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  انقالب سفيد
  

درسـتي   شاه ابتهاج را قبول داشت، هر چند معناي پيامدهاي موضـع او را بـه          
ذهــن شــاه متوجــه چــارچوب سياســي جــامعي بــود  كــه در آن . يافــت در نمــي
آمـد ولـي الزم بـود تـابع مقتـضيات              ركني مهم به شمار مي     اقتصاديريزي    برنامه

كرد كـه سياسـت       چارچوبي تلقي مي  ريزي را      برنامه  نظام ابتهاج. سياست  او باشد   
. ريـزي بـود     از نظر او، همـه چيـز تـابع برنامـه          . شد  بايد با توجه به آن ارزيابي مي      

 "1روية شـكافي  "او  گفت رويكرد     خداداد فرمانفرماييان، رئيس دفتر اقتصادي، مي     
يزهـاي خـوب در     همـة چ  . برنامه در يك كفه بود و بقية چيزها در كفة ديگر          . بود

بقية چيزها تنبلي، فـساد و نـاداني        . كرد  ازماني بود كه آن را حمايت مي      برنامه و س  
كرد كه آنها تا زماني كه        ابتهاج اظهار مي  . ها ميل به مشاركت داشتند      وزارتخانه. بود

تناقض در اينجـا بـود كـه        . اند حق مشاركت ندارند     آگاه، كارآمد و درستكار نشده    
  .آوردند ها را به دست مي لتآنها بايد با فراگيري در عمل تمام آن خص

در جريان تـدوين    . شد   تمركز مي  رشد هر نوع گرايش به عدم     ابتهاج مانع از    
، از خوزستان كميسيوني متشكل از استاندار، دو        )1335-1341(برنامة دوم توسعه    

اي  اي بزرگ از اين استان به همـراه برنامـه     ، و چند نمايندة مجلس با نقشه      2سناتور
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ستان كه مايل بودند براي تصويب به مجلس ببرنـد، در دفتـر او              براي توسعة خوز  
 7ايـن برنامـه خواسـتار تخـصيص         .  و درخواست پـشتيباني كردنـد       شدند حاضر

هـا    ابتهاج با هيچ كـدام از درخواسـت       . درصد درآمد نفت به توسعة خوزستان بود      
هدف من برنامة جـامع و هماهنـگ توسـعه بـراي تمـام              ": موافقت نكرد و گفت   

آرا، نخـست     ، رزم 1329سال پيش از ايـن، در تابـستان سـال            چند   3".ر است كشو
اي اقتصادي را پيشنهاد كرده بود كه به موجب آن دولت مركزي پولي               وزير، برنامه 

داد و اسـتاندار و شـورايي از رهبـران محلـي       هـا تخـصيص مـي       را يكجا به استان   
شدت   ابتهاج به .  شود هاي توسعه خرج    گرفتند آن وجه براي كدام طرح       تصميم مي 

هايي كه او به       حرف 4.با اين طرح مخالفت كرده بود و به ظاهر موفق هم شده بود            
استاندار خوزستان و ديگر نمايندگان زده بود بر اساس همان منطق بـود، بـا ايـن                 

نمايندگان خوزستان، نااميد و دلسرد، دفتر      .  بود تصميم گيرنده تفاوت كه اكنون او     
 و برنامه   ،  فتريزي در مركز شكل گر       پس از آن در ايران برنامه      .او را ترك كردند   

  .شد و نظارت ، اجرا،تدوينها متمركز 

مـديريت خـوب بـدون      . ابتهاج گرفتاري ديگري هم براي شاه درسـت كـرد         
دانـست، بـه شـدت تهـي از           مديران خوب ممكن نبود و ايران، تا آنجا كه او مـي           

آميـز    تن افرادي كه بتوانند به آغاز موفقيـت       پس ابتهاج براي ياف   . مديران خوب بود  
او . ويـژه بـه ايـاالت متحـده، رو آورد           كار سازمان او كمك كنند، به غـرب، و بـه          

، رئيس بانك جهاني، كه بـه       (Black)  بلك يوجيندوستاني مهم داشت، از جمله      
 بـه وي    همچنين طرح هائي كه   هاي صنعتي و      او كمك كرد تا براي مديريت طرح      

 افرادي صالح پيـدا     -ها، تأسيسات بندري و غيره      سدها، جاده –يده بود   به ارث رس  
بلك چند تن  از متخصصاني را كه با بانك جهاني كار كـرده بودنـد نـزد او                   . كند
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، رئيس سازمان عمران و منابع، و مدير پيشين سـازمان           5فرستاد و با ديويد ليلينتال    
 و در زماني كه هر دو       1334ييز  ابتهاج و ليلينتال در پا    . درة تنسي، هم صحبت كرد    
المللي پول حضور داشتند، با هم        المللي و صندوق بين     در اجالس ساالنة بانك بين    

ليلينتال به كار ابتهاج در ايران ابراز عالقـه و ابتهـاج او را دعـوت                . مالقات كردند 
طـرح آبيـاري    . كرد تا براي بررسي دورنماي توسـعة خوزسـتان بـه ايـران بيايـد              

از زمان نخست وزيري قوام آغاز شده بود اما پس از مخالفـت شـركت               خوزستان  
نفت ايران و انگليس به دليل مغايرت آن با منافع اين شـركت، آن طـرح متوقـف                  

مخالفت شركت نفت ايران و انگليس جلوي پشتيباني دولت بريتانيـا از            . شده بود 
وز انگلـستان در     بانك هـامبر    بنا بود  اين طرح را گرفت و در نتيجه وجهي هم كه         

 ابتهاج فرصت جديدي براي آغـاز دوبـارة ايـن طـرح             6. فراهم نشد  اردگذباختيار  
ا در ايـران از      . ديد و از نظر او ليلينتال بهترين نامزد براي انجام اين كار بـود               مي امـ

شناختند، هر چند به گفتـة        مقامات ايراني ليلينتال را نمي    . اين فكر استقبال نكردند   
 برعكس وزرايش كه حتـي اسـم ليلينتـال را هـم نـشنيده بودنـد، بـا         شاه،"ابتهاج  

 ليلينتـال و همكـارش      7. و از تصميم ابتهـاج پـشتيباني كـرد         "بود   شهرت او آشنا  
هـايي را كـه تـا بـه آن      ترين طرح به تهران آمدند و يكي از بزرگ 8گوردون كالپ

  . روز در ايران مطرح شده بود، آغاز كردند

او از روش ليلينتـال     . سـتان در اولويـت قـرار گرفـت        براي شاه توسـعة خوز    
خوشش آمده بود، به ويژه از اين كه به ابتهاج گفته بود اگـر بـه نظـر متخصـصان           

در ايـران   . گوش كرده بود طرح عمران درة تنسي هرگز كاري از پيش نبـرده بـود              
: بينانـه نبـود   هم نظر متخصصان نسبت به بازدهي و سودآوري ايـن طـرح خـوش      
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دادند كه زمين و آب بيش از اندازه شور، هوا بيش از حـد داغ                 ن هشدار مي  منتقدا
گفـت ايـن    او مـي . نظر ليلينتال اين نبود . است زياداندازه ها بي و مرطوب و هزينه

او فقط بـه حمايـت مـالي و سياسـي نيـاز       . بهترين منطقه براي بهترين طرح است     
شور و شوق او نسبت به      . شتداشت كه ابتهاج تا سر حد ممكن در اختيار او گذا          

آمـد ليلينتـال بـراي        به نظرش مي  . كار ليلينتال و كالپ تقريباً حد و مرزي نداشت        
نويسد كه ساختن     خود ليلينتال در خاطراتش مي    . تر به ايران آمده است      هدفي مهم 

كرد كه اميـدوار بـود        او در ايران كاري مي    .  نداشت ششيك يك سد ديگر براي او    
تـر از آن بـود كـه او بـه سـخنان                مهم آن، و دستاورد    9متحول كند زندگي مردم را    

در اينجا افق فكري او با ابتهاج يكي بـود كـه يكبـار سـر                . متخصصان گوش دهد  
زاي ناشـي      به او دربارة فشارهاي تـورم       كه المللي،  ، متخصص بانك بين   10برك نپ 
داناني گـوش    بود اگر به حـرف اقتـصاد       فرياد زده هايش هشدار داده بود،       از هزينه 

تـوانيم مملكـت را       دهنـد، نمـي     كنيم كه يكسره دربارة هر كاري به ما هشدار مـي          
هـاي ابتهـاج     افق فكري او با شاه هم يكي بود، كه شايد در پي آموزش 11بساريم،

بهترين اقتصاددانان كساني هـستند كـه هرگـز درس          "كه  به اين نتيجه رسيده بود      
   ١٢".اند اقتصاد نخوانده

كردنـد،    ابتهاج تقريباً تمام كـساني را كـه بـراي دولـت كـار مـي               ها    طي سال 
او اوضاع  را براي حسين عـال،   .همه از اختالف او با زاهدي خبر داشتند. رنجاند

براي منـوچهر اقبـال،     جانشين زاهدي، كه دوست ديرين خودش بود، و همچنين          
عـال در   . ه دهد توانست اين وضع را تا ابد ادام        ولي نمي . جانشين عال، دشوار كرد   
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 استعفا داد و به سمت وزيـر دربـار منـصوب و جانـشين               1336 فروردين   14روز  
. دكتر منوچهر اقبال شد، كه او هم به نوبة خود نخست وزير و جانشين عـال شـد                 

بـا اقبـال بـه انـدازة عـال           ابتهـاج    اقبال هم دوست ابتهاج بود هر چنـد مناسـبات         
اگر من جاي شما بودم با توجـه بـه وضـع             ": ابتهاج به اقبال گفت   . نبودصميمانه  

سازمان برنامه و اختيـاراتي كـه بـه مـديرعامل سـازمان برنامـه داده شـده اسـت،                    
وزيـري را     نخستاين مطلب   به  ولي شما با علم     . كردم  وزيري را قبول نمي     نخست

اقبـال قـول داد از ابتهـاج     13".ايد و اميدوارم به دوستي مـا لطمـه نزنـد        قبول كرده 
ند ولي در مجلس اعالم داشت كه وجـود دولتـي در دولـت را تحمـل                 حمايت ك 

هـا اعتـراض كـرده بـود، گفـت منظـور او               او به ابتهاج، كه به اين اشـاره       . كند  نمي
، كـه بـالي جـان        اسـت  جعفر شريف امـامي   يكي از آنها يعني     وزرايش، از جمله    

، رئـيس   شريف امامي تحصيلكردة آلمان و وابسته بـه روحانيـت         . ابتهاج شده بود  
اي بلنـدپرواز     يكي از لژهاي مهم فراماسونري، در سياست خشن، و از نظر حرفـه            

. هاي ابتهاج تداخل داشـت      هاي او در صنعت و معدن با فعاليت         حوزة فعاليت . بود
 شدند و سرانجام جوش و خروش ابتهـاج         با هم درگير  خيلي طول نكشيد كه آنها      

  . ت را بگيرددر حضور سفير امريكا باعث شد شاه طرف دول

، رئـيس پيـشين   14، درياساالر آرتـور دابليـو ردفـورد       1337در بهمن ماه سال     
  ةخارجـ امور     وزارت   معاون ، سفير پيشين و   گي جرج مك   و  ،  ستاد مشترك نظامي  

، در حال بازديد از تركيه، ايران و پاكستان بودند تا به بررسي كمك نظـامي              آمريكا
در ايران آنها به بازديد سازمان برنامه آمده بودنـد          . امريكا به اين كشورها بپردازند    

شان در ايران بـه      و در آنجا ابتهاج آنها را به خاطر مسائل مربوط به سياست نظامي            
به گفتة خداداد فرمانفرماييان كه در آن جلسه حضور داشت،          . شدت سرزنش كرد  
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   كمـك   دارد نه  ادي اقتص   توسعه   به   احتياج  ايران":  ابتهاج از كوره در رفت و گفت        
.  روي ميز زد كه آن طرف ميز تكـان خـورد              چنان مشت محكمي   "و   15".  نظامي
. 16".دانـست چـه بگويـد        و نمـي    بود  شدهبرافروخته  و     متوحش  فورد،  د ر  آدميرال

البتـه شـاه از آنچـه رخ        . ظاهراً اين آخرين تلنگري بود كه طاقت شاه را تمام كرد          
ها آنچه را پيش آمده بود        فرماييان معتقد بود كه امريكايي    فرمان. داده بود باخبر شد   

 22چنـد روز بعـد،      . به سفير خود گزارش داده و او هم دربار را باخبر كرده بـود             
 به تصويب مجلس    با قيد دو فوريت    رااي    ، اقبال، نخست وزير، اليحه    1337بهمن  

ان برنامـه بـه     هاي مدير عامل سـازم      اختيارات و مسئوليت  رساند كه به موجب آن      
  17.شد نخست وزير منتقل مي

اي با مديران خـود خبـر تـصويب آن اليحـه را در مجلـس                  ابتهاج در جلسه  
ابتهاج، . خسرو هدايت، معاون او، وارد اتاق شد و خبر را در گوشش گفت            . شنيد

بـست كـه جلـوي        اي را مـي     خاسـت و پرونـده      همان طور كه داشت از جا بر مي       
  ".جلـسه تمـام شـد     . كنم مـرا ببخـشيد      خواهش مي " :رويش روي ميز بود، گفت    

چرا آنها  . ام  من سه بار استعفا داده    ": كمي بعد در همان روز به فرمانفرماييان گفت       
 ابتهاج، سوار بر اتومبيلي كه او را به خانـه           18"اندازند؟  مرا مثل يك سگ بيرون مي     

ـ         "ماده واحـده  "برد، گزارش تصويب      مي . و شـنيد   را در مجلـس نـوزدهم، از رادي
وقتي اقبال متن اليحه را خواند همه احسنت احـسنت گفتنـد و يـك نفـر نبـود                   "

  19"..خوشي داشته باشد درآن جلسه از من طرفداري كند يا از من دل
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***  

مدتي بـود كـه شـاه       .  پايان يافت  1339 تير   18مجلس نوزدهم در روز     دورة  
اسداهللا علـم،   . داد  زاد مي  قول انتخابات آ   اكنوننظامي دو حزبي را برپا كرده بود و         

فرد مورد اعتماد شاه و رهبر حـزب مـردم كـه نقـش جنـاح مخـالف را داشـت،                     
علم كه رداي رهبـر     . اي نزديك اعالم كرد     شكست حزب دولتي مليون را در آينده      

كـرد، از      را به تن كرده بود، در هر فرصتي از دولـت انتقـاد مـي               "واقعي"مخالفي  
 دانشجويان ايرانـي در كاليفرنيـاي شـمالي كـه در             انجمن جمله در سخنراني براي   

دانشگاه كاليفرنيا در بركلي گرد آمده بودنـد، اقبـال و دولـتش را نـاتوان و گمـراه        
نامزدي كندي بـراي رياسـت جمهـوري بـه          .  ولي تمام قضيه همين نبود     20.خواند

جناح چپ و جبهة ملي در حال احتضار حياتي دوباره بخشيده بود و جبهـة ملـي            
، روزي كه شاه فرمان انتخابـات مجلـس بيـستم را صـادر كـرد،                1339 تير   28در  

اقبال هدف حمالت جمعي گروهـي از مخالفـان         . جبهة ملي دوم را از نو پي نهاد       
 كند ولي از نظـر سياسـي در         "كنترل"دولتش تالش كرد انتخابات را      . قرار گرفت 

 12در روز   . لبيده شـد  ها به چالش ط     تظاهرات خياباني و از نظر حقوقي در دادگاه       
كار و مـصممي ماننـد مظفـر بقـايي و حـسين مكّـي در                  مرداد، سياستمداران كهنه  

همـان روز   .  براي ابطال انتخابات تهران به دليل تقلب اقامة دعـوي كردنـد            دادگاه
تـرين انتخابـاتي      تـرين و نادرسـت      علي اميني و اسداهللا علم انتخابـات را معيـوب         

 مرداد شاه اعالم كـرد  14در روز . ايران برگزار شده استناميدند كه تا آن روز در     
 مرداد اقبال اسـتعفا داد و دو روز         16در روز   . است "ناراضي"كه از اين انتخابات     

ترديد   بي"زيرا  بعد شاه از نمايندگان مجلس جديد خواست آنها هم استعفا بدهند            
رام مـردم برخـوردار     احزاب و نمايندگان آنها مايل بودند از حداكثر اعتماد و احتـ           

