
 کابينه فضل الله زاهدي از نگاه کاردار سفارت فرانسه در ايران
عطا آيتي

روي کار آمدن سرلشکر زاهدي با دخالت بيگانگان پس از وقايع تـلخ ٢٨ مـرداد
٬١٣٣٢ يکي از موضوعات مهم تاريخ معاصر ايران مي باشد که بدون ترديد به رغم
انبوه نوشتارهاي متفاوت سياسي٬ هنوز محتاج تحقيقات عميق با نگاهي وسيع و با
تأکـيد بـه اسـناد جـديدتري است. بـا تـوجه بـه ايـنکه امـريکاييان و انگـليسيها
تدارک دهندگان اصلي واژگون کردن دولت مصدق بودند به همين جهت پژوهشگران
تاريخ معاصر طبيعتًا تـوجهشان را بـيشتر و حـتي فـقط بـه سـوي آرشـيوهاي دو
ابرقدرت مذکور سوق مي دهند. در صورتي که اعضاي سفارت فرانسه در ايران اعم
از سفير و کاردار و وابسته نظامي شاهدان عيني روند اوضاع و حتي در جريان تغيير
و تحوالت سياسي ايران بوده اند و براي حفظ منافع خود با ديدي دقيق تر و فعاالنه
به مسائل سياسي و اجتماعي ايران در ابعاد گوناگونش پرداخته اند. گزارش کاردار
فرانسه در ايران که از نظر خوانندگان محترم فصلنامه مطالعات تاريخ معاصر ايران
مي گذرد گوياي اين امر مي باشد. اين گـزارش در بـايگاني وزارت امـور خـارجـه
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[١٠-٦٤٣ ] فضل الله زاهدي نخست وزير به همراه چند تن از مقامات لشکري و کشوري

کشور و وزير امور خارجه مي باشد و همواره مرحله تکاملي خود را سپري مي کند.
اتخاذ برخوردهاي احتياطکارانه و اعـمال سـرکوبگرانـه از خـصوصيات ايـن دولت
است: حکومت نظامي که تقريبًا يک حرکت معمولي و عادي در اين کشور به خود گرفته
است هنوز برقرار مي باشد و قانون منع عبور و مرور که از ساعت ٨ شب مقرر گرديده
بود همچنان پابرجاست٬ ولي زمان آن در حال حـاضر از سـاعت ٢٤ شب تـا ٥ صـبح
مي باشد. هر نوع گردهمايي در خيابانهاي شهر ممنوع اعالم شده است و خالفکاران و
تبهکاران در صورت ارتکاب جرم در دادگاههاي نظامي محاکمه مي شوند. به دشواري
مي توان تـعداد دسـتگيريها را مشـخص نـمود ولي کـامًال روشـن است کـه تـعداد ايـن
دستگيريها باال مي باشد زيرا روزي نيست که در روزنامه خـبر دسـتگيري و بـه زنـدان
افتادن دهها تن را منتشر نکنند. البته اين واقعيت دارد که دولت آنان را خـيلي زود رهـا
مي نمايد. ارقام رسمي که مي توان به آنها اعتماد داشت خبر از دستگيري ١٥٠٠ نفر در
 سراسر کشور مي دهد. حمالت پليس به طور کلي متوجه طرفداران قديمي دکتر مصدق



اکز تبليغي حزب توده است. در ادارات سياست پاکسازي ادامـه دارد و گروهکها و مر
هدف اين امر از يک سو حذف و از ميان بردن عوامل خطرناک حزب توده و طرفداران
دکتر مصدق و از سوي ديگر موجب فراهم آوردن زمينه براي طرفداران دولت مي باشد.
تعدادي از سفيران ايران در خارج از کشور از کار بـرکنار گـرديدند و بـه تـهران احـضار
شده اند در بين آنان مي توان از سفير ايران در واشنگتن٬ پاريس٬ بغداد٬ استکهلم و برن و
همچنين کاردار سفارت ايران در رم نام برد. دکتر مصدق و همکاران اصلي وي در حال
حاضر تحت پيگيرد قضايي قرار گرفته اند در حالي که تالشهاي مقامات دولتي به منظور
يافتن دکتر فاطمي تاکنون بدون نتيجه مانده است و بنابر آخرين شايعات گفته مي شود که
وي به عراق پناه برده است سانسور شديدي بر مطبوعات تحميل گرديده و تعداد زيادي

