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  حزب رستاخيز
  

جواني بلندپرواز بود كه در آن  حاصل تالش حسنعلي منصور، كانون مترقي
 يكي از كانون مترقي. عالي اقتصاد را بر عهده داشت  شورايدبيردوره سمت 

هاي  هاي جوان در فعاليت اي آميزتر در سازماندهي حرفه هاي موفقيت تالش
، از جمله اميني و شريف  سياسيرجل ها را چند  اين گونه تالش. سياسي بود

واكنش به تغيير فضاي سياسي در اياالت در  1340 و 1339هاي  الامامي،  در س
منصور و .  ناموفق ماندندها  ديگر تالشجز تالش منصوراما   شروع كردند،متحده

 "كنگرة آزادمردان و آزادزنان"به وي نقشي مهم در سازماندهي گروه وابسته 
 براي تصميم اي را پرسي در آن كنگره اصول انقالب سفيد و همه، شاه كردندبازي 

د و كوتاه زماني رصول را تاًييد كاهمه پرسي  . اعالم كردگيري در مورد آن اصول
منصور و چند تن از اعضاي گروه وي به نمايندگي مجلس بيست و  پس از آن

زب ايران  ح ليشكت منصور در آن مجلس 1342 آذر 25يكم برگزيده شدند، و در 
نوين را اعالم كرد كه رياست آن با خودش بود و امير عباس هويدا، دوستش كه 
در آن زمان عضو هيئت مديرة شركت ملي نفت ايران بود، معاونت او را در اين 

ايران نوين به حزب اكثريت، و حزب مردم كه در مجلس . حزب به عهده گرفت
در حركتي . زب اقليت بدل شد با هالكو رامبد بود، به ح در مجلس آنهبرير
 ، با علم، نخست وزيرگفت و شنودسابقه، منصور و چند تن از همكارانش به  بي

و چند تن از همكاران وي در حضور شاه دعوت شدند تا دربارة برنامه و 
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 اما علم از سير اين رخدادها راضي نبود 1.هاي دولت منصور بحث كنند سياست
، منصور به سمت 1342 اسفند 17 در روز 2. با خلق خوش برخورد كردبا آن

 روز در همان . هيئت وزيران خود را معرفي كرد ونخست وزيري منصوب شد
شاه از علم براي خدماتي كه براي به بار نشستن انقالب سفيد انجام داده بود، 

و گفت وظيفة دولت منصور اين است كه دولت و مردم را براي  سپاسگزاري كرد
  3.الب آماده كندموفقيت اين انق

  
او را بـه    . منصور در مقام نخست وزير باهوش بود ولي عاقالنه عمـل نكـرد            

او . جانبـه و اعتمـاد بـه نفـسي كـه داشـت، سـتودند                خاطر قاطعيت، تالش همـه    
هـاي پيـشين در مـورد وضـعيت           او وارث تـصميم دولـت     . شانس هم نبود    خوش

در روز اول   . امي او شـد   نيروهاي امريكايي در ايران بود كه مايـة شكـست و ناكـ            
  4. بهمن درگذشت4 به جان منصور سؤقصد شد و وي در روز 1343بهمن 
  

دانست كه برخي از تصميماتي كـه دولـت گرفتـه بـود، از جملـه در                   شاه مي 
 دولـت  او با حمايـت خـود  مورد اليحة مربوط به وضعيت نيروهاي امريكايي، كه      

مخالفت روحانيان و ديگران قرار      به شدت مورد     ،آن را به مجلس تقديم كرده بود      

                                                 
بتسدا، بنياد  مصاحبه با علينقي عاليخاني،سياست و سياستگذاري اقتصادي در ايران، غالم رضا افخمي، . 1

هاي المپيك زمستاني در   دي براي حضور در بازي2 شاه در روز . از اين پس عاليخاني. 2001مطالعات ايران، 
هايي كه وي در  تبه گفتة عاليخاني، نشس.  اسفند به ايران برگشت11رفته بود و روز ) Innsbruck(اينسبروك 

-1387: 3در مورد تاريخ سفر شاه نگاه كنيد به گاهنامه، . آنها شركت كرد پيش و پس از سفر شاه برگزار شد
1381.  

 .282-284.  صص عاليخاني،. 2

 .1389: 3گاهنامه، . 3

  .پيشين، ، سياست و ترور16نگاه كنيد به  فصل . 4
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يـس از جنـگ و روزهـاي        ي  ها   ناآرامي زماناما انتظار ترور را نداشت، از       . داشت
شاه مطابق شـيوة معمـول      . ملي كردن نفت ديگر كسي دست به سؤقصد نزده بود         

شـاه   معمـوالً بـه سـكوت         كـه  خود در چنين شرايطي سكوت كرد و ديگران هم        
نخـست وزيـر مجـروح او، كـه در          . قيـده نكردنـد   گذاشـتند اظهـار ع      احترام مـي  

بـرد،    بيمارستان تحت تأثير داروهاي مسكن و تقريباً در حالت اغمـا بـه سـر مـي                
تالش كرد سرش را به نشانة آشنايي تكان        به نظر   نگريست    همچنان كه به شاه مي    

 از آبعلي بـه همـراه همـسرش بـه            سوء قصد  شهبانو فرح كه به شنيدن خبر     . دهد
من مطمئنم كـه    . اين براي ما لحظة بسيار دردناكي بود      ":  رفته بود گفت   بيمارستان

 كمي بعد معلوم    5."خواست به اعليحضرت اداي احترام كند       او ما را شناخت و مي     
 بهمن، سالروز انقالب سفيد، اميرعباس      6روز  . شد كه منصور بهبود نخواهد يافت     

 بهمن  7روز  . ع شاه رساند  هويدا، دوست و معاون منصور، خبر مرگ او را به اطال          
  .شاه هويدا را به سمت نخست وزيري منصوب كرد

  
***  

 احتـرام بـه    اداي انتصاب هويدا را تدبيري موقت تعبير كردند كـه بـه نـوعي            
. تر بـود    منصور و دادن وقت كافي به شاه براي منصوب كردن دولتمردي با تجربه            

اني كـه او را     در آغاز هـيچ كـس هويـدا را جـدي نگرفـت هـر چنـد تمـام كـس                    
او مطالعـات   . دانـستند   شناختند وي را از نظر ذهني و خلقي برتر از منصور مي             مي

هاي عربي و فرانسوي مسلط بـود،         زيادي در زمينة تاريخ و فلسفه داشت، به زبان        
 و به ظاهر فـروتن      ،كرد   خودنمايي نمي  گفت،   به خوبي سخن مي    به زبان انگليسي  

هاي منصور، از جملـه تكبـري كـه     ضعف  دن از نقطه  هويدا با وجود با خبر بو     . بود
به شاه گفت آمـادگي پـذيرش ايـن         . راند، نسبت به او وفادار بود       مردم را از او مي    

                                                 
 .2، روي 2مصاحبه با شهبانو فرح، پيشين، نوار . 5
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بـه زودي   وي   با كمك     شاه به او خواهد گفت كه       كه ستدان  مقام را ندارد ولي مي    
ا زد و از آنهـ      هويدا همين حـرف را بـه دوسـتانش هـم مـي            . گيرد   مي يادكارها را   

ولي زماني كه دوستانش به او گفتند كـه وقـت آن رسـيده              . خواست  راهنمايي مي 
 علينقي عاليخاني، وزير    .بوده  عمل كند، آماد  واقعي   نخست وزيري    چوناست كه   
پـس از مـدتي همـه بـا         . از روز بعد شد نخست وزيـر      ":  اظهار داشت  ،اقتصاد او 

تواند بكند،    ي خوب مي  تعجب متوجه شدند كه حرفش را بلد است بزند، آناليزها         
هاي صحيح دارد، و كسي نيست كه وقتي به عنوان نخست وزيـر كـاري                 برداشت

كند، عاجز بماند و نتواند از شما سئوال درست بكند            اي را مطرح مي     دارد و مسأله  
هويـدا يـك مرتبـه      . يا احياناً نتواند به شما بفهماند كه برويد كارتان را بهتر بكنيد           

در تمـام   بـود    گفتـه     بعـد هـا     مشهور است كه شـاه     6".باال برد سطح كار دولت را     
وضـعيت  . دوران پادشاهي خود در پي نخست وزيري ماننـد هويـدا بـوده اسـت              

 سـال بعـد نخـست وزيـر مانـد، و ايـن              5/12موقت هويدا دائمي شد و او براي        
  . ترين دوران نخست وزيري در تاريخ حكومت مشروطة ايران است طوالني
  

بيش از  ". آمد  فرح از او خوشش مي    .  بود و درباريان عالقة دربار   هويدا مورد   
اغلب ناگزير بودم از او درخواست      . هر نخست وزير ديگري با او در ارتباط بودم        

 در  7".كردم مناسباتي ساده و دوستانه داريـم        احساس مي . همكاري و حمايت كنم   
. كردنـد   سـتقبال مـي   هاي خانوادة سلطنتي به گرمي و با محبت از هويـدا ا             ميهماني

ا بـه نظـر شـهبانو هويـدا          . افراد ديگري مثل علم هـم بـه شـاه نزديـك بودنـد              امـ
گفت، و بـه نظـر        علم در قالب تمثيل سخن مي     .   بود "تر  شيله پيله   تر و بي    صادق"

امـا هويـدا    ". آمد كه مايل نيست فوري خـودش را درگيـر كنـد             شهبانو چنين مي  

                                                 
 .239-240.پيشين، صص، عاليخاني. 6

 .2، روي 2مصاحبه با شهبانو فرح، پيشين، نوار . 7
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توانـست     همچنـين مـي    ".رانـد   به زبـان مـي    صريح بود و هر چه را در دل داشت          
علـم دربـارة ايـران    .هايي كه اهميتي جهـاني داشـتند سـخن گويـد       دربارة موضوع 

اطالعات علم دربارة جامعة    ".  بيش از هويدا    خيلي اطالعات زيادي داشت ولي نه    
هويدا هـم   .  به طور كلي بيشتر بود     -قبايل، روحانيان، سياستمداران و مردم    –ايران  

سائل آشنا بود ولي شايد بيشتر فـردي روشـنفكر و همچنـين تكنـوكرات               به اين م  
 هويدا هم به نوبة خود هوادار شهبانو بود و براي خـشنود كـردن او                8".بهتري بود 

هاي شهبانو بيـشتر      از آنجا كه مسئوليت   . زد  مي كه مي توانست       هر كاري  دست به 
ي براي هويدا ايجـاد      به ندرت مسئلة مهم     خواسته هايش  اجتماعي و فرهنگي بود،   

 براي مناسبات دوسـتانة هويـدا بـا شـاه           شهبانواز سوي ديگر حسن نيت      . كرد  مي
.  به قدرتي بدل شده بـود      خودهاي بعد كه شهبانو       بسيار مهم بود، به ويژه در سال      

ترين مقام زمانة خود بود از تحولي كه بـا            هويدا هم كه شايد از نظر سياسي زيرك       
از سـوي ديگـر،     . شهبانو ايجاد شده بـود، خبـر داشـت        گذشت زمان در موقعيت     

اي با شاهدخت اشرف، خواهر دوقلوي شاه، نداشت، هر چند رفتارش           هويدا ميانه 
طوري نبود كه در مواقعي كه در حضور شاهدخت بود كسي بتواند به ايـن نكتـه                 

بـسيار  "آنهـا    مناسـبات    ،به گفتة رضا گلسرخي، رئيس دفتـر شـاهدخت        . پي ببرد 
او . توانست به زبان خوش مار را از سوراخش بيرون بكـشد            هويدا مي . دخوب بو 

