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  مقدمه
يش از پ ،گروه هنر و ادبيات مركز اسناد انقالب اسالمي

هاي  را با نام» به روايت درباردربار « ي ز دورهاين سه جلد ا
و » اد اقتصادي دربارفس« ،»فساد سياسي به روايت دربار«
چهارمين  ،ده است و اينككرمنتشر » فساد اخالقي دربار«

اي كه چنان درباري بر آن  با هدف بررسي جامعه ،جلد
ي  جامعهنگاهي به  .در دستان شماست ،كرد حكومت مي

در پنجاه و سه سال حكومت پهلوي به لحاظ ابعاد و  ايران
عمومي و هاي دروني، از سطح معيشت و خدمات  شاخصه

و فرهنگي و... البته  ادارهو  آموزشرفاهي گرفته تا وضعيت 
  باشد. موضوع اين اثر مي رجال درباري، بانباز زبان و 

آقاي از زحمات  ،ضمن تشكر از مؤلف محترم ،در پايان
آقاي نيكبخت   ،مدير گروه هنر و ادبياتسيدمجيد امامي، 

و شي معاون پژوهآقاي دكتر طبيعي مدير بخش تدوين، 
  يم.كن همكاران پرتالش معاونت انتشارات قدرداني مي

  مركز اسناد انقالب اسالمي





 

  
  
  
  
  
  

  پيشگفتار
تاريخ معاصر ايران،  ي زمينهاز جمله مشهورات رايج در 

اوضاع  ويژه هايراني (بي  توصيفاتي است كه از اوضاع جامعه
مكتوب و گاهي به گاه  است كهاقتصادي و اجتماعي) 

و سينه به سينه نقل شده و در ذهن برخي به  صورت شفاهي
  تاريخي درآمده است!  هاي بديهيصورت 

سال سلطنت  پنجاه و سهايران در  ها براساس اين توصيف
شد مانده خارج  سنتي و عقب ي از سلك يك جامعه ،پهلوي

ي ها سالمدرن و مرفه درآمد و  ي و به كسوت يك جامعه
 ي ي طاليي جامعهها سالپهلوي از جمله  ي حكومت سلسله

 اثباتآيد!  شمار مي رفاه اقتصادي به ي ويژه در حوزه هب ،ايران
 براي ويژه بهچندان دشوار نيست و  ،صحت و سقم اين ادعا

 قتيحق کشف يپنسل سوم انقالب اين امكان را دارد كه در 
وابستگان نظريات ها و  مراجعه به ديدگاه ،به اين منظور .ديبرآ

در عصر  ي ايران جامعهي  بارهپهلوي درمت حكوو درباريان 
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  باشد. ميگشا  حاكميت پهلوي اول و دوم راه
اين اثرگامي كوچك در جهت ترغيب و ساختن خواننده 

تاريخ معاصر   ي و درپردهاست حقايق مستور  کشفبه 
كه است آغازي براي تحقيق و پژوهش جواناني  ي نقطه
خود  ي خ گذشتههويت و تاري ي به دانستن درباره ندمايل

  !بدانند



 

  
  

  

  
  
  
  

  : بخش اول
 

ريزان برگ  
»توصيف اوضاع اقتصادي«  





 

  
  
  
  

  مقدمه
 ي مناسب بودن وضع معيشت و رفاه اقتصادي جامعه

است كه از سوي خاندان  ، توصيفيايران در عصر پهلوي
ي پس از پيروزي ها سالدر طول  طرفدران آن رژيم،پهلوي و 
ت واقعير ذهن برخي به صورت تكرار شده و د بسيارانقالب 

  تاريخي درآمده است.
رجال با مرور خاطرات برخي درباريان و  ،اين بخش

به بررسي اوضاع اقتصادي ايران از  ،حكومت پهلوي سياسي
سلطنت محمدرضا  ي تا خاتمه شاهابتداي حكومت رضا
  اختصاص يافته است.





 

  
  

 
 
 

 فصل اول
  

  فقر ي ينهئسيماي ملت در آ
را با  شاهرضا ي ساله ١٦حاكميت  تحت بسياري ايران

اين  ي  شناسند و بخش عمده اصالحات رضاخاني مي ويژگي
اما روايت  انجام شده است.اقتصاد  ي اصالحات در حوزه

اين اصالحات وجود دارد. علينقي  در موردديگري نيز 
اين   اوضاع اقتصادي ي در خاطرات خود درباره ١عاليخاني
  نويسد: عصر مي
 ،ن رضاشاه، وقتي كه حكومت مركزي درست شددر زما«

 ي صادرات و سهميه ي مقررات گذراندند براي سهميه
خواستيد بگيريد، بايد  واردات و ارز. شما وقتي كه ارز مي

                                                 
هاي علم، منصور و هويدا در طول  در كابينه ير اقتصادعاليخاني، وز علينقي .١

هاي مشهور اقتصادي عصر  بوده و از جمله چهره ١٣٤٨تا  ١٣٤١هاي  سال
  آيد. پهلوي به شمار مي
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رفتيد چندين بار  رفتيد به تهران از يزد يا كرمان؛ اگر مي مي
گرفتيد كه  دهم يا يازدهم تصميم مي ي به تهران، دفعه

ي خودتان و خويشاوندان و  نيد و سرمايهتهران بما
آورديد  شد، مي دوستانتان را كه در آن شهرها مصرف مي

جاي اينكه كارخانه در يزد يا كرمان  به ،نتيجه تهران. در
كرديد و باعث  كارخانه را در تهران ايجاد مي ،ايجاد بكنيد
 ؛اين تمركز در چند شهر ايران اتفاق افتاد .شد تمركز مي
هان و تهران و نيروي كار و نيروي جوان و نيروي مثل اصف

آمد به اين چند  ها مي فكر و سرمايه هاي خوش فعال، و آدم
عدم تعادل  ،شد و اين كشور فراموش مي ي نقطه و بقيه

  ١»كرد. فضاي اقتصادي كشور را ايجاد مي
اي  گونه به ،عصراين اوضاع اقتصادي ايران در  ،به هر حال

، شاهت رضانسلط ي پس از خاتمه سال ٩شكل گرفت كه 
 ي ايراني و نحوه ي چنين توصيفي از جامعه ٢اردشير زاهدي

  معيشت مردم ارائه داده است:
وضع اقتصادي و كشاورزي ايران  ]ش[ ١٣٢٩در سال «

ناني و قحطي در  خراب بود. در آذربايجان مردم از بي
 ،شديم عذاب بودند. هر روز هم كه ما از خواب بلند مي

در شمال ايران  .اند ديديم كه چند نفر از گرسنگي مرده مي

                                                 
، تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران، نشر آبي، خاطرات، . علينقي عاليخاني١

  ٦٧ـ٦٦، صص١٣٨١
 ،ركبير ايران در اياالت متحده آمريكا. اردشير زاهدي وزير امور خارجه و سفي٢

 هاي دربار پهلوي به شمار داماد محمدرضا پهلوي و از جمله مشهورترين چهره
  آمد. مي
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چون  ،هاي بزرگ و رنگ پريده داشتند ها شكم اغلب بچه
به ماالريا مبتال بودند. در كرمان و بندرعباس كيفيت آب 
آن قدر بد بود كه مردم به يك بيماري به نام پيوك مبتال 

  ١»بودند.
ت حكوماهداف از جمله  اقتصاد ايران صنعتي شدن
صنعت ايران در  چگونگي وضعيتاما  پهلوي اول بود،

حكومت رضاخان مطلبي است كه عاليخاني در خاطرات 
  كرده است: اشارهخود به آن 

استاندار گفت: آقا بياييد يك  ،يك وقت در تبريز بودم«
نساجي را ببينيد كه از كار افتاده. من رفتم  ي كارخانه

ت نساجي كه اين آال كارخانه را ديدم. يك مقدار ماشين
دست دوم از  ١٣٠٦يا  ١٣٠٥آالت را در سال  ماشين

آورده بودند به تبريز. آن وقت  ،هندوستان خريده بودند
ها به يك صورتي مدتي كار كرده، حاال استاندار  اين ماشين

ساله دست دوم كه از  ٤٠ آالت گويد اين ماشين مي
 هندوستان آمده بود و اصلش انگليسي بود، چرا كار

آالت فرسوده نبايد هم كار  گفتم اين گونه ماشين !كنند نمي
استاندار  ،در باغ آن كارخانه ،بكند. وقتي كه آمديم بيرون

ما چه بكنيم؟ گفتم شما در اين محوطه اگر  :به من گفت
د كاال با اين يبهتر است تا به خيال تول ،سيب پاييزه بكاريد

                                                 
هوشنگ  و ، به كوشش پري اباصلتيرازهاي ناگفتهزاهدي،  . اردشير١

  ٣٤، ص ١٣٨١انتشارات به آفرين،  ،ميرهاشم، چاپ اول
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  ١»ماشين آالت فرسوده بيفتيد.
در  ،ي كه در عصر رضاخان آغاز شده بودتدوام روند

فريدون  .زمان حاكميت فرزندش نيز قابل مشاهده است
 ي در توصيف اوضاع اقتصادي ايران در اواسط دهه ٢هويدا
سال پس از به قدرت رسيدن  پانزده) و ش١٣٤٠ـ  ١٣٣٠( ٣٠

  چنين نوشته است: ،محمدرضا پهلوي
كشور زاهدي، اوضاع اقتصادي  ]ي[رغم بركنار علي«

 ،شد. گرچه كه بعد از سقوط مصدق روز بدتر مي به روز
برداري از نفت ايران را كنسرسيومي متشكل از  بهره

عهده گرفت و درآمد ايران هم از بابت  هاي غربي به كمپاني
سود) به مراتب  %٥٠فروش نفت (به صورت دريافت 

خاطر فساد گسترده و عدم  ولي به ؛بيشتر از گذشته شد
رفت و  امور كشور، تمام درآمد نفتي به هدر مي يي درآكار

ايران در معرض تهديد ورشكستگي قرار  ،يك بار ديگر
  گرفته بود.

وجود  بورس بازي مستغالت و زمين، اقتصاد ناسالمي به
جديدي كه از اين راه به ثروت رسيده  ي آورده بود و طبقه

 .كرد ها عرض اندام مي در برابر قدرت فئودال ،بود
هاي مالي آمريكا بود و  متكي به كمك ،دولت ي بودجه

كمبود نقدينگي خود را با وام گرفتن  ،صاحبان مشاغل آزاد

                                                 
  ٨٥ص  پيشين،يخاني، لاع. علينقي ١
محمدرضا در سازمان  ي فريدون هويدا، برادر اميرعباس هويدا و سفير ويژه. ٢

  ملل متحد بود.
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بيكاري  .كردند جبران مي ،هاي گزاف با بهره ،از تجار بازار
هاي  دنبال آن موج ناآرامي گرفت و به هردم فزوني مي

  ١»يافت. سياسي و اجتماعي نيز افزايش مي
نيز  ٣٠ ي ي دههها سالتا آخرين  هگوناين روند بيمار

اوضاع اقتصادي  ي درباره ٢عبدالمجيد مجيدي .يافت ادامه
ي پاياني ها سالدر وزيري علي اميني  نخست ي دورهايران در 

  نويسد: مي ٣٠ ي دهه
اقتصاد مملكت در حالت  ،ي حكومت اميني در دوره«

كننده بود. هم بيكاري  ركودي افتاده بود كه خيلي نگران
واقعاً ها خيلي سقوط كرده بود. حالت  ود، هم قيمتب

  ٣»بحراني سختي بود.
تري از  اردشير زاهدي در خاطرات خود تصوير دقيق

  ارائه كرده است: ها سالوضعيت اقتصادي اين 
هاي شركت واحد به چندين  اتوبوس تافزايش قيمت بلي«

اي از  باعث شد عده ،٣٠ي  ي دههها سالبرابر در اواخر 
براي اينكه  ؛ويان و ساير مردم از آن ناراحت شونددانشج
اتوبوس به قيمت چند برابر براي خيلي از  تبلي ي تهيه

كرد. فرض كنيد كه اگر كسي  ها ايجاد اشكال مي خانواده

                                                 
، ترجمه ح. ا. مهران، انتشارات اطالعات، تهران سقوط شاههويدا،  . فريدون١

  ١٣٤ ـ ١٣٣صص ، ١٣٦٥
تا  ١٣٥١هاي  . وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه در خالل سال٢