از روزنامه ها از طرف مقامات دولتي تعطيل شده است.
علي رغم شديد بودن اين قوانين اين شدت عـمل هـنوز بـراي از مـيان بـردن کـامل
مـخالفين دولت کـافي بـه نـظر نـمي رسد. در ايـن روزهـاي اخـير تـظاهرات کـوچک و
کنده اي در پايتخت به وقوع پيوست و دانشگاه شاهد ناآراميهايي بود و ملي گرايان و ا پر
حزب توده اعالميه هاي بسيار شديداللحني را پخش نمودند در صورتي که شعار مبهم
«ما شاه را مي خواهيم ولي زاهدي را نمي خواهيم» از طرف گروههاي چپ در سطح شهر
بر سر زبان عام و خاص بود. بنابراين گروههاي مخالف دولت که در فرداي ١٩ اوت يعني
روز کودتا از هم پاشيده شده بودند مجددًا جان گرفتند. دولت بـا پـخش اعـالميه هاي
تهديدآميز در مقابله با مخالفين برخاست و اعالم داشت که قوانين نظامي با تمام شدت
عمل به کار گرفته خواهد شد. در ضمن هرکسي که به جنايتکاران دولت سـابق جـهت
د به عنوان همدست بازداشت خواهد شد و تبهکاران مجهز مخفي شدن شان ياري رسانَ
به سالح به مرگ محکوم خواهند شد. در حال حاضر عمليات گروههاي مخالف دولت

بسيار محدود است و دولت در سراسر کشور بر اوضاع تسلط دارد.
دولت بر روي حمايت ارتش قبل از هر نيروي ديگر حساب مي کند. ارتشي که در طي
 کودتا نقشي را که همگي بر آن آگاهي داريم ايفا نمود و اکنون حامي اصلي دولت جديد
[ بنابراين] از هيچ تالشي براي واگذاري مجدد يک نقش درجه اول به محسوب مي شود.
ارتش بسان موفقيتي که درگذشته در اين کشور از آن برخوردار بـود کـوتاهي نگـرديد٬
نقشي را که ارتش به دنبال وضع قوانين و اقدامات دولت دکتر مصدق از دست داده بود.
به افسراني که قبل از پايان خدمتشان از طرف دکتر مصدق بازنشسته گرديده بودند اجازه



داده شد که مجددًا به خدمت گرفته شوند. شاه چندين بار مراتب رضايت خاطر خويش
را از نيروهاي امنيتي اعالم داشت. سران نيروهاي نظامي که در آشوبها و کودتا فعاليتهاي
چشمگيري از خود نشان داده بودند به درجات باالتر ارتقاء يافتند. روز ٣ سپتامبر روز
جشن ارتش واحدهاي مستقر در پادگانهاي تهران و نزديک پايتخت در خيابانهاي تهران
رژه رفتند. در روزهاي اخير ٢٠٠ تن از افسران و خانواده هايشان به حضور شاه و ملکه
شرفياب شده اند و دربار اعالم کرد که در هفته يک چنين دعوتي به عمل خواهد آمد.

به موازات امتيازاتي که به نيروهاي مسلح داده شده يک حرکات تبليغاتي ماهرانه اي
نيز در مورد ايالت و عشاير اعمال مي گردد. ژنرال زاهدي و به ويژه شاه٬ سران قبايل را
هر کدام به نوبه خود به حضور پذيرفتند. به زعم عشاير شاه تنها وارث قدرت در کشور
مي باشد. به همين جهت نمايندگان سرشناس ايالت بختياري بلوچ و کرد به نوبت با شاه
مالقات داشتند که طي آن مراتب وفاداري خود را به شاه و حکـومت سـلطنتي اعـالم
نمودند اين چنين به نظر مي رسد که مشکالتي در رابطه با ايل قشقايي که به طور سنتي
عصيانگر هستند پيش آمده است. اين چنين گفته مي شود که آنان به شـرطي بـه دولت
مي پيوندند که اطمينان پيدا کنند مساعدتهايي نسبت به آينده و وضعيت دکـتر مـصدق
به دست آورند. ژنرال زاهدي به صراحت به آنها اعالم نمود که دولت آينده بـه انـدازه
کافي قوي مي باشد که بتواند بدون هيچ گونه داد و ستد يا مصالحه اي اراده خود را بر آنان