در بـسياري از مـوارد، بـراي مثـال در مراسـم شـام               . اخـالق بـود     هميشه خـوش  
خصوصي در منزل مينو دولتشاهي، كه اغلب هويدا و شاهدخت اشرف به همـراه              

 مـن   .گذشـت   ، به آنهـا خـوش مـي       ديدند  ديگر را مي    هم،  ديگرانشماري اندك از    
زنم هويدا در اين بـازي        گونه تنشي بين آنها نكردم، حدس مي        هرگز احساس هيچ  

  9".استادتر از آن بود كه حتي اگر تنشي وجود داشت آن را نشان دهد

                                                 
 .همان. 8

 .2، روي 1، نوار 2001 مه 14مصاحبه با رضا گلسرخي، نيويورك، . 9
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شـاه بـه    ": ويدشهبانو مي گ  . كه شاه به هويدا عالقه داشت      تر اين   از همه مهم  
كـار  . با هم راحت بودنـد    آنها  . داد؛ به او اعتماد داشت      هاي هويدا گوش مي     حرف

محبـوب  . او كارش را بلد بود. از نظر شاه هويدا آدم جالبي بود  . كردند  گروهي مي 
رو شاه بـود، بـه        بود؛ مردم دوستش داشتند و اين امتيازي بود، به ويژه كه او دنباله            

جـز خـدمت بـه      در مقام نخست وزير     كرد، و     مسائل از دريچة چشم شاه نگاه مي      
  10". نداشتديگريآرزوي شاه 

  
تـصميم گرفتـه    هويدا زماني روي كار آمد كه شـاه         .  بود اينها امتيازات مهمي  

 و در اختيـار نـسل       دريـ گب  ادارة كشور را از دست پاسـداران قـديمي قـدرت           بود
سـاالران    منصور نقش مهمـي در جنـاحي از فـن         . دهد  ساالران قرار     جديدي از فن  

ار گيرند ولي معلوم نيـست كـه اگـر          دولت را در اختي   زمام امور   داشت كه بنا بود     
هاي سياسي ناشي از ايـن انتقـال را هـم             توانست تنش   تري داشت مي    عمر طوالني 
ساالران تحصيلكردة غرب و به ويژه امريكا بودنـد و از             اغلب اين فن  . سامان دهد 

هـاي    اي بـه رشـته      نظر سياسي گرايش به دموكراسي داشتند، ولـي از نظـر حرفـه            
حزب ايران نـوين بـه      بر بال   اغلب آنها با وجود اينكه      . ودندتخصصي خود مقيد ب   

به هر حال، سياسـت ايـران نـوين    . كردند  قدرت رسيده بودنداز سياست پرهيز مي     
كـرد، كـه اغلـب        را، مثل سياست كلي در اين دوره، بيشتر گروهي ديگر تعيين مي           

  گرچـه تظـاهر بـه دمـوكرات بـودن     وبودنـد،   شـده   اصـالح  يهـا   آنها كمونيست 
 گسترش پايگاه حمايتي خـود      برايرژيم  . كردند خلق و خويي توتاليتر داشتند       مي

 كه   جذب هر فردي در هر گروه مخالف بود        در پي  خنثي كردن كار مخالفان      و نيز 
براي مثال، به برخي از اعضاي جبهة ملي كه هـيچ           . شتآمادگي جذب شدن را دا    

كـرد كـسب و كـاري         مك مي پرداخت يا به آنها ك      كردند مقرري مي    كاري هم نمي  

                                                 
 .2، روي 2، نوار 2000 ژوئيه 1مصاحبه با شهبانو فرح، . 10
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گرفتنـد و     سودآور راه بيندازند؛ افراد ديگري در جناح مخالف كارشان را پـي مـي             
شدند؛ ديگراني هم با باورهاي سياسي گوناگون بودند، كه            كمك رژيم موفق مي    اب

در ميان افراد ايـن     . شدند  پس از انكار ايدئولوژي مخالف خود جذب سياست مي        
هاي توتاليتر حكومت     شده با به كار گرفتن روش     تطهير هاي  گروه اخير، كمونيست  

 رژيم پادشـاهي مـشروطه، نقـشي مهـم در شـكل دادن بـه سياسـت ايـران در              در
پـس از اضـمحالل حـزب تـوده در ميانـة دهـة       .  داشـتند 1350 و 1340هاي    دهه

 قابـل توجـه  هاي   اعضاي آن حزب جذب رژيم شدند و مهارت       بسياري از  ،1330
آنهـا راه خـود را بـه دربـار شاهنـشاهي،            .  اختيار آن قرار دادند    سياسي خود را در   

 سـبك   ،هاي عمومي باز كردند     ديوانساالري، احزاب سياسي و رسانه    ي  ح باال وسط
بـي  تـسليم  تبليـغ و تثبيـت   بـا  و  ،شكل دادنـد و سياق ابراز وفاداري به پادشاه را    

 سـست  را   اهي پادشـ  نهـاد قـانوني   نظـرات شـاه قيـد و بنـدهاي           در برابر    قيدوبند
تيجه اين بود كه سياست از يك سو رفته رفته در قالب سـتايش از شـاه   ن 11.كردند 

دسـت يـابي بـه      براي   با يكديگر    اي   مبارزة ديوانساالران حرفه   درو از سوي ديگر     
  . مسخ شدنقطه نظرهاي خود در برابر پادشاه،دفاع از و قدرت بيشتر، 

  
 و  انرقـرار كـردن بـا سياسـتمدار       اگر به خـاطر توانـايي هويـدا در ارتبـاط ب           

اي و برقراري صلح بين آن دو گروه نبود، ارتباط بـين              همچنين ديوانساالران حرفه  
بـه  هويـدا  . شـد  آنها اندك و داد و ستد سياسي بين آنها حتي از آن هم كمتـر مـي       

بـاهوش، فاضـل، آزادانـديش، افتـاده، و از          او   .نمود  ويژه براي اين كار مناسب مي     
، دوسـتي خـوب و دشـمني        آسـان زمـان سـخت و       او هم .  بود شكاكنظر فلسفي   
به پـوچي اعتقـاد داشـت، بـه         . ، رو راست و مرموز بود     بقارم و حاميخطرناك،  

معنايي كه هـر   هاي بي   كردند تا براي نقش     دنيايي كه در آن مردان و زنان تالش مي        
                                                 

11. See Gholam Reza Afkhami, The Iranian Revolution: Thanatos ona National 
Scale, Washington,DC, The Middle East Institute, 1985, pp. 50-53. 



   زندگي و زمانة شاه 788

پـاداش بـه    از نظر برخـي ايـن       . كنند، معنايي بيابند  مي  يك در ازاي پاداشي بازي      
شد؛ از نظر ديگران فرصـتي بـود بـراي            صورت پول، مقام يا ستايش پرداخت مي      

 همگي در اختيار تدبير هوشـمندانة تقـدير،         اما .خدمت كردن، خالقيت يا ساختن    
 بـازيگري بـر روي همـان         را نيـز   خود هويدا. هاي ديگر بودند    پروردگار، يا انسان  

  سياسـتمداران ايرانـي    را از  او   وود   خلع سالح كننده ب     كه خصلتي ،مي ديد صحنه  
و  شد و هم شامل خودش       هم شامل ديگران مي    شا           گرائي       پوچ. ديگر جدا مي كرد   

رقبايش در تكـاپوي      احتماالً 12.ماندبكه او مدتي طوالني روي كار       كمك كرد   اين  
 نمـي   مـي بايـستي   مي كردند يـا بـه آنچـه كـه           از حد تجاوز     حفظ روال يا تعادل   

هاي موجود بين شاه، همكـاران   توانستند با موفقيت تنش ها نمي ؛ احتماالً آن  رسيدند
توانـست روال و تعـادل را حفـظ كنـد،              هويدا. خود، و تودة مردم را سامان دهند      

البته اين واقعيت هم به او كمك كرد كه در دوراني كه شـاه هنـوز بـه آن قـدرت                     
ياسي مهمـي    به آن رسيد، مصدر مقام س      1344مطلقي دست نيافته بود كه در سال        

 شده بود، هر چند هنوزحـالتي       "آريامهر"شاه  هويدا زماني روي كار آمد كه       . نبود
او با موفق شدن در مواردي كه احتماالً ديگـران در آن            . وار پيدا نكرده بود     اسطوره

  .دركمك ك اسطوره شدن شاه به روندخواه نا خواه خوردند  شكست مي
  

***  
وز به روز بيشتر وابسته به بوروكراسـي        حزب ايران نوين ر   ها    با گذشت سال  
هـاي سراسـر كـشور بـه حـزب ايـران نـوين                 اغلب سـازمان   .و مقام سلطنت شد   

ها   شد، و اغلب وزارتخانه     ها ريخته     ند، اغلب آرا براي اين حزب به صندوق       پيوست
ند، هر چنـد بـسياري از آنهـا         شدشان عضو ايران نوين       و معاونان آنها و دستياران    

  حـزب حزب مردم،. نددنه براي حزب راي داحزب مشاركت داشتند در  نه  هرگز  

                                                 
 .55. همان، ص. 12
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 وظيفة آن حزب انتقاد از دولت بود ولي اين          .ماند  محدود  مخالف وفادار ، همواره     
. د زيرا دولت ترتيبـي داده بـود كـه مـسئوليتي متـوجهش نباشـد        شكاري ناممكن   

هويــدا، نخــست وزيــر، نخــست ايــن فكــر را پــذيرفت و ســپس رواج داد كــه  
 شاه اسـت و بنـابراين       نتيجه تصميم هاي  سياستگذاري مختص شاه است، توسعه      

هويدا اصرار داشـت كـه پادشـاه رئـيس، داور           . تمام پيشرفت ملت مديون اوست    
رفته رفته شاه به رهبر گـروه حكـومتي         . گيري است   نهايي و برترين مرجع تصميم    

 اساسي او را جالل      قانون زيرابدل شد، موقعيتي كه با مقام وي همخواني نداشت          
 بـه موجـب    ودانـست  ناپذير، و منزه مـي    تعرض ، نماد هويت ملي،   كشورو شكوه   

در دورة زمامـداري    .  همه و وفاداري همه به او واجـب بـود          شاه  او سنت و قانون  
  اكثريـت نـده  بر،سياسيدر تئوري  : نوظهور شدپديده اي نوين ايران   حزب هويدا

در عمل وابـسته     ؛ و مسئول  تشكيل دهنده دولت  و بر آن اساس      ،ء در انتخابات  آرا
بـا وجـود ايـن      .  اين نوعي دموكراسي وارونه بـود      .انتقاد ناپذير به مقام سلطنت و     

تـا سـال    . رفت  و شاه از موفقيتي به سوي موفقيتي ديگر پيش مي         گذشت   ميامور  
توانمنـدي  ، شاه بـه     ه شد  شاهنشاهي ايران جشن گرفت     سال 2500 ، سالي كه  1350

او . ست يافته بود كه در تاريخ اخير هيچ ايرانـي بـه آن دسـت نيافتـه بـود                  ايي د ه
سـال  ماه و ، 1353 اسفنددر .  شودبه چالش طلبد و پيروزاكنون قادر بود غرب را  

  .رسيد ناپذير به نظر مي تأسيس حزب رستاخيز، شاه شكست
  

 كــه شــاه تــصور كــرده يــا اميــدوار بــود پــيش ســالمتيالبتــه امــور بــه آن 
او در زمينـة    .  پيش مـي رفتنـد     هاي بزرگ او به     طرحاگر چه بسياري از     .،فتر  نمي

