ﻨﺎب آ ی ر ﺲ ﻮری ﻤﺎ ﻋﻼ ﻗ ﯽ ﻦ

ﻨ ه و ﺳﺎ ﺤﺎ ﻞ ،ﺨﺎ ﺖ ﯽ ﻋ ﻪ د ﺪن ا ا ﯽ

ﻆ روا ﻂ دﯾﮏ ﻦ دو ﻮرﻣﺎن وا ﺪ .ﯿ ﻦ ﻨﺎ ﻪ

و از ﺤﺎظ ﻈﺎ ﯽ ﻮی و ﻮد دا ﻪ ﺑﺎ ﺪ ،ﻨﺎ ﻊ دﯾ ی ﻢ

ﺪ ﻣﺎ ﯽ ﻮا ﻢ آ ﮫﺎ رو ﯿﺎور ﻢ ،ز ا ز ﺪ ﯽ ﻣﺎ د ﺖ آ ﮫﺎ ﺖ .ﻨﺎ ﻪ ا ﻦ ﺤﺎ ﻞ ﺮ ﻮ ﺪ ،دﯾ

ﺟﺎی ا ﺪواری ﺖ ،اﻣﺎ ﻨﺎ ﻪ ﻮل ﺑﺎ ﺪ ،ﻨﺎ ﻌﺪ از ﻮه ﻮردﺷﺎن ﺑﺎ ﻮر ﻦ ﻒ ﻮا ﺪ ﻮرد.
ﺰ ﻣﺎرا ﺶ از ا ﻦ ﻦ ﮫﺪ ﺪ آ ﺰ ﯽ ﺤﺎ ﻞ و ز ر ﺘﺎر ﺪرﺳﺎﻻرا آ ﮫﺎ وا ﺶ ﯾﮏ ﯽ ﺪ.
ﻨﺎب آ ی ر ﺲ ﻮری ،ﻨﺎﻧ ﻪ ﻤﺎ ﻢ ﺪون

ﻮا ﺪ ،ا ان

ﻪ و ﯿﺎ ﺖ ﻮ ﺪاری و ﯿﺎ

روی ﻮده ،ﯿ ﻦ و ﻊ ﺮ ﻞ ﻮر ا ﺼﺎدی ﯽ از ﻮر ی ﯽ ﻮری ا ﺖ ا ﻣﺎ
وت ﻨﺎ ﺬ و ا ﻘﺪرﻣﺎن ﺮداز ﻢ ﻂ ا ﻦ ﺧﺎ
ﺖ

ﻢ ﺮی ادا د ﺪ ،ر ﺦ ﻣﺎ را ﻮا ﺪ

اﺟﺎزه د ﻢ ا ﻦ ﻮر
ﺪ.

از ﻨﺎ ﺷﺎ ﺸﺎه آرﯾﺎ
او ﻤﺎ ﻮم ر ﺲ ﻮری آ ﯾ ﮑﺎ

ﯽ دن ا ﻦ

ﯿﺎ ﺖ ﺑﺎز ﮫﺎ و ﺪم

نوشته عبدالرحمان )اميرفيض(

ا

وزی ر ﯽ ﺷﺎ ﺸﺎه آرﯾﺎ
و

ﻮ ﻪ ﮫﺎ ﯽ ای ﻮط دﺷﺎه ا ان

مجموعه مقاالتی که در سنگر انتشار يافته
از انتشارات
سنگر چاپ کانادا
به اھتمام گروھی از ميھن پرستان

ی ﯽ

پيروزی تاريخی شاھنشاه آريامھر در برابر شرکت ھای نفتی
و توطئه جھانی برای سقوط پادشاه ايران
نوشته و تحقيق عبدالرحمان )اميرفيض(
از انتشارات ،سنگر چاپ کانادا
به اھتمام گروھی از ميھن پرستان
چاپ اول به تناوب زمانی در سنگر
چاپ دوم امرداد  ١٣٧۵آلمان فدرال
چاپ سوم شھريور  ١٣٧۵ونکوور کانادا
چاپ چھارم تورنتو کانادا
چاپ پنجم ديماه  ٢۵۴٨تورنتو کانادا
چاپ ششم فروردين ماه  ٢۵۴٩تورنتو کانادا
استناد به اين مجموعه فقط با ذکر ماخد آزاد است.

ﻪ ر ﯽ:
ا

ﻋ

ﺮت ﻤﺎ ﻮن ﺷﺎ ﺸﺎه آرﯾﺎ  ،روز ﻢ ا داد  (٢۵١٢) ١٣۵٢ﻮن ا ﻐﺎی ارداد ﺑﺎ ﺮ ﻮم ﻮب ﺳﺎل

 (٢۴٩٣ ) ١٣٣٣و اﺟﺎزه ا ای ارداد وش و ﺪ ﺖ را ﻮ ﺢ ﻮد ﺪ.

» ...ﺗﻼش و ﺒﺎرزه ﻦ ای ر ﺮی ﻣ ﻢ ﻮی آ ﺪه ای ﺷ ﻮه،
ای ﻦ ﺘ م ﮐﺎر ﻃﺎ

ﺳﺎی ﺒﺎ روزی و ﻤ ﺶ ی ﻨ ﻦ

ﻦ ا ﻤ ﯽ و روﯾﺎرو ﯽ دا ﯽ ﺑﺎ ﯾ ﮑﺎت و ﻮ ﻪ ی د ﻨﺎ ﯽ ﻮد

ﺮ ا ﻦ ﻮرت ا ﻤﺎل ﻮی ﻋ ﯽ ای وز آ ﮫﺎ ﺶ ﯽ آ .
ا

ای ﻦ ،ﻂ آﺳﺎ ﺶ
دارم ح ﻮد،

ﯽ وا ﻔﺎده ﯽ د از ا ﯿﺎزات ﻘﺎ ﯽ

ﻖ دﺷﺎ ن  ١۵٠ﺳﺎ ﺬ ﻪ ،ﺴ ﻤﺎ

ﯽ

ﺮ از آن راه و رو ﯽ ﻮد ﺪرم و ﻦ از آن وی د ﻢ«...
بسوی تمدن بزرگ شاھنشاه آريامھر.

آنچه در اين نسک می خوانيم

عنوان نوشته ھا

بـــــرگ

انصاف کجاست؟
تقسيمات اين تحقيق

١
١
١

لحظات پيروزی
قسمت اول
ماجرا ھای ناشنيده
مقدمه ای برای اتصال موضوعات
تالش برای فقط  ١٠٠ميليون دالر در آمد اضافی
در مسير تحقيق
نتيجه گيری تحقيقی
دو نکته اساسی
نکته دوم
شاه ناراضی است بيشتر می خواھد
پيروزی دوم
به سوی پيروزی
نگرانی شاه از کودتا و عکس العمل آمريکا و انگلستان
االغ سوار ببر شد !
پرش قورباغه موقوف!
ما فاقد قوه تشخيصيم
آموزگار ديروز و امروز
ھرکه درافتد ورافتد
بشکند که حقشان است
اولتيماتوم ھا
قصد شاھنشاه ايران آشکار می شود
برخورد شاھنشاه با پيشنھاد کنسرسيوم
بھانه ھا برای کوتاه کردن دست کنسرسيوم
اولتيماتوم شاھنشاه وبرخورد آرام کنسرسيوم با آن
اولتيماتوم آمريکا به شاھنشاه ايران
تحليلی براولتيماتوم آمريکا
واکنش شاه به اولتيماتوم
دنباله ماجرا
ای کاش اين تالش ھا صرف آدم سازی می شد
ادعای عدم دخالت در امور کشورھا
واکنش کنسرسيوم
فقط يک رای
درمسيرتحقيق
ملت نا آگاھی ازنامه نيکسون
نگرانی شاه از توطئه بيگانه
عقب نشينی ديروز و امروز
اعالم سياست نفتی ايران
واکنش کنسرسيوم نفت
خفه شويد دزدان متجاوز!
نمونه آشکار دخالت
برداشت از اين نمونه
حيرت شاھنشاه
ادامه تحقيق
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حيرت شاھنشاه ايران
عنوان نوشته ھا
شوق و ذوق زمينه می خواھد
رابطه شوق وذوق با دستاورد ھا
دستاورد ھای تالش شاه ايران
دستاورد ھای ملی و سياسی
دستاورد ھای اقتصادی
شاه بازھم راضی نبود
اولتيماتوم دوم
در مسير تحقيق
پشتيبانی ملت از شاه
تالش ھای تازه
حال سفير احمق را بجا بياوريد
اولتيماتوم دوم نيکسون
بحثی در ماھيت اولتيماتوم دوم نيکسون
پاسخ شاھنشاه به اولتيماتوم نيکسون
پاسخ شاھنشاه ايران به سفير آمريکا
مشکل جدی چه و کدام بوده است؟
نکته خواندنی و فکر کردنی
تشکيل آژانس بين المللی نفت
نگرانی مشترک و تصميم مشترک
انتخاب درست
اولتيماتوم سوم
درمسير تحقيق
احساس خطر عربستان سعودی
يادداشت ديگر
اولتيماتوم فورد به ايران
فورد ھم به راه نيکسون رفت
کنفرانس مطبوعاتی
کنفرانس کمپ ديويد عليه شاه
براه فريب شاھنشاه
آمريکايی ھای لعنتی
حسن نيت ظاھری با باطنی خصمانه
آمريکا و انگلستان نه شرکت ھای نفتی
توجه شاھنشاه ايران به مساله
سعودی ھا به حمايت از آمريکا
آمريکايی ھای بد معامله !
واکنش سياسی
اولتيماتوم فورد
تحليلی براظھارنظر علم و اولتيماتوم فورد
تحليل نامه فورد
پاسخ شاھنشاه ايران به فورد
تحليلی بر پاسخ شاھنشاه آريامھر به فورد
درمسير تحقيق :در جستجوی ملت
پرسش قابل تعمق
پاسخ
توقف پيروزی
جنبش ضد افزايش بھای نفت
وجھه بين المللی شاھنشاه آريامھر
نبرد را باخته ايم
حرامزاده ھا بد جوری برای ما خط و نشان کشيده اند!
آخرين اولتيماتوم
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عنوان نوشته ھا
خاله زنک بازی!
نبايد جا بزنيم
تنھای تنھا
دو حاشيه
جنگ و ستون پنجم
از فتوای محکوميت مارکسيسم تا فتوای عدم مشروعيت سلطنت
آخرين اولتيماتوم آمريکا
نقدی براولتيماتوم ھا
 ...واما پاسخ شاھنشاه ايران
دوباره چندن باره بخوانيد
معادله ترقی عامل منفی
آمريکا نه کارتر
مقصود از سياست ھای قبلی چيست
توطئه کراف
به اين اشاره مھم توجه فرماييد
سرنخی برای رسيد به حقيقت
ياس و نا اميدی
استقبال رسانه ھای ھمگانی
مخالفت با افزايش بھای نفت
ياس و نا اميدی
خيانت به تاريخ و ملت
اميد شاه به چه بود
آيا اشتباه محاسبه وبرداشت بوده است؟
آيا براندازی ستون پنجم دشمن ممکن بود؟
گرفتاری بزرگ در اين ماجرا چه بود؟
نتيچه گيری
کشتی ھای نفتکش
نتيجه گيری مقدماتی
شرکت بريتيش پتروليوم شرکت ھا مادر در تدارک شورش
کالرک و کندی
پيشگيری از صنعتی شدن
آقای اسد ﷲ علم کيست؟
شرح حال
خصوصيت ويژه بيرجند
امير اسد ﷲ خان علم
اسد ﷲ علم
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يادداشت پيراستار

افتخار دارم به آگاھی برسانم ،وازاستاد امير فيض سپاسگزاری کنم که آرايش و پيرايش و برگ آرائی اين نسک را برای
ارايه به اينترنت به من واگذار کرده اند ،اين نسک چندبار در گذشته به چاپ رسيده.
آنچه در پيش رو داريد آخرين بار در سال  ٢۵۴٨از سوی »سنگر« بصورت چاپ وگراور شده منتشر شده است .چون
تعداد دريافت کنندگان آن محدود بوده ،اين سرباز پس از دريافت اين پيشکش از استاد ارجمند جناب امير فيض ،در
دسامبر  ٢٠٠٩برآن شدم تمام کتاب را بصورتی که در پيش رو داريد برای اينترنت آماده کنم وبصورت کتابی ديجيتال
درسرتاسر جھان قابل دسترسی به تمام ايرانيان و ايرانياران گردانم.
چنين جسارتی بخود نمی ديدم و نمی بينم که در متن اصلی کتاب ھيچگونه ويراستاری انجام بدھم .ولی برحسب مورد
زير نويس ھائی به آن افزوده ام ،در آخر کتاب شرحی از زندگانی فاميل علم و کوتاه شده ای از زندگی امير اسدﷲ علم
که با ياری ھای کدبان مھدی شمشيری وکتاب ديگری که به آن اشاره شده است به اين نسک افزوده شده است ،آنچه به
اين نسک تاريخی افزوده شده از سوی استاد اميرفيض مورد پذيرش قرار گرفته است.
در ميان تاريخ ھا تاريخ اصيل ايرانی در داخل ) (...که آنھم از جانب من افزوده شده است .اين گاھشمار نياز به يک
توضيح کوتاه دارد.
واقعه ای که  ۵٣٩سال پيش از ميالد مسيح در بابل رخ داد يک حرکت تاريخی و بی نظير است که ھيچ ملتی ھرگز در
طول تاريخ به چنين امتيازی دست نيافته است .در ھنگامه دو يا سه ھزار سال پيش که ھر فاتحی وھر سرداری وارد
شھری می شد آنرا به آتش می کشيد ،مردمان آن کشور يا شھر را از دم تيغ ميگذراند ،معابد وساختمان و قصر ھارا می
سوزاند ١١۶٠ .سال پيش از ظھورمحمد و  ۵٣٩سال پيش از زايش مسيح ،کوروش بزرگ نه با جنگ بلکه به دعوت
مردم بابل درحاليکه مورد استقبال شورانگير وپر اشتياق مردم بابل بودھمراه سربازان خويش وارد شھر می شود .او
بجای سوزاندن و کشتن دستور می دھد معابدی را که در گذشته نابود شده بود را دوباره بسازند ،برده ھای يھودی را
که در بابل گرفتار بودند را آزاد کرد وبه باور ھای شخصی ويا مذھب جاری يا دين مردمان آن خطه احترام گذاشت.
به پاس اين خدمت بی نظير مردم بابل ياداشتی در روی سيلندری گلين نوشته و به قلب تاريخ سپرده اند و اين عمل
کوروش را ستوده اند .که اين سيلندر تاريخی در موزه بريتانيا و نمادی از آن در راھرو سازمان ملل موجود است.
در تاريخ چندين ھزار ساله ايران ،تاجگذاری ھا ،به تخت نشستن ھا ،فتوحات ،پيروزی ھای گوناگون صورت گرفته
است ولی يکبار در تاريخ ملل جھان بطور نمونه يک عمل بی نظيرکه جنبه انسانی دارد صدور نخستين وتاريخی ترين
منشور حقوق بشر است که شرح آن به روی سيلندر کوروش نقش بسته است .ھرگز چنين واقعه ای ديگر در جای ديگر
تاريخ بشری رخ نداده است
اين »گــــاه« که در  ١۴اکتبر  ۵٣٩پيش از ميالد رخداده است مبنای گاھشماری بکار رفته در اين نسک است که به
شھادت استاد شجاع الدين شفا که شرح آن در تارنمای  ١۴٠٠سال در آدرس
 http://1400years.org/gahnameh.aspبه سه زبان فرانسه ،انگليسی و پارسی آمده است آرزوی شاھنشاه
آريامھر نيز بوده است .درآن زمان به دليل سياسی و ميھنی که شرح آن در تارنمای ياد شده آمده است به بيست سال
پس تر يعنی  ۵۵٩سال پيش از ميالد تغيير يافته است ٢٠ .سال در چندين ھزار سال دوران تاريخ رقمی نيست ولی
آرزوی ملی و ثبت اين روز که با زمان صدور اولين منشور حقوق بشر با نام کوروش بزرگ برابر است به عنوان مبداء
گاھشمار ايران از اھميت ويژه ای برخوردار است .وظيفه ملی ما است چنين "گاھشمار«ی را پاسداريم و آرزوی ديرينه
شاھنشاه آريامھر را بجای آوريم.
ح-ک

ﻣﻘﺪﻣﻪ
آنچه در دست مطالعه داريد ،مجموعه ای است از سلسه مقاله ھائی که به تناوب از اول آبانماه سال  (٢۵٣٣) ١٣٧٣تا
اول آبانماه  (٢۵٣۴) ١٣٧۴در نشريه سنگر چاپ کانادا ،و به قلم توانای »عبدالرحمان« سردبير و ناشر اين »دوھفته
يکبار نامه« به رشته تحرير در آمده است.
»عبدالرحمان« نامی که صاحب آن از سر فزوتنی و تواضع برگزيده است ،در تاريخ ھيجده ساله پيکار برونمرزی،
يادآور پايمردی ،پشتکار؛ ووفاداری بی چون و چرا به مقدساتی است که در درازای تاريخ ،ايران جاودان را به سالمت
از دام حادثه ھا رھانيده است.
»عبدالرحمان )امير فيض(« ھنگامی انتشار سنگر را در »لندن« آغاز کرد ،واندکی بعد آنرا به »تورنتو« در کانادا
منتقل ساخت که ھنوز تب داغ شورش ويرانگر  ،(٢۵١٧) ١٣۵٧نه تنھا برتن »معماران« تبھکارآن ،بلکه بر »روح و
تن« سرنوشت سازان عالم در پايتخت ھای سياسی جھان ،و به طور عمده و مشخص؛ برجان »دولتمردان کاسبکار«
جھان صنعتی ،و خداوندگان»کارتل« ھای نفتی جاری بود.
درآن روزھا ،به سختی می شد باور کرد که در ھنگامه سرنوشت ميھن ،و درادبار ونکبتی که »جفاکاران« برای ميھن
اھورائی رقم می زدند »سنگر« ی که از »ھيچ« آغاز کرده بود و تنھا سرمايه اش »ايمان« و »اعتقاد« آنھم از نوع
ناب و بی پيرايه بود ،عمری ھيجده ساله پيدا کند ،و از آن باالتر به صورت يک »مکتب« ميھن پرستی در تاريخ و
مقاومت ملی ،درآيد.
يک نگاه ساده و گذرا به مجموعه »سنگر« از آغاز تا به امروز ،گواه صادق آن است که با ھمه »کم و کاستی« ھايش
اين نشريه ای است که بالندگی عشق به ايران ،ايثار ،ميھن پرستی ناب ،تبلور صميمی ترين بارقه انسانيت يعنی
وفاداری ،و فداکاری ادامه حيات آن را امکان پذير ساخته است .و اين ھمه از دولت اراده وتالش و کوشش مردی است
که نام »عبدالرحمان« برای خود گزيده؛ و ھستی و سالمتی وقلب و چشمش را تاوان آن گذاشته است.
»پيروزی تاريخی« که اينک در دست شما قراردارد؛ پژوھشی است صميمانه که دستمايه اصلی آن را يادداشت ھای
روزانه شادروان »امير اسدﷲ علم« نخست وزير؛ وزير دربارشاھنشاھی و يکی از نرديکترين دوستان »شاھنشاه
آريامھر« تشکيل می دھد .به عبارت ساده تر »پيروزی تاريخی« اگر جامعيت يک پژوھش »آکادميک« و ھمه سويه را
ندارد؛ در عوض از آنچنان اعتباری برخوردار است که ھر پژوھش آکادميک ،از اين پس بی نياز به مراجعه به آن
نخواھد بود .ابعاد اين پژوھش از حوصله »رسميت اسناد« و »سند« ھای رسمی که در ھر پژوھشی از اين دست پايه
ھای تحقيق را می سازد ،خارج می شود و ھزاران »نکته« نگفته پشت در ھای بسته،و نيز برداشت ھا ،استنباط ھا،
شور و شوق ھا؛ و آرزو واميد ھايی را که در دنيای »خويشتن خويش« ھر »مرد سياسی« وجوددارد ،در بر ميگيرد.
تنھا کسی که شانش آگاھی از »اندرون خسته و خاموش« شاھنشاه ايران را داشته »اميراسدﷲ علم« بوده است ،و ھم
اوبود که لحظه به لحظه و گام به گام از تکوين نطفه ھای يک »آرزو« در انديشه پادشاه ايران تا تحقق ھمه جانبه آن،
شاھنشاه را در خلوت صميمانه و به دور از تکلف و تشريفات ھمراھی کرده است.
»عبدالرحمان« با دقتی درخور و شايسته ،شھادت ھای امير اسدﷲ علم ،نگرانی ھا و تالش و کوشش ھای شاھنشاه
آريامھر و نيز اسناد و مدارکی را که برای نخستين بار در دسترس قرارداده شده؛ کاويده است وازرھگذر اشاره ھای
آشکار و پنھان يادداشت ھای روزانه اسدﷲ علم به »راز شوم« براندازی حيثيت ايران دست يافته است.
آنچه که »ناشران« گمنام اين مجموعه را به تجديد چاپ پژوھش »عبدالرحمان« واداشت ،اشتياق به »ثبت تاريخی«
اين مجموعه مقاله ھای تحقيقی؛ و به نيت گرد آمدن آن در يک مجموعه و ھديه کردن آن به نسل نو پای ايران و نسل
ھايی که در راھند ،بود.

ابتدا تالش شد مجموعه مقاله ھا را ھمانگونه که در »سنگر« چاپ شده بود »فتوکپی« کرده و دراختيار دوستاران آن
بگذاريم .در اين راه کوششی به عمل آمدو نزديک به يکصد نسخه ھم فراھم آمد؛ اما بزودی متوجه شديم که خوانندگان
بسياری؛ در انتظاردريافت آن ھستند .اين »اقبال« عمومی سبب تشکيل کميته ای از ميھن پرستان شد تا با جلب کمک
عزيزانی که ھمواره آماده اھدای کمک ھای ھرچند مختصر ھستند ،اين مجموعه با تجديد حروف چينی و ويراستاری
حرفه ای مختصری چاپ و بصورت کنونی؛ در نسخه ھای فراوان انتشار يابد.
توزيع جھانی آن نيز برای »امرداد ماه سال  «(٢۵٣۵) ١٣٧۵پيش بينی شد که سالگشت رويداد ھای تاريخی چندی در
ارتباط با تاريخ معاصر ايران است.
سھم ناشران اين مجموعه در تچديد چاپ و انتشار »پيروزی تاريخی« جز انجام يک وظيفله ملی و ميھنی نيست ،و
افتخار آن يکجا به »عبدالرحمان« و عزيرانی که بذل ھمت عاليشان اين انجام وظيفه را امکان پذير ساخت ،تعلق دارد.

ناشــــــران

» ا

ﻨﺎ ﻨﺎ

ﻮ ﯽ ﺟﺎ ﻪ ا ان ﯿ ﯽ را ﺖ ا ﺖ ،ﻨﺎ ﻨﺎ

ﻮﯽ

ا ان ﻤﻞ دو ﺖ ﮐﺎﻣﻼ ا و

ﻦ ﺣﺎل ﻮ ﺪ ﻨﺎ ﻪ ﯽ ﻮ ﺪ ،ﯾ ﯽ

ﺟﺎ ﻪ ﻮ ﯽ ا ﺖ و دﯾ ی ﺟﺎ ﻪ

ﯽ ،آ ﻢ از ﻮع ﻊ آن .ر ﺦ

ا ان ﻮاه ا ﺖ
دﺷﺎه ﻮده و ﯾﺎ ﺟﺎ ﻪ

ﮔﺎه ﻦ ﺟﺎ ﻪ ﻮ ﯽ ا ان ر ﺮی آن ﺑﺎ
ﯽ

ر ﺮی آن ﺑﺎ آ ﻮ ﺪ ا ﻢ ﻮده ﻀﺎد

و ﻮردی ﻮ ﻮد آ ه ،وزی از آن آ ﻮ ﺪ ا ﻢ ﻮده ا ﺖ«

نوشته عبدالرحمان )اميرفيض(

ا

وزی ر ﯽ ﺷﺎ ﺸﺎه آرﯾﺎ
و

ﻮ ﻪ ﮫﺎ ﯽ ای ﻮط دﺷﺎه ا ان

مجموعه مقاالتی که در سنگر انتشار يافته
از انتشارات
سنگر چاپ کانادا
به اھتمام گروھی از ميھن پرستان

ی ﯽ

ﻈﺎت وزی
دھه اول آبان ماه ھرسال ،روزھای استثنائی وبا ارجی است که درواقع پايگاه تداوم سلطنت ايران شناخته می شود .زادروز
شاھنشاه آريامھر ،تولد اعليحضرت رضا شاه دوم و نيز اعالم تصدی سلطنت معظم له در نھم آبان ماه ،(٢۵١٩) ١٣۵٩
وقايعی است که تداوم سلطنت را پيوند می دھد.
به ھمين مناسبت اجازه فرمائيد نقد حاضر پيشکش ايرانياران گردد؛ به اميد اين که مورد قبول افتد.
اﻧﺼﺎف ﻛﺠﺎﺳﺖ؟
ايرانياران گرامی استحضار دارند که در سنگر  ٣٣٢+١٧١در مقاله »بی انصاف ھا« عرض شد:
» ...مقصود از بی انصاف ھا کسانی ھستند که در برنامه »راديو صدای ايران« به راه تجليل از »مصدق« مساله ملی
کردن نقت را مطرح کردند ،ودر بين آنان که می توان از آقای »فواد روحانی« ياد کرد؛ يک اشاره مختصر به تالش ھای
شاھنشاه ايران ،چه در تصويب اليحه ملی شدن نفت و اقدامات خلع يد ،و چه در ملی کردن واقعی واساسی صنعت نفت که
با لغو قرارداد کنسرسيوم در سال  (٢۵١٢) ١٣۵٢توسط شاھنشاه ايران صورت گرفت نکردند «...نقل از ھمان سنگر.
در آن مقاله فرصتی نشد که بحث »بی انصاف ھا« مطرح گردد .اکنون ھم فرصت؛ و ھم مناسب است که آنچه مورد تعھد
»سنگر« در آن مقاله بوده است ،در ماھيت ديگری به صورت نقد زير تقديم گردد.
ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اين تحرير ،مشتمل بر دو قسمت است؛ يک قسمت که بسيار مھم است؛ گفتگو و ماجرا ھای ملی شدن صنعت نفت ايران
توسط شاھنشاه آريامھر است که در واقع ھمان چيز ھايی است که کسی از آنھا مطلع نبوده است.
در اين قسمت است که با لحظات پيروزی ھا در جدال نفتی آشنا می شويم و می توانيم به تالش ھای توام با بصيرت و
احساس مسئوليت ميھنی شاھنشاه ايران بيشتر واقف گرديم.
درھمين قسمت است که با روند اقدامات که به رھبری شاھنشاه ايران صورت گرفت ،و منجر به خلع يد از صنايع نفتی
ايران وازدياد عايدات نفتی ايران از  ٩٠٠ميليون دالر در سال به  ١٩/۵ميليارد دالر يعنی تقريبا  ١٩برابر شد ،آشنا می
شويم.
در پايان ھمين قسمت است که اگر انصاف و وجدانی باشد ،بايد از خودمان شرمسار شويم و بيشتر از ما ،کسانی امثال
آقای فواد روحانی که در مسائل نفتی تخصص داشته و بر مسائل حقوقی نفت تسلط دارند ،خجل و شرمنده شوند.
قسمت دوم اين تحرير – که نمی دانم اين سنگر ويا حتا سنگر ھای بعدی جائی برای آن داشته باشد – پاسخ به برخی از
اظھارات نادرست آقای فواد روحانی است.
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ﺖ اول
ﻣﺎ ا ی

ﺪه

تاقبل از انتشار کتاب خاطرات علم ،تقريبا برھيچکس روشن نبود که لغو قرارداد کنسرسيوم )قرارداد ،(٢۴٩٣= ١٣٣٣
و تنظيم قرارداد  (٢۵١٢) ١٣۵٢با چه ماجراھا و دلھره ھا و نگرانی ھايی توام بوده است؛ و به ھمين دليل عدم آگاھی،
در کتبی ھم که راجع به نفت ،و به ويژه لغو قرارداد کنسرسيوم نوشته شده و شايد جامع ترين آن کتب ,کتاب »صنعت نفد
بعد از  ٢٠سال« اثر ھمين آقای فواد روحانی بی انصاف باشد ،اشاره ای ويا صحبتی از آن رويداد ھا نگرديده است.
اشتباه نشود ،مقصود از بی انصافی ايشان عدم اشاره به مسائل مزبور در کتابشان نيست ،بلکه اظھار نظر نسبت به ملی
شدن نفت در مصاحبه اخيرشان با »راديو صدای ايران« است.
آنچه در باره کيفيت لغو قرار داد کنسرسيوم و تنظيم قرارداد  (٢۵١٢) ١٣۵٢انتشار يافته از ھمين چند سطری که ذيال
مالحظه می فرماييد متجاوز نيست:
» ...در طی اجرای قرارداد  (٢۴٩٣) ١٣٣٣به مرور مسائل مختلفی در زمينه امور فنی و مالی و اداری پيش آمد که
دولت ايران و شرکت ملی نفت را متوجه وجود نقايصی در مقررات قرارداد نمود؛ و اين فکر قوت گرفت که تمديد قرارداد
بدون تجديد نظرھای اساسی ،مسلما منطبق با مصالح کشور نخواھد بود ....تا اين که باالخره در سال ،(٢۵١١) ١٣۵١
شاھنشاه چنين تصميم اتخاذ فرمودند که بايديک تغيير اساسی در روابط ايران با کنسرسيوم به وجود آيد .برای توضيح
اين تحول بسيار مھم که سرآغاز تجديد نظر سال  (٢۵١٢) ١٣۵٢در قرارداد کنسرسيوم بود ،قسمتی از بياناتی را که
معظم له در کنگره بزرگداشت دھمين سال انقالب شاه و مردم به تاريخ سوم بھمن  (٢۵١١) ١٣۵١ايراد فرمودند قبال
نقل می کنم«..
»صنعت نفت ايران :بيست سال پس از ملی شدن« نوشته فواد روحانی – شرکت سھامی کتاب ھای جيبی تھران  ٢۵١١) ٢۵٣۶از
تاريخ منشور تاريخی کوروش(

وبعد ھم قسمتی از بيانات شاھنشاه را در کنگره بزرگداشت دھمين سالگرد انقالب شاه و ملت نقل کرده است.
در جای ديگر ھمان کتاب آمده است:
» ...به طوری که گفته شد ،از مدتی قبل دولت ايران وشرکت ملی نفت مذاکراتی را با شرکت ھای عضو کنسرسيوم درباره
تغيير مقررات قراداد  ١٩۵۴آغاز کرده بودند ،ولی ھمانطور که شاھنشاه ضمن بيانات روز سوم بھمن (٢۵١١) ١٣۵١
اشاره فرمودند اين مذاکرات به نتيجه نرسيده بود .در اواخر ھمان ماه که اعليحضرت به سن موريتز)درسوئيس( تشريف
فرما شده بودند؛ نمايندگان مختار کنسرسيوم با اطالع از قطعی بودن نظرات شاھنشاه و احساس اين که بايدوضع خود را
با خواسته ھای ايران تطبيق دھند ،در آن شھر شرفياب شدند ،وطی چند جلسه مذاکراتی پيرامون نحوه تجديد نظر قرارداد
 (٢۴٩٣) ١٩۵۴صورت گرفت .باالخره در تاريخ  ۵اسفند  ،(٢۵١١) ١٣۵١يادداشتی متضمن نتيجه مذاکرات تنظيم گرديد
که تحت عنوان يادداشت سن موريتز مبنای گفتگو ھا و ترتيبات بعدی قرار داده شد «....ھمان ماخذ صفحه .٣٨١
انسان وقتی اين نوشته ھا را می خواند ،به فکر می افتد که خلع يد از کنسرسيوم ملی کردن صنعت نفت ايران توسط
شاھنشاه که کار مھمی نبوده است! ظاھرا قضيه چنان می رساند که کنسرسيوم منتظر فرصتی بوده که بتواند قرارداد را
فسخ و خود را از اداره نفت ايران خالص کند!!! واين فرصت را ھنگامی بدست آورد که شاھنشاه ايران در سن موريتز
بودند .نمايندگان مختار کنسرسيوم ھم به آن شھر رفتند وپس از صرف چای و قھوه وحتی التماس وزاری قرارداد ١٣٣٣
) (٢۴٩٣را لغو و قرارداد ديگری که نتيجه آن خلع يداز کنسرسيوم و استقرار حاکميت ايران بر منافع نفتی خود بود امضا
کردند!
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درمجموع می توان ادعا کرد که يکھزارم آنچه در باره »ملی شدن اسمی نفت« توسط دکتر مصدق تاکنون نوشته شده
است ،در باب »ملی کردن حقيقی نفت« توسط شاھنشاه ايران در سال  (٢۵١٢) ١٣۵٢نوشته نشده است .اگريادداشت
ھای علم )امير اسدﷲ( انتشار نيافته بود ،قضاوتی چنان ناستوده جز آنچه عرض شد نسبت به کل اقدام خلع يد ممکن
نبود.
ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت:
ھمواره چنين است ،اثری را که می بينيم ،چه آن اثر اجتماعی ،ويا صنعتی ويا تاريخی باشد به مصايب و مشکالتی که در
راه ايجاد آن اثر بکار رفته است ،توجھی نمی شود .محققين ھم اگر باشواھد و يا مدارکی برخورد نداشته باشند نمی توانند
سختی ھا و مشکالتی را که در راه ايجاد آن اثر بکار رفته است ،مورد تحقيق و تفحص قراربدھند ،و الجرم تحقيقاتشان
جنبه نظری پيدا می کند .از ھمين رواست که ايجاد کنندگان اثرات را می توان به دو قسمت کرد :کسانيکه از نمايش آنچه
که کرده اند پرھيز می کنند ،و کسانی که نه تنھا پرھيز نمی کنند بلکه غالبا از کاه ھم کوه می سازند
در مسئله ملی کردن نفت توسط شاھنشاه ايران ،از نمايش آنچه که زيربنای ملی کردن نفت ،ولغو قراردارد کنسرسيوم و
تنظيم قرارداد جديد بود ،پرھيز شده است ،وبرعکس در اليحه نا موفق ملی کردن نفت توسط محمدمصدق نه تنھا پرھيز
نشده ،بلکه از کاه ھم کوه ھا ساخته شده است.
يک نگاه اجمالی به آنچه در زمان شاھنشاه ايران صورت گرفت نشان می دھد که از نمايش مصايب و مشکالتی که در
انجام کارھا بطور کلی وجود داشته است ،پرھيز ميشده ،و اين امر تنھا در لغو قراراداد  (٢۴٩٣) ١٣٣٣و ملی کردن
واقعی صنعت نفت نبوده است ،بلکه عموميت داشته است.
علت اين امر را بايد در ذات مساله يافت .بدين توضيح که آنانکه انجام کاری را وظيفه خودمی دانند – آن ھم وظيفه ای
که حقيقتا مشتاق به انجام آنند -انتظار بھره برداری از آن را ندارند .اين چنين اشخاص ،از نظر روانی از نمايش ،خودستائی
و تبليغ نسبت به آن کار بطور طبيعی بيزار می شوند ،و برعکس کسانی که در انجام کاری که به آنھا محول است ،عالقه
باطنی و وفاداری ندارند و از آنچه می کنند انتظار بھره برداری دارند ،به نمايش ھرچه بيشتر کار عالقمندند.
واما در مورد شاه ،اين مقوله به کيفيت ديگری قابل طرح است؛ و آن چنين است:
در مسايل وخدمات اجتماعی و سياسی ،منظور از نمايش خدمات ،ابراز لياقت؛ ايجاد محبوبيت ،تثبيت مقام و يا رسيدن به
مقام باالتراست .ولی در مورد پادشاه؛ از آنجا که شاه کمال عظمت و مقام ،و محبوبيت است ،لذا نمايش خدمات ،مصداق
واقعی پيدا نمی کند.
يکی از فالسفه راجع به »حسد« نظری دارد که با اين بحث بيگانه نيست ،می نويسد:
» ...عظمت و برتری مقام شاه چيزی است که ھيچکس انتظار ندارد که روزی فرار رسد به آن مقام برسد )برعکس
مقامات ديگر( لذا »حسد« به خدا و شاه معنی ندارد« ...
تالش برای فقط  ١٠٠ميليون دالر درآمد اضافی
قبل از اينکه به اتفاق با استفاده از يادداشت ھای روزانه شادروان علم با مشکالت و تالش ھای شاھنشاه ايران برای لغو
قرارداد کنسرسيوم وامضای قرارداد  (٢۵١٢) ١٣۵٢در مفھوم خلع يد کامل و اساسی از صنعت نفت ايران آشنا شويم،
بجاست از تالش ھای شاھنشاه و سخت گيری ھای کنسرسيوم فقط برای تامين  ١٠٠ميليون دالر اضافه درآمدبرای ايران
مطلع گرديم زيرا که از اين طريق ،اين معادله قابل حل می گردد که وقتی برای تحصيل فقط  ١٠٠ميليون دالر اضافه در
آمد نفتی ،شاھنشاه ايران چنين مسير ھای سخت و نگران کننده ای را طی کرده اند ،و متقابال کنسرسيوم و کشور ھای
متبوعشان آمريکا و انگلستان با چه سرسختی در مقابل درخواست ايران مقاومت می کردند ،آن وقت به راحتی )البته اگر
انصافی باشد*( خواھيم فھميد برای آن که ھمان  ١٠٠ميليون دالر به  ١٩٠برابر يعنی  ١٩ميليارد دالر برسد – که رسيد-
چه تالش ھا تحمل مصايب گرديده ،وواکنش شرکت ھای نفتی و دولت ھای متبوعشان به چه نحو گسترده و عميقی عملی
می شده ،که شده است.
از مطالعه کتاب علم )امير اسد ﷲ( چنين بر می آيد که:
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» ...شاه اميدوار بود تا کنسرسيوم را رضی به افزايش  ١٠درصد توليد نفت بکند ولی مالقاتش با نمايندگان کنسرسيوم
در سوئيس بی نتيجه ماند .شاه تھديد کرد قانونی به تصويب خواھد رساند که حوزه عمليات کنسرسيوم را محدود کند.
سالھا بود که ايران از عدم تناسب درآمد نفت خود ،و بی ميلی کنسرسيوم به افزايش ميزان توليد شکايت داشت .اين بی
ميلی از ساختار کنسرسيوم ناشی می شد که اعضای عمده آن منافع بيشتر در کشورھای ھمسايه ايران داستند«... .
فراموش نکنيم که اين مالقات ھا ھم در زوريخ سويس انجام گرفت ،ولی اين جريان مربوط به سال  (٢۵٠٧) ١٣۴٧است،
يعنی  ۵سال قبل از لغو قرارداد کنسرسيوم و تنظيم قرارداد حاکميت ايران بر صنعت نفت خود که در »سن موريتز« سويس
پايه گذاری شد.
در مسير تحقيق
» ...امروز ،بعد از ظھر سر دنيس رايت ،سفير انگليس ،به ديدنم آمد .وی از رويداد ھای »زوريخ« ناراحت است ،زيرا
که نمايندگان کنسرسيوم نفت ضمن مالقاتی پرتنش وغيردوستانه با شاه ،حاضر نشده اند تضمين کنند که درآمد نفت ما
دوشنبه  ٢٨بھمن (٢۵٠٧) ١٣۴٧
يک ميليارد دالر در سال باشد«.. .
♠♠♠♠
» ...آرمين ماير ،سفير آمريکا ،به ديدنم آمد .او از مذاکرات نفت در »زوريخ« نگران شده و می ترسد در صورتی که
ايران دست به اقدام يکجانبه بزند ،ھمه کشور ھای خاورميانه از آن پيروی کنند .با اين ھمه با موضع ما موافقت کرد و
پذيرفت که پيشنھاد کنسرسيوم داير بر پرداخت  ٩٠٠ميليون دالر به ايران در سال آينده ،فقط يک افزايش  ۴/۵درصدی
بردرآمد فعلی ما خواھد بود که کامال نامعقول است .اما اين عقيده شخصی او بود ،و خواھش کرد آنرا محرمانه نگاه
سه شنبه  ٢٩بھمن (٢۵٠٨) ١٣۴٨
دارم«...
♠♠♠♠
» ...وقتی به خانه برگشتم تلگرام مفصلی از ھوشنگ انصاری سفيرمان در واشنگتن رسيده بود .او در خصوص مذاکرات
نفت بدبين است .تلگراف را با يک نامه توجيھی برای شاه فرستادم با اين مضمون که در اينجا ھمه از ما پشتيبانی می
کنند ،وسفير انگليس تلگرافی به سود ما به لندن مخابره کرده است؛ به عالوه شرکت ھای نفت نگران آن ھستند که مبادا
شاه قانونی وضع کند و نصف توليد آنان را دردست بگيرد .در صورتيکه اين اقدام صورت بگيرد؛ ساير کشور ھای نفت
شنبه سوم اسفند (٢۴٠٧) ١٣۴٧
خيز منطقه به آسانی از آن تقليد خواھند کرد«...
♠♠♠♠
حاشيه:
در تمام مذاکرات نفت ،نگرانی کنسرسيوم و کشور ھای متبوعشان از اين که اقدامات ايران سبب تاسی ساير کشور ھای
نفتی خواھد شد نمايان است .اين نگرانی بسيار قابل توجه است و ھمان است که زير بنای شورش  ۵٧را پس از ملی
شدن نفت ايران توسط شاھنشاه پی ريزی کرد) .پايان حاشيه(.
» ...امروز صبح »اوبراين« رئيس کنسرسيوم نفت ،به ديدنم آمد با افسردگی زياد در باره آينده .به او گفتم شما دو راه
در پيش داريد :يا با نظرات شاه موافقت کنديد؛ و خودتان را از اين ھمه نگرانی خالص کنيد؛ ويا بااين که برخالف ميل او
رفتار کنيد .در اين صورت من آرزو نمی کنم جای شما باشم .اگر قرار باشد به جنگيم ،ھيچکدام از ما برنده نخواھد شد،
ولی خسارات شما بيشتر از ما خواھد بود .ما می توانيم کمربند ھايمان را محکم کنيم ،ودرصورتی که قانونی وضع کنيم
که توليد نفت خودمان را دردست بگيريم ،بسياری ای کشور ھای ديگر ازما پيروی خواھند کرد .در اين صورت شما
ھزاران ميليون دالر متضرر خواھيد شد .او با اين نظر موافقت کرد ،ولی قلبا بشدت ناراحت شدم ھنوز ھم ناراحتم که
مشکالت مالی فعلی؛ صرفه جوئی بيشتر را غير ممکن ساخته است .قبال سعی کرده بودم اين مطلب را ضمن نامه نگاری
سه شنبه ششم اسفند
به شاه تاکيد کنم«..
» ...بعد از ظھر سفير انگليس به ديدنم آمد .واظھار داشت کنسرسيوم از تھديد ھای ما خسته شده است ،و تقاضای مارا
دائر به پرداخت  ١٠٠ميليون دالر اضافی رد کرده است .گفتم ھمانطور که آنھا از تھديد ھای ما خسته شده اند ،ما ھم از
اين گفتگو ھای بی پايان بيمار شده ايم .اکنون ما ھراقدامی که الزم باشد ولو به قيمت تحمل سختی زياد به عمل خواھيم
آورد .سفير گفت البد از گرفتاری که نتيجه طرفداری از ما و فشار به لندن گريبانگيرش شده است ،اطالع داريم که نه
دولت انگليس و نه دولت آمريکا ھيچگونه تالشی در جھت اعمال نفوذ به شرکت ھای نفتی به عمل نياورده اند.
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پس از عزيمت سفير ،انديشيدن درباره اوضاع مالی فعلی و امکان ناپذير بودن فشار بر شرکت ھای نفتی را از سر گرفتم.
يک ياحتا دوسال طول خواھد کشيد تا ما بتوانيم چيزی از آنھا در آوريم .دراين مدت چه بکنيم؟  ...وقتی خزانه خالی است؛
چگونه می توانيم وارد جنگ اقتصادی شويم .با ھمه اينھا شايد شاه با عـقل ودورانديشی خود راه حلی بيابد«...
جمعه نھم اسفند ماه (٢۵٠٧) ١٣۴٧
ﺣﺎﺷﻴﻪ:
چنانکه دراين تحريرمالحظه خواھيد فرمود ،شاه درمساله نفت ،درتمام موارداز روش تھديد و تحبيب پيروی ميکرده اند.
تھديد می کرده اند ولی نه در حدی که ناچار به اجرا شوند ،ويا عقب نشينی کنند که ديگر ھمه چيز تمام است .شاھنشاه
ايران به مناسبت احاطه کامل به مسائل نفتی – بطور کلی – و وضع مالی کشور -علی الخصوص -می دانست که تھديد
می تواند وسيله ای برای پيشبرد مقاصد باشد ،نه عمل به آن» .تھديد« وقتی به صورت عمل در آمد نامش »جنگ« است؛
چه اقتصادی ،و يا سياسی ونظامی ،واگر طرف فاقد امکانات الزم باشد شکستش حتمی است ،يعنی ھمان سرنوشتی خواھد
يافت که در مساله ملی کردن اسمی ،بر »نفت« و »مصدق« و »ايران« رفت.
در جريان »ملی کردن اسمی نفت ايران« اين نگرانی برای متفکران اقتصادی وآگاه به مسايل نفتی ،و به ويژه وضع کشور
وجود داشت که امکانات ايران برای مقابله با شرکت ھای نفتی ،بسيار ناچيز و صفر است ،ولی مصدق که براحساسات
مردم سوار شده بود ،و »شخصيت سازی از خود« را بر »منافع کشور« ترجيح ميداد ،مجلس ]شورايملی[ را مطمئن
ساخت که در اين مبارزه اقتصادی ،ايران پيروز خواھدشد .او چنين گفت:
» ...حقيقت اين است که کشور ايران دچار ھيچگونه ضرر اقتصادی وارزی در اثر ملی کردن نفت نخواھد شد ،زيرا اگر
فرض کنيم که ايرانيان بجای  ٣٠ميليون تن استخراجی شرکت در سال  ١٩۵٠فقط ده ميليون تن استخراج کنند ...باز ھم
دولت ايران  ٣٠ميليون عايدی خواھد داشت«...
ولی ھمين مصدق ،پس از ملی کردن اسمی نفت ،درست در روز  ٢٣فروردين اعتراف کرد که آنچه تصور ميکرده ،نادرست
بوده است ،ودرجلسه ھمان مجلس شورايملی گفت:
» ...تصور می شد که بجای  ٣٢ميليون تن مواد نفتی که در سال اخير ،شرکت سابق نقت تھيه می کرده ،ما بتوانيم
خودمان الاقل  ۵ميليون تن استخراج کنيم ،متاسفانه مشکالت بحدی بود که تا حال نتوانستيم از نظر اقتصادی کامياب
گرديم) «....پايان حاشيه(
مساله قابل توجه ،نحوه عمل شاھنشاه در برخورد با کنسرسيوم وطرح اختالفات است .چنانکه مالحظه داريد ،مساله
ومذاکرات نفت و خاصه واکنش ھای کنسرسيوم به کوچه وبازار و جرايد کشيده نشد ،بردوش مردم سوار نشدند ،که بگويند
مجلس اينجاست ،فالن و بھمان می کنيم ،به مردم ھم وعده نفت مجانی وياعايدات شخصی از درآمد نفتی ندادند) .به وعده
ھای مصدق به مردم رجوع شود(
بطور کلی ،برای حل مساله نفت به احساسات توده مردم متوسل نشدند .احساسات تعقل پذير نيست ،آنھم از طرف توده
ھای مردم .احساسات وقتی به حرکت در آمد ،حالت ھيجان به خود می گيرد ،وبرای رھبر کشور مشکل است که در جھت
عکس آن احساسات ولو متضمن منافع کشور و ملت باشد ،گام بردارد .سرنوشت کار او ھمان می شود که بر »ملی کردن
نفت« و »مصدق« رفت .ھمين است که »رژيس دوبره« می گويد» :رھبر واقعی آن کس نيست که احساسات عمومی را
بر می انگيزد ،کسی است که آينده را با موفقيت تدارک می بيند«.
» ...بعد از ظھر دکتر فالح ]رضا[ به ديدنم آمد تا مرا در جريان مذاکرات با شرکت ھای نفت بگذارد .تنھا راه حل برای
انگليسی ھا و آمريکائيھا اين است که ابوظبی ،و قطر وعربستان سعودی را راضی کنند که توليد نفت خود را کاھش دھند،
يکشنبه  ١١اسفند (٢۵٠٧) ١٣۴٧
و بگذارند که ما توليدمان را باال ببريم«... .
» ...امروز شاه با قيافه عبوس از اروپا بازگشت .مستقيما از فرودگاه به کاخ ملکه مادر رفتيم ،و من فرصت يافتم که
گفتگوئی کوتاه با شاه داشته باشم .در طول مدتی که شام صرف شد ،قيافه شاه به علت وضع ناگوار مالی دولت و طرز
پنجشنبه  ١۵اسفند (٢۵٠٧) ١٣۴٧
رفتار کنسرسيوم ھمچنان گرفته بود«...
♠♠♠♠
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» ...شاه در مراسم سالم شرکت کرد ومن آسوده خاطر شدم .قدری سرفه می کرد ولی بطور کلی حالش بد نبود .خيلی
خسته و کسل بنظر می رسيد .طبعا مذاکرات نفت و وضع نامساعد خزانه براعصابش تاثير گذاشته بود ،و وقتی نوبت
شرفيابی به ھيات مديره شرکت نفت رسيد ،ناگھان منفجر شد و شروع به بدگوئی از کنسرسيوم کرد«...
جمعه  ١۶اسفند (٢۵٠٧) ١٣۴٧
♠♠♠♠
» ..شاه از من پرسيد آيا با سفرای انگليس و آمريکا مالقات کرده ،يا واکنش ھای آنان را در باره اظھارات ديروزش
شنيده ام؟ اگر آنھا را ديدم در مورد جدی بودن قصدمان تاکيد کنم .قول دادم که اينکار را بکنم ،اما وقتی آنھا از وضع نا
مساعد ما اطالع دارند چه جوابی را می توانم داشته باشم؟ ھيچ کس نمی تواند بدون پول دست به جنگ اقتصادی بزند.
شاه گفت ما ھنوز آن قدر ھا ھم که می گوييد فقير نشده ايم .پاسخ دادم در ھر حال مامی توانيم حد اعالی کوشش خود را
يکشنبه  ١٨اسفند (٢۵٠٧) ١٣۴٧
بعمل آوريم و منتظر تحوالت بعدی باشيم«...
♠♠♠♠
» ...مذاکرات شب گذشته سفير آمريکا را به تفصيل گزارش دادم .او می گويد مادام که افزايش توليد نفت در خاورميانه
 ۶/۵درصد تعين شده است ،ايران نمی تواند انتظار دريافت مبلغی بيش از  ٩٠٠ميليون دالر داشته باشد .به سفير گفتم
اين وضع مارا به روياروئی می کشاند .او نگرانی اش را ابراز داشت ،و توصيه کرد که خويشتن داری بيشتری نشان
بدھيم .اما بيم از آن دارم که با وضع مالی فعلی ،سخنان من »بلوف« جلوه کند .تکرار کردم که ھر حرکتی از جانب ايران
از سوی ھمسايگان ما تقليد خواھد شد ،اما اين حرف نتوانست اورا قانع سازد ،با اين حال شاه امروز گفت اوھرچه می
خواھد فکر کند ،ولی روس ھا به کمک ما خواھند آمد وآنگاه تمامی منطقه دچار آشوب بزرگتری خواھد شد .اگر واقعا
زورآزمائی صورت گيرد ،خدا مارا حفظ کند ...در حين مذاکرات ،زنگ تلفن به صدا در آمد .دکتر اقبال ]منوچھر ،رئيس
ھيات مديده و مدير ,عامل شرکت ملی نفت ايران[ بود که خبر می داد کنسرسيوم برای اعالم تصميم خود وقت اضافی می
خواھد .اين درست ھمان نظری است که به سفير آمريکا اظھار داشته بودم :به مصلحت آنان است که دست بدست بکنند
تا اينکه يکباره پاسخ منفی بدھند .ظاھرا در نظر دارند يک درآمد  ٩۵٠ميليون دالری برای ما تضمين کنند با يک وام ۵٠
ميليون دالری بدون بھره ،تا ما به ھدف يک ميليارد دالری خود برسيم .تا به حال من دستورات شاه را اجرا کرده ام.
وکليه تماس ھای نمايندگان کنسرسيوم را با سردی و بی اعتنائی برگزار کرده ام .در عين حال شاه اکنون از من می خواھد
جمعه اول فروردين (٢۵٠٨) ١٣۴٨
که از طريق سفير انگليس و آمريکا به کنسرسيوم فشار بياورم«...
♠♠♠♠
» ...شاه در مراسمی که در گورستان »آرلينگتن« )به مناسبت مرگ آيزنھاور ]ژنرال دوايت[( ترتيب داده شده بود،
شرکت کرد» .نيکسون ]ريچارد .ام[ و »جانسون ]ليندن .بی[( ھم حضور داشتند .به رغم حضور دوگل ]ژنرال شارل[،
نخستين صندلی به شاه اختصاص داده شده بود .نيکسون ضيافت شامی به افتخار ميھمانان عاليقدر در کاخ سفيد داد که
دوگل و شاه درآن ستاره مجلس بودند.
چنان که پيش بينی می شد ،مسافرت به واشينگتن ،به شاه فرصت داد با رھبران جديد آمريکا مالقات و با بعضی از دوستان
قديمی تجديد ديدار کند .او با رئيس جمھوری ]نيکسون[ ويليام راجرز وزير خارجه ،ملوين لرد وزير دفاع ،رابرت مک
نامارا وزير سابق دفاع که اکنون رئيس »بانک جھانی« شده است ،پير شواريتزر رئيس »صندوق بين المللی پول« و
ھنری کسينجر که به عنوان مشاور امنيت ملی جانشين الت روستو شده است ،مالقات کرد ...نيکسون ناچار بود که رئيس
ھر کشوری را بين پنج تا پانزده دقيقه جداگانه بپذيرد ،اما مالقات با دوگل يک ساعت و مالقات با شاه يک ساعت و ربع
به طول انجاميد .ھمچنين مالقات شاه با معاون رئيس جمھوری سه ربع بيش از آنکه پيش بينی شده بود ،طول کشيد .در
تمام اين مدت »حبيب بورقيبه« رئيس جمھوری تونس در بيرون در انتظار بسر ميبرد ،پير مرد بيچاره.. .
شاه اختالف ما را با کنسرسيوم مطرح کرد )برای نيکسون و مالقات شوندگان(  .به خطراتی که افزايش ميزان توليد نفت
کويت وابوظبی دارد تاکيد ورزيد و گفت آنھا آنقدر پولدار خواھند شد که غرب بايد با يک زوج غول آسا که خودش ساخته
است کنار بيايد .حتا ھم اکنون کويت می تواند با بيرون کشيدن سپرده ھايش از بانک ھای انگليس ،اقتصاد بريتانيا را فلج
کند .ھمينطور ابوظبی که نيم ميليارد دالر درآمد نفت دارد و جمعيتش  ٢٠ھزار نفر است ،وليبی که درآمد نفتی اش ١/٢
ميلياد دالر وجمعيتش فقط دوميليون است .شرکت ھای نفتی فقط در اين فکر ھستند که منافعشان را به حد اعال برسانند و
ھر »سنت« آنرا شمارش می کنند .ھيچ توجھی به نياز ھای منطقی کشورتوليد کننده نفت ندارند .شاه اين مطلب را در
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مالقات با نيکسون و راجرز وزير خارجه مطرح کرد .ھر دوی آنھا موافقت خود را ابراز داشتند و منکر اين شدند که
١
 ٩تا  ١۶فروردين (٢۵٠٨) ١٣۴٨
ھرنوع نفوذی بر شرکت ھای نفت بين المللی دارند« ... .
♠♠♠♠
» ...عصر امروز به دستور شاه »ايران« ،رئيس شرکت نفت شل ،را به حضور پذيرفتم ،او بطور رسمی درباره ارزيابی
ساده ای از واقعيت در ايران )حوزه مسايل نفتی( ماموريت دارد ،ولی در پشت صحنه اميدوار است راه حلی برای خواسته
ھای ايران در مورد توليد اضافی نفت بيابد .در حدود دوساعت گفتگو کرديم .ظاھرا کنسرسيوم مايل است راھی برای
تقاضای افرايش توليد  ١٠٠ميليون دالری ما بيابد .ھمچنين حاضر است توليد خود را به ميزان سالی ده درصد افزايش
بدھيم که در اين صورت ھنوز کمتر از ١۵درصدی است که ما می خواھيم .بيش از ھرچيز دورنمای آينده آنان را نگران
می سازد ،چون درنظر دارند  ۵٠مليليون دالر افزايش امسال مارا به عنوان مساعده از توليد سال آينده بپردازند ،ولی اگر
با  ١۵درصد افزايش خالص در توليد سال آينده موافقت کنند ،ما در واقع مجموعا  ٢٠درصد اضافه درآمد خواھيم داشت،
و خواھيم توانست اعتباری را که می خواھند امسال به ما بدھند ،مستھلک کنيم .اين ترتيب برای شرکای ما قابل قبول
نخواھد بود.
پاسخ دادم ما فقط حق خودمان را می خواھيم ،و حق داريم به ھر ترتيبی شده آنرا به دست آوريم ،دوسال پيش به ھنگام
جنگ اعراب و اسرائيل ،ما تعمدا جريان نفت را ادامه داديم تا مارا در زمره عرب ھا محسوب نکنند«....
شنبه  ٢٣فروردين (٢۵٠٨) ١٣۴٨
♠♠♠♠
»» ...بران« را برای صرف صبحانه دعوت کردم .پيشنھاد کردم اگر نوعی تضمين درمورد درآمد امسال بدھد ،وقتی
درباره نرخ آينده توليد بحث خواھيم کرد ،ھمه چيز حل خواھد شد .ولی در عين حال طبق دستور شاه تھديد کردم که در
غير اين صورت قانونی وضع خواھد کرد که شرکت ھای نفت را وادار به پذيرفتن خواسته ھای ما خواھد ساخت.
مديران شرکت ھای نفتی بيم ازآن دارند که ھر اقدامی ما بکنيم درکشورھای ھمسايه گسترش خواھد يافت ،اما سفير آمريکا
چنين اعتقادی ندارد .کنسرسيوم احساس می کند که خواسته ھای ما در مورد افزايش توليد بکلی غير قابل قبول است.
برای عرض گزارش مربوط به مذاکرات نفت با »بران« شرفياب شدم .کنسرسيوم عاقبت راھی خواھد يافت که خواسته
ھای مارا در مورد  ١٠٠ميليون اضافه درآمد تامين کند ،ولو اين که اين کار به شکل مساعده باشد؛ ولی بيم آن دارد که
درآينده نيز نظير چنين خواسته ای رامطرح کنيم .اگر چنين کاری بکنيم ،شرکت ھای نفت بين المللی ،نيم ميليارد دالر وام
نپرداخته روی دستشان خواھد ماند ،که وزنه ای فلج کننده است .شاه از شنيدن اين موضوع لبخند مزورانه ای زد و گفت
اگر آنھا دچار چنين وضعی شوند چاره ای نخواھد داشت جز اين که ميزان توليد مارا زياد کنند .زيرکی شاه مرا خوشنود
دوشنبه  ٢۵فروردين (٢۵٠٨) ١٣۴٨
ساخت«.. .
♠♠♠♠

 - ١شاه عمال در روياروئی که با شرکت ھای نفتی داشت تنھا بود ،او به فکر اقتصاد و رفاه مردم کشورش در يک روياروئی قرار
داشت بدون اينکه مردم کشور از يک چنين عمل »ملی و ميھنی« باخبر باشند .دشمنان قسم خورده ايران و يک عده بی وطن که ھمواره
در خــدمت بيگانه بوده اند ،بر اساس داده ھای شرکت ھای نفتی که از سوی بی بی سی پراکنده می شد دست به عملی نابخردانه زدند
که تاريخ ملت ھا چنين خاطره ای را تا آن زمان بياد نداشت .ھنوز پس از گذشت چھل سال ) (٢۵۴٨از آن زمان نمی توان نمونه ای
به اين عمل نمک نشناسانه مردم نسبت به شاھی که در پی رفاه مملکت بود يافت .نه سال پس از اين اقدام ميھن پرستانه ژنرال ھا و
وزيران ،کشور ،که برخی درويش و برخی مسلمان دو آتشه بودند ،برخی نيز ھمانند قره باغی ويا حسين فردوست خائن ،بجای اينکه
در ماجرای استقالل نفت ياور شاھنشاه ايران باشند ،در آمريکا و اروپا دنبال يار گيری بودند .رفته رفته ،کينه ھای خانواده کندی و
برخی شرکت ھای نفتی ،و در راس آنھا بريتيش پتروليوم ،با ھمکاری حزب توده ،جبھه ملی و مجاھد وفدائی اقليت و اکثريت به ياری
آخوند خمينی شتافت و مصدقيون که درکنار انگلستان در پی انتقام بودند پشت وطنپرستی مثل شاه را خالی کردند و يک ملت با تمام بی
انصافی و نمک نشناسی ورود خمينی را فراھم ساختند .با اقدام شاه توازن قوا در خاورميانه به نفع مليون ايران تغيير می کرد و اين
بود که جھان به تکاپو افتاد .ح-ک
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» ...تلگرافی از ھوشنگ انصاری ]سفيرايران در آمريکا] درباره مذاکرات نفت رسيد که می گفت بسيار بد پيش می رود.
شاه گفت چه اھميتی دارد ،اگر نتوانستيم به توافق با شرکت ھای نفتی نايل شويم ،قانونی وضع خواھيم کرد که سھم
خودمان را از توليدشان بدست آوريم ،يا بخشی از»حوزه قرارداد« را پس بگيريم .شرکت ھای نفتی می توانند اطمينان
داشته باشند که عرب ھا از الگوی ما پيروی خواھند کرد .آنھا خودشان اولين بار وضع چنين قانونی را به »اوپک«
دوشنبه  ٨ارديبھشت ماه (١٩۶٩ =٢۵٠٨) ١٣۴٨
پيشنھاد کردند حال ديگر چه می توانند بکنند«...
♠♠♠♠
» ...سفير انگليس به ديدنم آمد ...درخصوص مذاکرات نفت ،او بی اندازه بدبين بود ،و من ناچار شدم به او بگويم که ما
سه شنبه نھم ارديبھشت ١٣۴٨
مشغول تھيه قانونی ھستيم که سھم مستقيمی در توليد نفت به ما خواھد داد«...

٢

♠♠♠♠
» ...امروز صبح شاه اظھار داشت که کنسرسيوم پيشنھاد کرده است  ٩٣٠مليون دالر درآمد ساالنه مارا تضمين کند ،و
به عالوه يک ماه از اين درآمد را به عنوان مساعده بپردازد .دراين صورت ما خواھيم توانست درآمدی از نفت جمعا به
مبلغ  ١/١٠ميليارد دالر )يک ميليارد( داشته باشيم ،که در واقع بيش از تقاضای اوليه خودمان است .تنھا مانعی که پيش
خواھد آمد اين است که از ما بخواھند اين يک ماه مساعده را از سھم سال آينده بپردازيم.
سفير آمريکا تلفنی از من خداحافظی کرد ...نمايندگان کنسرسيوم در تھران تصميم خودرا داير بر پذيرفتن خواسته ھای ما
در دوسال آينده به او اطالع داده بودند ،درست ھمانگونه که شاه خواسته بود .با اين ھمه ،آنھا در مورد اين شرط احمقانه
اصرار می ورزيدند که خواسته ھای ايران در سه سال بعد نمی تواند برآورده شود.
به سفير پيشنھاد کردم که شرکت ھای نفت تا آخر سال موافقتنامه فعلی ،ھمچنان يک ماه مساعده را بپردازند .او خواھش
کرد ھر چه در توان دارم بکوشم تا اين تفاھم حاصله در آخرين لحظه ،با کنسرسيوم حفظ شود«...
دھم ارديبھشت (٢۵٠٨) ١٣۴٨
♠♠♠♠
ﺣﺎﺷــﻴﻪ:
اين اولين گام پيروزی شاھنشاه ايران در برخورد با کنسرسيوم است که کنسرسيوم حاضر می گردد به جای  ١٠٠ميليون
دالر در آمد اضافی ،در آمد ايران را بـــه مبلغ  ٩٣٠ميليون دالر تـــضمين کند ،و بعالوه  ٧٠مـــيليون دالر )=٧٠
 (٩٣٠÷١٢به عنوان مساعده به ايران بپردازد ،البته با شرايطی که مالحظه کرديد.
اين پيروزی که حقيقتا ذره ناچيزی در مقايسه با لغو قرارداد کنسرسيوم در »سن موريتز« است ،گويای خيلی چيز ھاست،
و بيشتر از ھمه ناسپاسی و بی انصافی ما ،و واکنش شرکت ھای نفتی وکشور ھای متبوعشان را اثبات می کند
»...در شام شاھانه شرکت کردم ،و شاه را در جريان گفتگو با سفير قراردادم .شاه گفت" :ھرچند به توافق با پيشنھاد
ھای کنسرسيوم نزديک شده ايم ،ولی نمی توان به وعده ھای آنان اعتماد کرد .سال گذشته ما پيش بينی  ٨۶۵ميليون
درآمد را کرده بوديم ،ولی در عمل  ٨۴۶ميليون دالر به ما پرداختند .اگر آنھا موافقت کنند که اين کسری را جبران خواھند
کرد ،می توانيم به وعده ھايشان در مورد آينده اطمينان داشته باشيم .به عالوه آنھا بايد در مقرراتشان تجديد نظر کنند.
اگر يکی از اعضای کنسرسيوم حاضر باشد نفت را بيش از سھميه بفروشد ،ديگران بايد از مخالفت با اين کارخودداری
کنند".

 - ٢در يک چنين موقعيتی دادن چنين خبری به نماينده کشور بريتانيا می تواند يک اشتباه سياسی از سوی آقای اسدﷲ علم باشد ويا شايد
به ترتيبی خواسته است بايک شيطنت سياسی موضوع را به آگاھی انگلستان و از آن طريق به آگاھی شرکت ھای نفتی برساند .شايد
نمونه ای از ھمين "گاف" ھای سياسی ايران را به ورطه سقوط رھنمون شد ...ھيچ پوکر بازی برگ برنده اش را پيش از بازی به
ديگران نشان نمی دھد .ح-ک
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شاه دستور داد اين نکات را به سفير آمريکا گوشزد کنم ،مرد بيچاره را در نيمه شب از خواب بيدار کردم و به او گفتم
دوشنبه  ٢٢ارديبھشت (٢۵٠٨) ١٣۴٨
يک اجالس بسيار فوری با نمايندگان کنسرسيوم تشکيل شود«...
♠♠♠♠
» ...روز بسيار خوبی است ،چون کنسرسيوم باتقاضا ھای ماموافقت کرده است ،شاه خوشحال است ولی ھنوز راضی
نيست .محرمانه به من گفت آرزوی او اين است که صنعت نفت را خودمان در دست بگيريم و توليدمان را به شرکت ھا
بفروشيم .در اين صورت از رويارويی در آينده اجتناب خواھد شد .اين حرف کامال منطقی بنظر می رسد .شرکت ھا ،نفت
را مطابق نيازھايشان ازما خواھند خريد ،و مامی توانيم مازاد آن را خودمان در بازار بفروشيم .اطمينان دارم که دير يا
چھار شنبه  ٢۴ارديبھشت (٢۵٠٨) ١٣۴٨
زود اينکار عملی خواھد شد«... .
♠♠♠♠
» ...وقتی امروز صبح شاه را غرق در تفکر ديدم ،تا حدودی دچار شفگتی شدم .پرسيد ،گمان می کنی اگر ما فشار
زيادتری وارد می ساختيم می توانستيم درآمد بيشتری کسب کنيم؟
بطور نيمه شوخی؛ پاسخ دادم بستگی دارد به اين که چه وقت و چه نو فشاری وارد می ساختيم .ھردو ما خنديديم ،ولی
باز او به فکر فرو رفت ،اشاره کردم که با توجه به روابطمان با عراق ،صحيح نبود که از کنسرسيوم امتيازات بيشتری
مطالبه کنيم .وانگھی اخيرا معادن نفت مھمی در نيجريه کشف شده است .کشوری که اعضای مختلف کنسرسيوم از جمله
شرکت »شل« و نفت بريتانيا در آن سرمايه گذاری کرده اند و بسيار نزديک تر از ما به بازار اروپا است .با اين وضع
خراب مالی چگونه می توانستيم فشار بيشتری بياوريم .ھر تالشی دراين زمينه برايمان گران تمام می شد .شاه از اين
حرف ھا خوشش نيامد« ...
ﻧﺘﻴﭽﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ:
درآنچه که از کتاب علم ارائه شد ،از تالش ھای شاه برای  ١٠٠ميليون دالر درآمد اضافی در سال ،و در عبارت جامع تر
رساندن سطح درآمد ايران از نفت خود براساس قرارداد کنسرسيوم ) (٢۴٩٣ = ١٣٣٣به يک ميليارد دالر ،مستحضر
شديد.
از تھديدات شاه ،نگرانی ھای شاه ،دلھره ھای شاه ،سخت گيری ھای نمايندگان کنسرسيوم نفت ،و از اعالم به ظاھر عدم
نفوذ ومداخله روسای کشور ھای آمريکا و انگلستان در شرکت ھای نفتی آگاه شديم .ديديم که باالخره پشتکار ،اصرار،
عالقه به منافع کشور ،توام با درايت ،موقع شناسی وابراز شخصيت شاه ،کنسرسيوم را وادار به قبول درخواست ايران
کرد.
فراموش نکنيد که اين ھمه »تالش ھا« فقط برای »يکصد ميليون دالر درآمد اضافی« بوده است.
دو ﻧﻜﺘـــﻪ اﺳﺎﺳﻲ:
در راستای اين تحقيق ،دو نکته بسيار قابل اھميت به دست آمده است .يکی آرزوی شاه در اداره صنعت نفت به دست
ايرانی است ،که اين آرزو را در سال  (٢۵٠٨) ١٣۴٨يعنی  ۴سال قبل از تحقق آن در »سن موريتز« با »علم« بطور
»محرمانه« درميان گذاشته اند.
ھمين جا ،در رابطه با آرزوی شاھنشاه ايران ،گفتگويی درکتاب علم ھست که ارائه آن بسيار به موقع است .در فروردين
ماه سال » ،(٢۵١٣) ١٣۵٣علم« به شاھنشاه می گويد:
»يک يک آرزو ھايش ظاھرا به تحقق پيوسته است ،تقريبا باورکردنی است ،اما درآمد نفتی ما از  ٢ميليارد دالر به ١۶
ميليارد دالر افزايش يافته است .باران سنگين ،نويد برداشت محصول خوبی را ميدھد ،و شاه اينک در ميان دولتمردان
خاورميانه بال رقيب است«.
شاھنشاه جواب می دھند:
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»اما من ھنوز آرزو ھای ديگر ھم در سر دارم .اول بودن در خاورميانه کافی نيست ،ما بايد خودمان را
به سطح يک قدرت بزرگ جھانی برسانيم .چنين ھدفی به ھيچوجه دست نيافتنی نيست«
ﺣــﺎ ﺷــﻴـﻪ:
يادمان باشد که »جبھه ملی« پس از شکست ملی شدن نفت ،علت شکست را عدم خلوص نيت شاھنشاه ايران به مساله
ملی کردن نفت عنوان کرد و سنجابی ]دکتر کريم[ نوشت:
»شاه گاھی عنوان می کرد که او با مصدق ھمراھی داشته ،و در ملی کردن نفت ھمراھی می نموده ،ولی ھمه ميدانند که
اين اظھارات دور از واقعيت وحقيقت است«.
فراموش نکنيم که در جريان ملی شدن اسمی نفت توسط مصدق ،دولت انگلستان اعالم داشت که نيروی چترباز خودرا به
قبرس روانه خواھد نمود ،و شھرت يافت که اين نيرو برای اعزام به ايران آماده می شود .رزمناو انگليسی به نام
»موريتس« روبروی آبادان لنگ انداخته ،و شايع بود که قسمت ديگری از نيروی دريائی انگليس به سوی آب ھای ايران
به حرکت در آمده است.
» ...سفير انگليس را احضار کردم و به او خاطرنشان ساختم که اگر دولت انگلستان قصد تجاوز به حق حاکميت ايران
داشته باشد من شخصا در راس نيروی ايران قرار گرفته ،و در برابر ھرتجاوزی ايستادگی خواھم نمود .شايعات مزبور به
علت اين اظھار صريح من ،يا به علل ديگر صورت عمل پيدا نکرد) «.ماموريت برای وطنم نوشته شاھنشاه آريامھر(
♠♠♠♠
» ...در ديماه  ،١٣٣١مجلس شورايملی با رضايت من و اکثريت آرا ،اختيارات مصدق را تمديد نمود .علت رضايت من آن
بود که می خواستم ھرگونه مجال برای اجرای سياست مثبتی در امر نفت ،به وی ]مصدق[ داده شده باشد) «...ھمان
ماخذ(
افزون برآنھا ،تلگراف مصدق به شاھنشاه ايران به اين مضمون که:
» ...ھرموقعيتی در ھرجا و در ھر مورد تحصيل شده ،مرھون توجھات و عنايات ذات اقدس ملوکانه است که ھمه وقت
)تاريخ  ۵٠سال نفت ]مصطفی فاتح[ و ماموريت برای وطنم(
دولت را تقويت و رھبری فرموده اند«.
داليل کامال استواری است که آرزوی شاھنشاه ايران خلع يد اساسی و کامل از شرکت ھای نفتی ،واداره کامل نفت ايران
به دست خود ايرانی بوده است .که می دانيم ،باالخره اين آرزو در سال  (٢۵١٢) ١٣۵٢به دست واراده شاھنشاه تحقق
)پايان حاشيه(
پذيرفت.
ﻧﻜﺘﻪ دوم:
کليدی است که انگيزه شورش  ۵٧را آشکار می سازد .و آن چنين است:
ھمانطور که مالحظه کرديد ،زيربنای مخالفت و ايستادگی ھای شرکت ھای نفتی ،وحتی روسای کشورھايشان ،با پيشنھاد
ايران دائر به فقط  ١٠٠ميليون درآمد اضافی نفت ،اين بود که چنين اقدامی سبب تاسی کشور ھای صاحب نفت گرديده ،و
آنھا نيز ھمين تقاضا را خواھند داشت ،والجرم منافع وموقعيت شرکتھای نفتی را به خطر خواھد انداخت.
تکرار اين نگرانی از سوی مسئولين کنسرسيوم وسفرای کشور ھای آمريکا و انگلستان ،آنھم صريح و روشن ،کليدی
است که به ما می گويد آنچه که شاھنشاه ايران در جھت خلع يد از شرکت ھای نفتی )کنسرسيوم( کردند که منجر به
استقرار حاکميت کامل ايران برصنعت خود گرديد ،مساله ای نبود که شرکت ھای نفتی و کشورھايشان بتوانند به سادگی
از آن بگذرند تا آنچه که ايران کرد ،کشورھای نفتی ديگرھم ،ھمان بکنند.
برای جلوگيری از تاسی ساير کشور ھای نفتی ،واکنشی الزم بود تا برای روسای کشور ھای نفتی اسير شرکت ھای نفتی
انگلستان و آمريکا درس عبرتی باشد .اين »درس عبرت« ،ھمان حرکت دادن »سگ ھای تربيت شده « انگلستان و
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آمريکا و تدارک شورش  ۵٧است ،که ديديم با آنچه که بر»ايران« و شاه رفت .حقيقتا برای کشور ھای عربی درست
عبرتی شد(!) .
چقدر ساده انديشند آنان که می گويند شورش  (١٩٧٩ =٢۵١٧) ۵٧به مناسبت عدم رعايت قانون اساسی صورت گرفت،
بگذريم که زير بنای چنين ساده انديشی ھم ،سست و بی پايه است.
حقيقت اين است که اگر شاه در جريان »ملی کردن اسمی نفت« توسط »مصدق« بی طرف می ماند و يا بااليحه مخالفت
می کرد ،وواکنش جدی نشان ميداد ،و ھيچ اقدامی ھم بعدا برای تامين منافع ايران نمی کرد -تا چه رسد به لغو قرارداد
کنسرسيوم و استقرار حاکميت ايران برصنايع نفتی خود ،و تا چه رسد به تبديل درآمد يک ميليارد دالری به  ١٩ميليارد و
نيم در سال -نه شورش  ۵٧صورت می گرفت و نه مسايل جنبی آن در جھان ظاھر می گرديد ،و سلطنت ھمچنان در خاندان
پھلوی استقرار داشت.
سوء برداشت نشود! اشکال عمده ،درآنچه که شاھنشاه ايران در جھت نفت و منافع ايران کردند نبود ،بلکه اشکال اصلی
در اين بود که شاھنشاه ايران برای ما مردم قايل به انصاف ،وجدان؛ شعور سياسی و اجتماعی بودند ،و تصور می کردند
که فدا کاری ھای شاه را مردم درک می کنند ،در صورتی که چنين نبود .چيزی که در ما مردم وجود ندارد ،انصاف است!
نمونه کامل اين بی انصافی عمومی را می توانيد در ھمين آقای فواد روحانی بررسی کنيد ،که متخصص امور نفتی است،
و خوب ھم می داند که شاھنشاه ايران در جھت حفظ منافع ايران چه فداکاری ھا کرد ،و خود ايشان ھم درکتابش – که در
زمان سلطنت شاھنشاه آريامھر نوشته است – به اين واقعيت اشاره قاطع کرده است ،ولی امروز که صحبت از نفت می
شود ،يک موجود ديگر است به دور از انصاف و مروت!
)اجازه فرمائيد ،برای جلو گيری از گسستن موضوع اصلی ،بحث بی انصافی ايشان و کسان ديگر که مصاحبه ھايی انجام
داده اند به بعد موکول شود(
دريادداشت ھای علم ،يک جا ،شاھنشاه اشاره ای به واقعيت بی انصافی ما مردم کرده اند ،که به آن نگاه می کنيم .شاھنشاه
می فرمايند:

» ...اگر مردم ايران درک نمی کنند که من حاضرم زندگيم را برای آنھا فدا کنم ،چرا خودم را درگير اين
کنم کـِی ،کی چقدر مسئوليت قبول می کند؟ از طرف ديگر ،اگر فداکاری من درک بشود ،در آن صورت
ديگر دليلی برای نگرانی ندارم«...
علم اضافه می کند:
» ...اين حرف ھا در کمال صميميت بيان شده ،چون فقط درحضور دوستان بسيار خصوصی گفته شد«...
شنبه  ١۵فروردين
اين بيانات شاھنشاه نشان می دھد که تا حدودی در مرز اين واقعيت گرفته بودند که ما مردم درک فداکاری ھارا بطور کلی
نمی کنيم ،و ضرب المثل »اگر با پنجه انگشت عسل به دھانش بگذارند ،دست آخر گازت می گيرد« وصف الحال ما است.
ﺷﺎه ﻧﺎراﺿﻲ اﺳﺖ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ:
حدود  ٩ماه بيشتراز موافقت کنسرسيوم با پرداخت  ١٠٠ميليون اضافی به ايران نگذشته بود که شاھنشاه بار ديگر در
جھت تامين منافع بيشتر ما مردم بی انصاف دست به کار شدند .به اتفاق به گوشه ھايی از آنچه گذشت تا به استقرار
حاکميت ايران بر صنعت نفت رسيد ،نگاه می کنيم که تحصيل نتيجه تحقيقی آن بسيار با اھميت است:
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» ...مجبور شدم دعوت شامم را در کاخ ملکه مادر لغو کنم تا به کار ھای گوناگون شاه رسيدگی کنم .چون به من درخانه
معشوقه ام تلفن زد که سفرای آمريکا و انگليس را فرابخوانم ،و به آنھا بگويم که شاه از نحوه مذاکرات نفت ،عميقا
ناراضی است .به آنھا تلفن زدم و وادارشان کردم فردا صبح در منزلم مرا مالقات کنند«..
شنبه  ٢٩فروردين (٢۵٠٩) ١٣۴٩
♠♠♠♠
» ...سفير انگليس ساعت  ٨صبح به مالقاتم آمد .اورا از عدم رضايت شاه آگاه کردم ،وياد آوری کردم که مذاکرات طبق
خواست ما پيش نمی رود و به نظر نمی رسد که درآمدما چيزی بيشتر از  ١/١٠ميليارد دالری که قبال تضمين شده بود،
بشود  ...سفير گفت که ديشب پس از تلفن با نفتی ھا صحبت کرده است ولی آنھا چيزی از مقاصد شان بروز نداده اند.
احساسش اين بود که آنھا تحت ھيچ شرائطی موضعشان را تغيير نخواھند داد.
جواب دادم ميل آنھا است ،ولی من به شما ھشدار می دھم که ناچار خواھيم شد اقداماتی بکنيم ،و اگر کرديم آن وقت من
حوصله شنيدن گله گذاری با اتھام اين که قبال به سفير انگليس خبر ندادم را ندارم.
پرسيد منظورم از اقدامات چيست؟ که در جوابش گفتم ،در موقعيتی نيستم که چيزی در اين باره بگويم ،ولی دلم می
خواھداو اھميت قضيه را درک کند .سفير در پاسخ من گفت که انتظار دارد که ايران با مناعت و بزرگ منشی با موضوع
برخورد کند ،واگر جز اين باشد شان ايران نيست ،گفتم بله (!).....مجبور بودم با او تند باشم ،و ميخواستم روی نقطه
حساسش انگشت بگذارم .سفر مرد خوبی است ،ولی او ھم مجبور بود که مقابله به مثل کند ،لذا گفت ھر کاری دلتان می
خواھد بکنيد ،دست آخر اين شما ھستيد که بازنده خواھيد بود.
]ﺣﺎﺷﻴﻪ :در حرف سفير انگلستان دقت بفرمائيد که چقدر معنی دار است .و چطور اين تذکر سفير انگليس با شورش ۵٧
بصورت حقيقت در آمد[.
گفتم ،مانعی ندارد ،به قول معروف »اگر قرار است غرق بشويم ،ھمه باھم بشويم« ]سنگر :البته غرق ھم شديم ،ھمه
باھم حتا با بشريت[ خيلی رک و راست حرف زدم ،ولی ته دلم حسابی ترس برم داشته  .خزانه خالی است ،دولت بی
کفايت است ،و درھرجھت به شاه خيانت می کند .از دست ما چه کاری ساخته است :ھيچ ،مطلقا ھيچ! اين سفير بايد احمق
باشد که از تھديد ھای من بترسد.
ساعت  ٩با سفير آمريکا ،عين ھمين برنامه را اجرا کردم ،ھرچند او از امکان اين که ايران ممکن است از موضع -۵٠
 ۵٠عدول بکند و  ٧۵درصد سود را که اخيرا در مذاکراتمان مطرح کرده ايم ،اعمال کند قدری وحشت کرد .در کل ھمدلی
او به مراتب بيشتر از ھمتای انگليسی اش بود .گفت در کنفرانس آينده ديپلمات ھای آمريکائی خاورميانه در تھران ،ھدف
اصلی اودفاع از افکار شاه است .گفت :در کنفرنس آينده ديپلمات ھای آمريکايی خاورميانه در تھران ،ھدف اصلی اودفاع
از افکار شاه است .گفت :در نتيجه احمقانه است که تنھا منطقه صلح وآرامش در خاورميانه را بشورانيم...
]ﺣﺎﺷﻴﻪ :عبارت بسيار پرمعنای سفيرآمريکا نياز به دقت دارد .اين عبارت واجد اين معنا است که با آنچه که شاه در جھت
نفت ايران می کند ،ما ناچار می شويم که تنھا منطقه صلح وآرامش در خاورميانه ،يعنی ايران را بشورانيم[
سپس برای شرفيافی عازم شدم ،که طی آن گزارش دقيقی از مشکالتمان را عرضه کردم ،و پيشنھاد کردم حال که قابليت
توليدمان افزايش يافته است ،بھتر است به فکر فروش مستقل نفت باشيم .شاه گفت که خود او ھم دقيقا درھمين زمينه
فکر کرده است .گفتم پس ديگر جای بحث نيست ،ولی شاه اظھار نگرانی کرد که چنين اقدامی درآمد مارا در کوتاه مدت
 ٢٠فروردين (٢۵٠٩) ١٣۴٩
افزايش نخواھد داد .بسيار نگران بود ،و به فکر فرو رفته بود«...

