برداري ثانوي موافقت نكـرد زيـرا مـستلزم     سيوم با عمليات بهره  كنسر45.يافت  مي
هاي اضافي بود در حالي كه سود ناشـي از آنهـا احتمـاالً در دورة قـرار داد                     هزينه

  .شد كنسرسيوم محقق نمي

سوزاندند   دوم، گازهاي توليدشدة ناشي از استخراج نفت خام را اغلب يا مي           
كردند كه در اين صـورت بـه          مايع تبديل مي  دادند يا به      يا به شكلي ديگر هدر مي     

 در حدود دو ميليـارد فـوت مربـع          1340 در اواخر دهة     46.كنسرسيوم تعلق داشت  
شـد، كـه اجـازه داشـتند اغلـب آن را، بـه دليـل                 گاز هر روز با نفت استخراج مي      

، پـس از آنكـه گـاز صـادراتي بـه           1349بعـد از سـال      . استفاده بودن، بسوزانند    بي
شركت اكتشاف و توليـد نـه       . رفت  ط لوله شد، گاز كمتر هدر مي      شوروي وارد خ  

آوري و به شكل مايع صـادر كنـد، نـه آن را بـراي                 حاضر بود گاز اضافي را جمع     
كـرد و نـه آن را بـراي تـصفيه و              هاي نفتي تزريق مـي      برداري ثانوي به ميدان     بهره

  .داد فروش در اختيار شركت ملي نفت قرار مي

اضر بود سرماية كافي براي نيازهاي مربوط به توسـعة          سوم، كنسرسيوم نه ح   
صنعت نفت را در اختيار دولت قرار دهد، نه اينكه كنترل حجم توليد را به دولت                
ايران واگذار كند، و اساس استداللش اين بود كه افزايش توليـد در ايـران باعـث                 
 اختالل در عمليات اعضاي كنسرسيوم در كـشورهايي مثـل عربـستان سـعودي و              

  .شود كويت مي

   را منسوخ كـرده    50/50 اصل   1336 قراردادهاي متكي بر قانون سال       ،چهارم
افزون بر اين، بر اساس تجربة ايران، چند كشور خليج فارس در بخشي از              . بودند

                                                 
 .32-33.صص. مينا، پيشين. 45

مصاحبه با محسن از آغاز تا آستانة انقالب، : صنعت گاز ايرانهمچنين نگاه كنيد به غالم رضا افخمي، . همان. 46
 .19-23. ، صص1999شيرازي، بتسدا، بنياد مطالعات ايراان، 
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 ايـن    و به  دست آورده بودنـد      يهاي نفتي شرايط بهتر     قراردادهاي خود با شركت   
  47.دمي كراد كنسرسيوم را غيرممكن  ادامة قرارداز نظر سياسي و اقتصادي

توانـست     فقط تا زماني مـي     1333پس كنسرسيوم به شكل داير شده در سال         
 1350در دهـة    . نداشـته باشـد   به كارش ادامه دهد كه ايران قدرت مبارزه با آن را            

افـزون   و   ه بود  افزايش يافت  ،المللي  قدرت شاه، هم از نظر داخلي و هم از نظر بين          
 در مـورد     سـازمان ملـل     اخيـر   چند قطعنامـة    معنوي حمايتاز ستبر آن مي توان   

 از سخنراني شاه    چنان كه  شود،   حقوق حاكميت كشور ها بر منابع خود برخوردار       
به مناسبت دهمين سالگرد انقالب سفيد كه در آن داليل تصميم خود را در مـورد                

  :مشهود است،  به مردم ايران اعالم كرد1333زير سؤال بردن  قرارداد كنسرسيوم 

هاي عامل نفتي كنسرسيوم نفتـي كـه          هاست ما در موضوع نفت با شركت        مدت
قطع شده است نه به جـايي        مذاكرات نه .  مشغول مذاكره بوديم  كنند    در ايران كار مي   

 كلي آن را بايد براي  خطوطاين است كه امروز بدون ورود در جزييات     . رسيده است 
كـه شـايد در آن روز       (راداد نفت را امضا كرديم       ما ق  1954موقعي كه در    . شما بگويم 

يكـي از مـواد قـرارداد ايـن بـود كـه             ) توانستيم به دست آوريـم      بيشتر از آن هم نمي    
  . هاي عامل منافع ايران را به بهترين وجهي حفظ كنند شركت

 سـه دوره    1954در قـرارداد    . ما داليلي در دست داريم كه اين كار نشده اسـت          
 نظر گرفته بودند كه ضمناً شرط شده بود كه منـافع ايـران حفـظ                تمديد پنج ساله در   

 قرارداد نفت خـود را      1954 قرارداد   ما داليل كافي داريم كه مطابق حتي همين       . بشود
  .  ديگر به هيچ وجه تمديد نكنيم1979با كنسرسيوم در سال 

هـاي بخـصوصي در ايـن         كه اصول منشور ملل متحـد و قطعنامـه        دانيد    البته مي 
هـاي    د تصريح دارد كه ثروت هر مملكتي مال اوست و قراردادهايي كه با كمپاني             مور

                                                 
 .34-35. صص. مينا، پيشين .47
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توانـد بـدون صـالحديد        شـود نمـي     برداري و استخراج بـسته مـي        خارجي براي بهره  
  .برداري قرار بگيرد مملكت صاحب ثروت مورد بهره

يك چاهي را اگر بـيش از مقـدار معينـي           . اي است   صنعت نفت صنعت پيچيده   
اگر بازيافت مجدد نكنند اين حفظ      . كنيد در واقع آن چاه را شما مي كشيد        استخراج ب 

اگر گازهايي را كه الزم است دو مرتبه در چاه برگرداننـد و بـه           . منافع مملكت نيست  
اصطالح فني انژكسيون كنند، نكنند اين حفظ منافع و مزاياي مملكت نيـست و ايـن                

  . كارها براي مملكت ما نشده است

ماند دوتاست، چون مردماني هستيم كه به امضاي خودمان           اي ما مي  راهي كه بر  
، يعني شش سال ديگـر،      1979گوييم يك امكان اين است كه تا سال           پابند هستيم مي  

هاي موجود به كارشان ادامه بدهند به شرطي كه درآمد هر بشكه نفتي كـه بـه             كمپاني
 1979 اين صـورت وقتـي در        در. حوزة ما كمتر نباشد     رسد از درآمد ممالك هم      ما مي 

قرارداد خاتمه پيدا كند شركت هاي فعلي مشتري نفت ايران خواهند بود بدون هـيچ               
اما امكـان ديگـر ايـن اسـت كـه از       . مزايايي و بايد مثل ديگران بيايند و صف بكشند        

ها و هر چه امروز در دست ما نيست تمام            موقع امضاي قرارداد جديد تمام مسئوليت     
المدت ما باشند و ما نفت را به آنها  هاي فعلي مشتري طويل ران و شركتبرگردد به اي

با تخفيفي كه هر كسي به يـك مـشتري خـوب            (براي مدت طوالني به قيمت خوب       
 25 سـال،    20(خواهيم فروخت كه تا هر موقعي كـه قـرارداد طـول بكـشد               ) دهد  مي
شـق اول   . شن بـشود  رواين مطلب به زودي بايد براي ما        . رسد  نفت به آنها مي   ) سال

، شق دوم مشتري شدن و مطمئن بودن به اين كـه نفـت بـراي مـدت                  79ادامة كار تا    
طوالني با شرايط مناسب در اختيار خواهد بود، ولي براي اينكه شق دوم را ما بتوانيم                

ت ما توسعه پيدا كند و بهترين متخصصان        عانجام بدهيم الزم است بخصوص كه صن      
ته جمعي و متشكل يا به طور انفرادي در استخدام خـود در             خارجي را يا به طور دس     
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بياوريم تا براي ما كار بكننـد و مـا بايـد در مـورد حفـظ و نگهـداري و تفحـص و                        
  48...تجسس بيش از گذشته دقت كنيم

ها به سن موريتس در سويس، جايي كـه شـاه تعطـيالت               مقامات اين شركت  
هاي عامـل     ز چند نشست، شركت   پس ا . گذراند، هجوم بردند    زمستاني خود را مي   

 "سند سن موريتس  "يك رشته از پيشنهادهاي مقدماتي را ارائه دادند كه بعدها به            
مذاكرات فـوري   . معروف شد و شاه آن را براي مذاكرات بيشتر قابل قبول دانست           

 انجاميـد كـه بناشـد از تـاريخ اول     "قرارداد خريـد و فـروش   "در ايران آغاز و به      
بنا بـر قـرارداد جديـد كـه در مـرداد           .  سال اجرا شود   20مدت   به   1352فروردين  

  : به امضا رسيد1352

شركت ملي نفت ايران، به عنوان مالك ذخاير و تأسيسات نفت، اداره            .1
و كنترل كامل عمليات مربوط بـه صـنعت نفـت در حـوزة قـرارداد، اعـم از                   

از و  گذاري، پااليش و حمل و نقل نفـت خـام و گـ              اكتشاف، توسعه، سرمايه  
هـاي عـضو كنـسرسيوم بـه          شركت. هاي نفتي را كال به عهده گرفت        فراورده

  .صورت خريداران نفت و مشتريان ممتاز شركت ملي نفت در آمدند

شركت سـهامي اكتـشاف و توليـد        –هر دو شركت عامل كنسرسيوم      . 2
كنـسرسيوم بـه    .    منحل شد    -نفت ايران و شركت سهامي تصفية نفت ايران       

ركت غيرانتفاعي به نام شـركت خـدمات نفـت را در ايـران              جاي آنها يك ش   
تأسيس كرد تا خدمات مورد نياز شركت ملي نفت را در پنج سـال اول ايـن                 

هاي عملياتي و بودجة اين       قرارداد در اختيار آن شركت بگذارد و كلية برنامه        
  .شركت با تصويب و تأييد شركت ملي نفت قابل اجرا بود

                                                 
. ، به نقل از فؤاد روحاني، پيشين، صص1351 بهمن 3نقالب شاه و ملت، سخنراني شاه در دهمين سالگرد ا. 48

376-374. 
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نفت خام توليدي در حوزة قـرارداد پـس از          شركت ملي نفت از كل      . 3
برداشت نفت خام الزم براي مصارف داخلي و نفت خـام مـورد نيـاز بـراي                 

هاي عضو    صادرات مستقل خود، نفت مازاد را براي فروش در اختيار شركت          
 در آغـاز     منظـور بـراي صـادرات مـستقل        مقدار نفـت  . گذارد  كنسرسيوم مي 

رفـت بـه تـدريج      بود و انتظار مي   1352دويست هزار بشكه در روز در سال        
در عمـل ميـزان برداشـت       . ( ميليون بشكه در روز برسد     1/5 به   1360تا سال   

 ميليـون   1/5 از   1357شركت ملي نفت ايران براي صارات تا پـيش از سـال             
  .)بشكه در روز تجاوز كرد

ذاری  سرمايه .4 بـود ، ولـي شـركت    ايران  به عهده شركت ملي نفت گ
، چهـل    جديد وم تقبل كردندكه طي پنج سال اول قرارداد       هاي عضو كنسرسي  

 .درصد سرمايه هاي الزم را تامين نمايند

در مقابل اين تعهد سـرمايه گـذاري و خـدمات فنـي كـه از طريـق                  . 5
شد قيمت نفـت   اختيار شركت ملي نفت گذارده مي شركت خدمات نفت در

قـرار  كنـسرسيوم   هـاي عـضو   شـركت در اختيـار  خامي كه بـراي صـادرات   
هر بشكه محاسـبه    براي  مبناي تخفيفي معادل بيست و دو سنت         برگرفت    مي
   .شد مي

هاي مربوط به خدمات بود كه بـه موجـب آن              فقط توافق  1352اساس قانون   
شركت نفت خارجي كه به عنوان پيمانكار بـراي شـركت ملـي نفـت ايـران كـار                   

اگر نفـت پيـدا   . گرفت هاي اكتشاف را به مسئوليت خود بر عهده مي   كرد هزينه   مي
از . يافـت   شد، آن ميدان نفتي با مشاركت شركت ملي نفت ايـران توسـعه مـي                مي

شركت نفـت ايـران كـار توليـد را بـه            . زمان آغاز توليد كار پيمانكار تمام مي شد       
 15گرفت و نفت را براي صدور، با تخفيفي براي مدتي محدود، معموالً               عهده مي 
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شد كه پيمانكار افزون       و اين قيمت چنان محاسبه مي      فروخت  سال، به پيمانكار مي   
شاه از اين دستاورد احساس     . بر بازگشت سرمايه نفعي منصفانه هم به دست آورد        

ها شروع به شكايت از شرايط         كه شركت  1354كرد، به ويژه پس از سال         غرور مي 
ين بـار   قرارداد كردند و خواستار مذاكرة دوباره شدند، و در تاريخ نفت اين نخست            

ها خواسـتار مـذاكرة مجـدد دربـارة       بود كه به جاي كشورهاي توليدكننده، شركت      
شـاه مباهـات    .  ادامه يافـت   1357اين مذاكرات تا زمان انقالب      .  شدند  مي قرارداد

  49. نفت براستي ملي شد1352كرد به اينكه سرانجام در سال  مي

***  

 عليـه   1348ريور   شـه  10معمر قذافي، افسري جزء از كـشور ليبـي، در روز            
برد، كودتا كرده بود، و به هنگـام          ادريس شاه، كه براي معالجه در تركيه به سر مي         

 به شكلي نـامنتظر متحـد او از         1349مذاكرات شاه براي تعيين بهاي نفت در سال         
رژيم جديد ليبي، به رياست شوراي فرماندهي انقالبي، نظام پادشاهي          . آب در آمد  

قذافي رهبر شـوراي  .  جمهوري عربي ليبي را اعالم كرده بودرا از ميان برده بود و     
او كـه خـود را انقالبـي        . فرماندهي و سرانجام در عمل رئـيس كـشور ليبـي شـد            

 رفتـارش بينـي كـرد و        شد كارهـايش را پـيش       ثبات بود كه نمي     ناميد فردي بي    مي
ح هـاي نفتـي تـرجي    البته شركت. دركمي بسياري از محاسبات را از مسير منحرف      

تر سر و كار داشته باشند تا بتواننـد منـافع خـود را بـا                  دادند با رهبراني معقول     مي
.  و بودو منطق   شاه الگوي عقل    در مقايسه با قذافي     .  محاسبه كنند   بيشتري اطمينان

دادند با او سر و كار داشته باشـند تـا بـا كـساني                ترجيح مي  ،همه، حتي دشمنانش  
  .چون قذافي
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ت و يكمين كنفرانس اوپـك در كاراكـاس، نماينـدگان         ، در بيس  1349در آذر   
اين سازمان ايران، عربستان سعودي و عراق را به عنوان نمايندگان خود برگزيدند             

هـاي نفتـي بـه        تا در دي ماه همان سال در تهران در مورد بهاي نفـت بـا شـركت                
بـه ايـن سـه نماينـده اختيـار داده شـد كـه در صـورت                  . مذاكراتي اوليه بپردازند  

هاي نفتي از حـضور در ايـن نشـست، يكجانبـه بهـاي نفـت را            خودداري شركت 
هاي نفتي تصميم گرفتنـد در ايـن نشـست حاضـر      تعيين كنند؛ به هر حال شركت  

. شوند و اين كنفرانس بـا يادداشـتي در مـورد وحـدت توليدكننـدگان آغـاز شـد                  
بـا وجـود    سعدون حمادي، وزير نفت عراق، جمشيد آموزگار، نماينـدة ايـران را،             
ولـي ايـن   . تنش موجود بين دو كشور، براي رياست اين كنفـرانس پيـشنهاد كـرد     

ها با پيـشنهاد اوپـك موافقـت نكردنـد و             شركت. حركت دوستانه به نتيجه نرسيد    
شـاه بـه    . كنفرانس ناموفق بود و بهاي سهام نفت در بازارهاي جهاني سقوط كـرد            

دسـتور   و بـه او       ".دهنـد    صدقه مي  كنند به ما    اين آقايان خيال مي   " گفت   آموزگار
خـواهيم و چـرا چنـين       براي اينكه به مردم دنيا توضـيح دهـيم كـه چـه مـي              "داد  

 آموزگار به دستور شـاه عمـل    .كنفرانسي مطبوعاتي برگزار كند    "درخواستي داريم 
همـان روز عـصر     . هاي دنيا بود    هاي او سرخط اخبار روزنامه      كرد و روز بعد گفته    

 دريافت  " سالخورده "يي از چند تن از سناتورهاي به قول خودش          ها   پيام آموزگار
هاي نفتي احتياط      كه به او توصيه كردند در مورد شاخ به شاخ شدن با شركت             كرد
بريتيش پتروليوم يكي از بزرگترين سهامداران كنسرسيوم است        ": به او گفتند  . كند

  50".ها هرگز سرانجام خوبي ندارد و مخالفت با انگليسي

پـذيرتر بـه تهـران         به ظاهر با حالتي انعطـاف       ها  بعد نمايندگان شركت   كمي
آموزگـار كـه اختيـار      . ها خودداري كردنـد     بازگشتند ولي باز هم از افزايش قيمت      
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گيري از طرف اوپك را داشت، با شرايط آنها موافقت نكـرد و نشـست را                  تصميم
سـت بـا او صـبحانه       علم تلفنـي از او خوا     روز بعد   . براي مدتي كوتاه متوقف كرد    

... خيلي هم نبايد در مورد افزايش بهاي نفت پافشاري كنيم         ": به او گفت  و  .بخورد
اختيـار داريـد و بهتـر اسـت زيـاد            ما نيست، شما از طرف اوپك        سوداين كار به    

  علـم  جنـاب  " گفـت   حيرت كرده بود    كه از حرف علم     آموزگار ".پافشاري نكنيد 
طرفانـه و بـر اسـاس ارقـام دقيـق و واقعيـات         هاي ما به شكلي بسيار بـي       خواسته

چرا نبايد از حقوق خودمان دفاع كنيم؟ افزون بـر ايـن            . اند  انكارناپذير مطرح شده  
 شاهنشاه مايل نيستند كه من بيش از اين پافشازي كنم امر            اگر. كه ياغي نيستم  من  

كـار را   شاه اين     گفت   علم ". پذيرم  مي راها    پيشنهاد شركت بفرمايند همين امروز    
شاهنشاه به پيشرفت و توسعة سريع كشور بسيار عالقه دارنـد و بـه آن               " .كند  نمي

  كه امـروز    شما ولي. دهزچه زود تر بيشتر شو    اند درآمد نفت      متعهدند، طبيعتاً مايل  
 ". بايد به عرض برسانيد كه پافشاري زياد به سود مـا نيـست              هستيد يشانمشاور ا 

چرا وزير دربار مورد اعتمـاد و دوسـت       . ده بود حاال ديگر آموزگار به كلي گيج ش      
كند كه تا اين حد بـا سياسـت آشـكار شـاه تفـاوت دارد؟                   مي اواي به     شاه توصيه 

 از كجـا آب     ن او ننـي ود   شـما مـي    ": شاه گفت . شرفيابي كرد آموزگار درخواست   
  51".ن بكنيونوكار خودت. ن نكنيحرفش گوشبه . هخور مي

در . طي نزديك بـا مقامـات انگلـستان دارد        علم به اين شهرت داشت كه رواب      
 ايـن نكتـه   ر ب1357واقع دولت انگلستان با ستايش از وي پس از مرگش در سال           

هاي او از كجـا آب      دانيد حرف   مي"كه  اگر مراد شاه از اين گفته       . گذاشت نگشتا
علم روابطي نزديك بـا     . لطفي كرده است     اشاره به همين نكته بوده، كم      ".خورد  مي
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 52.كاسـت  ت بريتانيا داشت ولي اين روابط از وفاداري وي به شاه ايران نمـي             مقاما
رسـاند و از قمـاش        توصية علم به آموزگار ترس او از پيامدهاي اقداماتش را مـي           

در چـشم   . ابـراز كـرده بودنـد      "سالخورده"هايي بود كه سناتورهاي       همان نگراني 
اين يكـي از داليلـي بـود        . راه بود هاي نهاني هم    تر بريتانيا با قدرت     ايرانيان قديمي 

تر ايرانيـان، كـه اغلـب آنهـا           كه شاه به نسل جوان    ) اما به هيچ رو تنها دليلي نبود      (
 كه اغلـب در      تر  فهميده  به نظر  ساالر بودند، و تني چند از افراد از نظر سياسي           فن

بـراي مثـال    . جواني در دل حزب توده آموزش ديده بودنـد، بيـشتر متمايـل بـود              
  .ري از يار و غارهاي علم از اعضاي پيشين حزب توده بودندبسيا

در . با وجود اين هشدارها، آموزگار بنا به دسـتور شـاه فـشارها را ادامـه داد                
 80/1اي    ها، كـه تـا آن زمـان بـشكه           كنفرانس بهمن ماه اوپك توافق شد كه قيمت       

لي نفت  هاي شركت م    بررسي. سنت بود، بايد افزايش يابد اما رقمي مشخص نشد        
اي بـا   شـاه در جلـسه  .  سنت عملـي اسـت  42 تا 40داد كه افزايش     ايران نشان مي  

حضور هويدا، نخست وزير، اقبـال، رئـيس شـركت ملـي نفـت ايـران، جمـشيد                  
المللي شركت ملي نفت ايران، و        آموزگار، وزير دارايي، رضا فالح، مدير امور بين       

دربـارة ايـن رقـم    .  را گـوش كـرد   پرويز مينا ، معاون وي، نظر موافقان و مخالفان        
كنندة اوپـك در تهـران رسـيد، كـه ايـن              بحث كردند و به تأييد كميسيون هدايت      

كميسيون به نوبة خود آن را به اطالع كنفرانس متشكل از وزيران نفت كشورهاي              
آنهـا موافقـت كردنـد      .  نفتـي رسـاند    يها  حوزة خليج فارس و نمايندگان شركت     

 18/2ي هر بشكه افزايش دهند و بهاي جديد نفت بـه             سنت برا  38قيمت پايه را    
 سنت بـراي    5 درصد براي جبران تورم و       5/2دالر براي هر بشكه برسد به عالوة        
                                                 

 به وفاداري علم نسبت به كرد و شاه از ارتباطات علم با بريتانيا مطلع بود و از آن به سود خود استفاده مي. 52
داد در  در واقع، اگر تا به اين حد از وفاداري علم مطمئن نبود، به خودش اجازه نمي. خودش هم اعتماد داشت

 . آميزش استفاده كند هاي جسارت حضور علم از آزادي
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تطبيق با افزايش بهاي توليدات نفتي در بازار نفت بـه بهـاي تعيـين شـده افـزوده         
ين  درصد در كشورهاي صـنعتي و پـاي        8اين قرارداد، به دليل تورم بيش از        . گردد

  53.آمدن نرخ دالر در برابر ديگر ارزها، بيش از يك سال دوام نياورد

 و 1352 و دوباره 1350هاي  لشاه در اين افزايش شديد قيمت نفت در سا
جويي نبود كه مطبوعات غرب از او ساخته  ولي آن ستيزه. ، مهرة اصلي بود1353
رند و كشورهاي ب هاي نفتي نفت را ارزان مي شاه معتقد بود كه شركت. بودند

بندند و به هزينة كشورهاي توليدكننده، درآمدي  آور بر آن مي غربي مالياتي سرسام
او معتقد . شدمي  و بايد اصالح بوداين وضعي غيرمنصفانه . بيش از اندازه دارند

بود رفتار با ايران بايد با ديگر توليدكنندگان حوزة خليج فارس تفاوت داشته 
ت بيشتري دارد و همچنين مسئوليت حفظ امنيت نفت كه باشد زيرا ايران جمعي

ها به دنبال آن هستند و با اين قيمت ارزان براي پيشرفت غرب  تا اين حد غربي
افزون بر اين، تا . گيرد، بر شانة اين كشور است صنعتي در اختيار آنها قرار مي

آورد  ام نمي شاه به اين نتيجه رسيده بود كه ذخاير نفت ايران خيلي دو1349سال 
 او نفت را . و بنابراين بايد از آن ذخاير به بهترين وجه براي كشور استفاده شود

ناميد كه موارد استفادة فراواني داشت و ارزش آن بيش از آن بود  مي" مادة ممتاز"
كه فقط به عنوان منبع انرژي به كار گرفته شود در حالي كه مواد ديگري فقط با 

اي را  او كار تأسيس صنعت پتروشيمي گسترده. موجود بودقابليت توليد انرژي 
اي براي نفت ايجاد كند و كمي بعد هم كار انرژي  آغاز كرده بود تا ارزش افزوده

به اين نتيجه او . توانست تا حدودي جايگزين نفت شود اتمي را بياغازد كه مي
منابع  غرب تا زماني كه نفت ارزان در اختيار داشت در پي رسيده بود كه

ها اظهار داشته بود كه بهاي نفت در واقع در مقايسه با   سال. آمد جايگزين بر نمي
                                                 

 .83-84.صص. مينا، پيشين. 53



   زندگي و زمانة شاه510

، كارشناسان غربي هم 1340در اواخر دهة . هزينة ديگر كاالها كاهش يافته است
 و پس از آنكه تقاضا براي 1349كردند، هر چند در سال  همين نظر را ابراز مي

براي مثال، . زدند ن قاطعيت اين حرف را نمينفت به سرعت افزايش يافت، با هما
اي  كه روزنامه) Oil and Gas Journal(روزنامة نفت و گاز  1349در شهريور 

در . تر از آن است كه بايد باشد  كه بهاي نفت و گاز بسيار ارزاننوشتمعتبر بود 
ابه،  بهاي نفت خام، در مقايسه با توليدات مش1337اين مقاله آمده بود كه از سال 

هاي شاه مطابقت داشت،   اين با گفته 54. درصد كاهش يافته است2/20دست كم 
چند تن از دولتمردان غربي، از جمله . هر چند اظهارات شاه تند و تيزتر بود

هنري كيسينجر، مشاور امنيت ملي وقت اياالت متحده، هم به اين نتيجه رسيده 
ها بتوانند آن را  ر چارچوبي كه غربيبودند كه بهاي نفت بايد افزايش يابد، البته د

از آنجا كه افزايش تقاضا براي نفت و آشوب سياسي در خاور ميانه . كنترل كنند
  .هايي در اين راه به وجود آمد ها را خارج از حد كنترل باال برد، دشواري قيمت

كه ماهيت  ها را زماني به عهده گرفت         شاه رهبري مبارزه براي افزايش قيمت     
اروپـاي غربـي و     . ه بود    غرب به نفت خاورميانه از نظر كيفي تغيير كرد         وابستگي

ا ايـاالت متحـده ايـن وضـع را           . ژاپن همواره به نفت خاورميانه متكـي بودنـد         امـ
 1340در اوائـل دهـة      . ، اياالت متحده صادركنندة نفت بود     1330در سال   . نداشت

 اگـر چـه هنـوز     كرد،    درصد از مصرف ساالنة نفت خود را وارد مي         16اين كشور   
در سـال   . كـرد   به داليل استراتژيكي از تمام ظرفيت خود براي توليد استفاده نمـي           

 درصد از مصرف داخلي خود را وارد و از تمام ظرفيـت             35، اياالت متحده    1352
اين وضعيت باعث شده بـود كـه غـرب در برابـر             . كرد  توليد خود هم استفاده مي    

كه از مخاطرات موجود آگاه بود، بـي        شاه  .  آيد پذير به نظر    فشارهاي اوپك آسيب  
او بهتر  . نمي داد ها را بيش از حد افزايش          قيمت  از جمله   و نمي كرد  خطر   مطالعه

                                                 
54. Oil and Gas Journal, No. 7, September 1970. 
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مناسبات او با نيكـسون عـالي بـود و          . هاي غرب خبر داشت     از ديگران از اولويت   
كيـسينجر او را  بـه ايـن         . كردنـد   اين دو منظور همديگر را خيلي خوب درك مي        

داد   شـاه اجـازه مـي     . ناميـد    مـي  "بين  روشن"ليل كه به حفظ تعادل توجه داشت        د
تر، در اين مورد مثل قذافي از ليبي كه همواره حالتي قهرمانانـه               طلب  رهبران جنگ 

روية قيمت را به عهده گيرنـد و بـا مـستثني كـردن                داشت، سركردگي افزايش بي   
لي، موقعيت خـود را متعـادل       اسرائي-سياست عرب مسائل وابسته به    نفت ايران از    

داد راضـي     هيچ كس در غرب از اينكه او بهاي نفت را افزايش مي           . داشت  نگه مي 
اي بود كه غـرب       نمود، موضع شاه به گونه      نبود، ولي اگر افزايش قيمت ناگزير مي      

او ميانجي بين كشورهايي مثل ليبي و عراق از يـك           . توانست آن را تحمل كند      مي
  . ي، اياالت متحده و اروپا از سوي ديگر بودهاي نفت سو و شركت

كنندة تسليم شـدن غـرب بـه افـزايش يكبـاره ولـي         عامل ديگري هم تسهيل   
هايي غير از كشورهاي عـضو اوپـك،          كشف نفت در منطقه   : شدة قيمت بود    كنترل

هاي بزرگ نفتي چنـين       كشورهاي غربي و شركت   . به ويژه درياي شمال و آالسكا     
دهنـد،    ه چون سرانجام كنترل نفت غيرغربي را از دسـت مـي           كردند ك   استدالل مي 

. بايد ميزان توليد را در غرب يا در كشورهايي كه در كنترل غرب هستند بيفزاينـد               
به هر حال، تا زماني كه دستيابي به نفت به بهايي ارزان ممكـن بـود، اسـتخراج و                   

 بـراي ايـن كـه       بنـابراين . اش نمي ارزيـد     هاي جديد به هزينه     توليد نفت از حوزه   
هاي نفتي غرب معقول باشد، تعيين كردن قيمت كف الزم            گذاري در ميدان    سرمايه

آژانـس  سـازماني بـه نـام        1353 در آبـان     جر،ن به پيشنهاد كيسي   بر اين اساس،  . بود
، تأسـيس  56   در چارچوب سازمان همكاري و توسعة اقتصادي55المللي انرژي   بين

اين طرح بـراي ايـن بـود كـه كـشورهاي      . دن در پاريس باش آ مقر    قرار شد  شد و 
                                                 

55. International Energy Agency (IEA) 
56. Organization for Economic Cooperation and Development  
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اما اين تالش به آن اندازه     . اي متحد در برابر اوپك تشكيل دهند        توسعه يافته جبهه  
اعضاي اوپك ترتيبـي دادنـد تـا گفتگوهـا بـه            . آميز نبود   كه انتظار داشتند موفقيت   

شكلي صورت گيرد كه شامل ديگر اعضاي جهان سوم و موارد ديگر مورد عالقة              
  .اين هم تا حدودي كار شاه بود.  ا هم بشود آنه

***  

 پيشنهاد تـشكيل    1353والري ژيسكار دستن، رئيس جمهور فرانسه، در آبان         
المللـي انـرژي بـاني برگـزاري ايـن             جنوب را داد و آژانس بـين       -كنفرانس شمال 

 گفتگـو بـين كـشورهاي        بـر اسـاس    طـرح ژيـسكار   .  شد 1354كنفرانس در سال    
بهـره از نفـت از يـك سـو و اعـضاي               ورهاي در حال توسعة بي    يافته و كش    توسعه

به ويـژه از ايـن      از اين طرح ناراضي بود،      شاه  .  بود  تهيه شده  اوپك از سوي ديگر   
خواسـتند گنـاه افـزايش بهـاي كاالهـاي غـرب، از جملـه                  مي  غربي ها  جهت كه 

گـار  بـه آموز  . توليدات كشاورزي، را به گردن كشورهاي توليدكنندة نفت بيندازند        
دستور داد رياست هيئت نماينـدگي ايـران را در كنفـرانس جهـاني خـوار و بـار                   

آموزگـار  " زيـرا  ، كه بنا بود بزودي در رم برگزار شود، به عهده گيرد        ،سازمان ملل 
هاي مربوط بـه مالمـت شـاه و           حرف (ها برآيد   داند چگونه از عهدة اين حرف       مي

در روز   57،")واهي خودشـان  ديگر اعضاي اوپك براي سرپوش گذاشتن بر خودخ       
 آبان، چند روز پس از پيشنهاد رئيس جمهور فرانسه در مورد كنفـرانس، شـاه                10

به كيسينجر يادآوري كرد كه مالمت كردن كشورهايي چون ايران در مـورد تـورم               
جهاني نارواست، و كيسينجر هم با توجه بـه ايـن كـه پـس از ايـن گفتگـو شـاه                      

                                                 
كيسيجر، گروميكو و ديگر مقامات بلندپاية هر دو بلوك در اين كنفرانس . 231: 4پيشين، ها،  يادداشتعلم، . 57

  :نگاه كنيد به. صويب شدالمللي در مورد تأمين امنيت جهاني غذا ت شركت كردند و در نهايت اقدام بين
Food and Agricultural Organization of the United Nations: A Short History of FAO 
at http://www.fao.org/UNFAO/about/history_en.html. 
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 شـاه بـا  خبرنگـاران        58.ر بـا او مخالفـت نكـرد       رسيد، به ظـاه     سرحال به نظر مي   
المللي كه همراه كيسينجر به تهران آمده بودند نه تنها در مـورد بهـاي نفـت و                    بين

امنيت غذا بلكه همچنين در مورد نيات ايران دربارة امنيت منطقـه برخـوردي بـه                
. ..خواهيم صلح را در منطقة اقيانوس هند برقرار كنيم          ما مي ":  داشت شننسبت خ 

ما متعهديم كه از منافع ملي خود به هـر راهـي كـه              . شويم  ولي منتظر ديگران نمي   
اميدواريم ديگران در اين تالش با ما همكاري كنند، اما اگـر            . بتوانيم حمايت كنيم  

ها را پيش از      البته كيسينجر اين حرف    59 ".كنيم  چنين نكنند خودمان اين كار را مي      
ة شاه را در مورد امنيـت منطقـة خلـيج فـارس             كنند  اين هم شنيده و نقش هدايت     

با وجود اين او در برابـر همـه         . اما اقيانوس هند موضوع ديگري بود     . پذيرفته بود 
  .كرد با شاه مخالفت نمي

 نشستي سه جانبه در پاريس برگزار شـد تـا برنامـة كـار               1354در فروردين   
اي صـنعتي، بـه      جنوب را آماده كند ولي موفق نشد زيرا كشوره         -كنفرانس شمال 

دادند موضوع اصلي بحث ايـن كنفـرانس    رهبري اياالت متحده امريكا، ترجيح مي 
تر پـا     اي گسترده   در مورد انرژي باشد در حالي كه كشورهاي جهان سوم بر برنامه           

. فشردند كه در نشست سران اوپك در ماه پيش در الجزيره پيشنهاد شـده بـود                 مي
اي دربارة توسـعه و همكـاري          ملل قطعنامه  در ماه شهريور مجمع عمومي سازمان     

المللي برگزار كرد، و اياالت متحده امريكا هم نسبت به آن واكنـشي               اقتصادي بين 
اين قطعنامه راه را هموار ساخت تا كشورهاي صنعتي هم، البته           . مطلوب نشان داد  

عه و  با اكراه، از جمله با موارد ديگر به ويژه با موارد مربوط بـه مـواد خـام، توسـ                   
 در سـطح وزرا در      1354 ايـن كنفـرانس در مـاه آذر          60.امور مالي موافقـت كننـد     

                                                 
 .232-233: 4علم، همان،. 58

 .2291: 5گاهنامه، . 59

  : جنوب نگاه كنيد به-براي شرح كامل كنفرانس شمال. 60
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هايي متناوب داشت كه آخرين نشـست سـران آن از             پاريس تشكيل شد و نشست    
اين كنفرانس به نتيجه نرسيد زيرا اختالفاتي كه وجـه          .  بود 1356 خرداد   13 تا   10

. نمـود   بود آشتي ناپذير مـي    تمايز كشورهاي پيشرفته از كشورهاي در حال توسعه         
ضع قابل قبول براي هر مو تنهادر پي اين كنفرانس اين نكته هم آشكار گشت كه 

  ..دو طرف احتماالّ موضع شاه بود

 هـاي   نـابرابري " تندروهاي جهـان سـوم ايـن نـاآرامي موجـود را ناشـي از                
ار  دانستند كـه در اصـل ناشـي از اسـتعم          "هاي جانبدارانه   وابستگي"و   "ساختاري

بخش عمـدة ارزش افـزوده در توليـد، فـراوري و بازاريـابي              "از اين ديدگاه    . بود
رفـت و فقـط بخـش نـاچيزي از آن وارد               به جيـب دنيـاي پيـشرفته مـي         "جهاني

المللـي پـول      ساختارهاي موجود مانند نظام بين    . شد  كشورهاي در حال توسعه مي    
 در رنج بودند، تشديد     اين اوضاع نامطلوب را كه كشورهاي در حال توسعه از آن          

كردند زيرا ماهيت ساختارهاي ناشـي از رژيـم موجـود، از اصـل و در عمـل،                    مي
تجديـدنظر  ناشـي از  بنابراين نظم جديد جهاني بايد ". مستبدانه و غيرمنصفانه بود  

  61". باشدكلي و كامل در مورد نهادهاي نظام موجود

ي، ايـن موضـع     كاران، يعني اغلـب كـشورهاي صـنعت         از سوي ديگر محافظه   
. و بنابراين ناوارد دانستند و آن را رد كردند         "بينانه  غيرعملي و غيرواقع  "افراطي را   

جـرح و   "گرفت تا      صورت مي  "مورد به مورد  "تغيير بايد به تدريج، گام به گام و         
شـيوة داد و    به جاي نظمـي جديـد       "پس  . آمد  به وجود مي   "هاي مورد نياز    تعديل
   ".جديد الزم بودستدي 

                                                                                                                   
Jahangir Amuzgar, "A Requiem for the North-South Conference", Foreign Affairs, 
56:1 (October 1977), pp. 136-159. 
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رو و بر اين عقيده اسـتوار بـود           موضع شاه بينابين و مطابق با رويكردي ميانه       
تر از درآمد جهاني و حق اظهار نظـر بيـشتر              بايد سهمي منصفانه   "نظم جديد "كه  

 در سـال    62.المللي به كشورهاي در حال توسـعه اختـصاص دهـد            در نهادهاي بين  
 :ونه بيان كرد انديشه هاي خود را اين گدانشگاه پراگ شاه در 1356

يـك  روز افزون ملل و ارتباط نزديك مسائل آن ها بـه            وابستگي  در دنياي امروز با     
ديگر، سرنوشت هيچ كشور و ملّتي از سرنوشت ديگران جدا نيست، و راه حل هيچ يك                

آنچـه مـي خـواهم تـذكّر        ...از مشكالت اساسي را جز در كادر جهاني آن نميتوان جست          
وني ما، در عـين آن كـه از پيـشرفته تـرين ترقيـات دانـش و          بدهم اين است كه جهان كن     

 كه امكانات كافي بـراي      صنعت و تكنولوژي در تاريخ بشري برخوردار است، و در حالي          
آن دارد كه زندگاني قابل قبول و رضايت بخشي را براي تمام افراد بشر فراهم سازد، بـه                  

نه با مصالح   موازين حقوق انساني،    كه نه با     علت ادامه يك نظم غير منطقي و غير عادالنه        
، و نه با منافع واقعي اقتصادي جامعه بشري تطبيق دارد، بـه صـورت               اجتماعي و اخالقي  

جهاني آكنده از بي عدالتي و محروميت ها در آمده است، كه به احتمـال بـسيار زيـاد در                    
   63.د رفتهصورت ادامه اين وضع به سوي يك انفجار ويران كننده پيش خوا

***  

شاه نه تنها با غـرب، بـه ويـژه بـا            . بازي كردن نقش ميانجي كار آساني نبود      
راركنندة توازن در بـازار نفـت،       اياالت متحدة امريكا، بلكه با عربسان سعودي، برق       

خالد در مورد سياست نفت با هم توافق نداشتند، پادشـاه  ملك او و   .  داشت هئلمس
مايل بودند بهاي نفـت بـا تـورم    عربستان، برخالف ميل كشورهاي صادركننده كه      

. دارد    هـا را پـايين نگـه        خواست قيمـت    در كشورهاي صنعتي ربط داشته باشد، مي      
                                                 

 .147. همان، ص. 62
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خالد، به توصية يماني، به جاي افزايش قيمـت هـوادار دريافـت ماليـات از                ملك  
 عربستان سعودي معتقد است كه افزايش بهاي نفت       ". هاي بزرگ نفتي بود     شركت

و كاهش تقاضاي جهاني نسبت به آن خواهد گرديـد          حال حاضر موجب    در  خام  
زيرا فزوني تقاضا اسـاس     ،  تضعيف خواهد نمود  كنندة نفت را    موقعيت دول صادر  

اي بـه شـاه    او در نامـه  ".باشـد   مـي ها تقويت قدرت آنها در ثابت نگاه داشتن نرخ    
 بـه احتمـال زيـاد دليـل اصـلي كـاهش             1975گفت افزايش يكبارة قيمت در دي       

د كه منجر به اين شد كه شماري از كـشورهاي توليدكننـده بهـاي نفـت                 تقاضا بو 
گر ما بهاي نفت خود را افزايش دهيم ديگران هم ممكن            ا ". خود را كاهش دهند   

هـا هـم بـر         افـزون بـر ايـن افـزايش قيمـت          ".است همين راه را در پيش گيرنـد       
 باعـث   گـذارد و    كشورهاي پيشرفته و هم بر كشورهاي در حال توسعه تـأثير مـي            

شود كشورهاي در حال توسعه كه كمك مالي از كشورهاي صـادركنندة نفـت                مي
دارند درخواست وام و كمك بيشتر كنند در حالي كـه برخـي از ايـن                  دريافت مي 

خالد . هاي توسعة خود به پول بيشتري نياز دارند         كشورهاي صادركننده براي طرح   
هـا نيـست      راي افزايش قيمت  نوشت نيازي به گفتن نيست كه حاال موقع مناسبي ب         

 تشكيل دوبارة كنفـرانس پـاريس       در تكاپوي كنندگان    زيرا توليدكنندگان و مصرف   
   64.رسد چنين سياستي از نظر سياسي مناسب باشد هستند و به نظر نمي

هـايي متفـاوت بررسـي        ايران و عربستان نفت را از ديـدگاه       . شاه مجاب نشد  
مـشي    كرد نفت داشت و خط      چشم كار مي  عربستان سعودي تا آنجا كه      . كردند  مي

مقامات ايران بـر    . هاي دور بود    پذير تا آينده    آنها حول اصل حفظ تقاضاي انعطاف     
تـوانيم از نفـت بـراي توليـد انـواع             آن بودند كه ذخاير نفت محـدود اسـت، مـي          

هايي استفاده كنيم كه درآمدهايي بسيار بيشتر دارند، اگر هدف حفظ منابع              فراورده
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اشد، كشورهاي صنعتي بايد به استفاده از منابع انرژي ديگـري رو آورنـد و               نفتي ب 
. تنها راه آن اين است كه بهاي نفت با بهاي ديگر منابع انرژي قابل رقابـت باشـد                  

كشورهاي توليدكنندة نفت بايد بهاي نفت خـود را         "شاه در پاسخ به خالد نوشت       
اي براي توليد انرژي      ند تا هم انگيزه   برابر بهاي توليد انرژي از ساير منابع تعيين كن        

جهت اين منبع خداداد تجديدناپـذير در مـدت           از ساير منابع باشد و هم اينكه بي       
قليلي به پايان نرسد وگرنه اشتهاي روزافزون جهان صنعتي به انرژي، منابع نفتـي              

رساند و آنگاه كشورهاي توليدكنندة نفت بايـد          ما را در مدت كوتاهي به پايان مي       
 شاه  ".براي همه چيز حتي انرژي دست تمنا به سوي كشورهاي صنعتي دراز كنند            

در مورد تأثير بهاي باالتر نفت بر اقتصادهاي پيشرفته هـم موضـع خـود را تغييـر                  
گرچه كشورهاي صنعتي بهاي بيشتري بـراي نفـت مـورد نيـاز             ":شاه نوشت . نداد

خام اولية خود را به بهـايي       هاي صنعتي و حتي مواد        اند ولي فراورده    خود پرداخته 
شـواهد  . فروشـند   تر به كشورهاي توليدكنندة نفت فروختـه و مـي           به مراتب گران  

در صورتي كه كشورهاي عضو اوپك بار ديگر        ".بسياري در اين باره موجود است     
شـوند، زيـرا در آن        هاي نفت خود را تثبيت كنند مرتكب اشتباه مجددي مي           قيمت

ي مبارزه با تورم را آن طور كه بايـد و شـايد جـدي               صورت اوالً كشورهاي صنعت   
ثانياً به همان گونه كه در موارد مختلف صـريحاً اظهـار شـده كوشـش              . گيرند  نمي
هاي خـود بهـاي واقعـي و قـدرت خريـد              تر فروختن فراورده    كنند كه با گران     مي

الزم گـذاري     ثالثـاً سـرمايه   . درآمد نفت ما را بمانند يك سال گذشته پايين بياورند         
 كماكـان نفـت را       و براي توليد انرژي از ساير منابع را به دست فراموشي بسپارند          

بـه ايـن جهـات      . تر در راه رونق اقتصادي خود به كار برنـد           هر چه بيشتر و ارزان    
تثبيت مجدد قيمت نفت از طرف اوپك اقدامي است بس خطرناك و مـضافاً ايـن           

رد كه ما قادر به دفاع از منافع ملـي          آو  اعتقاد را در كشورهاي صنعتي به وجود مي       
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 شاه آموزگار را نزد خالد و شاهزاده فهد فرستاد تا موضع ايران را              65".خود نيستيم 
خالد هـم يمـاني را نـزد شـاه فرسـتاد ولـي              . با تفصيل بيشتر به آنها توضيح دهد      

بـه  تواند موضع شاه را تغيير دهد و          يماني به اين نتيجه رسيد كه نمي      . فايده بود   بي
قدرت ) 1352آذر   (1973شاه به خالد نوشت كه از  دسامبر         . ظاهر آن را پذيرفت   

بنـابراين  .  درصـد كـاهش يافتـه اسـت        35خريد درآمدهاي حاصله از نفت تقريباً       
 تـا   15خواهد در كنفرانس آتي اوپك پيشنهاد كند كه نفت به ميزان بـين                ايران مي 

   66.  درصد گران شود20

موضـع خالـد، تـا آنجـا كـه بـه            .  همين جا ختم نشد    به هر حال اين تنش به     
شد، منطق خاص خودش را داشت، ولي بيانگر منافع           عربستان سعودي مربوط مي   

ــود  نامــة )  ســپتامبر9( شــهريور 18شــاه در روز . ايــاالت متحــده امريكــا هــم ب
آفريني از فورد، رئيس جمهور امريكا، دريافت كرد كه در آن فورد دوسـتي                مشكل

فـورد  . ها كند   يد آميخته بود تا شاه را وادار به انصراف از باال بردن قيمت            را به تهد  
توليدكننـده در آوريـل     /كننـده   داشت كه از زمان نشست مقدماتي مصرف        اظهار مي 

گذشته در پاريس، ايـاالت متحـده، بـه ويـژه همـراه بـا ايـران، بـراي                   ) فروردين(
ال توسعه، تـالش بـسيار      برقراري گفتماني سازنده بين كشورهاي صنعتي و در ح        

  .كرده است

 حمايت تودة مردم امريكا از موضع جديد ايـاالت          هستيدهمان گونه كه متوجه     
هاي مربوط به كـشورهاي توليدكننـدة نفـت و            بايد بر اساس آگاهي از دغدغه     متحده  

هـاي    حـل   ديگر كشورهاي در حال توسعه باشد و همچنين بر اساس نياز به يافتن راه             
به هر حال، من نگـران ايـن        . همه ما اري براي مسائل مشترك اقتصادي      مبتني بر همك  
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هستم كه اگر كشورهاي عضو اوپك در پاييز آينده بهاي نفت را افزايش دهند،  ايـن                 
  .حمايت الزم به خطر افتد

نگران اين نكته هم هستم كـه چنـين اقـدامي امكـان دارد در مـورد همكـاري                   
مـان بـا كـشور شـما           حوزة مناسـبات دوجانبـه     نزديك مورد نظر ما كه آن را در چند        

مـن  . دهيم، در ميان تودة مردم امريكا ترديدهايي بـه وجـود آورد             فعاالنه گسترش مي  
تـر كـردن آن       براي اين مناسبات ارزش زيادي قائل و صادقانه مايل به ادامه و عميـق             

  .هستم

ري تـأثي "رئيس جمهور امريكا در ادامه نوشت افزايش ديگري در بهاي نفت            
يافتـه و     ، خـواه توسـعه    كنندة نفـت  وارد  به شدت منفي بر اقتصاد تمام كشورهاي        

پـذير    بر اقتصاد اياالت متحده، اقتصاد آسيب     " و   ".گذارد   مي خواه در حال توسعه،   
هايي  اروپا و ژاپن و سرانجام بر اقتصاد بسيار شكنندة دنياي در حال توسعه، ضربه            

  ".آورد سنگين وارد مي

ز آنجا كه از حساسيت شما نسبت به وابستگي متقابـل اقتـصاد دنيـا و         ، ا ااعليحضرت
خـواهم كـه ايـن اثـرات          آميز آگاهم، از شما مي      پايبندي شما به گفتمان اقتصادي موفقيت     

اميـدوارم شـما از     . ها را به دقت بـسنجيد        ناشي از افزايش قيمت    -رواني و واقعي  –منفي  
يدكننده براي تشويق آنهـا بـه خـودداري از          نفوذ شايان توجه خود در ميان كشورهاي تول       

ها  استفاده كنيد و آنها را مجاب كنيد كه منـافع متقابـل دراز مـدت مـا در                      افزايش قيمت 
  67.مان بچربد تر اقتصاد جهان بايد بر منافع اقتصادي كوتاه مدت ساختار منطقي

از تـه قلـب    اودر جـواب نوشـت   . پاسخ شاه فوري، خـشك و جـدي بـود   
ادل نظر بين كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسـعه بـود، بـه               خواستار تب 

 ثابـت  1975پيشنهاد او بود كه اوپك موافقت كرد بهـاي نفـت را تـا پايـان سـال                   
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مـان صـادر    هر چند ما دستخوش تورمي مستمر بوديم كه به كـشورهاي         "دارد    نگه
 35هش  كـا " شاه نوشت كشورهاي صادركنندة نفت ديگر قادر به تحمل           ".شد  مي

 مـاه   18 نيستند يا نمي توانند امـسال در مقايـسه بـا             "درصدي قدرت خريد خود   
 درصـدي بهـاي آنهـا از        400 تـا    300پيش كاالهاي مورد نياز خود را با افـزايش          

شاه نوشت امكان كاهش بهاي نفـت در غـرب وجـود دارد             . اياالت متحده بخرند  
ولتهـا بـر توليـدات نفتـي        هايي است كـه د      ولي اين كار مشروط به تعديل ماليات      

كه بـه طـور متوسـط برابـر اسـت بـا در آمـد حاصـل از نفـت                     "كنند    تحميل مي 
حذف عـوارض   " يا در مورد اياالت متحده اين كار از راه           "كشورهاي توليدكننده 

براي ايجاد انگيـزة    "افزون بر اين افزايش بهاي نفت       . پذير است    امكان "دو دالري 
ترديد به نفع كـشورهاي        و بي  "الزم است  گر انرژي كافي در مورد توسعة منابع دي     

كه رشـد اقتـصادي معقـول آنهـا مـستقيماً بـر صـنعتي شـدن            "صنعتي هم هست    
 شاه در مورد كـشورهاي غيرنفتـي در حـال    ".گذارد كشورهاي عضو اوپك اثر مي 

در ذهن  العوض  طرحي براي كمك به اين كشورها به شكل وام ب         "توسعه نوشت   
شاه به اعتراض .  كشورهاي عضو اوپك فوري قابل اجرا است       كه با حمايت   "اردد

 و   به وجود آمـد    "بسيار پيش از افزايش بهاي نفت     "غرب  عنوان كرد كه تورم در      
فقط عامـل دو درصـد از تـورم جهـاني اسـت در      "نفت به هر حال افزايش بهاي      

  ". درصد است17 تا 12حالي كه ميزان اين تورم بين 

دانـم و     خاصي را كه بين كشورهاي مـا وجـود دارد مـي           من همچنين قدر مناسبات     
براي آن بسيار ارزش قائلم و آقاي رئيس جمهور، همان گونه كه شما كامالً واقف هستيد                
اين مناسبات تنها به سود ايران نيست بلكه متقابالً و به يك اندازه به سود هـر دو طـرف                    

 مسائل جـدي در ذهـن مـردم         اگر ما در دفاع از منافع مشروع خودمان باعث طرح         . است



 521 نفت 

شويم، با نهايت تأسف بايد اعالم كنيم كه واقعيات به اطالع مردم شما نرسـيده                 امريكا مي 
 68.است

، حـاال شـاه بـه رئـيس جمهـور ايـاالت متحـده               بودتغيير اوضاع   نشانگراين  
فـورد و   . گفت با مسئلة افزايش بهاي نفـت در كـشورش چگونـه كنـار بيايـد                 مي

يش ناگزير بهاي نفت را پذيرفتند ولي حاضر به قبول نظـر شـاه              كيسينجر اين افزا  
در اين مورد نبودند كه در دراز مدت اين كار به نفع غرب هم هست زيـرا باعـث    

دو سـال بعـد، بـا پديـدار         . شود كه غرب به دنبال منابع انرژي جايگزين باشد          مي
نفـع شـاه    شدن احتمال روي كار آمدن جيمي كارتر، امكان داشت كه اوضـاع بـه               

  .بچرخد، ولي چنين نشد
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  فرماندة كل قوا
  

در آستانة انقالب اسالمي، نيروهاي مـسلح ايـران متـشكل بودنـد از ارتـش                
شاهنشاهي، شامل نيروي زميني، نيروي هوايي و نيروي دريايي؛ گارد شاهنـشاهي            

  رياســت.شــهرباني ژانــدارمري و : حــافظ نظــم و قــانونكــشوريو دو ســازمان 
از آنهـا    در حـالي كـه       ،ر عهده داشت  رسماً وزير كشور ب   را   شهربانيژاندارمري و   

ريـزي، تـسليحات و       ، فرمانـدهي، برنامـه    اشتغالنظر عملكرد و ساختار مربوط به       
دهنـدة     در عمـل اجـزاي تـشكيل        و تداركات، تابع قوانين و مقررات نظامي بودند      

  . رفتند هاي نظامي به شمار مي سازمان

آمد كه در     ه شمار مي  به هنگام انقالب، ارتش شاهنشاهي ايران نيرويي قوي ب        
 بـه قـدرتي     كـرد    تالش مـي   رقيب بود و    خاورميانه، اگر اسراييل را استثنا كنيم، بي      

 و سلطة شاه بر     1اين ارتش را سلسلة پهلوي به وجود آورده بود        . جهاني بدل شود  
از آن مواد قانوني بود كه نقش او را فرماندة كل قوا و رياسـت عـالي                 فراتر  ارتش  

 قدرت نظامي بودنـد و بـه        پشتيبانهر دو شاه خاندان پهلوي      . دكردن  ارتش قيد مي  
آنها همچنين حائلي بودند كـه ارتـش را         . كردند  عنوان مدافع منافع ارتش عمل مي     

 در  انظاميـ نسلطنت پهلـوي، دوبـار      در دوران   . كرد  از جو سياست داخلي جدا مي     
سـيدن  باعـث بـه قـدرت ر     آن هـا مشاركت نخستين بار    .  داشتند دخالت تسياس

                                                 
1. General Hassan Arfa, Under five Shahs, London, Murray, 1964. 
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 رضاشاه فـوري زمـام امـور        اما. رضاخان و سپس نشستن وي بر تخت شاهي شد        
اي و گوش به فرمـان بـدل           را به سازماني حرفه    ارتشارتش را به دست گرفت و       

پس از اشغال ايران، تبعيد رضاشـاه، و آغـاز چنـد دسـتگي              شاركت  دومين م . كرد
هـاي    ب بـين جنـاح    اين دوره شاهد رقابتي پرتـب و تـا        .  رخ داد ) 1332-1320(

ارتش بـود؛    براي جلب پشتيباني     هايي در نيروهاي مسلح،       ، از جمله جناح   سياسي
داران و سربازان به طور كلـي بـه شـاه وفـادار بودنـد، و نقـشي                    اما افسران، درجه  

، ارتـش بـه   1332پـس از  .  بـازي كردنـد  1332محوري در بازگردان وي در سال   
  .آن با سياست روزانة كشور قطع شدها برگردانده و ارتباط  سربازخانه

او نمـاد گذشـته،     .  نماد و هم فرمانـده بـود        در فرهنگ نظامي پهلوي شاه هم     
شـاه تركيـب ملـت و       . حال، و آيندة كشور ، حاكميت، عـزت و اهميـت آن بـود             

 و شـاه نقطـة پيونـد بـه شـمار             بـود  شعار ارتش خدا، شاه، مـيهن     . گرايي بود   ملي
وزير جنـگ مـسئول     . مي كرد  تقويت  ساختار فرماندهي  رااين نمادگرايي   . آمد  مي

ريـزي و     برنامـه .  فرماندهي نداشت   يا مسئوليت  بودجه و تداركات بود اما عملكرد     
بود، كه رئيس آن در عمـل رئـيس         بزرگ ارتشتاران   ايجاد هماهنگي بر عهدة ستاد      

فرمانــدهان نيروهــاي زمينــي، هــوايي و دريــايي، گــارد .  شــاه بــود نظــاميســتاد
 كه مستقيماً از شاه يعنـي       بزرگاهنشاهي، ژاندارمري و پليس، نه از رئيس ستاد         ش

بزرگ در موارد عادي فرامين شاه را رئيس ستاد         . گرفتند  فرماندة كل قوا دستور مي    
 ارتباط مستقيم با شاه براي فرماندهان ماية افتخـار          2.كرد    به فرماندهان قوا ابالغ مي    

سـپهبد صـمد    . گرفـت    رشك ديگران قـرار مـي       مورد را داشت بود و كسي كه آن      
 1357پور، رئيس پليس، در اوائل روي كار آمدن دولت ازهاري در پـاييز                صمديان

در خواست بازنشستگي كرد زيرا بنا شده بود رؤساي ژاندارمري و پليس به وزير              
                                                 

قرباغي . 103-104.، صص1984پاريس، انتشارات سهيل، حقايق دربارة  انقالب ايران، باغي،  ارتشبد عباس قر. 2
 . فرماندة قواي مسلح شاهنشاهي ايران و آخرين رئيس ستاد فرماندة كل قوا در دوران شاه بود
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 اين  معتقد بود  محققي، فرماندة ژاندارمري،     عليسپهبد احمد . كشور گزارش دهند  
 شـاه   نظاميـان  از نظـر     3.راي عقيم كردن نيروي مبارزة ژانـدارمري اسـت        تصميم ب 

دانشجويان دانشكدة افسري به قرآن و به پرچم ايران سـوگند يـاد             . اهميت داشت 
.  بود، وفـادار بماننـد     و مليت كردند كه تا ابد به فرماندة كل قوا، كه مظهر ملت              مي

ان نماد، انسان و فرمانـده      هاي ملي مقدس جزء ذاتي وجود شاه به عنو          تمام ارزش 
. شـد  به ياري شيوة پاداش و تنبيه بر اين شيوة تفكر تأكيد مـي         در همان حال،    . بود

از يك سو اين طرز فكر كه شاه مظهر وفاداري ارتش است چنان در ذهـن افـراد                  
ارتش جا افتاده بود كه آن را به عنوان واقعيت زنـدگي پذيرفتـه بودنـد؛ از سـوي                   

 كـرده  مينتـاً طالعاتي و ضداطالعاتي حاكم بر سـازمان ارتـش    هاي ا   ديگر سيستم 
بودند كه پرهيز از اقداماتي كه حكايت از عدم وفاداري داشـت كـاري عاقالنـه و                 

 ارتـش ايـران از شـاه        مـوارد اغلب  در  نتيجه اين شد كه     ". سنجيده به حساب آيد   
راه ها گـم   واراده ها سست،  ،متزلزلساختار فرماندهي شاه  بدون  . گرفت   مي الهام
  4".دشمي 

، كـردي اين شيوة برپايي ارتش بيشتر بنـا بـه رهنمودهـاي سـازماندهي، عمل             
بـا گذشـت    . آرايي، رزمي و تسليحاتي اياالت متحده شكل گرفـت          تداركاتي، رزم 

 يكي از مباني   كهو از آنجا    ،   شد اي  يافته و حرفه    ساليان اين ارتش به شدت انضباط     
در چـارچوب فرهنـگ     ه مراتـب فرمانـدهي بـود،        اي بودن احترام به سلـسل       حرفه

در همـان   . كـم تـر كـرد     مح  را پيوندهاي بين ارتش و شاه    نظامي ايران اين فرايند     
 استعداد استثنايي شاه در فراگيـري امـور مربـوط بـه تجهيـزات، سـاختار و                  حال،
  .دفزو فرماندهي او بر اعتقاد به دانش و توانبه مرور آرايي نظامي  رزم

                                                 
 .1984مصاحبه با سپهبد احمد محققي، ريچموند، اوت . 3

4. Gholam Reza Afkhami, The Iranian Revolution: Thanatos on a National Scale, 
Washington, DC, Middle East Institute, 1985, p. 120. 
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***  

هاي مياني جنـگ   اياالت متحدة امريكا در امور ارتش ايران از  سال         مشاركت  
اغلب تجهيزات جنگي كه از راه ايران بـه اتحـاد شـوروي     . دوم جهاني شروع شد   

شـد امريكـايي بـود و پـس از آنكـه ايـاالت متحـده وارد جنـگ شـد                       ارسال مي 
نيـروي  نخـستين   . ها مسئوليت ارسال اين تجهيزات را به عهـده گرفتنـد            امريكايي

 وارد ايـران  1321 در آذر ،"ميسيون نظامي ايـران  "متشكل از نفرات امريكا، به نام       
. ها تحويل گرفـت     آهن و ارسال تجهيزات را از بريتانيايي        شد و مسئوليت ادارة راه    

 نفـر رسـيد و نـام        30000 شمار نفرات اياالت متحده در ايـران بـه           1322تا سال   
  . تغيير كرد"ارسفرماندهي خليج ف"عمليات آنها به 

طرح همكاري ايران و اياالت متحـده در امـور نظـامي را در آغـاز مقامـات                  
 سر ريدر بوالرد ، سفير بريتانيا، به دولت         1320در آذر ماه    . بريتانيايي عنوان كردند  

ايران توصيه كرد كه از حضور نظامي متفقين در ايـران بـراي سـازماندهي مجـدد                 
شاه و دولت با اين نظـر بـوالرد موافقـت           . ده كند نيروهاي مسلح اين كشور استفا    

 به دليل تجربة پيشين ايران با بريتانيا و روسيه، بديهي بـود كـه امريكـا                 اما ،كردند
هـاي سـهيلي و قـوام مقامـات امريكـا             به پيشنهاد دولت  . گزينة طبيعي ايران باشد   

 و موافقت كردند دو گروه مشاور را بـراي كمـك بـه سـازماندهي دوبـارة ارتـش            
. ان.  و ســرهنگ اچ 6ريــدلي. اس.  ســيلــشكرسر 5.ژانــدارمري ايــران بگمارنــد

                                                 
اي خود در مورد ايران را  ه وزارت امور خارجة امريكا برنامة مشاور ١٣٢٠ در سال"ناظران به گفتة يكي از . 5

 با حمايت امريكا "معاملة جديد"اجراي نوعي برنامة آغاز كرد  و بنا بود در آن برنامه مشاوران عامالني براي 
موريت مهم  در مورد ارتش، وزارت دارايي، ژاندارمري، پليس شهري، و وزارت غذا و  اين برنامه به پنج مأ.باشند

  : نگاه كنيد به"شد  مسكن مربوط مي
Mark Hamilton Lytle, The Origins of Iranian-American Alliance, 1941-1953, 
Holmes and Meier, 1987, p. 103. 
6. Major General C. S. Ridley 
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ميـسيون  – وارد تهران شدند و دو گـروه مـشاور           1321 در شهريور    7شوارتسكف
نظامي اياالت متحده با ارتش شاهنشاهي ايران و ميسيون نظامي اياالت متحده بـا              

  . م شد رسماً اعال1322 آذر 5 در -ژاندارمري شاهنشاهي ايران

ورود مشاوران نظامي اياالت متحده به ايـران سـاختار و عملكـرد نيروهـاي               
قزاقـان  : طبقة افسران ايران بر دو دسته بودنـد       . مسلح ايران را تحت فشار گذاشت     

قديمي، ياران پيشين رضاشاه، كه با جنگيدن عليـه ايـالت و ديگـر شورشـيان در                 
تـر و     آموخته بودند؛ و گروه مدرن    ها    نواحي كوهستاني ايران، سربازي را از روس      

تري كه پيش از جنگ جهاني اول در اروپا و تني چند از آنـان در روسـيه،                    اشرافي
 در فرانـسه     ، به ويژه پس از روي كار آمدن رضاشـاه         ، آنها بيشتراتريش يا آلمان و     

اين گروه اخير نظام فرانسوي را كه از مـدارس نظـامي سـن              . تحصيل كرده بودند  
 به ويـژه در دانـشكدة افـسري و           و  آموخته بودند به ايران آوردند     9مور و سو  8سير

به نظـر آنهـا از      شناخته بود و    نا امريكايي    نظام .نددكر نهادينهديگر مدارس نظامي    
رسـيد    بـه نظـر مـي     در واقـع،    . آمـد   هميشه بهتر از نظام فرانسوي نمي     نظر منطقي   

حتماالً جز هيئت شوارتـسكف،     هاي اعزامي امريكايي به ايران در آن دوره، ا          هيئت
آرتور ميلسپو، كه دو بار سمت مشاور امور مـالي دولـت ايـران را               . نديست ن آمدكار

ها و به فراموشي سـپردن آنهـا مـتهم            دار بود، دولت امريكا را به اعزام هيئت         عهده
ميلـسپو تـا    . اند   اينكه تصويري ناخوشايند از خود در ايران به جا گذاشته           به كرد و   

ها باعـث شـده اسـت كـه           پيش رفت كه مدعي شد كه ناكارآمدي اين هيئت        آنجا  
 بـه هـر     10.ها در مورد ارزش متحد شدن با امريكا به ترديد بيفتنـد             برخي از ايراني  
آنها در جنگـي پيـروز شـده        : ها مزيتي بزرگ و ترديدناپذير داشتند       حال امريكايي 

                                                 
7. Colonel H. N. Schwartzkopf 
8. Saint Cyr 
9. Saumur 
10. Arthur Millspaugh, Americans in Persia, Da Capo, 1976, pp. 214-215. 
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 از   ديگـر،  ي از سـو   .ها به خفت در آن شكست خـورده بودنـد           بودند كه فرانسوي  
ها نامجهز، پراكنده در سراسـر         ارتش ايران به هم ريخته، هنگ       نيز ها  نظر امريكايي 

هـم  هـاي تـداركاتي بودنـد و اغلـب تجهيزاتـشان        بهـره از حمايـت       و بـي   ،كشور
چند مدرسة نظامي هم كه وجود      "آن   بود و    "، فرسوده و نيازمند تعويض    قديمي"

ديـده هـم     افسران آمـوزش تعداد و در نتيجه    هاي جنگ ويران شده     داشت در سال  
 به اين ترتيب، روابط بين مشاوران و ارتش ايـران محترمانـه ولـي               11".ناكافي بود 
  .پرتنش بود

اي هم به دست مقامات شوروي داد         روابط نظامي اياالت متحده با ايران بهانه      
و بـر   ت  بـدل شـده اسـ     به پايگاه نظامي ايـاالت متحـده        متهم كنند كه    تا ايران را    

اياالت متحده در مورد تغيير مفاد قرارداد تأسيس ميسيون نظامي فشار آورند تا در              
اي رزمـي و    طرح ه "آن به صراحت اعالم شود كه مشاوران اياالت متحده درگير           

 ،هـا نيـست     ش خارجي ، كه از وظايف اين ميـسيون        تآرايي يا عمليات عليه ار      رزم
در "هـا     و اينكه اعـضاي ايـن ميـسيون        ")  قرارداد بازنگري شده   8مادة  (شوند  نمي

 قـرارداد   9مـادة    (ارتش ايران نه مسئوليت فرماندهي دارند و نه مأموريت سـتادي          
 قرارداد ميسيون نظامي امريكا با ژاندارمري شاهنـشاهي ايـران    12.")بازنگري شده
 محمـد صـادق   لـشكر  فرماندهي ژاندارمري به سر1326در دي ماه    . هم تغيير كرد  

 پيشنهاد  او.  جورج آلن شد    سفير امريكا  اگذار شد و اين كار ماية اعتراض      كوپال و 
 تغيير  اي   به گونه  را يا شرايط قرارداد     بروندكرد يا مشاوران اياالت متحده از ايران        

 تا مـاه خـرداد جـان        13. كه وظايف ميسيون نظامي امريكا صرفاً مشاوره باشد        دهند
                                                 

نامة ميسيون نظامي امريكا با ارتش شاهنشاهي ايران و همچنين ميسيون نظامي امريكا با ژاندارمري  تفاهم .11
 .119. ، ص1359، دانشجويان خط امام، تهران، ) 1( ايران هيئت مشاوران امريكايي در، در شاهنشاهي ايران

  در تهران امضا كردند، نگاه 1326 مهر 13قراردادي كه جورج آلن و محمود جم ، وزير جنگ ايران در روز . 12
 .37. پيشين، صهيئت مشاوران امريكايي در ايران، : كنيد به

 .47. ص. همان. 13
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موريتي جديـد در خـارج از ايـران    وايلي جانشين آلن شد، به شوارتسكف هم مـأ       
هـا در     دادند، و در ماه شهريور قراردادي نو امضا شد كه به موجـب آن امريكـايي               

  . ژاندارمري ايران عملكردي صرفاً مشورتي داشتند

 نيروهاي مسلح ايران بر اساس الگوي امريكا از نـو سـازمان             1334در مرداد   
 .داده شـد  بـود تطبيـق    قوافرماندة كل با موقعيت شاه كه   الزاماّ ساختار آن    يافت و 

ستادي مركب از فرماندهان سه نيروي زميني، هوايي و دريايي به نام ستاد بـزرگ               
  يـه   عبداهللا هدايت، وزيـر جنـگ، كـه كمـي بعـد            پهبدس. ارتشتاران به وجود آمد   

، بـه رياسـت سـتاد بـزرگ         ارتقـاء درجـه يافـت      چهار ستارة ايـران      اميرنخستين  
در ماه آذر نيروهـاي زمينـي ارتـش بـه پـنج             . أسيس منصوب شد  ارتشتاران تازه ت  

تـر     تحـصيلكرده   و تـر    نسلي نو از افسران جوان     1340در دهة   . گروه تقسيم شدند  
 بـه   1349هاي شاه در دانشكدة افسري تا سال          كالسي  هم. جانشين گروه قبلي شد   

م، فريـدون جـ   –مقامات عالي رسيدند و فرماندهي ارتش به نسلي نو سپرده شـد             
رضا ازهاري، حسين فردوسـت، عبـاس         باشيان، غالم   اهللا مين   علي اويسي، فتح    غالم
واردان  ايـن تـازه  . باغي و ديگراني كه كم و بيش هم سـن و سـال شـاه بودنـد               قره

ايرانـي  -تر و بر عكس پيشينيان خود، كه در فرهنگ نظامي فرانـسوي            كرده  تحصيل
زماني كه آنها به مقامات عـالي       .  بودند تر  ها راحت   پرورش يافته بودند، با امريكايي    

نـسل پيـشين از     . فرماندهي رسيدند، با دانش نظامي برتر شاه هم آشنا شده بودند          
. كردنـد   گرايي نـسبت بـه شـاه احـساس تعهـد مـي              نظر احساسي، اخالقي و ملي    

آمـد و بـه       اي به شمار مـي      اي اخالقي و حرفه     فرمانبرداري از شاه براي آنها وظيفه     
تر شـاه را بـزرگ ارتـشتاران فرمانـده            نسل جوان . ش نظامي بيشتر او نبود    دليل دان 

آخـرين  .  هرگز نادرسـت نبـود  ش و برداشتمي دانست كه همه چيز را    شناخت مي
 و   او  جم، شوهر خـواهر پيـشين      ارتشبدكرد،     كسي كه در مورد برداشت او ترديد      

تـرين   كـه بـه عـالي    شاه بود، نخستين فرد در گروه سني     ،فرد مورد عالقة رضاشاه   
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او دو سـال    .  نمانـد  در آن مقـام    مـدتي طـوالني      امامقام در نيروهاي مسلح رسيد      
 شــد،  ويرضــا ازهــاري جانــشين  غــالمارتــشبد 1350خــدمت كــرد و در ســال 

، يعني زماني كـه بـه سـمت نخـست وزيـري             1357تر كه تا سال       شخصيتي ماليم 
هـاي شـاه در       كالسـي   م از هم  باغي، كه او ه      قره بدشترا. منصوب شد، سر كار بود    

  .دانشكدة افسري بود، جانشين ازهاري شد

***  

 مايـة وخـيم     1330مشاركت روزافزون نظامي ايران با اياالت متحده در دهة          
مقامـات شـوروي مـدعي بودنـد كـه          . شدن مناسبات ايران با اتحاد شوروي شـد       

نه را در اختيـار     حضور مشاوران امريكا در ايران، اينكه امريكا كنترل نفت خاورميا         
،  مي كوشد اتحادي گسترده در زمينه هاي سياسي و نظـامي برقـرار كنـد               گرفته و 

 سياسي ايـاالت متحـده      -نظامي "جسورانة" و   "تهاجمي"همگي بخشي از طرح     
 كه از نظر آنها امنيت اتحاد شوروي را در اين منطقه به خطـر               14در اين منطقه بود   

شخصيت اصلي سياست داخلي و خـارجي        كه شاه به     1334در سال   . انداخت  مي
 بـه پيمـان بغـداد       1334ايران بدل شد، و به ويژه پس از آنكه ايـران در مهـر مـاه                 

 . قرار دادندلهپيوست، مقامات شوروي او را آماج حم

او هـم ماننـد     . جالب اين بود كه شاه عالقة چنداني به پيمان بغـداد نداشـت            
ه اياالت متحده اين پيمـان را ابـداع         مقامات شوروي و بسياري ديگر معتقد بود ك       

كرده است تا مانع پيشروي شوروي به سوي جنوب شود، تا از منابع نفت خلـيج                
                                                 

14. Ruhollah Ramezani, Iran's Foreign Policy, 1941-1973: A Study of Foreign 
Policy in Modernizing Nations, Charlottesville, University Press of Virginia, 1975, 
291-292. 
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 15.هاي اعراب و اسرائيل را داشته باشـد  فارس حفاظت كند، و توانايي كنترل تنش      
. ها شريك بودند    ولي ايران و ديگر كشورهاي منطقه فقط تا حدودي در اين هدف           

اكستان بيش از همه نگران هند بود و مهار كمونيسم از اهداف ثانويـة              براي مثال، پ  
ا                    . آن كشور بود   تركيـه و ايـران بـيش از همـه نگـران اتحـاد شـوروي بودنـد، امـ

گرايي اعراب را، كـه مؤلفـة اسـالمي آن           ايران ملي . هاي ديگري هم داشتند     نگراني
  مـي  غـرب اثـر    و بـر مناسـبات ايـران و          ه بـود  كشمكشي داخلي به وجـود آورد     
از نظر شاه، مقابله با ناصر، كه به شـكلي  . دانست گذاشت،  تهديدي براي خود مي 

عربيسم بود، تقريباً به اندازة دفاع در برابر شـوروي اهميـت        -روزافزون  مظهر پان   
 ، صـدر    16 شاه از دريافت دعوت مارشال كلمنت وروشيلوف        به اين جهت   .داشت

 1335ري از اتحـاد شـوروي در تابـستان    عـالي، بـراي ديـدا    هيئت رئيسة شوراي 
  . خرسند بود

مقامات شوروي استقبالي شاهانه از شاه كردند ولي وي روزهاي دشواري را            
كه آن را   ( به دليل پيوستن ايران به پيمان بغداد          شاه را  خروشچف. در آنجا گذراند  
اس آميـز را اسـ      اي كه وي همزيستي مـسالمت       ، در دوره  )ناميدمي  پيمان امريكايي   

، 17در برابر اعتـراض شـاه  . سياست خارجي شوروي اعالم كرده بود، سرزنش كرد       
ا آن مربـوط بـه                  خروشچف پذيرفت كه شايد خطاهايي صورت گرفتـه باشـد، امـ

خروشـچف گفـت    . گذشته و پيش از دورة روي كار آمدن او و دوستانش اسـت            
بـة خـود    او هـم بـه نو     . اكنون زمان آن رسيده است كـه شـاه بـه او اعتمـاد كنـد               

دانست كه ايران در فكر حمله بـه اتحـاد شـوروي نيـست ولـي همـواره ايـن                        مي
 سـرزمينش را بـراي      داحتمال وجود دارد كه قدرتي بـزرگ ايـران را مجبـور كنـ             

                                                 
15. Ray Takeyh, The Origins of the Eisenhower Doctrine: The US, Britain and 
Nasser's Egypt, 1953-57, New York, Macmillan, 2000, ch. 3. 
16. Marshal Kliment Voroshilov 
17. Ray Takeyh, Op. Cit., pp. 219-220 
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شايد ايران را به همين دليـل مجبـور بـه           . پيشروي متجاوزانه در اختيارش بگذارد    
ان به خواست خود به ايـن پيمـان         اير": شاه گفت . اند  پيوستن به پيمان بغداد كرده    

 كسي ما را وادار به اين كـار نكـرد و اگـر هـم چنـين بـود مـا مقاومـت                        .پيوست
 شاه به خروشچف قول داد كه از ايران براي تجـاوز بـه خـاك اتحـاد                  ".كرديم  مي

تا زماني كه من در ايـران       : دهم  من به شما قول مردانه مي     " .شوروي استفاده نشود  
رم  تسليم هيچ درخواستي براي تجـاوز بـه اتحـاد شـوروي          كنم، كشو   سلطنت مي 

 خروشچف و همكارانش    18".كند  شود و هرگز در چنين اقدامي مشاركت نمي         نمي
پـراودا و   –مطبوعـات شـوروي     . به ظاهر قول شـاه را بـا حـسن نيـت پذيرفتنـد             

هاي اوليه در مـورد طرحـي          اين ديدار را موفقيتي براي رسيدن به توافق        -ايزوستيا
هاي واقع در مرز دو كـشور ارزيـابي كردنـد؛           رك در مورد آباد كردن رودخانه     مشت

پيكـرش    مطبوعات غرب هم شاه را بـه خـاطر قاطعيـت در برابـر همـساية غـول                 
  19.ستودند

او . اطمينان خاطر نـداد   به او   آميز بود ولي      شاه به اتحاد شوروي موفقيت    سفر  
توانـست بـه      ا درست نمـي   كرد خروشچف او را تهديد كرده است، ام         احساس مي 

هر كه بـا او  : تر بود هاي استالين آسان پي بردن به كنه انديشه    . هاي او پي ببرد     نقشه
پذير و سرسـخت      زمان سازش   خروشچف زيرك، باهوش و هم    . نبود دشمنش بود  

. زد، اما انگيزة هـر دو يكـي بـود           كرد و خروشچف لبخند مي      استالين اخم مي  . بود
ف در جنبش عدم تعهد و تأثير كنفرانس بانـدونگ، كـه            شاه نگران نقش خروشچ   

دو ماه پيش از سفر وي به شوروي برگزار شده بود، بر قدرت نسبي رژيم جديـد                 
 از   ناصـر  شـاه بـه هنگـام بازگـشت       . مصر و در نتيجه بر ثبات رژيم خودش بـود         

                                                 
18. Ibid. pp. 221-222. 
19. Pravda and Izvestia, June 25 and after; New York Herald Tribune, June 26, 
1956; New York Times, July 14, 1956; Christian Science Monitor and  Manchester 
Guardian, July 18, 1956. 
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 را براي ديداري از ايران دعوت كرده بـود، ولـي ناصـر مؤدبانـه ايـن                  اوباندونگ  
كرد اگر خروشچف وزنـي بـراي كنفـرانس            شاه فكر مي   20.ت را رد كرده بود    دعو

اما اكنـون بـه     . رسد  باندونگ قائل نشود، خود آن كنفرانس به تنهايي به جايي نمي          
آمد كه آن كنفرانس به ابزاري براي متمايل كردن دنيا به سـوي شـرق                 نظر شاه مي  

، در ماه مرداد كـه ناصـر        ين همه با ا  21.داد  بدل شده است و اين فكر او را آزار مي         
كانال سوئز را ملي كرد شاه حق را به جانب ناصر داد و از اسرائيل به خاطر اينكه                  

.  آبان به تشويق بريتانيا و فرانسه به كشور مصر هجوم برده است، انتقاد كـرد               7در  
پس از آن هم كه كشورهاي بريتانيا و فرانسه به ظاهر براي حفظ صـلح بـه مـصر               

اي مـشترك بـا ديگـر         ردند، شـاه اسـرائيل را محكـوم كـرد و در اعالميـه             حمله ك 
امـا،   22.كشورهاي مسلمان عضو پيمان بغداد خواهان خروج بريتانيا و فرانسه شـد     

 دو قدرت بزرگ اروپـا ناصـر را بـه           در همان حال، از اين كه عقب نشيني ناگزير        
   23. متاًسف شد كردقهرماني در خاورميانه و در سراسر دنياي در حال توسعه بدل

 كـه شـاه از آن       انجاميـد  دكتـرين آيزنهـاور       بـه اعـالم     بحران سوئز  در برابر، 
اعالم شد ايـاالت   ) 1957 ژانويه   5 (1335 دي   15 اين دكترين كه در      .استقبال كرد 

كرد كه از كـشورهاي خاورميانـه در برابـر تاخـت و تازهـاي                 متحده را متعهد مي   
هر كـشور   "داشت كه اياالت متحده با         مقرر مي  شوروي دفاع كند و به اين منظور      

 خـود   "حفـظ اسـتقالل ملـي     " دركه   "يا گروهي از كشورها در منطقة خاورميانه      
                                                 

 .375.  ، ص1، جلد 1368، دو جلد، تهران، رسا، خاطرات جالل عبده: چهل سال در صحنهمجيد تفرشي، . 20

 .831، 829-834: 2گاهنامه، . 21

 .72: 2،؛ روزشمار، 858-859: 2همان، . 22

  :در مورد بحران سوئز نگاه كنيد به. 23
James Eayrs, The Commonwealth and Suez, London, Oxford University Press, 1964; 
Alexander L. George, Avoiding War: Problems of Crisis Management, Westview 
Press, 1991, ch. 9; Gustav Krecsks, "The Suez Crisis and the 1956 Hungarian 
Revolution," East European Quarterly, Vol. 35, 2001. 

  .855-861: 2در مورد شاه نگاه كنيد به گاهنامه، 
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از "جملـه   كنـد، از      اقتـصادي و نظـامي مـي      ، همكاري و به آنها كمك       باشدكوشا  
نيروهاي مسلح اياالت متحده براي حفظ تماميت ارضي و استقالل سياسي چنـين             

ها هستند، و حمايت از آنها در برابر هجوم            خواهان اين گونه كمك    كشورهايي كه 
 استفاده  "الملل باشد   نظامي آشكار از سوي هر كشوري كه در كنترل كمونيسم بين          

 24.شود مي

شاه مايـل   . تر كرد   دكترين آيزنهاور مناسبات ايران و اتحاد شوروي را پيچيده        
لي خواستار اتحـاد رسـمي بـا        بود در مقامات شوروي نرمش بيشتري ايجاد كند و        

اياالت متحده با اين استدالل كه دكترين آيزنهاور به رئيس          . اياالت متحده هم بود   
دهد از اين حد فراتر رود و خود ايـن دكتـرين تـضمين كـافي                  جمهور اجازه نمي  

مقامات شـوروي شـاه را بـه        . زد  است، از پذيرش اتحاد رسمي با ايران سر باز مي         
بـا  . گفتند ايران را به پايگاه امريكا بدل كـرده اسـت   كردند و مي   دو رويي متهم مي   

وجود اين اعالمية آيزنهاور در مورد تعهد بـه دفـاع از خاورميانـه خروشـچف را                 
برانگيخت تا در عين تشويق ايران به تغيير جهت مناسباتش با ايـاالت متحـده بـا                 

قـرارداد تجـاري،     چنـد    1337 تا تيـر     1336در فاصلة فروردين    . ايران سازش كند  
 بـين   ،آهـن   ها و استفاده از راه      حمل و نقل كاال، مناسبات مرزي، اليروبي رودخانه       

 رابطـه ايـران و    در ماه مهر، هيئت وزراي ايران       . مقامات شوروي و ايران بسته شد     
ــوروي را  ــوداد ش ــه ال ــناختكامل ــسي  5در روز .  ش ــچف در كنفران  آذر خروش

ـ       ين ايـران و كـشور وي حـل شـده اسـت،             مطبوعاتي گفت كه اختالفات مرزي ب
مناسبات با ايران تا حد زيادي بهبود يافته است و ايـن مناسـبات اكنـون بـر پايـة                    

 خروشچف پيشنهاداتي در مورد پيمان عدم تجاوزي پايدار  25.احترام متقابل است
                                                 

  .  امضا و براي كنگره ارسال شد1957 ژانويه 5اين سند در روز . 24
H. Doc. 46, 85th Cong. 1st session, Congressional Record, vol. 103, p. 181. 
25. Pravda, 26 November 1957. 
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ها، تضمين حسن همجواري، استقالل و تماميت ارضـي بـراي هميـشه،               براي قرن 
 خاورميانة عربي   1336 در واقع رخدادهايي كه در اواخر سال         26.براي شاه فرستاد  

ميلي اياالت متحده در مورد عقد قراردادي دوجانبه با ايـران شـايد               را لرزاند و بي   
 ،توانست عامل نزديكي ايران و اتحاد شوروي در قالـب قـرارداد اتحـاد باشـد                 مي
داد بـه خـروج ايـران از         اگر مقامات شوروي توافق نهايي خود را با اين قرار          البته

  .كردند پيمان بغداد مشروط نمي

، مصر و سوريه به هم پيوسـتند و جمهـوري متحـد             1336 بهمن   12در روز   
عربي را به رهبري ناصر تشكيل دادند، حركتي كه در دنياي عرب مـورد اسـتقبال                
قرار گرفت اما فيصل شاه عراق و نوري سعيد، نخست وزيـر او، بـا آن مخالفـت                  

دار نوري سعيد به انگلـستان، افـزون بـر عـضويت جديـد                 وابستگي ريشه  .كردند
عراق در پيمان بغداد، باعث شده بـود وي محبـوبيتي در ميـان كـشورهاي عربـي                  

در تير ماه در پي كودتايي خونين حكومت سلطنتي عـراق سـرنگون             . نداشته باشد 
عبدالـسالم  گرا بـه رهبـري عبـدالكريم قاسـم و      و حكومتي چپگرا، افراطي و ملي    

هاي عـراق داشـت، و    هر چند شاه تصور مبهمي از ناآرامي   . عارف جانشين او شد   
به گفتة اردشير زاهدي، كه در آن دوره آجودان مخصوص وي بـود، هـشدارهايي               

 از اين كـه      به ويژه   و تاًثير گذاشت روحية او   بر  ، اين كودتا    27هم به سعيد داده بود    
توانست بكند، بسيار نوميد      رژيم جديد كاري نمي   پيمان بغداد به ظاهر در مقابله با        

او از اقبال، نخست وزير، علي اصـغر حكمـت، وزيـر امـور خارجـه و اميـر                   . شد
پـس اگـر چنـين    "خسرو افشار، رئيس دفتر سياسي وزارت امور خارجه  پرسـيد        

اش  دهد و از اين پيمان هـيچ كـاري سـاخته نيـست، فايـده                اتفاق هولناكي رخ مي   
                                                 

. ، صص1989تهران، كتابسرا، طرات سفير كبير ايران در شوروي، خا: گشتي بر گذشتهطهمورث آدميت، . 26
175-167. 

 . 2، روي 3، نوار 2001مصاحبه با اردشير زاهدي، مونترو، ژوييه . 27
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 با صداي بلند ترديد خود را در مورد وابستگي به غرب ابراز             ينك ا  او 28"چيست؟
او به اقبال دستور داد به اطالع نشست آتي وزيران پيمان بغداد در لنـدن،               . كرد  مي

 برگزار شود، برساند كه اگـر ايـاالت متحـده رسـماً             1337 مرداد   7كه بنا بود روز     
كنـد، ايـران از آن خـارج        توافق خود را در مورد پيوستن بـه ايـن پيمـان اعـالم ن              

هيئت نمايندگان ايـران بـا مقامـات تـرك و پاكـستاني مـشورت كـرد و                  . شود  مي
در نشست پاياني، اقبال، بـا حمايـت        . دريافت كه آنها با اين پيشنهاد موافق هستند       

تركيه و پاكستان، اعالم كرد كه اگر اياالت متحده وارد اين پيمان نـشود ايـران بـه     
دالـس، وزيـر امـور خارجـة ايـاالت          . كند  ديگري را بررسي مي   هاي    ناگزير گزينه 

متحده كه نمايندة اين كشور در اين نشـست بـود، تـالش كـرد ايـن موضـوع را                    
اهميت جلوه دهد ولي زماني كه متوجه شد اعضاي ديگر جدي هـستند گفـت                 بي

گيري موضوع را با آيزنهاور در ميان بگذارد، و موضع ايـاالت              بايد پيش از تصميم   
صبح روز بعد دالـس گفـت كـه ايـاالت متحـده             . كند  متحده را روز بعد اعالم مي     
هايي دوجانبه با هر      نامه  شود ولي آمادگي دارد موافقت      رسماً وارد پيمان بغداد نمي    

از نظر مقامات ايـران پيـشنهاد ايـاالت متحـده           . يك از كشورهاي عضو امضا كند     
نامة دوجانبة پيشنهادي     ويس موافقت ن  دو ماه بعد سفير امريكا پيش     . نويدبخش بود 

شاه به وزيـر امـور خارجـه دسـتور داد           . را به وزير امور خارجة ايران تسليم كرد       
نويس موافقتنامة مورد نظر ايران را آماده كنـد و اميـر خـسرو افـشار را، كـه                     پيش

  . رئيس دفتر سياسي وزارت امور خارجه بود، مأمور اين كار كرد

دل نظر با همكاران تـرك و پاكـستاني خـود در آنكـارا              افشار كارش را با تبا    
آغاز كرد، و هر سه نفر به توافـق رسـيدند كـه بـه شـكلي هماهنـگ روي طـرح                      

نـويس در     پس از رد و بدل كـردن چنـد پـيش          . پيشنهادي اياالت متحده كار كنند    
                                                 

. خسرو افشار، بخش تاريخ شفاهي ايران، دانشگاه هاروارد. 28
21-19.pdf.1afshar/iohp~/edu.harvard.fas.www.  
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مورد موافقتنامة دوجانبة پيشنهادي با اياالت متحده و رسيدن به تـوافقي در مـورد      
  :ول اوليه، افشار ناگهان با اوضاع و احوالي به كلي جديد روبرو شداص

ايم از آنكارا به ايران برگـشته         ها به توافق رسيده     من تازه دلگرم از اينكه با امريكايي      
بايد شـما را از پيـشرفت تـازه اي در    "گفت حكمت مرا به دفترش خواند و به من    .بودم  

مـا  ...نه است و نبايد از اين اتاق به بيرون درز كنـد كارها مطلع كنم ولي اين مطلبي محرما    
ها مشغول مذاكره هستيم كه قـرارداد عـدم تجـاوز ببنـديم و در ايـن قـرارداد                     با شوروي 

من، مات و مبهوت، گفـتم چـرا        " دكن   را لغو مي   1921 قرارداد   6 و   5مواد  شوروي رسماً   
 اين دو ماده منسوخ است و همـه         ايم كه   بايد اين كار را بكنيم؟ ما پيش از اين اعالم كرده          

تواند روي قول شوروي حساب كند؟ حكمت بـه          تازه، كي مي  . دانند  هم آن را منسوخ مي    
  29". اوستةاين خواست": عكس اعليحضرت كه روي ديوار بود اشاره كرد و گفت

حكمت به افشار گفت مقامات شـوروي ايـن قـرارداد را بـه شـرطي امـضا                  
او به افـشار    . ة دوجانبة پيشنهادي را با امريكا امضا نكند       كنند كه ايران موافقتنام     مي

   ".اي سر بدواني ها را يك هفته بايد امريكايي": گفت

شاه به ظاهر در ايـن مـورد جـدي بـود و اگـر خـود مقامـات شـوروي بـا                       
 جـدي  احتماالّ واقعه ايد ودنهاي اولية خود باعث تغيير عقيدة شاه نشده ب         واكنش

  : شاه نوشت. نست رخ دهددر اين زمينه مي توا

ها در اين موقع مرتكب خبطي شدند و مدت دو هفتـه در اعـزام نماينـدگان خـود                     روس
نويس قرارداد دوجانبه به نحوي كـه         تأخير نمودند و در خالل آن مدت شرايط مندرج در پيش          

ها رسـيدند اشـتباه ديگـري مرتكـب           وقتي نمايندگان روس  . موجب رضايت ما بود تغيير يافت     
ند بدين كيفيت كه براي آغاز مذاكرات تقاضا كردند از پيمان بغداد خارج شويم و هر چنـد                  شد

وقتي مقاومت سخت ما را در برابر آن تقاضا ديدند منصرف شدند ولـي اصـرار داشـتند كـه از                  
ها در قبال عقـد قـراداد         در اينجا متوجه شديم كه روس     . امضاء قرارداد دوجانبه خودداري كنيم    
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در نظر دارند ما را از متفقين خود جدا سازند و نه تنها اصرار داشتند كه ما از عقـد                    عدم تجاوز   
نويس قرارداد ي كه بـراي عـدم تجـاوز پيـشنهاد      ها منصرف شويم بلكه پيش قراداد با امريكايي 

  .ساخت كردند حاوي موادي بود كه مناسبات ما را با دوستان خود بسيار ضعيف مي مي

هـاي   كه هر چند از نيروي نظـامي خـود و آمـادگي آن و از كمـك            براي ما واضح گرديد     
متحدين خود راضي نبوديم بهتر آنست كه پيوند خود را با دوستان خود قطـع نكنـيم و تـسليم         

  30.آورد امري نشويم كه به استقالل و حاكميت ما لطمه وارد مي

 5  ايران رسماً به دولت شوروي اطالع داد كـه مـواد          1337 اسفند   11در روز   
شناسد، يعني موادي را كه بـه موجـب            را ديگر به رسميت نمي     1921 قرارداد   6و  

آنها دولت شوروي مدعي بود در شـرايطي حـق دارد قـواي خـود را وارد خـاك                   
هـاي دوجانبـة       اسفند ايران، پاكـستان و تركيـه موافقتنامـه         14 در روز    31.ايران كند 

وزير امور خارجة ايران اعالم كرد      . اي با اياالت متحده امضا كردند       دفاعي جداگانه 
به شمار  تحاد شوروي    ماهيت دفاعي دارند و تهديدي براي ا       ها  موافقتنامهاين  "كه  
 مجلس  32".روند مگر آنكه شوروي طرح حمله به اين كشورها را داشته باشد             نمي

 را تـصويب    اسـفند ايـن موافقتنامـه   20 و   17شورا و سنا به ترتيـب در روزهـاي          
سـازمان پيمـان    ( نام پيمان بغداد بـه پيمـان سـنتو           1338 مرداد   27ز  در رو . كردند
  .تغيير كرد و اياالت متحده هم به عنوان عضو الحاقي به آن پيوست) مركزي

شاه اين موافقتنامة دوجانبه را براي روابط نظامي ايران و اياالت متحده بسيار             
فسيرش اين بود كـه در  او اصرار داشت كه آن را قرارداد بنامد و ت      . دانست  مهم مي 

صورت حملة اتحاد شوروي يا اقمار آن كشور به ايران، اياالت متحده متعهـد بـه                
به گفتة احمد ميرفندرسكي، سفير طـوالني مـدت ايـران در            . دخالت نظامي است  
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اياالت متحده در   اه مي انديشيد    شاتحاد شوروي و آخرين وزير امور خارجة شاه،         
، هـر چنـد جـستجو در        ه اسـت  موافقتنامه را تأييد كرد   اي اين برداشت از اين        نامه

 از سـوي ديگـر ايـاالت متحـده آن را            33.نتيجه مانـد    اسناد براي يافتن اين نامه بي     
كرد كه به صراحت اياالت متحده را متعهد به اقدامات الزم،             اي تلقي مي    موافقتنامه

 از ديد ايـاالت     به سخن ديگر،  . كرد  از جمله اقدام نظامي، براي كمك به ايران نمي        
  .متحده اين موافقتنامه با دكترين آيزنهاور تفاوت چنداني نداشت

***  

 شاه و پرزيدنت كندي به توافـق        ، در سفر شاه به امريكا،       1341در فروردين   
رسيدند كه اگر شوروي تالشي جدي براي اشغال ايران كند، از ديـدگاهي صـرفاً               

آنهـا  . د شـوروي از خـود دفـاع كنـد         تواند در برابـر اتحـا       نظامي ايران هرگز نمي   
انگيز بـراي     همچنين توافق كردند كه ايران بايد آنقدر قوي شود كه هدفي وسوسه           

، به گفتة ديـن راسـك، وزيـر امـور خارجـة كنـدي             . اتحاد شوروي به شمار نيايد    
 بـه  ]حـساس [ كه از ديدگاه ژئوپليتكي كـشوري  بودباعث شده ...موقعيت ايران   "

آميـز كـشوري      ه اياالت متحده اگر ايران زير سـلطة خـصومت         از ديدگا . شمار آيد 
اي    تمام منطقة خاورميانة شرقي، ماننـد خانـه        شت، احتمال دا  مي گرفت ديگر قرار   

اي به ايراني ضعيف نداشتيم، ولي ايـن را هـم             بنابراين ما عالقه  . پوشالي فرو ريزد  
فتـه سـاختار     كـه رفتـه ر     متـورم شـود    كه نيروي نظامي شاه چنـان         خواستيم  نمي

اقتصادي و اجتماعي اين كشور را سست كند و چنان بـه تـضعيف شـاه از درون                  
  34".بينجامد كه وي قادر به ادارة حكومتي موفق نباشد

                                                 
 . 1995، آوريل )لندن(كيهان گر احمد احرار،  مصاحبه با احمد ميرفندرسكي، مصاحبه ، "در همسايگي خرس".33
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 گفت همكاري و عقد قراردادهاي دفاعي نظـامي بـا غـرب             شاه در مقابل مي   
 و   و ادامة پيـشرفت اقتـصادي      كاهش داده  به حداقل ممكن     بودجة نظامي ايران را   

 بار  15هزينة سرانة حفظ ارتش ايران      و به همين جهت      ممكن ساخته   را اجتماعي
  شاه نگران اين بود كه كندي        35.استيس  ئطرف سوئد و سو     كمتر از دو كشور بي    

. و دولتش احتماالً در مورد قرارداد دوجانبة ايران و ايـاالت متحـده دو دل باشـند                
تـر اسـت تـا     ر قرارداد اتحادي رسمي كرد كه شاه احتماالً خواستا      راسك تصور مي  
 36.زني در مورد كمك نظـامي بيـشتر داشـته باشـد             تر براي چانه    جاي پايي مطمئن  

 و مـي گيـرد  برداشت راسك اين بود كه شاه نخست در مورد نيازهـايش تـصميم          
  مـي   او نخست براي درآمد بيشتر از نفت فشار        بديامي  زماني كه درآمدها كاهش     

 فشارها را متوجه ايـاالت متحـده        مي شود ه آن درآمد بسته     آورد و وقتي هم كه را     
  .دمي كن

 كه شـاه در چـارچوب       ترديد داشتند راسك و رابرت مك نامارا، وزير دفاع،        
او به  ". شته باشد هاي بيشتري نياز دا     مفهوم نظامي معقول از دفاع مشروع به سالح       

. از نداشـت  هيچ كمك نظامي عليه هيچ يك از همسايگانش جز اتحاد شوروي نيـ            
اي جـدي    عراق هم در آن روزها مسئله     . كردند  تركيه و پاكستان مشكلي ايجاد نمي     

براي شاه هم هيچ گونه نيروي مسلحي كه بتواند از ايـران در برابـر حملـة                 .  نبود
كـرديم   بنابراين، ما در اصل احساس مـي . اتحاد شوروي دفاع كند قابل تصور نبود 

اطر امنيـت داخلـي بـود تـا دفـاع يـا حملـة               كه نيروهاي مسلح او بيـشتر بـه خـ         
   37".خارجي

                                                 
35. Life, May 31, 1963, p. 73. 
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كـرد كـه       اما راسك شاه را متفاوت از برخي از رهبـران ديگـري تـصور مـي               
اياالت متحده كمـك نظـامي بـه برخـي از           . اياالت متحده با آنها سر و كار داشت       

كشورهاي امريكاي التين را مشروط به كاهش بودجة نظـامي آن كـشورها كـرده               
ولـي بـه    كرد همين برنامه را در ايران هم اجـرا كنـد   امريكا تالش ميدولت . بود

تر از كار كردن در امريكاي التين بـود زيـرا،    كار كردن با شاه سخت  "گفتة راسك   
برداشت او از ايران قـديم و       . دانيد، او تحت تأثير رؤياهاي امپراتوري ايران بود         مي

مفهوم شـكوه در    . ر غرورآميز بود  توانست باشد، بسيا    آنچه اين كشور در آينده مي     
 .هاي پرزيدنت دوگل دربارة شكوه فرانـسه بـود          نظر شاه دست كم برابر با ديدگاه      

ها در مورد جزييات بسياري از مـسائل مهـم و             اين باعث شكست برخورد ذهنيت    
 اين البته خالف عقيده قبلي است كه شاه ارتـشي           38 ".به توافق رسيدن با شاه شد     

  .خواست داخلي ميقوي براي امنيت 

 نامـارا گروهـي را بـه رياسـت          كمي پس از مذاكرات واشنگتن، كندي و مك       
 هميلتون تويچل به ايران اعزام كردند تا بـه بررسـي نيازهـاي تـسليحاتي                تيپرس

اي بپردازد كه بايد در قالب برنامة كمـك           ايران و توصيه در مورد تجهيزات نظامي      
نامـارا در      در حـوزه هـايي كـه شـاه و مـك             به ويـژه   ،نظامي اياالت متحدة امريكا   

 تويچـل كـه در سـال        39.شـد   موردشان به توافق نرسيده بودند، به ايران ارسال مي        
شـد، توصـيه كـرد كـه        دار    را عهـده  ميسيون نظامي امريكا در ايران      رياست   1347

برنامة ارسال تجهيزات نظامي با برنامـة آموزشـي ايـران هماهنـگ شـود، و تنهـا                  
ها توانايي كار كردن با آنها و نگهـداري از            به ايران بفرستند كه ايراني    تجهيزاتي را   

 مـشهور   "دكتـرين تويچـل   "اين طرح، كه در ايران بـه        شاه با   . آنها را داشته باشند   
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 ولي آن را به فراتر از مرزهـاي پيـشنهادي تويچـل             موافقت كرد به طور كلي    شد،  
 و بهترين نظام تسليحاتي ممكـن       كشاند تا براي دستيابي به تعادل بين قابليت فني        

در حـالي كـه     . ويچل را بـرعكس كـرد     ت شاه دكترين    در واقع . نهايت تالش بشود  
آورد   هاي ايران بود، شاه فـشار مـي         تويچل مدافع تطبيق دادن تسليحات با توانايي      

  . منطبق شودي تسليحات نيازمندي هايها با  تواناييكه

 ليندن جانسون، مناسبات شاه     پس از سؤقصد به كندي و رئيس جمهور شدن        
با رئيس جمهور امريكا در حدي چشمگير بهبود يافت، هر چند مدتي طول كشيد              

در ايـن   . تا حال و هواي تشكيالت دولت اياالت متحده با جانسون هماهنگ شـد            
انقـالب سـفيد    . ه بـود   اقتـصاد ايـران بـه حركـت در آمـد           40 تا اواخر دهه     ميان،

 بـا دسـت آوردهـاي       .ه بـود  را شكلي نـو بخـشيد     ساختارهاي شهري و روستايي     
 مناسبات شاه بـا     از جمله، . اقتصادي و اجتماعي شأن سياسي شاه هم باال رفته بود         

 رفته رفته لحن او حاكي از اقتـداري بـود كـه             ..ه بود تر شد   اتحاد شوروي دوستانه  
كـرد كـه اگـر  مقامـات            تفهيم مي   به گونه اي    و اكنون  پيشتر در آن وجود نداشت    

 اكر چه   اين تهديد  .مقامات شوروي رو آورد   مريكا او را پس بزنند امكان دارد به         ا
ير، سفير اياالت متحده،      هرگز علناً مطرح نشد ولي تأثير مورد نظر را بر آرمين مي           

   40.گذاشت

اعتمادي شاه به مقامـات روسـيه توجـه             ها در محاسبات خود به بي       امريكايي
دادند كه همكاري نظـامي محـور اصـلي           خيص مي داشتند، ولي آنها اين را هم تش      

كـرد كـه جنبـة نظـامي ايـن            ير تصور مـي      مي .بودمناسبات ايران و اياالت متحده      
و تالش كـرد ايـن نكتـه را بـه           است  هاي آن الزم      مناسبات براي حفظ باقي جنبه    
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جانسون، رئيس جمهور، منتقل كند، كه به ويژه در دور نخست رياست جمهوري             
راسك، بـه  . كرد د روابط خارجي به نظرات اطرافيان كندي اعتماد ميخود، در مور  

توصية افراد وزارتخانة خود، به جانسون توصيه كـرد كـه درخواسـت شـاه بـراي                 
 ميليون دالر بـه پيـشرفت اقتـصادي ايـران لطمـه            200تسليحاتي اضافي به ارزش     

 فراهم آورد، ايـاالت  نامارا نگران بود كه اگر ايران نتواند وجوه الزم را مك. زند  مي
متحده، كه به تازگي از زير بار اعطاي وام به ايران رها شده است، احتماالً مجبـور      

هر دو نفر آنها، بـه داليلـي متفـاوت، بـه جانـسون              . شود به كمك ايران بشتابد      مي
يـر بـر آن        مي 41.توصيه كردند در گفتگوهايش با شاه بر اولويت اقتصاد تأكيد كند          

ر درستي براي به دست آوردن دل شاه و تحت تأثير قـرار دادن او               بود كه اين مسي   
  . نيست

***  

از او بـا  . اش را تقويت كـرد   روحيه1344سفر شاه به اتحاد شوروي در سال  
احترام استقبال كردند و شايد براي نخستين بار در دوران پادشاهي وي او را چون               

. كـرد    مي و استقالل س خودباوري    شاه احسا   بار ديگر  .فردي تقريباً برابر پذيرفتند   
هاي نظـامي      وارد كردن مقامات شوروي در برنامه      او راهي پيدا كرده بود كه بدون      

كه پـيش از    دارد، و به اين مي باليد         را خشنود نگه    آن ها   به خطر انداختن خود    و  
بسياري از افراد ديگر، از جمله مقامات امريكا، متوجه شده است كه نفاق موجود              

امات شوروي و مقامات چـين جـدي اسـت، و معنـايي بـيش از مخالفـت                  بين مق 
به مقامات  .  ايدئولوژيكي دارد، و ريشة آن در تاريخ، جغرافيا، نژاد و قوميت است           

روسيه گفت كه اگر ويتنام به دامان چين بيفتـد، بـاقي آسـياي جنـوب شـرقي، از                   
ه جـا حـضور     هـا همـ     كه چينـي  آيد،    نزي، هم تحت كنترل چين در مي      جمله اندو 

                                                 
41. Department of State to the Embassy in Iran, May 23, 1966, Department of State, 
Central Files, DEF 19-8 US-IRAN.  
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دارند، از جمله در نشست غيرمتعهـدها در الجزايـر، و رئـيس جمهـور شـوروي،                 
لئونيد برژنف، را به خاطر كمك به ناصر، رئيس جمهور مصر، در ايجـاد آشـوب                

برژنف براي دفاع از خـود يـا از         . در يمن و جاهاي ديگر خاورميانه سرزنش كرد       
ها، از نظر ايـدئولوژيكي،   كه روسشاه نتيجه گرفت . ها تالش چنداني نكرد    چنيني

 زمان  42.در حالت تدافعي هستند و در مرزهاي جنوبي خود به دوستاني نياز دارند            
  .مناسبي براي آغاز داد و ستدي جديد بين ايران و اتحاد شوروي بود

 شهريور او را فراخواند و به مدت دو سـاعت و            9ير شاه در روز       به گفتة مي  
هـاي زيـادي       گفـت بيـدارخوابي    در اين ديـدار شـاه     . نيم با وي به گفتگو نشست     

مقامات شوروي  . دهي تازه به سياست ايران انديشيده است        كشيده و دربارة جهت   
نيستند بلكه خواهان آن هستند      " به سوي رويارويي بزرگ    افزايش تنش "خواستار  

 دور اتحاد شوروي را بگيرنـد كـه ايـن كـشور             ي دوست اي از كشورها    حلقه"كه  
انگيزة اضافي " اين  ". به كار اصلي خود كه پيشبرد اقتصادش است بپردازدبتواند

 كه در ستيزة درازمدت با چين كمونيست تا         ردهم براي مقامات شوروي وجود دا     
 ".سر حد امكان كشورهايي غير از نژاد زرد را پشت سر اتحاد شوروي جمع كنند              

وروي مطـرح باشـد،     زماني كه موضوع حفظ اسـتقالل ايـران در برابـر اتحـاد شـ              
 اما براي ايران    ".به اندازة ايراني ميهن پرست نيست     ) ها  حتي امريكايي (كس    هيچ"

زيـرا  "زمان آن فرا رسيده كه از نظر نظامي و اقتـصادي روي پـاي خـود بايـستد                   
ي عـدم تجـاوز   پيمـان "برژنـف   ".ها ديگر منـسوخ شـده اسـت    مداخلة خارجي

 در آن زمـان بحـث را   امـا او  هشنهاد كرد پي او به   " سال 200براي مدت   غيررسمي  
چنـين پيمـاني شـايد در خـدمت         ".  ولي شايد پيشنهاد بدي هم نبود      ه،عوض كرد 

هـاي دنيـا بـه     دهد كه حتي اگـر تـنش   ايران اطمينان مي اهداف ايران باشد زيرا به      
                                                 

42. Meyer to Washington, August 31, 1965, 161OZ, Department of State, Central 
Files, POL 15-1 IRAN. 
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 در سـال    او ".آميز بكشد، شوروي كاري به كار ايران ندارد         هاي خصومت   درگيري
قانع كـرده    او را    انگلستانزيرا اياالت متحده و     "د مشابهي را رد كرد       پيشنها 1338

   43".بودند كه آن پيشنهاد را نپذيرد

ير گفت به اياالت متحده اعتماد دارد ولي از نظر او غريـب اسـت                 شاه به مي  
كه ناصر، نهرو، و ديگر كشورهاي منتقد امريكـا، در زمـاني كـه كمـك بـه ايـران                    

ر د": كردنـد   تري دريافـت مـي      سخاوتمندانههاي    مريكا كمك كاهش يافته بود، از ا    
اين ميان در حالي كه ايران در عمل هيچ گونـه تجهيـزات دفـاعي هـوايي نـدارد،                

و هواپيماهـاي   )  SAM(هاي دوربرد ضـد هـوايي         حتي افغانستان پايگاه موشك   
كه اتفاقاً شـوروي پيـشنهاد فـروش     در اختيار دارد) MIG21( 21جنگندة ميگ 

 و آيا جالب نيـست كـه ليـنكلن          .ولي او هنوز نپذيرفته است     دادههم  ا را به او     آنه
هـاي دنيـاي      وايت علناً اعالم كرده است كه اياالت متحده بـه احتـرام حـساسيت             

عرب از پيوستن به پيمان سنتو خودداري كرده و براي او روشن است مراد وايت               
  44 ".احترام به ناصر است

 اثر  تيجه گرفت كه گفته هاي سران شوروي بر شاه        ناز اين گفت و گو      ير    مي
گذاشته است و شايد هم او داشت راه را براي تغييـر احتمـالي سياسـتش همـوار                  

 دفاعوزارت   سازمان اطالعات     از  كه اشتدنتيجه گيري او را بر آن        اين   45.كرد  مي
بـه  اين بررسي،   .  ميزان تهديد اعراب نسبت به ايران را بررسي كند          بخواهد امريكا

ي      ، به اين نتيجه رسيد كه موجودي تسليحات اعراب        1344تاريخ دي    از نظـر كمـ 
ايـن  . و كيفي در حال افزايش است، ولي بيشتر بـراي اسـتفاده در برابـر اسـرائيل                

                                                 
 .همان. 43

44. Meyer to Washington, August 31, 1965, 1610Z, Department of State, Central 
Files, POL 15-1 IRAN. Secret; Limdis.  Also Meyer's September 9, 1965 telegram 
to Department of State, Central Files, AID 6 Iran. 
45. Ibid. 
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كرد كه تا پنج يا شش سال آينده خطري واقعي ايـران را تهديـد                 گزارش اعالم مي  
في است كه بايد از آنها مراقبـت        كند و منابع نفت اين كشور هم، هر چند هد           نمي

ماندگي اين كشور نسبت به اعـراب         و دفاع كنند، درآمدي كافي براي جبران عقب       
   46.گذارد در اين زمينه در اختيارش مي

هاي محرمانه نبود، ولي مطبوعات و همچنين         شاه البته در جريان اين گزارش     
او ايـن  . كردنـد   آگـاه مـي  هاي مهم و اهـداف آنهـا      فرستادگان امريكا او را از نكته     

چون اعراب مسائل خود را دارند اين احتمال        كه  دانست    كننده نمي   قانعاستدالل را   
 .وجود ندارد كه بدون دليلي معقول به او حمله كنند و در نتيجه نبايد نگران باشد               

او معتقد بود كه اساس اين استدالل هم مـضحك اسـت زيـرا بنـا بـر آن او بايـد                      
ه ضربه بخورد و بـا دشـمناني غيـر از شـوروي در خـاك ايـران            داد ك   رضايت مي 

 شاه بـه نماينـدگان مجلـس        1344در اسفند   . پذيرفت  او هرگز اين را نمي    . بجنگد
از انقـالب   . شود  هاي خارجي نمي    گفت كه ايران هرگز تسليم هوا و هوس قدرت        

لـي در   هاي بلندي به جلو برداشته است، توليـد ناخـالص م            سفيد به بعد ايران گام    
 درصد افزايش يافته بود، كشاورزان سخت كار        10همين سالي كه رو به پايان بود        

. هـا دارد    تمام اينها حكايت از نبوغ ذاتي ايراني      . كردند، و كارگران راضي بودند      مي
خوانـان داخـل اشـتباه        بافان  خارج از كشور و مخـالف         معلوم شده است كه منفي    

شـاه  . كنند كه صالح ايران چيست      ها تعيين مي    رانياند و از اين پس تنها اي        كرده  مي
ما همزمان از نظر اقتصادي و از نظر نظـامي پـيش   "كه به نمايندگان مجلس گفت   

كشور براي دفاع از خود در برابر دشمنان به ارتشي قدرتمند نياز دارد،              ".رويم  مي
دشمناني كه چون گرفتـار جنـگ و ركـود هـستند شـايد تهديـدي واقعـي بـراي                    

توانيم سرنوشـت خـود را     ما نمي ". وفايي روزافزون اقتصاد ايران به شمار آيند      شك
                                                 

46. Washington National Record Center, RG 330, OSD Files: FRC 70 A 4443, Iran 
381, 28 Jan 66, Secret. 
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گيرند بـه مـا كمـك كننـد و            تابع تصميمات ديگراني كنيم كه يك روز تصميم مي        
  47".گيرند به ما كمك نكنند روز ديگر تصميم مي

اي در بـر نداشـت ولـي لحـن آن تنـدتر و احـساس                   اين سخنراني نكتة تازه   
ير به واشـنگتن تلگـراف زد كـه شـاه بـه        مي. اض در آن شديدتر بود    غرور و اعتر  

تجهيزات نظامي ايـران عـصباني   مورد اياالت متحده در  "پدر مĤب "ويژه از رفتار    
 وزارت امور خارجة اياالت متحده از بحراني نزديـك در         1345 در مرداد     48.است

با ايـاالت   ند  ك  يتالش م "گفت زيرا شاه      مناسبات ايران و اياالت متحده سخن مي      
متحده چانه بزند، وابستگي خود را به ما كاهش دهد و تجهيزات نظـامي خـود را                 

و به اين منظور بي مقدمـه از سـپاه شـوروي دعـوت              –از منابع مختلفي تهيه كند      
در ايـن يادداشـت      ".كرده است كه وارد عرصة ارسال تسليحات بـه ايـران شـود            

د كه شـاه ايجـاد تنـوع در منـابع ارسـال             محرمانة دولتي به شكلي خالصه آمده بو      
تجهيزات نظامي به ايران را راهي براي دسـتيابي بـه اسـتقالل بيـشتر در سياسـت                  

  باعث هماهنگ با شكوفايي اقتصادي كنوني ايران،     "نگرش   اين   49.داند  خارجي مي 
بهبود شديد شأن و منزلت شاه در داخل، و موفقيت كلي وي در ابـراز اينكـه وي                  

   يكي از نتيجـه گيـري هـاي        ".، شده است  ري به اياالت متحده دارد    وابستگي كمت 
 وضع ممكن است مزايـايي بـراي ايـاالت متحـده در بـر                بود كه اين   اين سند اين  
  50.داشته باشد

                                                 
 .1344 اسفند 9كيهان، . 47

48. Meyer to Washington, March 2, 1966, 1250Z, Department of State, Central 
Files, POL 15-1 IRAN. 

. ، دانشجويان پيرو خط امام، ص)1(، مداخالت ايالت متحده در ايران )8(اسناد النة جاسوسي اياالت متحده . 49
1. 

 .2. همان، ص. 50
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مقامات امريكا به دليل رخدادهاي ويتنام احساس تزلزل و به دليل ايـن هـم               
هـاي    ه متحـدي در پيمـان     كه نتوانسته بودند در جنگ هندو پاكستان به پاكستان ك         

شـاه از ايـن     . كردنـد    تا حدودي احساس گنـاه مـي       ،سيتو و سنتو بود، كمك كنند     
ناتواني آنها سود جست تا به آنها بفهماند كه ايراني از نظر نظامي قدرتمند نه تنها                
 ، براي ايران و منطقه بلكه همچنين براي اياالت متحده مفيد است زيـرا، از جملـه               

 از كمك به متحدانش به هنگـام نيـاز        الت متحده در مورد ناتواني      از شرمساري ايا  
ير كه تقريباً يكسره با شاه در تماس بود، تغييراتـي را كـه از                 مي. كند  جلوگيري مي 

كه دولت  "برداشت  اين  . كرد  زمان انقالب سفيد در وي رخ داده بود، احساس مي         
ت را بنا بر تصميمات مـا از        تواند شاه را وادارد اين گونه تجهيزا        اياالت متحده مي  

 اگـر ايـاالت     ".بينانه نيـست     واقع ]1345[ 1966روي هم رفته در سال      ... ما بخرد 
ما ناگزير بـه تعيـين تكليـف نهـايي كـل            "متحده بيش از حد بر شاه فشار بياورد         

  51".شويم مان در اينجا مي مناسبات

در سـال   .  مناسبات شاه با جانسون بـه كلـي تغييـر كـرده بـود              1347تا سال   
، نخستين باري كه شاه با جانسون در مقام رياست جمهوري مالقـات كـرد،       1343

   منشانه بـا او داشـت، در مـورد برنامـة             ستاد به نوعي ا   اجانسون رفتاري دوستانه ام
 او  52.ناميـد  "ترين نقطة خاورميانه  به"اصالحات شاه به او تبريك گفت و ايران را          

 مدرن كردن ارتـش بـرآورد ولـي بـه جوليـوس             قول داد نيازهاي شاه را در مورد      
تأكيـد  بر دغدغة اياالت متحده در ايـن مـورد   " داد، سفير امريكا، دستور 53هولمز

                                                 
51. Telegram 1572 from Tehran, May 23, 1966, Department of State, Central File, 
POL 1 U.S. 
52. Memorendum from the Assistant Secretay of State for Near Eastern and South 
Asian Affairs (Talbot) to The Under Secretary of State for Political Affairs 
(Harriman), Washington, June 6, 1964. Department of State, NEA/IRN Files: Lot 69 
D 30, Staff Studies. Confidential; Department of State to the Embassy in Iran, 
Washington, June 8, 1964, Department of State, Central Files, POL 7 IRAN. 
Confidential. 
53. Julius Holmes 
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اي كـه توسـعة    در حد و حدود مناسب باقي بماند به گونـه بايد كه اين برنامه كند  
اقتصادي ايران را به مخاطره نيندازد و اين نكتـه را هـم روشـن كنـد كـه دولـت                     

ت متحده قصد دارد در فواصل معين همـراه بـا دولـت ايـران تـأثيرات كلـي                   اياال
 داد   مي  حال جانسون تشخيص   در همان  54".هاي نظامي خود را بررسي كند       هزينه

 مسئوليت بزرگـي كـه شـاه        ،1343 در مهر    55"وضعيت نيروها "كه تصويب قانون    
وجـود   به نوعي تعهـدي اخالقـي بـراي دولـت ايـاالت متحـده بـه                  ،پذيرفته بود 

 اين تعهـد كـه       نيز نه تنها بر    1344 فروردين   21سؤ قصد به جان شاه در       . آورد  مي
 وجود او براي منـافع ايـاالت متحـده از           اهميتپذيري شاه از يك سو و         بر آسيب 

تـر شـد كـه ايـاالت متحـده            اين موضوع زماني روشـن    .  داشت سوي ديگر تأكيد  
 در  سـي اش  . جاسـو   تأسيسات زبه ج  ي تسهيالت  يافتن ناگزير شد در منطقه در پي     

تـرين جـا بـود و ايـن موضـوع قـدرت        ايران از نظر فني مناسـب    . پاكستان بر آيد  
در اين ميان، مناسـبات شـوروي و ايـران بـه شـدت       . داد  زني بيشتري به شاه       چانه

بهبود يافت، و به ظاهر گزينة ديگري براي دستيابي به تسليحات در اختيار ايـران               
كرد كه اياالت متحده هيچ دركي از نيازهـاي ايـران             كوه مي شاه ش . گرفت  قرار مي 

خواهـد از جـايي       ير هم در واقع به اين باور رسيد كه شـاه واقعـاً مـي                ندارد و مي  
 در سـال    56.ديگر، حتي شايد از اتحاد شوروي،  نيازهاي نظامي خود را تأمين كند            

ند، هر چنـد    هاي شاه را كنترل ك      كرد درخواست   ، جانسون باز هم تالش مي     1345
                                                 

54. Memorandum from Robert W. Komer of the National Security Council Staff to 
the President's Special Assistant for National Security Affairs (Bundy), Washington, 
June 27, 1964. Johnson library, National Security File. Country File, Iran, Vol. 1, 
Memo and Miscellaneous, 1/64-12/65. Secret; From the Department of State to the 
Embassy in Iran, Washington, July 2, 1964. Department of State, Central Files, DEF 
19 US-IRAN. Confidential. 
55. Status of Forces   
56. Embassy in Iran to the Department of State, Tehran, September 24, 1965, 
1110Z. Department of State, Central Files, DEF 19-8 US-IRAN. Confidential; From 
the Embassy in Iran to the Department of State, Tehran, November 12, 1965, 0950Z. 
Department of State, Central Files DEF 19-8 US-IRAN. Confidential. 
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حاال ديگر اين كار دشوار شده بود و، بر اساس ارزيابي ايـاالت متحـده، بـرآورده                 
 خـرداد جانـسون   9در روز  .نكردن نيازهاي شـاه از نظـر سياسـي خطرنـاك بـود     

هـاي   جـايگزين "عنـوان    را بـا     348يادداشت تفـاهم اقـدام امنيـت ملـي شـمارة            
 خارجه، دفاع و رئيس سازمان سيا       كه به تأييد وزراي امور     "ر پاكستان تأسيسات د 

هايي احتمالي بـراي تأسيـسات امريكـا     رسيده بود، امضا كرد تا در ايران جايگزين     
در پاكستان در نظر گرفته شود و اياالت متحـده در مـوقعيتي قـرار گيـرد كـه در                    

  57.صورت لزوم بتواند بدون درز كردن  اطالعات، قوايش را به حركـت در آورد 
 در نشـستي    1345 مرداد   19شاه در   .  افزود نرم كردن شاه  ضرورت    اين تصميم بر    

ير قول داد كه متخصصان فني روسيه را به      از وزارت دفاع و مي     58با تاونسند هوپز  
شـوروي را هـم     ) SAM(هـاي دوربـرد ضـدهوايي         دهد و موشك    ايران راه نمي  

 كـرد كـه     ، با وجود اعتراضات اياالت متحـده، شـاه اعـالم          1346خرد، اما در      نمي
در اواسـط   . ديـ خر  خواهـد   اي را از اتحاد شوروي        تجهيزات نظامي كمتر پيشرفته   

، شاه به هنگام سفر به واشنگتن، توانست از جانـسون، كـه بـه شـدت                 1346سال  
هـاي اقتـصادي و اجتمـاعي ايـران را در دوران فرمـانروايي وي سـتود،                   پيشرفت

، شـاه بـه   1346در پاييز سـال   59.تضميني در مورد نيازهاي تسليحاتي خود بگيرد
 ميليـون دالر تجهيـزات نظـامي اسـت و           800اطالع جانسون رساند كـه خريـدار        
                                                 

57. From the President's Special Assistant (Rostow) to President Johnson, 
Washington, May 27, 1966. Johnson Library, National Security File, Memos to 
President, Walt W. Rostow, Vol. 5, May 27- June 10, 1966. Top Secret. 
58. Townsend Hoopes 
59. [From the Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs 
(Warnke) to the Deputy Secretary of Defense (Nitze), Washington, August 23, 1967. 
Johnson Library, National Security File, NSC Files of Harold Saunders, Visit, Shah 
of Iran, Aug. 22-24, 1967. Confidential. From Harold H. Saunders of the National 
Security Counsil Staff to President Johnson, Washington, August 23, 1967. Johnson 
Library, National Security File, Country File, Iran, Visit of Shah (con't), Aug. 22-24, 
1967. Secret; From Vice President Humphry to President Johnson, Washington 
August 24, 1967. From Harold H. Saunders of the National Security Council Staff to 
President Johnson, Washington, August 25, 1967. Johnson Library, National 
Security File, Country File, Iran, Visit of Shah of Iran, 8/22-24/67. Secret; Nodis. 
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دهد اين تجهيزات را از اياالت متحده خريداري كند مشروط بـر آنكـه                ترجيح مي 
 راسـك،  1347در فـروردين  . اياالت متحده اعتبار الزم را براي او در نظـر بگيـرد          

ها در مـورد تخـصيص اعتبـار شـش سـالة       صية وزارتخانهنامارا و راستو از تو      مك
اي از   ميليــون دالري بــراي فــروش مجموعــه600) 1352 تــا 1347ســال مــالي (

 پيشنهاد ايـاالت متحـده بـراي        كه در قالب آن   تسليحات به ايران، حمايت كردند،      
.  ميليـون دالر بـود     100 تـا    75  بـين     1347اعتبار نظامي برنامة فروش سال مـالي        

و به جانسون يادآوري كرد كه فروش اين مجموعة تسليحات به هنگام ديدار             راست
 ارديبهـشت   11جانـسون در روز     . بودخواهد  او با شاه در ماه خرداد در ذهن شاه          

 شاه خرسند نبود و در ديدارش بـا جانـسون در مـاه             60.موافقت خود را اعالم كرد    
ه وي قـول داد نهايـت       خرداد از جانسون درخواست تعهد بيشتر كرد و جانسون ب         

 پايـان دوران    بـه نزديـك   . تالشش را براي كسب موافقت كنگره در اين باره بكند         
هر چند خود او بـراي مـدتي   "كه  به هويدا گفت  ي اش، جانسون  جمهوررياست  

الت متحده حكـم مـي      كوتاه مصدر كار خواهد بود، بر اين باور است كه منافع ايا           
 61". متحده و ايران ادامه يابد نزديك بين اياالتكند كه مناسبات

*** 

                                                 
60. From thr Department of State to the Embassy in Iran, Washinton, March 22, 
1968, 0125Z. Department of State, Central Files, DEF 19-8 US-IRAN. Secret; From 
Harold H. Saunders of the National Security Council Staff to the Assistant Secretay 
of  State for Near Eastern and South Asian Affairs (Battle), Washington, March 22, 
1968. Department of State, Central Files, DEF 12-5 IRAN. Secret; From the 
Embassy in Iran to the Department of State, Tehran, March 23, 1968, 0850Z. 
Department of State, Central Files, DEF 19-8 US-IRAN. Secret; From the 
Department of the State to the Embassy in Iran, Washington, April 9, 1968, 2226Z, 
Department of State, Central Files, DEF 19-8 US-IRAN. Secret; From Secretary of 
State, Rusk,  to President Johnson, Washington, April 29, 1968. Johnson Library, 
National Security File, Country File, Iran. Secret.  
61. Memorandum of Conversation, Washington, December 5, 1968, Johnson 
Library, National Security File, Country File, Iran. Secret. 
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، سپهبد فريدون جم را به سمت نخستين رئيس سازمان 1343در دي ماه 
به . برگزيدند "(combat development) رزميتوان توسعة "تازه تأسيس 

دليل تأسيس اين . دانست وظيفة اين سازمان چيست گفتة جم هيچ كس نمي
يي، اين بود كه زمان آن فرا رسيده است سازمان، به توصية گروه مشاوران امريكا

 ، خودشانكه نيروهاي زميني ايران به جاي الگوبرداري از اياالت متحده
هاي خود را بر اساس  هاي تسليحاتي، و برنامه ها، نظام ساختارها، رويه

 جم درخواست مشاوري با تجربه از سازماني مشابه 62.شان تدوين كنند نيازهاي
 را براي مدت 63كرد و در پاسخ فردي به نام سرهنگ پاركدر اياالت متحده را 

 بخشي به "رزميتوان توسعة "در اندك زماني سازمان . سه ماه نزد او فرستادند
 كه ژنرال 1347 سال تا. ريزي نيروهاي مسلح ايران بدل شد برنامهنظام مهم از 

ران و ميسيون نظامي امريكا منصوب شد مناسبات بين ارتش اي تويچل به رياست
ها كار  زماني كه اين ميسيون. ده بودميسيون مشاوران امريكا به شدت دگرگون ش

ها،  خود را در ايران آغاز كردند، كارشان بيشتر در زمينة آموزش دادن كار با سالح
ها و  ها، رسدها، گروهان جوخه–آموزش فردي، آموزش واحدهاي كوچك 

 دهة در اواخر ، جانشين تويچل، 64 ونبه گفتة ژنرال اليس ويليامس.  بود-ها گردان
ما ". شد مشي و هدايت مربوط ميها بيشتر به تعيين خط  وظيفة اين ميسيون1340

. ناميد نداشتيم؛ ما بيشتر مشاور بوديم تا مربي كساني از قبيل آنچه شما مربي مي
خواستند  كرديم، فقط آنها گاهي از ما مي ما هيچ كالس خاصي را اداره نمي

ميزان  ٦٥". را جمع كنيم و موضوعي را به آنها توضيح دهيمهانشانفرماند
 رشته تخصصشان و اثرگذاري مشاوران تا حد زيادي به مهارت آنها در

                                                 
 .240. ، ص)1997تابستان و بهار  (11:44 ره آورد،فريدون جم، . 62

63. Colonel Park 
64. Major General Ellis Williamson  

گر، ويليام بر، آرلينگتون،  بنياد مطالعات ايران، برنامه تاريخ شفاهي، مصاحبه با ژنرال اليس ويليامسون، مصاحبه. 65
 .3-127. ، ص1988 آوريل 13 مارس و 11 فوريه، 10
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  در واقع برنامة آموزشي66. بستگي داشتايراني آن هاشان با همتايان  مناسبات
يچل، تا  افزايش يافته بود و به گفتة تول به چهار سال از دو سادانشكده افسري

 آنجا نم، كه 1341 از سال گرزتغييري ب"حد زيادي بهبود يافته بود و باعث 
هاي افسران  آموزش يكان. ، شده بود67"م، كه آنجا را ترك كرد1350، و سال مبود

تراز تحصيالت عالي غيرنظامي شده بود و باز به  نظامي در اين زمان تقريباً هم
 حال  باليدن بودند و  سربازان ايراني هم افراد شايستة بسياري در"گفتة تويچل 

  ٦٨".آمدند كه من ديدم خيلي خوب از پس نبرد بر مي

ريـزي،    ها در ارتش ايران مديون كمك اسـرائيل در برنامـه            برخي از پيشرفت  
بخش زيادي از اين مناسبات، جز در موارد بسيار         . جاسوسي، و ضدجاسوسي بود   

دارد كـه     تويچـل اظهـار مـي     . رفـت كلي، بدون اطالع مقامات امريكـا صـورت گ        
هـا بـي سـر و صـدا و بـدون              اسرائيلي. مستشاران نظامي امريكا در جريان نبودند     

 به  69 ".زدند  در اين باره حرف نمي    "مقامات ايراني هم    . كردند  جلب توجه كار مي   
 در ايـران    اطالعـاتي هـاي نظـامي امريكـا بـه كارهـاي            گفتة ويليامـسون ميـسيون    

قراردادي دوجانبه با ايران بسته بوديم كه در ايـن مـورد بـسيار              ما  ". پرداختند  نمي
گـروه  'كـه  پيش از آنكه واشنگتن را ترك كنم حالي من كـرده بودنـد              . صريح بود 

 ما مطلقاً از شـركت      .' نيست اطالعاتيمستشاران نظامي امريكا در ايران يك گروه        
د و حدودي    جاسوسي نظامي، در ح    70".هاي جاسوسي منع شده بوديم      در فعاليت 

كه وجود داشت بيشتر كار وابستة نظـامي ايـاالت متحـده در سـفارت امريكـا در                  
هاي بين ايران و كشورهاي عربي        ارتباط با اسرائيل بيشتر ناشي از تنش      . تهران بود 

                                                 
 40: 1. يران، تاريخ شفاهي، مصاحبه با تويچل، پيشين، صصبنياد مطالعات ا. 66

 .45: 1همان، . 67

 102: 2همان، . 68

 .90: 2همان، . 69

 129: 3ويليامسون،  پيشين، . 70
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و مرگ سياسي ناصر، مناسبات بين ايران و مصر         ) 1967 (1346بعد از جنگ    . بود
نيروهاي متحد عـراق و سـوريه و امكـان اينكـه            اما شاه هنوز نگران     . بهبود يافت 

 از كنترل خـارج شـود و بـه          ]اروندرود[العرب    ها و اقدامات بر سر مرز شط        تنش
  71.جنگي تمام عيار بينجامد

***  

 كه در زمان معاونت رياست جمهوري نيكـسون سـفير           ،ير  آرمين مي به گفته   
ر سفر نيكـسون بـه ايـران    دكترين نيكسون به احتمال زياد د" ،امريكا در ايران بود 

 نقش استراتژيك ايـران در      عميقاّ به  در آن زمان شاه      ". شكل گرفت  1346در سال   
او دو راهبرد مربوط به هـم در        . فكر مي كرد  خليج فارس و رفته رفته فراتر از آن         

دستيابي آزادانه به تسليحات، فناوري و فرماندهي و كنترل نظـامي           )1: ذهن داشت 
او . ها از منطقـه تـا سـر حـد تـوانش      داشتن ابر قدرت   دور نگه ) 2مورد نيازش؛ و    
او بـه ايـن نتيجـه       .  اسـت  درسـت استراتژيكي  -عش از نظر ژئو   ضاعتقاد داشت مو  

رسيده بود كه اگر ايران فرصت مناسبي پيدا كند به قدرتمنـدترين كـشور در ايـن                 
يـايي،  او معتقد بود كه بـا توجـه بـه اقتـصاد، موقعيـت جغراف              . شود  منطقه بدل مي  

علـي رغـم نيـشخند        در منطقـه    در مورد رهبري   اوجمعيت و تاريخ ايران، ادعاي      
  . ستمنطقي ا  و ايرانوي دشمنان داخلي و خارجي هاي

 كه از شاه ها                انگليسي  جملهاز، شاه با موانع گوناگون روبرو بود، به هر حال
نطقه  كه امكان دارد پس از خروج آن كشور از متصورآمد و از اين   نميانخوشش
، در چند حوزه، به ويژه در ند جاي او را بگيرد، نفرت داشت در خليج فارسايران

                                                 
 .89: 2همان، . 71
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زماني كه شاه ، 1343اسفند  در 72.متزلزل كند شاه را  مي كوشيدخليج فارس،
 سر دنيس رايت، سفير بريتانيا در ايران به عازم سفري رسمي به انگليس بود،

ما در حالي كه قصد "كه يه كرد راجر استوارت، وزير امور خارجة آن كشور، توص
با ر اين منطقه  د]با توجه به آيندة بريتانيا در خليج فارس[داريم موقعيت خود را

 نفوذ خود را در اين منطقه كاهش  از اين كه بگوئيم نبايد،زمان وفق دهيم
رد جانشيني ما در اين منطقه  تصور اينكه ايران شانسي در مونخواهيم داد و يا

راجر استوارت، به نوبة خود، اين  ".، خودداري كنيمبيش نيست توهمي دارد
كرد تا از شاه  گفته را به هارولد ويلسون، نخست وزير وقت، كه خود را آماده مي

 ويلسون به شاه گفت كه انگلستان به حضور نظامي و 73.، منتقل كرد استقبال كند
بت به كويت و  و به تعهدات خود نسدهد سياسي خود در خليج فارس ادامه مي

 شاه بايد از  مياندر ايناو گفت . گذارد بس احترام مي هاي آتش ديگر دولت
هاي خود بكاهد، براي كنار آمدن با همسايگان عرب،  داشت ها و چشم بلندپروازي

انگلستان از نفوذ ناصر در . به ويژه عراق و كويت، تالش و با ناصر همراهي كند
 ولي يست خشنود ن"اي جمهوري متحد عرببه ويژه از حضور نيروه"عراق و 

  74".ددان د، تهديدي براي ايران نمينك اوضاع را، چنان كه شاه تصور مي"

                                                 
 در مورد نفرت مقامات بريتانيا از خاندان پهلوي اسناد زيادي در مكاتبات رسمي بين لندن و سفراي بريتانيا در. 72

جنگ جهاني (در اين مورد نگاه كنيد به مالحظات سر ريدر بوالرد .  وجود دارد1970 تا دهة 1940تهران از دهة 
  :براي مثال). 1970( ، و سر پيتر رامزباتم )1960دهة (، سر دنيس رايت )1950دهة (، سر راجر استيونز )دوم

Bullard to Foreign Office, No. 1037, 24 October 1941, E-6943, FO 371/27248, 
PREM 11/3397 EP 1015/38; Sir Roger Stevens to Mr. Selwyn Lloyd, Last dispatch 
from Tehran, August 26, 1958; Sir Peter Ramsbotham to Sir Alec Douglas Home, 
11 October 1971. PRO: FCO 17/1517.  

نقـل  ) 1305 (1926از هارولد نيكلسون، وابستة بريتانيا در سال رمزباتوم در تأييد عقيدة خودش در مورد ايرانيان          
 "پرمدعا و بداخالق  "گرايي آنها را      ملي داشتند،   "جذابيتي كودكانه و لطيف   "ايرانيان  تا قبل از رضاشاه     : كند كه     مي
  .كرد

73. PRO, PREM 13/409, 1 March, 1965, p. 19. 
74. Ibid. 
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او متوجـه بـود كـه انگلـستان بـه داليـل             . ها اثري بر شاه نگذاشت      اين گفته 
 مـسئلة  75. ناگزير به تـرك منطقـه اسـت   يگوناگون اقتصادي، سياسي و استراتژيك    

كه چگونه در بازي قدرت دو قطبـي و بـه ويـژه در برابـر                اصلي براي او اين بود      
هـاي عـراق و سـوريه، كـه از نظـر او در نظـام جهـاني                    تهديدات ناصـر و بعثـي     

پـس ايـران نيـاز بـه     .  كنـد محافظتآمدند، از ايران  هاي وابسته به شمار مي      دولت
خريد تجهيزات محافظتي داشت و تنها كشوري كه، حتي اگر كامالً قابـل اعتمـاد               

  .توانست اين تجهيزات را در اختيار ايران قرار دهد، اياالت متحده بود نبود، مي

جانسون مناسبات شاه    از آغاز رياست جمهوري      همان طور كه در پيش آمد،     
هاي او پيش و بـيش        اكنون انديشه . با اياالت متحده در حد زيادي بهبود يافته بود        

بنــابراين در . كم نگــه دارداز همــه متوجــه آن بــود كــه ايــن مناســبات را مــستح
 ديـدار بـا  شد، شاه در مـورد    كه ريچارد نيكسون از تهران رد مي   1346 ارديبهشت

. دوسـت بـود    نيكسون اردشير زاهدي، وزير امور خارجه، با        اما. وي ترديد داشت  
 براي كسب مقام فرمانداري كاليفرنيا بـه         پس از شكست   هايي كه نيكسون    در سال 

ياالت متحـده ديگـر قـدرتي نداشـت، اردشـير زاهـدي             ظاهر در عرصة سياست ا    
به هنگام مرگ پدر نيكسون كه وي را بسيار         . تماس خود را با وي حفظ كرده بود       

، 1347در سـال    . نـشان داده بـود    متأثر كرده بود، اردشـير زاهـدي بـا او همـدلي             
هاي آتي خود ترديدهايي داشت، بـه سـفري بـه             نيكسون كه هنوز در مورد برنامه     

. كنـد راه بازگشت به دعوت زاهدي از ايـران عبـور           بنا بود در     دور رفت و     خاور
 بـه خـاطر      كه شاه. زاهدي از شاه درخواست كرد كه نيكسون را به حضور بپذيرد          

                                                 
  :نگاه كنيد بهبراي داليل اقتصادي و سياسي . 75

Jeffrey Pickering , Britain's Withdrawal from East of Suez: The Politics of 
Retrenchment, London, Palgrave MacMillan, 1998;  

  :و براي دليل سوم نگاه كنيد به
Saki Dockrill, Britain's Retreat from East of Suez: The Choice between Europe and 
the World, London, Palgrave MacMillan, 2002. 
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 آن هـا فكـر       خـاطر بـود كـه       ايـن  ها بخشي به    آورد كه مشكالت وي با كندي       مي
 ، مالي كرده اسـت     به نيكسون كمك   1339 در مبارزات انتخاباتي سال      او كردند مي

شـاه  . نخست مخالفت كرد ولي سرانجام تسليم نظر وزير امور خارجة خـود شـد             
ا ديـدار آن دو چنـد سـاعت     . پـذيرد  گفت نيكسون را نيم ساعت به حضور مي  امـ

 دنيـا  76.اين دو تن دريافتند كه در موارد بسياري با هـم توافـق دارنـد          . طول كشيد 
نفاق چـين و    . مثل گذشته يكپارچه نبود   بلوك كمونيست ديگر    . دگرگون شده بود  
. توانست در همه جـا بجنگـد        اياالت متحده نمي  .  بود دراز مدت شوروي واقعي و    

 از خود و از خلـيج       ستتوان  ، مي تفگرمي  ايران، اگر ابزار الزم در اختيارش قرار        
در ايـن   . فارس دفاع و با تضمين جريان آزادانة نفت، از منافع غرب حمايت كنـد             

بار    احتمال بروز جنگي مصيبت     و نددش  هاي بزرگ مستقيماً درگير نمي      درتميان ق 
د، بـه احتمـال     ركمي  اگر شوروي به خاك ايران تجاوز       . فتيا  به شدت كاهش مي   
د، و از آنجا كه اين جنـگ        دا  هاي خود انجام مي     نشانده  ه دست زياد اين كار را از را     

 زمـاني  بـود د، بهتـر  يـ گرد مـي اي جهاني بدل شود، متوقف        پيش از آنكه به فاجعه    
 از نظر نظـامي     مي بايستي پس ايران   . متوقف نشود كه دشمن در خاك ايران است       

  . آن قدر قوي باشد كه جنگ را به آن سوي مرزهاي دشمن بكشاند

 احتماالً به   شاههايي را كه       حرف بودير بر اساس آنچه بارها از شاه شنيده           مي
  :نيكسون زده اين گونه بيان مي كند

 اگر من درگيـر جنگـي بـا عـراق، كـه مـورد حمايـت روسهاسـت، شـوم،                     يد،ببين"
شما دوستان من هـستيد، شـما متحـدان         . خواهم خودم مسئوليت آن را به عهده بگيرم         مي

ولي اگـر  . ها نزديك مرز ما بيايند، البته من انتظار كمك شما را دارم           اگر روس . من هستيد 
م تجهيزات الزم بـراي دفـاع از خـود را داشـته             خواه  اي شوم مي    درگير كشمكشي منطقه  

مـن  . ها هواپيماهاي ميگ دارند، من بايد بتوانم از خودم مراقبت و دفاع كـنم   عراقي. باشم
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هـا از يـك طـرف حمايـت           در ويتنام روس  . خواهم اينجا به ويتنام ديگري بدل شود       نمي
 در ايران مـن بخـشي   گيرد و در پايان مذاكراتي صورت مي   . كنند و شما از طرف ديگر      مي

خواهم، بگذاريد خـودم ايـن كـار را           نه من اين را نمي    . دهم  از منافع نفتي را از دست مي      
بگـذاريم متحـدان مـا مـسئوليت حـل      .  اين چكيـدة دكتـرين نيكـسون بـود         ".انجام دهم 

ابزار و تجهيزات الزم براي اين كـار را در اختيـار            . شان را خودشان به عهده گيرند       مسائل
عقيـدة مـن دكتـرين      چرا بايد جوانان امريكايي بـراي ايـران بجنگنـد؟ بـه             . گذاريمآنان ب 

  77. شكل گرفت1346نيكسون به احتمال زياد در سفر نيكسون به ايران در سال 

شاه نخستين رهبري بود كه     . شاه به روشني بر افكار نيكسون اثر گذاشته بود        
 خـارجي در سـن       مربـوط بـه سياسـت       خـود  نيكسون در تيـر مـاه در سـخنراني        

 نيكسون در مقالة خـود در       78.در نقل قول ك    در تاًييد سخنان خود    اوار  فرانسيسكو  
  :نوشت Foreign Affairs در 1346مهر ماه 

اگر بخواهيم از جنگ جهاني ديگـري پيـشگيري كنـيم ، بايـد بـراي جلـوگيري از                   
براي دستيابي به ايـن     . هاي اتمي دست به هر اقدامي بزنيم كه الزم باشد           رويارويي قدرت 

هاي بزرگ بايد تصميم بگيرند نيروهـاي         مهم، اهميت دارد كه شمار مواردي را كه قدرت        
ها قابل حـذف نيـست، ولـي بـا بـسط              اين گزينه . يمخود را درگير كنند يا نه، كاهش ده       

توانيم از شمار آنها بكاهيم، در ايـن حالـت كـشورها، بـين                اي مي   هاي دفاعي منطقه    پيمان
 79.هاي خود جلوگيري كنند از بروز تجاوز در منطقه شوند خود، متعهد مي

، زماني كه شاه و نيكسون دربارة اهميـت اتحـاد بـين ايـاالت               1346در سال   
يــك از آن دو  ده و كــشورهاي برگزيــدة منطقــه ســخن گفتنــد، البتــه هــيچ متحــ
 سياست خارجي اياالت متحـده   هاي اصل يكي ازدانستند كه گفتگوي آنها به   نمي

                                                 
 21/22-1بر، پيشين،  بنياد مطالعات  ايران، برنامه تاريخ شفاهي،  مصاحبه با آرمين مي. 77
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خـاطرة  . از نظر شاه، نيكسون هنوز در حاشية سياست امريكا بود         . بدل خواهد شد  
 چندان سـتودني وي     هاي به يادماندني ولي نه      شاه از نيكسون بيشتر به دليل حرف      

:  بود 1341كاليفرنيا در سال    رمانداري  فبه خبرنگاران پس از شكست در انتخابات        
هر . كرد   او خيلي هم اشتباه نمي     ".لگد بزنيد  او   بهشما ديگر نيكسوني نداريد كه      "

كردنـد، بـسياري هـم        چند اغلب جمهوريخواهان هنوز نيكـسون را تحـسين مـي          
و در برابر كندي بـه انـدازة كـافي جـسورانه نبـوده              تصورشان اين بود كه مبارزة ا     

، جنــاح 1343در زمــان مبــارزات انتخابــاتي رياســت جمهــوري در ســال . اســت
را طـرد   نيكـسون   و به نظر مي رسيد      كار خواستار فردي از ميان خود بود          محافظه

 و نلسون راكفلر ماهرانـه عمـل كـرد          80ولي نيكسون بين بري گلدواتر    . كرده است 
زمـاني كـه   يد كه به عنوان نامزد مورد توافق هر دو جناح برگزيده شود و              با اين ام  

جنـاح  پـشتيباني از     را صـرف     اين استراتژي به شكست روبرو شـد هـم خـود را           
كار جمهوريخواهان اين كار او را به خاطر سپرد ولـي             جناح محافظه . درگلدواتر ك 

لر ليبرال بودند، نـه     شاه، كه دوستانش در حزب جمهوريخواه بيشتر از قماش راكف         
به هر حال، شكست سـخت گلـدواتر از         . از اين كار خبر و نه به آن عالقه داشت         

 اميد چنداني براي قد راست كـردن دوبـارة آنهـا در سـال               1343جانسون در سال    
كرد كه نيكسون گزينـة خـوبي          شاه تصور مي   1346در سال   .  باقي نگذاشت  1347
 زماني كه اردشير زاهدي به او گفـت كـه از            ،1347در واقع در اوائل سال      . نيست

هـاي مهـم      گفتگوهاي سر شام با ويليام راجرز، نيكسون و چند تـن از شخـصيت             
جمهوريخواه، دريافته است كه نيكسون شايد شانس زيادي براي نـامزدي حـزب             

ـ     كـه شـايد وزيـر    شـوخي گفتـه بـود     هجمهوريخواه در انتخابات آتي دارد، شاه ب
   81.وب خورده استاش زيادي مشر خارجه

                                                 
80. Barry Goldwater 
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بــا روي كــار آمــدن نيكــسون اوضــاع درســت همــان گونــه شــد كــه شــاه  
مناسـبات  .  نبودند  به معناي معمول كلمه    البته شاه و نيكسون  دوست     . خواست  مي

هـيچ يـك از آن      .  ژئوپوليتيكي بود تا رابطة دوستانه     هم سوئي آن دو بيشتر بر پاية      
شاه رفتاري رسمي داشـت و      . ده بود دو هرگز گرايشي به روابط دوستانه نشان ندا       

جز در شرايطي بسيار خاص هرگز اجـازة شكـستن حريمـي را نـداد كـه او را از        
نيكسون هم هرگز به اين شهرت پيدا نكرده بود كـه مـستعد             . كرد  ديگران جدا مي  

ريچارد هلمز، رئيس سابق سازمان سـيا و        . برقراري روابط دوستانة صميمانه است    
كرد فكر وجود روابط دوستانه بـين ايـن دو رئـيس كـشور                يسفير ايران، تصور م   

دهم كـه      در مورد ريچارد نيكسون به شما قول مي        ": او گفت . اي بيش نبود    افسانه
 از نظر   ".حتي در اياالت متحدة امريكا هيچ دوست صميمي يا رفيق شفيقي ندارد           

 فقـط   آنهـا . ترديد يارهـاي جـان در يـك قالـب نبودنـد             بي"هلمز نيكسون و شاه     
گـرا    هر دو عمل  . هر دو نفر آنها دانش ژئوپوليتيك داشتند      . منافعي مشترك داشتند  

 ايـن در مـورد      82".شـان تـأمين شـود       كردند كه منـافع دوجانبـه       بودند و كاري مي   
مناسبات شاه و هنري كيسينجر، مشاور امنيت ملي نيكسون كه بعدها وزيـر امـور               

خواستند ايـاالت     گراياني كه مي    قكرد، كيسينجر با اخال     خارجه شد، هم صدق مي    
 اصـالح    امريكـا   سياست خارجي   رژيمش را بر اساس    متحده به شاه فشار آورد تا     

به نظر كيسينجر ربطي بـه ايـاالت متحـده نداشـت كـه بـه                . كرد  كند، مخالفت مي  
موضـع  البتـه ايـن     . رهبران كشورهاي ديگر بگويد چطور كشورشان را اداره كنند        

   83.باب طبع شاه بود
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مناسبات بين نيكسون و شاه به نوعي همكاري بدل شد كه در آن شاه بـراي                
 1351در  . نقـش محـوري داشـت     تعيين ابعاد استراتژيك امنيت در خليج فـارس         

 را امضا كند و در مـورد كـنش    1نيكسون به اتحاد شوروي رفت تا قرارداد سالت         
ون از مسكو مـستقيم     نيكس. ها در دنياي سوم به مذاكره بپردازد        و واكنش ابرقدرت  

به تهران رفت تا با شاه ديدار كند، و به گفتة گري سيك، متخصص ايران در كاخ                 
  .سفيد به هنگام رياست جمهوري كارتر، اين رخدادي اتفاقي نبود

 در  -دكترين نيكسون –گيري نيكسون     تهران در واقع نمونة بارز طرح در حال شكل        
قادر به حفظ بود كه اي  هاي منطقه قدرتآن فتن  ياي براي   تالش مورد دنيا بود، طرحي كه    

نشـست  . هاي امريكا در سراسر دنيا بسيار سست شده بود          تواناييباشند زيرا   منافع امريكا   
ون و كيسينجر كسدر تهران طي چند روز ني. العاده بود نيكسون، كيسينجر و شاه ايران فوق

نافع امنيتـي ايـاالت متحـده در        قول و قراري با شاه گذاشتند كه به موجب آن مسئوليت م           
مـا  . سپارند  شد و به شاه گفتند كه هدايت امور را به او مي             منطقه بر عهدة شاه گذاشته مي     

ـ  منتظر بوديم كه او بگويد چه نوع تسليحاتي نياز دارد و خودمان            ه مـي خواسـتيم و نـه        ن
كته، در پايان ايـن      با تأكيد بر اين ن     .مورد پرسش قرار دهيم   هاي او را      توانستيم خواسته   مي

، پرزيدنت نيكسون از اين سوي ميز به شاه ايران نگريست و به سـادگي               استثنائينشست  
به . گفت  حاال اين رئيس جمهور امريكا بود كه با شاه ايران سخن مي    ".كن حفظم": گفت

 ماهيت مناسبات بين اياالت متحده و ايران را در پنج يـا             من  نظر من آن دو كلمه بهتر از        
 84. كند  سال بعدي، تا زمان انقالب، خالصه ميشش

 "(Total Force)نيروي فراگير "مفهوم به زبان نظامي، دكترين نيكسون به 
انجاميد كه ملوين لرد، وزير دفاع نيكسون، آن را تدوين كرد و به موجب آن از 
يك سو در داخل اياالت متحده بين نيروهاي فعال و نيروهاي ذخيره، و از سوي 

 آسيا،  كشورهاي در خارج از اياالت متحده بين قواي اين كشور و قوايديگر
                                                 

84. Garry Sick, "Iran: A View From the White House." World Affairs,4: 149, 1984, 
p. 210 
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اين مفهوم در خليج فارس با . شد اي پويا برقرار مي اروپا و خاورميانه رابطه
 در هم آميخت كه الزمة آن همكاري "(Twin-Pillars)ستون -دو"سياست 

تفاهم نيكسون . بودد شاه مردود يبرداشتي كه از دايران و عربستان سعودي بود، 
داد كه فارغ از همه چيز اقدام كند و موضع شاه را در برابر  با شاه به شاه اجازه مي

 خريد اسلحه اما. كرد منتقدان تشكيالت سياسي و نظامي اياالت متحده تقويت مي
 هر نوع تئوريشاه در . از اياالت متحده تقريباً همواره دردسر زيادي داشت

در عمل هيچگاه . توانست به دست آورد خواست، مي يتجهيزات نظامي را كه م
بسياري از افراد در كنگره و در دولت از . رفت تقاضاهاي او با آرامش پيش نمي

كردند فرايند  سخاوت نيكسون نسبت به او انتقاد و تا سر حد توان تالش مي
 هر معموالً. كنند دست كم به تأخير اندازند خريد اسلحة ايران را اگر منتفي نمي

شد  خواست سالحي بخرد، پيامي در مورد بها و موجودي ارسال مي گاه ايران مي
كه در پاسخ بهاي برآورد شده و زمان تقريبي الزم براي اين كه اياالت متحده 

ژنرال ويليامسون، رئيس گروه . شد كاالي مورد نظر را آماده كند اعالم مي
چون " مي گويد 1350ل دهة  او نيمهمستشاران نظامي امريكا در ايران در

 در  اما.گفتمي  ن'نه' شاهديگر هيچ كس به  'بله' نيكسون به شاه گفته بود
گروهي ... بودندبيندازند بسيار تأخير ي كه مي توانستند كار را بهافرادواشنگتن 

 'نه' توانستند   بگويند و گروهي اندك شمار مي'بله'توانستند  اندك شمار مي
   ٨٥".نهايت بود  بي'صبر كنيد'توانستند بگويند  ساني كه ميبگويند ولي شمار ك

***  

زمـان بـا      تقريباً هم . بود -ريز  دهنده و برنامه    سازمان -ستادژنرال تويچل افسر    
پايان يافتن دورة خدمت تويچل در ايران، ژنرال ويليام وسـتمورلند، رئـيس سـتاد          
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شاه به او گفت    . رسيدارتش اياالت متحده، در تهران توقف كرد و به حضور شاه            
داشـته  گـسترده تـري     نياز به رئيسي براي مستشاران نظامي دارد كه تجربة نظامي           

آنها در مورد افسري كه مناسب هدف شاه باشد بحث كردند و پـنج شـرط                 . باشد
روابـط  بـاال در   مـدرك تحـصيلي سـطح       دارا بودن   : براي رئيس جديد قائل شدند    

دانشگاه ملي  التحصيلي از     امي، خلباني و فارغ   بة نظ ، تفكر استراتژيك، تجر   خارجي
 الـيس ويليامـسون را برگزيـد كـه سـوابق وي بـا       لـشكر سر وسـتمورلند    86.جنگ

و از  چالـشگر از نظـر ويليامـسون شـاه فـردي          . هاي شاه مطابقـت داشـت       خواسته
  .بسياري جهات استثنايي بود

ت امـور   در نخستين جلسات توجيهي من در همـه جـا، در وزارت دفـاع، در وزار               
  مربـوط بـه آمـاده شـدن       خارجه، و در سازمان سيا، هر جا كـه بـراي كارهـاي مقـدماتي              

ترين فـردي اسـت        و باهوش  درخشانگفتند كه شاه ايران مردي بسيار         رفتم، به من مي     مي
 پس از اندك مدتي كه آنجا بودم و پس از چند ديـدار              87.كه تا به حال وجود داشته است      

عميقـاً متقاعـد شـدم كـه او احتمـاالً يكـي از              .  او ايمان آوردم   خصوصي با شاه، كامالً به    
 كـساني كـه مـن       همـه  حافظه اش از  . ترين افرادي است كه تا آن زمان ديده بودم          هوش  با

او لب مطلب و معنـاي امـور را   . آورد  به خاطر ميهمه چيز راً  تقريباً   . بهتر بود  شناختم  مي
   88. ر مهربان بودفهميد، و افزون بر اين، بسيا خيلي زود مي

به اين دليـل كـه ويليامـسون بـراي او           شاه از ويليامسون خوشش آمد، شايد       
اي به افكار وي به روي        به هر حال، گفتگوهاي آنها روزنه     . احترام زيادي قائل بود   

شـاه از او مثـل يـك دسـتگاه          . ويليامسون باز كرد كه به روي ديگران بـسته بـود          
شنود به مقامات باالتر      دانست آنچه را مي      چون مي  كرد،   صوت استفاده مي   انعكاس

كـرد،    شاه با او در مورد مسائل غيرنظامي هم صحبت مي         . دهد  از خود گزارش مي   
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كـرد كـه در تمـام         را تـشويق مـي     او. از جمله دربارة مفهوم تاريخي انقالب سفيد      
ويليامـسون، كـه چهـار      . هايش به او گـزارش دهـد        كشور سفر كند و دربارة ديده     

توانـست روي بانـدهاي بـسيار ابتـدايي و            و مـي   دهي اش داشت   فرمان درهواپيما  
 اغلب همسرش را هم همراه خـود        و به سراسر ايران پرواز كرد،       قديمي فرود آيد  

داد و شاه هم اغلب از مسيرهاي دولتي مناسب آن             او به شاه گزارش مي     89.برد،  مي
د و آنچـه را شـاه گفتـه بـود بـه      او آنچه را ديده بـو . كرد ها را پيگيري مي     گزارش

داد و بـه      مقامات ارشد خود در وزارت دفاع يا وزارت امور خارجه گـزارش مـي             
گرفت و در   اين گزارشات مورد توجه مقامات امريكايي قرار مي       "گفتة ويليامسون   

 دليلي كه ويليامسون دربارة رفتار      90".مشي آنها نسبت به ايران مؤثر بود       تعيين خط 
ـ    به احتمال زيـاد دارد و  شاه ابراز مي  دهنـدة   د نـشان و آن را از خـود شـاه شـنيده ب

نگرش شاه نسبت به مناسبات بين سفير اياالت متحده و رئيس جمهور اين كشور              
  :است

زد، نه به خاطر شخصيت من، دست كم نه تنها به اين دليـل، و                 شاه با من حرف مي    
پرسيد، از نظر قانوني مثل اين بود كه  اگر شاه مطلبي را از سفير مي...نه به خاطر دانش من 

سفير نه تنها نمايندة دولت كه نمايندة رئيس        .  بپرسد آن را از رئيس جمهور اياالت متحده      
هايي هست كه  پرسش"گفت  او مي. داد  شاه اين مسئله را تشخيص مي     . جمهور هم هست  

تـر   طحي پـايين شود در س همان پرسش را مي. الزم نيست باالترين مقام به آن پاسخ گويد     
مطرح كرد و به كنه آن و به تمام زوايا و ظرائف آن و تمام مسائل مربوط به آن پي برد و                      

توانيـد بـه  تيمـسار ازهـاري، يـا             توانيد بگوييد نه و بعد مـي        اگر جواب منفي است ، مي     
وفانيان بگوييد كه جواب منفي است و من مجبور نيستم ته و توي قـضيه را در                 طتيمسار  
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 از نظر ديپلماسي    'نه'ولي اگر من از پرزيدنت نيكسون مطلبي را بپرسم و او بگويد             . آورم
  91. در حالي كه در بسياري از مواقع برايم مهم نيست'چرا'مجبورم بگويم 

نامارا به ناحق بـر آن بودنـد كـه شـاه              كرد راسك و مك     ويليامسون تصور مي  
. خلي به وجود آورده بـود     هاي دا   ارتش را براي حفاظت از خود در برابر مخالفت        

بـه خـود    جـدي   حـالتي    توسـعة نظـامي      سياست، زماني كه    1340در اواسط دهة    
شـاه معتقـد بـود كـه        . كـرد   ، شاه كامالً احساس امنيـت و خودبـاوري مـي          گرفت

توانند دست به اقدامات تروريستي بزنند، مثل مـورد تـرور             دشمنانش، حداكثر مي  
اين البته موضوعي بود مربـوط      . ودشمنصور، نخست وزير، و سؤقصد به جان خ       

در . شـد جلـوي آن را گرفـت         هاي مسلح نمـي     به قانون و نظم و با تقويت نيروي       
ها روشن شـد كـه شـاه هـدف            ، دست كم براي خودي    1340هاي پاياني دهة      سال

من بـا قاطعيـت   ". ديگري دارد، هر چند پي بردن به آن هدف به آساني ميسر نبود   
خواست از ارتش خـود بـراي امنيـت داخلـي اسـتفاده               نميتوانم بگويم كه او       مي
 اگر شاه اين ارتش را براي       : سپس اين سواًل را مطرح مي كند        ويليامسون 92 ".كند

  ؟شت پس به چه دليل به آن نياز داستخوا امنيت داخلي نمي

خواهند جامعة خود را دوباره بـه         كردند، به قول خودشان، مي       تصور مي  اهايراني  ...
 رشـته  12كردنـد بـا پيـشرفت مـوازي در         آنها تصور مي  . رهاي پيشرفته برسانند  پاي كشو 

آور اين اسـت كـه        رسند، و شگفت    اي مي    بار ديگر به چنين جامعه     ]اصول انقالب سفيد  [
اگر ارتـش يكـي از      ": ها اين است    نخستين پرسش غربي  .  رشته نبود  12ارتش يكي از آن     

 من هم "؟به گام و بيش از حد ارتش چيست رشته نيست، پس دليل اين رشد گام 12آن  
از نظر آنهـا هـدف   . بارها و بارها در اين باره با شاه و بسياري از معاونان وي بحث كردم       
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 اصـل انقـالب سـفيد را بـدون          12از ايجاد ارتش فقط و فقط اين بود كه امكان موفقيت            
  93.ه بودنگرش آنها نسبت به اين موضوع اين گون. دخالت بيگانگان فراهم آورد

كـم و بـيش    ، يعني دورة مـورد نظـر ويليامـسون، شـاه            1350در اواسط دهة    
مطمئن بود كه در صورت بروز جنگ با همسايگاني جز اتحاد شوروي هيچ خـط               

ا در ايـن مـورد هـم تـصميم        . بسي در داخل سرزمين ايران ممكن نيـست         آتش امـ
ارزشمندي را بـراي    گرفته بود كه اگر اتحاد شوروي به ايران حمله كند هيچ چيز             

او به ويليامسون گفت كه خواهان سـرزمين هـيچ   . گذارد  قواي آن كشور باقي نمي    
يچ يـك   تسليم سرزمين خود به هـ     حاضر به   "ولي  يك از همسايگان خود نيست،      

گرفت به ايـران حملـه        اگر روسيه تصميم مي    94".هم نيست  همسايه   هايكشوراز  
يي معطل كردن آنها را تا زمان اجـراي         توانا"خواست مطمئن باشد كه       كند شاه مي  

سياست سرزمين سوخته و نابود كـردن امـوال مفيـد بـراي پيـشگيري از اسـتفادة         
مـا از   ... كنـيم و آمـادگي انجـامش را هـم داريـم             ما اين كار را مـي     . يمدشمن دار 

دهـيم از     خوريم و بـه شـوروي هـم اجـازه نمـي             كشورهاي همسايه شكست نمي   
كرد كه ايران ديگـر        تكرار مي  1350شاه در دهة     ".ده كند چيزي در كشور ما استفا    

پـيش از تـسليم كـشورمان بـه         . جنگـيم   ما تا به آخر مي    ". شود  هرگز غافلگير نمي  
نه تنهـا بـا     را  اين سياست   او  . اين فقط لفاظي نبود    ٩٥".كنيم  دشمن آن را نابود مي    

 چند سـازمان، از     .فرماندهان نظامي بلكه با نهادهاي مدني هم در ميان گذاشته بود          
 96.نده بود دجمله سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران براي اجراي آن اقداماتي كر           
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گرايي جديد داشـت كـه هـدف آن دلـسر كـردن               اين سياست اشاره به نوعي ملي     
  .متجاوزان احتمالي بود

***  

در تمـام   ": آورد كـه    آجودان شاه، به ياد مي    ژنرال  نژاد،     محسن هاشمي  پهبدس
دادم او هرگز هيچ سياستي را در مورد   ي كه من به شاه مستقيماً گزارش مي        سال 17

پـس از آنكـه مـن طـرح پيـشنهادي خـود را              . آرايي آغاز نكرد    سازماندهي يا رزم  
 97".كرد  دادم او گاهي بر اساس دانش و تجربة خود اظهار نظرهايي مي             توضيح مي 

 نيروهـاي زمينـي،     نماندهانژاد در مورد هر تصميم نظامي مهم، فر         به گفتة هاشمي  
هـاي خـود را       كردند و يافته    هوايي و دريايي، بسته به موضوع، طرح را بررسي مي         

ها پيش از گزارش به شاه     در آنجا آن يافته   . دادند  به ستاد فرماندهي كل گزارش مي     
شاه هم بـه    . شد   تنظيم مي  كلّيدوباره بررسي، هماهنگ و در چارچوب استراتژي        

كرد و بهترين گزينة ارائه شـده را     هاي دريافتي را مطالعه مي      ارشنوبة خود اين گز   
كرد، ولي اين     هاي ديگري را براي بررسي پيشنهاد مي        گاهي هم گزينه  . گزيد  بر مي 

زمـاني  . او به شدت اهل نظم و سازماندهي بود       ". گرفت  كار به ندرت صورت مي    
ليت را هـم بـه او       داد، اختيـاري متناسـب بـا آن مـسئو           كه به مأموري دستوري مي    

   98".كرد واگذار مي

. گذاشـت   كرد كه نظر فرماندهان نيروها بر شاه اثـر مـي            ويليامسون تصور مي  
آورترين چيزي كه من در مورد شاه دريافتم اين بـود كـه مـردي كـه بـه                     شگفت"

زمـاني كـه موضـوعي مطـرح        .  سال شاه بود هنوز توانايي شنيدن داشت       35مدت  
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وفانيـان را، كـه از همـه    طي يا تيمسار خاتمي يا تيمسار       شد، شاه تيمسار ازهار     مي
خواسـت كـه بـرايش دربـارة          خواند از آنهـا مـي       گفت، فرا مي    پرواتر سخن مي    بي

زدند و شـاه   آنها حرف مي. كردند موضوع مورد نظر سخن بگويند و آنها چنين مي       
نظـرات  . پذيرفت  نظرات آنها را مي   . كرد  شاه حرف آنها را قطع نمي     . كرد  گوش مي 

 نظـر   هـد خوا  شاه مي شد كه     معلوم مي شد ولي هر بار       آنها را در آن مورد جويا مي      
دلـيلش  . رسيد  ، بحث همانجا به پايان مي      است كند يا به نتيجه رسيده    براز  خود را ا  

گفت بحث پايان يافته است بلكـه ايـن بـود كـه آنهـا تـصور                   اين نبود كه شاه مي    
شدند كه شاه اطالعات الزم را        آنها متوجه مي  . كردند شاه به نتيجه رسيده است       مي

   99".توانستند در اختيار او بگذارند دارد و اين كل چيزي بود كه آنها مي

فرماندهان قوا شاه را از نظر قانوني فرماندة كل قوا و از نظر نظـامي فرمانـدة             
 رضا عظيمي، كه مدارج عالي را طـي كـرد و بـه              ارتشبد. دانستند  مستقيم خود مي  

آجـوداني شـاه و وزارت دفـاع رسـيد،          ژنـرال   اندهي نيـروي زمينـي، سـمت        فرم
  :گويد مي

اش بـا دقـت       شخصاً و به ياري بازرسان ستاد كـل و بازرسـان نظـامي ويـژه               ]شاه[
مراقب رهبري، آموزش، سازماندهي و آمادگي عملياتي و همچنين عملكردهـاي قـانوني              

او . روهـاي مـسلح شاهنـشاهي بـود       هاي نظامي در واحدهاي عملياتي و سـتادي ني          گروه
كـرد و بـر تـصميمات و      همچنين استراتژي كلي نيروهاي مسلح شاهنشاهي را تعيين مـي         

هايي كه واحدهاي ستادي و عملياتي ارائه         عمليات رزمي نظارت داشت و بر اساس طرح       
  100.رساند ، اين كارها را به اتمام ميكردند مي
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هـاي    هـا، شـيوه      سياست هـا، روش    كنندة اصلي    تعيين درگير و شاه فرماندهي   
اطالعات زيادي كه مورد نيازش نبود در اختيارش قرار         . ها بود   سازماندهي و رويه  

 كه با جزييات ماية دردسرش نـشوند، ولـي چنـين            هدخوابتوانست    مي. گرفت  مي
شد جلويش    كرد اين وضع عادتي شده بود كه نمي         شهبانو فرح تصور مي   . كرد  نمي

ارتش بـه او وفـادار بـود؛ از         . تر از اين بود     هاي شاه پيچيده    گيزه اما ان  101.را گرفت 
سپهبد كريم ورهرام، فرمانـدة  . كرد اي خطرناك زندگي مي سوي ديگر او در منطقه 

او حق داشت كه نگران امنيت رژيـم        "نظامي، استاندار و سناتور، اظهار داشت كه        
راق، ســوريه، تركيــه، مــصر، عــ–در همــة كــشورهاي همــسايه .. .و ارتــش باشــد

 ولـي   102".بنـابراين او مراقـب بـود      .  كودتايي رخ داده بـود     -افغانستان و پاكستان  
گيرد كه در ايران با توجه به وفاداري ارتش به شاه و با برقـراري     ورهرام نتيجه مي  

شـاه بـر دريافـت      . نظام نظارت و كنترل، احتمال كودتاي نظامي تقريباً صـفر بـود           
او تـابع   . رفـت   ها هم پيش مي     ولي پا به پاي جريان    ها اصرار داشت      كردن گزارش 

ايـن  . داد  مقررات بود و معموالً، البته نه هميشه، عقيدة متخصصان را تـرجيح مـي             
 بـود ورهرام معتقد   . نكته هم در زمينة نظامي و هم در زمينة غير نظامي صادق بود            
امـين   از نظـر  103.داد كه شاه هميشه به اظهار نظرهاي معقول و منطقي گـوش مـي          

، اين تهمت كـه شـاه در        امور اداري و استخدامي كشور    ير كل سازمان    بعاليمرد، د 
  :كرد تا حدودي غلو بود تمام امور جزيي دخالت مي

 اداري و اسـتخدامي   ر كـل سـازمان امـور        بيتجربة من در سه سال و نيمي كه د        
 وزير يا   كرديم و به نخست     گزارشي تهيه مي  كه  در تمام موارد    : بودم به شرح زير بود    

كـرديم تـا بـه عـرض شـاه برسـد، شـاه                 تسليم مي  ]رئيس دفتر ويژة شاه   [به معينيان   
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در زماني هـم كـه در شـورايعالي اقتـصاد، بـه             . شد  و پيشنهادات اجرا مي   پذيرفت    مي
هر بار تصميمي بر اسـاس تخـصص گـزارش          . ام همين بود    رياست شاه، بودم تجربه   

هر وقت هم كه دو يا سـه تـن از وزيـران در              . كرد  شد، شاه هميشه آن را تأييد مي        مي
شـان را حـل       گفت با هم بنشينند و مسئله       موردي اختالف نظر داشتند، شاه به آنها مي       

  وزيـر  ورئـيس سـابق سـازمان برنامـه و بودجـه     [در اغلب موارد، صفي اصفيا   . كنند
اغلـب  شـد و در    داور مي]گشايي كند خواستند گره  مي اووزيران از  كه نخست  مشاور

  104.كرد شان كمك مي موارد به آنها در حل مسئله

شـاه در دامـي افتـاده بـود كـه تـا             . هشدار دهنده اسـت   شهبانو هم    نظر   البته
ترسيد كه اگـر بـه فرمانـدهان خـود      او از اين مي . حدودي خودش مسئول آن بود    

لبي دستور دهد گزارشاتي را كه نيازي به ديدن آنها ندارد، براي او نفرستند، از مطا              
براي او مسئلة كنترل مطرح بود كه       . هم كه بايد به عرض وي برسد، محروم بماند        

به هر حال، از اين     . رسيد مستلزم ارتباط مستقيم با فرماندهان اوست        به نظرش مي  
او بـه نـدرت معاونـان فرمانـدهان را بـه حـضور              . نظر هم او تابع مقـررات بـود       

ل نبودنـد معاونـان خـود را نـزد شـاه        مقامات بلندمرتبة ارتش هم ماي    . پذيرفت  مي
وفانيــان زمــاني مــورد توجــه قــرار گرفــت كــه ارتــشبد طارتــشبد حــسن . ببرنــد

، او را براي توضيح مطلبـي كـه         بزرگ ارتشتاران عبدالحسين حجازي، رئيس ستاد     
ارتـشبد بهـرام آريانـا      . توانست به نحو مطلوب بيان كند، نزد شاه برد          خودش نمي 

گويد، به سمت مـشاور اصـلي         فانيان، چنانكه خود مي   وطجانشين حجازي شد و     
 يكـي ار قدرتمنـد تـرين    بـه  1350 در دهـة    و در امـور تـسليحاتي منـصوب         شاه

  . ارتش ايران بدل شدفرماندهان

***  
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داد افسران بلندپاية او هم دينـدار باشـند،    شاه كه فردي ديندار بود ترجيح مي      
 آنها متعـصب و اهـل تظـاهر بـه           خواست  نژاد نمي    هاشمي سپهبدهر چند به گفتة     

بود كه آموزش مـذهبي رسـمي هـم    شاخص وفانيان از اين نظر   ط. دينداري باشند 
هـاي    در جواني در مسجد حاج ابوالحسن حضور يافتـه و در آنجـا درس             . داشت

او پس از به پايان رساندن دبيرستان به تحصيل در          . سنتي اسالمي را فرا گرفته بود     
 چون آن را مطابق ميل خود نديـد داوطلـب خـدمت             رشتة پزشكي پرداخت ولي   

او يكي از نخستين افسران دانشكدة افسري بود كه به نيروي هـوايي             . سربازي شد 
 1323-1324در .  شـد كارآمد زمان خلباني تازه تأسيس ايران پيوست و با گذشت   

ــرد،     ــاني بگي ــد درس خلب ــصمم ش ــاه م ــه ش ــي از   طك ــوان يك ــه عن ــان ب وفاني
وفانيان يكـي از نماينـدگان      ط 1334در سال   .  وي برگزيده شد   دهندگان به   آموزش

در ايـن سـمت او همچنـين        . ريـزي پيمـان بغـداد بـود         ايران در كميسيون برنامـه    
ارتشبد عبداهللا هدايت ايـن طـرح را        . نويس طرح دفاع هوايي ايران را نوشت        پيش

 را  وفانيـان مـدارج ترقـي     طبه عرض شاه رساند و با جلب شدن توجه شاه به آن             
ارتـشبد عبدالحـسين حجـازي، جانـشين هـدايت، كـارداني الزم بـراي               . طي كرد 

رفته . هاي ستاد عالي فرماندهي را به شيوة مطلوب شاه نداشت           توضيح دادن طرح  
ايـن آغـاز    . هـا كمكـي باشـد       كردند تا در شرح طـرح       وفانيان را احضار مي   طرفته  

  تـداركات  نظـامي و  ع  وفانيـان بـه رياسـت صـناي       طمناسباتي بود كه بـه انتـصاب        
 شكل و محتواي    كنندگان عمده    او يكي ار تعيين    ، و  انجاميد  ارتش ايران  تسليحاتي

  .دشتشكيالت نظامي ايران 

 ارتـش منـصوب      تـسليحاتي  به رياست تداركات   105 1342 وفانيان در سال  ط
بـا گذشـت    . ين سمت باقي ماند   ا در   1357شد و تا زمان انقالب اسالمي در سال         
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ترين فـرد     ا گرفت چگونه با شاه ارتباط برقرار كند و سرانجام به مهم           ها او فر    سال
من به اعليحضرت گفـتم     ". ستاد ارتش در مورد تسليحات و گسترش آن بدل شد         

 تسليحاتي است و اينكـه نتيجـة مطالعـاتم را بـه عـرض               يها  كار من بررسي نظام   
مـوارد تـصميم    او فرماندة كل قوا بود و او بـود كـه در ايـن               . اعليحضرت برسانم 

گيـري مطالعـات زيـادي         شاه داور نهايي بود، ولـي بـراي تـصميم          106 ".گرفت مي
نخست دربارة نيازهاي كلي اظهار شده از سوي سه شاخة نظامي انجام و در ستاد               

 مطالعاتي   در اين چارچوب   وشد     و نتيجة به شاه منتقل مي       تنظيم بزرگ ارتشتاران 
هـاي آخـر،        در سال . كننده بود،   گرفت تعيين   ميوفانيان انجام   طكه به ويژه زير نظر      

خود شاه در اين كار تخصص پيدا كرده بود و اغلـب فراينـد تحقيـق را خـودش                   
 وفانيان را يكي از پنج افسر بلندپاية      طالمللي    اغلب ناظران نظامي بين   . كرد  آغاز مي 

و  و فرمانـدهان نيروهـاي زمينـي، هـوايي           بزرگ ستاد   ئيستراز ر    هم ارتش ايران، 
  107.آوردند دريايي به شمار مي

هـاي    با اشـتياق پيـشرفت   وهاي نظامي بود مند مجله   شاه از خوانندگان عالقه   
او تقريباً همـواره بـه دنبـال        . كرد  فني جديد را در زمينة تجهيزات نظامي دنبال مي        

اين وضع باعث درگيري او بـا       . هايي بود كه هنوز در مرحلة تدوين بودند         دستگاه
هاي جديـد را نخـست    شد كه سياستش اين بود كه سالح ت متحده ميدولت اياال 

 اهشـ   شاه مشاوران  گرايشاين  . تخصيص مي داد   نيروهاي نظامي اياالت متحده      هب
داد، همان گونه كه در مورد هواپيماهاي جنگندة          را هم در موقعيتي دشوار قرار مي      

زان سودمند بـودن    ، آنها مرجعي براي داوري در مورد مي       16 و اف    15، اف   14اف  
به هر حال شاه با وجود عالقة شديد بـه نـوآوري    . آنها براي اهداف ايران نداشتند    
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هـا را بررسـي و بـا ديگـران      او گزينه. كرد ها تأمل مي فني، در مورد گزينش سالح    
. گرفت  كرد و بر آن اساس در محدودة استراتژي كلي خود تصميم مي             مشورت مي 

وفانيــان را واداشــت نماينــدگان   ط 15و اف  14هــاي اف  در مــورد جنگنــده 
توليدات خود را به شـاه عرضـه       با هم   كننده را به ايران بياورد تا         هاي توليد   شركت
وفانيـان را بـراي مطالعـات       طاو  . باز هم خودش به تنهايي تـصميم نگرفـت        . كنند

تـا  به اين نتيجه رسـيد كـه بهتـر اسـت            بيشتر به اياالت متحده فرستاد و سرانجام        
اني كه اياالت متحده تصميم بگيرد كدام هواپيمـا بـراي كـدام منظـور مناسـب                 زم

   108.است، صبر كند

***  

 بدل هائي                                                                              سالح ، ايران به بازار1350پس از افزايش بهاي نفت در اوائل دهة 
هاي متبوع خود، براي  يي و اروپايي، با پشتيباني دولتهاي امريكا شركت شد كه 

اين رقابت . تري از آن با هم به رقابت پرداختند به دست آوردن بخش بزرگ
هايي از همه جهت شد اما به گفتة ويليامسون، بيشتر بيگانگان  باعث سوءاستفاده

امريكا  در ن به قول ويليامسو. ها ها دست زدند تا ايراني به اين گونه سوءاستفاده
 افراد عادي به تمسخر درگير بودند] اسلحه[كساني را كه در كار خريد و فروش 

در  ي نگران كنندهكرد كه جو  تويچل تصور مي109.نددينام مي "هاي پنج درصد"
افرادي كه در كار فروش تسليحات "هاي تسليحاتي وجود داشت و   داللمورد

 تويچل ١١٠".مي در اين زمينه داشتندهاي صنعتي مسئوليت مه بودند و كارخانه
داد با ميانجيگري  وفانيان ترجيح ميط"كه گويد اين يكي از داليلي بود  مي
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پنتاگون معامله كند، و نظرش اين بود كه با اين كار چنين احتمالي كاهش 
كرد شسته رفته   شاه اصرار داشت كه هر قراردادي كه ايران امضا مي111".يابد مي

اقبت كنند و مطمئن شوند كه هيچ حق داللي غيرقانوني به باشد و به دقت مر
هاي خارجي را كه محصوالتشان را گران  او شركت 112.خاطر آن پرداخت نشود

اگر ":  به خبرنگاري خارجي گفت1355او  در سال . ناميد  فروختند فاسد مي مي
مجازات  شاهد فساد باشيم، آنها را به شديدترين وجه ]ايران[در باالترين مقامات 

شايد كشورهاي ديگر . ترديدي نداشته باشيد كه پيگير اين مسئله هستيم.. كنيم مي
فساد را تحمل كنند و آن را به عنوان واقعيت زندگي بپذيرند ولي مورد ما فرق 

: ير، سفير اياالت متحده، گفته بود  به مي1340 دهه او در 113".كند مي
، همين حرف را دربارة 1350 حاال، در دهة 114".هاي نفتي دزدند شركت"

امير عباس هويدا، نخست وزير، در اسفند . زد هاي نظامي مي فروشندگان سالح
 بانكي و در يك ميهماني در تهران كه با حضور شماري از مقامات بلندپاية1354
شد،  به همين مضمون اشاره كرد و   برگزار ، امريكا، از جمله ديويد راكفلرصنعتي
المللي   درهاي مملكت خود را به روي جامعة تجارت بينزماني كه ما": گفت

گشوديم تا نيازهاي مربوط به توسعة خود را برآورده سازيم، به ظاهر چيزي بيش 
زيرا در مواردي افزون بر كاالها و خدمات، . از نيازهاي خودمان به دست آورديم

 -ق تجاريتوجهي به موازين اخال تر بي يا به عبارت دقيق–نوعي اخالق تجاري 
اند، اما دست كم   من مدعي نيستم كه تمام ايرانيان فرشتهحاال... را هم وارد كرديم

رسد كه برخي از عامالن اين  در دو موردي كه ما تحقيق كرديم به نظر مي
اند كه  اند و به صاحبان سهام گفته شان ريخته ها خودشان پولي را به جيب شركت
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ها آمده باشد،  شايد خرده ناني گير ايراني. اند ه دادهها رشو اين مبالغ را به ايراني
 115".ها برگشته است ولي مبالغ اصلي به جيب خارجي

خرد حـق داللـي       اي كه مي    وفانيان دستور داد براي تجهيزات نظامي     طشاه به   
اي بـه مقـررات تـداركات         وفانيان دولـت امريكـا را وادار كـرد تبـصره          ط. نپردازد

ها حق افزودن مبلغي به عنـوان          كه به موجب آن شركت     تجهيزات ارتشي بيفزايند  
 116.فروشند نداشـته باشـند      هاي مكرر را به بهاي محصوالتي كه به ايران مي           هزينه

 ميليـون دالر    2/1 117راپتزماني كه بازرسان مجلس سنا فاش سـاختند كـه نـور           "
 ميليـون دالر بـه       24 118 پرداخته و شركت گرومان    5هاي اف     براي فروش جنگنده  

ــروش اف  رتحــسابصو ــاي ف ــزوده اســت 14ه ــر  – اف ــالغ ب ــن مب ــر دوي اي ه
 شاه هر دو شركت را وادار بـه اسـترداد ايـن             -صورتحساب ايران افزوده شده بود    

ما جايگاه شايستة خود را ": كند كه  ويليامسون از قول شاه نقل مي 119".مبالغ كرد
اي پيـشرفته بـر     اكنون با كـشوره   . ايم  در جامعة كشورهاي پيشرفته به دست آورده      

الزم نيست براي وارد شـدن بـه جـايي بـه            . گوييم  اساس موقعيتي برابر سخن مي    
مجبـور  . نيازي نيست براي سخن گفتن با كسي پـولي بپـردازيم          . كسي باج بدهيم  

ما بـه جـايي     . نيستيم به كسي، خواه ايراني، خواه امريكايي يا روسي، رشوه بدهيم          
بور نيستيم به پاي كسي بيفتيم، مجبور نيـستيم         ايم، ديگر مج    خواستيم رسيده   كه مي 

 120".مجبور نيستيم به كسي رشوه بدهيم. به كسي التماس كنيم

                                                 
115. New York Times, March3,  1976 

 .25. بنياد مطالعات ايران، مصاحبه با ارتشبد توفانيان، پيشين، ص. 116
117. Northrop 
118. Grumman 
119. Barry Rubin, Paved with good intentions: The American Experience and Iran, 
New York, Penguin, p. 163. 

