واﭘﺴﯿﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه دوﻟﺘﻤﺮدی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ

ﻧﮕﺎﻫﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻬﺒﺎزی
وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در دوﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺗﯿﺮ  ۲۱ /۱۳۳۱ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۵۲رخ داد ،ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود زﯾﺮا در
ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺴﯿﻦ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﭼﻨﺎن ﭘﺮﺗﻨﺶ ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﺸﺘﺮک دو ﺳﺮوﯾﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ
دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق در ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻣﺮداد  ۱۹ /۱۳۳۲اوت  ۱۹۵۳اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﻣﺎﺟﺮای  ۳۰ﺗﯿﺮ ،ﮐﻪ در ﻣﺮداد  ۱۳۳۱ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺳﻨﺎ و
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ آن را »ﻗﯿﺎم ﻣﻘﺪس ﻣﻠﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﻗﻮام  ۷۹ﺳﺎﻟﻪ را در ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮش ﺑﺎ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ از ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﻃﺮد ﮐﺮد و
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ از او ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد ﮐﻪ ﺳﺰاوارش ﻧﺒﻮد.
ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ )اﺣﻤﺪ ﻗﻮام( دوﻟﺘﻤﺮدی ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و زﯾﺮک ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی ۳اﺳﻔﻨﺪ  ۲۱ /۱۲۹۹ﻓﻮرﯾﻪ ۱۹۲۱
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﺟﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺰاﻗﯽ ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺑﻨﺎم ﻣﯿﺮﭘﻨﺞ )ﺳﺮﺗﯿﭗ( رﺿﺎ ﺧﺎن ﺳﻮادﮐﻮﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﻟﻘﺐ
»ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ« و در ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ و رﺋﯿﺲاﻟﻮزرا ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﺘﻘﺮار دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻮد ﻣﯽﺗﺎﺧﺖ .ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺪرس ،ﮐﻪ در دوران
ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻬﺎرم ﺳﺮﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯽ ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،و او را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺪی در راه ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ،
درﺑﺎره ﻗﻮام ،و ﺗﻔﺎوﺗﺶ ﺑﺎ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﻣﺴﺘﻮﻓﯽاﻟﻤﻤﺎﻟﮏ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺮﺻﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻋﯿﺎد و ﺟﺸﻦﻫﺎ از او
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﯿﺰ و ﺑﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای روزﻫﺎی ﻧﺒﺮد و رزم ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ «.ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ،رﺿﺎ ﺧﺎن و ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﺶ ،ﺑﺎ
اﯾﺮاد اﺗﻬﺎم ﺟﻌﻠﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮور ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﺑﻪ ﻗﻮام ،در ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﻣﻬﺮ  ۹ /۱۳۰۲اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۲۳او را دﺳﺘﮕﯿﺮ و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﺮان اﺧﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻗﻮام ﻫﻔﺖ ﺳﺎل در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در  ،۱۳۰۹در اوج اﻗﺘﺪار رﻗﯿﺒﺶ ،ﮐﻪ اﯾﻨﮏ رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ
ﺑﺮادرش ،وﺛﻮقاﻟﺪوﻟﻪ ،و ﻣﺆﺗﻤﻦاﻟﻤﻠﮏ و ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ،و ﻧﯿﺰ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﮑﻮه )ﺷﮑﻮهاﻟﻤﻠﮏ( ،رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ رﺿﺎ ﺷﺎه ﮐﻪ ﻋﻤﻮزاده ﻗﻮام ﺑﻮد،
اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺮدد .او ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎ ﺷﺎه )ﺷﻬﺮﯾﻮر  ،(۱۳۲۰در اﻣﻼﮐﺶ در ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﭼﺎی و ﺑﺮﻧﺞ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﻣﺘﺎﻧﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮی زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻠﻮک ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻮءﻇﻦ ﯾﺎ ﺣﺴﺎدت دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻋﻠﯿﻪ او ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪ.
ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ از ﺗﺒﺎر دﯾﻮانﺳﺎﻻران ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺣﺎﻣﻞ ﻣﯿﺮاث دوﻟﺘﻤﺮدی و ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮی اﯾﺸﺎن و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﻦ
و ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ،ﺑﻮد .در ﺻﻒآراﯾﯽ دﻧﯿﺎی ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ،ﻗﻮام اﯾﺮان را در ﺟﺒﻬﻪ »ﺑﻠﻮک ﻏﺮب« ،ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،وﻟﯽ روﯾﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ را ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺘﻤﺮدان ﭘﻬﻠﻮی ﻧﻤﺎد ﺑﺎرز آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﻓﺖ .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه
ﺟﻮان ،ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ از ﭘﺪر ،از ﺑﺪو ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﻮی ﺑﻪ رﺟﺎل ﻧﻮﮐﺮﻣﻨﺶ داﺷﺖ و ﭘﺬﯾﺮش دوﻟﺘﻤﺮدی ﻣﻘﺘﺪر و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭼﻮن ﻗﻮام ﺑﺮاﯾﺶ دﺷﻮار
ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻟﻤﺒﺘﻮن ،دﯾﭙﻠﻤﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺷﺎه را »ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻬﻮدهای« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
»ﻧﻪ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﯽﮔﺬارد دﯾﮕﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ «.و ﻋﻠﯽ دﺷﺘﯽ ،ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۲۰از
ﻓﻌﺎلﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎه ﺷﺎه ﺑﻪ ﻗﻮام را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽدﯾﺪ» :ﺷﺎه از ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻮن او ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ،اﻧﺪﯾﺸﻨﺎک ﺑﻮد و ﻋﻘﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر از او در دل داﺷﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻣﺼﺪق… او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ،
ﻫﻢ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻢ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه آرﯾﺎﻣﻬﺮ«.