                                                                                                                   
 .نگارنده به عنوان رئيس انجمن در آن جلسه ميهماندار بودم. 20
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 اعتمـاد و     كه معناي تلويحي آن اين بود كـه در حـال حاضـر از چنـين                21".باشند
  .احترامي برخوردار نيستند

فكـر دولـت    . دولتي كه جانشين دولت اقبال شد بهتر از عهدة امور بر نيامـد            
بود كه از نسل نـوي        "مردي جوان و فعال   "با  جديد اياالت متحده كه رياست آن       

آوردنـد،     گفت كه دموكراسي را براي دنيا بـه ارمغـان مـي             هايي سخن مي    يامريكاي
از حزب تودة دست چپي گرفته تا جبهـه ملـي           –مخالفان شاه را در حوزة سياسي       

انتخابات مجلـس بـراي     .  به جنب و جوش در آورد      -نو و مذهبيون دست راستي    
ه جعفـر شـريف   اي براي تظاهرات علي  جايگزين كردن مجلس مورد ايراد، به بهانه      

، 1339 بهمـن  12در روز . امامي، نخست وزير، دولت وي و انتخابـات بـدل شـد     
. چند عضو جبهة ملي در سنا بست نشستند و درخواسـت انتخابـات آزاد كردنـد               

هـا آمدنـد و ايـن         روز بعد دانشجويان دانشگاه تهران براي تظـاهرات بـه خيابـان           
 شاه مجلس جديد را گشود و در         اسفند 2در روز   . تظاهرات چند روز ادامه يافت    

اين مراسم دستاوردهاي كشور را در دورة مجلس نوزدهم برشمرد و به گام هـاي               
او . بلندي اشاره كرد كه براي زيربناي توسعة صنعتي كشور برداشـته شـده اسـت              

گفت مجلس جديد كارهاي زيادي بايد انجام دهد زيرا كشور در حـال پيـشروي               
ا نـاآرامي دانـشجو     . است يي تـا دو روز پـس از افتتـاح مجلـس ادامـه يافـت،                امـ

ها را تعطيل كردند و بـه تظـاهراتي شـديد عليـه      دانشجويان دانشگاه تهران كالس   
 دانـشگاه، پرداختنـد و       پيشين رئيس شريف امامي، نخست وزير، و منوچهر اقبال،      

در اين تظاهرات اتومبيل اقبال را آتش زدند و اين باعث شـد پلـيس بـه محوطـة                   
اين ناآرامي،  . شگاه وارد شود و شوراي دانشگاه را وادار به تعطيل دانشگاه كند           دان

واشـنگتن  اي بـا      شـاه در مـصاحبه    .  كرد منفعلبيني بود، شاه را       هر چند قابل پيش   
                                                 

  .111: 2؛ روزشمار، 1109-1110: 3امه، گاهن. 21
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نظام فئـودالي دارد از ميـان       .. .ايران از ثبات سياسي برخوردار است     ": گفتپست  
يم تمام عوامل دموكراسـي را يـك روزه بـه    توان ولي ما بايد بدانيم كه نمي    . رود  مي

توانـد در آن      آورم كه دموكراسـي مـي       من دارم محيطي به وجود مي     . وجود آوريم 
ناآرامي كه پس از بسته شدن دانشگاه فروكش كرده بود، پـس   آتش  22".رشد كند

 12در روز   . ور شـد     دوباره شعله  1340  فروردين 14از بازگشايي دانشگاه در روز      
  آموزگاران اعتصاب كردند و جلوي مجلس گرد آمدند و درخواسـت           ارديبهشت،

پليس شـليك كـرد و يكـي از معلمـان بـه نـام عبدالحـسين                 . حقوق بيشتر كردند  
شـريف  . هدف شليك شـده بـود، از پـا در آمـد             اي كه بي    خانعلي به ضرب گلوله   

شـاه نخـست از     . امامي در مجلس استيضاح شد و استعفاي خـود را تقـديم كـرد             
فتن آن خودداري كرد ولي در پي پافشاري نخست وزير با اكراه اسـتعفاي او               پذير

 ارديبهشت، شاه علي اميني را به سمت نخـست وزيـري            15روز بعد،   . را پذيرفت 
  .منصوب كرد

***  

او نـوة يكـي از شـاهان قاجـار، دامـاد يكـي              .  شـاه نبـود    سوگليعلي اميني   
 از نـوع  - و بسيار بلندپرواز بودازنخست وزيران قاجار، از نزديكان قوام و مصدق     
از سوي ديگر، امينـي بـاهوش،       . كساني كه پدر شاه او را از آنها برحذر داشته بود          

دانست با خاندان سـلطنتي چگونـه رفتـار كنـد و بـا                او مي . صميمي و باتدبير بود   
در عين حال او مورد     . كرد  آميز خودش را در دل شاه جا مي         رفتار درخور و احترام   

. آمـد و هـم تهديـدي        مريكا بود و اين در نظر شاه هم امتيازي به شمار مي           توجه ا 
اميني در مذاكره براي توافقنامة مربوط به كنسرسيوم مهارت زيادي از خود نـشان              
داده و در ميان مقامات امريكايي محبوب شده بود، و به همـين دليـل و بـه دليـل                    

                                                 
22. The Washington Post, 20 February 1961. 
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دانـست و ايـن       ري مي هاي ديگري كه داشت خودش را نامزد نخست وزي          ويژگي
  .كرد  بلندپروازانه را پنهان نميخواسته

در نيمة دوم نخست وزيـري عـال، امينـي بـه سـمت سـفير ايـاالت متحـده                    
در اياالت متحده او با جان      .  در آن سمت باقي ماند     1336منصوب شد و تا اسفند      

، كنـدي . اي نزديك و با جـان اف        فاستر دالس، وزير امور خارجة آن كشور، رابطه       
 او را بـه     23.اي دوستانه برقرار كـرد      كه در آن زمان سناتور ماساچوست بود، رابطه       

ايران فرا خواندند زيرا به موجب اسناد به دست آمده دربـارة كودتـايي كـه ادعـا                  
 ارتش، طراحي كرده بود، اميني را براي نخست         2شده سرلشكر قرني، رئيس ركن      

 امينـي، كـه     نـسبت بـه   ، نه آن قدر     شاه خشمگين شد  . فته بودند روزيري در نظر گ   
 قرنـي، كـه     نسبت به معلوم شد فعاالنه در اين برنامه مشاركت نداشته است، بلكه           

در مورد او به اعضاي دولت گفت من او را براي مقامـات بـاالتر در نظـر گرفتـه                    
 اميني اين پيشنهاد را هـم داده بـود كـه بخـشي از درآمـدهاي كـشورهاي                 24.بودم

المللـي    براي كمك به كشورهاي فقير جهان سوم به بـانكي بـين           توليدكنندة نفت،   
 شاه و دولت ايـران بـه هـيچ رو           25.المللي هزينه گردد    سپرده شود تا با نظارت بين     

 شاه قرار و مـداري شـبيه بـه    1350در دهة (حاضر به پذيرش اين پيشنهاد نبودند      
 اردالن، وزيـر     عليقلـي  در نتيجه ). اين را، مشروط به نظارت خودش، پيشنهاد كرد       

اميني چند ماهي در فرانسه ماند تـا آبهـا   . امور خارجه، اميني را به ايران فرا خواند 
دانـست    از آسياب بيفتد و سپس در حالي كه خودش را نامزد نخست وزيري مـي              

  .به ايران بازگشت
                                                 

 .51/1 و 50/1 و 49/1، اسناد 1 جلد تاريخ قيام پانزده خرداد به روايت اسناد،جواد منصوري، . 23

صاحبه با ناصر ؛ همچنين نگاه كنيد به بنياد مطالعات ايران، برنامه تاريخ شفاهي، م84-85: 2روزشمار، . . 24
 ذوالفقاري

  .همان. 25
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كندي بـراي   .  بيش از بيش روشن شد كه جان اف        1330با پايان گرفتن دهة     
 هر چـه ايـن احتمـال افـزايش          جويد و   انتخابات شركت مي  رياست جمهوري در    

شهرت اميني به دوسـتي بـا خـانوادة         .  تهران را فرا گرفت    بيشتر تب سياسي    يافت
شد كه بناست اميني، جناح چـپ و          گفته مي . كندي به شايعة نامزدي وي دامن زد      

چنـين  امينـي   . جبهة ملي در انتخابات به هم بپيوندند، ولي اين ائتالف عملي نشد           
تابد و اگر شـاه بـا او مخالفـت كنـد،         كرد كه شاه چنين ائتالفي را بر نمي         استدالل  

كـرد در     هاي اقبال و پس از آن شريف امامي انتقاد مي           او از دولت  . شود  موفق نمي 
حالي كه در پي جلب نظر موافق شاه بود و به ديگران چنين القا مي كرد كـه شـاه              

طي ساليان و حتي زماني كـه       . كند  حمايت مي از نامزدي وي براي نخست وزيري       
در اياالت متحده سفير بود تماس خود را با دوستان و هوادارانش كه با آنهـا دوره          

هـاي ديگـر، از        در پي تماس با گروه     اكنون او همچنين    26.داشت، حفظ كرده بود   
 به ويژه ساالران تحصيلكردة امريكا در دولت و در بخش خصوصي بود،             جمله فن 

 در مـسير    آشـكارا  در سـازمان برنامـه و         يكـديگر   همكار و يار   كههي از آنان    گرو
 رابط اصلي او    27.بودندهاي آتي      اجرايي و سياسي مهمي در سال       هاي  نقش ايفاي

با اين گروه خداداد فرمانفرماييان، دوست و خويـشاوند او، بـود كـه در آن زمـان                  
  .ترياست دفتر اقتصادي سازمان برنامه را بر عهده داش

شـايد  . شاه بعدها به چند مناسبت گفت امريكا اميني را بـه او تحميـل كـرد               
رود اين را به شاه       دولت كندي مايل بود كه اميني نخست وزير شود اما گمان نمي           

                                                 
همچنين نگاه كنيد به بنياد مطالعات تاريخ شفاهي ايران، مصاحبه با ناصر ذوالفقاري، . 84-85: 2روزشمار، . 26

، 455شمارة راه زندگي، ؛ امير هوشنگ عسگري، 34-35. ، صص)1989 (1368/8گر فرخ غفاري،  مصاحبه
 .34-35. ، صص12/8/68

همچنين گفتگو با . 252-254. ، پيشين، صصگيري سياسي ريزي عمراني و تصميم برنامه افخمي، مجيدي در. 27
 .منوچهر گودرزي، يكي از اعضاي برجستة اين گروه
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 توجيهي منطقي دربارة اين احساس شاه شايد ايـن باشـد كـه او بـر                 28.گفته باشد 
ه اين تمايل مقامات امريكـا پـي        المللي ب   اي از عوامل داخلي و بين       اساس مجموعه 

عامل اصلي شايد اين بود كه شريف امامي بـه شـاه گفتـه بـود مقامـات                 . برده بود 
  29.اند  خواهان استعفاي او بوده و منجر به مرگ خانعليهاي  ناآراميعامل امريكا 

***  

آمد؛ از سـوي ديگـر آن قـدر سـرگرم             جان كندي خيلي از شاه خوشش نمي      
همان گونه كـه    . توانست دغدغة شاه را داشته باشد        زياد نمي  كارهاي ديگر بود كه   

 آن دوره ايـران درگيـر بحـران         در": دين راسك، وزير امور خارجة او، گفته است       
فراموش نكنيد كه دوران هزار روزة كندي شامل روزهايي بـه شـدت             . مهمي نبود 
حـران  ، و ب  )1962و  1961 (1341و  1340هـاي      بحران برلين در سـال     :بحراني بود 

 ايــران در آن گونــه .هــاي مهــم در مــورد ويتنــام گيــري ميمموشــكي كوبــا و تــص
پرزيدنت كندي  . كرد  هاي بحراني قرار نداشت، نقش مهمي هم بازي نمي          موقعيت

ناپذير در مورد اطالعات داشت و به تمام امـور در جريـان عالقـة                 اشتهايي سيري 
  30". ايران نداشت چندان توجهي به رخدادهاياماداد،  زيادي نشان مي

گذشت كه وي در وين با نيكيتـا          پنج ماه از دورة رياست جمهوري كندي مي       
 اسـت شايع .  براي كندي نداشتمطلوبيخروشچف ديدار كرد، ديداري كه نتيجة  

كه در وين خروشچف به كندي گفته بود كه ايران بـراي انقـالب آمـادگي دارد و                  
شـود  ايـن هـشدار، كـه           گفتـه مـي   . تداف  بزودي به دامان اردوگاه سوسياليست مي     

                                                 
28. FISOHA/OHRO, Interview with Dean Rusk Interviewer William Burr, Athens, 

Georgia, May 23, 1986, [from now on Rusk] , p. 12. 
  .٣# ، 27/5/1380شاه، مصاحبه در مصر، . 29

30. Rusk, Op. Cit; 1:10 
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خروشچف به منظور محك زدن رئيس جمهور جوان اياالت متحده مطـرح كـرده           
اگـر  . بود، به شدت كندي را نگران كرد و باعث شد به فكـر ايـران و شـاه بيفتـد                   

مـن در آن گفتگوهـا در ويـن         ". چنين باشد راسك متوجه اين نكته نـشده اسـت         
خروشـچف در التيمـاتومي بـودم كـه دربـارة           حضور داشتم و نگران لحن خشن       

توانـد    كند به نـوعي مـي       رسيد تصور مي    برلين به پرزيدنت كندي داد و به نظر مي        
ولي صادقانه بايد بگويم كه به يـاد        . پرزيدنت جوان اياالت متحده را مرعوب كند      

شايعات مربـوط    31".آورم ايران در آن گفتگوها نقشي چنان مهم داشته است نمي
، مشاور كندي در امـور امنيـت       32هارات خروشچف كه آن را به والت روستو       به اظ 

دهند، تا حدودي هم اساس باور كردن اين حرف است كه كنـدي               ملي، نسبت مي  
: از نظر راسك چنـين احتمـالي وجـود نداشـت          . اميني را به شاه تحميل كرده بود      

يه يـا او را     ايم بـه شـاه توصـ        آور است كه بشنوم ما تالش كرده        براي من شگفت  "
مـا خواسـتار اصـالحات    ... تشويق كنيم كه اين يا آن فـرد را نخـست وزيـر كنـد              

ولي . كرديم  اقتصادي و اجتماعي بوديم و داشتيم او را به انقالب سفيد تشويق مي            
چيزهـايي  . توانست از  حد و حدودي فراتـر رود    هاي ما نمي    كنم توصيه   تصور مي 

  33".اتر از توان ما بوداز قبيل گزينش نخست وزير اصوالً فر

-به هر حال، كندي، به هر دليلي، براي نخستين بار در دوران حكومتش كـار         
در  .، مأمور بررسي وضع ايران كرد34گروهي ويژه را به سرپرستي فيليپس تالبوت

، به سمت معـاون وزيـر       35ولزبوت، به توصية دين راسك و چستر ب        تال 1340سال  
حوزة فعاليت  . ه بود  و جنوب آسيا منصوب شد     امور خارجه در امور خاور نزديك     

او از كشورهاي عرب، و اسرائيل و تركيه و ايران و افعانستان و شبه قـاره شـروع                  
                                                 

31. Rusk, Ibid; p.11. 
32. Walt Rostow 
33. Rusk, Op. Cit, p. 12. 
34. Philips Talbot 
35. Chester Bowles 
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 تـالبوت  . يافـت  شد و تا سريالنكا، كه در آن زمان سيالن نام داشت، ادامـه مـي           مي
هر چند خودش پـيش از ايـن ارتبـاط          بود  در دورة كندي    ي جديد   تنماينده برداش 

 گنگ، ايـن بـود      كم و بيش  اين فكر جديد، به شكلي      . ها نداشت   نداني با كندي  چ
كه دولت آيزنهاور بيش از حد به شاه نزديك شده و به شكلي نـسنجيده خـود را                  
درگير شاه و مسائل رژيم او كرده و زمان آن فرا رسيده است كه ايـن رابطـه را از                

هـا    مـان ديـد انتقـادي ليبـرال       ها نسبت به شاه ه      نظر كندي . ديدي نو بررسي كنند   
نگـرش آنهـا    . ماندنـد   طرف نمـي    نسبت به رهبران جهان سوم بود كه در جبهة بي         

