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   : باتک دقن

  خاطرات علي امیني

  عباس سلیمي نمین

  

» خود تطھیري«تمايل غیر متداول روايتگري آقاي علي امیني به عنوان يکي از بازيگران مھم عصر پھلوي به سوي 

ابتداي   وزير پرحاشیه  پرھیز اين نخست. ھاي مختلفي در محافل سیاسي و تحقیقاتي داشته است صرف، تاکنون بازتاب

ً با واکنش 40دھه  . ھاي تندي مواجه شده است از واگويي محفوظاتش دربارة رخدادھاي مرتبط يا قائم به خويش بعضا

نگار پرسابقه در  اين روزنامه. کند اولین واکنش را خواننده محترم در مقدمه اثر به قلم آقاي مسعود بھنود مشاھده مي

سو و مسئول طرح تاريخ شفاھي ايران در دانشگاه  اين مکتوب، انتقاداتي جدي متوجه آقاي علي امیني از يک

آقاي بھنود ضمن اشاره به مصاديقي، با اين استدالل که نه . سازد از سوي ديگر مي - آقاي حبیب الجوردي -ھاروارد

ھاي مورد انتظار اھل تحقیق و تاريخ پژوھان مطرح ساخته و نه راوي خاطرات تمايلي براي  گر سؤاالتي در زمینه مصاحبه

مصاحبه کننده بايد نقش يک خبرنگار را به «: حق معتقد است ھا پیرامون موضوعات کلیدي داشته، به طرح واقعیت

گرفت و نه نقش يک ضبط صوت زنده، از اين ضعف، فرصت بزرگتري از دست رفته است، که به عنوان مثال  عھده مي

علي امیني در اختیار مصاحبه کننده قرار داشته  ساعتي که شخصي مانند 6در . توان کتاب حاضر را در نظر گرفت مي

توان به جرأت گفت کمتر چیزي  و با توجه به آن که اين مجموعه قرار است جانشین خاطرات مکتوب او شود، مي] داده[

  )صفحه سیزده مقدمه(» .از امیني و زندگي سیاسي او، و اطالعات او به دست آمده که بر اھل تاريخ پوشیده بود

اندرکاران  شد که دکتر امیني برخالف بسیاري از دست نگاري نبايد از اين نکته غفلت مي نحو خاطره  کلي در اينبه طور 

توانسته مشارکت خود را در برخي وقايع  اي داشته است و به ھمین دلیل نمي رژيم پھلوي جايگاه روشن و تعريف شده

جا که وي ھم به دلیل داشتن روابط  د؛ به عبارت ديگر، از آنمھم تاريخي ناديده بگیرد يا به سھولت از کنار آن بگذر

السلطنه و ھم به دلیل روابط ويژه مادرش خانم  السلطنه و مصدق الدوله، قوام وزيراني چون وثوق خويشاوندي با نخست

ھا نیز  شود ھمزمان مورد حمايت جدي آمريکائي فخرالدوله با رضاخان به سرعت در مناسبات حکومتي باال کشیده مي

اي براي آقاي علي امیني رقم زده و از  ھمه، موقعیت ويژه اين... و) گونه که خود به آن اذعان دارد دستکم آن(قرار دارد 

موقعیت . مندان به تاريخ معاصر نیز قرار داشته است اين منظر راوي خاطرات در کانون توجه حتي غیرمتخصصین عالقه

وزير تحمیل شده  پوشي، او را نخست گونه پرده که محمدرضا پھلوي بارھا و بدون ھیچاي بوده است  گونه اين دولتمرد به

ً در دھه چھل با اين انتخاب آمريکائي اين. کند بر خود عنوان مي ھا ھمراه نبود، اما با ساير  که چرا پھلوي دوم استثنائا

کند، با اين وجود در ادامه به  ا طلب ميھاي بیگانه ھمچون منصور و ھويدا کامالً ھماھنگ بود بحث مستقلي ر گزينش

  .صورت گذرا به آن خواھیم پرداخت

بھترين گواه بر صحت انتقادات وارده به نحوه بیان گزينشي خاطرات در اين اثر، ھمچنین نگارش جداگانه خاطرات به قلم 

مت آقاي يعقوب توکلي در طلب چاپ لندن که در ايران نیز به ھ منتشر شده در ھفته نامه کیھان سلطنت(ھمین راوي 

آفرينش اثر جديدي توسط آقاي ايرج امیني با ھدف برطرف ) قالب کتابي تحت عنوان خاطرات علي امیني عرضه شد

وزير  تر اين نخست گذاري جديد به منظور تطھیر ھنرمندانه اما آيا سرمايه. گويي پدر است ھاي آشکار خاطره کردن نقص

توانسته است  -روانه بازار نشر شد» بربال بحران«در قالب اثري با عنوان  1388ھار که در ب -دار عصر پھلوي  نشان

  رنگ سازد؟ ھاي فاحش در جريان کتمان حقايق تاريخي بروز و ظھور يافته را کم تناقض

. ردازيمگويي به اين پرسش ناگزير از آنیم که در مقام نقد اين کتاب به دو اثر ديگر نیز به صورت ھمزمان بپ براي پاسخ
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توسط ) مرتبط با امیني(ھا و مجالت قبل از انقالب  ھرچند گردآوري ديگري از منتخب مقاالت منتشر شده در روزنامه

عرضه شده است و البته روند نگارش » زندگي سیاسي علي امیني«نیا صورت گرفته که تحت عنوان  آقاي جعفر مھدي

  .آن با ساير آثار تفاوت دارد

ھاي گسترده به منظور تطھیر عناصر کلیدي در ساختار  گذاري اي که در سرمايه تناقضات عديده قبل از پرداختن به

پردازيم  نمايد، به تبلیغ سخاوتمندانه و خالف واقع دکتر امیني براي خاندان خويش مي استبداد و سلطه بیگانه رخ مي

جدم «: نويسد ا امیرکبیر ھمتراز ساخته است و ميبراي نمونه، او پدربزرگ خود را ب. که در تمامي اين آثار نمايان است

الدوله فرزند مجدالملک به گواھي تمام نويسندگان تاريخ صدساله گذشته و مشروطیت،  خان امین میرزا علي) پدر پدرم(

خاطرات علي امیني، به کوشش . (خواھي يگانه زمان خود بود در آزاديخواھي، مردم دوستي، سواد و کمال و ترقي

اين ادعا در کتاب آقاي ايرج امیني نیز با ھمین مضمون تکرار ) 8، ص1377ھنري، سال   توکلي، انتشارات حوزهيعقوب 

شاھد اين ادعا . کرد الدوله ياد مي خان امین دکتر امیني ھمواره با احترام و اعتقاد زيادي از میرزا علي«: شده است

الدوله، به شھادت بسیاري از متون تاريخي، يکي  امین. است ھايي است که دکتر امیني بر اين دو کتاب نوشته مقدمه

، 1388بربال بحران، ايرج امیني، نشر ماھي، سال (» .ي قاجار است طلب اواخر دوره ترين انديشمندان اصالح از برجسته

  )19ص

ي و خواھ بودن در آزادي» يگانه زمان«به منظور روشن شدن واقعیت در اين زمینه و مشخص گرديدن مفھوم 

: کنیم گونه رجال مرور مي السلطنه را در مورد چگونگي به خدمت بیگانه درآمدن اين دوستي، روايت اعتماد مردم

ھا امتیاز بانک  طرز گرفتن انگلیس.) ق 1306االولي  جمادي 20(السلطنه در يادداشتھاي روزانه خطي خود  اعتماد«

جمعي از رجال دولت از : ... دھد اين طور شرح مي) زير اعظمشاه و و(شاھنشاھي را بدستیاري خود زمامداران امور 

میرزا (صاحب ديوان ) الدوله میرزا عباسخان قوام(وزير خارجه  - مشیرالدوله  –) کامران میرزا(السلطنه  قبیل نائب

و ) زير صنايعو(جھانگیرخان . مخبرالدوله علیقلیخان و غیره و غیره بودند -)علیرضاخان قاجار(عضدالملک  -) فتحعلیخان

السلطان و   السلطان خبر کرده بود در اين بین خود امین ھم بود که ھمه را امین) آقاعلي آشتیاني(امین حضور 

در اين بین شاه ھم تشريف آوردند و ھمه ما را در اطاق . ھم رسیدند) میرزامحمد مستوفي نظام(الملک  اقبال

رمودند که اين امتیازنامه که چھارده سال قبل به رويتر داده بوديم سفارت السلطنه ف به نائب... آبدارخانه احضار فرمودند

اگر چنانچه نخواسته باشیم آن . انگلیس حاال اصراري دارد که اين امتیازنامه باطل نیست و رويتر بايد بحق خودش برسد

ض از احضار شما اين امتیازنامه را بايد امتیاز نامه را مجري بداريم بايد امتیازنامه جديدي در باب ايجاد بانک باو بدھیم غر

شرح حال رجال (» الدوله خواند ھیچکس ال و نعم نگفت بلکه ھمگي تصديق کردند امتیازنامه رويتر را امین... داد يا نه

آقاي ) 398، ج دوم، ص1387ھجري، نگارش مھدي بامداد، انتشارات زوار، چاپ ششم،  14و 13و  12ايران در قرن 

قرارداد رويتر بموجب فصل ھشتم که در آن ذکر «: نويسد ذيل اين روايت اعتمادالسلطنه در پاورقي ميمھدي بامداد 

ھرگاه از تاريخ اين قرارنامه الي پانزده ماه ديگر شروع بکار نشود چھل ھزار لیره که در بانک انگلستان رھن : شده بود

مايد چون مدت منقضي گرديد و کمپاني به تعھدات خود گذاشته شده دولت ايران حق دارد که آن را به نفع خود ضبط ن

عمل ننمود قرارداد لغو و چھل ھزار لیره ضبط گرديد بنابراين در اين تاريخ موضوع بکلي منتفي شده بود مظنه لیره طال 

راء و سکوت وز... ق پنجاه و پنج لایر بوده و چھل ھزار لیره میشود دو میلیون و دويست ھزار لایر .ه 1290در سال 

السلطان بواسطه گرفتن رشوه نظر مساعدي نسبت  ھمگي میدانستند که شاه و امین -1تصديق آنان دو علت داشته 

پسر رويتر ريش و سبیل ھر يک از وزراء را بفراخور شأن و  -2ھا دارند  به دادن امتیاز بانک شاھنشاھي به انگلیس

  )ھمان(» .اھمیتشان قبالً خوب چرب کرده بود
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بار بر اين مرز و بوم  کردند بلکه قراردادھاي ذلت الدوله اقدامي جھت احقاق حقوق ملت نمي ون آقاي امینرجالي چ

آقاي . ھاي مخفي وابسته به بیگانگان پیوند داشتند نمودند چون صرف نظر از دريافت رشوه، با سازمان تحمیل مي

له به سازمان پنھان و صھیونیستي فراماسونري را الدو خان امین  اسماعیل رائین در کتاب خود وابستگي میرزا علي

ملکم در انتخاب اعضاء مؤثر تشکیالت خود و باصطالح امروزي کارگردانان فراموشخانه نھايت دقت را «: سازد مطرح مي

اي و بخصوص شاھزادگان، چند نفر را انتخاب نمود و با کمک آنھا سازمان خود را  مبذول داشت و از ھر طبقه و دسته

ھاي او بودند، میتوان افراد  از جمله اشخاص مؤثري که با او ھمکاري داشتند و جزو دسته اصلي فراماسون. عت دادوس

فراماسونري يا فراموشخانه، (» ...الدوله میرزا علیخان امین... الدين میرزا پسر فتحعلیشاه شاھزاده جالل: زير را نام برد

  )513ص ،1346اسماعیل رائین، انتشارات امیرکبیر، 

الدوله در پاورقي ضمن اشاره به چند منبع تاريخي از جمله تحوالت سیاسي نظام ايران  رائین سپس ذيل نام امین

الدوله از  برخي از مورخان معتقدند که میرزا علیخان امین«: افزايد مي) 78ص(حالج  - و تاريخ نھضت ايران) 77ص(

که در ايران » فراماسون«الدوله حزبي بنام  فکري و مادي امین ملکم با کمک«: مؤسسین فراموشخانه بوده مینويسند

مناسبت نیست  بي) ھمان(» .اي از شاگردان دارالفنون را دور خود جمع کرد فراموشخانه خوانده شد تشکیل داد و عده

جه شدند مورد تو وزيران اين دوران که جذب تشکیالت مخفي ماسون مي ھا را در مورد نخست که سیاست انگلیسي

: به روشني تبیین شده است - اولین مؤسس لژ فراماسونري در ايران  -» سرگراوزلي«اين سیاست توسط . قرار دھیم

 1844اکتبر سال  15اي که بتاريخ  که استاد اعظم لژ فراماسوني لندن بوده در نامه) سرگراوزلي(اين فراماسون بزرگ «

: است درباره ايرانیان و روش برادران ماسونش چنین مینويسد میالدي از پطرزبورگ بوزارت خارجه انگلستان نوشته

باشد در اينصورت بھترين  عقیده صريح و صادقانه من اينست که چون مقصود نھايي ما فقط صیانت ھندوستان مي«

سیاست اين خواھد بود که کشور ايران را در ھمین حال ضعف و توحش و بربريت نگاھداريم و سیاست ديگري مخالف 

که ھمیشه دولت و  البته لندن براي آن) 23ھمان، ص(» ).1944مجله پادشاھي آسیائي ژانويه (» .تعقیب نکنیمآن 

اش  ھاي دست نشانده االمکان سعي داشت صدراعظم دربار قاجار را در دست داشته باشد، بعد از قتل امیرکبیر حتي

» مقرري«و برقراري » رشوه«از راه گرفتن   نخست ھا، اين صدراعظم. ھمچون میرزا آقاخان نوري را روي کار بیاورد

کردند، سپس براي پیشگیري از سوق يافتن به استقالل فکري و دفاع از منافع ملي،  زندگي آلوده اشرافي پیدا مي

نماند که جھان وطني در اين سازمان   ناگفته. آوردند آنان را به عضويت سازمان جھان وطني فراماسونري درمي

بندي به اصولي نظیر اطاعت  شد و میزان پاي توجھي به مباني فرھنگي و مصالح ملي تبلیغ مي رابر بيصھیونیستي ب

الدوله  گشت؛ بنابراين جناب آقاي امین شرط پشتیباني از اعضا براي رشد در مناصب عنوان مي... محض، حفظ اسرار و 

گانه در مواردي ھمچون رأي به تجديد قرارداد منسوخ بندي خود را به مصالح بی که عالوه بر عضويت در فراماسونري، پاي

خواھي و مردم دوستي خوانده  در آزادي» يگانه دوران«رساند چگونه سخاوتمند  شده رويتر به روشني به اثبات مي

شود؟ مطالب بسیاري نیز در مورد پدر دکتر امیني در تاريخ به ثبت رسیده است که چندان قابل تفاخر نیست؛ وي  مي

 -پدرش - الدوله  خان امین ، پیشکار مشاغل میرزا علي»منشي حضور«سالگي با لقب  12در ) خان زا محسنمیر(

گردد،  سالگي عالوه بر مشاغل ديگر، رياست اداره پستخانه نیز از سوي پدرش به وي واگذار مي 19شود، در سن  مي

جمله از طريق اعمال نفوذ در واگذاري  آن چه روايت شده درآمدھاي غیرمستقیمي نیز داشته که از اما به حسب آن

کتاب  143در صفحه ) مخبرالسلطنه(ھدايت . ق.م«: نويسد آقاي مھدي بامداد در اين زمینه مي. مناصب حساس است

. الضرب داد الدوله گرفته به امین ھفته بعد ضرابخانه را از صنیع: گويد خاطرات و خطرات تألیف خود در اين باره چنین مي

الضرب به محسن میدھد و اين بدون تقلب در عیار ممکن  عقد خارج معروف شد ماھي پنج ھزار تومان امین در ضمن
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  )198، ج سوم، ص1387شرح حال رجال ايران، نگارش مھدي بامداد، انتشارات زوار، چاپ ششم، سال (» .نبود

پرداختن به اين مسئله نیز از   م و اصوالً کنی براي اثبات بطالن ادعاي آقاي علي امیني به ذکر ھمین مصاديق بسنده مي

آن روست که ھمسنخي اعضاي اين خانواده پرقدرت در تاريخ معاصر بر اھل نظر مشخص شود، زيرا راوي خاطرات نیز 

      .دھد که نیاکان وي پیموده بودند حیات سیاسي خود را در ھمان مسیري قرار مي

يا دفاع آقاي علي امیني از اجدادش به نوعي دفاع از ھمگوني خود با که آ چه در اين زمینه حائز اھمیت است اين آن

شود يا خیر؟ خواننده با مرور گذراي احواالت سیاسي راوي، ھمسنخي وي را با گذشتگانش  آنان محسوب مي

زير  امضاء کننده قرارداد کنسرسیوم با وجود تالشھايش براي رفع و رجوع عملکرد خويش در تاريخ به شدت. يابد درمي

دارد که نه محمدرضا پھلوي و نه ھیئت دولت از قدرت درک و فھم الزم براي  که اذعان مي سؤال است، به ويژه اين

نه، گاه : بود؟ امیني) نفت(تا چه حدي شاه در جريان اين مذاکرات : الجوردي«: مشارکت در اين زمینه برخوردار نبودند

بعد حاال خودش مدعي . فھمید ھم نمي] او مفاد قرارداد را. [ديدم مي] و شاه را[رفتم  اي مي يک ھفته] ھر[گاھي، 