١٣٥٦  
گام نو،  انتشارات، ويراستار حبيب الجوردي، خاطراتجيدي، م . عبدالمجيد٣

  ٩٣، ص ١٣٨٢تهران 
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كرد و قرار بود به دانشگاه بيايد  پارس زندگي مي در تهران
پارس به مركز شهر بيايد و در تهران اتوبوس  يا از تهران

بيشتر حقوقش  ؛بگيرد كه براي انجام كاري به شميران برود
  ١.»شد ميآمد روزانه با اتوبوس  و صرف رفت

شمسي مبدأ تحول در وضعيت  ٤٠ ي ي دههها سال
د. تالش بيش از پيش حكومت در صنعتي بواقتصادي ايران 

دنبال داشت كه  مدهاي مختلفي بهاايران، پي اقتصادساختن 
مشهور و  ي ايت عاليخاني چهرهها به رو آنبرخي از 

  ترين مقام اقتصادي دولت در اين دهه خواندني است: عالي
تمام قطعات  ٤٠ي  ي دههها سالبه نام مونتاژ اتومبيل در «

كردند و همان ارز اتومبيل و شايد  را از بيرون وارد مي
خصوصي بدون هيچ  به ي شد و عده بيشتر هم خرج مي

اينكه در داخل كشور يك  بدون ،شدند جهتي پولدار مي
حسابي انجام بدهند. مونتاژي كه به آن   و  كار درست

يكي از بالهاي كشور بود. ولي در  ،صورت وجود داشت
بدون اينكه ارزش  ،عبارت از اين بود كهواقعاً آن فاز اول، 

يك چيزهايي را  ،دست بيايد اي در داخل كشور به افزوده
كردند و  را در ايران مونتاژ ميفيات  بردارند و بياورند. مثالً

ولي حتي اين  ،عالمت ساخت ايران هم پشتش بود
عالمت ساخت ايران را هم در ايتاليا ساخته بودند و آورده 

گونه  مسخره بود و هيچ ،اين كار به اين صورت .بودند

                                                 
  ١٢٨، ص پيشين. اردشير زاهدي،  ١
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آورد. جيپ  اي در داخل كشور به وجود نمي ارزش افزوده
  ١»طور بود. همين لندرور هم ،هم همين حالت را داشت

  نويسد: اي ديگر از خاطراتش مي عاليخاني در گوشه
در شركت معادن و ذوب فلزات  ٤٠ي  ي دههها سالدر «

غال زها بود كه پول كارگران  ماه ،وابسته به وزارت صنايع
ماه بدون حقوق  ٦ـ  ٥سنگ عقب افتاده بود و كارگران 

شب  ،ممانده بودند. يك ماه پس از اين كه من وزير شد
آمد پهلوي  ،عيد، مديرعامل شركت معادن و ذوب فلزات

اش پاداش  ت مديرهئمن و براي خودش و اعضاي هي
حقوقتان  .دهم گفتم نه فقط به شما پاداش نمي ،خواست مي

غال پول نداريد زدهم شما كه به كارگر معدن  را نيز نمي
پاداش شب سال  ،شود كه از من چطور رويتان مي ،بدهيد
  ٢»اهيد؟نو بخو

  چنين آورده است: ،اي ديگر در گوشه وي
از  ٤٠ ي ي دههها ساليكي از كارهايي كه در مقطع «

اين بود كه  ،ها بود بالهاي كشور و مربوط به شهرداري
اال كه از آن كهاي حامل  از كاميون مدخل ورودي شهرها

گونه  گرفتند و نام اين عوارض مي ،كردند شهر عبور مي
در نتيجه وقتي يك  .»اي عوارض دروازه«عوارض شده بود 

كرد و اين را  جنسي توليد مي ،در اهواز مثالً ؛توليد كننده
خواست به مشهد برساند، ممكن بود كه قيمت خود  مي

                                                 
  ٤٢، ص پيشين. علينقي عاليخاني، ١
  ٤٠ـ  ٣٩همان، صص . ٢



»به روايت دربار عصر پهلوي«سال ٥٣   ٢٢

 ي ولي به خاطر عوارضي كه در همه ،باشد ١٠٠جنس 
در مشهد قيمت  ،گرفتند شهرهاي سر راه از كاميون مي

كاال در  ي شده قيمت تمامبه هرحال افزايش  ،٢٠٠بشود 
 .آمد خيلي باالتر از قيمت اصلي كاال درمي ،بازار مصرف

اين عوارض دروازهي بالي عجيبي شده بود براي 
واردكنندگان يا صادركنندگان يا توليدكنندگان جنس در 

اي هم نداشت كه بخواهيم با  فايده .داخل كشور
  ١»ها بحث بكنيم. شهرداري
 ي اداره ي ي ارتباطي تام با نحوهچنين وضعيت ،طبيعي است
  :نويسد چنين مينيز باره عاليخاني در اين  .امور اقتصاد دارد

 ي اطالعات اوليه ،، ما در وزارت اقتصاد١٣٤١در سال «
مربوط به كارخودمان را هم نداشتيم و براساس تصوراتمان 

آماري از صادرات و واردات كشور دركار  .كرديم كار مي
راجع به  .برابر بود با يك صفر بزرگ ،رگانيآمار باز .نبود

صنعت  .گونه اطالعي نداشتيم هيچ ،بازرگاني داخلي
دچار ركود شده بود و  ،به علت ركود بازرگاني، محدود ما

بايد  يكي از اطالعاتي كه مي ،براي مبارزه با اين ركود
 ؛اين بود كه كشور چه ميزان موجودي دارد ،موجود باشد

كه  ،نه فقط ما در وزارت اقتصاد .ستدان اما كسي نمي
ي كاري  ها و صاحبان صنايع هم در حوزه بازرگان
اقتصاد ما يك حالت واقعاً  .اطالعاتي نداشتند ،خودشان

                                                 
  ٥٢ـ ٥١همان،صص. ١



»توصيف اوضاع اقتصادي«ريزان  برگ  ٢٣

  ١»ابتدايي داشت.
 هاي اتخاذ تصميم ي ديگري از نحوه ي نمونه نيزو اين 

  اقتصادي به روايت عاليخاني:
اقتصاد و بعد هم  شوراي عالي ي در جلسه ،به هر تقدير«

هاي نفتي  تصويب شد كه نرخ فرآورده ،ت وزيرانئدر هي
هاي اصلي دو برابر بكنيم.  گويا در مورد تمام فرآورده ،را

هاي عمراني  برنامه ،خيلي هم شاد بوديم كه به اين صورت
يكي از مسئولين  ،خودمان را نجات داديم. در آن هنگام
اين كار  ،ديار را نكنشركت نفت به ما توصيه كرد كه اين ك

هاي  توانيد نرخ فرآورده نمي ،شب زمستان ،شما .خطا است
نفتي را به اين صورت باال ببريد. اين تحميل خيلي بزرگي 

گرماي  ي هم وسيله ،است براي مردم معمولي كه نفت
بهاي  ،پخت و پز. از اين گذشته ي آنهاست و هم وسيله

در رفت و  ،اتوبوس بنزين از طريق تأثير بر نرخ كاميون و
ما البته در عالم  .كند آمد مردم نقش بزرگي را بازي مي

هاي اقتصادي خودمان بوديم كه اثر اين كار در  تئوري
فالن قدر و بنابراين  ،فالن درصد مثالً ؛آيد مجموع درمي

گذارد. استداللي كه ما  ناچيز است و اثر آنچناني نمي
ولي دو برابر  ،نبود طبر تئوري خيلي بياز نظر  ،كرديم مي

هاي نفتي از نظر رواني روي مردم  شدن قيمت فرآورده
واكنش  ،البته پشت سر اين تصميم .گذاشت خيلي اثر مي

صورت  ها به خيلي شديدي در همه جا بود. قيمت
                                                 

  ٣١ـ ٣٠عاليخاني، پيشين، صص . ١



»به روايت دربار عصر پهلوي«سال ٥٣   ٢٤

سوي باالرفتن پيدا كرد و تظاهراتي  معقولي گرايش به غير
د. دولت رانان و غيره شروع ش شد و اعتصاباتي بين تاكسي

درسي كه اين  .در وضع بحراني خيلي بدي قرار گرفت
ان معبارت از اين بود كه يك مرتبه چشم ،جريان به ما داد

خواهيد  امور نمي ي باز شد كه شما كه نظر مردم را درباره
بايست توقع داشته باشيد كه اين مردم دربرابر هركاري  نمي

خواهيد  نمي ساكت بنشينند. اگر با مردم ،كنيد كه شما مي
به عبارت  ،دهيد صحبت نمي ي به آنها اجازه ،بحث كنيد

يا نظام شما نظام  ،ديگر به دموكراسي اعتقاد نداريد
 ،بايد متوجه باشيد كه واكنش مردم ،دموكراتيك نيست

ما  .واكنش خيلي تندي خواهد بود ،واكنش معمولي نيست
هر  ،حضرت قدرت دارند كرديم كه چون اعلي گمان مي

  ١»توانند بكنند. ري را ميكا
سفيد شاه و  انقالب«، موضوع ٤٠ ي ي دههها سالدر 

ها و  كانون فعاليت ،هاي اقتصادي آن خشويژه ب هب ،»ملت
آمد. عاليخاني در  شمار مي پهلوي به ي شعارهاي سلسله

  دني دارد:خواننيز خاطراتي باره  اين
كه بر طبق  ،سهيم شدن كارگران در سود كارخانجات«
بايست  مي »انقالب سفيد شاه و ملت«ي  ايح ششگانهلو

 ،ي تبليغاتي داشت و در عمل بيشتر جنبه ،انجام بگيرد
تبديل شد به پرداخت يك ماه حقوق اضافي به كارگران و 

                                                 
  ٢١٥ـ  ٢١٣ص ص پيشين، ،عاليخاني. ١



»توصيف اوضاع اقتصادي«ريزان  برگ  ٢٥

  ١»هيچ نقش بزرگي بازي نكرد.
شاه در  شداند كه نق البته اقتصادداني مانند عاليخاني مي

  ه بوده است:گيري چنين وضعيت اقتصادي چ شكل
 ١٣٤٣هاي نفتي در آذرماه  افزايش ناگهاني قيمت فرآورده«

 ،توضيح اينكه .مشكالتي را ايجاد كردشمسي 
ارتش را  ي حضرت ناگهان تصميم گرفتند كه بودجه اعلي

به مقدار هنگفتي باال ببرند. اين تصميم در وسط سال كه 
باعث  ،بايست شروع بشود هاي عمراني سوم مي برنامه
هميشه  ،ب همه شد. براي اينكه شاه از يك طرفتعج
هاي دراز مدت كار  گفتند كه تنها جايي كه روي برنامه مي
كنند و كارها حساب و كتاب دقيق دارد، ارتش است.  مي

كردند  از طرف ديگر، هر چند يك بار همه را غافلگير مي
با  ،آوردند كه هيچ هاي تازه براي ارتش مي و طرح
آمد. در اين  ز مدت مورد ادعا جور در نميريزي درا برنامه

مورد هم يك باره دولت خودش را مواجه با وضعي ديد 
هاي مفيد و مهم كشور  بايست از بسياري از طرح كه مي
در  .اضافي ارتش را تأمين كند ي نظر نمايد تا بودجه صرف
واقعاً اين صحبت شد كه اگر  ،اي در شوراي اقتصاد جلسه

اي احتياج دارد، پس از جاي  ودجهارتش به يك چنين ب
 ،درآمدي براي خودمان ايجاد بكنيم كه بتواند ،ديگري

اي بشود كه بايد به ارتش داد و هم  جايگزين اضافه هزينه
مان را انجام بدهيم. روز سوم آذرماه  هاي عمراني برنامه

                                                 
  ٢٩. همان، ص ١



»به روايت دربار عصر پهلوي«سال ٥٣   ٢٦

اعالم شد كه بهاي نفت و بنزين و نيز عوارض  ،١٣٤٣
عتي و مسافرت به خارج مشروبات الكلي و الكل صن

 ١٠ريال به ليتري  ٥افزايش يافته است. بنزين از ليتري 
ريال افزايش يافت.  ٥/٣ريال به  ٥/٢ريال، نفت سياه از