اﺣﻤﺪ ﻗﻮام ﭘﻨﺞ دوره رﯾﺎﺳﺖ دوﻟﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان :دو دوره در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۰۰و  ۱۳۰۱و ﺳﻪ
دوره در ﺳﺎلﻫﺎی  .۱۳۳۱ -۱۳۲۱در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ادوار ،ﻗﻮام ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ از ﺳﻮی رﺿﺎ ﺧﺎن ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ و ﭘﺴﺮش ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ،و
ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ آﻧﺎن ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد .در دوران ﺻﻌﻮد و اﻗﺘﺪار رﺿﺎ ﺧﺎن ،ﮐﺎر ﻗﻮام ﺑﻪ اﺧﺮاج ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ از اﯾﺮان و ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﻪ در
ﻻﻫﯿﺠﺎن ﮐﺸﯿﺪ و در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوﻟﺖ او ﺑﺎ »ﺑﻠﻮای ﻧﺎن« ) ۱۹ -۱۷آذر  (۱۳۲۱ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺰرگ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .در
»ﺑﻠﻮای ﻧﺎن« اوﺑﺎش ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »ﻧﺎن و ﭘﻨﯿﺮ و ﭘﻮﻧﻪ ،ﻗﻮام ﮔﺸﻨﻤﻮﻧﻪ« و »ﻗﻮام ﻓﺮاری ﺷﺪه ،ﺳﻮار ﮔﺎری ﺷﺪه« ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان آزﻣﻮدﻧﺪ .در ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد  ۱۳۳۲ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ »اوﺑﺎش ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ« ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .در ﮐﺘﺎب »زﻧﺪﮔﯽ و زﻣﺎﻧﻪ
ﻋﻠﯽ دﺷﺘﯽ« ) (۱۳۸۵درﺑﺎره »ﺑﻠﻮای ﻧﺎن« ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪام.
۱

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دوره زﻣﺎﻣﺪاری ﻗﻮام ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۲۶ -۱۳۲۴اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺤﺮان آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد .ﺳﯿﺎﺳﺖ و دراﯾﺖ
ﻣﺜﺎلزدﻧﯽ ﻗﻮام ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮروی از اﯾﺮان ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺑﻪ ﻏﺎﺋﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ در ازای ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ ،ﺧﻮب ﯾﺎ
ﺑﺪ ،ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ :اﻋﻄﺎی اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﮐﻪ ﺷﻮروی ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد وﯾﺮان از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺳﺨﺖ ﺑﺪان ﻧﯿﺎز
داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ دوﻟﺖ ﻗﻮام ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﺷﺎه و »ﺟﻨﺎح اﻧﮕﻠﻮﻓﯿﻞ« ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎ او ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرگ ﻗﻮام در ﺣﻞ
ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻣﻌﻀﻞ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺌﺎت او ﺑﻪ دﯾﺪه اﻏﻤﺎض ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ و ﻧﺎﻣﺶ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺎه از اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ ﻗﻮام در رﻧﺞ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﻮام ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺣﻘﺎرت ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻮر ﮐﻨﺪ .ﻗﻮام در  ۲۵ﺧﺮداد  ،۱۳۲۹در ﺑﺴﺘﺮ
ﺑﯿﻤﺎری در ﻟﻨﺪن ،در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﻧﺜﺮ ﻓﺎﺧﺮ دﯾﻮاﻧﯿﺎن ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺎه دﺳﯿﺴﻪﮔﺮ و ﻧﺎﺳﭙﺎس ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ داد .او ﻧﻮﺷﺖ:
»اﻓﺴﻮس و ﻫﺰار اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزیﻫﺎ و ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎی ﻓﺪوی را ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺑﯽرﺣﻤﯽ و ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﻧﺎﭼﺎرم
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺴﻠﮏ و رو ﯾﻪ ﺧﻮد ،ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ دﻋﻮی ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮑﺮدهام و ﻫﺮ ﺧﺪﻣﺘﯽ را وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻠﯽ و وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪام ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ
ﮐﻤﺎل ﺟﺴﺎرت و ﺑﺎ رﻗﺖ ﻗﻠﺐ و ﺳﻮزدل ﺑﻪ ﻋﺮض ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای ﻻﯾﺰال ﻗﺴﻢ روزی ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺒﺎرک ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر
ﻓﺪوی رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻢ اﺻﻼح اﻣﻮر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺪوی اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺿﺒﻂ و ﻗﺒﻮل آن را ﺣﺎﺋﺰ ﺷﻮم زﯾﺮا ﻏﯿﺮ از ﺧﻮد ﺑﺮای اﺣﺪی در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺳﻬﻢ و ﺣﻘﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدم و ﻓﻘﻂ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺪوی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﻣﺸﮑﻞ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺣﻞ ﺷﺪ«...