تحميل نمايد و آنان را به اطاعت وادارد.
محمدرضاشاه با بـرکناري مـصدق آن هـم بـه شـيوه کـودتا و انـتصاب زاهـدي بـه
نخست وزيري درصدد اين بود تا با اين عمل بر محبوبيت خود بيفزايد و به نظر مي آيد که
وي تصميم دارد به طور مستقيم در امور کشور دخالت نمايد. او شخصًا به من گفت که در
دوران دولت حکومت مصدق ناگزير بوده است که از فعاليتهاي سياسي فاصله بگـيرد
ولي اکنون مصمم است که به تمام وظايفي که در محدوده مقام سلطنت مي باشد به طور
جدي عمل نمايد. شاه در واقع نه تنها فرماندهي عالي ارتش را مجددًا در دست گرفته
است و روابط تنگاتنگي با نخست وزير٬ وزيران٬ رئيس ستاد ارتش و رؤساي شهربانيها
برقرار کرده است بلکه اين روزها فعاليتهاي عمومي خود را با مصاحبه با روزنامه نگاران
مالقات با مقامات رسمي٬ به حضور پذيرفتن سران ايالت و عشاير و فرستادن پيام بـه
مردم تشديد کرده است. او در پيامهاي خويش به مردم خود را به عـنوان رهـبر کشـور
 معرفي مي کند و در برخي از مواقع در مورد استقالل ايران و لزوم مبارزه با اسـتعمار و



[ ٦٣٣-١١ع] وي کابينه اعضاي از تن دو و نخست وزير زاهدي فضل الله و پهلوي محمدرضا



امپرياليسم سخن به ميان مي آورد.
يک چنين صحبتها و جبههگيريهايي را حتي طرفداران دوآتشه دکتر مصدق به سختي
مطرح مي کردند. اعالم شده است که شاه به زودي به برخي از استانهاي ايران مسافرت
خواهد کرد. همچنين گفته مي شود که امکان انجام مراسم تاجگذاري مـحمدرضا شـاه
وجود دارد. ولي شاه انجام چنين مراسمي را رد مي نمايد و اعالم داشته کـه در کشـور
کارهاي ضروري تري وجود دارد که در اولويت است و بايد هرچه زودتر انجام بگيرند.
در حال حاضر وقتي تمامي حرکتهاي سياسي در صحنه سياسي ايران را در کنار هم
قرار مي دهيم به خوبي متوجه مي شويم که رهبران فعلي ايـران درصـدد هسـتند افکـار
عمومي ايرانيان که تا به امروز تحت تأثير افکار و جنبش ملي گرايانه قرار داشت به سوي
دو تفکر يعني سلطنت خواهي و ارتش که به طور سنتي چهارچوب و اسـاس کشـور را

تشکيل مي دهند مبذول سازند.
دستگاه و نظام حکومتي محورگراي شخصي که دکتر مصدق در طي دوران حکومت
خود در ايران بنياد نهاده بود شرايط اجتماعي و سياسي کشور را واژگون کرده بود. تني
چند از وزراي کابينه زاهدي که مي توانستم با آنان گفت وگو داشـته بـاشم جـملگي بـا
اطمينان از بي نظميهاي حاکم بر دستگاههاي دولتي و اداري کشور سخن مي گفتند. بـه
همين جهت دولت زاهدي سريعًا به پياده نمودن برخي از سياستهاي خود اهتمام ورزيده
است و ديوان عالي کشور را مجددًا احياء کرده است. او با همکاري رهبران گـروههاي
مختلف سياسي مجلس به بررسي و مطالعه مشکالت مجلس شوراي ملي و مجلس سنا
پرداخته است. کاهش تعداد نمايندگان مجلس به ٢٥ نـماينده از لحـاظ قـانون اسـاسي
کشور موانعي بر سر راه تشکيل جلسه به وجود مي آورد و دولت در چنين شرايطي در
برابر دو راه حل قرار دارد؛ يا اينکه بايد دست به برگزاري انتخابات عـمومي بـزند و يـا
اينکه انتخابات سال ١٩٥٢ را که فقط در مناطق شمالي کشور صورت گرفت کامل نمايد.
چنانچه به مطالبي که در گفت وگويي با فرانسوا کوله (سفير فرانسه) داشته استناد نماييم
به اين نتيجه مي رسيم که زاهدي بيشتر به راه حل دوم تمايل دارد ولي به نظر مي رسد که
او هنوز تصميم خود را به طور قطعي نگرفته است. مشکل مجلس سنا خيلي پيچيده تر
است. وزارت امور خارجه به ياد مـي آورد کـه سـال گـذشته در جـريان يک رأي گـيري
استثنايي مجلس شوراي ملي تصميم گرفت که زمان خدمت نمايندگان مـجلس سـنا را
 همانند مجلس شوراي ملي دوسال تعيين نمايد. بنابراين نمايندگان سنا از سه سال پيش