به ... دانست چیه اي که اين جور بود و فالن، شاه چه مي حاال اين ماده. او وارد اين حرفھا نبود. گويد است، بیخود مي

وزير و ھیات دولت  تو در فرازي ديگر در مورد نخس) 96ص(» .گذاشتیم ھر حال، خوب، شاه را ھم گاھي در جريان مي

شادمان گفتم آقاي ] فخرالدين[به مرحوم دکتر . را آوردم به ھیئت دولت] قرارداد کنسرسیوم[گذشت و «: گويد مي

من ھم . شما نسخه انگلیسي را بگیريد. انگلیسي شما خوب است  شادمان، شما ھم نماينده نفت بوديد، ھم

سپھبد زاھدي ] خنده[که خوانديم ] را[شروع کرديم چند تا ماده  .گوش ھستند] به[حاال ھمه . خوانم فارسي را مي

اين را . آقايان اصالً ھیچ وارد نیستید. گفت آقا، صبر کنید، آقاي دکتر امیني سه ماه است ھر روز مشغول اين کار است

اين . وقت تلف نکنیدبنابراين . فھمید شادمان گفت بله؟ زاھدي گفت، شما ھم نمي. ھم تا آخر بخوانید، نخواھید فھمید

خالصه ديدم که خوب، ما ھم راستش را بگويم تا آخرش . تصويب نامه را امضاء کردند] وزرا. [تصويبنامه را امضاء بکنید

  )98- 9صص (» صحبت کنیم] ھیئت دولت[بايد يک سه ماه ھم با اينھا 

ا بر سرنوشت ملت حاکم ساختند، متأسفانه نظر از اين واقعیت تلخ که آمريکا و انگلیس بعد از کودتا چه افرادي ر صرف

اين به اصطالح وزرا و وکال و حتي شخص محمدرضا پھلوي نه سواد و معلومات داشتند و نه توان درک سیاسي 

کردند در برابر مطالبات بیگانه  که جرئت نمي بارتر اين زد، تاسف گونه موضوعات کالن را که سرنوشت ملت را رقم مي اين

کرد تا به آنان رھنمود داده شود و به ھر  ھايي چون فراماسوني کفايت مي عضويت آنان در سازمان. دابراز نظر کنن

ناديده   باري گونه که در اين روايت به صراحت آمده چنین قرارداد ذلت ھمان. بار ضد مصالح ملي تن دردھند قرارداد خفت

ً در اين میان آقاي علي امیني  ء ميوزير و تمام اعضاي ھیئت دولت امضا و ناخوانده از سوي نخست شود، البته قطعا

ھاي بزرگ و دلسوز جامعه قبل از امضاي  کند؛ ھرچند که شخصیت آگاھانه چنین قراردادي را به ملت ايران تحمیل مي

کرد که به من تلفن ] کاشاني[در اين خالل خدا بیامرزد، آقاي ابوالقاسم «: قرارداد به وي ھشدارھاي الزم را داده بودند

گفت در اين کار ھم جانت در خطر است، ھم حیثیت تو در . دانم گفتم مي» .داني من چقدر به تو عالقمندم جونم، مي«

هللا کاشاني را تحريف  ھرچند آقاي امیني دلسوزي آيت) 95ص(» دانم گفتم آقاي کاشاني، من ھر دو را مي. خطر است

ه وي به عمق فاجعه کامالً واقف بوده است؛ به ھمین دلیل نیز سازد، اما جمالت بیانگر آنند ک شده منعکس مي

بايد ! و نیز آقاي امیني... «: شود سازد حذف مي ھايي از اظھارات ايشان که ابعاد خیانت را بیشتر روشن مي بخش

بودن ھستید و فعل   امروز منفور خدا و ملت و فردا مجبور به اعتذار آلت. پیمايید، خطرناک است بدانید راھي را که مي

توان به اجراي اين قرارداد توفیق يافت،  کسي نخواھد پذيرفت، به ھر حال با اعمال زور و فشار و حرکات مذبوحانه نمي

ام،  زيرا به فرض اينکه اين قرارداد شوم ھم به تصويب برسد، چنانکه در شکايت به سازمان ملل متحد تذکر داده



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

5 
 

ايران در اولین فرصت به ھر قیمتي باشد، يکبار ديگر از انگلیس و ھمدستانش  ملت. رسمیت ندارد و دير زماني نپايد

، ص 1377خاطرات علي امیني، به کوشش يعقوب توکلي، انتشارات حوزه ھنري، سال (» ...خلع يد خواھد نمود و

الیکه در بند بود به ديوان عالي کشور، در ح 1334خواھي خود در شھريور  دکتر مصدق نیز در اليحه فرجام) مقدمه» م«

برداري از منابع ملي نقض شده است به شدت  با انتقاد شديد از قرارداد کنسرسیوم، از اينکه حق ملت ايران در بھره

وزير امروز انگلستان  من ھر وقت اين جمله از پیام آقاي سرآنتوني ايدن وزير خارجه آن روز و نخست«: ابراز تاسف نمود

اختیار میگريم که چرا  بي» تر نبوده است تر و بیھوده ھیچ چیز از اين مناقشه جاھالنه«خوانم را که بمردم ايران داده می

تعبیر کنند و براي آن جشن برپا نمايند و اين عمل سبب » رستاخیز ملي«عمال بیگانه بتوانند شکست ملت ايران را به 

» ي جاھالنه مناقشه«آوردن آزادي و استقالل شود که وزير خارجه انگلیس مبارزه و فداکاري يک ملتي را براي بدست 

ي  وزير کنوني انگلستان را از جريده اکنون متن کامل پیام آقاي سرآنتوني ايدن وزير خارجه سابق و نخست. تعبیر کند

کنسرسیوم موافقت کرده است که مالکیت ايران را بر تأسیسات نفت «. نقل مینمايم 1333آبان ماه  13مورخ » کیھان«

، 1334لشکر زرھي، ديماه  2زندان . حق خواھد داشت از اين تأسیسات استفاده نمايد 1994د ولي تا سال بشناس

  )297- 8، صص1365خاطرات و تألمات مصدق، به کوشش ايرج افشار، انتشارات علمي، سال (» .دکتر محمدمصدق

ً برخ ي بندھاي قرارداد کنسرسیوم را به به منظور روشن شدن خدمت آقاي علي امیني در اين موضوع به بیگانه صرفا

بر طبق قرارداد کنسورسیوم دولت ايران و حتي ) 15«: کنیم نقل مي» زندگي سیاسي علي امیني«نقل از کتاب 

ھاي عضو  مقامات قانونگزاري ايران بھیچوجه حق لغو يا تغییر و اصالح قرارداد را ندارند ولي برعکس بشرکت

ھا و احکام دولتھاي متبوع خود از انجام  ه به تبعیت از قوانین و تصويب نامهکنسورسیوم اجازه داده شده است ک

در دنیاي امروز قبول يک چنین قید و شرطي براي ھیچ کشور مستقلي . اند شانه خالي کنند تعھداتي که بعھده گرفته

متر از طرف شرکت ملي انتخاب اکثريت اعضاء ھیئت مديره از طرف کنسورسیوم و عده ک) 16. قابل تحمل نخواھد بود

. نفت ايران مخالف حیثیت و منافي با اصل حاکمیتي است که پايه و اساس قانون ملي شدن نفت را تشکیل میدھد

طبق قرارداد کنسورسیوم تحويل محصول نفتي و مشتقات آن از طرف شرکت اکتشاف و تولید بشرکت ملي نفت ) 17

ه نفت مورد تقاضا براي عملیات شرکتھاي عامل الزم نباشد و در براي مصرف داخلي ايران موکول باين شده است ک

واگذاري موجودي نفت و مواد نفتي در روز ) 18. واقع استفاده نفت براي صاحب نفت موکول باجازه مباشر شده است

اجراي قرارداد کنسورسیوم بدون اخذ قیمت با عسرت فعلي خزانه دولت سازش نداشته و ھیچ صاحب مالي ولو ھر 

براي ) 19. نیاز باشد مال موجود خود را نمیدھد که بعد از چھل سال ديگر عوض آنرا پس بگیرد قدر ھم متمکن و بي

فارس يک ماخذ مصنوعي و ساخته و  تعیین قیمت نفت اساس و مبناي صحیحي در نظر گرفته نشده زيرا مظنه خلیج

االي خود را آن ھم براي مدت چھل سال باختیار اي قیمت متاع و ک پرداخته خود کنسورسیوم است و ھیچ فروشنده

در حال حاضر ماخذ قابل قبول قیمتھا فوب خلیج مکزيک است کما اينکه طبق قرارداد . خريدار منحصر بفرد نمیگذارد

بموجب قرارداد ) 20.شده است حتي نفت مصرف داخلي ايران ھم براساس آن محسوب و فروخته مي 1933

شود بايد بصورت  درصدي که بعنوان پرداخت مشخص به شرکت ملي نفت ايران داده ميکنسورسیوم دوازده و نیم 

نفت خام فروخته شود يعني بشرکت ملي نفت ايران اجازه داده نشده است که از تصفیه خانه متعلق بخود براي 

ارد بلکه تصفیه نفت خويش با داشتن ظرفیت اضافي استفاده کند در واقع دستگاه تصفیه نفت سمت مباشرت ند

الزام دولت ايران باينکه قیمت نفت خود را با شرايط خاص بلیره دريافت و در گروه ) 21. کند بعنوان صاحب امتیاز عمل مي

گويند چون نفت ايران در  استرلینگ مصرف نمايد يک قیدي است که بدست و پاي اقتصاد ايران بسته میشود مي

شود ما مجبوريم يک چنین محدوديتي را قبول کنیم اين استدالل  يکشورھاي وابسته به گروه استرلینگ فروخته م
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شود و با اينحال  صحیح نیست زيرا نفت عربستان سعودي ھم در ھمان نقاطي توزيع میشود که نفت ايران مصرف مي

شود حق اين بود که الاقل آن قسمت از سھم شرکتھاي امريکائي و غیرانگلیسي  نفت آن کشور بدالر پرداخته مي

قبل از ملي شدن صنعت نفت شرکت سابق برعايت ) 22. شد بدون ھیچ قید و شرطي با دالر محسوب و پرداخته مي

قوانین داخلي ايران ملزم بود براي احتیاجات ريالي خود ھر مبلغ الزم داشته باشد لیره ببانکھاي مجاز تحويل و ھم ارز 

حق داده شده است که عالوه بر نرخ رسمي از مزاياي  ريالي آنرا بنرخ رسمي دريافت نمايد اکنون بکنسورسیوم

العمل و امثال آن نیز اگر وجود داشته باشد و يا وجود پیدا کند استفاده نمايد و حال آنکه قیمت  گواھي نامه ارزي و حق

ً بصادر کنندگاني پرداخته مي فروخته شود که ارز حاصل از اجناس صادراتي خود را به بانک ملي  گواھي نامه قانونا

دھد باين جھت اعطاي اين  باشند ولي کنسورسیوم ارزھاي حاصله از فروش صادرات نفتي خود را ببانک ملي نمي

وضع مقررات استثنائي در مورد مالیات بر درآمد و ھمچنین ) 23. امتیاز بیک دستگاه خارجي ھیچ منطق و مجوزي ندارد

رکي با حق حاکمیت ايران منافات دارد در نتیجه اين تبعیض، معافیت مطلق کنسورسیوم از پرداخت حقوق و عوارض گم

اگر دولت ايران نفت . شرکتھاي ايراني که انتظار حمايت بیشتري از دولت متبوع خود دارند مايوس و دلسرد خواھند شد

نمود  صول ميکرد و فقط مالیات بر درآمد و عوارض گمرکي را از آنھا و خود را مجانا و بالعوض بکنسورسیوم واگذار مي

موضوع ديگري که حائز ) 24. تر و با اساس حق حاکمیت و استقالل اقتصادي کشور سازگارتر بود بمراتب با صرفه

کشي بکنسورسیوم است که حتي شرکت سابق نفت انگلیس  اھمیت مخصوص میباشد اعطاي حق انحصاري لوله

اي  لحاظ است که در آينده ھیچ شرکت و مؤسسهاھمیت قضیه از اين . از يک چنین امتیازي محروم بوده است   ھم

حتي خود شرکت ملي نفت ايران نخواھد توانست در نواحي ديگر ايران نفت استخراج و از سواحلي که داخل حوزه 

کنسورسیوم است صادر و خارج نمايد زيرا اقدام باين امر مالزمه با داشتن حق حمل نفت بوسیله لوله بساحل دريا 

براي احتراز از اطناب کالم از توضیح مسائل ديگر راجع . طور مانع للغیر بکنسورسیوم واگذار شده استدارد و اين حق ب

ً توسط اساتید فن بطور مشروح بیان گرديده است  بغرامت و خسارت عدم النفع و سرقفلي و نظاير آن که سابقا

استفاده کامل از منابع طبیعي و خداداد خود خودداري و از خداي تعالي مسئلت مینمايد بملت ايران توفیقي دھد که با 

زندگي سیاسي (» .بختي و عظمت و اعتالء خويش دارد نائل گردد بتمام آرزوھائیکه براي تأمین رفاه و سعادت و نیک

  )98-9، صص1368نیا، انتشارات پاسارگاد، سال  علي امیني، نگارش و تألیف جعفر مھدي

ً با آيا چنین خدمتي به بیگانه بدون درياف ت رشوه صورت گرفته بود؟ اظھار نظر خانم فخرالدوله در اين زمینه قطعا

من براي تو : يک روز صبح خیلي زود به ديدنم آمدند و فرمودند) مادرم(«: گیرد شناخت کامل از فرزندش صورت مي

ام ولي در  دهاندازه نگران و مضطرب ھستم و با اينکه ھمیشه شماھا را به خدمتگذاري به مملکت تشويق کر بي

خواھي به تو بدھم که استعفا کني و از ايران خارج  موضوع نفت مايل نیستم تو مداخله کني و حاضرم آنچه تو مي

من ايشان را بوسیدم و گفتم اگر چنین . کرد اين کلمات را با چشماني مملو از اشک و با اضطراب بیان مي. شوي

خاطرات علي امیني، به کوشش يعقوب توکلي، (» .ان جنگ فرار کندعملي کنم در حکم سربازي خواھم بود که از مید

  )86، ص1377انتشارات حوزه ھنري، سال 

از [خواھي  چه تو مي کند که آن ھاي جنگي آقاي علي امیني وقتي خانم فخرالدوله عنوان مي نظر از رجزخواني صرف

د چنین خدمتي به بیگانه انتفاع مادي است که کامالً روشن است که يک بع» به تو بدھم] اين قرارداد به دست آوري

ھويدا بعد از چند سال به دنبال احساس نگراني از تحرکات علي امیني علیه صدارت خويش سند دريافت رشوه يک 

يابي به اين  ھرچند مشخص است که ساواک در دست. دھد میلیون دالري وي را در اختیار يک نماينده مجلس قرار مي

ً صورت حساب بانکي آقاي علي  ايفا نموده، اما به گونه سند نقش اصلي را اي وانمود شده که گويا پست اشتباھا
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الف،  490، شماره 13/12/46تاريخ  810: از 800: به«: امیني را براي يک دندان پزشک به نام امیني ارسال کرده است

مبلغ يک میلیون دالر به حساب ايشان چند سال قبل چکي ب. پولھايیکه بحساب دکتر امیني ريخته شده است: موضوع

. در آمريکا به حساب آقاي دکتر علي امیني واريز گرديده و فیش بانکي آن به آدرس ايشان به تھران ارسال میگردد

وزير وقت میرساند  منتھا فیش به آدرس دکتر علي امیني دندانساز میرسد و نامبرده بوسائلي فیش مزبور را به نخست

کند که  زاده نماينده مجلس در مجلس شوراي ملي مطرح و فیش بانکي ارائه و اظھار مي آقاي حايريو موضوع بوسیله 

مذاکرات مزبور در صورت جلسات : نظريه. اند ايست که تراستھاي نفتي به آقاي دکتر علي امیني پرداخت نموده رشوه

بررسي اسناد تاريخي وزارت رجال عصر پھلوي، جلد سوم، مرکز (» .مجلس شوراي ملي به ثبت رسیده است

ساواک و آقاي   يابي آيد به احتمال قوي نحوه اطالع گونه که از ظواھر امر برمي آن) 445، ص1379اطالعات، بھار

گونه نیست که در اين سند مطرح شده است؛ براساس مستندات مسلم تاريخي،  امیرعباس ھويدا از اين واقعیت آن

ھاي کلیدي  اي سبقت گرفتن بر نیروھاي وابسته به انگلیس که بسیاري مسئولیتھا در انتھاي دھه سي بر آمريکائي

را با محوريت منصور و ھويدا شکل دادند و از اين مقطع به بعد سیاستمداران » کانون مترقي«کشور را برعھده داشتند 

مصمم شدند امور  1342 خرداد 15ھا بعد از قیام  آمريکايي. دھي شدند متمايل به واشنگتن حول اين تشکل سازمان

اجرايي را به اين کانون واگذارند، اما آقاي علي امیني با اين تصور که ھمچنان واشنگتن او را بر ديگر وابستگان خود 

در اين شرايط . کند وزيري شده بود آغاز مي دار نخست دھد تحرکاتي را علیه ھويدا که بعد از منصور عھده ترجیح مي

انزواي سیاسي اين دولتمرد که با حمايت . سازد ه يک میلیون دالري، وي را از توھم خارج ميانتشار سند دريافت رشو