واﭘﺴﯿﻦ دوﻟﺖ ﻗﻮام ﭼﻬﺎر روز ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ :از ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ۲۶ ،ﺗﯿﺮ  ۱۳۳۱ﮐﻪ ،در ﭘﯽ اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻞ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ ،ﺷﺎه
ﺣﮑﻢ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﻗﻮام را ﺻﺎدر ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ دوﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺗﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺷﻮبﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺎه
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .از ﻓﺮدای  ۳۰ﺗﯿﺮ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﻣﺼﺪق ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻣﻮﺟﯽ ﺑﺰرگ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻮ ﻣﯽرود.
در ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺗﯿﺮ  ۱۶ /۱۳۳۱ژوﺋﯿﻪ  ،۱۹۵۲ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﺳﺘﻌﻔﺎء داد ،درواﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ او در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه ﺑﻮد:
َ
ﻧﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ،در  ۳آﺑﺎن  ۲۶ /۱۳۳۰اﮐﺘﺒﺮ  ،۱۹۵۱در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ دوﻟﺖ ﮐﻠﻤﻨﺖ اﺗﻠﯽ ،رﻫﺒﺮ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ،ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻪ و ِﺳﺮ وﯾﻨﺴﺘﻮن ﭼﺮﭼﯿﻞ ،رﻫﺒﺮ
ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ،ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﺗﻠﯽ در ﻗﺒﺎل ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ اﯾﺮان روﯾﮑﺮدی ﻣﻌﺘﺪل داﺷﺖ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ
را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﻓﺖ .وﯾﻠﯿﺎم راﺟﺮ ﻟﻮﯾﺲ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :از اﺑﺘﺪای ﺑﺤﺮان در  ۱۹۵۱آﻧﺎن ]دوﻟﺖ اﺗﻠﯽ[ آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ،ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ]در داﺧﻞ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ[ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮑﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﯾﺮان ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺘﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺳﺖ «.ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ،اﺗﻠﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح »ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﮐﺎﻧﯿﺮ« )دزد درﯾﺎﯾﯽ(
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮد .اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺟﺮج ﮐﻨﺪی ﯾﺎﻧﮓ ،رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺳﺮوﯾﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ )ام .آی .ﺳﯿﮑﺲ( ،ﺑﺮای ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن
دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ،در دوﻟﺖ ﭼﺮﭼﯿﻞ ،ﯾﺎﻧﮓ ،در ﻣﻘﺎم ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ام .آی .ﺳﯿﮑﺲ ،ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ﻃﺮاﺣﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ -۲۵ﻣﺮداد  ۱۳۳۲اﯾﻔﺎء ﮐﺮد.
ﭼﺮﭼﯿﻞ ﺧﻮد از ﻣﻌﻤﺎران ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان و ﻧﻔﺖ اﯾﺮان در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﺷﺖ .او در ﺳﺎل
 ،۱۹۱۳اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ،در ﻣﻘﺎم ﻟﺮد اول درﯾﺎداری ،ﺑﺎ دﻻﻟﯽ ِﺳﺮ ﻣﺎرﮐﻮس ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ،ﯾﮑﯽ از دو ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار و رﺋﯿﺲ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ روﯾﺎل داچ ﺷﻞ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺳﻬﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﯾﺮان را ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺧﺮﯾﺪ .و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﺮ ذﺧﺎﯾﺮ
اﯾﺮان و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان ،ﮐﻪ از زﻣﺎن اﺣﺪاث ) (۱۹۱۳ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ،ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را
از زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﺗﻔﻮق درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را در ﺟﻨﮓ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ،ﭼﺮﭼﯿﻞ در ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ
ﺟﻨﮓ ،ﺑﺎ اﺑﻼغ دﺳﺘﻮر ﮐﻮدﺗﺎی  ۳اﺳﻔﻨﺪ  ۲۱ /۱۲۹۹ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۲۱ﺑﻪ ژﻧﺮال آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻮن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان )ﻧﻮرﭘﺮسﻓﻮرس(،
۲

در ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺰرگ اﯾﻔﺎء ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ در ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺑﻪ اﯾﺠﺎد دوﻟﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮ وﯾﺮاﻧﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
ً
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻌﻮد ﭼﺮﭼﯿﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ ،و آراﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ دو ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﻏﺮﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻬﻀﺖ
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۴ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۳ /۱۹۵۲آﺑﺎن  ۱۳۳۱ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ و در  ۲۰ژاﻧﻮﯾﻪ /۱۹۵۳
 ۳۰دی  ۱۳۳۱ژﻧﺮال دواﯾﺖ آﯾﺰﻧﻬﺎور ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ؛ زﯾﺮا دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮﺧﻼف دوﻟﺖ دﻣﮑﺮات ﻫﺮی ﺗﺮوﻣﻦ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺼﺪق ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،از ﻧﻈﺮات ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن واﻟﺘﺮ ﻻﮐﻮﺋﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را
ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ راﻫﮕﺸﺎی ﺳﻠﻄﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
اﺳﻨﺎد ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻨﯽﺷﺪه وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﻨﺎدی از ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و آژاﻧﺲ ﻣﺮﮐﺰی اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺳﯿﺎ( ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺖ و در  ۱۵ژوﺋﻦ  ۲۵ /۲۰۱۷ﺧﺮداد  ۱۳۹۶ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﮕﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﺮﺧﺶ ﺟﺪی در روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