تا امروز در سمت خود مشغول به خدمت بوده اند. اين رأي گيري مورد تأييد شاه نيز قرار
گرفته بود و به خودي خود موجبات انحالل مجلس سنا را فراهم مي آورد. اين مسـئله
همان طوري که دکتر مصدق به من در اواخر ژوئيه گفته بـود يک شـعبده بازي سـياسي
واقعي بود. در يک چنين وضـعيتي نـمايندگان مـجلس خـواسـته خـود را نسـبت بـه از
سرگيري مجدد فعاليتهاي خود ابراز مي دارند در حالي که مجلس شوراي ملي يک چنين
حقي را براي آنان قائل نيست. همان طوري که مالحظه مي فرماييد در اينجا يک اختالفي
وجود دارد که در آينده نزديک دولت مجبور به يافتن راه حلي براي آن مي باشد. در هر
صورت ايران اکنون فاقد يک قدرت قانون گذاري است و نبودن چنين امـري مـوجبات
خرسندي زاهدي را فراهم کرده است. و دست وي را در پياده نمودن سياستهاي خود باز
گذاشته است. ولي ادامه چنين روندي به مخالفين وي اين اجازه را مي دهد که او را به
ديکتاتور بودن متهم سازند و اين همان اتهامي است که قبًال به دولت دکتر مصدق نسبت
داده بودند. بنابراين الزم است که در آينده اي کم و بيش نزديک موقعيت سياسي کشور

به حالت عادي برگردد.
از نظر اجتماعي شاه اراده خود را نسبت به تقسيم نمودن زمينهاي خود بيان نموده
است. در حالي که دولت نيز از زبان نخست وزير به طور رسمي اعالم نمود که تمام سعي
و تالشش را متوجه بهبود بخشيدن به اوضاع اقتصادي طبقات کارگر و روستاييان خواهد
نمود. بنابراين چنين به نظر مي آيد که دولت متوجه است که حتي بايد اوضاع اقتصادي
طبقات زحـمتکش کشـور را بـهتر نـمود. هـمان طوري کـه چـند روز قـبل وزيـر جـديد
کشاورزي به من گفت «اين خيلي احمقانه است که حزب توده را مورد حمله قرار دهيم
ولي براي از ميان بردن فقر در کشور هيچ اقدامي انجام ندهيم در حالي که خوب مي دانيم
که اين فقر و وضعيت اسفبار اقتصادي کشور است که هر روز بر تعداد اعضاء حزب توده

مي افزايد».
ژنرال زاهدي تصميم دارد در جنوب شهر تهران ٧ هزار واحد مسکوني جديد براي
کارگران احداث کند. وي همچنين اعالم نمود که بخشهاي مهمي از کمکهاي مالي آمريکا
صرف برنامه هاي عمراني مهم خواهد شد. اين برنامه ها به دولت امکان مي دهد که از
تعداد بيکاران در کشور بکاهد. مع ذالک در اين زمينه اين خطر وجود دارد که خواسته هاو
برنامه هاي زاهدي هيچ وقت پا بـه مـرحـله واقـعيت نگـذارد. در واقـع ايـن بـرنامه ها و
پيشنهادها با مخالفت قشرهاي بزرگ مالکين و حتي طبقات متوسط کشور که داراي طرز