ً از اين زمان آغاز مي وزيري نیز باال مي آمريکا تا پست نخست که ھر  - علت ترجیح ھويدا بر علي امیني. گردد رود دقیقا

که ھويدا از  گشت؛ اول اين دو عامل بازميبه  -آمدند دو جزو مرتبطین خوب آمريکا و حتي صھیونیسم به حساب مي

عقبه تشکیالتي يعني ھمان کانون مترقي برخوردار بود و اين کانون طي چند سال، ماموريت متشکل کردن 

تر از  ديگر آن که محمدرضا پھلوي، ھويدا را به لحاظ شخصیتي نازل. سیاستمداران متمايل به آمريکا را بر عھده داشت

به ھیچ وجه احساس نگراني از جانب وي نداشت؛ لذا با اين انتخاب موافق و ھمراه بود، در پنداشت و  امیني مي

داد که بیشتر از خودش مورد توجه کاخ سفید قرار گیرد؛ البته اين سخن بدان  که در مورد امیني اين احتمال را مي حالي

د گسترده امضاي قرارداد کنسرسیوم به معنا نیست که آقاي امیني کمتر در خدمت بیگانه بوده است و دستکم ابعا

که در ھیچ يک از آثاري که به  نکته قابل تأمل اين. ھاي وي بر ھیچ کس پوشیده نیست اي از خیانت عنوان نمونه

چه تحريراتي که به قلم  -وزير پرحاشیه اختصاص يافته و اکنون در دسترس تاريخ پژوھان است خاطرات اين نخست

چه پسر  اش به طرح تاريخ شفاھي ھاروارد و حتي آن طلب به چاپ رسید و چه روايتگري شخص وي در کیھان سلطنت

شود و برخالف  اي به سند يک میلیون دالر رشوه دريافتي از کنسرسیوم نمي اشاره - به نام پدر به رشته تحرير آورده

ً از  نگاري آيند؛ با در نظر گرفتن ھدف خاطره انتظار حتي در مقام نفي آن نیز برنمي ھاي متنوع يعني تطھیر راوي، ظاھرا

جا که بر ھمگان روشن است تحقق چنین خیانت بارزي بدون رد و بدل شدن رشوه ممکن نیست، صاحبان اثر ترجیح  آن

نبايد فراموش کرد خدمت به بیگانه در ازاي دريافت رشوه در خانواده امیني رايج و . اند در قبال آن سکوت کنند داده

ً براساس ھمین شناخت، خانم فخرالدوله آشکارا اعالم ميمرسوم بوده ا چه را  کند حاضر است آن ست و دقیقا

اما امیني به طور قطع . که وي از اين کار خارج شود آورد، تأمین کند، مشروط بر آن فرزندش از اين طريق به دست مي

ھا سر  تواند از آن رد که به سھولت نميھاي تشکیالتي نیز دا ھاي رشوه، تعھدات سیاسي و وابستگي در کنار جاذبه

تحلیل خیانتي که در جريان امضاي قرارداد کنسرسیوم بر ملت ايران روا داشته شد بدون در نظر گرفتن اين . باز زند

ھا جذب شدن اعضاي ھزار فامیل حکومت کننده بر ايران آن  نقطه آغاز اين وابستگي. ممکن نیست  ھا اصوالً  وابستگي
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به نقل از ھويدا در  -سفیر اسرائیل - مئیر عزري . حافل مخفي يھودي در ايام دانشجويي در خارج کشور بوددوران به م

دوره سفارتم در ايران پايان يافته و رايزن امور نفتي در ( 1974روز ششم ماه اوت «: نويسد اين زمینه در خاطراتش مي

ترين رويدادھا در  خواست از تازه او مي. ئي به دفترش فرا خواندھويدا مرا براي گفت و گو) ي اسرائیل بودم وزارت دارائي

... کشورھاي پیرامون اسرائیل، واکنشھاي اين کشور و ھمچنین از روزگار بھائیان در شھرھاي حیفا و عکا آگاه گردد

د مديون مرحوم يکي از بزرگترين موفقیتھا را باي«: يادي از منصور کرد و با افسوسي سرشته در سربلندي گفت] ھويدا[

حسنعلي منصور بدانم که تخم دمکراسي و تحوالت اجتماعي را در ايران کاشت و رفت به ويژه که با جنبش او 

... ي کشور و بیشتر از ھمه سازمان برنامه بکنیم توانستیم نیروھاي جوان و تحصیلکرده را وارد دستگاھھاي سیاسي

نھا درس خوانده آمريکا ھستند و آنجا خواه ناخواه با يھوديان يا براي شما ھم بد نخواھد شد، چون بیشتر اين جوا

شیوه نگاه کردن ھويدا به دانش اندوختگان ايراني در » .اند انجمنھاي يھودي و فرھنگ اين مردم آشنائیھائي پیدا کرده

با امروزيان انجام داديم  براي تحکیم روابط 1965تا  1958آنچه که میان سالھاي «: آمريکا را کم و بیش پذيرفتم و افزودم

م، جلد يک،  2000المقدس، سال  يادنامه، خاطرات مئیرعزري، ترجمه ابراھام حاخامي، بیت. (»مايه سرفرازي ماست

جا که قدرت در يک قرن گذشته در انحصار ھزار فامیل شناخته شده و متشخص بود و تغییرات  از آن) 260-1صص

و نھضت ملي  1320ش، اشغال ايران توسط متفقین در شھريور  1299سیاسي ھمچون انقالب مشروطه، کودتاي 

ھاي پرنفوذ مرتبط با بیگانگان ايجاد کند،  شدن صنعت نفت نتوانست تغییري در حاکمیت و میزان قدرت اين خانواده

اعضاي اين شناسايي افراد مرتبط با اين سلسله پرنفوذ در خارج کشور به سھولت ممکن بود، به ويژه اينکه قطعي بود 

ھا بالفاصله بعد از بازگشت به ايران به سرعت در سلسله مراتب نظام مديريتي باال کشیده خواھند شد؛  خانواده

گونه که ھويدا به آن اذعان دارد اين صاحبان قدرت آينده در دوران تحصیل در اروپا و آمريکا به محفل يھودي  بنابراين ھمان

ً به عضويت نزديک مي ھرچند در مورد آقاي . آمدند ھاي صھیونیستي ھمچون فراماسونري درمي سازمان شدند و عمدتا

ھاي مخفي وجود ندارد، اما برخي منابع که در اين زمینه  نظر نسبت به عضويت وي در اين تشکل علي امیني اتفاق

در  100ا شماره طريقت و معتقدند او عضو لژ فراماسونري جويندگان کمال ب. دانند منتشر شده امیني را فراماسونر مي

نام . از اين لژ خارج شده است 12/11/1356وي در . ارتقا يافته است 18تا رتبه  1356بوده و در سال  1354سال 

با اين وجود آنچه بیش از ھمه اھمیت دارد اين که . بوده است» دکتر علني«ھاي فراماسونري،  مستعارش در شبکه

ً به رابطه نزديکش با يھ روزي که استاد سر کالس آمد و بنا بود در مورد شرحي که «: وديان اذعان داردامیني مکررا

يک خارجي : ھا کرد و گفت رو به فرانسوي. آقاي امیني کیست؟ من برخاستم: شاگردان نوشته بودند نظر بدھد گفت

يھودي بودند که من  اي ھم ھا بودند و عده در کالس ما از تمام ملیت... زحمت کشیده و جواب بسیار خوبي داده است

ھا  گرفتم، به طوري که يک روز يکي از آن ھا را مي آمد جانب يھودي ھمیشه در مباحثاتي که میان دانشجويان پیش مي

ي ايرج امیني، نشر ماھي،  بربال بحران زندگي سیاسي علي امیني؛ نوشته(» .اظھار کرد که شما از خود ما ھستید

  )38، ص1388سال 

ً منحصر به اين دوران نیست آقاي علي امیني با اشرافیت يھود و صھیونیست البته ارتباط قوي براي نمونه، . ھا قطعا

شود،  ھا مواجه مي وزيري امیني ھرگاه با مقاومت وزرا براي ھمکاري با صھیونیست سفیر اسرائیل در دوران نخست

وبي مانند كیا، بختیار، ضرغام و علوي پس از اينكه ما دوستان خ« : کند وزير مشکلش را حل مي الطاف ويژه نخست

اي روبرو شديم كه در وزارت كشاورزي به جاي ابراھیم مھدوي نشسته  مقدم را در ايران از دست داديم، با چھرة تازه

تر از آنست كه بتواند به اين سادگیھا  تر شدند و كارھا دشوارتر، زيرا دانستم ارسنجاني سرسخت ھا پیچیده گره... بود

ي  وزير علي امیني رفتم كه از پیش دوستي براي ديدار ارسنجاني، روزي به دفتر نخست... رو نشان بدھد به كسي
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پس از ديداري، سرپرست دفتر امیني گفت كه فصیحي در دفتر وزير كشاورزي چشم به راه ديدار . گرمي با وي داشتم

چندين يادداشت روي میز آقاي وزير «: به وزارت كشاورزي بازگشتم، ولي فصیحي با شگفتي گفت. با من است

از خارجیھا خوشم نمیآيد، به ويژه ايرانیھائي كه به خارجیھا خدمت میكنند، از «: گويند ام، ولي ايشان ھربار مي گذاشته

يادنامه، خاطرات مئیرعزري، ترجمه ابراھام حاخامي، .( »اند ھمه بدتر اسرائیلیھا كه جاسوسان آمريكائیھا در خاورمیانه

ھاي بعدي امیني به ارسنجاني، وي را به تدريج کامالً  توصیه) 102، ص)دفتر دوم(م، جلد دو  2000المقدس، سال  تبی

بايست به تأثیر وي بر  ھا مي که براي درک میزان عنايت امیني به صھیونیست. آورد ھا درمي در خدمت صھیونیست

اي در ھم تنید که در برخي نشستھا او  به زودي به اندازه پیوند من با ارسنجاني«: وزيرش و تغییرات حاصله توجه کرد

ارسنجاني آرام آرام دوستان ... پروا با دوست دخترش که دختر يکي از ژنرالھاي برجسته رضاشاه بود، میديدم را بي

دمند ديگري در وزارتخانه يافت که با خوشروئي و گرايش نیرومند ھمکاري با کارشناسان اسرائیلي را براي کشور سو

ھا در خانواده امیني  گونه که قبالً اشاره شد، ارتباط با اشرافیت يھود و صھیونیست ھمان) 104ھمان، ص(» .ديده بودند

از ) الدوله، برادرزادة احمد قوام و برادر خانم دكتر علي امیني پسر وثوق(علي وثوق « : امري کامالً رايج بوده است

سرپرست بخش (اي روشن و شناخته شده بود  ي ايران داراي پیشینه دارياو در دستگاھھاي ا. دوستان خوبم بود

، آموزشھاي دانشگاھي را در )ي خارجي، رئیس كل گمركات كشور و يك دوره دستیار وزير صنايع و بازرگاني بازرگاني

روزي در يكي از . مپس از چندي باھم به اسرائیل رفتی... آلمان به پايان رسانده و ھمانجا ھمسري آلماني برگزيده بود

ھاي اسرائیل پرده از آن راز برايم گشود و دانستم پدرش ديواني نوشته كه نمیخواھد جز در اسرائیل  میھمانخانه

ي روز ايران نمیتوانست  رنگ و بوي نگارش آن ديوان گويا با ساختارھاي سیاسي. رازنگھدار جائي ديگر به چاپ برسد

آن نوشته در اسرائیل به چاپ رسید و به دست كساني . را چندان دوست نمیداشتسازگار باشد، به ويژه كه پھلويھا 

  ) 263يادنامه، دفتر اول، ص(» .كه در اروپا، امريكا و ايران بايد میخواندند رسید

چه اعتراض ھمگان را به عملکرد آقاي علي امیني در جريان امضاي قرارداد کنسرسیوم به دنبال داشت عالوه بر  آن

اين الطاف ويژه به بیگانگان حتي اعتراض عبدالرحمن . ھا بود النفع به انگلیسي ن قرارداد، اعطاي غرامت و عدممفاد اي

در ھمین موقع مرحوم فرامرزي پیشنھاد «: را در مجلس سنا برانگیخت) سناتور و سردبیر روزنامه کیھان(فرامرزي 

 ً زاده در  ھمان حکايتي را داشت که استیضاح مرحوم حائريمسکوت ماندن اليحه نفت را داد و اين پیشھاد ھم تقريبا

اي درباره پیشنھاد سکوت اليحه نفت گفت که منظورم ذکر مطالبي  مرحوم فرامرزي پس از ذکر مقدمه. مجلس داشت

يک وقت يک مرد کلیمي عاشق زني : در اينجا ناطق داستاني باين شرح بیان کرد. النفع است در اطراف غرامت و عدم

زن گفت اگر مرا میخواھي بايد ھزار لیره بدھي و اگر میخواھي بدھي بايد تا فردا . ي شد و باو اظھار عالقه کردکلیم

عصر آن روز شوھر آن زن بخانه آمد و به زنش گفت آيا . مرد کلیمي رفت ھزار لیره تھیه کرد و به زن داد. صبح بدھي

د که چطور شوھرش از راز او و مرد کلیمي سردرآورده و با ھزار لیره را از آن شخص گرفتي؟ زن خیلي دست پاچه ش

ً فالني عجب مردپاک و درستي است او ديروز ھزار لیره از من . ناراحتي گفت بله گرفتم شوھرش با تعجب گفت، واقعا

امت و نتیجه گرفت که پرداخت غر. قرض کرد که امروز صبح بتو بدھد و حاال معلوم میشود که آدم راستگو و پاکي است

مرحوم . تداعي يک چنین داستاني است و گفت کنسرسیوم غرامت را از ما میگیرد و به شرکت سابق میپردازد

گیرم بشرطي که آقاي وزير دارايي درباره غرامت به  من پیشنھاد خود را پس مي: فرامرزي پس از بیان اين قضیه گفت

نیا،  علي امیني، نگارش و تالیف جعفر مھديزندگي سیاسي (» .شرکت سابق انگلیس قدري بیشتر توضیح بدھد

ھرچند مرجع ضمیر را در اين حکايت مرحوم فرامرزي مشخص ) 117-18، صص1368تھران، انتشارات پاسارگاد، سال 

گذارند روشن  دھند و ھم ناموس کشور را به حراج مي سازد، اما به خوبي ماھیت کساني را که ھم پول مي نمي
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گويد که گويا با تمام وجود در مذاکرات از  اي سخن مي ھا به گونه ي براي پنھان داشتن واقعیتامین  آقاي علي. کند مي

: دارد وي براي مستند کردن ادعاي خود روايتي به نقل از آقاي فؤاد روحاني بیان مي. حقوق ملت ايران دفاع کرده است

مه آن را به عھده داشت مشھود گرديد به ھاي من در فؤاد روحاني، که مسؤولیت ترج در وھله اول انعکاس گفته«

رسانید و در اين ابراز نیز به سختي دچار  طوري که ايشان بیانات را با عصبانیت و تأثر به اطالع طرفھاي ما مي

خوشبختانه . رسید که به حال گريه درآيد يافت بعید به نظر نمي احساسات گرديده و اگر وضع به ھمان نحو ادامه مي

فرصتي به من داد که با دستور جاي مسیر مذاکرات را عوض کنم تا جايي که ھیئت انگلیسي  يک سکوت موقت

آنچه : از فرصت استفاده کرده به آقايان گفتم. خواستار ختم جلسه گرديد تا فرصت بیشتري براي تعمق به دست آورد

اي  که مذاکرات ادامه يابد وظیفهکه مربوط به من است فکر ديگري باقي نمانده و چنان که راھي بايد انتخاب شود 

رفتم پس از خروج  چون از فکر تغییر حال فؤاد روحاني بدر نمي. گردد است که از اين پس به عھده خود آقايان واگذار مي

خواستم به بیانات تند و صريح شما تبريک بگويم و اگر ديگران ھم  من مي«: آقايان علت را از ايشان سئوال کردم گفت

ً احترام ما زيادتر مي ارجیھا با بیان صريح و با صداقت صحبت ميدر مقابل خ شد و به مشکالت امروز دچار  کردند قطعا

  )89، ص1377ھنري، تھران، سال  خاطرات علي امیني، به کوشش يعقوب توکلي، انتشارات حوزه(» .شديم نمي

اسب است به خاطرات مستقیم آقاي فؤاد براي روشن شدن واقعیت امر و نوع تعامل آقاي علي امیني با بیگانگان من

ً از ريبر  4در جلسه روز «: نويسد وي در کتاب خود در اين زمینه مي. روحاني مراجعه شود فروردين، دکتر امیني شخصا

تواند يکي از سه راه  ريبر اظھار کرد که ايران مي. راجع به روشي که دولت بايد اتخاذ کند، نظر خواست] نماينده آمريکا[

يکي اينکه بنا را بر معامله با شرکتھاي مستقل و کوچک بگذارد و با وام گرفتن از اين و آن، عملیات : انتخاب کندرا 

صنعت نفت را خود انجام دھد و مقدار کمي نفت به فروش برساند، ولي در اين صورت معلوم نیست چطور از عھده 

ه دوم اين است که با گرفتن وام از محلي، غرامت پرداخت غرامت کافي و فوري به شرکت سابق برخواھد آمد؟ را

شرکت را بپردازد و خود به مرور وسايل کار را تا مرحله توزيع فراھم سازد و شرکت ملي نفت ايران شرکت تمام عیاري 