  .168-169: 3ويليامسون، پيشين، بنياد مطالعات ايران، مصاحبه با . 120
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. به هر حال مسائل همچنان باقي و مقاومت در برابر جاذبة پول دشـوار بـود               
 مورد تأمين قطعـات يـدكي   درتراپ  وفانيان، ويليامسون و تويچل به شركت نور      ط

 به ترتيب در مـورد فـروش        121داگالس-دانل  مان و مك  هاي گرا   ها و شركت    تانك
در تمـام ايـن مـوارد افـراد، اعـم از      . كنند  اشاره مي15 و اف 14اي اف ها  جنگنده

هـا، پنتـاگون، يـا خـانوادة          ايراني و خارجي، با ادعاي داشتن ارتباطات با شـركت         
معرفـي  كننـدة  معـامالت        سلطنتي ايران خود را به عنوان كارگزار، دالل يا تسهيل         

شـد، كـه      طيف اين افراد از كرميت روزولت و اريك پوالرد شروع مـي           . كردند  مي
 تـاج و تخـت ايـران را نجـات داده انـد، و بـه جـين                   1332مدعي بودند در سال     

كردند، و به گفتة      ها مذاكره مي    ها با ايراني    فارناب و جيمز زند كه از جانب شركت       
  . شد و غيره ختم ميوفانيان به افرادي از قبيل محوي، الوي ط

با مداخلة كنگـره كـه زمينـة آن را سياسـت داخلـي ايـاالت متحـده فـراهم                    
هر يك از سناتورها و نمايندگان مجلس اياالت        . شد  آورد، تمام اينها حادتر مي      مي

اي   متحده در اين باره كه شاه چگونه بايد وضع ارتش خود را بهبود بخشد، عقيده              
هاي دولت اياالت متحده دربارة كارهايي كـه          زارتخانهاحتماالً هر يك از و    . داشتند

  از نظـر آن هـا      كارهايي كـه  برابردر  شاه براي نيروهاي مسلح خود انجام داده بود         
ولي هر بار پاي منـافع اجـزاي        . داد، نوعي عقيدة جمعي داشتند      وي بايد انجام مي   

فــشار دهنــدة وزارتخانــة خودشــان در ميــان بــود، همگــي بــراي معاملــه  تـشكيل 
ه دليل گوناگوني منافع و     شد ب   هر بار هم كه موقعيت فروش مطرح مي       . آوردند  مي

 بـه   .گاه موضع امريكايي يكدست و قابل تشخيصي وجـود نداشـت    هيچها گروه
تمام مستشاران نظامي اياالت متحده تـذكر داده بودنـد كـه دليـل حـضورشان در                 

بـاالتر در پنتـاگون يـا در        دست كم برخي از مقامـات       . ايران فروش اسلحه نيست   
كنـد    دولت به تك تك آنها گفته بودند كه مقدار سالحي كه ايران خريـداري مـي               

                                                 
121. McDonnell-Douglas 
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آيد و عدم تعادلي بين خريدها و منـابع           اش بر مي    بيش از ميزاني است كه از عهده      
از سوي ديگر، نفع تجاري و صنعتي فراوانـي در          . انساني موجود ايران وجود دارد    

يافـت نفعـي      زماني هم كه بهـاي نفـت افـزايش مـي          . اشتفروش اسلحه وجود د   
  .آمد تر اسلحه به وجود مي متناسب با آن در فروش هر چه بيشتر و گران

 كه امور كامالً درست پيش به هر حال نيروي حرص و آز بيش از آن بود
سيستم [ مدتي شاه در مورد خريد هواپيماهاي آواكس  به عنوان مثال،.بروند

، از اي مطالعات  ترديد داشت ولي سرانجام در پي پاره]هواييكنترل و هشدار 
، يكي از متخصصان پنتاگون، كه در (Hallock) جمله توصيه ريچارد هالوك

 آنها را  جيمز شلزينگر، وزير دفاع امريكا او را به شاه معرفي كرده بود،1352سال 
، مغز )RAND( هالوك در مؤسسة رند 122.بر تأسيسات رادار ثابت ترجيح داد،

متفكر وزارت دفاع امريكا، با اشلسينجر همكاري داشت و بعدها با ستاد كل 
زده بودند از اين كه  همه، از جمله اشلسينجر، شگفت. كرد فرماندهي تركيه كار مي

زمان مستشار ايران، همكار مؤسسات اياالت  هالوك چگونه توانسته بود هم
 :ي رابينبه گفتة بر. متحده، و مشاور پنتاگون باشد

رنامـة ميليـارد دالري و الكترونيكـي دفـاع          ب فوري پيشنهاد كاهش شـديد       ]هالوك[
او چنان تصور خـوبي     . هوايي ايران را داد و توانست مناسباتي دوستانه با شاه برقرار كند           

 بـراي دادن  1353، شركت مشاور وي، در تيـر مـاه سـال      123از خود ايجاد كرد كه اينترك     
 ونريزي و آموزشي، قراردادي چنـد ميليـ         هاي پژوهشي، برنامه    هنظرهاي مشورتي در زمين   

كـرد، الزامـاً همـان        هايي كه وي به شاه توصيه مي        ولي برنامه . دالري با دولت ايران بست    
شايعاتي هـم وجـود داشـت    . هاي مورد حمايت گروه مستشاران نظامي امريكا نبود     برنامه

                                                 
گر ويليام بر، واشنگتن  بنياد مطالعات ايران، برنامه تاريخ شفاهي، مصاحبه با جيمز شلزينگر، مصاحبه. 122
 40-43: 1، 1986 ژوئن 7 مه و 15، .سي.دي

123. Intrec 
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سيستمز، و تلدين رايان از جمله .تراپ، اي ها از جمله نور مبني بر اينكه شماري از شركت    
  . هاي شركت اينترك و خواستار كار در ايران بودند مشتري

 قرار مي داد كه به عنوان        موقعيت حسد برانگيز    اين اين وضع به ظاهر هالوك را در      
كه چه بخرد، بـه دولـت امريكـا بگويـد كـه خريـد چـه         مشاور بتواند به شاه توصيه كند     

كننـدة تـسليحات نظـامي در بـستن           هاي تـأمين     توصيه كند، به شركت    اهشچيزهايي را به    
  124.قراردادها ياري دهد و بر برنامة تمام اين داد و ستدها نظارت داشته باشد

ها دالر به نفـع       وفانيان هالوك در خريد هواپيماهاي آواكس ميليون      طبه گفتة   
توانـست   پرنده كـه مـي     رادار   7": از نظر شاه اين خريدي عالي بود      . ايران كار كرد  

 30جـويي در تهيـة         پا پرواز نمايد، و خريد آنها موجـب صـرفه          35000در ارتفاع   
وفانيـان  ط از نظـر     125".و وسـايل الكترونيكـي ديگـر مراقبـت        شد    ميرادار زميني   

قـدرتي در پنتـاگون شـبيه بـه          "او باهوش، مطلـع و      –هالوك موهبت بزرگي بود     
 گـروه مستـشاران هـالوك       ١٢٦".اي بعد بـود   ه  اوليور نورث در كاخ سفيد در سال      

 ميـان مـشاوران ايرانـي و      وفانيان به ايران آورد تـا       طمتخصصاني را براي كمك به      
هـاي امريكـايي آنهـا را         جمع رؤساي گروه مستشاران نظامي پيـشين كـه شـركت          

. ، ژنرال هارولد ال   )تراپ  نور (127ژنرال هاروي جابلونسكي  –استخدام كرده بودند    
ول   راك (129هـاروارد . اس.  نيـروي دريـايي آر     ناخـداي ،  ) فـورد  فيلكو (128پرايس

، 130تـر، از جملـه آدميـرال تومـاس مـورر            هايي برجـسته     و شخصيت  -)اينترنشنال
ويك اينترنـشنال   رئيس پيشين رؤساي مشترك ستاد، و بعد مـشاوري بـراي اسـتان            

                                                 
124. Rubin, Op. Cit., pp. 164-165. 

 .197. پيشين، صپاسخ به تاريخ، ، محمد رضا پهلوي. 125

 .31. بنياد مطالعات تاريخ شفاهي ايران، مصاحبه با توفانيان، ص. 126
127. General Harvey Jablonsky 
128. General Harold L. Price 
129. R.S. Harward 
130. Admiral Thomas Moorer 
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 -داد    هـاي ايرانـي را انجـام مـي          كـشتي اي كه كار تعميـر        ، مؤسسه 131كورپوريشن
   132.وازنه ايجاد كندم

برخورد بين منافع تجاري و دورانديشي نظامي همـواره مايـة بـروز سـؤظن               
شاه . انجاميد  آورد كه به تنش و تأخير مي        ترديد و دودلي به بار مي     نوعي  شد و     مي

 تجـاري و     و منافع  ها   برداشت كردن با بازي  مقدار زيادي از نيروي خود را صرف        
او بـراي   . كـرد   مي غلبه بر ترديدهاي آن كشور       نظور به م  استراتژيك اياالت متحده  

ز موضـع اخالقـي هـر چـه         ادر حـد امكـان      رسيدن به نتيجة مطلوب ناگزير بود       
 به مذاكره بپردازد و اين يكي از داليلي بود كـه از همـان ابتـدا پافـشاري                   واالتري

هاي بزرگ اياالت متحده بـا ميـانجيگري          كرد به جاي خريد مستقيم از شركت        مي
شـد و    پول زيادي رد و بدل مـي  اما به هر حال   . پنتاگون خريدهايش را انجام دهد    

اين فرايند هميشه بي غل و غش نبود، هر چند هرگز به آن بدي هم كـه دشـمنان                   
 نيروي نظـامي و انـرژي اتمـي در شـمار            1350در دهة   . دادند، نبود   شاه جلوه مي  

در هـر دو مـورد، مـديران        . كـرد   هايي بودند كه ايران دنبال مـي        ترين طرح   پرهزينه
وفانيان بـراي نيـروي نظـامي و اكبـر اعتمـاد رئـيس              طها، حسن     مسئول اين طرح  

سازمان انرژي اتمي ايران، به طور خصوصي و علني اظهار داشتند كه هـر بـار در                 
كردند، از خود     برابر منافع افرادي قدرتمند كه بر خريد كااليي خاص پافشاري مي          

هر دو نفر آنهـا تقريبـاً بـا         . كرد  ادند، شاه از اين دو حمايت مي      د  مقاومت نشان مي  
آنها بسيار قدرتمند بودند زيرا شاه همـواره  "جمالتي شبيه به هم اظهار داشتند كه       

                                                 
131. Stanwick International Corporation 
132. Rubin, Op. Cit., 163-165 
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، از آنها پشتيباني  ها در برابر همه، از اعضاي خانوادة خودش گرفته تا سران دولت          
  133".كرد مي

 او خـود را برتـر از    .احبمنصبانش بود فظ اقتدار شاه در برابر ص     ااين روش ح  
مقدمـه از او بخواهـد كـه          توانست بي   كس نمي   هيچ. داشت  مي  مشاجرات مالي نگه  

با وجود ايـن    . دستور خريدي بدهد كه متخصصان دولت وي با آن مخالف بودند          
 هر حال   در. كردند  هايي براي رسيدن به اهداف خود پيدا مي         وجدان راه   افرادي بي 

ايـن كـار در     . شـد   راي اين كه مؤثر واقع شود بايد زيركانه انجام مـي          اعمال نفوذ ب  
بود كـه    يكي از مقاماتي     ترين آنها مورد دوست     رايج. داد  سطوحي مختلف رخ مي   

خواست مردي      گيري قرار داشت، و اين دوست تلفني از او مي           در موقعيت تصميم  
غلـب نماينـدة    را كه طرح يا پيشنهادي داشـت بـه حـضور بپـذيرد، و ايـن فـرد ا                  

البتـه ايـن توصـيه تـأثير داشـت ولـي هرگـز              . اي داخلي يا خـارجي بـود        مؤسسه
هايي بود كه در فرهنگ تجاري همه جا رايج           از نوع همان توصيه   . كننده نبود   تعيين
رسيد كه طيـف آن   تر مي تر و شرورانه اي زيركانه  پس از آن نوبت به مداخله     . است

معموالً فردي درباري كه شاه يا      . كننده بود   عيينمحدود ولي همواره مؤثر و گاهي ت      
كـرد كـه يكـي از         اي در ايـن بـاره مـي         دادنـد اشـاره     شهبانو به حرفش گوش مـي     

كنـد كـه كـااليي بـسيار مهـم بـراي              ها چقدر به شركتي سختگيري مـي        وزارتخانه
دانـد دليـل      دارد، و اينكه او نمـي       پيشرفت كشور را به بهايي بسيار نازل عرضه مي        

خواستند دليل ايـن اهمـال را         البته شاه يا شهبانو مي    . شكني يا مسامحه چيست   كار
فرمان شاه را دفتـرش     . دادند  بدانند و دستور بررسي و گزارش در اين مورد را مي          

هرگـز فرمـاني    . آور بـود    كرد كه به خودي خود ابهتـي داشـت و رعـب             صادر مي 
 اماتي در آن وجود داشت،      اي در مورد اولوي     صريح صادر نميشد و به ندرت اشاره      

                                                 
: برنامة انرژي اتمي؛ غالم رضا افخمي، 29-30. بنياد مطالعات ايران، مصاحبه با طوفانيان، پيشين، صص. 133
 .142-151. ، صص1997مصاحبه با اكبر اعتماد، نخستين رئيس سازمان انرژي اتمي ايران، ها،  ها و تنش تالش
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گيـري در جهـت       كننده بود و گاهي هم براي هـدايت تـصميم           اين فرايند مرعوب  
ن آدم پـر دل و      آهـيچ اتفـاقي هـم بـراي         . كننده كافي بـود     مورد نظر فرد تحريك   

افتاد كه نظر خود را يا به صورت شفاهي يا به صورت مكتوب به شاه                 جرأت نمي 
 تغيير موضع بود، مأموري كه پيش از اين با خريـد            ولي جو به نفع   . داد  توضيح مي 

،  و با قدرتگزيد  مي  بر  را مخالفت كرده بود اكنون كمترين مقاومت در اين زمينه        
 در واقـع    .شـد    همراه مـي   كردند،  كه آن را اغلب به نزديك بودن به دربار تعبير مي          

 آن  خـي و بر روشي براي اين ترفند وجود داشت كه برخي آن را خوب بلد بودند              
شـناختند و     بهترين عامالن كساني بودند كه شاه را خوب مـي         . را ياد نگرفته بودند   

نفـع   بـه    بـه پيـشرفت    خلق و خوي وي و به ويژه عالقة او            از دانستند چگونه   مي
كردنـد   مشي كلي شاه مطرح مي      آنها معموالً پرسشي در مورد خط     . خود سود ببرند  

بـه هـر حـال، در پـس        . ن توضيح بخواهد  شد پادشاه از ديگرا     و اين كار باعث مي    
هايي وجـود     دانست كه محدوديت    شاه مي :  وجود داشت  ناگزيرهمة اينها واقعيتي    

خواهي ناشي از فرهنـگ توسـعه در ايـران و در خـارج و               دارد و با توجه به زياده     
قدرت پول كه در اين زمان با حجم و سرعتي زياد در ايران و بين ايران و خـارج                   

د، هيچ راهي براي برقرار كردن صحت عمـل كامـل در امـور مـالي                در گردش بو  
ا كـشور او بـسيار پيـشرفت كـرده بـود و بـا وجـود اتهامـات،                    . وجود نداشت  امـ

 ايران به نسبت بهتـر از اغلـب كـشورهاي            وضع ،نا به حق  ها و تبليغات      زبان  زخم
  . بود- چه توسعه يافته چه در حال توسعه-درگير مسابقة تسليحاتي

هـايي كـه شـاه        سيستم سـالح  . تر بود   ع نيروي انساني موضوعي جدي    موضو
فقط با استفاده از تحصيالت مدرن و آمـوزش  . خواست از نظر فني پيچيده بود       مي

پيش از آنكه اين سيستم در       . شد آنها را به نحوي مؤثر به كار گرفت          تخصصي مي 
بـراي  ز شـرايط    حائسطحي قابل پذيرش سودمند واقع شود، الزم بود شمار افراد           

در همـان    .شاه به اهميت نيروي انـساني معتـرف بـود         . برسدمورد نياز   آن به حد    
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به آن مقامي كـه شايـسته اوسـت          دتوان   اعتقاد داشت كه ايران در صورتي مي       حال
 ، كه الزمـه آن اسـت      ، زيربناي صنعتي متكي بر ارتشي قوي      ساختن كه براي    برسد

ن ديگـر منـافع اجتمـاعي و اقتـصادي را            آمادگي فدا كـرد     مدت  كوتاه درحد اقل   
م از  عـ  بـه شـدت ديگـر كـشورها، ا         نبـود در ايران اين فداكاري الزم      . داشته باشد 

 ارتـش يـا      ميـان  چالش پيش رو انتخاب   از نظر او    . دموكراتيك يا استبدادي، باشد   
موضـوع ايـن بـود كـه چـه          . ايران براي هر دو  سرماية الزم را  داشت         . رفاه نبود 

مـي  هـا     زيربناي موجود، از جمله منابع انساني، بايد صرف اين اولويـت          ميزاني از   
بـراي رقابـت در سـطح جهـاني     . تا آن حدي كه الزم است     : پاسخ او اين بود   . شد

تفاوت بـين ديـدگاه او دربـارة آينـدة          . ردكمي  بايد تا سر حد ممكن تالش       ايران  
دانـست؛ ولـي       مـي  ب غـر  او ايران را حريـف    : ايران و ديدگاه غرب دقيقاً اين بود      

  نـه در آن دوره و  --غرب آمادگي اين را نداشت كه ايران را حريف خـود ببينـد   
  .شايد هم هيچ گاه
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تـري    افراد مـسن   شاه كم و بيش به اين نتيجه رسيده بود كه            30تا اواخردهه   

كردند توانايي جامـة عمـل        كه پيش از اين امور اقتصادي و مالي ايران را اداره مي           
در ايـن مـورد ابتهـاج فـردي         . تندشـ  دربارة پيـشرفت را ندا     اوپوشاندن به ديدگاه    

. و جسور و پر جوش و خروش بود ولي زيركـي سياسـي نداشـت              استثنايي بود، ا  
ايراد متخصصان سازمان برنامه اين بود كه آنها را بيش از حـد وابـسته بـه گـروه                   

. دانستند، هر چند همة آنها هم در پي دستيابي به مقام وزارت نبودنـد               هاروارد مي 
قتـصادداني را   اميني از خداداد فرمانفرماييان، دوست و خويشاوند خود، خواست ا         

فرمانفرماييان دوست و همكـار  . براي تصدي مقام وزرات دارايي به او معرفي كند     
اما مقدم اين سـمت  . خود رضا مقدم را پيشنهاد كرد كه اقتصادداني درجه يك بود     

زماني كه اين مقام را بـه مقـدم پيـشنهاد كردنـد، او بـه نوبـة خـود،                    . را نپذيرفت 
 درجه يك ديگري را پيشنهاد و اميني هم آموزگار را            آموزگار، اقتصاددان  هانگيرج

   1.به سمت وزارت دارايي منصوب كرد

او هم ناگزير بود اقتصادداني امـروزي و        . علم هم با همين مشكل روبرو بود      
او از دوسـتش    . تحصيلكرده را بيابد كه خودش و شـاه او را قبـول داشـته باشـند               

در ايـن مـورد      ايراني در اروپـا بـود        كه زماني مشاور دانشجويان   جهانگير تفضلي   
گـرا و      فردي ملّي  عاليخاني . و او علينقي عاليخاني را پيشنهاد كرد       پرس و جو كرد   

                                                 
 آموزگار و رضا مقدم؛ همچنين نگاه كنيد به مصاحبه با خداداد فرمانفرماييان در غالم رضا گفتگو با جهانگير. 1

 .158-159. پيشين، صصگيري سياسي،  ريزي عمراني و تصميم برنامهافخمي، 
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ضد كمونيست، و روشنفكري متفاوت بود كه در دوران تحصيل خود در دانشگاه             
 بيشتر از ژيد و كوستلر تأثير پذيرفته بود تـا از            1330 و   1320هاي    سوربن در دهه  

گـر اقتـصادي      به ايران بازگشته و در مقام تحليـل        1336 در سال    عاليخاني 2.سارتر
  ساواك مشغول به كار شده بـود و سـپس در شـركت ملـي               يدر دفتر امور خارج   

زمـان مـشاور       داشـت و هـم      امور غيرصنعتي را بـر عهـده         شاور ايران مقام م   نفت
ليـل ايـن گونـه       بـه د   عاليخـاني . رئيس هيئت مديرة اتاق بازرگاني تهران هم بـود        

به دليـل كـارش در       هاي خليج فارس،و    نشين  ها در حوزة اسرائيل و شيخ       همكاري
شركت ملي نفت ايران و همچنين به دليل همكاري با بخـش خـصوصي در اتـاق     

  .بازرگاني، در حوزة امكانات توسعه تجربه پيدا كرده بود

ي قبلي نداشـت   گونه آشناي   عاليخاني نه با شاه و نه با علم، نخست وزير، هيچ          
توانست تصور كند كه احتمال دارد از او براي پيوستن بـه       و به هيچ دليلي هم نمي     

 اميني را به اين دليل كه اعالم كـرده بـود مملكـت تقريبـاً                شاه. دولت دعوت كنند  
دانست كـه حـرف امينـي بـه كلـي هـم        كرد ولي مي  ورشكسته است، سرزنش مي   

 موفـق   امـا  صاد كشور را به حركت در آورد       بود اقت  علم تالش كرده  . يستاشتباه ن 
غالمحسين جهانشاهي، وزير بازرگاني او، و طاهر ضيايي، وزير صنعت          . نشده بود 

كرد و دومـي      آمدند، اولي از بازرگانان حمايت مي       و معدن دولتش، با هم كنار نمي      
دانست كه چـه اقـداماتي        از صاحبان صنايع، و هيچ يك از آن دو نفر درست نمي           

 انتقـاد   افزون بر اين، جهانشاهي از تشكيالت اصـالحات ارضـي         . انجام گيرد بايد  
شـاه بـه علـم    .  نبـود كرده بود و به اين جهت ديگر مانند گذشته مورد عنايت شاه          

گفته بود كه مايل است اين دو وزارتخانه در هم ادغام شوند و اقتصادداني كـه در                 
                                                 

بتسدا، بنياد عاليخاني، علينقي مصاحبه با  ،)1350-1340 ( افخمي، سياست و سياستگذاري در ايرانضار               غالم. 2
 پس عاليخاني از اين .8. ، ص1380/2001مطالعات ايران، 
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علم به تفضلي   . را به عهده گيرد   امريكا تحصيل نكرده باشد ادارة وزارتخانة جديد        
  . متوسل شد و تفضلي هم نام عاليخاني را عنوان كرد

خواهـد رياسـت دو       به اين ترتيب زماني كـه علـم بـه عاليخـاني گفـت مـي               
علـم  . به كلي غافلگير شد   عاليخاني  وزارتخانة در هم ادغام شده را به او واگذارد،          

و " وزارت اقتصاد ": اني پاسخ داد  عاليخ" اسم وزارتخانه را چي بگذاريم؟    "پرسيد  
خواهد، او به كـسي نيـاز دارد كـه اگـر              داند چه مي    در اين انديشه بود كه علم مي      

 سـالة   34هـا را سـر او بـشكند، و جـوان              اوضاع درست پيش نـرود كاسـه كـوزه        
عاليخـاني  . تجربه و بلندپروازي چون او بهتـرين گزينـه در ايـن حالـت اسـت                 بي

" خواهيد من برايتان اجـرا كـنم؟        رنامة اجرايي داريد كه مي    آيا شما يك ب   ": پرسيد

خواهيم شـما بـه مـا برنامـه           نه آقا جان، ما مي    ": علم با لهجة خراساني خود گفت     
خواست دسـت      عاليخاني مي  ".خواهيم شما دكتر شاخت ايران باشيد       ما مي . بدهيد

يرفت و بـه نظـر      علم اين شرط را پـذ     . ها باز بگذارند    ها و اخراج    او را در انتصاب   
 بهمـن   30همـان روز عـصر،      . خيلي هم برايش مهـم نبـود      اين موضوع   عاليخاني  

 .، عاليخاني را به حضور شاه معرفي كردند1341

 گانـة   روز اول اسفند علم برنامة دولت را اول از همـه اجـراي اصـول شـش                
ـ  . پرسي تأييـد شـده بـود     شاه اعالم كرد، اصولي كه در همه    انقالب ه او امينـي را ب

خاطر برداشت نادرست از اقتصاد كشور و اعالم ورشكستگي دولت سرزنش كرد            
 دولت دسـت انـدر كـار        3.ارتباط با واقعيت    اي است به كلي بي      و گفت اين افسانه   

هـا و      اقتصادي بـه منظـور بحـث دربـارة راه          كنگرهآماده كردن مقدمات برگزاري     
. كـرد   ود آن را انكـار مـي      هاي بيرون آوردن كشور از ركودي بود كه علم وج           شيوه

روزي كه دولت به حضور شاه معرفي شد، شاه به عاليخاني گفـت كـه وظيفـة او                  
                                                 

 .151: 2، روزشمار، 1308: 3گاهنامه، . 3
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 خواسـت  او و از ها از ورشكستگي و پايان بخشيدن به ركود اسـت          نجات كارخانه 
 سخنراني بهنيا، وزير دارايي، را در همايش اقتـصادي بررسـي            كه در جلسه اي كه    

 ييالقـي   كلبهراي اسكي به آبعلي رفته بود آنها را در          شاه كه ب  . حضور يابد  كندمي  
كوچكي در همانجـا بـه حـضور پـذيرفت و در ايـن نخـستين ديـدار از نزديـك                     

خـود و    "تكلـف   تحت تأثير رفتـار دوسـتانه، صـميمانه و بـي          بسيار  "عاليخاني را   
     4. قرار داد "شد گوش دادن به آنچه گفته مي"همچنين اشتياقش به 

شـاه  .  اسفند، كه روز زن اعالم شده بـود        8قتصادي مقارن بود با      ا كنگرهآغاز  
از اين موقعيت براي صحبت دربارة آيندة زنـان در ايـران، حـق رأي آنهـا و حـق       

شان به مقامات دولتي و نقش آنها به عنوان شهروند و مادر اسـتفاده                برگزيده شدن 
ح كـردن موضـوع     مطر.  است "ملت آزاد مردان و آزادزنان    "او گفت ملت ما     . كرد

زنان در همايش اقتصادي به معناي مطمئن كردن ملت از اين بـود كـه او در ايـن                   
خيـل  . اين كار نتيجه بخـشيد    . اش تداوم خواهد داشت     مورد جدي است و برنامه    

همينطـور  . زنان براي سپاسگزاري از حمايت او در برابر كاخش راهپيمايي كردند          
پرسـي   در همـه زنان فعال  نخستين باري كه ، برخالف انتظار 5.كارگران و دهقانان

 مهرانگيز دولتـشاهي، يكـي    در اين مورد.رأي دادند با هيچ مخالفتي روبرو نشدند     
 زنان به همراه خانوادة خـود بـراي رأي          "كرد كه     از زنان فعال، چنين استدالل مي     

 پـس در واقـع مـردان رأي       . كردند  دادن رفتند و مردان همه جا از آنها حمايت مي         
حتي جناح چپ هم تحت تأثير جسارت ايـن اقـدامات     6".دادند به حق رأي زنان    

قرار گرفت و بسياري از افراد آن جناح هم به هواداري از اصول شـش گانـه رأي               
                                                 

 .٣۴عاليخانی، . ۴
 مصاحبه با مهرانگيز دولتشاهي، بتسدا، بنياد مطالعات ايران، جامعه، دولت و جنبش زنان، غالم رضا افخمي، .5
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 تـسريع   در  شركت كنندگان در كنگره را تشويق كرد كه هر چه بيـشتر            شاه. دادند
 كـه در    دانستان شكوفا    رسيدن به اقتصادي چن     را  هدف  بكوشند و   توسعه فرايند
 عرضه شود كه جامعه را فارغ از درآمـدهاي فـروش             توليد و  الها و خدماتي  اآن ك 

  .نفت خام به جلو راند

***  

يكي از نخستين كارهاي عاليخاني تنظيم مقررات صادرات و واردات به 
هيچ گونه آمار معناداري در مورد صادرات . عنوان ابزاري براي مقابله با ركود بود

در . واردات وجود نداشت، و آخرين ارقام موجود دست كم پنج سال كهنه بودو 
نه فقط ما در اشل كشور نمي ":  موجودي عاليخاني مي گويد آمار مربوط بهمورد

. دانستيم، بازرگان هاي صاحب صنعت ما در اشل شركت خودشان نمي دانستند
    ٧".كرديم كار ميدر اين شرايط . واقعاً اقتصاد ما يك حالت ابتدايي داشت

او اوضـاع  . بود ،كوركورانه  لروم صورتدر حتي ،حركت به جلو مشوقشاه  
انقـالب سـفيد    .  دانـست   هـاي دولـت را تعيـين شـده مـي            كلي اقتصادي و هدف   

چارچوب انصاف و عدالتي را كه بنا بود رشد اقتصادي در آن محقق شود، تعيـين                
  و زمين حاصلخيز امكانات پيـشرفت در روستاها، كمبود آباز آنجا كه . كرده بود 

بنـابراين،  .  او ترديدي نداشت كه كشاورزي بايد صنعتي شـود          كرد،  مي را محدود 
يافـت و     طرح اصالحات ارضي بايد رفته رفته و با گذر از سه مرحله گسترش مي             

هـاي زراعتـي مكـانيزه بـاقي          ها و زمين    رفت جز باغ    در پايان آن مراحل انتظار مي     
بنا بود نظامي حمايتي ابداع شود و اين نظام متـشكل از سـه    .  شوند ها توزيع   زمين

هـاي سـهامي زراعـي بـود، و ايـن آخـري بـه                 ها و شركت    مؤلفة آموزش، تعاوني  
                                                 

  .٤٩-٤٨عاليخانی، . ٧
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كالخوزهاي شوروي شباهت داشت كه شكست خورده بود ولي با وجود ايـن بـه               
  انـصاف در نظـام       او بـه مفهـوم     گـرايش عقيدة شاه منـصفانه بـود و ايـن داوري           

شد   در ذهن شاه اگر كالخوز با فرهنگ ايران منطبق مي         . را مي رساند  سوسياليستي  
 بـه   لهـستان شاه زمـاني در     . در واقع به معناي پيوند صنعت، مدرنيته و برابري بود         

 ، دبير كل حزب كمونيست، با افتخار گفـت كـه ايـران كـار                8والديسالو گومولكا 
مولكا از او  وگ. ند را آغاز كرده است    هاي سهامي زراعي كالخوز مان      استقرار شركت 

 ما بـا آنهـا دردسـرهاي        چه چيزي شما را به انتخاب اين مسير واداشت؟        "پرسيد  
 اجـراي    شاه در پاسـخ توضـيح داد كـه ايـران منـابع الزم بـراي      ".زيادي داشتيم

طرح را در اختيار دارد و افزون بر اين او به آرامي و بـا احتيـاط                 آميز اين     موفقيت
 را چندان تحت او هشدار رهبر حزب كمونيست لهستان       9.رود   راه پيش مي   در اين 

هـا در ايـن       شايد لهستاني . شاه اعتقاد داشت اين فكر معقول است      . تأثير قرار نداد  
  .شود راه ناكام مانده باشند ولي ايران موفق مي

ه  در مورد مناسـبات كـارگري اثـر گذاشـت          شاه بر انديشة    گرايش ذهني همان  
از نظر او صرف باال بردن حقـوق        . كار و سرمايه بود   پيوند تنگاتنگ   در پي   او  . بود

آينـده بـه    وري     بهـره  . تضمين امنيت دوران بازنشستگي آنان كافي نبود       ياكارگران  
كارگري كه خودش مالك    . شت بستگي به سرمايه دا     نيز كه آن  بودفناوري وابسته   

 به هر حـال، در عمـل        10.درك   تالش مي  تر  د براي رونق يافتن ملكش سخت     وهم ب 
كـرد موفـق از آب در نيامـد؛ در اغلـب              بيني مـي    اين طرح آن طوري كه شاه پيش      

البتـه  . شـد   موارد، ساالنه به اندازة يك ماه حقوق اضافه به كارگران پرداخـت مـي             
  .داشتندوضعيت آنها به شكلي ملموس بهبود يافت ولي نه به آن اندازه كه انتظار 

                                                 
8. Wladyslaw Gomulka 

 .٦٢-٦١عاليخانی، . ٩
 .1349 ارديبهشت 8، كيهان، نگاه كنيد به 1349 ارديبهشت 7سخنان شاه در دومين همايش ملي كارگران، . 10
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 نام گرفت روحيـة عمـومي       "انقالب شاه و ملت   "عد  انقالب سفيد كه كمي ب    
مبـارزه بـراي عـدالت      . را بهبود بخشيد و حال و هواي كلي مملكت را تغييـر داد            

اجتماعي و اقتصادي، با وجود مخالفت بازار، روحانيان و زمينـداران بـزرگ اكثـر               
و واكنش منفي و ارتجاعي باعث تقويت شاه و هواداران ا         . مردم را به هيجان آورد    

در اين دوره شمار زيادي از افراد متخصص هم كه          . در دولت و در ميان مردم شد      
 بودنـد، پـا بـه سـن گذاشـته           متولّد و تربيت شده   در دوران رضا شاه و پس از آن         

هاي رضاشـاهي، در ايـن دوره در مـوقعيتي بودنـد كـه             آن به اصطالح بچه   . بودند
ا با اساس پيشنهادهاي شاه موافق      آنه. توانستند بر تصميمات دولت اثر بگذارند       مي

اصالحات ارضي، حق رأي زنان، رعايت حقوق كارگران، صنعتي كـردن و            : بودند
ها پيش از آن شاه گفته بود حكومت بر ملتي فقير،             سال. مدرن كردن كشور و غيره    

آنهــا هــم ايــران را ايــن گونــه كــه بــود . افتخــار نيــستبيمارگونــه ســواد و  بــي
. اق وجود آنها هم مفهوم گنگي از امپراتوري وجـود داشـت           در اعم . خواستند  نمي

بسياري از آنها در خارج از ايران يعني در اياالت متحـده و اروپـا تحـصيل كـرده                   
ولي فقط برخي از آنان آمـادگي     . بودند و طبيعتاً خواستار نظامي دموكراتيك بودند      

ت خـود را    هاي دموكراتيك و مخالف بـا تمـايال         پذيرش پيامدهاي ناشي از روش    
، يعنـي    روحانيان، بازاريـان يـا زمينـداران بـزرگ       اضعداشتند، پيامدهايي چون مو   

خواستند و به احتمال زياد در انتخابـات          كساني كه ايران را همان گونه كه بود مي        
بنابراين، دموكراسي به چارچوبي بدل شـد كـه در آن           . شدند  دموكراتيك پيروز مي  

مـردم  . گرفتنـد   كردنـد و تـصميم مـي        ث مي نخبگان متخصص در مورد مسائل بح     
ايـن متخصـصان    . هـا مـشاركتي نداشـتند       ها بودند ولي در آن بحث       موضوع بحث 

دوست نداشتند قدرت در دست مقامات باال قرار گيرد و در جهت شـاه حركـت                
 يكـي   ،از سوي ديگر، اگر بنا بود از  بين مردم و شاه، از بين گذشته يا آينـده                 . كند

گزيدند، زيرا با شاه بيشتر توافق نظر داشتند تا بـا             اگزير شاه را بر مي    را برگزينند، ن  
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شد مگر زماني كه ديگـران آن را          شان آشكار نمي    مردم، مردمي كه اراده و خواست     
  .كردند بيان مي

در سازمان برنامه، نخست در دوران نخست وزيري شريف امـامي و سـپس              
 ابتهاج انـضباط    فظ آن چه  ح راي، آخرين تالش را ب    امينيدر دورة نخست وزيري     

به چند دليـل ايـن      . خداداد فرمانفرماييان كرد   برنامه ناميده و براي آن جنگيده بود      
تالش به نتيجه نرسيد و ارتباط فرمانفرماييان با گروه هاروارد در اين زمينه نقـش               

ان صدارت اميني به مديريت عامـل سـازمان         مكه در ز  صفي اصفيا،   . مهمي داشت 
هـاي    ، و با توجيه و تدوين ديدگاه      علّت را درك كرد   ، اين   نصوب شده بود  مه م برنا

 اين بود كه    صفياامتياز ا . شاه در مورد توسعة ملي در سازمان برنامه آن را بسط داد           
 قديمي سـازمان    صاحبمنصبان فرانسه، استاد دانشگاه و از       تكنيك  پليآموختة    دانش

او استعداد دور . ة سياست اهل تدبير بود   برنامه بود، او فردي بسيار فهيم و در زمين        
 آن حـول محوري بود كه افراد خواستار توسـعه  ها را داشت و     هم جمع كردن آدم   

خـود را   بخـت   زدنـد و      ، همت خود را محك مي     كردند  توجيه مي را  مواضع خود   
  . ند رسيد ميبه سازشكردند و با هم  ارزيابي مي

هايي آمـاده كـرد كـه از          يري طرح اصفيا سازمان برنامه را براي نظارت و پيگ       
او با ايجـاد    . ها قرار گرفته بود     زمان بركناري ابتهاج رفته رفته در اختيار وزارتخانه       

 بـراي   "سازمان برنامه هاي خرد   "جراي نقش   اها به منظور      دفترهاي فني در استان   
ها را براي تمركززدايي در زمينـة         هاي استاني، نخستين گام     نظارت و پيگيري طرح   

او همچنـين مقرراتـي رسـمي بـراي ارزيـابي و اسـتخدام              . برداشـت رنامه ريزي   ب
تر، او به ركني بدل شد كـه علـم، نخـست            از آن مهم  . ها برقرار كرد    مشاوران طرح 

  . وزير، توانست با تكيه بر او موتور اقتصاد را از نو روشن كند
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ي به ، تغييراتي هم در نظام مال1338با تأسيس بانك مركزي در زمستان 
فكر تأسيس بانك مركزي از چند جا ريشه گرفت، از جمله از سازمان . وجود آمد

 اهميت 11برنامه كه در آن مشاوري اقتصادي و اهل بلژيك به نام فرانسوا كراكو
عنوان كرد كه معموالً بانك مركزي آنها را جدا كردن بانك ملي از عملكردهايي 

 شد، هر چند  در كابينهي رسمي اليحة كراكو باعث بحث 12.ردك را اجرا مي
هاي تجاري كشور بود كه موجب تأسيس بانك   بانك برتنياز به نظارسرانجام 

را معمولي هاي خاص هر بانك مركزي   اين بانك جديد تمام وظيفه13.مركزي شد
 و اعتباري، پولي نقش بانك دولت، ادارة امور چاپ اسكناس،: دار شد عهده

ها و عمليات مربوط به ذخائر ارزي  يت سياستنظارت بر نظام بانكي، مدير
 متشكل از چند تن از وزرا و به رياست رئيس بانك ،شوراي پول و اعتبار. كشور

ويژگي دولتي بودن . هاي اين بانك را تعيين كند مركزي، تأسيس شد تا سياست
كو پيشنهاد كرده بود، تفاوت اركاين بانك تا حدودي با آنچه در آغاز فرانسوا 

كو بنا بود اين بانك بيش از اين از دولت مستقل اركت؛ به موجب پيشنهاد داش
اي بود كه بتواند  تركيب شوراي پول و اعتبار به گونه. باشد ولي اين گزينه رد شد

كار آساني نبود كه وزراي . به اين بانك و رئيس آن قدرت و مشروعيت ببخشد
به هر حال . ر آنها رياست كندوزير بغير از دولت در شورايي كار كنند كه فردي 

 زيرا ابراهيم كاشاني، نخستين رئيس بانك مركزي، پيش خاموش مانداين موضوع 
از رسيدن به مقام رياست اين بانك وزير بود و به اين ترتيب موقعيت او مشروع 

                                                 
11. Fracois Craco 

منوچهر گودرزی، خداداد ، مصاحبه با گيری سياسی ريزی عمرانی و تصميم برنامه، رضا افخمی غالم. ١٢
از . ٢١٣-٢١١مصاحبه با مجيدی، . ١٩٩٩، العات ايرانطفرمانفرمائيان، عبدالمجيد مجيدی، بتسدا، بنياد م

 اين پس مجيدی
 نوامبر 29گفتگو با  حسنعلي مهران، رئيس سابق بانك مركزي، بنياد مطالعات ايران،  برنامه تاريخ شفاهي، . 13

  از اين پس مهران. 2004
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اين بانك يك مجمع عمومي هم داشت كه در آن وزير دارايي، به . شناخته شد
  . آن بودعنوان سهامدار، رئيس

 با مدير عامل     مركزي  رئيس بانك   به عنوان  يكي از نخستين مكاتبات كاشاني    
المللي پول بـود كـه از او درخواسـت مبـالغي بـراي اداي بخـشي از                    صندوق بين 

المللي پـول را رضـا        مناسبات ايران با صندوق بين    . كرد  تعهدات ارزي ايران را مي    
هاي توسـعة     آيندة بانكداري و سياست    مردي كه بر     مقدم، قائم مقام بانك مركزي،    

مقدم به ياري منوچهر آگـاه، اقتـصاددان        .. بر عهده داشت  ايران بسيار اثر گذاشت،     
 اقتـصادي را بـه عهـده گرفتـه        هاي  كه رياست بخش پژوهش    ،درجه يك ديگري  

ذخـائر ارزي،  خصيص بود، سياست ثبات اقتصادي را با هدف كنترل تورم از راه ت        
باري و به طور كلي با كاهش وابستگي بيش از حـد دولـت بـه                اسكناس، نظام اعت  

 به هر حال ديري نگذشت كه دولت سقوط كـرد           14.بانك مركزي، در پيش گرفت    
و علي اميني، نخست وزير جديد، بـه ايـن دليـل كـه دولـت قـادر بـه پرداخـت                      

سته المللي پول توسـل جـ        و ناگزير  به صندوق بين      ههاي خارجي خود نبود     قرض
  . نتيجة اين كار از جمله استعفاي كاشاني بود: ورشكسته اعالم كردنظام را 

علي اصغر پور همايون، كه در سمت رياست بانك مركزي جانشين كاشـاني             
ا . شد، استاد دانشگاه و به گفتة شاگردانش استاد خوبي بود          مـدير اجرايـي،      نـه  امـ 

 .دانست  كزي مي  خود را وابسته به بانك مر       و نه  گيرندة خوبي بود    رئيس و تصميم  
اغلـب  . شايد بتوانيم بگوييم كه وظـايف جديـد بانـك درسـت درك نـشده بـود                

تواند وظايف بانـك      تر در دولت معتقد بودند كه بانك ملي مي         اقتصاددانان قديمي 
 تمـام   تكاشاني، نخستين رئيس اين بانك جديد، با جـدي        . مركزي را هم ايفا كند    

ي پس از رسيدن اميني به مقـام نخـست          كوشيد به آن بانك شكل الزم را بدهد ول        
                                                 

 .همان. 14
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پورهمـايون،  . نـاگزير اسـتعفا داد    و پيش از آنكه كار زيادي انجام گيـرد،          وزيري،  
. دانست و نه به آن اعتقاد داشت        جانشين وي، نه هدف از تأسيس اين بانك را مي         

گفتند او از اميني درخواست كرده او را به رياست بانك مركزي منصوب كنـد                 مي
تـر از     كرد كه كـار بانـك آسـان         ار بود و بيماري نقرس داشت و تصور مي        زيرا بيم 

 به هر حال ديري نگذشت كه مهـدي         15.وزارت بازرگاني است كه بر عهدة او بود       
خورده بـود كـه در ايـن          سميعي جانشين پورهمايون شد، سميعي حسابداري قسم      
 برنامـه داشـت،   سـميعي . رشته تحصيل كرده و فردي با ايثار فراوان و بااراده بـود         

خواهد و فردي آن قدر مقيد به ضوابط اخالقي بود كه پـذيرش               دانست چه مي    مي
او خداداد فرمانفرماييان، يكي از     . اش موكول كند    اين سمت را به تأييد قبلي برنامه      

افراد كارآزمودة سازمان برنامه، را قائم مقام خود كرد و اين انتـصاب باعـث شـد                 
  . تر شود  و سازمان برنامه آسانمناسبات بين بانك مركزي

با روي كار آمدن سميعي اوضاع عـوض شـد زيـرا بانـك مركـزي اسـتقالل         
. بيشتري پيدا كرد و رفته رفته در مباحثات دولتي به مخـاطبي منتقـد بـدل گـشت            

شان با منـافع او       كه منافع پيدا كرد   هايي براي كنار آمدن با افراد ديگري          سميعي راه 
سـاالري تيزهـوش و    مله جمشيد آموزگار، وزير دارايي كه فـن   در تضاد بود، از ج    

نگاهي به حمايـت و توسـعة حيطـة وزارتخانـة خـود               بلندپرواز بود و همواره نيم    
دن بـه بانـك مركـزي آمـده بـود،           اع و مع  ايسميعي كه از بانك توسعة صن     . داشت

  نكداري تنها براي برقراري فرهنگ با      نه اين. را با خود آورده بود    گنگرشي توسعه   
 با صـفي اصـفيا در سـازمان برنامـه و     سازنده بلكه براي كنش و واكنش       ،الزم بود 

علينقي عاليخاني در وزارت اقتصاد هم اهميت داشت، كه دو ضـلع ديگـر مثلـث                
. كردنـد   خدمت مي1348 تا 1342هاي  زمان بين سال  اين سه تن هم    .توسعه بودند 

                                                 
قلم ابتهاج پررنگ بود ": كرد  او بر عكس ابتهاج بود  به گفتة حسنعلي مهران كه از مهدي سميعي نقل قول مي. 15
 . همان".گذاشت  كاغذ باقي نميرگذاشت، ولي قلم پورهمايون هرگز اثري ب  اثري محو نشدني بر كاغذ ميو
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در مورد توسعه   . كرد  م را بازي مي   و اغلب نقش داور و حك     بود  اصفيا عضو ارشد    
هاي دولتـي را بـر        اصفيا مديريت برنامه  –كردند    اين سه تن يكديگر را تقويت مي      

عهده داشت، عاليخاني مديريت بخش خصوصي را و سميعي اعتبار و جريان پول             
  .داد را به ويژه در بخش خصوصي سامان مي

نتيجة روندي سنجيده و     در   -عاليخاني، اصفيا و سميعي   –اين سه مقام دولتي     
آنها اتفاقي و به موقع در جاي درستي قرار گرفته          . انديشيده روي كار نيامده بودند    

 بـه شـكلي تقريبـاً     ايـران باعث شد اقتـصاد ماهيت و شيوه همكاري آن ها  . بودند
عاليخـاني ايـن رابطـة موجـود بـين          . منحصر به فرد در دنياي سـوم خيـز بـردارد          

عاليخاني بـر آن بـود       . خواند "شانس بزرگي "ان برنامه را    وزارتخانة خود و سازم   
كه هر فردي بعد از برگزاري يكي دو جلسه كه اصفيا در آن حضور داشت تصور                

قابـل  " و   "منـضبط "فـردي   از نظر او سميعي     . شناسد  هاست او را مي     كرد سال   مي
  :او بعدها اين مناسبات را اينگونه شرح داد.  بود"اعتماد

در نتيجه تقريباً هميشه نه تنها در مـورد         . يا و من تفاهم خيلي زيادي بود      سميعي اصف بين  
كـرديم بـه هـم     مان با آن برخورد مي هاي سياست كلي بلكه اغلب دربارة آنچه در مالقات     

چند سـال بعـد،     . ايم  گذاشتيم كه چه كار كرده      كرديم و همديگر را در جريان مي        تلفن مي 
از مـن   . المللي پول آمـده بـود بـه ايـران            صندوق بين  آيد كه ميسيوني از طرف      خاطرم مي 

يـك  . وقت خواستند كه مرا ببينند و دربارة مسائل اقتصادي ايران بـا مـن صـحبت كننـد                 
المللـي بـا    رئيس ميسيون صـندوق بـين  . مقدار سئوال كردند و من هم به آنها جواب دادم   

فت كـه مـا پـيش از        گ. كنيد  هايي كه شما مي     كنم از صحبت    خنده به من گفت تعجب مي     
آنكه بياييم پهلوي شما بانك مركـزي بـوديم، همـين سـئواالت را از آنهـا كـرديم، عـين                     

اي كـه     بعد اين شخص كه انگليسي بود، به طنز گفت همـاهنگي          . هاي شما را دادند     پاسخ
آن . بينم به خوبي انگليس است و خيلي بهتـر از واشـنگتن             من در سازمان اداري ايران مي     

كردنـد كـه در     واقع اينها را به تعجب انداخته بود اين بود كه هيچ فكر نمـي     چيزي كه در  
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يك كشور در حال رشد يك چنين ارتباط و هماهنگي بين مديران سطح باال وجود داشته                
  16. باشد، در حالي كه براي ما عادي شده بود

البته تغييرات ديگر در فـضاي اقتـصادي و افـراد شايـستة ديگـر كـه مواقـع                   
پيش از آن كه    . رساندند  شدند به اين گروه سه نفره ياري مي          وارد عمل مي   بحراني

ا اطالعـات مربـوط بـه          ،بهبـود رو به   اين سه نفر دور هم جمع شوند، اقتصاد          امـ  
 بـه ايـن نيـاز داشـت كـه بـا       به ويـژه عاليخاني  . هاي اقتصادي ناقص بود     شاخص

  .راف پيدا كنداش درآمد ملي برتأسيس مركزي براي بررسي اقتصاد كشور 

هـاي   كس قادر نبود كه به من اطالعات اساسي دربارة اقتـصاد كـشور و بخـش       هيچ
مـان چيـست؟ مـا كـه          صنعتي و بازرگاني بدهد و مثال بتوانـد بگويـد مـا توليـد صـنعتي               

خواهيم مثالً صنعت نساجي را توسعه بدهيم، يا رويش تصميمي بگيريم، چقـدر كـاال                 مي
كنيم؟ قيمت اينها چيست؟ كيفيتشان چيست؟ در         اليي توليد مي  كنيم؟ چه نوع كا     توليد مي 

بعـد هـم ارتبـاط صـنعتي بـين ايـن         . دانـست   كـس نمـي     كنيم؟ اينها را هيچ     كجا توليد مي  
اي كـه   اي نيـاز داريـم؟ و صـنايع تـازه     واحدهاي مختلف چيست؟ يا به چـه مـواد اوليـه          

هايي تقدم بدهيم، بـه   ه يك رشته خواهيم ايجاد كنيم چه بايد باشد و به چه دليل بايد ب             مي
كنـيم؟ يعنـي عملكـرد مـا          با چه ريتمـي داريـم توسـعه پيـدا مـي           . هايي ندهيم   يك رشته 
   17چيست؟

عاليخاني به كسي نياز داشت كه نه تنها به اين رشته مسلط بلكه به كاري هم                
گفتند در    ، هنوز كسان زيادي به او مي      1342در سال   . كرد ايمان داشته باشد     كه مي 

جهانگير آموزگـار، وزيـر دارايـي       .  ولي او خوش شانس بود     18.برد  رؤيا به سر مي   
آموختة دانـشگاه كولومبيـا را كـه در     اميني و دوست عاليخاني، محمد يگانه، دانش    

يگانه پس از آغاز همكـاري بـا        . كرد، پيشنهاد كرد    آن دوره در سازمان ملل كار مي      
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او از اصفيا و سازمان برنامـه       . ري دهند عاليخاني نياز به گروهي داشت كه او را يا        
هـاي    سـازمان برنامـه مركـز بررسـي       استخدامي درخواست كرد بر اساس سياست    

در گذشته اقتصادداناني مانند خداداد     . اقتصادي را در وزارت اقتصاد سازمان دهند      
بـه گفتـة عاليخـاني       مفهوم درآمد ملّي را به ايران آورده بودنـد، امـا          فرمانفرمائيان  

نه بود كه به آمارگران بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه آموخت چگونـه               يگا
 :ها اسـتفاده كننـد        ها و ستاده    هاي داده   درآمد ملي را محاسبه يا از جمله از ماتريس        

  19".داشتيمما و كيفي كاري بود كه كمي عامل مؤثري در پيشرفت يگانه "

 عامـل سـازمان مـديريت    رضـا نيازمنـد، مـدير   . ديگران هم به كمك شتافتند   
صنعتي، قاسم خردجو در بانك توسعة صنعت و معدن، و همكارانش رضا امين و              
فريدون مهدوي، و علينقي فرمانفرماييان در بانك اعتبارات صنعتي، همگـي در آن             

اينهـا و   . هاي مهمي در توسعة ايران بـدل شـدند          هاي بعد به اهرم     دوره و در دوره   
از نظر عاليخاني، در نظـام رضاشـاهي بـزرگ شـده و بـه               افراد ديگري مانند آنها،     

ها و آينـدة ايـران داشـتند و           آنها حس خاصي در مورد قابليت     . مدرسه رفته بودند  
  .كردند براي رسيدن به آن تالش مي

***  

 6/204-هاي دولتي     رنامة سوم و سپس برنامة چهارم حجم زيادي از سرمايه         ب
هـاي مختلـف اقتـصاد هـدايت           را به بخـش    – ميليارد ريال    8/506ميليارد ريال و    

 يـا   15رشد صنعتي ساالنه بـه      . آور پيدا كرد     اقتصاد نيرو و تواني شگفت     20.كردند
رسـيد و تنهـا سـنگاپور از آن            درصد رسيد، كه فقط كرة جنوبي به پاي آن مي          16

                                                 
 .82-83. همان، صص. 19

20. Charles Issawi in George Lenczowski, Ed. Iran Under the Pahlavis, Stanford, 
Hoover, 1958, pp. 135-136. 
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مديريت و سازماندهي جديدي در جريان بود كه واحـدهاي توليـدي            . جلوتر بود 
تـر    كمك بـه منطقـي    . انداخت  كرد و واحدهايي جديد را راه مي        يا مي قديمي را اح  

وزارت اقتـصاد   . شدن بخش خصوصي و رشد آن به سياسـت رسـمي بـدل شـد              
معيارهايي را تعيين كرد و پيش از درخواست كمـك مـالي خواسـتار بررسـي در                 

ها  هر دو به توجيه افكار مربوط به فناوري، بازار         كهها شد،     مورد عملي بودن طرح   
پيوندهاي افقي و عمودي بين صـنايع آشـكار و رفتـه            . كرد  و سودآوري كمك مي   

 سازي، مفهـومي كـه چنـد دهـه          خصوصي. رفته در برنامة توسعه دخالت داده شد      
اين . شدة دولت ايران بدل شد      ، به سياست پذيرفته   بد رواج يا  طول كشيد تا در دنيا    

. بـود ها، نهروهـا و سـوكارنوها       هايي به بار آورد زيرا هنوز دورة ناصـر          روند تنش 
 شماري از مردم    زيرا شد  كردن بخش خصوصي مطرح مي    لوس  اتهاماتي در مورد    

ديگـراي پيـشي     از   شـناختند،   همه آنهـا را مـي     داشتند و   تجاري  توليدي و    شم   كه
بـا پـول دولـت      آن هـا     نظر بسياري از افراد بيـرون از حـوزة صـنعت،             از. گرفتند

مقامـات  مناسبات تنگاتنگ و آميختـه بـه فـساد          مستلزم  ثروتمند شدند و اين كار      
اتهامات مربوط به فساد، كـه همـواره در فرهنـگ ايـران             . دولت و كارفرمايان بود   

يافت، ولـي بـه سـختي بـا نـسل جديـد               رايج بوده است، روز به روز افزايش مي       
. آمد  فناوران ايراني، كساني مانند عاليخاني، آموزگار، سميعي يا اصفيا، جور در مي           

برخـي از   . صاحبان صنايع بخش خصوصي هم در اين زمان از نوعي ديگر بودنـد            
آنها، پس از روشن شدن اين كه كشاورزي ديگر سودي ندارد، از آن بخـش وارد                

 زمينـداران سـابق يـا اشـراف سـنتي           فرزنداناغلب آنها   . حوزة صنعت شده بودند   
ه بودنـد و بـا دنيـاي غـرب     بسياري از آنها در خارج از ايران تحصيل كـرد  . بودند

ديگران كه از طبقة بازرگانان سنتي ايران بودند و كـار خـود را از               . آشنايي داشتند 
بـرادران خيـامي،    . آوري به دسـت آوردنـد       صفر شروع كردند هم موفقيت شگفت     

بـه گفتـة عاليخـاني آنهـا، و افـراد           . احمد و محمود، بهترين مثال اين گروه بودند       
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هـاي گذشـته و       هاي آنها فراتر از ديـدگاه       ديدگاه. گرا بودند   ندهزيادي نظير آنها، آي   
در آغاز دورة خدمت عاليخـاني، بـرادران خيـامي بـه دفتـر او رفتنـد و                  . حال بود 

شما چـه   ": عاليخاني از آنها پرسيده بود    . درخواست پروانة ساختن اتوبوس كردند    
اده بودنـد كـه در       آنهـا پاسـخ د     "خواهيد اتوبوس بـسازيد؟     اي داريد كه مي     سابقه

داننـد اتـاق اتومبيـل و اتوبـوس را چگونـه              مشهد تعميرگاه اتومبيل دارنـد و مـي       
هـايي بـسازند كـه بـا          تواننـد اتوبـوس     آنهـا اطمينـان داشـتند كـه مـي         . سـازند   مي

. خواستند كارخانـه بـسازند      آنها مي . هاي ساخت اروپا و ژاپن رقابت كنند        اتوبوس
 تـا   200توانيـد     گذاري آن را داريد؟ آيا مي        سرمايه آيا پول ": عاليخاني پرسيده بود  

دانـستند بـراي اينكـه روي         آنها مي  " اتوبوس در سال بفروشيد و سود كنيد؟       300
اي داشتند    آنها سرمايه . پاي خود بايستند و سود كنند چند اتوبوس بايد توليد كنند          

عاليخـاني را   آنها تحـسين    .  هم نيازمند بودند   يولي به وامي از بانك توسعة صنعت      
از آنجا كه هنوز نظام مورد نظـر او بـراي ارزيـابي پيـشنهادها شـكل                 . برانگيختند

 با درخواست    شخصي نگرفته بود، خودش اين طرح را بررسي و بر اساس اعتماد          
آن دو برادر كار خود را آغاز كردند و كمي بعد از علم، نخست              . آنها موافقت كرد  

هنـوز چيـز    " ،عاليخانيبه گفته   . د دعوت كردند  وزير، براي بازديد از كارخانة خو     
 كار 1356 تا سال  21".ولي به هر حال كارشان را شروع كرده بودند... زيادي نبود

سازي خيامي، بـا نـام ايـران ناسـيونال، بـيش از               به جايي رسيد كه مجتمع اتومبيل     
سـاخت و آنهـا را بـه روسـيه، اروپـاي شـرقي و                 كارخانة هيوندايي اتومبيـل مـي     

ها پس از سقوط رژيـم شـاه محمـود خيـامي              سال. كرد  شورهاي عربي صادر مي   ك
. ها هم كار خود را با مونتاژ آغاز كردند          ژاپني. مونتاژ آغاز كار بود   "داد كه     توضيح

يـك،  ونسازيد صنايع ديگري چون صنايع الكتر       به موازات اين كه شما اتومبيل مي      
اين اتفـاق در ايـران      . كنند   پيدا مي  الستيك، فوالد و بسياري ديگر حول آن توسعه       
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هـا،    لـوازم اتومبيـل   % 90 ،60، يعني ميانه دهـه      ظرف يك دهه  . افتاد  هم داشت مي  
اين برنامه مورد تأييد    . شد  ها و ديگر توليدات در ايران طراحي و توليد مي           اتوبوس

  22".دولت بود

  . مانند برداشت عاليخاني بود"مونتاژ"برداشت خيامي از 

 . كنـد   سازد ، باقي چيزهـا را سـوار مـي           اي يك چيز مشخص را مي       رخانههر كا 
براي مثـال هـر     ... سازد  هيچ كس تمام قطعات الزم براي توليد نهايي يك كاال را نمي           

بگيريم صنعت موتور ديـزل، بـه       . سازد  قطعه از اتومبيل را يك كارخانة تخصصي مي       
اش آن چيزي است كه        درصد بهاي تمام شده    40 تا   35طور متوسط يك موتور ديزل      

 درصد ارزش اين موتور قطعاتي است كـه         65 تا   60در كارخانه ساخته شده است و       
توانـد قابـل      و مـي  آيـد     اي كه پيش مي     مسأله. ... از واحدهاي ديگر خريده شده است     

ـ      اگر  اين است كه    ايراد باشد     كـل فعاليـت صـنعتي شـما         ه اين مونتاژ شما ارتباطي ب
  باشد كه يك نفر انحصاري به دسـت بيـاورد و ايـن             ننابش اي  و فقط مع   نداشته باشد 

ولـي اگـر     .. تواند قابل ايراد باشـد        مي اين   ...مبارك خودش بگذارد  جيب   را در    پول
وقتـي آن   . هدف ساختن صنعت حول صنعت باشد، آن تنها راه ارتقاي صنعت اسـت            

هـا     آن اتومبيـل   سازيد كه ديگر صنايع براي توليد قطعات مـورد نيـاز            قدر اتومبيل مي  
سياسـت درسـت توليـد را تـشويق و وابـستگي            . توسعه يابند، اين كار منطقي اسـت      

اي منطقـي    اين كاري است كه ما كرديم؛ ايـن برنامـه         . كند  صنايع مختلف را افزون مي    
  23.كرد هاي ديگر را تكميل مي بود كه هر بخش آن بخش

***  

ايـشات سوسياليـستي    او بـا وجـود گر     . شاه حامي برنامة توسعة صنعتي بـود      
. شاه هميشه اهل كمك كردن بـود      ": خيامي گفت . حامي بخش خصوصي هم بود    
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شد، درست مثل اين كـه فرزنـد          ديد چيزي ساخته شده است شاد مي        هر وقت مي  
 توسعه. خواست ايران سرآمد باشد     او مي . خودش به دنيا آمده يا بزرگ شده باشد       

كـرد، انگـار      ود را ابـراز مـي     او خـشنودي خـ    . شد احساس غـرور كنـد       باعث مي 
هـاي صـنعتي بـا         او اغلب در نمايـشگاه     24".توانست جلوي خودش را بگيرد      نمي

هـا   كرد و پاسخ زد، سئوال مي   ها سر مي     به تمام غرفه   ،كرد  صاحبان صنايع ديدار مي   
سال ". آورد  توجه او توليدكنندگان و مخترعان را به وجد مي        . سپرد  را به خاطر مي   
بـه عـرض اعليحـضرت      ...اي توليـد كـرده بودنـد          ه كـاالي تـازه    بعد هر كدام كـ    

كنـد، كـه       عاليخاني دربارة مهندسي به نام ابوالفتحي صـحبت مـي          25".رساندند  مي
هايي كـرد و بـا        آميز از او پرسش     شاه با حالتي تحسين   . هاي فلزي بود    طراح خازن 

ه ويژه بسيار خرسند شد از اين كه        شاه ب . هاي مرد جوان گوش داد      عالقه به پاسخ  
اي بوده و به همين دليل نـاگزير بـه تـرك         شنيد اين مرد جوان كه دانشجويي توده      

خدمت دولت شده است، شركت خودش را تأسيس كرده و بـا قـرض گـرفتن از                 
ها را ساخته است كه اوج مهارت فنـي كـشور را              اش اين گونه خاذن     افراد خانواده 

ايم كـه از پـولش و از         حاال ما مسئول شده   ": اني به شاه گفت   عاليخ. دهند  نشان مي 
  26".منافعش دفاع كنيم

***  

 شـرايطي  زمينـه ايجـاد      هنوز مانده بود تا رؤياهاي شاه در      . اين آغاز كار بود   
 تحقق يابند، محور اين تحقق سازمان برنامه و بودجـه بـود       براي كشور   بهتر بسيار

 و عبدالمجيـد مجيـدي در نيمـة         1340دهـة   كه خداد فرمانفرماييان تـا نيمـة دوم         
برنامة پـنجم، كـه در دورة فرمانفرماييـان    . كردند  آن را اداره مي1350نخست دهة   

                                                 
 گفتگو با خيامي، پيشين، . 24
 ١٠١عاليخانی، همان، . ٢۵
 .همان. 26
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اي  تـرين برنامـه   اين برنامـه جـامع  .  آغاز شود1352آماده شد، بنا بود در فروردين   
در تخـت جمـشيد بـا شـاه دربـارة اصـول             . بود كه تا به آن روز تدوين شده بود        

 محتوا و فرايند آن بحث شد و تا آنجا كه به فرمانفرماييان مربوط بود شـاه                 نظري،
نه تنها از آن برنامه خوشش آمد و آن را تأييد كرد، بلكـه آن قـدر از آن خوشـش                 
آمد كه نزديكان وي به اين نتيجه رسيدند كه فرمانفرماييان احتماالً نخـست وزيـر               

 اين وضع باعث شـد هويـدا مقـدمات         به اعتقاد فرمانفرماييان   27.بعدي خواهد بود  
كـرد شـاه بـا ايـن           از سوي ديگر مجيدي تصور مـي       28.استعفاي او را فراهم آورد    

د زيرا در نظر داشت براي افزايش چشمگير درآمد ايران از نفـت             بوبرنامه موافق ن  
دانـست كـه ايـن برنامـه تـا حـد زيـادي                دست به اقداماتي بزنـد و بنـابراين مـي         

 طـي يـك      در واقـع شـاه     29. ارزيابي كرده است   كم تر از واقع     درآمدهاي ايران را    
قـرارداد    افـزايش داد و نيـز       دالر به ازاي هـر بـشكه       65/11 به    را  بهاي نفت  سال

اين به معناي افزايش بسيار زياد درآمـد سـاالنة ايـران از     30.كنسرسيوم را لغو كرد
 20الر بـه     ميليـون د   200 افـزايش از     -1957 برابـر بـيش از سـال         100نفت بود،   
 31.ميليارد دالر

اي كـه بـا       وظيفة مجيدي اين بود كه اين برنامـه را بـازنگري كنـد بـه گونـه                
ريزي سنتي در     سابقه بود زيرا برنامه     درآمدهاي جديد تطبيق يابد و اين چالشي بي       

شد؛ در اين برهه از زمان موضـوع          ايران معموالً به دليل كمبود سرمايه محدود مي       
 قدرت خريد سرمايه را با كمبود عوامـل ديگـر تطبيـق دهنـد،               اين بود كه چگونه   

                                                 
-206. مصاحبه با فرمانفرماييان، پيشين، صصسي، گيري سيا ريزي عمراني و تصميم برنامهغالم رضا افخمي، . 27
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30. See "Beyond the Consortium", above. 
31. Robert S. Stobaugh, "The Evolution of Iranian Oil Policy, 1925-1975," in 
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عواملي كه در برنامة بازنگري شده آن را كمبود نيـروي كـار متخـصص، قابليـت                 
آهـن، انـواع منـابع        ها و راه    بالفعل و بالقوه در تسهيالت زيربنايي مانند بنادر، جاده        

صوالت كشاورزي  انرژي، مواد الزم براي ساخت و ساز مانند سيمان و آهن و مح            
 بـا   همگامت توليدي كـشور   در، ق ي رشد سريع اقتصاد   در جريان ".كرد  توصيف مي 

ي بخـش   ل مـا  امكانـات در نتيجـه،    .  نيافته اسـت   فزوني افزايش منابع مالي و ارزي    
به مراتـب بيـشتر از حـد اكثـر امكانـات       و قدرت خريد بخش خصوصي       عمومي

  تنگناهـاي   وجـود  المللـي و    بـين و وجود تورم در سـطح       توليد داخلي بوده است     
 بـراي    استفاده از بازارهاي خارجي    براي كشور را    وارداتي و راه ها امكانات بالقوه     

  32". است محدود كردهرفع دشواري ها و كمبودهاي داخلي

خواسـت بـا      هـا را در نظـر داشـت و مـي            نارسـايي شده  اين برنامة بازنگري    
هايي كه رويارويي      چالش لي با  جامعه آنها را برطرف كند و      جذبارزيابي ظرفيت   

 در برنامة چهـارم،      .روبرو بود رسيد،    با آنها و غلبه بر آنها بسيار دشوار به نظر مي          
 ميليون ريال   1165به  )  ميليارد دالر  2/10( ميليارد ريال    686توليد ناخالص ملي از     

 2/11 افـزايش يافتـه و بـه رشـد           1351به قيمت ثابت سـال      )  ميليارد دالر  3/17(
كـرد كـه      بينـي مـي      درصدي را پـيش    9/25برنامة پنجم رشدي    . صد رسيده بود  در

 ريال ميليارد   3686هاي ثابت به      باعث افزايش توليد ناخالص ملي بر اساس قيمت       
 80 توليد ناخالص ملي بـه بـيش از          1356عمالً در سال    ( ميليارد دالر رسيد     55يا  

 جمعيـت، توليـد سـرانة        درصـدي  9/2با توجـه بـه رشـد        ). ميليارد دالر بالغ شد   
 665/102 بـه    1350در سـال    )  دالر 556( ريـال    523/37ناخالص ملي بنا بـود از       

 توليد سـرانة ناخـالص    1357در عمل در سال     ( برسد   1356در سال   )  دالر 1521(
د توليـد   صـ  در 1/77هـاي مـصرفي       هزينـه ).  دالر بـالغ شـد     2400ملي به حـدود     

                                                 
 .2.، ص1353، تهران، سازمان برنامه و بودجه، )1352-1356تجديدنظر شده (برنامة پنجم عمراني كشور . 32
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 درصـد توليـد     8/58رفت اين رقم بـه        ي بود؛ انتظار م   1350ناخالص ملي در سال     
.  كـاهش يابـد    1356توليد ناخالص داخلي در سـال       درصد   1/66ناخالص ملي و    

بـراي  . هاي مختلف اثر گذاشت     سيل درآمدهاي فراوان نفتي بر موازنة رشد بخش       
 درصد  5/51 ارزش افزوده در بخش نفت       1355 و   1350هاي    مثال در فاصلة سال   

 درصـد، و    2/16 درصد، در بخش خدمات      18 معدن   هاي صنعت و    بود، در بخش  
هـا را در    درصد بود و در حدي چشمگير سهم ايـن بخـش  7در بخش كشاورزي    

 درصد در پايان برنامة چهـارم       5/19سهم نفت از    . داد  توليد ناخالص ملي تغيير مي    
 افـزايش يافـت   1356ال  درصد در پايان برنامة پنجم در س7/48 به 1351در سال  

 در پايـان برنامـة      كشاورزي كه سهم  : ها كاهش يافت    كه سهم باقي بخش   در حالي   
در پايـان   و   درصـد    18بود در پايان برنامة چهارم بـه         درصد   5/34 سوم در حدود  

 درصـد در سـال      3/22 درصد كاهش يافت؛ صـنايع و معـادن از           8پنجم به   برنامة  
 درصـد   1/40 كاهش يافت، سهم خدمات از       1356 درصد در سال     1/16 به   1351

 ميليـارد   5/6628درآمدهاي ناشي از نفـت و گـاز كـه           .  درصد كاسته شد   2/27به  
 درصـد از درآمـد دولـت را در          8/79برآورد شده بـود،     )  ميليارد دالر  9/98(ريال  

. هاي دورة برنامة چهارم بود       برابر دريافتي  12داد كه تقريباً      برنامة پنجم تشكيل مي   
 درصـد آن    8/1 درآمدها كه از ماليات مستقيم و         درصد از  6/14اين رقم را بايد با      

هاي خارجي و بقيـه كـه از درآمـدهاي ديگـر، از جملـه فـروش اوراق                    كه از وام  
   33.شد، مقايسه كرد قرضه، تأمين مي

. انگيـز بـود     با وجود اين اوضاع نامتعارف، دگرگوني اقتصاد و جامعه حيرت         
، زمـان بـه تخـت     1304سـال    برابـر    700، توليد ناخالص ملي ايران      1355تا سال   

 برابـر و واردات تقريبـاً       3400نشستن پهلوي اول، شـده بـود، و سـرماية داخلـي             
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. هـا در دوران شـاه رخ داد       دگرگـوني    اغلب اين    34. برابر آن زمان شده بود     1000
 درصد فراتر رفت    20 ميانگين رشد ساالنة صنعت از       1355 و   1342هاي    بين سال 

 4 برابـر شـد و از        13توليد ناخـالص ملـي      . ر شد و حجم كارهاي صنعتي دو براب     
 افـزايش  1354/1355 ميليـارد دالر در سـال      5/53 به   1340/1341ميليارد در سال    

 دالر  1600 دالر بـه     195درآمد سرانه هشت برابر شد و در همـان دوره از            . يافت
تمام اين رشد به دليـل وجـود        . فت دالر فراتر ر   2400 از   1356 و در سال     35رسيد
 تمام اعضاي سازمان اوپك از درآمد       1351 و   1339هاي      در فاصلة سال  .  نبود نفت

يك از آنها جز ايران چنين سابقة رشـد و          چشمگير نفت برخوردار بودند ولي هيچ     
 اقتصاددانان در اين مورد توافـق دارنـد كـه رشـد             .توسعة درخشاني نداشته است   

 پيشرفت، برخالف ايـران،      آن  اما اقتصادي ليبي و عربستان سعودي چشمگير بود،      
رفت اين رشد و توسـعه ادامـه          انتظار مي در ايران،    36.فقط به دليل وجود نفت بود     

كنـد تـا سـال     بيني مي   گفت كه پيش  لوموند   به خبرنگار    1353هويدا در سال    . يابد
درآمد سـرانه   . خانوادة ايراني يكي اتومبيلي براي خود داشته باشد         از هر دو   1364

 ميليون تن فوالد، يك ميليون تن آلومينيـوم ،          20ايران ساالنه   . برسد دالر   4500به  
يك ميليون اتومبيل، سه ميليون دستگاه تلويزيون، يك ميليون تن كاغذ توليد كنـد              

او بـا افتخـار   .  ميليارد دالر برسـد 7و درآمد اين كشور از صنايع شيميايي خود به     
 مهنـدس را آمـوزش دهـد و از          21000تواند    گفت كه در پنج سال آينده ايران مي       

                                                 
34. Jahangir Amuzegar, Iran: An Economic Profile, Washington, DC. The Middle 
East Institute, 1977, p. ix. 

  :براي مقايسة اوضاع اقتصادي و اجتماعي ايران در آغاز قرن بيستم نگاه كنيد به. 248. همان، ص. 35
Julian Bharier, Economic Development in Iran 1900-1970, London and New York, 
Oxford University Press, 1977, ch. 1. 
36. Charles Issawi, "The Iranian Economy, 1925-1975: Fifty Years of Economic 
Development," in George Lenczowski, ed. Op. cit., 129-166, p. 163. 
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توان بالقوة كار زنان به خوبي استفاده كند، در حالي كه اين گروه در گذشته تنهـا                  
  37.هاي اقتصادي داشتند نقشي ناچيز در فعاليت

هاي ديگر از جمله سند       تضادهاي موجود در توسعة اقتصادي ايران در برنامه       
نيـز در نظـر     مـة شـشم توسـعه        ساله، برنامة آمايش سـرزمين، و برنا       20دورنماي  

 در  1354كـه در سـال      ) 1351-1371( سـاله    20سـند دورنمـاي     .  بود گرفته شده 
دهندة عزم راسخ شاه در مورد رسـاندن ايـران بـه              سازمان برنامه تدوين شد، نشان    

شد كه  ايران يكي از نـادر          در اين بررسي ادعا مي    .  بود "تمدن بزرگ "هاي    دروازه
افتادگي   ت كه اقبال در هم شكستن دور و تسلسل عقب         كشورها در جهان سوم اس    

يابي بـه آن در نظـر گرفتـه           را دارد و بنابراين بايد نظم و انضباط الزم براي دست          
كه در اينجا از اصطالح فرمانـدهي       (ايران سرمايه، منابع طبيعي الزم، رهبري       . شود

فـارغ از   ري مـدرن    فناو. و نيروي كار بالقوه را در اختيار داشت       ) استفاده شده بود  
اين كشور را  به جلو و به ساحت مطلـوب پـيش             هاي زماني و مكاني       محدوديت

از يك سو تحصيالت و آموزش و از سوي ديگر نظم و انضباط، مقررات              . راند  مي
ها مورد نيـاز      كوشي و آمادگي براي پذيرش معيارها و رويه         و قواعد، دقت، سخت   

  38.بود

شـاه از   . ه نسبت بدبينانه از دنيا اسـتوار بـود         ساله بر ديدگاهي ب    20دورنماي  
. گفت  آميز، تبادل منابع و فناوري، و همكاري جهاني سخن مي           همزيستي مسالمت 

 تأييـد    را هـا جامـة عمـل بپوشـند         ولي هيچ يك از مشاهداتش اين كه اين انديشه        
 قدرتمندان به احتمال زياد همچنان به پامـال كـردن            مي انديشيد كه   بلكه. كرد  نمي

انتظـار  . دادند و عدالت به معناي تأمين منافع صاحبان قـدرت بـود             ضعفا ادامه مي  
                                                 

37. Le Monde, 1 Fevrier 1975 
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رفـت، يعنـي در جاهـايي كـه فقـر،             انفجار جمعيت بيشتر در كشورهاي فقير مـي       
اشتياق كشورهاي صنعتي بـه كـسب ثـروت و          . گرسنگي و نااميدي حكمفرما بود    

محيط زيست هـم    . ساندر  رشد به احتمال زياد منابع سوخت فسيلي را به پايان مي          
بـه دليـل    . شـد   مالحظه و استفادة نادرست احتماالً نابود مي        برداري بي   به دليل بهره  

ها با سرعت، انضباط، ثبات قدم و با شدت پـيش رونـد               اين آينده الزم بود ايراني    
يافتنـد     زيرا اگر مردم پيش از به پايان رسيدن منابع نفتي به خودكفايي دست نمـي              

 درآمد نفت براي مدتي كوتاه براي آنهـا بـه وجـود آورده بـود از                 هايي كه   فرصت
مانـده و   در اين صورت آنها محكوم بودند به اين كه فقير و عقـب           . رفت  دست مي 

  .در آيندة نزديك به ديگران وابسته باشند

 توسعة مورد نظـر شـاه    منتج ازدورنماي بيست ساله در حد زيادي به مسائل     
 بـيش  1341صرفي سرانه در مناطق شهري، كه در سـال   هاي م   هزينه. اشاره داشت 

 برابـر بـيش از منـاطق        24/3،  1350بود، در سـال     نر مناطق روستايي      براب  14/2از  
هـاي بخـش      هـاي دولتـي و هزينـه        ادل مشابهي بـين هزينـه     تععدم  . روستايي شد 

هاي دولتي بـه توليـد ناخـالص ملـي از             خصوصي هم وجود داشت، نسبت هزينه     
 ايـن   39. افـزايش يافـت    1351 درصـد در سـال       21 به   1341در سال    درصد   4/10
 شاهد دگرگوني اساسي در نقـش بخـش   1340رسيد كه دهة  رنما به اين نتيجه     ود

 تقريبـاً دو برابـر      بخـش عمـومي   گذاري و مـصرف       دولتي بوده است زيرا سرمايه    
بـه ايـن    ". بـود گذاري و مصرف بخش خصوصي افزايش يافته          تر از سرمايه    سريع

رتيب افزايش چشمگير توليد ناخـالص ملـي بـه نقـش در حـال تغييـر و سـهم                    ت
روزافزون بخش دولتي وابسته بود كه آن هم به نوبة خـود تحـت تـأثير افـزايش                   

 تا  1350هاي    از آنجا كه بهاي نفت در فاصلة سال        40".بهاي نفت در اين دوره بود     
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 و خـصوصي و      به شدت افزايش يافته بود، عدم تعادل بـين بخـش دولتـي             1353
ا  . همچنين بين مناطق شهري و روستايي حتي از آن هم بيشتر افزايش يافته بود          امـ

سهم نفت در توليد ناخالص ملي آشكارا سهم بخش دولتي هـم            به موازي كاهش    
 ايـران، الزم بـود       مخـتلط   اقتـصاد   تـداوم  بنابراين براي حفظ  . پائين مي آمد  در آن   

صي صورت گيرد تا اين بخـش بتوانـد         بيشترين تالش براي كمك به بخش خصو      
بنا بر سند   . برندة توسعه را در دست گيرد       به هنگام كاهش درآمد نفت عوامل پيش      

  41. سال آتي مأموريت بخش دولتي همين بود20انداز در  چشم

داد كـه بخـشي از         سـاله آشـكارا طرحـي را تـرجيح مـي           20انداز    سند چشم 
 رو بــه كاســتي  نفــت كــه درآمــددرآمــدهاي نفتــي را بــراي اســتفاده در زمــاني

 بود كه در پايان دورة مورد نظر، يعنـي          اين سند   بيني  پيش .كندگذاشت، ذخيره     مي
هاي تجاري     تراز پرداخت   هنوز قادر نخواهند بود    ، درآمدهاي غيرنفتي  1371سال  

در آن زمان اين گونه درآمدها در حدي چـشمگير افـزايش            اگر چه   ،  كنندرا حفظ   
اي پايـدار بـر اسـاس         براين ايـران بـراي دسـتيابي بـه توسـعه          بنـا . يافـت خواهند  

شـد، ايـن      اي ايجاد مـي     اگر ذخيره . درآمدهاي غيرنفتي به زماني بيشتر نياز داشت      
گـذاري را در      كاست، سـرمايه    هاي نخستين مي    ذخيره از فشارهاي تورمي در سال     

ز داد كـه اقتـصاد توانـايي جـذب آن را داشـته باشـد، بـه تـرا                    حدي كـاهش مـي    
 را هـم تـسهيل      1371كـرد و رشـد اقتـصادي پـس از سـال               ها كمك مي    پرداخت

افزون بر اين، اگر هدف كاهش عدم تعادل بين مناطق شهري و روسـتايي             . كرد  مي
بود، صنعت و خدمات روستايي بايد تا سـرحد ممكـن بـه سـرعت توسـعه پيـدا         

ان در زمينـة    هاي اير   كرد زيرا در بخش كشاورزي سنتي، با توجه به محدوديت           مي
  .  نبودحتمل درصد م4آب و همچنين خاك قابل كشت، رشد بيش از 
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كـرد كـه       ساله را برنامـة آمـايش سـرزمين پـشتيباني مـي            20انداز    سند چشم 
 ايـن طـرح     42.اي بود براي بررسي جمعيت، فضاي زندگي، و منابع طبيعـي            برنامه

ي در اوائـل  اي فرانسوي داشت و در دوران رياست جمهوري دوگل يعن          سرچشمه
 محبوبيت يافته بود، هر چند به عنوان طرح دولت فرانسه بسيار زودتـر   1340دهة  

اين طرح را هنر ايجاد بهترين توزيـع ممكـن           . شروع شده بود   1330يعني در دهة    
 –انـد     هـاي اقتـصادي تعريـف كـرده         جمعيت با توجه به منابع طبيعـي و فعاليـت         

، توسـعة   اي  نطقـه آن دستيابي به عـدالت م     زمان فرايند و موقعيتي بود كه هدف          هم
ايـن  . بـود  تعريف شده بر اسـاس منـاطق         اقتصادي متعادل، و تخصص كاركردي    

دولـت  . هاي تقسيم كار اضـافه كـرد        هاي فعاليت را  به فعاليت       برنامه تقسيم مكان  
عملكردهاي توسـعة خـود تعريـف و         "تعيين كنندة فضاي  "اين طرح را به عنوان      

ين سياست در فرانسه پيچيده بود ولي در اصل در پي آن بود كه  ا 43.كرد اجرا مي
  .هاي صنعتي داخل و اطراف پاريس را به ديگر مناطق منتقل كند كارخانه

شاه اين عقيده را از دوگل، رئيس جمهور فرانسه، و اوليويه گيـشار، دوسـت    
قديمي دوگـل، كـه در دورة رياسـت جمهـوري پمپيـدو و بـار ديگـر در فاصـلة                 

 amenagement، به سـمت وزيـر       44ه در دولت پير مسم    1974-1972هاي   سال
گيشار بـا هويـدا، نخـست وزيـر، هـم          .  اقتباس كرد  45منصوب شده بود،  ) آمايش(

اين مناسبات سازمان برنامه را تشويق به همكاري با گـروه مهندسـان             . دوست بود 
، كـه از قـضا      مشاور فرانسوي كرد، تا طرح اولية برنامة آمايش سرزميني را بريزند          

                                                 
اي ملي،  در فرانسه بررسي گسترده اي دربارة آن كشور به تدوين برنامه. اين طرح از فرانسه اقتباس شده بود. 42

را آمايش در فارسي اين برنامه .  يا توسعة ملي و منطقه اي انجاميده بودAmenagement du territoireبه نام 
  .به گفتة مدير ايراني اين طرح شاه آن را پيشنهاد كرده بود. منبع اين فكر كامالً روشن نيست. سرزمين ناميدند

  :نگاه كنيد به. 43
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nagement_du_territoire 
44. Pierre Mesmer 
45. http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier-Guichard 
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هاي قابل مقايسه با آن در فرانسه يا كشورهاي ديگر از آب              تر از طرح    بلندپروازانه
 آمايش سرزمين هشداري در اين مورد هم به رژيم حكومتي بود كه اگر  46.درآمد

هـاي    هـا در حـوزه      روند توسعة دهة گذشـته ادامـه يابـد امكـان دارد نـاهمخواني             
  47.دتر شوداجتماعي، اقتصادي و جمعيتي شدي

پاسخي كافي به " در خود گفتند توسعة اقتصادي نويسان مي اين برنامه
كارآمدي اقتصاد هم فقط به عوامل فني، كمي و .  نيست"هاي افراد و جامعه آرمان
رفاه آنان نحوة توزيع افراد نقش مهمي در "سرانجام . مدت بستگي ندارد كوتاه
يت انجام گيرد اين برنامه به حمايت  براي آنكه آمايش سرزمين با موفق48".دارد
 باالترين مقام كشور و ]حمايت[ بيش از همه ": زمان دو منبع نيازمند است مه

ريزان   برنامه".گيري هاي دست اندر كار تصميم  ديگر مقام]حمايت[همچنين 
در  "باالترين مقام"فقط . گفتند كه حمايت شاه شرط اصلي موفقيت است مي
مدت  مدت و بلند ه ويژه دربارة تعارض بين مالحظات كوتاهموقعيتي بود كه ب"

ها و  رويكرد برنامة آمايش را در ارزيابي"گيران   اگر بنا بود تصميم".داوري كند
انتظار .  وفاق نظري و رفتاري كلي هم الزم بود"هاي خود دخالت دهند تصميم

 هاي مهم زينه گ انتخاب و گيريتصميمدر زمينه "سرزمين رفت برنامة آمايش  مي
 ابزارها و از راه طرحاجرا،  حالتي متمركز و در مورد مربوط به سراسر كشور

 حالتي غير ،  متغير محلي مسائل شرايط و قابل انطباق با وبينانه هاي واقع روش
 تنها رويكرد سرزمين آمايش نسبت به  البته اين رويكرد.  49".داشته باشدمتمركز 
به شكل توصيف شده بيش از چارچوبي گفتند  ان ميريز برنامه اما.  نبودممكن

                                                 
  .گفتگو با احمد جزني، مدير ايراني اين طرح. 46
ريزي آمايش سرزمين، سازمان برنامه و  مركز برنامهگزارش نهايي مرحلة نخست، : برنامة آمايش سرزمين. 47

 .17. ، ص1355بودجه، ارديبهشت 

 .همان. 48
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 افزون بر اين، سياست متكي بر برنامة .استهمه براي وضع ايرانيان مناسب 
آمايش سرزمين و ملي به نوعي به دليل تغييرات شتابان اقتصادي، جمعيتي، و 

 به دليل اراده و امكاناتي كه در آن دوره وجود ، به ويژهاجتماعي فوريت داشت
  50.ت و ممكن بود ده سال بعد ديگر وجود نداشته باشدداش

انداز   با سند چشمهمگنهايي استوار بود  برنامة آمايش سرزمين بر برداشت
دولت مركزي مقتدر . زمان آماده شدند بيست ساله و برنامة ششم، كه تقريباً هم

ند  مدرني بود كه بتوايماند؛ هدف سياست رشد اقتصادي ايجاد دستگاه توليدمي 
هاي وارد آمده از توسعه  فارغ از نفت ادارة امور را به عهده گيرد؛ در برابر شوك

؛ از محيط زيست، منابع طبيعي و مي شدبر جامعه، وحدت و هويت ملي حفظ 
 مي اقتصادي كنترل-هاي اجتماعي ، ناهمخوانيمي شدميراث فرهنگي حفاظت 

د؛ تمركز وظايف مديريتي از رسي  و تأثيرات آنها بر افراد به حداقل ممكن ميشد
كنار بيايند؛ رشد  "هاي جامعه گزينه"دند كه با يد رفت و افراد آموزش مي ميان مي

شد، توجه كافي به  مناطق شهري، به ويژه رشد تهران، مهار و مهاجرت كنترل مي
  51.مقتضيات اقتصاد مدرن و زندگي خوب الزم بود

در . ها و مناطق پرداخته بـود  شاين بررسي جامع بود و به تفصيل به تمام بخ         
 غرب محوري مركـزي     و شرق   در لپايان در اين بررسي دو محور جنوب به شما        

تبريز، كه از پيش وجود داشت، در نظـر گرفتـه           -تهران-اصفهان-متشكل از شيراز  
 سرخس بود؛ محور غرب     - مشهد - زاهدان -بهار  محور شرق محور چاه   : شده بود 

به گفتة  . بود) اروميه( رضاييه   - سنندج -كرمانشاه - ايالم -مهران–محور خرمشهر   
هـا بـه      گذاري   سرمايه ،رئيس سازمان برنامه و بودجة وقت     وزير مشاور و     ،مجيدي
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شد، كه به نسبت كمتر توسعه يافته بودنـد، و بـه              هاي كشور هدايت مي     اين بخش 
  52 .آورد اين ترتيب تعادل بهتري براي ملت به وجود مي

، يعني زماني كه وضعيت اقتصادي و سياسي بدتر         1355به ويژه پس از سال      
، شـاه  از     بگذارندبر را كنار      هاي به شدت سرمايه      بسياري از برنامه    الزم بود  شد و 

اين برنامه با سياست و خلق و خوي او جـور        .  استقبال كرد  برنامة آمايش سرزمين  
ظـر سياسـي،    اين برنامـه از ن    . هاي وي دربارة تمدن بزرگ بود       و در جهت انديشه   
ها، متمركز بود و هدف نهـايي او را تـضمين             گيري  ها و تصميم    يعني از نظر گزينه   

. فشار جمعيت در شهرهايي مانند تهران و اصفهان بيش از حد تحمل بود            . كرد  مي
 به شهرها نه تنها باعث تمام شدن منابع بلكـه سـبب افـزايش                روزافزون مهاجرت

 كـه  ه بود شاه هم به اين نتيجه رسيد1356تا سال . شد تنش فرهنگي و سياسي مي    
  .شود به زور به جلو راند ايران را از حدي بيشتر نمي

 ،برنامة ششم، كه هرگز اجرا نشد، از برنامـة آمـايش سـرزمين الهـام گرفـت                
در ايـن   .  را به كار گرفـت     آن ضوابط و هنجارهاي     و ،هشدارهاي آن را قبول كرد    

هاي غير نفتـي      ز نفت و گاز براي توسعة بخش      برنامه استفاده از درآمدهاي ناشي ا     
هـايي جديـد       بر اساس اين برنامـه اگـر حـوزه         .حياتي به شمار آمده بود    راهبردي  

رسيد   شد، نقش نفت به عنوان موتور توسعه در برنامة ششم به اوج مي              كشف نمي 
 رو بـه افـول    1360 دهـة     اواخـر  و در ميانة اجراي برنامة هفـتم، يعنـي تقريبـاً در           

 بدون  اقتصادي ما بايد بدانيم كه توسعة    ": در برنامة ششم آمده بود كه     . ذاشتگ  مي
اقتصاد معمولي در جريان بايـد وابـسته بـه منـابع            " ".گيرد  تالش بزودي پايان مي   

 و بخـش خـصوصي    ،ها  دولت بيش از همه به ماليات     بابد  مالي داخلي باشد، يعني     
ضـع بـه نوبـة خـود مـستلزم          اين و . دن تكيه كن  ،ها و سودهاي خصوصي     بر ذخيره 

                                                 
 .354. مصاحبه با مجيدي، پيشين، صگيري سياسي،  ريزي عمراني و تصميم برنامه غالم رضا افخمي، .52
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 برنامة شـشم بخـش صـنعت و معـدن را تنهـا جـايگزين                53".استبيشتر  كارايي  
كـشاورزي  : دانـست   محتمل براي نقت به عنـوان منبعـي بـراي درآمـد ارزي مـي              

رسـيد كـه ايـران هـم ماننـد            اين انتظار بسيار بعيد به نظر مـي       "نويدبخش نبود و    
از راه عرضة خـدمات تـأمين       رز خارجي   سويس بتواند نيازهاي خود را در مورد ا       

هـاي     از سوي ديگر رشد سريع صـنعتي آشـكارا ضـرباهنگ نـاهمخواني             54".كند
هـاي آمـايش      بخـشيد، مگـر آنكـه برنامـه         روستايي موجود را سرعت مـي     -شهري

 برنامة ششم هم مانند سند      55.گرفت  سرزمين مناسب به شدت مورد توجه قرار مي       
مـايش سـرزمين نقـش اصـلي دولـت را در ايـن        سـاله و برنامـة آ     20انـداز     چشم
المللـي را بـراي بخـش         دانست كه امكانات كسب مزاياي نسبي در بـازار بـين            مي

شناسـي   اين كار به زمان نياز داشت ولي اگر فراينـد، روش   . خصوصي فراهم آورد  
كـرد،   ريزي كارايي بيشتر و با مقتضيات آينده تطبيق پيدا مـي          و اصول نظري برنامه   

رسيد و فشارهاي تورمي بايـد كـاهش           اسراف بايد به حداقل مي     56.ذير بود پ  امكان
تـر، مـشاركت فـردي و محلـي در سياسـت برنامـه ريـزي و                   از آن مهم  . يافت  مي

.  بستگي داشت  اداريتمام اينها به موفقيت انقالب      . يافت  مديريت بايد افزايش مي   
ـ           " د بـه مـانعي در راه       به اين ترتيب تنگناهاي موجود در ديوانـساالري دولتـي باي

شـد     كيفيت زندگي را نمـي     57".شد  هاي درازمدت ايران تعبير مي      دستيابي به هدف  
 تعريـف   هاي دولتي يا خصوصي     بر اساس رشد اقتصادي، فني يا هر يك از بخش         

امكان داشت در جريان توسعة اقتصادي محيط زيست صدمه ببيند          .  تضمين كرد  يا
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  بخـش  تـر از دسـتاوردهاي      مهيـب بخش  يك  هاي پيشرفت در      اي كه زيان    به گونه 
  .ديگري باشد

هاي برنامـة آمـايش       ز توصيه برنامة ششم پيشرفتي جامع را بر اساس پيروي ا        
گفـت    مـي .  در نظر داشت كه تأكيد آن بر توسعة انساني و اجتماعي بـود             سرزمين

. انجامـد   هاي اقتصادي مي    ها و بخش    ها، منطقه   رشد سريع به عدم تعادل بين گروه      
شـود و محرومـان از تخـصيص           رشد متعادل، ساختار اجتمـاعي حمايـت مـي         در

اي كـه نيازهـاي اوليـه و انـساني تمـام افـراد                برند به گونـه     عادالنة منابع سود مي   
گـذاري در زمينـة بهداشـت، آمـوزش، مـسكن، رفـاه               سـرمايه . شـود   برآورده مـي  

ولويـت قـرار    اجتماعي، فرهنگ و هنر، و توسعة شهري و روستايي در بـاالترين ا            
ناميـده   "تمـدن بـزرگ   " تمام اينها ابزاري براي رسيدن به هدفي بود كـه            58.دارند
  .شد مي

***  

، و پيش از سرنگوني تاج      1356 كتابي بود كه شاه آن را در سال          تمدن بزرگ 
و تختش منتشر كرد و رؤيايي بود كه در سراسر زندگي مسير كار و كوشش او را                 

ايـران  "  59.ورد آينده بر اساس ميراث فرهنگي ايرانديدگاهي در م–كرد  تعيين مي
 ايـران ديـروز     60". وارث ايران ديروز است    لي خود وامروز سازندة ايران فرداست     

هايي جاويد بود كه طي بيست و پنج قرن تاريخ پر فراز و نـشيب از                  داراي ارزش 
ست هر يك از آنها كافي بوده ا    "ها و كشتارهايي كه       حمله–او حمايت كرده است     

                                                 
 .17. همان، ص. 58
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هيچ تحول و تغييـر اصـيلي       "".تا موجوديت كشوري را از صفحة تاريخ محو كند        
هــاي جــاوداني و  توانــد در ايــن كــشور پــاي گيــرد مگــر اينكــه بــا ارزش  نمــي

مظهـر   كـه هـستة اصـلي آن روشـنايي  يـا              "ني هماهنگ باشـد   اساز اير   سرنوشت
دي و سراسـر وجـود مـا   "و رسـد   آفرينش است كه در تمدن ايرانـي بـه اوج مـي    

هـا را از      ها و پـاكي     ها را از زشتي     گيرد تا در آن زيبايي      معنوي هر فرد را در بر مي      
بخـش نيـست بـه قلمـرو          ها مشخص كند و آنچه را كه سـازنده و زنـدگي             پليدي

  61".تاريكي و نيستي سپارد

در ايران فردا اثري از فقر، جهل، بيسوادي، فساد، استثمار و تبعيض نخواهـد              
حداكثر تندرستي و نيرومندي بدني را بـراي هـر          "اشت عمومي   خدمات بهد . بود

 را  "حداكثر سالمت روحـي و فكـري      " و آموزش،    "كردفرد ايراني تأمين خواهد     
 زيـر پوشـش بيمـة       "از لحظة تولد تا مرگ    "هر ايراني   . آورد  براي او به ارمغان مي    

مخارج  خواهد بود كه همة      اجتماعي خواهد بود ، دستمزدها و درآمدها در حدي        
هر ايراني مسكني مناسب خواهد داشـت و هـيچ          . افراد را در حد كافي تأمين كند      

حداكثر تـسهيالت بـراي پـرورش و        . فرد ايراني معني گرسنگي را نخواهد فهميد      
هـر فـرد از هـر طبقـه و در هـر موقعيـت               "،   خواهـد شـد     بروز استعدادها فراهم  

 انـساني، اجتمـاعي و      اجتماعي كـار خـود را بـا برخـورداري از حـداكثر حقـوق              
اقتصادي، به صورتي سازنده و بر اسـاس همكـاري و مـشاركت و نـه دشـمني و              

  62".رويارويي، انجام خواهد داد

تا اواخر دهة هفتاد ايرانيان    . رسيدن به چنين ايراني نياز به زماني زياد نداشت        
 تجربـه كـرده     1356رسيدند كه اروپا آن را در سـال           به آن سطحي از پيشرفت مي     
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در شمار كـشورهايي چـون فرانـسه، انگلـستان و           ايران  بود و در پايان قرن بيستم       
بـه بـاالترين    در ايـران    در اين برهه از زمان توسعة اقتصادي        . گرفت  ايتاليا قرار مي  

نظـام اجتمـاعي بـسيار انـساني و         . شـد   تورم مهـار مـي    . رسيد  ميزان مؤثر خود مي   
لت اجتمـاعي، دموكراسـي اقتـصادي،    هاي فردي، عدا  همراه با آزادي  "دموكراتيك  

عدم تمركز، مشاركت گسترده و آگاهانة عمومي در همـة امـور و فرهنـگ بـارور                 
 و حقوق تمام افـراد محتـرم   شد مي نظم و انضباط برقرار   .آمد   به وجود مي   "ملي  
ديوانساالري، كه در نخستين دهة انقالب سفيد حالتي متمركز و سياسـي            . بودمي  

د و در تمام سطوح در برابر عمـوم  رك نامتمركز پيدا مي  حالتي  ه  داشت، در اين دور   
ند، و  دشـ   دولت و جامعه براستي مكمل هـم مـي        . شد  مردم مسئول و پاسخگو مي    

يـاي ايـن دورة جديـد        كه از مزا   همه كساني كارگران و كشاورزان در صف مقدم       
  63.ندفتگر  قرار ميندشد برخوردار مي

هـاي واالي     رهنگ و روح و چكيدة آمـوزش      بار تمام اينها بر شانة آموزش، ف      
فريبانـه يـا ارتجـاعي از         هاي مغرضانه، عـوام     سؤاستفاده"با   كه   64اسالم واقعي بود  

ها درسـت در جهـت مخـالف           و اين سؤاستفاده   – شتسازگاري ندا   "موازين آن 
 كـه اكنـون هـم ماننـد گذشـته ملـت قربـاني آن                بودروح و مفهوم حقيقي اسالم      

برخـوردار از   ، انـساندوست،    كه ايرانيان بالقوه افـرادي پـرتالش      از آنجا    65.شد  مي
 اسـتعداد علمـي، ادبـي و هنـري           و داراي  حس عدالت و رعايت حقوق ديگـران،      

دار در  پرستي ريـشه   با برخورداري از روح ميهن  ،ندشتبين دا   ند و نگرشي جهان   بود
   66.شد شان حفظ مي همة موارد هويت ايراني
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15  
  اي پتروشيمي و انرژي هستههاي  فراوردهگاز، 

  
 گاز و ديپلماسي

 ميــان ايــران و امريكــا 1337 اســفند 14ي   قــرارداد دوجانبــهعقــادن اپــس از
مطبوعـات و راديـوي شـوروي    . مناسبات ايران و شوروي رو به وخامت گذاشت       

ضا شـد،   روزي كه ايـن قـرارداد امـ       . اي مداوم به ايران و شاه را آغاز كردند          حمله
 11روز  . ترسـد   نهاد ناميد كه از ملـت خـود مـي           خروشچف شاه را  فردي سست     

اسفند، چند روز مانده به امضاي قرارداد، ايران به اطالع مقامات شـوروي رسـاند               
 را كـه مقامـات شـوروي مـدعي هـستند بـه       1300كه آن بخشي از معاهدة سـال        

مقامات . شناسد  سميت نمي موجب آن حق دارند به خاك ايران نيرو بفرستند، به ر          
از نظر مقامات ايـران قـرارداد دوجانبـه         . معنا دانستند   شوروي اين اظهار نظر را بي     

. قراردادي دفاعي بود و فقط براي حمايت از ايران در برابر تجاوز بسته شده بـود               
مقامات شوروي پس از نصب بلندگوهايي عظيم در كنـار مـرز ايـران شـروع بـه                  

جويانه بلندگوهايي در     ايران هم در اقدامي تالفي    . لتش كردند بدگويي از شاه و دو    
انتقادات شوروي در تمام طـول سـال بعـد ادامـه       . مرز جنوبي شوروي نصب كرد    

 ايـران   ردها ناميد كـه دا      يافت و فروكش نكرد و خروشچف شاه را نوكر امريكايي         
ها پايگـاهي   ييگفت پس از آنكه امريكا او مي . ندك  را به پايگاهي امريكايي بدل مي     

كننـد، همـان گونـه كـه كوبـا را تـرك               در ايران پيدا كنند ديگر ايران را ترك نمي        
   1.نكردند

                                                 
گشتي بر ، از پراودا، به نقل از طهمورث آدميت، 1339 تير 21ترجمة كنفرانس مطبوعاتي خروشچف در تاريخ . 1
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 كه شـاه او را      ،در اين دورة دشوار مقامات شوروي و اعراب به رهبري ناصر          
شـاه  . كردنـد    از شـاه انتقـاد مـي       زمان   هم دانست،  نشاندة مقامات شوروي مي     دست

اي بـه خروشـچف       در مسكو، را مأمور ارسـال نامـه       طهمورث آدميت، سفير خود     
به اعتراض گفـت كـه لحـن نامـه          و  كرد، ولي خروشچف از آن نامه خشنود نشد         

تـوانم بـه شـما نـشان          حتي مي ". حكايت از مداخلة امريكا و بريتانيا در امور دارد        
ا طـي گفـت      2".بدهم كه در كجاها نشاني از دخالت آنها وجـود دارد           گوهـا   و    امـ

تواند با عضويت ايران در سنتو و قرارداد دوجانبة ايران و اياالت              كرد كه مي  اشاره  
بـرايش اهميـت زيـادي       از ايـن پـس    هيچ كدام    به احتمال زياد   .متحده كنار بيايد  

 در   بازدارندة  عامل اصلي   را به عنوان   اي   هسته نيروي 1338 از دي     او زيرانداشت  
  3. بودانتخاب كردهراهبرد دفاعي شوروي 

  
 كـه خروشـچف درگيـر       حـدس زد   ه هـاي خروشـچف    تـ  بر اسـاس گف    هشا

 بـا ايـران نـرمش       شگـذرد كـه در مناسـبات        مشكالت خويش است و ديري نمـي      
 شاه به اين نتيجه رسيده بـود كـه          1340 تا سال    .خواهد داد بيشتري از خود نشان     

تري را با خروشچف خواهد گذرانـد زيـرا مناسـبات             با آغاز دهة جديد دورة آرام     
ه با مقامات چيني، كه به اعتقـاد شـاه از نظـر قـومي، ملّـي و ايـدئولوژيكي                    روسي
بنابراين مقامات  . شد  خواهدكردند، دشوارتر      شوروي را دنبال مي    مخالفاي   برنامه

. شوروي ناگزير بودند سرانجام با غرب كنار بيايند تا بتوانند عليه چين اقدام كنند             
و شـوروي بـه طـور مـستقيم اثـر            ايـران    روابـط هاي مـصلحتي بـر        اين ضرورت 

شگردهاي . كرد  ولي شاه ناگزير بايد دست خود را با احتياط بازي مي          . گذاشت  مي
. كردنـد    محدوديتي زماني داشتند و به مـوازات تغييـر شـرايط تغييـر مـي               تاكتيكي
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به سوي جنوب يعني به طـرف خلـيج         را  هاي راهبردي مقامات شوروي       ضرورت
هـا و زمـان       مشي   اتخاذ خط  بر چيني   ن حال سياست  در هما  .نددرمي ب پيش  فارس  

 كه شاه  با استفاده از       بيانجامداي    وقفه  به  مي توانست  گذار بود و     اجراي آنها تأثير  
 مي انديشيد كه بخـت    شاه   . در برابر مقامات شوروي اتخاذ كند      مناسبآن روشي   

  طالـب   به دليـل منازعـات خـود بـا هنـد           احتماالّست زيرا مقامات چيني هم      وابا  
 تفاهم بين ايـران و پاكـستان و مـسائل       ، به ويژه كه    بودند اوتر با     مناسبات دوستانه 

. شد مقامات چيني در پي دوستي بـا ايـران باشـند             امنيتي پاكستان با هند باعث مي     
مي  دورنماي آينده نويدبخش     اما ،هنوز شرايط مناسب نبود و تهديدات بر جا بود        

  .نمود
  

رفتار خروشچف نسبت بـه ايـران و شـاه در سـال           .  بود  درست  شاه برداشت
 تغيير كرد، بخشي به دليل مسائل خروشچف بـا چـين و ايـاالت متحـده و                  1341

 خـود در سـال   "قـول سـربازي  "او بـه    . بخشي هم به دليل ديپلماسي ماهرانة شاه      
 ايران پايگاهي براي حمله به اتحـاد         اشاره و تكرار كرد كه نخواهد گذاشت       1335

، 4دداشت تفاهمي بين نـيكالي پگـوف  يا 1341 شهريور24 در روز .شوروي شود
 و عباس آرام، وزير امور خارجه، مبادله شد كه به موجب آن ايران              ،سفير شوروي 

كرد در خـاك خـود پايگـاهي موشـكي در اختيـار كـشورهاي بيگانـه                   تضمين مي 
د و محمـ  توسـط    "اي  بسيارگرم و دوسـتانه   " در ماه مهر خروشچف پيام       5.نگذارد

فروغي، قائم مقام وزرات امور خارجه، فرستاد و از شاه دعوت كرد هر گاه مايـل                
، در قفقاز و در سـاحل دريـاي سـياه بـرود، كـه               6باشد براي استراحت به سوچي    

                                                 
4. Nikolai Pegov 

. ، صص2003طرح تاريخ شفاهي ايران، بتشدا، خاطرات محمود فروغي، ؛ حبيب الجوردي، 1266: 3گاهنامه، . 5
121-113. 

6. Sochi 
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راي فرانسه بود و پيامي هم براي نخـست وزيـر و وزيـر امـور                 ي جايي مثل ريوي  
 او  7.د شـوروي دعـوت كـرد      خارجه فرستاد و از آنها براي ديداري رسمي از اتحا         

. همچنين پيشنهاد كرد كه رئيس جمهور اتحاد شوروي متقابالً از ايران ديدار كنـد             
هـاي مقامـات شـوروي        شاه از اين تغيير لحن خشنود شد ولي نـسبت بـه هـدف             

همچنان مظنون بود، به ويژه نسبت به گرايش پرشور مقامـات شـوروي در مـورد                
هـاي ارس     ات هيدورليك بر روي رودخانـه     همكاري براي ساختن سدها و تأسيس     

هـاي حفاظـت از       و اترك، عمليات اليروبي در ساحل جنوبي درياي خـزر، طـرح           
ها، ساختن انبارهاي گندم، ارسال تراكتور براي كشاورزي، كـه تـا سـر حـد                  ماهي

آنهـا مايـل بـه همكـاري      . شد  ممكن بهاي آنها در برابر صادرات ايران دريافت مي        
در موقعيتي قرار گيرند كـه بتواننـد بـا وارد           " شاه مايل نبود آنها      بيشتر بودند ولي  

، از سـوي ديگـر      ".آوردن فشارهاي اقتصادي مقاصد سياسي خود را عملي كننـد         
خواهـد بـه       را وادارد آنچه را مي     يغربمقامات  ها    شاه مايل بود با استفاده از روس      

نگـران حفـظ ميـزان      "ت  گفـ دابليو هريسون، سفير بريتانيـا،      . او به جي  . او بدهند 
المنـافع بايـد      صادرات ايران به غرب و افـزايش آن اسـت و كـشورهاي مـشترك              

تشخيص دهند كه در مورد خريد كاالهاي ايراني مسئوليتي دارند و بايد از رانـدن               
در همـين زمينـه او چنـين اسـتدالل           8".ايران به آغوش اتحاد شـوروي بپرهيزنـد       

هاي    فرق دارد و شكوه داشت از اينكه شركت        كرد كه ايران با كشورهاي عربي      مي

                                                 
  ؛ 113-121. پيشين، صصخاطرات محمد فروغي، جوردي، حبيب ال. 7

Sir G. W. Harrison to Foreign Office, No. 73. November 14, 1962, FO 371/164188, 
EP1032/2. 

 
8. Sir G.W. Harrison to Foreign Office, No: 73, November 14, 1962, FO 
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 شاه به اطالع كنسرسيوم هـم       9.نفتي متوجه نيازهاي اقتصادي و مالي ايران نيستند       
هايي را در مورد منابع گـاز خـود اجـرا كنـد و      رساند كه ايران مصمم است برنامه 

  .انتظار حسن نيت و همكاري روزافزون آنها را دارد
  

 بود،   كرده به ايران دعوت      او را  ه پيشنهاد خروشچف  بشاه  لئونيد برژنف، كه    
درست يك ماه پيش از ورود وي، دوگل كـه          .  وارد تهران شد   1342 آبان   25روز  

توانست از    شاه نمي . ه بود در ايران بود شاه را به خاطر دستاوردهاي بزرگش ستود         
به شاه    بسيار مورد تحسين شاه بود و      زيرا دوگل برژنف مانند دوگل استقبال كند،      

گونه از    تا سر حد ممكن همان    كوشيد  با اين حال    ،    10كرد  او مانند الگويي نگاه مي    
او به خاطر معاهدة منع آزمايشات اتمي كه در ماه مـرداد در             . پذيرايي شود برژنف  

مسكو امضا شده بود به برژنف تبريك گفت و به عنـوان خوشـامدي بـه ميهمـان                  
آن معاهـده در    شكل گـرفتن    هم فوري پس از     ايران  "خود در ادامه اشاره كرد كه       

اميدوار است كه اين نخستين گام دنيـا در راه          " و   ". آن را امضا كرده است     ،مسكو
به برقراري صلح اعتقاد و به آن نياز دارد         " زيرا ايران    ".تضمين صلح جهاني باشد   

 را اي بردارد كه شايـستگي آن  هايي استوار به سوي پيشرفت و توسعه   تا بتواند گام  
   11".دارد

  
بنـدي سياسـي يـا         صـف   تغييـر  برژنف با خرسندي ايران را ترك كرد؛ او بر        

كمـي  .  تأكيد نكرد و شاه هم از مواضع اظهار شدة خود منحرف نشد             ايران نظامي
هـاي فنـي و       پس از ديدار برژنف، ايران و اتحـاد شـوروي يـك رشـته توافقنامـه               

                                                 
 .همان. 9

 .2001 ژوييه 3، پوتوماك، 2، روي 1شهبانو فرح، نوار مصاحبه با . 10

، معاهدة منع آزمايشات اتمي در جو زمين، در ماوراي جو و در زير درياها، كه سر الك 1369: 3گاهنامه، . 11
 . ئي گروميكو آن را امضا كردند داگالس هيوم، دين راسك و آندره
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سكو به فروغي پيشنهاد كـرده      هايي كه خروشچف در م      اقتصادي را در مورد طرح    
سـدهايي بـر روي دو رودخانـة        ها به احداث       كه در آن   بود، در تهران امضا كردند    

عمليات اليروبي در سراسر ساحل جنوبي درياي خزر، طـرح   انجام  ارس و اترك،    
  12.شده بودره  اشاها، و ساختن انبارهاي گندم حفاظت از ماهي

  
تگوهاي وي بـا سـران شـوروي بـه          گف.  شاه به روسيه رفت    1344در خرداد   

هــاي  قــراردادي در اصــل دربــارة گــاز در برابــر كارخانــة ذوب آهــن و كارخانــه
را امضا كرده نيروها  قرار داد وضعيت    با توجه به اينكه ايران      . انجاميد  سازي    ماشين

بود و با توجه به اينكه از زمان آخرين ديدار شاه و برژنف، كه در ايـن زمـان بـه                     
 بـه   اتحاد شوروي بدل شده بود، مناسبات عراق با اتحادشوروي روز         قدرت عالي   

از نظر ايران   . آمد   شده بود، آن قرارداد دستاورد بزرگي به شمار مي          تر نزديكروز  
مبادلة گاز نه تنها باعث دستيابي اين كشور به تخـصص و مـواد اوليـة الزم بـراي         

شد، بلكـه راهـي بـود         سازي مي   هاي ماشين   ساختن كارخانة ذوب آهن و كارخانه     
داشتن كارخانة ذوب آهن از     .  توليد انرژي در كشور    وبراي استفادة درست از گاز      

. آرزوهاي هميشگي ايرانيان از زمان انقالب مشروطه و تـشكيل مجلـس اول بـود          
آن قرارداد به منزلة امضاي سند استقالل كـشور تلقـي شـد، هـر چنـد برخـي از                    

 انتقـاد   آن نظرهـاي اقتـصادي از         كشور از نقطه   نظران در ايران و خارج از       صاحب
تـر از     بهتـر و ارزان   را  توانست آهن و فـوالد        به گفتة اين منتقدان ايران مي     . كردند

معنـا تلقـي كـرد و همـان      شاه اين استدالل را به كلي بي     . المللي تهيه كند    بازار بين 
كارخانـة ذوب   انگيزة اصلي داشتن    گرايي    مليگونه كه به وزراي خود توضيح داد        

 او   از نظـر     .آهن و نياز مبرم به آن بيشتر از نظر امنيت ملي بود تا از نظر اقتصادي                 
ساختن كارخانة ذوب آهن همچنين از نظر اقتصادي و فناوري هـم قابـل توجيـه                
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علينقي عاليخاني، وزير اقتصاد وي كه مذاكرات مربوط به عقد قـرارداد ذوب             . بود
 :گويد آهن را انجام داد مي

 
از جنبه احساسي مـسئله، از نظـر اقتـصادي هـم ايجـاد ذوب آهـن در        ولي خارج

با . به اين معني كه ما داراي منابع آهن هستيم. قابل توجيه است كشوري مانند ايران كامال
پيش باب شده مي توانيم گاز را به عنوان انـرژي جـايگزين ذغـال     تكنولوژي كه بيش از

ميـزان  .  با روش كوره هاي الكتريكي فوالد توليـد بكنـيم  بلند به جاي كوره. سنگ بكنيم
درآن زمان بود، و بعدا هم خيلي بيشتر شد، كه اجازه مـي داد   مصرف ما هم به اندازه اي
به صورت كلـي تـري اگـر    . فوالدسازي در كشور داشته باشيم نه يك بلكه چندين واحد

يك ميليون تني را قابل توجيه كارخانه فوالدسازي باالي  بخواهم بگويم، در آن زمان يك
 هزار تن بود، ولـي  550مرحله اول، ذوب آهن اصفهان  در. اقتصادي تشخيص مي دادند

پس از نقطه نظـر ميـزان   . گسترش بدهيم به دوميليون تن با پيش بيني اينكه اين را بتوانيم
ايـن  نكته اي كه مطـرح اسـت   . المللي قابل توجيه بود ظرفيت اين كارخانه در سطح بين

تمام مـي شـود و كارگرهـاي شـما تـا چـه انـدازه         است كه مواد اوليه شما به چه نرخي
هنگامي كه صنعت را ايجاد نكنيد و آن چنـد   اين هم چيزي است كه تا. ورزيدگي دارند

است كه راندمان تان به پايه ژاپن يا آمريكا  سال اول تكنولوژي الزم را فرا نگيريد واضح
 13.نمي رسد

 
. قدان اين بود كه فناوري شوروي به خوبي فناوري ژاپن يا امريكا نيـست             ايراد منت 

گفت در نخستين مراحل استفاده از ذوب آهن ايـن حالـت                عاليخاني در پاسخ مي   
  . وجود ندارد

  
بنابراين آن جائي كه فوالد گداختـه شـما         . تكنولوژي شوروي ها به خوبي بقيه بود      

شـد    ميمشكل زماني مطرح .كرد ل بقيه درست ميتكنولوژي روسي آن را كامال مث داريد،

                                                 
 عاليخاني، ، مصاحبه با علينقي1350-1340، سياست و سياستگذاري اقتصادي در ايران، خميرضا اف  غالم.١۴
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هـاي كنتـرل    و همچنين اتاق. بسازيد  يا صفحهورق   نورد، تيرآهن، ريل يا   خواستيد  كه مي 
هاي شوروي سه يـا       دستگاه.  پيشرفتة الكترونيك نياز داشتيد    تكنولوژي  را كه در آنجا  به       
ما به ايـن دليـل بـه        . شد  خته مي هايي بودند كه در غرب سا       تر از دستگاه    چهار برابر بزرگ  

كـه در غيـر ايـن صـورت هـدر           [خريديم    اين وضع تن داديم كه آنها را در برابر گاز مي          
گـام بلنـدي در راه يـادگرفتن علـم          كارخانة ذوب آهن    از سوي ديگر، ساختن     . ]رفت  مي

  ايران آغـاز بـه توليـد       1350در دهة   . فلزشناسي و ديگر علوم مربوط به آهن و فوالد بود         
 كرد كه تقريباً به اندازة واحدهاي توليدي قابل مقايـسه           احياي مستقيم   فوالد با استفاده از     

  14.و موجود در غرب كارآيي داشت
  

شد كـه      گفته مي . سازي اراك هم وارد آمد      هاي ماشين   همان انتقاد به كارخانه   
عاليخـاني در پاسـخ     . ها بيش از حد بـزرگ و چنـدان خـوب نيـستند              اين دستگاه 

ها بـراي سـاختن       اين دستگاه ". دهند  گفت ولي آنها كاري را كه بايد، انجام مي          مي
كـار  . هاي فـوالدي و غيـره بودنـد         ابزار و آالت سنگين از ديگ بخار گرفته تا پل         

كرد آيـا توليـد       مهم نحوة طراحي آنها بود كه مشخص مي       . دادند  خود را انجام مي   
 نحوة طراحي غربي آنها را قابـل عرضـه در           ما با استفاده از   . نهايي بازار دارد يا نه    

  15".كرديم بازار مي
  

شد ايران بتوانـد    به اتحاد شوروي باعث مي     لوله   كشيدن شاه از نظر عاليخاني    
 بـه خـوبي     رفـت   ، هدر مي   براي مدتي بيش از نيم قرن      ،از گازي كه تا به آن زمان      

  ايـن خـط لولـه     افـزون بـر     .  بـود  "زيافتـه با"گفت اين ثروتـي       او مي . استفاده كند 
 كيلـومتر و  160موقعيتي بالقوه براي صنعت متكي بر گاز را در داالني بـه عـرض    

ما امكان صنعتي كردن كشور با استفاده از        ". آورد   كيلومتر فراهم مي   1600به طول   
 كـه   اين هم ديدگاه شاه بود     ".گاز را از جنوب تا ساير نقاط كشور گسترش داديم         
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تـا آنجـا كـه      " : ركت ملـي گـاز ايـران دسـتور داد         به تقي مصدقي، مدير عامل ش     
ها اغلب صنايعي كـه از         بنا شد طي سال    16".توانيد شبكة گاز را گسترش دهيد       مي

كردند گازسوز شوند و اين طرح در مـورد بـسياري از آنهـا هـم                  نفت استفاده مي  
  .شد عملي شد و به اين ترتيب نفت براي صادرات ذخيره مي

  
اه با نيكالي پادگورني، رئيس جمهور اتحاد شوروي        ، ش 1349 آبان   4در روز   

بر روي پل رودخانة مرزي اترك ديدار و او را تا شهر آستارا، جايي كه شـاه لولـة     
روز پاييزي ماليمي بـود، شـاه دوسـتانه بـه           . گاز بنا بود افتتاح شود، همراهي كرد      

 بـه ظـاهر   در اين روز خوش، كه  ". گيرد  پادگورني گفت كه اين را به فال نيك مي        
 مناسـبات    اهميـت    طبيعت هم آن را جشن گرفته است، مايلم يك بـار ديگـر بـه              

مـايلم بـه شـما      . دوستانه و روحية همكاري موجـود بـين دو كـشور اشـاره كـنم              
. كنـيم   يادآوري كنم كه ما هم به سهم خود سياست مستقل ملي خود را دنبال مـي               

ايـم روزبـه روز       گزيـده من هم ترديدي ندارم كه اين سياسـت منطقـي كـه مـا بر              
   17 ".آورد هاي بهتري برايمان به ارمغان مي نتيجه

***  
  

 هنـوز هـيچ     1344به هنگام امضاي قرارداد گاز بـا اتحـاد شـوروي در مهـر               
 گازي براي صادرات وجود داشـت، نـه شـركت            نه -زيربنايي مشخص نشده بود   

 راينـد  چگونـه ف   اين كـه  براي  يافته     و نه تفاهمي سازمان    ،گازي براي مديريت گاز   
 1333در موافقتنامـة كنـسرسيوم در سـال         . توسعه، انتقال و تبادل را مديريت كنند      

قيد شده بود كه شركت اكتشاف و توليد، يكي از دو شـركت عامـل كنـسرسيوم،                  
                                                 

. سي. واشنگتن، ديگر غالم رضا افخمي، بنياد مطالعات تاريخ شفاهي ايران، مصاحبه با تقي مصدقي، مصاحبه. 16
 . 1:20، 1987 نوامبر 30
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رود و شركت ملـي   به كار ميجمله گازي را كه براي توليد مشتقات    ميزان گاز، از    
 دارد، ارزيـابي كنـد، و آن ميـزان گـازي را             نفت براي مصرف داخلي بـه آن نيـاز        

تواند پس از ارزيابي گاز مورد تقاضاي كنسرسيوم و شـركت             مشخص كند كه مي   
هاي عامل آن، در اختيار شركت ملي نفت بگذارد، مشروط به اين كه ايران بهـاي                

كنترل تجهيزات جديد و فرايند توليد و       . تجهيزات الزم براي انتقال گاز را بپردازد      
اين هم به درستي روشن نشده بود كـه  . تقال گاز با  شركت اكتشاف و توليد بود       ان

از نظر كنسرسيوم گاز مايع بخشي      . خواهد گاز خود را صادر كند       ايران چگونه مي  
از نفت خام بود و فقط كنسرسيوم حق صدور گاز مايع از منـاطقي را داشـت كـه         

آن حـق را بـه هـيچ كـس          كنـسرسيوم حاضـر نبـود       . كرد  نفت آن را استخراج مي    
شد، هر مقدار     ديگري واگذارد و از آنجا كه گاز مايع بالقوه جانشين نفت تلقي مي            

دانست و بر اين اساس الزم        از صادرات آن را بخشي از سهمية صادراتي ايران مي         
شـركت ملـي نفـت    . آمد ايران به همان نسبت صدور نفت خود را كاهش دهد            مي

 وارد مـذاكراتي بـسيار      1344ق ايـران، در سـال       ايران، براي روشـن كـردن حقـو       
 را  خـود طوالني با كنسرسيوم شد و ديري نگذشت كه حقوق ايران بر گاز طبيعي              

ايـن وضـعيت    . ثابت كرد هر چند هنوز سرنوشت گاز مايع مـشخص نـشده بـود             
جديد باعث شد ايران بتواند مدعي كنترل بالقوة گاز طبيعي خـود شـود و مبنـايي           

اكره با شوروي به دست آيد، ولي ايران هنوز در واقـع نـه گـازي       حقوقي براي مذ  
  18.اي براي انتقال آن داشت و نه خط لوله

  
كرد و اعتقاد داشت كـه اگـر مهلتـي بـراي ايـن          شاه اين فرايند را تشويق مي     

آماده كردن مقدمات اين    . آيد  اي جدي به دست نمي      كارها مقرر نشود هرگز نتيجه    
                                                 

مصاحبه با محسن صنعت گاز ايران از آغاز تا آستانة انقالب، آبادي، مقدمة كتاب غالم رضا افخمي،  فرخ نجم.  18
ن؛ مصاحبه با ، از اين پس مصاحبه با شيرازي؛ مصاحبه با مصدقي، پيشي1999شيرازي، بنياد مطالعات ايران، بتسدا، 
 .مصاحبه با پرويز مينا، پيشيننگاهي از درون، : تحول صنعت نفتعاليخاني، پيشين؛ غالم رضا افخمي، 
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سرانجام گازي كه بنا بـود      . كت ملي نفت ايران گذاشته شد     موافقتنامه بر عهدة شر   
آن را در   : بهاي كاالها و خدمات اتحاد جماهير شوروي باشد به موقع آمـاده شـد             

لولة اول گاز ايران مسافت       كردند و در شاه     پااليشگاه بيدبلند، در جنوب، تصفيه مي     
ت ملي نفـت ايـران   كرد كه شرك  اينچي طي مي42اي   لوله   كيلومتر را در شاه    1106

 40اي  لولـه  شاه هاي زاگرس به شهر ساوه كشيده بود، و از آنجا           آن را از باالي كوه    
ا  را به مرز اتحاد شوروي در آسـتار         آن ، كه پيمانكاران روسي كشيده بودند،     اينچي

 گـاز را بـه شـهرهاي شـيراز،          ، كيلومتر خط لولة فرعي    667در اين مسير    . ردبمي  
رساند كه قرار بـود بعـدها ايـن شـبكه بـه ديگـر                  تهران مي  اصفهان، قم، كاشان و   

ده ايستگاه تقويت فشار با قـدرت       . شهرها و دهات غربي كشور نيز گسترش يابد       
 مقامــات شــوروي 19.رانــد  اســب بخــار گــاز را در ايــن راه پــيش مــي 457200

هـاي تقويـت فـشار در طـول راه در             كارشناساني را هم براي رسيدگي به ايستگاه      
 52به داليلي كه از نظر فني روشن نيست، آنهـا بـر وجـود               .  ايران گذاشتند  اختيار

نفر كارشناس براي هر ايستگاه اصرار كردند ولي در نهايـت بـه دو نفـر رضـايت                  
بهـاي گـاز بـر اسـاس        . شد  مستهلك مي  سال   8هاي شاه لوله پس از        هزينه. دادند

 1000 سـنت بـراي هـر        7/18بهاي نفت خام تثبيت شد و در نتيجه از بهاي اولية            
 سـنت، در    8/30 بـه    1352 و تا سال      سنت، 22/ 81 به   1351ب تا سال    كعفوت م 

بهاي گاز بـه نـسبت      .  سنت رسيد  80 به   1357 سنت و در سال      57 به   1353سال  
افزايش بهاي نفت پايين بود زيرا شاه خواستار مناسبات حسنه با مقامـات روسـيه               

ده براي معامالت تهاتري با شـوروي معـادل         از نظر او ارزش گاز مورد استفا      . بود
  20.هزينة نگهداري چند لشكر نظامي در مرز آن كشور بود

  
                                                 

 .71-72. مصاحبه با شيرازي، پيشين، صص، صنعت گاز ايرانغالم رضا افخمي، . 19

الم رضا افخمي، پيشين، مصاحبه با مصدقي؛ مصاحبه با شيرازي؛ غصنعت گاز ايران، غالم رضا افخمي، . 20
 .پيشين،  مصاحبه با عاليخانيسياست و سياستگذاري در ايران، 



   زندگي و زمانة شاه 628

 10 ميليـارد متـر مربـع در سـال بـود، كـه               16لولة اول گاز ايران       ظرفيت شاه 
 ميليـارد آن در داخـل كـشور بـه مـصرف             6ميليارد آن به اتحاد شوروي صادر و        

گفتـيم ايـران در برابـر گـاز خـود چنـد             همان گونـه كـه پـيش از ايـن           . رسيد  مي
كرد، از جمله مجتمع فوالد اصفهان و كارخانة          گذاري زيربنايي دريافت مي     سرمايه
به هر حال، پس از آنكه بهـاي ايـن خريـدها بـا ارسـال گـاز                  . سازي اراك   ماشين

تواند همچنـان بـه صـورت         پرداخت شد، معلوم نبود كه ايران براي چه مدتي مي         
اد شوروي گاز صادر كند، بيشتر به ايـن دليـل كـه از نظـر ايرانيـان                  تهاتري به اتح  

ولي عكس اين حالت در مـورد سـرازير         . كاالهاي شوروي ارزش خريدن نداشت    
 اغلـب واردات    1349تـا سـال     . شدن كاالهاي ايراني به اتحاد شوروي صادق بود       

 كـشور   ايران از اتحاد شوروي مواد اوليه بود در حالي كه اغلـب صـادرات بـه آن                
كاالهايي مصرفي از تيغ صورت تراشـي گرفتـه تـا پودرهـاي شتسـشو، كفـش و                  

المللي به ارز نياز داشت ولي روبل اين نياز            ايران براي معامالت بين    21.يخچال بود 
از راه مبادلـة  اين مسئله به طرح خط لولة دوم گـاز بـه اروپـا            . كرد  را برآورده نمي  
 1350ي عـادي اسـت ولـي در اوائـل دهـة              انجاميد، كه امروز كار    نفت با روسيه  

   22.نخستين نوع خود بود
  

، تقريباً مقارن با زمـاني      1352لولة گاز در پاييز       مذاكره دربارة دومين خط شاه    
كه بهاي نفت چهار برابر شده بود، بين ايران، آلمان، فرانسه و چكسلواكي شـروع               

 آغاز شـد و     23رورگفتگوهاي مقدماتي بين شركت ملي گاز ايران و شركت گاز           و  
. رفته رفته فرانسه، اتريش، اتحاد شوروي و چكسلواكي وارد آن مـذاكرات شـدند             

 1354 آذر 9 ماه طول كشيد و به قراردادي منتهي گـشت كـه در           22اين مذاكرات   
                                                 

 .114. عاليخاني، پيشين، ص. 21

 103. پيشين، مصاحبه با شيرازي، صصنعت گاز ايران، غالم رضا افخمي، . 22
23. Ruhr Gaz 
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بر اساس فرمولي به نسبت پيچيده، بنـا بـود ايـران گـاز را از                 .در تهران امضا شد   
هــا همــان مقــدار گــاز را در  نــد و شــورويآســتارا بــه اتحــاد شــوروي منتقــل ك

 واقـع در مـرز    25گـارتن  واقع در مرز آلمان و چكسلواكي و در بـوم  24ويدهاوس
 ، لولة دوم گـاز ايـران       اين خط لولة جديد، شاه    . اتريش و چكسلواكي تحويل دهند    

شـد و بـه طـول        هاي مهم و پااليشگاه هاي گاز، آغاز مـي           كنگان، يكي از حوزه    از
اي به قطـر       كيلومتر ديگر در لوله    168 اينچ و    56ر در لوله اي به قطر        كيلومت 1196

 كيلومتر آخر اين خط لوله از كـوه نمـك بـه آسـتارا               480. يافت   اينچ ادامه مي   48
 ميليارد متر مكعب گـاز در سـال را بـراي            11شد، و هدف دوگانة تهية        كشيده مي 

اي صـادرات دنبـال      ميليارد متر مكعـب گـاز در سـال را بـر            17مصرف داخلي و    
 فوت مكعـب معـين شـده بـود كـه            1000 سنت براي هر     80قيمت كف   . كرد  مي

يافت و    اگر اين طرح ادامه مي    . كرد   درصدي را تضمين مي    14اي    بازگشت سرمايه 
گرفـت، بـه احتمـال زيـاد كـل            اين خط لوله مطابق برنامه مورد استفاده قرار مـي         

 44 روي هم ظرفيت انتقـال       2 و   1اي  ه  لوله  شاه. گشت   سال بر مي   5سرمايه ظرف   
ترين داالن عبور گاز در دنيـا         ميليارد متر مكعب گاز را در سال داشتند، اين بزرگ         

  26.پس از داالن گاز اتحاد شوروي بود
  

اي   ها را متوقف كرد ولي پـس از وقفـه           لوله  انقالب عمل صادرات گاز از شاه     
 چيـزي در    1375دو تـا سـال      چند ساله استفاده از ظرفيت داخلي از سر گرفته ش         

 در صـد آن   68شـد، كـه        تريليون فوت مكعب گاز در ايران توليد مي        45/2حدود  
هاي نفتي از آنهـا       سوزاندند يا در نهايت در ميدان       مصرف داخلي بود و بقيه را مي      

هاي صـادراتي خـود را، حتـي در حـد پـيش از                اگر ايران طرح  . كردند  استفاده مي 

                                                 
24. Weidhous 
25. Baumgarten 
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پـس از ايـاالت متحـده،       (د، اكنون در توليد گاز مقام چهارم        انقالب، ادامه داده بو   
بعد از كانـادا، روسـيه، هلنـد، نـروژ و       (و در صادرات مقام ششم      ) روسيه و كانادا  

  27.را داشت) اندونزي
***  
  

پس از آنكه قرارداد با مقامات شوروي امضا شـد، تقـي مـصدقي مـسئوليت                
نا شد نخـست بـر احـداث خـط          مديريت صنايع گاز ايران را به عهده گرفت، و ب         

 به بعد، مديريت شركت ملي گاز ايران        1348ها نظارت كند و سپس، يعني از          لوله
او فردي فعال، قاطع و جدي بـود، از آن گونـه افـرادي كـه  در                  . دار شود   را عهده 

لولـه    او مسئول مذاكره براي دومين شـاه      . هاي توليدي مورد عالقة شاه بودند       طرح
ه شركت ملي گاز ايران را به طرف معاملـة ارزشـمندي بـراي              شد و مسئول اين ك    

هاي گاز بـراي      او در مورد حق توسعة ميدان     .  بدل كند   مقامات شوروي و اروپايي   
هـاي    شركت ملي گاز ايران به مذاكره پرداخت و اين شركت را از قيد محدوديت             

 در مـورد    او همچنـين  . هاي نفتي آزاد كـرد      قانوني و عملي در مورد گاز در ميدان       
از جمله شركت گاز مايع     ،  چند معاملة توليد و صدور گاز مايع به مذاكره پرداخت         

هاي امريكـايي و نـروژي، مـشاركت          طبيعي كنگان، كه با كنسرسيوم ژاپن، شركت      
قـرار شـد كنـسرسيوم    .  در صد در آنها سهام داشت50داشت و شركت گاز ايران    

ر صورت فروش گاز به دولـت ايـران         گيرد، و د    هزينة گسترش ميدان را به عهده       
هنوز انقالب نشده بود كه مقامات امريكا و نروژ پا پـس كـشيدند              . ماليات بپردازد 

 20 ميليون تن از گاز طبيعي مايع به مـدت  4/2اما قراردادي براي صادرات ساالنه  
 درصـد   55شـد      كه به موجب آن ژاپـن متعهـد مـي          ه شد سال با مقامات ژاپن بست    

                                                 
بيست و . ، پيشين، صصنعت گاز ايران از آغاز تا آستانة انقالبآبادي، مقدمة كتاب، غالم رضا افخمي،  نجم. 27
 .دو
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ايـن بـا    . شـد    درصـد مـي    5/77ازد و به اين ترتيب سهم ايران بالغ بر          ماليات بپرد 
قراردادهايي كه ايران در مورد نفت بسته بود همخواني داشت ولي در مـورد گـاز                

اين قرارداد هم، مانند بسياري از قراردادهاي ديگـر، بـا بـروز             . سابقه بود   تقريباً بي 
  28.انقالب اسالمي پايان يافت

  
ما . ه سرسختانه خواستار استفاده از گاز در كشور بود        شا":  گفت  مي مصدقي

 1350 در دهـة     29".هم گازسوز كردن تأسيسات صنعتي را در اولويت قرار داديـم          
 سال ديگر ولي منابع گازي آن تا        40 -30كردند كه منابع نفتي ايران تا         ارزيابي مي 
ه هـر چـه     كرد ك   شاه مصدقي را تشويق مي    .  سال ديگر دوام بياورد    600در حدود   

هاي نفتـي از طـرح        به هر حال، نه مقامات روسيه و نه شركت        . تر اقدام كند    سريع
مقامـات شـوروي تـصور    . آمـد  گازسوز كـردن تأسيـسات ايـران خوشـشان نمـي        

هاي داخلي از ميزان گـاز موجـود بـراي صـدور بـه                كردند كه اين گونه برنامه      مي
م نفـت معتقـد بـود كـه         كنـسرسيو . كاهد  شوروي يا صدور از طريق آن كشور مي       

صادرات گاز ايران به اروپا و ديگر مناطق در نهايت باعث كـاهش نيـاز بـه نفـت                   
متأسفانه ما نه اين كياست را داشتيم و نـه ميلـي بـه ايـن كـه در مـورد                     ". شود  مي

ولـي بـر خـالف ديگـر      . داديـم تبليـغ كنـيم    اهميت و سودآوري آنچه انجـام مـي       
 اغلــب ســرماية خــود را خــرج كارهــاي كــشورهاي غنــي نفتــي در منطقــه، كــه

هـا،    كردند، مـا در ايـران سـرماية خـود را بـراي احـداث كارخانـه                  غيرتوليدي مي 
جواب من به كساني كه بـه       . كرديم  هاي توليدي صرف مي     تأسيسات و ديگر طرح   

گرفتند اين است كه در دنيا هر طرحي كه ظرف ده سال سرماية هزينـه   ما ايراد مي  
هزينـة  . آيد  رگرداند معتبر و از نظر اقتصادي مطلوب به شمار مي         شده براي آن را ب    
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 ميليـون دالر از آن درآمـد        640مـا سـاالنه     .  ميليارد دالر بود   2/2لولة دوم گاز      شاه
  30".خودتان محاسبه كنيد. داشتيم

***  
  

  پتروشيمي
مأموريـت  گفت و در كتـاب           از پتروشيمي سخن مي    1330شاه از اوائل دهة     

اي   او معتقد بود كه نفـت مـاده       . ه تفصيل دربارة آن بحث كرده است      ، ب براي وطنم 
شود و ارزش آن بيش از آنست كه فقط براي سـوخت بـه كـار                  است كه تمام مي   

شود براي توليد كاالهاي مـورد نيـاز افـراد بـشر از آن                گرفته شود در حالي كه مي     
اسـتفادة بـسياري     است زيرا مـوارد      " ممتاز اي  ماده"گفت نفت     او مي . استفاده كرد 

توانيم از موادي ديگر كه موارد اسـتفادة كمتـري دارنـد، بـراي سـوخت                  مي. دارد
 بخشي   گاز به عنوان   مسئلة. داريم  تر نگه   استفاده كنيم، و نفت را براي كارهاي مهم       

، رفته بود  مطرح بود، گاز از دوران دارسي در كمال اسراف هدر            ي نيز از ميراث مل  
براي ابد سوزانده شود مگر آنكه اقداماتي براي تغيير اين           همچنان   شتو امكان دا  

  31.فت گر ميوضع صورت
  

كـرد بـراي    ريـزي    برنامـه به اين نتيجه رسيده بود كه بايـد   شاه   1341تا سال   
ترين منبع درآمد ايران بـدل        در آينده به مهم   ... توليدات صنعت پتروشيمي    "اينكه  
ديگر افكاري بزرگ در سر داشـت و بـه           او در اين زمينه هم مانند موارد         32".شود
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باقر مستوفي، عضو هيئت مديرة    . كردند  گشت كه مانند او فكر مي       دنبال افرادي مي  
 كـه صـنعت     ه بـود  امور غير صنعتي نوشـت    مدير سازمان   شركت ملي نفت ايران و      
شود به صنعتي بدل كـرد كـه نقـشي مهـم و مـشابه بـا                   پتروشيمي در ايران را مي    

تواند بـا اسـتفاده از ذخـاير گـاز            ن در بازار دنيا بازي كند؛ ايران مي       پااليشگاه آبادا 
در . البته اين رؤياي شاه هم بود      33. پتروشيمي دنيا بدل شود    "نبع موازنه م"به  خود  
، در پي آغاز انقالب سفيد، او از منصور، نخست وزير، منوچهر اقبـال،              1342سال  

 خواسـت  ،عامل سازمان برنامهرئيس شركت ملي نفت ايران، و صفي اصفيا، مدير         
چند نفر را به او معرفي كنند و پس از آنكه آنها چنين كردند او بـاقر مـستوفي را                    

 دولت منشوري را براي توسـعة صـنعت پتروشـيمي           1342در اوائل سال    . برگزيد
اي اندك براي تأسيس شركت ملي صنايع پتروشيمي موافقـت         تصويب و با بودجه   

 مجلـس قـانوني بـراي توسـعة صـنايع پتروشـيمي بـه               1343در اوائل سـال     . كرد
تصويب رساند و دولت هم در تابستان همـان سـال بـا سـاختار و مقـررات ايـن                    

  . سازمان جديد موافقت كرد
  

  :به گفتة مستوفي. اين سازمان جديد كار خود را در شركت نفت آغاز كرد
  

بنابراين مـا   . صنعت پتروشيمي را در مقياس كوچك نمي شود با كارآئي شروع كرد           
امـا،  . هاي بزرگ شريك شـويم  سرمايه نسبتا باال داشتيم و مي بايستي با كمپاني احتياج به

. شـناختند  ها شركت ملّي پتروشيمي ايران را كه تازه در شرف تشكيل بود نمي كمپاني اين
ر درنتيجه، به نفع ما بود كـه در ابتـدا د  . شركت ملي نفت ايران را خوب مي شناختند اما،

بايد چند سال در لواي شركت ملي نفت كار مي كرديم تـا  . كت ملي نفت باشيمشر شكم
شـركت ملـي نفـت سـرمايه     . البته، پتروشيمي به سرعت بـزرگ شـد  . بشناسند همه ما را

ما ناگهان ديديم كه در شـكم شـركت ملـي نفـت ده     . ميليون دالر بود  پنج هزاراش نقدي
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من رفتم پشت سر هم با شركت آاليـد  . ريع جلو رفتيمس. سرمايه داريم هزار ميليون دالر
هركـدام از  . گودريج، ميتسوئي، ميتسوبي شـي مـشاركت درسـت كـردم     كميكال، بي اف

يكي دو هزار ميليون، يكي سـه هـزار ميليـون دالر، يـا چيـزي       ها، يكي هزار ميليون، اين
يم بـه سـاختن     هركدام يك مقدار قرض كرديم و شروع كرد       . نزديك آن سرمايه گذاشتند   

شد مبلغـي در حـدود ده هـزار     زديد مي تعهدات را جمع مي ها و وقتي اين پول. كارخانه
  34.تنفت كه خودش پنج هزار ميليون دالر داش ميليون دالر در داخل شركت ملي

  
مستوفي معتقد بود كه اگر ايران موقعيت صدور محصوالت پتروشيمي خـود            

هـاي خيلـي زيـاد اگـر          شد، يعني بـا هزينـه       يكرد، اين كار سودآور نم      را پيدا نمي  
ها توان رقابت نداشتند و سـرمايه بـاز       شد قيمت   فروش به بازار داخلي محدود مي     

علينقي عاليخاني هم كه در آن زمان وزير اقتـصاد بـود همـين نظـر را                 . گشت  نمي
توانـستيم بـه قـدر نيـاز          يا مي . ما سر دو راهي قرار گرفته بوديم      مي گفت   . داشت
ماند و هزينـة     ي توليد كنيم، و معنايش اين بود كه توليد ما به نسبت پايين مي             داخل

قابـت راه    ر توانستيم با   رفت و در نتيجه هرگز نمي       ما به نسبت واحد توليد باال مي      
خود را به بازار جهاني باز كنيم، و معنايش اين بود كه اگر تقاضـاي داخلـي بـاال                   

 ديگر اين بود كه در مقياسي دست به توليد          رفت ناگزير به واردات بوديم؛ شق       مي
المللي به رقابت بپرازيم، حتي اگر براي مدتي محدود           بزنيم كه بتوانيم در بازار بين     

گـري ديگـران      تـر و بـا ميـانجي        شديم توليدات خود را با قيمتـي نـازل          ناگزير مي 
وارد بـازار   بفروشيم، تا اينكه بازار داخلي ما گسترش يابد يا ما ياد بگيريم چگونه              

   35.جهاني شويم
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ها هستند، كه اظهار تمايلي هـم         مستوفي مطمئن بود كه بهترين شريك ژاپني      
ها نه فقـط بـا خـود سـرمايه و فنـاوري               ژاپني. اند  به مشاركت در نفت ايران كرده     

از سـوي   . آوردند بلكه بازاري وسيع و آماده در ژاپن و در سراسر دنيا داشـتند               مي
ك خوبي براي ژاپن بـود زيـرا ذخـائر گـاز آن زيـاد، نيـروي                 ديگر ايران هم شري   

 در  .كارش نويدبخش، بازارش خوب، نظام سياسيش باثبات، و رفتارش جدي بود          
 معلوم شد كه به دليل رشد اقتصادي سريع ايران توليـد            1350 در اوائل دهة     عمل،

   .كند شركت پتروشيمي ايران و ژاپن فقط براي مصرف داخلي ايران كفايت مي
  

 بــين شــركت ملــي ،قــرارداد مــشاركت شــركت پتروشــيمي ايــران و ژاپــن
هـاي    پتروشيمي ايران و شركت ميتسويي ژاپن متشكل از كنسرسيومي از شـركت           

به موجب اين قـرارداد گـاز مـايع         .  به تصويب مجلس رسيد    1349ژاپني در سال    
شهري به  نفتي و ديگر محصوالت سبك نفتي به بندر ماهشهر، كه بنا بود در آنجا               

ايـن اقـدام    . شـد   نسبت بزرگ و مجتمع پتروشيمي عظيمي ساخته شود، حمل مي         
نـواعي از   ا واحـد  سـاخته شـد كـه گـاز را بـه                14 يـا    13چشمگيري بـود زيـرا      

لفـين سـاخته شـود و       وبه ويژه بنا بود از اتان مـواد ا        . كردند  تبديل مي محصوالت  
، پالستيك، و الياف بـه      .سي.وي.براي ساختن انواع محصوالت پتروشيمي مثل پي      

لفين بيـشتر بـود   وتر بود، هزينة حمل ا لفين آسانوكار رود كه صدور آنها از مواد ا      
بينـي   پـيش  1360شروع به كار براي اوائـل دهـة      ".شد زيرا بايد به مايع تبديل مي     

 متخـصص در خـود      3500 نفر در كار ساخت و ساز و         19000ده بود و بنا بود      ش
 36". باشندمشاركت داشته عمليات
 

                                                 
36.Robert B. Staubach, "The Evolution of Iranian Oil Policy, 1925-1975," in George 
Lenczowski, ed. Iran Under the Pahlavis, Op. cit, pp. 76-77. 
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شاه به هنگام   .  درصد مجتمع ساخته شده بود     85، سال انقالب،ً    1357تا سال   
، يـك سـال پـيش از انقـالب، از آن     1356احداث اين مجمتع آخرين بار در سال        

  :مستوفي بعدها در اين باره گفت. بازديد كرد
  

بردم من حقيقتا خوشوقتم كه قبل از اين كه كارخانه را باز كنيم اعليحضرت را               
مـا  ... .اين قدر ذوق زده شده بودند كه نمي توانستند صبر كنند. نشانشان دادم آن جا

 قرار بود بزرگ ترين مركز توليد پتروشيمي در دنيا باشيم و نقشه اين بود كه بعـد از 

 ، و باز دوباره يـك كارخانـه  1990ده سال كارخانه استهالك شود، كه مي شد تقريبا 

 اما همچنين در همسايگي اين كارخانـه ... لويش راه بيفتدديگري به همان عظمت په

 يكي دو تا پروژه داشتيم و مشغول مطالعه بوديم كه در سال هاي آينده همجوار اين

با گروه هاي فرانـسوي و  . جلو برويم...كارخانه و يا در نقطه ديگري درجنوب ايران 
وديم به صحبت براي ايـن  ب آلماني و انگليسي در دو سال قبل از انقالب شروع كرده
كارهاي تازه، نه بـه رقابـت    كه ساختن اين كارخانه كه تمام شد، آنها شروع بكنند به
اينها مـي سـازند، و بـراي     با ژاپني ها، بلكه براي يك چيزهاي ديگري غير از آن چه

 .37صدور به جائي غير از آن جا كه بازار ژاپن است
 

هويدا ياد گرفته بود كـه در       . دولت بود پول مسئلة   : از نظر شاه پول مهم نبود     
خـرج   بگـو آقـا اعليحـضرت از      ": گفـت   او به مستوفي مي   . اين مورد شوخي كند   

 مـستوفي هـم بـه    " .ارتش يك خورده كم بكند تا ما بتوانيم اين پول ها را بدهيم
خواسـتم ايـن كـار را بكـنم نخـست وزيـر               آقا اگر من مي   "داد     مي شوخي جواب 

خواستند راه حلي بـراي آن        كردند و مي    ين مسئله را درك مي     ولي همه ا   ".شدم  مي
كـرد و سـر      توانست كمك مي    حقيقت اين بود كه دولت تا آنجا كه مي        ". پيدا كنند 

ً كردنـد، معمـوال      اما به گفتة مستوفي شركا هم كمك مـي         ".آمد  و صدايش در نمي   
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 20ه فقـط  گذاشتيم در حالي كـ  مان مي اين كار را به عهدة شريك     درصد خرج    50
 ميليـون دالري    1000پس دولت داشت يك پـروژة       ". درصد از اين هزينه نقد بود     

دويـست  . دويـست ميليـون دالر نقـد بـود        ... انداخت   ميليون دالر راه مي    20را  با    
اين صد ميليـون  . ميليون ما مي داديم ميليون دالر را صد ميليون آنها مي دادند صد

بگيريم، يا چهار سال، يا سـه    سال5 در عرض را ما مجبور بوديم از بودجه دولت
. كار را آسان مي كـرديم  روي هم رفته.  پروژه و ساختمان بودةسال، بسته به دور

يك دفعـه چنـد    ها، كه خيلي بزرگ بود و آن وقت، بعضي جاها، مثل پروژه ژاپني
  38".اش را گرو مي گذارد ده درصد منفعت مي داد، خوب، آدم مي رود خانه

  
، بـه   شـد   برآوردها بيشتر مـي   ها از     گاهي هزينه . امور به اين سادگي نبود    البته  

كـل طـرح پتروشـيمي، دو    . رفت ويژه در مواقعي كه كارها مطابق برنامه پيش نمي    
هاي آبادان، شيراز و اهواز،           مجتمع ژاپني در بندر شاهپور، پااليشگاه آبادان و طرح        

بـا وجـود    . رفـت    ميليارد دالر پيش مـي     8اي ده ساله و با هزينة         بايد مطابق برنامه  
 سد راه شد، اين طرح داشـت        1357 و   1356هاي    تمام مسائل سياسي كه در سال     

شد   ها را مي    زد كه سقف اين هزينه      مستوفي حدس مي  . رفت  مطابق برنامه پيش مي   
تـرين    هـا پيـشرفته     كه ژاپنـي   تر اين    از همه مهم   39.حوالي ده ميليارد دالر نگهداشت    

ايرانيان به خوبي توانستند اين فنـاوري جديـد را يـاد            . ا به ايران آوردند   فناوري ر 
ها كار كنند، بلكه فرهنگ اين فناوري جديـد           بگيرند، نه فقط ياد گرفتند با دستگاه      

   40.را هم فرا گرفتند
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كـرد    او از اين طرح حمايت مي     . كرد  شاه با عالقه كار مستوفي را پيگيري مي       
اي اسـتفاده شـود كـه ارزش          اشت كه از نفت بايد بـه گونـه        زيرا از ته دل اعتقاد د     

اضافي به بار آورد و بهترين راه و شايد تنها راه براي رسيدن به آن هـدف ايجـاد                   
پتروشـيمي بـه    .رفـت   صنايع پتروشيمي بود كه از نظر او صنعت مادر به شمار مي           

ي دستي كمك كرد، بخش خصوصي در اين صنايع نقش مهمـ            توسعة صنايع پايين  
در . داشـت   كرد و كاالهاي مورد نياز و مورد استفادة مردم را عرضـه مـي               بازي مي 

به . آمد  ضمن با فروش محصوالت پتروشيمي در بازار جهاني ارز هم به دست مي            
تبديل نفت بـه السـتيك، پالسـتيك، يـا اليـاف            با  گفتة مستوفي شاه معتقد بود كه       

 با كمك صنعت پتروشـيمي      .شد   درآمد حاصله دست كم شش برابر مي       ،مصنوعي
يـن  ا. نفتـي كـه هميـشه بـا جامعـه فاصـله داشـت             –آمـد     نفت به متن جامعه مي    

هاي جالب،    خواند، زير بخش    هاي مستوفي را مي     شاه گزارش . سرنوشت ايران بود  
بـه  . خواسـت   كرد و جـواب مـي       كشيد، سئوال مي    مبهم يا مورد ترديد آن خط مي      

  41".خواند ها را مي  گزارشاو تنها كسي بود كه آن"گفتة مستوفي
  

***  
  اي انرژي هسته

پيـشرفت  الگـوي    دو   1350 و   1340هاي    در اوج دوران توسعة ايران در دهه      
 الگوي چيني، كه در آن فناوري در سطح پـايين تـري             يكي. ي مورد نظر بود   اورفن

 .آغاز مي شد و آهسته به موازاتي گه انسان ها ياد مـي گرفتنـد پـيش مـي رفـت                     
خواسـتار بهتـرين دانـش فنـي موجـود بـود و             پيشرفتي كـه     ،ي ژاپن  الگو ديگري

 از آن استفاده     كه براي دست اندركاران امكان داشت      خواست به بهترين وجهي     مي
پيروان الگوي چين، از جملـه بـسياري از         . شاه آشكارا خواستار نوع دوم بود     . كند
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آنهـا بـه موانـع      . ستنددان  ايرانيان، گزينة اقتباس بهترين روش از غرب را اشتباه مي         
ها دشـوار بـود و    تسلط يافتن به اين روش: كردند ها اشاره مي اقتباس از اين روش   

تـرين    اغلب تا ما  آمادگي استفاده از آنها را پيـدا كنـيم ديگـر بهتـرين و پيـشرفته                   
هـا را نداشـته باشـد،     اگر كشور آمادگي بهبود بخـشيدن آن روش     . ها نيستند   روش

ا طي كند، براي هميشه بايد به دنبال كشورهايي پيش بـرود كـه              نتواند پلة بعدي ر   
براي داشتن خالقيـت علمـي بـه پـژوهش نيـاز      . اند ها را به وجود آورده      آن روش 

 را بـراي واردات     707تا زماني كه هواپيماي     ". است و پژوهش ناشي از نياز است      
هـاي توليـد      هـا و روش     مرغ به روماني بفرستيد هيچ كس به دنبال يـافتن راه            تخم
 اين حرفي بود كه احسان نراقـي در نشـستي در            "مرغ بهتر و بيشتر نمي رود       تخم

  42.مورد فناوري به هويدا، نخست وزير، زد
  

او خواستار بهتـرين فنـاوري بـود و اصـرار           . شاه با اين استدالل مخالف بود     
ي ايران  نظر او اين بود كه برا     . كند  داشت كه اين فناوري بهترين چيزها را وارد مي        

ايرانيان نيازي نداشـتند    . الزم نيست كه تمام دورة انقالب صنعتي را از نو طي كند           
شـد راهـش را دنبـال         ژاپن نمونة خوبي بود كه مي     . كه چرخ را از نو اختراع كنند      

آن كشور فناوري را در اوج خود وارد كرد، و نكته همين جـا بـود كـه هـم                    . كرد
تقليـد كـردن اگـر نقطـة        .  را از نو سـاخت     ساختار آن را در هم شكست و هم آن        

راننـدگان  . غـرق شـدن در تقليـد نابخـشودني اسـت        . عزيمت باشد، خطا نيـست    
پاره بـه حـساب       سواد ايراني قطعات اتومبيلي را كه در هر جاي ديگر دنيا آهن             بي
كردند كه هنوز چند سال ديگـر       مي  آمد، از نو سر هم و آن را به اتومبيلي بدل              مي

چطور ممكن است ايرانيان تحصيلكرده با استفاده از بهترين اطالعات          . كرد  كار مي 
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نتوانند همين كار را بكنند؟ ما بايد با سرعت تمام و به بهترين وجه ممكـن مـردم                  
هـا را كنـار       بايد به آنها آمـوزش دهـيم كـه برخـي دانـسته            . خود را آموزش دهيم   

  . خالقيت بزنندبگذارند، مطالب جديدي فرا گيرند و دست به سازندگي و
  

كـرد و دليلـي كـافي بـراي            تعبير مـي   "وفاقي در مورد اصول   "به  شاه اين را    
او ايـران را    . دانـست   واداشتن دولـت و بخـش خـصوصي بـه اسـتفاده از آن مـي               

واداشت به جاي توصية شركت زيمـنس در مـورد اسـتفاه از سيـستم موجـود در                  
 ، در پــي اســتفاده از دهــدكــارش ادامــه تــا بــه شــد  ايــران كــه بايــد اصــالح مــي

 بر اساس همين نظر ارتش را واداشت        .بر آيد ترين سيستم تلفني ديجيتال       پيشرفته
كمـك بـه     هـم، پـس از       1350در دهـة    . هـا اسـتفاده كنـد       ترين سـالح    از پيشرفته 

بهترين فناوري در مورد انرژي     دستيابي به   ا به   ر، دولت   چهاربرابر شدن بهاي نفت   
 خـود، بـه مناسـبت    1353در پيـام اول فـروردين سـال    شاه . اي تشويق كرد  هسته

ما با سرعت تمـام وارد عـصر اسـتفاده از اتـم و ديگـر                ": نوروز، به ايرانيان گفت   
مـا  . شويم تا نفت را براي توليد محصوالت پتروشيمي ذخيره كنيم           منابع انرژي مي  

  43".كنيم نبايد از نفت، اين مادة ممتاز، براي سوخت استفاده 
  

***  
او .  كه جنگ جهاني دوم به ايران سرايت كرد اكبر اعتماد نوجوان بـود             زماني

جذب حزب توده شد و مدتي پيش از ترك ايران به قصد اروپا و ادامـة تحـصيل                  
اي از    او در رشـتة فيزيـك هـسته       . نوشـت   هاي آن حزب مطلب مـي       براي روزنامه 

او در چنـد    . اي بود   دانشگاه لوزان دكترا گرفت و تخصصش در رآكتورهاي هسته        
 كـار كـرد كـه       44سازمان خصوصي و دولتي از جمله كارخانة برق بـراون بـاوري           
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اي دولت     مركز تحقيقات هسته   دراي امريكايي در سويس بود، و همچنين          كارخانه
فدرال سويس، كه در آنجا سمت رياست دفتر مسئول تحقيقات در مـورد رآكتـور     

 به ايران بازگـشت و در سـمت         1344 در سال    عتمادا. اتمي را به او واگذار كردند     
در سـال   . مشاور فني تحقيقات دربارة رآكتور در سازمان برنامه آغاز به كـار كـرد             

اي منـصوب شـد كـه          او به سمت رياست مركـز تحقيقـات انـرژي هـسته            1345
در وزارت  . خودش در سازمان برنامه و بودجه به سازماندهي آن كمك كرده بـود            

اي شكل گرفته بود ولي عاليخاني براي اين كه خود            اقتصاد كميسيون انرژي هسته   
. را از شر آن خالص كند پيشنهاد كرد آن كميسيون به سازمان برنامه منتقـل شـود                

، كه وزارت علوم و آموزش عـالي تأسـيس و اعتمـاد بـه سـمت                 1346سال بعد،   
 بخش علوم و تحقيقات تعيين شد، اين كميسيون به سازمان برنامه            معاون وزير در  

 بودجه انتقال يافت، ولي وظايف آن در اين دوره نخست بـه ايـن وزارتخانـه و                  و
هاي بعـد،     در سال . اي در دانشگاه تهران واگذار شد       سپس به مركز تحقيقات هسته    

 كـار   ي و آموزشـ   يريزي علمـ     برنامه  موسسه تحقيقات و   اعتماد در سمت رياست   
بـود و پـس از آن       ) CNRS(كرد كه معادل مركز ملي تحقيقات علمي فرانسه           مي

 از او دعـوت كردنـد       1352در سـال    . رئيس دانشگاه بوعلي سينا در همـدان شـد        
  . سازمان انرژي اتمي ايران را تأسيس كند و رياست آن را به عهده گيرد

  
 آورد،   مـي  اي به دولت فـشار      مدتي بود كه شاه براي شروع كار انرژي هسته        

 ايـن   ، نخست وزير،  هويداامير عباس    بهانة. ولي پيشرفتي واقعي حاصل نشده بود     
رضا قطبي كه يكبـار بـه       . بود كه فرد مناسبي را براي اين كار در ايران سراغ ندارد           

. نـام بـرد  هنگام طرح اين موضوع به صورت اتفاقي حضور داشت، اكبر اعتماد را             
قطبي و اعتماد در سازمان برنامه بـا هـم كـار كـرده بودنـد و خـوب همـديگر را              

 در مـورد رآكتـور   او كـه  مي دانستعتماد را مي شناخت و ا  نيزشاه. دشناختن مي
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بپرس اين  ":  به قطبي گفت   .پيدا كرده است  و در اروپا هم  شهرتي       دارد  تخصص  
اعتمـاد بـراي تـصميم      .  قطبي هم نظر اعتمـاد را جويـا شـد          45"پذيرد؟  مقام را مي  

  46. پذيرفتدودلي اين پيشنهاد را ساعت وقت خواست و پس از كمي 48گرفتن 
  

در فاصلة يك ماه اعتماد گزارشي مشروح دربارة هـدف و سـاختار سـازمان               
شـاه ايـن گـزارش را چنـد بـار          . ي ايران تقديم شاه و هويدا كرد      تما  جديد انرژي   

كـرد، شـاه از اعتمـاد در مـورد            خواند در حالي كه هويدا ساكت بود و گوش مـي          
 كه ايـن همـان      تصميم گرفت  و   كردسئواالتي  جايگاه سازمان مورد نظر در دولت       

هويدا پيشنهاد كرد كـه اعتمـاد معـاون نخـست وزيـر             . خواهد  چيزي است كه مي   
خواست اين سـازمان تـا سـر حـد            شاه مي . به نظر شاه اين فكر خوبي نبود      . باشد

هويدا توضيح داد كه اگر اعتماد معـاون نخـست وزيـر باشـد        . امكان مستقل باشد  
 شاه كوتاه آمد هر چنـد در      . هاي دولتي همكاري كند     انتواند با ديگر سازم     بهتر مي 

كرد هيچ تماسـي بـا نخـست           براي آماده كردن برنامه كار مي      عتماد ماهي كه ا   يك
   47. باقي ماندوزير نداشت و تا پايان كار هم اين تماس در كمترين حد ممكن

بسياري از مقامات دولـت، بـه       . خواست درگير اين كار شود      شايد هويدا نمي  
اي را تأييـد    ايـران بـه رشـتة هـسته    شـتابزده ژه در صـنايع نفـت و گـاز، ورود          وي

اهللا نفيسي، يكي از مديران بسيار محترم شركت ملي نفت ايران، در              فتح. كردند  نمي
 اظهـار   اي   ايران در مـورد انـرژي هـسته        "آميز  مخاطره"گزارشي رسمي عليه اقدام     

انند گاز را به كار گيرند، اگر هم بـه          تو  ما گاز داريم، افرادي داريم كه مي      ": داشت
توانيم با استفاده از گاز به شكلي         شك مي   نيروي برق بيشتري نياز داشته باشيم، بي      

                                                 
 .1، روي 2مصاحبه با رضا قطبي، پيشين، نوار . 45
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 اين استدالل تا آنجا كـه بـه شـاه مربـوط             48".تر به آن دست يابيم      خطر و ارزان    بي
شـد كـه شـاه در نظـر      شـامل ابعـادي نمـي   پرداخت و  به مسئلة اصلي نمي   شد    مي

  .داشت
  

 .حرف زياد ديگري دربارة اين سازمان جديد در دولت يا مجلس مطرح نشد            
سنا . مجلس بدون جار و جنجال زياد اليحة مربوط به تأسيس آن را تصويب كرد             

. كرد ولي نه به داليل مورد نظـر نفيـسي           داد و كنجكاوي مي     بيشتر عالقه نشان مي   
كـاران در دولـت و        هنـه محمد سجادي، رئيس كميسيون آب و برق سنا، يكي از ك          

سياست، نگران اقتدار، مسئوليت و جايگاه اين سازمان پيـشنهادي و رئـيس آن در          
اين منشور بنا به درخواست شـاه بـراي رئـيس ايـن سـازمان قـدرتي                 . دولت بود 

. كننده بدهد   توانست به سجادي پاسخي قانع      غيرعادي قائل شده بود و اعتماد نمي      
شـريف  .  مجلس سنا، خواست راه حلـي پيـدا كنـد    اعتماد از شريف امامي، رئيس    

امامي با شاه صحبت كرد و اين مسئله حل شد و قـدرت اعتمـاد در حـد زيـادي                    
  49.دست نخورده باقي ماند

  
در زمان آغاز به كار اعتماد در سمت جديدش شمار ايرانياني كه در رشتة 

 شمار اندكي در اي درس خوانده بودند زياد نبود و تازه از ميان آنها انرژي هسته
اغلب افراد اين گروه آخر در دانشگاه و شمار كمتري از آنان در . ايران بودند

دانشگاهيان دربارة . كردند هايي نظير آن كار مي شركت ملي نفت ايران و سازمان
اتم " كه در پي پيشنهاد كردند تحقيق مياستخري  مگاواتي 5 كوچك و رآكتور

. ور امريكا، در دانشگاه تهران تعبيه شده بود، رئيس جمه آيزنهاور"براي صلح
                                                 

گر غالم رضا افخمي، واشنگتن  بنياد مطالعات ايران، برنامه تاريخ شفاهي، مصاحبه با تقي مصدقي، مصاحبه. 48
 .24. ، ص1987 نوامبر 30، .سي.دي

 .29 و 18. اعتماد، پيشين، صص. 49
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اي از عامل نابودي به   هدف تبديل انرژي هسته به ظاهر" اتم براي صلح"طرح
  انرژيآژانسآيزنهاور نوعي . كرد نيرويي براي صلح و توسعه را دنبال مي

 و ديگر موادي را )fissionable (اي را پيشنهاد كرد كه اتم قابل شكستن ستهه
و اند ذخيره و حفاظت كند  اي عرضه داشته رهاي داراي انرژي هستهكشو كه
آميز  هايي را در نظر بگيرد كه اين مواد قابل شكستن براي استفادة صلح روش"

اي  به كار گرفتن انرژي هستهه منظور بنا شد متخصصان ب. بشر به كار گرفته شوند
يكي . آميز بسيج شوند هاي صلح براي نيازهاي كشاورزي، دارويي و ديگر فعاليت

برق فراواني براي مناطق محروم از برق دنيا فراهم كه از اهداف خاص اين بود 
اتم براي انرژي، –اعتماد هم آنها را . ها عالي و خوشبينانه بود  اين حرف 50".شود

  .كرد  به عنوان مأموريت سازمان جديد تكرار -كشاورزي و پزشكي و غيره
. هاي آيزنهاور حالتي آرماني دارد      رده بود كه گفته    تاريخ ثابت ك   1353تا سال   
متخصصان ايراني را به جمـع شـدن در         هنوز موثر بودند و   ها     آن گفته  با اين همه،    

ديگران هـم اتفـاقي پيـدا       . ندشان تشويق كرد    اين سازمان جديد و عرضة خدمات     
 در   و ود متخصصان آرژانتيني كه پرون آنها را از كشورشان رانده ب          ، از جمله  شدند

، 51اسـكار كيهـيالت   . المللي پيوسـته بودنـد       انرژي اتمي بين   آژانسمقام مشاور به    
درياساالر نيروي دريايي و رئيس پيشين كميسيون انرژي اتمي آرژانتـين، يكـي از              

او نخـستين   .  بـراي رآكتـور دانـشگاه تهـران بـه ايـران بيايـد              شـد آنها بود كه بنا     
آرژانتينـي  . پاي انرژي اتمـي ايـران شـد     متخصص خارجي بود كه وارد سازمان نو      

ها بدل    هاي ديگري هم به او پيوستند و سازمان انرژي اتمي ايران به مركز فعاليت             
ها به مدت دو تا سه        دار بودند؛ آرژانتيني    ها عهده   رهبري اين سازمان را ايراني    . شد

  در اصل ديگر هـيچ فـرد       1356كردند، ولي در سال       سال نقش مشاور را بازي مي     
                                                 

50. Address by Mr. Dwight D. Eisenhower, President of the United States of 
America, Washington, D.C., 30 November 1987, w. 24. 
http://www.iaea.org/about/history_speech.html.   
51. Oscar Quihillat 
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كرد مگـر در مـواردي اسـتثنايي كـه بـه مهـارتي                ها كار نمي    غير ايراني روي طرح   
 52.بوداستثنايي نياز 

 
از ميان متخصصاني ايراني كه     : شد  گروه علمي و فني از چهار مسير تأمين مي        

كردند؛ متخصـصاني كـه از دانـشگاه تهـران       هاي گوناگون ايران كار مي      در سازمان 
زمان انرژي اتمـي ايـران منتقـل شـدند؛ متخصـصان            براي كارهاي پژوهشي به سا    

داراي تحصيالت يا تجربه در اين زمينه در خارج از ايـران؛ و گروهـي كـه             ايراني
 اين واقعيت كه ايـران      53.داد  سازمان انرژي اتمي در ايران يا خارج به آنها آموزش           

 فنـي   توانست در چنين مدت كوتاهي افراد مورد نياز خود را از نظر علمـي يـا                 مي
.  بـه بعـد دارد     1330آموزش دهد حكايت از رشد سريع اين كشور از اواخر دهة            

زماني كه ابتهاج در سازمان برنامه كار توسعة خوزستان را آغـاز كـرد، ليلينتـال و                 
كالپ ناگزير بودنـد متخصـصان و مـديران مـورد نيازشـان را بـراي كارهـايي از                   

در اغلـب مـوارد     . ه ايران بياورنـد   كشاورزي گرفته تا ساختن سد، به همراه خود ب        
 سـال، ايـران     20در مدتي كمتر از     . مهارت مورد نياز مهارتي عادي و معمولي بود       

اي را، كـه كـاري بـسيار          توانايي اين را پيدا كرده بود كه طرح كامل انرژي هـسته           
در واقع، پس از آنكـه عاليخـاني در   . پيچيده تر بود، با كمك افراد ايراني اجرا كند     

ــارة شــمار زيــاد  1350د دهــة حــدو  وارد بخــش خــصوصي شــد ، ليلينتــال درب
متخصصان و فناوراني كه در طول اين ساليان در ايران به وجود آمده بودند بـراي                

عاليخـاني بـه خـاطر      . ليلينتال مايل بود با عاليخاني شريك شود      . او مطالبي نوشت  
ر ايـران شـروع بـه كـار         آن روزي كه من د    ": مي آورد كه ليلينتال به او نوشته بود       

هايي را داريد كه به فنـون مختلـف         اما امروز شما آدم   . كردم ايران كسي را نداشت    
ها همه رفتند بهتـرين تحـصيالت را كردنـد و برگـشتند و در                 اين وآشنايي دارند   
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 وجـود   1330نتيجه امكاناتي كه امروز كشور شـما دارد بـا آنچـه در اواخـر دهـة                
ي در زمينة تخصص در ايـران از         دليل تغيير كيفي و كم      او به  54".داشت فرق دارد  

 به گفتـة اعتمـاد      55.عاليخاني درخواست كرد شريك اصلي در اين مشاركت باشد        
صد " شد   آماده به كار مي    1358زماني كه نخستين تأسيسات اتمي بوشهر در سال         

   56".در صد نيروي كار آن ايراني بود
  

به دليل نياز به صـالحيت خـاص در          هماي در ايران      ساختن تأسيسات هسته  
اي    كـار پيچيـده     به دليل موقعيت جغرافيايي ايـران      و هم اي    مورد علم و فن هسته    

تأسيسات بايـد در كنـار مخـزن        . يافتن بهترين محل مناسب مسئلة اصلي بود      . بود
 انوتـ  دسترسي بـه سيـستم حمـل و نقـل داشـت تـا ب               ، بايد بود  عظيمي از آب مي   

ن نيروگاه را به محل رساند، اين مكان بايـد كنـار شـبكة              تجهيزات بزرگ و سنگي   
خيـز    تـر ايـن محـل نبايـد زلزلـه           از همه مهم  . برق و به دور از مراكز جمعيتي بود       

ديري نگذشـت كـه متوجـه       . خيز بود   بود در حالي كه اغلب مناطق ايران زلزله         مي
ان در  شديم كه مناطقي كه اين شـرايط را دارنـد بـسيار نادرنـد، و شـايد شمارشـ                  

بوشهر در كنـار خلـيج فـارس، دارخـوين در كنـار رود          . كشور از ده بيشتر نيست    
جاهاي محتمل  . اي در جنوب غربي اصفهان و در كنار زاينده رود           كارون، و منطقه  

شد و    ديگر براي اقدامات بعدي در كنار خطي فرضي بود كه از اصفهان شروع مي             
پيش از انقالب كار ساخت     . رسيد  يگذشت و به آذربايجان م      از اراك و زنجان مي    

و ساز در بوشهر و دارخوين آغاز گـشت و مطالعـاتي در مـورد احتمـال كـار در                    
هاي تابع شركت زيمنس به نـام         طرح بوشهر را يكي از شركت     . اصفهان انجام شد  
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 مگاواتي كه بنـا  1200 واحد 2 آماده كردكه متشكل بود از  57كرافت ورك يونيون
كـرد كـه    اعتماد برآورد مـي .  آماده شوند1360 و   1359هاي    شد به ترتيب در سال    

 كرافـت ورك    58. آمـاده شـوند    "شايد با چند ماه تأخير    "هر دو نيروگاه به موقع و       
زدايـي از آب بـا ظرفيـت           ساختن تأسيـسات نمـك      همچنين دست به كار    يونيون
ي ا   كه بنا بود از برق حاصل از تأسيـسات هـسته           شد هزار متر مكعب     200روزانة  

 مگـاوات را شـركتي      900دو واحد دارخوين، هـر يـك بـا ظرفيـت            . استفاده كند 
 در   بـه ترتيـب     بنـا بـود     ايـن دو   . طراحي و اجـرا كـرد      59فرانسوي به نام فراماتوم   

بررسـي تأسيـسات اصـفهان ادامـه        .  توليد را آغـاز كننـد      1362 و   1361هاي    سال
تا پيش از انقالب تصميمي قطعي در مـورد مشخـصات آن گرفتـه نـشده                . داشت

آمـد نيروگـاه    بود، جز اينكه به دليل جريان ناچيز آب در زاينده رود شايد الزم مي  
  60.به جاي آب با هوا خنك شود

  
هـا    با فرانسوي . حظات فني بود  معامله با آلمان ساده و روشن و بر اساس مال         

مشكالتي ناشي از مناسبات نزديك ولي رسمي شاه با رئـيس جمهـور جديـد آن                
 ژيسكار در زمان تـصدي وزارت دارايـي،         61. وجود داشت  ، ژيسكار دستن  ،كشور

 به رياست جمهوري فرانـسه      شاه از انتخاب او     و چند بار با شاه مالقات كرده بود      
 شاه به مناسبت برگزيـده شـدن وي بـه            سخ به شادباش  ژيسكار در پا  . مان بود داش

مقام رياست جمهوري، تلگرامي گرم براي او فرستاد و از او خواست تـاريخي را               
.  براي ديدار از فرانـسه تعيـين كنـد         ،در پاسخ به دعوتي كه پمپيدو از او كرده بود         

ي ما هم   و موضوع اصل  به اين سفر برويم      هرچه زودتر بايد     ": شاه به اعتماد گفت   
                                                 

57. Kraftwerk Union 
 .102. ص. اعتماد. 58

59. Framatome 
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 62".را بكن راجع به اتم چه مي خواهي و چه مي گـوئي  برو فكرهايت. اتم است
آميز به فرانسه رفت و ژيـسكار هـم در مهـر               شاه سفري موفقيت   1353در خرداد   

 در ايران ژيسكار از شـاه خواسـت كـه در امـضاي قـرارداد                63. به ايران آمد   1355
 و اعتماد در مـورد بـه تـأخير          عجله كند ولي سازمان انرژي اتمي آمادگي نداشت       

به گفتة اعتمـاد ايـن تـأخير        . انداختن امضاي اين قرارداد توانست شاه را قانع كند        
  64.براي ايران در حدود دو تا سه ميليارد فرانك ارزش داشت

  
***  

شاه با تاريخچة اتم آشنا بود و اين آشنايي فراتـر از دانـستن مطـالبي دربـارة       
گيري دربارة مطالـب   كي، و سلطة امريكا در مورد تصميماينشتين، نسبيت، و ناگازا   

 ديويـد   66. مطلع و به طور كلي با آن موافـق بـود           65او از طرح باروخ   . اي بود   هسته
 طرحـي كـه     در تهيه برنارد باروخ   با   كه ليلينتال     مي شناخت  ليلينتال را به اين دليل    

 آيزنهـاور طـرح      كـه  1332در سال   . ه بود  كرد همكاري بر آن نهاده شد       باروخ نام
 با توجـه    اگر چه  را اعالم كرد شاه بسيار تحت تأثير قرار گرفت           "اتم براي صلح  "

مـي   اين برنامه در حـدي نـاچيز بـر ايـران اثـر       در آن زمانبه وضع فناوري ايران  
 بـه    چيـز   بيش از همه    را جنگ سرد و دوقطبي شدن دنيا توجه شاه       آغاز  . شتگذا

ها و ابزار بسيح حمايت اياالت متحده         ي به شيوه   بود، يعن   معطوف كرده  بقاي ايران 
شـاه  . كـرد   زمان در راه بهبود مناسبات ايران و شوروي تالش مـي            در حالي كه هم   

 1342اي سال     هاي هسته   او به قرارداد منع آزمايش    . دوهمواره هوادار خلع سالح ب    

                                                 
 160. اعتماد، ص. 62

 .2443-2444، 2266-2267: 5گاهنامه، . 63

 .159-167. اعتماد، صص. 64
65. Baruch Plan 
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اي   هـاي هـسته      بـه پيمـان منـع گـسترش سـالح          1347احترام گذاشت و در سال      
اي مهمـي نداشـت و        در آن زمان ايران هيچ گونـه برنامـة انـرژي هـسته            . ستپيو

هـاي    از نظر شاه معاهدة منع گسترش سـالح       . امضاي اين قرارداد چندان مهم نبود     
توانـست    كاست و شاه خشنود بود از اينكه مي         المللي مي   هاي بين   اي از تنش    هسته

هـايي    ن با وي به تفـاهم     نظر مساعد پرزيدنت جانسون را جلب كند كه در آن زما          
اي جديـد     ، يعني زماني كه شاه سياسـت انـرژي هـسته          1353در سال   . رسيده بود 

 را آغاز كرد، اين مزيت را داشت كه نه تنها طرف اصـلي ايـاالت متحـده در                   دخو
خاورميانه بود، بلكه رهبري كـشوري مترقـي، ثروتمنـد و قدرتمنـد را بـر عهـده                  

در واقـع زمـاني كـه       .  اقتـصادي و نظـامي بـود       داشت كه آينة تمام نماي پيشرفت     
هاي او را مسخره      امريكا، در ماه آوريل حرف    مدير امور بازرگاني    ويليام سايمون،   

اي كـه وي و       خواند، پرزيدنت نيكسون الزم دانست رسماً و علناً با نگـارش نامـه            
 67.د  دانست، از شاه عذر خواهي كن       اياالت متحده را با اين اظهارات بي ارتباط مي        

ي نهـاني بـين ايـران و ايـاالت متحـده            تنـش به هر حال اشارة سايمون حكايت از        
. داشت كه ريشة آن در نقشي بود كه شاه در افزايش بهاي نفت بـازي كـرده بـود                  

عذرخواهي نيكسون و اشارة او به دوسـتي عميـق بـر گرايـشي واقعـي و جـدي                   
كـه شـاه خـود را       گذاشت كه بيش از همه به اين دليل وجود داشـت              سرپوش مي 

رهبر بر حق حوزة خليج فارس، كشورهاي صادركنندة نفت و احتماالً تمام منطقة             
اي هم كه در ايـن زمـان، يعنـي در             موضوع انرژي هسته  .  دانست  اقيانوس هند مي  

، به همة اين موارد اضافه شده بود، بار ديگر پس از آنكه هند نخستين               1353سال  

                                                 
مايلم مستقيماً به اطالع شما برسانم كه آقاي سايمون حق چنين اظهاراتي را نداشت و ما از شما عذر ". 67
 هاي آقاي  من در كنفرانس مطبوعاتي خود اشاره كردم، من  و دولتم  ارتباطي با اشارههمان گونه كه. خواهيم مي

 24. ويراستة علينقي عاليخاني، جلد چهارم، بين صصهاي علم،  يادداشت متن اين نامه در كتاب ".سايمون نداريم
 . آمده است25و 



   زندگي و زمانة شاه 650

اي جهـاني     هشت آزمايش كـرد، بـه عنـوان مـسئله         بمب اتمي خود را در ماه ارديب      
  . نگران كردبيش از پيشمطرح شد و اياالت متحده را 

  
*** 

اي شد، در   انرژي هستهحساس زماني كه ايران وارد كار 1350در ميانة دهة 
-Uشد و اورانيوم  اي كه با آب خنك مي امريكا و اروپا اغلب از رآكتورهاي اتمي

% 93ها با اورانيوم  سالح. (كردند درصد استفاده مي 4 تا 3  تاني شده غ235
پس از سه تا چهار سال توليد .) شد شده يا پلوتونيوم تصفيه شده ساخته مي غني

 درصد 2 تا 1 و U-235 درصد 1به كار رفته حاوي  سوختتفاله نيرو، 
 شود براي سوخت رآكتورهاي زاينده اين پلوتونيوم را مي. پلوتونيوم است

(breeder reactor)سوزانند   مورد استفاده قرار داد كه همچنان كه آن را مي
اياالت متحده در دنيا از نظر تعداد و كارآمدي . كنند پلوتونيوم بيشتري توليد مي

 طراحي نيزهاي برق سرآمد بود و تا اين زمان رآكتورهاي زايندة آزمايشي  نيروگاه
هاي برق اتمي  تند نيروگاهانگلستان، فرانسه، آلمان و ژاپن داش. كرده بود

اياالت متحده . ساختند و برنامه داشتند در آينده رآكتورهاي زاينده درست كنند مي
 به دست آمده از پلوتونيوم 1341 سال درنگران گسترش اين تأسيسات بود زيرا 

 موفقيت هند 1353 و در سال در نوادا بمبي منفحر كردنداز رآكتورهاي معمولي 
 كه دانشمندان و مهندسان كشوري كه ه بودداد پلوتونيوم نشان  آزمايش اتميدر 

، اگر عزمي كافي براي دستيابي به منابع در مراحل پيش از صنعتي شدن قرار دارد
اي جهان   به مرحلة شش كشور هستهتوانند مالي مورد نياز داشته باشند، مي

  68.د،نبرس
 

                                                 
68. David Rossin, "US on Spent Fuel: The Issues. 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/reaction/readings/rossin.html. 
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پرزيـدنت فـورد در     ، همـان گونـه كـه        1350، در ميانـة دهـة       افزون بر ايـن   
سخنراني ساالنة خود به اطالع كنگره رساند،  اياالت متحده با چند مسئلة سياسي              

 جنگ ويتنام و ماجراي  واترگيـت      اغلب ناشي از    كه   69،و اقتصادي هم روبرو بود    
از سوي  . داشت  شاه نقشي   در اين آخري    كه  بودند، و چهار برابر شدن بهاي نفت     

 تعادل نه تنهـا در اوپـك بلكـه بـه طـور كلـي در                 ديگر اياالت متحده براي حفظ    
جنگ روز كيپور و استفادة اعراب از نفت بـه عنـوان            . خاورميانه به شاه متكي بود    

ده . سالحي سياسي به وزن سياسي شاه در محاسبات مقامات امريكا افـزوده بـود             
. رفـت روز پيش از آنكه فورد سخنراني ساليانة خود را بكند، شاه سفري به مـصر      

وضـعيت  "اي محرمانه براي شاه فرستاد تـا          يسينجر از جانب رئيس جمهور نامه     ك
 را به اطالع شاه     "هاي طوالني مدت خود مصر      مذاكرات اسرائيل و مصر و گرايش     

 الزم  " زياد مـا بـه اعليحـضرت        بسيار با توجه به اعتماد   " كيسينجر نوشت    .برساند
رجة امريكا به اطالع شـاه      هاي رئيس جمهور و وزير امور خا        است آخرين ديدگاه  

  70. برسد
  

، و با توجه به پولي كه در اختيار داشت،          1353با توجه به اعتبار شاه در سال        
اي همراهـي   هـاي هـسته    فورد و كيسينجر تصميم گرفتند او را در مـورد سياسـت           

هـاي    شـركت . هـاي نهـايي او نداشـتند        كنند، هر چند اطالعات دقيقـي از هـدف        
 مـي تينگهاوس و جنرال الكتريك، براي كار كردن در ايران            امريكايي از جمله وس   

 بـا برنامـة     ولاصـ فـورد و گـروهش در       در آغاز    71. از هم سبقت بگيرند    كوشيدند
افـزار    بـراي فـروش سـخت   "اي صنعت عظيم انرژي هسته"برپايي  ايران در مورد    

                                                 
69. President Gerald Ford's State of the Union's address, c-Span.org, January 15, 
1975. 

. صصيان مپيشين، هاي علم،  يادداشت  در عاليخاني،،1975 ژانوية 4نامة محرمانة هنري كيسينجر به تاريخ . 70
313-312. 
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فـورد  در سـال      . دنـد كر تاياالت متحده كه ميلياردها دالر قيمت داشـت، موافقـ         
حكمي را امضا كرد كه به ايـران فرصـت خريـد و اسـتفاده از تأسيـسات                    " 1355

اي    بازفراوري ساخت امريكا را براي استخراج پلوتونيوم از سوخت رآكتور هـسته           
هـم بـا    اين رآكتورهـا    – كامل بود  اي  چرخة سوخت هسته  اين معامله براي    . داد  مي

 و در نتيجـه كـم و        كردنـد   يد مي كردند و هم  آنها را تول        پذير كار مي    شكافتمواد  
شكايت داشـتند كـه ايـن        منتقدان در كنگره و مطبوعات       72".بيش خود كفا بودند   

اي درست    هاي هسته   دهد كه بتواند سالح     وضع ايران را  بالقوه در وضعي قرار مي        
 دولت فورد، در مورد عملياتي كه در اياالت متحـده صـورت             1355در سال   . كند
 و بازيافـت پلوتونيـوم نبايـد انجـام          بازفراوري"جه رسيد كه    گرفت، به اين نتي     مي

گيري وجود داشته باشـد كـه جامعـة           شود مگر اينكه دليلي منطقي براي اين نتيجه       
اي   هاي هسته   تواند به شكلي مؤثر بر مخاطرات ناشي از گسترش سالح           جهاني مي 

زيرا معتقد  به اين نتيجه رسيده است      گفت   1355در مهر   و چندي بعد     ".فائق آيد 
اي بايـد بـر منـافع اقتـصادي مقـدم             هاي هسته   پرهيز از گسترش سالح   "است كه   

 جيمـي كـارتر و   ي مبـارزات  بـه مواضـع  ي سياسي واكنش اظهارات فورد 73 ".باشد
كـارتر معتقـد    .  بود هاي اتمي   سالحنهادهاي او در زمينه سياست ضد گسترش        پيش

د زيرا نه از نظر اقتصادي      وبايد انجام ش  اي از دنيا ن     بود كه بازفراوري در هيچ نقطه     
گرفت كه چون اين كار مخاطرات         و نتيجه مي   اردو نه از نظر فناوري ضرورتي ند      

 كـار معقـولي     آناجازة دادن بـه     "دهد    اي را افزايش مي     هاي هسته   گسترش سالح 
هـاي منـع      رسيد كه نه فورد و نه كارتر اسـتدالل           به هر حال به نظر مي      74 ".نيست

دانـستند هـر چنـد معتقـد          هاي اتمي را در مورد ايران صادق نمـي          سالحگسترش  
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بودند ايران هم بايد مقررات جدي موجود در قرارداد دوجانبة ايـاالت متحـده را               
  .بپذيرد
  

اي غيرمنصفانه و غير قابل دفـاع         شاه موضع امريكا را در مورد فناوري هسته       
ست جمهوري فورد ادامـه يافـت       مذاكره با مقامات امريكا در دورة ريا      . دانست  مي

  .ولي از نظر اعتماد اين مذاكرات هيچ وقت حالتي جدي نداشت
  

مثالً ايران يك كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي با امريكا داشت كه من هم         
شد صورت جلسه اي تهيـه مـي شـد كـه      هربار اين كميسيون تشكيل مي. بودم عضو آن

 نيروگاه اتمي خواهد خريد، 8اري ها ايران از امريكا قالب اين همك درآن آمده بود كه در
در هـر صـورت موافقـت نامـه دوجانبـه بـراي       . برنامـه اي نداشـتيم   حال اينكه ما چنين

هنوز آماده نشده بود و باالخره من كه عضو كميسيون بـودم ايـن    همكاري ايران و امريكا
توانـست يـك    گر ايـران مـي  م. فشار عجيب و غريبي بود. .. بودم موضوع را تاييد نكرده

اين مطلبي بـود كـه      ... توانست بخرد    تا نيروگاه از امريكا بخرد؟ يكيش را هم نمي         8دفعه  
وزير اقتـصاد و دارايـي ايـران و وزيـر امورخارجـة             (هوشنگ انصاري و هنري كيسينجر      

  75. كردند ، هر يك به خاطر اهداف سياسي خود، مطرح مي)امريكا
  

كردند كـه     چنان رفتار مي  "امريكا حالتي آمرانه داشتند     از نظر اعتماد مقامات      
 اعتمـاد در برابـر ايـن        ".كنيمگوش  گويند    هرچه آنها مي   به   گويي ما وظيفه داريم   

البته اگر من برصورت جلسه هاي آن كميـسيون همكـاري       ". كردمي  وضع طغيان   
ه ايـن  دانستم نه انصاري و نه كيسينجر ب مي اعتراض نمي كردم علتش اين بود كه

ايجاد اتمسفر و هـدف هـاي سياسـي     موضوع تسلط ندارند و هركدام بيشتر براي
آن . زير بار نخـواهم رفـت   ثاني، از خودم مطمئن بودم كه در. اين كار را مي كنند
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اعليحـضرت هـم از مـن       .. صورت جلسه ها براي من تكليفـي ايجـاد نمـي كـرد            
  ٧٦".كرد پشتيباني مي
  

 بودند ايران را به امـضاي قـرارداد دوجانبـه           مقامات امريكا كه مشتاق فروش    
، رئـيس   77 توسـط رابـرت سـيمانز      فـورد  1354در اواخر سـال     . كردند  تشويق مي 

  ، معاون امـور امنيـت ملـي،   78ماو. اي امريكا، و كاراليل اي كميسيون انرژي هسته
اي براي شاه ارسال داشت و از او درخواست كرد در امضاي قرارداد دوجانبه                نامه

شاه اين نامه را به اعتماد داد تا بخوانـد و نظـرش را دربـارة آن ابـراز                   . كندعجله  
. ما با اينها مشكل داريم، تا مشكل حـل نـشود راهـي نيـست              ": اعتماد گفت . دارد

 در آن نامـه پـس از تعارفـات    ".تهيـه كـن   فرمودند پـس بـرو و جـواب نامـه را    
  :ديپلماتيك چنين آمده بود

  
طالع دارند كه پيمان منع گسترش دو هدف مهم         شك رئيس جمهور محترم ا      بي

زمـان   اي و هـم  هاي هـسته  اند از ممانعت از گسترش سالح كند كه عبارت  را دنبال مي  
. آميـز  هاي صـلح  اي و مواد الزم براي هدف تسهيل مبادالت فناوري و تجهيزات هسته 

از كرده اسـت    اي مهمي را آغ     دانيد، ايران برنامة هسته     همان گونه كه شما به خوبي مي      
تا از توسعة اقتصادي سريع خود حمايت كند زيرا اين توسعه به اسـتفادة گـسترده و                 

اي   آميز برنامة هسته    ما براي تضمين اجراي موفقيت    . روزافزون از انرژي نيازمند است    
اي بـر اسـاس مالحظـات         خود به جريان فناوري و انتقـال تجهيـزات و مـواد هـسته             

 بنابراين، آقاي رئيس جمهور، بسيار اميدوارم كه سياسـت          .اقتصادي معقول نيازمنديم  
پذير باشد كه امكان همكاري ثمـربخش و مفيـدي            عدم گسترش شما آن قدر انعطاف     

  . اي بين كشورهاي ما فراهم آيد در مورد انرژي هسته
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در راستاي مناسبات خاص بين دو كشور و اهميتي كه شـما و مـن بـراي ايـن                   
ميدواريم مذاكرات مربوط به اين موضوع ادامـه يابـد و مـن             موضوع قائل هستيم، ما ا    

اي  اطمينان دارم كه اين مذاكرات به عقـد قـرارداد همكـاري در مـورد انـرژي هـسته               
  79.انجامد مي

  
اصال اعليحضرت يـك كلمـه بـا مـن چانـه            ". شاه موضع اعتماد را پذيرفت    

يعني بـه  .  بوداعليحضرت خيلي مهم و اين حمايت. نزدند و نامه را امضاء كردند
در مقابل همه محكم ايستادگي   امريكا، بلكه مقابلمن اجازه مي داد كه نه تنها در

موافقت نامه دوجانبـه بـا    نشانه بارز حمايت اعليحضرت از من اين است كه. كنم
خالصه اين بود  طوره دليلش هم ب. امريكا هيچ وقت آماده نشد تا به امضاء برسد

  80".نبود  نامه شرايطي مي گذاشت كه براي ما قابل قبولكه امريكا دراين موافقت
 

***  
سازمان انرژي اتمي نخست با آلمان و فرانسه به مـذاكره پرداخـت، ايـاالت               

آميزي داشت كه به شكلي روشمند و حـاكي از   اي صلح متحده نياز به برنامة هسته    
رانيـوم را    فقط اياالت متحده و اتحاد شوروي او       1350در دهة   . اطمينان پيش رود  

توانـست ايـن      ايـران نـه مـي     . آوردنـد   كردند و از آن سوخت به دست مي         غني مي 
گرفتن اين فناوري   . خواست چنين كند    ميه  فناوري را از اتحاد شوروي بگيرد و ن       

ايـران تـصميم    . از اياالت متحده مستلزم امضاي قراردادي دوجانبه و توانفرسا بود         

                                                 
 آمده است؛ همچنين نگاه كنيد به اعتماد، 491-492. پيشين، صصهاي علم،  يادداشتمتن اين نامه در كتاب . 79

دگي علم ماية شرمن. اي كه اعتماد آماده كرده بود، نوشته شد اين نامه در دربار و بر اساس نسخه. 172-173. صص
را ويرايش كرده بود و نه علم كه مه شد كه شاه اشتباهي چاپي در آن ديد كه نه منشي علم متوجه شده بود كه نا

همه اين ماشاءاهللا از اين دقت و هوش كه با ": هايش نوشت  علم در يادداشت."دوبار به دقت خوانده بود"را  آن
 ).489. ص جلد پنجم،اي علم، ه يادداشت.  ".شود اي فروگذار نمي گرفتاري دقيقه
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بست بندي در مـورد سـوخت          اروپايي مي  گرفت در قراردادهايي كه با كشورهاي     
سازي در تأسيسات بوشـهر       شركت آلماني به منظور عرضة خدمات غني      . بگنجاند

به هر حال، از نظر شاه اين شيوه موقتي         . قراردادي ده ساله با اتحاد شوروي بست      
تر بود كه عرضة سوخت را براي مـدتي طـوالني             اي محكم   شاه در پي شالوده   . بود

  .تضمين كند
  

كـشورهاي داراي   . به هر حال، آغاز چرخة سوخت پيـشنهادي ظريـف بـود           
اياالت متحده بسيار نگـران     . ي جنگ به فكر آن افتاده بودند      طاي در         قابليت هسته 

هاي اتمي بود، كه ايـران آن      گسترش آن و يكي از بانيان پيمان منع گسترش سالح         
كه اين معاهده براي امضاي      امضا كرده بود، يعني همان روزي        1347 تير   10را در   

بـه موجـب ايـن معاهـده     . شـده بـود  زمان در واشنگتن، لندن و مـسكو آمـاده          هم
هـا بـراي دسـتيابي بـه         اي جانشين تالش مستمر دولـت       دسترسي به فناوري هسته   

ايران با حسن نيت به اين معاهده پيوست، هر چند بـه  . شد اي مي   هاي هسته   سالح
شد ه مسائلي كه احتماالً در آينده مطرح مي        دولتش ب  هنگام امضاي آن نه شاه و نه      

در واقع، همان گونه كـه خـواهيم ديـد، شـاه هـيچ گونـه                . توجه چنداني نداشتند  
  .ديد اي خود نمي تضادي بين اين معاهده و برنامة هسته

اي و كنترل چرخة سـوخت   از نظر اعتماد و همكارانش، تأمين سوخت هسته       
چرخة سوخت هستة اصـلي     . ترين بخش كار آنها بود      ترين و مهم    اي پيچيده   هسته

اي بـه فنـاوري       يـن دليـل كـه سـوخت هـسته         اتر، به     از آن مهم  . اي بود   علم هسته 
اعتماد به شاه   . نمود  اي بسيار وابسته بود، دستيابي به آن دشوار مي          تسليحات هسته 

هـاي نيـروي      بدون اطالعات كامـل از اجـزاي ايـن سـوخت ادارة پايگـاه             ": گفت
 شاه قبول داشت كه ايران بايـد تـا سـر حـد              81".اي به سادگي عملي نيست      ستهه
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بنابراين ايـران در پـي آن       . ممكن در اين زمينه استقالل و مهارت فني داشته باشد         
اسـتخراج و   : كه كنترل بر تمام مراحل اين چرخة سوخت را بـه دسـت آورد             بود  

دفـن  اي و     آكتـور هـسته   سازي، توليد سـوخت، ر      اورانيوم، تبديل، غني  خرد كردن   
 .، كه اين مورد آخر مطلبي بود مربوط به آينده82اي هاي سوخت هسته زباله

 
سـازمان انـرژي اتمـي      . گـشود   مرحلة نخست راه دسترسي به اورانيوم را مي       

هـايي تمـاس گرفـت كـه اورانيـوم اسـتخراج              ايران با تمام كـشورها يـا شـركت        
 تمـام   1350در اوائل دهة    .  نداشتند هيچ يك اورانيومي براي فروش    اما  كردند،    مي

يـا  : ايـران دو راه بيـشتر نداشـت   . فروش شده بـود  ها پيش اورانيوم موجود تا سال 
دسترسي پيدا كردن به منابع موجود اورانيوم در سطح جهاني يا گـشتن بـه دنبـال                 

 كـه   ،ايران سهامي در معدني عظيم كه به تازگي در ناميبيـا          . اورانيوم در خود ايران   
ن زمان تحت قيمومت افريقاي جنوبي بود و امروز به استقالل رسيده اسـت،              در آ 

تعلق  ريوتينتو زينك    مكشف شده بود، خريداري كرد كه به شركتي بريتانيايي به نا          
كـه  خريـد    83در شركتي آلماني به نـام اوران گزلـشافت        سهامي  و همچنين   داشت  
هـايي    تـالش . دنيا داشت هايي گسترده در زمينة كشف اورانيوم در سراسر           فعاليت

هم براي ورود به معاهداتي در نيجريه و گابن شد كه به نتيجه نرسيد زيرا فرانسه                
از .  جاي پايي پيدا كنـد      آن كشور  هاي پيشين   مخالف آن بود كه ايران در مستعمره      

 بـه ايـران     1353وندا، رئيس جمهور زامبيا، كه در اوائـل آذر          ائسوي ديگر، كنت ك   
 براي شاه فرستاد مبني بر اينكه زامبيـا اورانيـوم دارد و خوشـحال               آمده بود، پيامي  

كه در چارچوب كلي مناسبات اقتصادي ايران و زامبيا در مورد داد             شود از اين    مي
شاه از شنيدن اين پيام خرسند شد و به علم، وزيـر دربـار،              . و ستد آن مذاكره كند    
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 سازمان انرژي اتمي ايران     84.دستور داد ترتيبي بدهد كه اين موضوع پيگيري شود        
ورايران هم براي كـشف اورانيـوم در داخـل          يبا شركتي خصوصي و ايراني به نام        

. ايران قرارداد بست، تا مشخص شود كه آيا ايران سنگ معدن اورانيوم دارد يا نـه               
  و تاًييد قطعـي     استخراج جازهاين شركت گفت كه ايران اورانيوم دارد ولي زمان ا         

  85.داآن را ند
  
 سهام كنسرسيومي در اصل فرانسوي به نام اوروديـف          ،سازي  يران براي غني  ا

اين شركت  . را خريد كه كشورهاي ايتاليا، اسپانيا و بلژيك هم در آن سهم داشتند            
سـازي اورانيـوم در دنيـا         ترين تأسيسات غني    ترين و پيشرفته    بنا بود يكي از بزرگ    

هـا هوشـيار      فرانـسوي . مـام نـشد   توفيق ايران در اين تالش برايش ارزان ت       . بشود
به هر حال، تأسيس اوروديـف اقـدام بزرگـي      . بودند و فوري پاسخ مساعد ندادند     

برگ .  مگاواتي فقط براي تدارك برق آن نياز بود        900اي     نيروگاه هسته  4بود و به    
 موافق در اختيار گذاشتن سرمايه      ابتداالبته شاه   . برندة ايران نياز فرانسه به پول بود      

 ميليارد دالر به فرانـسه دادنـد تـا در           1اعتماد او را قانع كرد و وامي به مبلغ          . دنبو
به هنگام ديـدار شـاه از پـاريس در          . برابر مشاركت ايران در اوروديف هزينه شود      

 و به   1353اي در اين مورد امضا شد و اصل معامله در آذر              نامه   توافق 1353خرداد  
مـدتي  . رانسه، بـه ايـران صـورت گرفـت       هنگام سفر ژاك شيراك، نخست وزير ف      

 درصد سهام اوروديـف     10طول كشيد تا ساز و كاري پيدا كردند تا ايران صاحب            
در فرانـسه   . شود بدون اينكه فرانسه اكثريت خود را در آن شركت از دست بدهد            

 60 درصد سهام آن و فرانـسه  40 تشكيل شد كه ايران  86شركتي به نام سوفيديف
 در صد از سهام اوروديف      25سوفيديف، به نوبة خود،     . داشتنددرصد سهام آن را     
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شـدة     درصد از اورانيوم غنـي     10را داشت، و ايران به اين ترتيب حقي مستقيم بر           
 تـا  20 تأسيس شد كه ايـران   87شركتي هم به نام كورديف. كرد اوروديف پيدا مي

يرا تا پايان دهة    اما اين شركت به كارش ادامه نداد ز       .  درصد سهام آن را داشت     30
  88.اي در حد زيادي كاهش يافت  تقاضا براي انرژي هسته1350

 
 پيشرفتي جدي در زمينة توليد، استفاده و بـه كـار بـردن              فرصت هرگز   ايران

 شاه متهم به اين شد كه ايران را به محـل            با اين وجود،  . هاي سوخت نداشت    ميله
يان را در معرض خطري بـزرگ        ايران والمللي بدل كرده      هاي سوخت بين    دفن ميله 

اي  كه از واحد مركـزي   ناشي از سوخت هسته  هاي    زباله مجموعة. قرار داده است  
داراي راديو اكتيو زياد است و مقدار زيادي حرارت          آورده مي شود  رآكتور بيرون   

دارند كه معمـوالً      مي  هايي مخصوص نگه    بنابراين آنها را در حوضچه    . كند  توليد مي 
ر قرار دارند تا هـم از حـرارت آن و هـم از ميـزان راديواكتيـو آن                   در محل رآكتو  

كنند يا براي دفن      سوخت مصرف شده را يا به صورتي امن بازفراوري مي         . بكاهند
تر ذخيره شود، به دليل از ميان رفـتن           هر قدر اين سوخت طوالني    . دارند  ارسال مي 

 زمان كـسي زيـاد نگـران         در آن  89.شود  تر مي   راديواكتيو آن، روبراه كردن آن آسان     
اي موضوعي بود     هاي هسته   گيري در مورد دفن زباله      اين موضوع نبود زيرا تصميم    

گرفـت كـه      افزون بر اين ايران بايد تصميم مي      . مربوط به چند دهه ديگر در آينده      
گزينـة  : كدام يك از دو گزينة پيشنهادي كشورهاي غني از نظر اورانيوم را بپـذيرد        

آورد يا گزينة اروپا را       ت مصرفي در رآكتور را زباله به شمار مي        امريكا را كه سوخ   
شدة بيشتر يا پلوتونيـوم دسـت         كرد تا به اورانيوم غني      كه آن را دوباره فراوري مي     
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به گفتة اعتماد ايران به گروه سومي از كشورها تعلق داشت كه تـازه كـار بـا                 . يابد
اب يكـي از آن دو گزينـه منتظـر    كردند و پيش از انتخـ      اي را آغاز مي     انرژي هسته 

  . گيري  نهايي در اين مورد بود تصميم
  

هـاي     بـراي توليـد ميلـه      كارخانه اي سازمان انرژي اتمي ايران در نظر داشت        
ريزي براي آن در مراحل ابتدايي بـود كـه انقـالب رخ               سوخت بسازد، ولي برنامه   

هـاي   سـازي ميلـه   خيـره با وجود اين، در نتيجة اظهارات شاه در مورد امكان ذ      . داد
ايران بـه دليـل كويرهـاي       بگويـد شاه دوست داشـت     . سوخت، جنجالي به پا شد    

. هـا قـرار دارد      هـايش از ايـن نظـر در مـوقعيتي بهتـر از اروپـايي                گسترده و كـوه   
هـاي اتمـي     زبالـه دهـد  ي از او پرسيد كـه آيـا ايـران اجـازه مـي          خبرنگاري اتريش 

؟ شاه گفت كه هنوز تصميمي      دفن شوند  نرآكتورهاي اتريش در كوير مركزي ايرا     
ايـن اظهـارات     "؟كه نه چرا  " افزود   ، بي توجه،  پسسدر اين مورد نگرفته است و       

 زيرا اتـريش هنـوز تـصميمي در مـورد توليـد راكتـور               معنا بود   كه در آن زمان بي    
 جلـب كـرد و دشـمنان شـاه آن را گـواهي بـر ايـن                  را توجه همگـان     نگرفته بود 
هاي اتمـي كـشورهاي       خواهد ايران را به محلي براي دفن زباله          كه او مي   خواندند

  .اتريش هرگز نيروگاه اتمي نساخت، ولي لطمه وارد شده بود. بيگانه بدل كند
  

***  
اي از عوامل الزم براي آيندة ايراني بـود كـه             از نظر شاه علم و فناوري هسته      

اي راه ايـران      ي هـسته  او معتقد بود كه بدون علم و فناور       . او در نظر داشت بسازد    
دانست كـه همـه از ايـن          او مي . شود  به جامعة نخبگان كشورهاي پيشرفته باز نمي      

دانست كه اين طرح اقتصاد و وضـع مـالي            كنند و اين را هم مي       طرح استقبال نمي  
ولـي شـاه   . كند گيرد، محدودتر مي كشور را كه روز به روز بيشتر در تنگنا قرار مي      
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اعتمـاد  . كـرد   اي موافقت نمي    مالي براي توسعة انرژي هسته    با كاهش شديد منابع     
 : مثالي را مطرح مي كند

 
 

دولت از لحاظ مالي درمضيقه بود و مي خواست در طرح هاي عمراني صـرفه               
مسئله را با من مطرح كرد و من صميمانه به ايـشان  ) هويدا(وزير  نخست. جوئي كند

سازمان برنامه خواهم كرد، و اگـر قـرار   همكاري را با  گفتم كه دراين مورد همه نوع
دهيم و يا راه هائي براي پائين آوردن هزينه هـا درنظـر    شود برنامه ها را كندتر انجام

. اين زمينه مي تـوانم راهگـشائي هـاي الزم را بكـنم     بگيريم، كامالً مطيع هستم و در
 شركت كنم و درحـضور اعليحـضرت مـسئله    قرار شد در يك جلسه شوراي اقتصاد

مطرح شد و تصميماتي گرفتند،  درآن جلسه اعتبارات سازمان هاي ديگر. مطرح شود
صـريحا فرمودنـد كـه     ولي درمورد سازمان انرژي اتمي اعليحضرت زيربار نرفتنـد و 

وقتي . .. بزند برنامه هاي انرژي اتمي همان است كه هست و كسي نبايد به آن دست
 خـداحافظي، اعليحـضرت بـا همـه     شد و همه صف كشيده بوديم بـراي  جلسه تمام

بعد دونفري بـه  . من رسيدند به من فرمودند كه با من بيا دست دادند و موقعي كه به
در را بستند و به من گفتنـد كـه مواظـب باشـم كـه       اعليحضرت. اطاق ديگري رفتيم

. كـردم كـه دولـت مـشكل مـالي دارد      عـرض . دولت به برنامه هاي اتمي دست نزند
عرض كردم خوب . انجام دهي تو بايد كارت را. و مربوط نمي شودفرمودند اين به ت

به مـن هـم مربـوط     فرمودند. به من مربوط نمي شود، اما به شما كه مربوط مي شود
دار مملكت  دولت بايد پول برنامه هاي اولويت. نمي شود، من كه وزير دارائي نيستم

درصـدر   ست كه انرژي اتمـي را بدهد، و از همه مهمتر برنامه هاي مربوط به انرژي ا
  90. آن قرار دارد

  
 20 ، بررسي سازمان برنامه و بودجـه در مـورد دورنمـاي           1350دهة    آغاز در

را تهديـدي بـراي   1371 اقتصادي و اجتماعي كشور كمبود انـرژي در سـال          ساله 
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سياسـت هـاي    از  را در اصل ناشـي      كمبود  توسعة ايران به شمار آورده بود و اين         
نـامعقول از سـوخت     "و  ويژه استفادة يـك بعـدي         ي صنعتي، به  نادرست كشورها 

تا آنجا كه اين مطالب     . دانستند  مي "ياورفسيلي ارزان به عنوان اساس پيشرفت فن      
شد سياست درازمدت انرژي بايد شامل كاهش چشمگير سـهم      به ايران مربوط مي   

قـط در   نگ ف زغال سـ  . شد  اي مي   نفت در برابر استفاده از منابع آبي، گازي و هسته         
، در پايـان  1371در سـال  . مقاديري وجود داشت كه تكافوي صنايع فوالد را بكند    

  15 /5اي توليـد شـده         مگاوات نيـروي هـسته     22100  بنا بود  برنامة توسعة هشتم،  
 درصد  3/5 درصد آن و آب      35  آن و گاز      2/44 نفت ،از كل انرژي مصرفي   درصد  

 ميزان كل انرژي مصرفي بايد      1372 تا   1352هاي    در فاصلة سال  . دنآن را تأمين ك   
   91.يافت  تريليون كيلو كالري افزايش مي1908 تريليون كيلوكالري به 156/ 8از 

  
اي شاه اصرار داشت كه در فاصلة دو تا سـه دهـه ايـران بـه صـنعت هـسته                   

اي حجيم و بـا اهميـت         قدرتمند و باروري دست يابد كه جز در چارچوب برنامه         
 اعتماد موافق بود و بنابراين به نيابت از شاه بـه دور             92.ور نبود دسترسي به آن مقد   

دنيا سفر كرد و كوشيد ديگران را در مورد حق و نياز ايـران بـه داشـتن سياسـت                    
انرژي مولد متقاعد كند، و براي جلـب همكـاري و حمايـت آن كـشورها در راه                  

فـزون بـر آلمـان و       ايـران، ا  . اي ايران آغاز به مذاكره كـرد        پيشبرد اقدام مهم هسته   
ديـدگاه انگلـستان    . فرانسه، با انگلستان، پاكستان، هند و ژاپن هم تمـاس گرفـت           

رابطه ايـران   كرد    اي فروكش نمي    بسيار جالب بود و اگر توجه دنيا به انرژي هسته         
توانـست داد و سـتد         نمـي   در گذشته  ايران. داش ثمربخش ب  و انگليس مي توانست   

اشد زيرا فناوري انگلستان با فناوري مورد نظر ايـران          اي با انگلستان داشته ب      هسته
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 بريتانيـا امكـان تغييـر فنـاوري و رو آوردن بـه              1350  در دهـه   اما. تفاوت داشت 
اين تغيير روزنـه اي بـود بـراي         . كردمي  فناوري آب سبك تحت فشار را بررسي        

 دانش  اينكه ايران به همكاري با انگلستان بپردازد و در اصل براي به دست آوردن             
از نظر مقامات بريتانيا اين فكر معقـول بـود   . فني سرماية الزم را در اختيار بگذارد    

شد، بازار داخلـي آنهـا كـه بـا فنـاوري قـديمي                زيرا فناوري جديد گران تمام مي     
المللي، كـه     اكسيد كربن اشباع شده بود، كافي نبود و دسترسي آنها به بازار بين              دي

، آن را تـصرف كـرده بودنـد       اي، از پيش      انرژي هسته هاي غني از نظر       ديگر دولت 
از سوي ديگر ايران توانايي عرضة حمايت مالي و بازار وسيع داخلي            . محدود بود 

اعتماد با والتر مارشال، معاون ارگان انرژي اتمي انگلستان، دربـارة           . خود را داشت  
بـا  مارشـال   .  صحبت كرد و متوجه شد او نظـر مـساعد دارد           50/50سهم مساوي   

، آن كـشور  توني بن، وزيـر انـرژي انگلـستان، و جيمـز كاالهـان، نخـست وزيـر                  
هايي كرد و لـرد آلـدينگتون، يكـي از     كاالهان به وزير انرژي توصيه   . مشورت كرد 

دوستان خود در حزب توري، را به ايران فرستاد تا با شاه و نخست وزير مـذاكره                 
اين طرح بـا اشـتياق آغـاز        .  است كند و اطمينان يابد كه ايران در اين زمينه جدي         

شد ولي با بروز مسائل سياسي در ايران شور اوليـه از دسـت رفـت و در اواسـط                    
  93.اي سست شد  پيگيري امور هسته1350دهة 

  
 چـين كمونيـست هـم مايـل بـه همكـاري در داد و سـتدهاي                  1355تا سال   

 اتمـي بـود،     هـاي   چين مالك انبار قابل توجهي از بمب      .  بود  شده اي با ايران    هسته
آنهـا در   . ولي فناوري آنها بيشتر روسي و كارآيي آن بيـشتر سـاختن سـالح بـود               

 خواسـتار   آميز  اي براي مصارف صلح     انرژي هسته راستاي تحقيقات خود در زمينة      
مالحظـات پيچيـدة سياسـي،      آغاز مناسباتي با غرب بودند و اين مستلزم رعايـت           
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در در حــالي كــه بــود امنيتــي محيطــي و  اقتــصادي، اجتمــاعي، حقــوقي، زيــست
 1355 سـال     تا اواخـر   .نداي نظامي خود به آن توجهي نكرده بود         هاي هسته   برنامه

اي آلمـان و      هـاي هـسته     ايران آن قدر تجربه پيدا كرده بود كه بر اسـاس نيروگـاه            
 سـال    تابستان گفتگوي بين ايران و چين حتي تا      . هايي به چين بكند     فرانسه توصيه 

   94. فنگ، رهبر چين، از ايران ديدار كرد، همچنان ادامه داشت كه هوا كو1357
  

***  
 نـه بـراي كـشورهايي مثـل        اي در اصـل     هاي هسته   پيمان منع گسترش سالح   

اي بـسيار فاصـله داشـتند و نـه بـراي آن گـروه از            بود كـه از دانـش هـسته       ايران  
ات منـد بودنـد ولـي از نظـر تـسليح             بهره اي  هسته كشورهاي صنعتي كه از دانش    

 در اصـل بـراي آن دسـته از          پيمـان  آن   .آمدنـد   اي تهديـدي بـه شـمار نمـي          هسته
 حلقـة كـشورهاي      بـه  دو ور  و كشورهاي جهان سوم بود كه در آستانة اتمي شدن        

 كشورهايي مثل برزيل، آرژانتـين، هنـد، پاكـستان،          --اي بودند   داراي انرژي هسته  
اي خـودداري     اي هـسته  هـ    از پيوستن به پيمان منع گسترش سـالح        اما --اسرائيل

چندان موفق  در آغاز   اي    هاي هسته   بنابراين، پيمان منع گسترش سالح    . نده بود كرد
هاي كشورهايي    ولي خيلي طول نكشيد تا اينكه به عاملي اثرگذار بر سياست          . نبود

 بـه   1353ايران در سـال     . آميز را آغاز كردند     اي صلح   بدل شد كه كار انرژي هسته     
  .بدل شديكي از آن كشورها 

  
او خواسـتار  . اي جابرانه بـود  از نظر شاه رژيم منع گسترش سالح هاي هسته     

اي   هـاي هـسته      كه در چارچوب روح پيمان منع گسترش سالح        امكاناتي بود تمام  
 دسترسي كامل به مباني نظري، فراينـد، و سـاز و كارهـاي انـرژي                :گرفت  قرار مي 
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شاه دنبـال بمـب     . رفت   به كار مي   آميز  اي تا سر حدي كه براي استفادة صلح         هسته
 يافزارهاي نظامي داشت، بـسيار      نبود؛ هر چند با توجه به اشتياقي كه براي سخت         

  .اعتقاد داشتند كه وي به دنبال بمب اتم است
  

استدالل با خود     و خواست با قاطعيت بفهمد كه شاه دنبال چيست         اعتماد مي 
 آشنا نيست، شـايد تـصور كنـد        كرد كه چون شاه با علم و فناوري انرژي اتمي           مي

توانـد بمـب      اي، هرگاه اراده كند مـي       هاي هسته   كه پس از به دست آوردن نيروگاه      
توانست در حالي كه به دنبال بمب است بگويد كه خيـال              پس مي . هم داشته باشد  

ساختن آن را ندارد، در حالي كه راهي كـه در پـيش گرفتـه بـود بـه هـيچ رو راه                    
ماد اين پرسش را با هويدا، نخست وزير، در ميان گذاشـت            اعت. ساختن بمب نبود  

دانـست و بـه       و از او خواست به صراحت جواب بله يا نه بدهد، ولي هويدا نمي             
 خـواهي بـداني     اگر مي . دانم در مغز اعليحضرت چه هست       من نمي ": اعتماد گفت 

ميـدن   اعتماد تصميم گرفت از تنها راه ممكن بـراي فه          ".بايد راه ديگري پيدا كني    
كرد و راهي     نيات شاه استفاده كند و آن هم اين بود كه تفاوت بين كاري را كه مي               

پس از اينكه از اين تفاوت      ". را كه براي دستيابي به بمب الزم بود، به شاه بياموزد          
 اعتمـاد بـه     95".خواهـد   فهيمدم واقعاً چه مي     شد، بر اساس دستوراتش مي      آگاه مي 

  شـاه   مهمي دارد و تنها راه گفتگويي معنـادار بـا          شاه گفت كه كارهايش پيامدهاي    
شـاه  . اي به چه معناست     اي و نيروگاه هسته     اين بود كه شاه بداند اتم، انرزي هسته       

اي يك بعدازظهر را به اين برنامة آموزشي اختـصاص       خرسند از اين موضوع هفته    
، انگليـسي و  اعتماد مطالبي را به زبان فارسـي . اين برنامه شش ماه ادامه يافت   . داد

بـه گفتـة    . شـان بحـث كنـد        و درباره  مطالعهفرانسه در اختيار شاه گذاشت تا شاه        
در پايـان ايـن     . كـرد    اين برنامه را دنبال مـي      "با ديسيپلين "و  اعتماد شاه با جديت     
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مجموع اطالعاتي را كه بايد يك نفر مثل اعليحضرت، كه در مقـام             "شش ماه شاه    
دراين برنامه ها هم . ت داشته باشد، به دست آورددر دس تصميم گيري نهائي بود،

برق و مصارف ديگر توضيح دادم و هـم دربـاره    راجع به انرژي اتمي براي توليد
بـه طـور    به تـدريج موضـوع را  .. .استفاده هاي نظامي و ساختن سالح هاي اتمي

هـا   مثال داليلي كه براي انتخاب نوع راكتور براي نيروگاه. غيرمستقيم مطرح كردم
كرد كه اين نوع راكتور      ارائه دادم و توضيحاتي كه دراين زمينه مي دادم روشن مي          

كردنـد   درد مصارف نظامي نمي خورد و وقتي قبول و انتخـاب مـرا تاييـد مـي     به
در چنـد مـورد طـرح مـسئله از     . شد كه حساسيتي دراين زمينه ندارنـد  مي معلوم

كـشاندم و   ره چند انتخاب مـي اعليحضرت را به بحث دربا سوي من چنان بود كه
  ٩٦".داد كه در فكر سالح هاي اتمي نيستند نتيجه اين گفتگو به من نشان مي

  
در پايان اين گفتگوها به جايي رسيد كه شاه دليل اعتقـادش بـه ايـن را كـه                    

  :خورد با اعتماد در ميان گذاشت هاي اتمي به درد ايران نمي سالح
  

 اتـم نمـي بيـنم، بـراي اينكـه اگـر تمـام                مـن جـائي بـراي      ]دفاعي[دراين سيستم   
ما را محاصره كرده اند بگيريم، افغانستان، پاكستان، شـيخ نـشين    كشورهائي كه در منطقه
شان بـه انـدازه قـدرت     عراق، تركيه، اينها هيچ كدام قدرت نظامي هاي جنوب، عربستان،
ابراين قـدرت  بنـ . كرده و مرتبا آن را تقويت مي كند، نمـي شـود   نظامي كه ايران درست

ايران است و ما براي اين كـشورها نيـازي بـه سـالح اتمـي       نظامي برتر منطقه در دست
وروي اگر يـك يـا دو تـا يـا ده بمـب اتمـي بـسازيم،                   ش و بعد فرمودند درمقابل   . نداريم

توانيم درمقابل شوروي با سالح اتمي از خـود   درهرصورت بي فايده است، يعني ما نمي
اين كه امروز براي مـا مزاحمـت توليـد كنـد و       داشتن بمب اتمي جزبنابراين. دفاع كنيم

ولي فرمودند اين وضعي است كـه  . اي ندارد نتيجه مان بگذارد فشار روي برنامه غيرنظامي
سال، پانزده سال، بيست سال ديگر اين تعادل فعلي به  در منطقه اگر ده. امروز وجود دارد
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 البتـه  -رتري نظاميش را دارد از دست مـي دهـد  كه ب هم بخورد، يعني ايران احساس كند
ال كردم چطوري مطرح ؤس. ديگر مطرح مي شود  مسئله اصال يك جور-شوروي به كنار

را نمي دانم، ولـي مـي خـواهم بگـويم      مي شود؟ فرمودند من نمي دانم، شرايط آن روز
وضع عـوض شـد، روز از نـو     گويم درقالب وضع موجود درست است، اگر آنچه من مي

بنابراين فعال مطرح . ...بايد برويم روزي از نو، بايد بنشينيم صحبت بكنيم ببينيم چه راهي
  97نيست و اين چنين برنامه اي وجود ندارد

  
از سوي ديگر تحقيقات اتمي در سازمان انرژي اتمي بيـشتر تـابع تمـايالت               

 هاي تخصصي آنان بود و ارتباط چنداني به نيازهـاي فـوري             پژوهشگران و حوزه  
در آن سازمان هرگز در مـورد گزينـة اسـتفادة نظـامي سـخني               . اين برنامه نداشت  

از سوي ديگر، هرگز ممنوعيتي براي هيچ گونه طرح پژوهشي فقط           . شد  گفته نمي 
ايـن البتـه    . به اين بهانه كه ارتباطي با گزينة استفاده نظـامي دارد، وجـود نداشـت              

  جهـت .  نداشت مشخّصز عزمي    فراگير بود و به هيچ رو حكايت ا        ينتيجة روند 
كرد و گواهي بـود بـر دوسـويگي هـر             ها را نيازهاي علمي تعيين مي       اين پژوهش 

  98.اي گونه پژوهش هسته
  

كه به دنبال بمب نبود نسبت به شرايطي كـه نظـام منـع گـسترش                چون  شاه  
به ويژه از سياستي آزرده خاطر بـود        . كرد، حساس بود    اي به وي تحميل مي      هسته

 و پس از آن در لنـدن تـدوين          1353اي در سال      اي داراي انرژي هسته   كه كشوره 
كردند تا بتوانند بـه صـورتي يكجانبـه تـصميماتي در مـورد رواج يـافتن انـرژي                   

كردنـد شـاه را در         تالش مـي    حتي در زمان كارتر    مقامات امريكا . اي بگيرند   هسته
 هم با خود همـسو      جريان بگذارند با اين اميد كه شاه برخي از كشورهاي ديگر را           
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اي تـوافقي مـبهم       به ويژه كه همواره در ميان كشورهاي خواهان انرژي هسته         . كند
گيري بود و خواهي نخـواهي شـاه در آن            عليه موضع اياالت متحده در حال شكل      

اين مناسبات در كنفرانس انتقال فناوري متجلي شـد كـه           . كرد  نقشي مهم بازي مي   
  .برگزار شدجمشيد   در تخت1356در فروردين 

  
اي اروپا، و     اي امريكا، انجمن هسته      ايران با انجمن هسته    1353از اواخر سال    
هـاي    اين سه سازمان، به ويژه سـازمان      . اي ژاپن در تماس بود      انجمن انرژي هسته  

در اروپا، فرانـسه و آلمـان كـه در دهـة            . دموافق بودن  ديدگاه شاه    بااروپا و ژاپن،    
هـايي    اي خود كامالً وابسته به امريكا بودند، برنامه          براي تهية سوخت هسته    1340

به ويژه در دوران كارتر ژاپن بر سـر         . سازي اورانيوم آغاز كرده بودند      را براي غني  
هـايي     واقع در نزديكي توكيو با امريكا اختالف       توكاياي    تأسيسات فراوري هسته  

ن مـسئله تهديـدي     ايـ .  بود هايي براي مذاكره در مورد راه حل       داشت و در پي راه    
 ،  99بود براي مناسبات جيمي كارتر، رئيس جمهور جديد امريكا، و تـاكئو فوكـودا             

بـا ژاپـن در     كـرد كـه سياسـتي متفـاوت           امريكا را متهم مي   كه  نخست وزير ژاپن    
 مقامات ژاپن نگران بودنـد كـه    100.با آلمان و فرانسه در پيش گرفته استمقايسه 

كـرده  كارتر در دوران مبارزات انتخاباتي اعالم         اي كه  اي  سياست بازفراوري هسته  
 ، نماينـدة    101يائوكيشي ايم ير. فريند بيا اي آنها مشكل     براي برنامة انرژي هسته    بود

 به واشنگتن اعزام شده بـود تـا بـا ونـس،             1355ويژة فوكودا كه در اواخر اسفند       
منـع  پيمـان  "ژاپـن  كـرد كـه     مذاكره كند،  چنين اسـتدالل مـي  ،وزير امور خارجه  

 آن براي توسـعة صـلح       4هاي اتمي را امضا كرد تا از مزاياي مادة            گسترش سالح 

                                                 
99. Takeo Fukuda 
100. Charles S. Costello III, "Nuclear Nonproliferation: A Hidden but Contentious 
Issue in US-Japan Relations During the Carter Administration (1977-1981), Asia-
Pacific, May 2003. 
101. Ryukishi Imai 
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رسد ايـاالت متحـده آن را دريـغ           مند شود، در حالي كه اكنون به نظر مي          آميز بهره 
اي خود، از جمله تأسيـسات توكـاي را، بـر اسـاس               مي دارد، و ژاپن برنامة هسته     

 ايـاالت متحـده بـا        و ش داده اسـت   هاي اياالت متحده گـستر      رهنمودها و تشويق  
 ونـس و    102".شـود   تغيير ناگهاني اين نظرات باعث بروز عدم اعتماد و سؤظن مي          

معاونش كريستوفر رويكردي ماليم را به هنگام ديدار آتـي كـارتر بـا فوكـودا در                 
اين بگومگوي بين ژاپن و اياالت متحده مدتي ادامه يافت؛ در           . لندن توصيه كردند  

اي    ژاپن همكاري با سازمان انرژي اتمـي ايـران، انجمـن هـسته              مقامات مدتاين  
جمشيد    كنفرانس تخت   تشكيل  تا  كه اي اروپا را آغاز كردند      امريكا و انجمن هسته   

و پـس از آن ادامـه    1356 فـروردين  25 تا 21اي در     در مورد انتقال فناوري هسته    
  .تشدا

  
 در سـطح بـين       باعث شد سازمان انرژي اتمـي ايـران        جمشيد   تخت كنفرانس

تمام كـشورها   ": كارتر پيامي به شاه فرستاد كه در آن آمده بود         .  مطرح شود  المللي
اي در اختيـار بـشر سـهيم          بايد در مسئوليت قرار دادن علم و فناوري انرژي هسته         

كه هرگز عنان قـدرت بـالقوة تخريـب آن          را رعايت كنند    اين چارچوب   و  باشند  
ايـن نگرانـي رئـيس جمهـور در مـورد انـرژي              شاه پاسخ داد كـه در        ".رها نشود 

كامالً بـه مخـاطرات بـالقوه و صـدمة ناشـي از نگـرش          "اي شريك است و       هسته
 ولي به كنايـه افـزود كـه مطمـئن           ".غيرمسئوالنه به آن براي نوع بشر واقف است       

اي هم از جانـب       نتيجة اين كنفرانس به برداشتي بهتر از مسئلة انرژي هسته         "است  
اي    اين انرژي و هم از جانب دريافت كنندگان علم و تجربة هسته            عرضه كنندگان 

ارادة ما بر ادغام فناوري     "  شاه در پيام خود به اين كنفرانس اعالم كرد         ".انجامد  مي
ز اشود اهميت بيشتري براي اسـتفاده         ها و شالودة فرهنگ ايران باعث مي        و ارزش 
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ريخي ايـن كـشور بـر پايـة         فرهنگ ايران و تحول تـا     . اي قائل شويم    انرژي هسته 
ها همواره بـه ارتقـاي        اين ويژگي و  ،  آميز استوار است    هماهنگي و همزيستي صلح   

 بـه گفتـة شـاه ترديـدي نيـست كـه ادغـام               ".اند  فرهنگي ياري رسانده  -تفاهم فرا 
استفادة انساني از آن براي رونق      "معناي  اي با فرهنگ ايراني فقط به         فناوري هسته 

اي بـه درجـة       هاي هـسته     اما پيمان منع گسترش سالح     ".ستيافتن بيشتر كشور ما   
بود كـه كـشورهايي كـه آن پيمـان را           شاه اميدوار   . مورد انتظار جهاني نشده است    

به هر حال ما نبايد فراموش كنيم       ". اند در آيندة نزديك به آن بپيوندند        امضا نكرده 
گر از جملـه    اي دو هدف مهم و مكمل دي        هاي هسته   كه پيمان منع گسترش سالح    

  ".كند انتقال فناوري و خلع سالح عمومي را هم دنبال مي
  

اي گـام     هـاي هـسته      عدم گسترش سالح   ةكنند  ترين عامل تعيين     تنها و مهم   ترديد  بي
اي است كه بايد به سوي خلع سالح عمومي برداشته شود و دستاورد جمعـي مـا در                    تازه

اي را بايد در نهايت با توجـه          ي هسته ها  آرمان منع گسترش سالح   . اين زمينة حياتي است   
در غير اين صورت، روشن نيست كه افراد بشر بتوانند با    . به اوضاع و شرايط ارزيابي كرد     

هـاي منـع گـسترش آن         آميز به آرمـان     هاي منفي و تبعيض آميز  به شكلي موفقيت          نگرش
  .دست يابند

  
  :فرانس گفتها در سخنراني خود در اين كن اعتماد با توجه به اين گفته

  
اي وارد  هاي هسته اي كه به نهاد پيمان منع گسترش سالح   ترين لطمه   كننده  نگران

اي از روح و  ها و اعمال صادركنندگان فنـاوري هـسته   آمد انحراف روزافزون سياست 
هـايي روزافـزون و       اي محـدوديت    كنندگان فناوري هسته    عرضه. نص اين پيمان است   

اشـتباه كـشورهاي    ... كننـد   ل اين فناوري مهم تحميل مي     شرايطي پيچيده را براي انتقا    
 در تعبيـر نادرسـت آنهـا از پيمـان منـع گـسترش                تنها اي  عرضه كنندة فناوري هسته   

هاي خود در  ها و سياست   هايي كه براي اجراي ديدگاه      هاي هسته اي نيست، راه      سالح
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 بـا توسـل بـه        آنها يك بـار ديگـر      1354در سال   ...انگيزتر است   اند هراس   پيش گرفته 
هاي   خواهيم مطمئن شويم كه آرمان      ما مي .  دنيا را نااميد كردند    "يباشگاه ديپلماسي"

فناوري به كـار    اين  اي براي حفظ انحصار       هاي هسته   واالتر پيمان منع گسترش سالح    
  103...شود گرفته نمي

  
، والتـر مارشـال   لـرد   در اين كنفرانس شاه را به عنوان رهبري بزرگ ستودند،           

گفـت،     كه براي شركت كنندگان سخن مـي       ،مي انگلستان  سازمان ات  زبزرگانيكي ا 
اند   عادت كرده "جا  مردم در همه    : سه واقعيت را از قول شاه به همه يادآوري كرد         

كه سطح و كيفيت زندگي بهتري داشته باشند؛ نفت منبعي ارزشمندتر از آن است              
ف شـود؛ و از نيـروي       كارانة كنوني در كشورهاي غربـي مـصر         كه به شيوة اسراف   

هـاي    اي بايد به شكلي بي خطر و عاقالنه استفاده كنيم ولي يكي از ويژگـي                هسته
 انتقال فناوري براي اسـتفادة       به مالزااي    هاي هسته   اصلي پيمان منع گسترش سالح    

ها در ايـن مـورد كـه او رهبـر ايـن جنـگ بـراي            شاه از اين اشاره    104".بشر است 
، و به اين كه فقط پس       ل فناوري شده بود، به وجد آمد      دستيابي به انصاف در انتقا    

نظـري در     اي ايران، اين كـشور بـه صـاحب          از سه سال از آغاز برنامة انرژي هسته       
   .فخر مي فروختالمللي بدل شده،  اي در سطح بين زمينة انرژي هسته

اين ايران نامزد ميزباني نشست بعدي اين كنفرانس در چهار سال بعد شد، و              
اي امريكا  هاي تخصصي هسته  كه بتواند انجمن قرار داد  در موقعيتي     را شاهتصميم  

 ايـن كنفـرانس   . هـاي خـود بـسيج كنـد         و اروپا را در جهت پشتيباني از سياسـت        
 او  .تر كرد    او را به هند و پاكستان، دو كشور اصلي اقيانوس هند، نزديك            همچنين

رؤيايش در مورد حوزة     فرصت جامة عمل پوشاندن به        كه كردمي  احساس  اكنون  
  .. هاي بزرگ از اين منطقه را يافته است اقيانوش هند و دور كردن قدرت

                                                 
 .240-247. هاي كارتر، شاه و اعتماد و لرد مارشال در اعتماد، صص ها و سخنراني متن نامه. 103

 .247. همان، ص. 104
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از اين پس مسجد شاه تهران      " خود نوشت    1334 آذر   4مجلة تايم در شمارة     

آرا،    علـي رزم   1330در سـال    " ".مكان امني براي نخـست وزيـران ايـران نيـست          
نخست وزير و يكي از اليق ترين افراد، در آنجا به دست يكي از اعضاي مرتجـع                 

حسين عـال، نخـست وزيـر هفتـاد و دو            هفتة گذشته    .فداييان اسالم به قتل رسيد    
آرا، براي شركت در مجلس يادبودي        ترين جانشينان رزم    سالة ايران و يكي از قابل     

هايش را در آورد و شروع به راه رفـتن            به هنگام ورود كفش   . وارد اين مسجد شد   
ريش او را متوقف كـرد، رولـورش را بيـرون             مردي با ته  . روي زمين مفروش كرد   

 مرد ريشو يك تيـر  ' چرا اين همه روسپي در شهر وجود دارد؟  ':  زد كشيد و فرياد  
شليك كرد، ولي يكي از محافظان عال، با سرعت انتقال، به موقع زير بازوي او زد                

رفتنـد او يكـي از        زماني كه محافظان با مهاجم كلنجار مـي       . و گلوله به خطا رفت    
 كـشان ببرنـد بـا رولـور         دستانش را آزاد كرد و توانست پيش از آنكه او را كشان           

  1".اي به پشت سر عال بزند ضربه
  

هايي در جيب اين مهاجم باعـث پيـدا كـردن ديگـر اعـضاي                 يافتن يادداشت 
ايـن بـه    . فداييان اسالم، از جمله رهبر آن گروه، سيد مجتبي نـواب صـفوي شـد              

اصطالح اعدام انقالبي عال، نخست وزير، در شمار يـك رشـته ترورهـا و تـالش              
.  شـروع كردنـد    1320دهة   اوائل   ورها بود كه فداييان در آغاز كار خود در        براي تر 

 اين  1334البته اين آخرين تالش آنها نبود، هر چند با اعدام نواب صفوي در دي               
                                                 

1. Time Magazine, November 28, 1955. 
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 متوقف شد، يعني تا زماني كه فداييان بـا جنـبش خمينـي در               1342ها تا سال      قتل
، 1357ي خمينـي در سـال       پس از پيروز  . قالب هيئت مؤتلفة اسالمي متحد شدند     

 مـشهور   "قاتـل قاضي  "االسالم صادق خلخالي، يكي از مريدان وي، كه به            حجت
همان گونه كه اعضاي اين گـروه پـس از          . ، رياست فداييان را به عهده گرفت      بود

 مناسباتي نزديك   1320پيروزي انقالب اسالمي فاش كردند، فداييان از اوائل دهة          
داشـتند و بـراي     ش بلكـه همچنـين بـا علمـاي سـنتي            نه تنها با خميني و پيـروان      

 از آنها فتوا    "هاي انقالبي   اعدام"اند     يا آن گونه كه گاهي گفته      "ترورهاي اسالمي "
 2.گرفتند مي

 
   آنـان هـاي  اطالعات مربوط به شيوة كار فداييان برگرفته از اظهارات و نوشته   

بارة ترورهـا، و پـس      ، تحقيقات رسمي در   خودشانهاي    دربارة اعتقادات و فعاليت   
ويژه محمد عبد خـدايي،       از پيروزي انقالب اسالمي، خاطرات اعضاي بازمانده، به       

، در هفده   1331سالگي عضو اين گروه شد و در سال           است كه نخست در چهارده    
 از او خواستند حسين فاطمي را ، كه بعدها وزيـر امـور خارجـة مـصدق                  ،سالگي

عت ذهني چنداني نداشتند مطالـب بـه ظـاهر          بضافداييان هر چند    . شد، ترور كند  
االرض، محاربه با خدا و اسالم و ارتكـاب قتـل را              د في افساپيچيده دربارة ارتداد،    

 . كردند  بيان مي اما با آاليش كم ترتقليد از علمابه 

اغلب آنها اصرار داشتند پيش از اقـدام بـه تـرور از مجتهـدي مرجـع تقليـد                 
 در دورة پـس از جنـگ    بودند كـه گروهي نخستين  انفدايي. فتوايي مذهبي بگيرند  

شدند و در ايـن راه تـالش        در ايران   جهاني دوم خواستار برقراري دولتي اسالمي       
كردند، و نخستين كساني بودند كه از تـرور بـه عنـوان روشـي سياسـي اسـتفاده                     

بر  1325 را در سال     ،نويس   احمد كسروي، تاريخ   نخستين قرباني خود  آنها  . كردند

                                                 
 www.navabsafavi.com: نگاه كنيد به. 2
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هايي كـه بـراي     تالش نيز و آنها ترورهاي بعدي.ترور كردنداس انگيزة مذهبي  اس
دو نخـست     در اين سال هـا     -دادندانجام   1334 تا   1325هاي     افراد بين سال   ترور

وزير و يك وزير فرهنگ كشته و يك نخست وزيـر و يـك وزيـر امـور خارجـه                    
ها داليل مـذهبي     بيشتر جنبة سياسي داشت هر چند براي توجيه آن         -زخمي شدند 

 فداييان نخـست وزيـر ديگـري را بـه قتـل رسـاندند و             1340در دهة   . ارائه دادند 
 كـار آنهـا بـا همكـاري     ، و از آن پـس،  شاه را هم ترور كنند و ايـن بـار         كوشيدند
  3.هاي وابسته به خميني بود جنبش

 
***  

هـاي مـذهبي كـه در دورة          استعفا و تبعيد رضاشاه باعث شد دسـت قـدرت         
هـا روحانيـان    شدند، باز گذاشته شود و از جملة آن قدرت   هي وي كنترل مي   پادشا

قم، مشهد، تهران و دو شهر مهم و مقدس شيعه در عـراق يعنـي نجـف و كـربال                    
هاي اسالمي مثل قارچ در       ها و سازمان    ها، انجمن   اين وضع باعث شد گروه    . بودند

ها به يك يا چنـد        گروهقاعده اين بود كه هر يك از اين         . سراسر كشور سبز شوند   
اهللا ابوالقاسم كاشـاني، حـاج        مرجع تقليد وابسته بودند كه برخي از آنها مانند آيت         

) پـدر موسـي صـدر   (حسين قمي، محمد تقي خوانساري و سيد صدرالدين صدر      
اهللا   مجتهدان ديگري كـه از ميـان آنهـا آيـت     4.كردند فعاليت سياسي را تشويق مي

از همـه بـانفوذتر بـود، از مداخلـة روحانيـان در             عظما محمد حسين بروجـردي      
اهللا  آيــت–بروجــردي سرنوشــت اســتادان خــود . كردنــد سياســت حمايــت نمــي

كـرد، درگيـري آنهـا در          را به شاگرانش يادآوري مي     -اهللا نائيني   خوانساري و آيت  
 و ماجراهاي پس از آن بـه سياسـت ضـد روحـاني دوران               1285انقالب مشروطة   

                                                 
3. Amir Ferdows. "Khomeini and Fadaiyan's Society and Politics," in International 
Journal of Middle East Studies, 15:2 (May 1983), pp. 241-257. 

