
  فضل اهللا زاهدی
  . دهم شهريور سالروز درگذشت شادروان فضل اهللا زاهدی است زرو

از  ٢۴٣١خورشيدی برابر با  ١٢٧١مشهور است در سال  بصيرديوان که همچنين بهاهللا زاهدی  فضل
 ٢۵٠٢برابر با   ١٣۴٢ بدنيا آمده است و در سال  همداندر ) ١٨٩٢(زمان اعالميه کوروش بزرگ 

  . سوئيس در گذشتژنودر شهر ) ١٩۶٣(

مالکان و متنفذان پدرش نصراهللا خان بصير ديوان از خرده 
گوزلو از مالکين  اهمدان بود که، در دستگاه امير افخم قر

  .بزرگ همدان مقام پيشکاری را داشت
 

می )) شيخ زاهد گيالنی((چون پدر فضل اهللا خود را از تبار 
  .ی زاهدی را انتخاب کرده استگدانست بنا براين نام خانواد

 
) شاه بعدیرضا (اين خانواده از همان زمان با رضا خان 

اد همدان بود آشنايی داشتند و پکه در آن هنگام فرمانده آتر
به گونه ای بود که با يکديگر رفت و آمد خانوادگی می 

 .نمودند
  

زاهدی تحصيالت متوسطه را تمام کرد و وارد قشونی شد 
و سپس وارد  که آن موقع در منطقه همدان ايجاد شده بود

اد همدان به فرماندهی سرهنگ پم را آنجا گذراند و سپس وارد آترقزاقخانه شد و دوره سواره نظا
 .با درجه ستوان سومی گذراند را آترپاد همدان. رضاخان شد

 
داشت به زودی مدارج ترقی را پيمود، به نحوی که پس  دليری ويژه ایوی که از کودکی سر نترس و 

  .سال به درجه سرهنگی ارتقا پيدا کرد ٦از 
 

ازعات داخلی کشور و نيز مقابله با نهضت جنگل و قيام کردها و سرکشی وی به دليل شرکت در من
  . و عملکرد فعاالنه مورد تشويق قرار ميگرفت..... خزعل

  
به درجه سرتيپی )  ١٩٢٠( ٢٤٥٩خورشيدی برابر با  ١٢٩٩وی پس از کودتای رضاخان در سال 

 .جنگل شرکت فعاالنه داشت زاهدی در سرکوب و دستگيری شيخ خزعل و نبرد با قوای نهضت .رسيد

نائب  در حالی آه بيش از هجده سال نداشت، به درجه)  ١٩١٥( ٢٤٥٤برابر با  ١٢٩٤زاهدی در سال 
ان بود که سه سال بعد، پيشرفت زاهدی چن.  سه سال بعد نائب دوم شد. رسيد) ستوان سومی(سومی 

 سرتيپی رسيد  نيز به درجه ٢٤٥٩برابر با  ١٢٩٩تا  ٢٤٥٧برابر با  ١٢٩٧های  ی سال يعنی در فاصله

برابر با  ١٢٩٦در سال . های داخلی شرآت داشت زاهدی در سراسر دوران جوانی خود در جنگ
جنگل و قيام ميرزا  واقعه چندی بعد. به آردستان مأمور شد و در حوادث آن منطقه شرآت آرد  ٢٤٥٦

رضا شاه ـ آه در آن زمان به رضا خان ميرپنج معروف بود و در شهر رشت به . آوچك خان پيش آمد
 .بردـ زاهدی رابه گيالن احضار آرد سر می



ای تحت  مقارن همين احوال، عده. را شكست دهد» خالو قربان«زاهدی در اين مأموريت توانست قوای 
آه رضا خان، زاهدی را . از تنكابن به سمت تهران در حال پيشرفت بودند» هللا خانا احسان«فرماندهی 

اهللا خان را شكست  مأمور جنگ با احسان اهللا خان آرد و زاهدی نيز توانست در طول يك هفته احسان
 .دهد
 

سرتيپ مرتضی  ٢٤٥٩برابر با  ١٢٩٩در اواخر سال . های شمال شرآت داشت زاهدی در تمام جنگ
فرمان درجه سرتيپی را برای او از سرهنگ زاهدی  به دليل رشادت های )سپهبد يزدان پناه بعدی( خان