گاز، پتروشيمي، انرژي اتمي، پايگاه دريـايي       . اقتصادي و در زمينة نفت پيروز بود      
هاي عظيم آغـاز شـده و         آهن، شبكة ارتباطي و ديگر طرح       بهار، برقي كردن راه     چاه

 مراتـب از گذشـته بهتـر بـود،     وضع زندگي مردم به. رفت به شكلي مؤثر پيش مي   
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درآمــد ســرانه در حــدي چــشمگير افــزايش يافتــه بــود، تــورم، پــس از افــزايش 
 در پي باال رفتن بهاي نفت، كنترل شده بود، از مشكالتي هم كـه شـاه                 هكنند  نگران

. اي بـاقي مانـده بـود        فقـط خـاطره   اكنون  داران بزرگ داشت     با روحانيان و زمين   
، بـا   ر دو  با اتحـاد شـوروي و چـين هـ           نيز ي همسايه و  مناسبات ايران با كشورها   

و طبيعتـاّ مـسئله     وجـود داشـت    وجود رقابتي كه بين اين دو ابرقدرت كمونيست       
ا       سقوط نيكسون در اياالت متحده نگران     . ، بهبود يافته بود   انگيز بود  كننده بـود، امـ
  شاه مشكالت جرالـد فـورد در عمـل مزيتـي            از ديد  1354  و 1353 هاي   در سال 

هـاي     از سياسـت   ي كـه  بـا وجـود انتقادهـاي مـستمر       . فتر  براي وي به شمار مي    
بـر قـرار    ، بهترين مناسـبات را بـا آن كـشورها            مي كرد  رهبران كشورهاي اروپايي  

هـا، كارفرمايـان،      با پول سرشاري كه در اختيار داشت تقريباً تمام دولت         . كرده بود 
ه كرد  دنيا را به سوي خود جذب       سياستمداران، شاهان سابق، يا قدرتمندان سراسر       

 .بود دست گشادهكشور از نظر مالي هم در داخل و هم در خارج از . بود

  
 از شـكوه و     . دليلـي بـراي نگرانـي نميديـد         انتقاد هـا را مـي شـنيد امـا          شاه
آگاه شد،    هاي غربي از او مي      هاي اقتصاددانانش و از انتقاداتي كه در رسانه         شكايت

 شكوه  . كه وجود دارند   نمي كرد قبول  تي وجود دارد، اما      مشكال  مي گويند   كه بود
اعتنـا از كنارشـان       كـرد و بـي      جويي تلقـي مـي      را بهانه  هاي اقتصاددانان   و شكايت 

هـاي نفتـي و       هاي غربي را ناشي از تحريكات شـركت          انتقادات رسانه  .گذشت  مي
تان هـاي دوسـ     مشكالت را از وراي شكوه    . دانست  عذاب وجدان استعمارگران مي   

گفتند   كرد، كه به او مي       علم، عدل و ديگران  هم احساس مي        مانندمورد اعتمادش   
هـاي ناشـي از       ها را هـم نارضـايي        اين شكوه  اما،  موفّق نيست نظام دو حزبي وي     
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او هـم روز بـه روز فزونـي         ديكتاتور بودن بـر     اتهام   13.آورد  حسادت به شمار مي   
فرامـوش  آمـد كـه       خاصي وارد مي   نظرش اين اتهام از سوي اش      درگرفت ولي     مي

حـالتي متمـايز     دادند كه پادشاه بـودن      او پادشاه است يا تشخيص نمي      بودند   كرده
 كـه در ايـران       داد هـد خوا به كساني كـه شـك داشـتند نـشان         انديشيد   و مي . دارد

طرفانـه   دموكراسي برقرار است و او، در مقام پادشاه، در مورد ايـن دو حـزب بـي             
  . كند رفتار مي

  
***  

تغييـر در هيئـت     با اعـالم     هويدا، نخست وزير،     1353  ارديبهشت    7در روز   
 بـه    هوشـنگ انـصاري    :وزير را معرفي كرد   ابروزيران خود چند وزير جديد و دو        

 وزير اقتصاد و دارايي با حق نظارت بر وزارت بازرگاني و وزارتخانة تـازه               سمت
ارايي، بـه سـمت وزيـر       تأسيس صنايع و معادن و جمشيد آموزگار، وزير پيشين د         

، كـه مـسئوليت     امـور اداري و اسـتخدامي كـشور       كشور با حق نظارت بر سازمان       
آسـا در  دولـت ارتقـا          انصاري به شكلي برق   . اصالحات اداري را بر عهده داشت     

 در بخش خصوصي ژاپن ثروتي هنگفـت بـه دسـت آورد و              در آغاز او  . يافته بود 
در مقـام معـاون     در ايران ابتدا     .رابر كرد  به ايران ثروتش را چند ب       از بازگشت  پس

اتاق بازرگاني تهران و بعد سـفير ايـران در پاكـستان خـدمت كـرد و در تابـستان                
 سـفير   1346در ارديبهشت   .  در مقام وزير اطالعات به دولت هويدا پيوست        1345

 در اين سمت ماند و در ايـن زمـان بـه             1348و تا تير    الت متحده شد    اايران در اي  
شاه معتقد بود كـه     . فراخوانده شد تا سكان وزارت اقتصاد را در دست گيرد         ايران  

                                                 
مردم بودند و ديري نگذشت كه هر دو به اين نتيجه رسيدند اسداهللا علم و يحيي عدل هر دو وابسته به حزب . 13

اند شمار اعضاي اين احزاب  عدل اعتقاد داشت كه به شاه گفته. كه نظام دو حزبي در اصل نظامي كاذب است
تاريخ   بنياد مطالعات ايران،. "شاه اين حرف را باور كرده يا تظاهر كرده كه باور كرده است"زياد است و بسيار 
 .1، روي 3، نوار 2000گر غالم رضا افخمي، پاريس، اوت   مصاحبه با يحيي عدل، مصاحبه،يشفاه
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يك بار در ميهمـاني شـامي   .  نابغه است،انصاري در امور مالي، به ويژه بازار سهام    
در منزل شاهدخت اشرف، شاه اظهار داشته بود كه انصاري با آن جثة كوچـك از                

 بـه   د كه ديگر كسي نتواند     اين اظهار نظر باعث ش     14.نظر ذهني سنگين وزن است    
  . ايرادي به انصاري بگيردآساني

  
 زماني كه به او     اما ،آموزگار از انتصاب خود به عنوان وزير كشور راضي نبود         

 را در سـازمان كـشورهاي صـادركنندة         ايـران اطمينان دادند كه همچنان نمايندگي      
 رنخـ  وزارت كـشور م    15.دار خواهد بود كمـي تـسكين يافـت          عهده) اوپك(نفت  

  در آن زمـان    شد ولي در واقع     هاي ديگر گرفته مي     تصميماتي بود كه در وزارتخانه    
در نظريه، وزير كشور مـسئول اجـراي        . كار مهمي جز برگزاري انتخابات نداشت     
 از زماني كـه ژانـدارمري و پلـيس در    اماقانون و حفظ نظم در سراسر كشور بود؛     

فه از وزارت كـشور سـلب شـده      عمل به جزيي از ارتش بدل شده بودند اين وظي         
ايـن وزارتخانـه    . دادنـد    به شـاه گـزارش مـي       اّ مستقيم نيروهابود و فرماندهان آن     

كـرد كـه شـوراي شـهر          همچنين در مقام شورايي براي شهرها و مناطقي عمل مي         
ها و عزل و نصب استانداران بود، هر           مسئول سازماندهي كلي استان     و نيز  نداشتند

خـود بـه عهـده       شـاه    هم عمالّ را    آخري اي مهم اين وظيفه   ه  چند در مورد استان   
بنابراين وظيفة اصلي آموزگـار در وزارت كـشور برگـزاري آنتخابـات             .  بود گرفته

  . در نظر گرفته شده بود1354 خرداد 30آتي بود كه زمان آن 
                                                 

غني در آن ميهماني حضور داشت كه ميهمانان در دو صف ايـستاده             . 2005 ژوييه   28گفتگو با سيروس غني،     . 14
گفـت صـف   بوشهري، همـسر شـاهدخت اشـرف،    . تر است   بودند و شاه به صداي بلند پرسيد كدام صف سنگين         

فـرد ديگـري گفـت      . سمت راست، زيرا سيروس غني ، كه در آن زمان تا حدودي چـاق بـود، در آن صـف بـود                     
شاه نگاهي به انصاري انداخت و      . آورد  هوشنگ انصاري كه ريزه و الغر است، وزن صف سمت چپ را پايين مي             

 نظـر در حـد زيـادي بـه منزلـت        اين اظهار . در برابر حيرت تمام حاضران گفت تمام وزن انصاري در مغز اوست           
 .انصاري، وزير اقتصاد، افزود

 .، پيشين"كنترل نفت"نگاه كنيد به فصل . 15
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 معاونان خـود را، كـه هـيچ يـك از وزارت             1353 داد مر 31آموزگار در روز    
اي در برگزاري انتخابات نداشـتند،         و هيچ كدام تجربه     بودند كشور برگزيده نشده  

 كه براي او تفاوتي ندارد كه كـدام  به آنها گفت شاه  16.به حضور شاه معرفي كرد
 ممكن است به شما بگويند كه من ايـن آقـا            ". شودحزب در انتخابات آتي برنده      

آنچـه  . نيـست اين درسـت  . دهم يا آن خانم، اين حزب يا آن حزب، را ترجيح مي     
 در اين دوره نخـستين      ".خدشه و عاري از تقلب است       خواهم انتخاباتي بي    من مي 

مجـالي  . وظيفة اين گروه اين بود كه چم و خم برگزاري انتخابـات را فـرا گيـرد                 
فراهم آمد وقتي كه نمايندة شهسوار در مجلس به عضويت دولت برگزيده شـد و               

از . رد از نماينـدگي مجلـس اسـتعفا داد        كـ   در نتيجه همان گونه كه قانون مقرر مي       
 انتخابـات   يكه بيش از نيمي از دورة مجلس به پايان رسـيده بـود،  برگـزار               آنجا  
ايـن   آموزگار و معاونانش تـصميم گرفتنـد از          اماالزامي نبود،   تعيين جانشين   براي  

  . با فرايند انتخابات استفاده كنند شدنفرصت براي آشنا
  

 ار نظـر    .آور بـود    وار نه تنها آموزنده كـه شـگفت       برگزاري انتخابات در شهس   
 از توزيـع جديـد قـدرت    اي انتصاب آموزگـار بـه وزارت كـشور نـشانة        عده اي 

كردند آموزگار مستقل     اغلب افراد دولت و مقامات بلندپايه تصور مي       . سياسي بود 
از هويدا است و به طور مستقيم با شاه در ارتباط است و رقيب محتمل هويدا بـه                  

                                                 
امين عاليمرد و من به ترتيب  رئـيس و معـاون   . نگارنده يكي از اين معاونان بود كه به حضور شاه معرفي شد    . 16

مقـام را پـذيرفتم زيـرا مـدتي بـود كـه دربـارة             من اين   . دانشكده اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه ملي ايران بوديم        
آموزگار پذيرفت كه اين نياز وجود دارد و اين بخشي از دليل گزينش من              . گفتم  تمركززدايي و مشاركت سخن مي    

هيچ يك از مطالبي كه من در دانشگاه فرا گرفته          . ها، مرا مسئول برگزاري انتخابات آتي كردند        در تعيين وظيفه  . بود
هايي كه من در گير برگزاري انتخابات بودم به من در مورد فرهنگ سياسي  ه بودم به اندازة تجربة ماهيا آموزش داد