هـا و     مشي  اي از خط    اي داشت تا اينكه از مجموعه       نسبت به شاه بيشتر جنبة سليقه     
گيري سياسـت خـارجي ايـاالت         شكل. هاي سياسي خاص سرچشمه بگيرد      آموزه

، وزارت دفاع، سازمان سيا و كنگـره       وزارت خارجه متحده در شوراي امنيت ملي،      
كنندة موضعي منسجم هم       نبود و بنابراين منعكس    توافق همگاني همواره بر اساس    

نبود كه كشورهايي كه آماج آن بودند بتوانند با اطمينـاني منطقـي آن را تـشخيص           
از گروهـي   . هاي خود تصميم بگيرد     زني  شاه هم ناگزير بود بر اساس گمانه      . دهند

مقامات امريكا هوادار آن بودند كه ارتش رابط مناسـبات ايـران و ايـاالت متحـده                 
اي از  هاي امنيتـي ايـاالت متحـده، از جملـه مجموعـه           باشد تا از اين راه ضرورت     

هـاي اسـتراق سـمع و     مالحظات از كنترل خليج فارس گرفته تـا امنيـت ايـستگاه     
تـاكتيكي نظـامي شـوروي،      هـاي     هاي استراتژيكي و حركـت      كنترل كنندة حركت  

دانـستند    گروهي ديگر توسعة اجتماعي و اقتصادي را هدف اصلي مي         . تأمين شود 
هـا و    كردند، كه به معناي گرايش بيشتر بـه مداخلـه در سياسـت              و بر آن تأكيد مي    

 ايـن   36.مشي هـاي داخلـي شـاه، از جملـه حقـوق بـشر و دموكراسـي، بـود                    خط
هـايي را در      اه و سفيد نبـود، محـدوديت      گرايشات، كه هرگز كامالً مشخص و سي      

كـرد و باعـث       هـا تحميـل مـي       ها، يا وام    اي از كمك    مورد ارسال اسلحه، مجموعه   
                                                 

36. FISOHA, Interview with Philips Talbot, Interviewer William Burr, New York, 
November 21, 1985, pp. 1-8, 13. 
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 شـاه از دولـت       نـه  يلبه اين دال  . شد انتظارات و تقاضاهاي شاه برآورده نشوند        مي
  .كندي از شاهدولت  نهكندي دل خوشي داشت 

 اوضـاع ايـران شـده بودنـد         چند تن از اعضاي گروه ويژه كه مأمور بررسـي         
، 37كنت هنـسن  . سابقة برخوردهايي با ايران داشتند و به شدت مخالف شاه بودند          

ها بود، در ايران      داري و تحت تأثير كندي       از مقامات ارشد خزانه    1340كه در سال    
با ابتهاج در سازمان برنامه كار كرده بود و نظر بسيار نامـساعدي نـسبت بـه شـاه                   

، حتـي در    هنـسن "كـه   آورد    ير، سفير امريكا، بـه خـاطر مـي          ي  آرمين م   38.داشت
از ديـدگاه او    ... روزهاي پاياني دولت آيزنهاور، دردسرهاي زيادي ايجاد كرده بود        

از . ها با او سر و كار داشته باشيم         اي بود كه درست نبود ما امريكايي        شاه حرامزاده 
آورم   به ياد مـي   . تيك بود نظر او شاه جبار، ستمگر و داراي تمام صفات غيردموكرا         

كه در دستگاه حكومتي كندي، هنسن حتي موضعي تند و تيزتر از اين داشت و با                
كنم احتماالً به ايـن دليـل كـه او        تصور مي . تمام قوا اذهان را متوجه ايران مي كرد       

    39". همه از بانيان اين فكر بود كه ما بايد بسيار مراقب ايران باشيمشايد بيش از

 كه تـوجهي    "فردي آتش افروز بود   "ومر، عضو شوراي امنيت ملي،      رابرت ك 
كومر كه در اصل    . كرد  خاص نسبت به ايران داشت و او هم در گروه ويژه كار مي            

از كارمندان سازمان سيا بـود در دوران رياسـت جمهـوري آيزنهـاور بـه شـوراي                 
                                                 

37. Kenneth Hansen 
برد كه خداداد فرمانفرماييان  ، استاد دانشگاه هاروارد از جمله از كنت هنسن نام مي(Mason) سونيادوارد م. 38

هنسن پيشينة كار علمي و دانشگاهي چنداني نداشت، اما به دليل جنگيدن در . در پرينستون با او مصاحبه كرده بود
. ار در اتريش در تشكيالت طرح مارشال كه پس از جنگ شكل گرفت،  بسيار باتجربه بودجنگ جهاني اول و ك

آمد كه به مشاوران خارجي سازمان برنامه مظنون بود، و اين باعث تنش زيادي در  هنسن از شاه خوشش نمي
 . زماني شد كه برنامة سوم در حال تدوين بود

39.FISOHA, Interview with Armin Meyer, Interviewer William Burr, Washington, 
DC, March 29, 1985, [henceforth Meyer], p. 1. 
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دليـل  .  شـد  امنيت ملي رفته بود، ولي كار او در مورد ايران از زمان كندي شـروع              
گماشتن وي به تحقيق دربارة ايران اين بود كه محتواي نامة شاه بـه كنـدي را بـه                   

 مخصوص كندي در امـور      روشا، م 40جورج باندي   بيني كرده و به مك      درستي پيش 
 در تهران با شاه ديـدار       1339 اسفند   22اوريل هريمن روز      . امنيت ملي، گفته بود   

شاه هم، به نوبة خـود،      .  براي او آورده بود    كرده و پيامي معمولي از رئيس جمهور      
اي به هريمن داده بود تا آن را به رئيس جمهور تسليم كند و هـريمن در روز                    نامه

 شـاه نوشـته بـود خوشـحال اسـت از اينكـه              41.ه بود  چنين كرد  1340 فروردين   9
مردي جوان و فعال رياست جمهوري اياالت متحده را بر عهـده گرفتـه اسـت و                 

شـاه سـپس بـه    . تواننـد بـا هـم روابطـي دوسـتانه داشـته باشـند        رد مياطمينان دا 
مخاطراتي اشاره كرده بود كه از جانب اتحاد شوروي متوجه ايران اسـت و ناصـر              

او به كمك اقتصادي و نظـامي نيـاز دارد و اميـدوار             . كند  به نيابت از آنها اقدام مي     
ويش مايـل بـه     است كندي وضع ناگوار ايران را درك كنـد و بـيش از سـلف خـ                

ن اگـر بـودم بـه او يـك پاپاسـي هـم              مـ ": كومر به باندي گفـت    . همكاري باشد 
او هميشه مقامـات شـوروي      . مشكالت او بيشتر داخلي است تا خارجي      . دادم  نمي

 گمانه  باندي 42".كند  تر از آنچه واقعاً هستند، تصور مي        و ناصر را هشت بار بزرگ     
شـما  "كـرد   ش پاسـخ رئـيس جمهـور         مـأمور نگـار     پسنديد و او را     كومر را  زني
 اين نامـه     نگارش 43".توانيد پاسخ اين نامه را با امضاي رئيس جمهور بنويسيد           مي

بـه  . باعث شد در شوراي امنيت ملي كومر فرد اصلي در مورد مسائل ايـران شـود     
 رفته رفته گسترش يافت به طوري كـه تمـام      وي "امپراتوري"حوزة  قول خودش   

او بـه بانـدي     .  و سـرانجام افريقـا را هـم در بـر گرفـت             خاورميانه و جنوب آسيا   
                                                 

40. McGeorge Bundy 
 .119: 2؛ روزشمار، 1148: 3گاهنامه، . 41

42. FISOHA, Interview with Robert W. Komer, Interviewer William Burr, 
Washington, DC, April 27, and August 11, 1987, henceforth Komer, pp. 1: 2-7. 

  .همان. 43
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پنج شش نفر آدم پرمايه و بـاهوش را گـرد آورده و دنيـا را                " كه   ، داد  مي گزارش
برداشـت او از  .  بـود ترين مسئلة كـومر   اما ايران مهم 44."بودبين آنها تقسيم كرده 

  .كرد يشاه ديدگاه بسياري از افراد ديگر را در تشكيالت حكومتي تعيين م

ترين مسائل ما بود زيرا شاه، كه پس از مصدق بازگشته بود، بيش               ايران يكي از مهم   
در حد و حدودي فشارهايي بـر او وارد         . كرد  ثباتي مي   از گذشته در كشورش احساس بي     

او نوميد و ناراضي بود و شكوه . آمد، هر چند بيشتر اين فشارها داخلي بود نه خارجي مي
ـ   يا نوعي  سرنگوني وي    ممكن بود شاهد    ي  گوي. و شكايت داشت   ايـن  . ا شـيم  انقـالب ب

كرد كه آيا شاه عاملي مناسـب اسـت؟ آيـا             وضع در وهلة نخست اين سؤال را مطرح مي        
تواند امور ايران را اداره كند؟ آيا احتمال اين وجود ندارد كه مخالفان داخلـي وي                  شاه مي 

آيا شاه آن قدر امروزي بـود       "كه  شد    او را شكست دهند؟ پرسش به اين شكل مطرح مي         
خواسـت بـيش از انـدازه بـر            يا اين كه مـي     "كه در ميانة قرن بيستم بشود با او كنار آمد؟         
ز زمان جنگ جهاني اول و از جانب        دانستيم ا     حقوق الهي شاهان تكيه كند، كه ما همه مي        

 ٤٥"...داران هنگ قزاق بود پدرش مطرح شده بود كه يكي از درجه

 جوليوس هولمز را به سمت سفير بعدي اياالت متحده در تهـران             گروه ويژه 
هولمز، كه پيش از اين فردي نظامي بود، از قضا آن قدر كـه گـروه ويـژه                  . برگزيد

ير و كومر عقيده داشتند كه او فردي جـدي،           مي. اميدوار بود مطيع از آب در نيامد      
 -ن و در واشـنگتن    در تهـرا  –مأموري باهوش و آماده به مبارزه بـراي باورهـايش           

او مردي سالمندتر از شاه و آخرين سفيري بود كه به دليل سنش اهرمي براي               . بود
ولي سرانجام مجبور شد  در بسياري از        . هاي خود داشت    به كرسي نشاندن حرف   

  . مواقع از موضع شاه حمايت كند

                                                 
44. Komer, 1:19. 
45. Komer, 1:11 
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هاي گـروه ويـژه دربـارة ايـران موافـق بـود، ايـن                 پرزيدنت كندي با توصيه   
تر شد و بنابراين با موضـع         ها كه با دخالت وزارت امور خارجه كمي ماليم          توصيه

كندي بـدون   . منتشر شد ) ارديبهشت(شوراي امنيت ملي تفاوت داشت، در ماه مه         
هـا    هـدف از ايـن توصـيه      . هـا را پـذيرفت      اظهار نظر شخصي چنداني اين توصيه     

الت متحده از نظر سياسي     هايي بود كه به نظر ايا       تقويت شاه با به كار گرفتن شيوه      
گروه ويژه مايل بـود جزييـات سياسـت و تـشكيالت            . آمدند  اثرگذار به شمار مي   

شـاه ايـن را     . دولتي ايران را هم از نظر مدني و هـم از نظـر نظـامي سـامان دهـد                  
  .پذيرفت هولمز هم نمي. پذيرفت نمي

***  

او .  شروع كرد   همكاري خود را با ابتهاج     1335خداداد فرمانفرماييان در پاييز     
بنـا شـد    . داد  تحصيلكردة امريكا بود و در آن زمان در دانشگاه پرينستون درس مي           

. هاي مهم سازمان برنامه، را به عهده گيرد         او رياست دفتر اقتصادي، يكي از بخش      
هـايي كـرد كـه        هنوز در اياالت متحده بود كه ابتهاج او را مأمور بررسي دانـشگاه            

هـاي مـورد       بتوانند به او در يافتن متخصصاني در رشته        ممكن بود به بهترين وجه    
هاي هـاروارد و پرينـستون را پيـشنهاد           فرمانفرماييان دانشگاه . نظر وي ياري دهند   

ايـن  ( هاروارد، نام بـرد       ليتائر كرد و از ادوارد ميسون، رئيس مركز مديريت دولتي        
 به منظـور  ابتهاج،). نام گرفت) Kennedy School(مركز بعدها كندي اسكول 

اي   گزينش و اعزام مشاوران مناسب براي دفتر اقتصادي سازمان برنامه، موافقتنامـه           
ميسون، كه به گفتة فرمانفرماييان فردي      . با بنياد فورد و دانشگاه هاروارد امضا كرد       

او ": آورد  فرمانفرماييـان بعـدها بـه خـاطر مـي         . با صالحيت بود، رابط اصلي شـد      
  مقامـات  46".كرد كـه بايـد نظـر او را بپـذيريم            ر مي شخصيتي قوي داشت و اصرا    

                                                 
 .118. ، صگيري سياسي، پيشين ريزي عمراني و تصميم برنامهفرمانفرمائيان در افخمي، . 46
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تواند و بايد به شـكلي سـنجيده           كه دولت مي   داشتندامريكا و مقامات ايران توافق      
در اقتصاد دخالت كند تا به فرايند توسعه سرعت بخشد، و اين فرايند از نظر آنها                

دوره نظـري    كه در آن     47.ي بود داخلبيشتر به معناي افزايش سرانة توليد ناخالص        
 ابتهـاج از آن بـراي تخـصيص درآمـد نفـت بـه توسـعه                 .آمد  پذيرفته به شمار مي   

كرد و موفـق شـد قـانوني را بـه تـصويب برسـاند كـه در آن تخـصيص                       استفاده  
 در عمل   اگر چه  هاي توسعه قيد شد،     اي نفتي به طرح    درصد درآمده  80تدريجي  

 درصـد   60درت از مـرز     هاي توسعه به ن     ميزان تخصيص درآمدهاي نفتي به طرح     
  .گذشت

دفتر اقتصادي پس از بررسي برنامة دوم به اين نتيجـه رسـيد كـه آن برنامـه                  
. اي جـامع و منـسجم نيـست         ها اسـت و برنامـه       بيشتر آش شله قلمكاري از طرح     

طول برنامه بايـد از     : هايي مهم با برنامة دوم متفاوت باشد        برنامة سوم بايد از جنبه    
هـا منتقـل شـود؛        ها بايـد بـه وزارتخانـه        كاهش يابد؛ طرح  هفت سال به پنج سال      

پـيش از  .  كشور هم بايد در سازمان برنامه تعيـين شـود  -جاري و توسعة  –بودجة  
اين با قرار گرفتن سازمان برنامه زير نظر نخست وزير دو مـورد  نخـست عملـي                  
شده بود؛ به نظـر فرمانفرماييـان مـورد سـوم بـراي ايـن بـود كـه پـس از سـلب                        

برنامـة  . هاي اجرايي از سازمان برنامه، به ايـن سـازمان صـالبتي بدهنـد               وليتمسئ
 عامة مردم، توسعة    آموزشداد و بر      جديد مفهوم متعادلي از توسعه را هم ارائه مي        

ع روستايي به عنوان بخشي از توسعة صنعتي، و آغاز طرح اصالحات ارضي             ايصن
كه دولت بايد يك رشته ضـوابط       اين برنامه بر اين هم اصرار داشت        . تأكيد داشت 

به گفتة عبدالمجيد مجيـدي الزم بـود        . را رعايت كند زيرا مفهوم برنامه همين بود       
پيامدهاي سياسي برنامة سوم هم، به ويژه در زمينة مناسـبات سـاختاري در حـال                
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بـه ايـن   ". به دقت بررسي شوند  گسترش بين شاه، قوة مجريه، قوة مقننه و مردم، 
خي از افراد اين تصور ايجاد شد كه كساني كه روي اين برنامه كار              ترتيب براي بر  

ريزان بـه نـاگزير    كنند قصد مداخله در ساختار سياسي كشور را دارند، و برنامه         مي
  .  ٤٨".در موقعيت دشواري قرار گرفتند

از نظر شاه مسئلة اصلي برنامة سوم اين بود كه مشاوران امريكايي و اروپايي              
نـويس ايـن برنامـه در          پيش 49.كردند  اوران هاروارد آن را كنترل مي     با نام گروه مش   

