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 فضل اهللا و اردشیر زاھدی 

  محمد قربانی 

http://www.irdc.ir/fa/content/15834/default.aspx  

  

  

پھلوی، عدم شایسته ساالری در زمینه انتخاب به جرأت میتوان گفت كه یكی از دالیل اصلی فساد در دوران حكومت 

افراد برای مناصب مھم و حساس كشور بود، كه ھمین امر را میتوان زمینه ساز بسیاری از مفاسد در آن زمان به 

بدون شك سرسلسله این بحث در دوران پھلوی را میتوان شخص محمد رضا پھلوی دانست، كه تنھا به . حساب آورد

دن، پس از پدرش قدرت را در دست گرفت و ھمه امورات كشور تحت لوای ملوكانه وی رتق و فتق پشتوانه شاھزاده بو

كه به پشتوانه . . . در این تحقیق با اشاره به افرادی چون اردشیر زاھدی، اسداهللا علم، جمشید آموزگار و . میشد

به ارزیابی ادعای اصلی این  نسبی خود به سطوح باالیی نظام شاھنشاھی رسیده بودند طی چند عنوان مقاله

  . تحقیق خواھیم پرداخت

   

   

  فضل اهللا زاھدی

پدرش خرده مالك و . ھجری شمسی در ھمدان به دنیا آمد ١٢٧٢فضل اهللا زاھدی معروف به بصیر دیوان در سال 

مختصری در حد خواندن و فضل اهللا در دوران كودكی و نوجوانی تحصیالت . پیشكار و جلودار امیر افخم قره گزلو بود

نوشتن نمود و با ارتباطی كه خانواده ی او با سرھنگ رضاخان، فرمانده آتریاد ھمدان داشتند او را به قزاقخانه بردند و 

فضل . ستوان سوم شد و در تیپ ھمدان مشغول به كار گردید ١٢٩٣وی دوره آموزشگاه افسری را طی كرد و در سال 

د مخاصمه، از جمله جنگ با خالو قربان و احسان اهللا خان و نیز شركت در سركوب اهللا زاھدی با شركت در چن

اما خوش . اسماعیل آقا سمیتقو، توانست به سرعت مدارج نظامی را طی كند و به درجات باالی نظامی برسد

از . آغاز میشود درخشید ولی دولت مستعجل بود، چرا كه از این زمان به بعد دوران پر نشیب و فراز زندگی فضل اهللا

زندانی شدن در زندان شھربانی رضا شاه به جرم اھمال در مراقبت از زندانیان، تا زندانی شدن توسط متفقین به جرم 

   .ھمكاری با آلمانھا

دوباره طلوع می كند و او در این سال توسط دكتر  ١٣٢٨با ھمه ی این احواالت، ستاره اقبال فضل اهللا زاھدی در سال 

زاھدی . ریاست شھربانی برگزیده میشود، و دور دنیا دوباره بر مراد فضل اهللا زاھدی چرخیدن خود را آغاز كرداقبال به 

اما ظاھرًا فضل اهللا زاھدی زندگی یكنواخت را . پس از این زمان به مناصبی مانند سناتوری مجلس و وزارت كشور رسید

در تقابل با دكتر مصدق قرار گرفت كه تا  ١٣٣١از سال دوست نداشت و ھمیشه به دنبال ماجراجویی بود، چرا كه 

عالقه وافر زاھدی به قدرت سبب شد تا وی به یكی از . سال پیش از آن در كابینه اش به عنوان وزیر حضور داشت

و در نھایت توانست پس از مصدق، به آمال خود جامه عمل . مرداد تبدیل شود ٢٨بازیگران اصلی كودتای آمریكایی 

  .ند و به عنوان نخست وزیر ایران انتخاب شودبپوشا
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وی در این دوران به دنبال ھر چه بیشتر كردن قدرت خود بود و تقریبا اعتنایی به شاه نداشت، تا جایی كه فردوست در 

خاطرات خود می گوید، فضل اهللا زاھدی در حفظ سمت خود مصمم بود و اردشیر ھم در كنار او حضور داشت و تقریبا 

محمد رضا پھلوی كه به شدت از قدرت گرفتن فضل اهللا زاھدی  .نا به محمد رضا بود و كمتر به دیدار او میرفتبی اعت

با چراغ سبز آمریكا، عذر زاھدی را خواست و از وی استعفا گرفت و او را از پست  ١٣٣۴بیمناك شده بود در سال 