اغلب مطالبي كه در پي دربارة اين انتخابات و دگرگوني نظـام حزبـي بـه حـزب واحـد                    . مردم ايران آموزش نداد   
  : بهنگاه كنيد. آيد، بر اساس تجربة شخصي خود من نگاشته شده است رستاخيز مي

Afkhami, The Iranian Revolution, Chapter 2, Op. Cit.   
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كـه  اين معنا بود     انتصاب وي در رأس وزارت كشور به          براي آن ها   .رود  ر مي شما
 ايـن موضـوع      از دهندگان شهسوار نه    وضع متفاوتي در انتظار است، هر چند رأي       

حضور آموزگار بـه حـزب مـردم و ناصـر     . دادند آگاه بودند و نه به آن اهميت مي      
نمـاد  ت آتـي، كـه شهـسوار        عامري، دبير كل آن حزب، انگيزه داد تا براي انتخابا         

 سـاختار    نمونـة كـوچكي از     شهـسوار . ، با جديت به مبارزه بپردازنـد      خرد آن بود  
اي كه خـدمات عمـومي را در          تقريباً تمام جوامع سازمان يافته    .  كشور بود  سياسي

القاي تصور انتخابـات    . گذاشتند وابسته به حزب ايران نوين بودند        اختيار مردم مي  
ند هـيچ   انجاميد، هر چ     به فعاليتي شديد      و ي اين تصور القا شد    آزاد دشوار بود، ول   

سـرانجام، هـر حـزب ، بـا         . مردم مهـم باشـد در آن مطـرح نبـود          مطلبي كه براي    
چنـد تـن از      تشخيص اين كه حزب ايران نوين ممكـن اسـت شكـست بخـورد،             

ها   بازي    كه تمام سياست   راشهسوار اين نظر    تجربه  . رهبرانش را به مبارزه فرستاد    
دهندگان واجد شـرايط فقـط بـه           درصد از رأي   60بيش از   .  تاًييد كرد  محلي است 

شد و آنها مايل بودند       اين دليل در انتخابات شركت كردند كه انتخاباتي برگزار مي         
شناختند يا نظرشان را جلب كرده بود، پيـروز           جناح خودشان، يعني نامزدي كه مي     

 1/50 رأي بيشتر، يعنـي      200با در حدود    در نهايت، نامزد حزب ايران نوين       . شود
ايــران نــوين  كــه شــايد بــه ايــن دليــل درصــد آرا، برنــده شــد، 9/49در برابــر 
 در انتخابات پيشين در شهسوار نامزد حزب ايران نـوين كـه             17.تر بود   يافته  سازمان

در انتخابـات بعـدي     . اكنون عضو هيئت دولت بود با اكثريتي قاطع برنده شده بود          
  .  مردم اكثريت آرا را با تفاوتي زياد به دست آوردنامزد حزب

  

                                                 
گيري نه تنها تحت نظارت هيئت نظارتي بود كه قانون مقرر داشته بود بلكه نمايندة هر دو نامزد                    هر مركز رأي  . 17

 در  انتخابات سالم، اين احتمـال وجـود دارد كـه         با وجود مراقبت كامل براي برگزاري       . هم در آنجا حضور داشت    
به هر . هاي پوشيده از جنگل تحريفاتي صورت گرفته باشد       گيري در روستاهاي دورافتاده و كوه        مركز رأي  يكي دو 

 .دهد حال اين وضع  نكتة كلي بيان شده در اينجا  را تغيير نمي
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  و مـردم   ، حزب مردم  ،جديد وزارت كشور   رهبري   روحيهانتخابات شهسوار   
پـس از آن شـاه اعـالم كـرد كـه            . را در رابطه با انتخابات سرتاسري تقويت كـرد        

انتخابات سراسري مطلقاً آزاد و جدي خواهـد بـود و نامزدهـاي هـر يـك از دو                   
 مبارزة عامري بيشتر بر انتقـاد       18. براي دستيابي به آرا بيشتر تالش كنند       حزب بايد 

از توانايي دولت در اجراي مؤثر منويات شاهانه متمركز بود، ولي حتـي ايـن هـم                 
 كـه   گلـه كـرد   علم، از مقامات واالي حزب مـردم، كمـي بعـد            . نظام نيفتاد  مقبول

 چنـان كـه شايـستة رهبـر         نـد  بتوا عامري به انتهاي راه خود رسيده است و يا بايد         
شوراي عالي حزب محمـد   1353 در دي  19.حزب مخالف است عمل كند يا برود      

 تـصادف    يـك   در  عـامري   كرد و چند روز بعد     انتخاب را به جاي عامري      فضائلي
 هويدا به سمت دبير كلي       پر سر و صداي    در پي گزينش  . غمبار اتومبيل درگذشت  

ب، علم كه هميشه در پي دليلـي بـراي           اين حز   بزرگ حزب ايران نوين در كنگرة    
اي   توطئـه " به كنايه نوشت كـه هويـدا         در يادداشت هاي خود    هويدا بود    حمله به 
، زماني كه شاه ناگهان تـشكيل       1353 اسفند   11  در    20.پروراند  سر مي  در   "شيطاني

  .حزب رستاخيز را اعالم كرد، تمام اين مطالب اهميت خود را از دست داد
***  

 اقامت زمستاني معمول خود در سن مـوريتس سـويس بازگـشته             شاه تازه از  
شـاه  . سازنده بودبسيار شد    ماه پيش تا آنجا كه به سياست خارجي مربوط مي         . بود

پيش از عزيمت به سن موريتس به ديدار انور سادات، رئيس جمهور مصر، رفتـه               
فت كرده بـود  اي از كيسينجر، وزير امور خارجة امريكا، دريا بود و پيش از آن نامه   

 بود از جانب اياالت متحده با انورسادات دربـارة مـذاكرات            او را دعوت كرده   كه  
.  گفتگو كند  "گيري درازمدت مصر    جهت"كيسينجر  آتي مصر و اسرائيل و به قول        

                                                 
 .2285: 5؛ گاهنامه، 289: 2روزشمار، . 18

  .334: 4هاي علم، جلد  يادداشتعلينقي عاليخاني، . 19

 .318-319: 4، همان. 20
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 بود به سادات بقبوالند كه ايـاالت متحـده را در             كرده خواستدركيسينجر از شاه    
 با توجـه بـه      21.زينش بين مصر يا اسرائيل شود     موقعيتي قرار ندهد كه مجبور به گ      

 ايـران در متقاعـد      پادشاهسياست آتي سادات، از جمله مناسباتش با شاه، به ظاهر           
شـود و انـور       كه آيندة مصر با كنار آمدن با غـرب تـأمين مـي              اين بهكردن سادات   

 شـاه   .، موفق شد  گراي پيشين خود را همچنان ادامه دهد        سادات بايد موضع غرب   
 سن موريتس با ژيسكار دستن، رئيس جمهور فرانسه، و در زوريخ با كيسينجر              در

ديـدار علـم در تهـران    . ديدار كرد و از جمله دربارة نفت با آنان به گفتگو نشست     
مناسـبات شـاه بـا      . با نمايندة بومدين، رئيس جمهور الجزاير، هم همين طور بـود          

افته بود و بنـا بـود وي نقـشي     اخير در حدي چشمگير بهبود ي يها  بومدين در ماه  
  .حياتي در كمك به شاه در زمينة تفاهم با عراق بازي كند

  
دلمـشغول اسـت و مثـل مـواقعي كـه مـي             در تهران علم متوجه شد كه شاه        

 ضـربه   اش روي ميـز     با انگشت سبابه  "انگيز بگيرد     خواست تصميمي مهم يا بحث    
بـا موهـاي سـرش بـازي        هايش نوشت شاه در گذشته        علم در يادداشت  . "زند  مي
 است نوع   در دست شاهنشاه  از هر حيث     قدرت   ولي حاال كه به حمداهللا      "كرد    مي

 5 روز بعـد، 22".]ضربه زدن به ميز با انگشت سـبابه  [فكر كردنشان اين طور است      
اسفند، شاه به علم دسـتور داد كـه اعـضاي هيئـت دولـت، رؤسـاي مجلـسين و                    

خواهد خبر مهمـي      سفند فراخواند زيرا او مي     ا 11ها را براي روز       نمايندگان رسانه 
خواهـد بگويـد، هـر چنـد          دانست او چه مـي      هيچ كس درست نمي   . را اعالم كند  

برخي از اعضاي هيئت دولـت، از جملـه هويـدا و عبدالمجيـد مجيـدي، رئـيس                  
مـوريتس    مجيـدي در سـن    . سازمان برنامه و بودجه، شايد آن را حدس زده بودند         

                                                 
 .312-313: 4پيشين، هاي علم،  يادداشت در 1975 ژانويه 4متن اين نامه به تاريخ . 21

 .325: 4همان، . 22
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زماني كه آمادة خروج بود شاه به او        . دجه شرفياب شده بود   براي گفتگو دربارة بو   
: شـاه گفتـه بـود     .  بود كه قصد دارد تغييراتي در نظام سياسي به وجـود آورد            گفته

در نتيجه دولت انگيـزة  شود و  كنم به اندازة كافي از دولت انتقاد نمي   احساس مي "
لت از درون به اصالح     ما به نظامي نياز داريم كه دو       .كافي براي اصالح خود ندارد    

حزبـي سـخن     مجيدي تصور كرد كـه شـاه دربـارة نظـامي تـك      23".خود بپردازد
آقـاي  . ما در اين باره در دفتر حزب ايران نوين صـحبت كـرده بـوديم              ". گويد  مي

 24".حزبي چـارة ديگـري وجـود نـدارد     هويدا گوشزد كرده بود كه جز نظامي تك  
بير كـل حـزب مـردم و از دوسـتان           موضع مجيدي با يحيي عدل، كه چند دوره د        

گوينـد    كساني هستند كه مي   ": عدل بعدها يادآور شد   . نزديك شاه بود، يكي است    
 25".طرح حزب رستاخيز را شاه ريخت، ولي به نظر من اين طرح مال هويدا بـود               

 دبير كل حزب مـردم    1351به گفتة عدل، ناصر عامري به پيشنهاد هويدا در مرداد           
 ".د كه اين حزب موضوعي جدي است و او هـم بـاور كـرد              به عامري گفتن  ". شد

او را " پـس از آنكـه   ".فايده بود او شروع به كاري جدي كرد ولي بي"عدل گفت   
اي جز ايـن      هچار"دار اين مقام شد زيرا        عدل بار ديگر عهده   به زودي    "دك كردند 

 . عدل به اين نتيجه رسيده بود كه نظام حزبي نـوعي شـوخي بـيش نيـست                 ".نبود
 در غيـر ايـن   كرديد  بازي مي خوب  تان را     اما حتي اگر هم شوخي بود، بايد نقش       "

 كمي پيش از اعالم حزب رسـتاخيز عـدل از           26."آمديد   مسخره به نظر مي    صورت
بـازي خاتمـه      اين سياه  كند و به    هويدا پرسيده بود چرا احزاب ديگر را منحل نمي        

هـا    سـال 27.ين كار بايد انجام شـود   به گفتة عدل، هويدا پذيرفته بود كه ا       . دهد  نمي
                                                 

  . 61-66. صص. حبيب الجوردي، مصاحبه با عبدالمجيد مجيدي، طرح تاريخ شفاهي هاروارد. 23
http://www.iranian.com/History/August98/Madjidi/p5b.html. 