  :اهللا شيخ غالمحسين تبريزي محمد مهدي عبد خدايي، عضو فداييان اسالم و فرزند آيت. 4
http://www.kayhannews.com/810326/other3.htm#307 
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كرد كه روحاني اگر به امور اخالقي و آموزشي خود            و توصيه مي  ا. پهلوي انجاميد 
به هر حال، تمـام روحانيـان در مـورد          . تواند به اسالم خدمت كند      بپردازد بهتر مي  

برقراري مجـدد آبـروي اسـالم و پـاك كـردن      : هدفي مشترك با هم توافق داشتند 
  .گري اييويژه كمونيسم و به ستيز، به هاي اسالم كشور و دولت از انديشه

  
از ديـد روحانيـان،     . آمـد   كمونيسم بيش از همه نوعي گمراهي به شـمار مـي          

 لياقت آن را نداشت كـه       . و كمونيسم به منزلة بيرون رفتن از حوزة خداپرستي بود        
افـزون بـر ايـن،      .  مورد بحـث قـرار گيـرد       كرد   به خاطر داليلي كه عنوان مي      فقط

گـرا بـا     اغلب فعاالن اسـالم  زيرا  ود  گفتگوي روشنفكرانه دربارة كمونيسم عملي نب     
بنـابراين  .  لنينيسم، آشنا نبودند   -ويژه با ماركسيسم    هاي سوسياليست، به    ايدئولوژي

كردند كـه   اخالق انتقاد مي گرا و بي ها به عنوان افراد خدانشناس، ماده از كمونيست 
قيـدي آنهـا در امـور جنـسي بـه آنهـا نـسبت داده                  اين صفت آخري بر اساس بي     

در نتيجـه   . آوردنـد   شد، و همچنين آنها را ستون پنجم شوروي بـه شـمار مـي               مي
سياسـت رويـارويي بـا تهديـد كمونيـسم تفـاهم            در مـورد    گرايان و دولت      اسالم
  . داشتند
  

در نيمة سدة نوزدهم كـه ايـن مـسلك از     . گري موضوعي متفاوت بود    بهايي
د كه الزم بود سركوب     دل مذهب شيعه سر برآورد، آن را گرايشي ارتدادي دانستن         

شـناختي    هاي هستي   شود ولي مقابله با آن بايد به شكلي منطقي و بر اساس استدال            
با وجود فشاري كه علما و دولت قاجار بر ايـن     . گرفت  و معادشناختي صورت مي   

گري رشد و سرانجام راه خود را به خـارج از ايـران در               فرقه وارد آوردند، بهايي   
د و نخستين مركز خود را در خـارج از ايـران در فلـسطين             اروپا و فلسطين باز كر    

شـد، ولـي پـس از         ها حمايت مـي     در دورة رضاشاه به طور كلي از بهايي       . پي نهاد 
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نه تنهـا بـه     نابودي اقتدار اين پادشاه، جامعة ديني حمالت خود را به آنها، اين بار              
خدمت به   را   ها   بر اساس داليل سياسي، شروع و بهايي       چنينهمدليل مذهب بلكه    

ز انقـالب   روسيه تـا پـيش ا      خدمت به منافع     –به منافع نيروهاي بيگانه متهم كرد       
بلشويكي، خدمت به منافع انگلستان پس از انقالب بلشويكي و خدمت به منـافع              

تنگاتنـگ  ارتبـاط اوليـه و        روحانيـان  ،كليبه طور    5. به بعد  1327اسرائيل از سال    
؛ در مقابل گفتماني نو به وجود       انكار كردند را   گري  گري و بهايي    بين شيعه موجود  

 ايران و اسالم و بيگانه با آنها        باارتباط    ها به عنوان فرقه اي بي       آمد كه در آن بهايي    
گري نه تنها بر اسـاس مـوازين اسـالم             مبارزه با بهايي   دوره  در اين   . مطرح شدند 

 تحول و تكامل از ديـن        روند 6.آمد  گرايانه هم الزم به شمار مي       بلكه به داليل ملي   
گرايان افراطي را تقويت كرد و علماي سنتي و حتي آن گروهـي               به سياست اسالم  

گري و كمونيـسم نداشـتند، در مـورد اغلـب             از ميان آنها را كه كاري به كار بهايي        
  . مسائل سياسي در موضعي دفاعي قرار داد

  
ـ        در اين فرايند تغيير، خشن     د كـه در آغـاز در       ترين گروه فداييان اسـالم بودن

 فـداييان . هاي انتقادي و ضد شيعة احمد كسروي سازمان يافتنـد           واكنش به نوشته  
، چنـد هـوادار      بودنـد   قرن بيستم  سطكانون اولية اسالم سياسي در ايران اوا      كه  ،  را

كردند و گاهي علما و مراجع تقليـد، بـا اكـراه، بـه آنهـا يـاري                    پرشور رهبري مي  
اب صفوي، رهبر فداييان، مرد جـواني بـود كـه وقتـي             سيد مجتبي نو  . رساندند  مي

براي مقابله با كسروي از نجف به ايران اعزام شد فقط يك سال در آنجا آمـوزش                 
اهللا خميني داشـت كـه        او به هر حال تماسي نزديك با روح       . ديني رسمي ديده بود   

اي   عهجامايران،  در آن زمان مجتهدي ميانسال در قم بود و نگران مسائل اسالم در              
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خمينـي تـازه از نگـارش       . كه به اعتقاد وي از تعـاليم پيـامبر منحـرف شـده بـود              
 بـه صـورت گمنـام       1323اي كه وي در سـال         فارغ شده بود، رساله     االسرار  كشف

منتشر كرده و در آن از سكوالريسم غرب كه رسماً كليسا و دولت را از هم جـدا                  
 مسلمان، به ويژه ايران از زمـان        كرده بود و همچنين از سكوالريسم بالفعل جوامع       

انقالب مشروطه، كه در آن اسالم به رسميت شناخته شـده بـود ولـي مـسجد بـه                   
خميني مدعي بود كـه فرمـانروايي       . كرد  تدريج به حاشيه رانده شده بود، انتقاد مي       
در حالي كه در قـانون اساسـي بنـدي    . رضاشاه نمونة بارز سكوالريسم بالفعل بود    

گفـت قـوانين بايـد بـا قـانون شـريعت اسـالمي                 مي صراحته  وجود داشت كه ب   
حكم قيد شده بود، ولي     اين  مطابقت داشته باشند و شورايي از علما براي تضمين          

تـر دورة پـس از        طرفه اين كه جامعـة ليبـرال      . اين بند در عمل هرگز رعايت نشد      
نـي و   آن خميازرضاشاه موقعيتي را براي ايجاد دولتـي اسـالمي فـراهم آورد كـه       

  .دكردن استفاده خودنواب صفوي با مهارت براي حفظ منافع 
هاي سـال     به انجيل فداييان بدل شد، الگويي كه نواب اعالميه        االسرار،    كشف

كتاب راهنماي   با عنوان    1329 در پاييز    و آن را   خود را بر اساس آن تدوين        1324
ذاري در دايـرة    در كتاب خميني هم مانند كتاب نـواب قانونگـ         . كرد منتشر   حقايق

تـرين    عمل پروردگار است و اسالم به عنوان دين كامل، نهايي و تغييرناپذير كامل            
دولت، كه در اين مرحلـه الزامـاً   . ترين قوانين ابدي و جهاني را در بر دارد        و جامع 

متشكل از علما نيست، بايد تحت رهبري آنها باشد و مجلـس هـم بايـد از فقهـا                   
ك احكـام پروردگـار را دارنـد و از نظـر اخالقـي و               تشكيل شود كـه توانـايي در      

احساسي هم نقصي ندارند و قادرند فردي را كـه بـراي سـلطنت مناسـب اسـت                  
فداييان در اين زمينه به صـراحت  . برگزينند و بر اعمال دولت نظارت داشته باشند   

 )نماينـدگان مجلـس  (ايـن آقايـان   ": چيدند گفتند و صغري و كبري نمي     سخن مي 
كند و فقط مجلسي اسالمي و ملي است و           مند كه مجلس قانون وضع نمي     بايد بفه 
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نمايندگان آن فقط حق دارند به منظور يـافتن بهتـرين راه اجـراي قـانون مقـدس                  
.  عدالت خميني هم از شريعت نشأت مـي گرفـت  "...خداوند با هم مشورت كنند    

ود و  ديـه، قـصاص، حـد     . فايـده اسـت     قانوني كه انسان وضع كند نادرست و بـي        
از دهند و اگـر   تعزيرات، بنا به تعريف شريعت، اساس عدالت مدني را تشكيل مي         

: نـواب نوشـت  . رود آنها در جوامع استفاده شود جرم و جنايت فوري از ميان مـي       
قوانين مجازات اسـالمي بايـد      " ".ندهاي رؤيايي جنايتكاران    هاي مدرن كاخ    زندان"

ع كنند، زناكاران را بايد در مأل عام تازيانه         دقيقاً اجرا شود، دست دزدان را بايد قط       
بزنند و هر كسي كه جرمي مرتكب شود بايد بنا به نص مقـدس اسـالم مجـازات                  

  ٧".شود فقط در آن حالت است كه جرم و فساد نابود مي. شود
  

. در دوران اشغال متفقين قـدرت علمـا در حـد چـشمگيري افـزايش يافـت                
را تبعيد كرده يا به ارادة خود مهـاجرت كـرده           بسياري از علمايي كه رضاشاه آنها       

زنـي در عـزاي       زنـي و قمـه      رضاشـاه سـينه   . بودند در اين دوره به ايران بازگشتند      
هـا    شهادت امام حسين را ممنوع كرد ولي در اين دوره با وجود نگراني مدرنيست             

كـسروي در مخالفـت بـا ايـن كارهـا كتـابي بـا نـام                 . اين اعمال از سر گرفته شد     
 كـه مـذهب     بـود اي ضمني به اين        منتشر كرد و عنوان اين كتاب اشاره       گري  شيعي

رفتـار غيرانـساني و     "شيعه نوعي كسب و كار است، و كسروي در آن كتاب ايـن              
 نيـست، بـه بـاد    "بار پرستي خفت جز خرافه" به اين عنوان كه    را   "عاري از تمدن  

ارد آوردن اتهـام ارتـداد بـه        خميني، با و  . علما عليه او قد برافراشتند    .  گرفت انتقاد
االرض   او مفسد في  ". هاي اين كتاب را بسوزاند      كسروي، از دولت خواست نسخه    

.  كسروي حاضر نبـود تـسليم شـود     8".است و بايد در مأل عام به دار آويخته شود         
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 حاج حسين قمي، يكي از بزرگان شـيعه كـه رضاشـاه او را تبعيـد                 1323در سال   
ان برگشت و اعالم كرد بازگشته است تا با كمك اسـالم            كرده بود، از عراق به اير     

بـار كمونيـسم مبـارزه     اي به جامعه و مدارس ببخشد و با نفوذ شـرارت          اعتبار تازه 
اهللا نهايت تالش خـود را كـرد و بـه او              علي سهيلي براي آرام كردن اين آيت      . كند

وه وقـف   شود، وج   اطمينان داد كه دولت، بنا به خواستة وي، متعرض حجاب نمي          
دهـد،  مـدارس پـسران و      اند اختـصاص مـي      را به آنچه احكام مذهبي تعيين كرده      

نوشـت    كسروي بـا انزجـار   9.كند  از هم جدا وبقاع مطهره را تعمير مي       را  دختران  
گـردد كـه      تو گويي آقا قهرمان استالينگراد بوده و از جنگ فيروزمندانـه بـاز مـي              "

كسي نپرسيد  . كند   راه را براي او باز مي      كند و   راديوي ايران بدينسان خودكشي مي    
آمدن و رفتن يك مجتهد چه تواند بود و چه سودي از آن براي مردم بدبخت بـه                  

آري آمـدن آن  " "؟پـردازد  دست تواند آمد كه راديوي ايران تا اين اندازه به آن مي     
هـاي    هـاي مقـدس و مـشهدي        آقا يك سود توانستي داشـت و آن اينكـه حـاجي           

زار كه در اين چند سال جنگ فرصت يافته با انبارداري و گرانفروشي             خوان با   نماز
ها پول اندوخته بودند،      و خود ميليون  ...هزاران خانواده را دچار بدبختي گردانيده،       

به نزد آقا شتابند و با پـرداختن سـهم امـام و رد مظـالم بـه يكبـار خـود را پـاك                         
–كـسروي رهبـران دولـت        10".دآسوده گردانيدن   و بدينسان خود را دل    ... گردانند

كوشش شما بـه چيرگـي      ": كند  بازخواست مي  را    -" هژيرها و صدرها   ،ساعدها"
زني و مانند اينها چه رازي داشته؟ گـرفتم كـه             ماليان و بازگشت زنجيرزني و قمه     

  11"داريد، مگر اينها دين است؟ شما دين مي
  

                                                 
9. Hamid Ahmadi, "The Cold War and Political Islamic Fundamentalism", 
Iranshenasi XIII: 3, p. 572. 
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كوشـيد     هم مـي   كرد، شاه   فقط دولت نبود كه براي همراهي با علما تالش مي         
كردند و به اين كه      ستيزي متهم مي    روحانيان پدرش را به اسالم    . پشتيبان دين باشد  

اي از مجتهدان كـار او   سازمان اسالم را در كشور از ميان برده است و به گفتة پاره         
: گفـت  كـرد و مـي   شاه با بردباري اعتراض مـي . بدتر از كار آتاتورك در تركيه بود   

ر بود، البته شايد نه به اندازة من ولي به هرحـال عميقـاً دينـدار                پدرم بسيار ديندا  "
 است ولي اين كـار بـراي او          و مؤمن  معتقد خواست نشان دهد كه      شاه مي  12".بود

 شـاه   امـا .  معمولي از ميان تودة مـردم بـود        يرضاشاه فرد . از پدرش دشوارتر بود   
. ار متفـاوت بـود    از نظر سلوك، ديدگاه، ايدئولوژي و رفتـ       . گدشته اي دگر داشت   

برخالف باور خودش كه مسلماني معتقد اسـت، او بـه معنـاي مـورد نظـر علمـا                   
 بـه معتقـدات مـذهبي     و فارغ از آن هـا او به استقالل. مسلماني از اين دست نبود    

آنها دست شاه را خوانـده بودنـد و         . دانستند  خود رسيده بود و علما هم اين را مي        
د از ديد اغلب روحانيان حكومـت پادشـاهي          هر چن  ،نسبت به او سوءظن داشتند    

  .هنوز هم شكل بهتري از حكومت بود
  

، يـك روز    1324 خـرداد    23هاي واقعـي، در روز        محسن صدر يكي از شيعه    
پس از رسيدن به مقام نخست وزيري، به وزير دادگستري خود دسـتور داد عليـه                

لـس، كـه او     روز بعد، محمد صادق طباطبايي، رئيس مج      . كسروي اعالم جرم كند   
هاي پر و پا قرص بود، كسروي را به توهين به اسالم متهم كـرد                 هم يكي از شيعه   

. اي به وزير دادگستري او هم خواستار اعالم جـرم عليـه كـسروي شـد                 و در نامه  
چنـد مـاه    . قاضي شرع هم بنا به تقاضاي دادگاه مدني اتهام كسروي را تأييد كـرد             

دند و در اين فاصله صدر از نخست وزيري         طول كشيد تا كسروي را به دادگاه بر       
هاي كسروي را به نجف       در اين ميان كتاب   . بركنار و احمد قوام نخست وزير شد      

                                                 
 .1980 مه 29مصر، پاسخ به تاريخ، مصاحبه دربارة . 12



   زندگي و زمانة شاه 682

از نظر برخي از علما كسروي مرتـد        . بردند تا رأي علما را دربارة آنها جويا شوند        
 از  در تهـران او   . نواب صفوي را براي مقابله با كسروي بـه تهـران فرسـتادند            . بود
  مـي   كه ارتـداد كـسروي را تأييـد         گرفت حكميآبادي، معلم خميني،      اهللا شاه   يتآ

اي بـا      سپس نواب صفوي، به گفتـة محمـد مهـدي عبدخـدايي، بـه منـاظره                .كرد
. كسروي پرداخت و بعد از آن به اين نتيجه رسيد كه كسروي قابل اصالح نيـست             

سـتگير كردنـد و او    نواب را د  . او در خيابان به كسروي شليك و او را زخمي كرد          
مدتي را در زندان گذراند و در آنجـا تـصميم گرفـت سـازماني را بـراي پيـشبرد                    

ن گونه كـه    آاين سازمان فداييان اسالم نام گرفت زيرا        . ريزي كند   احكام اسالم پي  
سيدالشهدا را خواب ديدم كـه  حضرت ": نواب به گروهي از پيروانش توضيح داد      

 اعضاي اين   13"'فدايي اسالم 'روي آن نوشته بود     كه   من بستند    بازوبندي به دست  
، 1324 اسـفند  29در روز . سازمان جديد به اتفاق آرا به قتل كـسروي رأي دادنـد    

 دادگـاه تهـران     7كسروي همان گونه كه به او دستور داده بودند خود را به شـعبة               
رش را  دستياو   او   ، كه هر دو از اعضاي فداييان اسالم بودند        ،دو برادر . معرفي كرد 

  .در آنجا كشتند
  

طي چند سـال    . ترور كسروي آغاز روية فجيعي بود كه چند دهه ادامه يافت          
آرا، نخـست وزيـر، زنگنـه، وزيـر           بعدي فداييان اسالم هژير، نخـست وزيـر، رزم        

فرهنگ، و حسنعلي منصور، نخست وزير را به قتل رساندند و تالش آنهـا بـراي                
 حسين عال، نخست وزيـر، و احتمـاالً دو          ترور حسين فاطمي، وزير امور خارجه،     

آنها فرهنگ خشونت را وارد دنياي سياست پس        . بار براي ترور شاه، نافرجام ماند     
از جنگ ايران كردند كه همواره در پس مباحثات سياسـي و ايـدئولوژيكي پنهـان                
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  سـوئي  بود، اظهار نظرها و تصميمات دولتيان و سياسـتمداراني كـه بـا آنهـا هـم                
از زمـان روي كـار آمـدن        ، اين اظهـار نظرهـا       كرد  هم آنها را تقويت مي    كردند    مي

پـس از منازعـات    ،1334 سـال   آغاز شـد و دسـت كـم تـا         1324دولت صدر در    
  . ادامه يافت،مربوط به ملي كردن نفت

  
 براي   و بر اساس آن       كردند  او را مهدورالدم اعالم    در پي ترور كسروي علما    

 در هيئـت دولـت بـه        ه آن ها  خواست. فشار آوردند به دولت   آزاد كردن قاتالن وي     
بحث گذاشته شد و به گفتة ايرج اسكندري، عضو حزب تـوده كـه در آن جلـسه                  

  فقهـي  حاضر بود، عبدالحسين هژير، وزير دارايي، قتل كسروي را مطابق با نظرية           
 مخالفـت  ايـن نظـر      بـا اللهيار صالح، وزير دادگستري،      در برابر،     14.ارتداد دانست 

 زاده اكبـر موسـوي   عليوام كابينة خود را ترميم كرد و      ديري نگذشت كه ق    اما ،كرد
طرفه اينكـه خـود     .  قاتالن را آزاد كرد     گماشت و او    به مقام وزارت دادگستري    را  

 نخست وزير شد ولـي      1327هژير در اواخر بهار     . هژير قرباني بعدي فداييان بود    
اهللا كاشـاني و نـواب        ويژه آيـت    به كه در پي انتقادات جنجالي علما،        ظولي نكشيد 

.  پس از آن هژير به سمت وزير دربار منصوب شد         15.صفوي، ناگزير به استعفا شد    
. فداييان به هر حال تصميم گرفتند كه هژير بايد از صحنة سياست حذف شود             اما  
 سيد حسين امامي همكار نواب صفوي در مسجد سپهساالر بـه            1328 آبان   22در  

امامي توضـيح داد كـه بـه ايـن نتيجـه            . و روز بعد درگذشت   هژير شليك كرد و ا    

                                                 
حزب دموكراتيك مدرن ايران، (مصاحبه با بابك امير خسروي و فريدون آذرنور خاطرات ايرج اسكندري، . 14

  :؛ همچنين به نقل از156-157.، صص1، بخش )1366
Hamid Ahmadi, Op.cit, p. 589. 
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رسيده بود كه هژير فرد خطرناكي است و در نتيجـه تـصميم گرفـت او را اعـدام                   
  16.كند

  
خليل طماسبي،  . آرا ترور شد     حاج علي رزم   1329 اسفند   16پس از هژير در     

 او. آرا را كشت، نجـار و يكـي از سرسـپردگان نـواب صـفوي بـود             مردي كه رزم  
بدانيـد كـسي   ". آرا را كشته اسـت  مدعي بود براي گرفتن انتقام اسالم و ايران رزم      

كه شخصي را تشخيص داد خائن به ايـن مملكـت بـوده، تـرس از كـشته شـدن                    
نخواهد داشت، چرا؟ مطابق وعدة حضرت پروردگار كساني كه در راه خدا جهاد             

ـ   كنند و بكشند دشمنان خدا را و كشته شـوند، آنهـا زنـده              د و در بهـشت روزي    ان
آرا شخـصي     رزم" ".بله ما شيعه هستيم و معتقد به اين حقايق هـستيم          . خورند  مي

بود كه در دوران ستاد ارتش كه در رأس ستاد ارتش قرار گرفته بود قضية جنـگ                 
آرا كسي بود كه يك مـشت مـسلمان را وادار بـه         رزم: آذربايجان را به وجود آورد    

بـرخالف عقيـدة ملـت و بـرخالف         وزيري خود   جدال كرده و در دوران نخست       
قوانين خدايي ملت ايران را در حـضور دولـت اروپـا بلكـه دولـت پـست خـواه                    

 هـر كـسي كـه تجـاوز از حقـايق            ]يا[عبارت از روس يا انگليس يا امريكا باشد،         
اسالم كردند، در مقابل اين گونه اشخاص آبروي شش هزار سـالة ملـت ايـران را                 

هنگ نيستند، و يك كارخانـة سـيمان        لايران قادر به ساختن لو    بريزد و بگويد ملت     
آرا مــردي خــائن و   مــن چــون تــشخيص دادم رزم.…تواننــد اداره كننــد را نمــي
فروش بود، در صدد برآمدم تا او را، شرش را از سر يك عده مسلمان كوتـاه     وطن
  ١٧".كنم
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 به مقاومـت    اي نوشت و در آن او را        نواب به طهماسبي كه در زندان بود نامه       
اهللا،   برادر عزيزم خليـل   ". هاي دولت تشويق كرد     رها و رويه  او كنار گذاشتن ساخت   

وظايف ديني خود را فراموش ننموده ما هم به تكليف خدا به يـاري خـدا عمـل                  
هـاي سياسـي شـوم جـوش آمـده فلـذا              پرستان براي استفاده    شهوات دنيا . كنيم  مي

ر داشته باشيد و وكيل براي خود قبـول         اجراي احكام اسالم را طبق كتاب به خاط       
 و شـرك    ها نشويد زيرا اين كار مؤثر دانستن غيرخدا         نكنيد و حاضر به اين حرف     

 وقتي از خـود     ١٨".ايد، مواظب باشيد دور نشويد      تر شده   است، شما به خدا نزديك    
هـاي جاريـه وقتـي حكومتـشان          حكومت": نواب بازجويي كردند موعظه كرد كه     

 مداخله در امور ملـت مـسلمان ايـران را داشـته و دارنـد كـه                  قانوني است و حق   
مجري احكام اسالم باشند و به دالئـل مـذكور خـود چـون از مجـراي صـريح و                    

اند حكومت و اعمالشان به هيچ وجه قانوني نبوده حق            صحيح قانون منحرف شده   
 او گفت طهماسبي همـان  19".هيچگونه دخالت در امور ملت مسلمان ايران ندارند       

اري را كرد كه جبهة ملي و مردم مي خواسـتند، و ايـن همـان چيـزي بـود كـه                      ك
هـا و همچنـين       او به مقاالت جبهة ملـي در روزنامـه        . خداوند هم مقرر داشته بود    

هاي صريح مصدق در مجلس شانزدهم اشاره كـرد و اظهـار داشـت بـا                  سخنراني
ز آنكـه در سـال      بعـدها و پـس ا     . كردنـد   آرا مي   عباراتي روشن تشويق به قتل رزم     

 يكي از اعضاي گروه فداييان به حسين عال سؤقصد كرد، اين اتهامـات بـه                1334
 20.تر در حضور اعضاي جبهة ملي عنوان شد شكلي مشخص

 
تأييد مصدق و هيئـت     مورد  اي     به موجب اليحه   1331 آبان   24طهماسبي در   

 ،سـبي نواب صفوي، مرشد طهما   . دولت او كه به تصويب مجلس رسيد،  آزاد شد         
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 از زندان خالص شد و تلفيق سياست و قـانون           1331هم با فشار دولت در بهمن       
 با وجود تمكـين رسـمي در        . گذاشت به جا  براي عدالت    بار  شرارتنوعي ميراث   

برابر فداييان، اعضاي اين گروه به هنگام ملـي شـدن نفـت مناسـباتي پيچيـده بـا                   
. فرهنگـي سـكوالر بـود     مصدق هم از نظر سياسي و هـم از نظـر            . مصدق داشتند 

آنها در مورد ملي كردن نفـت بـا       . نواب و پيروانش در پي حكومتي اسالمي بودند       
. كردنـد   هاي ديگر با وي مخالفـت مـي         مصدق همكاري كردند ولي در تمام زمينه      

 نادرسـت و    1320دهـة     مـصدق در   " منفـي  ةموازن"كرد سياست     نواب تصور مي  
 ايـن سياسـت را      مصدق"صفوي معتقد بود    به گفتة عبدخدايي، نواب     . ثمر بود   بي

مدرس آموخت، بي آنكه توجه كند تضادي كه در هنگـام طـرح             حسن  از مرحوم   
اين سياست، بين روس و انگليس بر سر منافعـشان در ايـران وجـود داشـت، در                  

 او كـه درك و شـناخت كـافي از           . ميان آمريكا و انگليس وجـود نداشـت         زمان او 
ز جنگ دوم جهاني نداشت، متوجه نبود كه آمريكـا          جغرافياي سياسي جهان پس ا    

و انگليس به توافق هاي الزم رسيده اند و ديگر تضادي بـين آنهـا وجـود نـدارد،                   
دهـة  زنـدگي مـي كـرد و از اوضـاع            1300 و   1290هاي    دههمصدق در واقع در     

، اصـالتاً هـر دولـت       ]و خمينـي  [ در حالي كه نواب صفوي    .... خبر نداشت  1330
اهللا ابوالقاسم    تر با آيت     فداييان مناسباتي بسيار نزديك    ٢١".را نفي مي كرد   اي   بيگانه

در واقع مهدي عبد خـدايي، مريـد نـواب، كـه در آن     . كاشاني داشتند تا با مصدق   
 سال داشت، حسين فاطمي، پيرو مصدق و وزير امـور خارجـة او              17هنگام فقط   

در مراسم پنجمين سـالگرد      ، و به هنگامي كه وي        1330 بهمن   25در آينده را، در     
كرد،  هـدف گلولـه قـرار داد و            ترور محمد مسعود، در ستايش وي سخنراني مي       

نـواب  . محمد مسعود را يكي از اعضاي حزب توده بـه قتـل رسـاند             . زخمي كرد 

                                                 
احتمال دارد عبدخدايي آنچه را در دوران انقالب فرا : اين تحليلي بسيار زيركانه است . عبد خدايي، پيشين. 21

 .دهد گرفته است پس از مرگ مرشدش، نواب صفوي، به وي نسبت مي
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فرمان قتل فاطمي را از زندان صادر كرد و توجيه او بر اساس ايـن ادعـا بـود كـه          
، فـاطمي   1331 تيـر    30به هنگام رخدادهاي    " .فاطمي رابط بين مصدق و شاه بود      

. در بيمارستان بود و نمي توانست نقش رابط بـين مـصدق و شـاه را بـازي كنـد                   
دوستان ما به اين نتيجه رسيدند كه سركوب جنـبش ملـي و حفـظ شـهيد نـواب                   

آنها . صفوي و شهيد خليل طهماسبي در زندان از پيامدهاي اين رابطة ناميمون بود            
حق با  . كردند كه با حذف فاطمي انقالبيان شانس بيشتري دارند          ل مي چنين استدال 

پس از ترور فاطمي رابطة مصدق و دربار به طرز فاحشي محدود شـد و               . آنها بود 
پايـه    ها به احتمال زيـاد بـي        هرچند اين گفته   22".نواب و طهماسبي هم آزاد شدند     

 نگـران    اگرچـه  آنهـا . هاي فداييان اسالم اسـت      است، به هر حال روشنگر اولويت     
شان اين بود كـه       ترين هدف    بودند، ولي مهم    هم استعمار و مناسبات شرق و غرب     

  .سكوالريسم را شكست دهند
  

هاي    باعث شد كه پرونده    1334سوءقصد به جان عال، نخست وزير، در سال         
پـاي   هـا   بازجوييهش ها و    .حين پژ در  . راكد فداييان در شهرباني به جريان بيفتد      

 شـمار   امـا . ده شـ   بـه ميـان كـشيد       نيـز  هاي ديگر سازمان  ر جبهة ملي و     كساني د 
چهار تن از اعضاي رده باالي فداييان، از جمله نـواب           . ها معدود بود    كيفرخواست

پـس از   . كمه و به مـرگ محكـوم و اعـدام شـدند           اصفوي و خليل طهماسبي، مح    
 در مبارزة   1340مرگ نواب، عمليات سازمان فداييان متوقف شد تا اينكه در دهة            

  .  خميني ادغام شد
***  

 را  423 سفارت اياالت متحده در تهران يادداشت شمارة         1340 اسفند   28در  
به وزارت امور خارجة ايران ارسال داشت كه در آن آمده بـود ايـاالت متحـده بـا         

                                                 
 .عبد خدايي، پيشين. 22
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تمديد مأموريت هيئت مستشاران نظامي ايـاالت متحـده بـراي يـك سـال ديگـر                 
 در  1322 آذر   5دداشتي عادي بود كه از زمان عقد قـرارداد          اين يا . كند  موافقت مي 

ــا در ايــن يادداشــت . شــد هــا هــر ســال تكــرار مــي مــورد اعــزام ايــن هيئــت ام
قـرار و مـدارهاي فعلـي بـه حـد كـافي             ". هايي جديد عنوان شده بود      درخواست

شاران ايـاالت متحـده را در ايـران روشـن           ستـ هيئـت م  اعـضاي   عيت  ضـ مسائل و 
ايـن  "ي اصالح ايـن مـسئله در ايـن يادداشـت پيـشنهاد شـده بـود                  برا ".كند  نمي

نامـة    هاي خاص اعضاي اداري و فني در مقاولـه         كارمندان بايد از مزايا و مصونيت     
هـاي    پيوست به قـانون كنفـرانس سـازمان ملـل در مـورد مـراودات و مـصونيت                 

  در وين به امـضا رسـيده اسـت، برخـوردار           1340 فروردين   29ديپلماتيك كه در    
در اين يادداشت عنوان شده بود كه كارمنـدان عاليرتبـه همـان موقعيـت                "...شوند

همچنـين در   .  كه در سند وين آمده اسـت        را داشته باشند   "كارگزاران ديپلماتيك "
در " اصل يادشده بايد     "براي حفظ انسجام امور اداري    "اين يادداشت آمده بود كه      

هاي   رت دفاع اياالت متحده و خانواده     مورد تمام كارمندان نظامي يا غيرنظامي وزا      
   23".آنها كه حضورشان در ايران مورد تأييد دولت شاهنشاهي است، اعمال شود

  
اين پيـشنهاد كـه     . اين درخواست دولت ايران را با مشكلي بزرگ روبرو كرد         

، نظامي فرا سرزميني بود كه خاطرة مناسـبات          داشت "كاپيتوالسيون"رنگ و بوي    
. كرد و ايرانيان نسبت به آن بسيار حـساس بودنـد            اذهان زنده مي  استعماري را در    

.  ســرافكندگي بـود، حكايـت از ضــعف و بردگـي داشــت   نمـاد  "كاپيتوالسـيون "
هـاي دينـي و       نخستين بار سليمان قانوني، پادشاه مقتدر عثماني بـه دليـل شـالوده            

شـت، بـا   هايي كه بين روية قضايي مسيحيان و مسلمانان وجود دا      قانوني و تفاوت  

                                                 
الت متحده، دانشجويان خط امام، ، اسناد النة جاسوسي اي)2(هيئت مستشاران نظامي اياالت متحده در ايران . 23
 . 3.ص
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فرانسواي اول، پادشاه فرانسه، قراردادي بست كه به موجب آن چنـين حقـوقي را               
چـاي  در ايران كاپيتوالسيون در پـي قـرارداد تركمان        . براي اتباع فرانسوي پذيرفت   

در افغانـستان از انگلـستان       پس از آنكه     ايران، 1237در سال   . برقرار شد  ) 1206(
شكست خورد، اين امتياز را براي اتباع انگليسي و پس از آن براي اتباع فرانسوي               

 ايـن   1300دولـت جديـد شـوروي در سـال          . و چند كشور اروپايي هم قائل شد      
ايرانيـان هرگـز ايـن      .  كرد باطل اعالم  1307و رضاشاه آن را در سال       را لغو   امتياز  

  .اند  دست كم نگرفتهاصطالح و اين فكر را
  

اميني، كه در دوران تصدي . طبيعي بود كه دولت زير بار اين پيشنهاد نرود
علم، پس از روي . وي اين پيشنهاد مطرح شده بود، هيچ اقدامي در مورد آن نكرد

، كامالً از حساسيت سياسي درخواست اياالت متحده آگاه 1341كار آمدن در تير 
شاه از اين برنامه . ن رسيدگي به آن را عقب اندازدبود و كوشيد تا سر حد ممك

 نياز  بهتوجهبا  1341بيزار بود، ولي پس از سفر به اياالت متحده در ارديبهشت 
 جز اينكه اين رداي ندا  چارهقانع شد كهايران به كمك نظامي اياالت متحده 

ت متحده ال ايانيروهايپيشنهاد را بپذيرد زيرا كشورهاي ديگر، مثل آلمان، براي 
اي امتياز ط كه اصرار بر اعآگاه بوددولت اياالت متحده . مصونيت قائل شده بودند

در مورد وضعيت مستشاران نظامي اياالت متحده در ايران به شدت آبرو و اعتبار 
آنها اين امتياز را .  پنتاگون مصمم بوداما .به مخاطره مي اندازدشاه و دولتش را 

. آورند به دست بايستي   ميورده بودند و در ايران همدر سراسر دنيا به دست آ
 كه مأمور پيشبرد اين موافقتنامه با ،، كاردار اياالت متحده24استوارت راكول

هميشه اين احساس وجود ": وزارت امور خارجه و مجلس ايران بود گفت
داشت كه نه تنها در ايران بلكه در كشورهاي خارجي ديگر نظام دادگستري آن 

                                                 
24. Stuart Rockwell 
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پس . تفاوت است كه احتمال بررسي از نظر ما نامناسب، بسيار شديد بودقدر م
 مدتي طوالني تالش كرديم و به ويژه پنتاگون مصر بود كه موافقتنامة مربوط رايب

 افراد داد به وضعيت نيروهاي نظامي اياالت متحده را منعقد كنيم كه اجازه مي
هاي مدني ايران در   دادگاهجرمي عليه ايرانيان به جاي در صورت ارتكاب نظامي
 25 ".هاي نظامي اياالت متحده محاكمه شوند دادگاه
 

تقريباً يك سال طول كشيد تا دولت علم در برابر فشار مداوم سفارت اياالت              
 وزارت امـور خارجـة ايـران    1341 اسـفند   20در روز   . متحده واكنش نشان دهـد    

اينكه ايـران موافقـت كـرده       يادداشتي براي سفارت اياالت متحده فرستاد مبني بر         
ان نظـامي ايـاالت متحـده كـه داراي          رشاستـ براي اعضاي عاليرتبة هيئت م    "است  

تا آنـان بتواننـد     ... موقعيت ديپلماتيك قائل شود   ... هاي ديپلماتيك هستند      گذرنامه
 و درمورد بقيـة كارمنـدان       -ها و مزاياي مربوط به آن برخوردار شوند         از مصونيت 

ريكايي هم مطالعاتي در جريان است تا براي آنها هـم مزايـا و              شاران ام ستهيئت م 
 در  26".گذاريم  تسهيالتي بيشتر در نظر گرفته شود و سفارت را بعداً در جريان مي            

ماه آبان، دولت علم به سفارت يادآور شد كه قرارداد وين شامل اعضاي عاليرتبـة               
د و بنـابراين بايـد      شـو   مستشاران نظامي كه در استخدام دولت ايران هستند، نمـي         

 به نوبة خود به يـك      هاين مسئل . نامة جديدي در مورد آنها به تصويب برسد         مقاوله
عبـاس آرام، وزيـر     . زا بـود     ايران بيهوده و مسئله    از نظر رشته مراودات انجاميد كه     

احمـد  . امور خارجة ايران، براي پرهيز از بحث در اين باره، آن را بيهـوده خوانـد               
اون وزارت امور خارجه در امور پارلماني و مسئول رسمي پيش           ميرفندرسكي، مع 

                                                 
، كمبريج، ماساچوست، مجموعة تاريخ شفاهي 1987 مه 20 با حبيب الجوردي، استوارت راكول در مصاحبه. 25

  . ايران، دانشگاه هاروارد
www.fas.harvard.edu/ioph/baheri.html> 
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 در هر دو مجلس، از سفارت امريكا درخواست كرد فهرسـت            "مادة واحده "بردن  
  27. كندارائهداند ايران به آنها مصونيت ديپلماتيك بدهد،  افرادي را كه الزم مي

د، علم   دو ماه پيش از اين كه منصور جانشين علم شو          ،1342 دي   25در روز   
اين اليحه بـدون    . اليحة مربوط به وضعيت مستشاران نظامي را به سنا تقديم كرد          

يد و بـه     بـه تـصويب مجلـس سـنا رسـ          1343 مرداد   3بحث زيادي دربارة آن در      
، رهبـر    در آنجا بـه دليـل مخالفـت هالكـو رامبـد            .مجلس شوراي ملي ارسال شد    

مـورد  يـر، و دولـتش را        و هوادارنش كه منصور، نخست وز      پارلماني حزب مردم،  
منصور، برخالف علم، شخصاً از ايـن  . ، توجه عموم را جلب كرد   دادند حمله قرار 

فراينـد قـانوني آن را      در مجلـس    ميرفندرسـكي   جاي   هاليحه دفاع كرد و اغلب ب     
 پرداخت كه به     مربوط  در ماه مهر، مجلس به شور دربارة ماده واحده        . برد  پيش مي 

هايي را كه براي كارمندان اداري و فني          ها و معافيت    يتمصون"داد    دولت اجازه مي  
 بـه رؤسـا و      ،نامـة ويـن آمـده        مادة يـك مقاولـه     "و"در نظر گرفته شده و در بند        

 كـه بـر اسـاس قـرارداد         ،اعضاي هيئت مستشاران ايـاالت متحـده در ايـران هـم           
 به موجب مواد ديگر اين    . "دهدامضاشده در استخدام دولت ايران هستند، تسري        

شد   هايي كه براي كارمندان نظامي و غيرنظامي در نظر گرفته مي            قرارداد، مصونيت 
پـس  "داشـت   ميرفندرسكي در مجلـس اظهـار       . فقط شامل امور اداري و فني بود      

هـاي كامـل      شـود، بـر خـالف مـصونيت         هايي كه شامل ايـن افـراد مـي          مصونيت
 ايـن اليحـه را   در ضمن ميرفندرسكي براي ايـن كـه       ".ديپلماتيك، محدود هستند  

تر كند توضيح داد كه پيشنهاد دولت به مجلس منحـصر بـه ايـران نيـست و            ماليم
و در تمـام آن     "كننـد      كـشور انجـام وظيفـه مـي        38گروه مستشاران امريكايي در     

هاي كارمندان ديپلماتيـك      كشورها آنها بر اساس قراردادهاي دوجانبه از مصونيت       

                                                 
ديپلماسي و سياست خارجي ايران از : ، در همسايگي خرس)در مصاحبه با احمد احرار(احمد ميرفندرسكي . 27

 ). براي رامبد (59، )براي مصونيت (57، 68-50، 1998، لندن، مركز كتاب، 1357 بهمن 22 تا 1320سوم شهريور 
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دوجانبه مثـل قـرارداد بـا يونـان و     –اردادها   او خطوط كلي انواع قر     ".برخوردارند
 ايـن بـود كـه همـان          اش نكته.  را شرح داد   -چندجانبه مثل قرارداد با ناتو و سيتو      

 قرارداد وين ذكـر شـده   37و همان گونه كه در مادة "گونه كه وي بارها گفته بود    
 صـالحيت مقامـات     مبطـل بود ابطال صالحيت قضايي در امور جنايي به هيچ رو           

ها   ها، جبران خسارت    هاي مدني، پرداخت غرامت      ميزبان در مورد مسئوليت    كشور
  28".شان باشد، نيست در مواردي كه اعمال آنها فراتر از وظايف

 رأي موافـق در     74 با   پر سروصدا ، پس از بحثي     1343 مهر   21اين اليحه در    
كـه شـمار آراي مخـالف بـه شـكلي           ،  29 رأي مخالف به تـصويب رسـيد       61برابر  
راكول اين نزديك بودن آراي موافق و مخـالف را ناشـي از آن     . دي زياد بود  غيرعا

دانست كه رهبران حزب حاكم ايران نوين در مجلس كنتـرل اعـضاي خـود را از                 
ه خودشان حالتي كاذب داشـت      منصور و ديگر رهبران ب    اعتماد  . دست داده بودند  

 نفـر از وكـالي      50در حـدود    . و بنابراين نتوانستند حمايت اعضا را جلـب كننـد         
 كه حضور داشتند    آن هائي  از ميان     و حزب ايران نوين در آن روز حضور نداشتند       

دادن رأي مخالف به اليحة دولـت بـه         .  تن مخالف دولت رأي دادند     12دست كم   
افزون بر اين، حزب مـردم، كـه        .  بود  شده گيري مخفي آسان     شيوة رأي   اتخاذ دليل

اد، نخست وزير را در حالت دفـاعي قـرار          د  جناح مخالف و مستقل را تشكيل مي      
 منشور حقـوق  11 قانون اساسي و مادة 71يكي از نمايندگان با استناد به مادة        . داد

به گفتة استوارت راكـول ايـن شـايعه در          . بشر، اين اليحه را غيرقانوني اعالم كرد      
محافل حزب ايران نوين پراكنـده بـود كـه علـم، نخـست وزيـر پيـشين، از ايـن                     

شد حسن ارسنجاني، وزير پيشين كشاورزي،        گفته مي . كند  ها پشتيباني مي    تمخالف
پـور را نوشـته و محمـد بـاهري، وزيـر              سخنراني مربوط به قانون اساسي سرتيپ     
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از يك سو به اين دليـل كـه    ها شايعه اين. 30پيشين دادگستري، هم كمك كرده بود     
 پرداختند، و از سوي ديگـر       ها و موارد مخالف با اين اليحه        وكال به نقل دقيق ماده    

ميرفندرسـكي كـه مـسئول      . به دليل دفاع نه چندان پرشور دولت، شـدت گرفـت          
گروه . گفت از ته قلب اعتقاد نداشت       پيشبرد اين اليحه در مجلس بود به آنچه مي        

هـايي    مخالف چند حك و اصالح را پيشنهاد كرد كـه رأي نيـاورد ولـي موقعيـت                
كرد گزارشي     آنچه دولت را بيشتر تضعيف    . اد كرد ايجبراي مخالفت با اين اليحه      

در مطبوعات روز پيش بود كه يكي از نظاميان امريكايي يك نفر رانندة تاكـسي را     
شـد آن راننـدة تاكـسي بـراي           اگر اين قانون تـصويب مـي       31 .مجروح كرده است  

  معمـولي  پـس اگـر يـك نظـامي       "كـرد؟     اجراي عدالت بايد به كجا مراجعـه مـي        
   32"ماند؟ زد از مجازات مصون مي توي گوش يك سرلشكر ايراني مي"امريكايي 

  
 كـه از شـاه در ايـن مـورد           گفـت منصور بعدها در پاسخ به پرسـش راكـول          

هاي احزاب مخالف در مجلس دخالت         و شاه موافقت كرده كه در فعاليت       خواسته
ك، او بـه راسـ   .  و راكول معتقد بود كه اين كار به مخالفان شهامت بخشيد           33نكند،

  34.وزير امور خارجه نوشت، آن روز براي شاه و منصور روز بدي بود
 

                                                 
30. Rockwell to Washington, No. 448, 27 October 1964,  

  .86-87. صص. ، دانشجويان خط امام ،پيشين)2(همچنين نگاه كنيد به، هيئت مستشاران نظامي امريكا در ايران 
31. To Secretary of State, Embtel 398, October 14, 1964.  
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33. Memorandum for the Files, October 29. 1964. 
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 چـه   اليحهدانست رسد هرگز درست نمي   اين اليحه، منصور را كه به نظر مي       
 آبـان   4در روز   . شاه را هدف حمالت مخالفـان قـرار داد        همچنين   و   35خواهد  مي

ورد حمـالت خـود     ، روز تولد شاه، خميني براي انتقاد از آن اليحه شاه را م            1343
 اگر شاه ايران يك سگ آمريكايي را زير بگيرد بازخواست مي كننـد و               ". قرار داد 

آمريكايي شاه ايران را زير بگيرد، مرجع ايران را زير بگيرد،  اگر چنانچه يك آشپز
 و گفت همـة   36"چرا؟ .بگيرد، هيچ كس حق تعرض ندارد بزرگترين مقام را زير

دويـست ميليـون دالر     ".  ميليـون دالري اسـت     200اچيز  ها به خاطر اين وام ن       اين
ـ  هاي نظـامي   سال به منظور هزينه5در ظرف ... دولـت ايـران وام بدهنـد و در    ه ب

دالر  از ايـران در   يعني صـد ميليـون  .  ميليون دالر پس بگيرند300ظرف ده سال 
تقالل  اسـ نـد، اين دالرها فروخت برايرا مع ذلك ايران .  اين وام سود بگيرند يازا

 ايـران را در  انمسلم  ملتند، دول مستعمره حساب كردو ما را جزند،ما را فروخت
 او گفت تمام اينها به اين خـاطر         ".ندها عقب مانده تر معرفي نمود      دنيا از وحشي  

او بـه ارتـش،   . رخ داد كه روحانيان آنجا نبودنـد تـا از آبـروي مـردم دفـاع كننـد         
ار داد كـه ايـن حكومـت هنـوز خـواب و             سياستمداران، كاسبكاران و علما هـشد     

او از رهبـران مـسلمان      . پروراند  هاي زيادي براي نابود كردن ايران در سر مي          خيال
 بـه خـودش   "همين امـروز "است خواست به كمك ايران بيايند و گفت شاه بهتر          

 امروز تمام گرفتاري ما از آمريكاست تمام گرفتـاري مـا از اسـرائيل               " .كمك كند 
آمريكاست اين وكال هم از آمريكـا هـستند ايـن وزرا هـم از       هم ازاست اسرائيل

آمريكا هستند اگر نيستند چرا در مقابل آن نمـي   آمريكا هستند همه دست نشانده
تمام اين قوانين مثل خود حكومت بر خالف قـانون اساسـي   " .! ايستند داد بزنند

سـي هرگـز رعايـت     مـتمم قـانون اسا  2است زيرا از اول مشروطه تا به حال مادة   
                                                 

35. Rockwell, Confidential Memorandum for Files, November 2, 1964, ibid, pp.116-
118. 
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 او سخنراني خود را با دعا بـه درگـاه خداونـد بـراي نـابود كـردن                   37.نشده است 
  38".كنند ، اسالم و قرآن خيانت مي آب و خاكبه اين"كه افرادي به پايان رساند 

  
سـاواك  .  آبان دستگير شد و او را به تركيه تبعيـد كردنـد            13خميني در روز    

 استقالل   و امنيتو  منافع ملت   عليه  "حضور او   اعالم كرد تبعيد وي الزم بود زيرا        
هـا و تبعيـد     پيامـدهاي فعاليـت   39".تـشخيص داده شـد  و تماميت ارضي كـشور      

خميني به شكل يك رشته ترورها، به ويژه در مورد منـصور و شـاه، ادامـه يافـت                   
سـال هـاي بعـد       . ولي به هر حال خميني تا يك دهه بعد از ذهن مـردم دور شـد               

 مسائل ديگر را تحت الشعاع قـرار         انقالب سفيد   شاه و   موفقيت اماپرمخاطره بود،   
او بـه وزراي    . پيـدا كـرد   هاي خود اعتماد بيـشتري        شاه به موقعيت و سياست    . داد

خود گفت اليحة مربوط به مصونيت قضايي مستشاران امريكايي در ايـران مـورد              
   40.اي وارد نياورد بحث و اختالف نظر بود ولي به موقعيت او لطمه

  
***  

از يك يا چند مرجع     هميشه  فداييان پيرو نواب صفوي پيش از اقدام به ترور          
پـس از سـخنراني خمينـي در مـورد قـانون مـصونيت              . كردند  درخواست فتوا مي  

 پيـروانش تـصميم     ،"كاپيتوالسيون جديـد  "او  قضايي مستشاران نظامي، و به قول       
هـاي   جمعيـت . سـل جوينـد  گرفتند به اقداماتي بيش از توزيع رسـاله و جـزوه تو        

                                                 
داشت كه گروهي پنج نفره از مجتهدان بايد بر تطابق قراردادها با قوانين اسالم  همان، مادة مورد نظر مقرر مي. 37

 .كردند نظارت مي

 .468. همان، ص. 38

 180همان، . 39
40. Memorandum for the File, Meeting of the Ambassador with the Shah, 
September 17, 1964.  
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 يكي از آنها    كهمؤتلفة اسالمي توسعه يافتند، هر جمعيت متشكل بود از ده عضو،            
 نيـز بـه    باالتر  و يكي از ميان اين گروه  انتخاب مي شد   گروه باالتر    ه عضويت در  ب

هـاي رده     اين شـورا بـه دنبـال اعـضايي در جمعيـت           . مي پيوست شوراي مركزي   
هاي دشوار باشند و حتي زندگي خـود را           يرش مأموريت تر بود كه مشتاق پذ      پايين

هـايي خـاص      اين افـراد در گـروه     . ها به خطر اندازند     به خاطر آرمان اين جمعيت    
 تعيين  ها شدند و يك يا دو عضو ارشد به عنوان رابط بين آن گروه              سازماندهي مي 

در مورد منصور، حاج محمد نراقي و حـاج صـادق ايمـاني بـه عنـوان                 . شدند  مي
گروه ترور متـشكل بـود از محمـد بخـارايي، رضـا             . نمايندگان شورا تعيين شدند   

نظـامي و   نژاد و علي اندرزگو كه در مـورد فنـون شـبه           ر هرندي، مرتضي نيك   اصف
زمـاني كـه    "ايمـاني   به گفتة برادر    . ها آموزش خاصي ديده بودند      استفاده از سالح  

آميـز بـا رژيـم بايـد         زة موفقيت امام خميني به تودة مردم توضيح داد كه براي مبار         
بزنند، اعضاي اين جمعيت به اين نتيجه رسـيدند كـه           نامتعارف  دست به اقداماتي    

ولـي ديگـران هنـوز بـا        . مبارزة مسلحانه پاسخي مناسب به اين درخواست اسـت        
دانستند و حتـي برخـي آن         مفهوم مبارزة مسلحانه آشنا نبودند و آن را عاقالنه نمي         

داديم كه ما هرگز بدون اجازة مرجـع          ما جواب مي  . دانستند  م مي را مخالف با اسال   
 به گفتة اسداهللا بادامچيان، يكي از پيروان خمينـي و           41".كنيم  و ولي فقيه اقدام نمي    

در مورد اعدام انقالبي شاه يا منـصور هـم اجـازة علمـا              "،  فعاالن در دورة انقالب   
 شده بود ولـي او توصـيه كـرده          از امام پيش از تبعيد در اين مورد سؤال        . الزم بود 

اهللا   اهللا بهـشتي و آيـت       امـام آيـت   . بود كه هنوز زمان براي اين كار مناسب نيـست         
از آنهـا   . مطهري را مأمور كرده بود كه در غياب او از جانـب وي سـخن بگوينـد                

                                                 
 . ١٧فصل " ساواک" نگاه كنيد به 1340در مورد نشر مفهوم مبارزة مسلحانه در دهة . 41
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اهللا سيد محمد هادي ميالني، يكـي از          سرانجام آيت . سئوال شد و آنها تأييد كردند     
  42".اين اقدام را تجويز كردمراجع تقليد 

  
اغلب آنها ابا داشـتند از      . كردند  علما چنين مجوزهايي را به آساني صادر نمي       

ستودند و     كلي اين گونه قصدها را مي      راينكه اظهاري صريح بكنند هر چند به طو       
اهللا   كساني كه بنا بود به شهادت برسند، از آيت        . كردند  ها را منع نمي     اين گونه اقدام  

لطفاً بـه  ": ي در مورد قتل منصور خواستند كه به صراحت به آنها پاسخ گويد ميالن
صراحت به ما بگوييد كه آيا بايد دست به اين اقدام بزنيم يا نه، نخـست در برابـر       

گيريم و دوم مسئوليتي بـر شـانة ماسـت كـه بايـد در دنيـاي                   باريتعالي پاداش مي  
در مورد منـصور ايـن در واقـع         ":  ميالني پاسخ داد   ".آخرت پاسخگوي آن باشيم   

 تقي خاموشي، مخاطـب     ".كار درستي است و از نظر شرع هم كار باارزشي است          
آنهـا وظيفـه    "ميالني، به اين نتيجه رسيد كه پس از دريافـت ايـن پاسـخ صـريح                 

  43".داشتند كه، با توجه به كالم امام، اقدام كنند
  

ـ       1343منصور را در روز اول بهمن        س از تـصويب قـانون       ، تقريباً سه مـاه پ
قاتالن سه جا را در     . مصونيت قضايي مستشاران امريكايي، در برابر مجلس كشتند       

هـر چنـد از نظـر آنهـا         . ، و مجلـس   فته بودند، مسجد مجد، تعاوني ارتش     نظر گر 
خطرترين مكان براي اين كار بود، تصميم گرفتنـد منـصور را در برابـر                 مسجد بي 

اط اين اقدام با قانوني كـه بـه خـاطر آن منـصور              مجلس به قتل برسانند تا بر ارتب      
صبح روز ترور آنها از خانة امن خود، به رهبري صـادق      . شد، تأكيد شود    كشته مي 

اتوموبيـل تـشريفاتي    . شـدند جلـس   ايماني كه رابط شوراي مركزي بـود، عـازم م         

                                                 
 .عبد خدايي، پيشين. 42
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محمد بخارايي، در حالي كـه      .  در برابر مجلس ايستاد    10نخست وزير سر ساعت     
منصور از اتومبيل بيـرون  . ي در دست داشت، به آن اتومبيل نزديك شد      عرض حال 

قاتل سه بار به او شليك كـرد،        . آمد و دستش را دراز كرد تا عرض حال را بگيرد          
بخــارايي . منــصور روي زمــين افتــاد. دو بــار بــه شــكمش و يكبــار بــه گلــويش

يـب  نـشاني مكتـوب روي كاغـذي در ج        . خواست فرار كند ولي دستگير شـد        مي
 را  -نـژاد و صـفار هرنـدي        نيـك –بخارايي باعث شد پليس دو تن از همكاران او          

  44.ديگران را كمي بعد گرفتند. شناسايي و همان روز دستگير كند
  

 اليحـه   پيـشبرد  رف دولـت ايـاالت متحـده مـأمور        طاستوارت راكول، كه از     
وي كـرد كـه منـصور از ر          مـي  فكرمصونيت قضايي مستشاران نظامي امريكا بود،       

ايران را وادار به موافقت     كابينه هاي   براي اينكه   ".  از آن پشتيباني مي كرد     دلي  ساده
تا زماني كه منصور نخـست وزيـر شـد          . با اين اليحه كنيم با مشكل روبرو بوديم       

احساس من اين است كه اين كار به بهاي جانش تمـام            . هيچ دولتي موافقت نكرد   
كردند كه ايران بخشي از حاكميت خـود را          احساس مي ... عوامل سنتي ... شد زيرا 

 بـه   45".تسليم قواي خارجي كرده است و او به عنوان عامل اين كار مسئول است             
فهميد كه بـه     گفتة راكول، منصور نه قرارداد وين را خوانده بود و نه به درستي مي             

موجب آن قرارداد اگر يك نفر نظامي امريكايي، به صورت عمدي يا اتفاقي، يـك               
  46.شود ايراني را بكشد، براي محاكمه به دادگاهي ايراني معرفي نمينفر 

***  

                                                 
 .همان. 44

  . پيشين اي ضبط شده با حبيب الجوردي، صاحبهاستوارت راكول، در م. 45
 .همان. 46
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شاه بنا بود از سكونتگاه     .  مثل هميشه آغاز شد    1344 فروردين   21صبح روز   
شخصي خود به ميدان كاخ برود، از آن ميدان كوچك عبور كند و از آنجا به دفتر                 

 در آنجا طبق معمول     . در آنجا حاضر باشد    9خود در كاخ مرمر برود و سر ساعت         
 محـسن   تيـپ رسـ  آجـودان،     ژنـرال  پنـاه  مرتـضي يـزدان   سـپهبد    از سوي بنا بود   
 و آجـودان    ، رئـيس تـشريفات    ، حسين علي لقمان ادهـم      گارد فرماندهنژاد   هاشمي

 و گارد احترام هم مثل هر روز وقتي از اتومبيل خارج            استقبال شود  روزنظامي آن   
ادت شاه اين بود كـه پـيش از ورود بـه دفتـرش              ع. شود به او اداي احترام كند       مي

ساعت از نه گذشت ولـي شـاه   . نژاد را گوش كند    هاشمي تيپنخست گزارش سر  
نژاد به سوي كاخ سكونتگاه شاه        هاشمي. شناس بود، دير كرده بود     كه معموالً وقت  

همـين كـه وارد     . در آن سوي ميدان راه افتاد تا ببيند دليل اين تأخير شاه چيـست             
او به طرف شاه رفـت و بـه دسـتور           . آيد  ها پايين مي    د، شاه را ديد كه از پله      باغ ش 

پس از آن شاه با اتومبيل از در باغ بيرون و بـه             . وي همان جا گزارش خود را داد      
نژاد هم پشت اتومبيل به سوي دفتر خودش روان شد            سوي دفترش رفت؛ هاشمي   

نژاد به محـض ورود بـه         ميهاش. كه نزديك در باغ و داخل محوطة كاخ مرمر بود         
از در  . او به سوي ساختمان اصـلي دويـد       . دفترش صداي شليك چند گلوله شنيد     

 روي زمـين افتـاده،      اندر آنجا ديـد كـه اسـتوار باباييـ         . باز وارد ساختمان شد     نيمه
تيرخورده ولـي هنـوز زنـده اسـت و سـالحش را در دسـت دارد، چنـد متـر آن                      

تـر شـاه افتـاده و مـرده بـود، و سـرباز رضـا                ي كنـار دف   لشكرتر هم استوار      طرف
 هاشمي. آبادي هم روي زمين افتاده و مرده بود و مسلسلش هم كنارش بود              شمس
او سـپس بـا عجلـه وارد اتـاق          .  به داخل دفتر شاه دويد، ولي شاه آنجا نبـود          نژاد

د و شاه را ديد كه كنار سماور جوشان آشفته ولـي بـر خـود                ش ، آبدارخانه ،كناري
  . بوديستاده امسلط
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تأخير نامعمول و دور از انتظـار او ضـارب را           . شاه آن روز شانس آورده بود     
پناه به گارد احتـرام فرمـان خبـردار داد،            يزدان پهبد ورود شاه، س   با. گيج كرده بود  

نژاد را قـبالً      ولي شاه مستقيم به سوي ساختمان رفت، زيرا گزارش روزانة هاشمي          
 شليك كرد كـه شـاه تقريبـاً از در تـو رفتـه بـود و                  آبادي زماني   شمس. شنيده بود 

آبادي در حال شليك با مسلـسل خـود پـشت شـاه               شمس. تيرش به هدف نخورد   
آبادي وارد سـاختمان شـده بـود، او را             كه پيش از شمس    اندويد ولي استوار بابايي   
تـاي آن بـه       باباييان هشت تير شـليك كـرده بـود كـه شـش            . هدف گلوله قرار داد   

آبـادي و اسـتوار لـشكري بـه هـم             در داخل كاخ شـمس    .  خورده بود  آبادي  شمس
آبادي اصابت كرد ولي او توانست  پـيش           شليك كردند، دو تير ديگر هم به شمس       

 را بـه شـدت      اناز اين كه خودش بميرد، استوار لشكري را بكشد و استوار باباييـ            
م كـم بـه      كـ  كـه  را شـنيده بـود       هـا    در اين ميان شاه كه صداي گلوله      . زخمي كند 

  .شد وارد آبدارخانة مجاور دفتر خود شده بود تر مي دفترش نزديك
  

بنـابراين امكـان    . سؤقصد به جان شاه در پي ترور منـصور صـورت گرفـت            
دربار شاهنشاهي اعالم كرد كه اين      . هاي سياسي مهمي داشته باشد      داشت انعكاس 

آبادي را در     الم شمس در واقع فداييان اس   . تيراندازي كار سربازي ديوانه بوده است     
دو . همان گروه بنيادگرايي آموزش داده بودند كه قتل منصور را طراحي كرده بـود       

استواري كه به هالكت رسيدند بخشي از گروه گارد شاهنشاهي بودنـد كـه بـراي               
اين رويداد  . حفظ جان شاه، شهبانو و فرزندان آنها آموزش مخصوص ديده بودند          

 پهبدس. نژاد در بر داشت     ويژه فرماندة آن، هاشمي     و به پيامدهاي بزرگي براي گارد     
توضيح خواسـت   و   نژاد بازخواست كرد     آجودان شاه، از هاشمي     ژنرال پناه، يزدان

. خواست بداند چـه كـسي مقـصر اسـت            چطور چنين اتفاقي افتاد؟ شهبانو مي      كه
.  شـود  يا دست كم تـوبيخ     نژاد انتظار داشت بركنار، يا تنزل درجه پيدا كند          هاشمي
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ا  . وظيفة اصلي گارد حفاظت از شاه، شهبانو و ساير افراد خاندان سلطنتي بـود              امـ
در محوطة سكونت خاندان سلطنتي، جلوي در دفتر شاه، يكي از اعضاي گارد كه              

ايـن قـانون را در      ". اش حفاظت از جان شاه بود به وي سؤقصد كرده بـود             وظيفه
سئول اقدامات و عمليات خوب يا بـد        گويد فرماندة واحدها م     ارتش داريم كه مي   

  47 ".من اين وظيفه را داشتم و مسئول بودم. آنهاست
  

آميـز    نژاد تصور كرده بود برايش فاجعـه        به هر حال آن روز آنقدر كه هاشمي       
شاه پس از نيم ساعت استراحت برنامة روزانة خود را آغاز كرد و عباسـعلي               . نبود

تو بود و رئيس كل قواي پاكـستان را كـه           خلعتبري را كه در آن زمان مدير كل سن        
منوچهر گـودرزي هـم   . براي ديداري نظامي به ايران آمده بود، به حضور پذيرفت        

 را بـه عهـده      امـور اداري و اسـتخدامي كـشور       كه در آن زمان مسئوليت سـازمان        
وي پـس از رسـيدن بـه كـاخ خبـر            . داشت بنا بود در ساعت يازده شرفياب شود       

 تـشريفات دربـار، درخواسـت كـرد          كل  هرمز قريب، رئيس   و از  سؤقصد را شنيد  
كرد لغو شده است به وقـت ديگـري موكـول             برنامة شرفيابي وي را كه تصور مي      

قريب موضوع را به شاه گزارش داد و دستور گرفت كه گودرزي را به دفتـر                . كند
از اين كه شاه را ايـن قـدر آرام ديـدم            ": گودرزي بعدها گفت  . وي راهنمايي كند  

 او آنچه را رخ داده بود توضيح داد انگار هيچ ربطـي بـه او نداشـته                  .عجب كردم ت
نـژاد     نزديـك ظهـر بـه اطـالع هاشـمي          48".است و بعد به گزارش من گوش كرد       

او بعدها گفت   .  بعدازظهر خود را به حضور شاه معرفي كند        2رساندند كه ساعت    
 ".كننـد    سرزنش مـي   مطمئن بودم كه اعليحضرت مرا به خاطر آنچه رخ داده بود          "

اما شاه در مورد سازماندهي گارد از او سئوال كرده بود و به هنگام مرخص كردن                

                                                 
 .2-41. ، صص 1989 آوريلمارس و نژاد،   ايران، مصاحبه با سرلشكر محسن هاشميبنياد مطالعات. 47

 .2004 سپتامبر 22گفتگو با منوچهر گودرزي، . 48
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 از نظـر    ".اش را خوب انجام داد      خوب، گارد ما امروز وظيفه    ": وي به او گفته بود    
دانـست    معتقدم اعليحضرت به حكم غريزه مي     ". نژاد اين خبر خوشي بود      هاشمي

او از افراد گارد تشكر كرد تا همه بفهمند         . تن من نباشد  خواهند سر به      كه همه مي  
نـژاد بخـت خـوش خـود را          هاشـمي  49".كه او هنوز به من و به گارد اعتماد دارد         

  .مديون دو استواري بود كه در راه نجات پادشاه خود جان باختند
  

                                                 
 .2-42نژاد، پيشين، صص ميبنياد مطالعات ايران، برنامه تاريخ شفاهي،  مصاحبه با سپهبد محسن هاش. 49



17  
  ساواك

  
يك سـال پـس از      امنيت كشور كمي بيش از        و اطالعاتطرح ايجاد سازمان    

 در گفتگو با مقامات امريكا و بريتانيا و سـپس اسـرائيل مطـرح               ،سرنگوني مصدق 
.  طول كشيد تا اين طرح شكل بگيرد و سرانجام به قانون بدل شود             ياما چند . شد

در واقـع   . ين طرح شركت نداشـتند    در آغاز در اجراي ا    ايران  هاي ساكن     امريكايي
 قرنـي،   تيپ واكر، افسر ركن دو هيئت مستـشاران نظـامي بـه سـر             ي به نام  سرهنگ

ها با وجود سهمي كه در توسـعة سـازمان            كه امريكايي  رئيس ركن دو، دربارة اين    
انـد، در تأسـيس سـازمان امنيـت غيرنظـامي              نظامي ايران داشته   منيت و اطالعات  ا

  ديـري نگذشـت كـه سـرهنگ امريكـايي      امـا .  اعتراض كرد  اند،  شركت داده نشده  
    1. به نام جيرو مأمور كمك به تأسيس اين سازمان جديد شدديگري
  

عمليات اطالعـاتي در ايـاالت متحـده و انگلـستان بـه دو بخـش داخلـي و                   
 و  5. آي. در اياالت متحده و ام    . ا. آي.و سي . آي. بي. اف–شد    خارجي تقسيم مي  

تركيه را الگو قرار داد كه در       مشابه آنها   سازمان ايراني   . يتانياي كبير  در بر  6. آي. ام
در برداشت اوليه بنا بود اين      . آنجا هر دو وظيفه در سازماني فراگير ادغام شده بود         

المللـي را گـرد آورد و          اطالعات مربوط به امنيت داخلي و بين       ،سازمان پيشنهادي 
ل كنـد و آنهـا را بـراي اسـتفاده بـه             بـد امنيتـي   پس از بررسي دقيق به اطالعـات        

                                                 
گر غالم رضا افخمي، واشنگتن   منصور قدر، مصاحبهلشكرتاريخ شفاهي، مصاحبه با سربنياد مطالعات ايران، . 1

 .5-7.، صص1986 مه 4 آوريل و 30. سي. دي
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اليحـة تـشكيل سـاواك،      . هاي نظـامي و غيرنظـامي مناسـب ارسـال دارد            سازمان
 به تصويب مجلس شـورا      1335 دي   30سازمان اطالعات و امنيت كشور، در روز        

 معـاون  مقـام بنـا شـد رئـيس سـاواك       بر اسـاس آن و سپس مجلس سنا رسيد و
ستين كسي كـه شـاه از او خواسـت ادارة ايـن       نخ.  باشد  را نيز داشته   نخست وزير 

ذوالفقاري . سازمان جديد را به عهده گيرد ناصر ذوالفقاري، فردي غير نظامي، بود           
بهـره    نياز به تجربة ضد جاسوسي دارد و وي از آن بـي           كه اين كار    با اين استدالل    

است، عذر خواست و اظهار نظر كرد كـه چنـين سـمتي بيـشتر مناسـب افـسري                   
 شاه سرلشكر تيمور بختيار، فرماندة گـارد        2.امنيتي است ا سوابق اطالعات    نظامي ب 

شاهنشاهي و مجري حكومـت نظـامي، را بـه سـمت رياسـت سـاواك و حـسن                   
پاكروان و حسن علوي كيا، دو افسر با تجربة امنيتي، را به معاونـت وي منـصوب            

يرد و علوي   بنا شد پاكروان رياست عمليات اطالعاتي خارجي را به عهده بگ          . كرد
 فـروردين   15بختيـار در سـمت جديـد در تـاريخ           . كيا رياست عمليات داخلي را    

سـاواك در دوران    .  بـه مجلـس معرفـي شـد        ،، در دولت اول منوچهر اقبال     1336
بختيار، پاكروان و علوي كيـا توانـست گروهـي از افـسران بـسيار توانـا در امـور                

، رئـيس   3راتيـان ياتـسويچ   سـرهنگ گ  . اطالعات نظامي و غيرنظامي را جذب كند      
اي    ايـن نكتـه    "كـه   ، اظهار داشـت     1340 و   1330هاي    دفتر سيا در تهران در دهه     

پذيرفته بود كه ساواك به طور كلـي افـسراني بلندپايـه و بـاهوش را بـه خـدمت                    
 به كارمنـدان سـاواك در امـور         1340، هم كه در دهة      4اوني.  ارنست آر  ".رديگ  مي

                                                 
 و 9 مه، 11گر فرخ غفاري،  پاريس  ، مصاحبه بنياد مطالعات تاريخ شفاهي ايران، مصاحبه با ناصر ذوالفقاري. 2

 .1989 اكتبر 28 و 5 سپتامبر، 23
3. Gratian Yatsevitch  

 
4. Earnest R. Oney 
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غيرنظامي سر و كار داشـت،      افراد بسيار بلندپاية    ا  داد و ب    ضدجاسوسي آموزش مي  
  5.بر همين عقيده بود

دو حوزة اصـلي فعاليـت      .  افزايش يافت  اداره 9سازمان ساواك رفته رفته به      
بـه آن   خـدمات   اما همان گروه هاي     ساواك، داخلي و خارجي، از هم جدا بودند،         

وم متمركز بود، كه هـم       د ادارهدر  آغاز  عمليات خارجي در    . ها پشتيباني مي دادند   
 هفتم  ادارهبه    تحليلكار  سپس  . كرد  اطالعات را گردآوري و هم آنها را تحليل مي        

 بـه طيـف   داره هفـتم  ا.جمع بودنـد سازمان گزيده  در آنجا اعضاي كه،  محول شد 
هـاي    وسيعي از موضوعات نظر داشت، از جملـه موضـوعاتي مثـل تـأثير جريـان               

با گذشـت   .  هشتم مسئول ضد جاسوسي بود     هرادا. اقتصادي جهان بر جامعة ايران    
 به سازماني عظيم با اطالعـاتي مهـم در مـورد بلـوك شـوروي و         ادارهها اين     سال

هـاي شـوروي در افغانـستان را      برنامـه ادارهايـن  . كشورهاي ديگر منطقه بدل شد 
 خيلـي    و بيني كرد   هاي اطالعاتي، از جمله موساد و سيا، پيش         پيش از تمام سازمان   

 كرد كه عراق در حال ساختن و انبار كردن          گزارش به شاه    ،1355 يعني سال    ،زود
  .هاي شيميايي و بيولوژيكي است سالح

  
 مردم   و بيشتر   نماد ساواك بود   ادارهاين  .  سوم مسئول امنيت داخلي بود     اداره

 ماننـد  اداره هـم ايـن  .  اين اداره در نظرشـان اسـت    ندنز  وقتي از ساواك حرف مي    
 بـيش از همـه بـه جنـاح چـپ و       از آن، پـيش  سازمان هاي اطالعـاتي    بسياري از 

تا زمان تأسيس سـاواك حـزب تـوده از نظـر            . هاي آن جناح توجه داشت      فعاليت
  شـوروي  قدرت و شمار اعضا بسيار تحليل رفته بود، ولي در اين دوره هم هنـوز              

                                                 
 5گر ويليام بر، كامـدن مـين     بنياد مطالعات تاريخ شفاهي ايران، مصاحبه با سرهنگ گراتيان ياتسويچ ، مصاحبه    . 5

و بنياد مطالعات تـاريخ شـفاهي ايـران، مـصاحبه بـا             . 72: 1،  1989 ژانويه   12. سي. ، و واشنگتن دي   1988نوامبر  
  .49-62: 1، 1991 مه 29 و 22گر سيد ولي رضا نصر، بتسدا،  هاوني، مصاحب. ارنست آر
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ها   مريكاييآمد و همچنان كانون توجه ايرانيان و ا          اصلي در ايران به شمار مي      خطر
 جناح چپ نبـود؛ بلكـه تمـام آن          نظارت بر  محدود به    ادارهالبته وظايف اين    . بود

گرفت كه از نظر ساواك تهديدي براي امنيـت كـشور يـا        هايي را در بر مي      فعاليت
 شـامل   و بسط يافـت     حيطه عمل اين اداره   با گذشت زمان،    . آمد  رژيم به شمار مي   

و  لنـدپايگاني كـه در خـدمت رژيـم بودنـد           از جملـه ب    ،تـر از افـراد      طيفي وسـيع  
 كه از نظر بسياري از هواداران        آن ها شد، عملي    اطالعاتي در مورد عادات و رفتار     

تراشـي در      در دشـمن   ادارهشايد اين گفته درست باشد كـه ايـن          . رژيم منفور بود  
  .تر از خنثي كردن دشمنانش بود ميان هواداران رژيم موفق

  
دسته از اسـناد و كارمنـدان ركـن دوي ارتـش و             پس از تأسيس ساواك، آن      

. شد، به آنجا منتقـل شـدند        فرمانداري نظامي كه كارشان به اين سازمان مربوط مي        
 مقـدم رياسـت آن را بـه عهـده      علـوي  مهـديقلي  سپهبدشهرباني، كه در آن دوره  
علـوي مقـدم     چندمشاجراتياز  سر باز زد و پس       شهربانيداشت، از تسليم اسناد     

ي اداره ا در آغـاز، هـر      . ادامه داد كارش مانند گذشته    پليس همچنان به    و  .دشفائق  
اداره نهمي بـراي جمـع آوري و حفـظ        پس از مدتي     .داشت  اسناد خود را نگه مي    

هاي دولتي اطالعات مـورد        سازمان  ادارات ساواك و نيز    ديگرو  .اسناد تشكيل شد  
جالب اين است كه در     . گرفتند  مي  بود بايگاني ساواك اين اداره كه    نياز خود را از     

، ايـن اسـناد را از       سـاواك هاي داخلي     نامه  آئينبر خالف   دوران انقالب اين دفتر،     
در نتيجه، سازمان امنيت جمهوري اسالمي، اگر نه تمام اسـناد سـاواك،             . ميان نبرد 

  . دست كم بسياري از آنها را به صورت كامل، به دست آورد
  

پـيش از آنكـه     .  با اسرائيل شكوفا گـشت     ديري نگذشت كه مناسبات ساواك    
هاي نظـامي ايـاالت متحـده دوبـاره سـازماندهي             الگونيروهاي نظامي ايران بنا بر      
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بـزرگ  پـس از آنكـه سـتاد        . هايي با ركن دوي ارتش داشت       شود، اسرائيل تماس  
 پهبد رياسـت سـ    تحـت  ركن دو    تاران فرمانده تشكيل شد و در چارچوب آن       ارتش

. هـا بـه سـرعت گـسترش يافـت       سازمان يافت، ايـن تمـاس  حاج علي كيا دوباره  
 و   در منطقـه    اعـراب  ذ در مهار كردن نفو    مشترك با اسرائيل به دليل منافع       نزديكي

شـاه بـه   .  برقرار شدي اطالعاتد ايران به تبحر اسرائيل در زمينه هاي     همچنين اعتقا 
  تا چه حد   ها  لي اسرائي آيا كسب اطالع كند كه      حرمانهتيمور بختيار دستور داد كه م     

كند حاضر بـه آمـوزش دادن بـه افـراد ايرانـي               بر اساس شرايطي كه ايران قيد مي      
هاي محرمانه، همكاري اطالعاتي ايران و اسرائيل، بـه ويـژه              پس از تماس   .هستند

پس از مدتي آموزش مستقيم كـاهش يافـت         .  و شنود، برقرار شد    ترادر زمينة نظ  
ني مـشترك و متـشكل از نماينـدگان ايـران،           اما اين مناسـبات در قالـب كميـسيو        

كردند، صورت     كه ساالنه در يكي از كشورهاي عضو مالقات مي         ،اسرائيل و تركيه  
  .رسمي به خود گرفت

  
اعضاي سازمان اطالعاتي ايران معتقد بودند كه به دليل تـاريخ مـشتركي كـه               

ن به دليـل  رسد، و همچني   سابقة آن به كوروش كبير، منجي يهوديان از اسارت، مي         
هـا بـا     ها نسبت به مـسائل ارامنـه و كردهـا، اسـرائيلي     حساسيت بيش از حد ترك 

هـا هـم كـم و       ايرانيبه هر حال     و   ،توانند به توافق برسند تا با تركيه        ايران بهتر مي  
 مقامات ايران سـازمان  ،افزون بر اين . ندرها افق فكري مشتركي دا      بيش با اسرائيلي  

سرلـشكر  . دانـستند   ريكا مـي   از سازمان اطالعاتي ام    ارآمدتركاطالعاتي اسرائيل را    
عمليـات و   "كنـد كـه       در، يكي از مديران نخـستين سـاواك، اشـاره مـي           منصور ق 
هـا بـه       از سوي ديگر اسـرائيلي     ".هاي امريكا مصنوعي بود و عمقي نداشت        روش

من را  كردند و در نيتجه بـه منـابعي كـه دشـ             ها بودند و آنها را پيدا مي        دنبال ريشه 
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 ايران و اسرائيل به ايـن       6.يافتند  كردند و مخاطرات ناشي از آن دست مي         تغذيه مي 
 كيلومتري ايران، و در اصل از جانـب         150نتيجه رسيدند كه خطر بالقوه در شعاع        

روسيه در دسترس نبود و شاه هم هـر گونـه           . اعراب، در حال سر بر آوردن است      
  .اقدامي عليه تركيه را ممنوع كرده بود

  
***  
در عمـل، نخـست     . خست وزير بود  به ظاهر رئيس ساواك معاون اطالعاتي ن      

ساواك مرتـب او را     . كرد  اطالعات را از ساواك دريافت مي      "بر اساس نياز  "وزير  
هـاي تحـت      نيان، و ديگر سـازمان    هاي جناح چپ، جامعة روحا      در جريان فعاليت  

اسـتفادة سـاواك يـا      هـاي فنـي مـورد         نخست وزير دربارة روش   . گذاشت   مي نظر
او بـه طـور كلـي از        . هاي عملياتي آن سـازمان اطالعـات زيـادي نداشـت              روش

اطالع بود تا زماني كه اطالعات الزم را بـه موجـب فرمـان                جاسوسي بي قضاياي  
همواره كميت و كيفيت اين اطالعات دريـافتي بـه مناسـبات         . كرد  شاه دريافت مي  

  .شخصي رئيس ساواك با او بستگي داشت
  

.  شـنيد   و گـزارش او را مـي       را مي پذيرفت  اي دوبار رئيس ساواك       شاه هفته 
 امـا ها به رياست ساواك گماشت به او وفادار بودنـد             افرادي كه شاه در طول سال     

بختيـار  . از نظر شخصيت، رفتار و هوشمندي به شدت بـا هـم اخـتالف داشـتند                
 مـدرن    حالـت  ،سربازي باهوش ولي خـشن، دليـر ولـي سـنگدل، و لـوطي بـود               

عيارهاي سنتي را داشت كه تمايلش به كمك كردن بـه دوسـتان و از ميـان بـردن                   
كـرد نـه زنـي تـوان مقاومـت در             باره بود كه تصور مـي       او فردي زن  . دشمنان بود 

او بـا رشـادت بـا فرقـة       .  را دارد و نه او توان مقاومـت در برابـر زنـان را              شبرابر

                                                 
 .6-11.بنياد مطالعات تاريخ شفاهي ايران، مصاحبه با تيمسار منصور قادر ، پيشين، صص. 6
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گرايـشي  "جنگيدنـد     داري از او مـي    دموكرات جنگيد، و به گفتة كساني كه به هوا        
 او فردي بود داراي اعتماد بـه نفـس، بـيش از    7".به خطر كردن و خشونت داشت   

اندازه بلندپرواز، و معتقد به اينكه شايستگي باالترين مقام سياسـي ايـران را دارد،               
  .البته در درجة اول با وجود شاه، ولي اگر الزم بود بدون او

  
 جهات  ي جانشين او شد از بسيار      كه اون بختيار،  حسن پاكروان، مع   لشكررس

 روشـنفكر، از نظـر سياسـي        انـساني پـاكروان   . شخصيتي متضاد با بختيـار داشـت      
 بـا خـشونت     و بـود     اي بشردوستانه و اهل خانه و خـانواده         رو، داراي روحيه    ميانه

ها از شخصيت پاكروان و زنـدگي         اين خصوصيات در اغلب روايت    . ميانه نداشت 
هـايي را ايجـاد    دوران رياست او بر ساواك تفـاوت   .  وي تأييد شده است    اي  حرفه
سـپس  . تـر پيـدا كـرد       تر، قانونمـدارتر، و منـصفانه       اين سازمان حالتي معقول   . كرد

اهللا نصيري جانشين پاكروان شد، او سومين رئيس ساواك و آخـرين              نعمتسپهبد  
ـ      . پيش از بلواهاي دوران انقالب بود      ان بـه يـك انـدازه       واكرنصيري با بختيـار و پ

 بـود و    فكوراو غالم حلقه به گوش بود، اهل چون و چرا نبود، نه             . تفاوت داشت 
هـايي كـه      نه بلندپرواز، نه خوب بود و نه بد، فقـط وفـادار بـود، از آن گونـه آدم                  

او زمـاني كـه هويـدا       . گذشـت   مشتاقانه براي حمايت از پادشـاهش از جـان مـي          
 و سـيزده سـال در       به رياست ساواك منصوب شد    نخستين دولتش را تشكيل داد،      

  .اين سمت خدمت كرد
***  

  
، در  1342هاي سـيا در سـال          ، حاوي دستور عمل    8كتابچة راهنماي كوبارك  

هاي اعمال زور و شـكنجه بـراي وادار كـردن زنـداني بـه              مورد بازجويي، و شيوه   
                                                 

 .ناصر ذوالفقاري، پيشين. 7
8. Kubark Manual 
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، ايـن    مـانثلي  اتالنتيـك اي در     بنا بر نوشتة مارك باودن، در مقالـه       . حرف زدن بود  
هـاي    ترين دستور عمـل چـاپ شـده در مـورد روش             ترين و مفصل    جامع"راهنما  

به ويژه كه مأموران تمايلي به بحـث دربـارة ايـن            –اعمال زور در بازجويي است      
آور و هـم      ها يا نوشتن آنها ندارند زيرا اين كارها از نظر سياسي هم شـرم               موضوع

گويـد تـرس از درد     جمله به بازجويان مـي  اين كتابچة راهنما از 9".محرمانه است 
زنداني اگر نترسد احتمال چنداني وجـود نـدارد كـه بـه             (بيش از درد مؤثر است      

هـاي    و محروميت احساسي و زندان انفـرادي از جملـه روش          ) خبركش بدل شود  
  :دنوبه نوشتة با. روند تر براي كسب اطالعات به شمار مي موفق

  
هـاي جاسوسـي ايـاالت متحـده           لح و سـازمان   تاريخ بازجويي در نيروهاي مس    

انـد و   المللـي را رعايـت كـرده    هاي بـين  دهد كه آنها فقط به ظاهر موافقتنامه     نشان مي 
امـا هـم    . اند  را به كار گرفته   كرده به شدت روش اعمال زور         هرگاه شرايط ايجاب مي   

دقانه هـاي قهـري صـا     اسـتفاده از روش شان بـه   نشرياتارتش و هم سازمان سيا در       
هايي مختصر بـه       صفحه فقط اشاره   128 در   كتابچة راهنماي كوبارك  . اند   كرده اعتراف
: شـوند    ناميـده مـي    "تكنيـك هـاي خـارجي     "هايي دارد كه بـا حـسن تعبيـر            نگراني

از افراد،  اقرار گرفتن    و   تكنيك هاي خارجي  نظر از مالحظات اخالقي، اعمال        صرف"
 شـبيه   هـاي   ، تبليغات منفي، يـا تـالش       جرم اعالم  مانند شديدهاي  العمل    عكس خطر

به اين معنا اسـت     العمل شديد     عكس در اينجا استفاده از واژة       ".را در بر دارد    ديگري
، خواه قانوني باشد و خواه اخالقي و خواه روزنامـه           زشتهاي    كه انتقاد از اين روش    

  10.آيد نوعي ضد حملة دشمن به شمار ميبلكه نگارانه، ارزش ذاتي ندارد 
***  

                                                 
9. Mark Bowden, "The Dark Art of Interrogation", The Atlantic Monthly (October 
2003), pp. 51-78, esp. 57-58. 

، كـري كـوهن   ) Baltimore Sun( به موجب قانون آزادي اطالعات، خبرنگاران بـالتيمور سـان   1997در سال 
)Carry Kohen( جينجر تامسن ،)Ginger Thompson (   و مـارك مـاتيوز)Mark Mathews(   بـه ايـن ،

  كتابچة راهنما دست يافتند
10. Ibid. p. 72. 
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رك در اختيار سـاواك قـرار   ااي از كتابچة راهنماي كوب   معلوم نيست كه نسخه   

ولي به هر حال روشن است كه چكيدة محتويات آن، احتماالً پيش از             . گرفته باشد 
آنكه نصيري جانشين پاكروان شود يا مقارن با همان زمان، در اختيار ايـن سـازمان                

جة جسمي، يعني روش سنتي ايجاد درد با        در اين كتابچه بين شكن    . قرار گرفته بود  
تري كـه بـا       هاي ظريف   هاي قهري، محروميت    استفاده از ابزارهاي دردآور، و روش     

 در اواخـر دهـة      .انـد   شوند، تفاوت قائل شده     هاي رواني تحميل مي     استفاده از شيوه  
  كـرد كـه از سـازمان        هـاي ظريفـي اسـتفاده مـي         ، ساواك بيـشتر از آن روش      1340

از نظر شـاه رو آوردن بـه   .  سيا و سازمان اسرائيلي مشابه آن فراگرفته بود    اطالعاتي
رفت و در چند مـورد بـراي          تر دليل مدرن بودن به شمار مي        هاي ظريف   اين روش 

دادنـد، شـواهدي دال بـر اسـتفاده از            هايي كه به ساواك نسبت مـي        انكار خشونت 
شن و قديمي شـكنجه را      هاي خ   هاي مدرن ارائه داد كه به زعم وي آن روش           شيوه

هـاي سـاواك نگذاشـته           را هرگز در جريان جزييات روش      شاه. متروك كرده بودند  
بودند و شايد همان گونه كه از اين بخـش از مـصاحبة تلويزيـوني وي بـا ديويـد                    

  11.ها خبر نداشت آيد او براستي هرگز از آن روش فراست بر مي
  

ام مشكالتي كـه سـاواك بـراي        با مرور گذشته و با در نظر گرفتن تم        : فراست
  كنيد كه ساواك هرگز به وجود نيامده بود؟ شما به وجود آورد، آيا آرزو مي

توانم بگـويم، زيـرا هـر كـشوري سـازمان اطالعـاتي               خوب، اين را نمي   : شاه
اياالت متحده سازمان اطالعاتي دارد، بريتانيـاي كبيـر دارد، تمـام            . خودش را دارد  

  .را ناديده بگيريم. ب. گ. اتازه اگر ككشورهاي ديگر هم دارند، 
  ساواك چند نفر عضو تمام وقت داشت؟: فراست

                                                 
  1980احبة ديويد فراست با شاه، پاناما، ژانويه مص. 11



   زندگي و زمانة شاه 712

  . در حدود چهار هزار نفر1357در پايان سال : شاه
  كردند؟ چند نفر خبرچين نيمه وقت براي ساواك كار مي: فراست

مـن چطـور بـدانم؟ شـايد اگـر سـاواك از             . دانـد   اين را هيچ كس نمـي     : شاه
  .داد كرد، آن فرد به او پاسخ مي لي ميداري سئوا مغازه

  دادند؟ هاي پاره وقت حقوق مي آيا به خبرچين: فراست
  .شايد: شاه

  آنها تعدادشان چند نفر بود؟: فراست
  از كجا بدانم؟. دانم نمي: شاه

خواست بـا هـيچ مـورد مربـوط بـه       يكي از كارمندان ساواك كه نمي    : فراست
هاي شكسپير را كه به قتل شاه مربوط          مايشنامهانتقاد از سلطنت برخورد كند تمام ن      

  .شد، ممنوع كرد مي
  .)زند شاه لبخند مي(اين را شنيدم : شاه

  .كنم شما با اين كار موافق نبوديد تصور مي: فراست
مـسئله  . روي شده باشـد     شايد در مواردي زياده   . البته اين كار متوقف شد    : شاه

د بايـد ايـن كـار را زودتـر شـروع            اين است كه، خوب، همان گونه كه گفتم، شاي        
آزادي مطبوعـات چـه     . دنـد كر يك سال پيش انقـالب       ]مالها[ولي آنها   . كرديم  مي

ها اكنون چه وضعي دارند؟ آيا اكنون آزادي بيـشتري            شد؟ آزادي مردم؟ اين آزادي    
وجود دارد؟ آيا مردم حق بيان نظرات خود را دارند؟ ما هرگـز در سراسـر تـاريخ                  

  .ايم نين سركوبي نبودهكشورمان شاهد چ
كه دستوري رسـمي در     مي شود گفت    ها چگونه شروع شد؟       شكنجه: فراست

  كردند؟ مورد آنها وجود نداشت و افراد سر خود اقدام به شكنجه مي
هـايي    هايي را ببينيد يا داسـتان       توانيد فيلم   دانيد، براي مثال مي     مي. احتماالً: شاه

ليس يك نفر افسر پليس يا بازجو چنـان از          را بشنويد كه حتي در حوزة عمليات پ       
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دهـد و آن   شود كه كنترلش را از دست مي        رفتار كسي كه دستگير كرده عصباني مي      
اينهـا  . كوبـد   گيـرد يـا صـندلي را تـوي سـرش مـي              فرد را به باد مشت و لگد مـي        

  .هاي افراد بشر و خارج از كنترل هستند واكنش
  شود؟ ان شكنجه اعمال مينخستين بار كي شنيديد كه در اير: فراست

در داخل هرگز   . شنيديم  در واقع، ما اين اخبار را بيشتر از بيرون ايران مي          : شاه
مد به من بگويد كه آقا ما اين فرد را شكنجه داديـم تـا او را وادار                  ياكسي نزد من ن   

هايي كه از     گزارش. نه، اين كار ربطي به من نداشت؛ كار من نبود         . كنيم حرف بزند  
 دربـارة    هاي بسيار مهمـي     كردم گزارش   هاي اطالعاتي دريافت مي     نه سازمان اين گو 

  . امنيت كشور بود
آيا شما، در مقام شاهنشاه، كه به يك مفهوم تمام سربلندي و افتخـار              : فراست

ها متوجه اوست، در برداشتي كه از پادشاهي داريد، مي پذيريد كـه         و تمام سرزنش  
  ايد؟ اشتيد، به نوعي شما مسئول آنها بودهها خبر ند حتي اگر از آن شكنجه

خوب، اين كار يا نوعي قرباني كردن خود يا نـوعي خـودآزاري اسـت،               : شاه
تـوانم مـسئوليت آنهـا را بـه           خبر بودم، چطور مـي      ها بي   زيرا اگر من از آن شكنجه     

  عهده گيرم؟ 
مگر وقتي شما شاهنشاه هستيد، مسئوليت همة امور جاري كشور بـا            : فراست

  ا نيست؟شم
 دقيقـه بـه     20من رئيس سازمان امنيت را مثالً دو بار در هفته و به مدت              : شاه

داد،   هاي خود را در مورد مسائل مهم بـه مـن مـي              پذيرفتم، و او گزارش     حضور مي 
هايي در    براي مثال او گزارش   . كرد  اي به جزئيات امور پيش پا افتاده نمي         ولي اشاره 

هـايي كـه بـراي نفـوذ در           ت كـم در مـورد تـالش       داد، يـا دسـ      مورد افعانستان مي  
تشكيالت دانشجويان يا ماليان در خارج از كشور انجام گرفته بـود، ولـي بـه مـن            

  .داد كه امروز ما اين يا آن شخص را شكنجه داديم گزارش نمي
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هاي شما دربارة امـور جهـاني يـا ژئوپـوليتيكي مثـل مـورد                 با حرف : فراست
تـوانيم پـيش پـا         يا گروهي از رخدادها را زماني مـي        يك رخداد . افغانستان موافقم 

بـا كمـال احتـرام بايـد         امـا . افتاده بناميم كه فقط به امور جهاني توجه داشته باشيم         
زد و بـا     مـي اي كه به تـصوير كـشور شـما             آن امور با توجه به لطمه      عرض كنم كه  

بايـد پـيش پـا       ن ،توجه به اين واقعيت كه به نظر من به هيچ روي قابل دفاع نيستند             
  . نبودندهم و در حقيقت پيش پا افتاده يند افتاده به شمار آ

تـرين امـور هـم اگـر          بله البته از اين نظر حق با شماست كه كم اهميـت           : شاه
از سـال   . اسـت صـادق   اي كامـل      جامعهدر مورد   ولي اين   . خوب نباشند بد هستند   

  . شكنجه به كلي در كشور من متوقف شده بود1355
  ...ر دورة پيش از آند: فراست

شـدند، خـواه حقيقـت را         در دورة پيش از آن كـساني كـه شـكنجه مـي            : شاه
شـمار    شدند و انگـشت     و بازجويي مي  شان رو شده بود       دستگفتند و خواه نه،       مي

 . بودند

هـاي خـود را از خـارج          هاي مربوط بـه بـازجويي       زماني كه گزارش  : فراست
 سـال گذشـته در جريـان بـوده          20 يـا    18 شنيديد، شايد توانـستيد آنچـه را در         مي

  .ارزيابي كنيد
  .البته: شاه

  ...دانيد يا شدگان را صدها نفر مي هشما شمار شكنج: فراست
  .شايد اين قدر هم نبودند. حداكثر اين تعداد. آه، بله: شاه

نكته اي كه مايلم به آن اشاره كنم اين است كه البته ما دربارة ارقامي               : فراست
كنيم، ارقام شما     ايد صحبت مي     اعالم كرده و ارقامي كه شما اعالم كرده        كه آيت اهللا  

پاسخ كنم شما در كتاب       بسيار كمتر است و اين را هم بايد اضافه كنم كه تصور مي            
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، ولي البته در اين حوزه يكـي هـم خيلـي            ايد   دربارة اين ارقام سخن گفته     به تاريخ 
  . زياد است
. ر و نگرش ما به تمدن، اين كامالً درست است         از نظر اصول رفتا   . بله بله : شاه

گويند هزارتا،    اول مي . گويند  خواهد مي   موضوع اين است كه آنها هر چه دلشان مي        
ما هرگـز بـيش از سـه هـزار و           . گويند صدهزارتا   گويند، ده هزارتا، بعد مي      بعد مي 

حتـي  . اغلب آنهـا تروريـست بودنـد      . دويست به اصطالح زنداني سياسي نداشتيم     
المللي هم گـاهي از ده هـزار يـا بيـست              المللي مانند سازمان عفو بين      سازماني بين 

  .گفت كه اين ارقام مطلقاً خالف واقع است هزار يا صدهزار زنداني سخن مي
  

***  
شاه از اتهامات مربوط  . گيرد  فراست مچ شاه را در مورد واژة پيش پا افتاده مي          

دادند، بـه سـتوه آمـده         بود به او نسبت مي    ها    به شكنجه و اعمال ناشايستي كه سال      
در دوران رياسـت پـاكروان، شـاه فقـط      . مناسبات او بـا سـاواك رسـمي بـود        . بود

پـس از آنكـه     . پذيرفت   علوي كيا، را به حضور مي      لشكرسرپاكروان و معاون وي،     
كـرد و در       مالقات مـي   يپاكروان در دولت هويدا وزير اطالعات شد، شاه با نصير         

ري كه وي غايب بود حسين فردوست، معاون اول ساواك، را به حـضور              موارد ناد 
 بـود و از فـروردين       ة او ت دوران كودكي و رئـيس دفتـر ويـژ         سذيرفت كه دو  پ مي

 شاه هرگز پرويـز ثـابتي، رئـيس         .شد رئيس سازمان بازرسي شاهنشاهي هم       1352
 اطالعـاتي   او.  سوم ساواك، را كه مسئول امور داخلي بود به حضور نپذيرفت           اداره

هايي ديگـر مثـل       كرد با اطالعات سازمان     را كه از سازماني مثل ساواك دريافت مي       
شـهبانو يكـسره در مـورد       . كـرد   سازمان بازرسي، دفتر ويژه يا شهرباني مقايسه مي       

دهـد بـه او شـكايت         هاي مربوط به اين كه ساواك زندانيان را شـكنجه مـي             شايعه
افـسران امنيتـي بـه او       . آميـز اسـت     ها غلـو    سبتشاه اعتقاد داشت كه اين ن     . كرد  مي
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حقـوق زنـدانيان در برابـر       –ها تعادل برقرار كنند       گفتند كه ناچارند بين اولويت      مي
حقوق دولت و مردم و اينكه آنها بيشتر از ترفندهاي رواني، يا به زبان سازمان سيا                

 و نـه از  كردنـد   ، براي به دست آوردن اطالعات استفاده مـي        اعمال فشار هاي   روش
افزون بر اين بـه او گفتـه بودنـد كـه اغلـب زنـدانياني كـه                  . هاي جسماني   شكنجه

ايـن توضـيحات بـراي      . شدند تروريست بودند و نه مخالف سياسـي         بازجويي مي 
اعليحـضرت منـابع   ": مدتي شهبانو را راضي كـرد و او بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه             

ع شدن از حقيقت برخوردار     اطالعاتي بهتري داشت و از موقعيت بهتري براي مطل        
  12".بود

  
***  

ساواك زماني ايجاد شد كه حزب توده به عنوان نيرويي سياسي رو بـه افـول                
ترين وضعيت خـود       جنبش كمونيسم در ايران در ضعيف      1330در اواخر دهة    . بود
گرايان، دست كم بـراي    چپباگرايان  كنار آمدن مليپس از ، 1340اما در دهة    . بود

رياست جمهوري كنـدي    . ور شد   ها شعله   اي   بار ديگر اميد در دل توده      ،مدتي كوتاه 
گوارا   پيروزي كاسترو در كوبا كه با حضور چه       . به پيروان مصدق جاني تازه بخشيد     

در نتيجـه جبهـة ملـي    . بخش جوانـان شـده بـود        رسيد، الهام   خوشايندتر به نظر مي   
  در. والني داوم نيـاورد   دومي به وجود آمد ولي به عنوان نيرويي سياسي مـدتي طـ            

هـا و رويـارويي كنـدي بـا خروشـچف در              ، بروز ماجراي خليج خوك    1341سال  
وين، و بحران موشكي كوبا اشتياق دولت ايـاالت متحـده را در مـورد دموكراسـي       

، انقالب سفيد شـاه و توانـايي خمينـي در ايجـاد             1342در سال   . جديد فرو نشاند  
لي دوم را مهـار كـرد و باعـث شـد عمـر آن               جنگ خياباني به شكلي مؤثر جبهة م      

جبهه به عنوان نيرويي فعال در داخل ايران، و البته نه در خـارج، تقريبـاً بـه پايـان                    

                                                 
 .1، روي 2، نوار 2001 ژوئن 3مصاحبه با شهبانو فرح، . 12
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ستيز در اياالت متحده و در اروپا، كه نخست        هاي فرهنگ   در آن زمان جنبش   . برسد
به دليل تجربة فرانسه در هندوچين و الجزيـره و سـپس بـه دليـل تجربـة ايـاالت                    

 هـزار   60متحده در ويتنام به هيجان آمـده و جـاني تـازه گرفتـه بودنـد، بـيش از                    
در اين دوره شكوفايي    . دانشجوي ايران در اروپا و امريكا را تحت تأثير قرار دادند          

اقتصادي ايران تركيب اجتماعي دانشجويان ايراني را در حدي چشمگير تغيير داده            
هاي روسـتايي آمـده بودنـد         ك و خانواده  بسياري از آنان كه از شهرهاي كوچ      . بود

تضاد فرهنگـي، دلتنگـي بـراي    . كردند شهرها زندگي مي    ترين كالن   حاال در پيشرفته  
شــهر و ديــار، و تنهــايي دســت بــه دســت هــم دادنــد و آنهــا را بيــشتر پــذيراي  

علم پيچيده و دقيـق ماركسيـسم جـاي خـود را بـه              . هاي آرماني كردند    ايدئولوژي
هـاي   ي داد كه قهرمانان امريكاي التين و امريكاي شمالي و جنبشرؤياهاي رمانتيك 

استالين و خروشچف از ميان رفته و كاسترو        . زدند  دانشجويي اروپا به آنها دامن مي     
خواسـتند آن را بـا    انديـشيدند و مـي    مـي خلقهمه به . و مائو روي كار آمده بودند  
شـدند و راه      نياي عمـل مـي    بايد از دنياي حرف وارد د     . رؤياهاي خود منطبق كنند   

 مـردم آمـادگي داشـتند و فقـط بـه             در ايـن برداشـت     .اين كار جنگ مسلحانه بود    
در همة كشورها جوانان دور هم جمع شده بودند تا آن جرقـه را       . اي نياز بود    جرقه

در اياالت متحده، آلمان، ايتاليا، ژاپن و البته در فرانسه كه دانـشجويان             –ايجاد كنند   
در امريكا، جانـسون، ريـيس جمهـور، بـه اجبـار از             . م را سرنگون كردند   تقريباً نظا 

 كنفدراسـيون دانـشجويان     1347تا سال   . مبارزة انتخاباتي براي دور دوم كنار كشيد      
هاي بركلي،    گرايان رمانتيك بدل شد كه حال و هواي دانشگاه          ايراني به كانون چپ   

و از نظر ايدئولوژيكي و مـالي از        غذيه  كمبريج، مونيخ، بن، لندن و پاريس آنها را ت        
هـاي    در اين دوره برخي از اعضاي آن كنفدراسيون بـا گـروه           . كرد  حمايت مي آنها  

المللي تماس گرفته بودنـد و دسـت كـم يكـي از رهبـران آنهـا بـه                     تروريستي بين 
  .سؤقصد به جان شاه متهم شد
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***  

ز هـر جهـت     و ا  ، مطلـع، منطقـي، مـوثر        منـد    فـره   بود پرويز نيكخواه جواني  
 كنگـرة دوم     انتلكتوئل او ستارة .  دانشجويان ايراني در اروپا     سياسي يرهبرشايسته  

 تشكيل و نيز كنگـره      1339كنفدراسيون دانشجويان ايراني در لندن بود كه در بهمن        
  حـزب   انقالبـي  سـازمان  رهبر  سپس او.  يك سال بعد در پاريس برگزار شد       اي كه 
ده كه حزب را بـه سـستي مـتهم و سياسـت              از حزب تو    بريده اي   شاخه  شد، توده

ه هنگام بازديـد  ب 1342نيكخواه، در سال  . كرد   تبليع مي   را تر مبارزة مسلحانه    فعاالنه
ايـن هيئـت از او      . هاي چپگراي دانشجويي با هيئتي چينـي ديـدار كـرد            از سازمان 

دن نيكخواه پس از مراجعت به لن     . دعوت كرد براي آشنايي با كار آنها به چين برود         
ترتيبي داد تا چند تن از دانشجويان به چين بروند و در آنجـا دربـارة مائوئيـسم و                   

در اين ميان، نيكخواه به شماري از شهرهاي اروپايي         . جنگ چريكي آموزش ببينند   
سفر و از دانشجويان دعوت كرد مناسبات خود را با حزب توده قطـع كننـد و راه                  

 13. عمل انقالبي در پيش گيرندمبارزة مسلحانه را به عنوان اصل اولية

باعث آغـاز   هاي او در ايران       فعاليت.  به ايران بازگشت   1343نيكخواه در سال    
 لگوي با سرمشق قراردادن الگوي چين به جاي ا        ها در اروپا شد كه      يك رشته بحث  

 آينـدة   الگـوي كوبـا و الجزايـر بـه جـاي هـر دوي آن كـشورها،           بعـد شوروي و   
زمان او چنـد بـار بـه روسـتاهاي            هم. ز اساس تغيير داد   دانشجويان جناح چپ را ا    

بـه موجـب   . هاي خود را در ايـران بررسـي كنـد      ايران رفت تا امكان اجراي نظريه     
نظرية او ايران براي انقالب آماده بود و با توجه به ساختار اجتمـاعي موجـود، بـه                  

 انقالبي آن   سازمانويژه سرشت دهقانان، اتحاد كارگران و دهقانان، در صورتي كه           

                                                 
؛ حميد 132-133.، صص1990، پاريس، گفتگو با مهدي خانبابا تهراني: حميد شكوكت، نگاهي از درون. 13

  .]از اين پس كوروش الشايي[ 35-35. ، صص1381تهران، نگاهي از درون، گفتگو با كوروش الشايي، شوكت، 
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هـاي    هر چند واكنش  . بودرا شكل دهد و رهبري كند، ابزاري مناسب براي انقالب           
كمي بعـد، هنگـامي     . دهقاناني كه وي با آنها مالقات كرد چندان دلگرم كننده نبود          

، توضـيح داد كـه ايـن        ه بـود  كه نيكخـواه بـه يكـي از هـواداران نظـام بـدل گـشت               
، در آن   امـا . ني وي از نظر ايدئولوژيكي بود     هاي دهقانان دليل اصلي دگرگو      واكنش
 شـايد   "سر نظام قطع كردن   "د كه   يها به اين نتيجه رس       آن واكنش   نيكخواه از  ،زمان

 .راهي ميانبر به رستگاري سياسي باشد

 فـروردين   21نيكخواه را به دليل دست داشتن در سؤقصد بـه جـان شـاه در                
آبادي كه بـه      رضا شمس نژاد،    مي هاش سپهبدبه گفتة    دستگير كردند، هر چند      1344

 14.جان شـاه سؤقـصد كـرده بـود يكـي از اعـضاي سـازمان فـداييان اسـالم بـود                     
آبادي با فردي به نام صمد كامراني آشنا بود كه او هم به نوبة خود با احمـد                    شمس

 نيكخواه بـه  15.منصوري آشنايي داشت كه جزو اعضاي محفل سياسي نيكخواه بود       
 كـه در  تكـذيب كـرد  ي مائوئيست خود را انكار نكرد ولي هنگام محاكمه ايدئولوژ 

او محكوم به اعدام شد ولي شاه او را هم مانند ديگر            . اين توطئه دست داشته است    
. گران عفو كرد و مجازات اعدام او در نهايت به ده سال زندان تخفيف يافت                توطئه

اجـازه را   نيكخواه پيش از بخشودگي درخواست مالقات بـا شـاه را كـرده و ايـن                 
او را در حالتي كه دستبند به دست داشت نزد شاه برده بودنـد و پادشـاه                 . يافته بود 

شـاه  .  دسـتور داده بـود دسـتبندها را بـاز كننـد        و اين وضع را زننده توصيف كرده     
هـاي مـرد جـوان دريافتـه بـود كـه او قاتـل                 بعدها گفت كه با يك نگاه در چـشم        

  16.نيست

                                                 
گران ماروين زونيس و ولي رضا  بنياد مطالعات ايران، تاريخ شفاهي، مصاحبه با سپهبد هاشمي نژاد، مصاحبه. 14

 .2-41. ، صص1989 و آوريل 1982مارس . سي. نصر، واشنگتن دي
15. Amir Taheri, The Unknown Life of the Shah, London, Hutchinson, 1991, pp. 
185-186.  

 .بنياد مطالعات ايران، تاريخ شفاهي، مصاحبه با رضا قطبي، پيشين. 16
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االفالك زنداني بود، برادرش كـه        ر زندان فلك  پس از چند سال كه نيكخواه د      
كرد به جهانگير تفضلي، يكـي از اعـضاي هيئـت امنـاي               در بانك صادرات كار مي    

كنـد بـرادرش از نظـر         بانك و از دوستان علم، وزير دربار، گفت كه احـساس مـي            
او از تفضلي خواست ايـن موضـوع را بررسـي           . ايدئولوژيكي دگرگون شده است   

اين نتيجه رسيد كه نيكخواه براستي تغيير كرده است، ببيند آيا امكـان             كند و اگر به     
تفضلي اين موضوع را با علم و معاون وي        . تجديدنظر در مورد او وجود دارد يا نه       

هـايش،    باهري هم مانند تني چند از دوستان علم و نوچـه          . باهري در ميان گذاشت   
هـاي    ي نـسبت بـه جنـبش      سابقة كمونيست بودن داشت و در نتيجه از نظر سياسـ          

باهري مطالبي در مورد انقالب سـفيد و از جملـه          . گرا احساس همدلي داشت     چپ
اي   دربارة اصالحات ارضي براي نيكخـواه فرسـتاد، و از نيكخـواه خواسـت مقالـه               

اي در تأييد اصـالحات ارضـي تقـديم و            نيكخواه مقاله . دربارة يكي از آنها بنويسد    
 برسد مشروط بـر اينكـه هـيچ بخـشي از آن تغييـر               موافقت كرد آن مقاله به چاپ     

متفكـري  "اي نوشـت و در آن مقدمـه نيكخـواه را              باهري بر آن مقاله مقدمه    . نكند
يكـي از دو روزنامـة معتبـر عـصر آن دوره، آن مقالـه را                كيهان،  خواند و    "مستقل

پس از آن نيكخواه چند سخنراني اثرگذار در تلويزيون كـرد و در پـي               . منتشر كرد 
نيكخـواه پـس از بيـرون آمـدن از     .  كردموافقت آزادي او  باها ساواك  آن سخنراني 

گر سياسي در سازمان راديو و تلويزيون ملي          زندان تصميم گرفت در سمت تحليل     
سپاه  براي سازماندهي دوبارة سه       كه او طرحي را  . ايران با رضا قطبي همكاري كند     

  انقالب سـفيد  اخالقي ابي به هدف  براي دستي ) رويجآموزش، بهداشت و ت   (انقالب  
شاه چنان از اين طرح او خوشش آمد كـه          .  بود به باهري ارائه داد     كرده تدوين   شاه

كه باهري در سمت دبير كل حـزب رسـتاخيز، جانـشين            اني  ، زم 1356در تابستان   
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آموزگار شد، به باهري توصيه كرد از نظر مشورتي نيكخواه بـراي ايـن سـازمان و                 
  17.ستفاده كندساماندهي حزب ا

سخنان دليرانة نيكخواه در دادگاه و سپس حبس او در زنداني كه به خشونت              
شهرت داشت او را در نظر كنفدراسيون دانشجويان در اروپا و ايـاالت متحـده بـه                 

زنداني شدن او كنفدراسيون را برانگيخت تا به دفاع شـديدتر از            . قهرماني بدل كرد  
 برهه از زمان ممكـن بـود بـه مخالفـت بـا رژيـم                او و ديگراني بپردازد كه در اين      

كنفدراسيون معتقد بـود كـه حكـم بـه نـسبت سـبك بـراي                . مشروطه متهم شوند  
 اسناد ايرانـي مؤيـد ايـن ادعـا          18.نيكخواه نتيجة تبليغات سياسي اين سازمان است      

ترديد اين رخداد به كنفدراسيون نيـروي بيـشتري بخـشيد و آن     نيست، هر چند بي  
گـراي    هاي سياسي ليبرال و چـپ       تر با گروه    به برقراري مناسبات نزديك   سازمان را   

. هاي دانشجويان بـه ديـوار بـود         تصوير نيكخواه در اغلب خانه    . غرب تشويق كرد  
 و بـه منظـور      ]حـزب تـوده   [مان انقالبي   ززماني كه از طرف سا    ": گفت  الشايي مي 

كـس نيكخـواه را بـه       سازماندهي كردها براي مبارزة مسلحانه در كردستان بودم، ع        
هـاي   ون به انتقاد از نظريـه يزماني كه نيكخواه در تلويزاما  19".ديوار اتاقم زده بودم   

خود پرداخت و از دانشجويان خواست با شاه مبارزه نكنند و تالش بـراي توسـعة                
هـاي     نظريـه  دانـشجويان مبـارز   . ايران را بياغازند، اين دوران خوش بـه سـر آمـد           

نجة جسمي و روحي بـراي توجيـه تغييـر افكـار نيكخـواه              گوناگوني در مورد شك   
  .نظير جنبش دانشجويي نبود  نيكخواه ديگر قهرمان بيكردند، امامطرح 

الشـايي از   . كوروش الشايي هـم از مقـام رهبـر بـه مقـام خـائن تنـزل كـرد                  
كردند و هيچ دليل خاصي براي مخالفـت بـا            اي بود كه براي دولت كار مي        خانواده

                                                 
گر شيرين سميعي، پاريس، دسامبر  بنياد مطالعات تاريخ شفاهي ايران، مصاحبه با محمد باهري، مصاحبه. 14

 . روي الف59نوار . 1984، مارس 1983

 .295. الشايي،  پيشين، ص. 18

 .همان. 19
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 تـا اوائـل     1320كرد و از دهـة        پدرش در وزارت كشور كار مي     . اشترژيم شاه ند  
در دبيرستان او هوادار شـاه      . اندار بود فرمهاي نه چندان بزرگ        در استان  1330دهة  

در اواخر  . پس از سقوط مصدق او فقط هوادار مصدق بود        . و همچنين مصدق بود   
 رفتـه رفتـه بـه       ،كـرد مي   در آلمان در رشتة پزشكي تحصيل        ، زماني كه  1330دهة  
زماني كه  .  مجذوب پرويز نيكخواه شد    1340متمايل و سرانجام در اوائل دهة         چپ

نيكخواه سازمان انقالبي حزب توده را بر اساس افكار مائوئيستي مبـارزة مـسلحانه           
او به يكي از رهبران اين جنبش بدل شـد و        . پي نهاد، الشايي هم به وي ملحق شد       

دئولوژيكي و عملي آموزش ديـد، سـپس بـراي جـذب            چند بار در چين از نظر اي      
كردها به ايران رفت، به اروپا برگـشت و دوبـاره بـه ايـران رفـت، تـا اينكـه او را                       

هايش يـا     در آن زمان ديگر در مورد درست بودن نظريه        . شناسايي و دستگير كردند   
  . مؤثر بودن اعمالش از نظر سياسي ترديدهايي جدي پيدا كرده بود

هـاي    ي بـر مـسئلة شـهادت در جنـبش         ئشايي در اين زمينه پرتو    گفتگوهاي ال 
يركگارد شروع كرده و به ماركس، لنين         او از نيچه و كي    . افكند  انقالبي غيرديني مي  

و مائو رسيده بود و سرانجام كارش به تالش براي آموختن از دهقانان در دوبـي و                 
اگـر فكـر و     ":  گفت ها پس از انقالب به مخاطبش       او سال . كردستان ختم شده بود   

 20".مانـد   ي يادگيري بـاقي نمـي     اذكر شما عمل و اقدام باشد، ديگر زمان زيادي بر         
كـامالً  ساده، غيرعالمانه، ولـي     : هاي مائو گرفته بود     اين درسي بود كه او از آموزش      

اي كه هر گام به گام بعدي منتهي شـود، گـويي سرنوشـت چنـين                  انقالبي به گونه  
ه در آغاز او تصور مي كرد كه گـروهش توانـايي بـسياري     تاز 21.مقرر داشته است

تعـاليم  . دارد زيرا اعضاي آن در چين، كوبا و فلسطين آموزش نظامي ديـده بودنـد              
اي نيمه فئودال و نيمـه اسـتعماري          مائو باعث شده بود او باور كند كه ايران جامعه         
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راه انقالبـي   اي كمونيـست و آرمـاني را از           است كه آمادگي تبديل شدن به جامعـه       
ولي مردم ايران نه شباهتي به ايـن تـصوير داشـتند و نـه بـه آن       . آميز دارد   خشونت

داشتند كه الشايي بـه سـختي آن را           دادند؛ آنها واقعيتي را عرضه مي       پاسخ مثبت مي  
هاي ايالت فـارس، كـه بـه           براي مثال بهمن قشقايي، از ساللة خان       22.كرد  درك مي 

، بـه قيـام ايـل قـشقايي عليـه           د ايدئولوژيكي داشت  شور و شوق تعه   گفتة الشايي   
 "جنـوب شـورش   "را  اصالحات ارضي پيوسته بود كه خودش و كنفدراسـيون آن           

 و بهمـن را     ، شورش ناكام مانـد    ، اين ناآرامي ها به جايي نرسيد      اما .نام نهاده بودند  
 دستگير و پس از محاكمه در آبان همان سال اعـدام كردنـد              1343 فروردين   26در  
 23.كه به مرگ پنج ژاندارم انجاميده بـود       اي را به عهده داشت        ي حمله يرا او رهبر  ز

هاي ايالت و زمينداران بزرگ به اميد بسيج كردن           طرح مبارزه با شاه به كمك خان      
آن از چـشم انقالبيـان      طنـز   دهقانان و كارگران عجيب به نظر مي رسيد، هر چنـد            

به هنگام سفر به كردستان عراق و ايران، با         كمي بعد، الشايي    . توده پنهان مانده بود   
عراق و دوبـي    فعاليت در    مدتي   او پس از  . تفاوتي گستردة روستاييان روبرو شد      بي
 بـه    را  انقالبـي   و پس از آن به تهران بازگشت تا رهبري جنـبش            شد هسپار اروپا ر

تهـران او   در  .  بـود   كرده تغيير از نظر ايدئولوژيكي     اما تا اين رمان   .  كند منتقل ايران
 البته كساني   24".ريشه در اين اجتماع ندارند    "به اين نتيجه رسيد كه او و دوستانش         

او بعدها  . كه ايدئولوژي مشتركي با او داشتند حاضر به پذيرش اين واقعيت نبودند           
كردن اين موضوع با آنهـا       مطرح   25.بردند  ه سر مي   ب "انكار"حالت  گفت كه آنها در     

 را  "بدبينانـه " زيـرا ايـن جنـبش هـيچ گونـه انتقـاد              هم در آن موقع عملـي نبـود       
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 در  26".آورد  نشانة قطعي فـساد ايـدئولوژيك بـه شـمار مـي           "پذيرفت و آن را       نمي
تهــران مبــارزة انقالبــي او محــدود شــد بــه آمــوزش تــاريخ و فلــسفه بــه دختــر  

ايـن سـئوال    .  در مورد عقالني بودن اقداماتش به ترديد افتاد        كم كم . اش  صاحبخانه
 آيا ارزش دارد براي برافـروختن آتـش انقـالب بميـرد؟ بـا                كه  او مطرح شد   براي

كه سازمان را به بـازنگري راهبردهـا و          را آغاز كرد      تحليلي اي  نوشتهوجود اين، او    
هايش دعوت مي كرد؛ در زمان دستگيري وي اين مقالة ناتمـام بـه دسـت                  رهيافت

  .ساواك افتاد
  

بـه  . دهد با شـرح سـاواك فـرق دارد        شرحي كه الشايي از دستگيري خود مي      
اش از او يـاد       زاده، يكـي از عوامـل سـاواك كـه الشـايي در مـصاحبه                گفتة حسين 

زاده با تظاهر به اينكه نيـاز بـه تزريـق     كند، الشايي زماني دستگير شد كه حسين   مي
به ظاهر كوروش نهاوندي، دوستي انقالبي كه دستگير شده         . دارد به مطب او رفت    

او موافقـت كـرده بـود كـه بـا        .  الزم را در اختيار ساواك گذاشته بود       بود اطالعات 
اي بـه      واقعـاً گلولـه    اوعمليات فـرار    سازي براي     صحنهساواك همكاري كند و در      

ه  فهميـد   كـه  الشايي. يكي از بازوانش شليك كردند تا اين فرار واقعي به نظر رسد           
اومت در برابر دستگيري هـيچ      اند براي پنهانكاري يا مق       كه او را شناسايي كرده     بود

بـه او   روايـت   سپس او را براي بازجويي بردنـد و بـه موجـب ايـن               . تالشي نكرد 
 در شـرحي كـه      27.فشارهايي رواني وارد آوردند ولي شكنجة جسمي در ميان نبود         

دهد او را در خيابان و پس از آنكه براي يافتن آپارتماني به چنـد بنگـاه                   الشايي مي 
در زندان اوين پس از هر سـئوالي بـه          . ه بود، دستگير كردند   معامالت ملكي سر زد   

. گران مشهور او را تازيانـه زده بـود          صورت او كشيده زده بودند و يكي از شكنجه        
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ولـي  . دانند او كيست ولي هرگز نامش را نبرده بودنـد           بازجويان گفته بودند كه مي    
 داوطلبانـه خـودش را      زدند اصرار داشتند كه او      آنها همان طور كه به او كشيده مي       

داننـد و بـه       الشايي به اين نتيجه رسيد كه آنها هويت واقعي او را نمي           . معرفي كند 
د اشرف، يكي از اعضاي فداييان خلق يعني گـروه          يكنند كه او حم     اشتباه تصور مي  

. ماركسيستي ديگري است كه آن گروه هم درگير حمالت مسلحانه عليه رژيم بـود        
او را سه يا چهار روز شكنجه دادند تا اينكه هويت خود را فاش كرد و پـس از آن             

. الشايي قبول ندارد كـه نهاونـدي بـه او خيانـت كـرده اسـت               . شكنجه پايان يافت  
اين را هم قبول ندارم كه آنهـا      . ليلي نداشت كه مرا لو دهد و ديگران را لو ندهد          د"

دانستند من كي هستم و وقتـي هـم            آنها درست نمي   .زدند  ميبه داليل تاكتيكي مرا     
  28".كه خودم را معرفي كردم ديگر مرا نزدند

  
ون شود باور كرد كه نهاوندي، كه اجازه يافته بـود از زنـدان بيـر                به سختي مي  

رود تا در مورد افرادي چون الشايي اطالعاتي بدهد، ايـن اطالعـات را در اختيـار                 
اي   تر اينكه امتناع او از اين كـار بـه او لطمـه              ساواك نگذاشته باشد، و از آن عجيب      

به هر حال، نكتة مهم اين است كه الشايي به اين نتيجه رسيده بـود كـه     . نزده باشد 
آميـز از اروپـا بـه ايـران           بي را به شكلي موفقيـت     امكان ندارد رهبري جنبشي انقال    

 پايـه    براي اينكه چنين جنبشي موفق شود بايـد در داخـل كـشور             ، بلكه منتقل كرد 
الشايي پس از دستگيري به اين فكر افتاد كه آيا امكـان دارد             .  گسترش يابد  گيرد و 

اهر با ارتكاب خودكشي يا كشته شدن زير شكنجه به شهيدي بدل شود و با اين ظ               
قهرمانانه به كيش انقالبي كمك كند يا اينكه بايد حقيقت را بگويد و به اين ترتيب                

  او هم مانند نيكخـواه و چنـد تـن ديگـر            29.از اينكه شريك دروغ شود سر باز زند       
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پنداشـت و حـاال بـه ايـن نتيجـه              كه زماني حقيقت مي     را  باورهايي تصميم گرفت 
  . كشدچالشاند، به  رسيده بود كه نادرست بوده

  
 خـواهرش در دربـار شاهنـشاهي      . الشايي به اندازة نيكخواه در زنـدان نمانـد        

كـشيد    رئيس تشريفات بود، و به محض اينكه او دست از اعتقادات انقالبـي خـود     
. خواهرش توانست با توسـل بـه علـم، وزيـر دربـار، آزادي او را سـرعت بخـشد                   

 علـي رضـايي، يكـي از        الشايي پس از رهايي از زندان در آغـاز بـه همكـاري بـا              
داران بزرگ ايران، پرداخت و سمت مديريت يك شركت بـزرگ فـوالد را                كارخانه

سپس به لژيون خدمتگذاران بشر پيوست، كه ايران آن را در برابـر             . به عهده گرفت  
لژيون خدمتگذاران بشر در پي پيشنهاد شاه در        . سپاه صلح امريكا تأسيس كرده بود     

افتخاري خود   هنگامي كه شاه دكتراي      ،1347 خرداد   23يخ  دانشگاه هاروارد در تار   
هاي   ريشه": شاه در آن مراسم گفت    . تشكيل شد  ، كرد  مي را از آن دانشگاه دريافت    

ناماليماتي كه دنيـاي معاصـر مـا را احاطـه كـرده اسـت در محروميـت، تعـصب،                    
از آنها  تبعيض، فقر، گرسنگي، ناداني و سركوبي است كه افراد بشر در سراسر دنيا              

امروز در شمال، جنوب، شرق و غرب صدها ميليـون نفـر در انتظـار               . برند  رنج مي 
بـه همـين دليـل اسـت كـه مـن            . اند تا درد آنها را التيام بخـشد         دستي ياري دهنده  

كنم كه در آن افـرادي        المللي را توصيه مي      بين "سپاه خدمات بشردوستانه  "تأسيس  
اقتصادي بخشي از زندگي    - طبقات اجتماعي  ها و   از تمام كشورها، نژادها، جنسيت    

، 1343چهار سال پـيش از آن،    30".كنند خود را وقف اين خدمات بشردوستانه مي
شاه توصيه كرده بود كه هر كشور بـه انـدازة هزينـة يـك روز ارتـش خـود را در                      

در آن  . سـوادي در دنيـا شـود        كن كردن بـي     اختيار صندوقي بگذارد تا صرف ريشه     
آن طرح استقبال كردند ولي هيچ كشوري، جز ايـران، كـاري در ايـن               زمان همه از    
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اين پيشنهاد هم فقط به ايران محدود شد و علم، رئـيس دربـار، بـراي                . زمينه نكرد 
اعالم تأسيس اين سازمان، شمار زيادي از افراد را به ميهماني بزرگي دعـوت كـرد                

 گيرد،  ي دارد شكل مي   كه به گفتة باهري، مردم با اين فكر كه جنبش سياسي جديد           
ولي نـه   فردي اديب ، علم دوست خود رسول پرويزي31.دسته دسته وارد آن شدند  

ديري نگذشت كه معلـوم شـد       . رياست اين سازمان گماشت   پرتالش، را به    چندان  
باهري الشايي را   . داردخون جوان و تازه     اين سازمان جديد براي راه افتادن نياز به         

 خوانـده و از آنهـا       "ضـد انقـالب   "  همكاران قديمش را   در تلويزيون ديده بود كه    
باهري از علم پرسيد آيـا  . انتقاد كرده بود و اين كار خيلي بر باهري اثر گذاشته بود   

شود الشايي را براي كار در اين طرح به عنوان دبير كل استخدام كننـد يـا اگـر                     مي
ت اين سـمت را     دهد خود باهري مايل اس      مالحظات سياسي اجازة اين كار را نمي      

كنـد، بـه معاونـت خـويش برگمـارد و            بپذيرد و الشايي را كه خودش ضمانت مي       
هـا را بـا شـاه در ميـان            ايـن گزينـه   . سامان دادن اين سازمان را به عهدة او بگذارد        

گذاشتند و به گفتة باهري شاه اصرار كرد كه الشايي به سمت دبير كلـي منـصوب                 
ي رئيس سازماني شد كه شاه رياسـت افتخـاري    به اين ترتيب آن فرد انقالب  32.شود

كمي بعد  ،  33به گفتة باهري  . آن را به عهده داشت و علم رئيس هيئت امناي آن بود           
شاه الشايي را به حضور پذيرفت و به خاطر اين كه كـارش را خـوب انجـام داده                   

  .شد  به ندرت نصيب كسي ميي كه"افتخار"كرد،  است از او تقدير 
  

***  

                                                 
 و مارس 1983گر شيرين سميعي، كن، فرانسه، دسامبر  بنياد مطالعات ايران، مصاحبه با محمد باهري، مصاحبه. 31

 . ب53، نوار 1984

 . الف54همان، نوار . 32

 .همان. 33



   زندگي و زمانة شاه 728

اي از جنبش چپ اروپا بودند كـه در نيمـة             شايي نمايندگان جنبه  نيكخواه و ال  
جنبش چپ پس از جنگ در اروپا       .  پختگي پيدا كرد   1350 و اوائل دهة     1340دهة  

بر اساس ماركسيسم علمي و يا در قالب سوسيال دموكراسي يا در قالب كمونيـسم             
نـبش چـپ و     هر يك از اين تجليات خود يا ديگري را بخـشي از ج            . لنينيستي بود 

هـاي سياسـي و ايـدئولوژيكي غيـر چـپ             هـا و جنـبش      ها، گروه   متمايز از سازمان  
گرايي كه    چپ.  از ميان رفت   1340اين اعتقاد راسخ تا حدود ميانة دهة        . دانست  مي

اي اروپايي بود در اين دوره در حدي چشمگير تحت تأثير             تا آن زمان بيشتر پديده    
هـاي سياسـي      هاي روشنفكري و دلبستگي     وهتشكيل گر .  امريكا قرار گرفت   شرايط

مـين، و     گوارا، هوشـي    چه. رفته رفته حزب و ايدئولوژي مسلط را از رونق انداخت         
حتي جون بائز به اندازة ماركس و لنين و گاهي بيش از آنها اهميـت و برجـستگي                  

جالب است كه يوشكا فيشر، رهبر سوسيال دموكرات آلمان، پـذيرفت           . پيدا كردند 
ويتنـام و الجزايـر     اينـك    34. است گذاشته تأثير   بر او  بيش از ماركس     ديالن باب   كه

مفاهيم پيشرفت داشـت    . گذاشتند  بيش از استالينگراد بر روشنفكران جوان تأثير مي       
در گذشته پيـشرفت بـا رشـد،        . دش  جور ديگري تعريف مي   موفقيت  . كرد  تغيير مي 

 ،، محـيط زيـست    ياي فرد  در اين دوره فض    ؛ساخت و ساز و توسعه در ارتباط بود       
ها ديگـر بـه انـدازة نيـت و       نتيجه.  مد روز شده بود     "كوچك زيباست "، و   عدالت

 شـده  و مبـارزة       تجريـد  ذهنـي    تجـارب  درمناسبات قدرت   . اراده اهميت نداشت  
ي آرمـان . مسلحانه در ذات خود به ارزشي جدا از اوضاع و احوال بـدل شـده بـود                

ود كه مبارزان در حد زيادي به اقدامات دولـت          رمانتيك مبارزه باعث شده ب      سازي
. اعتنا باشند و اين مهم نبود كه موضوع اين مبارزه اياالت متحده باشد يـا ايـران                  بي

در اياالت متحـده    كه  توانستند دانشجوياني را      هيچ اقدامي نمي  از راه   شاه و دولتش    
نشجويان، كـه حـاال و   بسياري از آن دا. ندنكردند، آرام ك    يا اروپا با آنها مخالفت مي     

                                                 
34. Andrei S. Markovits, "The European and American Left since 1945," Dissent, 
Winter 2005. 
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مهـدي  . در آغاز قرن بيست و يكم ميانسال هستند، هم ايـن نكتـه را قبـول دارنـد                 
خانبابا تهرانـي، يكـي از رهبـران و پيشكـسوتان كنفدراسـيون، هـم ايـن نكتـه را                    

 اين پذيرش با توصـيف وي        نزد او  پذيرد هر چند بر خالف نيكخواه و الشايي،         مي
هــاي   در پاســخ بــه پرســشي دربــارة ديــدگاهنچــه، چنااز گذشــته مغــايرتي نــدارد

 :گويد  شاه، مي"اصالحات"دربارة كنفدراسيون 
 

هاي وافعـي     جنبش دانشجويي كم كم از واقعيات جامعة ايراني و موضوع         به نظر من    
اين جنبش تصويري متحجر از فقر داشت كه از دورة احمد شاه و رضاشـاه بـه                 . دور افتاد 

شاورزان در بلوچستان كه، همان گونه كـه در مقالـة روزنامـة             جا مانده بود، تصويري از ك     
در . خوردنـد    ترسيم شده بود، هستة خرما مي      ]از انقالب  [ سال قبل  30 در حدود    اطالعات

براي مثال ما معتقـد بـوديم كـه         . ذهن ما امكان تركيب اصالحات و انقالب وجود نداشت        
هايي بورژوا بدل  د كه آنها را به عروسكشاه با پذيرفتن آزادي زنان در واقع به دنبال آن بو       

كرديم كه وقتي مـردان آزاد نيـستند چطـور ممكـن اسـت زنـان آزاد                كند و ما استدالل مي    
راند  ها ناخودآگاه ما را به سوي اتحاد با خميني و منتظري پيش مي        باشند؟ اين گونه تحليل   

 كـرده بـود خـوب       و نه به سوي موضعي كه بگوييم حتي اين حقوق تصنعي كه شاه اعطا             
كنفدراسيون سازماني بـود كـه بـر        . هستند ولي كافي نيستند؛ و ما بايد جلوتر از اين برويم          

دار تعلق نداشـتند كـه    اعضاي كنفدراسيون به سازماني ريشه... پاية انكار مطلق بنا شده بود     
رايـاني  گ  آنها، اول و بيش از همه، آرمـان       . هاي انقالبي عميق باشد     به شدت خواستار برنامه   
هاي اجتماعي طغيان كرده بودند و تصويري كه از دشمن در ذهـن               بودند كه عليه نابرابري   
ترسيديم كه    شناختند و ما از اين مي       آنها ايران را به هيچ وجه نمي      ... داشتند تصوير شاه بود   

اگر موضوع اصالحات به صورتي جدي مطرح شود، آن تصوير دشمن از ذهن اعضا محو               
  35. بوديم" خشك مغزگرا والگو" روشنفكري ما به زبان. شود

  

                                                 
. ، صص1990گفتگوهايي با خانبابا تهراني، پاريس نگاهي از درون به جنبش چپ ايران، حميد شوكت، . 35

340-338. 
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 از جملـه مـوارد هژيـر،        _اغلب ترورها و سؤقـصدهاي نافرجـام در ايـران           
 كار بنيادگرايان اسالمي و اغلب كـار گـروه          –آرا، فاطمي، عال، منصور و شاه         رزم

ـ  يـان  چپگرا نزديك رابطهبه دليل   بيشتر  البته ساواك،   . فداييان اسالم بود    غـرب،   ا ب
بنابراين روگرداني نيكخواه و الشـايي بـراي        .  از همه، نگران جنبش چپ بود      بيش

آمد، هر چنـد، در نهايـت، تـا آنجـا كـه بـه                 ساواك پيروزي بزرگي به حساب مي     
شـد، آن روگردانـي بيـشتر         جنبش دانشجويي در اروپا و اياالت متحده مربوط مي        
 از حمايـت   ها  جنبشاين. حالت نمادين داشت و در عمل چندان تأثير گذار نبود

فراوان مالي، رواني و استراتژيك برخوردار بودند و مبارزات كوبا، ويتنام، الجزاير،            
كـرد كـه اجـازه      ايجاد مـي اعضاامريكاي التين چنان شور و شوقي در        فلسطين و   

شـان تـأثير       آنهـا در رونـد فعاليـت        برخـي از   گاه  متعارف گاه و بي    داد رفتار نا    نمي
ها داشت، كـه در       ر رژيم شاه تمايلي به گفتگو با اين گونه جنبش         حتي اگ  .بگذارد

بنـابراين انتقـاد از     . واقع نداشت، به هيچ رو امكان چنين گفتگويي در ميـان نبـود            
رژيم حالتي سوررئاليستي پيدا كرد يعني به نحـوة برخـورد كلـي و منـسجمي در                 

ة افـزايش قابليـت      در زمينـ   هاي خود شاه و دولت       تالش كهمقابله با شاه بدل شد      
اقتصادي، نظامي و ديپلماتيك نه تنها به منظـور بـه چـالش كـشيدن غـرب بلكـه                   

 موضـع گيـري    شاه براي اين  . زد   به آن دامن مي    ،همچنين براي رويارويي با شرق    
 و غالباّ براي آن توجيهي علّت و معلولي مي جـست  اهميتي بيش از حد قائل بود،    

افزايش انتقادها از او و رژيمش در هر بـاري          د  مثل مور  كه احتماالّ وجود نداشت،   
خواست بهاي نفت را افزايش دهد يا هر وقت كه غـرب را بـه دخالـت در        كه مي 

مـي ديـد     بيهوده    را   در نتيجه گفتگو  . كرد  توسعة اقتصادي يا نظامي ايران متهم مي      
ع اين گونه گفتگو بر كساني كه  در واقـ         هم   در بهترين حالت      مي انديشيد كه   زيرا

كـه  هـم     نكتـه  ايـن . گذاشت  ، تأثيري نمي  مسلط بر باورها و اعمال خويش نبودند      
، بـه همـان     هاي ايراني نداشـتند     گرا داد و ستد سياسي واقعي با توده         مخالفان چپ 
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 به ابزار ترور    آسان، به ويژه چپ گرايان،      مخالفانبرداشت  اين   رد. اندازه مهم بود  
كرد و نظريه و كاربرد مبارزة مسلحانه         مي كه ساواك تبليغ     مفهوميشدند،  مي  بدل  

  .داشت مي  آن را زنده نگه
*** 

 مبـارزة مـسلحانه     نمايندگانترين     فعال 1350 دهة    در  و 1340در اواخر دهة    
 كـه بـه     ، بودنـد  در داخل ايران مجاهدين خلق و فداييان خلق، دو سازمان انقالبي          

 هـم از نظـر تـاكتيكي       تحول ساواك هم از نظر استراتژيكي و         برطرز چشمگيري   
هـا مبـارزة مـسلحانه، اقـدامات زيرزمينـي و              هر دوي ايـن سـازمان      .تأثيرگذاشتند

 مجاهدين به ويژه از نظـر برقـراري ارتبـاط بـين             را تبليغ مي كردند، اما    تروريسم  
  . بودندموثرماركسيسم و اسالم جالب و 

  
رورت ضـ  –نظرية فداييان در قالب مبارزة چريكـي در دو جـزوه بيـان شـد            

 كـه   -تاكتيكمبارزة مسلحانه هم استراتژي، هم      و  مبارزة مسلحانه و رد تئوري بقا       
ايـن دو رهبـر اظهـار       . امير پرويز پويان و مسعود احمدزاده آنها را نوشـته بودنـد           

داشتند كه شكست حزب توده و قدرت روزافزون رژيم باعث نـابودي جـنش                مي
هـا از     بـسيج تـوده   .  نـدارد   اعتبار ش ديگر در ميان تودة مردم     اين جنب  و   چپ شده 

 جنـبش چـپ تنهـا از راه از خـود گذشـتگي و               ممكن نيـست و   هاي معمولي     راه
بـه ايـن    . تواند به اعتبار مورد نياز براي كسب احترام مردم دست يابد            جانبازي مي 
بـراي ايـن كـار،      .  به مردم نشان داده شود كه رژيم متزلزل است         استمنظور الزم   

در صورت  . رند كه مثل ماهي در آب، در ميان مردم بلولند         يگ  يد فرا   افراد انقالبي با  
آميـز    ها ناگزير به واكنش خـشونت       مبارزة مسلحانه، رژيم براي مقابله با تروريست      

برنـدة آرمـان    به اين ترتيب خود رژيم به بهتـرين عامـل پـيش           . دوش  عليه مردم مي  
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كرد كـه خـود ايـن     اهد خو رژيم كاري را براي جنبش چپ   .رددگ انقالبي بدل مي  
  .ردجنبش توانايي انجامش را ندا

  
هاي پلـيس     ها دستبرد زدند، به پاسگاه      ، فداييان به بانك   بر اساس اين استدالل   

اما تمثيل مائوئيستي مـاهي     . و ژاندارمري حمله كردند، و مأموران امنيتي را كشتند        
انـدارمري حملـه     به چند پاسگاه ژ    فدائياندر سياهكل   . در آب هرگز تحقق نيافت    

آنهـا بعـدها اظهـار      . كردند اما به كمك مردم محلي شناسـايي و سـركوب شـدند            
شان به هيچ رو پيروزي نظامي نبوده است بلكه اين بوده است كه             داشتند كه هدف  

پـذير   اگر چنين بود، آنها موفق نشدند آسيب    . موقعيت متزلزل رژيم را نشان بدهند     
وانستند اعتبار از خود گذشتگي و جانبازي را بـه          بودن دولت را نشان دهند بلكه ت      

سـياهكل آنهـا را بـه قهرمانـاني         . شود ثابـت كننـد      عنوان اصلي كه ماية اعتبار مي     
با وجود اين،   . رمانتيك در ميان برخي از جوانان در داخل و خارج ايران بدل كرد            

   36. سازمان فداييان تقريباً در عمل ديگر وجود نداشت1355تاسال 
 
محمــد – شــش تــن از دانــشجويان ســابق دانــشگاه تهــران  1344ال  ســدر
فـام، علـي اصـغر        نژاد، سعيد محسن، محمـد عـسگرزاده، رسـول مـشگين            حنيف
باورهـاي  .  سازمان مجاهدين خلق را سازمان دادند      -زادگان، و احمد رضايي     بديع

 "مبـارزه چيـست؟   " اولية مجاهدين در نخستين بيانية ايدئولوژيكي آنها با عنـوان   
هدف راهبردي آنها در مرحلة نخست مبارزه آموزش دادن افرادي بود           . آمده است 

 امپرياليسم جهانخوار به    ،ترين دشمن   مهم. كه در آينده توانايي رهبري داشته باشند      
امپرياليسم ذاتاً اسـتثمارگر بـود؛ بنـابراين، هـيچ گونـه            . رهبري اياالت متحده بود   

پـذير نبـود؛      هاي ستمديدة جهان امكـان       و توده  ها  مناسبات انساني بين امپرياليست   
                                                 

36. See The New Left in Contemporary Iran, Series on Contemporary Iran, No. 5, 
The Foundation for Constitutional Government in Iran, Washington, DC, 
September, 1985, pp. 8-11.   
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به هر حال، خبر خـوش      . بخش  هاي رهايي   ممكن يا بندگي بود يا جنگ     رابطة  تنها  
پـذير     و هم از داخل و هم از خارج آسـيب          "ببري كاغذي "اين بود كه امپرياليسم     

 پردازي خـود را، بـه ويـژه در          در اين رساله آمده بود كه مجاهدين كار نظريه        . بود
تنهـا  آنها  . شرط موفقيت بود    ، و اين پيش   هندد   انجام مي   با دقت  قلمرو ايدئولوژي، 

آنها مسلح به   . زدند  كردند دست به اقدامات قهرمانانه مي       زماني كه آمادگي پيدا مي    
آنها باانضباط، پنهـاني و     . كردند  نظريه و شناخت انقالبي به داخل مردم رسوخ مي        

 .  كردند اي عمل مي حرفه

  
، نوشتة احمد رضـايي     سيماي يك مسلمان  اي به نام       نگذشت كه جزوه   ديري

-هاي ماركسيـست    رضايي در اين جزوه وجوه تشابه انديشه      . مكمل مائوئيسم شد  
هـايي از قـرآن       در اين جزوه آيه   . كند  مطرح مي اسالمي را   -لنينيستي و متون شيعي   

نـسجم بـوده و بـا       آميز و م    برگزيده و نقل شده تا نشان دهد كه جامعة اوليه صلح          
رضـايي  . هاي متخاصم بدل شده است      ظهور مالكيت خصوصي به طبقات و ملت      

 و از مـسلمانان تحـت       رداي بدون طبقـه را در نظـر دا          نوشت قرآن استقرار جامعه   
جامعة . امام حسين الگو بود   . ستم خواست براي دستيابي به آن جامعه مبارزه كنند        

 بـود كـه در آن عـدالت الهـي برقـرار      طبقه همان جامعة موعود حضرت مهدي    بي
هـر كـس بـه قـدر        "اي توحيدي كه همه چيز در آن فراوان بـود و              شد، جامعه   مي

 در چنـين    ".بـرد   رسـاند و بـه قـدر نيـازش از آن بهـره مـي                توانش به آن مدد مي    
شود، و نه اثـري       اي نه اثري از استثمار فردي از جانب فردي ديگر ديده مي             جامعه

براي رسـيدن بـه     . ، اقتصادي و قومي يا كشمكش بين افراد بشر        از تضاد اجتماعي  
 كـه  ،اي بايد جنگي سراسري عليه تمام اسـتثماركنندگان و سـتمگران          چنين جامعه 

  .، آغاز شودرهبري آنها در اين دوره از تاريخ با اياالت متحدة امريكاست
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 د مـي   تأكي كادرها مجاهدين بر آموزش   اين ايدئولوژي،    اندنبه موازات گستر  
از ميان جواناني كه بـراي اقـدامات تروريـستي و زيرزمينـي             در اين راستا    . كردند

هـدف از  . گزيدنـد  مي شدند، افرادي را به اين منظور بر    مناسب تشخيص داده مي   
هاي راهنما، اين بود كه افرادي ايثارگر به وجود آورنـد             آموزش، بر اساس دفترچه   
ق، نحوة تفكر انفـرادي، دوسـتي و ديگـر          خانواده، عش –كه بتوانند همه چيز خود      

هـاي    اردوگـاه  آن دسـته از      رهبران در .  را فداي آرمان كنند    -هاي بورژوا   وابستگي
ديدند كه پس از جنگ اعـراب و          نظامي مي   هاي تروريستي و شبه     فلسطين آموزش 
در اردن، لبنان، سوريه و ليبي  مثل قارچ سبز شده           ) 1967 (1346اسرائيل در سال    

 نفـر   16 در حالي كه در اين سال شمار اعضاي مجاهـدين بـه سـختي بـه                  .بودند
 اعـضا    نفر عضو گرفتند كه اغلـب آن       200 آنها نزديك به     1349رسيد، تا سال      مي

 مجاهدين مدعي هستند كه اعضاي گروه آنهـا         .كردند  هاي امن زندگي مي     در خانه 
انـد، و ايـن       گيده در كنار فلسطينيان عليه ملك حسين جن       "سپتامبر سياه "در جنگ   

  .اقدام براي آنها تجربة نظامي چشمگيري به ارمغان آورده است
  

هــاي   دهــة حمــالت تروريــستي مجاهــدين بــا همكــاري گــروه1350دهــة 
 مجاهدين تالش كردند داگالس مك آرتور، سفير        1349در سال   . ماركسيست بود 

ردنـد هارولـد    ، تالش ك  1351 بهاردر  . اياالت متحده، را بدزدند ولي موفق نشدند      
پرايس، سرهنگ نيروي هوايي ايالت متحده و رئيس مستشاران نظامي امريكـا در             

 آنها سرهنگ جك ترنر، سرهنگ نيروي هوايي        1353در سال   . ايران را ترور كنند   
ول   ، آنها سه تن از كارمنـدان راك       1354در سال   .  كردند "اعدام"اياالت متحده، را    

ــه قتــل رســاندند 37اينترنــشنال ويليــام كــوترل، دونالــد اســميت و رابــرت  ( را ب
سـاواك  . اما مجاهدين هم مانند فـداييان بـا مـشكالتي روبـرو بودنـد             ). كرونگراد

                                                 
37. Rockwell International 
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شـان را شناسـايي و اغلـب           به سازمان آنها رسوخ، رهبران     1351توانست در سال    
 دسـت  پس از انقالب كنتـرل ايـن جنـبش را بـه               كه آنها، از جمله مسعود رجوي    

اي    بـه هـر حـال ترورهـا ادامـه يافـت و جـو مبـارزه                 38.ر كنـد  ، را دسـتگي   گرفت
اي يافتند كه يـا بايـد    ها خود را در حال مبارزه       چريك. آميز را به بار آورد      خشونت

هـا را يـا        ساواك اغلب رهبران چريـك     1354تا سال   . شدند  كشتند يا كشته مي     مي
عالم كرد كه نه تن     ، ساواك ا  1354در فروردين   . كشته بود يا به زندان انداخته بود      

بعـدها  . از اعضاي مجاهدين و فداييان را در حال فرار از زندان اوين كشته اسـت              
معلوم شد كه در واقع آنها را به دليل برانگيختن ديگران به تظاهرات، اعدام كـرده                

تـرين دوسـتان شـاه، و         چند روز بعد، كاترين عدل، دختر يكـي از نزديـك          . بودند
 شـاه، در    تيمسار هـاي مـورد عالقـه      ، پسر يكي از     شوهرش بهمن حجت كاشاني   
هاي ژاندارمري قزوين، يك نفر سرهنگ ژانـدارمري          حين حمله به يكي از پاسگاه     

 كاترين در يك غار و بهمن        كاترين و بهمن تحت تعقيب قرار گرفتند و        .را كشتند 
  . در خياباني در تهران پس از رد و بدل كردن چند گلوله كشته شدند

  
شتار اوين دفاع كرد و به علم، وزير دربارش، اظهار داشت كـه ايـن               شاه از ك  

كردنـد و پـس از        هـا فـرار مـي       كار ناگزير بود زيرا در غير اين صورت تروريست        
ترديد او روايت ساواك       بي 39.گناه ديگري را مي كشتند      دستيابي به آزادي مردم بي    

جـت بـسيار آزرده     ولي از شنيدن اخبـار مربـوط بـه عـدل و ح            . را باور كرده بود   
پــس همــاهنگي آنهــا بــا  ماجراجويــان و . همــه چيــز كــه دارنــد"آنهــا  . گــشت

 تيمسار حجـت فرزنـدش را عـاق         40"خواهند؟  ها چيست؟ ديگرچه مي     تروريست
                                                 

38. See Islamic Marxism: The Case of Iranian Mojahedon, Series on Contemporary 
Iran, No. 2, The Foundation for Constitutional Government in Iran, Washington, 
DC, 1985., 

 .69. ص. 5شين، جلد پيهاي علم،  يادداشتعلينقي عاليخاني، . 39

 .52: 5همان، . 40
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شاه نمي دانست عدل را كـه دوسـتش بـود چگونـه تـسال دهـد، زيـرا                   . كرده بود 
دانـست چـه       او نمي  .دانست او عاشق دخترش بود و روحاً در هم شكسته بود            مي

كسي را سرزنش كند، و چگونه و به چه دليل؟ يحيي عـدل معتقـد بـود كـه ايـن               
گرايي رمانتيك، مربوط بـه       اي است مربوط به دوره و زمانه، مربوط به آرمان           مسئله

 بـه هـر حـال       41.يـافتني نيـست     سر در گمي و تالش براي رسيدن به آنچه دسـت          
خانوادة شاه هـم در برابـر آن        . ر آن گذشت  شد فقط با توجيه اين رخداد از س         نمي

شهناز دختر بزرگ شاه مذهبي شـده بـود و روابـط خـوبي بـا                . جبهه گرفته بودند  
خواست از اقدامات نيروهاي امنيتـي دفـاع كنـد،            پدرش نداشت، و هر بار شاه مي      

شـد، شـهناز بـا او         كـرد و موفـق هـم نمـي          هر چند اين كار را با تمام وجود نمي        
تمام اديـاني كـه در دنيـا        "سرانجام علم به دفاع از شاه برخاست        . ردك  مخالفت مي 

اگـر در دنيـا ديوانگـاني     . اند اولين اساس آنها حفظ جان خلق است         به وجود آمده  
پيدا شوند كه بخواهند با اجتهاد شخصي اين اصل را متزلزل كنند يا بايـد آنهـا را                  

صد ضربه شـالق بـه در كـون         به دارالمجانين سپرد و يا همه روزه در سربازخانه          
 به ظاهر از نظر شاهدخت شهناز       ".اين مسائل بحث ندارد   . آنها كوبيد تا آدم شوند    

تر از آن بود كه بتواند ادامـه يابـد پـس سـر و تـه مطلـب را درز                    اين بحث خشن  
ايـن  "نويـسد     علم در خاطراتش مـي    . به گفتة علم شاه نفس راحتي كشيد      . گرفت

محال است من بتوانم    .  و بزرگواري و آقايي است     مرد بزرگ يك مجسمة حوصله    
  42".با دخترم چنين مباحثاتي بكنم

  
هـاي    آميـز سـتايش از فـضيلت        علم البته در يكي از آن حال و هواهاي مبالغه         

ولي ديگران، حتي آنهايي كه از آنچه رخ داده بود نفـرت داشـتند،              . پادشاهش بود 
                                                 

 20گر غالم رضا افخمي، پاريس،  بنياد مطالعات ايران، برنامه تاريخ شفاهي، مصاحبه با يحيي عدل، مصاحبه. 41
 .2000اوت 

  .147: 5پيشين، هاي علم،  يادداشتعلينقي عاليخاني، . 42
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دي در زندان باخبر باشد و براسـتي        توانست از كشتار عم     معتقد بودند كه شاه نمي    
از الشايي، انقالبي پيشين، دربارة ديـدارش بـا         . از سرنوشت اين جوانان متأثر بود     

شاه پرسيدند، اينكه چه برداشـتي از شـاه داشـت و چـه چيزهـايي در او بـرايش                    
  :الشايي پاسخ داد. جالب بود

  
. ذشت نداشـت  گ  احساس من اين بود كه او اطالعات زيادي در مورد آنچه مي           

به نظر من آدم مهرباني     . دانست حرف چه كسي را باور كند        منظورم اين است كه نمي    
اي از فردي زورگو يا مستبد را در او نديدم، از آن گونـه افـرادي كـه                    هيچ نشانه . آمد

با تصويري كه من در ذهـنم از او  . دهند دستور زنداني كردن، شالق زدن يا قتل را مي  
آنچـه مـرا خيلـي تحـت تـأثير قـرار داد ترديـد او بـود، گـويي                . ..داشتم فرق داشت  

گيـري    دانست چه چيز درست است و از اين نكته فهميدم كه او به دنبال تصميم                نمي
او طبـق معمـول     . داد   به خود راه نمـي     يصحيح است زيرا در غير اين صورت ترديد       

او نگـران آينـدة     رسـيد     به نظر مي  .  هايش را با تصميماتش وفق دهد       سعي نكرد گفته  
 مـن تـصور     "گويـد؟   چه كسي به او راست مـي      "خواست بداند     او مي . مملكت است 

كنم با وجود ساواك و خفقاني كه دربارة آن سخن گفتيم، شاه بسياري از مخالفان                 مي
زماني كه ساواك اعالم كرد كه چند تـن از زنـدانيان بـه هنگـام        . خود را بخشيده بود   

 مهوش جاسـمي و معـصومه       ادعا كردند را اعدام كرده بود يا      اند، آنها     فرار كشته شده  
انـد در حـالي كـه         طوافچيان در جريان زد و خوردي مـسلحانه كـشته شـده           ) شكوه(

اند، اين امر عجيب ناشي از  سازمان انقالبي معتقد بود آنها در حين شكنجه كشته شده      
... دهد  را شكنجه مياين واقعيت بود كه ساواك به شاه گزارش نكرده بود كه زندانيان  

كند بلكه همـين حـرف را         گفت كه از شكنجه استفاده نمي       ساواك نه تنها به مردم مي     
  43.زد به شاه هم مي

  
***  
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افسر پلـيس يـا     به ديويد فراست گفت     شاه  . دانست  شاه تمام واقعيت را نمي    
شود كـه كنتـرلش را از          چنان از رفتار كسي كه دستگير كرده عصباني مي         " بازجو

گيرد يا صـندلي را تـوي سـرش     دهد و آن فرد را به باد مشت و لگد مي     ست مي د
هاي امريكـايي ديـده باشـد؛ شـاه            فيلم درفقط چيزي نبود كه     اين گفته    ".كوبد  مي
اما موضوع سـاواك    . دانست كه اين بخشي از واقعيت موجود در كشور اوست           مي

راي كسب اطالعـات از     شكنجه به اين معناست كه ب     . و شكنجه مقولة ديگري بود    
كسي يا مجبور كردن وي به انكـار اعتقـاداتش بـه صـورت ارادي و پنهـاني او را           
زجر دهند در حالي كه خشونت پليس ممكن است اقدامي غيـرارادي و ناشـي از                

هـا و آداب و رسـوم      بر اساس ارزش   "فرهنگ امنيت "در هر صورت    . خشم باشد 
شـايد جنـگ مـأمور      . گـذارد    اثر مي  موجود در آن فرهنگ بر نحوة ابراز خشونت       

اي شخـصي هـم       ساواك عليه انقالبيان افراطي كه ممكن بـود او را بكـشند جنبـه             
با توجه به ضـرورت اوضـاع و احـوال امكـان داشـت آن مـأمور پـس از                    . داشت

 به شكنجه روي آورد ولي اين وضع نه كار آن مأمور را توجيـه               "اقدامات قهري "
از سوي ديگر اثبات ايـن مطلـب آسـان          . را و نه شاه را    كرد، نه كار آن سازمان        مي

، نيـز كردنـد و      نبود زيرا مخالفان ساواك را به شكنجه دادن تمام زندانيان متهم مي           
شـاه  .  فراست اشاره كرد، يك مورد شكنجه هـم خيلـي زيـاد بـود               كه همان گونه 

اعمـال  توانست از شكنجه دفاع كند ولي شكنجه          بود زيرا نمي  و در تنكنا    ناراحت  
توانست دست مأمورانش را ببندد و باز هم انتظار داشـته باشـد               نمينيز  شد، و     مي

 هنـوز  خواستند او را يا آنچه را ساخته بود يا        كه مي  هائي  آن  همان شدت با   آنها با 
در پايان او بهتر ايـن دانـست كـه    شايد  . مبارزه كنند نابود سازند ممكن بود بسازد  

  .رسداصالً چيزي در اين باره نپ
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ها يا افرادي بود كـه بـه رژيـم            ترين جنبة ساواك رفتار آن با سازمان        مخرب  
كـرد كـه نيـازي بـه          ساواك بسياري از چيزهايي را سركوب مي      . كردند  خدمت مي 

فرهنـگ گزارشـگري در ايـران بـر اسـاس           . ها  سركوب شدن نداشتند، مثل رسانه    
بردنـد، هـر چنـد     وال نميمعموالً مأموران دولت را زير سئ  . تحقيق و تجسس نبود   

. اغلب محتواي گزارش به موضع گزارشگر در برابر مقام مورد نظر بستگي داشت            
تر بودنـد و بـه نتيجـه هـم            گاهي مديران يا سردبيران خواستار رويكردي تهاجمي      

رسيدند، ولي معموالً اين وضع با سياست كلي دولت هماهنگ بود، هـر چنـد                 مي
شد زيرا    شاه حرمتي داشت كه بايد حفظ مي      . بودندوزرا از انتقاد مصون ن    تك تك   

قانون اساسي او را مقامي غير مسئول، بـي چـون و چـرا،              . نماد كشور و ملت بود    
اي الينحـل را بـراي        دانست و ايـن مـسئله       ها و مظهر دولت مي      ثحوراي جر و ب   

كرد زيرا در واقع اين شاه بـود   نگاران و همچنين احزاب سياسي مطرح مي   روزنامه
در مواقعي كه شاه به طور مستقيم درگير امور         . كرد  كه سياست كشور را تعيين مي     

ها اجازة انتقاد از او       بود، مثل ارتش كه فرماندهي كل آن را بر عهده داشت، رسانه           
در مورد سياست خارجي جز به حالت توصيف تـصميمات حكومـت         . را نداشتند 

گزارشگري خالق و جسور در     به هر حال، مفري كه براي       . شد  به ندرت بحث مي   
 بـا خودسانـسوري ناشـي از تـرس          يهاي ديگر وجود داشت، در حد زيـاد         زمينه
زماني كه شـاه از     . شد   خفه مي  -سالح اصلي كنترل در زرادخانة ساواك     -گير    همه

كرد، هـر     گشت معموالً به هواداري از انصاف دخالت مي         مواردي خاص باخبر مي   
آيـد، تـأثيري طـوالني از آن بـه جـا              يـر بـر مـي     چند، همان گونه كه از حكايت ز      

  .ماند نمي
  

.  اعتصابي دانشجويي در دانشگاه تهران رخ داد       1350 در حوالي سال     يك بار 
مــديريت ســازمان راديــو و تلويزيــون ملــي ايــران تــصميم گرفــت ناخــشنودي  
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هاشـان    وا داشتن دانشجويان به اعالم علنـي خواسـته        . دانشجويان را گزارش دهد   
رسيد، از يك سو به دليل فشارهايي كه رهبـران دانـشجويان بـه                ه نظر مي  دشوار ب 

آوردند و از سوي ديگر، البته، به دليل ساواك و پيامـدهاي احتمـالي                آنها وارد مي  
زني فراوان موفق شـدند گروهـي         خبرنگاران پس از چانه   . ناشي از اعتراضات آنها   

ند كه حاضر شدند اعتراضـات  از دانشجويان را گرد آورند كه آن قدر عصباني بود   
خود را به صورت علني عنوان كنند ولي چندان هم سياسـي نبودنـد كـه بـيش از                   

رضا قطبي، مدير عامـل سـازمان راديـو و          . مرزهاي پذيرفته شده به انتقاد بپردازند     
تلويزيون چنين انديشيد كه بهترين فرد براي اينكه با دانشجويان حرف بزند ايرج             

ي از مقامات بلندپاية راديو و تلويزيـون بـود و مقـامي آنقـدر               گرگين است، او يك   
هاي مهـم داشـت كـه بتوانـد در برابـر               و شناختي آنقدر كافي از سياست       بود واال

اش هم آن قدر بود كه بتوانـد بـه            فشارهاي مأموران ساواك مقاومت كند و تجربه      
پس انجـام ايـن   اي از  گرگين با مهارتي حرفه. نحوي مطلوب با دانشجويان تا كند 

كار بر آمد، كاري كه مستلزم توانايي ورود به داد و ستدهاي سياسي با دانشجويان               
فهمـد و بـا       هاي دانشجويان را مي     در ميانة بحثي داغ، گرگين گفت كه حرف       . بود

هاي ديگري هم در ايـن بحـث وجـود            هاي آنها موافق است، ولي نكته       بيشتر گفته 
هـاي    مـن حـرف   "ك از اين عبارت خوشش نيامد       ساوا. دارد كه بايد بررسي شود    

 و با لحني قاطع اين موضع را به         "...فهمم و با برخي از آنها هم موافقم         شما را مي  
  44.گوش گرگين رساند

  
بـه  مبين اعتقادي گسترده تر بـود كـه جنـبش چـپ             گرگين  رفتار ساواك با    

گلـسرخي  خواهر گـرگين بـا خـسرو    . سازمان راديو و تلويزيون رخنه كرده است 
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 . 2، روي 2، نوار 2002
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ازدواج كرده بود كه يكي از اعضاي فداييان خلق بود و برنامة گروگانگيري شـاه،               
گلسرخي از باورهايش دست نكشيد و در سراسـر    . شهبانو و وليعهد را ريخته بود     

پرده سـخن     اش در دادگاهي علني، كه تمام آن از تلويزيون پخش شد، بي             محاكمه
 45.ادارة راديو و تلويزيون اعتماد نداشـت      البته ساواك به گرگين و به شيوة        . گفت

 دولـت سـازمان راديـو و تلويزيـون را در            1347كمي پس از آنكه در حدود سال        
اختيار گرفت، ساواك گزارشي بسيار منفي براي ارائه به شاه آماده كرد كه بخـش               

. گرايان خرابكار بدل شـده اسـت         اين بود كه اين سازمان به النة چپ        نمهمي از آ  
 قطبـي موضـوع را بـا        ". دهـد  قطبي توضـيح  ": حاشية اين گزارش نوشت   شاه در   

همكارانش، از جمله محمود جعفريان كه در آن زمان مدير اداري سازمان بود، در              
جعفريان قبالً عضو حزب توده بود، بعد ابراز پـشيماني كـرده و بـا               . ميان گذاشت 

او بـه   . واك را شناخت و هـم سـا       كرد؛ او هم چپگرايان را مي       ساواك همكاري مي  
نحوة تنظيم آن و اتهاماتي كه وارد       . قطبي گفت كه معناي اين گزارش زندان است       

 طـوري ": بـه يـاد آورد    احـساسش را    قطبي بعـدها    . آورده به معناي خيانت است    
   46".من قالب تهي كاندم كه نزديك بودترس

 
ن قطبي در پاسخ گزارشي تهيه كرد و در آن سياست سازمان راديو و تلويزيو             

در ايـن گـزارش     . را و همچنين دليل كاري را كه انجـام داده بودنـد، توضـيح داد              
مطالبي دربارة فرايند بحث، خبرها، انتقادها، كارمنـداني كـه در دوران دانـشجويي              

هـاي داراي گرايـشات چـپ تعلـق داشـتند و گـاهي حتـي بـه خـاطر                      به سازمان 
انـد،    نظر سياسـي تغييـر كـرده      اند ولي در اين دوره از         هايشان دستگير شده    فعاليت

                                                 
گر بهروز نيكذات، واشنگتن،  بنياد مطالعات ايران، تاريخ شفاهي،  مصاحبه با كامبيز محمودي، مصاحبه. 45
 .56-62. ، صص1982 سپتامبر 10، .سي.دي

جمهوري اسالمي ايران جعفريان را همراه با پرويز . صاحبه با رضا قطبي، پيشينبنياد مطالعات ايران، م. 46
 .نيكخواه اعدام كرد
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قطبـي بـه كمـك جعفريـان        . هاي خبري و غيره سـخن گفتـه بـود           هاي فيلم   حلقه
هاي كارمنداني را كه با بخش توليد اخبار و تفسيرها ارتباط داشتند، مـرور                پرونده
 مادرها او به كارمندي برخورد كه زماني به خاطر داشتن كتاب              در آن پرونده  . كرد

ايـن بهانـة خـوبي بـه دسـت قطبـي داد تـا               . ي دستگير شده بود   اثر ماكسيم گورك  
: او در گزارش خود به شـاه نوشـت        . اي كاري بر گزارش ساواك وارد آورد        ضربه

ام دارم؛ آيـا بايـد مـرا          هاي زيادي نظير آن را در كتابخانـه         من اين كتاب، و كتاب    "
ي بـر ايـن كـه    رسيد مبنـ   اين گزارش با دعوي متقابلي به پايان مي        "دستگير كنند؟ 

انـد    اند در پي تضعيف سازماني نوپا بوده        كساني كه آن گزارش اوليه را آماده كرده       
كه مردان و زنان جوان و باهوشي را براي خدمت به شاه و كشور استخدام كـرده                 

 .اند است و با اين كار در حقيقت به شاه و كشور لطمه زده

  
 چپ داشـتند بـراي      هاي جذب مخالفان پيشين و به ويژه كساني كه گرايش        

هاي جاري بود و جالب اين بـود كـه ايـن              همكاري و خدمت به رژيم از سياست      
قطبي در آن گـزارش     . تر به شاه رواج داشت      هاي نزديك   سياست بيشتر در سازمان   

شـايد در   . متقابل خود اظهار داشت كه طيفي از عقايـد در كـشور وجـود داشـت               
تـر از كفـة       كفة تمـايالت چپگـرا سـنگين      سازمان راديو و تلويزيون در اين طيف        

ولي در اينجا تمام اعضا تصميم گرفته بودند براي سـازماني كـار             . راستگرايان بود 
. كنـد  كنند كه به شدت، آشكارا و به روشني نسبت به رژيم احساس پايبنـدي مـي        

كنند براي راديـو      آيا بهتر اين بود كه استعدادهايي كه اكنون در اين سازمان كار مي            
ها بـه آن      گرفت و كمونيست    راديويي كه از عقايد كمونيستي الهام مي      –يك ايران   پ

كردنـد؟    كـار مـي  -كرد هايش را از آلمان شرقي پخش مي  كردند و برنامه    كمك مي 
 باشد كه مردم را از خودمان برانيم، يا به آنهـا بـراي سـكوت                 اين سياست ما نبايد  

فروشـند و در      وز قلم خود را مـي     كساني هستند كه در طول ر     . كردن رشوه بدهيم  
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مـا خواهـان همكـاري چنـين        . زننـد   هايي ديگر مـي     محافل خصوصي خود حرف   
بـراي  از سوي ديگر، بايد نهايت تالش خـود را          . هايي نيستيم   افرادي و چنين قلم   

آورند تا براي اين      كه آشكارا و صادقانه به ما رو مي       كمك به كساني به كار گيريم       
  .  ثمربخش باشندكشور و براي خودشان

  
كساني كه آن گـزارش خطـا را   ": نوشتآن شاه در حاشية . گزارش موثر بود 

 ايـن   ".ه شـوند  ياند بايد شناسايي و تنب      دربارة سازمان راديو و تلويزيون آماده كرده      
زماني كه اخبار به سـازمان راديـو و تلويزيـون رسـيد همكـاران               . اقدام حادي بود  

ر چه در توانش است انجام دهد و جلوي اين كار           قطبي از او درخواست كردند ه     
امكـان دارد   . لطفاً كسي را تنبيه نكنيـد     ": گفتند  .را كه رويداد خطرناكي بود، بگيرد     

ترديد دق دلـي خـود را     آنها يك نفر را براي تنبيه معرفي كنند، ولي آن سازمان بي           
 47".دخواهد كرسر همة ما خالي 

                                                 
 .همان. 47



18  
  جشن و جشنواره

  
 ايران در مهر ماه شاهنشاهي سال 2500هاي سالگرد  برگزاري جشنهدف از 

 پهلوي و اندور  بزرگداشت تاريخ ايران، تأكيد بر پيشرفت اين كشور در1350
اي  اما اين رخداد برعكس به بهانه. تأييد دستاوردهاي شاه در دوران سلطنتش بود

و  - نان وي بدل شد كه با اشاره به زرق و برق هاي دشم براي تظاهرات و مخالفت
. هايش انتقاد كردند ها از وي و سياست  اين جشن-از نظر برخي شكوه و جالل

 معرفي و ترويج همين گونه انتقادها به جشن هنر شيراز هم وارد آمد كه به منظور
 و معرفي "سطح فرهنگ كشور"رتقاي ا شكل هاي سنّتي و مدرن هنر ايران و نيز

اين . شد ترين نوع هنر جهان به ايران، برگزار مي هترين، جديدترين و پيشرفتهب
اي با پيامدهايي  جشن كه از نظر هنري موفق بود از نظر سياسي به مسئله

  .چشمگير براي رژيم بدل شد و به پويايي هنر و سياست در كشور لطمه زد
  

***  
   شاهنشاهيايرانبزرگداشت 

گذاري امپراتـوري     بنيان  زار و پانصدمين سال     طرح بزرگداشت سالگرد دو ه    
در آن زمـان شـفا مـشاور        .  پيـشنهاد كـرد    1337الدين شفا در سال        را شجاع  ايران

 بـر ايـن     1340برنامة مراسم بزرگداشت براي سال      . فرهنگي دربار شاهنشاهي بود   
 هم به ايران و هم به دنيا مربوط اسـت           اساس ريخته شد كه فرهنگ و تمدن ايران       

بـه گفتـة مهـرداد      . بنابراين بايد با كمك و مشاركت ديگر كـشورها اجـرا شـود            و  
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خواســتيم خودمــان را بــه دنيــا  مــا مــي"پهلبــد، وزيــر فرهنــگ و هنــر آن دوره، 
 براي آغاز اين برنامه شورايي در پاريس شـكل گرفـت كـه بنـا شـد             1".بشناسانيم

در . م تـشكيل شـود    كمي بعد نظير آن در شهرهاي اروپايي، آسيايي و امريكايي ه          
ها، گزارشـي      شوراي اين جشن   رئيس، سناتور جواد بوشهري، معاون      1339مرداد  

شـده   ميليون ريـال ارزيـابي       250ها     هزينة اولية جشن    در آن  به شاه تقديم كرد كه    
  زيـرا  اين وام تحقق نيافت.كرد به صورت وام پرداخت مي و دولت بايد آن را  بود