. وان سفیر كبیر سیار ایران در اروپا، به اروپا تبعید شدپس از آن زاھدی به طور محترمانه با عن. نخست وزیری عزل كرد

پس از مرگ پدر نوبت به پسر رسید تا برای اندوختن و افزودن به   .در ھمین عنوان بود ١٣۴٣و تا زمان مرگش در سال 

  .گنجینه خاندان زاھدی بیش از پیش فعالتر شود

   

  یاردشیر زاھد

او پس از تحصیالت ابتدایی در تھران . در تھران به دنیا آمد ١٣٠٧ماه سال  اردشیر زاھدی پسر فضل اهللا زاھدی در مھر

وی در . در دبیرستان اسالمیه بیروت به پایان برد و راھی آمریكا شد ١٣٢۵و اصفھان، تحصیالت متوسطه را در سال 

مان تحصیل در بیروت با وی از ز. گواھینامه كشاورزی را از كالج كشاورزی ایالت یوتا آمریكا دریافت كرد ١٣٢٨سال 

. آشنا شد و با سرویس اطالعاتی آمریكا در ارتباط قرار گرفت ١٣٣٢مرداد  ٢٨كرمیت روزولت، عامل آمریكایی كودتای 

خاطرات كرمیت روزولت، حضور فعال اردشیر زاھدی را با نام مستعار مصطفی و ویسی در جریان عملیات كودتا در 

 ٣به خاطر نقش فعال در كودتا به دریافت نشان درجه یك رستاخیز نائل شد و در  اردشیر زاھدی. تھران نشان میدھد

   .آجودان كشوری شاه شد ١٣٣٢آبان 

استخدام در وزارت . مشاغل متعددی را به شرح ذیل تجربه كرد١٣۵٧تا  ١٣٣١اردشیر زاھدی در فاصله سالھای  

ری كمیسیون مشترك ایران و آمریكا برای بھبودی امور وی در این دوره در معاونت خزانه دا. ١٣٣١كشاورزی در سال 

آجودان . مرداد ٢٨پس از كودتای ) سپھبد فضل اهللا زاھدی(مشاور مخصوص نخست وزیر. بود) ترومن ۴اصل (روستایی

سرپرست دانشجویان ایرانی خارج از كشور و نماینده مخصوص شاه در ). ١٣٣٢آبان  ٣(كشوری محمد رضا شاه پھلوی 

سفیر كبیر ایران در ). ١٣۴٠تا اسفند ١٣٣٨اسفند (سفیر شاه در آمریكا). ١٣٣٨(نشجویان خارج از كشورامور دا

سفیر . كابینه ھویدا) ١٣۵٠تا شھریور  ١٣۴۵بھمن (وزیر خارجه ایران . در زمان نخست وزیری علم) ١٣۴۴شھریور (لندن

طر خوش خدمتی ھایی كه از خود نشان داد اردشیر زاھدی به خا  ).١٣۵٧تا دی  ١٣۵١اسفند (ایران در آمریكا

مرداد، نشان درجه دو تاج  ٢٨نشان درجه یك رستاخیز به دلیل شركت در كودتای . نشانھای متعددی را نیز دریافت كرد

      .و نشان درجه یك ھمایون

   

  :پیوند خانوادگی اردشیر زاھدی و محمدرضا پھلوی

به احتمال زیاد یكی از عوامل موثر در . اردشیر زاھدی پس از ازدواج با شھناز پھلوی، رابط محمد رضا با سیا شد

نزدیكی اردشیر زاھدی به محمدرضا پھلوی و اعتبارش نزد وی به ارتباط تشكیالتی اردشیر زاھدی به سیا و آمریكا باز 

از منشی آمریكایی اردشیر زاھدی در دوران سفارت آمریكا مجله اطالعات ھفتگی به نقل  ١٣٥٨در سال . می گردد

ھزار نفر از رجال، شخصیتھا و روزنامه نگاران آمریكایی، از طرف شاه ایران رشوه داده می شد و  ٤٠٠٠اعالم كرد كه به 
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اردشیر  فردوست در خاطرات خود میگوید كه پس از مرگ اسداهللا علم، .اردشیر زاھدی رابط پرداخت این رشوه ھا بود

زاھدی تالش زیادی كرد تا جای او را در زمینه روابط خارجی محمد رضا پھلوی بگیرد، اما نتوانست اعتماد محمدرضا را 

