
  احمدرضا صدری
64 سال پیش در چنین روزهایی حسین عالء در پی 
کنار گذاشته شدن از نخست وزیری، بار دیگر و البته 
برای واپسین مرتبه، به وزارت دربار برگزیده شد. با 
مروری به زندگی سیاسی عالء در دوره پهلوی دوم، 
درمی یابیم ک�ه وی عمدتًا به عن�وان محلل و همزه 
وصل در عرصه سیاست ظاهر شده و البته این نقش 
را به تمامی، برای دربار به انجام می رس�انده اس�ت! 
اصالح رابطه شاه با مراجع و علمای نامور وقت و نیز 
سیاس�یون قابل جذب نیز در عداد وظایف نانوشته 
وی قلمداد می ش�ود. ب�ا این همه و در نهایت، ش�اه 
انتقادات عالء از نحوه رفتار با روحانیت در پی خرداد 
42 را تاب نیاورد و وی را از س�مت خود برکنار کرد! 
در مقال پی آمده، تالش ش�ده اس�ت که به پاره ای 
از نکات ش�اخص، در س�یاهه سیاس�ی او در دوران 
پهلوی دوم اش�اره ش�ود. امید آنکه تاریخ پژوهان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفی�د و مقب�ول آی�د.

    
 سیاست پیشه با عضویت در » جامعه آدمیت!«

حسین عالء به ش��هادت اثری که در دوران پهلوی دوم 
و طبعاً با ابرام نهادهای سانسور وی نشر یافت، در زمره 
سیاستمداران وابسته به ش��بکه فراماسونری به شمار 
می رود. با لحاظ این نکته در بررسی رزومه سیاسی او، 
می توان به درک واقع بینانه تری، از پاره ای از رفتارهای 
وی رسید. زهرا سعیدی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، 
درباره عضویت ع��الء و تنی چند از همگنان سیاس��ی 
وی در این شبکه، چنین آورده است: »اسماعیل رائین 
بس��یاری از دولتمردان رژیم پهلوی را عضوی از شبکه 
فراماسونری دانسته و از افرادی چون حکیمی، حسین 
عالء و سیدحسن امامی، به عنوان فراماسون های فعال 
نام می برد. او ابراهیم حکیمی را » استاد اعظم لژ گراند 
اوریان فرانسه که ۵۳ سال فراماسون بود « می خواند یا 
در جایی عنوان می کند: » حس��ین عالء عضو پیش��ین 
جامعه آدمی��ت، در دوران س��فارت امری��کا )۱۳۲۶- 
۱۳۲۸(، مجدداً به تشکیالت ماس��ونی پیوست « یا در 

ادامه اذعان دارد: سیدحس��ن امامی )س��ال های قبل( 
در لژهای فرانسه عضو شده بود و در بین فراماسون های 
لژ همایون )لژ پهل��وی(، عده ای بودند که در فرانس��ه، 
امریکا، عراق، هندوس��تان، مصر، لبنان و س��وریه، به 
طور قانونی فراماس��ون ش��ده و درجات مختلف را طی 

کرده بودند... .« 
 پدرم احساس کرد که نخست وزیر باید برود!

