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 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               

                                                 
 .همان. 5
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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
8. Quote in William E. Warne, Mission   for Peace: Point 4 in Iran, Bethesda, MD. 
IBEX Publishers, 1999 (Bobbs-Merrill), p. 259. 
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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: 
Government Printing Office, 1989). 
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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 
13. Henderson to State Department, No. 368, 18 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

                                                 
 . همان30
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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 



  365                                            دور نمائي ديگر   
 

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
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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. 
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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;  
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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         
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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      
                                                 

، 1 ، جلد ]از اين پس ابتهاج[، 1370به كوشش علي رضا عروضي، دو جلد، لندن، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، .66
  .297-307. صص
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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
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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. 

 .49-51: 2روزشمار، . 77

 .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



 

 