 .مانه. 24

 .عدل، پيشين. 25

 .همان. 26

 .همان. 27
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حزبـي را در      پاشي رژيم چنين عنوان شد كه شاه فكر دولت تك           بعد و پس از فرو    
بـه هـر حـال در آن دوره    . زمان سفرش به مصر از سادات الهام گرفته بوده اسـت   

 نشنيده بود كه شاه      فرح هرگز  شهبانو. اين فكر هرگز به صورت علني مطرح نشد       
به خـاطردارم كـه     ": شهبانو بعدها گفت  . ه باشد درادات صحبت ك  در اين باره با س    

كنند كـه رهبـرش       كرد كه در ايران همه از حزبي پيروي مي          اعليحضرت تصور مي  
  28".آورد بنابراين آن حزب ديگر هرگز فرصتي به دست نمي. نخست وزير است

  
 شاه به مخاطبـانش در كـاخ نيـاوران گفـت كـه              1354 فروردين   11در روز   

كـشور در دوران رهبـري      . اند   آنگونه كه وي اميدوار بوده است كار نكرده        احزاب
وي دستاوردهاي زيادي داشته است ولي امتياز آن بيش از همه به حساب حـزب               

احـزاب اقليـت، هـر چنـد بـه انـدازة حـزب اكثريـت                . ه شده است  حاكم گذاشت 
دستاوردها سهم  پرست، دانا و كارآمد هستند، به همان اندازه در افتخارات و              ميهن

 نظامي را به وجـود آورد كـه در آن همـه شـانس مـشاركت                 اينك بايد . اند  نداشته
كنند، به حساب همـه       داشته باشند و امتياز خدماتي كه به كشور و پيشرفت آن مي           

قـانون اساسـي،    – خواهد بود اين نظام پيشنهادي بر سه اصل استوار        . گذاشته شود 
او گفت اكثر ايرانيان از صميم قلـب و بـه           . هيانقالب شاه و ملت و نظام شاهنشا      

هاي زندگي ايرانـي، از جملـه          تمام جنبه  درآنها  . شدت به اين اصول اعتقاد دارند     
شايد كـساني هـم بـه ايـن سـه اصـل اعتقـاد               . مشاركت خواهند داشت  سياست،  
 را به خوبي انجام داده    داند و كار خو     اند ولي آنها هم شهروندان خوبي بوده        نداشته

آنها از تمـام آنچـه كـشور در         . اند  و در آرامش و باوقار زندگي خود را اداره كرده         
 بهـره    يـا خواهـد داشـت      هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عرضـه داشـته          زمينه
انتظـار مـشاركت در حكمرانـي را         مانند ديگران    ولي نبايد .  و خواهند برد   اند  برده

                                                 
  .1، روي 2مصاحبه با شهبانو فرح، پيشين، نوار . 28
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 گمراه هستند كه عليه منافع حيـاتي        سرانجام، آن اقليت كوچك افراد    . داشته باشند 
هاي خودمان، كه جاي آنها به موجب قـانون در            اي  ند، مثل توده  ه ا كشور اقدام كرد  

سـفر  خـود    "هاي موعود   سرزمين"اگر آنها بخواهند به هر يك از        اما  . زندان است 
 را به تمام ايرانيان تـسري       هاشمخالفان اين جملة     29.كنند، گذرنامه آنها آماده است    

  .يا به رستاخيز بپيونديد يا  گذرنامة خود را بگيريد و كشور را ترك كنيد: ادندد
  

***  
داند فكر تشكيل حزب رستاخيز از كجا به ذهـن شـاه              هيچ كس درست نمي   

عهـد وي در مـورد برگـزاري انتخابـات آزاد و انتظـاراتي كـه از انتـصاب                   . رسيد
داشت كه وي براي پيامدهاي     آموزگار به مقام وزير كشور داشت، نشان از اهميتي          

خواست آنچه را نـاممكن بـود عملـي           در اين دوره او مي    . انتخاباتي آزاد قائل بود   
زماني او منصور و حزب ايران نوين را روي كار آورده بود تا انقالب سـفيد                . كند

او اميدوار بود كه دو حزب موجود در مورد سياست چون دو رقيب             . را اجرا كنند  
.  مؤثرتر اين سياسـت را بـازي كننـد          اجراي  نقش ابزارهايي براي   عمل نكنند بلكه  

 او بـار ديگـر      1350در اوائـل دهـة      . اين خواسته از نظر سياسي به نتيجـه نرسـيد         
از گـروه ديگـري از      . كرد نيـاز بـه تغييـر وجـود دارد           تالش كرد زيرا احساس مي    

 بازرس  متخصصان، اين بار به رهبري مهدي سميعي، رئيس سابق بانك مركزي و           
مالي شاه در امر خريدهاي نظامي، دعوت كردند تا دربارة جانشيني بـراي دولـت               

 شـاه اين هـم بـه نتيجـه نرسـيد، بخـشي بـه ايـن دليـل كـه                . هويدا صحبت كنند  
 بخـشي بـه ايـن       ،ها در جريان بود منحرف شـود        خواست از سياستي كه سال      نمي

،  بخشي ،دست يافته بود  دليل كه كشور با همين شيوة جاري به پيشرفتي چشمگير           
به گفتة عدل، به اين دليل كه شاه معموالً از افرادي كه به مقامي گماشته بود دفـاع         

                                                 
 .1354 فروردين 12كيهان، . 29
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، و بخشي هم به اين دليل كه دلبستگي شاه به هويـدا بركنـاري نخـست                 30كرد  مي
  .ه بودكرد وزير را بسيار دشوار 

  
 ايـن   يكـي از  . ريخـت   رستاخيز نهري بود كه جويبارهاي زيـادي بـه آن مـي           
 كه گروهـي بـه      1350جويبارها شايد تحليلي بود از شرايط سياسي ايران در سال           

 از اواخر   ها و سطوح مياني دولت،      نسبت جوان و روشنفكر و گردآمده از دانشگاه       
 براي شهبانو و از آن راه بـراي شـاه در مـورد شـرايط                1351اواخر   تا   1350سال  

 31.اي براي شهبانو بودنـد      مخزن انديشه نوعي  اين گروه   . سياسي ايران انجام دادند   
  پادشـاه  گرا   از ديدي واقع   داشت كه   هاي ناشي از آن اعالم مي       اين تحليل و توصيه   .

 قدرت آن را دارد كه تعريفي نو از نظام سياسي به دست دهد              تنها عاملي است كه   
انقـالب سـفيد   . و شكلي نو براي آن در نظر گيرد و به نفع اوست كه چنـين كنـد           

منـابع  دهة نخست آن تغييراتي چـشمگير در زمينـة          . آميز بود   ز حد موفقيت  بيش ا 
. طبيعي ايران، شرايط روستاييان، كارگران و زنان اين كشور به وجـود آورده بـود              
. دولت اين تغييرات را در اصل از راه تصميمات قانوني و اداري اعمال كرده بـود               

                                                 
 .عدل، پيشين. 30

 را، كه عنواني " ايرانتطرح تجهيز مل"نويس طرحي با عنوان  نگارنده پيش. نگارنده هم عضو اين گروه بود. 31
توانمند كردن "اصطالح .  بود، آماده كرد"ايرانملت توانمند كردن طرح "ه معناي به نسبت پر آب و تاب و ب

(empowerment) هاي فارسي به معناي   در فرهنگ واژه"تجهيز"در آن زمان واژة .  باب شده اخيرّا در غرب
 كم و بيش به معناي وي را پيدا كند، انجام كار، تا وي توانايي  بودآماده كردن اسباب و لوازم مورد نياز براي كسي

اين تحليل بر اساس اثري از نگارنده در مورد توسعة سياسي، و به ويژه رسالة دكتراي .  بود يا شدننتوانمند كرد
 ذهني براي تحليل رابطة توسعة سياسي با ديوانساالري الگوئي" كه ترجمه عنوان آن از انگليسي به فارسيوي 
 در 1340به كار بردن  اين اصطالحات كه در ميانة دهة . .بود عنوان شد " در نظام هاي در حال تحولدولتيهاي 

ها ، فارغ از  بنابراين از برخي از اين انديشه. هاي امريكا مد روز بود، براي افراد ناآزمودة ايراني دشوار بود دانشگاه
 من نوشتم ز متني است كهآيد خاطرات نگارنده ا آنچه در پي مي. شد، برداشت نادرست كردند آنچه گفته و نوشته 

 آن را به شهبانو  ماو رونويسي كرد تر  همكار و دوست عزيز من زنده ياد امين عاليمزد با نگارشي بسيار عاليو
 . يمتسليم و دربارة آن با وي بحث كرد
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جز در مورد بروز خشونت در پي مخالفـت روحانيـان و زمينـداران بـزرگ، ايـن                  
ولي در چند سال    . يز اعمال شده بود   تغييرات با سهولتي نسبي و تنش سياسي ناچ       

گذشته جامعه در حدي چشمگير تغيير يافته بود و همه چيز حكايت از آن داشت               
هـاي    اگر براي تبـديل توانـايي     . كه ضرباهنگ تغيير در آينده شدت خواهد گرفت       

هايي كه روز به روز       اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از انقالب سفيد، توانايي        
خواهند آمد، به توانايي سياسـي تـصميماتي گرفتـه نـشود، نظـام              ود  وجبيشتر به   

ماند و در نتيجه      هاي اجتماعي، به نسبت عقب مي       سياسي، در مقايسه با ديگر نظام     
از سوي ديگر، مشاركت سياسي را فقط در        . شود  پذير مي   روز به روز بيشتر آسيب    

 بـه   بـه واقـع    كـه ايـن فراينـد اصـيل باشـد، يعنـي              ردتوان بـسيج كـ      صورتي مي 
بـه هـر حـال اگـر تـصميمات را           .  بينجامـد  با معنـا و مـوثر     گيري سياسي     تصميم

 كه وابسته به شخص شاه است بگيرد، كـه در واقـع              و فائقي  ديوانساالري منسجم 
بـا  . شـود    ناممكن مـي   مشاركت سياسي با معنا    نظام دوحزبي،    رغم هچنين است، ب  

ميماتي بگيرد و اين دور باطـل را         كه او تص   استتوجه به قدرت اعالي شاه، الزم       
 استفاده از قدرتش تـصميماتي بگيـرد تـا الگـوي مناسـبات              يعني با  ،در هم شكند  

متفاوتي بين ديوانساالري و فضاي اجتماعي برقرار شود، نه اين كه او و دولت به               
 بـه   خود را بر فراز ديگر قـواي مملكتـي         چتر قدرتي    كلي از هم جدا شوند، بلكه     

 .مده اند نيز بگستراند بر اساس انتخابات مردمي به وجود آكه  اركانيويژه
 

براي دستيابي به ارتباطي بين قدرت شاه در عمل از يك سو و مسائل مربوط            
 از سوي ديگر، اين طرح فـرض        هاي سياسي  فرهنگي و ضعف نهاد    چندگانگيبه  

نـد و   داد كه براي موفقيت بايـد وفـاقي در مـورد مرزهـاي فراي               را بر اين قرار مي    
شاه و اكثريت مردم در مورد قانون اساسي و اصول          . آيدمحتواي سياسي به وجود     

 و دست كم     افراطي گرايان   اسالم  وضع اين. كلي انقالب سفيد با هم توافق داشتند      
 را وارد   مـردم  قاطبـه كـرد، ولـي       ها را از صحنه حـذف مـي         براي مدتي كمونيست  



   زندگي و زمانة شاه 802

قـانون  تماعي، اقتـصادي، و سياسـي       با توانمند شدن نهادهاي اج    كرد كه     صحنه مي 
گـروه  . كردنـد  هـاي قـانوني و سياسـي را تفـسير مـي            اساسي و بر اساس آن رويه     