متعاقب اين وقايع، زاهدی مأمور سرآوب اسماعيل آقا سميتقو ـ آه در آذربايجان . تهران به رشت برد
اين موفقيت، به دليل . علم طغيان برافراشته بود ـ گرديد و در اين مأموريت پيروزی نصيب زاهدی شد

  . زاهدی به دريافت نشان ذوالفقار و آجودانی رضا شاه نائل آمد

به  ٢٤٦٠برابر با خورشيدی  ١٣٠٠زاهدی در سال . پس از اين مأموريت، وقايع خوزستان پيش آمد
شده بود آه دستور  منصوب سمتتازه به اين . فرماندهی تيپ فارس منصوب شد و به شيراز رفت

  . خ خزعل به خوزستان برودرسيد برای سرآوبی شي

به انگليس عالوه بر گرفتن امتياز حفظ جان خودش بوده است  )خزعل( يکی از داليل وابستگی خزئل
. زيرا تصور ميکرد با تکيه به يک نيروی خارجی ميتواند خود را در مقابل حکومت مرکزی حفظ نمايد

هم ميباشد قرار  ١٩١٢سر پرسی کات وزير مختار انگليس که عاقد قرار داد با   ١٩٠٢وی در ماه می 
ده سال اجاره را جلو . ليره در سال به او بدهد ۶۵٠ميبندد تا جزيره آبادان را از خزئل اجاره کند و 

وقتی ابن سعود مدال ميداد سر . با اين ترتيب شيخ خزئل اجير دولت انگليس ميشود. دريافت ميکند
ت، شيخ کويت و ابن سعود بطور مستقل وبدون خبر دولت مرکزی به منزل شيخ خزئل دعوت پرسی کا
  .شده بودند

مهم ترين خوانين عرب، عربی «: نوشته سر دنيس رايت ميخوانيم" انگليسی ها بين ايرانيان"در کتاب 
ينکه با دولت انگليسی های بجای ا.... ه قبايل عرب سرکردگی او را قبول داشتندکبود بنام شيخ خزئل 

  »...مرکزی وارد مذاکره شوند با شيخ خزئل وارد مذاکره ميشدند

ِ شيخ خزئل عالوه بر لقب س  که هرکدام  KCIE , KCSI, GCSIEر سه نشان مخصوص داشت؛                      
نشان از اين داشت که انگليس حامی کامل او است وی قول داده بود برای تعيين جانشين خودش قبال با 

  . دانگليسی ها مذاکره کن

ما امکانات نداشتيم ولی رضا خان کار ها و اقدامات خودش را شروع کرده بود، کار های او کامال «
  . از خاطرات يک انگليسی» منافی با منافع ما بود و مخالف بود و مقدور نبود که به ايران نيرو بياوريم

شيخ خزئل در جواب تلگرافی که از مرکز به او رسيد مبنی بر اينکه به دولت ماليات بدهکاراست 
  . »من ماليات بدهکار نيستم که هيچ طلبکار هم هستم«: نوشت

شيخ خزئل تلگراف های متعددی بر عليه رضا شاه کرد و سپس کميته های ضد سردار سپه تشکيل داد 
هزار نفر از  ٢٠عليه دولت مرکزی که در بعضی از آنها بيش از  و سخنرانی ها کرد و تجمعاتی بر

وی شخصی را با يک ميليون تومان نزد احمد . خوزستانی های ناحيه ناصری شرکت داشتند جمع شدند
او همه اينکار ها را با . شاه فرستاده بود که او را از فرانسه باز گرداند و رضا خان را تهديد کرده بود

  . نجام ميدادحمايت انگليس ا



رضا خان بدون اطالع قبلی، به طرف اصفهان براه افتاد، و در سر راه مرتب به فرماندهان سپاه 
 دسردار اسعد بختياری که فرمانده سپاه بود وقتی وار. تلگراف ميکرد که به خوزستان نفرات بفرستند

. ين امر شيخ خزئل را تکان دادناحيه بختياری شد از او استقبال بعمل آمد و لذا به او احترام کردند ا
وقتی ديد رضا خان چنان مردانه خود فرماندهی را قبول کرده است و عازم خوزستان است قبول کرد تا 