تفکر ارتجاعي و واپسگرا هستند روبه رو شده است. اين اقشار در زماني که در برابر خطر
و تهديد کمونيستها قرار گرفته بودند دچار هراس شده بودند. ولي اکـنون بـا بـرقراري
مجدد نظم و امنيت آنان بر اين باور هستند که امتيازات و مواضع خود را تحکيم ببخشند.
چنين طرز تفکر در آنان بيشتر تقويت شده است زيرا بسياري از صاحب منصبان اداري
که پس از وقايع ١٩ اوت بر سر کارها برگشته اند از کـادرهاي قـديمي دولتـي و اداري
بوده اند و به طبقات بزرگ مالکين و قشر متوسط کشور وابسته اند. بنابراين ژنرال زاهدي
و مشاورين وي براي به وجود آوردن تغييرات عميق و جديد در ساختار جامعه ايراني از

خود شهامت و استقالل زيادي نشان بدهند.
در حال حاضر مهم ترين مشکل دولت را مسئله مالي تشکيل مي دهد. ژنرال زاهدي
در يکي از سخنرانيهاي خود از ناهنجاري وضعيت مالي کشور پرده برداشـته و اعـالم
داشت که خزانه دولت خالي است. وي ادعا نمود که دولت قبلي در حدود سه ميليارد
ريال اسکناس چاپ کرد و قرضي به مبلغ ١٧ ميليارد ريال به جاي گذاشته است. دولت
جديد به هيچ عنوان حاضر نيست که سياست تورمي دکتر مصدق را دنبال نمايد به همين
جهت نه تنها دولت جديد بايد براي خريدهاي خارجي خود ارز تهيه کـند بـلکه بـراي
پرداخت هاي مخارج دولتي از جمله مستخدمين دولت و سازمانهاي غيردولتي و غيره
احتياج به فراهم کردن ريال دارد. کمک ٩٥ ميليون دالري آمريکا به دولت جـديد ايـن
امکان را مي دهد که در طي ماههاي آيـنده جـوابگـوي مـخارج دولت بـاشد. مـع ذالک
اه اندازي اقتصاد کشور ايران نخست وزير و وزير دارايي اعالم نمودند که اين مبلغ براي ر
کامًال ناکافي است و براي ترميم اوضاع اقتصادي کشور الاقل به ٣٠٠ ميليون دالر نياز
دارد. اين برآورد در تاريخ ١٠ سپتامبر توسط زاهدي به سفير امريکا ابالغ گرديد. در هر
صورت کمک مالي آمريکا که بيش از اين به دولت ايران پرداخته گرديده است به خاطر
سرعت عمل و عدم وجود شرايط سياسي ناشي از اين کمک مالي يک نوع موفقيت براي
ژنرال زاهدي و همکارانش محسوب مي گردد. در حقيقت هيچ گونه شرط و فشاري بـه
دولت ايران در قبال پرداخت اين کمک مالي اعمال نگرديد. در حال حاضر نشستهايي در
جهت مطالعه راههاي مصرف اين کمک مالي صورت گرفته است. مع ذالک تا به امروز
دولت آمريکا داليلي براي ابراز رضايت نمودن از نحوه مصرف اين کمکهاي مالي پيدا
ننموده است. کمکهاي مالي آمريکا بدون اينکه صرف بهبود اوضاع اقتصادي کشور ايران
 بگردد با سرعت زيادي از بين مي رود. بايد اميدوار بود که دولت جديد از بکار گرفتن
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شيوه هاي قديمي اجتناب خواهد کرد. البته اين واقعًا امري گستاخانه مي باشد که فکـر
کنيم در دولت جديد فساد مالي وجود نخواهد داشت. بايد درنظر داشت که کمک مالي
اه اندازي دولت جديد صـورت گـرفته است در سـالهاي آمريکا که در جهت کمک به ر
آينده احتماًال تمديد نخواهد شد. بدون شک اين نکته يکي از مواردي بود که نمايندگان
دولت آمريکا بر روي آن تأکيد نمودند. در آينده اي نه چندان دور کشور ايران مي بايستي
با تکيه بر منابع خود زندگي کند و در يک چنين اوضاعي مي بايستي راه حلي براي مشکل
نفت پيدا نمايد. بنابراين در اين مقوله موفقيت دولت چندان راحت و ساده نيست زيرا
دولت زاهدي نمي تواند به سياست ملي گرايانه دولت قبلي پشت پا بـزند و آن را نـديده
بگيرد و در ضمن نمي تواند ايران را از تنها منبع ثروت که در حال حاضر در اختيار دارد
محروم نگه دارد. در سخنرانيها و نطقهايي که در اين روزها سياستمداران ايرانـي ايـراد
مي نمايند کم و بيش اين تناقض را مي توان لمس نمود. اين سياستمداران ادعا مي نمايند
که ايران از حقوق خود در رابطه با مسئله نفت که ضمنًا در دادگاه توکيو مجددًا مورد تأييد
قرار گرفته است نمي تواند چشم پوشي نمايد و حتي ايران نمي پذيرد که هيچ گونه تغيير
در قانون ملي کردن نفت داده شود. ولي آنان بالفاصله در دنباله گفته هاي خود اضـافه
 کردند که ايران نمي تواند بدون حل و فصل نمودن مسئله نفت وارد مرحـله پـيشرفت و
سازندگي شود. در حال حاضر دولت شـايد بـه جـهت رام کـردن و آرام نـمودن افکـار
عمومي و شايد هم در رابطه با مذاکرات آينده که بر سر مسئله نفت پيش خواهد آمد از