12

امير فيض

پيروزی تاريخی

ﺣﺎﺷﻴﻪ:
نگرانی بسيار ،ودرفکر فرورفتن شاه نشان ميدھد که شاھنشاه از مفھوم تھديدات سفرای انگليس و آمريکا غافل نبوده
است .ولی اگر آن تھدات را جدی نگرفت ،تصور می کرد که فداکاری ھايش را ما مردم درک ميکنم ،که چنين نبود! يعنی
نه تنھا درک فداکاری ھای شاه را نکرديم ،بلکه در مقابل فداکاری ھا ،بر دشمنی ھا ھم افزوديم.
يادداشت ھای علم نشان می دھد که ھرقدر فشار شاه به کنسرسيوم برای ازدياد درآمدايران بيشتر می شد ،فعاليت
کنفدراسيونی ھا در خارج ،وبه اصطالح روشنفکران و دانشجويان داخل کشور ھم عليه شاه و سلطنت شديد تر می گرديد.
» ...ديشب نمايندگان کنسرسيوم نفت وارد شدند؛ چنانچه مذاکرات با آنھا به نتيجه نرسد ،شاه دستور داده ،مجلس در
جلسه مخصوص ،اليحه دولت مبنی بر افزايش توليد نفت و کاھش محدوده عملکرد کنسرسيوم را تصويب کند«..
يکشنبه  ٨ارديبھشت (٢۵٠٩) ١٣۴٩
♠♠♠♠
» ...شاه با حالت آمرانه ای گفت :سفرای آمريکا و انگليس را احضار کن ،و به آنھا بگو که چه ترسو ھائی ھستند ،و
اگر آنھا عرضه حفظ منافع ايران را ندارند ،دست کم دلشان برای مملکت خودشان بسوزد .چرا توليدنفت مارا باال نمی
برند؟ محصول ليبی تا روزی ) ٢٠٠،٠٠٠ھزار( بشکه کاھش پيدا کرده ،و با آن اختالفات و ناسازگاری که با سوريه
دارند ،حتی لوله نفت سراسری عربھا ھم قادر نيست به سقف نيم ميليون بشکه در روز برسد .محصول ايران بايد افزايش
شنبه  ١٧خرداد (٢۵٠٩) ١٣۴٩
پيدا کند تا جايگزين اين کمبود بشود«...
♠♠♠♠
» ...سفير آمريکا ،امروز بعد از ظھر به ديدنم آمد ...به او گفتم بھتر است که کنسرسيوم نفت در جلسه آذرماھش ،توليد
مارا تا  ٨٠٠،٠٠٠بشکه در روز باال ببرد .اين کار کما بيش تمام مشکالت مارا حل می کند .سفير آمريکا خنديد» :شما
اول صحبت افزايش  ٢٠٠،٠٠٠بشکه را می کنيد ،بعد  ۴٠٠،٠٠٠وحاال يکباره خواستتان را دوبرابر کرده ايد ،پايان اين
ده شھريور (٢۵۴٩) ١٣۴٩
ماجرا به کجا خواھد کشيد«...
♠♠♠♠
ﺣﺎﺷﻴﻪ:
خنده سفير آمريکا به بھانه »دبه« پشت »دبه« برای ازدياد درآمد نفتی ايران با پشتوانه قابل توجھی ھمراه بوده است،
وآن طرح اين سئوال است که »اين ماجرا به کجا خواھد کشيد؟« اگر در سال  (٢۵٠٩) ١٣۴٩پايان ماجرا معلوم نبود،
در سال  (٢۵١٢) ١٣۵٢معلوم شد که تصميم نھائی شاه در »سن موريتز« و استقرار حاکميت کامل ايران بر نفت خويش،
پايان ماجرا ھای نفتی از نظر ايران بود ،ولی اين »پايان ماجرا« از سوی کنسرسيوم و دولت ھای انگلستان وآمريکا
نبود ،بلکه پايان ماجرا را آنان در سال ھای  (٢۵١۶) ١٣۵۶و  (٢۵١٧) ١٣۵٧نشان دادند )پايان حاشيه(
» ...شرفيابی .بنابه گفته شاه ،وزير خارجه مصر در سازمان ملل متحد نطقی ايراد کرده و طی آن حمله شديدی به آمريکا
کرده است .بعد اين سفير تلفنی با نيکسون صحبت کرده که اميدوار بود روابط مصر وآمريکا بھبود پيدا کند .شاه از طرز
فکر رئيس جمھوری ]آمريکا[ حيرت کرده بود ،وگفت »چرا ما ھم روش مصری ھا را در پيش نگيريم« و شکايت ھايمان
را از آمريکا به گوش جھانيان نرسانيم ...سپس شاه افزود ،ليبی با تھديد شرکت ھای نفتی ،به ھرچه که می خواست
رسيد .بھای نفتش را افزايش داد ،بدون آنکه از توليدش بکاھد .من ھم قبول کردم ھرچند که خاطر نشان کردم شرکت ھا
بايد در مورد فرمول تسھيم  ۵٠-۵٠اقدامی بکنند .اگر موفقيت پيدا کنيم در تمام خاورميانه تاثير گذار خواھد بود .ما بايد
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فشار بيشتری به کنسرسيوم نفت بياوريم .سپس شاه يادآوری کرد که نمايندگان کنسرسيوم قرار است  ١٧آبان در تھران
يکشنبه  ٢۶مھرماه (٢۵٠٩) ١٣۴٩
جلسه داشته باشند«...
ﺣﺎﺷــﻴﻪ:
در اينجا نيز شاھنشاه ايران بارديگر به تاثيرگذاری اقدامات ايران در باره نفت درکل مــنطقه اشاره کرده اند ،و می دانسته
اند که تبديل درآمد نفتی ايران از يک ميليارد به  ١٩/۵ميليارد ،راھی است که بدون ترديد کشور ھای ديگر منطقه نيز
ناچار به حرکت در آن خواھند بود .از واکنش حتمی کنسرسيوم و دولت ھايشان ھم غافل نبودند ،ولی از چيزی که شاه
غافل بود ،از نفوذ عميق و وسيع انگلستان در »آخوند« و »نفوذ آخوند« در توده ھای مردم ،و نيز »نفوذ آمريکا« در
طبقه ای به اصطالح »روشنفکر« بود ،و بيشتر از ھمه ،شاھنشاه آنطور که ما مردم ھستيم – بی انصاف ،بی صفت و
ناسپاس -ما را نمی شناختند ،و نمی دانستند که ما چنين تربيت شده ايم که سپاسگزار از تازيان دوازده گانه باشيم ،نه
ايرانيان خدمتگزار.
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وزی دوم
» ...ھمزمان ،موفقيتی در مذاکرات نفت تھران به دست آورديم و فرمول تسھيم  ۵٠-۵٠به  ۵۵-۴۵به نفع ما تغيير کرد.
ھمچنين قرار شد درباره بھای نفت تجديد نظر گردد .اتفاقی که ذکرش بی مناسبت نيست ،اين است که سفير انگليس به
مالقات من آمد و اعالم کرد به شما توصيه می کنم مذاکرات را با شرکت ھای نفتی قطع نکنيد .اين پيام را به شاه رساندم
که عليرغم خودداری معمولش ،به سختی می توانست آتش خشمش را فرو نشاند گفت:
"حاال ديگر انگليسی ھا به من توصيه می کنند .اگر يک بار ديگر به خودشان جرات بدھند به من توصيه کنند؛ چنان پدری
ازشان بسوزانم که جد و آباد شان را ياد کنند ،پدر سوخته ھا"!
در مورد مشابه ديگری ،چند ھفته پيش که به جزيره کيش رفته بوديم ،صحبت از »تنب« و »ابوموسی« پيش آمد ،و شاه
گفت" :اگر الزم بشود آنھا را بازور خواھيم گرفت .عرب ھا و انگليسی ھا ھر ُگھی دلشان می خواھد بخورند«! چنين
سه شنبه  ٢٣مھرماه (٢۵٠٩) ١٣۴٩
اعتماد بنفسی ،حقيقتا باعث غرور است«...
♠♠♠♠
» ...شرفيابی ...بدون ترديد مذاکرات نفت باعث نگرانی شاه شده است .نمايندگان کنسرسيوم برای مذاکره در مورد بھای
نفت با اعضای اوپک به تھران آمده اند ،ولی تمام قرارھای بعدی مذاکرات را بی آن که تاريخ ديگری تعيين کنند ،لغو کرده
اند .شاه ،وزير دارائی را مامور کرد که ھدف ھای مارا برای روزنامه نگاران توضيح بدھد ،و من نيز مامور شدم که در
چھار شنبه  ٢٣ديماه (٢۵٠٩) ١٣۴٩
شام امشب با سفرای انگليس و آمريکا ،مواضعمان را روشن کنم«...
♠♠♠♠
» ...امروز صبح ،مدتی طوالنی شرفياب بودم .پيشنھادات متقابل شرکت ھای نفتی از جمله حاوی اين نکته است که به
ھر توافقی برسيم ،بايد تا پنج سال دوام داشته باشد] ....حاشيه :ظاھرا شرکت ھای نفتی متوجه شده بودند که ھر توافقی
بشود ،شاه ايران را راضی به پايان کار نمی کند ،اين بوده است که چنين شرطی را عنوان کرده اند پايان حاشيه[ گزارش
تلفنم را با سفير آمريکا به شاه دادم .او امروز صبح تلفن زد که به اطالع من برساند که »جان ايروين« نماينده مخصوص
»ريچاردنيکسون« و معاون وزارت خارجه ]آمريکا[ در راه ايران است و تقاضای شرفيابی کرده تا نظراتش را درباره
مذاکرات نفت معروض دارد .شاه به من گفت" :دو روز پيش که سفير آمريکا و ھمکارانش در لندن را به حضور پذيرفت،
با آنھا بسيار تند برخورد کرده بود ".به عنوان مثال وقتی آنھا پيشنھاد کرده بودند که شاه موضعش را درقبال شرکت ھای
نفتی تعديل کند او جواب داده بود" :آيا صدای ابرقدرت بزرگ را می شنوم؟" سفير انگليس امشب تلفن زد و تقاضای
مالقات فوری داشت .عالقمند بود که مذاکرات ما با شرکت ھای نفتی ،در حال وھوايی متعادل وآرام صورت پذيرد .از نتيجه
مذاکرات سخت در ھراس است .به او اطمينان دادم که در نھايت سياستمداری عمل خواھيم کرد ،فقط مشروط بر اينکه
سھم معقولی از آخرين افزايش بھای نفت نصيبمان بشود .ھمچنين به او گفتم که بھای نفت از اين پس بايد ساالنه افزايش
يابد تا با تورم جھان صنعتی ھماھنگ باشد .پيش از رفتنش ،با شاه تلفنی صحبت کردم که گفت" :بايد به او بگويی که
ظاھرا حکومتش خود را با منافع شرکت ھای نفتی ھم ھويت می بيند .در ضمن به او اطمينان خاطر بده که ما با آرامش
و بزرگ منشی به مذاکرات ادامه خواھيم داد .ايران نيازی به ھو وجنجال ندارد .آرامش در صورتی از دست خواھد رفت
که شرکت ھا ،دودوزه بازی کنند .به نفعشان خواھد بود که نمايندگانشان برای شروع مذاکرات با ايران ،عربستان سعودی
و عراق ،و پيش از جلسه شنبه آينده »اوپک« به تھران بيايند" «...
شنبه  ٢۶ديماه (٢۵٠٩) ١٣۴٩
♠♠♠♠
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ﺣﺎﺷﻴﻪ:
ھماھنگی التيمانوم سفرای آمريکا وانگليس به شاه درمورد مذاکرات نفت ،و بيشتر از آن ،پاسخ شاھنشاه ايران به آنھا
بسيار قابل اھميت است .عبارت »آيا صدای ابر قدرت بزرگ را می شنوم؟« در اين مقام است که آيا اين التيماتوم سفير
آمريکا در لندن ،التيماتوم آمريکا است؟ و نيز بيان شاه به اين که »ظاھرا حکومتش ]حکومت انگلستان[ خود را با منافع
شرکت ھای نفتی ھم ھويت می بيند« نشانگر اين واقعيت است ،که برخالف ادعای سران کشور ھای آمريکا و انگلستان،
ماھيت اختالف مساله نفت ،درگيری بين آمريکا و انگليس ،و ايران بوده است ،نه شرکت ھای نفتی تنھا!
آری! آرامش ايران از بين رفت ،زيرا که شرکت ھای نفتی و کشور ھای آمريکا و انگلستان »دودوزه بازی« کردند :از
يک سودر »سن موريتز« با پيشنھاد شاھنشاه موافقت کردند ،از سوی ديگر به تدارک شورش  (٢۵١٧) ۵٧با مشارکت
سگ ھای انگليس و آمريکائی يعنی آخوند ھای شيعه و مالھای کالھی )جبھه ملی و کنفدراسيونی ھا( برخاسند )پايان
حاشيه(
» ...کنفرانس مطبوعاتی شاه درباره وضعيت نفت سه ساعت به طول انجاميد ،و او با چنان استادی از عھده برآمد که بی
اختيار »وان يکاد« خواندم و به او دميدم )!( با وجود اين که شرکت ھا را شديد تھديد کرد که اگر از خواسته ھای ما
سرپيچی کنند ،عواقب وخيمی گريبانشان را خواھد گرفت ،معھذا راه ھايی نيز برای آشتی جويی باز گذاشت.
پرسش ھای گوناگون روزنامه نگاران را به انگليسی سليس ،فارسی و با فرانسه جواب ميداد .حقيقتا نمايش خيره کننده
ای بود و بيشتر از آن جھت چشمگير بود که شاه ،موضوع را مثل موم در دست داشت«..يکشنبه بھمن (٢۵٠٩)١٣۴٩
ﺣﺎﺷﻴﻪ:
احاطه کامل شاھنشاه ايران را به مسائل نفتی و اقتصاد جھانی مقايسه کنيد باموقعيت مصدق درجريان ملی کردن اسمی
نفت ،که چه خود او و چه مشاورينش ،ويا افراد جبھه ملی به کلی با مسائل نفتی ،بيگانه و از آن بی اطالع بودند.
مصدق ،خود اعتراف کرده که نسبت به مسائل نفت آگاھی الزم را نداشته است ،ودرجلسه  ٢٣فروردين در مجلس
]مشروح در سنگر  ٣٣٢+١٢٨صفحه [٣
شورايملی ،صريحا به اين عدم آگاھی اعتراف کرده است.
مجله »پتروليوم پرس سرويس« در شماره ماه ژوئن  ١٩۵١نوشت :بندرت ديده شده است که عقيده ای اظھار و تعقيب
گردد بدون اينکه عواقب آن در نظر گرفته شود ،و اين عينا ھمان کاری است که دولت ايران کرده است .روی امواج
احساسات ،دکتر مصدق نفت را ملی کرده است ،و اکنون بايد آنچه را با کمک الفاظ بيان کرده ،موجه ساخته و بموقع اجرا
بگذارد .وقتی دکتر مصدق راجع به نفت صحبت می کند ،بيانات اوراجع به صنعتی است که حتی يک دفه ھم چشم او به
چنين دستگاھی نيافتاده ،وبا وجود اين که فقط چند صد »مايل« تا تھران فاصله ای بيش ندارد ،ظاھرا ھيچگاه او اين
صنعت را بازديد نکرده است.
مصطفی فاتح که بنا به دعوت مصدق با او جلسه ای داشته در کتابش نوشته است:
» ....پس از اظھار مطالب فوق ديدم که ايشان با احاطه کاملی به مسايل سياسی روز دارند ،از قضيه ُمعضل فروش نفت
و انحصار بازار ھای جھان به دست »کارتل« بين المللی نفت بی خبر می باشند و توجھی به اين نکته مھم ندارند ،و
استنباط کردم که مشاورين ايشان ھم دقت الزم رادراين باب نکرده و امکانات را به ھيچوجه درنظر نگرفته اند«...
) ۵٠سال نفت ايران -نوشته مصطفی فاتح صفحه (۵٣٢
آورل ھريمن ،در يک مصاحبه مطبوعاتی راجع به ملی کردن نفت ايران گفت:
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» ...احساسات شديدی که اکنون در ايران حکمفرما است ،مذاکره و بحث را بسيار دشوار ساخته است و عامل ديگری ھم
که به اين دشواری اضافه می گردد ،اين است که دولت ايران ،مشاوران مطلع وآزموده که درامور بازرگانی نفت و وسعت
عمل جھانی آن اطالعات داشته باشند ،ندارند«...
)تاريخ ملی شدن نفت – صفحه (٢٠۴
نکته توجه کردنی در اظھارات علم ]اسدﷲ[» ،وان يکاد« خواندن و »فوت« کردن او است .علم ،مردی مذھبی نبوده
است .يادداشت ھای علم گواه اين برداشت است .برخورد او ھم با آخوند ھای شيعه وبه ويژه »خمينی« در سال ١٣۴٢
) ،(٢۵٠٢که از افتخارات انحصاری او است ،گرچه با زير بنا و انگيزه مخالفت با مذھب نبوده است ،وناشی از تعلقات
ناسيوناليستی وسياسی و شاھدوستی بوده است ،معھذا چنان که مالحظه فرموديد ،علم نيز از اسارت تاثيرات مذھب آزاد
نبوده است ،و به »وان يکاد« متوسل شده است ،که دنباله آنھم ،ھمان نذر و سفره انداختن و توسل به تازيان  ١٢گانه و
تازی بزرگ است .بديھی است که تاثير اين اسارت ھا در مواقع حساس وآن زمان که سلطنت در قدرت نيست ،و آخوند و
مذھب در موقعيت قدرت است ،آن طور که انتظار نيست خودنمامی گردد.
مقصود از اين اشاره اين است که جامعه را بايد از کل اين اسارت ھا و باور ھا ووابستگی ھا نجات داد.
احساسات ناسيوناليستی ،تعلقات وطنپرستی و شاھدوستی با تاثيرات اسارت ھايی از تشيع ابدا جور نمی آيد .ودر کفه
قدرت ،گرايش به سوی مذھب حتمی است.
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ﻮی وزی
درفصل گذشته ،بخشی از تالش ھای شاھنشاه ايران در راه تسلط کامل ايران بر منافع نفتی خود ،ارائه گرديد .اکنون
اجازه می خواھد تا به اتفاق ،در مسير اين تحقيق و آشنائی بارويداد ھائی که به کلی از آن بی اطالع بوده ايم ،حرکت کنيم.
دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ:
» ...سفير انگلستان در ايران ،حامل پيام مھمی از طرف نخست وزيرشان »ادوارد ھيث« برای شاه بود .ھمچنين در
خواست کرد در صورت امکان ،پيش از ناھار با وزرای اوپک ،مالقاتی خصوصی با شاه بکند .به من گفت شرکت ھای
نفتی مايلند پيش از ادامه مذاکرات ،چھل و ھشت ساعت »فرجه« بگيرند .گله داشت که ماداريم توقعاتمان را باال می
بريم] ...سفير اضافه کرد[  ...شاه در مصاحبه ھای مطبوعاتی اش اين تصور را القا کرد که توليدکنندگان نفت خواستار
افزايش  ٣٠سنت دربھای ھربشکه ھستند ،بدون کمترين اشاره ای به باال رفتن قيمت منظم در آينده .حاال صحبت از
افزايش فوری  ۴۶سنت است ،به عالوه افزايش ساالنه برای جبران تورم.
درحضور سفير ،تلفنی با شاه صحبت کردم ،که گفت امروز بسيار گرفتار است و وقت مالقات با سفير را ندارد ،و اگر سفير
پيامی فوری دارد از طريق من بفرستد .در مورد به تعويق انداختن مذاکرات ھم گفت ،حاضر نيست حتی فکرش را بکند.
گفت به شرکت ھا قبال ھشدار داده شده بود ،حاال بايد صبر کنند تاوزرای اوپک به قطعنامه ای برسند.
شاه ،شخصا در اجالس مجلس شورا حضور می يابد و موقعيت اوپک را برای نمايندگان تشريح می کند .جلسه ای با
حضور وزرای نفت خارجی برگزار خواھد شد .سرانجام افزود ،از قول من از سفير بابت زحماتش تشکر کن ،و به او بگو
که از قافله عقب مانده است .سفير با حالی خراب از دفتر من رفت«...
ﺑﻲ ﻗﺮاري در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻳﺮان از ﻧﻔﺖ:
ﺣﺎﺷﻴﻪ :شاھنشاه يک لحظه در تامين حقوق ملت ايران از نفت ،آرام و قرار نداشت .ھرتوافقی با کنسرسيوم صورت می
گرفت ،شاه آنرا به کنار می انداخت ،و با قاطعيت به دنبال راه و طريقی بود که بيش از پيش به درآمدت نفتی ايران افزوده
شود.
اين واقعيت که عرض شد ،وھمچنين ،نگرانی کشور ھای انگلستان و آمريکا از تالش ھای شاھنشاه ايران در راه تامين
حقوق ايران از نفت ،از اظھارات سفير انگلستان در ھمين سند و اظھارات سفير آمريکا در سندی که پيش از آن ارائه
گرديد ،کامال نمايان است) .پايان حاشيه(.
» ...بعدا شرفياب شدم .شاه حتا حوصله خواندن نامه »ھيث« ]ادوارد[ را ھم نداشت .در عوض از من خواست محتوايش
را به او بگويم .گفتم زمان بيشتر! فقط مشتاقند که زمان بيشتری به آنھا داده شود ،و می ترسند در اين فاصله ،حتی پيش
از آنکه گفتگو ھای رسمی پايان پذيرد ،قوانين مصادره ای را به تصويب برسانيم.
شاه خنده ای کرد و گفت ديگر دير شده و گوی از گردونه خارج شده است .سپس دستور داد سفرای انگليس و آمريکا را
فراخوانم بايد به آنھا بگويم که شاه نمی تواند امروز آنھارا بپذيرد ،چون با وزرای اوپک که کنفرانسشان طبق برنامه
امشب ادامه خواھد يافت ،قرار قبلی دارد ،معھذا آنھا آسوده خاطر باشند که از ما عمل قبيحی سر نخواھد زد .ھرچه در
توان داريم ،انجام می دھيم تا کنفرانس را به گرفتن تصميم ھای معتدل تشويق کنيم .در ھر صورت برای ھر يک از دول
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عضو ،به زمان طوالنی نياز خواھد بود تا ھر قانونی را به تصويب برسانند ،و شرکت ھا وقت کافی خواھند داشت تا
ضدپيشنھادھای آنھا را عرضه کنند.
ما فقط خواستار چيزی ھستيم که حق قانونی ما است و سھم عادالنه خودمان را از آخرين افزايش بھای تعين شده توسط
ھمين شرکت ھا می خواھيم .در چنين شرايطی ،اشتباه محض است اگر آمريکا و انگليس موضعی ضد ايران ،و ساير رژيم
ھای ميانه روی عرب مثل عربستان سعودی ،کويت و امارات بگيرند ،و اگر چنين کنند فقط مارا بيشتر به سوی افراطيون
سوق می دھند .غرب بايد از اشتباھات گذشته اش درس بگيرد ،ولی ھنوز ھم ما و ديگر دوستان انگليس و آمريکا را در
معرض فشار ھای غير قابل تحمل می يابيم که به نفع ھيچکس نيست ،جز دشمنان مشترک ما.
بايد از قول شاه به سفرا بگويم ،که او سی سال است براين مملکت حکومت کرده ،و در ھرگوشه اين منطقه شاھد اشتباھات
مکرر غرب بوده است .درعراق ،سوريه ،مصر ،عدن و لبنان و خود ايران .تنھا آرزوی او اين است که فقط به نفع
مردمش کارکند.
شاه افزود ،تمام اينھا را به آنھا بگو و اضافه کن ،که امشب در سخنرانيم خطاب به مجلس به ھيچ روی از مواضع بيان
شده عقب نشينی نخواھم کرد .ما از حمايت کامل کويت ،عربستان سعودی ،و حتا عراق عليرغم فعاليت ھای تبليغاتی اش،
برخورداريم .چطور ممکن است ما در اشتباه باشيم؟
قيمت ثابت نفت ،امروز از ده سال پيش کمتر است ،آن وقت بھای اجناس صنعتی در ھمين فاصله سر به فلک گذاشته.
البته ممکن است به خيال خودشان فرض کنند که با خرج چند ميليون دالر می توانند من و رژيم مرا ساقط کنند ،اما بايد
بدانند روزگاری که در آن ،چنين چيز ھايی امکان پذير بود سپری شده است ،واگر تصور کودتا در ارتش به سرشان بزند،
بدانند که افسران من نه به يکديگر اعتماد دارند و نه احترام حرفه ای برای ھم قائلند.
دراينجا ،حرفش را قطع کردم و اظھار نظر ھائی کردم که مطمئن نيستم چندان باعث خشنودی اش شده باشد .گفتم :اعتماد
بنفستان را از دست ندھيد .اگر اين فرنگی ھا ،می خواستند حکومت مارا به زير بکشند ،به سادگی ده دوازده نفر راس
کار را بر ميداشتند و می گذاشتند خود مملکت بعدا ترتيب خودش را بدھد .فقط خدا به ايران رحم کند اگر چنين اتفاقی
بيافتد .ای کاش من ھم اعتماد شما را به ارتش می داشتم .اگر نسبت به نفوذ خارجيان مصون بود ،شبھا راحت تر می
خوابيدم .شاه گفت مساله ھمين است ،تصور نمی کنم يک نفر ھم در ارتش وجود داشته باشد که به ما خيانت کند«...
ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺷﺎه از ﻛﻮدﺗﺎ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن:
ﺣﺎﺷﻴﻪ:
آنچه در فوق مالحظه کرديد ،در واقع اتمام حجتی بوده که از سوی شاھنشاه ايران به کشور ھای آمريکا و انگلستان در
رابطه با نفت ،و لزوم ازدياد در آمد ايران ،و تجديد نظر اساسی در بھای نفت داده شده است.
عبارت »عقب نشينی نخواھم کرد« در بيانات شاه ،درواقع اعالم قصد منجز برای پيروزی است ،عليرغم ھمه موانع و
مخالفت ھا .چنين عبارتی در مذاکرات سياسی ،معموالن پايان کار است ،يعنی تسليم طرف ،ويا جنگ(!) .
نکته قابل توجه در اين »اتمام حجت« ،تشريح واکنش احتمالی »آمريکا« و »انگلستان« در پايان دادن به »رژيم سلطنتی
ايران« از طرف شاه است .واين خود می رساند که شاه ،فارغ از نگرانی از واکنش آمريکا و انگلستان نسبت به رژيم
ايران نبوده است .ولی »اطمينان به ارتش« و از آن مھمتر به »تشخيص ملت ايران« ،سبب گرديده که سفيران انگلستان
و آمريکا را از واکنش احتمالی آنھا و عدم موافقتشان مستحضر سازد.
اظھارات علم ]اسدﷲ[ به شاه بسيار صادقانه بيان شده است .آن روز ،اگر آن اظھارات يک »تئـوری« بود ،امروز حقيقت
آن کامال ثابت شده است .ديديم که چگونه »ھويدا« را برداشتند ،و بجايش »آموزگار« را گذاشتند ،و خيلی زود جای اورا
به »شريف امامی« دادند ،و »عباس قره باغی« را ھم در کنارش ،رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران کردند ،و بعد ھم با کنار
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گذاشتن شريف امامی و »ازھاری«» ،بختيار« ی را که طبق اسناد سفارت آمريکا »بختيار منتظر فرصتی است تا عليه
شاه و رژيم سلطنتی ايران اقدام کند« را»نخست وزير« کردند تا کار مملکت در مسيری قرار گيرد که »ترتيب« کارش
داده شود.
شاه ،حتا تصور خيانت يکنفر را ھم در ارتش شاھنشاھی ،بخودش نمی کرد .اين تصور کامال درست بود ،اگر »مذھب« و
رھبری آن ،در نزاع و مقابله با رژيم سلطنتی ايران قرار نمی گرفت ،و اگر آمريکا و انگلستان ،در تمام ضديت با رژيم
سلطنتی ايران به پا نمی خاستند .در عکس چنين شرايطی – يعنی آن شرايطی که در شورش  ۵٧وجود داشت -درھر رژيم
خيانت به رھبر کشور امری غير قابل اجتناب خواھد بود.
در شورش  (٢۵١٧) ۵٧عامل خيانت به شاه ،تنھا آمريکا و انگلستان نبودند .تنھا آمريکا نبود که »ھايزر« ]ژنرال
رابرت[ را فرستاد که مانع کودتای ارتش عليه شورشيان و بختيار بشود .بلکه مھمتر از آن نقش »مذھب« بود ،که سگ
ھای تربيت شده انگلستان ،در عناوين »آيت ﷲ« و »حجت ﷲ« و »آخوند« از جانب آن کشور به جان رژيم سلطنتی
ايران افتادند ،و نتيجه چنانکه ديديد ،ارتش در عين وفاداری به شاه ،تحت الشعاع مذھب ،راه »بيطرفی« يعنی خيانت به
شاه و رژيم سلطنتی ايران را برگزيد.
»تشيع« يک حزب سياسی – مذھبی است ،با مرامنامه ای مبتنی بر تخصص حکومت به آخوند اعظم ،ونيز رھبری مردم
توسط »مراجع تقليد!« .اين حزب ،با رھبری مشخص ،با سازمانی شبه نظامی ،با لباس متحدالشکل ،با داشتن تشکيالت
بسيار گسترده در تمام شھر ھا و دھات ،وحتا محالت ،با حداقل  ١٠٠ھزار مــُبلغ ،و سرباز تحت فرمان ،و ميليون ھا
مردم ساده مقلد ،وقتی در پناه حمايت خارجی در ماموريت ضديت بار ژيم سلطنتی ايران قرار گرفت ،کار مملکت و رژيم
آن ساخته است.
شاھنشاه ايران به اين خطر عظيم توجه الزم مبذول نداشتند ،و »دعا« و »تعظيم و تکريم« آخوند ھای شيعه را به فال
نيک می گرفتند ،در حاليکه واقعيت غير آن بود ،و »فلسفه تشيع« نمی توانست به ابراز وفاداری آخوند ھای شيعه به
شاه ،اصالت بدھد .ناگفته نگذاريم که متمم قانون اساسی ،و سوگند سلطنت ،دست شاه را در مقابله با اين سازمان سياسی-
مذھبی )تشيع( بسته بود ،و مانع از آن بود که يک پاکسازی اصولی و اساسی در جامعه ايران صورت گيرد) .پايان حاشيه(
علم )ذيل ھمان يادداشت روزانه[ اضافه می کند:
» ...دستوراتش را موبه مو اجراکردم .ھردو سفير آشکارا از حيرت خشکشان زده بود .به خصوص وقتی گفتم که شاه
حاضر نيست يک سر سوزن ازآنجه امشب در مجلس می گويد عقب نشينی کند .آنھا بار ديگر تقاضای  ۴٨ساعت وقفه
درمذاکرات را مطرح کردند ،ولی گفتم ديگر برای ھرگونه وقفه ای دير شده است .طبعا مايل بودند از جزييات سخنرانی
شاه مطلع شوند ،ھرچند از رئوس آن مطلع بودم ولی حرفی نزدم .با حال نزاری رفتند.
تنھا بارقه اميدشان اطمينان خاطری بود که من به آنھا دادم مبنی بر اينکه ھرچه شاه بگويد درکمال عزت نفس و نزاکت
خواھد بود و بدون دوز و کلک و زبان بازيھايی که ناصر ]جمال عبدالناصر[ و مصدق ممکن بود بکار بگيرند .حق با
ماست و مستحق پيروزی ھستيم.
با عجله به کاخ نياوران برگشتم ،وفقط پنج دقيقه پيش از ميھمانان رسيدم .شاه از شنيدن عکس العمل سفرا کيف کرد.
ناھار با حضور نخست وزير و وزير دارانی )مغز متفکر پشت اين مذاکرات( ]مقصود جمشيد آموزگار است[ و دکتر اقبال
که به اصرار من دعوت شده بود برگزار شد .من در عين حال پيشنھاد کردم که شاه ،وزيرخارجه را ھم دعوت کند تا به
او نشان بدھم کينه ای از او در دل ندارم ،ولی شاه اصرار داشت که نفت موضوع تجاری است ،نه سياسی .درنتيجه زاھدی
]اردشير[ در اين ميان سرش بی کاله ماند.
وقتی که ميھمانان رفتند ،شاه با نخست وزير ،وزير دارائی و من نشست و يک بار ديگر سخنرانی امشبش را مرور کرد.
شاه معموال دوست ندارد که سخنرانی ھايش را از روی نوشته بخواند ،ولی خوشحالم که در اينمورد استثنا قايل شد...
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جلسه مشترک مجلسين ساعت  ۶بعد از ظھر تشکيل شد ...اين جلسه درنوع خود در تاريخ ايران بی سابقه بوده است.
جلسه به رياست وزير دارانی که رئيس وزرای اوپک نيز ھست گشوده شد ،واز شاه خواست تا سخنرانيش را بخواند.
مسئولين تشريفات ما ،در اصل ،پيشنھاد کرده بودند که شاه بايد بالفاصله بعد از پايان صحبتش مجلس را ترک کند .ولی
شاه گفت» :چه مزخرفاتی! اين يک جلسه اوپک است که در حضور اجالس مشترک مجلسين برگزار می شود ،و من
تصميم دارد در تمام مدت در کنار نخست وزير و وزير دارايی و ساير اعضای دولتم بنشينم«..
تا کنون کسی به ياد نداشت که شاه ايران در سخنرانيش پيش از مخاطب قرار دادن ديگر مخاطابنش به وزير دارائی اش
بگويد» :آقای رئيس جلسه« .
جلسه ،در کـُل ،يک پيروزی بزرگ بود ،و مقام مارا به عنوان رھبر بالمنازع تمام خليج پارس تثبيت کرد .حتا ديگر عراقی
ھا ھم قادر نيستند با ما به جدل بپردازند .شاه به کشور ھای نفتی  ٧روز مھلت داد تا مذاکرات را از سر بگيرند ،ودر حين
تحليل استادانه اش از موقعيت کشور ھای توليد کننده نفت ،از بوجود آوردن ھر گونه مانع و رادعی در راه مذاکرات
خودداری کرد ،و از ھمه مھمتر ،اعضای اوپک در خليج پارس ،اکنون ھمگی قدرتشان را به وزير دارايی ما تفويض کرده
اند تا از جانب تمام آنھا با نمايندگان شرکت ھا به مذاکره بنشيند.
)چھار شنبه  ١۴بھمن (٢۵٠٩- ١٣۴٩
ﺣﺎﺷﻴﻪ:
ملتی که چنين شخصيتی ،بصير و فداکار را باحيوانی جابجا می کند که آن حيوان می گويد »اقتصاد مال خر است« آيا بيت
زير وصف الحال ما مردم نيست؟؟
کسی نجات دھد ،يا کسی که غرق کند!

برای مردم اين مملکت چه فرق کند

)پايان حاشيه(
» ...امروز صبح زود سفرای آمريکا و انگلستان به من تلفن زدند ،و از سخنرانی خردمندانه شاه تعريف و تمجيد کردند...
شرفيابی .گزارش دادم که سخنزانيش در سراسر جھان با استقبال روبرو شده است .شاه گفت ،من برای خودم چيزی نمی
خواھم ولی بی ترديد حق باما است .يکبار ديگر سفرای انگليس و آمريکا را فرا بخوان و خواسته ھای مارا برای آنھا
بازگو کن.
اين کار را کردم ،و به آنھا گفتم می توانيد به شاه اعتماد داشته باشيد که عاقالنه عمل خواھد کرد .گفتم به عنوان مثال،
]اگر[ او عاقالنه پيشنھاد شما را برای تاخير مذکرات نفت نپذيرفته بود ،در اين فاصله نه تنھا چيزی بدست نمی آمد بلکه
اعتماد ساير دولت ھای اوپک را ھم از دست ميداد ،در حال حاضر شرکت ھای نفتی به جای  ۴٨ساعت يک ھفته وقت
دارند تا نفس بکشند ،واين وقفه را تمام اعضای اوپک به اتفاق تصويب کرده اند.
چھارشنبه پيش ،سفير انگليس تمام تالشش را کرد که به من بقبوالند محال است بتوانيم عراقی ھارا باخودمان ھمراه کنيم.
گفته بود ،عراق مثل »ببر«است ممکن است فکر کنی می توانی سوار ببر بشوی ،ولی عمال ببر است که سوار تو می
شود .امروز جوابش را دادم و گفتم مالحظه می فرماييد شاه نه تنھا سوار ببر ،که ]بلکه[ سوار االغ ھم می شود» .سفير
انگليس عجب االغی بود که شاه را دست کم می گرفت«...
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اﻻغ! ﺳﻮار ﺑﺒﺮ ﺷﺪ!
ﺣﺎﺷﻴﻪ:
مقصود شاه از عبارت »من برای خودم شخصا چيزی نمی خواھم« بر ميگردد به استقبال جھانی که علم به عرض شاه
٣
رسانده است ،و درمفھوم ،رساگر »افتخار« که شاه آنرا رد کرده است.
» ...به ھردوی آنھا گفتم که بايد به شرکت ھای نفتی فشار بياورند که معقول باشند .در پاسخ ،ھردو تکرار کردند که بايد
از ھرگونه پرش قورباغه ای بپرھيزيم ،که يک کشور بھای نفتش را باال ميبرد وديگران را ھم تشويق می کند که چنين
کنند ،و ھمين طور الی آخر .ھمچنين پيشنھاد کردند که عراق و عربستان سعودی بايد بھای نفتشان را در ايستگاه ھای
لوله شان در غرب مديترانه و الجزائر پائين تر باشد.
گفتم اين حرف مفت است ،نه دولت عراق و نه عربستان سعودی جرات چنين کاری را نمی کنند .سفير آمريکا موافقت
کرد ،ولی سفير انگليس زيربار نرفت .چون دلم نمی خواست که سفير انگليس از بابت شوخی ام از من دلخور بشود ،ازاو
 ١۵بھمن (٢۵٠٩) ١٣۴٩
خواستم فردا صبح با من سواری بيايد«...
ﭘﺮش ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻣﻮﻗﻮف!
ﺣﺎﺷﻴﻪ:
چنان که مالحظه کرديد ،سفيران انگلستان و آمريکا با توصيف و مقايسه اقدامات شاه در جھت تامين حقوق ايران از نفت
به پرش قورباغه ای ،به طور ضمنی به ايران اولتيماتوم داده اند که ھر اقدامی از ناحيه ايران که سبب تاسی کشور ھای
دارنده نفت شود ،با واکنش دولت ھای متبوعشان روبرو خواھد شد .جالب اينجاست که اين اولتيماتوم در قبال علم به اين
که شرکت ھای نفتی بايد معقول باشند ،داده شده است.
آيا دشوار است ،بين آخرين پرش قورباغه ای ايران در خلع يد کامل و اساسی از کنسرسيوم در سال ،(٢۵١٢) ١٣۵٢
وباال رفتن درآمد ايران از نفت در حدود  ١٩برابر ،و واکنش دولت ھای متبوع کنسرسيوم به کيفيت تدارک شورش ۵٧
به وسيله آخوند ھای وابسته به انگلستان ،و مصدقی ھا و کنفدراسيونی ھای وابسته به آمريکا ،رابطه الزم را يافت؟
)پايان حاشيه(
» ...ھفته پيش ،گرفتار تر از آن بودم که به نوشتن خاطرات برسم .چه ھفته ای بود! مذاکرات نفت با پيروزی شکوھمندی
برای شاه به پايان رسيد.
درآمد سال جاری ما تا  ٣٠درصد افزايش پيدا می کند .بھای ثابت نفت خام به عوض بشکه ای  ٣٠سنت پيشنھادی شرکت
ھا  ٣٣سنت افزايش پيدا می کند .مخارج فوق العاده شرکت ھا بابت  ۶سنت افزايش بھا در ھر بشکه نفت ما حذف می
شود ،وقرار است تا  ۵سال آينده  ،بھای ثابت سالی  ۵سنت جبران کاھش نرخ برابری دالر آمريکا افزايش پيدا کند .از

 - ٣ميزان افتادگی ،خضوع و ميھن پرستی را ببنيد که ھمين افتادگی باعث می شود و سيستم تبليغاتی وروابط عمومی در کشور سکوت
می کند و بجای روشن کردن اين حقيقت بسيار ،بسيار مھم و ملی به مردم ايران به برخی از رسانه ھای بيگانه و کسانی مثل مظفر
فيروز ،اريک رولو ،ادوارد سابليه ،پيتر جنينگ ،ويا خبرنگار مشھور بی بی سی دويد فراست فرصت می دھد آنھا افکار عمومی جھان
و از جمله مردم ايران را مشوب کنند تا اين عمل مھم و ملی را به يک ابزار سرنگونی ارزش ھای ملی ايران مبدل سازند .و شما
ميزان بی انصافی و نمک نشناسی مردم ايران را ببنيد که بجای سپاس از شاه کشورشان در فردای خروج شاه در خيابان ھای ايران
دست به شادی و خوشحالی و رقص می زند و بجای آن يک »حيوان« که ھنگام بازگشت در ھواپيما به خبرنگار آمريکائی )مايک
واالس( می گويد »ھيچ احساسی« ندارد .را جايگزين می کنند .ح-ک
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ھمه مھمتر قرارشد قيمت ثابت درقبال گروھی از محصوالت صنعتی غربی به شاخص تورم ارتباط داده شود .اين نکته ای
بود که شاه به خصوص اصرار داشت پذيرفته شود و حاال ھمه از آن به عنوان »شرط شاه« اشاره می کنند.
تمام اين ماجرا ،پيروزی بزرگی برای شاه بود که نه تنھا به سرعت رھبری خليج پارس بلکه تمام خاورميانه و کشور
جمعه  ٢٣بھمن ماه (٢۵٠٩) ١٣۴٩
ھای توليد کننده نفت را بدست آورد«... .
ﻣﺎ ،ﻓﺎﻗﺪ ﻗﻮه ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﻢ!
ﺣﺎﺷﻴﻪ :قدرت تشخيص ،انصاف ،قدرشناسی و امثال آنھا ،در رابطه با »فھم و شعور« و تربيت ناشی از »باور« ھا است،
که به وجود می آيد و يا از بين ميرود .تربيت مذھبی ما ،که اساس باور ھای مارا تشکيل می دھد ،قدرت تشخيص وانصاف
و حقشناسی را از ما گرفته است .اين تربيت که از نسل ھای گذشته ،و پدرانمان به ما رسيده است و در عبارت صحيح ما
را به آلوده ترين و کثيف ترين باورھا پيوند داده است ،امکان نمی دھد که قايل به فداکاری ،کرامت ،فتوت ،و حتا انسانيت
برای ھيچ ايرانی گرديم.
درباورآلوده ما ،فداکاری آن است که »حسين« تازی کرد .شجاعت و فتوت ومردانی خاص »علی« تازی است .قدرت
نجات مردم از گرفتاری ھای روزمره ،در اقتدار تازيان مرده و فنا شده است ،وباالخره نجات بشريت ھم فقط و فقط در
تخصص و صالحيت يک تازی مفقود است.
آب می نوشيم ،به »حسين« تازی سالم می کنيم .محال است ،يک ايرانی ،حتا يکبار ھنگام نوشيدن آب گفته باشد يادش
به خير ،که مارا از خوردن آب جوی خالص کرد و آب لوله را به خانه ما آورد .ظاھر قضيه جای خوشحالی است که وقتی
آب ميخوريم ،و به حسين سالم ميکنيم ،لعنت به »يزيد« تازی ديگری می فرستيم ،و به ايرانيانی مانند »نادر«» ،امير
کبير« و سالطين ايران ويا »فردوسی« لعنت نمی فرستيم! ،علت اين امر را بايد در بيگانگی کامل و مطلق تربيت ما با
٤
مسايل ايران ،و استحالل ،و پيوستگی عميق با مسائل تازيان دانست ،نه عرق ملی وايرانی.
بر سر درخانه ھايمان يک پالگ بزرگ ديده می شود که روی آن به خطی درشت نوشته شده »ال فتی اال علی « ...يعنی
در دنيا ھيچ مردی ،انسان ،کريم ،منصف ،فدارکاری نيست بجز »علی« تازی مفھوم مخالف آن اين است که ھمه مردم
دنيا ،بخصوص ما ايرانيان »نامرديم« غير از »علی« تازی!!
اگر از توده مردم ونفرات آن خواسته شود که نام يک نفر ،وفقط يکنفر ،را که به نظر آنان به ايران خدمت کرده است ،ويا
مظلوم واقع شده ويا يک مرد شجاع و جنگجو را ببرند ]البته اين پرسش در اين سالھا پاسخ معلومی دارد[ محال است که
نام يک »ايرانی« را در پاسخ بتوان شنيد .ھمگی ،تمام اين صفات را مختص ھمان تازيان می دانستند ،و در کمال تاسف،
ھنوز ھم ايرانيان خارج از کشور می دانند که نمونه اش را با مطالعه »صبح ايران« ]نام روزنامه ای در لس آنجلس[ می
توان يافت.
تصور نفرمائيد که تجليل از مصدق از تاثيرباور ھای ما ،رھا شده است ،خير! تجليل ازمصدق نيز به اعتبار دشمنی و
مخالفت با شاھنشاه آريامھر است ،واگر اين باب وجود نداشت ،کوچکترين يادی ھم از مصدق نمی شد ،تجليل از مصدق
يک عالمت احتياطی برای دشمنی با شاه است.
مقصود از اين اشارات ،بحث در بدبختی عظيمی که گريبان ما ايرانيان را گفته است ،نيست .زيرا آن را ھمه ميدانيم.
مقصود ،تائيد اين حقيقت است که ھيچکس نفھميد که شاه ايران در مساله نفت ،و احقاق حقوق ايران چه کرد .واگر ھم
 - ٤شوربختانه اين مورد بسيار ظريف را بيگانه ھا متوجه ھستند ولی ايرانيان به دليل )خضوع و متانتی( که در خوی ايرانی است
ھرگز توجه به مسائل ملی ميھنی نکرده اند در ھمين راستا است که ھنگام سرنگون کردن ھمه خيمه ھای ايران بر سر صاحبان ايرانی
اش از ابزار مذھب در ايران استفاده می کنند ،ولی در يک جائی مثل يوگسالوی ويا اوکرايين مسائل ميھنی بکار گرفته می شود .ح-
ک
23

امير فيض

پيروزی تاريخی

می فھميد يا فھميد ارج و قرب سياسی برای آن خدمات قابل نبود ،زيرا که باورھای مذھبی ما ،انصاف ،شعور ،حقشناسی
و بطور کل »قدرت تشخيص« را از ما گرفته است.
ھمين که ما ھنوز نمی فھميم که جامعه ما به چه بدبختی ومصيبت عظيمی گرفتار است ]تشيع[ ،خود معتبر ترين دليل است
که ما »قدرت تشخيص« نداريم ،والجرم نمی توان متوقع بود که جامعه ای که قدرت تشخيص ندارد ،از پادشاھش قدردان
و سپاسگزار باشد.
اگر جامعه ما »قدرت تشخيص« داشت ،محال بود يک »آخوند« قشری احمق عقب افتاده بنام »خمينی« را به مقام رھبری
کشورش برگزيند .ريشه اين پذيرفتن در تشخيص و انتخاب و امثال آنھا نيست ،بلکه – و بطور حتم -درھمان گرايش ھای
بی حد و حصر باور ھای ما نيست به تازيان دوازدگانه واسارت ناشی از »فلسفه تشيع« است )پايان حاشيه(
» ...شرفيابی .درحالی که آخرين جزييات موافقتنامه در حال شکل گرفتن است ،شاھنشاه ھمچنان »شنگول« و سرحال
است .در ساعت  ۴بعدازظھر بيانيه ای منتشر شد ،و در آن نتايچ موفقيت آميز مذاکرات اعالم شد .عجب موفقيتی .به
دستور اعليحضرت بالفاصله وزير دارائی ]جمشيد آموزگار[ را صدا کردم و از طرف شاه به او نشان درجه يک »تاج«
دادم .بسيار متعجب شد ،چون در مجموع بيشتر از ده نفر نيستند که صاحب چنين نشانی شده اند که معموال از ميان نخست
وزيران درگذشته ،و حال بوده اند .آموزگار چنان به ھيچان آمده بود که نتوانست جلوی اشکش را بگيرد .در اين ميان
شاه زنگ زد و گفت فورا نشان را به او بدھم .گفتم که دستوراتش اجرا شده است ،و آموزگار درھمين لحظه کنار دست
من نشسته و از شادی اشک می ريزد .شاه با رضايت خاطر خنديد«...
آﻣﻮزﮔﺎر دﻳﺮوز و اﻣﺮوز:
حاشيه :در اين سند ،سجيه انسانی و قدرشناسی شاھنشاه ايران با تفويض نشان درجه يک تاج به آقای آموزگار ،واعطای
فوری آن ،کامال نمايان است ،اما آن طرف قضيه ،يعنی آقای آموزگار چطور؟ آيا ذره ای قدرشناسی از آنچه که پادشاھش
در حق ايران کرده است ،داشت ويا دارد؟
پاسخ اين پرسش را می توان در اقدامات ايام نخست ويزريش – بعد از ھويدا – يافت ،وبيشتر از آن ،به دوران اقامت در
خارج از کشورش نگاه کرد که اگر »چوب« ھم بود ،چنان نبود که او بامسايل ايران ،و به خصوص رژيم سلطنتی ايران،
بيگانه است» .اشک شوق ،آن روز ،و »بی تفاوتی« امروز ،چه معنايی دارد به جز بی انصافی؟ حقيقتا که شاه ايران،
ھيچکس را نداشت) .پايان حاشيه(
ﻫﺮﻛﻪ دراﻓﺘﺪ ،ﺑﺮاﻓﺘﺪ!
»  ...با ھواپيمای »چارتر« ھمراه شاه به »زوريخ« رفتم .درباره اوضاع بين المللی و انواع مختلف سالح ھا صحبت
کرديم .گرفتاری ھای خانوادگی من  ....شاه حسابی سرحال است .گفت:
-

ببين اوضاع چگونه خود بخود جورشد .مشکل نفت ايران حل شد .باران در سراسر ايران باريد .رھبری ايران
در سراسر خاورميانه مورد قبول سراسر دنيا است .من براثر تجربه دريافته ام که ھرکسی بامن »دربيفتند« پايان
غم انگيزی پيدا می کند» .ناصر! ]جمال عبدالناصر[ که ديگر وجود ندارند» .جان« و»رابرت« کندی ،ھردو
کشته شدند .برادرش »ادوارد« ھم که آبرويش رفته .خروشچف از کار برکنار شده .اين ليست پايان ندارد .ھمين
فرجام درانتظار دشمنان داخلی من نيز ھست .مصدق ]محمد .مصدق السلطنه[ را ببين ،ھمينطور قوام ]احمد قوام
سه شنبه  ٢٧بھم (٢۵٠٩) ١٣۴٩
السلطنه[« ...

ﺑـِﻜﺸـَﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻘﺸﺎن اﺳﺖ!
حاشيه :در اين قسمت از بيانات شاھنشاه ايران ،نکته ای بسيار قابل اھميت وجود دارد .و آن اين است:
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شاه »رھبری ايران«  -دقت فرمائيد! – رھبری ايران ،نه رھبری خودش را ،از افتخارات و دستاورد ھای بزرگ و استثنائی
برای ملت ايران می دانسته است.
آيا در »باور جامعه ايرانی« ما چنين موقعيت و موفقيتی »افتخار آفرين« شناخته می شد؟ به بيانی ديگر ،در حالی که
فلسفه حاکم بر جامعه ما ،مقامی ،وجايی برای ايران و ايرانی بودن ،با مليت وقوميت و تاريخ ايرانی قايل نيست ،آيا
رھبری ايران بر منطقه می توانست در چنين جامعه ای »افتخار آفرين« تلقی شود؟
»افتخار« در باور جامعه ما ،ھمين است که »تشيع« نه تنھا رھبری کشور ھای خاورميانه ،بلکه دنيا را عھده دار شود!
يعنی ھمان کاری که »رژيم اسالمی« در آرزوی تحقيق آن است.
برخی از ايرانيان داخل و خارج از کشور عقيده دارند مشقتی که ايرانيان می کشند ،تقاص نا سپاسی آنان از شاه ايران
است .اين باور آنان ،با اظھارات شاھنشاه ايران به علم ،بسيار نزديک است .عده ای ھم می گويند ،آنچه مردم می کشند
حقشان است ،بايد بکشند ،چشمشان کور ،که قدر عافيت کسی داند که به مصيبتی گرفتار آيد!
اما در اين اظھار نظر ھا به يک حقيقت توجه نشده است ،و آن اين است:
به واسطه نفوذ باور ھای مذھبی و رابطه »تقليد« يک »حجر« فراگيری ،حاکم بر مردم ايران شده است ،که اين حجر،
مانع رشد فکری ،و نيز قوه تشخيص و ادراک گرديده است.

»خمينی« در کتابش از اين »حجر« به نام »صغارت« ياد کرده است .کامال درست است! حاکميت تشيع
در جامعه ،چه در چھار چوب »حکومت« و چه در زمينه »ديانت« مردم را »محجور« و »صغير« می
سازد ،و ھمانطور که نمی شود از محجور وصغير و ديوانه تکليف خواست ،و اگر رعايت تکليف نکرد،
اورا مجازات کرد ،مردم جامعه »شيعه زده« ايران را ھم نمی شود به مناسبت ناسپاسی نسبت به شاھنشاه
ايران ،مجازات کرد .اين مردم ،براثر بيماری موروثی تشيع ،صغير بار آمده اند و فاقد قدرت تشخيص و
تفکرند .اگر غير از اين بودند ،تصوير »االغ« را در ماه نمی ديدند ،واگر غير از اين بودند پس از آنھمه
مشقت ھا که ازآن »لگدپرانی« االغ ديدند ،برايش اشک نمی ريختند و به گنبد و بارگاھش به »زيارت«
نمی رفتند.
اين مردم را بايد از حالت »حجر« بيرون کشيد ،و به بسيط انسان بودن ،تفکر و قدرت تشخيص داشتن ،دعوت کرد ،و در
مفھوم کلی تر ،از »قيودات مرگبار و حيوان ساز تشيع« خارج ساخت ،و آنگاه از آنھا توقع حقشناسی داشت ،زيرا که به
ھر حال ،بر صغير وديوانه ومحجور ،حــَرجی نيست.
فرق بين »صغارت حقوقی و سنی« با »صغارت« ناشی از »تشيع« دراين است که در صغارت حقوقی و سِ ــنی  ،قيم
صغير را دادستان متصدی می سازد ،ويا پدر ،و جد پدری ،قيم طفل صغير ومحجور می شوند ،ولی در صغارت عمومی،
يا »جامعه اھل تشيع« ،مردم ]صغار[ اين آزادی عمل را دارند که »قيم« و »ولی« خود را ،خودشان فقط ازميان »مراجع
تقليد« انتخاب کنند ،اما به ھرحال بدون مرجع تقليد )قيم( نمی شود بود!
درنوشته ھای برخی از به اصطالح روشنفکران به کرات به عبارت »ملت صغير نيست«» ،ملت قيم نمی خواھد« وامثال
آنھا برخورد می شود .اين شعار ھا ،فاقد اصالت در مقام حاکميت تشيع بر جامعه است .زيرا از آنجائی که ملت ،شيعه
است» ،صغير« است ،و اساس مذھب تشيع بر»اجتھاد« و »تقليد« و »مرجعيت« است ،و ماھيت اين روابط و آثاری که
متوجه آن است ،چيزی جز قيمومت »مراجع تقليد برافراد جامعه تشيع« نيست .وانگھی ،قيد مردم ايران )تشيع ،نه تسنن(
به رعايت سنت  ١٢تازی و تطبيق اعمال و افکار خودشان با سنت آن تازيان ،نوعی قيمومت تازيان بر اھل تشيع است.
وقتی که ما صحبت از آزادی مردم می کنيم ،صحبت از حق حاکميت می کنيم ،نفی واليت فقيه می کنيم ،ويا ھنگاميکه
مدعی می شوم ملت صغيری نيستيم ،ودرھمان حال ھم شيعه دوازده امامی ھستيم ودرانتظار ظھور آن »پسره مفقود«
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بسر می بريم ،موقعيت طفلی را پيدا می کنيم که بر تکه چوبی سوار شده و خيال ميکند که بر اسب حقيقی سوار است.
)پايان حاشيه(
»علم« ،دراظھار نظر ھای شخصی خودش نوشته است» :چقدر جای تعجب است که ملت ما نمی داند که شاه برای حفظ
شرافت اين مملکت تا کجا پيش ميرود ،و جای تعجب بيشتر است که رفتار »دولت فعلی« فاصله بين شاه و ملت را بيشتر
می کند«
»نمی داند ی« که علم به آن اشاره کرده است ،ناشی از عدم آگاھی ويا اطالع ملت نيست .پيشرفت ھای ايران واقدامات
شاه ايران جنبه عينی داشته است ،و »عينيت« باالتر از »دانستن« است .انسان از طريقت عينيت و لمس کردن ،خيلی
بيشتر ازخواندن و شنيدن به حقيقت می رسد .گرفتاری قضيه دراين بود که شاه برای حفظ شرافت مملکت تالش می کرد،
درحاليکه باور ھای مذھبی ما ،مملکتی نمی شناخت که شرافتی برايش قايل باشد .به موجب اين باور ھای مذھبی ،شرافت،
فقط برای مذھب تازيان است ،نه برای مملکت .در باور اسالمی مامردم ،تنھا خدمت و فداکاری در راه اسالم وتازيان خدمت
محسوب می شود ،ونه آنچه در راه ايران و وطن انجام شود .بزرگی وافتخار نيز برای اسالم و تشيع است ،نه برای
سرزمين و وطن.
روزی که خمينی گفت] :ديدار با اعضای طويله اسالمی در روز  ۶خرداد ماه » [١٣۶٠خدمت به اسالم ،از طريق ايران«
يعنی »ايران« نردبانی است برای »ترقی اسالم« يعنی ايران و ملت ايران ،فدای اسالم!
خمينی ،در آن روز حقيقت و ماھيت اسالم را در رابطه با مسايل ميھنی وناسوناليستی ،به صراحت بيان داشت .به تعبيری
ديگر ،وقتی که آشکارا گفت» :ما ايرانی ھستيم وبايد برای ايران چه بکنيم ،اين حرف ھا دراسالم نيست «...در واقع در
کمال سادگی ،پرده اسالم را باال زد.
در يک گزارش سری که از سفارت آمريکا در ايران به وزارت خارجه آن کشور ارسال شده ،آمده است:
» ...ايران در سال  ،١٩٧٨دچار آشوب سياسی و ناآرامی ھای داخلی جدی تری از ھر زمان در دوران سلطنت  ٣٧ساله
محمد رضا شاه پھلوی است .آنچه طنز به نظر می رسد اين است که اين نا آرامی که موقعيت شاه را تھديد می کند ،به
اندازه زيادی ناشی از موفقيت او در پيشبرد تغييرات اجتماعی و رشد اقتصادی در جامعه سنت گرای ايران بوده است«...
طنزی که به نظر آمريکائی ھا آمده است ،ابدا »طنز« نيست بلکه يک »حقيقت« و »واقعيت تلخ« است .اسالم و تشيع با
پيشرفت ھا و تغييرات اجتماعی و رشد اقتصادی که شاه در جامعه ايران بوجودآورده بود ،مخالف است و اين مخالفت
بايستی به صورتی نمايان گردد .عادی ترين نوع واکنش اين است که پيروان اسالم و تشيع به رھبری رھبران خود در
مقام مخالفت برآيند ،و وقتی مخالفت خودشان را از قوه به فعل در آوردند ،نتيجه آن ھروقت ،و ھرجا باشد ،می شود ھمان
شورش .(٢۵١٧=١٩٧٩) ١٣۵٧
»خمينی« بارھا گفت – از جمله در ھمان جلسه  ۶خرداد » -(٢۵٢٠) ١٣۶٠ملت ايران ،اسالم می خواھد« مفھوم اين
مطلب جز اين نيست که ھرچه مخالف با اسالم است ،نمی خواھد .از جمله تمدن و پيشرفت نمی خواھد ،وبرعکس فقر،
واپسگرزايی ،و رجوع به قوانين  ١۴٠٠سال گذشته ،و عقب ماندگی می خواھد .می خواھد» ،زندگی دنيوی« را »با
آخرت مجھول« معاوضه کند.
»تمدن بزرگ« که شاه برای ما ملت می خواست ،چه بود ،ويعنی چه؟ »تمدن بزرگ« يعنی زندگی دنيوی خوب ،رفاه
بيشتر ،آسايش وامکانات وسيع تر ،ودرنتيجه دلبستگی ما مردم به زندگی.
»قرآن« مزايای زندگی را که موجب دلبستگی مردم به زندگی می شود ،و در مجموع شامل ثروت و زندگی مرفه است
]آيه  ١٢سوره عمران[ منع کرده است ،و عالقمندان به آنھا را از رحمت خدا محروم ،و به آتش جھنم و شکنجه ھای
بسيار خوفناکی وعده داده است ،ودرتطبيق چنين موردی»تمدن بزرگی« که شاه برای ما مردم می خواست ،محروم کردن
ما از رحمت خدا و گسيل ما به آتش دوزخ بوده است.
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در آيه  ٢٣سوره يونس ،تمتع از زندگی ]تمدن بزرگ[ به ستم تعبير شده ،و در تطبيق مورد »تمدن بزرگ« يعنی ستمی
بسيار بزرگ که شاه به ملت ايران تحميل کرد )!(
در آيه ديگری ]آيه  ١۶سوره الشوری[ زندگی آخرت از کسانی که زندگی دنيوی را بخواھند گرفته شده است ،و بھمين
گرفتن ھم اکتفا نشده ،و پدر آن موجود عالقمند به زندگی دنيی ،با آتش دوزخ در آورده می شود.
آن زمانی که خمينی وياران او پالکی با نوشته »تمدن بزرگ« برگردن سگی آويختند ،ودرخيابان ھا گرداندند ،مقصودشان
برابر ساختن تمدن بزرگ با نفرت اسالمی و مسلمان از سگ بود.
◙◙◙◙◙◙◙◙
◙◙◙◙◙◙
◙◙◙◙◙
◙◙◙
◙◙
◙
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او ﻤﺎ ﻮم
ﻗﺼﺪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه اﻳﺮان آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد:
حدود  ٩ماه از موفقيت بزرگ شاھنشاه ايران در تامين حقوق ملت ايران از نفت خود نگذشته بود که شاه قصد خود را
برای خلع يد کامل از نفت و استقرار حاکميت ايران بر منابع نفتی خود با علم در ميان می گذارند ،و می فرمايند:
» ...قصد درام فرمولی ارائه کنم که ضمن آن ايران فروشنده نفت بشود و کنسرسيوم خريدار آن ،و به اين ترتيب ،مسئوليت
يکشنبه ھفتم آبان ماه (٢۵١١) ١٣۵١
سطح توليد و ساير قضايا ،ديگر در درست آنھا نخواھد بود«...
خاطرات علم نشان ميدھد که قصد شاه ،بطور غير مستقيم ،از ھمان تاريخ در مذاکرات با نمايندگان کنسرسيوم مطرح می
شود که سبب نگرانی کنسرسيوم و انگلستان و آمريکا می گردد .به اتفاق مسير تحقيق را ادامه ميدھيم:
» ...تلگرافی از خسرو افشار ،سفيرمان در لندن رسيده بدين مضمون که نمايندگان کمپانی ھای نفتی قصد دارند پيشنھاد
مشارکت ايران را در کنسرسيوم با شرائط بھتری از شرائط پيشنھادی به عرب ھا بدھند .ساعت يک بعد از نيمه شب تلفنم
زنگ زد و به من دستور داده شد فردا صبح در فرودگاه حاضر نشوم و مستقيما به کاخ بروم«...
ﺑﺮﺧﻮر ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم:
حاشيه :اسناد مورد استفاده نشان می دھد که ظاھرا کنسرسيوم برای رھايی از زياده خواھی ھای ايران ،تصميم ميگيرد
که ايران را در کنسرسيوم شريک کند .اکنون ببينيم که شاه ايران با اين پيشنھاد ،چگونه برخوردی داشته اند.
تلفن نيمه شب :شاه ،در ساعت يک بعد از نيمه شب به علم تکليف می کند که فردا صبح به دربار بيايد .يک بعد از
نيمه شب! او يک لحظه از فکر مردم و کشور غافل نبود .شب و روز واستراحت برايش معنی نداشت ،ولی افسوس که آن
طرف قضيه که ما باشيم ،برايمان »دوغ« و »دوشاب« يکی بود.
» ...شرفيابی ،شاه به رغم برف عالی ،کج خلق بود.
پرسيد ،تلگراف افشار را ديده ايد؟ بايد فورا سفير انگليس را احضار کنيد و از او بپرسيد اين جنگولک بازی ھا چيست؟
نمی توان عرب ھارا با مامقايسه کرد .تـــوليد نفت ،مدتھا پيش ملی شده ،و ما روی فرمول خريد-فروشی کــه پيشنھاد
کرده ايم به عنوان تنھا اساس ممکن برای توافق پافشاری خواھيم کرد.
ضمنا دستور داد به سفير آمريکا تلفن کنم و اورا در جريان بگذارم...
سفير انگليس به ديدنم آمد.
گفت با اين که از جزييات دقيق ،بی اطالع است ولی به گمان او پيشنھاد ھای کنسرسيوم منطقی است .سفير آمريکا ھم
تقريبا ھمين را گفت.
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اين گفتگو ھا را سر شام به شاه گزارش دادم .طبق گفته سفير انگليس ،شاه خود طی سفر به لندن در ژوئن گذشته ،به
امکان مشارکت اشاره کرده بود.
شاه گفت به او بگوييد که ما انتظار داشتيم به عرب ھا حداکثر  ٢۵درصد سھام پيشنھاد شود ،ولی گويا بعد توافق شد که
اين سھام به  ۵١درصد در سال  ١٩٨١افزايش يابد .حاال که شرايط با اين وضع بکلی تغيير کرده ،من ديگر نمی توانم
سر نظريات خودم باشم .با وجود اين ،به او بگوييد ،با اين که ما در مورد اصول اساسی مان کوتاه نخواھيم آمد ،ھر
پيشنھادی را به نوبه خود مورد بررسی قرار خواھيم داد.
سفير ضمنا خاطر نشان کرده بود که شرکت ھا طبق قرارداد ،حق وحقوق دارند ،و اين به رغم آن است که نفت ما ملی
شده است .شاه گفت :اين عقيده او است .در مورد خريد و فروش ،شاه اعتراض سفير را مبنی بر اين که اين امر به مفھوم
تصاحب کامل است ،رد کرد ،و گفت ،که ايران از سال  ١٩۵۴به بعد صاحب  ١٠٠در صد نفت خود بوده است.
شنبه  ٢٣ديماه (٢۵١١) ١٣۵١
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮدن دﺳﺖ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم:
ﺣﺎﺷﻴﻪ:
 -١چنان که مالحظه می کنيد ،شاھنشاه ايران دايم در فکر بھانه ،ويا موقعيتی بوده که دست کنسرسيوم را از نفت
ايران کوتاه سازد .در اين باب است که حتی از نظری که در لندن داير به امکان مشارکت ايران در سھام کنسرسيوم
مطرح کرده بودند ،با بھانه ای نه چندان محکم عدول می فرمايند.
 -٢در اين مذاکرات ،شاھنشاه ايران به »ملی شدن نفت ايران« در سال  (٢۴٩٣) ١٩۵۴استناد کرده اند .مفھوم
چنين نظری ،احترام شاھنشاه به قانون ملی شدن نفت ايران است که حتی قرارداد کنسرسيوم در سال  ١٩۵۴را
نيز در بر می گيرد.
 -٣سفير انگليس به خوبی تشخيص می دھد که زير بنای خواسته ھای شاه ،بر مدار خلع يد از کنسرسيوم وملی
کردن حقيقی نفت ايران قرار گرفته است) .پايان حاشيه(
» ...امروز بعد از ظھر نمايندگان شرکت ھای نفتی به حضور شاه شرفياب شدند ،و پيشنھاد ھای مشابه پيشنھاد ھای
ارائه شده به عرب ھا را ارائه دادند ،با يک تفاوت که ما  ۵١درصدمان را به محض امضا دريافت می کنيم .يکشنبه ٢۴
ديماه.