ولی رضا خان آنچنان شجاعانه وارد شد که حتی انگليس و خزئل هر دو غافل گير . ماليات ها را بدهد
  . ا پناه بردخزئل قالب تهی کرد و به يک کشتی در روی دري. شدند

رضا خان فرمانده تيپی را مامور کرد تا خزئل را دنبال کند و کارش را تمام کند، او فضل اهللا زاهدی نام 
. دراين هنگام شيخ اظهار پشيمانی کرده و در کشتی بسر ميبرد. داشت که فرمانده تيپ خوزستان بود

شيخ خزئل اظهار پشيمانی ميکند چون . فضل اهللا زاهدی همراه افسران و سربازان وارد کشتی شد
يکی از . ولی دستور دستگيری او را داشت. سرتيپ زاهدی صالح نميبيند که کار اورا يکسره سازد

افسران خود را صدا ميکند و پاکتی الک و مهر شده به او ميدهد و باو و سربازانش ميگويد شما با 
ميل دريائی دور شدی  ۵٠که نرا بعد از اي ضمنا به افسر ياد شده دستور ميدهد پاکت. ناوچه برگرديد

در اين فاصله پذيرائی خزئل از سرتيپ زاهدی گرم ميشود و . باز کن و بخوان و فورا به آن عمل کن
. زاهدی که خزئل را غرق در شادی ميابد ابراز ميکند پس آن رقاصه های عربی و ساز و آواز چه شد

صدای بازگشت سربازان و آن افسر وظيفه شناس را  وقتی رقاصه ها و ساز و آواز در اوج خود بود
  ١ . نمی شنوند و افسر وارد شده اسلحه را به روی شيخ ميگيرد و او را دستگير کرده به تهران ميبرند

، بار مأموريت يافت آه به رشت او اولين. پس از پايان وقايع شيخ خزعل، سرتيپ زاهدی به تهران آمد
ورود او به رشت مقارن با وقايع ترآمن صحرا بود، لذا از طرف دولت مرآزی، سرتيپ جان . سفر آند

محمدخان از سمت خراسان و زاهدی از سمت رشت مأمور شدند آه به ترآمن صحرا حمله آنند و 
ن توانستند آرامش را در ترآمن در اين جنگ زاهدی و جان محمدخا. ها را سرآوب آنند شورش ترآمن

  .صحرا برقرار سازند

، به های مجار به اروپا رفت و پس از مراجعت ، زاهدی برای خريد اسبپس از وقايع ترآمن صحرا
رياست بازرسی امور مالی ارتش  ٢۴٧۴برابر با  ١٣١٤زاهدی در سال . رياست شهربانی منصوب شد

در . مأمور احداث ساختمان باشگاه افسران ارتش شد ٢٤٧٦ برابر با ١٣١٦را بعهده گرفت و در سال 
 ١٣٢١سرتيپ زاهدی به فرماندهی ژاندارمری آل آشور و در سال  ٢٤٨٠برابر با   ١٣٢٠شهريور 
زاهدی در لشكر اصفهان بود آه وقايع سوم . به فرماندهی لشكر اصفهان منصوب شد ٢٤٨١برابر با 

چون انگليسی ها با او ميانه خوبی نداشتند و رشادت های فضل اهللا زاهدی را . شهريور پيش آمد
  .سير آردندا غافلگيرانهوی رابخوبی آگاه بودند 

ی ستوانی داشت، يك روز صبح به دفتر آار زاهدی رفت و او را  ژنرال مك لين آه در آن هنگام درجه
ها بود، به  به زندان فرستاد و تا پايان جنگ جهانی دوم در فلسطين آه در آن زمان در اشغال انگليسی

با اين کاريک شير دالور ويک بازوی رضاشاه را از جلوی راه  .سر برد و آسی از او خبری نداشت
ها آزاد  ايان جنگ، زاهدی نيز از زندان انگليسیبا پ ٢٤٨٤برابر با  ١٣٢٤در سال   . خود برداشتند

ی  او پس از ورود به تهران به رياست باشگاه افسران منصوب شد و به درجه. شد و به تهران آمد
 .سرلشكری نيز ترفيع يافت