بی تردید نهضت ملی ایران با عمق و گس��تره ای که در 
جامعه ایرانی یافت، اولین چالشی بود که پهلوی دوم در 
پی نیل به سلطنت در شهریور ۱۳۲0، با آن مواجه گشت. 
مسلماً شاه در آن دوران، یارای مواجهه با این موج فراگیر 
را نداشت و حتی در ظاهر، سعی می کرد تا با آن همراهی 
نشان دهد! با این همه اشتباهات دکتر مصدق و خالی 
ش��دن عرصه نهضت از حامیان قدرتمند پیشین و نیز 
مردمی که در آغاز از هرگونه حمایت دریغ نمی کردند، 
موجب گشت که شاه با یاری چهره هایی چون حسین 
عالء، به قدرت بازگردد و به تحکی��م حاکمیت مطلقه 
خویش بپردازد. این امری است که فریدون عالء فرزند 
حسین عالء در گفت وگو با تارنمای تاریخ ایرانی، آن را به 
گونه ای تلویحی مورد تأیید قرار می دهد: »دکتر محمد 
مصدق -که از بس��تگان مرحوم عالء بود- مانند ایشان 
مرد صدیق، وطن پرست و ناسیونالیستی بود که او هم 
شدیداً از دخالت  ها و زورگویی  هایی وقت رنج می برد. در 
اوایل دوران نخست وزیری دکتر مصدق، عالء )به همراه 
سیدحسن تقی زاده - دوست دیرینه اش( از ملی شدن 
صنعت نفت پشتیبانی می کرد. به یاد دارم که در اوایل 
نخست وزیری دکتر مصدق، هنگامی که برای تعطیالت 
از دانشگاهی در امریکا به تهران آمده بودم، همراه پدرم 
به من��زل آقای مصدق رفته بودیم. ایش��ان عکس��ی از 
خودشان به یادگار به من دادند و در آن من را به عنوان 
» فرزند عزیزم « خطاب کردند! ولی تدریجاً با مش��اهده 
امور و سیر وقایع، ورشکستگی مالی کشور، سرسختی 
و ع��دم انعطاف بی ح��د و حصر نخس��ت وزیر، افزایش 
قدرت و نف��وذ روزافزون حزب ت��وده، بی اطالعی دکتر 
مصدق و اطرافی��ان او از حقایق بازار بین المللی صنعت 

نفت و باالخره ستیزه با شاه و نهاد شاهنشاهی- که در 
خطر عزل و انقراض قرار گرفته بود- عالء با تمام تالش 
و اهتمامی که برای نزدیکی مصدق و شاه به عمل آورده 
بود، به این نتیجه رسید که سیاست های دکتر مصدق 
به ضرر کشور و شاه است و احساس کرد که نخست وزیر 
به امور مسلط نیست و باید برود!  ببینید، مسئله دوستی 
و روابط اجتماعی پدرم با آقای مصدق یک بحث است، 
اما در عالم سیاس��ت، گاهی اوقات موقعیت  هایی ایجاد 
می شود که گاه صالح است که شما برخالف میل درونی 
خودتان، ایفای نقش کنید. البت��ه مرحوم پدرم خیلی 
کوشش کرد که آقای مصدق را به واقعیت های موجود 
آشنا سازد، اما ایشان اساس��اً در یک وادی دیگری سیر 
می کردند! به رغم همه نکاتی که کیم روزولت در کتاب 
خود نوش��ته و از خود تعریف  هایی ک��رده و خودش را 
ابرجاس��وس قلمداد ک��رده، اما واقعیت این اس��ت که 
کودتای ۱۶ اوت به نتیجه نرسید و در ۱۹ اوت در نتیجه 
هش��دار  ها و نفوذ مراجع، مردم به خیابان  ها ریختند و 
علیه مصدق تظاهرات کردند. در آن زمان امریکایی  ها 
هم عملیات ناکام خودشان را به آیزنهاور � رئیس جمهور 
امریکا � گزارش می دهند و رئیس جمهور در خطاب به 
کیم روزولت و وزیر امور خارجه وقت می گوید: » حاال چه 
کار کنیم؟ « آنها پیش��نهاد می دهند که » به رغم اینکه 
انگلیسی  ها ناراحت می ش��وند، اما از این به بعد باید راه 
دوس��تی پیش گیریم!« بعد ش��اهد این هستیم که در 
ایران، مردم در تمام س��طوح و کارمن��دان دولت، علیه 

مصدق وارد جریان می شوند.« 
  کسی پشت ترور عالء نایستاد!