در تهران  ،يليئهاي گازو همچنين مقرر شد كه اتومبيل
ريال عوارض  ١٥٠٠ها  ريال و در شهرستان ٤٠٠٠ماهي 

رو شد.  روبهبپردازند. اين تصميم با اعتراض عمومي 
رانان در تهران دست به اعتصاب زدند و وزارت  تاكسي

مشتركي  ي كل كشور با صدور اعالميه  كار و شهرباني
اخطار كردند كه هرگاه رانندگان تاكسي تا دهم آذرماه 

  ١»آنان لغو خواهد شد. ي پروانه ،دست از اعتصاب نكشند
م ها در خاطرات عاليخاني فراوان به چش از اين نمونه

  اي ديگر: نمونهنيز آيد. اين  مي
كه آخرين سال حضور من در وزارت  ٤٨در همان سال «

يك روز تلگرافي از جانب شاه از سوئيس آمد  ،اقتصاد بود
سيمان به بنياد پهلوي  ي ي تأسيس كارخانه پروانه ،كه شما

جهت تأسيس كارخانه در آبيك قزوين بدهيد و در آن 
كه  ،ه مقرراتي كه شما داريدتأكيد كرده بود كه من متوج

كيلومتري تهران نبايد صنعت تازه ايجاد  ١٢٠ ي در فاصله
ولي اين كار را بكنيد. من پيش خودم فكر  ،كرد هستم

 ،گردد وقتي كه برمي ،شاه به من اجازه بدهد كردم كه اقالً
توضيح بدهم و اگر سر تصميمش باقي است اين كار را 

                                                 
  ٢١٢ـ ٢١١ص ص ،همان. ١
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خوبي داشت براي  چون آبيك امكانات خيلي .بكنم
شد آن  سيمان، ولي خوب اين امكانات را شايد مي

به هر  .تر هم فراهم كرد و همان كار را انجام داد طرف
 ١٢٠خواهيم اين مقررات مربوط به  وقتي مي ،حال

كيلومتر حريم را بشكنيم، بايد تكليف من روشن باشد كه 
پس بگذاريد  ،بتوانم با شاه صحبت بكنم كه خيلي خوب

  مقررات را تغيير بدهم.  اصوالً من
 ١٢٠محدوديت ايجاد صنعت تازه در شعاع  ي نامه تصويب

كيلومتري تهران را خودم به دولت پيشنهاد كرده بودم كه 
دست خودمان را ببنديم كه نتوانيم در اينجا  مخصوصاً

صنعت ايجاد كنيم و فعاليت صنعتي را در اين منطقه بيش 
خواهيم خالف اين كار  اگر مي از پيش متمركز كنيم. حاال

بگويم هر كسي  ،پس من اجازه داشته باشم ،را بكنيم
كيلومتري صنعت سيمان را  ١٢٠تواند در اين محدود  مي

  نيتم بود. واقعاً ايجاد بكند. اين 
چوب برانيم. نگوييم كه اين چون يعني همه را به يك 

يان رئيس امالك پهلوي است ئبنياد پهلوي و آقاي بهبها
بنابراين كاري نكردم. رئيس امالك بنياد  .اجازه داديم
يس و جريان را به ئيان) رفته بود به سوئابهپهلوي (به

العاده عصباني شده و  عرض شاه رسانده بود كه شاه فوق
به طوري كه  ؛تلگراف خيلي تندي براي هويدا فرستاد

حضرت چنين  چه كردي كه اعلي :هويدا به من گفت
 ،دهم من تلگراف را به شما نشان نمي ؟اند تلگرافي زده



»به روايت دربار عصر پهلوي«سال ٥٣   ٢٨

فوري تصويبنامه را بياور.  ،ولي بدان كه خيلي بد شده
ولي هيچ نتوانستم  ،تصويب نامه را بردم .چشم :گفتم

العاده سر آن جريان  فوق ،حضرت صحبت بكنم. اعلي
  ١»دلگير شده بودند.

 وزارتشي ها سالعاليخاني از اينكه به اشتباهات اقتصادي 
اين اشتباهات را نيز معرفي  أاما او منش ؛ابايي ندارد ،كند اقرار

  كرده است:
يك اشتباه محض  ،پتروشيمي در شيراز ي تأسيس كارخانه«

ها و  چرا كه پشت درهاي بسته با فرانسوي ،بود
براي تأسيس اين كارخانه صحبت شد و بدين  ؛ها يانگليس

قيمت  ،حسن نيت وجود داشته باشد هم صورت هر چقدر
ديگر اين  ي شود، مسئله تر تمام مي تأسيس كارخانه گران

چرا  ،اندازي اين كارخانه در شيراز منطقي نبود بود كه راه
كشي به شيراز  كه خوراك كارخانه از خوزستان و با لوله

هاي توليد كارخانه در  رسيد و از سوي ديگر فرآورده مي
  .شد خوزستان بيش از همه جا مصرف مي

چون  كرديد، اوالً ر خوزستان اين كار را ميپس اگر شما د 
ماشين  ي فروشنده ؛گرفت خريد از راه مناقصه انجام مي

قيمت  ،بود در شرايط رقابتي آالت آن كارخانه ناچار مي
هاي  گذاري دوم سرمايه ؛تري به شما بدهد مناسب

كشي گاز و غيره كرديد در آنها  غيرالزمي كه براي لوله
كار   كادري كه براي اين ي م هزينهسو ؛شد جويي مي صرفه

                                                 
  ٢٥٠ـ  ٢٤٨ص ص، همان.١
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احتياج داشتيد از نظر مهندس و غيره كه بايد كارخانه را 
پخش در بازار  ي كردند كمتر بود و چهارم هزينه نصب مي

 .بنابراين ابتهاج صددرصد حق داشت ،شما خيلي كمتر بود
صددرصد كار خوبي كرد كه استعفا داد و به عنوان 

شود طرح كود  گونه نمي يچيعني ه .اعتراض كنار رفت
جز اينكه در آن چند سال  ؛شيميايي شيراز را توجيه كرد

بندوباري عجيبي در كشور وجود داشت كه  يك بيواقعاً 
كشور دچار گرفتاري براي  ،يك مرتبه باعث شد

هاي خودش بشود و  هاي ارزي و بازپرداخت وام پرداخت
  ١»آن حالت ركود و بحران پيش آيد.

ه اقتصاد يك جامعه پيوندي عميق با ك بديهي است
ت اداري آن جامعه داشته باشد يبوروكراسي و مدير ي حوزه

و هم ازاين رو است كه عاليخاني در خاطرات خود سعي در 
گيري اوضاع خاص  بازنمايي نقش مديريت جامعه در شكل

  داشته باشد: زماناقتصادي آن 
 مديريت فني و مديريت اداري در كشور خيلي ضعيف«

چه در سطح دولت و چه در سطح بخش خصوصي.  ،بود
صنعتي در ايران شروع  ي از همان اولي كه توسعه ،مثالً

كرديم  مثل تمام كشورهاي ديگر دنيا، ما خيال مي ؛شده بود
بايد كارخانه  ،كه اگر بخواهيم يك صنعتي ايجاد بكنيم

در حالي كه كارخانه خريدن براي يك كشور  ؛بخريم
معني ندارد. كارخانه را با خريد مطلقاً ه صنعتي پيشرفت

                                                 
  ١٦٧ـ ١٦٦ص ص. همان، ١



»به روايت دربار عصر پهلوي«سال ٥٣   ٣٠

  كنند. آالت و تجهيزات درست مي ماشين
بايد  بلكه شما مي ،كارخانه خريدن در كار نيست ،در واقع 

يتي كه براي فبريزيد و با توجه به ظردقيقاً طرح خودتان را 
به چه  ،روشن بكنيد ،توليد كاال يا كاالهاي مشخصي داريد

تان  كارخانه ؟وع تجهيزاتي احتياج داريدها و به چه ن ماشين
بايد به چه صورتي باشد؟ جريان مواد اوليه و جنس 

هايي كه  و براي توسعه ساخته شده به چه صورتي باشد؟
تمام اينها هنر  .طراحي بكنيد ،خواهيد بدهيد ميبعداً 

صنعتي است وگرنه اين كارهايي كه هيچ وقت ديده 
دن ماشين آالت سخت سرهم كر ي به اندازه ،شود نمي

نيست كه آن را به صورت كلي به نام دانش فني 
  كرديم.  ما هم خيلي صحبت دانش فني را مي .شناسند مي

آگاه نبوديم محتواي اين دانش فني چيست و واقعاً ولي 
بايد باشد؟ نتيجه اين شده بود كه وقتي به جاي  چه مي

 خريدند، رفتند كارخانه مي مي ،كارخانه درست كردن
شد. چه از نقطه نظر  هايي از اين ناداني ما مي سوءاستفاده

مورد نياز بود و چه از نقطه واقعاً قيمت ماشين آالتي كه 
خريدش از خارج صرف نداشت.  ،نظر تجهيزاتي كه مطلقاً

در همان  ،در اين مورد ،هم بخش دولتي و هم خصوصي
  .سطح ناداني بودند

اي  م در كارخانهمن يك بار متوجه شد ،در بخش دولتي 
يعني  ،اش را هم سازمان برنامه كه خريداري شده و هزينه
جزء چيزهايي كه وارد كرده  ؛بهترين دستگاه كشور داده
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 .بست درهاي بزرگ آهني بود كه در كارگاه را مي ،بودند
ترين چيزهايي كه نه فقط در  يعني از پيش پا افتاده

ها شهرهاي بزرگ ايران بلكه در خيلي از روستا
در را هم از خارج  ،توانستند آن را بسازند. آن وقت مي

  ١»وارد كرده بودند.
دهنده به وضعيت  عامل اساسي شكل ،به نظر عاليخاني

  س هرم حاكميت بود:أر ،اقتصادي
براي من قطعي بود كه هر دفعه براي دولت گرفتاري مالي «

هاي شاه و مرتب  بيشترش به خاطر برنامه ،آمد پيش مي
هاي عمراني بود، هويدا هم هيچ  ن به بودجهتوپ زد

  ٢»شد. داد و زود تسليم مي مقاومتي نشان نمي
گيري عاليخاني به عنوان يك اقتصاددان و مدير  نتيجه

ي ها سالاقتصادي عصر پهلوي از اوضاع اقتصادي ايران تا 
  به اين شرح است: ٤٠ ي آخر دهه
روشن براي من كامالً هاي بزرگي كه  يكي از گرفتاري«

زندگي  ،گرفتيم اين بود كه ما با مالياتي كه از مردم مي ،بود
درآمد اصلي دولت از نفت بود و هيچ ارتباطي  .كرديم نمي

در نتيجه از مردم اجازه  ،به فعاليت مردم نداشت
   .خواستيم كه اين پول را چطوري خرج كنيم نمي

كرديم و از خودمان هم  يعني ما با درآمد نفت زندگاني مي
خواستيم و روي  خيلي راضي بوديم و نظر مردم را نمي

                                                 
  ٥٦ـ ٥٤ص ص، همان. ١
  ٢٢٥. همان، ص ٢
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  ١»كرديم. فعاليت مردم هم حساب نمي

                                                 
  ٢٢٧ـ  ٢٢٦ص ص. همان، ١



 

  
  

  
  

  فصل دوم
  

  بودها و نمودها ،اصالحات ارضي 
اجراي  ،از ديگر اقدامات اقتصادي در عصر پهلوي

انقالب «اصالحات ارضي به عنوان قدم نخستين در تحقق 
ين اصل منشأ اجراي ا ،شك آمد كه بي به شمار مي »سفيد

هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي  تحوالت متفاوتي در حوزه
در اين باره  ١ايران گرديد. مينو صميمي ي سياسي در جامعه

  نويسد: مي
اصالحات ارضي با اين هدف صورت  ي اولين مرحله«

گرفت كه زمينه را براي تبديل نظام اقتصادي كشور از 
و چون گمان  ؛ندداري نوين فراهم ك فئوداليسم به سرمايه

 ي با اجراي برنامه صرفاً ،رفت كه دگرگوني موردنظر مي
پديد خواهد آمد، لذا مراحل اجرايي آن » تقسيم اراضي«