دورة دولت اقبال آغاز شد و در دورة اميني ادامه يافت و مصادف شد بـا انتخـاب          
كندي به رياست جمهوري اياالت متحده، رخدادي كه بـه شـكلي            . شدن جان اف  

ت بـين   در سـازمان برنامـه مناسـبا      . چشمگير بر جو سياسـي ايـران اثـر گذاشـت          
مشاوران خارجي و هاروارد واقعيتي بود كه همه از آن خبر داشتند و ارتباط بـين                

باور غالب اين بود كه بـا انتخـاب كنـدي           .  بود روشنهاروارد و دولت كندي هم      
ها   اميني هم مورد حمايت كندي    . شود  تر مي   تر و در نتيجه قاطع      گروه هاروارد قوي  

ه هنگـام ديـدار فرمانفرماييـان بـه نيابـت از            رابرت كندي، وزير دادگستري، ب    . بود
 طرفدار دولت دكتر اميني هستيم و تا زمـاني كـه            ما": اميني در بن، به او گفته بود      

آيـد بـراي كمـك بـه او           مـان بـر مـي       اميني نخست وزير است هر كاري از دست       
   ٥٠".كنيم مي

ا  مـي آمـد   ناپـذير     تركيب اميني و سازمان برنامه به نظر برخـي شكـست           امـ ، 
اميني خواستار ميزاني از استقالل بود ولي بر    . اي ديگر بود    چرخش اوضاع به گونه   

پيام او به رابرت كندي اين بود كـه كمـك   . كرد هاي شاه اقدام نمي    خالف خواسته 
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شـاه بـسيار ناراحـت بـه نظـر          "زيـرا   نظامي مورد نظر شاه را دوباره بررسي كنـد          
زمـاني  .  از دفتر اقتصادي حمايت نكـرد      او چنان كه بايد در برابر شاه       51".رسيد  مي

كه راهبرد برنامه ارائه شد، شاه در پاسخ بر اهميت دفاع از تماميت ارضـي كـشور       
اي    دربارة مجموعه  امااو طرح فرمانفرماييان را رد نكرد       . و استقالل ملي تأكيد كرد    

اين كنش و واكنش از نظـر مجيـدي شـبيه بـه             . ها سخن گفت    متفاوت از اولويت  
امينـي بـه هـر حـال        . 52.ها در تاريكي بـود      هاي كر، يا حركت كشتي      وي آدم گفتگ

ساكت بود و با وجود اينكه فرمانفرماييان هم دوست و هم خويشاوندش بود، نـه               
توانست در انتقال بودجه به سازمان برنامه از او حمايت و نه در اجـراي آن بـه او      

رياست دفتـر اقتـصادي كنـاره       فرمانفرماييان به عنوان اعتراض از مقام       . كمك كند 
ــت ــي   . گرف ــد، امين ــتند او را برگردان ــي خواس ــاران وي از امين ــه همك ــاني ك زم
  53".گويد خداداد هذيان مي": كنان گفت پرخاش

امينـي خـسته شـده بـود و حـاال ديگـر             . گفت  البته فرمانفرماييان هذيان نمي   
نـد امينـي    شاه ناراضي بود، هـر چ     . ماند  مشخص بود كه مدت زيادي سر كار نمي       

 ديـدگاه بدبينانـة امينـي    54.علناً اعالم كرده بود كه طرفدار ارتـشي نيرومنـد اسـت         
شهرت وي به داشتن مناسبات نزديـك       . كرد  نسبت به اقتصاد شاه را خشمگين مي      

اينكه وزيـر دادگـستري او      . با مقامات امريكايي هم باعث كاهش محبوبيت او بود        
ده بـود در ميـان تجـددخواهان دولـت و           ابتهاج را به اتهامات واهـي زنـداني كـر         

وضـع اقتـصادي خـوب      . روشنفكران جامعه دشمنان زيادي براي او تراشيده بـود        
هاي او چارچوبي را براي شـكوفايي جديـد فـراهم آورده              مشي  نبود هر چند خط   
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مقامـات امريكـايي، كـه در       . آورد  ارتش براي بركناري وي به شاه فـشار مـي         . بود
كردند، به دليل توجه روزافزون كندي بـه مـسائل امنيـت              گذشته از او حمايت مي    

شاه هم كه تـازه از      . جهاني، در اين حال ميزان حمايت خود را تعديل كرده بودند          
اياالت متحده بازگشته بود، از موقعيت خود در تشكيالت دولتـي ايـاالت متحـده               

رهبري كـه   او به عنوان رهبري مطلع و منطقي و همچنين به عنوان            . تر بود   مطمئن
به آساني و بدون مخاطره قابل جايگزيني نيست، بر كندي تأثيري مثبـت گذاشـته               

شاه در اين زمان مصمم به انجام كارهايي، به ويژه اصالحات ارضـي، بـود و                . بود
 در ضمن شاه تمـايلي هـم        .آمد   نمي شاميني فردي مناسب براي اين كارها به نظر       
 سوم عملي شود زيـرا در ايـن صـورت           نداشت كه اين كارها در چارچوب برنامة      

   55.اي امريكايي بوده است ممكن بود بگويند كه اصالحات ارضي برنامه

دست كم بخشي از دليل اين      . كرد  اما اين نيست كه شاه از اميني حمايت نمي        
كه اميني تالش كرد نظر مساعد شاه را به دست آورد اين بود كـه بـدون حمايـت     

او در حيطـة سياسـي دشـمناني        . والني دوام بيـاورد   توانست مـدتي طـ      پادشاه نمي 
 دانشجويان دانشگاه تهران، به تحريك جبهة ملي        1340زماني كه در بهمن     . داشت

 و چنـد تـن از       انكـار چـون بـرادران رشـيدي         و به تشويق بازار و عواملي محافظه      
روحانيان در جناح راست و حزب توده در جنـاح چـپ، در مخالفـت بـا دولـت                   

دند، شاه به نيروي پليس و ارتش فرمان داد از دستورات نخست وزير             اعتصاب كر 
 تيمور بختيار، رئيس ساواك، دستور      پهبداو به درخواست اميني به س     . اطاعت كنند 

دانـد    شاه موافقت كرد هر كسي را كه نخست وزير الزم مي          . داد ايران را ترك كند    
 به واشنگتن گزارش داد     ،يكا سفارت امر  كاردار ،استوارت راكول . به زندان بيندازد  
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بركناري اميني و دولت وي، و نتيجـه گرفـت          : كه تظاهرات فقط يك هدف دارند     
  56.كرد داد كه شاه به شدت از اميني پشتيباني مي كه رخدادها نشان مي

توانـد برنامـة       استعفا داد و اعـالم كـرد كـه نمـي           1341 تير   26اميني در روز    
او از شاه   . هاي نظامي شاه به سرانجام برساند       مهبودجه را به شكلي متناسب با برنا      

كرد كه كمك مالي خود را قطع كـرده و            ايراد نگرفت بلكه از اياالت متحده انتقاد        
دولت امريكا ايـن اتهـام را رد كـرد و در            . بست قرار داده بود     دولت وي را در بن    

 يليـون  م 67 بـيش از      ماهة نخست وزيري اميني    14مقابل مدعي شد كه در دوران       
بخـش ديگـر       معلوم بود كه آن مناسبات رضايت      57.دالر به ايران كمك كرده است     

هدف . ددر دست شاه بو   ريزي    برنامهآ ينده   اكنون  . بخش نيست   همان قدر رضايت  
آور، همان نفوذي را كه زمـاني         برنامة سوم اين بود كه با ايجاد انضباط فكري الزام         

نه شاه و نـه دولـت ايـن طـرح را            . د آورد ابتهاج بر دولت داشت، دوباره  به وجو       
در واقع شايد پادشاه با ريختن بخش زيادي از برنامة سوم در قالب             . قبول نداشتند 

 خود را هم از دسـت گـروه هـاروارد           –انقالب سفيد با يك تير دو نشان زده بود          
  .ريزان ايراني خالص كرده بود و هم از دست برنامه

  
***  

هاي صنعتي مسئول دسـت كـم بخـشي از وضـع     شاه اعتقاد داشت كه كشور  
او همچنين بـاور داشـت   . وخيم اقتصادي و فني كشورهاي در حال توسعه هستند   

 از راه استثمار بـه  ي غنيكه منابع مالي بخش زيادي از توسعه و پيشرفت كشورها      
                                                 

56. Stuart Rockwell for the Ambassador, US Embassy, Tehran, No. 358, February 3, 
1962.  
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، يعني از راه به دست آوردن منابع اولية ارزان كـشورهاي غيرصـنعتي،              هدمآ  دست  
براي پيشرفت خود، و باقي گذاشتن مقـدار نـاچيزي از آن منـابع بـراي                بردن آنها   

ا شـاه ايـن شـرايط را         . كشور ميزبان يا به صورت پول يا به صورت دانش فني           امـ
دانست كه زماني به وجود آمده بود كه غرب بيـدار             وضعيت طبيعي عصر خود مي    

نيـا بـه دليـل عـدم        در نتيجـه، د   . و پويا بود و كشورهايي مانند ايران خواب بودند        
تعادل اقتصادي و فني به وجود آمده ميان كشورهاي پيشرفته و در حال پيـشرفت               

هـاي    در اين دوره ايران بايد تاوان گناهان نسل       . گرفتار استعماري ناگزير شده بود    
پرداخت، ولي بايد راه پيشرفت اقتصادي و فنـي را در پـيش               پيشين ايرانيان را مي   

و ه تنها راه براي اين بود كه كشوري به مخاطبي ارزشمند            گرفت، كه به نظر شا      مي
تنهـا راه انجـام آن هـم فراگيـري فرهنـگ            . براي دنياي صـنعتي بـدل شـود       برابر  

شاه بر آن بود كه يـاري       . پيشرفت و عوامل علمي و ايدئولوژيكي آن از غرب بود         
اي بـدل   خواستن از درگاه استثمارگر خود آسان نيست، اما بهايي است كه بايد بر            

بهـاي  . تراز با آن كساني كه دنيا را اداره مي كننـد، بپـردازيم              شدن به بازيگري هم   
اين جوهر و   . بار و موقتي دانش، سرمايه و حمايت بود         پيشرفت درخواست خفت  

گرايي كـه وي بـه آن اعتقـاد داشـت و      گرايي مثبت او بود، تنها نوع ملي     روح ملي 
افتـادگي و اسـتثمار رهـايي          فقر، عقب  توانست ملت وي را از خفت هميشگي        مي

  .بخشد
  

بنــابراين انقــالب ســفيد نــه جهــشي ايمــاني بــود و نــه اقــدامي در جهــت  
گرايي شاه و تـا حـدودي هماهنـگ بـا مفهـوم               بيانگر ايدة ملي  بلكه  فرمانبرداري؛  

كه وي آن را كـنش و واكـنش توسـعه،           مفهومي  مورد نظر وي از دموكراسي بود،       
  ويمداخلـه از راه در ايـران فقـط   و اعتقـاد داشـت   نـست  دا ايف ميظحقوق و و  

بـه   و به هنگام ديدار ملكه اليزابـت از ايـران      1339در اسفند    او   .پذير است تحقق  



    407  انقالب سفيد   

 گفت چند مدل دموكراسي     ،سر الكس داگالس هيوم، وزير امور خارجة انگلستان       
سـي   شـاه گفـت يـافتن دموكرا       .بخش نيـستند    وجود دارد ولي آنها در ايران نتيجه      

سـوادان در ايـن كـشور، چـالش      مناسب براي ايران، به دليل وجود شمار زياد بـي  
 پاكستان براي ايران مناسب نبود زيـرا در         " ابتدايي  دموكراسي"مدل  . بزرگي است 
 بايد بيشترين استفاده را از نظـام  ايران. ها بود كه مردم حق رأي داشتند      ايران مدت 

داد كـه بـر اسـاس سـوابق سياسـي             ش مـي  كم كم مردم را آموز    " ،كرد  ميموجود  
 حتـي در آن  ".نامزدها به آنها رأي دهند و نه فقط با توجه به منافع شخصي خـود           

حالت هم مردم ممكن است نامزدهايي را انتخاب كننـد كـه از پـيش بـراي آنهـا                   
ملـت ايـران مردمـي بـاهوش        " زيرا   ما اين نمي توانست ادامه يابد     ا. اند  تعيين شده 

بـا گـسترش ايـن      "موازات شركت در انتخابات شهرداري و محلـي          و به    "هستند
كننـد و بـا هـدايت داهيانـه از بـاال، ايـران                آموزش روح دموكراسـي را درك مـي       

شـاه   ٥٨". كه موهبتي بـراي دنيـاي دموكراتيـك و آزاد باشـد            موقعيت خوبي دارد  
.  در سياست دخالت كند    "در حد زيادي  "او  گفت تمام اينها مستلزم اين است كه        

 به اين معناسـت كـه اگـر چيـزي     خواست بداند كه آيا ميزان دخالت شاه   هيوم مي 
كنند؟ شاه گفت بـه طـور كلـي مـردم      غلط از آب در آمد مردم پادشاه را سرزنش  

اي را برقرار كنـد،       نظام سياسي منصفانه  "كه  فهميدند كه تالش او بر اين است          مي
 و  ".تي كند و بر ثروت آن بيفزايد      زمين بيشتري به روستاييان بدهد، كشور را صنع       

مسئله .  هوادار آنهاست  "چنين پادشاهي "دادند كه     بنابراين اكثر مردم تشخيص مي    
صبرانه خواسـتار    بي"گشتند    اين بود كه دانشجوياني كه از كشورهاي غربي بر مي         

بـه  ...دادنـد  اصالحات سياسي بودند و با عقايد خود ديگران را تحت تأثير قرار مي    
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تـوان انـرژي آنهـا را در مـسيري سـازنده       شد فهميد از چه راهي مـي      ي مي دشوار
   59".هدايت كرد

  
بديهي است كه شاه در چند سال گذشته و بـه مـوازات آمـاده كـردن كتـاب             

او به اين دستاورد خود افتخار      . به اين موضوع انديشيده بود    مأموريت براي وطنم    
كه اطالع دارم از بيست و پنج قرن        تا آنجا   ": كرد و در مقدمة اين كتاب نوشت        مي

گذاري شده است من نخستين شـاهي هـستم  كـه              پيش كه شاهنشاهي ايران بنيان    
شرح زندگاني خود را به طـور مرتـب و بـا تسلـسل تـاريخي تـأليف و تـدوين                      

دو سال و نيم طول كشيد تا شاه اين كتاب را بنويسد و اعتقاد داشت كه                " .ام  كرده
 ايرانيان با گذشتة خود آشنا شوند و همچنـين امكانـات            اين كتاب كمكي است تا    
ايرانيان در دوران گذشته در خـواب       . اي روشن بشناسند    كشور خود را براي آينده    

اند، اطالعات آنها از گذشته شفاف نيست و تا همين اواخـر بـه                غفلت به سر برده   
ايـران ايـن   موقع آن بـود كـه شـاه    ". ريزي براي آيندة خود توجهي نداشتند     برنامه

او با يادآوري ميراث تـاريخي درخـشان ايرانيـان و            ".نقيصة اساسي را جبران كند    
يادآوري سهم بزرگ پدرش در بيـداري و رنـسانس ايـران، و پـرورش  خـود در                   
دوران كودكي براي كاري كه سرنوشت براي او در نظر گرفتـه بـود، بـا يـادآوري             

 نام مصدق كـشور ايـران را بـه          شخصي به "كه  بحران جنگ و با ياد آوري زماني        
 ايـران و     و بـا يـادآوري وضـعيت       ،"گردانيد  طريقي كه مخصوص خودش بود مي     

 و نيـز   رسيده اسـت     "ايي مثبت گر  ملي"مفهوم   اينكه او چگونه به تدوين       وغرب،  
 فني و همچنين     اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي،و     هاي خود دربارة توسعة     از انديشه 

    60..يدگو سخن ميمناسبات سياسي 
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د كـه از    مي ده در اين كتاب شاه برداشت خود را از دموكراسي واقعي شرح            
ديـدگاه او دربـارة     . نظر او عبارت بود از دموكراسي قابل اعمال در شـرايط ايـران            

دموكراسي زماني معني دارد كه مردم توانايي مـشاركت         : بينانه بود   دموكراسي واقع 
ديدگاه او  . سياسي جامعة خود را پيدا كنند     در امور اجتماعي، اقتصادي و سرانجام       
دموكراسـي سياسـي و اداري، دموكراسـي        : دربارة دموكراسـي سـه جنبـه داشـت        