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، امریکا که دور جدیدی 
از حضور و نفوذ خویش در ایران را آغاز کرده بود، رفته 
رفته از طرح های خویش رونمایی ک��رد. ایجاد پیمان 
نظامی س��نتو- که از آن ب��ه پیمان نظام��ی بغداد نیز 
تعبیر می ش��ود-در عداد این برنامه ها به شمار می رود. 
امریکایی ها با تش��کیل این معاهدات و جلب مشارکت 
کشور هایی چون ایران و همس��ایگانش، می خواستند 
چ��پ را در مهم  تری��ن اردوگاه خویش یعنی ش��وروی 

تاری�خ حس�ین ع�الء را در زم�ره 
چهره هایی می شناس�د که راه تبدیل 
ش�اه به حاکمی مطلق العنان را هموار 
س�اختند. بی دلیل نیس�ت که پهلوی 
دوم پ�س از کن�ار گ�ذاردن مزاحمی  
همچ�ون فض�ل اهلل زاهدی، ب�ه عالء 
روی م�ی آورد و مأموریت هایی مهم، 
چون امض�ای پیمان نظام�ی بغداد را 
به وی می س�پارد. او نیز که شخصیت 
ش�اه را به خوبی می ش�ناخت، س�عی 
می ک�رد تا ب�ا رفت�ار خوی�ش، حس 
قدرت طلبی او را ب�ه تمامی ارضا کند!
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حسین عالء، پهلوی دوم، چند و چون و فرجام یک همکاری

 داستان تکراری 
خادمی که نهایتاً مغضوب شد!
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گامی در شناخت سیاست انگلستان 
در ایران و تحوالت آن

 کارنامه عوامل ملکه 
در دیار ما!

  محمدرضا کائینی
ش��اید اغ��راق نباش��د 
اگ��ر ادع��ا کنی��م که 
شناخت سیاست های 
دول��ت انگلس��تان در 
ای��ران و تح��ول آن در 
ادوار گوناگ��ون، در 
زم��ره ابتدایی  تری��ن 
ضرورت ه��ای خوانش 
تاریخ معاص��ر ایران به 
ش��مار می رود. هم از این روی تا کنون پاره ای از 
مؤسس��ات تاریخ پژوهی، در این باره به برگزاری 
همایش های گوناگون دست زده و در این موضوع، 
آثاری متنوع منتشر ساخته اند. مجموعه ای که 
هم این��ک در باب آن س��خن م��ی رود، چکیده 
مق��االت همای��ش بین المللی » کالبد ش��کافی 
سیاست انگلیسی ها در ایران از ۱۸00 تا ۲0۱۲ 
میالدی « است که در هفتم و هشتم آبانماه سال 
۱۳۹۲، در س��الن عالمه امینی دانش��گاه تهران 
برگزار شده است. بخشی از مقاالت نشر یافته در 

این کتاب به قرار ذیل است:
- بررسی نقش انگلیس در شکل گیری کودتای 
۱۲۹۹)ه ..  ش و روی کار آمدن رضاشاه( بر اساس 

نظریه پیوستگی جیمز روزنا / هادی آخوندی
- انگلستان و ساختار میلیتاریستی در ایران دوره 
پهلوی اول / حس��ن آرایش، جلیل حبیب پاش��ا 

همدانی، سیدرضا رحیمی عماد 
- ماهی��ت تش��کیالت فراماس��ونری و نق��ش 
انگلستان در ایجاد آن / حسن آرایش، سیدرضا 

رحیمی عماد، مجید خسروی زاده  
- اقدام��ات بریتیش پترولی��وم در دریای خزر /

مرضیه آروم
- مدارس و میس��یونرهای انگلیس��ی در ایران / 

فاطمه آقاخانی
- نقش انگلیسی  ها در انعقاد عهدنامه گلستان / 

دکتر جعفر آقازاده
- نقش انگلیس در س��رکوبی عش��ایر توس��ط 

رضاخان / زهره ابراهیمی
 - توطئه، تطمیع و تهدید، سیاس��ت انگلستان 
در ماجرای محاصره هرات / مهدی ابوالحس��نی 