رفت. ولي به زودي معلوم شد كه  نيز به سرعت پيش
                                                 

 ٥٠ي  هاي پاياني دهه وي در سالالملل فرح پهل . مينو صميمي، منشي امور بين١
  شمسي بود.
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ها و يا دريافت وام از  كشاورزان بعد از خريدن زمين
هاي  براي خريد سهام اراضي مزروعي در شركت ،دولت

اند روي پاي خود بايستند  تهسهرگز نتوان ،تعاوني روستايي
ي  به صورت افرادي متكي به دولت در زمينه و عموماً

هاي فني  سموم دفع آفات و كمك ،ن آالت كشاورزييماش
 ي اند. اين گروه از كشاورزان قبل از اجراي برنامه درآمده

اصالحات ارضي در سلك رعاياي مالكين بزرگ جا 
هاي خود  فعاليت ي بايست قسمت اعظم ثمره ميداشتند و 

ها بعد از اصالحات ارضي  را تسليم مالك كنند. ولي همان
دولتي  ي به صورت بردگان يك سيستم بوروكراسي پيچيده

درآمدند كه گردانندگان چنين سيستمي از كمترين توانايي 
در جهت بهبود وضع  ،هاي مؤثر براي تدوين برنامه
  ١»خوردار نبودند.معيشت كشاورزان بر

مهاجرت بخش  ،مدهاي اصالحات ارضيايكي از پي
 .كار به شهرهاي بزرگ بوديب هاي اي از روستايي عمده

  ه است:نوشت صميمي در خاطرات خود چنين
هزاران هزار  ،ابتدا ،هاي اصالحات ارضي با آغاز برنامه«

امكان خريد يا  ،كارگر روستايي كه برخالف كشاورزان
سيل آسا در  ،هام اراضي مزروعي را نداشتنددستيابي به س

 ،ي شهرها شدند و پس از چندي روانه ،جستجوي شغل
ديدند شرايط  به دنبال آنها كشاورزان نيز كه مي

                                                 
حسين ابوترابيان،  ي ، ترجمهتخت طاووس ي پشت پردهي، م. مينو صمي١
  ١٦٨ـ ١٦٧ص ص، ١٣٦٨نتشارات اطالعات، تهران ا
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دار شدن بهبود نيافته رو به شهرها  بعد از زمين ،شان زندگي
آوردند تا حداقل بتوانند ضمن فراهم كردن وضعيت 

خود نيز از امكانات  ،انشانتري براي تحصيل كودك مطلوب
رستوران، پارك و  ،تلويزيون ،مثل سينما ؛رفاهي شهري

  مند شوند. هاي بزرگ بهره فروشگاه
آبادهاي متعدد در  باعث گسترش حلبي ،هجوم روستاييان

شهرها شد و انبوه كارگراني كه در اين مناطق  ي حاشيه
سكني گزيدند به قدري ناراحت و  ،امكانات ي فاقد كليه

همه با  ،ي انقالب درخشيد تاب بودند كه وقتي جرقه بي
  ١»هم به امواج انقالب پيوستند.

ل شكست يدر خاطرات خود به يكي از دال »صميمي«
  نويسد: مي ،طرح اصالحات ارضي اشاره كرده

ي  موقعي كه اصالحات ارضي به مرحله١٣٣٩در سال «
هيچ  بي ،اجرا گذاشته شد، عمليات مربوط به آن

چنان عجوالنه صورت  ،ريزي كوتاه يا بلند مدت برنامه
كس موقعيت و شرايط حاكم  داد هيچ گرفت، كه نشان مي

مد نظر قرار  ،بر كشور را براي اجراي چنين اصالحاتي
نداده است و اين البته وضعيتي بود كه عالوه بر اصالحات 

هاي عمراني كشور نيز صدق  ارضي در مورد تمام پروژه
  كرد. مي

چيزي جز يك حركت « ي اصالحات ارضي نامهگرچه بر
سياسي حساب شده از سوي شاه براي كاستن از قدرت 

                                                 
  ١٦٩. همان، ص ١
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هاي انقالبي توسط  روستاييان و جلوگيري از خطر خيزش
همين  ،ولي چنانچه شاه ،شد كشاورزان، محسوب نمي

گيري از يك گروه كارآمد و  اقدام را با حسن نيت و بهره
ترديد از آن نتايج سودمندي  بي ،آورد آگاه به اجرا در مي

  ١»آمد. دست مي براي كشور به
  :اين بود كهمدهاي اجراي اصالحات ارضي از ديگر پيا

هايي را كه در  قسمت اعظم پول ،سابق ي همالكين عمد«
به عنوان غرامت تقسيم  ،»اصالحات ارضي«جريان 

در امور صنعتي و يا بانكداري  ،امالكشان به دست آوردند
ها  ي كردند. ولي در همان حال فرزندان بازاريگذار سرمايه
هاي خود را در امور تجارتي  پول ،ترجيح دادنداكثراً 

وسايل  ،مثل واردات موادغذايي، اجناس لوكس ؛سودآورتر
كار اندازند.  برقي خانگي و لوازم يدكي صنايع مختلف به

داراني هم بودند كه يا به توليد  البته سرمايه ،در اين ميان
هاي خود  آوردند، يا پول يو كاالهاي مصرفي رو كشاپو

 ،كاباره را صرف تأسيس سوپرماركت، هتل، رستوران،
هاي لوكس  و ورزش  ي سرگرمي اي ويژهه بوتيك، باشگاه
به اموري مثل خريد و فروش زمين يا  كردند و يا كالً

  ٢»سازي پرداختند. ساختمان
 عدم موفقيت طرحصميمي به عامل ديگري نيز در 

  اشاره كرده است: »اصالحات ارضي«

                                                 
  ١٦٧. همان، ص  ١
  ١٧٠ـ ١٦٩ص ص. همان، ٢
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آنچه بيش از همه به مشكالت چنين كشاورزاني «
شد  كه باعث مي ،سوادي و ناآگاهي آنان بود افزود، بي مي

كه اكثرشان از يك طرف به خاطر وابستگي همه جانبه به 
احساس عدم استقالل كنند و از طرف ديگر در  ،دولت

همه چيز را با نظر  ،مواجهه با تشكيالت بوروكراسي دولتي
سوءظن بنگرند. خالصه اينكه چون رژيم شاه قبل از 
آموزش روستاييان و افزايش سطح آگاهي آنان دست به 

ديگري  ي نتيجه ،هايش جز شكست برنامه ،اصالحات زد
كند  ي جديد كشاورزي ايجاب ميها روشبه بار نياورد. 

من جمله  ؛ها زمينه ي هاي تخصصي در همه كه تكنيك
آالت كود شيميايي، سموم دفع آفات، دامداري و...  شينما

ولي اصالحات ارضي در ايران به  ،مورد استفاده قرارگيرد
اي انجام گرفت كه به هيچ يك از اين موارد توجهي  گونه
  ١»نشد.

اجراي اصالحات  ي نتيجه ،صميمي در خاطرات خود
  كند: ارضي را چنين بيان مي

 له آنجا كشيد كه در اواياصالحات ارضي شاه ب ي نتيجه«
ايران از يك كشور خودكفا در  ،شمسي ٥٠ ي دهه

مواد غذايي  ي به صورت واردكننده ،محصوالت كشاورزي
خاطر راكد ماندن كارهاي  به ،درآمد و همراه با آن

هاي صنعتي  كشاورزان به سرعت جذب مجتمع ،روستايي

                                                 
  ١٦٨. همان، ص ١
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و كارخانجاتي شدند كه هر روز در اطراف شهرهاي 
  آوردند. مثل قارچ از زمين سر در مي ،بزرگ

داد كه چون دولت ايران  ظاهر قضيه نيز اين طور نشان مي
اميد خود را به سودآوري توليدات كشاورزي به كلي از 

جز از طريق  ،اي براي كشور دست داده است، لذا آينده
  ١»متصور نخواهد بود. ،روآوردن به صنعت و تجارت

حات ارضي به روايت يكي ديگر از عوامل شكست اصال
  :اين بود كه مينو صميمي

رغبتي به خدمت در  ،هاي كارآزموده تكنسين سو از يك«
دادند براي كسب  ترجيح مي روستاها نداشتند و عموماً

ند و از ودر صنايع شهري به كار مشغول ش ،درآمد بيشتر
 ،توانست نه عالقه داشت و نه مي ،سوي ديگر دولت نيز

گيري از  زان زميندار را براي بهرهي جديد كشاور طبقه
 ،هاي جديد زراعت آموزش دهد. نتيجه اينكه تكنيك
هاي  هايي كه كشاورزان از طريق شركت رغم كمك علي

ميزان توليدات  ،داشتند تعاوني روستايي دريافت مي
به سرعت سير نزولي پيمود و اين امر به  ،كشاورزي ايران

عي، ناشي از تكه جز فقدان اطالعات جديد در امور زرا
باعث شد  ،ها هم بود كه روي هم رفته تكه كردن زمين

اراضي وسيع به صورت واحدهاي كوچك غيرقابل 
  ٢»استفاده درآيد.

                                                 
  ١٦٩. همان، ص ١
  ١٦٨. همان، ص ٢
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هاي اقتصادي  اي از سياست علينقي عاليخاني نيز به گوشه
  نويسد: اشاره كرده و مي ،دولت در بخش كشاورزي

شما به چه  :به هويدا گفتم ٤٠ ي در دهه ،در يك مورد«
كنيد به يك نرخي كه معين  دليل گندمكاران را وادار مي

موظف باشند بخشي از گندم خود را به قيمت  ،كنيد مي
 ،تر ارزان به شما بفروشند، در حالي كه به قيمت گران

 ،كنيد، خوب خودتان صدها هزار تن گندم وارد كشور مي
شويق او را ت ،اگر قيمت باالتري به كشاورز داخلي بدهيد

يا سطح زير كشت را باال ببرد و يا راندمان در  ،كند مي
در  ،العاده پايين بود هكتارش را باال ببرد، كه در ايران فوق

سفانه هنوز هم شايد أمت .كنيم اين زماني كه صحبتش را مي
ما توليد گندم  ،خيلي تفاوت نكرده زير يك تن در هكتار

 سيصد ،كيلوست داند، دوي . گندم ديمي كه خدا ميداشتيم
ه نكچون بستگي داشت به اي .كيلو ممكن بود باشد

، در همان زمان ،كه شود در حالي شود يا نمي بارندگي مي
تن در هكتار بود.  پنجيا متوسط توليد فرانسه روي چهار 

شده هفت و نيم تا  ،متوسط توليد فرانسه ،البته امروز
 هشت تن و در كشتزارهاي خوب فرانسه يازده تن در

 ،زير يك تن بود ،كنند. ولي مال ما هكتار برداشت گندم مي
ها را بكنيد و تشويق  شما اگر اين تشويق ،گفتم مي ،خوب

توليد داخلي  ،مزاحم اين مردم نباشيد ،خواهد هم نمي
دولت  ،يابد. حرف من اين بود كه ما افزايش مي

مردم ايران؟  ي شهرنشينان ايران هستيم يا دولت همه
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من اول دولت شهرنشينان  ،نه :به من گفت سماًر »هويدا«
  ١»هستم.