خود شتاب چنداني براي باز نمودن مجدد پرونده نفت نشان نمي دهد.
ژنرال زاهدي در نامه اي که به آيزنهاور رئيس جمهور آمريکا فرستاد از تمايل خود در
برقراري روابط دوستانه با ساير کشورهاي قدرتمند جهان که در اردوگاه غرب قرار دارند
سخن گفته و اين روابط را تنها بر پايه احترام متقابل به حقوق يکديگر قابل دوام دانسته
است. وي هــمچنين خــاطرنشان ســاخت کــه دولت وي درصــدد يـافتن راه حـلهاي
مسالمت آميز براي پايان دادن به اختالفات فعلي و احيانًا مشکالتي که در آينده در روابط
دو کشور روي خواهد داد مي باشد. اين گفته ها به روشني و صراحت از اراده دولت ايران
براي برقراري مجدد روابط سياسي با دولت انگلستان خبر مي دهد. اين برقراري روابط
سياسي مي تواند قبل از حل مسئله نفت و يا بعد از حل اين اختالفات انجام بگيرد ولي در
هر حال اين برقراري روابط الزامًا مشروط بر اين است که به اختالفات دو کشور در مورد

 مسئله نفت پايان داده شود.



بيانات زاهدي مي تواند در مورد روابط ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي هم صادق
باشد. دولت ايران تا حدودي نسبت بـه عکس العـمل اتـحاد جـماهير شـوروي دربـاره
کودتاي سلطنت طلبان احساس نگراني مي کرد. بيماري مرموز و ناگهاني که گـريبان گير
الوراتينف شده بود موجب افزايش تشويش و اضطراب در محافل سياسي تهران گرديد.
اين محافل از واکنش متعادل راديو و مطبوعات اتحاد جماهير شوروي احساس رضايت
مي کردند و همين موضوع باعث گرديد که دولت جديد بتواند به مذاکرات خود با اتحاد
جماهير شوروي در زمينه روابط اقتصادي که از چندي پيش آغاز گرديده بود ادامه داده
که به انعقاد يک قرارداد تجاري با اين کشور به توافق رسيد که آن را به طور مصنوعي و
دور از واقعيت يک پيروزي براي دو کشور قلمداد نمودند. بدون شک مذاکرات در مورد
اختالف ميان دو کشور شايد به خاطر عدم حضور سفير اتحاد شوروي به حالت معلق