به اين منظـور جنبـشي سياسـي، بـه نـام جنـبش              ":داشتند  مشاوران شهبانو اظهار    
د كـه در آن افـراد بـه انتخـاب خـود آزادي              وشـ    رستاخيز ملت ايران، بايد اعـالم     

. نده باشـ  هـا و احـزاب سياسـي را داشـت           ها، تعـاوني    تحاديهها، ا   پيوستن به انجمن  
زمان، بايد از راه قانونگذاري مناسب اقداماتي در جهـت تمركززدايـي دسـتگاه            هم

 قدرت پادشـاه عـاملي      32".دريگ  اداري و تفويض اختيار به شوراهاي محلي انجام         
اگـر  . ر بـود  ئن در انتظار كشو   ماي نامط   ميانجي بود؛ بدون آن، هرج و مرج و آينده        

 گسسته مي شد    شد، وي رفته رفته از مقام كاپيتاني تيم         قدرت شاه درست مهار مي    
. دركمي   و بر رعايت مقررات بازي نظارت        قرار مي گرفت   مقام داور مسابقه     در و

تا مدتي هنوز به شدت درگير امور ارتش، سياست خارجي، نفـت و امنيـت ملـي                 
تصادي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي را داد       ماند ولي مسائلي ديگر مثل امور اق        مي

در . .كـرد   و ستد سياسي در چارچوب در حال تحـول و مـورد وفـاق تعيـين مـي                 
ها، كه اغلب آنها روشنفكر بودنـد، ممكـن بـود هنـوز               مراحل اوليه برخي از گروه    

آنهـا  كـرد،     بدبين باشند، ولي اگر اين نظام با صداقت و به شكلي كارآمد عمل مي             
  .پيوستند ته به اين روند ميرفته رفهم 

  
، آن  و او ،  در ميـان گذاشـت    پس از كمي بحث، شهبانو اين پيشنهاد را با شاه           

 اطالع داد، از اين طـرح و تـالش اسـتقبال كـرد           خود گونه كه شهبانو به مشاوران    
ولي اظهار داشت كه با افرادي كه وي در اطراف خود دارد در اين برهـه از زمـان                   

همـان گونـه كـه در       : هشداري هم عنـوان شـد     .  را عملي كند   تواند اين طرح    نمي
آمده ايران كشوري دموكراسي و داراي نظام دو حزبي         مأموريت براي وطنم    كتاب  

                                                 
32. Gholam Reza Afkhami, The Iranian Revolution: Thanatos on a National Scale, 
Op. Cit, pp. 68-69. 
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ان راز نظر اعـضاي گـروه مـشاو      . ماند  است و اين نظام چارچوب مناسب باقي مي       
  33.روشن بود كه طرح رد شده است

  
ستاخيز دربارة ساختار اين نظـام       خود دربارة ر   1353شاه در سخنراني اسفند     

او امير عباس هويدا را به مقام دبيـر كلـي   . پيشنهادي خود به روشني سخن نگفت     
براي مـدت دو سـال منـصوب كـرد و مـسئوليت تـدوين قـانون مناسـب بـراي                     

هاي داخلي، عضويت و مقررات مربوط به گـزينش مقامـات             نامه  سازماندهي، آيين 
وجود اين، به رغم تـصوير مبهمـي كـه شـاه از ايـن              با  . آن را به عهدة او گذاشت     

بـسياري از   . حزب به دست داد، عموم مـردم بـه آن واكـنش مثبـت نـشان دادنـد                 
افرادي كه پيش از آن هرگز در فرايند سياسي مـشاركت نكـرده بودنـد، از جملـه                  
افرادي از قشر روشنفكر، به سوي امكاناتي كشيده شدند كه خالصـي از تنگنـاي               

مـسئله ايـن بـود كـه شـكل جنـبش            . داشـت   نوين به آنها عرضه مـي     حزب ايران   
آيا رستاخيز همانند   . كرد  رستاخيز آيا اين مشاركت را تشويق يا آن را سركوب مي          

 عنوان شده بود جنبشي بود يا چنانكه بـسياري از افـراد             1351طرحي كه در سال     
  .شد بدل مي كردند، به حزب دولت تصور مي

  
وظيفـة  .  بـدل شـود  د رستاخيز بناست به حـزب      كه روشن ش   ديري نگذشت 

منوچهر آزمون، يكي از معاونان هويدا و  ماركسيست         به  آماده كردن تشكيالت آن     
پيشيني كه دكتـراي خـود را در مطالعـات انـساني از دانـشگاه كـارل مـاركس در                    

 فعاليـت  ايـن تـصميم      34.، واگذار شـد    دريافت داشته بود   شرقي آلمان    در اليپزيك

                                                 
 پس از شنيدن اين خبر  از تلويزيون و اين كه شاه حزب تازه را رستاخيز 1354 اسفند 11نگارنده در غروب . 33

 .ناميده است ، مبهوت شده بود

 و در   1946آن دانشگاه را در سـال       .  تأسيس شده است   1409دانشگاه اليپزيك نهادي معتبر است كه در سال         . 34
پـس از فروپاشـي     .  دانشگاه كـارل مـاركس نـام گرفـت         1953ان دادند و در سال      زمان اشغال شوروي از نو سازم     
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 و خــارج از دولــت را كــه خواســتار جنبــشي بودنــد همخــوان بــا  افــراد داخــل
اي كـامالً     آزمـون بـا برنامـه     . قطع كـرد   هايي كه در آغاز پيشنهاد شده بود       سياست

كـشاورزان، كـارگران،   – كـه بـه موجـب آن افـراد هـر حرفـه               پيش آمد فاشيستي  
 يافتند   مي  از درون سازمان   -داران، پزشكان و غيره،     آموزان، مغازه   آموزگاران، دانش 

 كه اين تنها راه     توجيهش اين بود  .  پيوستند  مي و سران آنها به كميتة مركزي حزب      
شدة رستاخيز زيـر نظـر تـشكيالت فرمانـدهي كـشور              سازماندهي سريع و كنترل   

 35.است

هـاي ايتاليـايي و اسـپانيايي         اين مفهوم حزب، سـاختاري تركيبـي از مكتـب         
كـه شـهبانو در صـف        جه شد و پس از آن     فاشيسم بود، كه با مخالفتي گسترده موا      

. گرائيـد  كمونيـسم    بـه  فاشيـسم    اما. مخالفان آن قرار گرفت، از آن دست كشيدند       
اصل سازماندهي به تمركزگرايي دموكراتيك بدل شد، هر چند بـه ايـن اصـطالح               

دو خط موازي عمودي، يكي خط فرماندهي از باال بـه پـايين و              . اي نكردند   اشاره
مراتبي مشخص بـه هـم     از پايين به باال كه در سطوح سلسله   ديگري خط گزينش    

دبير كل حزب رسـتاخيز بـر خـط فرمانـدهي نظـارت             . آمد  پيوستند، به وجود      مي
مراتبـي از معاونـانش    گزيد و وي سلسله مي داشت، اين دبير كل را كنگرة حزب بر  

 كرد و آنها هم به نوبة خود خـط مـشاركت را در سـطوح مختلـف     را منصوب مي 
خط مشاركت در سـطح تـودة مـردم    . كردند دادند و رهبري مي سازمان تشكيل مي 

داد، كـه     هـاي اوليـة حـزب بـه نـام كـانون را تـشكيل مـي                  شد و سازمان    آغاز مي 
                                                                                                                   

در رژيـم   . آزمون بعدها در دولت شريف امامي نقشي مهم بازي كرد         . كمونيسم دوباره نام اليپزيك را بر آن نهادند       
  :نگاه كنيد به. زده محاكمه و اعدام كردند خميني او را شتاب

Afkhami,The Iranian Revolution, Op. Cit., pp. 71, 80, note 22. 
) Theodore Adorno(اين تجربة اصالحات كمونيستي در ايران نظر تئودور آدورنو . 71-72همان، صص . 35

تر است كه از چپ افراطي در طيف سياسي  كند كه همواره براي تندروهاي سياسي آسان را در اين مورد تأييد مي
  :نگاه كنيد به.  اين كه داد و ستد نامطمئن وضعيت ميانه را بپذيرندبه راست افراطي تغيير مسير دهند تا

Theodore W. Adorno, et.al. The Authoritarian Personality, New York, Harper, 
1950. 
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 روسـتا،   مراتبـي در سـطح      نمايندگان آنها در جريان يك رشـته انتخابـات سلـسله          
كـزي را بـه وجـود        مر شورايپيوستند و سرانجام       به هم مي    و استان   شهر، بخش،

گزيـد كـه بـاالترين ارگـان          اي اجرايي را بـر مـي        آوردند كه به نوبة خود كميته       مي
. كـرد   هاي آن اقدام مـي       مركزي در فاصلة نشست    شورايحزب بود و به نيابت از       

رياست دفتر سياسي را كه مركب از نمايندگان كميتة اجرايي و هيئت دولـت بـود                
وزيران هم كه برگزيدة نخست وزيـر بودنـد         نخست وزير به عهده داشت، هيئت       

بـراي اطمينـان از     . وظيفه داشتند هماهنگي بين حزب و دولـت را تـضمين كننـد            
  از يـشتر كميتـة اجرايـي كمـي ب       تعـداد نماينـدگان      برتري حزب در دفتر سياسي،    

  36.بود هيئت دولت نمايندگان
  

ان يافته بود   اي كه سازم    رستاخيز با برداشتي كه از آن وجود داشت و به شيوه          
 آن در حكومـت     توفيـق  ولـي امكـان      باشـد  آمد توتاليتر كار  نظاميتوانست در     مي

با برداشتن هر گامي در جهت توسعة آن تضاد بـين          . پادشاهي ايران وجود نداشت   
 و اين حزب به عنون ابـزاري بـراي ايجـاد و             نيازمندي هاي نهادي نظام پادشاهي    

ا به تعريف شاه متعلق بـه تمـام مـردم           بن. شد  تر مي   مديريت قدرت سياسي روشن   
  نمـي   و گرفـت   بايد تمام مـردم را در بـر مـي         رستاخيز هم كه حزب شاه بود       . بود

 بـه عنـوان حزبـي سياسـي          بنـابراين  د و اشـ  متمايز ب  "جامعة سياسي "از  توانست  
حزبي واحد در دولت توتاليتر مدرن، مثل اتحاد شوروي، حزبـي بـود             . بودمعنا    بي

براي بـه ثمـر رسـاندن جبـر      سياسي كه بنا بر نظريه  و كادرهايمركب از نخبگان  
ايدئولوژي اقدام مي كننـد     تعريف و تحليل داده شده از تاريخ در         بر اساس   تاريخ  

چنين مـأموريتي از نظـر      . تا وضع را براي به وجود آمدن دوران طاليي آماده كنند          
در . كـرد   حدود مي  م به رهبران و پايوران معتقد و متعهد      منطقي عضويت حزب را     

                                                 
 .1354تهران، انتشارات كيهان، اساسنامة موقت حزب رستاخيز، . 36
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حزبي بدل شد و در      ايران اين حزب واحد از اصل خود دور افتاد و در واقع به بي             
يف كرد، هر چند مدتي طول كـشيد و         عاين فرايند مقام و منزلت سنتي شاه را تض        

  37.بران ناپذير استجكه اين لطمه روشن شود اشتباهات زيادي صورت گرفت تا 
  

چند . با شور و شوق مورد استقبال قرار گرفت         در آغاز   رستاخيز با اين همه،  
روز پس از اعالم اين حزب علـم بـه شـاه گـزارش داد كـه دو هـزار دانـشجو و                       
اعضاي هيئت علمي به عنوان عضو ايـن حـزب در دانـشگاه تهـران نـام نويـسي                   