***
» ...شرفيابی دوم .برای نمايندگان ،مذاکرات چندين ساعت به درازا کشيد.
شاه سرحال بيرون آمد .گفت که نظرات خود را با صراحت تمام بيان کرده بود.
»يا پيشنھاد مرا قبول کنيد که به شما در ٢۵سال آينده با تخفيف معقول نفت بفروشيم ،يا اين که قرارداد فعلی را در سال
 ١٩٧٩خاتمه می دھيم.آن وقت آزاد خواھيم بود که ھرکاری دلم می خواھد بکنم«.
شاھنشاه ادامه می دھد:
»تعجب کردم که با اولتيماتم من اينقدر آرام برخورد کردند!«
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اوﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻮم ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه و ﺑﺮﺧﻮرد آرام ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﺑﺎ آن:
حاشيه :نکته بسيار حساسی در سخن شاھنشاه ايران وجود دارد ،وآن ،اعجاب از برخورد آرام کنسرسيوم با نظرات شاه
است.
تعجب ھم داشت! کنسرسيومی که برای  ١٠٠ميليون دالر در آمد اضافی و يا چند درصد اضافه توليد ،آنقدر سخت گيری
و سماجت نشان ميداد که مالحظه کرديد ،چطور ممکن است با چنين نظری )نظر شاه( که داللت بر قطع يد کنسرسيوم از
نفت ايران دارد ،آرام برخورد کند؟
اين برخورد آرام ،مقدمه ھمان توفان ساختگی شورش  ۵٧است ،که از تصميمات زير پرده کنسرسيوم و دولت ھای
انگلستان و آمريکا ،در برخورد قطعی با شاه ايران ،و رژيم سلطنت پديد آمد.
خاطرات علم نشان می دھد که به موازات اقدامات شاھنشاه برای تامين حقوق ايران از نفت ،نا آرمی ھا و مخالفت آخوند
ھا و کنفدراسيونی ھا با شاه دامن می گسترده است ،و حتی سفير آمريکا بطور غير مستقيم ،مخالفت آخوند ھا را به عنوان
ابزاری که می تواند رژيم سلطنتی ايران را به خطر بيندازد ،به رخ شاه می کشد .به اين سند توجه فرمائيد:
» ...سفير آمريکا ،در عين حال از طرز فکر روحانيون اظھار نگرانی می کرد.
به او گفتم جای نگرانی نيست .زمان آنھا بسر آمده ،و از نظر شاه ديگر ھيچگونه قدرتی ندارند ،و سپس برايش تعريف
کردم که چگونه در دوران نخست ويزی خودم ،آنھا را سرکوب کرده بوديم ،و چنان سرشان را به سنگ زده بوديم که
ديگر ھرگز امکان ابراز قدرت نخواھند يافت .گله و شکايت يکی دو آخوند نبايد اين واقعيت را خدشه دار کند که اين بيچاره
ھا تازمانی که شاه بر سر قدرت است ،اھميتی پيدا نخواھند کرد .تنھا راه به قدرت رسيدن آنھا دراين است که قدرت شاه
از او سلب شود ،و شما ھا و انگليس ھا از آنھا برای مقابله با کومونيست ھا حمايت کنيد .خدا آنروز را نياورد ،ولی اگر
چنين اتفاقی رخ داد ،باز جای ترديد است که روحانيت بتواند از اين فرصت استفاده کند...
سفير گفت که وظيفه اوبازگو کردن شايعاتی است که شنيده است« ...

شنبه  ٢٠آبن (٢۵١١ ) ١٣۵١

٥

از ﺳﻨﺪ دﻳﮕﺮي:
» ...نگرانی سفير آمريکا را در مورد روحانيون شرح دادم ،و آن که ،طبق گزارش ھای محرمانه ای که به او رسيده
خيال دارند تقاضا کنند شعار »خدا .شاه .ميھن« به »خدا  .ميھن .شاه« تغيير کند.
به او گفتم که اين دقيقا نظر شخص شاه است که ميھن قبل از شاه بيايد ،چه تا ميھن وجود نداشته باشد ،نيازی به شاه
نيست ،و اگر تاکنون به اينکار دست نزده ايم ،علتش احترم به پدر فقيد شاه است که اين شعار در زمان او درست شد.
٦
شاه گفت» :اين مردحرف مھمتر ديگری ندارد که مطرح بکند«...
 - ٥غرور بيش ازحد وپاسخ بيمورد به سفير آمريکا ،علم می توانست راه فراری برای شرکت ھای نفتی را نمايان سازدکه به گمان من
اين ندا با پاسخ مغرورانه مسدود شده است .درحاليکه خردمندانه بود فقط شنونده باشد و مراقبت ھای شديد امنيتی در مورد ماليان پيش
بينی و سفارش می شد .ح-ک
 - ٦توضيحات اضافی علم در مقابل سفير آمريکا راه ھائی را که بنظر آنھا نمی رسيد را به آنھا القا کرده است .و شاھنشاه ايران بطور
غير مستقيم خواسته اند به علم ياد آوری کنند زيادی حرف می زنی ...درحاليکه سفير آمريکا يا با حسن نيت ويا از باب تھديد نکته
مھمی را اشاره کرده است که مورد توجه علم قرار نگرفته است .نه تنھا مورد توجه قرار نگرفته بلکه آنرا در نظر شاھنشاه ھم بی
اھميت جلوه گر ساخته است ،درحاليکه در يک مشاورت صادقانه می توانست اعالم خطری را مطرح و ھمه جور مراقبت ھای امنيتی
فراھم شودو جلوی ھرگونه تحريکات بعدی را بگيرد .ھمان موقع اگر چند تن از آخوند ھای مزاحم را گوشمالی ميدادند ھوشيار بودن
دولت به آمريکا و انگليس القا می شد .ح-ک
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البته از نظر شاھنشاه ايران حرف سفير چيز مھمی نبوده است ،ولی مھمتر از اين بھانه گيری مزورانه ،آنھم از سوی
آخوند جماعتی که اساسا در نزدش مساله وطن و مليت و قوميت ،مطرود است ،اين است که حامل چنين پيام و بھانه ای
به دربار ايران ،سفير آمريکا بوده است )پايان حاشيه(
» ...شاه کمی از ظھر گذشته ]از سفر پاکستان[ بازگشت.
فورا پرسيد که از مذاکرات نفت خبری ھست؟
چواب دادم که با نمايندگان اينتلجنس سرويس ،وسيا در تھران مالقات کرده ام ،و ھردويشان به خصوص نماينده انگليس
عقيده داشت که شاه به رغم پيش بينی مايوس کننده سفير انگليس ،حرفش را به کرسی خواھد نشاند«...
پنجشنبه  ٢٨ديماه (٢۵١١) ١٣۵١
اوﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻮم آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه اﻳﺮان:
ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮري ﻧﻴﻜﺴﻮن،
» ...گزارش دادم که سفير آمريکا ،امروز صبح به ديدنم آمد و نامه فوری ای از طرف نيکسون )ريچار ام  .رئيس
جمھوری آمريکا[ برای شاه به من داد .ضمنا از جانب دولت خود ابراز نگرانی کرد که مبادا شاه از فرصت برگزاری قريب
الوقوع کنگره ملی ،بمناسبت دھمين سالگرد انقالب سفيد ،برای بازگو کردن نظراتش در مورد مذاکرات نفت ،استفاده کند،
و درنتيجه ادامه مذاکرات فعلی را کال به خطر بياندازد.
به شاه گفتم صراحتا بايد عرض کنم که از نامه رئيس جمھوری آمريکا تکان خوردم .با ھمه رعايت ادب ظاھری اش،
کمتر از يک دستور نيست.
متن نامه پرزيدنت نيکسون به شاه به تاريخ  ١٩ژانويه  ١٩٧٣چنين است:

)) اعليحضرتا:
ھمانطور که اعليحضرت اطالع دارند ،من با عالقه زياد ،مذاکرات بين دولت اعليحضرت و کنسرسيوم نفت را دنبال کرده
ام .گزارش ھای اخير درمورد وضع فعلی مذاکرات ،شديدا مرا نگران کرده است ،واينک اين نامه را به خاطر دوستی دراز
مدتمان ،و نگرانی دوجانبه مان برای امنيت وثبات منطقه شما می نويسم.
نگرانی من ازاين جھت است که آخرين پشينھاد ھای دولت اعليحضرت می تواند به طور جدی برھمه منطقه وکل مسير
روابط دوجانبه ما تاثير بگذارد.
چنان که اطالع داريد ،من درحال حاضر عميقا در گير فعاليت ھايی درارتباط با مذاکرات صلح در آسيای جنوب شرقی،
تجديد سازمان دولت خويش ،و مراسم تحليفم ]ادای سوگند[ می باشم ،و در وضعی نيستم که بتوانم وضع فعلی را با دقت
بررسی کنم .ليکن چون اقدام يک جانبه ايکه منافع مشروع طرفين رابرآورده نسازد ،می تواندعواقب جدی برای اھدافی
که ما به اتفاق آنھا را دنبال می کنيم ،داشته باشد ،مايلم ابراز اميدواری کنم که شما ھرگونه اقدام يکجانبه را تا زمانيکه
من بتوانم موضوع را مطالعه کرده ،ونظرات خود را باطالع شما برسانم به تعويق بياندازيد (( .پايان نامه
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ اوﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻮم آﻣﺮﻳﻜﺎ:
حاشيه :تا قبل از انتشار خاطرات علم ،از متن اين نامه اطالعی دردست نبود ،وتصورھم نمی کنم که در جايی منتشر شده
باشد .مطلب اين نامه ،بيش از ھر قدر که تصور شود ،مھم است .واگر آنروز ھا می توانست يک »نامه سياسی« تلقی
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گردد ،بعد از شھريور  ،(٢۵١٧) ١٣۵٧به راحتی ميتوان بين تھديدات مندرج در آن ،اتفاق ھای بعدی که منجر به شورش
 ۵٧گرديد ،ارتباط وپيوند الزم را دريافت.
نخست برای اھميت اين نامه ،به ياد بياوريم که نامه را »نيکسون« رئيس جمھوری اياالت متحده آمريکا نوشته است که
برای »شاھنشاه ايران« و روابطش با ايران احترام خاصی قائل بوده است .چنان که در جريان مراسم رسمی خاکسپاری
ژنرال آيزنھاور ،به مدت يکساعت و پانزده دقيقه با شاه ايران ،مذاکره کرد ،واين درحالی بود که با ژنرال شارل دوگل،
رئيس جمھوری فرانسه ،به مدت يک ساعت ،و ساير روسای جمھوری کشور ھا ،بين  ۵تا  ١۵دقيقه گفتگو داشت.
باری ،عبارات تھديد آميزی که دراين نامه به کاررفته است ،نشانگر »جدی« بودن قضيه ونيز اشتراک منافع شرکت ھای
نفتی و شرکت ھای آمريکا است.
دراين نامه ،بطور صريح گفته شده است که آنچه شاه ايران می کند ،يک اقدام يکجانبه است .يعنی آمريکا ،پيشنھاد شاه
را به »اقدام يکجانبه که منافع آمريکا را به خطر می اندازد« تعبير کرده است ،و متقابال شاه را به »بروز عواقب جدی«
برای اھداف آمريکا و ايران تھديد کرده است .معلوم است که برداشت مفھومی از اين نامه ،جز اين نيست که آمريکا تحمل
آنچه را که شاه ايران در باره نفت ايران می کند ،نخواھد کرد.
عبارت »آخرين پيشنھاد ھای دولت اعليحضرت می تواند ،بطور جدی ،برھمه منطقه و کل مسير روابط دوجانبه ما تاثير
بگذارد« خيلی معنی دارد .درست ھمان چيزی است که با انجام آخرين پيشنھاد شاه ،يعنی »ملی شدن حقيقی نفت« از قوه
به فعل درآمد .البته نه در زمان رياست جمھوری نيکسون ،بلکه رئيس جمھوری بعدی.
واﻛﻨﺶ ﺷﺎه ﺑﻪ اوﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻮم:
» ...شاه لحظه ای تامل کرد ،و بعد پاسخی به من ديکته کرد که يادداشت کردم.
درخاتمه عرض کردم که نامه خودشان ،ھمانقدر مرا خوشحال کرد که نامه نيکسون عصبانی کرده بود«...
دقت فرمائيد:
موسسه »طرح نو« وابسته به رژيم غاصب جمھوری اسالمی ،که دومجلد کتاب اسد ﷲ علم را از متن انگليسی به فارسی
»ترجمه« وانتشار داده است ،قبل از درج »متن نامه شاه« به »نيکسون« چنين اظھار نظر کرده است:
»نامه شاه به تاريخ  ٢٠ژانويه  ،١٩٧٣به عبارات گرمی نوشته شده ،ليکن در مورد سياستی اصولی در قبال شرکت ھای
نفتی ،محکم می ايستد ...مھمترين بند ھا«....
اين انصاف يک فرد ،يا موسسه وابسته به رژيم غاصب را در نظر بگيريد وبا اظھارات آقای فواد روحانی ،چه در مصاحبه
اخيرشان باراديو صدای ايران ]لس آنجلس[ وچه درمقاالتی که درزمان حيات بختيار ]دکتر شاپور[ راجع به ملی شدن
نفت ،و خوشآيند آن آدم بی سرو پای »ايران برباد ده« مقايسه کنيد.
نامه شاھنشاه به نيکسون چنين است:
» ...ما فکر می کنيم که شرکت ھای نفتی فرصت کافی داشته اند که با ما به توافق برسند ،اما آنھا وقت خود را صرف
کارھای ديگر کرده اند.
من معتقدم که پس از اعالم شدن سياست ھای ما که بھترين تضمين برای صدور بی دردسر ذخيره ھای نفتی است ،ھنوز
ھم برای طرف ھای ذينفع ،فرصت وجود داردتا حقوق مشروع و خواست ھای معقول مارا برآورده سازند«...
شاه با قاطعيت اولتيماتوم آمريکا را رد می کند:
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ﺣﺎﺷﻴﻪ :در اين نامه ،شاه ايران در پاسخ به نيکسون که پيشنھاد ھای ايران را اقدامات يکجانبه وغير مشروع خوانده
بود ،از پيشنھادات ايران با عنوان »حقوق مشروع« و»خواست ھای معقول« نام می برد وھيچ اشاره ای ھم به قبول
درخواست نيکسون ،داير به تعويق انداختن اعالم پيشنھاد خود نمی کند.
نامه شاه ايران و ھمچنين نامه نيکسون نشان می دھد که رھبران کشور ھا ،منافع کشور را غالبا به روابط خصوصی
ودوستی بين خود ،مخلوط نمی کنند ،وآنجا که منافع کشورشان در ميان باشد ،ھيچ اھميتی به روابط خصوصی ودوستی
فيمابين نمی دھند.
بنابراين ،اگر آمريکا عليرغم روابط بسيار دوستانه و محترمانه ای که با ايران و شاه ايران داشت ،وايران را متفق راستين
خود درمشکالت جھانی ميدانست ،درجريان شورش  ۵٧خط فراموشی برھمه اين واضحات کشيد ،و به سرنگونی رژيم
سلطنتی ايران مصمم شد ،دليلش ھمان برخورد منافع کشورش با روابط دوستانه با ايران و شاه ايران بود.
»نيکسون« ھم در نامه اش ،ھمين مطلب را تائيد کرده است ،در آنجائی که می گويد» :آخرين پيشنھاد ھای دولت
اعليحضرت می تواند بطور جدی برھمه منطقه ،و کل مسير روابط دوجانبه ما تاثير بگذارد« ھمين معنا را دارد که آمريکا
تمام روابط دوجانبه و احترامی را که برای شاه ايران قائل است ،بخاطر حفظ منافع شرکت ھای نفتی ،حاضر است از دست
٧
بدھد که داد) .پايان حاشيه(
دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻣﺎﺟﺮا:
علم می نويسد:
» ...سر شام .شاه گفت :سفير آمريکا را احضار کنيد ،و از او بپرسيد وقتی روابط ما باکشور شما ،می تواند صرفا با
شکايت يک شرکت نفتی ،به مخاطره بيافتند ،چه چيزی آنرا ممتاز وويژه می سازد؟ تا به امروز موضع کشورش اين بود
که نمی تواند به شرکت ھا که مستقل از کنترل دولت ھستند ،توصيه کند .شمابايد از طرف خودتان به سفير آمريکا بگوئيد
که چقدر از لحن نامه نيکسون تعجب و ناراحت شديد«...
علم اضافه کرده است:
» ...روحيه ای که شاه از خود نشان داد ،شگفت آور است .متاسفم که خيلی کسان ديگر حضور داشتند ،وگرنه ممکن
شنبه سی ام ديماه (٢۵١١) ١٣۵١
بودوسوسه شوم پايش را ببوسم«...
عدم دخالت آمريکا در امور کشور ھای ديگر ،وبطور کلی ،اصل عدم دخالت کشور ھا در امور کشور ھای ديگر ،از مراتب
حقوق بين المللی است .درحقوق کشور آمريکا ،اين واقعيت ،تحت عنوان نظريه »مونرويه« پنجمين رئيس جمھوری
آمريکا ،به صورت قانون در آمده است.

 - ٧به گمانی اگر ھنگام ارائه نامه نيکسون از سوی علم به شاھنشاه ايران صادقانه ھشدار و تھديد سفير آمريکا واشاره او به ماليان و
مذھب به ميان کشيده شده بود و عواقب آن ياد آوری و چاره جوئی می شد ،واين نامه را بجای يک تھديد ،ھشداری از سوی يک دوست
قلمداد کرده بود می توانست ضمن حفظ لحن نامه پاسخ شاھنشاه ،راھگشای تصميات جدی که بتواند اقدام ھای ديگررا خنثی کند ،باشد.
به اين ترتيب ممکن بود ھم به درخواست يک دوست که شايد خواسته بود احساسات دوستانه ومنافع مشترک را يادآوری کند پاسخ
مستدل داده شده بود ھم راه تجديد نظر برای کنسرسيوم باز مانده بود واحيانا با بکار گيری تاکتيک ديگری شرکت ھای نفتی توجھشان
بيشتر به تمکين به خواست ھای ايران جلب می شد نه تحبيب ماليان ،و ھم سياست دفاعی در مقابل خطراحتمالی بکار گرفته ميشد ،تا
بجای بھره گيری شرکت ھا نفتی از عامل سرنگونی رژيم پادشاھی .ولی نظر مغرورانه علم در دادن جنبه تھديدآميزودستوری به نامه
نيکسون در لحن وتصميم پادشاه مسمال بی تاثير نبوده است .ح-ک
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با وجود اين ،آمريکا بطور آشکارا ،وانگلستان به صورت پنھانی در امور کشور ھا مداخله کرده ،و می کنند .پس از فرو
پاشی اتحاد جماھير شوری ،دخالت اياالت متحده آمريکا در امور کشور ھای ديگر ،بصورت طرز کار »قيم انحصاری« در
آمده است.
بھانه آمريکا »حقوق بشر ،آزادی و دموکراسی است« ولی ھمين که کشوری تحت سلطه و سيطره آمريکا در آمد ،ديگر
٨
اين بھانه تراشی ھا موقوف می شود ،نمونه اش عربستان ،پاناما ،مصر ،آفريقای جنوبی و امثال آنھا است.
» ...ديروز ،شاه سفير انگليس را پذيرفت تا به پيامی که او از جانب وزير خارجه اش تحويل داده بود پاسخ بدھد .من
ھم ،متعاقبا متن اين پيام را دريافت کردم .و شاه ،پس از اين که درباره آن با من صحبت کرد ،امروز پاسخ کتبی ]آن[ را
ديکته کرد .پيام »ھيوم« ]سر الک داگالس[ وپاسخ شاه ھردو بسيار مودبانه بودند .کامال متفاوت با پاسخی که به نامه
نيکسون فرستاديم .شاه گفت» :به سفير انگليس بگوييد که من بايد اصول سياستم درباره نفت را در يک سخنرانی برای
٩
مردم تشريح کنم .وارد جزئيات نمی شوم وبرای شرکت ھا جای مانور دادن باقی می گذارم«..
اي ﻛﺎش اﻳﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺻﺮف آدم ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﺪ!
ﺣﺎﺷﻴﻪ :فدای شاھنشاھم! کدام مردم؟ مردم عليل و صغير؟ مردمی که در آموزش ھای مذھبی وباورھايشان ،خدمت به
دولت »حرام« ،پرداخت ماليات به دولت »حرام« ،و دولت و شاه» ،طاغوت« و حکومت آنان »نامشروع« است؟
ای کاش يکھزارم تالش شاھنشان برای رفاه ما ملت ،ترقی کشور ،رسيدن ايران به تمدن جھانی ،صرف مردم سازی و
نجات ايران و ايرانی از آفت فراگير »تشيع« می گرديد .گرچه قانون اساسی ،مانع اين تالش بود ،ولی ممانعت آن در حد
موانع تامين حقوق ايران از نفت ،نبود.
در جامعه ای که »آفت طاعون« افتاده است ،تزيين خيابان و گلکاری ،و ايجاد موجبات تفريح ،موخر است برنجات مردم
از بيماری طاعون .تشيع ھزار مرتبه از بيماری طاعون بدتر است .طاعون ،يک نسل را از ميان می برد ،اما تشيع نسل
بعد از نسل را از اعتالی آدم بودن به حضيض حيوان مقلد تبديل ميکند.
برای حيوان] ،آدم مقلد[ چه سود که نفتش ملی باشد ،يا نباشد؟ چه سود که کسی خراب کند ،يا آباد سازد؟ ديديم که ھمان
مردم در شورش  ۵٧چه ھا کردند ،وچگونه از سازندگی ھا و تالش ھای شاھنشاه برای تامين حقوق ملت و رفاه مردم،
استقبال و تشکر کردند )پايان حاشيه(
دنباله يادداشت علم:
» ...بعد شاه پرسيد ،آيا سخنرانی نيکسون را در مراسم تحليف خوانده ام؟
من آنرا از راديو شنيده بودم ،اما نخوانده بودم.
شاه گفت" :يادت می آيد که در جائی مشخصا ازعدم مداخله در امور داخلی کشور ھای ديگر دفاع کرده بود؟ و آن وقت
اين مردک لعنتی ،جرات می کند که چنين نامه ای به من بنويسد"...
ادﻋﺎي ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﻛﺸﻮر ﻫﺎ:

 - ٨ھنگام تدوين اين کتاب موضوع دخالت آمريکا در امور کويت ،عراق ،افغانستان مطرح نبود ولی امروز که اين موارد به روشنی
ديده شده است می بينيم با استفاده از قدرتی که سازمان ملل با تصويبنامه ھای خود در شورای امنيت به آمريکا داده است به اين دخالت
ھا دست زده است .ح-ک
 - ٩ھمين نکته است که در زير نويس پيشين اشاره شد شايسته می بود جای مانور برای شرکت ھای نفتی مبذول می شد ،ولی با برخورد
علم و جنبه دشمنی دادن به نامه نيکسون ،رئيس جمھوری بعدی آمريکا را در تصميم گيری ھای خود به راه ديگری سوق داده است.
ح-ک
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حاشيه :عدم مداخله کشور ھا در امور کشور ھای ديگر ،از مراتب محکم »حقوق بين الملل« است .اين امر به تائيد ١٩
کشور اروپائی و آمريکا در »ھلسينکی« رسيده است .در آمريکا ،بموجب اعالميه« »مونروئه«  -پنجمين رئيس جمھوری
اياالت متحده – به صورت »قانون« در آمده است .اما ،عليرغم اين »قانون« که اعتبار آن برابر »قانون استقالل آمريکا«
است ،آن کشور و نيز انگلستان ،بطور پنھانی در امور ساير کشور ھا ،مالخله کرده و می کنند.
آشکارترين نمونه مداخله آمريکا در امور کشور ھا ،تا پيش از تبديل شدن ابر قدرت شوروی به »روسيه« امروزی،
مداخله زشت و تبھکارانه آمريکا ،در امور ايران شاھنشاھی است .بعد از فروپاشی شوروی نيز ،آمريکا ھمواره به مثابه
»قيم عمومی کشور ھای جھان« عمل کرده است ،و »سازمان ملل متحد« نيز متاسفانه به صورت »پارلمانی« دست
١٠
پرورده »رئيس جموری آمريکا« بر اين مداخالت ُمھر تائيد می زند) .پايان حاشيه(
» ...سفير انگليس را پذيرفتم ،که در باره پاسخ شاه به ھيوم وزير خارجه ،سوال کرد.
با موافقت قبلی شاه ،نسخه ای را به او نشان دادم.
آنوقت ،می خواست درباره نامه شاه به نيکسون بداند.
اورادست به سر کردم .او گفت ،سفير آمريکا متن نامه نيکسون را به او نشان داده است .گفتم ،در اين صورت می توانيد
نوع پاسخی را که سزاوارش بوده ،ودريافت کرده است ،حدس بزنيد...
به او گفتم که چه خوشش بيايد چه نيايد ،پيشنھاد ھای شاه در نھايت پذيرفته می شود .آن پيشنھاد ھا ،بايد به عنوان
بھترين راه حل برای مشکالت کليه کشور ھای توليد کننده نفت تلقی شود.
سفير ،حرف مرا قطع کرد ،و اعتراف کرد که در شرفيابی ديروز ،استدالل شاه را در مورد وضع ايران ،پذيرفته است .گفت
به عنوان مثال ،من به ايشان ياد آوری کردم که عراق تقريبا  ٣٠٠ميليون دالر در نتيجه ملی کردن نفتش از دست داده
بود .شاه پاسخ داد که ايران اين ضربه را سالھا پيش خورده است .عراق در دراز مدت جبران خسارتش را خواھد کرد.
بعد من اظھار نظر کردم که سياست ھايی که ايشان دنبال می کنند ،می تواند تاثير بدی روی سرمايه گذاری خارجی داشته
باشد .اما شاه اشاره کرد که کشور به اندازه کافی از خود سرمايه دارد ،وھيچگونه واھمه ای نخواھد داشت .بعد من اظھار
داشتم که ايران فاقد پرسنل واجد صالحيت کافی برای اداره صنايعش است ،اما شاه پاسخ داد که بيشتر خارجيانی که در
حال حاضر در صنعت نفت کار می کنند ،در ھر صورت باقی می مانند ،و حتی اگر بروند جانشينانی را می توان پيدا کرد.
او ]سفير[ در خاتمه اظھار داشت که امکان دارد آمريکائی ھا ،فرمول معتدل تر شاه را بپذيرند که براساس آن قرارداد
فعلی در  ١٩٧٩خاتمه می يابد.
من به او اطمينان دادم که اين دقيقا چيزی است که خواست ھای مارا بيش از حد برآورده می کند«.
يکشنبه اول بھمن (٢۵١١) -١٣۵١

 - ١٠نبايد نقش انگلستان در مداخله مستقيم و غير مستقيم در امور کشور ھا به ويژه کشور ما ايران را ناديده گرفت ،در بيشتر مواقع
دخالت آمريکا ويا روسيه بدنبال نيرنگ ھای سياسی انگلستان صورت گرفته است .شايد اگر نيرنگ ھای انگلستان نبود ھرگز آمريکا
حتا دردو جنگ ھای بين الملل ھم دخالت نمی کرد و ھرگز نظری به دخالت در امور داخلی کشور ھای ديگر نداشت ،چرا که اين مورد
در قانون اساسی آمريکا آمده است .نمونه ھای زيادی وجود دارد که مثنوی ھفتاد من کاغذ شود .به شاه و به مملکت ما ايرانيان بدجوری
خيانت شده است وھمه اش را ھم ھمين »بی انصاف« ھای جبھه ملی و توده ای دامن زده اند اگر اين »بی خردان پشت به ميھن کرده«
نبودند آخوند را به تنھائی نمی توانستند برعليه ارزش ھای ملی تشويق کنند .شر بزرگ کشور ھمانطور که شاھنشاه ايران گفته اند
»توده ای ھای بی وطن« و »مرتجعين سرخ و سياه« بوده اند .شر آنھا آنقدر بزرگ بود که دولت و شاه و ھمه و ھمه در کشور از
شر آخوند غافل شده اند .يک شر با سرو صدا براه بود تا خيزش »افعی« احساس نشود .ح-ک
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وا ﺶ ﺮ ﻮم
درفصل ھای گذشته ،گوشه ھايی از نگرانی شديد اياالت متحده آمريکا و انگلستان از سياست اتخاذی شاه در مورد نفت
ايران را مالحظه کرديد .نگرانی سفير اياالت متحده آمريکا را از اين که شاھنشاه ،اصول سياست ايران را درباره نفت ،در
سالگرد انقالب سفيد – شاه و ملت -اعالم کند ،بازگو شد.
»اساس اين نگرانی« از آن جھت بود که با اعالم رسمی آن ديگر »تجديد نظر« ويا »عقب نشينی« در سياست اعالم
شده ،از سوی شاھنشاه امکان پذير نبود» .اولتيماتوم« نيکسون نيز به اين جھت بود که پادشاه را از »بيان رسمی« اين
مواضع برحذر دارد.
اينک ببينيم شاھنشاه ايران ،عليرغم در خواستھا و تھديد ھای آمريکا و انگلستان ،چگونه در تامين منافع ايران از
»نفت« ،قيام کرده و با اعالم »سياست نفتی ايران« ،در سالگرد انقالب شاه و ملت ،قاطعانه به آمريکا وانگلستان »نه«
گفته است .اما ،پيش از پرداختن به آن ،ضروروی است که توضيحات بيشتری در باره موضوعی که پيش از اين تحت
عنوان »ما فاقد قوه تشخيصيم« آمده ،داده شود تا تحليل نھائی مسائل آسانتر شود.
در بحث »ما فاقد قوه تشخيصيم« گفته شد که در »جامعه تشيع« ،مرگز ثقل تشخيص» ،مجتھد اعظم« است ،و اين
تشخيص ،ھرچه باشد ،بدون نياز به دليل ،عينا برمردم منتقل می شود .در آن بحث ،نمونه ای ارائه نشده ،والجرم اثبات
مطلب ،از توانائی الزم برخوردار نبود ،اکنون با ارائه نمونه ،اين ضعف جبران می شود.
خمينی ]روح ﷲ[ در مصاحبه با تلويزيون فرانسه در تاريخ  ۵آبانماه  (٢۵١٧ = ١٩٧٩) ١٣۵٧گفت:
» ...اگر محمد رضا شاه در سلطنت باقی باشد ،تا چند سال ديگر ،مملکت ما رو به فقر و نيستی خواھد رفت .بنابراين تا
ايشان نرفته است ،مملکت ما نمی تواند روی آزادی و ترقی ببيند ،وبايد برود«...
اين »تشخيص« خمينی در مقام »مرجع تقليد«» ،مجتھد اعظم« و »ولی امر«  -صرفنظر از ماھيت آن – عينا به جامعه
تشيع ايرانی منتقل شد ،و »جامعه تشيع ايرانی« بدون نياز به دليل و برھان ،آنرا به صورت »يقين« و »باور« ی بدون
خدشه پذيرفت ،و تفاوتی ھم در عامی و بيسواد ،يا روشنفکر و تحصيلکرده ،ويا کاسب واداری نبود
از باب نمونه ،وبرای اصالت بحث ،می توان به گفته »سيد احمد مدنی« -سرھنگ دکتر –که ھرچه باشد باالخره تحصيالتی
دارد ،وعلی القاعده بايد قوه تشخيص ھم داشته باشد .استناد کرد.
او ،پس از اظھارات خمينی ،در مصاحبه ای با روزنامه اطالعات ،چنين گفت:
» ...کارھايی در دوره استبداد شده که کمتر از حمله مغول نيست .چنانچه درمملکت ،اين انقالب انجام نمی شد ،وبا ھمان
آھنگ پيش می رفتيم ،ايران در سال  ٢٠٠٠فقيرترين کشور دنيا می شد ،وحتا نه يکی از فقيرترين«...
اطالعات دوشنبه  ٧اسفند (٢۵١٧) ١٣۵٧
با کمی دقت در مھفوم و حتا منطق اظھارات سيد احمد مدنی )کارگزار ويارجان برکف امام خمينی( متوجه می شويم که
مشابه مفھومی مشخصی ،ميان اين دو اظھار نظر وجود داد ،و اين خود نشانه آن است که »مدنی« تشخيص خود را
نسبت به مساله مزبور ،از »خمينی« گرفته است ،و خود او شخصا قوه تشخيصی نداشته است.
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خمينی ،در بخش پايانی يک سخنرانی اش در تاريخ  ١۶آبانمان  (٢۵١٧) ١٣۵٧در فرانسه ،که در مقابله با »پيام شاه
به ملت« ايراد کرد ،پس از حمالت بسيار شديد و موھن ،گفت:
» ...درھرصورت ،مسير ھمين است .ھرکه غير اين فکر کند ،خائن به ملت است .خائن به مملکت است .که غير اين فکر
کند ،خائن به اسالم است .اگر »اين« ]مقصودش شاه ايران بود[ را مھلت بدھيد ،فردا نه اسالم برای شما می ماند ،نه
مملکت برای شما می ماند ،ونه خاندان برای شما می ماند«...
مالحظه می کنيد که در »جامعه تشيع« مردم حق فکر کردن ،و تشخيص دادن ندارند» .فکر« ھمان است که »مرجع
تقليد« دارد» .تشخيص« ھمان است که مرجع تقليد می دھد ،و ضمانت اجرای آنرا ھم که مالحظه کرديد ،تھديد خيانت به
اسالم است .که می دانيد »تعارف بردار« نيست.
ﻓﻘﻂ ﻳﻚ راي:
در راستای اظھارات خمينی ،و موقعيت فکر و تشخيص درجامعه تشيع ايران ،اين برداشت حقوقی می تواند اصالت قطعی
داشته باشد:
در به اصطالح »رفراندم فروردين  «٢۵١٨ =١٣۵٨تنھا يک رای به برقرار جمھوری اسالمی داده شد ،واين رای ھم
»رای خمينی« بود ،که تشخيص وفکر او ،بنابر روابط مذھب تشيع به جامعه و توده ايرانی منتقل شده ،وتوده فاقد
تشخيص وتفکر ،به تبعيت و پيروی از تشخيص »مرجع تقليد«  -خمينی – بصورت آلت بدون اراده و فکر ،رای مرجع
تقليد را رای خود دانستند ،و آن را به »صندوق آرا« انداختند ،زيرا رابطه »مقلد« و »مرجع تقليد« و تھديد »خيانت به
اسالم« وکيفر ومجازات شرعی آن ،سبب شد که توده ھای وسيع مردم در اجرای مراتب »تشيخيص« و »فکر« مرجع
تقليد ،لحظه ای به خود ترديد راه ندھند ،و به راه طفره نروند.
»سنگر" پيشنھاد می کند کسانی که برای رفراندم  (٢۵١٨) ١٣۵٨قايل به اصالت و مشروعيت ھستند – از جمله آقای
پرويز قاضی سعيد -اظھارات خمينی ،و برداشت حقوقی فوق را بخوانند.
درﻣﺴﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ:
در تحقيقی که در فصل پيش عرضه شد ،از متن نامه »آمرانه« ريچارد نيکسون رئيس جمھوری اياالت متحده آمريکا ،با
شاھنشاه ايران ،و نيز پاسخ شاھنشاه آگاه شديم .اکنون به علت اينکه چرا تا پيش از انتشار يادداشت ھای روزانه اسدﷲ
علم ،وزير دربار شاھنشاھی ،ھيچکس از متن آن نامه و پاسخ شاه آگاه نبوده است ،می پردازيم و سپس به اتفاق در مسير
تحقيق ،بحث را دنبال ميکنيم.
» ...نخست وزير ،پيش از شرفيابيم ،به من تلفن کرد که بگويد شاه به اودستور داده است پاسخ ھايی را که به »ھيوم«
و »نيکسون« فرستاده ايم بخواند.
.

اولين سئوال شاه اين بود که آيا نامه ھای درخواستی نخست وزير را فرستاده ام؟ پاسخ دادم که جواب ھای
اعليضحرت را فرستاده ام .اما ،او توبيخم کرد که چرا نسخه ھای نامه ھايی را که دريافت کرده بوديم ،نفرستاده
ام .توضيح دادم که نخست وزير ،اين ھارا از من نخواسته بود ،ضمنا صحيح نبودکه پيام آمرانه نيکسون به شاه
علنی شود.
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شاه پس از اين که کمی فکر کرد ،پاسخ داد که ھر دوسری نامه ھا بايد باھم خوانده شود ،تا بتوان تندی پاسخ آنھا
١١
را درک کرد .معاونتان )بھادری( می تواند نامه ھا را برای نخست وزير ببرد ،و بعد ھم بازگرداند« ... .
ﻋﻠﺖ ﻧﺎ آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﻜﺴﻮن:
ﺣﺎﺷﻴﻪ :اين قسمت از گفتگو ھای علم و شاھنشاه ،نشان می دھد که نامه نيکسون به شاه ،ونيز پاسخ شاھنشاه به
نيکسون ،و ھمچنين نامه ھای متبادله بين وزارت خارجه انگلستان و شاه ،در بايگانی محرمانه دربار نگھداری ميشد،
واطالع از آن تا انتشار کتاب علم ممکن نبوده ،و بدون ترديد اصل اين نامه ھا پس از غصب دربار توسط شورشيان
در اختيار آنان قرار گرفته است.
اھميت اين نامه ھا در اين است که در واقع ارزيابی موانع استقرار حاکميت ايران را برنفت و بيشتر درايت و موقع
شناسی و بصيرت و قاطعيت شاھنشاه ايران در ملی کردن اساسی نفت نشان می دھد) .پايان حاشيه(
علم ]امير اسد ﷲ[ اضافه می کند:
» ...مدتی درباره حدود دخالت خارجی در امورمان بحث کرديم ،واين که چطور آمريکائی ھا به عبارت ديگر »کندی«
]جان اف [.به امينی ]دکتر علی[ کمک کردند تا به قدرت برسد.
خاطرنشان کردم که ھرنوع توطئه حمايت شده توسط خارجی ھا را می توان عقيم گذارد ،به شرطی که تعدادی افراد
مصمم در جا ھای درست قرار داشته باشند«...
ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺷﺎه از ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ:
ﺣﺎﺷﻴﻪ :ماھيت اين گفتگو ھا ،به موازات دريافت نامه آمرانه نيکسون نشان می دھد که شاھنشاه از دخالت خارجيان
در امور ايران و تدارک توطئه ای عليه ايران ،وشاھنشاھی ايران نگران بوده اند که علم کيفيت مقابله با آن توطئه
ھای حمايت شده را تشريح کرده است.
نظريه علم کامال درست و اصولی است .اصرار »لرد جورج براون«  -وزير اسبق وزارت خارجه انگلستان – به شاه
برای نخست وزيری بختيار ،ونيز تصدی ارتشبد عباس قره باغی بر »ستاد بزرک ارتشاران« و نخست وزيری مھندس
جعفر شريف امامی ،اجرای ھمان طرحی بود که اسد ﷲ علم در صورت تحقق آن ،امکان موفقيت توطئه بيگانه را
پيش بينی کرده بود.
در شماره ای از نشريه »سنگر« نوشته بودم که اگر به جای »شاپور بختيار« يک گروھبان ،يا يک فرد عادی ولی،
وطنپرست و شاھدوست و مصمم به نخست وزيری رسيده بود ،شورشيان پيروز نمی شدند .از درس ھای عبرت آموز
تاريخ است که وقتی افراد بی اراده ،غير مصمم ،سازشکار ،ترسو ،و بی اعتقاد در مقام ھای پر مسئوليت يک کشور،
به ويژه به ھنگام بحران قرار گيرند ،کار مملکت تمام است) .پايان حاشيه(
علم اضافه می کند:

 - ١١تشخيص شاھنشاه در اين مورد قابل ستايش است .ھم محرمانه بودن را رعايت ميکند و ھم دولت را از مسئله آگاه می کند .درحاليکه
علم با برخی زياده گوئی ھا و پنھان کاری ھا مسئله را پيچيده تر کرده است .در برخی موارد حتا الزم است مردم از دستاورد برخی
مطالب آگاه شوند تا بتوانند به موقع صاحب تشخيص بشوند تا بتوانند پشتيبانی الزم را انجام بدھند .اگر اشاره ای در اخبار روزانه به
يک چنين اولتيماتومی رفته بود ،مردم آگاه شده بودند احساسات ملی برانگيخته شده بود ،شايد آب سردی به ھيجان کسانی مثل نيکسون
و نماينده نفتی ھا ريخته شده بود .ح-ک
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» ...يادآوری کردم که چطور آخوند ھا وساير دشمنان را در زمان نخست وزيری خود من از ميدان به در کرديم .چه
کسی غير از اعليحضرت شجاعت اين را داشت که از من حمايت کند.
او اعتراف کردکه ھيچکس ،وقايع  ١٣۴٢را که به ناآرامی ھای خشونت آميز  ١۵خرداد در پی دستگيری آيت ﷲ
خمينی منجر شده بود ،و شاه به من تلفن کرده بود تا بپرسد ،قصد دارم چه اقدامی بکنيم را يکبار ديگر يادآوری
کردم ،و گفتم به خاطر داريد که به اعليحضرت عرض کردم که به نقطه حساسشان خواھم زد ،ووقتی گفتم دمار از
روزگارشان درخواھم آورد ،شما خنديديد.
چاره ديگری نبود ،اگر ما عقب نشينی کرده بوديم ،نا آرامی ھا به چھار گوشه ايران سرايت می کرد ،و رژيم ما با
تسليم ننگ آوری سقوط می کرد .در اين موقع حتی اين را به شما عرض کردم که اگر خود من ھم از مسند قدرت به
زير کشانده شوم ،شما ھميشه می توانيد با محکوم کردن ،و اعدام من به عنوان مسبب آنچه واقع شده ،خود را نجات
دھيد .از سوی ديگر ،اگر من موفق شوم ،ما برای ھميشه از دست اين جنگولک بازی ھای روحانيون ،و دخالت ھای
خارجی خالص می شويم.
شاه گفت ،بله يادم ھست .ھرگز خدمات شمارا فراموش نمی کنم«...
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ دﻳﺮوز و اﻣﺮوز:
حاشيه :ناگفته پيداست که در سال  (٢۵١٧) ،١٣۵٧عامل موثر در پيروزی شورشيان ،عقب نشينی گام به گام،
صحبت آشتی ملی ،تشکيل دولت ائتالفی با مخالفان ،تصميمات نا بجا در جھت ترضيه خاطر مخالفان ،و باالخره تشکيل
دولت يکی از افراد جبھه ملی مخالف سلطنت بوده است.
بازرگان ]مھندس مھدی[ درکتابش می نويسد:
» ...با خروج شاه از کشور ،ھمه جور احتمال مقاومت و توطئه وترور ويا در گيری خونين از ناحيه آنان می رفت،
ودر صورت تصميم می توانستند به سھولت انقالبيون را دستگير ،يا سر به نيست کنند ،ولی اين کار را نکردند ،بلکه
به ميل و رضا ،ويا از ترس اعتصاب و اعتراض کارمندان تسليم ما شدند«...
انقالب ايران در دو حرکت -نوشته مھندس مھدی بازرگان -چاپ سوم صفحه ٧٣
يکی از محققين می نويسد :در ھر انقالبی ،اگر دولت قاطعانه در مقابل انقالبيون بايستد ،انقالب شکست خواھد خورد.
بازرگان از قول خمينی می نويسد :اگر اکنون صحبت از آشتی کنيم ،تمام موفقيتی را که بدست آورده ايم ،از دست
خواھيم داد.
نبايد ناگفته گذاشت که اگر در جريان شورش  ،۵٧توسل به طرح ھايی نظير »آشتی ملی« و »ھمبستگی« و نظاير
آن ،ونيز قرارگرفتن افراد بی شخصيت ،سازشکار ،ترسو و بی اعتقاد در راس امور ،عامل قطعی برای پيروزی
انقالبيون شد ،امروز ھم تکرار ھمان سخنان درمورد »آشتی ملی« و »ھمبستگی« آنھم از سوی اشخاص مشابه ،با
ھمان افراد بی شخصيت ،سازشکار وبی اعتقاد ،و القای آن به رضا شاه دوم ،عامل ناکامياری در پيکار ،وبازدارندگی
از يک حرکت سرنوشت ساز ملی و ميھنی محسوب می شود.
» ...مراسم عيد غدير در بارش برف مداوم ،تعدادی کودک را در باغ گلستان ]کاخ[ جمع کرده بودند تا به مناسبت
دھمين سالگرد انقالب سفيد ابراز احساسات کنند.
شاه از اين که کودکان را در چنين ھوايی بيرون نگه داشته اند ،عصبانی شده و دستور داد به داخل دعوت شوند ،و
به آنھا چای داده شود .چطور می توانستيم ترتيبی بدھيم که به  ٢٠٠٠بچه مدرسه چای داده شود؟
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درعوض يک کوه شيرينی چيديم و کودکان دويدند توی سالن ھای تازه تزيين شده و با جيب ھای پر از شيرينی ،از
اتاقی به اتاق ديگر رفتند .دوتا دختر بچه از ترک محل خودداری کردند تا اينکه عکسشان در کنار اعليحضرت گرفته
شد.
بعد از ظھر ،شاه در کنگره ويژه ای به مناسبت سالروز انقالب  ١٢شرکت کرد ،وسخنرانی با شکوھی ايراد کرد که
در آن تاکيد نمود با عزمی راسخ به اعمال سياست خود در باره نفت خواھد پرداخت ،و آنگاه اين سياست را تشريح
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم ﺑﻬﻤﻦ (2511) 1351

ﻛﺮد« ...
اﻋﻼم ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان:

ﺣﺎﺷﻴﻪ :عليرغم تھديد ،درخواست وتالش اياالت متحده آمريکا ،وانگلستان برای خودداری شاه از اعالم سياست نفتی
ايران در کنگره دھمين سالگرد انقالب شاه و ملت ،شاھنشاه ايران اصول سياست نفتی ايران را در اين کنگره اعالم
فرمود.
علم درکتابش به متن سخنرانی اشاره ای نکرده است ،و فقط ياد آور شده که بعدا در اخبار بی بی سی شنيديم که
سھام شرکت ھای نفتی در »بورس لندن« سقوط کرده است .متن سخنرانی شاھنشاه ايران ،و کم و کيف اعالم سياست
نفتی ايران ،چنين است که ازکتاب »صنعت نفت بعد از بيست سال« تاليف آقای فواد روحانی بی انصاف ،گرفته شده
است«
» ...مدت ھاست ما در موضوع نفت با شرکت ھای عامل نفتی کنسرسيوم نفتی که در ايران کار می کند ،مشغول
مذاکره بوديم ،مذاکرات نه قطع شده است ،نه به جائی رسيده است .اين است که امروز بدون ورود به جزئيات ،خطوط
کلی آنرا بايد برای شما بگويم.
موقعی که در  ،١٩۵۴ما قرارداد نفت را امضا کرديم ) که شايد در آن روز بيشتر از آن ھم نمی توانستيم به دست
بياوريم( يکی از مواد قرارداد اين بود که شرکت ھای عامل ،منافع ايران را به بھترين وجھی حفظ کنند.
ما داليلی در دست داريم که اين کار نشده است .در قرارداد  ،۵۴سه دوره تمديد پنج ساله در نظر گرفته بودند که
ضمنا شرط شده بود که منافع ايران حفظ بشود .ما داليل کافی داريم که مطابق حتا ھمين قرارداد  ۵۴قرارداد نفت خود
رابا کنسرسيوم در سال  ١٩٧٩ديگر به ھيچ وجه تمديد نکنيم.
البته می دانيد که اصول منشور ملل متحد ،وقطعنامه ھای بخصوصی در اين مورد تصريح دارد که ثروت ھر مملکتی
مال اوست و قرارداد ھايی که با کمپانی ھای خارجی برای بھره برداری واستخراج بسته می شود ،نمی تواند بدون
صالحديد مملکت صاحب ثروت مورد بھره برداری قرار بگيرد.
صنعت نفت ،صنعت پيچيده ای است .يک چاھی را اگر بيش از مقدار معينی استخراج بکنيد ،در واقع آن چاه را می
کـ ُشيد .اگر بازيافت مجدد نکنند ،اين حفظ منافع مملکت نيست .اگر گاز ھايی را که الزم است دو مرتبه در چاه برگردانند
و به اصطالح فنی انژکسيون بکنند ،نکنند اين حفظ منافع ومزايای مملکت نيست ،واين کار ھا برای مملکت مانشده
است.
راھی که برای ما ميماند ،دوتا است .چون مردمانی ھستيم که به امضای خودمان پايبند ھستيم ،می گوييم يک امکان
اين است که تا سال  ،١٩٧٩يعنی شش سال ديگر ،کمپانی ھای موجود به کارشان ادامه بدھند ،به شرطی که درآمد
ھر بشکه نفتی که بما می رسد از در آمد ممالک ھم حوزه ما کمتر نباشد .در اين صورت وقتی در  ١٩٧٩قرارداد
خاتمه پيدا کند ،شرکت ھای فعلی مشتری نفت ايران خواھند بود ،بدون ھيج مزايايی ،وبايد مثل ديگران بيايند و صف
 - ١٢منظور انقالب )سفيد( شاه و مردم است .ح-ک

40

امير فيض

پيروزی تاريخی

بکشند .و اما ،امکان ديگر اين است که از موقع امضای قرارداد جديد ،تمام مسئوليت ھا و ھرچه که امروز در دست
ما نيست ،تمام برگردد به ايران و شرکت ھای فعلی مشتری طويل المدت ما باشند ،وما نفت را به آنھا برای مدت
طوالنی به قيمت خوب )با تخفيفی که ھرکسی به يک مشتری خوب می دھد( خواھيم فروخت که تا ھر موقعی که
قرارداد طول می کشد ) ٢٠سال ٢۵ ،سال( نفت به آنھا می رسد.
اين مطلب بايد به زودی برای ما روشن بشود .شق اول ادامه کار تا  ،٧٩شق دوم مشتری شدن و مطمئن بودن به
اين که نفت برای مدت طوالنی با شرائط مناسب در اختيار خواھد بود .ولی برای اينکه شق دوم را ما بتوانيم انجام
بدھيم ،الزم است بخصوص که صنعت ما توسعه پيدا کند ،و بھترين متخصصين خارجی را به طور دسته جمعی و
متشکل ،يا بطور انفرادی در استخدام خود بياوريم تا برای ما کار بکنند ،و ما بايد در مورد حفظ و نگھداری و تفحص
و تجسس بيش از گذشته دقت کنيم» «..صنعت نفت ايران :بيست سال پس از ملی شدن« نوشته فوآد روحانی شرکت
سھامی کتاب ھای جيبی – تھران ) ٢٣۵۶فايل آوای اين گفتار را دراينجا بشنويد http://1400years.org/Shahoil-
 1973.aspشوربختانه متن فواد روحانی با اصل گفتار شاھنشاه برابر نيست و نگارنده کتاب حاضر نيز به نقل از کتاب روحانی
مطلب را آورده است .ح-ک(

حاشيه :مالحظه می فرماييد که » ۶سال ديگر« ھرگز نيامد ،و درست  ۵سال بعد کار ايران را خارجيان ساختنتد!
شاھنشاه ايران در کتاب »پاسخ به تاريخ« می نويسند:
» ...می خواستم پيش از پايان ذخائر نفتی کشور ،کار سازندگی ايران را به سرمنزل مقصود برسانم .البته در اين
رھگذر مخالفان بسيار داشتم که کوشيدند مرا از پای در آورند .در اين شمار ،بايد بيش از ھمه از دارو دسته شرکت
ھای بزرگ نفتی نام برد که نمی خواستند سياست فروش نفت به قيمت عادالنه ،از حيطه تسلط آنان خارج باشد .آنھا
نمی خواستند به فداکاری ھای الزم در جھت توزيع مجدد ثروت ھا ،ميان کشور ھای صنعتی ،و جوامع رو به توسعه
تن در دھند.
به ھمين جھت بود که برای نمونه و برای عبرت ديگران ،ايران را بعنوان قربانی انتخاب کردند ،و به ويرانی آن
برخاستند و نه کشوری چون ليبی را.
درسال  ١٩٧۶دو تن از شخصيت ھای مھم نفتی آمريکا گفته بودند که تا دوسال ديگر کار شاه تمام است«...
پاسخ به تاريخ آخرين کتاب شاھنشاه آريامھر متن فارسی چاپ اول صفحه ٢٩٢
چقدر احمقند ،وچه غافلند آنھائی که به »شورش نفتی-مذھبی« سال  (١٩٧٩=٢۵١٧) ١٣۵٧عنوان »انقالب ملت«
می دھند .آيا کسی می داند که نفت ايران با روی کار آمدن اين رژيم منحوس چگونه اداره می شود )پايان حاشيه(
» ...معاون رئيس کنسرسيوم نفت به ديدنم آمد ،و نامه ای از »ج.ک .جيمسون« ،رئيس ھيات مديره شرکت »اکسون«
را برای شاه آورد .نامه به تاريخ  ٢۶ژانويه  ١٩٧٣به شرح زير است:
» ..شرکت ھای عضو کنسرسيوم با نگرانی فرمايشات اعليحضرت را در سخنرانی درکنگره ملی در  ٢٣ژانويه
 ١٩٧٣خوانده اند .چنان که در آخرين شرفيابی بحث شد ،به نفع طرفين است که مذاکرات با نگرشی برای دستيابی
به راه حل رضايت بخش ادامه يابد .چنين تمايلی ھمچنان باقی است ،به ھمين جھت ،ما طالب شرفيابی ديگری به
حضور اعليحضرت در آينده نزديک می باشيم.
شرکت ھا از من خواسته اند که تذکر دھم چنان که خاطر مبارک اعليحضرت مستحضر است ،سخنرانی مزبور بعضی
مسائل را برانگيخت که به مواد مربوط به شرکت ھا و دولت ايران تحت قرارداد  ٢٩اکتبر  ١٩۵۴ارتباط پيدا می کند
که بايد رسما به وزير دارائی ايران که مقام تعيين شده در قرارداد  ١٩۵۴است نامه ای بنويسند تا از موقعيت قانونی
خود در قرارداد دفاع کنند .چنين نامه ارسال خواھد شد«... «..
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واﻛﻨﺶ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﻧﻔﺖ:
حاشيه :درکتاب ھايی که راجع به نفت ايران نوشته شده است – وبازھم يادآوری می شود که جامع ترين آنھا کتاب
ھمين آقای فوآد روحانی است – ھيچ اشاره ای به واکنش کنسرسيوم نفت ،درقبال اعالم سياست نفتی ايران ،توسط
شاھنشاه ،در کنگره بزرگداشت دھمين سالگرد انقالب شاه و ملت ،نشده است.
آقای فوآد روحانی در کتاب »صنعت نفت ايران :بيست سال پس از ملی شدن« نوشته است:
» ...درست يک ماه بعد ازتاريخ بيانات شاه در کنگره سالگرد انقالب سفيد ،شرکت ھای نفت »شق دوم« را پذيرفتند«..
)صنعت نفت ايران :بيست سال پس از ملی شدن« نوشته فوآد روحانی شرکت سھامی کتابھای جيبی – تھران (٢٣۵۶
وقتی خواننده کتاب آقای فوآد روحانی ،به اين »تصريح« می رسد ،چنين برداشت می کند که گويا کنسرسيوم منتظر
وبی تاب و بی قرار بوده است که چنين تصميمی از سوی شاه ايران اتخاذ شود ،و آنھا بی درنگ ،و به راه استقبال
از آن ظرف يک ماه به موافقت با نظر شاه ايران بپردازند )پايان حاشيه(
ﺧﻔﻪ ﺷﻮﻳﺪ ،دزدان ﻣﺘﺠﺎوز!
» ....شاه به محض خواندن نامه کنسرسيوم به من تلفن کرد ،و گفت» :بھشان بگوئيد که يک مشت دزدند .سعی
کردند طلب مارا در زمانی که ارزش ليره استرلينک کاھش يافته بود به ليره استرلينک بپردازند .فقط ھوشياری و
قدرت مجاب کردن خودمان بود که مارا از ضرر چندين ميليون ليره ای نجات داد .از آن گذشته ،فقط تحت فشار بود
که به پرداخت ماليات در بنادر ما تن دادند .سالھا است که از اين کار شانه خالی کرده اند .حتی ھنوز ھم از پرداخت
خسارت برای ذخاير گاز طبيعی که در توليد نفت می سوزانند ،خودداری می کنند .فقط اين اواخر است که بدون کمک
از شرکت ھا و با وجود موانع بسيار ،ما توانسته ايم مقدار کمی از اين گاز را از طريق لوله به روسيه شوروی صادر
کنيم .به آنھا يادآوری کنيد که منشور ملل متحد ،به وضوح تاکيد می کند که کليه کشور ھا دارای حق حاکميت بر منابع
طبيعی خود می باشند ،و می توانند بھر نحوی که مناسب بدانند به مصرف برسانند .ضمنا بايد به آنھا يادآوری کنيد
که پيشنھاد ھايی را که من در سخنرانی ھفته پيش در اجالس مشترک مجلسين ارايه دادم ،دوروز بعد به صورت
قانون غير قابل تغيير درآمده است .شرکت ھا بايد ممنون باشند که من کاستی ھايشان را علنی نساختم «..
دوشنبه نھم بھمن (٢۵١١) ١٣۵١
■■■
» ...شاه گفت :سفير آمريکا منتظر شرفيابی است ،وقتی بيرون می رويد با او احوالپرسی کنيد ،و بطور تصادفی به
او بگوييد که پيشنھاد ھای من به اجالس مشترک مجلسين به صورت قانون در آمده و ديگر قابل بحث نيست«...
 ١١بھمن (٢۵١١) ١٣۵١
حاشيه :در پاسخ شاھنشاه به نامه رئيس ھيات مديره کنسرسيوم دقت کنيم .نه تنھا قاطعانه ادعای کنسرسيوم را داير
به »تجاوز ايران به حقوق حقه! خود« رد کرده است ،بلکه متعاقبا کنسرسيوم متھم به »تجاوز به حقوق حقه ايران،
از باب کالھبرداری و دزدی« شده است ،آن ھم با ذکر دليل و نمونه ھا و دست آخر ھم برای آن که آب پاکی روی
دست سفير اياالت متحده آمريکا ،انگلستان ،و کنسرسيوم ريخته شود ،به آنان قانونی شدن پيشنھاد شاھنشاه ايران،
ياد آوری گرديده است .يعنی انجام شدن ھمان چيزی که سفيران انگلستان و آمريکا و شخص پرزيدنت ريچاردنيکسون،
رييس جمھوری اياالت متحده ،از به تحقق پيوستن آن ھراس وواھمه داشتند ،و می کوشيدندبا دفع الوقت جلوی انجام
آنرا بگيرند.
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استناد شاھنشاه به منشور سازمان ملل متحد ،مفھومی جز اين ندارد که »کنسرسيوم« بايد »کشک« اش را بسايد،
زيرا که منشور سازمان ملل متحد ،مدافع اقدامات ايران در تامين حقوق خود از منابع نفتی است.
از اين پاسخ قاطع ميھنی شاھنشاه ايران به نامه کنسرسيوم ،ھيچ اطالعی در دست نبود ،و چنانچه يادداشت ھای
اسدﷲ علم انتشار نمی يافت ،اين جريان بسيار با اھميت ،ھمچنان مکتوم می ماند.
از سوی ديگر ،درنامه کنسرسيوم به شاھنشاه ايران به خوبی ديده می شود که کنسرسيوم از بيانات شاه در کنگره
بزرگداشت انقالب شاه و ملت ناراضی بوده ،و اين سخنان را »تجاوز به حقوق« خود تلقی کرده ،وبه ھمين سبب ھم
»درمقام دفاع از خود« به عبارت حقوقی »موقعيت قانونی« توسل جسته است.
مفھوم اعتراض کنسرسيوم را می توان چنين خالصه کرد که :کنسرسيوم بيانات شاه را درجھت اعالم سياست نفتی
ايران مغاير با حقوق خود در قرارداد  ١٩۵۴دانسته است ،و به »دفاع« ومقابله با آن برخواھد خاست.
خوب ،پرسش اينجاست که اين »مقابله« و»دفاع« چگونه می توانست باشد؟
پاسخ اين پرسش را بايد در فعاليت ھای وسيع کنفدراسيونی ھا ،در مخالفت ھا و تظاھرات سازمان يافته دانشگاه ھای
ايران و باالخره در»ساختار توطئه« شورش  ،١٣۵٧و ھمکاری وحمايت ھمه جانبه وتمام عيار آمريکا ،انگلستان
وايادی دست نشاندگان آنان يافت ،که متاسفانه کردند آن کاری را که می خواستند!
دريادداشت ھای روزانه اسدﷲ علم ،مسايل بسيار مھمی درباره ناآرامی ھا و ارتباط آن با اقدامات شاھنشاه ايران
نسبت به تامين حقوق ايران از نفت وجود دارد که خود بحث مفصل و مستقلی را می پذيرد ،ولی درارتباط با اين
تحقيق ،و به منظور نشان دادن »دخالت ھای پنھانی انگلستان« در ناآرامی ھای ايران ،به اين نمونه توجه فرمائيد:
ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺷﻜﺎر دﺧﺎﻟﺖ!
در يادداشت ھای امير اسدﷲ علم آمده است:
» ...سفير انگليس به من تلفن کرد تا مرا در جريان جنجالی که بر سر يک جوانک انگليسی در گرفته بود بگذارد.
او استاديار بخش زبان انگليسی دانشگاه تھران است .تابستان گذشته ھم معلم موقتی »وليعھد« بود ،واکنون فعاالنه
در تظاھرات ضد دولتی در دانشگاه شرکت جسته است .تصميم گرفته شده که اخراج شود .دولت در عين حال می
خواست از او به عنوان نمونه ای برای دسيسه بازی ھای انگليس در جريان مذاکرات نفت استفاده کند .من خبر را
به اطالع شاه رساندم و به او يادآوری کردم که او آنقدر قدرت دارد که مجبور نباشد به چنين دستآويز ھايی متوسل
شود .اين نوع کارھا ،يعنی انتشار شايعات کذب و غيره در زمان نخست وزيری مصدق متداول بود .با دشواری زياد
اورا مجاب کردم که تصميمش را عوض کند .خدا را شکر سرانجام تسليم شد ،وگرنه ھمه رسانه ھای خبری دنيا روی
سرما خراب می شدند و مارا متھم می کردند که حکومت پليسی خودکامه ای ھستيم«....
سه شنبه سوم بھمن (٢۵١١) ١٣۵١
■■■
» ...سفير انگليس امروز عصر در منزل ،به من تلفن کرد تا شديدا عليه بازداشت آن جوانک انگليسی لعنتی که درگير
تظاھرات دانشگاھی شده بود ،اعتراض کند ١٣ .ازقلدر بازی سفير ،اصال خوشم نيامد ،واين را با صراحت به او گفتم.
 - ١٣حق بود مسئله ملغی بودن و بی اثر بودن قانون کاپيتوالسيون و عدم دخالت در امور کشور به سفير انگليس يادآوری می شد .يک
بنياد بين المللی است که ھرکس جرمی مرتکب بشود طبق قانون مجازات می شود ،جرم جوانک انگليسی ايجاد ھرج و مرج و آشوب،
ودخالت سفير انگليس در يک امر داخلی بوده است .ھمان حرفی که خود اينھا در اينگونه موارد به ما می زنند و به رخ ما می کشند
که دادگستری مستقل است .ح-ک
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به او گفتم که کال بخاصر شاه ،برای ايجاد روابط نزديکتر با غرب بود که به او اجازه دادم به اين نحو به من تلفن
کند.درستش اين بود که به وزارت امور خارجه خودمان تماس بگيرد و حتی آن وقت ھم قرارنبود با کسی باالتر از
رئيس بخش انگليس تماس بگيرد .به او گفتم در آينده ديگر اجازه نخواھد داشت به ديدن من بيايد.
البته برخورد ،شکل ديگری به گفتگوی ما داد ،وآخر سرش به معذرت خواھی کشيد.
گزارش اين برخورد را سر شام به شاه دادم .گفت» :خوب کرديد ،اما بايد حتا جلوتر می رفتيد«.
شنبه  ٧بھمن (٢۵١١ )١٣۵١
» ...به رغم حرفھای تندم ،سفير انگليس به دفترم آمد تا شخصا معذرت خواھی کند .تقريبا يک ساعت اورا منتظر
گذاشتم ،کاری که از آن منزجر بودم ،اما در اين مورد حس کردم که چاره ديگری ندارم .سفير سراپا ندامت بود،
باوجود اين من حرف خودم را پيش بردم واورا وادار کردم اذعان کند که دانشجوی انگليسی درگير در اين ماجرا بايد
برای ھميشه ايران را ترک کند .وقتی سفير اعتراض کرد که جوانک پولی ندارد ،من قول دادم که ما ھزينه بازگشت
١٤
دو شنبه  ٩بھمن (٢۵١١) ١٣۵١
اورا خواھيم پرداخت«...
ﺑﺮداﺷﺖ ازاﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ:
مالحظه می فرماييد که دولت وقت ايران ھم ميدانسته است که فعاليت آن »جوانک انگليسی« دررابطه با نفت است.
آخر برای يک انگليسی مقيم ايران ،درحاليکه تبعه انگلستان ھم ھست ،فعاليت شديد و شرکت درتظاھرات عليه »دولت
ميزبان« ،آنھم کسی که به عنوان »معلم« نان و نمک وليعھد وسلطنت را خورده است ،چه معنائی جز انجام ماموريت
از جانب کشورش می تواندداشته باشد؟
حتا اگر فرض کنيم که احساسات وروابط ،وصميميت ورفاقت با دانشجويان معترض ايرانی ،اورا در چنين جھتی قرار
داده باشد ،به سفير انگلستان چه که تا اين حد اصرار و سماجت برای ادامه حضور اودرايران ،وشرکت در اعتراض
ھا و خرابکاری ھا داشته باشد ،تا جائی که »انگليس از دماغ فيل افتاده« از »اوج غرور ملی« به »حضيض گدائی«،
به بھانه »بی پولی« برای جلوگيری از »اخراج جوانک« متوسل شود؟
خود پرسی کنيم .خودمان را بجای سفير اياالت متحده آمريکا ،و بريتانيای کبير ،ورئيس ھيات مديره کنسرسيوم نفت
بگذاريم ،و آنگاه بيانديشيم که با چنان پاسخ قاطعی که از شاھنشاه ايران دريافت داشته اند ،و مفھوم ساده آن »خفه
شويد« است ،چه بايد می کردند؟
آيا جز اين است که در ظاھر با پيشنھاد پادشاه ايران موافقت کنند ،ودرباطن تيشه به ريشه »سلطنت« و»شاه« بزنند
– که زدند ،-وآيا جز اين می توانست باشد که اين »تيشه« را به دست ايرانيان بزنند ،ونه با قوای نظامی و »کشتی
توپدار!«؟ وآيا جز »تيشه مذھب« که »دسته اش« به ظاھر به دست آخوند ،و بازوی اصلی آن در اختيار »انگلستان«
بود ،تيشه کارآمد ديگری در اختيارشان بود؟

 - ١٤اگر جوانک ولی و قيمش سفير انگلستان و مورد پشتيبانی انگلستان بود پس می بايست دولت انگلستان ويا خود سفير تقبل ھرھزينه
ای را پس از رسيدگی به پرونده او طبق موازين حقوقی کشور متقبل می شد .ح-ک
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ﺮت

ﺎ ﺸﺎه

درپاسخ شاھنشاه ايران به نامه کنسرسيوم نفت ،اشاره ای به گاز طبيعی ايران وجود دارد داير بر آنکه:
»ھنوزھم از پرداخت خسارت برای ذخائر گاز طبيعی که درتوليد نفت می سوزانند ،خودداری می کنند .فقط اين اواخر
است که بدون کمک از شرکتھا ،وباوجود موانع بسيار ،ما توانسته ايم مقدار کمی از اين گاز را از طريق لوله به
روسيه صادرکنيم«.
گرچه مساله گاز طبيعی ايران ،واقدامات شاھنشاه درجھت تامين حقوق ايران از اين منبع سرشار ،خود بحث تطبيقی
ديگری است ،ولی به نظر می رسد که اشاره شاھنشاه ايجاب ميکند که اين تحقيق نيز بی تفاوت از کنار موضوع رد
نشود.
درباره سوختن و به ھدر رفتن گاز نفت ايران در طول  ۶٠سال ،نوشته ھای بسياری وجود دارد.
يک تجسم تطبيقی در کنار آن نوشته ھا ،گويايی بيشتری دارد و درواقع حق مطلب را به صورت عينی به جا آورده
است .آنرا باھم می خوانيم:
» ...دراين شصت سال اخير ،مقدار حيرت انگيزی گاز طبيعی در کشور ما تلف شده است .طی تمام دوره توليد نفت
خام ،گاز طبيعی ھمراه با نفت از منابع زير زمينی کشور ما بيرون آمده است ،ولی نه شرکت سابق »نفت انگليس و
ايران« و نه »کنسرسيوم« اقدامی برای ايجاد »صنعت گاز« در ايران بعمل نياوردند ،و احتساب گازی که در اين مدت
به ھدر رفته است ،سر به ارقام نجومی می زند .برای کمک به تجسم مقدار اين ضايعه ،به تعبير جالبی بر می خوريم
که از اين قرار است:
اگر ھم ارز حرارتی گاز ھدر رفته را به صورھت نفت کوره در نظر بگيريم ،برای حمل نفت کوره برای با ارزش
حرارتی مزبور ،ھفت ميليون کشتی نفتکش بيست ھزار تن الزم خواھد بود که اگر پشت سر ھم قطار شوند ،دوبار
زمين را دور خواھند زد .تا کنون اقال  ٢٠٠ميليارد مترمکعب گاز از نظر نيروی حرارتی برابر با  ٢٠٠ميليون تن
نفت خام ،و از لحاظ ارزش پولی برابر با  ٣۵٠ميليارد ﷼ می گردد که به ھدر رفته است«...
سخنرانی منصور فروزان صنعت گاز وتوسعه
حاشيه :اشاره شاھنشاه ايران به اين که »فقط اين اواخر است که بدون کمک شرکت ھا ،وباوجود موانع بسيار ،ما توانسته
ايم مقدار کمی از اين گازھارا از طريق لوله به شوروی صادر کنيم« بر می گردد به فرمان شاھنشاه به شرکت ملی نفت،
به اين عبارت:

»شعله ھايی که ثروت ملی مارا می سوزانند ،بايستی ھرچه زودتر خاموش
 ....و متعاقب آن قراردادی با شوروی امضا شد ،وارسال گاز به وسيله لوله صورت گفت )پايان حاشيه(
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اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ:
» ....دکتر فالح ]رضا[ امروز تلفن کرد تا در باره مذاکرات موفقيت آميزش با اعضای کنسرسيوم گزارش دھد .قرارداد
امضا شده در ١٩۵۴از درجه اعتبار ساقط است ،ويک قرارداد  ٢٠ساله برای تامين نفت با کنسرسيوم از طريق شرکت
ملی نفت ايران جايگزين آن می شود.
سرناھار تلگرافی دريافت شد که اعالم ميداشت قرارداد نفت بطورغير رسمی امضا شده است ....شاه اظھار داشت که
قرارداد ما کليه کشور ھای توليد کننده ديگر راوادار به پيروی می کند .اما ابراز شگفتی کرد که قرارداد جديد تا بحال شور
و شوق زيادی برنيانگيخته است ،و ادامه داد» :شايد بايد انتظارش ھم می رفت ،ما خيلی سعی نکرديم که مردم را آگاه
نگه داريم ،و به آنھا اين احساس را القا کنيم که در امر مبارزه با شرکت ھا سھيم و شريکند« ...
علم در اينجا اظھار نظر کرده است که:
» ...من که عقلم به جايی قد نمی دھد که بفھمم چرا پادشاه تا بحال اين نکته خطير رانديده گرفته است«...
پنجشنبه  ٣خرداد ١٩٧٣ = (٢۵١٢) ١٣۵٢
شاھنشاه ايران ،در کتاب »پاسخ به تاريخ« به اين که چرا »قرارداد جديد« شوق و ذوقی در مردم ايجاد نکرده است ،و
ھمچنين پرسش اسد ﷲ علم ،چنين جواب می دھند:
» ...من خيال ميکردم که ترازنامه درخشان کوشش ھای  ١۵ساله ملت ايران برای روشن شدن اذھان وبيداری ھمگان
کافی است ،و از ارائه وتبليغ دستاورد ھای تالش ملی غافل ماندم .حال آنکه دشمنان با قدرت و امکانات مالی بسيار به
براندازی مشغول بودند .کوشش کردند ھمه کاميابی مارا دگرگون وانمود سازند .دانشگاه ھا ،مدارس و ورزشگاه ھا ،بنياد
ھا ،برنامه خانه سازی ،مراکز فرھنگی ،موسسات آموزشی ،رھائی و آزادی زنان ،ھمه اينھا را تخطئه کردند .احترام من
به ديانت و روحانيت ،مانع آن شد که در مقابل دروغپردازان ،شدت عمل نشان دھم ،زيرا باور نمی کردم که کسی به اين
ھمه دروغ وناسزا گوش فرا دھد «...پاسخ به تاريخ )متن پارسی( نوشته شاھنشاه آريامھر – چاپ اول پاريس.
ﺣﻴﺮت ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه اﻳﺮان:
حاشيه :باور تحقيقی اين سرباز براين است که چه مردم در جريان لحظات رويداد ھا و مذاکرات و اقدامات شاھنشاه ايران
در جھت تامين حقوق ايران از نفت قرار می گرفتند و چه قرار نمی گرفتند ،تفاوتی نمی کرد و شور و ذوقی از ناحيه مردم
به وجود نمی آمد و اگر ھم می آمد ظاھری بود و»باطنی « نداشت.
اگر مساله »ملی کردن نفت« در زمان مصدق ،يک ذوق وشوق بسيار محدودی به وجود آورد ،علتش حضور ووجود
کاشانی ]سيد ابوالقاسم[ بود ،نه اقدامات مصدق ،وکشاندن مردم به کوچه و خيابان.
مردم مملکت مابه واسطه حاکميت تشيع ،وآموزش ھا و تاکيدات مداوم مذھب ،به مسائل مملکتی عالقه ای ندارند.
»روضه« حسين فرزندعلی را ھزار بار حاضرند بشنوند ،ولی حتی يک لحظه حوصله شنيدن مسائل مملکتی ،ويا مراجعه
به تاريخ کشورشان را ندارند ،واگر ھم برايشان بگوييد ،پاسخ خواھيد شنيد که »تکراری« است ،ولی محال است يکنفر،
حتی يکبار ،گفته باشد که »روضه حسن و حسين« ھم تکراری است! مردم ما ،به مناسبت حاکميت تشيع ،ونيز تربيت
مذھبی ناشی از آن ،به کيفيتی در ايران زندگی می کنند که گويی در کشور اشغال شده ای روزگار می گذرانند.
اين چنين روحيه ای ،اجازه نمی دھد که انسان به سرنوشت زادگاھش ،يا به آنچه در کشورش می گذرد ،ويا به اقدامات
دولت و پادشاه و مسئوالن مملکتش ،عالقه وتوجه داشته باشد.
از آن گذشته ،درھيچ نقطه دنيا ،مردم عادی در جريان لحظات و دقايق مسائل مھم مملکتی با سياست ھای خارجی و
کشورھای ديگر سروکار دارد قرار نمی گيرند .زيرا اگر بجز اين بود ابراز احساسات عمومی ،مانع حل و فصل عاقالنه
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مشکالت و معضالت می شد .بھترين نمونه ھمان کاری است که مصدق در مساله مبارزات نفت در سالھای اول دھه ٣٠
انجام داد .و بھمين اعتبار است که »رژيس دوبره« ميگويد» :رھبر واقعی آن کس نيست که احساسات عمومی را بر می
انگيزد ،کسی است که »آينده« را با موفقيت تدارک می بيند«
بطور اصولی ،کارھای مملکتی بايد به وسيله متخصصين و نمايندگان مردم ،و دولت حل و فصل گردد ،نه با مردم کوچه
و بازار که برانگيختنشان کار زياد مشکلی نيست .و درست به ھمين جھت است که به موجب سنت و عقل وعلم ،دولت
ھا ،تنھا دستاورد فعاليت ھا را بايد به آگاھی مردم ،و درمعرض داوری آنھا بگذارند ،نه چگونگی دقايق و لحظات آنرا.
يعنی ھمان شيوه ای که شاھنشاه ايران در جريان سخنرانی خود در کنگره بزرگداشت دھمين سالگر انقالب شاه و ملت
انجام داد ،و طی آن از قصد جازم خود ،داير به »خلع يد« کامل از کنسرسيوم نفت ،ونيز استقرار کامل حاکميت ايران بر
صنايع و منابع نفتی ،ھمگان را آگاه کرد .بنا براين ،اگر جامعه تشيع زده ما ،اھل شور و شوق وذوق بود ،ھمان موقع
بايدبه وجد وسرور در می آمد ،و اراده پادشاھش را با پشتوانه احساسات ملی خود ،گرامی ميداشت.
برای شناخت بيشتر »مذھب زدگی« يک »جامعه مقلد« گفتنی است که :مگر استرداد جزائر سگانه ]تنب بزرگ ،تنب
کوچک وابوموسی[ درخليج پارس ،شور و ذوقی درمردم بوجود آورد؟ مگر نه اينکه در برابر چنين افتخار بزرگی که شاه
ايران ،نصيب مملکت کرد» ،جامعه مذھب زده« گفت» :اين جزاير شور و بی آب و علف ،چه امتيازی دارد که بازپس
گرفته شود ،يا نشود؟)!(«
مگر پايان بخشيدن به غائله تجزيه طلبانه آذربايجان ) (١٩۴۶ = ٢۴٨۵= ١٣٢۵وخوزستان ]شيخ خزعل[ و جنگل
]ميرزا کوچک[ ذوق و شوقی پديد آورد؟ مگر ايجاد راه آھن سراسری در زمان رضا شاه بزرگ ،شوق و شوری برای
مردم آورد؟ مگر پايان دادن مساله اختالف »شط العرب = اروند رود« ذوقی برای مردم ايجاد کرد ،که حاکميت بالمنازع
ايران برمنابع زير زمينی نفت ايجاد کند؟
 ...وازين نمونه ھا حتا در موضوع ھايی که بطور روزانه با فرد فرد »جامع تشيع زده« ارتباط دارد ،بسيار ميتوان ارايه
داد که »لمس« می شد ،به کار گرفته می شد ،تاثيرات آن قابل مشاھده بود ،اما نه تنھا شوق و ذوقی پديد نمی آورد ،بلکه
ناديده ھم به نظر می آمد.
مگر ايجاد شبکه آبرسانی و لوله کشی ،و برق سراسری و نظائر آن ،مردم را خوشحال کرد؟ خوشحال که نکرد ھيچ،
نفرين ھم در پی داشت! يک بار نگفته ايم و نشنيده ايم که کسی پس از نوشيدن »آب« تصيفه شده زاللی که از طريق لوله
به دستش رسيده بود ،بگويد »خدا پدرش را بيامردز که مارا از نوشيدن آب آلوده جوی نجات داد« ،ولی در مقابل ،ھرروز،
ھزاران بار پس از نوشيدن ھمان آب تصفيه شده ،شنيده ايم ويا گفته ايم »سالم بر حسين ،لعنت بر يزيد!« يعنی شعار
سياسی تشيع را تکرار کرده ايم.
ناگفته نماند که در مذھب تشيع» ،يزيد« مظھر »حکومت غاصبانه« و »حسين« نماد »حکومت حق« است ،وبنابراين
شعار »سالم برحسين ،لعنت بريزيد!« وقتی به زبان اھل جامعه تشيع می آيد ،ھرگاه اصحاب حکومت از »بطن علی و
فاطمه« نباشند ،لعنت و نفرينی است بر اصحاب حکومت! ودرايران »تشيع زده« ما ،معنايی به جز ھمان »مرگ بر شاه«
معروف نداشت.
آن روز که خمينی ]روح ﷲ[ و شريعتمداری )سيد کاظم[ ،شاھنشاه ايران را »يزيد تاريخ« خواندند ،و بختيار ]دکتر شاپور[
ھم برای نزديکی و رضايت آن احمق ھای مثل خودش ،مجلس شورای ملی را »مجلس يزيدی« ناميد ،ھمه و ھمه سخنی
می گفتند که در واقع تکرار ھمان »شعار سياسی« بود.
ﺷﻮق و ذوق زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ:
ناگفته پيداست که ذوق و شوق ،وقتی ايجاد می شود که زمينه ھای الزم نمو و نموداری آن وجود داشته باشد .از باب
مثال :وقتی کسی را دوست داريم ]دوستی در حکم زمينه الزم است[ ،و پس از مدتھا دوری ،اورا می بينيم ،ذوق می کنيم
واين خوشحالی ومسرت خاطر ،بطور طبيعی در ما بوجود می آيد .ولی اگر کسی را دوست نداشته باشيم ،ويا اصال وی را
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نشناسيم ،طبيعتا به فکرش ھم نيستيم – چه رسد که از او بدمان ھم بيايد -بنابراين ھرقدر از چنين کسی دورباشيم ،وقتی
خبری از او می رسد يا خودش را می بينيم ،ھيچ تغيير حالتی در خود احساس نمی کنيم ،وشور و ذوقی ،وشوق و رغبتی
ھم درما بوجود نميآيد.
ذوق و شوق ،در باورھای مذھبی حاکم برملت ھا» ،زيارت قبر حسين« است »عزاداری خامس آل عبا« و»تاسف از
درگذشت تازيان« است.
دردرازای  ١۴٠٠سال سلطه مذھب بر ميھن ما ،که دستورات آن به صورت زيربنای فکری و روحی ما در آمده ،حتی يک
کلمه درس وطنپرستی ،لزوم توجه به مسائل مملکتی ،تالش در جھت پيشرفت کشور ،و حتا لزوم حفظ استقالل ميھن ،به
گوش نسلھا خوانده نشده است .اين عدم تدريس اصول وطنخواھی ،آنقدر دردناک نيست که بجای آن ،ودرست در مواضعی
متغاير ،تا دلتان بخواھد تشويق به گريه و زاری برای تازيان ،بی اعتنائی به مظاھر زندگی و آماده شدن برای مرگ وامثال
آن آموزش داده شده است.
به اين ترتيب ،بر مبنای فلسفه ای مذھبی که به موجب آن خدمت به دولت »حرام« است ،و حقوق دريافتی از دولت تنھا
وقتی »حالل« می شود که توسط آخوندی دست به دست گردد ،کجا و چگونه می توان مردمی را پيداکرد که نسبت به
مسائل کشور خود عالقمند باشند ،ونيز از آنھا توقع داشت که در برابر خدمات واقداماتی مملکت ساز ،نظير تحوالتی که
١٥
توسط شاھنشاه در مورد نفت ايران روی داد ،شورو ذوق نشان دھند؟
پيش از اين ،گويا ،در »سنگر« نوشته شده است که اگر از توده مردم ھمه پرسی شود که آيا موافقند »خوزستان« را به
عراق بدھيم ،ودرعوض »کربال و نجف« را بگيريم ،يقين بدانيد که خوزستان از دست رفته است ،ودر اين معامله است
که ذوق و شور مردم نمايان می شود.
مردم از پرداخت ماليات به دولت که صرف تامين امنيت و رفاه آنان می شود ،به عناوين مختلف فرار می کنند ،ولی ھمين
مردم ،با طيب خاطر ،به محضر آخوند اعظم می شتابند و دوزانو روی زمين می نشينند و چمدان پول نقد را تقديم می
کنند ،ودست آخر ھم پای آخوند را می بوسند و از در خارج می گردند .بدون اين که بدانند آن پولھا به چه مصرفی می
رسد ،که البته به ھر مصرفی برسد ،صرف امور مملکتی نخواھد شد.
از چنين مردمی چگونه می توان انتظار مشارکت در مسايل مملکتی را داشت ويا متوقع بود از دستاوردی که نصيب
کشورشان شده است ،ذوق و شور نشان بدھند .چنين انتظاری ،در مفھوم مشارکت مردم در »کفر« و »ھمکاری باطاغوت«
است ،که منع اندر منع دارد.
درکمال تاسف ،و به واسطه عدم مشروعيتی که مذھب تشيع برای دولت غير آخوند قايل است ،شخصيت ھای دولتی با آن
که خودشان ھم متشيع ھستند ،در قطب نفرت مردم قراردارند ،وچه خدمتی بکنند ويا نکنند ،مردم ازآنان به فراخور
موقعيتی که دارند ،دوری می کنند ،تا جائی که در گذشته حتا دخترانشان را به ازدواج »افسران« و »نظاميان« نمی دادند،
مگر آن که آخوند اعظم اجازه داده باشد!