باقي مانده است.
در تهران گفته مي شود که مذاکرات بر سر اين اختالف دنبال خواهد شد. با وجود اين
دولت زاهدي که مجبور است در داخل کشور عمليات سرکوبگرانه خود را عليه حزب
توده ادامه بدهد و از آنجايي که از واکنشهاي دولت شوروي بي اطالع است بنابر اين از
اين بيم دارد که اين کشور در آينده اي نه چندان دوردست به عمليات تالفي جويانه عليه
دولت ايران بزند. ولي همان طوري که زاهدي دو روز پيش به يکي از رهـبران سـياسي
مجلس اظهار داشت اين اولين بار نيست که ايران يک يادداشت اعتراض آميز از اتـحاد
جماهير شوروي دريافت مي کند و در اصل اين کشور هيچ گونه امکاني براي وارد آوردن

فشار مستقيم بر دولت ايران را ندارد.
در رابطه با کشورهاي عرب و آسيايي هيچ گونه توضيحي در نيات و سياست دولت
ايران مشخص نيست. به احتمال زياد اين دولت سعي خواهد نمود که با اين کشورها که
الاقل از نظر موقعيت جغرافيايي وابستگيهايي دارد يک سـياست دوسـتانه اي را دنـبال
نمايد. استقبالي را که مقامات عراقي از شاه ايران به هنگام توقف اش در بغداد از وي به
عمل آوردند تا حدودي سردي روابط ميان دو کشور را کاهش داده است. بنابرايـن مـا
نبايد انتظار داشته باشيم که تغييرات عميق و سريعي در سياستهاي ايـران در رابـطه بـا
مسائل آفريقاي شمالي مسئله اعـراب بـه طـور کـلي و احـتماًال مسـئله سـياست دفـاع
خاورميانه از طرف دولت جديد به مرحله اجرا درآورده شود. با وجود اينکه در مـورد
آخرين مسئله يعني سياست دفاعي خاورميانه به خاطر نفوذ آمريکا و وجود بيم و هراس
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از اتحاد جماهير شوروي اين احـتمال وجـود دارد کـه
دگرگونيهايي در اين زمينه در سياست دولت ايران رخ
بدهد٬ ولي اين مطلب يک فرضيه بيش نيست و در هر
صــورت امکـان بـروز يک چـنين تـغيير و تـحولي در
سياست ايران احتياج به زمان دارد. مع ذالک ايـنجانب
يادآوري مي نمايم که ژنرال وثوق معاون وزير جنگ به
زودي براي مطالعه ابعاد مختلف کمکهاي آمـريکا بـه

ايران به اين کشور سفر خواهد کرد.
در مورد رابطه با فرانسه بايد گفت که دولت فرانسه
مي بايستي از تغييري که در حکومت جـديد ايـران بـه
وجود آمده است احساس خوشحالي و رضايت نمايد. در مجموع به نظر مي رسد کـه
اعضاي کابينه جديد نسبت به کشور فرانسه نظر مساعدي دارند. روابط سفارت فرانسه با
مقامات دولت کنوني در اين روزها خيلي ساده تر و دوستانه تر مي باشد در حالي که در
حکومت قبلي اين چنين نبود. و روابط سفارت ما با حکومت سابق يعني دکتر مصدق
بيشتر بستگي به حالت مزاجي دکتر مصدق داشت. يکي از عالئم اين خط مشي جديد
سياسي را شايد بتوان در تصميمي که اخيرًا وزير اقتصاد گرفته است مشاهده نمود. وي
بنا به خواست ما و بدون تعيين کردن هيچ گونه شرطي نرخ مبادالت ارزي را که در روابط
تجاري ايران و فرانسه اعمال مي گردند تغيير داد. اين نرخ ارزي غيرقابل قبول در زمان
دکتر مصدق برقرار شده بود. ما همچنين مي توانيم از انتصاب آقاي رئيس به عنوان سفير
ايران در پاريس که هميشه احساسات دوستانه اي نسبت به ما از خود نشان مي دهد ابراز

رضايت نماييم.
بنابراين مشکالتي را که دولت بايد با آنها دست و پنجه نرم نـمايد خـيلي دشـوار و
متعدد مي باشند. در حال حاضر دولت ايـران بـر اوضـاع کشـور تسـلط دارد. مـع ذالک
مشخص مي باشد که تمام نيروها و احزاب و گروههايي که از يک ماه پيش به دولت جديد
پيوسته اند جملگي از روي اعتقاد و صداقت به چنين عملي دست نزده اند. دشـمني و
مخالفت حزب توده و طرفداران دکتر مصدق نسبت به دولت جديد همچنان پـا بـرجـا
مي باشد. تظاهراتي که در چند روز گذشته رخ داده است و من در مورد آنها قبًال توضيح
 داده ام نمايانگر وضعيت موجود در صحنه سياسي و اجتماعي ايران مي باشد. ايران در