                                                            
  »بسيار زيانبخش آرميتاز اسميت قرارداد«با بهره گيری از کتاب های گوناگون کدبان مهدی شمشيری، از جمله  -   ١



به رياست  ٢٤٨٩برابر با  ١٣٢٩آرا در سال  سرلشكر زاهدی در زمان رياست ستاد ارتش رزم
ی شانزدهم مجلس شورای ملی جريان  در اين هنگام انتخابات دوره. ب شدشهربانی آل آشور منصو

آرا را برانگيخت، با وجود مخالفت  طرفداری زاهدی از دآتر مصدق و طرفدارانش، خشم رزم. داشت
  .، چند تن از آانديداهای جبهه ملی از تهران به مجلس راه يافتند) آرا رزم( نخست وزير وقت

موقعی آه انتخابات  .ای بين اعضای جبهه ملی و سرلشكر زاهدی برقرار شد نهاز اين پس روابط دوستا
ی حسين  او بعد از آابينه. مجلس سنا شروع شد، زاهدی به عنوان سناتور انتصابی به مجلس سنا رفت

  .ی دآتر مصدق شرآت آرد عالء ، در تشكيل آابينة

زير نظر داشت و در همين زمان بود آه  ی مصدق عالوه بر وزارت آشور، شهربانی را نيز در آابينه
اين جريانات مقارن با خلع يد از شرآت نفت ايران و انگليس . ها را شروع آرد ای مبارزه عليه توده

  .بود

اش آنار گذاشت و زاهدی به تدريج به رديف مخالفان  پس از چندی دآتر مصدق، زاهدی را از آابينه
هايی در مخالفت با وی منتشر  مامداری دآتر مصدق اعالميهزاهدی چند بار در دوران ز. مصدق پيوست

  . پيش آمد٢٤٩٢برابر با  ١٣٣٢مرداد اآرد واز آن پس متواری شد تا اين آه وقايع بيست و هشت 

امرداد  ٢٨اردشير زاهدی فرزند فضل اهللا زاهدی که خود در جريان رستاخيز مردم ايران در روز 
  : شرکت داشته است می گويد

به بن بست  شامرداد کار ٢٨پيش از مصدق «
به هيچ وجه نمی توانست مساله نفت را . رسيده بود
. هر پيشنهادی به او می رسيد رد می کرد. حل کند

در صورتی که . مبادا به محبوبيت او صدمه ای برسد
پدر من معتقد بود که يک فرد وطن پرست و 
شرافتنمند بايد خود را فدای کشورش کند، نه آنکه 

پدرم با کومونيسم و . را فدای خود کند شرکشو
. و هر شيوه عوامفريبی مخالف بود» ايزمی«هرنوع 

ای حل مشکل نفت متاسفانه مصدق هر فرصتی را بر
شرکت های نفتی با باال . به سود ايران از دست داد

جای خالی نفت ، بردن سطح توليد حوزه خليج پارس
ايران را پرکرده بودند و او نظير يک ديکتاتور عمل 

مجلس سنا و مجلس شورای ملی، ديوان . می کرد
عالی کشور را بست و با نيروی حکومت نظامی هر 

. راهش بود به زندان انداخت و در همين دوران همه روزنامه ها را توقيف کردمخالفی را که سر 
عموم سران سياسی و نظامی و به خصوص . بنابراين در آن اواخر ديگر کسی در اطراف او نمانده بود

ما بروجردی، آيت اهللا کاشانی، ظرادی مثل آيت اهللا عفبرجسته ترين شخصيت های مذهبی آن زمان ا
. يم، آيت اهللا شهرستانی با او مخالف شده بودند و از شاه می خواستند که وی را عزل کندآيت اهللا حک

به . با مصدق پشتيبانی ميکردنداين افراد با پدرم در تماس بودند و از کوشش های او برای روياروئی 
 ، طرفدار ديگری در اطرافهمين دليل مصدق به آسانی سرنگون شدو جزگارد منزلش و حزب توده