بشود، ولي اين کار مستلزم چند سال وقت و زحمت و خرج ھنگفت است که تحمل آن براي ايران بسیار دشوار خواھد 

دکتر امیني گفت که ما به اين کلیات توجه داريم ولي از شما که . و راه سوم، سازش با شرکتھاي بزرگ است. بود

ريبر جواب داد که . مشاور ما ھستید انتظار اظھار نظر داريم و مراجعه ما به شما مانند مراجعه بیمار به پزشک است

اي که براي مداوا به شما  ايم و نسخه شما پي برده ما پزشک معالج شما ھستیم و به علت درد. مثال خوبي آورديد

حال شما مثل ھر بیماري يا بايد به نسخه، عمل نمايید يا . دھیم، عبارت از قبول شرايط کنسرسیوم است مي

دکتر امیني تجويز ريبر را معقول تشخیص داد و در گزارشي که براي تقديم به ھیئت وزيران . پزشکتان را عوض کنید

نظريات ريبر را منعکس کرد و پیشنھاد نمود که دولت بر ھمان اساس به ھیئت نمايندگي ايران براي مذاکره  تھیه کرد،

  )429-30، صص1353تاريخ ملي شدن صنعت نفت، نوشته فؤاد روحاني، سال (» .با کنسرسیوم دستور اختیار دھد

متأسفانه تاريخ معاصر ايران به . یمارندحق ب فروشند به البته کساني که ملت خود را در ازاي دريافت مبلغي مي

ھاي نادرش سراسر جوالنگاه سیاستمداراني است که روح و روان خود را به بیگانگان  شخصیت  استثناي برخي

آقاي ايرج امیني ناگزير است اين . سازد گونه خفیف و خوار نمي جز فردي بیمار، ملت را در برابر بیگانه اين. اند فروخته

هللا نفیسي که عضو ھیئت نمايندگي ايران در  فتح«: هللا نفیسي بپذيرد ا به نوعي با نقل قولي از فتحتحقیر ملت ر

ھاي عمیق درياي  ايران مجبور بود بین شیطان و آب«: گويد ي قرارداد فروش نفت مي مذاکرات کنسرسیوم بود درباره

حقیر را به ھرج و مرج که احتماالً به کمونیسم منجر آبي، بین ھرج و مرج و تحقیر يکي را انتخاب کند و تصمیم گرفت ت

ي مذاکرات کنسرسیوم به زيان ايران و به سود غرب تمام شد ولي يک مسئله  ھرچند نتیجه» .شد ترجیح دھد مي
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نظر شخص دکتر . تغییر يافت و آن پايان حضور طوالني شرکت نفت در ايران و کاھش نفوذ دولت بريتانیا در کشور بود

ي ھیجدھم مجلس شوراي ملي به تفصیل بیان شده  ي دوره ي قرارداد نفت، در چھل و سومین جلسه دربارهامیني 

ايم و قرارداد  آل مشکل نفت را پیدا کرده حل ايده ما مدعي نیستیم که راه: گويد او در آن جلسه از جمله مي. است

ھیئت   ين حقیقت را من به سمت رياستا. کند ايم ھمان چیزي باشد که ملت ايران آرزو مي فروشي که بسته

ً اظھار مي ال براي ملت ايران روزي به دست خواھد آمد که  حل ايده کنم؛ زيرا راه نمايندگي ايران در پیشگاه ملت صريحا

توانیم نفت  روزي ما مي. ما آن قدرت، ثروت و وسايل فني را پیدا کنیم که قادر به رقابت با کشورھاي بزرگ باشیم

ا با وسايل فروش خودمان به مقادير زياد در اکناف عالم به فروش برسانیم که بازارھاي فروش در انحصار خودمان ر

شوند در دنیا وجود نداشته باشد و بشر  المللي پشتیباني مي ھاي بزرگ بین ھاي بزرگي که از طرف قدرت شرکت

ردن راه کسب و کار يک ملت بدون در نظر ھا به آن درجه برسد که فقط به خاطر حقیقت و کمک به باز ک دوستي آن

بربال بحران، (» داشتن منافع مادي و مجرد از مبارزات اقتصادي و تحصیل سود بازرگاني به کمک يکديگر بشتابند؛

  ) 108، ص1388نوشته ايرج امیني، انتشارات ماھي، سال 

که آمريکا و  شود، در حالي ن به میان آورده ميدر اين زمینه بايد يادآور شد اوالً بعد از کودتا از کدام ھرج و مرج سخ

اند با سرکوبي گسترده به حاکمیت مطلق دست يازند و خفقاني شديد بر کشور حاکم شده است؟  انگلیس توانسته

به راستي کدام نگراني از حاکم شدن کمونیسم بر کشور آن ھم در شرايط ياد شده، موجب پذيرش اين تحقیر و خفت 

ً  مي بار کنسرسیوم داشت؟ مشارکت مؤثر آمريکا  کاھش نفوذ انگلیس در ايران چه ارتباطي به قرارداد خفتشود؟ ثانیا

داد؛ به عبارت ديگر،  القاعده سھم اين کشور را در تاراج منابع ملي ايران افزايش مي علي 32مرداد  28در کودتاي 

ايران رسمیت بخشیده بودند؛ بنابراين به طور طبیعي از  گرانه خود را در ھا با ھزينه کردن در کودتا حضور سلطه  آمريکايي

. گرفت شد و در اختیار رقیب تازه نفس قرار مي سھم چپاول نفت و ساير منابع در اين کشور توسط انگلیس کاسته مي

ً آقاي علي امیني اي کاش خود در خدمت به کودتاگران حد و مرزي مي ھاي  شناخت؛ زيرا اين وعده که قدرت ثالثا

ھا بینديشند از جمله محاالتي است که تاکنون محقق نشده است و در آينده نیز  گر به منافع ملت خواه و سلطه يادهز

بايست به  بندي به مصالح اين ملت داشتند آيا انگلیس مي اما اگر امثال آقاي امیني کمترين پاي. ممکن نخواھد شد

؟ به لندن !النفع داد يا ملت مظلوم اين ديار عدم امت ميھاي طوالني غر ايران به خاطر دزدي رسمي نفت طي سال

مبلغ ) میلیون لیره 97(شرکت سابق عالوه برآنچه از بابت استھالک تاسیسات دريافت نمود «: کرد پرداخت مي

ھاي عضو کنسرسیوم به دست آورده  از ساير شرکت) النفع در حقیقت عدم(اي نیز به عنوان پذيره يا سرقفلي  عمده

میلیون دالر نقد به شركت  90ه اين صورت كه ضمن تعیین شرايط تشكیل كنسرسیوم شركت ھاي مزبور مبلغ است ب

میلیون دالر به شركت  510سنت تا معادل  10سابق پرداختند و تعھد كردند كه در ازاي ھر بشكه نفت تولیدي در آتیه 

پايان  1970يد شركت شود و تصفیه اين حساب در سال میلیون دالر عا 600مزبور بپردازند كه به اين ترتیب كالً مبلغ 

پرداخت چنین مبالغ ) 503، ص1353تاريخ ملي شدن صنعت نفت ايران، نوشته فؤاد روحاني، سال (» ...پذيرفت

يعني سودي كه در جريان نھضت ملي شدن صنعت نفت كسب (ھنگفتي به دولت انگلیس تحت عنوان عدم النفع 

مي شود كه آقاي علي امیني عالوه بر اطالع از غارت نفت ايران توسط انگلیس از دزدي در حالي مصوب ) نشده است

ھاي طوالني، نفت  ھا طي سال  نفت نیز مطلع بود و در جريان نھضت ملي شدن صنعت نفت كشف شد كه انگلیسي

تر مصدق در اين زمینه در دك. اند دزديدند و ھمان مبلغ ناچیز را به عنوان سھم ايران پرداخت نمي كرده ايران را مي

ي لوله از زير آب بخارج میرفت كه از آن كسي اطالع نداشت و  مقدار مھمي نفت بوسیله«: نويسد خاطرات خود مي

ً نقل میشود دلیل صحت اين معناست العاده  جناب آقاي امیر عالئي نماينده فوق -. نامه آقاي دريادار شاھین كه عینا
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ً  دولت و استاندار استان ششم، اند اينك گزارش  باستحضار میرساند در اجراي تحقیقاتي كه استعالم فرموده محترما

شده است كه طبق اطالعات و تحقیقات معموله دو لوله يكي براي نفت سفید يا بنزين و ديگري نفت سیاه از كنار 

دريادار  -لعرب بخاك عراق میرودا از شط» مديري فارم«جاده آبادان و خرمشھر عبور و در مجاور مزرعه نمونه موسوم به 

متأسفانه بعد از ) 269، ص1365خاطرات و تألمات مصدق، به كوشش ايرج افشار، انتشارات علمي، سال (» شاھین

كه اسناد و مدارك بسیار متقن در مورد سرقت نفت ايران از طريق  سركوب نھضت ملي شدن صنعت نفت، با وجود اين

رادي چون آقاي امیني از وجود اين اسناد کامالً مطلع بودند نه تنھا در مقام دفاع از لوله ھاي مخفي در دست بود و اف

که ملت ايران درصدد برآمده بود سرنوشت نفت خود  به جرم اين -حقوق غارت شده ملت برنیامدند بلکه مبالغ ھنگفتي

  .به بیگانه اعطا کردند - را در دست بگیرد

گونه وانمود نمايد  مرداد پنھان سازد و اين 28کند نقش خود را در کودتاي  مي آقاي علي امیني در ھمین چارچوب تالش

گونه ياري نداده است و واگذاري پست مھم وزارت دارايي دولتي که بعد از  ھا ھیچ که گويا در اين زمینه به آمريکايي

لذا در اين زمینه . ا نداشته استروي کار آمد، ارتباطي با نقش وي در کودت  سرنگون ساختن دولت مصدق با نظر بیگانه

يك . طبقه باال در اداره تصفیه بود - دفتر الموتي در وزارت دادگستري رفتم] به[فردا يا پس فردايش، من «: گويد مي

بیچاره خود الموتي گفت آقا، . يك عده با چوب و فالن و اين ترتیبات، شاه و شاه و فالن و: پائین نگاه كرديم] به[مدتي 

ً، من چه اطالعي داشتم؟ حاال چه ھست؟ قضیه د شما مي » .مرداد ھست و بساط و اينھا 28انستید؟ گفتم ابدا

  )89ص(

ً به دلیل خويشاوندي در کابینه اول خود  در اين ارتباط بايد گفت ھرچند دکتر مصدق به خطا، آقاي علي امیني را صرفا

انتخاباتي ]. است[قبل از سي تیر «: ي با بیگانگان جبران کردجاي داد، اما اين اشتباه را بعد از اطالع کامل از روابط و

کرد و استعفا ھم کرد و در ضمن خداحافظي که با  آن انتخابات، دولت بايد استعفا مي] پس از[شد و باالخره 

 مفخم] جمشید[کردم گفتم آقا، شما راجع به اقتصاد نگران نباشید براي اين که اين آقاي دکتر  السلطنه مي مصدق

گوئي،  من را مي. اي اين انگلیسي را به ريش ما بستید گفت آقاجان، شما به وسیله]. امور اقتصادي وارد است[به ِ

خوشبختانه دکتر مصدق در اين زمینه، ) 84ص(» ].رفته[در غیاب من معاون بوده، توي ھیئت ] مفخم[خوب، باالخره اين 

کند و ھم خط جريان وابسته به بیگانه را که از طريق وي  بران ميھم خطاي خود را در مورد به کارگیري آقاي امیني ج

نمايد؛ به ھمین دلیل آقاي امیني کینه دولت نھضت ملي شدن صنعت نفت را به  به ايشان متصل شده بود، کور مي

ين عنوان به ا - ]بود[به عقیده من معايبش زيادتر از محاسنش . السلطنه را گفت خوب، بايد معايب مصدق«: گیرد دل مي

ً يک آدم دموکرات نبود. که يک آدمي بود لجوج اما از سوي ديگر آقاي امیني ) 82ص. (»يک آدمي بود خودخواه و واقعا

گیرد و سوابق منفي خود را به اين ترتیب پاک کند؛ لذا در تناقضي آشکار  تالش دارد از ايام حضور در کابینه مصدق بھره 

: يد تا وانمود سازد که گويا او نیز در خط استقالل کشور از يوغ بیگانگان بوده استآ به تمجید و تعريف از مصدق برمي

السلطنه شد،  ھايم با شاه به مناسبتي صحبت از دکتر مصدق و قوام وزيري خودم در يکي از مالقات در دوران نخست«

السلطنه را قبول دارم  فت قوامگ. ي شما ھیچ يک از اين دو نفر مخالف شما نبودند به شاه گفتم که بر خالف عقیده

ولي شاه باالخره قانع . جمله در مورد پیشنھاد وزارت کشور دالئلي که داشتم به ايشان گفتم، من. ولي دکتر مصدق نه

بربال بحران، (» .افسوس که قدر خدمتگزاران واقعي را ندانست و ھمین اشتباھات منتھي به سقوط او شد. نشد

  )90ص

شود  امیني دکتر مصدق خدمتگزار واقعي بود، چرا در کنار کودتاگران علیه دولت قانوني وي اقدام مياگر به اعتقاد آقاي 

رود؟ بنابراين  بار تحمیل کنسرسیوم بر ملت ايران برباد مي و ھمه دستاوردھاي نھضت ملي شدن نفت با اقدام خیانت
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ن نھضت و آقاي علي امیني در دو نقطه کامالً وزير اي ھاي آقاي دکتر مصدق، نخست نظر از ضعف کیست که نداند صرف

تواند براي  اند نمي مقابل ھم قرار داشتند؛ لذا امضا کننده قراردادکنسرسیوم که يک میلیون دالر به وي رشوه داده

اين تناقض بزرگ در عمل و . گويد که گويا مدافع استقالل کشور است اي سخن  گونه استفاده از پرستیژ دکتر مصدق به

  .ھا اثر تبلیغي نیز قابل رفع و رجوع نیست با انتشار ده نظر

شود تکرار شعار اعتقاد به دمکراسي و دفاع  اي در مطالعه اين اثر با آن مواجه مي تناقض ديگري که ھر خواننده

يل آقاي علي امیني در اين کتاب حتي در صدد پنھان سازي دال. سخاوتمندانه ھمزمان از ديکتاتوري چون رضاخان است

و يک مقدار . اين گذشت و باالخره مرحوم داور ھم فوت شد و رفت«: آيد ھاي اطرافیان اين ديکتاتور بزرگ برمي قتل

يک وقت به وکیلي گفتم مسئول کشتن داور شما ھستید براي اين که اين قدر اين مھمالت را ] . ناتمام[اش  عمده

خاطرات علي امیني، به (» توانست دربیايد بیرون و نمي] فعهمرا[ engueuladiگفتید که اين بیچاره افتاد توي اين 

که آقاي امیني اذعان دارد که داور مورد غضب رضاخان قرار  در فرازي ديگر با وجود اين) 56کوشش حبیب الجوردي، ص

شده بر با اين وجود از ديکتاتور تحمیل ) شود به نوعي که حتي از برگزاري مراسم براي وي جلوگیري مي(گرفته بود 

ده پانزده روز بعد پدر من را خواست و در ضمن صحبت و اينھا گفت، «: کند ملت ايران توسط بیگانه، تعريف و تمجید مي

ھاي  چون بچه] ولي[به داور خیلي عالقمند بودند،  -دکتر امیني و فروھر - بله، پھلوي رضاشاه بودم گفت که اين دو تا

ً در اين ] رضاشاه[دانید آن  چون مي. مواظبشان باشید] و[اليقي ھستند اينھا را بیرون نکنید  ھم يک آدمي بود واقعا

نظر از الطاف رضاخان به آقاي امیني  صرف) 59ھمان، ص(» .قسمت، برخالف شاه آريامھر، يک مسائلي را متوجه بود

؛ زيرا آنان ھم از وضعیت به تک به قتل رسانید اين ديکتاتور مدتي پس از به قدرت رسیدن تمامي اطرافیان خود را تک 

يک روز قبل از برکناري تیمورتاش از «: و ھم نقش بیگانه در اين زمینه کامالً مطلع بودند) سوادي و مفاسدش بي(وي 

وزارت دربار، رضاشاه دست خود را روي شانه او گذاشته و از صمیمیت، کارداني و خدمات او اظھار قدرداني نموده و به 

نظیر ھمین رفتار را رضاشاه در مورد سردار اسعد بختیاري وزير جنگ . ت اطمینان او را جلب کنداين ترتیب خواسته اس

در يکي از سفرھاي خود به مازندران، با سردار اسعد تخته نرد بازي کرد و پس از اتمام بازي، . خود معمول داشت

گیر و روانه زندان تھران نمودند و ھمانطور ھنگامیکه سرداراسعد روانه محل سکونت خود شد مأمورين تأمینات او را دست

خاطرات ابوالحسن ابتھاج، به کوشش (» ...الدوله در زندان به قتل رسید که گفته شد او نیز مانند تیمورتاش و نصرت

البته آقاي ايرج امیني تالش کرده است اين ) 40م، جلد اول، ص 1991علیرضا عروضي، انتشارات پاکاپرينت، سال 

المقدس به شرح ديدارش با  ات پدر را تا حدودي جبران کند؛ لذا ضمن نقل مسافرت وي به بیتنقیصه خاطر

بعد از معرفي من توسط آقاي اسکندري به مناسبتي صحبت مرحوم داور به «: پردازد الدين طباطبايي مي سیدضیاء

فتم و به او گفتم که به ايران برنگردد چون میان آمد، ايشان اظھار کردند وقتي داور براي کار نفت به ژنو آمد به ديدن او ر