ترقی
- واکاوی نهضت تنگستان در رویارویی با استعمار 

انگلیس )۱۹۲0-۱۹۱۸م( / زینب احمدوند 
- بررسی نقش انگلیس��ی  ها در تحوالت سیاسی 

تالش شمالی و جنوبی / دکتر حسین احمدی
- رواب��ط خارج��ی ای��ران و انگلی��س در دوره 
جمهوری اس��المی ای��ران )از آغ��از تاکنون( / 

فخری سادات احمدی
- انگلیس و س��ودای تس��لط بر ذخایر و اراضی 
جنوب )با تکی��ه بر اس��ناد قراردادهای ۱۹0۵، 
۱۹0۸، ۱۹0۹( / دکتر نعم��ت احمدی، ژامک 

ماشاءالهی، هدی موسوی
-نقش انگلیس در معاهدات گلستان، ترکمانچای 

و آخال / مهدی احمدی اختیار
- اس��تعمار انگلس��تان و امتیاز دارسی / مهدی 

احمدی اختیار؛ زینب جاللیان
- نقش انگلستان در شکل گیری فراماسونری در 

ایران / راضیه احمدی
- بینش اس��تعماری؛ روابط ایرانی � انگلیس��ی 
)مطالعه موردی دوران پس از انقالب اسالمی(/ 

حمید احمدی نژاد  
-س��یمای جامعه ایران عصر مظف��ری از منظر 
وزیرمختار انگلستان س��ر آرتور هاردینگ/ علی 

اخضری؛ آرمان فروهی؛ عادل شعبانی مقدم 
- نقش انگلیس در امتیاز رویتر /طیبه ادریسی

- بازشناسی موضع گیری نهاد مرجعیت در هجوم 
انگلیس به عراق )۱۹۱4-۱۹۱۸م(/محمد الشیخ 

هادی األسدی   
- معرفی سفرنامه نویسان و مستشرقین انگلیسی 
و آشنایی با نگاه آنان نسبت به جامعه ایران/ ماریا 

اسرافیلیان 
-مس��ئولیت علما و امرای ایران و اسالم در برابر 

انگلیسی  ها در ایران / حسین اسالمی راد
 - معرفی و بررسی سفرنامه کالرا کالیور رایس / 

فریدون الهیاری، سحر نعمتی، مریم سعیدی
- نقش انگلی��س در اختالفات ارض��ی و مرزی 
پیرامونی ایران و آثار آن بر امنیت ملی جمهوری 

اسالمی ایران / منظر امرایی  
- چگونگی و نتایج تسلط انگلیس بر نفت ایران / 

منظر امرایی؛ احمد رشیدیان
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 نمایی از تحصن عده ای از مشروطه خواهان 
در سفارت انگلستان