ﻣﺼﺪق و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﭘﺲ از  ۳۰ﺗﯿﺮ  ۱۳۳۱و در دوﻟﺖ ﺗﺮوﻣﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و در اواﺧﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﯿﺮاث آن ﺑﻪ دوﻟﺖ
آﯾﺰﻧﻬﺎور اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﺆﯾﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﮔﺎوﯾﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۹۹ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .ﺑﻨﻮﺷﺘﻪ ﮔﺎوﯾﻦ ،در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۹۵۲
ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ ﺗﺮوﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ﻣﺼﺪق ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ .دوﻟﺖ ﺗﺮوﻣﻦ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺼﺪق ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮﯾﻊ در
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط اﯾﺮان در ﻣﺪار ﺷﻮروی ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺮان در ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره  ۱۳۶٫۱ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﻮرخ  ۲۰ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۹ /۱۹۵۲آﺑﺎن ) ۱۳۳۱ﺳﻨﺪ  ۱۴۷در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﺎزه ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه( ،ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺰم دوﻟﺖ ﺗﺮوﻣﻦ ﺑﺮای
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻘﻮط اﯾﺮان ﺑﻪ داﻣﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻮد .اﺳﻨﺎد  ۹۷ﺗﺎ  ۱۴۷در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﺪﯾﺪ
)از  ۳۱ﺗﯿﺮ ﺗﺎ  ۲۹آﺑﺎن  (۱۳۳۱ﺑﻪ روﺷﻨﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در ﭘﺎﺋﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۳۱در ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﺮان ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ
دوﻟﺖ دﻣﮑﺮات ﺗﺮوﻣﻦ و دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه آﯾﺰﻧﻬﺎور ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺟﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮان دﯾﺪ .ﻣﺒﺪاء اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ وﻗﺎﯾﻊ  ۳۰ﺗﯿﺮ  ۱۳۳۱اﺳﺖ ﻧﻪ ﺻﻌﻮد دوﻟﺖ
آﯾﺰﻧﻬﺎور.
ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی در ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ) ۲۶ﺗﯿﺮ( ،ﻗﻮام اﻋﻼﻣﯿﻪای ﻧﻮﺷﺖ و در ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﺎه دﯾﺪار ﮐﺮد .اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻓﻮق در
ﺳﺎﻋﺖ  ۲ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺟﻤﻌﻪ ۲۷ ،ﺗﯿﺮ از رادﯾﻮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ .ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﺳﺠﺎدی ،ﮔﻮﯾﻨﺪه رادﯾﻮ ﮐﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻓﻮق را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد و در آن ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻬﻤﺮاه
ﻗﻮام ﺑﻮد ،در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ) (۱۳۸۲اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﮐﻪ ﻣﻮرخاﻟﺪوﻟﻪ ﺳﭙﻬﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﻮد رد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﻮام ﻣﺮدی ادﯾﺐ و ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ
ﺑﻮد و اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪاﺷﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای او اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ «.ﺳﺠﺎدی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻗﻮام اﻋﻼﻣﯿﻪ را ﺧﻮدش ﻧﻮﺷﺖ وﻟﯽ ﺳﭙﺲ از ﻣﻮرخاﻟﺪوﻟﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ
ﺷﻌﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻠﻄﯿﻒ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﭼﺎﺷﻨﯽ آن ﺷﻮد؟ ﻣﻮرخاﻟﺪوﻟﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را ﮔﻔﺖ از ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی داﻣﻐﺎﻧﯽ» :ﻋﻤﺮ ﺧﻮش دﺧﺘﺮان ُرز
ُ
ُ
ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪ /ﮐﺸﺘﻨﯿﺎن را ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ دﮔﺮ آﻣﺪ «.و ﻗﻮام ﻣﺼﺮع دوم را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و »ﮐﺸﺘﻨﯿﺎن« را ﺑﻪ »ﮐﺸﺘﯽﺑﺎن« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﻠﻌﺎن آن
زﻣﺎن ،ﻧﻘﺶ ﻣﻮرخاﻟﺪوﻟﻪ ﺳﭙﻬﺮ در وارد ﺷﺪن ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ ﻓﻮق ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻗﻮام ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ.
از ﺻﺒﺢ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﺗﯿﺮ  ۱۳۳۱اﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻗﻮام آﻏﺎز ﺷﺪ .آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ  ۳۰ﺗﯿﺮ را روز »اﻋﺘﺮاض
ﻋﻤﻮﻣﯽ« اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺻﺒﺢ  ۲۹ﺗﯿﺮ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﯿﺰ ،در ﭘﻮﺷﺶ »ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر« ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد را در ﺗﻈﺎﻫﺮات  ۳۰ﺗﯿﺮ
اﻋﻼم ﮐﺮد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮج داﻣﻦ زد ﮔﺰارش رادﯾﻮ ﺑﯽ .ﺑﯽ .ﺳﯽ .ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻗﻮام ﺣﮑﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ را در  ۲۹ﺗﯿﺮ ﺻﺎدر
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻧﺎﻣﻪ  ۲۹ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼء ،وزﯾﺮ درﺑﺎر ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺴﻦ ارﺳﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻗﻮام ﺑﻪ ﻧﺰد ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ،
اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﻮام اﻧﺘﺨﺎب  ۶وزﯾﺮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪاش را ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﻏﻢ اﯾﻦ ،ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻗﻮام و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺼﺪق
ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻋﻼء ﻧﻮﺷﺖ» :ﺑﻪ ﻋﺮض اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ اﮔﺮ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺗﺎ ﻓﺮدا اﻗﺪام ﻧﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﯿﺰ اﻧﻘﻼب را
ﺑﺎ ﺟﻠﻮداری ﺷﺨﺺ ﺧﻮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ درﺑﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد«.