  )58بربال بحران، ص(» .رضاشاه باالخره او را خواھد کشت

قاسم غني که . گرفت بايست در روابط ديگري پي علت سخن نگفتن علي امیني در مورد ديکتاتوري رضاخان را مي

علي امیني ... «: نويسد دالحسین دھقان مياي به عب داراي روابط نزديکي با پھلوي اول بود، در اين زمینه در نامه

دخترش را ... باباش که سیاست نداشت و منزوي بود تا مرحوم شد اما فخرالدوله زني است با ھمه بست و بند دارد

ھم پیشکار مخصوص ولیعھد ) الدوله مؤدب(دکتر نفیسي . يکوقت بمشرف نفیسي داد زيرا او ھمه کاره نفت جنوب بود

رفت که دختر جوان را آداب شوھرداري  الدوله را گرفت فخرالدوله ھر روز مثل کلفت مي که دختر مجللشاه ) رضا. (بود

فرمود که من پسري برايم متولد شد يکروز آمد  مرحوم داور مي. کرد ياد بدھد و اطاق خواب و پذيرايي او را مرتب مي

نگاه کردم با سنجاق جواھرنشان اسم اعظمي  .فخرالدوله آمد و دعائي بگردن بچه آويخت  ديدم مادرش گفت خانم
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ھاي قاسم غني، به كوشش سیروس غني و سیدحسن امین، لندن، انتشارات پكا،  نامه(» .بگردن بچه آويخته است

  )17ص

اي از روابط مادرش با وي نیز اشاره دارد، كه البته  آقاي علي امیني در قالب بیان سومین ديدار خود با رضاخان، به شمه

خان  در سومین ديدار؛ ديگر نه رضا«: الدوله با پھلوي اول نیست از اين روايت، مکشوف شدن مناسبات خانم فخرھدف 

سفر ما به اروپا و ديدار احمدشاه به مناسبت بیماري و معالجه مادرم طول . ديدم سردارسپه، بلکه رضاشاه را مي

رضاشاه . رفته بوديم) سازي معروف به باغ کبريت(شمیران ھوا گرم و تابستان شده بود و به باغ يیالقي الھیه . کشید

دستگاھش دستگاھي نبود که مالقات مادرم با احمدشاه و نارضايي مادرم را از خلع قاجاريه با آب و تاب . وارد باغ شد

و خواست نشان دھد که به سنت  اما رضاشاه چنان که در موارد مختلف ھم عمل کرد، مي. به او خبر نداده باشند

اگرچه آمدن به الھیه و ديدار از مادرم با وعده و اطالع قبلي . پايبند است -به وعده و قول خود -شیوه مردانگي ايراني

شاه وارد شد و در نتیجه . زد دانم به مناسبت زود رسیدن يا دير رسیدن بود که مادرم در باغ قدم مي بود، ولي نمي

. لند و قطور يک درخت چنار کھن قطع شده کنار خیابان اصلي باغ افتاده بودتنه ب. مالقات در اطاق پذيرايي انجام نشد

خاطرات علي امیني، به کوشش يعقوب (» .شد] اي انجام[پذيرايي ساده . ھردو روي ھمان تنه درخت نشستند

ً با صرف ھمین روايت نیز خواننده مي) 25-26، صص1377توکلي، انتشارات حوزه ھنري، سال  ابد وقتي تواند دري قطعا

رود موقعیت اين خانواده ھم به لحاظ سیاست بیگانه و ھم  رضاخان در کسوت پادشاھي به ديدار خانم فخرالدوله مي

اي ديگر بیان  البته آقاي مسعود بھنود سطح اين روابط را به گونه. به لحاظ مناسبات داخلي در چه سطحي است

دختر مظفرالدين (گفتني است که خانم فخرالدوله . اه و دستگاه اوبا رضاش) مادرش(روابط خانم فخرالدوله «: دارد مي

اين آشنايي گرچه به توصیه . با سردار سپه آشنا شد 1299تنھا عضو قاجار بود که بعد از کودتاي سوم اسفند ) شاه

ه اکبر به آن و به قصد برکندن سیدضیاء صورت گرفت، و براي حفظ امالک خانواده که خانواد) شوھر خواھرش(فرمانفرما 

نظر داشتند ادامه يافت، ولي به ھر حال چندان بود که فخرالدوله تنھا زني بود که به طور رسمي و در دفتر به ديدار 

امیني، نه تنھا تصويري از مادر . افتاد و رضاشاه بارھا از او ستايش کرده بود ھايش مقبول مي رفت، توصیه وزير جنگ مي

» دھد ھاي اولیه خود نشان نمي در زندگي سیاسي و پیشرفت) جز به اشاره(و را بلکه اثر ا. دھد به دست نمي

اي است که آقاي امیني که در اين اثر خود را به عنوان مدافع  روابط رضاخان و اين فامیل به گونه) مقدمه، ص چھارده(

حتي  -ه عنوان يک قزاق فاقد سوادرضاخان ب. آيد نماياند، در مقام دفاع تمام عیار از اين ديکتاتور برمي دمکراسي مي

ھاي بیگانه را براي  رسد و برنامه ھا به قدرت مي انگلیسي 1299اما قلدر و ماجراجو از طريق کودتاي  -خواندن و نوشتن

آورد؛ در دوران اين برکشیده  بارترين شکلي به اجرا درمي نابودي مباني فرھنگ، اقتصاد و استقالل سیاسي به خشونت

گردد که تاريخ بشريت، کمتر به خود ديده است، اما در  غالگر، ديکتاتوري سیاھي بر کشور حاکم ميشده قواي اش

خیز سراسر کشور و تبعید و  گري اين دوران، آقاي امیني نه تنھا به تصاحب نزديک به يک سوم امالک حاصل مقام روايت

کند بلکه به  اي نمي دھند اشاره ن نميزنداني شدن و حتي قتل مالکاني که تن به تصاحب ملکشان توسط رضاخا

... ھاي ھنري اين سرزمین ھمچون معماري، موسیقي و  ھا و توانمندي بار مقابله با اعتقادات و سنت عملکرد خیانت

کمترين توجھي مبذول  1320پردازد، حتي به حادثه بسیار مھم اشغال ايران از سوي متفقین در شھريور  ھم نمي

در جريان حمله نیروھاي بیگانه به کشور به جاي تشويق نیروھاي مسلح و مردم به دفاع از  دارد، حال آن که نمي

اين خیانت بزرگ که موجبات تحقیر ! شود ھا صادر مي استقالل خود، دستور عدم مقاومت و به زمین گذاشتن سالح

آقاي محمد ارجمند که براي مدت  .فراموش نشدني ملت ايران را فراھم آورد، در اين خاطرات کامالً مغفول مانده است

دو ساعت بعد از نیمه «: نويسد شش سال سرپرست تلگرافخانه مخصوص رضاخان بود در اين باره در خاطرات خود مي
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معلوم شد آقاي پاکروان بر اثر مراجعت قاصد از . شب در حیاط خانه مرا به شدت کوبیدند سراسیمه از خواب بیدار شدم

دو ساعت بعد از نصف شب رابطه با سعدآباد و استدعاي ... الزم به شاه به تلگرافخانه آمدهقوچان براي عرض گزارش 

باالخره قرار شد گزارش آقاي پاکروان را مخابره کنیم و او ... فرمايي شاه پاي دستگاه تلگراف کار آساني نبود تشريف

به اين ترتیب . و جواب الزم را صادر فرمايد بفرستد در خوابگاه شاه را بیدار کنند که در ھمان خوابگاه مالحظه کند

اعالمیه متارکه جنگ را به فرمانده قواي شوروي ابالغ «اين گزارش حاکي از اين مطلب بود که . گزارش مخابره شد

ايم و فرمانده قواي شوروي در قوچان اوالً سرھنگ رئیس نظام وظیفه خراسان را که حامل اعالمیه بود در قوچان  کرده

ً پاسخ اعالمیه متارکه را به وسیله يک نفر افسر روس و مترجم اعزامي ما فرستاده است  دستگیر نموده است و ثانیا

ً براي گذشتن از لحاظ ملوکانه و کسب دستور مخابره مي پاسخي که فرمانده نیروي شوروي فرستاده » .نمايیم که عینا

اي که در مرکز ھم قبالً از دولت ايران خواسته بودند  نه مادهھا بود؛ ھمان  بود تقاضاي اجراي نه ماده از تقاضاي شوروي

ً اخطار داده بودند که اگر اين تقاضاھا را قبول داريد اجرا کنید، واال فردا شھر مشھد را بمباران خواھیم کرد . و ضمنا

که به فرمانده شوروي  در جواب واصله دستور فرموده بودند... االجل را نیز تا ساعت دوازده ظھر قرار داده بودند ضرب

. گانه با شما وارد مذاکره شويم ما مأموران محلي ھستیم و اختیار و اجازه نداريم که راجع به مواد نه«: پاسخ بدھید

به ما دستور رسیده است که جنگ . اين موضوع بايد به وسیله سفارت شوروي در پايتخت با دولت ايران حل شود

. ولي شما مختار ھستید. ي در مقابل شما نکنیم و ھمین قسم رفتار خواھیم کردترين مقاومت  متارکه است و کوچک

شش سال در دربار پھلوي، به کوشش عبدالرضا مھدوي، نشر پیکان، سال (» ...خواھید، ھر اقدامي بنمايید اگر مي

  )228- 231، صص1385

در اين زمینه در خاطرات خود  - شريف گذار دانشگاه صنعتي رئیس دبیرستان البرز و بنیان - دکتر محمدعلي مجتھدي 

با ھمسرم رفتیم به اھواز و آن . سال بعد وقتي ستوان دو شدم، يک دفعه ديدم که مرا مأمور اھواز کردند«: نويسد مي

ولي . منتھي معلوماتي نداشت) بود(پرست  وطن) افسري( - جا با يک مرد شريفي به اسم تیمسار شاه بختي

ھا و  ھجوم انگلیس 20سوم شھريور ماه ... فرمانده لشکر بود. تماس پیدا کردم -)بود(ايمان پرست، با  العاده وطن فوق

ھا به ايران باعث شد که سربازان و افسران وظیفه در تھران مرخص شدند ولي در اھواز تیمسار  ھا و آمريکايي روس

تا بتواند در مقابل  - به مملکت نکرد و مثل تھران خیانت -سربازان و افسران وظیفه را مرخص نکرد شاه بختي اصالً 

خاطرات محمدعلي (» .سربازان خارجي کمي مقاومت کند و تا آخرين دقايق جنگید تا از تھران دستور متارکه رسید

بنابراين خیانت ) 28، ص1380، نشر کتاب نادر، تھران خرداد]ھاروارد[مجتھدي، حبیب الجوردي، تاريخ شفاھي ايران 

ور شدند  ن موجب شد که کشور در برابر قواي متفقین که از شمال و جنوب به کشور حملهرضاخان به ملت ايرا

گونه مقاومتي نشان ندھد؛ البته براي ھمگان مشخص بود که دست نشانده انگلیس ھرگز دستور مقاومت در  ھیچ

د را در مورد نیروھاي نظامي سپھبد پالیزبان نیز در اين رابطه مشاھدات خو. برابر نیروھاي نظامي آنان را نخواھد داد

صبح ھشتم شھريور فرمانده لشکر سرلشگر احمد معیني به جبھه آمد و «: کند گونه بیان مي ايران در غرب کشور اين

برحسب فرمان شاھانه ترک مخاصمه آغاز شده است و : افسران را احضار نمود و به سخنانش چنین ادامه داد

خاطرات سپھبد (» .نشیني نمايند اباد و سردشت و بانه و به سوي سقز عقبواحدھاي تابعه لشگر بايد به طرف مھ

وقتي محمدرضا پھلوي نیز به خیانت پدرش ) 104، ص2003عزيز پالیزبان، لس آنجلس،انتشارات نارنگستان، دسامبر 

یزان مالحظات آقاي تواند م مبني بر تسلیم کردن کشور در برابر قواي نظامي بیگانگان اذعان دارد خواننده به خوبي مي

رضاشاه به واحدھاي ارتش ايران دستور داد ] 1320شھريور  6[ 1941اوت  28روز «: امیني را در اين خاطرات درک کند

پاسخ به تاريخ، محمدرضا پھلوي،ترجمه دکتر حسین ابوترابیان، تھران، نشر زرياب، چاپ (» .اسلحه خود را زمین بگذارند
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  )95، ص1381ھشتم، 

ھا را چندان  کنیم، او و پھلوي ھا بیشتر مطالعه مي ني که در نوع تعامل شخص آقاي علي امیني با غربيالبته زما

يابیم؛ ھرچند وي به دلیل برخورداري از يک خانواده اشرافي و داشتن تحصیالت، داراي سطحي  متفاوت از يکديگر نمي

با اين . اي منسجم و معلوم د و نه از مال و خانوادهمتفاوت از اعضاي خانواده پھلوي است که نه از سواد بھره داشتن

اي از آقاي  شايد ذکر خاطره. پذيري در برابر بیگانه را در ھر دو به دلیل وابستگي شاھديم وجود ھمان تسلیم

در سال «: وزيري آقاي علي امیني اين حقیقت را کامالً روشن سازد محمدعلي مجتھدي از دوران نخست

 -عقب من فرستاد که دانشگاه شیراز به ھم خورده) دکتر علي امیني(وزير وقت  ستنخ) 1340/1961(1339

يک آقايي که رئیس بانک ملي ) يک روز... (اند به علت اين که رئیس دانشگاه را برداشته بودند دانشجويان اعتصاب کرده

ً ھیچ وقت نديدم(و رئیس شیر و خورشید سرخ شیراز بود  ن تلفن کرد که آقاي دکتر پتي به م) و من ايشان را حضورا

»petty « چادر را از سر اين ) دکتر(جا، اين  روند آن ھايشان با چادر مي )با بچه(ھايي که ) مادر(در بیمارستان سعدي

ھا دارو تجويز  رود به ايالت، به بچه روزھاي تعطیل مي) اين آقاي دکتر(پرسد اين چیه؟  کشد پائین و مي ھا مي خانم

برد،  دارد و با خودش مي داروي پوستي را ھم از بیمارستان سعدي برمي. کچلي و امراض پوستي ديگرکند براي  مي

) که(ديدم موقعي . من پرونده اين آقاي دکتر را خواستم... خرد مي) ديگر(کند و آن جا قالي و چیزھاي  توزيع مي

شاه رفته بودند دانشگاه ) محمدرضا(حضرت  ليبا اع) 1339/1961بھمن (الیزابت، ملکه انگلستان، به ايران آمده بود 

. بیرون در چند نفر پاسبان و گارد ايستاده بودند. وارد دانشگاه شدند در را بسته بودند) ھا آن(شیراز را ببینند وقتي که 

را با لگد در ) او ھم(دھند  که اين آقاي دکتر، ھمین آقاي دکتر پتي، خواست برود داخل دانشگاه راھش نمي) وقتي(

تان را نگاه  گفتم، آقاي دکتر پتي پرونده... کنند کاري با او نمي ھا ھیچ چون خارجي بود آن. شود و داخل مي) شکند مي(

شما ... در را شکستید. جا را ويزيت کند، شما حرکت زشتي کرديد کردم در زماني که ملکه الیزابت آمده بود با شاه اين

. کشید چادرشان را مي. کنید د براي معالجه به بیمارستان سعدي توھین ميآورن شان را مي ھايي که بچه به خانم

. کنید ھايشان را ھم درست معالجه نمي دانم، از اين جور حرفھا و بچه نمي. گذاريد گويید اين چیه که روي سر مي مي

در مقابل چیزھايي . دکنی رويد در ايالت و در آن جاھا بین عشاير دارو تقسیم مي به عالوه شما روزھاي تعطیل مي

گفت، من روز اولي که شما را ديدم فھمیدم با کي سروکار ... آوريد و اين عمل شايسته يک استاد نیست خريد مي مي

ً آن آقا«. البته اين کار تکرار نخواھد شد. دارم به من تلفن کرد که باز ھم اين دکتر ... يک ده، پانزده روز ديگري مجددا

ھا اھانت  به زن. کند کنیم توھین مي ھايي که ما معرفي مي کند و به مريض را تکرار مي پتي ھمان اعمال قبلیش

گويم، گزارشي  کنم و به او مي رئیس دفترم را صدا مي... رود و شما اطالع نداريد تعطیالت باز ھم خارج مي. کند مي

است و سوابق اين آقاي دکتر پتي ھم  تھیه کنید براي آقاي وزير فرھنگ که محمد درخشش بود که جريان از اين قرار

را ماشین نکرده بودند ) گزارش(ھنوز اين  –يک ساعتي نگذشت يک دفعه ديدم که ... چه کار بايد بکنم؟ ... اين است

من مشغول صحبت بودم با رئیس  - يک دفعه ديدم در اتاقم باز شد. که بیاورند يا کرده بودند من امضاء نکرده بودم

ديدم در اتاقم . کردم به او راھنمايي مي. خواست اضلي، که مشکالتي داشت، و از من راھنمايي ميتعلیمات، خانم ف

آقا، شما دستور لغو قرارداد مرا «گفت ... شان وارد اتاق شدند باز شد اين آقاي پتي با يک انگلیسي ديگر دوتايي

من امروز يک ساعت پیش ) است(وسي عجب دستگاھي است اين دبیرخانه دانشگاه، دستگاه جاس»  گفتم،. »داديد