بـا وي مـذاكره شـده بـود،         ير، كه دربارة ايـن وام       چند روز بعد اقبال، نخست وز     
 شريف امامي، جانشين اقبال، با انتخابات و كمبودهاي مـالي جديـدي             د،استعفا دا 

 تقريبـاً    را  دولـت  ،علـي امينـي     بعـدي،   نخست وزير  1340 سال   درد، و   شروبرو  
 عال، وزير دربار، به اميني نوشت كـه         1340 دي   17در روز   . دكرورشكسته اعالم   

 2500هـاي     ه پذيرفته است كه موقعيت مالي دولت به ناچار باعث تأخير جشن           شا
كه دولت نيمي از وام مورد نياز را تـا زمـستان سـال               شود، مشروط بر اين     ساله مي 

ايـن برنامـه هـم      .  پرداخـت كنـد    1341 و نيمة ديگر آن را در زمستان سال          1340
ها يك بار      اين جشن  نقش بر آب شد؛ در دوران نخست وزيري علم هم برگزاري          

 در ايـن زمـان حـسين عـال درگذشـته بـود و              2. به تأخير افتاد   1345ديگر تا پاييز    
 هويدا نخست وزيـر و علـم وزيـر دربـار شـده بودنـد و كـار شـوراي          ساميرعبا

   3.ها هنوز هم پيشرفتي نداشت برگزاري جشن
  

                                                 
، 25گر مهناز افخمي، لس آنجلس،   ايران، برنامه تاريخ شفاهي،  مصاحبه با مهرداد پهلبد، مصاحبهبنياد مطالعات. 1

 .73. ، ص1984 مه 30

 .122-132. ، صص5شمارة . 2جلد تاريخ معاصر ايران، فصلنامة  . 2

الً با برگزاري اين اگر حرفي را كه خانم علم پس از انقالب به كامبيز آتاباي گفته بپذيريم علم در آغاز احتما. 3
 .1، روي 1، نوار 2003مصاحبه با كامبيز آتاباي، فورية . ها موافق نبود جشن
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 را  گفت ولي هر بار اين موضـوع        ها سخن مي    شاه به ندرت دربارة اين جشن     
 اغلب به علم از آهنگ كند پيشرفت آن و آغاز نشدن كارها شـكوه               كشيد  پيش مي 

در . اش اين بود كه براي شروع اقدامي شود تا كارهـا راه بيفتـد               كرد و خواسته    مي
هـايي    در آغاز فعاليـت   . ها رفته رفته دگرگون شد      ريزي براي جشن    اين ميان برنامه  

اي فرهنگي داشـتند و هـدف از آنهـا نـشان             كه شفا در نظر گرفته بود بيشتر جنبه       
دادن محتوا و سهم فرهنگ ايراني، به ويژه تمدن پيش از اسالم به شـكلي كـه در                  

پـول زيـادي    . ميراث شاهنشاهي منعكس شده بـود، بـراي ايرانيـان و جهـان بـود              
هاي ذهني و سياسـي بـه دليـل فقـدان منـابع مـالي                 موجود نبود و در نتيجه طرح     

شفا چند سفر به خارج رفتـه و بـا ايرانـشناسان دور دنيـا               . شتهايي دا   محدوديت
هـايي منفـي از اعـضاي          به حد كافي گـزارش     1349او تا سال    . مشورت كرده بود  

اي غيررسمي به     شورا در اروپا و جاهاي ديگر دريافت كرده بود كه بتواند در نامه            
برنامـه را بـه     علم، كه در اين زمان به دليل بيماري مزمن بوشهري مسئوليت ايـن              

گـذار ايـن طـرح       شـفا خـودش را پايـه      . عهده گرفته بود، شكوه و شـكايت كنـد        
ها را به خاطر موفق نشدن در هدايت امور مربـوط بـه               دانست و شوراي جشن     مي

المللـي ايـن      هاي بين   شفا پيشنهاد كرد كه مسئوليت جنبه     . شمرد ها مقصر مي    جشن
مـديريت آن را بـر عهـده داشـت،          ، كه خودش    سلطنتيبرنامه به شوراي فرهنگي     

  4.واگذار شود
  

ايران هـم پيـشرفت مـورد انتظـار را           ها در داخل    ريزي براي اين جشن     برنامه
ها در تخت جمشيد آغاز شـود و          تصميم بر آن گرفته بودند كه اين برنامه       . نداشت

امير متقي، معاون علم در امور داخلي، چنين اظهار داشـته           . در تهران به پايان رسد    
بود كه هتلي كه بنا بود در تخت جمشيد ساخته شود پاسخگوي نيازهاي رؤسـاي   

                                                 
 . آمده است156-159.، صص5، شمارة 2 سال تاريخ معاصر ايران، در فصلنامة 1349 خرداد 8متن نامة . 4
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كشورها و همراهان آنها نيست و پيشنهاد كرده بود كه چند چادر براي پذيرايي از               
اين پيشنهاد را در حضور شاه مطرح كردند ولي شـاه       . ميهمانان در محل بر پا كنند     

اي رسـمي بـه علـم          متقـي نامـه    1349در تيـر    . آن را غير عملي دانست و رد كرد       
نوشت و در آن پيشنهاد كرد كه اين برنامه در تهران برگـزار شـود زيـرا امكانـات                   

ترديـد شـمار رؤسـاي        گفت بـي    او مي . تخت جمشيد و شيراز براي آن كافي نبود       
هتلي كه بنا بود درست يك      . اند  بيني كرده    نفري است كه پيش    30كشورها بيش از    

شد و حتي اگـر       ها به اتمام برسد شايد به موقع حاضر نمي          شنماه پيش از آغاز ج    
. هـاي نوسـاز ايرادهـاي زيـادي داشـت           شد احتماالً مانند تمـام سـاختمان        هم مي 

 كردنـد و     پيـدا نمـي    مالزمان وقت كافي براي آشنا شدن با سـاختار داخلـي هتـل            
 اگـر شـمار   . فضاي بيروني هتل هم به احتمال زياد هنوز نـواقص زيـادي داشـت             

شد، جاي كافي براي تمـام آنهـا در هتلـي              نفر بيشتر مي   30ميهمانان بسيار مهم از     
مد، باز هم نـواقص هتـل از        آ  اگر هم چنين حالتي پيش نمي     . واحد وجود نداشت  
متقـي در   .  ممكن بود مشكالت تشريفاتي فراواني به بار آورد        رنظر اندازه و ساختا   

 ايران آن قدر مهم     نشاهيتاريخ و شاه  گفت كه برگزاري اين مراسم براي         ادامه مي 
  5.است كه حتماً بايد به بهترين نحو ممكن انجام گيرد

***  
 عبدالرضا انصاري معاون شاهدخت اشرف در امور  اقتصادي،          1349در سال   

انصاري سابقة كاري موفقي داشـت كـه در اصـل چهـار      . اجتماعي و فرهنگي بود   
 كار، مدير عامل سـازمان آب و بـرق          دار كل، وزير    شروع و سپس به ترتيب خزانه     

 1347در سـال    . خوزستان، استاندار خوزستان و سرانجام وزير كـشور شـده بـود           
انصاري به دليل موضعي اصولي كه اتخاذ كرده بود از هيئت دولـت بركنـار شـده                 

. چندان واقعيت نداشت  هيچ يك     واقعه اي كه به شايعات زيادي دامن زد كه         بود،

                                                 
 .ه است آمد164-168. همان، صصتاريخ معاصر ايران،  در فصلنامة 1349 تير 8متن نامه . 5
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 قـائم مقـام وي    خت اشرف از او درخواسـت كـرد در مقـام             شاهد در همين زمان  
  . ياورش شود و انصاري هم پذيرفت

  
 شاهدخت اشـرف از انـصاري پرسـيد كـه آيـا بـا امـور        1349در اوائل آبان   

 ساله آشـنايي دارد؟ انـصاري بـه هنگـام خـدمت در خوزسـتان                2500هاي    جشن
معاونـانش بـه ايـن      ها شنيده بود ولي نه خـودش و نـه             چيزهايي دربارة آن جشن   

دانست كه شـورايي بـه رياسـت بوشـهري            او مي .  بودند توجه نكرده موضوع زياد   
ها است ولي اطالعـات او از همـين فراتـر             دار مسئوليت برگزاري اين جشن      عهده
گيري دربارة ايـن      شاهدخت اشرف به او گفت كه شاه خواستار تصميم        . رفت  نمي

ري كه اين طـرح عنـوان شـد گذشـته و            ها است زيرا ده سال از نخستين با         جشن
ها تعيين كننـد و بـا         زمان آن رسيده است كه يا زماني را براي برگزاري اين جشن           

. توجه به آن پيش روند يا اگر اين كار شدني نيست به كلـي از آن چـشم بپوشـند              
ها پيش بيمار و خـارج از كـشور بـود؛ مهـدي بوشـهري،                 جواد بوشهري از مدت   

ها در نظر گرفته       كه براي رياست شوراي برگزاري جشن      همسر شاهدخت اشرف،  
كرد؛ بنابراين شـاهدخت اشـرف      شده بود اغلب اوقات به خارج از كشور سفر مي         

 خود بخواهد، دست كم تا زماني كـه علـم،           قائم مقام مايل بود از انصاري در مقام       
تخاذ شود،   وزير دربار، از سفر خودبه اروپا بازگردد و تصميم نهايي در اين مورد ا             

  .ها را بر عهده گيرد ادارة امور مربوط به اين جشن
  

شـاه خواهـان    : هـا را شـنيد      انصاري به هنگام ديدار علم هـم همـين حـرف          
خواست هر چه زودتـر بدانـد كـه آيـا ايـن       تصميمي قاطع در اين زمينه بود و مي    

امـه  برنشود يا نه و اگر بناست برگزار شـود كـي و كجـا ايـن                   ها برگزار مي    جشن
 استنباط انصاري اين بود كه هنوز تصميم قطعـي گرفتـه نـشده امـا              .گيرد  ميشكل  
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ها برگـزار      گفت كه شاه تصميم گرفته است كه اين جشن         اوچند روز بعد علم به      
 مهر سال بعد است، يعني زمـاني كـه هـوا            23ها هم     شود و تاريخ برگزاري جشن    

. داماتي بايـد صـورت گيـرد      خواست بداند كه چه اقـ       علم مي . كامالً مناسب است  
 ايـن   .اين كاري نيست كه شـوراي فعلـي از عهـدة آن برآيـد             ": انصاري پاسخ داد  

شما بايـد نقـشي مهـم       . هاي ملّي است    امري ملّي و مستلزم مشاركت تمام سازمان      
بازي كنيد و اگر ممكن است افراد مـسئول بايـد مرتـب اعليحـضرت را مالقـات                  

ت خـودش در مقـام وزيـر دربـار بـه ايـن امـور                پذيرف.  علم موافقت كرد   6".كنند
 در شوراي از نو سـازمان يافتـه         رسيدگي كند و ترتيبي دهد كه ديگران هم فعاالنه        

بنا شد از شهبانو درخواست كند كه مقام رياست         .  مشاركت داشته باشند   جشن ها 
 متشكل از نه عضو بود و علم در صدر           كه ها را    جشن  نو تاًسيس  افتخاري شوراي 

شد اين شـورا هـر دو هفتـه يكبـار تـشكيل شـود و                قرار   7. بپذيرد ار داشت آن قر 
  8.كارهايش را مستقل از حكومت انجام دهد

  
شـاهي  پاد كشور، كه اغلب آنها رژيم   30بيني اوليه اين بود كه در حدود          پيش

كردنـد كـه      ها تصور مي    اعضاي شوراي جشن  . داشتند، در اين مراسم شركت كنند     
كننـد و در مـورد شـركت          هـا شـركت نمـي        در اين جشن   كشورهاي سوسياليست 

برنامة اوليه رويـدادي دو   . كشورهاي جمهوري غير سوسياليست هم ترديد داشتند      

                                                 
گر غالم رضا افخمي، فوريه و مارس  بنياد مطالعات ايران، تاريخ شفاهي، مصاحبه با عبدالرضا انصاري، مصاحبه. 6

  .]از اين پس انصاري[. 10، نوار 1991
اعضاي اين شورا عبارت بودند از اسداهللا علم، مهرداد پهلبد، وزير فرهنگ، هرمز قريب، رئيس تشريفات دربار . 7

الدين شفا، معاون فرهنگي وزير دربار ، امير متقي، معاون اداري وزير دربار، رضا قطبي، مدير   شجاعشاهنشاهي،
اهللا نصيري، رئيس كل ساواك، مهدي بوشهري و  عامل سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران، تيمسار نعمت

  .عبدالرضا انصاري
 انصاري، پيشين، . 8
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بيني كرده بود كه شامل يك روز رژة نمايشي براي            روزه را در تخت جمشيد پيش     
. نشان دادن تحول تاريخي شاهنشاهي ايران، برنامة نور و صدا و دو شب شام بود              

هـاي    طرح. هاي جشن سنتي هم بنا بود در ديگر شهرهاي ايران برگزار شود             برنامه
اي كه در صورت امكـان تـا          گرفت به گونه    توسعه بايد با شتاب بيشتري انجام مي      
  .ها پايان يابند پيش از زمان تعيين شده براي جشن

  
 به  زماني كه علم  . در اين ميان، علم به اروپا سفر كرد و مدتي حضور نداشت           

تهران بازگشت، به شورا گفت كه نگران استقبال، اسكان دادن و پذيرايي از سـران        
ما در تخت جمشيد هـيچ گونـه امكانـاتي          ". آيند  كشورهايي است كه به ايران مي     

 مـشورت    همكارانش  او با ديگر   ".نداريم و هيچ هتل مناسبي هم در شيراز نداريم        
سـاخته     آپارتمان پيش  30اره وارد كردن    كرده و به اين نتيجه رسيده بود كه تنها چ         

او گفـت مـا روي آنهـا پوشـشي          . و استقرار آنها در نزديكي تخت جمشيد اسـت        
آنها از نظر تاريخي مثل چادرهاي      ". كشيم تا مثل چادر به نظر بيايند        پالستيكي مي 
  داشـتند و بـا سـنت        شوند كه به هنگام سفر در كوير آنها را بر پا مـي              شاهان ما مي  

 علم در اين باره بـا ژانـسن، متخـصص تزيينـات            9".نشيني ما همخواني دارد   چادر
ژانسن پيشتر هم در ايـران كـار كـرده بـود و             . داخلي، در پاريس مذاكره كرده بود     

آمادگي آن را داشت كه كار را انجام و به موقع تحويل دهد البته مشروط به اينكه                 
                                                 

پايه نبود، هر چند اشارة او به سنت چادرنشيني مانع از پي بردن مخاطبـان                  بي اي كه علم عنوان كرد      نكته. همان. 9
نويسان يوناني چادرهاي پادشاهان هخامنشي، به ويژه چادر خشايار شاه در نبرد بـا    تاريخ.  شد  به نيت اصلي او مي    

 داريـوش سـوم بـر       شرحي هم از تأثير پر صالبت شـكوه چـادر         . اند  هايي مختلف توصيف كرده     يونان، را به گونه   
. آمـده اسـت  . م.  ق333اسكندر بـه هنگـام ورود وي بـه ان چـادر پـس از پيـروزي در نبـرد ايـسوس در سـال                      

اي و چيزهـاي      هاي طاليي و نقـره      ها، جواهرات، جام    اي طاليي، فرش    شويه  هاي آن شامل تاج و تشت تن        گنجينه"
رسـد ايـن راه و    به نظر مي": رورش يافته بود گفتاسكندر كه در شرايطي كم و بيش ساده و سربازي پ     . ديگر بود 

 :برگرفته از زندگي اسكندر كبير،  به نقل از پلوتارك، ".رسم  شاهي است
http://members.ozemail.com.au/~ancientpersia/index.html  
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علـم گفـت    .  اين كشور منتقـل كنـد      دولت ايران مبلمان مورد نياز را با هواپيما به        
اي در پـذيرايي بـا    استفاده از سرآشپزان ايراني هم خطرناك است زيرا آنها تجربـه         

غذاي مناسب از اين تعداد سران كـشورها ندارنـد و اگـر سـران كـشورها بيمـار                   
علم با تشكيالت پخت و پز بسيار مـشهوري         . ودر  شدند آبروي ايران به باد مي       مي

هم در پاريس مذاكره كـرده بـود و مالـك ماكـسيم گفتـه بـود كـه                   به نام ماكسيم    
دار شدن اين مسئوليت براي او افتخار بزرگي است و با كمترين بهاي ممكن                عهده

  .است خوبي دهد زيرا براي تشكيالت او تبليغحاضر است اين كار را انجام 
  

  پـس  .ردها حكايت از شكوفايي اقتـصاد ايـران دا          علم گفت كه مراسم جشن    
 كه آن كساني كه از توسعة اقتـصادي ايـران بـيش از همـه                استاين كامالً طبيعي    

او گفـت صـاحبان     . هاي اين مراسم را به عهده گيرند        اند سهمي از هزينه     سود برده 
ها را    اند كه با كمال ميل بخشي از اين هزينه          صنعت و كارفرمايان ايران اعالم كرده     

 مايل هستند كه به هر شكلي كه در توان آنهـا    گيرند و آمادگي دارند و      به عهده مي  
ها بر عهـدة دولـت    هاي اين جشن ينههزبنابراين . باشد از اين مراسم حمايت كنند 

بنا شد علم بر اين مشاركت بخش خصوصي نظارت كنـد و ترتيبـي              . بودنخواهد  
هـا ايـن مـسئله را در          شـوراي جـشن   . دهد كه همه چيز بدون درد سر پـيش رود         

هايي طوالني سياست كلي مربوط به غـذا و           و بررسي و پس از بحث     حضور شهبان 
  . اسكان ميهمانان را تصويب كرد

  
 سـناتور اي كـه رياسـت آن بـا           در اين زمان ده سـال از عمـر شـوراي اوليـه            

اي ناچيز به اين شـورا اختـصاص       هر سال دولت بودجه   . گذشت  بوشهري بود، مي  
 گذاشته بود كه سودي هم به آن تعلق         داده بود و بوشهري آن را در حسابي بانكي        

هاي شـورا     گرفت و بخشي از درآمد آن را براي پرداخت حقوق و ديگر هزينه              مي
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زماني كه انصاري ادارة امور را به عهده گرفت اين شورا ذخيـره اي          . كرد  خرج مي 
اين وجه صـرف سـاختن سـاختمان        .  ميليون ريال در بانك داشت     450در حدود   

هـاي    سازماندهي نور و صدا در تخت جمشيد و پرداخت هزينـه          شهياد در تهران،    
  . براي انتشار كتابي دربارة تاريخ ايران باستان شد10انتشارات سانگوي

  
ها برگزاري همايشي دربـارة ايرانـشناسي         ترين رخدادهاي جشن    يكي از مهم  

دار   شـفا كـه عهـده     . هـا در ايـران تـشكيل شـود          زمان با جشن    بود كه قرار شد هم    
سـفر  آن ديـار    اري اين همايش بود، براي مشورت با ايرانشناسان اروپايي به           برگز
او پس از بازگشت به تهران خواسـتار ديـدار بـا انـصاري و گفتگـو دربـارة                   . كرد

وپا او بـا چنـد تـن ايرانـي و غيرايرانـي             ردر ا . كننده شد   موضوعي فوري و نگران   
رهـا و ماكـسيم غـذاها را       ديدار كرده بود كه به شدت با اين طرح كه ژانـسن چاد            

فهميدند كـه چـرا ميهمانـاني كـه بـراي             آنها نمي . آماده كنند، مخالفت كرده بودند    
آمدند نبايـد مـسكن و غـذاي ايرانـي را             بزرگداشت تاريخ ايران به اين كشور مي      

داند در ايـن    شنيده است و نمي"ها نظمي بي"دربارة  شفا گفت كه مطالبي     . بپذيرند
قرار شد موضـوع در نشـست بعـدي شـوراي           .  كسي حرف بزند   زمينه بايد با چه   

  .ها و در حضور شهبانو مطرح شود جشن
  

در نشست بعدي كه شفا اين موضوع را مطرح كـرد، علـم بـه هيجـان آمـد،                   
او بـه شـهبانو     . تـر شـد     تر و عـصباني     لحظه به لحظه تلخ    اش قيافهرنگش پريد و    

هـا را گرفتـه و    ن ايـن تـصميم   م". گويد فقط رو به اوست    گفت كه آنچه شفا مي      
اگر، به هـر دليلـي، صـداقت مـن مـورد            . اين مسئوليت من است   . ام  پيگيري كرده 

ترديد است، همين حاال استعفاي خود را از اين شـورا و از وزارت دربـار تقـديم                  

                                                 
10. Sangway Publications 
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شهبانو، كـه در    . لرزيد از اتاق بيرون رفت      سپس در حالي كه آشكارا مي      ".دارم  مي
ر گرفته بود، پايان آن نشست را اعالم كرد و اعـضاي شـورا را               موقعيتي ناجور قرا  

 نـزد شـاه   اً علم مستقيم  . كرد تركها    به حالت ترديد دربارة آيندة آن شورا و جشن        
  11.علم استعفا نداد و شورا هم به كارش ادامه داد. در او را آرام كاما شاهرفت 

  
بانو دريافـت   هايي دربارة پيـشرفت كارهـا از علـم و شـه             شاه مرتب گزارش  

رسد بخشي از كارهـا را دولـت انجـام            شاه به علم گفت كه به نظرش مي       . كرد  مي
پس سهم مردم در اين طرح چيست؟ علم همين         . دهد و بخشي از آنها را شورا        مي

انصاري پيشنهاد كرد كه به نـشانة دو هـزار و           . پرسش را با شورا در ميان گذاشت      
 مدرسـة جديـد در روسـتاهاي سراسـر       2500پانصدمين سالگرد شاهنشاهي ايران     

بنا شد شورا اعالم كند كه در هر حوزه افـرادي كـه مايـل بـه                 . كشور ساخته شود  
توانند وجهـي در حـسابي محلـي كـه بـه              مشاركت در ساختن مدارس هستند مي     

بنا شد هيچ فشاري به كسي وارد نيايـد؛ ايـن           . همين منظور باز شده است، بريزند     
بـا  .  به پيشرفت فرهنگي شهر يـا روسـتاي خودشـان بـود     نشانة تعهد مردم نسبت   

توجه به مسئوليت هر يك از اعضا و فرصت كوتاهي كه تا ورود ميهمانـان مانـده                 
انصاري توضيح داد كـه     . پذيري اجراي اين طرح هم در ميان بود         بود مسئلة امكان  

مينـان  تر در خوزستان انجام داده است و به شورا اط         اين كار را در مقياسي كوچك     
دهد كه به موقع و به درسـتي انجـام            داد كه اگر اين طرح را تأييد كنند ترتيبي مي         

  .پذيرد
  

هزينة سـاخت هـر مدرسـه       . اي چهار كالسه فوري طراحي شد       نقشة مدرسه 
وزارت آمـوزش و پـرورش منـاطقي را كـه بـه ايـن              .  هزار ريال ارزيابي شد    300
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را بـراي مقامـات محلـي ارسـال       هـا     سـپس نقـشه   . مدارس نياز داشتند تعيين كرد    
هـا اعـالم    هاي بانكي را افتتاح و از راديو، تلويزيون و در روزنامـه            داشتند، حساب 
مـورد  وجـوه   عالقمندان بايد   . شود  هاي افراد عالقمند پذيرفته مي      كردند كه كمك  

گذاشـتند كـه    ريختند و بر هر مدرسه نـام كـسي را مـي    ميها  حسابآن به نياز را   
 چنـد تنـي      اگـر چـه    از اين طرح به خوبي استقبال شد،      .  پرداخته بود  هزينة آن را  

 همـان   نمي شد در   كه هزينة آن را پرداخته بودند         را اي  ناراضي بودند زيرا مدرسه   
هـا   به هر حال، روي هم رفته، در اغلب جاها كمك      . خواستند ساخت   جايي كه مي  

 سـاز هـم كمـك    از حد مشاركت مالي فراتر رفت و مردم در كار عملي ساخت و  
 مدرسه ساخته شـده    3200ها آغاز شد،       كه جشن  1350 مهر   13در روز   . كردند  مي

بنـا بـر آمـار      .  دانش آمادة تدريس بود    ي سپاه ك در هر يك از آن مدارس ي       بود و 
 هزار دانش آموز جديد در آن مدارس        120وزارت آموزش و پرورش، در آن روز        

   12.آغاز به تحصيل كردند
  

ها در سراسر دنيا و معلوم شدن نام سراني كـه بنـا               خبار جشن پس از انتشار ا   
هـا شـركت كننـد، شـمار نامزدهـاي جديـد، بـه ويـژه از ميـان                     بود در اين جشن   

 چـادر   50در آغـاز    . ها  افزايش يافـت      كشورهاي افريفايي، براي شركت در جشن     
اهي  چادر براي خاندان شاهنش    20ها و      چادر براي ميهمان   30سفارش داده بودند،    

 تن از سران كـشورها مايـل بـه حـضور در             69در پايان   . و مقامات بلندپاية ايراني   
. ها به وجود آورد     ها بودند و اين مسئلة بزرگي از نظر تشريفات و ارجحيت            جشن

ــار شاهنــشاهي، از پيتــر    در مــاه شــهريور، هرمــز قريــب، رئــيس تــشريفات درب
رمانه دربـارة شـيوة انگليـسي        سفير انگلستان، به طور غيررسمي و مح       ،13رمزباتوم

                                                 
رش تعداد كل اين مدارس كه سپاه دانش در آنها سرگرم كار آموزش بنا بر آمار و ارقام وزارت آموزش و پرو. 12

 .2017: 5گاهنامه، .  نفر بالغ شد412800آموزان به   و تعداد كل دانش10566بودند به 
13. Peter Ramsbotham 
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ها   ها در اين زمينه      زيرا همه قبول داشتند كه بريتانيايي      پرس و جو كرد   ها    حق تقدم 
مـسئوليت در زمينـة     "رمزباتوم با رد هر گونـه       . از همه بهتر به مسائل آشنا هستند      

 "گيـري دربـارة آن را داشـت         موضوعي كه فقط دولت ايـران صـالحيت تـصميم         
مورد قبول دايرة تشريفات بريتانيا بود به هرمز قريب يـادآوري           اصولي كلي را كه     

  :كرد
پادشاهاني كه رئيس دولت هستند بر اساس مدت زمان جلوس بر تخت شاهي             

. قاعدة مشابهي در مورد رؤساي جمهور هم جـاري اسـت          . گيرند  در اولويت قرار مي   
ه وارث تـاج و     ها هم به مدت زماني بستگي دارد كـ          بر همين قياس حق تقدم وليعهد     

، بـه ايـن دليـل كـه         رؤساي جمهور . اند، كه امكان دارد از زمان تولد باشد         تخت شده 
هـا يـا همـسران        ملكـه  و مقدم بر     پس از شاهان    رئيس دولت هستند، از نظر اولويت       

  14.رؤساي جمهور هستند
  

رمزباتوم به اطـالع    . رسيد  به هر حال مسئله به اين سادگي نبود كه به نظر مي           
. رساند كه پرنس فيليپ، دوك آو ادينبورو، بـر پـرنس چـارلز مقـدم اسـت          قريب  

همـسر ملكـه   در عمـل  ولـي   شـود  همسر ملكه خوانده نمـي  پرنس فيليپ رسماً    "
تـر از پـرنس فيليـپ          بنابراين از آنجا كه پرنس برنارد از هلند مدتي طوالني          .است

زراي امـور    البتـه نخـست وزيـران و و        15". بوده است حق تقـدم دارد      همسر ملكه 
  .شد شان روشن مي خارجه هم بودند كه بايد حق تقدم

***  
ها، علم از هويـدا كـه نخـست وزيـر بـود و از هيئـت                   دو ماه پيش از جشن    

كـه   بـا وجـود ايـن     . ها حضور يابنـد     وزيران دعوت كرد در نشست شوراي جشن      
ن ها نبود، انصاري هويدا را در جريـان آخـري           دولت مستقيماً درگير كارهاي جشن    

                                                 
 .141.  پيشين، صتاريخ معاصر ايران، به نقل از فصلنامة 1350 شهريور 6نامة مورخ . 14
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اين نشست هم دولت را رسماً از امور مطلـع كـرد و هويـدا،               . كارها قرار داده بود   
پس از تأييد كارهاي انجام شده، از وزراي خود خواست كه بـراي موفقيـت ايـن                 

به اين ترتيب طي دو ماهي كه بـه برگـزاري           . كارها تا سر حد توانايي تالش كنند      
هـاي خـود بـراي        هاي وزارتخانه   نامهها مانده بود، وزرا مرتب شورا را از بر          جشن
ها، علم گفت به او پيشنهاد        در يكي از اين نشست    . كردند  ها آگاه مي     جشن پيشبرد
خواهد دو هزار و پانصدمين سالگرد شاهنشاهي خود را           اند كه چون ايران مي      كرده

. جشن بگيرد، بهتر است آغاز تاريخ شاهنشاهي را اساس تقويم ايران قـرار دهنـد              
ر ممكن بود از نظر سياسي و فرهنگي مسائلي به بار آورد كه كنار آمدن بـا                 اين كا 

آنها مشكل باشد ولي اغلب افراد حاضر در آن نشست كـه پيامـدهاي سياسـي آن                 
 جـز   --دادند، با اشتياق از آن اسـتقبال كردنـد          پيشنهاد را به درستي تشخيص نمي     

كه او وزير كشور بود مـدير        زماني   .با اين پيشنهاد آشنايي قبلي داشت     انصاري كه   
 اسـتدالل   يكتبـ  حقوقي وزارتخانة وي، مردي به نام محمد فرهمند، در گزارشـي          

كرده بود تقويم مورد استفادة ايرانيان تقويمي عربي است و اين ماية سـرافكندگي              
تـرين رخـدادي كـه امكـان          مناسب. است؛ ايرانيان بايد تقويم خود را داشته باشند       

ويمي براستي ايراني در نظر گرفته شود جلوس كوروش كبيـر           داشت براي آغاز تق   
كرد زيرا كـوروش      دنيا اين گزينه را درك و تحسين مي       . به تخت شاهي ايران بود    

بلكه نخستين پادشاهي بود كه مفهوم حقـوق بـشر را مطـرح             نه تنها شاهي بزرگ     
  .كرده بود

  
بـا آن   دليـل خاصـي وجـود نداشـت كـه           . دانـست   انصاري اين نكته را نمي    

ما همين طوري   ": كرد  او فكر مي  . مخالفت كند ولي تأييد آن هم برايش آسان نبود        
هاي زيادي داريم  چرا بايد مسئلة ديگري هم به آنهـا اضـافه                هم مسائل و نگراني   
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كرد و انصاري به او قول داد كه طرحش را با هويدا               فرهمند پافشاري مي   16".كنيم
او . ربط و زننده توصيف كرد      اد را رد و آن را بي      هويدا اين پيشنه  . در ميان بگذارد  

. توانيم به همة آنها بپردازيم      مسائل پيش روي ما آن قدر زياد است كه نمي         ": گفت
كـاري كنيـد كـه اصـالً مطـرح          . درست نيست  به هيچ وجه     طرح چنين موضوعي  

 انصاري به فرهمند گفت كه زمان براي چنين طرحي مناسـب نيـست و               17".نشود
  .هاي خودش در وزارتخانه بپردازد است به مسئوليتاو بهتر 
  

زمـاني  . كند   چه آشوبي به پا مي     يهويدا خوب فهميده بود كه چنين پيشنهاد      
من تصور كـردم  ". كه علم طرح تغيير تقويم را مطرح كرد، انصاري مخالفت نكرد          

من يكي هستم در برابر افرادي زياد و مخالفت ما بـا ايـن پيـشنهاد هـيچ چيـز را                     
 18 ".به هر حـال چيـزي نگفـتم       . دانم  نمي. شايد هم ترسيده بودم   . كند  وض نمي ع

شـك نيـست كـه      . شورا اين پيشنهاد را تأييد كرد و علم آن را به شاه گزارش داد             
انديـشي ايـن    هيجان آن دوره هم اعضاي شـورا را تـشويق كـرد كـه بـدون ژرف            

. كـرد   يشنهاد موافقت مـي   موضوع را تأييد كنند، به ويژه كه دولت هم بايد با اين پ            
به هر دليلي كه بود اين تصميم به رخدادي بدل شد كـه توجـه همگـان را جلـب      

  .كرد، و نقشي مهم در سقوط حكومت پادشاهي در كمتر از يك دهه بعد داشت
  

***  
 سالة ايران به ظاهر بـا موفقيـت بـسيار       2500جشن هاي سالگرد شاهنشاهي     

از تلويزيون در ايران و در سراسر جهان پخـش          بيشتر مراسم مستقيماً    . برگزار شد 
ري كه ورود سران كـشورها را       افس.  پر صالبت بود   چشم گير و   از هرجهت شد و   
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سخنراني شاه در   . كرد، عالي بود    اعالم و آنها را در برابر گارد احترام راهنمايي مي         
بـد  توانـد آرام بخوا     آرامگاه كوروش و اطمينان دادن به آن شاهنشاه بزرگ كه مـي           
اينكـه او پيـشاپيش     . زيرا شاه و ايرانيان بيدارند، احساسات همگان را برانگيخـت         

رفـت مظهـر      هـا راه مـي      شمار زيادي از سران كشورها در مراسم گوناگون جـشن         
 در  جايگاه كـشورش  از آن مهم تر، ارتقاي       ،تغيير منزلت شخصي او طي ساليان و      

اهللا   هـاي فـتح      دو بـرادر بـه نـام       رژة نمايشي تاريخ، كار   . ميان كشورهاي ديگر بود   
باشيان و مهرداد پهلبـد، يكـي از آن دو فرمانـدة نيروهـاي زمينـي و ديگـري                     مين

نمـايش صـدا و نـوري كـه داسـتان           . آور بود   هنرمند و وزير فرهنگ، بسيار نشاط     
هاي قصرهاي سر به فلك كـشيدة داريـوش بـزرگ             شاهان هخامنشي را در خرابه    

. چيز به خوبي همخواني داشت      همه. ن را برانگيخت  كرد ستايش همگا    حكايت مي 
همكاري نهادهاي دولتـي و خـصوصي باعـث         . همه با دل و جان كار كرده بودند       

شـهبانو و ديگـر اعـضاي خانـدان سـلطنتي، حتـي             . موفقيت اين مراسم شده بود    
ها مشاركت داشتند تا همه چيز به موقع          جا كردن ميزها و صندلي      كودكان، در جابه  

جايگاه و افتخاري كه همتايـانش بـرايش قائـل          .  شاه هم خشنود بود    19.شودآماده  
. شدند مطابق با همان منزلتي بود كه وي براي خودش در ميان آنان در نظر داشت               

ها در سراسـر دنيـا در حـالتي نمـايش             ها و فيلم    اين واقعيت كه او را در تلويزيون      
ا در مراسم گوناگون حركت     ه   تن از سران كشورها و دولت      69دادند كه پيشاپيش    

او خـشنود بـود و از تـك         . اعتنا از كنار آن گذشت      كرد امري نبود كه بشود بي       مي
شان و بـا ارتقـا درجـه، اعطـاي مـدال و پـاداش مـالي                   تك افراد با توجه به مرتبه     

  .سپاسگزاري كرد
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برگـزاري    شـيوه  اصـوال .  لطمة شديدي به شاه و رژيم او زد        ، اما، اين رخداد 
، نه به اين دليل كه زمان ستايش تـاريخ يـا شاهنـشاهي              نادرست بود ها    شناين ج 

ها هم از نظر سياسي و         بلكه به اين دليل كه اين جشن       ،ايران هنوز فرا نرسيده بود    
هـا باعـث      به جاي اينكه جشن   .  خارج بود  متاًثر از هم از نظر فرهنگي بيش از حد        

 ملـت    و  شـاه داد تـا بـين او        اي به دسـت دشـمنان       نزديكي شاه و ملت شود بهانه     
شايد ترس علم از افتضاح به بار آوردن اين مراسم به جا بود، بـه               . فاصله بيندازند 

ــا او و ديگــر . " ايــن مراســمتــك بــودن"ويــژه بــه قــول خــودش بــه دليــل   ام
كنندگان در تشخيص تأثير منفي رنـگ و بـوي خـارجي بـر تمـام مراسـم                    شركت

آنچه از ايرانـشناسان اروپـا      بر اساس    قتيت و شفا شم درستي داش   . كوتاهي كردند 
چرا دنيا  اين نكته را مطرح كرد كه       كرد كه شنيده،       يا احتماالً وانمود مي     بود، شنيده

 در حالي   گيرد خشنود باشد     در اختيارش قرار مي     كه نبايد از ثمرات فرهنگ ايراني    
  . نهاد  ارج مي ايرانيكه به فرهنگ

  
هـا    اهللا خميني بر اين جشن      گرايان و به ويژه آيت     شديدترين انتقادها را اسالم   

او در اظهاراتي، كه بعدها ديگر منتقـدان شـاه هـم همـان را مطـرح                 . وارد آوردند 
ستيز و كساني را كه در آن شركت كـرده بودنـد دشـمنان     ها را اسالم كردند، جشن 

تر بـود    كه به  "آوري  هاي سرسام   هزينه"ها به دليل      از اين جشن  . اسالم قلمداد كرد  
 بـه   "شـدند   براي تغذيه به چراگاه برده مي     "كه  صرف بهبود زندگي كودكاني شود      

آميـز   هـاي مفـسده   خميني گفت اين نظام خائن بـراي عياشـي       . شدت انتقاد كردند  
امبر، يـ ولي گناه اصلي اين بود كه رژيم بـه جـاي پ           . خود ملت ايران را غارت كرد     

هـا هـيچ      دنيا بايد بداند كه ايـن جـشن       ". ها و روحانيان از شاهان تمجيد كرد        امام
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هـا را برگـزار و در آنهـا     ربطي به مردم نجيب ايران ندارد و كساني كه اين جـشن          
  20".اند شركت كردند به اسالم و ملت ايران خيانت كرده

  
كنفدراسـيون  . جناح چپ هم با همان شدت و حـدت از رژيـم انتقـاد كـرد               

هـا را     ان رژيم  به هنگام برگزاري جشن      دانشجويان ايراني در اروپا افشاگري گناه     
، يكـي از رهبـران   هـدي خانبابـا تهرانـي   م  به عقيـده .اوج مبارزات خود تلقي كرد 

 نيـروي   .ها كـرد    صرف برگزاري اين جشن    هنگفتي   هزينهرژيم شاه   ،  كنفدراسيون
در . زيادي هم صرف تبليغ دربارة اين مراسم و جلب رهبران دنيـا بـه ايـران شـد                 

تـرين دوران   نگ تبليغاتي كنفدراسيون عليه رژيم يكي از درخـشان    حقيقت، اين ج  
در اغلب كشورها، كنفدراسيون مصمم بود توجه رهبـران         . مبارزة كنفدراسيون بود  
ت هـاي فـاحش   وتفـا  ايران،  در شاه، فقر رژيمبه جنايات "و مردم آن كشورها را      

جـشن و سـرور   كنفدراسيون اين رژيـم و  .  جلب كند" ميليتاريسم رژيم طبقاتي و 
  سياسـتمداران   وكـالي مجلـس و     هـاي گـسترده بـا       از راه تمـاس   "تبليغاتي آن را    

   21". رسوا نمود اروپايي و امريكايي كشورهاي
  

موضوع همكاري ژانـسن    . مطبوعات غرب اين مطالب را در بوق و كرنا كرد         
گـذار شـاه در آرامگـاه         سـخنراني تـأثير   –هاي اين مراسم    و ماكسيم به ديگر بخش    

و در   شـد  گسترانده -ها  ، نمايش نور و صدا، و شام      سربازانوش، رژة نمايشي    كور
  .  زننده و نامناسب تلقي شد زرق و برقمناسب با مراسمشكوه و جالل  هر زمينه

  

                                                 
 .158. ، ص1 جلد مجموعة رهنمودهاي امام،: صحيفة نور. 20

. ، ص1990گفتگو با مهدي خانبابا تهراني، ساربروكن، نگاهي از درون به جنبش چپ ايران، حميد شوكت، . 21
332. 
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ويليام شوكراس، كه به ظاهر از دوستان رژيم ولي نمونة كامل يك انگليـسي              
هـاي كاريتـا و       سـالن "ز   نوشـت بهتـرين آرايـشگران ا       "اين ميهماني "دربارة  بود،  

آرايشي را به   كرم  و اليزابت آردن    به تخت جمشيد پرواز كردند       "الكساندر پاريس 
هـاي مخـصوص بـه ميهمانـان هديـه            بنـدي    آن را در بسته    كه" ردكتوليد  نام فرح   

و بـه ايـن   ها را ريخت، ماكسيم غذاها را آماده كرد   باكارا طرح شرابخوري   ".دهند
 هم به   " و تدارك بينندگان مهم فرانسوي غذا و نوشيدني        ديگر سرآشپزان "منظور  

يا  از جمله تاريخ ايران،      ، يك رشته چيزهاي بد ديگر هم بود       .كردند  آنها كمك مي  
را از ارتــش  ســربازان .حــداقل آن تــصويري كــه آنهــا از آن تــاريخ ارائــه دادنــد

چهـرة  تا  ها منع كردند       از يك ماه پيش از برگزاري جشن       هايشان    تراشيدن ريش "
 كار زند كه هزينة اين        شوكراس حدس مي   ".تر شود   باستان شبيه  به جنگاوران    آنها

هـاي يكـي از        بـا لحنـي تأييـدآميز گفتـه         و  ميليون دالر شد   300چيزي در حدود    
هاي تاريخي و باشـكوه        مثل اين بود كه يكي از فيلم       "كند  سفيران ايران را نقل مي    

 شـوكراس بـا     ".شـد   ناور نمايش داده مـي     بر صحنة دشت په    22دو ميل . سسيل بي 
شاه بـا بزرگداشـت ايـران زمـان كـوروش و            "كند كه     تر اشاره مي    لحني بدشگون 

داريوش، كامالً و عمداً بخشي از تاريخ ايران را ناديده گرفت كه به مراتب بيـشتر                
  23".تعاليم حضرت محمد، پيامبر اسالم: به قرن بيستم ارتباط داشت

 و شـاه را     "پهلـوي نمايش پـر زرق و بـرق        "ها را     نزونيس اين جش   ماروين
تبـديل رخـدادي    او پس از انقـالب بـا        . توصيف كرد  به دوران رسيده      تازهفردي  

 از نظر مردم ايـران نهـاد پادشـاهي در           ":  نوشت تاريخي،پيشگويي  گذرا به نوعي    
ناگهـان ابعـاد     اهللا از اصـالحات ارضـي      انتقاد يك آيـت   " .يستايران چندان مهم ن   

                                                 
22. Cecil B. De Mille 
23. William Shawcross, The Shah's Last Ride, New York, Touchstone, 1988, pp. 43-
44.  

نقل . سي.بي. ميليوني است كه بي500اين رقم هنوز كمتر از رقم .  آمده است47ها در صفحة      رقم مربوط به هزينه   
  . كرده است
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مـورد   شـاه در     "نا مطمـئن  اقدامات  "و   به خود گرفت  " اخالقي روشن و شفاف   "
اي بـه اصـول       هجمـه "شـد و     "مـادي " تبديل به حركاتي صرفاً      اصالحات ارضي 

 اگر شاه به كشورهاي ديگر پيشنهاد كمك مـالي           ".اخالقي زيربناي فرهنگ ايران   
مـشابهي بـه   يچة مـادي  از دراو زيرا ، او هم بوداخالقي   ضعف داد ، اين نشانة     مي

زماني كه كشور ما ناچار بود تحـت        ": گفت  مياگر  و  كرد    كشورش و دنيا نگاه مي    
تـرين روزهـا را       هاي خارجي، از جمله انگلستان، باشد من سـخت          حمايت قدرت 

مـا  طـراز    و هـم  مـا ام كه انگلستان نه تنها دوست  گذراندم، ولي اكنون متوجه شده  
بنـا   24"كنـيم    بتوانيم با كمال ميل به آن كمك مي        است بلكه كشوري است كه، اگر     

خودسـتايي شـاه حـد و مـرزي      "شـد   اي به ايران نمي     هرگز اشاره "بر اين ديدگاه    
  25".رفت تا سر حد خودنمايي پيش مي"و  نداشت
  

هـاي    ها كه بازتابي از توصـيف       در خور تحسيني در اين توصيف     هيچ مطلب   
ايرادات در هم و بر همـي بـر ايـن           . اردشمار ديگر در اين باره است، وجود ند         بي

  -كننـد     فريبان مطـرح مـي       ايراداتي كه همواره مردم     نوع نهمابرنامه وارد آوردند،    
 ها شد در حالي كه شمار زيـادي از مـردم   اي كه صرف اين جشن ميزان هزينه مثل  

 ميليون  8/16هاي دو هزار و پانصد ساله را          علم هزينة جشن  . فقير و گرسنه بودند   
در حدود  ( ميليون تومان ارزيابي كرد      160 انصاري اين هزينه را      26.الر اعالم كرد  د

داران ايراني جمع كردند تا بـراي         يك سوم اين پول را كارخانه     ").  ميليون دالر  22
يك سوم ديگر از بودجـة وزارت دربـار پرداخـت و            . ها پرداخت شود    تمام جشن 

اي تهيه شد كه در زمـان         ة اوليه از بودج  باقي اين وجه  . صرف مخارج چادرها شد   
                                                 

24. Marvin Zonis, Majestic Failure: The Fall of the Shah, Chicago, The University 
of Chicago Press, 1991, Chapter 3, pp. 66, 67.   

  .تأكيد در نقل قول از من است
 .61. همان، ص. 25

 .256: 2روزشمار، . 26
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سرمايه گذاري كـرده     1960در سال   و او    امير همايون بوشهري تصويب شده بود     
 6/1باقي كه بـالغ بـر       بخش عمده اين وجه صرف ساختن بناي شهياد شد و           . بود

ميليون دالر بود به فرمان اعليحضرت همايوني صرف ساختن مسجدي در قم شد             
اهللا بروجردي را بر آن بگذارند كـه در آن دوره             آن نام آيت  كه بنا بود پس از اتمام       

  27".آورترين رهبر شيعة جهان بود نام
  

هـاي   هـا، شـبكه   هـا و فرودگـاه   ها از جاده   در توصيفات منتقدان شاه از جشن     
هـا و ديگـر       هـا، درمانگـاه     هـا، مدرسـه     هاي جهانگردان و هتـل      ارتباطي، تفريحگاه 

 اقتـصادي كـه در شـيراز و در سراسـر كـشور              تسهيالت داراي ارزش اجتماعي و    
اي به صدها شوراي      تر اينكه هيچ اشاره     از آن مهم  . شود  ساخته شد، نامي برده نمي    

شود كه در سراسر دنيا تشكيل شد تـا آثـار ارزشـمند مربـوط بـه                   ايرانشناسي نمي 
 تاريخ ايران را گردآوري يا تأثير ايران را بر تحول فرهنگ ديگر كشورها ارزيـابي              

انتقـال مطالعـة    در    ايـران  افزايش توانمنـدي  ها بر     هيچ سخني از تأثير جشن    . كنند
،  در ايـران رود، از جمله تأسيس كتابخانة پهلـوي       تاريخ ايران از اروپا به ايران نمي      

تـرين    طرح مشترك ايران و يونسكو كه رياست آن با شـاه بـود و يكـي از بـزرگ                  
شاه عالقة زيادي به اين     "فرح  ة شهبانو   به گفت . دشمي  هاي تخصصي دنيا      كتابخانه

 و اين كتابخانه بنا بود مركـزي بـراي گـردآوري مجموعـة              "داد  كتابخانه نشان مي  
 سـال گذشـته شـود و همچنـين     200مطالعات مربوط به ايران در سراسر دنيـا در     

 مهم  هاي  نكتهيكي از   . مركزي براي مطالعات آتي مربوط به فرهنگ و تاريخ ايران         
تـرين ايرانـشناسان جهـان بـه مناسـبت            هايي بود كه سرشـناس      ها مقاله   اين جشن 

                                                 
27. Cyrus Kadivar, "We Are Awake, 2500-Year Celebrations Revised," January 25, 
2002. 

. html.index/2500/January/2002/CyrusKadivar/com.iranian.www://http.  
دهند احتمال دارد ناشي از اين باشد كه علم ريال و دالر را با هـم اشـتباه گرفتـه     رقمي كه علم و انصاري ارائه مي  

  .دهند  را به دست مي160و نفر ارقام است و در نتيجه هر د
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سالگرد تأسيس حكومت شاهنشاهي ايران توسط كوروش كبير آمـاده كـرده و در              
قالب بيش از صـد كتـاب و جـزوه در آلمـان، فرانـسه، بريتانيـا، اتحـاد جمـاهير                     

ژ، دانمـارك، فنالنـد، رومـاني،       ال، سوئد، نرو  غريش، پرت تشوروي، ايتاليا، اسپانيا، ا   
مجارستان، چكسلواكي، بلغارستان، يوگوسـالوي، يونـان، ژاپـن، هنـد، پاكـستان،             
. تركيه، مصر، تونس، مراكش، اياالت متحدة امريكا، كانادا و نيوزيلنـد منتـشر شـد    

اين انتشارات مثل انتشارات مربوط به نفوذ ايران بر فرهنگ كشورهاي خـاص در              
  .تابخانة يادشده گردآوري و بايگاني شدسراسر دنيا در ك

  
***  
  

  جشن هنر شيراز
 شهبانو فرح دربارة طرح جشن هنر بـا رضـا قطبـي،             1346در اوائل زمستان    

 كه به تازگي به رياست سازمان راديو و تلويزيـون ايـران منـصوب               ،اش  پسر دايي 
شده بود، صحبت كرد، جشني ماننـد آنچـه فـرح در دوران دانـشجويي خـود در                  

 فـرح   30. ديده بـود   29 يا روايان  28رانسه در شهرهايي مثل نانسي، اكس آن پروانس       ف
گيـري را بـه    اعتنـايي تـصميم   دربارة اين طرح با شاه حرف زده بود ولي شاه با بي        

كه برگزاري جشن هنـر برنامـة بـسيار         معتقد بود   اما شهبانو   . عهدة او گذاشته بود   
شـورايي بـه    . گفـت   خن مـي  مهمي است و دربارة آن بـا شـور و شـوق زيـاد سـ               

سرپرستي خودش و به رياست قطبي و مديريت فـرخ غفـاري، معـاون فرهنكـي                
از پيش تصميم گرفته بودنـد كـه        . قطبي در سازمان راديو و تلويزيون، تشكيل شد       

اين جشن نبايد در تهران برگزار شود زيرا سياست كلي دولت اين بود كه تـا سـر       
                                                 

28. Ex-en-Provence 
29. Royan 
30. Farah Pahlavi, An Enduring Love: My Life with the Shah, New York, Miramax, 
2004, pp. 227-238. 
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چند شـهر، از جملـه كاشـان و         . ها منتقل كند    ها را به شهرستان     حد ممكن فعاليت  
اصفهان، را بررسي كردند ولي سرانجام شيراز را به اين منظور برگزيدند زيـرا بـه                
نظر شهبانو اين مهم بود كه شيراز به تخت جمـشيد و كـوير نزديـك و همچنـين              

 كـه   "ترين شـاعران ايـران      دو تن از محبوب   "شهر  شهر سعدي و حافظ بود يعني       
توانستيم تصور كنيم كه اهل تئاتر        از همان ابتدا مي   ". آنها هم در شيراز بود    آرامگاه  

  ٣١".توانستند بكنند در آنجا چه كارهايي مي
  

چنـد تـن از اعـضاي شـورا، از          . زا بـود    در واقع تخت جمشيد مكاني مسئله     
هـاي بـاارزش تخـت جمـشيد          هاي احتمالي به خرابـه      جمله غفاري، نگران آسيب   

ترديد همان گونه كه شهبانو گفته بـود بـراي            مكان با ابهت بود و بي     اما آن   . بودند
شـيراز دانـشگاهي طـراز    . هنرمندان و به ويژه دست اندر كاران تئاتر جاذبه داشت 

شد از ميـان شـهرهاي ايرانـي بـراي            اول و تسهيالت ديگري داشت كه باعث مي       
ه توافق رسـيدند كـه      ها هم ب    در مورد خرابه  . تر باشد   منظور يادشده از همه مناسب    

  .براي حفاظت از آنها تا سر حد ممكن تالش كنند
  

مسئلة فوري ديگري كه در مورد اين جشن مطرح بود به مسئول سازماندهي             
  و هنر  به جاي وزارت فرهنگ   چرا بايد اين مسئوليت     : شد  و اجراي آن مربوط مي    

 بـه   كه به موجب قانون مسئوليت حفـظ و توسـعة فرهنـگ را بـه عهـده داشـت،                  
 دايـي  رالبته شهبانو با رضـا قطبـي، پـس   . محول شود سازمان راديو تلويزيون ايران     

. تر بـود    تري داشت و سر و كار داشتن با او برايش راحت            خود، مناسبات صميمانه  
تر شاه بود و امكان  از سوي ديگر مهرداد پهلبد، وزير فرهنگ، شوهر خواهر بزرگ         

زد ولي چنين نكرد، بخشي بـه ايـن دليـل        داشت در اين مورد به جر و بحث بپردا        

                                                 
 .228. ص. همان. 31
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مقدمه و هنوز نامشخص بود و بخشي هم به اين دليـل كـه              كه طرح جشن هنر بي    
اي نداشـت، و از نظـر او ايـن هنـر بـه                 ميانـه  "من در آوردي  "هنر مدرن   پهلبد با   

 كه در آن موقع شاه هنوز حرفي از آن بـه ميـان               تعلق داشت  "دورة تمدن بزرگ  "
ما افرادي داشتيم كه از اروپا برگشته بودند        ":   كه آورد  به ياد مي  هلبد  پ. نياورده بود 

 امكانات ايـن    .خواستند درست همان كاري را بكنند كه در اروپا كرده بودند            و مي 
تا رسيدن  . توانستيم در اختيارشان بگذاريم      مي "تمدن بزرگ "كار را فقط در دورة      

اشاه مدرسة صنايع مستظرفه تأسـيس      در دوران رض  . آن زمان به استادان نيازمنديم    
آنها بايد اسـتاداني    . به نظر من اين اشتباه بود     . آنها هنرمنداني را آموزش دادند    . شد

چـرا  . خواستند به شيوة كوبيسم كار كننـد  افرادي بودند كه مي  . كردند  را تربيت مي  
  32"بايد ما پول دولت را صرف كمك به هنرمندان كوبيست كنيم؟

  
شاري در ايـن زمينـه را        انگيزة كافي براي پاف     و هنر  فرهنگاز سويي وزارت    

 در حالي كه سازمان راديو و تلويزيون ايران سازماني جديد بود كه با              هم نداشت، 
رهبري مدير جوان، دلسوز و محبوب آن كه مشتاق حركت به پيش بود، خوني نو               

به سـرعت   به گفتة غفاري، در آن زمان قطبي چنان         . در رگهايش جاري گشته بود    
 تشخيص دهنـد كـه اوضـاع از چـه قـرار             ي ها فرهنگ وزارت   رفت كه تا    پيش مي 

 و  1340هـاي      در دهـه   33. شكل گرفتـه بـود     برنامه جش هنر  است ساختار بنيادين    
داد كـه   ها به اين دليـل رخ مـي     اغلب پيشرفت . ين بود ا در ايران وضع رايج      1350

اغلـب اوقـات ايـن      . نداندر  يش مي گزيدند و به پ     هايي را بر مي     افراد مشتاق آرمان  
 طبيعـي  و انتخـاب     گـذاري تأثيرشدند و اين تركيبي از        گونه افراد جذب رژيم مي    

                                                 
 30 و 25از افخمي، لس آنجلس، گر مهن بنياد مطالعات ايران، تاريخ شفاهي،  مصاحبه با مهرداد پهلبد، مصاحبه. 32
 .74. ، ص1984مه 

 و 1983گر اكبر اعتماد، پاريس، نوامبر  بنياد مطالعات ايران، تاريخ شفاهي،  مصاحبه با فرخ غفاري، مصاحبه. 33
 .35-36. ، صص1984ژويية 
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البته افرادي هم بودند كه به دليل نزديكي به منابع قدرت بـه مقامـاتي دسـت                 . بود
توانـستند    ولي اگر توانايي، انگيزه و دانش كـافي نداشـتند، اغلـب نمـي             . يافتند  مي

سـازمان  . آميز بـود    قطبي مثال بارز اشتياقي موفقيت    . ماندند  د و عقب مي   رقابت كنن 
راديو و تلويزيون ايران در دوران رياست او از همة جهـات شـكوفا شـد، و ايـن                   

غفـاري  . شكوفايي از توانايي جسماني فرخ غفاري، معاون اول قطبي، فراتر رفـت      
به  موقعيت او را     ندرخواست كرد كه به مقام معاونت فرهنگي منصوب شود و اي          

  .كردگردانندة جشن هنر شيراز بدل 
  

ها، بـه مـوازات پختگـي         جشن هنر شيراز هم مثل بسياري از اين قبيل برنامه         
 سال نخـست،    .يافتپيدا كردن در دوران كوتاه حياتش، ويژگي خاص خودش را           

 بـه نـام      بسيار جـالبي    و با وجود نمايش ايراني      بود ، اوضاع در هم و بر هم      1346
شهر قصه، و موسيقي سنتي ايراني كه در حافظيه اجرا شد، اجراهـا رنـگ و بـوي             

هـاي     در سـال   34. بودنـد  "شيك زيادي"ها    مشتريبه گفتة غفاري    . اروپايي داشت 
تغيير كرد و بيشتر شامل     ي جشن هنر     و حال و هوا    ،ها، جو روشنفكري    برنامه بعد

يـه، تئـاتر غربـي، از جملـه تئـاتر      تئاتر مدرن ايراني، تئاتر سنتي ديني، به ويژه تعز     
المللـي، بالـه، رقـص سـنتي،          كالسيك غربي، موسيقي ايراني، موسيقي سنتي بـين       

هـا    اين برنامه . ها هم تغيير كردند     مشتري. ها بود   رقص غربي، و انواع و اقسام فيلم      
موقعيتي منحصر به فرد براي ايرانيان، بـه ويـژه جوانـان، فـراهم آورد تـا دربـارة                   

 گوناگون هنر ديگر كشورها، به ويـژه كـشورهاي آسـيايي، افريقـايي و               هاي  شكل
تـودة مـردم ايـران، و بـه ويـژه هنرمنـدان و              . امريكاي التين مطـالبي فـرا گيرنـد       

 ديدنـد كـه تـا آن زمـان فقـط             آثـاري  هاي آشنا به ادبيات، براي نخستين بار        گروه
، تئـاتر پـوچ، موسـيقي       )يكابوك(تئاتر سنتي ژاپن    : دربارة آنها مطالبي شنيده بودند    
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هـا و    سنتي و مدرن كشورهايي چون مـالزي، انـدونزي، چـين و ويتنـام و رقـص                
هـا و     موسيقي و تئاتر هندي، از جمله رقص هندي كاتاكالي با آن حركات، نـشانه             

نويـسان و طراحـان    دانـان، نمايـشنامه   صداهاي سحرآميز، كه بـسياري از موسـيقي   
 و  35، پيتر بروك  هنرمندان خالق دو تن از اين     . تندحركات موزون از آنها الهام گرف     

 پيتـر  1350در سـال  . هـايي در شـيراز اجـرا كردنـد         ، برنامه 36جرزي گروتوفسكي 
 را كـه تـد هيـوز نوشـته بـود در نقـش               اورگاست در پرسپوليس  بروك نمايشنامة   

 رابرت ويلسون كه بنا بر نوشـتة        1351در سال   . رستم، آرامگاه كوروش، اجرا كرد    
شخصيتي برجسته در دنياي تئاتر تجربي و در استفاده از زمـان و       "تايمز  رك  نيويو

اي اجـرا كـرد كـه در          تئاتري را روي شيب تپه      "بودزده  كشفياتي  دست به   مكان  
 بـا   1353 در سـال     37مـوريس بـژار   .  ساعت، بدون وقفه، طول كـشيد      168حدود  

ص را اجـرا كـرد      اي خا   استفاده از موسيقي سنتي بلوچستان در تخت جمشيد باله        
ايـن يكـي از     . كه  آن را، با الهام گرفتن از شاهكار سعدي، گلستان نام نهاده بـود              

  .اجراهاي نادري بود كه شاه در آن حضور يافت
  

تر اين بود كه هنرمندان ايراني فرصت عرضة آثار خود را در كنـار                از آن مهم  
ر را با شـور و شـوق انجـام          آنها اين كا  . آثار بهترين هنرمندان دنيا پيدا كرده بودند      

دادند و در بسياري از موارد خالقيت آنها جلب توجه كرد و تحـسين بـسياري از                 
اثر كامو در قالبي    كاليگوال  آربي آوانسيان با قراردادن نمايشنامة      . افراد را برانگيخت  

كامالً شرقي بـا برخـي از بهتـرين كارگردانـان دنيـا از جملـه تئـاتري ژاپنـي بـه                      
هاي كابوكي و نوگـاكو، را        تراياما، كه دو شيوة تئاتر سنتي ژاپني، به نام        كارگرداني  

 تـرين   يكـي از موفـق    شـهر قـصه،     بيـژن مفيـد     . كرد  به هم آميخته بود، برابري مي     

                                                 
35. Peter Brook 
36. Jerzy Grotowski 
37. Maurice Bejart 
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. هاي ايراني را براي نخستين بار در جشن هنر شـيراز روي صـحنه بـرد                 نمايشنامه
يي، پرويـز صـياد، بهـرام       ماننـد منـوچهر يكتـا     –نويسندگان و كارگرداناني ديگـر      

 درخـور توجـه     ي آثـار  -بيضايي، علي نصيريان، مهين تجدد، آشـور بانيپـال بـابال          
عرضـة تئـاتر دينـي      . عرضه داشتند كه بعدها در كشورهاي ديگر هم اجرا شـدند          

 بسيار جالب و نوآورانه بود و پيتر بروك در جشن هنر شـيراز آن را                ،تعزيه،  ايران
 بـراي نخـستين بـار در تـاريخ گروهـي از             1355 در سال    .برترين نوع تئاتر ناميد   

پژوهــان تركيــه، فرانــسه، ايتاليــا، آلمــان و ايــاالت متحــده در نشــستي بــه  دانــش
جشن هنر سال   . پژوهان ايراني پيوستند تا دربارة تعزيه به تبادل نظر بپردازند           دانش
نـين در   اي بود كـه در حـسينية مـشير شـيراز و همچ               پرده 7اي     شامل تعزيه  1356

 هزار نفر به تماشاي آن      70روستايي نزديك شهر، چند شب اجرا شد و در حدود           
  . نشستند

 يكي از دست اندر كاران جشن هنر شيراز در بارة آن گفت كـه ايـن جـشن                 
اي   هاي بسته به هواي باز كشاند، و امكان رابطه           و به ويژه تئاتر را از مكان       هنر هنر 

كارگردانان . ركت و تنظيم صحنه به وجود آورد      پويا بين موسيقي، سبك غنايي، ح     
گزيدنـد و نـوعي    دانستند فضاهاي مورد نظرشان را بر مـي  هر گونه كه مناسب مي  

بـه گفتـة مقامـات مـسئول در       . آوردنـد   هماهنگي بين هنر و طبيعت به وجود مـي        
 هزار نفر براي حضور در جشن هنـر پـول           70هاي آخر جشن هنر در حدود         سال
اي كـه     غلب مشتريان جشن هنر دانشجوياني بودند كه به دليل عالقـه           ا 38.دادند  مي

هاي هـر     توانستند تمام برنامه    يافتند و مي    ها حضور مي    به هنر داشتند در اين جشن     
در موارد بسياري اجرا در فضاي بـاز    . بينند تومان   140 قيمت   هجشن را با بليطي ب    

هـا را تماشـا        رايگـان برنامـه    داد به صـورت     مند هم اجازه مي     به عموم مردم عالقه   
                                                 

 هـزار نفـر رسـيد ولـي تـأثير           140هاي جشن هنر بود اين رقم بـه           يي كه تعزيه هم در شمار برنامه      ها  در سال . 38
ما در  ": گويد  فرخ غفاري مي  . چنداني بر درآمدهاي اين جشن نگذاشت زيرا حضور در جلسات تعزيه مجاني بود            

 .9 و 7.، صص1988 ژوئن 15، )لندن( كيهان ".دفاع از خودمان و كارمان كوتاهي كرديم
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كنند، هر چند به طور كلي بهاي بليط در استطاعت هر كـسي بـود كـه بـه آنچـه                      
كردنـد جـواز ورود       بسياري از افراد اگـر تقاضـا مـي        . شد عالقه داشت    عرضه مي 

فرخ غفاري معتقد بود كـه جـشن هنـر شـيراز در نـوع      . كردند  رايگان دريافت مي  
  .نظير بود خود در آن زمان بي

  
 روز  15 تـا    12آن  . اي در دورة خود كار جشن هنر شيراز را نكـرد            هيچ جشنواره   

آورد تا بتواننـد   اي استثنايي براي هنرمندان به وجود مي در شيراز فضاي فرهنگي و انساني   
دستاوردهاي يكديگر را فرا گيرند، با يكديگر و بـا مخاطبـان خـود ارتبـاط و مناسـباتي                   

ايـن جـشنواره هنرهـاي كـشورهاي داراي فرهنگـي باسـتاني را بـا                . دوستانه برقرار كنند  
  در آثـار     مـثال   ،گاهي ايـن دو   . آورد  هنرهاي اروپا و امريكاي شمالي در كنار هم گرد مي         

جشن هنر شيراز تنهـا نـوعي از ايـن گونـه            . آميختند   به هم مي   ،پيتر بروك و موريس بژار    
نقش سوم اين جشنواره اين بود كه بـه         . آورد  ها بود كه اين دو فرصت را فراهم مي          جشن

در . هاي خود در برابر هنر غرب فائق آينـد          كرد تا بر عقده     هنرمندان جهان سوم كمك مي    
مقابل، هنرمندان غربي را هم رو در روي آثار عالي هنرمندان سنتي و همچنين هنرمنـدان                

  39.داد مدرن غير غربي قرار مي
  

كردنـد قـدر ايـن تـالش را           مـي اغلب افرادي كه در اين جـشنواره شـركت          
ره حضور يابند آن    ابسياري از افراد هم بدون آنكه هرگز در اين جشنو         . دانستند  مي

افتند ولي از نظـر    ي  آن كساني كه در اين جشنواره حضور مي       . كردند  را محكوم مي  
هنري براي آن ارزش قائل نبودند آن شمار اندكي از افراد بودند كـه يـا بـه دليـل                    

ره دعوت مي شدند يا تنهـا بـه ايـن دليـل در جـشن هنـر                  ا اين جشنو  همقامشان ب 
از جشن هنر شيراز به دليل هزينـة زيـاد          . يافتند كه اين كار مد روز بود        حضور مي 

هـيچ يـك از ايـن اتهامـات         . آن و منحصر بودن آن بـه نخبگـان هـم انتقـاد شـد              
شد   تأمين مي ها   بخشي از هزينة اين جشنواره از راه فروش بليط        . كننده نيست   قانع
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 و در مقابـل     مـي پرداخـت   و بخشي ديگر را سازمان راديو تلويزيون ملـي ايـران            
خواست ضبط و در سراسر سال در شبكة راديو و تلويزيـون              هايي را كه مي     برنامه

به اين ترتيب هر كسي كه به راديو و تلويزيـون دسترسـي داشـت               . كرد  پخش مي 
هـا صـرف      بخـشي از ايـن هزينـه      .  يا بشنود  دها را تماشا كن     توانست اين برنامه    مي

براي مثال جاهـايي كـه در   . ماند  هاي بعدي مي    شد كه براي نسل     هايي مي  ساختمان
 هـاي   فعاليـت تخت جمشيد و نقـش رسـتم سـاخته شـد هنـوز بـراي انـواعي از                

گونـه    اغلب مشتريان هم، همـان    . گيرند  خصوصي و عمومي مورد استفاده قرار مي      
  .د شد، دانشجو بودندكه پيش از اين يا

  
ها در شيراز زيادي مدرن بودند و حتـي بـراي             از سوي ديگر برخي از برنامه     

در سال  . اي در ايران و جاهاي ديگر هم در مرز افراط قرار داشتند             هنرمندان حرفه 
، آخرين سال جشن هنر، گروهي مجارستاني كـه در اصـل اهـل بوداپـست                1356

بردنـد و پـس       ي غربي به حالت تبعيد به سر مي        در اروپا  1355بودند ولي از سال     
 را روي   40"خـوك، بچـه، آتـش     "از آن به اياالت متحده رفتـه بودنـد، نمايـشنامة            

، زيـرا   نـد  را بر خـود نهاد     41"اسكوات" اين گروه نام     1356در سال   . صحنه بردند 
پس از ترك بوداپست به صورت غيرقانوني در رتردام مـسكن گزيـده             اعضاي آن   

 اين نمايشنامه را تدوين و در فرانسه، انگلـستان و هلنـد روي صـحنه                آنها. ندبود
اين گروه سپس به اياالت متحده رفته و اين نمايشنامه را در بـالتيمور              . برده بودند 

 مريلند براي نخستين بار به اجرا در آورند و در نهايت به خيابان بيـست                در ايالت 
خـوك، بچـه،   " نمايـشنامة  در آنجا.و سوم نيويورك رفتند و در آنجا منزل گزيدند     

.  را برد و به گروه مهمي در تئاتر پيشرو نيويـورك بـدل شـد               42جايزة اوبي  "آتش

                                                 
40. "Pig, Child, Fire" 

41 .Squatبه معناي مسكن گزيدن به صورت غيرقانوني يا در جاي غصبي است ،.  
42. Obie Award 
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 در روزنامة واشنگتن پست ايـن نمايـشنامه را پـس از نمـايش آن در                 43ن شرلي اد
  :بالتيمور چنين توصيف كرده است

  
 كه اغلب آنهـا را      گيرد  هايي را به كار مي      واژه "خوك، بچه، آتش  "نمايشنامة محشر   

اي بـه كـار       اند ولي هرگز بنا نبوده كـه در نمايـشنامه            آرتود نوشته  ينداستايوسكي و آنتون  
 كـه اراجيـف   نمايـد  ب رااي  ديوانـه ين آن كه انسان راتوصيف اين رخدادها   ...گرفته شوند 

 كه آنهـا از بـز، نقـاب، آرد، عروسـك            به اين بسنده كنيم   ؛ بهتر است     مشكل است  بافد  مي
، طناب دار، چاقوتيزكن، شام، اتومبيل، سه دستگاه تلويزيون،          بسيار بزرگ  بازي  يمه شب خ

افـزون بـر بـازيگراني      . كننـد   ديگر، استفاده مي  نگفتني  شيشة شكسته و چند قلم چيزهاي       
ايـن نمايـشنامه   .  تمام اينها زاييدة فكر آنهاست     كه "اسكوات"تئاتر  گو از گروه      بسيار بذله 

مـا  "نـام  شود كه تقريباً هيچ ربطي به هم ندارنـد، و پـردة دوم بـه               ا مي در چهار پرده اجر   
آور كـه در دو       نهايت شـگفت    فيلم ترسناكي بي  – اوج اين نمايشنامه است      "مانكن هستيم 

 و تركيبي اسـت     ،شود تا از فيلم سينمايي      صحنه و بيشتر با استفاده از نوار ويديو اجرا مي         
  44.كاكاز كمدي و دلهره با الهامي از هيچ

  
تفسير غفاري از اين نمايشنامه، كه آن را براي نخستين بار در پاريس ديده و               
آن را براي جشن هنر مناسب يافته بود، اين است كه تجاوزي كـه در آن صـورت    

. اي نمادين دارد و به ويژه نماد تجاوز روسـيه بـه مجارسـتان اسـت                 گيرد جنبه   مي
شـود كـه     تن دارد وارد شهري مي     سربازي كه لباس ارتش شوروي را به      "خالصه  

. فرماندة نظامي شوروي دستور داده است تمام كودكان پسر ايـن شـهر را بكـشند               
ايـن  . پوشاند تا او را از كشته شدن نجـات دهـد            زني به پسرش لباس دخترانه مي     

دهد كه به حيلة او پي        فهمد كه اين كودك پسر است و به زن هشدار مي            سرباز مي 
سـرباز بـراي   . اين كه راز او را فاش نكند بايد تسليم وي شـود    برده است و براي     

در اجراي اين تئاتر در     . كشد  اش زن را با خشونت در آغوش مي         فهماندن خواسته 
                                                 

43. Don Shirley 
44. Don Shirley, The Washington Post, June 15, 1988, pp.7,9. 
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انگيـزي صـورت      ايران هيچ صحنة عرياني وجود نداشت و هيچ حركـت شـهوت           
  45".نگرفت

ــار مغــازه  ــشنامه در انب ــان روي صــحنه رفــت  ايــن نماي ــار خياب  و اي در كن
در اين انبار تقريبـاً     . تماشاگران در داخل انبار نشستند و نمايشنامه را تماشا كردند         

آخرين صحنه كه در آن سـرباز زن را در آغـوش            . گرفتند  صد نفر تماشاگر جا مي    
داد و بخشي از آن به خيابان كشيده شـد،              كشيد، نزديك به در اين انبار رخ مي         مي

ايـن  . در خيابان ايستاده بودنـد هـم آن را ديدنـد          جايي كه چند تن از عابراني كه        
براي حمايـت از بـازيگران و حفـظ امنيـت           . نمايشنامه سه يا چهار شب اجرا شد      

خيابان، در زمان اجراهاي دوم و سوم چند تن مأمور پليس در لباس شخـصي بـه                 
 ، به گفتـة غفـاري،     و در نتيجه  شان اين خيابان را اشغال كردند         همراه افراد خانواده  

غفـاري  . اين نمايـشنامه را تماشـا كننـد       توانستند   ميشمار زيادي از مردم عادي ن     
 46.كنـد   نفر ارزيابي مي350 تا 300 كه اين نمايشنامه را ديدند بين        را شمار افرادي 

از ادامة اجـراي ايـن نمايـشنامه        . اين رقم به گفتة قطبي بيشتر است ولي نه خيلي         
م در شيراز به اعمال شهواني اين نمايـشنامه         اللهي محتر   جلوگيري كردند زيرا آيت   

زماني كه به او توضـيح دادنـد كـه در           . كه به او گزارش كرده بودند، اعتراض كرد       
اين نمايشنامه هيچ صحنة عرياني وجود نداشته است، باز هـم اظهـار داشـت كـه                 
اشارة تلويحي به عمل تجاوز، حتي اگر منظور خـود ايـن عمـل و لـذت جنـسي                   

  47.خوب نيستمردم براي اخالق نبوده است، 
  
 به موضوع بحث مهمي و به دستاويزي بـراي مخالفـان            "خوك، بچه، آتش  "

 روحانيان و جناح چپ آن را آميزش جنسي برهنه در مأل عـام و در                .شاه بدل شد  
                                                 

  .1988 ژوئن 22، )لندن(كيهان، ، در 2 بخش ،"ما در دفاع از خودمان و كارمان كوتاهي كرديم"، فرخ غفاري. 45
 .همان. 46

 .قطبي، پيشين. 47
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گنـاه     مـرد، زن و كـودك بـي         هـا   خيابان توصيف كردند كه هزارها و بلكه ميليون       
ه انـست در ايران و در خارج آنچه را شنيده بودنـد ند          افراد ديگري   .  آن بودند  دشاه

اين نمايشنامه گواه ديگري بر هرزگي رژيم و گرايش طبيعي آن بـه             . بازگو كردند 
در اروپا و ايـاالت متحـده هـم ايـن نمايـشنامه             . فساد تلقي و دربارة آن تبليغ شد      

ز نظـر   هايي قرار گرفـت كـه آن را عـاري از ذوق و ظرافـت و ا                  مورد انتقاد گروه  
ولـي تمـام اينهـا پـس از نمـايش آن در ايـران               . هنري مستهجن به شمار آوردنـد     

 و برآمـده    "آور  شرم" آن را    نيويورك تايمز براي مثال مل گاسو از      . صورت گرفت 
خشن، شهواني، و عـاري از ذوق و        " خواند و حركات آن را       "تئاتر سنگدالنه "از  

البتـه گـروه     48".نـد تـا انقالبـي     آور بود   چندش" به شمار آورد كه بيشتر       "ظرافت
ترديـد نمـايش در      بـي . دادنـد  مـي  اجراي خـود را بـا محـيط تطبيـق            "اسكوات"

بـه هرحـال آن گونـه كـه         . تر از نمايش بالتيمور يا شـيراز بـود          نيويورك جسورانه 
 پس از ديدن آن نمايشنامه به قطبـي گفتـه بـود،             ه تحصيلكرده فرانس  يشناس  جامعه

نگريم بـه نظـر        حاال كه به گذشته مي     49". جسورانه بود  براستي"هم  اجراي شيراز   
 بود كه آن نمايشنامه را به اجـرا در           مي تر  رسد از نظر سياسي بسيار خردمندانه       مي

  .نياورند
  

هايي كه در جـشن هنـر         موضوع هر چه بود، شاه از اين برنامه يا ديگر برنامه          
هاي نيمه برهنه در      رقص. خبر بود   ترديد از هر گونه برهنگي، بي        و بي  ،شد  اجرا مي 

اي سنگالي و در بالـة دوم مـوريس بـژار اجـرا شـد كـه در آن چنـد تـن كـه                           باله
هـيچ كـس اعتـراض    "غفـاري  به گفتة . هايشان پيدا بود در آن شركت كردند    سينه

                                                 
48. Mell Gussow, "Stages: Squat Abuses West 23rd Street," New York Times, 
November 17, 1977. 
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هاي پيش، و قبل از روي كار آمـدن كـارتر             ، شايد به اين دليل كه در سال       50"نكرد
اد فضاي باز سياسي در ايران، اعتراض نه معناي زيـادي            ايج  يا در اياالت متحده و   

  .داشت و نه سود سياسي چنداني
  

هاي ديگـري كـه در     منحصر به فرد بود؛ برنامه     "خوك، بچه،آتش "نمايشنامة  
، كه به دليل پيشگامي     51يانيس زناكيس . مرز افراط قرار داشتند فقط اوانگارد بودند      

همچنين به دليل استفاده از فنـون رياضـي         در موسيقي الكترونيكي و كامپيوتري و       
  روشـهاي جبـري بـراي تحليـل و طراحـي           (بـولي   تصادفي، نظرية بـازي و جبـر        

 1347هـاي      در فاصلة سال   ، شهرت داشت   در تنظيم آثارش   )    سيستمهاي ديجيتالي  
 بـراي نخـستين     1350 در سال    او. كرداجرا مي برنامه   در جشن هنر شيراز      1355تا  

هاي كاخ شـاهان هخامنـشي در تخـت جمـشيد              را در خرابه   پوليسپرسبار آهنگ   
به ويژه به  دليل آميزش فضاهاي شنيداري و ديداري و قرار            "را  اين اثر   . اجرا كرد 

سر ،  دادن انسان زنده در قالب ساز و كاري كه منطق موسيقي بر آن حكمفرما بود              
 52.آوردندشمار به   "هاي ذهني و كلي زمانة ما فصلي در تحول يكي از فلسفه

 
او، همانطور  . زناكيس تا چند سال به همكاري خود با اين جشنواره ادامه داد           

 شـده   -هـا   ها، كوير، و خرابه     كوه–بيني كرده بود عاشق اين محيط         كه شهبانو پيش  
ا  . بود و شايد به دليل ميراث يوناني خود بيش از ديگران به هيجـان آمـده بـود                  امـ

 بزرگ و پسامدرني چون زناكيس را از گناه همكاري با           مخالفان شاه بايد آهنگساز   
هاي موسيقي بزرگ دنيا كه       ، يكي از شركت   53آسفودل. دادند  شاه مستبد نجات مي   

 ، در ضـمن سـتايش از زنـاكيس و اثـرش بـه نـام               استمقرش در سانفرانسيسكو    

                                                 
 .غفاري، پيشين. 50
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 در شيراز اجرا شـد، الزم دانـست     اين اثر   بيش از ربع قرن پس از آنكه       پرسپوليس
محمـد رضـا شـاه،      " نيابت از زناكيس از اينكه اين قطعه را تـدوين و در دورة               به

بـه گفتـة آسـفودل شـاه بـه          . عذرخواهي كنـد  اجرا كرده است،     "ديكتاتور ايراني 
فرهنگ ديني پيشااسالمي و    "اي را براي ستايش از        زناكيس سفارش ساختن قطعه   

 سـاله،   2500هـاي     ل جشن  در همان سا   پرسپوليس.  داده بود  "اشرافي ايران باستان  
بـا وجـود ايـن، بـه گفتـة آسـفودل            . ها، اجرا شـد     زمان با آن جشن     هر چند نه هم   

او . گزينش زناكيس براي تدوين چنين اثري از نظر نمـادين كـامالً مناسـب بـود               "
تقريبـاً  بود و ايـن معمـار پيـشين         ها    اي در تدوين كامپيوتري آهنگ      چهرة برجسته 

دوم در شـمار مبـارزان نهـضت مقاومـت و همكـار              در جنـگ جهـاني       كـه نابينا،  
تـر آن      رويكردي جديد به موسيقي را شكل داد، كه از همه مهم           ، بود 54لوكوربوزيه

رويكردي بود كه از عملكردهاي احتماالت رياضي بـه عنـوان روش آهنگـسازي              
كه چـرا آهنگـسازي كـامپيوتري و بـر اسـاس رياضـيات و                اين  ".كرد  استفاده مي 

 "فرهنگ اشرافي و پيشااسالمي   "جشن  وكوربوزيه ارتباطي نزديك با     همكاري با ل  
به هـر حـال، آسـفودل در        . اي است كه به درستي روشن نشده است         داشت، نكته 

  :گويد ادامه مي
  

 بخش ضبط شده روي نوار براي ايـن مراسـم           8اي و در       دقيقه 56اي    زناكيس قطعه 
اين اثـري پـر     .  نام گرفت  پرسپوليس شد  تدوين كرد كه به خاطر محلي كه در آن اجرا مي          

هاي صدايي بود كه رفته رفتـه شـدت           اي بود كه وجه تمايز آن موج        سر و صدا و مكاشفه    
 تجربة مهمي براي آن افراد خوشبختي بـود كـه در            پرسپوليسنخستين اجراي   . گرفتند  مي

ن اثـري   رسد كه به آن بـه عنـوا          زماني پرمعناتر به نظر مي     پرسپوليس. آنجا حضور داشتند  
اي بـه     خورده  موسيقايي گوش بسپاريم كه هدفش خدمت به ايدئولوژي غيرديني شكست         

  لوب انقالب اسالمي بنيادگرا شدغشمار آيد كه كمتر از يك دهه بعد م

                                                 
54. Le Corbousier 
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 فكر و ذكـر دنيـا را بـه خـود            2001 سپتامبر   11با در نظر گرفتن رخدادهايي كه از        

اي سياسـي     چهرههواداران  خود را در صف     جلب كرد، اين مفهوم كه موسيقيداني افراطي        
مانند شاه قرار دهد، حكايت از آن دارد كه امكـان ايـن گونـه اسـتقبال از چنـين هنرمنـد          

مدرنيسم خالق بايد بين اسـتبداد      . درخشاني در شمار بسيار اندكي از جاها وجود داشت        
 55.گزيد و دين يكي را برمي

 
دعـوت  او زناكيس را    . شنيده بود  ن چيزي زناكيس   راجع به شاه احتماالً هرگز    

.  شاه در برنامة زناكيس در تخت جمشيد هم شركت نكرد          56. اين كار نكرده بود    به
آمـد،    يافت به احتمـال زيـاد از آن خوشـش نمـي             اگر هم در آن برنامه حضور مي      

همان گونه كه بسياري ديگر از افرادي كه به آن گـوش سـپردند از آن خوشـشان                  
د مردم عادي و ناآشنا با موسيقي كالسيك با سهولت بيشتري           رسي  به نظر مي  . نيامد

مدرن ارتباط برقـرار    پسا  از كساني كه با موسيقي كالسيك آشنا بودند، با موسيقي           
ها و آهنگـسازان ايرانـي، پـس از آنكـه در همـان                يكي از ويولونيست  . كردندمي  

بار پرسـيد  سف و ا گوش سپرد به صداي بلند     57هينز استوكهاوزن ها به كارل    خرابه
بتهوون را با اين همه بلندگو      ) اروئيكا(كه اگر در اين مكان باشكوه سمفوني سوم         

البته او موسيقي كالسيك را تـرجيح       . رسيد  كردند، چگونه به گوش مي      تقويت مي 
داد ولي با وجود اين از گوش سپردن به اين اثر پسامدرن الكترونيك از مكتب                 مي

ظر او استوكهاوزن در تـاريخ ايـن جـشنواره هنرمنـدي            از ن . آلماني لذت برده بود   
 .درخشان بود هر چند درخشش زناكيس را نداشت

، متـداول هاي اين جشنواره يكي هـم اجـراي انـواعي از موسـيقي                از ويژگي 
كـه در   اين گونه موسيقي، از جمله موسيقي ايرانـي مخالفين به   . بومي و سنتي بود   

                                                 
html.2005asp /cat/com.asphodel.www://http.55. 
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هاي كمدي و سنتي ايراني، به اصطالح         رنامه يا ب  ،آرامگاه سعدي و حافظ اجرا شد     
 آثـار پـسا     در حالي كـه     ،  اشاره اي نكردند  هاي تعزيه،     روحوضي، يا گاهي نمايش   

مدرن از بقية آثار متمايز شدند و آنهـا را بـسيار گـستاخانه و نـاجور بـا فرهنـگ                     
 روحانيــان بــه داليــل دينــي و چپگرايــان بــه داليــل. مردمــي بــه شــمار آوردنــد

دانـستند و     ايمـاني مـي     يك هنر ستيز بودند؛ گروه نخست هنر را نشان بي         ايدئولوژ
ا  . كردنـد   گروه ديگر آن را به عنوان نماد بورژوازي و مردم ستيزي تحقيـر مـي               امـ

هـا    آنچه در وهلة نخست باعث انتقاد از اين جشنواره، شـاه و رژيـم شـد، برنامـه                 
 براي حمله بـه شـاه اسـتفاده       ، بلكه دشمنان شاه از برنامه ها و نفس جشنواره         نبود

اظهـارات كنفدراسـيون دانـشجويان ايرانـي در اروپـا و ايـاالت متحـده و                 . كردند
س از ده سال همكاري بـا جـشن هنـر           پمتحدان غربي آنها باعث شد كه زناكيس        

 به گردانندگان اين جشن بنويـسد كـه بـا وجـود احـساس               1355شيراز، در سال    
هـاي سـركوبگرانة شـاه و دولـتش عليـه             اسـت پايبندي به اين جشن، به دليـل سي       

 او از همـسرش  58.جوانان ايراني، ديگر حاضر نيست در اين جشنواره حضور يابد    
خواست كه به نيابت از وي به مديران اين جشنواره تلفن كند و به آنهـا اطمينـان                  

تواند به همكاري با آنهـا در شـيراز ادامـه دهـد،               دهد كه با وجود اينكه ديگر نمي      
 همـان سـالي بـود كـه رژيـم           1355 طرفه اينكـه سـال       59. دلش با آنها است    هنوز

كار كنفدراسيون و هـوادارانش در آن زمـان         . سياست فضاي باز سياسي را برگزيد     
حاال ديگر جذب هنرمندان كـشورهاي اروپـاي شـرقي و           . ديگر به بار نشسته بود    

  .تر شده بود پردة آهنين از اروپا آسان
  

                                                 
58. Le Monde,6/2/01. 

 .قطبي، پيشين. 59
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جواني بلندپرواز بود كه در آن  حاصل تالش حسنعلي منصور، كانون مترقي
 يكي از كانون مترقي. عالي اقتصاد را بر عهده داشت  شورايدبيردوره سمت 

هاي  هاي جوان در فعاليت اي آميزتر در سازماندهي حرفه هاي موفقيت تالش
، از جمله اميني و شريف  سياسيرجل ها را چند  اين گونه تالش. سياسي بود

واكنش به تغيير فضاي سياسي در اياالت در  1340 و 1339هاي  الامامي،  در س
منصور و .  ناموفق ماندندها  ديگر تالشجز تالش منصوراما   شروع كردند،متحده

 "كنگرة آزادمردان و آزادزنان"به وي نقشي مهم در سازماندهي گروه وابسته 
 براي تصميم اي را پرسي در آن كنگره اصول انقالب سفيد و همه، شاه كردندبازي 

د و كوتاه زماني رصول را تاًييد كاهمه پرسي  . اعالم كردگيري در مورد آن اصول
منصور و چند تن از اعضاي گروه وي به نمايندگي مجلس بيست و  پس از آن

زب ايران  ح ليشكت منصور در آن مجلس 1342 آذر 25يكم برگزيده شدند، و در 
نوين را اعالم كرد كه رياست آن با خودش بود و امير عباس هويدا، دوستش كه 
در آن زمان عضو هيئت مديرة شركت ملي نفت ايران بود، معاونت او را در اين 

ايران نوين به حزب اكثريت، و حزب مردم كه در مجلس . حزب به عهده گرفت
در حركتي . زب اقليت بدل شد با هالكو رامبد بود، به ح در مجلس آنهبرير
 ، با علم، نخست وزيرگفت و شنودسابقه، منصور و چند تن از همكارانش به  بي

و چند تن از همكاران وي در حضور شاه دعوت شدند تا دربارة برنامه و 
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 اما علم از سير اين رخدادها راضي نبود 1.هاي دولت منصور بحث كنند سياست
، منصور به سمت 1342 اسفند 17 در روز 2. با خلق خوش برخورد كردبا آن

 روز در همان . هيئت وزيران خود را معرفي كرد ونخست وزيري منصوب شد
شاه از علم براي خدماتي كه براي به بار نشستن انقالب سفيد انجام داده بود، 

و گفت وظيفة دولت منصور اين است كه دولت و مردم را براي  سپاسگزاري كرد
  3.الب آماده كندموفقيت اين انق

  
او را بـه    . منصور در مقام نخست وزير باهوش بود ولي عاقالنه عمـل نكـرد            

او . جانبـه و اعتمـاد بـه نفـسي كـه داشـت، سـتودند                خاطر قاطعيت، تالش همـه    
هـاي پيـشين در مـورد وضـعيت           او وارث تـصميم دولـت     . شانس هم نبود    خوش

در روز اول   . امي او شـد   نيروهاي امريكايي در ايران بود كه مايـة شكـست و ناكـ            
  4. بهمن درگذشت4 به جان منصور سؤقصد شد و وي در روز 1343بهمن 
  

دانست كه برخي از تصميماتي كـه دولـت گرفتـه بـود، از جملـه در                   شاه مي 
 دولـت  او با حمايـت خـود  مورد اليحة مربوط به وضعيت نيروهاي امريكايي، كه      

مخالفت روحانيان و ديگران قرار      به شدت مورد     ،آن را به مجلس تقديم كرده بود      

                                                 
بتسدا، بنياد  مصاحبه با علينقي عاليخاني،سياست و سياستگذاري اقتصادي در ايران، غالم رضا افخمي، . 1

هاي المپيك زمستاني در   دي براي حضور در بازي2 شاه در روز . از اين پس عاليخاني. 2001مطالعات ايران، 
هايي كه وي در  تبه گفتة عاليخاني، نشس.  اسفند به ايران برگشت11رفته بود و روز ) Innsbruck(اينسبروك 

-1387: 3در مورد تاريخ سفر شاه نگاه كنيد به گاهنامه، . آنها شركت كرد پيش و پس از سفر شاه برگزار شد
1381.  

 .282-284.  صص عاليخاني،. 2

 .1389: 3گاهنامه، . 3

  .پيشين، ، سياست و ترور16نگاه كنيد به  فصل . 4
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يـس از جنـگ و روزهـاي        ي  ها   ناآرامي زماناما انتظار ترور را نداشت، از       . داشت
شاه مطابق شـيوة معمـول      . ملي كردن نفت ديگر كسي دست به سؤقصد نزده بود         

شـاه   معمـوالً بـه سـكوت         كـه  خود در چنين شرايطي سكوت كرد و ديگران هم        
نخـست وزيـر مجـروح او، كـه در          . قيـده نكردنـد   گذاشـتند اظهـار ع      احترام مـي  

بـرد،    بيمارستان تحت تأثير داروهاي مسكن و تقريباً در حالت اغمـا بـه سـر مـي                
تالش كرد سرش را به نشانة آشنايي تكان        به نظر   نگريست    همچنان كه به شاه مي    

 از آبعلي بـه همـراه همـسرش بـه            سوء قصد  شهبانو فرح كه به شنيدن خبر     . دهد
من مطمئنم كـه    . اين براي ما لحظة بسيار دردناكي بود      ":  رفته بود گفت   بيمارستان

 كمي بعد معلوم    5."خواست به اعليحضرت اداي احترام كند       او ما را شناخت و مي     
 بهمن، سالروز انقالب سفيد، اميرعباس      6روز  . شد كه منصور بهبود نخواهد يافت     

 بهمن  7روز  . ع شاه رساند  هويدا، دوست و معاون منصور، خبر مرگ او را به اطال          
  .شاه هويدا را به سمت نخست وزيري منصوب كرد

  
***  

 احتـرام بـه    اداي انتصاب هويدا را تدبيري موقت تعبير كردند كـه بـه نـوعي            
. تر بـود    منصور و دادن وقت كافي به شاه براي منصوب كردن دولتمردي با تجربه            

اني كـه او را     در آغاز هـيچ كـس هويـدا را جـدي نگرفـت هـر چنـد تمـام كـس                    
او مطالعـات   . دانـستند   شناختند وي را از نظر ذهني و خلقي برتر از منصور مي             مي

هاي عربي و فرانسوي مسلط بـود،         زيادي در زمينة تاريخ و فلسفه داشت، به زبان        
 و به ظاهر فـروتن      ،كرد   خودنمايي نمي  گفت،   به خوبي سخن مي    به زبان انگليسي  

هاي منصور، از جملـه تكبـري كـه     ضعف  دن از نقطه  هويدا با وجود با خبر بو     . بود
به شاه گفت آمـادگي پـذيرش ايـن         . راند، نسبت به او وفادار بود       مردم را از او مي    

                                                 
 .2، روي 2مصاحبه با شهبانو فرح، پيشين، نوار . 5
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بـه زودي   وي   با كمك     شاه به او خواهد گفت كه       كه ستدان  مقام را ندارد ولي مي    
ا زد و از آنهـ      هويدا همين حـرف را بـه دوسـتانش هـم مـي            . گيرد   مي يادكارها را   

ولي زماني كه دوستانش به او گفتند كـه وقـت آن رسـيده              . خواست  راهنمايي مي 
 علينقي عاليخاني، وزير    .بوده  عمل كند، آماد  واقعي   نخست وزيري    چوناست كه   
پـس از مـدتي همـه بـا         . از روز بعد شد نخست وزيـر      ":  اظهار داشت  ،اقتصاد او 

تواند بكند،    ي خوب مي  تعجب متوجه شدند كه حرفش را بلد است بزند، آناليزها         
هاي صحيح دارد، و كسي نيست كه وقتي به عنوان نخست وزيـر كـاري                 برداشت

كند، عاجز بماند و نتواند از شما سئوال درست بكند            اي را مطرح مي     دارد و مسأله  
هويـدا يـك مرتبـه      . يا احياناً نتواند به شما بفهماند كه برويد كارتان را بهتر بكنيد           

در تمـام   بـود    گفتـه     بعـد هـا     مشهور است كه شـاه     6".باال برد سطح كار دولت را     
وضـعيت  . دوران پادشاهي خود در پي نخست وزيري ماننـد هويـدا بـوده اسـت              

 سـال بعـد نخـست وزيـر مانـد، و ايـن              5/12موقت هويدا دائمي شد و او براي        
  . ترين دوران نخست وزيري در تاريخ حكومت مشروطة ايران است طوالني
  

بيش از  ". آمد  فرح از او خوشش مي    .  بود و درباريان عالقة دربار   هويدا مورد   
اغلب ناگزير بودم از او درخواست      . هر نخست وزير ديگري با او در ارتباط بودم        

 در  7".كردم مناسباتي ساده و دوستانه داريـم        احساس مي . همكاري و حمايت كنم   
. كردنـد   سـتقبال مـي   هاي خانوادة سلطنتي به گرمي و با محبت از هويـدا ا             ميهماني

ا بـه نظـر شـهبانو هويـدا          . افراد ديگري مثل علم هـم بـه شـاه نزديـك بودنـد              امـ
گفت، و بـه نظـر        علم در قالب تمثيل سخن مي     .   بود "تر  شيله پيله   تر و بي    صادق"

امـا هويـدا    ". آمد كه مايل نيست فوري خـودش را درگيـر كنـد             شهبانو چنين مي  

                                                 
 .239-240.پيشين، صص، عاليخاني. 6

 .2، روي 2مصاحبه با شهبانو فرح، پيشين، نوار . 7
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توانـست     همچنـين مـي    ".رانـد   به زبـان مـي    صريح بود و هر چه را در دل داشت          
علـم دربـارة ايـران    .هايي كه اهميتي جهـاني داشـتند سـخن گويـد       دربارة موضوع 

اطالعات علم دربارة جامعة    ".  بيش از هويدا    خيلي اطالعات زيادي داشت ولي نه    
هويدا هـم   .  به طور كلي بيشتر بود     -قبايل، روحانيان، سياستمداران و مردم    –ايران  

سائل آشنا بود ولي شايد بيشتر فـردي روشـنفكر و همچنـين تكنـوكرات               به اين م  
 هويدا هم به نوبة خود هوادار شهبانو بود و براي خـشنود كـردن او                8".بهتري بود 

هاي شهبانو بيـشتر      از آنجا كه مسئوليت   . زد  مي كه مي توانست       هر كاري  دست به 
ي براي هويدا ايجـاد      به ندرت مسئلة مهم     خواسته هايش  اجتماعي و فرهنگي بود،   

 براي مناسبات دوسـتانة هويـدا بـا شـاه           شهبانواز سوي ديگر حسن نيت      . كرد  مي
.  به قدرتي بدل شده بـود      خودهاي بعد كه شهبانو       بسيار مهم بود، به ويژه در سال      

ترين مقام زمانة خود بود از تحولي كه بـا            هويدا هم كه شايد از نظر سياسي زيرك       
از سـوي ديگـر،     . شهبانو ايجاد شده بـود، خبـر داشـت        گذشت زمان در موقعيت     

اي با شاهدخت اشرف، خواهر دوقلوي شاه، نداشت، هر چند رفتارش           هويدا ميانه 
طوري نبود كه در مواقعي كه در حضور شاهدخت بود كسي بتواند به ايـن نكتـه                 

بـسيار  "آنهـا    مناسـبات    ،به گفتة رضا گلسرخي، رئيس دفتـر شـاهدخت        . پي ببرد 
او . توانست به زبان خوش مار را از سوراخش بيرون بكـشد            هويدا مي . دخوب بو 

در بـسياري از مـوارد، بـراي مثـال در مراسـم شـام               . اخـالق بـود     هميشه خـوش  
خصوصي در منزل مينو دولتشاهي، كه اغلب هويدا و شاهدخت اشرف به همـراه              

 مـن   .گذشـت   ، به آنهـا خـوش مـي       ديدند  ديگر را مي    هم،  ديگرانشماري اندك از    
زنم هويدا در اين بـازي        گونه تنشي بين آنها نكردم، حدس مي        هرگز احساس هيچ  

  9".استادتر از آن بود كه حتي اگر تنشي وجود داشت آن را نشان دهد

                                                 
 .همان. 8

 .2، روي 1، نوار 2001 مه 14مصاحبه با رضا گلسرخي، نيويورك، . 9
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شـاه بـه    ": ويدشهبانو مي گ  . كه شاه به هويدا عالقه داشت      تر اين   از همه مهم  
كـار  . با هم راحت بودنـد    آنها  . داد؛ به او اعتماد داشت      هاي هويدا گوش مي     حرف

محبـوب  . او كارش را بلد بود. از نظر شاه هويدا آدم جالبي بود  . كردند  گروهي مي 
رو شاه بـود، بـه        بود؛ مردم دوستش داشتند و اين امتيازي بود، به ويژه كه او دنباله            

جـز خـدمت بـه      در مقام نخست وزير     كرد، و     مسائل از دريچة چشم شاه نگاه مي      
  10". نداشتديگريآرزوي شاه 

  
تـصميم گرفتـه    هويدا زماني روي كار آمد كه شـاه         .  بود اينها امتيازات مهمي  

 و در اختيـار نـسل       دريـ گب  ادارة كشور را از دست پاسـداران قـديمي قـدرت           بود
سـاالران    منصور نقش مهمـي در جنـاحي از فـن         . دهد  ساالران قرار     جديدي از فن  

ار گيرند ولي معلوم نيـست كـه اگـر          دولت را در اختي   زمام امور   داشت كه بنا بود     
هاي سياسي ناشي از ايـن انتقـال را هـم             توانست تنش   تري داشت مي    عمر طوالني 
ساالران تحصيلكردة غرب و به ويژه امريكا بودنـد و از             اغلب اين فن  . سامان دهد 

هـاي    اي بـه رشـته      نظر سياسي گرايش به دموكراسي داشتند، ولـي از نظـر حرفـه            
حزب ايران نـوين بـه      بر بال   اغلب آنها با وجود اينكه      . ودندتخصصي خود مقيد ب   

به هر حال، سياسـت ايـران نـوين    . كردند  قدرت رسيده بودنداز سياست پرهيز مي     
كـرد، كـه اغلـب        را، مثل سياست كلي در اين دوره، بيشتر گروهي ديگر تعيين مي           

  گرچـه تظـاهر بـه دمـوكرات بـودن     وبودنـد،   شـده   اصـالح  يهـا   آنها كمونيست 
 گسترش پايگاه حمايتي خـود      برايرژيم  . كردند خلق و خويي توتاليتر داشتند       مي

 كه   جذب هر فردي در هر گروه مخالف بود        در پي  خنثي كردن كار مخالفان      و نيز 
براي مثال، به برخي از اعضاي جبهة ملي كه هـيچ           . شتآمادگي جذب شدن را دا    

كـرد كـسب و كـاري         مك مي پرداخت يا به آنها ك      كردند مقرري مي    كاري هم نمي  

                                                 
 .2، روي 2، نوار 2000 ژوئيه 1مصاحبه با شهبانو فرح، . 10
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گرفتنـد و     سودآور راه بيندازند؛ افراد ديگري در جناح مخالف كارشان را پـي مـي             
شدند؛ ديگراني هم با باورهاي سياسي گوناگون بودند، كه            كمك رژيم موفق مي    اب

در ميان افراد ايـن     . شدند  پس از انكار ايدئولوژي مخالف خود جذب سياست مي        
هاي توتاليتر حكومت     شده با به كار گرفتن روش     تطهير هاي  گروه اخير، كمونيست  

 رژيم پادشـاهي مـشروطه، نقـشي مهـم در شـكل دادن بـه سياسـت ايـران در              در
پـس از اضـمحالل حـزب تـوده در ميانـة دهـة       .  داشـتند 1350 و 1340هاي    دهه

 قابـل توجـه  هاي   اعضاي آن حزب جذب رژيم شدند و مهارت       بسياري از  ،1330
آنهـا راه خـود را بـه دربـار شاهنـشاهي،            .  اختيار آن قرار دادند    سياسي خود را در   

 سـبك   ،هاي عمومي باز كردند     ديوانساالري، احزاب سياسي و رسانه    ي  ح باال وسط
بـي  تـسليم  تبليـغ و تثبيـت   بـا  و  ،شكل دادنـد و سياق ابراز وفاداري به پادشاه را    

 سـست  را   اهي پادشـ  نهـاد قـانوني   نظـرات شـاه قيـد و بنـدهاي           در برابر    قيدوبند
تيجه اين بود كه سياست از يك سو رفته رفته در قالب سـتايش از شـاه   ن 11.كردند 

دسـت يـابي بـه      براي   با يكديگر    اي   مبارزة ديوانساالران حرفه   درو از سوي ديگر     
  . مسخ شدنقطه نظرهاي خود در برابر پادشاه،دفاع از و قدرت بيشتر، 

  
 و  انرقـرار كـردن بـا سياسـتمدار       اگر به خـاطر توانـايي هويـدا در ارتبـاط ب           

اي و برقراري صلح بين آن دو گروه نبود، ارتباط بـين              همچنين ديوانساالران حرفه  
بـه  هويـدا  . شـد  آنها اندك و داد و ستد سياسي بين آنها حتي از آن هم كمتـر مـي       

بـاهوش، فاضـل، آزادانـديش، افتـاده، و از          او   .نمود  ويژه براي اين كار مناسب مي     
، دوسـتي خـوب و دشـمني        آسـان زمـان سـخت و       او هم .  بود شكاكنظر فلسفي   
به پـوچي اعتقـاد داشـت، بـه         . ، رو راست و مرموز بود     بقارم و حاميخطرناك،  

معنايي كه هـر   هاي بي   كردند تا براي نقش     دنيايي كه در آن مردان و زنان تالش مي        
                                                 

11. See Gholam Reza Afkhami, The Iranian Revolution: Thanatos ona National 
Scale, Washington,DC, The Middle East Institute, 1985, pp. 50-53. 
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پـاداش بـه    از نظر برخـي ايـن       . كنند، معنايي بيابند  مي  يك در ازاي پاداشي بازي      
شد؛ از نظر ديگران فرصـتي بـود بـراي            صورت پول، مقام يا ستايش پرداخت مي      

 همگي در اختيار تدبير هوشـمندانة تقـدير،         اما .خدمت كردن، خالقيت يا ساختن    
 بـازيگري بـر روي همـان         را نيـز   خود هويدا. هاي ديگر بودند    پروردگار، يا انسان  

  سياسـتمداران ايرانـي    را از  او   وود   خلع سالح كننده ب     كه خصلتي ،مي ديد صحنه  
و  شد و هم شامل خودش       هم شامل ديگران مي    شا           گرائي       پوچ. ديگر جدا مي كرد   

رقبايش در تكـاپوي      احتماالً 12.ماندبكه او مدتي طوالني روي كار       كمك كرد   اين  
 نمـي   مـي بايـستي   مي كردند يـا بـه آنچـه كـه           از حد تجاوز     حفظ روال يا تعادل   

هاي موجود بين شاه، همكـاران   توانستند با موفقيت تنش ها نمي ؛ احتماالً آن  رسيدند
توانـست روال و تعـادل را حفـظ كنـد،              هويدا. خود، و تودة مردم را سامان دهند      

البته اين واقعيت هم به او كمك كرد كه در دوراني كه شـاه هنـوز بـه آن قـدرت                     
ياسي مهمـي    به آن رسيد، مصدر مقام س      1344مطلقي دست نيافته بود كه در سال        

 شده بود، هر چند هنوزحـالتي       "آريامهر"شاه  هويدا زماني روي كار آمد كه       . نبود
او با موفق شدن در مواردي كه احتماالً ديگـران در آن            . وار پيدا نكرده بود     اسطوره

  .دركمك ك اسطوره شدن شاه به روندخواه نا خواه خوردند  شكست مي
  

***  
وز به روز بيشتر وابسته به بوروكراسـي        حزب ايران نوين ر   ها    با گذشت سال  
هـاي سراسـر كـشور بـه حـزب ايـران نـوين                 اغلب سـازمان   .و مقام سلطنت شد   

ها   شد، و اغلب وزارتخانه     ها ريخته     ند، اغلب آرا براي اين حزب به صندوق       پيوست
ند، هر چنـد بـسياري از آنهـا         شدشان عضو ايران نوين       و معاونان آنها و دستياران    

  حـزب حزب مردم،. نددنه براي حزب راي داحزب مشاركت داشتند در  نه  هرگز  

                                                 
 .55. همان، ص. 12
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 وظيفة آن حزب انتقاد از دولت بود ولي اين          .ماند  محدود  مخالف وفادار ، همواره     
. د زيرا دولت ترتيبـي داده بـود كـه مـسئوليتي متـوجهش نباشـد        شكاري ناممكن   

هويــدا، نخــست وزيــر، نخــست ايــن فكــر را پــذيرفت و ســپس رواج داد كــه  
 شاه اسـت و بنـابراين       نتيجه تصميم هاي  سياستگذاري مختص شاه است، توسعه      

هويدا اصرار داشـت كـه پادشـاه رئـيس، داور           . تمام پيشرفت ملت مديون اوست    
رفته رفته شاه به رهبر گـروه حكـومتي         . گيري است   نهايي و برترين مرجع تصميم    

 اساسي او را جالل      قانون زيرابدل شد، موقعيتي كه با مقام وي همخواني نداشت          
 بـه موجـب    ودانـست  ناپذير، و منزه مـي    تعرض ، نماد هويت ملي،   كشورو شكوه   

در دورة زمامـداري    .  همه و وفاداري همه به او واجـب بـود          شاه  او سنت و قانون  
  اكثريـت نـده  بر،سياسيدر تئوري  : نوظهور شدپديده اي نوين ايران   حزب هويدا

در عمل وابـسته     ؛ و مسئول  تشكيل دهنده دولت  و بر آن اساس      ،ء در انتخابات  آرا
بـا وجـود ايـن      .  اين نوعي دموكراسي وارونه بـود      .انتقاد ناپذير به مقام سلطنت و     

تـا سـال    . رفت  و شاه از موفقيتي به سوي موفقيتي ديگر پيش مي         گذشت   ميامور  
توانمنـدي  ، شاه بـه     ه شد  شاهنشاهي ايران جشن گرفت     سال 2500 ، سالي كه  1350

او . ست يافته بود كه در تاريخ اخير هيچ ايرانـي بـه آن دسـت نيافتـه بـود                  ايي د ه
سـال  ماه و ، 1353 اسفنددر .  شودبه چالش طلبد و پيروزاكنون قادر بود غرب را  

  .رسيد ناپذير به نظر مي تأسيس حزب رستاخيز، شاه شكست
  

 كــه شــاه تــصور كــرده يــا اميــدوار بــود پــيش ســالمتيالبتــه امــور بــه آن 
او در زمينـة    .  پيش مـي رفتنـد     هاي بزرگ او به     طرحاگر چه بسياري از     .،فتر  نمي

گاز، پتروشيمي، انرژي اتمي، پايگاه دريـايي       . اقتصادي و در زمينة نفت پيروز بود      
هاي عظيم آغـاز شـده و         آهن، شبكة ارتباطي و ديگر طرح       بهار، برقي كردن راه     چاه

 مراتـب از گذشـته بهتـر بـود،     وضع زندگي مردم به. رفت به شكلي مؤثر پيش مي   
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درآمــد ســرانه در حــدي چــشمگير افــزايش يافتــه بــود، تــورم، پــس از افــزايش 
 در پي باال رفتن بهاي نفت، كنترل شده بود، از مشكالتي هم كـه شـاه                 هكنند  نگران

. اي بـاقي مانـده بـود        فقـط خـاطره   اكنون  داران بزرگ داشت     با روحانيان و زمين   
، بـا   ر دو  با اتحـاد شـوروي و چـين هـ           نيز ي همسايه و  مناسبات ايران با كشورها   

و طبيعتـاّ مـسئله     وجـود داشـت    وجود رقابتي كه بين اين دو ابرقدرت كمونيست       
ا       سقوط نيكسون در اياالت متحده نگران     . ، بهبود يافته بود   انگيز بود  كننده بـود، امـ
  شاه مشكالت جرالـد فـورد در عمـل مزيتـي            از ديد  1354  و 1353 هاي   در سال 

هـاي     از سياسـت   ي كـه  بـا وجـود انتقادهـاي مـستمر       . فتر  براي وي به شمار مي    
بـر قـرار    ، بهترين مناسـبات را بـا آن كـشورها            مي كرد  رهبران كشورهاي اروپايي  

هـا، كارفرمايـان،      با پول سرشاري كه در اختيار داشت تقريباً تمام دولت         . كرده بود 
ه كرد  دنيا را به سوي خود جذب       سياستمداران، شاهان سابق، يا قدرتمندان سراسر       

 .بود دست گشادهكشور از نظر مالي هم در داخل و هم در خارج از . بود

  
 از شـكوه و     . دليلـي بـراي نگرانـي نميديـد         انتقاد هـا را مـي شـنيد امـا          شاه
آگاه شد،    هاي غربي از او مي      هاي اقتصاددانانش و از انتقاداتي كه در رسانه         شكايت

 شكوه  . كه وجود دارند   نمي كرد قبول  تي وجود دارد، اما      مشكال  مي گويند   كه بود
اعتنـا از كنارشـان       كـرد و بـي      جويي تلقـي مـي      را بهانه  هاي اقتصاددانان   و شكايت 

هـاي نفتـي و       هاي غربي را ناشي از تحريكات شـركت          انتقادات رسانه  .گذشت  مي
تان هـاي دوسـ     مشكالت را از وراي شكوه    . دانست  عذاب وجدان استعمارگران مي   

گفتند   كرد، كه به او مي       علم، عدل و ديگران  هم احساس مي        مانندمورد اعتمادش   
هـاي ناشـي از       ها را هـم نارضـايي        اين شكوه  اما،  موفّق نيست نظام دو حزبي وي     
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او هـم روز بـه روز فزونـي         ديكتاتور بودن بـر     اتهام   13.آورد  حسادت به شمار مي   
فرامـوش  آمـد كـه       خاصي وارد مي   نظرش اين اتهام از سوي اش      درگرفت ولي     مي

حـالتي متمـايز     دادند كه پادشاه بـودن      او پادشاه است يا تشخيص نمي      بودند   كرده
 كـه در ايـران       داد هـد خوا به كساني كـه شـك داشـتند نـشان         انديشيد   و مي . دارد

طرفانـه   دموكراسي برقرار است و او، در مقام پادشاه، در مورد ايـن دو حـزب بـي             
  . كند رفتار مي

  
***  

تغييـر در هيئـت     با اعـالم     هويدا، نخست وزير،     1353  ارديبهشت    7در روز   
 بـه    هوشـنگ انـصاري    :وزير را معرفي كرد   ابروزيران خود چند وزير جديد و دو        

 وزير اقتصاد و دارايي با حق نظارت بر وزارت بازرگاني و وزارتخانة تـازه               سمت
ارايي، بـه سـمت وزيـر       تأسيس صنايع و معادن و جمشيد آموزگار، وزير پيشين د         

، كـه مـسئوليت     امـور اداري و اسـتخدامي كـشور       كشور با حق نظارت بر سازمان       
آسـا در  دولـت ارتقـا          انصاري به شكلي برق   . اصالحات اداري را بر عهده داشت     

 در بخش خصوصي ژاپن ثروتي هنگفـت بـه دسـت آورد و              در آغاز او  . يافته بود 
در مقـام معـاون     در ايران ابتدا     .رابر كرد  به ايران ثروتش را چند ب       از بازگشت  پس

اتاق بازرگاني تهران و بعد سـفير ايـران در پاكـستان خـدمت كـرد و در تابـستان                
 سـفير   1346در ارديبهشت   .  در مقام وزير اطالعات به دولت هويدا پيوست        1345

 در اين سمت ماند و در ايـن زمـان بـه             1348و تا تير    الت متحده شد    اايران در اي  
شاه معتقد بود كـه     . فراخوانده شد تا سكان وزارت اقتصاد را در دست گيرد         ايران  

                                                 
مردم بودند و ديري نگذشت كه هر دو به اين نتيجه رسيدند اسداهللا علم و يحيي عدل هر دو وابسته به حزب . 13

اند شمار اعضاي اين احزاب  عدل اعتقاد داشت كه به شاه گفته. كه نظام دو حزبي در اصل نظامي كاذب است
تاريخ   بنياد مطالعات ايران،. "شاه اين حرف را باور كرده يا تظاهر كرده كه باور كرده است"زياد است و بسيار 
 .1، روي 3، نوار 2000گر غالم رضا افخمي، پاريس، اوت   مصاحبه با يحيي عدل، مصاحبه،يشفاه
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يك بار در ميهمـاني شـامي   .  نابغه است،انصاري در امور مالي، به ويژه بازار سهام    
در منزل شاهدخت اشرف، شاه اظهار داشته بود كه انصاري با آن جثة كوچـك از                

 بـه   د كه ديگر كسي نتواند     اين اظهار نظر باعث ش     14.نظر ذهني سنگين وزن است    
  . ايرادي به انصاري بگيردآساني

  
 زماني كه به او     اما ،آموزگار از انتصاب خود به عنوان وزير كشور راضي نبود         

 را در سـازمان كـشورهاي صـادركنندة         ايـران اطمينان دادند كه همچنان نمايندگي      
 رنخـ  وزارت كـشور م    15.دار خواهد بود كمـي تـسكين يافـت          عهده) اوپك(نفت  

  در آن زمـان    شد ولي در واقع     هاي ديگر گرفته مي     تصميماتي بود كه در وزارتخانه    
در نظريه، وزير كشور مـسئول اجـراي        . كار مهمي جز برگزاري انتخابات نداشت     
 از زماني كـه ژانـدارمري و پلـيس در    اماقانون و حفظ نظم در سراسر كشور بود؛     

فه از وزارت كـشور سـلب شـده      عمل به جزيي از ارتش بدل شده بودند اين وظي         
ايـن وزارتخانـه    . دادنـد    به شـاه گـزارش مـي       اّ مستقيم نيروهابود و فرماندهان آن     

كـرد كـه شـوراي شـهر          همچنين در مقام شورايي براي شهرها و مناطقي عمل مي         
ها و عزل و نصب استانداران بود، هر           مسئول سازماندهي كلي استان     و نيز  نداشتند

خـود بـه عهـده       شـاه    هم عمالّ را    آخري اي مهم اين وظيفه   ه  چند در مورد استان   
بنابراين وظيفة اصلي آموزگـار در وزارت كـشور برگـزاري آنتخابـات             .  بود گرفته

  . در نظر گرفته شده بود1354 خرداد 30آتي بود كه زمان آن 
                                                 

غني در آن ميهماني حضور داشت كه ميهمانان در دو صف ايـستاده             . 2005 ژوييه   28گفتگو با سيروس غني،     . 14
گفـت صـف   بوشهري، همـسر شـاهدخت اشـرف،    . تر است   بودند و شاه به صداي بلند پرسيد كدام صف سنگين         

فـرد ديگـري گفـت      . سمت راست، زيرا سيروس غني ، كه در آن زمان تا حدودي چـاق بـود، در آن صـف بـود                     
شاه نگاهي به انصاري انداخت و      . آورد  هوشنگ انصاري كه ريزه و الغر است، وزن صف سمت چپ را پايين مي             

 نظـر در حـد زيـادي بـه منزلـت        اين اظهار . در برابر حيرت تمام حاضران گفت تمام وزن انصاري در مغز اوست           
 .انصاري، وزير اقتصاد، افزود

 .، پيشين"كنترل نفت"نگاه كنيد به فصل . 15
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 معاونان خـود را، كـه هـيچ يـك از وزارت             1353 داد مر 31آموزگار در روز    
اي در برگزاري انتخابات نداشـتند،         و هيچ كدام تجربه     بودند كشور برگزيده نشده  

 كه براي او تفاوتي ندارد كه كـدام  به آنها گفت شاه  16.به حضور شاه معرفي كرد
 ممكن است به شما بگويند كه من ايـن آقـا            ". شودحزب در انتخابات آتي برنده      

آنچـه  . نيـست اين درسـت  . دهم يا آن خانم، اين حزب يا آن حزب، را ترجيح مي     
 در اين دوره نخـستين      ".خدشه و عاري از تقلب است       خواهم انتخاباتي بي    من مي 

مجـالي  . وظيفة اين گروه اين بود كه چم و خم برگزاري انتخابـات را فـرا گيـرد                 
فراهم آمد وقتي كه نمايندة شهسوار در مجلس به عضويت دولت برگزيده شـد و               

از . رد از نماينـدگي مجلـس اسـتعفا داد        كـ   در نتيجه همان گونه كه قانون مقرر مي       
 انتخابـات   يكه بيش از نيمي از دورة مجلس به پايان رسـيده بـود،  برگـزار               آنجا  
ايـن   آموزگار و معاونانش تـصميم گرفتنـد از          اماالزامي نبود،   تعيين جانشين   براي  

  . با فرايند انتخابات استفاده كنند شدنفرصت براي آشنا
  

 ار نظـر    .آور بـود    وار نه تنها آموزنده كـه شـگفت       برگزاري انتخابات در شهس   
 از توزيـع جديـد قـدرت    اي انتصاب آموزگـار بـه وزارت كـشور نـشانة        عده اي 

كردند آموزگار مستقل     اغلب افراد دولت و مقامات بلندپايه تصور مي       . سياسي بود 
از هويدا است و به طور مستقيم با شاه در ارتباط است و رقيب محتمل هويدا بـه                  

                                                 
امين عاليمرد و من به ترتيب  رئـيس و معـاون   . نگارنده يكي از اين معاونان بود كه به حضور شاه معرفي شد    . 16

مقـام را پـذيرفتم زيـرا مـدتي بـود كـه دربـارة             من اين   . دانشكده اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه ملي ايران بوديم        
آموزگار پذيرفت كه اين نياز وجود دارد و اين بخشي از دليل گزينش من              . گفتم  تمركززدايي و مشاركت سخن مي    

هيچ يك از مطالبي كه من در دانشگاه فرا گرفته          . ها، مرا مسئول برگزاري انتخابات آتي كردند        در تعيين وظيفه  . بود
هايي كه من در گير برگزاري انتخابات بودم به من در مورد فرهنگ سياسي  ه بودم به اندازة تجربة ماهيا آموزش داد

اغلب مطالبي كه در پي دربارة اين انتخابات و دگرگوني نظـام حزبـي بـه حـزب واحـد                    . مردم ايران آموزش نداد   
  : بهنگاه كنيد. آيد، بر اساس تجربة شخصي خود من نگاشته شده است رستاخيز مي

Afkhami, The Iranian Revolution, Chapter 2, Op. Cit.   



   زندگي و زمانة شاه 794

كـه  اين معنا بود     انتصاب وي در رأس وزارت كشور به          براي آن ها   .رود  ر مي شما
 ايـن موضـوع      از دهندگان شهسوار نه    وضع متفاوتي در انتظار است، هر چند رأي       

حضور آموزگار بـه حـزب مـردم و ناصـر     . دادند آگاه بودند و نه به آن اهميت مي      
نمـاد  ت آتـي، كـه شهـسوار        عامري، دبير كل آن حزب، انگيزه داد تا براي انتخابا         

 سـاختار    نمونـة كـوچكي از     شهـسوار . ، با جديت به مبارزه بپردازنـد      خرد آن بود  
اي كه خـدمات عمـومي را در          تقريباً تمام جوامع سازمان يافته    .  كشور بود  سياسي

القاي تصور انتخابـات    . گذاشتند وابسته به حزب ايران نوين بودند        اختيار مردم مي  
ند هـيچ   انجاميد، هر چ     به فعاليتي شديد      و ي اين تصور القا شد    آزاد دشوار بود، ول   

سـرانجام، هـر حـزب ، بـا         . مردم مهـم باشـد در آن مطـرح نبـود          مطلبي كه براي    
چنـد تـن از      تشخيص اين كه حزب ايران نوين ممكـن اسـت شكـست بخـورد،             

ها   بازي    كه تمام سياست   راشهسوار اين نظر    تجربه  . رهبرانش را به مبارزه فرستاد    
دهندگان واجد شـرايط فقـط بـه           درصد از رأي   60بيش از   .  تاًييد كرد  محلي است 

شد و آنها مايل بودند       اين دليل در انتخابات شركت كردند كه انتخاباتي برگزار مي         
شناختند يا نظرشان را جلب كرده بود، پيـروز           جناح خودشان، يعني نامزدي كه مي     

 1/50 رأي بيشتر، يعنـي      200با در حدود    در نهايت، نامزد حزب ايران نوين       . شود
ايــران نــوين  كــه شــايد بــه ايــن دليــل درصــد آرا، برنــده شــد، 9/49در برابــر 
 در انتخابات پيشين در شهسوار نامزد حزب ايران نـوين كـه             17.تر بود   يافته  سازمان

در انتخابـات بعـدي     . اكنون عضو هيئت دولت بود با اكثريتي قاطع برنده شده بود          
  .  مردم اكثريت آرا را با تفاوتي زياد به دست آوردنامزد حزب

  

                                                 
گيري نه تنها تحت نظارت هيئت نظارتي بود كه قانون مقرر داشته بود بلكه نمايندة هر دو نامزد                    هر مركز رأي  . 17

 در  انتخابات سالم، اين احتمـال وجـود دارد كـه         با وجود مراقبت كامل براي برگزاري       . هم در آنجا حضور داشت    
به هر . هاي پوشيده از جنگل تحريفاتي صورت گرفته باشد       گيري در روستاهاي دورافتاده و كوه        مركز رأي  يكي دو 

 .دهد حال اين وضع  نكتة كلي بيان شده در اينجا  را تغيير نمي
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  و مـردم   ، حزب مردم  ،جديد وزارت كشور   رهبري   روحيهانتخابات شهسوار   
پـس از آن شـاه اعـالم كـرد كـه            . را در رابطه با انتخابات سرتاسري تقويت كـرد        

انتخابات سراسري مطلقاً آزاد و جدي خواهـد بـود و نامزدهـاي هـر يـك از دو                   
 مبارزة عامري بيشتر بر انتقـاد       18. براي دستيابي به آرا بيشتر تالش كنند       حزب بايد 

از توانايي دولت در اجراي مؤثر منويات شاهانه متمركز بود، ولي حتـي ايـن هـم                 
 كـه   گلـه كـرد   علم، از مقامات واالي حزب مـردم، كمـي بعـد            . نظام نيفتاد  مقبول

 چنـان كـه شايـستة رهبـر         نـد  بتوا عامري به انتهاي راه خود رسيده است و يا بايد         
شوراي عالي حزب محمـد   1353 در دي  19.حزب مخالف است عمل كند يا برود      

 تـصادف    يـك   در  عـامري   كرد و چند روز بعد     انتخاب را به جاي عامري      فضائلي
 هويدا به سمت دبير كلي       پر سر و صداي    در پي گزينش  . غمبار اتومبيل درگذشت  

ب، علم كه هميشه در پي دليلـي بـراي           اين حز   بزرگ حزب ايران نوين در كنگرة    
اي   توطئـه " به كنايه نوشت كـه هويـدا         در يادداشت هاي خود    هويدا بود    حمله به 
، زماني كه شاه ناگهان تـشكيل       1353 اسفند   11  در    20.پروراند  سر مي  در   "شيطاني

  .حزب رستاخيز را اعالم كرد، تمام اين مطالب اهميت خود را از دست داد
***  

 اقامت زمستاني معمول خود در سن مـوريتس سـويس بازگـشته             شاه تازه از  
شـاه  . سازنده بودبسيار شد    ماه پيش تا آنجا كه به سياست خارجي مربوط مي         . بود

پيش از عزيمت به سن موريتس به ديدار انور سادات، رئيس جمهور مصر، رفتـه               
فت كرده بـود  اي از كيسينجر، وزير امور خارجة امريكا، دريا بود و پيش از آن نامه   

 بود از جانب اياالت متحده با انورسادات دربـارة مـذاكرات            او را دعوت كرده   كه  
.  گفتگو كند  "گيري درازمدت مصر    جهت"كيسينجر  آتي مصر و اسرائيل و به قول        

                                                 
 .2285: 5؛ گاهنامه، 289: 2روزشمار، . 18

  .334: 4هاي علم، جلد  يادداشتعلينقي عاليخاني، . 19

 .318-319: 4، همان. 20
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 بود به سادات بقبوالند كه ايـاالت متحـده را در             كرده خواستدركيسينجر از شاه    
 با توجـه بـه      21.زينش بين مصر يا اسرائيل شود     موقعيتي قرار ندهد كه مجبور به گ      

 ايـران در متقاعـد      پادشاهسياست آتي سادات، از جمله مناسباتش با شاه، به ظاهر           
شـود و انـور       كه آيندة مصر با كنار آمدن با غـرب تـأمين مـي              اين بهكردن سادات   

 شـاه   .، موفق شد  گراي پيشين خود را همچنان ادامه دهد        سادات بايد موضع غرب   
 سن موريتس با ژيسكار دستن، رئيس جمهور فرانسه، و در زوريخ با كيسينجر              در

ديـدار علـم در تهـران    . ديدار كرد و از جمله دربارة نفت با آنان به گفتگو نشست     
مناسـبات شـاه بـا      . با نمايندة بومدين، رئيس جمهور الجزاير، هم همين طور بـود          

افته بود و بنـا بـود وي نقـشي     اخير در حدي چشمگير بهبود ي يها  بومدين در ماه  
  .حياتي در كمك به شاه در زمينة تفاهم با عراق بازي كند

  
دلمـشغول اسـت و مثـل مـواقعي كـه مـي             در تهران علم متوجه شد كه شاه        

 ضـربه   اش روي ميـز     با انگشت سبابه  "انگيز بگيرد     خواست تصميمي مهم يا بحث    
بـا موهـاي سـرش بـازي        هايش نوشت شاه در گذشته        علم در يادداشت  . "زند  مي
 است نوع   در دست شاهنشاه  از هر حيث     قدرت   ولي حاال كه به حمداهللا      "كرد    مي

 5 روز بعـد، 22".]ضربه زدن به ميز با انگشت سـبابه  [فكر كردنشان اين طور است      
اسفند، شاه به علم دسـتور داد كـه اعـضاي هيئـت دولـت، رؤسـاي مجلـسين و                    

خواهد خبر مهمـي      سفند فراخواند زيرا او مي     ا 11ها را براي روز       نمايندگان رسانه 
خواهـد بگويـد، هـر چنـد          دانست او چه مـي      هيچ كس درست نمي   . را اعالم كند  

برخي از اعضاي هيئت دولـت، از جملـه هويـدا و عبدالمجيـد مجيـدي، رئـيس                  
مـوريتس    مجيـدي در سـن    . سازمان برنامه و بودجه، شايد آن را حدس زده بودند         

                                                 
 .312-313: 4پيشين، هاي علم،  يادداشت در 1975 ژانويه 4متن اين نامه به تاريخ . 21

 .325: 4همان، . 22
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زماني كه آمادة خروج بود شاه به او        . دجه شرفياب شده بود   براي گفتگو دربارة بو   
: شـاه گفتـه بـود     .  بود كه قصد دارد تغييراتي در نظام سياسي به وجـود آورد            گفته

در نتيجه دولت انگيـزة  شود و  كنم به اندازة كافي از دولت انتقاد نمي   احساس مي "
لت از درون به اصالح     ما به نظامي نياز داريم كه دو       .كافي براي اصالح خود ندارد    

حزبـي سـخن     مجيدي تصور كرد كـه شـاه دربـارة نظـامي تـك      23".خود بپردازد
آقـاي  . ما در اين باره در دفتر حزب ايران نوين صـحبت كـرده بـوديم              ". گويد  مي

 24".حزبي چـارة ديگـري وجـود نـدارد     هويدا گوشزد كرده بود كه جز نظامي تك  
بير كـل حـزب مـردم و از دوسـتان           موضع مجيدي با يحيي عدل، كه چند دوره د        

گوينـد    كساني هستند كه مي   ": عدل بعدها يادآور شد   . نزديك شاه بود، يكي است    
 25".طرح حزب رستاخيز را شاه ريخت، ولي به نظر من اين طرح مال هويدا بـود               

 دبير كل حزب مـردم    1351به گفتة عدل، ناصر عامري به پيشنهاد هويدا در مرداد           
 ".د كه اين حزب موضوعي جدي است و او هـم بـاور كـرد              به عامري گفتن  ". شد

او را " پـس از آنكـه   ".فايده بود او شروع به كاري جدي كرد ولي بي"عدل گفت   
اي جز ايـن      هچار"دار اين مقام شد زيرا        عدل بار ديگر عهده   به زودي    "دك كردند 

 . عدل به اين نتيجه رسيده بود كه نظام حزبي نـوعي شـوخي بـيش نيـست                 ".نبود
 در غيـر ايـن   كرديد  بازي مي خوب  تان را     اما حتي اگر هم شوخي بود، بايد نقش       "

 كمي پيش از اعالم حزب رسـتاخيز عـدل از           26."آمديد   مسخره به نظر مي    صورت
بـازي خاتمـه      اين سياه  كند و به    هويدا پرسيده بود چرا احزاب ديگر را منحل نمي        

هـا    سـال 27.ين كار بايد انجام شـود   به گفتة عدل، هويدا پذيرفته بود كه ا       . دهد  نمي
                                                 

  . 61-66. صص. حبيب الجوردي، مصاحبه با عبدالمجيد مجيدي، طرح تاريخ شفاهي هاروارد. 23
http://www.iranian.com/History/August98/Madjidi/p5b.html. 

 .مانه. 24

 .عدل، پيشين. 25

 .همان. 26

 .همان. 27
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حزبـي را در      پاشي رژيم چنين عنوان شد كه شاه فكر دولت تك           بعد و پس از فرو    
بـه هـر حـال در آن دوره    . زمان سفرش به مصر از سادات الهام گرفته بوده اسـت   

 نشنيده بود كه شاه      فرح هرگز  شهبانو. اين فكر هرگز به صورت علني مطرح نشد       
به خـاطردارم كـه     ": شهبانو بعدها گفت  . ه باشد درادات صحبت ك  در اين باره با س    

كنند كـه رهبـرش       كرد كه در ايران همه از حزبي پيروي مي          اعليحضرت تصور مي  
  28".آورد بنابراين آن حزب ديگر هرگز فرصتي به دست نمي. نخست وزير است

  
 شاه به مخاطبـانش در كـاخ نيـاوران گفـت كـه              1354 فروردين   11در روز   

كـشور در دوران رهبـري      . اند   آنگونه كه وي اميدوار بوده است كار نكرده        احزاب
وي دستاوردهاي زيادي داشته است ولي امتياز آن بيش از همه به حساب حـزب               

احـزاب اقليـت، هـر چنـد بـه انـدازة حـزب اكثريـت                . ه شده است  حاكم گذاشت 
دستاوردها سهم  پرست، دانا و كارآمد هستند، به همان اندازه در افتخارات و              ميهن

 نظامي را به وجـود آورد كـه در آن همـه شـانس مـشاركت                 اينك بايد . اند  نداشته
كنند، به حساب همـه       داشته باشند و امتياز خدماتي كه به كشور و پيشرفت آن مي           

قـانون اساسـي،    – خواهد بود اين نظام پيشنهادي بر سه اصل استوار        . گذاشته شود 
او گفت اكثر ايرانيان از صميم قلـب و بـه           . هيانقالب شاه و ملت و نظام شاهنشا      

هاي زندگي ايرانـي، از جملـه          تمام جنبه  درآنها  . شدت به اين اصول اعتقاد دارند     
شايد كـساني هـم بـه ايـن سـه اصـل اعتقـاد               . مشاركت خواهند داشت  سياست،  
 را به خوبي انجام داده    داند و كار خو     اند ولي آنها هم شهروندان خوبي بوده        نداشته

آنها از تمـام آنچـه كـشور در         . اند  و در آرامش و باوقار زندگي خود را اداره كرده         
 بهـره    يـا خواهـد داشـت      هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عرضـه داشـته          زمينه
انتظـار مـشاركت در حكمرانـي را         مانند ديگران    ولي نبايد .  و خواهند برد   اند  برده

                                                 
  .1، روي 2مصاحبه با شهبانو فرح، پيشين، نوار . 28
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 گمراه هستند كه عليه منافع حيـاتي        سرانجام، آن اقليت كوچك افراد    . داشته باشند 
هاي خودمان، كه جاي آنها به موجب قـانون در            اي  ند، مثل توده  ه ا كشور اقدام كرد  

سـفر  خـود    "هاي موعود   سرزمين"اگر آنها بخواهند به هر يك از        اما  . زندان است 
 را به تمام ايرانيان تـسري       هاشمخالفان اين جملة     29.كنند، گذرنامه آنها آماده است    

  .يا به رستاخيز بپيونديد يا  گذرنامة خود را بگيريد و كشور را ترك كنيد: ادندد
  

***  
داند فكر تشكيل حزب رستاخيز از كجا به ذهـن شـاه              هيچ كس درست نمي   

عهـد وي در مـورد برگـزاري انتخابـات آزاد و انتظـاراتي كـه از انتـصاب                   . رسيد
داشت كه وي براي پيامدهاي     آموزگار به مقام وزير كشور داشت، نشان از اهميتي          

خواست آنچه را نـاممكن بـود عملـي           در اين دوره او مي    . انتخاباتي آزاد قائل بود   
زماني او منصور و حزب ايران نوين را روي كار آورده بود تا انقالب سـفيد                . كند

او اميدوار بود كه دو حزب موجود در مورد سياست چون دو رقيب             . را اجرا كنند  
.  مؤثرتر اين سياسـت را بـازي كننـد          اجراي  نقش ابزارهايي براي   عمل نكنند بلكه  

 او بـار ديگـر      1350در اوائـل دهـة      . اين خواسته از نظر سياسي به نتيجـه نرسـيد         
از گـروه ديگـري از      . كرد نيـاز بـه تغييـر وجـود دارد           تالش كرد زيرا احساس مي    

 بازرس  متخصصان، اين بار به رهبري مهدي سميعي، رئيس سابق بانك مركزي و           
مالي شاه در امر خريدهاي نظامي، دعوت كردند تا دربارة جانشيني بـراي دولـت               

 شـاه اين هـم بـه نتيجـه نرسـيد، بخـشي بـه ايـن دليـل كـه                . هويدا صحبت كنند  
 بخـشي بـه ايـن       ،ها در جريان بود منحرف شـود        خواست از سياستي كه سال      نمي

،  بخشي ،دست يافته بود  دليل كه كشور با همين شيوة جاري به پيشرفتي چشمگير           
به گفتة عدل، به اين دليل كه شاه معموالً از افرادي كه به مقامي گماشته بود دفـاع         

                                                 
 .1354 فروردين 12كيهان، . 29
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، و بخشي هم به اين دليل كه دلبستگي شاه به هويـدا بركنـاري نخـست                 30كرد  مي
  .ه بودكرد وزير را بسيار دشوار 

  
 ايـن   يكـي از  . ريخـت   رستاخيز نهري بود كه جويبارهاي زيـادي بـه آن مـي           
 كه گروهـي بـه      1350جويبارها شايد تحليلي بود از شرايط سياسي ايران در سال           

 از اواخر   ها و سطوح مياني دولت،      نسبت جوان و روشنفكر و گردآمده از دانشگاه       
 براي شهبانو و از آن راه بـراي شـاه در مـورد شـرايط                1351اواخر   تا   1350سال  

 31.اي براي شهبانو بودنـد      مخزن انديشه نوعي  اين گروه   . سياسي ايران انجام دادند   
  پادشـاه  گرا   از ديدي واقع   داشت كه   هاي ناشي از آن اعالم مي       اين تحليل و توصيه   .

 قدرت آن را دارد كه تعريفي نو از نظام سياسي به دست دهد              تنها عاملي است كه   
انقـالب سـفيد   . و شكلي نو براي آن در نظر گيرد و به نفع اوست كه چنـين كنـد           

منـابع  دهة نخست آن تغييراتي چـشمگير در زمينـة          . آميز بود   ز حد موفقيت  بيش ا 
. طبيعي ايران، شرايط روستاييان، كارگران و زنان اين كشور به وجـود آورده بـود              
. دولت اين تغييرات را در اصل از راه تصميمات قانوني و اداري اعمال كرده بـود               

                                                 
 .عدل، پيشين. 30

 را، كه عنواني " ايرانتطرح تجهيز مل"نويس طرحي با عنوان  نگارنده پيش. نگارنده هم عضو اين گروه بود. 31
توانمند كردن "اصطالح .  بود، آماده كرد"ايرانملت توانمند كردن طرح "ه معناي به نسبت پر آب و تاب و ب

(empowerment) هاي فارسي به معناي   در فرهنگ واژه"تجهيز"در آن زمان واژة .  باب شده اخيرّا در غرب
 كم و بيش به معناي وي را پيدا كند، انجام كار، تا وي توانايي  بودآماده كردن اسباب و لوازم مورد نياز براي كسي

اين تحليل بر اساس اثري از نگارنده در مورد توسعة سياسي، و به ويژه رسالة دكتراي .  بود يا شدننتوانمند كرد
 ذهني براي تحليل رابطة توسعة سياسي با ديوانساالري الگوئي" كه ترجمه عنوان آن از انگليسي به فارسيوي 
 در 1340به كار بردن  اين اصطالحات كه در ميانة دهة . .بود عنوان شد " در نظام هاي در حال تحولدولتيهاي 

ها ، فارغ از  بنابراين از برخي از اين انديشه. هاي امريكا مد روز بود، براي افراد ناآزمودة ايراني دشوار بود دانشگاه
 من نوشتم ز متني است كهآيد خاطرات نگارنده ا آنچه در پي مي. شد، برداشت نادرست كردند آنچه گفته و نوشته 

 آن را به شهبانو  ماو رونويسي كرد تر  همكار و دوست عزيز من زنده ياد امين عاليمزد با نگارشي بسيار عاليو
 . يمتسليم و دربارة آن با وي بحث كرد
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جز در مورد بروز خشونت در پي مخالفـت روحانيـان و زمينـداران بـزرگ، ايـن                  
ولي در چند سال    . يز اعمال شده بود   تغييرات با سهولتي نسبي و تنش سياسي ناچ       

گذشته جامعه در حدي چشمگير تغيير يافته بود و همه چيز حكايت از آن داشت               
هـاي    اگر براي تبـديل توانـايي     . كه ضرباهنگ تغيير در آينده شدت خواهد گرفت       

هايي كه روز به روز       اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از انقالب سفيد، توانايي        
خواهند آمد، به توانايي سياسـي تـصميماتي گرفتـه نـشود، نظـام              ود  وجبيشتر به   

ماند و در نتيجه      هاي اجتماعي، به نسبت عقب مي       سياسي، در مقايسه با ديگر نظام     
از سوي ديگر، مشاركت سياسي را فقط در        . شود  پذير مي   روز به روز بيشتر آسيب    

 بـه   بـه واقـع    كـه ايـن فراينـد اصـيل باشـد، يعنـي              ردتوان بـسيج كـ      صورتي مي 
بـه هـر حـال اگـر تـصميمات را           .  بينجامـد  با معنـا و مـوثر     گيري سياسي     تصميم

 كه وابسته به شخص شاه است بگيرد، كـه در واقـع              و فائقي  ديوانساالري منسجم 
بـا  . شـود    ناممكن مـي   مشاركت سياسي با معنا    نظام دوحزبي،    رغم هچنين است، ب  

ميماتي بگيرد و اين دور باطـل را         كه او تص   استتوجه به قدرت اعالي شاه، الزم       
 استفاده از قدرتش تـصميماتي بگيـرد تـا الگـوي مناسـبات              يعني با  ،در هم شكند  

متفاوتي بين ديوانساالري و فضاي اجتماعي برقرار شود، نه اين كه او و دولت به               
 بـه   خود را بر فراز ديگر قـواي مملكتـي         چتر قدرتي    كلي از هم جدا شوند، بلكه     

 .مده اند نيز بگستراند بر اساس انتخابات مردمي به وجود آكه  اركانيويژه
 

براي دستيابي به ارتباطي بين قدرت شاه در عمل از يك سو و مسائل مربوط            
 از سوي ديگر، اين طرح فـرض        هاي سياسي  فرهنگي و ضعف نهاد    چندگانگيبه  

نـد و   داد كه براي موفقيت بايـد وفـاقي در مـورد مرزهـاي فراي               را بر اين قرار مي    
شاه و اكثريت مردم در مورد قانون اساسي و اصول          . آيدمحتواي سياسي به وجود     

 و دست كم     افراطي گرايان   اسالم  وضع اين. كلي انقالب سفيد با هم توافق داشتند      
 را وارد   مـردم  قاطبـه كـرد، ولـي       ها را از صحنه حـذف مـي         براي مدتي كمونيست  
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قـانون  تماعي، اقتـصادي، و سياسـي       با توانمند شدن نهادهاي اج    كرد كه     صحنه مي 
گـروه  . كردنـد  هـاي قـانوني و سياسـي را تفـسير مـي            اساسي و بر اساس آن رويه     

به اين منظـور جنبـشي سياسـي، بـه نـام جنـبش              ":داشتند  مشاوران شهبانو اظهار    
د كـه در آن افـراد بـه انتخـاب خـود آزادي              وشـ    رستاخيز ملت ايران، بايد اعـالم     

. نده باشـ  هـا و احـزاب سياسـي را داشـت           ها، تعـاوني    تحاديهها، ا   پيوستن به انجمن  
زمان، بايد از راه قانونگذاري مناسب اقداماتي در جهـت تمركززدايـي دسـتگاه            هم

 قدرت پادشـاه عـاملي      32".دريگ  اداري و تفويض اختيار به شوراهاي محلي انجام         
اگـر  . ر بـود  ئن در انتظار كشو   ماي نامط   ميانجي بود؛ بدون آن، هرج و مرج و آينده        

 گسسته مي شد    شد، وي رفته رفته از مقام كاپيتاني تيم         قدرت شاه درست مهار مي    
. دركمي   و بر رعايت مقررات بازي نظارت        قرار مي گرفت   مقام داور مسابقه     در و

تا مدتي هنوز به شدت درگير امور ارتش، سياست خارجي، نفـت و امنيـت ملـي                 
تصادي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي را داد       ماند ولي مسائلي ديگر مثل امور اق        مي

در . .كـرد   و ستد سياسي در چارچوب در حال تحـول و مـورد وفـاق تعيـين مـي                 
ها، كه اغلب آنها روشنفكر بودنـد، ممكـن بـود هنـوز               مراحل اوليه برخي از گروه    

آنهـا  كـرد،     بدبين باشند، ولي اگر اين نظام با صداقت و به شكلي كارآمد عمل مي             
  .پيوستند ته به اين روند ميرفته رفهم 

  
، آن  و او ،  در ميـان گذاشـت    پس از كمي بحث، شهبانو اين پيشنهاد را با شاه           

 اطالع داد، از اين طـرح و تـالش اسـتقبال كـرد           خود گونه كه شهبانو به مشاوران    
ولي اظهار داشت كه با افرادي كه وي در اطراف خود دارد در اين برهـه از زمـان                   

همـان گونـه كـه در       : هشداري هم عنـوان شـد     .  را عملي كند   تواند اين طرح    نمي
آمده ايران كشوري دموكراسي و داراي نظام دو حزبي         مأموريت براي وطنم    كتاب  

                                                 
32. Gholam Reza Afkhami, The Iranian Revolution: Thanatos on a National Scale, 
Op. Cit, pp. 68-69. 



 803حزب رستاخيز 

ان راز نظر اعـضاي گـروه مـشاو      . ماند  است و اين نظام چارچوب مناسب باقي مي       
  33.روشن بود كه طرح رد شده است

  
ستاخيز دربارة ساختار اين نظـام       خود دربارة ر   1353شاه در سخنراني اسفند     

او امير عباس هويدا را به مقام دبيـر كلـي   . پيشنهادي خود به روشني سخن نگفت     
براي مـدت دو سـال منـصوب كـرد و مـسئوليت تـدوين قـانون مناسـب بـراي                     

هاي داخلي، عضويت و مقررات مربوط به گـزينش مقامـات             نامه  سازماندهي، آيين 
وجود اين، به رغم تـصوير مبهمـي كـه شـاه از ايـن              با  . آن را به عهدة او گذاشت     

بـسياري از   . حزب به دست داد، عموم مـردم بـه آن واكـنش مثبـت نـشان دادنـد                 
افرادي كه پيش از آن هرگز در فرايند سياسي مـشاركت نكـرده بودنـد، از جملـه                  
افرادي از قشر روشنفكر، به سوي امكاناتي كشيده شدند كه خالصـي از تنگنـاي               

مـسئله ايـن بـود كـه شـكل جنـبش            . داشـت   نوين به آنها عرضه مـي     حزب ايران   
آيا رستاخيز همانند   . كرد  رستاخيز آيا اين مشاركت را تشويق يا آن را سركوب مي          

 عنوان شده بود جنبشي بود يا چنانكه بـسياري از افـراد             1351طرحي كه در سال     
  .شد بدل مي كردند، به حزب دولت تصور مي

  
وظيفـة  .  بـدل شـود  د رستاخيز بناست به حـزب      كه روشن ش   ديري نگذشت 

منوچهر آزمون، يكي از معاونان هويدا و  ماركسيست         به  آماده كردن تشكيالت آن     
پيشيني كه دكتـراي خـود را در مطالعـات انـساني از دانـشگاه كـارل مـاركس در                    

 فعاليـت  ايـن تـصميم      34.، واگذار شـد    دريافت داشته بود   شرقي آلمان    در اليپزيك

                                                 
 پس از شنيدن اين خبر  از تلويزيون و اين كه شاه حزب تازه را رستاخيز 1354 اسفند 11نگارنده در غروب . 33

 .ناميده است ، مبهوت شده بود

 و در   1946آن دانشگاه را در سـال       .  تأسيس شده است   1409دانشگاه اليپزيك نهادي معتبر است كه در سال         . 34
پـس از فروپاشـي     .  دانشگاه كـارل مـاركس نـام گرفـت         1953ان دادند و در سال      زمان اشغال شوروي از نو سازم     
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 و خــارج از دولــت را كــه خواســتار جنبــشي بودنــد همخــوان بــا  افــراد داخــل
اي كـامالً     آزمـون بـا برنامـه     . قطع كـرد   هايي كه در آغاز پيشنهاد شده بود       سياست

كـشاورزان، كـارگران،   – كـه بـه موجـب آن افـراد هـر حرفـه               پيش آمد فاشيستي  
 يافتند   مي  از درون سازمان   -داران، پزشكان و غيره،     آموزان، مغازه   آموزگاران، دانش 

 كه اين تنها راه     توجيهش اين بود  .  پيوستند  مي و سران آنها به كميتة مركزي حزب      
شدة رستاخيز زيـر نظـر تـشكيالت فرمانـدهي كـشور              سازماندهي سريع و كنترل   

 35.است

هـاي ايتاليـايي و اسـپانيايي         اين مفهوم حزب، سـاختاري تركيبـي از مكتـب         
كـه شـهبانو در صـف        جه شد و پس از آن     فاشيسم بود، كه با مخالفتي گسترده موا      

. گرائيـد  كمونيـسم    بـه  فاشيـسم    اما. مخالفان آن قرار گرفت، از آن دست كشيدند       
اصل سازماندهي به تمركزگرايي دموكراتيك بدل شد، هر چند بـه ايـن اصـطالح               

دو خط موازي عمودي، يكي خط فرماندهي از باال بـه پـايين و              . اي نكردند   اشاره
مراتبي مشخص بـه هـم     از پايين به باال كه در سطوح سلسله   ديگري خط گزينش    

دبير كل حزب رسـتاخيز بـر خـط فرمانـدهي نظـارت             . آمد  پيوستند، به وجود      مي
مراتبـي از معاونـانش    گزيد و وي سلسله مي داشت، اين دبير كل را كنگرة حزب بر  

 كرد و آنها هم به نوبة خود خـط مـشاركت را در سـطوح مختلـف     را منصوب مي 
خط مشاركت در سـطح تـودة مـردم    . كردند دادند و رهبري مي سازمان تشكيل مي 

داد، كـه     هـاي اوليـة حـزب بـه نـام كـانون را تـشكيل مـي                  شد و سازمان    آغاز مي 
                                                                                                                   

در رژيـم   . آزمون بعدها در دولت شريف امامي نقشي مهم بازي كرد         . كمونيسم دوباره نام اليپزيك را بر آن نهادند       
  :نگاه كنيد به. زده محاكمه و اعدام كردند خميني او را شتاب

Afkhami,The Iranian Revolution, Op. Cit., pp. 71, 80, note 22. 
) Theodore Adorno(اين تجربة اصالحات كمونيستي در ايران نظر تئودور آدورنو . 71-72همان، صص . 35

تر است كه از چپ افراطي در طيف سياسي  كند كه همواره براي تندروهاي سياسي آسان را در اين مورد تأييد مي
  :نگاه كنيد به.  اين كه داد و ستد نامطمئن وضعيت ميانه را بپذيرندبه راست افراطي تغيير مسير دهند تا

Theodore W. Adorno, et.al. The Authoritarian Personality, New York, Harper, 
1950. 
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 روسـتا،   مراتبـي در سـطح      نمايندگان آنها در جريان يك رشـته انتخابـات سلـسله          
كـزي را بـه وجـود        مر شورايپيوستند و سرانجام       به هم مي    و استان   شهر، بخش،

گزيـد كـه بـاالترين ارگـان          اي اجرايي را بـر مـي        آوردند كه به نوبة خود كميته       مي
. كـرد   هاي آن اقدام مـي       مركزي در فاصلة نشست    شورايحزب بود و به نيابت از       

رياست دفتر سياسي را كه مركب از نمايندگان كميتة اجرايي و هيئت دولـت بـود                
وزيران هم كه برگزيدة نخست وزيـر بودنـد         نخست وزير به عهده داشت، هيئت       

بـراي اطمينـان از     . وظيفه داشتند هماهنگي بين حزب و دولـت را تـضمين كننـد            
  از يـشتر كميتـة اجرايـي كمـي ب       تعـداد نماينـدگان      برتري حزب در دفتر سياسي،    

  36.بود هيئت دولت نمايندگان
  

ان يافته بود   اي كه سازم    رستاخيز با برداشتي كه از آن وجود داشت و به شيوه          
 آن در حكومـت     توفيـق  ولـي امكـان      باشـد  آمد توتاليتر كار  نظاميتوانست در     مي

با برداشتن هر گامي در جهت توسعة آن تضاد بـين          . پادشاهي ايران وجود نداشت   
 و اين حزب به عنون ابـزاري بـراي ايجـاد و             نيازمندي هاي نهادي نظام پادشاهي    

ا به تعريف شاه متعلق بـه تمـام مـردم           بن. شد  تر مي   مديريت قدرت سياسي روشن   
  نمـي   و گرفـت   بايد تمام مـردم را در بـر مـي         رستاخيز هم كه حزب شاه بود       . بود

 بـه عنـوان حزبـي سياسـي          بنـابراين  د و اشـ  متمايز ب  "جامعة سياسي "از  توانست  
حزبي واحد در دولت توتاليتر مدرن، مثل اتحاد شوروي، حزبـي بـود             . بودمعنا    بي

براي بـه ثمـر رسـاندن جبـر      سياسي كه بنا بر نظريه  و كادرهايمركب از نخبگان  
ايدئولوژي اقدام مي كننـد     تعريف و تحليل داده شده از تاريخ در         بر اساس   تاريخ  

چنين مـأموريتي از نظـر      . تا وضع را براي به وجود آمدن دوران طاليي آماده كنند          
در . كـرد   حدود مي  م به رهبران و پايوران معتقد و متعهد      منطقي عضويت حزب را     

                                                 
 .1354تهران، انتشارات كيهان، اساسنامة موقت حزب رستاخيز، . 36
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حزبي بدل شد و در      ايران اين حزب واحد از اصل خود دور افتاد و در واقع به بي             
يف كرد، هر چند مدتي طول كـشيد و         عاين فرايند مقام و منزلت سنتي شاه را تض        

  37.بران ناپذير استجكه اين لطمه روشن شود اشتباهات زيادي صورت گرفت تا 
  

چند . با شور و شوق مورد استقبال قرار گرفت         در آغاز   رستاخيز با اين همه،  
روز پس از اعالم اين حزب علـم بـه شـاه گـزارش داد كـه دو هـزار دانـشجو و                       
اعضاي هيئت علمي به عنوان عضو ايـن حـزب در دانـشگاه تهـران نـام نويـسي                   

اي بـراي درخواسـت عـضويت         اند و علي اميني، نخست وزيـر سـابق، نامـه            كرده
 هـر   پـس از مـدتي    . اي نبـود    ستن به حزب رستاخيز مسئله     البته پيو  38.نوشته است 

 سال داشت بر اساس فرماني كه صادر شده بود عضو حـزب             18كسي كه بيش از     
آزمـوني فـوري     انتخابـات آتـي   . كرد  بود مگر اين كه خودش غير اين را اعالم مي         

 بود، كه در اين زمان الزم بود براي هماهنگي با اوضـاع جديـد           براي حزب جديد  
در گذشته، نامزدها را احزاب ايـران نـوين و          . سي شرايط آن از نو تدوين شود      سيا

. كردنـد   مردم، البته با تأييد نخست وزير و در نهايت با تأييد شاه، وارد صحنه مـي               
در اين دوره كميتة اجرايي حزب، به رياست جمشيد آموزگار، از ميان نامزدهـايي              

قاعده اين بود كه در هر حـوزة        . گزيد كه شمارشان هم كم نبود، تعدادي را بر مي        
انتخاباتي تقريباً سه برابر شمار نماينـدگاني كـه بـه موجـب قـانون بـه آن حـوزه                    

 تقريباً دو   .شونداختصاص داده شده بود، از ميان نامزدها به عرصة انتخابات اعزام            
                                                 

خواهد ايـن حـزب       رسيد موضع شاه تغيير كرده و مي        در نخستين روزهاي پس از تشكيل رستاخيز به نظر مي         . 37
در داخـل ايـن تـشكيالت وسـيع         ": او به علم، وزيـر دربـار، گفـت        . ي بدل شود  شممكن به جنب  جديد تا سر حد     

 ".توانند با هم ائـتالف كـرده دولـت بـا اكثريتـي درسـت كننـد             هاي قوي بود، البته مي       وقتي فراكسيون  ]رستاخيز[
 علم براي تصحيح سخنان ريچـارد هلمـز،         1353 اسفند   29پس از آن در روز      . 347: 4ن،  پيشيهاي علم،     يادداشت

تواند به اين آساني در خارج توجيه كند، به  سفير اياالت متحده امريكا، كه گفت البته نظام تك حزبي را انسان نمي        
 .358: 4پيشين، هاي علم،  يادداشت ".اين حزب نيست، اين يك رستاخيز است": اعتراض گفت

 .346: 4همان، . 38
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هايي بودنـد كـه فقـط يـك نماينـده بـه مجلـس                 سوم نمايندگان مجلس از حوزه    
نها با توجـه  آهايي بودند كه شمار نمايندگان  باقي نمايندگان از حوزه. دفرستادن  مي

 نفر را   27شان با هم فرق داشت، تهران باالترين تعداد نمايندگان يعني             به جمعيت 
در ردة  فرستاد و بقية شهرهاي بزرگ مثل تبريـز، مـشهد و اصـفهان                به مجلس مي  

دگان به تعداد نمايندگاني كه براي      دهن  ها رأي   در اين حوزه  . آن قرار داشتند  پس از   
بنا بر  نامزدها به ترتيب     .دادند   رأي مي   به نامزدها  هر حوزه در نظر گرفته شده بود      

  .شدند  انتخاب مي به نمايندگيكردند شمار آرايي كه كسب مي
هايي كه بنا بود چند نماينده انتخـاب شـوند             در حوزه  در انتخابات رستاخيز،  

 و زنان فهرستي مشترك از نامزدهايي را كه بين خـود            صنافائتالفي از كارگران، ا   
در . كردنـد   برگزيده بودند، به عرصه فرستادند و براي انتخاب آنها تالش و مبارزه             

فرستادند حزب سـه نـامزد را بـراي           هايي كه فقط يك نماينده به مجلس مي         حوزه
لس كنـوني   كرسي واحدي به صحنه فرستاد، كه يكي از آنها نمايندة حزب در مج            

طرفي به فرمانداران     براي اطمينان از بي   . و معموالً از اعضاي حزب ايران نوين بود       
هـايي كـه نامزدهـا         كه با رعايت تناسب از جـدول حـاوي نـام            بودند دستور داده 

هـاي نظـارت انتخابـاتي        اند، اعـضايي را بـراي عـضويت در هيئـت            پيشنهاد كرده 
دادند كه با توجـه   افراد واجد صالحيت رأي    درصد   60در نهايت تقريباً    . برگزينند

پژوهشي كه  . سياسي و جغرافيايي كشور ميزاني چشمگير بود      -به شرايط اجتماعي  
 كشور انجام گرفت نشان داد كه سـه عامـل در موفقيـت              ترا وز درخواستبنا به   

عضويت در حزب ايران نوين، سكونت در حوزة انتخابـاتي،          : نامزدها تأثير داشت  
نامزدهـايي كـه عـضو حـزب        . ر داشتن وجوهي براي مبارزة انتخابـاتي      و در اختيا  
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ايران نوين نبودند، ساكن حوزة انتخاباتي خود بودند و صندوق پرتـري از وجـوه               
   39.براي مبارزة انتخاباتي داشتند، ميانگين شانس انتخاب شدنشان بيشتر بود

  
يريت ، بايد نحـوة مـد     1354 شهريور   17پس از گشايش مجلس رستاخيز در       

 در  گيـري و قانونگـذاري      هـاي مـورد بحـث، تـصميم          موضوع و نيز شيوه انتخاب   
كـردن آن از احـزاب      كه براي متمـايز     دو جناح   . شد   مشخص مي  چارچوب جديد 

 به وجود آمد، يكي جنـاح پيـشرو          رستاخيز نام گرفتند   "هاي فكري   بستر" سياسي
وشـنگ انـصاري،    به رهبري جمشيد آموزگار و ديگري جناح سازنده به رهبري ه          

جنـاح آموزگـار بـر رفـاه اجتمـاعي، عـدالت            . كه هر دو از وزراي بلندپايه بودند      
اقتصادي، تمركززدايي، و مشاركت سياسي تأكيد داشت؛ جناح انصاري بـر رشـد             

با وجود تالشي كه براي از      . كرد  اقتصادي، فناوري و صنعتي كردن كشور تكيه مي       
 آنهـا را تنهـا       به درستي  ، نمايندگان مجلس  ها شد   ميان بردن بعد سياسي اين جناح     

و بـر آن     شناختندابزارهاي موجود براي فعاليت سياسي در چارچوب رستاخيزي         
به جناح آموزگار و يك سوم بـه جنـاح انـصاري            آن ها   در حدود دو سوم     اساس  
پس از آن اين مسئله مطرح شد كه چگونه به حزبي واحـد بـا دو رأي و            . ندپيوست

  رسـيدن بـه    ها مسيرهايي بـراي     كه اين جناح  تصميم بر اين شد     . ندنظر معنا ببخش  
 دهندة اخـتالف نظـر در تـصميم          نشان نه،  ندهست مورد توافق همه     سياسي  تصميم
 بـر همـين     نظـري واحـد اسـت و       بر مبنـاي  قانونگذاري  مبين  حزب واحد   . نهائي

 ها در هيئت رئيـسة مجلـس شـماري برابـر داشـته            جناح اساس تصميم گرفته شد   
 اكثريت بهـا    نظراقليت در مقايسه بسيار بيشتر از        نظر نمايندگان باشند و در نتيجه     

 مجلس آشكارا غيرمنطقـي      و شيوه تصميم گيري    شد كه اعمال     و اين باعث     يافت

                                                 
ايــن بررســي را مؤســسة . ، چــاپ نــشده1354تهــران، وزارت كــشور، بررســي نتــايج انتخابــات رســتاخيز، . 39

 .هاي ارتباطات سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران با همكاري سازمان مديريت صنعتي انجام داد پژوهش
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چون حزب از پيش آنها را      ) 1: نمايندگان به درستي اعتراض كردند كه     . جلوه كند 
از ) 2يرد كه آنهـا بـه رژيـم وفادارنـد؛           تأييد كرده است، بايد فرض بر اين قرار گ        

هـاي خـود فعاليـت كـرده و           آنجا كه آنها با جديت براي دست يـابي بـه كرسـي            
هـاي خـود      اند، بايد فرض بر اين قرار گيرد كه آنهـا در حـوزه              صادقانه برنده شده  

پس چرا بايد مقام آنها را به مهر تأييد تنـزل دهنـد و مـردم                . نفوذي سياسي دارند  
 ديري نگذشت كه اشتياق آغازين به وجود        40ين چشم به آنها نگاه كنند؟     هم به هم  

  .آمده در پي قول مشاركت مردمي جاي خود را به نااميدي داد
  

به تضعيف فزاينده رژيم سياسي     رستاخيز بسيار بد هدايت شد و شكست آن         
ها در مجلس باعث كـاهش نفـوذ       شكست جناح . انجاميد تراژدي ايران    و سرانجام 

بـر  . هاي خود و به موقع باعـث پايـان گـرفتن آن نفـوذ شـد                 دگان در حوزه  نماين
شان به زمين، پول يـا خـانواده متكـي            خالف حاميان پيشين نظام كه قدرت محلي      

بود، ادعاي مشروعيت نماينـدگان رسـتاخيز بـه نفـوذ آنهـا در حكومـت بـستگي          
اويزي براي آنها   هايي بيش نيستند، ديگر دست      زماني كه معلوم شد آنها مهره     . داشت

رستاخيز به همان چيزي بـدل شـد كـه          . باقي نماند كه ادعاي سهمي سياسي كنند      
اي بر ديوانساالري، كه اين بار به روشني و به ناگزير معلوم بود               زائده–ممكن بود   

شكست رستاخيز، بر خالف شكست ايران نوين، مـستقيماً بـر           . كارگزار شاه است  
.  را در گـرو موفقيـت آن گذاشـته بـود، لطمـه زد              موقعيت پادشاه كه اعتبار خـود     

باوجود عالقة مردم به شاه و، همان گونه كه هم در شهسوار و هـم در انتخابـات                  
سراسري بعدي معلوم شد، بـا وجـود آمـادگي مـردم بـراي مـشاركت سياسـي و                   

                                                 
ز نامزدها و اغلب كساني را كه به نمايندگي مجلس انتخاب         نگارنده كه درگير كارهاي انتخاباتي بود، بسياري ا       . 40

گرفت براي اغلـب آنهـا قابـل توجيـه نبـود، و بـسياري از آن                   تصميماتي كه رهبري حزب مي    . شناخت  شدند، مي 
 . كردند پروا ابراز مي نمايندگان، به ويژه آنهايي كه به جناح پيشرو وابسته بودند، اين نكته را بي
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حمايت از رژيم با گردآمدن در حزبي كه شاه تشكيل داده بود، باز هـم رسـتاخيز                 
  .شكست خورد

  
تورم،  –هاي ديگر  هاي به وجود آمده از موضوع شكست رستاخيز تنش

 را - تنگناهاي ترابري و حمل و نقل واردات و صادرات در بنادر و ،مبود برقك
رژيم براي نشان دادن واكنش فوري به هر يك از اين مسائل . تشديد كرد
، شاه 1354 شهريور 18در روز .  از قدرت فرماندهي شاه استفاده كرد،ساختاري

ها را صادر كرد و بر اساس اصل چهاردهم انقالب شاه و ملت  فرمان تثبيت قيمت
فريدون مهدوي، وزير بازرگاني، مسئول مبارزه با .  شدآغازمبارزه با گرانفروشي 

، اندك مدتي پس از اعالم حزب 1354 كه از ارديبهشت او. گرانفروشي بود
 از ، بر آن شد كه بودصوب شده منهمحزب  دبير كل ت معاونبه ،رستاخيز

 حزب رستاخيز  بهستن.براي تشويق جوانان به پيو سكويي چونوزارت بازرگاني 
ها توسل جست تا  آموزان دبيرستان او به دانشجويان دانشگاه و دانش. استفاده كند

ها و مبارزه  به نيابت از حزب رستاخيز به وزارت بازرگاني در مورد كنترل قيمت
 به دليل تقاضاي زياد و عرضة كم به وجود  كه تورماما. ي كمك كنندبا گرانفروش

اين سياست دانشجويان را به فساد كشاند . قابل كنترل نبودبا اين تدبير آمده بود 
، مهدوي كه تا چند 1355تا پاييز سال . داران را از دولت رماند و بازاريان و مغازه

 بدل دولت بود، به سپر بالي ماه پيش در مقام عامل محرك دولت ستايش شده
 نه تنها به خاطر تورم بلكه به دليل فسادي كه به وزراتخانة وي نسبت دادند وشد 

 مورد و به دليل تنگناهاي ديگري كه خريد دولت از خارج به وجود آورده بود،
 آرام كردن اوضاع اقتصاديدر اين زمان همه در پي راهي براي . قرار گرفت حمله
ه آبان كنگرة بزرگ رستاخيز جمشيد آموزگار را به سمت دبير كلي در ما. بودند

برگزيد، و رهبري حزب را از رياست دولت جدا كرد، و كميسيون شاهنشاهي با 
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 دولت را در زمينة برنامة ناكارآمدينظارت دفتر شاهنشاهي شكل گرفت تا داليل 
ي شده بود بررسي توليدي، به ويژه در مورد توليد نيروي برق، كه بار خاطر سياس

  . كند
اقدام به نيابـت     بهعزم شاه   نماياندن   كميسيون شاهنشاهي تمهيدي بود براي      

مـذاكرات آن   .  در برابـر مـردم      دولـت  سـخگو كـردن   اپ به منظور كنترل و   از مردم   
 ارتبـاط   بر عكس شد،     كه به طور مستقيم از راديو و تلويزيون پخش مي          ،كميسيون

 متهم و بوروكراسي هراساني مـصدر كـارش بـود ،             اينك  كه  را، بين شاه و دولت   
.  دولت آشكارا با وضعيت بغرنجي روبـرو بـود         41.بلور كرد تم ذهن مردم    بيشتر در 

چند تن از وزرا، از جمله عبدالمجيد مجيدي، وزيـر برنامـه و بودجـه و دوسـت                  
هويدا با ايـن عقيـده   . كه هيئت دولت بايد استعفا دهد معتقد بودند   نزديك هويدا،   

 شاهنـشاه آريـامهر اسـتعفا جـايي         دوران در   ": و به مجيـدي گفـت      الفت كرد خم
 آموزگار در مقام دبيـر كـل رسـتاخيز و وزيـر بلندپايـة دولـت هويـدا،                   42".داردن

مجيدي در سازمان برنامه و بودجه، و چند تن ديگر مـسائل سـاختاري را مطـرح                 
رت بخـشيدن بـه     گيـري و قـد      كردند و از نياز به تمركززدايي در فراينـد تـصميم          

 رابطهشوراهاي انتخابي حمايت كردند، ولي آنها در اقليت بودند و با يكديگر هم              

                                                 
 در آن زمان رئيس راديو تلويزيون ملي ايران بود، در اين زمينه اعتراض كرد كـه ايـن سياسـت    رضا قطبي، كه . 41

آيـا راديـو و     ": روز بعـد او بـا واكـنش شـاه روبـرو شـد             . گيرد  درست درك نشده و وقت زيادي از تلويزيون مي        
البتـه اعليحـضرت   "  "كند؟ هاي مهم كشور اخالل مي لنينيست شده كه در يكي از سياست–تلويزيون ماركسيست   

او بارها به من و به ديگران گفته بود كه معتقـد اسـت    .  لنينيست هستم  -كردند كه من ماركسيست     واقعاً تصور نمي  
ولـي  . من ناسيوناليست هستم، شايد كمي گرايش به جنبة ليبرال دارم، ولي ناسيوناليست هـستم و بـه او وفـادارم                   

كرد، بلكه من      گوش نمي  ]شاه[نه اينكه   . نتيجه است   ر اين زمينه بي   كردم تالش د    موضوع اين بود كه من تصور مي      
 ،تاريخ شفاهي   بنياد مطالعات ايران،     ".انرژي وقدرت جنگيدن با تمام كساني را كه خواهان اين كار بودند، نداشتم            

گر مقامـات   شايد اين وضع در مورد دي     . 1، نوار   2001گر غالمرضا افخمي، بتسدا،       مصاحبه با رضا قطبي، مصاحبه    
  .  كرد حكومت، از جمله هويدا، نخست وزير، هم پس از دوازده سال كه مصدر كار بود، صدق مي

 .331-332.  صص مصاحبه با مجيدي،پيشين،گيري سياسي،  ريزي عمراني و تصميم برنامهغالم رضا افخمي، . 42
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اعتنـا بودنـد يـا ماننـد           ديگران يا نسبت به اين مسئله بـي        43.چندان خوبي نداشتند  
نظر در هيئـت دولـت        منصور روحاني، وزير كشاورزي، كه مديري توانا و صاحب        

ين ترتيب در حالي كه شايد قدرت و اعتبار شاه به            به ا  44.بود، با آن مخالف بودند    
كرد كه زمينه را براي برقراري دموكراسي از موضـع            حفظ نظم و تعادلي كمك مي     

  .آورد، هيچ تصميم مهمي در مورد اين موضوع گرفته نشد قدرت فراهم مي
  

 كه آموزگار به سمت دبير كلي رسـتاخيز برگزيـده شـد، ايـن               1355در سال   
هاي خود در حد زيادي دور افتاده بود ولي كـشور هنـوز در حـال            حزب از وعده  

 38 توليد ناخالص ملـي تقريبـاً در حـدود           1354 ه اي  بودج  سال در. پيشرفت بود 
 درصـد ديگـر هـم افـزايش         18 ،1355درصد افزايش يافته بود و بنا بود در سال          

 كه پا به پـاي      هاي اداري، هر چند به روشني توانايي آن را نداشتند             دستگاه  45.يابد
هاي شاه پيش روند، باز هم به ظاهر چـست و چـاالك و بـه طـور كلـي                      خواسته

شـد ولـي ايـن انتقادهـا در سـطح             گاهگاهي از رژيم انتقادهايي مي    . كارآمد بودند 
در اين دوره پيروزمندانه پايان يافتـه       كه  درگيري نظامي ايران در ظفار،      . كالن نبود 

نشجويي متنـاوب عليـه شـاه در ايـاالت متحـده و      تظاهرات داموقعيتي براي بود،  

                                                 
ر دربـار شاهنـشاهي   ها و د  نياز به تمركززدايي اداري و مشاركت سياسي در برخي از وزارتخانه1350در دهة   . 43

.  شاه اين سياست را به عنوان سياست رسمي كـشور اعـالم كـرد              1354به شدت مورد بحث بود تا اينكه در سال          
  :نگاه كنيد به

Gholam Reza Afkhami, "Iran: The Nature of the Pahlavi Monarchy," in Ideology 
and Power in the Middle East: Studies in Honor of George Lenczowski, Peter J. 
Chelkowski and Robert J. Pranger, eds. Durham and London, Duke University 
Press, 1988. pp. 31-55, 49. 

هويدا، نخست وزير، از نگارنده خواست راجع به طرحي براي تمركززدايي و مشاركت سياسي  كه به پيشنهاد . 44
.  ابـراز شـد   هـا در طـي آن بحـث    اين موضعگيري. در هيئت دولت بحث  كنمآموزگار و مجيدي تهيه كرده بودم،  

بيشترين چيزي كه به ياد مي آورم اين است كه خود هويدا آنچه را گفته شد تعبيري از آن چيزي بـه شـمار آورد                         
 .  دكه شاه به ظاهر بر آن اصرار داشت ولي در عمل، با توجه به تمايالتش، اهميت چنداني براي آن قائل نبو

 1355/1356، 1354/1355، 1353/1354گزارش ساالنه، بانك مركزي، . 45
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هاي چپگرا در داخل ايران، مثل رويـارويي          هاي گاه به گاه با چريك       اروپا و ستيزه  
، در جنوب غرب تهران     1355ساواك با گروه ماركسيست فداييان خلق در خرداد         

ج  منـت  اين گونه رخدادها، كه   . ها نه نفر كشته شدند      ه در آن درگيري   فراهم آورد ك  
نگراني . شد، باعث نگراني نبود     هايي پنهاني در دنيايي دوقطبي تلقي مي         درگيري از

اي نو كه ناشي از تركيـب          غرب بر ايران بود، پديده     "ركود تورمي "واقعي از تأثير    
ركود و تورم بود، و همچنـين از شـكلي كـه مبـارزات بـراي انتخابـات رياسـت                    

ها در تشكيالت     برخي از امريكايي  . دكر  جمهوري در اياالت متحده داشت پيدا مي      
هاي شـاه مخـالف       مشي  دولتي و در كنگرة اياالت متحده همواره با سياست و خط          

تعريفـي  بـر   يـشه   اما مناسبات شاه با رييس جمهورهاي اياالت متحـده هم         . بودند
در اين دوره در مبارزه براي انتخابات رياست        .  از منافع ملي استوار بود     "واقعگرا"

هاي منافع ملي      شالوده  تفسير  اياالت متحده احتمال تغييري چشمگير در      جمهوري
اياالت متحده، در صورت انتخاب شدن جيمي كـارتر، نـامزد حـزب دمـوكرات،               

از نظر شاه اين تصور كه رياست جمهور اياالت متحده بـراي حقـوق              . مطرح بود 
 كـارتر را    شـاه . آور بـود    بشر در برابر تهديد شوروي ارجحيت قائل شود، حيـرت         

 كـارتر هـايي كـه بـه     شناخت ولي به حق مطمئن بود كـه آن گونـه امريكـايي           نمي
اين تـصور   . كنند  هايش را تأييد نمي     مشي  نزديك بودند، به احتمال زياد شاه يا خط       

شاه را واداشت، در حـالي كـه اقتـصاد تحـت فـشار بـود،  بـه فراينـد برقـراري                       
واگـذار كـردن امـور      "نياز  دربارة  از چند سال پيش او      . دموكراسي سرعت بخشد  

، او تمركززدايـي اداري و  1354 در سـال     .گفـت    سـخن مـي    "مردم به خود مـردم    
رستاخيز ابزاري براي فراهم    . مشاركت سياسي را سياست رسمي دولت اعالم كرد       

، شاه قانع شده بـود كـه بـراي          1355در سال   . آوردن امكان مشاركت توصيف شد    
هنگ رشد را تعديل كند و با رونـد مـورد نيـاز بـراي               تضمين توسعة پايدار بايد آ    
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  هنــوز   اينهــا46.تمركززدايــي و مــشاركت بــه شــكلي موفقيــت آميــز كنــار بيايــد
اگـر كـارتر رئـيس      .  كه او مي توانست به اراده خود انتخـاب كنـد           ي بود ئها  گزينه

خود شد كه تا آن زمان        هايي مي    به انتخاب گزينه   ناگزير  احتماالّ شد، او   جمهور مي 
  .گزيد آنها را بر مي

  

                                                 
 . پيشين،به سوي تمدن بزرگ محمد رضا پهلوي، نگاه كنيد به. 46



20  
  ي توفانهابذر

  
.  به سمت نخست وزيري منصوب شـد       1356 مرداد   16جمشيد آموزگار در    

سـرمايه، كاالهـا، و     كشور توانايي جذب    شاه سرانجام به اين نتيجه رسيده بود كه         
 كنتـرل كامـل     ،نـدارد   را كه افـزايش درآمـد نفـت امكـان پـذير سـاخته              يخدمات
كسي است كه از عهدة اين كار بـر          آموزگار   ، و هاي ملّي ضرورت پيدا كرده      هزينه
 برگمـارد  هويـدا    يجانـشين بـه   خواست كسي را      چندگاهي بود كه شاه مي    . آيد  مي

 كـه   زمـان  در ايـن     1. برايش مـشكل بـود      هويدا  كردن ولي، به گفتة شهبانو، بركنار    
اي كوتـاه   علم، دوست مورد اعتماد شاه، به دليل نوعي بيماري خوني كه در فاصله        

داد، نـاگزير بـود از مقـام وزارت دربـار كنـاره بگيـرد، شـاه                   تمـه   به زندگي او خا   
 .توانست هويدا را به اين مقام منصوب كند مي

  
. آموزگار به درستكاري، امانت، هوشمندي، زيركـي، و تنـدزباني شـهره بـود             

ــران در ســازمان اوپــك او را از ديگــر    ــدة اي ــام نماين ــالي وي در مق عملكــرد ع
ولي بر خالف هويدا، كه ذاتـاً خـونگرم و اجتمـاعي            . همكارانش متمايز كرده بود   

 خلـق     حرف، منضبط، منزوي و پابند به سلسله مراتب بود، و اين            بود، آموزگار كم  
البته شـاه، بـه مفهـوم       . و خو در مناسباتش با ديگران، از جمله شاه، هم اثر داشت           

                                                 
 در مورد   ندكرد  ها بعد فريدون جوادي شنيد كه شهبانو همين طور كه با شاه در تبعيد ياد ايام گذشته را مي                    سال. 1

. كردي كه به هويدا بگويي زمان رفتنش رسيده است شش ماه تالش مي" به او گفت 1356بركناري هويدا در سال 
 ".متقاعد شدي كه اين كار بايد بشود، انجام آن براي تو به انـدازة زايمـان دردآور بـود                  باالخره، زماني كه خودت     

 . 2، روي 1، نوار 2003 نوامبر 9مصاحبه با فريدون جوادي، 
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دا، هر يك    علم، اردشير زاهدي و هوي     با اين همه،  . كس نبود   متعارف، دوست هيچ  
به راه و روش خاص خود، مجاز به داشتن مناسباتي نزديك با شاه بودند كه ايـن                 

دانست كه شاه انتظار انجام       اما آموزگار مي  . شد  گونه مناسبات از آموزگار دريغ مي     
ها، تراز بودجه، مهـار تـورم، كنتـرل           كاستن هزينه : دادن چه كارهايي را از او دارد      

ها و بـه حركـت در آوردن ديوانـساالري، كـه آموزگـار،                بازي، كاهش اجاره    زمين
موفـق   ايـن كارهـا   در انجام او پيداست،   دولتسالة همان گونه كه از كارنامة يك  

 شروع شده بود، در دورة آموزگـار افـراد          1355 با وجود ركودي كه از سال        2.بود
 بـه ويـژه      نشدند، كارفرمايان هنوز كارگراني را از كشورهاي ديگر،        بي كار زيادي  

هـا دچـار نوسـانات        كردنـد و حقـوق      افغانستان، پاكستان و بنگالدش استخدام مي     
هـاي دي تـا اسـفند         ها در فاصلة مـاه       حقوق 1350در تمام دهة    .  نشد  منفي فصلي

آمـد، از مـرداد تـا     هاي فروردين تا تير دوبـاره پـايين مـي    يافت، در ماه افزايش مي 
تـر، از مهـر تـا دي ايـن رونـد              نگي آهـسته  رفت و همچنان، با آه      شهريور باال مي  

هـا در يـك        حقـوق  1357در دورة آموزگار، در اوائل سال       . يافت  افزايش ادامه مي  
 3. درصد افزايش يافت و اين باالترين ميزان ثبت شده تا آن زمان بـود              1/41فصل  

در . بنابراين كارگران ساختماني يا ساير كارگران تمايلي به وقوع انقالب نداشـتند           
هاي بزرگ صنعتي، كارگران، اگر اجـازه   اقع، در اغلب موارد، به ويژه در كارخانه  و

 آموزگار را سرزنش كردند كه      4.يافتند،  مايل به تظاهرات بر ضد انقالب بودند          مي
اي كه نخست وزيران از بودجة محرمانة خود به روحانيان            هاي دولتي   با قطع يارانه  

آموزگار قطع چنين وجـوهي را      . انقالب آماده كرد  پرداختند، افكار آنها را براي        مي
ند و به شكلي به نسبت      ك  خبري مي   انكار و حتي از وجود چنين وجوهي اظهار بي        

                                                 
 1357تهران، مرداد، كارنامة يكسالة دولت، . 2

3. Charles Kurzman, The Unthinkable Revolution in Iran, Cambridge, Harvard 
University Press, 2004. 96-104, 98. 
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 كه به هر حال در رژيمي نظير رژيم شاه ممكن نبود فقـط              دارد  كننده اظهار مي    قانع
 5.شـد، انقـالب رخ دهـد        به دليل قطع وجوهي كه به برخي از ماليان پرداخت مي          

بـا  توانـست    ي او مـ   صـدارت اي معمـولي      دهـد كـه در دوره       ها نشان مي    تمام اين 
 .موفقيتي چشمگير همراه باشد

   
 كه   آموزگار زماني سكان امور را در دست گرفت        .ولي آن دوره معمولي نبود    

 بتوانـد بـا     وايران به نخست وزيري نيـاز داشـت كـه در سياسـت كارآمـد باشـد               
بـه جـاي آن كارهـا او        اما  .  كند، و جلب  بسيجگران را   دي  تجهيز ، تهديد يا  تحبيب

 و امـور سياسـي را تبـديل بـه           تنـزل داد  سياست را به سطح امور اداري و ديواني         
موفقيت او در مبارزه با تـورم از راه كـاهش           . درمسائل اخالقي، مالي و مديريتي ك     

 كـه در  يـان را بهاي زمين و مسكن، كه به خودي خود بسيار ارزشـمند بـود، بازار            
هـا را     گذاري هنگفتي كرده بودند، و نيز بانكداران را كـه زمـين             زمين بازي سرمايه  

  . از او روگردان كردوثيقه برداشته بودند،

  
كار و ناخـشنود      كاهش نرخ ساخت و ساز نيروهايي از مهاجران روستايي بي         

ر بهتـرين   د. به نفـع خـود از آنهـا اسـتفاده كننـد           تا  را در اختيار مخالفان قرار داد       
گيـري    ها هم دست نمايندگان حزب رستاخيز در مجلـس از فراينـد تـصميم               دوره

هاي خود با آنان را بـه         كوتاه بود، ولي به هويدا دسترسي داشتند؛ آموزگار نشست        

                                                 
گويد هرگز پرداخت اين وجوه بـه روحانيـان را قطـع نكـرده اسـت و از پرداخـت آن وجـوه بـه                           آموزگار مي . 5

برد كـه پروانـة انحـصار واردات مـوز و      در نام مياطالع بوده است، جز در يك مورد كه از دو برا       روحانيان هم بي  
. اهللا شـريعتمداري پرداختنـد   اين برادران بخشي از سود خود را به آيت. مركبات در ايام نوروز براي آنها صادر شد   

اهللا شـريعتمداري     آموزگار اين مجوز انخصاري را لغو كرد، و اين كار باعث شد آن برادران ديگر وجهي بـه آيـت                   
نامة دكتر جمشيد "به نگاه كنيد . كند كه اثبات برخي از آنها دشوار است        آموزگار ادعاهاي ديگري هم مي     .نپردازند
  .256-257. ، صص65، شمارة 1382زمستان ره آورد، ، "آموزگار
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حداقل رساند، و باعث شد در چشم كساني كه به آنها رأي داده بودنـد، بـاز هـم                   
اي كـه در دورة تـصدي وي فزونـي            سياسي او از غوغاي     6.ناكارآمدتر به نظر آيند   

ها تقـسيم كـار       بايد اشاره كنيم كه با گذشت سال      .  داشت  گرفت خود را دور نگه        
در عمل مسئوليت مهار خشونت را بيشتر بيرون از حوزة اختيـارات دولـت قـرار                

براي مثال، پليس و ژاندارمري، هر چند به طور رسمي به فرمـان بخـش               . داده بود 
هـاي    دولـت . بودنـد ، در عمل وابسته به ارتش       آمدند   به شمار مي   ولتغيرنظامي د 

هــاي مــسلحانه يــا  ، تروريــسم، حملــه قبلــي هــم از مــسائل مربــوط بــه شــورش
 علم از تمهيدات مربـوط      كابينه،  1342در سال   . ندبود دور   يافته عليه رژيم    زمانسا

 از نزديك درگير اين  اما خود علم 7.خبر بود به مقابله با پيروان خميني به كلي بي
. اي را داد كه اين شورش را سركوب كـرد           اوضاع بود و شخصاً ترتيب ضد حمله      

 فرق داشـت؛ شـاه و نيروهـاي مـسلح      1342البته در دورة آموزگار اوضاع با سال        
بسيار قدرتمندتر شده بودند و به ظاهر كنترل امور را در اختيار داشتند و مقايـسة                

با وجود اين، در سالي كه آموزگـار در         . م منصفانه نيست  دورة آموزگار با دورة عل    
 كـه   نوعي دگرگوني پديـد آمـد     رأس امور بود در نيروهاي ضد شاه و راهبرد آنها         

باز شدن فضاي سياسي براي جناح چپ، كه تـا ايـن   . مستلزم واكنشي سياسي بود  
ن، كـه از  گرايـا   هاي مسلحانة گاه و بيگاه بودند، و بـراي اسـالم            زمان درگير مبارزه  

 كـم و بـيش تحـت كنتـرل بودنـد، امكـان              1344زمان سؤقصد به شـاه در سـال         
. ها و مـساجد را فـراهم آورد         هاي سياسي، به ترتيب، در دانشگاه       دسترسي به توده  

اهميـت    ها تاريخي در حال تحول داشتند كه اغلب مبهم و بـه ظـاهر بـي                 تمام اين 
ناميـد در حـال شـكل    مـي   سـياه  ، آنچه شاه اتحاد سـرخ و  1356در سال   اما  . بود

  . شد آمد و علني ميمي درخفا گرفتن بود، و از 

                                                 
 .نگاه كنيد به فصل مربوط به رستاخيز. 6

 .نگاه كنيد به فصل مربوط به انقالب سفيد. 7
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***  
ايـن واژه  را  .  را در تهران منتشر كرد  غربزدگياحمد     جالل آل  1341در سال   

، ابداع   در ايران   و يكي از نخستين پيروان هايدگر       ايرانيست احمد فرديد، فيلسوف  
سـقوط  وان از گفته هـاي او درك كـرد،          فرديد، تا آنجا كه مي ت      نظر   در .كرده بود 

 ً بـه نـوعي      ،شـد و هـم شـامل غـرب           هم شامل ايران مي    ، كه در زمان حال    انسان
 فرديـد چنـين     8. ارتبـاط داشـت     بيگانه كـرده بـود     اصل خود هلنيسم كه بشر را با      

از دست رفته را بـه دسـت آورد كـه           لتي  كرد كه شرق بايد از نو خص        استدالل مي 
بيني بشر را در كانون       آن جهان .  تباهي كشانندة غرب شده بود      به بيني  مقهور جهان 

مـوطن واقعـي    معنـوي كـه     داد و با جدا كردن وي از جهـان            قرار مي مادي  جهان  
  مكتبـي كـه فرديـد و     . خود جـدا، و ضـايع مـي كـرد      را از اصل  او   هستي او بود  

ي و   بـر اسـاس موانـع فنـ         همچنـين  اهللا بهروز به آن تعلق داشـتند        همكارش ذبيح 
داد كه بـه موجـب        متفاوت از برافتادن هخامنشيان به دست مي      روايتي  جغرافيايي،  
اسـتدالل  . ، نـاچيز بـود    امپراتوري را فتح كرده باشد    آن   اسكندر   اين كه آن احتمال   
اي تلويحي به اين نكته بود كه توطئة غربي ايران را از شكوه اخالقـي و           آنها اشاره 
اي را كـه   راي ايرانيان فرا رسيده است كه روحيه اش تهي كرده و زمان آن ب        سياسي

مجـسم كننـد و بـه دسـت         در ذهن خـود     زماني ماية عظمت كشورشان بود از نو        
نه روشنفكران و نه حكومت     . معنويت الزمة به دست آوردن آن روحيه بود       . آورند

                                                 
  . هاي غربزدگي بازديدي از احمد فرديد و نظريه: فه در ميان ماساسطورة فل"شوري، آنگاه كنيد به داريوش .. 8

pdf.Fardid/archive/org.malakut.ashouri.www://http 
هايدگر از ديدگاه "ايگان، فيلسوف ايراني، به گفتة داريوش ش. كرد نام فرديد در ايران نام هايدگر را تداعي مي

هاي اسالمي در ايران و از نظر هواداران  گذار گروه هايدگري ، پايه)1373-1291(بخش باور احمد فرديد  نجات
دانستند، مظهر شري بود كه هر گونه روحية انتقادي را فلج  گونه مي فرديد، كه مرشد خود را شخصيتي پيامبر

   ".ريزد شنگري را، كه امروز تا به اين اندازه مورد نياز است، دور ميكرد و سنت عصر رو مي
Daryush Shayegan, "Heidegger in Iran", Le Portique, No. 18 (October/November 
2006).  
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موضع آنان را جدي نگرفتند ولي آن موضع اغلب، در نهان، بـراي خلـق و                هرگز  
هــاي سياســي و  گــرا خوشــايند بــود و ايرانيــان داراي مــرام نيــان ملــيخــوي ايرا

جستند تـا     هاي متفاوت سود مي     ها و در زمينه     ايدئولوژيكي متفاوت از آن به شكل     
مفاهيمي چون فرهنگ بومي، هويت ملي يا بازگشت        . از موضع خود حمايت كنند    

 بر اساس     بودن از مكتبي هايي نو     به اصل به خميرماية آن چيزي بدل شد كه شكل         
 .ساخته و پرداخته شد آن

 
فرهنگ "اي مبهم دربارة       نظريه 1341احمد از جناح چپ بود ولي تا سال           آل
را عنوان كرد كه مشخصة آن نوعي عنصر اسالمي قوي بود، كه به ادعـاي                "اصيل

حكومـت،  . رفـت   ها و آداب و رسوم غربي داشت از دست مـي            وي با نفوذ ارزش   
ها، و جمع جديد كارفرمايان به دليل قبول كـردن دربـست              ستروشنفكران، مدرني 

احمـد و     آل. هاي غربي نقشي مهم در از دست رفـتن ايـن اصـالت داشـتند                ارزش
ستودند، ولي طرز برخورد آنهـا بـا ايـن            وي اين فرهنگ اصيل بومي را مي       پيروان

 عواطـف اسـت   ها، و     اگر فرهنگ منشوري از واقعيات، ارزش     . مفهوم روشن نبود  
، پردازنـد   با يك ديگر و بـا دنيـا بـه تعامـل مـي              كه افراد و اجتماعات از وراي آن      

 پيشرفت كنند؟ اگـر بنـا بـود         استجوامع بدون دگرگوني فرهنگي چگونه ممكن       
كشورهاي جهان سوم از نظر اقتصادي پيشرفت كنند و به آن گونه آزادي سياسـي               

 كـه مايـة قـدرت غـرب بـود،           اي فرا گيرنـد     بيني  دست يابند كه الزم بود از جهان      
چگونه ممكن بود از نظر فرهنگي اصيل بمانند؟ نه حكومت و نه جنـاح مخـالف                

در نتيجـه،   . هرگز به شكلي جدي دربـارة معنـاي فرهنـگ اصـيل بحـث نكردنـد               
 بــهايــران  بــسياري از روشــنفكران پيــروز شــد،شناســي  جامعــهبــر ايــدئولوژي 
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 تغيير تدريجي محتوا، شكل      متاًثر از   و مسائل پيچيده   9بدل " وارونه شناسان  شرق"
 .شدند رنگ به صورت مسائل سياه و سفيد مطرح و پذيرفته و 

   
هاي فرهنگي آن به راه و روشـي بـدل شـد كـه                 باب روز و توصيه    غربزدگي

 خـود را ملـزم   ند با مسائل اجتماعي و فرهنگي سر و كـار داشـت    ان كه  كس بسياري
نـو  بـه   دهنده     ياري ا دو نسل پيش، روشنفكران    يك ي . ندن از آنها پيروي ك    ندديد  مي

كشور دريافته بودند كه مدرن كردن تـا حـد زيـادي مـستلزم غربـي شـدن            سازي  
 پايگاهـشان در      مهم تر از آن    آنها بيشتر عملگرا بودند تا پيرو ايدئولوژي و       . است

ستيز بودند زيـرا بـا    از نظر آنان روحانيان  پيشرفت  .  مستحكم تر بود   فرهنگ بومي 
هايي ملموس چون تحصيالت مدرن، دخالت زنـان در امـور اجتمـاعي و                گزينش
 اما. كردند  هاي خاص در جهت غيرديني و عقالني كردن جامعه مخالفت مي            تالش

. گذاشـت مـي   رد كردن ذهنيت روحانيان تأثيري جدي بر مناسبات آنها بـا ديـن ن             
عتقد بودند كه نيايش    اغلب آنها به خدا و پيامبر وي اعتقاد داشتند ولي در ضمن م            

 نـد د كر رعايت ميرا منافع و قدرت روحانيان    در همان حال   .امري شخصي است  
كـرد بـا      مدرن كردن كشور آنها را وادار مـي       . آمدند  و از نظر سياسي با آن كنار مي       

 حال الگوهـاي جديـدي كـه آنهـا          به هر . روحانيان مخالفت كنند ولي نه با اسالم      
عدها بسيار اهميت يافت، در آن دوره فقط بر قشر بـه            داشتند، هر چند ب     عرضه مي 

رفتنـد و     باقي افراد اجتماع راه خود را مـي       . نسبت كوچكي از اجتماع اثر گذاشت     
نشدند تا ايـن    دستاوردهاي رضاشاه   روحانيان متوجه   . كردند  مثل هميشه رفتار مي   

 جامعه نه   جنگ جهاني دوم با باز كردن     . كه در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند       
. شــناختي بلكــه از نظــر ذهنــي ايــن معــادالت را تغييــر داد  تنهــا از نظــر جامعــه

هاي حزب توده، تجربة ملي كردن صنعت نفت، آغاز توسعة اقتـصادي، و               آموزش
                                                 

9. Mehrzad Boroujerdi, Iranian Intellectuals and the West: The Tormented Triumph 
of Nativism, Syracuse, Syracuse University Press, 1996.  
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حضور زنان در مجامع عمومي كه خواستار حقوق اجتماعي و سياسي بودنـد، بـر               
از نظـر   . شد  دروني مي  مدرنيته. مناسبات بين انديشة مدرنيست و دين اثر گذاشت       

به نفـت ايـران       انگلستان دست اندازي  به معناي     تنها استعمار ديگر نوانديشان نو،   
  .    دزديد غرب فرهنگ ايران را مياكنون نبود؛ 

  
اينـك  . ه داد  روشـنفكران  به ديـن بعـدي     جناح چپ خواه ناخواه      غربزدگيبا  

اسالم همان اسالم رهبـران روحـاني       اين  اما  . باليدند  غيرروحانيان هم به اسالم مي    
خوبـست  . كـرد  تر به اسالمي بود كه شـاه هـم آن را توصـيه مـي              اين نزديك . نبود

اسالم شـاه نيمـي خرافـاتي و        .  تقليد كنيم  وار  ميموناعتقاد داشته باشيم ولي نبايد      
ديني بود به معناي اعتقاد به خدا ولي خودداري از تعريف خـدا             . نيمي دنيوي بود  

هـم بـه     "فرهنـگ بـومي   "در اين دوره    . نوعي دين شيك  :  كتاب آسماني  در قالب 
قابـل توصـيف نبـود، ولـي از نظـر           : تعبير ديگري از دين شـيك بـدل شـده بـود           

مبنـاي همگرايـي سياسـي      . ستيز، استعمارستيز، و شاه ستيز بود       ايدئولوژيكي غرب 
اي   ملغمهجناح چپ غيرديني و جناح راست ديني در آينده در همين جا بود، اين               

هاي بعد مرتضي مطهري، مريـد خمينـي، و پـس از او شـاه آن را                   بود كه در سال   
 ايـن   1340در دهـة    . ، اتحاد نامقدس سـرخ و سـياه        ناميدند "ماركسيسم اسالمي "

 از جنگ هـاي آزاديـبخش آسـيا، افريقـا، و             به ويژه  جنبش نيروي سياسي خود را    
ن هندوچين، الجزيره، و كوبـا      امريكاي التين به دست آورد كه در كشورهايي چو        

نبودند زيرا در زمـاني كـه       عقب افتاده   كشورهاي در حال توسعه ديگر      . در گرفت 
ها   ، اصالحات، انقالب صنعتي و جز اين      )نوزايي(هاي سخت رنسانس      غرب دوره 
عقـب   ،انه بـه زبـان مـد روز روشـنفكر         ،آنهـا . كرد، آنها خـواب بودنـد       را طي مي  
 پديده اي كه تنها از     ،ن بود كه خود را دوباره كشف كنند       مهم اي .  بودند نگاهداشته

 ر مرشـد  فرانتس فـانون و امـه سـز       . پذير بود   هاي غربي امكان    راه رد كردن ارزش   
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 در استعمارسـتيزي    "فرهنگ بومي "تعبير فانون از نقش     .  اين گزينه شدند   منتخب
 گذشـتة   و پافشاري وي بر اينكه راه آگاهي ملـي از دسـتيابي دوبـارة اجتمـاع بـه                 

ــارة ارزش ذاتــي خــودش مــي  ــه ويــژه  خــويش و كــشف دوب نخبگــان گــذرد ب
  10.ي جديد را تحت تأثير قرار داد"گرا بومي"

 
 ديگران، از جملـه علـي شـريعتي، هـم بـه فـانون و سـزر رو                   1350در دهة   

بيان، سياستمداري كـاردان، بـسيار بـاهوش       علي شريعتي سخنوري خوش   . آوردند
 ، كتـابي  بلـخ فـضائل     فـصلي از   او با ترجمـة   . دانشمند بود ولي نه به همان اندازه      

عبدالحي حبيبي دانـشوري      به تصحيح   دربارة بزرگان بلخ كه    خطي به زبان فارسي   
 مـدرك ،   از انقالب توسط بنياد فرهنگ ايران به چاپ رسـيد          چند سال قبل  افغاني  

ه شناسـي از دانـشگا   خـود را در رشـتة قـديس   ) (doctorat d’universitéدكتراي 
 به گفتة جـالل متينـي، رئـيس دانـشكدة ادبيـات و           11.سوربن پاريس دريافت كرد   

بازي، از جمله ترفندهايي      علوم انساني و پس از آن رئيس دانشگاه، با قدري پارتي          
، او بـا    12براي اينكه وزارت علوم مدرك شريعتي را دكتراي تـاريخ ارزيـابي كنـد             

شـريعتي در   .  اسـتخدام شـد    سمت استادياري تاريخ در دانشگاه فردوسـي مـشهد        
مشهد استادي محبوب بود، حتـي دانـشجوياني كـه از دانـشگاه ادبيـات و علـوم                  

 او را بـه     1350در سـال    . رفتنـد   هـايش مـي     انساني نبودند، دسته دسته بـه كـالس       
وزارت علوم و آموزش عالي در تهران منتقل كردنـد، و در تهـران او بـه يكـي از                    

ـ         حـسينة ارشـاد سـازمان اسـالمي        . دل شـد  سخنوران محبـوب حـسينية ارشـاد ب

                                                 
10. See especially Frantz Fanon, Black Skin, White Mask, New York, 1967 (First 
published in French 1952) and the Wretched of the Earth, New York, 1965 (First 
published in French 1961).  