سابق، محصور و دس��ت باالی خویش در منطقه را 
حفظ کنن��د! امضای این معاهده، به حس��ین عالء 
نخس��ت وزیر وقت محول گش��ت. جنبش اسالمی 
فدائیان اس��الم-که اساس��اً از تئوری نه شرقی نه 
غربی تبعیت می ک��رد- این معاه��ده را برنتافت و 
تصمیم به اعدام عالء گرفت، عملیاتی که ناکام ماند! 
محمدمهدی عبدخدایی دبی��رکل کنونی فدائیان 
اس��الم، در این باره می گوید: »جریان پیمان سنتو 
پیش آمد، چون دولت با امریکایی ها پیمانی منعقد 
کرد که اطراف دولت چین و شوروی محاصره شود. 
امریکایی ها می خواستند به گونه ای رفتار کنند که 
از آسیای جنوب شرقی، نیروهای روسی و چینی را 
تا خاورمیانه محاصره کنن��د. ما یک گروه پنج نفره 
برای ترور عالء گذاشتیم که امروز از آن جمع فقط 
من زنده ام. ش��هید نواب صفوی، سیدعبدالحسین 
واحدی، خلیل طهماسبی، سیدمحمد واحدی و من 
در جلسه بودیم. یکی از علما اجازه داده بود تا عالء 
را بزنیم. باید بگویم که اگر من هم با آنها دس��تگیر 
شده بودم، تیربارانم می کردند! به هرحال در لحظه 
موعود، تیر مظفر ذوالقدر در تفنگ گیر کرد و عالء، 
خراشی سطحی برداش��ت. به همین دلیل از همان 
لحظه، تعقیب ما آغاز شد. من، نواب صفوی، خلیل 
طهماسبی، سید محمد واحدی و مظفرعلی ذوالقدر، 
پنج شب منزل آیت اهلل طالقانی مخفی بودیم. پس 
از آن چند ش��ب، هری��ک از ما به س��ویی رفتیم و 
البته عمده افراد این جمع، دس��تگیر و نهایتاً اعدام 
ش��دند. من درباره ترور عالء، معتقدم شهید نواب 
صفوی و فدائیان اسالم، هنوز مردم و شرایط جدید 
سیاسی را نشناخته بودند. دلیل شکست آن اقدام، 
عدم ش��ناخت بود. اگرچه بعد ها، نوعی پیروزی هم 
قلمداد شد. ما در جریان اعدام هژیر، پشتوانه ملی 
داشتیم. برای همین توانستیم انتخابات را بشکنیم و 
بعد هشت نماینده جبهه ملی وارد مجلس شدند. اما 
در جریان عالء درک نکردیم که دیگر سال ۲۸ و ۲۹ 
نیست، سال ۳4 است و محمدرضا مثل یک سردار 
پیروز جلو آمده، جبهه ملی متالشی شده، سازمان 
نظامی حزب توده کش��ف ش��ده، مبارزات چپ و 
مبارزات ملی شکست خورده، امریکا با آن سازمان 
امنیتی جهنمی اش، به ای��ران آمده و روحانیت هم 
به فکر بازس��ازی فکری بود و نه بازسازی مبارزاتی 
و وحدت ملی وجود نداش��ت. نه احزاب منس��جم 
داشتیم و نه نیرو های متحد. کسی پشت ترور عالء 
نایستاد. همین شد که در عرض دو ماه، فدائیان را 