  كند: نظراتش اضافه مي ي عاليخاني در ادامه
 ،هنوز من معتقدم كه يكي از خطاهاي اساسي ما دركارمان«

 ،كرديم كه احياناً كشور را جريمه مياين بود كه كشاورزان 
در  ،تر باشند كه البته ها يك كمي خوشحال شهرنشين

ال هم حمعلوم شد كه آنها چندان خوش ي بعدها سال
   ٢».٥٠و  ٤٠ ي ي دههها سالنيستند. در همان 

اين نيز روايتي ديگر از نتايج اصالحات ارضي در 
  خاطرات عاليخاني:

اين اراضي را بين كشاورزان  ،گفتم كه شما اآلن آمديد مي«
در روستاها تقسيم كرديد و حاال يك وزارت درست 

ولي به مراتب بدتر از ارباب  ،ينهاكرديد كه شده ارباب ا
ارباب گذشته به هر حال  ،به خاطر اينكه .گذشته است

االن  .فردي بود كه مسئوليتي در برابر روستاييان داشت
درآورديمش به صورت يك مشت بروكراتي كه هيچ 

دهد و هر كدام  اهميتي به كشاورز و توليد كشاورزي نمي
نجا يك حرفي روند آ مي ،شوند سوار يك ماشين مي

 ي گردند پشت ميزشان. اين مداخله زنند و برمي مي
ما را با مشكل عجيبي رو  ،در سطح روستا ،مأموران دولتي

داديم كه  اگر ما اجازه مي ،به رو كرده بود. در حالي كه

                                                 
  ١٩١ـ ١٩٠ص ص، پيشين ،. علينقي عاليخاني١
  ١٩١. همان، ص٢
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به تمام  ،كردند شوراي ده كه مردم خودشان انتخاب مي
د كرد و خو وضع ما تغيير مي ،اين كارها بپردازند

توانستند تصميم بگيرند كه براي دفع آفات  روستاييان مي
اين كارها را  .چكار بكنند، براي بازار چكار بكنند

  ١»نكرديم.
چنين  ،اصالحات ارضي عاليخاني نيز شاه را در شكست

  داند: مقصر مي
ربطي بود و فقط  بي دوم اصالحات ارضي كار ي مرحله«
 ،ود بگويدخاطر اين صورت گرفت كه شاه مايل ب به

وزير سابق كشاورزي  ي تر از برنامه ي من مفصل برنامه
ما  .(ارسنجاني كه طراح اصلي اصالحات ارضي بود) است

ربط  معني و بي بيواقعاً اصالحات ارضي را به يك صورت 
هاي سهامي زراعي مقدار  ادامه داديم و با ايجاد شركت

ي توانستيم در بخش كشاورز هنگفتي از پولي را كه مي
آن هم به زور به كشاورزان گفتيم  ،نفله كرديم ،خرج بكنيم
عضو شركت سهامي زراعي بشويد. من خبر  ،كه بياييد

در  ،كردند دارم از سوي كساني كه براي من تعريف مي
مأموران وزارت تعاون و امور روستاها ناچار  ،چندين مورد

 ،شدند از راه تهديد ساواك و غيره روستاييان را بياورند
كار  ،هاي بعدي اصالحات ارضي عضوكنند. اين مرحله

هاي سهامي زراعي مقدار  بدي بود. براي اين شركت
آالتي  هنگفتي پول خرج شد. به صورت تراكتورها و ماشين

                                                 
  ١٢٤. همان، ص ١
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ولي  ،برد بازده كشاورزي را باال مي ،شد تصور مي كه مثالً
كرديد از آن يك  در واقع اين پولي كه شما بايد خرج مي

كشاورزي بگيريد، آن را منحرف  ي براي توسعه اي نتيجه
  ١»به چهار تا شركت زرق و برق دار.تا كرديد  مي

                                                 
  ٤٧ـ ٤٥ص ص. همان، ١



 

  
  
  

  فصل سوم
  

  سيل درآمد
اقتصاد ايران تحول جديدي  ،شمسي ٥٠ ي از ابتداي دهه

را شاهد بود و آن افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و 
از  ه،دنفتي كشورهاي صادر كننصادرات آن افزايش  پي رد

مدهاي گوناگوني در اقتصاد ياپ ،جمله ايران بود. اين حادثه
عبدالمجيد مجيدي در اين باره چنين  .جاي گذارد ايران به

  نويسد: مي
به بعد و  ١٣٥٠ي ها سالزايش قيمت نفت در پس از اف«

تورم خيلي شديدي  ،ي دولت به دنبال آن افزايش بودجه
د صحيحي با آن بود كه برخور ،وجود آمد و علت به

 ،شد سعي مي .افزايش قيمت نفت وجود نداشت ي مسئله
 ؛ها از طريقي پيدا شود كه خيلي قابل توجيه نبود حل راه

 ،ها تورم قيمت ي همين مسئله ،به عنوان مثال به شما بگويم
خيلي  ،بحثي كه ما داشتيم كه خيلي ايجاد ناراحتي هم كرد
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به عنوان مسئول كه من  ؛اين بود ،هم عصبانيت ايجاد كرد
ها  خواهيد قيمت گفتم كه اگر شما مي مي ؛سازمان برنامه

باال نرود بايد جلوي تورم را بگيريد. بايست دولت كمتر 
ريزد در بازار و در  آن جايي كه دولت پول مي .خرج كند

نگران باالرفتن واقعاً رود باال. اگر شما  ها مي نتيجه قيمت
 ،قدر پول بريزد در بازار دولت نبايد اين .ها هستيد قيمت

دادم كه حجم مصرف عمومي  در نتيجه با آمار هم نشان مي
مصرف دولتي، چقدر سريع رشد كرده و در نتيجه توليد و 

و عرضه كردن كاالها و خدمات چقدر محدوديت داشته و 
ها باال رفته و تورم ايجاد  در نتيجه چرا اين قدر قيمت

داد و به دعوا  وش نمياين بحث را متأسفانه كسي گ ،شده
اش اين  براي اينكه الزمه .شد و بغض و ناراحتي كشيده مي

يك خرده جلوگيري  ،هاي عمراني بود كه از بعضي از طرح
ها  خانه هاي جاري وزارت شد يا اينكه بعضي بودجه مي
هايي كه  شد يا اينكه بعضي از برنامه بايست محدود مي مي

شد.  يك مقدار تعديل ميهاي دولتي داشتند بايست  دستگاه
رفتند دنبال راه حل  خواستند بكنند در نتيجه مي چون نمي

اينكه بازدارد تئوري اقتصادي براي  ،نخير ؛گفتند مي ،ديگر
كند را  فروشي مي شود رفت كسي كه گران گويد مي ما مي
انداخت در زندان يا مأمورين كنترل قيمت  ،گرفت

  روشند به مردم.گران نف بگذاريم كه اينها اين قدر
شد كه ما  اين مسائل و اين گرفتاري از آنجا ناشي مي

با اين حجم و اين  ،عمراني ي گفتيم كه اين برنامه مي
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تأثيرش از نظر اقتصاد  ،جاري ي خرج كردن بودجه ي نحوه
كسي اين بحث  ؟ها چيست مملكت و اثرش روي قيمت

اش اين بود كه  چون الزمه ؛كرد منطقي را قبول نمي
اعتبارات كمتر خرج  ،شد ها يك خرده محدود مي رنامهب

كرد. بحث ما در  شد كه اين هم يك عده را ناراضي مي مي
 حاال روي ساير مسائل هم تقريباً .اين حد بود

آن جايي كه صحبت  هاي ما از اين قبيل بود. مثالً گرفتاري
دانم دويست تا  نمي ،شد كه بنادر كشش ندارد از اين مي

شما  ،گفتيم بابا جان رفتيم مي ما مي ،شده كشتي معطل
بايست به نسبتي جنس وارد بكنيد كه ظرفيت ورودي 

دهد. اگر شما در مجموع بيش  كاالها در مملكت اجازه مي
 ،توانيد از بنادر جنوب وارد بكنيد  از يك ميليون تن نمي

رفتند  باز مي .داد آن را هم كسي گوش نمي .بيشتر نخريد
  ١»دادند. جنس سفارش مي

به ـ هايي بود كه اقتصاد ايران  چنين سياست ي در ادامه
  دچار از هم گسيختگي شد.ـ روايت مجيدي 

، تمام ]ش[ ١٣٥٢پس از سال  ،با افزايش قيمت نفت«
 ،ايجاد شده بود ها سالنظمي كه با صبر و حوصله و ظرف 

يك سال قبل از  ،از هم پاشيد و من درست يادم هست
حضور ، ]در[ اي  جلسه ،دا بروداينكه حكومت هوي

اعليحضرت تشكيل داديم كه در آن جلسه اعليحضرت 
بودند و هويدا بود. اصفيا وزير مشاور بود و هوشنگ 

                                                 
  ١٦٤ـ  ١٦٢ص ص، پيشين. عبدالمجيد مجيدي، ١
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وزير امور اقتصادي و دارايي بود و حسنعلي  ،انصاري
مهران، رئيس بانك مركزي بود و من بودم كه وزير مشاور 

شكالت ديگر رو و رئيس سازمان برنامه و بودجه بودم. م
وجود  هبسخت والينحلي واقعاً هاي  آمده بود. گرفتاري

خيلي  آمده بود. خيلي اعليحضرت مغموم و افسرده بودند.
عه به فچطور شد يك د :فرمودند .دلتنگي داشتند ي روحيه

اين وضعيت افتاديم؟ خوب، آقايان همه ساكت بودند. من 
درست  ،سانم. ماقربان اجازه بفرماييد به عرضتان بر« :گفتم

كردند و  وضع مردمي را داشتيم كه در دهي زندگي مي
زندگي خوشي داشتند و منتهي، خوب گرفتاري اين را 
داشتند كه خشكسالي شده بود و آب كم داشتند و آن قدر 
آب نداشتند كه بتوانند كشاورزي خوبي بكنند. خوب هي 

قدر آن  .كردند كه باران بيايد. يك وقت سيل آمد آرزو مي
ها و زندگي و  زد تمام اين خانه ،باران آمد كه سيل آمد

ها  همه را خراب كرد. آدم ،هاي مزروعي اينها زمين
خوشبختانه زنده ماندند و توانستند جانشان را به در ببرند. 

شان به  معيشت ولي زندگيشان از همديگر پاشيد و اصالً
ي ما مملكت .ما هم درست همين وضع را داريم .هم ريخت

پول  ،خوب .كرديم بوديم كه داشتيم به خوشي زندگي مي
درآمد بيشتري دلمان  ،خواست بيشتري دلمان مي

يك دفعه اين درآمد  .خواست كه مملكت را بسازيم مي
نفت كه آمد مثل سيلي بود كه تمام زندگي ما را شست و 
رفت (اعليحضرت) خيلي هم از اين حرف من خوششان 
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پا شدند و جلسه را تمام كردند و نيامد و ناراحت شدند و 
رفتند بيرون. همه هم به من اعتراض كردند كه اين چه 

  ١»حرفي بود زدي؟
فريدون هويدا در خاطرات خود در اين باره چنين آورده 

 است:
و به دنبال  ١٣٥٢پس از افزايش قيمت نفت در سال «

گران و تجار  سيل معامله ،جاري شدن سيل پول به ايران
 ،درست مثل هجوم مگس به طرف شيريني ؛ي نيزالملل بين
اي از  به سوي ايران سرازير شد و همگام با آنان، عده رو

حلقه  ،خورهاي آن ايرانيان هم در اطراف دربار و مفت
زدند تا شايد از اين نمد براي خود كالهي دست و پا 

  كنند.
هاي هنگفتي از  گري رشدي سرطاني يافت و پول واسطه

 ،هاي ناآشنا به امور ايران بدل شد تا خارجياين راه رد و 
هاي  بتوانند با مقامات سطح بااليي كه عامل اجراي برنامه

 ،تماس برقراركنند. در اين ميان ،شاه بودند ي طلبانه جاه
به لطف  ،سالطين معزول اروپايي نيز ي اعضاي خانواده
آمد با دربار شاه به نوايي رسيدند و  و آشنايي و رفت

بين  ،آور د براي انعقاد بعضي قراردادهاي سرسامتوانستن
 هاي اروپايي واسطگي كنند. ظاهراً دولت ايران و شركت

ها آمده بود. ولي كسي خبر  خوشبختي به سراغ ايراني
فسادهاي  و ها ها، تبعيض عدالتي نداشت كه به دنبال آن، بي

                                                 
  ١٧٥ـ  ١٧٣ص همان، ص .١
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در اثر افزايش  ،گوناگون نيز در راه است. پس از چندي
به مرور انبارهاي  ،نفت براي استفاده از پول آناستخراج 

رغم  سازي كشورهاي غربي مملو از نفت شد و علي ذخيره
ديگر از  ،صادرات نفت ،شاه ي هاي خوشبينانه بيني پيش

چون مخارج  ،حال همان در .حد معيني فراتر نرفت
به  ،خريد تسليحات ي هاي بلند پروازانه و هزينه برنامه

بود كه تمام ثروت ناشي از اضافه  حدي افزايش يافته
 ي لذا براي تأمين هزينه ؛بلعيد جا مي درآمد نفت را يك

شاه درصدد باال بردن ميزان  ،هاي مملكتي ساير برنامه
ولي به اين جهت كه انبارها پر بود و  .صادرات نفت برآمد