ﻣﻮﺗﻮر اﺻﻠﯽ ﻣﻮج ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻋﻼﻣﯿﻪ  ۲۸ﺗﯿﺮ از »ﺟﻨﮓ دو ﺻﻒ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ« ﮔﻔﺖ و »اﻋﻤﺎل
اﺣﻤﺪ ﻗﻮام« را »ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽ و ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ و اﺳﺘﻌﻤﺎر« ﺧﻮاﻧﺪ و در اﻋﻼﻣﯿﻪ  ۲۹ﺗﯿﺮ »ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻮام« را »ﭘﺮ از
۳

ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر« ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ »ﺑﺎرﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺧﻮد را داده و دادﮔﺎه ﻣﻠﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﺮگ و ﻗﻄﻊ ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ او را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ«.
ً
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ او ،ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ در »ﻗﯿﺎم ﻣﻠﯽ
 ۳۰ﺗﯿﺮ« و اﻋﺎده دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت آن زﻣﺎن ،اوج ﻧﻔﺮتﭘﺮاﮐﻨﯽ را در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و اﻋﻀﺎی ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن او ﻣﯽﺗﻮان
دﯾﺪ .ﺑﻘﺎﯾﯽ در ﻓﺮدای  ۳۰ﺗﯿﺮ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻫﺪ ،ارﮔﺎن ﺣﺰﺑﺶ ،ﻧﻮﺷﺖ:
»ای ﻣﺮدم ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ! ﻓﺠﺎﯾﻊ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ اﻓﺴﺮان ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﺮ آنﻫﺎ و زﻧﺎن و ﺑﭽﮕﺎن و ﻣﺎدران و ﭘﺪرانﺷﺎن رﺣﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻗﺼﺎص ﮐﻨﯿﺪ و
ﻗﺼﺎص ﺧﻮن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﺎﻧﯿﺪ .از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺴﺮان و زﻧﺎن و ﺑﭽﮕﺎن و ﭘﺪران و ﻣﺎدران آنﻫﺎ آﻧﭽﻨﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﺳﻬﻤﮕﯿﻨﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه
ﻫﯿﭻ اﻓﺴﺮی ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺮﺑﺎز و ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ دﺳﺘﻮر ﺣﻤﻠﻪ و ﺑﺮادرﮐﺸﯽ ﻧﺪﻫﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روی ﻣﺎدران و ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﺎ ﺗﺎﻧﮏ ﻣﯽدواﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﺟﻬﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎن ﻗﻄﻌﻪﻗﻄﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﻃﻌﻤﻪ ﺣﺮﯾﻖ ﺷﻮد .اﯾﻦﻫﺎ و زﻧﺎن و ﺑﭽﮕﺎن و ﻣﺎدران و ﭘﺪرانﺷﺎن ﺧﻮن اﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﺴﻞ ﻣﻨﺤﻮس اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺴﺮان ،ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﺮادرﮐﺸﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺪس ﻣﺎ زوده ﺷﻮد«.
اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎر ﻓﺠﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،در  ۲۸ﻣﺮداد  ،۱۳۳۲ﭘﯿﺮوان ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺮد ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺨﺎﯾﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎن،
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺎه ﺑﺎ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﮑﻢ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﻗﻮام را ﺻﺎدر ﻧﮑﺮد .ﺻﺒﺢ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﺗﯿﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﻀﻮ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺷﺎه رﻓﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﻼﻗﺎت ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ردوﺑﺪل ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاداران ﻣﺼﺪق را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺎه دﻟﮕﺮم و آﻧﺎن را در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﻮام ﺟﺮی ﮐﺮد .ﺑﮕﻔﺘﻪ ﮐﺎﻇﻢ ﺣﺴﯿﺒﯽ ،در
اﯾﻦ دﯾﺪار ﺷﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺖ از دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﻮام دﻋﻮت ﮐﺮد وﻟﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮد را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮوز داد» :ﭘﯽ راه
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻗﻮام ﺑﮕﺮدﯾﺪ «.ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ،ﺑﻨﻮﺷﺘﻪ ﺣﺴﻦ ارﺳﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ از ﻇﻬﺮ »ﺑﺎ
ً
ﭘﺸﺘﮕﺮﻣﯽ ﺧﺎﺻﯽ« ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﻮام ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ،ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮد ﭘﺮوﯾﺰ
ﺧﺴﺮواﻧﯽ )ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺑﻌﺪی( و اﻋﻀﺎی »ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﺎج« او را ،ﻫﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درﺑﺎر ﺷﻬﺮه ﺑﻮدﻧﺪ و در آﺷﻮب  ۹اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۳۱و ﮐﻮدﺗﺎی
 ۲۸ﻣﺮداد  ۱۳۳۲ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ اﯾﻔﺎء ﮐﺮدﻧﺪ ،در  ۳۰ﺗﯿﺮ  ۱۳۳۱در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﻮام و ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺼﺪق ﺷﻌﺎر
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد  ۱۳۳۲ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،دﺳﺖاﻧﺪازی ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد ﯾﺎ ﻫﺮاس از ﺳﻠﻄﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
ﺑﺮ اﯾﺮان؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻊ  ۵ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را در آن زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ »ﮐﺎرﺗﻞ ﻧﻔﺖ« ﺷﻬﺮت
داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺎی اﺻﻠﯽ »ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻧﻔﺖ اﯾﺮان« ﺑﺪل ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در اﯾﺮان» ،ﮐﺎرﺗﻞ ﻧﻔﺖ« ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺾ »ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ ﺗﺮاﺳﺖ« در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎرﺟﯽ از ﺳﻮی دادﮔﺎه
ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﺑﻮد و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮاﻧﻪ در ﭘﯽ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۱۱ﻏﻮل ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اوﯾﻞ را ،ﮐﻪ  ۸۸درﺻﺪ ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را در اﻧﺤﺼﺎر داﺷﺖ ،ﻃﺒﻖ ﺣﮑﻢ
دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﻮد» .ﮐﺎرﺗﻞ ﻧﻔﺖ« آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﭘﯽ ﻣﻔﺮی ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ّ
ﺷﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﻓﻮق رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ و ﺑﻮﯾﮋه در ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﻧﺤﺼﺎر
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﯾﺮان ﺑﻪ روﯾﺶ ﮔﺸﻮده ﺑﻮد .دوﻟﺖ ﺗﺮوﻣﻦ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ،دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﻘﺎل دوﻟﺖ از ﺗﺮوﻣﻦ ﺑﻪ آﯾﺰﻧﻬﺎور ،در  ۶ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۶ /۱۹۵۳دی  ،۱۳۳۱وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻪ و دﻓﺎع
و ﮐﺸﻮر و دادﮔﺴﺘﺮی ﮔﺰارش »ﺑﮑﻠﯽ ﺳﺮی« ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اراﺋﻪ دادﻧﺪ و ،ﭘﺲ از ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﻔﺖ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺿﺮورت ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﻔﺘﯽ ﺟﻬﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﭘﯿﮕﺮد ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻋﻀﻮ »ﮐﺎرﺗﻞ ﻧﻔﺖ« از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﻓﺮﻣﺎن رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
۴

و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻧﺪ.
در ﮔﺰارش ﻓﻮق ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ذﺧﺎﯾﺮ اﺛﺒﺎتﺷﺪه ﻧﻔﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮم ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﻞ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻔﺖ از
ﺳﺎل  ۱۹۴۸آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آن
ﺣﺪاﻗﻞ  ۵۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺸﮑﻪ از  ۱۰۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺸﮑﻪ ﮐﻞ ذﺧﺎﯾﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد .ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺘﯽ وﻧﺰوﺋﻼ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای »ﺗﺪاوم ﺗﻼشﻫﺎی
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن آزاد« ﺿﺮور ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻬﺮدﻟﯿﻞ از وﻧﺰوﺋﻼ و
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺧﺮاج ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪی از دﺳﺖ »ﺟﻬﺎن آزاد« ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢاﮐﻨﻮن و ﺗﺎ آﯾﻨﺪه
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ) ۶۰درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ( ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﯿﺪانﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور در دﺳﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮔﺰارش ﻓﻮق ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮزﻫﺎی اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و در »ﯾﮑﯽ از اﻧﻔﺠﺎرآﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن« ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در وﻧﺰوﺋﻼ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﻣﻮاج ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺿﺪﻏﺮﺑﯽ و ﺿﺪآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ در
ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺮان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن اﺳﺖ .و در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ »ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت ﻓﺪرال« و اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ ﺗﺮاﺳﺖ دادﮔﺎه
ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ آﺗﺶ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ» ،ﮐﺎرﺗﻞ ﻧﻔﺖ« آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ در
ﺟﻬﺎن ،ﺑﻮﯾﮋه در اﯾﺮان ،و رﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎی آﺗﯽ »ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ ﺗﺮاﺳﺖ« ،ﺑﻪ آﺷﻔﺘﻪ ﮐﺮدن وﺿﻊ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ و اﻟﻘﺎء ﺧﻄﺮ ﺳﻠﻄﻪ
ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮع ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮرش در اﯾﺮان را از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺿﺮور و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺟﻠﻮه
دﻫﺪ .اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﺜﺒﯿﺖ دوﻟﺖ ﻗﻮام ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،اﯾﻦ دﺳﺘﺎوﯾﺰ را از ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺑﺮد .ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﻗﻮام و ﺑﺤﺮان ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ
ﭘﺴﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻓﺮاﻫﻢ آورد ،و در ﭘﯽ ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﻪ ،ﺗﺮوﻣﻦ در  ۱۲ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۵۳ﭘﯿﮕﺮد ﻗﻀﺎﯾﯽ »ﮐﺎرﺗﻞ ﻧﻔﺖ« را از ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ،ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ۱۶۰ﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮرخ  ۲۷اوت  ۵ /۱۹۵۳ﺷﻬﺮﯾﻮر  ،۱۳۳۲ژﻧﺮال آﯾﺰﻧﻬﺎور
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎرات رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺎﺟﺮا را ﻓﯿﺼﻠﻪ داد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﺤﻤﻞﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر »ﮐﺎرﺗﻞ ﻧﻔﺖ« آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﺎرﺗﻠﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎم »ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻧﻔﺖ اﯾﺮان« ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
ﭘﺲ از ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎی ﻣﻔﺼﻞ ﻣﯿﺎن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻊ و دوﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﻬﺎم ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻓﺮوردﯾﻦ  /۱۳۳۳آورﯾﻞ
» ۱۹۵۴ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻧﻔﺖ اﯾﺮان« در ﻟﻨﺪن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،ﻗﺮارداد آن ﺑﺎ اﯾﺮان در  ۲۹ﻣﻬﺮ و  ۶آﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﺳﻨﺎ رﺳﯿﺪ و از
 ۷آﺑﺎن  ۲۹ /۱۳۳۳اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۵۴اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ .از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ »ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ ﺗﺮاﺳﺖ« ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ  ۲۰ژاﻧﻮﯾﻪ
 ۳۰ /۱۹۵۴دی  ۱۳۳۲دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺷﺪ و ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺄﺋﯿﺪ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﯿﺪ.
ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﮐﺎرﺗﻠﯽ ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻨﺞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻋﻀﻮ »ﮐﺎرﺗﻞ ﻧﻔﺖ« آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم )ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ
ً
اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﯾﺮان ﺳﺎﺑﻖ( و روﯾﺎل داچ ﺷﻞ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ )ﺗﻮﺗﺎل ﮐﻨﻮﻧﯽ( .ﭘﻨﺞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﺎ  ۴۰درﺻﺪ ،ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم ۴۰
درﺻﺪ ،روﯾﺎل داچ ﺷﻞ  ۱۴درﺻﺪ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ  ۶درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﻨﺞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻋﺒﺎرت
ً
ً
ﺑﻮدﻧﺪ از :ﮔﻠﻒ اﯾﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل )ﺑﻌﺪا ﺟﺰو ﺷﻮرون ﺷﺪ( ،ﺳﻮﮐﻮﻧﯽ واﮐﯿﻮم )اﺳﺘﺎﻧﺪارد اوﯾﻞ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﻣﻮﺑﯿﻞ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﮐﺴﻮن
ﻣﻮﺑﯿﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ( ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد اوﯾﻞ ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ )اﮐﺴﻮن ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﮐﺴﻮن ﻣﻮﺑﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ( ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد اوﯾﻞ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ )ﺷﻮرون ﺑﻌﺪی(،
ً
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﮑﺰاس )ﺗﮑﺰاﮐﻮ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺟﺰو ﺷﻮرون ﺷﺪ( .ﺳﻬﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  ۸درﺻﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ً
ﺑﻤﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ »ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ ﺗﺮاﺳﺖ« ،ﺑﻪ  ۷درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را )ﺟﻤﻌﺎ  ۵درﺻﺪ( ﺑﻪ
ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎم »اﯾﺮﯾﮑﻮن« ،ﻣﺮﮐﺐ از  ۹ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،واﮔﺬار و آﻧﺎن را در ﻗﺮارداد ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرﺗﻞ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺗﺎ اواﺋﻞ دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﻣﯿﻼدی ﺑﺮ  ۸۵درﺻﺪ ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺖ .در ﻃﻮل دﻫﻪﻫﺎی ﭘﺴﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ادﻏﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ
و ﻇﻬﻮر ﻏﻮلﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﺮوزه ۵ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ،ﺑﻬﻤﺮاه ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ
دو ﻏﻮل ﺑﺰرگ ﺷﻮرون و اﮐﺴﻮن -ﻣﻮﺑﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.

۵

آﯾﺎ ﻗﻮام ،در ﺻﻮرت ﺗﺜﺒﯿﺖ دوﻟﺘﺶ در ﺳﺎل  ،۱۳۳۱ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺤﺮان ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮد اﯾﺮان ﺣﻞ ﮐﻨﺪ؟
ﻗﻮام ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻏﺮب و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آن را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .او در دوﻣﯿﻦ دوﻟﺖ ﺧﻮد ،در ﺧﺮداد  ،۱۳۰۱ﭘﺲ از
ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اوﯾﻞ ،ﺳﯿﻨﮑﻠﺮ اوﯾﻞ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮی ﻓﻮرد ﺳﯿﻨﮑﻠﺮ ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،را ﺑﻌﻨﻮان رﻗﯿﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻪ ﻏﻮل ﻧﻔﺘﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اوﯾﻞ و روﯾﺎل داچ ﺷﻞ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ )اﻧﮕﻠﻮ ﭘﺮﺷﯿﻦ( ،ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻧﻌﻘﺎد
ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﯿﻨﮑﻠﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺑﺎ اﺧﺮاج ﻗﻮام از اﯾﺮان و ﺗﺴﻠﻂ ﻗﻄﻌﯽ رﺿﺎ ﺧﺎن ،ﻗﺮارداد ﺳﯿﻨﮑﻠﺮ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﺗﺮاژﯾﮏ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺎژور راﺑﺮت
اﯾﻤﺒﺮی ،ﻧﺎﯾﺐ ﮐﻨﺴﻮل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻬﺮان و دﻻل ﺳﯿﻨﮑﻠﺮ ،در ﻣﺎﺟﺮای ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ آﺷﯿﺦ ﻫﺎدی و در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻧﻈﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺑﺎش
) ۲۷ﺗﯿﺮ  ۱۸ /۱۳۰۳ژوﺋﯿﻪ  ،(۱۹۲۴اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .در ﺳﺎل  ،۱۹۲۵ /۱۳۰۴ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ رﺳﻤﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی ،ﺳﯿﻨﮑﻠﺮ اوﯾﻞ از اﯾﺮان ﺧﺎرج
ﺷﺪ.