گرفتند و تیرباران کردند!« 
  عالء و هموار ساختن طریق استبداد پهلوی 

دوم پس از 28 مرداد!
تاریخ حسین عالء را در زمره چهره هایی می شناسد 
که راه تبدیل شاه به حاکمی مطلق العنان را هموار 
س��اختند. بی دلیل نیس��ت که پهلوی دوم پس از 
کنار گذاردن مزاحمی همچ��ون فضل اهلل زاهدی، 
به عالء روی م��ی آورد و مأموریت هایی مهم چون 
امضای پیمان نظامی بغداد را به وی می س��پارد. او 
نیز که شخصیت شاه را به خوبی می شناخت، سعی 
می کرد تا با رفتار خوی��ش، حس قدرت طلبی او را 
به تمامی ارضا کند! عادل فاریابی، پژوهشگر تاریخ 
معاصر ایران در این باره می نویس��د: »دوره بعد از 
کودتای ۲۸ مرداد را می توان سرآغاز قدرت گرفتن 
و استبداد ش��اه نامید که به نابودی تمام گروه های 
سیاسی و احزاب پرداخت. شاه به فردی اقتدار گرا 
بدل گش��ت که توان تحمل افزایش قدرت فرد یا 
گروه دیگر را نداش��ت. او در این راستا، زاهدی را از 
پست نخس��ت وزیری برکنارکرد. شاه به هیچ وجه 
عالقه نداشت این ژنرال بالقوه خطرناک را جانشین 
مصدق کند. او بع��د از برکناری زاهدی در س��ال 
۱۳۳4، از عالء درخواست تشکیل کابینه کرد. عالء 
با شناختی که از شاه داشت و با تجربیاتی که طی 
سال های حضور در دولت کس��ب کرده بود، نبض 
اوضاع را به دس��ت گرفت و با ش��اه -که روز به روز 
خودپسند تر و شکاک تر  می ش��د- کنار آمد. البته 
شاه به عالء اعتماد داشت و نس��بت به وفاداری او 
تردیدی نداش��ت، اما عالء از جمله کسانی بود که 
راه اس��تبداد ش��اه را هر روز هموارت��ر می کرد. در 
این دوره مجلس، محل انتق��اد و درگیری با دولت 
بود. این دو علت داشت: تداوم موضوع نفت و نبود 
احزاب در کشور. عالء سیاست کابینه خود را مبارزه 
با فساد و نادرس��تی در دستگاه سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی کشور اعالم کرده بود. سرانجام پس از 
حضور و ارائه گزارش و بررس��ی برنامه، با7۲ رأی 
از مجلس رأی اعتماد کس��ب ک��رد. گرچه کابینه 
عالء به ظاهر با انجام برخ��ی اقدامات و اصالحات 
اقتصادی و اجتماعی، درصدد حل مشکالت کشور 
بود، اما در این دوره همچنان شاهد تداوم مشکالت 
در حوزه های مختلف هستیم. موضوع مهم دوران 
نخست وزیری عالء، امضای پیمان بغداد بود. پس از 
۲۸ مرداد، امریکا وارد صحنه سیاست ایران شد که 
در پی آن سیاست داخلی و خارجی نیز تغییر کرد. 
در این چارچوب، پیمان بغداد در فضای جنگ سرد 
منعقد ش��د که به معنای پایان بی طرفی ایران بود. 
هدف از این پیمان کمربندی دفاعی بر ضد شوروی 
بود، اما هدف شاه کس��ب کمک مالی و حفاظت از 
ایران در برابر شوروی بود. همچنین او می خواست 
امریکایی ها را وارد ایران نماید. ماجرای پیوس��تن 
ایران به این پیمان، سروصدای منتقدان داخلی و 
خارجی را بلند کرد، اما عالء اعالم کرد که ایران آزاد 
است و با هر کش��وری که بخواهد، برای دفاع خود 
متحد خواهد شد. در سال ۱۳4۳ زمانی که عالء در 
مراسم درگذشت پس��ر آیت اهلل کاشانی در مسجد 
شاه حضور داش��ت، مورد س��وء قصد قرار گرفت! 
بخت با عالء یار بود و تفنگ شلیک نکرد و ضارب با 
تفنگ به سر عالء کوبید که منجر به زخمی عمیق 
شد و عالء با سری باندپیچی شده، برای پیوستن به 
پیمان بغداد عازم بغداد شد. حمله به عالء، نتیجه 
همراهی های او با شاه و نگاه منفی ای بود که به او در 