)  1994زمستان  (4، شمارة 5ايرانشناسي، جلد ، "دانشگاه مشهددكتر علي شريعتي در "جالل متيني، . 11
  .849، 835-899صفحات 

 .853-855. همان، صص. 12
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اي بود كه دو تن از بازاريان به نام هاي ناصر ميناچي و محمد همـايون،                  غيرسنتي
  13.احتماالً با تأييد حكومت و ساواك،  آن را تأسيس كرده بودند

  
و  اين بود كـه عناصـري از اسـالم    شهنر. شريعتي يك التقاطي تراز اول بود   

بـاور را بـا معادشناسـي          هـزاره  ماركسيـسمي و   ك كرده سوسياليسم را به هم نزدي    
اي  طبقة توحيدي را به وجود آورد، يعنـي جامعـه    شيعي درآميخته بود تا جامعة بي     

ستيز بودند و بـه اولويـت اجتمـاع اعتقـاد داشـتند و                را كه اعضاي آن امپرياليست    
 شريعتي   از نظر  14.حاضر بودند در راه منافع مشترك اجتماع جان خود را فدا كنند           

اصل اساسي شيعه دفاع از مستضعفان بود و به اين معنا شيعه اگر به مـسائل مهـم                  
گفت صفويان با محدود كـردن        او مي . اي نداشت   پرداخت، فايده   سياسي زمان نمي  

زني، بنياد اين وظيفة اساسـي شـيعه را سـست             اسالم به نيايش، سوگواري و سينه     
نيست سـابقي كـه زنـدگي خـود را          جورج گورويچ، يهودي و كمو    "حتي  . كردند

اهللا   صرف مبارزه با فاشيسم، استالينيسم و استعمار فرانسه در الجزيره كرد از آيـت             
 15".تر بـود    اي شركت نكرد، به روح اسالم نزديك        ميالني كه هرگز در هيچ مبارزه     

، الزم داد بازگشت به اصل، يعني به قرآن، كه طرحي از جامعة كامل به دسـت مـي        
هاي شـريعتي     ن گونه كه يكي از دانشوران اشاره كرده است در آموزش          و هما بود  

 اي كـه يـادآور   بـه شـيوه  ". خـورد   بـه چـشم مـي     خلقينوعي خداشناسي انقالب    
امور اجتمـاعي     در داستايوسكي بود، شريعتي   زدگان  جن شاتوف، يكي از قهرمانان   

                                                 
  :براي زندگينامة مفصل علي شريعتي نگاه كنيد به. 13

Ali Rahnema, "Political Biography of Ali Shariati: Teacher, Preacher, Rebel," in Ali 
Rahnema, ed., Pioneers of Islamic Revival, London, Zed Books, 1994. 
14. See Farhad Khosrokhavar, "The New Intellectuals in Iran," Social Compass, 51: 
2, 2004. pp. 191-202. 

 .878. ،  نقل از متيني، پيشين، ص13. ، ص1شمارة مجموعة آثار، علي شريعتي، . 15
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خونـد بـه فـردي      ها بيش از آ      انسان 16".دانست  ميپروردگار و مردم را با هم برابر        
ورزيد، مـؤمن بـود و    انقالبي نياز داشتند، به ابوذر، يار نخستين پيامبر كه عشق مي       

اين بهترين راه براي آموزش دادن به جوانان براي آنكه ابوذر شوند هم             . جنگيد  مي
  17".حالتي ايدئولوژيك پيدا كنندبود كه اسالم و جامعه 

 
ه در ميان دانشجويان متدين بسيار      شريعتي در ميان عامة دانشجويان و به ويژ       

رسـيد    هـايش بـه نظـر مـي         ها و نوشته    محبوب شد زيرا به رغم منطق مبهم خطابه       
  را  سنتي  ورزي متحجر   يا دين  توسعهسياست  بي روح   اي غير از ماترياليسم       گزينه

داد زيـرا گمـان       دولت به او آزادي عمل مي     : او مزيتي هم داشت   . داشت  عرضه مي 
 روحانيان سنتي بكاهد، روحانيـاني كـه برخـي از آنهـا، از جملـه                رفت از نفوذ    مي
الـدين مرعـشي      اهللا عظما ابوالقاسم خويي، محمد كاظم شريعتمداري، شـهاب          آيت

 نظـر هـاي وي      هـا و سـخنراني      نجفي، هادي ميالني و حسين قمي، خالف كتـاب        
يعتي را به   اهللا خميني، به ويژه مرتضي مطهري، شر        اهللا روح    پيروان آيت  18.دادند  مي

گـذاري   كجروي متهم كردند؛ مطهري تا آنجا پيش رفت كه شريعتي را بـه بـدعت   
كـرد، و      از سوي ديگر خميني با شريعتي سـنجيده رفتـار مـي            19.در دين متهم كرد   

شريعتي هر چه كـه بـود، او        مواضع   بد   نيك و  20.مراقب بود پيروان او را نرنجاند     
 بـه همگرايـي     گفتـه هـايش   . ثر داشت در برافروختن آتش انقالب نقشي بسيار مؤ      

 ه بـود   آغاز شد  1340 كه در دهة     كمك كرد، گرايي و ماركسيسم      گرايي، ملي   اسالم

                                                 
16. Said Amir Arjomand, The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in 
Iran, New York, Oxford University Press, 1988, p. 93. 

 
  .3-4. ، صص1372، شهريور 14 شمارة كيان، ،"تر از ايدئولوژي فربه"عبدالكريم سروش، . 17
 .879-880. متيني، پيشين، صص. 18

19. Ali Rahnema, An Islamic Utopian: A Political Biography of Ali Shariati, 
London, I.B.Tauris, 1988, pp.274-275. 

  . 10. ، ص1372، تير و مرداد 13شمارة كيان، ، "شناسي دين شريعتي و جامعه"، عبدالكريم سروش .20
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هـدف اسـتقرار دولتـي    . بـه ثمـر رسـيد    1350 دهـة   اواخرو زير لواي خميني در   
هرچند، خميني و پيروانش نه اطالعي از هنر كشورداري داشتند و نه            . اسالمي بود 

اعتنـا بـه     احمـد و شـريعتي بـي        درست همان طـور كـه آل      . ادندد  به آن اهميت مي   
گفتنـد، خمينـي و پيـروانش هـم           نوشتند و سخناني مي     سياست واقعي مطالبي مي   

به گفتة عبـدالكريم    . شود  كردند پس از سرنگوني شاه اوضاع درست مي         تصور مي 
ري  خميني، آنها جز شعار دادن كار زياد ديگـ          انديشمندتر سروش، يكي از پيروان   

اي بودند و هنوز هم       گذاران و زمامداران انقالب سخنراناني حرفه       پايه". بلد نبودند 
از نظر بسياري از آنها موفقيـت يعنـي ايـراد وعظـي اثرگـذار، حـضور در        . هستند

 21 ".مراسمي پر طول و تفصيل، و غيره

  
*** 

زماني كه آموزگار نخست وزير شد، فضاي باز سياسي سياست اعـالم شـده              
بيني تغيير شـديد   انتقاد مطبوعات خارجي و پيش    مواجه با  ، شاه 1355در سال   . بود

 امريكا، به ساواك دسـتور داد اقـدامات خـود را شـسته              ةدر سياست اياالت متحد   
، دولـت از صـليب سـرخ        1356هـاي ارديبهـشت و خـرداد          در مـاه  . تر كنـد    رفته
گو با سـران سـازمان      هاي ايران دعوت كرد و به گفت        الملل براي بازرسي زندان     بين

المللي حقوقدانان پرداخت و به آنها اطمينان داد كـه   الملل و كميسيون بين     عفو بين 
ها بهبود خواهد يافت، و حقـوق قـضايي           اند، شرايط زندان    ها متوقف شده    شكنجه

در اوائـل مـرداد هوشـنگ انـصاري، رهبـر جنـاح سـازندة         22.رعايت خواهد شد
 حـق مـردم ايـران از اطالعـات مطلـق اسـت و               رستاخيز، به خبرنگاران گفت كه    

ها سخن    ها بنويسند و زبان     بگذاريم قلم ". مطبوعات بايد آيينة افكار عمومي باشند     

                                                 
21. http://www.drsoroush.com/English/Interview/E-INT-19970311-
Intellectual_Autobiography_An_Interview_of_Abdolkarim_Soroush.html. 

  1978 فوريه 10نيويورك تايمز، ؛ 1356 ارديبهشت 21، 18 كيهان، ؛ 318: 2روزشمار، . 22
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شـاه و   [ها راه دسترسي به هدف هـاي انقـالب            ها و تجربه    گويند تا تبادل انديشه   
ي انتقاد نوري است كه مجريان را از خطر پيشروي در تاريك          .  را هموار كنند   ]ملت

داريوش همايون، وزير اطالعات و سخنگوي دولت آموزگـار،   ٢٣".دهد نجات مي
 برقـراري   24".از اين پس هيچ كس نبايد از انتقاد از دولت بهراسـد           "كه  اعالم كرد   

 شاه در جشن سالگرد انقالب مشروطه در مـرداد          .ددموكراسي فكر و ذكر همه بو     
يط درونـي ايـران نـشأت       گفت دموكراسي كااليي وارداتي نيـست و بايـد از شـرا           

 دو اصل جديد انقالب شاه و ملـت را اعـالم كـرد، يكـي ايـن كـه                     سپس 25.گيرد
 و ديگري اين كـه      باشدافزايش ساالنة قيمت زمين نبايد بيش از نرخ تورم ساالنه           

ي يـ به موجب قانون كارمندان دولت ملزم شدند دارايي شخـصي و همچنـين دارا             
 در شـهريورماه، و در  26.مشخص اعـالم كننـد  زنان و فرزندان خود را در فواصلي  

اي به مناسبت سالگرد نشستن خود بر تخت سلطنت، به سردبير روزنامـة               مصاحبه
كس نبايد از سمت دولتي خود براي گردآوري ثروت اسـتفاده             هيچ ": كيهان گفت 

هايي در ايران هستند، ولـي آنهـا دسـتورهايي جديـد              هنوز هم تروريست  " ".كند
آنهـا از   . هايي غير از ترور ناآرامي ايجاد كنند        كنند از راه    نون تالش مي  اند، اك   گرفته

دنيا بـه   . گويند به دنبال چه نوع آزادي هستند        زنند، ولي به ما نمي      آزادي حرف مي  
ولي تا زمـاني    . خواهند ما را به عصر حجر برگردانند        آنها مي . ورزد  ايران حسد مي  

رسـت بـراي حفاظـت از ايـن كـشور           پ  كه من، نيروهاي مـسلح و ايرانيـان وطـن         
در درجـة   نبايـد    ايران و در همان مصاحبه گفت     ".اينجاييم، اين كار ممكن نيست    

                                                 
 2:322روزشمار، . 23

  1356 مرداد 20كيهان، . 24
 .1356 مرداد 14كيهان، . 25
 

 .325: 2؛ روزشمار، 19 و 18اصول . 26
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 تا ايران بـه جايگـاه       رددا   دست از مبارزه بر نمي      او و دوم اهميت قرار داشته باشد    
  27.شايستة خود دست يابد

  
نجـام داده    كه ايرانيان قـدر كارهـايي را كـه او بـراي آنهـا ا               مي انديشيد شاه  

دانند و در اين دوره به دعوت وي در مـورد مـشاركت در فراينـد سياسـي در                     مي
ها آن گونـه نبـود        ولي پاسخ . دهند چارچوبي كه وي تعيين كرده پاسخي مثبت مي       

اتهـام  . ها افـزايش يافـت      هاي دانشجويي در دانشگاه     فعاليت. كه وي انتظار داشت   
كريم سنجابي، شاپور بختيار و داريوش      . داستبداد عليه او در اين دوره شديدتر ش       

اي سرگـشاده بـه او نوشـتند و از او درخواسـت      فروهر، رهبران جبهة ملـي، نامـه   
البتـه بـه    او پوزخندي به شهبانو زد كـه        . كردند قانون اساسي را كامالً رعايت كند      

مراسم شعرخواني، بـه    . گذارد  اصلي كه كنترل قانون را در اختيار روحانيان مي         جز
. ويژه در انستيتو گوته، به صورت زبـاني آميختـه بـه ناسـزا عليـه رژيـم در آمـد                    

اي سرگشاده بـه انتقـاد از تغييـرات            نفره از انجمن حقوقدانان در نامه      54گروهي  
بـه تـضمين بيـشتر      هاي قضايي پرداخت، هـر چنـد ايـن كـار              پيشنهادي در رويه  

ه براي متهم كردن شاه به      شد  تظاهراتي آشكارا حساب  . مي انجاميد حاكميت قانون   
دست داشتن در توطئة قتل علي شريعتي در لندن و سيد مـصطفي خمينـي، پـسر                 

تــر در آن دوره،  از همــه مهــم. اهللا خمينــي، در كــربال در شــرف وقــوع بــود آيــت
 23الت متحـده در     اكنفدراسيون دانشجويان ايراني، درست پيش از سفر شاه به اي         

 خـود عليـه شـاه و رژيـم او را در اروپـا و ايـاالت       هاي    ، فعاليت 1356 آبان   26تا  
  .متحده امريكا به نحوي چشمگير شدت بخشيده بود

***  

                                                 
  ؛ 327: 2 ؛ روزشمار،1356 شهريور 22كيهان، . 27

Amir Taheri, The Spirit of Allah: Khomeini and the Islamic Revolution, London, 
Hutchinson, 1985, p. 208. 
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 ةيس جمهوري اياالت متحد   ئ سي و نهمين ر     به عنوان  زماني كه جيمي كارتر   
آورد، هـر چنـد        كرد، شاه مطمئن بود كه بيش از كارتر دوام مي           به كار  امريكا آغاز 

 كارتر نسبت به شاه مـردد       28.انداز است   وار و پر دست   راهي كه در پيش دارد ناهم     
 با ايـن حـال، كـارتر       . بود و اين احساس در تشكيالت دولت وي نيز منعكس بود          

آن گونه كه جيمز شلسينجر، وزير      . آميزي نسبت به شاه نداشت      احساس خصومت 
شد بيان    هر چه مشكالت شاه بيشتر مي     در واقع    ": انرژي دولت وي اظهار داشت    

مشكالت خودشان كـم كـم      " معتقد بود كارتر   29".يافت  ني آن ترديد كاهش مي    عل
كـارتر   رجشلـسين به گفته   . مذاكره اعتقاد داشت  او به سازش و      ٣٠". شوند  مي حل

را در يـك اتـاق تنهـا        ) نخست وزير اسـرائيل   (اگر سادات و بگين     "فكر مي كرد    
 نـوعي توافـق     هـاي بـسيار بـاالخره بـا هـم بـه             بگذاريد پس از چك و چانه زدن      

اگر انرژي و محيط زيست را با هم در اتاقي تنها بگذاريد، آنها هم پـس                . رسند  مي
 كـارتر بـه     31".رسـند   هاي بسيار باالخره با هم بـه توافـق مـي            از چك و چانه زدن    

حقوق بشر از ته دل توجه داشت، و اين وجه تمايز وي از نيكسون بود، كـه ايـن                  
 و  ،داد  فورد كه توجهي اندك بـه آن نـشان مـي           يا از    ،جدي نمي گرفت  انديشه را   

                                                 
فقط حاال كه همه چيز روشن شده شايد بتوانيم منطقي ابداع كنيم كه تأسيس كميسيون شاهنشاهي در آبان . 28
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Gholam Reza Afkhami, The Iranian Revolution: Thanatos on a National Scale, 
Washington, DC, The Middle East Institute, 1985, ch. 3.  
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به مبارزه در راه حقوق بشر      شهرتي  " گويد  ن گونه كه شلسينجر مي     آ ، كه كيسينجر
 32 . و به آساني مي توانست فكر فورد را از اين موضوع منحرف كند"نداشت
 

 آبـان   6د و به هنگام ديدار با كارتر در واشنگتن در           بوشاه متوجه اين تفاوت     
ويليام سوليوان، سفير ايـاالت متحـده، چنـد     .  با آن را داشت    مقابلهآمادگي  ،  1356

موضوع مهم براي اياالت متحده، از جمله بهـاي نفـت، ميـزان خريـد تـسليحات                 
اي و  در زمينـة انـرژي هـسته   هنـد و پاكـستان   هاي در حـال ظهـور        ايران، توانايي 

هـاي    شـاه بـا نگرانـي     . مناسبات اعراب و اسرائيل را با شاه در ميان گذاشـته بـود            
هايي مناسـب بـه آنهـا         تواند پاسخ   اياالت متحده آشنا بود و اطمينان داشت كه مي        

منبع تـسهيالت نظـامي     : اما در مقابل او هم منافع متفاوتي را در نظر داشت          . بدهد
قابل اعتماد و بدون مخالفت براي نيروي هوايي و دريـايي خـود، اجـازة صـدور                 

ايران و جلب توافق اياالت متحده با نظرات        ي امريكايي به    ا  تجهيزات انرژي هسته  
خودش دربارة مخاطرات اقدامات شوروي در عدن، يمن، شـاخ افريقـا، و ديگـر               

به گفتـة   . هاي آن كشور به سوي اقيانوس هند براي نفت در خليج فارس             پيشروي
ع مواضـ بـه   و  كنـد   او مايل بود دولت جديد را حالجـي         "تر    سوليوان از همه مهم   

 و اين را ارزيابي كند كه تفاوت هاي سياسـي آشـكار مـا            پي ببرد پرزيدنت جديد   
 رفـاه    امنيـت و    داخلي تا چه حد بر اتحاد استراتژيكي، كه از نظر او براي            در امور 

  33."ردگذا ميايران و اياالت متحده مهم بود، اثر 

  
كـرد    شاه طبق عادت هميشگي در هواپيمايي كه خـودش آن را هـدايت مـي              

گذراند بهاي تاريخي شهر       شب را در يكي از خانه      قرار بود . ارد ويليامزبرگ شد  و
 شهبانو با هليكوپتر به قصد ديـدار بـا پرزيـدنت و بـانوي اول                باو صبح روز بعد     

                                                 
 

33. William H. Sullivan, Mission to Iran, New York. W.W.Norton, 1981, pp.122-
124.  
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بـه سـوليوان، كـه بـراي اسـتقبال از شـاه در              . نـد ورباياالت متحده بـه واشـنگتن       
.  انتظار تظاهرات مخالف شاه باشـد      ويليامزبرگ بود، هشدار داده بودند كه بايد در       

شد براي صرف شامي غيررسمي بـا          سوليوان آماده مي   زماني كه به هنگام غروب،    
شـد،  زوج سلطنتي عازم شود، متوجه تجمعي در پياده روي محل سـكونت خـود      

هايي بـا     نوشته   كه اغلب آنها پارچه    "ها بودند   جمعي مركب از ايرانيان و امريكايي     "
 ةكردند و عليه پرزيدنت كـارتر و ايـاالت متحـد            ش حمل مي  عالمت داس و چك   

كردنـد، و   اهللا خميني را حمل مـي  دادند و گروه ديگري تمثال آيت   امريكا شعار مي  
شـان ايـن بـود كـه          خواندنـد و درخواسـت      نشاندة اياالت متحده مي     شاه را دست  

ي را پيش از    سوليوان با آنكه نام خمين      ".اياالت متحده دست از سر ايران بردارد      "
دانـشجويان ايرانـي در     "ديـد     مـي آن هم شنيده بود، اين نخستين بـاري بـود كـه             
  34".وينـد ج اهللا خميني توسل مي مبارزات خود عليه رژيم شاه به نام و تمثال آيت
كردند نه تنها براي سوليوان بلكه        منظرة دانشجوياني كه عكس خميني را حمل مي       

كه چند ماه پيش در تابستان و به هنگام حـضور           انگيز بود     براي شهبانو هم حيرت   
دانشجويي را ديدم كه عكس خميني را حمل        ". سپن آن را ديده بود    ادر انستيتوي   

كـردم دانـشجويان      مـن هميـشه فكـر مـي       . خيلي به نظرم غيرطبيعي آمـد     . كرد  مي
چـرا  . خواهنـد   خـواه هـستند كـه آزادي مـي          گـرا، ليبـرال و ترقـي        جواناني آرمـان  

در امريكا بايد به هـواداري از خمينـي تظـاهرات  و تـصوير او را بـه                   دانشجويي  
  35"؟ كندعنوان مظهر اعتقاداتش حمل

  
، .آي. بـي . متوجه شد كه مقامات پليس، اف     سوليوان در ويليامزبرگ به ويژه      

 هواداران و مخالفان شاه را از هم جـدا كـرده            "زيركانه"و نمايندگان پليس مخفي     

                                                 
  .126-127. همان، صص. 34
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ه هواداران او در اطـراف محـل سـكونت وي و مخالفـانش              و ترتيبي داده بودند ك    
 در واشـنگتن در همـان       36.نزديك محل سكونت ميزبانان امريكـايي او گـرد آينـد          

زماني كـه سـوليوان و زوج سـلطنتي از پـارك ملـي واشـنگتن يعنـي جـايي كـه                      
هليكوپترهايشان به زمين نشسته بودند، بـه سـوي در جنـوبي كـاخ سـفيد، پـيش                  

ــد، ســول مــي يوان متوجــه دو گــروه بــزرگ تظاهركننــدگان شــد كــه همــان  رفتن
كردند كه وي در ويليامزبرگ ديده بود، ولي اين بار            هايي را حمل مي     نويسي  پارچه

شـماري از افـراد     " و   " يـارد  20تـر از      فـضايي كـم   "نازك و تاشو و     اي    فقط نرده 
طـرف را     يارد در حركت بودند آن فاصلة بي       20پراكندة نيروي پليس كه در همان       

اي به كاخ سفيد رسيدند و         ولي شاه و شهبانو بدون هيچ حادثه       37 ".داد  تشكيل مي 
  .پرزيدنت كارتر و همسرش از آنها استقبال كردند

  
شـهبانو پـيش از آن يكبـار در         . اين نخستين ديدار شاه با پرزيدنت كارتر بود       

ا  .  بـود  ماه مرداد و پس از حضور در انستيتوي اسپن با پرزيـدنت ديـدار كـرده                امـ
بـودم   اسـپن     كـه در   مـن زمـاني   ". گفتگوها چنان نبود كه شـهبانو انتظـار داشـت         

ها دربارة معناي توسـعه، رويكـرد واحـد، تعـادل بـين تغييـرات سياسـي و                    حرف
نخستين چيزي كه پرزيدنت كارتر به من گفت ايـن          . ، عدالت و غيره بود    اقتصادي
خواست از مـن      ك ندارم كه او مي     ش ".هايتان زيباتريد   خود شما از عكس   "بود كه   

احساس كردم حتماً فكـر كـرده       . آميز آمد   ولي حرفش به نظرم توهين    . تعريف كند 
ـ      است كه نمي   ا آن روز هـوا خـوب بـود،           ٣٨". مـن بزنـد    اتواند حرفي جدي ب امـ

زوج سـلطنتي را بـه      . رسيد  ميزبانان مهربان بودند و آغاز كار نويدبخش به نظر مي         
ند و بيست و يك تير توپ به نشانة احتـرام شـليك كردنـد و                جايگاه استقبال برد  

                                                 
36. Sullivan, Op. cit., p. 127. 
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سپس ناگهان بلوايي در بيرون بـه       . نوازندگان سرود ملي امريكا و ايران را نواختند       
مخالفان شاه بر پليس چيره شده و از نردة جداكننده گذشته و به هـواداران               . پا شد 

ة رئـيس جمهـور،     زمان با آغـاز سـخنان خوشـامدگويان         هم. وي هجوم برده بودند   
باد اين  . آور براي متفرق كردن تظاهركنندگان استفاده كرد        پليس پارك از گاز اشك    

شاه و بـسياري    . ها شد   گاز را به داخل محوطه برد، و باعث ريزش اشك از چشم           
هايـشان اسـتفاده      هاي خود براي پاك كردن چشم       از حاضران به ناگزير از دستمال     

شاه و شهبانو بـه خـاطر ايـن         . اهد اين صحنه بودند   مردم در سراسر دنيا ش    . كردند
كـارتر و همـسرش بـه آنهـا         .  رزالين پوزش خواستند    همسرش رخداد از كارتر و   

البتـه  . اطمينان دادند كه اوضاع تحت كنترل است و به كسي آسيبي نرسيده اسـت             
. آورده بـود آسيب بزرگي وارد آمده و بـاد بـراي دشـمنان شـاه ارمغـاني نـامنتظر          

به خاطر  كشور ما   "  نماد اين كه    بود و  "بدشگون"نت كارتر نوشت آن روز        پرزيد
  39".شتخواهد داتلخي هاي  ايران تجربه

 
 

قـامتي افراشـته داشـت ولـي        "  آمد "داشتني  مردي دوست "شاه به نظر كارتر     
آور به ظـاهر آرام و داراي اعتمـاد بـه نفـس               متكبر نبود، با وجود حادثة گاز اشك      

دانست كه شاه در سر و       كارتر مي  40". متواضعانه بود  يش از انتظار  ش ب بود، و رفتار  
 كه شاه در تهـران بـا        1322از  . داردكار داشتن با رئيس جمهورهاي امريكا تجربه        

پرزيدنت فرانكلين روزولت ديدار كرده بود كارتر هشتمين رئيس جمهـوري بـود             
تـر مانـديل،    در سالن گردهمايي هيئت دولـت بـا حـضور وال          . شناخت  كه شاه مي  

معاون رئيس جمهور، سايروس ونس، وزير امور خارجـه، زبيگنيـف برژينـسكي،             
تحليل عالي شـاه    "،   كاخ سفيد   و هميلتون جوردن، رئيس ستاد     ،مشاور امنيت ملي  

                                                 
39. Jimmy Carter, Keeping Faith: Memoirs of a President, New York, Bantam 
Books, 1982, p. 434. 
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كـارتر در   .  كارتر را تحت تـأثير قـرار داد        "از اوضاع مغشوش منطقة خليج فارس     
بـود وضـع اسـتخدام، آمـوزش،        آمـاري دربـارة به    "نقـل   با  شاه  خاطراتش نوشت   

 دربارة تغييراتي كه در ايران صورت گرفتـه بـود           آرام و باغرور  ترابري و بهداشت    
 جـوردن بعـدها     41 ".سخن گفت و آشكارا از ثمرات رهبري خـود خـشنود بـود            

 –از ميان تمام افـرادي كـه در آن دوره بـا آنهـا ديـدار كـرديم                   "كه  اظهار داشت   
 البتـه شـاه از همـه        -كار و بسياري از افـراد ديگـر       سادات، اشميت، كاالهان، ژيس   

با توصيف دقيق مـسائل پـيش       شاه  "جوردن در ادامه نوشت      ٤٢ ".تأثيرگذارتر بود 
 -روي غرب، اهميت استراتژيك ايران و ماهيت حساس مناسبات ايـاالت متحـده            

 او تقريباً به مدت يك ساعت بـدون         .تصويري كلي از افق دنيا به دست داد       ايران،  
 كـه عـالي اجـرا       نقـشي بـر صـحنه بـود        ،اين گزارش نبود  . داشت سخن گفت  ياد
   43".شد

  
از نظر شاه كارتر مردي خوب ولي از نظر سياست جهاني، به ويژه در برابـر                

اي به پرزيدنت نوشته و از تـأخير              او در تير ماه نامه    . مقامات شوروي، ضعيف بود   
 كه اگر   ه بود له و تهديد كرد   در طرح اليحة خريد هواپيماهاي آواكس در كنگره گ        

كـارتر  . گيرد  پرزيدنت در اين زمينه شتابي به خرج ندهد، پيشنهاد خود را پس مي            
 كه موافقت كنگره را تا ماه شـهريور كـسب كنـد و در ايـن دوره                  ه بود ترتيبي داد 

. مايل بود حمايت شاه را در مورد ديدار آتي سادات از اورشـليم بـه دسـت آورد                 
يل بود موافقت شاه را در اين مورد به دست آورد كه بهاي نفت              كارتر همچنين ما  

را دست كم براي مدتي افزايش ندهد، و شاه هم در اين مورد نظر موافق خـود را                  

                                                 
 .436. همان، ص. 41

42. Hamilton Jordan, Crisis: The Last Year of the Carter Presidency, New York, 
Berkeley Books, 1983, pp. 77-78. 
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ابراز كرد و ايـن نكتـه را در كنفرانـسي مطبوعـاتي، درسـت پـيش از حـضور در                     
ية خـشنودي    ما و اين كار  ي كه پرزيدنت به افتخارش داد، اعالم كرد         مميهماني شا 

رسيد كه شاه، جز در مـورد حقـوق بـشر، كـه               به اين ترتيب به نظر مي     . كارتر شد 
، البته در نهايت ماليمت،  مطرح كند، هيچ مسئلة          اديد آن ر    كارتر خود را ملزم مي    

دهـد كـه      كارتر به شاه گفت ايـن را تـشخيص مـي          . مهمي با اياالت متحده ندارد    
خواهند امور تغييـر كننـد،        مالها نمي ت كه   ناشي از اين اس   بيش از همه    مشكالت  

 و طبقـة متوسـط جديـد       ،هستندتر اوضاع     خواهان تغيير هر چه سريع    دانشجويان  
 به هر حال اعتراضات آنها به شهرت ايـران          .ستخواستار نفوذ سياسي بيشتري   هم  

مشاورة شود با     ميآيا براي تخفيف اين مسئله      "كارتر گفت   . زد  در جهان لطمه مي   
هاي خـشك و      ماليمت بيشتر در سياست   اعمال  تر با گروه هاي ناراضي و        نزديك

  44 "كرد؟كاري جدي پليس، در اين زمينه 
  

كرد تا همان زمان هم كارهاي زيـادي بـراي بهبـود              به نظر شاه، كه تصور مي     
شاه همان طـور كـه      . وضعيت پليس كرده است، كارتر در اين زمينه در اشتباه بود          

شاه توضيح داد كه در ايـران بـا مـسئلة           . آمد   مي غمگينرتر  زد به نظر كا     حرف مي 
هـا اغلـب بـه صـورت          حـضور كمونيـست   . ها و قـانون روبـرو اسـت         كمونيست

كردنـد، ايـران و در        هايي كه چندان مهم جلوه نمي       زيرزميني و در پوشش سازمان    
قانون ايـران بـراي جلـوگيري از        . كرد  واقع اين منطقه را، به طور جدي تهديد مي        

 . شاه ناگزير به اجـراي قـانون بـود         .ها تدوين شده بود     هاي اين گونه سازمان     يانز
شـاه  . باشـد  و ديگر نيازي به چنين قـوانيني ن        ودشايد روزي اين تهديد از ميان بر      

ولي شمار كساني كه    . كرد كه در آيندة نزديك شاهد چنين روزي باشد          تصور نمي 
نداشت و اكثريـت مـردم ايـران بـه          كردند اندك بود و اهميتي        مزاحمت ايجاد مي  

                                                 
44. Carter, Op. cit., p. 436. 
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 دنبـال كـردن     انديـشيد كارتر متقاعد نشد ولي     . كردند  هيچ رو از آنها حمايت نمي     
  45.گفت اعتقاد داشت فايده است زيرا شاه آشكارا به آنچه مي اين موضوع بي

  
در واشنگتن شاه پرزيدنت كارتر و همسرش را بـه ديـدار از ايـران دعـوت                 

 پذيرفتند اما از آنجا كه برنامة ديدارهاي پرزيدنت         ر اصل دآنها اين دعوت را     . كرد
بنـابراين  . اي نزديك صورت گيـرد  رسيد كه اين ديدار در آينده       پر بود، به نظر نمي    

وقتي شاه در اواخر آذر شنيد كه پرزيدنت مايل است در راه سـفر از لهـستان بـه                   
گذراند، آن را   ، شب سال نوي مسيحي، را در تهران ب        1977هند، آخرين شب سال     

بود كه كارتر بـراي نـشان   ديدار به اين معنا     از نظر شاه اين     . مژدة خوبي تلقي كرد   
 ايران قائـل اسـت،      –دادن دوستي خود و ارزشي كه براي مناسبات اياالت متحده           

شاه هم در مقابل از ملك حسين، پادشاه اردن، دعـوت           . اي كرده است    تالش ويژه 
ه تهران بيايد تا دربارة مناسـبات اردن بـا توافـق            كرد در قالب ديداري خصوصي ب     

 بود كه اردن در آينده در اين        به اين منظور  كمپ ديويد، مذاكره كنند، و اين ديدار        
اي به بار نيـاورد، زيـرا         جانبه نتيجه   ولي اين ديدار سه   . مذاكرات نقشي داشته باشد   

 بـا   اردن و هـا در      اي نداشت كه بـا وجـود مخالفـت فلـسطيني            ملك حسين عالقه  
خـود را    همسايگانش، به ويژه عربستان سعودي، عراق و سـوريه،           وجود مخالفت 

  . د كنتعهدم
  

هايي دست يافتند، از جمله دربارة منـع          شاه و كارتر دربارة كلياتي به موافقت      
اي امريكـا بـه       هاي هسته   اي كه وابسته به فروش نيروگاه       هاي هسته   گسترش سالح 

ــا  ــاي نظ ــود و نيازه ــران ب ــدي اي ــال بع ــنج س ــران در پ ــال،  46.مي اي ــن ح ــا اي  ب
                                                 

  .436-437. صص. همان. 45
 

46. Gary Sick, All Fall Down: America's Tragic Encounter with Iran, New York, 
Random House, 1985, p. 29. 
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انگيزترين رخداد دورة ديدار كارتر از ايران سـخنراني كـارتر در تجليـل از                 حيرت
  :شاه در ميهماني شامي بود كه شاه به افتخار كارتر در كاخ صاحبقرانيه داده بود

  
قـرار  ان جهـ منـاطق  زده ترين  در يكي از آشوبكه  شاه، ايران داهيانةبه دليل رهبري    

اين به دليل تكريم بسيار و احترام و ستايش و عشقي           . شده است به جزيرة ثبات بدل     دارد،  
 و همچنين به دليل كارهـاي بزرگـي اسـت كـه شـما در ايـران                  است كه ملت به شما دارد     

  .ايد كرده
 در واقـع  از خيابان هاي زيباي تهران عبور مي كـردم،   به همراه شاهنشاه  وقتي امروز 

 و بـه مـن        ايراني را ديديم كه با برخوردي دوستانه در كنار خيابان ايـستاده بودنـد              هزاران
من صدها و شـايد هزارهـا شـهروند امريكـايي را هـم ديـدم كـه بـه                    . خوشامد مي گفتند  

ها آمده بودند تا در كشوري كه پذيراي آنها شده است و به آنها اين احساس را داده                    خيابان
  كنند، به رئيس جمهور خود خوشامد گويند كه در خانة خود زندگي مي
تـر    در دنيا براي سازماندهي امنيت دوجانبه از ايران به ما نزديك           هيچ كشور ديگري    

هيچ كشور ديگري در زمينة مشاوره در مورد مسائل اين منطقه تا به اين اندازه بـه                 .  نيست
به اين اندازه عميق و     تا  نزد من احترامي    هم نيست كه    هيچ رهبر ديگري    . ما نزديك نيست  

  ٤٧ .مناسباتي تا به اين اندازه دوستانه داشته باشد
  

هيچ يك از رؤسـاي جمهـور امريكـا      "شهبانو فرح در خاطرات خود نوشت       
 اين اظهارات هم از نظـر محتـوا و     48".رهبري چنين تجليلي نكرده بودند    هرگز از   

شـاه، را كـه تـصور        بود و اغلب ايرانيـان، از جملـه          خارق العاده هم از نظر لحن     
زده   كردند كارتر به شكلي بررسي نشده چنين سـخناني را ابـراز دارد، حيـرت                نمي
 اين  بعدها، جيمز شلسينجر، وزير انرژي كارتر، اظهار داشت كه جيمي كارتر          . كرد

 آن دسـته از مخاطبـان خـود را كـه بـا آنهـا                گرايش را داشت كه براي اين كه دل       

                                                 
47. Farah Pahlavi, An Enduring Love: My Life with the Shah, New York, Miramax 
Books, 2004, pp.272-273. . 

48. Ibid. 
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 حرف هـاي او را      نمي بايستي .  اعراق كند  ست آورد مناسباتي دوستانه داشت، به د    
 49.جدي بگيرند

  
با اين حال، ايرانيان طبـق عـادت سـخنان رئـيس جمهـور امريكـا را جـدي              

آميـز انفجـار      براي مثال، بسياري از ميان مخالفـان شـاه، جريـان مخالفـت            . گرفتند
ه آن را    تلقي نكردنـد بلكـ     اتفاقي آور در كنار كاخ سفيد را رخدادي          گازهاي اشك 

 در 50.نشانة اين دانستند كه اياالت متحده از حمايـت خـود از شـاه كاسـته اسـت                 
. هاي ضد شاه خود را گسترش دهند        نتيجه اين رخداد آنها را برانگيخت تا فعاليت       

 خواند كه آبـرو،  "اليقپليد و نا"شاه را عاملي خميني، بدون رعايت حد و مرزها،  
هـاي    هـا و دزدي     يب را در محـراب هـوس       ملت نج  ناي، استقالل و اقتصاد     عزت

 دي ماه، روزي كه جيمي كارتر       9در روز    51.اش قرباني كرده است     خود و خانواده  
 و شـاه چنـان      52در تهران بود، خميني دولت ايران را نامشروع و غيرقانوني خواند          

  به هويدا، وزير دربار، و نصيري، رئيس ساواك دسـتور           كه  شد ناراحت و عصباني  
اي در روزنامـة       نتيجـه چـاپ مقالـه      .بكوبنـد  و علني    اّ شديد در رسانه ها  داد او را    

هندي تباري مرتجـع و     را   بود كه در آن خميني       1356 دي   17اطالعات در تاريخ    
  .خواندندهاي استعماري  عامل سرسپرده و بريتانيايي قدرت

  
ي  نـام جعلـ    زيـر و   "ايران و استعمار سـرخ و سـياه       "  با عنوان  ، كه مقالهاين  

 اين كه چـه      و  دستاويزي براي جناح مخالف    ،مد رشيدي مطلق نوشته شده بود     اح
 اغلب افـرادي    و ، شد موضوع حدس و گمان   كسي و چرا آن مقاله را نوشته است         

                                                 
49. Schlesinger, Op. cit., 2-92.  
50. Sick, Op. cit., p. 31 

 .249-250. ، صص1361تهران، مجموعة رهنمودهاي امام خميني، : صحيفة نور. 51

 .255-266. صص. همان. 52
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، و نيـز بـسياري كـه در ايـن           كه در موقعيتي بودند كه چيزي در اين بـاره بداننـد           
ات مربـوط بـه مقالـه بـه          واقعي 53.نده ا  در مورد آن اظهار نظر كرد      موقعيت نبودند، 
 :شرح زير است

  
در  ، داريوش همايون، وزير اطالعـات      به  دي، هويدا، وزير دربار،    15در روز   

 بـراي بـار     راكه به تازگي جمشيد آموزگار، نخست وزيـر،          كنگرة حزب رستاخيز  
ـ  رهبري حزب در آن دوره كه،اي چند ماهه  دوم و پس از وقفه     ه محمـد بـاهري    ب
 تا به اطـالع او برسـاند     ، تلفن زد  بود ه سمت دبير كلي برگزيده    واگذار شده بود، ب   

پـس  . اي دريافت خواهد كرد كه بايد فوري در مطبوعات به چاپ برسـد              كه مقاله 
از آن پاكتي زرد رنگ بـه دسـت داريـوش همـايون دادنـد كـه متعلـق بـه دربـار                       

آن پاكـت   همـايون مقالـه را از       . شاهنشاهي بود و مقالة يادشده در آن قرار داشت        
زردرنگ بيرون آورد و تسليم علي باسـتاني، معـاون سـردبير اطالعـات كـرد كـه                  

كرد، و همايون دسـتور چـاپ         مطالب مربوط به كنگرة حزب رستاخيز را تهيه مي        
كنندگان اطالعات، پس از آنكه دريافتنـد مقالـه حـاوي             تدوين. مقاله را صادر كرد   

 كـردن آن نرفتنـد، زيـرا نگـران          حمالتي تند نسبت به خميني است زير بار چاپ        
فرهاد مسعودي، ناشر روزنامـه،     . واكنش و خطراتي احتمالي نسبت به خود بودند       

                                                 
. افراد اعتقاد دارند كه اين مقاله سرآغاز پايان گرفتن رژيم شاه بودبخشي از مسئله اين است كه بسياري از . 53

بنابراين هيچ كس مايل نبود . بنابراين نگارش آن اگر نگوييم جنايت صرف بود، حكايت از سؤ نيت داشت
اكنون كم و بيش روشن شده است كه نويسندة آن مقاله فرهاد نيكوخواه، . (مسئوليت نگارش آن مقاله را بپذيرد

دهند كه  البته كساني هم فكر اولية نگارش آن را به هويدا نسبت مي.) معاون هويدا در دربار شاهنشاهي، بوده است
اي به آموزگار بزند كه نه تنها مقام نخست وزيري هويدا را غصب كرده بود بلكه مايل بود با در  مايل بود ضربه

هويدا از اين جريانات ناخرسند بود، و همان گونه كه . اختيار گرفتن حزب حاكم بر اين زخم او نمك هم بپاشد
كردند  كساني فكر مي. خواهيم ديد، در نگارش و چاپ آن مقاله نقشي مهم داشت ولي هدفش تحقير آموزگار نبود

برد كه رژيم   هيچ كس گمان نمي1356در سال . خميني ماية دردسر است و رژيم بايد سخت در مقابل او بايستد
 .كند سال سقوط ميدر فاصلة يك 
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به داريوش همايون تلفن زد، همايون هم به نوبة خود با آموزگار تماس گرفت كه             
وي مراتب را به اطالع دربار شاهنشاهي رساند، ولي پس از آنكه روشن شد شـاه                

 17آن مقالـه در روز      . له را صادر كرده است همگي تسليم شدند       دستور انتشار مقا  
 با نام جعلي احمد رشيدي      7ن به روزنامه، در صفحة      آدي، سه روز پس از تسليم       

  . دي تظاهراتي در قم و مشهد بر پا شد18 در روز  54. منتشر شدمطلق
  

 به هنگام بروز اين رخدادها شاه براي ديدار با پرزيدنت سـادات بـه آسـوان               
. رفته بود و پس از آن هم براي ديدار با ملك خالـد بـه عربـستان سـعودي رفـت         

ديدار او با سادات راه مالقات و مذاكرة آتي سـادات را بـا بگـين، نخـست وزيـر               
شاهنشاه نشان داده است   ": اسرائيل، هموار كرد و باعث شد سادات اظهار دارد كه         

 شـاه  55".ة برقراري صلح دارندكه ايران و مصر همكاري واقعي و نزديكي در زمين         
 حال زماني كـه شـاه       اين ا ب 56.هم به نيابت از سادات با ملك خالد به تفاهم رسيد          

تظاهرات در شـهرهاي مقـدس قـم و         . ها شدت گرفته بود     به ايران بازگشت تنش   
مشهد به درگيري با نيروهاي امنيتي انجاميد و در قم باعث مرگ و مير و ويرانـي                 

اهللا عظما شريعتمداري، مرجـع بـزرگ تقليـد در             از جمله آيت   برخي از علما،  . شد
اطالعـات كـه آن   . نـد قم، دولت را به خاطر توهين به روحانيت، به باد انتقاد گرفت        

اهللا عظما مرعـشي      اي را از طرف آيت      مقالة ضد خميني را منتشر كرده بود اعالميه       
منتشر كرد و دولت را       "اهللا خميني   آميز به آيت    توهين"نجفي در اعتراض به مقالة      

   57. كرد اعالم در قم"طالب و ديگران"ضرب و جرح مسئول كشتار و 

                                                 
، )1381 (24: 4تاريخ معاصر ايران، ، "هاي آن لرزه انفجار يك مقاله و پس"يان ائصفاءالدين تبرنگاه كنيد به . 54

 .7-48. صص

 .336: 2روزشمار، . 55

 .همان. 56

 .همان. 57
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آميزتـرين    چهل روز پس از آن رخدادها در قم، تبريز شاهد يكي از خشونت            

ها، سـينماها، ادارات دولتـي و        تظاهر كنندگان بانك  . رات در دوران اخير بود    هتظا
. ند و برخي از آنها كشته و زخمي شدند        يك كارخانة پپسي كوال را به آتش كشيد       

 اسكندر آزموده، استاندار منطقه، كه از بستگان آموزگار، نخست وزير، بود،            سپهبد
نه فقط او دست به هيچ اقدام تهاجمي براي پيـشگيري از            . كامالً غافلگير شده بود   

ـ ها هم به نخست وزير هـشدار          د، بلكه پس از بروز خشونت     زخشونت ن  بـه  . دادن
هاي جاري سـئوال كـرد و         م تظاهرات رضا قطبي از آموزگار دربارة خشونت       هنگا

آموزگار پس از چند دقيقه به قطبي تلفـن         .  آموزگار پاسخ داد كه تبريز آرام است      
زده شد زيرا خبرنگـارانش   زد تا اظهارات پيشين خود را تأييد كند و قطبي شگفت    

 قطبي كـه متوجـه      58.گذاشتند  مي در جريان رخدادهاي خونين       مرتباّ در تبريز او را   
رسد به كاخ تلفن كرد تا با شاه صحبت كند، ولي شاه              شد با آموزگار به جايي نمي     

قطبـي بـه آجـودان شـاه     . هايي رد و بدل كند در جلسه بود و او فقط توانست پيام     
گفت كه به اطالع اعليحضرت برساند كه تبريز دچار آشوب شده اسـت، و آنچـه                

ت از نظر سياسي اهميت دارد، و اقدام فـوري در ايـن مـورد               در حال رخ دادن اس    
شاه به قطبي دستور داد كه دولت را در جريان بگـذارد و بـا مقامـات                 . الزم است 

روز بعد آزموده بركنار شد و آموزگار شخصاً به تبريز رفـت            . مسئول تماس بگيرد  
دولت ايـن   . دپس از آن اوضاع تا حدودي آرام ش       . ها را به عهده گيرد      تا مسئوليت 

ها را كار گروهي از اوباش اعالم كـرد كـه از آن سـوي مرزهـا وارد شـده         ناآرامي
ترين رهبر دينـي در آذربايجـان، مـردم را از             اهللا شريعتمداري، برجسته    آيت. بودند

از . زد، برحذر داشت    خشونت، كه به گفتة وي به شريعت و به روحانيت لطمه مي           
تشويق كـرد كـه     را  ان تبريز تبريك گفت و آنها       سوي ديگر، خميني به مردم قهرم     
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زنده باشند مردم مجاهد عزيز تبريز كه با نهـضت عظـيم            ". همچنان به پيش روند   
هـاي تبليغـاتي انقـالب        گوياني زدند كـه بـا بـوق         خود مشت محكم بر دهان ياوه     

خونين استعمار را كه ملت شريف ايران صد در صـد مخـالف آن اسـت انقـالب                  
من به شما اهالي معظم آذربايجان نويـد ميـدهم، نويـد            . لت ناميدند سفيد شاه و م   
  59".پيروزي نهائي

  
 بـا توجـه بـه سـوابق         .به چيزي نمي گرفـت      را  دولت خميني  1356در دي   

خميني در ربع قرن گذشته و نفوذ فكري، ديني و سياسي وي در ميان بخش قابل                
ين اظهـار نظـري     توجهي از طالب در قم، مشهد و شهرهاي زيـارتي عـراق، چنـ             

 به دسـت فراموشـي سـپرده شـده بـود و             1342ولي سال   . رسد  غريب به نظر مي   
براي مثـال، از نظـر      . شد كه انقالب سفيد آن را اصالح كرده بود          اختاللي تلقي مي  

قطبي و رهبران سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران، خميني به تاريخ پيوسته بود،              
در آن زمان به اين دليل كه در جاهـايي          . ده بود اش سرآم   يك شبه مدعي كه  دوره     

خواستند بدانند كه خمينـي كـه         بردند، آنها هم مي     در حاشية تظاهرات از او نام مي      
هـاي    شـروع بـه گـردآوري نوارهـا و نوشـته         و ،بوده، چه گفته و چه نوشته است      

گرفت تا بـراي       اين كار در آغاز بيشتر از سر كنجكاوي صورت مي          .خميني كردند 
 براي   كه  راهبردي  طرحي  تدوين ايسرانجام بر و  آگاهي يافتن از تهديدي واقعي،      

ولي به ذهن آنها نرسيد كه طـرح واليـت فقيـه را بـراي               . ديمقابله با وي به كار آ     
 :دهد قطبي توضيح مي. بحث عمومي مطرح كنند
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يل مخالفـت  در برنامة ما نبود كه به دل . هايي در برنامة دولت نبود      قابله با چنين طرح   م
چند بار  . با كمونيسم تضادهاي موجود در آن دكترين را ارائه دهيم و علناً با آن مقابله كنيم               

بـراي مثـال شـاه پيـشنهاد كـرد كـه مـا         . دربارة موضوع كلي ايدئولوژي رژيم بحث كرديم      
 و  ولي انديشة حكومـت دينـي     . نويسيمها ب   ديالكتيك خود را در برابر ديالكتيك كمونيست      

رسـيد كـه مـا فكـر           به نظـر مـي     با تاريخ بيگانه   چنان دور از ذهن بود و چنان         فقيهواليت  
نكرديم ممكن است پا بگيرد و زماني كه تشخيص داديم چنين شده است، ديگر خيلي دير                

 60.شده بود
 

يكي گرايـشي كـه     . شد  از نظر رژيم جناح مخالف در دو گرايش خالصه مي         
ها، كـه     روشنفكران، جناح چپ، و ليبرال    – در پي اظهارات كارتر فعال شده بودند      

در واقع جناح ليبرال رژيـم اگـر نـه از خـود            . رسيدند  چندان خطرناك به نظر نمي    
بـراي مثـال،    . كـرد   هاي پيشنهادي آنها حمايت مـي        انديشه  برخي آنها دست كم از   
كرد دليلي وجود ندارد كه ساواك به كسي مظنون باشد كه كتـابي               قطبي تصور مي  

البته ديدن افرادي كـه تـا همـين اواخـر بـراي نـشان دادن                . خواند  ا مي مشكوك ر 
در اين دوره ناگهـان رنـگ   ولي زدند  وفاداري خود به رژيم دست به هر كاري مي     

هـاي مـردم كوچـه و         با وجود اين درخواسـت    . عوض كرده بودند، خوشايند نبود    
شد؛ و بر ايـن اسـاس        خيابان هولناك نبود و بنابراين بايد به آن احترام گذاشته مي          

پس جناح ليبرال رژيـم از نيروهـايي كـه تـصور            . هر چه نظام بازتر بود، بهتر بود      
  .كرد خواهان نظام سياسي مشاركتي هستند، ناخرسند نبود مي

  
عوامـل اطالعـاتي و همچنـين افـراد         . هاي ديني متفاوت بود     برخورد با گروه  

عاالن سياسي به ظـاهر دينـي       سابق جناح چپ در رژيم باور داشتند كه برخي از ف          
اين نگراني اصـلي و هميـشگي       . هاي متفاوت بودند    از جناح چپ با رنگ و لعاب      
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در هم آميختن جناح چپ انقالبي و بنيادگرايان اسالمي به آنها اين نكته             . آنان بود 
ي براي كسب قدرت اسـتفاده      سكوئكرد كه جناح چپ از دين به عنوان           را القا مي  

هاي تبريز رخ داد، هيچ كـس بـاور            هنگامي كه شورش   ،1356 ن زمستا در .كند  مي
گرايـان دشـمنان واقعـي        كرد كه ممكن است اسالم      نداشت و حتي تصور هم نمي     

  .رژيم باشند
  

***  
هدف در هـم شكـستن تـصوير شـاه در           با  هاي تبريز آغاز راهبردي       شورش

ن اندك و كمتـر     گرايان افراطي، پيروان خميني، كه هنوز شمارشا        اسالم. اذهان بود 
بـر آن   بـود   ها، مثل خويي در نجف و شريعتمداري در قم،            اهللا  از پيروان ساير آيت   

ـ علماي اعالم  را براي بسيج     سپس آن ها   و   مسلط شوند  مسجدها    بر بودند ابتدا  ه  ب
 بـر اسـاس   شگرد اولية آنها اين بود كه . خدمت به آرمان خود به كار گيرند      منظور  

 بـه مراسـم      پا گرفتـه بـود     1350 و   1340هاي    ه در دهه  گرايي  شيعه ك     نظرية عمل 
 آب و رنگـي سياسـي       پـس از وفـات     روز چهلم     در معموالً فقط مذهبي عزاداري   

هاي برتـرين مرجـع       در تبريز طالب افراطي حوزة علميه، عليرغم خواسته       . بدهند
 از اين مراسـم بـراي انتقـاد از رژيـم            -اهللا شريعتمداري   آيت– ي ها ديني آذربايجان 

ريزان اين جنـبش ثابـت كـرد كـه اگـر              موفقيت در اين كار به برنامه     . سود جستند 
توانند بـه     هاي مهم گران تمام شود، مي       اهللا  طرف ماندن براي آيت     كاري كنند كه بي   

در تبريز شريعتمداري نخـست     . آساني آنها را وادار به حمايت از آرمان خود كنند         
وجه شد رخدادها چرخـشي بـه سـويي         احتياط را توصيه كرد ولي پس از آنكه مت        

شـاگردان  . گرايـان را بگيـرد      ديگر دارند احساس كرد ناگزير است جانـب افـراط         
هاي ديگر از     اهللا  خودش از او تقاضاي حمايت كردند، همان طور كه شاگردان آيت          

تري كه از دسـتورات فرمانـدهان خمينـي در            روحانيان جوان . آنها كمك خواستند  
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د، مردم را به رويارويي با نيروهاي دولتـي فـرا خواندنـد، و    كردن صحنه پيروي مي 
هـا قـرار گيرنـد و از روحانيـان بلندپايـه              اين كار باعث شد آنها در كانون فعاليت       

تندروها به موقع توانستند براي آرمـان خـود نـوعي وحـدت در       61.پيشي جويند
هايي برقرار كنند، كه بـسياري از آنهـا موافـق ايـدئولوژي يـا آرمـان                   اهللا  ميان آيت 

رو،   بروز وحدت در حمايت از آرمان آنها از سوي روحانيان ميانـه           . خميني نبودند 
ايـن جنـبش،    به نوبة خود، باعث شد بررسي عميق اسـاس ايـدئولوزيكي آرمـان              

 و  مـذهبي نظرية افراطي حكومت اسالمي، اهميت كمتري بـراي روشـنفكران غير          
  . دانستند خميني پس از اين رخدادها به دنبال چيست عامة مردم پيدا كند، كه نمي

  
 بعد، پيروان خميني كنترل مسجدها را، كه كانون سازماندهي           هاي  ماه  طي در

 برنامـه آنها تظـاهرات را مطـابق       . رفتندو ساختار فرماندهي آنها شدند، به دست گ       
نـد كـه در كجـا و        مـي گرفت  و تـصميم    ،  كردنـد    كنترل مي   سازمان مي دادند،   خود

اربعين تبريز در شهر كويري يزد، و همچنين        . چگونه با نيروهاي رژيم مقابله كنند     
در اربعين يزد در قم مردم شاهد به        . در قزوين، اصفهان، بابل و كاشان برگزار شد       

ها بودند، مردم كشته و زخمي شدند         ها و مغازه    ها، بانك    كشيده شدن اتومبيل   آتش
اهللا گلپايگـاني را، كـه        اهللا شـريعتمداري و آيـت       هـاي آيـت     و نيروهاي امنيتي خانه   

در اوائل  . دولت را به خاطر شهداي اربعين يزد سرزنش كرده بودند، اشغال كردند           
مگر ". آزادي به مردم بازخواست كرد    خرداد خميني شاه را به خاطر قول دروغين         

اعطـا كـرديم   «كلمه ايـن كـه   . آزادي اعطا شدني است؟ خود اين كلمه جرم است    
قـانون آزادي داده، خـدا آزادي       . آزادي مال مردم اسـت    . اين جرم است  » آزادي را 

» اعطـا كـرديم   «داده به مردم، اسالم آزادي داده، قانون اساسي آزادي داده به مردم،             

                                                 
61. See Charles Kurzman, The Unthinkable Revolution in Iran, Cambridge, Harvard 
University Press, 2004, pp. 44-49, and for references pp. 200-203. 
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–شاه در مشهد آنچه را پيش از آن گفته بـود تكـرار كـرد                 62 ".است؟چه غلطي   

دهنـد    پرست به بيگانگـان اجـازه نمـي         كه وي، نيروهاي مسلح و ايرانيان ميهن       اين
ها   كنترل ايران را در دست گيرند، و اگر بنا باشد چنين چيزي رخ دهد، كمونيست              

ت برندة دموكراسي    خميني آشكارا تصميم داشت كار     63.شوند  هستند كه برنده مي   
در تير ماه شاه متحير بود كه اوضاع چطـور  . اعتبار كند  را كه در دست شاه بود، بي      

دانستند شـاه چـه       دولت، و از جمله ساواك به نوبة خود، نمي        . به اينجا رسيده بود   
  .اي در سر دارد نقشه

***  
 تـشبد ار،  1357در نشستي از نخبگان در دفتر هويدا، وزير دربار، در تابستان            

حسين فردوست، دوست دوران كودكي شاه، رئيس بازرسي شاهنشاهي و معـاون            
اول ساواك، كه به چشم و گوش شاه شهرت داشت، در مورد اين آشوب سياسي               

يابـد، ابـراز      رسيد به صـورتي روشـمند در كـشور گـسترش مـي              كه به نظرش مي   
اسـت، اگـر    دانند چه چيزي در حـال رخ دادن           اگر اعليحضرت مي  ". نگراني كرد 

بايـد خيـال مـا را       . دنـ د، بايد به ما بگوي    نده  هاي خارجي را بازي مي      د قدرت ندار
. د، در اين صورت بايد بگويم كه اوضـاع خـراب اسـت            ندان  اگر نمي . دنراحت كن 

 عجيـب اسـت كـه فردوسـت         64".رويم   از دست مي   بايد كاري كرد وگرنه همة ما     
كرد كـه ايـن رخـدادها         و تصور مي  دانست دقيقاً چه اتفاقاتي در جريان است          نمي

احتماالً سياسي يا بازي هايي ديپلماتيك هستند كه شـاه بـه منظـوري خـاص راه                 
 آشوب عمداً بـه    مي انديشيد  تر موضع آموزگار بود كه      از آن عجيب  . انداخته است 

گفـت    او مي . راه انداخته شده تا دولت او را تضعيف و او را از صحنه بيرون كنند              
ها و دارو دستة هويداست كـه در اتحـادي نـاميمون عليـه وي                 اماسوناينها كار فر  
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او هم مانند اغلب    . شود  پس از رفتن او اين اغتشاشات هم تمام مي        . اند  متحد شده 
توانست بـاور كنـد كـه اگـر شـاه يـا قـدرت ديگـري          افراد ديگر در آن زمان نمي   

موضـوع را آن    كـس    هيچ. اي ممكن است ادامه يابد      نخواهد، چنين وضعيت آشفته   
كـس   هـيچ . گرفت كه در برابر آن به طـور جـدي ايـستادگي كنـد               قدر جدي نمي  

شهامت آن را نداشت كه موضوع را بـا شـاه، كـه در واقـع نگـران بـود، در ميـان              
ها را خودش بر پا نكرده اسـت   دانست اين آشوب او تنها كسي بود كه مي    . بگذارد

  . كرد و براي فرو نشاندن آنها احساس درماندگي مي
  

 مرداد آغاز   15ماه رمضان از    . از اواسط مرداد تظاهرات شدت بيشتري گرفت      
رهبـران آينـدة    . گرا قـرار داد     هاي جديدي در اختيار مخالفان اسالم       شد و موقعيت  

اي، مهـدي بازرگـان، و        جواد باهنر، محمد مفتح، سيد علـي خامنـه        –گرايان    اسالم
اي مـنظم شـامگاه و حملـه بـه رژيـم            هـ    مسجد قبا را براي خطبـه      -يداهللا سحابي 

روز انقـالب مـشروطه، شـاه از پيـدايش          سـال  مـرداد،    14در روز   . انتخاب كردنـد  
اين فصلي نو در كشور ماست و ما از         ". دموكراسي پاسخگو در ايران سخن گفت     

در قلمرو سياسي، ما به     . ... شويم  مند مي   قانون بهره ه موجب   حداكثر آزادي مجاز ب   
اروپايي آزادي خواهيم داشت، و مرزهاي آزادي مـا مثـل اروپـا             اندازة كشورهاي   

به اين معنا كه ما آزادي اجتماعات داريـم، ولـي اجتماعـات مـا               ... شود  تعريف مي 
مـا آزادي بيـان خـواهيم داشـت و آزادي           ... آميز و بدون اسـلحه باشـد        بايد صلح 

زادتـرين  مطبوعات كه به موجب قانون جديد مطبوعات كه آن را از هـر يـك از آ                
البته انتخابات صـد در صـد آزاد خواهـد          . توانيم اقتباس كنيم    كشورهاي جهان مي  

ولي بايـد بـدانيم   ... بود، همه حق دارند رأي بدهند و رأي آنها بايد به حساب آيد            
كه هـيچ كـشوري، و كمتـر از همـه كـشورهاي دموكراتيـك، اجـازة تنـدخويي،                   
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  ، شريف امامي، رئيس مجلـس      65".دهد  نميخشونت، تحريك و اعمال غيرقانوني      
اي جديـد بـراي        در دوره  "فضاي بـاز سياسـي    "شاه قول داد كه      پيرو سخن    ،  سنا

آموزگار، نخست وزير، هم قـول داد كـه   . آزادي بيان و عقيده به وجود آمده است      
شود و اين فضاي باز سياسـي از ايـن            انتخابات سال آينده كامالً آزادانه برگزار مي      

 كـرد كـه مخالفـان هـم اجـازه           تاكيدروز بعد آموزگار     .اهد شد تر خو   هم گسترده 
  66. در انتخابات شركت كنندشتداخواهنذ 
  

ها بر مخالفان ليبرال تأثيري مثبت گذاشت ولي هيچ يك از فعـاالن               گفتاراين  
 مرداد، اوباش بـه هتـل شـاه عبـاس           18در روز   . گرا را تحت تأثير قرار نداد       اسالم

 20دو روز بعـد، در روز       . شي از آن را به آتش كشيدند      اصفهان حمله بردند و بخ    
هــا،  هــا، بانــك فروشــي هــاي ســينما و تئــاتر، مــشروب مــرداد، اوبــاش بــه ســالن

 حمله بردند و آنها را بـه         در اصفهان  هاي دولتي، و ستاد حزب رستاخيز       ساختمان
 رضا نـاجي،    لشكرسر. آتش كشيدند و دولت به ناگزير حكومت نظامي اعالم كرد         

ر كه جز قتـل     يگروهي از افراد شر   ": جديد حكومت نظامي اصفهان گفت    مانده  فر
تهديـد كردنـد كـه تمـام شـهر را بـه آتـش               ...و خرابكاري هدف ديگري نداشتند    

 و سـخنگوي     اما داريوش همايون، وزيـر اطالعـات       67".كنند  كشند و ويران مي     مي
سياسـي  ، گفت كه اين از عوارض پيـشروي بـه سـوي دموكراسـي، آزادي                دولت

  68. بيشتر و فضاي باز سياسي است
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تظاهرات از اصفهان به شيراز سرايت كرد، اين بار به ظـاهر در اعتـراض بـه                 
بـاز هـم بـه آتـش        . شـد   جشن هنر شيراز، كه معموالً در اواخر تابستان اجـرا مـي           

  كـرد  اعالمدر پاسخ   كشيدن سالح برگزيده بود، و منوچهر آزمون، استاندار شيراز          
هـايي بـراي      شيراز و اصفهان  بهانـه     . عمل خواهد كرد  ش با تمام قدرت     ا   وظيفه به

اهواز، قزوين و آبادان شدند تا همه جا را به آتش بكـشند و غـارت                انقالبيون در   
مثالي ديگر بـراي    "شيراز را    مرداد خميني رخدادهاي اصفهان و       22در روز   . كنند

يچ جـاي دنيـا آزادي را در        او گفت مردم بايد بدانند كه در ه        "جنايات شاه خواند  
همـان روز بمبـي در رسـتوران         .انـد   سيني نقره بـه خواسـتاران آن تقـديم نكـرده          
هـا بـود، منفجـر شـد و چنـد تـن از                خوانساالر تهران، كه مورد عالقة امريكـايي      

اهللا هـاي     هـاي جـوان، بـه آيـت         در قم، طلبه  . مشتريان آن را كشت و مجروح كرد      
هـاي اسـالمي حمايـت كننـد و موفـق شـدند از                شعظما فشار آوردند تا از جنـب      

 بخواهنـد   -شريعتمداري، گلپايگاني و نجفي مرعشي    –ترين از ميان آنان       بلندمرتبه
. اي مبني بر محكوم كردن سياست دولت در اصفهان و شيراز صـادر كننـد                اعالميه

 مرداد، سازمان جشن هنر شيراز اعالم كـرد كـه جـشن هنـر شـيراز و                  24در روز   
در روز  . نگي اصفهان را به مناسبت شرايط اين دو شهر لغو كرده اسـت            جشن فره 

 مرداد شاه به خبرنگاران گفت كه چنـد تـن از افـراد شـرور بـه همـراه افـراد                      26
خواهنـد كـشور را بـه قـرون       ديگري وابسته به اتحاد نامقدس سـرخ و سـياه مـي           

و نيروهـاي   هاي ايران   وطن پرست   من،  ". شوند  وسطي برگردانند، ولي موفق نمي    
 مـرداد،  28 در روز  69 ".دهيم ايران به دست عوامل بيگانه بيفتـد  مسلح اجازه نمي

 سينما را در سراسر كـشور بـه آتـش           28بيست و پنجمين سالگرد سقوط مصدق،       
به هنگـام بـه آتـش       .  آبادان فاجعة بزرگي بود     ركس كشيدند، كه از آن ميان سينما     

 درهاي سـالن را از بيـرون قفـل          و عمدي  در اقدامي تروريستي     كشيدن آن سينما،  
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محبـوب  گري كـه فـيلم ايرانـي و    ا تماشـ  700 مـرد، زن و كـودك از         377. كردند
ن گونه كه مقصران پس از      هما آشكارا، .كردند، جان باختند     را تماشا مي   "گوزنها"

 اقدامي خرابكارانه براي ايجاد رعب و وحشت         جنايت انقالب اعتراف كردند، اين   
كـه   "تمـدن بـزرگ   " و آن را نقطه مقابـل      خواند   " بزرگ وحشت"را  شاه آن   . بود

كس، آن گونه     هيچ. ولي هيچ اقدامي صورت نگرفت    . خود اعالم كرده بود دانست    
دولـت بـراي جـستجو،      . كه رسم بود، از دربـار بـراي بازديـد از آن شـهر نرفـت               
د كـه   شهبانو داوطلب ش  . تشخيص هويت يا مقابله با گناهكاران هيچ اقدامي نكرد        
 مقامـات دولـت چنـين       70.به آبادان برود، ولي او را از ايـن كـار منـصرف كردنـد              

كردند كه بهتر است تا سر حـد ممكـن بـي سـر و صـدا از سـر ايـن                        استدالل مي 
. دهنـد   موضوع بگذريم، زيرا مخالفان هر چه را دولت بگويد ماية تمسخر قرار مي            

كردنـد،   عليـه آن مطـرح مـي     را كه دشمنانش بـراي تبليـغ         "فقدان اعتباري "رژيم  
 دولـت را   طي چند روز بعد خميني، بازرگان، سنجابي و ديگران         .دروني كرده بود  

المللـي    ها براي جلب نظر مخاطبان، از جمله مطبوعـات بـين            ترين جنايت   به فجيع 
سنجابي به بخش خبـري رويتـرز گفـت كـه منـابع خبـري وي تأييـد                  . متهم كرد 

هـا را   كـشد و پنجـره   هـا را بـه آتـش مـي        و بانـك  هـا     اند كه دولت ساختمان     كرده
 تظاهرات ضـد دولـت در ايـن         71.شكند براي اينكه جناح مخالف را بدنام كند         مي

دوره تقريباً به تمام شهرهاي مهم سرايت كرده بود، به ويـژه شـهرهاي دور كـوير          
توانست ابتكار عمل را به دست گيرد، نقـشي منفعـل پيـدا               دولت كه نمي  . مركزي
در آلمان، بلژيك، دانمارك، هلند . شد ترين جنايت ها مي و متهم به كريه ودكرده ب

هاي ايران را اشـغال       و چند كشور ديگر دانشجويان ايراني و غير ايراني سفارتخانه         

                                                 
همان طور كه در گذشته به هر نقطه از كشور رفته بودم كه باليي به سر مردم آمده بود، من داوطلب شدم به "، 70

مان  مان را به جايگاه كردم كه اگر خود ما ايمان من تصور مي. خواست من بروم ار نميولي آقاي آموزگ. آبادان بروم
 .1، روي 2مصاحبه با شهبانو فرح، پيشين، نوار  ".در كشور از دست داده باشيم، حتماً در مسير بدي قرار داريم

71. Reuters, August 24, 1987. 
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 شــهريور تهــران كــانون تظــاهراتي شــد كــه در برخــي از آنهــا 4در روز . كردنـد 
 شهريور  5در روز   . اه بودند تظاهركنندگان در شعارهاي خود خواستار استعفاي ش      

آموزگار استعفاي خود را تقديم كرد و شاه آن را پذيرفت، كه البته شـاه بعـدها از                  
   72.دكر ي پشيمان اظهاراين كار
  

***  
جعفر شريف امامي نه داوطلب نخست وزيـري بـود و نـه بـراي بـه دسـت                   

م منـصوب  او كسي بود كه ناخواسته به ايـن مقـا  . آوردن اين مقام تالش كرده بود     
. كنـد   كرد اين كار مالها را آرام مي        شاه به اين دليل او را برگزيد كه تصور مي         . شد

احتمـاالً  (هـاي عظـام       اهللا   ناصر مقدم، رئيس ساواك، پيامي از يكي از آيـت          سپهبد
هاي موجود، او      مبني بر اينكه، با توجه به ناآرامي       برده بود براي وي   ) شريعتمداري

 شاه تصور كرد شايد تغييـر نخـست وزيـر    . بزند"چشمگير"اقدامي بايد دست به    
 به هر حال اگر شاه همان گونه كـه اعـالم كـرد مايـل بـود                  73.كاري مناسب باشد  

اي عجيـب     قدرت را به نخست وزيري مستقل محول كند، شـريف امـامي گزينـه             
او قائم مقام رياست بنياد پهلوي، نخـست وزيـر پيـشين، و سـال هـا رئـيس                   . بود

او رئيس يكي   . دانستند  بود و همه او را فردي بسيار نزديك به شاه مي          مجلس سنا   
از لژهــاي فراماســونري بــود كــه در ايــران وابــسته بــه بيگانگــان و بــه ويــژه بــه 

او به فساد شهرت داشـت و او را آقـاي پـنج درصـدي               . شد  ها تلقي مي    بريتانيايي
ي درآمـدهايي   لقب داده بودند، كـه از شـمار زيـادي از منـابع دولتـي و خـصوص                 

  .هايي  خانوادگي هم با روحانيان و هم با جبهة ملي داشت ولي او نسبت. داشت
  

                                                 
طرفي  دادم چنين مشاور فرزانه و بي هرگز نبايد اجازه مي": تنوشپاسخ به تاريخ  در كتاب 1359شاه در سال . 72

 160.  ص".از كار كناره گيرد

 .160. پاسخ به تاريخ، ضمحمد رضا پهلوي، . 73



  زندگي و زمانة شاه   854

در روز سـوم شـهريور، دو روز        .  نبود با استقبال روبرو  شريف امامي   انتخاب  
 سـاواك، از هوشـنگ       جديـد   ناصر مقدم، رئيس   پهبدپيش از استعفاي آموزگار، س    

ه بود فـوري بـه حـضور شـهبانو          نهاوندي، رئيس دفتر مخصوص شهبانو، خواست     
مقدم تازه از جلسة روزهاي پنجشنبة خود با شاه بيرون آمـده بـود،    . شرفياب شود 

و اطالع يافته بود كه شاه قصد دارد شريف امامي را بـه سـمت نخـست وزيـري                   
او به شاه پيشنهاد كرده بود كه دربارة اين تصميم تجديد نظـر كنـد               . منصوب كند 

 شده بود شاه مصمم به اين كار است، بنا بر آداب نظـامي              ولي پس از آنكه متوجه    
كرد كه شايد شهبانو بتوانـد        در اين زمان او تصور مي     . دست از اصرار برداشته بود    

شـاهد  "مقدم از نهاوندي خواست به عنوان . همسرش را وادار به تغيير عقيده كند   
فاجعـه  "تـصاب   مقدم به شهبانو گفت كه اين ان       . در آن جلسه حضور يابد     "تاريخ
ساز و بـراي آينـدة ايـن مملكـت            بدترين گزينه براي اين لحظة سرنوشت     ... است
بازنگري در مورد   " و از شهبانو استدعا كرد       ".سقوط به ورطة نابودي است    ...است

شهبانو ، تحت تأثير شـور و هيجـان          74".اين گزينه را از شاهنشاه درخواست كند      
يستاده بود، با شاه تمـاس گرفـت و همـان          تيمسار مقدم كه در حضور او خبردار ا       

اعليحـضرت،  ": كـرد گفـت     طور كه معموالً در حضور ديگران او را خطـاب مـي           
خواهد كـه خـودم را روي پاهـاي           او از من مي   . رئيس ساواك اينجا نزد من است     

شما بيندازم و از شما استدعا كنم كه آقاي شـريف امـامي را بـه سـمت رياسـت                    
گويـد او بـسيار بـدنام اسـت و انتـصاب وي بـه               م مـي  مقد. دولت منصوب نكنيد  

توانيد انجام    ترين كاري است كه در اين برهه از زمان مي           نخست وزيري خطرناك  
اي به سخنان همسرش گوش داد كـه بـه او توضـيح                شهبانو چند دقيقه   75 ".دهيد
گوشـي تلفـن را گذاشـت و      سـپس   . داد چرا اين گزينه را انتخاب كرده اسـت          مي

                                                 
74. Houchang Nahavandi, Carnets secrets: chute et mort du chah, Paris, Editions 
Osmondes, 2003, 118. 
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مقدم كه نااميد شده بود از نهاوندي تمنا كـرد          . شود كرد   فانه كاري نمي  گفت متأس 
  76.كه بر اصرار در اين مورد ادامه دهد

  
او به نهاوندي گفت كه     . پذيرش اين سمت براي شريف امامي هم آسان نبود        

 .ه اسـت ، پذيرفتـ "فـداكاري "پرستانه، نوعي  اي ميهن اين سمت را به عنوان وظيفه     
 بـود ولـي     "خودكشي سياسي "هيئت دولت   كرد كه پيوستن به      نهاوندي تصور مي  

در هيئـت  به دليل فشارهاي شاه و شهبانو سمت وزارت علوم و آموزش عـالي را              
 و تـصور   آمده بود صلح برقرار كنـد      شريف امامي  77.دولت شريف امامي پذيرفت   

 ديگر نـه خمينـي      كس   هيچ نه او و نه   ،  مي كرد مي توانست مخالفين را راضي كند       
 شـاه و     هـاي سياسـي     گزينـة  نتيجه منطقي او  . فهميد  هاي خميني را مي      خواسته هن

 و  كردند  دولتش تا آن زمان بود، كه چالش پيش روي خود را درست ارزيابي نمي             
 كه تا اين زمان شـكل       رو در روي خود،    جنبش    و ايدئولوژي  سازمانهنوز متوجه   

سـاز    لحظـة سرنوشـت   . ودنـد ، نشده ب  گرفته، معنا و مفهوم و قدرت پيدا كرده بود        
پوشيد و به نام شـرف،         خود را مي   نظامي بايد لباس     يا او: براي شاه فرا رسيده بود    

پـذيرفت؛   كرد و پيامدهاي اين كار را هم مي        كشور و تاريخ به دشمنانش حمله مي      
يا بايد به يكنفر يا گروهي از افرادي كه توانايي ايجاد هواداراني مستقل را داشتند،               

خواسـتند    داد زمام امور را به دست گيرنـد و بـين او و كـساني كـه مـي                    مياجازه  
 شريف امامي را برگزيد     شاه. ندحائل شو ،  اندازند را بر  مشروطه پادشاهي حكومت  

نخست وزير جديد كار خـود را بـا         . بودواقعيت   انكار    و نظام نفي    اين به نوعي   و
د كه ايـن شـريف امـامي        او به مجلس و به ملت اعالم كر       : انكار خويش آغاز كرد   

ها را التيـام    وي زخم"دولت آشتي ملي"گفت او . همان شريف امامي قبلي نيست  

                                                 
 .119. همان، ص. 76
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هـاي     و با تحقق بخشيدن به خواسـته       گذارد،  مي، به قانون اساسي احترام      بخشد  مي
او جلـوي فـساد را      . كنـد   مـي هاي اساسي و اولية مردم را تضمين          روحانيان،آزادي

او آن دسـته از     . كنـد   صداقتي در دولت مبـارزه مـي        و بي گيرد و با زرق و برق         مي
و . كنـد  اند محاكمـه و مجـازات مـي    عوامل حكومت را كه قانون را زير پا گذاشته    

براي اين كه نشان دهد در كارش جدي است، تقويم شاهنشاهي را ملغـي كـرد و                 
   78.ها و كازينوها را ببندند فرمان داد تمام كاباره

  
ج دهي حكم مي كرد، بـر گـستره و شـدت خواسـته              همان طور كه منطق با    

 خـون   ه قيمت پايمال شـدن    ما ب " خميني در پاسخ گفت      .هاي مخالفان افزوده شد   
هــا در يــك  و كابــارههــا  تعطيــل كــردن قمارخانــه. شــهدايمان صــلح نمــي كنــيم

هيچ . خانه فقط نيرنگي است براي فريب دادن مردم و رهبران روحاني آنها             فاحشه
بـه معنـاي بـه    اين صلح كند، زيرا    ا جنبشي با اين دولت صلح نمي      حزب، جبهه، ي  

 ديگران هم از خميني پيـروي       79".اسارت درآوردن مردم و خيانت به كشور است       
رهبـران جبهـة مخـالف و شـبه         . جبهة ملي خواستار انحالل سـاواك شـد       . كردند

را اعـالم كردنـد كـه       ) چهارده حزب در يك روز    (مخالف تشكيل احزاب سياسي     
يف آنها از حزب پان ايرانيست به رهبري محسن پزشـكپور آغـاز و بـه حـزب                  ط

پزشـكپور و بقـايي فعـاالني در    . شـد  زحمتكشان به رهبري مظفر بقايي خـتم مـي   
 دوبـاره بـه     1357 بودند كـه در اواسـط سـال          1320دوران شكوفايي سياسي دهة     

چـون سـنجابي،    هـايي     نـام . عنوان رهبراني با پيرواني اندك يا ناچيز مطرح شدند        
ولي نـام   . فروهر، حسيبي، بختيار، صدر، صالح، آذر، ملكي به گذشته تعلق داشتند          

                                                 
 .356: 2روزشمار، . 78

 .همان. 79
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آنها براي دادن رنگ و لعاب ليبـرال بـه جنـبش ضـد شـاه، و از ايـن راه فـريفتن                   
  . مطبوعات خارجي و همچنين شاه و رژيم او اهميت داشت

  
 شـهريور   13برخورد اصلي شريف امامي با جنـاح مخـالف در روز دوشـنبه              

ترين گزارش در مـورد ايـن موضـوع تـا بـه           بنا بر جامع  . رخ داد عيد فطر،    ،1357
ترين تجمع خيابـاني       كه بزرگ  ادعا اين   باگرايان     اسالم 80هنگام نگارش اين نوشته   

. نداد د فريب  را كنند، آنها   برگزار مي بازار  مخالفان ليبرال   را در شمال تهران به نفع       
د كه اين تجمع شبيه بـه آن تجمعـاتي خواهـد بـود كـه در                 گرايان قول دادن    اسالم
هاي پيش برگزار شـده اسـت و بـه راهپيمـايي يـا تظـاهرات خيابـاني بـدل                      سال
بر اساس اين تفاهم سردمداران بازار بـراي كـسب مجـوز از دولـت بـا                 . شود  نمي

هاي قيطريه در شمال تهران، بـه         در ساعت مقرر، باالي كوه    . مقامات مذاكره كردند  
هايي با تـصوير   نوشته  هزار نفر، در حالي كه پارچه     14گفتة پليس امنيتي در حدود      

پس از اين مراسـم، سـخنراني از مخاطبـان          . كردند، گرد آمدند    خميني را حمل مي   
در . هاي تعيين شده بروند و با آنها همكـاري كننـد   خواست كه به دنبال سرپرست   

اي معـين و محاسـبه        تلف بنا بر برنامه   هاي مخ   ها و تا مركز شهر و در محله         خيابان
ها زماني كـه      به نقل از روزنامه   . تر به اين جمعيت پيوستند      هاي كوچك   شده، گروه 

اين صف جمعيت به مركز شهر رسيد شمار افراد آن به صد تا دويست هزار نفـر                 
آنهـا در   . رسيده بود و به گفتـة جنـاح مخـالف تعدادشـان از آن هـم بيـشتر بـود                   

ها تالش كردنـد ايـن        بازاري. دادند  اه و هواداري از خميني شعار مي      مخالفت با ش  
هـايي    راهيپيمايان بر سر راه خود با گروه      . جمعيت را پراكننده كنند، ولي نتوانستند     

  كه البته  ان و وسائل نقليه برخورد كردند كه دستور داشتند دخالت نكنند،          زاز سربا 
بـه  .  آغاز ترفندي بـه غايـت مـوثر بـود           اين برخورد  . آگاه نبودند  نآبه  راهپيمانان  

                                                 
80. Charles Kurzman, Op. cit., pp. 62-63. 
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 آنهـا   با دست دادن     بوسيدن و   راهپيمايان با تقديم گل به سربازان و       دستور رهبران 
  81 "!چرا برادر كشي! برادر ارتشي": زدند فرياد مي

  
 شاه به   .غافلگير كرد نيروهاي امنيتي را     اين راهپيمايي   ي و انضباط    سازمانده

 هآن روز صبح مراسم سالم برگزار شد      . ار گرفت قرهايش    شنيدهشدت تحت تأثير    
 را به مناسـبت عيـد بـه         ، از جمله سفراي كشورهاي اسالمي      گروهي از افراد،   و او 

به  ماشاي تظاهرات رفت و    شخصاً با هليكوپتر به ت      سپس شاه. ه بود حضور پذيرفت 
از دوران . حيرت كـرد از وهن و زخم و تلخي شعارها  و آنها گوش داد شعارهاي

همواره بـه   . اي نسبت به خود نشينده بود       ق ديگر هرگز چنين اظهارات منفي     مصد
 و هرگز شخصاً هـيچ چيـز جـز          هستنداو گفته بودند كه مردم كشورش فدايي او         

از نظر رضا قطبي كه پس از اين رخـدادها بـا            .  بود ديدهاحترام، عشق و قدرداني ن    
مـا بـه گـوش خودمـان        ": كرد  ميد و مرتب تكرار     بو حيرانشاه سخن گفت، شاه     
 چطور چنين چيـزي ممكـن اسـت؟ او اسـتقرار            82".گويند  شنيديم كه آنها چه مي    

ا  . دموكراسي را با اين برداشت آغاز كرده بود كـه ملـتش از او هـواداري كننـد                  امـ
 كـرد، نيرويـي   مطلبي در ميان بود كه او درك نمـي        . اع به نظر عوض شده بود     وضا

توانـست كنتـرل كنـد، دخـالتي           كـه او نمـي     آورد   شرايطي را به وجود مـي      داشت
توانـست    ايـن نمـي   .  آنچه را او طي ساليان بافته بـود پنبـه كنـد            كرد تا    مي شيطاني

ها باشد، هر چند شاه يكسره دربارة اتحاد نامقدس سرخ و سياه              دسيسة كمونيست 
 شـهريور، هـوا كـو فنـگ، رهبـر      7درست چند روز قبل، در روز  . گفت  سخن مي 

نظراني كه در التزام ركاب وي بودند         زرگي از دولتمردان و صاحب    چين و هيئت ب   

                                                 
81. Claire Briere and Pierre Blanchet, L'Iran: La Revolution au Nom de Dieu, Paris, 
Seuil, 1979, pp.45-46. Cited in Kurzman, Op. cit., p. 63.  

  . ش بدل شد به مصيبتي براي ارتتاكتيكاين 
  .2، روي2بنياد مطالعات ايران، تاريخ شفاهي، مصاحبه با رضا قطبي، پيشين، نوار . 82
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مطبوعـات رسـمي    . به ديدار وي آمده و با جمالتي غرورآفرين او را ستوده بودند           
شوروي، برخالف مطبوعات غرب، در گذشته از او انتقاد نكـرده بودنـد و اكنـون                

شـاه ايـن    . ه بود گرفتند، هر چند او پذيراي دشمن شوروي شد         هم به او ايراد نمي    
او روز به روز بيشتر بـه غـرب، و بـه            . ديد  ميزان زيركي را از جناح چپ بعيد مي       

او نسبت به آنها سختگيري كـرده       . شد  هاي بزرگ نفتي، مظنون مي      ويژه به شركت  
 1352 خريـد و خـدمات        قـرارداد  مـذاكرة دوبـاره دربـارة شـرايط       آنها براي   . بود

المللـي    هـاي بـين     ار در تاريخ بود كـه شـركت       ، و اين نخستين ب    كردند  التماس مي 
پرسـيد ولـي آيـا        شـاه از خـود مـي      . چنين درخواستي از كشور توليدكننده داشتند     

اي را در پـيش       ممكن است مقامـات امريكـا و بريتانيـا چنـين سياسـت احمقانـه              
  83گيرند؟

                                                 
در ) Christine Godek(و كريستين گـودك  ) Tom Weir(ها را از گفتگوهاي شاه با تام وير  اين انديشه. 83

هـايي از     نـسخه .  گرفـت  صـورت پاسـخ بـه تـاريخ        دربارة ترجمة رسمي كتاب      1359ام كه در سال       مصر برگرفته 
بخشي از آنها هم ناشـي از گفتگوهـاي خـود مـن بـا               . نوارهاي اين گفتگوها در بنياد مطالعات ايران موجود است        

پس از تظاهرات تبريز، قطبي شروع . مقامات و ديگر نزديكان شاه، مثل شرح زير از رضا قطبي و اكبر اعتماد است     
در يـك گـزارش او     . دادهايي كرد كه در شهرهاي ايران آغاز شده بـود         هايي براي شاه در مورد رخ       به تهية گزارش  

شاه از اين گزارش . كند كه اگر اقدامي فوري صورت نگيرد، ممكن است ايران به سوي انقالب پيش رود تأكيد مي
اي سـرگرم بررسـي    ما در جلـسه ". نسبت به قطبي نشان دادخوشش نيامد و اين احساس خود را با رفتار سردش       

خوب، من فهيمده بودم كـه مـورد غـضب          . اعليحضرت نظر همه را پرسيد به جز نظر مرا        . ادهاي اخير بوديم  رخد
هاي خـودم را از آنچـه در جريـان       چند روز بعد، در تعطيالت نوروز در كيش، تالش كردم برداشت          . ام  قرار گرفته 

  ".كردم هاي ديگري پيدا مي بايد راه. بود توضيح دهم، ولي او به من ميدان نداد

قطبي مشكل خود را با اكبر اعتماد در ميان گذاشـت، اعتمـاد هـم در مقـام رئـيس سـازمان انـرژي اتمـي                          
شاه در مواقعي كه حال و حوصـله داشـت  بـا جويـا شـدن اخبـار از مخـاطبش        . هايي منظم با شاه داشت   نشست

فتن گـزارش اعتمـاد از او هـم         شاه پس از پايان گـر     . خواست دربارة هر چه مايل است به تفصيل صحبت كند           مي
شـاه گفـت مقامـات امريكـا و بريتانيـا           . هـا سـخن گفـت       اعتماد دربارة تظاهرات و نـاآرامي     . همين سئوال را كرد   

آنها . رود كنند اگر من بروم امور مطابق ميل آنها پيش مي           آنها فكر مي  ". كنندخواهند خود را از شر وي خالص          مي
 اعتماد فوري به ".خورند شود و آنها شكست مي  موفق شوند، هرچ و مرج برقرار مياگر در اين راه. كنند اشتباه مي 

- و نه از باورهاي او بلكه از شـيوة ابـراز آنهـا      –هر دو نفر آنها از واكنش شاه در برابر رخدادها           . دفتر قطبي رفت  
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 شهريور، خميني به هوادارانش هـشدار داد        15در روز   . تظاهرات ادامه يافت  

تمام شدن ماه رمضان تغييري در ايـن فريـضة          ". ي در كار خود ايجاد نكنند     ا  وقفه
انـد، فريـب شـيطان        كننـده   هاي شاه گمراه     او گفت گفته   ".آورد  الهي به وجود نمي   

.  فشارهاي خميني براي بسيج نايبـانش بـسيار مهـم بـود            84.كشي است   براي وقت 
اكنـون  آنهـا   . شـت گرايـان دا    رخدادهاي عيد فطر اهميتي كيفي در جنـبش اسـالم         

داند، كه آنها توانايي بـسيج كـردن          كردند كه دولت هم مي      دانستند، و فرض مي     مي
هاي آنهـا را      هاي زيادي از مردم، آماده كردن شعارهاي آنها، و كنترل حركت            گروه

پنداشتند كـه دولـت       آنها چنين مي  . بنا بر نيازهاي راهبردي و تاكتيكي  خود دارند        
هاي عظام، جبهة ملي، و نهضت آزادي         اهللا  بنابراين آيت . كند  اقدام به ضد حمله مي    

شايع بـود   . آوردن دولت بودند    مهدي بازرگان، همگي عليه برانگيختن و به خشم         
 غالمعلي اويسي، فرماندة نيروي زمينـي، را بـه نخـست            ارتشبدخواهد    كه شاه مي  

 85.ده اسـت  وزيري منصوب كند، و او به نيروهاي پليس و ارتش فرمان شـليك دا             
هـايي     شهريور آشوب  15 و   14آنها در روزهاي    . پيام خميني مبارزان را بسيج كرد     

ايجاد كرده بودند بدون آن كه با واكنشي جدي روبرو شود و با اين اسـتدالل كـه                  
 شـهريور   16هـا در روز       بايد شهامت دولت را ارزيابي كرد، خواستار ادامة آشوب        

رژيم كه در حال بررسـي   .  كارشان درست است   دانستند چقدر اين    آنها نمي . بودند

                                                                                                                   
كننـد    آنها او را بركنار مي    گفت    او مي . خورند  جنگد و آنها شكست مي      گفت با آنها مي     شاه نمي . حيرت كرده بودند  
  .شوند و بعد پشيمان مي

  
 .358: 2روزشمار، . 84

85. Charles Kurzman, Op. cit., p. 64. 
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هاي ليبرال و سنتي بود، اميدوار بود كه تب انقالبـي بـا پايـان گـرفتن مـاه                اهللا  آيت
  86.رمضان فروكش كند

 
. در روز شانزدهم راهپيمايي در تهران و چند شهر ديگر سازماندهي شده بود            

ودند كـه بـا خـود       بر اساس صورت جلسة هيئت دولت، به سربازان دستور داده ب          
 آنهـا بـه تظاهركننـدگان        غير عمدي  سالحي حمل نكنند تا مانع از احتمال شليك       

آور بود در چند مسير به طـرف ميـدان شـهياد              پليس كه مسلح به گاز اشك     . شوند
 همين كه روشن شـد كـه    87.با راهپيمايي كنندگان درگير شد ولي زود كنار كشيد

هپيمايان افزايش يافت و بنـا بـر ارزيـابي    كشت و كشتاري در كار نيست، شمار را   
رفتـه رفتـه علمـاي تهـران و همچنـين           . برخي به صد تا دويست هزار نفر رسـيد        
 برخي با تاكسي خود را به سر        از جمله ،  88رهبران غير روحاني هم به آنها پيوستند      

اي را خواندنـد كـه خواسـتار           در ميدان شهياد مبـارزان قطعنامـه       89.صف رساندند 
تقالل، آزاد كردن زندانيان سياسي، انحالل ساواك و حكـومتي اسـالمي            آزادي، اس 

دانـست    در آن جمع بزرگ، جز هواداران خميني كسي نمي        . به رهبري خميني بود   
هـا شـامل پايـان     براي نخـستين بـار درخواسـت      . معناي حكومت اسالمي چيست   
يـك  بعد از ظهـر همـان روز در ميـدان ژالـه نزد            . گرفتن حكومت شاهنشاهي بود   

و از زمـان     "مرگ بر شـاه   "مجلس چند هزار نفر از پيروان خميني فرياد مي زدند           
ها اين نخستين بار بود كه چنين شعاري را به صورت سازمان يافته و                آغاز ناآرامي 

  .هماهنگ سر دادند
  

                                                 
86. John D. Stempel, Inside the Iranian Revolution, Bloomington, University of 
Indiana Press, 1981, pp. 114-115. 
87. Kurzman, Op. Cit., p. 65. 

 .359: 2وزشمار، ر. 88
89. Kurzman, Op. Cit., p. 65. 
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، نخستين روز از نخستين تعطيلي آخر هفتة پس         1357 شهريور   16پنجشنبه،  
اين، با وجـود تظـاهرات و شـعارها، روز مناسـبي بـراي              از ماه رمضان بود و بنابر     

همان طور كه جمعيت مخالفـان شـاه        . ها و مجالس شادي بود      ها و عروسي    جشن
سرگرم كار خود بودند، شهبانو از بيمارستان دكتر اقبال در دانشگاه تهـران و پـس                

هاوندي، به گفتة هوشنگ ن   . از آن از بنياد سرطان وابسته به آن دانشگاه بازديد كرد          
كـرد، مردمـي       كه در اين بازديد شهبانو را همراهي مي        ،وزير علوم و آموزش عالي    

كه از حضور شهبانو در آنجا آگاه شدند در آنجا گرد آمدند تا شاهد ورود شهبانو                
به آن بنياد باشند و فرياد هورا و زنده باد شاه سـر دادنـد، ايـن بيـان خودجـوش                     

ير بـه خـاطر اينكـه نهاونـدي گذاشـته بـود        ولي نخست وز90.احساسات آنها بود 
شهبانو براي بازديد بيمارستان برود و خودش هم او را همراهي كرده بـود، بـه او                 

عصر همان روز نهاوندي و ديگر وزيران را براي شركت در جلسة شوراي             . توپيد
مـشي حكومـت تـصميم        امنيت ملي و هيئت دولت فرا خواندند تا در مورد خـط           

گرايـان     شورا، شريف امامي گفت اطـالع يافتـه اسـت كـه اسـالم              در اين . بگيرند
اند صبح اول وقت در ميدان ژاله جمع شـوند و بـه سـوي مجلـس                   تصميم گرفته 

نخـست وزيـر    . پيش روند و پس از اشغال مجلس جمهوري اسالمي اعالم كننـد           
هـاي    در بحـث  . گفت كه به اين دليل اين شورا بايد حكومت نظـامي اعـالم كنـد              

 غالم رضا ازهاري، رئيس ستاد ارتش، توضيح داد كه چـون آن روز              رتشبدابعدي  
پنجشنبه است، افراد ارتش همگي سر كار خود نيـستند، ولـي اگـر بنـا بـر اعـالم            
حكومت نظامي باشد، آن را بايد فوري اعالم كنند تـا بـه اطـالع بيـشترين تعـداد           

ظـامي در شـرايط   اين كار اهميت داشت زيرا تأثير عملـي حكومـت ن     . مردم برسد 
كرد شمار افرادي كه در خارج از منزل دور هم جمع             موجود اين بود كه اعالم مي     

                                                 
90. Nahavandi, Op. Cit., pp. 132-133. 



 863  بذرهاي توفان

هـاي    اين كار هنوز عملي بـود زيـرا ايـستگاه         . شوند نبايد بيش از سه تن باشد        مي
 . كردند هاي راديويي تا صبح برنامه پخش مي شب و ايستگاه تلويزيوني تا نيمه

 
تن در مورد اعالم حكومت نظـامي و انتـصاب          شريف امامي براي اجازه گرف    

 غالمعلي اويسي، فرماندة نيروي زميني، به سمت فرماندار نظامي، بـا شـاه              ارتشبد
او در مورد اوضاع با اردشير      . شاه در آغاز موضع مشخصي نداشت     . تماس گرفت 

زاهدي به ظاهر براي گزارش     . زاهدي، سفير ايران در اياالت متحده، صحبت كرد       
 وضع مالي سفارتخانه ولي در اصل براي حمايت از شاه بـه ايـران آمـده                 در مورد 

او از شـريف امـامي هـم خوشـش          . زاهدي با حكومت نظامي مخـالف بـود       . بود
، نايدر همان چند روزي كه زاهدي در تهران بود، چنـد تـن از دانـشگاه           . آمد  نمي
 وزير پيـشين،    ، تجار، بازاريان و اهل سياست، از جمله علي اميني، نخست          ياندولت

زاهدي بـا ايـن     . به او گفته بودند كه گزينش شريف امامي كار درستي نبوده است           
. تواند هر روز دولـت را عـوض كنـد           دانست كه شاه نمي     عقيده موافق بود، اما مي    

ي بگوييـد خـودش ايـن كـار را     به شـريف امـام  ": پس زاهدي به شاه توصيه كرد   
 ديگري جز همراهـي بـا نخـست وزيـرش           زمان شاه كار  شرايط   البته در    91".بكند
  .توانست بكند نمي

  
ها در مورد سياست دولـت را بـه           شريف امامي وظيفة اطالع رساني به رسانه      
داند چرا نه     كس درست نمي    هيچ. منوچهر آزمون، معاون اجرايي خود، محول كرد      

ن  سـازمان راديـو و تلويزيـو   رئيس. تلويزيون و نه راديو اين پيام را پخش نكردند      
ملي ايران به هنگام روي كار آمـدن شـريف امـامي اسـتعفا داده بـود ولـي هنـوز                     

از زمان شكل گيري حزب رستاخيز آزمون و        . استعفاي او رسماً پذيرفته نشده بود     

                                                 
 .1، روي 2، نوار 2003 ژوييه 25گر غالم رضا افخمي، مونترو،  مصاحبه با اردشير زاهدي، مصاحبه. 91
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 17 صـبح روز  6اعالم حكومت نظامي تا ساعت . قطبي در حالت كشمكش بودند 
ل شـب آن را در   شهريور پخش نشد، هر چند پليس و واحـدهاي نظـامي در طـو             

گرايان مصمم هـستند و صـبح         معلوم بود كه اسالم   . سراسر شهر اعالم كرده بودند    
آنهـا بـراي برافـروختن      . زود جمعيتي قابل توجه در ميدان ژاله جمع شده بودنـد          

تا اين زمـان آنهـا بـه ايـن منظـور از             . شور و شوق مردم نياز به خونريزي داشتند       
عاشورا در  "در ماه رمضان، در شيراز آنها عبارت        . كردند  مراسم اربعين استفاده مي   

هـر روز   "به   ولي شعار عاشورا در رمضان در اين زمان          92.ابداع كردند  را   "رمضان
  . شده بودرگردانده ب"عاشورايوم كل "يا  "ما عاشوراست

  
گرايـان بـا بـه آتـش          اسـالم .  شهريور براي رژيم به فاجعه بدل شـد        17روز  

آنها موفـق شـده بودنـد       . ن امتيازي به دست آورده بودند     كشيدن سينما ركس آبادا   
از سـوي ديگـر خودشـان اعتبـار         . هاي اخالقي تخطئه كننـد      رژيم را از تمام جنبه    

 قبلـي بـه     " قلـدر  اوبـاش "هـا،     در رسانه . اخالقي و سياسي به دست آورده بودند      
دان حادثة مي . طلب بدل شده بودند و دولت به قاتل سركوبگر          تظاهركنندگان صلح 

گرايان قرار داد تا از آن به عنوان شـاهدي بـر              ژاله فرصت ديگري در اختيار اسالم     
همان گونه كه ارتشبد ازهاري در عصر روز قبـل بـه            . ددمنشي رژيم استفاده كنند   

نخست وزير توضيح داده بود، نفراتي كـه آمـاده بودنـد تـا بـراي پراكنـده كـردن                    
آنها وقـت   . ة كنترل تودة مردم نداشتند    اي در زمين    جمعيت اعزام شوند هيچ تجربه    

نداشتند يا شايد به فكرشان نرسيد كه از پليس يا نيروهاي ارتـشي ضـد شـورش                 
اي روبـرو بودنـد كـه برخـي از آنهـا در               آنها با آشـوبگراني حرفـه     . ك بگيرند مك

                                                 
به . 87-89. ، صص1، بخش 1، جلد 1357تهران، ابوذر، اسناد و تصاويري از مبارزات خلق مسلمان ايران، . 92

  :نقل از
Kurzman, Op. Cit.,  
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 به آنهـا دسـتور داده بودنـد در          93.هاي فلسطين و ليبي آموزش ديده بودند        اردوگاه
هاي نظامي، پـس از ايـن         بنا بر گزارش  .  شورشي تير هوايي شليك كنند     برابر تودة 

بنـا  . آنها هم با شليك به جمعيت پاسخ دادنـد  . كار به نيروهاي انتظامي شليك شد     
جناح مخالف شمار كـشته     .  نفر بود  86شدگان    هاي رسمي، شمار كشته     بر گزارش 

فته شـد كـه هفتـاد        در دولت گ   94.شدگان را صدها و گاهي هزارها نفر اعالم كرد        
 ولي ارتش ترجيح داد اين مطلب را به اطالع عمـوم   95اند  نفر سرباز هم كشته شده    

  . نرساند
  

انقالب ايران به نسبت    . تر است   رقمي كه دولت اعالم كرد به حقيقت نزديك       
پس از انقالب به دستور خميني فوري سـازماني بـه نـام بنيـاد     . تلفات زيادي نداد 
ها هدف آن تعيين هويت كشته شدگان دورة انقـالب بـود             تن كهشهيد تأسيس شد    

بـه گفتـة عمادالـدين      . هاي آنها را پاس دارند و به آنها غرامت بپردازند           تا خانواده 
 انقالبي جواني بود كه وي را به تحقيق دربارة شهدا گماشـته             زمانباقي، كه در آن     

 نفر بـود كـه      3164م  بودند، كل شمار قربانيان در برخورد با نيروهاي انتظامي رژي         
                                                 

. ، صـص  7، جلـد    1377 جلد، تهران، بنياد فرهنگ امام رضـا،         10نهضت روحانيون ايران،    علي دواني،   . 93
هوشنگ نهاوندي، وزير سابق آباداني و مسكن در دولت هويدا و وزير آموزش عالي در دومين دولت                 . 232-231

 شهريور در ميدان ژاله گزارش 18رة سقوط و مرگ شاه داستاني را دربارة رخدادهاي شريف امامي،  در كتابي دربا
 در فرانسه  با يكي از كارمندان سابق وزارت           1359او در تير    . دهد كه اگر درست باشد، به راستي عجيب است          مي

 دادن اين كه اشتباه كرده      وي پس از تشخيص   . كند  آباداني، كه در دوران انقالب از هواداران خميني بود، ديدار  مي           
پنجـرة اتـاقش رو بـه مـسير         ". است، به صف مخالفان خميني پيوسته و ايران را به قصد اروپـا تـرك كـرده بـود                  

هاي اسالمي با او تماس گرفته و دو نفر فلسطيني مـسلح را نـزد او فرسـتاده     گروهي از ماركسيست  . تظاهرات بود 
 نه تنها به روي سربازان كه به روي تظاهركنندگان هم آتش گشوده بودند              ها موضع گرفته و     آنها كنار پنجره  . بودند

او به من گفـت كـه تيرانـدازان         . اي جبران ناپذير به وجود آورند       و هدفشان اين بود كه خون راه بيندازند و حادثه         
 .139. شين، ص نهاوندي، پي".هاي رو به ميدان ايستاده بودند و همين كار را كردند ديگري هم پشت باقي پنجره

 
 .  نفر را اعالم كرد3000صدر در پاريس رقم   نفر و ابوالحسن بني2450شاپور بختيار از جبهة ملي رقم دقيق . 94

  .138. نهاوندي، پيشين، ص. 95
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 1358 تـا    1356هـاي     كشور بين سال  هاي سراسر     در ناآرامي تن   2781از آن ميان    
 كشته در ميدان ژالـه      64 شهريور رقم    17باقي در مورد كشته شدگان      . شته شدند ك

همـان روز در    . كند كه در آن ميان يك زن و يك دختر جوان هم بودند              را ذكر مي  
 نفر در برخورد بـا نيروهـاي حكومـت نظـامي            24ديگر جاهاي پايتخت مجموعاً     

بنابراين به گفتة باقي، شمار     . كشته شدند كه در ميان آنها يك زن هم وجود داشت          
 نفر از آنها در ميدان ژاله هدف گلوله قرار          64 نفر است كه     88شهداي جمعة سياه    

ر  اين آمار به ارقامي كه محمد رضـا عـاملي تهرانـي، وزيـر اطالعـات د          96.گرفتند
مقاماتي كه در دورة شـاه مـصدر        . تر است   دولت شريف امامي، اعالم كرد، نزديك     

. كردنـد   ها ياد مـي      تن زخمي در درگيري    205 نفر كشته و     86كار بودند مرتب از     
يكـي از   . آيـد   هاي پس از انقـالب هـم بـا ايـن ارقـام جـور در مـي                   ديگر بررسي 

 نفر ذكر   744را  الب در تهران    ها شمار شهداي بنياد شهيد در تمام دورة انق          بررسي
 تـن و دفتـر بهـشت        895شدگان در تهـران را        شمار كشته پزشكي قانوني   . كند  مي

 حتي اگر اشتباه در شمارش را هـم در نظـر            97.دهد   تن را نشان مي    768زهزا رقم   
بگيريم اين ارقام به طور اساسي با ارقامي كه در غرب يـا در خـود ايـران مطـرح                    

 .رندشد مغايرت دا مي
 

 از درون حكومت را جانـشين تظـاهرات در     هجوم  طي دو ماه بعد، مخالفان      
هـا     اعتـصاب  .هاي كارمندان دولت بـود      ابزار اصلي اين كار اعتصاب    . بيرون كردند 

در اصل  . معموالً با درخواست حقوق و مزاياي بيشتر براي جبران تورم همراه بود           

                                                 
  : در 2003 اوت 8 روزگار نو،نگاه كنيد به سيروس كديور، . 96

http://www.emadbaghi.com/en/archives/000592.php#more. 
 

 "1357 تا بهمن 1357بررسي موقعيت اجتماعي شهداي انقالب اسالمي از شهريور "اهللا امرايي،  صحبت. 97
  :به نقل از. شناسي دانشگاه تهران، ايران رسالة فوق ليسانس، بخش جامعه

Kurzman, Op. Cit., p. 71. 
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 از امـور سياسـي بـه امـور          كـرد تـا توجـه را        ها را تشويق مي     دولت اين اعتصاب  
هـاي    ، به موازات گـسترش اعتـصابات، خواسـته        بر عكس . اقتصادي معطوف كند  

لغو حكومت نظامي، انحالل مجلس،     : هاي سياسي بدل شد     اقتصادي به درخواست  
ــي ــدانيان سياســي و بازگــشت تمــام   انحــالل ســاواك، آزادي ب قيــد و شــرط زن

 در اغلب كارهاي جاري دولـت وقفـه         تا اوائل آبان ، اين اعتصابات     . تبعيدشدگان
 باعث توقف عمليات در صـنايع نفـت، ارتباطـات، انـرژي و              از جمله  ،ايجاد كرد 

  .امور بانكي شد
  

 تقديم  -شگرد جلب و جذب عاطفي      . فتتحول يا شگردهاي رويارويي هم    
ـ  شـد   هـا تقـديم مـي        خيابـان  دراي كه به سـربازان        ، بوسه، و محبت برادرانه    گل  ا ب

 ستمگرانه و غيرعادي افـراد ارتـش و كارمنـدان سـاواك كـه در دام                 هاي  مجازات
 كه  ، تنبيه در فرايند  بلكه   شدند؛  آنها فقط كشته نمي   .  شد همراه افتادندمي  انقالبيان  
 درسي به ديگـران     ،انجاميد  شان مي  و مسخ شدن       عليل شدن   نقص عضو،  اغلب به 

 كرده بود، به ويـژه كـه        هاي سربازان را دچار وحشت       خانواده روشاين  . دادند  مي
مـثالً در زنجـان و اهـواز،        در مـواردي،    . اين واحدها دستور داشتند شليك نكننـد      

در زنجـان،   . طلبيدنـد   ن را بـه چـالش       ابا تهديد به انتقام انقالبي    داران ارتش،     درجه
بازار باز شد و چند روز هم آرام بود، تا اينكه گروهباني كه به دليل مـورد تهديـد                   

اش با تانك به سوي در بزرگ بازار رفت، به دليل سرپيچي از                خانواده قرار گرفتن 
، بـه   اين سياست بر جسارت انقالبيان افـزود      . فرمان در دادگاه نظامي محاكمه شد     

 درمانده به   باورنكردني يها به شكل     باعث شد واحدهاي نظامي در خيابان      ويژه كه 
يفتن بزرگي نشسته بودنـد و      هاي چ   اي كه پشت تانك     هاي اخته   غول  نره–نظر آيند   
دادند، رفت و      به ستوه آمده بودند كه شعارهاي ضد شاه سر مي          كودكانياز دست   

ها را    فروشي  هاي سينما و مشروب     ها، سالن   كردند، بانك   ها را مختل مي     آمد اتومبيل 



  زندگي و زمانة شاه   868

آوردند،   ها، تايرها، و موانع ديگر بند مي        ها را با اتومبيل     كشيدند، خيابان   به آتش مي  
 در جـاي    تاشدند     متفرق مي  سپسدادند، و     ه سربازان و مقامات دولتي فحش مي      ب

 سـاعت   درها    ديري نگذشت كه همين نوجوانان غروب     . ديگري در شهر گرد آيند    
هـا    ريـزي شـده، روي پـشت بـام          هاي از پيش برنامه     معين و هماهنگ با خاموشي    

كردنـد كـه تمـام      را القـا   سر دادند، و اين تصوربگو مرگ بر شاه فرياد اهللا اكبر و     
، اشاره  بگو مرگ بر شاه    در جملة    "بگو"واژة  . زند  فرياد مي هم صدا     واحد و  شهر

اغلـب افـراد عـادي      : به تالشي آگاهانه براي در هم شكستن حالتي رواني داشـت          
گفتن آن جمله به نـوعي      . هرگز تصور گفتن چنين عبارتي از ذهنشان نگذشته بود        

 .  و در هم شكستن يك اسطوره بودعبور از محدودة ممنوعه
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 مـشاور زبيگنيـف برژينـسكي،      1357 آبـان    11بعد از ظهر روز      6در ساعت   
را صـادر   ) SCC( كميتة ويژة همـاهنگي      امنيت ملي كارتر، دستور نشست فوري     

سوليوان، سفير امريكا در ايران، تلگرامي فرستاده و گزارش داده بود كه شـاه              . كرد
البتـه  . آورد  گيرد يا دولتي نظـامي سـر كـار مـي            نت كناره مي  گفته است يا از سلط    

گيـري    رسيد و نياز به تصميم      شرايط سياسي در تهران داشت به سر حد انفجار مي         
محدودسـازي  (زمان درگير گفتگوهاي سـالت        اياالت متحده كه هم   . فوري داشت 

ئيل و  ، مذاكره با چين، و به تازگي درگيـر مـذاكرات اسـرا            )هاي استراتژيك   سالح
ضاياي ايران را مسكوت گذاشته بود، بخشي بـه         مصر در كمپ ديويد بود، موقتاً ق      

 اشاره نكرده بود كه كنتـرل اوضـاع دارد از           در گذشته هرگز   سوليوان   اين دليل كه  
وزارت امور خارجه خوشحال بود از اين كه شاه سياستي ليبرال در            . رود  دست مي 

، و ايران را كم و بيش به سـوي دموكراسـي   نشيند  كه بزودي به بار ميفتهگر  پيش  
شاه در چند مورد گفته بود كه انتظار آشوب را به عنوان بهـاي برقـراري                . راند  مي

بـه  ليبراليسم داشته، ولي اين غليان سياسي گذرايي است و بزودي صلح و آرامش       
مقامـات امريكـا بـه طـور كلـي شـاه را در ايـن راه تـشويق                   . گـردد   باز مي كشور  

  .ندكرد مي
  
مقامـات امريكـا از     . ه بـود   شرايط سياسي در ايران مطابق انتظار پيش نرفت        اما

 بـود، افـزايش      رفتـه   تهـران  بـه  زماني كه پرزيدنت كـارتر        از ، يعني 1356 دي   11
 شهريور، پس از فاجعـة سـينما ركـس          در. بودند را دنبال كرده  تدريجي خشونت   
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در اواخر مرداد برژينـسكي بـا       . تر شد   آبادان، توجه آنها به رخدادهاي ايران جدي      
  را اردشير زاهدي، سفير ايران در ايـاالت متحـده، شـامي خـصوصي خـورد و او                

 امنيـت   دستيارگري سيك،   . يافت صادق    صريح و  نسبت به مسائل پيش روي شاه     
ملي، به برژينسكي گفته بود كه اوضاع ايـران رو بـه وخامـت اسـت، آرام كـردن                   

پذير نيست، و دولـت ايـاالت متحـده     آساني امكان نيروهاي مذهبي و اجتماعي به      
 بـا ايـن حـال در        .بيشتر توجه كند   به رخدادهاي ايران      خواهد شد  ناگزيراحتماالّ  
هاي سازمان سيا به پرزيـدنت در مـاه مـرداد دليلـي بـراي نگرانـي ديـده                     گزارش

 ".بوددر وضعيتي انقالبي يا حتي پيشاانقالبي ن      "ها ايران     بنا بر آن گزارش   . شد  نمي
در اين گزارش آمده بود كـه نيروهـاي ارتـش بـه رژيـم شاهنـشاهي وفادارنـد و                    

  1.مخالفان بيشتر از آنكه تهديدي جدي باشند ماية دردسرند
 

بـر آن    شهريور در ميدان ژاله كـارتر را         17به گفتة برژينسكي، خشونت روز      
.  شــهريور بــا شــاه تمــاس بگيــرد19داشــت بــراي ابــراز حمايــت خــود در روز 

ها را بـراي ايجـاد        شاه به كارتر گفت دستي شيطاني اين نقشه       " برژينسكي نوشت 
راري ليبراليسم را ادامه دهد     كند ولي او قصد دارد سياست برق        اغتشاش هدايت مي  

هاي وي حمايت كند زيرا در غير ايـن            پرزيدنت بايد تا سر حد ممكن از تالش        و
منافع ايـاالت متحـده   . كنند مياين وضع به نفع خود استفاده  صورت دشمنانش از

. شـود   و ايران چنان به هم گره خورده است كه قدر چنين اقدامي كامالً دانسته مي              
  نه كارتر و نه سايروس ونـس، وزيـر           2".پرزيدنت قول داد كه همين كار را بكند       

امور خارجه، دربارة محتواي اين تماس چيزي ننوشته اند، هر چنـد ونـس اظهـار             
توصية وارن كريستوفر، معاون خود، كارتر را تشويق كرد كه با شـاه           دارد كه به      مي

                                                 
1. Jimmy Carter, Keeping Faith: Memoirs of a President (New York: Bantam 
Books, 1982, p. 438.  
2. Zbigniew Brzezinski, Power and Principle: Memoirs of the National Security 
Advisor, 1977-1981, Simon and Schuster, 1983, p. 326. 
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 شاه اين مطلـب را كـه   3. شهريور اين كار را كرد   19تماس بگيرد و او هم در روز        
سـادات اواخـر    ". كنـد    مـي  رددر اين دوره پرزيدنت كارتر به او تلفن كرده باشد           

. اي با هم حرف زديـم      به من تلفن كرد و چند دقيقه      )  شهريور 18(  سپتامبر 9شب  
دانم  او آن شب بـه         من نمي . سادات مثل هميشه به من دلگرمي و وعدة كمك داد         

توانم بگويم كه خبر انتـشار يافتـه در    اما اين را مي. پرزيدنت كارتر چه گفته است  
 كرد، صحت   نغرب مبني بر اين  كه پرزيدنت كارتر در اواخر آن شب به من تلف              

هرگز به من تلفن نكرد جـز يـك بـار، آن هـم در دسـامبر                 پرزيدنت كارتر   . ندارد
 چرا كارتر نبايد چيزي دربارة اين تمـاس تلفنـي           4".، در پايگاه هوايي لكلند    1979
كـرد؟ احتمـاالً زيردسـتان     گفت؟ چرا شاه بايد با اين جـديت آن را انكـار مـي             مي

ـ                 د ولـي   كارتر و همچنين سادات او را به تماس گرفتن با شاه تـشويق كـرده بودن
. كاري كه در كمپ ديويد داشت زماني براي اين كار برايش بـاقي نگذاشـته بـود                

شاه هم كه در انتظار تلفن كارتر بـود، تمـاس نگـرفتن او را بـه عـدم تمايـل بـه                       
دو روز بعد برژينسكي گزارشي از تهران دريافـت  . حمايت سياسي تلقي كرده بود   

و در مرز فروپاشـي    شكسته  فردي  "يم  تااي با     كرد مبني بر اين كه شاه در مصاحبه       
كه شايد اياالت متحده ايـران را       گفته  به صداي بلند    " به نظر آمده است و       "رواني

 از نظـر    5 ". واگذار كرده اسـت    'طرف  حوزة نفوذي بي  'به شوروي يا دست كم به       
كرد سياست حقوق بشر ما به مخالفان         شاه احساس مي  "برژينسكي روشن بود كه     

 تقريباً در همان    6".شتو ديگر به حمايت امريكا اطميناني ندا      ست  ااو كمك كرده    
بـرد، وارن كريـستوفر، معـاون         دوره، در زماني كه ونس در كمپ ديويد به سر مي          

يـد كنـد و     كوي، با اردشير زاهدي ديدار كـرد تـا بـر حمايـت ايـاالت متحـده تأ                 

                                                 
3. Cyrus Vance, Hard Choices: Critical Years in America's Foreign Policy, New 
York, Simon and Schuster, 1983, p. 361. 

 .161. پيشين، صيخ، پاسخ به تارمحمد رضا پهلوي، . 4
5. Brzezinski, Op. Cit., p. 361. 
6. Ibid.  
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اني بـه    زاهدي موضوع بدگم   ".ماليمت در اجراي حكومت نظامي شود     "خواستار  
چيني به همـراه مخالفـان بـراي          سرگرم دسيسه "اياالت متحده را در اين زمينه كه        

  ونـس ايـن بـدگماني را واهـي خوانـد و       امـا  مطـرح كـرد      7"سرنگوني شاه است  
در . با اين حـال ايـن بـدگماني بـر جـا بـود             .  آن را به شدت انكار كرد      كريستوفر

محرمانه به ونس گفت كـه شـاه         ،اواسط مهر امير خسرو افشار، وزير امور خارجه       
مصمم است به سياست خود در مورد برقراري آزادي ادامه دهـد، ولـي در ايـران                 

يـن   آشكارا در ا    8.كند   كه اياالت متحده در خفا از مخالفان حمايت مي         استشايع  
  كـه خـود و     باعث نـشد  اين تضادها   ، ولي   پيام هاي متضاد مي رسيد     شاه   ه ب زمينه

ي به ارزيابي مجدد رويكرد خـود نـسبت بـه موضـوع              به صورت جد   شتشكيالت
 . دنبپرداز

  
 مهر سوليوان به ونس گزارش داد كه وي به همـراه            30در اين ميان، در روز      

راه حلـي نظـامي     "آنتوني پارسونز، سفير بريتانيا، به شاه گفته اند كه به نظـر آنهـا               
مهـم مـورد تأييـد      اين ديدگاه   "دانست     تا آنجا كه برژينسكي مي     9".نتيجه است   بي

 ولي تضادي با ديـدگاه وزارت امـور خارجـة ايـاالت متحـده               10".كاخ سفيد نبود  
كـرد كـه      نداشت كه هنوز دست كم به طور رسمي از شاه حمايت ولي تأكيد مـي              

بايـد  "و اياالت متحـده   11 "اعتبار كرده است رخدادهاي اخير ارتش ايران را بي"
وليوان هم از اين موضع كـه در سـندي      س 12".با دولتي نظامي يكسره مخالفت كند     

 آبـان  5 او در روز     .كرد  تهيه شده در وزارت امور خارجه منعكس بود، حمايت مي         
  امريكا  نيازي نيست پرزيدنت يا مقامات بلندپايه      ...": پيامي به اين مضمون فرستاد    

                                                 
7. Vance, Op. Cit., p. 326. 
8. Ibid., pp. 326-327. 
9. Brzezinski, Op. Cit., p. 362. 
10. Ibid. 
11. Vance, Op. Cit., p. 328. 
12. Brzezinski, Op. Cit., p. 362.  
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 سفارت هر گونه پيشنهاد در مـورد      ...به اظهار نظرهاي علني در اين مورد بپردازند       
 نبايـد   ....كنـد   ها را رد مي     كمك اياالت متحده به ارتش ايران براي  كنترل شلوغي         

 'سرنوشت ما اين است كه با شاه همكاري كنـيم         'د، و   نهيچ تماسي با خميني بگير    
 رژيمي به راستي دموكراتيك را ، اگر آن رژيم مسئوالنه به وجـود           داردكه آمادگي   

 "شـفاف " همكارانش براي كاخ سفيدهاي   به گفتة ونس ديدگاه 13 ".بپذيردآيد، 
يف به اين نتيجه رسيده بـود كـه وزارت امـور خارجـه از          نگبيز" ولي    آشنا بود،  و

 .دهـ د   نشان مي  ترديدشاه نااميد شده و با راه حلي نظامي براي اين بحران از خود              
 همكاري هماهنگ در مورد خاورميانه، بين كاخ سفيد و          در مورد ايران، بر خالف    

 اخـتالف   -برخي از آنها درگير هر دو كـار بودنـد          با اين كه     –ان اصلي من    مشاور
  ١٤".نظرهايي به وجود آمد

  
 وي و    پـي در پـي      دو شـرفيابي   در بـاره    گزارشـي   آبان سـوليوان   11تلگرام  

ايـن دو سـفير بـه توصـية     .  آبـان بـود  10 و 9پارسونز به حضور شاه در روزهاي   
وء ه اين دو را با هم به حضور بپذيرد، سـ          كرد اگر شا    اردشير زاهدي، كه تصور مي    

اي را كـه      اين كار نتيجـه   . رفتندمي  آيد، با هم به ديدار شاه         تري پيش مي    تفاهم كم 
پارسونز به ترديدهاي سوليوان دربارة بقاي شـاه        . زاهدي اميدوار بود به بار نياورد     

ه تقريبـاً در    به گفتة لرد جورج براون، وزير امورخارجة سابق بريتانيا، كـ          . دامن زد 
همين دوره هم با شاه و هم با پارسونز ديدار كرد، پارسـونز امكـان بقـاي شـاه را                    

لرد جورج براون به پرويز راجي، سـفير ايـران          . كرد   درصد ارزيابي مي   50كمتر از   
در بريتانيا، محرمانه گفت كه خروج پارسونز از ايران در آتية نزديك بـه موقعيـت               

آميز الزم براي چنين اوضاعي       شاه به اقدامات خشونت   كند، هر چند      شاه كمك مي  
 و 'كساني چون هويـدا و نـصيري    'سپر بال قرار دادن     "تمايلي ندارد، اقداماتي مثل     

                                                 
13. Ibid. 
14. Vance, Op. Cit., p. 328. 
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 در حـالي كـه بـراون هـر دو كـار را بـه عنـوان                  'استفادة بيشتر از نيروي نظـامي     '
  بـه  م بنـد   و ني  ميلي  شاه با بي   چندي بعد     15.هاي مناسب پيشنهاد كرده بود      سياست

  . دادتنهر دوي اين كارها 
  

 آبان پيش از آغاز نشـست شـوراي امنيـت ملـي، برژينـسكي بـه                 11در روز   
 رانـيم   ما روز به روز بيشتر شاه را به سوي برقراري آزادي پيش مـي             "كارتر گفت   
  برژينـسكي در خـاطراتش       ".دهـد   از دست مـي   اراده اش را     او دارد    در حالي كه  

) دوسـت و مـشاور ديـرين كـارتر        ( كه كنار چـارلز كربـو     به پرزيدنت ،    ": نوشت
 اقتـدار امتيـازاتي سـودمند       از موضع اگر شاه نتواند    ... نشسته بود گفتم به نظر من       

 برژينـسكي بـا سـوليوان در تهـران، اردشـير زاهـدي در       16".شـود   بدهد، نابود مي  
 واشنگتن، و ژان فرانسوا پونـسه، همتـاي خـود در پـاريس و بعـدها وزيـر امـور                   

موافقـت وي  "با ونس تماس گرفـت و    و سپس   خارجة فرانسه، هم مشورت كرد      
 در پـيش گيـرد      )SCC( كميتة ويژة همـاهنگي      خواست  اي كه مي    را با خط مشي   

  ".گرفت
  

 وزيـر   ، هارولـد بـراون،    )به نيابت از ونـس    (اين گروه، يعني وارن كريستوفر      
رئـيس  فيلد ترنـر،    سستان درياساالر ا   رئيس ستاد مشترك،    ژنرال ديويد جونز،   دفاع،

                                                 
15. Parviz C. Radji, In the Service of the Peacock Throne: The Diaries of the Shah's 
Last Ambassador to London, London, Hamish Hamilton, 1983, pp. 255-256. 
16. Brzezinski, Op. Cit., p. 362. 

بـه گفتـة    . كـرد   هاي او استناد مـي      ه توصيه كارتر به دوست ديرين خود، چارلز كربو خيلي اعتماد داشت و اغلب ب            
تر از هر فرد ديگري كه شلـسينجر ديـده بـود              اطالع بود و كم     جيمز شلسينجر ، كربو از روابط بين الملل بسيار بي         

  بنياد مطالعات ايران، تاريخ شفاهي، مصاحبه بـا جيمـز شلـسينجر،              ".دانست  دربارة اثرات ژئوپوليتيك چيزي مي    "
 :همچنين نگاه كنيد به. 2-70.، صص1986 ژوئن 27 مه، 15؛ .سي. بر، واشنگتن، ديگر ويليام مصاحبه

Hamilton Jordan, Crisis: TheLast Year of the Carter Presidency, New York, Berkley 
Books, 1983, p. 371.   
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. جمع شـدند  محل تشكيل جلسات اضطراري     ديويد آرون و گري سيك  در        سيا،  
دو نفر آخر از شوراي امنيت ملي بودند و گري سيك مسئوليت امور ايـران را بـه                  

آنها توافق كردند كه پيامي در مورد حمايت ايـاالت متحـده از شـاه               . عهده داشت 
ننـد كـه ايـاالت متحـده مـسئوليتي در قبـال        براي وي بفرسـتند ولـي يـادآوري ك        

كارتر هم با ارسال ايـن پيـام        . تصميماتي كه شاه بايد بگيرد براي خود قائل نيست        
همه قبول كردند كه اين پيـام       . موافقت و پيشنهاد كرد برژينسكي به شاه تلفن كند        

با تأكيد بر اهميت اين موضوع بايد از كاخ سفيد و با امـضاي برژينـسكي ارسـال                  
 :همان روز عصر پيام زير براي سوليوان ارسال شد. شود

  
شود  سايروس ونس به شما دستور داده ميتأييد كامل باالترين مقام  و با موافقت با 

كه هر چه زودتر به شاه بگوييد كه اياالت متحده بـدون هـيچ قيـد و شـرطي در بحـران                      
 دولتـي كـه      مـورد  در حسن تـشخيص وي   كند؛ اياالت متحده به       كنوني از او حمايت مي    

اقـدام و رهبـري قـاطع بـراي         "ضـرورت   تصميم دارد روي كار بيـاورد اطمينـان دارد و           
پـس از آنكـه نظـم و اقتـدار          "دهـد؛ و       را تشخيص مي   "برقراري مجدد نظم و اقتدار او       

 براي برقـراري آزادي و      ة خود را    هاي سنجيد   دوباره برقرار شد ما اميدواريم كه او تالش       
  17".دن فساد از سر گيردريشه كن كر

 
 آبان، برژينسكي به شاه تلفن كرد تا شخصاً او را از آن نظـرات               12روز بعد،   

 :مطمئن كند
بحران كنوني اياالت متحده بدون قيد و شرط و به  طور كامل              در"به شاه گفتم كه     

دوم، هر تصميمي كـه  ... شما از حمايت كامل ما برخوردار هستيد. كند از شما حمايت مي  
سوم، ما شما را    . شما در مورد شكل يا تركيب دولت بگيريد مورد تأييد و حمايت ماست            

 سپس با توجـه بـه گـزارش سـوليوان           ".كنيم  به گزينش هيچ راه حل خاصي ترغيب نمي       
 دولتي نظامي را    ند سفير دولت كارگري بريتانيا به شاه توصيه كرده بود          او و  مبني بر اينكه  

                                                 
17. Brzezinski, Op. Cit., p. 364.   
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اميدوارم اين كامالً روشن باشد و ما هم بـه سـفير خـود    " گفتم  روي كار نياورد، در ادامه    
كنيم كـه     ايم اين نكته را روشن كند كه ما به شما توصيه يا شما را ترغيب نمي                 دستور داده 

كند    شاه در پاسخ گفت كه از اين پيام بسيار قدرداني مي           ".مسير خاصي را در پيش گيريد     
استنباط من ايـن بـود      "در ادامه اظهار داشت كه       و   "اما اوضاع حالت بسيار خاصي دارد     "

بـه  " سپس من پاسخ دادم      ".، پرهيز كرد   داشته باشد   امكان حتي اگر بايد از اقدامات حاد،     
 از يـك    رسد كه شما، در واقع، با مسئلة تركيب اقداماتي خاص روبرو هستيد كه              نظرم مي 

:  شاه به سادگي گفـت     ".كنند موئثر حكايت از اقتداري     ي ديگر سو جذاب باشند و از سو     
موقعيت بحراني است و صرف دادن امتيازات به احتمال زياد          "من در ادامه افزودم     . "بله"

 شاه سپس از من خواست آن جملـة آخـر   ".كند تر مي وضعيت را به حالت انفجار نزديك     
البته رخدادهاي بعدي نشان داد كه منظـور شـاه          . را تكرار كنم و من هم اين كار را كردم         

 من به او اطمينان     "آيا سفير شما در جريان است؟     "او سپس از من پرسيد      . ه بوده است  چ
دادم كه او پيامي در اين زمينه دريافت كرده است و من پس از ايـن گفتگـو بـه او تلفـن                       

  18.زنم تا بر اين نظرات تأكيد كنم مي
  
*** 

فـرا  شورش سراسر شهر را .  تهران به آتش كشيده شد1357 آبان   14در روز   
هـا    ها و اتومبيـل     ها، اتوبوس   وشيرف  شركت هاي بزرگ، سينماها، مشروب    . گرفت

بـه روايتـي در     . ها بودنـد    ويران و به آتش كشيده شدند، ولي هدف نخستين بانك         
هاي دولتي و خصوصي به طور كامل يا نـاقص سـوخته            شعبه از بانك   400حدود  

شريف امامي جان سالم بـه       معلوم بود كه دولت      19.يا به شكلي ديگر ويران شدند     
جـواد شهرسـتاني،    . دولت آشتي ملي شاهد همه چيز بود جـز آشـتي          . برد  در نمي 

اي بـراي شـريف امـامي         شهردار تهران، با احساس ناگزير بودن تغييرات، در نامـه         
 شب پيش، خشونت در دانشگاه تهران به تفصيل از          20.استعفاي خود را تقديم كرد    

                                                 
18. Ibid., p. 365. 

 .373: 2 روزشمار، .19
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هرستاني در اين زمان اين رخداد را بهانـه قـرار داد            تلويزيون پخش شده بود، و ش     
 .تر همراه سازد تا خود را با موج قوي

  
  ژنـرال  سـپهبد محـسن هاشـمي نـژاد،       . روحية عبوسي بر كاخ حكمفرما بود     

اي، فرماندة گارد، سرلشكر منوچهر خـسروداد،         آجودان شاه، سپهبد عبدالعلي بدره    
  كل زاده از امير اصالن افشار، رئيس       عين م تيپ جواد فرماندة نيروهاي هوابرد و سر    

مـن رئـيس    ": افشار به اعتراض گفـت    .  تشريفات شاه، خواستند با او گفتگو كند      
زنيد؟ شـما بـه       شما تيمسار هستيد، چرا خودتان با او حرف نمي        . تشريفات هستم 

 "گيريد؟  چرا جلوي اين اوضاع آشفته را نمي      . رانيد تمام ارتش در تهران فرمان مي     
كنـد موضـوع را بـا شـاه در ميـان               به آنها گفت با وجود اين سعي مي        ين همه، با ا 

تيمساران . بگذارد مشروط به اينكه فرماندهان آن را تا رسيدن به نتيجه دنبال كنند            
هـاي سـاختمان جهـان نمـا          همان طور كه شاه از پله     . كنند  قول دادند كه چنين مي    

 مجموعة كاخ نيـاوران بـرود، افـشار    وار اتومبيل شود و به سويسآمد تا    پايين مي 
تالش كرد پـايش    زده   جيرتشاه  . جلوي شاه زانو زد و پاي شاه را محكم گرفت         

اعليحضرت، شـهر در آتـش      "  "چي شده؟ "پرسيد  . را عقب بكشد ولي نتوانست    
اسـناد  . انـد   اموال شهروندان را نابود كـرده     . اند  ها را به آتش كشيده      بانك. سوزد  مي

كــنم كــاري  اســتدعا مــي. هــيچ كــس امنيــت نــدارد. انــد يختــهملــي را بيــرون ر
 ولي ارتش   "شاه با تغير گفت     . فرماندهان ارتش هم همگي زانو زده بودند      ".بكنيد

سـالم    خسروداد به حالت خبـردار ايـستاد، دسـتش را بـه               ".مراقب اوضاع است  
  آميز سالتمابا زباني   هايش جاري بود       باال برد، و همچنان كه اشك بر گونه        نظامي
احترامـي قـرار      اعتنـايي و بـي      اعليحضرت، ارتش شما مورد سـرزنش، بـي       "گفت  

بـراي نيروهـاي ارتـش      . كننـد   آنها به صـورت سـربازان شـما تـف مـي           . گيرد  مي
بايد به ما دستور دهنـد كـه از         شاهنشاه  . شاهنشاهي هيچ آبرويي باقي نمانده است     
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 رويـش را از     د،ر خـو  انتكـ  شـاه آشـكارا      ".شما، كشور و از خودمان دفاع كنـيم       
خـواهيم   ما اقـدامات الزم را       .البته.بله" گفت    و  برگرداند شدفتراتومبيل به سوي    

  21".كرد
  

شاه پس از بازگشت به دفترش افشار را فـرا خوانـد و بـه او دسـتور داد بـه           
. اويسي تلفن كند و به او بگويد در دفترش بماند و منتظر تلفن شاه باشـد               ارتشبد  

او بـه   . را شـاد كـرد    فرمانـدهان   سي در رأس امور قرار گيـرد دل         تصور اينكه اوي  
اويـسي  . خدا را شكر  "فرماندهان ارتش گفتند    . شهامت و خشونت شهرت داشت    

حـاال بـا    . خواست قاطعيت به خرج دهد ولي به او اجازه ندادنـد            از همان اول مي   
ين اخبـار    افشار به افتخار ا    22".شود  نخست وزير شدن او اوضاع دوباره روبراه مي       

شاه دوباره افشار را احضار كرد و به او گفـت سـوليوان      . خوش چاي سفارش داد   
 سپس سوار هليكوپتر شد تا به تماشاي شـهر بـرود كـه     وو پارسونز را فرا خواند 

همـه جـا ويـران      ": او كمي بعد به همسرش گفت     . سوخت  هاي آتش مي    در شعله 
 و ويرانـي بـه چـشم        شده اسـت، يـك محلـة سـالم هـم نمانـده، فقـط نـابودي                

 23".خورد مي

  
به هنگام غروب كه سوليوان به ديدار دوستي در شمال شهر رفته بود، فرمان              

ا  . او براي رفتن به دربار بـا مـشكلي روبـرو نبـود            . احضار شاه را دريافت كرد     امـ
 سر راه تظاهركنندگان بود و مورد حملة آنهـا قـرار گرفتـه و بـه                 انگليسسفارت  

                                                 
 سپتامبر 12 و 10گر مهناز افخمي،  بنياد مطالعات ايران، تاريخ شفاهي،  مصاحبه با امير اصالن افشار، مصاحبه. 21

 .، نيس، فرانسه1988

 .همان. 22

 . 2، روي 2مصاحبه با شهبانو، پيشين، نوار . 23
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پوشي بـراي   زره. د و پارسونز به سفارت فرانسه پناه برده بود       شدت آسيب ديده بو   
 . آوردن او به دربار اعزام شد

  
 ريك شد و يك ساعت پيش از پارسـونز        سوليوان درست پس از آنكه هوا تا      

او هـيچ   . تـر از معمـول آمـد        تر و خـالي     كاخ به نظر او آرام    . به كاخ نياوران رسيد   
. آنجا هم كـسي نبـود     .  به اتاق انتظار رفت    .آجوداني را در جاي معمول خود نديد      

دانست چه كار كند شـهبانو را ديـد كـه از درون                و نمي   بود سوليوان كه گيج شده   
شـهبانو از ديـدن سـوليوان در اتـاق          . هاي كوچك مجـاور وارد شـد        يكي از اتاق  

 .انـد   سوليوان توضيح داد كه او را براي ديدار بـا شـاه فراخوانـده             . زده شد   شگفت
هاي مجاور رفت و، به گفتة سوليوان، با آجوداني بازگـشت        به يكي از اتاق    شهبانو

آنها به سوليوان گفتند كه شـاه در دفتـر          . و چند آجودان ديگر هم وارد اتاق شدند       
   24.كشد و بدون معطلي او را به آنجا راهنمايي كردند خود انتظار او را مي

  
ـ      به نظر مـي    "رامبه طرز غريبي آ   "شاه كه برخالف انتظار سوليوان       ا رسـيد، ب

 قـدري   هايي كه در طـول روز در شـهر روي داده بـود              سوليوان دربارة خرابكاري  
.   براي او انتخابي جز استقرار دولتي نظـامي بـاقي نمانـده اسـت           زد و گفت   حرف

. كنـد   سوليوان به او اطمينان داد كه دولت اياالت متحده از تصميم او حمايت مـي              
ها كار عوامل     سوزي  كه آتش  اين–ز شنيده بود باز گفت      سپس آنچه را در طول رو     

شـته   حقيقـت دا    ممكـن اسـت     گفته آيا به عقيدة شاه اين    پرسيد   و   -ساواك است 
دانـد، ايـن    كسي چه مـي ": شاه در برابر بهت و ناباوري سوليوان گفت       .  يا نه  باشد

  25".كنم  باور  مي توانمروزها من هر چيزي را
 

                                                 
24. William H. Sullivan, Mission to Iran, New York, W.W. Norton, 1981, p. 178. 
25. Ibid. 
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كند كه شـايد كليـد       به رخدادي مي    ي گذرا، اشاره   ظاهر به صورت   سوليوان، به 
درك بخشي از معماي گزينش ارتشبد ازهاري به جاي اويسي به نخست وزيـري              

 .باشد
در ايـن   .  در حدود يك ساعت طول كشيد تا سفير انگليس خود را به كاخ رسـاند              

 خـود   هاي پـيش روي     هاي معمول خود را دربارة گزينه       فاصله شاه يك بار ديگر استدالل     
فهميـدم،     با اينكه من فارسي را خوب نمي      . در اين ميان شهبانو به او تلفن كرد       . بازگو كرد 

ار دولتـي   ربه اين نتيجه رسيدم كه شاه داشت به شهبانو دربـارة قـصدش در مـورد اسـتق                 
هاي شـهبانو در مـورد چنـين تـصميمي پاسـخ               و به برخي از نگراني     زد  حرف مي نظامي  

زد و نـشاني از تحكـم در          اليم و آميخته بـه شـكيبايي حـرف مـي          او با لحني م   . گفت  مي
در پايان شاه به اطالع شهبانو رساند كه دولت ايـاالت متحـده بـا عقالنـي                 . صدايش نبود 

پس از پايان يافتن اين گفتگو شاه گوشي تلفن را برداشـت            . بودن اين اقدام موافق است      
چه زودتر بـراي ديـدن او بـه كـاخ            خواست كه هر      از ژنرال ازهاري، رئيس ستاد خود      و

  26 .بيايد
 

. تقريباً همه منتظر بودند كه اويسي به سمت نخست وزيـري منـصوب شـود            
در ارتش همه، با توجه به هرج و مرج حاكم، به اتفاق معتقد بودنـد كـه ازهـاري                   

شـاه از روي غريـزه اويـسي را بـه           . فردي بيش از حد ماليم براي اين كار اسـت         
افشار و فرماندهان ارتش پيـشاپيش ايـن        . نه در نظر گرفته بود    عنوان نخستين گزي  

به هنگام غروب ولولة انتصاب اويسي سراسر شـهر         . رخداد را جشن گرفته بودند    
كه شاه ازهاري را فـرا خوانـده بـود،           به ظاهر سوليوان، پس از اين     . را پر كرده بود   

رسيد در ابتدا و      ر مي از سوي ديگر، به نظ    . فهميده بود كه شاه او را برگزيده است       
 از ديدن سوليوان     او .گيري نهايي شهبانو در جريان قرار نگرفته بود         پيش از تصميم  

او از  . دانست كه جريان از چه قرار اسـت         بود و به ظاهر نمي     در كاخ حيرت كرده   
تصميم استقرار دولتي نظامي به رياست اويسي در زماني باخبر شد كـه سـوليوان               

                                                 
26. Ibid.  
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در ميانـة   . شـهبانو بـا ايـن گزينـه موافـق نبـود           .  كاخ آمده بـود    براي ديدار شاه به   
 گفتگوي شاه با سفير اياالت متحده به شاه تلفن كرد تا نظر خـودش را بگويـد و                 

شهبانو بعدها توضيح .  قانع شود   بود  مايل شاه فقط به اين دليل كه       شاه را قانع كرد   
  :داد

دادهاي ميدان ژالـه در جمعـة       پس از رخ  . تيمسار اويسي فرماندار نظامي تهران بود     
سياه، من احساس كردم كه اگر هدف ما به تفاهم رسيدن با مخالفان باشد، تيمسار اويسي                

  من آنقدر به امور ارتـش تـسلط نداشـتم         . ولي نظر من حاكم نبود    . انتخاب درستي نيست  
حـضرت،  من تيمسار ازهاري را، در مقام آجودان اعلي       . كه بتوانم بر رخدادها تأثير بگذارم     

. نداعليحضرت به ازهاري اعتماد داشت    . چيزهاي ديگري هم پيش آمد    . چند بار ديده بودم   
  27.نداين حقيقت ندارد كه او را به توصية من برگزيد

  
كـرد اويـسي آن قـدرها هـم كـه شـهرت داشـت                 در واقع شهبانو تصور مي    

اويــسي، در مقــام فرمانــدار نظــامي، يكــسره از شــاه دســتور . اســتخوان نداشــت
خوب، اگر كاري به شما محول شـد، بايـد آن           ": شهبانو اظهار داشت  . خواست مي

 چرا بايـد  . كارش را انجام داد   1342كار را انجام دهيد همان طور كه علم در سال           
   28"دائم تقاضاي راهنمائي كنيد؟

  
***  

توانـست    او نمـي  . زده شده بـود     شاه از عمق و گسترة نارضايتي مردم شگفت       
كرد، اظهار ناخـشنودي و       اداش آنچه وي خدمت به مردم تلقي مي       بفهمد كه چرا پ   

، پوچي و فالكـت و بـدبختي   بدبيني همه چيز در اطراف او حكايت از. نفرت بود
او  .پرنـد   به دريـا مـي    كشتي در حال غرق شدن      از  ها    داشت مثل مواقعي كه موش    
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دارانش در  كردند ولـي هـوا      پيمايي مي   هاي تهران راه    گفت دشمنانش در خيابان     مي
او بين فرماندهان نظامي خـود كـه بـه وي توصـيه             . زدند  ليزه قدم مي    لوار شانزه وب

كردند مشت آهنين نشان دهد و غيرنظامياني گير كرده بود كه احساس عـذاب                مي
در اواسـط   . كردنـد    بر آنها غالب بود و خالف فرماندهان نظامي توصيه مي           وجدان

ه كشتار و خـونريزي بكـشد وي تـرك كـردن            شهريور شاه گفته بود كه اگر كار ب       
 او بعدها نوشت كه چون شاه بود        29.دهد  ميهنانش ترجيح مي    كشور را به كشتن هم    
شاه، بـرخالف ديكتـاتور،     . توانست دستور قتل ملت را بدهد       و ديكتاتور نبود نمي   

متولي مقام خويش است؛ مدتي در آن مقام است و بعد، اگـر شـانس بيـاورد، آن                  
  .سپارد  وضعيتي بهتر از آنكه دريافت كرده است به جانشين خود ميمقام را در

  
توانستند حدس بزنند كه شاه چـه واكنـشي ممكـن             با اين حال، ديگران نمي    

كردنـد و او را آتـيالي    دشمنانش كه همـواره از او بـدگويي مـي         . است نشان دهد  
 . زند  ضربه مي وي هر گاه مقتضي بداند      كه  كردند     تصور مي  ناميدند،  زمانة خود مي  

طراب منتظر بودند ببينند    ضطرح استقرار دولتي نظامي آنها را حسابي ترساند و با ا          
دوستان تندروي شاه، به ويژه آنهايي كـه پـس از كـسب             . كند  دولت جديد چه مي   

كردنـد شـاه در        دور او گرد آمده بودند، تقريباً تا به آخر تصور مي           "آريامهر"لقب  
د كه تنهـا راه  ده  به مقامات امريكا نشان مي خواهد . ستحال بازي دادن ديگران ا    

ديگـر دربـارة دموكراسـي و       . ادارة ايران راهي است كه وي در پيش گرفته اسـت          
 به مردم چه    "فضاي باز سياسي  "ببينند پس از عرضة     . گويي نكنند   حقوق بشر ياوه  

ب و  شد اگر اين آشـو      كساني هم در اين فكر بودند كه چه خوب مي         . دهد  رخ مي 
هرج و مرج به برقراري تعادلي بين آزادي و اقتدار، فـرد و جامعـه، و شـهروند و                   

  از تحـول دريكي از آنها به شهبانو گفته بود كه اگر شاه بتوانـد       . انجاميد  دولت مي 
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موفق شود و بر تهديد سـرخ و        اقتدارگرايي به دموكراسي در كشوري چون ايران        
 تـاريخ ايـران بـاقي       هانتـرين پادشـا      بزرگ زيكي ا  ، نامش به عنوان   سياه غلبه كند  

توان مقابله را از دست داده بودند هـر چنـد   ن زمان  يتا ا فرماندهان ارتش   . ماند  مي
خواسـتند كـه مـشت        آنهـا از شـاه مـي      . هنوز خودشان از اين موضوع آگاه نبودند      

 ازهاري كه شاه زمام امور را به دست او سپرد چنين            ارتشبد ولي   نشان دهد آهنين  
  . اي نداشت واستهخ

  
***  

بر سر سياسـت مناسـب    كبوتر هاو باز ها    در حيني كه     پيشين،هاي    طي هفته 
 -اميدي بيش از يـك طـرح      –در جدال بودند، طرحي شروع به شكل گرفتن كرد          

آنهـا  . مردم خواهان تغييـر بودنـد     . حلي ميانه مذاكره كرد     كه شايد بشود بر سر راه     
آميز باشـد؟     ولي آيا الزم بود كه انقالب خشونت      خوب؛  . كردند  داشتند انقالب مي  

شـد؟   كرد چه مي   هاي مردم، جز تغيير رژيم، موافقت مي        اگر دولت با تمام خواسته    
 انقالب سفيد    خود شد؟ شاه   شدند چه مي    اگر بين انقالب و شورش تمايز قائل مي       

آوري  هــاي كنــوني در حــد اعجــاب را راه انداختــه بــود كــه بــا وجــود نــاآرامي
ولـي  . شاه حتي دستور داده بود ديالكتيـك انقـالب را بنويـسند           . آميز بود   قيتموف

چرا نبايد بـين انقـالب و خـشونت تمـايز قائـل             . آميز بود   انقالب او انقالبي صلح   
، دسـت كـم      او هاي مردم را، اگـر نـه ادامـة انقـالب            شدند؟ چرا نبايد خواسته     مي

آن دهنـد  فـق آنهـا اجـازه    آورنـد و در صـورت توا        اي بـر آن بـه شـمار           اصالحيه
شـد اگـر شـاه رهبـر ايـن            آميز برآورده شوند؟ چـه مـي        ها به شكلي صلح     خواسته

شد كه او راهي را در پـيش گرفتـه            شد؟ تازه، تقريباً دو سال مي       انقالب جديد مي  
او . بود كه هدف از آن ايجاد تصوري از جدايي بين او و دولت در ذهن مردم بود                

. دانـستند   براي ملت در سر داشت و مردم هم اين را مـي     هميشه بهترين آرزوها را   
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هر بار و هر جـا كـه او     . هاي گوناگون رضايت خود را نشان داده بودند         آنها به راه  
. دادنـد   ريختند و با هيجان براي او دست تكـان مـي            ها مي   رفت مردم به خيابان     مي

د بـرآورده يـا نوشـته       چند بار آنها فريـا    . هاي آنها   ها پر بود از سپاسگزاري      روزنامه
تازه، چـه كـسي ممكـن       . بودند كه از داشتن چنين رهبري تا چه اندازه خرسندند         

بود با زندگي مرفه و امنيت از گهواره تا گور و تمدن بزرگي كـه وي نويـدش را                   
او بهتـرين   . داده بود مخالفت كند؟ اگر اينها نتيجه نبخشيده بود، شاه مسئول نبـود            

ر سر داشت و ملتش تا پيش از اين اتحاد نامقـدس سـرخ   آرزوها را براي ملتش د    
هاي بيگانـه بـه وجـود         دانستند، اتحادي كه با حمايت قدرت       و سياه قدر آن را مي     

آمده بود و هدف از آن كوتاه كردن زبـان او بـود و آنهـا در اجـراي ايـن شـگرد                       
  .شيطاني موفق شده بودند

  
، اما بـا  ه بوددبه جايي نرسي شداشتن خود از دولت هاي شاه در جدا نگه   تالش

هاي زياد ديگري براي او نمانـده          استفاده از نيروهاي نظامي، گزينه     رد كردن گزينه  
. افزون بر اين، اين راهبرد پيشنهادي براي مقامات امريكا هـم خوشـايند بـود              . بود

ورزيـد، هـر چنـد بـه          يعني در اصل همان چيزي بود كه سوليوان بر آن اصرار مي           
 نشان دهندة  اين كار   . فايده است    اشتباه و بي    كه آن راهبرد   دانست  اد نمي احتمال زي 
فـردي  خميني به عنوان     از شخصيت    ماهيت شورش و  اً نادرست از    عميقبرداشتي  

اين انقالب به هـيچ رو خودجـوش نبـود؛ بـه           . دبوهمچنين يك انسان    روحاني و   
زهاري نخـست وزيـر     ها پيش از آنكه ا      مدت .ريزي و رهبري شده بود      دقت برنامه 

 ايدئولوژي، راهبرد و ساختار فرمانـدهي انقالبـي ايـن           كنترلشود، پيروان خميني    
گرفتند كـه      در اين باره تصميم نمي     "مردم"ديگر  .  بودند را در دست گرفته   جنبش  

. مي كردند تعيينخميني و پيروان او مسير انقالب را        . اين فرايند چگونه پيش رود    
ديگـران تفـاوت    بـا    يك انسان چه به عنوان     روحاني و    فردي جه در مقام  خميني  
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. كـرد   نظرية حكومت اسالمي وي، او را از ديگر علماي ايران متمـايز مـي             . داشت
 مورد نظـر اريـك      " راستين عتقدم"شخصيت او هم همين حالت را داشت، كه به          

 بسيار نزديك بود كه نمونة مثالي يا اعالي متعهد بودن به رسـالتي خـاص                30هوفر
رسيد براي هدفي قـدم بـه ايـن دنيـا گذاشـته كـه                 چنين فردي به نظرش مي    . دبو

انگيـز بـود و       از نظـر او، سـازش نفـرت       .  اوسـت  دليـل بـودن   دستيابي به آن تنها     
تالش مخالفان وي براي سـازش فقـط بـه او           . آمد  روي فضيلت به شمار نمي      ميانه

ولي . كرد  برجاتر مي كرد كه حق با اوست و او را در رسيدن به هدفش پا                ثابت مي 
 كار زيـادي در ايـن مـورد از          اگر هم مي كرد،    و   نمي كرد شاه اين مطلب را درك      

  .آمد  ميندستش بر 
  

***  
قطبي، پـسر دايـي     .  آبان، تلفن خانة رضا قطبي به صدا در آمد         14عصر روز   

شهبانو و رئيس سابق سازمان راديو و تلويزيون ملي، گوشي را برداشت و فـوري               
او دو ماه پيش، زماني كـه شـريف         . دشتعجب  نگران و م    و  را شناخت  صداي شاه 

امامي به سمت نخست وزيري منصوب شـده بـود، از رياسـت سـازمان راديـو و                  
از آن زمان اغلب شاه را در دربار ديـده بـود ولـي              . تلويزيون ملي استعفا داده بود    

قيماً بـه او    هرگز موضوعي آن قدر فوري پيش نيامده بود كه الزم باشد شـاه مـست              
او .  اصل مطلب رفت   بهتعجب او خيلي طول نكشيد زيرا پادشاه فوري         . تلفن كند 

خواسـت بـراي ملـت سـخنراني          تصميم به انتصاب دولتي نظامي گرفته بود و مي        
كـه از سـخن شـاه       قطبـي   . او از قطبي خواست متن اين سخنراني را بنويسد        . كند

توانم بنويـسم،     ي خودم را هم نمي    ها  من سخنراني ":  گفت آهسته ،متحير شده بود  
 شـاه پاسـخ     "توانم چنين سخنراني مهمي را براي اعليحضرت بنويسم؟         چطور مي 
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كنـيم كـه شـما        ايم و تصور مي     ايد ديده   ما برخي از مطالبي را كه شما نوشته       ": داد
هايي دارم كـه آنهـا را    به هر حال من يادداشت   . آييد  بخوبي از عهدة اين كار بر مي      

. شـان را دارم     هايي است كه من قصد گفـتن        آنها شامل حرف  . فرستم  ا مي براي شم 
اما مـايلم بـه مـردم بگـويم كـه ايـن             . من ناگزيرم دولتي نظامي را روي كار آورم       

 قطبـي كـه در      ".كنـيم   بزودي دولتي ملي را جانشين آن مي      . ضرورتي موقتي است  
 ملي است چطـور     دولت نظامي هم دولتي   ": اين زمان به كلي گيج شده بود گفت       

منظـورم دولتـي    ": ه گفـت   شاه كمـي برآشـفت     "به مردم القا كنيم كه چنين نيست؟      
در گذشـته هـم هـر بـار شـاه از            " برداشت قطبي اين بود كـه        ".دموكراتيك است 

 سـپس شـاه     ".حكومت ملي حرف زده منظورش حكومت دموكراتيك بوده است        
هاي   اند كه آدم    ه من گفته  به هر حال من بايد در تلويزيون صحبت كنم و ب          ": گفت

و با ايـن تـصور       "اين غير ممكن است   ":  قطبي گفت  ".آيند  تلويزيون به كاخ نمي   
كه به دليل فشار اوضاع و احوال ممكن است شاه از خاطر برده باشد كه او ديگـر                  

 با ترديد   سپس. رئيس راديو و تلويزيون نيست، زير لب به اين واقعيت اشاره كرد           
  ".زنم ه با آنها حرف ميدر اين بار": گفت

  
 واحـدهاي    مكانيـك، كـه    اميراو به سازمان راديو و تلويزيون تلفن كرد و از           

اعزام ، خواست روز بعد آمادة      بودنددر بخش تحت تصدي وي       سيار ضبط برنامه  
قطبـي پـاكتي را از      غروب  همان روز   .  پذيرفت فوراّاو   به كاخ باشد و      آن واحدها 

بخـشي از  ". طالب مربوط به سخنراني مورد نظر بـود كاخ دريافت كرد كه شامل م   
هايي در حاشيه، دستخط شاه بود، ولـي بقيـه را ديگـران     مطالب، به ويژه يادداشت   

هم بخـشي از مطالـب    '  انقالب شما را شنيدمپياممن ' عبارت ".آماده كرده بودند
يد  قطبـي بـه سـ   31 ". اسـت ن را نوشـته    آ رسيد خود شاه با عجله      بود و به نظر مي    
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حسين نصر، فيلسوفي اسالمي و رئيس سـابق دانـشگاه صـنعتي آريـامهر و در آن         
با نصر هم تماس گرفته بودنـد و        . زمان رئيس دفتر علياحضرت شهبانو، تلفن كرد      

قطبـي  . آنها قرار گذاشتند با هـم برونـد       . بنا بود او هم صبح روز بعد به كاخ برود         
نصر هـم   . با شهبانو هم مشورت كنند    بردن سخنراني نزد شاه     از  پيشنهاد كرد پيش    

را آن  تا دير وقت شب ايـن سـخنراني و مطالـب            با كار كردن    قطبي  . موافقت كرد 
او سه نسخة متفاوت را آماده كرد با اين استدالل كـه شـاه بايـد حـق                  . تنظيم كرد 

اي  صبح او سه نسخة خود را نزد نصر برد كـه او هـم نـسخه     . انتخاب داشته باشد  
دادند برگزيدند و اصالح      اي را كه هر دو نفر ترجيح مي         آنها نسخه . دآماده كرده بو  

زماني كه به كاخ نياوران رسيدند به آنها گفتند كـه شـهبانو شـب بـدي را                  . كردند
آنها از  . تواند در كارشان به آنها كمك كند        گذرانده، تا دير وقت بيدار بوده، و نمي       

قطبـي  .  شاه در دفتر كارش رفتنـد      كاخ مسكوني به ساختمان جهان نما و به ديدار        
هاي مختلف سخنراني را تسليم شاه كرد و نـسخة مـورد تأييـد خـودش و                   نسخه

نصر را هم مشخص كرد و از آنجا براي كمـك بـه آرايـش صـحنه بـراي ضـبط                     
در اين زمان به او گفتند كه اعليحضرت خواسته اسـت     . تلويزيوني سخنراني رفت  

. تر بتواند آنهـا را بخوانـد         شود تا او راحت    تري نوشته   سخنراني با حروف درشت   
خواست بر آنها     هايي كه مي    هايي براي يادآوري نكته     در گذشته شاه فقط يادداشت    

رسـيد و مايـل بـود تمـام           اين بار خسته بـه نظـر مـي        . تأكيد كند در اختيار داشت    
قطبي متن سخنراني را دوباره نوشـت، ايـن نـسخة           . سخنراني او نوشته شده باشد    

  .وين شدة او با اصالحات نهايي شاه و با حروفي درشت بودتد
  

آورد، هـر چنـد در مـورد          سيد حسين نصر ماجرا را كمي متفاوت به ياد مـي          
به گفتة نصر، شاه قطبي و نصر را بـا          . مطالب اصلي سخنراني با قطبي موافق است      

،   عاو دفتر يادداشت بزرگي داشت كه تعـدادي  موضـو          ". هم به دفترش فرا خواند    



   زندگي و زمانة شاه 886

او . تا را ، كه بيشتر محور بحث بودند، روي آن يادداشـت كـرده بـود                 شايد بيست 
شما '.گفت روز بعد بايد نطق مهمي بكند و از ما خواست آن را برايش آماده كنيم               

 قطبـي و  'كـنم  فردا اين كار را مي. ايد كه من بايد با مردم صحبت كنم       هميشه گفته 
هـا    با جديت روي آن يادداشت    . من رفتيم من نخست به دفتر من و سپس به خانة          

كار و متني را آماده كرديم؛ بيشتر آن همان بود كه اعليحضرت نوشته و شـامل آن                 
اعليحضرت به من دستور داده بود .  بود ' من صداي انقالب شما را شنيدم'جملة 

او گفـت بيـدار     . كه متن را همان شب، هر قدر هم كه ديـر باشـد، بـراي او ببـرم                 
پس از آنكه متن سخنراني را نوشتيم من تلفن كردم          . شود  د و منتظر متن مي    مان  مي

نشاط دم  . را ببرم واهم متن   خ  گفتم مي ) فرماندة گارد جاويدان  (و به تيمسار نشاط     
ار كردم  رهر دو با هم به درون رفتيم و من اص         . در كاخ نياوران به استقبال من آمد      

منتظر شدم تا نـشاط مـتن       . ضرت ببرد كه خود نشاط متن سخنراني را براي اعليح       
نشاط وقتي برگشت به من گفت كـه مـتن بـه            . را به اتاق خواب اعليحضرت برد     

 بـروم و اسـتراحت      نـد دست اعليحضرت رسيده، از كار من تشكر كرده و گفتـه ا           
دهد ايـن اسـت       مشكل شرحي كه نصر مي    .  باقي مطالب تقريباً يكي است     32".كنم

اصـالن افـشار اظهـار      . آيـد   اين وقـايع جـور در نمـي       كه با شرح اصالن افشار از       
به هـر حـال     . دارد كه شاه متن سخنراني را تا صبح كه تسليم او شد نديده بود               مي

. اين چندان مهم نيست و امكان دارد دو مورد مختلف با هـم اشـتباه شـده باشـند                  
ترديدي نيست كه هم قطبي و هم نصر روي آن مـتن كـار كردنـد، و اينكـه مـتن                     

هـاي خـود بـه آنهـا          راني در اصل حاوي آن مطالبي بود كه شاه در يادداشت          سخن
  .اشاره كرده بود
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ريزي شده بود كه سخنراني       برنامه. حوصله بود   آن روز صبح شاه عصبي و بي      
 بود و سخنراني    12ساعت نزديك   .  بعداز ظهر پخش كنند    2او را در اخبار ساعت      

 گفتند كه نصر و قطبـي مـتن سـخنراني را            پيش از آن وقتي به او     . هنوز آماده نبود  
او سر اصالن افشار رئيس تشريفات خـود        . اند، بسيار عصباني شد     نزد شهبانو برده  

انـد؟ مگـر او بايـد آن را تـوي             چرا متن سخنراني را نزد شـهبانو بـرده        "فرياد زد   
بـار آن را بخـوانم تـا قبـل از ايـراد              تلويزيون بخواند؟ نبايد من دسـت كـم يـك         

 ولـي ديـدار از شـهبانو        " بدانم چه چيزي توي آن نوشته شـده  اسـت؟           يسخنران
شاه چند سئوال داشـت و بـه        . خيلي طول نكشيده بود زيرا شهبانو كسالت داشت       

خواهد چنـين نطقـي را        گفتة افشار هم نصر و هم قطبي به او گفتند كه اگر او مي             
ن چيـزي را كـه   ايراد كند بهتر است خودش را صادقانه جاي مردم بگذارد و همـا     

لحـن آن متعجـبش   . اين توصيه به دل افـشار ننشـست   33.خواهند بگويد مردم مي
او متن سخنراني را بـه      .  طرح دولت نظامي هم مناسب نبود       با در نظر او  . كرده بود 

آورد نـه   تا آنجا كه آتاباي به خاطر مـي . كامبيز آتاباي داد كه سرسري آن را خواند     
مـا  ": آتابـاي گفـت   . ضوع را با شاه در ميان نگذاشـتند       كدام مو   او و نه افشار، هيچ    

 واقعيت اين بـود     34".تصور كرديم اين كار مزيتي دارد كه ما آن را درك نمي كنيم            
 در ميان اطرافيان    باز ها . كه دولت نظامي براي افراد مختلف معاني متفاوتي داشت        

ومـت نظـامي     قانون حك  5شاه معتقد بودند كه دولت نظامي به معناي اجراي مادة           
زور متفـرق و متخلفـان   ه است، كه به موجب آن هر اجتماع بيش از سه نفر بايد ب        

 ". كنـد  شـوخي  دولت نظامي    آدم نبايد با  ": افشار اظهار داشت  . شدند  مجازات مي 
 با اين   زمان بخرند خواستند با اين كار       آنها مي .  فكر ديگري در سر داشتند     كبوترها

                                                 
 .26. بنياد مطالعات ايران، تاريخ شفاهي، مصاحبه با اصالن افشار، پيشين، ص. 33
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به گفتة شهبانو، اين كار بيهـوده       . فان به توافق برسند   اميد كه در اين فاصله با مخال      
  :بود

  
آمدند به ظاهر فكر و ذكرشان اين بود كه در عمل دل همه را                افرادي كه نزد من مي    

كرد كه گوشت با ذبح اسالمي آماده         اهللا شريعتمداري شكايت مي     اگر آيت . به دست آورند  
اگر نزديك حرم امام رضا . كرديم  حل مي  شود؛ ما بايد مجرم اصلي را پيدا و مسئله را           نمي

كـرديم و بـه علمـا اطمينـان      شد، بايد بـه موضـوع رسـيدگي مـي           در مشهد تيراندازي مي   
در اين  . دهي شده بوديم    ما گرفتار عادت باج   . دهد  داديم كه چنين چيزي ديگر رخ نمي        مي

 مردم پيـامي    ها توصيه كردند كه اعليحضرت براي آرام كردن         برخي. ميان اوضاع بدتر شد   
  .بفرستد

حاال معتقدم كه ايـن كـار       . آورم كه دكتر نصر و رضا قطبي پيام را آوردند           به ياد مي  
دانم پـيش     اما نمي . در آن زمان، وقتي آن را خواندم، فكر كردم ايرادي ندارد          . درست نبود 

مطرح گويد فكر اولية اين كار را اعليحضرت          دكتر نصر مي  . از آن چه اتفاقي رخ داده بود      
  35.دانم اين كه چه كسي در طرح اولية آن فكر دست داشت من نمي. كرد
  

هاي خود را به گوش شاه برسـانند بـا هـم              در اين كه حرف    بازها و   كبوترها
داد و پذيرش اين واقعيت        گوش مي  كبوترهاكردند، شاه بيشتر به حرف        رقابت مي 

 را آماده كردند بيش از شـاه    آنها افرادي را كه اين سخنراني     .  دشوار بود  بازهابراي  
از سوي ديگـر، شـاه از ايـن سـخنراني و نحـوة              . كه آن را خواند، سرزنش كردند     

  :آورد نصر گفتگو با شاه را به ياد مي. اجراي آن خرسند بود
  

. ه بودندكردبه من در منزل تلفن  بار ين چنديشانمن رئيس دفتر شهبانو بودم و ا
داد ياد داده بودم هر بار  ها جواب مي غلب به تلفندر واقع، من به دختر كوچكم كه ا

شهبانو را علياحضرت "به او گفتم . ا احترام با او حرف بزندند بكرد شهبانو تلفن مي
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 آن روز عصر دخترم پيش من آمد و گفت ".كنم بگو تعظيم عرض مي. خطاب كن
ته است و به من تصور كردم او شهبانو را با شاه اشتباه گرف. اعليحضرت پشت خط است

 كمال تعجب ديدمگوشي را گرفتم و با . خاطر اين اشتباه سر به سرش گذاشتم
از شما به خاطر زحماتي كه براي سخنراني كشيديد تشكر ": او گفت. اعليحضرت است

ام بود و اين كه فكر اصلي از خود   من با چند جملة معمولي مثل اين كه وظيفه".كنم مي
در مراكش، –پس از انقالب چند بار اعليحضرت را ديدم . اعليحضرت بود، پاسخ گفتم

اعليحضرت دربارة چيزهاي زيادي . مكزيك، در بيمارستاني در نيويورك، و در الكلند
ولي حتي يك . كرد مرتكب شده است حرف زد، از جمله دربارة اشتباهاتي كه تصور مي

  36.بار هم از آن سخنراني ابراز نارضايتي نكرد
  

***  
بـاغي،    الم رضا ازهاري هم سن و سال و هم رديـف اويـسي، قـره              ارتشبد غ 

پـاي    فردوست، جم و ديگراني بود كه كم و بيش هـم سـن شـاه بودنـد و او هـم                    
، او كـه سـپهبد بـود،        1349در سـال    . ديگران درجات نظـامي را طـي كـرده بـود          

تحده بازنشسته شده و به اين فكر افتاده بود كه باقي ايام عمر خود را در اياالت م                
اران بـه   تزماني كه ارتشبد جم از سمت جانشين رئيس ستاد بزرگ ارتـش           . بگذراند

 كه چه كسي را به جاي او به سمت          يد پرس  از او  رياست آن ستاد ارتقا يافت ، شاه      
جـم ايـن كـار را بـه اختيـار شـاه             . اران بگمـارد  تجانشين رئيس ستاد بزرگ ارتش    

 ژنـرال   رضا عظيمي، كه در آن زمان      ارتشبد. گذاشت ولي ازهاري گزينة شاه نبود     
آجودان شاه بود، از جم درخواست كرد كه ازهـاري را در مقـام جانـشين و قـائم              

در ازهـاري   .بسيار تعريف كـرد  ازهاري ازعظيمي  . مقام خود به خدمت فراخواند    
نيروي زميني ارتش بود، سـمت رياسـت سـتاد وي را     فرمانده  اي كه عظيمي      ه  دور

 از زمـاني كـه      ". را نگـه مـي داشـت       عظيمي   همواره احترام جم  . به عهده داشت  
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 شـدم و مـدارج       دوم  ارتـش  فرمانـده  دانشكدة افسري بودم تا زمـاني كـه          فرمانده
برخوردار بـودم   تيمسار عظيمي   دريغ    نظامي را طي كردم، از دوستي و حمايت بي        

پيـشنهاد را بـا   اين . اعتنا بمانم توانستم به او بي    نمي. دانستم  و خود را مديون او مي     
  يكـم  ارتشفرماندهاعليحضرت در ميان گذاشتم، كه گفت از كار ازهاري در مقام      

تـوانم او را بـه خـدمت فـرا             مـي   ميل دارم  مناگر  چندان راضي نبوده است، ولي      
 جـم بـا شـاه     رابطه ولي ديري نگذشت كه37  ".خوانم و اين مقام را به او بسپارم  

ريـزي،   تـري را، در زمينـة برنامـه    ي نزديـك  و شـاه كـه تعامـل نظـام    به هم خورد  
فـردي  كـرد، و خواسـتار        بيني مي   تسليحات و تداركات، با مقامات امريكايي پيش      

  بتوانـد  تـر از سـوي هـر يـك از طـرفين             بود كـه بـا برخوردهـايي هـر چـه كـم            
 را عملي كند، ازهاري را، كه تحصيلكردة امريكا بـود و خـوب   ايرانهاي    خواست

د و مناسباتي حسنه با مشاوران نظامي امريكـايي داشـت، بـه             ز  انگليسي حرف مي  
 ازهاري كار زيادي با      در اين سمت   .اران گماشت تسمت رياست ستاد بزرگ ارتش    

.  نداشـت دادنـد  فرماندهان نيروهاي مختلف ارتش كه مستقيماً به شاه گزارش مـي  
او . اشـت   كرد و همه را خيلي خوب به همكاري وا مـي            اما در ستاد خوب كار مي     

  .در ارتش همان كاري را كرد كه هويدا در حوزة غيرنظامي انجام داد
  

. انتصاب ازهاري به سمت نخست وزير براي سوليوان خبر خوشـايندي بـود          
 شـدند،    مـي   آبان، شب هنگام كه سوليوان و پارسونز از حضور شـاه مـرخص             14

 "متمـدني  آدم "گفـت   به سرلشكر خسروداد و كـامبيز آتابـاي         بارة او   سوليوان در 
در اين موقع ازهاري هم سر رسيده بود، شايد حدس زده بود كه بناسـت               . 38است

رفـت تـا حكـم        هاي دفتر شـاه بـاال مـي         چنان كه از پله     او، هم . نخست وزير شود  
                                                 

نقدي : پژوهش در سپهبد محسن مبصر، "مروري بر خاطرات ارتشبد سابق فردوست"ارتشبد فريدون جم، . 37
 .106-107. صص، 1996 لندن، بر كتاب خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست،
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روز بعـد وقتـي     . نخست وزيري خود را دريافت كند، به نظر سوليوان افسرده آمد          
شد ناگهان بـه او بـر خـورد بـه             ي مي رضا قطبي در راهرويي كه به دفتر شاه منته        

 "تيمسار شما كسالت داريـد؟    ": قطبي پرسيد . نظرش رسيد كه ازهاري بيمار است     
مـن نـابود   . كاش بيمار بودم، آنچه بر سر من آمـده از بيمـاري هـم بـدتر اسـت              "

دانست دليل افـسردگي تيمـسار چيـست بـا خـود               قطبي چون هنوز نمي    ".ام  شده
وتاهي در مورد رخدادهاي ناگوار روز پيش بركنـار شـده           انديشيد شايد به دليل ك    

قطبي دوباره و اين بار با دلسوزي و همدلي بيشتر پرسيد چه اتفاقي افتـاده               . است
تيمسار با لحني كه بيشتر به لحـن افـسري شـباهت داشـت كـه در دادگـاه                   . است

اعليحـضرت مـرا بـه سـمت نخـست وزيـري            ": نظامي محكوم شده باشد گفـت     
 خدا به همة مـا رحـم كنـد اگـر بلنـد              ":  قطبي در دل انديشيد    ".اند  همنصوب كرد 

 اين مرز و بوم، كه حاال نخست وزير شده است، اين انتـصاب را         ترين افسر  مرتبة
 از    مـورد نظـر آن گـروه       نظـامي   ازهـاري   39".افتخار مصيبت تلقي كنـد    به جاي   

تـة شـهبانو از ميـان       بـه گف  . مشاوران شاه بود كه هوادار مذاكره با مخالفـان بودنـد          
از .  مذاكره كند  "قصاب جمعة سياه،  "شد با اويسي،      مخالفان هيچ كس حاضر نمي    

 ازهـاري طبعـي ماليـم داشـت و          فـت، گ  سـوليوان مـي   كه  گونه  همان ،سوي ديگر 
ها به پايان رسد و او بتواند به پادگان ها            خواست آشوب   او فقط مي  .  بود "متمدن"

ين مـوقعيتي نبـود كـه او آرزو         ا. كردند  رعايت مي  همه نظم را     باز گردد، جايي كه   
  . كرد مي

  
او پـس از    . معلوم بود كه ازهاري براي مأموريت جديد خود آمادگي نداشت         

، كـه   رادريافت حكم خود و پيش از آن كه كاخ را ترك كند سرلشكر خـسروداد                
ـ             ديد ها بود،   اتفاقاً همان نزديكي   راي  و از او خواست نام افسران نظـامي مناسـب ب

                                                 
 مصاحبه با رضا قطبي، پيشين،. 39
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سـپس سرلـشكر علـي نـشاط،       . هاي مختلف را در اختيـار وي بگـذارد          وزارتخانه
حاال ديگر نوبت نشاط بود كه يك رشته نام رديـف           . رئيس گارد جاويدان، را ديد    

مـد كـه نـام فرمانـدهان        ادر نهايت ازهاري كاري بهتر از اين از دستش بـر ني           . كند
و بـيش بـه صـورت تـصادفي بـه           نيروها و ستاد خود را عرضه دارد و آنها را كم            

 آبـان،  او هيئـت       15روز بعد،   . هاي مختلف بر گمارد     سمت وزارت در وزارتخانه   
دولت ناقص خود را به شاه معرفي كرد كه سه تن غيرنظـامي هـم در آن حـضور                   

امير خسرو افشار، وزير امور خارجه، محمد رضـا امـين، وزيـر صـنابع و                : داشتند
دو رخـداد مهـم در آن روز بـه وقـوع      . ، وزير مـشاور   فر  اهللا همايون   معادن و عزت  

 را ايراد كرد و     " انقالب شما را شنيدم    پياممن  "ساز    شاه عبارت سرنوشت  : پيوست
 در رابطـه بـا جنـبش مخـالف          احتماالً اين نخستين باري بود كـه از واژة انقـالب          

 اهللا نـصيري،   نعمـت ارتشبدد، و ديگر اين كه دولت جديد         ش استفاده مي حكومت  
اين . رئيس سابق ساواك، و داريوش همايون، وزير سابق اطالعات را دستگير كرد           

 را بـه عهـده       كـشوري  ييپيماسارها كه رياست هوا   ماقدام باعث شد كه يكي از تي      
  .  كه مأموران حكومت نظامي به خانة او برسند، خودكشي كند داشت، پيش از آن

  
هـا    تمام جنب و جـوش    . ندبا اين حال، تصور دولت نظامي مخالفان را ترسا        

فروكش كرد، و همه منتظر بودند ببينند دولت نظـامي چـه معنـايي ممكـن اسـت                  
نمايندگان هم كه   . نخستين برخورد ازهاري با مجلس پيروزمندانه بود      . داشته باشد 

هـاي   مانند تمام افراد ديگر از فكر دولت نظامي به هراس افتاده بودند، در واكـنش   
مانبردار بودند، و اين وضع به تقويت روحية نخـست وزيـر           خود بسيار مطيع و فر    

روز بعد در دربار، ازهاري به ابوالفتخ آتابـاي، كـه در آن             . جديد بسيار كمك كرد   
ترين يار شاه و معاون وزير دربار بود، با افتخار دربـارة برتـري خـود               زمان قديمي 

منحل كند و تا    پيرمرد به او توصيه كرده بود كه مجلس را          . بر مجلس سخن گفت   
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شـما دولتـي نظـامي      ": زمان برگزاري انتخابات بر اساس فرمان شاه حكومت كند        
توانـد بـا برخـي از تـصميمات دشـوارتر شـما            مجلسي كه به آسـاني مـي      . هستيد

 ديروز در مجلس    ":  پاسخ داد  ازهاري ".شما بشود مخالفت كند، نبايد مزاحم كار      
واي به حال كسي كه بخواهـد بـا مـن      . آيم من از پس اين افراد بر مي      . مرا نديديد 

 رجزخـواني بيـشتر      ايـن  40 ".شـود    من مواجـه مـي     دژبان هاي او با   . مخالفت كند 
راسـتا بـا      در روزهاي بعد دولت جديد سياستي هم      . خواب و خيال بود تا واقعيت     

كـرد و در    ازهاري يكسره از قـرآن نقـل قـول            و در پيش گرفت  باج دهي سياسي    
  . نشست  مخالفان عقب هاي برابر پيشروي

  
***  

اهللا خمينـي را از نجـف بـه كويـت بـرد ولـي                  مهر دولت عراق آيت    13روز  
 و  رداندنـد  به بغداد برگ    را  مهر او  14 زرو. مقامات كويتي او را به مرز بازگرداندند      

شاه معتقد بود كه صدام حسين درخواست شـريف         . ادنداز آنجا به پاريس پرواز د     
 براي كنترل خميني غنيمت شمرده تا خود را از دست اين            امامي، نخست وزير، را   

مقامات فرانسه از شاه سئوال كردنـد كـه آيـا بـه او              .  دردسرزا خالص كند   آخوند
كنـد؟ اگـر او در        چه فـرق مـي    : گفتم". شاه موافقت كرد  . اجازة ورود بدهند يا نه    

بتـه  پـاريس ال  41 "كنـد؟   پاريس نباشد، در هامبورگ خواهد بود، پس چه فرق مـي          
 نتر و بنابراين دسترسـي بـه آ         فرانسه از نظر فرهنگي به ايران نزديك      . كرد  فرق مي 

وحاني كه در محلـي بـسته       رخميني با سكونت در پاريس از يك نفر         . تر بود   آسان
توانست با تمام دنيا ارتبـاط        المللي بدل شد كه مي      كرد به شخصيتي بين     زندگي مي 
اطي برقـرار   بـ فقط بخشي جزئـي از نظـام ارت       در اين دوره پخش نوار      . برقرار كند 

                                                 
 .1، روي 2 مصاحبه با كامبيز آتاباي، پيشين، نوار. 40

 .7، نوار 1980 مه 27 مصر، پاسخ به تاريخ،مصاحبه با شاه دربارة . 41
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المللـي بـه ابـزاري بـراي ابـالغ دسـتورهاي              راديوهـاي بـين   . شده در پاريس بود   
منـد    مـؤثرترين مجـراي پخـش نظـام       . سـي .بـي .بي. غيررسمي خميني بدل شدند   

 نـوعي شـبه خيـزش        بـه   كانون آن   مخالفان بود، كه تا ماه مهر      عملياتيهاي    برنامه
 دولت ايران بارها به دولت بريتانيا شـكايت كـرد، ولـي             .بوده  براندازي تبديل شد  

طرفانة اخبـار     سازماني مستقل براي پخش بي    . سي.بي.پاسخ همواره اين بود كه بي     
. دهـد هـيچ نفـوذي نـدارد         گزارش مـي  . سي.بي.است و دولت بريتانيا بر آنچه بي      

 است، انكار    خميني "تريبون" يا   "سخنگو"هم به نوبة خود اين را كه        . سي.بي.بي
در . سـي .بـي . در ايران همه، از جمله دشمنان شاه، باور داشـتند كـه بـي              42.كرد  مي

 بختيار، رهبر جبهة ملي،     شاپوربراي مثال   . هاي شورشيان مؤثر است     پيشبرد آرمان 
سال ها فعاليت در    ". زده شده بود    بر اعضاي جبهة ملي شگفت    . سي.بي.از نفوذ بي  

با خدمت به منافع كـشور خـود و         . سي.بي.كه بي ... جبهة مخالف به من آموخت      
كه خميني به ايران بيايد و حتي پـيش از آنكـه بـه               اجراي سياست آن ، پيش از آن      

 مردم اغلب تاريخ برگـزاري تظـاهراتي        ". برود به خوبي از او حمايت كرد       سپاري
گفتنـد در حـالي كـه       به بختيـار مـي    شنيدند و     مي.سي.بي.در روزهاي آتي را از بي     

بختيار بنا به تجربة خود چنين اسـتنباط كـرد كـه         . د وي از آن اطالعي نداشت     خو
. سـي .بـي . به احتمال زياد، مخالفت بـي 43.استسياست بريتانيا حمايت از خميني     

 مثـل بـسياري از رسـانه         فقط به دليل رهنمودهاي دولت بريتانيا نبود بلكـه         با شاه 
خبرنگـاران و   ليبراليـستي     هاي شر به دليل گراي   ت بيش ي ديگر در اروپا و امريكا     ها

اي   گران آن سازمان بود كه شاه را فرمـانروايي مـستبد و خمينـي را فرزانـه                  تحليل
از سـوي ديگـر     . دانستند  پارسا كه خواستار آزادي و عزت ملت خويش است، مي         

مـسئوليتي بـود كـه اجـازه دهـد سـازماني              براي دولت بريتانيا از نظر سياسي بـي       

                                                 
42. Parviz C. Radji, In the Service of the Peacock Throne, Op. Cit., p. 242.  
43. Chapour Bakhtiar, Ma Fidelite, Paris, Albin Michel, 1982, pp. 170, 171, 
Author’s translation. 
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عظيم، كه تأمين منابع مالي آن با دولت بود، در تدوين اخبـار             برخوردار از قدرتي    
خارجي خود، و به گفتة برخي سياست خارجي،  آزاد باشد و مطـابق ميـل خـود                  

ها را خبرنگاران غير بريتانيايي       عمل كند، به ويژه با توجه به اين كه اغلب گزارش          
ريتانيـا را در مـورد      به سخن ديگر، اغلب ايرانيان ادعاي دولت ب       . داشتند  ارسال مي 

دانستند كه به داليل مربوط به قـانون          احتمالي مي . سي.بي.عدم دخالت در امور بي    
اساسي ممكن بود دربارة اخبار و تفسير هاي داخلي، قابـل پـذيرش باشـد، ولـي                 

دربارة اخبار خارجي، بـه ويـژه       . سي.بي.هاي بي   طرح همان ادعا در مورد گزارش     
شـد، بـه نظرشـان         بومي كشوري خـارجي پخـش مـي        زماني كه آن اخبار به زبان     

  . آمد مسخره مي
  
گرايـان، از     هـاي اسـالم     مؤثرترين ابزار براي پخش اخبار فعاليـت      . سي.بي.بي

هـاي معتبـر ديگـري از         با اين حال، ارگـان    . هاي رزمي آنها بود     جمله دستور عمل  
ت با شاه   ها و مطبوعات غربي هم بودند كه آنها هم به خدمت جنبش مخالف              رسانه

هايي از مطبوعات ليبرال در اروپا هستند كه          نمونه گاردين    و لوموند. درآمده بودند 
كردنـد و خمينـي را        با اعتقاد راسخ اخالقي و روشـنفكرانه از شـاه بـدگويي مـي             

از مهـر مـاه،     . هاي ايران هم وجود داشـت       همين وضع در مورد ليبرال    . ستودند  مي
هـا     پيدا كردند و به تدريج عقل و خـرد ليبـرال           ها گرايشي به جنبش خميني      ليبرال

 شايد ناشي از تفاوت فاحش    دگرگوني  بخشي از اين    . شدهم تابع اين احساسات     
مطبوعـات آزاديخـواه از     . بودخميني  ناپذير    انعطاف شور    اراده و  شاه و بين تزلزل   

اش پرهيز از خونريزي بود، تصوير آتيالي ايـن عـصر    ترين دغدغه  شاه ، كه بزرگ   
و از خميني، كه از نظر او خونريزي فقط ابزاري براي رسيدن بـه هـدف مطلـوب           

هيچ كس در ايران يا در غرب بـه         . داشتند  بود، تصوير قديسي پارسا  را عرضه مي       
هايش نوشته بود بخوانـد يـا         خود زحمت اين را نداد كه آنچه را خميني در رساله          
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ديـري  . مـه بـود گـوش كنـد     هاي وي را در نوارهايش كـه در اختيـار ه            سخنراني
نگذشت كه شخصيت خميني حالتي متعالي و فراتـر از جهـان مـادي پيـدا كـرد،                  

سـواد كـه حتـي فـضال ، ادبـا، دانـشمندان و        عكس او را، نه تنها سرسپردگان بـي  
كنـد     اين گونه روگرداني از عقل زماني بروز مـي         44.ديدند  فيلسوفان هم در ماه مي    

در آبان  . د از واقعيت چند بعدي وجود داشته باشد       كه تمايلي به ديدن تنها يك بع      
 روشـنفكر ماه ، زماني كه شريف امامي جاي خود را به ازهاري داد، طبقة متوسط               

  شـاه و     45.داد  ود را از دسـت مـي       تمام معيارهاي تحليل خـ      در ايران داشت   ليبرال
وت افرادش هم، حتي آنهايي كه هوادار نشان دادن مشت آهنين بودند، گيج و مبه             

  .فهميدند چه چيزي باعث بروز اين جنون شده است شده و درست نمي
  

خميني كه در نوفل لو شـاتو، واقـع در حومـة پـاريس، اقامـت گزيـده و بـا                 
رفتني سخنانش مردم را دور خود جمع كرده بود، به اين نتيجه رسيده بود كه شاه                

او به مخاطبـانش فهمانـد      . آيد   و خودش تنها قدرتي است كه به حساب مي         است
 آبـان كـريم     4در روز   .  دارد  فائقـه  كه حفظ وحدت در فرماندهي و هدف اهميت       

 ابوالحـسن    احمـد سـالمتيان و دوسـت او         جبهة ملي، كه بـا     اسمي هبرسنجابي، ر 
، در تماس   صدر، از پيروان خميني و نخستين رئيس جمهور جمهوري اسالمي           بني

صـدر داده بـود، بـه         بود، براي ديداري با  خميني، كه ترتيب آن را ابوالحسن بنـي            
سنجابي به نمايندگي از جبهة ملـي بـراي شـركت در اجـالس              . پاريس پرواز كرد  

 بختيـار،   شـاپور بـه گفتـة     . رفت   مي  در كانادا  انترناسيونال سوسياليست به ونكوور   
تواند به ديدار خميني بـرود        ته بود كه مي   شوراي رهبري جبهة ملي به سنجابي گف      

                                                 
 .كردند نگارنده شاهد بود كه استادان دانشگاه در جستجوي عكس خميني به ماه نگاه مي. 44

45. See "Liberal Misperceptions" in Gholam R. Afkhami, The Iranian Revolution: 
Thanatos on a National Scale, Washington DC, The Middle East Institute, 1985, pp. 
173-179. 