 - ١٥اين نکته قابل ذکر است که وقتی شناسنامه در زمان رضا شاه بزرگ مرسوم شد ،بسياری از خانواده ھا که برخی افراد فاميلشان
چون برای ارتش ويا دولت کار می کردند اجازه نيافتند نام فاميل خانواده خود را داشته باشند وبرخی از آنان مجبور به گرفتن نام فاميل
ديگری شده اند .اينست که در برخی فاميل ھا کارمندان ارتشی يا دولتی نام فاميل ديگری انتخاب کردند .ھنگاميکه رضا شاه محل
دانشگاه تھران را مشخص کردند ،بسياری از ماليان شايع کردند که اين زمين ھا غصبی است و عبور از آن ھا »حرام« است و
»معصيت دارد« لذا مردمی که بصورت يک »صغير« از »ولی و قيمشان« يعنی »آخوند« پيروی می کردند خيابان ھای اطراف
دانشگاه را دور ميزدند .امروز ھمان آخوند دانشگاه را مرکز نماز جمعه خودش کرده است .آيا اين نا سپاسی و بی اعتنائی به مسائل
ملی وميھنی نيست؟ ح-ک
48

امير فيض

پيروزی تاريخی

منتبع ھمين باور ،ھيچ اصالتی برای اقوال واعمال شخصيت ھای دولتی قايل نبودند .ھرچه آنھا می گفتند ،از نظر توده
مردم »دروغ« بود وبرعکس ،اصالت ،بزرگی ،صداقت ،شعور ،کرامت؛ مشروعيت ،و دانش وھوشيار ،و صفاتی از اين
دست را بدوا برای تازيان دوازده گانه و سپس برای »آخوند اعظم« می دانستند.
به اين نمونه توجه فرمائيد:
دکترکريم سنجابی را ھمه می شناسيم .تحصيل کرده »فرنگ« بود ،استاد دانشگاه بود ،و به ھر حال در ميان روشنفکران
– چه رسد به عوام  -شاخصيت داشته است.
حاال ببنيد ،چنين کسی درباره »خمينی« يعنی ھمان حيوانی که »اقتصاد را مال خر می دانست« چه قضاوتی کرده است:
» ....در زمانی ،دکتر مصدق ،پرچمدار بود ،اينک پرچمداری ايران با حضرت آيت ﷲ العظمی امام خمينی است که بر
دوش دارند ....ما اميدواريم که ايشان عالوه بر »مردسال« مرد قرن ،و حتا برای افتخار ملت ايران ،ايشان »ھزاره«
باشند .از زمان غيبت امام زمان عجل ﷲ تعالی فرجه تا کنون مقتدايی به اين بزرگی در عالم تشيع وشايد در عالم اسالم
کيھان – چاپ تھران دوم اسفند (٢۵١٨) ١٣۵٩
بوجود نيامده است«...
مقصود از واژه »بزرگی« که سنجابی بکار برده بزرگی جسمانی نيست ،بلکه بزرگی شخصيت است که ناشی از دانش و
شعور و امثال آنھاست[!!] .
درھر جامعه ای ،به غير از تشيع – حتا عقب مانده ترين اقوام وحشی – اگر کسی گفت »اقتصاد مال خراست« ،چنين
موجودی بی درنگ در جايگاھی از باور عمومی قرار ميگيرد که ھيچکس حاضر نيست حتا »پــِھــِن« بار او بکند .اما
متاسفانه می بينيد که »روح ﷲ خمينی« نه تنھا چنين »ياوه« ای به زبان آورده بلکه انواع و اقسام الطاعالت ديگری
ازاين قبيل دارد ،با اين ھمه دکترکريم سنجابی ھا که ھرچه ندانند ،دست کم می دانند »اقتصاد« مال »خر« نيست ،چه
مراتبی از شخصيت و »بزرگی« برای او قايل شده ا ند.
شعور و دانش ،ودرمفھومی گسترده تر» ،جھان بينی« خمينی تنھا در مسايل وزمينه ھای اقتصادی به گونه ای که مالحظه
کرديد نبود بلکه در علم حساب و جغرافيا ،و ديگر شئون اجتماعی ھم نمونه ھای فراوانی از وی به يادگار مانده است.
درکتاب »کشف االسرار« خمينی که از افتخاراتش محسوب می شود ،می نويسد:
» ...نظاميان اسالم ۶٠ ،نفرشان به  ۶٠ھزار لشکر رومی حمله کردند و آنھا را در ھم شکستند ،و چند ھزارنفر از آنھا
 ٧٠٠ھزار نفر از آنھا را از پا در آوردند« ....
تصور نکنيد که چنين عبارتی از زبانش پريده است .خير ،دھا بار اين کتاب او با ھمين عبارت تجديد چاپ شده است .با
توجه به اين نوشته او ]خمينی[ معلوم می شودکه چيزی از ارقام و ارزش آن نمی دانسته ،و فرقی ميان چند ھزار نفر با
 ۶٠نفر نمی گذاشته است!
با اين ھمه ،او درنزد مردم متشيع ،و امثال دکتر سنجابی ھا ،و نيز عوام» ،زعيم عاليقدر« است» ،اولواالمر« است،
»ولی فقيه« است.
اين چنين باورھايی که نمونه بزرگش مالحظه تصور »حيوان« در ماه است ،ناشی از تربيت مذھبی وتاثير باور ھای تشيع
است ،نه مسايل سياسی و يا اجتماعی وغيره .در ھمين اظھار نظر سنجابی مالحظه کنيد که يک فرد تحصيل کرده فرنگ
ديده منتظر ظھور يک تازی است(!) .
اين باور ھا درھمين نقطه متوقف نمی شود ،بلکه تاثيرات بسياری روی انسان می گذارد که در مجموع مارا از انسان
واقعی بودن ،خارج می سازد – که متاسفانه ساخته است-
با اين نمونه ھم توجه فرماييد:
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ميدانيد که در سال  ،(٢۵١٧) ١٣۵٧حدود  ۵سال از استقرارکامل حاکميت ايران برمنابع و صنايع نفتی اش می گذشت.
اکنون ببنيم که »خمينی« در باره نفت ايران چه انديشه ای داشت.
او در تاريخ  ١۶آبان ماه در پاريس در باره نفت ايران چنين گفت:
» ...ما ،که نمی خواھيم به اينھا نفت نـدھيم تا دست و پا بزنند ،که يک ملت ھايی را از سرما خواھيم شکست .نخير ،ما
می خواھيم نفت ما دراختيار خودمان باشد ،ھرمقدار دلمان می خواھد بفروشيم«...
تصور نکنيد که خمينی از اقدامات شاھنشاه ايران در خلع يد از کنسرسيوم آگاه نبوده که چنين اظھار نظری کرده است.
خير ،آگاه بوده است ،اما از آنجا که »خمينی« در عبارت کلی ،و در مکتب تشيع» ،شاه« را طاغوت و غاصب سلطنت می
دانست – زيرا که شاه نه مجتھد مذھبی بودو نه از بطن علی وفاطمه – لذا نمی توانست ھيچيک از اقدامات شاھنشاه را
تاييد کند ،اگر چه آن اقدامات به نفع مملکت و مردم بود.
آنجا که خمينی به مردم وعده می دھدکه »ما ميخواھيم نفت ما در اختيار خودمان باشد« برای توده مردم اين طور تعبير
می شود که نفت ايران کماکان در اختيار خارجيان است ،و آنچه که شاه ايران مدعی است که صورت گرفته ،ھمه اش
١٦
دروغ وواھی است.
در بيانات شاھنشاه ايران ،در کتاب »پاسخ به تاريخ« مالحظه کرديد که شاه باور نداشت که کسی به اين ھمه دروغپردازی
ھا گوش فرا دھد .حال آنکه »تربيت مذھبی« توده مردم براين پايه بود که »حرف راست« ھمانی است که آخوند و درراس
آن ھا مجتھد می زند ،و نه »شاه« و »دولت«
دامنه اين باور ھمگانی که ناشی از حاکميت تشيع است ،تا به آنجا کشيده شده بود که ھرچه »شاه و دولت« می گويند
»دروغ« است ،مگر آن که »آخوند« حکم اصالت آنرا صادر کند.
دررساله ھای مراجع تقليد آمده است:
»کسانی که »مجتھد« نيستند ،و نمی توانند به احتياط عمل کنند ،واجب است که از مجتھد تقليد کنند«
مفھوم اين حکم تشيع اين است که اگر در ھر مساله ای حکم قاطع وروشنی از مجتھد وجود نداشته باشد ،افراد بايد با
احتياط با آن روبرو شوند يا از »مراجع« تقليد کنند .و در تطبيق مورد وقتی شاه اعالم داشت که از کنسرسيوم »خلع يد
کامل« شده ،و نفت وصنايع آن در حيطه اقتدار ملت در آمده است،مردم بايد آن اعالمات را جدی و اصيل نگيرند ،تا زمانی
که »اصالت« آن توسط آخوند اعظم تاييد شود.
درچنين جامعه ای با چنين باور ھايی که اگر ھم مردم عامی کم داشتند ،از طريق مراجع به آنھا تلقين می شد ،چگونه
انتظار بود که آنھا از خلع يد از کنسرسيوم ذوق و شوقی نشان بدھند؟ آنھا اصال چنين اقدامی را باور نداشتند ،تا چه رسد
به ذوق و شوق ھم برسند!
آنچه را که می توان اشتباه بسيار بزرگ به حساب آورد ،باور ھای شاھنشاه ايران نسبت به ديانت و روحانيت ،و به ويژه
تشيع بود .چنان که خود ايشان ھم درکتاب »پاسخ به تاريخ« به آن اشاره مختصری فرموده اند.

» - ١٦خمينی« از جانب شرکت ھای نفتی صحبت می کردو از پشتوانه آنھا بھرمند بود و حرف درستی می زد ...نفت ديگر در زمان
شاھنشاه به ويژه پس از سال  ١٩٧٠دراختيار خودشان )شرکت ھای نفتی( نبود و خمينی می خواست نفت در اختيار »خودشان« باشد...
که پس از شورش  ۵٧ھمينطور ھم شد .از دست مردم ايران در آمد و در اختيار شرکت ھای نفتی قرار گرفت .عليرغم وعده يک قطره
ھم سر سفره مردم نيامده .در عوض چندين بار قيمت بنزين و فراورده ھای نفتی در داخل گران شده است .ولی يک شرکت نفتی به
قيمت قرارداد  ١٩۵۴يا دارسی نفت ميبرد .ح-ک
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ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ:
در تاريخ بيست و دوم آبان سال  (٢۵٢١) ١٣۶١بانک مرکزی سئوالی از »خمينی« به اين شرح کرد:
» ...به دنبال فرمان جنابعالی در مورد لغو قوانين خالف اسالم ،ومطالعاتی که در بانک مرکزی بدين منظور ،و جايگزين
نمودن قوانين جديدی که مخالف شرع مقدس اسالم نباشد ،به عمل آمده ،چون شـ ُبھه ای در مورد »مالکيت دولت« بر
»ارز حاصل از فروش نفت« ايجاد گشته است ،لذا از محضر آن مرجع عاليقدر تقاضا دارد که پاسخ سئوال زير را بفرمايند:
سئوال :آيا ارزی که از طريق فروش نفت که توسط دولت با ھزينه و سرمايه گذاری دولت استخراج گشته ،و
توسط دولت نيز به فروش ميرسد ،متعلق به دولت ودرمالکيت او ھست يا نه؟  -محسن نوربخش«
پاسخ سئوال چنين داده شده است:
»متعلق به دولت و در مالکيت دولت اسالمی است که بايد صرف دراداره کشور و مصالح ملت شود .روح ﷲ
خمينی «١٣۶١/٩/١٧
محسن نوربخش ،آدم بی سواد و عامی نيست ،ولی ميبينيد که وقتی پای مذھب پيش می آيد در مساله ای به اين سادگی
ھم قوه تشخيص و تصميم ندارد ،و به مرجع تقليدش مراجعه ميکند.
در چنين جامعه ای که افراد به اصطالح نخبه اش فاقد اين قوه تشخيص ساده ھستند که منابع نفتی کشورشان متعلق به
کشور است ،نمی توان و نبايد انتظار داشت که قدردان اقدامات شاه در باره نفت باشند ويا در برابر آنچه انجام شد ،شور
و شوقی نشان بدھند.
در جواب »خمينی« به سئوال »نوربخش« نکته باريکی وجوددارد که بسيار حايز اھميت است ،و آن تاکيد بر اسالمی
بودن دولت است .مفھوم مخالف آن اين است که در آمد نفتی متعلق به »دولت غيراسالمی« يعنی دولتی که مسئوالن آن
از بطن »علی وفاطمه« نباشند ،نمی تواند باشد.
چنين پاسخی از ناحيه خمينی ،ناظر بر اين مورد است که طبق فقه تشيع ،معادن و آنچه که مالک خاصی ندارد ،چه زمين
باشد و يا اموال ،وھمچنين غنائمی که در جنگ با کفار بدست آمده است ،درصورتی که آن جنگ بدون اذن امام = مجتھد
اعظم صورت گرفته باشد ،متعلق به »امام« است و تصرف غير در آن اموال ،حکم غصب را دارد.
)فقه طوسی -انتشارات دانشگاه – جلد اول صفحه (١٣٢
ودر تطبيق مورد ،معادن نفت و گاز ايران ،و ھمچنين جواھرات سلطنتی که در جنگ نادرشاه افشار با ھندوستان ،نصيب
ايران گرديد ،از آنجا که جنگ بدون اذن امام = مجتھد وقت صورت گرفت ،ملک خاص مجتھد اعظم است ،و از آنجا که
»نوربخش« ]محسن[ از اين تصريح فقه تشيع آگاه بوده و می دانسته که مطابق مدلول آن در آمد نفتی ايران ،کال ،متعلق
به شخص »خمينی«  -در جايگاه مجتھد اعظم -است چنين سوالی را کرده است ،و خمينی نيز اذن استفاده از درآمد نفتی
را مشروط بر اين قرار داده که »دولت« اسالمی باشد ،و در غير اينصورت ،تصرف در منافع نفتی ودرآمد آن از ناحيه
دولت غير اسالمی )دولت غير آخوندی( تصرف غاصبانه قلمداد می شود.
خوب .شاھنشاه ايران چگونه انتظار داشته اند در جامعه ايکه فلسفه مذھبی حاکم برآن ،معادن نفت ايران را متعلق به
»مجتھد اعظم« می داند ،دخالت شاه را در ازدياد درآمد نفت ،وياخلع يد از کنسرسيوم ،ويا ھر اقدام ديگری را غاصبانه
ميشناسد مگر با اذن امام = مجتھد اعظم ،از آنچه در باره نفت ايران کردند ،و به خلغ يد واستقرار کامل حق حاکميت ملت
بر منابع نفتی خودمنجر گرديد ،شور و شوق نشان بدھند .مگر ممکن است از اقدامات غاصبانه غاصب ،شور و شوق
انتظار داشت.
اميدوارم با اين مختصر متوج شويم که عمق بدبختی واسارت ما تا چه حد است )پايان(
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راﺑﻄﻪ ﺷﻮق و ذوق ﺑﺎ دﺳﺘﺎورد ﻫﺎ:
شوق و ذوق انسان ،در ارتباط با دستاورد ھا ،رابطه معکوس دارد ،يعنی ھرچه تالش انسان برای رسيدن به دستاوردی
بيشتر و با صدمه و زحمت زياد تری مواجه باشد ،شوق رسيدن به آن دستاورد کمتر است .کسی که با کار شبانه روزی
سخت ،ذره ،ذره پولی جمع کرده است ،آنقدر خوشحال نمی شود که يکباره خبر دريافت پول بزرگی را می گيرد .بسياری
از شنيدن خبر رسيدن به دستاوردی که در تحصيل آن نقشی نداشته اند از شدت ذوق سکته کرده اند ،ولی ھيچکس از
دستاوردی که با زحمات و محروميت ھا به آن رسيده سکته نکرده است .يعنی شوق و ذوق چندانی نداشته است.
برعکس رابطه ميان »شوق و ذوق« با »دستاورد« در زمينه »حراست« از »دستاورد« ماجرا به گونه ديگری است،
يعنی درست برعکس آن ،حراست وحساسيت انسان نسبت به دستاورد ھا ،رابطه مستيم با ميزان تالش و زحمتی دارد که
برای تحصيل »دستاورد« انجامداده است .انسان از آنچه که با زحمت و مرارت بدست آورده است – از جمله پول -بيشتر
حراست می کند ،و در نگاھداری آن ھمت و صرفه جويی ووسواس به خرج می دھد ،تا دستاوردی تصادفی با پولی باد
آورده! .
اين مقدمه برای اين مطرح شد تا فضای تحقيق برای طرح اين مساله باز شود که دستاورد ھای مادی تالش شاھنشاه
ايران در جھت تامين درآمد ملت ازنفت ايران ،چه بود که با وجود اين دستاورد ھای شگرف ،مردم شوق و ذوقی نشان
ندادند ،و در نھايت از مسير اين برداشت برسيم به اين واقعيت که:
قواعد اخالقی ،قواعد اجتماعی و روانکاوی ،قواعد اقتصادی ،و حتی تاثيرات روحی در جوامع تشيع ،به کلی شکل خاص
خودرا دارد ،و تابع يک جريان کلی که در جوامع انسانی پا برجا ،متداول و شناخته شده است ،نيست.
به اتفاق به دستاوردھا نگاه کنيم:

د ﺘﺎورد ی ﺗﻼش ﺷﺎه ا ان
اﻟﻒ  -دﺳﺘﺎورد ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ:
 -١موافقتنامه ای با کنسرسيوم تنظيم شد که جايگزين قرارداد  ١٣٣٣ = ١٩۵۴گرديد ،وبرپايه آن موافقتنامه ،ايران
مالک و عامل منحصر به فرد منابع و صنايع نفتی و گاز در ناحيه کنسرسيوم شد ،و شرکت ملی نفت ايران ،نفت
خام را در سر چاه برای صادرات به کمپانی ھا خواھد فروخت.
 -٢موافقتنامه جديد برپايه قوانين ايران تنظيم گرديد ،وقوانين ايران حاکم بر اختالفات احتمالی خواھد بود
 -٣شرکت ملی نفت ايران ،دربدو امر ،تا زمانی که الزم باشد يک پيمانکار اجرايی استخدام می کند تا عمليات را در
بخش ھای مشخص منطقه نفت ،تحت نظر شرکت ملی نفت ايران اداره کند .پيمانکار اجرائی ،يک شرکت غير
انتفاعی خواھد بود که در ايران به ثبت می رسد ،وتابعيت ايرانی خواھد داشت.
 -۴اجازه صدور گاز طبيعی در صالحيت محض ايران خواھد بود .مصرف داخلی ،منجمله گاز مورد نياز برای تزريق
مجدد ،حق اولويت خواھد داشت ،صادرات گاز طبيعی به وسيله لوله توسط شرکت ملی نفت ايران از ھمان اولويتی
که به مصرف داخلی داده شده بود ،برخوردار خواھد بود .تنھا در موردگاز صادر شده به صورت مايع ،با موافقت
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قبلی ايران ،کمپانی ھا از اين فرصت بھره مند خواھند شد که بتوانند براساس  ۵٠-۵٠وبرپايه قيمت ھای رقابت
آميز درخليج پارس ،با شرکت ملی نفت ايران سرمايه گذاری کنند.
ب – دﺳﺘﺎورد ﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ:
از لحاظ سياسی و ملی ،قرارداد  (١٩۵۴ =٢۴٩٣) ١٣٣٣به کلی باطل و حق حاکميت ايران برمنابع نفتی خود ،شامل
ذخاير ،اکتشاف و استخراج و تصفيه و فروش آن يعنی ملی شدن در مفھوم واقعی و تفسير صحيح اقتصادی و
ناسيوناليستی تامين گرديد .وبا تعيين قيمت پايه برای نفت که از سوی شاھنشاه پيشنھاد و رھبری گرديد) ،اکتبر
 (١٩٧٣نظام ھفتاد و چندساله نفتی که ھمواره قيمت نفت توسط شرکت ھای نفتی تعيين می شد ،فرو ريخت و قيمت
گذاری نفت دراختيار صاحبان نفت قرار گرفت.
يکی از کارشناسان اقتصادی و نفتی جھان در اين زمينه می نويسد:
» ...اين امر ،تصميمی بود به منزله پايان حکومت ھفتادو چندساله کمپانی ھای نفتی ،زيرا برای نخستين بار مھار
کار و حق قيمت گذاری نفت از کف کمپانی ھا ،بيرون آمد و به دست صاحبان اصلی نفت رسيد«...
پژوھش در مسائل نفتی ايران – صفحه  ١١٨چاپ اول – نوشته؛ فتح ﷲ سعادت .انتشارات امير کبير  – ٢۵١۵تھران
آيا دشوار است ارزش اين خدمت بزرگ جھانی شاھنشاه ايران را به کشور ھای نفتی درک کرد؟
ج – دﺳﺘﺎورد ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺎﻟﻲ:
 -١ميزان درآمد نفت ايران در دوران  ٧٢ساله شرکت سابق و ھمچنين کنسرسيوم )قرارداد  (١٩۵۴- ١٣٣٣مجموعا
حدود  ١۵ميليارد دالر بوده است
ولی در دوساله حاکميت ملی ،در آمد نفت ايران به حدود  ٣٩ميليار دالر رسيد )مقصود از دوساله ،از ١٣۵٢
= ١٩٧٣ = ٢۵١٢آغاز حاکميت ھمه جانبه ملی تا دوسال پيش از شورش  ٢۵١٧= ١٣۵٧است(
 -٢درآمد نفتی ايران در سال  ٢۵١٢ = ١٣۵٢معادل  ۴/۵ميليارد دالر بوده ،واين رقم درسال ٢۵١٣ – ١٣۵٣
)سال اول حاکميت ملی ايران بر صنعت نفت خود( به حدود  ٢٠ميليارد دالر رسيد.
 -٣در طول  ۵٠سال ) (١٩٠١ – ١٩۵١يعنی از آغاز قرارداد نفت تا زمان ملی شدن لفظی نفت ]درزمان مصدق[،
عايدات ايران حدود  ١٠۵ميليون ليره انگليسی بوده است ،که در مقام مقايسه با درآمد نفتی ايران با اجرای
حاکميت ملی )فرمان سال  ١٣۵٢شاھنشاه ايران( رقم مزبور کمتر از درآمد دوھفته ايران است.
 -۴درآمد دولت ايران از ھر بشکه نفت در امتياز دارسی  ١٧سنت و در قرارداد  (١٩٣٣) ١٣١٢تا قبل از ملی شدن
لفظی از ھر بشکه نفت صادراتی  ٢٣سنت ،و در قرارداد کنسرسيوم ) (١٣٣٣از  ٩٠سنت تا  ١/۵دالر رسيد.
در دوران حاکميت ملی از سه دالر شروع شد و در سال ) ١٣۵٣دوسال قبل از شورش( به  ١٢دالر رسيد.
 -۵در قرارداد دارسی ،درآمد ايران  ١۶درصد از منافع خالص شرکت نفت بود .در قرارداد  ١٩٣٣که جايگزين
قرارداد دارسی گرديد ،به علت تغيير سيستم محاسبه ،درآمد ايران به چھار شيلينگ از ھر تن نفت صادراتی به
اضافه بيشت درصد سود سھام افزايش يافت .در قرارداد  ،١٣٣٣سھم ايران به پنجاه درصد قيمت اعالن شده
نفت ،منھای ھزينه توليد از ھر بشکه نفت صادراتی بود ،در تجديد نظردرقرارداد کنسرسيوم )به ھمت شاھنشاه
ايران( در سال  (٢۵٠٩) ١٣۴٩اين رقم به  ۵۵درصد قيمت اعالن شده ،منھای ھزينه و به اضافه بھره مالکانه
افزايش يافت ،که مجموعا به حدود  ۶١درصد درآمد رسيد .درقرارداد مشارکت )به شرحی که قبال آمد( در آمد
ايران به  ۵٧درصد افزايش يافت )ھمت شاھنشاه( درقرارداد ھای عامليت مانند قرارداد »آراپ« در آمد ايران تا
 ٩١درصد رسيد.
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بعد از احراز مالکيت وحاکميت ايران ،بر صنايع نفتی در سال  ،١٣۵٢و اقتدار ايران و ساير کشور ھای نفتی بر
امر قيمت گذاری نفت )ھمت شاھنشاه ايران( در آمد ايران از ھر بشکه نفت ،از اول سال  ١٣۵٢به حدود  ٧دالر
واز اول سال  ١٣۵٣به بيش از  ١٠دالر افزايش يافت) .آمار تحقيقی فوق از کتاب »پژوھشی در مسائل نفتی
ايران ،نوشته فتح ﷲ سعادت ،از انتشارات اميرکبير که به شماره  ٨٣۵مورخ  ١٣۵۵ = ٢۵١۵/۶/١٠در
کتابخانه ملی ايران به ثبت رسيده ،استخراج شده است(
ﺷﺎه ،ﺑﺎز ﻫﻢ راﺿﻲ ﻧﺒﻮد
آيا تصور ميکنيد با چنين دستاوردھای عظيمی که حاصل تالش ھای شاه برای تامين حقوق ايران بود ،شاھنشاه
ايران راضی وقانع شدند؟ خير ابدا ،ابدا.
در فصل بعد ،به اين حقيقت نه چندان آشکار نيز آشنا خواھيم شد.
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او ﻤﺎ ﻮم دوم
در يادداشت ھای اسد ﷲ علم ،وزير دربار شاھنشاھی ،از بھمن  ١٣۵١تا ديماه – (٢۵١١-٢۵١٢) ١٣۵٢حدود يکسال-
مطلب اساسی و مھمی نسبت به مسائل نفتی ديده نمی شود.
شايد اين مدت صرف تنظيم قرارداد جديد باکنسرسيوم وديگر مسائل تابعه شده باشد .ھمين سکوت در يادداشت ھای علم
اين تصور را بوجود می آوردکه شاھنشاه ايران با دستاوردی که از نفت ايران نصيب ايران و ملت ايران ساخت ،قضيه را
پايان يافته تلقی کرده اند ،ولی با ادامه تحقيق ،اين تصور باطل می شود ،وبرعکس نشان می دھد که با استقرار حاکميت
ايران بر منابع نفتی خود ،تنھا قسمتی از ھدف مورد نظر شاه تامين شده است ،واز آن پس است که تالش و کوشش ھای
شاھنشاه در سطح اوپک ،ودر زمينه قيمت گذاری نفت و تاثير آن در سطح جھانی آغاز می شود.
البته ،تجزيه و تحليل چنين مساله ای عظيم ،در حد »سنگر« نيست ،ولی تصور می شود ارايه تحقيقی که شروع شده،
اين اجازه را بدھد که درحد امکان و با توجه به اسناد و اشاراتی که در اختيار تحقيق قرار گرفته است ،ادای مطلب گردد.
در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ:
»...شاه ،رياست جلسه اوپک را که دوساعت و نيم به درازا کشيد ،برعھده گرفت .من شرکت نکردم ،اما بعدا اجازه يافتم
برای صرف ناھار به آنھا ملحق شوم .پيش از آنکه نمايندگان بروند ،شاه سخنرانی کوتاھی کرد ،و گفت:
"به خاطر داشته باشيد که ما به اين نتيجه رسيده ايم که سه راه حل وجود دارد .دوتای آن به پيشنھاد شماست ،سومی
پيشنھاد من است .اگر من با يکی از دو پيشنھاد شما موافقت کنم ،مسئوليت موفقيت يا شکست آن ،به گردن شماست .اگر
فرمول مرا قبول کنيد ،من کامال آمادگی دارم که عواقب آنرا بپذيرم .من دربرابر تمام دنيا ،از اقداماتمان دفاع خواھم کرد،
شنبه اول ديماه (٢۵١٢) ١٣۵٢
و مطمئنم که ملتم ازمن پشتيبانی خواھد کرد" «
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻠﺖ از ﺷﺎه:
ﺣﺎﺷﻴﻪ :پشتيبانی ملت از شاه را نبايد دررابطه با دستاورد ھای اقتصادی واجتماعی که شاه برای ملتش فراھم می سازد،
دانست .مھر مردم به شاه ،يک باور و منش عميق ايرانی است که جزيی از روح وخون او است .شاھدوستی ايرانيان،
فصلی است که ابدا ارتباطی به عملکرد شاه ورفتار او با ملتش ندارد .مالحظه در سير تاريخ سالطين و به ويژه نظريات
محققان ايرانی و پژوھشگران خارجی ،ويادداشت ھای سياحانی که در ادوار مختلف از ايران بازديد کرده اند ،تاييد کننده
اين حقيقت است.
اما اين باور و منش ايرانی ،در جائی که با »مذھب« و متوليان آن برخورد کند ،حساسيت و عموميت خود را از دست می
دھد ،و اگر »شاه« در موقعيت قدرت و اقتدار برتر از متوليان مذھب نباشد ،حمايت مردم را از دست می دھد و چه بسا
جای آن حمايت رامخالفت و دشمنی ھم بگيرد.
اشاره شاھنشاه ايران به حمايت مردم ،البته که در رابطه با اقدامات معظم له در تامين منافع کشور است ،ولی به نظر می
رسد که چنين برداشتی ،درست نبوده است ،و درواقع بايد از آن به عنوان غفلتی ياد کرد که متاسفانه حقيقتی مسلط
برجامعه تشيع زده ما است.
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اھميت چنين برخورد ،خيلی جدی تر از آن است که تصور شود ،برای نمونه ،حتی شخص شاھنشاه ايران ھم دربرخورد
با آن حساسيت نشان می دادند ،چه برسد به توده مردم!
در يادداشت ھای علم آمده است:
» ...امام جمعه شکايت داشت که بازاری ھا و روحانيون از برگزاری مراسم سالگرد تولد اعليحضرت که مصادف با شب
ضربت خوردن علی عليه السالم است ،ناراحتند .وقتی اين گزارش را دادم ،شاه گفت :چه بھتر .اين مراسم به قدری کسالت
آور است که من ترجيح ميدھم لغو بشود .گفتم :اعليحضرت نبايد خود را بازيچه دست روحانيون قرار بدھند .شب ضربت
خوردن ربطی به آنھا نداراد .مراسم يک واقعه ملی است ،و نمی تواند لغو بشود .پيشنھاد کردم طی بيانيه ای اعالم کنيم
که مراسم سالم بدون جشن ھای معمول برگزار خواھد شد .موافقت کردند«..
دو شنبه اول آبان (٢۵١١) ١٣۵١
مالحظه می فرماييد که »ضربت خوردن« يک تازی ،با آن سوابق و با آنچه که با ايران و ايرانی کرد ،چنان حالتی را بر
ملت ما و جامعه ماحاکم ساخته است که پادشاه کشور ھم از آن مصون نيست ،و تحت تاثير برخورد با آن قرار می گرفته
است ،حال آن که حقيقتا بايد روز ضربت خوردن اين تازی ،روز ابراز شادمانی و سالگردی در رديف اعياد ملی باشد.
اين چنين برخوردی ،ھرگاه و در ھر شرايطی بوجود می آمد ،مسايل ملی وميھنی ،و ايران وايرانی بودن را تحت الشعاع
باورھای مذھبی قرار ميداد ،و چنانچه فکر اساسی برای نجات ملت از استحمار مذھب و تازی گرايی نشود ،در آينده نيز
بی ترديد اتفاق خواھد افتاد.
ارتشبد فريدون جم ،در مقاله ای در »نيمروز« چاپ لندن نوشته است:
» ...بزرگترين نقطه ضعف ،بين کادر درجه داری بوده است که نه عشق به حرفه ،نه دانش حرفه ای ،نه پای بندی به
الزامات خدمات سربازی داشتند ،و نود درصد گرفتار عايله و مشکالت زندگی بودند و نمی توانستند آن رھبری شايسته و
نزديک رانسبت به سربازان ايفا کنند .بيشترسربازان بی سواد ،بی اطالع از تاريخ ،سنن ،عرق ملی و شرافت سربازی
بودند«..
نظريه تيمسار جم ،درماھيت درست است ،ولی در بيان علت آن کوتاه آمده اند.

١٧

بی عالقگی سربازان و درجه داران ،و پای بندنبودن آنان به الزامات سربازی که تيمسار مدعی است در ارتش ايران حاکم
بوده است ناشی از باوری است که به تحميلی بودن خدمت سربازی ]نظام اجباری[ داشتند .اين باور نيز از ناحيه »مراجع
تقليد« و به اعتبار »فقه شيعه« به آنھا القا شده بود.
مخالفت گسترده »آخوند« ھا با خدمت سربازی ،فصلی است فراموش ناشدنی در تاريخ ايران ،ووقتی به ياد بياوريم که آن
مخالفت ھا ،جنبه شخصی نداشت ،وبراساس اصول فقھی و مذھبی استوار بود ،آنگاه متوجه می شويم که تصويب قانون
خدمت نظام نه تنھانمی توانسته تاثير در روحيه و باور مردم داشته باشد ،بلکه جنبه تحميلی بودن آن را ھم جدی تر
ساخته است.

 - ١٧در سالھائی که دانشجويان وظيفه در ارتش پذيرفته شدند داوطلب به خدمت نظام رفته ام .در  ١١ماه دوره خدمت پس از دريافت
درجه در پادگان مرکز توپخانه اصفھان بازھم بصورت داوطلب کالس آموزش پارسی سربازان وظيفه را بنياد نھادم ۴۶ .سرباز در
کالس من بودند ،سه سرباز پس از اتمام دوره سربازی به روستای خود برگشته بودند که با دست خود نامه ھای سپاسگزاری از بابت
اينکه می توانند بخوانند و بنويسند به من نوشتند ،ھنوز آنھا را نگاه داشته ام درحاليکه قطرات اشکی که در آن زمان ھنگام خواندن به
اين کاغذ ھا چکيده است رنگ برخی خط ھارا مخدوش کرده است .لذتی که درنتيجه آموزش زبان پارسی بر ديگر بخش ھای دوران
شيرين خدمت نظام من دست داده می چربد .ح-ک
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گرفتاری ھای مربوط به »عايله« و »مشکالت زندگی« را که تيمسار جم ،به عنوان دليل آورده اند ،از امور حتمی و نسبی
است ،وھيچ انسانی از آن مصون ودرامان نيست ،اما بايد بياد آورد که ھمين سربازان ودرجه داران و حتا افسران با ھمه
گرفتاری ھای »عايله« و »مشکالت زندگی« که تيمسار جم مدعی آن است ،نه شرکت در مراسم عزاداری برای مرگ
تازيان را از ياد می برند ،و نه ساير مراسم و آيين ھای مذھبی از خاطرشان فراموش می شد .اگر متاسفانه چيزی از سنت
ھای ملی و نيز تاريخ کشورشان نمی دانستند ،اما در عوض به واقعه »کربال« و تاريخ زندگانی تازيان دوازده گانه ،تسلط
کامل داشتند.
ارتشبد جم ،در ھمان مقاله ،فرار سربازان را از خدمت ،و ترک سوگند ،ونيز تيراندازی به افسران مافوق را ،به عنوان
نمونه و دليل »بی شرافتی« سربازی می دانند ،ولی جالب اينجاست با آن که خودشان می دانند که فرار سربازان وترک
سوگند آنان ،ناشی از روابط مذھبی آنان و احترام به فتاوی آخوند جماعت بوده است ،اما از طرح آن در مقاله خود اجتناب
ميکنند.
می دانيد چرا؟ زيرا ارتشبد جم ،ھم ،ھنوز در سن ھشتاد سالگی ،نتوانسته ازباورھايی که مذھب تشيع در روح و فکر او
بوجود آورده است ،خالص شود .اين است که به جای اعالم و بيان حقيقت که عواقب آن دامان مذھب و مراجع تقليد را
می گرفت »گرفتاری عايله« و »سختی معيشت« را دستاويز وعامل آنچه که بر سر سربازان و ارتش رفت ،قرار داده
است.
تيمسار جم در اليحه دفاعی خود شان نوشته اند:
» ...ھمه می دانند که خمينی ،شخصی را به لندن فرستاد که وزارت جنگ را قبول کنم ،نکردم«...
ھمين که »خمينی« از ميان آن ھمه امير ارتش به ايشان رجوع کرده که وزارت جنگ را قبول کند ،اين خود دليلی به
تزلزل شرافت سربازی ايشان است ،آن ھم درحدی که »خمينی« نه تنھا از آن اطالع داشته ،ونه تنھا به آن مطمئن بوده،
بلکه به سراغش آدم ھم فرستاده است.
نوشته ای بنام »سرھنگ زند« در پاسخ به ارتشبد جم ،در ماھنامه »سزا« ديده شد که نوشته است:
» ...در نيمه ھای روز ،نيمساعت راحت باش داده شد .سربازان برای رفع خستگی ،خود را با پرتاب سنگ به اطراف
سرگرم می کردند .ناگھان متوجه شدم که سربازی با سرعت بسيار ،سرازيری کوه را پيمود ،از خط مرزی عبور کرد ،چند
متر وارد خاک عراق شد ،چيزی را از روی زمين برداشت ،و با ھمان سرعت برگشت و داخل مرز کشور شاھنشاھی
گرديد ،و بی درنگ آن چيزی راکه از خاک عراق برداشته بود ،در خاک کشور خودمان به زمين انداخت.
فوری اورا احضار کردم ،وعلت را پرسيدم ...سرباز ساده دل درحالی که به شدت احساساتی شده بود ،پاسخ داد" :پايم به
سنگ خورد و تکه سنگی از خاک وطنم وارد خاک عراق شد ،رفتم آنرا بخاک خودمان برگردانم« "..
اين داستان ،چه ساختگی باشد چه حقيقی ،داستان شيرينی است ،ولی واقعيت آنچنان تلخ است که جايی برای شنيدن آن
باقی نمی گذارد.
ما ايرانيان که سربازان وظيفه ودرجه داران و افسران ھم جزئی از کل آن ھستند ،روزانه  ۵بار و مجموعا  ١٧مرتبه،
خاک عراق ]مھر نماز ![ را سجده ميکرديم و حال ھم ميکنيم ،از خاک عراق »سرمه چشم« می ساختيم وھنوز ھم می
سازيم ،خاک عراق را »تربت« می ناميم و ذره ای از آن را درمان ھمه درد ھا می دانستيم وھنوز ھم ميدانيم ،چند نخود
از آن خاک را در کفنمان می گذاشتيم وھنوز ھم می گذاريم ،که به اعتبارآن از آتش دوزخ مصون بمانيم ،بزرگترين آرزوی
ما زيارت و بوسيدن خاک عراق بوده و ھست ،زيرا که چند تازی که ھمه مان ھم ميدانيم با وطنمان ،با مادران و خواھران
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و برادرانمان چه ھا کرده اند در آنجا چال شده اند!.
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و به اين ترتيب در مقابل چنين ننگ بزرگ و حقيقت دردناکی که جامعه ما به آن گرفتار است ،آن داستان سنگ و سرباز
چه جائی از توجه دارد .کوتاه سخن آن که:
احساسات وطنپرستی ،سوگند سربازی ،شعار ھايی »چو ايران نباشد ،تن من مباد!« و ھمه اينھا در مقابل برخورد
»مذھب« و »متوليان« آن رنگ می بازد .و تحت تاثير و افول قرار می گيرد .نام اين رنگ باختگی را خيلی چيز ھا می
توان گذاشت که يکی ھم شايد »بی شرافتی « باشد .زيرا شرافت ،غيرت ،حميت و امثال آنھا در برخورد »باورھا« و يا
»رويداد ھا« ظاھر می گردد ،و به خودی خود نمايشی از وجود ندارد .البته که جای اين »بی شرافتی« را شرافت اسالمی،
غيرت اسالمی ،و وفاداری به اسالم و تشيع پر ميکند.
در پايان اين حاشيه ،اشاره به اين مختصر به جاست که صحبت ھايی از قبيل جدائی مذھب و دين از سياست و دولت،
درمان اين درد مھلک اجتماعی نيست .اين چنين نظريات و راه حل ھا ،طريقی برای نجات مذھب و آخوند از ورشکستگی
است که گريبانش را گرفته است) .پايان حاشيه(
ﺗﻼش ﻫﺎي ﺗﺎزه:
» ...سرشام ،شاه اعالم کرد که قصد دارد ساعت ده ونيم فردا صبح خبرنگاران داخلی وخارجی را به حضور بپذيرد .من
پرسيدم که آيا جلسه اوپک منجر به صدور قطعنامه مشترک نشده است؟ پاسخ داد که نه ،اما او عالقه دارد که ديدگاه ھای
اول ديماه (٢۵١٢) ١٣۵٢
خودش را تشريح کند«...
ﺣﺎل ﺳﻔﻴﺮ اﺣﻤﻖ را ﺑﺠﺎ ﺑﻴﺎورﻳﺪ:
» ...امروز صبح با دکتر فالح ]رضا[ مالقات کردم تا در جريان مذاکرات نفت ديروز قرار بگيرم .گفت جلسه بعد از ظھر
را به تجزيه و تحليل موضع شاه پرداخته ،حاال می خواھد نسخه ای از نتيجه گيری ھايش را بين نمايندگان پخش کند.
قيمت اعالم شده به بشکه ای  ١٢دالر افزايش می يابد که  ٧دالر آن سھم ما است...
مصاحبه خيلی خوب انجام شد )مصاحبه شاه با خبرنگاران داخلی وخارجی( بيش از مصاحبه نامه سفير ]پيتر رمز باتم[
را دريافت کردم که در مورد نتيجه اجالس اوپک ،ابراز نگرانی می کرد .ظاھرا گزارش ھای امروز صبح روزنامه ھا که
ادعا می کردند قرار است اوپک بھای اعالم شده نفت خام خليج فارس را به شدت افزايش دھد ،موجب نوشتن نامه او شده
است.
نامه را پس از مالقات با خبرنگاران به شاه نشان دادم ،خيلی عصبانی شد .گفت "به آن احمق يادآوری کنيد که نخست
وزيرش و کابينه اش چند روز پيش فالح را در لندن پذيرفتند و تاييدکردند که پيشنھاد ھای من کامال منصفانه است .من
خودم چند روز پيش به سفير گفتم ما انتظار داشتيم از ھر بشکه نفت فروخته شده  ٨دالر درآمد داشته باشيم با وجود اين
حاال آنرا تا وقتی به نتيجه گيری ھای در مورد منابع سوختی و غير نفتی دست بيابيم به  ٧دالر کاھش داده ايم .اين ھمه
جار و جنجال برای چيست؟ اورا احضار کنيد و حالش را جا بياوريد"...

 - ١٨در ظاھر در آنجا چال شده اند -در اصل نه محل گورعلی و نه محل چال شدن حسين مشخص است .اجساد بی سر حسين و خانواده
اش چند روز پس از آفتاب خوردن و تقريبا متالشی شدن توسط چوپانان يافت شده و بدون اين که بتوان آنھارا تشخيص داد از سوی
کشاورزان چال شده است و جسد علی ھم از قرار در راه عربستان دزديده شده است .حتا به آن حد که افغان ھای شيعه متعصب مدعی
ھستند در »مزار شريف« دفن شده است .بارھا به اطراف کربال ونجف آب بسته شده و شخم شده است ويا سيل آمده است و ھرآنچه
بود را شسته و برده است .معھذا ھنوز آنجارا مقدس ميدانند وخاک کثيف و پر ازميکرب و ويروس آنرا به چشم می مالند .ح-ک
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من ھم حال سفير را حسابی جا آوردم .به شدت خجلت زده شد و پشت سرھم عذرخواھی می کرد ،و می گفت که موضع
شاه را بد فھميده بوده است .ھيچوقت اورا در چنين وضعيت اسفباری نديده بودم «.يکشنبه دوم ديماه (٢۵١٢) ١٣۵٢
اوﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻢ دوم ﻧﻴﻜﺴﻮن:
» ...سفير آمريکا نامه مھمی را از طرف نيکسون به شاه به من داد .مھمترين قسمت اين نامه به شرح زيراست:
»دولت اياالت متحده آمريکا نسبت به اثرات متزلزل کننده ای که افزايش بھای توافق شده در تھران
برای نفت خام خليج فارس بر اقتصاد دنيا خواھد داشت ،و نيز مشکالت فاجعه آميزی که اين امر
ميتواند بر نظام پولی بين المللی داشته باشد ،شديدا نگران است .اين افزايش قيمت نه تنھا منجر
به افزايش قيمت توليدات صنعتی می شود بلکه ضمنا اثرات جدی بازدارنده ای بر اقتصاد مصرف
کنندگان نفت خواھد داشت که احتماال موجب رکود جھانی می شود و درنھايت به نفع ھيچکس از
جمله صادرکنندگان نفت نخواھد بود.
اياالت متحده انديشه مشورت و تفاھم دو جنبه بيشتر بين توليد کنندگان و مصرف کنندگان نفت را
تصديق می کند .اين امر اخيرا نيز در طرح کسينجر وزير خارجه در مورد يک گروه عملياتی انرژی
مورد تاييد مجدد قرار گرفته است.
ما قويا خواھان آن ھستيم که:
 -١تصميات اتخاذ شده اخير درتھران مورد تجديد نظر قرار گيرد.
 -٢اقداماتی صورت گيرد تا آن نوع مشورت ھايی که به عقيده ما موردتاييد بيشترکشورھای
توليد کننده و مصرف کننده است انجام شود«...

يکشنبه نھم ديماه (٢۵١٢) ١٣۵٢

ﺑﺤﺜﻲ درﻣﺎﻫﻴﺖ اوﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻢ دوم ﻧﻴﻜﺴﻮن:
ﺣﺎﺷﻴﻪ :اولتيماتم نيکسون به شاھنشاه ايران در رابطه با باال بردن قيمت نفت ،به مراتب شديد تر از اولتيماتم اول نيکسون
به شاه ايران است که متن آن را در فصل ھای گذشته مالحظه فرموديد .زيرا که دراين اولتيماتوم ،اثر اقدامات شاه در
تجديد نظر در قيمت نفت خام متوجه اقتصاد و نظام پولی جھان شده است ،و »نيکسون« از آن اثرات به نام فاجعه و
اقدامات جدی بازدارنده برای اقتصاد جھان ياد کرده است ،و در واقع اگر دراولتيماتوم اول نيکسون ،مساله کنسرسيوم
مطرح بود ،دراين نامه آمرانه و گستاخانه نيکسون ،مساله اقتصاد جھان مطرح شده است و به عبارت ديگر امريکا
اقدامات شاه ايران را حمل بر جنگ و خصومت بانظام و اقتصاد جھانی دانسته است.
عبارت »ما قويا خواستار آن ھستيم« که در نامه نيکسون آمده است ،عبارت آمرانه ای است که مفھوم آن برخورد دو
قدرت و ايجاد »واکنش« است.
به کاربردن چنين عبارتی درنامه رئيس جمھوری يک کشور ،آنھم رئيس کشوری نظير اياالت متحده آمريکا ،امر حساب
شده ای است» .بلوف« نيست .در چنين مواردی ،وبرای ارسال چنين پيامی ،علی االصول ،واکنش احتمالی از جانب ايران،
موردارزيابی قرار می گيرد» ،مقاومت« ايران بررسی می شود ،آنچه را که آمريکا بايد برای حفظ پرستيژ بين المللی خود
بکار گيرد ،مطالعه دقيق ميکنند ،وبعد دست به »قلم« می برند.
مساله بسيار ،بسيار قابل توجه در نامه ريچارد نيکسون به شاھنشاه ايران ،اين است که افزايش قيمت نفت ،اگر چه
پيشنھاد و طرح شاھنشاه ايران بوده است ،ولی تصميمی بودکه اجالس اوپک در تھران اتخاذ کرده بود .دراينصورت چرا
اولتيماتوم آمريکا به تمام کشور ھای نفتی شرکت کننده در اجالس اوپک فرستاده نشد ،و فقط به شاھنشاه ايران داده شد،
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و چرا در فراز يکم اين اولتيماتوم از شاه ايران خواسته شده است که تصميمات اتخاذ شده در تھران مورد تجديد نظر قرار
گيرد؟
پاسخ اين پرسش ھای حساس را در بند دوم اولتيماتم نيکسون ،و ھمچنين اظھارات سفير اياالت متحده آمريکا خواھيد
يافت .ابتدا به بند دوم اولتيماتوم نيکسون مراجعه می کنيم:
در بند دوم اولتيماتوم آقای ريچارد .ام .نيکسون رئيس جمھوری آمريکا آمده است:
» ...اقداماتی صورت گيرد تا آن نوع مشورت ھايی که به عقيده ما مورد تائييد بيشتر کشور ھای توليد کننده نفت و
مصرف کننده است انجام شود«..
مفھوم و توجه اين بند از اولتيماتوم نيکسون کامال متوجه شاھنشاه ايران است ،و بدان معنی است که کشور ھای توليدکننده
نفت با افزايش قيمت نفت موافق نبوده اند ،واين شاه ايران بوده است که نظر خودرا بر آنھا تحميل کرده است و در واقع
اولتيماتوم شاه ايران را مقصر اين ماجرا – يا بقول نيکسون فاجعه – دانسته است.
اکنون به اظھارات سفير آمريکا که تاييد کننده ھمين مطلب است ،توجه فرمائيد:
اسد ﷲ علم می نويسد:
» ...سفير آمريکا پرسيدکه آيا می تواند سئوال نسبتا جسورانه ای بکند .در پاسخ گفتم که ما آنقدر يکديگر را خوب می
شناسيم که رودربايستی را کنار بگذاريم .گفت" :بسيارخوب ،بيشتر نمايندگان عرب در کنفرانس ،بخصوص زکی يمانی
]نماينده عربستان سعودی[ به ما گفته اند که آنھامی خواستند بھای پائين تری را تعيين کنند ،وفقط به احترام شاه با بھای
فعلی موافقت کردند .من ھم که مسئول حفظ روابط حسنه بين تھران و واشنگتن ھستم بايد حقيقت مطلب را بدانم".
در پاسخ گفتم :که از جلسات مذاکرات اوپک غايب بوده ام ،اما يک چيز قطعا مسلم است .نمايندگان بعد از ناھار شاه را
ترک کردند .او در جلسه ای که بشکه ای  ١٢دالر تعين شد ،حضور نداشت .باوجود اين اگر عرب ھا حقيقت را می گويند،
يکشنبه نھم ديماه (٢۵١٢) ١٣۵٢
ما دليلی برای شرمساری نداريم .افزايش بھا حکم عقل سليم است«...
اظھارات سفير آمريکا نشان می دھد که اولتيماتوم نيکسون پس از تماس آمريکا با کشور ھای نفتی و احراز و اطمينان
از اين که آن کشور ھا نقش موثری در باال بردن قيمت نفت نداشته اند ،تنظيم و برای شاه ايران ارسال شده است ،و اين
خود رساگر اھميت و قاطعيت اولتيماتوم است که جايی برای لوث آن باقی نمی گذاشت.
ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﺑﻪ اوﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻮم دوم ﻧﻴﻜﺴﻮن:
موسسه طرح نو ]وابسته به رژيم جمھوری اسالمی= غاصب ايران[ که کتاب دو جلدی علم را از متن انگليسی ترجمه
کرده است ،در رابطه با پاسخ شاه به اولتيماتوم نيکسون در»گيومه« ای چنين اظھار نظرکرده است» :اظھار نظر ھای
دست نوشته شاه در حاشيه پيام نيکسون به چشم می خورد« اين اظھار نظر موسسه مزبور دليل آن است که آن موسسه
به اولتيماتوم نيکسون دسترسی داشته است که دست نويس شاھنشاه ايران را ديده است ،و به عبارت روشن اين سند
تاريخی که از اسناد مھم نفت ايران است ،در زمان انتشار اين کتاب )سال  (٢۵٣١ = ١٣٧١موجود بوده است.
»طرح نو« ،ھمچنين ،در »گيومه« ديگری نوشته است» :درحاشيه نامه علم مورخ  ٩ديماه که مالقاتش را با سفير
آمريکا به شاه گزارش می دھد ،شاه نوشته  «....اين تصريح موسسه »طرح نو« نيز مويد آن است که سند تاريخی مزبور
ھم از بين نرفته و موجود است.
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دﺳﺘﻨﻮﻳﺲ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﺑﻪ اوﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻮم ﻧﻴﻜﺴﻮن:
دست نويس شاھنشاه ايران در حاشيه پيام نيکسون چنين است:
»اول ونزوئال و نيجريه و اندونزی و ليبی و الجزاير را مجاب کنيد که قيمت ھايشان را پائين بياورند ،آنوقت ما می نشينيم
و صحبت می کنيم«.
پاسخ شاھنشاه ايران به اولتيماتوم نيکسون با توجه به قاطعيتی که در اولتيماتوم مالحظه شد ،بسيار با اھميت و متھورانه،
و در عين حال به مفھوم فرستادن آمريکا به دنبال »نخود سياه« است.
قاطعيت پيام شاه در اين است که حتا صحبت با آمريکا را موکول به مجاب شدن کشور ھای نفتی الجزاير و ليبی و اندونزی
و سايران کرده اند .مفھوم مخالف آن چنين می شود که در پاسخ به اولتيماتوم آمريکا ،شاھنشاه ايران حتا حاضر به
مذاکره نيست ،چه رسد به اجرا و انجام آنچه که اولتيماتوم برای انجام آن اصرار ورزيده ،و قايل به فوريت آن شده است.
پاسخ دستنويس شاھنشاه به اولتيماتوم نيکسون ،گويای اين مطلب است که اگرھم کشورھای نفتی با پائين آوردن قيمت
نفت موافقت کنند ،موافقت آنھا تاثيری در خط مشی ايران ندارد ،و موجب نمی شود که ايران ھم به عمل آنھا اقتدا وتاسی
کند ،بلکه تنھا ،شاه ايران حاضر است با آمريکا صحبت کند.
پر واضح است که صحبت کردن با تسليم به اولتيماتوم ،ويا مجاب شدن برای پائين آوردن قيمت نفت ،تفاوت بسيار دارد.
فرستادن آمريکا به دنبال »نخود سياه« نيز از اين بابت است که باال رفتن قيمت نفت به وسيله قطعنامه و در اجالس اوپک
در تھران صورت گرفته بود ،و الجزاير و ليبی و ساير کشور ھای نفتی نمی توانستند برخالف قطعنامه اوپک ،خودسرانه
بھای نفت را پايين بياورند.
البته نبايد فراموش کرد که »اوپک« در آن سالھا تحت رھبری شاھنشاه ايران موقعيتی به غير از اوپک بعد از شورش
 ۵٧داشت.
ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎ:
درحاشيه نامه علم مورخ نھم ديماه  (٢۵١٢) ١٣۵٢که طی آن مالقاتش را با سفير اياالت متحده آمريکا گزارش می دھد،
شاه نوشت:
»به سفير بگوييد .در صورت لزوم به او بنويسيد که نماينده عراق گفت بشکه ای  ١٢دالر خيلی پائين است ،زکی يمانی
گفت خيلی باال است .مابقی با ما موافق بودند ،با اين که وزير نفت کويت وقتی روز بعد به کشورش رسيد اظھار داشت که
 ١٢دالر خيلی پائين بود .حتا اگر کليه نمايندگان عرب گفته بودند که قيمت تعيين شده خيلی باال است ،ما روی ھمان ١٢
دالر می ايستاديم«.
مفھوم پاسخ شاھنشاه ايران به سفير آمريکا که در واقع پاسخ به آمريکا و اولتيماتوم نيکسون محسوب می شود چنين
است:
 -١باال بردن قيمت ھر بشکه نفت ،طرح شاھنشاه ايران بوده است ،و ساير کشور ھای نفتی با آن موافقت کرده اند.
به عبارت ديگر ،شاھنشاه ايران متھورانه خود را سپر بالی اين اولتيماتوم و منافع ساير کشور ھای نفتی از نفت
خودشان ساخت.
 -٢طرح شاھنشاه ايران در باال بردن بھای نفت از چنان ضوابط و اصولی برخوردار بود که اگر ھم کشور ھای نفتی
در موافقت با آن ترديد و يا تسامح داشتند ،ايران حاضر به تاسی از آن نبود ،و در قبوالندن قيمت  ١٢دالر برای
ھربشکه اصرار و ايستادگی می کرد.
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 -٣تعيين  ١٢دالر برای ھربشکه ،بر پايه بھای فراورده ھای توليدی صنعتی جھان بوده ،و امری نظری و دلبخواه
نبوده است که قابل »چانه زدن« ويا تجديد نظر ،بنا به درخواست آمريکا و ديگر کشور ھای صنعتی باشد.
در يادداشته ھای علم در رابطه با پاسخ شاھنشاه به سفير آمريکا چنين آمده است:
» ...از سفير آمريکا پرسيدم؛ آيا به عقيده او معقول بود که از نيمی از توليد کنندگان نفت خواسته شود که قيمت ھايشان
را پايين بياورند .او پاسخ داد حقيقتش اين است ،البته بين خودمان بماند که بايد بگويم معقول نيست ،آما آخر نيکسون
چه کاری می تواند بکند .خودتان را جای او بگذاريد .او با يک مشکل جدی روبرو است و می خواھد سعی کند آنرا حل
چھارشنبه  ١٢ديماه (٢۵١٢) ١٣۵٢
نمايد«..
ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﭼﻪ ،وﻛﺪام ﺑﻮده اﺳﺖ؟
اين مشکل جه بوده است که سفير اياالت متحده آمريکا از آن بعنوان مشکل جدی آمريکا ياد کرده است؟
منافع اقتصادی غرب صنعتی ودرراس آنھا آمريکا بود که اساس آن را تصميمات شاه ايران در رابطه با نفت ايران متزلزل
ساخت.
اھميت اين تزلزل را از آنجا می توان يافت که »نيکسون« خود رامکلف به دخالت در آن می بيند و اولتيماتوم به »شاه
ايران« می دھد ،واال مساله نفت و تعيين بھای آن يک عمل تجاری است ،نه سياسی ،که دخالت رئيس جمھوری آمريکا
را ايجاب کند.
سيستم اقتصاد آزاد ،اجازه دخالت دولت را در تعيين قيمت ھا نمی دھد .مگر دولت آمريکا در قيمت گذاری کاالھای صنعتی
ويا مواد اوليه دخالتی دارد که ھمان دولت به خود اجازه بدھد در قيمت گذاری نفت توسط کشور ھای صاحب نفت ،دخالت
کند؟ آن ھم بطور مستقيم وبا چنين صراحتی!؟
خوب ،آمريکا اين مشکل را چگونه حل کرد ،و پس ازواکنش متھورانه شاھنشاه ايران به اولتيماتوم نيکسون چه کرد؟
قبل از اين که به تحقيق دراينباره بپردازيم ،به اين نکته بسيار جالب توجه فرماييد.
ﻧﻜﺘﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ و ﻓﻜﺮ ﻛﺮدﻧﻲ!
موسسه »طرح نو« وابسته به رژيم غاصب ايران که کتاب علم را به فارسی ترجمه و انتشار داده است ،در صفحه ۵۵٩
جلد دوم و قبل از اينکه شروع به يادداشت ھای علم ،مربوط به ديماه سال  ۵٢تا ديماه  (٢۵١٣- ٢۵١٢) ۵٣بنمايد چنين
نوشته است:
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» ...درواکنش به افزايش شديد بھای نفت ،کشور ھای صنعتی جبھه واحدی را اتخاذ وآژانس بين المللی انرژی را تاسيس
کردند ،و ھمزمان به تبليغ در باره لزوم حفظ
انرژی و گسترش منابع انرژی غير نفتی
پرداختند .ايران ،الجزاير ،و ونزوئال به
عنوان تندروترين توليد کنندگان نفت شناخته
شدند ،و برای کاھش يا حداقل تثبيت بھای
نفت تحت فشار قرار گرفتند.
واکنش شاه ،طرفداری از موازنه بين افزايش
بھای نفت و کاال ھای صنعتی وارداتی از
جھان غرب بود) «...گفتگوھای من با شاه
– خاطرات محرمانه امير اسدﷲ علم-
انتشارات طرح نو – تھران(
کنفرانس فوق العاده اوپک مارچ  ١٧-١۶سال  ١٩٧٣وين
ﺗﺸﻜﻴﻞ آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻔﺖ:
آژانس بين المللی نفت ،رھبرو سازمان دھنده فعاليت ھای جھانی چه در داخل و يا خارج از کشور عليه شاھنشاه ايران
شد .ھزينه اين برنامه وسيع را تامين ،و عوامل وابسته به کشور ھای آمريکا و انگلستان را عليه شاھنشاه ايران بسيج
کرد.
از سويی نا آرامی ھای دانشگاه ھای تھران را برنامه ريزی کرد ،و از سوی ديگر کنفدراسيون را در خارج کشور ،به
ماموريت ويران کردن ايران گماشت.
آژانس بين المللی نفت ،کار خود رابا سازمان عفو بين المللی که ھمه ميدانند از موسسات وابسته به دستگاه اطالعاتی
انگلستان است ،آغاز کرد ودر گزارش خود به سال  ١٩٧۶شاه را به خاطر سازمان اطالعات و امنيت کشور )ساواک(
محکوم کرد.
ھدف اين سازمان از انتشار گزارش مزبور اين بود که رژيم سلطنتی ايران و شاھنشاه ايران را يک رژيم وحشی و
خونخوار به دنيا معرفی کند که کرد .تصاوير متعددی از قطع اعضای بدن ،شوک الکتريکی افراد مخالف رژيم در روزنامه
ھای تايمز لندن و واشينگتن پست و ساير رسانه ھای خبری در معرض ديد و اطالع عموم قرارگرفت ،و دفاع از زندانيان
سياسی دستاويز گروه ھای وابسته به خارجيان قرار گرفت.
مختصر اينکه تمام قدرت آژانس بين المللی نفت ،که در واقع کل قدرت کشور ھای صنعتی را ھم يدک می کشيد ،عليه
شاھنشاه ايران بسيج گرديد .و در اين بسيج عمومی ،آن که نقش اساسی و کلی داشت ،و بدون حضور آن تمام تالش ھا
و سرمايه گذاری ھای آژانس بين المللی انرژی به ھدر می رفت ،ھمان »تشيع« و سگھای تربيت شده انگلستان ،يعنی
آخوند و مراجع تقليد بود.
در کنار فعاليت ھای ِآژانس بين المللی انرژی ،می توان از اعتصابات کارگران نفت ياد کرد که در نتيجه آن ،محصول نفت
ايران که حربه بزرگی در مذاکرات و موقعيت ايران بود ،به ميزان زيادی تنزل کرد:
» ...بر اساس گزارشات رسيده ،اعتصاب و اغتشاشات کارکنان نفت خوزستان به وسيله اعزام گروھی راديکال از سوی
"بنياد انگليسی صلح برتراند راسل" به آن منطقه پايه ريزی شد) «...کتاب »گروگان خمينی« نوشته »رابرت دريفوس«
صفحه  ۵۶از انتشارات (New Benjamin Franklin House. New York
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البته در ظاھر فتوای خمينی اعتصابات کارکنان و کارگران نفت را تدارک ديد ،ولی باطن ھمان است که »دريفوس« نوشته
است ،و اساسا خمينی ھم در مفھوم با وابستگان به »بنياد صلح برتراند راسل« تفاوتی نداشت:
» ....ورود خمينی به ايران در فوريه  ،١٩٧٩حاصل تبليغات و فعاليت ھای يک سال گذشته دولت انگلستان برای از بين
بردن ثبات و آرامش در اين کشور بود .خمينی در دوران تبعيدش در عراق ،دايما و الينقطع در حال تماس با اربابان
انگليسی خود بود) «... «...کتاب »گروگان خمينی« نوشته »رابرت دريفوس« صفحه  ١٢١از انتشارات New
(Benjamin Franklin House. New York
دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ:
از نقش وواکنش آمريکا نسبت به افزايش بھای نفت توسط شاھنشاه ايران آگاه شديم ،اکنون جا دارد ببينيم که انگلستان
چه واکنشی نشان داد:
» ...سفير انگلستان به رغم تعطيل سال نو بديدنم آمد .بدستور دولتش پرسيد که آيا امکان دارد با شاه تماس گرفته و
پيشنھاد کند که افزايش بھای نفت مرحله به مرحله به اجرا درآيد .به گفته سفير اينک اين نگرانی واقعی وجود داد که در
برابر کردن بھای نفت ،پس از افزايش در اکتبر ،می تواند سبب رکود جھانی شود .می خواست بداند نظر شاه در اين
مورد چيست.
به او اطمينان دادم که شاه عالقه ای به تضعيف اقتصاد کشور ھای صنعتی ندارد و اين که ما افزايش بھارا طبيعی و
اجتناب ناپذير تلقی می کنيم ...به او گفتم درخواست او مبنی بر افزايش مرحله ای ،بدين معنی است که او در اصل از ما
می خواھد به نفع کشور ھای پيشرفته ای چون کشور خودش فداکاری کنيم.
ترديد دارم که شاه با اين پيشنھاد موافقت کند ،و درھرصورت می بايد مورد موافقت کليه اعضای اوپک قرار گيرد.
سفير پاسخ داد او اطالع دارد که بعضی از توليد کنندگان به عنوان مثال عربستان سعودی ھمين حاال ھم موافق افزايش
مرحله ای می باشند.
بعدا سفير آمريکا را برای صرف ناھار مالقات کردم .پرسيدم که آيا سفير انگليس با او در مورد پيشنھاد اقداماتی که مانع
رکود شود تماس گرفته است؟ او پاسخ داد که با او تماس گرفته شده بود ،اما دروضعی نيست که بتواند تا زمانی که از
سه شنبه  ١١ديماه (٢۵١٢ ) ١٣۵٢
واکنش واشنگتن مطلع نشده اظھار نظر کند«..
ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮك و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺸﺘﺮك:
در اين سند ،آنچه قابل توجه است نگرانی مشترک دولتين انگلستان و آمريکا ،از رکود اقتصادی جھانی در اثر تصميم شاه
ايران به افزايش بھای نفت است.
معلوم است که نگرانی مشترک ،سبب ھمکاری مشترک وواکنش مشترک می شود .نگرانی مشترک انگلستان و آمريکا
ھم سبب ھمکاری مشترک وايجاد واکنشی مشترک گرديد که به صورت شورش  ،۵٧ھدف آمريکا و انگلستان و ديگر
کشور ھای صنعتی جھان را تامين کرد.
درخواست سفير انگلستان برای مالقات با شاه و التماس به اين که افزايش بھای نفت ،مرحله به مرحله صورت گيرد ،و
پاسخ اسدﷲ علم به اينکه شاه با چنين درخواستی موافقت نخواھد کرد ،درواقع »آب پاکی« بودکه روی دست کشور ھای
آمريکا و انگلستان ريخته شد.
آنچه که سفير انگلستان به علم می گويد »اطالع دارم که بعضی از توليد کنندگان به عنوان مثال عربستان سعودی ھمين
حاال موافق افزايش مرحله ای می باشند« در واقع منظورش تفھيم اين نکته به علم است که اين ايران و شاه ايران است
که جلوی مطامع اقتصادی کشور ھای صنعتی ايستاده اند.
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شاھنشاه آريامھر ،در کتاب »پاسخ به تاريخ« در اين مورد مطلبی قابل استناد دارند ،و آن چنين است:
» ...می خواستم پيش از پايان ذخائر نفتی کشور ،کار سازندگی ايرانرا به سرمنزل مقصود برسانم .البته در اين رھگذر
مخالفان بسيار داشتم که کوشيدند مرا از پای در آورند .در اين شمار بايد بيش از ھمه از دارو دسته شرکت ھای نفتی نام
برد که نمی خواستند سياست فروش نفت به قيمت عادالنه از حيطه تصرف آنان خارج باشد .آنھا نمی خواستند فداکاری
ھای الزم در جھت توزيع مجدد ثروت ھا ميان کشور ھای صنعتی وجوامع رو به توسعه تن دھند.
بھمين جھت بود که برای نمونه و برای عبرت ديگران ايران را به عنوان قربانی انتخاب کردندو به ويرانی آن برخاستند،
و نه کشوری چون ليبی را«...
)پاسخ به تاريخ نوشته شاھنشاه آريامھر صفحه (٢٩٢
اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ:
انتخاب ايران به عنوان قربانی برای عبرت کشور ھای نفتی ،يک انتخاب اتفاقی نبود .شاه ايران ،رھبر واقعی جنبشی بود
که کشور ھای توليد کننده نفت در راستای حاکميت بر منابع نفتی خودشان درپيش گرفته بودند .و در اين جنبش ،تصميمات
اوپک به طور کلی الھام يافته از نظرات شاھنشاه ايران بود.
اين واقعيت ھا برسفيران اياالت متحده آمريکا و انگلستان مسلم شده بود .سفير اياالت متحده از شاه ايران پاسخ گرفته
بودکه تصميم ايران به افزايش بھای نفت قطعی است ،و نظر مخالف ديگراعضای اوپک ،تغييری در اين تصميم نمی دھد.
سفير انگلستان به علم گفته بود ،ماميدانيم که آنچه می گذرد ودارد پدر مطامع مارا دی می آورد ،به رھبری شاه ايران
صورت می گيرد.
بنابراين ،انتخاب ايران به عنوان نمونه برای عبرت کشور ھای نفتی ،ديگر يک انتخاب اتفاقی نبود .بايد »سر« را کوبيد
تا تمامی اعضای بدن از کار بيافتد .با بودن شاه ايران ،تعرض کشور ھای نفتی ،حتا آمريکا و انگلستان ،به ھيچ يک از
کشور ھای نفتی حتا ھمان ليبی ھم ممکن نبود.
]گراور زير از جانب تايپ کننده )پيراستار( اضافه شده است -مالحظه کنيد چطور قيمت نفت از سال  ١٨٧٨تا سال ١٩٧١
تقريبا کنترل شده وبدون تغييرودرکنترل شرکت ھای نفتی می ماند .فراموش نکنيم که در سال  ١٩٧٣اعراب به دليل کمک
آمريکا در جنگ يوم کيپور به اسرائيل دسته جمعی بدون شرکت ايران شيرھای نفت را بروی جھان بستند .و وحشت
غريبی در جھان بوجود آوردند .ايران تنھا کشوری بود که در اين تحريم شرکت نکرد.
اين تحريم از اکتبر  ١٩٧٣تا مارچ  ١٩٧۴بطول انجاميد .سازمان کشورھای عرب صادرکننده نفت Organization of