بنابراين، دموكراسي واقعي عبارت بود از نزديك       . اقتصادي و دموكراسي اجتماعي   
  .شدن مقتضيات سياسي، اقتصادي و اجتماعي به حالتي متعادل و هماهنگ

شد سياست دموكراسي ايران را قـانون اساسـي و            ربوط مي تا آنجا كه به او م     
دادند و برايش ايجاد اين تعهد        كردند و هر دو به او اين حق را مي            مي تبيينتاريخ  
ها را به جـا آورد، از جملـه عـزل و نـصب وزرا، رد                  كردند كه برخي وظيفه     را مي 

ن، فرمانداران يـا    كردن برخي از لوايح مالي، انحالل مجلسين، يا انتصاب استاندارا         
، و زماني كه كشور از نظر سياسي ثبـات پيـدا كـرده و               1336 پس از سال     61.سفرا

اقتصاد دوباره به حركت درآمده بود، او هم به نوبة خود، نظـامي دو حزبـي را بـه       
 و اين فكر هميشه براي او ارزشـمند  -حزب اكثريت و حزب اقليت–وجود آورد  

.  چند حزب كوچك در مملكت فعال بودند        دو حزب اصلي و    1340در سال   . بود
پيوستند و گر چه از نزديك دخالتي در زمينة امـور             مردم آزادانه به اين احزاب مي     

هـاي اقتـصادي،      هـايي اثرگـذار دربـارة اولويـت         خارجي نداشتند، گاهي به بحث    
او . پرداختنـد  هـاي داخلـي مـي      هاي رسيدن به هـدف      اجتماعي يا فرهنگي و شيوه    

انـد    ها فاصله گرفته    ز اين كه احزاب سياسي ايران اكنون از شخصيت        خرسند بود ا  
 او نوشـت، بدبختانـه      62.هـاي حزبـي دارنـد       ها و سياست    و بيشتر چشم به نظرگاه    

كنند به اين عنوان كه اين دو حزب از طرف     برخي از افراد از احزاب ما انتقاد مي       "
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 اين افراد   ".اند  ميل گشته  و از طرف مقامات عالية كشور تح        مردم بنيانگذاري نشده  
 را در ايران، يعني كشوري كه فقط به تازگي راه پيشرفت            هاي ايجاد احزاب    انگيزه

  : شاه نوشت. فهمند را در پيش گرفته است، نمي

با وجود مساعي روزافزوني كه پدرم در امر تعليم و تربيت و توسعة فرهنگ داشت               
 من به عمل آمده هنوز بسياري از افـراد          هايي كه در اين امر در دوران سلطنت         و پيشرفت 

سواد هستند، به عالوه هنوز مفهوم دموكراسي پارلماني و احـزاب سياسـي بـراي          مردم بي 
ما تازگي دارد و دركشوري كه سنن ملي در طرز زندگاني و سنخ فكر مردم تـأثير عميـق                   

ا يكباره  تر نيست كه تصور شود ممكن است احزاب سياسي م           دارد، فكري از اين سخيف    
مـن چـون    . از ميان مردم و به دست مردم به وجود آيند و به رشد و نمو و كمال برسـند                  

بيـنم كـه مـشوق تـشكيل احـزاب نباشـم و ماننـد                 شاه كشور مشروطه هستم دليلي نمـي      
نشاندة خود پشتيباني نمايم و چون مظهر وحدت ملي    ديكتاتورها تنها از يك حزب دست     

اي ارتباط    دون اينكه خود را منحصراً به يك حزب يا فرقه         توانم ب   كشور خويش هستم مي   
 63. هاي حزبي بپردازند دهم دو يا چند حزب را تشويق كنم كه در كشور به فعاليت

كردند حزبي متشكل از      سواد بودند كه تصور مي      شماري از افراد باسواد يا بي     
رآمـد و   منـدي از هـدايت رهبـران كا         ده يا صد هزار عضو ممكن است بدون بهره        

با اندك تأملي    ". ولي اين امر در هيچ كشوري سابقه ندارد       . هوشمند به وجود آيد   
 كه عدة كثيـري طرفـدار   را رهبرانياب ، احزهاي آزادكه در كشورگردد  واضح مي 

كننـد   انـد كـه تـصور مـي      هم آن قدر خـودبين    برخي 64".آورند  دارند به وجود مي   
يد از فعاليت حزبـي بركنـار باشـند و          اي رسيده است كه با      شخصيت آنها به درجه   

شـمردند، و بـزدالن هـم         بافان ذاتي هم هر كاري را براي كشور كوچك مـي            منفي
ايرانيـان  عـدة كثيـري از       ": دارد  اما شاه بـا شـادماني ابـراز مـي         . ترسيدند  فقط مي 
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انـد و روز بـه روز بـر فعاليـت آنهـا               به اصول حزبي توجه پيدا كـرده      پرست    ميهن
شود و اين وظيفه را براي قوام و بقاي دموكراسـي ضـروري تـشخيص                افزوده مي 

  ٦٥". دهند مي

هاي اجرايي و نيـاز بـه تجديـد سـازماندهي             شاه سپس در كتابش به موضوع     
تــشكيالت اداري كــشور را بــه تناســب مــا ايــن اســت كــه نقــشة ". پــردازد مــي

ه گفتـه شـد     با وصف آنچـ   . هاي زمان و اطالعات تازه دائماً اصالح كنيم         نيازمندي
ها را، هر قدر هم طبق اصول علمي تـشكل يافتـه باشـند،                شك نيست كه سازمان   

توان به وسيلة كساني كه داراي عقايد قديمي و سنخ فكر كهنـه باشـند                 هرگز نمي 
هـا و شـهرها در         يكي از ابعاد مهم اصالحات اين بود كه به اسـتان           66".اداره نمود 

ايـم و      داده  زيـادتري  محلي اختيـار  أموران  ما به م  ". حد مهم آزادي عمل داده شود     
ها   ايم كه در مسائل مربوط به مدارس و بيمارستان          تشويق كرده شهر را   هاي    انجمن

المنفعـه و كارهـاي مربـوط بـه شـهرداري نظـارت               ها و ساير امور عام      و دارااليتام 
 اين دليل و از اين رو كه دولـت خـدماتي ملمـوس در              به 67".مستقيم داشته باشند  

دهنـدگان نظـر بهتـري        دهد ، اكنون رأي     صة گستردة نيازهاي اجتماعي ارائه مي     عر
در "كنـد زيـرا       شاه به دسـتگاه دولـت مباهـات مـي         . نسبت به مأمور دولت دارند    

بـه  ، و فرزنـد وي را       سـازد   اي كه محل سكناي كشاورز است مدرسـه مـي           دهكده
دهد، مسكن وي را براي جلـوگيري از بيمـاري ماالريـا               تعليم و تربيت مي    رايگان

يا درمانگاه رايگاني تأسيس    ... نمايد  كند، براي وي چاه عميق حفر مي        سمپاشي مي 
كند كه بين دولت و مردم روابـط          دهقان عادي خواه و ناخواه استنباط مي      ...كند  مي
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رابطـة جديـد بـراي برقـراري      ايـن  ٦٨".اي به وجـود آمـده اسـت    سابقه تازه و بي 
كند، و به نامزدهاي اليق       مردم بايد بدانند هر كس چه مي      . دموكراسي ضروري بود  

رأي دهند و از مسائلي كه نامزدها پس از ورود به دو مجلس بايد حل كنند، آگـاه           
اي كـه     تنها نكتـه  . گويم ايجاد يك چنين دموكراسي كار آساني است             نمي". باشند

كيد مي كنم اين است كه در نظـر مـا ايرانيـان آن حقيقتـي كـه در                   نسبت به آن تأ   
دموكراسي سياسي واقعي موجود است آن قدر پرارزش است كـه هـر چـه بـراي                 

   ٦٩".تحصيل آن صرف كنيم سزاوار خواهد بود

در ذهن شاه، امكان برقـراري دموكراسـي سياسـي بـدون توسـعة اقتـصادي                
زد، كشوري كه توليد ناخـالص        حده را مثال مي   او اتفاقاً اياالت مت   . پذير نبود   امكان

به هر حال، نكتـة     . و سرانة كاالها و عرضة خدمات آن بيشتر از ساير كشورها بود           
 يكـي از  ". مهم دربارة اقتصاد امريكا توزيـع دموكراتيـك كاالهـا و خـدمات بـود              

كنـد   هاي بزرگ امريكـا جلـب توجـه مـي       مناظري كه در هنگام بازديد از كارخانه      
هايي است كه متجاوز از چنـدين صـد و حتـي چنـد هـزار در اطـراف و                      بيلاتوم

ها متعلـق بـه كـارگران عـادي           اند و بيشتر اين اتومبيل      حوالي كارخانه توقف كرده   
اكثريت اعظم اين كارگران غذاي خوب و كـافي         . است كه خودشان راننده هستند    

كنند كـه     زندگي مي ساخت    هاي تازه   پوشند، در خانه    خورند و لباس مناسب مي      مي
جـويي در وقـت و تـأمين آسـايش افـراد              با آخرين لوازم زندگي كه وسيلة صرفه      

ا در امريكـا        ٧٠".خانواده است مجهز است  البتـه نـابرابري درآمـد وجـود دارد، امـ
توانند نيازهاي خود را بر آورند و تـازه           حجم توليد آن قدر زياد است كه همه مي        

 راز موفقيت امريكا در مسئلة دموكراسـي اقتـصادي          ماا". انداز كنند   قدري هم پس  
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روش اقتـصادي امريكـا مخلـوطي از روش         . ..داري محض نيـست     تنها در سرمايه  
به اين كيفيت كه به اين مؤسسات خصوصي بـه          . داري و سوسياليسم است     سرمايه

كند و آنها را بـه        هاي فني و خدمات ديگر كمك مي        وسيلة اعطاي وام و راهنمائي    
نمايـد و رأسـاً نيـز مؤسـسات مختلفـي را از               وم مردم كشور تقويـت مـي      نفع عم 

هاي معظم نـشر كتـب اداره         سازي و بنگاه    هاي برق و مهمات     بيمارستان و كارخانه  
كند و آنچه در ايـن مـورد اهميـت دارد آنـست كـه تمـام ايـن محـصوالت و                     مي

   71".گردد خدمات در سراسر كشور بين مردم توزيع مي

ولت امور صـنعتي و تجـاري را بـه نفـع مـردم اداره و كنتـرل             در ايران هم د   
فروشي برخـي از كاالهـاي اساسـي ماننـد            كند، براي مثال قوانين كار، يا خرده        مي

تـر از قيمـت       كند و حتي گـاهي بهـاي آن را كـم            گوشت، نان يا دارو را كنترل مي      
اي صـنعتي   هـ    در مواردي كارخانه   72.كند  كننده تعيين مي    فروشي كشور توليد    خرده

كرده است اما هدف از آن ايـن بـود            متعلق به دولت بوده و دولت آنها را اداره مي         
هايي براي كارفرمايان صنعتي، بازرگانان و كشاورزان بـه وجـود             كه دولت فرصت  

به عقيدة من توفيق دموكراسي اقتصادي در كشور ايران منـوط    ": شاه نوشت . آورد
ـ        او  ٧٣".ه امـور صـنعتي و بازرگـاني بپردازنـد         به وجود افرادي است كه مستقالً ب

در حوزة كشاورزي ايران هرگز مثل چـين        . خواست آزادي فردي را حفظ كند       مي
االمـري   ها نفر از افراد دهقان و كشاورز به طور دستوري و تحت   كه ميليون "نشود  

 حق نداشته باشند كه حيـات خـصوصي و خـانوادگي آنهـا بـه                 نيز زندگي كنند و  
) 1: پس دو اصل بر نظام اقتـصادي ايـران حـاكم اسـت             ٧٤".لق باشد خودشان متع 
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اقتـصادي كـه در آن حقـوق     ) 2رفاه و آسايش اقتصادي روزافـزون بـراي مـردم؛           
ها، مهندسان و متخصـصان درگيـر كارهـاي           كارگران، كشاورزان، مديران كارخانه   

فـراد آن   توانم اجتماعي را تحمل كنم كه ا        من نمي ". بماندتوليدي محترم و مصون     
سوادي امرار حيات كنند و قـدرت توليدشـان كـم باشـد و در ايـن          در جهل و بي   

جهان كه همه كس براي ترقـي و پيـشرفت در تـالس اسـت از خـود جنـبش و                     
   75".كوشش نشان ندهند

توانست دموكراسي اقتـصادي را بـه سـرعت برقـرار كنـد؟               ايران چگونه مي  
در دنيـاي كنـوني، اقتـصاد    ". ي بـود اي معقـول و منطقـ   نخستين گام داشتن برنامه 

 76".هاي جـامع و اساسـي پيـشرفت سـريع نخواهـد كـرد               كشور جز با تهية طرح    

هاي بزرگ بدون توجه به در دسترس بودن نيـروي            بدترين اشتباه ساختن كارخانه   
كننـدة    كار مناسب، مواد اوليـه، ابـزار حمـل و نقـل و همچنـين عامـل هماهنـگ                  

گيري است، كه هـر دوي اينهـا در ايـران بـه               صميماقتصادي در باالترين سطوح ت    
شـوراي عـالي اقتـصاد را بـراي ايـن           "به همين دليل است كه من       . اند  وجود آمده 

اين شورا كه رياست آن با نخست وزير است به عضويت           . خدمات تأسيس نمودم  
اي از وزيراني كه كارشان با توسعة اقتصادي كشور ارتباط دارد و مدير عامـل                 عده
 بـراي دسـت     ٧٧".ان برنامه و مدير كل بانك ملي ايران تـشكيل يافتـه اسـت             سازم

 نخست وزير اسـت و اغلـب ايـن          معاون اين شورا     دبير كل  يافتن به كارآيي زياد،   
  .دهد شورا در حضور شاه تشكيل جلسه مي
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هـاي    هـا و اتحاديـه      دموكراسي اقتصادي به انجمن   . به هر حال اين كافي نبود     
هاي كارگري مثل قارچ       در دوران جنگ دوم جهاني، اتحاديه      .صنفي قوي نياز دارد   

به هر حال نتيجه خوب نبود زيـرا اغلـب آنهـا زيـر              . در سراسر كشور سبز شدند    
داران، كــه اغلــب روحيــة  از ســوي ديگــر، كارخانــه. ســلطة حــزب تــوده بودنــد

 شان ناخوشايند است، به پيروي از همتايان پيـشين          دموكراتيك ندارند و رويكردها   
خود در انگلستان و اياالت متحده و براي مرعوب كردن كارگران و واداشتن آنهـا               

. آنها از حزب توده بـدتر بودنـد       . به فرمانبرداري، افرادي شرور را استخدام كردند      
هاي كارگري از احزاب سياسـي بـر          كه اتحاديه  شرط عقل آن است   "با وجود اين    

قتـصادي اعـضاي خـود را بهبـود         كنار و هدف اصلي آنها اين باشد كـه اوضـاع ا           
دار سياسي را به احزاب واگذار كنند، زيرا چون ممكن            بخشند و امور كلي و دامنه     

اي پـشتيبان حـزب       اي طرفدار يك حزب و عـده        اي از افراد اتحاديه     است كه عده  
هاي حزبي ماية     ديگر باشند طبعاً در اتحاديه اختالفاتي بروز خواهد كرد و بستگي          

   78.".واهد گرديدتضعيف آنها خ

: ه بـود   شـناخت  الزامـي  شاه پـنج حـق اوليـه را بـراي ايرانيـان              1325در سال   
اكنــون كــه دربــارة سوســيال . خــوراك، پوشــاك، مــسكن، فرهنــگ و بهداشــت

به دليل شاهد بودن شرايط     . آورد  گفت آن حقوق را به ياد مي        دموكراسي سخن مي  
شت، آن حقوق بـه خـاطرش   ايران به هنگامي كه پس از تحصيالت به كشور بازگ     

مـساعي پـدرم بـه وجـود        كه در نتيجة    هاي وسيعي     صف پيشرفت با و ". مانده بود 
اي محل سكنا ندارند      ميرند و عده    اي از گرسنگي مي     در كشور ايران عده    باز   آمده،

داد و در     اين مناظر دلخراش روح مرا شكنجه مـي       . كنند  و تقريباً عريان زندگي مي    
هـيچ ملتـي   .  او ايران را اين گونه مجسم نكـرده بـود       ".كرد دل من اثري عميق مي    