او ناچار  ،دادند ها رغبتي به خريد اضافه نشان نمي مشتري
كشور  ي ساله پنج ي ستور داد تا در برنامهد ،براي بار دوم

  ١»تجديدنظر به عمل آيد.
مينو صميمي نيز در خاطرات خود به اين مسئله اشاره 

  نويسد: كرده و مي
اين احساس نيز كم و بيش در همه وجود  ،در عين حال«

داشت كه شرايط موجود بسيار ناپايدار و موقت است و 
ز دگرگون خواهد شد. نزديك همه چي ي ترديد در آينده بي

بر اثر تزريق مقادير هنگفت پول به شريان اقتصاد كشور، 
پيمود و در  آور سير صعودي مي ها با سرعتي سرسام قيمت

اين ميان چون نسبت افزايش بهاي مسكن و اجاره خانه 
لذا دالالن و سفته بازاني كه به هيچ مرام  ،بيش از همه بود

                                                 
  ٧٨، ص پيشين. فريدون هويدا، ١
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به  ،انديشيدند يجز انباشتن جيب خود نم ،و مسلكي
سرعت وارد معامالت زمين و مسكن شدند و به تاخت و 

  تاز پرداختند.
هاي جديد مثل قارچ از  ساختمان ،تهران ي در هر گوشه

جا از  آورد و در حالي كه همه زمين سر بيرون مي
قواره و نامتناسب معمارساز پر  هاي مسكوني بي مجتمع

اي كالني به جيب سوده ،دالالن و بساز و بفروشان ؛شد مي
  ١»زدند. مي

اين اتفاقات آن چنان گسترده روي داد كه فهم آن نيازي 
فردي  ،اقتصاد نداشت و حتي ي به تخصص در حوزه

نيز در خاطرات خود به آن  ٢مانند فريده ديبا ؛غيرمتخصص
  اشاره كرده است:

باعث شد ١٣٥٠ ي ي دههها سالافزايش بهاي نفت در «
ده شود. هويدا فقط پول خرج درآمد ارزي ايران افزو

 ي كرد و كاري به هيچ چيز نداشت. به جاي توسعه مي
هاي كالن  كشاورزي و صنعت به واردات روآورد و پول

هاي زيربنايي  گذاري به جاي آنكه صرف سرمايه ،نفت
ال و محصوالت غذايي و قبراي واردات موز و پرت ،شود

  ٣»مصرفي هزينه شد.
 ٥٠ ي درآمد نفت در دهه از جمله پيامدهاي افزايش

                                                 
  ١٧٨، ص پيشين. مينو صميمي، ١
  . فريده ديبا، مادر فرح پهلوي٢
ي  چاپ دهم، مؤسسه رئيس فيروز، ههال ي ترجمه، دخترم فرح، ديبا . فريده٣

  ٣٠٥ـ٣٠٤صص ،١٣٨٢، انتشارات به آفرين
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فريدون هويدا در  .از كشور بود شماري مهاجرت افراد بي
  گويد: خاطرات خود در اين باره مي

به سوي  ١٣٥٥موازات جاري شدن سيل پول در سال  به«
چنان دچار احساس  آن ،ايران، گروهي از ايرانيان

خوشبختي و رفاه شدند كه دسته دسته رو به سوي 
ادند. اين امر موجبات خروج مقادير كشورهاي خارج نه

از كشور گرديد و به اين ترتيب بود كه افزايش  ،زيادي ارز
زندگي، دستيابي به منافع كالن، و شيوع  ي هزينه

روز به روز به فقر و محروميت  ،هاي مالي سوءاستفاده
ثروت بيشتري را  ،پايين افزود و درعوض ي مردم طبقه

  ١»به ارمغان آورد.» دجدي«متوسط  ي براي مردم طبقه
مدهاي افزايش قيمت نفت در امان انظام اداري نيز از پي

  چنين نوشته است: زمينهعبدالمجيد مجيدي در اين  .نماند
، ١٣٥٠ي بعد از ها سالپس از باال رفتن قيمت نفت در «

هاي خيلي  ريزي اي براي خودش برنامه هر وزارتخانه
گرفتاريمان  ،ان برنامهاي كرده بود و ما در سازم طلبانه جاه

هاي مختلف دولت تعادل و توازن  اين بود كه بين بخش
خوب خاطرم هست كه وزير پست و  مثالً ؛ايجاد كنيم

 ،پنجم ي تلگراف، هدفي گذاشته بود كه تا پايان برنامه
تعداد مشتركين تلفن در ايران به دو ميليون نفر برسد كه 

خواست كه  همه دلشان مي .آمد كس بدش نميخوب هيچ 
اش  ولي الزمه .تلفن توسعه يابد ي شبكه ،به اين سرعت

                                                 
  ١٠١، ص پيشين. فريدون هويدا، ١
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ها  شد در ايستگاه گذاري عظيمي مي اين بود كه يك سرمايه
خيلي  ي هاي تلفني و مخابراتي مملكت و شبكه و پايگاه

وجود  هوسيع به هم مرتبطي را وزارت پست و تلگراف ب
جهي آدم تعداد قابل تو ،تر اينها مهم ي آورد. از همه مي
اي كه  در ظرف آن دوره كرد كه اصالً بايست تربيت مي مي

ه چندين هزار نفر آدم تربيت نكامكان اي ،در مقابل ما بود
بشود كه بتواند با يك سيستم الكترونيكي در اين حد كار 

  ١»وجود نداشت. ،بكند
ديگري از  ي مينو صميمي نيز در خاطرات خود به گوشه

  اشاره كرده است:نتايج افزايش قيمت نفت 
از سالي  ،درآمد فروش نفت كشور ]ش[ ١٣٥٣در سال «

ايران  ميليارد دالر رسيد و بيستميليارد دالر به سالي  پنج
ولي بالغ  .به يكي از كشورهاي ثروتمند جهان تبديل شد

دادند و  سواد تشكيل مي بر نصف جمعيتش را افراد بي
  ٢»شت.كماكان در فهرست كشورهاي عقب افتاده جا دا

نيز در خاطرات خود  ٣اشرف پهلوي ،جالب آن است كه
  دقيقي كرده است: ي به همين مسئله اشاره

قيمت نفت از هر بشكه ، ]ش[ ١٣٥٢ي پس از ها سالدر «
اين ميزان پول نو  .دالر افزايش پيدا كرد دوازدهدالر به  سه
اين  .وجود آورد هيك حس كاذب امنيت ب ،نفت ي يافته

                                                 
  ١٥٨ص پيشين، دالمجيد مجيدي، . عب١
  ١٤٨، ص پيشين. مينو صميمي، ٢
  هاي دربار پهلوي . اشرف پهلوي خواهر محمدرضا و از با نفوذترين چهره٣
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كالت به آساني قابل حل است و حس كه تمام مش
مؤسسات و  .بخريم ،توانيم هرچيزي كه دلمان خواست مي

ريزي هماهنگ يا دقيق دراز  بدون برنامه ،ادارات دولتي
ردند. بندرهاي ما پر از كخرج  ،هرچه توانستند ،مدت
بار  ي ها در انتظار تخليه ها و ماه هايي شد كه هفته كشتي
اضافي اين هاي  براي هزينه، ]ش[ ١٣٥٥دولت در  .بودند

اي از  ميليون دالر جريمه داد. در دورهچهارصد تأخيرها 
نه تنها تنگناها بلكه كمبودها را نيز در  ،سابقه ثروت بي

تجربه كرديم. تأخير و  ،ترين سطح اساسي اساسي
هاي بنادر ما باعث كمبود در برخي كاالهاي غذايي  معطلي

ي برق  گين به عرضهو مصرفي شد. تقاضاهاي جديد و سن
ما (كه نتوانست خود را سريع جمع و جور بكند و با اين 

هاي  تقاضا هماهنگ شود) باعث كمبود برق و خاموشي
  ١»مكرر شد.
هاي اقتصادي  ترين توصيفاتي كه از برنامه از جمله دقيق

توصيف عبدالمجيد مجيدي  ،در ايران ارائه شده، ١٣٥٠ ي دهه
ريزي اقتصادي در ايران آن  برنامهترين مقام  به عنوان عالي
  روزگار است:

پس از  ،هاي دولتي هايي كه دستگاه ها و طرح برنامه«
نه تنها  ،افزايش قيمت نفت به سازمان برنامه ارائه كردند

آن چيزي  ،ها بلكه پرت و پال بود و اين برنامه ،عملي نبود

                                                 
هرمز عبداللهي، نشر و  ي ، ترجمههايي در يك آينه چهره اشرف پهلوي، .١

  ٢٤٩ـ ٢٤٨ص ص، ١٣٧٧پژوهش فرزان، تهران 
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 .كه بشود از نظر منطقي و علمي به آن صحه گذاشت نبود
در عمل رعايت  ،ها هم كه تصويب شد همين برنامهاما 

 ،هيچ وزيري .نشد و در عمل خيلي از آن تجاوز شد
  ١»دانست. خودش را در چارچوب برنامه مقيد نمي

از منظر خاطرات مينو زمينه كه اي ديگر در اين  نكتهو 
  :توجه است ي شايسته صميمي
و رونق پول  ي طي دوره ،آور يكي ديگر از مسائل حيرت«

فقدان يك سيستم بانكي  ،داران در ايران سرمايه
براي تسهيل عمليات بانكي در كشور بود كه باعث ،كارآمد

مثل انتقال پول از يك  ،حتي براي اقداماتي ساده ،شد مي
ها مدت صرف شود و معلوم  حساب به حساب ديگر مدت

هران را ت ،نيست با چنين اوضاعي، شاه چگونه اميد داشت
  ٢»راكز مالي جهان تبديل كند!به يكي از م

  

                                                 
  ١٦٢، ص پيشين. عبدالمجيد مجيدي، ١
  ١٧٨ـ  ١٧٧ص ص، پيشين. مينو صميمي، ٢





 

  
  
  

  فصل چهارم
  

  سقوط 
چندان دوام و بقا  ،بديهي است كه چنين بنيان ناراستي

اي است كه در خاطرات مينو  نخواهد داشت و اين نكته
  اي شده است: به آن توجه ويژه ،صميمي
 ٢١شاه دستور داد دستمزد كارگران در ، ١٣٥٤سال در «

درصد اضافه شود، و در  ٣٠ تا ،واحد بزرگ صنعتي كشور
حقوق يك  ي مبلغي به اندازه ،اكثر كارگران ،سال بعد نيز

 .دريافت داشتند ١٣٥٥در نوروز  ،ماه خود به عنوان عيدي
هيچ  ،رغم افزايش درآمد طبقات مزدبگير ليكن علي

در شرايط اكثراً و  ؛بهبودي در معيشت آنها پديد نيامد
يكي به اين دليل كه  .دادند به زندگي ادامه مي ،سخت

توانستند  تعداد افراد خانوارشان زياد بود و مشكل مي
 ؛اعضاي تحت تكفل خود را تأمين كنند ي مخارج همه

داد مثل  بندهاي مذهبي اجازه نمي ديگر اينكه قيد و
به هركاري دست بزنند و باالخره ترقي روزافزون  ،ديگران
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را اي از درآمدشان  مقادير عمده ،مسكن ي هزينه
  ١»بلعيد. مي

هايي ديگر از  مجيدي نيز در خاطرات خود به گوشه
اشاره كرده و  ٥٠ ي ي مياني دههها سالوضعيت اقتصادي 
  چنين نوشته است:

ما هميشه تعهداتمان  .ما هيچوقت پول زيادي نداشتيم«
داد و در  خيلي بيشتر از آن بود كه امكاناتمان اجازه مي

ما  .دولت كمبود داشتيم ي هميشه از نظر خزانه ،عمل هم
در عين حال در  .هميشه گرفتاري كسر بودجه داشتيم

دولت ايران تصميم ، ١٣٥٤ي بعد از ها سالهمان مقطع 
يا مصر  انگلستان و ،به كشورهايي مانند فرانسه ؛گرفت

علت وام دادن يك  ،در مورد مصر .هايي پرداخت كند وام
ه فرانسه و دادن ب و در مورد وام ؛ مقداري سياسي بود

ـ  اينها زير نظر وزير اقتصادي و دارايي ي همه ،انگليس
 ـ سيروس انصاري ـ و برادرش  ـ هوشنگ انصاري
و هدف آن بود كه به اين كشورها كه در  ؛صورت گرفت

كرده پيدا جريان افزايش قيمت نفت يك مقدار گرفتاري 
هايي  كمك ،همچنين از اين قبيل است .كمك بشود ،بودند
  ٢»بعضي از كشورهاي عربي صورت گرفت. كه به

 ،كند كه سيل درآمد نفت نيز اعتراف مي ،اشرف پهلوي
  :به همراه داشتبيني  نتايجي غيرقابل پيش

                                                 
  ١٧٥ـ  ١٧٤ص ص، صميمي، پيشين. ١
  ١٦٩، ص پيشين. عبدالمجيد مجيدي، ٢
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بينانه و نقشه و  هاي خوش به يك معنا، ما با حرف«
بيشتر از آن  ،ي خود بلندپروازانه ي هاي رشد و توسعه طرح

خود عمل  ي و وعده وعده داده بوديم كه بتوانيم به قول
  كنيم.