 Arab Petroleum Exporting Countries or the OAPECبه اضافه مصر ،سوريه و تونس دست به اين تحريم زدند.
ھمين کار نابخردانه اعراب در ھمان زمانی که مذاکرات نفت ايران از سوی شاھنشاه در پی برگرداندن حاکميت ملی و حفظ
منافع ايران در جريان است به روند مذاکرات صدمه شديدی می زند.
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]در نمودار باال به روشنی معلوم است باال رفتن قيمت نفت نه به دليل تالش ھای شاھنشاه بلکه به دليل در جريان بودن
جنگ بين اعراب و ايران و پس از آن به حال عادی بر ميگردد و پس از تصاحب چاه ھای نفت از سوی آمريکا و
ديگريارانش قيمت نفت بازھم باالتر از سال  -٨٠و  ١٩٨١می شود– .ح-ک[
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او ﻤﺎ ﻮم ﻮم
در فصل ھای پيشين دو بار تکرار شد که مذھب تشيع ،خدمت برای دولت و حقوق دولتی را حرام می داند ،ولی مستند آن
ارائه نشد .جا دارد که مستند اين قول ويا اصل ،که کامال مورد تاييد تشيع است ارائه شود.
 -١مستند اين قول از نظر فلسله تشيع براين پايه قراردارد که تشيع ،حکومت و سلطنت وفرمانفرمايی بر مردم را
حق و مختص به فقيھی می داند که از بطن »علی« و »فاطمه« باشد ،و ھرچه خارج از آن باشد ،غصب
ونامشروع ميداند ،ولذا تشيع خدمت کردن به غاصب و دريافت حقوق از عمل غصب ،و نيز آنچه مربوط به غصب
و غاصب می شود را »باطل و حرام« می داند.
صرفنظر از فلسفه تشيع ،از آنجا که قول و عمل امامان شيعه – بخوانيد  ١٢تازی ھمچون ميليون ھای تازی
ديگر -برای شيعيان سنت و حجت است ،و تا دنيا ،دنيا است ،کردار و گفتار آنان سرمشق و دستورالعمل زندگی
سياسی واجتماعی و نيز تشکيل دھنده مبانی حقوق آنھا است .لذا ،قول يکی از ھمان تازيان به نام »موسی بن
جعفر« از باب مستند ماخذ ارائه می شود:
» ...زياده سلمه گفت به خدمت موسی بن جعفر مشرف شدم فرمود :ای زياد ،تو در دستگاه سلطنتی مشغولی؟
گفتم؛ آری .فرمود :چرا؟ عرض کردم من مردی احسان گر ھستم و درماندگان را دستگيری می کنم ،و ازطرفی
ھم عيالمندم ،ووسيله ای که تامين مخارج کند ،ندارم ،فرمود :ای زياد ،اگر مرا از قله وھی بلند به زير اندازند
که پاره پاره شوم ،مايلترم تا اين که متصدی کارھای اين اشخاص شوم ،يا برفرش آنان قدم گذارم .ای زياد،
آسانترين معامله ای که با متصديان شغل ھای دولتی می شود ،آن است که سراپرده ای از آتش در روز رستاخيز
]قيامت[ می زنند در دوزخ ،تا در آن حبس ابد باشند ،تا خداوند از حساب مردم فارغ شود«..
)صفحه  ٣٢٩جلد اول قانون مجازات(
اين تکليف شرعی ،يعنی خودداری از خدمت برای دولت ،تنھا درحد کارمندی و دريافت حقوق محدود نمی شود،
بلکه تمام مسايلی که به نحوی از انحا با دولت و قانون ارتباط پيدا ميکند ،مشمول اين طرز تلقی تشيع است .اين
تکليف شرعی به ديگر شئون اجتماعی نه تتھا تسری دارد ،بلکه خودداری و مقاومت درمقابل قانون و قوای
دولتی ،حيف و ميل اموال دولتی و حتا سرقت از آن ،ونيز ھمکاری با ھر نيرويی که عليه دولت و نھاد حاکم بر
جامع بسيج شده باشد ،و امثالھم توصيه شده است.
شادروان کسروی ]احمد[ نوشته است:
» ...چند سال پيش ،در قزوين بازپرسی را ديدم که آشکارا گفت اين قانون را دولت جابری بر ما تحميل کرده
است .من تا بتوانم بايد از اجرای آن خودداری کنم«...
اين سخن ،نقل قول از يک »بازپرس« است که شغلش اجرای قانون درمحدوده قضائی است ،نه يک فرد عادی.
اين چنين روحيه ای در تمام مردم متشيع ،کم وبيش وجود دارد و ھنوز ھم دارد.
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فرار از خدمت سربازی ،فرار از پرداخت ماليات ،مقاومت در مقابل درخواست ھای مشروع و قانونی دولت ھا،
بی اعتنايی وحتا دشمنی با خدمات شخصيت ھای ميھنی ،حتا شاه کشور ،ھمه و ھمه از ھمين جا ناشی می شود
که فلسفه تشيع ،حکومت را مختص طبقه آخوندی ميداند که از نسل علی و فاطمه باشد.
کسبه وتجار ،دو دفتر حساب وکتاب داشتند ،يکی برای ارائه به دولت که ھمه اش مخدوش و زيان بود ،و ديگری
برای پرداخت سھم امام و خمس که ذره ای کاست نداشت.
ايرانياری گرامی برای »سنگر« نوشته است که» :فتاوی حاکی از اين است دولت و دستوراتش مقدم بر مذھب
است ،وحتا مسجد را ھم می توان به حکم دولت ،از انجام فعاليت بازداشت ،اين چنين فتاوی که ھنوز جوھرش
خشک نشده ،با آنچه که »سنگر« در رابطه با منع خدمت برای دولت نوشته است ،نمی خواند«
پاسخ اين ايرانيار گرامی اين است که آری ،ھمان طور که ايشان نوشته اند ،و خمينی ھم فتوا داده است ،دستورات
حاکم ،مقدم بر ھمه چيز است ،ولی مشروط براينکه آن حکم »حاکم اسالمی – تشيع« باشد ،نه دولت درمفھوم
حقوق سياسی.
مستندفتوای خمينی ،حديثی است که منتسب به »امام مفقوده« است ،و آن حديث از اين قرار است:
»واما فی الحوادث الواقعه فارجوا فيھا الی رواه احاديثنا فانھم حجت عليکو اناحجه ﷲ عليم«
يعنی در رويداد ھا و در برخورد مسايل به بازگو کنندگان )مراجع تقليد( مراجعه کنيد که آنان حجت من به شمايند،
و من حجت خدا به ايشان .يعنی ھرچه که مراجع تقليد ومرجع اعظم می گويد ،ھمان است که خدا می گويد با
واسطه امام مفقود!
آنچه راکه خمينی در باب گوشت يخزده ،سينما ،موسيقی ،ماھی بدون فلس ،حاکميت دولت و تعطيل مساجد و
امثال آنھا گفت ،وبرخی خوش خيال آن را به حساب انعطاف پذيری خمينی ازاصول اسالمی و تشيع گرفتند ،به
استناد ھمان حديثی است که عرض شد.
خمينی کوچکترين گامی برخالف اسالم و تشيع برنداشت .می توان به جرات گفت که در اجرای احکام اسالم و
تشيع گامھای محکمی برنداشت وبسيار »شـُل« عمل کرد ،کما اينکه خودش ھم به ُ
شـل عمل کردن خودش
اعترافی کرده است.
باری ،اکنون باز فرصتی است که قدری خود پـ ُرسی کنيم بر ويژگيھای چنين جامعه ای ،و چنين ملتی با چنين مذھب و
باورھايی که دارد .جامعه ای که اساس باور ھا و مذھبش براين مقوله است که قول و عمل  ١٢تازی را که در ١۴٠٠
سال قبل در سرزمين عربستان می زيسته اند ،دستور العمل زندگی خود تا ابد بداند ،وھر غلطی که آنھا کرده اند حجت
بداند .يکی از آن »غلط« ھا ادعای حکومت بر جھان و عدم مشروعيت حکومت و قانون مردم است.
در راستای اين خود پـ ُرسی ،بايد گفت :آخر ،گفتار نيک ،پندارنيک ،کردار نيک ،که نه محدود به زمان بود ،نه سنت و
مختص به شخص بخصوصی است ،وکلی است که بر پايه خرد وعقل قرار گرفته ،عيبش چه بود ويا چه است که بايد گفتار
و کردار يک مشت تازی باديه گرد ،سرمشق ملتی به آن عظمت فرھنگی و علو طبع و بزرگ منشی قرار گيرد ،و دردناکتر
آنکه تا ابديت ھم بپايد.
اين اشارات بارھا و به دفعات در »سنگر« آمده است و بازھم خواھد آمد ،براين پايه و به اين اميد است که به گرفتاری
واقعی و عفونتی که بر جامعه ايرانی مستولی است ،توجه شود و بجای بزک کردن جامعه با شعار ھايی نظير حاکميت
ملی ،آزادی ،دموکراسی و جدای مذھب از سياست و دولت ،ونظاير آن ،در راه وطريق صحيحی که می تواند ريشه اين
عفونت و علت اصلی اين بيماری مھلک را بخشکاند ،و در دراز مدت به طور کلی برکند ،امروز جنبشی فکری ،فرھنگی
و قلمی کنيم و فردا آنرا از قوه به فعل در آوريم .طبيعی است که اين جنبش ،اميد خود را به سرنوشت آيندگان بيدارشده
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می بندد تا نجات واقعی جامعه ايرانی ،نسلھا را از مصيبت ھا و فجايعی که نسل ما ،و پيشينان به آن مبتال بودند ،درامان
نگاه دارد.
درﻣﺴﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ:
مراحل تالش ھای شاھنشاه ايران درجھت استقرار حاکميت ايران برذخائر نفتی و تامين حقوق حقه ايران از منافع نفتی
خود به چھارمرحله قابل تقسيم است:


مرحله يکم :تالش برای فقط  ١٠٠ميليون دالر درآمد بيشتر از آنچه که کنسرسيوم نفت به ايران می پرداخت ،که
کم و کيف آن مرحله و پيروز و توفيق شاھنشاه بازگو شد.



مرحله دوم :خلع يد از کنسرسيوم نفت و استقرار حاکميت مطلق ايران برذخائر نفتی و صنايع نفتی است که
لحظات ودقايق اين مرحله مھم و حساس نيز مالحظه شد.



مرحله سوم :باالبردن قيمت نفت خام به بشکه ای  ١٢دالر که به بخشی از آن تحقيق مربوط به آن در فصل
گذشته به استحضار رسيد.

اکنون پيش از آنکه به مرحله چھارم تالش ھای شاھنشاه ايران برسيم ،اجازه فرماييد گفتنی ھای مھمی که در رابطه با
مرحله سوم ناگفته مانده است ،به اتفاق درميان بگذاريم.
اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي:
تحقيق نشان ميدھد که نگرانی کشور ھای خارجی از باالرفتن قيمت نفت توسط اوپک به پيشنھاد شاه ايران و ھمچنين
اولتيماتوم آمريکا به ايران ،عربستان سعودی را دچار ترس کرد ،و در مسير چاره جوئی و پايين نگاھداشتن قيمت نفت
قرار داد.
ھمچنين ،تحقيق نشان می دھد که ريچارد نيکسون ،رييس جمھوری آمريکا ،با سفر خود به عربستان سعودی ،و اقامت
سه روزه در آن کشور ،توانست زمينه جدايی عربستان سعودی را از راھی که شاه ايران ھموار کرده بود فراھم سازد.
به يادداشت ھای اسدﷲ علم که مستند اين برداشت است ،توجه فرماييد:
» ...درناھار شاھانه ،شيخ محمد بن مبارک ،وزير خارجه بحرين ،آنجا بود ،جوان باھوشی که به زبان انگليسی تسلط
کامل دارد .در باره اصرار آمريکا به اين که بھای نفت پايين نگاه داشته شود ،صحبت کرديم .شاه گفت" :واشينگتن به
زکی يمانی متکی است اما حتا صدھا يمانی ھم نمی توانند مانع جريان حوادث شوند «...دو شنبه  ٢١اسفند ماه ١٣۵٢
ﻳﺎدداﺷﺖ دﻳﮕﺮ:
» ...درباره سفر خاورميانه ای نيکسون صحبت کرديم .شاه تعجب کرد که او خواسته سه روز تمام در عربستان سعودی
بماند .من عرض کردم شايد اين يک راه انحراف از »واترگيت« باشد ،واين که شايد ھم در فکر وارد کردن فشار بر
سعودی ھا ،جھت کاھش بھای نفت باشد .کسينجر اھداف خود را در اين راستا کامال مشخص کرده است.
شاه شک دارد که نيکسون بتواند حرفش را پيش ببرد ،و بازھم خاطر نشان کرد که چقدر عجيب است که يک رئيس
دوشنبه  ٢٠خرداد ماه (٢۵١٢) ١٣۵٢
جمھوری آمريکائی بخواھد اين ھمه وقت صرف عربستان سعودی کند«...
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ﻳﺎدداﺷﺖ دﻳﮕﺮ:
» ...سياست نفت عربستان ،شاه را نگران کرده است ...شاه تعجب ميکند که می بيند سعودی ھا کاھش بھای نفت را
پيشنھاد می کنند .شاه اظھار داشت چه کاسه ای زير نيم کاسه شان ھست؟ يا اين که خيلی ساده اند يا نقشه ای شيطانی
در سر دارند که ما ھنوز از آن سر در نياورده ايم «..يکشنبه  ١٩آبان (٢۵١٣) ١٣۵٣
اوﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻮم ﻓﻮرد ﺑﻪ اﻳﺮان:
جريان واترگيت به نيکسون امکان نداد که تالش ھايش را برای جلوگيری از باال رفتن قيمت نفت دنبال کند .ناچار به کناره
گيری شد ،و »جرالد فورد« در مقام رياست جمھوری اياالت متحده آمريکا قرار گرفت.
علم می نويسد:
» ...نيکسون ديشب استعفا داد .جرالد فورد جای اورا گرفت .ما مجبور بوديم که به رييس جمھوری جديد تلگراف کنيم،
و چندين پيش نويس پيام را پای تلفن برای شاه خواندم .جر وبحث زيادی شد که آيا ما صفاتی چون »کوشا« يا برجسته
را در مورد سلفش که چنين در راه صلح جھانی کوشيده بود به کار ببريم؟ دست آخر موافقت کرديم که به طور کلی از
ھيچ صفتی استفاده نکنيم...
بيش از سه ساعت از سوگند خوردن »فورد« نگذشته بود که ساعت  ١٠:٢٠دقيقه امشب ،سفير کبير آمريکا به من تلفن
کرد تا بپرسد که آيا می تواند پيامی شخصی از طرف رييس جمھوری جديدش برای شاه را بياورد .روحيه سفير خوب
بودو برسرعت عمل فورد در ايجاد تماس تاکيد زياد داشت .من گفتم که به نظر من اين داستان بوی يکی از تمھيدات
کيسينجر را می دھد .خنديد و گفت که به ھر صورت جايی ھيچگونه ترديدی در مورد اھميتی که واشنگتن برای شاه
جمعه  ١٨امرداد ماه (٢۵١٣) ١٣۵٣
وايران قايل است ،باقی نمی گذارد«.
در يادداشت ھای علم از نتيجه شرفيابی سفير آمريکا و محتوای پيام جرالد فورد رئيس جمھوری آمريکا به شاه ايران
چيزی ديده نمی شود ،ولی در يادداشت ھای بعدی علم اشاره ای وجود دارد که نشان می دھد شاه ايران از رياست جمھوری
فورد چندان رضايت نداشته است .شايد ھم مفھوم پيام فورد به شاه ايران عامل عدم رضايت شاه ايران بوده است .آن
اشاره چنين است:
» ...اردشير زاھدی پيشنھاد کرده است که پرزيدنت فورد درسر راه به ژاپن در تھران توقف کند .شاه گفت به اردشير گفتم
دارد وقتش را تلف می کند .فورد ھر کاری که دلش می خواھد بکند .برای من کوچکترين تفاوتی ندارد که بيايد يا نيايد«..
سه شنبه  ١٩شھريور (٢۵١٣) ١٣۵٣
»ﻓﻮرد« ﻫﻢ ﺑﻪ راه »ﻧﻴﻜﺴﻮن« رﻓﺖ!
ﺣﺎﺷﻴﻪ :مساله تامين حقوق ايران که با استقرار حاکميت مطلق ايران بر منابع نفتی خود صورت گرفت وپيامد آن تعيين
بھای عادالنه نفت در صدر حقوق ايران قرار گرفت ،مساله ای بود که حقيقتا تيشه به ريشه منافع و مطامع کشور ھای
صنعتی خاصه آمريکا زد.
تنھا نيکسون نبود که عليرغم روابط حسنه ای که با شاه ايران داشت به صدور اولتيماتوم طی نامه ای آمرانه مبادرت
کرد ،جرالد فورد ،جانشين او ،ھم به محض استقرار در مقام رياست جمھوری اياالت متحده آمريکا ،ھمان راه نيکسون
يعنی فشار به شاه ايران برای جلوگيری از افزايش قيمت نفت ،را دنبال کرد ،و در مصاحبه ای که با رسانه ھای گروھی
آمريکا ترتيب داده ،سياست خود را در قبال اوپک و کشور ھای نفتی روشن ساخت.
يادداشت علم در اين باب چنين است:
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» ...افتتاح رسمی مجلسين که بعد از آن ھمراه شاه با ھلی کوپتر به کاخ پرواز کردم ،در باره سفرش و مصاحبه ای که
با مطبوعات به عمل آورده بود ،صحبت کرد ،و جواب سختی که به اعالميه فورد داده در خصوص اين اظھار او که اوپک
درخطر عمل تالفی جويانه مصرف کنندگان نفت دنيا قرار دارد .شاه گفت» :فورد يک احمق بتمام معنی است .او کاری
غير از اين ندارد که مھمالت ابلھانه ای را که سايمون به خوردش می دھد تکرار کند««...
شنبه  ١٣مھرماه (٢۵١٣) ١٣۵٣

ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ:
کنفرانس مطبوعاتی که در اين يادداشت به آن اشاره شده است ،در کاخ سعد آباد تشکيل گرديد و در ھمين کنفرانس بود
که شاھنشاه ايران توضيح دادند که حتا قيمت جديد نفت ھم کافی نيست ،زيرا که فروش ھايی به نرخ  ١٧دالر در ھر بشکه
و پيشنھاد ھايی تا نرخ  ٢٣/۶٠دالر دريافت شده است.
شاھنشاه افزودند که قصد ما ايجاد نا بسامانی و عدم تعادل اقتصاد جھانی نيست بلکه سياست جديد نفتی ما به انجام تعادل
طويل المدت اقتصاد دنيا کمک خواھد کرد ،زيرا که قيمت نفت بايد با ھزينه توليد منابع ديگر نيرو ويا جانشين آن ھماھنگ
و مناسب باشد.
بسيار غير عادی و زننده بود که قيمت نفت از بھای آب معدنی »اويان« ھم کمتر باشد ،حال آنکه نفت ماده ای است بسيار
مھم که در آن سال حدود  ٧٠ھزار محصول مختلف از آن مشتق می شد ،و ساختن بسياری از اين محصوالت به درجه ای
از پيشرفت صنعتی و وسايل پيچيده نياز داشت که سھم قيمت نفت درکل بھای آن ھا بسيار ناچيز بود.
در اين کنفرانس بود که برای اولين بار مساله برابری و تعادل قيمت نفت خام با محصوالت صنعتی مطرح گرديد.
شايد بتوان اين کنفرانس را آغازی برای شروع تالش ھای شاھنشاه ايران در جھت اجرای مرحله چھارم استيفای حقوق
ايران از منابع و ذخايز نفتی خود دانست.
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ »ﻛﻤﭗ دﻳﻮﻳﺪ« ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺎه:
جرالد فورد به ھمان مصاحبه و تھديد کشور ھای نفتی و اوپک به عمل تالفی جويانه مصرف کنندگان نفت در جھان
اکتفانکرد وکنفرانسی محرمانه تشکيل داد که اسدﷲ علم به شرح زير از آن ياد کرده است:
» ...شرفيابی .گزارشی از يک منبع موثق تقديم کردم .ظاھرا رييس جمھوری آمريکا اخيرا جلسه ای با حضور کسينجر،
ناظری از سوی دولت فرانسه ووزرای خارجه انگلستان ،آلمان ،و ژاپن در کمپ ديويد برگزار کرده است .ما به چيزی
دسترسی پيدا کرده ايم که می شود گفت يادداشت ھای جلسه است.
اين يادداشت ھا راجع به اوضاع بين المللی در ارتباط با نفت است ،و نشان می دھد که امکانات مختلف مورد بحث قرار
گرفته است .از جمله اشغال مسلحانه ليبی و الجزايز .با اين که بعضی ھا احساس می کردند که ھنوز ھم می شود با
الجزايری ھا وارد مذاکره شد ،وزير خارجه ژاپن خواست که بر کليه توليد کنندگان نفت از جمله ايران فشار وارد آيد.
طرف مقابل انگليسی او مخالفت کرد ،و گفت که شاه ،چنانچه به حال خود گذاشته شود ،راه حلی می بايد مورد قبول ھمه
باشد«...
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ﺑﻪ راه ﻓﺮﻳﺐ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه:
ﺣﺎﺷﻴﻪ :با توجه به ديگر يادداشت ھای علم ،از جمله يادداشت  ٢٩مھرماه ،معلوم می شود که منبع بسيار موثق که خبر
کنفرانس »کمپ ديويد« را به علم رسانده است ،کسی غير از »سفير انگلستان« نبوده است.
به نظر ميرسد که اظھار نظر مسالمت جويانه وزير خارجه انگلستان و بعد ھم خبر رسانی سفير بريتانيا از ماجرای
کنفرانس کمپ ديويد به شاه ،چيزی جز فريب و خام کردن شاه نبوده است ،تا در واقع انگليسی ھا با فرصت کافی وتدارک
الزم ،واکنش اساسی مورد نظرشان را نسبت به شاه بدھند.
حاشيه  :٢کنفرانس کمپ ديويد که در حومه واشنگتن دی سی ،تشکيل گرديد ،اين ھدف را دنبال می کرد که برای مقابله
با افزايش بھای نفت ،راھی مشترک برای ھمه کشور ھای صنعتی جھان پيدا کند ،تا درواقع از تک روی و تسليم به
افزايش بھای نفت خودداری شود .اين کنفرانس ،ھمان است که سفير اياالت متحده آمريکا در تھران ،اظھار نظر خودش
را در رابطه با باال رفتن بھای نفت ،موکول به نتيجه مذاکرات آن کرده بود .يادداشت ھای علم نشان می دھد که کنفرانس
مزبور توفيق نداشته است ،و نتوانسته مانع »تکروی« ساير کشور ھا شود.
يادداشت علم دراين باره چنين است:
آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﻫﺎي ﻟﻌﻨﺘﻲ:
» ...به شاه گفتم از راديو شنيدم که کشور ھای اروپای غربی با توافق دوجانبه با توليدکنندگان نفت موافقت کرده اند .اين
امر به منزله زدن پنبه کنفرانس اخير واشينگتن است .آنھم به رغم آن ھمه جنجال ھای تبليغاتی که پيرامون آن صورت
گرفت .شاه گفت" :کامال درست است ،شکستشان آنقدر ھا مرا ناراحت نمی کند .اين آمريکائی ھای لعنتی ،به خصوص
١٩
دوست عزيزمان کسينجر بايد دست از تظاھر به اين که ھرچه آنھا می گويند »وحی منزل« است بردارند"«...
ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮي ،ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻨﻲ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ!
در يادداشت ھای علم اشاراتی وجود دارد که نشان می دھد با آن که انگلستان در مساله نفت در کنار آمريکا قرارداشته
است ،اما در مذاکرات خصوصس با »علم« از طريق انتقال »اخبار محرمانه« ويا تاييد و تتقيد از سياست نفتی شاھنشاه
ايران می کوشيده تا حساب ديگری به غير ازآنچه که آمريکا داشته است ،با شاه ايران باز کند.
اگر يادداشت ھای علم قبل از شورش  ۵٧منتشر شده بود ،نمی شد به اين حقيقت رسيد که اين حساب جداگانه ،ويا کجدار
و مريز ھا ويا انتقال خبر محرمانه کنفرانس کمپ ديويد ،ويا تاييد سياست نفتی ايران )در مواردی که ذکر شد( با ھدف
فريب شاه ايران صورت می گرفته تا شاه ايران از اقدامات متحدانه آمريکا و انگلستان غافل بماند و حداقل از جھت
انگلستان اطمينان خاطر يابد.
نمونه ای از حسن نيت ھای ظاھری سفير انگلستان را دراين مورد می توان چنين آورد.
» ...سفير انگليس را مالقات کردم ،اظھار داشت که به رغم عدم موفقيت ظاھری گفتگو ھای پاريس درباره بھای انرژی
وکاال ھای مصرفی بين توليد کنندگان و مصرف کنندگان اين گفتگو ھا بايد بخودی خود موفقيتی محسوب شوند ،چون
نخستين نشانه گفت و شنود بين طرف ھای مخالف است .او مرا از جانب دولت خود مطمئن ساخت که انگلستان مخالف

 - ١٩جالب توجه است با وجود اشاره سفير انگلستان به خبرباصطالح سری که از جلسه کمپ ديويد برای آقای علم می آورد که در آن
به اشغال نظامی ليبی و الجزاير اشاره می گردد –به مفھوم ديگرنوعی تھديد -درمقام مشاور ،اشاره ای به پيگرد راه پيشگری و تبادل
نظر با شاھنشاه ايران در يادداشت ھای آقای علم ديده نمی شود .ح-ک
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ھرنوع روياروئی بين توليد کنندگان نفت و کشور ھای صنعتی است .گفت ما برخورد انعطاف پذيری را اتخاذ خواھيم کرد
وچه در گفتگوھای پاريس باشد چه در چھار چوب مذاکرات مستقيم با ايران.
شاه می تواندمطمئن باشد که نظرات او مورد توجه کامل قرار خواھد گرفت .من گفتم که اين حرکت عاقالنه ای است آيا او
می تواند رفتار عموزاده ھايش را در واشنگتن تضمين کند؟ پاسخ داد که او فقط می توانداز جانب دولت انگليس حرف
٢٠
ششم ارديبشت (٢۵١۴) ١٣۵۴
بزند« ...
ﺣﺎﺷﻴﻪ:
اين اظھارات ظاھری و يا باطنی خصمانه را مقايسه کنيد با اظھارات آنتونی پارسونز ،سفير انگلستان ،بعد از پيروزی
شورش درمصاحبه با »کيھان لندن« و نيز تطبيق کنيد با اين قسمت از کتاب »پاسخ به تاريخ« که در آن آمده است...» :
بعد از حريق سفارت انگليس يکی از امرای ارتش با وابسته نظامی آن کشور مالقاتی داشت که به وی گفت :چه وقت
پاسخ به تاريخ نوشته شاھنشاه آريامھر صفحه ٢٧٢
متوجه خواھيد شد که راه حل مسايل شما سياسی است«..
»برخورد انعطاف پذير« آنھا را با شاه ايران در سال  ۵٧ديديم!! در ظاھر ،احترام ،تنفيذ سياست نفتی شاه ،و در باطن
توطئه ،تحريک و تجھيز مخالفان و رھا کردن قالده از گردن سگ ھايشان )آخوند ھای شيعه(.
يادداشت ھای علم نشان می دھد که درست يکماه و چند روز بعد از درخواست سفير انگلستان که از جانب کشور متبوعش
تقاضای تقديم آن درخواست را به شاه ايران داشت ]به فصل پيشين رجوع کنيد[ سفارتخانه ھای ايران در بروکسل ،الھه،
و استکھلم توسط چند ايرانی نما اشغال گرديد ،وراديو بی بی سی تا جائی که ممکن بود آنرا بزرگ جلوه داد.
ارتباط مستقيم بين ناآرامی ھا و خرابکاری ھايی که در کشور صورت می گرفت با مذاکرات نفت ،مساله ای نيست که قابل
کتمان ،يا نياز به اثبات آن باشد .شاھنشاه ايران ھم در ھمان سالھا از ارتباط بين نا آرامی ھا و مذاکرات نفت آگاه بوده اند
و در يادداشت ھای علم نيز اين نظرات بازتاب يافته است:
» ...شاه در مدت کنفرانس اظھار داشت که خشونت ھای تروريستی در سال گذشته به مذاکرات ما بر سر نفت ارتباط
دھم امرداد (٢۵١٢) ١٣۵٢
داشته است«...
شاھنشاه ھمچنين درکتاب پاسخ به تاريخ می فرمايند:
» ...تصويب قانون جديدی پيرامون نفت در ايران ،به خشم وسايل ارتباط جمعی جھان درباره کشورم و خود من افزود.
طبق اين قانون شرکت ھای نفتی خارجی فقط به عنوان خريدار نفت ويا طرف قرارداد شرکت ملی نفت ايران حق داشتند
در کشور ما عمل کنند .می بايست در مرحله اول به شرکت ھای خارجی اجازه اکتشاف در منطقه محدود و معينی داده شود
و درصورت حصول نتيجه و کشف نفت ،شرکت مورد بحث منحل می شد و شرکت ملی نفت ايران می بايست نفت حاصل
را به قيمت بين المللی با تخفيف حد اکثر  %۵به آن بفروشد.

 - ٢٠با توجه به سابقه تاريخی که خانواده اسدﷲ علم در ارتباط با انگليسی ھا درتاريخ کشور ما دارد ،نمی توان به آسانی پذيرفت که
گاھی آقای علم در گزارش ھا ويا ارتباط ھای خود با شاھنشاه ايران دست به شيطنت ھای زيرکانه نزده باشد .يک ديپلمات ساده با
مختصری آموزش ھای ديپلماسی می تواند به روحيه کسی که با او در گفتگو قرار ميگرد پی ببرد .با توجه به سابقه آقای علم و آشنائی
که با گفته ھای سفير انگلستان و مقايسه گفته ھای او با سفير آمريکا پيش از کمپ ديويد و آغاز اولتيماتوم ھای نيکسون و بطور کلی
آمريکا و رفت و آمد ھای ديگر مقامات آمريکا به عربستان سعودی و روش رفتاری انگلستان در مظلوم نمائی و مقصر جلوه دادن
ديگران از جمله رقيب سياسی بزرگشان در دنيا )آمريکا( می توان براحتی پی برد که سفير انگلستان دو دوزه بازی ميکرده و يک
مطلب مھمی را بدنبال تھديد )تجاوز نظامی به ليبی والجزاير( مخفی نگاه ميداشته است .درباره سابقه زندگانی آقای علم به آخر کتاب
مراجعه کنيد .ح-ک
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از اين پس شرکت ملی نفت ايران به احداث پااليشگاه ھای نفت در آفريقا و آسيا می پرداخت ،و با شرکت نفت بريتانيا در
بھره برداری از نفت و گاز دريای شمال شريک شد و حتا مشارکت دراکتشاف منابع نفتی آبھای گروينلند را به اتفاق
شرکت ھای بريتانيائی و آمريکايی ونروژی کسب نمود .ھيچيک از اين توفيق ھا برای شرکت ھای بزرگ نفتی خوشآيند
نبود.
در سال  ١٩٧٧شرکت ملی نفت ايران با درآمدی معادل  ٢٢ميليارد دالر مقام نخست را درميان پانصد شرکت سودآور
جھان بدست آورد و با فاصله زياد بر دو شرکت بزرگ »اِکسون« و »شل« پيشی جست) «...پاسخ به تاريخ – نوشته
شاھنشاه آريامھر صفحه (٩٠
آﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ:
اولتيماتوم ھای پشت سر ھم نيکسون به شاه ايران در مورد نفت ،نامه ھای دولت انگلستان به شاه ايران ،شرفيابی ھای
مکرر سفير آمريکا و انگلستان ،و مذاکرات آنھا با شاه ايران در باب نفت ،وامثالھم ،اسناد مسلمی است که تاييد ميکند
آنھا حافظ مطامع شرکت ھای نفتی دولت ھای متبوعشان ھستند و بودند.
ممکن است بخشی از جريان شورش  ۵٧مانند تجھيز کنفدراسيون و يا جنجال مطبوعات و رسانه ھای خارجی در ارتباط
با عمل شرکت ھای نفتی صورت گرفته باشد ،ولی آنچه در ايران گذشت ،مانند نقش »جورج براون« در تحميل بختيار به
عنوان نخست وزير ،ويا ورود ژنرال »ھايزر« به ايران ،ونقش سفيران آمريکا و انگلستان درخروج شاه از کشور ،و
نقش »کارتر« در فريب شاه ايران و عنوان کردن مساله حقوق بشر و امثال آنھا توسط کادر ھای سياسی دولت ھای
آمريکا و انگلستان صورت گرفت ،ونه شرکت ھای نفتی.
شرکت ھای نفتی باھمه قدرتی که داشتند نمی توانستند شورش  ۵٧را به پيروزی برسانند ،اگر آمريکا و انگلستان در حد
براندازی رژيم سلطنتی ايران باھم ھمآھنگی نداشتند.
اين حقيقت را نبايد از ياد برد که اگر در ظاھر نگرانی انگلستان و آمريکا ناشی از باال رفتن بھای نفت ،ويا استقرار
حاکميت ايران برمنابع نفتی خود بود ،ولی در باطن ريشه اين نگرانی با مسايل بسيار مھمتری ارتباط پيدا می کرد که آن
مخالفت بسيار شديد و جدی کشور ھای صنعتی جھان ودرراس آنھا آمريکا و انگلستان با تبديل کشور ھای تک محصولی
)جھان سوم( به کشور ھای صنعتی بود .چنان که نماينده آمريکا نيز در اجالس سازمان ملل به سال  ،١٩۵۵رسما ضمن
سند شماره  ٢۶٧٠مخالفت کشورش را با تبديل کشور ھای تک محصولی ]مانند ايران در سال  [١٩۵۵به کشور ھای
صنعتی وچند محصولی اعالم کرد.
طرح جلوگيری از صنعتی شدن کشور ھای جھان سوم ھمان طرحی است که به نام »دراک ايچ« در سال  ١٩٧٧مورد
استفاده دولت کارتر قرار گرفت .اين طرح براصولی مبتنی است که مھمترين آنھا جلوگيری از صدور تکنولوژی به کشور
ھای جھان سوم و ممانعت از صنعتی شدن آن کشور ھا است.
کشور ھای صنعتی جھان و در راس آنھا آمريکا و انگلستان نمی توانستند ناظر باشند که ايران محتاج و گرفتار ،ايرانی
که بودجه ساليانه اش با کمک مالی وماھيانه دولت انگلستان تامين می شد ،ايرانی گرفتار وام ھای روس و انگلستان،
بدانجائی برسد که در نفت شمال انگلستان سرمايه گذاری کند ،ودرآفريقا و ھند پااليشگاه نفت بسازد ،صنايع پتروشيمی
در کشورش توليد کند که بازار تمام کشور ھای خاورميانه ،وحتی اروپا ،را تسخير کند .شرکت ملی نفتش که روزی برده
و اسير شرکت نفت انگلستان بوده است ،اولين و پرسود ترين شرکت در ميان شرکت ھای صنعتی وبازرگانی جھان بشود،
ودرنھايت درآمد ساالنه ايران از  ١۵٠دالر به  ٢۵٠٠دالر برسد.
آنچه انگلستان و آمريکا را به برخورد قاطع با رژيم سلطنتی واداشت ،ھمين پيشرفت ھای ايران بود ،نه باال رفتن قيمت
نفت .اگر عوايد حاصله از باال رفتن نفت ايران در بانک ھای آمريکا و انگلستان سپرده می ماند و شاه برای صنعتی شدن
و ترقی کشورش آن تالشی را که کرد نمی کرد ،شورش  ۵٧ھم تدارک نمی گرديد.
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اين حقيقت چيزی نيست که برداشت شخصی باشد ،شخصيت ھای بزرگ امثال نيکسون ھم به آن اشاره کرده اند.
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ:
شاھنشاه ايران ھم به مساله مخالفت جدی کشور ھای صنعتی با تبديل کشور ھای جھان سوم به کشورھای صنعتی توجه
داشته که در کتاب »پاسخ به تاريخ« آمده است:
» ...دراينجا به عمق مطلب و يکی از دلخراش ترين مسايل عصر حاضر می رسيم ،کشور ھای درحال توسعه در برابر
يک دوراھی قراردارند ،يا بايد برای ھميشه درحال عقب افتادگی باقی بمانند ،يا به ھر قيمت که ھست ،عليرغم دشواری
ھا ،موانع ،فقدان تجربه ،ونبودن متخصص به راه توسعه وپيشرفت قدم بگذارند .در اين راه با مخالفت و سخت گيری
ھای کشورھای صنعتی جھان مواجه اند .زمان به زيان آنھا کار ميکند و فاصله غنی و فقير روز به روز بيشتر می
پاسخ به تاريخ – نوشته شاھنشاه آريامھر ،برگ ٢٢۵
شود«...
يک وقت »رييس کشور«ی وعده پيشرفت می دھد» ،حرف« می زند ولی دست به »عمل« نمی زند ،خارجی ھا ھم خوب
می دانند که فرق عمل و حرف ووعده چيست .آنھا آنجائی احساس خطر می کنند که رييس کشوری کمتر وعده می دھد و
بيشتر عمل می کند ٢١ .شاھنشاه ايران بنا به اعالم شخصيت ھای خارجی ،حتا »سرآنتونی پارسونز« سفير انگلستان
درايران ،نه تنھا »عمل« می کردبلکه باسرعتی غير قابل تصور ،ايران عقب مانده را به سوی ترقی و صنعتی شدن سوق
ميداد .اين واقعيت ھا بود که انگلستان و آمريکا را به سرمايه گذاری مشترک ازنظر عوامل نفوذی برای تدارک شورش
 ۵٧عالقمند ساخت.
آنچه شاه ايران ،درباره قيمت گذاری نفت بنا نھاد ،نظام اقتصادی نفت را که در طول  ٧٠سال از جانب شرکت ھای نفتی
و دولت متبوعشان به کشور ھای صاحب نفت تحميل شده بود ،از ھم فروپاشيد.
اين »نظام قيمت گذاری« بی ترديد از زمره »عجايب« جھان بود ،زيرا طی ھفتاد سال ،بھای نفت را خريداران تعيين می
کردند ،و نه صاحبان و فروشندگان آن!
اھميت اين مساله ،ھنگامی می تواند بدرستی ارزيابی شود که آنرا در مقام مقايسه با بازار و داد و ستد ھای آن قرار دھيم،
و درنھايت به آنجا برسيم که بھای کاالھا وفراورده ھای مختلف صنعتی يا غير صنعتی ،توسط خريداران و مصرف کنندگان
آن تعيين شود ونه توليد کنندگان و سازندگان وعرضه کنندگان .در اين صورت ،فرو دستی توليد کنندگان ،وباال دستی
خريداران معلوم است ،ونيازی به توضيح ندارد ٢٢ .آنچه که شاھنشاه ايران انجام داد ،فروپاشی اين نظام قيمت گذاری
غير عادالنه و غير علمی بود.
به جرات می توان گفت که در معامالت اقتصادی و بازرگانی ،در ھيچ موردی بھای کاالھای توليدی توسط خريداران تعيين
نمی شد ،و تنھا »نفت« از اين قاعده مستثنی شده بود .البته شايد در کشور ھای عقب مانده ،کشاورزانی ناچار باشند
محصوالتشان را به نرخ تعيين شده از جانب خريداران عمده بفروشند ،ولی درنظام اقتصادی وتوليدی ،و در بازار داد و
ستد ،ھمواره نرخ کاال ھا توسط توليد کنندگان با رعايت ضوابط قيمت تعيين شده ،رقابت ھا و »عرضه و تقاضا« تعيين
می شود.

 - ٢١ھمان رفتاری که در مقابل قدم ھای مثبت و عملی رضا شاه بزرگ رفت در سال  ١٩٧٩در باره محمد رضا شاه پھلوی اجرا شد.
زيرا ھردو مصرانه و موثر در پی اجرای پروژه ھائی بودند که ايران را از حالت تک محصولی به يک کشور توليد کننده اقتصادی
مبدل می کرد .ح-ک
 - ٢٢آنچه درغرب و کشور ھای سرمايه داری به »مشتری داری  «Customer Serviceمشھور شده است به دليل ترس از فشار
خريداران برای تعيين نرخ کاال )با خريدن ويا نخريدن( طراحی شده است .مشتری را با حرف ،با جايزه ،با رفتار بسيار محترمانه
تشويق می کنند تا ھرچه بيشتر بپردازد ولی کمتر درخواست کند .وگرنه رسم بازار عوض می شود .ح-ک
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آنچه که شاه ايران بنا کرد ،به تعيين قيمت نفت توسط کشور ھای نفتی درشخصيت حقوقی مشترک اوپک انجاميد .کاری
که کم اھميت نبود ،وبرتری اراده کشور ھای نفتی را برکشورھای صنعتی جھان ،دست کم در زمينه نفت ،نشان می داد.
برتری و تسلطی که به نظام مصنوعی قيمت گذاری نفت طی ھفتاد سال نقطه پايان گذاشت.
آمريکا و انگلستان برای از نفس انداختن اين حرکت تاريخی ودرھم کوبيدن اساس نظام جديد که توسط شاھنشاه ايران
وضع شده بود ،شورش  ۵٧را تدارک ديدند .واينک می بينيم که پس از پيروزی آن شورش ،چگونه اولين آثارش متوجه
»اوپک« شده ،به سرعت »يال و کوپال« آنرا فرو ريخت ،و دوباره کار به جائی کشيد که »بھای نفت« را شرکت ھا ی
نفتی تعيين می کنند ،واوپک ناچار به تبعيت از آن است.
در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ:
» ....نامه ای از کسينجر تقديم کردم که تمايل دولتش را به انعقاد قرارداد دراز مدت با ما برای قروش اضافی نفت در
ازای خريد کاالھای آمريکائی توسط ايران تصريح می کرد .تقاضا می کرد که شاه ،معاونش رابينسون را برای مذاکره
مفصل در باره اين موضوع به حضور بپذيرد.
درپاسخ ،شاه گفت ،که تذکر دھم رابينسون از قبل ھم با وزير دارائی ما در تماس بوده ،و چنانچه اکيدا الزم باشد به حضور
پذيرفته خواھد شد.
من اظھار عقيده کردم که لحن اين پاسخ چقدر سرد است ،اما شاه گفت :که قصدش درست ھمين بود .او گفت اينھا چندان
ھم در معامله آدم ھای صاف و ساده ای نيستند.
بعد درباره سخنرانی شب گذشته پرزيدنت فورد که واکنش آمريکا را در قبال افزايش بيشتر قيمت نفت توسط اوپک مشخص
می کرد ،سئوال کرد .فورد امکان اين که آمريکا طالب منابع انرژی غير نفتی شود را مطرح کرد .شاه خنده تمسخر آميزی
کرد و گفت اما اين دقيقا چيزی است که مدتھا است ما به آنھا می گوئيم .اين آدم ھا عجيب يابو ھائی ھستند .آنھا سياست
ديگران را چنان عنوان می کنند ،مثل اينکه خودشان آنرا اختراع کرده باشند«...
سه شنبه پنجم تيرماه (٢۵١۴)١٣۵۴
حاشيه :اشاره شاھنشاه ايران متوجه کنفرانس تھران است که در دسامبر  ١٩٧٣درکاخ سعدآباد تشکيل شد .در آن
کنفرانس ،شاھنشاه ايران مسائله انرژی ديگری برای جانشينی نفت را مطرح کردند ،و استفاده از نفت را برای سوخت و
توليد حرارت مردود شناختند.
ناگفته نگذاريم که حدود  ۵سال بعد از بيانات شاھنشاه ايران در کنفرانس تھران ،روزنامه لوموند در مارس  ١٩٧٩ھمان
نظريات شاھنشاه ايران را در کنفرانس تھران ،تاييد کرد ،بدون آن که اشاره ای به کنفرانس تھران ويا شاھنشاه ايران
بکند) .پايان حاشيه(
ﺳﻌﻮدي ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از آﻣﺮﻳﻜﺎ:
ھمانطوری که درمسير اين تحقيق مالحظه فرموديد ،شاھنشاه ايران از قدامات عربستان سعودی و مخالفت آن کشور با
افزايش بھای نفت ،ونيز مسافرت و اقامت سه روزه نيکسون در عربستان ،نگرانی ھائی داشت ،اين نگرانی ھا به صورت
واقعيت درآمد ،ونشان داد که عربستان سعودی به حمايت از آمريکا برخاسته است ،و در اوپک نقشی سوای نقش ايران
بازی ميکند ،و گاھی حتا مواضعی مخالف پيشنھاد ھا ونظريات شاھنشاه ايران اتخاذ ميکند.
به اين سند و مکاتبات به نقل از يادداشتھای اسد ﷲ علم توجه فرمائيد:
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آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ!
» ...ملک خالد درنامه ای به شاه به تاريخ دوم اوت  ١٩٧۵اظھار داشت که عربستان سعودی مخالف ھرگونه افزايش
بھای بيشتر نفت در اجالس قريب الوقوع اوپک در  ٢۴دسامبر در وين است .برای توجيه خود ،رکود جھانی و تقاضای
رو به کاھش برای نفت را بھانه قرارداد و ادعا کرد که کشور ھای صنعتی با ازسرگرفتن گفتگوھايشان در پاريس ،تمايل
خود را به دستيابی به نوعی تفاھم با اوپک نشان داده اند .در چنين شرايطی افزايش بھا از لحاظ سياسی بی موقع است و
احتمال باعث واکنش نامساعدی خواھد شد.
شاھنشاه ايران در پاسخ اظھار داشت که بھای نفت بايد به بھای منابع انرژی غير نفتی تناسب داشته باشد .در واقع بايد
طوری تعيين شود که مصرف کنندگان را به اکتشاف وگسترش چنين منابعی تشويق کند تا مانع از تقليل سريع منابع طبيعی
نفت شود .به پادشاه ]عربستان سعودی[ يادآوری کرد که کشور ھای صنعتی در طول  ١٩٧۴بھای صادراتشان را تا %٢۵
باال برده اند.
شاه گفت :اين آمريکائی ھای لعنتی خيال می کنند با استثمار سعودی ھا ،و اتکا به منابع نفتی عظيم آنھا حرف خودرا به
اول شھريور (٢۵١۴)١٣۵۴
کرسی بنشانند«...

حاشيه :پاسخ شاھنشاه ايران را به ملک خالد می توان آغازی برای مرحله تالش ھای ايران در باب تامين حقوق کشورھای
صاحب نفت از منابع نفتی خود دانست ،و آن تعيين قيمت نفت بطور اصولی ومداوم ،و ھماھنگ با افزايش بھای ديگر کاال
ھای صنعتی است.
مثل اين که !!! خيلی تفاوت است بين اين که بھای نفت خام را کشور ھای خريدار آن تعيين کنند ،با شيوه ای که بھای نفت
خام را کشور ھای توليد کننده آن – ودر واقع صاحب نفت – معلوم کند ،آنھم نه به حال تثبيت بلکه سيال و موازی با
نوسانات قيمت کاالھای صنعتی کشور ھای خريدار نفت!
واﻛﻨﺶ ﺳﻴﺎﺳﻲ:
در نامه خالد به شاه ايران اشاره با معنائی ھم ديده می شود و آن اين است که او ،افزايش بھای نفت را از نظرسياسی بی
موقع وآن را باعث واکنش ھای نامساعد دانسته است.
ظاھرا ملک خالد به قدرت سياسی آمريکا و انگلستان دربھم ريختن منطقه به کسری نشاندن ھدف ھايشان آگاه بوده ،و
خواسته است با اشاره به موضوع ،به پادشاه ايران گفته باشد که عربستان سعودی تاب و تحمل واکنش ھای سياسی به
ويژه آمريکا را ندارد.
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او ﻤﺎ ﻮم ﻮرد
درادامه بحث درباره اولتيماتوم سوم که در فصل گذشته مقدمات آن مطرح شد ،اينک متن اولتيماتوم سوم ويا اولتيماتوم
جرال فورد به ايران؛ و پاسخ شاھنشاه به آن را مورد ارزيابی قرار می دھيم:
اوﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻮم ﺟﺮاﻟﺪ ﻓﻮرد:
» ...با تب بستری شده ام .يادداشتی برای شاه نوشتم و توضيح دادم .به محض دريافت ياداشتم تلفن کرد و از حالم پرسيد.
از فرصت استفاده کرده و درباره مطالب مخلتف گفتگو کرديم .بعدا نامه ھايی از کسينجر و فورد برای شاه به من داده شد
که نگرانم کرد.
متاسفانه حدسم درست بود .آمريکائی ھا از آخرين افزايش بھای نفت خيلی عصبانی ھستند ،حتا آماده ھستند موافقت نامه
دو جانبه ای را که ما امضا کرده ايم ،با اين خيال واھی که ممکن است دلشان را خنک کند زير پا بگذارند.
تنش بين ما و واشنگتن ،به ويژه ،در چنين موقعيتی که ھمکاری مفرط با عرب ھا ،شھرت مارا نزد وسايل ارتباط جمعی
چھار شنبه  ١٩شھريور (٢۵١۴) ١٣۵۴
آمريکا تيره ساخته قابل تاسف است«...
◊◊◊◊◊
◊◊◊
◊
» ...دوباره پاسخ شاه را به پرزيدنت فورد خواندم .خدا سايه شاه را از سرما کم نکند .سرانجام به موفقيتی دست يافته
که می تواند رييس جمھوری آمريکا را با شجاعت واز مقامی مساوی مورد خطاب قرار دھد.
چقدر جای تاسف است که رعايت قواعد تشريفاتی مانع از انتشار اين نامه ھا می شود تامردم بتوانند آنرا بخوانند .با وجود
اين شاه دستور داده که نخست وزير ووزير دارائی و سفيرمان در واشنگتن آنرا بخوانند.
پرزيدنت فورد در نامه مورخ  ٩سپتامبر  ١٩٧۵خود نوشته بود:
» ...ما خود را متعھد به تجديد نظر بنيادين در سياست کلی مان در قبال کشور ھای رو به توسعه کرده ايم .اين تجديد نظر
منجر به بروخورد جديدی نسبت به صحبت ميان توليد کنندگان و مصرف کننده شده است که جوابگوی کاملتر نگرانی ھای
اين کشور ھا می باشد ،به ويژه آن نگرانی ھايی که توسط نماينده دولت شما و ياری نمايندگان دراجالس پاريس مطرح
شد.
چنانکه استحضار داريد ،حمايت مردم آمريکا از موضع جديد اياالت متحده بايد براساس آگاھی به نگرانی ھای توليد
کنندگان نفت و ساير کشور ھای رو به توسعه و نياز به يافتن راه حل ھای دوستانه برای مشکالت اقتصادی مشترکمان
باشد .ليکن نگرانی من ازاين جھت است که اين حمايت ضروری درصورت افزايش بھای نفت توسط اعضای اوپک در
پاييز امسال به خطر بيافتد .ضمنا ،نگران اين مسئله ھم ھستم که چنين اقداماتی سئواالت جدی در ميان مردم آمريکا در
ارتباط با ھمکاری نزديکی که ما خواھانش ھستيم وآنھا را فعاالنه درزمينه ھای مختلفی از روابط دو جانبه مان گسترش
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می دھيم ،برانگيزد .من برای اين روابط ارزش زيادی قايل ھستم و صميمانه اميدوارم که بتوانم به توسعه آن و عميق
 ٢٠شھريور ماه (٢۵١۴ ) ١٣۵۴
کردن آنھا ادامه دھم«...
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮاﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ »ﻋﻠﻢ« واوﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻮم ﻓﻮرد:
 -١ازيادداشت ھای علم چنين بر می آيد که اين نامه تاريخی فورد نيز مانند دو اولتيماوم نيکسون به شاه ايران
دراختيار دولت قرار نداشته ،و در آرشيو دربار بايگانی می شده است ،و ھمچنين معلوم می شود که از متن نامه
مزبور نيز به غير از شاھنشاه ايران و علم ،فقط نخست وزير ،وزيردارائی ،و سفير ايران در آمريکا مستحضر
بوده اند .بنابراين ،انتشار يادداشت ھای امير اسد ﷲ علم ،مراتب بسيار مھم و حساسی از جريان استقرار حاکميت
ايران و تامين حقوق کشورمان را برنفت ،فاش می کند که درامر تحقيق مساله نفت ،بطور کلی وارتباط آن با
شورش  ۵٧ونقش آمريکا وانگلستان در تدارک وپيروزی شورشيان نه تنھا موثر بلکه قائمه اصلی است.
 -٢چنان که مالحظه کرديد ،علم ،رعايت قواعد تشريفاتی را مانع از انتشار اين نامه ھا دانسته است .رعايت قواعد
تشريفاتی که علم به آن اشاره کرده است ،درحقوق بين الملل ،در رديف نزاکت ھای بين المللی شمرده می شود،
و معموال از تقابل برخوردار است .به عبارت ديگر؛ آمريکا ھم به رعايت ھمين قواعد ،از انتشار پاسخ شاھنشاه
ايران به اولتيماتوم فورد خودداری کرده است.
 -٣افسوس علم به اين که مردم ما آن نامه ھارا نخوانده اند ،افسوس درستی نيست.

٢٣

در جامعه ای که استاد دانشگاھش می نويسد:
» ..در سال )] ١٣۵۵ (٢۵١۵به تاريخ مزبور و تقارن آن با تنش ھای بين آمريکا وايران و تالش ھای شاه
برای تامين حقوق ايران از نفت توجه فرمائيد[ ما احساس کرديم که امکاناتی به وجود آمده و شروع به فعاليت
ھای سياسی برای آزادی واستقالل مملکت بکنيم ...ما احساس کرديم که موقع آن رسيده است که به وظيفه ملی
دکتر کريم سنجابی -صفحه  ٢٨١کتاب »اميد ھا و نا اميدی ھا«
وميھنی خودمان اقدام کنيم«...
کريم سنجابی می دانسته که شاه در جريان نفت چه می کند ،می دانسته که دنيا در مقابلش تجھيز به مقاومت شده است،
می دانسته است که تالش ھای شاه سبب تبديل درآمد ايران از نفت از يک ميليارد به  ٢١ميليارد در سال شده است ،و می
دانسته که حاکميت کامل ايران بر منابع نفتی خود توسط ھمين شاه تامين شده است .ھمه اينھا را می دانسته ،وبا اين
وجود منتظر فرصتی بوده تا عليه شاه ايران اقدام کند ،و نام اين اقدام را ھم »وظيفه ملی و ميھنی« گذاشته است.
برای چنين جامعه ای چه جای افسوس ويا تفاوتی است که آنھا در جريان نامه ھای سياسی قرار بگيرند يا نگيرند .انتشار
نامه فوردکافی بود که دشمنان سلطنت وايران ،يعنی ھمين سنجابی و جبھه ملی ھا وکومونيست ھا ،تجری بيشتری پيدا
کنند.
آن مردمی که وقتی جواب نامه پادشاھش را به فورد ديد ،يکپارچه در حمايت از پادشاھش وکشور برخيزد ،آن مردم ،مردم
سالھای تالش و درگيری شاه با مسائله نفت نبود .در آن سالھا ،پای »مذھب« و »آخوند« به ميان آمده بود .يعنی انگليسی
ھا به ميان آورده بودند ،ودرعبارت معمول و درست سگ ھايشان را برای ماموريت خاصی رھا ساخته بودند.

 - ٢٣يک متخصص روابط ھمگانی وامور اجتماعی ،شايسته ميداند مردم در برخی از موارد نه ازمتن کامل چنين نامه ھائی بلکه از
مضمون آن به ترتيبی که احساسات ملی را برانگيزد آگاه شوند .ھرگز چنين کاری در دوران گفتگو ھای نفت صورت نگرفته است.
زيرا اکثريت مردم مارا کسانی مثل کريم سنجابی ھا تشکيل نميدھند اينگونه افراد دراقليت ھستند وقتی اکثريت نا آگاه است خاموش می
ماند .اکثريت آگاه است که طلب حق می کند .ح-ک
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درچنين شرايطی ،اگر ھم نامه فورد وجواب شاه ايران منتشر می گرديد ،کافی بود که آخوند می گفت ھمه اش ساختگی و
برای فريب مردم است .ھمين کافی بود.
در نقل قول از کتاب سنجابی ديديد که »مردک« اساسا ايران را کشوری مستقل نمی داند ،درست باور خمينی .فراموش
نکنيد که اين استاد دانشگاه ما بوده است .توقع داريد چنين شخصی که کشورش را مستقل نمی داند ،برای نامه پادشاھش
به فورد قايل به اھميت شود؟
در يادداشت ھای علم می خوانيم :در جريان انتخابات انجمن شھر که در سراسر کشور برگزار شد ،با آنکه آزادی انتخابات
کامال رعايت گرديده بود ،مردم تھران نسبت به اين جريان کامال بی تفاوت مانده بوده اند و از  ۵ميليون جمعيت تھران
فقط  ٧٠ھزار نفر شرکت کرده اند.
چرا؟؟ برای اينکه آخوند و مراجع که نبض مردم را دردست دارند ،اقدامات شاه ،انتخابات ،واساسا حکومت را تائيد نمی
کردند ،والجرم مردم ھم در انتخابات شرکت نمی کردند .آيا اگر آخوند ھا فتوای شرکت در انتخابات را می دادند ويا با آن
مخالفت نمی کردند ،تعداد شرکت کنندگان ورای دھندگان چنان ناچيز بود؟
درجامعه ايکه فقط يکنفر ،مجتھد اعظم ،ويا چھار پنچ گوساله نظير او نبض سياسی ،اجتماعی ،اخالقی ،ومذھبی مردم را
دردست دارند ،طرح نامه واولتيماتوم کشور ھا و جواب پادشاه چه سودی دارد؟ اول بايد ارتباط اين نبض را بريد و آنرا
به عقل آزاد شده مردم وصل کرد و آن وقت انتظار داشت که مردم در رابطه با مسائل ميھنی – مردمی ،عمل کنند.
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮرد:
درابتدای نامه فورد جمله ای آمده که بسيار قابل توجه است و آن اين است:
»ما خودرامتعھد به تجديد نظر بنيادين در سياست کلی مان در قبال کشور ھای رو به توسعه کرده ايم« بايد ديدکه سياست
بنيادين و کلی آمريکا نسبت به کشور ھای رو به توسعه که فورد تجديد نظر در آن را وعده داده است چيست؟
اين ھمان سياست کلی کشور ھای صنعتی جھان در حفظ موقعيت کشور ھای جھان سوم ويا به قول ديگر کشور ھای
درحال توسعه ،در خارج از باشگاه کشور ھای صنعتی جھان ،و اداره اقتصاد آنھا بر پايه تک محصولی است .اساس اين
سياست بنيادی بر اين پايه است که کشور ھای جھان سوم با صادرات مواد خام واوليه به کشور ھای صنعتی ،نيازمندی
ھای خود را از آن کشور ھا وارد کنند ،چنان که در سال  ١٩۵۵نماينده آمريکا در سازمان ملل نيز اين سياست را توجيه
کرد.
اين اعتراف صريح فوردکه تاييدی است بر سياست استثماری کشور آمريکا نسبت به کشور ھای جھان سوم ،ھمچنان به
اعتبار خود باقی است و در عبارت ديگر آنچه راکه فورد در جھت تجديد نظر دراين سياست بنيادی درابتدای نامه خودوعده
داد ،با مطالبی که در بقيه نامه اش به ميان کشيده شد ،آن را قلب و معلق ساخته است.
فورد ،تجديد نظر درسياست بنيادين ،واتخاذ موضع جديد را منوط به حمايت مردم آمريکا دانسته ،و اضافه کرده که
درصورت افزايش بھای نفت ،حمايت مردم آمريکا از تجديد نظر در سياست بنيادی آمريکا نسبت به کشور ھای درحال
توسعه از بين خواھد رفت ،که چون عليرغم اين اولتيماتوم فورد ،بھای نفت افزايش يافت لذا آن وعده سر خرمن فورد ھم
به باد رفت.
حساس ترين قسمت نامه فورد ،بخش پايانی نامه است که طی آن آمده است:

»نگران اين مساله ھستم که چنين اقداماتی سئواالت جدی در ميان مردم آمريکا در ارتباط با ھمکاری
نزديکی که ما خواھانش ھستيم ....برانگيزد«
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مفھوم اين قسمت از نامه التيماتومی فورد اين است که مردم آمريکا به روابط دوستانه و ھمکاری نزديک دولت آمريکا با
ايران که اقداماتش در مورد نفت ،مطامع کشورشاه را محدود کرده است ،اعتراض دارند و خواھان قطع اين ھمکاری ھا
ھستند.
فورد در اين نامه به شاه ايران گفته است ،من شخصا به روابط با ايران ارزش زيادی قايلم ولی اين ملت آمريکاست که
به اين روابط ديگر اھميتی نمی دھد .و من که نماينده مردم ھستم ،راھی را خواھم رفت که مردم آمريکا پيش پايم می
گذارد.
وبه عبارت ديگر ،با اين جمله ،ملت آمريکا را مقابل شاه قرارداده است.

٢٤

ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه اﻳﺮان ﺑﻪ ﻓﻮرد:
» ...اوپک به پيشنھاد من موافقت کرد که بھای نفت را تا پايان سپتامبر  ١٩٧۵تثبيت کند ،با اين که ما کماکان درمعرض
تورم صادراتی به کشورھايمان بوده ايم.
ليکن ناگزيرم از اين که بگويم به نظر موجه نمی آيد که ما به تثبيت ادامه داده و کاھش معادل  ٣۵درصد قوه خريدمان را
تا زمان انجام چنين گفتگويی تحمل کنيم .در اين چھارچوب جای آن دارد که توجه شود ما ھيچ گونه نفوذی در بھای
کاالھای مصرف و توليدی که به ما تحميل می شود ،نداريم .امسال درمقايسه با  ١٨ماه پيش اقالم زيادی وجود دارند که
ما با  ٣٠٠تا  ۴٠٠درصد افزايش ،از اياالت متحده آمريکا خريداری کرده ايم.
درارتباط با تاثير سوء افزايش بھای نفت روی بھبود وضعيت کشور ھای صنعتی مايلم توجه شمارا به اين واقعيت جلب
کنم که اوال ماليات وضع شده روی توليدات نفتی توسط کشور ھای صنعتی مصرف کننده که بطور متوسط تقريبا معادل
سھم دولتی کشور ھای توليد کننده نفت است ،می تواند طوری تعديل گردد که جبران ھرگونه افزايش بھای نفت را بنمايد.
درمورد اياالت متحده آمريکا که لغو  ٢دالر تعرفه وضع شده روی نفت خام وارداتی را تحت بررسی دارد ھم می تواند به
خوبی ھمين منظور را برآورد سازد.
تاثيرافزايش بھای نفت جھت ايجاد انگيزه کافی برای توسعه صنايع انرژی غير نفتی ضرورت دارد که مورد اياالت متحده
به ويژه »پروژه استقالل« را بصورت يک واقعيت در می آورد.
من ھم به نوبه خود به اھميت روابط ويژه موجود بين دو کشورمان واقف بوده و برای آن ارزش زيادی قايل ھستم ،ليکن
به طوری که شخص شما ھم ،آقای رئيس جمھوری ،به خوبی استحضار داريد ،اين روابط صرفا نه تنھا به نفع ايران بلکه
متقابال و به طوری مساوی به نفع ھردوطرف است.
چنانچه دردفاع از حقوق حقه مان ،احتماال سئواالت جدی ای در ميان مردم آمريکا برميانگيزيم ،با کمال تاسف ،بايد چنين
نتيجه بگيريم که واقعيت ھای حقيقی در معرض اطالع مردم شما قرار داده نشده است«...
خاطرات علم پنجشنبه  ٢٠شھريور (٢۵١٣)١٣۵٣

 - ٢٤ھمانطور که می بينيم يک کشور در سطح آمريکا که برافکار توده مردم مسلط است ھرگاه بخواھد با تبليغ و ابزار روابط
ھمگانی آنرا تھييج و نظر خودرا در درون و در سياست خارجی بکار می گيرد .کشور ھای جھان سوم در بھره گيری از اين ابزار
کوتاه می آيند ولی آخوند ھزار سال است با اين وسيله برمردم حاکم است .ح-ک
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ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮﭘﺎﺳﺦ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه آرﻳﺎﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻓﻮرد:
 -١دراين نامه ،شاھنشاه ايران نفوذ انحصاری خود را روی اوپک برای افزايش ويا تثبيت بھای نفت ،رسما به
فورد ،رييس جموری آمريکا ،تذکر می دھند ،ودرواقع مسئوليت افزايش بھای نفت را متوجه خود می سازند ،و
به آمريکا و ساير کشور ھای صنعتی می فھمانند که چه کسی در مقابل آنھا ايستاده است.
آيا دشوار است که بين اين پاسخ شاھنشاه ايران و شعار ھای »شاه بايد برود!« که از حلقوم کثيف سگ ھای
انگليسی )آيت ﷲ ھا( از يکطرف ،و تالش سفير آمريکا و انگلستان برای خروج شاھنشاه از کشور ،وشرط
نخست وزيری بختيار خائن ،قايل به ارتباط شويم؟
 -٢شاھنشاه ايران ،دراين پاسخ به طور مستقيم فورد را متوجه ساخته اند ھمانطور که کشور ھای نفتی ]درواژه
ما[ نفوذی در تعيين بھای کاال ھای مصرفی وتوليدی کشور ھای صنعتی نداريم ،کشورھای صنعتی ھم نبايد نفوذی
در تعيين بھای نفت خام داشته باشند ،و بھای آن بايد تابع قانون عرضه و تقاضا باشد.
آيا دشوار است مفھوم چنين بيانی را با موقعيت شرکت ھای نفتی قبل از اقدام شاھنشاه ايران به استقرار کامل
حاکميت ايران بر منابع نفتی خود مقايسه کنيم ،ويا تالش ھای شاھنشاه ايران و مقاومت سرسختانه کشور ھای
آمريکا و انگلستان را برای ازدياد درآمد نفتی ايران فقط به مبلغ  ١٠٠ميليون دالر ساليانه با چنين موقعيتی که
به ھمت شاھنشاه ايران نصيب ايران و ساير کشور ھای نفتی شده در ترازوی انصاف قرار دھيم؟
 -٣تذکر شاھنشاه ايران به فورد در مورد اينکه باکم کردن ماليات ھای دولتی جبران افزايش نسبی بھای نفت می
شود ،درست يک تو دھنی است به آمريکا!
مساله برابری مالياتی که از مصرف کنندگان نفت درکشور ھای صنعتی دريافت می شودبا بھای نفتی که شرکت
ھای نفتی به کشور ھای توليد کننده نفت می پردازند ،موضوعی است که برای اولين بار توسط شاھنشاه آريامھر
در مصاحبه ای با يک روزنامه نگار خارجی عنوان شد و چند سال بعد روزنامه »لوموند« فرانسه بدون ذکر نام
شاھنشاه ايران ،آن را در مقاله ای نوشت.
اين قسمت از پاسخ شاھنشاه آريامھر به جرالد فورد ،از موازين منطقی برخوردار است .اگر دولت آمريکا ويا
مردم آن کشور از باال بودن بھای نفت ناراضی ھستند ،اين تکيف دولت است که از ماليات ھا وعوارضی که به
مصرف نفت و گاز بسته شده است ،بکاھد ،نه اينکه يقه کشور ھای توليد کننده نفت را بگيرد که قيمت نفت را
٢٥
پائين بياورند.