جامعه وجود داشت.« 
  رابطه ایران و ش�وروی پس از انعقاد پیمان 

نظامی بغداد
بی مناسبت نیست که امضای پیمان نظامی بغداد 
را یکی از مهم  ترین فرازهای حیات سیاسی حسین 
عالء بخوانیم. این معاهده بر روابط ایران و شوری، 
بیش��ترین تأثیر را نهاد، چه اینکه اساس��اً هدف از 
تشکیل آن، تثبیت نفوذ امریکا در منطقه خاورمیانه 
بود. محمد اس��ماعیل شیخانی پژوهش��گر تاریخ 
معاصر ایران، نگاه مسکو به این عهدنامه را به شرح 
ذیل ارزیابی و تحلیل کرده اس��ت: »در س��ال های 
پس از کودتای ۲۸ مرداد، دولت شوروی در عرصه 
بین الملل، درصدد تقویت جای��گاه خود برآمد و تا 
حدود زیادی به این امر نیز نائل شد و همین مسئله 
زنگ خطر را برای سیاس��ت خارجی امریکا به صدا 
درآورد. در این زمان جان فاس��تر دالس در جایگاه 
وزیر امور خارجه آیزنهاور، معتقد بود سیاست » سد 
نفوذ « رئیس جمه��ور هری ترومن، دیگر کارس��از 
نیس��ت و باید آن را کنار گذاشت، زیرا این سیاست 
دیگر توان مقابله با بحران ه��ای منطقه ای را ندارد. 
مولود این جهت گیری، تولد ای��ده » ایجاد کمربند 
امنیتی به دور بلوک شرق « بود. در واقع امریکایی  ها 
درصدد بودند از پیمان جدیدی به عنوان یک حلقه 
واس��ط میان دو پیمان ناتو و س��یتو بهره گیرند و 
از س��وی دیگر یک کمربند امنیتی محکم در برابر 
ش��وروی ایجاد کنند. در نهایت ایده مشترک جان 
فاس��تر دالس و آنتونی ایدن به عن��وان وزرای امور 
خارجه امریکا و انگلیس، به شکل گیری پیمان بغداد 
منجر شد که ابتدا، صرفاً میان ترکیه و عراق با هدف 
تأمین امنیت خاورمیانه به امضا رس��ید، اما سپس 
ایران )در دوره صدارت حسین عالء( و مقارن با ۳0 
مهر ۱۳۳4 ، پاکستان و انگلیس نیز به آن پیوستند 
و چون مراحل نهایی انعقاد و مذاکره در مورد قرارداد 
در عراق صورت گرفت، به پیمان بغداد ش��هره شد. 
نکته جالب این است که امریکایی  ها خود رسماً به 
این پیمان نپیوس��تند، زیرا از سویی نمی خواستند 
وارد رویارویی علنی با شوروی شوند و از سوی دیگر 
قصد نداشتند برخی اعراب را با این حرکت از خود 
برنجانند و به عضو ناظر در این پیمان اکتفا کردند 
و بر فعالیت های کمیسیون های نظامی و اقتصادی 
این پیمان نظارت داشتند. در بحبوحه جنگ سرد 
میان امریکا و شوروی، نوک تیز پیکان پیمان بغداد، 
به صورت علنی ش��وروی را نشانه گرفته بود و البته 
امریکایی  ها با کیاس��ت و با عدم پیوستن رسمی به 
این پیمان، خ��ود را از انتقاد ش��وروی در امان نگه 
داش��ته بودند، اما بیش��ترین هجمه و انتقادات در 
این زمینه از سوی شوروی، متوجه دولت ایران بود. 
بالفاصله پس از پیوستن ایران به پیمان بغداد، سیل 
یادداشت های اعتراضی از مس��کو روانه ایران شد و 
فصل مشترک تمامی این یادداشت  ها نیز این بود که 
شوروی به هیچ وجه ادله ایران برای پیوستن به این 
پیمان را کافی نمی داند. آنها پس از مرگ استالین 
سیاس��ت » همزیستی مس��المت آمیز « را در پیش 
گرفته بودند و یکی از اصول سیاست خارجی خود را 
مخالفت شدید با هر نوع گروه بندی ضدکمونیستی 
ق��رار داده بودند و از ای��ن زاویه به اق��دام ایران در 
پیوستن به پیمان بغداد خرده می گرفتند. هنوز مهر 
و امضای ایران پای پیمان بغداد خش��ک نشده بود 
که شوروی سه یادداش��ت اعتراضی به ایران ارسال 
کرد و سپس ویاچس��الو مولوتف وزیر امور خارجه 
وقت شوروی، نامه ای به ابوالقاسم اعتصامی، کاردار 
ایران در مسکو تسلیم کرد، مبنی بر اینکه شوروی 
نمی تواند نسبت به پیوستن ایران به پیمانی دفاعی 
-که انگلستان نیز در آن عضو است- بی اعتنا باشد. 
از سوی دیگر مقامات مسکو، بر این کلیدواژه تأکید 
کردند که پیوس��تن ایران به پیمان بغداد، قطعاً با 
اصل حسن همجواری میان این دو کشور، منافات 
کامل دارد و پیمان بغداد نیز هدفی جز محکم کردن 
قیدوبندهای استعماری در میان کشورهای عضو این 