    .در این زمینه جلب كند

در رابطه با ازدواج اردشیر زاھدی با شھناز پھلوی، در كتاب پدر و پسر نوشته محمود طلوعی اینگونه آمده است كه  

اشت كه دخترش را برای ملك فیصل دوم، پادشاه جوان عراق نامزد كند، كه داستان عشق و عاشقی شاه در نظر د

اردشیر با این ازدواج، موقعیت خود را در دربار . شھناز با اردشیر پیش آمد و شاه ھم به ناچار به این ازدواج رضایت داد

ھناز پس از ھفت سال زندگی مشترك با اردشیر، به ش. تثبیت كرد و كمی بعد با عنوان سفیر كبیر ایران به لندن رفت

دختری ) دختر محمد رضا پھلوی(حاصل ازدواج اردشیر زاھدی با شھناز پھلوی.دلیل فساد اخالقی اردشیر از او جدا شد

   .به نام مھناز بود

   

   :وضعیت وزارت امور خارجه در زمان اردشیر زاھدی

اھدی با آمدن خود به وزارت امور خارجه، افراد معلوم الحالی را وارد این آن طور كه از نوشته ھا بر می آید اردشیر ز

محمود طلوعی در كتاب بازیگران  .دستگاه كرده كه به شدت باعث نارضایتی كارمندان تحصیل كرده این وزارت خانه شد

سفرای ایران در خارج از  عصر پھلوی می گوید، اردشیر زاھدی از نظر روش كار و طرز رفتار با كاركنان وزارت خارجه و

او با كلمات و اصطالحات ركیك و چاله میدانی به كارمندان خود و مقامات سطح باالی . كشور، وضعی استثنایی داشت

البته نحوه ی بی ادبانه ی برخورد زاھدی، فقط مخصوص دیپلمات ھای ایرانی و اعضای    .وزارت خارجه ناسزا می گفت

این فرد در مقابل خارجی ھا خیلی مبادی آداب بود و با زرنگی ھای خاص خودش، چه در وزارت خارجه ایران بود، و 

البته علت اصلی . مقام وزارت و چه در زمان تصدی سفارت ایران در لندن و واشنگتن بیشتر از اسالف خود موفق بود

ان خارجه ی دیگر، فقط نقش این موفقیت این بود كه او با شاه خیلی راحت و بی پرده صحبت میكرد، در حالی وزیر

اردشیر زاھدی بر اثر درگیری با ھویدا و فحش و كتك كاری . منشی شاه را بازی می كردند و اختیاری از خود نداشتند

سال ھای وزارت خارجه اردشیر . با او مجبور به استعفا شد و جانشین او در وزارت خارجه، عباسعلی خلعتبری شد

  .یكی از بد نام ترین دوره ھای تاریخ وزارت امور خارجه می باشد )۵٠تا شھریور ۴۵بھمن (زاھدی

   

  ااردشیر زاھدی و سفارت ایران در آمریك

مرداد سال  ٢٨اردشیر زاھدی علیرغم سرسپردگی كامل به محمد رضا شاه، به مناسبت خدمات پدرش در كودتای 

عنوان میكرد كه دیگران جرأت ابراز آن را  و بعضًا مطالبی را. پیوسته برای خود سھمی در حكومت قائل بود١٣٣٢

به علت اختالفات با ھویدا، اردشیر . از جمله آنكه آشكارا از ھویدا انتقاد كرده و اعتنایی به او نداشته است. نداشتند

سالی كه وزیر خارجه بود، حتی برای یك بار در جلسه ھیأت وزیران حاضر نشد و معاونین خود را به  ۵زاھدی به مدت 

می كرد، ولی ھویدا به خاطر اینكه از ارتباط  وی در مكاتبات و برخوردھا، به ھویدا فحاشی . ین جلسات می فرستادا

ولی یك بار كه اردشیر زاھدی در یك مكاتبه صریحًا به ھویدا . ویژه او با شاه با خبر بود از پاسخ گویی خودداری میكرد
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در نتیجه او . را پس بگیرد و اگر نمیتواند با ھویدا كار كند، استعفا دھدفحش داده بود، شاه از او خواست كه نامه خود 

  .استعفا داد و پس از آن به عنوان سفیر ایران در آمریكا انتخاب شد

او در دو دوره و بیش از ھشت . اردشیر زاھدی پر سر و صداترین و جنجالی ترین سفیر ایران در آمریكا به شمار میرفت

ده دار بود، و به مناسبتھای مختلف مجالس بزم و لھو و لعب در سفارت ایران ترتیب میداد، و در آن سال این مقام را عھ