                                                 
 .361. همان، ص. 78



    زندگي وزمانه شاه  416

چطور ممكن است رهبـران دلمـشغول ايـن وضـعيت     . نبايد اين گونه زندگي كند 
كردند دنيا چنين     از همه بدتر اين بود كه برخي از آنها تصور مي          . بار نباشند   فالكت

فرا خوانـده   زماني شاه چند تن از نمايندگان مجلس را         . بوده، هست و خواهد بود    
و به آنها گفته بود حاضر نيست ببيند برخي از افراد، از جملـه برخـي از اعـضاي                   

افزايند در حالي كـه در كنـار    مجلس، با استفاده از مزاياي جنبي بر ثروت خود مي         
آنها صدها هزار نفر از مردان، زنان و كودكان در فقر، فالكت و نوميدي كامـل بـه                  

او . شد كه او تحت تأثير كمونيسم قـرار گرفتـه اسـت           روز بعد شايع    . برند  سر مي 
اگر اين سخنان مـن كمونيـستي باشـد مـن از كمونيـست بـودن تحاشـي                  ": گفت

البته اگر كساني به وسائل مشروع بتوانند بيش از اين حداقل به            ... نخواهم داشت   
دست آورند، چنانكه بسياري در همين وضع هستند، كسي مانع آنها نخواهد بـود              

بدون هيچ گونه چون و چرا و بدون اندك توجه به عواقـب احتمـالي آن بـه                  ولي  
نظر من بايد درآمد مردم آنقدر باشد كه خود و خانوادة آنها از اين عوامل پنجگانه                

اي اين قدر هم ميسر نباشد آن وقت بايـد دولـت يـا            استفاده كنند و اگر براي عده     
پيش نهـاده و ايـن لـوازم حيـات را           مؤسسات خيريه به طور انفرادي يا توأماً قدم         

  . 79"براي آنها فراهم بسازند

 كه مـدعي بودنـد فقـر نتيجـة          "مستغني و پرمدعايي  "او از طبقات فرادست     
آورد كـه بـه مدرسـه         او پسركي را در دهي به يـاد مـي         . تنبلي است خشمگين بود   

، و  بدون آموزگار ياد گرفته بود چگونه بخوانـد و بنويـسد           مثل پدرم "رفت و     نمي
. البته اين پسر نابغه بـود     . خواندن و نوشتن انگليسي را هم پيش خود آموخته بود         

هـا فـردي متعهـد و         داد كـه او هـم مثـل اكثـر ايرانـي             اما دسـتاوردش نـشان مـي      
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 اگر تنبلي و سستي در كار را بايد در جايي سـراغ كـرد ميـان        ...كوش است   سخت
  80". توان يافت ر ميت پرور اين صفات مذموم را آسان ثروتمندان تن

ي كه او از آن هـا سـخن گفتـه            سه بعد  سنتزي بود از  شاه دموكراسي   از نظر   
دموكراسي تنها عبارت از يك سلسله فعاليت و اقدام نيست بلكه يـك نـوع               ". بود

وصول به اين فلسفه براي هيچ فرد يا اجتماعي هرگز آسان           . فلسفة زندگاني است  
 دشواري و پيچيدگي بهترين روشـي اسـت كـه    اما اين فلسفه در عين. نبوده است 

ما ايرانيان بايد خواهان پيـشرفت سـريع در وصـول بـه             ...بشر بدان پي برده است    
هدف دموكراسي باشيم، ولي در عين حال نبايد از نظر دور بداريم كه وصـول بـه                 
دموكراسي سياسي و اقتصادي و اجتماعي نيازمند زمان و تربيت و تعليم عقلـي و               

دم و تطبيق خواسته هاي افراد است و اين كار محتاج توجـه بـه ارزش                منطقي مر 
تر آنست كه افـراد       اخالقي و حس وفاداري افراد و اجتماعات است و از آنها مهم           

 ٨١".كشور به همكاري و معاضدت با يكديگر بيش از بيش معتقـد و آشـنا باشـند           

 زمينـة آزادي پـيش      بنابراين مرزهايي كه افراد بايد رعايت كنند اگـر بخواهنـد در           
پيشروي بيش از اندازه سريع ايران را       . شد   توصيف مي  در شرايطي تاريخي   بروند،

اگر ما ميل شـديد بـه اصـالح و ترقـي را بـا               "اما  . رساند  به سر منزل مقصود نمي    
بخـش    هاي رضايت   صبر و حوصله توأم داشته باشيم، بدون شك مساعي ما نتيجه          

راه وصول بـه آن پـيش مـا بـاز اسـت و شـك                هدف ما معين و     . . خواهد داشت 
نداريم كه اگر در كوشش و مجاهدت كوتاهي نكنيم به آن هـدف عـالي خـواهيم                 

   ٨٢".رسيد
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***  

 امير اسـداهللا علـم را بـه سـمت نخـست وزيـري               1341 تير   28شاه در روز    
واردان بيـشتر بـه دليـل         اغلب اعضاي دولت اميني ابقا شـدند؛ تـازه        . منصوب كرد 

هـاي    مقامات اصلي وزارتخانـه   . ار آمده بودند تا مالحظات سياسي     دوستي روي ك  
وزارت دارايـي   . دفاع، كشور، امورخارجه، دارايـي و كـشاورزي تغييـري نكردنـد           

دوباره به عبدالحسين بهنيـا، نخـستين وزيـر دارايـي امينـي، محـول شـد، و ايـن                    
 از قـانون  هـايي  گزينشي عجيب بود زيرا بهنيا دولت اميني را در اعتراض به بخش     

علم بـراي سـاير مقامـات وزارت دوسـتانش را           . اصالحات ارضي ترك كرده بود    
غالمحسين جهانشاهي براي وزارت بازرگاني، پرويز ناتل خانلري بـراي          –برگزيد  

  .وزارت فرهنگ و طاهر ضيايي براي وزارت صنايع و معادن

شـاه  زماني كه   . حسن ارسنجاني، وزير كشاورزي اميني، هم دوست علم بود        
به علم گفت كه بناست نخست وزير شود، او به جهانشاهي، معاون خود در بنيـاد                
پهلوي، و به خانلري، يكي از استادان نامدار، تلفـن كـرد تـا بـراي بحـث دربـارة                    

جهانشاهي بـا ورود ارسـنجاني بـه هيئـت دولـت            . دولت آينده به ديدار او بيايند     
  : مخالف بود

حقيـر كـردن، دسـت كـم گـرفتن و اهانـت بـه                بسيار مـصمم بـه ت     ) ارسنجاني(او  
خواستيم بكنيم اين همه سر و صدا         لزومي نداشت كه دربارة كاري كه  مي       . زمينداران بود 

علـم  . به علم گفتم كسي را بياور كه كمتر جنجالي، مخـرب و خـشن باشـد               . راه بيندازيم 
هتـر اسـت    كنم براي مـا ب      اما من فكر مي   . نظر اعليحضرت هم درست همين است     "گفت  

كني زيرا نظر اعليحضرت      فهمم چرا اين طور فكر مي       گفتم نمي " .ارسنجاني را نگه داريم   
مـشكل ايـن اسـت كـه اگـر          "علـم گفـت     . صحيح است و ما بايد مطابق آن عمل كنـيم         

كننـد كـه مـا از اصـالحات ارضـي             ها احتماالً فكر مي     ارسنجاني را كنار بگذاريم خارجي    
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 اين طور فكر كنند، وقتي ديدند ما در عمـل داريـم آن را               خوب بگذار " .ايم  منصرف شده 
   ٨٣".آيند دهيم، از اشتباه در مي ادامه مي

  . ترين اركان اصالحات ارضي بدل شد البته ارسنجاني ابقا و به يكي از مهم

انقـالب سـفيد شـاه، عبـارتي كـه          . دوران نخست وزيري علم پرآشوب بـود      
ون اصالحات ارضي به كار برد، بر دو پاية         نخستين بار اميني به هنگام تصويب قان      

روحانيان بـه هـر دو و       . اصالحات ارضي و حقوق زنان    : بحث برانگيز استوار بود   
در مورد اصـالحات    . البته به حقوق زنان بيش از اصالحات ارضي معترض بودند         
اتحاد عليـه حقـوق     . ارضي روحانيان در ميان زمينداران متحداني قدرتمند داشتند       

اي گسترده داشت، به درستي تبيين نشده بود، روحانيت محور            ر چند زمينه  زنان، ه 
  .كرد ها را تأمين مي اين اتحاد بود و بازار وجه الزم براي اين مخالفت

 15در روز   . نخستين برخورد مهم بين دولت و روحانيان مربوط به زنان بـود           
تي و واليتـي    هـاي ايـال     مهر دولت تصويبنامة جديدي در مورد انتخابـات انجمـن         

توانـستند شـانه بـه        هاي ديني مـي     صادر كرد و به موجب آن زنان هم مانند اقليت         
ايــن تــصميم اعتــراض شــديد روحانيــان را  . شــانة مــردان مــسلمان رأي دهنــد

ها شريعتمداري، گلپايگاني، حائري و همچنين حجت االسـالم           اهللا  آيت. برانگيخت
 يـك بـه صـورت جداگانـه از شـاه            اهللا خميني با هم تصميم گرفتند كـه هـر           روح

بخواهد كه به دولت در مورد لغو ايـن فرمـان دسـتور دهـد و بـه دولـت دربـارة                      
شاه با اطمينان دادن بـه روحانيـان   . پيامدهاي جدي انجام چنين كاري هشدار دهد     

نشيني كرد و به آنهـا گفـت     در اين مورد كه در حفظ شعائر ديني كوشاست، عقب         
را با دولت در ميان بگذارنـد و او مثـل هميـشه خواهـان               كه بايد اعتراضات خود     
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 پاسـخ   84.موفقيت آيات عظام در ترويج مقررات اسـالمي و هـدايت ملـت اسـت              
ماليم مقام سلطنت علما را به انتقاد شديدتر از دولت ترغيب و خمينـي مـستقيماً                

نين اساسي و قوا    مطمئن باشيد تخلف از قوانين اسالم و قانون       ": علم را تهديد كرد   
 خواهـد   ...موضوعه مجلس شورا براي شخص جنابعالي ايجاد مـسئوليت شـديد            

يان اجراي قوانين اصالحات ارضي به تظاهراتي در چنـد منطقـة             در اين م   85".كرد
نشين در سراسر كشور انجاميد و از جمله در فارس، يكي از رؤساي محلي                ايالت

دولـت در مـورد     . يدكه مسئول اجراي قانون اصالحات ارضي بـود، بـه قتـل رسـ             
 آذر  8در روز   . اصالحات ارضي مصمم بود ولي در مورد حقوق زنان كوتـاه آمـد            

 علم بـه اطـالع روحانيـان رسـاند كـه زنـان در انتخابـات محلـي شـركت                     1341
   86.كنند نمي

او ايـن برنامـه را بـه عنـوان     . تـر بـود    شاه در مورد اصالحات ارضي مـصمم      
المللي شده بود، و در       تار حمايت مردمي و بين    اقدامي انقالبي عنوان كرده و خواس     

براي مثال ليندن جانسون، معـاون  . اغلب موارد هم از آن حمايت برخوردار گشت       
رياست جمهوري اياالت متحده، به هنگام ديدار از ايران در اوائل شهريور، برنامة             

 . اجراي آن دانست    درخور ستايش براي   اصالحات ارضي را عالي خواند و شاه را       
  87.دهد هاي مالي خود را به ايران ادامه مي جانسون گفت اياالت متحده كمك

در داخل شاه براي اين كه اين برنامه را به شكلي مقبول عموم مردم بـه آنهـا            
او در اراك بـه هنگـام توزيـع         . عرضه دارد، در سراسر كشور به تبليغات پرداخت       

. كننـد  رد كـه ديگـران فكـر مـي    تر از آن قلمداد ك  اسناد مالكيت كشاورزان را پخته    
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ها را تشخيص دادند و در آنها عضو شدند، و            كشاورزان ما فوري اهميت تعاوني    "
غلـو نيـست اگـر      .  مـا درسـت اسـت      راهاين باعث شد كه همة ما قانع شويم كه          

 در  ]اجـراي برنامـة اصـالحات ارضـي       [ايـم     بگوييم كه شايد راهي كه ما برگزيده      
 در مـاه شـهريور در مراغـه او          88".اند  ه   ديگران برگزيد  ايران بهتر از راهي است كه     

تــرين شــيوة اعطــاي رفــاه، ســعادت و زنــدگي   پيــشرفته"اصــالحات ارضــي را 
يكي دو روز بعد در رضاييه، شاه هدف از         .  ناميد 89"شرافتمندانه به كشاورز ايراني   
 ارضي  معنايي جديد به ايران، استقاللش و تماميت      "اصالحات ارضي را بخشيدن     

تـرين    مراد ما ايـن اسـت كـه ايـران شـانه بـه شـانة پيـشرفته                 ". توصيف كرد " نآ
به اين منظور بايد تمام توان و قابليت خود را در جو            . كشورهاي جهان گام بردارد   

من مطمئنم كه تاريخ مـا،  . برابر با واالترين باشد عدالت اجتماعي به كار گيريم كه       
رزاني داشته است، اين امكـان را بـه مـا           هاي ما، و ثباتي كه پروردگار به ما ا          سنت
دهد كه باآرامش ولي به سرعت به بيشترين پيشرفتي كه در قـرن بيـستم بـراي           مي

 شـاه در تبريـز      90".كشوري ممكن است دست يابيم و به اين موضوع افتخار كنيم          
. تپـد    موفقيت ما اين است كه قلب من و شما بـراي يـك هـدف مـي                 دليل":گفت

ثل هم است و دليلش اين است كـه ايـن پيونـد روحـي و                احساس و انديشة ما م    
است كه من بفهمم خواستة شما چيست، و چنين اسـت كـه               احساسي باعث شده    

  ٩١".ايم ما به خواست خداوند هميشه با هم جلوتر از رخدادها پيش رفته

 آبـان   4  شاه پس از بازگشت به تهران و بـه مناسـبت سـالگرد تولـدش در                 
. خوانـد " سالة ايران  3000 در تاريخ     سابقه  لي اجتماعي و بي   تحو"انقالب سفيد را    
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بـود بـا هـدف بازگردانـدن حقـوق عادالنـة تمـام اعـضاي جامعـة           تحولي"اين 
تـر باشـد اصـالحات مـا          شهروندي ما و بنابراين هر قدر ساز و برگ عدالت قوي          

 كرد بين او و ملت پيوندي بـر          احساس مي   شاه 92 ".شود  تر مي   تر و عميق    مستحكم
قانون ايجاد سپاه دانش،    . بخشيد  قرار است و اين احساس به او اعتماد به نفس مي          

كه بخشي از انقالب سفيد بود، در اوائل آبان به تصويب رسيد، و بـه موجـب آن                  
مسئوليت آموزش سربازان ارتش و اعزام آنها به روستاها براي تدريس در مدارس           

اين هم طرحي جديد بـود كـه        .  گذاشته شد  جنگويژه به عهدة وزراي فرهنگ و       
 كشوري شـد كـه در دوازدهمـين كنفـرانس يونـسكو      113ماية تحسين ايرانيان و    

شاه در سفري زيارتي به حرم اما هشتم در مشهد اعـالم كـرد كـه                . شركت كردند 
كند ديگر نبايد     هر كس در مزرعه كار مي     ". نظام ارباب و رعيتي رو به پايان است       

كند و در محيطي كـه مالـك و    ي است كه آزادانه كار ميرعيت باشد بلكه آزادمرد  
كننـد، شـرافتمندانه      كارگر، هر يك حقوقي دارند و با صلح و صفا با هم كـار مـي               

  93".كند حقوقش را دريافت مي

***  

هاي نخـست وزيـري علـم گروهـي كوچـك از وزيـران در                 در نخستين ماه  
ايـن  . كردنـد   ه بحث مي  هاي مملكتي با شا     جلساتي منظم و هفتگي دربارة موضوع     

شد و معموالً چند سـاعت بـه درازا           جلسات معموالً عصرهاي پنجشنبه برگزار مي     
جهانشاهي به  . اين به نوعي ديدار غيررسمي شوراي حكومت با شاه بود         . كشيد  مي