خيال يا  به اين علت نبود كه بي ،كرديم و اگر عمل نمي
ما اين مطلب  ،بلكه بيشتر براي اين بود كه ؛توجه هستيم بي
چنان كه شايد و بايد نتوانسته بوديم خوب درك كنيم  ،را

 ي تواند براي حل مسائل پيچيده نمي ،كه ثروت ناگهاني
  ١»ئه دهد.هاي فوري ارا حل راه ،ملي
بروز فساد اقتصادي را از جمله نتايج  ،مجيدي

  داند: ادي در عصر پهلوي ميصهاي اقت سياست
منظور از فساد چيست؟ گفتم:  :اعليحضرت فرمودند«

اين است كه يك عده كه  ،منظور من قربان، از فساد
 ؛نزديك مقامات دولتي هستند ؛نزديك دولت هستند
سلطنتي  ي راف خانوادهنزديك و اط ؛نزديك دربار هستند

هايي از كار و فعاليتشان  گيري اينها يك بهره ؛هستند
كه منطقي نيست. حتي برايشان مثال زدم يك  ،كنند مي

 ،شود يك طرحي كه اجرا مي ؛شود قراردادي كه امضا مي
بين پنج تا ده درصد و بعضي مواقع ممكن است از ده 

كار را راه  گير يك بابايي بيايد كه اين ،درصد هم بيشتر
انداخته يا واسطه بوده يا دالل اين كار بوده كه اين صحيح 

شوند. ناراحت  نيست. اين است كه مردم عصباني مي
                                                 

  ٢٥١ـ ٢٥٠ص ص، پيشين. اشرف پهلوي، ١
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يا  ،چنين فسادي در مملكت وجود دارد اينكههستند از 
عه ميليونر فاشخاصي كه يك د ،بينند اينكه به چشمشان مي

اري انجام شوند بدون اينكه حقشان باشد. بدون اينكه ك مي
داده باشند. اعليحضرت به من گفتند: آيا آن كارمند دولتي 

متوسط  ،آن فساد نيست؟ آن موقع ،گيرد كه رشوه مي
در آن سال يك  ،گرفتند حقوقي كه كارمندان دولت مي

چيزي حدود هزار و پانصد تومان تا دو هزار تومان بود. 
گفتم چرا قربان. آن هم فساد است آخر در وضعي كه 

وق متوسط كارمند دولت در سطح مملكت هزار و حق
پيدا  ،پانصد تومان است و اجاره خانه از هزار تومان كمتر

رود به  طبيعي است كه يك كارمند دولتي مي ،شود نمي
دنبال اينكه يك ممردرآمد ديگري داشته باشد كه بتواند دو 
سر نخ را به هم برساند و به طريقي زندگيش را بگذراند. 

تواند حل  مسئله خيلي بهتر مي ،ا اگر حل بكنيمآن را م
  ١»بشود.

نيز در خاطرات خود به وضعيت اقتصادي  ٢«پرويز راجي«
   ايران اشاراتي داشته است. از جمله:

در  ـ معاون وزارت اقتصاد و داراييـ اشرفي «
هايي كه بر  از هرج و مرج ،هايي كه با من داشت صحبت

دولت ايران  ي غيرعاقالنه پاش و مخارج زايد و و اثر ريخت
ما « :گفت كرد و مي اظهار ناراحتي مي ،وجود آمده هب

                                                 
  ٥٦ـ ٥٥ص ص، پيشين. عبدالمجيد مجيدي، ١
و از  ١٣٥٧ تا ١٣٥٥ي ها سالسفير كبير ايران در لندن طي  ،. پرويز راجي٢

  پهلوي دوستان نزديك اشرف
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كنيم كه هيچ وقت  عمل مي ،حساب و كتاب قدري بي هب
چه آن موقع كه درآمد  ،كسر بودجه نداشته باشيم ،نشده

ميليارد  ٢٠ميليون دالر بود و چه حاال كه  ٢٦ارزي  ايران 
  ١»دالر است.

هاي اقتصادي آن روزگار  از بحران يكي ي دربارهمجيدي 
  نويسد: مي

در  ،مقدار زياديش در اثر بدي توزيع بود ،كمبود سيمان«
 ،شد و در نتيجه مي اثر كمبود مطلق نبود. بد توزيع

به طرز وحشتناكي كه بازار سياه  ،ها رفت باال قيمت
گويم تقاضا وجود  نمي .وجود آمد براي سيمان معنايي به بي

ولي آن قدر تقاضا باال نبود  ،وجود داشت نداشت، تقاضا
ما در آن  .كه موجب باال رفتن قيمت و بازار سياه بشود

به مردم آن طوري كه بايد و شايد حقيقت را  ،ها سال
  ٢»گفتيم. نمي

هاي مختلفي از رفتارهاي اقتصادي  عاليخاني نيز نمونه
  :ر را به خاطر آورده است. از جملهاطرافيان شاه در آن روزگا

ماهيگيري  ـ پزشك مخصوص شاهـ  سپهبد ايادي «
در دست گرفته  ،جنوب را كه با نيت خوبي ايجاد شده بود

به هيچ وجه به ماهيگيران  ،ولي برخالف توقع ما .بود
جنوب اين امكان را نداد كه بتوانند در آنجا فعاليت 

                                                 
ح. ا. مهران، انتشارات  ي ، ترجمهخدمتگزار تخت طاووسراجي،  . پرويز١

  ٤٨، ص ١٣٦٥اطالعات، تهران 
  ١٦٥، ص پيشين. عبدالمجيد مجيدي، ٢
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محل درآمدي شده  ،خودشان را بهبود بدهند. فقط براي او
هاي خارجي  يري جنوب را در اختيار شركتبود كه ماهيگ

  ١»بگذارد و خودش هم سودي از اين راه ببرد.
 ،اوضاع اقتصادي ايران ي در زمينه ،ترين توصيف جالب
آبان  ٨مورخ  ي درضا پهلوي در مصاحبهمحم را ٥٠ ي در دهه
در نيز ده كه فريدون هويدا كركيهان ارائه  ي با روزنامه ،١٣٥٥

  به نقل اين مصاحبه پرداخته است: خاطرات خود عيناً
اكنون در  ،قبل از هر چيز بايد در نظر داشته باشيم كه ما«

 ،ها زمينه ي در همه .كنيم يك وضع استثنايي زندگي مي
العاده زياد است و  فوق ،تقاضا بر اثر ترقيات مملكت

محدود به مواد  ،عرضه كم. كمبود عرضه و زيادي تقاضا
ساختماني و واحدهاي  مصرفي و خوراكي و مصالح

ام كه سيمان در حال حاضر گاهي  شنيده .مسكوني نيست
 ي اين نشانه .رسد فروش مي اش به برابر قيمت رسمي ١٠

ميان عرضه و تقاضا است و بايد بگويم كه اگر  ،عدم توازن
  رويم. از بين مي ،هايمان تجديد نظر نكنيم در برنامه

كار را به  ،در همين مدت ،اين ريخت و پاشي كه شد
جايي كشاند كه حاال بايد مردم را باد هم بزنيم. علت بروز 

دست آورديم كه درواقع  هاين بود كه ما پولي ب ،اين وضع
توانستيم خرج كنيم... نبايد شكممان را صابون بزنيم و  نمي

همان الشخورها جمع شوند و طرح بدهند  ،بگذاريم باز
  شود كرد.  كار را مي فالن كار و بهمان ،كه با درآمد اضافي

                                                 
  ٢٥١، ص پيشين. علينقي عاليخاني، ١
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نه ظرفيت بندري، نه  ،كه نه سيمان داريم، نه آجر در حالي
كافي و نه قدرت جذب اقتصادي.  ي كارگر، نه جاده

ديگر تكرار نخواهيم كرد.  ،اشتباهات گذشته را مسلماً
  ١»كوتاهي بود كه تمام شد و رفت. ي دوره

ا باز هم توصيفي ديگر از اقتصاد ايران به قلم محمدرض
  پهلوي:
قدر كفايت  ها، بنادر) به جاده ،ها زيربناي كشور (راه آهن«

اين بدان معنا بود كه وارداتي بيش از  .توسعه نيافته بودند
آنچه تا آن روز از راه دريا و هوا و از طريق تركيه و 

غير  ،گرفت روسيه و ديگر كشورهاي همسايه انجام مي
مسدود كرده  عمالً ،ها بندرهاي ما را كشتي .ممكن بود

بار  ي بايست شش ماه به انتظار تخليه مي بودند و هر كشتي
  لنگر بيندازد.  ،خود

به كمبود تجهيزات و مواد خام و وسايل ارتباطي، كمبود 
بيش از يك ميليون  ،تكنسين هم اضافه شده بود. ما
به توجهي كه به  قبالً ،خارجي را به خدمت گرفته بوديم

تان و مجريان و كارگران ماهر پرورش مهندسان و سرپرس
ولي تعداد آنها باز هم كفايت  ،اشاره كردم ،شده بود

اندازه زياد  بي ،كرد. سرانجام واردات به رغم همه چيز نمي
خواستم به هر  شد و سير تورمي را موجب گرديد كه مي

  ٢»آن را مهار كنم. ،قيمت شده
                                                 

  ٨٠ـ ٧٩ص پيشين، ص، سقوط شاه. فريدون هويدا، ١
وترابيان، چاپ اول حسين اب ي ، ترجمهپاسخ به تاريخي، پهلو . محمدرضا٢

  ٢٦٧ـ ٢٦٦ص ص، ١٣٧١
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 زوال اقتصادي ايران را، ١٣٥٦از سال  ،فريدون هويدا
  احساس كرده و چنين نگاشته است:

در حالي بود كه مردم  ٥٦اين مسائل در سال  ي ولي همه«
به خوبي شاهد زوال اقتصادي كشور بودند و  ،عادي ايران
كمبود مواد غذايي و رشد  ،قطع مكرر برق ي با مشاهده
كردند كه دوران رشد اقتصادي  احساس مي ،بازار سياه

  ١»سپري شده است.
  اي از پرويز راجي خواندني است: خاطره نهاين زميدر 
 ،در هتل هيلتون ،٥٦مرداد  ٢٠ ،موقعي كه به تهران رسيدم«
راي اولين بار به خاموشي برق برخوردم كه در ساعت ب

شش و نيم بعد از ظهر آغاز شد و به مدت چهار ساعت 
اي از شهر  تمام ادامه يافت. در طول اين مدت هيچ نقطه

چنان  ،هتل ي از كار افتادن تهويه برق نداشت، به علت
شد در  نميواقعاً وجود آمد كه ه اي ب گرماي آزار دهنده

 ،اق هتل دوام آورد و طبيعي است كه در اين زمانتا
تلويزيون هم مقدور نبود. در نگاهي كه  ،استفاده از راديو

ها  از بالكن هتل به شهر تهران انداختم، صف دراز اتومبيل
در  ،هاي راهنمايي ت خاموشي چراغرا ديدم كه به عل

درآوردن  اند و با به صدا ها از حركت بازمانده ن خيابا
اعتراض  ،نسبت به خاموشي برق ،هاي خود بوق
  »كردند. مي
  همين روايت از زبان راجي: ي و ادامه

                                                 
  ١٠٢، ص پيشين ، سقوط شاه. فريدون هويدا، ١



»توصيف اوضاع اقتصادي«ريزان  برگ  ٦٣

رژيم را به  ،هاي برق در ايران ) خاموشي٥٦تير  ٣١«(
ني در بين سرگيجه دچار ساخته و سبب نارضايتي فراوا

هاي  وعده ،كس كه ديگر هيچ مردم شده است. تا جايي
افزايش مخارج «پشت سرهم رژيم را در مورد اينكه 

اثري در كاستن از فعاليت در بهبود زندگي  ،تسليحاتي
به  ،مردم در ايران ،اكنون كند. هم باور نمي» مردم ندارد

ز شدت از كمبود روشنايي برق و عدم توانايي در استفاده ا
كشند و  عذاب مي ،ي گرما تهويه و يخچال در بحبوحه

بايست صرف تأمين رفاه  اي كه مي بودجه ؛كنند احساس مي
به خريد جنگ افزار اختصاص يافته  ،آنها شده باشد

  ١»است.
تري از اوضاع اقتصادي  فريدون هويدا توصيف دقيق

  ي حاكميت پهلوي ارائه داده است:ها سالدر آخرين  ،ايران
وزيري  يك سال پس از آغاز نخست، ]ش[ ١٣٥٦ال در س«

وضع اقتصادي كشور به جايي رسيد كه امور  ،آموزگار
ها به  گذاري ميزان سرمايه ،حال توقف درآمد تجاري به

آميز افت كرد و مسائل و مشكالت  صورتي فاجعه
  ٢»اجتماعي به شكلي وخيم ظاهر شد.