ﻗﻮام ،اﮔﺮ ﻗﺪرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎزی ﭘﯿﭽﯿﺪهای را ﺑﺎ ﻏﻮلﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮی ﻧﻔﺘﯽ ﻧﺎﻣﺪار اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ،
اﻧﺮﯾﮑﻮ ﻣﺎﺗﺌﯽ ،را وارد ﻣﯿﺪان ﻣﯽﮐﺮد .در ﻣﯿﺎن ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻗﻮام ،اﺣﻤﺪ ﻣﻬﺒﺪ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن روز ﺟﻤﻌﻪ ۲۷ ،ﺗﯿﺮ ﺑﺎ ﻗﻮام در ﺣﺎل ﮔﻔﺘﮕﻮی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد .ﻣﻬﺒﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻌﻨﻮان دوﺳﺖ ﻣﺎﺗﺌﯽ و دﻻل ﭘﺮﺗﺤﺮک ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی آﺟﯿﭗ و اﻧﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در اﯾﺮان ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬﺒﺪ ﺷﯿﺮازی و از واﺑﺴﺘﮕﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﻮام )ﻗﻮاماﻟﻤﻠﮏ ﺷﯿﺮازی( ﺑﻮدﻧﺪ و اﺣﻤﺪ ﻣﻬﺒﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻗﻮام ،ﭘﺴﺮ ﻗﻮاماﻟﻤﻠﮏ و ﺷﻮﻫﺮ اول
اﺷﺮف ﭘﻬﻠﻮی ،و ﺑﺎ اﺷﺮف و ﺷﺎه راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺖ .ﺗﻼش ﻣﺎﺗﺌﯽ و ﻣﻬﺒﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ،ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ ﺷﺎه از ﺛﺮﯾﺎ ،ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ
ﭘﺮﻧﺴﺲ ﻣﺎرﯾﺎ ﮔﺎﺑﺮﯾﻼ ُ
ﺳﺎوﺋﯿﺎ ،دﺧﺘﺮ اوﻣﺒﺮﺗﻮ دوم ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮی ﺷﺎه درآورﻧﺪ .ﻣﻬﺒﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎه
ً
واﻗﻌﺎ ﺑﻪ زﻧﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪ.
در آن زﻣﺎن ﻣﺎﺗﺌﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ آﺟﯿﭗ ﺑﻮد و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ،در ﻣﺎرس  ،۱۹۵۳رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ ِاﻧﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺖ .در دوران ﺣﯿﺎت ﻣﺎﺗﺌﯽ ،ﻧﺎم او ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﭼﻨﺎن ﻋﺠﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ »اﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﺗﺌﯽ ،ﻣﺎﺗﺌﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﯽ «.ﺷﻬﺮت ﻣﺎﺗﺌﯽ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﻼش ﺳﻤﺎﺟﺖآﻣﯿﺰ و ﺷﮕﻔﺖ او ﻋﻠﯿﻪ ﻏﻮلﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎری و »ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ« آﻧﺎن ﺑﻮد .ﻣﺎﺗﺌﯽ در اﯾﻦ راه از
ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ و اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﺿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ،ﭘﺮوا ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺎﺗﺌﯽ  ۵۶ﺳﺎﻟﻪ در  ۵آﺑﺎن
ً
 ۲۷ /۱۳۴۱اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۶۲ﺑﻌﻠﺖ ﺳﻘﻮط ﻣﺮﻣﻮز ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻤﺐ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻣﺎﺗﺌﯽ و ﻣﻬﺒﺪ ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﻮزه اﻧﺤﺼﺎری ﻏﻮلﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ در اﯾﺮان ،ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در ﻗﺎﻟﺐ »ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم« ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ) (۱۳۳۳ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﻋﻼء در  ۱۹اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۳۹ﺑﻪ ﺷﺎه اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣﻬﺒﺪ
ً
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﺪه ﺑﺲﮐﻪ ﻣﻐﺮور و ﺟﺎهﻃﻠﺐ و ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ اﺳﺖ .ﺟﺮاﯾﺪ و ﻣﺠﻼت را وادار ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻨﺪ و ﺣﻤﻠﻪآور ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم
ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﻗﻮام ﻧﺎﺧﺪاﯾﯽ ﮐﺎرآزﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺸﺘﯽ اﯾﺮان را در ﺗﻮﻓﺎن ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ زﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ) ۱۸ﻣﻬﺮ  (۱۳۳۸در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻗﻮام روی ﮐﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ﻋﻤﻞ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ
]و[ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮام ﺑﻮﺟﻮد آوردن واﻗﻌﻪ  ۲۸ﻣﺮداد ﻋﻤﻞ ﺳﻬﻞ و آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد«.
ﺷﯿﺮاز ،دوﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
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