  897م من پيام انقالب شما را شنيد

 به گفتـة ابـراهيم      46.و ببيند حرف او چيست، ولي حق ندارد تعهدي به او بسپارد           
يزدي، يكي از مشاوران خميني در پاريس، سنجابي حتي پيش از اين كـه خمينـي                

در نخستين ديدار آن دو، خميني اجازه نداد سـنجابي در           . را ببنيند مرعوب او بود    
 با او سخن گويد و به او دستور داد بلند حرف بزند تا تمام افـراد حاضـر                   خلوت
بنـا بـود او همـان       . سنجابي مطابق اين دستور عمل كـرد      . هاي او را بشنوند     حرف

اهللا او را پـس   روز بعدازظهر دوباره خميني را ببيند، ولي به سنجابي گفتند كه آيت      
 ي شمالي بي سفر خود را به امريكا     سنجا. پذيرد  از بازگشت از كانادا به حضور مي      

ال ديدار بـا خمينـي از دسـت         جلغو كرد با اين فكر كه اگر به سفرش ادامه دهد م           
كه بار ديگر سنجابي را به حضور بپـذيرد  در اين هنگام خميني پيش از آن    . رود  مي

. هاي خود نسبت به شاه و رژيـم وي را روي كاغـذ بيـاورد                از او خواست ديدگاه   
فاقـد بنيـاد   ... سلطنت كنوني ايران   )1: خواست نوشت    را خميني مي   سنجابي آنچه 

جنبش ملي اسالمي ايران با وجود بقاي نظـام سـلطنتي           )2قانوني و شرعي  است؛      
نظام حكومـت ملـي     ) 3غيرقانوني، با هيچ تركيب حكومتي موافقت نخواهد كرد؛         

هـم بـه آن     خميني صفت  مـستقل را       (ايران بر اساس موازين اسالم و دموكراسي        
رضايت خميني جلـب شـده      . ، با مراجعه به آراء عمومي تعيين خواهد شد        )افزود
او به سنجابي گفت كه شاه ضعيف شده و از نظر سياسي رو به زوال است و                 . بود

زيرا اگر او قدرت پيدا     "نبايد به او مجال دوباره به دست گرفتن قدرت داده شود            
نبايـد بـه او فرصـت داد وگرنـه مـردم            . دكند، دمار از روزگار همه برخواهـد آور       

هايي را كه با خمينـي         سنجابي پرسيد آيا اجازه دارد اين نكته       47".شوند  مأيوس مي 
توانيد اعالم    هركجا  مي  ":  داد پاسخمطرح كرده است در تهران اعالم كند؟ خميني         

  48 ".توانيد آن را اعالم كنيد رويد مي از همين در كه بيرون مي. كنيد
                                                 

46. Bakhtiar, Ma fidelite, Op.Cit., p. 119. 
 .33.پيشين، صها،  آخرين تالشابراهيم يزدي، . 47

 .همان. 48
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ل لوشاتو بـا خمينـي بـر اسـاس شـرايطي كـه وي          رهبران در نوف   همديدار ه 

. هرگز داد و ستد، توصيه يا مشورتي در ميان نبـود          . صورت گرفت تعيين مي كرد    
افرادي مانند سنجابي يا مهدي بازرگان از نهضت آزادي         . اطاعت كامل بود  تاًكيد بر 

ي نيست كه دنيـا  دادند كه او همان كس      از همان نخستين ديدار با خميني تشخيص        
با اين حال، پس از دريافت اين نكته ناگزير اين را هم تـشخيص       . كند  توصيف مي 

آنهـا از نظـر احـساسي مرعـوب خمينـي شـده             . شود بازي داد    دادند كه او را نمي    
ميده بودند كه اين مـرد      با اين كه فه   بودند، مجبور بودند چون مريد او رفتار كنند،         

اي كه با برداشت آنها از عـدالت،           و ساختارهاي سياسي   ها، اقدامات   به پاي انديشه  
روزي كه به سـنجابي     . آزادي و حكومت منصفانه بسيار فاصله دارد، ايستاده است        

اجازه دادند به حضور خميني برود، در چند مصاحبه از خميني پرسيدند حاال كـه               
اسـي، از   هاي سي   با سنجابي و بازرگان مذاكره كرده است آيا با هيچ يك از جنبش            

جمله جبهة ملي، ائتالف كرده است يا نه؟ او به روشني و بدون هيچ ابهامي پاسخ                
جنـبش  ":  وجود نداشته و نخواهد داشت     يا جبهه اي   جنبشي    ائتالفي با  داد هرگز 

اسالمي كنوني ايران همة جامعه را در بر گرفته و بـه همـين صـورت هـم پـيش                    
اي رابطه نداشـته و نـداريم و    ه و دستهشويم كه ما با هيچ جبه     رود و متذكر مي     مي

 او حاضـر بـه      49".پـذيريم   هركس يا هر گروهي كه مسائل ما را نپذيرد او را نمـي            
مـن  ": او دربارة گفتگوهاي خود با سنجابي اظهار داشت       . ائتالف با هيچ كس نبود    

مسائل و مطالبي كه داشتم و امكان ندارد يك قدم از آنها برگردم، به ايشان گفـتم                 
همة ملت با ما و ما با همة ملت هستيم و هـر         . ا با جبهة خاصي ائتالف نداريم     و م 

كس اين مطالبي كه ما داريم و عبارتست از استقالل مملكت و آزادي همه جانبـه                
و جمهوري اسالمي كه قائم مقام رژيم سلطنتي است، هر كس با آنها موافقت كند               

                                                 
49. Al Mustaqbal, [Beirut], 6 November 1978. 
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، بـرخالف مـصالح اسـالم و        از گروه ماست و از ملت است و اگر موافقت نكنـد           
ملت گام برداشته است و ما هيچ ربطي با او نخواهيم داشت و آنهـايي كـه بـا مـا                     

 همصدا خواهيم بـود لكـن ربـط خاصـي بـا كـسي                با آن ها   موافقت كنند، ما هم   
 روزي هم كه ازهاري نخست وزير شد خميني بـه هـوادارانش گفـت               50".نداريم

ها و سـرنيزه هـا زنـگ          ها، مسلسل   ين تانك ا": اين هياهوي بسيار براي هيچ است     
  51". كنندهتوانند با ارادة آهنين ملت مقابل زده است، آنها نمي

  
او آخـرين وسـيلة دفـاعي شـاه را از           .  كرد  تأييد رفتار ازهاري نظر خميني را    

دولت نظامي سياست آزاد كردن     . ناپذير  اي شكست    مبارزه نيرويتصور  –ميان برد   
داختن دوستان را كه دولت شريف امـامي آغـاز كـرده بـود،              دشمنان و به زندان ان    

اندك مدتي قبل، در شـورايي ويـژه در حـضور           .  بيشتر تيد ح ا اين بار ب   ،ادامه داد 
گـشايي دربـارة وضـع رو بـه وخامـت،             شاه و شهبانو به منظور مشورت و مشكل       

ود كه  منوچهر آزمون، مشاور در امور اجرايي شريف امامي، به شاه پيشنهاد كرده ب            
دار شود و از جملـه بـه دسـتگيري و اعـدام                رياست شورايي انقالبي را عهده     اهش

مقـدم، رئـيس    سـپهبد   . چند تن از مقامات نظامي و غيرنظـامي خـود اقـدام كنـد             
كه اگر بنا به اجـراي ايـن سياسـت در           گفته بود    و   هساواك، سخن او را قطع كرد     

اينـك   52.ار آويختـه شـود    كشور باشد، آزمون نخستين كسي است كـه بايـد بـه د            
 و بـسياري از     ه بود ازهاري شروع به دستگيري وزراي سابق، از جمله آزمون، كرد         

.  را رژيم خميني اعـدام كـرد        و ديگران مثل مقدم    اين دستگيرشدگان، مثل آزمون،   
شاه، بعدها بسيار افسوس خورد كه با اين تصميم موافقت كرده اسـت، ولـي ايـن      

                                                 
 .35-36. ، به نقل از يزدي، پيشين، صص1978 نوامبر 16تلويزيون سويس، -مصاحبه با راديو. 50

 .374-375: 2روزشمار، . 51
52. Houchang Nahavandi, Carnets secrets, chute et mort du chah, Paris, Editions 
Osmondes, 2003, 175-176. 
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زماني كه تصميم گرفتنـد     . انست سياست را هدايت كند    تو  زماني بود كه ديگر نمي    
اي مـيخ     با چه عجلـه   ": هويدا را دستگير كنند، كسي شنيده بود كه شاه گفته است          

  53".كوبيم هاي تابوت خودمان را مي
  

 آذر، مصادف با نخستين روز ماه محرم، خميني به سـربازان دسـتور              10روز  
آن شـب، جوانـان بـراي       .  تـرك كننـد    هـا را    داد كه به عنوان وظيفة شرعي پادگان      

اسالم گرايان خـود را     . ها رفتند و فرياد اهللا اكبر سر دادند         نخستين بار بر پشت بام    
دولت هم كه از اهميت ايـن رخـداد آگـاه          . كردند  براي تاسوعا و عاشورا آماده مي     

كرد و به اين منظور سرگرم مذاكره بـا انقالبيـان بـر اسـاس                 بود، خود را آماده مي    
نتيجه دو روز به نسبت عاري از خـونريزي بـود كـه طـي آن                . وافق عيد فطر بود   ت

روزها مخالفان توانستند ادعا كنند انقالب گـسترده و جـامع بـوده اسـت و تمـام                  
اين ادعا حقيقت داشت، هر چند مخالفـان        .  قشرهاي اجتماع را در بر گرفته است      

شـمار  . سـي .بي.بي. كردندو مطبوعات خارجي دربارة شمار تظاهركنندگان اغراق        
هـر  ثبـت شـد،      گان را دو ميليون نفر اعالم كرد، و اين رقم در اذهـان              تظاهركنند

ولي اين رقم   چند شمار واقعي تظاهركنندگان احتماالً كمتر از يك ميليون نفر بود،            
 روز عاشـورا، در تهـران، شـمار چـشمگيري از            54.كننـده بـود     هم كالن و مجـاب    
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ان از ميدان فوزيه آغاز و بـه ميـدان          پيماي  صف اصلي راه  . كنند  معموالً شمار راه پيمايان را دو ميليون عنوان مي        . 54
بنا بر پخش رنده از راديو و تلويزيون و نيز گزارشات           . شد و اين فاصله درست شش كيلومتر است         شهياد ختم مي  

پيمايان به ميدان شهياد رسيد، آخرين صف ميدان فوزيـه را             شاهدان عيني در آن دوره، زماني كه نخستين گروه راه         
البتـه  . پيماياني كه از ميدان فوزيه راه افتاده بودند، در آن زمان در خيابان شاهرضا بودند            م راه بنابراين تما . ترك كرد 

رفتنـد يـا در اطـراف         اند بسياري از افراد بـا كودكـان خـود راه مـي              پيمايان در فشار نبودند و چنانكه نقل كرده         راه
يم، يعني فضاي الزم براي رژه رفـتن نظـامي، بـه            پيمايي در نظر بگير     ولي اگر كمترين فضا را براي راه      . دويدند  مي

پيمايي شركت كنند،  پيمايان براي آنكه بيشترين تعداد در راه بهترين فاصله بين صفوف راه. يابيم ارقام زير دست مي  
 نفـر  40با توجه به عرض خيابان و با در نظر گرفتن راه پيمايي شانه به شانه، در هر رديف حداكثر       . يك متر است  

حتي اگر فرض كنيم كه     . شود  مي) 40×6000=240000( هزار نفر    240رقم نهايي بالغ بر     . پيمايي كنند   وانند راه ت  مي
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بـسياري از  . يمايي، از جمله زنان، از طبقـة متوسـط بودنـد          پ  كنندگان در راه    شركت
پيمـايي    هـاي كوچـك تاشـو راه        هايي توي كالسكه    آنها خانوادگي، و برخي با بچه     

لغـو حكومـت    –گرايـان     هـاي اسـالم     آنها با حضور خـود بـر خواسـته        . كردند  مي
.  مهـر تأييـد زدنـد      -گذاري جمهوري اسالمي به رهبـري خمينـي         پادشاهي و پايه  

  .گونه كه خميني بعدها ادعا كرد آنها با پاهاي خود رأي دادندآن
  

هـا    همان وقت كه مردم داشتند در خيابـان       . آن روز براي شاه روز خوبي نبود      
اي دلخراش در سالن نهارخوري گارد جاويدان         كردند، حادثه   پيمايي مي   عليه او راه  

ادآور يـژه كـه يـ     بـه و   ،در پادگان لويزان ضربة روحي شديدي بـر وي وارد آورد          
 آذر  20 روز   12:30در سـاعت    .  به جـان او شـد      1344سؤقصدي بود كه در سال      

، گروهبان سالمتبخش و سرباز وظيفه عابدي، كه هر دو در رسـتة توپخانـه               1357
 نيمه خودكار خود به سوي      3-هاي ژ   بودند، از دو طرف سالن نهارخوري با سالح       

هـاي مخـصوص    بخـش    صرف غذا در     داران، كه مشغول    افسران بلندپايه و درجه   
دار و     درجـه  12يك افـسر جـوان مـسئول ارتباطـات و           . خود بودند، حمله كردند   

نفرات گارد مهاجمان را بـه ضـرب گلولـه از    .  تن زخمي شدند36سرباز كشته و   
اي يافتنـد كـه وي بـه          در جيب سرباز مهاجم پـاكتي حـاوي نامـه         . پاي درآوردند 

داد كه قـصد دارد افـسران گـارد جاويـدان را              ع مي پدرش نوشته بود و به او اطال      
گرايان دو سرباز ديگـر را        بعدها معلوم شد كه اسالم    . بكشد و در راه بهشت است     

براي كمك به اين كـشتار متقاعـد كـرده بودنـد، ولـي آن دو پـيش از آغـاز ايـن                       
 هاي واحـد  ين نفـر از     چنـد . شـان را از دسـت داده بودنـد          اقدامات دل و جـرأت    

، بـه   از آنجا كه پادگان آنها سر راه تظاهركنندگان بـود         .  هم صدمه ديدند   زنيروهوا
                                                                                                                   

 هزار نفر ديگر در شهياد به آنها بپيوندند و صد يا دويست هزار نفـر هـم در پيـاده روهـا در رفـت و آمـد و                   240
ايـن  . پيمايي نمي توانسته انـد شـركت كننـد          ين راه  هزار نفر در ا    600سرگرم نظارة اين راه پيمايي باشند، بيش از         

 . همان رقمي است كه تيمسار مقدم، رئيس ساواك، هم در شوراي فرماندهي ذكر كرده است
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آنها دستور داده بودند براي رعايت ايمني هليكوپترهاي خود را به لـويزان منتقـل               
زماني كه سرلشكر خسروداد، فرماندة آنها، همان بعدازظهر در پادگان گـارد            . كنند

براي آنها قابل تـصور نبـود       . ده يافت ز  ار آنها رفت آنها را وحشت     دجاويدان به دي  
آيا اين  . كه چنين رخدادي در وفادارترين تشكيالت نظامي نسبت به شاه رخ دهد           

اي   اي براي كودتايي نظامي عليه شاه بود؟ خسروداد سخنراني دلگرم كننـده             مقدمه
اي براي خرابكاري و      براي آنها كرد، و به آنها اطمينان داد كه در ارتش هيچ برنامه            

  شـهبانو بـه ديـدار زخمـي        ،كمي بعد، همـان روز عـصر      . كشتن آنها وجود ندارد   
  55.ن رفت تا آنها را تسلي دهدشدگا

  
. آيد در اين زمان ديگر براي همه روشن شده بود كه از ازهاري كاري بر نمي

سه روز پيش از عاشورا، آسوشيتد پرس گزارش داد كه پرزيدنت كارتر در مورد 
 اياالت ه گفت ووضاع را تحت كنترل درآورد ترديد ابراز كردهكه شاه بتواند ا اين

 در اين زمان. متحده هرگز قصد مداخله در امور داخلي ايران را نداشته است
اين وضع . از نجات شاه به نجات ايران در حال تغيير بودآهسته موضع امريكا 

. شد ماده مياخير به اين معنا بود كه اوضاع براي مذاكرة جدي با جناح مخالف آ
 برژينسكي از  جورج بال، معاون ي بود كه دعوت، از جمله،نشانة اين تغيير اوضاع

 براي دادن نظر مشورتي به شوراي امنيت ملي در مورد ،سابق وزير امور خارجه
 جالب اين كه موضع بال با موضع برژينسكي 56.دكرسياست مربوط به ايران 

ر به موضع ونس بود، كه به گفتة ت تفاوتي چشمگير داشت، و بسيار نزديك
 بال پيشنهاد كرد كه شاه اقتدار و قدرت 57.بودنبرژينسكي مشتاق به دعوت از بال 
                                                 

 كه به هنگام تيراندازي حضور 1382 فروردين 9پور از گارد جاويدان به تاريخ   مرتضي عشقي2نامة سرهنگ . 55
  . هستم كه اين نامه را در اختيار من قرار داددار آاقاي كامبيز آتاباي  وام. داشت

  
56. Carter, Op. Cit., p. 441. 
57. Brzezinski, Op. Cit., pp. 370-371. 
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  سياسيسرهم بندي" بسپارد كه از نظر برژينسكي "محترمينشوراي "خود را به 
 اين 58". بود مركب از نمايندگان عوامل متخاصم گوناگون در سياست ايراناي

ييد ونس و سوليوان هم قرار گرفت، در گفتگويي بين شاه و طرح، كه مورد تأ
شاه به سوليوان گفته بود كه سه گزينه وجود .  آذر مطرح شد22سوليوان در روز 

سوليوان دولت آشتي . آشتي ملي، تسليم در برابر مخالفان، و مشت آهنين: دارد
ختالف نظر  در واشنگتن ا 59.ملي را به عنوان تنها شق منطقي توصيه كرده بود

وجود داشت، پرزيدنت در اين مورد كه درگيري امريكا در بحران ايران نبايد 
 آذر در 23كارتر در روز . ، با بال موافق بودبه نظر آيدبيش از حد معمول 
شاه بايد براي پيشگيري از بركناري خود، اقتدار قابل ": خاطرات خود نوشت

 مباحثات 60 ".ح مخالف، تقسيم كندتوجه حكومت را با غيرنظاميان، از جمله جنا
هايي انجاميد كه الزم بود شاه به آنها  شوراي امنيت ملي به يك رشته پرسش

پاسخ دهد و به گفتة برژينسكي اين به شاه كمك كرد تا افكارش براي خودش 
درست به آنها پاسخ "هم روشن شود و به گفتة كارتر سودمند بود زيرا شاه 

  61".داد
 

داد   ر واشنگتن ربـط زيـادي بـه آنچـه در ايـران رخ مـي               بخش اعظم بحث د   
 حتي نخست وزير    .يستشاه هوادار سياست مشت آهنين ن     معلوم بود كه    . نداشت

. كرد   را بسته  بود، شكوه مي      اوكه شاه دست و بال      روي وي هم از اين      نظامي ميانه 
و  د، چند روز پس از آن كه دچار حملة قلبي خفيفي شده بـو              آذر 30ازهاري روز   

كرد سـفير امريكـا را بـه حـضور            در بستري در اتاق مجاور دفترش استراحت مي       
 گفت كه ارتش، هر قدر هم مورد حمله قرار گيـرد، فقـط اجـازه                پذيرفت و به او   

                                                 
58. Ibid. p. 372. 
59. Ibid. p. 373. 
60. Carter, Op. Cit., pp. 441-442. 
61. Ibid. p. 442. 
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به گفتة سوليوان ازهـاري از وي خواسـت بـه دولـت             . دارد تير هوايي شليك كند    
توانـد     زيـرا شـاه نمـي      رود  اين كشور دارد از دسـت مـي       "امريكا گزارش دهد كه     

 شاه هم به نوبة خود در پي جانشيني بـراي ازهـاري بـود، ولـي               62".تصميم بگيرد 
توانست كساني را بيابد كه هم اين سمت را بپذيرند و هم شرايط مـورد نظـر                   نمي

با اين حال، در اين زمان او تصميم گرفتـه بـود كـه آينـدة نزديـك                  . او را برآورند  
 به قطبي   " انقالب شما را شنيدم    پياممن  "ام تدوين پيام    كشور را، چنان كه به هنگ     

 . به كف حكومتي ملي بسپارد ،گفته بود

  
***  

در اوائل آبان، سازمان سيا تحليلي رواني از شاه را در اختيار شـوراي امنيـت              
هاي برژينسكي، شاه را با توجه به محيط خود           ملي گذاشته بود كه بر خالف اشاره      

نظر مـا همچنـان ايـن       ": در اين گزارش آمده بود    . كرد  ميبه نسبت دقيق توصيف     
هـاي    تـصميمي و واكـنش      است كه روحية شاه با وضعيتش ناهمخوان نيست، بـي         

... كنــد احــساسي او را فلــج نكــرده اســت و اغلــب واقعيــت را دقيقــاً درك مــي 
هاي مربوط به دلسردي يا افسردگي گذرا را نبايـد مـشكالت رهبـري بـه                  گزارش

رود هم نبايد     اين كه او نخست به يك راه و سپس به راهي ديگر مي            . شمار آوريم 
اي اسـت كـه وي بـراي كلنجـار رفـتن بـا فـشارهاي                  اين شيوه . آور باشد   شگفت

  63".جانبه در وضعيتي در پيش گرفته است كه هيچ راه حل روشني ندارد همه
 

. رد نـدا  حلـي ، در واقع هيچ راه  بستهشاه متوجه بود كه چون دست ارتش را         
 گزينه هاي زيادي نداشـته      اين واقعيت باعث شده بود كه شريف امامي و ازهاري         

  نخـست وزيـر  ؛ شريف امامي در حدود يك هفته پس از آن كـه بـه سـمت     باشند

                                                 
62. Sullivan, Op. Cit., pp. 210-212. 
63. Brzezinski, Op. Cit., p. 368.  
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ن سـمت از آن  ؛ ازهاري پـيش از پـذيرش ايـ      .منصوب شد به اين واقعيت پي برد      
ح انتظارات خـود آنهـا را     كاست و سط     از اقتدار آنها مي    اين وضع نه تنها   . آگاه بود 

 افرادي بـا سـوابق و اعتقـادات سياسـي متفـاوت را هـم                بلكه آورد،  هم پايين مي  
ترين آنهـا علـي       نخستين و معقول  . كرد كه داوطلب جانشيني آنها شوند       تشويق مي 

 امينـي   64.خوانـد   اميني ، نخست وزير پيشين بود كـه خـود را رجـل سياسـي مـي                
ارتباط بـه  انقـالب سـفيد،          ع قانون اساسي، بي   او مداف : هايي مثبت داشت    خصلت

هـا ، داراي      داراي تجربة كافي زمامداري، داراي مناسـباتي دوسـتانه بـا امريكـايي            
تر از همه اين كه در شهريور يعنـي    مهم. پايگاهي در بازار و در ميان روحانيان بود       

، او مايل   در زماني كه اغلب افرادي از اين قبيل راغب به پذيرش مسئوليت نبودند            
 كردند، هر چند پسرش     اش به اميني اعتماد نمي      البته شاه و خانواده   . به اين كار بود   

كـرد كـه      شاه تـصور مـي    .  اشرف بود   شاهدخت  مورد حمايت   پيش  مدتي ايرج از 
اشرف بـاور داشـت   . هاي تاج و تخت اوست هدف واقعي اميني سست كردن پايه 

خواستار سمت نخست وزيري بـود       اميني   65.تر از مصدق است     كه اميني خطرناك  
او معتقـد بـود كـه بـراي پايـان بخـشيدن بـه               . ولي حاضر نبود بـراي آن بجنگـد       

ها به حمايت ارتش نياز دارد، و فقط زماني از چنـين حمـايتي برخـوردار                  ناآرامي
امينـي  . به هر حال اين فرماني ظاهري بود      . شود كه شاه فرمان آن را صادر كند         مي

گيرنده اسـت، و اگـر        داد كه خودش تصميم     شود بايد نشان مي   براي اين كه موفق     
او نه راه پـس     . توانست نشان دهد كه مستقل از شاه است، احتمال آن كم بود             نمي

 كه سـازمان ارتـش      مي انديشيدند كاران در سياست      تنها تازه . داشت و نه راه پيش    
 ايـران مايـل     شود به هر كسي داد كه شـاه         ايران دستگاهي است كه كليد آن را مي       

مناسبات پيچيدة موجود بين ارتش و شاه جـدا كـردن آنهـا را كـم و بـيش                   . باشد

                                                 
 ."انقالب سفيد"نگاه كنيد به فصل . 64

 .1978، شرفيابي به حضور محمد رضا شاه، سپتامبر 1978مصاحبه با شاهدخت اشرف پهلوي، سپتامبر . 65
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امكان اين وجود داشت كه ارتـش بـراي مـدتي كوتـاه از فـردي                . كرد  ناممكن مي 
موقعيت خود  دانست چگونه     اميني نمي . ديگر اطاعت كند ولي تنها با رضايت شاه       

اضي باشند؛ در اين ميان شاه آن قدر        ن وي ر  ا هم شاه و هم مخالف     را شكل دهد كه   
 در اوائل آبان ماه كه اميني مورد مـشورت        66.طفره رفت تا اميني از دور خارج شد       

 67.قرار گرفت به شاه توصيه كرد كه تنها دولتي نظامي قادر به انجام وظيفه است

  
 انقـالب    پيـام  من"شاه با ايراد سخنراني     علي رغم انتصاب كابينه اي نظامي،       

 چنين القا كرد كه در جستجوي دولتي غيرنظامي است كـه بتوانـد              " شنيدم شما را 
ملت را براي انتخابات آزادانة نمايندگان مجلـس كـه وي قـول آن را بـراي سـال                   

اما شمار نامزدهاي واجد شرايط براي ايـن مقـام زيـاد            .  داده بود، آماده كند    1358
جبهة ملي و نهـضت آزادي،      كريم سنجابي و مهدي بازرگان، به ترتيب رهبر         . نبود

در اواخـر آذر شـاه بـه        . پيش از اين با خميني ديدار و رهبري او را پذيرفته بودند           
غالمحسين صديقي، يكي از اعضاي سابق جبهة ملي، وزير كشور مصدق و يكـي              

شناسان بسيار سرشناسي كه در آن زمان استاد ممتـاز بازنشـستة دانـشگاه         از جامعه 
دانست به پشتيباني ارتش نيازمنـد اسـت ايـن            صديقي كه مي  . تهران بود، رو آورد   

شاه در ايران، البتـه نـه الزامـاً در تهـران، بمانـد؛ و           : چالش را به دو شرط پذيرفت     
                                                 

خواهد نخست وزير شود و تصور  اردشير زاهدي، يكي از خويشاوندان دور اميني، از او پرسيد اگر براستي مي. 66
تواند تا سر حـد تـوان بـراي گـرفتن فرمـان نخـست وزيـري وي از                     آيد، مي   ام اين وظيفه از او بر مي      كند انج   مي

بـه گفتـة زاهـدي امينـي دلـش          . معنـا بـود     در غير اين صورت تضعيف شريف امامي بي       .  اعليحضرت تالش كند  
ـ     او با گزينه. دانست چگونه خواست كمك كند ولي نمي      مي ار يعنـي عليقلـي   هاي زاهـدي بـراي مقـام وزارت درب

شد در شرايط موجود عبداهللا انتظام و برادرش نـصراهللا توانـايي ادارة               گفته مي . اردالن يا عبداهللا انتظام، مخالف بود     
عبداهللا انتظام موافقت كرد در مقـام رئـيس هيئـت امنـا و مـدير عامـل                  . هاي مربوط به اين كار را ندارند        مسئوليت

عليقلي اردالن، وزير امور خارجة پيشين و پيرمردي محترم، مقـام           . ام وظيفه كند  سازمان راديو و تلويزيون ملي انج     
به كوشش پري اباصلتي و هوشنگ ميرهاشـم،        رازهاي ناگفته،   اردشير زاهدي،   . آخرين وزير دربار شاه را پذيرفت     

 . 54-55. ، صص2002لس آنجلس، انتشارات راه نو، 

 1357 آبان 11گفتگو با علي اميني، تهران، . 67
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هـا    در مورد شرط نخست عقيده    . خودش در كسب حمايت جبهة ملي موفق شود       
.  آن براي شاه چندان محتمل نيـست        پذيرش مختلف است، هر چند  دشوار بودن      

او در  . در مورد شرط دوم، صديقي نتوانست حمايـت يـارانش را بـه دسـت آورد               
  68. دي به شاه گزارش داد كه موفق نشده است3روز 

 
در اين ميان سر و كلة نامزدهاي ديگري پيـدا شـد، كـه اغلـب آنهـا حـالتي                    

تا ماه آذر سياسـت ايـران حـالتي پيچيـده           . وار داشتند و موجه نبودند      كيشوت  دون
ديدند كه به حضور شاه   خواب اين را هم نمي    گذشتهافرادي كه در    . ه بود پيدا كرد 

برخي از اين افراد كه     . نشستند  برسند، در اين دوره به گفتگوي خصوصي با او مي         
چندان واجد شرايط براي كسب مقامات باال نبودند در اين دوره سوداي بـاالترين              

نها با وجود اينكـه در پـي كـسب    جالب اين بود كه آ    . پروراندند  مقام را در سر مي    
خواستند به صورت     مي. خواستند كسي آنها را ببيند      لطف و عنايت شاه بودند نمي     

 . ناشناس وارد كاخ شوند

  
كمي پس از آنكه ازهاري به سمت نخست وزير منصوب شد، فردي به نـام                

پزشكپور به كامبيز آتاباي، آجـودان شـاه، تلفـن كـرد و بـه او گفـت كـه                    سرتيپ  
درش، محسن پزشكپور، رهبر حزب پان ايرانيست، كه مدتي از صحنة سياست            برا

                                                 
به گفتة هوشنگ نهاوندي و امير طاهري شاه به اين دليل صديقي را نپذيرفت كه مايل نبود پادشاهي باشد كـه             . 68

 صديقي درخواست كرده بود در ايران بماند، زيرا اياالت متحده و             كه مطابق قانون اساسي سلطنت كند يا آن گونه       
لبته، همان گونه كه در متن مطرح كردم، اين چندان محتمـل            ا. بريتانياي كبير از او خواسته بودند ايران را ترك كند         

 :نگاه كنيد به. نيست
Houchang Nahavandi, Carnets secrets, Op. Cit, p. 214; Amir Taheri, The Unknown 
Life of the Shah, London, Hutchinson, 1991, pp. 283-284.  

كشيد كه كريم سنجابي پذيرش مقام نخست وزيـري را بـراي او   به گفتة شاپور بختيار صديقي به اين دليل پا پس      
 مانع به توافق رسيدن صديقي با شـاه شـده بـود و بـه هـيچ قيمتـي             ]سنجابي[دانستم كه او      من مي ". ناممكن كرد 

 : نگاه كنيد به".خواست كسي ديگر در تالش به تشكيل دادن دولت توفيق يابد نمي
Shahpur Bakhtiar, Ma fidelite, Op. Cit., p. 132.  
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بيرون بود ولي به تازگي دوباره فعال شـده اسـت، مايـل اسـت بـه حـضور شـاه                     
 ".خواهد بـه شـاه بزنـد        او حرف مهمي دارد كه مي     ": تيمسار گفت . شرفياب شود 

و چـه حرفـي بـراي     ا"با عصبانيت پرسيد  پادشاه  . آتاباي اين پيغام را به شاه رساند      
دانست همـان بـود كـه از          كل چيزي كه مي   . دانست   آتاباي هيچ نمي   "گفتن دارد؟ 

بـا ايـن حـال،      . شاه با اكراه پذيرفت   . تيمسار، كه مورد احترام وي بود، شنيده بود       
 كه به صـورت ناشـناس از در         و اصرار داشت  پزشكپور خواستار استتار كامل بود      

او با محافظان قرار گذاشت كه اتومبيـل        . افقت كرد آتاباي مو . بزرگ باغ عبور كند   
پزشكپور بدون بازرسي از در بزرگ باغ وارد شود و پزشكپور با كالهي سيلندري              

هـا مخفـي    و در حالي كه خود را در صندلي عقب پايين كـشيده بـود تـا از ديـده               
بـا  پزشكپور در فاصلة تقريباً يك ماه سه بار بـا شـاه و يـك بـار                  . بماند، وارد شد  

او پس از سومين و آخرين ديدار با شاه بـه آتابـاي گفـت كـه                 . شهبانو ديدار كرد  
ما به اين نياز داريم كه تعـداد زيـادي از           ": اي در سر دارد     براي نجات ايران برنامه   

مقامات بلندپاية رژيم را دستگير و اعدام كنيم، و اين كار بايد با امير عباس هويدا                
 پزشـكپور گفـت      ".نخست وزير شوم  من بايد   ن كار   شروع شود، و براي انجام اي     

كه او البته هوادار قانون اساسي است و مايل است حكومت پادشاهي برقرار بماند              
  69.كند و اين مستلزم كشتار و قرباني كردني است كه وي پيشنهاد مي

  
كشتن رهبران رژيم و آغاز اين كار با اعدام هويدا روشي بود كه هم دوستان               

هـاي هويـدا،      منوچهر آزمون، يكي از نورچشمي    . كردند  ان پيشنهاد مي  و هم دشمن  
رسـيد خـودش      به نظـر مـي     دليل منطقي    ه هر آشكارا آن را توصيه كرد، هر چند ب       

ديگراني هم كـه در دوران زمامـداري هويـدا بـه            .  از باالي دار در آورد     زودتر سر 
ـ      كردند شايستگي آن را داشته      آنچه تصور مي   د، بـه ظـاهر بـراي       اند، نرسـيده بودن

                                                 
 .1، روي 1، نوار 2003مصاحبه با كامبيز آتاباي، نيويورك، فوريه . 69



  909م من پيام انقالب شما را شنيد

بـه داشـتن   بسياري از ميان آنها . كردند نجات كشور، از همان پيشنهاد هواداري مي  
قربـاني  كردنـد     ولي همه فكر مـي    . نيت بد يا به بدخواهي ديگران شهرت نداشتند       

بـراي  غـول خـشمگين را       اشـتياق آتش  آئيني بدوي كه    ،  آئين است بهترين  كردن  
 بـسياري از     محبـوب  ، دوسـت  محتـرم قـداني   حقو. نـشاند   فرو مـي  قرباني گرفتن   

 به شاه پيشنهاد كرد كه صد چوبة دار در ميدان توپخانه، كه پيش              ،مقامات بلندپاية 
آويختند، بر پا دارند، تا صد تن از رهبران ايـن             از اين جانيان را در آنجا به دار مي        

، كـشيد   خواهد  رژيم را به سردستگي هويدا، كه خودش شخصاً طناب دار وي را             
. وقتي شاه با پيشنهاد وي مخالفت كرد بسيار مـأيوس شـد           . در آنجا به دار آويزند    

  70.او هم فكر كرد شانس نجات كشور از دست رفته است
  

خواسـت بـه حـضور شـاه          مدعي جدي ديگري كه با ميانجيگري آتاباي مـي        
ين تر  بقايي از برجسته  .  بود ،كاران سياست ايران    شرفياب شود، مظفر بقايي، از كهنه     

او هـم ماننـد   . گذاران جبهة ملـي بـود   مبارزان دورة ملي كردن نفت و يكي از پايه       
 بـا او در     ويچند تن ديگر از ياران نخستين مصدق، در آخرين سـال زمامـداري              

هـاي    در سـال  . هايي كه در جهت سرنگوني وي شد ياري رسـاند           افتاد و به تالش   
ر چنـد همـة آنهـا شـرافتمندانه         بعد بقايي به اصول اعتقادي خود پايبند مانـد، هـ          

ولـي او   . نبودند، و با مجبور شدن به ترك صحنة سياسـت، تـاوان آن را پـس داد                
 او به ميانجيگري دوسـتي مـشترك بـا        . هنوز، به ويژه در كرمان، هواداراني داشت      

آتاباي بـه شـاه گـزارش داد و ايـن بـار شـاه تمايـل                 .  آتاباي تماس گرفت   كامبيز
خواهـد    داند اين پيرمـرد مـي       فقط از آتاباي پرسيد كه آيا مي      او  . بيشتري نشان داد  

دانـست؛ او هرگـز بقـايي را          آتاباي نمـي  . دربارة چه موضوعي با وي صحبت كند      
  . نديده بود
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بقايي هم اصرار داشت كه به صورت ناشـناس         . ها تكرار شد    بازي  همان سياه 

او بـه شـاه     . ختيـار بـود   مسئلة او شـاپور ب    . فهميد  كس نبايد مي    هيچ. به دربار برود  
بـار اسـت اگـر تحـت هـر          بـراي كـشور مـصيبت     . نبايد به او اعتماد كنيد    ": گفت

 ايـن  ".شرايطي شاه كشور را ترك كند و به ويژه اگر بختيار نخـست وزيـر باشـد      
 اًبعـد كـه   بقايي، همان طور    . امكان يافتن راه حلي ميانه وجود دارد      . نبايد رخ دهد  

 شاه گفت كـه اگـر او نخـست وزيـر شـود، از خمينـي                 به آتاباي گزارش داد،  به     
. آيد  او تنها كسي است كه از عهدة خميني بر مي         . دعوت مي كند كه به ايران بيايد      

: او بـه آتابـاي گفـت      . بقايي، پس از سومين ديدار با شاه، آشكارا نااميد شده بـود           
وي ترسم راهي كـه   مي. گويم درست توجه نمي كند      اعليحضرت به آنچه من مي    "

 بختيـار   شاپور روز بعد شاه از      71".اي عميق بينجامد    در پيش گرفته است به فاجعه     
  .خواست كه دولت خود را تشكيل دهد

  
***  

او از تبـار    . ها از دليرترين رهبران جبهـة ملـي بـود           بختيار از بسياري از جنبه    
هـا پـيش از روي كـار          هاي بختياري بود، كه با اقتداري چشمگير، از نـسل           ايلخان

پـدر بـزرگ مـادري او،       . راندنـد   آمدن سلسلة پهلوي بر منطقـة خـود حكـم مـي           
                                                 

كند كه اردشير زاهدي و همچنين شماري از افسران  هوشنگ نهاوندي بقايي را نامزدي جدي معرفي مي. همان. 71
اي بـه   ربيعي مايل به اجراي برنامـه . كردند ي حمايت ميارتش، از جمله سپهبد ربيعي، فرماندة نيروي هوايي، از و       

اي دربارة زاهـدي   كتاب تازه. شدند نام خاش بود كه به موجب آن شمار زيادي از مخالفان به شهر خاش تبعيد مي               
هايي كه براي نگارش ايـن كتـاب          زاهدي در مصاحبه  . كند  اين روايت را تقريباً مو به مو از كتاب نهاوندي نقل مي           

هاي فارسي و انگليسي هـم كـه          در يك رشته مصاحبه   . او كردم به اين نكته به عنوان موضوعي مهم اشاره نكرد          با  
نگاه . اي به اين موضوع نكرده است       پري اباصلتي و هوشنگ ميرهاشم تدوين كردند و پيش از اين ذكر شد، اشاره             

 :كنيد به
Nahavandi, Op. Cit., pp. 214-216;   

 .312. ، ص2005مريلند، مهر ايران، فرزند طوفان، : اردشير زاهدياريوش پيرنيا، منصوره پيرنيا و د
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السلطنه، پس از انقالب مشروطه دو بار نخـست وزيـر شـده               خان صمصام   نجفقلي
پدرش به هنگام يكي از عمليات دولت مركزي براي تحت كنتـرل در آوردن              . بود

 تسليم شده بود، اما     ايالت، در برابر رضا شاه قد علم كرده، سرانجام امان گرفته و           
 اعـدام كـرد و      1313با وجود اين دادگاهي نظامي او را گناهكار اعالم و در سـال              

خواسـت     تازه به مارسـي رسـيده و مـي        )  بختيار شاپور(اين زماني بود كه پسرش      
هـا در     اي از پهلـوي      كينـه  شاپورطبيعي بود كه    . تحصيالتش را در دانشگاه بياغازد    

 كه جنگ جهاني دوم آغاز گشت او از نظر فرهنگي فـردي             زماني. دل داشته باشد  
 دست كم تا    ، را كه  نفوذ سياسي هيتلر در فرانسه، به ويژه بر جوانان        . فرانسوي بود 

بختيـار بـه ارتـش      .  ديـده بـود    زماني كه هيتلر فرانسه را اشغال كرد ادامه داشـت         
برابـر  و در    فرانسه پيوسـت و در دوران جنـگ بـه هـواداري از متفقـين جنگيـد                

پافشاري مقامات فرانسه در اين مورد كه چون وي فردي خارجي اسـت بايـد بـه                 
ولي جاذبة فاشيـسم بـراي فرانـسويان او را           .لژيون خارجي بپيوندد، مقاومت كرد    

هـاي از نظـر       گـزينش گـاهي     در شـرايط مـساعد     متوجه منطقي احساسي كرد كه    
 جاذبـة خمينـي     1357 سـال  در   .شكل مي دهـد     را  منطقي  غيرمنطقي افراد  عقالني

   .گرفت براي ايرانيان به نظر او در همين چارچوب قرار مي
 

متـشكل  پس از جنگ، بختيار به ايران بازگشت و به حزب ايران پيوست كه              
. روشنفكران سياسـي متمايـل بـه سوسـيال دموكراسـي          /بود از گروهي از كاردانان    

 تأسـيس شـده بـود       بختيار به توصية دوستي خانوادگي در وزارت كـار كـه تـازه            
سرگرم كار شد، زيرا به زعم آن دوست در آنجا شانس بهتري براي ارتقا داشت و                

. دار وجـود داشـت      تر منافع ريـشه     هاي قديمي   تر از وزارتخانه    در آن وزارتخانه كم   
 در ادارة كار خوزستان ارتقـا يافـت و          مدير كل پس از چهار سال بختيار به سمت        

در ايـن   .  نخست وزيري مـصدق، معـاون وزيـر شـد          ، در دومين دورة   1331پاييز  
ها هم از نظر سياسي و هـم از           دوره خويشاوند وي ثريا ملكه شده بود و بختياري        
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بختيـار بـه عنـوان يكـي از هـواداران           .  پيـدا كـرده بودنـد      بروبيـائي نظر اجتماعي   
 پس از سقوط مـصدق      72.گرفت   همچنان از دربار فاصله مي     ،اما سرسخت مصدق، 

ه رهبري جبهة ملي باقي ماند، هر چند هرگز بـاالترين مقـام را نيافـت،                او در گرو  
 .زيرا ياران ارشدتر بر او تقدم داشتند

  
ـ (م كننـد     را اعـدا   بختياراين واقعيت كه پدر شاه اجازه داده بود پدر           ه قـول   ب

هـا بـه    توزانه نسبت به پهلوي     در او احساس نفرتي كينه    ) خودش پدرش را بكشند   
– بيــان مــي كــردكــه وي فقــط بــه صــورت غيرمــستقيم آن را جــا نهــاده بــود، 

هايي كه جز با نفرتـي غيرمنطقـي از شـاه قابـل توجيـه                 ها و تحريف    گويي  خالف
سوادي بود كه مقامات بريتانيـا او را بـه            هاي او رضاشاه قلدر بي      در نوشته . نيست

جـه   و در نتي   ي چنـد جانبـه    هـا   قدرت رساندند تا به آنها براي غلبـه بـر مقاومـت           
مـصدق مظهـر دمـوكراتي       . رؤساي ايالت ياري دهـد     نه و ملي گرايانه   آزاديخواها

  در سـال هـاي اخيـر       در زمينة اقتصاد هـم    . واقعي بود و امكان نداشت اشتباه كند      
ارتش هم كاري نكرده بـود      . اتفاقي نيفتاده بود و آنچه رخ داده بود جبر تاريخ بود          

هايي راند كه بر خـالف        ا به سمت موضع   ها او ر    تمام اين . كه شايستة تمجيد باشد   
مبارزة او بيشتر رژيـم پهلـوي را        . چيزي بود كه او دليرانه مايل بود به دست آورد         

  . هدف قرار داده بود تا خميني را
  

***  
 پـس   "پنج شش هفتـه   " نخستين بار بختيار با ميانجيگري جمشيد آموزگار و       

آرا،   زديك دكتر منـوچهر رزم    بختيار دوست ن  .  با شاه تماس گرفت    از استعفاي وي  
آرا در دانـشكدة پزشـكي دانـشگاه          رزم. برادر نخست وزير به هالكت رسيده، بود      
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شـناخت و او       را مي  ،داد و به آن دليل احمد قريشي، رئيس دانشگاه          ملي درس مي  
پيمان سياسي خود، دوست بود و به عنوان رئـيس            هم به نوبة خود با آموزگار، هم      

آرا و بختيار به ديدار قريـشي         رزم. رستاخيز جانشين وي شد   كميتة اجرايي حزب    
. رفتند و از او خواستند ترتيب مالقات آنان و كريم سنجابي را با آموزگـار بدهـد                

آنها حرفي براي گفتن داشتند كه معتقد بودند براي نخست وزيـر پيـشين جالـب                
. دار را پـذيرفت   قريشي اين پيام را به آموزگار رساند و وي با اكراه اين ديـ             . است

 بعدازظهر پنجشنبة همان هفته به خانة آموزگـار در تجـريش            6بنا شد آنها ساعت     
  73. آبان، روز تولد شاه، بود4آن روز . بروند

  
اهللا   آرا دير رسيدند، و توضيح دادند كه سنجابي مالقاتي با آيـت             بختيار و رزم  

ع بازنگشت؛ پـس    شريعتمداري در قم داشت و آنها منتظرش شدند ولي او به موق           
بدون سنجابي  در نتيجه   . آنها بهتر ديدند آموزگار را بيش از اين در انتظار نگذارند          

خواستند حـرف مهمـي بـه آموزگـار           بختيار گفت به هر حال آنها مي      . آمده بودند 
مـردم بـه شـريف      . كشور به شدت در خطر است     . افتاد  بزنند كه نبايد به تأخير مي     
تر شده، كشور در سراشـيبي        از جمعة سياه اوضاع وخيم    امامي اعتماد ندارند، پس     

سقوط قرار گرفته است و تا زماني كه شريف امامي زمام امـور را در دسـت دارد،       
آنها از آموزگـار خواسـتند كـه بـه اعليحـضرت            . شود  اوضاع روز به روز بدتر مي     

 بگويد شريف امامي را بركنار كند و تا دير نشده دولت را بـه دسـت جبهـة ملـي                   
 وزارت دربـار بـه عـرض        طريـق  را از    اين مطلـب  چرا  ": آموزگار پرسيد . بسپارد

                                                 
اي پس از پنج تا شش هفتـه بعـد از    پنجشنبه(ره آورد تاريخ مالقات را  بر اساس روايت جمشيد آموزگار در  . 73

آرا و پس از آن با قريشي نزديك به           رزم/يارو بر اساس اظهارات احمد قريشي كه اين گفتگو  با بخت           ) استعفاي وي 
ماجراي واپسين روزهاي فرمانروايي    ": در مورد آموزگار نگاه كنيد به     .  تاريخ تولد شاه بوده است، محاسبه كرده ام       

هاي نگارنده متكـي بـر چنـد          در مورد قريشي گفته   . 146-148. ، صص 1995، تابستان   39شمارة  ره آورد،   ،    "شاه
 . بوده است2006 مارس 30 با وي در اين باره داشته و آخرين آنها در گفتگويي است كه
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 ايـن پيـام را عينـاً بـه       آنهـا    بختيار پاسخ داد كه اطمينان ندارند كـه         "رسانيد؟  نمي
آرا عازم رفتن      زماني كه بختيار و رزم     .رندعرض برسانند ولي به آموزگار اعتماد دا      

  .اد تا در صورت نياز با وي تماس بگيرداي به آموزگار د بودند بختيار شماره
  

آموزگار قبول داشت كه شريف امامي گزينة درستي نيست، ولي تمـايلي بـه              
در . ترسيد كـه از هـدف وي اشـتباه برداشـت كننـد              دخالت نداشت، و از اين مي     

اي در كار است و دست كم بخشي از مشكالت            گذشته، او اعتقاد داشت كه توطئه     
تركيبي از هويدا و    –اند تا او و دولتش را تخطئه كنند            آورده را دشمنانش به وجود   

اما حاال چند هفتـه از      . كردند  شان را افرادي جز او تأمين مي        ها، كه منافع    فراماسون
آمـد كـه وي       تـر از آن مـي       گذشت و اوضاع به نظر او بسيار وخيم         استعفاي او مي  

بـا وجـود    .  عجله اقدام كند   در اين زمان به نظرش رسيد كه بايد با        . كرد  تصور مي 
توانـد    اين كه دير وقت شب بود، به شاه تلفن كرد و گفت اخباري دارد كـه نمـي                 

 صـبح روز شـنبه، اولـين    9شاه از او خواست كه سـاعت   . تلفني به عرض برساند   
  .روز كاري هفته، در دربار به ديدار او برود

  
، به شاه رسـاند بـه       Ĥعينزماني كه آموزگار پيام مورد نظر را، طبق عادت خود           

كننده روبرو شد و بعد شاه مثل هميشه شـروع            مدت چند ثانية با سكوتي ناراحت     
دانيـد منظـور      مـي شما  ":  پرسيد  و پس از چندي    به قدم زدن در طول دفترش كرد      

 اين اولين باري است كه آنها با من         ،خير":  آموزگار در پاسخ گفت    "آنها چيست؟ 
قرار كنند   اين كشور جمهوري بر    درخواهند    آنها مي ":  شاه گفت  ".اند  تماس گرفته 

 لحـن كـالم و   ". دست خودم ايـن نقـشه را عملـي كـنم    خواهند من به   و حاال مي  
اگر اجازه بفرماييد   ": آموزگار گفت . آور بود   گفتگوي شاه براي آموزگار نو و بهت      

   ".بله، بپرسيد":  شاه گفت".ا سئوال كنم ه از آنبارهدر اين 
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ما در جبهة   ": بختيار گفت . ه به ظاهر براي بختيار تازگي نداشت      اظهارات شا 

ايـن  . توانم از جانب همة آنها حرف بـزنم   نفر هستيم و من نمي   23ملي در حدود    
موضوع را در جلسة همگاني كه فردا داريم مطرح خواهم كرد و نتيجه را به شـما                 

خـالف سـلطنت     دو روز بعد او به آموزگار گفت كه جبهـة ملـي م             ".دهم  خبر مي 
جبهة ملي فقط خواستار پذيرش مسئوليت تشكيل دولت و ادارة مملكـت            . نيست

.  است با اين اميد كه بحران خطرناكي را كه كشور با آن روبرو است برطرف كنـد                
پرده،   بينظر خود را در باره موافقت با سلطنت         ما حاضريم   ": بختيار اظهار داشت  

   ".صريح و روشن اعالم كنيم
  

ر آنچه را شنيده بود به شاه گزارش داد و شاه به او دستور داد بپرسـد                 آموزگا
آموزگـار بختيـار را فـرا       . آنها چه كسي را براي مقام نخست وزيري در نظر دارند          

به نظرش رسـيد صـداي بختيـار از     . خواند و پرسش شاه را با او در ميان گذاشت         
 بايـد  ولي تصميم. هاد كنيم مي كنم اللهيار صالح را پيشن   فكر": لرزد  فرط شادي مي  

.  تـصميم بگيرنـد    زوديكرديم اعليحضرت بـه ايـن         فكر نمي . باشد همه   از طرف 
بـدون   و لنـدن رفتـه انـد و    پاريس بهست كه سنجابي و بازرگان   جا اين شكل كار م
كنم با آنها تماس بگيرم و از آنهـا           سعي مي .  تصميم بگيريم   نمي توانيم  آنهاور  ضح

 نهاونـدي ديـروز     ]هوشـنگ [دكتـر   ":  او در ادامه گفـت     ".بخواهم فوري برگردند  
تلفن كرد و اظهار داشت كه جبهة ملي هر مطلبي دارد كه بخواهد به عرض برسد                

او در مقـام    . ولي از نظر ما نهاوندي فرد مناسبي نيـست        . بايد از طريق ايشان باشد    
 مـا  تكليـف . خـواهيم بـا او در تمـاس باشـيم     ما نمي . رئيس دانشگاه بد عمل كرد    

  .پرسد  آموزگار گفت كه از شاه مي"چيست؟
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او آشكارا از گزينة اللهيار     . خورد  وقتي آموزگار تلفن كرد شاه داشت شام مي       
 آموزگـار   ".خبـر دهنـد   ، هر چه زودتر     بسيار خوب ": او گفت . صالح خرسند بود  

گوينـد     مـي  ": هنوز گوشي تلفن را به دست داشت كه شنيد شاه به كـسي گفـت              
 آموزگار صداي شهبانو    "زنه؟  كي اين حرف را مي    " ".هة خوبي ندارد  نهاوندي وج 

 شاه دوباره به آموزگـار      "مهمل ميگه ":  شهبانو گفت  ".بختيار": شاه گفت . را شنيد 
  ".اين را به آنها بگوييد. رابط ما با جبهة ملي فقط شما هستيد": گفت

  
 بـه   بختيار تماس نگرفت، پس از سه يا چهـار روز شـاه بـراي كـسب خبـر                 

آموزگار كه تـشخيص داده بـود پادشـاه         . او هم خبري نداشت   . آموزگار تلفن كرد  
 ناراحـت كننـده اي    شما مرا در وضع     ". نااميد و ناراحت است به بختيار تلفن كرد       

 از مـن خواسـتيد    بوديـد كـه  شما. شما بوديد كه به سراغ من آمديد. ايد   قرار داده 
 بـا پيـشنهاد شـما موافقـت كـرده اسـت،            حاال كه شاه  . پيامتان را به عرض برسانم    

   ".ايد گذرانيد و مرا سنگ روي يخ كرده موضوع را به ليت و لعل مي
  

دانيـد مـن بـا چـه مـشكالتي            شما نمي ": او گفت . بختيار خيلي ناراحت شد   
بـاالخره  . تماس گرفتن با سنجابي و بازرگـان خيلـي مـشكل اسـت     . روبرو هستم 

او گفت كاري دارد كه بايـد تمـام كنـد و            . مامروز توانستم با سنجابي صحبت كن     
معـين   را   ممكن اسـت وقتـي    " آموزگار در پاسخ گفت      ".گردد  بعد به تهران بر مي    

كـنم دوبـاره بـا او تمـاس      سعي مـي "بختيار گفت  كنيد كه من به عرض برسانم؟
  ".بگيرم

  
بختيار روز بعد تلفن كرد و گفت كار سنجابي در پـاريس بـه پايـان رسـيده                  

آموزگـار حيـرت كـرد و       . تواند جايي در پروازهاي تهران پيدا كند         نمي است ولي 
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بـه  ":  بختيار بـا خوشـحالي گفـت       ".ميفرست  هواپيماي دولت را برايش مي    ": گفت
 آموزگار كه متوجه شده بود بدون اجازه تعهدي را پذيرفته           ". رسانم مياطالعشان  

: شـاه گفـت  . الع او رسـاند است به شاه تلفن كرد و آنچه را اتفاق افتاده بود به اط            
 تعيين كنند تا هواپيمـا فرسـتاده         هرچه زودتر  روز حركت را  .  كرديد ب عمل خو"

  . آموزگار هم به بختيار خبر داد". شود
  

.  آموزگـار كالفـه شـده بـود       . دوباره سه روز گذشت و از بختيار خبري نشد        
آقاي ": سخ داد  بختيار پا  " شد؟ هچ": و پرسيد  براي آخرين بار به بختيار تلفن كرد      

 سنجابي و بازرگـان آمـادة مراجعـت و     جريان چيست، ولي   دانم  نميآموزگار، من   
 آموزگار آنچه را رخ داده بود به شاه گـزارش           ". متأسفم خيلي. گو نيستند  و   گفت
  74".من كه گفتم آنها مقصود ديگري دارند": شاه گفت. داد

  
بي به ديدار خميني رفته     دانست كه سنجا    او مي . بختيار با آموزگار صادق نبود    

است و كمي بعد از آن كه سنجابي به پاريس رسيد دريافـت كـه رفـيقش تـسليم                   
روزي كـه او بـه      .  شاه هم از كارهاي سـنجابي خبـر داشـت          75.خميني شده است  

آموزگار گفت كه جبهة ملي به دنبال استقرار رژيم جمهوري است ، خبـر داشـت                
اري رفته اسـت و شـريعتمداري در پـي آن           اهللا شريعتمد   كه سنجابي به ديدار آيت    

 در زماني هم كه بختيـار       76.اظهار داشته است كه او و خميني هدفي مشترك دارند         
كرد، سنجابي خود را هوادار خمينـي اعـالم           باشك بازي مي    داشت با آموزگار قايم   

به هر حال، پيـشنهاد اللهيـار صـالح         . ترديد شاه از آن هم آگاه بود        كرده بود كه بي   
  .صت جديدي براي شاه ايجاد كرد و وي مصمم بود آن را پيگيري كندفر

                                                 
 . 146-148. پيشين، صصرهاورد، ، "يي شاهاماجراي واپسين روزهاي فرمانرو"جمشيد آموزگار، . 74

 .119-122. نگاه كنيد به بختيار، پيشين، صص. 75

 .371: 2: ، روزشمار1355 آبان 5. 76
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يارانش به موفقيتي دست نيافت، همچنان به در برابر بختيار با وجود اين كه 

بختيار . پيمان تسليم سنجابي با خميني جبهة ملي را متالشي كرد. كارش ادامه داد
و تنها وارث واقعي و بر حق  ااكنون كه اعالم كرداز كميتة اجرايي استعفا داد و 

 او اكنون. ديگر نيازي به گردن نهادن به ياران ارشدتر از خود ندارد. مصدق است
 كه مايل است با شاه صحبت كند اين بود ش پيامخود نامزد نخست وزيري و

دهد، دست كم تا زماني كه از جايگاه خود در برابر شاه خبر  ولي ترجيح مي
شهبانو پذيرفت كه با بختيار در منزل اه پيشنهاد كرد و ش. ندارد، به دربار نرود

در نخستين ديدار آنها، بختيار يكسره سرگرم . مادر قطبي، لوييز خانم، ديدار كند
شكوه و شكايت بود و باعث شد شهبانو تا حدودي شكيبايي خود را از دست 

ش ما اكنون تال. ، كشور با مسائل جدي روبرو استيدببين": شهبانو گفت. بدهد
او .  بختيار پذيرفت"بايد در جهت نجات آن باشد و نه اين كه به گذشته بپردازيم

خواست با شاه صحبت كند ولي براي اين كار شرايطي داشت كه يكي از آنها  مي
 شهبانو 78. از شرايط او نبوداز ايران رفتن شاه 77.لغو حكم بازداشت سنجابي بود

مقدم، رئيس ساواك، دستور سپهبد اه نيز به گزارش اين ديدار را به شاه داد، و ش
  .كندلغو سنجابي را حكم بازداشت داد موضوع را پيگيري، و از جمله 

  
 سـپهبد بـه گفتـة شـهبانو،       . البته مقدم از ديدار شهبانو و بختيار اطالع داشت        

 پس از حملة قلبي ازهاري، بختيـار را         چندي ، اويسي در اوائل دي    ارتشبدمقدم و   
 پـيش از آن     79.اي محتمل براي نخست وزيري پيشنهاد كرده بودند         ينهبه عنوان گز  

                                                 
77. Farah Pahlavi, An Enduring Love: My Life with the Shah, New York, Miramax 
Books, 2004, p. 292.  

 .2، روي 2، نوار 2001 ژوئن 3مصاحبه با شهبانو، . 78

 .همان. 79
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مقدم دربارة بختيار با رضا قطبي صحبت كرده بود، و قطبي هم به مقدم گفته بـود                 
گـذارد     قانون اساسي و حكومت سلطنتي احترام مي        به كه بختيار باشهامت است و    

هرست بهترين متقاضـيان     نام بختيار در ف    80.ولي از خاندان پهلوي كينه در دل دارد       
زماني كه از او خواستند نام رابطي را بدهـد او از قطبـي نـام                . نخست وزيري بود  

اهللا معينيان، رئيس دفتـر ويـژة شـاه، يـا بـه               برد ولي قطبي عذر خواست و نصرت      
  .اي ديگر مقدم را به اين منظور پيشنهاد كرد و بختيار مقدم را برگزيد عنوان گزينه

  
به گفتـة رضـا     . ختيار با شاه برخالف انتظار خيلي خوب بود       نخستين ديدار ب  

قطبي، كه بختيار فوري پس از ديدارش با پادشاه با او صحبت كرده بـود، شـاه بـا         
پدر شما پدر مرا كشت     ": هاي بختيار گوش داده بود      حوضله و شكيبايي به حرف    

ـ  . و شما مرا زنداني كرديد     ه خانـدان  من نبايد هيچ گونه احساس وفاداري نسبت ب
اما من معتقدم كه ايران، دست كم تا پنجاه سال ديگـر، آمـادگي              . شما داشته باشم  

زماني هم كه اين كـشور بـراي        . آن را ندارد كه به جمهوري دموكراتيك بدل شود        
فعالً . آورد  دموكراسي آمادگي پيدا كند حكومت سلطنتي هم همان منظور را بر مي           

 همين كـه بختيـار   81".ها باشد ن به اين وحشيگري نخستين وظيفة ما بايد پايان داد     
بختيار درست منظور شـاه     . آمادة رفتن شد، شاه در مورد ترك كشور چيزي گفت         

گفت اميدوار است شاه دست كم تا زماني كه مجلـس نظـر             در پاسخ   و   را نفهميد 
مساعد خود را در مورد نخست وزيري وي اعالم كند و سپس به او رأي اعتمـاد                  

 پـس از آن   "هاي بختيار اين بود كه        برداشت قطبي از گفته   . كشور بماند بدهد، در   

                                                 
  .2، روي 2مصاحبه با رضا قطبي، پيشين، نوار. 80
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توانند كشور را ترك كنند تـا ايـن كـه بختيـار               اعليحضرت، در صورت تمايل، مي    
  82".صلح و آرامش را براي بازگشت ايشان در كشور برقرار كند

  
ديقي نتوانست پشتيباني يارانش را در حزب ايران و جبهـة        بختيار هم مثل ص   

هـر چنـد شخـصيت قـوي او باعـث جلـب نظـر مـساعد گـارد                   .  جلب كند  ملي
صديقي پذيرش نخست وزيري را مشروط به ماندن شاه در ايران           . شاهنشاهي شد 

او گفته بود كه در حالت حكومـت نظـامي سـمت نخـست وزيـري را                 . كرده بود 
شد تشخيص داد كه هيچ كـس بـدون           پذيرد، ولي همچنان كه اوضاع بدتر مي        نمي
تواند   تواند فرمان براند، و به اين نتيجه رسيد كه نمي           قراري حكومت نظامي نمي   بر

سـپهبد  . موضع او افراد گارد شاهنشاهي را دلسرد كرده بـود         . اين سمت را بپذيرد   
، از قطبي پرسيده بود كـه آيـا بختيـار آدم سـست              رداي، فرماندة گا    عبدالعلي بدره 
يد بايد نگران اين باشيد كه او بيش        شا": قطبي در جواب گفته بود    . عنصري است 

 پس از دومين ديـدار بختيـار بـا شـاه و             ".از آنكه شما مايل هستيد ديكتاتور باشد      
زماني كه به اطالع پادشاه رسانده بود كه افراد جبهة ملـي در دولـت او نخواهنـد                  

اي بـا     بود ولي او آماده است كارش را بدون افراد جبهـة ملـي ادامـه دهـد، بـدره                  
اي براي قطبي نقل كرده است بختيار به          آن گونه كه بدره   . ر صحبت كرده بود   بختيا

زند حتي اگـر      جنگد، اگر الزم باشد دست به كشتار مي         وي گفته بود تا به آخر مي      

                                                 
، و قطبي بعدها در ايـن بـاره بـه وي           روايت بختيار از اين ديدار كه در كتابش آمده كمي متفاوت است           . همان. 82

دارد كه بختيار از شاه خواست كشور را ترك كند، و اين همـان چيـزي اسـت كـه                      شهبانو اظهار مي  . اعتراض كرد 
بـه هـر   . كند از سوي ديگر شاه به خروج خود از كشور به عنوان يكي از شرايط بختيار اشاره نمي      . گويد  بختيار مي 

 روز فاصله صورت گرفت و در اين فاصله هم شـاه و هـم     10بختيار با شاه تقريباً با      حال نخستين و دومين ديدار      
دارد كـه     بختيار اظهار مي  . بختيار، هر يك به داليل خود، به اين نتيجه رسيده بودند كه شاه بايد كشور را ترك كند                 

اي بـود كـه    دادها بـه گونـه  خروج شاه در ابتدا مورد نظر او نبود ولي زماني كه وي دولت را تشكيل داد سير رخـ                  
نگاه كنيـد بـه     .. به هر حال تاريخ رخدادها از نظر آن دو تا حدودي متفاوت بود            . رسيد  خروج وي الزم به نظر مي     

 .130. بختيار، پيشين، ص
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خون تا آرنجش برسد، و براي آرنج از واژة مهجور مرفق استفاده كـرده بـود كـه                  
اي تحـت تـأثير قـرار          بـدره  83.ردسر، تلفـظ كـ    فرق  به معناي   فرق   م  را اي آن   بدره

 دي شـاه از     8در روز   . گويد  گرفت و دريافت كه بختيار هم به زبان وي سخن مي          
  .بختيار خواست دولت خود را تشكيل دهد

                                                 
 مصاحبه با قطبي، پيشين،.. 83
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وزارت امورخارجـة ايـاالت متحـدة       بيـشتر كارشناسـان      1357تا اواخر آبان    
امريكا به اين نتيجه رسيده بودند كه اياالت متحده بايد خود را براي ايران پس از                

 آبان سوليوان، سفير اياالت متحده، پيامي مبني بر ايـن           18 در روز    1.شاه آماده كند  
ور تـص نكردنـي اسـت     تصور  " كه اياالت متحده بايد كم كم آنچه را          فرستاده بود 

 اگر معلوم شود كه شاه ديگر قادر به فرمانروايي نيست، اياالت متحده بايـد               ".كند
بينانه از ايران در دورة پس از      چه راهي در پيش گيرد؟ اين تلگرام تصويري خوش        

ان مخـالف كمونيـسم و      هم خميني و هم نيروهاي مسلح اير      : شاه ترسيم كرده بود   
گـرا بودنـد؛ روحانيـان احتمـاالً از           ضد شوروي بودنـد؛ مجموعـة افـسران غـرب         

نيروهاي نظامي هواداري مي كردند؛ ارتش هم به نوبـة خـود از تماميـت ارضـي                 
يافت؛ خميني بـه ايـران       كرد؛ مناسبات اقتصادي با غرب ادامه مي        ايران حمايت مي  

گرفت؛ انتخابات هـم بـه اسـتقرار          به عهده مي  وار را     گشت و نقشي گاندي     باز مي 
   2.انجاميد نوعي جمهوري اسالمي با گرايش شديد به غرب مي

 
 كساني مثـل مهـدي       و  جبهة ملي  عضاي از ا   بيشتر ها را   سوليوان اين برداشت  

 اطالعاتش از عقايـد پيـروان نزديـك         .بازرگان از نهضت آزادي دريافت كرده بود      
رو بـودن     رو بود كه با مسلماني ميانـه        گرايي ميانه   اسالم بازرگان   .خميني ناچيز بود  

                                                 
1. Cyrus Vance, Hard Choices, New York, Simon and Schuster, 1983, p. 329.  
2. Zbigniew Brzezinski, Power and Principle: Memoirs of the National Security 
Adviser 1977-1981, Farrar, Straus, Giroux, 1983, pp. 367-368. 
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رويي بود كه در آغاز به جبهة         تفاوت داشت، او استاد دانشگاه و فعال سياسي ميانه        
 1350 به نهضت مقاومت ملي و در دهـة     1340 و   1330هاي    ملي و سپس در دهه    

 انجمـن   او همچنين انجمن دانشجويان اسـالمي و      . به نهضت آزادي ايران پيوست    
 كه اگر دولت ازهاري در كنتـرل        ستدالل كرده بود   سوليوان ا  3.مهندسان را پي نهاد   

هاي كليدي اقتصادي و توليدي موفق نشود، انقالب به احتمال قـوي پيـروز        بخش
اگر بنا به پيروزي انقالب باشد چرا توجـه خـود را معطـوف بـه طـرف              . گردد  مي

اهللا   اهللا طالقاني و آيـت       افرادي چون آيت   از ميان هواداران خميني   . آتيه نكنيم   خوش
آموختـة دانـشگاه      بهشتي، به ويژه، كـه دانـش      "بهشتي افرادي تحصيلكرده بودند؛     

 و بازرگان و    "تر انقالب هم توجه داشت      هاي غيرديني   توبينگن آلمان بود، به جنبه    
تند  امير انتظام و ناصر ميناچي، كه با خميني و يارانش ارتباط داشـ              عباس رفقايش،

بـه نظـر    " كـه    فتـه بـود    نتيجـه گر    و نظرشان نسبت به اياالت متحده مساعد بـود       
 تهديد اصلي براي آيندة ايران از جانـب اتحـاد           دهند  د كه آنها تشخيص مي    رس  مي

ها پـيش     شوروي است و اياالت متحده، با وجود مناسبات نزديك با شاه، از مدت            
 بـه  ".ملت ايران بـوده اسـت  قدرتي در جهت بهبود اجتماعي، اقتصادي و سياسي  

د كه برقراري سازشي بين ارتش و مذهبيون به صـورتي كـه مـورد               يرس  نظر او مي  
كرد كه دسترسي به اين مهم در         او تصور مي  . قبول گروه دوم باشد، ضرورت دارد     

صورتي امكان پذير است كه فرماندهان وقت در ارتش، كه اغلب آنها مورد تأييـد               
تـري   ، مجاب شوند كه جاي خود را به فرماندهان جوان         خميني و پيروانش نبودند   

او پـس از گفتگـو بـا بازرگـان و مينـاچي             . بدهند كه مورد تأييد انقالبيـان باشـند       
در واقـع، بازرگـان اشـاره كـرد كـه           . رسد  اطمينان يافت كه اين طرح به نتيجه مي       

                                                 
3. Shaul Bakhash, The Reign of  the  Ayattolahs: Iran and the Islamic Revolution, 
New York, Basic Books, 1984, pp. 52-53. 
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 بـا افـراد     تواننـد   افسران ارشد، اگر بپذيرند كه با آرامش كشور را ترك كنند،  مـي             
 4.خانواده و اموال خود بروند

  
آراي سوليوان تأثير زيادي بر نحـوة تفكـر حـاكم بـر وزارت امـور خارجـة                  

به گفتة ونس، وزير امور خارجة آن كـشور، برخـي از مـشاوران              . امريكا گذاشت 
كم كم به ترديد افتاده بودند كه شاه بتواند، حتي به عنـوان مقـامي تـشريفاتي در          "

– پس از آن كه نتـايج محتمـل ايـن بحـران              ".رلماني در ايران بماند   دموكراسي پا 

دولتي نظامي با يا بدون شاه، يا دولتي غير نظامي و برخـوردار از حمايـت ارتـش                  
 بررسـي شـد، اغلـب       -در جمهوري اسالمي، يا فروپاشي و هـرج و مـرج كامـل            

 بـا ايرانـي     مشاوران بر اين باور بودند كه اياالت متحده بايد فوري موضع خود را            
هـاي    افزون بر ايـن، بـا توجـه بـه اسـتدالل           ": ونس نوشت . بدون شاه تطبيق دهد   

سوليوان كه به شدت بر آنها تأكيد كرده بود، آنها پيشنهاد كردند كه اگر شاه نتواند                
ن راضي كند، ما بايد در پـي ايجـاد          اروي مخالف   خود را به كنار آمدن با جناح ميانه       

گرا، و روحانيـان اسـالمي، بـه          ترين نيروي غرب    ن قوي سازش بين ارتش، به عنوا    
  ٥ ".عنوان نيروي سياسي مسلط بر كشور، باشيم

 
 و  قادر به تعريف  پرزيدنت كارتر معتقد بود كه بايد از شاه حمايت كند، ولي            

رهبـري   او هـم از سـاختار        .بگيـرد تش بايـد در پـيش       دول سياستي نبود كه     اعمال
 در  .آورد  كرد، سر در نمي      پشتيباني مي   ظاهر آن را    بود و   انقالب كانونشورشي كه   

رسـيد     نيز اسير همان تناقض گوئي هائي بود كه به شاه و ارتش ايران مي               او نتيجه

                                                 
4. William H. Sullivan, Mission to Iran, Op. Cit., pp. 199-202. 
5. Vance, Op. Cit., pp. 329-330. 
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  معتقد بود سـوليوان     اصوالّ  شاه 6.و درك واقعيت را روز به روز مشكل تر مي كرد          
ايـن  . سـت  سفير پرزيدنت اياالت متحده بيانگر واقعي نيـت پرزيـدنت ا           به عنوان 
يـا رفتـار    بـا گفتـار     آنچه سوليوان   .  شاه را دچار نوعي سرگرداني كرده بود       اعتقاد

 حمايت صريح داشت، كه او را بـه          نبود كرد به نظر شاه حكايت از       خود منتقل مي  
 ادعـا    سـو   زيـرا از يـك     ندك  اين فكر انداخت كه اياالت متحده دو دوزه بازي مي         

كـرد،    هايي كه از سفير دريافت مـي         در پيام  و از سوي ديگر   كند پشتيبان اوست      مي
از "به برژينسكي، مشاور امنيت ملي كارتر گفته بودند كه          . شد  اين ادعاها باطل مي   

 او تـالش كـرد      7".كننـده اسـت     آور، دور از فهم، و گيج       نظر شاه اين وضع حيرت    
اسـتدالل شـاه در مـورد       . ترديدهاي شاه را كاهش دهد ولي چندان توفيق نيافـت         

هـاي سـوليوان را       شد باعث شد كه گفتـه       هايي كه بين دو كشور رد و بدل مي          مپيا
اردشير زاهدي، سفير شاه در اياالت متحده، اطمينان خـاطري را كـه             . تر بداند   مهم

 بـه    را داد، تأييد كرد، ولي شاه اظهارات او        برژينسكي در مورد حمايت از ايران مي      
 8. رد كرد او تعبير و نتيجتاّاطالعي بي

 
او تصميم گرفت فردي نظامي را به تهـران         . كارتر هم از سوليوان راضي نبود     

بـه نظـر    "اعزام دارد تا مناسباتي درست با ارتش ايران برقرار كند، زيرا سـوليوان              
   كارتر، بـر اسـاس توصـيه       ".هاي كافي براي او بفرستد      تواند گزارش   رسيد نمي   مي

هـايزر، معـاون سـر فرمانـدهي      .  اي هارولد براون، وزير دفاع خود، ژنرال رابـرت       
بنـا شـد هـايزر او را در         . نيروهاي اياالت متحده در اروپا را به اين منظور برگزيد         

                                                 
 شكايت و كاري كرد كه پرزيـدنت هـم در ايـن      " ايران يابي سياسي ما از     بار اطالع   وضع مصيبت "برژينسكي از   . 6

باره به استانسفلد ترنر، رئيس سازمان اطالعات مركزي سيا، و ونس، وزير امور خارجه، شكايت كنـد كـه  نتيجـة               
 .367. برژينسكي، پيشين، ص. چنداني نداشت

 .همان. 7

 .165. پيشين، صپاسخ به تاريخ، محمد رضا پهلوي، . 8
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جريان نيازهاي ارتش ايران بگذارد و فرماندهان ايراني را به پـشتيباني از بختيـار،               
و به هر حال در ايران بماند تا پـس از خـروج شـاه از                كند  نخست وزير، تشويق    

نه كارتر و نه ژنرال هايزر به شاه يا فرمانـدهان خبـر             اما  .  ثبات را حفظ كند    كشور
 .رود ندادند كه وي به ايران مي

 
هايزر با . گذاشتمي نظامي وي احترام دانش شناخت و به  شاه هايزر را مي

ستاد ارتش شاه و فرماندهان وي در سه سال و نيم گذشته در زمينة مسائل نظامي 
 شاه او را 1357در فروردين . القة طرفين همكاري كرده بودگوناگون مورد ع
 (command control)رماندهي ف سيستم كنترل  طرح يكمأمور آماده كردن

نويس را  نويسي دست در مرداد هايزر پيش. براي نيروهاي ارتش ايران كرده بود
 ، اعضاي مهم ستاد وه فرماندبزرگ ارتشتارانبه ارتشبد ازهاري، رئيس ستاد 

ازهاري و همكارانش آن برنامه را تأييد كردند و . فرماندهان نظامي تسليم كرد
سپس آن نوشته را به شاه ارائه دادند كه برخالف انتظار هايزر او هم آن برنامه را 

در مورد نكتة جالب اين نوشته هدفش . بدون هيچ جرح و تعديلي تأييد كرد
ريزي   ارتش به نظر شاه براي برنامهن فرماندهاپايان دادن به وابستگي بيش از حد

تداركاتي، اطالعاتي،  نظام ه مجهز كردن ارتش ب فرايندي كه بايستي بهبود و
  9.يدانجاممي  تر منسجمفرماندهي و عملياتي 

  
ژنرال الكـساندر هيـگ، رئـيس       . دشآفرين    ، مأموريت هايزر بحث   با اين همه  

او اعتقـاد داشـت كـه       . بـود مستقيم او، به شدت با رفتن وي بـه تهـران مخـالف              
، در دستگاه دولت اختالف نظر وجود داشت،        بودسياست اياالت متحده نادرست     

خورده    بود و هايزر به احتمال زياد به فردي شكست         "مبهم"شرايط اين مأموريت    

                                                 
9. General Robert E. Huyser, Mission to Tehran, New York, Harper & Row, 1986, 
pp. 6-10.  
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 سـوليوان بـه ايـن       10.به گردن مي گرفت   شد كه بايد اشتباهات ديگران را         بدل مي 
الفت كرد كه نيازي بـه آن نبـود و در كـار وي اخـالل         دليل با مأموريت هايزر مخ    

ايران به هدف او مشكوك بودند و حـضور او در           فرماندهان نظامي   . كرد  ايجاد مي 
شاه از ورود پنهاني هايزر حيرت كرده بود، زيـرا          . آميز تلقي كردند    ايران را توهين  

 پـر   ان بـازي  پنهبه هر حال، اين     . سابقه و مخالف تشريفات رسمي بود       اين كار بي  
 چند ساعت پس از ورود هايزر به تهران حضور          اهن بود زيرا ت    فايده  رمز و راز  بي    

، اعـالم    كه پس از چند هفته اعتصاب آغاز به كـار كـرده بودنـد              ،او در مطبوعات  
  11.شد

  
***  

هسپار تهران شد، كارتر با رهبران فرانـسه،  ر ر دي، روزي كه هايز  14در روز   
به گفتـة   . اي بحث دربارة بحران ايران، در گوادلوپ ديدار كرد        ، و آلمان بر    بريتانيا
همـة آنهـا تـصور      . آن سه رهبر ديگر از شاه زيـاد پـشتيباني نمـي كردنـد             "كارتر  

كردند دولت غيرنظامي بايد روي كار آيد و همگي اتفاق نظر داشتند كـه شـاه                  مي
 جمهـور   والري ژيسكار دسـتن، رئـيس   12".بايد هرچه زودتر كشور را ترك كند

گـاهي   فرانسه، كه ميهماندار اين نشست بود، عقيده داشت كـه شـاه چنـدان تكيـه          
جيمز كاالهان، نخست وزير بريتانيا، كه از او درخواست شده بود بحـث را              . ندارد

گيري كرد كه شاه از دست رفته است و هيچ جانشين كارآمدي براي               بياغازد نتيجه 
ايي را كه از سر آنتوني پارسـونز، سـفير          ه   گزارش در واقع او  . او در صحنه نيست   

سفير خود ژيسكار هم بر اسـاس       . كرد  خود در تهران، دريافت كرده بود تكرار مي       
تماسش با دولت و بيشتر با مخالفان غيرمذهبي، و نه با شـاه و مـشاوران نزديـك                  

                                                 
 .15-17. در مورد ژنرال هيگ نگاه كنيد به مقدمة وي بر كتاب هايزر، همچنين صص. 10

11. Ibid. passim 
12. Carter, Op. Cit., p. 445. 
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در نتيجـه، دولـت فرانـسه، و از         . هايي بدبينانه براي او فرسـتاده بـود         وي، گزارش 
، نقـش و     بـه پـاريس رسـيد از او        خمينـي تا زماني كه     خود ژيسكار دستن،     جمله

 شـاه   از اين كه به خاطر در خواست      ژيسكار  . مقاصد او اطالعات چنداني نداشتند    
هاي مهر و آبان      با اين حال، در ماه     .كند ناراحت بود  تحمل  را  خميني  مجبور شده   

رانـسه، اقامـت او در فرانـسه        اهللا هشدار داده بود كه به موجب قـانون ف           او به آيت  
ا  . مشروط به اين است كه از دامن زدن به خـشونت در ايـران خـودداري كنـد                  امـ

اهللا با ادامة ارسال نوارها به ايران دقيقاً همان كار را كرده بود، نوارهايي كه بـه              آيت
گزارش منابع ژيسكار در اوائل دي ماه پيـروان خمينـي را بـه قتـل شـاه ترغيـب                    

ن بونه، وزير كشور خود، دسـتور داد ترتيـب عزيمـت            اسكار به كريستي  ژي. كرد  مي
. او سپس شاه را از ايـن تـصميم آگـاه كـرد            . خميني را از فرانسه به الجزاير بدهد      

: بـه گفتـة ژيـسكار شـاه گفـت         . برخالف انتظار وي شاه با اين طرح موافق نبـود         
ـ         اخراج آيت " ه عهـده نخواهـد   اهللا تصميم فرانسه اسـت؛ ايـران مـسئوليت آن را ب

 رئيس جمهور فرانسه به اين نتيجه رسيد كه فرانسه به تنهايي نبايـد ايـن                ".گرفت
اهللا را متوقـف   او به وزير كشور خود دستور داد روند اخراج آيت         .  دبپذيرخطر را   

در اوائــل دي و درســت پــيش از اجــالس گوادلــوپ، ژيــسكار از ميــشل  . كنــد
گـشاي او شـده بـود،         ه اكنـون مـشكل    پونياتوفسكي، وزير كشور سـابق خـود كـ        

ــرود و در بازگــشت شــرايط وي را گــزارش دهــد   ــدار شــاه ب ــه دي . خواســت ب
 دي با شاه ديدار كرد و به ژيسكار گزارش داد كه كار شاه              4پونياتوفسكي در روز    

كس است و مصمم است كـه بـه ارتـش خـود               او بيمار، درمانده و بي    : تمام است 
ژيسكار به اين نتيجـه رسـيد كـه         . چ شرايطي ندهد  اجازة شليك به مردم را در هي      

 ژيسكار اين وضع را ناشي از رفتار        13"خواهي نخواهي تكليف معلوم شده است     "

                                                 
 :ترجمة نگارنده از. 13

Vallery Giscard d'Estaing, Le Pouvoir et la vie, Paris, Compagnie, 12. 1994, pp. 96, 
128, 119. 
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 مقامـات امريكـا مناسـبات       ".قابل درك نبود  "مقامات امريكا دانست كه از نظر او        
 بر اساس آن به خود حق مي         كه ي منحصر به فردي با ايران داشتند      سياسي و نظام  

از سوي  .  مستقل از منافع اروپا رفتار كنند      دند در رابطه با مسائل مربوط به ايران       دا
داد كـه سـفارت امريكـا و ديگـر دوايـر              ديگر، اطالعات وي از ايـران نـشان مـي         

گيرنـد و بـه جـاي آن در پـي يـافتن راه حلـي                  امريكايي دارند از شاه فاصله مـي      
  14.كه يافتني نيست ندردگ مي براي آن دنبال فردي مناسب و هستند "سياسي"

  
ترديـدهاي كـارتر بـيش از       . به هر حال اين فقط تا حدودي حقيقت داشـت         

او باور داشت مناسبات نزديك موجود بين افـسران امريكـايي و            . هايش بود   ترفند
 بـه نظـرش     15.كنـد   ايراني ارتش ايران را قادر به حفظ تماميت و ثبات كشور مـي            

 و  "گيري فـوري شـاه اسـت        ن متوجه نياز كناره   تمام فكر و ذكر سوليوا    "رسيد    مي
زمـاني كـه كـارتر از       . اين كه اياالت متحده با خميني ارتباط مستقيم برقـرار كنـد           

ژيسكار دستن خواست كه نقش ميانجي را با خميني بازي كنـد، بـه گفتـة كـارتر                  
تلگرامي براي  )  دي 20( ژانويه   10كنترل خود را از دست داد و در روز          "سوليوان  

سوليوان " كارتر از ونس خواست      ".س فرستاد كه رنگ و بوي گستاخي داشت       ون
اصرار داشت كه فرستادن فردي تـازه بـه ايـن           "، ولي ونس    "را از ايران فرا خواند    

  . كارتر با اكراه رضايت داد 16". اشتباه است]در اين شرايط [كشور
  

زر دريافـت   هايي كـه از هـاي       كارتر در اين زمان روز به روز بيشتر به گزارش         
خونـسرد و  "شـد هـايزر    كرد متكي بود، زيرا تا آنجا كه به كـارتر مربـوط مـي           مي

 هـايزر  17".داشـت  هايي سنجيده ارسال مي  و همواره ديدگاه  ....مسلط بر اوضاع بود   
                                                 

14. Giscard d'Estaing, Op. Cit., p. 120.  
15. Ibid. 
16.Carter, Op. Cit., p. 446. 
17. Ibid. 
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او آنها را واداشته اسـت كـه بـا    . شود  گزارش داد كه دارد به فرماندهان نزديك مي       
ـ         هـاي نفتـي و       ه دسـت گـرفتن امـور ميـدان        هم براي آماده كردن طرحي بـراي ب

هـا را در هـم شـكنند و           هاي ارتباطي همكـاري كننـد و اعتـصاب          ها و راه    نيروگاه
او گـزارش داد كـه توانـسته اسـت كـاري كنـد كـه        . دوباره بر امور مسلط شـوند     

فرماندهان به جاي وابسته بودن به شاه به صورت گروهي زيـر نظـر بختيـار كـار                  
 آن رادر واقـع فقـط هـايزر    ا خواب و خيال بود، بـازي اي كـه        ه   تمام اين  18.كنند

خواسـتند بـراي سـاكت كـردن خمينـي بـه              فرماندهان از او مـي    . گرفت  جدي مي 
تند و گزنده   "جلوي سخنان   . سي.بي.دولتش متوسل شود، تا با فشار آوردن بر بي        

در . كنـد  آن بنگاه را بگيرد و مانع از آن شود كه شاه ايـران را تـرك                  "و شاه ستيز  
كردنـد كـه    ظاهر به اين ميتغير اين صورت آنها فقط براي به دست آوردن دل او  

ريزي در مورد به دست گرفتن اختيـار صـنايع مهـم              رهنمودهاي او را براي برنامه    
در واقـع، فرمانـدهان     . كننـد   نفت، برق، ارتباطات، آب و منابع غـذايي  اجـرا مـي            

كرات بـا ديگـر مقامـات بلندپايـه در          ارتش، بر اساس گفتگوهاي بين خود و مـذ        
، كه در آن جلـسات حتـي يكبـار هـم نـامي از               "شوراي فرماندهان "چهار جلسة   

اي به وي نكردند، در اصل اظهـار داشـتند كـه نيروهـاي                يزر برده نشد يا اشاره    اه
مسلح براي رويارويي با جنگي داخلي از نوعي كه در آن زمان با آن روبرو بودند،                

 افزون بر اين ديري نگذشت كه براي فرماندهان ارتش روشـن            19.دآمادگي نداشتن 
بـه گفتـة    . شد كه هايزر با سوليوان، كه مورد نفرت آنها بود، دست به يكي هستند             

بـاغي، رئـيس سـتاد ارتـش، در يكـي از مباحثـات مربـوط بـه                    ارتشبد عباس قره  
پيشنهاد كرد  ترفندهاي محتمل براي كنار آمدن با بازگشت خميني به ايران، هايزر            

                                                 
18. Huyser, Op. Cit., p. 73-74. 

 دي خود با هايزر به او 21شاه هم در ديدار . يمكن  كه بعد به آن اشاره مي"شوراي فرماندهي"نگاه كنيد به . 19
تهديد داخلي اصالً به فكر آنها هم . تنها برنامة حاضر و آمادة آنها براي مقابله با تهديدي خارجي بود"گفت كه 

 .77.  هايزر، پيشين، ص".خطور نكرده بود و امكانات آنها براي جنگ براي عمليات داخلي به كلي ناكافي بود
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و بـدون   "باغي با بازرگان و بهشتي، در مقام نمايندگان خميني، ديدار كنـد               كه قره 
رئـيس هيئـت مستـشاران      [آنكه منتظـر پاسـخي شـود، فـوري از ژنـرال گـست               

ژنرال گست از دفتر بيرون     .  خواست شماره تلفن آنها را براي ما بياورد        ]امريكايي
ژنـرال هـايزر    . هـا را روي ميـز گذاشـت        آن ورفت و با چند شماره تلفن برگشت        

او ترتيـب ديـدار آنهـا را بـا شـما      . هـاي دكتـر مينـاچي اسـت     ها تلفن   اين"گفت  
باغي آن را به  قره.  اين گفتگوها برخالف انتظار فرماندهان ارتش بود 20 ".دهد مي

مي داند آنها چه      آيا كسي مي  ! عجيب است ": شاه با حيرت گفت   . شاه گزارش داد  
باغي مطابق معمـول      قره. باغي پرسيد قصد دارد چكار كند       سپس از قره   "د؟خواهن

ود ز اف ، پس از اصرار شاه،     ولي بعد  "هر چه اعليحضرت دستور بدهند    ": پاسخ داد 
  21.اي داشته باشد كند اين كار فايده تصور نمي

  
 ايران دربارة مناسبات با ارتش اياالت متحده بـر اسـاس            مراي ارتش ديدگاه ا 
 بنـد  اطمينان يا   مي داد  يكي آن كه به اياالت متحده حق      : ل گرفته بود  دو پيمان شك  

اي كـه بـه ايـران         هاي تـسليحاتي    كه وسائل يدكي به شدت سري و محرمانة نظام        
 بود كـه    1338فتد؛ ديگري پيمان دوجانبة      ا يمشود به دست دشمنان ن      فروخته مي 

ايـران در   ارضـي   اياالت متحده را متعهد به حمايت از اسـتقالل ملـي و تماميـت               
  كـه بـه      2ركن  هاي    ارزيابي. برابر هر تهديد خارجي يا داخلي كمونيستي مي كرد        

باغي اغلب بـا اطالعـات گـروه مـشاوران نظـامي ايـاالت                گفتة ارتشبد عباس قره   
 بين المللـي  متحده هماهنگ بود، مشخص كرده بود كه اين تظاهرات را كمونيسم            

از آنجـا كـه ايـن هـم         .  راه انداخته بـود    "هاي اسالمي   ماركسيست"با ميانجيگري   
هاي آنها    هاي مخالف مسلح هستند، فعاليت      مشخص شده بود كه بسياري از گروه      

                                                 
 .178. ، ص1984پاريس، انتشارات سهيل، حقايق دربارة انقالب ايران، باغي،  د عباس قرهارتشب. 20

 .180. ص. همان. 21
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شد و بنابراين بر اسـاس        به شورش مسلحانة كمونيستي عليه دولت ايران تعبير مي        
المللي عليه منافع حياتي ايـران و ايـاالت           آن پيمان دوجانبه، تهديد كمونيستي بين     

  22.آمد حده به شمار ميمت
  

شـد كـه در آخـرين      شاه مطرح ميها بايد با ميانجيگري به هر حال، تمام اين  
 نيروهاي مـسلح، در حـد چـشمگيري         با حضورش در ايران،  رفتارش       هفته هاي 

هـا در ارتـش    ها، عمليات و انتصاب     در گذشته او همواره به برنامه     . تغيير كرده بود  
هاي اخير، به گفتة رئيس ستادش، بـه ايـن مـسائل بـه          در هفته . داد  توجه نشان مي  

 سرپرسـتي اي را به فرماندهي نيروهاي زميني و     او سپهبد بدره  . آمد  اعتنا مي   نظر بي 
بـاغي و ديگـران       فرماندهي گارد شاهنشاهي گماشته بود و بقية كارهـا را بـه قـره             

ت، ولي حرف   پذيرف  نيروها را به حضور مي    ان  او مانند گذشته فرمانده   . سپرده بود 
  23.خاصي براي گفتن نداشت

  
فرمانـدهان ارتـشي خـود       ترك ايـران،     سه روز پيش از   شاه   دي،   23در روز   

اللهي، فرماندة نيروي دريايي،      اي، فرماندة نيروي زميني، حبيب      باغي، بدره   يعني قره 
 را بـه  ، مدير عامل سازمان صنايع  نظامي،ربيعي، فرماندة نيروي هوايي، و توفانيان  

 بنـا بـه گفتـه    .ور فراخواند و به آنها دستور داد از دولت بختيار پشتيباني كنند         حض
دانيد آقاي بختيار قبول كرده اسـت در          همان طور كه حتماً مي    " :اه گفت شبختيار،  

ام به خـارج از       از آنجا كه من تصميم گرفته     . اين شرايط دشوار دولتي تشكيل دهد     
اگر مسائلي باشد كه مشخصاً به      . گيريد  ور مي كشور بروم، بايد بدانيد كه از او دست       

شود، او امكان تشكيل شوراي سلطنت را دارد كه مسئله را بـا               دفتر من مربوط مي   

                                                 
 .168-169. صص. همان. 22

 .197. همان، ص. 23
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ولـي در مـورد تمـام       . كنـد   گذارد و پاسخ آن را به شما ابـالغ مـي            من در ميان مي   
 دهـد كـه      بختيار ادامه مي   24".مسائل مربوط به دولت، تصميم با آقاي بختيار است        

 يا ارتقا يا بازنشستگي افسران و غيره شـاه          "فرمان"در مورد مسائلي مانند صدور      
از طريق وزير جنگ بـه نخـست وزيـر مراجعـه            "دستور داد كه فرماندهان ارتش      

  26.نامد  مي"دروغ محض"باغي آن را   اين ادعايي است كه قره 25".كنند
  

. ار تفـاوت دارد   دهد با توصيفات بختيـ      باغي از اين نشست مي      شرحي كه قره  
از آنجا كه نخست وزير دولتي را تشكيل داده است          ": باغي، شاه گفت    به گفتة قره  

كند، ارتش شاهنشاهي وظيفـه دارد از ايـن دولـت            كه از قانون اساسي حمايت مي     
باغي بـه نيابـت از فرمانـدهان ارتـش و خـودش پاسـخ                  قره ".قانوني حمايت كند  

ما بـه سـوگندي كـه در مـورد          . شن است وظايف و مأموريت ارتش رو    ": دهد  مي
  27".مانيم ايم وفادار هستيم و وفادار مي حمايت از قانون اساسي خورده

  
دارد كه شكل ايـن       باغي اظهار مي    برخالف نيت و برداشت بعدي بختيار، قره      

خواسـت    ترديد حاكي از آن است كه شـاه مـي           نشست و آنچه در آن گفته شد بي       
شـود هـيچ چيـز تغييـر          تا آنجا كه به ارتش مربوط مي       كه    بدانند فرماندهان ارتش 

ها قـائم مقـام       وفانيان، كه سال  طگويد، ارتشبد     باغي مي   براي مثال قره  . نكرده است 
كـه در   (وزير جنگ بود، از شاه درخواست كرد كه اكنون كه ارتشبد جعفر شفقت              

بـه سـمت وزيـر      ) اين نشست حاضر نبود و هيچ گونه وظيفة فرماندهي نداشـت          

                                                 
24. Bakhtiar, Ma fidelite, Op. Cit., p. 146. 

 ، 1361  انتشارات راديو ايران،سي و هفت روز پس از سي و هفت سال،شاپور بختيار، . 25

 .204.  پيشين، صحقايق،باغي،  قره. 26

 .155-154. همان، صص. 27
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شـما  ": شاه پاسـخ داد   . نگ منصوب شده است، اجازة بازنشستگي به وي بدهد        ج
بـاغي در   قـره .  و به او گفت كه به كارش ادامـه دهـد  "يدركاري با وزير جنگ ندا    

خواست تأكيد كند كـه       گويد غيبت وزير جنگ به اين معنا بود كه شاه مي            ادامه مي 
حـضور  . مسلح دخالت كند  مثل گذشته وزير جنگ اجازه ندارد در امور نيروهاي          
كرد كه آنها استقالل دارند و        تك تك فرماندهان سه نيرو هم به همه چنين القا مي          

  28.بايد فقط فرمان شاه را اجرا كنند
  

باغي و بختيار از اين نشست هم مهم است و هـم قابـل    تفاوت بين شرح قره   
ي بـه  عمـر دولـت و  . بختيار مايل نبـود در مـورد جزييـات پافـشاري كنـد       . درك

از ميـان   . خواستار حسن نيـت ارتـش بـود       آشكارا  حمايت ارتش وابسته بود و او       
هايي كه شاه زده بود البته او بر آنچه بيش از همه بـه پـشتيباني از وي                    تمام حرف 

كرد از جمله بر اين كه شاه دستور داده بود افـسرانش بـدون                انجاميد، تكيه مي    مي
باغي بـر ايـن كـه شـاه بـر قـانون               اصرار قره  اما. قيد و شرط از وي پشتيباني كنند      

اساسي تأكيد داشت با مفهوم كلي آنچه در آن دوره مد نظـر شـاه بـود همخـواني         
بنـابراين  . آيندة حكومت سلطنتي در ايران به بقاي قانون اساسي وابسته بـود           . دارد

اگر فرمان اين بود كه از بختيار اطاعت شود،         . تفاوت اين دو تفسير اهميت داشت     
گيري بدون مشاركت بختيـار       ريزي و تصميم    درگير شدن ارتش در هر گونه برنامه      

از سوي ديگر اگر بنا بود ارتش بر اساس قانون اساسـي از دولـت               . شد  دشوار مي 
حمايت كند، در آن صورت در شرايط موجود، مناسبات دولـت و قـانون اساسـي                

ش وجود داشت، ارتش بـا      اگر امكان اقدامي براي ارت    . شد  بايد جداگانه تفسير مي   
هـا و عملكردهـاي دولـت از آن نهـاد حمايـت       توجه به برداشت خـود از انگيـزه      

  . كرد مي
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بـاغي را تأييـد       هـاي قـره     گفتگوهاي ديگر بين شاه و رئيس ستاد هم حـرف         

باغي از فرماندة كل قوا خواسـته بـود روشـن             در مواردي چند ارتشبد قره    . دنك  مي
شاه اغلب اظهـار نظـر      . دهاي نامنتظر چه بايد بشود    كند كه در صورت بروز رخدا     

  باغي نكرده بود ولي به گفتة قره
  

پس از آنچه در اخرين نشست بين ما پيش آمد، او اكنـون شـروع بـه راه رفـتن در                     
شـما بـه خـوبي      ": هايي كرد كه خالصة آنها به شرح زير است          اتاق و ديكته كردن فرمان    

چه تالشي   به چه صورت بود،      1320پس از شهريور    وضع نيروهاي ارتش ما     دانيد كه     مي
براي توسعه دادن آن نيروها و تكامل يافتن آنها صرف شد، و سـرانجام امـروز آنهـا چـه                    

وجود اين ارتش بـراي حفـظ اسـتقالل         . همگي شما سهمي در اين داريد     . پايگاهي دارند 
يد و بـه هـر      بروز تفرقه و دودستگي در آن شـو       سعي كنيد مانع از     . كشور ضروري است  

اگر ... بار ديگر پرسيدم     ".قيمتي از يكپارچگي نيروهاي مسلح حمايت و آن را حفظ كنيد          
 پس از خروج اعليحضرت رخدادهايي غيرمنتظـره و مخـالف بـا قـانون اساسـي رخ داد،            

دانـيم چـه رخ    مـا نمـي  "آميـز گفـت    اي سكوت تأمل  او پس از لحظهتكليف ما چيست؟  
  29.دهيد بكنيد كه شما و ديگر فرماندهان مناسب تشخيص ميهمان كاري را . خواهد داد

  
 منظور شاه اين بود كه فرماندهان ارتش مـستقل باشـند ولـي پـس از        آشكارا

اي بـود كـه بـه سـود وي،            اين تنها گزينه  . خروج او از كشور هماهنگ عمل كنند      
ـ         او هم از اين كه فرماني به قـره        . نيروهاي ارتش و كشور بود     ه بـاغي بدهـد كـه ب

گيري كنـد و هـم از ايـن كـه رسـمي               موجب آن وي در غياب شاه بتواند تصميم       
باغي يا ديگـر فرمانـدهان در آينـده بـا او تمـاس                برقرار كند كه به موجب آن قره      

خواست آنها به صورت جمعي تـصميم بگيرنـد و            شاه مي . بگيرند، خودداري كرد  
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هـا بـود و در شـرايط        دست به انتخاب بزنند، در حالي كه اين مخالف فرهنـگ آن           
  .حاكم آنها را فلج كرد

  
***  

كند، فرماندهان بـا معـضلي        كه مشخص شد شاه كشور را ترك مي        پس از آن  
زدند ولـي بـيش از حـد معطـل كـرده              آنها بايد دست به اقدامي مي     : روبرو شدند 

. بودند و در اين زمان براي آنها روشن نبود كه توانايي انجام چه كارهايي را دارند               
شـدند تـا دربـارة وضـع          بـاغي جمـع       در دفتر قره  چهار بار با هم در شورائي       ها  آن

دهنـدة     نـشان  گوهـا ايـن گفت  . موجود و انديشيدن تمهيدي بـراي آن، بحـث كننـد          
امـا  آنها اقـدامي را پيـشنهاد مـي كردنـد           . بستي بود كه در آن قرار گرفته بودند         بن

 قبـول داشـتند كـه بختيـار،         اغلب آنها . ندسخن مي گفت   بيهوده بودن آن     در فوري
نخست وزير، باشهامت، مصمم و وفادار به قانون اساسي است ولي اين اعتقـادي              

دانست اگر به هر دليلي بختيـار از كـار كنـاره گيـرد يـا          هيچ كس نمي  . عميق نبود 
هـا    همه دريافته بودند كـه مـدت      . بركنار شود، آنها بايد دست به چه اقدامي بزنند        

، اما هـيچ كـس آمـاده نبـود          كردند  ها بايد اقدام مي     دن آشوب قبل براي متوقف كر   
 بـه دانستند كه خميني به انبوه جمعيتي كه          همه مي . بگويد چرا اقدامي نشده است    

 به معناي خونريزي اسـت، ولـي        اوداد و مقابله با       ها ريخته بودند فرمان مي      خيابان
 همـه   .كنـد نمـي   ه  ارتـش بـا مـردم مقابلـ       بنـابراين   بگويد كه   كس مايل نبود      هيچ
دانستند كه نيروهاي ارتش از نظر روانـي و سـاختاري از درون ويـران گـشته                   مي

آميـز و      وهـم  گوهـا گفت. كس مايل نبود آن را به صراحت بيان كند          است، ولي هيچ  
كرد كه    هايي محتمل راهنمايي مي     عجيب بود و فرماندهان ارتش را به سوي گزينه        

. سمت و سوئي بوجـود آمـد       ، به تدريج  د اين با وجو . ودهيچ كدام رضايتبخش نب   
  و  شـاه  روز خـروج پـيش از  دي، روز 25  نخستين آن هـا  سه نشستي كه  طيدر  
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 جويانـه و     كمتـر سـتيزه    به تدريج ، اظهارات آنها     بهمن تشكيل شد   8آن ها   آخرين  
رسيد، هر چنـد       به نظر مي   تر متمايل به آن چيزي شد كه روز به روز ناگزير          بيشتر

  . رددگ خميني پيروز گشته و شاه هرگز باز نمي: شد آن را به زبان آورد هنوز نمي
  

دو يعنـي   ،  برگـزار شـد    دي   25 در روز    ي فرمانـدهان  نخستين نشست شورا  
روزي كه سنا موافقت خـود را بـا تـشكيل           و  هفته پس از نخست وزيري بختيار،       

تـاريخ،  چهـار روز پـيش از آن        . رسمي دولت وي بنا بر قانون اساسي اعالم كـرد         
كند   خميني اعالم كرده بود كه خروج شاه از ايران هيچ تغييري در امور ايجاد نمي              

او گفت ايـن رژيـم، ايـن دولـت، ايـن            .  كناره گيرد  تاج و تخت  مگر آنكه وي از     
 در 30. همه بايـد منحـل شـود   ،مجلس و همچنين شوراي سلطنت غيرقانوني است   

جوديت آن را اعالم كرده بود،       دي شوراي سلطنت ، كه شاه همان روز مو         23روز  
اين شورا متشكل بود از نخست وزير، رؤساي مجالس         . با حضور شاه تشكيل شد    

سنا و شورا، وزير دربار و رئـيس سـتاد ارتـش و اعـضايي انتـصابي شـامل سـيد                 
 دي  23 در همـان روز      31.الدين تهراني كه به رياست آن شورا منصوب شـد           جالل

سالمي را  براي اين كه جانشين دولت بختيـار          خميني موجوديت شوراي انقالب ا    
اهللا    دي، كه فرماندهان ارتش تشكيل جلـسه دادنـد، آيـت           25روز  . شود اعالم كرد  

 حذر داشـت    رشريعتمداري، روحاني بلندپاية كشور، ارتش را از شليك به مردم ب          
 جامعـه مـسلمان ايـران       "و اين كار را  ارتكاب خشونت در حـالتي دانـست كـه               

  32" رود مي  اسالم پيشةبه سوي برقراري حكومت عدل و نظام عادالنيكپارچه 

                                                 
 .1357 دي 21روزنامة اطالعات، . 30

شاپور بختيار، نخست وزير، محمد سچادي، رئيس مجلس سنا، : اعضاي شوراي سلطنت عبارت بودند از. 31
الدين  باغي، رئيس ستاد ارتش  و سيد جالل س سنا، عليقلي اردالن، وزير دربار، عباس قرهجواد سعيد، رئيس مجل

 . آبادي تهراني، عبداهللا انتظام، محمدعلي وارسته و عبدالحسين علي

 .1357 دي 25، روزنامة اطالعات. 32
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شوراي فرماندهان روز   .   روز خروج شاه بود    ندليل تشكيل شوراي فرماندها   

بـاغي    ارتشبد قره.، تشكيل شدروز قبل از خروج شاه )ر منهاي يك( روز   دي، 25
د و توضيح داد    اي براي روز خروج شاه آماده كنن        برنامهخواست  از همكاران خود    

هاي مهيبـي در تهـران و در سراسـر كـشور روبـرو                كه در آن روز ارتش با چالش      
ها، تظاهرات و خشونتي كه پس از         براي مقابله با اعتصاب   ارتش  او گفت   . شود  مي

نخست وزير جديد تا همين جـا هـم بـه           . كند، آمادگي ندارد    خروج شاه بروز مي   
خرين نشست شوراي امنيت ملي بختيـار       در آ . اين خاطر وي را سرزنش كرده بود      

كـنم كـه ايـن ارتـش ذخيـرة            توانم بـاور      من نمي ": باغي گفته بود    با حيرت به قره   
توانم باور كـنم كـه چگونـه نيروهـاي مـسلح شاهنـشاهي        من نمي. سوخت ندارد 

 ٣٣ ".تواند ارتباطـات و مخـابرات مملكـت را بـه دسـت بگيـرد و اداره كنـد                  نمي

اي را بخوانـد كـه        جيمي نائيني، معاون خـود دسـتور داد نامـه          ن  سپهبد باغي به   قره
 در مقام وزير كـشور بـه ارتـشبد ازهـاري رئـيس         1357 آبان   6باغي در تاريخ     هقر

او از شاه اجازه گرفته بود كه از ارتـش بخواهـد      . ستاد بزرگ ارتشتاران نوشته بود    
م كنتـرل منـابع و      براي تأمين نيروي كار، ملزومات فني، و منابع و در صورت لزو           

خدماتي نظير آب، برق، نفت، ترابـري، پـست، تلگـراف و تلفـن، راديـو و غيـره                   
هيچ اتفاقي نيفتـاد زيـرا ارتـش بـراي جنـگ بـا دشـمنان                . هايي تدوين كند    برنامه

فرض بر اين بـود كـه اگـر زمـاني           . خارجي سازمان يافته و آموزش داده شده بود       
در ايـن زمـان     . شـوند    هواداري بسيج مي   چنين پيشامدي رخ دهد منابع ملي براي      

بـاغي    قـره . اين منابع در دسترس نبود زيرا همه جا كـارگران در اعتـصاب بودنـد              
ها بـر     خوب، حاال تمام اين گرفتاري    ": گويد  كند به سپهبد بدره اي و مي        اشاره مي 
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گردد به فرماندة نيروي زميني شاهنشاهي كه به فرمان ملوكانه فرماندهي گـارد               مي
  34".هنشاهي را هم به عهده داردشا

  
 از طـرف انقالبيـان بـه        " تقديم گـل   شگرد"فرماندهان نظامي به ويژه نگران      
از نظر اين فرماندهان نظـامي ايـن كـه در           . سربازان براي جلب همدلي آنها بودند     

. هاي رواني دشمن بـود     دادند جزو درس     به سربازان گل مي    "شورشيان"ها    خيابان
ها در حالي كه فرمـان جنگيـدن           نگه داشتن سربازان در خيابان     ند كه ستدان  همه مي 

 كه آنهـا    بودولي اين فرماني    . شود  به آنها داده نشود باعث تضعيف روحية آنها مي        
در حـين بحـث     . ند فكر سرپيچي از آن را هم به ذهن خـود راه دهنـد             نستتوا  نمي
سربـسته و     همواره    اما اشاره  ، اشاره اي به شاه به عنوان منبع فرمان مي شد          گاهي

  :زد شد صريح حرف  باغي تا آنجا كه مي  قره.بودغيرعلني 
  

وفانيان هم تشريف داشتند، در حـضور       طآقايان فرماندهان تشريف داشتيد، تيمسار      
در پـنج   . ... آقايان شاهنشاه فرمودند كه ارتش بايد با تمام امكانات از دولت پشتيباني كند            

اگر ما االن هـر     .  روش اين بوده است    -دولت سومي است  اين  –ماه گذشته، در دو دولت      
خـواهيم از   نوع پيشنهادي برخالف گذشته مطرح كنيم، فوراً استنباط خواهد شد كه ما مي           

ولي بنده آنچه ديدم، خوشبختانه جناب نخـست وزيـر خيلـي            . اين دولت پشتيباني نكنيم   
 بايـد واقعـاً ببينـيم كـه آيـا      مـا حـاال  . .. ]اسـت [منطقي، خيلي بااراده و خيلي بااستحكام    

  35؟ارتش را به پادگان ها برگردانيممصلحت است ما 
  

بختيـار بـه سـپهبد      . ستودند  فرماندهان ارتش بختيار را به خاطر قاطعيتش مي       
دانـد اقـدام كنـد، بـه          مهدي رحيمي، فرماندار نظامي، گفته بود هر طور صالح مي         
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دارد ولـي آن قـدر        ندگان دور نگه  اي كه واحدهاي نظامي را از مسير تظاهركن         گونه
رحيمي هم همـين    . نزديك باشند كه در صورت لزوم درگيري دست به كار شوند          

دهنـد و دل      فرمان را به واحدها داده بود، هر چند فكر مي كرد بـه آنهـا گـل مـي                  
 ما واقعاً بايد يـا    ": باغي گفت   رحيمي خطاب به قره   . آورند  سربازان را به دست مي    

   36". زنگي زنگ يا رومي رومكنيم، يابجنگيم يا صلح 
   

نظرات در اين باره كه چگونه با مسئلة گل دادن به سـربازها برخـورد كننـد                 
بحثي طوالني در گرفت تا اين كه ارتشبد طوفانيان، افـسر ارشـد در              . متفاوت بود 

او تـرجيح   . اين گروه، به اين كه اين شورا به چنين جزيياتي بپردازد اعتراض كرد            
  .نظرات سپهبد ناصر مقدم، رئيس ساواك، را بشنودداد  مي

  
هاي طوفانيان گفت كه حاال وقتش نيست كـه وارد ايـن     مقدم در تأييد حرف   

  :مسائل جزيي بشويم
  

برنامـه ريـزي بـه      . حفظ ارتش شاهنشاهي مطرح اسـت     پيش از هر چيز ديگر      االن  
هنـشاهي را از بـين   ترتيبي داده شده است كه بعد از خروج شاهنشاه از مملكت ارتش شا      

ها، توهين، حملـه بـه        گل دادن، پايين آوردن مجسمه    : اين اعمال مقدمات كار است    . ببرند
، يعنـي روزي كـه   "R"انديشي كرد براي روز   بنابراين بايد چاره  . داران و غيره    منزل درجه 

 هزار نفر   700 هزار تا    600تظاهرات عظيمي را در حدود رقم       . برند    شاهنشاه تشريف مي  
در مـشهد   . ايـم    در شرايط عـادي مـا ديـده        - مليون نفر بوده است    2كه به قول مخالفين     –

 هـزار   200 هزار نفر بوده است و شهرهاي ديگر         700هزار و   600،  500مقدس تظاهرات   
ند، به شـهرباني    دها را پايين آور     ، اين ها همين كساني هستند كه مجسمه       ر هزار نف  300تا  

داران    حمله كردند و جان و مال سربازان، افسران و درجـه           حمله كردند، به سازمان امنيت    
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انديشي بيـشتر فرصـت       دو روز يا سه روز هم براي چاره       . را در معرض تهديد قرار دادند     
بنابراين تهديد بيخ گوشمان است و بايد دست به دست هم بدهيم و بـراي بقـاء                 . نداريم

ر اين موج كه در شرايط مناسب        يعني، اگ  .]كاري بكنيم [حداقل زندگي فرد فرد خودمان      
 بـوده و هـست، در ايـن حـد وسـيع باشـد، فـردا كـه                  رار ارتش شاهنشاهي برقرا   دكه اقت 

شـود سـه      شاهنشاه پايشان را از مملكت بيرون بگذارند اين جمعيـت يـك ميليـوني مـي               
شود به خشونت، تعرض و بعـد حملـه و از بـين بـردن                 ميليون و اين گل دادن تبديل مي      

  ٣٧".ايم امروز براي همين مسئله جمع شده! تيمسار. اهيارتش شاهنش
 

فرمانـدهان ارتـش بـه      . وقت شكوه از گذشته يا پيـدا كـردن گناهكـار نبـود            
در غير اين صـورت ارتـش شاهنـشاهي بـاقي           ".  نياز داشتند  "وحدت و يگانگي  "

  38 ".نخواهد بود
  

مسئلة بحث به مسئلة تظاهركنندگان كشيده شد، به        . اين هشدار اثري نداشت   
در اين زمان سپهبد محققي، فرماندة ژاندارمري درخواست كـرد          . ها  سربازها و گل  

 ملـت . ارتش جزو ملت اسـت    ". كه هواداران رژيم هم حق تظاهرات داشته باشند       
اجـازه بدهيـد در يـك       . ...]هـستند [هاي مـردم      سربازها بچه .  جدا نيست  از ارتش 

ه نينـدازيم و تهيـيج      اردم و ملـت را ر     تا م . ... بكنند ]تظاهرات[خيابان هم موافقين    
  ٣٩".براي اينكه ما جزو ملت هستيم. اي ندارد نكنيم، هيچ فايده

  
هـا    بحث به شيوه  . پيشنهاد محققي را در دستور كار نشست بعدي قرار دادند         

  حـسن  سپهبد. هاي استقرار مجدد ارتباطات، دست كم در ارتش، كشيده شد           و راه 
فرانسه يك سوم خاك ايـران      ": يزدي گفت .  نبود يزدي، مسئول اين كار، خوشبين    
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يك ماه پيش مگـر     .  وقت ارتش آن نتوانست ارتباطات را برقرار كند         هيچ. را دارد 
توانـد كـاري      اعتصاب نكردند تيمسار؟ چكار توانست بكند؟ كشور مـا هـم نمـي            

 ]اقـدام [تـوانيم     در آن حدود كـه مـي      . خيلي خوب ". باغي قبول كرد     قره 40".بكند
  ٤١".يمكن مي

  
بختيار به رحيمي گفته بود كه جايي آمـاده كنـد تـا در صـورت لـزوم حتـي          

ارتش بررسي كرده و به اين نتيجـه رسـيده بـود كـه              . صدهزار نفر را زنداني كنند    
بـاالخره  ":  فيروزمند گفـت   سپهبد ناصر . حداكثر ظرفيت پنج هزار زنداني را دارد      
خواهـد، توالـت      شويي مـي  خواهـد، دستـ     يك زنداني انسان است؛ آشـپزخانه مـي       

براي اين كار،   . خواهد و چيزهاي ديگر و هر يك از آنها دوتا پتو هم الزم دارد               مي
  فرمانـدهان   42".طرح خيلي خوبي ساواك تهيـه كـرده اسـت و اداره دوم مـا دارد               

 بيگانههاي آنها      با سنت   از ديد آن ها    مايل نبودند به نخست وزير جديد، فردي كه       
: بـاغي گفـت     قـره . اي ندارند   راي تمام پيشامدهاي احتمالي برنامه    بود، بگويند كه ب   

. .. توانيم بكنيم   توانيم بگوييم اين كار را هم نمي        مقصود اين است كه باز هم نمي      "
آنهـايي كـه مـردم را و        . شـوند ديگـر     روند آنجا ناراحـت مـي       آن اشخاصي كه مي   

  ".شوند اند، يك مقدار هم ناراحت مي مملكت را ناراحت كرده
  

خواسـت    كـرد مـي     طوفانيان كه نقش برقراركنندة نظم و آرامش را بازي مـي          
 ]به عهده [كسي كه مسئوليت حفظ شهر را       " را بشنود    فرمانده شهرباني هاي    حرف
آورد و تمـام      مـي   اهللا جعفري گفـت پلـيس تمـام نيازهـا را بـر               فضل سپهبد ".دارد

ات فرمانـدهان ارتـش     گذارد كه بناست تصميم     افرادش را در خدمت هر كسي مي      

                                                 
 70. همان، ص. 40

 .71. همان، ص. 41

 .72. همان، ص. 42



   زندگي و زمانة شاه 944

ولي همه بايد بدانند كه پليس بـه تنهـايي از عهـدة مقابلـه بـا چنـين               . را اجرا كند  
بنده در شوراي امنيت ملي هم عـرض كـردم كـه امكـان              ". آيد  اغتشاشاتي بر نمي  

در . ...پليس ما پليس اغتشاشات نيـست، پلـيس مـا، پلـيس قـضايي اسـت               . ندارد
 پلـيس در شـهرها   ...درست نيـست . ...كشد  ميگويند كه پليس ما آدم      مجلسين مي 

ولـي مـن بـه      . .. شود و اين همه تلفـات و كـشته داده اسـت             رو مي   هست و روبه  
توانـد از     رسانم كه در تهران اگر شما تصور بفرماييد كه پليس مـا مـي               عرضتان مي 

 ]پـذير  امكان[ هزار نفر جلوگيري كند، اين به هيچ وجه      600 يا   500،  400حركت  
  . همه تأييد كردند43"...مگر آنكه در يك سازمان بزرگتر نيست، 

  
هـا و   مقابلـه بـا اغتـشاش در خيابـان    –مطرح شـد  امنيت داخلي  سپس مسئله 

اشغال و حفاظت از نقاط حساس و حياتي كه به شدت بر زندگي مـردم و ثبـات                  
 در مـورد    ، رئيس اداره سوم،   نوري   خواجه  عليمحمد سپهبد.  گذاشت  دولت اثر مي  

نخست گفت مهم اين است كه در مقابله با اغتشاشات ميزان شدت عمـل از               نكتة  
بايـستي  ": خواجـه نـوري گفـت   . طرف نيروهاي مسلح شاهنشاهي مشخص شود     

روشن شود كه مقابله به صورت كـامالً جـدي و بـا قبـول ريـسك تلفـات زيـاد                     
لـي   در ايـن بـاره بايـد در شـوراي امنيـت م             ".باشد و يا احتماالً به طرق ديگر        مي

شد، ولي فرماندهان ارتش همگي اتفاق نظـر داشـتند كـه در روز              گيري مي   تصميم
خروج شاه در تمام كشور بايد وضعيت قرمز اعالم شود و در همـه جـا بايـد بـه                    

خواجـه  . فرماندار نظامي قدرت و مسئوليت الزم براي حفـظ امنيـت اعطـا گـردد            
. د او در اين مورد حرف بزند      باغي اجازه ندا    نوري به مورد دوم بدبين بود ولي قره       

  44. كرد اين موضوع بحث اين نشست نبود و افزون بر آن ايجاد نوميدي هم مي
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 شكيبايي خود را از     ، صانعي، معاون فرماندة نيروي زميني     سپهبددر اين زمان    
  :ة صحبت خواستدست داد و اجاز

  
 را دارم،   كنم كه اين جلسه كه من االن افتخار حـضور در آن             من فكر مي  ! قربان

اي را،    يك جلسة بسيار تاريخي اسـت و در كـشور مـا ممكـن اسـت چنـين جلـسه                   
دانم، خدا نكند برسد آنروز كه ما نتوانيم به اين ترتيب كه ديگـر دور هـم جمـع                     نمي

بنده هـم بـه     ...بشويم؛ يا به عكس افتخاراتي داشته باشيم كه ديگر نيازي به آن نباشد            
ض كنم كه تيمسار آنچـه كـه اطالعـات الزم بـوده             خواهم عر   نام يك افسر ارتش مي    

هاي امنيتي واصل شده اسـت       است به ستاد بزرگ ارتشتاران و تمام مقامات و دستگاه         
و آنچه كه هر فردي، ولو اينكه عامي باشد و غير نظامي باشد در هر كوچه و بازاري                   

د اين را   توان  هركس مي . تواند تشخيص بدهد آن است كه در آستانة سقوط هستيم           مي
تشخيص بدهد كه اگر پاي اعليحضرت شاهنشاه از مملكت خارج بشود، اينجا قطعـاً            

بنده يك استدعا دارم و در سه جمله        . جنگ و خونريزي داخلي به وجود خواهد آمد       
كـنم كـه      بنده فكر مـي   . دهم  كنم و بعد هم به عرضم خاتمه مي         ام كه عرض مي     نوشته

ن از پيشگاه مبـارك همـايوني اسـتدعا كننـد كـه             تيمسار رياست ستاد بزرگ ارتشتارا    
تشريف بردنشان را موكول كنند به اينكه اين طرح ستاد بزرگ ارتشتاران قادر بـشود               

  :كه
قبل از اينكه اعليحضرت همايوني شاهنشاه تشريف ببرند يا اگر صـبح            .1

  . برند، آن شب حتماً بايستي كه رؤساي مخالفين دستگير بشوند تشريف مي
اصله ضرورت دارد كه ما بـرق و سـوخت مملكـت را در اختيـار                بالف. 2
يعنـي مـا كـه      . ها و كاغذها، بلكه با زور گلوله و سـرنيزه           نه با حرف  .... بگيريم

 فني داريم بايد به كار بگيريم و آنچه را          ]نفرات[ما آنچه كه    . ارتش فني نيستيم  
عني نفـر فنـي را پـشت      ي. مان استفاده كنيم    كه نداريم بايد از سرنيزه و از تپانچه       

كني  كارت را مي  : بگوييم. دستگاه بگذاريم و گلوله را هم پشت سرش بگذاريم        
 نفرشـان كـه كـشته     10كند، اگر نكرد      اگر كرد، كه كارش را مي     . كشيم  يا ترا مي  

  . كنند شدند، بقيه حساب كار خودشان را مي
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 تا همة افراد    .بالفاصه بايد دستگاه تبليغاتي مملكت را در اختيار بگيريم        .3
اسـمش را كودتـا     . مملكت در تمام گوشه و كنار بفهمند كه وضـعيت چيـست           

گذاريد كـه بـر    اسمش را حمايت از دولت قانوني مي. دانم گذاريد، بنده نمي   مي
بينـي و پيـشگيري از تمـام          اسـمش را پـيش    . تر است   حسب نظر بنده اين قوي    

-R(بايستي در روز    . كند  گذاريد، باز هم فرقي نمي      مخاطرات براي مملكت مي   

  45.ما كشور شاهنشاهي را به اين ترتيباتي كه من گفتم اشغال كنيم) 1
  
اين چيزي است كه هر نظـامي       ": باغي به حرف صانعي پايان داد و گفت         قره
مـا از دولـت     . كنـد   ارتش شاهنشاهي در سياست دخالت نمـي      ....كند ولي     فكر مي 

انوني و با فرمان همايوني مشغول اسـت و         دولتي است ق  . كنيم  قانوني پشتيباني مي  
پس وظيفة ما پشتيباني از اين دولـت بـا          . خواهد از مجلسين رأي اعتماد بگيرد       مي

ها براي وقتي اسـت كـه ايـن نخـست              او گفت اين حرف    46".تمام امكانات است  
 47.وزير فرار يا از خودش سلب مسئوليت كند

  
هاي قانوني آن تـصميم     سپس در اين نشست در مورد وضعيت قرمز و پيامد         

در پايان، تصميم گرفتند با دقت شرايطي را تعيين كنند كه به ارتش اجازة              . گرفتند
  .دهد تيراندازي مي

  
***  

 ، را  اربعـين  ، دي 29خمينـي روز    .  كشور را ترك كرد    1357 دي   26شاه روز   
در آن روز تظاهراتي عظيم در تهران صورت گرفـت          . رات ميليوني ناميد  روز تظاه 
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 در تـاريخ    "مـذهبي -پيمايي سياسـي    ترين راه   بزرگ"كه سازمان دهندگانش آن را      
پيمايان، بدون مزاحمت نيروهاي ارتـش، در ميـدان شـهياد گـرد               راه. ايران ناميدند 

كه شعار خدا، قـرآن     آمدند و خواستار لغو حكومت سلطنتي شدند و اعالم كردند           
  .خميني جايگزين شعار خدا، شاه، ميهن شده است

  
اي   بختيار با اشـاره   . گردد   دي خميني اعالم كرد كه به ايران بر مي         30در روز   

تلويحي به كودتاي نظامي با عصبانيت گفت كه اگر خميني بـازگردد و حكومـت               
يـا  ": واهد داشت جمهوري اسالمي اعالم كند وي، بختيار، فقط دو راه پيش رو خ           

اين صورت خـونريزي   بايد بمانم و خود را رئيس دولت قانوني اعالم كنم، كه در
روي خواهد داد؛ يا از كارم كناره گيري كنم و به ارتش بگـويم كـه ديگـر جـايي                    

روز اول بهمـن    .  و از تعهدي كه نسبت به من داريد آزاد هستيد          ".براي من نيست  
اي    اسالمي خواهد بود و بر اساس مجموعه       خميني گفت كه حكومت بعدي ايران     
همان روز سيد جـالل تهرانـي، رئـيس       . شود  از قوانين برگرفته از قرآن تشكيل مي      

شوراي سلطنت، كه در پاريس در پي رفتن بـه حـضور امـام بـود، پـس از آنكـه                     
خميني از پذيرفتن وي به عنوان عضو شوراي سلطنت سر بـاز زد، از ايـن شـورا                  

روز . ه درخواست خميني شوراي سلطنت را غيرقانوني اعـالم كـرد          استعفا داد و ب   
اسـاس خوانـد و       باغي شايعة كودتاي نظامي در آيندة نزديك را بـي           دوم بهمن قره  

بـاغي   روز سـوم بهمـن، قـره   . سوگند ياد كرد كه همچنان به بختيار وفـادار بمانـد         
، اما. بحث بنشينند حلي سياسي به       را تشكيل داد تا دربارة راه      "شوراي فرماندهان "

 دربـارة   شـد پيش از آنكه در اين نشست افراد به دستور جلسه بپردازند او ناگزير              
 . خودش توضيحاتي بدهد
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باغي بود كه شب گذشته در راديـو خوانـده شـده و در              موضوع اظهارات قره  
باغي گفت نظر نخـست وزيـر ايـن           قره.  نشده بود  به كار برده   "شاهنشاه"آن واژة   
اما از سـوي ديگـر      . ضاي سياسي مناسب براي استفاده از اين واژه نيست        بود كه ف  

باغي بر استفاده از واژة شاهنشاهي در اشاره به نيروهاي ارتش پافشاري كـرده                قره
 كارمندان سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران به ايـن نكتـة              برخي از  بود هر چند  

اعضاي نيروهاي مـسلح پخـش   آخر هم پيش از آنكه سرانجام اظهارات وي براي         
آنهـا بـه هـدف از عبـارت          .شود، اعتراض و بخشي از آن را حذف كـرده بودنـد           

بـاغي نتيجـه       قـره  48. هم  اعتراض كرده بودنـد       "دولت قانوني "حمايت ارتش از    
 كشور بايد قبل از هر كـار        ".جنگ ما اول ازهمه جنگي سياسي است      ": گرفت كه 

هـاي    پيمايي  د و بايد به دنيا، كه تحت تأثير راه        جلوي آمدن خميني را به ايران بگير      
 شالله  ت ايران بيش از خميني و حزب      واقعينشان دهد كه     اخير قرار گرفته است،   

  49.است
  
باغي و بختيار به توافق رسيده بودند كه بازگشت خمينـي بـه ايـران كـار                   قره

نـد كـه    ا  ريزي كرده   شايعاتي وجود داشت كه نيروهاي ارتش برنامه      . درستي نيست 
اي دورافتاده منحرف كننـد،       هواپيماي خميني را روي هوا بزنند، يا آن را به جزيره          
باغي پرسـيد ولـي اگـر      قره. يا راه ديگري براي ممانعت از فرود آن در ايران بيابند          

كنـد؟    خميني واقعاً وارد ايران شد، تكليف چيست؟ چه كسي جان او را حفظ مي             
تنها راه حلي كه بختيار پيشنهاد كـرده و         . الينحل بود باغي اينها مسائلي      از نظر قره  

ديگر اعضاي شوراي امنيت ملي پذيرفته بودند، اين بود كه به صورت ديپلماتيـك    
  .راهي براي منصرف كردن خميني از بازگشت به ايران بيابند
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گرفـت    دومين موضوعي كه بايد در شوراي فرماندهان مورد بحث قـرار مـي            

اند ولي بـا وجـود        مايت اكثريتي را كه تا كنون خاموش بوده       اين بود كه چگونه ح    
تصميم شوراي امنيت ملي    . اين هوادار حكومت سلطنتي هستند به تماشا بگذارند       

 به هـواداري از قـانون اساسـي قـرار گرفـت تـا بـه                 "تظاهراتي ملي "به برگزاري   
ارتـش از   فرمانـدهان   . جهانيان نشان دهد كه در ايران همه هوادار خميني نيـستند          

.  با تظاهرات به هـواداري از رژيـم دلخـور بودنـد            ان پيشين مخالفت نخست وزير  
چند بار كارفرمايان صنايع پيشنهاد كرده بودند كه كارمندان و كارگران خود را بـه               

 شـريف امـامي و ازهـاري        نسبت به آنها  . ها بياورند ولي پذيرفته نشده بود       خيابان
حساسات غريبي كه نسبت به مـصدق داشـت،         بختيار، با وجود ا   . خشمگين بودند 

 شـوراي امنيـت     در. داد كه نظر آنها را جلـب كـرد          شهامتي ذاتي از خود نشان مي     
ملي يك روز پيش از آن كه شاه كشور را ترك كند، بختيار چند دسـتور محرمانـه                  

بـا اشـتياق بـراي فرمانـدهان      قره باغي، بنا به پيشنهاد طوفانيان، باغي داد كه  به قره 
بنا بر اين فرمان بر نيروهاي ارتش شاهنشاهي فرض بـود هـر حركتـي در                . اندخو

ارتش حق  . جهت تجزية قسمتي از مملكت يا قلمرو شاهنشاهي را سركوب كنند          
آميز يا شعارهاي مخالف رژيم مداخله كنـد،          نداشت در تظاهرات سياسي مسالمت    

رامش نسبي برقـرار    زماني كه دولت بر اوضاع مسلط شود و آ        . ولي اين موقتي بود   
از نظر  . شود  گردد، تصميمات مناسب ديگري، هماهنگ با قانون اساسي، گرفته مي         

ارتـش نبايـد در روز پـس از خـروج شـاه             . باغي اين اوج فراست سياسي بود       قره
)R+1(        شد، با مردم درگير شـود،        ، كه به احتمال زياد تظاهراتي گسترده انجام مي

.  كنتـرل بايـد آمـادگي اقـدام را داشـته باشـد             ولي در صورت خارج شدن امور از      
ها   دولت پس از تبادل نظر با ساواك، دستگيري محركين را كه عامل اصلي آشوب             

، البتـه جـز روحانيـان، كـه         مي كـرد  هستند، چنان كه ضروري و مفيد باشد، تأييد         
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بختيار همچنين از نيروهاي مـسلح شاهنـشاهي بـه          . موقتاً بنا نبود بازداشت شوند    
باغي خواست ايـن پيـام را          قدرداني كرد و از قره     "جانفشاني و حفظ نظم     " خاطر

نيروهـاي  "داران و سربازاني برساند كه نخست وزير آنها را            به تمام افسران، درجه   
باعث موفقيـت دولـت مـن       " حمايت آنان     گفت  و "مسلح شاهنشاهي ايران ناميد   

ستند و در مقابل پرچم سه      فر  به آنها درود مي   " و اين كه او و دولتش        "خواهد شد 
  تـا آنجـا كـه        50".آورنـد   رنگ ايران و ارتش غيور شاهنشاهي سر تعظيم فرود مي         

ايـن  . امكان دارد هم از پشتيباني و تقويت نيروهـاي مـسلح دريـغ نخواهـد كـرد                
   51".ستبا معنااين خيلي ": احساسات باعث شد طوفانيان بگويد

  
يز وشمگير، معاون فرماندة نيـروي      چنگسپهبد  . با اين حال همه آرام نگرفتند     

 كه  گفت شكوه   به در اين نشست بود،      ،اي   بدره پهبد كه نمايندة رئيسش، س    ،زميني
اين قابل قبول نيست كه اين جريانـات در كـشور   ". داند سياست روز چيست     نمي

مـن يـك سـئوال دارم؟ آيـا         . باشد و ما ندانيم كه كيست كه اين كار را مـي كنـد             
كند؟ خوب ايـن قـدر سـواد داريـم كـه در سـطح                 ين كار را مي   فرماييد ملت ا    مي

زنـد يـا تغييـر        دنيايي بدانيم كه هر ملتي، هر اجتماعي دست به هر وضـعيتي مـي             
 يـك  ]دهـد متكـي بـه    مـي [وضعيتي در سيستم رژيمي يا مسلكيش يـا مـذهبيش    

مـا بـدانيم از كجـا       ....اين وضع را چه كسي به وجود آورد؟         . هايي هست   پشتيباني
ايـم؟    كند و ما در مقـابلش فقـط ايـستاده           خوريم؟ كيست كه آنها را هدايت مي        يم

ما تا حـاال، ارتـش تـا حـاال، تـسليم بـوده            . روي كرديم   يعني ما تا حاال فقط عقب     
باغي كه خشمگين شده بود مي خواست توضـيح            قره ".من بايست بفهمم  . ...است

، در ميـان فرمايـشاتتان      تيمـسار ": دهد كه وشمگير ضربة مهلك ديگري بـر او زد         
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بنده عرض نكـردم ملـي      ": باغي با عصبانيت گفت      قره ".فرموديد ارتش ملي است   
ارتش ملي است يـا  ":  وشمگير پرخاش كنان گفت".است، گفتم وظيفة ملي است 

مـن  ... من تا امروز كلمة ارتش ملـي      ": كنان گفت   باغي اعتراض   قره "شاهنشاهي؟
  ".نگفتم و خوب است كه ضبط كرديم

  
در .  وفـاداري فرمانـدهان ارتـش      ا ماهيت بمستقيماّ مرتبط   اين موضوعي بود    
– نـشان جـدايي نابودكننـدة ارتـش از شـاه بـود       "ملـي "اشاره به ارتش، صـفت   

در ايـن زمـان محققـي       . نظر كه خود اين واژه بار منفي نداشـت         نابودكننده از اين  
ما ارتـش ملـي     .  كردند خواهيم غلط   گويند ارتش ملي مي     آنهايي كه مي  " :فرياد زد 
  ".گويـد   آن پدرسوختة خائن، نوكر كمونيست است كه آن مزخرف را مي          . هستيم

شاهنشاه هم رئيس اين ملـت      . بله ما ملي هستيم   . بله ما را از ملت نبايد جدا كرد       "
فرصـت نجـات     براي محققي اين آخـرين       ".ترين فرد ملت است     است و محبوب  

اين هم  . اند  صدتا نخست وزير آمده   . سته است آقاي بختيار آن جا نش    ": بودكشور  
بـاغي     قـره  ".بايد او را وادارش كنيم    ... ما. رود   روز ديگر مي   10اگر دلش نخواهد،    

گويـد،   خـودش وقتـي مـي    ". سعي كرد حرف محققي را قطع كند ولي موفق نشد         
چه كـار   . ...بله مؤمن است  " ".او مؤمن است  . احتياج به وادار كردن ندارد    ! تيمسار

گويم كـه     نمي"... ".گويد عكس مصدق را بياوريد      ه شاهنشاه دارد؟ ايشان باز مي     ب
ولي اصالً اظهارش كه اسم شاهنشاه بـرده نـشود، اينكـه            . عكس مصدق را نياورد   

  ".توي راديو نخواسته اسم شاهنشاه را ببرد، اين براي ما شاق است
  

بـه رو بـا     رو   هميـشه    ، هميـشه خواسـتار اقـدام قـاطع         يك باز بـود،    محققي
 ".ايـم   تيمسار ما هميشه در همـه جـا كوتـاهي كـرده           ": باغي گفت   به قره . شكست
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من پا به پاي شما بودم      ": خواست محققي را آرام كند گفت       باغي كه سخت مي     قره
  52".و قبول دارم

  
باغي به مقـدم، رئـيس        هنوز به پرسش وشمگير كسي جواب نداده بود و قره         

ـ    مقـدم  . متوسل شد  ساواك، كـشور  "ه بحـث در ايـن بـاره كـرد كـه در               شـروع ب
  :شد گيري مي  چگونه تصميم"شاهنشاهي ايران 

  
كردنـد و     دادند، كـسب دسـتور مـي        فرماندهان سه نيرو مستقل كارشان را انجام مي       

بنابراين اگر يك نفر بخواهد در نيروهاي مسلح شاهنـشاهي بگويـد            . شد  دستور صادر مي  
آگاه هـستم، چـون روابـط و ضـوابط بـه صـورت              كه من به همة مسائل نيروها واقف و         

ولي به عنـوان يـك نظـامي كـه          . ... بود، امكان اينكه اظهار نظر بكند مقدور نيست        لمستق
توانم به عرضـتان برسـانم و         ام، فقط يك جمله مي      بعضاً در كارهاي سياسي دخالت داشته     

بيگانگـان  . و دارند اند    آن اين است كه در هر حال بيگانگان منافعي در اين مملكت داشته            
تحمـل  [وقت آمادگي ندارند كه يك كشور مـستقل را      دنبال منافع خودشان هستند و هيچ     

خواهيم داشته باشـيم، مـا        ، كشوري كه پادشاهش بگويد ما سياست مستقل ملي مي         ]كنند
ايـن  . خواهيم در حصار مملكت خودمان، خودمان بر خودمان حاكم باشيم، نه ديگران             مي

هايي شـد و      ريزي  گين براي بيگانگان بود و هست و به همين دليل برنامه          حرف بسيار سن  
همـة مـا   ....آورديـم  اش بـوديم و مملكـت را بـه ايـن روز در             متأسفانه خودمان هم وسيله   

االن هم توي جيـب تيمـسار   . مسلمان هستيم، شيعة اثني عشري هستيم و معتقداتي داريم        
 يك سياستي بيايـد بـين حكومـت، بـين           اگر...پس. وشمگير اگر دست بكنيد قرآن هست     

ايـن  . افكني بكند، يعنـي ملـت را از رژيـم جـدا كـرده اسـت                 رژيم و مردم مسلمان نفاق    
افتند، به نام مذهبيون كـه البتـه يـك پوشـش              هايي كه در شهرها راه مي       دستجات و گروه  

ها هم هستند     ظاهري است و در زيرش بايد بگوييم دستجات سياسي و خاصه كمونيست           
از اين شكاف اسـتفاده   . اين همان سياستي بود كه آمدند استفاده از قدرت مذهب كردند          –

 كه يك قدرت عظيمي است و بايد        -بين رژيم شاهنشاهي و مردم مسلمان مذهبي      . كردند
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خمينـي يـك پـايش را       ... شكاف ايجاد كردند و اين وضع را به وجود آوردند          -قبول كنيد 
. هـاي مـسلمان     پايش را هم روي دوش ناراضـي ها گذاشته و يك     روي دوش كمونيست  

  53.توانم عرض كنم اين توضيحي بود كه بنده به طور كلي مي
  

 -كيهان، اطالعـات و آينـدگان     –هاي مهم تهران      مقدم در ادامه گفت روزنامه    
روي كردند كه مطلبي را كه        ها است و حتي آنها آن قدر زياده         در دست كمونيست  

اين زماني است كـه     . دادند، در روزنامه چاپ نكردند    شاهنشاه دستور چاپ آن را      
توانيم تصور كنيم حاال كه شاه ديگـر در ايـران نيـست               مي. شاه هنوز در ايران بود    
گـرديم بـه همـان        چرا اينطور شده است؟ باز هم بـر مـي         ". وضع ما چگونه است   
ت ملـي   اند، براي اينكه قدر     هايي كه اينها را به وجود آورده        تهديدها و آن سياست   

امـروز در هـر حـال اتكـا ملـت بـه             . ما را تضعيف بكنند و تضعيف هـم كردنـد         
بايـستي ايـن مملكـت بـاقي بمانـد،            اگـر مـي   . نيروهاي مسلح شاهنـشاهي اسـت     

نيروهـاي مـسلح    . بايست نيروهاي مسلح شاهنشاهي اين مملكت را نگاه دارند          مي
تواننـد از پـيش    شاهنشاهي هم جز در پناه وحدت و يگانگي و انضباط كاري نمي           

  54".ببرند
  

در مـشهد و    . پرسـت نبودنـد     ولي به گفتة مقدم تمام فرماندهان دلير و مـيهن         
در روز  . كردنـد   شيراز فرماندهان نظـامي در اجـراي وظـايف خـود كوتـاهي مـي              

ــر از     ــد نف ــشهد، چن ــامي در م ــت نظ ــست حكوم ــالفين و  "نخ ــتجات مخ دس
. ند و در مخالفت با رژيم شعار دهند       ها باال برو     اجازه يافتند از تانك    "ها  كمونيست

كـراراً  "..سازي عليه دوستانش متهم كردنـد       مقدم اعتراض كرد ولي او را به پرونده       
كننـد و كـساني را كـه بـر عليـه              خواستيم كساني را كه خيانت مي       در تهران ما مي   
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 ارتـشبد [فرمانـدار نظـامي   . كنند دستگير كنـيم  رژيم، بر عليه مقدسات ما عمل مي 
حتي ابالغ كردند به وزارت كشور كـه هـيچ كـسي را             .  دست ما را بست    ]اويسي

 55".دستگير نكنيد

  
ايـشان  .داد انجام وظيفه كند به گفتة مقدم ارتشبد اويسي به ساواك اجازه نمي    

 امنيـت   "حفـاظ و سـپر    "هـايي كـه        نگذاشتند دستگاه  ".دست و پاي ما را بستند     "
به من  "خواستند بروند     ز آخر كه مي   رو. مملكت هستند وظيفة خود را انجام دهند      

 20 نفـر يـا      10اگر روز اول ما     .  نفر را دستگير كنيد    5000فرمودند كه حاال برويد     
 مقدم گفت ولي در اين زمـان ديگـر          ".رسيد  كرديم به اينجا نمي     نفر را دستگير مي   

وقتي يك جمعيت يـك ميليـوني روي يـك احـساس            ". اي نداشت   اين كار فايده  
 او خـود را نـاگزير       56"].ديگـر فايـده نـدارد     [افتد،    لط راه مي  غبليغ  غلط، يا يك ت   

مـان    اگر هم بيشتر از اين معطل بشويم، بقيه       ": ديد به دوستانش هشدار دهد كه       مي
  57".هم از بين خواهيم رفت

  
باغي مايل نبود دربارة گذشته بحث كند زيرا در تحليل نهايي فلـج شـدن                 قره

. ه اجازة به كـار گـرفتن خـشونت را نـداده بـود             ارتش ناشي از تصميم شاه بود ك      
ولي او شاه بـود و      . توانستند بفهمند   پادشاه داليلي داشت كه فرماندهان ارتش نمي      

                                                 
بـاغي   طـب او قـره  مقدم به ارتشبد اويسي، فرماندار نظامي پيشين اشـاره دارد و مخا         . 169-171. همان، صص . 55

دهد با شرح شهبانو فرح از اين رخدادها  شرحي كه مقدم از اقدام اويسي مي. است كه پيش از اين وزير كشور بود
، روي  2مصاحبه با شهبانو، پيـشين، نـوار        . يكي است كه اعتقاد داشت اويسي آن قدر كه شهرت داشت قاطع نبود            

2. 
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  در حـضور ديگـران        به خود اجازه نمي دادند     ديگر امراي ارتش   نه   باغي و   قرهنه  
  . ندنزبخالف اوامر او حرف 

  
زير نظر نخست وزير تـشكيل  ستادي در مورد تظاهرات به هواداري از رژيم     

. شد كه در آن سپهبد مهدي رحيمي، فرماندار نظامي، و نفـراتش شـركت داشـتند               
 بود، به نخـست وزيـر   شده پليس هم منصوب به فرماندهي  روز پيش     كه رحيمي،

: بـاغي گفتـه بـود       قـره . گفته بود كه بايد يكي از وزراي وي اين ستاد را اداره كند            
 در واقع انقالبيان مانع ورود اغلـب وزرا         ".جود ندارد كدام وزير؟ كسي جز او و     "

صدا   باغي و طوفانيان با لحني جدي و آرام هم          قره. هايشان شده بودند    به وزارتخانه 
شـما راهنمـايي بفرماييـد كـه        ": باغي از مقدم پرسيد      قره ".شود  خراب مي ": گفتند

م رئيس پليس    مقدم گفت سپهبد رحيمي كه هم فرماندار نظامي و ه          ".چكار كنيم 
تـر،    كـس شايـسته     هيچ": مقدم تأكيد كرد كه   . است بهترين فرد براي اين كار است      

 همه بايد تـا سـر حـد         ".تواند باشد   تر و كاراتر از تيمسار سپهبد رحيمي نمي         اليق
سازمان او نمي تواند از نظر رواني از وي حمايـت كنـد             . توان از او پشتيباني كنند    

ي او حاضـر    دمـا امكانـات    ولي از نظر     ". قطع كرده اند   هايمان را   تمام دست "زيرا  
  58.بود هر نيازي را برآورد تا اين رسالت انجام گيرد

  
: بـاغي گفـت     قـره . موضوع اين بود كه چه كساني در راهپيمايي شركت كنند         

ام ايـن اسـت       بنده عقيده ":  سپهبد ربيعي گفت   ".دانم  دار را صالح نمي     بنده درجه "
بايد ارتـش بـا تمـام قـدرت و بـا            . خورد  د، شكست مي  كه اگر ارتش شركت نكن    
هاي مأموريت نيستند، همه شـركت        كساني كه در پست   . لباس شخصي همه بروند   

ربيعـي در   . هاي ربيعي را تأييـد كردنـد         همه حرف  ".خورد  كنند، واال شكست مي   
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. نه سياسـي اسـت نـه هيچـي        . اين مسئلة قانون اساسي است    ! قربان": ادامه گفت 
البته . باغي به روشني در موضع دفاعي بود         در اين زمان قره    59".اسي است قانون اس 

هـاي    از سويي عاقالنه نبود كه تـالش      . داد  كه او جانش را در راه قانون اساسي مي        
ايـن  . پيمـايي كننـد، بـه بـاد دهنـد            هزار نفر غيرنظامي را كه ممكـن بـود راه          200

 بيگلـري، جانـشين     رلـشك راظهارات باعث هيـاهوي ديگـري شـد و در نتيجـه س            
باغي را براي اين كه در زمـاني در راديـو صـحبت كـرده                 فرماندة گارد، دوباره قره   

. رداست كه به او اجازة استفاده از واژة شاهنشاهي را نداده بودند، بازخواسـت كـ               
گـويم كـه      مـن مـي   ". كند  باغي تهديد كرد كه جلسه را تعطيل مي         در اين زمان قره   

گويند   دومرتبه مي . دانيد  درد مرا شما نمي   ....ين كار هستم  شش ماه است كه دنبال ا     
ام بـه اينجـا كـه از          ام و بـاالخره رسـانده        ماه است كه مرده    6من  .... بيندازيم عقب 

. ام كه اين كار قبل از جمعـه بايـد بـشود             نخست وزير مملكت اين جواز را گرفته      
خيلي خوب، مـا    ":  بيگلري گفت  ".امر نظامي است  . هيچ حرفي نيست  ... تمام شد 

 60".كنيم قربان با كمال ميل اجرا مي

  
بنا شد همة افراد    . هاي فرماندهان ارتش شد     باغي تسليم خواسته    سرانجام قره 

پيمايي شـركت     هاي ارتشيان، از زن و مرد، در لباس غيرنظامي، در اين راه             خانواده
 بنـا   .اشـند  ب سر خدمت خـود   الزم بود   كنند، البته جز مأموران امنيتي و افرادي كه         

  . مقدم مسئوليت عمليات را بپذيردپهبدشد سپهبد رحيمي نظارت كند و س
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***  
در اين زمان ديگر تـصميم      . شش روز بعد فرماندهان بار ديگر جلسه داشتند       
خمينـي اول بهمـن رمـزي       . خميني در مورد بازگشت به ايران قطعـي شـده بـود           

الرك اعالم كرده بود كه اياالت      كالرك را به حضور پذيرفته بود، پس از آن هم ك          
مـردم  % 99 به گفتة كـالرك،      امتحده بايد شروع به مذاكره با رهبران ديني كند زير         

 روز سـوم بهمـن      61.ايران هوادار خميني بودند و همان درصد مخالف شاه بودنـد          
: اي بازگشت خميني را اعالم كرد و در آن نامه آمـده بـود               جبهة ملي با انتشار نامه    

 چهارم بهمـن  62".آيد لين بار در تاريخ بشر خورشيد از غرب به شرق مي       براي او "
هايي براي محاكمـة نخـست        جا در مورد انحالل ساواك و رويه        بختيار لوايحي بي  

انـد،    در دولت ها خدمت كـرده     -1342-1357-وزيراني كه از زمان انقالب سفيد       
شود و    لت سست نمي  هاي اين دو    او به نمايندگان گفت پايه    . به مجلس تقديم كرد   

 مهـدي بازرگـان،     63".گاه سنگر قـانون اساسـي را تـرك نخـواهم كـرد              هيچ": من
باغي كه در اين زمان همـه او را گزينـة خمينـي بـراي مقـام نخـست          مخاطب قره 
دانستند، اظهار داشت كه حكومت ده سالة پيامبر در مدينه و حكومـت               وزيري مي 

گيـري    و نتيجه  المي آيندة ايران است   پنج سالة علي در كوفه الگوهاي حكومت اس       
 در   تظاهرات هواداران رژيم   64.كرد كه بنابراين حكومت اسالمي دموكراتيك است      

 انجام شده بود و هر چند ميزان شركت كنندگان در آن بـه انـدازة شـمار                   بهمن 5
دولت، با اعـالم  . بودقابل توجه ننتظار و   ا ازبيش  پيمايي مخالفان نبود،       راه  در افراد

ها را ببندند و اعالم كـرده بـود           قررات حكومت نظامي، دستور داده بود فرودگاه      م
 بهمن، روز بعد از تظاهرات هواداران رژيم، تظاهرات غيرقـانوني           6 صبح   5كه از   

                                                 
61. New York Times, 22 January 1979. 
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هـا جمـع شـوند و          اما اين اعالميه مانع از آن نشد كه مخالفان در خيابـان            65.است
فتم بهمن بختيار اعالم كـرد كـه تـصميم          در ساعات پاياني ه   . بندان ايجاد كنند    راه

حـضرت  " ساعت آينده شخصاً به پاريس سفر كرده و بـه زيـارت              48دارد ظرف   
 ولـي خمينـي     66. برود و دربارة آيندة كشور كسب نظر نمايد        "اهللا امام خميني    آيت

پذيرد مگـر آنكـه از مقـامش اسـتعفا            همان روز گفت كه بختيار را به حضور نمي        
  67.دهد

 در شرايط فشار روحي شديد       بهمن 8 در   ومين جلسة سران ارتش   بنابراين س 
دانستند كه هيچ گونه راه حل نظامي براي مشكل آنها            سران ارتش مي  .  شد تشكيل

آنهـا بايـد تـصميم      . كنـد   به احتمال زياد دولـت بختيـار سـقوط مـي          . وجود ندارد 
  .از راه كودتا يا از راهي ديگر –گرفتند ارتش را چگونه حفظ كنند  مي

  
اگـر  ... اگر جناب نخست وزير اسـتعفا بدهنـد چـه كنـيم؟           ": باغي پرسيد   قره

كسي قبول مسئوليت نكرد، كما اين كه وقتي خود شاهنشاه تشريف داشتند، كسي             
اهللا   تكليف ما چيـست؟ بايـد چكـار كنـيم؟ وقتـي آيـت             . كرد  قبول مسئوليت نمي  

د كـه نيروهـاي مـسلح       كن  شريعتمداري، كه مرجع تقليد اكثر مردم است، اعالم مي        
بايد با مخالفان كنار بيايند، بايد چكار كنيم؟ فرض كنيد، سپهبد رحيمـي، كـه مـا                  

پيمايي كننـد     گيرند به طرف فرودگاه راه      نخست وزيري نداريم و مردم تصميم مي      
در . اهللا خميني تشريف بياورند     و آنجا را اشغال كنند و فرودگاه را باز كنند تا آيت           

  68"ارتش چيست؟ تكليف ما چيست؟ بايد چكار كنيم؟آن صورت تكليف 
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 -اللهي، رحيمي   اي، ربيعي، حبيب    باغي، طوفانيان، بدره    قره–فرماندهان ارتش   
خواسـت    باغي مـي    در اين زمان قره   . ها بحث كرده بودند     پيشتر دربارة اين موضوع   

ـ        ".نگذاريم كه غافلگير بـشويم    "همه از اوضاع باخبر باشند تا        ه او   تـا آنجـا كـه ب
شد مسئله اين بود كه در حالي كه هـيچ نهـاد مـسئول ديگـري وجـود                    مربوط مي 

اين بحث قطع شد زيرا نخست      . ندارد كه تصميمي معتبر بگيرد، آنها بايد چه كنند        
 بهمـن در    4وزير همان موقع به خبرنگاران اعالم كرده بـود كـه فرودگـاه، كـه از                 

بـاغي، خبرنگـاران مطبوعـات     قـره شـود زيـرا، بـه گفتـة      اشغال ارتش بود، باز مي  
بردند، حاال كـه بـه ظـاهر مـدتي            خارجي در ايران كه در انتظار خميني به سر مي         

فرماندهان ارتـش  . خواهند ايران را ترك كنند  كشد تا او به ايران بيايد، مي        طول مي 
بگوييم كه نه، ما يك هواپيماي      ":باغي با اين موافق بود كه       قره. مبهوت مانده بودند  

ولـي او   . يـا كويـت   دهيم كه اينها را ببرد و بگذارد در تركيه يـا عـراق،                امي مي نظ
نخـست  [پس االن ايشان "خواست بداند چه كسي مسئول بستن فرودگاه بود؟     مي

دهد فرودگاه را باز كنند، خوب اگر از اين لحظه بـسته بـود،                دستور مي … ]وزير
 بـر عهـدة     "يـان؟   مگـر همـين نيـست آقا      ...كي بسته اسـت؟ ارتـش بـسته اسـت         

فرماندهان ارتش بود كه تصميم بگيرند به مصلحت ارتش است كه فرودگاه بسته             
اين دولت، دولت مشروطه است، دولتـي       ": باغي گفت   به هر حال، قره   . بماند يا نه  

است كـه معتقـد اسـت كـه دسـتورات را از اعليحـضرت همـايوني شاهنـشاهي                   
 بنـده گفـتم و بـه تيمـسار          از روز اول هـم    . گيـرد و خـودش مـسئول اسـت         نمي

ها را متوجـه وزارت جنـگ كنيـد، و فرمانـدار نظـامي        هم گفتم كه نامه    ]رحيمي[
ايم به دولت و يـك مقـدار هـم            اش اين است كه ما يك فرماندار نظامي داده          معني
. كنـد   خود فرماندار نظامي مطابق دسـتور جنـاب نخـست وزيـر عمـل مـي               ...نيرو
زنـد؛   كنـد؛ بـزن، مـي    گويد سفت كن، سفت مي      كند؛ مي   گويد شل كن، شل مي      مي

طور كه در جلسة قبلي عرض كردم باالخره          ولي با وجود اينها همان    . زند  نزن، نمي 
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چون آن كسي كه اين امر را       . شود؟ به پاي ارتش     ها به پاي چه كسي نوشته مي        اين
  69 ".كند ارتش است اجرا مي
  

اگـر  . لح را مطرح كـرد    باغي دوباره موضوع مسئوليت نيروهاي مس       بحث قره 
كردند؟ سپهبد رحيمي نخست وزيري نظامي        خورد بايد چه مي     بختيار شكست مي  

سپهبد خواجه نوري گفت اگر ما او را منصوب كنيم جنبة كودتـا             . را پيشنهاد كرد  
: رحيمي حرف خود را تصحيح كـرد   . كسي از طرح كودتا زياد استقبال نكرد      . دارد

 رحيمي به اين نتيجـه رسـيد        ".ند كسي  را پيدا كند     شوراي سلطنت انشاءاهللا بتوا   "
كه اگر آنها نتوانستند انجام وظيفه كنند يا از اين كار سر باز زدند راهي جز كودتـا        

در آن صورت نيـازي بـه نخـست وزيـر         ": خواجه نوري در پاسخ گفت    . ماند  نمي
 رحيمي با عصبانيت گفت در آن صـورت فرمانـدهاني كـه بـيش از مـن          ".نداريم

  . كنند كه چه اقداماتي كنيم جربه دارند ما را راهنمايي ميت
  

منـدترين فـرد ايـن        اي، قـدرت    بـدره سپهبد  باغي رو كرد به       در اين موقع قره   
اي كه تـازه از راه رسـيده    بدره. زمان فرماندة نيروي زميني و گارد بود   گروه كه هم  

  : توانست قوت قلب چنداني به رفقايش بدهد بود نمي
  

البته خوب احتمال زيـاد اسـت كـه    . دانم كه ايشان استعفا بدهند لي بعيد مي بنده خي 
كـنم كـه اگـر        چون بنده فكـر مـي     ....اگر استعفا ندهد، خداي نكرده ايشان را از بين ببرند         

بعد مذاكراتشان را . دادند و استعفا مي. .. رفتند پاريس خواستند استعفا بدهند، مي ايشان مي 
 كه ايشان چـه اسـتعفا بدهنـد،         ]اين است   [ولي نظري كه بنده دارم      .. ..دادند  هم انجام مي  

چه ندهند، ما هدفمان بايد اين باشد كه ارتش را حفظ كنيم و تنها راهش هم اينست كـه                   
فرماييد هر كاري كه بـشود بـه           همان طور كه مي    ]پرهيز كنيم، چون  [ها    ما از اين درگيري   
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هـايي را ايجـاد       تور بدهد يا خود آنها صـحنه      شود ولي اينكه دولت دس      نام ارتش تمام مي   
به هر حـال    . كنند كه سرباز را مجبور كنند و وادار كنند به تيراندازي تا كسي كشته بشود              

كنم تنهـا راه ايـن اسـت كـه مـا       بنده فكر مي. شكند ها بر سر ارتش مي  تمام كاسه و كوزه   
وب، به هر حال، يك ارتـش  ببريم آنجا و خ  . ارتش را نجات بدهيم و ببريم به سربازخانه       

 كـه   ]رويـم   پـيش مـي   [هميشه هست، براي هر موقع، ولي با اين ترتيب كه االن ما داريم              
بنده از نظـر    . همه متفرق هستند  . در حقيقت ارتشي در دست نداريم     ...همه پخش هستند    

كنم كه واحدهاي نيروي زميني واحدهايي نيـستند كـه در دسـت               نيروي زميني عرض مي   
به نظر بنده در هر صورت اگر موافقت بشود، ما ارتش را جمع كنـيم  . .... باشند فرماندهان

شما كـاري نداريـد،     : كنند كه   دهند و از ارتش تعريف مي       هايي كه االن اعالميه مي      و همان 
 ديگر دست به خـونريزي نزننـد، آتـش          ]شايد[ها وقتي ديدند ديگر ارتشي نيست،         همان

   70.باشد و ارتش هم خودش را بكشد بيرونسوزي نكنند و تظاهرات هم آرام 
  

احتمـال ايـن كـه بختيـار بـا      . اي نامربوط بود ه باغي اظهار نظر بدر     به نظر قره  
گيري كند وجود نداشت؛ با اين حـال، او هـم ممكـن بـود                 موافقت خودش كناره  

مانند پيشينيانش ناگزير به استعفا شود زيرا، براي مثـال، امكـان داشـت وزرايـش                
وادار به استعفا كنند همان طور كه در دوران شريف امامي تقريبـاً چنـين               دولت را   

 تصميم گرفتند استعفا بدهند ولـي پذيرفتنـد بـراي           اسپس چند تن از وزر    . كردند
. مدت كوتاهي بمانند زيرا همكارانـشان از آنهـا ايـن درخواسـت را كـرده بودنـد                 

ع قدرتي بـاقي نمانـد      باغي گفت به هر حال مسئله اين است كه اگر هيچ مرج             قره
ما بايد طرحـي بـه كلـي سـري          ": باغي گفت   نيروهاي مسلح بايد چكار كنند؟ قره     

  71 "...براي روز. تهيه كنيم كه آقايان داشته باشند
  

  .ژاندارمري، آن روز همين حاال بودفرمانده از نظر سپهبد محققي، 
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اگـر  . ابت بوده اسـت   ام از روز اول كه وارد اين جريانات شديم ث           عقيده! بنده قربان 

ولي اگر طرف واقعـاً فقـط       . دانم  دانيم، بنده نمي    مشكل، يك چيز سياسي است كه ما نمي       
اطرافيانش . خواهيم راضي بكنيم، اين راضي بشو نيست        همين خميني است و ما او را مي       

پوشي مـا، بـه علـت اينكـه طنـاب درسـت               در مملكت به علت تسامح ما، به علت چشم        
فه كردن خودمان، وضع روز به روز بدتر شده است و اين را بنـده هـزار                 كنيم براي خ    مي

آن . همـين االن بـدترين وضـع اسـت        . ...ام، باز فردا از امروز بـدتر خواهـد شـد            بار گفته 
خواهـد   روزنامه نگار كمونيست را چرا ما بايد بگذاريم كه باشد و هر پرت و پاليـي مـي       

ايـن رئـيس دولـت اگـر        . ييم بگـذاريم بـرود    بگـو . خوب ما از خميني نترسـيم     ....بنويسد
خواهد حكومت بكند، شب چه فاسـدين گذشـته و چـه مفـسدين فعلـي را، همـه را                      مي

تند و انقالبي جلو برويم و هـيچ كـس كـاري            . مأمورين بگيرند، زندان كنند، آويزان كنند     
اگر بخـواهيم ايـن طـور شـل شـل           . گردند به طرف ما     همه بر مي  . نخواهد توانست بكند  

آيد و جرأت  اين كـه نخـست وزيـر             برويم جلو، اين كه رفت اصالً ديگر هيچ كس نمي         
بشود ندارد، ما هم كه وسيلة دستمان سرباز و افسر است ، افسرهاي جزء و سربازها هـم                

هر عمل قاطعي كـه بايـد بـشود         . ايستند كه ارتش بتواند كاري بكند       روند و ديگر نمي     مي
  72.همين االن بايد بشود

  
رحيمـي  . دركـ نجوش و خروش محققي هم مشكل فرمانـدهان را حـل          اين  

بايد دولـت فرانـسه را      . هاي نظامي و سياسي است      حل  كار مستلزم راه    گفت كه راه  
واداريم خميني را به خارج از فرانسه به ليبي يا جايي بفرستد كه به اين آساني بـا                  

حثـي منطقـي را در      نـوري ب    در اين زمان سپهبد خواجـه     . ايران تماس نداشته باشد   
هاي نظامي آغاز كرد، ولي به همكارانش يادآوري كرد كه اينهـا الزامـاً                مورد گزينه 

  .نظرات خودش نيست
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اهللا  كار كلـي، راجـع بـه آيـت     رسد كه دو راه حل، دو راه به طور كلي به نظر من مي    
 بگذاريم  كار اين است كه يا      اين دو راه  . خميني كه ما االن گرفتارش هستيم، موجود است       

اگر بگـذاريم   . كار موجود است    اين دو راه  . اهللا خميني بيايد يا نگذاريم      در اين شرايط آيت   
كه ايشان بيايد و بگويد و يا وادارش كننـد كـه            : شود راجع به او كرد      بيايد باز دو فكر مي    

وضـع كـه آرام شـد بـه آراء عمـومي         . بگويد يك حكومت موقت را تشكيل خواهـد داد        
يـا ايـن را عنـوان خواهـد كـرد يـا اينكـه               .  و مردم دربارة رژيم نظر بدهند      مراجعه بشود 

دهـم و اصـوالً جمهـوري بايـد           گويد، من شوراي انقالب تشكيل مي       بالفاصله كه آمد مي   
اگر اصـالً نگـذاريم   . كاري كه نگذاريم اصالً ايشان به ايران بيايد  حاال راه . ....تشكيل بشود 

به ضـرر ارتـش     ...وضع كنوني به صورتي كه هم اكنون هست         ايشان به ايران بيايد، ادامة      
در اين شرايط كه نگـذاريم او بيايـد تنهـا راه            . ...شاهنشاهي است و اين قابل قبول نيست      

 بـه طـور قـاطع وارد عمـل          -طور كه تيمسار رحيمـي فرمودنـد        همان–حل اين است كه     
وارد آمـدن تلفـات     ولـي ريـسك     . بشويم و ارتش اختيار تام مملكت را در دست بگيـرد          

مماشـات  . ولي تنهـا راه حـل همـين اسـت     ... ]وجود دارد [شديد در رودررويي با مردم      
اش اين خواهد شد كه ارتش از دست برود و احتمـاالً              كردن و امروز و فردا  كردن نتيجه       

   73.شود ها موفق بشوند و گرفتاري بيشتر مي يك وقت كمونيست
  

رود    گفت وضع دارد به ترتيبي جلو مـي        در اين زمان مقدم از جا برخاست و       
 وضـع  .گيري كند است كنارهكه نخست وزير، با وجود شهامت و تعهدش، ناگزير          

كردند به يك كالنتـري حملـه         قبالً جرأت نمي   .سياسي روز به روز بدتر مي شود      
ريزي   براي ترور افراد برنامه   . كنند   ژاندارمري حمله مي   ستاد كل كنند ولي امروز به     

هيچ سازماني  . گردند  ها مي   هاي انقالبي بدون مانع و رادع در خيابان         گروه. اند كرده
طبق گزارشاتي كه ما داريم حتي چند تن       . هم وجود ندارد كه جلوي آنها را بگيرد       
سرانجام، اصرار بر بازگشت خمينـي بـه        . از امراي ارتش ديگر سر كارشان نيستند      

ايـن  ". شوند راي استقبال از او بسيح ميايران است و نيروهايي در ايران و خارج ب   
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هـايي، قـدرت هـايي        هـايي، سـازمان     قرائن همه حاكي از ايـن اسـت كـه دسـت           
البته اينجـا  . خواهند دولت بختيار را سرنگون كنند، چه او بخواهد، چه نخواهد   مي

دهد كه راه حل سياسي روشن       قرائن به ما نشان مي    . اشاره شد به راه حل سياسي     
فرماييـد    اين كـه مـي    . ريزي بعدي   ن آن آقا به ايران است، براي برنامه        آورد ...است

خـواهيم ايـن      بايد مذاكره بشود يك ماه است كه تنها چيزي كه ما از دوستان مـي              
طـي مـذاكرات مقـدماتي بـه ايـن          ....پريشب. است كه فقط خميني را ساكت كنند      

 كنـد و يـك      ن شـخص مـذاكره    يـ  كه نخست وزير برود و با ا       ندنتيجه رسيده بود  
 بـه عنـوان     ]بختيار [در آن توافق اين بود كه من      ...اصولي را هم توافق كرده بودند       

 يك مرتبـه    5ولي يك مرتبه صبح باز بلند شديم، و ساعت          ...روم  نخست وزير مي  
شـود كـه      پس معلوم مـي   . اعالم كردند كه آقاي خميني يك همچنين نظري دارند        

  74 ".رديگ له از خارج سرچشمه ميمسئ. گيرد مسئله از داخل سرچشمه نمي
  

نخورده نگهداشتن ارتش، در اين شرايط، نـاممكن          از نظر مقدم سالم و دست     
دشمن قصد داشت قدرت ملي ايـران  . بند كار كردن هم بدترين گزينه بود        نيم. بود

 در برابر  را   ارتشدشمن  . ارتش عامل مهمي در قدرت ملي ايران بود       . را نابود كند  
تا زماني كه شـوراي سـلطنت باشـد         . وظيفة ارتش روشن بود   .  بود هقرار داد مردم  

اگر به هر دليلي شوراي سلطنت نتواند       . ارتش وظيفه دارد از آن شورا اطاعت كند       
انجام وظيفه كند، در آن صورت ارتش بايد اوضاع را در دست گيرد و بـا قـدرت                

ببـرد و روحانيـان     ها را بكشد، مطبوعات را از بين          يعني بايد كمونيست  . عمل كند 
اين به معناي رويايي    . اين به معناي رويارويي ارتش با مردم است       . را دستگير كند  

ولي ارتش سوگند ياد كرده اسـت كـه         . ارتش و مردم و نابود كردن يكديگر است       
اين ارتـش بايـد     ". از نظام سلطنتي، از قانون اساسي و از استقالل ارتش دفاع كند           
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مگر اينكه يك راه حل سياسي ديگري پيدا كنيم         .  بماند بايستد و به قسمش وفادار    
  75".كه بگوييم كه خوب ما كه متعهد بوديم، ديگر متعهد نيستيم

  
سخنان مقدم روان و گويا بود، اما مانند اغلب ديگر اظهارات كمك چنـداني              

كرد كه ارتش بايد التزام بدهد كه بجنگد، ولي جنگيدن بـه       او پيشنهاد مي  . كرد  نمي
از نظر منطقي، هر راه حل ديگـري بـر جنگيـدن            . ي نابود كردن همه چيز بود     معنا

حلي سياسـي     حل ديگري نداشت كه پيشنهاد كند، جز راه         ولي مقدم راه  . ارجح بود 
دريادار حبيب اللهي بـا اكـراه از همـين راه حـل حمايـت            . كه معلوم نبود چيست   

هـا    مقاومت كرد و بـا ايـن      بايد  ". رسيد  هيچ راه حل ديگري به نتيجه نمي      . كرد  مي
 76. راه ديگري وجـود نـدارد      ".هاي سياسي پيدا كنند     حل  ها راه   مماشات كرد تا اين   

 سـپهبد نجيمـي     ي كـه    هاي استراتژيك نيازمندي  در    به ويژه  حل سياسي   نياز به راه  
ديگر امكـان بـرآوردن نيازهـاي       كه  حقيقت اين بود     .مطرح كرد مشهود بود    نائيني
ها بزودي كـار تـداركات ارتـش را           اعتصاب.  وجود نداشت  نيروهاي مسلح مادي  

اگر . .. سوخت نداريم، انرژي نداريم، برق نيست، پول وجود ندارد        ". درك  فلج مي 
 ]مسئله تـدارك   [ االن امنيت فلج هست، فردا يا شايد چند روز ديگر ممكن است           

  نجيمي گفت درست است كه ارتش بايد بـر اوضـاع مـسلط             77".ارزاق پيش بيايد  
شـوراي  . شود، زيرا بقيه، از جمله شوراي سلطنت مثل يك حباب صابون هـستند            

ولي مـسئله ايـن بـود كـه     . شود  باغي خالصه مي    سلطنتي هم در وجود ارتشبد قره     
مثل بازي شطرنج حالت پات بـه وجـود         . توانست بكند   ارتش هم كار زيادي نمي    

  78. شده بودكشور دچار دور و تسلسل. آمده بود و هيچ راه گريزي نبود
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فرماندار نظـامي خواسـتار سـتاد مـشتركي         . بحث به موارد خاص كشيده شد     

باغي با طرح ستاد مشترك موافقـت كـرد ولـي             قره. گيري جمعي شد    براي تصميم 
گيرنـده بـود و ديگـر         فرمانـدار نظـامي تـصميم     . گيري جمعي را نپذيرفت     تصميم

ي نبود ولي حـق گـزينش       رحيمي از اين وضع راض    . فرماندهان امراي رابط بودند   
نجيمي در اين زمـان سـخنانش را در مـورد وضـعيت             . راهي ديگر را به او ندادند     

شد با وضعيت مشابه در كشورهاي        اين وضعيت را نمي   . بار ارتش آغاز كرد     تأسف
ديگـر  . الگوي عمل فاجعة كربال و سرگذشت امام حسين بـود         . ديگر مقايسه كرد  

يران را گرفت زيرا پيروانش از شدت شـور و          شد جلوي بازگشت خميني به ا       نمي
شماري از آنها حاضـر بودنـد در راه رهبـر خـود جـان               . هيجان ديوانه شده بودند   

ـ       دهند  خمينـي هـم راهـش را تغييـر      .ورش نـاممكن بـود    ص كه چند هفته پـيش ت
هيچ چيـز او را     .  سالة ايران را از ميان ببرد      2500خواهد تاريخ     داد؛ پيرمرد مي    نمي

بايد استراتژي خودمان را روشن كنيم و بر اساس آن          ". كند  منحرف نمي از راهش   
  79 ".مثل برف آب خواهيم شد، مثل برف آب خواهيم شد...جلو برويم واال

  
او . در اين زمان ارتشبد طوفانيان تماس بيشتر با وزير جنگ را توصـيه كـرد              

فعلـي هـم    من معتقدم نخست وزير     . ...ما يك عمر مبارزة سياسي نديديم     ": گفت
ايـشان را وادارش    . بايد تماس بيـشتر گرفتـه شـود       . شهامت دارد، هم قدرت دارد    

 طوفانيـان گفـت نظـر قطعـي او          ".حل سياسي منطقي پيدا كنـد       كنند كه ايشان راه   
  .باغي هم حرف او را تأييد كرد قره. 80همين است
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طلبـي كـه   رسيديم بـه آن م ...خواستم خالصه بكنيم فرمايشات تيمساران را       بنده مي 
بايد تالش كنـيم كـه ارتـش را حفـظ     ...بنده روز اول اينجا خدمت آقايان عرض كردم كه        

تـر    رسيم به اين مسئله كه مهم       مي. ..عمل نظامي نه امكان دارد و نه مصلحت است        ....كنيم
وظيفة دوم ما ايـن اسـت كـه دنبـال           . از همه اين است كه ما حيثيت ارتش را حفظ كنيم          

حل سياسي همكـاري صـميمانة        وقتي نخست وزير هست اين راه     . ...يمكار سياسي باش    راه
حـل    دهـيم و ايـشان راه       مسئول ايشان هستند، ما هم نظر مـشورتي مـي         . ايشان و ما است   

نكرده، خداي نكرده     كار سياسي خداي    ماند مسئلة آخر كه راه      مي.... كنند  سياسي را پيدا مي   
بكلـي سـري    ...سي شود در خدمت تيمساران    اين چيزي است كه بايد برر     . بدون اثر بشود  

   ٨١".است
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  كوچ به ناكجا
  

در انـدوه  .  بودنزديك به اوج رسيده شاه و شهبانو  بر    روحي  آذر ماه فشار   در
كردند   هاي سلطنتي خدمت مي     مردان و زناني كه در كاخ     . زد  موج مي سلطنتي  كاخ  

افرادي مذهبي بودند، و بين وفاداري به شاه و ايماني كه بـه رهبـران دينـي خـود                   
كردنـد كـه وزارت       هايي تعاوني زندگي مـي      نها در خانه  آ. داشتند، گير كرده بودند   

 نكتـه كنند،    دانستند كه آنها در كاخ شاه كار مي          در محله همه مي    .دربار ساخته بود  
اوضـاع فـرق كـرده      اكنون  . به همراه داشت   احترام   وبود   در گذشته افتخار   اي كه 
شـان    ند و كتـك   بـست   كردنـد، راه را بـر آنهـا مـي           در خيابان به آنها توهين مي     . بود
. كردنـد    را نمي  ها  توهينتصور اين گونه    ها هم     ترين لحظه   در بدبينانه آنها  . زدند  مي
 براي آنها روشن شد شاه خود را بـراي تـرك كـشور آمـاده                و در زماني كه   كم   كم
فضاي كاخ  شان    وهاند. هاي خود شدند    كند، نگران سرنوشت خويش و خانواده       مي

  .انجاميدمناسبات درماندگي حاكم بر تمام تر كرد و به تشديد  را تيره
  

مانع از بـروز آن      بود، هر چند انضباط ارتش       تغيير كرده نفرات گارد هم    ديد  
آتابـاي  . هاي گاه و بيگاه نشان از هرج و مـرج پـيش رو داشـت                سرپيچي. شد  مي

يك روز در بحبوحة تظاهرات در تهران سـرباز         . آورد  داستاني گويا را به خاطر مي     
از نفرات گارد سر نهار از كوره در رفت و خواست عكس شـاه را از روي      جواني  
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ها بـه     اين سرباز از قضا پسر مردي به نام حساسي بود كه سال           . ديوار پايين بياورد  
. عنوان پيشخدمت مخصوص دفتر شـاه در كـاخ جهـان نمـا خـدمت كـرده بـود                  

. نشان داده بود   ترديدناپذيرحساسي سرسپردة شاه بود و اين احساس را به شكلي           
 بـه دفتـر     قـاتلي  گلولـة     از نجات براي   ، زماني كه شاه   1344 فروردين   21در روز   

خودش در كاخ مرمر پناه برده بود، حساسي خود را سر راه ضارب به دفتـر شـاه                  
اي به بازويش خورده بود در را بسته نگاه داشته و مانع              قرار داده و هر چند گلوله     

پس از حادثة نهارخوري، آتاباي به حساسي، كه        . بوداز ورود ضارب به دفتر شده       
آورد، گفته بود از آنچه در نهـارخوري رخ داده            گاهي براي او در دفترش چاي مي      

متأسف است و براي همدردي با اين پيشخدمت قديمي بـا صـداي بلنـد حيـرت                 
شـود تـصور كـرد كـه خمينـي            خود را در اين مورد ابراز داشته بود كه چطور مي          

برخالف انتظار او، حـساسي دلگيـر شـده    .  به كشوري مثل ايران فرمان راند    بتواند
مـن سرسـپردة    ". اهللا تـوهين كنـد      او به آتاباي گفته بـود كـه نبايـد بـه آيـت             . بود

دهم در برابـر      به هيچ كس اجازه نمي    . اعليحضرت هستم، ولي پيرو امام هم هستم      
  ".كندتوهين امام به من 

  
يق نه در فضاي ديني بلكه در فـضاي سياسـي        واكنش حساسي به تغييري عم    

. حساسي همواره فردي مذهبي بود، اين واقعيت را همه مي دانستند          . اشاره داشت 
يـك سـال پـيش احتمـاالً مرجـع تقليـد او            . اي شخـصي بـود      ولي دين او مـسئله    

گفـت كـه     اگر در آن زمان كـسي در حـضور او مـي           . شريعتمداري بود، نه خميني   
در واقع، به احتمـال زيـاد ايـن         . شد  ن خوبي نيستند، دلگير نمي    روحانيان زمامدارا 

البته حاال، در درون و بيرون دربار، همه چيـز فـرق كـرده              . عقيدة خودش هم بود   
دانست بازي را باختـه اسـت احـساس           فهميد و چون مي     شاه اين تغيير را مي    . بود

نـار پنجـره    يـك روز ك   ": بـرد   شهبانو هم از اين وضع رنـج مـي        . نااميدي مي كرد  
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به فكرم رسيد كه شايد تا چنـد روز ديگـر           . كردم  ايستاده بودم و بيرون را نگاه مي      
. سپس فكر كردم كه مرگ پايان است و شايد آن قدرها هم بـد نباشـد               . مرده باشم 

  1".سابقه كردم آن وقت احساس آرامشي بي
  

ر آنهـا   يكي دو نفـ   . با وجود اين كارمندان كاخ كم و بيش وفادار مانده بودند          
شعارهاي ضد شاه روي ميز نهـارخوري       . كنند  معلوم بود كه براي مخالفان كار مي      

حتي پس از سقوط رژيم هم كسي       . شناخت  ولي كسي گناهكاران را نمي    . شاه بود 
در يـك يـا دو مـورد        پس از مـرگ شـاه،       . از اطالعات داخل كاخ پرده بر نداشت      

، ولي ايـن اسـتثنا بـود نـه          ده شد ز شاه و خانوادة وي      در باره  خبيثانه   حرف هائي 
از سوي ديگر، شاه از زماني كه تصميم به ترك ايران گرفته بود به كـساني                . قاعده

محمود الياسي تنها فردي از ميـان       .  بدگمان شده بود   در كاخ خدمت مي كردند    كه  
گارد داران    درجهالياسي يكي از    . هايش بود كه به او اعتماد كامل داشت         پيشخدمت
بر خالف هر گونه رسم رايج، در اين دوره الياسي          . ت شخصي شاه بود   و پيشخدم 

فردي بود كه تمام اوامر شاه را به ديگران، از جمله بـه فرمانـدهان نيروهـا، ابـالغ           
ربيعي، فرماندة نيروي هوايي، به     . از اين وضع ناراحت بودند    امراي ارتش   . كرد  مي

مـوارد نيـاز     نيـروي هـوايي در       آتاباي، كه از زمان علم مسئوليت تماس گرفتن با        
. تا دربارة تماس الياسي شكايت كند     تلفن كرد   ،  داشتبر عهده   دربار به هواپيما را     

 گروهبان الياسي   ،اي يا آقاي افشار يا خود شما         بدره سپهبدچرا به جاي    ": او گفت 
گويـد     چرا او به من مـي      گيرد؟  هاي اعليحضرت با من تماس مي       براي ابالغ فرمان  

البتـه ربيعـي از رفتـار شـاه          "از چه قـرار اسـت؟        جريان. حرمانه است موضوع م 
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انست چگونه اين   د اي هم كه نمي      بدره .شود دانست بعد چه مي     ناراحت بود و نمي   
  2.رفتار را به ديگران توضيح دهد، همين نگراني را داشت

  
پذيرش تصميم شاه در مورد ترك كشور براي دوستان و حاميان وي دشـوار              

ياري از آنها در آن زمان معتقد بودند كه اگر او نرود، خميني به ايـران بـاز                  بود، بس 
اردشير زاهدي پس از انقالب گفت اين تصميم نيروهاي مسلح را هـم             . گردد  نمي

شـايد نيـاز بـه      . شـد   كرد، ارتش تسليم نمي     اگر شاه ايران را ترك نمي     . دلسرد كرد 
به نـابودي قـدرت اقتـصادي و        تغييري چشمگير وجود داشت، ولي آن نياز نبايد         

خروج اعليحضرت از كشور الزم نبود باعـث ايـن همـه            . انجاميد  نظامي كشور مي  
دوستان " اما زاهدي در اين مورد       ".شودبت و ذلت و خونريزي براي ايرانيان        يمص

  3.د و نه خود شاه رارك  شاه را سرزنش مي"دمدمي مزاج
  

ـ            هـا در     راي كـساني كـه سـال      خروج خاندان سلطنتي از كاخ بـراي آنـان و ب
آتاباي كـه شـاهد آن صـحنه بـود          به گفته    ،اي دهشتناك   شان بودند، تجربه    خدمت

ها كنار ديواري كه در انتهاي آن  هليكوپترهايي توقـف             پيشخدمت.  بود "دردناك"
همـه  . كرده بودند كه بنا بود شاه و شهبانو را به فرودگاه ببرند، صف كشيده بودند              

. زدنـد   ها توي سر و صورت خود مـي         آمد و پيشخدمت    اري مي جا صداي ناله و ز    
اري خـود را روي  شم. زده به فضاي خالي چشم دوخته بودند  ري از آنها بهت   شما

شـاه سـعي كـرد بـه بهتـرين          . كردند كه نرود    انداختند و التماس مي     پاهاي شاه مي  
 . ندارد دليلي براي نگراني وجود   ": توانست آنها را تسال دهد و گفت        وجهي كه مي  

اين دليل رسمي عنوان شـده       ".گرديم  رويم و بزودي باز مي      ما براي استراحت مي   
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براي سفر او بود، ولي  صورت و حالـت وي، همـان طـور كـه از جلـوي صـف                      
 آن اعتماد بـه نفـس و وقـار          4.د نمو  مي باطلرا  گفته  كرد، آن     زدگان عبور مي   ماتم

. ق در احـساس شكـست بودنـد        همـه غـر    ،از ميان رفته بـود     شاه   غرورآميز قديم 
اي بـه حالـت خبـردار ايـستاده بودنـد،             هـا و نگهبانـان كـه در فاصـله           پيشخدمت

بيننـد؛ بازگـشتي در ميـان         مـي دانستند كه اين آخرين باري است كه پادشـاه را             مي
  . نبود

  
. هوا سنگين بـود   . همين وضع در ساختمان تشريفات فرودگاه هم برقرار بود        

نظمـي    از بـي  و اين حـاكي     هدف آنجا ايستاده بودند       ي بي فوجي از گارد شاهنشاه   
او و در پي وي شهبانو از هليكـوپتر         . هليكوپتر شاه فرود آمد   . حاكم بر كشور بود   

اي   توجـه بـه شـاه و شـهبانو، در فاصـله             دو افسر مأمور فرودگاه، بي    . بيرون آمدند 
كه در مجلـس    زوج سلطنتي در انتظار رسيدن نخست وزير بودند،         . ايستاده بودند 

پـيش از آن كـه شـاه كـاخ را تـرك كنـد بـه او                  . و منتظر دريافت رأي اعتماد بود     
شود، ولي اين رونـد بـيش از انتظـار بـه              اطمينان داده بودند كه اين رأي صادر مي       
هليكـوپتر  . سـاختمان تـشريفات نبـود     در  طول انجاميده بود و نخست وزير هنوز        
پادشاه . اقي مسافران را از كاخ آورده بود      دوم بر زمين نشست، ولي آن هليكوپتر ب       

به امير اصالن افشار، رئيس تشريفات، گفت بـه مجلـس تلفـن كنـد و ببينـد آيـا                    
. خطـوط تلفـن قطـع بـود       . نخست وزير رأي اعتماد را دريافت كرده است يا نـه          

شد، رسـيد و      سرانجام نخست وزير كه با حالتي پيروزمندانه از هليكوپتر پياده مي          
سپس شاه بـه    . آنها چند دقيقه خصوصي با هم صحبت كردند       . اه رفت به سوي ش  

سوي هواپيما راه افتاد، نه گارد احترامي وجود داشت كـه از آن سـان ببينـد و نـه                  
پريدة او حكايـت از       چهرة رنگ . سرودي ملي نواخته شد تا منادي حضور او باشد        
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 و از او خواسـتند در       افراد گارد براي آخرين بار بـه پـاي او افتادنـد           . پايان داشت 
  پـر   اشـك شم هايش ار    چاي كنترل خود را از دست داد و           شاه لحظه . كشور بماند 

. ندبا عجلـه سـوار شـد     وند به هواپيما رسيد و نخست وزير پشت سرش   او. شد
دقيقه با بختيار صـحبت كـرد و        به گفتة افشار، كه شاهد اين صحنه بود، شاه چند           

حاال شما تمام قدرت    ":  تا او را ترك كند به او گفت        شد  زماني كه بختيار آماده مي    
 پـس از آن     ".سـپارم   كشور را به شما و شما را به خدا مـي          . و اعتبار الزم را داريد    

 شهبانو فرح در    5.هاي هواپيما پايين آمد     نخست وزير دست شاه را بوسيد و از پله        
 مـدت سـي و       مردي كه بـه    ": تبعيد دربارة اين لحظه و دربارة همسرش انديشيد       

هفت سال تمام لحظات زندگي خود را وقف كشور و ملتش كرده بود، مردي كـه                
ديد با    ماندگي نجات دهد و اكنون مي       اين همه تالش كرده بود تا ايران را از عقب         

  ٦"شود، در اين لحظه چه در سر داشت؟ انصافي طرد مي اين بي
  

 ن هواپيمـا،  ز ايـ  او ا . شاه طبق معمول هـدايت هواپيمـا را بـه عهـده گرفـت             
پس از در حدود يك ساعت پرواز، زمـاني كـه آنهـا بـه               . آمد   خوشش مي  ،شاهين

از اتاق فرمان بيرون آمد و از افشار خواست دستور نهار           شاه  خليج فارس رسيدند    
ها اجازة بردن غذا به هواپيمـا را نـداده            تداركاتچي. ولي نهاري در كار نبود    . بدهد
فقـط  . هاي سلطنتي را هم بـرده بودنـد          و كارد و چنگال    ها  ها، ليوان   بشقاب. بودند

قابلمه . افراد گارد باقالي پلو داشتند كه كبيري آشپز دربار براي آنها آماده كرده بود             
هاي كاغذي و دستمال كاغـذي چيدنـد، و        را وسط ميز گذاشتند و دور آن بشقاب       

.  غـذا خوردنـد    - پيرنيـا  سااصالن افشار و دكتر لو    –زوج سلطنتي و همراهان آنها      
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هـا در     تواند كاري را كه ايرانـي       فقط شكسپير مي  ": امير اصالن افشار گفت   بعد ها   
  7 ".آخرين روز اقامت پادشاه خود در كشور در حق او كردند، توصيف كند

 
***  

شاه تصميم داشت پس از ديدار با پرزيـدنت سـادات در آسـوان مـصر، بـه                  
اي رسـمي دريافـت كـرده         امريكا دعوتنامه او از دولت    .  امريكا برود  ةاياالت متحد 

 (SCC)  كميتة ويژة هماهنگي   بود، آن دعوتنامه پس از نشست به نسبت جنجالي        
 7در روز .  در كاخ سفيد براي وي ارسال شده بـود (NSC)و شوراي امنيت ملي  

جمهـور و همچنـين       دي، برژينسكي با حمايت هارولد براون توانسته بـود رئـيس          
 را وادار به موافقت در مـورد ارسـال پيـامي قـاطع در مـورد                 ونس، ترنر و دانكن   

شـد كـه      حمايت از او كند و در آن پيام كه از طريق سوليوان ارسال شد گفته مـي                
ولـي در ايـن پيـام       . كنـد   اياالت متحده از هر تصميمي كه شاه بگيرد حمايت مـي          

 كـه    روشـن نيـست    8".الزم است اين ترديد مـداوم پايـان گيـرد         "بود  تأكيد شده   
. دمـي كـر   به هر حال، تفاوت چنداني ن     . سوليوان اين پيام را چگونه به شاه رساند       

 را  پيش از آن شاه به اين نتيجه رسيده بود كه گزينة نظامي مردود است و بختيـار                
اين تصميم مقامات امريكا را به اين نتيجه رساند كه به سود ايـاالت              . برگزيده بود 

يزر را ا را ترك كند و اياالت متحده بايد ژنرال هـ متحدة امريكا است كه شاه ايران 
 آن كـشور   بـه    9"براي كمك به حفظ انسجام ارتش ايـران پـس از خـروج شـاه              "

 ورود"هماهنگي مقـدمات  ويژه  كميته در نشست 1357 دي 13 در روز  .بفرستد
 در كاليفرنيـا  10والتـر اننبـرگ   اقامتگـاه    و سـكونت وي در       "شاه به اياالت متحـده    

 كه به اطالع شـاه برسـانند كـه ايـاالت            ندهمچنين تصميم بر اين گرفت    . فراهم شد 
                                                 

 .31. افشار، پيشين، ص. 7
8. Zbigniev Brzezinski, Power and Principle, Op. Cit., p. 375. 
9. Ibid. p. 376. 
10. Walter Annenberg 
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متحده از تصميم وي مبني بر خروج از كشور پـس از تـصويب نخـست وزيـري                  
 11".شود نوازي امريكاييان برخوردار مي از ميهمان"و  كند  بختيار حمايت مي

 
ـ           يس در آسوان، پرزيدنت سادات به همـراه خـانواده اش، مبـارك، معـاون رئ

سـادات  . جمهور و مقامات بلندپاية مصر به گرمي از شاه و شهبانو استقبال كردند            
اين دوستي ريشه در كمكي داشت كه در لحظات بحراني          . دوست صديق شاه بود   

 كيپـور قمـاري     يومجنگ  . دوران رياست جمهوري خود از شاه دريافت كرده بود        
 تحمل از دست دادن آنها      كهد  بود كه در آن سادات داوهايي را به ميان گذاشته بو          

 آن جنگ براي او و مصر مسئلة مرگ و زندگي بود و شاه با تسليحات                .را نداشت 
و سوخت به كمك او شتافته و اجازه داده بود كه نفرات شوروي از فضاي هوايي                

شـاه  . ايران پرواز كنند و براي او ملزوماتي را ببرند كه به شدت به آنها نياز داشت               
دانست ايـن كـار خوشـايند مقامـات ايـاالت متحـده، كـه                 د زيرا مي  خطر كرده بو  

. دوستي آنها برايش ضروري بود، و اسرائيل شريك استراتژيك نهاني وي، نيـست            
در واقع برقراري ارتباط با سادات دورنماي سياسي و ديپلماتيـك جديـدي را در               

ـ ونحوة تفكر استراتژيك شاه به وجود آورده بود كه تغييري مـبهم              در مـشهود   ي  ل
هاي ساحلي خليج فارس، از جمله عـراق، در ايـن             دولت. كرد  ايجاد مي جايگاه او   

ترديد نياز به توسعه داشتند        هنوز بي  هكمحتمل بودند   هايي    گاه  تكيهدوره به نظر او     
 الزم  ي كه او براي آينـده در نظـر داشـت          اوتفلي بالقوه براي طرح استراتژيك مت     و

اسـرائيل احتمـاالً در     . عـضلي بـراي اسـرائيل باشـد       اين وضع ممكن بود م    . ندبود
كننده بود ولي قـدرت روزافـزون         مناسبات ايران با كشورهاي عربي عاملي متعادل      

شاه و مناسبات در حال بهبود وي با اعراب، اياالت متحده و اروپا اهميت اساسي               
سـبة   ايـن محا .داد كـاهش مـي  اسرائيل براي منافع اياالت متحده در خاورميانـه را   

هايي بود    غرقه ستايش ولي شاه كه    بدشگون بود    قدرت براي شاه و ايران       اتتغيير
                                                 

11. Brzezinski, p. 377. 
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  رامخاطراتي كه بر راهـش سـايه افكنـده بـود         شد    كه در ايران و خارج نثار او مي       
  .نمي ديددرست 
  

. به هر حال، اساس دوستي شاه و سادات فقط به دليل تدبيرهاي سياسي نبود             
چون نـسيم دلنـواز     پس از ناصر، سادات     . داشتاي شخصي هم      اين دوستي جنبه  

او . نبـود  بينـي   زن و غيرقابـل پـيش       الف او قوي و باهوش بـود ولـي       . بهاري بود 
اسرائيل و اياالت متحده به سـرعت داشـتند         . فهميد  سياست و قدرت را خوب مي     

توانستند از پـس آنهـا        شدند و اعراب با هيچ ترفندي نمي        واحد بدل مي  رتي  به قد 
گرفت ولي چنين كاري جـز بـا نـشان            صورت مي بده بستاني    بنابراين بايد    .برآيند

 كيپـور   يـوم . دادن شهامت و قدرت و حفظ شرافت و ايجاد اعتبـار ممكـن نبـود              
 تـأثيري   وا  نظامي عاي شرافت سادات را ثابت كرد و شرينكاري صرف عمليات         اد

بـان  شـاه همـواره بـه صـورت صـريح يـا مـبهم بـه مخاط                . عميق بر شاه گذاشت   
  اسـت  مـردي سـادات   كـرد كـه       اسرائيلي، امريكايي يا اروپايي خود يادآوري مـي       

و بايد او را ستود     ،   فائق آمدن بر مشكالت     توانا بر   صلحي شرافتمندانه و   خواستار
  . و از او حمايت كرد

  
اين دو نفر به دليـل شخـصيت        .  هم در اين ميان تأثير داشت      سازگاري رواني 

 1317سـادات از سـال   . آمدنـد  ا هم خوب كنار مـي طبعي سادات ب   جذاب و شوخ  
 بود كه يكـسره بـراي شـاه تكـرار           جالبشناخت و اين آن قدر برايش         شاه را مي  

 وليعهد خاندان پهلوي به مصر رفته بـود تـا بـا شـاهدخت               1317در سال   . كرد  مي
سادات كه در آن زمان سـتوان دوم بـود،          . فوزيه، خواهر ملك فاروق، ازدواج كند     

سـادات ايـن    . ديد رژه رفته بود     ليعهد كه باالي سكويي ايستاده و سان مي       جلوي و 
خندانـد و ايـن مايـة مـسرت شـاه و              كرد و همه را مي      داستان را بامزه تعريف مي    
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البته شاه تا زماني كه سادات معاون ناصر شد، هرگز چيزي دربـارة او              . شهبانو بود 
 در رباط، پايتخت مـراكش،      1348نخستين ديدار سياسي آنها در سال       . نشنيده بود 

اي صورت گرفت كه به       سوزي  و در نشست سران اسالمي براي بحث دربارة آتش        
مسجد االقصي در اورشليم آسيب رسـانده بـود و هـدف از آن نشـست تـصميم                  

هاي حفاظت از اماكن مقدس اسالمي در منـاطق تحـت سـلطة               گيري دربارة شيوه  
او بـه سـخنراني شـاه بـه         . ندة ناصر بود   در آن نشست سادات نماي     12.اسرائيل  بود  

درشتي پاسخ گفت، و شاه را متهم كرد كـه نـسبت بـه صهيونيـسم نـرمش نـشان           
سپس سادات بـراي    . دهد و شاه را بيش از آنچه مورد نظرش بود عصباني كرد             مي

خنثي كردن اين وضع براي حاضران در نشست به فارسي سخن گفـت و از روي                
شاه تحت تـأثير قـرار      . سخنراني كرد جة غليظ عربي    ه ل  داشت با   در برابر  متني كه 

گرفت، و به گفتة جهان سادات ايستاد و با لبخندي از ته دل بـراي سـادات كـف                   
  .سازي براي شاه و سادات بود  اين آغاز دوستي سرنوشت13.زد

  
زرق و بـرق مراسـم   . از شاه و شهبانو با احترام تمام استقبال كردنـد    در مصر   

ت در مـصر بمانـد و بـه او          اسـ سـادات از شـاه خو     . سر حال آورد  استقبال شاه را    
از اينجـا كارهـاي     . تر است، كشوري مـسلمان اسـت        مصر به ايران نزديك   ": گفت

توانيد   هواپيماهاي خود را به مصر بياوريد و از اينجا واقعاً مي          . شود كرد   زيادي مي 
شـاه بـا    . ن نبـود  سادات مبارز بود ولي شاه چني      14".در برابر خميني مقاومت كنيد    

                                                 
ايـن كنفـرانس بـه جـاي     . دربارة مسجد االقصي بود   ) 1348 (1969 كنفرانس اسالمي سال     شاه يكي از اركان   .  12

هر چند مناسبات بـين ايـن دو   . تهران در رباط تشكيل شد زيرا ايران و مصر هيچ گونه روابط ديپلماتيكي نداشتند           
چگونـه  "،   زاهـدي  نگـاه كنيـد بـه اردشـير       .  بهبود يافته بـود    1967كشور به دليل حمايت مالي و رواني در جنگ          

 .235-228. ، صص)1997پاييز  (12:45، ره آورد،  "گذاري شد كنفرانس اسالمي پايه
13. Jehan Sadat, A Woman of Egypt, New York, Simon and Schuster, 1987, pp. 340-
341.  