پیمان ندارد.« 
 فرجامی تکراری برای حسین عالء

تاریخ نش��ان داده اس��ت که انتق��ادات و ایده های 
چاکران و مقربان درگاه، چندان مس��موع نیست! 
چه اینکه حاکمیت از ایشان به چیزی جز اطاعت 
و توجیه اراده ملوکانه، عادت نکرده است! حسین 
عالء نیز در واپسین فصل از حیات سیاسی خویش، 
چنین فرجامی یافت و به خاطر انتقاد از شاه درباره 
نحوه مواجهه ب��ا روحانیت در اوایل ده��ه 40، به 
آس��انی از سمت خویش کنار گذاش��ته شد! عادل 
فاریابی این آخرین فصل از حی��ات او را اینگونه به 
قلم آورده است: »با استعفای عالء از نخست وزیری، 
منوچهر اقبال که مورد قبول امریکا بود، به منصب 
نخست وزیری رسید. استعفای عالء دو علت داشت: 
اول مخالفت امریکایی ها با وی و دوم حل نش��دن 
مش��کالت جامعه و تداوم آنها. رابطه شاه و عالء در 
این دوره، چندان فرقی با گذشته نداشت و کماکان 
شاه با او مشورت می کرد و عالء همچنان به اهمیت 
وجود ش��اه برای ثبات ایران پایبند بود. امور انجام 
ش��ده توس��ط عالء مانند دوران قبل بود: تنظیم 
دیدارها، سفرهای خارجی، ارتباط با نخست وزیر، 
اطالع دادن اوضاع کشور به ش��اه، ارائه انتقادات و 
پیش��نهادات و از این قبیل. اما اتف��اق مهم در این 
دوره، شروع رویارویی ش��اه با روحانیت بود. نقطه 
ش��روع این درگیری را می توان الیحه انجمن های 
ایالتی و والیتی و ماجرای س��پس انقالب س��فید 
دانس��ت. موضع عالء در این باره، متفاوت بود. وی 
مخالف رویارویی ش��اه و روحانیون ب��ود و اعتقاد 
داش��ت که این رویارویی س��رانجام خوبی ندارد. 
هرچند به جدایی سیاست از مذهب اعتقاد داشت، 
اما منتقد رویارویی ش��اه با علما بود. او س��رانجام 
در س��ال ۱۳4۲ از وزارت درب��ار عزلش کرد و یک 
سال بعد در سال ۱۳4۳، به علت کهولت در تهران 

درگذشت.«

با مروری به زندگی سیاسی عالء در دوره 
پهلوی دوم، درمی یابیم ک�ه وی عمدتاً 
به عنوان محلل و هم�زه وصل در عرصه 
سیاست ظاهر ش�ده و البته این نقش را 
به تمامی برای دربار به انجام می رسانده 
اس�ت! اص�الح رابط�ه ش�اه ب�ا مراجع 
و علم�ای نامور وق�ت و نیز سیاس�یون 
قابل جذب نیز در عداد وظایف نانوشته 
وی قلم�داد می ش�ود. با این هم�ه و در 
نهایت، شاه انتقادات عالء از نحوه رفتار 
با روحانی�ت در پ�ی خ�رداد 42 را تاب 
نیاورد و وی را از سمت خود برکنار کرد!