تمام زمينه هاي سياسي اقتصادي اجتماعي نياز به سازندگي و يا بازسازي دارد و فقط در
صورتي که ژنرال زاهـدي و هـمکارانش مـوفق بشـوند هـرچـه زودتـر اصـالحاتي را در
ساختار جامعه ايران به وجود بياورند (هرچند که اين اصالحات بسيار ناچيز باشد) آنان
مي توانند اميدوار باشند که موقعيت خود را در ايران تحکيم بخشند. بنا به اعتقاد برخي
از محافل و حتي در ميان طرفداران دولت جديد اين تفکر رايج است که اين دولت هنوز
آنقدر باثبات و مقتدر نيست که بتواند با اطمينان خاطر و بدون ترس از بروز درگيريها و
اغتشاش به حل مسئله نفت و از سرگيري روابط سياسي با کشور انگلستان بپردازد. در
هر صورت براي حل و فصل اين مشکالت دولت جديد به راي مثبت مجلس و موافقت
نمايندگان مجلس احتياج دارد در حالي که وضعيت فعلي مـجلس يک چـنين امـري را
غيرممکن مي سازد. البته کامًال روشن است که راه حل اختالفات ميان دو کشور ايران و
انگلستان نمي تواند مستقيمًا از طرف مقامات دولتي ارائه گردد. در يک چنين مذاکراتي
از مقامات آمريکا به عنوان ميانجي دعوت به عمل خواهد آمد و يک چنين ميانجيگري
برخالف آنچه که آمريکا ادعا مي کند بدون منظور و رايگان نخواهد بود. ضمنًا کودتاي
١٩ اوت بــه امــريکاييان ايــن امکــان را داد کــه مــوقعيت شان را در ايــران بـه طـور
قابل مالحظه اي تقويت کنند. اين مسـئله طـبيعتًا مـوجبات نـاخرسندي اتـحاد جـماهير
شوروي را فراهم آورد و تا حدودي احتماًال دولت انگـلستان را دچـار نگـرانـي نـموده

است.
در هر صورت در يک نگاه کلي به وقايعي که در چند هفته گذشته در ايران به وقوع
پيوست درمي يابيم برنامه هاي دکتر فاطمي و حزب توده در به راه انداختن انقالب و يا
اهدي؛ کشور ايران را دچار تغيير و تحول نموده اند. تا به امروز طرح ضدانقالبي ژنرال ز
دولت ايران سياست تعادل در روابط خود با شرق و غرب را رعايت مي نمود و در اين
کشور ميان نفوذ انگلستان در مناطق جنوبي کشور و نفوذ اتحاد جماهير شوروي به يک

نوع تعادل رسيده بود.
جهت گيري دولت دکتر مصدق در طي روزهاي آخر عمر کابينه اش به سوي برنامه ها
استي از سوي زاهدي حفظ و و سياستهاي چپ و پس از آن پياده نمودن سياست دست ر
استي را غيرممکن ساخته بود. نگه داري سياست برقراري توازن ميان نيروهاي چپ و ر
بحرانهاي اخير به طور ناگهاني دشمني و مبارزه ميان اين دو سياست را شتاب بخشيده
بود. ايرانيان که تا همين چند روز پيش توانسته بودند از انتخاب کردن يا جبههگيري يکي



از دو قطب قدرت دوري ورزند٬ ولي اکنون به نظر مي آيد که از ميان اين دو قطب يکي را
برگزينند. در نتيجه در سياست داخـلي نـاگـزير هسـتند از مـيان دو نـظام جـمهوري و
پادشاهي يکي را انتخاب نمايند. درصحنه سـياست خـارجـي نـيز مـي بايستي يکـي از

 کشورها؛ آمريکا يا شوروي يکي را براي دوستي و برقراري روابط برگزيند.