  . خودش نداشت



مثلی است معروف که می گويند هرکسی تنها به قاضی برود راضی برميگردد، آنچه روزنامه نيويورک 
 ٢٨تا  ٢٥ائی منتشر شده است بستگی به گزارش محرمانه يکی از عامالن سيا در مورد جتايمز يا هر

با اين حال . جلوه داده شودامرداد داشته که البته در آن سعی شده بود نقش سيا تا سرحد امکان مهم  
ند که برنامه سيا و انگلستان برای برانداختن مصدق شکست نويسنده در همان مقاالت هم اشاره می ک

امرداد از  ٢٨د مردم بود که در روز خورده بود، آن چه سرانجام به سقوط مصدق منجر شد قيام خو
که به مرکز ملی فيلم در شهر واشنگتن در اينباره توصيه ميکنم . فقيرترين نقاط تهران شروع شد

امرداد وجود دارد که اين  ٢٨تا  ٢٥در  آن مرکز ده ها ساعت فيلم خبری از جريانات . مراجعه فرماييد 
جملگی اين فيلم . فيلم ها به وسيله سازمان های بين المللی نظير پارامونت وويس نيوز تهيه شده است

به خصوص مالحظه . رداد توده زحمت کش ايران بودام ٢٨ها نشان می دهد که بازيگر اصلی 
خواهيدفرمود که نه اثری از نظاميان و نه اثری از نيروی پليس در آن هست، بلکه اين مردم غيرتمند و 

امرداد وارد  ٢٨قيام  یپس از فرار مصدق و پيروز سارتش و پلي. وطنپرست و شجاع ايرانی بودند
  . صحنه شدند

  

                                                ُ                                        دليل ديگر گزارش های تلگرافی محرمانه لوی هندرسن سف ير آمريکا در تهران است که در مورد شعار 
امرداد نزديک به  ٢٨همين طور در روز . های مردم، همگی به حمايت از شاه وبرعليه مصدق آمده

اين افراد عبارت . اندخبرنگار خارجی از جمله خبرنگار نيويورک تايمز درتهران حضور داشته  ٥٠
مضافا چند روزنامه نگار  .بودند از يک ژاپنی، دو هندی، سه روسی، و چند تن از اروپا و آمريکا

دکتر رحمت مصطفوی و  عبدالرحمن فرامرزی، عميدی نوری، هاشمی حائری،صاحب نام ايرانی مثل 
ود کلمه ای از کودتا بکار آقايان ترقی و اميرانی هم حضور داشتند هيچ يک از آنها در گزارش های خ

  .سی ها نکرده اندييا صحبتی از سازمان سيا يا حضور انگل. نبرده اند



کتاب در باره آن دوران ايران نوشته شده و افرادی امثال بری روبين، فليپ گود، ماروين  ١٠٠بيش از 
  . زونيس، و آقايان امير طاهری و محمود طلوعی هم حضور داشتند

 ١٩٥٤تا  ١٩٥٢خارجی اسناد محرمانه وزارت خارجه آمريکا بين سال های شما به کتاب روابط 
اوت  ٢٥ملل را در تاريخ  مراجعه کنيد در آن جا تلگرام آقای سيد ابوالحسن حائری زاده به سازمان

يا نامه آقايان لطفی وزير دادگستری حکومت . می خوانيد که مصدق را ياغی خطاب کرده است ١٩٥٣
  . وزير کار حکومت مصدق را مصدق و دکتر عالمی

توطئه گر و عوام فريب نمی نويسند، بلکه  ندچبايد بشما عرض کنم که واقعيت اين است که تاريخ را 
دو کتاب مظفر بقائی و حسين مکی نشان می دهد سپهبد زاهدی . مردم وطن دوست وآگاه می نويسند

د و درانتخابات تهران به وکالت پدر من باعث شده بود که مصدق و عده ديگر از زندان آزاد شون
بودند وبرای  قدآقای دکتر بقائی و مکی و حاثری زاده اول جزو طرفداران پروپاقرص مص. برسند

کشورشان فداکاری می کردند ولی چيزی نگشت که با دشمنی با مصدق رو برو شدند فراموش نکنيد که 
ح کرده بود پدر من در آن کابينه وزير شاه مصدق را انتخاب کرده بود و فرمان نخست وزيری را توشي