ً به اطالع شما رساندند من دستور اخراج شما را . دستور دادم کاغذ بنويسند به درخشش، به وزير فرھنگ، فورا

من ديدم که ... کنم به قراردادتان خاتمه بدھند گويید که من دستور اخراج دادم ھمین حاال تلفن مي حاال که مي... ندادم

بلیط ... وزير برسانم م، چون خارجي است، حق اين است که قبالً به اطالع وزير فرھنگ و نخستيک قدري تند رفت



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

17 
 

من ھمین «گفت، ... تلفن کردم به آقاي وزير فرھنگ، آقاي درخشش ]... به تھران[ھواپیمايي گرفتند و من پرواز کردم 

گفتم، . ان ما وقع را از اول تا آخر توضیح دادمجري. من جريان را به او گفتم. آمد پھلوي من» .آيم پھلوي شما حاال مي

گفتم، ھمین حاال تلگراف کنید به دبیرخانه دانشگاه که » .صددرصد من موافقم با اين کار«گفت، » موافقید يا مخالف؟«

 او تلگرافي به خط خودش» .شما موافقید -دستوراتي که دادم -اعمالي که من انجام دادم راجع به اين آقاي دکتر پتي

الزم . نخیر«گفت، ... کنید، وزير صحبت نمي با آقاي نخست... نوشت و مستخدم را صدا کرد که تلگراف را ببرد، گفتم،

ايشان تلفن » .کنم شما از آقاي دکتر امیني وقت بگیريد و با ايشان صحبت کنید نخیر، خواھش مي«گفتم، » .نیست

ايشان . بح ساعت ھفت ما دوتايي رفتیم پھلوي آقاي دکتر امینيفردا ص. کردند به دفتر آقاي دکتر امیني وقت گرفتند

تري را ما براي دانشگاه شیراز  دکتر امیني در جواب گفت که بھتر اين است که يک آدم پخته. ماوقع را تشريح کردند

آقاي وزير «فتم، گ. تا اين حرف را زد. جلوي بنده. بله: م در حضور شما اين را گفت؟ م): الجوردي  حبیب(ح ل . بفرستیم

اعمال من ) که(نوشتید  شما داشتید تلگراف مي. فرھنگ، آقاي درخشش، ديشب به شما چه گفتم؟ به شما گفتم

دکتر (اين آقايي که اين جا نشسته . وزير صحبت کنید گفتم که شما قبالً با آقاي نخست. درست است. صحیح است

در را به ھم » دھد ھا کاري انجام نمي بنابراين بدون رضايت آن. هھاي دکتر پتي اين جا نشست به دستور ارباب) امیني

که  اين) 81-8صص... خاطرات محمدعلي مجتھدي(» ...آمدم رفتم دبیرستان ديگر به شیراز برنگشتم. آمدم بیرون. زدم

ھمچون  توانسته قرارداد يک استاد خارجي را با وجود داشتن تخلفات بسیار رئیس دانشگاه در دوران پھلوي نمي

آمیز با ھمه  توجھي به مداوي بیماران، تحقیر زنان محجبه، برخورد توھین سرقت دارو، شکستن درب دانشگاه، بي

فسخ کند و از خوف عواقب آن حتي تأيید وزير فرھنگ را نیز براي اخراج وي از دانشگاه ناکافي دانسته ... بیماران و

قاي امیني در اين ماجرا به جاي دفاع از رئیس دانشگاه و وزير فرھنگ به که آ بارتر اين بار است، اما تاسف بسیار تاسف

تعبیر رئیس دبیرستان البرز . کند پردازد و دکتر مجتھدي را قرباني يک خارجي متخلف مي دفاع از يک بیگانه متخلف مي

آن دوران است، ھرچند در  ھاي تلخ حاکم بر ايران و مؤسس دانشگاه شريف در اين زمینه به اندازه کافي گوياي واقعیت

ھا آنان  کوشد از خود تصويري ارائه کند که گويا براي ملت شأني قائل بوده و برخالف پھلوي اين خاطرات آقاي امیني مي

به شاه گفتم آقا، بدانید . اشتباه است] اين. [شوند کردند که مردم متوجه نمي خیال مي«: آورده است را به حساب مي

آخر . شعورند بي] مردم[شود گفت  شود، اما نمي حاال اين با تحصیل تقويت مي. ھرکس داده است شعور را خداوند به

اين . دارد bon sensدانم عطار، خوب، اين  ھمین بقال، يا نمي. که دارند] قدرت تشخیص[ bon sensشعورند؟  چرا بي

مزخرف . »ن ملت آدم شدني نیستاي«گويند  مي] اين که[«: افزايد و در فرازي ديگر مي) 185ص(» .فھمد مي

اروپا فرستاديم؟ براي چه؟ شما و ديگران براي چه ] به[مردم را ] و[يعني چه؟ پس ما براي چه خرج کرديم .گويند مي

اين . با ھمان زندگي بسازيم. کنیم آمديد؟ اگر بنا است که اين مملکت درست نشود، خوب خرج را ول مي] به خارج[

وهللا با از يک جھاتي . نشاء مکرر در مکرر با دھاتي صحبت کردم در لشت. ده به ده رفتمخوب بن... حرف مفت است

اش را  نداشته است و نتیجه] مردم[ھیچ وقت به نظر بنده، دولت و حکومت زبان مشترکي با ... فھمند بھتر از بنده مي

» .آن آخوندھايند] و[ايشان نزديکتر ھستند روند که يک مقدار از نظر معنوي به  بینید که به طرف کساني مي االن مي

آورد و حتي رئیس دانشگاه را در برابر يک  که آقاي علي امیني در عمل ملت را به حساب نمي  در حالي) 188ص(

پنداشتند و برايشان  ھا مردم را اصوالً به ھیچ مي گیرد که آن ھا ايراد مي کرد، بر پھلوي خارجي متخلف تحقیر مي

شايد اين جمله . سازد نشاندگان بیگانه مشخص مي بودند و عمق فاجعه را در دوران مسلط بودن دستارزشي قائل ن

] بود  گفته[ھا  خیلي] و گويا[به من ) شاه(«: محمدرضا پھلوي به خوبي شرايط اسفبار اتکا به بیگانه را ترسیم نمايد

ً زماني) 175ص(» .روم خواھند ھستم واال مي ھا مي تا خارجي« که زمامداران، ملت را منشأ قدرت خود ندانند  طبعا
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ھا به ملت را عامل سقوط آنان  اعتنايي پھلوي آقاي علي امیني که بي. شوند گونه ارزشي قائل نمي براي آنان ھیچ

داند خود با کمي تفاوت به ھمان کانون قدرت محمدرضا پھلوي توجه دارد؛ لذا در تناقضي آشکار وي نیز به کرات در  مي

اش روي  ھمه. در ايراني نه انصاف ھست، نه درش قضاوت صحیح ھست«: دھد اثر مردم را مورد ھجمه قرار مي اين

، )201ص(» غرض باشد؟ شما يک ايراني ديديد بیايد از يکي تعريف بکند، يا الاقل بي«، )201ص(» خودخواھي شخصي

ً حاضر نیستند يک خرده فکر کنند تعمق کنند، بب] ايرانیان[« » اش گردن شاه؟ ھمه. ینند مملکت چرا اين جور شداساسا

» .چون ما رسممان اين است که شکست خودمان را قبول نداريم. گذارند ھمه را گردن خارجي مي« ،)197ص(

ً گوش نمي - کنند به شما نگاه مي -کنند ھا گوش مي اغلب ايراني«، )199ص( آقاي امیني ) 206ص(» .کنند اما باطنا

کند که در  داند و فراموش مي نشیند آن را مستحق ھر توھیني مي روابط او با بیگانه به قضاوت ميوقتي ملت در مورد 

وي ضمن توھین به مردم ايران به خاطر . ھا را گرفته است ھا به مردم ژست طرفداري از آن اعتنايي پھلوي برابر بي

: کند سي تکذيب مي بي دنش را در مصاحبه با بيوابسته دانستنش به بیگانه ھر نوع تالش آمريکا براي به روي کار آور

کنم، براي اينکه محال ممتنعه يک کشور خارجي  گن که البته کندي گفته بنده صددرصد اين رو تکذيب مي حاال مي«

خوب اصالً يک کسي نبود و باالخره خوب يک عده ھم گفته بودند که . وزير کنند خواھند نخست بگه آقا فالن آدم رو مي

بھشون ... وزير بشه ن بختیار که اينجا آمده بود سپھبد بختیار کارشو اينجا درست کرده بود که اون بیاد نخستبله چو

کنند، اينھا دوستان شما نیستند؛ خوب  گفتم يک کاغذ خصوصي نوشتم که آقا اينھا که به شما توصیه مي] به شاه[

ً . کندي به من گفت از تو اطاعت کردم] ئیدگو مي[بريد پھلوي مردم مملکت که  شما آبروي خودتان رو مي اين واقعا

تحرير تاريخ (» !توني حرفي بزني، شاه مملکت گفته باشه، خوب شما نمي] کندي[بھش صدمه زد حاال بر فرض 

آقاي امیني در مقام بیان خاطرات خود به ھاروارد مطلب ) 136، ص1373باقي، قم، نشر تفكر، .شفاھي، به كوشش ع

: کند، اما ناراحت است که چرا محمدرضا پھلوي اين مسئله را به اطالع عموم رسانده است اي تأيید مي گونه به  را

ً گفته بودند که جنابعالي در ] جريان[الجوردي « مورد قبول واقع شديد، چه بود؟ ] آمريکائیھا[فشار ] اثر[اين که بعدا

ھاي  وقتي اين روزنامه. رفتیم سالم مي] به مراسم[بايد ] آبان[بود که چھارم ] 1357[ھمان روز دوم، سوم آبان : امیني

به او تلفن که آقا، يک چنین چیزي در روزنامه . را ديدم، ھويدا وزير دربار بود] اظھارات شاه[تھران بیرون آمد و من اين 

اي من که بد نشد، آورد و گفت خوب، براي شما که بد نشد، گفتم آقا، بر] روزنامه را[گفت نديدم و . نديده بود. است

] john f.kennedy[کندي «. خواستم گويد آقا، من دکتر امیني را نمي يک شاه مملکتي مي: آبروي مملکت رفته است

يک آدمي آبروي خودش و مملکت خودش را ببرد وبعد ھم به مخالفین مسجل کند که !... من ھم قبول کردم] و[گفت

شود، جز اين که خودش را خراب کند و  ، در ھر صورت از من چیزي کم نميبله، بنده نوکر آمريکائیھا ھستم؟ گفتم خوب

چه را در مورد محال بودن دخالت  آقاي امیني در اين فراز آن) 12-14صص(» .ھم شد واقعاً ] انقالب[مقدمات ھمین کار 

ً از اينکه مشخص شده دست مريکايند ناراحت اندرکاران کشور نوکر آ آمريکا بیان داشته فراموش کرده است و صرفا

ً مردم نمي بايست  است، دخالت مستقیم بیگانه در امور داخلي کشور براي چنین فردي مايه شرمندگي نیست و صرفا

رغم تالش براي تطھیر پدر ناگزير از  آقاي ايرج امیني نیز علي! داشتند اين اعتراف را از زبان محمدرضا پھلوي دريافت مي

ھا بعد محمدرضا شاه پھلوي در کتاب پاسخ به تاريخ تعبیر ديگري از دوستي  سال« : تتأيید روايت محمدرضا پھلوي اس

] به دلیل انگلیسي بودن وي[خواستند که دولت شريف امامي برود  ھا مي ھا با دکتر امیني ارائه دادند، آمريکايي کندي

ھا بر من آن قدر  فشار آمريکايي در مواقعي. اين شخص علي امیني بود. وزير بشود و آدم خودشان به جاي او نخست

ً بعد از روي کار آمدن جان. توانستم مقاومت کنم زياد بود که نمي من ... گاه برضد من نبود جان کندي ھیچ. کندي خصوصا

ھاي  ي برق حیرت انگیز چشم ژاکلین کندي درباره. ھا را در کاخ سفید به ياد دارم به خوبي نخستین مالقاتم با کندي
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بر بال (» .سرانجام امیني را منصوب کردم. وزير کنم گفت و اين که چقدر امیدوار است که من او را نخستامیني سخن 

کند و  ھا را مطرح مي ھمچنین در روايتي ديگر آقاي ايرج امیني با صراحت بیشتري دخالت آمريکايي) 229بحران، ص

در : زادي، مدير سپید و سیاه، نیز شايان توجه استاظھارات دکتر علي بھ«: افزايد سپس تأيید پدرش را نیز بر آن مي

امامي انجام گرفت،  وزيري دکتر اقبال و دومي در دولت مھندس شريف جريان آن دو انتخابات که اولي در زمان نخست

دانست در آن زمان  ي بیستم به منفردين نزديک شده بود و چون مي روزي اسدهللا رشیديان که در جريان انتخابات دوره

حضرت  چندي قبل خدمت اعلي«: با دکتر امیني رابطه دارم، احتماالً به منظور آن که اين سخن به گوش او برسد، گفت

وقتي اين حرف را » .وزيري برسد ھا به نخست خواھد با زور آمريکايي فرمودند اشکال کار امیني اين است که مي. بودم

دند، ولي اگر فشار آمريکا نباشد محال است ايشان فرمان ايشان درست فرمو«: به دکتر امیني گفتم، جواب داد

در نھايت آقاي ايرج امیني اعتراف مقامات آمريکايي را نیز مبني بر ) 273ھمان، ص(» .وزيري مرا امضاء بفرمايند نخست

آمريکا اي به نقش خود و سفیر  ياتسويج قبل از فوتش طي مصاحبه«: کند دخالت داشتن آنان در انتصاب پدرش نقل مي

فکر : کنید؟ ج نقش آمريکا را در تصمیم شاه به انتصاب امیني چگونه تشريح مي: س. در انتصاب دکتر امیني اعتراف کرد

کنم تا حدي به دلیل نقشي بود که در مذاکرات با کنسرسیوم در  فکر مي: س... کنم به وضوح به ايشان تفھیم شد مي

دارد که  اين مقام آمريکايي به صراحت عنوان مي) 283ھمان، ص(» .اشدکنم ھمین طور ب فکر مي: ايفا کرد؟ ج 1953

وزيري، خدماتي شايان توجه بوده است که وي در قالب امضاء قرارداد کنسرسیوم  دلیل نامزد شدن امیني براي نخست

امي حاصل نھضت ملي بار که تم در آثار منتشره براي تطھیر امضاء کننده اين قرارداد خفت به بیگانگان عرضه داشت، اما 

بندي به حقوق  شود که گويا دکتر امیني به دلیل آزادانديشي، پاي اي سخن گفته مي گونه شدن نفت را برباد داد به

آخرين دبیرکل جبھه  -دکتر سنجابي . اساسي ملت و دمکرات بودن، با فشار آمريکايیھا به اين جايگاه دست يافت

ً به فکر پیشبرد دمکراسي در اين مملکت بیفتد دکتر ع«: گويد در اين زمینه مي -ملي لي امیني عوض اينکه واقعا

ً اصالً نبود فکر دمکراسي بود، و ما که در اول نظر خوبي با دکتر امیني داشتیم، با آقاي  منتھي فکر که در سرش ابدا

ً نظر اصالحات داريد، حاال که بر س دکتر امیني در افتاديم بھش مي ر کار آمديد و مجلس را بستید گفتیم اگر شما واقعا

کرد و تنھا کاري که کرد براي حفظ و بقاي خودش با اعلیحضرت  دکتر امیني ھم انتخابات نمي. کنید چرا انتخابات نمي

» ھفت ماه تمام از دوره ايشان، ما تمام در زندان بوديم. ساخت علیه ما، اين بود که ماھا را گرفت و انداخت زندان

  )141ھي، صتحرير تاريخ شفا(

گونه که مخالفت سران جبھه ملي با دولت مورد نظر آمريکا موجب بازداشت آنان شد، مخالفت ابوالحسن ابتھاج  ھمان

امیني تلفن کرد و گفت امروز صبح «: ھاي واشنگتن نیز در دوران امیني دستگیري وي را به دنبال داشت با سیاست

ادي از بانکھائي که وضعشان خراب است درھم ادغام شوند و ترا در شرفیاب بودم و صحبت تو بود و در نظر است تعد

امیني با . سازي علیه من است ام دولت تو مشغول پرونده کنم، چون شنیده گفتم خیلي تعجب مي. راس آنھا قرار دھند

ک اين حرفھا چیه، چرا ھذيان میگي؟ چنین صحبتي در بین نیست، ولي تو خودت ھم شاه را تحري«: خنده گفت

ھا مھمان  اي از مديران روزنامه قبل از تلفن امیني مدير مجله فردوسي به من اطالع داد که چند روز قبل عده» میکني

وزير بودند و سر میز غذا امیني میگويد اگر الزم باشد من دوست خودم ابوالحسن ابتھاج را ھم توقیف خواھم  نخست

اي از ديوان کیفر به دست من رسید که خواسته  احضاريه 1340آبان  18شنبه  يکي دو روز بعد از تلفن امیني، پنج. کرد

خاطرات ابوالحسن ابتھاج، بکوشش علیرضا عروضي، . (»بود ظرف پنج روز خودم را به ديوان کیفر معرفي نمايم

  )488-491، صص2، جلد.م 1991پاکاپرينت، 

ه منظور خوش خدمتي به چه کساني اقدام به سازد که آقاي امیني ب آقاي ابتھاج در فرازي پیش از آن مشخص مي
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گفت اگر روزي جنگي بین قدرتھاي بزرگ پیش بیايد ) رئیس سابق ستاد ارتش آمريکا(رادفورد «: کند دستگیري وي مي