 - ٢٥نکته قابل توجه اينکه ،شرکت ھای بزرگ نفتی ودر برخی مواقع بسياری از کشور ھا ،نفت را براساس يک قرارداد طوالنی مدت
خريداری می کنند و در جريان آن قرارداد قيمت ھربشکه نفت بدون تغيير باقی می ماند) .اگر در  ۶دالر بشکه ای تنظيم شده تمام طول
قرارداد  ۶دالر می ماند( درحاليکه در بازار ھای بورس و يا بازار نفت روتردام قيمت نفت ھرروز باالتر ويا باال و پائين ميرود .با
توجه به اين مورد ،اگر امروز نفت در پمپ بنزين ھا بطور نمونه نود و چھار سنت برای ھر ليتر بفروش می رسد ماده اوليه بنزين که
حد اقل ھفت ھزار نوع کاالی ديگر از نفت خام بدست می آيد که يکی از آنھا بنزين است؛ ھر دويست ليتر آن )اگر ھر بشکه نفت را
 ٢٠٠ليتر تصور کنيم( به مبلغ  ۶دالر خريداری شده است .يعنی ھر ليتر نفت خام ) ٠،٠٣سه صدم دالر يا سه سنت( خريداری شده
است .نودو چھار سنت منھای سه سنت ،برابر با  ٩١سنت خواھد بود که استفاده خالص است .معموال از اين رقم در کشوری مثل
آمريکا يا کانادا که با دالر سرو کار دارند  ١١ – ١٠سنت سھم ماليات ھای دولتی است و بقيه استفاده شرکت ھای نفتی يعنی ھر شرکت
نفتی معادل  ٨٠سنت در ھر ليتر استفاده می برد .مالحظه می شود که توجه شاھنشاه ايران به ميزان ماليات دريافتی از نفت ،نشان از
آن دارد که بطور دقيق با وجود اينکه ايشان ھرگز در پمپ بنزين آمريکا بنزين به اتومبيل خود نزده اند از ميزان خريد و فروش و
بھره آگاھی کامل دارند ،ميدانند ،چه ميزان از درآمد کشور ھا از ماده ای است که از منابع زير زمينی يک توليد کشور توليد کننده می
آيد بدون آنکه ھزينه ھای راستين آن پرداخت شده باشد .ح-ک
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»سوبسيد« ھمين است که وقتی بھای کاال ھای وارداتی مورد مصرف مردم باال است ،دولت عالوه بر اينکه از
آن کاال ھا ماليات دريافت نمی کند ،مبلغی ھم به واردات کاال می دھد که درنھايت با بھای ارزانی در اختيار مصرف
کنندگان قرار گيرد.
 -۴در اين پاسخ ،شاھنشاه ايران از موضعی رييس جمھوری آمريکا را خطاب قرارداده اند که حاکی از برابری دو
کشور آمريکا و ايران در روابط دوستی و ھمکاری است و به عبارت ديگر نگذاشته اند که آمريکا خودش را
طلبکار بداند.
 -۵آنجا که فورد در نامه اش افکار مردم آمريکا را مستعد برای قطع ھمکاری نزديک آمريکا و ايران اعالم داشت،
و در نتيجه مردم آمريکا را طرف شاھنشاه ايران عنوان کرده ،شاھنشاه ايران درست به ھدف می زنند ،و فورد
را به اين حقيقت متوجه می سازند که اين دولت آمريکا است که افکار عمومی مردم را در ھر جھتی که می
خواھد ھدايت می کند ،واگر حقايق برای مردم آمريکا بازگو شود و مرد آمريکا بدانند مالياتی که به دولت خود
از بابت مصرف نفت و گاز می پردازند ،زيادتر از مبلغی است که شرکت ھای نفتی به کشور ھای توليد کننده نفت
خام که عموم آنھا از لحاظ اقتصادی وضع بدی دارند ،می پردازند ،بجای اين که چنين سئواالتی در رابطه با ايران
برايشان پيش آيد ،در ارتباط با کارتل ھای نفتی پيش می آيد.
در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ :در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻋﻠﺖ:
» ...شاه پرسيد ،نامه ای را که از آن فورد احمق دريافت کرده ام ،ديده ايد؟
پاسخ دادم که ديده ام ،اما پاسخ اعليحضرت مطمئنا رييس جمھوری را سرجايش می نشاند .گفت» :بله ،اما چه چيز
باعث شده که اصال چنين نامه را بنويسد ،مطمئنم که سايمون يا آن کيسينجر لعنتی اورا وادار کرده اند «.متذکر شدم،
ھمانطور که کرارا اشاره کرده ام ،پشت نامه ھا و ديدار ھای رسمی عربستان سعودی از ايران ،آمريکايی ھا قرار
دارند .وقتی برای فورد واضح شد که سعودی ھا به جايی نرسيده اند ،چاره ای نداشت جزاين که موضوع را علنی
کند.
شاه گفت» :با اين کارھا به جائی نمی رسند .ما به نيکسون ،حتا ازاين ھم محکم تر ،واکنش نشان داديم ،با اين که
درآن زمان بھای نفت ،درست  ۵٠٠درصد افزايش يافته بود ،حاال ما خواھان افزايشتی بيش از  ١۵تا  ٢٠درصد
نيستيم«.
گفتم ،با وجود اين ما بايد چھار چشمی مراقب باشيم .اين موضوع آنقدر برای آمريکايی ھا مھم است که متوسل به
ھرگونه حقه بازی بشوند.
شاه پاسخ داد» :که در واقع افزايش بھا به نفع آنھا بود ،چون توسعه منابع انرژی غير نفتی را برای آنھا اقتصادی
کرده و اتکايشان را به نفت کاھش می دھد« .
اما من تذکر دادم که آنھا ھنوز ھم نفت ارزان را به عنوان راھی برای تامين رفاه ترجيج می دھند .شاه گفت» :شايد
اينطور باشد ،اما قدرت ندارند که ھرچه دلشان می خواھد بدست آورند .کوچکترين اشاره ای از جانب آنھا ،نوعی
حمله عليه ما تلقی خواھد شد ،و در اين صورت در مقابل ،روس ھا نيز بی درنگ دخالت خواھند کرد«.
اظھار داشتم که سوابق زيادی وجود دارد که ابرقدرت ھا ،پشت سرما ،بر مسائلی که در آن ذينفع ھستند ،به توافق
رسيده اند.
شاه گفت» :اوه ،اما فکر نمی کنم در اين مورد چنين باشد «...خاطرات علم يکشنبه  ٢٣شھريور (٢۵١۴)١٣۵۴
چنانکه مالحظه می کنيد ،توجھات علم نسبت به مسائله برخورد منافع ابرقدرت ھا و نيز اھميت نفت ارزان برای
آمريکائی ھا بسيار عميق و اصولی است.
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درشورش  ،۵٧روس ھا دست آمريکا و انگلستان را در ايران باز گذاشتند ،و متقابال آمريکائی ھا دست روسيه را
در افغانستان باز گذاشتند.
ﭘﺮﺳﺸﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻖ:
آيا شاھنشاه آريامھر؛ حقيقتا از قدرت انگلستان و آمريکا در مقابله با ايران غافل بودند؟ اتکای شاھنشاه ايران در
مقابله با مطامع آمريکا و انگلستان و ساير کشور ھای نفتی به کی و چی بوده است؟ آيا اگر شاھنشاه دقيقا آگاه
بودندکه بين ملت و شاه پرده ای است به نام »تشيع« وپرده داری است به نام »آخوند!« که ھرزمان انگلستان اراده
کند ،پرده دارھا پرده را خواھند کشيد ،و شاه تنھای تنھا خواھد ماند ،بازھم در راه حفظ منافع ايران تا چنين حدی
ايستادگی می کردند؟
ﭘﺎﺳﺦ:
به نظر تحقيقی سنگر ،پاسخ اين پرسش »آری« است ،وبه دودليل:
دليل اول :صحبت ھای شاھنشاه آريامھر باامير اسدﷲ علم است که در يادداشت ھای علم به اين پرسش ،جواب مثبت
داده است) .تشريح آن گفتگو که مفصل است به فرصت ديگری موکول شود بھتر است(.
دليل دوم :اين است که حتا يکنفر از افراد ملت ايران به فکر وحتا تصور وآرزو ھم نمی کرد که درآمد نفتی ايران از
 ٩٠٠ميليون دالر درسال ،به  ٢١ميليارد دالر برسد .فقط و فقط شاھنشاه ايران بود که گام به گام ،آن ھم با حساب و
تمھيد مقدمات ،به سوی اين خواست عظيم و باورنکردنی ،پيش ميرفت.
شاه ايران ،نه تنھا به منافع ايران و ايرانيان فکر می کرد وبرای تامين آن می کوشيد ،به اين عبارت که از کتاب
»پاسخ به تاريخ« است توجه کنيد تا به ابعاد فکر و خواست ھای آن شاھنشاه بيشتر آگاه شويم:

» ...نه منطقی است و نه قابل قبول ،ونه منطبق با اصول اخالقی که نود درصدازمنابع ثروت جھان
فقط دراختيار ده درصد از نفوذ کره زمين باشد«...
در چنين حالی ،يعنی در حال که حتا يکنفر از مردم ايران در فکر ويا حتا تصور وآرزوی چنان موفقيت ھائی را که
شاه نصيب ما ساخت ،نداشت ،دشوار است که بتوان گفت زيربنای کوشش ھا و تالش ھای شاھنشاه ايران ،خواست
مردم بوده است ،واگر اين فرض نزديک به يقين باشد ،لذا فرض اتکای به مردم ھم منتفی است .عقيده براين است
که شاھنشاه ايران کم و بيش سستی مردم را در حمايت از تالش ھا و کوشش ھای خود می دانستند ،و از نفوذ
روحانيت ومذھب واحتمال مقابله آن ھم ،نا مطمئن نبودند:

» ....احترام به ديانت و جامعه روحانيت ،مانع شد که در مقابل دروغپردازان ،شدت عمل نشان بدھم
و باور نمی کردم که کسی به اين دروغ ھا وناسزا گوئی ھا ،گوش فرا دھد«..
پاسخ به تاريخ برگ ٢٩٩
ولی شاھنشاه ايران تصور می کردند که اگر مردم به زندگی مرفه و تمدنی شايسته برسند ،و سطح زندگی آنھا برابر
با مردم کشور ھای پيشرفته جھان بشود ،ديگر فريب »آخوند« را نخواھند خورد ،ووقتی »پرده داران« نبودند و بی
آبرو شدند ،پرده ای ھم ديگر در ميان نخواھد بود .ودر عبارت ساده ،راه مقابله با مذھب ونفوذ انگلستان و آخوند
را ،راه اقتصادی وپيشرفت کشور می دانستند ،اما خارجيان که خوب به اين مساله آگاه بودند و ھستند ،فرصت ندادند.
آيا راه اقتصادی ،پيشرفت و تمدم ورفاه ،می تواند بختک تشيع را از جامعه ايران برکند؟
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خير ابدا! ابدا ھرگز و ھرگز !

بايد به موازات برنامه ھای اجتماعی و اقتصادی ورفاھی دست و پای »بختک تشيع« را بريدوقطه
قطعه کرد ،وگرنه تمامی تالش ھايی که برای پيشرفت واجرای طرح ھای اقتصادی می شود ،تالشی
است که بختک را سمج تر و قوی تر می کند.
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ﻮ ﻒ وزی
تحقيق و پژوھش در يادداست ھای روزانه امير اسدﷲ علم در باب تالش ھای شاھنشاه آريامھر به جھت تامين حقوق
حقه ايران از نفت ،به شھريور ماه سال  ١٣۵۵رسيده است .يعنی ماه ھايی که تا سال  ۵۶و =٢۵١٧) ١٣۵٧
 (١٩٧٩که تدارک شورش مذھبی علنی شد ،و ازقوه به فعل در آمد ،فاصله کوتاھی دارد.
اجازه فرمائيد ،به اتفاق ھمديگر ،اين مدت ،يعنی تا آغاز سال  (٢۵١۶) ١٣۵۶ھم ،ھمراه با تاسف مشرکمان در
مسير تحقيق قرار گيرد .تاسف از اين که آن فاصله ،سالھای کوتاه ولی بسيار شوم است .اين سالھا ،سالھای تنھايی
شاه ايران در اوپک است .سالھايی است که شاھنشاه آريامھر احساس می کنند که در مبارزه با شرکت ھای نفتی،
ودرعبارت صريح و قاطع آمريکا و انگلستان ،دورنمايی از شکست پيدا شده است.
» ...قرار بود شاه يک گروه تلويزيونی آی -بی -سی (ABC) ،را در يک شرفيابی به حضرو بپذيرد .اما رييس کل
تشريفات شاھنشاه که حضور داشت به من تلفن کرد که بگويد شاه به حدی از بعضی سئواالت آنھا از کوره در رفته
که با عصبانيت از اتاق بيرون رفته است .معموال کنترل اعصابش را به راحتی از دست نمی دھد ،ودرواقع به حدی
از اين بروز خشم تعجب کردم که فورا تلفن کردم تا بفھمم چه اتفاقی افتاده است .گفت حرامزاده ھا از من در باره
ساواک سئوال می کنند و می پرسند که آيا حقيقت دارد که متھمين برھنه روی ميله ھای آھن گداخته می نشانند تا
آنھا را مجبور به اعتراف کنند؟ چه کسی می تواند آنھا را وادار سازد تا چنين سئوال مھمل و توھين آميزی بنمايند.
می خواھم تک تک شان از کشور بيرون انداخته شوند ،و اين کار بايد سريعا انجام شود.
به رغم اين دستور ،من صدور دستور اخراج را به تعويق انداختم ،اميدوارم که بتوانم آنھا را وادار کنم که به نحوی
از طريق من از شاه معذرت خواھی کنند.
سرشام ،شاه به مصاحبه اش با آی -بی -سی ،اشاره کرد ،و اظھار داشت که ممکن است ھمه داستان تحريک عمدی
باشد که به مناسبت کنفرانس قريب الوقوع صحنه سازی شده بود«...چھارشنبه ٢۶شھريور )١٣۵۴(٢۵١۴
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه آرﻳﺎﻣﻬﺮ وﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ:
دراين قسمت از يادداشت ھای علم دو نکته قابل توجه وجود دارد:
يکی اين که شاھنشاه ايران می دانسته اند که اين مصاحبه ھا و تحريکات ،بامسائل نفتی و آنچه که شاھنشاه ايران
پيگير آن ھستند ،بی ارتباط نيست .نه تنھا دراين قسمت از يادداشت ھای علم ،و نقل قول از شاھنشاه ،اين مساله قابل
درک است ،بلکه در گفتگوھای ديگر با علم و نيز پاسخ به تاريخ ھم می توان آنرا ديد.
نکته ديگر که بسيار قابل توجه به نظر می رسد ،اين است که:
شاھنشاه آريامھر ،خود به ماھيت اين مصاحبه ھا ،وبرداشت ھای مغرضانه جرايد آمريکا آگاه بوده اند ،واز تدارک
مصاحبه ھا ھم بسيار ناراضی ،ولی معلوم نيست چه کسی مقدمات اين مصاحبه ھا را فراھم می ساخته ،و شاه را
عليرغم تمايلش به مصاحبه ھا دعوت می کرده است] .تطبيق بفرمائيد با مصاحبه ھای غير الزم اعليحضرت رضا
شاه دوم که کسانی آنرا ترتيب می دھند ،و معلوم نيست چه کسانی ھستند[.
در يادداشت ھای روزانه علم موردی است که ضمن تاييد عدم عالقه شاھنشاه ايران به مصاحبه ھا ،شايد بتواند
پاسخی برای پرسش باال باشد.
دريادداشت ھای علم آمده است:
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»...شرفيابی ،اردشير زاھدی مصرانه می خواھد که شاه نمايندگان وسايل ارتباط جمعی آمريکا را به حضور بپذيرد.
)عبارت نقل قول از شاه است( مگر فکر می کند که من ھنرپيشه سينما ھستم که الزم باشد در ھر صفحه اولی ودر
ھر گفتگوئی تلويزيونی ظاھر شوم .من گرفتار تر ازاين ھستم که اين آدم ھای لعنتی را بپذيرم .اعالم کنيد که ما عالقه
ای به ديدن چنين ميھمانانی نداريم .از ھرکجا که می خواھند بيايند ،چه آمريکا چه جاھای ديگر«...
سه شنبه  ١٣آبان (٢۵١۴) ١٣۵۴
» ...شرفيابی ،شاه از مصاحبه تلويزيونی اردشير زاھدی که در آن اعالم کرده که قرار است بھای نفت  ۵تا ١٠
درصد افزايش يابد ،مکدر است .شاه برای اين که جای مانور داشته باشد ،ھميشه گفتنه است که افزايش بيشتر نزديک
 ٣٠شھريور (٢۵١۵) ١٣۵۵
 ٢٠تا  ٣٠درصد خواھد بود«...
» ...از سفير پرسيده بودم که او انتظارچه ميزان افزايشی را در بھای نفت داشت .پاسخ داد که مايل نبود خودرا
متعھد کند و گفت می داند اردشير زاھدی قبال چه دسته گلی در اين مورد به آب داده است .شاه گفت :حداقلش اين
است که لعنتی ازھمه چيز خبر داراست«...
ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺎي ﻧﻔﺖ:
فشار ،تھديدات ،تحريکات کشور ھای آمريکا و انگلستان ،کم کم در کشور ھای عضو اوپک موثر می شود و آن
کشور ھا در جھت جلوگيری از افزايش بھای نفت ،جبھه ای تشکيل می دھند که در يادداشت ھای علم نام »جنبش
ضد افزايش بھای نفت« را گرفته است.
به اشاراتی در اين مورد توجه فرماييد:
» ...زکی يمانی اعالم کرد که افزايش قريب الوقوع بھای نفت بسيار جزيی خواھد بود .تنھا اظھار نظر شاه اين بود
چھار شنبه دوم مھر ماه (١٩٧۶ =٢۵١۵) ١٣۵۵
»مھمالت ھميشگی!« «.
» ...ھنگامی که در سفربودم ،تلگرافی از سفيرمان در »کاراکاس« دريافت کردم که پيام مھمی را از جانب رييس
جمھوری ونزويال دربرداشت .ظاھرا عربستان سعودی تھديد کرده در صورتی که ساير اعضای اوپک بر سر افزايش
بھای نفت توافق کنند ،ازاين سازمان خارج خواھد شد.
رييس جمھوری ضمنا شکايت دارد که آمريکائی ھا اورا تحت فشار قرارداده اند تا با »زکی يمانی« به تفاھم برسد.
فورا به شاه که تعطيالت را در نوشھر بسر می برد ،تلفن کردم ،او اذعان کرد که قبال اين حرکت را از جانب کويتی
ھا که حاکی از راه حل مصالحه آميزی براين مبنی است که بھای نفت تا  ١٠درصد افزايش يابد ،تصويب کرده است،
ليکن اين پيشنھاد حداقل برای نه ماه پس از آن ثابت خواھد ماند.
به جمشيد آموزگار ،نماينده ما دراوپک ،که در وين بسر می برد دستور داده شد که با اين نقشه موافقت کند ،و با اين
که  ٢ميليارد دالر درآمد اضافی عايد ما می شود ،از نظر سعودی ھا و ھمينطورآمريکائی ھا ،صرفا نوعی عدول
نسبی از جانب ما و حاميان ما محسوب می شود.
 ...در مورداوپک ،خاطرنشان کردم که آموزگار چقدر سخت به سعودی ھا حمله کرده است .اوادعا می کند که آنھا
توسط يک کشور ديگر عرب تحريک شده اند .تصور من اين بود که منظورش ابوظبی است وبنابراين وقتی شاه گفت
که کشور مربوط الجزايراست ،تعجب کردم .اشاره کردم که تابحال الجزايری ھا جزو تندرو ترين توليد کنندگان نفت
محسوب می شدند .شاه اذعان کرد که برايش دشوار است بفھمد چه کاسه ای زير نيم کاسه است .اشاره کرد ابوظبی
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به جنبش ضدافزايش بھا پيوسته است ،اما بطور کلی مشکل می توان فھميد که ابوظبی طرف ما است ،يا برضد ما،
با اين که دارد نقش ميانه روی خودش را بازی ميکند«...
از يادداشت ھای علم :ششم و دھم مھرماه (١٩٧۵ =٢۵١۴) ١٣۵۴
وﺟﻬﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه آرﻳﺎﻣﻬﺮ:
تنھا تبليغات ،تحريکات ،و تھديدات سران کشور ھای نفتی توسط آمريکا نبود که موثر افتاد ،بلکه سازمان سی.آی.ای
)سيا  (CIAتوانست با استفاده از عوامل وابسته – کنفدراسيون دانشجويی -ورسانه ھای ارتباط جمعی ،و ايرانيان
سست پيمان و بل خود فروش »جبھه ملی« وجھه نامساعدی از شاھنشاه ايران به مردم آمريکا بقبوالند ،و شاھنشاه
ايران را مقصر باال رفتن بھای نفت و افزايش ھزينه زندگی مردم آمريکا معرفی کند.
علم می نويسد:
» ...شرفيابی .گزارش دادم که بررسی ھای اخير نشان می دھد که وجھه بين المللی ما رو به تنزل است .داليل آن
مشخص نيست ،وبه ھرصورت شک دارم که جا داشته باشد که برای اين موضوع بی جھت خود را نگران سازيم.
خيلی مھمتر است که ما پايگاه محکم حمايت داخلی را حفظ کنيم.
شاه گفت :من ھم با شما موافقم ،وواکنش آمريکا در مقابل اوپک و مذاکرات درباره نفت را ،مسئول کاھش محبوبيت
خود درخارج می داند .البته آرای يھودی ھا ھم بی نقش نبوده است.
پاسخ دادم که دراين صورت من ھرکاری ازدستم برآمده برای درست کردن اوضاع با يھودی ھا خواھم کرد ،حاال بايد
کسی را پيدا کنيم تا مسئوليت روابط عمومی مارا برعھده گيرد .کسی ھم قابل اعتماد ،و ]ھم[ درباره سياست بين
المللی مطلع باشد ،و ھم دور از نفوذ سيا و سازمان ھای مزور مشابه باشد«...
ﺣﺎﺷﻴﻪ:
اشاره شاھنشاه آريامھر به نقش يھوديان در پيشبرد مقاصد آمريکا از جمله برگردان وجھه بين المللی ايران با اھميت
ودرخور تحقيق است .دريادداشت ھای علم ،نکات بسياری است که می تواند در مسير تحقيق شورش  ۵٧قابل استناد
واستفاده باشد ،ھمچنين موردی است که اسرائيلی ھا خود اعتراف کرده اند که قادرند جھت افکار عمومی مردم آمريکا
راتغييردھند ،حتا اشاره ای وجود دارد که مسئولين درجه اول آمريکا ھم برای تغيير افکار عمومی مردم نسبت به
جنگ ويتنام ،دست به دامان اسرائيل شده اند.
دريادداشت ھای علم از مالقات ھای محرمانه اسحاق رابين با شاه ايران ،وقول وقرارھايی که با علم داشته برای
کمک به ايران در جھت جلوگيری از تغيير افکار عمومی آمريکا مالحظاتی وجود دارد که ميدانيم ھمان يادداشت ھا
ھم نشان می دھد که ھمه اش دروغ بوده است ،و اسرائيل نقش قاطعی درجا انداختن آنچه آمريکايی ھا می خواستند
٢٦
داشته است.
بھرحال اشاره شاھنشاه ايران به نفوذ اسرائيل )يھوديان( دررابطه با موقعيت نفوذی آنان برمطبوعات جھان ورسانه
ھای ارتباط جمعی است.
طبق آمار منتشر شده  ٩٠درصد کارگردانان ،و شخصيت ھای سينمائی آمريکا ،يھودی ھستند.

 - ٢٦چه بسا اسرائيلی ھا از اين موضوع استقبال کرده اند تا ازجزييات نظرات ايران وشاھنشاه آگاه بشوند و با ھمتای آمريکائی شان
که ھمواره بھم چسبيده اند درميان بگذارند .نقش يک جاسوس برای آمريکا رابازی کنند .ح-ک
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روزنامه »نيويورک تايمز« از مشھورترين جرايد آمريکا ،از سال  ١٨٩۶درمالکيت »آدلف اوش« يھودی قرار گرفت
که با استفاده از وضع مالی بد روزنامه ،آنرا ازمالک وموسس اصلی آن »ھنری رانموند« خريد.
روزنامه واشنگتن پست با مديريت »الری اسرائيل يھودی« اداره می شود و مديرکل آن نيز »کاترين گراھام يھودی«
است .ھمين شخص ،اخيرا روزنامه »تايمز ھرالد« واشنگتن را نيز خريداری کرده است.
مجالت معروف ھفتگی »تايم« و »نيوزويک« که از پرتيراژترين وموثرترين مجالت آمريکايی وشايد ھم جھان باشد،
وھرھفته حدود سه ميليون تيراژ دارند ،از سال  ١٩٣٧دراختيار »مالکوم مايريھودی« قرارگرفت ودرحال حاضر
مديريت »نيوزويک« را »کاترين گراھام« برعھده داد و سردبير نيوزويک ھم »اليستر بيرنشتاين يھودی« است.
مقصود از اين اشارات فشرده آن است که در معادله جھانی نجات ايران نبايد ازنقش کارساز مطبوعات و درمفھوم
وسيع تر از امکانات وسيع تبليغاتی ومطبوعاتی تحت اختيار اسرائيل غافل ماند.
ﻧﺒﺮد را ﺑﺎﺧﺘﻪ اﻳﻢ:
ازديماه سال  (٢۵١۴) ،١٣۵۴آمريکا و انگلستان موفق می شوند که با استفاده از آشوب ھای داخلی کشور که توسط
ايادی خودشان – آخوند ھا ،مصدقی ھا ،کمونيست ھا -صورت می گرفت ،و کنفدراسيون دانشجويی در خارج از کشور
و مطبوعات و رسانه ھای ارتباط جمعی که تحت فرمان و نفوذ اسرائيل وسيا قرار داشتند و دارند ،از ايران و شاه
ايران ،وجھه نامانوسی برای جھانيان ترسيم کنند و درعين حال با خودداری از خريد نفت ايران ،لطمه بزرگی به
عايدات ايران ،وادامه پروژه ھای اقتصادی دردست عمل بزنند.
به اشارات از يادداشت ھای علم توجه فرماييد:
» ...شايعه ای را از کانال ھای انگليسی شنيده ام که وزير انرژی شان »آنتونی بن« آمادگی دارد شرکت ھای نفتی
را برای افزايش خريدھايشان از ايران در ازای امتيازات خاصی تحت فشار گذارد .مطلب را گزارش دادم ،شاه در
پاسخ گفت» :امکان ندارد .توليد ما حدود  ١/٧ميليون بشکه در روز کاھش يافته«
من متحير شدم .کمبود  ۶ميليارد در طول سال آينده به معنای اين است که ما نــبرد ضد کيسينجر وسعودی ھارا باخته
 ١۵ديماه (٢۵١۴) ١٣۵۴
ايم ،با وجود اين ،شاه مثل ھميشه به خودمطمئن بود«...
عبارت »امکان ندارد« در بيان شاھنشاه ايران ،براين پايه است که انگليس ھا دروغ می گويند و ھيچگونه فشاری
به شرکت ھای نفتی برای خريد نفت ايران به عمل نخواھند آورد.
ﺣﺮاﻣﺰاده ﻫﺎ ،ﺑﺪﺟﻮدي ﺑﺮاي ﻣﺎﺧﻂ و ﻧﺸﺎن ﻛﺸﻴﺪه اﻧﺪ!

» ...در اشاره به شرکت ھای نفتی ،شاه گفت" :حرامزاده ھا بدجوری برای ما خط و نشان کشيده اند .اين
 ١۶ديماه (٢۵١۴) ١٣۵۴
ھم از تظاھراتشان به حسن نيت«"...
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آ ﻦ او ﻤﺎ ﻮم!
» ...سرشام از دکتر اقبال خواسته شده بود که درباره تخطی شرکت ھای نفتی ازقراردادھای خريد وفروش به تفصيل
توضيح بدھد .بيچاره به کلی دستپاچه شد و گندش را درآورد .دايما يادداشت ھايش را قاطی می کرد و يک خط درميان
موضوع راگم می کرد.
شاه دزدکی نگاھی به جانب من انداخت ،معلوم بود که نزديک است از خنده بترکد .بعدا به من گفت در شرفيابی فردا
 ١٧ديماه (١٩٧۵ – ٢۵١۴) ١٣۵۴
يادداشت ھای معقول تر از »فالح« ]دکتر رضا[ را ھمراه بياورم« ...
» ...شرفيابی .شاه اظھارداشت ،باور نکردنی نيست ،اقبال ،فالح را به جلسه امروز با شرکت ھای نفتی دعوت نکرده
است .دستور دادم که حتما حضور يابد.
اين نوع خاله زنک بازی ھا در ارتباط با موضوعات مھم مملکتی ،خونم را بجوش می آورد«...
 ٢٨ديماه (١٩٧۵) ١٣۵۴
ﺧﺎﻟﻪ زﻧﻚ ﺑﺎزي!
حاشيه :اين دو اشاره مختصر دريادداشت ھای علم ،نشانگر اين واقعيت است که شاھنشاه ايران در مساله تامين
حقوق حقه ايران از منابع نفتی خود و آنچه که در اين جھت بدست آوردند ،تنھای تنھا بوده اند ،و شخصيت ھای
نفتی کشور مانند آموزگار ]دکتر جمشيد[ ،دکتر اقبال ]منوچھر[ ،و فالح ]دکتررضا[ ،ھريک ساز خودشان را می زده
اند ،و نه تنھا باھم ھمکاری صادقانه برای پشتيبانی از اقدامات شاھنشاه نداشته اند ،بلکه دامنه اختالفات شخصی
وخودخواھی ھای آنھا در چنان حدی آشکار بوده که شاھنشاه آريامھر عنوان »خاله زنک بازی« را برای اعمال آنھا
انتخاب کرده است.
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺟﺎ ﺑﺰﻧﻴﻢ:
» ...شرفيابی ،شاه رنگ برچھره نداشت و من به درستی حدس زدم که اوضاع با شرکت ھای نفتی بروفق مراد
نيست .اظھار داشت" :حرام زاده ھا ميزان بھره برداری را در اصل موافقت کرده بودند انجام دھند ،نمی پذيرند.
داستان ھای بی سروتھی در باره اين که بازار ھای بين المللی نفت اشباع شده است ،تحويل می دھند .اگر می خواھند
از اين بازی ھا در بياورند ،من ھم بدون درنگ ،بيشتر قراردادھای وارداتی با غرب را لغو خواھم کرد" من ھم موافق
 ٢٩ديماه (١٩٧۵) ١٣۵۴
بودم .حاال که آنھا دست مارا خوانده اند ،نبايد به ھيچ وجه جابزنيم«...
» ...پيش از آنکه شاه را ترک کنم ،از من خواست به انگليسی ھا يادآوری کنم که وارداتمان را از آنھا به نسبت
 ٣٠ديماه (١٩٧۵) ١٣۵۴
مستقيم ھرنوع تنزلی در فروش ھای نفتی مان کسر خواھيم کرد«...
» ...سفيرآمريکا را برای صرف صبحانه مالقات کردم ،و گفتگوی مفصلی درباره اوضاع در ارتباط با نفت داشتيم او
کامال در جريان رويدادھای اخير قرار دارد و قول داد که ھرکاری از دستش بر می آيد انجام دھد ،به او ھشداردادم که
سقوط توليد ما ،اول از ھمه بر وارداتمان از آمريکا تاثير می گذارد .به عنوان مثال ،ما ھمين حاال ھم مجبور شده
 ۴بھمن (٢۵١۴ =١٩٧۵) ١٣۵۴
ايم ،سفارشات را برای رزمناو ھای اقيانوس پيما ،لغو کنيم«...
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ﺗﻨﻬﺎي ﺗﻨﻬﺎ:
يادداشت ھای علم نشان می دھد که شاھنشاه ايران در معارضه با شرکت ھای نفتی و دولت ھای متبوعشان درمقابل
ھر اقدامی ،واکنش اصولی و معقول نشان ميدادند ،از جمله ھمين تنزل واردات از آمريکا و انگلستان به موازات تنزل
خريد نفت توسط شرکت ھای نفتی آن کشور ھا.
اما مساله مھم اين بود که واکنش ھای شاھنشاه ايران پشتيبان ھای الزم را نداشت .شاه دراين معارضه بزرگ با
شرکت ھای نفتی و کشور ھای متبوعشان ،تنھای تنھا مانده بود .کشور ھای عضو اوپک ،چنانکه مالحظه کرديد،
ھريک از راه شاه ايران جدا شده بودند و به راه عربستان سعودی ،يعنی مستعمره نفتی آمريکا ،پيوسته بودند ،و
الجرم شاھنشاه ايران ،تنھای تنھا در مقابل انگلستان و آمريکا قرار گرفته بود.
تنھايی شاه ،تنھا در رابطه با کشور ھای عضواوپک نبود .در داخل کشور ھم ،نه توده مردم که تب مذھبی شان گل
کرده بود ،به منافع کشور و دستاورد ھای حاصل از تالش ھای شاه می انديشيدند – که ھيچ وقت ھم ودر ھيچ زمانی
ھم توده مردم به فکر منافع و مصالح کشور نبودند -نه دولت و شخصيت ھای کشوری در تنظيم برنامه ھا و مخارج
جاری ،موقعيت کشور ودرگيری ھای بين ايران و شرکت ھای نفتی )کشور ھای انگلستان و آمريکا( را منظور می
دانستند.
به اين اشاره بسيار با اھميت علم ،در تائيد مطلب فوق توجه فرمائيد:
» ...دوساعت تمام ،غرق درافکار گوناگون ،سواری کردم .بيشتر از ھمه نگران گفتگوھای شب گذشته با مجيدی
]عبدالمجيد[ رييس سازمان برنامه بودم .ھنگام مرور پروژه ھای مختلف مورد عالقه شاه ،او روضه خوانی مفصلی
در باره کسری ھای مالی و ھدر دادن منابع در دسترسمان کرد .من واقعا می ترسم که اين نخستين غرش ھای انقالبی
قريب الوقوع باشد.
مجيدی گفت ،که امسال حدود  ۴ميليارد دالر کسر بودجه داريم ،با اين حال دولت دست به ولخرجی ھای بيھوده می
زند .مثال  ۴٠٠٠کاميون خريداری کرده ،بدون اين که يک نفر راننده واجد شرايط برای راندن آنھا داشته باشد.
ضرر ھای ما از بابت خريد گندم ،شکر و ساير مواد غذائی اساسی باورنکردنی است ،و آن وقت دراين شرايط مجددا
 ٢ميليارد دالر ديگر به کشور ھای خارجی وام داده ايم.
به گفته مجيدی ،سازمان ھای دولتی پيش از انجام ھزينه ھايشان ،حتا الزم ندانستند اورا از مخارجشان آگاه کنند.
اين آدم ھا ،خائن محض ھستند .آنان به شاه و مملکت خيانت کرده اند .شجاعت اين را ھم ندارند که به شاه بگويند
اوضاع از چه قرار است .نتيجه اين است که ما چاره ديگری نداريم جز اينکه بجای رويارويی با شرکت ھای نفتی،
تسليم شويم.
يکروز عالی باآسمانی آبی ،وبا اين وجود ،فکر با تيره وتارترين افکار مغشوش است .شاه ھمه چيز را فدای به
عضمت رساندن اين مملکت کرده ،ولی حاال درچنگ خائنين افتاده ،يا حداقل آدم ھای نااليق و متملق.
وقتی به اعتماد کور کورانه خودش به حسن نيت عمومی ،فکر می کنم ...به او خيانت شده .ما حتا يک خط دفاعی
سوم بھمن (٢۵١۴=١٩٧۵) ١٣۵۴
سالم و دست نخورده ،در مقابل شرکت ھای نفتی نداريم«...
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دو ﺣﺎﺷﻴﻪ
 -١به من چه ،که »بــَده« بشوم!
يکی از ھمين اشخاص که علم با عنوان آدم ھای نااليق و متملق ويا خائن يادکرده ،و آنھا را متھم به اين ساخته که
شجاعت آنرا ندارند که اوضاع کشور را به شاه بگويند ،ھمين آقای دکتر مجيدی ]عبدالمجيد[ است که در مقام مسئول
سازمان برنامه و بودجه کشور ،دقيقا به اوضاع مالی مملکت آگاه بوده ،ولی به راه تملق ويا جبن و اين که »به من
چه که بده بشوم!« شاه را در جريان امور مالی کشور قرار نمی داده است.
دريادداشت ھای علم آمده است:
» ...مالقاتی با رييس دانشگاه پھلوی و با عبدالمجيد مجيدی ،مديرعامل جديد سازمان برنامه داشتم .به گفته مجيدی،
دولت در اصل  ٢۵ميليون دالر از بودجه سال آينده را به توسعه دانشگاه اختصاص داده بود ،اما حاال معلوم می شود
که فقط  ٩ميليون دالر موجود است به گفته او ،در عوض قرار است سرمايه گذاری نظامی  ٣٠٠درصد افزايش يابد،
و ھزينه ھای فعلی دوبرابر شود ،که جمعا بالغ بر  ۵٠٠ميليون دالر از بودجه می شود .از من تقاضا کرد ،وضع را
به شاه گزارش دھم .مجبور شدم جواب بدھم که اين وظيفه نخست وزير است نه من .مجيدی گفت :ولی نخست وزير
می ترسد واقعيت ھا را به زبان بياورد .خيال دارد مسئوليت را به من حواله کند ،واصرار دارد که من به »سن
موريتس« بروم و شخصا گزارش دھم.عقلم بجائی نمی رسد که چکارکنم؟
 ...باز ھم از خودم سلب مسئوليت کردم ،وگفتم که شاه خوشش نمی آيد من در اين جور کارھا دخالت کنم .با نااميدی
شنبه  ٢٨بھمن (١٩٧٢ =٢۵١١) ١٣۵١
دفتر مرا ترک کرد«...
سازمان برنامه و بودجه کشور )آقای دکتر عبدالمجيد مجيدی( مسئول نظارت براجرای صحيح بودجه است ،نخست
وزير کشور ]ھويدا[ می ترسد ،وقت ندارد ،ويا برپايه ھرحسابی که برای خودش دارد ،ماموريت عرض گزارش از
وضع مالی کشور را به دکتر مجيدی می دھد ،او ھم طفره می رود ،و برای اين که خودش را » َبـــده« نکند ،ويا مورد
سئوال شاھنشاه قرار نگيرد ،انجام ماموريت را از علم می خواھد ،که علم نه مسئوليت ونه مقامی نسبت به وضع
مالی کشور دارد.
ايرانی ،عادتش اين است :آنجا که بايد ،حرفش را نمی زند ،و آنجا که نبايد ،حرفش را می زند .اصطالح »به من
چه که خودم را بده کنم« از ھمين باب است.
نه تنھا در باب اوضاع مالی کشور بلکه خطر اسالم گرائی و به ويژه تشيع را ھيچکس برای شاه تشريح نکرده
وبرعکس به کرات براين سخن بی پايه ،شاھنشاه ايران را اميدوار ساختند که تشيع ،رکن اصلی قوام و ابديت سلطنت
در ايران است ،و حتی به شاھنشاه القا کردند که او رھبر شيعيان جھان است.
بگذريم...
ھمين آقای دکتر عبدالمجيد مجيدی از سال  ١٣۵١تاکنون ھم ترک عادت نکرده است و آنجا که حرفش را بايد بزند
نمی زند! يعنی وقتی در خدمت اعليحضرت رضا شاه دوم است ،نمی گويد که ھمبستگی بين سلطنت طلبان و
جمھوريخواھان ،امری غيرممکن ودرصورت وقوع پايه اش برآب است .اعليحضرت را به موفقيت اميدوار می سازد.
ووقتی نزد دوستانش است ،صريح و آشکار گفته است» :طرح ھمبستگی ھم به جايی نرسيده و نخواھد ھم رسيد«
 «..منبع خبر ،گزارش موثق ومعتبر ايرانياری گرامی.
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 -٢غرش ھای انقالبی
اگردر سال ھای  ۵۴و  ،(٢۵١۵) ١٣۵۵کسر بودجه و مسايل اقتصادی و رفاھی برای برخی امثال آقای علم می
توانست عاليمی برای غرش ھای انقالبی بشمار رود ،امروز با مشاھدات عينی از وضع اسفناک ايران ،چنين
نظريه ای صائب نيست ،و اگر آن نظريه درست بود ،کسر بودجه و گرانی طاقت فرسای ھزينه زندگی ،و تنگی
معيشت بايد ھزار مرتبه غرش ھای انقالبی را موجب شده باشد.
مساله قابل توجه اين است که رابطه غرش ھای انقالبی با مسايل اقتصادی ورفاھی در جوامع مختلف بشری يک
سان نيست .در جوامع اسالمی رابطه مسايل اقتصادی با غرش ھای انقالبی ،تقريبا صفر است .شايد درھيچ
جامعه اسالمی ،حضور اين رابطه را نتوان يافت .در فرھنگ اسالمی و باور مسلمانان ،غرش ھای انقالبی به
خاطر مسايل اقتصدی و رفاھی ،کفران نعمت ،وکفر است.
»کفر« در فرھنگ اسالمی به معنای انکار کردن وروی گردانيدن از خدا و پوشاندن نعمت خدا است .در قرآن
کفر به  ۵مورد اختصاص داده شده است که يکی از آن ھا ناسپاسی نعمت و ناشکری از آنچه که اورا برآن دست
است ،می باشد .ملسمانان تنگنا ھای اقتصادی و رفاھی را خواست خدا و ميدان آزمايش دنيوی می دانند ،و
ستيزه با آنرا ستيزه با خواست خدا می دانند.
بنابراين ،در جوامع اسالمی ،کسر بودجه ،تضيقات اقتصادی ،گرانی ،و حتا قحطی و امثال آنھا ،ابدا سبب غرش
ھای انقالبی نمی شود.
در دوران قاجاريه ،وضع اسفناک مردم ،ونابسامانی اقتصاد کشور چيزی نيست که کسی نداند ،معھذا ھيچ اثری
حتا ناچيز ،از غرش ھايی که بتواند سبب انقالب بشود ،ديده نشد .اگر ھم نيمچه غرشی بود ،در رابطه با اسالم
و محدوديت ھای وارد برآن بود .مانند امتياز به خارجيان که غرش ھا ومخالفت ھای با آن ،ھيچ رابطه ای با
مسايل اقتصادی نداشت.
در سالھای  ۵۵و  (٢۵١۶) ،١٣۵۶نارضايتی ،مشکالت اقتصادی ،و مسائل تابعه آن در حد متعارف تمام جوامع
مترقی ويا در راه ترقی بود.
علم می نويسد:
» ...لرد چالفونت از بی بی سی را پذيرفتم .ساعتی را باھم گذرانديم و در باره چھره منفی ای که ايران در
انگلستان کسب کرده است بحث کرديم .در آنجا به ما برچسب کشور ورشکسته ھا را زده اند .من اشاره کردم که
 ٢ميليارد دالر کسری بودجه  ٢۵ميليارد دالری را نمی توان ورشکستی تلقی کرد ،و در مقايسه با اوضاع
نابسمان انگلستان سکسکه ای بيش نيست .او قول داد که اين موضوع را به صورت مقاله ای در تايمز منعکس
سه شنبه  ۵اسفند (٢۵١۴) ١٣۵۴
کند«..
امروزه ،جوامع مترقی صنعتی ،مثل آمريکا با کسر بودجه سنگينی مواجه است .تمام کشور ھای جھان به غير
از ژاپن و آلمان کسر بودجه دارند .از ھمين رژيم سفاک اسالمی غاصب وطن ما ،عالوره بر کسر بودجه بسيار
سنگين ،ميليارد ھا دالر بدھی سر رسيد شده دارد .ھمين اسرائيل کوچک با  ۴ميليون جمعيت بيشتر از تمام کشور
ھای جھان بدھی خارجی دارد .اگر اين مسايل موجب غرش ھای انقالبی شده بود که اين کشور ھا سر جايشان
٢٧
نبودند.
 - ٢٧در تابستان سال  ٢٠٠٩در ھنگامه بيرون رفت آقای جورج دبليو بوش رئيس جمھوری آمريکا ،يک بحران اقتصادی فوق العاده
شديدی در آمريکا بوجود آمد که تاثيرات منفی آن در چين ،کشور ھای اروپائی ،و ديگر کشور ھايی که در سرمايه گذاری امالک و
وام ھای ساختمانی شرکت داشتند و بانک ھائی که در اين رابطه قرار گرفته بودند ،تمام کارخانه ھای اتومبيل سازی بزرگ از جمله
کرايسلر ،فورد ،جنرال موتورز و غيره دچار يک ورشکستگی غريبی شدند .چنان بود که مجبور به تشکيل کنفرانس ھای بين المللی
برای بيرون رفت از اين اوضاع شدند .ھنوز پس از گذشت نزديک به يکسال ازآن سقوط اقتصادی آمريکا و متحدان ديگرش نتوانسته
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واقعيت اين است که در سالھای  ١٣۵۴تا  ،(١٩٧٧ = ٢۵١۶ –٢۵١۴) ١٣۵۶جنگ اجتناب ناپذير بين »آمريکا
و انگلستان« با »شاه ايران« آغاز شده بود که گرچه در ظاھر نشانی نداشت ،ولی در باطن به سرعت در حال
پيشروی وتسخير سنگرھای ايران بود .شاھنشاه آريامھر به حياتی ترين شاھرگ حيات اقتصادی آمريکا و
انگلستان دست انداخته بود تا خونی را که ساليان متمادی از ملت ايران برده بودند ،قطع کند و ايران را بر مسند
حاکميت خود برمنابع نفتی برساند ،نفت را به قيمت معقول جانی وبرابر با نوسانات قيمت فراورده ھای صنعتی
بفروشد ،و درواقع برای اولين بار در تاريخ نفت ،بھای نفت را کشور ھای صاحب نفت تعين کنند .نه کشور ھای
خريدارنفت.
اينھا و بيشترازاين ھا که شاه ايران به تحصيل آن موفق شده بود ،چيزی نبود که آمريکا و انگلستان با آن راضی
باشند ،و شاه ھم حاضر به عدول از دستاورد ھای بزگی که عايد ايران کرده بود ،نبود.
اين واقعيتی را که عرض شد ،سفير آمريکا ويليام سوليوان ،درکتابش چنين آورده است:
» ...در تابستان  ،١٩٧٧ھنگاميکه اقتصاد آمريکا يک دوران بحرانی و تورمی را می گذرانيد ،مساله افزايش
نفت به عنوان يکی از عوامل اين تورم مورد بحث قرارگرفته بود ٢٨ .ايران يکی از صادرکنندگان عمده نفت،
وشاه يکی از پيشگامان افزايش قيمت نفت بود ،و به ھمين جھت ،روش شاه در برابر افزايش قيمت نفت که قرار
بود درسازمان کشور ھای صادرکننده نفت )اوپک( مطرح شود ،موضوع بحث حادی بود .در حکومت قبلی آمريکا
ھم ،شاه به علت نقشی که در افزايش قيمت نفت داشت ،مورد انتقاد قرار گرفته ،و »ويليام سايمون« وزير خزانه
داری وقت آمريکا ،با بکاربردن کلمه ای در مورد شاه که تقريبا معنی ديوانه را می دھد ،به شدت اورا آزرده
بود.
شاه برای افزايش قيمت نفت استدالل خاصی داشت و معتقد بودکه نفت ماده تمام شدنی و باارزشی است که نبايد
آنرا ھدر داد و بی محابا در موتور ھای اتومبيل ھای اروپايی و آمريکايی سوزاند....
اوپک ھرسال در جلسه ای برای برسی وضع بازار ھای نفتی جھان و تجديد نظر در قيمت نفت تشکيل ميدھد.
ودر اواخر تابستان وپائيز سال  ١٩٧٧آمريکا نگران اجالس بعدی اوپک در دسامبر ھمان سال بود .اقتصاد دانان
و کارشناسان امور نفتی با توجه به وضع اقتصادی جھان وتوازن عرضه و تقاضای نفت ،بر لزوم تثبيت قيمت
نفت وجلوگيری از افزايش آن تاکيد می کردند ،و محافل اقتصادی آمريکا ھم حکومت کارتر را تحت فشار قرارداده
بودند تا از دوستان آمريکا بخواھد از افزايش مجدد قيمت نفت جلوگيری به عمل آورند«.
صفحه  – ٨۴ماموريت در ايران – ويليام اچ .ساليوان
در بخش ھای قبلی اين تحقيق مالحظه شد که کشور ھای عضو اوپک ،به تدريج و تک تک به راه عربستان
سعودی ،ودر جبھه امتناع از افزايش بھای نفت کشيده شدند ،و درواقع ايران را تنھا گذاشتند و ناچار به تبعيت
از نظريه اوپک ساختند.
اشاره ساليوان درکتابش به اين که »محافل اقتصادی آمريکا ،کارتر را تحت فشار قرارداده بودند که از دوستان
آمريکا در اوپک بخواھد که از افزايش مجدد نفت جلوگيری به عمل آورند« بر می گردد به ھمان تشکيل جبھه
امتناع از افزايش بھای نفت که به رھبری عربستان سعودی )مستعمره نفتی آمريکا( صورت گرفت ،و اين امر
نشانگر اين موضوع ھم ھست که تصميم آن کشور ھا در رابطه با مسايل ملی کشورشان ويا مصالح اقتصادی

اند جبران سقوط اقتصادی را بکنند .آيا اين سقوط ربطی به نفت ويا شاھنشاه ايران داشت؟؟ آيا اين مسئله يک ورشکستگی واقعی بود؟؟
آمريکا ،آلمان ،فرانسه ايتاليا انگليس و چين يک کشور ورشکسته تلقی می شدند؟؟ اين در زمانی اتفاق می افتد که ھمين کشور ھای
بزرگ به عمد قيمت نفت را به ميزان بشکه ای  ٧۵دالر رسانده اند .ح-ک
 - ٢٨به زير نويس شماره  ٢٧مراجعه شود .ح-ک
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جھان نبوده است ،بلکه نفوذ آمريکا و جيره خواری روسای آن کشور ھا بوده است که تحت عنوان دوست
٢٩
آمريکا ،ايران را تنھا گذاشتند.
ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ:
در ھرجنگی نقش اصلی و مقدماتی برعھده ستون پنجم است» .ستون پنجم« اصطالحی است که به وابستگان و طرفداران
يک دولت خارجی در خاک کشور ديگری داده می شود.
»ستون پنجم« در داخل کشور مورد نظر ،به نارضايتی مردم کمک می کند ،بحران ھای اقتصادی ومالی و تورم درست
می کند ،شايعات می سازد ،حتا اسکناس چاپ می کند که سبب ترقی قيمت ھا بشود ،خرابکاری می کند ،ترور می کند ،و
اعتصابات به راه می اندازد.
درسالھای  ۵۵و ٢۵١۵) ١٣۵۶و  ،(٢۵١۶ستون پنجم آمريکا و انگلستان وارد عمل شدند .ذکر اعمال آنان نيازی به
بازگويی ندارد .اسناد سفارت آمريکا ھم سندی درجھت اثبات اعمال آنان است .مھم اين است که شاھنشاه ايران ھم ازھمين
افراد که با نام »جبھه ملی« و شخصيت ھای وابسته به آن معروف شده اند ،تحت عنوان »ستون پنجم آمريکا« يادکرده
اند.
در يادداشت ھای علم آمده است:
» ...شاه گفت به من گفته شده که تعدادی از ھمان افراد بی ھويت مثل علی امينی ،اللھيار صالح ،مظفر بقائی دارند بطور
خصوصی با يکديگر مالقات می کنند .امينی حتا کارش به جايی رسيده که تعطيالت ساليانه اش را در اروپا لغو کرده وگفته
است که انتظار تابستان داغی را تھران دارد.
درپاسخ گفتم ،که اين آدم ھا ،ھيچ چيز سرشان نمی شود .آمريکايی ھا آنقدر احمق نيستند که به بی ثباتی بيشتر دامن
بزنند ،و در مالقات آينده ام با سفير قصد دارم به او بفھمانم که اين آخوند ھايی که آنقدر بھشان توجه دارند با آتش بازی
ميکنند.
شاه گفت" :به آنھا حالی کنيد که نمی توانند مارا وادار به پذيرفتن دولتی بکنند که از ستون پنجم آمريکا تشکيل شده
سه شنبه دھم خرداد (٢۵١۵) ١٣۵۵
است" «...
ديديم که در سالھای مورد بحث ،گام به گام ،زمينه برای روی کار آمدن »دولت ستون پنجم آمريکا« فراھم شد ،وکار به
جائی رسيد که بختيار ]شاپور[ عامل شناخته شده انگلستان و آمريکا ،دولت ستون پنجمی را تشکيل می دھد و به دست
ھمين دولت بود که آنچه را که آمريکا و انگلستان برنامه کرده بودند ،صورت گرفت.
شاھنشاه آريامھر به اسد ﷲ علم می گويند:
» ...انجام اين کار ]مقصود روی کار آوردن دولت ستون پنجم است[ به معنای درگير شدنشان با ميليون ھا سرباز وھزينه
خدا ميداند چقدر ،پول است .ھيچ وقت جرات چنين کاری را در اينجا ،درست در ھمسايگی روسيه شوروی ندارند«....
دھم خرداد (٢۵١۵) ١٣۵۵
آری ،کشورھايی که دارای ستون پنجم قوی در کشور ھای ديگر ھستند ،نيازی به جنگ فيزيکی واعزام سرباز ندارند .بنا
برنوشته ھا ،آخوند شريعتمداری  ١٣ميليون مقلد وپيرو داشت که ھرچه می گفت برای آن گروه عظيم ،وحی منزل بود.
حيوانات ديگر نظير خوانساری و گلپايگانی ھم ،ھمينطور ،ودرراس اين حيوانات ،حيوان وحشی ديگر يعنی خمينی ھم چند

 - ٢٩ـآنگاه گروھی بی وطن و بسياری از روزنامه ھای آن زمان مرتبا اعالم می کردند)ھنوز ھم می کنند( شاه »نوکر« غرب بود!!
چگونه چنين ادعائی می تواند درست باشد؟ ح-ک
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ــرده داشت و زنجير ھمه اين حيوانات ھم در دست وزات خارجه انگلستان بود .در چنين شرايطی نياز به
ميليون مـــَ َ
اردوکشی نظامی ھم نبود!!
سفير آمريکا ھمين مطلب را در مالقات با علم در ميان گذاشته است ،باھم آنرا می خوانيم:
» ...صحبت به تروريسم کشانده شد .در پاسخ به سواالت سفير در باره منشاء آن اظھار داشتم که اين حرکت به طور کلی
و به وضوح در نتيجه تحريکات خارجی است.
درجواب گفت ،ما نبايد نارضايتی عمومی را در ايران ناديده بگيريم )!(
گفتم اکثريت جمعيت مارا کشاورزان و کارگران ومتخصصين طبقه متوسط تشکيل می دھند ،ھيچيک از اين گروه ھا ،دليل
زيادی برای شکايت ندارند.
سفير پاسخ داد که باوجود اين ،عده ای آرمانگرای متعصب وجود دارند که مـصمم به اعتراض عليه تقريبا ھرچه ما کرده
دھم خرداد (٢۵١۴) ١٣۵۴
ايم ھستند .من ھم با نظر او کامال موافق بودم«...
سفيرآمريکا ،خواسته است به علم بگويد که رضايت کارگران ،کشاورزان ،متخصصين و حتا ھمه مردم کوچه و بازار ھم
شرط نيست ،زيرا آنھا تحت انقياد و اسارت فکری چند آخوند و متعصب مذھبی قراردارند که آنھا باھر اقدام شاه مخالفند.
کشوری که افسار اين آخوند ھارا بدست دارد ،وکشوری که يک ستون پنجم به نام »جبھه ملی« در اختيار دارد ،موفقيتش
در تحقق آنچه که درايران می خواست ،حتمی است.
البته ،در ظاھر ھمه چيز روال عادی داشت .کارتر به وسيله سفير کشورش از شاھنشاه ايران دعوت به مسافرت به آمريکا
می کرد .راکفلر ]نلسون[ درمقام معاونت رياست جمھوری درسخنرانی خودش در ايران ،شاھنشاه را با »اسکندر مقدونی«
مقايسه می کرد .در يادداشت ھای علم ،ذيل يادداشت روز  ۶فروردين  (٢۵١۵) ١٣۵۵آمده که راکفلر گفته است ،بايد
چند سالی شاھنشاه را به ما امانت بدھيد ،سريعا به ما ياد خواھد داد که چگونه برآمريکا حکومت کنيم .و کيسينجر ]ھنری[
درنامه  ١١اکتبر سال  ١٩٧۶به شاھنشاه ايران می نويسد:
» ...شنيدن تمجيد از مساعی انسان ،ھميشه لذت بخش است ،ولی وقتی از سوی کسی با بينش ودرايت آن اعليحضرت
 ٢۶مھرماه (٢۵١۵) ١٣۵۵
باشد ،در واقع موجب افتخار است«....
ولی جنگ ابعادی وسيع ودرجبھه ستون پنجم آمريکاوانگلستان درايران وجھان ،عليه شاھنشاه ايران ادامه داشت.
ازﻓﺘﻮاي ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ
ﺗﺎ ﻓﺘﻮاي ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ )!(
مساله قابل تعمق وقدری ھم تاسف آوراين است که درسالھای مورد بحث ،نه تنھا از نقش ستون پنجم انگلستان ،يعنی
آخوند ،غافل ماندند ،بلکه با آنکه عاليم مشھودی از مخالفت آنھا با برنامه ھای اصالحی ومترقيانه شاھنشاه ايران وجود
داشت ،و اين عاليم سابقه خرداد  (١٩۶٣ =٢۵٠٢) ١٣۴٢را نيز يدک می کشيد ،واز نظر سابقه تاريخی ھم ترديدی
دروابستگی اين گروه آخوند به سياست انگلستان نبود ،معھذا از جانب شاھنشاه در بذل عنايت به اين آخوند ھای بی شرم
لحظه ای فروگذار نمی شد .نمونه اين مساعدت ھا ،صرفنظر از اسناد بسيار ،از آنجا که تحقيق ما محدود به يادداشت ھای
علم است ،از ھمين يادداشت ھا آورده می شود:
خوانساری در سال  ١٣۵۴بوسيله علم از حضور شاھنشاه تقاضا می کند که چندآخوندی که به حکم دادگاه به علت ضديت
با سياست دولت وشاه ،محکوم شده اند ،عفو شوند .شاھنشاه ھم موافقت می فرمايند .متقابال از خوانساری خواسته می
شود که جزوه ای درباره مارکسيسم ومخالفت اسالم با آن بنويسند ،خوانساری ھم موافقت وتعھد می کند .باوجود مراجعات
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مکرر علم ،خوانساری ازتعھد خود مبنی بر محکوم کردن علنی مارکسيسم اسالمی شانه خالی ميکند ،وادعا می کند که
ھنوز وقتش نرسيده است! شاه گفت» :چيزی را که نمی فھمم اين است که آيا آيت ﷲ به اين خاطر شانه خالی ميکند که
تروريست ھا خيلی قدرتمندند؟« علم در پاسخ گفته» :که ابدا اين طور نيست ،فقط به اين خاطر است که خوانساری محافظه
کار ،احمق ،وحقه بازاست ،طبيعت انسان که عوض نمی شود «.سه شنبه  ١۴بھمن سال  ١٣۵۴يادداشت ھای امير
اسدﷲ عم
اين آخوند بی شرم ھرگز جزوه ای را که تعھد کرده بود ،ووظيفه اسالمی او ھم بود ،منتشر نکرد و برعکس فتوای عدم
مشروعيت وطاغوت بودن ھمان شاھی را صادر کرد که آنھمه به او وامثال او ياری داده بود.
»خويی« ازعراق به وسيله »ميالنی« با واسطه »علم« به عرض شاھنشاه آريامھر می سراند که درعراق موردايذای
رژيم بعثی عراق قرار گرفته است ،و محتاطانه می پرسد که آيا می تواند به ايران پناھنده شود؟ شاه گفت» :البته بگذاريد
بيايد ،ما گذشته ھارا فراموش ميکنيم و از ايشان توقعی نداريم ٢۶ «..ارديبھشت  ١٣۵٣يادداشت ھای اميراسدﷲ علم
خويی در سال  ۵۴از شاھنشاه ايران تقاضای حمايت وياری ميکند ،شاھنشاه به دولت دستور حمايت و ياری از خويی را
می دھد ،وباز در ھمان سال توصيه شاھنشاه ايران را به دولت عراق تقاضا می کند تا موانعی را که رژيم عراق برای
فعاليت ھای مذھبی ودرسی خويی ايجاد کرده بود بردارد .شاھنشاه بازھم به اين درخواست عنايت می فرمايند ،ولی ھمين
آخوند خويی درسال  ۵۶و  ۵٧درکنار شريعمتداری ،گلپايگانی ،و خوانساری فتوای عدم مشروعيت رژيم سلطنتی ايران
٣٠
را صادر کرد.
اين آخوند ھای بی شرم و بی صفت ،شاھنشاه رئوف و انسان به دردشان نمی خورد» ،ظل السلطان« مانند الزم داشتند
که شکم پاره کند.
آﺧﺮﻳﻦ اوﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻮم آﻣﺮﻳﻜﺎ:
فورد رييس جمھوری آمريکا در تاريخ  ٢٩اکتبر  ١٩٧۶نامه ای به شاھنشاه ايران نوشته که بسيار ،بسيار با اھميت
است ،ودر واقع آخرين اولتيماتومی است که آمريکا به ايران ،در رابطه با نفت و مسائل تابعه آن داده است.
اين نامه نيز ھمانند نامه ھای نيکسون به شاھنشاه ايران و نامه اول فورد ،در جرايد ويا کتب نفت منتشر نشده است ،و
در معنی تا قبل از انتشار يادداشت ھای علم ،کسی از مفاد آن مطلع نبوده است .شايد آقای جمشيد آموزگار از اين کليت
مستثنی بوده باشد.
متن اولتيماتوم چنين است:
»اعليحضرتا:
تصميم شما مبنی براينکه در اجالس اوپک ،در »بالی« ]جزيره[ درماه مه ،بر افزايش بھای نفت
پافشاری نکنيد ،عملی سياستمدارانه بود که در تعيين نتيجه آن اجالس حاثز اھميت می باشد.
احتراز از افزايش بھای نفت از چنان اھميتی درحفظ بھبود اقتصادی جھان که اينک در شرف آن
ھستيم برخوردار است که با نوشتن اين نامه خواھان رھبری سازنده مداوم شما به منظور ممانعت
از چنين افزايشی می باشيم.

روريــــد
 - ٣٠يـــکی بـچـه گــُرگ می پـَ َ

چـُو پـَرورده شـَد خواجه را َبر دَريــــد،

 ای ملت حق نا شناس؛ يک باره گشتی نا سپاس – ح-ک97
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نگرانی من از اين جھت است که روند ھای مساعد در راستای بھبود اقتصادی به وسيله اثرات
منفی تورم و عدم موازنه پرداخت ھای حاصله ای افزايش جديد بھای نفت برعکس شود.
تعدادی از کشور ھای صنعتی مھم که مشکالت اقتصادی وخطر بی ثباتی سياسی مرتبط با آن را
تجربه می کنند ،در صورتی که سال آينده با افزايش جديد بھای نفت روبرو شوند ،با مشکالت
اقتصادی بازھم جديدتری مواجه خواھند شد.
بنابراين ماھيت آسيب پذيرونامساوی بھبود اقتصادی جھان مستلزم اين است که ملت ھای مسئول
از اقداماتی که آنرا به مخاطره می اندازد ،احتراز کنند.
کسينجر ]ھنری[ وزير امور خارجه در مذاکراتش با شما در ماه اوت گذشته از نگرانی شما در
مورد نياز به حفظ ھمکاری ھای نزديک بين دو کشورمان ،به رغم مخالفت کنگره وساير محافل،
مطلع شد .ھمانطور که وزير خارجه به عرض شما رسانيد ،اين دولت مصمم به ادامه ھمکاری با
کشور شما درارتباط با گسترش تشکيالت نظامی و دستيابی به اھداف توسعه اقتصادی تان می
باشد.
اطمينان دارم که شما کامالدرجريان مقاومت موفقيت آميز دولت دربرابر کوشش ھای کنگره در
مقاومت از فروش ھواپيمای اف  ١۶-وساير تجھيزات به ايران قرار گرفته ايد .ليکن درگيری با
بعضی از بخش ھای افکار عمومی آمريکا درباره اين موضوع به ھيچوجه حل نشده ،وترس من
از اين است که سال آينده فشار بيشتر وبزرگتری وارد خواھد آمد.
با ھمکاری مشترک ،ما می توانيم براين فشار فايق آييم و روابط نزديک بين دوکشورمان را تحکيم
بخشيم .ليکن حمايت ايران از تصميم اوپک به افزايش بھای نفت در اين زمانه ،بھانه را به دست
آن کسانی خواھد داد که روابط مارا مورد حمله قرارداده اند.
باتوجه به اين وضعيت تصور می کنم نتيجه اجالس دسامبر اوپک عواقب گسترده اقتصادی وسياسی
دربرداشته باشد.
بنابراين از اعليحضرت تقاضا می کنم ھنگام تصميم گيری دراينباره ،اين نگرانی ھارا مورد توجه
شنبه آبانماه  – ١٣۵۵يادداشت ھای امير اسدﷲ علم.

جدی ومثبت خود قرار دھيد«.
ﻧﻘﺪي ﺑﺮاوﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻮم آﻣﺮﻳﻜﺎ :

انتظار فورد از شاھنشاه ايران درجھت قبول رھبری اوپک در ممانعت از افزايش بھای نفت ،رساگر اين مفھوم
-١
است که آمريکا شاھنشاه ايران را مسئول وعامل افزايش بھای نفت دراوپک ميدانسته اند که اکنون رھبری متقابل آن،
يعنی جلوگيری از افزايش را ھم ،از شاه درخواست می کنند.
درنامه جرالد فورد ،صحبت از »ملت ھای مسئول« شده است ،و آنھا ،به احتراز از اقداماتی که اقتصاد جھان را
-٢
به مخاطره می اندازد ،دعوت شده اند.
به نظر می رسد که اين نکته با اھميتی است .در قسمت ھای اول و بعدی نامه فورد ،مخاطب شاھنشاه ايران و مسئوليت
ھا ھم متوجه معظم له شده است ،ولی می بينيم که در اين قسمت از نامه يکباره صحبت از »ملت ھای مسئول« شده است.
فورد دراين نامه بطور غير مستقيم جواز فعاليت ھای »ستون پنجم آمريکا« را درايران وجھان ،عليه شاھنشاه ايران
صادر کرده است تا با مقاومت در مقابل اقدامات شاھنشاه ودرحد وسيعی که منجر به شورش  ۵٧گرديد ،از خود رفع
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مسئوليت کند و نقش فعاالنه آمريکا ومتحدان را برای حفظ مطامع کشور ھای صنعتی جھان برعھده بگيرند که خوب ھم
گرفتند.
فورد دراين نامه ،ھمانند نامه سابقش و ھمچنين نامه نيکسون ،افکار عمومی مردم آمريکا را بھانه کرده است،
-٣
و صريح وروشن به شاه اعالم کرده که سال آينده ،يعنی سال  ،١٩٧٧افکار عمومی مردم آمريکا فشار بيشتری به دولت
٣١
آمريکا خواھد آورد ،که ديديم ھمان طور ھم شد.
جرالد فورد دراين نامه نگفته است که فشار می آورد که چه بشود؟! ولی معلوم است که فشاردرجھت توقف فعاليت ھا و
تالش ھای شاه ايران برای حفظ وتامين منافع ھرچه بيشتر ايران از منابع نفتی خود است .خوب ،ابعاد اين فشار وقتی با
نامه و درخواست ووساطت کيسينجر حل نشد ،به چه صورتی جامع عمل بخود می پوشاند؟ طبيعی است که با »جنگ
فيزيکی« و يا با به کار انداختن ستون پنجم!
فورددراين نامه »حرف آخر«ش را به عرض شاھنشاه رسانده است ،و به صراحت گفته است که ھنگام تصميم
-۴
گيری در اوپک برای افزايش بھای نفت ،به فکر سرنوشت سلطنت ،خودتان ،وآينده کشورتان ھم باشيد.

 - ٣١قابل تامل است که افکار عمومی کشور ھائی ھمانند آمريکا ،به ويژه آمريکا ،به وسيله روزنامه ھا و تلويزيون ھا وفقط با يک
اشاره دولت حاکم )وزارت خارجه ويا منابع ديگر( تھييج می شوند و ساخته و پرداخته می شوند وگرنه مردم آمريکا در بسياری موارد
جز فوتبال و سکس توجه چندانی به مسايل بين المللی ندارند .ولی اين مسئله در آن زمان از مردم ايران پنھان مانده است و احساسات
ملی تھييج نشده است و بجای آن آخوند در باالی منبر به تھييج و شستشوی مغزی مردم مشغول بوده است .ميدان خالی بوده و »اين
سگ« ھای رھا شده انگلستان از ابزار ھای »سگ دوانی« بھره گرفته و ھيجان نمايش »سگ دوانی« را ھم زياد کرده اند .ح-ک
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....و اﻣﺎ ﺦ ﺷﺎ ﺸﺎه ا ان
درفصل گذشته ،متن آخرين اولتيماتوم جرالد فورد ،رئيس جمھوری اياالت متحده آمريکا ،به شاھنشاه ايران را مرور
کرديم ،اکنون ببينيم شاھنشاه آريامھر درپاسخ نامه آقای فورد چه نوشته اند:
»...ھمانطور که استحضار داريد ،ايران در اجالس سازمان ]اوپک[ درماه مه روی افزايش
بھای نفت اصرار نورزيد ،آنھم به رغم اين که بسياری از کشور ھای صادرکننده عضو
اوپک ثابت کرده بودند که کشورھايشان قوه خريد خودرا از دست داده اند.
در »بالی« ]جزيره[ اميد ما اين بود که وضعيت اقتصادی دنيا بھبود يابدوضمنا کنفرانس
پاريس ،بين شمال و جنوب ،منجر به برخی رويدادھای اساسی به نفع ھمگان شود.
آقای رئيس جمھوری ،در ارتباط با اشاره شما به پيشرفت دستيابی کشور ھای صنعتی در
کنترل تورم ،بايد تذکر دھم که ممکن است اين امر در مورد اياالت متحده آمريکا ،جمھوری
فدرال آلمان و ژاپن صدق کند .از سوی ديگر ،ما ميدانيم که اقتصاد کشورھای توسعه
يافته جھان ،بيمار و در وضعيت وخيمی است .ما ضمنا از انگلستان ،فرانسه ،ايتاليا ھم
کاال می خريم و می بينيم که تورم آنھا به شدت باال می رود .گھگاه حتا به ميزان بيش از
 ٢٠درصد.
من می دانم که موازنه پرداخت ھای آنھا وخيم است ،اما يقينا اين امر خودکشی مارا
بخاطر پرداختن بھای شکست يا عدم توانائی آنھا به سروسامان دادن اوضاعشان ،توجيه
نمی کند.
جناب آقای رئيس جمھوری :بدون شک شما به عالقه قلبی من در حفظ روابط نزديک بين
دو کشورمان واقفيد .ليکن چنانچه در کنگره وساير محافل ،مخالفت ھايی عليه ديدن ايرانی
مرفه وازلحاظ نظامی قوی وجود داشته باشد ،منابع ديگری ھم ھستند که ما می توانيم به
آنھا رو بياوريم ،زيرا که زندگی ما دردست آنھا نيست .چنانچه اين محافل غير مسئولند،
ديگر جای اميدواری نيست ،امــا چنانچه مسـئول باشند ،يقينا بعدھا از نحوه برخوردشان
با کشور من تاسف خواھند خورد.
ھيچ چيز مارا بيش از اين لحن تھديد آميز برخی محافل وطرزرفتار پدرساالرانه به واکنش
تحريک نمی کند.
جناب آقای رييس جمھوری :چنانکه شما ھم بدون شک موافقيد ،ايران ھميشه پيرو
سياست خويشتنداری وميانه روی بوده ليکن وضع غير قابل تصور اقتصادی بعضی از
کشورھای غربی طوری است که اگر ما به تھی کردن اين ثروت فنا پذير وگرانقدرمان
بپردازيم فقط به اين خاطر که اجازه دھيم اين کشور ھا به سياست بازيھا وعدم قاطعيت
درتصميم گيری ادامه دھند ،تاريخ مارا نخواھد بخشيد .با وجود اين ،آقای رييس جمھوری،
می توانيد مطمئن باشيد که ايران در شورای کشور ھای اوپک روش بسيار معتدالنه ای
اتخاذ کرده است«...
شنبه  ٢٩آبانماه  (٢۵١۵) ١٣۵۵يادداشت ھای امير اسد ﷲ علم
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دوﺑﺎره و ﭼﻨﺪ ﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ..
پاسخ شاھنشاه ايران را به رئيس جمھوری آمريکا ،ھربار که بخوانيم بيشتر احساس شرمساری از خود می کنيم ،و بيش
از پيش ،تجليل ھا وستايش ھا نثارش می کنيم .و به ماھيت شورش  (١٩٧٩ = ٢۵١٧) ١٣۵٧وانگيزه آمريکا و انگلستان
در تدارک آن ،و جا به جايی رژيم سلطنتی ايران با اين رژيم منحوس خرابکار بيشتر آگاه می شويم ،و به »ريش« آنھا
که شورش  ۵٧را »انقالب مردم« ميدانند ،و يا مسائل داخلی کشور را سبب آن ميدانند ،خنديدنی ھمراه با تاسف خواھيم
داشت.
شاھنشاه آريامھر در اين نامه صريح و قاطع ،اولتيماتوم فورد را مردود دانسته اند ،و درخواست فورد را نوعی خودکشی
ايران برای بھبود اقتصادی کشور ھای صنعتی توجيه فرموده اند.
شاھنشاه ايران دراين نامه آمريکا را تھديد می کنند که ادامه اين روش نه چندان دوستانه کنگره ،مارا به سوی منابع
ديگری سوق خواھد داد .يعنی تھديدی که آمريکا از صحبت آن – تا چه رسد به تحقق آن -حققتا واھمه داشت .اين تھديد،
تنھا دراين نامه جوابيه نيست ،بارھا به سفير آمريکا نيز گوشزد شده بود.
شاھنشاه ايران در اين پاسخ ،غرور ملی ايرانی را دراحترام به شاه يادآور شده اند ،و درعين حال نامه فورد را تھديد آميز
و پدرساالرانه ومستحق واکنش شديد دانسته اند.
نکته جالب در اين پاسخ در پايان نامه است که شاھنشاه ايران روش ايران را در رھبری اوپک برای افزايش بھای نفت،
روشی معتدل دانسته اند ،که مفھوم مخالف آن اين می شود که ايران می توانست درافزايش بھای نفت روش ھای ديگری
ھم بکار گيرد.
تاسف مقامات مسئول آمريکا دربرخورد با ايران شاھنشاھی که مورد تاکيد شاھنشاه آريامھر قرار گرفته است ،اگر آن روز
ھا چندان قابل توجه نبود ،امروز ھمان چيزی است که تحقق يافته است و به کرات از جانب شخصيت ھای سياسی ھمين
کشور آمريکا عنوان شده است.
شاھنشاه ايران در اين پاسخ ،رعايت خواست آمريکا را »خيانت به تاريخ و ملت ايران« دانسته ،و با عنوان کردن »تاريخ
مارا نخواھد بخشيد« درخواست آمريکا را بطور جدی ومحترمانه رد کرده اند.
شاھنشاه دراين نامه جوابيه ،فورد را متوجه مقاصد پنھان آمريکا در مقابله با ايران ساخته اند ،و توجه داده اند که منظور
اصلی آمريکاوکشور ھای صنعتی براين پايه است که ايران ويا ھرکشور جھان سومی به رفاه اقتصادی که مقدمه صنعتی
شدن است نرسد ،و جايی درکنار کشور ھای صنعتی و نيمه صنعتی پيدا نکند.
اين حقيقت دردناک را شاھنشاه ايران تنھا به فورد ننوشته اند ،در کتاب ھای »ماموريت برای وطنم« و »بسوی تمدن
بزرگ« ھم عنوان کرده اند ،و صريح وآشکار در سال  ١٣۵۶در مصاحبه با »کيھان« با مردم کشور در ميان گذاشتند و
فرمودند:

» ...چرا مردم ايران نبايد بيشتر مصرف کنند .مردم ايران ،کارگران ايران ،حتما بايد
سطح مصرف بھتری داشته باشند .چطور فرانسوی می تواند سالی  ٨٧کيلو گوشت
مصرف کند و آمريکايی سالی  ١٣٠کيلو گوشت بخورد ،اما وقتی ايرانی می خواھد به
سطح مصرف گوشت اروپا نزديک شود ،فوری می گويند حق نداری غذا بخوری .ما
اين را قبول نمی کنيم .ما محروميت وفقر را برای مردم خود نمی خواھيم .تامين يک
زندگی خوب وانسانی برای ھمه مردم ،با آن جامعه مصرفی که مورد انتقاد است فرق
دارد.
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مھم اين است که ھمه بدانند که اگر يک ايران درجه سوم ويا چھارم می خواھند ،ما
زير بار نمی رويم .ما چيزی از يک ايران درجه يک را قبول نمی کنيم .اگر آنھا ھم
قبول داشته باشند ،پس بايد خواست ھای ما انجام شود .اگر قبول نداشته باشند ،آنوقت
من بايد بنشينم وبرای حفظ مصالح مملکتم ،مملکتی که بايد درجه يک باشد فکرھايم
)مصاحبه شاھنشاه آريامھر با کيھان – چاپ تھران(
را بکنم«.
آری ،مردم از اولتيماتوم آمريکا و پاسخ شاھنشاه ايران مطلع نشدند ،ولی آيا از مصاحبه با کيھان ھم مطلع نشدند؟؟!
تصور می فرمائيد واکنش توده مردم تشيع زده درمقابل بيانات صريح وميھنی پادشاھشان چه بود؟ )!(
حرکت »ناآگاھان« مردم در جھت اميال شيطانی آخوند که درحقيقت معنی ،ھمان سگ ھای انگلستان بودند وھستند ،شدت
بيشتری يافت.
حرکت »آگاھان« کنفدراسيون دانشجويان و جبھه ملی عامل و جاسوسان آمريکا در داخل وخارج از کشور ،درجھت ھدف
ھای تعيين شده از جانب آمريکا ،سرعت گرفت) .اعتراف کريم سنجابی و کنفدراسيونی ھا(
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﺮﻗﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﻲ:
شاھنشاه آريامھر درھمان مصاحبه کيھان چاپ تھران فرمودند:
» ..مسير مملکت ما مشخص شده است و ھيچ عاملی نمی تواند جلو پيشرف ايران را بگيرد«...
دراين معادله نقش وقدرت مذھب واسالم بازدارنده فراموش شده بود .اسالم وتشيع که مخالف جدی و اصولی با پيشرفت
وبرنامه ھای اجتماعی دارند ،وقتی آلت مقاصدکشورھای خارجی که ھمان مقصد »عقب ماندگی ايران« را دنبال می کردندو
می کنند ،قرار گرفتند ،خيلی ساده و آسان مسير مملکت را از سازندگی وترقی ،به سوی فقر و نيستی سوق می دھند ،که
ديديم دادند.
در جامعه ای که مردم يامصاحبه و بيانات پادشاھشان را نمی خوانند ،ويا اگر ھم می خوانند جدی نمی گيرند ،وبه ھر حال
واکنش ميھنی وسرافرزانه نشان نمی دھند ،ولی ھمين مردم وقتی ابليس کبير گفت که »ما نيامده ايم که ترقی و رفاه
بياوريم ،اينھا و بيشتر از اينھا زمان شاه بود ،ما آمده ايم که اسالم بياوريم «،يعنی فقر و عقب گرد به دوران بدوی را
بياوريم ،مردم برايش تکبير فرستادند ،در چنين جامعه ای ،مسير مملکت را مذھب مشخص می کند و ھيچ عاملی نمی
تواند موجبات پيشرفت و ترقی مملکت را فراھم کند ،و ھرچه ھم بکند برروی آب است! برای آنکه مسير مملکت وترقی
آن در جھتی قرار گيرد که ھيچ عاملی نتواند آنرا متوقف کند ،بايد مردم را از اسارت تشيع خالص ساخت.
در مقدمه کتاب »عمران خوزستان« آقای »احمد احمدی« می نويسد:
» ..يکی از کارھايی که سازمان در طرح آبياری آزمايشی در خوزستان اجرا کرد ،دادن کود شيميائی با نظارت مروجان
به قسمتی از اراضی بود ،تا کشاورزان تاثير کود را درافزايش محصول مشاھده کنند.
پس از مدتی مشاھده شد که کشاورزان با مروجين ھمکاری نمی کنند و کود شيميايی راکه مجانا به آنھا داده شده بود را
به کار نمی برند ...با تحقيقاتی که بعمل آمد معلوم شد که عده ای از مالکان با نفوذ آخوند ھا گفته بودند وقتی سر منبر
می رويد به مردم بگوييد اين پودر سفيدی که سازمان دراختيار شما گذاشته است از جھنم آمده و ساخته شيطان است و
کيھان لندن شماره ۵۴۴
درصورت استفاده از آن ،محصول شما از بين خواھد رفت«...
اين چنين جامعه ای ،وقتی قابل جلوبردن است که با استدالل و يا ھر طريق که الزم باشد ،مردم تفھيم شوند که آن پودر
سفيدی که ساخت شيطان است ،ھمان تشيع است و درصورت بستگی به آن ،نه مملکتی خواھند داشت و نه محصول و
آسايشی.
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آز آقای »ھومر آبراميان« سرپرست بنياد فرھنگ ايران ،در سيدنی استراليا ومدير جشنواره فرھنگی سيدنی ،عبارتی
خواندم که حقيقتا مصداق مورد بحث است .نوشته است ...» :کسی را که برای ما آبرو و بزرگی می خريد ،گريان

بيرون رانديم و کسی که مارا بی آبرو ،وايران را ويران کرد ،به پيشوازش رفتيم .با اين مغز ھای سنگ
شده چه می توان کرد؟«...
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آﻣ ـﺮﯾ ﮑﺎ ﻧ ـﻪ ﮐﺎرﺗ ـﺮ
» ...امروز بعدازظھر ،يکساعت و نيم با جوزف کرافت روزنامه نگار آمريکائی ودوست خوب ايران صحبت کردم .به من
گفت" :دولت کارتر يقينا عليه ما برخواھد خواست ،چون سياست ھايما با يکديگر ناسازگارند .کارتر در طول مبارزاتی
اش اعالم کرده بود که تراکم تجھيزات نظامی در خاورميانه ديگر مطلوب نيست .او افزايش بھای نفت را به گردن ايران
انداخته است .و به سوابق ما درباره حقوق بشر حمله کرده است") .نقل قول از کرافت است( ...از کرافت پرسيدم برای
حل اين مسئله چه بايد بکنيم؟ به عقيده او ،شاه بايد در اسرع وقت به ديدن کارتر درکاخ سفيد برود .عالوه برآن بايد
سفيرمان را در واشنگتن ازکار برکنار کنيم .اوبا وضوح از حاميان حکومت پيشين است ،و سفارتخانه را تقريبا به صورت
باشگاه »پلی بوی« درآورده است] ... .علم در پاسخ می گويد[  ...از اينکه کارتر بايد تحت تاثير تبليغات دشمنان ما
قرارگيرد ،ابراز تعجب کردم .زندانيان ما کمونيست ھستند ،ودراين کشور فعاليت ھای کومونيستی غير قانونی است .اين
حرف که آزادی ھای سياسی را سلب کرده ايم ،تکرار طوطی وار شعار ھای دشمنان ما است ،واما درموردخريد تسليحات
تصور من براين است که کارتر آنقدر ھوشمندی داشته باشد که قضاوت شتابزده نکند .اضافه کردم ولو آن که کارتر آنقدر
احمق باشد که خيال رويارويی داشته باشد ماھم فاقد وسائل کافی تالفی نيستيم .آمريکا انحصار توليد اسلحه را ندارد .وما
٣٢
ھميشه می توانيم به فرانسه و آلمان روبياوريم ،يا اينکه گازمان را با جنگ افزار ھای روسی مبادله کنيم...
گفتم ،آقای کرافت ،شما دوست ايران ھستيد ،اما اگر به اينجا فرستاده شده ايد که برای ما قلدری کنيد ،بايد رک و راست
به شما بگويم که ما ھيچ اھميتی به عقيده ديگران نمی دھيم .می توانيد خاطر جمع باشيد که شاه کوچکترين قصدی ندارد
٣٣
که چه حاال و چه درآينده از آمريکا ديدن کند.
کرافت اظھار داشت ،با آن که او قبال نخست وزير وپيشتر اعضای کابينه را مالقات کرده ،ھيچکس به تندی من با او
صحبت نکرده است.
درپاسخ گفتم که من کاری بيش از اين نکرده که عقيده واقعيم را به کسی که فکر می کردم دوست ايران است ابراز کنم.
ديگر بخودت مربوط است که حرف ھای مرا چطور تفسير کنيد[!!] .
او گفت" :البته عقايدی که شما ابراز می داريد درواقع عقايد شاه است".