رفتارها دوستانه بود و شركت كنندگان آزادانـه        "آورد كه در آن جلسات        خاطر مي 
ه هر حال، دولت علم هرگز در حـضور شـاه بـه         ب 94".گفتند  و به راحتي سخن مي    
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طور كامل تشكيل نشد، جز يكبار كه شاه آن را فـرا خوانـد تـا بـه اطـالع هيئـت                 
اي خود را به ملت اعالم كنـد          خواهد بزودي برنامة شش ماده      دولت برساند كه مي   

پرسي برگـزار كنـد و شـاه مايـل بـود دربـارة مـتن                  و تصميم دارد دربارة آن همه     
دربارة اين شش ماده پـيش از ايـن هـم بحـث             . نراني خود با وزرا گفتگو كند     سخ

ترين آنهـا اصـالحات ارضـي بـود كـه مـادة اول را تـشكيل             شده بود، و البته مهم    
در هيئـت دولـت اخـتالف نظـر         . داد، و حقوق سياسي زنان كه مادة پنجم بود          مي

دنـد، گـروه    برخي مخالف و برخي موافق بـا اصـالحات ارضـي بو           : وجود داشت 
اي كه براي اجراي آن       سومي هم وجود داشتند كه موافق آن بودند ولي نه به شيوه           

علم تصور كرده بود بحثي منطقـي، كـار صـحيحي اسـت و بـه                . پيشنهاد شده بود  
همين دليل از ارسنجاني، وزير مسئول اصالحات ارضـي،  خواسـته بـود در ايـن                 

زرايش مرعوب نشوند و جـدالي      خواست هيچ يك از و      او مي . جلسه حضور نيابد  
  .هم در حضور شاه صورت نگيرد

پرسي ديگـر را    تنها همه. پرسي فوري مورد بحث قرار گرفت      به هر حال همه   
مصدق در ايران برگزار كرده بود و نه تنها به دليـل شـيوة برگـزاري آن بلكـه بـه                     

ـ         داليل مربوط به قانون اساسي نتيجة فاجعه       برخـي از   . ودآميزي از آن به بار آمده ب
كردند كه كل اين طرح بسيار شتابزده و نـسنجيده            افراد حاضر در جلسه تصور مي     

بهنيا و نصراهللا انتظام خواستار آمادگي سياسي بيشتر و احتيـاط و مـشورت              . است
در . پرسي با قـانون اساسـي را مطـرح كـرد            جهانشاهي مسئلة مطابقت همه   . بودند

ده بود، و خود شاه هـم بـا تكيـه بـر قـانون               بيني نش   پرسي پيش   قانون اساسي همه  
مصدق ": اي نو را عرضه داشت      شاه نظريه . اساسي از اقدام مصدق انتقاد كرده بود      

پرسـي توسـل      او حق نداشت به همـه     . رئيس دولت بود و من رئيس كشور هستم       
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كننده نبود      اين استدالل از نظر برخي از حاضران قانع         95".جويد؛ اما من حق دارم    
  . 96".او شاه و رئيس كشور بود"گويد  ن گونه كه جهانشاهي ميولي آ

در متني كه براي وزرا خوانـده شـد شـاه بـراي تأييـد تـصميمش در مـورد                    
داشـت كـه نماينـدگان مجلـس پيـشين بـه درسـتي                پرسي اظهار مي    برگزاري همه 

 شـاه   به اين دليل بود كه    . انتخاب نشده اند و بنابراين واقعاً نمايندگان مردم نيستند        
او گفت در آينده    . خواست مردم مستقيماً به پيشنهادهاي انقالبي وي رأي دهند          مي

پرسـي    شود و در آن صورت ديگر نيازي به همـه           انتخابات بدون تقلب برگزار مي    
اين البته حرف بسيار بدي بود و برخي از وزرا از شاه خواستند ايـن               . نخواهد بود 

اعليحـضرت، البتـه    "انـشاهي گفـت     جه. قسمت را از سخنراني خود حذف كنـد       
هاي پيشين با نظارت شما انتخـاب شـدند و منـابع              متوجه هستيد كه تمام مجلس    

انتظـام و بهنيـا هـم از او         " .كنـيم   قوانيني هستند كه ما بر اساس آنها زنـدگي مـي          
شاه همچنان به ارائة شواهدي براي تأييد موضع خود ادمه داد، اما            . حمايت كردند 
  97.رفت اشاره به مجلس را از سخنراني خود حذف كنددر نهايت پذي

***  

 شاه كنگرة ملي دهقانان ايران را در ورزشـگاه محمـد            1341 دي   19در روز   
 نفـر از نماينـدگان      4200اين كنگره متشكل بود از در حدود        . رضا شاه افتتاح كرد   

شاورزي هاي ك   ها و تعاوني    دهقانان، كه از ميان دهقانان مستقل و همچنين اتحاديه        
شاه تغييراتي را كه در گذشته در ايران بـه وجـود آمـده بـود                . برگزيده شده بودند  

توضيح داد و داليل تغييرات مورد نظر خود را پيشنهاد و از مردم ايـران خواسـت                 
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اي سخن گفت كه در اين باره با هيئت دولـت             او به همان شيوه   . آنها را تأييد كنند   
كرد تـا مـردم آن        اي براي اصالحات مطرح       مادهاي شش     او اليحه . بحث كرده بود  

را به طور مستقيم تأييد كنند و مانع از آن شوند كه عوامل ارتجـاع سـياه و سـرخ                    
اي اصـالحات، كـه در قالـب اصـول            اليحة شش ماده  . اثر كنند   آنها را سست و بي    

  :شد عبارت بود از انقالب سفيد عرضه مي

 19انون اصـالحات ارضـي      الغاي رژيم ارباب و رعيتي با تصويب ق        )1
  .هاي آن  مصوب دولت و متمم1340دي 

 ها ها و مرتع تصويب قانون ملي كردن جنگل )2

هاي دولتي بـه بخـش خـصوصي بـه            تصويب فروش سهام كارخانه    )3
 عنوان پشتوانه اصالحات ارضي

 ها تصويب سهيم كردن كارگران در سود كارخانه )4

 اصالح قانون انتخابات و اعطاي حق رأي به زنان )5

تصويب ايجاد سپاه دانش به منظور اجراي قانون آموزش همگاني و            )6
 اجباري

ها در دورة اميني و در غيـاب مجلـس بـه تـصويب دولـت                  اغلب اين اليحه  
هـاي    ، به دليل پافـشاري    1338هاي دولت اقبال در سال      در آخرين ماه  . رسيده بود 

 آماده  ورزي،شاه، دولت قانون اصالحات ارضي را كه جمشيد آموزگار، وزير كشا          
به (، نمايندگان مجلسين     به گفتة شاه   كرده بود تقديم مجلس شورا و سنا كرد، اما،        

 آن را   اي  هايي به گونـه      با استفاده از ترفندها و مهارت      )ويژه مالكين در ميان آن ها     
 98.شـد    اثري از نظرات شاه در آن ديده نمي        وقتي به تصويب رسيد     كه تغيير دادند 

                                                 
  :در كتاب لنچاوسكي)  (D.R.Denmanشرح دنمن . 98

George Lenczowski, ed. Iran under the Pahlavis, Stanford, Hoover, 1978, pp. 253-
301, p. 263. 
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 امضا كرد و گفـت بهتـر از هـيچ اسـت، امـا      1339 خرداد 16 شاه آن اليحه را در    
پرسي اوضاع را به سـود آرزوهـاي وي و             اين همه   نزد او،  .پرسي انتقام او بود     همه

فريبـي جنـاح چـپ        انديشي روحانيان، و عوام     عليه حرص و آز زمينداران، تاريك     
 از اين پس،    .شد  اين قانون به ابزاري براي پيوند او و ملت بدل مي          . كرد  عوض مي 

او بـه   . شـد   يا بزودي، پيوند شاه و مردم، بدون ميانجي، صادقانه و مـستحكم مـي             
: پرسي تأييد كرده بودنـد گفـت   دهقاناني كه تازه به اتفاق آرا پيشنهاد او را در همه   

 .تر از قوانين ايران وجود نخواهد داشـت         هيچ كشوري در دنيا با قوانيني پيشرفته      "
 99".اين تازه آغاز كار اسـت     :  شادي براي ملت خود هستيد     شما پيام آور اين موج    

ا او نپـذيرفت        اعطا "دادگستر"دهقانان تصميم گرفتند به او لقب        او بـا   .  كننـد، امـ
تشكر از كنگره در پاسخ گفت اين كار را براي كشورش كرده اسـت و نـه بـراي                   

  100.القاب

پرسي موفـق     هشاه به سهولت و به گفتة اغلب افراد به شكلي منصفانه در هم            
گيـري       بهمـن را روز رأي     6دولـت روز    . ولي اين پيروزي بدون پيامـد نبـود       . شد

  اعـالم  "خالف شـرع  "را  پرسي    اهللا خميني همه    در روز دوم بهمن آيت    . اعالم كرد 
ها هـم از او       اهللا  چند تن ديگر از آيت    . كرد و مردم را از مشاركت در آن باز داشت         

كنندگان در    شد و نزاعي بين نيروهاي پليس و تظاهر       پشتيباني كردند، بازار تعطيل     
در روز سوم بهمن دولت اعـالم كـرد كـه اجـازة هـيچ گونـه مداخلـه در         . گرفت
دهقانان به تهران آمدند و در تظاهرات به نفع برنامة شاه به            . دهد  پرسي را نمي    همه

هـا آمدنـد و خواسـتار حـق مـشاركت در              زنان بـه خيابـان    . كارگران ملحق شدند  
                                                                                                                   

 ارضي به انتقاد از آموزگار پرداختند و او را به غلط و در نهان متهم كردند كه دارد طرحي مخالفان  اصالحات
  .264-266. ، صص1992 زمستان ره آورد،: نگاه كنيد به. آورد امريكايي را به مرحلة اجرا در مي
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در روز چهارم بهمن، شاه به قـم رفـت كـه روز پـيش در آنجـا                . پرسي شدند   همه
 در حـرم    او.  درگرفتـه بـود    جنگي واقعي بين طـالب و نيروهـاي نظـم و قـانون            

شاه با اشاره به    .  را ميان دهقانان تقسيم كرد      مالكيت حضرت معصومه دعا و اسناد    
هـا برداشـته      نقاب...ايم  ادهما به مفتخوري در اين مملكت پايان د       ": روحانيان گفت 

ايـن آقـا    . ..انـد   از نظر من مرتجعـان سـياه بـدتر از ويرانگـران سـرخ             . شده است 
 كه كمال مطلوبش حكومت مصر است، كـه بـيش از يـك ميليـارد دالر                 ]خميني[

 ميليون  15ما  . هاي خود را از ميان ببريم       گويد سالح   اسلحه خريده است، به ما مي     
، دسـت   يمصر ايم در حالي كه رهبر اين آقا، عبدالناصر        نفر را صاحب زمين كرده    

  101". هزار نفر زنداني سياسي دارد ولي مجلس و انتخابات ندارد15كم 

زنان براي نخستين   . ها رأي دادند     بهمن، مردم در تهران و شهرستان      6در روز   
ايـن  . بار در ايران، هر چند به داليل سياسي و قانوني جـدا از مـردان، رأي دادنـد                 

خداد و پيروزي بزرگي براي زنان بود، كه بخش زيـادي از آن در نتيجـة تـالش                  ر
ت چنـداني     آرمـان آنهـا در برنامـة رهبـري          . خودشان به دست آمده بود     از اولويـ

 نبود، هر چند شاهدخت اشرف، رئيس افتخاري سازمان زنـان، كـه بـه               برخوردار
پرسي   الم كرده بود همه   دولت اع . ه بود تازگي تأسيس شده بود، آن را ارتقا بخشيد       

شود كه معناي آن اين بود كه زنـان نمـي        بر اساس قانون كلي انتخابات برگزار مي      
اما زنان براي كسب حق رأي تالش و اعـالم كردنـد كـه ايـن                . توانند رأي بدهند  

در روز  . مورد تفاوت دارد و شاه مايل است تمام مردم عقيدة خود را ابـراز كننـد               
حجاب زنـان، نماينـدگان زنـان از چنـد انجمـن زنـان در               دي، سالروز كشف     17

نـشيني دولـت در مـورد انتخابـات            جمع شدند تا به عقـب      جلوي نخست وزيري  
پرسـي     حق شـركت در همـه      بكوشندهاي ايالتي و واليتي اعتراض كنند و          انجمن
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اين فعاليت نتيجة مهمي به بار نياورد، علم، نخست وزيـر،           . به دست آورند  آتي را   
تواند به درخواست زنان پاسخ مثبت دهـد، بـه           توضيح دادن اين كه چرا نمي     براي  

  شكـست از روحانيـان بـود و مـي    متـاثر از  علم البته هنـوز   102.قانون استناد كرد
داد كـه او بوالهوسـي         مشكالت پيش رو اجازة پرداختن به امـري را نمـي           انديشيد

بـا فعاليـت در زمينـة       او از شاهدخت اشرف خواست كه زنان        . كرد  زنان تلقي مي  
شـاهدخت در ديـداري     . انتخابات وضـع را از ايـن كـه هـست دشـوارتر نكننـد              

زنـان  . خصوصي با سركردگان زنان وضع بغرنج علم را با آنهـا در ميـان گذاشـت      
موافقت كردند كه به نام سازمان زنان، كه شاهدخت اشرف رياست آن را به عهده               

هاي متبوع خـود فعاليـت        به نام سازمان  داشت، اقدام نكنند ولي درخواست كردند       
سپس شاهدخت اشرف از شهر بيرون رفت       .  شد موافقت  آنها خواسته اين   با. كنند

 در روز سـوم بهمـن زنـان در مـدارس و ادارات     103.تا در دسترس دولـت نباشـد   
 104.پرسـي كردنـد   دولتي دست از كار كشيدند و درخواست حق شـركت در همـه       

تواننـد، البتـه      پرسي، به آنها گفتند كه مـي        همه بهمن و شب پيش از       5غروب روز   
. اين پيروزي بزرگ و دليلي براي جشن و شـادي بـود           . جدا از مردان، رأي بدهند    

 كه خود   ييها  ها آراي خود را به صندوق       صبح روز بعد زنان در تهران و شهرستان       
يو  صبح آن روز وزير كشور از راد       11در ساعت   .  ريختند  كرده بودند   آماده شتابان

ايـن  . آيـد   اعالم كرد كه آراي زنان براي تعيين نتيجة انتخابـات بـه حـساب نمـي               
اي بود به زنان و باعث نسبت دادن اتهام تقلب به دولت از داخـل كـشور و                    ضربه

اما زنان رأي داده بودند و حتي اگر اين آرا در شـمارش نهـايي بـه                 . از خارج شد  
اي قابـل اسـتناد       نزلة رويـه و پيـشينه     آمد، واقعيت رأي دادن زنان به م        حساب نمي 

 000,300 زن در تهران و نزديـك بـه          433,16پس از شمارش آرا معلوم شد       . بود
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 مـرد در    711,598,5 مـرد در تهـران و        108,521ها در مقايسه با       زن در شهرستان  
 8 در روز    105.اند  ها، آراي خود را در تأييد پيشنهاد شاه به صندوق ريخته            شهرستان
ه در مراسم گشايش كنگرة بزرگ اقتصادي اعالم كرد كه زنـان در تمـام     اسفند، شا 

شـاه بـه زنـاني كـه بـراي          . انتخابات واجد شرايط رأي دادن و نامزد شدن هستند        
اگر اين حقوق انساني اوليـه      ":  دفتر او گرد آمده بودند گفت       برابر سپاسگزاري در 
  106".كند، كامل نبود يشد، انقالب ما، كه دنيا آن را تحسين م از شما دريغ مي

***  

اي بود كه داشت بـين دولـت و روحانيـان              ستيزه طليعهنخستين روز سال نو     
شاه به مردم گفت كه آيندة ايران بر پاية عـدالت اجتمـاعي،             . گرفت   در مي  افراطي

توزيع منصفانة ثروت، درآمد عادالنه و قانوني از كار و سرمايه، و تـأمين حـداقل                
 خمينـي   107.خواهد بـود   زندگي در حد معقول مرفه استوار        درآمد مورد نياز براي   

پرسـي مطـرح كـرده        اعالم كرد كه مردم عيد ندارند زيرا اصولي كه شاه براي همه           
 دو طرف نيروهاي    108.آور است   پرسي اقدامي شرم    است خالف اسالم است و همه     