  . فرمان قانون ملی شدن نفت را شاه توشيح کرده بود. کشور مصدق بود

فراموش نکنيد که پدر من خيلی پيش از مصدق با انگليسی ها در افتاده بودو درملی شدن نفت هميشه 
رگرداند و انگليس ها هيچ درواقع نفت را او به ايران ب. او فاتح خوزستان بود .طرفدار ملی شدن بود

همينطور در آذربايجان با سميتقو . زاهدی فاتح جنگ گيالن بود . وقت اينکار اورا فراموش نمی کنند
زمان اشغال ايران به وسيله انگليسی روی . فاتح بيرون آمد و نشان بی نظير ذوالفقار را گرفت

احساسات ملی گرائی اش اورا 
بعد  ربودند و به فلسطين تبعيد کردند

از انتخابات که از اقليت آن روز 
تشکيل شد پدر من سناتور و بعد 

  . وزيرکشور مصدق شد

در هنگام حمله حزب توده به مجلس 
شورای ملی و گرفتن کالنتری 
مجلس به وسيله توده ای ها وظائف 
. وطن دوستانه خود را انجام داد

مصدق می خواست به طرفداری از 
حزب توده رئيس شهربانی، 

ند اما پدر شگر بقائی را برکنار کسرل
  » . من زير بار نرفت و استعفا داد

حسين  در کابينه فضل اهللا زاهدی
وزير کشور بود و در نخستين  عالء

  .       ً                          ولی بعدا  با مخالفان مصدق نزديک شد. نيز اين مقام را حفظ کرد کابينه دکتر مصدق

 وستا هایردرشفت يکی از  زاهدیفضل اهللا . وطنپرست عالقه ای به اسکندرنامه داشت سرباز اين
شايد امروز هنوز آن کتاب . دمردم آن ديار می خوانبرای  از اين کتابمنزل کدخدائی  رشت نزديک

   .اسکندر نامه در منزل آن فاميل اهل شفت باقی باشد



افسر . کدخدای آن روستا تعريف می کند، درتمام مدت يکماه لباس نظامی از تن اين سرباز بدر نرفت
  .وظيفه شناس و ايران دوست بودديگری نيز همراه زاهدی بود که بسيار 

بعد ها با نام . انتخاب شدمجلس از رشت به نمايندگی  با ياری های فضل اهللا زاهدیکاظم جفرودی 
وی همان پشت به ميهن کرده ای است که در هنگام . کاظم جفرودی در تاريخ از اوياد می شود سمهند

  . کرد رگان همکاریامضای نامه بی طرفی ارتش با مهدی باز

چند توطئه گر و عوامفريب نمی  تاريخ را«همانطور که فرزند آن دالور اردشير زاهدی می گويد، 
به  شخصی مثل کاظم جفرودی ازمثل فضل اهللا زاهدی را  وطن پرستی گردش روزگار شخص» نويسند

    .اثر کردن ارتش فعاليت می کند را از هم متمايز می کندخدمت بيگانه در بی 

کنار کرد و به عنوان نماينده دائمی ايران شاه او را بر) ١٩٥٥( ٢٤٩٤برابر با  ١٣٣۴فروردين  ١۶در
 ٢٥٠٢برابر با  ١٣۴٢شهريور  دهمدر. در دفتر اروپائی سازمان ملل متحد به سوئيس فرستاد

  .در ژنو درگذشت) ١٩٦٣(

 

  : نخست وزيران دوران پهلوی

 • حکيمیابراهيم  • مرتضی قلی بيات • محمد ساعد • علی سهيلی • احمد قوام • علی سهيلی • محمدعلی فروغی
علی  • علی منصور • محمد ساعد • عبدالحسين هژير • ابراهيم حکيمی • احمد قوام • ابراهيم حکيمی • صدراالشراف

جعفر  • منوچهر اقبال • حسين عال • اهللا زاهدی فضل • محمد مصدق • احمد قوام • مد مصدقمح • حسين عالء • آرا رزم
 • جعفر شريف امامی • جمشيد آموزگار • هويداامير عباس  • حسنعلی منصور • اسداهللا علم • علی امينی • شريف امامی

 شاپور بختيار • غالمرضا ازهاری
  

  ک-ح
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