٣٤

 - ٣٢جوزف کرافت ھرقدر ھم دوست ايران بوده باشد پيش از دوستی با ايران يک آمريکائی است وچون مسئله ناسيوناليسم در آمريکا
بسيار تقويت شده است ،چنين گفته ھای تھديد آميزی گرچه به دوست گفته شود معھذا پس از بازگشتش به آمريکا می تواند با کسانی در
ميان گذاشته شود که منافعشان با منافع ما اصطکاک داشته باشد .ابراز چنين مسائل مھم و تحريک آميزی از يک ديپلمات باتجربه
ھمچون اسدﷲ علم جای تعجب وپرسش دارد .ح-ک
 - ٣٣در واژه ديپلماتيک پاسخ چنين پيشنھادی بايستی گفتاری شبيه اين باشد» :مسئله بازديد از آمريکا را مورد بررسی دقيق قرار
خواھيم داد ،آنچه به صالح باشد ،انجام خواھد شد «.شايد پاسخ ھای تند و زننده علم يک دوست مثل جوزف کرافت را ھم عليه ما
شورانده است .ح-ک
 - ٣٤عکس العمل را ببنيد ...ھمين يک جمله نشان می دھد چقدر به کشورش آمريکا و قانون اساسی آن کشور احترام ميگذارد ومسلما
می تواند يک گرگ در لباس ميش بوده باشد .ح-ک
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درپاسخ گفتم :که چون خودش به حضور شاه شرفياب شده درموقعيتی است که بتواند قضاوت کند نظريات من چقدر نزديک
به نظرات شاھنشاه ھم ھست .اما به او گفتم که از قبل کسی مرا برای اين مصاحبه آماده نکرده بود ،ودر ھر صورت شاه
برای ھمه اين جريان ھا اھميت چندانی قايل نيست ]!![
کرافت خيلی از اين موضوع تعجب کرد و اظھار داشت که چيزھائی که من در باره ديدار شاه از آمريکا گفته بودم کم و
بيش کلمه به کلمه حرف ھای خود شاه به او بود« ٣٥ ....
يادداشت ھای امير اسدﷲ علم جمعه  ۵آذرماه (٢۵١۵) ١٣۵۵
♦♦♦♦♦♦
» ...شرفيابی .گفتگوھايم باکرافت را گزارش دادم .شاه از نحوه رويارويی من با او ابراز رضايت کرد و گفت آنھا چطور
می توانند آبروی کشور مرا ناديده بگيرند؟ چطور می توانند معامالتی به ارزش  ۴ميليار دالر در سال را دور بيندازند که
در طول دھه آينده فراتر از  ۵٠ميليارد دالر خواھد رفت .دلم می خواست که نخست وزير واعضای کابينه ھم مثل شما
حرف زده بودند .درادامه گفت :که در حال حاضر دروسط مذاکره با وزير تجارت شوروی برای خريد توپخانه دوربرد
روسی ھستيم و می توانيم تانک و ھواپيما ازاروپای غربی بخريم ،آنوقت خواھيد ديد واکنش اين آقايان آمريکائی چه
خواھد بود.
مجددا با کرافت مالقات کردم .ادعا می کند که سفارت آمريکا در اينجا دولت مارا با اين ادعا که کارتر چاره ای ندارد جز
شنبه ششم آذر (٢۵١۵) ١٣۵۵
اينکه از سياست ھای قبلی آمريکا درقبال ايران پيروی کند ،گمراه ميکند« ..
ﻣﻘﺼﻮد از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟
مقصوداز سياست ھای قبلی آمريکا در قبال ايران ،ھمان سياست وروشی است که نيکسون وبعدازاو جرالد فورد دررابطه
با نفت دنبال می کردند.
اگر به نامه ھای آمرانه نيکسون و فورد به شاھنشاه ايران رجوع کنيم ) به فصل ھای قبلی نگاه کنيد( متوجه می شويم
که درتمام اين نامه ھا ،افکار عمومی مردم آمريکا بھانه اصلی برای اتخاذ سياست مقابله با شاھنشاه ايران بوده است.
ناگفته پيداست که افکار عمومی مردم آمريکا برمی گردد به رسانه ھای گروھی آن کشور که آن رسانه ھای گروھی ھم
عموما و با استثنايی بسيار کم وابسته به سازمان اطالعات ]سيا[ ووزارت خارجه آن کشور ھستند ،وگرنه توده مردم
آمريکا اصال نمی دانستند وحاليه ھم نمی دانند که ايران در کدام قاره قرار گرفته است.
باری ،دييم که نيکسون ،دوست صميمی شاھنشاه ايران ،کسی که حتا تا لحظه حيات ،وفاداری وتجليل از شاھنشاه ايران
را از ياد نبرد ،در زمان رياست جمھوری خودش در جھت سياست ومنافع شرکت ھای نفتی ورعايت سياست )تحصيل نفت
ارزان کيسينجر( درمقابل شاھنشاه ايران قرار گرفت ،وبعد از اوفورد ھم ھمان سياست ضد شاھنشاه ايران را دنبال کرد تا

 - ٣٥در آموزش فروشندگان کاالھای بزرگ و گرانقيمت که درنظراست به امضای قرارداد منتھی شود معموال دو تن يکی به عنوان
فردی ماليم و معامله گر وديگری به عنوان سخت گير و مقرراتی نقش »خوب« و »بد« را بازی می کنند .معموال قرارداد را با کسی
که آسانتر قابل مذاکره است به انجام می رسانند ،ومعموال اين نوع معامله به ضرر خريدار ھم تمام می شود ،زيرا تشنج ھای بوجود
آمده از سوی فروشنده سخت گير و مقرراتی خريدار را گيج می کند و نمی تواند تصميم کامل و درستی را بگيرد و فروشنده ای که
آسان تر بنظر می رسد نھايتا نظرات کمپانی را به نفع شرکت اعمال می کند ولی مشتری گمان می کند بھترين معامله را انجام داده
است .حق اين بود آقای علم واژه ھای شاه را تکرار نکند و بجای آن بگويد ،من حرف ھای شما راشنيدم مسلما شما را به عنوان دوست
می بينم و مطمئن ھستم شما ضرر مارا نمی خواھيد من جرات اينرا بخود خواھم داد تا با شاھنشاه دراينباره صحبت کنم ،ولی قول
نميدھم بتوانم درتصميماتی که منافع کشور مارا بخطر می انداز موثربوده باشم ،ھرچه باشد منھم ايرانی ھستم .ح-ک
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نوبت به کارتر رسيد .کارتر شخص ضعيفی بود و خيلی بيشتر و راحت تر می توانست درجھت سياست ومطامع شرکت
ھای نفتی آمريکا اقدام کند.
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﻲ:
شما در باب صميميت ودوستی نيکسون با شاھنشاه ايران خيلی می دانيد ،ولی شايد آنچه را که در زير می خوانيد را ھرگز
نخوانده باشيد .علم می نويسد:
» ...ھمراه سفير آمريکا به بيرجند پرواز کردم ،که دوشب مانديم .صبح زود پنجشنبه يک گشت شش ساعته برفراز
بلوچستان وچاه بھار زديم .فرصت کافی داشتم تا با او درباره تمام مسايلی که شاه گفته بود ،صحبت کنم .پس از گفتگو
درباره مصر و خاورميانه به انتخابات قريب الوقوع رياست جمھوری آمريکا پرداختيم و صحبت از اين شد که شکست
نيکسون ضربه سختی برای جھان آزاد خواھد بود.
درمورد جنبه ھای عملی انتخابات ،سفير تقاضايی از من کرد که حتا پنجاه سال ديگر ھم نمی توانم آنرا برمال کنم .زيرا
روابط دو کشور را به نحو جبران ناپذيری صدمه خواھد زد .ھرچند جرات به روی کاغذ آوردن تقاضايش را نمی کنم.
نشان دھنده آن است که نيکسون تا چه حد مايل است به شاه اتکا کند.
قول دادم پيشنھاد رييس جمھوری را به گوش شاه برسانم .وافزودم خوشحال می شويم که ھرکاری که از دستمان بی می
يادداشت ھای امير اسد ﷲ علم چھار شنبه ششم امرداد (٢۵١١) ١٣۵١
آيد برای او انجام دھيم«...
ارزيابی بفرماييدکه حددوستی ،اطمينان واتکای نيکسون به شاھنشاه آريامھر برچه پايه ای بوده که نيکسون چنان انتظاری
را به وسيله سفيرش برای موفقيت درانتخابات رياست جمھوری خود با شاھنشاه ايران مطرح می کند.
گرچه علم روشن نکرده که پيشنھاد چه بوده است ولی بطور حتم از چنان اھميتی برخوردار بوده که نشانگر صميميت
وعالقه واطمينان نيکسون به شاھنشاه ايران بوده است .با اين وجود ،ديديد که چنين نيکسونی آن نامه آمرانه را درباره
مخالفت با سياست نفتی شاھنشاه ايران نوشت .زيرا که روسای جمھوری آمريکا مباشران شرکت ھای بزرگ نفتی وصنعتی
وسرمايه داران ھستند و از خودشان ھيچ اختياری ندارند.
آقای امير اصالن افشار ،دريک گفتگوی راديويی اظھار تعجب کردندکه آمريکا »ريچارد ھلمز« سفير کشور را که دوست
واقعی ايران بود و ايران را خوب می شناخت ،تغيير داد و ساليوان را که از ايران ھيچ آشنائی نداشت به جای او گمارد.
آقای اميراصالن افشار ]يک دوره سفير در واشنگتن ،در روز ھای شورش وزير دربار[ اين مساله را بحساب اشتباه
آمريکا منظور داشته اند .تحقيقات نسبت به »شورش  «۵٧نشان می دھد که يکی از حساس ترين اموری که در جھت
براندازی رژيم سلطنتی ايران بکار گرفته شد ،جابه جائی مھره ھای سياسی چه در داخل ايران و چه در کادر وزارت
خارجه آمريکا بود.
ھمانطور که آموزگار به جای ھويدا ،ودست آخر بختيار با توصيه لرد برآون به نخست وزيری رسيد ،در آمريکا ھم مھره
ھايی که بتوانند سياست شرکت ھای نفتی آمريکا دربراندازی رژيم سلطنتی ايران را دنبال کنند ،جای شخصيت ھايی که
مخالف براندازی رژيم سلطنتی ايران بودند را گرفتند و ويليام ساليوان يکی از ھمان مھره ھای جا بجا شده با ريچارد
ھلمز بود.
برنامه ريزی شرکت ھای نفتی درجابجايی مھره ھا برای مقابله با شاه ايران ،حتا در زمينه انتخاب جيمی کارتر از حزب
دموکرات ،وپيروزی آن حزب درانتخابات رياست جمھوری آمريکا نيز کارساز بود.
حزب دموکرات با سابقه مخالفت با سلطنت وکارتر ،شخصيتی که به راحتی می توانست آلت خواست ھای شرکت ھای نفتی
گردد ،جزيی از ھمان طرح جابجائی مھره ھا برای مقابله با ايران و شاه ايران بوده اند.
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دريادداشت ھای علم ،قضاوتی نسبت به جيمی کارتر ديده می شود که اگر آن روزھا محل گفتگو بود ،امروز ديگر بحثی
در اصالت آن قضاوت نيست .علم نوشته است:
» ...اين سطور را در ھواپيمايی که به مقصد ژنو درپرواز است می نويسم .جيمی کارتر با اکثريت چشمگيری نامزد
دموکرات ھادرانتخابات شده است .احتماال برنده ]مقام[ رياست جمھوری خواھد شد که درآن صورت خدا می داند که چه
فاجعه ای برسر دنيا خواھد آورد .او چيزی بيش از يک بچه دھاتی نادان نيست «....شنبه  ٢۶تيرماه (٢۵١۵) ١٣۵۵
ﺣﺎﺷﻴﻪ:
در يادداشت ھای خصوصی »اسالمی نيا« که آقای طلوعی ]محمود[ به قسمت ھايی از آن در کتاب »از فروغی تا بختيار«
اشاره کرده ،آمده است که اسالمی نيا به ھويدا گفته است ،آموزگار ]جمشيد[ در فکر تغيير رژيم است .ھويدا ناراحت می
شود و با تعجب می پرسد که چی گفتی؟ اسالمی نيا می گويد تغيير رژيم! ،واسالمی نيا اضافه می کند که عرض کردم
آموزگار ماموريت دارد رژيم شاھنشاھی را سرنگون کند) .اسالمی نيا اين ماموريت آموزگار را ناشی از خواست آمريکايی
٣٦
مشروح در صفحات  ،٨٩٨تا  ٩٠١جلد دوم کتاب "از فروغی تا بختيار"
ھا ميداند(
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻛﺮاﻓﺖ!
دقت در رويداد ھای سالھای شورش نشان می دھد که انگلستان و آمريکا در حاليکه قاطعانه عليه شاھنشاه ايران و
دستاورد ھای نفتی ايران برخاسته بودند ،ودرابعاد وسيعی عوامل ستون پنجم خودشان را در جھت براندازی رژيم سلطنتی
ايران ،مامور ساخته بودند ،ولی ھمچنان به سياست ،دوستی ظاھری ،خيرخواھی ظاھری نسبت به شاھنشاه و منافع ايران
ادامه می دادند و به اصطالح شمشير را از رو بستند تا به اين طريق ،يعنی در پناه فريب شاه ،به ھدف شوم و خودآسانتر
برسند.
يکی از اين نمونه ھا که براساس خيرخواھی ظاھری ،ضربه سنگينی به اعتبار شاھنشاه ايران زد ،ھمان توصيه و اصرار
کرافت درمسافرت شاھنشاه ايران در شرايط آنروزی ،به آمريکا بود.
چنانکه خوانديد ،شاھنشاه ايران تمايلی به سفر به آمريکا برای مالقات باکارتر در شرايط آنروزی نداشتند ،ولی به ھر حال
اصرار کرافت با سابقه دوستی با ايران و شاه ايران ،شاھنشاه را عازم آمريکا ساخت.
درھمين سفر بود که ضربه سنگينی به اعتبار شاھنشاه ايران در آمريکا وارد شد ،وافکار عمومی مردم آن کشور عليه
شاه برانگيخته گرديد.
ويليام سوليوان ،سفير آمريکا در ايران ،درکتابش ]ماموريت در ايران[ در توضيح اين سفر می نويسد:
» ...فاصله کوتاه بين محل فرود ھلی کوپتر ھا و کاخ سفيد که با اتومبيل طی کرديم ،بدون حادثه گذشت .وما در مدخل
کاخ سفيد دريک ھوای روشن و آفتابی از طرف پرزيدنت کارتر وبانو مورد استقبال قرار گرفتيم .شاه وشھبانوی ايران به
محل مخصوص ميھمانان رئيس جمھوری ھدايت شدند و بقيه در جاھايی که قبال تعيين شده بود ،قرار گرفتيم به محض
اين که صدای شليک  ٢١تير توپ به عالمت احترام بلند شد ،ودسته موزيک شروع به نواختن کرد ،حرکتی در ميان گروه
تظاھر کنندگان مخالف شاه آغاز شد و به فاصله چند دقيقه گروه مخالف ،صف پراکنده قوای پليس را درھم شکستند و از
مانع سستی که بين آنھا وتظاھر کنندگان طرفدار شاه ايجاد شده بود عبور کردند و به سوی گروه ھای طرفدار شاه حمله
ور شدند .پليس که گيچ شده وقدرت کنترل اوضاع را از دست داده بود برای متفرق کردن جمعيت از گاز اشک آور استفاده
کرد .انفجار نارنجک ھای حاوی گاز اشک آور از ادامه زدوخورد جلوگيری کرد ،ولی صحنه ای که به وجود آورد کمال
مطلوب کسانی بود که می خواستند در مراسم استقبال رئيس جمھوری آمريکا از شاه ،اخالل ايجاد کنند.
 - ٣٦ھيچ بعيد نيست ھمانطور که حسين فردوست در يک دوره شش ماھه در انگلستان با نظرات انگليسی ھا آموزش خيانت به شاه را
می بيند ،آموزگار ھم آخرين پيام عملياتی خويش را در پی گروگانگيری ساختگی توسط »کارلوس« از کنفرانس وين دريافت کرده
باشد .ح-ک
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عالوه بر خشونت صحنه آغاز درگيری و استعمال گاز اشک آور ،باد ماليمی که می وزيد گاز اشک آور را به طرف محل
توقف شاه و رئيس جمھوری وساير مستقبلين ھدايت کرد و رييس جمھوری در حاليکه اشک چشمان خود را با دستمال
پاک ميکرد ،نطق خير مقدم خود را ايراد کرد و شاه ھم اشک ريزان به وی پاسخ داد«...
با آنکه تظاھرات ودرگيری در برابر کاخ سفيد بيش از چند دقيقه به طول نيانجاميد ،ولی تکرار اين صحنه در روی
تلويزيون ھای دنيا و صحنه غير عادی اشک ريختن شاه و رئيس جمھوری آمريکا ھنگام سخنرانی ،نتيجه مطلوب مخالفان
را به بار آورد و به نظر من پليس با عدم مراقبت وپيش بينی کافی برای دورنگاھداشتن تظاھر کنندگان موافق و مخالف
٣٧
از يکديگر ،وبه کاربردن گاز اشک آور ،مخالفان شاه را بيش ازحد انتظار درانجام مقصود کامياب ساخت«...
ماموريت درايران – ويليام سوليوان – صفحه ٩٢
 - ٣٧بايد اضافه کرد برخی قسمت ھای نوشته آقای ساليوان نادرست است .تازه ازدواج کرده بودم وھمسرم ومن دريک سفر درآمريکا
بسر ميبرديم که خبر شديم شاھنشاه وشھبانو به آمريکا تشريف می آورند .ما و بسياری ديگر از نيويورک با اتوبوس خود را به واشنگتن
رسانديم و شايد ھزاران ھزار نفر از گوشه کنار آمريکا و حتا برخی از کانادا به واشنگتن آمده بودند .جمعيت استقبال کننده از شاھنشاه
فوق العاده زياد بود .ولی ھنگاميکه اتوبوس ما از جلوی بخشی از چمن روبروی کاخ سفيد رد می شد گروھی را ديديم که پاکت بزرگ
قھوه ای رنگی که چشم و دماغ آن سوراخ شده بود را بصورت نقاب به سرشان کشيده بودند و پالکارد ھا و نوشته ھای کوچکی که به
چوب ھای بيس بال وصل شده بود را باالی سرشان داشتند .توجه جمعيت داخل اتوبوس را جلب کرد .ايرانيانی که متخصص تظاھرات
نبودند باھم زمزمه کردند که انگار اتفاقی رخ خواھد داد .يکی زمزمه کرد »بوی خون می آيد« .برخی از بانوان نگران بودند از
اتوبوس پياده شوند .ھمه در چمن ،روبروی اين عده که در بخش باالتری از چمن ايستاده بودند و شعار ھای ضد شاھنشاه ميدادند ،قرار
گرفتند .ھزاران نفر ديگر با مادران پيرشان ويا با کودکان خردسال به استقبال و پيشواز شاه کشورشان آمده بودند .ولی اين گروه که
بعدا معلوم شد درميان آنھا کسانی مثل ابراھيم يزدی ،صادق قطب زاده و محسن سازگارا ،شاھين فاطمی و عوامل کنفدراسيون دانشجويی
که با سيا ارتباط داشتند ،گروھی کومونيست و مائوييست که به اسلحه ھای سرد مسلح بودند با آمادگی قبلی و با وضعيتی که موضع
گرفته بودند دنبال درگيری ھستند .تنھا چند پليس اسب سوارآنھم در جلوی قسمتی که طرفداران شاھنشاه وشھبانو جمع شده بودند ايستاده
بودند در حد فاصل بين اين گروه تروريست و مردم استقبال کننده که ھمه با لباس فاخر و کت و شلوار و کراوات بودند وجود نداشت
يک طناب که می شد براحتی از آن عبور کرد فاصله بين مخالفين و مردم عادی که پيرمرد و پيرزن و کودکان درميان آنھا بودند را
تشکيل ميداد.
اول مقامات آمريکائی سعی کردند ميھمانان عاليقدررا با اتومبيل به کاخ سفيد بياورند ولی از بس جمعيت زياد بود و مخالفين مرتب
برای جمعيت استقبال کننده شاخ و شانه می کشيدند مجبور شدند از ھلی کوپتر استفاده کنند.
سر بزنگاه ،در حاليکه مردم توجھشان به تشريف فرمائی بود ،پس از آنکه معترضين پالکارد ھای کاغذی ويامقوائی را از چوب ھای
بيس بال کندند با ھمان چوب ھا به مردم بی دفاع ،درحاليکه بچه ھای خردسال در روی شانه ھای آنھا ويا در بغلشان ويا درکالسگه ھا
بودند حمله کردند .پليس اسب سوار برای مدتی طوالنی بيش از چند دقيقه فقط ايستاده و به اين جنگ يک طرفه تماشا می کرد و گاز
اشک آور را وقتی بکار بردند که عده زيادی پيرمرد و پيرزن بی دفاع و کودکان حسابی کتک خورده و برخی به طوری جراحت ديده
بودند که از ناحيه شکم ويا پايين تنه خون جاری بود – يکی از دوستان من چنان لگدی خورده بود که مثانه او صدمه ديده بود تا سه
ماه خون ادرار می کرد  -پس از اين فاجعه تازه پليس به فکر افتاد از گاز اشک آور استفاده کند.
وقتی يک فرد عادی که تازه از ايران رسيده از داخل اتوبوس و مشاھده وضع بفکرش می رسد که شورش رخ خواھد داد چطور پليس
مجھز و ماموران امنيتی نمی دانستند يک چنين جنگ يک طرفه ای بپا خواھدشد .اظھارات سفير آمريکا آقای ساليوان نمی تواند بجز
يک پوشش به کار پليس کشورش با به عبارتی دروغ چيز ديگری باشد .ھمه مقدمات را آماده کرده بودند تا چنين حادثه ای رخ بدھدتا
پيرو آن مسئله حقوق بشر را مطرح کنند.
آنشب روزنامه ھا خبر را طوری نوشته بودند انگار حضور طرفداران شاه موجب اين درگيری شده است.
روز بعد ھم که شاھنشاه برای سخنرانی به کنگره آمريکا ميرفتند تظاھر کننده ھای ضد شاه را از شب قبل در روی پلکان کنگره
واطراف آن خوابانده بودند )شب بيرون و درکيسه خواب خوابيده بودند( وقتی استقبال کننده ھای ايرانی با اتوبوس رسيدند ماموران
امنيتی وابسته به سفارت شاھنشاھی و ماموران ديگری که برای حفاظت از اوضاع به آمريکا آمده بودند به مردم عادی اجازه ندادند تا
کنار خيابان به ايستند و مردم را برگرداند زيرا آنھا پيش بينی کرده بودند باز به مردم حمله خواھد شد .باز ھم پليسی در خيابان نبود و
اينبارنيز حمله رخ داد .ولی اينبار حمله کنندگان با ماموران امنيتی جودو وکاراته کار گارد ھای ايرانی طرف بودند و حسابی گوشمالی
داده شده بودند .فردای آنروز راديو تلويزيون ھا اعالم کردند ،فروشگاه ھای ورزشی مورد ھجوم خريد ويا غارت چوب بيس بال قرار
گرفته است و اين چوب ھای بيس بال از جانب گروھی خود فروخته و پشت به ميھن کرده دريک شھر غريب به سر مردم بی دفاع
ايرانی کوبيده شده بود.
ھمه چيز آماده شده بود تا آن افتضاح بين المللی را وآن صحنه ھای خونين را درواشنگتن بوجود آورند و ھمه گناه را متوجه شاھنشاه
وسياست ھای حقوق بشر ايران بکنند .درحاليکه حمله کنندگان مخالفين و مزدوران بودند نه مردم بی دفاع .ح-ک
108

امير فيض

پيروزی تاريخی

ﺑﻪ اﻳﻦ اﺷﺎره ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ:
مطلب بسيار با اھميت وقابل تعمقی که بايد دررديف اين تحقيق به ياد داشت اين است که قبل از سفر شاھنشاه به آمريکا،
ساليوان حضور شاھنشاه ايران شرفياب می شود و دستور مذاکرات در آمريکا را مطرح می کند که مھمترين آنھا مسئله
نفت و بھای آن بوده است ،ولی شاھنشاه در پاسخ می فرمايند که دراين خصوص آمادگی دارند که به ھر سئوالی پاسخ
دھند ،يعنی مجددا سياست نفتی ايران را مورد تائيد وتاکيد قرار می دھند .ساليوان با چنين برداشتی از قاطعيت سياست
نفتی شاھنشاه ،وآگاھی کارتر از آن ،برنامه مقابل کاخ سفيد به شرحی که رفت تدارک می شود) .ماخذ کتاب ساليوان(.
ﺳﺮﻧﺨﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ:
گزارش ساليوان در کتابش ،سرنخی است که پيگيری آن می رسد به آنجا که اصرار »کرافت« داير به مسافرت شاھنشاه
ايران به آمريکا برای مالقات با کارتر ،وآنچه در مقابل کاخ سفيد واشنگتن صورت گرفت ،طرحی از پيش تدارک شده بوده
است.
آن ايرانيان مخالف شاه که آن صحنه زد و خورد را بوجود آوردند ،چه کسانی بودند ،جز کنفدراسيونی ھا ،که اگر آن
روزھا موجوديت ووابستگی آنھا به سازمان »سيا« آمريکا معلوم نبود ،امروز آشکار وواضح شده است.
چندی پيش ،يکی از ھمين کنفدراسيونی ھا در راديو مدار بسته صدای ايران در لس آنجلس اعتراف کردکه در زمان شاه
چھار بار سفارت ايران را در ايتاليا اشغال کرده بود .حال ايشان در آمريکا جا خوش کرده است ،زيرا بعد از پيروزی
شورش ،شرکت ھای نفتی ديگر به کنفدراسيون دانشجويی احتياجی نداشتند .اين آقايان زبان دراز ھم کنار گذاشته شدند.
»حميد شوکت« يکی از رھبران کنفدراسيون دانشجوئی در سلسه مقاالتی که در کيھان لندن منتشر ساخت ،مطلب بسيار
با اھميتی در باره ماھيت کنفدراسيون و سران آن مطرح ساخته است که بسياری و بيش از ھمه سنگر ازآنھا بی اطالع
بوده است.
ازجمله ،می نويسد» :شاھين فاطمی ،با نام عليمحمد فاطمی در کنار صادق قطب زاده در تمام خرابکاری ھای ضد شاه و
ضدايران حضور و موقعيت رھبری داشت«
ھم اواضافه می کند که شاھين فاطمی در مصاحبه ای که نوار آن موجود است اعالم کرده است که از تابعيت ايران خارج
و تبعه آمريکا شده است.
ﺣﺎﺷﻴﻪ:
شاھين فاطمی ھمان کسی است که در جبھه نجات در کنار امينی ]دکترعلی[ قرارگرفت و نشريه »ايران و جھان« را با
بودجه آمريکائی ھا منتشر ساخت و تظاھر به سلطنت طلبی ھم می کرد ،به مشابه ھمان تظاھری که »حسين مھری« می
کند.
دراسنادسفارت آمريکا ،جلد  ٢١صفحه  ،٧٨شاھين فاطمی با نام عليمحمد فاطمی معرفی شده ،ودرمقابل نام او شماره
 ١٠١٣۶٠٧٩گذاشته شده است که برما معلوم نيست اين شماره از چه باب است .درھمان سند شاھين فاطمی به عنوان
يک »منبع قابل اعتماد سازمان سيا« ناميده شده است.
در ھمان اسناد سفارت آمريکا آمده است که عليمحمد فاطمی ]شاھين[ رئيس انجمن دانشجويان ايرانی مقيم آمريکا ويکی
از رھبران کنفدراسيون دانشجويان ايرانی است که  ٣٩٠٠٠عضو دارد.
ناگفته نگذاريم که تغيير نام کوچک »عليمحمد« به »شاھين« به اين سبب از ناحيه او صورت گرفت که بسياری که سابقه
عليمحمد را می دانستند با نام شاھين فاطمی دچار ترديد در شخصيت شوند.
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باری ھمان سياستی که عليمحمد فاطمی را با بودجه سيا وزير نام سازمان ويا کنفدراسيون دانشجويی در مقابل شاھنشاه
ايران قرارداد تا با تظاھرات به اصطالح دانشجويی اعتبار ايران و شاه را برباد دھد ،و دنيای خارج را عليه شاه ايران
تحريک وتجھيز کند ،ھمان سياست ھم »جبھه نجات« را تاسيس کرد ،و شاھين فاطمی را مامور حضور وفعاليت در آن
جبھه ساخت ،تا با پول آمريکا مبارزه سلطنت طلبان را برباد دھد ،که البته داد )پايان حاشيه(
 ...و اما ھيچ ميدانيد که شعار تظاھرکنندگان مقابل کاخ سفيد عليه شاھنشاه ايران چه بود؟
شعار ،اين بود» :شاه نوکر آمريکاست«

]ماخذ :ماموريت در ايران – ويليام ساليوان – صفحه [٩١

ھمين شعار در سال  ١٣۵٧از حلقوم مذھبی ھای ايران با عبارت »شاه سگ زنجيری آمريکا است« بيرون آمد .خوانندگان
گرامی که نامه ھای اولتياتومی روسای جمھوری آمريکا به شاه ايران وپاسخ شاھنشاه را به آن خوانده ايد ،براستی در
مقابل اين شعار ھا چه فکر ميکنيد ،ودرنھايت چه قضاوتی داريد؟
آيا ميان شعار کنفدراسيونی ھا ،وشعار ھايی که در سال  ١٣۵٧توسط آخوند ھا از جمله »گلپايگانی« داده شد ،و برخی
از آنھا چنين است:


»شاه ابليس وسر سپرده بيگانگان است«



»بايد با جھاد مقدس برضد سلطنت قيام کرد«

]ماخذ :جلد ھشتم »روحانيت« صفحه [٣٢١
]ھمان ماخذ صفحه [٢٧٠

ھمسويی حرکت ستون پنجم آمريکا و انگلستان در ايران ،در ھمان جھتی که اربابان آنھا می خواستند ،ديده نمی شود؟
درتکميل بحث مورد توطئه »کرافت« وتظاھرات مقابل کاخ سفيد واشنگتن ،توجه به چند نکته ديگر ھم ضروری بنظر می
رسد.
ھمانطور که استحضار داريد ،گرچه تظاھرات درآمريکا آزاد است ،ولی ھيچ تظاھراتی نسبت به ھيچ موضوعی ودر ھيچ
محلی ،بدون اجازه پليس آمريکا ،ممکن نيست.
به موجب قانون برگزاری ھرنوع تظاھراتی در اياالت متحده آمريکا ،بايد ھدفش ،مسئوليتش ،و محل آن مشخص و معلوم
باشد ،پليس آمريکا نيز با رعايت مسايل ايمنی و سياست کلی کشور ،با اجازه تظاھرات را می دھد ويا نمی دھد.
درمورد تظاھرات مقابل کاخ سفيد ،پليس آمريکا می توانست با توجه به حضور شاھنشاه ايران و رئيس جمھوری آمريکا
و ساير شخصيت ھای آن کشور در فضای بازکاخ سفيد برای ايراد سخنرانی ،اجازه تظاھرات به موافقان ومخالفان درمقابل
کاه سفيد ندھد ،و مسايل امنيتی ھم بھر حال اين محدوديت را ايجاب می کرد ،ولی چنين نکرده وبرعکس با علم واطالع
از عواقب اين تظاھرات و آموزشی که سيا گرفته بود ،نه تنھا اجازه تظاھرات را داد بلکه از اقدامات احتياطی ھم عمدا
غفلت کرد تا با استعمال گاز اشک آور ،آن صحنه ای که پيش بينی شده بود را فراھم کند.
از نقش شاھين فاطمی وقطب زاده در آنچه در مقابل کاخ سفيد روی داد صحبت شد و ارائه مستند ھم درباره شاھين فاطمی
گرديد .اکنون اين مستند ھم قابل اضافه شدن برآن تحقيق است که »ويليام لوييز« از قول پروفسور »ريچارد کاتم« )اين
شخص دوم از ھواداران جدی جناح مصدقی شورش و از مخالفان رژيم سلطنتی ايران است( می گويد» :دانشگاه پيتسبورگ
که زير نظر سازمان سيا اداره می شودبا اشخاصی به نام آقايان يزدی و قطب زاده واميرانتظام تماس حاصل می نمايد ،و
نامبردگان ھمواره از طرف سازمان جاسوسی سيا برای به انجام رساندن طرح ھای انقالب تقويت می گرديدند .آنھا به
استخدام سازمان جاسوسی سيا در آمده و ماھيانه حقوق دريافت می داشتند که بتوانند در آينده نزديکی ماموريت ھای
سری خود را انجام دھند) «.ماخذ :سقطور شاھنشاھی ايران – صفحه  ٩٨تاليف داود شومر(
بخشی از اين ماموريت ھای سری ،اداره ھمان تظاھرات مقابل کاخ سفيد بوده است.
درباره مصلحت انديشی پليس آمريکا برای صدور اجازه تظاھرات ويا ممانعت از آن می توان به اين نمونه توجه کرد.
110

امير فيض

پيروزی تاريخی

ھنگامی که علی خامنه ای به اصطالح رييس جمھوری بود ،در رابطه با جنگ عراق و ايران به سازمان ملل متحد
درنيويورک رفت .ايرانيان بسياری خواستند به مناسبت نقض حقوق بشر از سوی رژيم غاصب ،کشتار ايرانيان ،شکنجه
و زندانی کردن که کوس رسوائی آن در ھمه جرايد کشورھا ،از جمله ھمان آمريکا ،طنين داشت ،در مقابل ساختمان
سازمان ملل تظاھرات کنند .پليس آمريکا با اين تظاھرات مخالفت کرده و کوچکترين صدای اعتراضی عليه رژيم سفاک
ويا شخص خامنه ای بلند نشد .نه گاز اشک آوری استعمال شد ،و نه دوربين ھای خبرنگاران روی صحنه ھای زد و
خورد ،ميزان شد.
چرا؟
برای اينکه سازمان سيای آمريکا در ھنگام سخنرانی شاھنشاه ايران ،چنان می خواست ،وبرای سخنرانی خامنه ای چنين!
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ﯾﺎس و ا ﺪی
در بخش پيش از توطئه از پيش تدارک ديده شده شرکت ھای نفتی وسازمان سيای آمريکا در مقابل کاخ سفيد صحبت شد،
ولی فرصتی حاصل نگشت تا ازکيفيت مذاکرات شاه و کارتر درباره نفت ھم مطلح شويم.
ويليام ساليوان سفير اياالت متحده آمريکا در ايران ،درباره آن مذاکرات چنين می نويسد:
» ...پس از آغاز نا خوشايند ]مقصود ھمان برنامه مقابل کاخ سفيد است[ بقيه برنامه مسافرت شاه درآمريکا به خوبی
برگزار شد .در نخستين جلسه مذاکره ،پرزيدنت کارتر نظرات شاه را در مسايل منطقه و جھان و روابط فيمابين جويا شد،
وبادقت وحوصله به سخنان شاه که درحدود چھل و پنج دقيقه به طول انجاميد گوش داد] ...شاه( با آنکه ھنوز کودتای
کومونيستی در افغانستان روی نداده بود ،پيش بينی می کرد که روسھا از طريق افغانستان به طرف دريای عرب و اقيانوس
ھند پيشروی خواھند کرد...
]سنگر :اسنادی حاکی از اين است که سازمان اطالعات و امنيت کشور )ساواک( کودتای کومونيستی افغانستان را پيش
٣٨
بينی کرده و از آنچه در اين زمينه می گذشت با اطالع بوده است(.
 ...شاه برای اثبات نظرات خود داليلی ھم داشت ،و چنين به نظر می رسيد که سخنان او ،رييس جمھوری ومشاوران اورا
ھم تحت تاثير قرارداده است ...مذاکرات رھبران دوکشور ،رويھمرفته در محيط خوبی برگزار شد .شاه عالوه برمالقات
ھايی که با رييس جمھوری ومقامات عاليرتبه دولتی آمريکا داشت ،با گروھی از سناتور ھا و اعضای کنگره آمريکا،
وھمچنين جمعی از صاحبان صنايع و بانکداران آمريکايی که فعاليت ھايی در ايران داشتند ،مالقات کرد.
شاه قبل از ضيافت رسمی شام وبا موقع شناسی ،تصميم خودرا دايربرمخالفت با ھرگونه افزايش قيمت نفت درکنفرانس
ماه دسامبر اعالم داشت .اعالم اين خبرازطرف شاه و استقبالی که از آن در وسايل ارتباط جمعی به عمل آمده ،بر گرمی
ضيافت شام کاخ سفيد افزود .وسخنان محبت آميزی بين سران دوکشور در اين ضيافت مبادله شد«...

 - ٣٨من سندی که دستخط اعليحضرت شاھنشاه آريامھربرآن نوشته شده بود را ديده ام .در سال  ١٩٧٣در ھنگاميکه آقای عباسعلی
خلعتبری وزير امور خارجه برای شرکت در اجالس ساالنه سازمان ملل متحد در نيويورک بسر می برد با آقای ھنری کيسينجر مالقاتی
داشته که طی آن مالقات آقای کيسينجر به لزوم توجه به غرب و به ويژه عراق که آن موقع ھنوز تحت تسلط روسھا بود اشاره می کند،
ميدانيم که آمريکا عالقمند بود ايران در يک درگيری فيزيکی ،با عراق مقابله کند تا آمريکا بتواند از موقعيت بھره برداری کرده ھم
اسرار سالح ھای ساخت روسيه که دراختيار عراق بودرا بدست آورد وھم به چاه ھای نفت دسترسی پيدا کند -ھمان کاری که بعدا در
آگوست سال  ١٩٩٠به بھانه اشغال ھفت ماھه کويت توسط عراق در کويت انجام داد و در ٢٠مارچ سال  ٢٠٠٣به بھانه باالبردن
قيمت نفت و استفاده صدام حسين از يورو )پول اروپا( بجای دالر آمريکا ولی در پوشش داشتن تسليحات کشتار جمعی وارد خاک عراق
شد -آن موقع شاھنشاه ايران بھيچوجه حاضرنبودند با ھيچ ھمسايه ايران در گير نظامی بشوند ،زيرا کشور با سرعت زيادی در حال
رشد اقتصادی بود و طرح ھای اقتصادی مانع از روشن کردن آتش جنگ بود؛ ولی آمريکائی ھا به ويژه کيسينجر مايل بود ھزينه اين
تسلط به عراق را ايران بپردازدو با اين ترتيب خودرا ھم از معرکه دورنگھدارد وھم گناه جنگ را به گردن شاھنشاه بياندازد؛ که
شاھنشاه در پاسخ آن نظر کيسينجر در پای گزارشی که آقای خلعتبری به تھران فرستاده بود دستخط فرموده بودند» :دوباره مالقات
کنيد وبه اينھا تفھيم کنيد ما نظر به شرق داريم ،از غرب نگرانی نداريم« و منظورشاه ھمين مسئله حمله روسيه به عراق بود ح-ک
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ﺣﺎﺷﻴﻪ:
ﻧﻔﻮذ ﻛﻼم ﺷﺎه:
دراين قسمت از اظھارات ويليام ساليوان ،چند نکته وجود دارد که به نظر می رسد طرح آنھا به جامعيت نسبی اين تحقيق
کمک می کند.
ساليوان اعتراف ميکند که سخنان شاه ،کارتر وھيات ھای سياسی طرف مذاکره را تحت تاثير قرارداد.
شخصيت سياسی واجتماعی ،و احاطه به مسايل جھانی شاه ،عاملی بود که ھمواره کسانی را که طرف مذاکره با شاه
بودند ،تحت تاثير قرار ميدادوغالبا ھم آن اشخاص دراين خصوص اعترافاتی دارند ،از جمله نيکسون ،کارتر ،راکفلر،
کيسينجر و برج بای سناتور دموکرات آمريکائی که علم از قول اين آخری نوشته است» :برج بای ،شيفته شاه شده بود و
ادعا می کرد که در دنيا رھبری که قابل مقايسه با شاه باشد ،وجودندارد«.
اين قسمت از اعالم ساليوان مويد اين حقيقت است که کارتر ومشاورانش می دانستند که اگر شاه در سال ٢۶) ١٣۵٧
آذرماه (٢۵١٧برای مذاکره با کارتر و شخصيت ھای سياسی ونظامی آمريکا ،عازم آن کشور شود ،بطور حتم مشکلی در
پيشبرد برنامه ھايشان در براندازی رژيم سلطنتی ايران پيش خواھد آمد ،و به ھمين دليل با ترتيب دادن توطئه ای ھم
خروج شاه را ازايران فراھم ساختند و ھم مانع حضور شاه در آمريکا و مذاکره سياسی شدند .با اين توضيح ،که به وسيله
ساليوان پيام کارتر را مبنی براينکه شاه در سفر به آمريکا در مذاکرات صلح کمپ ديويدھم مشارکت کنند ،شاه را به سفر
به مصر ترغيب ،و سپس از اجازه ورود به آمريکا به بھانه مصالح آمريکا خودداری کرد.
)مشروح اين مساله بسيار با اھميت در مصاحبه جناب اميراصالن افشار با راديو صدای ايران و يا سنگر شماره ١٨٧و
 ١٨٨+٣٣٢مالحظه فرمائيد(
اﺳﺘﻘﺒﺎل رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ:
چنانکه مالحظه کرديد ،اظھار نظر شاه در کنفرانس مطبوعاتی آمريکا داير بر مخالفت با افزايش قيمت نفت در کنفرانس
ماه دسامبر اوپک موجب استقبال رسانه ھای گروھی آمريکا شد) .نقل قول از ساليوان[
برای اينکه به ماھيت اين استقبال واقف شويم ،بجاست نگاھی زود گذر داشته باشيم به آنچه که ھمان رسانه ھای گروھی
آمريکا ،درمورد افزايش بھای نفت و شاه ايران می نوشتند.
آنھا نوشتند:
» ...مشکالت اقتصادی وتورم که گريبان اقتصاد آمريکا را گرفته ،ناشی از افزايش بھای نفت توسط سازمان اوپک است
که شاه ايران نقش فعالی در آن دارد«...
»...رسانه ھای گروھی دنيای غرب در مبارزه بی امان ،مرا )شاھنشاه ايران( ديکتاتور مستبد و عامل شماره يک تخريب
اقتصاد جھان غرب و برھم زن توازن اقتصادی دنيا معرفی کردند) «...پاسخ به تاريخ چاپ پاريس صفحه (۵٨
» ...در تابستان سال  ١٩٧٧ھنگامی که اقتصاد آمريکا يک دوران بحرانی و تورمی را می گذراند ،افزايش قيمت نفت به
عنوان يکی از عوامل تورم مورد بحث قرار گرفته بود .ايران يکی از صادرکنندگان عمده نفت و شاه يکی از پيشگامان
افزايش قيمت نفت بود و به ھمين جھت روش شاه دربرابر افزايش مجدد قيمت نفت که قرار بود در سازمان کشور ھای
صادر کننده نفت اوپک مطرح شود ،مورد بحث حادی شده بود) «...ماموريت درايران -ويليام ساليوان صفحه (٨۴
» ...من فراموش نمی کنم که بعد از نطق موھن و تھديد آميز آقای سايمون ،وزير دارائی وقت آمريکا ،درباره من و
سياست کشور ھای صادرکننده نفت ،لحن مطبوعات غربی بتدريج تغييريافت و مرا مسئول افزايش قيمت نفت ،و گناھکار
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اصلی دانستند .کوشش کردند نارضاييی قابل فھم مردم عادی کشورھای غربی وازجمله رانندگان وسايل نقليه را از گرانی
قيمت بنزين به طرف من منحرف کنند ،ومرا مقصر معرفی نمايند .اتومبيل سازان غربی فراموش می کردند که قسمت اعظم
قيمت بنزينی که مصرف ميکنند ،يا عوارض ومالياتی است که نصيب خزانه عمومی کشورشان می شود ،يا سودی است
که عايد شرکت ھای بزرگ نفتی می گردد .نفع ھمه درآن بود که مسئوليت خود را پنھان کنند ،و شاه ايران را مقصر جلوه
پاسخ به تاريخ – صفحه ٢٣۶
دھند«...
مفھوم اجتماعی چنين نوشته ھايی جز اين نيست که تا شاه در ايران برمسند قدرت است ،مشکالت اقتصادی وسختی
معيشت مردم آمريکا رفع شدنی نيست.
عجيب نيست که در ھمان زمان ،خمينی نيزھمان شعار جرايد آمريکا را عليه شاھنشاه ايران تکرار ميکرد.
ساليوان در کتابش می نويسد:
» ...نوار سخنرانی ھا و پيام ھای  ...خمينی بود که از نجف به ايران فرستاده می شدو شبکه وسيعی در داخل ايران کار
توزيع آن نوار ھا را در سراسر کشور به عھده گرفته بود .در اين سخنرانی ھا که ابتدا در مجامع خصوصی وسپس
درمساجد به گوش مردم می رسيد ... ،اين پيام را در گوش مردم می خواند که ھمه بدبختی ھای شما از وجود شاه است،
و تا شر اورا از سر مملکت کم نکنيد مشکالت وگرفتاريھای شما حل نخواھد شد«....
)ويليام ساليوان ،ماموريت در ايران صفحه (١٠٠
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺎي ﻧﻔﺖ:
ناگفته پيداست که اعالم مخالفت شاھنشاه آريامھر باافزايش بھای نفت درکنفرانس ماه دسامبر اوپک ،نه به معنای تثبيت
بھای نفت است ،و نه به معنای استرداد ويا عقب نشينی شاھنشاه از تز سياسی تعين بھای نفت به تناسب بھای ديگر
فرآورده ھای صنعتی است.
اين توضيح بجا است که وعده شاھنشاه ايران داير به مخالفت با افزايش بھای نفت در مذاکره با کارتر ،امری بی سابقه
نبود ،ونمی توان آنرا به نوعی سازش ويا عقب نشينی تشيبه کرد ،زيرا که در اجالس ھای گذشته اوپک نيز ،ھمانگونه
که درفصل ھای گذشته مورد اشاره قرار گرفت ،يک بار نظر شاھنشاه ايران نسبت به لزوم تثبيت موقتی بھای نفت به
قيمت گذشته ،مطرح ومورد موافقت قرار گرفته بود .بنابراين ،اگر چه مقامات آمريکائی ورسانه ھای گروھی ازاعالم نظر
شاھنشاه ايران استقبال کردند ،ولی ازآنجا که اين موافقت شاھنشاه تامين کننده خواست شرکت ھای نفتی ورفع نگرانی
ھای آنھا نبود ،لذا کماکان برنامه زمانبندی شده آن شرکت ھا برای براندازی رژيم سلطنتی ايران دنبال شد .وانگھی ،تز
شاھنشاه ايران در تعيين بھای نفت برمعيار ھای اقتصادی حاکم بربازار جھان قرارداشت ،و امری نظری و برپايه انتقام و
کينه توری نبود.
اوضاع اقتصادی جھان در سال  ،١٩٧٧ايجاب نمی کرد که نسبت به بھای نفت در کنفرانس اوپک در دسامبر افزايشی
صورت گيرد.
ساليوان در تاييد اين مورد می نويسد:
» ...اوپک ،ھرسال دو جلسه برای بررسی وضع بازار ھای نفتی جھان ،و تجديد نظر در قيمت نفت تشکيل می دھد ،ودر
اواخر تابستان واوايل پاييز  ١٩٧٧آمريکا نگران اجالس بعدی اوپک در دسامبر ھمان سال بود .اقتصاد دانان و کارشناسان
امور نفتی با توجه به وضع اقتصادی جھان ،وتوازن عرضه و تقاضای نفت ،برلزوم تثبيت قيمت نفت وجلوگيری از افزايش
آن تاکيد می کردند ومحافل اقتصادی آمريکا ھم حکومت کارتر را تحت فشار قرارداده تا از دوستان آمريکا در اوپک
بخواھداز افزايش مجدد قيمت نفت ،جلوگيری به عمل آورند «...ويليام ساليوان – ماموريت در ايران صفحه ۵٨
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ﻳﺎس و ﻧﺎ اﻣﻴﺪي:
اميراسدﷲ علم در يادداشت ھای خود می نويسد:
» ...به رغم آنکه حال درست و حسابی نداشتم ،امروز صبح برای شرفيابی به کاخ رفتم .برف به شدت می باريد ،و
اتومبيل فاصله کوتاه تا کاخ را با دشواری طی کرد .انتظار داشتم شاه را سر حال ببينم ،اما درعوض اورا بسيار مغموم
يافتم .در پاسخ به پرس و جوی من توضيح داد" :ما ورشکسته شده ايم ،ظاھرا ھمه چرخ ھا محکوم به توقف ھستند ،و
ضمنا بسياری از طرح ھای برنامه ريزی شده ،بايد معوق بماند .صادرات نفت احتماال تاحدود  ٣٠درصد تنزل می نمايد.
افزايش بھای اخيرھم دردی را دروا نمی کند ،حتا معلوم نيست که بتوانيم نفت را به بھای افزايش يافته بفروشيم .چنانچه
مشتريان ھميشگی ما سعی کنند که از وضعيت فعلی ما سوء استفاده کنند ،من چاره ای نخواھم داشت جز اين که آنھا را
تھديد کنم که در ليست سياه قرارشان خواھم داد .شايد در برابر چنين تھديداتی تسليم شوند"
درپاسخ گفتم :که اين به ھيچوجه اولين بار نيست که ما با چنين شکستی روبرو شده ايم ،واويقينا براين مشکل ھم مانند
بقيه مشکالت غلبه خواھيد کرد.
گفت] :مقصود شاھنشاه است[" ،خيلی دشوار خواھد بود ،وبعد ھم باز شروع کرد به بدو بيراه گفتن به »يمانی« به خاطر
خيانت کردن به ما".
اشاره کردم که انگليسی ھا ،بلژيکی ھا ،ھلندی ھا کسان ديگر ھنوز ھم حاضرند معامالت تھاتری در ازای نفت ترتيب
دھند .گفت" :حداقل آب باريکه ای است ،اما اصال معلوم نيست که در چنين معامله ای قيمت را چگونه تعيين خواھند کرد.
اگر ما زير نرخ تعيين شده نفت بفروشيم ،به اوپک خيانت کرده ايم ،ومن از فکر چنين اقدامی اکراه دارم«"...
يکشنبه  ١٢ديماه (٢۵١۵) ١٣۵۵
ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﻠﺖ:
از بيانات شاھنشاه آريامھر به علم چنين استـــنباط می شود که شــــاه در مـــ ُبارزه با شــرکت ھای نفتی ،احساس ياس و
نا اميدی داشتند.
اسناد شورش  ۵٧و ھمچنين اشاراتی که در يادداشت ھای علم ديده می شود نشان می دھد که ناآرامی ھای داخل کشور
– که شاھنشاه ايران دقيقا ميدانستند که محرک واقعی آن ناآرامی ھا شرکت ھای نفتی ھستند -عامل اصلی برای نا اميدی
شاھنشاه در مقابله باشرکت ھای نفتی بود.
ترديدی نيست که اگر شاه با شرکت ھای نفتی کنار می آمد ،از باب مثال ،در سازمان اوپک نقش عربستان سعودی را تاييد
می کرد ،وبخصوص از تز برابری بھای نفت با ساير فرآورده ھای صنعتی دست می کشيد ،مساله ناآرامی ھا ھم فروکش
ميکرد ،ولی پاسخ اين تدبيررا شاھنشاه آريامھر درپاسخ به اولتيماتوم فورد چنين داده اند» :چنانچه ما به تھی کردن اين
ثروت فنا پذيروگرانقدرمان بپردازيم ،فقط به خاطر اينکه اجازه دھيم اين کشور ھا به سياست بازی ھا و عدم قاطعيت
درتصميم گيری ادامه دھند ،تاريخ مارا نخواھد بخشيد«..
ھمانطور که شاھنشاه عقيده داشتند که يک پادشاه حق ندارد تاج و تخت خودرا به قيمت دادن خون ھم ميھنانش حفظ کند،
اين عقيده را ھم داشتند که نبايد برای حفظ موقعيت وسلطنت خودش ،به ملت وبه کشورش ،خيانت کند .عبارت »تاريخ
مارا نخواھد بخشيد« يعنی تاريخ با عنوان خيانت به ملت ووطن با ايشان روبرو می شد.
آقای »پشوتن .ر« درکتاب »حرکت با جبر« می نويسد:
» ...درجلسه آخری که نمايندگان کنسرسيوم به اتفاق شريف امامی ]جعفر[ وعلی امينی نزد شاه رفتند ،و به شاه پيشنھاد
قبول و موافقت با قرارداد را کردند ،شاه گفت» :ازسلطنت صرفنظر می کنم ،ولی با اين قرارداد ننگين موافقت نمی نمايم«.
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 ٣٩نمايندگان کنسرسيوم گفتند ،کنسرسيوم تصميم دارد به ھرطريقی که الزم بداند جلو اقدامات ايران را مبنی بر اتخاذ
سياست مستقل نفتی بدون دخالت شرکت ھای نفتی را بگيرد ،ولو آن که الزم باشد در آمد يکسال کنسرسيوم دراين راه
حرکت باجبر – پشوتن .ر صفحه ١۶۶
خرج گردد«...
آيا اگر شاھنشاه ايران اصال مساله حاکميت ايران را برمنابع نفتی خود مطرح نمی کرد ،وھمچنان قرارداد  ١٣٣٢را محترم
و برحق ميدانست ،وقول تمديد آنرا ھم ميداد ،شرکت ھای نفتی وجھان صنعتی ،در مقابل شاه قرار می گرفتند؟ ابدا .ابدا.
پروفسور »ماروين زونيس« استاد دانشگاه شيکاگو ،که به زبان فارسی ھم تسلط دارد ،در سال  ١٣۴١درقم با خمينی
مالقاتی داشته است .او می نويسد:
» ...در موقعی که از ديدار خمينی برميگشتم ،به اين می انديشيدم که اين مرد بی سواد چقدر با اتکا به نفس سخن می
گفت؛ مسلما او به تنھائی قادر نيست که با سلطنت پھلوی اين چنين بی باکانه درافتد و بطور حتم يک شبکه سری ونا
شناخته حامی او است.
چندروز بعد تقاضای مالقات با شاه ايران را نمودم ،باديدار سی دقيقه ای که با شاه داشتم به طور خالصه نظريات وعقايد
خمينی ومالقاتی را که با او داشتم بيان نمودم .شاه در حاليی که به زبان انگليسی روانی صحبت می کرد ،گفت..." :
معموال بعضی از کشور ھای خارجی می خواھند چنين آشوب ھای در مملکت ما باشد که من را مستعد به انجام خواسته
داوود شومر -سقوط شاھنشاھی ايران – صفحه ٢۴
ای خود نمايند« ".
چند سال بعد ،ويليام ساليوان در مالقاتی که با شاھنشاه ايران داشته ،ھمان نظر شاھنشاه را که در سال  ١٣۴١با پروفسور
ماروين زونيس در ميان گذاشته بودند ،از زبان شاه می شنود ،و آن را چنين در کتابش آورده است:
» ...شاه مجموعه اين حوادث را به عنوان قانون شکنی ،و نقض حاکميت دولت توصيف کرد ،و می گفت طبقات مختلف
اجتماعی از دانشجويان وکارگران گرفته تا بازاريان و عناصر وابسته به روحانيون شيعه به اين جريان کشيده شده اند.
اعتقاد او براين بود که تظاھرات و فعاليت ھای که عليه رژيم انجام شده ،طبيعی و خود جوش نيست بلکه برنامه از پيش
طرح شده ای بر ضد رژيم است .شاه در تشريح و توضيح اين نظر خود پای قدرت ھای خارجی را به ميان کشيد و گفت
آنچه پيش آمده از حدود قابليت و توانائی ک .جی .بی ]سازمان جاسوسی شوروی پيشين[ خارج است وبايد دست اينتليجنس
سرويس وسازمان سيا ھم درکار باشد .شاه مخصوصا روی نقش انگليسی ھا در اين ماجرا تاکيد می کرد و می گفت
انگليس ھا از بعداز ملی شدن نفت کينه اورا به دل گرفته اند ،و چون زيربار شرايط آنھا برای تمديد قرارداد کنسرسيوم
ويليام ساليوان ماموريت درايران – صفحه ١١٠
نفت نرفته است دست به تحريک زده اند«...
اﻣﻴﺪ ﺷﺎه ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
اکنون اين سئوال در مسير تحقيق قرارميگيرد که اميد شاه در مبارزه با شرکت ھای نفتی به چه بود؟
دربررسی اسناد نفت در رابطه با شورش  (١٩٧٩ = ٢۵١٧) ١٣۵٧اين برداشت مشخص است که شرکت ھای نفتی از
نظر خودداری از خريد نفت ويا مقاومت درمقابل قيمت گذاری موفقيتی نداشتند ،بلکه تنھا موفقيت شرکت ھای نفتی در
تصاعد دادن به ناآرامی ھای داخل کشور ،و تھييج افکار عمومی کشور ھای صنعتی عليه شاھنشاه ايران بوده است.
به يقين اينکه اگر شرکت ھای نفتی در برپايی ناآرامی ھا و گسترش آن توفيق نمی يافتند ،ھدف نھائی شاھنشاه ايران در
تعيين بھای نفت برطبق معيارھای اقتصادی ومتناسب با بھای ساير فرآورده ھای صنعتی تامين ميگرديد ،ولی ھمانطور
که می دانيد نا آرامی ھا چنان ابعادی يافت که اساسا مساله نفت را بکلی تحت الشعاع قرارداد.

 - ٣٩بار اول نبود که شاه چنين ابرازی می کرد ،درمورد آذربايجان گفتند» :اگر دستم را ببرند ھرگز سند جدائی آذربايجان را امضا
نميکنم« ح-ک
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اميد شاھنشاه ايران تنھا براين پايه دور می زد که طبقه روشنفکر وتوده ھای وسيعی از مردم که از انقالب شاه و ملت
بھره مند شده اند ،درفعاليت ھای شرکت ھای نفتی برای توقف برنامه ھای سازندگی کشور ودرراس ھمه براندازی رژيم
سلطنتی ايران دنبال ميشود ،مشارکت نخواھند کرد ،سھل است که ھمچنان از رژيم سلطنتی ايران حمايت خواھند کرد.
ويليام ساليوان ھم به چنين اميدواری شاھنشاه ايران اشاره ای دارد ومی نويسد:
» ...شاه اميدواربود که تکنوکرات ھا و عناصر تحصيل کرده سرانجام به »حماقت« خود در پيروی از قشريون مذھبی پی
ببرند و به عواقب استقرار يک حکومت مذھبی که به تمام آنچه در جھت مدرنيزه کردن کشور انجام گرفته ،خط بطالن
خواھد کشيد ،بيانديشند  ....او ھمچنين اطمينان داشت که سطح باالی جامعه ايرانی خود به عدم لياقت مالھا در اداره امور
کشور پی خواھند برد ،و اين واقعيت را درخواھند يافت که يک حکومت مذھبی فرصت تازه ای برای نشو کومونيسم فراھم
ويليام ساليوان -ماموريت درتھران -صفحه ١١٨
خواھد آورد«..
ظاھرا بايد گفتگوی بين شاھنشاه ايران و ساليوان در روزھايی صورت گرفته باشد که شاھنشاه برخالف باور قلبی خود،
ناظر ھمکاری ھای طبقه روشنفکر ]![ با قشريون مذھبی بوده اند که از آن ھمکاری با صفت »حماقت« ياد شده است.
آﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
آيا ميتوان گفت که درميان عملکرد مبارزه با شرکت ھای نفتی ،شاھنشاه ايران قدرت ستون پنچم دشمن را در داخل کشور
ناديده گرفته بودند؟
خير! زيرا که عالوه برگفتگوھای خصوصی بااميراسدﷲ علم که نشانگر نگرانی ھای شاه از قدرت جھانی شرکت ھای
نفتی است ،در مصاحبه ای ھم صريحا اعالم داشتند:
» ...تاريخ نفت ،پرماجرا ترين فصل تحوالت اقتصادی وسياسی بسياری از ملل عالم در عصر حاضر است .فصلی مملو از
تحريکات ،توطئه ھا ،نشيب و فرازھا ،درگرگونی ھای سياسی و اقتصادی ،سوء قصد ھا ،کودتاھا ،و انقالب ھای خونين.
حوادثی که در سالھای اخير بر ميھن ما گذشت و ماجراھائی که امروز ايران باآن مواجه است ،ھمچنين حوادث منطقه
خاورميانه بدون بررسی دقيق مساله نفت قابل فھم وتجزيه و تحليل نيست.
امپراتوری عظيم نفت يکی از غير انسانی ترين حکومت ھايی است که تاريخ جھان بخود ديده است .حکومتی که نه اصول
سياوش بشيری – شاھنشاه صفحه ١۴٢
اخالقی برآن حاکم است و نه مالحظات اجتماتی وانسانی«...
آﻳﺎ ﺑﺮاﻧﺪازي ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ دﺷﻤﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد؟
براندازی يکايک عواملی که شاھنشاه ايران در رديف ستون پنجم دشمن ياد کرده اند با دشواری ھايی کم و بيش ممکن
بود ،چنان که از باب مثال ،قدرت فئودال ھا با اجرای خلع سالح عمومی ،و نيز طرح اصالحات ارضی از پا در آمد.
تنھا عاملی که در عين حال قوی ترين پايگاه دشمن در داخل کشور به حساب می آمدوا تفاقا کمتر به خطرآن توجه می
شد ،ھمان پايگاه اجتماعی »آخوند« و در مفھوم عميق کلمه »مذھب تشيع« بود.
اھميت اين پايگاه تنھا در اين نيست که با بيگانه پيوند دارد ،بلکه در اين است که باور ھای مذھبی اين پايگاه که مخالفت
٤٠
با ترقی و تمدن وپيشرفت کشور است ،با خواست بيگانه ھماھنگی دارد.
 - ٤٠ھنگاميکه در سال  ١٩٠۶مشروطه به پشتيبانی انگلستان ،در جھت بيرون آوردن کنترل دربار قاجار از دست روس ھا ،که
روسوفيل شده بود ،در ايران سامان گرفت ،بااستفاده از نفوذآخوند ھا چنان ماده قانون ھائی در قانون که از داتای بلژيک کپی برداری
شده بود گنجانده شد تا اگر الزم آيد بموقع از ھمين وسيله استفاده گردد .به دليل اينکه برطبق قانون اساسی )داتای ملی( پادشاه وظيفه
دارد حفاظت از مذھب شيعه اثنی عشری را تضمين کند ھيچ پادشاھی يا ھيچ کسی ،نمی توانست گمان برد آخوندی که در پشتيبانی از
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شاھنشاه ايران توجه داشتند که آخوند ھای ايران ھمواره مورد استفاده يک سياست خارجی )انگلستان( قرار داشته اند،
و توجه ھم داشته اند که آخوند با ترقی و تمدم وپيشرفت کشور مخالفند ،ولی به مساله ای که شايد کمتر توجه می شد اين
بود که:
گرفتاری جامعه ما وابستگی چند صد آخوند ،به انگلستان نيست ،گرفتاری عمده ودردناک پيوند فکری واراده توده مردم،
بطور کلی و بدون استثنا ،به آخوند است که ُمنــتبع باور ھای مذھبی ،اين پيوند با صدھا گره کور محکم شده است.
دريک جمع بندی اصولی ،می توان باورداشت که مبارزه با آخوند نمی تواند از مبارزه با تشيع و محکوم ساختن آن منفک
باشد ،ومبارزه با تشيع ھم نمی تواند با تجليل از تازيان دوازده گانه جدا باشد ،واين ھردو نمی توانست با حفظ شعار
مذھبی ھمگام باشد ،بلکه نقطه مقابل آن است.
ﮔﺮﻓﺘﺎري ﺑﺰرگ در اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﭼﻪ ﺑﻮده؟
شاھنشاه ايران نمی توانست در اين دايره بسيار وسيع مبارزه قدم بگذارند ،حصار بزرگ ،صراحت متمم قانون اساسی بود
که تشيع را مذھب رسمی کشور شناخته ،و شاھنشاه ايران را مکلف به حفظ واحترام به شعاير مذھبی کرده است .ھمين
حصار بود که شاھنشاه ،عليرغم آگاھی ھا و نگرانی ھايی که از اين پايگاه داشتند ،از گام گذاشتن در ميدان مبارزه با آن
پرھيز می کردند.
غلط است اگر تصور کنيم که اين پايگاه از چند صد ويا چند ھزارم آخوند تشکيل شده است .اين پايگاه ،ستون پنجمی است
که »روشنفکر« و»تاريک فکر« نمی شناخت ،ويکسره تمام مردم ايران را به استثنای بسيار جزئی در حيطه اقتدار خود
گرفته بود.
ستون پنجم نابکاری که با آن فراگيری عجيب ووسيع ،در مقابل ترقی و اصالحات ،و تمدن وپيشرف ايستاده بود.
سخنی از شاھنشاه ايران داريم که گفته اند» :نمی دانم که مردم از من چه می خواھند ،من آنچه درتاب وتوان داشتم برای
خوشبختی و سعادت و زندگی بھتر آنان انجام داده ام .نمی دانم و نمی فھمم چه چيز آنھا را به طرف خودکشی می کشاند«.
دانستن اين »مــ ُـعــــما« اگر درآن سالھا چندان آسان نبود ،امروز بسيار روشن وساده است .مردم از شاه چيزی نمی
خواستند ،و آنچه راھم که به احتمال انتظار داشتند ،پيشاپيش وقبل ازتمنا ،ويا فھم به نياز به آن ،برايشان فراھم شده بود.
آنچه که مردم را به »خودکشی دسته جمعی« کشانيد ،تلفيق خواست انگلستان با باورھای مذھبی بود که آخوند ھا به اين
تلفيق ،حکم شرعی دادند.
کسانی که ماموريت خدمت در راه سازندگی کشور داشتند ،از آنجائی که به واسطه باورھای مذھبی شان نمی توانستند
معتقد به آن سازندگی ھا باشند ،به محض آن که آخوند ھا فتوای اعتصاب ،و خرابکاری دادند ،آنھا نخستين کسانی بودند
که چرخ ھا را از حرکت باز نگاه داشتند.
شاھنشاه ايران از گرايش روشنفکران ايران به قشر مذھبی با عنوان »حماقت« ياد کرده اند ،درحاليکه اين گرايش آنان
حماقت نيست ،بلکه رجوع وبازگشت به باور ھای مذھبی شان است ،که حکم می کند تحت اراده و فکر و فتوای آخوند،
عمل کنند ،که کردند.
به واسطه ھمين پيوند فکری و ارادی است که می توان با جرات گفت ،در جامعه تشيع زده ايران» ،روشنفکری« و نيز
»روشنفکر« نمی تواند وجود خارجی پيدا کند ،مگر توسط آنھايی که مسلمان و متــشيع نباشند.

داتای ملی )قانون اساسی( مشروطه آورده است ،آخوندی که در پشتيبانی از داتای ملی رضا شاه بزرگ موسس خاندان پھلوی را بجای
رئيس جمھوری به پادشاھی مجبورکرده است ،به شاه پشت کند .برضد شاه ايران مطلب بنويسد .آخوندی که ھرسال اولين گروه
باريابنده برای شادباش نوروزی بوده است ،برعليه مشروطه ای که خودش در شکل گرفتن آن دخيل بوده است ،اقدام کند .ح-ک
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اگر گرايش به اصطالح روشنفکران را به آخوند ،نوعی »حماقت« بگيريم ،ناچار از قبول اين حقيقت دردناک خواھيم بود
که اين حماقت ھا جنبه عمومی داشت ،وکيفيت برخورد مسئوالن کشور بااين حماقت ھا ،ھم بردامنه آن می افزود ،و ھم
به حضور آن در جامعه وجاھت قانونی وشرعی ميداد .وقتی که رجال بلند پايه و مسئوالن کشور بالباس سياه و با کراوات
سياه در مجالس روضه خوانی به مناسبت »مرگ تازيان« مشارکت می کردند ،با زدن به پيشانی خود برای مرگ آنان
اظھار افسردگی می کردند ،ودرکمال احترام می نشستند تا به حرف ھای آخوند باالی منبر گوش دھند ،معنای اين کار ھا
و اثر آن روی افکار مردم ھمان می شود که شد .و تفاوتی ھم ندارد که نامش »حماقت« باشد ،يا استقبال از »شعاير
مذھبی« به ھرحال ،آنچه می شد در نزد توده ھای مردم مفھومی جز اين نداشت که »حق« با آخوند است.
وقتی جامعه ما برای سالگرد مرگ ،وحتا چله يک تازی که قرن ھا پيش مرده است تا آنقدر غمگذار می شود که مملکت
را تعطيل ميکند و به سرو سينه خود ميزند ،و شخصيت ھای مملکتی ھم با اين جريان ،حرکت سرافرازانه می کنند ،و به
آن کمک اداری ومالی ھم می رسانند ،برای توده مردم مفھومی جز حقانيت آخوند ندارد.
٤١

درک اين حماقت ھا وتاثير اين حرکات درباور مردم ،اگر در آن سالھا پنھان بود ،امروز با گذشت نزديک به دو دھه
دربدری و نظارت برآنچه در ايران و برايران می گذرد ،حداقل بايد برای ايرانيان خارج از کشور جايی برای تکرار آن
حماقت ھا باز نکند ،که متاسفانه کرده است .اما دردناکتر اين است که ھرچه ايرانيان داخل کشور از آن »حماقت ھای
گذشته« افسوس می خورند ،و از آن بريده اند ،ايرانيان خارج از کشور بر بند ھای حماقت خود افزوده اند ،و با تجليلی
٤٢
که از تازيان می کنند ،بر حقانيت حکومت آخوند مھر تاييد می گذارند.
يادداشت ھای روزانه امير اسدﷲ علم در باره نفت با عبارت زير پايان می يابد.

» ...در دوماه گذشته از موضع خود درباره بھای نفت عقب نشينی کرده ايم ،ما تسليم سعودی ھا شده ايم که در واقع به
معنای اين است که تسليم کارتر شده ايم .قرار است بھای نفت تا پايان سال آينده ثابت باقی بماند.
اين خاطرات بايد پايان پذيرد .حاالکه ازمالقات ھايم با شاه محروم شده ام ،ديگر چيزی برای نوشتن باقی ندارم .اميد ھا و
ياس ھای خود من درجای ديگر است .افتخار می کنم که سی و ھفت سال تمام به شاه خدمت کرده ام .ھرگز ،حتا يکبار ھم
غير از واقعيات چيزی برزبان نياورده ام و آگاھانه اورا گمراه نکرده ام .اين اواخر خود را ناگزير ميديدم که با صراحت
بيشتری حرف بزنم ،اما اين کار مرا ناراحت می کرد .اين امر ممکن است اشتياق مرا نسبت به رسيدگی به مسائل معمولی
از بين ببرد .اما نه وفاداريم را نسبت به شاھنشاه بزرگ و محبوبم .حتا حاال ھم درکمال اشتياق ،زندگی را فدای او خواھم
شھريور (٢۵١۶) ١٣۵۶
کرد«..
شادروان امير اسدﷲ علم در تاريخ  ٢۶فروردين  ١٣۵٧يعنی نزديک به  ٩ماه قبل از پيروزی شورش به علت ابتال به
٤٣
سرطان خون درگذشت.