 خمينـي جـز در ميـان   . تـر بـود   ، البته رژيم آشـكارا قـوي  ميدان آوردندخود را به    
بسياري از كارمندان دولت هم او را       . هاي بازاري شهرتي نداشت     روحانيان و گروه  

علينقي عاليخاني، كه اندكي بعد وزير اقتصاد دولـت علـم شـد، نـام        . شناختند  نمي
خميني را هم نشنيده بود، هر چند از نظر سياسـي فـردي مطلـع بـود و در دفتـر                     
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 از سـوي ديگـر،    109.ده بـود گـر كـار كـر    روابط خارجي ساواك به عنوان تحليـل 
هاي عظمـايي چـون بروجـردي فقيـد، حكـيم، شـريعتمداري،               اهللا  تقريباً همه آيت  

هـا بـا      اهللا  اغلـب ايـن آيـت     . شـناختند   الغطاء و امثال آنها را مـي        گلپايگاني، كاشف 
از سـوي ديگـر، بـا توجـه بـه فرهنـگ             . رويكرد افراطي خمينـي موافـق نبودنـد       

  . به ظاهر از او حمايت كنندموظف مي ديدندخود را روحانيت، اغلب آنها 

، شاه در سفري زيارتي بـه حـرم امـام هـشتم در              1342 فروردين   12در روز   
 شـرعي  احكـام ". مشهد، روحانيان افراطي را مانعي در راه پيشرفت كشور خوانـد       

قرآن را بايد همان گونه كه هست به مسلمانان خوب ايـران شناسـاند؛ آنهـا بايـد                  
آنها بايد به كنه كذبي كه برخي از افراد براي منافع جيب           .ا بياموزند اسالم واقعي ر  

شاه به مناسبت عيد غدير گفت كـاري كـه           ١١٠".اند، پي ببرند    خودشان ابداع كرده  
دو ". او كرده است مظهر خواستة پيامبر و امام اول براي مـسلمانان واقعـي اسـت               

فروشـان   تجـاع سـياه و وطـن   آنهـا ار : كنند گروه از افراد با سياست ما مخالفت مي  
آنها گيج  . ايم  شان محروم كرده    ما خائنان سرخ را از ابزارهاي مخرب      . سرخ هستند 

وار هرچه را به آنها ياد        هاي سه ساله طوطي     آنها مثل بچه  . اند  و الل و مبهوت شده    
شـان ارتبـاط      توانند حرف خود را با واقعيات اطراف        كنند و نمي    داده اند تكرار مي   

مخالفـان چپـي شـاه هنـوز        .  اما دست كم گرفتن اين جنگ اشتباه بـود         111".دهند
 112.ن فعاليت اغلب آنها دانشگاه بودقدرتمند و كانو

به هر حال، مشكل شاه در آن زمان خميني و روحانيـان تنـدرو بودنـد، هـر                  
خورد زيـرا مـردم روز بـه روز           ارتجاع سياه داشت شكست مي    "چند به گفتة شاه     
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داد، و بنابراين بـزودي       دند و ناداني جاي خود را به دانش مي        ش  تر مي   كرده  تحصيل
 كه در مـورد     دانست  البته شاه مي   113 "توانستند سواري بگيرند    ديگر نمي روحانيان  

او به سـاواك دسـتور داد در ايـن          . گرايان تندرو بايد اقدامي بشود      خميني و اسالم  
ان، رئيس سـاواك، بـا       حسن پاكرو  لشكرسربه اين منظور    . زمينه پيشنهاداتي بدهد  
 ماهوتيان، معاون امنيت داخلي، بابـا امجـدي، رئـيس           تيپمعاونانش، از جمله سر   

دار امنيت داخلي، منصور قدر، رئيس اطالعات و چند تن ديگـر   دفتر سوم و عهده   
اعتنـايي بـه خمينـي و         به گفتة قدر، اين گروه هـوادار بـي        . چند جلسه تشكيل داد   

 كه مـؤثرترين راه كنـار آمـدن بـا مـسئلة             شد هم مطرح    اين پيشنهاد . رفتار او بود  
اعتنايي شود و  او را سر به نيست كنند و مراسـم               خميني اين بود كه علناً به او بي       

پـاكروان فـوري بـا ايـن پيـشنهاد مخالفـت            . خاكسپاري باشكوهي برايش بگيرند   
د،  خـردا  13 اما پيش از آنكه اقدام مهمي صورت گيرد اين بحـث در روز               114.كرد

خميني در سخنراني در مدرسة    . كه عاشورا بود، به مرحلة بحراني و حساس رسيد        
او گفـت هـدف     . فيضية قم شاه و رژيم را شماتت و شاه را با يزيد مقايـسه كـرد               

هـدف شـاه هـم فقـط     . يزيد فقط امام حسين نبود بلكه تمام خانـدان پيـامبر بـود          
اسـرائيل  . خواهند  سالم را نمي  اين افراد ا  ". مرجعيت نيست بلكه بنياد اسالم است     

نمي خواهد دراين مملكت دانشمند باشد، اسرائيل نمي خواهـد در ايـن مملكـت              
قرآن باشد؛ اسرائيل نمي خواهد دراين مملكت علماي دين باشند؛ اسـرائيل نمـي              

ايـن  .  اسرائيل به دست عمـال خـود       ....خواهد در اين مملكت احكام اسالم باشد        
، چيزهايي كه سد راه هستند، اين سـدها را مـي شـكند؛              چيزهايي كه مانع هستند   

قرآن سد راه است، بايد شكسته شود ؛ روحانيـت سـد راه اسـت ، بايـد شكـسته                    
من بـه تـو     ! اي جناب شاه  ! من به شما نصيحت مي كنم، اي آقاي شاه        !  آقا ....شود
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 مـن   .اغفال دارند مي كنند تـو را      ! آقا. نصيحت مي كنم ؛ دست بردار از اين كارها        
  115".ميل ندارم كه يك روز اگر بخواهند تو بروي، همه شكر كنند

 خرداد دستگير شـد امـا ايـن پايـان           15خميني در روز    . اين قابل تحمل نبود   
پس از دستگيري خميني، در قم، شيراز، مشهد، تهران و چند شـهر             . دردسرها نبود 

كردنـد و   همه جا تظاهركنندگان را به شدت سـركوب         . ديگر تظاهرات شروع شد   
در تهران حكومت نظامي بـراي نخـستين        . در نتيجه بسياري كشته و زخمي شدند      

ترديـد مخالفـان در مـورد شـمار تلفـات             بـي . بار تقريباً پس از ده سال اعالم شد       
رقم واقعي بسيار كمتـر ولـي       .  خرداد در حد زيادي غلو كردند      16 و   15روزهاي  
كـه دولـت مـصمم بـود جلـوي      به هر حال، عقيدة عمـوم ايـن اسـت      . دقيق نبود 

پـوش را كـه بـه     ها، به ويژه آن گروهي از راهپيمايـان كفـن       تظاهرات و راهپيمايي  
عقيدة غالب ايـن اسـت كـه علـم، نخـست            . سوي تهران در حركت بودند، بگيرد     

 او از شـاه درخواسـت       وزير، مرد ميدان بود و محكم ايستاد تا رژيم را حفظ كند،           
ت الزم را بكند و اگر كارها بر وفق مراد انجام نشد او             كرد به او اجازه دهد اقداما     

 دقيقاً همين    علم به گفتة علينقي عاليخاني، وزير اقتصاد او،      . را مسئول معرفي كنند   
او وظيفـة   . عاليخاني گفت علم ذاتاً فردي آرام و مسلط بر خـود بـود            . كار را كرد  

را در هيئـت دولـت       همكـارانش    امـا دانست كه با اين بحران مقابله كنـد           خود مي 
  :داشت اطالع از امور نگه مي اغلب بي

ها و روحانيان، بزرگ مالكان  رسيد كه تشنج در ميان بازاري از گوشه و كنار خبر مي     
شنيديم كه جبهة ملي هم بـا         همچنين مي . و سران ايالت در برخي از مناطق كشور هست        

شـد مگـر اينكـه        نمـي اما در هيئت وزيران صحبت خاصي       . اين اصالحات مخالف است   
خاطرم هست يكبار علم گفت در قم چنـد نفـر از            .  اي بشود   موردي پيش بيايد كه اشاره    

خارج از اينها مطلقاًً آمـادگي ذهنـي   . ها تظاهرات كرده اند ولي توي سرشان زدم   اين طلبه 
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  خـرداد  15توانم به شما بگـويم آن روزي كـه        در نتيجه مي  .. ..شود  نداشتيم كه خبري مي   
اما به  . كرد  روزها بود كه او داشت خودش را آماده مي        . د خود علم آمادگي كامل داشت     بو

او معتقد بود دليلي نـدارد ديگـران را         . او مردي خونسرد و تودار بود     . ما چيزي نگفته بود   
علـم  .  خرداد، ما جلسه هيئـت دولـت داشـتيم         15بعدازظهر روز   ... نگران و متوحش كند   

داد آدمي اسـت كـه در         رفتارش نشان مي  . تر از هميشه بود     ن و شوخ  العاده آرام، خندا    فوق
  116.يك مرحلة بحراني اهل تسلط بر جريانات است

غالمحسين جهانـشاهي تـصور     . تمام دوستان علم با اين حرف موافق نيستند       
 شاه  اگر. او مجذوب شاه بود   ": به گفتة جهانشاهي  . كرد علم سرسپردة شاه بود      مي

واست، مهم نبود منافع شخصي علم در چيست، اصالحات         خ  اصالحات ارضي مي  
علم عقايد اقتصادي، اجتماعي يا سياسـي خـودش         . ارضي براي كشور بهترين بود    

اگر هم داشت، مهم نبود؛ در صورت تعارض آن عقايد با عقايد شاه از              . را نداشت 
كـرد و     شاه اهميت داشت، و از قـضا شـاه خـوب فكـر مـي              . پوشيد  آنها چشم مي  

خواست، پس همين بود و بـس، و          ده بود و بهترين چيزها را براي كشور مي        فهمي
  117".نه بيشتر و نه كمترشد،  كرد بايد انجام مي آنچه شاه اراده مي

جهانشاهي در اين مورد هم شك داشت كه علم به هنگام بحران خمينـي در               
  .تم كنند بنا به پيشنهاد خود به نفرات دستور داده باشد كه قائله را خ1342سال 

دورة شورش خمينـي    : ما بايد بين دو دوره از خدمت علم به شاه تمايز قائل شويم            
، همـه   1342در مـورد سـال      .  و دورة وزارت دربار وي در يك دهـه بعـد           1342در سال   

شـمار    هـايي بـي     ام كه علم در مناسبت      معتقدند و من هم مثل بسياري از افراد ديگر شنيده         
 شليك به تظاهر كننـدگان و متوقـف كـردن حمـالت را داده     گفته است او بود كه دستور  

من به دو دليل اين حرف      . است، و اين چيزي بود كه بعدها و در آغاز انقالب مطرح شد            
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نخست اينكه علم به قدري به شاه وفادار بود كه ممكن نبود هرگـز بـدون         . را قبول ندارم  
ي با چنين پيامدهاي عظيم اين امكـان       تأييد او دست به اقدامي بزند، و البته در مورد اقدام          

دوم، در چنين شرايطي ارتش، بدون تأييد شاه، از دسـتورات           . به هيچ وجه وجود نداشت    
كنم علم چنان تمام و كمـال سرسـپردة شـاه             من تصور مي  . كرد  نخست وزير اطاعت نمي   

من .  كند بود كه مسئوليت كشتن مردم را به عهده گرفت تا شاه را از هر گونه مالمتي مبرا                
  ١١٨".كنم اين طور فكر مي

 فرمانـده اند و مدعي هستند كه آنها فقط از           سران ارتش با اين ارزيابي موافق     
توانـست ارتـش را    كـرد علـم نمـي    اگر شاه دخالت نمي. گرفتند كل قوا دستور مي 

مداخلة شاه بـا گذشـته،      .  فقط تا اين حد قابل قبول است        اين گفته  اما. كنترل كند 
تيمسارها نـصيري،   . او مايل به خونريزي نبود    . ، تفاوتي نداشت  1331تان  مثالً تابس 

 گارد، پاكروان، رئيس ساواك، امير صادقي، فرمانـدة         فرماندهرئيس پليس، اويسي،    
 بـا يكـديگر و بـا نخـست           در اين مـورد    ژاندارمري،  دژبان مركز و مالك، فرماندة      

  . نه با شاهكردندمي وزير صحبت 

نصيري، رئيس پلـيس    .  خرداد خميني دستگير شد    15  صبح روز  3در ساعت   
 صبح به اويسي تلفن كرد تا واحدهاي خـود را           5و فرماندار نظامي تهران، ساعت      

. خواند  اعزام دارد، اما نتوانست با او صحبت كند زيرا اويسي داشت نماز صبح مي             
صـدايي  "بـا   نصيري به كـامبيز آتابـاي، كـه در آن موقـع آجـودان اويـسي بـود،                   

آتابـاي  . كـشند    گفت تظاهركنندگان دارند شهر را به آتش مي        "زده و لرزان    هيجان
خواست با همـسرش      زمان خانم اويسي تلفن زد و مي        آورد كه تقريباً هم     به ياد مي  

زماني كه به او گفتند نصيري هم تلفن كرده است اما همـسر وي در               . صحبت كند 
 آتاباي، كه مثل پسرش با او رفتار        حال خواندن نماز است او با عصبانيت تمام سر        

  از آنجـا   ".او را از سر سجاده بلند كنيد و بگوييد كاري بكند          ": كرد،  داد كشيد     مي
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كه نماز صبح كوتاه است در اين موقع ديگر نماز اويسي به پايان رسيده بـود و او                  
در اينجـا   .  شـدند  اداره شـهرباني كـل      در به همراه آجودانش عازم ستاد فرماندهي     

درسـت  فرمانـدهان   تاباي متوجه شد كه اوضاع آن طور نيست كه بايـد باشـد و               آ
 صبح اويسي خبر شد كـه يكـي از      8در حدود ساعت    . دانستند چه بايد بكنند     نمي

او مثل مواقـع ديگـري كـه    . افسرانش چاقو خورده و به شدت مجروح شده است       
به والي حـق    " :شد كاله نظامي خود را به دست گرفت و فرياد كشيد            عصباني مي 

ايستم تا به آنها اجازه دهم كـه چنـين باليـي سـر افـسران مـن          قسم كه اينجا نمي   
ورد رعايـت    شـاه در مـ     فرمـان  معلوم بـود كـه       ".تكليف مرا روشن كنيد   . بياورند

 علم به همراه مهـدي      10در حدود ساعت    . احتياط سران ارتش را نوميد كرده بود      
علم در نهايت خونسردي، به گونه      . ندهي شد پيراسته، وزير كشور، وارد ستاد فرما     

 را افزايش داد گفت     فرماندهاناي كه آتاباي احساس كرد اعتماد به نفس و اقتدار           
بار عليه كـشور در       براي خاتمه دادن به اين شورش خيانت      . شودارنظم بايد برقر  "

 كـه   تا آنجـا  ":  آتاباي گفت  ".دهيدچارچوب قانون هر كاري كه الزم است انجام         
ن اطالع دارم تيمسار اويـسي، رئـيس مـن، پـس از آن هـيچ تماسـي بـا دربـار                      م

   ١١٩".شاهنشاهي نگرفت

ا در تهـران                     نيروهاي پليس و ارتش مدتي بـه حالـت آمـاده بـاش بودنـد امـ
عمليات مخالف با تظاهرات در اصل اقدام پليس بود كه سـرهنگ عبـداهللا وثيـق،                

 وثيق، به دليل نقشي كه در رخدادهاي        عبداهللا. دار آن بود    رئيس پليس تهران، عهده   
نـه تيمـسار      120. تيربـاران شـد    1357 داشت به فرمان خميني در سال        1342سال  

نصيري و نه تيمسار اويسي كار چشمگيري نكردند، هر چند نقش خود را بازي و               
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 اكثـر مـردم، از      1342ولي واقعيت اين بـود كـه در سـال           . ها را اجرا كردند     فرمان
او مسيري را در پـيش گرفتـه بـود    .  روستاييان، هوادار شاه بودندجمله كارگران و  

 .پروراند كه اميدهاي زيادي را در دل ها مي



 