اي بـراي درخواسـت عـضويت         اند و علي اميني، نخست وزيـر سـابق، نامـه            كرده
 هـر   پـس از مـدتي    . اي نبـود    ستن به حزب رستاخيز مسئله     البته پيو  38.نوشته است 

 سال داشت بر اساس فرماني كه صادر شده بود عضو حـزب             18كسي كه بيش از     
آزمـوني فـوري     انتخابـات آتـي   . كرد  بود مگر اين كه خودش غير اين را اعالم مي         

 بود، كه در اين زمان الزم بود براي هماهنگي با اوضـاع جديـد           براي حزب جديد  
در گذشته، نامزدها را احزاب ايـران نـوين و          . سي شرايط آن از نو تدوين شود      سيا

. كردنـد   مردم، البته با تأييد نخست وزير و در نهايت با تأييد شاه، وارد صحنه مـي               
در اين دوره كميتة اجرايي حزب، به رياست جمشيد آموزگار، از ميان نامزدهـايي              

قاعده اين بود كه در هر حـوزة        . گزيد كه شمارشان هم كم نبود، تعدادي را بر مي        
انتخاباتي تقريباً سه برابر شمار نماينـدگاني كـه بـه موجـب قـانون بـه آن حـوزه                    

 تقريباً دو   .شونداختصاص داده شده بود، از ميان نامزدها به عرصة انتخابات اعزام            
                                                 

خواهد ايـن حـزب       رسيد موضع شاه تغيير كرده و مي        در نخستين روزهاي پس از تشكيل رستاخيز به نظر مي         . 37
در داخـل ايـن تـشكيالت وسـيع         ": او به علم، وزيـر دربـار، گفـت        . ي بدل شود  شممكن به جنب  جديد تا سر حد     

 ".توانند با هم ائـتالف كـرده دولـت بـا اكثريتـي درسـت كننـد             هاي قوي بود، البته مي       وقتي فراكسيون  ]رستاخيز[
 علم براي تصحيح سخنان ريچـارد هلمـز،         1353 اسفند   29پس از آن در روز      . 347: 4ن،  پيشيهاي علم،     يادداشت

تواند به اين آساني در خارج توجيه كند، به  سفير اياالت متحده امريكا، كه گفت البته نظام تك حزبي را انسان نمي        
 .358: 4پيشين، هاي علم،  يادداشت ".اين حزب نيست، اين يك رستاخيز است": اعتراض گفت

 .346: 4همان، . 38
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هايي بودنـد كـه فقـط يـك نماينـده بـه مجلـس                 سوم نمايندگان مجلس از حوزه    
نها با توجـه  آهايي بودند كه شمار نمايندگان  باقي نمايندگان از حوزه. دفرستادن  مي

 نفر را   27شان با هم فرق داشت، تهران باالترين تعداد نمايندگان يعني             به جمعيت 
در ردة  فرستاد و بقية شهرهاي بزرگ مثل تبريـز، مـشهد و اصـفهان                به مجلس مي  

دگان به تعداد نمايندگاني كه براي      دهن  ها رأي   در اين حوزه  . آن قرار داشتند  پس از   
بنا بر  نامزدها به ترتيب     .دادند   رأي مي   به نامزدها  هر حوزه در نظر گرفته شده بود      

  .شدند  انتخاب مي به نمايندگيكردند شمار آرايي كه كسب مي
هايي كه بنا بود چند نماينده انتخـاب شـوند             در حوزه  در انتخابات رستاخيز،  

 و زنان فهرستي مشترك از نامزدهايي را كه بين خـود            صنافائتالفي از كارگران، ا   
در . كردنـد   برگزيده بودند، به عرصه فرستادند و براي انتخاب آنها تالش و مبارزه             

فرستادند حزب سـه نـامزد را بـراي           هايي كه فقط يك نماينده به مجلس مي         حوزه
لس كنـوني   كرسي واحدي به صحنه فرستاد، كه يكي از آنها نمايندة حزب در مج            

طرفي به فرمانداران     براي اطمينان از بي   . و معموالً از اعضاي حزب ايران نوين بود       
هـايي كـه نامزدهـا         كه با رعايت تناسب از جـدول حـاوي نـام            بودند دستور داده 

هـاي نظـارت انتخابـاتي        اند، اعـضايي را بـراي عـضويت در هيئـت            پيشنهاد كرده 
دادند كه با توجـه   افراد واجد صالحيت رأي    درصد   60در نهايت تقريباً    . برگزينند

پژوهشي كه  . سياسي و جغرافيايي كشور ميزاني چشمگير بود      -به شرايط اجتماعي  
 كشور انجام گرفت نشان داد كه سـه عامـل در موفقيـت              ترا وز درخواستبنا به   

عضويت در حزب ايران نوين، سكونت در حوزة انتخابـاتي،          : نامزدها تأثير داشت  
نامزدهـايي كـه عـضو حـزب        . ر داشتن وجوهي براي مبارزة انتخابـاتي      و در اختيا  
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ايران نوين نبودند، ساكن حوزة انتخاباتي خود بودند و صندوق پرتـري از وجـوه               
   39.براي مبارزة انتخاباتي داشتند، ميانگين شانس انتخاب شدنشان بيشتر بود

  
يريت ، بايد نحـوة مـد     1354 شهريور   17پس از گشايش مجلس رستاخيز در       

 در  گيـري و قانونگـذاري      هـاي مـورد بحـث، تـصميم          موضوع و نيز شيوه انتخاب   
كـردن آن از احـزاب      كه براي متمـايز     دو جناح   . شد   مشخص مي  چارچوب جديد 

 به وجود آمد، يكي جنـاح پيـشرو          رستاخيز نام گرفتند   "هاي فكري   بستر" سياسي
وشـنگ انـصاري،    به رهبري جمشيد آموزگار و ديگري جناح سازنده به رهبري ه          

جنـاح آموزگـار بـر رفـاه اجتمـاعي، عـدالت            . كه هر دو از وزراي بلندپايه بودند      
اقتصادي، تمركززدايي، و مشاركت سياسي تأكيد داشت؛ جناح انصاري بـر رشـد             

با وجود تالشي كه براي از      . كرد  اقتصادي، فناوري و صنعتي كردن كشور تكيه مي       
 آنهـا را تنهـا       به درستي  ، نمايندگان مجلس  ها شد   ميان بردن بعد سياسي اين جناح     

و بـر آن     شناختندابزارهاي موجود براي فعاليت سياسي در چارچوب رستاخيزي         
به جناح آموزگار و يك سوم بـه جنـاح انـصاري            آن ها   در حدود دو سوم     اساس  
پس از آن اين مسئله مطرح شد كه چگونه به حزبي واحـد بـا دو رأي و            . ندپيوست

  رسـيدن بـه    ها مسيرهايي بـراي     كه اين جناح  تصميم بر اين شد     . ندنظر معنا ببخش  
 دهندة اخـتالف نظـر در تـصميم          نشان نه،  ندهست مورد توافق همه     سياسي  تصميم
 بـر همـين     نظـري واحـد اسـت و       بر مبنـاي  قانونگذاري  مبين  حزب واحد   . نهائي

 ها در هيئت رئيـسة مجلـس شـماري برابـر داشـته            جناح اساس تصميم گرفته شد   
 اكثريت بهـا    نظراقليت در مقايسه بسيار بيشتر از        نظر نمايندگان باشند و در نتيجه     

 مجلس آشكارا غيرمنطقـي      و شيوه تصميم گيري    شد كه اعمال     و اين باعث     يافت

                                                 
ايــن بررســي را مؤســسة . ، چــاپ نــشده1354تهــران، وزارت كــشور، بررســي نتــايج انتخابــات رســتاخيز، . 39

 .هاي ارتباطات سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران با همكاري سازمان مديريت صنعتي انجام داد پژوهش
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چون حزب از پيش آنها را      ) 1: نمايندگان به درستي اعتراض كردند كه     . جلوه كند 
از ) 2يرد كه آنهـا بـه رژيـم وفادارنـد؛           تأييد كرده است، بايد فرض بر اين قرار گ        

هـاي خـود فعاليـت كـرده و           آنجا كه آنها با جديت براي دست يـابي بـه كرسـي            
هـاي خـود      اند، بايد فرض بر اين قرار گيرد كه آنهـا در حـوزه              صادقانه برنده شده  

پس چرا بايد مقام آنها را به مهر تأييد تنـزل دهنـد و مـردم                . نفوذي سياسي دارند  
 ديري نگذشت كه اشتياق آغازين به وجود        40ين چشم به آنها نگاه كنند؟     هم به هم  

  .آمده در پي قول مشاركت مردمي جاي خود را به نااميدي داد
  

به تضعيف فزاينده رژيم سياسي     رستاخيز بسيار بد هدايت شد و شكست آن         
ها در مجلس باعث كـاهش نفـوذ       شكست جناح . انجاميد تراژدي ايران    و سرانجام 

بـر  . هاي خود و به موقع باعـث پايـان گـرفتن آن نفـوذ شـد                 دگان در حوزه  نماين
شان به زمين، پول يـا خـانواده متكـي            خالف حاميان پيشين نظام كه قدرت محلي      

بود، ادعاي مشروعيت نماينـدگان رسـتاخيز بـه نفـوذ آنهـا در حكومـت بـستگي          
اويزي براي آنها   هايي بيش نيستند، ديگر دست      زماني كه معلوم شد آنها مهره     . داشت

رستاخيز به همان چيزي بـدل شـد كـه          . باقي نماند كه ادعاي سهمي سياسي كنند      
اي بر ديوانساالري، كه اين بار به روشني و به ناگزير معلوم بود               زائده–ممكن بود   

شكست رستاخيز، بر خالف شكست ايران نوين، مـستقيماً بـر           . كارگزار شاه است  
.  را در گـرو موفقيـت آن گذاشـته بـود، لطمـه زد              موقعيت پادشاه كه اعتبار خـود     

باوجود عالقة مردم به شاه و، همان گونه كه هم در شهسوار و هـم در انتخابـات                  
سراسري بعدي معلوم شد، بـا وجـود آمـادگي مـردم بـراي مـشاركت سياسـي و                   

                                                 
ز نامزدها و اغلب كساني را كه به نمايندگي مجلس انتخاب         نگارنده كه درگير كارهاي انتخاباتي بود، بسياري ا       . 40

گرفت براي اغلـب آنهـا قابـل توجيـه نبـود، و بـسياري از آن                   تصميماتي كه رهبري حزب مي    . شناخت  شدند، مي 
 . كردند پروا ابراز مي نمايندگان، به ويژه آنهايي كه به جناح پيشرو وابسته بودند، اين نكته را بي
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حمايت از رژيم با گردآمدن در حزبي كه شاه تشكيل داده بود، باز هـم رسـتاخيز                 
  .شكست خورد

  
تورم،  –هاي ديگر  هاي به وجود آمده از موضوع شكست رستاخيز تنش

 را - تنگناهاي ترابري و حمل و نقل واردات و صادرات در بنادر و ،مبود برقك
رژيم براي نشان دادن واكنش فوري به هر يك از اين مسائل . تشديد كرد
، شاه 1354 شهريور 18در روز .  از قدرت فرماندهي شاه استفاده كرد،ساختاري

ها را صادر كرد و بر اساس اصل چهاردهم انقالب شاه و ملت  فرمان تثبيت قيمت
فريدون مهدوي، وزير بازرگاني، مسئول مبارزه با .  شدآغازمبارزه با گرانفروشي 