 - ٤١امروز که کتاب برای چاپ در اينترنت آماده می شود بيش از سه دھه گذته است )مارچ  (٢٠١٠ح-ک
 - ٤٢پشتيبانی از خاتمی در سال  ،١٩٩٠تشويق مردم به شرکت در انتخابات سال  ،٢٠٠٩پشتيبانی از »سبز« )خزه( در پس انتخابات
مسخره ژوئن  ،٢٠٠٩سفارش صدوراعالميه پشتيبانی در پی مرگ آيت ﷲ گلپايگانی ،بزرگ خواندن و قھرمان خواندن آيت ﷲ
منتظری در پی مرگش ،بزرگ و قھرمان و »شجاع« خواندن آخوندکروبی و ميرحسين موسوی ،ھمه به تشويق و با نظر حزب مشروطه
)بخوانيد داريوش ھمايون( بوده است .اصوال کنترل حزب مشروطه از سوی داريوش ھمايون يک توطئه سياسی ظريف است .ح-ک
 - ٤٣آقای اسدﷲ علم ماه ھاگريبانگير بيماری سرطان بود و لذا ناگزير از صحنه سياسی خارج شده بود .و چون  ٩ماه پيش از به ثمر
رسيدن شورش  (١٩٧٩=٢۵١٧) ۵٧درگذشته است شاه بکلی تنھا مانده است .شايد اگر دکتر منوچھر اقبال و امير اسدﷲ علم در اين
بحران سراغ مرگ نمی رفتند اوضاع ايران به ترتيب ديگری بود .ح-ک
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ﻪ ﺮی
اين تحقيق نمی تواند از جامعيت نسبی برخوردار باشد ،اگر چند موضوع مشخص مورد بررسی ونقد قرار نگيرد ،زيرا که
ارزيابی تا حدودی درست مشکالت ودستآورد ھای تالش ھای شاھنشاه ايران در استقرار از حاکميت ايران برمنافع نفتی
کشورمان ،وقتی ممکن است که اوال با قدرت وموقعيت حريف ،يعنی شرکت ھای نفتی آشنا باشيم و آن را درارزيابی
ملحوظ داريم ،وثانيا روشن شود که دستاورد ھای شاھنشاه ايران چه تاثيری در موقعيت کشور ھای صنعتی و مھمتر از
آن در کشور ھای شرکت ھای نفتی می گذاشت.
از مجرای اين دو موضوع است که ميتوان به عمق نگرانی ھای شرکت ھای نفتی ،ووحشت آنھا از آنچه درجھان نفت،
به رھبری شاھنشاه ايران ،می گذشت آشنا شد .در ھمين مجرا است که شرکت ھای نفتی ،بطور طبيبی به مقابله با شاھنشاه
ايران برخاستند.
ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ:
کشورھای جھان ،به ويژه در سطح منطقه ای ،نمی تواند از تاثيرات تحوالت اقتصادی واجتماعی کشور ھا برکناربماند.
وقتی درمنطقه ای ،کشوری دست به اصالحات اقتصادی و رفاھی ويا تدارکات نظامی زد ،به طور قھری کشور ھای مجاور
ناچار می شوند که کم و بيش خود را به سطح کشور پيشگام برسانند .دستاورد ھايی که درسالھای استقالل نفتی ايران به
ھمت واراده و کوشش خستگی ناپذير شاھنشاه ايران برای ايران وايرانی فراھم شد ،وشمارش آنھا خود کتابی مفصل
است ،کشور ھای نفتی جھان را ناچار ساخت که در سيستم وسياست نفتی کشورشان تجديد نظر کنند ،تجديد نظری که به
ھر حال الھام از سياست مستقل نفتی ايران بود.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ:
دولت کويت در سال  ،١٩٧۴شصت درصد از سھام شرکت بريتيش پتروليوم را با پرداخت بھای آن خريداری کرد ،ودرسال
بعد يعنی  ١٩٧۵بقيه سھام آن شرکت را ھم خريد .به عبارت روشن ،کويت سياست مستقل نفتی کشورش را به سياست
مستقل نفتی ايران نزديک کرد.
عربستان سعودی ،در سال  ،١٩٧٣ناچار شد که با تاسی از سياست مستقل نفتی ايران  ٢۵درصد از سھام »آرامکو« را
خريداری کند ،ودر سال  ،١٩٧۶آنرا به  ۶٠درصد برساند.
ابوظبی نيز در سال  ،١٩٧٣به پيروی از ھمين سياست ٢۵ ،درصد سھام شرکت نفتی را که درکشورش فعاليت می کرد،
خريداری نمود و سال بعد آنرا به  ۶٠درصد رسانيد.
دولت قطردرسال  ،١٩٧۴سھام تمام شرکت ھای نفتی راکه چاه ھای آنھا در خشکی قرار داشت مصادره يا به عبارت ديگر
»ملی« اعالم داشت.
جمھوری عراق ،در سال  ،١٩٧۴نفت خودرا که دراختيار شرکت ھای موبايل واکسون بود ،ملی کرد ،و سھام بريتيش
پتروليوم را از صد درصد به  ٢٣درصد تنزل داد ،و درسال بعد با پرداخت  ۵۵ميليون پوند ،ھمه سھام آن شرکت را
دراختيار گرفت و نفت عراق را ملی اعالم کرد.
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ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻜﺶ:
ايران به موازات اجرای سياست مستقل نفتی ،به خريد کشتی ھای نفت کش اقيانوس پيما دست زد ،و باايجاد خطوط لوله
برای حمل نفت و گاز به کشور ھای اروپائی ،سيستم جديدی برای توزيع نفت بوجود آورد .درھمين حال به تاسيس
پااليشگاه ھای نفتی درديگر کشور ھای جھان دست زد و...
اين ھا مسايلی بودکه دير يازود کشور ھای نفتی منطقه را به تاسی کم و بيش از سياست ايران می کشانيد .اگر به شاه
ايران فرصت داده می شد ،وبه عبارت ديگر ،شرکت ھای نفتی به مقابله جدی برای توقف سياست مستقل نفتی ايران بر
نمی آمدند ،ديريا زود کشور ھای نفتی منطقه نيز ھمانند ايران صاحب کشتی ھای نفتکش و خطوط لوله نفتی وپااليشگاه
مربوط به آن در کشور ھای مناسب ديگر می شدند ،ودرنتيجه به حاکميت مطلق وصد ساله شرکت ھای نفتی خاتمه داده
می شد .ويا دست کم لطمه شديدی برآنھا وارد می گرديد.
شرکت ھای نفتی که سالھا از منابع نفتی کشور خودمان وساير کشور ھای نفت خيز ،ثروت ھای باد آورده ای به چنگ
آورده بودند ،نمی توانستند ناظر حرکت سياسی مستقل نفتی ايران و ھمتايان آن باشند ،وبرای حفظ منافع سوداگرانه خود
تنھا يک راه در پيش داشتند ،و آن تالش برای توقف حرکت ھای نفتی ايران بود.
يکايک اقداماتی که شاھنشاه ايران ،در جھت استقالل نفتی ايران اتحاذ واجرا کرد ،واجد آثار نامطلوب وزيانبار سنگينی
برای شرکت ھای نفتی بود .از باب مثال ،ھمين خريد کشتی ھای نفتکش که ايران در سال  ١٩٧۵به خريد و سفارش آن
اقدام کرد ،وشايد به ظاھر چيز بی اھميتی باشد ،وقتی می تواند به طور صحيح ارزيابی شود که نظام حمل و نقل نفت
درجھان مورد مطالعه قرار گيرد.
طبق آمار موجود ٢٢ ،درصد از کل کشتی ھای نفتکش جھان متعلق به شرکت ھای نفتی بزرگ است١١ .درصد متعلق به
دولت ھا است که برای نفت رسانی به ناوھای جنگی از آن بھره می جويند ،و  ۴٧درصد بقيه متعلق به شرکت ھای
خصوصی کشتيرانی است که آنھا را ھم عموما به شرکت ھای نفتی اجاره می دھند .رويه اجاره کردن کشتی ھای نفتکش
از شرکت ھای کشتيرانی خصوصی ،برای شرکت ھای نفتی فوايدی در بردارد که ذکر آن بی مورد نيست.
نخست آن که شرکت ھای نفتی ،خودشان دارای تعدادی نفکش ھستند ،و ھمين امر سبب می شود که شرکت ھای خصوصی
نتوانند ،به آنھا اجحاف کرده وکرايه ھارا باال ببرند ،ثانيا با کرايه کردن کشتی از بخش خصوصی ،شرکت ھای نفتی آنرا
تشويق می کنند که کشتی نفتکش بسازند و به کار اندازند ،و به اين ترتيب ديگر لزومی ندارد که شرکت ھای نفتی ،سرمايه
گذاری ھای عمده در اين زمينه بعمل آورند .ثالثا درمواقع جنگ که خطر غرق کشتی از طرف دشمن زياد است ،ھمه
خسارت ھا متوجه شرکت ھای نفتی نمی شود .نوساناتی که در بازار نفت پيش می آيد ،ممکن است شرايطی بوجود آورد
که تعدادی از نفتکش ھا از کار باز بمانند ،در چنين مواقعی ،شرکت ھای نفتی از کشتی ھای اختصاصی خود استفاده می
کنند ،واجاره کشتی ھای بخش خصوصی را ملغی ،وزيان ھای خود را به حد اقل می رسانند .گفتنی است که کشتی ھای
نفتکش خصوصی ،احتياج مبرمی به شرکت ھای نفتی دارند ،زيرا اگر شرکت ھای مزبور باری به آنھا ندھند ،کار کشتی
متوقف می شود ،وبنابراين ھميشه روش وسياست وخواست شرکت ھای نفتی ،توسط صاحبان کشتی ھای بخش خصوصی
مورد اجرا قرار ميگيرد .بھترين نمونه آن عملی بود که شرکت ھای کشتيرانی خصوصی درموقع ملی شدن نفت ايران
تعقيب کردند ،وبااجرای خواست آنھا از حمل نفت ايران خودداری به عمل آوردند.
ناگفته پيداست که فرق است بين اين که ايران چند فروندکشتی نفتکش داشته باشد ،ودر رديف نفتکش ھای خصوصی به
شرکت ھای نفتی جھان اجاره دھد .تا اينکه شرکت ملی نفت ايران کشتی ھای نفتکش سنگين را مالک باشد که زير کليد
خود ،نفت را حمل وبه بازار ھای جھان عرضه کند ،ويا نفت خام را به پااليشگاه ھايی که درکشور ھای ديگر داشت
برساند ،و پس از پااليش وارد بازار کند.
اول ،يعنی داشتن کشتی واجاره دادن آن ،لطمه ای به شرکت ھای نفتی که نمی زد ھيچ ،ھمانگونه که گفته شد طريقی بود
که منابع شرکت ھای بزرگ نفتی را ھم تامين می کرد ،ولی آنچه را که ايران ھدف گرفته بود ،استقالل کامل در حمل و
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نقل نفت متعلق به خودش بود ،واين نيز گامی بلند واستوار در شکستن حصار انحصارطلبی شرکت ھای بزرگ نفت جھان
بود ،که تحقق آن را بر نمی تابيدند.
به اين بيان شاھنشاه ايران که ديدگاه ھای استقالل نفتی ايران را روشن می کند ،توجه فرماييد:
» ...ما سعی می کنيم درامر کشتيرانی وحتاعمليات نفت با کشور ھای خارج شرکت کنيم ،و دربرخی از موارد ممکن است
حتا درتوزيع و فروش مواد نفتی تا ايجاد پمب بنزين ]در کشور ھای ديگر[ شرکت داشته باشيم «...از مصاحبه مطبوعاتی
شاھنشاه آريامھر سال .(٢۵١١) ١٣۵١
اگر استقالل نفتی ايران به کيفيتی که ملحوظ نظر شاھنشاه ايران بود سرانجام می يافت که بدون ترديد کشور ھای صاحب
نفت ھم کمابيش به مراحلی از آن استقالل نفتی ايران دست مي يافتند ،نظام حمل و نقل نفتی جھان ،و فروش آن که در
انحصار شرکت ھای بزرگ نفتی است ،از ھم می پاشيد.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ:
از آن چه به اختصار آمد ،تا حدودی به عظمت واھميت اقدامات شاھنشاه ايران در تعيين بھای نفت توسط کشور ھای
صاحب نفت ،و ديگر سرفصل ھايی که درنھايت سياست استقالل نفتی نام ميگيرد ،آگاه ومتوجه شديم که:
 -١شاھنشاه ايران نظام يکصد ساله حاکميت مطلق شرکت ھای نفتی را در تعيين بھای نفت شکست .آيا ميتوان باور
کرد که شرکت ھای نفتی ودرعبارت بھتر غول ھای نفتی جھان ناظران وشاھدانی بی تفاوت بوده اند ،درآنچه که
شاه ايران کرد ،و به شکست نظام يکصد ساله حاکميت آنان منجر می شد؟
درجھت توجه به اھميت فصل اقدامات شاه در تعين و افزايش بھای نفت که شرکت ھای نفتی آن را از حقوق مسلم
ويکصد ساله خود ميدانستند ،کافی است به اظھار دستيار آقای کيسينجر ]ھنری[ يعنی آقای »استاگو« در روزنامه
»کــريـــسچن ســـاينس مانيتور« مراجعه شود که نوشــــت» :اگر به بھای نفـــت ،ھربشکه يـــک دالر افزده شود،
مابه التفاوت آمريکا برای واردات نفت  ٣ميليارد در سال می گردد که بربودجه نا متعادل آمريکا تحميل می شود«.
حال مقايسه کنيد ،وقتی بھای نفت به بيست و سی برابر رسيد چه تحميلی بربودجه آمريکا وارد می شود ،و آيا آمريکا
وشرکت ھای نفتی در مقابل اين تحميل! ساکت ماندند؟
وباز برای توجه بيشتر ،به آنچه عرض شد ،يعنی افزايش بھای نفت به اين مستند ھم اشاره می شود:
» ...درسال  ١٩۴٧يکی از کميته ھای کنگره آمريکا که مشغول بررسی راجع به قيمت نفتی بود که شرکت نفت
آرامکو درموقع جنگ به نيروی دريائی آمريکا فروخته بود ،به حقايق زير پی برد .در اين بررسی معلوم شد که قيمت
تمام شده نفت ،ھر چليک نفت خام عربستان سعودی ،برای شرکت آرامکو ،در سال  ١٩۴۵چھل سنت آمريکايی بوده
که در جزو اين مبلغ  ٢١سنت حق السھم دولت سعودی منظور بوده است ،و نيز معلوم گشت که درھمان سال قيمت
تمام شده ھر چليک نفت خام بحرين برای شرکت نفت بحرين  ٢۵سنت بوده است که پانزده سنت آن حق السھمی بوده
که به شيخ بحرين پرداخت شده است .اين دوشرکت آمريکائی نفت خام را به نيروی دريايی آمريکا از قرار چليکی
يک دالر وپنچ سنت می فروختند «.. .تاريخ  ۵٠سال نفت ايران ،صفحه  ) ١٢۵به توضيح زير توجه کنيد (٤٤
 - ٤٤اين تازه ارقامی است که ھنگام بررسی کنگره آمريکا بدست آمده است .نفتی که به شرکت ھای نفتی فروخته می شود براساس
نرخ بازار رتردام ويا نرخ موجود در بورس ھا که مورد رسيدگی کنگره آمريکا بوده نيست .و معموال نفتی که در انبار ھای ذخيره
شرکت ھای نفت که گويا در زير دريا ھا يا در تانکر ھای نفتکش نگاھداری می شوند بسيار کمتر از قيمت تمام شده بازاری است که
در آن روز بخصوص قابل رسيدگی می باشد .ھمين مسئله درمورد مبلغ نشان داده شده در پمپ بنزين ھا صادق است ،بطور مثال
روزی که نفت ليتری  ١دالر در پمپ بنزين ارائه می شود ممکن است چليکی )بشکه ای که شامل  ٢٠٠ليتر می شود( به قيمت چھل
سنت خريداری شده باشد )پيش از تصفيه و استخراج مواد ديگر( ليتری ) ٠،٠٠٢دو ھزارم دالر( تمام شده است .زيرا شرکت ھای
نفتی ،نفت خام را به قيمت ھای مندرج در قرارداد ھای طوالنی مدت خريداری می کنند نه با نرخ روز .ح-ک
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ازاين سند اين برداشت می شود که شرکت ھای نفتی آمريکا ،برای »ھردالر سرمايه گذاری« چھار برابر آن سود می
برده اند) .با توجه به توضيح زير نويس ميزان سود به چندين برابر می رسد گاھی به صد برابر( .آيا با باال رفتن بھای
نفت ،آنھم به کيفيتی که شاھنشاه ايران پی گيرآن بودند ،شرکت ھای نفتی می توانستند به روش يکصد ساله خود در
چاپيدن کشور ھای نفتی ادامه دھند ،ونفت را به چھار برابر بھای خريد حتا به دولت خودشان بفروشند؟
 -٢دخالت شرکت ھای نفتی در ايجاد شورش ھای محلی در کشورھای نفتی آمريکای جنوبی ،وحتا در خود آمريکا
وھمچنين توطئه ھا ،تحريکات،خريد شخصيت ھا ،وبطور کلی ھر اقدام غير قانونی و غير اخالقی که موثر در
حفظ منافع ونظام آنھا باشد ،سابقه ای يکصد ساله دارد .به عبارت ديگر ،ھمانطور که شرکت ھای نفتی در امر
خريد وفروش ،و حمل ونقل ،و نظام قيمت گذاری نفت سابقه ای يکصد ساله دارند ،درايجاد آشوب ھا ،ترورھا،
جاسوس بازی ھا ،اغفال دولت ھا ،و ھزار ناھنجاری ديگری که تا به سر مردم کشورھا نيايد تصورش ھم
برايشان ممکن نيست ،تجربه و تخصص و سابقه صد ساله دارند.
»ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﭘﺘﺮوﻟﻴﻮم« ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر در ﺗﺪارك ﺷﻮرش:
شرکت ھای آمريکايی با ھمه تخصصی که درايجاد آشوب و بلوا در کشور ھا وتغيير دولت ھا و حکومت ھا داشتند معھذا
در مورد ايران به دليل عدم آگاھی ھای الزم نمی توانستند در مقابله با شاھنشاه ايران ،شورش  ۵٧را تدارک و به پيروزی
برسانند .اين بود که:
»در نوامبر سال  ،١٩٧۵شرکت بريتيش پتروليوم انگليسی که اھم فعاليتش در ميدان ھای نفتی کشور ھای خاورميانه
وايران بود،از  ۵شرکت نفتی بزرگ آمريکا )به غير از »شل« که يک شرکت مختلط ھلندی انگليسی ،ولی در آمريکا به
ثبت رسيده است( دعود کرد تا برای مذاکره به لندن بيايند .اين کنفرانس ،چھار روز پشت درھای بسته ادامه يافت ،و
بمناسبت اھميتی که داشت ،شخص نخست وزير انگلستان ھم در اين کنفرانس شرکت داشت .موضوع کنفرانس ،پايان دادن
به بلند پروازی ھای مقامات ايرانی در مورد سياست ھای مستقل نفتی ،و جلوگيری از پيشرفت بيشتر اثر اين اقدامات روی
کشور ھای نفت خيز بود .در ھمين جلسات بود که شرکت ھای حاضر در اين کنفرانس به شرکت بريتيش پتروليوم اختيار
تام دادند که از ھر طريقی که می تواند جلوی اقدامات ايران را درادامه سياست مستقل نفتی بگيرد«
اين اختيار تام از آنجا به شرکت انگليسی بريتيش پتروليوم داده شد که آن شرکت به واسطه سابقه اش در ايران ،به مسائل
اجتماعی ايران بسيار آگاه و با سابقه بود ،و نيروھايی شامل آخوند ھای ايران ،حزب توده ،اخوان المسلمين ]فدائيان
اسالم[ کنفدراسيون دانشجويی ،و نيز فراماسون ھا را دراختيار داشت.
به نظر می رسد که تحقيق الزم دارد تا در باره ھريک ازاين نيروھا ،ووابستگی آنھا به انگلستان ،و نيز کيفيت استفاده از
آن در شورش  (٢۵١٧ =١٩٧٩) ١٣۵٧مطالبی به ميان آيد .ولی از آنجا که وابستگی آخوند ھای شيعه ايران ،و نيز
حزب توده ،و اخوان المسلمين ]فدائيان اسالم[ وفراماسون ھا به انگلستان نيازی به ارائه دليل و بحث ندارد ،بھتر است
تنھا اشاره ای به موقعيت کنفدراسيون دانشجويی شود.
شايع است که کنفدراسيون دانشجويی ،ساخته و پرداخته سازمان سيای آمريکا است ،درحالی که چنين نيست.
مرکز اصلی »اتحاديه دانشجويان مسلمان« و نيز کنفدراسيون که متشکل از جوانان ايرانی مقيم خارج از کشور بود -غالبا
جوان ھايی که به واسطه مشکالت تحصيلی ،ويا عدم عالقه به تحصيل دچار محظوراتی بودند ،به اين دو سازمان جلب
شدند -درلندن قرار داشت ،و شخصی موسوم به »کوتام« که رابط ميان وزارت خارجه انگلستان با سازمان سيای آمريکا
بود ،مسئوليت اين دو سازمان را بر عده داشت .و بخش عظيمی از ھزينه فعاليت ھای اين ھردو سازمان توسط شرکت
بريتيش پتروليوم تامين می شد.
»ﻛﻼرك« و »ﻛﻨﺪي«:
درارتباط با اين پژوھش از شخص ديگری نيز بايد سخن گفت که نامش »رمزی کالرک« است .رمزی کالرک ،نماينده تام
االختيار حزب دموکرات آمريکا ،وشرکت ھای نفتی در مسايل سياسی ايران بود .او در سال  ١٩٧٢به ايران سفر کرد ،و
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از شاه ايران درخواست کرد که امور مربوط به کارھای حقوقی ايران درخارج از کشور به موسسه حقوقی او که در آمريکا
بود واگذار شود .اين موسسه ،اکنون کارھای حقوقی مربوط به رژيم جمھوری اسالمی )غاصب ايران( را برعھده دارد.
از آنجا که ايران در سال  ،١٩٧٠با موسسه حقوقی ديگری در آمريکا قرارداد بسته بود ،با درخواست رمزی کالرک
موافقت نکرد .رمزی کالرک با چنين آمادگی و عصبانيتی که از شاه ايران داشت ،در رديف مخالفان شاه در آمد ،و چه در
زمان وزارت وچه دادستانی آمريکا ،به ھرترتيب که توانست برای مخالفان شاه ميدان فعاليت فراھم ساخت .ھمين شخص
ترتيب ھمکاری فلسطينی ھا را با خمينی داد و رابط پيام ھای کارتر برای خمينی بود ،البته به واسطه ابراھيم يزدی .اين
شخص با خمينی در پاريس مالقات کرد ،و با ريچارد کاتم ،ووزارت خارجه انگلستان ،و شرکت نفت بريتيش پتروليوم
درمسايل نفتی ،و آشوب ھای ايران ھمکاری داشت .فراموش ھم نکنيم که ھمين شخص بود که با مھندس مھدی بازرگان،
قرار کشتار ايرانيان طرفدار شاه را گذاشت] .رجوع کنيد به سنگر شماره [٣٣٢+١٨۵
دشمنی با شاه ايران ،آن ھم به خاطر منافع شخصی محدود به »رمزی کالرک« نيست .در يادداشت ھای امير اسدﷲ علم،
موردی است که در رابطه با نقش رمزی کالرک ،بجاست مورد اشاره قرار گيرد .به ياد دارم که سال  ١٣۵٩و ١٣۶٠
) (٢۵٢٠ ،٢۵١٩بود که سناتور ادوارد کندی در يک سخنرانی ،شاھنشاه ايران را »دزد« خطاب کرد .باز به ياد دارم که
در ھمان موقع در »سنگر« اين مطلب مطرح گرديد که می توان و بايد عليه اين سناتور شکايت کرد .در آن زمان علت
چنين جسارتی از جانب ادوارد کندی آشکار نبود ،الجرم قضيه در چھار چوب مسايل سياسی می توانست ارزيابی شود،
ولی با انتشار يادداشت ھای روزانه علم ،انگيزه مخالفت و دشمنی ،ودر عبارت بھتر ،انتقامجوئی کندی از شاھنشاه ايران
آشکار گرديد.
دريادداشت ھای علم آمده است:
» ...نامه ای را که از سناتور ادوارد کندی دريافت کرده بودم ،تقديم ]مقصود تقديم به شاھنشاه است[ کردم) .سناتور در
آن نامه به تاريخ  ٢۴اکتبر  ١٩٧۵نوشته بود از علم می خواست يکی از رای دھندگان ماساچوستی و شريکش را که
قرار بود در  ١٠نوامبر وارد تھران می شوند بپذيرد.منظور آنھا مذاکره درباره فروش وحمل و نقل اجناس برای نيروی
ھوائی ايران بود( خاطر نشان کردم که اينھا ،دوست ،ھمان آدم ھائی ھستند که ھميشه آماده متھم کردن ما می باشند .شاه
گفت موافقم .به کلی باورنکردنی است .اخيرا پيشنھاد کردم که قطعنامه ای از طرف سازمان ملل متحد صادر شود که
شرکت ھايی را که مبادرت به اعمال خالف در معامالت بين المللی می کنند ،در ليست سياه قراردھند .آمريکايی ھا منتھای
چھار شنبه  ۴آبان (٢۵١۴)١٣۵۴
سعی شان را بکار می برند که اين طرح مدفون شود«..
» ...با دو آمريکائی که سناتور کندی آنھا را در نامه اش توصيه کرده بود ،مالقات کردم .ما اخيرا مقرراتی وضع کرده
ايم که شرکت ھای خارجی که با دولت معامله می کنند ،می بايد تعھد نامه ای ارائه بدھند که ھيچ واسطه ای در اين نوع
معامالت دخالت نداشته است .لکن حاال اين دو آقای محترم از من می خواھند نامه رسمی به دست آنھا بدھم که شرکت
ھای آمريکايی را از اين محدوديت معاف کند .وقتی اين موضوع را به من گفتند ،زدم زيرخنده که آنھا را خجالت زده
 ٢٣آبان (٢۵١۴)١٣۵۴
کرد ...شاه خيلی از داستان دوستان کندی ،وسعی شان در حفظ پورسانتاژ تفريح کرد«...
دراين ماجرا ،ادوارد کندی سنگ روی يخ شد .کينه شاه را به دل گرفت ،و در اولين فرصت ممکن اين کينه و انتقام خود
٤٥
را اتھام »دزدی« به شاه تسکين داد.
 - ٤٥گفته می شود ،ھنگاميکه قاسم صالح خو ،ھمان فردی که در گفتگوی »مايک واالس« با خمينی مامور برگردان گفته ھای خمينی
بود ،در دوران وزارت خارجه ابراھيم يزدی به عنوان سفير به ژاپن )توکيو( رفتُ ،مھرھائی فشاری )پرسی( برای ادارات گذرنامه و
سفارتخانه ھا و کنسولگری ھای ايران در سرتاسر جھان آماده بود که نشان شير و خورشيد داشتند و در انبار سفارت آماده حمل بودند.
نخست رژيم خمينی با شتاب نقش گل دوازده پره که درکنگره تخت جمشيد است را به عنوان نمادجايگزين شير وخورشيد فرستاند ،که
ديری نپائيد آن نقش را متوقف و نقش »کاندا – عالمت سيک ھای ھندی« جای آنرا گرفت .سفير با کمک يکی از کارمندان سفارت با
نماينده کارخانه سازنده مھر ھا وارد مذاکره می شود .در حال مذاکره به ترتيبی می خواھد به نماينده کارخانه حالی کند که در اين معامله
ميليون دالری بايستی پورسانتاژ آقای سفير را بدھد .که با جلوداری کارمند ميھن پرست سفارت روبرو می شود و کارمند سفارت از
برگردان و مطرح کردن اين درخواست بی شرمانه سفير )قاسم صالحخو( امتناع می ورزد .البته مھر ھا با مبلغ بسيار ،بسيار گرانتری
دوباره با نقش »سيک ھای ھندی« ساخته و حمل می شود ولی کارمند ميھن پرست وراست کردار را به ترتيب ناگواری از کار برکنار
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ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن اﻳﺮان:
کشورھای صنعتی نمی توانستند برای مقابله با سياست مستقل نفتی ايران ،و به ويژه سياست قيمت گذاری نفت توسط
کشور ھای صاحب نفت که مبتکر آن شاھنشاه ايران بود بی تفاوت بمانند .زيرا که حيات صنعتی آنھا رابطه قطعی و مستقل
با بھای نفت و ميزان نفت مستخرجه در جھان داشت که ھردوی آنھا در يد و اختيار کشور ھای صاحب نفت قرارداشت.
براساس خبری مندرج در شماه  ٩٨کيھان لندن ،يک کارشناس اقتصادی آلمان که در »انيستيتوی پژوھش ھای جمھوری
فدرال آلمان« کارميکند ،اعالم داشته است که کشور ھای صنعتی برای جلوگيری از افزايش قيمت نفت در دوره ھای کوتاه
مدت ،يک طرح استراتژيکی تھيه کرده اند که ھدف از آن تضعيف اوپک و ھمچنين پايان دادن به نفوذ آنھا در بازار ھای
جھانی است .در تھيه اين طرح ،انگلستان ،کانادا و نروژ نقش مھمی ايفا می کنند.
استفاده از اين خبر در ارتباط با نتيجه گيری اين تحقيق از اين جھت است که ثابت شود کشور ھای صنعتی دست روی
دست نمی گذارند ،وبرای جلوگيری از افزايش بھای نفت به کارھايی از جمله تضعيف واز ھم پاشيدگی »سازمان اوپک«
ھم دست می زنند ،چنانکه در سال  ١٣۵۶دست روی دست نگذاشتند.
دراواخر دھه ھفتاد ،يعنی ھمان سالھايی که تصميمات اوپک به رھبری شاھنشاه ايران ،پشت کشورھای صنعتی جھان را
می لرزاند ،ھنری کيسينجر ،وزير امور خارجه آمريکا ،که مبتکر عرضه »نفت ارزان« شناخته شده است ،به سفير آمريکا
در عربستان گفت» :صالح نيست کشورھايی نظير عربستان با اين جمعيت کم به چنان در آمدی سرشار نفتی دست يابند
که پايه ھای اقتصاد آمريکا را متزلزل سازند«.
دراين اظھار نظرکيسينجر ،رابطه مستقيم بين درآمد کشور ھای صاحب نفت و تزلزل اقتصادآمريکا ،کامال مشھود است ،و
مفھوم مخالف آن اين است که فروش نفت ارزان ،آشفتگی و عقب ماندگی و فقر کشور ھای صاحب نفت ،موجب تثبيت و
تقويت اقتصاد آمريکا می شود.
شاھنشاه ايران در مقابله با کشور ھای صنعتی وکارتل ھای نفتی ،حقيقتا خودرا قربانی کرد ،ولی متاسفانه اين قربانی
شدن و فداکاری ،درسی برای کشور ھای صاحب نفت نشد تا از نقش خرابکارانه کارتل ھای نفتی و کشور ھای صنعتی
غافل نمانند ،شايد ھم غافل نبودند ،ولی کاری از دستشان بر نمی آيد.
درکتاب  Man of the Houseکه شرح حال و خاطرات سياسی پنجاه ساله رئيس سابق وفوق العاده مجلس نمايندگان
آمريکا است ،و ايرانياری صفحه ای از آنرا برای »سنگر« فرستاده است می خوانيم:
» ...قبل از »کارتر« ما ]آمريکا[ يک سوم نفت مورد نياز خود را وارد می کرديم ،وقتی کارتر آمد آمريکا دروضعی قرار
داشت که نصف نفت مورد نياز خودرا از خارج وارد می کرد و در اين حال باز ھم ما سياست نفتی مشخصی نداشتيم ،و
اين واقعا مسخره بود .برای رئيس جمھوری آمريکا روشن بود که نفت و گاز آمريکا برای ابد نيست ،و ھمچنين ما نمی
توانيم برای ھميشه به نفت خارج متکی باشيم .با جنجالی که شاه ايران بپا کرده بود ،راه حل کامال مشخص شده بود.
در چنين شرايطی ،شاه ايران در سفر به آمريکا ،در سال  ،١٩٧٧به دفتر من آمد و ضمن صحبت درباره مسايل گفت" :به
چه حقی مردم کشور شما اين چنين خودخواه ھستند؟ شما فقط  ۶درصد مردم دنيا ھستيد ،ولی سی و پنج درصد انرژی
دنيارا مصرف ميکنيد .کشور شما عامل اصلی ترقی بھای نفت است .در وضع حاضر کشور من روزانه چھار ميليون بشکه
نفت صادر ميکند ولی سال آتی ايران بيش از سه ميليون بشکه صادر نخواھد کرد ،و بعد آن را به دوميليون تنزل خواھد
داد ،و بعد به يک ميليون خواھد رسيد .شما بايد ياد بگيريد که با نفت کم بسازيد".

و به ايران می فرستند .يک چنين مواردی در ھيچ يک از سفارتخانه ھای دوران شاھنشاھی مرسوم نبود و ھمه نمايندگی ھا حد اکثر
تالش خودرا می کردند تا ارزانترين قيمت را بگيرند .و اين کار نشانه خدمت بحساب می آمد .درحاليکه ھمه کسانی که با رژيم اسالمی
آمده اند دنبال چاپيدن ايرانند و بس وکارچاپيدن و دزدی آنھا خدمت به »اسالم« بحساب می آيد!! .ح-ک
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در دوم فوريه  ،١٩٧٧حدود يکماه کمتر از اظھارات شاه ،کارتراولين سخنرانی خودش را در باره نفت انجام داد .او اين
سخنرانی را در کتابخانه »وايت ھاوس« در حالی آغاز کرد که »فاير پليس« ]بخاری ديواری[ فقط با يک قطعه چوب می
سوخت«...
صفحه  ٣١٩کتاب Man of the House
اين اشاره ھا و نمونه ھا که از بسياراست ،بازگو کننده اين واقعيت است که کشور ھای صنعتی و به ويژه دولت ھای آنھا
از نظر انرژی درموقعيتی قرارگرفته بودند که نمی توانستند عکس العملی برای رھائی خود ازمخمصه ای که گرفتار شده
٤٦
بودند ،نشان ندھند.
با اين مالحظات عينی وواقعيت ھای بسياری که در دسترس ھمگان است ،خجالت دارد که کسانی ھنوز ھم منکر دخالت
آمريکا وساير کشور ھای صنعتی جھان ،ودر رديف اول آنھا انگلستان ،در تدارک شورش  (٢۵١٧ =١٩٧٩) ١٣۵٧می
شوند.
يکی از علل عمده ای که در کنفرانس گوادلوپ ،آلمان ،وفرانسه کنار آمريکا و انگلستان عليه ايران قرار گرفتند ،ھمان
حفظ سياست اقتصادی و جلوگيری از تبديل ايران به کشور صنعتی بود .آلمان و فرانسه نه کارتل نفتی داشتند ونه دارای
امتيازاتی چون آمريکا و انگلستان در کشور ھای نفتی بودند ،اما منافع اقتصادی مشترک – و چه بسا بيشتر از آمريکا
در کشور ھای جھان سوم وتک محصولی ھا -داشتند که تبديل آن کشور ھا به ممالک صنعتی ،به تبعيت از سياست ايران،
منافی با منافع آنھا بود.
بحث صنعتی شدن ايران کمتر به اين تحقيق مربوط می شود ولی آنچه مسلم است ،وباھر اندازه احتياط و خرده گيری از
سوی منتقدان ،نمی توان افزايش رقم توليد ناخالص ملی را از  ٢۴٠ميليارد ﷼ به  ۵۶٨٢ميليارد ،آن ھم ظرف مدت ١۵
سال ،از مراتب پيشرفت کشور به سوی صنعتی شدن ندانست .ايران که تا سال  ١٩٧٣در فھرست بيست کشور ثروتمند
جھان قرار نداشت از سال  ،١٩٧۴مقام سيزدھم را در آن فھرست صاحب شد .يا وقتی که »شرکت ملی نفت ايران« به
جايگاه ثروتمند ترين شرکت ھای جھان می رسد .ترديدی نيست که راه برای صنعتی شدن چنين کشوری ھموار شده است.
روزی که جيمی کارتر در باشگاه صاحبان صنايع آمريکا گفت» :دولت آمريکا ،حزب دموکرات آمريکا ،و صاحبان صنايع
آمريکا بايد به مدت  ۵٠سال از من ممنون باشند که توانستم طرح و نقشه ای را در مورد ايران مو به مو اجرا کنم و رژيم
را واژگون سازم« مفھومی جز اين نداشت و ندارد که تا  ۵٠سال ايران از نظر صنعتی شدن و خود کفائی اقتصادی،
خطری برای آمريکا محسوب نمی شود.
در تاييد موضوع به اين اشارات شاھنشاه ايران توجه فرماييد:
» ...سردبير کيھان تھران -يک مجله آلمانی نوشته است که نه تنھا ايران بلکه ھيچ کشور ديگری از جھان سوم نخواھد
توانست حتا در قرن بيست و يکم به پای اتريش کوچولو برسد ،آيا اين طرز فکر جنبه نژاد پرستانه دارد؟
شاھنشاه آريامھر :تعجب ميکنم چطور اين را نوشته است .اين درست ھمان مطلبی است که ما شايد در  ١٠روزنامه غربی
در ممالک مختلف خوانده ايم .اينھا منعکس کننده يک طرز فکر است .اين جور حرف زدن تصادفی نيست .معلوم می شود
که يا دستور است ،ويا الھام برای ھماھنگی فکری .به نظر من ،مرکز ويا مراکزی وجود دارد که اين طور فکر می کنند،
و از آن بدتر اين طور می خواھند ...امروز ما شايد نزديک به يک ميليون کارگر خارجی داريم ،بايد به آن مجله آلمانی
بگويم چطور وقتی آلمان سه ميليون کارگر خارجی آورد ،عيبی نداشت و ھمه اش صحبت از معجزه اقتصادی بود .چرا
درمورد ايران ،معيار ھا يکباره عوض می شود .مگر ما حق نداريم صنعتی بشويم؟

 - ٤٦سی و دو ) (٣٢سال پس از اعالم و اصرار شاھنشاه ايران به صرفه جوئی در نفت و پيداکردن جايگزين برای اين منبع انرژی،
ال گور )معاون رئيس جمھوری دوران بيل کلينتون – يک دموکرات( به دليل مطرح کردن ھمان موضوع در قالب گرمايش زمين از
سوی بنياد جايزه صلح نوبل برنده جايزه می شودو در  ١٢اکتبر  ٢٠٠٧مفتخر به دريافت جايزه می شود ...آيا اين جايزه شايسته
شاھنشاه ايران نبود؟؟ ح-ک
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پروفسور ارھارد يکبار گفته بود؛ که ايران بھتر است کشور گل و بلبل باقی بماند.
شاھنشاه آريامھر :بله يادم ھست .اين ھمان زمانی بود که ما التماس می کرديم که يک کارخانه ذوب آھن مفلوک به ما
بفروشند ،ناز می کردند ،وآن کارخانه را به ما ندادند ،و درنتيجه ذوب آھن خودمان را از شرق گرفتيم .غربی ھا وقتی
ديدند که از شرق می گيريم به دست و پا افتادند ،ولی ديگر دير شده بود .در ھر حال مسير مملکت ما مشخص شده است،
و ھيچ عاملی نمی تواند جلو پيشرف ايران را بگيرد «..مصاحبه با سردبير کيھان شھريور(١٩٧٨ -٢۵١۶) ١٣۵۶
اکنون اجازه فرماييد از مھمترين و قويترين قدرتی که در مقابل سياست استقالل نفتی ايران علم مخالفت برافراشت ھم يادی
بشود .البته که اين ياد ھمراه با سرافکندی و خجلتی است که ھيچگاه از صفحات تاريخ ملت ما محو نخواھد شد .زيرا که
ھيچ حيوانی را نمی توان يافت که به دست خودش آشيانه ورفاه و سعادتش را ويران کند ،و ھمچنين ھيچ حيوانی -تا چه
رسد به انسان -را نمی توان شناخت که به نان آور خود ،به کسی که در سفره او نان می گذارد ،و آسايش اورا تامين می
کند ،پشت کند ،ودر عوض از فقر و ناداری و ذلت استقبال کند.
اين حريف بسيار نيرومند و خطرناک ،کسی ويا چيزی جز اعتقادات دين و مذھب مردم نبود.
در باب آنچه که مردم ايران در رابطه با تالش ھای شاھنشاه ايران به منظور تامين استقالل نفتی ايران کردند ،سخن بسيار
است ،ولی تصور ميکنم از ميان آن سخن ھا که بحری بی پايان از شرمساری ملت است ،مقاله آقای محمد علی اسالمی
)ندوشن( که ھنوز ھم شرم نوشته ھای سال ھای  (٢۵١٧) ١٣۵٧خودش را احساس نمی کند ،سخن ديگری است.
آنرا به اتفاق می خوانيم و با تفکر ھم ميخوانيم:
» ....در ھوای پائيزی ،بوی بھار بود ،خيابان شاھرضا ،ھرگز چنين روزھائی را به خود نديده بود که اين دور روز ديده.
تھران بعد از  ٢۵سال به آزادی تنفس کرد .نجيب ترين ،پاکترين ،جدی ترين و امن ترين روزھائی بود که تھران به ياد
داشت ...گروه زنھا از ھمه شورانگيزتر بودند .در چادر سياه با مقنعه سياه ]!!![ که نه به قول عشقی ]ميرزاده[ کفن آنھا
بلکه نشانه زنده بودن آنھا بود ،قدم بر ميداشتند.
بعضی ھا بچه به بغل ونوای لطيف حزن آلود آنان می خواند ،ای خواھر ،فريادت را شنيدم  /بصويت پرکشيدم /ای خواھر
من! برادر /ای بار بی پناھان /پشتيبان ضعيفان /برادر من ،يا ]خطاب به خمينی[ تو نوری از خدايی /فريادی از دلھايی/
رھبر مايی /مبارک باشد /جانت سالمت باشد...
چقدر فرق بود ميان آن آرزو ھا و روزھايی که زنھای خودنما ،وسينه ھای برھنه خود را در ھمين شاھرضا در برابر
چشم مردم می نھادند ،چقدر فرق بود ميان تربيتی که سازمان ھای پيشتاز می خواستند به زنھای ايران بدھند ،و تربيتی
که اين زن ھای راه پيما عرضه می کردند.
اين زن و مردھای راه پيما ،نه گفتند به آنچه طی  ٢۵سال در ايران گذشته بود .به پول نفت ،به تجمل ،به تجدد ،به تمدن
موعود ،و آنچه که حکومت برآنھا عرضه کرده بود ،نه گفتند ،زيرا آنچه را که حکومت به آنان عرضه کرده بود ،عاری
از جوھر انسانی بود ،ودور از خصلت مردم نجيبی که می خواست در سادگی و شرافت زندگی کند ]!![
پول نفت در خدمت تدنی ايران قرار گرفت

٤٧

 ١٩ ...و  ٢٠آذر آبروی سالھای دراز را بازخريد.

ايرانی پس از اين دوروز با گذشته خود تفاوت کرد .او در ھرنقطه دنيا که باشد ،سر خودرا بلندتر نگاه خواھد داشت.
تھران که به انواع عفونت آلوده شده بود ،در گالب اعتراض مردم شسته شد«...

 - ٤٧تدنی )تــــَدنی( به معنای پست و خوار شدن است.
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به درستی که ندوشن درست برداشت کرده است .مردم به عايدات نفت ،به ترقی ،ورفاھی که نصيبشان شده بود ،به سعادت
و آينده کشورشان »نــــه« گفتند .تطبيق بفرماييد که اين »نـــــه« کامال در ھمان جھتی است که کارتل ھای نفتی و کشور
ھای صنعتی جھان برای مردم ايران می خواستند
»نـــــه« گفتن به درآمد نفت ،يعنی محکوم کردن تمام اقدامات و تالش ھای شاه ايران دراستقرار سياست نفتی ايران ،يعنی
درست ھمان محکوميتی که کشور ھای صنعتی جھان ودرراس آنھا آمريکا و انگلستان متوجه اقدامات شاه ايران ميکردند.
به اين اظھارات »آنتونی پارسونز« سفر انگلستان در ايران توجه کنيد:
» ...اگر رھبری ايران در نھضت باال بردن قيمت نفت ،جلو نمی افتاد ،ايران ثروتمند نمی شد ،ودرنتيجه برنامه صنعتی
شدن و نوساختن کشور نيز با آن سرعت عملی نمی گرديد ،ودراين صورت انقالب ھم رخ نميداد«...
٢۶ژانويه  ١٩٨٠مصاحبه با بی بی سی
به بينيد شاه ايران ھمين مساله را چگونه توجيه کرده است:

» ....ﺗﻼش و ﺒﺎرزه ﻦ ای ر ﺮی ﻣ ﻢ ﻮی آ ﺪه ای ﺷ ﻮه ،ای ﻦ ﺘ م ﮐﺎر ﻃﺎ
ﻤ ﺶ ی ﻨ ﻦ ﻦ ا ﻤ ﯽ ،وروﯾﺎرو ﯽ دا ﯽ ﺑﺎ ﯾ ﮑﺎت و ﻮ ﻪ ی د ﻨﺎ ﯽ ﻮد

ﺳﺎی ﺒﺎ روزی ،و

ﺮ ا ﻦ ﻮرت ا ﻤﺎل ﻮی ،ﻋ ﯽ

ای وز آ ﮫﺎ ﺶ ﯽ آ .
ا ای ﻦ ،ﻂ آﺳﺎ ﺶ
ﺴ ﻤﺎ

ﯽ وا ﻔﺪه ﯽ د از ا ﯿﺎزات ﻘﺎ ﯽ دارم ح ﻮد،

ﻖ دﺷﺎ ن  ١۵٠ﺳﺎ ﺬ ﻪ،

ﯽ ﺮ از آن راه و رو ﯽ ﻮد ﺪرم و ﻦ از آن وی د ﻢ«...
بسوی تمدن بزرگ -شاھنشاه آريامھر

سرآنتونی پاسونز در کتابش می نويسد:
» ...خيلی ازکسانی که قبل از من به تھران عزيمت کرده بودند ،درباره ايران بامن صحبت کردند ،ومی گفتند که من مامور
کشوری شده ام که بزودی دارای موقعيتی نظير ژاپن يا برزيل ويا کره جنوبی خواھد شد .آيا چنين چيزی واقعيت داشت؟
بدون شک ايران دارای يک رھبری قوی بود ،و سازمان حکومت و تشکيالت رو به توسعه بخش خصوصی آن مرا تحت
تاثير قرار داد .اين کشور ازنظر مالی با کمترين مضيقه ای مواجه نبود ،وموفقيت ويا شکست برنامه ھای جاه طلبانه شاه
آنتونی پارسونز – غرور و سقوط
فقط به ثبات سياسی کشور بستگی داشت«....
کامال روشن است که درراس برنامه ھای اقتصادی و عمرانی ايران که به نظر سفير »جاه طلبانه« توصيف شده ،مساله
استقالل نفتی ايران ،تعيين بھای نفت توسط کشورھای صاحب نفت ،وتوازن قيمت نفت با بھای کاال ھای صنعتی کشور
ھای صنعتی جھان قرارداشته است ،وگرنه کداميک از اصول انقالب »شاه و مردم« که اساس »برنامه ھای اجرايی دولت«
را تشکيل ميداد ،می توانست از نظر انگلستان وساير کشور ھای صنعتی» ،جاه طلبانه« شناخته شود؟
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چقدر روشن وساده آقای پاسونز راه متوقف کردن برنامه ھای »جاه طلبانه« شاه را بازگو کرده است» :آشوب داخلی و
به ھم ريختن ثبات سياسی کشور!«
پارسونز در دنباله ھمان اظھار نظر راجع به برنامه ھای جاه طلبانه شاه و راه متوقف کردن آن اضافه کرده است:
» ...ما بطور سنتی و از قديم با عناصر مذھبی در ايران و گروه ھای سياسی و اجتماعی ديگری که اکنون با شاه مخالفند،
ھمکاری وتماس نزديک داشتيم ولی ھمه اين سوابق تحت الشعاع ماجرای ملی شدن نفت و مبارزه مصدق با انگليس پس
از سقوط مصدق قرار داشت .باوجود اين ايرانی ھا خاطرات تلخ گذشته را فراموش نکرده بودند و خود شاه ھم عقده ھايی
از انگليس ھا در دل داشت که نمی توانست آن را پنھان کند .با توجه به اين شرايط ،می بايست طوری در ايران عمل می
کرديم که کمترين سوء ظنی درباره مداخله در امور داخلی ايران ،با تماس پنھانی با مخالفان شاه به بار نياورد«...
آنتونی پارسونز غرور و سقوط صفحه ٢١

و دنباله سخن بگذار تا وقت ديگر...

ا

دم ا ان ک ﯽ ﺪ

ﻦ ،ﺣﺎ م ز ﺪ ﯽ ام را ای آ ﮫﺎ ﺪا ﻢ ،ا ﻮدم را ﺮ ا ﻦ ﻢ  ،ﯽ

ﻘﺪر ﻮ ﺖ ﻮل ﯽ ﺪ؟
از ف دﯾ  ،ا ﺪاﮐﺎری ﻦ ک ﻮد ،آن ﻮرت دﯾ د ﯿ ﯽ ای ﻧ ا ﯽ ﺪارم
از بيانات شاھنشاه آريامھر خطاب به امير اسد ﷲ علم
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ﻦ ﯿﺎل ﯿ دم

از

ﺸﺎن ﻮ ﺶ ی  ١۵ﺳﺎ ﻣ

ا ان ای رو ﻦ ﺪن اذ ن و ﺪاری

ﻤ ﮕﺎن ﮐﺎ ﯽ ا ﺖ ،واز ارا و ﺒ ﻎ د ﺘﺎورد ی ﺗﻼش ی ﻣ ﯽ ﻏﺎ ﻞ ﻣﺎ ﺪم .ﺣﺎل آﻧ ﻪ د ﻨﺎن ﺑﺎ ﺪرت و اﻣ ﮑﺎ ت
ﻣﺎ ﯽ ﯿﺎر

ا ﺪازی ﻮل ﻮد ﺪ .ﻮ ﺶ د ﺪ ﻪ ﮐﺎ ﯿﺎ ﯽ را د ﻮن وا ﻮد ﺳﺎز ﺪ دا ﺸ ﮕﺎه  ،و ارس وورزﺷ ﮕﺎه

 ،ﯿﺎد ،

ﻪ د ﺪ،

ی ﺧﺎ ﺳﺎزی ،ا

ا ﺮام ﻦ دﯾﺎ
دم

و روﺣﺎ

ﯽ ا ﻦ ﻪ وغ و

ﻨ ﯽ ،ﻮ ﺴﺎت آ ﻮز ﯽ ،ر ﯽ وآزادی ز ﮫﺎ ،ﻪ ا ﮫﺎ را

 ،ﻣﺎ ﻊ آن ﺪ

ﻘﺎ ﻞ وغ دازان ﺪت ﻤﻞ ﺸﺎن د ﻢ ،ز ا ﺑﺎور ﯽ

ا ﻮش اد ﺪ.
نوشته شاھنشاه آريامھر – کتاب پاسخ به تاريخ

آقای اسد ﷲ علم کيست:
آنچه از اينجا تا پايان نسک می خوانيد در نسخه اصلی نسک »پيروزی تاريخی« نبوده است و من بعنوان تايپ کننده و
پيراستار وآرايش دھنده به آن افزوده ام.
بسياری ممکن است آقای اسدﷲ علم را نشناسند .برای آگاھی با خصوصيات و زندگی اسد ﷲ علم که در دوره ھای مختلف
در ايران نخست وزير ووزير دربار شده است به سراغ بھترين پژوھشگر تاريخ  ٢٠٠ساله ايران می روم .افزون برآن از
جمله شرحی که در کتاب »نويافته ھايی در ارتباط با محمد مصدق جلد اول ،نگارش مھپور شمسا« پيدا کردم ،را به پايان
اين نسک می افزايم .آنچه در کتاب »نويافته ھايی در ارتباط با محمد مصدق «..آمده است به خاندان بزرگ علم اشاره
دارد ولی شرحی از خود اسدﷲ علم نداشت ،آنچه در پس اين بخش می آيد به کمک آقای مھدی شمشيری پژوھشگر تاريخ
ايران تدارک شده است و براساس اسناد است.
به نقل از کتاب »نويافته ھائی در ارتباط با محمد مصدق -«..برگ ھای  ٣٨٣تا ٣٩٠
]] معرفی امير محمد ابراھيم شوکت الملک علم و خاندان علم
» ...طايفه خزيمه اصال از طوايف عرب بوده اند که در سال  ١۵٠ھجری در ايام خالفت منصور عباسی معروف به دوانقی
خراسانيان به سرکردگی استاد »سيس« و »ھريش سيستانی« بر عليه خالفت ،بلکه بر ضدعرب ،قيام کردند و تمام
خراسان رادوباره به تصرف خود در آوردند.
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منصور ،حازم بن خزيمه ،را که از سرکردگان عرب بود ،به جنگ آنان و دفع غائله خراسان فرستاد.
جازم ،پس از يک سال گاھی با جنگ و گريز وگاھی به حيله و تدبير خراسانيان را که مخالف سلطه عرب نيز برخود
بودند ،شکست داده و خراسان را به تصرف خود درآورد.
لشگريان وی در نواحی خراسان ،مخصوصا »قھستان« که معرب »کھستان« است توطن اختيار نمودند و پس از اينکه
دست اعراب از ايران کوتاه شد وسلطه آنان برطرف گرديد طوايف اعراب ،از قبيل خزيمه ،شيبانی ،عامری ،وغيره وغيره
در ايران باقی ماندند و امروز جنبه ھای عربی خود را بکلی از دست داده ايرانی شده اند.
طايفه خزيمه عرب و سرکردگان آن تا اواخر دوره صفويه چندان اسم و رسمی از خود نداشتند ودر اواخر سلطنت شاه
سلطان حسين وشاه طھماسب دوم صفوی بواسطه ياغی شدن رعايای افغانی ايران و توليد شدن ھرج و مرج در سراسر
مملکت ،بزرگان طايفه مزبور قدی علم کرده و نام و نشانی از خود درتاريخ باقی گذاردند ،واولين کسی که ازاين طايفه
شھرت پيدا کرد و ميتوان اورا در حقيقت موسس وسرسلسله خاندان يکی از امراء و حکام بزرگ خراسان بشمار آورد
ھمين اسماعيل خان است که از او تاريخ پراھميت خاندان »علم« آغاز می گردد.
اينکه خاندان مزبور »علم« را برای نام خانوادگی خودبرگزيدند بيشتر برای اين است که »علم خان« پسر اسماعيل خان
از جھت عرضه و کفايت از پدر بيشتر اھميت پيدا کرد تا جايی که شاه تراش شده و ضمنا خود داعيه سلطنت داشت و
)شرح حال رجال ايران جلد  -١مھدی بامداد برگ (١٣١
ميخواست خودش شاه شود«... .
در زمان ناصرالدين شاه قاجار شخصی از اين خاندان به نام امير اسدﷲ خان حسام الدوله حکومت قائنات راداشته است
پسر اين شخص به نام:
» ...اميرعلم خان پس از درگذشت پدرش حاکم قائنات شد و بعد به واسطه عرضه و کفايتی که از خود بروز داد حکومت
سيستان ھم تحت تصدی وی ضميمه حکومت قائن گرديد.
در سال  ١٢٨۴ھجری قمری ) ١٢۴۶ھجری خورشيدی  ١٨۶٧ميالدی  ٢۴٠۶از منشور کوروش بزرگ( که ناصرالدين
شاه به خراسان مسافرت نمود)سفر اول( امير علم خان که به احترام شاه به مشھد آمده وبه حضور شاه رسيد ،در اينسال
ملقب به حشمت الملک با منصب امير تومانی به واسطه خدماتی که انجام داده بود به يک قبضه شمشير مرصع مکلل به
الماس از طرف شاه مخلع ونايل گرديد .لکن در ھمين سال پس از بازگشت از مشھد ،در گناباد در گذشت و جنازه اش در
حرم امام رضا ،در قسمت دارالسعاده در صفه ای که به نام امير قائن معروف است به خاک سپرده شد«...
)شرح حال رجال ايران – جلد  -٢برگ (٣۴١
بعد از اميرعلم خان ،پسر بزرگش امير علی اکبرخان به لقب پدرش يعنی حشمت الملک ملقب وبه حکومت سيستان و
طبس و پسر کوچکتر او بنام امير محمد اسماعيل خان به لقب شوکت الملک به حکومت قائنات منصوب گرديد.
ظاھرا بين اين دوبرادر اختالف مسلک سياسی وشخصی بسيار شديدی وجود داشت وبرادر کوچکتر يعنی شوکت الملک با
پذيرفتن حلقه بندگی انگلستان ،خودوخانواده اش را در حمايت آن دولت قرار داده است.
در روزنامه ،خاطرات ميرزا حسن اعتمادالسلطنه در صفحه  ١٢٠٨ذيل تاريخ دوشنبه  ٢۴رمضان  ٢٠] ١٣١٣اسفند
 = ٢۴٣۴ = ١٢٧۴نھم مارچ  [١٨٩۶چنين می خوانيم:
» ...کار سيستان خيلی مغشوش است .بعد از فوت اميرقائن ،صدراعظم مبلغ گزافی پول گرفت وکمی از آن پول را به
حضور مبارک داد و حکومت قائن و سيستان را دو قسمت کرد ،به دو اوالد اميرقائن تقسيم نمود .آن برادری که در قائن
است صرف رعيت انگليس است ،و نصب بيشتر قائن را به انگليس داده است.
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آنکه در سيستان است و به حشمت الدوله ملقب و در طھران است ،نوکر صديق دولتخواھی است و از طرف انگليس
تطميع نشده و به اين واسطه مردود سفارت انگليس است و چون مردود سفارت انگليس است حضرت صدراعظم با او
چندان ميانه ندارد«...
ﺷﺮح ﺣﺎل:
امير محمد ابراھيم خان ،متولد  ١٢۵٩شمسی ) ١٢٩٧/٨قمری =  (١٨٨٠/١فرزند اميرعلم خان واز دوبرادر ديگر خود،
يعنی حشمت الملک و شوکت الملک ،کوچکتر بوده است.
وی در قائن نزد امير اسماعيل خان شوکت الملک بسر ميبرده و در سال  ١٣٢١قمری )به جای اين برادر خود که به
تھران احضار شده بود( به تھران رفته و از اين جھت در ھنگام فوت برادرش )که در سال  ١٣٢٢قمری اتفاق افتاد( در
تھران اقامت داشته است.
بعد از فوت امير محمد اسماعيل ،ابتدا حکومت قائن و قلمرو حکومت برادر بزرگتر يعنی علی اکبرخان حشمت الملک
افزوده شد .اما اعمال نفوذ ماموران وايادی انگليس ووجوه قابل مالحظه ای که امير محمد ابراھيم در تھران به شيخ فضل
ﷲ نوری واز طريق اين شخص که وی ملقب به عين الدوله ،صدراعظم پرداخت نمود ،موجب گرديد که وی ملقب به
شوکت الملک شده و بجای برادرش به حکومت قائنات منصوب گردد.
ناظم االسالم کرمانی دراين مورد چنين نوشته است:
» ...حکومت بعض از واليات عمده برحسب مشورت وتصويب شيخ فضل ﷲ نوری معين و برقرار ميشد .مانند شوکت
الملک حاکم قائنات ،که شيخ نوری سی ھزار تومان از او تعارف گرفت و از عين الدوله خواھش نمود که حکومت قائنات
وارثيه برادر مرحوم ]امير محمد اسماعيل( شوکت الملک را به او واگذار وتفويض نمايد .فورا تمنای او به اجابت مقرون
شد.
شيخ نوری ،شوکت الملک جديد را به خانه خود دعوت نمود به بھانه آنکه اورا از عزای برادرش بيرون آورد اورا با خود
به حمام سرخانه برده واورا سر و کيسه کرده وحنائی به دستش ماليد.
او ھم حواله سی ھزار تومان در مسلخ حمام تقديم شيخ نمود .چه بابت فروش قائنات وچه بابت ارثيه برادرش وچه بابت
حق الوحکومه و به ھمين ميزان تقديمی ھم برای عين الدوله گرفته شد.
اگر چه از پول حشمت الملک ناسخ بزودی صادر شد .لکن عين الدوله پاسخ نداد) «...تاريخ بيداری ايرانيان بخش اول
به اھتمام علی اکبر سعيدی سيرجانی صفحه  ٢١١و (٢١٢
گمان نميرود که ھيچ يک از محققان ومورخان ايرانی در مورد ارتباط ووابستگی امير محمد ابراھيم خان ،شوکت الملک
به دولت انگلستان ترديدی داشته باشند.
سردنيس رايت که از سال  ١٩۶٣به مدت ھشت سال به عنوان سفير کبير انگلستان در ايران خدمت کرده ،درکتاب مشھور
خود به نام »انگليسی ھا در ميان ايرانيان« صفحه  ١٠٧به دوستی شوکت الملک )امير محمد ابراھيم خان( به انگليسی
ھا چنين اعترا نموده است.
» ...بيرجند مقر خاندان قدرتمند علم بود که بر گوشه ايران که اکنون  ١٩٠٩در آن روس ھا وانگلس ھا رودرروی ھم
قرار گرفته بودند ،فرمانروائی داشتند
انگليس ھا از اين موھبت ]!![ برخوردار بودند که اميرمحمد ابراھيم خان ]علم ،شوکت الملک ،بزرگ خاندان علم و پدر
يکی از نخست وزيران آينده ايران )امير اسدﷲ خان علم( با آنان دوست بود«..
بقيه شرح حال امير محمد ابراھيم خان ،شوکت الملک را از قول مھدی بامداد نقل می نمائيم:
132

امير فيض

پيروزی تاريخی

» ...امر محمد اسماعيل خان ،شوکت الملک چون بالعقب بود و اوالدی نداشت ،تمام امالک ،عمارات و اندوخته ھای
حکام سابق که نزد او جمع شده بود ،ودفعتا به تصرف امير محمد ابراھيم خان ،شوکت الملک دوم در آمد.
باوجود اينکه ]امير محمد ابراھيم خان[ خودش مرد سخاوتمندی بود ،تمول معتنابه برادر ھم که به وی رسيد بر سخاوتش
پيش از پيش افزوده شد .دست بذل و بخشش بگشاد و ابواب جود و انعام برروی اشخاص باز نمود و در اين باب شھرتی
شرح حال رجال ايران جلد  ۶مھدی بامداد صفحه ٢٠۵
نمود و معنون گرديد«...
» ...در زمان سلطنت پھلوی چون مورد توجه شاه واقع شد ،بيش از پيش ترقی کرد و در سال  ١٣١۵خورشيدی والی
فارس شد و در اواخر  ١٣١۶خورشيدی به تھران برگشت و در سال  ١٣١٧درکابينه محمود جم و در سال  ١٣١٨در
کابينه احمد متين دفتری و در سال  ١٣١٩در کابينه علی منصور ،و در سال  ١٣٢٠خورشيدی در کابينه محمد علی
فروغی به سمت وزير پست و تلگراف منصوب شد .در سال  ١٣٢٣مبتال به ناخوشی قلب گرديد و مدتی در بيمارستان
رضا نور بستری بود .پس از مختصر بھبودی به قائن معاودت نمود و در ھمين سال در نتيجه عارضه قلبی درآن جحا در
)ھمان ماخذ صفحه (٢٠۶
سن  ۶۴سالگکی بدرود حيات گفت«... .
بطوريکه مالحضه می شود ،درايامی که توطئه انگليسی مورد بحث دردوران کابينه احمد متين دفتری درجريان اجرا قرار
داشته ،اميرمحمد ابراھيم خان شوکت الملک علم ،ھم در ھمان کابينه وزير پست و تلگراف بوده و نيز در کابينه بعدی
يعنی در زمانی که وساطت محمد مصدق را در نزد رضا شاه بعمل می آورده ھمين سمت را داشته است.
ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ:
دراوايل کودتای سوم اسفند  ١٢) ١٢٩٩جمادی الثانی  ٢١ – ١٣٣٩فوريه  ٢۴۵٩ -١٩٢١از منشور کوروش بزرگ(
دولت مرکزی ايران در تعدادی از نقاط کشور نفوذ و اقتدار چندانی نداشت و اين نقاط کم و بيش توسط خوانين و فئودالھا
اداره می شدند و در حقيقت ،ھريک دولتی در داخل دولت بوجود آورده بودند .مھمترين نمونه اين قبيل حکومت ھای خود
مختار ،حکومت خزعل در خوزستان بود.
بعد از کودتای  ١٢٩٩رضا شاه ،به تدريج گردنکشان و متنفذين محلی را يکی پس از ديگری سرکوب نمود و قدرت دولت
مرکزی را در اقصی نقاط کشور گسترش داد .حتا با تصويب مجلس شورای ملی ،بسياری ازخوانين و روسای آشوب طلب
و سرسپرده به بيگانگان را با امالکی در نقاط ديگری کشور تعويض کرد و آنان را وادار ساخت که درامالک جديد سکونت
نمايند.
ھرچند که سياست تخته قاپو کردن ايالت و عشاير ،يعنی تھيه مسکن و وسايل زندگی به منظور اسکان آنان در يک نقطه
معين نتوانست به نتيجه مطلوب برسد و به نحوی موفقيت آميز به مرحله اجرا درآيد اما در اين راه اقدامات قابل توجھی
صورت گرفت.
درھر حال ،ھرگاه در سال  ١٣١٩شمسی ھنوز تعدادی از خوانين و روسای عشاير ،در قلمرو عشيره و ايل خود قدرتی
محسوب ميشده اند .قدر مسلم اين است که تمام خوانين به اطاعت از قدرت دولت مرکزی گردن نھاده بوده و نيز در ھيچ
يک از شھر ھای ايران به استثنای بيرجند از حکومت ھای خود مختار سابق آثار قابل توجھی وجود نداشته است[[ ...

امير اسدﷲ خان َع َلم
-

در مردادماه  )١٢٩٨اوت  – (١٩١٩در بيرجند تولد يافته است.
در ١٣١٨ش١٩٣٩) .م – (.با ملک تاج ،دختر قوام الملک شيرازی ازدواج کرده و حاصل اين ازدواج دو دختر
بنامھای رودابه و ناز بوده است.
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نزديک به يکسال پيش از اين ازدواج ،يعنی در سال ١٣١٧ش ،.علی قوام ،پسر قوام الملک ،به دستور رضا
شاه ،با اشرف پھلوی ازدواج کرده بوده است .با اين ترتيب اسدﷲ علم با خانوادۀ پادشاھی قوم و خويش به
حساب آمده و رفت و آمد پيدا کرده است.
) پدر اسدﷲ علم ،امير محمد ابراھيم خان ،ملقب به شوکت الملک ،که از سال  ١٣١۴در تھران اقامت گزيده
بوده ،از  ١۶اسفند  ،١٣١۶از سوی رضا شاه بزرگ مدتی استانداری فارس را به عھده داشته و با خوانين آنجا،
از جمله با قوام الملک شيرازی دوستی و آشنائی پيدا کرده بوده است .وی از تاريخ  ١٩بھمن  ١٣١٧تا پايان
پادشاھی رضاشاه بزرگ در کابينه ھای محمود جم ،دکتر احمد متين دفتری ،و علی منصور وزارت پست و
تلگراف را به عھده داشته است .ظاھرا ٌ ازدواج اسدﷲ خان و ملک تاج خانم نيز با صالحديد رضا شاه و پدران
دختر و پسر در زمان وزارت پست و تلگراف امير ابراھيم علم در کابينۀ محمود جم صورت گرفته بوده است( .

-

اﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ:
از سال  ١٣١٨در دانشکده کشاورزی کرج به تحصيل پرداخته و در سال  ١٣٢١ليسانسيه کشاورزی شده است.
در ١٣٢۵ش١٩۴۶) .م – (.فرماندار سيستان و بلوچستان شده است.
در  ٢۶ديماه  ١٣٢٨در کابينۀ محمد ساعد ،وزير کشور شده است.
در  ٧اسفندماه  ١٣٢٨در کابينۀ ھمان شخص ،وزير کشاورزی شده است
در  ١۴فروردين  ١٣٢٩در کابينۀ حسنعلی منصور ،باز ھم وزير کشاورزی شده است.
در  ٢٩آبان  ١٣٢٩در کابينۀ حاجيعلی رزم آرا ،وزير کار شده است.

در  ١۶اسفند  ١٣٢٩ھنگامی که در کنار رزم آرا در حال رفتن به مسجد شاه برای شرکت در مراسم ترحيم آيت
ﷲ فيض بود ،رزم آرا به قتل رسيده .اين واقعه  ،ھمراه با شواھدی ديگر ،موجب بروز شايعاتی گرديده مبنی بر اينکه
وی از برنامۀ ترور رزم آرا آگاھی داشته و رزم آرا را برای کشته شدن به مسجد شاه کشانده بوده است.
-

در  ١٩فروردين  ١٣٣۴در کابينۀ حسين عالء وزير کشور شده است.
در  ٢۶خرداد  ١٣٣۵در کابينۀ جديد حسين عالء در ھمان سمت وزارت کشور ابقاء شده است.
در  ٢٨ارديبھشت  ١٣٣۶موجوديت يک حزب جديد ،به نام حزب مردم ،را به دبيرکلی خود اعالم نموده است.
در  ٩مھر  ١٣٣٩از دبيرکلی حزب مردم استعفاء داده است
در  ۶مھرماه ١٣۴٠به عنوان مديرعامل بنياد پھلوی انتخاب شده است.
در  ٢٨تيرماه  ١٣۴١نخست وزير شده است ) .در  ۴امرداد  -١٣۴١مھندس جعفر شريف امامی به جای وی
مدير عامل بنياد پھلوی شده است(.
در دوران نخست وزيری علم وقايع بسيار مھمی در ايران اتفاق افتاده است ،از جمله:
o

o

o
o

o
o
o
o

 در تاريخ  ١۵مھرماه  ١٣۴١ھيئت وزيران اليحۀ تشکيل انجمن ھای ايالتی و واليتی را تصويب کردهکه در آن قيد "اسالم" و شرط "مرد بودن" از شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف شده و
بجای سوگند به قرآن ،سوگند به کتاب آسمانی ذکر شده بوده است .يعنی پيروان تمام اديان ،اعم از زن
يا مرد ،در صورت داشتن شرايط ديگر ،دارای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بوده اند.
از روز بعد فعال ّيت شديدی از سوی روحانيون درجۀ اول قم ،از جمله آيت ﷲ خمينی عليه اين اليحه به
عمل آمده و تلگرافھائی بين آنان و شاه مبادله شده است .نھضت آزادی ايران نيز عليه اين تصويب
نامه اعالميه داده است.
باالخره ھيئت وزيران در  ٨آذرماه  ١٣۴١مجبور شده است که آن اليحه را لغو نمايد.
در  ١٧آذر  – ١٣۴١عده ای از زنان تھران به تظاھرات پرداخته و در محل نخست وزيری دست به
اعتصاب نشسته زده و به لغو تصويب نامۀ انجمن ھای ايالتی و اليتی اعتراض کرده اند .اسدﷲ علم
،نخست وزير ،برايشان سخنرانی نموده و به آنان وعدۀ مساعد داده است.
اجتماعی از کشاورزان در تھران به نام کنگرۀ عظيم دھقانان با شرکت  ٣۵٠٠نفر از نمايندگان شرکتھا
و اتحاديه ھای تعاونی و روستائی کشور به رياست افتخاری شاه در تھران تشکيل شده است.
شاه در اين کنگره مواد شش گانۀ انقالب سفيد را مطرح کرده و به تصويب اين کنگره رسانده است.
با تصويب کنگره و برای تحکيم مصوبۀ کنگره قرار شده است که آن مصوبه در يک رفراندم عمومی
نيز به رأی مردم گذاشته شود.
نخست وزير در تاريخ  ٢٣دی  ،١٣۴١روز  ۶بھمن را روز رفراندم اعالم نموده است.
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 oدر تاريخ  ٣بھمن ماه  ١٣۴١بانوان آموزگار و دبير و کارمند به عنوان اعتراض به عدم شرکت زنان
درفراندم دست از کار کشيده اند و اعالميه ھا و تراکتھای فراوانی با شعارھای "زنان ايران بپا خيزيد"
»ما را در رديف ديوانگان و جنايتکاران و ورشکستگان« قرار ندھيد ،پخش کرده اند.
 oدر ھمين تاريخ نھضت آزادی ايران عليه رفراندم و انقالب سفيد اعالميه داده است.
 oدر  ۴بھمن  ١٣۴١سيد محمود طالقانی ،مھدی بازرگان و يدﷲ سحابی ھمراه با  ٢٢نفر از سران جبھۀ
ملّی و تعدادی روحانی و دانشجو دستگير و زندانی شده اند.
 oدر روز  ۶بھمن  ١٣۴١برای اولين بار به زنان نيز اجازۀ شرکت در رفراندم داده شده است و اصول
ششگانۀ انقالب با آرايی نزديک به شش ميليون مورد تصويب قرار گرفته است.
 oدر  ۵اسفند  ،١٣۴١يک کنفرانس اقتصادی در کاخ سنا گشايش يافته و شاه ضمن سخنرانی در آن،
رسما ً زنان ايران را دارای حقوق اجتماعی شناخته و به آنان وعدۀ وزارت و وکالت ھم داده است.
 oروح ﷲ خمينی و تعدادی ديگر از روحانيون ايران اعالم کرده اند که در روز نوروز  ١٣۴٢به عنوان
عزا و تسل ّيت به امام عصر عجل،ﷲ تعالی فرجه جلوس ميکنند.
 oاز اولين روز فروردين  ١٣۴٢مبارزۀ آخوندھا با دولت در اغلب شھرھای ايران ،مخصوصا ً در قم،
آغاز گرديده و کم و بيش ادامه يافته تا در  ١۵خرداد به بازداشت خمينی و تعدادی روحانی ديگر در قم
و تھران و شورش مشھور در تھران منجر گرديده است.
اسدﷲ علم در  ١٧اسفند  ١٣۴٢از نخست وزيری مستعفی شده است.
در  ١۴فروردين  ١٣۴٣به رياست دانشگاه شيراز منصوب شده است.
در آبان  ١٣۴۵به وزارت دربار منصوب شده و تاجگذاری محمدرضا شاه پھلوی و جشنھای  ٢۵٠٠ساله
شاھنشاھی در دوران وزارت دربار او انجام گرديده است.
از حدود سال  ١٣۵۵دريافته است که به سرطان خون پيش رفته مبتال ميباشد .به اينجھت در امرداد ١٣۵۶
استعفايش را از وزارت دربار به شاه تقديم كرده و چند ماھی در نيمۀ دوم سال  ١٣۵۶به منظور استراحت به
زادگاھش بيرجند رفته است اما به علت شدت بيماری بناچار راھي آمريكا شده و در روز  ٢۵فروردين ١٣۵٧
در يکی از بيمارستانھای شھر نيويورك درگذشته است .جسدش بالفاصله به ايران حمل شده و در  ٢٧فروردين
ھمان سال در مقبره خانوادگی شان در حرم امام رضا در مشھد به خاك سپرده شده است.
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استاد اميرفيض پس از بررسی و مطالعه زير نويس ھائی که از سوی اين پيراستار و تنظيم کننده برگ ھا به اين نسک
اضافه شده است طی فکسی نوشتند:
»ايرانيار گرامی؛
با تشکر ،زير نويس ھای »پيروزی تاريخی« را خواندم ،بسيار عالی مستند و بجاست .تبريکات مرا بپذيريد «.امير فيض.
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