ویلیام سولیوان، آخرین    . مجالس از دولتمردان و سناتورھا و اعضای كنگره و دیگر سرمایه داران خارجی دعوت میكرد

در جلب حمایت از شاه در واشنگتن، فعالیت ھای سفیر آمریكا در ایران، در خاطراتش میگوید یكی از عوامل موثر 

اردشیر زاھدی سفیر شاه در آمریكا بود كه یكی از پر تحرك ترین و فعال ترین دیپلمات ھای خارجی در واشنگتن به 

سولیوان . شمار می آمد و مخصوصًا به خاطر مجالس مھمانی و پارتی ھای تماشایی و پر زرق و برقش شھرت داشت

وید به طور كلی من زاھدی را سیاستمداری جدی و وزین نیافتم، ھرچند او زیركی ھای خاص خود را در ادامه میگ

     .داشت

                                                                      

  بنقش اردشیر زاھدی در زمان انقال

او پس از دیدار با كارتر در آمریكا برای دیدار با . تالش زیادی انجام دادیم    در بحبوحه انقالب، اردشیر زاھدی برای بقای رژ

محمود طلوعی در كتاب بازیگران عصر پھلوی میگوید، . شاه به ایران آمد و چند بار ھم از تھران با برژینسكی گفتگو كرد

ران آمریكا، به خصوص كارتر و توانسته بود به عنوان سفیر ایران نظر موافق رھب ١٣۵٧اردشیر زاھدی در سال بحرانی 

مشاور امنیت ملی او برژینسكی را به حمایت از شاه در برابر جریانات انقالبی جلب نماید و اگر شاه، خود عزم و اراده 

گری سیك رییس . كافی برای مقابله با نیروھای انقالبی را داشت، می توانست از این موقعیت حداكثر استفاده را ببرد

شورای امنیت ملی آمریكا در زمان انقالب در كتاب خود تحت عنوان ھمه سقوط می كنند به تفصیل  قسمت ایران در

وی میگوید كه برژینسكی به توصیه زاھدی به . درباره رابطه زاھدی و برژینسكی در زمان انقالب ایران توضیح میدھد

برژینسكی با تقاضای اردشیر . وی اعالم نمودشاه ایران تلفن كرد و پشتیبانی قاطع و بدون قید و شرط آمریكا را از 

زاھدی كارتر را ھم قانع كرد كه طی یك پیام خصوصی، پشتیبانی كامل خود را از ھر اقدامی كه شاه برای برقراری 

    .آرامش در كشورشان ضروری میدانند، اعالم نماید

  اھدی نداشت و میگوید كه شاه بعد از اینكهالبته آنطور كه سولیوان میگوید شاه اعتنای چندانی به حرفھا و تالش ز 

در حضور من با زاھدی تلفنی صحبت كرد، گفت كه زاھدی اوضاع را درك نمیكند و فكر میكند حاال ھم میشود مثل سال 

گری سیك ادامه میدھد كه زاھدی در آن شرایط حساس، داوطلب . عمل كرد) مرداد است ٢٨منظور كودتای ( ١٣٣٢

    .تحقق این خواسته را محقق میدانست  د و بعد از رفتن ھویدا،نخست وزیری ھم بو

اردشیر زاھدی در زمان انقالب، به مدت دو ماه در تھران حضور داشت و در این مدت ھم با كاخ سفید درارتباط بود و   

تشكیل یك دولت چندین بار برژینسكی را وادار كرد كه با شاه تماس گرفته و او را به شدت عمل در برابر مخالفان و 

     .زاھدی با فرماندھان نظامی نیز مرتبًا تماس میگرفت و جلساتی با آنھا داشت. قوی تشویق نماید

اردشیر زاھدی كه دریافته بود خودش انتخاب شاه برای پست نخست وزیری نخواھد بود، سرانجام موافقت شاه را   

تردیدھای شاه در مورد تشكیل یك دولت نظامی . كردبرای تشكیل یك دولت نظامی به ریاست ارتشبد اویسی جلب 
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ولی ناگھان شاه به جای اویسی، ازھاری را به نخست . ھم با تلفن مجدد برژینسكی و حمایت علنی وی برطرف شد

وزیری انتخاب كرد و زاھدی كه از این تغییر تصمیم ناگھانی شاه متحیر و خشمگین شده بود، بدون خداحافظی از شاه، 

  ...ا برای ھمیشه ترك كردایران ر
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