، اندك مدتي پس از اعالم حزب 1354 كه از ارديبهشت او. گرانفروشي بود
 از ، بر آن شد كه بودصوب شده منهمحزب  دبير كل ت معاونبه ،رستاخيز

 حزب رستاخيز  بهستن.براي تشويق جوانان به پيو سكويي چونوزارت بازرگاني 
ها توسل جست تا  آموزان دبيرستان او به دانشجويان دانشگاه و دانش. استفاده كند

ها و مبارزه  به نيابت از حزب رستاخيز به وزارت بازرگاني در مورد كنترل قيمت
 به دليل تقاضاي زياد و عرضة كم به وجود  كه تورماما. ي كمك كنندبا گرانفروش

اين سياست دانشجويان را به فساد كشاند . قابل كنترل نبودبا اين تدبير آمده بود 
، مهدوي كه تا چند 1355تا پاييز سال . داران را از دولت رماند و بازاريان و مغازه

 بدل دولت بود، به سپر بالي ماه پيش در مقام عامل محرك دولت ستايش شده
 نه تنها به خاطر تورم بلكه به دليل فسادي كه به وزراتخانة وي نسبت دادند وشد 

 مورد و به دليل تنگناهاي ديگري كه خريد دولت از خارج به وجود آورده بود،
 آرام كردن اوضاع اقتصاديدر اين زمان همه در پي راهي براي . قرار گرفت حمله
ه آبان كنگرة بزرگ رستاخيز جمشيد آموزگار را به سمت دبير كلي در ما. بودند

برگزيد، و رهبري حزب را از رياست دولت جدا كرد، و كميسيون شاهنشاهي با 
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 دولت را در زمينة برنامة ناكارآمدينظارت دفتر شاهنشاهي شكل گرفت تا داليل 
ي شده بود بررسي توليدي، به ويژه در مورد توليد نيروي برق، كه بار خاطر سياس

  . كند
اقدام به نيابـت     بهعزم شاه   نماياندن   كميسيون شاهنشاهي تمهيدي بود براي      

مـذاكرات آن   .  در برابـر مـردم      دولـت  سـخگو كـردن   اپ به منظور كنترل و   از مردم   
 ارتبـاط   بر عكس شد،     كه به طور مستقيم از راديو و تلويزيون پخش مي          ،كميسيون

 متهم و بوروكراسي هراساني مـصدر كـارش بـود ،             اينك  كه  را، بين شاه و دولت   
.  دولت آشكارا با وضعيت بغرنجي روبـرو بـود         41.بلور كرد تم ذهن مردم    بيشتر در 

چند تن از وزرا، از جمله عبدالمجيد مجيدي، وزيـر برنامـه و بودجـه و دوسـت                  
هويدا با ايـن عقيـده   . كه هيئت دولت بايد استعفا دهد معتقد بودند   نزديك هويدا،   

 شاهنـشاه آريـامهر اسـتعفا جـايي         دوران در   ": و به مجيـدي گفـت      الفت كرد خم
 آموزگار در مقام دبيـر كـل رسـتاخيز و وزيـر بلندپايـة دولـت هويـدا،                   42".داردن

مجيدي در سازمان برنامه و بودجه، و چند تن ديگر مـسائل سـاختاري را مطـرح                 
رت بخـشيدن بـه     گيـري و قـد      كردند و از نياز به تمركززدايي در فراينـد تـصميم          

 رابطهشوراهاي انتخابي حمايت كردند، ولي آنها در اقليت بودند و با يكديگر هم              

                                                 
 در آن زمان رئيس راديو تلويزيون ملي ايران بود، در اين زمينه اعتراض كرد كـه ايـن سياسـت    رضا قطبي، كه . 41

آيـا راديـو و     ": روز بعـد او بـا واكـنش شـاه روبـرو شـد             . گيرد  درست درك نشده و وقت زيادي از تلويزيون مي        
البتـه اعليحـضرت   "  "كند؟ هاي مهم كشور اخالل مي لنينيست شده كه در يكي از سياست–تلويزيون ماركسيست   

او بارها به من و به ديگران گفته بود كه معتقـد اسـت    .  لنينيست هستم  -كردند كه من ماركسيست     واقعاً تصور نمي  
ولـي  . من ناسيوناليست هستم، شايد كمي گرايش به جنبة ليبرال دارم، ولي ناسيوناليست هـستم و بـه او وفـادارم                   

كرد، بلكه من      گوش نمي  ]شاه[نه اينكه   . نتيجه است   ر اين زمينه بي   كردم تالش د    موضوع اين بود كه من تصور مي      
 ،تاريخ شفاهي   بنياد مطالعات ايران،     ".انرژي وقدرت جنگيدن با تمام كساني را كه خواهان اين كار بودند، نداشتم            

گر مقامـات   شايد اين وضع در مورد دي     . 1، نوار   2001گر غالمرضا افخمي، بتسدا،       مصاحبه با رضا قطبي، مصاحبه    
  .  كرد حكومت، از جمله هويدا، نخست وزير، هم پس از دوازده سال كه مصدر كار بود، صدق مي

 .331-332.  صص مصاحبه با مجيدي،پيشين،گيري سياسي،  ريزي عمراني و تصميم برنامهغالم رضا افخمي، . 42
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اعتنـا بودنـد يـا ماننـد           ديگران يا نسبت به اين مسئله بـي        43.چندان خوبي نداشتند  
نظر در هيئـت دولـت        منصور روحاني، وزير كشاورزي، كه مديري توانا و صاحب        

ين ترتيب در حالي كه شايد قدرت و اعتبار شاه به            به ا  44.بود، با آن مخالف بودند    
كرد كه زمينه را براي برقراري دموكراسي از موضـع            حفظ نظم و تعادلي كمك مي     

  .آورد، هيچ تصميم مهمي در مورد اين موضوع گرفته نشد قدرت فراهم مي
  

 كه آموزگار به سمت دبير كلي رسـتاخيز برگزيـده شـد، ايـن               1355در سال   
هاي خود در حد زيادي دور افتاده بود ولي كـشور هنـوز در حـال            حزب از وعده  

 38 توليد ناخالص ملـي تقريبـاً در حـدود           1354 ه اي  بودج  سال در. پيشرفت بود 
 درصـد ديگـر هـم افـزايش         18 ،1355درصد افزايش يافته بود و بنا بود در سال          

 كه پا به پـاي      هاي اداري، هر چند به روشني توانايي آن را نداشتند             دستگاه  45.يابد
هاي شاه پيش روند، باز هم به ظاهر چـست و چـاالك و بـه طـور كلـي                      خواسته

شـد ولـي ايـن انتقادهـا در سـطح             گاهگاهي از رژيم انتقادهايي مي    . كارآمد بودند 
در اين دوره پيروزمندانه پايان يافتـه       كه  درگيري نظامي ايران در ظفار،      . كالن نبود 

نشجويي متنـاوب عليـه شـاه در ايـاالت متحـده و      تظاهرات داموقعيتي براي بود،  

                                                 
ر دربـار شاهنـشاهي   ها و د  نياز به تمركززدايي اداري و مشاركت سياسي در برخي از وزارتخانه1350در دهة   . 43

.  شاه اين سياست را به عنوان سياست رسمي كـشور اعـالم كـرد              1354به شدت مورد بحث بود تا اينكه در سال          
  :نگاه كنيد به

Gholam Reza Afkhami, "Iran: The Nature of the Pahlavi Monarchy," in Ideology 
and Power in the Middle East: Studies in Honor of George Lenczowski, Peter J. 
Chelkowski and Robert J. Pranger, eds. Durham and London, Duke University 
Press, 1988. pp. 31-55, 49. 

هويدا، نخست وزير، از نگارنده خواست راجع به طرحي براي تمركززدايي و مشاركت سياسي  كه به پيشنهاد . 44
.  ابـراز شـد   هـا در طـي آن بحـث    اين موضعگيري. در هيئت دولت بحث  كنمآموزگار و مجيدي تهيه كرده بودم،  

بيشترين چيزي كه به ياد مي آورم اين است كه خود هويدا آنچه را گفته شد تعبيري از آن چيزي بـه شـمار آورد                         
 .  دكه شاه به ظاهر بر آن اصرار داشت ولي در عمل، با توجه به تمايالتش، اهميت چنداني براي آن قائل نبو

 1355/1356، 1354/1355، 1353/1354گزارش ساالنه، بانك مركزي، . 45
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هاي چپگرا در داخل ايران، مثل رويـارويي          هاي گاه به گاه با چريك       اروپا و ستيزه  
، در جنوب غرب تهران     1355ساواك با گروه ماركسيست فداييان خلق در خرداد         

ج  منـت  اين گونه رخدادها، كه   . ها نه نفر كشته شدند      ه در آن درگيري   فراهم آورد ك  
نگراني . شد، باعث نگراني نبود     هايي پنهاني در دنيايي دوقطبي تلقي مي         درگيري از

اي نو كه ناشي از تركيـب          غرب بر ايران بود، پديده     "ركود تورمي "واقعي از تأثير    
ركود و تورم بود، و همچنـين از شـكلي كـه مبـارزات بـراي انتخابـات رياسـت                    

ها در تشكيالت     برخي از امريكايي  . دكر  جمهوري در اياالت متحده داشت پيدا مي      
هاي شـاه مخـالف       مشي  دولتي و در كنگرة اياالت متحده همواره با سياست و خط          

تعريفـي  بـر   يـشه   اما مناسبات شاه با رييس جمهورهاي اياالت متحـده هم         . بودند
در اين دوره در مبارزه براي انتخابات رياست        .  از منافع ملي استوار بود     "واقعگرا"

هاي منافع ملي      شالوده  تفسير  اياالت متحده احتمال تغييري چشمگير در      جمهوري
اياالت متحده، در صورت انتخاب شدن جيمي كـارتر، نـامزد حـزب دمـوكرات،               

از نظر شاه اين تصور كه رياست جمهور اياالت متحده بـراي حقـوق              . مطرح بود 
 كـارتر را    شـاه . آور بـود    بشر در برابر تهديد شوروي ارجحيت قائل شود، حيـرت         

 كـارتر هـايي كـه بـه     شناخت ولي به حق مطمئن بود كـه آن گونـه امريكـايي           نمي
اين تـصور   . كنند  هايش را تأييد نمي     مشي  نزديك بودند، به احتمال زياد شاه يا خط       

شاه را واداشت، در حـالي كـه اقتـصاد تحـت فـشار بـود،  بـه فراينـد برقـراري                       
واگـذار كـردن امـور      "نياز  دربارة  از چند سال پيش او      . دموكراسي سرعت بخشد  

، او تمركززدايـي اداري و  1354 در سـال     .گفـت    سـخن مـي    "مردم به خود مـردم    
رستاخيز ابزاري براي فراهم    . مشاركت سياسي را سياست رسمي دولت اعالم كرد       

، شاه قانع شده بـود كـه بـراي          1355در سال   . آوردن امكان مشاركت توصيف شد    
هنگ رشد را تعديل كند و با رونـد مـورد نيـاز بـراي               تضمين توسعة پايدار بايد آ    
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  هنــوز   اينهــا46.تمركززدايــي و مــشاركت بــه شــكلي موفقيــت آميــز كنــار بيايــد
اگـر كـارتر رئـيس      .  كه او مي توانست به اراده خود انتخـاب كنـد           ي بود ئها  گزينه

خود شد كه تا آن زمان        هايي مي    به انتخاب گزينه   ناگزير  احتماالّ شد، او   جمهور مي 
  .گزيد آنها را بر مي

  

                                                 
 . پيشين،به سوي تمدن بزرگ محمد رضا پهلوي، نگاه كنيد به. 46







 