قبل از اينکه ايران از وقوع جنگ اطالع پیدا کند جنگ تمام شده است، زيرا در چنین جنگي فقط از سالحھاي اتمي 

شد و ديگر فرستادن افراد از اين جبھه به آن جبھه مطرح نخواھد بود؛ به اين جھت کشورھائي مانند  استفاده خواھد

اين اولین باري بود که من چنین مطلبي را از جانب يکي از . ايران ترکیه و پاکستان احتیاجي به ارتشھاي بزرگ ندارند

یس مستشاران نظامي آمريکا در ايران انتقاد کردم و آنگاه با شدت از نظر رئ... شنیدم ارشدترين مقامات آمريکا مي

کنم و  شود و من با افزايش ھزينه مخالفت مي گفتم ھرسال ھنگامي که بودجه ارتش ايران براي سال بعد منتشر مي

دھد مقامات نظامي آمريکا در ايران حتي اين افزايش را ھم کافي  دارم شاه جواب مي نظر خود را به شاه ابراز مي

گويي بین مقامات مختلف آمريکا روي  دانند با عصبانیت گفتم محض رضاي خدا ترتیبي بدھید که اينگونه تناقض نمي

شد که خداداد فرمانفرمائیان بالفاصله به ھمسرم آذر تلفن کرد و  اظھارات من بحدي با شدت و حرارت بیان مي. ندھد

  )444- 5ھمان، صص(» .گفت کار فالني تمام است

ھا در تناقضي آشکار نه تنھا ارتباط خود را با دستگیري آقاي  راي جلوگیري از روشن شدن واقعیتآقاي امیني ب

آن : الجوردي«: کند بلکه مدعي است ھرچه کرده نتوانسته جلو دستگیري وي را بگیرد ابوالحسن ابتھاج تکذيب مي

: امیني. در زمان شما چنین کاري شده بود :الجوردي. نه خوب، باالخره: وقت جريان توقیف آقاي ابتھاج چه بود؟ امیني

امامي  ھا مال سازمان برنامه را آوردند و اين اعالم جرم ھم در زمان شريف تمام پرونده. نه، خوب باالخره مستنطق بود

شد  آن وقت البته يک تحريکاتي ھم مي. و اين دنباله آن بود] و رئیس سازمان برنامه او احمد آرامش انجام شده بود[

  )218ص(» .من ھرچه سعي کردم که مستنطق ابتھاج را توقیف نکند، نشد که

کند،  باکي او عنوان مي امامي نیز در اين زمینه در مصاحبه تاريخ شفاھي ھاروارد علت بازداشت ابتھاج را بي شريف

ي ابتھاج در زمان حاال که به اين موضوع رسیديم، علت بازداشت آقا: ح ل«: ھا يعني ھمان انتقاد شديد از آمريکايي

دانم  ابتھاج را امیني گرفت با اين که امیني و ابتھاج با ھم خیلي دوست بودند، من نمي: حکومت امیني چه بود؟ ج ش

امامي، طرح تاريخ  خاطرات شريف. (»زد باک و به در و ديوار مي دانید امیني بي البته مي. که چرا امیني اين کار را کرد

کند مسئولیت بازداشت  که چرا آقاي امیني تالش مي اين) 197، ص1380انتشارات سخن، شفاھي ھاروارد، تھران، 

توانستم در مسائل قضايي دخالت  گويد من نمي را به عھده بگیرد، اما در اين مورد مي... ساير مقامات ھمچون کیا و 

: ؟ امیني]توقیف شوند[ار و اينھا گونه شاه را راضي کرديد که سپھبد کیا و بختی چه: الجوردي«: کنم بحث جالبي است

ھا را بگیرم بختیار را گفت، فالنکس، حساب خواھرم پھلوي بختیار  من بايد اين. اي نیست به ايشان گفتم آقا چاره

گويد  اي سخن مي گونه اما در مورد ابتھاج به) 122ص(» ...گفتم خیلي خوب اين را پس بايد يک کاري بکنیم. باشد مي

وزير ھرچه تالش کرده نتوانسته بازپرس  قضاي مستقلي در دوران پھلوي وجود داشته و جناب نخستکه گويا دستگاه 

من ھرچه سعي کردم که مستنطق ابتھاج را توقیف نکند، «: يعني ھمان مستنطق را از بازداشت ابتھاج منع کند

شود که ھم دستگیري و قرباني  خوبي متوجه اين واقعیت مي خواننده در مواجھه با اين تناقضات به) 218ص(» .نشد

ھا قرار دارد، ھم دستگیري معترضاني چون  کردن مفسدين وابسته درجه چندم در چارچوب رھنمودھاي خود آمريکايي

آقاي امیني . کردند ھاي آن انتقاد مي ابتھاج و سران جبھه ملي که با وجود ھمراھي با واشنگتن از برخي سیاست

ھاي فاحش  گويي که تا چه حد مجري سیاستھاي بیگانگان بوده است دچار تناقضبراي پنھان کردن اين واقعیت 

  .شود مي

برد و  شان را به زير سؤال مي ھا در کشورھاي تحت سلطه تناقض ديگري که ھم ادعاي دمکراسي خواھي آمريکايي

شدند، روشن  فته ميھا بکار گر ھم ماھیت افرادي را که به عنوان مھره در مقاطع خاص براي ترمیم چھره پھلوي
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آقاي امیني در اين اثر انحالل مجلس را به صورت . وزيري امیني است سازد، بحث انحالل مجلس در دوره نخست مي

شاه گفت آقا، پنج سال بدون : مثالً فرض بفرمائید که موضوع انتخابات«: کند تلويحي متوجه محمدرضا پھلوي مي

وزير وقت معین کردن  آقا، اعلیحضرت وقت معین نکنید، چون براي من نخستگفتم ]. کار کنید[مجلس با اختیارات تام 

بدون وجود   گويد که گويا اين پیشنھاد که دولت وي اي سخن مي آقاي امیني در اين فراز به گونه) 120ص(» .غلط است

یني با درک دقیق اين که آقاي ايرج ام نکته قابل تأمل اين. مجلس به فعالیت بپردازد مربوط به محمدرضا پھلوي است

ً حقیقت مورد اشاره را بر خواننده روشن  گويي پدرش در صدد رفع و رجوع مسئله برمي خالف آيد، اما تالش او صرفا

وزيري توسط  از ابتداي زمامداري دکتر امیني شايع شده بود که يکي از شرايط پذيرفتن سمت نخست«: سازد مي

کرد؛ از جمله در پاسخ به سؤال  ر امیني ھربار اين شايعه را تکذيب ميدکت. ايشان انحالل مجلس شوراي ملي است

ي کیھان اينترنشنال امروز خبري درباره انحالل پارلمان خواندم که آن ھم از طرف يکي  در روزنامه: ... مخبر کیھان گفت

مخالف انتخابات تھران اين خبر ممکن است از آن جا سرچشمه گرفته باشد که من . ھا مخابره شده بود از خبرگزاري

اي تحت عنوان  عباس مسعودي، مدير اطالعات، ساعاتي قبل از صدور فرمان انحالل مجلسین، طي سرمقاله... بودم

شايعات درباره انحالل مجلس : دکتر امیني چند روز پیش به خبرنگاران گفت:... نوشت» شود؟ آيا مجلس منحل مي«

در حالي ) 303ص... بر بال بحران(» ...ي ريیس دولت تدبیري بیش نبوده ين گفتهرسد که ا اما به نظر مي. واقعیت ندارد

وزيري خود را مشروط به انحالل مجلس کرده بود روشن است که  دانستند آقاي علي امیني نخست که ھمه مي

ً براي حفظ پرستیژ دمکراسي آمريکايي بود تکذيب شود به اين  ر ميآقاي ايرج امیني نیز در نھايت ناگزي. ھاي وي صرفا

واقعیت اعتراف کند که پدرش در مذاکرات اولیه خود با محمدرضا پھلوي انحالل مجلسین را شرط قبولي مسئولیت امور 

ھا  ترين آن دکتر امیني سپس شرايط زمامداري خود را با پادشاه در میان گذاشت، که مھم«: کند اجرايي اعالم مي

وزير پاسخگو باشند و از طريق او با شخص  و اين که وزرا به شخص نخستانحالل مجلسین سنا و شوراي ملي بود 

آورم با گزارشي که در روزنامه اتحاد ملي درباره  ھاي پدرم به يادمي آنچه من از گفته. اول مملکت در تماس قرار گیرند

، از جمله »ري دکتر امینيوزي اسراري از نخست«روزنامه مزبور تحت عنوان . آن مذاکرات تاريخي چاپ شده انطباق دارد

دکتر امیني در کاخ اختصاصي شھري به ] 1340ارديبھشت  15[روز جمعه مزبور  10درست سر ساعت «: نويسد مي

وزير مورد اعتمادش  دومین مقامي که بايد نخست«: کند دکتر امیني با عرض تشکر اضافه مي... حضور پذيرفته شد

فرمائید فرمان انحالل ھر دو مجلس  اگر موافقت مي... شوراي ملي استباشد و به دولت راي اعتماد بدھد، مجلس 

ھايي که اشاره فرمودند  نیز صادر گردد که ھم مردم راضي شده باشند و ھم خدمتگزار بھتر بتوانم در اجراي برنامه

موافقت نسبت به اين تقاضا ھم پس از آن که مختصري در اطراف طرز اجراي آن بحث شد، » .توفیق حاصل نمايم

وجه ممکن نیست به ويژه اينکه آقاي علي  بنابراين کتمان واقعیت در اين زمینه به ھیچ) 262-3ھمان، صص(» ...گرديد

امیني در دوران صدارتش ھیچ تالشي براي فراھم آوردن مقدمات برگزاري انتخابات مجلس نکرد و ھمین امر نیز موجب 

  . اعتراضات فراواني در جامعه شد

کند، مباحث مطرح شده در  ھاي متعدد به منظور تطھیر آقاي علي امیني کامالً خودنمايي مي ري که در کتابديگ  تناقض

به ھر حال، اين «: گويد وزير پرحاشیه در اين زمینه مي اين نخست. ھا توسط وي است مورد اجراي رفورمھاي آمريکايي

ھاي دولت موضوع اصالحات  البته يکي از برنامهو مشغول کار شديم که ] 1340ارديبھشت [تشکیل شد ] من[دولت 

گويند در اين مورد، نه سفیر آمريکا، نه سفیر انگلیس، يک کلمه بیايند  اي مي حاال برخالف آن چه يک عده... ارضي بود

ً مزخرف مي. بگويند که اين بايد بشود  ھا بوده اصالحات ارضي برنامه آمريکائي[گويند که  اين حرفھائیست که واقعا

گفتم . کرد تطبیق مي» کندي«خیلي با برنامه ] اصالحات ارضي[گفت که آقا، اين  يکي از آمريکائیھا به من مي] است
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گفته که دکتر امیني به » کندي«شود که  برنامه مملکت تطبیق بکند اين دلیل بر اين مي] نامفھوم[خیلي خوب، اگر 

ً به  ز ھرگز مانع درک اين واقعیت نميآمی ھرچند اين تکذيب توھین) 115ص(» .شرط اين بیايد شود که آقاي امیني صرفا

شد، اما آقاي ايرج امیني سعي دارد طرح اولیه اصالحات ارضي را  ھاي آمريکا به اين سمت گماشته  منظور اجراي طرح

کته شده ھا به محمدرضا پھلوي دي وزير از سوي آمريکايي که چند سال قبل از روي کار آمدن پدرش به عنوان نخست

دسامبر  14تا  10سفر پرزيدنت آيزنھاور به ھند از «: گر شود اي ديگر جلوه گونه است، به نھرو نسبت دھد تا موضوع به

ھاي مشخص دولت وقت آمريکا به حکومت ايران حائز اھمیت فراوان  ، از جھت توصیه)1338آذرماه  22تا  18( 1959

شھريور (تر  وزير ھند، آشنا شد، که چندماه پیش ت و تفکرات نھرو، نخستدر اين سفر پرزيدنت آيزنھاور با تأمال. است

وگو  به ايران رفته بود و با محمدرضا شاه پھلوي، دکتر منوچھر اقبال و شماري از مقامات بلندپايه به بحث و گفت) 1338

ن است و از اين راه دولت گشاي مشکالت ايرا به اين نتیجه رسیده بود که اصالحات ارضي راه  نشسته بود و ظاھراً 

دھد که  شواھد نشان مي. تواند پايگاه اجتماعي خود را توسعه دھد و به ثبات سیاسي و اقتصادي دست يابد ايران مي

جايي که تصمیم گرفت در سفر به ايران اين فکر را با شاه در  آيزنھاور به شدت مجذوب فکر و توصیه نھرو شده بود، تا آن

  ) 169بربال بحران، ص(» .ارائه دھد» پیشنھادھاي ديگرش«بند  نوان پشتمیان بگذارد و به ع

ً به منظور  سازد که ارتباط آيد بر خواننده روشن مي چه در ادامه اين روايت مي آن دھي طرح اصالحات ارضي به ھند صرفا

ھا به روي کار  آمريکايي رنگ نمودن امربري آقاي علي امیني از واشنگتن است که چند سال بعد براي اجراي منويات کم

تواند چند ساعت قبل از سفر به ايران و بدون مطالعه دقیق به  آمد، واال آيا شاه بیت طرح آمريکا بعد از کودتا در ايران مي

) 1338آذرماه  22( 1915دسامبر  14در تاريخ «ذھن آقاي آيزنھاور آمده باشد و سپس به محمدرضا ابالغ گردد؟ 

او طي بیاناتي در مجلس شوراي ملي، . براي يک توقف شش ساعته، از دھلي نو وارد تھران شد جمھور آمريکا، رئیس

ضمن اشاره به اھمیت روابط ايران و اياالت متحده، لزوم استقرار صلح، عدالت، آزادي و پیشرفت اقتصادي و اجتماعي 

. توان به صلح و عدالت دست يافت ت نظامي نميرا تاکید نمود و به شاه و دولت ايران يادآور شد که تنھا با تکیه به قدر

ً در گفت  - اش با شاه مسئله اصالحات ارضي را به عنوان شاه بیت طرح اصالحات اقتصادي وگوي خصوصي ضمنا

  )ھمان(» .اجتماعي ايران پیش کشید

شود، اما با  ا ابالغ ميوزيري آقاي علي امیني اين برنامه توسط آمريکا به محمدرض بنابر اين روايت، قبل از دوران نخست

. افتد هللا بروجردي با اين طرح بیگانه که تخريب توان ملي را ھدف گرفته بود، اجراي آن به تعويق مي مخالفت شديد آيت

در صحنه سیاست نیز، دکتر امیني با شناختي که از «: اين واقعیتي است که آقاي ايرج امیني نیز به آن معترف است

ي اصالحي و به ويژه اصالحات ارضي، منوط به عدم  جه داشت که موفقیت ھر نوع برنامهجامعه ايران داشت، تو

هللا العظمي بروجردي در قید حیات بودند، مخالفت ايشان موجب شد که  تا زماني که آيت. مخالفت روحانیون است

  هللا طاھري آيت .ي اصالحات ارضي مصوب بیستمین دوره مجلس شوراي ملي به موقع اجرا گذاشته نشود اليحه

ي  آقاي بروجردي علمايي را که اھل فکر و نظر بودند، دعوت کرد و در خصوص مسأله«آورند که  آبادي به ياد مي خرم

از جمله چیزھايي که معروف . ھاي تندي دادند و بعد ھم کسي را خواستند و پیام. ھا مشورت کرد اصالحات ارضي با آن

اند اول به جمھوري تبديل  است، اين بود که کشورھايي که اين کارھا را انجام دادهبود آقاي بروجردي به رژيم گفته 

شدند و بعد دست به چنین کارھايي زدند، در واقع معناي اين حرف، اين بود که ابتدا بايد سلطنت از ايران برچیده شود 

  )374ھمان، (» ...و بعد چنین کاري صورت پذيرد

اعتنايي به رأي و نظرش در اداره  ردي بدان معناست که تا قبل از شأن يابي ملت و بيهللا بروج اين سخن حکیمانه آيت

ھا به  که بعدھا کامالً روشن شد که آمريکايي تواند در جھت منافع ملي باشد، کما اين گونه اقدامات نمي امور جامعه اين
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ملت ايران در جريان نھضت ملي . کردندمنظور از بین بردن کشاورزي کشور چنین طرحي را به محمدرضا پھلوي ديکته 

اش توانست  رغم تحريم نفت و قطع کامل درآمدھا از اين طريق، با توجه به توان کشاورزي علي  شدن صنعت نفت،

به ھمین دلیل نابودي کشاورزي  32مرداد  28ھا را تحمل کند؛ لذا بیگانگان مسلط شده بر کشور بعد از کودتاي  تحريم

مأموريت به اجراي چنین . ر کار خود قرار دادند تا ديگر ايرانیان نتوانند در مسیر استقالل گام بردارندايران را در دستو

ھا به آقاي علي امیني واگذار شد؛ البته ايشان خود نیز اذعان دارد که اين طرح موجب  خیانتي از سوي آمريکايي

شما آمديد اين کار . تقصیر شماست] البانق[گفتند که بله اين  اي ھم مي عده«: خسارتي براي کشور گشت

گفتم آقا بنده آن کاري را که شروع کردم غیر از اين که ايشان . را کرديد و وضعیت بدين روز افتاد] اصالحات ارضي[