 .1، روي 1مصاحبه با شهبانو، پيشين، نوار . 14
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او در مقام .  ايران است  متعلق به هواپيماها  . بينانه نيست   خود انديشيد اين فكر واقع    
توانست فرمـان دهـد كـه بـا آن             نمي  ولي توانست به آنها فرمان دهد      شاه ايران مي  

او نگران تـأثير ادامـة اقـامتش نـزد سـادات و             . هواپيماها عليه ملت ايران بجنگند    
او از قدرت روحانيان بـر تـودة مـردم          .  سادات بر خودش بود    همچنين شايد تأثير  

كرد اقامت وي در مصر بـه نـاگزير باعـث دردسـر دوسـتش       آگاه بود و تصور مي  
با وجود اين، در نخستين ساعات ورود به مصر از نظر احساسي حـالش              . شود  مي
  .  بودبهتر

  
از ايـاالت   به هر حال، كمي بعد خبرهايي كه از ايران و از غـرب، بـه ويـژه                  

پـس از آن كـه او ايـران را          . متحده، دريافت كرد او را به حالت پيشين بازگردانـد         
ها ريخته، خـروج او را جـشن          هاي عظيمي از مردم به خيابان       ترك كرده بود گروه   

هايي را كه براي گراميداشت دورة حكومت وي و پدرش بر           گرفته و باقي مجسمه   
يني گفته بود كه نه اعـضاي مجلـس اعتبـار           خم. پا شده بود، سرنگون كرده بودند     

 27روز بعـد،    . ؛ آنها بايد استعفا بدهنـد     قانوني دارند و نه اعضاي شوراي سلطنت      
سي گفت خميني اموال شاه را ملي اعالم كرده است و وظيفة اسـترداد        .بي.دي، بي 

روز بعـد   . آنها به ملت ايران را بر عهدة حكومـت اسـالمي آينـده گذاشـته اسـت                
 پرس گزارش داد كه پرزيدنت كارتر گفته است كـه ويتنـام بـه ايـاالت                 آسوشيتد

متحده آموخته است كه در امور كشورهاي ديگر دخالت نكنـد، ولـي او اميـدوار                
اهللا خميني از دولت بختيار كه بر اساس قوانين كشور ايران تـشكيل               است كه آيت  

 تظاهركنندگان در   روز بعد كه اربعين بود شمار زيادي از       . شده است، حمايت كند   
تهران و ديگر شهرها بدون حضور نفرات پليس يا ارتـش راهپيمـايي و از جملـه                 

سيد جالل تهرانـي،    روز پس از آن هم      . پايان حكومت شاهنشاهي را اعالم كردند     
 "شـرفياب "رئيس شوراي سلطنت، كه به پاريس رفته بود تا بـه حـضور خمينـي                
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 كه شوراي سلطنت غيرقانوني اسـت       شود، بر اساس درخواست خميني اعالم كرد      
اين رخـدادها فقـط اميـدهاي شـاه را بـر بـاد              . و او از آن شورا استعفا داده است       

  . داد مي
  

به جاي اين كار، به افشار گفت اگر        . شاه در آسوان ديگر به اخبار گوش نداد       
.  برسـاند ش كرد شاه بايد از آن باخبر باشـد، آن را بـه اطالعـ       فكرچيزي شنيد كه    

و اخبـار دسـت اول      بگيرد  انو تالش كرد با برخي از آشنايان در تهران تماس           شهب
هـا كـار      تلفـن .  ولي تلفن كردن از آسـوان تقريبـاً نـاممكن بـود            .ه دست آورد  را ب 
شـهبانو  . گرفـت   كرد و ارتبـاط بايـد از طريـق كـشوري ديگـر صـورت مـي                  نمي

راري ارتباط، كه   كرد برايش روشن شد كه مصر از نظر برق          طور كه تالش مي     همين
  . ترين عامل بود، وضع خوبي ندارد در صورت مبارزة واقعي مهم

  
آورد، او و شـاه بـراي نخـستين بـار             در آسوان، تا آنجا كه شهبانو به ياد مـي         

در گذشـته، همـه چيـز       . دربارة وضع مدرسة فرزندانشان با هـم صـحبت كردنـد          
 اين مسائل اهميت بيش     اكنون ناگهان . رفت   پيش مي  روال معمول  و بر    روشن بود 

وليعهد و فرحناز پيش از اين به آنها توصيه كرده بودند كه            . از حدي پيدا كرده بود    
. به خاطر جو سياسي غيردوستانه در اياالت متحده، بهتـر اسـت بـه آنجـا نرونـد                 

ترديد بر فرزندانشان     انگيخت، بي   احساس عنادي كه حضور آنها در همه جا بر مي         
 آنها در كجـا در      دانستند چطور از آنها حمايت كنند و        آنها نمي . گذاشت  هم اثر مي  

كـه فـشارهاي روانـي        آن ي درخور ببينند ب   ي آموزش ندتوان  ؟ در كجا مي   هستندامان  
ليال . اي كه تا همين زمان هم بر آنها وارد آمده بود، دامن بزند              هاي روحي   بر ضربه 

 بـه   130.هواپيماي نظامي سي  آنها را با    .  سال داشت  12 ساله بود و عليرضا      9فقط  
لوباك در تكزاس نزد وليعهد فرستاده بودند كه در آنجا دورة خلباني هواپيماهـاي              
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. فهميدند چرا تمام ايـن اتفاقـات رخ داده اسـت       نميها    بچه. گذراند  شكاري را مي  
زماني كـه شـهبانو از آسـوان بـه آنهـا تلفـن كـرد، لـيال پـشت خـط گريـست و                         

شـهبانو بـه دختـرش جـواب داد بـه           . گردند  خانه باز مي   كي به    خواست بداند   مي
  .هاي شاه حلقه زده بود اي از اشك را ديد كه در چشم زودي و پرده

  
او بـه   . خواست از مصر برود تا بار مسئوليت سـادات را سـبك كنـد               شاه مي 
كنـد كـه      اين مرد گرفتار است ولي اغلب اوقاتش را صرف اين مـي           ": افشار گفت 

 در   شـاه  توانـست بـرود؟      اما او كجا مـي     15"كنند؟   خوب پذيرايي مي   ببيند آيا از ما   
مورد سفر به اياالت متحده با افشار حـرف زد ولـي دوسـتانش، سـادات و ملـك                   
. حسن دوم پادشاه مراكش، به او گفتند كه بهتر است اين سفر را به عقب بينـدازد                

 كمـي خيـال     اين رخدادها . اش فرستاد   ملك حسن هم دعوتي براي شاه و خانواده       
زمـاني كـه كـارتر ايـن اخبـار را از       . رئيس جمهور اياالت متحده را راحـت كـرد        

برژينسكي شنيد كه او را هم به نوبة خود اردشير زاهدي از اين مطالب آگاه كرده                
اثر نامطلوب حضور   . اين به نظر من خوب است     ":  دفتر خاطراتش نوشت   دربود،  

 16".نه براي اوشاه در كشور ما نه براي ما خوب است و 
 

 رفتنـد، و در آنجـا هـم    قاهرهدوم بهمن شاه و شهبانو از آسوان با هواپيما به          
. بار ديگر پرزيدنت سادات از آنها رسماً استقبال كرد، و از آنجا به مـراكش رفتنـد                

در هواپيمـا   . گفت  كرد و به ندرت از ايران سخن مي         گيري مي   در آسوان شاه كناره   
ه صحبت دربارة ايران و راهبردهاي محتملـي كردنـد كـه            شهبانو و افشار شروع ب    

شاه با پوزخندي به آنها نگريست ولي از شـركت در       . امكان داشت در پيش گيرند    
رسـيد ايـن بحـث        شايد به نظرش مي   ": شهبانو بعدها گفت  . بحث خودداري كرد  

                                                 
 . 42. مصاحبه با افشار، پيشين، ص. 15

16. Jimmy Carter, Keeping Faith, Op. Cit., pp. 447-448. 
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زماني كه در ايران بوديم و دولـت و ارتـش را در اختيـار               . احمقانه و بيهوده است   
 ولـي زمـاني كـه       "داشتيم شكست خورديم، چطور ممكن بود حاال موفق شويم؟        

آنها از او اجازه خواستند براي تقاضاي كمك به رهبران دنيا نامه بنويـسند يـا بـه                  
گفت هـر كـاري دلتـان         او فقط مي  . آنها تلفن كنند، جلوي اين كار آنها را نگرفت        

  17.اي دارد، اقدام كنيد فايدهخواهد بكنيد يا اگر تصور شما بر اين است كه  مي
  

در مراكش، ملك حـسن همـسرش، الال لطيفـه، را بـراي اسـتقبال از شـاه و                   
ملكة مراكش نه تنهـا در      .  به آنها روحيه داد    اقدام ملك  اين   .شهبانو به فرودگاه برد   

ملـك حـسن و     . يافت  مراسم تشريفاتي بلكه هرگز در مجامع عمومي حضور نمي        
خواندنـد بلكـه او را        در حضور ديگران او را به نام نمـي        بلندپايگان مراكش هرگز    

حـضور او در نظـر شـاه و شـهبانوي ايـران نـشان               . ناميدند   مي "مادر اميرزادگان "
از شـاه و شـهبانو بـه گرمـي     . د شـ  مـي دريـغ ديگران از دوستي و رفاقتي بود كه      

اي اطلـس   ه  اي كنار كوه    استقبال شد و آنها را به وياليي بيرون از مراكش در واحه           
به نظر شهبانو اين محيط به همسرش آرامش بخـشيد ولـي ايـن              . راهنمايي كردند 

 بهمن، در مراكش، شاه نشستي با خبرنگـاران داشـت           4در روز   . وضع دوام نياورد  
  مطبوعـاتي پرزيـدنت كنـدي و       در گذشته سخنگوي  كه در ميان آنها پير سالينجر،       

 1978لينجر در ميهماني سـال نـوي        سا. خورد  به چشم مي  .سي. بي. نمايندة ا  اكنون
در تهران به افتخار پرزيدنت كارتر، جزو ميهمانان و آن آخرين ديدار وي بـا شـاه            

. بـه نـزد خـود خوانـد       را در ميـان خبرنگـاران ديـد او را           سالينجر  شاه وقتي   . بود
رفتم حيرت    همين طور كه جلو مي    ": سالينجر از تغييري كه در شاه ديد شوكه شد        

ن كه ظاهر وي در اين يك سال و از زمان ديدار مـا در تهـران، چقـدر                    از اي  مكرد
اش تكيده و رنگ پريـده بـود، و حالـت صـورتش نـشان از                  چهره. فرق كرده بود  

                                                 
 .1، روي 1مصاحبه با شهبانو، پيشين، نوار . 17
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 تصوري كه از خـودش بـه عنـوان فـردي بـا              ستيزة دروني شديدي داشت، گويي    
 عادي  داد اين تبديل شدن به آدمي        شاهانه داشت به او اجازه نمي      جالل و جبروت  

 سالينجر در گفتگوي كوتاهي كه با شاه كرد از او پرسـيد آيـا نقـشة                 18".را بپذيرد 
مـدتي  . قصد ندارم به ايـاالت متحـده بـروم        ": داددر سر دارد؟ شاه پاسخ      خاصي  
   ".مانم اينجا مي

  
خمينـي هنـوز    . دانـست   هرچند شاه هنوز اين را نمـي       نبود چنين شود،     مقدر

كرد كـه زمـام امـور را در دسـت      ر اين تصور را القا مي   بيرون از ايران بود و بختيا     
سـوليوان  . هاي خود شـوند     توانستند وارد وزارتخانه    دارد، هر چند وزراي وي نمي     

روز بعد از انتصاب بختيار با وي ديدار كرده بود و از قدرت او در سخن گفتن از                  
ده و بـه ايـن      زده ش   شگفت هايي كه براي نجات ايران دارد،      مأموريتش و از برنامه   

 "وار دون كيـشوت "شخـصيتي  نتيجه رسيده بود كه نخـست وزيـر جديـد ايـران            
رسيد   ناپذير به نظر مي     نخورده بود و از بيرون شكست        ارتش سالم و دست    19.دارد

 واقـع در    كاخ مجلل . ولي خروج شاه و رفتار بختيار آن را از درون نابود كرده بود            
لطنتي سه هفتـة نخـست اقامـت خـود در           در مراكش، كه زوج س    ها    سار نخل   سايه

مراكش را در آن سر كردند، خوشايند بود و در آنجا با شاه و شـهبانو، كـه هنـوز                    
شان رفتـار    بودند، با شكوه و جالل و تشريفات متناسب با مقام       رئيس كشور رسماً  

رفتند و دعوت ايـاالت متحـده گـاه بـه گـاه               شان به ديدار آنها مي      دوستان. شد  مي
شد، و در ايران و اياالت متحده         اما اوضاع ايران رفته رفته بدتر مي      . شد  يتجديد م 

  .آورد سر در گمي بيشتر به بار مي

                                                 
18. Pierre Salinger, America Held Hostage: The Secret Negotiations, New York, 
Doubleday, 1981, p.16. 
19. William H. Sullivan, Mission to Iran, pp. 235-236; Cyrus Vance, Hard Choices: 
Critical Years in America's Foreign Policy, New York, Simon and Schuster, 1983, 
p. 338. 
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***  

 يريزر به براون، وز   ا بهمن، روزي كه زوج سلطنتي به مراكش رفتند، ه         2روز  
 و "كامـل اسـت  به معناي فاجعـة  "ايران دفاع، گزارش داد كه بازگشت خميني به      

بـاغي و   ترديـد قـره    ايـن گـزارش را بـي     20".شود  بختيار از دور مي   خروج  "باعث  
 تـشويق بـه      را خواستند دولـت خـود      يزر مي االقا كرده بودند كه از ه     امراي ارتش   

 بهمن، دانكن، معاون وزيـر   9. داشتن خميني از ايران كند      براي خارج نگه  اقداماتي  
ت كه خميني بزودي     معتقد اس  هايزردفاع امريكا به رئيس جمهور گزارش داد كه         

او گفت كه حاال موقع     . شود  گردد و اين به سقوط بختيار منجر مي         به كشور بر مي   
 21.كودتاي نظامي است، اما سوليوان با اين طرح موافق نبود

 
كنندة اختالف نظـر برژينـسكي و          و سوليوان منعكس   هايزراختالف نظر بين    

توجه بـود؛     شكالت در ايران بي    به طرز غريبي به بعد غيرنظامي م       هايزر. ونس بود 
دانـستند؛ و ايـن كـه فكـر      و به اين كه نيروهاي مسلح خود را جدا از مـردم نمـي         

هـاي وي دربـارة       گـزارش . ميهنان آنها برايشان به كلي ناخوشـايند بـود          كشتن هم 
توانايي ارتش ايران در مورد اقدام به كودتا بر پاية محاسبة قدرت ارتش در جنگ               

 22او انضباط نظامي، و با توجه به شـرايط، يكپـارچگي          . رجي بود عليه دشمنان خا  
شـد،    تفاوتي نسبت به ماهيت دشمني كه با آن روبرو مـي            چشمگير ارتش، را با بي    

 منعكس در  اين تفاوت    ازايران كامالً   امراي ارتش   از سوي ديگر    . اشتباه گرفته بود  

                                                 
20. Brzezinski, Op. Cit., p. 385. 
21. Ibid. 

 3000 تا 2000كند و اين در مقابل شمار   نفر ارزيابي مي200 تا 100هايزر شمار روزانة فراريان از خدمت را . 22
  :نگاه كنيد به. دادند نفر است كه مطبوعات گزارش مي

General Robert E. Huyser, Mission to Ttehran, Op. Cit, p. 160. 
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هاي تـداركاتي كـه    ينيب راندند و پيش  ساختار نيروهاي مسلحي كه بر آن فرمان مي       
  . آگاه بودندهاي نظامي احتمالي كرده بودند،  براي درگيري

  
از آنجا كه هم از نظر سياسي و هم از نظر عاطفي به             از سوي ديگر، سوليوان     

 بـسيج نيروهـاي      رژيـم در   تـوان بـالقوة   مخالفان رژيم گرايش پيدا كرده بـود بـه          
پيش از آن كه بختيار زمام      . مي داد  كم بها     با محوريت ارتش   غيرنظامي هوادار شاه  

از طريـق   هـا     امور را در دست گيرد، هيچ تالشي براي مقابله با مخالفان در خيابان            
شاه در آغـاز بـر ايـن    .  هواداري از رژيم صورت نگرفته بود   به  تظاهرات برگزاري

دانست و در مراحل بعدي اسـتداللش         كار پافشاري نكرده بود زيرا آن را الزم نمي        
وضع مخالفان را در    اين  . بود كه با برخي از مواد حكومت نظامي تناقض دارد         اين  

، شايد به درستي، از اكثريتي خـاموش سـخن          هايزر. وضع روحي برتري قرار داد    
هـاي سـوليوان مـنعكس        اين انديشه هرگز در گفته    . گفت كه هوادار شاه بودند      مي

دي مـورد توجـه قـرار       نشد و در وزارت امور خارجة امريكا هم هرگز به طور ج           
  .نگرفت
  

اين نحوة تفكر سوليوان را بـه نـزد مهـدي بازرگـان، رهبـر نهـضت آزادي،                  
 از پيروان جبهـة ملـي پيـدا    بيشترسازماني اسالمي كه در پرتو انقالبيگري پيرواني   

 بـه   كـرد   مـي بازرگـان خـودش و جنبـشي را كـه رهبـري             . كرده بود، هدايت كرد   
بود و بنابراين بـر اسـاس تمـايالت خمينـي كـار             هواداري از خميني متعهد كرده      

رسـيد    با اين حال، به نظر مـي      . كرد، هر چند درست متوجه منظور خميني نبود         مي
كه خمينـي امكـان برقـراري رژيمـي دموكراتيـك را            انه مي انديشد    بازرگان صادق 

 گذارد، و اين به اعتقاد بازرگان همان چيزي بود كه           دهد كه به اسالم احترام مي       مي
اين صـداقت بـر ديگـران، از جملـه          .  در اصل در نظر داشت     1285قانون اساسي   
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به گفتة سوليوان، بازرگان در حضور نمايندة خميني بـه          . هم اثر گذاشت  سوليوان،  
خواهند ارتش دست نخورده بماند و با دولت جديـد همكـاري     آنها مي ": او گفت 

انتظـار  در اختيار داشتند كه      ارتش را     مشخصي در  نام افسران از   يآنها فهرست . كند
 امـوال خـود را   دهنـد اجازه آنها  به از آنها بخواهند كشور را ترك كنند و رفت    مي

 ارتباطــات نظــامي و آنهــا خواســتار تــداوم. ببرنــد و از مجــازات مــصون بماننــد
 و سوليوان   هايزر بهمن   3  روز    23".هاي امنيتي با اياالت متحدة امريكا بودند        پيمان

هاي مربوط    دستورعملار تغيير   فرستادند و خواست  ترك به واشنگتن    درخواستي مش 
اين پيـشنهاد  .  شدند24"مجاز دانستن امكان ائتالف بين ارتش و عوامل مذهبي    "به  

به اختالف نظرها در واشنگتن دامن زد، ونس موافق بود و برژينسكي بـه شـدت                
  .مخالف
  

زماني كه  . گذراندند  ميايران دوران بسيار سختي را      امراي ارتش   در اين ميان    
، 25ربـد ابرد، سوليوان ترتيبي داده بود كه اريك فون م          شاه هنوز در ايران به سر مي      

هاي فروش تسليحات، يكي از دوستان        يكي از كارشناسان پنتاگون در زمينة برنامه      
 و  "اي در امور پر پـيچ و خـم اداري           نابغه"سوليوان  ، كه به گفتة     هايزرسوليوان و   

، براي وصول پولي كـه ايـران بـه خـاطر      بود "فردي بسيار باهوش  " زرهايبه قول   
 بـه گفتـة     .خريد تسليحات نظامي به اياالت متحده بدهكار بود ، بـه ايـران بيايـد              

 بهمن به ايران رسيد، به ارتـش فـشار زيـادي            28ربد، كه   اوفانيان، فون م  طارتشبد  

                                                 
23. Sullivan, Op. Cit., p. 237. 
24. Brzezinski, Op. Cit., p. 388. 

 گفتـه بـود اگـر خمينـي قـصد           گزارش برژينسكي و براون دربارة پيام هايزر بر اساس اين برداشت بود كه بختيار             
با اين حال، به گفتة هايزر اين طـرح سـپهبد           . فرستد  اي در جنوب ايران مي      بازگشت كند هواپيماي او را به جزيره      

ربيعي فرماندة نيروي هوايي در شوراي امنيت ملي بود و دربارة آن به تفصيل بحث كرده اما تـصميمي قطعـي در                      
  : بهنگاه كنيد. مورد آن نگرفته بودند

Huyser, Op. Cit., p. 175. 
25. Eric von Marbod 
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از يك  ".  متحده دانست  ربد را نشانة دورويي اياالت    اوفانيان حضور فون م   ط. آورد
ربـد  اگويند و از طرف ديگـر آقـاي اريـك فـون م     طرف آنها سخن از حمايت مي     

آورد و درخواست     يكسره دربارة پرداخت وجوه مربوط به قراردادهاي ما فشار مي         
هاي بـه تـأخير افتـاده را دارد، كـاري كـه انجـامش در ايـن زمـان                      پرداخت قسط 

ويد دولت ايران بايد در صورت نياز رسماً         هم مي گ   هايزرژنرال  . غيرممكن است 
رسـد،   ، اما اين گفته هم خيلي جدي بـه نظـر نمـي       چه مي خواهد   درخواست كند 

زيرا براي مثال در مورد سوخت مورد نياز نيروها، كه مدتي اسـت درخواسـت آن        
انـد،    گويد كه آنها به خليج فارس گسيل داشته         را داده ايم، او از تانكري سخن مي       

كند، بلكه همچنين اصرار دارد كه بايـد آن را            نها يكسره درخواست پول مي    و نه ت  
ها و شرايط سياسي در شـركت         با توجه به اعتصاب در بندرگاه     . فوري تخليه كنيم  

خواستند به ما كمك كننـد،        اگر آنها واقعاً مي   . نفت، اين كار عمالً غيرممكن است     
 طور كه براي نيروي هوايي خود       فرستادند، همان   از راه هوايي براي ما سوخت مي      

آقايان متوجه هستيد؟ حمايت امريكـا از ارتـش ايـران چيـزي جـز               . چنين كردند 
    26".حرف مفت نيست

  
يكي از  .  اين بود كه هيچ تماسي با شاه نداشتند        امراي ارتش بخشي از مسئلة    

يـن  داليل اين وضع، كه شاه آن را در تبعيد توضيح داد، توافق شاه بـا بختيـار در ا     
به احتمال زياد شاه به اين دليل بـا ارتـش در تمـاس نبـود كـه آن را       27.مورد بود

از سوي ديگر از نظر شهبانو صحبت كردن با مقامـات ايـران             . دانست  نتيجه مي   بي
او . او هم مانند اغلب اطرافيان خود مشتاق شنيدن اخبار ايران بـود . بسيار مهم بود  

 در آن زمـان قـائم مقـام فرمانـدة گـارد             تقريباً هـر روز بـا سرلـشكر نـشاط، كـه           

                                                 
 .175. باغي، پيشين، ص قره. 26

 . 1، روي2، نوار2003 نوامبر، 9مصاحبه با فريدون جوادي، بتسدا، . 27
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شاهنشاهي بود، تماس داشت تا اين كه يك روز ملـك حـسن بـا ارسـال پيـامي                   
. شهبانو هم ديگـر تمـاس نگرفـت       . ها پايان دهد    درخواست كرد كه به اين تماس     

درمـراكش  . توانستم جز آنچه خواسته بود كار ديگـري بكـنم           او پادشاه بود، نمي   "
 راديو گوش   به شهبانو   28". انتظار دارد از او اطاعت كنند      ويدگ  وقتي شاه چيزي مي   

بختيـار بـا    . داد و از شنيدن اين كه به نفع رژيم تظـاهراتي شـده خرسـند بـود                  مي
بـه  . هليكوپتر باالي شهر تهران پرواز كرده و از وسعت تظاهرات حيرت كرده بود            

يـن بـار بـا گذشـت        فكرش رسيده بود كه دوباره تظاهرات راه بيندازد و احتماالً ا          
ناپـذير    حـس شكـست   كنند، و به اين ترتيب        زمان افراد بيشتري در آن شركت مي      

او انديشيد كه به زمان نياز دارد، و فقط در صورتي به            . گيرد  بودن خميني پايان مي   
يافت كه بتواند خميني را قانع كند كه سفرش به ايران را عقـب                آن زمان دست مي   

او اميدوار بود كه پرزيدنت كارتر بتواند خميني را در ايـن زمينـه متقاعـد                . بيندازد
از مقامـات سـعودي، مـصر،    "از كار ديگري نكـرد جـز ايـن كـه          كند، ولي كارتر    

 تـا از دولـت جديـد ايـران        ]بخواهـد [مراكش، اردن و چند كشور مسلمان ديگـر         
 ايـن كـار كمكـي       "29.حمايت و خميني را تشويق كنند كه بيرون از ايـران بمانـد            

  .  نكرد
*** 

  
در . ت بهمن خميني، به ظاهر بدون شور و هيجان بـه ايـران بازگـش              12روز  

هواپيما از او پرسيده بودند حاال كه پس از پـانزده سـال تبعيـد بـه كـشورش بـاز                 
 ايـران نيـروي     آسـمان در  . "هـيچ "پاسخش اين بـود     . گردد چه احساسي دارد     مي

امراي ارتش پس از بحث     از جمله   . هوايي ايران هواپيماي خميني را همراهي كرد      
بختيـار چنـين    . ز خميني كننـد   ارتش را مسئول حفاظت ا    و گفتگو تصميم گرفتند     
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 در ايران به هر جا دلـش        ردو بنابراين حق دا   است  استدالل كرد كه خميني ايراني      
او در :  بعدها بختيار به اين فكر افتاد كه شايد اشتباه كرده بـود  30.خواهد برود مي

 در مراكش،   31.گسيخته شده بود    زمانه ديوانه و لجام   استدالل پيرو دكارت بود ولي      
د كـه نخـست    داداد، توجـه      ه از راديو به مراسم بازگشت خميني گوش مـي         شاه ك 

 شـاه   32.اسـت  و ارتش به قانون اساسي وفادار ردوزير هنوز در دفترش حضور دا
 بـا   شـاه . با پيشنهاد ممانعت از بازگـشت خمينـي بـه ايـران مخالفـت كـرده بـود                 

در اختيـار آنهـا   هواپيماي شهباز، هواپيمايي كه دولت براي استفادة زوج سـلطنتي     
 توصيه كـرد ايـن هواپيمـا را         اوملك حسن به    . قرار داده بود، به مراكش رفته بود      

هواپيماي ديگري هـم،    .  اصرار كرد كه آن را به ايران باز گردانند         شاهدارد ولي     نگه
 فـوري بـه    و در مالزمت شاه به مراكش رفته بود، بود،707كه مثل شهباز بوئينگ    

 شاه،  شخصي محافظانبيني، فرماندة      سرهنگ كيومرث جهان   .ايران بازگردانده شد  
 و آتاباي با هواپيماي شهباز بـه ايـران برگردنـد و ببيننـد بـراي      اوكرد كه       پيشنهاد

تواننـد   بسيج ارتش و ممانعت از اينكه خميني قدرت را در دست بگيرد، چـه مـي       
م نيـاز بـه نيـروي       ما براي كاري كه بايـد بكنـي       ":  به آتاباي گفت   بيني  جهان. بكنند

اي بخـواهيم آنهـا را در         بـدره سـپهبد   تـوانيم از      اندكي از افراد ارتش داريم و مـي       
ما سه شق پيش رو داريم كه نياز به نيروي زياد ندارد و بايـد از                . اختيار ما بگذارد  

توانيم گروهي از افراد گارد جاويـدان را در اختيـار             مي. ميان آنها يكي را برگزينيم    
 محض اين كه هواپيماي خميني در فرودگاه مهرآباد توقف كـرد آن را              گيريم و به  
توانيم هواپيماي خميني را به سـوي پايگـاه هـوايي امنـي مثـل                 يا مي . منفجر كنيم 

آميـز مـردم و پـذيرش       پايگاه شاهرخي منحرف كنيم، و در واقع براي تسليم صلح         

                                                 
30. Chapour Bakhtiar, Ma fidelite, Op. Cit., pp. 167-170. 
31. Ibid. p. 169. 
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 هـوا و    درمينـي را    تـوانيم هواپيمـاي خ      يا مي . وضع موجود او را گروگان بگيريم     
  ". هوايي ايران منفجر كنيمحريمبالفاصله پس از ورود به 

  
بيني و آتاباي پس از چند ساعت بحث و گفتگو تصميم گرفتنـد طـرح              جهان

 سـرگرم   شـاه  را زمـاني كـه       طـرح بينـي      جهـان  .خود را با شاه در ميـان بگذارنـد        
 گـوش كـرد تـا    شـاه بـه دقـت   .  بـه او توضـيح داد  روي روزانه در بـاغ بـود        پياده
خواهيد به خاطر من جان خود        از اين كه مي   ". بيني به پايان رسيد     هاي جهان   حرف

 سپس رو   ".ايد  ولي بايد بگويم كه شما دو نفر ديوانه       . را به خطر بيندازيد متشكرم    
بينـي و     كمي بعد اردشير زاهـدي جهـان      . روي ادامه داد    از آنها برگرداند و به پياده     

اند كه بـه آنهـا         گفت اعليحضرت به وي دستور داده      ه آن ها   ب  و را خواست آتاباي  
 بگويد كه اگر حتي به چنين كار احمقانه اي فكـر كننـد از ملـك حـسن خواهـد                   

  33". آنها را زنداني كندخواست
  

او براي بزرگداشت   . خميني به تهران رسيد و با استقبالي جنجالي روبرو شد         
رضاشاه . يم پهلوي نامشروع است   در آنجا گفت كه رژ    . شهدا به بهشت زهرا رفت    

اما اگر چنين هم نبوده تصميماتي كه گرفتـه اسـت           . به زور به شاهي رسيده است     
گوينـد كـه    حاال مـردم مـي  . آور نيست كنند، الزام براي مردمي كه امروز زندگي مي    

. مجلس سنا و مجلس شورا هم نامشروع و غيرقـانوني اسـت           . خواهند  شاه را نمي  
 غيرقانوني بر كار گمارده و مجلس غيرقـانوني تـصويب كـرده،             دولتي هم كه شاه   

. هـا را آبـاد كـرد        خميني گفت شاه كـشور را نـابود و گورسـتان          . غيرقانوني است 
اگـر بخـواهيم مـا ايـن اقتـصاد را بـه حـال اول                ". اقتصاد كشور را خـراب كـرد      

ا برد و به    او گفت امريكا نفت ايران ر     .  بايد كار كنيم   "برگردانيم، سالهاي طوالني    
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او تـوي دهـن     . تواند از آنهـا اسـتفاده كنـد         هايي داد كه ارتش نمي      جاي آن سالح  
به نيروهاي مسلح هم توصيه كرد      . كند  دولت تعيين مي  او  . زند  بختيار و دولتش مي   

 دو روز بعد خميني بـه خبرنگـاران       34.زنيم  كه به مردم بپيوندند؛ ما شما را دار نمي        
د نخست وزير جديدي را به كار گمارد و شـوراي           مطبوعات گفت كه تصميم دار    

پرسـي و تأييـد قـانون اساسـي جديـد       انقالب را براي آماده كردن مقـدمات همـه     
  35.تشكيل دهد

  
 را كه به ايـاالت متحـده احـضار كـرده بـود تـا                هايزر بهمن كارتر ژنرال     16

، كارتر به ايـن     هايزربر اساس گزارش    . دهد، به حضور پذيرفت   "شخصاً گزارش "
 و سـوليوان و در نتيجـه بـين          هـايزر نتيجه رسيد كه در تفـسير فـرامين وي بـين            

كارتر پـس   . پنتاگون و وزارت امور خارجة امريكا اختالف نظر وجود داشته است          
 از بـي ميلـي    " با آنچه سوليوان گفته و انجـام داده بـود            هايزراز مقايسة اظهارات    

تورهاي خـودش بـيش از       وزارت امور خارجه در مورد اجراي كامـل دسـ          آشكار
وزارت امـور  ) Iran Desk( بخـش ايـران   سئوالناو از مـ  ".بيش ناراحـت شـد  

بـا تمـام    "خارجه و چند تن ديگر خواست به كاخ سفيد بروند و به قول خودش               
مـشي    كارتر به آنها گفت كه اگر با خط        ".درراي آنها روشن ك   را ب مشي    خطقدرت  

 نادرست يـا   اگر بار ديگر اطالعات   "يرند و   ند بايد از كار كناره گ     داروي موافقت ن  
تحريف شده به او بدهند يا اطالعات به جايي درز كند، بـه وزيـر امـور خارجـه                   

 آن بخش خاص را اخراج كند، حتي اگر اين كار مـستلزم             ندهد مسئوال   دستور مي 
 البته تا به اينجا هيچ كدام از كارهايي كـه او كـرد    36".گناه باشد مجازات افراد بي

 هـايزر  اينك كـار  ژنرال گست، رئيس هيئت مشاوران امريكا، كه        . اي نداشت   ايدهف
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داد كه بختيار از پشتيباني ارتـش برخـوردار اسـت و              ، هنوز گزارش مي   مي كرد  را
ها بيش از اندازه خونين شود، دليلي وجود نـدارد كـه او               امكان دارد ستيزه  "گرچه  

 و گـست روي آن      هـايزر يـار،    در اين زمـان ارتـش كـه شـاه، بخت           37"پيروز نشود 
  .  را گرفته بود-ها آب شدن برف– كردند ماتم آيندة خود حساب مي

  
 بهمن خميني بازرگان را به سـمت نخـست وزيـر موقـت              16در همان روز    

پرسي براي تشكيل جمهوري اسالمي كـرد و          منصوب و او را مأمور برگزاري همه      
نظور نگارش قانون اساسي    از او خواست بر انتخاب اعضاي مجلس مؤسسان به م         

جديد نظارت كند و بر اساس قانون اساسي جديد وكالي مجلس جديد انتخـاب              
 38.داد   دولت موقت جاي خـود را بـه دولتـي دائمـي مـي               پس از اين كارها    .شوند

خميني گفت كه دولت بازرگان بر اساس اسالم تشكيل شده است و فرمـانبرداري      
 از دولت بازرگـان   را دم خواست حمايت خود   او از مر  . اي ديني است    از آن وظيفه  

ها آمدند     بهمن فوج فوج به خيابان     19آنها در روز    . در قالب تظاهرات نشان دهند    
در اين ميان، فرماندهان نيروهاي مسلح و بختيار با بازرگان و چند            . و چنين كردند  

ة تـر و مـورد عالقـ        ها، بـه ويـژه محمـود طالقـاني، روحـاني مـدرن              اهللا  تن از آيت  
در چارچوبي كه بازرگان به سوليوان      . گرايان چپ، ديدار كردند     مجاهدين و اسالم  

بختيـار، كـه بـا قاطعيـت سـخن          .  يادآور شده بود، به آنها قول عفو دادند        هايزرو  
گفت، به احتمال استقرار حكومتي جمهوري بـر اسـاس انتخابـات آزاد اشـاره                 مي

ـ   ك دولت نمي   كشور بيش از ي    ، در همان حال گفت    اما. كرد    داشـته باشـد و      دتوان
تزلزل در اين سـخنان مـشهود بـود و مقامـات            . استدولت او تنها دولت قانوني      

 بهمـن آشـوبي     21غروب  . زدند  نظامي هم كه خود متزلزل شده بودند به آن دامن           
هاي همافران نيروي هوايي، كه اغلب آنها هوادار انقالب بودنـد، بـه پـا                 در پادگان 
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اركشتة گارد شاهنشاهي از همافران و افراد مسلح انقالبـي كـه بـه              نيروهاي ك . شد
منـع عبـورومرور در      يه دولت مبنـي بـر     اعالم. كمك آنها آمدند، شكست خوردند    

اطالع نخست    باغي، به ظاهر بي     صبح روز بعد قره   . نتيجه ماند    به كلي بي   خيابان ها 
 بمبـاران كننـد ولـي    ن شورشي راهمافراوزير كه به نيروي هوايي دستور داده بود     

هنوز خبري در اين باره نشنيده بود، شوراي فرماندهان را تـشكيل داد تـا دربـارة                 
همـان صـبح نخـست وزيـر بـه          . مشي نيروهاي مسلح بحث و گفتگـو كننـد          خط
بختيـار هـيچ    . باغي تلفن كرد ولي پاسخ شنيد كـه او در جلـسة مهمـي اسـت                 قره

  هـا   بعـدها آن    و  نداشت فرماندهان و ديگر جلسات شوراي      اطالعي از اين جلسه   
بـه نظـرش رسـيد كـه اخبـار      فقـط  در آن زمان . اساس خواند را از نظر قانوني بي    
 39.ناگوار در راه است

 
 يك به يك اعـالم كردنـد كـه واحـدهاي            امراي ارتش  اندر شوراي فرمانده  

سـپهبد هوشـنگ حـاتم،    . تحت فرماندهي آنها ديگر قادر به انجام وظيفـه نيـستند     
گيـري كـرد كـه بـا توجـه بـه               پس از خالصه كردن بحث نتيجـه       ،باغي   قره معاون

انـد، و از آنجـا    گزارش فرماندهان، نيروهاي مسلح توانايي مقابله را از دسـت داده   
گردد، و از آنجا كه مردم حمايـت خـود را             كه به گفتة نخست وزير پادشاه بر نمي       

ار هـم قـصد تـشكيل دولتـي         اند، و همچنين از آنجا كه بختيـ         از خميني نشان داده   
طرف بماننـد، و بـه        جمهوري را دارد، بنابراين منطقي است كه نيروهاي مسلح بي         

پرهيزند، از مـردم حمايـت        سبك ارتش تركيه در حالي كه از سياست جانبدار مي         
پس از كمي بحث بيشتر، تيمسارها به اتفاق آرا تصميم گرفتند بر اساس اين              . كنند

اي كه اكنون در جريان است        از ميان رفته است، و ستيزه     نظر كه حكومت سلطنتي     
طرفـي نيروهـاي مـسلح را اعـالم           شـود، بـي     به ماهيت جمهوري آينده مربوط مي     
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 ناصـر مقـدم در      پهبدگيري منطقي در پاسخ به حرفي بود كه سـ            اين نتيجه  40.كنند
بـه  بايـستد و    در واقـع ايـن ارتـش بايـد          ": گفتـه بـود    فرمانـدهان     پيشين نشست
بگـوييم  كـه   بـشود   پيدا  ديگري  حل سياسي     نكه راه ايوفادار بماند، مگر     ندشسوگ

 41".خوب، ما كه متعهد بوديم ديگر متعهد نيستيم
 

طرفي ارتش شاه را از مقام پادشاهي به شـاه سـابق              سقوط بختيار و اعالم بي    
 خـود وي كـامالً متوجـه ايـن           البتـه  .كرد  بدل كرد، هر چند كسي به آن اشاره نمي        

ترديـدي نداشـت كـه خمينـي و رژيـم وي غاصـباني              .  مقام و منزلتش بـود     تغيير
توانست آنچـه     اما چون كنترلي بر دولت نداشت نمي      . او شاه بود  . هستندنامشروع  

نخـستين مـورد شـهباز،      . را به نظر او به دولت متعلق بود در اختيار داشـته باشـد             
ه، بـرخالف توصـية ملـك    شا.  بود كه او را به مراكش برده بود     ،هواپيماي سلطنتي 

: او گفـت  . حسن در مورد نگه داشتن آن، دستور داد هواپيما را به ايران برگردانند            
 او بـه سـرهنگ بهـزاد معـزي،          ".آن هواپيما متعلق به نيروي هوايي ايران اسـت        "

به گفتة امير اصالن افـشار،      . سرخلبان خود دستور داد هواپيما را به ايران برگرداند        
ن به خلبانان و ميهمانداران به هنگام بازگشت به ايران، از اطرافيان            براي پاداش داد  

د تا پس از آنكه محمد جعفر       نهاي ايراني خود سهمي بپرداز      خود خواست از پول   
بهبهانيان، مدير امور مالي وي، مبالغ الزم را فراهم كرد، پول آنها را بـه دالر پـس                  

بـراي  ر با شاه سـفر كـرده اسـت و           او به خلبان دستور داد كه بگويد به اجبا        . دهد
 تـا بـه دليـل       ،شب بدون اجـازة شـاه برداشـته اسـت           هواپيما را نيمه  بازگشت هم   

بـه گفتـة فرهـاد سـپهبدي، سـفير ايـران در             . خدمت به شاه او را مجازات نكننـد       
 14777 را كه بالغ بـر        هواپيما بنزينپول  مراكش، شاه با دسته چك شخصي خود        

                                                 
 .45-47. باغي، پيشين، صص قره. 40

 .230. نگاه كنيد به مذاكرات شوراي فرماندهان ارتش، پيشين، ص. 41
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پرداخت، زيرا اعتبار كارت بنزين معـزي        شل مراكش    در وجه شركت  شد    دالر مي 
  42.تمام شده بود

 
هاي سراسر دنيا هنوز   و ملكهنها پادشابود، مراكش اي كه شاه در  دورهدر 

ملك حسين از اردن، ملكه . دادند نگراني خود را نسبت به وضع شاه نشان مي
ند تلفن زدند و و ملكة تايلجوليانا از هلند، پادشاه و ملكة بلژيك، پادشاه 

اومبرتو و ايمانوئل از ايتاليا، كنت دو پاري، –هاي پيشين   و ملكهنها پادشا
آن دسته از دوستان شاه .  به ديدار شاه آمدند-كنستانتين و ملكه آن ماري از يونان
خواست به  به ويژه نلسون راكفلر كه مي–هم كه در اين زمان مقامي نداشتند 

 درگذشت، هنري كيسينجر، ديويد ه بتوانداز اين كديدار شاه برود ولي پيش 
كلوي و سازمان سياسي  راكفلر، بيشتر به خاطر برادرش نلسون، جان جي مك

-راكفلر، كه در دوران سفر پر ماجراي شاه در تبعيد كمك بزرگي براي او بود
  به هر حال براي شاه روشن بود كه رئيس. كردند به او كمك كنند تالش مي

 نخست وزيراني كه در گذشته خواهان دوستي با وي بودند، حاال جمهورها و
، رئيس سابق سازمان اطالعات فرانسه، 43نشاكنت دو مار. كشند خود را كنار مي

از آشنايان قديمي شاه، و فرستادة مخصوص رئيس جمهور فرانسه، با شاه در 
ه هواداران خود اهللا خميني ب  آيت گويامراكش ديدار كرد تا به اطالع او برساند كه

خانوادة شاه مراكش را بدزدند تا بتوانند آن فرد را فردي از دستور داده است كه 
اين گفته  44.ه بود حسن دوم با شهامت تن به اين تهديد نداد امابا او معامله كنند

  . دمي كر معذب  را شاهها

                                                 
  :؛ در مورد سپهبدي نگاه كنيد به 50. در مورد افشار نگاه كنيد به مصاحبه با افشار، پيشين، ص. 42

http//: users.sedona.net/~sepa/moezzi.html. 
  .عكس چكي كه شاه كشيده در اين وب سايت ديده مي شود

43. Comte de Marenche 
44. Farah Pahlavi, An Enduring Love, Op. Cit, 310.  
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ملـك حـسن    . در رباط به شاه سخت گذشـت      . آنها از مراكش به رباط رفتند     

شـاه  . متفـاوت بـود   هاي خاص خود را داشت كه با راه و روش شـاه                و روش  راه
وقت بـرايش مهـم   . حسن برعكس بود. شناس، دقيق و وفادار به عهدش بود    وقت
كرد كه همة افراد ديگر بايد خـود را بـا             گرفت و فرض مي     فوري تصميم مي  . نبود

ا عـصباني    گـاهي رفتـار وي شـاه ر         هـا  در گذشته . تصميمات آني وي وفق دهند    
او بـا لحنـي     . گذاشـت   كرد ولـي آن را بـه حـساب خـصوصيات شـاهانه مـي                مي

 او بيشتر به زنـان توجـه        ه بود گفت  آميز در مورد ملك حسن به اطرافيانش          سرزنش
شـوخ  . اما در اين زمان اوضاع به شدت فرق كـرده بـود  . دارد تا به ادارة مملكتش  

شاه شاهان، كه زماني قـدرت،  . ودچشمي روزگار از نظر او يا ملك حسن پنهان نب 
ثروت و آرزوهايي چند برابر بيش از ملك حسن داشـت، بـدون تـاج و تخـت و         
بيرون  از كشورش، درمانده به دليل لطف و عنايت ملك حـسن در كـاخ وي بـه                   

گذاشـت ولـي      ملك حسن طبق عادت خود براي ديدار با شاه قرار مي          . برد  سر مي 
كرد ولي او را منتظـر        به دولتسراي خود دعوت مي    شاه را   . كرد  به قولش عمل نمي   

توجه بـه     بي. كرد  كند ولي چنين نمي     گفت به او تلفن مي      به شاه مي  . داشت  نگه مي 
داد كه شاه در كشوري اسالمي بايد بـه علمـا احتـرام               احساسات شاه به او پند مي     

ـ هاي اغلـب غيرعمـدي، دردآور بود        اين توهين . بگذارد و از سنت پيروي كند      . دن
ديري نگذشت كه شاه احساس كرد اقامت وي در رباط ممكن است بـراي ملـك                

نش، رئيس سازمان امنيت فرانسه، شـنيد       ااو بار ديگر از مار    . فريند بيا حسن دردسر 
آوردند كه خواستار خروج   هاي مذهبي مراكش به ملك فشار مي        كه برخي از گروه   

سالمي بود كه بـزودي در      ملك حسن دوم رهبر كنفرانس ا     . وي از اين كشور شود    
برخي از رهبران تندروي عرب، از جمله ياسـر عرفـات و            . شد  مراكش تشكيل مي  

كمك نمي  در آنجا   شاه  حضور  . معمر قذافي، بنا بود در اين كنفرانس شركت كنند        
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بـه شـاه بگويـد       شخـصاّ    ملك حسن دوم نتوانست خود را راضي كنـد كـه            . كرد
از كنستانتين، پادشاه سابق يونـان، كـه از         . آفرين است   حضورش در مراكش مسئله   

پروردگان شاه بـود و بـراي ديـدار شـاه بـه مـراكش آمـده بـود،                     دوستان و دست  
شاه با متانت ايـن پيـام     . درخواست كرد وضع بغرنج وي را با شاه در ميان بگذارد          

وقتي ديگـر بـر مـسند نباشـي اوضـاع مثـل قبـل               ": شهبانو گفت . را دريافت كرد  
  45 ".نيست

  
***  

منصبان غيرنظامي شاه زماني كـه او در مـراكش          كشتار سران ارتش و صاحب    
ي كه سه نخـست وزيـر       نابروز سقوط نظام برخي از صاحب منص      .  شروع شد  بود

هـا فـرار      آخر شاه آنها را بازداشت كرده بودند، توانستند با باز شدن درهاي زندان            
برخـي هـم،    . را دستگير كردند  انقالبيان آنها   . برخي هم اين شانس را نيافتند     . كنند

 ،  خـود   ريزاده، وزير سابق بهدا     الدين شيخ االسالم    مثل امير عباس هويدا و شجاع     
چند تن از فرمانـدهان نظـامي       . ندن را به رژيم جديد معرفي ك      تصميم گرفتند خود  

اي در دفترش و سپهبد بقراط جعفريـان،          بدرهسپهبد   –شاه در جا به قتل رسيدند       
 رحيمـي،   پهبدسـ . تان، در هليكوپترش هدف گلولـه قـرار گرفتنـد         استاندار خوزس 

رئيس پليس و فرماندار نظامي تهران، در دفترش دستگير شـد و سـپهبد نـصيري،                
رئيس سابق ساواك كه سفير پاكستان شده بود، و به دستور شاه از آنجا بـه ايـران                  

يـاد كـرده    رحيمي اعالم كرد كه سـوگندي       . ه بود در زندان    زنداني شد  وبازگشته  
نصيري گفت اگر مرتكب جنايتي شده      . است كه به موجب آن به شاه وفادار است        

  . گشت بود به ايران باز نمي
  

                                                 
 .1،  روي 1مصاحبه با شهبانو، پيشين، نوار . 45
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 بهمن، برخي از وزرا و امراي ارتش، از جمله هويدا، منوچهر            23همان روز،   
پـي،    رضـا نيـك     زاده، منصور روحاني، وزير كشاورزي، غالم       االسالم  آزمون و شيخ  
تهران، و ربيعي، رحيمي، ناجي و آيـت محققـي، امـراي ارتـش، در          شهردار سابق   

به هويدا گفتند كه شـاه او را زنـداني كـرد تـا خـود را                 . تلويزيون بازجويي شدند  
كند چه كسي گناهكـار   اكنون كه انقالب به پايان رسيده است فكر مي . نجات دهد 

 قـانون  5مـادة    مـرا بـر اسـاس   ":  و در ادامه گفت ".سيستم": داداست؟ او پاسخ    
هـيچ سـرباز يـا      . ام  من به ميل خود به اينجا آمـده       . حكومت نظامي دستگير كردند   

شـش مـاه قبـل      . تصميم خودم بـود كـه بيـايم       . نگهباني نبود كه جلوي مرا بگيرد     
ماندم تا به هر اتهامي كه ممكـن     . ولي چنين نكردم  . توانستم كشور را ترك كنم      مي

  ٤٦".بود بر من وارد آيد پاسخ دهم
  

زمـاني كـه وي از      . هويدا در مورد خودداري از ترك ايران راست مي گفـت          
 نـزد    وزارت دربار كناره گرفت، شاه امير اصالن افشار، رئيس تشريفات دربـار را            

وقتي نزد هويـدا    ". بخواهد مقامي را در خارج از ايران بپذيرد       او فرستاد تا از وي      
مادرش و  . بخانة خود نشسته بود   رفتم، او در لباس خانه پشت ميزتحريرش در كتا        

علي غفاري، دوستش، روي صـندلي ديگـري        . همسرش روي زمين نشسته بودند    
شما سيزده سال و نيم سـخت كـار         ': پيام اعليحضرت را به او رساندم     . نشسته بود 

يرش سـمتي بـه خـارج از      مدتي براي تعطيالت يا بـا پـذ       . ايد  خسته شده . ايد  كرده
از اعليحـضرت بـه خـاطر لطـف ايـشان           ': رود  نميه   هويدا گفت ك   '.كشور برويد 
من دليلي بـراي ايـن كـار        . گويند هويدا فرار كرد     اما اگر من بروم مي    . تشكر كنيد 

به او گفتيـد كـه    ' : صبح روز بعد اين پيام را به اعليحضرت گزارش دادم          '.بينم  نمي

                                                 
.  نگاه كنيد1357 بهمن 24 تا 23 ايران از به تمام مطبوعات. نگارنده شاهد اظهارات هويدا در تلويزيون بود. 46

، شرح روز به روز رخدادهاي ايران 1 جلد  در آيينة مطبوعات،57شورش پور،  همچنين نگاه كنيد به شهرام جاويد
 . 53. ص) ناشر نا معلوم (1992. 1358 دي 26 تا 1357 دي 26از 
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دانـد چـه      آيا اين مرد مـي    ' ، پاسخ دادم بله اعليحضرت    'خواهم برود؟   من از او مي   
 روز بعد اعليحضرت معينيان، رئيس دفتر مخصوص        'سرنوشتي در انتظار اوست؟   

 بايد روشن حرف     كه  با اين تصور كه شايد من آن قدر        ،خود را نزد هويدا فرستاد    
  ٤٧".كرد انقالبي در راه باشد البته هويدا تصور نمي. معينيان هم موفق نشد. ام نزده

  
ني از كـار خـود در جهـت بهبـود وضـع             در تلويزيون پس از هويدا، روحـا      

كشاورزي ايران دفاع كرد، رحيمي بر وفاداري خود به شاه تأكيـد كـرد، و ربيعـي                 
 بختيار گفت كـه بـر اسـاس         ". نتيجه نبود گزينه دانست    طرفي ارتش را    اعالمية بي 

كند؛ بازرگان گفـت بـر اسـاس     قانون اساسي موجود حكومتي جمهوري اعالم مي     
از آنجا كه هر دو نفر هدفي واحـد را       . كند  هوري اعالم مي  پرسي حكومت جم    همه

رحيمي . طرفي خود را اعالم كرديم      كردند، ما براي پرهيز از خونريزي بي        دنبال مي 
 بهمـن   24 روز   48".و ربيعي گفتند كه شاه هرگز به آنها فرمان كشتار نـداده اسـت             

در روزنامة  شر،  اي ليبرال و هوادار حقوق ب       علي اصغر حاج سيد جوادي، نويسنده     
هر گونه تظاهر اين افراد بـه تـسليم         ....طرفي ارتش بي معناست     بي":  نوشت كيهان

 سـازمان مجاهـدين خلـق و سـازمان     ".را بايد با بيرحمي انقالبي در هـم شـكنيم        
فداييان خلق كه به ترتيب ماركسيـست اسـالمي و ماركسيـست بودنـد، بـه طـور                  

تقـصير آن هـا دو      براي اثبـات    ان ارتش را     انقالبي افسر  يا نظامي   هجداگانه محاكم 
  .باره كاري دانستند

  
تيمسارها نصيري، رحيمـي، نـاجي و خـسرو         . دو روز بعد كشتارها آغاز شد     

االرض و محارب بـا خـدا         آنها مفسد في  . داد نخستين قربانيان عدل اسالمي بودند     
ايـن  شناخته شدند، و اين نخستين بار بود كـه در دسـتگاه قـضايي مـدرن ايـران                   

                                                 
 .29-30. افشار، پيشين، صص. 47

 .53-54. پور، پيشين، صص جاويد. 48
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خميني اين كشتارها را تأييد كرد و بعدها در اين باره گفت            . شد  ها مطرح مي    اتهام
كمـي بعـد، روز اول      . كه به اين منظور فقط كافي است هويت متهم احـراز شـود            

تـا روز سـوم شـمار افـسران         . اسفند، چهار تيمسار ديگر را به همان دليل كـشتند         
.  نفـر رسـيد  215بـه   گيري شده بودند نارهاي كه بركنار شده يا مجبور به ك      بلندپايه

آشكارا، رژيم جديد در پي نو كردن كامل افراد نيروي مسلح بود اگر نگـوييم كـه                 
  .  را در نظر داشتارتش شاهسازي دگر

  
شاه اين اخبار را شنيد و به گفتة همراهانش به شـدت افـسرده و انـدوهگين             

 داشـت و ماننـد بـسياري از         شاهزاده ويكتور ايمانوئل، كه شاه او را دوسـت        . شد
هاي پيشين به وي كمك كرده بود، به همراه حقوقـداني فرانـسوي               شاهان و ملكه  

. اي براي محكوم كردن اين كـشتارها سـازمان دهـد            نزد وي رفت تا جنگي رسانه     
او به اين كار اعتـراض نكـرد،        . شهبانو اين طرح را پسنديد ولي شاه دخالتي نكرد        

وجود مسائل ملك حسن، چنـين طرحـي را در مـراكش            دانست كه با      هر چند مي  
 نـادر   سـپهبد  اسفند چنـد افـسر ديگـر، از جملـه            21 در روز    49.شد آغاز كرد    نمي

جهانباني خلباني درجه يك و     . جهانباني، يكي از دوستان خانوادگي شاه اعدام شد       
زماني كه از او خواستند آخـرين دفـاعش   . براي مدتي فرمانده گروه آكروجت بود 

افرادي كه بـا او در زنـدان   . ، پاسخ داد دفاعي ندارد و آمادة مرگ است      يان كند برا  
بودند بعدها گفتند او لباس مخصوص پرواز خود را پوشيده و دستمال گردن آبي              

دانست چگونـه     شهبانو به همسر او تلفن كرد و چون نمي        . مخصوص را بسته بود   
   50.او را تسكين دهد، دو نفري گريه كردند

  

                                                 
 .1، روي 1مصاحبه با شهبانو، پيشين، نوار. 49

 .307. فرح پهلوي، پيشين، ص. 50



 1001كوچ به ناكجا  

  
  

***  
 فرزندان شاه براي ديدار از ايـاالت متحـده نـزد وي             نوروزچند روز پيش از     

او به ويژه دختر بزرگش را خيلي دوست    . اين براي شاه موهبت بزرگي بود     . رفتند
شـاهدخت اشـرف،    . بـرد   داشت و از بازي با ليال، دختر كوچكش، هم لـذت مـي            

او . ديـد   شش مـاه مـي    خواهر دوقلوي شاه، هم از راه رسيد كه برادرش را پس از             
 شد كه شاه مريض است و نـوعي سـرطان دارد، هـر چنـد                آگاهبراي نخستين بار    
شـروع  . كرد آشفتهاين اطالعات او را     . دانست چه نوع سرطاني     هنوز درست نمي  

كرد   احساس مي .  راهي براي نجات جان برادرش پيدا كند       كه كرد به هر دري زدن    
 بـرادرش بـه او دسـتور داده     با وجودي كهدانست برادرش بيمار است،     كه اگر مي  

، اشـرف بـه دعـوت       1357در شـهريور    . كرد   او را ترك كند، هرگز چنين نمي       بود
بازگشت وي بـه تهـران مقـارن بـود بـا            . برژنف، به اتحاد شوروي سفر كرده بود      

او فوري نزد برادرش رفته بود ولي شاه به او گفته بـود             . پيمايي عظيم عيد فطر     راه
: اشـرف پرسـيده بـود     . گراني نيست و از او خواسته بود از ايـران بـرود           كه جاي ن  

امـا   51. و اشرف هم رفته بود".راحت تر خواهد بودالم  خي"بود   شاه گفته    "چرا؟"
 رفته و   و افراد زيادي، از جمله افسران ارتش، نزد ا        چند روزي كه در ايران بود     در  

ط، جانشين فرماندة گارد، و      نشا لشكررس. از او درخواست كرده بودند كاري بكند      
 نيروي هوايي، پيشنهاد كردند كه اقدام نظامي جدي بايد صورت           ازنادر جهانباني،   

اگر اعليحضرت را به جزيرة كيش بفرستيم و دستور الزم را دريافت كنيم،             ". گيرد
شما دستور بدهيد ، ما كار      . دهيم  طي دو يا سه روز به تمام اين ماجراها خاتمه مي          

                                                 
 ..1، روي 1، نوار 2001 فوريه 5مصاحبه با شاهدخت اشرف، نيويورك، .51
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ولـي چيـزي در    اشرف متوجه خطر و نياز به اقدام شـده بـود            52".كنيم   مي را تمام 
و بـر اوضـاع   رفتار برادرم شاهانه بـود و ا ". دانست مورد افكار شاه و نيات او نمي  

كنتـرل  در  دليلي نداشتم كه به تـوان او        . تسلط داشت و همة امور به فرمان او بود        
بود هر كـاري از دسـتش بـر          مصمم   شرف اما در اين زمان ا     53 ".اوضاع شك كنم  

  .آيد انجام دهد مي
  

اردشير زاهدي هم به رباط رفت تا با شاه دربارة خط مشي هواداران خاندان              
شـاه از   . سلطنتي و به ويژه در مورد محل اقامت آن خانـدان بـا او مـشورت كنـد                 

زمان خروجش از ايران از اين و آن شنيده بود كه مقامات امريكا مايل نيستند كـه                 
در مراكش برخي از دوستان امريكايي وي و برخـي از           . به اياالت متحده برود   وي  

عجيـب و   "كـه   هايي براي او كردند       اعضاي تشكيالت دولت شروع به ارسال پيام      
هـا گرچـه دوسـتانه بـود حـالتي بـسيار            ايـن پيـام    ".رسيد   به نظر مي   "كننده  نگران

باشد؛ شايد بهتـر باشـد      شايد حاال وقت خوبي براي آمدن شما ن       : محتاطانه داشت 
تقريباً يك ماه پس از     . شود  ديرتر بياييد؛ شايد بهتر است صبر كنيم و ببينيم چه مي          

تر شد و آنها پيشنهاد كردند كه در صورت تمايـل             ها گرم   خروج من لحن اين پيام    
چطـور  . ولي من ديگر تمايلي به اين كار نداشـتم        . توانم به اياالت متحده بروم      مي
روز بـه روز    . به جايي بروم كه ماية شكست و ناكامي مـن شـده بـود             توانستم    مي

 ٥٤".كردم كه اياالت متحده در اين كار نقش مهمي داشته اسـت             بيشتر احساس مي  

. دارايي داشت ولـي امنيـت نداشـت       خانه و   سويس  در  توانست برود؟     اما كجا مي  
 مارگـارت   پذيرفت، هـر چنـد      دولت كارگري انگلستان به داليل سياسي او را نمي        

كار، قول داده بود كه اگر وي در انتخابـات آتـي پيـروز         تاچر، رهبر حزب محافظه   
                                                 

 2، روي 1، نوار 2001 مه 14، نيويورك، )رئيس دفتر شاهدخت اشرف(مصاحبه با رضا گلسرخي،  .52

  .يشينمصاحبه با شاهدخت اشرف، پ. 53
 .13-14. صصپاسخ به تاريخ، محمد رضا پهلوي، . 54
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در اين زمان رفتن بـه فرانـسه اصـالً مطـرح            . تواند به انگلستان برود     شود، شاه مي  
 هنوز درهـا را     نيهپرنس ر . رسيد  اي محتمل به نظر مي      نبود ولي موناكو هنوز گزينه    

او يكـي از دوسـتان بـود و         . گويـد   آنها خوشـامد مـي    گفت به     داشته و مي    باز نگه 
زاهدي و شاهزاده رضا، وليعهـد، بـه مونـاكو          .  نبود "سياسي"كشوري  موناكو هم   
اما مونـاكو بـه   .  صحبت كنند و مقدمات اقامت آنها را فراهم آورندنيهرفتند تا با ر 

تـرين    هشـايد ايـن دوسـتان     . دليل فشار دولت فرانسه ناگزير به قول خود وفا نكرد         
واكنش منفي نسبت به شاه بود؛ ولي نخستين واكـنش هـم بـود و نـشان از آغـاز                    

  .بار داشت ناميمون كوچي مصيبت
  

.  اواخر اسفند ملك حسن از اقامت شاه در كشورش كامالً نگران شـده بـود              
كـارتر از   . او پيامي براي پرزيدنت كارتر فرستاد كه شاه را به اياالت متحده بپذيرد            

او از ونـس خواسـت كـه        .  ايران حاضر نبود تن به اين كار بدهـد         بيونانقالترس  
 اسفند، ريچارد پاركر، سفير ايـاالت  26 روز  55.جاي ديگري براي پادشاه پيدا كند

بـه گفتـة    . در مراكش شاه را از تصميم رئيس جمهور كشورش آگـاه كـرد            متحده  
بعيدگاهي ديگـر    فقط خواستار كمك ما براي يافتن ت       در كمال متانت،  "ونس، شاه   

صحبت از پاراگوئه بود كـه مـورد        . كس خاطر جمع نبود      در آن زمان هيچ    56".شد
توجه شاه قرار نگرفت، و از افريقاي جنوبي كه در گذشته با شاه مناسبات خـوبي                
داشت، ولي از آنجا كه كشوري داراي تبعيض نژادي بود شاه مايل نبـود بـه آنجـا         

 سلطنتي متوجه شدند بـه مـدت سـه مـاه و             در آخرين لحظات بود كه زوج     . برود
ونـس  . رونـد   پيش از آنكه جايي هميشگي براي آنها پيدا شود، بـه باهامـاس مـي              

مدعي شد كه دولت اياالت متحده نقشي مـؤثر در ايـن داشـته اسـت كـه دولـت                    
با توجه به سير رخدادها در زماني كه شـاه وارد           . باهاماس زوج سلطنتي را بپذيرد    

                                                 
55. Carter, Op. Cit., p. 452; Vance, Op. Cit., p. 344. 
56. Vance, Ibid., p. 344. 
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خود شد، به گفتة شهبانو فـشار شـاهدخت اشـرف و اردشـير              محل اقامت جديد    
زاهدي بيشتر باعث شده بود كه ديويد راكفلر و هنري كيسينجر در اين كار نقـش                
داشته باشند و شاهدخت اشرف با ديويد راكفلر و هنري كيسينجر صـحبت كـرده        

فانه متأس. و خواستار كمك آنها براي يافتن محل اقامتي مناسب براي شاه شده بود            
 بهمـن درگذشـته     6براي شاه، نلسون راكفلر، يكي از دوستان نزديك وي در روز            

بود و در اين زمان ديويد، كه آن قدرها به خاندان سلطنتي نزديك نبود، بـه جـاي                  
راكفلر، رابرت آرمائو، رابـط  . گرفت اش اين مناسبات را پي مي برادر از دست رفته   

 سياست و   به ديده در خانوادة راكفلر بود و        نلسون، را كه جواني پرانرژي و تعليم      
، مأمور برقراري ارتباط بين شـاه و دولـت ايـاالت متحـده              آگاهكاربردهاي قدرت   

فقت كرد كـه خـانوادة     ادولت باهاماس با ميانجيگري دولت اياالت متحده مو       . كرد
سلطنتي را براي مدت سه ماه در باهامـاس بپـذيرد و آرمـائو و دسـتيارش مـارك            

زماني كه  . اي مناسب در آنجا براي شاه پيدا كنند         ه باهاماس رفتند تا خانه    مورس ب 
هواپيماي شاه، كه ملك حسن دوم آن را در اختيارش گذاشـته بـود، در فرودگـاه                 

 .كه شاه ديدبود نخستين كسي رابرت آرمائو ناسو به زمين نشست، 
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شان، مادر شهبانو،   به همراه فرزندان1357 فروردين 10اه و شهبانو روز ش
 مسئول بيني  نديمة شهبانو، سرهنگ جهانها و موقتاً  پزشك بچها پيرنياوسدكتر لي

 ،  كامبيز آتاباي؛ها نويسي، نصيري، همراز، محمدي حفظ امنيت شاه، و سرهنگ
  هاي پيشخدمت و امير پورشجاع محمود الياسي ونة ليال ،خانم گلرخ معلم سرخا

 آرمائو و دستيارش مارك مورس افراد اين 1.مخصوص شاه، وارد باهاماس شدند
مسما جزيرة   بي از نظر شاه و همراهانش راهنمايي كردند كهمحليگروه را به 

با بود، از در واقع زي" آورد كه آن جزيره اباي به ياد ميآت. بهشت ناميده شده بود
  2".ماند  براي ما به جهنم مياما ،نظر اغلب مردم آن جزيره مثل بهشت بود

  
اي كوچك با اسـتخري       محل اقامت زوج سلطنتي ويالي كوچكي در محوطه       

ها   شاه، شهبانو، بچه  –هاي دست كم ده نفر        دان  كوچك و لوبيايي شكل بود و جامه      
دور استخرروي هم تلنبار شده      در وسط آن محوطه و       -و مأموران حفاظت از آنها    

هـاي كوچـك نقـره و جـواهرات           ها، جعبه   قاليچه"ها حاوي     دان  ديگر جامه . بودند
 معموالً آنها را به سـران كـشورها و دوسـتاني كـه              ]زوج سلطنتي [بدلي بودند كه    

دو .  نماي خانه شاه و شهبانو را ناراحت كـرد         3".دادند  كردند، هديه مي    مالقات مي 

                                                 
1. Farah Pahlavi, An Enduring Love: My Life with the Shah, New York, Miramax, 
2004, p. 311.  

 .2، روي 2، نوار 2003 فوريه 3مصاحبه با كامبيز آتاباي، . 2

 .2، روي 1، نوار 2001 ژوئن 6مصاحبه با شهبانو، پوتوماك، . 3
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كرد بيـرون     ت مي رغبانو با درماندگي در اتاقش ماند و به ندرت          روز نخست، شهب  
او از تظاهرات كوچك و گاه      . كرد   فرو رفته بود و شكايتي نمي      خودشاه در   . بيايد

اش بـه او      يـاوران امريكـايي   . به گاه عليه خودش حتي در باهاماس در حيرت بود         
 درمانـدگي و   آن جزيـره كـه بـه او احـساس زنـداني بـودن،           ازكردنـد     توصيه مي 

  .خارج نشودكرد،  بدگماني را القا مي
  

كردند با ميلياردها دالر كه از دهان          تصور مي  مردي دولت و مردم باهاما او را     
دولـت  . ها به چنگ آورده و درخور هـيچ گونـه ترحمـي نيـست               زنان و بچه يتيم   

ـ         جديد ايران به ميل خود ادعاهايي در مورد خيانت         . ودهاي مالي او عنوان كـرده ب
در ماه اسفند، دولت موقت كه هنوز دو هفته بيشتر روي كار نبود ثـروت شـاه در                  
بانك سويس را دو ميليارد فرانـك سـويس ارزيـابي كـرد و از مقامـات سـويس                   

بانـك مركـزي سـويس پاسـخ داد كـه كـل             . خواستار بازگرداندن آن به ايران شد     
ز چنـد صـد ميليـون       هاي آنان در سـويس بـيش ا         ها در حساب    هاي ايراني   دارايي
 نيويورك پـست   ، كه هنوز روشن نبود شاه كجا خواهد رفت،        در فروردين . نيست

هاي شاه در ايـاالت متحـده دسترسـي او بـه              مزيت متمركز بودن فعاليت   "نوشت  
قدرت شـاه   . بيشتر ثروتش، آزادي نسبي در ارتباطات و حضور سازمان سيا است          

 خاورميانه و پـرداختن پـول        ايران در  اتي شبكة اطالع  كنترلناشي از توانايي او در      
 ارزيـابي    بيـشتر،   بـدون بررسـي    ، اين روزنامه  ".ها از جيب خود است      به جاسوس 

 ميليـارد دالر    30 تـا    24شاه در حدود    ": مقامات ايراني از ثروت شاه را بازگو كرد       
رود  بر اين اساس گمان مـي . را در آخرين روزهاي حكومتش از كشور خارج كرد  

رد به صورت طال و دارايي هـاي ديگـر در سراسـر دنيـا داشـته باشـد و                     ميليا 40
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و بــالقوه يكــي از –تــوانيم او را ثروتمنــدترين مــرد دنيــا بــه شــمار آوريــم   مــي
  4".دردسرسازترين افراد

 
اي ندارد به مردم دنيـا بگويـد ثـروتش            شاه به اين نتيجه رسيده بود كه فايده       

فـرح  . پول با همسرش سخن نگفته بود     در گذشته او هرگز در مورد       . چقدر است 
  شـده   چنان ثروتمند و پررونـق      در بسياري زمينه ها    ايران. هم چيزي نپرسيده بود   

در نظـر   . بود كه هرگز به فكر فرح نرسيده بود بايد چيزي در خارج داشـته باشـد               
در آغـاز، فـرح     . فرح شاه هم توجهي خاص به ثروتش در خارج از ايران نداشت           

در نخستين سفرش به اتحاد شوروي      . انديشيد   تغيير و انقالب مي    گاهي به احتمال  
انـد و او بـا رضـاي          يك بار خواب ديده بود كه مردم به كاخ سعدآباد حمله كرده           

در . اما اين حالـت فقـط اوائـل وجـود داشـت           . خاطر پذيرفته است كارگري كند    
 بـه   رفت كـه چنـين افكـاري هرگـز          هاي بعد، همه چيز چنان خوب پيش مي         سال

رسيد و نه فكري در اين مورد كـه بايـد بـراي روز مبـادا پـولي كنـار                      ذهنش نمي 
 نخرد، هر چند بعدها خدا را        آپارتمان او به مادرش توصيه كرد در پاريس      . بگذارد

تـر   بين تر و واقع البته شاه باتجربه. شكر كرد كه مادرش به پند او گوش نداده است   
ا دهـه   . رده بـود   او را محتـاط كـ      1332رخدادهاي  . بود از  1350 و   1340هـاي     امـ 

او پادشاهي موفق و دومين پادشاه سلسلة خويش بود و          . هاي او كاسته بود     نگراني
در ايـن   . به گفتة تمام اطرافيانش مصمم بود تخت و تاج را براي پسرش بگـذارد             

 هـر چنـد   اين يا آن بانك در خارج از ذهنش دور بود،        داشتن وجوهي در   سال ها 
اي را كه براي      او شاهان بركنار شده   . ساني مراقب افزايش ثروت او بودند      ك هميشه

. ه بود داشت   را به تأمل وا      او  گاه گاهي  داد و اين    آوردند ياري مي    كمك به او رو مي    
او ديگــر بــه انقالبــي از درون . وضــع نــاگوار محمــد ظــاهر شــاه هــشداري بــود

 وجود داشت كه نوعي دسيسة      انديشيد؛ ولي اين احتمال هر چند بعيد همواره         نمي
                                                 

4. The New York Post, March 12, 1979. 
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 شرط احتيـاط    مي پنداشت . خارجي به تاخت و تاز به كشور يا اشغال آن بينجامد          
اين بود كه براي رويارويي با تمام پيشامدها، هر چند هم كه بعيد باشند، آمـادگي                

 .  داشته باشد

  
. هاي شاه بود     دربار، مأمور رسيدگي به دارايي     تراجعفر بهبهانيان، معاون وز   

به گفتة شهبانو، بهبهانيان در مراكش به ديدار شاه آمد و به او گفت كه او چه دارد               
دانست بهبهانيان با صـداقت و        تا آنجا كه شهبانو مي    . هاي او در كجاست     و دارايي 

او حـساب   . بهبهانيـان آدم درسـتي بـود      ". انصاف با زوج سلطنتي رفتار كرده بود      
دانـست    البتـه اعليحـضرت درسـت نمـي       . هاي اعليحضرت را داشـت      تمام دارايي 

اما آن مرد آمد و بـه    . صاحب چه چيزهايي است؛ اطالعات من هم كمتر از او بود          
گوينـد كـه گـاهي         ديگـران مـي    5".ما گفت كه چه داريم و هـر چيـزي كجاسـت           

 ولـي او علنـاً       6اند كه شاه از مدير امور مـالي خـود شـكايت داشـته اسـت،                 شنيده
بهبهانيان هم، به نوبة خود، همواره در مورد ثروت         . ه است چيزي در اين باره نگفت    

شهبانو گفت كه چند سال پس از مرگ همسرش         . شاه با احتياط سخن گفته است     
به اين فكر افتاد كه ميزان ثـروت همـسرش در تبعيـد را فـاش كنـد ولـي هرگـز                      

براي من جالب است كه تقريبـاً هـر چيـز           ". مطمئن نبود كه اين كار درستي باشد      
بـه نظـرم    . هاي بسيار مهم براي كشور، تحت تأثير اين مسئله است           ديگر، موضوع 

ملـي،  –تـرين موضـوع در تمـام سـطوح            رسد كه تقريباً براي همه پول به مهم         مي
منظورم اين اسـت    . كند  اين مرا غمگين مي   .  بدل شده است   -المللي و شخصي    بين

 ذكر كردنـد، از خودشـان       ]در مورد ثروت شاه   [كه حاال معلوم شده كه ارقامي كه        
از يكي از افرادي كه ما را متهم كرده بود پرسيده بودند اين رقـم               . در آورده بودند  

                                                 
 .1، روي 2، نوار2002 نوامبر 25وماك، مصاحبه با شهبانو، پوت. 5

 .50. ، ص1989گر مهناز افخمي، نيس، سپتامبر  ، مصاحبه2002 نوامبر 25مصاحبه با اميراصالن افشار، . 6
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هر كس هر رقمي كه بـه       . داند  او جواب داده بود اصالً نمي     . را از كجا آورده است    
حقيقت اين اسـت    .  ميليارد را انتخاب كرديم    26گفت؛ ما رقم      رسيد مي   ذهنش مي 

. ها، ذكر اين ارقام به شدت به ما لطمه زده اسـت             هي بودن تمام اين   كه با وجود وا   
چون همه بـاور دارنـد      . هم از نظر سياسي و هم از نظر مالي به ما لطمه زده است             

كه ما اين همه پول داريم، همه انتظار دارند ما نه تنها همة اين كارها را كـه بـراي                    
. افراد ديگـر هـم كمـك كنـيم        كنيم خودمان بكنيم بلكه به همة         نجات مملكت مي  

زنند كه آنچه شاه داشت به صورت غيرقانوني به دست            هايي مي   ربان  همه جا زخم  
قابـل قيـاس    كنند، كه     آنها ايران را با ديگر كشورهاي منطقه مقايسه مي        . آورده بود 
از نظر اغلـب    " شهبانو گفت كه مسئله اين بود كه         7".به من بر مي خورد    .نيست و 

مسئلة مهم ديگر اين است كـه       .  پول زيادي است    هم ك ميليون دالر  هاي دنيا ي    آدم
نه تنها دشمنان ما،    –كنند    تعداد زيادي از افراد حقيقت را ، هر چه باشد، باور نمي           

 و  مترحايم براي حفظ      ما تالش كرده  . هيچ مفري وجود ندارد   .  مان  حتي دوستان 
آنها . ر آساني نبوده است   اين كا .  خوب زندگي كنيم    در حد امكان   مقامي كه داريم  

انـد، در     انـد، ولـي محكـوم شـده         در سويس و انگلستان عليه ما اقامة دعوي كرده        
همـه محكـوم    .  هم نداريم  شاهياند كه ما يك       اياالت متحده هم اقامة دعوي كرده     

ولي اين كار نياز به صرف انرژي داشته، باعـث نگرانـي شـده و بـراي مـا                   . شدند
  8".خرج داشته است

 
يك بار به اين فكر افتاد كه عليه ايرانيـان و ديگـر كـساني كـه او را بـه                     شاه  

كردنـد، اقامـة      چپاول كشورش متهم و ارقامي نجومي در مورد ثـروتش ذكـر مـي             
توانـست    او نمـي  . فايـده اسـت     دعوي كند، ولي به اين نتيجه رسيد كه اين كار بي          
 كرد   مي دادگاه شكايت شان به     عليه همه اقامة دعوي كند و آن كساني هم كه عليه          

                                                 
 .مصاحبه با شهبانو، پيشين. 7
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او هرگـز   . ندمي شـد  مند    حد و حساب جمهوري اسالمي بهره       از حمايت مالي بي   
تجربة چند سال گذشته هم به او آموختـه         . توانست در اين مبارزه پيروز شود       نمي

هايش را باور     اند حرف   گويد در عقيدة كساني كه تصميم گرفته        بود كه آنچه او مي    
او حاضر نشد به ديويـد فراسـت بگويـد ميـزان ثـروتش              . گذارد  نكنند، اثري نمي  

 عنـوان كـرد      فراسـت  چقدر است، ولي پيشنهاد كرد تمام ثروتش را با مبلغي كـه           
 . معاوضه كند

  
***  

 بيمار بود، ولي كسي جز جورج فالنـدرن و ژان        1352شاه در نيمة دوم سال      
 پهبديليـه، و سـ    برنارد، پزشكان فرانسوي او، علم، وزير دربار، و پـس از آن پـل م              

كريم ايادي، پزشك مخصوص شاه، عباس صفويان يكي از خويـشاوندان علـم و              
 1352در سـال    . دانست   شهبانو اين مطلب را نمي     1356پزشك شاه و سرانجام در      

در جزيرة كيش واقع در خليج فارس شاه متوجه بزرگ شدن طحـال خـود شـده                 
تـشخيص  مـشكل خـوني     را ناشي از نـوعي      آن    خودش  پزشكانش  و به گفته   بود

شاه از علم، وزير دربار، كه او هم به دليل مشكالت خوني تحت درمـان               . داده بود 
بود، خواست كه از پزشك فرانسوي خود بخواهد كه براي معاينة شـاه بـه تهـران                 

علم به كمك صفويان با فالنـدرن       . شاه مايل بود اين موضوع محرمانه بماند      . بيايد
 11 بــه صـورت محرمانـه بــه تهـران رفتنــد و در    و برنـار تمـاس گرفــت و آنهـا   

آنهـا بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه شـاه از               .  شاه را معاينه كردند    1353ارديبهشت  
سـرطان  [نوعي لوسـمي    " يا به گفتة فالندرن      "بيماري خوني لنفاوي مزمن   "نوعي
 رنـج   " كمي غيرعادي و مزمن لنفاوي كه باعث بزرگي طحال شـده اسـت             ]خون
 را  "لوسـمي "ه اين حرف را به ايادي زدند كه به ظاهر فقـط واژة              زماني ك . برد  مي

زمـاني كـه    . فهميد، به پزشكان گفت در اين باره نبايد هيچ حرفي بـه شـاه بزننـد               
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هـا، بـه ايـن        پزشكان به پاريس برگشتند، با در اختيار داشتن نتيجة تمام آرمـايش           
ش بـيش از مقـادير       افـزاي  "والدنستروم بـا عالمـت      نتيجه رسيدند كه بيماري شاه      
.   به نظر آنها اين بيماري پيـشرفته نبـود           است ولي  "طبيعي يك نوع ايمينوگلبولين   

. كنـد   هاي ايادي را برطرف مـي       آنها به اين نتيجه رسيدند كه اين تشخيص نگراني        
 پزشـكان داروي كلورامبوسـيل و       1353 شهريور   27در دومين معاينة شاه در روز       
را تجويز كردند كه براي پنهان مانـدن آن فالنـدرن           همچنين آزمايش ماهانة خون     

فالندرن همچنـين   . ها رنج سفر را بر خود هموار كند         پذيرفت براي انجام آزمايش   
آورد كـه آنهـا را در بـستة داروي      هاي كلورامبوسيل را از پاريس با خود مي         قرص

قيـت  اين معالجـه موف   . كرد تا محرمانه بودن مطلب حفظ شود        كوينرسيل پنهان مي  
بـا  . هاي خون طبيعي شـد      آميز بود؛ طحال به اندازة عادي برگشت و ميزان گلبول         

هاي خون     از ديدن ميزان غيرطبيعي گلبول     1355اين حال فالندرن در معاينة سال       
ديري نگذشـت   . و بزرگ شدن طحال حيرت كرد، زيرا توضيحي براي آن نداشت          

اينكـه ميـزان كـافي دارو در        كه متوجه شدند كه پيشخدمت شاه براي اطمينـان از           
اختيار اوست داروي كوينرسيل را خريده و شاه آن را بـه مـدت دو مـاه مـصرف                   

معالجه دوباره آغاز شد و تا شهريور توانستند وضع خون را كامالً بـه              . كرده است 
 اين بود كـه شـاه بـه مـؤثر بـودن              اشتباه نتيجة مثبت اين  . حالت طبيعي برگردانند  

  9.ردمعالجه يقين پيدا ك
 

پس از اين رويداد پزشكان فرانسوي تصميم گرفتند به نفع بيمار آنهاست كه             
شهبانو را از موضوع باخبر كنند، هر چند به ظاهر برخي از مخاطبان ايراني آنها از                

هـاي پيـشين      آنها سعي كرده بودند در يكـي از نشـست         . اين فكر استقبال نكردند   

                                                 
 ندرن بهالژرژ فدكتر اي به صورت گزارش برگرفته شده است كه  اطالعات مربوط به بيماري شاه از نامه. 9

 :متن اين گرارش در كتاب زبر آمده است. پروفسور برنار نوشته است
Farha Pahlavi, An Enduring Love, pp. 243-248, 252-257, 263-265, 267-268.  
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 بگذارند، ولي هر بار شاه بحـث را عـوض           خود با شاه اين مطلب را با او در ميان         
شدند زيرا بيمارشان شـاه بـود و همچنـين بـه ايـن       آنها به ناچار تسليم  .كرده بود

اما پس از مـدتي بـه ايـن         . بود حق رازپوشي داشت   دليل كه هر بيماري اگر مايل       
تـرس از   "بـه دليـل      كه با توجه به اين كه او شاه بود و همچنـين              نتشجه رسيدند 

.  بايد شهبانو را از اين موضوع باخبر كنند        "دن اين بيماري در آيندة نزديك     بدتر ش 
ريزي پر رمـز و      در پاريس با برنامه    1356 و در بهار     كمك گرفتند  صفويان   ازآنها  

تا آنجـا كـه او      .  كرد متعجباين اطالعات شهبانو را     . رازي به ديدار شهبانو رفتند    
گفتند كـه شـاه نـوعي         ا آنها به او مي    ام. دانست همسرش در سالمت كامل بود       مي

 1353افزون بر اين او از سال       . بيماري خوني دارد كه حاد نيست ولي جدي است        
شـهبانو بعـدها    . درمان شده ولي خودش خواسته كه اين موضوع محرمانـه بمانـد           

خواسـته اسـت او را        گفت كه شاه موضوع را با وي در ميان نگذاشـته زيـرا نمـي              
 بـراي  .دانست كه بـه ايـن دليـل نبـود و رنجيـده بـود         بانو مي نگران كند؛ ولي شه   

آنهـا در  . شهبانو مسئله اين بود كه چگونه به شاه بگويد كه از موضوع باخبر است        
زدند ولـي فقـط بـه صـورت      هاي خود با يكديگر حرف مي      گذشته دربارة بيماري  

استه بـود   شاه بارها دربارة طحالش با شهبانو حرف زده بود و گاهي هم خو            . گذرا
شـاه در مـورد     . تر شده است يـا نـه        او را معاينه كند و ببيند كه آيا طحالش بزرگ         

در اين زمان شـهبانو تـالش       . هاي خوني به او توضيح داده بود        ها و گويچه    پالكت
آينـد، او     كرد شاه را مجاب كند كه بار ديگري كه پزشكان براي معاينة وي مـي                مي

جام شاه پذيرفت و از آن پس با سهولت بيشتري          سران. هم بايد حضور داشته باشد    
ولـي واژة سـرطان را هرگـز بـه زبـان            . زد  دربارة وضع خود با شهبانو حرف مـي       

دانست كه همسرش در واقع تا چه اندازه از جدي بودن             آوردند و شهبانو نمي     نمي
فالندرن و برنار تالش كردند وضـع را بـه شـاه توضـيح              . بيماري خود آگاه است   

دانست و تا     لي آنها هم هرگز نفهميدند كه شاه دربارة بيماري خود چه مي           دهند، و 
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بـه  "شاه اظهاراتي كـرد كـه       از نظر فالندرن    . كرد  چه ميزان وضع خود را درك مي      
اند به وي بگويند نفهميده است، رد         خواسته  كلي اين برداشت را كه او آنچه را مي        

 تا دو سال ديگر سالمتي خـودم        خواهم به من كمك كنيد      فقط از شما مي   ': كند  مي
را حفظ كنم، اين فرصتي كافي است براي اين كه وليعهد يك سال باقي مانـده را                 

او به من گفت     ( '.ددر اياالت متحده به پايان برساند و يك سال هم در تهران باش            
 .)ام  خواست وليعهد يك سال هم در تهران باشد ولي مـن فرامـوش كـرده                چرا مي 

بـاور اسـت ولـي در پنهـان            گفته بود كه پادشاه تا حدودي خوش       علم به فالندرن  
بـه  " : گفت فالندرن به برنار  . د استاد است  ها يا احساسات واقعي خو      كردن دانسته 

توانيم بـه برداشـت هـاي         ام كه ما نمي     همين دليل است كه من هميشه تصور كرده       
را دربـارة  خود متكي باشيم و بر آن اسـاس بفهمـيم كـه آيـا شـاه براسـتي آنچـه                    

   ".گفتيم فهميده است يا نه اش به او مي  سالمتي
  

چند ماه بعد در زماني كه شاه در مكزيك بود و همـه از بيمـاري وي بـاخبر                   
هاي سلطنتش    تصميمي وي را در آخرين ماه       شدند، بسياري از ناظران سستي و بي      

برخـي  . كرد نسبت دادند    به بيماري وي و داروهايي كه براي درمان آن مصرف مي          
گرفتند و مانع انقالب      گفتند اگر از اين موضوع آگاه بودند امور را به دست مي             مي
گفتنـد كـه اگـر مـردم بـاخبر بودنـد كـه او از بيمـاري                    برخي هـم مـي    . شدند  مي

برخي هم عقيده داشتند كـه      . ند خيزيد  ناپذيري در رنج است عليه او بر نمي         درمان
ودنـد ولـي آن را فـاش نكردنـد بـه كـشور و       آن كساني كه از اين بيماري باخبر ب   

كـرد چـه رخ       اين كه اگر شاه بيماري خود را فـاش مـي          . اند  خيانت كرده سلطنت  
به احتمال زيـاد وضـع رژيـم از درون تفـاوت            . داد موضوعي قابل بحث است      مي

تـر    كرد ولي شايد مخالفـان بـا آگـاهي از نـاتواني شـاه بـسيار قـوي                   چنداني نمي 
  . شدند مي
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بسياري از افرادي كـه او را       . ه، دست كم به دليل بيماريش، ناتوان نبود       اما شا 

اي از ناتواني در سرعت انتقال ذهني يـا جـسمي             شناختند هيچ نشانه    از نزديك مي  
اشرف، خواهر دوقلوي شاه، باور داشت كه او كامالً بر خـود مـسلط              . وي نديدند 

سران ارتـش   . يمار باشد هيئت دولت و مشاورانش هرگز ظن نبردند كه او ب         . است
تصميمي وي شدند ولـي اغلـب آن را           وي به نوعي در اواخر كار متوجه نوعي بي        

دو سفيري كه چندين بار در هفته به ديدار         . به حساب فشارهاي آن دوره گذاشتند     
رفتند متوجه تغيير روحية او شدند ولـي متوجـه چيـزي نـشدند كـه نـشان                    او مي 

قريباً هر روز در سـاعات فراغـت وي بـا او وقـت     دوستان شاه كه ت. بيماري باشد 
 پروفـسور . گذراندند هرگز از ذهنشان نگذشت كه ممكن است شاه بيمار باشد            مي

او ": گفـت يحيي عدل، يكي از دوستان قديمي از زماني كه شاه هنوز وليعهد بود              
البته گاهي به نظر خـسته و       . كرد و رفتارش عوض نشده بود       فعال بود؛ ورزش مي   

 10".كـرد  آمد، ولي تحت آن شرايط هر كسي اين حالت را پيـدا مـي           وصله مي ح  بي
داد كـه در اجـراي        عدل شاهد بود كه شاه هر شب بـه سـران ارتـش دسـتور مـي                

كرد و نه اين را بـه         عدل نه حيرت مي   . حكومت نظامي به خشونت متوسل نشوند     
 از همان قديم كه     او". نداردداد يا به اين كه او حالتي عادي           بيماري شاه نسبت مي   

او از خشونت بيزار بود، و اميـد داشـت          . شناختم، هميشه همين طور بود      او را مي  
   11".كه راه ديگري براي آرامش بخشيدن به اوضاع پيدا شود

  
درماني نيـاز داشـت كـه بـراي           در باهاماس، بيماري شاه عود كرد و به شيمي        

ايـن  . اه وريدها انجـام شـد     نخستين بار با نظارت فالندرن، پزشك فرانسوي، از ر        

                                                 
 .2000مصاحبه با يحيي عدل، پاريس، اوت . 10
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او اغلب اوقات   . درمان شاه را از نظر جسمي ضعيف و از نظر روحي افسرده كرد            
داد يـا بـا فرزنـدان و چنـد تـن از دوسـتاني كـه بـه ديـدارش              به راديو گوش مي   

افسردگي او كه در ايـران شـروع        . شد  وضعش بدتر مي  . گذراند  آمدند وقت مي    مي
او به آنچه در اطرافش در جريان بـود توجـه           . فتگر  شده بود به تدريج شدت مي     

زد و غـرق در افكـار خـود بـود و              بـه نـدرت حـرف مـي       . داد  چنداني نشان نمي  
. خواست بفهمد چه شد كه اوضاع به اين شكل نامنتظر رو به وخامت گذاشت               مي

. پزشكان شاه به او گفته بودند كه به داليـل جـسمي و روحـي بايـد ورزش كنـد                   
كرد كه خود را سرحال نگهدارد و خودش هـم در همـين               شويق مي شهبانو او را ت   
شـنا در طـول اسـتخر    –اين تنها راه زنده ماندن براي مـا بـود         ". كرد  راه تالش مي  

روي و دويدن؛ من بايد به خاطر همسر و فرزندانم و همچنين              بسيار كوچك، پياده  
. مانـدم     ه مـي  مان كه دشمنان ملت مـا هـم بودنـد، سـرزند             براي مبارزه با دشمنان   

 12".كننده و دشوار بود ولي من از آن جان سالم به در بـردم          اي بسيار ناراحت    دوره
 كـرد    به آنچه همسرش گوشزد مي     كم و بيش  شاه به توصية پزشكان گوش كرد و        

  . واكنش مثبت نشان داد
  

 كردنـد و در همـه       پرسـي   روزي كه شاه مراكش را ترك كرد، در ايران همـه          
تغييـر رژيـم پيـشين بـه        :  را با ايرانيان در ميـان گذاشـتند         فقط يك پرسش   پرسي

 درصـد مـردم واجـد       98 فروردين اعالم كردند كه      12در روز   . جمهوري اسالمي 
 درصـد   97انـد و از آن ميـان          پرسي شركت كرده    صالحيت رأي دادن در اين همه     

 آن  13.بنابراين رژيم ايران رسماً به جمهوري اسالمي بـدل شـد          . اند  رأي مثبت داده  

                                                 
 .2، روي 1، نوار 2001 ژوئن 6مصاحبه با شهبانو، پوتوماك، . 12

 20147055. پرسي مشاركت كردند  نفر در همه20288021 اصلي انتخابات در وزارت كشور به نقل از مركز. 13
 در آيينه مطبوعات، جلد يكم، 57 شورش  نگاه كنيد به.   نفر رأي منفي دادند140966. نفر رأي مثبت دادند

  .96-95.، صص1358 ديماه 26 تا 1357 ديماه 26 فهرست روز به روز وقايع ايران از
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شب خميني اعالم كرد كه اكنون حكومت ايران حكومت مستضعفين و حكومـت             
در پي  .  هستند "جنايتكار" نيستند بلكه    "متهم" رژيم پهلوي    "جالدان"خداست و   

 فروردين امير عباس    18نخست در روز    . آن خيز جديدي براي كشتار برداشته شد      
دو روز بعـد سـپهبد      . ساندنداعدام  كردند و شاه گفت كه او را به قتل ر           هويدا را   

روز بعـد رژيـم     . ربيعي، فرماندة نيروي هوايي، و سپهبد خواجه نـوري را كـشتند           
جديد سپهبد مقدم، رئيس سابق ساواك، سرلشكر پاكروان، سفير و دوسـت شـاه،              
سرلشكر نشاط، فرماندة گارد جاويدان شاه، عباس خلعتبـري، وزيـر امورخارجـة             

 منــصور روحــاني وزيــر  وي، رئــيس مجلــس وي،روي او، عبــداهللا رياضــ ميانــه
د افـس ابـه جـرم     را   ايـن افـراد   . كشاورزي او را به همـراه عـده اي ديگـر كـشتند            

.  آنهـا بـا شـاه همكـاري كـرده بودنـد            با اين استدالل كـه    ند  كرداالرض اعدام     في
 اثري عميق گذاشت، ولي تأثير هيچ يك به اندازة اخبار مربوط بـه              شاهها بر     اعدام
  . هويدا نبوداعدام 
  

امير عباس هويدا را صادق خلخالي محاكمه كرد، مردي كه خمينـي او را بـه               
بـه  . سمت قاضي شرع منصوب كرده بود تا سران رژيم پهلـوي را محاكمـه كنـد               

گفتة خلخالي فرصت وقت تلف كردن براي هيچ يك از متهمان نبود و بنابراين او             
 او روشن نبود كـه چـرا هويـدا          براي. قصد داشت دست به محاكماتي سريع بزند      

براي آماده كردن دفاعية خود به زمان نياز دارد زيرا او دفاعي نداشت جز اين كـه                 
خلخالي گفت هويدا وكيل مـدافعي نـدارد چـون هـيچ            . دربارة سيستم بحث كند   

كس حاضر نيست دفاع از كسي مثل او را بپذيرد كه از پيش مجرم بودن او محرز                 
 هويدا وكيل مدافع داشت زيـرا خلخـالي، در          ، گفته خلخالي   به ،با اين همه  . است

افـزون بـر    . كرد   نقش وكيل را هم براي دفاع از او بازي مي           خود مقام قاضي شرع،  
كشي كنند؛ بنابراين     خواستند براي نجات هويدا وقت      اين، كساني هم بودند كه مي     
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، مجـازات وي الزم  كه آنها بتوانند او را از دست عدالت اسالمي بربايند پيش از آن 
د، ولـي او    ركمي  ها دخالت ن    خلخالي گفت خميني شايد در جزئيات محاكمه      . بود

   14. كه بلندپايگان زمان شاه به خودي خود گناهكارندشتآشكارا اعتقاد دا
  

 به فكـر    و آنها را  محاكمة هويدا بسياري از دوستان و آشنايانش را متأثر كرد           
ژاك – در فرانسه، شش تـن از سـران دولـت            .يافتن راهي براي نجات او انداخت     

رويل، ميشل دبره، ادگار فور و پير       و دو م  وشابان دلماس، ژاك شيراك، موريس كو     
 كـه همگـي از دوسـتان ژنـرال دو گـل بودنـد، تلگرامـي بـراي بازرگـان                     -همسم

المللـي احتـرام      فرستادند و از او خواستند كه به قوانين جاري و حقوق بـشر بـين              
ار فور پيشنهاد كرد به ايران برود و از هويدا در دادگاه دفاع كند ولي               ادگ. بگذارند

ستودند شاه را بـه خـاطر    بسياري از كساني كه هويدا را مي . رژيم به او اجازه نداد    
، از آكـادمي    15بـراي مثـال ژان دورمـسون      . رها كردن وي در ايران سرزنش كردند      

: نوشته بود چنين آغاز كردفيگارو لو فرانسه، متني را كه براي ستايش از هويدا در         
اين اتهامات شـاه را دگرگـون        16".او را به حال خود رها كرده بود       كسي كه شاه    "

او مايل بود حرفي بزند ولي دولت مراكش و بعـد دولـت باهامـاس او را از                  . كرد
شهبانو پيشنهاد كرد سوار كشتي شوند، به       . ورود به مسائل سياسي منع كرده بودند      

 17.اي وجود نداشت    ولي كشتي . المللي بروند و از آنجا پيامي بفرستند        نهاي بي   آب
شاه كه درمانده شده بود از ديگران كناره گرفت و ساكت ماند و فقط به همسرش                

                                                 
نويـسي    صاحبه كننـده ايـن مـصاحبه دوبـاره        بـه گفتـة مـ     . 1382 تير   4نگاه كنيد به صادق خلخالي، در كيهان        . 14

هـاي   يكـي از هـدف  . اي است كه اين قاضي تقريباً قادر به گفتگويي منسجم نبـود             گفتگوهايي با خلخالي در دوره    
 .گر مبرا كردن خميني از اتهام صدور فرمان كشتارها است مصاحبه

15. Jean d'Ormesson 
16. Le Figaro Magazine, 17-18 March 1979. 
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 ولـي انـدوه و      18.گفـت   و اردشير زاهدي، در مواردي كه با وي بـود، راز دل مـي             
پـيش از ايـن كـاري       توانست    آيا او مي  . يافت  نوميدي سرد و خشك او تسلي نمي      

كـرد ولـي      براي نجات جان اين مردان دلير و شريف بكند؟ او احساس گنـاه مـي              
شـهريار شـفيق، خـواهرزادة شـاه و يكـي از فرمانـدهان              . راند  كالمي بر زبان نمي   

هـايي    نيروي دريايي، به ديدارش رفت تـا بـه او روحيـه بدهـد و دربـارة برنامـه                  
. اشـت و از او خواسـت كـه تـسليم نـشود            صحبت كند كه براي مبارزه و مقابله د       

كمـي بعـد    . دبـو حضور شهريار شاه را دلگرم كرد، ولي فقط تا زماني كه نـزد او               
  .  شده و دلمرد  روحيهدوباره خراب

  
به ويژه براي زوج سلطنتي سـخت       . تحمل اعدام هويدا براي همه دشوار بود      

 دليـل كـه بـسياري از        بود زيرا او را بسيار دوست داشتند، و از سوي ديگر به اين            
ايرانيان، از جمله دوستان نزديك و هواداران آنان، به نوعي آنهـا را مـسئول مـرگ              

ديگران كه عالقة خاصي به نخست وزيـر بـه هالكـت رسـيده              . دانستند  هويدا مي 
شاه را به ايـن مـتهم       . كردند  نداشتند از سرنوشت او براي حمله به شاه استفاده مي         

يش را هم از ايران بيرون برده اسـت ولـي هويـدا را در               ها  كردند كه حتي سگ     مي
يكي از افراد بيش از حد عـصباني  . ايران رها كرده تا اين بربرها خون او را بريزند    

شهبانو وظيفة  . فريدون هويدا، برادر هويدا و سفير سابق ايران در سازمان ملل بود           
  .خود دانست كه به او تسليت بگويد و او را دلداري دهد

  
او . ام  ترين كارهايي بود كه تا به حال كـرده          فن زدن به آقاي هويدا يكي از سخت       تل

كرد كـه اعليحـضرت هـر كـاري از دسـتش بـر                به حق عصباني و نوميد بود و تصور مي        
هاي صميمانة خود را بـه او         من مراتب تسليت  . آمده براي نجات برادرش نكرده است       مي

بـه او   . بار تا چه حد شاه را دگرگون كـرده اسـت          ابراز داشتم و يادآوري كردم كه اين اخ       
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آمد كرديم تـا او را راضـي بـه تـرك ايـران       توضيح دادم كه ما هر كاري از دستمان بر مي         
گفتم كه اعليحضرت از او خواست مقام سفارت را در خارج از ايران بپذيرد و ايـن       . كنيم

ود كه به عنوان فردي كه بـه        اما اين خواستة خود او ب     . براي خارج كردن وي از ايران بود      
ما بايد . كند در ايران بماند و از سوابق خود دفاع كند    خدمات خود به كشورش افتخار مي     

بيني كنيم كه چنين اتفاق هولناكي        توانستيم پيش   ما نمي . گذاشتيم  به خواست او احترام مي    
بعـدها،  . كين دادهاي من موقتاً آقاي هويدا را تس  آمد تسليت   به نظر مي  . ممكن است بيفتد  

  19.منطقي بود كه او اوقاتش تلخ شود
  

او در كتـابش،    .  تلـخ بـود     تا مدتي بعد از اين گفتگـو اوقـات         فريدون هويدا 
  :در حالتي كه هنوز از مرگ امير عباس داغدار بود، نوشتسقوط شاه، 
  

كردنـد و حمـام آفتـاب         هاي گرم سواحلي مجلل شنا مـي        اش در آب    شاه و خانواده  
 لبخند  المللي از آنها هاي بين چند روز پيش اجازه داده بودند خبرنگاران رسانه. دگرفتن مي

. زماني كه پادشاه پيشين از اعدام برادر من باخبر شد چيزي نگفـت            . بر لب عكس بگيرند   
اش   هاي مـورد عالقـه      او همچنان مراقب سالمتي خود بود و وقت خود را صرف ورزش           

. او به مدت چند هفته سـاكت بـود        . كرد  لف و غيره مي   يعني تنيس، اسكي آبي، دويدن، گ     
ترين   سپس در پاسخ به مطبوعات اروپايي كه او را به اين دليل سرزنش كردند كه كوچك               

 بـراي مبـرا     1358 ارديبهـشت    7اقدامي براي نجات جان امير عباس نكرده است در روز           
 20. اي صادر كرد كردن خود از اين اتهام بيانيه

 
ايي كـه ويـالي شـاه در آن واقـع بـود، تـصوير سـروري                 جزيرة بهشت، جـ   

بـاف فـراهم       زمينه را براي مطبوعات منفـي       كه كرد  دغدغه را به ذهن متبادر مي       بي
زماني كه شاه در باهامـاس بـود، در         . داد  آورد و به دست دشمنان شاه گزك مي         مي

مقـاالت  يكي از   . مطبوعات اروپايي چند مقاله دربارة زندگي وي در تبعيد نوشتند         
                                                 

 .2، روي 1مصاحبه با شهبانو، پيشين، نوار . 19
20.Fereydoun Hoveyda, The Fall of the Shah, New York, Windham Books, 1980, 
212. 
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 چاپ شد در حالي كه دو تصوير را در كنار هـم قـرار               پاري ماچ بسيار كوبنده در    
يكي تصوير شاه در حال شـنا كـردن زيـر گرمـاي دلپـذير خورشـيد و            –داده بود   

ديگري تصوير امير عباس هويدا كه به هالكت رسيده و او را روي مالفـة كتـاني                 
. كردنـد   ويا، واقعيـت را لـوث مـي        خود گ  دراين تصاوير   . كثيفي دراز كرده بودند   

ا فريـدون هويـدا       . جزيرة بهشت براي خانوادة سلطنتي مثـل جهـنم بـود           نمـي  امـ
او مناسبات نزديكـي بـا بـرادرش داشـت و طبيعتـاً در از دسـت دادن او                   . دانست

او . تر از غم از دست دادن برادر بـود           اين تلخكامي براي او عميق     اما. سوگوار بود 
گرا بـود كـه از قـضا بـرادر نخـست وزيـر،                ي ليبرال و چپ   فيلم و منتقد    نويسنده

او .  هم بـود   ، و سفير ايران در سازمان ملل      دوست مورد حمايت شاهدخت اشرف    
كرد كه بر اساس معيارهاي پذيرفته شدة بين المللي  از نظر              به كشوري خدمت مي   

  امـا در برداشـت      بـود   و پيـشرفت   اقتصادي و اجتماعي به سـرعت رو بـه بهبـود          
 و نظامي سياسي داشت كه دموكراسي به         نبود "ترقي خواه "كشوري  سوسياليستي  

مشكل او، كه بسياري از بلنـدپايگان ديگـر شـاه هـم بـا آن                 .معناي غربي آن نبود   
هاي روشنفكرانه و خدمت به حكومتي        روبرو بودند، آشتي دادن تضاد بين گرايش      

، او از بـسياري از       همان حال  در.  روشنفكري او بود   بنايزير بود كه مورد اعتراض   
  . نوشت آورتر بود و خوب مي آن ديگران زبان

  
***  

موضوع محل اقامت شاه ماية اختالف نظر در دولت كـارتر و همچنـين بـين     
. مند به سرنوشـت شـاه شـد    هاي سياسي و اقتصادي عالقه دولت و برخي از گروه 

. ز همه مـصرتر بودنـد     كلوي ا   در ميان اين گروه دوم گروه راكفلر، كسينجر و مك         
كارتر از اين سه نفر بسيار ناراحت بود چون انتقاد آنها منحصر به تعهـد اخالقـي                 
اياالت متحده نسبت به شاه نبود، بلكه به گسترة سياست دولت نسبت به ايران در               
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موضع آنها  اشاره به اين داشت كـه    . مراحل پيش و پس از انقالب مربوط مي شد        
بتدا نادرست بـوده و اگـر نـه بـه تمـامي دسـت كـم تـا                   سياست دولت از همان ا    

كـه انقـالب رخ داده،      حال  .  است  بوده حدودي مسئول سقوط ناگهاني رژيم ايران     
هاي انقالبيان تن ندهد، به ويـژه بـه        اياالت متحده وظيفه دارد به آرامي به خواسته       

مناسـبات   بـه اسـتناد       به آن خواسـته هـا       به ويژه   و هاي آنها در مورد شاه،      تهخواس
طـي  اين مضموني بود كه اين گروه در        .  سال گذشته  37اياالت متحده و ايران در      

  .كردند  ماجراي شاه تكرار مي در و جمهوري اسالميدرگيري امريكا
  

 در اواسط فروردين كيسينجر به برژينسكي تلفن كرد و بـا تلخـي بـه اكـراه                 
ر به ايـن كـشور اعتـراض         اياالت متحده از دادن اجازه به شاه در مورد سف          آشكار
هم تلفـن كـرده     او   كيسينجر روز پيش به      كه ،برژينسكي اين پيام را به كارتر     . كرد
عـصباني اسـت از برژينـسكي         كه پيدا بود از ايـن فـشار هـا             كارتر 21.، رساند بود

گفـت  كرد؟ برژينسكي در پاسـخ        پرسيد كه اگر خود او رئيس جمهور بود چه مي         
جويانه و مستلزم ارزيابي دقيق تأثير تصميم ما بـر            تاين نه تنها موضوعي مصلح    "

 . موضوع رعايت موازين اخالقي اسـت      تر  حسن يا سادات است، بلكه از همه مهم       
 كارتر از ايـن پاسـخ خوشـش نيامـد و      22".امريكا بايد از دوستانش حمايت كند

كمي بعد همان روز بيشتر ناراحت شد وقتي ديويد راكفلر به كاخ سفيد رفـت تـا                 
در روز  . ها را گوشزد كند و از او بخواهد كه به شاه اجـازة ورود دهـد                 مان نكته ه

رسـد راكفلـر،      به نظـر مـي    ":  كارتر در دفتر خاطراتش نوشت     1358 فروردين   20
 23".كنند كيسينجر و برژينسكي به صورت مشترك اين طرح را دنبال مي

 

                                                 
21. Jimmy Carter, Keeping Faith, Op. Cit., p. 452. 
22. Zbigniew Brzezinski, Power and Principle,  Op. Cit, p. 473. 
23. Carter, Op. Cit., p. 452. 
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آنها ونس ديري نگذشت كه افراد اين گروه تشخيص دادند كه رقيب اصلي 
كلوي با ونس   فروردين مك26 24.شد او را قانع كرد است، كه به گفتة كارتر نمي

 به او گفت با وارن كريستوفر، معاونش در وزارت  ونستلفني تماس گرفت و
 فروردين خود به 27كلوي در يادداشت  مك. امور خارجه، در تماس باشد

اگر شاه "است كه استه كريستوفر نوشت كيسينجر نظر او را در اين مورد خو
سابق ايران به دليل بركناري انقالبي خود درخواست پناهندگي و اقامت در اين 

او با دين راسك، برژينسكي و ونس  "كشور كند دولت بايد چه موضعي بگيرد؟
حرف زده بود و ونس به او پيشنهاد كرده بود كه نظرات خود را با كريستوفر در 

شناخته  دداشت نوشته بود كه مدتي طوالني شاه را مياو در اين يا. ميان بگذارد
هاي آن بوده است و تمام رؤساي  شاه پشتيبان اياالت متحده و سياست. است

اند و حتي كارتر هم  جمهور امريكا از روزولت به بعد اين نكته را قبول داشته
شاه در جهت پشتيباني از . چند ماه پيش به پذيرش اين مطلب اذعان كرده است

هاي مؤثري برداشته است كه براي محبوبيت و موقعيتش در  اياالت متحده گام
در اين زمان كه . ميان مردم كشورش و در ميان همسايگانش خطرناك بوده است

اي  اين مرد خواستار پناهندگي به اياالت متحده است اياالت متحده هيچ چاره
اين كه كوتاهي ما در  نم ازمن بسيار نگرا". ندارد جز آن كه به او پناهندگي بدهد

 متش در اياالت متحده به شكل مثالپاسخ دادن به درخواست شاه در مورد اقا
ديگر رهبراني در آيد كه خود را به منافع اياالت براي خردي  بارز و تاريخي بي
 اين فقط مسئلة مصلحت و جلوگيري از آسيب رسيدن ".دانند متحده وابسته مي

، موضع و در حيثيتاين به " . و مستشاران امريكايي نيستها به اموال و ديپلمات
 اين همچنين ".شود درازمدت، شايد ، به امنيت اياالت متحده مربوط مي

بايد فوري به اين . موضوعي است كه دولت بايد به آن بپردازد و نه شهروندان

                                                 
24. Ibid. 
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 در تصميماتي كه بايد گرفته شود اثر "زمان و شرايط"رسيدگي شود تا موضوع 
 مأموري ".اقدام است تا بررسي بيشتر"وضعيت موجود بيشتر مستلزم . كنندن

اي كه در ستاد كل   در دوره25يوس كليشكسي مثل لو(باتجربة كار در ستاد كل 
بايد مسئول پاسخگويي سريع به ) سرهنگي جوان بود مورد نظرم است

في هم شايد الزم باشد مأمور سياسي خوبي مثل باب مور(". درخواست شاه شود
شاه مشخص به  خوبي هم بايد براي كمك "ريز برنامه" ".)با او همكاري كند

حضور چنين فردي مزيت اضافي و مهم انتقال، دست كم، نوعي حس ". شود
اعتماد به شاه را به دليل تمايل ما به همكاري و در حد توانايي كمك به او در 

كنم تا به امروز و  ر مياش، دارد، اين رفتاري است كه تصو وضعيت وخيم كنوني
 آنچه ياد شد ممكن ".در دورة اقامت وي در باهاماس براي او روشن نشده است

با انجام كاري در اين راستا ما " داشته باشد ولي "پيامدهاي ناخوشايندي"است 
فهمانيم كه  كنيم و در ضمن به شاه و به دنيا هم مي هاي خود عمل مي به مسئوليت
روا و مناسب و چنان كه درخورملتي مثل ماست، عمل مي پ اي بي ما به شيوه

 26".كنيم
 

هـاي مـورد      برخـي از نكتـه    . كريستوفر تحت تأثير اين سخنان قرار نگرفـت       
ما بايـد بـسيار نگـران       "اهميت نبود، او در پاسخ نوشت، ولي          اشارة مك كلوي بي   

ان ثبـات كنـوني ايـر       امنيت مأموران رسمي و غيررسمي امريكـايي در اوضـاع بـي           
كند قابل توجه است، ولي       ها را تهديد مي     اكنون مخاطراتي كه اين امريكايي    . باشيم

ممكن است با گذشت زمان كاهش يابند و ما احتمال آمـدن شـاه بـه اينجـا را در              
كلـوي اطالعـاتي را كـه كريـستوفر در اختيـارش               مـك  27".دانـيم   آينده منتفي نمي  

                                                 
25. Lucius Clay 
26. Letter and memorandum to Honorable Warren Christopher, April 16, 1979, 
McCloy Papers, SH1, Folder 12. 
27. Christopher to McCloy, April 18, 1979. McCloy Papers, SH1, Folder 12. 
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 گفت شايد وزارت امور خارجـه هـر   او در پاسخ. گذاشته بود با بردباري پذيرفت   
شود تا ابـد بـه تـأخير        كند، ولي اين موضوع را نمي       آيد مي   كاري از دستش بر مي    

ريـزي    به هر حال، پيشنهاد او در مورد فردي كه براي اين كارهـا برنامـه              . انداخت
رسـد   به نظر نمي"؛ ولي  كند  كند به يافتن راه حلي براي وضع وخيم شاه كمك مي          

ا نگراني كامالً بجاي شما در مـورد امنيـت افـراد مـا در ايـران تناقـضي                   اين كار ب  
  28".داشته باشد

 
كلوي همچنان به تلفـن زدن بـه كريـسوفر ادامـه داد               در چند روز بعدي مك    

خواسـت مطـالبي را    او سپس به برژينسكي تلفن زد كه مـي . اي نگرفت   ولي نتيجه 
 برژينـسكي، كـه در آن زمـان    29.كه مك كلوي براي كريستوفر فرستاده است ببيند    

سرگرم مسائل مربوط به مناسبات اياالت متحده بـا اتحـاد شـوروي بـود و زيـاد                  
 ارديبهـشت بـه     11هاي اياالت متحده دربارة شاه نبود، بـاز هـم در              درگير فعاليت 

دست كم در مورد همـسر و فرزنـدان شـاه از خـود              "رئيس جمهور پيشنهاد كرد     
 ونس پذيرفت و مقدمات درس خواندن وليعهد در         30".انعطاف بيشتري نشان دهد   
  .اياالت متحده فراهم شد

  
جكسون، مشاور حقـوقي خـود      . در اين ميان، شاهدخت اشرف با ويليام اي       

كلوي بـود، در ايـن مـورد     بنك، تويد، هدلي و مك     كه شريك مؤسسة حقوقي ميل    
بايـد بـه    هاي امريكا در ايـن بـاره كـه            مشورت كرد كه به صورت علني در رسانه       

جكـسون  . برادرش اجازة رفتن به اياالت متحده را بدهند، سر و صدا راه بينـدازد             
كلوي توصيه كـرد كـه    مك. كلوي كه با تبليغات مخالف بود، تبادل نظر كرد        با مك 

اي بـه رئـيس جمهـور بنويـسد و            شاهدخت به عنوان خواهري مصيبت ديده نامه      
                                                 

28. McCloy to Christopher, April 20, 1979, McCloy Papers, Folder 12. 
29. McCloy to Brzezinski, April 27, 1979, McCloy Papers, Folder 10. 
30. Brzezinski, Op. Cit., p. 473. 
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 13در روز   . ين نامه كمك كنـد    خودش هم با كمال ميل حاضر است در نگارش ا         
كلوي تلفني با شاه گفتگـو و شـاه را از قـصد شـاهدخت اشـرف                   ارديبهشت مك 

كلوي سـپس عنـوان كـرد         مك. شاه گفت با چنين اقدامي موافق نيست      . باخبر كرد 
البته شـاهدخت   . كه به شاهدخت توصيه كرده است به رئيس جمهور نامه بنويسد          

اي را تأييـد      شاه گفت چنين نامـه    . زد  دامي نمي بدون موافقت شاه دست به هيچ اق      
اگر چنـين كنـد ممكـن اسـت مـردم از حيثيـت و اعتبـار او برداشـتي                    ". كند  نمي

بود چنين درخواستي از رئـيس جمهـور        به جاي شاهدخت    اگر او   . نادرست كنند 
كرد و موقتاً طرح نوشـتن نامـه    نيز  شاه همين توصيه را به خواهرش 31".كرد نمي

  .منتفي شد
  

روز . شـد  تر مـي وخيم  روز به روز وضع سالمت و امنيت شاه   ندورادر اين   
رضا و چنـد      غالمشاهپور   ارديبهشت خلخالي شاه، شهبانو، شاهدخت اشرف،        23

تن ديگر از جمله اردشير زاهـدي، جعفـر شـريف امـامي، هوشـنگ نهاونـدي و                  
نها را بكـشد    ارتشبد ازهاري و اويسي را مهدورالدم اعالم كرد و گفت هر كسي آ            

اين حكم آشكارا بر خطراتي  كه شاه        . به نيابت از دادگاه اسالمي عمل كرده است       
تا نيمة خرداد خاندان سلطنتي در باهاماس تقريباً به آخر          . با آنها روبرو بود، افزود    

اعتبار رواديدهاي آنها رو به پايان بود و دولت باهاماس خـود را   . راه رسيده بودند  
ها هـم بـه سـرعت     ديگر راه. كرد  خرداد آماده مي20 از جزيره تا  براي خروج آنها  

آنها به اين فكر كرده بودند كه به جـايي كـه در سـاري،    . شد به روي آنها بسته مي   
 زماني كه مارگارت تاچر در حزب مخـالف بـود قـول           . در انگلستان داشتند بروند   

 بـه   ي اقامـت  دعـوت كنـد بـرا     از شـاه    داده بود در صورت توفيـق در انتخابـات          
                                                 

 جوزف ، در حضور1979 مه 3 بعداز ظهر روز 12:30خالصة گفتگوي تلفني با شاه سابق ايران در ساعت . 31
  :داد  به اين گفتگو گوش ميكه (.Joseph  Reed, Jr)  ريد

McCloy Papers, folder 20. 
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 نخست وزير انگلستان شد زير قـولش        نيز پس از اين كه     تاچر   اما. برودانگلستان  
او سر دنيس رايت، سفير سابق انگلستان در ايران، را به باهامـاس فرسـتاد تـا                 . زد

رايت تصميم گرفت به صورت ناشناس سـفر        . اين مطلب را به اطالع شاه برساند      
او به كامبيز آتاباي تلفن كـرد       . يبي در آورد  كند، و خود را به صورت عجيب و غر        

هايي دربارة ايران را يـادآوري     نكته  ولي حاضر نشد اسم خودش را بگويد و فقط          
آتاباي حيـرت زده آنچـه را       . كرد تا اينكه آتاباي توانست هويت او را حدس بزند         

گفت  شـ ديده و شنيده بود براي شاه نقل كرد، و او هم به نوبة خود از رفتار رايت  
به نسبتي كه دوستاني كه حاضر بـه كمـك بودنـد بـا                32. از تاچر نااميد شد    زده و 

نيـز يكـي    هاي محتمل، براي مثال مكزيك،        ديگر پناهگاه  ندشد  بست روبرو مي    بن
  .باختند پس از ديگري رنگ مي

  
او . كلوي يادداشـت ديگـري بـراي كريـستوفر فرسـتاد             مك 1358 خرداد   10

هايي تمـاس     تواند با سران دولت     قامي غيررسمي نمي  گفت شاه سابق به صورت م     
افراد غيردولتي مايـل  . بگيرد كه چنين رفت و آمدهايي به تصميم آنها بستگي دارد     

اغلب با اين پرس و جوها روبـرو هـستند كـه چـرا ايـاالت                "به كمك كردن هم     
اه واقعيت اين است كه نه شـ ...كند متحده از دادن اجازة ورود به شاه خودداري مي  

سابق و نه هيچ فرد غيردولتي ديگر در مقامي نيستند كه مقدمات يافتن پناهگـاهي               
همكـاري  هـا از      اياالت متحده دولتـي اسـت كـه سـال         ... براي وي را فراهم كنند    

اكراه اياالت متحده در مورد دادن اجـازة ورود  ... چشمگير او برخوردار بوده است 
گران و بـه تـأخير انـداختن اقـدامات          به او است كه تا حد زيادي باعث ترديد دي         

گيري نوشت وقت آن رسيده است كه ايـاالت          كلوي به عنوان نتيجه      مك ".شود  مي

                                                 
 .مصاحبه با كامبيز آتاباي، پيشين. 32
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اش   متحده يا به او اجازة ورود بدهد يا جايي مناسب براي اقامـت وي و خـانواده                
  33. پيدا كند
 

***  
. تر شد اي كه شاه در باهاماس بود وضع جسماني وي وخيم در دوره

 در مراكش دو بار به ديدار شاه رفته بود؛ در اين زمان هم موافقت كرد فالندرن
اي باالي استخوان ترقوة خود ديده و فالندرن تلفني  شاه توده. كه به ناسو برود
در جزيرة بهشت، فالندرن به شاه توضيح داد كه .  داده بودم حادتشخيص لنفو

قدامات پزشكي در پي ا"نوشت فالندرن به برنار . وضعش خطرناك است
معمولي، اكنون او بايد به مركز پزشكي مجهز و تخصصي برود تا از اين غدة 

درماني اضافي و   حتي پيش از شيميبرداري كنند، به احتمال زياد لنفاوي نمونه
فالندرن  ٣٤".الپاراتومي و اسپلنكتومي الزم است آغاز احتمالي راديو تراپي، 

درماني اضافي بدون  انجام سه دوره شيميگفت راه ديگر ادامة تحقيقات و  مي
ها را ارزيابي كنيم و به احتمال  توانيم ميزان آسيب پس از آن مي. فوت وقت است

ه تازه كشف اسپلنكتومي و راديوتراپي در محل عارضة ريشتر ك"هنوز به زياد 
   35. نياز داريم"شده است

  
 گرفت همان   هايي كرد و تصميم     شاه در مورد مخاطرات راه حل دوم پرسش       

در زماني كـه آنهـا دارنـد در كـشورم            ": فالندرن گفت او به   . راه را در پيش گيرد    
ام تمام اميد     افسران وفادار به مرا مي كشند، نمي توانم با فاش كردن وضع سالمتي            

 پـس از  "داد كه   او از فالندرن دربارة آن سه ماه پرسيد و قول            ".آنها را به باد دهم    

                                                 
33. Memorandum to Christopher, May 31, 1979, McCloy Papers, Folder 12. 

  :براي متن نامه نگاه كنيد به. 34
Farah Pahlavi, An Enduring Love, Op. Cit., p. 317. 
35. Ibid. 
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خواست انجـام دهـد،     از او مي] فالندرن[هاي سه ماهه كه  يدرمان آن رشته شيمي
 ".پـذير شـود     دارد تا ادامة اقدامات پزشكي معمول امكان        دست از رازپوشي بر مي    
داشتن بيماري شاه نـاگزير بـود نقـش پرسـتار را بـازي                شهبانو براي محرمانه نگه   

  .گذاشتها آغاز شد و در ابتدا حال شاه رو به بهبود   اين درمان 36.كند
  

***  
فكـر  شاه  . اش خودداري كرد    دولت باهاماس از تمديد رواديد شاه و خانواده       

 بـه شـكوه     و دولت بريتانيا باعـث ايـن تـصميم شـده             به احتمال زياد    كه مي كرد 
سردي و خشكي  اياالت متحده و خصومت هميـشگي بريتانيـا،            دليل   هب": نوشت

با اين  ز كشورش خارج شوم     ، از من خواست ا    س، نخست وزير باهاما   37پيندلينگ
 يـافتن   38". خـرج كـردم   هـم  پول هنگفتـي  باالجبار در ده هفته اقامتم در آنجاكه

دولـت ايـاالت متحـده فعاالنـه بـراي يـافتن       . اقامتگاه بعـدي كـار دشـواري بـود       
ها به تشكيالت دولت      اقامتگاهي براي شاه اقدام نكرد هرچند راكفلر و ديگر گروه         

پرزيـدنت  . كه شاه در اين مورد نياز به كمك اياالت متحده دارد          فشار مي آوردند    
كنـد و احتمـال زيـادي         كه وضعيت ايران دارد ثبـات پيـدا مـي         مي انديشيد   كارتر  

كـرد    او تصور مي 39.وجود دارد كه مناسبات بين ايران و اياالت متحده بهبود يابد
وب نگـه داشـته      ايران را در حالـت آشـ        با اين كه خود    خميني غيرمنطقي است و   

دانـد و بـه ايـن دليـل سـرزنش         است اياالت متحده را مسئول مسائل خويش مـي        
هاي مختلـف در پـي برقـراري دوبـارة             به راه  ]ايران[ي كه دولت    در حال  ".كند  مي

                                                 
36. Ibid. pp. 317-318. 
37. Pindling 
38. Mohammad Reza Pahlavi, Answer to History, Op. Cit., p. 15. 
39. Carter, Op. Cit., p. 453. 
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گويد كـه مـا مـسئول         ها مي   مناسبات با ما است، خميني به پيروان خود در خيابان         
   40".مشكالت او هستيم

  
هـاي از      ارضـاي خواسـته    در راه  كه   برد  سو ارتر او را به آن    استدالل ك منطق  
اعمـال   استداللش اكنون اين بـود كـه      . گام بردارد رژيم   منطقي    بخش نظر خودش 

هـاي خمينـي و پيـروان          ويژگـي   و ماننـد آن از     ها، كشتارها،   غيرمنطقي، نابساماني 
 زاده، دولت، كه توسط افرادي نظير بازرگان، يزدي، قطـب        . بود وي   خشك مذهب 

 از ديد كارتر ايـن دو       . رفتاري معقول و منطقي داشت      اما، شد،  صدر اداره مي     بني و
تصميم گرفتـه بودنـد از هـم فاصـله بگيرنـد و در حـد                "  از يكديگر جدا و    ركن

اي از    مـشكالت خمينـي در پـاره        41".انگيزي هر كسي راه خـود را بـرود          شگفت
كارتر هرگز متوجه فـره، عـزم   . د كر مي اين تصور او را تأييد نيزهاي كشور  بخش

تـصميمي    راسخ و به ويژه نيروي سازماندهي خميني نشد كه همواره به موقع بـي             
.  مـي داد   امانرا شـكل و در جهـت سياسـت خـود سـ            هاي پراكنده     دولت يا توده  

سياست كارتر در برابر خميني كه در رأس قدرت بود همـان  سياسـت تـسليم و                  
در برابر خميني به عنوان مخـالف در پـيش گرفتـه              و دولتش  دهي بود كه شاه     باج
كارتر براي قبوالندن آن سياست ناگزير بود تاسر حد بدگويي از شاه و بـر               . ندبود

 . سال گذشته پيش برود37اين قياس از اياالت متحده به عنوان حامي شاه در 
 

در اين ميان دوسـتان شـاه يكـسره داشـتند دنبـال جـايي بـراي اقامـت وي                    
. اي بود هرچند شاه در آن موقع مايل نبود به آنجا بـرود              پاناما هم گزينه  . گشتند  مي

، 42در واقع زاهدي و رضا، وليعهد، سفري به پاناما رفته بودند و عمـر توريخـوس               

                                                 
40. Ibid. p. 454. 
41. Ibid. p. 453. 
42. Omar Torrijos 
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، رئـيس   43خـوزه لـوپز پورتيلـو     . مرد قدرتمند پاناما، آنها را به گرمي پذيرفته بـود         
سفري به ايران كرده و به صـورتي        جمهور مكزيك، در زماني كه وزير دارايي بود         

او هـم سـن و سـال شـاه و از            . مجلل و با تشريفات مورد استقبال قرار گرفته بود        
 رئيس جمهور بـود بـه       44شاه زماني كه لويس اچوريا    . دوستان اردشير زاهدي بود   

 پورتيلـو هـم بـا ورود وي بـه      مكزيك سفر كرده و از آنجا خوشـش آمـده بـود   
 بـه گفتـة برخـي اميـدوار بـود كـه شـاه بـا برخـي از          ت وشمكزيك مخالفتي ندا 

و  زاهدي به ديدار پورتيلو رفـت        45.گذاري كند   دوستانش در تجارت آنجا سرمايه    
 46. از او خواست چند روز صبر كند تا سفر فيدل كاسترو بـه پايـان برسـد       پورتيلو

هنري كيسينجر هم با رئيس جمهور مكزيك صحبت كرد و از سفر شاه بـه آنجـا                 
با خود انديشيد كه شايد رئيس جمهـور مكزيـك خواسـته            شهبانو  . ان يافت اطمين

رابـرت آرمـائو و     . مقامات امريكا بدهد   به   47"درسي از آداب داني سياسي    "است  
بيني، مأمور حفاظت از شاه، سفري به مكزيك كردند تا اقامتگـاهي              سرهنگ جهان 

 كرده بودنـد و جـانش       مناسب پيدا كنند؛ از آنجا كه شاه را به داليل ديني محكوم           
آنهـا وياليـي را     . بيني نگران امنيت وي بـود       به شدت در خطر بود، سرهنگ جهان      

ــاارودر ك ــه  48ئاواك ــد ك ــا برگزيدن ــدود ب ــومتر120 ح ــله كيل ــوب  فاص  در جن
داشت و شرايط امنيتي مورد نظر را هم دارا بود و در ضـمن از               قرار  مكزيكوسيتي  

 ما كه از    ":نوشت  شهبانو  . نمود  ايندتر مي  و خوش   بود ويالي در باهاماس بزرگ تر    
  دوران اقامـت در باهامـاس       ديگـر  از همه غم   و   ،كننده   دلتنگ از آن خانه   ،باهاماس

از طـرف خيابـان بـاغي        ".آمده بوديم، از محل اقامت جديد خود خشنود شـديم         

                                                 
43. Jose Lopez Portillo 
44. Luis Echeverria 
45. Robert Sherrill, "The Style of Three Presidents," New York Times, October 3, 
1982. 

 .67. پيشين، صاردشير زاهدي، پري اباصلتي و هوشنگ ميرهاشم، . 46
47. Farah Pahlavi, Op. Cit., p. 319. 
48. Cuernavaca 
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 آن قدر بزرگ بود كه بتوانيم كساني را كـه            خانه استوايي جلوي آن قرار داشت، و     
با ايـن حـال، از آنجـا كـه مـدتي كـسي در آن                . ه ما بودند در آن سكنا دهيم      همرا

هاي روي ديوارهـا      زندگي نكرده بود نمور و پوشيده از كپك بود و از ديدن كژدم            
اما شاه از اين موضوع نگران نشد و در حالي كه خانه را وارسي              . شوكه شده بودم  

  49".ي ادامه دهيمتوانيم به زندگ باالخره دوباره مي"گفت كرد  مي
  

جاي آرامي . آورد كه كوارناواكا جايي براي بازنشستگان بود شهبانو به ياد مي
هاي  ها ما را به خانه حتي برخي از خانواده".ها هم مهربان بودند بود و مكزيكي
آنها . توانستند در مكزيك سفر كنند  خانوادة سلطنتي مي50".كردند خود دعوت مي

از برخي از . تر رفتند يكوسيتي و به شهرهاي نزديكوگذار به مكز براي گشت
اي كه براي پاسخ  افراد گارد آنها و همچنين منشي. هاي تاريخي ديدن كردند مكان

زوج سلطنتي تصميم گرفتند . ها استخدام كرده بودند، مكزيكي بودند دادن به نامه
ولي . گشتند پس به دنبال خانه مي. مكزيكو را براي سكونت دائمي خود برگزينند

خواست ذهنش  زنم اعليحضرت مي حدس مي". اين كار نه آسان بود و نه دلپذير
ها را  رفت و خانه گاهي بيرون مي. رسيد منحرف كند را از اخباري كه از ايران مي

دنبال خانه گشتن . ولي اين كار براي هر دو نفر ما بسيار دردآور بود. ديد مي
شاه ايران را مجسم .  مثل كابوس بود براي مامعموالً كار سرورانگيزي است ولي

ها، زيرزمين و اتاق زير شيرواني را وارسي مي   اتاق در كشوري ديگركنيد كه
كرد  توانست تظاهر مي با اين حال شاه تا آنجا كه مي ٥١".وحشتناك بود. كند
هايي كه  ها برايش جالب است، در مورد معماري، طرح، نور يا قيمت خانه خانه
  .كرد د اظهار نظر ميدي مي

                                                 
49. Farah Pahlavi, An Enduring Love, Op. Cit., p.319. 

 .2وي ، ر1، نوار 2001 ژوئن 6مصاحبه با شهبانو، پوتوماك، . 50

 .همان. 51
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شاه در اين محيط جديد هم از نظر جسمي و هـم از نظـر روحـي احـساس                   

 الزم را در اختيار او مي گذاشـت تـا       "وقت و خلوت  "اينجا  فضاي  . كرد  بهبود مي 
. دربــارة رخــدادهاي اخيــر در ايــران و معنــاي آن بــراي غــرب دوبــاره بينديــشد

او بـه ويـژه از ديـدار ريچـارد          . نـد رفت  دوستانش هم در اين دوره به ديدارش مـي        
آنها دربارة گذشته و آينده صـحبت كردنـد و مثـل هميـشه              . نيكسون خرسند شد  

 و  1346شاه به ديدارش با نيكسون در سال        . دربارة اغلب امور با هم موافق بودند      
درست پيش از آنكه وي وارد مبارزات انتخاباتي رياسـت جمهـوري شـود، و بـه                 

، ن بحث كردند و بعدها به نام دكترين نيكسون معـروف شـد            شا  نظراتي كه درباره  
 وي همچنـين    . ستود 52"وفاداري به دوستانش  "نيكسون را به خاطر     او  . اشاره كرد 

نظيـر و دو      از هنري كيسينجر هم بـه خـاطر ثبـات قـدم در دوسـتي، هـوش بـي                  
 .  تقدير كرد53"طبعي توانايي گوش دادن و شوخ"خصوصيت نادر ديگر 

 
مادرش و شمس خواهر بـزرگش      .  نزديك بودند  اكنون به او   هم   خانوادة شاه 

هـا بـا      ايرانـي . و شوهر او در وياليي نزديك ويالي شاه سـكونت گزيـده بودنـد             
ها هم جـا داشـتند        براي بچه . توانستند با آنها رفت و آمد كنند        سهولت بيشتري مي  

. ي آنهـا بيفتـد    يكبار نزديك بود اتفاق ناگوار ديگـري بـرا        . كه با آنها زندگي كنند    
ناگهـان  . اطـالع افـراد گـارد، بـراي پـرواز رفتـه بـود               رضا، پسر بزرگ شـاه، بـي      

از آنجا كه خلخالي تهديـد      . هليكوپتري ديده شد كه درست باالي ويالي شاه بود        
اي كماندويي اسـت و       به قتل شاه كرده بود، افراد گارد تصور كردند كه اين حمله           

چنـد ثانيـه طـول      . شد  د كه داشت نزديك مي    شروع به شليك به هليكوپتري كردن     
كشيد تا شاه و شهبانو متوجـه شـدند كـه كـه پـسرشان دارد قـدرت پـروازش را              

                                                 
52. Mohammad Reza Pahlavi, Answer to History, p. 17. 
53. Ibid. 
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شهبانو به سـوي افـراد گـارد دويـد و توانـست پـيش از آن كـه                   . دهد  نمايش مي 
 54.آنها به هدف بخورد تيراندازي را متوقف كند هاي  گلوله

 
فكـر افتـاد كـه ظروفـي را كـه در سـن              وقتي اوضاع بهتر شد شهبانو به اين        

مـا بايـد فـضاي بهتـري بـراي          "كـرد   او فكـر    . موريتس داشتند به مكزيك بياورد    
ا پيرنيـا   سوي او و ل   ".زندگي داشته باشيم حتي اگر فقط شش ماه ديگر اينجا بمانيم          

داد زنـدگي     مصمم شدند اسپانيايي ياد بگيرند و تـا آنجـا كـه اوضـاع اجـازه مـي                 
در كوارناواكا شاه بـراي نخـستين بـار از          . ولي مقدر نبود  .  گيرند اي در پيش    عادي

كردنـد    دادند و حمـام مـي        معموالً زماني كه شاه را ماساژ مي       . حرف زد  "سرطان"
يك روز عصر او رو به شهبانو كرد و با لحني عـادي             . نشست  شهبانو كنار وان مي   

د آمـد و كلمـة      چنـد لحظـه زبـان شـهبانو بنـ           ".داني من سرطان دارم     مي": گفت
 ديري  ".شود  حالت خوب مي  ": دست آخر گفت  . كرد  مناسبي براي گفتن پيدا نمي    

نگذشت كه شاه در ناحية شكم دردي كشنده احساس كرد كه پـيش از آن هرگـز                 
رنگ پوستش به زردي گراييد و معلوم نبود كه آيـا ايـن از              . به سراغش نيامده بود   

 در بـاره سـابقه       به پزشكان مكزيكي   .عوارض بيماري اوست يا دليل ديگري دارد      
اي سرسري از بيمـار بكننـد و           اطالعاتي ندادند و فقط گذاشتند آنها معاينه       بيماري

از آنجا كه   . در نتيجه تصور كردند كه درد و زردي ناشي از بازگشت ماالريا است            
شد، رابرت آرمائو با دولت اياالت متحده تمـاس گرفـت و در               وضع شاه بدتر مي   

هاي مناطق استوايي، به مكزيك       كتر بنيامين كين، پزشك متخصص بيماري     نتيجه د 
كـين ماالريـا را منتفـي دانـست و درد را ناشـي از      . اعزام شد تا شاه را معاينه كند    

مشكل لوزالمعده عنوان كرد و توصيه كرد آزمـايش خـوني انجـام شـود ولـي بـا                   
پس دكتـر كـين بـه       سـ . شگفتي با خودداري شاه از انجام اين آزمايش روبرو شـد          

  .نيويورك بازگشت تا اين مورد را با پزشكان امريكايي در ميان بگذارد
                                                 

54. Farah Pahlavi, Op. Cit., p. 322. 
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او توصيه كرد شـاه     . درست پس از خروج كين، فالندرن وارد كوارناواكا شد        

را در بيمارستان بستري كنند و به نظر او بهترين جا براي اين كار ايـاالت متحـده                  
دهاي بعدي نشان داد كه او آن قدر كه به          شاه نخست نپذيرفت، هرچند رويدا    . بود

فالندرن به مكزيكوسيتي رفت و با     . رسيد در اين خودداري سرسخت نبود       نظر مي 
رئيس بخش درماني بيمارستان اصلي شهر، مردي به نام دكتر گارسيا،  بـه گفتگـو                

او شرايط را توضيح داد ولي نامي از مريض نبـرد و شـرايطي از جملـه                 . پرداخت
بـه نظـر فالنـدرن رسـيد كـه ايـن اطالعـات        . اي امنيتي را مشخص كرد ه  مراقبت

گارسيا را متحير نكرده است زيرا او را براي ديدار از امكانات بيمارستان برد و به                
روز بعـد، بـا اجـازة شـاه،         . بخـش بـود     نظر فالندرن امكانات بيمارستان رضـايت     

 شخصاً بيمار را ببينـد و       فالندرن از دكتر گارسيا خواست كه به كوارناواكا برود و         
هـر چـه   "بـود كـه   گارسيا اين كار را كرد و با فالندرن موافـق        . با او صحبت كند   

زودتر بايد علت يرقان انسدادي همراه بـا تـب از نظـر پزشـكي روشـن شـود، و                    
ن وضـع از نظـر      ايـ  فالندرن با خود انديشيد كـه        ".نياز است ترديد به جراحي      بي

 55.پزشكي چندان پيچيده نيست
 

. هايي كه پيش از ورود او در جريان بـود اطالعـي نداشـت               فالندرن از بحث  
آرمائو مصمم بود كه شاه براي درمان بايد به اياالت متحده برود و حتـي اگـر بـر                   
اساس گفتة فالندرن امكانات مكزيك به حد كافي خوب باشند بـراي شـاه كـافي       

فالندرن رسيد كه در اين زمان      به نظر   . براي شاه بهترين امكانات الزم بود     . نيستند
او آن را بـه حـساب فـضاي اجتمـاعي           . شاه هم به موضع آرمائو متمايل شده بود       

ها عادت داشتند هر چه را متعلق به خودشـان            به ظاهر مكزيكي  . مكزيك گذاشت 
بود دست كم بگيرند و ايرانيان هم در اين عادت با آنها شريك بودنـد، در نتيجـه                  

                                                 
55. Flandrin to Bernard, in Farah Pahlavi, Op. Cit., pp. 323-328. 
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كند هر كس به بيماري جـدي         كردند كه عقل حكم مي      القا مي آنها اين برداشت را     
تواند براي درمان به اياالت متحده برود حتمـاً ايـن كـار را                دچار شده است و مي    

  . بكند
  

شـاهدخت  . البته خانوادة شاه هـم هـوادار درمـان در ايـاالت متحـده بودنـد            
ز فـروردين در    او ا . كـرد   اشرف، كه نگران برادرش بود، در اين مورد پافشاري مي         

اي به پرزيدنت كارتر بنويسد ولـي شـاه بـا ايـن كـار                 اين فكر بود كه شخصاً نامه     
او . در اين زمان كه ماه مرداد بود او اين نامه را ارسـال داشـت              . مخالفت كرده بود  

بر اساس دوستي بين برادرش و اياالت متحده و به اين دليل كه سالمتي بـرادرش           
بردنـد خواسـتار پناهنـدگي        از اين موضـوع رنـج مـي       در خطر بود و خانوادة وي       

ترديد اگر احساس     برادرم فردي مغرور است و بي     ". متحده شد برادرش به اياالت    
نوازي اياالت متحـده يـا هـيچ          شود، در پي ميهمان     كند از حضور وي استقبال نمي     

الت با در نظر گرفتن مناسبات دوستانة ديرينة وي با ايـا          . آيد  كشور ديگري بر نمي   
 متحده و بسياري از شهروندان دولتي و غيردولتي آن كشور، بـراي مـن پـذيرفتن               

 او اين نامه را   ".  بسيار دشوار است    وجود دارد   اين وضع در اياالت متحده     اين كه 
با گفتن ايـن نكتـه بـه پايـان رسـاند كـه از ايـن اسـتدالل كـه ممكـن اسـت بـه                

ر اسـت ولـي بـرايش بـاور كردنـي           وارد آيد باخب  آسيبي  هاي مقيم ايران      امريكايي
كشور شما نتواند براي تضمين امنيـت اوليـة شـهروندان امريكـايي در     "نيست كه  

  56".شودچنين تهديدهايي   تسليمكاركند و به جاي آن اقداماتي ايران 
  

 بود كه شخصاً بايد به پرزيدنت كـارتر فـشار           به اين نتيجه رسيده    اكنونشاه  
اگر نه در اياالت متحده دست كم در كشور مناسـب           آورد تا به مسئلة اقامت وي،       

                                                 
  .آمده است   (McCloy Papers, Folder 4)4 پوشه  را دارد در1979 اوت 8پيش نويس نامه كه تاريخ . 56



 زندگي و زمانه شاه1036

 بـا راكفلـر، كيـسينجر و        كـرد در ماه شـهريور او درخواسـت        . ديگري، توجه كند  
جوزف ريد و ويليام جكـسون، همكـاران راكفلـر در روز            . مالقات كند كلوي    مك
ناخرسـندي،  "در جريـان گفتگوهـا شـاه     .  شهريور به كوئرناواكا اعـزام شـدند       14

 خود را از رفتار پرزيدنت كارتر و ونس، وزير امور خارجـه،             "ضائيررنجش و نا  
نسبت به خودش ابراز داشت، و درخواست كرد اين احساس را راكفلر، كيسينجر             

توانم اين واقعيـت را ناديـده         نمي". كلوي به اطالع پرزيدنت كارتر برسانند       و مك 
اين تـوهين را    .  است بگيرم كه پرزيدنت كارتر رفتار نامناسبي نسبت به من داشته         

شاه گفت كه رئيس جمهور بارها به او اطمينان داده اسـت كـه               ".توانم بپذيرم   نمي
 مناسب بـراي ايـن كـار        "زمان"ولي  اياالت متحده بخوبي پذيراي او خواهد بود،        

ها بـه طـول انجاميـده اسـت و            ها و ماه    اين وضع روزها، هفته    ".فرا نرسيده است  
مـن بايـد مـسائل مربـوط بـه          . .. ر حالت اغتشاش است   كشور من د  . پاياني ندارد 

اقامتم را حل كنم و اسناد الزم براي سفر را به دسـت آورم تـا آزادي عمـل پيـدا                     
من از وزارت   . پذيرند  پرزيدنت وظيفه دارد به من پاسخ دهد كه چرا مرا نمي          . كنم

 اًلسـو كنم، از رئيس جمهـور كـشور شـما             نمي سواًل) آقاي نيوسام (امور خارجه   
تكيـده و خـسته بـه نظـر         " جكسون و ريد به اين نتيجه رسيدند كه شاه           ".كنم  مي
رســيد، و روزهــايي سرشــار از حــزن و افــسردگي را گذرانــده كــه او را بــه  مــي

 او  . ولي اين در اصل مربوط به مسئلة نقل مكان او بود".رسانده استدرماندگي 
 57.صمم بودقادر و مدر مورد مسائل حقوقي و مالي 

 
 مهـر دفتـر     6در روز   . در ماه مهر موضوع سرطان شاه ديگـر محرمانـه نبـود           

شـاه بـه   "كه ديويد راكفلر به ديويد نيومن، معاون وزارت امور خارجه، اطالع داد           
درخواست ورود به ايـاالت متحـده و        براي مداوا   شدت بيمار است و امكان دارد       

                                                 
57. Joseph Verner Reed (JVR), Memorandum of the record, September 9, 1979, 
McCloy's Papers, Folder 23. 
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رجة اياالت متحـده نظـر       اين اخبار باعث شد وزارت امور خا       ".اقامت موقت كند  
سفارت اين كشور را در ايران جويا شود كه پاسخ داد اجازة ورود به شاه، حتي به             

 اواسط مهر  58".هاي شديد خواهد شد احتماالً باعث ناآرامي"دوستانه  انسانداليل 
ابراهيم يزدي، وزير امور خارجة ايران از ونس، وزير امور خارجة اياالت متحـده،               

ا اياالت متحده در حال بررسي اعطـاي اجـازة ورود بـه شـاه اسـت؟       پرسيد كه آي  
ونس پاسخ داد كه اين كار به كلي نامحتمل نيست ولـي ايـاالت متحـده انقـالب                  

بـه گفتـة ونـس،      . ايران را پذيرفته است و در پي برقراري مناسبات عـادي اسـت            
راكفلـر بـه     مهـر از دفتـر ديويـد         26در روز   . يزدي در اين مورد ابراز عقيده نكرد      

در "اسـت و    اطالع وزارت امور خارجه رسـاندند كـه بيمـاري شـاه بـدتر شـده                 
احتمال سـرطان   و "توانند آن را درست تشخيص دهند يا درمان كنند     مكزيك نمي 
دولت اياالت متحده پزشكي به نام ابن داستين را به مكزيك فرستاد            . منتفي نيست 

ونـس كـه عـازم      . ه سـرطان لنـف دارد     او تأييد كرد كـه شـا      . تا شاه را معاينه كند    
افريقاي جنوبي بود به كريستوفر دستور داد به اطالع مقامات كـاخ سـفيد برسـاند           

دوستانه بـه شـاه اجـازة ورود بـه امريكـا بدهنـد البتـه در                   كه بايد به داليل انسان    
صورتي كه اين مطلب نخست به اطالع دولت ايران برسد و آنها اعتراض شديدي              

شـدند    ماندند و خبرنگاران بايد آگاه مـي        دة شاه بايد در كوارناواكا مي     خانوا. نكنند
رود   اش به اياالت متحده مي      براي تشخيص پزشكي و ارزيابي بيماري     كه شاه فقط    

ماند هيچ قولي داده نـشده        در اين مورد كه وي چه مدت در اياالت متحده مي          "و  
  59".است

 
 مهر با بازرگان و     29ان، در روز    ، كاردار اياالت متحده در تهر     60بروس لينگن 

يزدي ديدار كرد و گزارش داد كه با وجود ابراز نگراني مقامـات ايـران در مـورد                  
                                                 

58. Vance, Op. Cit., pp. 370-371. 
59. Ibid., pp. 371-372. 
60. Bruce Laingen 
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رسـد   تأثيرات احتمالي اعطاي اجازة ورود به شاه بر مناسبات دوجانبه، به نظر مـي           
دريافـت ايـن     پـس از     .فارت اياالت متحـده اطمينـان دارنـد       آنها به حفاظت از س    

بـه  . تر تصميم گرفت به شاه اجازة ورود بـه ايـاالت متحـده را بدهـد           كار اطمينان
 از ورود شـاه      در مورد ممانعـت    ]كارتر[او  "دليل كه   گفتة برژينسكي شايد به اين      

و توصية صريح ونس در مورد اعطـاي        ... كرد  از نظر اخالقي احساس ناراحتي مي     
زوج  ٦١". داد اجازة ورود موقت به داليل دلـسوزانة پزشـكي موضـوع را فيـصله             

 كه شاه در بيمارسـتان پرسـبيتريان         مهر وارد اياالت متحده شدند     30سلطنتي روز   
  .نيويورك براي معالجه بستري شود

  
***  

به جاي اين كه در پايانة مخصوص مقامات بلندپايه فـرود            ،شاه به موقع ولي   
 به زمـين    ل در فلوريدا  ي لودرد  بين المللي هاليوود فورت    در فرودگاه آيد، به اشتباه    

 اجازه ندادند در زماني كه هواپيما        شاه و شهبانو رواديد نداشتند و به آنها        .نشست
شد، و موادغذايي غيرقانوني از نظر مقامـات فرودگـاه را از آن بيـرون                 بازرسي مي 

كـرد، بـه      آرمائو كه زوج سلطنتي را همراهي مي      . بردند، از هواپيما خارج شوند      مي
كشيدند براي    جام بازرساني كه در پايانة ديگر انتظار مي       واشنگتن تلفن كرد و سران    

 پس از رسـيدن     بنا بود زوج سلطنتي   . انجام تشريفات ورود شاه و شهبانو رسيدند      
 نخست در آپارتمان شاهدخت اشرف اقامت گزينند تا شاه فرزندانش           به نيويورك 

ه بيرون درز كرده    را ببيند ولي به آنها گفتند كه اخبار ورود آنها به اياالت متحده ب             
شاه تـصميم گرفـت مـستقيماً بـه         . است و خبرنگاران جلوي در آپارتمان منتظرند      

  .رودببيمارستان 
  

                                                 
61. Brzezinski, Op. Cit., p. 475. 
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دانستند كه بيمـاري پدرشـان بـه احتمـال زيـاد              تا اين زمان فرزندان شاه نمي     
دكترها شاه را معاينه كنند اخبـار بيمـاري         اكنون روشن بود كه وقتي      . كشنده است 

 تا به اطالع دنيا و به ويـژه         خواهد شد در مطبوعات جهان منعكس     پدرشان فوري   
دوسـتانه بـه شـاه اجـازة           بدانند كه به داليل انسان     تادولت انقالبي در ايران برسد      

اند و به محض اين كه شاه توانايي خـروج از ايـاالت متحـده را داشـته                 ورود داده 
حقيقت را به بچه هـا      ستي  مي باي . خواهند كه آن كشور را ترك كند        باشد از او مي   

وظيفـة  ايـن   شـهبانو   . مي گفتند پيش از آن كه آن ها خبر را از تلويزيون بـشنوند             
د كه پدرشان   هدب ا اطمينان خاطر      فرزندانش بهو كوشيد    گرفتدشوار را بر عهده     

ترين فرزند آنها كه فقـط ده         گفتن اين خبر به ويژه به ليال، كوچك       . شود  درمان مي 
همين زمان هم به دليل دگرگوني غيرقابل توجيـه زنـدگي خـود             سال داشت و تا     

  62.تر بود پريشان خاطر بود، از همه سخت
  

يكي براي خـودش    –در بيمارستان نيويورك دو اتاق در اختيار شاه گذاشتند          
هـا بـه داليـل        اين اتاق . آمدند  و يكي براي همراهانش و كساني كه به ديدار او مي          

جدا بودند و در انتهاي راهرويي قرار داشتند كه درش          حفاظتي از باقي بيمارستان     
قفل بود و نگهباناني از ادارة پلـيس نيويـورك و نيروهـاي امنيتـي آن شـهر از آن                    

پس از پخش اخبار مربـوط بـه ورود شـاه بـه ايـاالت متحـده،        . كردند  مراقبت مي 
جمعي  دست تظاهركنندگانبيرون از بيمارستان تظاهرات ضد شاه يكسره برپا بود و           

. شـد   هاي امريكا و دنيا پخش مي       كردند و اخبار آن در رسانه       براي مرگ او دعا مي    
ا فـوري تـصميم گرفـت هرگـاه                     شاه برخي از آنها و شهبانو تمام آنها را شنيد، امـ

هـا را از ايـن درد و رنـج            ممكن بود تلويزيون را خاموش كند تا خـودش و بچـه           

                                                 
 .2ف روي 1، پيشين، نوار 2001 ژوئن 6مصاحبه با شهبانو، . 62
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ز اين حمالت شديد و گسترده وجـود        د راه گريزي ا   بو معلوم   هرچند نجات دهد، 
  . ندارد

  
 آبان گروهي از پزشكان به رياست دكتر بنيامين كـين، كـه شـاه را در                 2روز  

اياالت متحده معاينه كرده و بيمارستان نيويورك را توصيه كرده بـود، او را عمـل                
ها را بيرون آوردند و به طحـال او           جراحان فقط كيسة صفراي شاه و سنگ      . كردند
هاي كيـسة     نزدند زيرا نظرشان اين بود كه يرقان انسدادي او ناشي از سنگ           دست  

اي  شاه در آن زمان از اين تشخيص راضي بـود و در ايـن مـورد بيانيـه          . صفراست
.  به گفتة فالندرن اين اشتباهي بزرگ بود كه پيامدهايي مرگبار داشت           63.صادر كرد 

خصص سرطان و پزشك    اين عمل جراحي بدون دخالت دكتر مورتون كولمن، مت        
جراح يادشده از پـيش تـصميم گرفتـه بـود طحـال را              . مخصوص شاه، انجام شد   

نهايي در زمـان جراحـي نكـرده بـود،          و از آنجا كه اقدام به راديوگرافي        ... برندارد
فالنـدرن نتيجـه گرفـت      ".سنگي مسدودكننده در مجراي صفرا به جا گذاشته بود        

 كـه از پزشـكي امريكـا سـاخته بـود، بلكـه              بهترين جراحي ممكني نبود   '"اين  كه  
آنچه پس از اين جراحـي رخ       ...بدترين جراحي ممكن در تمام كشورهاي دنيا بود       

   64".بودداد يك رشته پيامدهاي ناشي از اين اشتباه 
  

كمي پس از اين جراحي، شاه به دليـل بـاقي مانـدن سـنگ در مجـرا دچـار                    
اصلة اندك پـس از جراحـي كيـسة         آيا بيرون آوردن طحال با اين ف      . دردهايي شد 

اي بود؟ آنها تصميم گرفتند كه نبايد طحال را عمل كنند و براي               صفرا كار عاقالنه  
دكتـر مورتـون كـولمن      . بيرون آوردن سنگ بايد از روش اندسكوپي استفاده كنند        

                                                 
 . 19. محمد رضا پهلوي، پيشين، ص. 63

 .333. فالندرن به برنار به نقل از فرح پهلوي، پيشين، ص. 64
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هم درمان سرطان را آغاز كرد و الزم بـود ايـن كـار در مركـز سـرطان مموريـال                      
انجام شود كـه روبـروي بيمارسـتان نيويـورك واقـع بـود و بـا        ،  65اسلون كترينگ 

ي زيرزميني به آن بيمارستان راه داشت و شاه نـاگزير بـود روي صـندلي                هاراهرو
در آنجـا شـاه پزشـكان و        . چرخدار بنشيند تا او را از همان راه به آن مركز ببرنـد            

ــد و از   پرســتاراني را مــي ــد كــه آشــكارا از حــضور وي ناخرســند بودن ايــن دي
به داليل امنيتي زمان رفـتن شـاه        . ترسيدند كه دشمنان شاه از آنها انتقام بگيرند         مي

او خود را براي سـاعت مقـرر آمـاده          . كرد  به آن مركز هم محرمانه بود و تغيير مي        
گفتند كه قرار مالقات وي لغو شده است زيرا دكتر در محـل   كرد ولي به او مي      مي

كردنـد تـا    ها شاه را ساعت شش صبح بيدار مـي برخي از روز. حضور نيافته است 
شـاه  . پيش از گرد آمدن تظـاهر كننـدگان او را از راه خيابـان بـه آن مركـز ببرنـد            

شـهبانو تـصور    . كرد  بردبارانه سرنوشت خود را پذيرفته بود و هرگز شكايت نمي         
 .تـرك كننـد   خواهند آنها را به ستوه آورند تا هر چه زودتر آنجـا را                كرد كه مي    مي
چند سال بعد زماني كه شاهدخت فاطمه به دليل ابتال به سرطان در حـال مـرگ                 "

آنها مـا را وادار كردنـد       'كرد به من گفت       بود، پزشكي كه از همسر من مراقبت مي       
 چـه كـساني     'آنهـا 'نپرسيدم كـه منظـورش از       او   من هرگز از     'آن طور عمل كنيم   

 براي ما تـا سـر حـد ممكـن           خواستند زندگي   برداشتم اين است كه آنها مي     . است
سخت شود تا خودمان در اولين فرصت درخواست خـروج از ايـاالت متحـده را                

  66".بدهيم
  

هاي مداوايي را كه به او توصيه شد و تمام تغييـرات را دنبـال                 شاه تمام دوره  
آمدند    كساني را كه به ديدارش مي       و پس از مدتي حالش بهتر شد و توانست         كرد

رد . تر پرزيـدنت جانـسون و همـسرش بـه ديـدار او رفتنـد              دخ. ردپذي  به حضور   
                                                 

65. The Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
 .1، روي 2، پيشين، نوار 2001 ژوئن 6مصاحبه با شهبانو، . 66



 زندگي و زمانه شاه1042

فرانك سيناترا مدال سنت كريستوفر را به او داد تـا           .  به عيادت او رفت    67اسكلتون
هـا هـم      ايراني.  با او مصاحبه كرد    68باربارا والترز . در سفرهايش از او حفاظت كند     

چ يـك از مقامـات      اما نه رئيس جمهور و نه هـي       . رفتند  گروه، گروه به ديدار او مي     
  .دولتي احوال او را نپرسيدند

  
***  

  واقعـه اي   ،انجاميـد گيري در ايران       گروگان هبستري شدن شاه در نيويورك ب     
در . ناپـذير قـرار داد      اش را در موقعيتي بـسيار دردنـاك و تحمـل            كه او و خانواده   

شـاه  . ك كنـد  بيمارستان به او خبر دادند كه به اتاق او نياز دارند و بايد آنجا را تر               
 خبر دادند كـه مكزيـك بـه آنهـا           اوبه  . كه آنها به مكزيك باز گردند     انتظار داشت   

كشور مكزيك نامزد عضويت در شوراي امنيت سازمان ملل         . دهد  اجازة ورود نمي  
بود و اين شايعه وجود داشت كه كاسترو قول داده در صورتي كه مكزيك اجـازة                

ايران خواستار بازگـشت شـاه بـه        . دهد  ميورود به شاه ندهد به نفع مكزيك رأي         
  .هاي اياالت متحده با رژيم انقالبي فراوان بود كشور شد و شايعه دربارة تماس

كلوي از شاه حمايت كردنـد و جـوزف ريـد، رابـرت               راكفلر، كيسينجر، مك  
آرمائو و مارك مورس، دستياران و همكـاران آنهـا، ميـانجي او و دولـت ايـاالت                  

  معـاون وزارت خارجـه،      نيوسـام،   ديويد  آبان به درخواست   17 روز. متحده بودند 
نيو سـام   . هنري و ريد در هتل كاراليل نيويورك با او ديدار كردند            كلوي، مك   مك

 را به اين منظـور كـرده اسـت كـه            اوكلوي گفت كه درخواست مالقات با         به مك 
. ند در ايـاالت متحـده بـه اطالعـش برسـا           شاهمورد اقامت   مشي دولت را در       خط

بـه هـيچ درخواسـتي در مـورد         "نيوسام گفت كـه دولـت تـصميم گرفتـه اسـت             

                                                 
67 .Red Skeleton ،ر امريكائي مشهوكمدين   
68 .Barbara Waltersخبرنگار مشهور امريكايي ،  
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بازگرداندن شاه به ايران بر خالف رأي خودش اعتنا نكند و افزون بـر ايـن هـيچ                  
كند يا فشاري در اين       تالشي در جهت ترغيب شاه به خروج از اياالت متحده نمي          

. كلـوي چيـست     ظـر مـك   خواسـت بدانـد ن       مي اكنون ".آورد  زمينه بر او وارد نمي    
كلوي به او گفت كه او با تصميم دولت موافق است و نسبت به آن افرادي از                   مك

 كه ايران بـه وجـود آورده كنـار بياينـد،            "مسائل زشتي "دولت كه ناگزيرند با اين      
 را   آشكارا موضع راكفلر و كيسينجر     كهكلوي،    موضع مك . كند  احساس همدلي مي  
پـيش از هـر گونـه مـذاكره بـا مقامـات ايـران        " كه  اين بود،نيز منعكس مي كرد،  

كلوي به نيوسـام گفـت كـه دولـت            افزون بر اين مك    ".ها بايد آزاد شوند     گروگان
مستقيماً با شاه در تمـاس      امريكا اكنون بايد مسئوليت اين امور را به عهده گيرد و            

 نـاگزير   را بايد  ]اياالت متحده [فارغ از وضع نهايي شاه مداخلة آتي دولت       ". باشد
 ربطي بـه گذشـتة شـاه و همكـاري مـؤثر وي بـا                 زيرا به نفع امريكاست و     بدانيم

 ".كنند، ندارد سياست اياالت متحده، كه تمام رؤساي جمهور آن را تأييد مي
 

كلوي در بيمارستان به ديدار شاه رفت و به او و شهبانو دربـارة                روز بعد مك  
هايش سپاسگزاري كرد     ه خاطر تالش  شاه از او ب   . گفتگويش با نيوسام گزارش داد    

بـه نظـر    . و اندوه و پريشاني شديد خود را در مورد وضع كشورش ابـراز داشـت              
اي   "براستي داللت بـر رنـج و عـذاب جـسمي و عـصبي             "شاه  ظاهر  كلوي    مك

كـه شـاه و     "كلوي اين را هم احـساس كـرد           داشت كه تحمل كرده بود، ولي مك      
و احوال وقار و متانت درخـور تـوجهي از خـود            شهبانو در برابر تمام اين اوضاع       

از بيمارسـتان مموريـال اسـلون        69 همان روز صبح دكتـر لـو تـامس         ".نشان دادند 
كلوي تلفن كرد تا به او بگويد كه پرتودرماني شاه بايد شروع شود               كترينگ به مك  

                                                 
69. Dr. Lew Thomas 
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 "غيـرممكن "پزشـكي،   جا كردن شاه در اين شـرايط، از ديـدگاه             و به نظر او جابه    
 70.است

 
كـه  ، رئيس جمهور رمزي كـالرك را      كلوي   نيوسام با مك    از ديدار  روز پيش 

بـه  ونس، وزير امور خارجه، به پيشنهاد وارن كريستوفر، به او توصـيه كـرده بـود                
به ظاهر كارتر چندان با اين طـرح        . همراه پيامي براي خميني به ايران فرستاده بود       

 كـه   1348گستري بود، اما از سـال       كالرك در دورة جانسون وزير داد     . موافق نبود 
او از  . ديگر در دولت سمتي نداشت، به سرعت به جناح چپ متمايـل شـده بـود               

 در ميان دانشجويان مخـالف قـديمي        ،مخالفان قدرتمند شاه در اياالت متحده بود      
كه در اين زمان مقامات مهمي را در جمهوري اسالمي داشتند از موقعيت و اعتبار               

بـا ايـن    . ، و در نوفل لو شاتو هم با خميني مالقات كرده يود           ودخوبي برخوردار ب  
حال، اعتراض كارتر بيشتر به رفتـار نامتعـادل كـالرك و گـرايش وي بـه مقـصر                   

اما پس از استعفاي بازرگـان      . دانستن اياالت متحده در مورد اغلب مسائل دنيا بود        
ك، به همراه هنـري     كالر. و دولت وي براي كارتر انتخاب زيادي باقي نمانده بود         

 و ويليام ميلر، از اعضاي كميسيون        در وزارت خارجه   ايرانبخش  ، رئيس   71تكپر
 ضـد شـاه شـهرت       مواضـع برگزيدة سنا در زمينة اطالعات، كه هر دو به داشـتن            

داشتند، عازم تهران شدند ولي زماني كه كالرك به آنكارا رسيد مقامات ايـران بـه                
 پـس از آن پرزيـدنت       72.دهند   را نمي  ايرانورود به   او اطالع دادند كه به او اجازة        

 آبـان دسـتور داد ارسـال تجهيـزات          18روز  : كارتر دست به چند اقدام تنبيهي زد      
اي كـه    آبان دستور اخراج دانشجويان ايراني       19نظامي به ايران متوقف شود؛ روز       

ز  را از اياالت متحده صـادر كـرد؛ سـپس وارادات نفـت ا              شان به روز نبود   واديدر
                                                 

70. John McCloy Papers, Box Sh1, Folder 20. 
71. Henry Precht 
72. Hamilton Jordan, Crisis, New York, Berkley Books, 1982, pp. 16-30. Pierre 
Salinger, America Held Hostage: The Secret Negotiations, Garden City, NY, 
Doubleday and Co. 1981, pp. 44-47. 
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هـاي    هاي ايران در بانك      آبان دستور توقيف دارايي    22ايران را متوقف كرد و روز       
  . اياالت متحده را داد

  
اي صادر كرده بود مبني بر اين كـه بـه خـاطر نجـات                  آبان شاه بيانيه   17روز  
دولت ايـاالت متحـده هـيچ       . ها حاضر است از اياالت متحده خارج شود         گروگان

پرزيدنت سادات، اشرف غوربال، سفير خـود در ايـاالت          ولي  . واكنشي نشان نداد  
براي ادامة درمان در قاهره     "بيمارستان فرستاد كه    متحده را با اين پيام براي شاه به         

شاه تحت تأثير قرار گرفت ولي پاسخ داد كه به محض اين كه              ".به مصر بازگردد  
 24ز بعـد،     چنـد رو   73.گـردد   پزشكان اجازه دهند به خانة خود در مكزيك بر مـي          

آبان، ديويد راكفلر در گفتگويي تلفني به پرزيدنت كارتر گفت كه موضوع شاه از              
اي بسيار مهم بدل شده است و زمان آن فـرا رسـيده اسـت كـه                   نظر ملي به مسئله   

او گفت شـاه مايـل اسـت بـراي          . دولت اياالت متحده مستقيماً با او تماس بگيرد       
امور خارجه، مالقـات كنـد و اگـر چنـين           مرور وضع موجود ايران با ونس، وزير        

حركتي براي ونس دشوار است، شايد فرستادة مخصوص ديگر پرزيـدنت، بـراي             
بـه گفتـة    . تواند در اين كار پيشقدم شـود        مثال لويد كاتلر، مشاور حقوقي وي، مي      

در هيچ اوضاع و احوال يا شـرايطي  "كه راكفلر، پرزيدنت اين نكته را روشن كرد        
چنين به نظر آيد كه دولت اياالت متحده از شاه خواسته اسـت كـه               خواهد    او نمي 

 74".اين كشور را ترك كند
 

كرد كه  كارتر تصور مي. اين حرف فقط تا حدودي حقيقت داشتاما 
توانست خشم حاكم بر  تواند با خميني معامله كند البته در صورتي كه مي مي

هاي   در انجمن اتحاديهدر همان روز كارتر. اياالت متحده را هم كنترل كند

                                                 
73. Pahlavi, Answer to History, p. 21. 
74. McCloy Papers, Folder 28. 
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كارگري امريكا با خشونت اعالم كرد كه ايران را مسئول هر آسيب احتمالي به 
اياالت متحده تسليم "كه داند و سوگند ياد كرد  هاي امريكايي مي ديپلمات

كمي بعد در دفتر بيضي شكل خود  ".شود المللي نمي تروريسم و باج خواهي بين
ردن توضيح داد كه الزم بود با خشونت سخن گويد در كاخ سفيد به هاميلتون جو

ايران " از او خواسته بودند شان كه اغلبباشد ها  خشم امريكاييتا بيانگر احساس 
اگر برداشت آنها از من قاطعيت و خشونت در ابراز خشم آنها ".  كند"را بمباران

 شدن اوضاع  به هر حال با بدتر75 ".باشد، شايد بتوانيم اين مسئله را كنترل كنيم
ها  گفت كه مسئلة گروگان دولت اسالمي مي. شد تر مي كارتر روز به روز درمانده

اياالت متحده بايد شاه را به ايران تسليم كند؛ . شود جدا از باقي مسائل حل نمي
هايي كه به ايران رسانده اقرار كند؛ و تعهد  دارايي شاه را برگرداند؛ به تمام آسيب

 گروگان 13 آبان، 28 و 27روزهاي . داخلي ايران دخالت نكندبسپارد كه در امور 
خميني اين . تبار، آزاد شدند امريكايي، پنج زن و هشت مرد امريكايي افريقايي

ها را جاسوس خواند و گفت زنان را به اين دليل آزاد كرده است كه  گروگان
م به اين دليل هاي افريقايي تبار را ه كند و امريكايي اسالم زنان را محبوس نمي

او . شود داند در امريكا با آنها و امثال آنها بدرفتاري مي آزاد كرده است كه مي
عرضة هيچ كاري " و "كوبد بر طبل تهي مي"گفت كارتر درمانده شده است 

  . كند ها را به عنوان جاسوس محاكمه مي  او تهديد كرد كه گروگان76."ندارد
  

، معاون رئيس جمهور عنوان كـرد        77نديل آبان در كاخ سفيد فريتز ما      29روز  
بـا وجـود   . كننـد  هـا را آزاد نمـي    تا زماني كه شاه در اياالت متحده باشد گروگـان         

اعتراضات برژينسكي، كارتر موافقت كرد و بـه ونـس دسـتور داد ببينـد كـه چـه                   

                                                 
75. Jordan, Op. Cit., p. 46. 
76. Ibid., p. 54. 
77. Fritz Mondale 
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، هـر   خواهد داشـت  زماني شاه از نظر پزشكي آمادگي خروج از اياالت متحده را            
 چنـين اسـتدالل     موضع مانـديل  ، رئيس سازمان سيا، در رد       78لد ترنر چند استانسفي 

 شاه از اياالت متحده ممكن است باعث اين احساس در ايرانيان            اخراجكرد كه     مي
اياالت متحده حاضر نيست خواستة آنها را برآورده سازد، و عقدة خـود             "كه  شود  

ساس درماندگي آنها را     اح  اين ها خالي كنند، و به دليل       را از اين بابت سر گروگان     
 79".بكشند
 

خواهنـد او تـا        به اين نتيجه رسيد كه مقامات امريكا مي        شاه هم به نوبة خود    
 از آن كشور خارج شود، و بـه آن دليـل و بـه               "به هر قيمتي  ")  آذر 9(آخر نوامبر   
 آذر پزشـكان شـاه بـه او         6.  برود  هر چه زود تر     مايل بود   هم اوخود  داليل ديگر   
هـاي مجـراي صـفراي وي         تودرماني وي به پايان رسيده است، سنگ      گفتند كه پر  

بينـي    او جهان . او آمادة خروج بود   . خرد شده است، و تبش هم تحت كنترل است        
همـه چيـز    . هايش، را به كوئرناواكا فرستاد تا ويال را آماده كنند           و مورس، آجودان  

كه براي خروج وي     آذر، دو روز پيش از زماني        9ناگهان روز   . شد  داشت آماده مي  
ريزي شده بود، سركنسول مكزيك در نيويـورك بـا رابـرت آرمـائو تمـاس                  برنامه

دو يـا سـه روز مـانعي        . تواند به مكزيـك برگـردد       شاه نمي ": به او گفت  گرفت و   
   ".ندارد زيرا همين قدر زمان از رواديد توريستي او باقي است، ولي همين و بس

  
ان روز صبح تأييد دفتر پورتيلو را دريافت آرمائو هم. اين باور كردني نبود

كرده بود و زماني كه كنسول با او تماس گرفت داشت در آن باره با شاه صحبت 
شاه . دكن  خنثي مي راتمام اطالعات پيشين"حال اين كنسول گفت به هر . كرد مي
كنيد تلفني با سفير صحبت  اگر حرف مرا باور نمي. تواند در مكزيك بماند نمي

                                                 
78. Stansfield Turner 
79. Jordan, Op. Cit., pp. 58-59. 
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 زماني كه اين ".او كسي است كه اين پيام را از مكزيك دريافت كرده است. دكني
  هيچ"آخر چرا؟": اخبار را به اطالع شاه رساندند، او هم مبهوت شد و پرسيد

اما .  آذر بيمارستان را ترك كند11 شاه بنا بود روز 80.دانست كس درست نمي
فتن به خانة شاهدخت توانست برود؟ فعال فقط ر مسئله اين بود كه كجا مي

آرمائو به ديويد نيوسام در . ن ميسر بوداپليس واقع در مانهات من اشرف در بيك
وزارت امور خارجة امريكا تلفن كرد ولي به او گفتند رفتن به آن محله فكر 

كار ديگري از دستش بر . شد آرمائو داشت از عصبانيت منفجر مي. خوبي نيست
ما حاال داريم . ديگر به من مربوط نيست"ت گفاو به صداي بلند . آمد نمي

شما بايد به او كمك كنيد جاي ديگري . كنيم درخواستي رسمي از كاخ سفيد مي
بايد وسيلة رفتن به آنجا را . بايد سرپناهي امن در اختيارش بگذاريد. پيدا كند

وگرنه ما به . برايش فراهم كنيد و همچنين امكانات درمان پزشكي را
  81".رويم مي پليس من بيك

  
او از   ".لوپز پورتيلو دروغگـو اسـت     "فرياد زد   را شنيد    خبراين  كارتر وقتي   

د تا جايي در اختيار     ونس خواست با جديت تمام از دوستان درخواست كمك كن         
در .  پاسـخ قـاطعي دريافـت نكـرد         كـشوري   هـيچ   از  جز از مصر   اما شاه بگذارند 

به نيويورك و به ديدار شـاه فرسـتاد          او لويد كاتلر، مشاور حقوقي خود را         نهايت،
 به شاه گفت كـه      كاتلر. تا از او بخواهد كه به پايگاه هوايي لكلند در تكزاس برود           

 امكانات پزشكي خوبي وجود دارد و اطمينـان داد كـه تـا زمـاني كـه او               لكلنددر  
كنـد تـا      گذراند رئيس جمهور تمام تالش خود را مي         دوران نقاهت را در آنجا مي     

 82.اهي مناسب براي وي پيدا كنداقامتگ
 

                                                 
80. Pahlavi, Answer to History, p. 24. 
81. Salinger, Op. Cit., pp. 64-65. Shawcross, Op. Cit., p. 290. 
82. Jordan, Op. Cit., pp. 62-63. 
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شــهبانو ســرگرم صــرف شــام در خانــة  آذر، شــب هنگــام و زمــاني كــه 10

انـد   رويم، ولي گفته فردا به تگزاس مي": كردبود شاه به او تلفن  شاهدخت اشرف   
داشـتن خبـر سـفر         محرمانـه نگـه    ".ها، نبايد باخبر شـوند      كه هيچ كس، حتي بچه    

هبانو چند قرار مالقـات بـراي روزهـاي         ش. رسيد  دشوارتر از آن بود كه به نظر مي       
بعد داشت از جمله قراري براي نهار روز بعد با دوستي نزديك كه حتماً در مورد                

ها در مقايسه با در     ولي تمام اين  . خواست  به هم خوردن اين قرار از او توضيح مي        
  .ها اهميت چنداني نداشت جريان نگذاشتن بچه

  
ــود شــاه مــستقيماً از بيمارســتا  ــا ب ن و شــهبانو هــم از محــل اقــامتش در بن

شهبانو با دقت بسيار مراقب بود كـه كـسي تـاريخ            . پليس به فرودگاه بروند     بيكمن
 كه بعـدها رئـيس      ،دانست فقط كامبيز آتاباي     خروج او را نداند و تا آنجا كه او مي         

، از ايـن  كرد وسائلش را براي سفر جمع كنـد مي  به او كمك  اكنوندفتر او شد و 
صبح كه آنها در خانه را باز كردند، شـهبانو در كمـال حيـرت               . اخبر بود موضوع ب 

. هـا ديـد     هاي تلويزيون و سيلي از سـئوال        خود را در برابر شمار زيادي از دوربين       
مـن خبـر سـفرمان را از فرزنـدانم هـم            . مات و مبهوت شده بودم    ": شهبانو گفت 

. شـدند   ند يا بزودي خبر مي    پنهان كرده بودم در حالي كه تمام دنيا از آن خبر داشت           
 كمي بعد او و شاه فهميدند       1". اين وضع را به آنها توضيح دهم       توانستم  چطور مي 

                                                 
 .1، روي 2،پيشين،  نوار 2001 ژوئن 6مصاحبه با شهبانو، . 1
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ترين دخترشان، از خواب بيدار شده و مادرش را صدا كرده است              كه ليال، كوچك  
از رفتن مادرش باخبر شـده      و چون خبري از او نشده سراسيمه به اتاق او رفته و             

ه و بعد ساكت شـده اسـت و دلـداري كـسي را هـم نپذيرفتـه               او گريه كرد  . است
 2."كابوسـي بـاور نكردنـي     "خوانـد،   ها بعد ليال اين خاطره را كابوس          سال. است

اي دو بار به   را هفته 3خانوادة راكفلر در دورة غيبت پدر و مادر ليال، سوندرا فالن
 جاي آنكـه جلـو رود       كاش زمان به  ": بودفرستادند و ليال به او گفته         ديدن ليال مي  
  4".گشت به عقب بر مي

 
با رعايـت بـيش از حـد مـسائل     "مأموران امنيتي شاه و شهبانو را جداگانه و    

شـاه را، كـه كـت و شـلواري تيـره         .  تا فرودگاه الگارديا همراهـي كردنـد       "امنيتي
 بيمارستان روي صندلي چرخدار با آسانسور به        17پوشيده بود، از اتاقش در طبقة       

از آنجـا، او    . ن بيمارستان و از آنجا به سوي يكي از درهاي خروجي بردند           زيرزمي
را  از راه تونلي به طول چهار بلوك،  به سوي توقفگاهي هدايت و سـوار وانتـي                   

  5.آبي كردند و راهي فرودگاه الگاردياي نيويورك شدند
 

س ببـرد   در فرودگاه سربازان هواپيمايي را كه بنا بود شاه و شهبانو را به تكزا             
شـهبانو از ايـن سـر و صـداها و جـوش و              . به داليل امنيتي محاصره كرده بودنـد      

 نيـروي   DC-9زده شده بود و پـس از آنكـه سـوار هواپيمـاي                ها شگفت   خروش
بـراي  "كه تمام اين كارها گفت هوايي اياالت متحده شد و كنار شاه نشست به او    

                                                 
 .1، روي 3، نوار 2002 مصاحبه با كامبيز آتاباي، نيويورك، فورية .2

3. Sondra Phelan 
4. Amherst College Library, Archives and Special Collections, McCloy Papers, 
SH1, Series 28 "Report on Pahlavi Children, Background". 
5. WABC TV and ABC Television Network, The Iran Crisis: America Held 
Hostage, December 2, 1979, 11 pm. 
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از حـضور مـا خوشـحال       دانـيم كـه       خودمان مي . تسريع خروج ما از كشور است     
   6"سازي براي چيست؟ نيستند؛ اين همه صحنه

  
، فرمانـدة پايگـاه هـوايي       7 اكـر   ويليام در پايگاه هوايي كلي در تگزاس ژنرال      

لكلند، از آنها استقبال كرد و در هواپيما به ديدار شـاه رفـت و او و شـهبانو را تـا                     
.  همراهـي كـرد    بـرد مـي   نـد   كه آنها را به بيمارستان واقـع در لكل         يكنار آمبوالنس 

 بـه دليـل      طـول راه    تمـام  شاه و شهبانو در    كه با چنان سرعتي مي رفت    آمبوالنس  
 نيروهـاي   بيمارسـتان  در   .نـد دخورمـي   هاي آمبـوالنس      هاي شديد به ديواره     تكان

 نتوانست با شاه مصاحبه كنـد     هم  امنيتي آن قدر زياد بودند كه حتي يك خبرنگار          
 سن آنتونيـو، كـه       از هنري گونزالس، نمايندة كنگرة   . ندبيببراي يك لحظه او را       يا

 "از نظرجسمي "شاه  آنجا بود و به شاه خوشامد گفت، بعدها گزارش داد كه حال             
 8 ".از دولت امريكا از صميم قلب قدرداني كرد"خوب بود، و 

 
در لكلند يك ضلع بيمارستان را خالي كردند تا جايي براي زوج سـلطنتي و               

يدند كه آن ضلع به بيماران رواني       شنبعدها شاه و شهبانو     .  آماده كنند  همراهان آنها 
ژنرال اكر به ظاهر به داليل امنيتي اين بخش         . نيروي هوايي اختصاص داشته است    

هـاي آهنـي      از بيمارستان را برگزيده بود زيرا تمام پنجره هاي ايـن قـسمت ميلـه              
يوارهـاي آجـري جـا دادنـد و         آنها شاه را در اتاقي بدون پنجره و داراي د         . داشت

هاي در آن را باز كـرده بودنـد تـا مـانع از خـروج       شهبانو را در اتاقي كه دستگيره  
روي سقف دستگاهي بود كـه بـه نظـر شـهبانو تركيبـي از               . بيماران از اتاق شوند   

دوربين و بلندگو آمد، و به ظاهر براي اين بود كه كارمندان بيمـاران را زيـر نظـر                   

                                                 
 مصاحبه با شهبانو، پيشين، . 6

7. Major General William Acker 
8. ABC, Op. Cit. 
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او . كرد در مكاني بسته و در تنگنا است         هبانو به شدت احساس مي    ش. داشته باشند 
در آن سو مردي كه پرستار بود با سر بـه او            . به سوي پنجره رفت تا آن را باز كند        

. اين واقعيت كه پرستار مرد بود او را هراساند        . اشاره كرد كه اين كار مجاز نيست      
ا پيرنيـا، دوسـت و نديمـة        سويبه ل . دانست چه كند    نمي. استدربند  كرد    احساس  

. خود، رو آورد كه از پرستار درخواست كرد لطفاً اجازة باز كردن پنجره را بدهـد               
هاي پشت پنجره ايـن كـار       پرستار نخست با اشاره به داليل امنيتي و با وجود ميله          
ـ  "گشود و  را نپذيرفت ولي سرانجام كوتاه آمد و شهبانو پنجره را             نفستوانـست ت

 به آتاباي در نيويورك تلفن كرد و به او گفت كه اگر خبري از آنها                شهبانو  ".كند
البته بعدها خودش فكر كـرد كـه آنچـه گفتـه            . اند  نشد بايد بداند كه آنها را ربوده      

ــرا  ــوده اســت زي ــه ب ــار آنهــا   معلــوم بچگان ــدگان تلفنــي در اختي ــود كــه رباين ب
   9.گذاشتند نمي

  
. خورد ولي شاه هرگـز شـكايتي نكـرد         اين بيمارستان به درد نمي     كه   پيدا بود 

مقامـات شـكايت    . تر شـد    آرمائو با مقامات صحبت كرد و خواستار جايي شايسته        
اند و وقت كافي بـراي آمـاده          كردند كه خيلي دير از ورود زوج سلطنتي آگاه شده         

سرانجام، آنها موافقت كردند كـه در باشـگاه      . اند  تر نداشته   كردن اقامتگاهي مناسب  
  .د اتاق را آماده و زوج سلطنتي را به آنجا منتقل كنندافسران چن

  
نيروي هوايي بـا ايـران و افـسران ايرانـي     . در باشگاه افسران اوضاع بهتر بود    

زمان شاه آشنايي داشت، زيرا بسياري از آنان دوران آمـوزش خـود را در ايـاالت                 
كردنـد و     قي مي اي تل   افسران امريكايي آنها را افرادي حرفه     . متحده گذرانده بودند  

گذاشتند و همچنين براي شاه هم احترام قائل بودند زيرا به نظـر               به آنها احترام مي   

                                                 
 مصاحبه با شهبانو ، پيشين، . 9
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آنها زمامداري وي در توسعة نيروهاي مسلح ايران و تبديل آن به نيرويي كارآمـد               
آنهـا از رژيـم خمينـي       . كه مناسباتي دوستانه با اياالت متحده داشـت، مـؤثر بـود           

ي از آنها معتقـد بودنـد كـه اگـر دولـت ايـاالت متحـده            بسيار. آمد  خوششان نمي 
آنهـا تـالش   . آمـد  تر عمل كرده بود ايـن فاجعـه بـه بـار نمـي        تر و قاطعانه    عاقالنه

كردند با وجود ناجور بودن اوضاع، زندگي را تا سر حد ممكـن بـراي شـاه و                    مي
كـه بـه    كرد    ژنرال اكر افسران تحت فرمان خود را تشويق مي        . شهبانو دلپذير كنند  

شان را هـم      كردند و افراد خانواده     ديدار شاه بروند، و آنها هم اغلب اين كار را مي          
او افرادي را پيدا كرد كه با شهبانو تنـيس بـازي كننـد، ايـن                . بردند  همراه خود مي  

افـسران  . لطفي بود كه در حـد چـشمگيري كيفيـت زنـدگي او را بهبـود بخـشيد                 
  .سرودند و مي خواندند  ميهللا خمينيا تر شعرهايي موهن دربارة آيت جوان

  
كلند پايگاهي بـود كـه صـدها        ل. اه در فضايي بسيار بسته بود     با وجود اين ش   

مـسئلة امنيـت    . شـدند   دانشجوي افسري هر روز بـه آن وارد و از آن خـارج مـي              
زوج سلطنتي ناگزير بودند حول و حـوش محوطـة خودشـان            . هميشه مطرح بود  

ند از محيطي كه فرمانده مشخص كرده بود و بـيش از            باشند، و هرگز اجازه نداشت    
در ضـمن شـاه بـه    . چند يارد بـا سـاختمان آنهـا فاصـله نداشـت، دورتـر برونـد            

هاي پزشكي هم نيازمند بود، از جمله به عمل جراحي طحال نيـاز داشـت                 مراقبت
دانـستند كجـا بناسـت        اما آنها نمـي   . كه اين عمل از نظر زماني بسيار حساس بود        

ولي افريقاي جنوبي پيـشنهاد امريكـا را        . مدتي صحبت افريقاي جنوبي بود    . دبرون
شاهدخت اشرف بـا كانـادا تمـاس        . ، كه باعث شادي زوج سلطنتي شد،      نپذيرفت

هـايي تلـويحي دريافـت        گرفت تا احتمال رفتن به آنجا را ارزيابي كند ولي اشاره          
تمـل اسـت كـه شـاه        كرد كه امكان فراهم آوردن مقدمات اين كار در صورتي مح          
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 ترودو، نخست وزيـر كانـادا، كمـك         پي ير  چند ميليون دالر به مبارزات انتخاباتي     
  .سرانجام جستجوها به پاناما ختم شد. كند

  
. انگيزترين اخبار دوران تبعيـدش را دريافـت كـرد           در لكلند، شاه يكي از غم     

يروي دريايي  اش، را كه افسر ارشد ن       ، شهريار شفيق، خواهرزاده   1358 آذر   16روز  
رژيم خميني بسياري از افسران ارتش و مقامـات         . بود، در پاريس به قتل رساندند     

غيرنظامي شاه را كه در ايران پيدا كرده بود، به قتل رسانده و اكنون مصمم بود بـه                  
. صورتي روشمند سران مخالفان رژيم ايـران در خـارج را هـم از سـر راه بـردارد          

 رژيم شـاه بـه      مبني بر اين كه همكاري كنندگان با         خميني فتوايي صادر كرده بود    
گناهكارند؛ به اين منظور فقط كافي بود هويـت آنهـا را تـشخيص              صرف اين كار    

و را تعيـين    ها و ابزارهاي اجراي فتواي ولي فقيه          شوراي انقالب راه  بنا بود   . دهند
عاالنـه   شـهريار شـفيق ف     .، آماه كند  كه هدف اين عمليات بودند    را  افرادي   هرستف

كرد، در نتيجـه او يكـي از نخـستين افـراد آن               نظاميان ايراني در تبعيد را بسيج مي      
او در حالي كه آنچه را از خواربارفروشي محل خريده بود بـه خانـة               . فهرست بود 

قاضـي  "صادق خلخـالي    . گرفتبرد، از پشت سر هدف گلوله قرار          خواهرش مي 
. نقش خود در اين قتل اعتـراف كـرد         دادگاه انقالب اسالمي، با غرور به        "مخوف

هاي خـود در اروپـا    فداييان اسالم به فعاليت  . پذيرم  من مسئوليت اين ترور را مي     "
دهند تا هويت اين مجرمان را تشخيص دهنـد و آنهـا را               و اياالت متحده ادامه مي    

هاي كثيف رژيم منحط سابق تـصفيه         تا زماني كه مهره   . به سزاي اعمالشان برسانند   
 بعدها و در زماني كه بـه دليـل    خلخالي 10".داشتكار ادامه خواهد اند اين  نشده

تجاوز از حدود اختيارات خود مورد انتقاد قرار گرفت، اعالم كرد كه هرگز كسي              
  .را جز با تأييد خميني نكشته است

                                                 
10. New York Times, December 8, 1979, p. 4. 
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يكي از افسران  دلير نيروي دريايي كه با افتخار بـه            "شاه شهريار را به عنوان      

 اشـرف،   11 .ستود، و از مـرگ او غـرق انـدوه شـد     " است كردهكشورش خدمت
او . شاه و مادر داغدار شهريار، با فصاحت بيشتري در اين باره سخن گفت            خواهر  

 در  كه" خواند   "نيروي دريايي شناس    وظيفهو افسر   واقعي  پرستي    ميهن"پسرش را   
دادن پـسرم   با دلي ، كه امـروز در غـم از دسـت             ... كوشيد  ميپرچم ايران   اعتالي  

سوگوار است، همچنين با تمـام مـادران و پـدران امريكـايي احـساس همـدردي                 
 و  ،براي مـردم امريكـا    ... اند  كنم كه فرزندانشان در ايران به گروگان گرفته شده          مي

 شـاه از اشـرف      12 ".كـنم   ايران كه فرزندم در راه آن جـان باخـت، دعـا مـي             براي  
رست پـيش از رسـيدن اشـرف، شـاه بـا            د. آنتونيو نزد او برود     خواست كه به سن   

من كـشورم را از دسـت       . نظيري است    زن بي  ": ردن گفت وتحسين به هميلتون ج   
دانيـد   البد مـي . ام، ولي او هم كشورش را از دست داده است و هم پسرش را      داده

 در حـال حاضـر      اش   نگرانـي  اما تنهـا  . كه يكي از عامالن خميني پسر او را كشت        
وقتي داشت .  آذر به لكلند رسيد21 شاهدخت اشرف روز  13 ".سالمتي من است

ردن در آمـد كـه تـازه از اتـاق           وشد رو در روي هميلتون ج       وارد اتاق برادرش مي   
جردن دستش را پيش آورد ولي اشرف از دسـت دادن بـا او              . شاه بيرون آمده بود   

يكـديگر را  كوشـيدند   اشرف وارد اتاق شد و بـرادر و خـواهر    14.خودداري كرد
  .ندهسلي دت

  
***  

                                                 
11. Ibid. 
12. Ibid. 
14. Hamilton Jordan, Crisis: The Last Year of the Carter Presidency, Op. Cit, p. 83. 
15. Ibid. 
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كند فريـاد    آذر وقتي كارتر شنيد كه مكزيك رواديد شاه را تجديد نمي     9روز  
صباني بود كـه در   او به ويژه به اين دليل ع 15."لوپز پورتيلو دروغگوست"كشيد 

منـشي و     دورة ترديد كارتر در زمينة دادن پناهندگي به شاه پورتيلو در مورد بزرگ            
بــا "گفــت  بــه ونــس كــارتر .ه بــودزد زاف هــايي گــ الفدل و جــرأت خــودش 

 ونـس   16".ا كردن جايي براي شاه كمك كنند      مان ترتيبي بدهيد تا براي پيد       دوستان
دست به كار شد ولي هيچ كشوري را پيدا نكرد كه حاضر به پـذيرش شـاه باشـد        
جز سادات كه هميشه به شاه وفادار بود و براي اطمينان دادن به شاه در اين مورد                 

و كـارتر    البتـه    .كند نهايت تالش خود را كرده بود        از ورود او استقبال مي    كه مصر   
 به هراس افتاده بود كه اگر هيچ         كارتر وواكنش اعراب بودند    گران  همچنين شاه ن  

كشور ديگري جز مصر شاه را نپذيرد ممكن است شاه ناگزير در ايـاالت متحـده                
وط به ايران با هم توافـق       ونس و برژينسكي كه اغلب در مورد سياست مرب        . بماند

نداشتند، حاال به اين نتيجه رسيده بودند كه بايد به شاه اجازه دهند كـه بـه مـصر                   
 آذر، برژينسكي با كارتر در كمپ ديويد تماس گرفت تا بـه         11روز يكشنبه   . برود

او بگويد كه با ونس و اورل هريمن، كه او هم همان نكته را بـه ونـس يـادآوري                    
 چيني  دسيسه"او برژينسكي را به     . كارتر عصباني شد  . رسيده است كرده، به توافق    

 و ونس را به     "داشتن شاه براي ابد در كشور       به همراه كيسينجر و راكفلر براي نگه      
   17. متهم كرد"دست روي دست گذاشتن و اقدام نكردن"

  
 آذر ونس به اطالع كارتر رساند كه نتوانسته است جايي بـراي             20صبح زود   

او دوسـتي بـين   . پانامـا – كارتر مانده بـود  كشور براي حاال تنها يك    . كندشاه پيدا   
 بـه   پا گرفته بـود     به هنگام عقد قرارداد كانال پاناما       را كه  س ژنرال توريخو   و خود

                                                 
15. Jordan, p. 62. 
16. Ibid. 
17. Zbigniev Brzezinski, Power and Principle: Memoirs of the National Security 
Adviser, 1977-1981, New York, Farrer, 1983, p. 482. 
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. افزون بر اين، پاناما وابسته به نفت ايران نبـود         . ژنرال مديون او بود   . خاطر داشت 
 خروج شاه از ايران توريخوس مايل بـود         آورد، در ابتداي    آن طور كه به خاطر مي     
توصـية پـذيرش    . كـرد   با اين حال كارتر بايد احتياط مي      . او را به كشورش بپذيرد    

پرسـيدند پـس چـرا خـودش او را      ديگران از خود مـي . شاه به ديگران دشوار بود 
ممكـن  . ترديد هيچ كشوري به اندازة اياالت متحده مديون شاه نبود           نپذيرفت؟ بي 

كـه مكزيـك حاضـر بـه         در حـالي     با يك تماس تلفني انجام شـود ولـي        بود كار   
اگـر ژنـرال ايـن      . پذيرش مجدد شاه نشده بود مخاطرة اين كار افزايش يافته بـود           

شد؟ يك نفر بايد حضوري با توريخـوس در ايـن             پذيرفت چه مي    پيشنهاد را نمي  
مـاد داشـت و     توريخوس به او اعت   . كارتر به ياد جوردن افتاد    . كرد  باره صحبت مي  

داد   ناميد و اجازه مـي       مي "پاپا ژنرال "جوردن توريخوس را    . آمد  از او خوشش مي   
هاي ديپلماتيك آن قدر برايش حـرف بزنـد كـه حـالش بـه هـم          او دربارة ظرافت  

  . رفت جوردن بايد به صورت كامالً محرمانه به پاناما مي. بخورد
  

امـا، تلفـن كـرد و از او         ، سفير ايـاالت متحـده در پان       18جوردن به آمبلر ماس   
او نخـستين   . خواست ترتيب ديدار وي با توريخوس را در همان روز عصر بدهد           
حقوقـداني  –بار ماس را به هنگام مذاكرات مربوط به عقد قرارداد پاناما ديده بود              

 بـود و بـه      19ل لينـوويتز  ومسلط به زبان اسپانيايي كه در آن زمان از كارمنـدان سـ            
مـاس بـا    . كـرد   وقت اياالت متحده، در مذاكرات كمك مي      ، سفير   20السورث بانكر 

تسلط كامل در سنا از اين قرارداد دفاع كرده بود و پس از آن سمت سفارت پاناما                 
او با توريخوس و ديگر نخبگان حـاكم پانامـا     . به عنوان پاداش نصيب او شده بود      

امـا   بـه پان   هـد خوا  او فوري حدس زد كه چرا جوردن مـي        . مناسبات خوبي داشت  

                                                 
18. Ambler Moss 
19. Sol Linowitz  
20 Ellsworth Bunker 
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يكي از هشت يا ده     "را به   برود و زماني كه در فرودگاه به استقبال او رفت تا وي             
 ببرد به جوردن گفت كه شانس موفقيتش زيـاد          21"خانة توريخوس در حومة شهر    

 .است
 

 داو بزرگي در ميان بود و واكنش        22. دستپاچه و نگران بود    فوق العاده جوردن  
وردن سـعي كـرد بـه هنگـام نوشـيدن           ج. بيني كرد   شد پيش   توريخوس را هم نمي   

تر ايجـاد     پاافتاده سخن گويد و با اين كار فضايي دوستانه          مشروب از مسائلي پيش   
جـوردن درخواسـت    . مقدمه دليل آمدن او را پرسـيد        ژنرال بي . كند، ولي نتوانست  

كرد كه تنها با او صحبت كند و سـپس مـشكل رئـيس جمهـور را بـا او در ميـان           
هـا ممكـن بـه        ه شاه در اياالت متحده بود حل بحران گروگان        تا زماني ك  . گذاشت

شاه مايل به ترك اياالت متحده بود ولي جـز مـصر جـايي بـراي                . نظر نمي رسيد  
حضور شاه در مصر ممكن بود موقعيت سادات را به خطر اندازد و             . رفتن نداشت 

 داد كه شاه به جـاي ديگـري بـرود و شـاه هـم                بنابراين رئيس جمهور ترجيح مي    
رئيس جمهور از مـن خواسـته اسـت كـه از شـما بپرسـم آيـا شـما                    ". موافق بود 

 23"ها در پاناما بپذيريد؟ حاضريد شاه را تا زمان حل بحران گروگان
 

او بـه پـشتي     . توريخوس كسي نبـود كـه چنـين فرصـتي را از دسـت دهـد               
اي چشمانش را بست و پكي به سـيگار برگـي زد كـه                اش تكيه داد، لحظه    صندلي
پس از چند ثانيه كه به نظر       . ش كاسترو به عنوان هديه براي وي فرستاده بود        دوست

: جوردن خيلي طوالني آمد، با لحنـي متـين و سـنجيده شـروع بـه صـحبت كـرد                   
هميلتون، اين بحران بيش از همه مسئلة ايـاالت متحـده اسـت، چـون آن افـراد                  "

ئله به تمام دنيـا نيـز       اما اين مس  . امريكايي و نمايندگان كشور و دولت شما هستند       

                                                 
21. Jordan, p. 20. 
22. Jordan, p. 69. 
23. Jordan, p. 72. 
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تا زمـاني كـه ايـن امكـان وجـود           . مربوط است و همه در برابر آن مسئول هستند        
ها را مثل اين مورد كه در تهران رخ داده گروگان بگيرند،              داشته باشد كه ديپلمات   

توانيد بـه رئـيس جمهـور     شما مي. هيچ ديپلماتي در هيچ جاي دنيا در امان نيست      
اگـر  . ما كشوري كوچك ولي سـرفرازيم     . پذيريم  در پاناما مي  بگوييد كه ما شاه را      

آميـز ايـن بحـران داشـته باشـيم بـا               در حل صـلح    نقشي  هر چند كوچك    بتوانيم  
به كارتر تلفن كـرد و  . زده شده بود  جوردن ذوق 24".كنيم آن را ايفا ميخرسندي 

م من خوشـحالم و خيـال     . خدا را شكر  ": رئيس جمهور گفت  . داداخبار خوش را    
سـپس   25"تمام روز نگران بودم كه اگر او جواب رد بدهد چه كنـيم؟            . راحت شد 

  .رئيس جمهور شخصاً و تلفني از توريخوس تشكر كرد
  

 كه البد از اين قول و قـرار         ، اين اخبار را به اطالع شاه       مي بايستي  حاال كسي 
ن جوردن از لويد كاتلر خواست كه براي دادن اي        . ، برساند آمد  جديد خوشش نمي  

. خبر به شاه او را همراهي كند و همان شب با هواپيما خود را بـه لكلنـد برسـاند                   
روز بعد جوردن و كاتلر به ديدار رابرت آرمائو رفتند كه در راه رفـتن بـه ديـدار                   

ها بود كه آرمائو اوقات خود را با شـاه و             ماه. شاه آنها را از وضعيت وي آگاه كرد       
بـه جـوردن    . كرد  مد و حمايت مي    مي آ  ها خوشش گذراند، او از آن     اش مي   خانواده

گفت كه با شاه بدرفتاري شده است و از زماني كـه وي ايـران را تـرك كـرده در                     
او چيـزي دربـارة پانامـا يـا ژنـرال توريخـوس             . اند  همه جا از او سؤاستفاده كرده     

وقتـي بـا شـاه حـرف     " در ضمن خـواهش كـرد  . آنها بايد مراقب باشند   . داند  نمي
   26".او را اعليحضرت خطاب كنيدزنيد  مي

  

                                                 
24. Ibid., p. 73. 
25. Ibid. 
26. Ibid., p. 77. 
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 و  "آور  مـالل "به نظر جوردن و كاتلر محل اقامت خانوادة سلطنتي در لكلند            
شهري در ايالـت     (ورياي دالري هتل هاليدي اين در پ      75هاي    مثل يكي از سويت   "

هاي آبي    ها و پرده    موكت" آمد كه    "دي و عمومي است   اايلينوي كه نماد هر چيز ع     
اين وضع به نظر جوردن عجيب و غيرطبيعي آمد و ماية         27"اشتاي د   و سبز زننده  

! اعليحضرت": آرمائو جوردن را با لحني رسمي به شاه معرفي كرد         . حيرت او شد  
 خـود و    1356 شاه گفت كه جوردن را از سـفر          ".شناسيد  شما آقاي جوردن را مي    

از يـاد   جوردن ممكـن نبـود آن مالقـات را          . آورد  ديدارش از كاخ سفيد به ياد مي      
سـادات، اشـميت، كاالهـان،    –اي كه ديـده بـود    از ميان تمام رهبران خارجي . ببرد

 "تر  از همه جالب  "به نظرش    شاه   -ژيسكار و شمار زيادي از ديگر سران كشورها       
در روبدوشـامبر  مطمـئن بـه خـود    حاال هنوز دو سال نگذشته، آن رهبر      . آمده بود 

 پـشت آن حـك شـده بـود، روي      در".آ.اس.يـو "آبي نيروي هوايي كـه عالمـت    
پوش ميهمانـانش     اعتنا به آن تن    اي رنگ و رو رفته نشسته بود و به ظاهر بي            كاناپه
  .  پذيرفت را مي

  
او ادعـاي جـوردن را      . با اين حال شاه در مورد سياست همچنان تيزبين بـود          

بحـران  تـا زمـاني كـه شـاه در ايـاالت متحـده باشـد                گفـت     ميكه    قبول نداشت   
شود، هر چند يادآور شد كه هر كاري كه از دستش بـر بيايـد                 حل نمي ا  ه  گروگان

در تاريخ  "خواست    نمي  شاه .كند تا اياالت متحده موفق به حل آن بحران شود           مي
 او پرسيد كجا بايد بـرود؟ در        28".به خاطر  اين واقعة هولناك مقصر شناخته شود        

از كشورهايي كـه شـاه بـه        اين زمان بود كه كاتلر به اطالع او رساند كه هيچ يك             
 حاضر بـه پـذيرفتن او     -انگلستان، سويس و اتريش   –آنها اظهار تمايل كرده است      

 بودواقع به گفتة ديويد راكفلر در مورد اتريش كارتر از راكفلر خواسته             در  . نيستند
                                                 

27. Ibid. 
28. Ibid., p. 79. 
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يسكي، نخست وزير، تماس بگيرد و او را تشويق كند كه پيـشنهاد پيـشين               اكر"با  
 امـا   29". از نو بررسي كندتريشادن پناهندگي به شاه ايران در اخود را در مورد د

لبخندي اندوه نـاك و  شاه با . معلوم نيست كه شاه از اين موضوع خبر داشت يا نه 
زده و    بايـد اقـرار كـنم كـه شـگفت         ":  گفت لحني كه به گوش جوردن حزين آمد      

 30".خواهد كس مرا نمي رسد هيچ به نظر مي. ام دلسرد شده
 

آرمائو مخالفـت  . را پيش آورد توريخوس و پاناما موضوع جا جوردن   در اين 
او . او گفت توريخوس پيش از اين هم از شاه دعوت كرده بود           . خود را ابراز كرد   

اي اسـت     او چنان آدم فرومايـه    . شود به او اعتماد كرد      اي نيست و نمي     فرد شايسته 
افـزون بـر ايـن در       . دكه به خاطر سودي اندك ممكن است استرداد شاه را بپـذير           

 جـوش و    31.هـاي پزشـكي الزم برخـوردار شـود          توانـد از مراقبـت      آنجا شاه نمي  
: گفـت ولي شاه به كمك او آمد و . خروش آرمائو خشنودي جوردن را كاهش داد     

بايد اعتراف كنم كه من اطالعات بسيار نـاچيزي در مـورد امريكـاي التـين، يـا                  "
 از نظر شـاه     "دهم  پايي را بسيار ترجيح مي    پاناما، يا توريخوس دارم و كشوري ارو      

 ولـي بجـز مـصر،     . بـود  "توريخوس نمونة واقعي يك ديكتاتور امريكاي التينـي       "
گفت   پاناما تنها كشوري بود كه حاضر بود شاه را بپذيرد و اگر شاه آن طور كه مي                

انور سادات، دوست قديمي خود، را با ايـن مـسائل دچـار دردسـر     "خواست   نمي
رود و بـه       او به آرمائو گفت كه بـه پانامـا مـي           .ة ديگري وجود نداشت    گزين "كند

پـس از   ". نگران نباشـد  جوردن گفت قصد نااميد كردن او را ندارد و در اين باره             
 32".كنـد    است ديگر هيچ چيز مرا دلسرد نمـي         ام رخ داده    آنچه براي من و خانواده    

هاي پزشكي مورد     راقبتپس از آن موضوع بحث به مناسب بودن پاناما در مورد م           

                                                 
29. McCloy Papers, Folder 29. 
30. Jordan, Op. Cit., p. 79. 
31. Pierre Salinger, America Held Hostage: The Secret Negotiations, Op. Cit,  p. 89. 
32. Jordan, Op. Cit., p. 80. 
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نياز شاه و مسائل امنيتي مربوط به وي كشيده شد، كه آرمائو با وجود ناخـشنودي                
  .از اين تصميم قبول كرد اين مسائل را بررسي و به شاه گزارش دهد

 
بيني، رئـيس امنيـت شـاه،      آذر، جوردن، آرمائو و سرهنگ جهان   22روز بعد،   

توافق رسيدند كه خانة خـالي گابريـل لـويس در           به پاناما پرواز كردند و با هم به         
ـ   . ترين مكان براي اقامت خانوادة سلطنتي است        جزير كونتادورا مناسب   ه آن خانه ب

هاي شهر پاناما نزديك بود، آبي كه آن را احاطه كـرده بـود كـار حفـظ                    بيمارستان
ه اي تفريحي را داشت كه براي هم        كرد، و حال و هواي منطقه       امنيت را تسهيل مي   

 يعني در دوران بحث هاي مربوط به قرارداد آبراه پاناما در            ،لويس قبالً . خوب بود 
 "سالح پنهاني "خوب جوردن و    سنا، سفير پاناما در اياالت متحده بود؛ او دوست          

 يكـي از  خانه اش نيـز  33. كارتر بود"سفير مورد عالقة "هاي سنا و      كارتر در بحث  
آن سـه نفـر سـپس بـه ديـدار ژنـرال             . ما بود بهترين جاها براي اقامت شاه در پانا      

اي براي دعوت شاه به پاناما نوشت و از آرمـائو خواسـت               تريخوس رفتند كه نامه   
از او چـون ميهمـاني عاليقـدر        "بپذيرد  به اطالع شاه برساند كه اگر دعوت وي را          

خواهـد از حـضور شـاه در آنجـا             مي كسي" و اگر او بشنود كه       "شود  استقبال مي 
 آذر، 23ز بعــد، رو 34".انــدازد اده كنــد، آن شــخص را بــه زنــدان مــي اســتفســوء

جمعـه هـا در كـاخ         روابط خـارجي    و بحث   صبحانه  صرف برژينسكي در جلسه  
شاه چـه درخواسـتي دارد ولـي همـان          پرسيد مايلم بدانم كه توريخوس از       سفيد  

م وقتي كسي را به شا    "جوابي را شنيد كه توريخوس در برابر اين پرسش داده بود            
:  برژينسكي اظهـار داشـت     ".زنم  ها حرف نمي    كنم دربارة قيمت نوشابه     دعوت مي 

   35". پوست او را بكندفت اختيار گررا درمي ترسم وقتي شاه "
  

                                                 
33. Ibid., p. 92. 
34. Ibid., p. 84. 
35. Brzezinski, Op. Cit., p. 482. 
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پزشكان نيـروي هـوايي     . شد  هنوز هم بايد به نيازهاي پزشكي شاه توجه مي        
. ون آورند هر چه زودتر بير   را  پس از معاينة شاه توصيه كرده بودند كه طحال وي           

 را بـه همـراه ويليـام        ،پزشكان شاه در بيمارستان نيويورك، كين و هوبارد ويليـامز         
 پزشـكان نيـروي   با نظـر كين و ويليامز   .  به لكلند فراخواندند   ،جكسون، وكيل شاه  

آنهـا گفتنـد دوران نقاهـت       . و جراحي فوري را توصيه كردند     موافق بودند   هوايي  
شـاه  . اين مدت به نظر شاه خيلي طـوالني آمـد         . كشد  شاه دو تا سه هفته طول مي      

عمـل جراحـي    از  خواست بداند كه آيا خوردن كلورامبوسيل، دارويي كه پيش            مي
كين در پاسخ گفت كه ممكـن       . خورد، سودمند خواهد بود يا خير       در نيويورك مي  
جوردن و كاتلر به نيابت از دولت اياالت متحده قول دادنـد كـه              . است مفيد باشد  

 به شاه اجازة بازگشت به ايـاالت متحـده          "درماني اضطراري "ت نياز به    در صور "
شاه تصميم گرفـت ايـاالت متحـده را تـرك كنـد و جراحـي در        36".شود  داده مي 

پاناما، در بيمارستان گورگاس واقع در پايگاه اياالت متحده در منطقة آبـراه پانامـا،    
كين . ين بيمارستان استفاده كند   تواند از امكانات ا     انجام شود و به او قول دادند مي       

 جـدي اين كه شاه با وجود اين بيماري وخيم و نياز به جراحي             "كه  اظهار داشت   
حاضر شد به كشوري بيگانه با امكانات پزشـكي محـدود بـرود نـوعي فـداكاري                 

  37".بود
  

اي مــبهم و سرشــار از   آذر شــاه و شــهبانو بــه پانامــا و بــه ســوي آينــده24
اما در آن زمان شاه از مـشقات پـيش          . ها پرواز كردند    نيرنگمناقشات، تهديدها و    

 و پانامـا هـم      "مهربـان " مـي آداو معتقد بود كه هميلتون جوردن       . رو خبر نداشت  
  .اي منطقي است گزينه

  
                                                 

36. Jordan, Op. Cit., pp. 84-85. 
37. William Shawcross, The Shah’s Last Ride, Op. Cit., p. 307. 
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اي از    ترين تـصميم بـود چـون مـا دعوتنامـه            در آن روزها انتخاب پاناما منطقي     
 مرا از باهاماس دعوت كرده بوند كـه بـه    بار پسر آنها يك . ژنرال دريافت كرده بوديم   

ديگـر ايـن كـه آنهـا بـا كـشور مـن              . با او خيلي خوب رفتار كرده بودند      . پاناما برود 
ديگر اين . رسيد  اين پيشنهاد خيلي خوبي به نظر ميسپ. مناسبات ديپلماتيك نداشتند 

 رفـتن بـه     در آن روزهـا   . كه پاناما با اياالت متحده يا اروپا هم فاصلة زيادي نداشـت           
 38.رسيد پاناما راه حل خوبي به نظر مي

  
***  
 

وياليي كه براي شاه در نظر      .  مايلي پاناما  30اي بود تقريباً در       نتادورا جزيره اك
اي سنگي رو به دريا كـه بـه گفتـة شـاه          گرفته بودند خانة مدرني بود روي صخره      

 با يك ايـوان  آن خانه سه اتاق خواب در طبقة پايين و يكي        .  داشت "ديدي عالي "
شـهبانو يكـي از اتـاق    . در طبقة باال داشـت، و شـاه در همـين اتـاق مـستقر شـد             

هاي طبقة پايين را برگزيد و امير پورشجاع، پيـشخدمت مخـصوص شـاه،                خواب
بيني، محـافظ شـاه، رابـرت         ا پيرنيا و سرهنگ جهان    سويل. اتاق ديگر را اشغال كرد    

  .اي جداگانه سكنا گزيدند ي، در خانهآرمائو و مارك مورس، مشاوران امريكايي و
  

اين خانه بـراي همـان بخـش از دنيـا           . هوا شرجي بود  . خوب نبود حال شاه   
هـا    توانست جريان هوا را پس از باز كـردن پنجـره            ولي شاه نمي  . ساخته شده بود  

. شد  بستند هوا بيش از حد گرم و مرطوب مي          ها را مي    تحمل كند؛ وقتي هم پنجره    
 گفت گرما و رطوبـت گلـويش را كـه در نتيجـة پرتودرمـاني بـه                  با اين حال شاه   

 احـساس   هپـس از هفتـة نخـست او دوبـار         . كنـد   شدت آسيب ديده بود، آرام مي     
ولي سعي كرد كمي شنا كند، كنار ساحل راه برود، و تا آنجا كـه               . كرد  خستگي مي 