باالخره، جاي مالک يک . خواستیم شرکت تعاوني درست کنیم، نه شرکت تعاوني اسمي خوب، مي. کردند] شاه[

کاري که   آن] بخريم[به قیمت معیني ] را[بعالوه، محصوالت زراعتي . بین دولت و زارع باشد چیزي بگذاريم که حائل

  )169ص(» .شد اين کار را کرد در ظرف اين ھیجده ماه نمي. خوب فرصت نشد. ديگران کردند

ل آن دفاع تواند از حاص به نوعي که خود مجري نیز نمي -»اصالحات ارضي«تالش براي نابودي کشاورزي تحت عنوان 

جا رسانید که به فاصله يک دھه پايگاه صھیونیستي، صادرکننده بیشترين محصوالت کشاورزي به ايران  کار را بدان -کند

: نويسد سفیر اسرائیل در اين زمینه مي. که در ابتداي اشغال فلسطین اين روند کامالً معکوس بود شد، در حالي

آوردن . ي سرشاري نیز برخوردار بود ن براي ھر دو ملت داشت که از بازدھيعال به ايران نکته سود رسا پروازھاي ال«

توان بخشھايي از آن سودھاي دو  را مي... مرغ، ماھي ھاي يک روزه، گاو، تخم خوراکیھاي گوناگون، میوه تازه، جوجه

  )161، ص2م، جلد2000المقدس، سال  يادنامه، نوشته مئیر عزري، ترجمه ابراھام حاخامي، چاپ بیت(» .سويه خواند

آقاي شاپور . اندرکاران رژيم پھلوي را به اعتراض واداشت اي آشکار بود که حتي دست گونه نابودي عامدانه کشاورزي به

ما از آن روزي که اين اصالحات را کرديم، ھي «: گويد در اين زمینه مي -وزير دودمان پھلوي آخرين نخست - بختیار 

چه شد که . ديگر لپه و نخود و لوبیا معنا ندارد که بخريم... مد، ھي محصول ما پائین آمدما پائین آ] کشاورزي[محصول 

، 80خاطرات شاپور بختیار، طرح تاريخ شفاھي ھاروارد، نشر زيبا، سال (» .اين طور شد؟ اين اصالحات دروغي بود

نیز زبان به  -و ابتداي دھه پنجاه استاندار استانھاي فارس و خراسان در سالھاي دھه چھل - آقاي باقر پیرنیا) 81ص

اي که براي آن تنظیم کرده  اما قانون و برنامه. بايست انجام شود به باور من اصالحات ارضي مي«: گشايد اعتراض مي

گذر عمر، خاطرات (» .بودند نه تنھا بر پیشرفت کشاورزي نیفزود بلکه کشاورزي و کشاورز را سراسر از میان برد

رئیس دبیرستان البرز و مؤسس دانشگاه  -آقاي دکتر مجتھدي ) 276، ص82ا، انتشارات کوير، سالسیاسي باقر پیرنی

خودش را ھم تو بغل ) شاه(«: نمايد گونه قضاوت مي درباره اصالحات ارضي تحمیل شده بر ايران اين -شريف

ت ارضي که بزرگترين ضربه را به ھمان اصالحا -کرد دستور آمريکايي را چشم بسته اجرا مي. ھا انداخته بود آمريکايي

، 80خاطرات دکتر محمدعلي مجتھدي، تاريخ شفاھي ھاروارد، نشر کتاب نادر، خرداد(» ...کشاورزي مملکت وارد کرد

حاال يک وزارت اصالحات ارضي درست کرديد «: گويد در اين زمینه مي -وزير اقتصاد دھه چھل - آقاي عالیخاني ) 154ص

به خاطر اينکه ارباب گذشته به ھر حال فردي بود که . به مراتب بدتر از ارباب گذشته است که شد ارباب اينھا ولي

مسئولیتي در برابر روستائیان داشت، االن درآورديمش به صورت يک مشت بوروکراتي که ھیچ اھمیتي به کشاورز و 

، 82، نشر آبي، چاپ دوم، سال خاطرات دکتر علینقي عالیخاني، تاريخ شفاھي ھاروارد(» .دھد تولید کشاورزي نمي

توان يافت، اما  اعتراضات صريحي از اين دست در آثار منتشره مربوط به دولتمردان آن ايام فراوان مي) 44-5صص

. رغم اين ھمه آقاي علي امیني حاضر نیست به چنین خیانت بزرگي که از طريق اجراي دستور بیگانه اعتراف کند علي

توان ملي ملت ايران را به شدت تضعیف کردند تا ھرگز نتوانند بدون درآمد نفت روي پاي خود ھا از اين طريق  آمريکايي
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نابودي اقتصاد متکي به کشاورزي ايران معادل . گر بینديشند ھاي سلطه ايستادگي کنند و به استقالل در برابر قدرت

: اي داشت اين زمینه نقش تعیین کنندهتقويت پايگاه غرب در خاورمیانه يعني اسرائیل بود و آقاي علي امیني در 

ما بايد بسیاري از احتیاجات . موقعي که من سفیر کبیر ايران در آمريکا بودم، با سفیر اسرائیل در آمريکا دوست بودم«

کند که به خاطر مقابله با اعراب، روابط سیاسي و  عقل و منطق به ما حکم مي. خود را به وسیله اسرائیل تامین کنیم

، 55، ص1رجال عصر پھلوي به روايت اسناد ساواک، علي امیني، جلد(» .خود را با اسرائیل گسترش دھیمتجاري 

ً برنامه) 30/11/1339 -3/الف/45684سند  کرد، بلکه  ھاي ديکته شده بیگانه را دنبال نمي البته آقاي علي امیني صرفا

د و عالوه بر چپاول نفت در ھمه شئون ملت ايران ھايي ھم بود که با کودتا بر کشور مسلط شدن در صدد توجیه قدرت

ً دخالت نمودند و حتي کاپیتوالسیون را که عیان : ھاست بر ايرانیان تحمیل کردند ھاي تحقیر ملت ترين شیوه مستقیما

] ولي. [اگر شما بگوئید بله، خیلي خوب، به نفع او. سؤنیت ھم ندارد. گويد يک چیزي مي] و[آيد  مي] آمريکائي[اين «

حاال ھمه را گردن اينھا . افتید ھمین جور بیخود از ھول حلیم تو ديگ مي. آخر يک حسابي دارد. شما بگوئید نه

ً من نمي. گذاريد مي ] گرفتاريھا[وقتي ھمه«: گويد و در فرازي ديگر مي) 94ص(» .خواھم از ھر خارجي دفاع بکنم واقعا

بگوئید مصلحت ] ھا به آمريکائي[خودتان که ايراني ھستید، شما  گويم آقا شما اندازند، مي را گردن آمريکائیھا مي

ً گمراه ھستند، شما آنھا . مملکت چیه آقاي علي امیني براي تطھیر چھره ) 92ص(» .تر نکنید گمراه] را[اگر احیانا

ھان پي گري خود را بر ج گويد که گويا اين کشور بعد از جنگ جھاني دوم روند سلطه اي سخن مي گونه آمريکا به

گیرد و به ويژه بعد از کودتا در ايران و سرنگون ساختن دولت دکتر محمد مصدق به دنبال چپاول اين مرز و بوم نبوده  نمي

کند که مصلحت ايرانیان را  ايشان قدرتي را که مجري منوياتش بوده ھمچون مشاور امین ملت ايران معرفي مي. است

ھا نیست بلكه آقاي علي امیني وقتي  فريبانه منحصر به معرفي آمريکايي گرفته است؛ البته اين نگاه عوام پي مي

خواھد خانواده مالک بزرگ و داراي ثروت بسیار خود را ھم به جوانان مردمي و درد و رنج ملت چشیده معرفي کند  مي

در سال اول ورود، در . در خود آمريکا با محصل امتحان کردم. بنده خدمتتان ذکر کردم«: جويد به ھمین شیوه تمسک مي

اي که  گفتم آقا، ما در مدرسه... رفتم پشت تريبون ... کنگره محصلین بود] minnesota[» مینه سوتا«] ايالت[

اين نخود و ] با[آن پسر نوکر ما يک پنج شاھي يا ده شاھي در روز پول جیبي داشت که  - من و برادرم -رفتیم مي

مان راه  کرديم آب از دھن رفتیم، نگاه مي ع زنگ تفريح تو باغ که راه ميموق. ما آن را نداشتیم. خريد کشمش مي

ھمه اينھا، اينھا ھي يواش يواش گوش . جوراب وصله شده، عرض کنم. ھم نداشتیم] نامفھوم. [افتاد مي

ً بايد پذيرفت که کودتاگرا) 182-3صص(».کردند گونه  ن ھیچاگر بپذيريم آقاي امیني فقیرتر از نوکرشان بوده است، قطعا

  ! اند نداشته» سوءنیت«

: تواند در روايت دوست خود آقاي دکتر کاظم وديعي نیز تغییري ايجاد کند ھا حتي نمي آقاي امیني با اين عوام فريبي

ً افراد مورد اعتماد خود را پیشنھاد کردند و شاه ناچار به قبولي نخست... ھاي آمريکايي ولي دمکرات« وزيري  رسما

داند شد  امیني فئودال، آقازاده که به قول دکتر اقبال جز با کالسکه به مدرسه نرفته و درد مردم را نميامیني شد و 

شاھد زمان، دکتر کاظم وديعي، نشر دايره مینا، (» .فکري و دمکرات منشي و مبارزه با فساد مبشر قدرت جديد روشن

توانند چھره واقعي خود را پنھان  که به سھولت ميتصور ھمه فريبکاران آن است ) 392، ص1م، جلد2007پاريس، سال 

  .نمايند، اما به گواه تاريخ ھمه کساني که مصالح ملت خويش را به پاي بیگانگان نثار کردند سرنوشت تلخي داشتند

داد و تابید در نھايت با قیام سراسري به اين تحقیر تاريخي پايان  ملت ايران که ھرگز ننگ سلطه بیگانه را بر خود برنمي

آقاي علي امیني نیز در آستانه پیروزي ملت به خارج گريخت و با تشکیل جبھه نجات ايران در فرانسه تالش کرد سلطه 

ً احیا کند اما درباره دکتر امیني گرچه بعد از سقوط دولتش در «: دھد دوست وي در اين زمینه ادامه مي. بیگانه را مجددا
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وزيري امیني بوده  دالر به دولت او کمک کرده و کمک به شرط نخست 000/300/67چھارده ماه زمامداري امیني آمريکا 

ً بسته به آمريکاست باور نمي 1987است معھذا من تا بعد از انقالب اسالمي تا سال  اگر اسناد مسلم . کردم که دقیقا

وزيري او و تامین مخارج  ھا در باب تغذيه مالي دولت او در دوره نخست بعد از انقالب به خصوص اظھارات آمريکايي

ديدم مقام  و بعد اگر نمي) که در فرانسه بعد از انقالب اسالمي به وسیله امیني پديد آمد(سازمان جبھه نجات ايران 

ً ) روزنامه واشنگتن پست، مورخ(درجه اول امنیتي آمريکا عزل او را از رھبري اين سازمان به سبب سؤ مديريت  رسما

ر شھادت رقیب سیاسي او را در دوره بعد از انقالب اسالمي در فرانسه يعني شھادت آقاي کند و نیز اگ اعالم مي

افسوس که نه تنھا دست بیگانه بر . دادم شنیدم به خود اجازه ترديد در کار او نمي شاپور بختیار را درباره مستر تد نمي

ني سیاسي و اھمال در تشخیص مصلحت افتد که از سر يک نفع آني و دور نابی ما دراز است اتفاق بسیار ھم مي

ً براي کساني اتفاق مي شخص، میدان بر آن دست خبیث مي افتد که سیاست را درست براي  گشايد و اين مخصوصا

آن سیاست که از مصلحت . اند اند يعني تعريف غلطي از سیاست کرده و بر سر آن غلط عمر نھاده خود تعريف نکرده

» .ت ھويت ملي مردم ساکن آن سرزمین در آن منظور نباشد نوعي ماجراجويي استدورمدت مملکت جدا باشد و حرم

اي  ھا کرده بود به صورت بسیار زننده ھا آقاي علي امیني را که خدمات شايان توجھي به آن آمريکايي) 402ھمان، ص(

تلخي اين . قرار دادنداز سازمان جبھه نجات ايران بیرون انداختند و آقاي منوچھر گنجي را در رأس اين سازمان 

اي به آن  وزير پرحاشیه اشاره يک از آثار به رشته تحرير درآمده براي اين نخست  میزاني است که در ھیچ  سرنوشت به

ھاي علي امیني در اين دوران  آقاي احمدعلي مسعودانصاري يکي از وابستگان به دربار در زمینه فعالیت. شود نمي

اندرکاران جمھوري اسالمي رابطه دارد و از طريق  بود که با برخي از روحانیون و دستامیني مدعي شده «: نويسد مي

اش با برخي  البته با سوابق امیني و نزديکي. تواند اطالعات دست اول مورد نیاز سازمان سیا را به دست آورد آنان مي

که امريکايیھا مثل بسیاري از ايرانیان چنان  به ويژه اين. رسید از نیروھاي مذھبي، اين امر تا حدي قابل قبول به نظر مي

اند که ھرکس با کمي زرنگي و رابطه به آساني  با اسالم و نظام حکومتي ايران و مالياني که بر سرکار ھستند بیگانه

با گذشت زمان و آزمودن اطالعات رسیده از سوي . تواند گنجشک را رنگ کند و به جاي قناري به آنھا بفروشد مي

، امريکايیھا متوجه شدند که امیني و يارانش از گود بیرون ھستند و اطالعاتشان غلط، دست دوم و »جاتجبھه ن«

ً گزافه بي دھد، حیف  ھزار دالر پولي که سیا به آنھا مي 180اي بیش نیست و ماھي  ارزش است و ادعاھايشان عموما

ناسبي که جانشین امیني شود، دکتر گنجي را که لذا در صدد اصالح کار برآمدند و در جستجوي فرد م. شود و میل مي

پس از مدتي باالخره گنجي بساط دکتر امیني و يارانش را از خانه نجات ... از ديرباز با آنھا سروسري داشت، برگزيدند

-7پس از سقوط، احمدعلي مسعودانصاري، مؤسسه مطالعات و پژوھشھاي سیاسي، تھران، صص (» .بیرون ريخت

266(  

در تقويت اين شايعات، آمريکا «: آيد ال آقاي ايرج امیني به صراحت در صدد توجیه آمريکاگرايي پدرش برميدر ھمین ح

ي سفارتش در واشنگتن متبلور  گرايي دکتر امیني که در جريان قرارداد کنسرسیوم و پیمان سنتو، ھمچنین در دوره

ي محمدرضا شاه  رابطه... پدرم کمي توضیح دھمي آمريکاگرايي  مناسبت نیست که درباره بي. شده بود نقش داشت

و گرايش قوي ايشان به سیاست واشنگتن اين عقیده را در میان طبقه  1332مرداد  28پھلوي با دولت آمريکا پس از 

گیرد و شرط موفقیت سیاسي، ھمگرايي  سیاسي کشور به وجود آورد که ھر اتفاقي در کشور از واشنگتن نشأت مي

ً به صورت وابستگي يا پیروي مطلق از منويات آمريکايي نبوده استاي. با آمريکاست متأسفانه به اين . ن ھمگرايي الزاما

شود و تلقي عمومي اين بوده است که انتخاب سیاست اتحاد با آمريکا به عنوان بھترين وسیله  تر توجه مي نکته کم

ھا بتوانند در  که آمريکايي اين) 227بال بحران، صبر (» .جھت تأمین منافع ملي برابر با خیانت و نوکري خارجي است
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باري را از طريق افرادي چون امیني بر ملت ايران تحمیل نمايند و شاه  ھمه شئون کشور دخالت کنند و ھر قرارداد خفت

وزير و ساير مقامات که براساس قانون اساسي نحوه انتخابشان روال مشخصي دارد توسط بیگانه منصوب  و نخست

است يا خیانت و نوکري؟ البد از نظر » بھترين وسیله جھت تأمین منافع ملي«، آيا اين وابستگي مطلق، ...شود و

البته اين مسئله نبايد موجب ناديده ! پسر، آقاي علي امیني را بايد پرچمدار آزادگي وحافظ منافع ملي به حساب آورد

ً اگر آمريکا وابستگاني چون آقاي امیني را بر . ودھا ش گرفته شدن تفاوت افرادي چون قوام و امیني با پھلوي قطعا

دادند  يافت، اما واشنگتن و قبل از آن انگلیس ترجیح مي اش بر ايران دوام بیشتري مي داد سلطه ھا ترجیح مي پھلوي

آقاي علي به طور قطع افرادي چون . شان تامین گردد ترين افراد برگزينند تا منافع حداکثري ھويت عامل خود را از بي

کردند، اما به طور ھمزمان داراي اين فھم و درک بودند که فشار بیش از  امیني در راستاي منافع بیگانه حرکت مي

کردند که ھمه درآمدھاي نفتي  اندازه بر ملت ايران موجب انفجار خواھد شد؛ لذا به عنوان دلسوز واشنگتن توصیه مي

مريکا در منطقه نشود بلکه دستکم بخش ناچیزي از آن به تأمین حداقلھاي ايران صرف تسلیحات مورد نیاز حفظ آقايي آ

  . را ترجیح داد که منافع حداکثري آنان را تامین نمايد» نوکري«اين مرز و بوم اختصاص يابد، اما در عمل ديديم بیگانه، 

   

  باتشكر

  دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران

 88بھمن 