د كوشـي   با وجود اين كه اغلب ساكت بود مـي        . دارد  ممكن است خود را فعال نگه     
                                                 

38. Interview on Answer to History, Cairo, May 28, 1980, tape 8. 
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توانـست كمـي شـوخي كنـد و وقتـي مـأموران شـركت تلفـن بـراي                     هر گاه مي  
: گفـت  بـه آنهـا      آمدندالمللي در خانه      گيري بين   كارگذاشتن تلفني با امكان شماره    

 وقتـي آنهـا داشـتند تلفـن را كـار            ".تواند بدون تلفن زنـدگي كنـد        همسرم نمي "
 نظرش رسـيد هـدف      گذاشتند شهبانو متوجه ضبط صوتي با دو نوار شد كه به            مي

در واقـع در محـل سـكونت شـاه و           . از آنها ضبط گفتگوهـاي داخـل خانـه بـود          
تمـام گفتگوهـاي افـراد      گا به   ه  افراد نوري . همراهانش دستگاه شنود گذاشته بودند    

كردنـد و روي كاغـذ        مـي شـنود و ترجمـه      تلفـن   بـا   داخل خانـه بـا يكـديگر و         
  39.آوردند مي

  
 توريخـوس، امنيـت     ي سـتاد  اطالعـات معاون  ا،  گ  سرهنگ مانوئل آنتونيو نوريه   

در آغاز، مأموران رفتـاري دوسـتانه داشـتند، و          . كرد   مي سرپرستيشاه را در پاناما     
توريخـوس بـه ديـدار شـاه        . توانستند كمـك كننـد      مايل بودند به هر راهي كه مي      

  هـم   يـك بـار    ورفت و يك بار شبي در هتلي در همـان حـوالي اقامـت كـرد                   مي
پرزيدنت . نتي را به خانة خود دعوت كرد تا با خانوادة او آشنا شوند            خانوادة سلط 

پس از آن هم كه تلفن كار گذاشته شد، آنهـا           . آريستيد رويو هم از شاه ديدن كرد      
شـان در ايـاالت متحـده         توانستند با دوستان خود در سراسـر دنيـا و بـا فرزنـدان             

ادشـاه اردن، پادشـاه     چنـد تـن از پادشـاهان و رهبـران، از جملـه پ             . صحبت كنند 
  . تلفن كردندشاه هم به ة تايلند، پادشاه و ملكة اسپانيابلژيك، ملك

  
گذراندند و ناخرسندي آنها زندگي را بـراي         فرزندان شاه دوران سختي را مي     

خوانـد و در آغـاز        رضا در ويليامز كالج درس مي     . شاه و شهبانو دشوارتر مي كرد     

                                                 
  :، همچنين نگاه كنيد به1وي ، ر2، پيشين، نوار 2001 ژوئن 6مصاحبه با شهبانو، . 39

Shawcross, Op. Cit., p. 320; Robert Armao and Mark Morse in Lisa Myer, The 
Washington Star, January 25, 1981. 
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پرداخـت و گـاهي       هـاي هتـل را مـي        حسابآرمائو صورت . كرد  در هتل زندگي مي   
در حالت عادي ايـن موضـوع       .  شد  دردسر مي  باعث  و ماند مي    عقبپرداخت ها   

شـهبانو  . كـرد   خيلي مهمي نبود، ولي در اين شرايط رضا احساس شـرمندگي مـي            
دارد ولي هميـشه در ايـن زمينـه           خبر نگه   كرد شاه را از اين دردسرها بي        تالش مي 
 بـود و او هـم        در ايالـت كنتيكـت     روزي  اي شـبانه    در مدرسـه  فرحناز  . موفق نبود 

او سوگلي پدرش بود و هر وقـت او         . شود  كرد با او خوشرفتاري نمي      احساس مي 
من حاال پـشيمانم    "  شهبانو بعدها گفت   .شد  ناراحت بود شاه هم بسيار غمگين مي      

كرديم بـا   يدر آن زمان ما تصور م. روزي فرستاديم از اين كه او را به مدرسة شبانه      
اين كار او را از تمام مـسائلي كـه داشـتيم و مخـاطراتي كـه روبـرو بـوديم، دور                      

اكنـون تـصور    . دور و بر ما يكسره صحبت از كشتار و ويرانـي بـود            . داريم  مي  نگه
بـه دختـر جـواني كـه بـا آن           دوري از خـانواده     . كنم شايد اين كار اشتباه بـود        مي

ــود   ــرو ب ــشكالت روب ــ م ــختي وارد م ــربة س ــيال در   ٤٠".آورد يض ــا و ل عليرض
ها براي ديـدار      در تعصيالت كريسمس بچه   . شان بودند   پليس نزد مادربزرگ    بيكمن

مـي  اقامت  شده بود   اي در همان نزديكي كه براي آنها اجاره            آمدند، و در خانه    يم
  .كردند

  
دولت پاناما كاري به كار دوستاني كه مايل بـه ديـدار زوج سـلطنتي بودنـد،                 

در مورد مسائل گذرنامه و رواديد اغلب ايرانياني كـه          هم   واقع، گاهي    در. نداشت
مـأموران معمـولي    . آسـان مـي گرفـت     خواستند به ديدار شاه و شهبانو برونـد           مي

كردند معموالً ناگزير     افرادي كه از اروپا سفر مي     . كردند  امريكا هم اغلب كمك مي    
 مهـاجرت امريكـا در      مـأموران . بودند در ميامي هواپيمـاي خـود را عـوض كننـد           

شدند كه آنها عازم ديـدار شـاه ايـران هـستند، حتـي در                 فرودگاه، وقتي باخبر مي   

                                                 
 مصاحبه با شهبانو، همان، . 40
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بـراي  . دادند به سفرشان ادامـه دهنـد        مواقعي كه مدارك آنها كامل نبود، اجازه مي       
 را كه   دانشگاه،، استاد   مثال وقتي شاه در بيمارستان نيويورك بود، سيد حسين نصر         

به نيويورك عازم ديدار شاه بود، به دليل سرعت زياد متوقـف            از بزرگراه بوستون    
او به افسري كه او را متوقف كرده بود گفت كه عجله دارد زيرا بايـد سـر                  . كردند

اش   آن مأمور بـدون آنكـه جريمـه       . ساعت معيني به ديدار شاه در بيمارستان برود       
هـايي كـه      تمام نامـه  " . نامه ها هم دوستانه بود     .كند اجازه داد به راهش ادامه دهد      

فقـط در يـك نامـه كشيـشي         . آميـز بـود     هاي محبت   كرديم پر از جمله     دريافت مي 
هـا فـدا      پرسيده بود كه آيا شاه حاضر است زندگي خود را براي نجـات گروگـان              

   41".كند
  

ــضور     ــه ح ــه ب ــوي خان ــيدة جل ــابي سرپوش ــدگان را در مهت ــاه ديداركنن ش
خوانـد يـا بـه اخبـار          نشست و كتاب مـي      او معموالً در اين مكان مي     . پذيرفت  مي

آن روزهـا رنـج او را        خـشن ابراز همدردي و همـدلي در خباثـت         . داد  گوش مي 
ديدار راندولف هرست و دختـرش بـه   . دانست داد و شاه قدر آن را مي    تسكين مي 

او روحيه داد زيرا هرست خدمات شاه را به كشورش برشمرد و به ابراز دوسـتي                
هرست از رفتار دولتش نسبت به شاه ابراز ناراحتي كـرد           . كردوي به امريكا اشاره     

  .و از اين بابت از او پوزش خواست
  

هـاي    در روزهاي نخست شاه هنوز اجازه داشت بـه ديـدن برخـي از بخـش               
اي ايرانـي     اي كوچك در شمال شـهر پانامـا خـانواده           در دهكده . كشور پاناما برود  

اي از اهالي دهكـده را بـراي          انش و عده  آن خانواده او و همراه    . كردند  زندگي مي 
  شهردار منطقه خيرمقدمي معمولي گفـت       وقتي. صرف غداي ايراني دعوت كردند    

                                                 
 .همان. 41
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هاي او را با چنان آب و تـاب و ذكـر القـاب تـشريفاتي                   گفته ميزبان جوان ايراني  
 همين چيزهاي كوچك روحيـة او را تقويـت و           .ترجمه كرد كه شاه به خنده افتاد      

اين مهرباني باعث شد كه شاه  افزون        . كرد  د زيادي خوشحال مي   خودش را در ح   
  . هزار دالر هم براي كار خير در آن دهكده كمك كند30بر تشكر زباني 

  
هاي زيادي با او مخـالف بودنـد؛           افراد و دولت   .استپناه     بي مي دانست شاه  

هـا او را   طبيعي بود كه برخي از افراد يـا دولـت  . افراد بسيار كمي هوادارش بودند  
يرز، خبرنگـار واشـنگتن اسـتار،    اآرمائو و مورس به ليزا م. خوبي تلقي كنند طعمة  

آميز هتلي دولتي براي ماشـين        هاي اغراق   حساب  دولت پاناما با صورت   "گفتند كه   
اي و بـسياري از       هاي نقـره    لباسشويي، تلويزيون و ظروف چيني و قاشق و چنگال        

آنهـا  ... سته نشده بود، شاه فقيـد را چاپيدنـد  چيزهاي ديگري كه هرگز از آنها خوا    
 خانة ما گذاشته بودند تا تمام گفتگوهـا را ضـبط            درمردي را با يك ضبط صوت       

يرز ا آرمـائو و مـورس بـه مـ         ".كردند هزينة آن را هم بپـردازم        كند و مرا وادار مي    
اش ايـن     تنها چـاره  . ها نداشت   حساب  اي جز پرداخت اين صورت      گفتند شاه چاره  

مگـر  "كنـد   خواست خودش را به سادات تحميـل          ولي نمي .  كه به مصر برود    بود
اي    فايـده   هم  شكايت كردن به دولت اياالت متحدة امريكا       ".الزم باشد آنكه مطلقاً   

 در مورد مداخلـة كـاخ سـفيد در           و تقاضا   آن دولت از دريافت شكايت    ". اشتند
آزارهـا، اخـاذي و     ن اذيـت و     كارهاي مرد قدرتمند توريخوس براي متوقف كـرد       

دورا ا نتـ اها از شـاه در تبعيـد در سـه مـاه اقـامتش در جزيـرة ك                 استفادهديگر سوء 
 در واقع هر بار ما دربارة چيزي، از جملـه شـنودهاي تلفنـي،               ".كرد  خودداري مي 

اين دستور مقامات ايـاالت متحـده       "گفتند    ميكرديم، مقامات پانامايي      شكايت مي 
، حقوقـدان  43دهد كـه خـوان مـاترنو واسـكز      مييرز همچنين گزارشام 42".است

                                                 
42. Lisa Myers, The Washington Star, January 25, 1981. A-7. 
43. Juan Materno Vasquez 
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د، در گـزارش خبـري      باش  آتي نمايندة ايران در پروندة تبعيد      قرار بود  پانامايي كه 
امري است مورد عالقـة ايـران، پانامـا و          "ارزيابي كرد كه دستگيري شاه      . سي.بي.ا

 44".اياالت متحده
 

  پانامـائي هـا    هـاي  اغلب از اين كار    همسرش اما 45شاه از اين امور باخبر بود     
دانستم كه آنها براي دريافت پول        من نمي ": ها بعد گفت    شهبانو سال . خبر نداشت 

 اگـر هـم     .من چنين چيـزي از اعليحـضرت نـشنيدم        . اند  ما را تحت فشار گذاشته    
مـدت  . چنين فشاري براي دريافت پول وجود داشـت چيـزي نـصيب آنهـا نـشد               

هاي امريكـا      درگير و دستگير شد، فرستاده     ها  گا با امريكايي    زماني بعد، وقتي نوريه   
خواهي از ما تالشي كرده است؟ من به آنها           از من پرسيدند كه آيا او در جهت باج        

گفتم كه ما اوقات ناخوشايندي را در پاناما گذرانديم ولي ربطي به ايـن موضـوع                
ز ها بلكه ا     ترديدي نيست كه چنين فشارهايي نه تنها از طرف پانامايي          46".نداشت

به گفتة مـورس، چنـد روز پـس از آنكـه بـه              . ها هم وجود داشت     سوي امريكايي 
 هزار دالر بـراي پـرواز       225حسابي به مبلغ      ، شاه صورت  ندسالمت به مصر رسيد   
بهتـر  'لويد كاتلر گفـت     "زماني كه همراهان اعتراض كردند      . به مصر دريافت كرد   

پيمـايي اسـت كـه در زنـدگي         تـرين هوا    است اين مبلغ را بپردازيد زيرا اين ارزان       
چون اگر روز يكـشنبه     ":  او گفت  "گفتم چرا؟ ": گويد   مورس مي  " 'ايد  سوار شده 

خواسـتند شـما را دسـتگير         شب با آن هواپيما خارج نشده بوديد، روز دوشنبه مي         
 آرمــائو "كننــد و همــة شــما، يعنــي تــو و آرمــائو هــم،  هنــوز در زنــدان بوديــد

 دريافـت كـرد     ر براي حفـظ امنيـت در لكلنـد،         هزار دال  100صورتحسابي معادل   

                                                 
44. Ibid. 

 30. ص. محمد رضا پهلوي، پيشين. 45

 .مصاحبه با شهبانو، پيشين. 46



  زندگي و زمانة شاه  1070

 شاه پس از جراحي در نيويورك دوران نقاهت را گذرانـد،            " لكلند جايي بود كه     
  47".كه مقامات از او خواسته بودند برودو آن جايي بود 

  
***  

  
 رژيم اسالمي با جديت در پي آن        1358 آبان   16پس از استعفاي بازرگان در      

خواست اين كار را يا بنا به تمايل خلخـالي           ه بردارد ، و مي    بود كه شاه را از سر را      
داد بـا     زاده، وزير امور خارجه، ترجيح مـي        با ترور وي يا آن گونه كه صادق قطب        

از نظـر   . برگرداندن وي به ايران عملي سازد، زيرا نتيجـة هـر دو كـار يكـي بـود                 
ه منظور مبادلة   گيري فرصتي بود براي طراحي راهبردي ب        زاده بحران گروگان    قطب

اين وضع همه، از جمله برخي از پيروان غير روحـاني خمينـي،             . ها با شاه    گروگان
  . تكليفي قرار داده بود را در حالت بي

  
بازرگان و ابراهيم يزدي، وزير امور خارجة وي، به اجبار استعفا دادنـد زيـرا               

 سياست جـاري    از آن زمان  . در الجزيره با زبيگنيف برژينسكي مذاكره كرده بودند       
اگـر بنـا   . آن بود كه هيچ يك از مقامات ايراني نبايد با مقامات امريكا صحبت كند    

ها و شاه اين ارتباط الزم بـود، بايـد            بود ارتباطي برقرار شود، كه در مورد گروگان       
دو حقوقـدان جـسور،     . گرفـت   اي صورت مـي     اين مذاكرات با ميانجيگري واسطه    

ام هكتور وياللون و ديگري حقوقداني فرانسوي بـه         يكي حقوقداني آرژانتيني به ن    
آن دو در فرانـسه بـا هـم كـار           . نام كريستيان بورگه به اين منظور برگزيده شـدند        

آنها در دوران انقالب بـا      . هاي چپ نزديك بودند     كردند و در گذشته با جنبش       مي
  از دوسـتان   ههـايي كـ      بـر اسـاس روايـت       و صدر آشنا شده بودند     زاده و بني    قطب

                                                 
47. Myers, Op. Cit. 
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ايراني انقالبي خود شـنيده بودنـد، اعتقـاد داشـتند كـه رژيـم شـاه سـتمگرترين،                   
  . ترين و فاسدترين رژيم روي زمين بود هولناك
  

اي بسيار جدي و  صدر بازگرداندن شاه به ايران مسئله زاده و بني از نظر قطب
يان گيري جر آنها وياللون و بورگه را مأمور پي. تقريباً مسئلة مرگ و زندگي بود
 قانون 20موضوع اين پرونده استفاده از مادة . استرداد شاه با دولت پاناما كردند

داشت اگر كشوري كه پاناما آن را به رسميت  اساسي پاناما بود كه مقرر مي
شناخته است درخواست استرداد شهروندي از آن كشور را كه در پاناما سكونت 

. اما استرداد موضوع ديگري بود. دارد، داشته باشد آن فرد بايد بازداشت شود
وياللون و بورگه در اوائل دي بدون اطالع شاه يا آرمائو وارد پاناما شدند، و با 

رويو، رئيس جمهور پاناما، و مارسل ساالمين، يكي از مشاوران چپگراي 
خواستند حسن نيت خود را به دولت  توريخوس مالقات كردند و در واقع مي

نها اظهار داشتند كه استرداد شاه امكان حل كردن بحران آ. پاناما نشان دهند
بررسي به عنوان يك گزينه دارد آورد و بنابراين ارزش  ها را فراهم مي گروگان

رويو اظهار داشت كه ميان پاناما و ايران قرارداد استرداد مجرمين وجود . شود
دارد و همان ولي اين كشور قوانين خود را دربارة اقدام در اين زمينه . ندارد

سپس رويو طي بياناتي اعالم كرد .  خواهند بودقوانين بر اين مورد هم حكمفرما
كند كه  المللي است و بنابراين وي تصور نمي كه ايران در حال نقض قانون بين

 دي، ايران تلكسي 21 روز 48.حائز شرايط موجود در قانون اساسي پاناما باشد
 بر اين كه سند كتبي حاوي اتهامات شاه به براي دولت پاناما ارسال داشت مبني

 دي آن سند را به نمايندگان 27روز . همراه فهرستي از جنايات وي در راه است
روز بعد آن سند به دست دولت . پاناما در سازمان ملل در نيويورك تسليم كردند

                                                 
48. Times, London, December 29, 1979. See also Shawcross, Op. Cit., pp. 327-328. 
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زاده در   بهمن در تهران پرزيدنت رويو به قطب3 روز صبح 3ساعت . پاناما رسيد
يك . كنند  دستگير ميصبح 7هران تلفن كرد و به او گفت كه شاه را ساعت ت

زاده  قطب. تاًييد كردهمان خبر را  نيز به قطب زاده تلفن و ساعت بعد توريخوس
 او. رفت  براي مبارزات انتخاباتي خود به مشهد ميصبح آن روز 6:30ساعت 

 اين اقدام انجام شده مان اعالم خبرز در  براي اين كه اطمينان حاصل شود كه
 . دستگيري شاه را اعالم كنند صبح7:30 ساعت كه يادداشتي بر جا گذاشت است

اما او فراموش كرده بود تفاوت زماني ايران و پاناما را حساب كند و بنابراين 
 صورت گرفت و ا به وقت پانامبهمن 2 بعد از ظهر 11اعالم خبر در ساعت 

 ناگزير اعالم كنند كه هرگز چنين قولي به مقامات باعث شد كه مقامات پاناما به
 49.اند ايران نداده

 
 هـدف قـرار      ينـز  ، وياللون و بورگه اياالت متحـده را       موازي با اين اقدامات   

  در واقع از نظر آنها پاناما راهي براي رسيدن به دولـت ايـاالت متحـده                 زيرا دادند
ن جوردن تلفن كـرد و از        دي كسي به نيابت از توريخوس به هميلتو        21روز  . بود

هـا    رئيس جمهور كه نگران گروگان    . او خواست در پاناما با توريخوس ديدار كند       
ا توريخـوس مارسـل سـاالمين و        . بود، جوردن را ترغيب كرد كه به پاناما برود         امـ

. گابريل لويس را به ديدار هميلتون در پايگاهي نظامي در هومستد فلوريدا فرستاد            
 بـه   مـي خواسـت   زاده در ايران بازگـشته بـود و           اي با قطب    جلسهساالمين تازه از    

 باز شده تـا مجرايـي بـراي مـذاكرات          -جوردن– كه راهي براي او      بگويدجوردن  
او بـه وياللـون و بورگـه اشـاره و           . ها باشـد    ايران و اياالت متحده دربارة گروگان     

ر شـوراي امنيـت      د هاي عليه ايران را كه       تحريم پيشنهاد كرد كه اگر اياالت متحده     

                                                 
49. Pierre Salinger, Op. Cit., pp. 142-145.  

 كـه آنهـا خواسـتار       "كردند كه ايـن درخواسـت         مياو و توريخوس تصور     گويد كه     شوكراس از قول ساالمين مي    
 .Shawcross, 329.  پايه و اساسي ندارد"ها را كند استرداد شوند و پاناما درخواست آزادي گروگان
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جـوردن  . شـود   ، به حل مسائل كمك مـي      ازدتدا به تأخير    ردهسازمان ملل مطرح ك   
ها به دست آورد و پـس از آن در            تأييد كارتر را در مورد به تأخير انداختن تحريم        

 ه دي به همراه هال ساندرز از وزارت امور خارجه براي ديدار وياللون و بورگ              29
 مأمور ايران به آنها گفتند اين بود كه خميني قدرت           چكيدة آنچه دو  . به لندن رفت  

آنهـا  . هـا اخـتالف نظـر موجـود اسـت           در مورد گروگـان   . عالي را در دست دارد    
هـا بـه    كننـد گروگـان   صدر هستند كه تـصور مـي   زاده و بني قطبنمايندگان گروه   

گـروه ديگـر، كـه بيـشتر از مالهـا      . زنند المللي لطمه مي    اعتبار ايران در جامعة بين    
گيري در جهـت تأييـد انقـالب بـوده        تشكيل شده است، بر آن هستند كه گروگان       

بـراي  .  افتـاد دور مي از خط امام   مباني اصلي آن داشت     در دورة بازرگان   كهاست  
 كمـك    قطـب زاده و بنـي صـدر        ها و رهايي آنها الزم بود به گروه         نجات گروگان 

براي همـوار كـردن ايـن راه        . راه اين كمك هم بازگرداندن شاه به ايران بود        . شود
تـرين مـرد تـاريخ        آنها تصويري از شاه ارائه دادند مبني بر اين كه اگـر او خبيـث              

بورگـه بـراي تحـت تـأثير قـرار دادن           . هاست  رينت  ترديد يكي از خبيث     نباشد، بي 
زاده تلفـن   جوردن در مورد مناسباتش با ايران در برابر جوردن و ساندرز به قطـب        

  . اين كار تأثير الزم را بر جوردن گذاشت50.و با او صحبت كرد
  

وقتي جوردن به واشنگتن برگشت به همراه ديگـر مقامـات امريكـا اطالعيـة          
هـا    خواست شـاه را بـه ايرانـي         آيا توريخوس مي  . ا را شنيد  دستگيري شاه در پانام   

بفروشد؟ رئيس جمهور نگران شده بود، به ويژه در ايـن مـورد كـه شـاه پـس از                    
شنيدن اين اخبار چه خواهد كرد؟ همچنين در اين مورد كه اگر شـاه درخواسـت                
بازگشت به اياالت متحده بكند اين كشور چه پاسـخي بايـد بدهـد؟ جـوردن بـا                  

 كه بنا بر قـانون پانامـا زمـاني كـه درخواسـت              لوئيس گفت . س تماس گرفت  لوي

                                                 
50. Jordan, Op. Cit., pp. 102-106. 
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شـاه مـورد     ايـن كـه      توجه بـه  با  . كنند   مورد نظر را بازداشت مي     داسترداد شود فر  
 و  "تحـت نظـر   " كـه او     اسـت همة شـواهد دال بـر آن        و  حفاظت نيروهاي پاناما    

يس بـه جـوردن     لـو . هيچ چيز تغييـر نكـرده     در واقع    ،استدر كانتادورا   همچنان  
به توصية جوردن رئيس جمهور تـصميم       . اطمينان داد كه استرداد مورد نظر نيست      

هاي وياللون و بورگـه       گرفت كه تنها چارة اياالت متحده فعالً پيروي از راهنمايي         
آنچه در اين زمان رخ داد اين بود كه سياست خـارجي ايـاالت متحـده در                 . است

دو شخـصيت     در واقـع   اكنـون ة سـازمان سـيا،      ، به گفتـ    را ها  مورد بحران گروگان  
  51.رهبري مي كردند -هكتور وياللون و كريستيان بورگه–مشكوك 

  
*** 

 
وياللون و بورگه پس از گفتگو با جوردن و سـاندرز بـا هواپيمـا بـه تهـران                   

در آنجا آنها نخست باخبر شدند كه مقامات پاناما قصد دارند شاه را             . پرواز كردند 
مي بعد فهميدنـد كـه مقامـات ايـران بـا اعـالم زودهنگـام ايـن                  دستگير كنند و ك   

در اين زمان آنهـا بايـد حـسن نيـت خـود را بـه           . اند  بازداشت كار را خراب كرده    
. دادند تا بتوانند با اعتمـاد بيـشتري كارهـا را جلـو ببرنـد                مقامات امريكا نشان مي   

ر اختيـار آنهـا     زاده نواري از كورت والدهايم، دبيـر كـل سـازمان ملـل، را د                قطب
والـدهايم  . داد با اعضاي شوراي انقالب ديـدار كـرده اسـت            گذاشت كه نشان مي   

 دي به تهران رفته بود، ولي روزهاي بسيار بدي را در آنجا گذرانده بـود،                12روز  
اغلب اوقات از او به دليل مناسبات پيشينش بـا شـاه و شـاهدخت اشـرف انتقـاد                   

ونس از او خواسته بود در مورد       . ان خود بود  كرده بودند، و اغلب اوقات نگران ج      
المللـي    پيش از تشكيل هر گونه دادگاه بـين       : پنج نكته با مقامات ايران مذاكره كند      

ها اياالت متحده اقدام بـه طـرح          ها بايد آزاد شوند؛ پس از آزادي گروگان         گروگان
                                                 

51. Ibid., pp. 111-133. 
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 طـرح   اعتراضات ايران در جلسة بحث و تبادل نظر خواهد كرد؛ اياالت متحده بـا             
هايي كه شاه سـابق       هاي اياالت متحده براي استرداد دارايي       دعاوي ايران در دادگاه   

به ادعاي مقامات ايراني به صورت غيرقانوني از ايران خارج كرده است، مخالفت             
المللـي مربـوط بـه        د؛ اياالت متحده مشتركاً با ايران بـه مقـررات بـين            كر  خواهدن

د و مـشروعيت دولـت كنـوني ايـران را بـه             انهـ      خواهـد  مناسبات كشورها گردن  
ها آزاد شدند، ايـاالت متحـده         ؛ پس از آن هم كه گروگان      ختشنا  خواهد  رسميت  

 تمـام مـسائل بـين ايـران و ايـاالت            منشور سازمان ملـل   .در چارچوب مايل است   
 والدهايم نتوانسته بود مطالب زيادي را به مقامات ايرانـي   52.ده سامان دمتحده را

زاده هم نتوانـسته بـود موضـع ايـاالت متحـده را               و در مالقات با قطب    منتقل كند   
انسته بود اين مواضع را بـه اطـالع شـوراي           ومطرح كند يا در روز آخر اقامتش نت       

 نوار، بر خالف ادعاي والدهايم، حاكي از شكست او درتمـاس   53.انقالب برساند
كننـد مگـر      را آزاد نمي  ها    داد كه گروگان    گرفتن با شوراي انقالب بود؛ و نشان مي       

هـا اطمينـان داد       هاي امام شوند؛ و به امريكايي       كه مقامات امريكا تسليم خواسته     آن
  .  هستند ايرانكه آن دو نفر وكيل واقعي

  
  بـا    بهمن با جـوردن و سـاندرز ديـدار كردنـد و پـس از ديـدار                 5وكال روز   

بـه توافـق    "ييسـناريو "دربـارة   بهمن،  6ت در روز    كجوردن، ساندرز و هنري پر    
آزادي هـايي بـراي        بايـد گـام    ايـاالت متحـده و ايـران      رسيدند كه به موجـب آن       

د كه بـه    گردبنا شد شورايي از طرف سازمان ملل تشكيل          .داشتند  بر مي ها    گروگان
ظاهر تشكيل آن به درخواست مقامات ايـران و بـرخالف تمايـل ايـاالت متحـده                 

ات جمهـوري اسـالمي و ديـدار بـا     د و آن شورا مأمور رسـيدگي بـه اعتراضـ        باش
                                                 

52. Cyrus Vance, Hard Choices: Critical Years in America’s Fpreign Policy,  Op. 
Cit., p. 399. 
53. Keyhan, January 3,4,5 1979; Shawcross, Op. Cit., pp. 329-330; Salinger, Op. 
Cit., p. 146; Jordan, Op. Cit., pp. 118-126. 
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 آشكارا از كشورهاي جهان سوم جانبداري كنـد        اين شورا     بنا بود  .ها شود   گروگان
 به اعضاي آن شورا كـامالً تفهـيم         شرايط سياسي و رواني حاكم بر ايران      د  شنا  و ب 

اي آماده شد كه مراحل اجراي كار را به           در پايان روز، سناريويي پنج صفحه     . شود
روز بعد وياللون و بورگه به پاناما و از آنجا به تهران رفتند        . داد  يح مي تفصيل توض 

ساندرز با هواپيمـا    . تا مسئلة استرداد شاه را پيگيري كنند و به تهران گزارش دهند           
  .به نيويورك رفت تا با والدهايم دربارة شوراي پيشنهادي صحبت كند

  
ي شوراي اعزامي كمي بعد خميني اظهار داشت كه ممكن است ورود اعضا

سازمان ملل به تهران را براي بررسي جنايات شاه و گزارش اعتراضات ايران 
در اواسط بهمن منشي وياللون به . ها نكرد اي به گروگان ولي او اشاره. تأييد كند

  در همان. خوشبين است"سناريو"وياللون به اين   بگويدجوردن تلفن كرد كه
 كه در روز ندكرد ي فرانسوي در برن دعوت را به نشستي با وكالجوردن حال 

به گفتة . ت هم در آن حضور داشتندكشد و ساندرز و پر  بهمن برگزار 20
الينجر در آن نشست توافق شد كه شاه را در پاناما دستگير و محاكمه كنند ولي س

 مسئله .دخالت نكندمسترد نسازند و اياالت متحده هم بپذيرد كه در امور ايران 
 متحده به خاطر دخالت هاي گذشته اش از  باقي ماند اين بود كه اياالتاي كه 

در نهايت به . جوردن گفت كه اين امكان ندارد. ايران رسماّ معذرت خواهي كند
اعالم كند  كه اعتراضات ايرانيان، از جمله "بنا شد كارتر : سازشي تن دادند

كند و از  ن، را  درك ميبرداشت گسترده از  دخالت اياالت متحده در امور ايرا
گيري در مورد  اين بابت متأسف است؛ حق ملت ايران را در مورد تصميم

 شود كه به اين حق  ميكند و اياالت متحده متعهد هاي آتي خود تأييد مي سياست
احترام بگذارد؛ و تمايل خود به مناسبات عادي بر اساس احترام متقابل، برابر و 

صدر،  از سويي بناشد ابوالحسن بني ".دارد ابراز ميالملل را  اصول روابط بين
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داشتن  به اشتباه بودن نگه"شدة جمهوري اسالمي هم   انتخابرئيس جمهور تازه 
ها از نظر اخالقي اقرار و اظهار ندامت كند و قول دهد كه به حقوق  گروگان

حترام الملل احترام بگذارد و بر تمايل به برقراري مناسبات عادي بر اساس ا بين
 54".الملل تأكيد ورزد متقابل و برابري و حقوق بين

 
دهد به هـيچ يـك از ايـن اظهـارات      جوردن در شرحي كه از اين نشست مي 

 از دورويي حقوقـدانان     ، درست باشد   شرح سالينجر  اگر. كند  اي مستقيم نمي    اشاره
ميني با توجه به بيانات پيشين خ     . ها حكايت دارد    لوحي امريكايي   فرانسوي و ساده  

امتيازاتي هم كه جوردن و     . صدر چنين اظهاراتي كند     در اين زمينه، ممكن نبود بني     
ترديد نظر خميني در اين مورد را كه مقامات امريكـا در حـال              دادند بي   ساندرز مي 

  . كرد نشيني هستند، تأييد مي عقب
  

رسيد، پرزيدنت كارتر      واشنگتن مي  بههايي كه     با اين حال، بر اساس گزارش     
 نوشـته شـده     كاخ سـفيد  كه روي كاغذ با عالمت رسمي       ادداشت مكتوب زير را     ي

  : براي جوردن فرستاد تا آن را به مخاطبانش ارائه دهدبود
  

  كاخ سفيد
  واشنگتن

  ]1358 بهمن 26[ 1980 فوريه 15
  

  به هميلتون جوردن
  

يـد پيـام    ياللون، لطفاً از آنها بخواه    ودر گفتگوهاي اين هفتة خود با آقايان بورگه و          
  :زاده برسانند  قطبوزير امور خارجه صدر و  بنيرئيس جمهور زير را به

                                                 
54. Salinger, Op. Cit., pp. 162-167. 
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هاي امريكايي زودتر از      در هر زماني، دولت ايران مايل به آزاد كردن گروگان         اگر،  "
دهم كـه   موعد مقرر در برنامة مورد توافق طرفين باشد، شخصاً به دولت ايران تضمين مي        

 ".كند آن برنامه عمل مياياالت متحده به تمام شرايط 

ات به خاطر نقش سودمندي كه آقايان بورگه و وياللون در تالش براي حل اختالفـ            
اند، مراتب قدرداني مـا را        موجود بين اياالت متحده و جمهوري اسالمي ايران بازي كرده         

  55.به آنها اعالم كنيد

 
ورهاي  عضو از كش   5روز اول اسفند شوراي اعزامي سازمان ملل، متشكل از          

ونزوئال، سوريه، سريالنكا، الجزاير و فرانسه وارد تهران شدند تا همان گونـه كـه               
وياللـون از    ".كننـد ها را آزاد      گروگان"گفت  يكي از اعضاي آن شورا به وياللون        

كه با اين همـه دقـت و        اي   "سناريو"هيچ چيزي دربارة    شورا  اعضاي اين    اين كه 
به اين شورا اجازه دادنـد  . ند شگفت زده شدود نشنيده بسنجي آماده شده بود   نكته

صدر كه با ميـانجيگري وياللـون و بورگـه            زاده و بني    كه پس از مذاكراتي با قطب     
اهللا خميني اعالم كرد      در اين ميان، آيت   . ها بروند   صورت گرفت، به ديدار گروگان    

اب كند، كه نمايندگان آن هنـوز انتخـ         ها را مجلس تعيين مي      كه سرنوشت گروگان  
ترسيد كه دانشجويان خـط امـام بـه جـاي             پرزيدنت كارتر از اين مي    . نشده بودند 

شان بـه دولـت يـا شـوراي يادشـده، آنهـا را                ها و تحويل دادن     آزاد كردن گروگان  
 محمد حسنين هيكل، روزنامه نگار مصري و سـردبير روزنامـة             از بكشند، بنابراين 

 بـه   است از سـوي او ايـن پيـام را         خواالهرام و يكي از دوستان و هواداران ناصر         
هاي امريكايي لطمة شديدي به ثبات منطقـه        كشتن گروگان " كه  ببرد ايرانمقامات  

دهـد، و انقـالب    زند، مدتي اياالت متحده و ايران را رو در روي هم قـرار مـي     مي
دانشجويان خط امـام هيكـل را         56".كند  ايران را در حدي جبران نشدني بدنام مي       

. فارتخانه پذيرفتند و با او چون يكي از ياران انقالبي رفتـار كردنـد             به گرمي در س   

                                                 
55. Ibid., 170. 
56. Ibid., 180. 
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 دانشجويان در مورد بازگرداندن شـاه و        فت و گو دريافت كه    هيكل پس از چند گ    
– اين نكته فكر و ذكر آنهـا را بـه خـود گرفتـه اسـت                  مصرند و ثروتش به ايران    

ايي كه گرفتـه بودنـد      ه  به نوعي شايد به اندازة گروگان     كه  بسيار بسته،   اجتماعي  "
كه به خوبي از قدرتي كه داشت مطلـع و          اجتماعي  خبر بودند،     منزوي و از دنيا بي    

 بـه گفتـة هيكـل ايـن      57".مغـرور بـود  ر دنيا را به خود جلب كرده از اين كه نظ
آمـادگي داشـت   اجتماع فقط براي يـك نفـر يعنـي خمينـي احتـرام قائـل بـود و             

 هيكل به سـاندرز، كـه        58".ا به چالش طلبد   پرزيدنت كارتر يا هر كس ديگري ر      "
به نمايندگي از رئيس جمهور امريكا با وي مالقات كرد، گفت كه اين دانشجويان              

 59.كشند و مقامات امريكا توانايي درك آنها يا خميني را ندارنـد             ها را نمي    گروگان
  60.اهللا، رساند  خميني، پسر آيتدبا اين حال هيكل پيام يادشده را به احم

  
عضاي شوراي اعزامي سازمان ملل با شمار زيادي از افرادي كه دولت ايران             ا

 .نـد ددا شهادت آنها گوش      به  و  ديدار كردند   ناميد "قربانيان ساواك و شاه   "آنها را   
هاي ديگـري بودنـد و        در واقع اغلب آن افراد قربانيان حوادث، بيماري و بدبياري         

هـا از     مذاكرات دربارة انتقال گروگـان     61.بودندگرد آورده   آنها را از سراسر كشور      
ــام  ــشجويان خــط ام ــرل دان ــهســفارت و كنت ــت  ب ــور خارجــه و دول  وزارت ام

زاده خـالف آن را ادعـا         صـدر و قطـب      آميز نبـود، هـر چنـد گـاهي بنـي            موفقيت
اي   كه اگـر شـوراي يادشـده طـي اعالميـه          گفت  خميني   اسفند   18روز  . كردند  مي

 او  ،ده در امـور داخلـي ايـران را محكـوم كنـد            جنايات شاه و مداخلة اياالت متح     
                                                 

57. Muhammed Heikal, Iran: The Untold Story, New York, Pantheon, 1982, p. 24. 
58. Ibid., p. 25. 
59. Ibid., pp. 187-189. 
60. Salinger, Op. Cit., p. 185. 

آن پسر كوچكي كه دست نداشـت را        . هند  در واقع دارند شما را فريب مي      "بورگه به اعضاي كميسيون گفت      . 61
ز ش را در تـصادف اتومبيـل ا       هـاي   در واقـع او دسـت     . شما باور كرديد كه او قرباني ساواك است       . آوريد  به ياد مي  

 .Salinger, p. 179 ".كند دست داده است و مادرش از او براي كسب درآمد استفاده مي



  زندگي و زمانة شاه  1080

ها بود    پرزيدنت كارتر كه نگران انتقال گروگان     . دهد  ها را مي    دستور انتقال گروگان  
ت با وياللون و بورگه در تمـاس بـود، گفـت            كو به واسطة جوردن، ساندرز و پر      

تـة   بـه گف   ". وظايفش را انجام دهـد     شورااياالت متحده مخالفتي با اين ندارد كه        "
توانـد شـرايط ايـران را          مـي  شـورا اين بـود كـه      روشن به   اي    هاين اشار "سالينجر  
د و نـ در ايران بماناعضاي شورا پرزيدنت مايل بود " به گفتة جوردن  62 ".بپذيرد

ند، ولي اگر قرار بود سناريو عوض شـود مايـل بـه ايـن كـار                 نروي سناريو كار ك   
كه آن شورا تصميمي بگيـرد،        از آن  پيش.  اي گرفته نشد    نتيجه به هر حال   63".نبود

اعـضاي شـوراي يادشـده كـه متوجـه          . ها اظهارات خميني را پخش كردند       رسانه
 1358 اسـفند    19ايـران را در      تصميم گرفتنـد  اند    المصالحه قرار گرفته    شدند وجه 
  . ترك كنند

  
***  

بهتر ، زماني كه شاه هنوز به نسبت حالش          هاي آغازين اقامت در پاناما     در ماه 
بار    يك  او گفته شد مي كرد    احساس توانايي     بيشتر  كمي شايد به اين دليل كه     ،بود

، آن گونـه گـشت و گـذارهايي كـه در            "،گردش"براي  گا را     پيشنهاد ژنرال نوريه  
، يا دوستاني چون علم،     دربارهاي محبت     يحيي عدل دالل  دوستش  گذشته به قول    
اشاره به اين رخداد تـاريخ آن   شوكراس با  64.، پذيرفته است  كردند  برايش جور مي  

احتمال آن كم است زيرا در آن زمان سالمتي شاه به شدت            . كند  را دي ماه ذكر مي    
روشـن   رخ داد يا نه      "گردش"اين كه آيا در واقع اين       . رو به وخامت گذاشته بود    

  .نيست
  

                                                 
62. Salinger, Op. Cit., p. 185. 
63. Jordan, Op. Cit., p. 178. 
64. Shawcross, Op. Cit., pp. 335-342. 
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 مـصاحبه بـا يكـي از        پيـشنهاد در اين مورد ترديـدي نيـست كـه شـاه از             اما  
هــاي امريكــايي و اروپــايي چنــد بــار  شــبكه. ور اســتقبال كــردخبرنگــاران مــشه

. به توصية آرمائو، شاه ديويد فراسـت را برگزيـد         . درخواست مصاحبه كرده بودند   
ويراستاري بعدها در مصر به مناسبت      كه   ، را 66 و تام وير   65آرمائو كريستين گودك  

 ه معرفي كرد   به حضور شا   نيز،  دكردن با شاه مصاحبه     پاسخ به تاريخ  انتشار رسمي   
شايد اين نخستين بار بـود كـه شـاه           . كنند براي مصاحبه با فراست آماده        را  شاه تا

 هـر چنـد او      . در او اثر نداشت    به هر حال، تمرين   . كرد  اين گونه خود را آماده مي     
اعتنـا بـه     در مصاحبه بـي ،بعدها اشاره كرد كه هرگز اين قدر آمادگي نداشته است        

گفـت از ايـن     بعـد هـم     و   ن، نقطه نظراتش را ابراز كـرد      تأثير سخنانش بر مخاطبا   
اي با كيسينجر بـراي شـبكة خبـري           فراست در مصاحبه  . ه است برد  ا لذت   هگفتگو

كيسينجر اعتراض كرده بود كه ايـن       . با او برخوردي ناجور كرده بود     . سي. بي. ان
 بـا   منصفانه بوده است و پس از اطالع از برنامة شـاه بـراي مـصاحبه                مصاحبه غير 

اما شاه از آن مصاحبه استقبال كرده       . كرده بود به آن تن ندهد     توصيه   او   بهفراست  
 دربـارة خـودش، دوران   "آميـز  هاي غلـو    دروغ"به  و آن را راهي براي پاسخگويي       
 نبـود،  اضـي  برخورد فراست نار   از اه سرانجام، ش  .حكومتش و ثروتش دانسته بود    

در تهـران در دورة انقـالب،       . سـي .بـي .، خبرنگار بي  67تنها از حضور آندرو ويتلي    
 و نيـز بنـا بـر         به نمايندگي از دولـت انگلـستان       ويتلي عتقد بود دلگير بود، زيرا  م    

. ه بـود   به فرايندي كه به سرنگوني وي انجاميد، كمك كـرد          تمايالت سياسي خود  
  است تر  فراست پس از مصاحبه اظهار داشت كه شاه از اغلب رهبران ديگر صادق            

  68.ي از واقعيت دور افتاده است به نوعاما
  

                                                 
65. Christine Godek 
66. Tom Weir 
67. Andrew Whitley 
68. Shawcross, Op. Cit., pp. 344-345. 
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. ديري نگذشت كه شايعات مربوط به مذاكرات بين پاناما و ايران پخش شـد             
 به شاه گفت كه آنها فقط قانون كشور         ومقامات پاناما انكار نكردند؛ پرزيدنت روي     

ما وكيلي براي دفاع    "او گفت   . كنند و استردادي در ميان نيست       خود را رعايت مي   
داننـد    آنهـا نمـي   ":  به شـهبانو گفـت      و  شاه حيرت كرد   ".كنيم  م مي از شما استخدا  

تـواني     مي .گذرد  ايران كجاست چه برسد به اين كه بدانند در سر اين مردم چه مي             
هـايي كـه ايـن افـراد          تصور كني كه وكيلي پانامايي بتوانـد از مـن در برابـر دروغ             

  ٦٩"بافند دفاع كند؟ جالب است، نه؟ مي
  

رفتاري با وقـار داشـت ولـي در         و   آرام بود     به ظاهر   شاه .اوضاع هولناك بود  
در اي امريكـايي       دسيسه ، به ويژه كه مي انديشيد     كرد  درون احساس درماندگي مي   

حـده، و پانامـا، خـانوادة        با فاش شـدن رخـدادها در ايـران، ايـاالت مت            .كار است 
ن امال عـ  پانامـائي هـا   از نظـر شـاه      . كردنـد   سلطنتي احساس ناامني روزافزوني مي    

او را به دليل تقاضاي حكومت جديد ايران و با اين اميد كـه              . اياالت متحده بودند  
از ايـاالت متحـده خـارج كـرده          انجامد، به زور    ها مي   خروج او به آزادي گروگان    

آيـا ممكـن بـود      . در اين زمان مالها خواستار استرداد وي به ايـران بودنـد           . بودند
درآمد همين بـود؟ ايـن فكـر           آيا گذشته پيش   كارتر تسليم اين خواست آنها شود؟     

ديويـد  . معنـا بـود     كه ممكن است در ايران در دادگاهي منصفانه محاكمه شود بـي           
ـ فراست در مصاحبه از او پرسيده بود كه آيـا حاضـر اسـت بـه ايـران                    رود و در   ب

زنـد    دادگاهي قانوني محاكمه شود تا از اتهاماتي كه دولت جديد ايران بـه او مـي               
اند، ولي تـا بـه        به من اتهامات زيادي وارد آورده     "داده بود   گردد؟ شاه پاسخ    تبرئه  

دوستان شـاه در اروپـا و ايـاالت متحـده، از             ".اند  حال مرا به حماقت متهم نكرده     
هايي فرستادند و او را ترغيـب         ها بودند، به او پيام      جمله آن چند تني كه در رسانه      

                                                 
 .1، روي 1، نوار 2002 نوامبر 25مصاحبه با شهبانو، پوتوماك، . 69
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كـه از   70ونـوا زبرنگاري فرانـسوي بـه نـام د   خ. كردند كه زودتر پاناما را ترك كند     
مانـدن در پانامـا     "گفـت   دوستان قديمي خانوادة شاه بود به شهبانو تلفـن كـرد و             

آيـد   شما بايد هر كاري از دستتان بـر مـي       . براي اعليحضرت خيلي خطرناك است    
گونه پيـشنهادها بـه بحثـي        اين   ".بكنيد و هر چه زودتر او را از آنجا بيرون ببريد          

كسي پيشنهاد كرد كه بـه سـانتا دومينيگـو          . زد  آور بين شاه و شهبانو دامن مي       مالل
ويم بـه فرمـان   هـر جـا بـر   . كند كه ما كجا بـرويم  چه فرقي مي  "شاه گفت   . بروند

 شهبانو  ".خواهند  كنند كه آنها مي     با من همان طور رفتار مي     دولت امريكا هستند و     
ـ         "پاسخ داد    آنهـا  . كـشي اسـت     وعي وقـت  تفاوتش در اين است كه هر حركتـي ن

آنها بايد سناريويي تدوين كنند تـا ايـن         . ندكنتوانند همين طوري ما را مسترد         نمي
   71".خواهد ها وقت مي سازي اين گونه زمينه. كاررا به مردم دنيا بقبوالنند

  
تر   اوضاع وخيم   نه تنها  يافت  هرچه سؤظن به نيات اياالت متحده افزايش مي       

 بـراي   اوپـذيري     شـد و آسـيب      ني شـاه هـم بـدتر مـي         وضـع جـسما    بلكهشد    مي
كـرد  منشي ژنرال توريخوس به شهبانو تلفن روزي . گشت آشكارتر مي    شاطرافيان
ژنرال توريخوس از عالقة شما به معماري خبـر دارد و مايـل اسـت از                ": و گفت 

 ".سـازد دعـوت كنـد      شما براي ديدار ساختماني كه دولت در نزديكي جزيره مـي          
دانيـد    مـي ": در پاسـخ گفـت    . حت شده بود  ا هم حيرت كرده و هم نار       كه شهبانو

به محض اين كـه     . دهد  بيماري اعليحضرت حاال اجازة ديدار از آنجا را به ما نمي          
 منشي گفت   ". آمد وضعيت او اجازة اين كار را بدهد ما به ديدار آن محل خواهيم            

ـ  ژنـرال .  توريخوس از وضعيت اعليحضرت باخبر است      ژنرال"  هـستند كـه      ل ماي
كـرد شـايد آنهـا         شـهبانو كـه تـصور مـي        ".شما خودتان به بازديد از محل برويد      

ايـن دعـوت را       را بربايند يا به او آسيبي برسانند       شاهخواهند او را دور كنند و         مي
                                                 

70. Desaunois 
 ، پيشين، 2002 نوامبر 2مصاحبه با شهبانو، . 71



  زندگي و زمانة شاه  1084

.  كه شايد توريخوس نياتي شخصي داشـته اسـت   در كتابي حواند  بعدها  . نپذيرفت
زهايي در ايـن زمينـه در كتـاب شـوكراس           من يك چي  . راستي مشمئزكننده است  "

ما در نظر چنين افرادي به چه وضع ناگواري افتاده        . خواندم و بسيار ناراحت شدم    
–زنـدگي   ! فكـرش را بكنيـد    ! دادنـد   بوديم كه به خود اجازة چنين فكرهايي مـي        

آن موقع اصالً چنين چيزي بـه       ! تواند قساوت داشته باشد      تا چه حد مي    -سياست
  ٧٢".كرد خطور نمفكر

  
  

***  
ها باعث شد در مذاكراتي كه در اياالت متحده           نگراني در مورد گروگان   

ا نـاراحتي    . گرفت سالمتي شاه كمتر مـورد توجـه قـرار گيـرد        صورت مي  امـ
ژنـرال توريخـوس    . شـد   طحال شاه عود كرده و وضع او به تدريج بدتر مـي           

دكتـر كـين   . پزشك خودش، كارلوس گارسيا، را براي درمان شاه معرفي كرد         
پزشك ديگري به نام آدان ريوس را كـه سـرطان شناسـي آمـوزش ديـده در       

تـا  . هوستون واقع در تگزاس بود، براي مراقبت از سرطان شاه معرفـي كـرد             
 همه چيز به آرامي     ه بود زماني كه تغييري در وضعيت سالمت شاه ايجاد نشد        

ـ         وقتي ناراحتي . رفت  پيش مي  ستري كـردن   هاي طحال او عود كرد، موضوع ب
وي در بيمارستان و جراحي طحال نه تنها بين مقامات پانامـا بلكـه در ميـان                 

در اين ميان، شهبانو هم پيامي بـراي فالنـدرن          . مقامات امريكا هم مطرح شد    
  .فرستاد كه بار ديگر براي درمان شاه به كمك آنها بشتابد

  
ي مـاهر   شناسـ   در پاناما، فالندرن و ريوس، كه از نظر فالنـدرن سـرطان           

بود، جراحي فوري طحال را توصـيه كردنـد و بـه پيـشنهاد ريـوس تـصميم               

                                                 
 .همان. 72
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ء از   احيا در امر "دكتر جين هستر، كه به گفتة فالندرن در مهارتش          گرفتند از   
 . درخواست كردند در جراحي به آنهـا كمـك كنـد           "ترديدي نبود   تزريق راه

اتي را كـه    فالندرن سپس به بنيامين كين در نيويورك تلفن كـرد تـا تـصميم             
در اين زمان كـين و ويليـامز بـه كونتـادورا            . گرفته بودند به اطالع او برساند     

پرواز كردند و در آنجا كين با اشاره به مخاطرات جراحـي فـوري مخالفـت                
شاه را از اين موضـوع بـاخبر كردنـد و وي بـا     . خود را با اين كار اعالم كرد 

ندرن كمتر از يك درصد بود،      توجه به ناچيز بودن خطر مرگ، كه به گفتة فال         
شـد و   در اين زمان كـين نـرم        . بر اعتماد خود به پزشك فرانسوي تأكيد كرد       

كي يدوب.  را فرا خوانند   "ترين جراح زندة دنيا     كي، برجسته يمايكل دوب "گفت  
 شـاه ايـن     .عروقي بـود  - مشهورترين جراح در رشتة بيماريهاي قلبي      احتماالً

 را شـنيده بـود ولـي        دوبيكـي النـدرن نـام     ف. پيشنهاد را با آرامـش پـذيرفت      
اطالعاتش در مورد پزشـكان امريكـايي آن قـدر نبـود كـه در ايـن موضـوع                   

اساس با اين كـار     به هر حال جين هستر و ادنون ريوس بر اين           . دخالت كند 
 "جراحي سرطان شـكم   "مخالفت كردند كه دوبيكي هيچ گونه تخصصي در         

 كين را به عنوان پزشك اصلي       حرف ولي اين مخالفت اثري نداشت و     . ندارد
  . شاه پذيرفتند

  
كردند كه هم     در اين زمان بايد مقامات پاناما را از اين موضوع باخبر مي           

ها و هم به دليل مذاكرات جاري بـين مقامـات پانامـا،               به دليل غرور پانامايي   
از نظـر پزشـكي، مناسـبات بـين پزشـكان           . ايران و امريكا، كار دشواري بود     

در مورد بيمارستاني كه جراحي بايد در       . به تلخي گرائيد  ي و پانامايي    امريكاي
–توانستند به توافقي فوري برسـند          به هيچ وجه نمي    گرفت  صورت مي آنجا  

بيمارستان امريكايي گورگاس يا بيمارستان پانامايي پايتيا، محـل فرمـانروايي           
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تـر دوبيكـي و     دك باالخره تاشد    روزها سپري   . ر گارسيا دو پردس   ادكتر گاسپ 
بحثي در اين باره در     . همراهانش، بر خالف ميل مقامات پانامايي، وارد شدند       

. گرفت كه چه كسي سرپرستي جراحي را به عهده گيرد، دوبيكي يـا گارسـيا        
 خواند و دوبيكي هـم كـه بـه شـدت            "گرد  پزشكي دوره "را  گارسيا دوبيكي   

كـين هـم بـه نوبـة       . رنجيده خاظر شده بود اين گفته را به گوش همه رساند          
اي ترتيب داد و در آن چنين القا كرد كه پزشكان پاناما مهـارت                خود مصاحبه 

ايـن مـشاجرات بـاال گرفـت؛ پايتيـا،          . رند براي انجام اين جراحي ندا      را الزم
 و كردنـد  ه محاصـر ، را سـربازان بيمارستاني كه بنا بود شاه را به آنجـا ببرنـد      

ديري نگذشـت كـه     . گرفتندرا زير نظر    آمدهاي پزشكان غيرپانامايي    رفت و   
پزشـكان پانامـايي، امريكـايي و دكتـر     . هـا رسـيد   خبر اين فضاحت به رسانه 

فالندرن ميزگردي در بيمارستان پايتيا تشكيل دادند، و در آنجا پـس از داد و               
اي   بيداد زياد به ظاهر به توافق رسيدند كه جراحي شاه بايد به خـاطر مـسئله               

تد، ولي در بيمارستان پايتيا بـه سرپرسـتي دكتـر دوبيكـي             تنفسي به تأخير اف   
  كت و شـلوار     حالي كه   در و او سپس آنها به ديدار شاه رفتند       . شود  انجام مي 

بـدون  او  .  به حـضور پـذيرفت      در اطاقش در بيمارستان     آنها را  به تن داشت  
به اظهارات آنها گوش داد و به هنگـام خـروج پزشـكان پانامـايي و                واكنش  
از فالندرن پرسـيد كـه آيـا معتقـد          . ي به فالندرن اشاره كرد كه بماند      امريكاي

 ".به هيچ وجـه   ": جراحي شود؟ فالندرن پاسخ داد     بايد در پاناما     اواست كه   
 به ظـاهر نظـر دوبيكـي هـم          ".كنم  من هم همين طور تصور مي     ": شاه گفت 
 كـه   و گفـت   اسفند، او به جـوردن تلفـن كـرد           27يك روز بعد،    . همين بود 

رگـز برخــوردي مــشابه آنچــه در ايــن آخــر هفتــه در پانامــا  پــيش آمــد  ه"
هاي چند روز اخير در مورد انجام          تجربه  از  بايد اقرار كنم كه پس    ... ام  نداشته
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كوشيد او را قـانع كنـد كـه بـه            جوردن   ".هايي دارم   جراحي در پاناما نگراني   
  73.كارش ادامه دهد

  
***  
سالمت شاه باخبر كردند و گروه      دولت اياالت متحده را از وضع وخيم        

كلـوي،    مـك . راكفلر به آن دولت فشار آورد كه در ايـن زمينـه اقـدامي كنـد               
اي به ونس بر       در نامه  1358 اسفند   21احتماالً به دليل فشارهاي آرمائو، روز       

هاي كين و فالندرن، وضعيت شاه را از نظر پزشـكي و آنچـه                اساس گزارش 
 عمل فـوري طحـال و بيـرون         "، نوشت  ناميد  در اين باره   "وفاق عقيده "وي  

 ؛ و اين عمل جراحي حتي اگر در مجتمع پزشـكي            آوردن آن ضروري است   
مدرن و در بهترين شرايط و با وسايل پيشرفته و زير نظـر بهتـرين جراحـان                 

% 25صــورت گيــرد،  ميزانــي از خطــر مــرگ را در بــر دارد كــه شــايد، بــه 
دودي غلو شده بود ولي در نهايت        در مورد خطر اين جراحي تا ح       ٧٤".برسد

كلوي اصرار داشت كـه بـه         مك. تر بود   از ارزيابي فالندرن به حقيقت نزديك     
ويژه اگر بنا باشد اين جراحي در پاناما صورت گيرد دولـت ايـاالت متحـده                
بايد پزشكان و تسهيالتي را براي كمـك بـه دوبيكـي و ديگـران در اختيـار                  

  .بگذارد
  

 29روز . كردنـد  سير خـود را طـي مـي   مـ  رخدادها به هر حال، در پاناما   
اسفند مقامات كاخ سفيد از مأموران اطالعاتي گزارشي در اين مورد دريافت            

در چند روز گذشـته شـاه و شـهبانو          . كردند كه شاه قصد ترك پاناما را دارد       
                                                 

73. Flandrin's memo to Bernard in Farah Pahlavi, An enduring Love, Op. Cit., 
pp.352-360; Jordan 181-184. 

  :نگاه كنيد به). 1358 اسفند 21 (1980 مارس 11نامة محرمانه به جناب سايروس ونس به تاريخ . 74
McCloy Papers, Folder 14. 
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با بـاال گـرفتن     . چند بار به بيمارستان پيتيا رفته و به كونتادورا بازگشته بودند          
هيچ يك از افـرادي كـه       . ه در ميان پزشكان آنها با سكوت روبرو شدند        ستيز

نه توريخـوس در دسـترس   . شد خواستند با او تماس بگيرند پيدا نمي    آنها مي 
دوستانشان، به ويـژه آرمـائو و       . داد  رويو به آنها پاسخ نمي    . بود و نه منشي او    

 به خاطر باليـي     مورس، اصرار داشتند كه آنها، نه فقط به داليل پزشكي بلكه          
سياسي كه در صورت ماندن در پاناما در انتظارشان بود، بايد هر چـه زودتـر                

 در مخالفـت بـا      پـس از تـصميمي كـه سـرانجام شـاه          . از پاناما خارج شوند   
 در بيمارستان پيتيا گرفت، شـهبانو بـه جهـان سـادات تلفـن كـرد و                  جراحي

 به جهان گفتم  .  نبود باور كردني ". گذاشتوضعيت خودشان را با او در ميان        
هـاي   در اينجا حرف.  با شاهدخت اشرف در نيويورك تماس بگيرد بار بعدي 

فهميدم كه اگر چنين مي كنند، پـس شـايد بـه ايـن                كنند، نمي   ما را شنود مي   
آورد كـه ايـن       جهان سادات به يـاد مـي       75 ".كنند  گفتگوي من هم گوش مي    

شـما بايـد فـوري بـه        ! رحف":گفته بود   جهان سادات   .  بود زاريگفتگوي دال 
  ".كنم من پس از فراهم كردن مقدمات به شما تلفن مي. مصر بياييد

  
جهان سادات به همسرش تلفن كـرد و او را در جريـان گفتگـويش بـا                 

 پرسيد آيا كار درستي كرده است كـه از فـرح و شـاه               سپس. شهبانو گذاشت 
هـيچ  بدون  "خواسته است فوري به مصر بيايند؟ پرزيدنت سادات پاسخ داد           

 به فرح بگو كه من فوري هواپيماي شخصي رئيس جمهـور را             . جهان ترديد،
فـرح  .  جهان براي رساندن اين خبرها به فرح تلفن كرد".فرستم براي آنها مي 

 76".بله! بله فرح". "مطمئني؟": كه انتظار خبرهاي خوب را نداشت پرسيد
 

                                                 
 .1، روي 1، پيشين، نوار 2002 نوامبر 25مصاحبه باشهبانو، . 75

76. Jahan Sadat, A Woman of Egypt, Op. Cit., pp. 422-424. 
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ه مصر، هميلتـون    از تصميم شاه دربارة رفتن ب     كارتر پس از باخبر شدن      
ما بايد براي نگه داشتن     ": او گفت . جوردن را به پاناما فرستاد تا مانع او شود        

جويـان    جايي دوبارة شاه نه فقط واكنش ستيزه        جابه. شاه در پاناما تالش كنيم    
انگيزد، در دنياي عـرب هـم بـراي سـادات بـد               ها بر مي    را نسبت به گروگان   

 دوبيكي را راضي كند براي انجام عمل         جوردن به هوستون رفت تا     ".شود  مي
او . ولي دوبيكي حاضر نبود از جـايش تكـان بخـورد          . جراحي به پاناما برود   

هـا مربـوط      مسئلة گروگان . ترين نگراني وي حفظ جان بيمار است        گفت مهم 
جـوردن روز اول فـروردين بـدون        . اما جوردن مـصمم بـود     . به دولت است  

پرسيد اگر شـاه بـر رفـتن           آمبلر ماس كه مي    هدكتر دوبيكي به پاناما رفت و ب      
بايـد  . نبايد بگذاريم اين اتفـاق بيفتـد      "  تاًكيد كرد كه   ؟پافشاري كرد چه كنم   

توانـست كمـك       توريخوس مي  ".داشتن او در اينجا پيدا كنيم       راهي براي نگه  
در دو ماه گذشته او از دست دوستان امريكايي شـاه عـصباني بـود كـه                 . كند

كردنـد و از دسـت شـاه هـم            به سركيسه كردن شـاه مـتهم مـي        ها را     پانامايي
گذاري در پاناما با مشاركت دوسـتان وي سـر بـاز              عصباني بود كه از سرمايه    

را واداشـت    جـوردن    ،دارد   شاه را به زور در پاناما نگـه         او، كه  پيشنهاد. زد  مي
پانامـا، مـصر و     –از ميان سه گزينة موجـود       . پيامد سياسي اين كار را بسنجد     

تـر    رسيد نگـه داشـتن شـاه در پانامـا از همـه كـم                 به نظر مي   -اياالت متحده 
بخـواهيم اينجـا    او  از  بهتر است نخـست     "جوردن گفت ولي    . زا باشد   مسئله
 بعـد   ".، سپس نگران اين باشيم كه اگر او اصرار به رفتن كرد چه كنـيم              بماند

ـ براي ديدار توريخوس به دفتـر وي رفـت،   همان روز  جوردن  كه   ن استي كري
بورگه توضيح داد آنجا آمده كه كـار        . بورگه را ديد كه كنار ژنرال نشسته بود       

اوراق استرداد را نهايي كند و توصيه كرد كه تحت هـيچ شـرايطي نگذارنـد                
 اگر اجازة ورود به اياالت متحده را به شـاه بدهنـد،              گفت .شاه از پاناما برود   
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ن دروغـي تنفرانگيـز بـود كـه     كشند، اي ها را مي دانشجويان خط امام گروگان  
ها و مجبـور كـردن آنهـا بـه تـسليم شـدن در برابـر                   براي ترساندن امريكايي  

 77.گفتند هاي خميني مي خواسته
 

لويد كاتلر بعدازظهر روز اول فروردين بـه پانامـا رسـيد و بـه جـوردن           
ا جـوردن تـصميم گرفـت در ايـن           . پيوست تا با هم با شاه مـذاكره كننـد          امـ

. رسيد احتمال موفقيـت نـاچيز اسـت     كند زيرا به نظرش مي    نشست شركت ن  
 9:30 سـاعت  ،ونـس ابـوابجمعي  كاتلر به همراه آرنولـد رافائـل، سـفيري از          

كاتلر اصرار داشت كـه شـاه را تنهـا و بـدون          . بعدازظهر به كانتادورا رسيدند   
فكر كـردم   ". شهبانو پافشاري كرد كه در اتاق بماند      . حضور همراهانش ببيند  

هـا را     مة وضع اسـفبار گروگـان     غاست به اعليحضرت فشار بياورند، ن     ممكن  
منشي را به ميان آورند، و از او قـول            ساز كنند، مفهوم دروغين تكليف بزرگ     

مـن سرسـختانه   . انجاميـد  شك به مرگ او مي      ماندن در پاناما را بگيرند كه بي      
  78".معتقد بودم كه ما بايد به مصر برويم

  
رافائل، سفير امريكا، سـخنانش را بـا        .  اتاق رفتند  هر چهار نفر آنها توي    

. برشمردن خدمات شاه به كشورش و همچنين دستاوردهاي وي آغـاز كـرد            
داد مـن   همين طور كه او به سخنانش ادامه مـي   "كه  آورد    شهبانو به خاطر مي   

شما كه تا به    'منتظر بودم كه حرفش را به جايي بكشاند كه به همسرم بگويد             
نون بايـد بـا قربـاني كـردن          فداكاري براي كشورتان بوديد اك     اين حد مشتاق  

 خـوب البتـه     '.ها مردانگي خود را ثابت كنيد       خود براي نجات جان امريكايي    
آيـد    من باور داشتم كه وظيفة هر شاهي است كه هر كاري از دستش بر مـي               

                                                 
77. Jordan, Op. Cit., p. 197-206. 
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رحم يا به خـاطر       ولي وظيفة او نبود كه براي رژيمي بي       . براي كشورش بكند  
اهاتي كه دولت اياالت متحده مرتكـب شـده و بـه ارتكـاب آنهـا ادامـه                  اشتب
 رافائل شهبانو را هم به خاطر تمـام كارهـاي           ".، خود را به كشتن دهد     ادد  مي

شـهبانو  . نيكي كه در اصفهان و ديگر شهرهاي ايران انجام داده، تحسين كرد           
  "ام؟ كند من بچه اين مرد فكر مي": در خاطراتش نوشت

  
هـا    ل از شاه درخواست نكرد كه جان خود را فـداي گروگـان            ولي رافائ 

شـهبانو پـس از ايـن ديـدار در دفتـر            . آن وظيفه بـه عهـدة كـاتلر بـود         . كند
هـا     دربارة اهميت اخالقي و سياسي بحران گروگان       كاتلر": نوشتيادداشتش  

 اسـت او گفت پرزيدنت كارتر بسيار مشتاق       . براي دولت امريكا سخن گفت    
گيـري و     ولـي اوضـاع گروگـان     . درمان به اياالت متحـده بـرود      كه شاه براي    

ها وارد كند، مـانع ايـن كـار شـده             آسيبي كه اين كار ممكن است بر گروگان       
هوستون در اياالت متحده است و اگر شاه به هوستون برود كار ما، به              . است

 بـراي از ميـان      .شـود   ها، خيلي سـخت مـي       دليل به خطر افتادن جان گروگان     
  "ين خطر آيا امكان دارد كه شاه از تاج و تخت استعفا بدهد؟بردن ا
  

ببينيـد،  ". در اين زمان شهبانو به كاتلر گفت كه اين كار سـودي نـدارد              
رسد، در غير اين      حتي اگر شاه استعفا بدهد، تاج و تخت به پسر بزرگش مي           

 او تـصور    ". دومش و بعد به هريك از اعضاي ديگر خانواده         رصورت به پس  
د آنها ممكن است براي كمك به جمهوري اسالمي دست به هر كـاري              كر  مي

شما چرا درهاي سفارت را باز گذاشتيد؟ آيا شاه تنهـا           "شهبانو پرسيد   . بزنند
 كـاتلر در پاسـخ      "ها را نجـات دهـد؟       تواند جان گروگان    عاملي است كه مي   

خنان سـ ه در ادامـة     ا شـ  ".ايـم   بله مـا تمـام مجـاري را امتحـان كـرده           "گفت  
هـايي    رويكرد شما با مالها چنان است كه گـويي آنهـا آدم           ": سرش گفت هم
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چطـور  . يدمفه  آنها را نمي  زبان  معمولي هستند، آنها با شما فرق دارند و شما          
هايي را بفهميد كـه حـاال بـر مملكـت حكـم               ممكن است شما حرف ديوانه    

شـهبانو   "توانيم  مقصود آنها را بفهميم؟       چطور مي ":  كاتلر پرسيد  "رانند؟  مي
  ".ها بپرسيد شايد بهتر است از انگليسي": پاسخ داد

  
او گفـت   . سپس كاتلر دوباره به موضوع رفتن شـاه بـه مـصر پرداخـت             

. آورد  اقامت شاه در مصر مشكالت زيادي براي پرزيدنت سادات به بـار مـي             
شـهبانو  . خواهد با او صحبت كند      پرزيدنت كارتر نگران اوست و بزودي مي      

ن حرف گفت كه سـادات فـردي اسـت بـا نظـري مـستقل و                 در پاسخ به اي   
هاي پزشـكي هوسـتون را تـرجيح          شاه گفت در زمينه   . داند چه بايد بكند     مي
پس از آن تـصميم گرفتنـد      . اما از نظر او مصر سرپناهي رواني است       . دهد  مي

كه تمام افراد حاضر تا صبح روز بعـد بـه ايـن موضـوع بينديـشند و سـپس                
كاتلر تعهد كرد كه مقامات كـاخ سـفيد         . ن مورد بگيرند  تصميمي قطعي در اي   

رافائـل آخـرين لحظـة ديـدار        . را از آنچه بين آنها گذشته است بـاخبر كنـد          
  :چنين توصيف كردبراي جوردن با زوج سلطنتي را خودشان 

  
لويـد بـه    . درست زماني كه ما آمادة رفتن بوديم، تلفن زنـگ زد          "رافائل افزود   

شـاه گوشـي را     . زنـد   يد چه كسي به ايـن ديـري زنـگ مـي           ساعتش نگاه كرد و پرس    
گذاشت و گفت يكي از پزشكان پانامايي اوست كـه در حالـت مـستي زنـگ زده و                   

باري كه بـراي    " دالري او براي آخرين      1800حساب    شكايت دارد از اين كه صورت     
م  باز ه':سپس گفت   .  شاه لبخند زد   . هنوز پرداخت نشده است    "معاينه به منزل آمده     

 ٧٩"'خواهم اينجا را ترك كنم؟ كنيد از اينكه مي تعجب مي

  

                                                 
79. Jordan, Op. Cit., p.206. 
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شــهبانو در . آن شــب نــه شــاه و نــه شــهبانو، هيچكــدام نتوانــستند بخوابنــد
يعنـي  . گيـري از سـلطنت      وستون يعني كناره   ه ]رفتن به ["نوشت  هايش    يادداشت

 هـر   پسر بيچاره را به   . شود  خواند، فردا شاه مي     رضا، كه حاال در دانشگاه درس مي      
از او . ما هيچ كس را مأمور همراهي با او نكـرده ايـم      . كشند  طرف كه بخواهند مي   

هـا    توانـد ايـن اوضـاع را اداره كنـد؟ شـايد امريكـايي               او چطور مي  . مانيم  دور مي 
مـصر؟  . هايي كه هنوز اميدوارند، اميدشان را از دست بدهنـد   خواهند آن ايراني    مي

داند وضع    شود؟ چه كسي مي     چه خبر مي  داند    چه كسي مي  . مصر خيلي دور است   
تـوانيم از   داند كه ما باالخره مي سالمتي اعليحضرت چه خواهد شد؟ چه كسي مي      

رسـد، ايـن همـه        هاي زيادي مـي     هاي زيادي هست، پيام     پاناما برويم يا نه؟ زمزمه    
. داند چه خواهد شـد      شايعه، اين همه رفت و آمد، اين همه ترديد و فقط خدا مي            

اوضاع آن قدر درهم    . دانم با چه كسي مشورت كنم       نمي. كنند  را كنترل مي  تلفن ما   
شايد فردا به   . و برهم و متغير است كه به سختي مي توانم اظهار نظري قطعي كنم             

  80".مرا سرزنش كنندهر چه بگويم خاطر 
  

در . دارند  شاه هرگز نفهميد كه تا چه حد نزديك بود او را در پاناما نگه             شايد  
. وشت شاه جنگي بين كاخ سفيد و وزارت امور خارجه در گرفتـه بـود              مورد سرن 

كارتر به شدت مخالف رفتن شاه به مصر بود، ونس و افرادش به شدت مخـالف                 
توريخوس كه مايل بود بـراي هميـشه نـامش در           . رفتن او به اياالت متحده بودند     

 2. اردد  چنگـال خـود نگـه     كـرد شـاه را در         تاريخ بماند آهسته آهسته تـالش مـي       
، كاتلر و جوردن به رئيس جمهور تلفـن كردنـد تـا بـه او اطـالع                  1359فروردين  

جـوردن گفـت او مايـل       . رسد شاه مصمم به تـرك پاناماسـت         دهند كه به نظر مي    
است، در صورت نرفتن به مصر، به اياالت متحده برود ولي وزارت امور خارجـه               
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همـين حـاال هـم در دنيـاي         دارد كه سـادات       با اين كار مخالف است و اظهار مي       
. آورد اي ديگر در عمل تفاوت زيادي به بار نمـي         عرب منزوي است و بروز مسئله     

سـادات  . ها كارتر را دلسرد كرد و باعث شد به سادات تلفـن كنـد        تمام اين حرف  
  81".هاي خودتان بـاش  نگران گروگان. جيمي، تو نگران مصر نباش": گفتبه او 

ن توريخوس به ديدار شاه رفت و مدتي نـزد او مانـد و              در اين زما  . كارتر نرم شد  
شما از خروجـي فرودگـاه بـا تمـام احترامـات            ": ژنرال گفت . به گفتگو پرداخت  

ما هواپيمايي اختصاصي در اختيار شـما  . شويد  تان خارج مي    متناسب با شأن واالي   
ه آنهـا   زماني كـ  .  بنا شد زوج سلطنتي روز دوشنبه پاناما را ترك كنند          ".گذاريم  مي

شود، برنامـة پـرواز بـه مـصر بـه             فهميدند عرضحال استرداد همان روز تسليم مي      
به آنها گفتند بهتر است در هواپيمايي امريكايي به جزايـر آزور            . يكشنبه تغيير كرد  

  .بروند و از آنجا سوار هواپيمايي مصري شوند
  

                                                 
81. Jordan, Op. Cit., p. 207. 
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بينـي، محـافظ شـاه، اميـر پورشـجاع،       زوج سلطنتي به همراه سرهنگ جهـان    

پيشخدمت مخصوص او، رابرت آرمائو و مايكل مـورس، مـشاوران امريكـايي، و              
، دوست شهبانو، كه در زماني كه موضوع سفر بـه مـصر بـه طـور                 1سيادنالي آنتو 

بـه وقـت    ( بعـدازظهر    1:42ناگهاني مطرح شد به ديدار آنهـا آمـده بـود، سـاعت              
شـركت اور  DC-8 ِ  سـوار بـر هواپيمـاي   1359 فروردين 3روز يكشنبه ) محلي
شـهبانو  . ، كه به صورت دربست اجاره كرده بودند، از پاناما خـارج شـدند             2گرين

 ولـي او    ".وقتي از مرز پاناما رد شديم، نفس راحتي كـشيديم         ": بعدها به ياد آورد   
ترسـيد در هواپيمـا        در ميان بگذارد زيرا مـي      سدجرأت نكرد افكارش را با آنتونيا     
  .دستگاه شنود كار گذاشته باشند

  
آلـوده    شاه كه به دليل بيماري تب     . اين هواپيما براي مردي بيمار مناسب نبود      

و ضعيف بود، روي صندلي معمولي نشسته و پتويي روي او كشيده بودند و او با                
زاير آزور رسيدند هوا تاريك شـده       زماني كه به ج   . كرد  شكيبايي درد را تحمل مي    

هيئتي از بلندپايگان، از جمله ژنرالي پرتغالي و سـفير ايـاالت متحـده، بـراي                . بود
شاه با وجود وضع جـسماني خـود وسـط هواپيمـا            . استقبال از شاه در آنجا بودند     

به آنها گفتند دارند هواپيمـا را       . ايستاد و به طور رسمي آنها را به حضور پذيرفت         
اين تأخير به نظر    . شهبانو به اين اوضاع بدگمان بود     . كنند  ادامة سفر آماده مي   براي  

او نگران شاه بود زيرا داخـل هواپيمـا داشـت زيـادي     . او بيش از حد طوالني آمد  
                                                 

1. Elli Antoniades 
2. Evergreen 
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. شد، و همچنين نگران اين بود كه چه باليي ممكن است به سر آنها بيايد                سرد مي 
ا پرواز كند مسير آنها را روي خطوط هوايي      آيا پيش از آنكه هواپيماي آنها از پانام       

كرد ترس و     البد شاه سعي مي   . توانست از شاه بپرسد     اند؟ كاش مي    مشخص نكرده 
 را پذيرفته است، ولي     شاه نظر   تظاهر مي كرد كه    او نيز واهمة او را كاهش دهد و       

هـا     را بـا ايـن بـدگماني       شـوهرش دانست كه در اين وضع نبايد خاطر          شهبانو مي 
شهبانو .  ستوده بود  ها قوي است     كه در بحران   به اين خاطر    را شاه بارها او  . اردبياز

با خود انديشيد حاال وقت آن نيـست كـه اعتقـاد وي را در مـورد قـوي بـودنش                     
او در پايگاه تلفني پيدا كـرد و بـه فريـدون جـوادي، دوسـت دوران                 . متزلزل كند 

اه فرزندانش در نيويورك بود،      كه همر  ،كودكي خود در پاريس، و به كامبيز آتاباي       
زنگ زد تا به آنها بگويد كه او و همسرش در جزاير آزور هستند، چـون اگـر بـه                    

 كه آخرين بار كجا     بدانندهر دليلي از روي نقشة دنيا ناپديد شدند، دست كم آنها            
  3.اند بوده

  
***  

د، در پاناما، فقط چند دقيقه پس از آن كه هواپيماي شاه آن كشور را ترك كر               
خواسـت بدانـد چـه رخ داده          كريستيان بورگه به هميلتون جوردن تلفن كرد و مي        

تمـام شـد    ": كرد، گفـت    جوردن كه تا حدودي احساس آسودگي خاطر مي       . است
زاده   او به جوردن گفت كه تازه با قطب       .  بورگه ناراحت شد   ".كريستيان، شاه رفت  

اي تـشكيل داده اسـت    صحبت كرده و از او شنيده است كه شوراي انقالب جلسه    
بايد بـراي متوقـف كـردن شـاه         . ها را از مبارزان بگيرند      خواهند گروگان   و آنها مي  

تواند در جزاير آزور هواپيما را متوقـف كنـد،            جوردن گفت مي  . كاري انجام گيرد  
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و توصـيه كـرد بـا او در         بورگـه بـه ا    . ولي براي اين كار نياز به شواهد قـوي دارد         
  .تماس باشد

  
زمان جوردن به همه نوع نقـشه اي بـراي متوقـف كـردن شـاه فكـر                  در اين   

شد هواپيما را مدتي در پايگاه هـوايي ايـاالت متحـده در جزايـر آزور             مي. كرد  مي
ونـس  . منـشي شـاه متوسـل شـود         توانست بـه حـس بـزرگ        كارتر مي . معطل كرد 

 جوردن وقتي سـوار هواپيمـا شـد       . توانست به آزور برود و با شاه صحبت كند          مي
تا به واشنگتن بازگردد، به هارولد براون، وزير دفاع، تلفن كرد تا از او بپرسد كـه                 

و منتظـر تلفـن     تواند هواپيماي شاه را در جزاير آزور كمي معطـل كنـد،               آيا او مي  
 براون بدون پرسش و با اين برداشت كه در اين بـاره نظـر مـساعد              .بعدي او شود  

جوردن سپس به بورگـه     .  موافقت كرد  رئيس جمهور جلب شده است، با اين كار       
بـه   بورگه هيجـان زده   . تلفن كرد تا از او بپرسد در ايران اوضاع از چه قرار است            

  : رسيد نظر مي
  

. همين االن شوراي انقالب تشكيل جلسه داده است       . شود  هميلتون، دارد درست مي   
چه مدت وقـت  زاده از جلسه بيرون آمد كه به تلفن من جواب دهد و از من پرسيد           قطب

 4.شود  دارد درست مي. را به اطالع عموم برساند]شاه[دارد كه موضوع انتقال 
 

. خواست جوردن باور كند     ولي در ايران اوضاع از آن قرار نبود كه بورگه مي          
در واشنگتن، براون به اطالع جوردن رساند كه هواپيماي شـاه در آزور بـه زمـين                 

 حاال منتظر اجـازة بـراون بـراي پـرواز           گيري كرده است، و       نشسته است، سوخت  
به او  . ن بورگه در پاناما تلفن كرد     اجوردن سراسيمه به آمبلر ماس و كريستي      . است

بورگه به او گفت كـه نقـشة        . گفتند كه در تهران همه چيز نقش بر آب شده است          
                                                 

4. Hamilton Jordan, Crisis: The Last Year of the Carter Presidency, New York, 
Berkeley Books, 1983, p. 211. 
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جـوردن بـه بـراون تلفـن و تأييـد كـرد كـه        . داشتن شاه در آزور فايده نـدارد     نگه
 5.تواند آزور را ترك كند ي شاه ميهواپيما
 

***  
 فـروردين بـه    4هواپيماي حامل شاه از پايگـاه ايـاالت متحـده در آزور روز              

وقتي هواپيما به زمين نشست شاه پرزيدنت سـادات را ديـد كـه بـه                . قاهره رسيد 
همراه بلندپايگان مصري در فرودگاه ايستاده است و گارد احترام آمادة اسـتقبال از         

رفـت    وقتي شاه از پله هاي هواپيما پايين مي       . شك در چشمانش حلقه زد    ا. اوست
جهان سادات متوجه شد كه او بسيار الغر، ضعيف و تكيده شده است، و كـت و                 

 وقتي  6.ودر  ولي با وقار راه مي    . ديآ  شلوارش به اندازة دو شماره به تنش بزرگ مي        
 شكر كـه شـما سـالم        خدا را ": او به آخرين پله رسيد، سادات جلو رفت و گفت         

 وقتي شاه را به بيمارستان نظامي       7. و آن دو همديگر را در آغوش گرفتند        ".هستيد
: بردند، شـاه بـه سـادات گفـت          معادي در كنار رود نيل و درست بيرون قاهره مي         

م ولي شما تنها كسي هستيد كه مـرا بـا احتـرام             ه ا من براي شما هيچ كاري نكرد     "
 سادات جاي چون و چرا نبود، هـر   نظير   بي ة جوانمردي  در واقع دربار   8".پذيرفتيد

او در واقـع در گذشـته   : داد چند شاه در اين مورد بيش از حد فروتني به خرج مي        
هاي اقتصادي، سياسي و نظامي، براي كمـك بـه سـادات              كارهاي زيادي در زمينه   

  .كرده بود
  

امريكايي او  چهار روز پس از پذيرش شاه در بيمارستان، دكتر دوبيكي و تيم             
وارد قاهره شدند و با ياري پزشكان مصري طحال شاه را جراحي كردنـد و آن را                 

                                                 
5. Ibid. 
6. Jehan Sadat, A Woman of Egypt, New York, Pocket Books, 1987, p. 424. 
 7. Mohammad Reza Pahlavi, Answer to History, New York, Stein and Day, 1980,    
p. 33.  
8. Jehan Sadat, p. 424. 
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طحال او به اندازة توپ فوتبـال و وزن آن بـيش از دو كيلـو بـود،                  . بيرون آوردند 
آميز به نظـر       عمل جراحي موفقيت   9.يعني چند برابر اندازه و وزن طحالي معمولي       

ل بودند پس از آن كه كار دوبيكي تمام شد و از            آمد و تمام كساني كه در اتاق عم       
به گفتـة يكـي از     . عيب و نقص نبود     ولي اين عمل بي   . اتاق بيرون رفت كف زدند    

پزشكان مصري كه دستيار دوبيكي بود به هنگام جراحي انتهاي لوزالمعده آسـيب             
ي هاي لنفـ    طحال انباشته از سلول   "كه  به هر حال، مسئلة اصلي اين بود        . ديده بود 

هايي   كبد را هم غده   " به گفتة فالندرن اين حكايت از اين داشت كه           ".بدخيم بود 
 10".از همين دست گرفته بود

 
رسيد كه حال شـاه، بـا وجـود دردي دائمـي در پـايين       به هر حال به نظر مي  

به او اجـازه دادنـد از بيمارسـتان بـه كـاخ      . شود قسمت چپ بدنش، دارد بهتر مي  
قاهره بـرود كـه سـادات آن را در اختيـار خانـدان سـلطنتي           مال  ششاهانة قبه، در    

در اين زمـان فرزنـدان شـاه هـم بـه قـاهره رفتنـد و نـام دو فرزنـد                      . گذاشته بود 
شاه هم، مانند اغلب بيماراني كـه در وضـعيت او           . تر را در مدرسه نوشتند      كوچك

 رسـيد قـدر آرامـش، امنيـت و          ولي به نظر مي   . بودند، روزهاي خوب و بد داشت     
اش  حضور فرزندانش، به ويژه فرحناز، دختر بزرگش، را كـه بـسيار مـورد عالقـه              

فريدون جوادي كه براي وقت گذراني با شـاه ورق بـازي مـي كـرد                . داند  بود، مي 
 متوجـه حـضور      شاه شد، تمام هوش و حواس      وقتي فرحناز وارد اتاق مي    ": گفت
   11".برمتوانستم از او ب فقط در آن لحظات بود كه مي. شد او مي

آنهـا پدرشـان را     . كردند ولي عميقـاً ناراحـت بودنـد         فرزندان حفظ ظاهر مي   
در اين  . انساني واقعي، مهربان و دلسوز    –شناختند دوست داشتند      طور كه مي    همان

                                                 
  . ميليمتر است50× 75  ×125اندازة طحال معمولي . 9

10. Flandrin to Bernard, in Farah Pahlavi, An Enduring Love, pp. 370-372. 
 .1، روي 1، نوار 2003 نوامبر 9مصاحبه با فريدون جوادي، بتسدا، . 11
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از پدرشـان بـيش از      . توانستند بـاور كننـد      شنيدند كه نمي    هايي مي   زمان آنها حرف  
ته بودند كه براي آنها قابل قبول نبـود، او          هايي بر او گذاش     شد، نام   حد بدگويي مي  

 مرتكـب جنايـت     -آتيالهاي دنيـا  –ها    را متهم كرده بودند كه به اندازة بدترين آدم        
ايم   ايم؟ چكار كرده    چرا اين اتفاق افتاده بود؟ چرا ما به اين وضع افتاده          . شده است 

 بـود كه سزاي ما اين است؟ اين گناه كيـست؟ آنهـا پدرشـان را همـان طـور كـه                     
فرزنـدان  . دوست داشتند؛ از اين وضعي كـه دچـارش شـده بودنـد متنفـر بودنـد                

كردند كـه بـيش از حـد مـستبد، بـيش از حـد                 تر در نهان او را سرزنش مي        بزرگ
آنهـا  . گيـر يـا بـيش از حـد ماليـم بـوده اسـت                دموكرات، بـيش از حـد سـخت       

ه اسـت، و هـر   يدند كه كسي مرتكب اشتباهي شـد    مفه  آنها اين را مي   . دانستند  نمي
ولـي  . كردنـد   ديدند، احساس گناه مي     بار در افكارشان پدر خويش را گناهكار مي       

ها، آنها پدرشان را بسيار دوست داشـتند از رنـج             ها و نگراني    وراي تمام اين شبهه   
ها در نگاه آنها و در نگاه شاه هويـدا بـود و ديگـران                 تمام اين . او در عذاب بودند   

  .دندشاهد اين رنج و عذاب بو
  

در كاخ قبه، شاه دوستان و تني چند از ايرانيان، از جمله سران ارتـش را كـه                  
، اوضـاع   1359در  . پذيرفت  نقشة آغاز مبارزه با خميني را مي كشيدند، به حضور           

ايران هنوز درست جا نيفتاده بود، بسياري از كساني كه از انقالب پشتيباني كـرده               
بـسياري از افـسران و      . المي نبودنـد  بودند هنوز حاضـر بـه پـذيرش جامعـة اسـ           

مبارزه بـا خمينـي عـاري از     . داران به شاه و فرماندهان او وفادار مانده بودند          درجه
شد بر اساس همان منطقي وارونه كرد كه آن را بـه              منطق نبود؛ ولي اوضاع را نمي     

كرد   مشكل بغرنج شاه همين بود، مشكلي كه شاه آن را درك مي           . وجود آورده بود  
او در زماني كه در پاناما بـود        . دانست چه واكنشي در برابر آن نشان دهد          نمي ولي

فهمد چرا اين اتفاقات به اين        با صداقتي غريب به ديويد فراست گفته بود كه نمي         
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 كه بـه اويـسي و آريانـا و          شتديگر توانايي اين را ندا    و اكنون   . شكل افتاده است  
، فتندر  رامين و رهنمودهاي او نزدش مي     ديگر فرماندهان پيشين كه براي دريافت ف      

  .اي صادقانه بكند توصيه
  

هيچ كس دل مطـرح كـردن آن را نداشـت،    . موضوع جانشيني هم مطرح بود  
تر شدن وضع جسماني شاه و آشكار شدن اين كه كبد او هـم دچـار                  ولي با وخيم  

رضـا، پـسر    . وع فوريت بيشتري پيدا كرده بـود      سرطان شده است، طرح اين موض     
بزرگ شاه، به مادرش گفته بود كه حاضر است در موقع مقتضي زمام امـور را بـه                  

 كـه در پـدر   ايـران كند به اين كه با همان روحية عشق به           دست گيرد و افتخار مي    
بـراي  . بزرگ و پدرش سراغ داشت، به تـالش بـراي پيـشبرد كـشور ادامـه دهـد                 

واستن در اين مورد كه چگونه اين موضـوع را مطـرح كننـد، رضـا و                 راهنمايي خ 
سادات توصـيه   . شهبانو به اين نتيجه رسيدند كه با پرزيدنت سادات مشورت كنند          

از شاه بپرسند كه در اوضاع كنوني دوست دارد چه كساني دور و بـرش         ": كرد كه 
ـ                پدر نام بردن . باشند او . درش اسـت   از اين افراد بـراي رضـا بـه منزلـة ميـراث پ
دهنـد كـه اگـر وضـع      تواند در آينده به آنها توسل جويد؛ و آنها به او نشان مي          مي

اميـر اصـالن   :  شاه از سه نفر نام بـرد   12".كرد  داد چه مي    جسماني پدرش اجازه مي   
 رضا  ارتشبداهللا معينيان، رئيس دفتر مخصوص، و       ت  افشار، رئيس تشريفات، نصر   

ولي شاهزادة جوان بعدها هيچ يك از آنهـا را      عظيمي، وزير جنگ دوران خودش،      
  13.فرا خواندنتوانست  به نزد خود 

تـام  –در واسط خرداد كه شاه احساس كرد حالش بهتر است، با دو ويراستار   
 كه بنياد راكفلر در اختيارش گذاشته بود در مورد نـسخة            -وير و كريستين گودك   

                                                 
12. Farah Pahlavi, p. 374. 

گر مهناز افخمي، نيس،  ، مصاحبهاريخ شفاهي ،مصاحبه با امير اصالن افشارت ايران،  برنامه بنياد مطالعات. 13
 .44. ، ص1989سپتامبر 
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 حالش آن قدر خـوب بـود    14. يك رشته مصاحبه كردپاسخ به تاريخنهايي كتاب 
اما ديري نگذشـت كـه   . ها با حفظ آرامش و تمركز حواس صحبت كند  كه ساعت 

. بيماري او عود كرد، دردهايش شـدت گرفـت، و از نظـر جـسمي ضـعيف شـد                  
الريه دادند و     كردند تشخيص ذات    پزشكان مصري و امريكايي كه از او مراقبت مي        

در اوائـل تيـر، شـهبانو       . كه اثري نداشـت    تجويز كردند     بيوتيك  مقدار زيادي آنتي  
از . ، فـرا خوانـد    فالندرن را ، كه از زمان جراحي در ماه  فروردين از شاه دور بود              

فالنـدرن و   . او خواستند به همراه يك نفر پزشك متخصص داخلي به قاهره برود           
همراهش ديدند كه روحية شاه هنوز آن قدر خوب است كه دربارة سن فالنـدرن               

به هر حال، روشن بود كه وضع جسماني او خراب است، مـسائل             . كند شوخي مي 
آنها به دنبال جراحـي     .  بود "بخش تحتاني حجاب حاجز   "رية او ناشي از عفونت      

 تماس گرفتند كه پـذيرفت بـه قـاهره          15در پاريس بودند و با دكتر پير لويي فرانيه        
 را  همـرد   لمعدة بافـت  پس از آن كه فرانيه يك ليتر و نيم چرك و بقاياي لوزا            . برود

 بـدن   16.بيرون آورد، بار ديگر اعالم شد كه جراحي با موفقيت انجام گرفته اسـت             
پس از يكي دو روز شاه احساس كـرد حـالش بهتـر             . شاه واكنشي مثبت نشان داد    

افـرادي هـم بـرايش كتـاب        . رفتنـد   مردم براي اداي احترام به ديدارش مـي       . است
برد، به ويژه زماني كه فريدون جوادي،         ر لذت مي  خواندند و او از اين كار بسيا        مي

كه در فرانسه تحصيل كرده بود، با لهجة غليط فرانسوي بـرايش كتـاب انگليـسي                
 پس از چند روز شاه شروع به راه رفتن كرد  17.شد خواند و باعث خندة او مي مي

و همه، از جمله خواهرش شاهدخت اشرف كـه از زمـان آمـدن شـاه بـه قـاهره،                    
 مـرداد شـهبانو     4روز  .  بود، اميدوار شد كه او ممكن است زنـده بمانـد           همراهش

                                                 
رضا گلسرخي  وامدار دفتر شاهدخت اشرف، به ويژه غالم.  صورت گرفت1358 مه 28 و 27اين گفتگوها در . 14

 .ها را در اختيار من گذاشت هايي از نوارهاي اين مصاحبه هستم، كه نسخه
15. Pierre-Louis Fragniez 
16. Flandrin to Bernard, in Farah Pahlavi, pp. 375-380. 

 .1، روي 1مصاحبه با فريدون جوادي، پيشين، نوار . 17
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تر را براي يكي دو روز بـه اسـكندريه فرسـتاد تـا از جـو دلگيـر              فرزندان كوچك 
، سـرطان   آشكارا. همان شب شاه به حالت اغما فرو رفت       . بيمارستان دورشان كند  

  .وز كرده بودكه از زمان خروج از مكزيك ديگر مداوا نشده بود دوباره بر
  

.  مصادف بود با ماه رمضان و تقريباً همه براي افطار رفته بودنـد             1359مرداد  
كمي پس از افطار فالندرن و فرانيه به همراه متخصص بيـرون آوردن از اغمـا بـه               

آنها بـا عجلـه بـه       . بيمارستان رفتند و فوري تشخيص دادند كه وضع ناجور است         
زده دور بيمـار      شاهدخت اشرف، و ديگران بهـت     اتاق شاه رفتند و ديدند شهبانو،       

آنها شروع به باالبردن فشار خون و احياي ضربان         . اند  كه در اغما فرو رفته ايستاده     
فالنـدرن بـه شـهبانو و       . دانـستند كـه ايـن آخـر كـار اسـت             قلب كردند، ولي مي   

بايد فرزنـدان شـاه، بـه       . شاهدخت اشرف گفت كه اميد زيادي به جا نمانده است         
 شهبانو از فالندرن خواست كه اين كار را بكنـد و            .خوانندترها، را فرا      بزرگه  ويژ

   ".آيم من هرگز از عهدة اين كار بر نمي": گفتكنان  زمزمه
  

شاه چند ساعتي به هوش آمد، و در اين ميان توانست با وليعهد، همـسرش،               
  :فالندرن به برنار نوشت. خواهر دوقلويش و ديگر فرزندانش صحبت كند

  
آورم كه دختر بزرگ شـاه، فرحنـاز، كنـار            مخصوصاً صحنة اندوهباري را به ياد مي      

 زد و با لبخنـدي      تخت او زانو زده بود، دست پدرش را به دست گرفته و بر آن بوسه مي               
سمت چپ تخت، ما همچنان     . "بابا، بابا "كرد     روي صورتش به فارسي تكرار مي      غمگين

مـا فقـط  كـاري را كـه الزم بـود انجـام               . كـرديم   يفشار خون را كنترل و خون تزريق مـ        
هنـوز آنجـا بـودم كـه علياحـضرت شـهبانو            . داديم، و شاه صبح در آرامش درگذشت        مي
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آنها هنگامي كه از كشور     –از زير بالش شاه مرحوم بيرون كشيد        را  اي از خاك ايران       كيسه
 18.بودندآورده شدند آن را با خود  خارج مي

 
همسرش، فرزندانش، خواهرش و اميـر پورشـجاع،        زماني كه شاه درگذشت     

او دو نفـس پـي در پـي و سـپس نفـسي              . بودندپيشخدمت مخصوصش، دورش    
پورشـجاع  .  بـود  1359 مـرداد    5 صـبح روز     9:45 ساعت   .عميق كشيد و جان داد    

سپس شـاهدخت اشـرف     . ديگران مات و مبهوت مانده بودند     . بناي گريه گذاشت  
هـايش را       چـشم ": گفـت كنـان     يستاده بـود زمزمـه    كه كنار شهبانو و پايين تخت ا      

هاي شاه را بست و سپس از زير بالش او كيسة خاك ايـران                شهبانو چشم  ".ببنديد
شـهبانو سـپس    . را كه شاه در تمام عمر به همراه داشت، برداشت          قراًن كوچكي و  

 ا پيرنيا خواست حلقة ازدواج شاه را از دستش بيرون بيـاورد و بـه او         سوياز دكتر ل  
سپس همگـي اتـاق را تـرك كردنـد تـا جـدا جـدا                . او هم اين كار را كرد     . بدهد

  19.برگردند و براي آخرين بار با شاه بدرود گويند
  

***  
روز ششم اردشـير زاهـدي و       . بنا شد روز هفتم مرداد خاكسپاري انجام شود       

امير اصالن افشار در نشستي در دفتر رئيس دفتر پرزيدنت سادات در كاخ عابدين              
بنـا شـد تـابوت      . اضر شدند تا در مورد جزييات اين تـشريفات صـحبت كننـد            ح

نيروهـاي    هر يـك از    ازسنگي روي عرادة توپي حمل شود و صفي از صد سرباز            
 پرسـيدند چنـد نفـر       زاهدي و افـشار   از  . دنزميني، هوايي و دريايي او را بدرقه كن       

 دو پيـشخدمت    . تـابوت الزم اسـت     پيـشاپيش هاي شاه در      نشان  افسر براي حمل    

                                                 
18. Flandrin to Bernard, in Farah Pahlavi, p. 384. 
19. Farah Pahlavi, Op. Cit, pp. 384-385. 

، 1990، واشـنگتن،    گر مهناز افخمي    ير پورشجاع، مصاحبه  بنياد مطالعات ايران، برنامه تاريخ شفاهي،  مصابحبه با ام         
51-53.  
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مخصوص شاه، الياسي و پورشجاع، بدون اين كه از جايي دستوري داشته باشـند              
 عدد بود، به همراه خـود آورده بودنـد،          45هاي شاه را كه مجموع آنها         نشان  تمام  

. كنـد   هر چند به آنها گفته بودند كه شاه فقط براي مدتي كوتاه كشور را ترك مـي                
 در ايـن مراسـم اسـتفاده        نـشان ند كه فقط از سـه       اما زاهدي و افشار تصميم گرفت     

هاي ذوالفقار و پهلوي كه در دو طـرف           نشان   نيل مصر كه در وسط و        نشان: شود
ها از سوي كشورهايي بـود كـه بـه            نشان  هاي شاه باالترين      نشان  . گرفتند  قرار مي 

 به   وفادار دو صاحبمنصب . هنگام نياز از ياري رساندن به او خودداري كرده بودند         
 افتخـار آن نشان ها نبايـد در جايگـاه         در اين مراسم    شاه به اين نتيجه رسيدند كه       

  . قرار گيرند
  

مراسم خاكسپاري از قصر عابدين به سوي مـسجد الرفـاعي، واقـع در پـنج                
روز گرمي از فصل تابستان بود ولي مراسم خاكـسپاري          . كيلومتري قصر، آغاز شد   

هـيچ مراسـم خاكـسپاري    ": ادات نوشـت  جهـان سـ   . با شكوه و جالل برگزار شد     
دانشجويان دانشكدة افـسري مـصر       ".تر از اين برگزار نشده است       رسمي پرشكوه 

هـاي    شان لبـاس    رفتند؛ آنها بر اساس درجه      كنندگان پيش مي    جلوي صف مشايعت  
نواختند؛ پشت سـر آنهـا        يك شكل سفيد، زرد و سياه به تن داشتند و موسيقي مي           

كردند، در پي     هايي از رز و زنبق را حمل مي         گل  دند كه تاج  سربازاني در حركت بو   
هـاي    هاي نظامي شاه روي بـالش       نشان  آنها افسران سوار بر اسب، و به دنبال آنها          

اي   كوچكي از مخمل و در پي آن تابوت پيچيده شده در پرچم ايران روي كالسكه              
ت  صـف مـشايعت كننـدگان پـش        20.بردنـد   كه هشت اسب عربي آن را جلـو مـي         

 جز افراد خانوادة شـاه، چنـد تـن از ايرانيـان،              در آن صف   رفت؛  كالسكه پيش مي  
ريچارد نيكسون و كنستانتين، پادشـاه سـابق يونـان، و چنـد تـن از سـفرا، بـاقي                    

                                                 
20. Jehan Sadat, p.432. 
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همـان گونـه كـه      . نظير سـادات بـود      شرافت بي اين نشانة   . جمعيت مصري بودند  
ها بيشتر  شمار گل . از بود اند  ميشه طنين از ه  موسيقي بلندتر ": نوشتجهان سادات   

اين چشمگيرترين مراسم خاكـسپاري  . از آني بود كه هرگز كسي بتواند تصور كند  
بود كه در مصر ديده بوديم، و اين آخرين فرصت براي اين بود كه به دنيـا نـشان                   

دست كم مـصر بـه دوسـت خـود          . كردند  دهيم كه با شاه بايد بهتر از آن رفتار مي         
  21".پشت نكرده بود

  
 

                                                 
21. Ibid. 
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  3پيوست 

  سفراي امريكا در ايران

١٣-١٣٢٠۵٧  

خدمت درايفوس در ). 1943 دسامبر 12 -1940 دسامبر 18 (لوئيس درايفوس
 درايفوس در همسر. ايران مصادف با آغاز جنگ جهاني دوم و اشغال ايران بود

  .بودند مورد تحسين ايرانيان كارهاي خيريه فعال بود و از اين جهت آن دو

موريس زماني كه هيتلر به امريكا ). 1945 مه 20 - 1944 اوت 21 (ليلند موريس
در دوران . سفير امريكا در آلمان بود) 1941 دسامبر 11(اعالن جنگ داد 

سفارتش در ايران رضا شاه در تبعيد فوت كرد و نيز فشار شوروي به ايران براي 
  .دست يابي به منابع نفتي شمال آغاز شد

موريس در بيشتر دوران ). 1946 آوريل 18 - 1945 ژوئن 5 (واالس موري
  .خدمتش در ايران بيمار بود و فعاليتي نداشت

مصادف   در ايران الن زمان خدمت).1948 فوريه 17 -1946 مه 11 (جورج الن
او به .   بود--   دوراني حياتي براي ايران--  آغاز جنگ سرد بحران آذربايجان،با

ن با شوروي وادر جنگ نخواهد شد اما شاه هشدار داد كه امريكا به خاطر ايرا
رساله چاپ . خود استفاده كند به نفع  از دكترين ترومنايران مي تواند و بايد

در  نشده او در باره تجاربش در ايران در كتابخانه ترومن در شهر اينديپندنس
  .موجود استايالت ميزوري 
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ران در كلمبيا و وايلي پيش از اي). 1950 ژوئن 18 -1948 آوريل 6 (جان وايلي
در زمان اقامتش در ايران شاه از سوء قصدي جان به در برد، . پرتغال سفير بود

مجلس موسسان به شاه قدرت بيشتري در مورد انحالل مجلسين داد، مذاكرات 
نفت ايران و انكليس آغاز شد، گلشائيان در باره قرارداد -مقدماتي به نام گس

شد، و نخستين مجلس سنا و نيز مجلس وزير دربار عبدالحسين هژير ترور 
  .شانزدهم كه يكي از پر غوغا ترين مجالس دوران مشروطيت بود افتتاح شدند

گريدي پيش از رفتن به ايران ). 1951 سپتامبر 19- 1950 ژوئيه 2 (هنري گريدي
. زماني كه هندوستان استقالل مي يافت در آن كشور و سپس در يونان سفير بود

در ايران مصادف بود با ترور نحست وزير حاج علي رزم آرا، دوران سفارت وي 
گريدي . ملي كردن صنعت نفت، و انتصاب دكتر محمد مصدق به نخست وزيري

شخصĤ مخالف كشورهاي استعمارگر بود و در بحبوحه اوج گيري مبارزه ملي 
  .كردن نفت نا خودآگاه موضع خود را به مثابه موضع كشورش به مصدق القا كرد

يكي از پر هندرسون در ). 1954 دسامبر 30 - 1951 سپتامبر 29 ( هندرسونلوي
پس از اينكه ايران با . غوغا ترين ادوار تاريخ مشروطيت در ايران سفير بود

او .  قطع رابطه كرد، او در عمل تنها رابط غرب با مصدق شد1952انگليس در 
او   زمان خدمتقرارداد كنسرسيوم در. در عمليات سيا در ايران دست داشت

  .بسته شد

چيپين پيش از ماموريت به ايران ). 1958 ژوئن 2 - 1955 ژوئيه 19 (سلدن چيپين
در دوران ماموريتش  .به ترتيب در مجارستان، هلند، و پاناما خدمت كرده بود

  .ايران به پيمان بغداد پيوست
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ز سقوط ويلز تنها چند روز پس ا). 1961 ژوئن 9 -1958 ژوئيه 19 (ادوارد ويلز
پيمان بغداد به سازمان پيمان مركزي، سنتو، تبديل . پادشاهي عراق به ايران رفت

سقوط سلطنت در عراق بر روابط ايران و . و مركزش از بغداد به آنكارا منتقل شد
  .كشورهاي عرب خاور ميانه اثر منفي گذاشت

نكه هولمز كمي پس از آ). 1965 مارس 13 -1961 ژوئن 17 (جوليوس هولمز
جان كندي رئيس جمهور امريكا شد و شاه انقالب سفيد را اعالم كرد به ايران 

در مناقشات ميان ايران و امريكا در مورد تسليحات و حقوق بشر بيشتر . آمد
. بود او زماني در ايران بود كه اقتصاد رو به توسعه . طرف شاه را مي گرفت

كه قانون مربوط به وضع نيروها نيز در زمان او بود . قدرت شاه فزوني مي گرفت
به خاطر اين . بر ايران تحميل شد و اثرات منفي آن گريبانگير شاه و دولت شد

قانون حسنعلي منصور، نخست وزير، كشته شد و شاه مورد سوء قصد قرار 
  .گرفت

ماير كمي پس از پيروزي ). 1969 مه 30 - 1965  آوريل 27 (آرمين ماير
 به 1964نسون در انتخابات رياست جمهوري سال چشمگير پرزيدنت ليندون جا

بيشتر با ماير . روابط شاه با جانسون بهتر از روابطش با كندي بود. ايران آمد
آن حد از او معتقد بود شاه به .  تثبيت اين روابط كمك مي كردپشتيباني از شاه

ر توانمندي سياسي و اعتماد به نفس رسيده كه مي تواند ميان شرق و غرب مانو
  .رابطه نظامي محور اتحاد ايران و امريكا ستدهد و نيز اين كه 

مك آرتور چند ماه پس ). 1072 فوريه 17 -1969 اكتبر 13 (داگالس مك آرتور
تا آخر خدمتش در ايران ميان . از انتخاب نيكسون به سفارت ايران منصوب شد
شاه شد و مك آرتور مريد . نيكسون و شاه انحادي راهبردي برقرار شده بود
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 هدف 1971او در سال . يكسره حواسته هاي شاه را به دولت خود منتقل مي كرد
  .حمله ناموفق مجاهدين خلق قرار گرفت

چند روز پس از انتصاب فارلند ). 1973 مارس 10 -1972 مه 21 (جورف فارلند
و ) 1(سالح هاي استراتژيك نيكسون ار مسكو، پس از امضاي قرارداد تحديد 

 در باره روابط دو ابرقدرت در خاور ميانه، براي اخذ همكاري و گفت و گو
  .پشتيباني شاه به ايران رفت

انتصاب هلمز مسئله انگيز ). 1976 دسامبر 27 - 1973 آوريل 5 (ريچارد هلمز
به عنوان رئيس سابق سيا، هلمز ارشدترين نماينده امريكا تا آن زمان در ايران . بود
رانيان پذيرفتن فردي كه بيشتر زندگي اداري اش را در از سوي ديگر براي اي. بود

. نيكسون مي خواست هلمز را از امريكا خارج كند. بودسيا گذرانده بود مشكل 
هلمز، به نوبه . شاه مي انديشيد كه مي تواند از اطالعات گسترده هلمز بهره جويد

 شاه حزب در زماني كه هلمز در ايران بود. خود كوشيد شاه را راضي نگه دارد
  .رستاخيز و فضاي باز سياسي را اعالم كرد

ساليوان آخرين سفير اياالت ). 1979 آوريل 6 -1977 ژوئن 18 (ويليام ساليوان
و ) 69- 1966(در گذشته در الئوس . ه بودمتحد امريكا در ايران در زمان شا

دوران خدمتش در ايران با رياست . خدمت كرده بود) 77-1973(فيليپين 
 جيمي كارتر در امريكا و انقالب اسالمي و سقوط شاه در ايران جمهوري

 شرح  ماموريت در ايراناو تجربياتش در ايران را در كتابي به نام. مصادف بود
 .داده است
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, 260, 235, 233, 229, 119, 118, آبادان
271 ,282 ,479 ,496 ,633 ,637 ,848 ,
849 ,861 ,868  
 849, ركس سينما سوزي آتش

, 335, 334, 319, 89, 49, ابوالفتح آتاباي،
337 ,338 ,339 ,341 ,342 ,343 ,344 ,
435 ,747 ,887 ,891 ,893 ,902 ,908, 
909 ,910 ,969 ,970 ,971 ,972 ,973 ,
989 ,990 ,1005 ,1017 ,1026 ,1049 ,

1050 ,1052 ,1096  
 908, 890, 887, 435, 434, كامبيز آتاباي،

  681, 74, آتاتورك
  312 روزنامة  ,آتش

, 263, 262, 245, 240, 199آچسن، دين، 
267 ,270  
  439, 5, فريدون ، آدميت
  618, 176, طهمورث آدميت،

, 175, 174, 173, 168, 162, 159, يجانرباآذ
176 ,177 ,178 ,179 ,180 ,182 ,183 ,
187 ,188 ,190 ,191 ,192 ,194 ,199 ,
219 ,367 ,443 ,452 ,647  

  174,  شوروي≈ 
  179, ≈داخلي استقالل

  170, ≈خودمختار جمهوري
  174, ≈دموكراتيك  جمهوري
  190, ≈جمهوري

  171, ≈شورشيان از شوروي حمايت
  178, ≈ از شوروي نيروهاي روجخ

  183، 170, دموكرات فرقة
  173, ≈ ملي مجلس

  183, وري پيشه و
  171, توده حزب و
  186, شوروي و
  690, 619, عباس آرام،

  486, 226, 224, آرامكو
, 1038, 1033, 1030, 1004, رابرت آرمائو،

1047 ،1042 ,1048 ,1052 ,1059 ,
1060 ,1066 ,1069 ,1095  

  1005, 1004, باهاماس
  1078، 1034, شاه درمان موضوع و
, 1064, 1061, پاناما در شاه اقامت و

1068 ,1071 ,1088  
  1047, مكزيك در شاه اقامت و
  1081, فراست ديويد با شاه مصاحبة و

  65, سيدني سر اسميت، آرميتاژ
  571, بهرام آريانا،
  314, 196, عبدالقدير آزاد،

  840, اسكندر آزموده،
  909وچهر، من آزمون،

  848, شيراز استاندار
  899، 860, امامي شريف اجرايي معاون

  ,رستاخير حزب و
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, 297, 295, 292, 289, عمليات آژاكس،
298 ,301 ,311 ,332  
  832, 831, انستيتوي آسپن،
  63, رضوي قدس آستان

  456, جواد آشتياني،
  88, جورج آفتانداليان،

  188, اهللا فرج اولي، آق
  17, اهللا فضل اولي، آق

  96, فليكس آقايان،
  592, آگاه،منوچهر

  528, 198, جورج آلن،
, 610, 609, 608, برنامة سرزميني، آمايش

611 ,612 ,613  
  863, رضا محمد تهراني، آملي

  آموزش
  727, سوادي بي كردن كن ريشه
  498, 108, جمشيد آموزگار،

  839, 815, وزيري نخست
  506, اوپك نمايندة

  810, 808, 806, رستاخيز حزب و
  425, ارضي اصالحات قانون و

  593, 583, 508, دارايي وزير
  791, كشور وزير
  595, 583, جهانگير آموزگار،
  482, آموكو
  171, 148, 137, مجيد آهي،

  834, 578, 577, آواكس
  769, آربي آوانسيان،
  149, آرداش آوانسيان،
  975, والتر آننبرگ،

 مچنينه, 301, 282, 272, دوايت آيزنهاور،
  آيزنهاور دكترين به كنيد نگاه

  370, شاه از.≈برداشت
  347, 308, شاه به پيام

  495, خاكسپاري
  649, صلح براي اتم طرح
  349 ،287,ايران به كمك
  373, شاه با گفتگو
  349, آيزنهاور به زاهدي نامة
  286, ≈به  مصدق نامة

  286, ايران در ثباتي بي از نگراني
  288، 277, و مصدق

 
  سي.بي.ا

  1069, شاه استرداد
  379, 348, ابوالحسن ابتهاج،

  377, ملي بانك رئيس
  388, اختيارات سلب
  376, اشرف و≈
  377, توسعه برنامة و≈
  385, خوزستان توسعة و≈
  386، 380, زاهدي و≈
  397, 384, 383, 378, برنامه سازمان و≈
  457, 449, 448, 442, نيره سميعي، ابتهاج
  132, اروين اتل،
  709, مانثلي نتيكاتال

  149, حزب عاميون، اجتماعيون
, 415, 410, 409, 32, 10, سياسي احزاب

739 ,787 ,802 ,808 ,854 ,  
  731, مسعود احمدزاده،
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  729، 19, 15, 9, احمدشاه
  344, طبقاتي اختالف
  303, حسن اخوي،
  253, كار المللي بين ادارة

  979, اربعين
, 861 ,845, شهدا چهلم از خميني استفادة

946  
  984, 927, 870, 540, 525, ايران ارتش

  975, شاه خروج از پس ≈انسجام
  987, ≈  از امريكا حمايت
، 528, ≈ با امريكا نظامي ميسيون روابط

552  
  572, ≈ صنايع
  871, ≈ به متحده اياالت كمك

  526, ≈ امور در متحده اياالت مشاركت
  906, شاه با ≈مناسبات

  553, اسرائيل و
  930, امريكايي انافسر و
  25, قزاق بريگاد و
  170, آذربايجان قائلة و
  927, هايزر و
, امريكا نظامي ميسيون/ ايران شاهنشاهي ارتش

541 ,552 ،930  
  938, 906, 392, عليقلي اردالن،

  692, 418, حسن ارسنجاني،
  59, 53, 52, 51, مادام، ارفع
  339, مراد اريه،

, 878 ,568, 530, 529, غالمرضا ازهاري،
879, 881 ، 889  
  919, قلبي حملة

  525, ≈دولت آمدن كار روي
  878, وزيري نخست

  861, شاه ضد تظاهرات و≈
  20, 13, 12, سرهنگ استاروسلسكي،

  349, هارولد استاسن،
  202, 186, 179, 166, 150, جوزف استالين،

  180, ايران از روسيه نيروهاي خروج
  201, 197 ، 179, 176, قوام با ديدار

  162, تهران كنفرانس
  197, نفت
  489, 481, 365, شركت اويل، استاندارد

  579, كورپوريشن اينترنشنال ويك استان
  شاه استرداد

  1076, 1071, 1061, ≈ براي تالش
  555, راجر استوارت،
  237, 236, 235, 234, ريچارد استوكس،

  778, هينز كارل استوكهاوزن،
  363, راجر استيونس،
  63, يعل محمد اسدي،

  683, 149, ايرج اسكندري،
  149, ميرزا سليمان اسكندري،
  184, عباس اسكندري،
, 132, 131, 127, 124, آندره اسميرنوف،

134 ,144 ,147 ,160  
  366, 365, هارولد اسنو،

  82, 77 ، 44، 43، 41,،13، شاهدخت اشرف،
  72, قوام با ازدواج
  61, تحصيل به اشتياق
  444، 427, زنان سازمان افتخاري رئيس
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 بشر حقوق كميسيون افتخاري رئيس
  455, ايران
 سازمان در ايران نمايندگي هيئت رئيس

  458, ملل
  450, خانواده از حمايت قانون

  72، 49, شاه با ≈ مناسبات
  80, ثريا با ≈ مناسبات
  93، 96،  91, شام هاي ميهماني

  905, اميني دربارة. ≈ نظر
  376, ابتهاج و
  1001, شاه بيماري از آگاهي و
  93, كودكي دوران دوست خانم ايران و
  . 1103، 1001، شاه بيماري و
  749, ساله 2500 هاي جشن و
  456, زنان جنبش و
  468, زنان حقوق و
  227, آرا رزم و
  143, رضاشاه و
  340، 306, 303, مصدق عليه كودتا و
  49, فردوست كودكي و
  458, افخمي مهناز و
, 1024, 1003, شاه اقامت محل موضوع و

1025 ,1035 ,1053  
  96, دولتشاهي مينو و
  428, زنان حقوق دربارة پرسي همه و
  785, هويدا و

  326, علي حسين اشرفي،
, 594, 593, 590, 570, 378, صفي اصفيا،

596 ,633 

, 419, 418, 404, 401, 32, ارضي اصالحات
420 ,421 ,423 ,425 ,426 ,433 ,584 ,
587 ,589 ,720 ,723 ,762   

, 572, 447, 321, 196,   روزنامةاطالعات،
729 ,838 ,938 ,939  
  452, بانوان اطالعات
, 767, 642, 641, 580, 579, اكبر اعتماد،

856 ,857  
  734 531 ,455, جنگ اسرائيل، و اعراب
  25, سردار اعظم،
  319, 94, 89, 80, 48, 47, مجيد اعلم،
  342, 337, 336, 74, مظفر اعلم،

  307اعلم، هما، 
  831, 703, .آي. بي. اف

, 459, 457, 419, 98, 79, 78, مهناز افخمي،
464 ,467 ,471 ,474 ،476 ,746 ,767 ,
876 ,974 ,1008 ,1101 ,1104  
, 973, 876, 875 ، 315 ,اصالن امير افشار،

974 ,994 ,998 ,1008 ،1101 ,1104  
  536, خسرو امير افشار،

  289, محمود افشارتوس،
, 494, 390, 387, 386, 192, رمنوچه اقبال،

508 ,536 ,633 ,704  
  390, ≈اتومبيل زدن آتش

  389, ≈استعفاي
  389, ≈از علم انتقاد

  388, 387, ابتهاج و
  536, بغداد پيمان و
  447, زنان حقوق و

  978, مسجد االقصي،
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  1078, االهرام
, 929, 796, 730, 728, 718, 544, الجزاير

1078  
  1, تزار دوم، الكساندر
  1104, 1005, 971, محمود الياسي،
  407, انگلستان ملكة دوم، اليزابت

  703, 5. آي. ام
  703, 6. آي. ام

  45, داود امامزاده
  231, 230, 228, 220, 195, جمال امامي،
  683 ، 250, حسن سيد امامي،

  431, بابا امجدي،
  924, عباس انتظام، امير
  892, 870, افشار خسرو امير

  195, 192 ,احمد اميراحمدي،
  892, رضا محمد امين،
  353, 314, ابوالقاسم اميني،
, 376, 349, 348, 215، 195 , علي اميني،

382 ,389 ,391 ,592 ,860 ,905 ,906  
  746, 391, وزيري نخست

  806, رستاخيز حزب و
 ،366 ،365، 363 ,كنسرسيوم قرارداد و

367  
  424, 393, 389, 198, 192, انتخابات
  809, 795, 794 ,793, شهسوار ≈

  425, زنان به رأي حق اعطاي
  427, 419, واليتي و ايالتي هاي انجمن
  429, 420, ≈ در زنان شركت

  407, محلي و شهرداري ≈
  184, ≈ تسريع براي قوام به فشار

  389, بيستم مجلس ≈
  195, پانزدهم مجلس ≈
  209, چهاردهم مجلس ≈
  293, 213, 211, شانزدهم مجلس ≈
  362, 356 ,هجدهم مجلس ≈
  249, هفدهم مجلس ≈

  7, ≈ نظامنامة
 365،372, 363,  250 ،204 ,عبداهللا انتظام،
،374   ,382 ،489  

204 ,906 ,938  
  239, 138, 113, نصراهللا انتظام،
 كاليفرنياي در ايراني دانشجويان انجمن

  389, شمالي
  444, حقوقدان زنان انجمن
  458, دانشگاه زنان انجمن

  696, علي اندرزگو،
, 580،617, 579, 509, 490, اي هسته انرژي

638, 645، 646 ,650 ,652 , 657 ،659 ,
660 ,664 ، 665 ,667 ,669 ,790 ,857  
  643,  ة≈دربار نفيسي اهللا فتح نظر اظهار
  668, ژاپن ≈ انجمن

, 661, 655, 649, 642, 640,  ≈و شاه
670 ,672  
, ايران به امريكايي ≈ تجهيزات صدور

830  
  641, ≈ونكميسي

  654, امريكا.≈كميسيون
  642, 641 ≈دربارة اعتماد گزارش

  644, صلح براي اتم طرح و≈
  664, آميز صلح مصارف براي≈   
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, 754, 753, 749, 748, عبدالرضا انصاري،
756 ,757 ,758 ,763  
, 808, 792, 791, 653, هوشنگ انصاري،
826  
  ايران انقالب

  862, ≈ تلفات
  1078, گيري گروگان و≈
, 451, 406, 405, 395, 383, سفيد انقالب

492 ,587  
  419, زنان حقوق و ارضي اصالحات

  425, ≈ اصول
  800, ≈ پيامدهاي

  542, روستايي و شهري ساختارهاي تغيير
  448, زنان حقوق
  422, دانش سپاه

  781, زنان آزاد و مردان آزاد كنگرة
  سفيد انقالب به كنيد نگاه. ملت و شاه انقالب
, 175, 109, 53, 31, 5, شروطهم انقالب

204 ,291 ,439 ,622 ,678 ,827 ,847 ,
911  
, )نفت صادركنندة كشورهاي سازمان (اوپك

108 ,485 ,486 ,487 ,488 ,489 ,490 ,
491 ,492 ,498 ,506 ,507 ,508 ,510 ,
511 ,512 ,513 ,517 ,518 ,519 ,520 ,
604 ,651 ,792 ,815  
, 857, 529, 435, 434, غالمعلي اويسي،
860 ,876 ,878 ,879 ,889 ,891 ,919 ,
954 ,1025 ,1101  
  1010, 89, كريم ايادي،
  483, )آمريكن پان نفت شركت (آيپك

  261, 255, 232, 121, آنتوني ايدن،
  62, 34, جوان ايران
  93, خانم ايران
  598, ناسيونال ايران
  807, 788, 692, 452, نوين ايران
  807, انتخابات و
  794, شهسوار تانتخابا و
  799, سفيد انقالب و
  450, 449, زنان حقوق و
  449, سميعي ابتهاج نيره و
  781, هويدا و

  765, 760, 753, 747, ايرانشناسان
, 23, 22, 21, 20, 19, ادموند سر آيرونسايد،

24 ,26  
  532, 165, ايزوستيا
  696, صادق حاج ايماني،
  258, جوليان ايمري،

 SIS(, 303 (سرويس اينتليجنت

  
  728, جون بائز،

  696, اسداهللا بادامچيان،
  649, 648, طرح باروخ،
  845, 715, كميسيون شاهنشاهي، بازرسي
, 898, 857, 850, 846, 95, مهدي بازرگان،
924 ,931 ,957 ,1017  

  1070, 1044, ≈استعفاي
  992, بختيار با ديدار
  1029, 992, موقت دولت
, دهمتح اياالت به شاه ورود اجازة صدور

1037  
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  999, پرسي همه
  985, 923, 906, 898, خميني و

  168, جعفر باقروف،
  863, عمادالدين باقي،
  902, جورج بال،

  399, 398, جورج مك باندي،
  596, صنعتي اعتبارات بانك
  245, 241, توسعه و نوسازي المللي بين بانك
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  384, 377, جهاني بانك
, 594, 593, 592, 591, 590, ركزيم بانك

596 ,799 ,812 ,1006  
  414, ايران ملي بانك

, 1014, 1006, 1005, 1003, 373, باهاماس
1017 ,1019 ,1023 ,1025 ,1027 ,
1028 ,1030 ,1064  
  839, 727, 721, 720, 692, محمد باهري،
  846, جواد باهنر،

  698, 696, محمد بخارايي،
, 704, 404, 381, 364, 333, تيمور بختيار،

707 ,708 ,709  
  951, 934, 911، 894, شاپور بختيار،

, وزيري نخست مورد در شاه به پيغام
913 ,914  
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  920، 910 , ايران از شاه خروج
  992, بازرگان با ديدار
  974 ، 921, 919, شاه با ديدار
  918, شهبانو با ديدار
  994, سقوط

  999, جمهوري حكومت اعالم قصد
  912, 911, پهلوي خاندان از كينه

  913, شاه با مذاكرات
 , 933 ، 921 ,919, 910, وزيري نخست

935 ،937 ، 938 ،983  
  918, 917, 916, 915, آموزگار و
  988, تظاهرات و
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949  
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  918, قطبي و
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  989, 961, 950, عبدالعلي اي، بدره

  920, 875, گارد فرماندة
  960, 933, زميني نيروهاي فرماندة

  997, ≈ قتل
  921, بختيار و
  297, والتر اسميت، بدل
  732, اصغر علي زادگان، بديع

  5, ادوارد براون،
  871, جورج براون،
  1097, 975, 926, 873, هارولد براون،
  1001, 622, 621, 544, لئونيد برژنف،

  1024, 868, 867, 833, زبيگنيف برژينسكي،
  868, زاهدي اردشير با ديدار

, 1038، 981 , تبعيد در شاه اقامت و
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873 ,904 ,926 ,975 ,1021  
  903, 902, ايران قبال در سياست
, مذهبي عوامل و ارتش ائتالف با مخالفت
986  

  1103, 1027, 1012،  1010 , ژان برنار،
  472, 471, ملي اقدام برنامة
  توسعه برنامة

  610, ساله بيست انداز چشم
  383, توسعه دوم برنامة
, 404, 402, 401, 397, توسعه سوم برنامة

405 ,596 ,603  
  603, 602, 596, توسعه ارمچه برنامة
  603, 602, 600, توسعه پنجم برنامة
, 611, 610, 605, 471, توسعه ششم برنامة

612 ,613  
, 109, حسين محمد عظما اهللا آيت بروجردي،

156 ,430 ,675 ,764  
  771، 770, 769, پيتر بروك،
  506, 489, پتروليوم بريتيش

  489, موريس بريجمن،
  775 ,771, 769, موريس بژار،
  556, ها بعثي
  294, حسن بقايي،
  909, 854, 196, مظفر بقايي،

  910, شاه با ديدار
  389, انتخابات ابطال و
  228, آرا رزم ترور و
  289, افشارتوس قتل و
  277, 276, 275, مصدق و

  223, نفت كردن ملي و
  120, ليسي بگلي،
  840, 829, مناخيم بگين،
  384, اوژن بلك،
  851, 418, پهلوي بنياد
  862, شهيد بنياد
  400, فورد بنياد
, 1029, 896, 862, ابوالحسن صدر، بني

1070 ,1071 ,1073 ,1076 ,1077 ,
1078 ,1079  

, )رضا محمد پهلوي،( بزرگ تمدن سوي به
613 ,814  

  289, 280, محمود بهارمست،
  677, 676, بهاييگري
  280, 220, محمد سيد بهبهاني،
  1008, 994, جعفر محمد بهبهانيان،
  819, اهللا ذبيح بهروز،
, 696, حسين محمد سيد اهللا آيت بهشتي،
924 ,931  

, 491, 424, 423, 418, عبدالحسين بهنيا،
585  
, 1073, 1072, 1071, 1070, كريستين بورگه،

1074 ,1075 ,1077 ,1078 ,1079 ,
1080 ,1089 ,1096 ,1097 ,1098  
  764, همايون امير بوشهري،
  749, 746, جواد بوشهري،
  750, مهدي بوشهري،
  310, 210, 145, 113, ريدر سر بوالرد،
  796, هواري بومدين،

  929, كريستين بونه،
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  173, ارنست بوين،
, 931, 900, 895, 894, 762, .سي.بي.بي

1081  
  365, قلي مرتضي بيات،
  2, ابوالقاسم بيگ،
  272, هراسي  بيگانه

 10, جورج بيوكنن،
  

  625, نيكالي پادگورني،
  457, 449, 448, رو فرخ ا،پارس

, 877, 876, 872, 871, 870, آنتوني پارسونز،
890 ,928  
  1003, ريچارد پاركر،
  1019, ماچ پاري
, 72, 46, )پهلوي رضا محمد( تاريخ به پاسخ

78 ,113 ,187 ,209 ,214 ,386 ,482 ,
578 ,681 ,715 ,850 ,851 ,856 ,869 ,
893 ,926 ,1002 ,1081 ,1098 ,1102  

, 711, 709, 704, 434, 431, حسن روان،پاك
715 ,1016  

  908, 854, حزب ايرانيست، پان
  پاناما

, 1054, 1030, 1029, 711, به شاه تبعيد
1056 ,1057 ,1058 ,1059 ,1061 ,
1062 ,1063 ,1064 ,1065 ,1066 ,
1067 ,1068 ,1069 ,1071 ,1072 ,
1073 ,1074 ,1075 ,1076 ,1082 ,
1083 ,1084 ,1085 ,1086 ,1087 ,
1088 ,1089 ,1090 ,1093 ,1094 ,
1095 ,1096 ,1097 ,1101  

  359, روزنامة ،تايمز پتروليوم
  441, 438, پدرساالري

  618, 538, 532, پراودا
  734, 579, هارولد پرايس،
  215, روزنامة اسالم، پرچم
  485, پابلو خوان آلفونسو، پرز

  1044, هنري پرشت،
  644, 209, 208, 154, 141, ارنست پرون،

  727, 105, رسول پرويزي،
  908, 854, محسن پزشكپور،

  320, 300, زاهدي بحراني، روز پنج
  767, 766, 759, 750, 746, مهرداد پهلبد،
  1032, رضا پهلوي،
  1029, پاناما

  1065, متحده اياالت در تحصيل
  1101, 1093, جانشيني

  748 ،386 ,155, 141, عبدالرضا پهلوي،
750  
  155، 42, ليرضاع پهلوي،

  368, هواپيما سقوط
  981, )شاه پسر (عليرضا پهلوي،
, 1039, 1005, 1001, 981, ليال پهلوي،

1050 ,1066  
, 1048, 1047, 1030, لوپز خوزه پورتيلو،

1056  
  1104, 1095, 1064, 79, 78, امير پورشجاع،
  593, 592, اصغر علي پورهمايون،

  307, اريك پوالرد،
  929, لميش پونياتوفسكي،

  731, پرويز امير پويان،
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  489, 481, 366, 365, هاوارد پيج،
, 1052, 1033, 1005, 974, يسالوي پيرنيا،

1064 ,1104  
  175, الملك مؤتمن پيرنيا،
, 184, 183, 173, 170, جعفر وري، پيشه

189 ,193  
, 531, 530, 372, 370, 369, بغداد پيمان

533 ,535 ,538 ,571  
  373, سعدآباد پيمان
  161, جانبه سه پيمان
, 649, اي هسته هاي سالح گسترش منع پيمان

664 ,665 ,669 ,670 ,671  
 

  437, السلطنه تاج
  تاجگذاري

  9, احمدشاه
  47, رضاشاه

  1025, 1002, مارگارت تاچر،
  396, 395, فيليپس تالبوت،

  869 ، 673 ,مجله تايم،
  447, 237, لندن تايمز

  403, تجددخواهان
  448, 443 ,هاجر تربيت،
  1047, 873, استانفيلد ترنر،
  734, جك ترنر،
  293، ترور
  684, 228, 224, آرا رزم≈
  687, 682, 674, فاطمي≈
  683, 682, 675, كسروي≈
  686, مسعود محمد≈

  697, 565, منصور≈
, 240, 199, 198, 181, 180, هري ترومن،

268 ,269 ,270 ,275 ,294 ,301 ,367  
  778, 770, 768, تعزيه

  720, 584, 583, 381, جهانگير فضلي،ت
, 67, 66, 34, 31, 30, حسن سيد زاده، تقي

174 ,175 ,217 ,250  
  849, 767, 613, 605, "بزرگ تمدن"

  287, نامة هفته ،مصور تهران
  938, 353, 200, الدين جالل سيد تهراني،
, 517, 516, 513, 508, 253, 112, تورم

520 ,592 ,615 ,790 ,810 ,813 ,816 ,
817 ,827 ,864  
  813, تورمي ركود

, 1059, 1058, 1057, 1029, عمر توريخوس،
1061 ,1062 ,1065 ,1068 ,1071 ,
1072 ,1073 ,1083 ,1084 ,1088 ,
1089 ,1093 ,1094  

, 549, 414, 412, 376, 114, اقتصادي توسعة
609 ,613  

  605, ≈ در موجود اقتصادي تضادهاي
  615, .≈ دربارة شاه نظر

  آژاكس به كنيد نگاه. آژاكس.پي.تي
  441, 63, 62, 47, عبدالحسين تيمورتاش،
 53, 48, مهرپور تيمورتاش،

  
  715, پرويز ثابتي،
  ملكه ثريا،

  342، 334 ،292 ,مرداد 28كودتاي 
  373, كندي ژاكلين با دوستي
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  370, شاه همراه به متحده اياالت به سفر
  81, طالق
  80, ≈ به شاه عشق

  80, سلطنتي وادةخان با مناسبات
 352, زاهدي اهللا فضل و

  
  579, هاروي جابلونسكي،

  824, 733, توحيدي طبقة بي جامعة
  66, 33, ملل جامعة

  717, 543, 542, 492, 420, ليندن جانسون،
  556, 549, 548, ≈ با شاه مناسبات

  551, 550, ايران تسليحاتي نيازهاي و
  184, اهللا سالم جاويد،
  355, 106, ملي جبهة

  213, اوليه هستة تشكيل
  854, ساواك انحالل درخواست
  95, عدل يحيي با مناسبات
  915, انقالب دوران در ≈موضع

  293, شانزدهم مجلس انتخابات و
  957, خميني بازگشت و
  896, صدر بني و
  228, 222, 221, آرا رزم و
  293, زاهدي اهللا فضل و
  366, كنسرسيوم قرارداد و
  249, 232, مجلس و
  295, دقمص و
  277, 275, بقايي مظفر و
  222, نفت كردن ملي و
  716, 389, دوم ملي جبهة

, 1072, 1063, 1055, 833, هميلتون جردن،
1077 ,1089 ,1096  

, 770, 768, 765, 745, شيراز هنر جشن
771 ,776 ,779 ,848  
  749, 747, 746, 745, هسال 2500 هاي جشن

  333, 332, )مخ بي شعبان (شعبان جعفري،
  943, اهللا فضل جعفري،
  997, بقراط جعفريان،
  741, محمود جعفريان،
  1063, 1036, 1024, .اي ويليام جكسون،
  303, علي جليلي،
, 552, 529, 143, 139, 72, فريدون جم،

890  
  528, 196, 112, 72, محمود جم،

  914, 891, 879, 863, سياه جمعة
  448, 446, نو راه جمعيت
  535, عربي متحد جمهوري

  38, 36, 31, 30, جمهوريخواهي
, 293, 111, 65, 14, 9, اول جهاني جنگ

397 ,399 ,527  
, 674, 641, 555, 163, دوم جهاني جنگ

777 ,821 ,911  
  649, 369, 162, سرد جنگ
  651, ويتنام جنگ

  453، 448, الملوك شوكت جهانباني،
  1001, 1000, نادر جهانباني،
  487, امير جهانبگلو،
, 422, 419, 418, غالمحسين ،جهانشاهي

423 ,424 ,433 ,584  
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, 987, 815, 99, 78, 42, فريدون جوادي،
1096 ,1099 ,1102  

 147, انگلستان پادشاه ششم، جورج
  

  269, 64, وينستون چرچيل،
, انگليس و ايران نفت شركت سهام خريد

65  
  275, 270, چرچيل-ترومن طرح

  374, آباد سعد پيمان 
  123 ,دوم جهاني جنگ 
  367, چرچيل- ترومن طرح 
  268, ايران نفت كردن ملي قانون 
  162, تهران كنفرانس 
  270, نفت صنعت شدن ملي 
  286 ، 130,ايران در روسيه نفوذ و
  270, امريكا متحدة اياالت با پيماني هم و
 612 ،610 ,608 607,ساله 20 انداز چشم

  
  314، 276 , ابوالحسن زاده، حائري
  993, هوشنگ حاتم،
  999, اصغر علي جوادي، سيد حاج

  445, 442, 437, حجاب
  680, 442, 441, 427, 62, ≈ كشف
  571, 570, 189, عبدالحسين حجازي،
  735, بهمن كاشاني، حجت
  186, عراق استقالل حزب
  ،248, 170, 168, 167, 150, توده حزب

718  
  184, ايران حزب با ائتالف
  294, نفت شركت با ارتباط

  215, ≈ بودن قانونيغير اعالم
  164, نفت امتياز

  169, تهران در كنگره نخستين تشكيل
  169, جوانان و روشنفكران جذب

  183, خوزستان در
  189، 185 , دولت هيئت در

, مجلس اي توده نمايندگان با شاه ديدار
151  

  290, تظاهرات سازماندهي
  227, زندان از ≈ رهبران فرار

  199, فروپاشي
  183, 170, يجانآذربا در فعاليت
  186, ≈ برابر در امريكا مقاومت

  170, 166, شوروي و
  185, قوام و
  166, مصدق و
  443, 184, ايران دموكرات حزب
, 797, 795, 789, 781, 721, رستاخيز، حزب

799 ,803 ,804 ,805 ,806 ,810 ,817 ,
839 ,847 ,861 ,913  
, 789, 781, 692, 450, 389, مردم حزب

791 ,794 ,795 ,797  
, 987, 982 ، 981,)مراكش پادشاه (دوم حسن

989 ,994 ,995 ,996 ,1003 ,1004  
  96, كاظم حسيبي،
  893, صدام حسين،
  823, ارشاد حسينية
, 880, 813, 468, 464, 396, بشر حقوق

999 ,1017  
  468 ، 462, ≈  اعالمية
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  834، 829 , ≈  و كارتر
  456, ايران ≈  كميسيون
  692, .≈  منشور

, 443, 441, 437, 420, 419, زنان حقوق
445 ,449 ,451 ,458 ,461 ,462 ,464 ,
468  
  319, سعيد حكمت،
  536, اصغر علي حكمت،
, 249, 223, 215, 195, 27, نظامي حكومت
276 ,308 ,362 ,432 ,704 ,848 ,859 ,
860 ,861 ,863 ,864 ,870 ,887 ,892 ,
920 ,953 ,957 ,985 ,998 ,1014  
  377, 212, 202, 174, 171, يمابراه حكيمي،
  506, سعدون حمادي،
  , دروموند ديويد به كنيد نگاه. پرنس حميد،
 732, محمد نژاد، حنيف

  
  319, 91, محمد خاتمي،
  846, علي سيد اي، خامنه
  185, 168, 151, انور اي، خامه

  697, تقي خاموشي،
  761, 729, 718, 167, مهدي تهراني، خانبابا

  391, نعبدالحسي خانعلي،
  418, ناتل پرويز خانلري،
  446, پروين خانلري،
  686, 682, 675, عبد مهدي محمد خدايي،
  596, قاسم خردجو،

, 532, 531, 395, 394, نيكيتا خروشچف،
533 ,534 ,535 ,617 ,618 ,619 ,621 ,
622 ,716 ,717  

  186, 65, 39, 18, محمره شيخ خزعل،
  902, 892, 890, 875, منوچهر خسروداد،
  597, سازي خصوصي
, 1025, 1017, 1016, 674, صادق خلخالي،
1032 ,1054 ,1070  
  1016, 701, عباسعلي خلعتبري،

, 375, 237, 223, 135, 15, فارس خليج
396 ,483 ,487 ,495 ,496 ,500 ,508 ,
509 ,513 ,526 ,531 ,554 ,555 ,557 ,
561 ,562 ,584 ,619 ,647 ,650 ,830 ,
833 ,974 ,976 ,987 ,1010  
  1079, احمد خميني،
  اهللا روح اهللا آيت خميني،

  432 , دستگيري
  897, سنجابي و

  947, اسالمي حكومت اعالم
, سلطنت شوراي بودن غيرقانوني اعالم

947  
, اسالمي انقالب شوراي موجوديت اعالم

938  
، 839 , اطالعات در ≈ ضد مقالة انتشار

840  
  760, ساله 2500 هاي جشن از انتقاد

  694, كاپيتوالسيون از قادانت
, 956, 948, 947, 931, ايران به بازگشت
957 ,962 ,963 ,966 ,972 ,984 ,
988 ,989 ,990  
  862, شهيد بنياد تأسيس
  695 , تبعيد
  893, عراق از خروج
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  695, 434, دستگيري
  900, ها پادگان ترك دستور

  990, زهرا بهشت در سخنراني
  896, 894, پاريس در سكونت
  433, 1342 سال شورش

 ، 999,انقالبي هاي اعدام دربارة ≈نظر
1015 ,1054 ,1076  

  845, 842, ها ناآرامي آغاز و
  429, 426, سفيد انقالب و
  918, شريعتمداري اهللا آيت و
  992, 898, بازرگان و
  958, بختيار و
  896, صدر بني و
  716, دوم ملي جبهة و
  419, زنان حقوق و
  938, ايران از شاه خروج و
  930, 929, دستن ژيسكار و
  918, 917, 898, سنجابي و
  894, بريتانيا سياست و
  825, شريعتي و
  979, سلطنت شوراي و
  435, وثيق عبداهللا و
  496, 420, علم و
  674, فداييان و
  455, خانواده از حمايت قانون و
  695, مستشاران قضايي مصونيت قانون و
  679, 677, كسروي و
  1079, 1078, 1046, ها گروگان و
  895, اروپا ليبرال مطبوعات و
  857, 853, 848, ها ناآرامي و

  906, آزادي نهضت و
 674, اسالمي مؤتلفة هيئت و

  828, مصطفي سيد خميني،
  197, ابراهيم نوري، خواجه
  962, 944, عليمحمد نوري، خواجه

  675, اهللا آيت خوانساري،
  675, تقي محمد خوانساري،
  163, شركت خوريان،
, 773, 772, )نمايشنامه (آتش بچه، خوك،

774  
  825, ابوالقاسم عظما اهللا آيت خويي،
  598, احمد خيامي،
 599, 598, محمود خيامي،

  
  1054, اسالمي انقالب دادگاه
  ، ويليام ناكسدارسي

  218, 65, 64, نفت امتيازنامة
  67, 66, قرارداد
  1037, ابن داستين،
  302, 299, 296, آلن دالس،
  فاستر جان دالس،
  369, بغداد پيمان و
  392, ايران در سيا سازمان عمليات و

, 525, 127, 72, 69, 68, افسري دانشكدة
527 ,529 ,571 ,890 ,1105  
  تهران دانشگاه

  362, آذر 16 تظاهرات
  1340، 1339، 404 ، 390, بهمن تظاهرات
  645, ≈ رآكتور
  214, گشايش سالروز
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  641, اي هسته تحقيقات مركز
  354, ≈ در آرامي نا
  732, خلق مجاهدين سازمان و

  913, 793, 563, 458, ملي دانشگاه
  984, 975, چارلز دانكن،
  64, اكبر علي داور،

  306, نورمن دربيشاير،
  259 ، 123, )حميد پرتس (ديويد دروموند،
  135, گوته لويي دريفوس،

  156, 38, علي دشتي،
, 326, 321, 318, 316, 60, محمود دفتري،

337 ,378 ,706  
  539, 534, آيزنهاور دكترين

, 313, 187, 167, 59, 52, 33, 6, دموكراسي
314 ,390 ,396 ,406 ,409 ,410 ,411 ,
412 ,413 ,414 ,415 ,417 ,589 ,615 ,
716 ,786 ,789 ,791 ,803 ,812 ,813 ,
826 ,845 ,847 ,848 ,856 ,867 ,880 ,
897 ,919 ,925 ,1020  

  265, 258, 257, 256, كنت كورسي، دو
  1085, مايكل دوباكي،
  621, 608, 541, 489, شارل دوگل،
  342, الدين حسام آبادي، دولت

, 457, 448, 446, 441, مهرانگيز دولتشاهي،
586  

  785, 96, مينو دولتشاهي،
  97, هوشنگ امير دولّو،
  84, اسفنديار ديبا،
  83, سهراب ديبا،
  فرح به كنيد نگاه. فرح ديبا،

  101, ريدهف ديبا،
  83, مهدي ديبا،

  728, باب ديالن،
 271, 66, المللي بين داوري ديوان

  
  704, 381, 227, ناصر ذوالفقاري،

 623, 622, 495, آهن ذوب
  

  577, بري رابين،
  560, 497, ويليام راجرز،

  149, رضا رادمنش،
  262, .ام. دي. ا راس،

, 541, 540, 539, 395, 394, دين راسك،
543 ,551 ,565 ,621 ,693 ,1022  
  1092, 1090, آرنولد رافائل،
  1102, بنياد راكفلر،
  1050, خانوادة راكفلر،
, 1021, 1003, 995, 574, ديويد راكفلر،

1036 ,1037 ,1042 ,1043 ,1045 ,
1056 ,1060  
  1004, 995, 559, نلسون راكفلر،
, 690, 689, 579, 404, استوارت راكول،

692 ,693 ,698 ,734  
  781, 691, هالكو رامبد،

  35, آهن راه
  1026, 555, 493, دنيس سر رايت،

  1084, ادان رايوس،
, 958, 955, 933, 910, حسين امير ربيعي،

971 ,986 ,997 ,999 ,1016  
  458, سيمين رجالي،
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  735, مسعود رجوي،
, 960, 958, 955, 943, 941, مهدي رحيمي،
963 ,966 ,997 ,999  
  200, 196, 166, غالمحسين رحيميان،
  387, دابليو آرتور ردفورد،

  علي حاج آرا، رزم
 و آذربايجان هاي استان كل بازرس

  188, كردستان
  684, 673, 293, 229, 228, 224, ترور

, شاه به سؤقصد در داشتن دست اتهام و
215  

  227, شاه به خيانت و
  221, خصوصيات

  384, 220, 212, وزيري نخست
  192, آذربايجان به نيرو اعزام و
  222, نفت كميسيون و
  313, گويران و
  221, مصدق و
  221, شوروي مقامات و
, 226, 225, 224, 223, نفت كردن ملي و

227  
  913, منوچهر آرا، رزم

  رستاخيز حزب به كنيد نگاه. حزب رستاخيز،
  307, 303, اسداهللا رشيديان،
  304, برادران رشيديان،
  رضاخان
  12, سرتيپي مقام به ارتقا

  13, نيمتاج با ازدواج
  38, وزيري نخست مقام از استعفا

  39, پادشاهي

  48, تاجگذاري
  42, خانوادگي عواطف

  25, قزاق ديويزيون فرماندهي
  20, شمال شورشيان با مبارزه
  29, وزيري نخست

  37, 30, اشراف و اعيان و
  35, جوان ايران انجمن و
  26, آيرونسايد و
  32, ارتش وضع بهبود و
  13 ,محمدرضا تولد و
  33, روشنفكران و
  25, ضياءالدين سيد و
  24, 23, طباطبايي ضياءالدين سيد و
  45, 43, ديني فرائض و
  25, كودتا و
  27, سپه سردار لقب و
  65, نفت به مربوط مذاكرات و
  207, مصدق و
  17, ها جنگلي نهضت و
  12, كلرژه سرهنگ و

  28, جنگ وزير
  رضاشاه

  128, روزها آخرين
  136, استعفا
  144, 143, پادشاهي مقام از فااستع
  208, 154, 138, تبعيد

  441, تجددگرايي
  74, تركيه از ديدار

  67، 60 ، 52, خانوادگي عواطف
  63, تيمورتاش قتل
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  442, 441, حجاب كشف
  527, شورشيان با مبارزه
  155, مرگ

  679, زني سينه ممنوعيت
  124, 120, شوروي با مناسبات

  74, فوزيه با شاه ازدواج و
  72, اشرف و شمس ازدواج و
  128, 127, 125, 121, آلمان و
  65, دارسي امتياز و
  122, 121, انگلستان و
  113, 111, جهاني جنگ و
  64, داور و
  138, 63, فروغي و
  67, 66, دارسي قرارداد و
  689, كاپيتوالسيون و
  159, 129, 124, متفقين و
  465, جامعه در زنان نقش و
  123, هيتلر و

  733, 732, مداح رضايي،
  726, علي رضايي،
  328, 327, احمد رضوي،
  487, حسن رضوي،
  756, 755, 555, پيتر رمزباتوم،

  577, مؤسسة رند،
  456, مجيد رهنما،

, 484, 481, 480, 368, 365, فؤاد روحاني،
485 ,487 ,488 ,489 ,490 ,503  
  1016, 999, 997, 812, منصور روحاني،
  روحانيان

  676, راناي هاي كمونيست و

  162, 159, 142, 135, فرانكلين روزولت،
, 303, 302, 300, 298, كرميت روزولت،
304 ,305 ,307 ,308 ,309 ,321 ,322 ,
323 ,324 ,332 ,576  
  149, رضا روستا،
  395, والت روستو،

, 106, 105, 99, 36, 33, 30, روشنفكران
167 ,169 ,403 ,728 ,819 ,820 ,821 ,
822 ,842 ,844 ,911  
  330, 327, 325, 289, تقي رياحي،
  449, عبداهللا رياضي،
  139, علي رياضي،

  1016, رياضي،عبداهللا
 1002, موناكو پرنس رينر،

  
  293اهللا،  فضل زاهدي،

  382, 294, استعفا
  362, هفدهم مجلس انحالل

  277, بازداشت
  381, بركناري
  310، 295، 289،290 , مجلس در تحصن
  293، 219, شهرباني رئيس

  293, سناتوري
  301, آژاكس عمليات
  189, جنوب نيروهاي فرماندة
, 303, 300, 295, 291, مصدق عليه كودتا

307 ,315 ,318 ,321 , 322 ،323 ,
324 ,329 ,330 ,338 ,343  
  289, افشارتوس قتل ماجراي
  347, 346, مصدق محاكمة
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  303, مصدق با مخالفت
  344, خبرنگاران با مصاحبه
  361، 351, 350, متحده االتاي با مناسبات
  364, 363, 362 ، 360 ,بريتانيا با مناسبات
  310, بيگانگان با مناسبات
  351، 350 , شوروي با مناسبات
, 316, 308, 298, 291, وزيري نخست

320 ,335 ,343  
  319, هواداران

  386, 380, 379 ، 376 ,ابتهاج و
  381, 353, 352، 348 , 344, 315, شاه و
  366 ,كاشاني و
  314, نژاد كي و
  352, شاه همسران و

  293, كشور وزير
  81, اردشير زاهدي،

  86, 85, 84, فرح با شاه آشنايي
  311, چهار اصل
  357, فاطمي اعدام
  301، 300, سيا گزارش از انتقاد
  314, ها امريكايي با تماس

  1104, شاه خاكسپاري
  312، 981، 972, ايران از شاه خروج
, 868, 860, متحده التايا در ايران سفير

926  
, 313, 312, 303, 300, مصدق عليه كودتا

315 ,316 ,318 ,319 ,320 ,323  
  860, نظامي حكومت با مخالفت

  871, 870, شاه عليه تظاهرات و
  1029, پهلوي رضا و

  816, 560،  352, 315, شاه و
, 1017, 1003, 1002, تبعيد در شاه و

1030  
  556, خارجه امور وزير

  776, يانيس يس،زناك
 زنان، حقوق به كنيد نگاه همچنين. زنان

 از حمايت قانون حجاب، زنان، سازمان
  خانواده
  448, .پيشرفت

  586, زن روز
  469, زن سال

  576, جيمز زند،
  193, احمد زنگنه،

  762, 719, 435, 42, ماروين زونيس،
  329, 328, 327, 317, 96, احمد زاده، زيرك

  647, 640, شركت زيمنس،
 , رابين زينر،

304  
, 368, 313, 197, 171, 21, 17, ژاندارمري

523 ,524 ,526 ,528 ,732 ,735 ,792 ,
818 ,942 ,961 ,963  

  483, 155, 153, ژوهانسبورگ
   ،796 ,648, 512, والري دستن، ژيسكار
833 ,928 ،929 ،930 

  
  سؤقصد
, 719, 718, 701, 700 ،215,شاه جان به

818  
  782, منصور جان به

  216, شاه جان به ≈ پيامدهاي



 1135 نمايه 

, 977, 834, 833, 829, 515, انور سادات،
1092  

  1098, 981, 978, 976, شاه از استقبال
  869, شاه با تلفني تماس
, 1056, 1045, تبعيد در شاه از دعوت

1088  
  1098, 981, 977, شاه با دوستي
  975, 839, 795, شاه با ديدار

  1094, كارتر با تلفني گفتگوي
  1104, شاه خاكسپاري مراسم
  978, اسالمي سران نشست

  1105, 1098, 1088, جهان سادات،
  288, 287, 221, 179, ايوان سادچيكف،

  SIS( ،301 ، 357 (بريتانيا اطالعاتي سازمان
  301, بريتانيا، اطالعاتي سازمان
  648, اتمي انرژي سازمان
, 641, 580, 579, ايران اتمي انرژي سازمان

645 ,656 ,657 ,660 ,669  
  645, المللي بين اتمي انرژي سازمان
  برنامه سازمان

  401, بودجه تعيين اختيار
 نخست به عامل مدير اختيارات انتقال

  388, وزير
  393, اقتصادي دفتر
  379, 378, ابتهاج و
  590, اصفيا و
  590, مركزي بانك تأسيس و
  221, آرا رزم و
  605, ساله 20 دورنماي سند و
  600, 593, فرماييانفرمان و

  583, هاروارد گروه و
  402, خارجي مشاوران با مناسبات و
  608, فرانسوي مشاوران با همكاري و

  385, تنسي درة سازمان
, 567, ايران ملي تلويزيون و راديو سازمان

720 ,739 ,750 ,808 ,842 ,861 ,948  
, 457, 455, 444, 428, 427, زنان سازمان

459 ,461 ,464 ,466, 467 ,468 ,469 ,
471 ,472 ,473 ,474 ,475 ,476  
  456, اجتماعي خدمات شاهنشاهي سازمان
  826, الملل بين عفو سازمان
  999, 732, خلق مجاهدين سازمان
  808, 596, صنعتي مديريت سازمان
  ملل سازمان

  183, ايران در شوروي نيروهاي حضور
  468, زنان حقوق
  471, 470, جهاني اقدام طرح

  161, ≈در ايران عضويت
  455, بشر حقوق كميسيون

  234, نفت كردن ملي
  174, ايران در شوروي حضور و
  458, ايران زنان سازمان و
  1079, 1078, 1075, ها گروگان مسئلة و

  444, زنان هاي انجمن همكاري سازمان
  511, اقتصادي توسعة و همكاري سازمان
, 141, 139, 138, 135, 123, محمد ساعد،

164 ,165 ,212 ,220  
  471, 468, زن جهاني سال

  1072, 1071, مارسل ساالمين،
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 استراتژيك، هاي سالح محدودسازي (سالت
  867،  561, قرارداد
  359, 358, 337, 335, 258, لرد ساليزبوري،
  982, پير سالينجر،
, 1075, 1074, 1073, 1072, هال ساندرز،

1076 ,1077 ,1079 ,1080  
  703, ساواك

  708, شاه با ارتباط
  431, گرايان اسالم
  738, 737, 711, خشونت اعمال
  957, 864, انحالل
  709, 434, پاكروان
  695, خميني تبعيد

  704, ≈تشكيل
  708, 705, ≈ تشكيالت

  704, 404, بختيار تيمور
  741, جعفريان
  711, كوبارك راهنماي

  711, اعضا شمار
  584, 430, عاليخاني
, اميام شريف وزيري نخست با مخالفت
852  

  850, مقدم
, حكومتي هاي سازمان ديگر با ≈مناسبات
739  
  706, اسرائيل با ≈ مناسبات
  715, ≈ با شاه مناسبات
  720, نيكخواه

  864, 476, انقالبيان و
  838, 431, خميني و

  741, 740, گرگين و
  724, الشايي و
, 734, 731, 730, 716, 706, مخالفان و

735 ,813 ,843 ,845 ,949  
  755, 425, 422, دانش سپاه

  734, سياه سپتامبر
  994, فرهاد سپهبدي،
  206, اكبر اهللا فتح سپهدار،

  567, 435, 326, 310, فرماندهي ستاد
  643, 346, محمد سجادي،
  846, يداهللا سحابي،
  294, ريچارد سدان،
, 36, 34, 29, 28, 27, )رضاخان (سپه سردار
37 ,38 ,48 ,207  

  1019, 324, محمد سروري،
  826, 825, عبدالكريم سروش،
  822, امه سزار،
  535, 369, 343, 235, نوري سعيد،
  1019, )هويدا فريدون( شاه سقوط

  687, 678, سكوالريسم
  799, 597, 594, 593, مهدي سميعي،

  مجلس سنا،
  320, 211, انحالل
  643, اي هسته انرژي
  390, در ملي جبهة اعضاي نشستن بست

  704, ساواك تشكيل
  231, نفت كردن ملي قانون تصويب
  229, نفت كردن ملي اليحة تصويب
  938, بختيار دولت
  250, زاده تقي رياست
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  463, 462, شوهران اجازة بدون زنان سفر
  263, مصدق با مخالفت

  691, نظامي مستشاران
  449,  ...در زن نمايندگان

  453, 451, زنان حقوق و
  294, زاهدي و
  450, خانواده قانون و
  265, قوام و
  295, 275, 266, مصدق و
  464, منوچهريان و
  701, 618, 548, 545, 538, سنتو

, 897, 896, 854, 850, 828, كريم سنجابي،
898 ,906 ,907 ,913 ,915 ,916 ,917 ,
918 ,919  

  ساله بيست انداز چشم. انداز چشم سند
  453, محمد سنگلجي،
  107, سدار لئوپولد سنگور،
, 161, 160, 159, 152, 144, علي سهيلي،
176 ,526 ,680  
  911, 728, 415, 32, دموكراسي سوسيال
, 882, 878, 876, 872, 829, ويليام سوليوان،
926  

  991, 984, يزراه با نظر اختالف
  928, 926, ايران به هايزر اعزام
  986, شاه از پس دورة در ايران

  903, سلطنت شوراي تشكيل
, 873 ,870, شاه از متحده اياالت حمايت
975  

  984، 925, 923, شاه از پس دورة
  877, 876, 871, شاه با ديدار

  831, 830, متحده اياالت به شاه سفر
  930, شاه گيري كناره

  867, شاه گيري كناره احتمال گزارش
  891, 890, ازهاري وزيري نخست
  983, بختيار وزيري نخست
  985, شاه مخالفان با همدلي

  924, انقالب و
  985 ,بازرگان و
, 299, 298, 297, 296, 295, سازمان سيا،

300 ,301 ,302 ,303 ,307 ,309 ,322 ,
396 ,398 ,550 ,560 ,563 ,710 ,716 ,
868 ,904 ,1006 ,1047 ,1074  
  192, 133, 132, حميد سياح،
  21, خان كاظم سياح،

  353, 62, 35, 34, اكبر علي سياسي،
  692, 548, 374, 371, 369, پيمان سيتو،

  792, 215, 103, 74, 15, غني يروسس
  873, 868, 561, گري سيك،

 18, شورشيان سيميتقو،
  

  368, محمد بختي، شاه
  682, اهللا آيت آبادي، شاه

  325, رضا محمد شاهنده،
  159, محمد شايسته،
, 327, 321, 317, 220, 192, علي شايگان،
328 ,329 ,330 ,819  
  173, محمد سيد شبستري،
  229, سيسفران سر شپارد،
  635, ژاپن و ايران پتروشيمي شركت
  630, 629, 625, ايران گاز ملي شركت
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, 271, 234, 117, 67, ايران نفت ملي شركت
365 ,366 ,367 ,479 ,480 ,481 ,482 ,
484 ,487 ,489 ,491 ,492 ,493 ,499 ,
503 ,504 ,508 ,584 ,626 ,627 ,633 ,
643 ,644 ,781  
, 115, 66, 64, انگليس و ايران نفت شركت

120 ,197 ,212 ,219 ,225 ,233 ,234 ,
237 ,238 ,240 ,241 ,247 ,251 ,252 ,
270 ,285 ,294 ,359 ,365 ,385 ,479  

  273 ، 236 ,خسارت پرداخت
  212, ≈ با مذاكرات آغاز  

  772, دان شرلي،
, 455, 454, 445, 439, 108, 8, شريعت
463 ,678 ,679 ,841  

  كاظم محمد اهللا آيت شريعتمداري،
  825, كجروي به اتهام
  845, .≈ خانة اشغال
  848, 844, 840, دولت از انتقاد

, مردم به شليك از ارتش داشتن برحذر
938  

  419, زنان رأي حق
, تبريز در انقالب از پيش هاي خشونت
841  
  918, سنجابي با ديدار

  918, خميني و
  430, سفيد انقالب به خميني رويكرد و

  828, 825, 824, 823, علي شريعتي،
  554, 496, 372, العرب شط
  760، 753, 747, 745, الدين شجاع شفا،
  38, روزنامة سرخ، شفق

, 197, 195, 178, 177, 176, رضازاده شفق،
199  
  934, جعفر شفقت،
  1054, 1018, شهريار شفيق،
  994, 483, نفتي شركت شل،

  299, آرتور شلسينجر،
  837, 577, جيمز شلسينجر،

, 51, 49, 43, 41, 28, 13, شاهدخت شمس،
72 ,73 ,80 ,91 ,92 ,98 ,155 ,279 ,

1032  
  719, 700, 699, رضا آبادي، شمس

  722, موضوع شهادت،
  769, 768, قصه شهر

  337, 336, اهللا آيت شهرستاني،
  874, جواد شهرستاني،

, 352, 87, 85, 84, 80, 79, شاه دختر شهناز،
736  
, 901, 900, 858, 764, 753, بناي شهياد،

947  
, 309, 306, 305, 303, نورمن شوارتسكف،

527 ,529  
, 400, 397, 396, 297, ملي امنيت شوراي

859 ,872 ,873 ,902 ,904 ,939 ,944 ,
948 ,949 ,975 ,986  
  963, انقالب شوراي
, 1054, 991, 938, اسالمي انقالب شوراي

1074, 1075  ،1096  
, 960, 947, 938, 933, 903, سلطنت شوراي

964 ,965 ,979  
  455, 448, 447, 444 ،443,زنان شورايعالي
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  471, همكاري شورايعالي
 1084, 1080, 1072, 762, ويليام شوكراس،

  
  324, رضا علي صاحب،
  918, 916, 915, 683, 220, اللهيار صالح،
  صدام حسين، به كنيد نگاه. صدام
  221, امريكا صداي
  675, صدرالدين سيد صدر،
, 171 ،156 ,155, 71 ، 70 ,محسن صدر،

681 .  
  339, حسين صديق،
  175, محمد صديق،
, 326, 325, 324, 317, غالمحسين صديقي،
327 ,329 ,330 ,907 ,920  
  698, 696, رضا هرندي، صفار

  18, علي محمد صفاري،
  824, سلسلة صفويان،
  1012, 1010, عباس صفويان،
  826, سرخ صليب

  524, صمد پور، صمديان
, 633, 632, 509, 227, پتروشيمي نعتص

636 ,638  
, 229, 228, 223, 222, 68, نفت صنعت

230 ,232 ,233 ,234 ,237 ,242 ,252 ,
270 ,271 ,282 ,360 ,365 ,367 ,368 ,
378 ,479 ,480 ,481 ,483 ,487 ,489 ,
491 ,500 ,501 ,502 ,503 ,505 ,509 ,
626 ,821 

  
  136, عزيزاهللا ضرغامي،

 بقا تئوري رد و مسلحانه بارزةم ضرورت
  731, )احمدزاده و پويان(

 584, 418, طاهر ضيايي،

  
  992, 924, محمود سيد اهللا آيت طالقاني،

, 177, 151, 23, ضياءالدين سيد طباطبايي،
206 ,231 ,235  

  681, 216, 195, صادق محمد سيد طباطبايي،
  185, احسان طبري،
  472, 471, 470, 469, جهاني اقدام طرح

  486, عبداهللا شيخ طريقي،
  طالق

  81, ثريا و شاه
  156, فوزيه و شاه

  687, 684, 228, خليل طهماسبي،
, 572, 571, 570, 568, 565, حسن طوفانيان،
573 ,574 ,575 ,576 ,578 ,579 ,580 ,
933 ,934 ,940 ,941 ,943 ,949 ,950 ,
955 ,958 ,966 ,986 

  
  535, عبدالسالم عارف،

, 432, 194, 164, 100, ينقيعل عاليخاني،
584 ,585 ,586 ,587 ,593 ,594 ,595 ,
596 ,597 ,598 ,599 ,600 ,623 ,624 ,
626 ,628 ,634 ,635 ,641 ,646 ,650 ,
735 ,736 ,782 ,784 ,795  
  585, 584، 429 , اقتصاد وزير
  793, 570, امين عاليمرد،
  178, 134, 132, 131, 127, جواد عامري،
  797, 795, 794 ,ناصر عامري،
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  452, باقر عاملي،
  374، 343، 335 ،334 ,عراق وليعهد ، عبداهللا

, 531, 492, 427, 398, جمال عبدالناصر،
533 ,535 ,545 ,554 ,555 ,556 ,618  
  5, عدالتخانه

،  797 , 100, 97, 96, 95، 80 ,يحيي عدل،
1080  

  209, پرون جراحي
  797, رستاخيز حزب و  

  735, 95, عدل،كاترين
, 483, 242, 226, 224, سعودي عربستان
486 ,488 ,492 ,498 ,500 ,506 ,516 ,
518 ,562 ,604 ,836 ,839  
  996, ياسر عرفات،

  732, محمود عسگرزاده،
  453, كاظم محمد عصار،
  1101, 889, 569, 568, 333, رضا عظيمي،

, 278, 277, 229, 180, 155, 82, حسين عال،
279 ,281 ,382 ,386 ,682, 746  
   685 ،673 ,جان به قصد سؤ

  218, 183, متحده اياالت در ايران سفير
  353, 314 293 ,زاهدي و
  289، 266, مصدق و
  418, 389, 382 ، 101، 100,اسداهللا امير علم،

  101, ديبا فريده با درگيري
  389, مخالف جناح رهبر

  104عالقه به ادبيات، 
  433, خرداد 15 
  433, 418, ارضي اصالحات 
  782, سفيد انقالب 

, 751, 750 ،747 ,ساله 2500 هاي جشن 
752 ,753 ,757 ,758 ,760 ,763  

  806، 795, رستاخيز حزب 
  782 ،389 ,مردم حزب 
  432، 420, خميني 
  381, زاهدي 
  428, 420, انتخابات در زنان شركت 
  585, 584, عاليخاني 
 مستشاران وضعيت به مربوط اليحة 

  691, نظامي
  507, بريتانيا با تمناسبا 
  497, شوروي و غرب با مناسبات  
  419، 418, وزيري نخست  
  493, وزارت دربار 
  584, عاليخاني و  
  507، 495، 494, نفت مسائل و  
  435, 433, خرداد 15 نهضت و  
  208, الملك شوكت علم،
  704, حسن كيا، علوي
  364, مهديقلي مقدم، علوي

 178, 177, ابوالحسن نوري، عميدي
  

  106, غربزدگي
  822, 821, )احمد آل(

  819, هاي نظريه
  1025, 155, شاهپور غالمرضا،

  102, 74, قاسم غني،
, 658, 657, 656, 650, اورانيوم سازي غني

668  
 1045, اشرف غوربال،
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  576, جين فارناب،
  1041, 98, شاهدخت فاطمه،
  حسين فاطمي،

  357, اعدام
  356, دستگيري

, 686, 682, 674, ≈ جان به قصد سؤ
687  

  328, 327, 317, مصدق عليه كودتا و
  ،279، 272, مصدق خارجه امور وزير

 321 ,355  
  822, فرانتس فانون،

  215, ناصر فخرآرايي،
, 673, 442, 293, 228, 221, اسالم فداييان

675 ,677 ,682 ,687 ,700 ,719 ,730 ,
1054  
  999, 813, 741, 731, 725, خلق فداييان

, 715, 714, 713, 712, 711, فراست،ديويد
738 ,949 ,1010 ,1081 ,1082 ,1101  
  647, )فرانسوي شركت (فراماتوم

  851, 387, فراماسونري
  319, 318, احمد فرامرزي،
  240, اوليور فرانكز،
  1103, 1102, لويي پير فرانيه،
  شهبانو فرح،

  86, 85, 84, شاه با آشنايي
  447, 88, 87, شاه با ازدواج
  98, 92, دوستان
  84, 83, نوجواني و كودكي

  1007, انقالب و

  783, منصور ترور و
  88, وليعهد تولد و
  765, هنر جشن و
  1088, سادات جهان و
  83, قطبي رضا و
  97, علم و
  837, كارتر و
  100, ديگر زنان با شاه مناسبات و
  784, هويدا و

  1103, 1099, 1066, 980, )شاه دختر(فرحناز
, 765, 704, 569, 393, 334, غفاري فرخ

767 ,768 ,770 ,771 ,774  
  446, شهاب فردوس،
  529, حسين فردوست،
  715, ساواك اول معاون

  49, 48, شاه همبازي
  94, 53, 49, سويس در شاه همراه

  846, انقالب از پيش هاي آشوب و
  819, احمد فرديد،
, 189, 183, 174, 173, 170, دموكرات فرقة

194 ,708  
  11, ميرزا دالحسينعب فرمانفرما،

, 397, 393, 387, 383, خداداد فرمانفرماييان،
400 ,401 ,403 ,583 ,590 ,593 ,600  

  596, علينقي فرمانفرماييان،
  317, بشير فرهمند،
  757, محمد فرهمند،
  822, 821, 820, بومي فرهنگ
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, 139, 138, 137, 63, علي محمد فروغي،
141 ,142 ,144 ,145 ,146 ,148 ,159 ,
161  
  622, 620, محمود فروغي،
  222, غالمحسين فروهر،
  فساد

  380، 379, زاهدي دولت به.≈اتهام
  810, مهدوي بازرگاني وزارت دورة در ≈

  851, ≈ به امامي شريف شهرت
  597, دولتي مقامات≈
  574, تسليحات خريد و
, 847, 826, 779, 776, سياسي باز فضاي

848 ,880  
, 1013, 1012, 1011, 1010, ژرژ فالندرن،
1014 ,1027 ,1028 ,1034 ,1040 ,
1084 ,1085 ,1086 ,1087 ,1099 ,
1102 ,1103  

  518, عربستان وليعهد فهد،
  1017, ادگار فور،
  790, 521, 519, جرالد فورد،
, 87, 80, 79, 75, 74, 73, )شاه همسر (فوزيه

88 ,156 ,900 ,977  
  668, تاكئو فوكودا،

 987, 986, اريك مربد، فون

  455, خانواده از حمايت قانون .
  443, صفيه فيروز،
  189, 183, مظفر فيروز،

  943, ناصر فيروزمند،
  728, يوشكا فيشر،

, 374, 343, 335, 334, عراق پادشاه فيصل،
535 

  
  707, 703, 431, منصور قادر،
  535, عبدالكريم قاسم،
, 109, 74, 39, 9, 8, 7, 6, 4, اساسي قانون

145 ,147 ,150 ,204 ,210 ,211 ,216 ,
221 ,264 ,275 ,276 ,278 ,292 ,301 ,
304 ,320 ,338 ,343 ,344 ,346 ,353 ,
355 ,356 ,362 ,409 ,423 ,439 ,678 ,
692 ,694 ,739 ,789 ,798 ,801 ,828 ,
853 ,895 ,905 ,907 ,908 ,919 ,934 ,
935 ,936 ,937 ,938 ,955 ,957 ,964 ,
985 ,989 ,991 ,992 ,999 ,1071  

  949, ≈ از هواداري
، 461, 455 ،453 ,خانواده از حمايت قانون

462 ،464  
  996, 511, 505, معمر قذافي،
  186, عراق و انگلستان) 1930 (1309 قرارداد
  65, 25, 19, 15, 14, 1919 قرارداد
  538, 537, 287, 135, 120, 1921 قرارداد
, 222, 217, 212, 166, 67, 1933 قرارداد

223 ,251 ,252 ,267  
, متحده اياالت و ايران دفاعي دوجانبه قرارداد

537 ,617 ,654  
  698, 692, 690, وين قرارداد

  437, طاهره العين، قرة
  703, 392, 315, ولي قرني،
, 932, 931, 889, 530, 529, عباس باغي، قره

933 ,934 ,935 ,936 ,937 ,938 ,939 ,
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940 ,941 ,943 ,944 ,946 ,947 ,948 ,
949 ,950 ,951 ,952 ,954 ,955 ,956 ,
957 ,958 ,959 ,960 ,961 ,965 ,966 ,
984 ,987 ,993  
  756, 755, 750, 701, هرمز قريب،
  913, احمد قريشي،
  3, 2, 1, بريگاد قزاق،

  103, 102, محمد عالمه قزويني،
  723, بهمن قشقايي،
, 1071, 1070, 1029, صادق زاده، قطب

1072 ,1073 ,1074 ,1075 ,1077 ,
1078 ,1079 ,1096 ,1097  

, 642, 639, 567, 107, 105, رضا قطبي،
720 ,740 ,741 ,750 ,766 ,778 ,811 ,
840 ,841 ,855 ,856 ,883 ,885 ,888 ,
891 ,900 ,919  
  642, اعتماد اكبر و  
, تلويزيون و راديو سازمان پيشرفت و  

767 ,768  
  774, 765, شيراز هنر جشن و  
  741, ساواك و  
 و راديو سازمان در چپ ايشاتگر و  

  742, 741, تلويزيون
  825, 680, 675, حسين حاج اهللا آيت قمي،
  . 256, 161, 151, احمد قوام،

  183, شوروي با ظاهري اتحاد
  195, انتخابات در تقلب اتهام

  195, ارتش با اختالفات
  195, نظامي حكومت اعالم
  178 ،176,آذربايجان بحران

  188, ارتش با برخورد
  201, بركناري
  177, مولوتوف به پاسخ
  202, ايران ترك
  185, دولت هيئت ترميم
  185, ≈ و توده حزب
 نگاران روزنامه از تن چند دستگيري حكم
  196, ناشران و

 ، 259، 257, ≈از بريتانيا مقامات حمايت
265  
  189, ارتش امور در دخالت
  185, اشرف حضرت لقب دريافت
  259 ,انگلستان مقامات با ديدار
  264, مجلس تمايل رأي

  185, دموكرات حزب رياست
  290, سقوط

  274, شكست
، 180، 179، 176, روسيه سران با مذاكره

181  
  261, انگلستان مقامات با مذاكره
  681, 266 ،176, 175, يوزير نخست
  187, ≈به شاه هشدار

  196, ارتش و
  183, وري پيشه و
  261, 260, رژيم تغيير و
  443, 195, دموكرات حزب و
  182, ايران از شوروي نيروهاي خروج و
, 197, 184, 183, 182, سادچيكوف و

200  
  189, 183, دموكرات فرقة و
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  196, مسعود محمد و
  265, 177, مصدق و
  260, نفت شدن ملي و

  192، 189, اي توده وزرايو 
 72, علي قوام،

  
, 1060, 1059, 1048, 1045, لويد كاتلر،

1063 ,1069 ,1090 ,1091 ,1092 ,1093  
  332, ريچارد كاتم،
, 830, 828, 813, 561, 521, جيمي كارتر،

1028  
  902, شاه به نسبت موضع تغيير
  869, شاه با تلفني تماس

  925, 873, 872, 868, شاه از حمايت
  930, 928, ايران از شاه خروج
   982 868، 838 ,836، 832, شاه با ديدار

  829، 828, شاه  قبالدر ≈ سياست
  669, 668, 653, اي هسته انرژي سياست
  1044, 1029, خميني قبال در ≈سياست

، 1003، 981 ,تبعيد در شاه اقامت و
1021، 1035 ,1036 ,1045 ,1046 ,
1048 ,1056 ,1060 ,1089 ,1093  

  988, ايران به خميني بازگشت و
  1072 ، 1044 ,ايران تحريم و
  834, شاه نفتي سياست و
  903, 835, 833, شاه و
  832, فرح و
, 1077, 1076, 1045, ها گروگان مسئلة و

1078 ,1079 ,1082 ,1091 ,1097  
  624, 622, آهن ذوب كارخانة

  684, 224, سيمان كارخانة
  498, "شغال"كارلوس،
  307, جورج كارول،
, 1042, 1030, 717, 716, فيدل كاسترو،

1058  
  592, 591, ابراهيم كاشاني،
، 276 ،221 ,بوالقاسما سيد اهللا آيت كاشاني،
314 ,675  

  228, آرا رزم ترور 
  280, كشور از شاه خروج 
  686, فداييان و
  366, 363, 289, زاهدي اهللا فضل و
  314, 276, 248, 237, مصدق و
  683, هژير و
  9, 4, آقا كاظم

  246, 236, باقر كاظمي،
  165, 164, 163, سرگئي كافتارادزه،

  15, 14, پرسي سر كاكس،
  1060, 928, 833, 663, جيمز ،كاالهان

  168, 149, عبدالصمد كامبخش،
  533, 485, سوئز كانال
  448, بانوان كانون

  357, 302, آنتوني كاونديش،
  119, 117, 115, 67, 66, جان سر كدمن،
  590, فرانسوا كراكو،
  20, 19, 16, 15, 14, جورج لرد كرزن،

 ،1022 ,873, 870, 869, وارن كريستوفر،
1044  

, 679, 677, 674, 439, 31, احمد وي،كسر
680 ,681 ,682 ,683  
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  168, 151, فريدون كشاورز،
  حجاب به كنيد نگاه. حجاب كشف
  679, 678, خميني ، االسرار كشف

  عربي كشورهاي
  976, ، 554، 492 با ايران مناسبات

  385, گورودن كالپ،
  1044, 956, رمزي كالرك،
  250, تيمور امير كاللي،

  167, ترناسيونالان كمونيست
  ها كمونيست

  185, دولت در
  290, ايران امور در روزافزون نفوذ

  953، 786, 186, 149, ايران هاي كمونيست
, 348, 267, 245, 150, 111, 52, كمونيسم
371 ,416 ,531 ,534 ,676 ,677 ,680 ,
716 ,728 ,804 ,842 ,923 ,932،  
  826, حقوقدانان المللي بين كميسيون
  228, نفت ويژة كميسيون

  335, خليل سيد كنا،
  400, اسكول كندي
  400, اف جان كندي،
, 404, 402, 395, 393, 389, .اف جان كندي،

539 ,716 ,982  
  542, ترور

  395, 392, اميني و
  394, خروشچف و
  398, 394, شاه و
  540, ايران با جانبه دو قرارداد و
  541, ايران تسليحاتي نيازهاي و
  373, جوزف كندي،

  397, 393, خانوادة كندي،
  402, رابرت كندي،
  373, رز كندي،

  كنسرسيوم
  503, عضو هاي شركت
, 481, 479, 391, 367, 236, قرارداد

499 ,500 ,501 ,601 ,626  
  631, 626, 500, گاز استخراج و
  506, پتروليوم بريتيش و
  491, 488, ايران سهم و

, 375, 368, 365, 271, ايران نفت كنسرسيوم
482 ,484 ,488 ,492 ,493 ,499 ,501  

, 718, 717, ايراني دانشجويان كنفدراسيون
761 ,779 ,828  
  533, باندونگ كنفرانس
  486, بغداد كنفرانس
  162, تهران كنفرانس
  469, زنان جهاني كنفرانس
  514, 513, 512, جنوب -شمال كنفرانس
  629, كنگان

  630, ≈ طبيعي مايع گاز شركت
، 449 ، 448, زنان آزاد و انمرد آزاد كنگرة

781  
  424, ايران دهقانان ملي كنگرة
  474, ايران زنان ملي كنگرة
  486, نخستين اعراب، نفت كنگرة

  709, راهنما كتابچة كوبارك،
  528, صادق كوپال،
  كودتا
  36, 27 ،24 ,رضاخان1299 ≈
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  292, گارد افسران ≈
  902, شاه عليه نظامي ≈امكان
  535, عراق در ≈

، 947, شاه از پس ايران در نظامي ≈شايعة
984  

  324، 320، 318،  298,مصدق عليه ≈
  335,  ≈شاه و 
  302، 300,  ≈ وروزولت كرميت
  24,  ≈ درآيرونسايد نقش
  765, 757, 707, كبير كوروش
  1040, مورتون كولمن،
  399, 398, 397, رابرت كومر،
  658, كنت كوندا،
  711, .بي. جي. كي
  707, علي حاج كيا،

  227, 168, 167, نورالدين كيانوري،
  977 ، 651, روز جنگ كيپور،

  561, هنري كيسينجر،
  510, نفت بهاي افزايش
  1081, فراست با مصاحبه
  561, شاه و نيكسونبا  نشست

  521 ، 513 ,نفت بهاي افزايش و
  511, انرژي المللي بين آژانس تأسيس و
  1032, 1003, 995, 511, شاه و
  1043, ها گروگان و
  795، 651, مصر و اسرائيل مذاكرات و

, 1021, تبعيد در شاه براي جايي يافتن
1030 ,1042  

, 322, 309, 308, 307, 304, استفن كينزر،
323 ,324 ,332 ,333  

  381, 314, رضا نژاد، كي
  999, 953, 827, 720, 489, روزنامة كيهان،
  27, مسعودخان كيهان،

  645, اسكار كيهيالت،
 303, فرخ كيواني،

  
, 920, 704, 700, 524, 523, شاهنشاهي گارد

933 ,940 ,973 ,987 ,992  
  895, گاردين
  1086, گاسپر پردس، دو گارسيا
  1084, كارلوس گارسيا،

  گاز
  500, خام نفت استخراج از شده توليد... 

  502, انژكسيون
  499, نفتي هاي ميدان به ≈ تزريق
  626, كشور اين طبيعي ≈ بر ايران حقوق

  496, شوروي به لوله طخ
  624, 622, آهن ذوب كارخانة برابر در≈

  632, 628, 627، 625, لوله شاه
  630, ايران گاز ملي شركت

  631, 629, 628, 626,  ≈صادرات
  635, ژاپن با مشاركت قرارداد

  631, كشور داخل در ≈كشي لوله
  635, ژاپن با همكاري

  617, ديپلماسي و
  313, عباس گرزان،
  741, 740, يرجا گرگين،

  769, جرزي گروتوفسكي،
, 1073, 1070, 1042, 741, گيري گروگان

1091  
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  621, 512, 181, آندره گروميكو،
  590, 583, 405, 402, هاروارد گروه

  240, 239, 238, 225, هنري گريدي،
  سري گزارش

, 305, 304, 303, 302, 301, سيا سازمان
307 ,309 ,310 ,322  

  992, 991, 932, فيليپ گست،
  848, 845, 430, 419, اهللا آيت گلپايگاني،
  559, باري گلدواتر،

, 785, 741, 740, 93, خسرو گلسرخي،
1001 ,1102  
  785, 93, رضا گلسرخي،

, 223, 222, 213, 212, عباسقلي لشاييان،گ
250  

  728, 716, چه گوارا، 
  701, 393, منوچهر گودرزي،
  856, كريستين گودك،

  313, 310, 307, جوزف گودوين،
  824, چورج گورويچ،
  588, اسالو والدي گومولكا،
  1051, هنري گونزالس،
  313, 310, 307, راجر گويران،
 608, اوليويه گيشار،

  
 722, 718, كوروش الشايي،

  982, )مراكش ملكة(0 لطيفه الال،
  299, رابرت الوت،

  374, آناتولي الورنتيف،
  726, بشر خدمتگذاران لژيون
  699, علي حسين ادهم، لقمان

  122, ان لمبتون،
  425, 174, 136, جورج لنچاوسكي،

, 56, 55, 54, سويس پسرانة مدرسة روزه، لو
59 ,74 ,89 ,94 ,102 ,140 ,141 ,208  
  29, پرسي سر لورن،
  895, 604, لوموند
  261, 259, سلوين لويد،

  1073, 1072, 1062, گابريل لويس،
 649, 646, 645, 386, 385, ديويد ليلينتال،

  
 براي آموزشي و تحقيقاتي المللي بين مؤسسة

  470, زنان پيشرفت
  733, 718, مائوئيسم

  482, 481, 480, 479, انريكو اي، ماته
  248, كينگزلي مارتين،

  822, 215, اسالمي ماركسيسم
  676, 167, لنينيسم ماركسيسم
  320, 312, يوسف مازندي،
  1097, 1089, 1057, امبلر ماس،
  628, 624, 622, كارخانة زي،سا ماشين

  172, 171, 164, ميخائيل ماكسيموف،
, )رضا محمد پهلوي، (وطنم براي مأموريت

45 ,50 ,52 ,54 ,60 ,62 ,68 ,70 ,79 ,
181 ,188 ,210 ,214 ,375 ,408 ,538 ,
632 ,803  
  1046, 833, والتر مانديل،
  732, )خلق مجاهدين بيانية (چيست؟ مبارزه
, 728, 722, 721, 718, 696 ,مسلحانه مبارزة

731  
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 تاكتيك هم استراتژي، هم مسلحانه مبارزة
  731, )احمدزاده و پويان(

  976, حسني مبارك،
  59, پل مترنيخ،
  58, شاهدخت مترنيخ،
  128, 111, متفقين

  159، 148, 71, ايران اشغال
  162, 161, 160, جانبه سه پيمان
  135, ايران به حمله
  153، 129 ،125، 124, ≈و شاه رضا
  113 ، ≈و شاه

  111, ≈از روحانيان هواداري
  526, مسلح نيروهاي سازماندهي و
  131, ايران طرفي بي سياست و
, 141, 138, ايران تخت و تاج وارث و

146  
  750, 747, امير متقي،
  208, 112, احمد دفتري، متين

, 221, 206, 205, 204, 166, جالل متيني،
223 ,224 ,230 ,231 ,823 ,824 ,825  
  731, خلق مجاهدين
, 305, 211, 8, 7, 4, ملي شوراي مجلس

320 ,367 ,691 ,692 ,693  
, 403, 402, 401, 393, عبدالمجيد مجيدي،
404 ,600 ,601 ,611 ,796 ,797 ,811 ,
812  
, 961, 951, 942, 525, علي احمد محققي،
962  

  204, 32, 9, شاه محمدعلي
  325, نصراهللا مدبر،

  686, 39, 37, حسن مدرس،
  196, روزنامة ،امروز مرد

, 825, الدين شهاب اهللا آيت نجفي، مرعشي
840  

, 553, 197, ايران در امريكا نظامي مستشاران
554 ,562 ,563 ,577 ,578 ,687 ,688 ,
689 ,690 ,691 ,693 ,695 ,698 ,703 ,
734  
  28, الممالك مستوفي
, 637, 636, 635, 633, 226, باقر مستوفي،
638  
  38, حسن مستوفي،
  686, 196, محمد مسعود،

  196, عباس مسعودي،
  732, رسول فام، مشگين

  206, 32, 28, 20, 6, مشيرالدوله
  462, 449, الملوك شمس مصاحب،
  228, 209, 96, غالمحسين مصدق،
 هاي فصل به كنيد نگاه ويژه به. محمد مصدق،

  12 و 6 ،5
  643, 630, 625, تقي مصدقي،
, 696, 453, 440, مرتضي اهللا آيت مطهري،
822 ,825  

  204, 64, 9, 7, شاه مظفرالدين
  994, بهزاد معزي،

  329, 290, عبداهللا معظمي،
  875, جواد زاده، معين

, 999, 998, 919, 570, 313, نصراهللا معينيان،
1101  

  846, محمد مفتح،
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  769, بيژن مفيد،
  592, 583, رضا مقدم،
  706, مهديقلي مقدم،
, 919, 899, 852, 851, 850, ناصر مقدم،

941 ,993  
  734, داگالس آرتور، مك
  565, 551, 543, 541, رابرت نامارا، مك
  576, داگالس- دانل مك
, 1020, 995, 377, .جي جان كلوي، مك

1022 ,1023 ,1024 ,1025 ,1026 ,
1036 ,1042 ,1043 ,1044 ,1087  

  240, 239, 225, جورج گي، مك
, 276, 235, 228, 223, 222, حسين مكّي،

314 ,355 ,389  
  358, روي ملبورن،
  995, 836, 734, 106, حسين ملك
, 839, 516, 515, عربستان پادشاه خالد، ملك

840  
  313, مظفر ملك،
, 196, 43, 35, 34, 31, 30, 26, گرايي ملي

202 ,360 ,406 ,408 ,485 ,524 ,529 ,
531 ,555 ,567 ,622 ,825  
  389, حزب مليون،

, 867, "شنيدم را شما انقالب يصدا من"
884 ,886 ,892 ,904 ,906  
  693, 691, 633, حسنعلي منصور،
  697, 696, 682, 565, ترور

  693, مخالف احزاب و
  692, نوين ايران حزب سران و

, 125, 121, 71, )منصورالملك (علي منصور،
131 ,132 ,133 ,135 ,137 ,220  
  206, 9, نفوذ منطقة

, 452, 451, 450, 449, گيزمهران منوچهريان،
453 ,454 ,462 ,463 ,464  

  437, عليا مهد
  810, 596, فريدون مهدوي،
, 206, 163, )مصدق سياست (منفي موازنة

686  
  579, توماس مورر،

, 1047, 1042, 1005, 1004, مارك مورس،
1064 ,1068 ,1069  
  260, هربرت موريسون،

  705, موساد
  113, 34, بنيتو موسوليني،

  683, اكبر علي زاده، ويموس
, 177, 176, 171, 135, وياچسالو مولوتوف،

179 ,201 ,288  
  121 ،115 ,قرارداد تروپ، ريبن-مولوتوف
  635, شركت ميتسويي،

  ,سياه جمعة به كنيد نگاه. ژاله ميدان
, 266, 250, 243, 233, 232, جرج ميدلتون،
267 ,269 ,271  

  312, مهدي ميراشرافي،
  107, 106 ,گونار ميردال،
  17, خان كوچك ميرزا

  693, 691, 690, 539, احمد ميرفندرسكي،
  129, ايوان ميسكي،
  400, ادوارد ميسون،
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, 824, 697, هادي محمد سيد اهللا آيت ميالني،
825  
  527, آرتور ميلسپو،

, 481, 368, 367, 365, 271, 68, پرويز مينا،
483 ,487 ,500 ,501 ,505 ,508 ,509 ,
626  
  924, 823, ناصر ميناچي،

  759, 529, 69, اهللا فتخ باشيان، مين
, 542, 494, 493, 399, 397, آرمين ير، مي

543 ,544 ,545 ,547 ,548 ,549 ,550 ,
554 ,558 ,574 

  
  692, 374, 371, 369, پيمان ناتو،

  259, 258, 257, 256, آنتوني ناتينگ،
  999, 997, 848, رضا ناجي،

  437, 175, شاه ناصرالدين
  626, 487, فرخ آبادي، نجم

  965, 939, عبدالعلي نائيني، نجيمي
  639, 456, 105, احسان نراقي،
  696, محمد حاج نراقي،
  1016, 1001, 987, 892, 886, علي نشاط،
, 889, 886, 885, 105, حسين سيد نصر،

1067  
  اهللا نعمت  نصيري،
  999, اعدام

  292, مصدق فرمان به ≈ دستگيري
  892, انقالب وراند در ≈ دستگيري

  709, ساواك رئيس
  291, گارد رئيس
  997, انقالب دورة در شدن زنداني

  435, 434, خرداد 15 و
  838, خميني ضد مقاله چاپ و
  344, 316, زاهدي و
  316, 292, مصدق و
  510, روزنامة ،گاز و نفت

  449, احمد نفيسي،
, 56, 54 ،53 ,مؤدب خان اصغر علي نفيسي،
57 ,58 ,60  
  643, 480، 226, اهللا فتح ،نفيسي
  377, 34, مشرف نفيسي،
  450, 449, 448, نزهت نفيسي،
  219, 218, محمد نمازي،

  725, 724, سيروس نهاوندي،
, 862, 859, 852, 851, هوشنگ نهاوندي،
907 ,910 ,916 ,1025  
، 924، 923، 906، 898، 857 , آزادي نهضت

958  
  498, فلسطين آزاديبخش نهضت
  مجتبي سيد صفوي، نواب

  685, زندان از آزادي
  687, 673, اعدام
  673, 221, اسالم فداييان رهبر

  228, طهماسبي آزادي و
  684, آرا رزم و
  682, 677, كسروي و
  686, مصدق و

, 23, 20, 19, 16, 15, كامرون هرمن نورمن،
24 ,26 ,206 ,306  
  365, اهللا فتح اسفندياري، نوري
  1080, 1069, 1065, آنتونيو مانوئل گا، نوريه
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  1005, يزدان نويسي،
  596, رضا نيازمند،
, 552, 529, 527, 523, ايران مسلح نيروهاي
923 ,1053  
, 722, 721, 720, 719, 718, پرويز نيكخواه،
726 ,728 ,729 ,730 ,741 ,838  
, 562, 561, 558, 554, دكترين نيكسون،
1032  
, 495, 492, 371, 370, ريچارد نيكسون،
511 ,556 ,557 ,558 ,559 ,560 ,561 ,
562 ,649 ,650 ,790 ,1032 ,1105  

  555, 123, هارولد نيكلسون،
  698, 696, مرتضي نژاد، نيك

, 1044, 1043, 1042, 1036, ديويد نيوسام،
1048  
  1006, پست نيويورك
  826, 775, 769, 300, 174 ,تايمز نيويورك
 285, تريبيون هرالد نيويورك

 
  354, 350, 349, 311, ويليام وارن،

  1068, ماترنو خوان واسكز،
  1068, استار واشنگتن
  773, 390, پست واشنگتن

  671, 669, 663, لرد مارشال، والتر
  1042, باربارا والترز،
  239, ورنون والترز،

  1076, 1075, 1074, 469, كرت والدهايم،
  545, لينكلن وايت،
  529, جان وايلي،
  314, احمد وثوق،

  14, )الدوله وثوق (حسن وثوق،
  435, عبداهللا وثيق،

  463, عالمه وحيدي،
  569, 174, 142, كريم ورهرام،

  531, كلمنت وروشيلوف،
  357, آنتوني ورير،

  563, ويليام وستمورلند،
  782، 549, قانون نيروها، وضعيت
  689, 622, قرارداد نيروها، وضعيت
  871, 870, 833, سايروس ونس،

, 1037, متحده تاياال به شاه ورود اجازة
1038 ، 1093  
  986 ،984,برژينسكي با نظر اختالف
  1074, ها گروگان آزادي
، 1022، 1003, تبعيد در شاه اقامتگاه

1036 ،1037 ،1045 ,1046 , 
1048،1056  

  925, شاه از پس دورة در ايران
, اي هسته هاي سالح گسترش منع پيمان

669  
, 872, 870, شاه از متحده اياالت حمايت
975  

, سلطنت شوراي تشكيل دربارة ≈ نظر
903  

 و ارتش بين سازش دربارة ≈نظر
  925, روحانيان

  306, 304, 302, ام. سي وودهاوس،
  1081, اندرو ويتلي،
  1102, 1081, تام وير،

  175, ئي آندره ويشينسكي،
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  1000, شاهزاده ايمانوئل، ويكتور
, 1074, 1072, 1071, 1070, هكتور وياللون،

1075 ,1076 ,1077 ,1078 ,1080  
  306, 300, دونالد ويلبر،

  769, رابرت ويلسون،
  555, 497, 33, هارولد ويلسون،
  1063, كين ويليامز،
  1085, 1063, هوبارد ويليامز،

, 562, 554, 553, 552, اليس ويليامسون،
563 ,564 ,565 ,566 ,568 ,573 ,574 ,
575 ,576  

 
  

  364, اورويل هاردن،
, 400, 397, 145, 138, هدانشگا هاروارد،
536 ,690 ,726  
  192, حسين هاشمي،
, 700, 699, 571, 567, محسن نژاد، هاشمي
701 ,702 ,719  

  159, كوردل هال،
  578, 577, ريچارد هالوك،

  121, 118, 116, لرد هاليفاكس،
  299, هاوارد هانت،
, 985, 984, 975, 931, .اي رابرت هايزر،

986 ,987 ,991 ,992  
  307, 306, خجسته هدايت،
  388, خسرو هدايت،
  571, 529، 382, 346, عبداهللا هدايت،
  37, مخبرالسلطنه هدايت،
  620, دابليو. جي هريسون،

،  398, 310, 294, 236, 234, اورل هريمن،
1056   
  761, منوچهر هزارخاني،

, 293, 228, 212, 211, عبدالحسين هژير،
682 ,683 ,684 ,730  
  1085, جين هستر،

  806, 560, 298, 297, ريچارد لمز،ه
  892, 848, 839, 826, داريوش همايون،
  823, محمد همايون،
  892, 314, اهللا عزت فر، همايون
  1005, حسين همراز،
  پرسي همه

  325، 315, 314, 290, ≈به مصدق اقدام
 ،292 ,هفدهم مجلس انحالل براي ≈

305 ,315  
, 992, اسالمي جمهوري تشكيل براي ≈

999 ,1015  
  426, 424, 423, سفيد انقالب دربارة ≈

 دربارة ≈ با خميني اهللا آيت مخالفت
  429, سفيد انقالب
  586 ، 428،, 427, ≈در زنان مشاركت

  991, جديد اساسي قانون تأييد و ≈
, 273, 272, 271, 269, 244, لوي هندرسن،
274 ,283 ,285 ,288 ,302 ,313 ,321 ,
323 ,347 ,348 ,349 ,350 ,351 ,358 ,
360 ,361 ,362 ,380  
  397, كنت هنسن،

  856 ، 664 ,فنگ كو هوا
  550, تاونسند هوپز،
  549, 400, 399, جوليوس هولمز،
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  820, 789, 610, 105, 30, ملي هويت
  108 ، 106 ,عباس امير هويدا،

  787, ≈ خوي و خلق
  1018, 1016, 909, 908 , اعدام

  784، 783, وزيري نخست 
  815, دربار وزارت به انتصاب
  997, ≈ از بازجويي
  815, 800, ≈بركناري
  900, ≈ دستگيري
  608, گيشار با دوستي
  786, ≈ به شاه اعتماد و عالقه

  636, پتروشيمي مجتمع احداث و
  789, احزاب و
  665, 642, اعتماد اكبر و
  642, اي هسته انرژي و
  839, 838, خميني اهللا آيت و
  715, 709, پاكروان و
  758, ويمتق تغيير و
  756, 746, ساله 2500 هاي جشن و
  795, 789, 781, نوين ايران حزب و
  803, 797, رستاخيز حزب و
  783, منصور مرگ خبر و
  785, اشرف شاهدخت و
  604, سازي اتومبيل صنعت و
  784, فرح و
  601, فرمانفرماييان و

  574, تسليحات خريد امر در فساد و
  453, خانواده از حمايت قانون و
  462, زنان براي گذرنامه صدور اليحة و
  811, مجيدي مجيد و
  551, متحده اياالت و ايران مناسبات و
  471, زنان امور وزير نخستين و
  797, 796, حزبي تك نظام و
  791, انصاري هوشنگ و
  791, وزيران هيئت و
  456, 106, فريدون هويدا،
  1019، 1018, هويدا اميرعباس مرگ خبر
  674, مياسال مؤتلفة هيئت
, 687, متحده اياالت نظامي مستشاران هيئت

688 ,690  
  911, 125, 123, 121, 113, آدولف هيتلر،
  1078, حسنين محمد هيكل،
  927, الكساندر هيگ،
 407, داگالس الكس سر هيوم،

 
  704, گراتيان ياتسويچ،
  477, ملكه ياسايي،
  700, 155, 103, مرتضي يزدانپناه،
  1070, 1037, 1029, 897, ابراهيم يزدي،
  942, حسن يزدي،
  595, محمد يگانه،
  498, زكي يماني،

 
 