سته از در كتاب خاطرات خود نتوان ،محمدرضا پهلوي نيز
كنار اوضاع اقتصادي آخرين سال حكومتش بر ايران به 

  سادگي عبور كند:
                                                 

  ٨٢، ص پيشين. پرويز راجي، ١
  ٨٤، ص پيشين. فريدون هويدا، ٢
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دوباره سير  ،قيمت كاالهاي مصرفي ،١٣٥٦در سال «
اي و  صعودي به خودگرفت. مقررات كشوري و منطقه

گذاري و  هاي مربوط به نرخ نامه ها و نيز آيين شهرداري
 ،يمسعي كرد هشدند. بيهود ها رعايت نمي تثبيت قيمت

مواد  ي هاي بزرگ فروشنده وجدان اجتماعي شركت
غذايي و كاالهاي مصرفي اساسي را بيدار كنيم. آنگاه براي 

از دانشجويان داوطلب استفاده كرديم و  ،ها كنترل قيمت
ها رو  قيمت ،ها اين تالش ي با همه .اين اشتباه بزرگي بود
زيرا اعمال افراطي بعضي از  .به افزايش گذاشت

همراه با تهديدهاي اتفاقي و  ،يان ناظردانشجو
بسياري از  ،شان از واقعيات بازرگاني اطالعي بي

فروشان  كرد. اين خرده النفس را بيزار فروشان سليم خرده
براي تري  فروشاني كه مرتبا قيمت زياده خود را ميان عمده

گيري  كردند و جوانان تندخو و سخت كاالهاشان مطالبه مي
به فروش  ،پا را با تحمل زيان دهخركه دكانداران 

  ١»درگير يافتند. ،كردند كاالهايشان مجبور مي
منحصر به فرد به روايت  ياقتصاداين بحران و پايان 
  :چنين بود فريدون هويدا

با گذشت حدود سه ماه از آغاز ، ١٣٥٧اوايل آذر سال «
ها، اقتصاد كشور رو به سوي فلج  ها و اعتصاب ناآرامي

به شكلي پراكنده انجام  ،بود. عمليات بانكيكامل گذارده 
شد.  در همه جا احساس مي ،گرفت و كمبود نقدينه مي

                                                 
  ٢٤١ـ ٢٤٠ص ص، پيشين. محمدرضا پهلوي، ١
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كاالهاي وارداتي كه اكثر آنها فاسد شدني بود به خاطر 
اعتصاب كارگران و كارمندان گمرك، در مبادي ورودي و 
 مرزها روي هم انباشته شده بود . در كارخانجات عمدتاً

اگر در  ،كارمندان دولت .داشت كاري وجود حالت كم
دست روي دست  معموالً ،شدند ادارات حاضر مي

دادند و همراه با اين مسائل،  گذاشتند و كاري انجام نمي مي
هاي خود از  ثروتمندان هم كماكان به خارج كردن پول

  ١»كشور مشغول بودند.

                                                 
  ١٨٠ـ ١٧٩ص ص، يدا، پيشين. فريدون هو١
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  قدمه:م

هاي فرهنگي در  معاش، روابط انساني و شاخصه ي نحوه
بررسي  است.اوضاع اجتماعي آن جامعه  نشانگريك جامعه 

تواند تصاوير  مي ،وضعيت اجتماعي ايران عصر پهلوي
هاي اقتصادي  ها و سياست تري از تأثيرات برنامه دقيق

هاي مردم  العمل حكومت پهلوي بر زندگي مردم و عكس
هاي  اگويهرفتار حكومت را به نمايش بگذارد. ونسبت به 

نشان از حركت  ،دربار پهلوي و كارگزاران آنها نابستگاو
سرشار بودن  تاريخ به طولسرزميني است كه در  ييقهقرا

  .ه استعالم بود ي هاي فرهنگي شهره منابع انساني و ظرفيت





 

  

  
  

  اولفصل 
  

  دل ديده و خون اشك 
اخان را آغاز دوران شروع سلطنت رض ،هرچند برخي

اما دختر رضاخان و  ،كنند طاليي زندگي ايرانيان قلمداد مي
در اين باره ديدگاه ديگري  ،نفوذ محمدرضا پهلوي خواهر با

  دارد:
هايي گلي  ها، كلبه بسياري از خانه ،در تهران عصر رضاشاه«

ها كه سنگفرش نشده بود و حتي  يا آجري بودند. خيابان
وقتي هوا تاريك  ؛اي نداشت جاذبهبه هنگام روز نيز 

دزدان مسلح و  ،هاي ولگرد شد به دست گروه مي
شد تصور كرد كه مردمي كه  افتاد. مشكل مي ها مي آدمكش

بيشتر  .گذرانند به واقع خوش مي ،زنند در تهران پرسه مي
ها  خانه كش ها يا شيره خانه محتمل بود كه آنها را در قهوه

 ،كوشيدند براي مدتي كوتاه پيدا كرد، كه در آنجا مي
بار زندگيشان را به دست فراموشي  شرايط نكبت

                                                 
  ٤١ـ ٤٠ص ص، پيشين. اشرف پهلوي، ١
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در خاطرات خود آورده  زمينهنيز در همين  ،فريده ديبا
  است:

براي ما كه در ايران رشد و نمو كرده و وضعيت «
هاي بدبخت خودمان را ديده بوديم كه جان و مال  رعيت

(فئودال) بود و حتي در يد قدرت ارباب  ،و ناموسشان
ها را در شب اول عروسي  عروس رعيت ،بعضي از مالكين
  ١»..بردند. به خانه خود مي

ي نخستين حاكميت برادرش را كه ها سال ،اشرف پهلوي
سال حكومت رضاخان بوده است چنين  ١٦ ي نتيجهالبته 

  توصيف كرده است:
شهروندان ايراني  ،قدرت رسيدن محمدرضا در ابتداي به«

گذراندند و سختي اين دوره براي  ران سختي را ميدو
با  ،ي جنگها سالشهروند معمولي ايران كه در خالل 

درصد تورم نيز دست و پنجه  ٤٠٠كمبود و قحطي و تا 
ايراني در  .بسيار شديدتر بود تا براي سلطنت ،كرد نرم مي

كه دو تبديل شده بود  ي سرزمين خود به شهروند درجه
ه نكبراي اي .كرد ان خارجي زندگي ميسرباز ي در سايه

گرفتند يا  ه ميدنيازهاي اجنبي تأمين شود، او را نادي
هاي شوسه  زدند. اين در حالي بود كه تمامي راه كنارش مي

فارس تا مرزهاي روسيه در اختيار و  آهن از خليج و راه
حمل و نقل را در تمام  ي ههرگونه وسيل !كنترل متفقين بود

عت براي رساندن آذوقه، دارو و مهمات وچهار سا بيست
                                                 

  ١٧٥، ص ينپيش. فريده ديبا، ١
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ها،  دادند. با ايراني نظامي براي روسيه مورد استفاده قرارمي
مانند  ،هر چند كه جنگي نكرده يا مغلوب نشده بودند

كردند. مردم اگر  شهروندان كشور شكست خورده رفتار مي
خواستند در قلمرو كشور خودشان به جايي مسافرت  مي
ويزاي مخصوص حكومت نظامي  ناگزير بودند ،كنند

هاي  مردم حق نداشتند از جاده .متفقين را داشته باشند
رفت  از آنها انتظار مي ،بلكه در عوض ،خود استفاده كنند

گاهي هر بار  ،هاي خود ها يا ماشين كه با قاطرها يا كاميون
هاي مهمات نظامي  چندين ساعت، منتظر بمانند تا كاروان

هاي ما هنوز شوسه  ه بسياري از جادهاز آنجا ك .عبور كنند
با عبور صف وسايل نقليه ابرعظيمي از گرد و خاك  ،نبود

شد و وقتي كه انتظار مردم به پايان  به هوا بلند مي
كلفتي گرد و خاك پوشيده  ي همردم از الي ،رسيد مي
انگار كه از طوفان شن صحرايي عبور كرده  .شدند مي

حق تقدم با  ،آهن هاي راه هدر بندرها و در ايستگا .باشند
هاي  در حالي كه محموله .حمل مهمات نظامي بود

شد. در شهر نيز در  ها معطل مي ها يا ماه ها هفته ايراني
هاي طوفاني  ها صف ها و خواربار فروشي نانوايي يجلو

هاي  برنج و گندم استان ،ها كه روس وجود داشت. درحالي
داشتند، تهران پر از  خود برمي ي شمالي را براي استفاده

 ،كرد كه متفقين پوسترهايي بود كه به مردم خاطر نشان مي
كنند تا به آنها غذا بدهند و  گندم را از كانادا وارد مي

صفوف مردم  .جنگند   سربازان متفقين براي آزادي آنها مي
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 .كرد بدبخت و درمانده هر لحظه افزايش پيدا مي ،گرسنه
وقتي كه سربازان  :نداشتيم در يك زمينه ما هيچ كمبودي

براي خرج كردن در روزهاي  ،آمريكايي وارد ايران شدند
هاي شبانه در  كلوپو پول داشتند و بارها  ،مرخصي

مثل قارچ سبز شدند، تا سربازان پولدار و  ،سراسر پايتخت
هاي گرسنه نيز  ولگرد امريكايي را در خود جا بدهند. زن

ا پول كافي براي خوردن شدند ت ها سرازير مي به خيابان
  ١»گيرشان بيايد.

اوضاع  ،اشرف در فرازهاي ديگري از خاطرات خود
چنين  ،حكومت برادرشي  دورهدر را اجتماعي پايتخت 
  توصيف كرده است:

نخستين باري  ،ي ابتدايي سلطنت محمدرضاها سالدر «
هاي تهران رفتم تا  بود كه به محالت فقيرنشين و زاغه

كنم كه چه نوع كمكي بيشتر از همه  پيش خود ارزيابي
 .به معني واقعي كلمه ناخوش شدم .مورد نياز است

دانستم كه مردمي  مي ،دست كم به طور ذهني ،هميشه
هستند كه كمتر از من از اقبال و رفاه برخوردارند، مردمي 
كه از بابت داشتن يك جاي راحت براي زندگي، يك لقمه 

خيالشان آسوده  ،وشيدننان براي خوردن و لباسي براي پ
اما ديگر اين نوع فالكت روزمره را كه دلمردگي و  .نيست

به چشم خود نديده بودم. هرگز آن  ،پروراند نوميدي مي
هاي  ها و بيغوله همه مردم را نديده بودم كه در چنين مكان

                                                 
  ٧٤ـ  ٧٢ص ص، پيشين. اشرف پهلوي، ١
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آنكه چيزي براي  بي ،كوچك كثيف به زور چپيده باشند
شان دركار باشد.  تغذيه حفظ بقاي آنها يا پوشاندنشان يا

واليات دورافتاده و وقتي كه با ماشين جيپ به دهات 
ديدم شرايط در آنجاها نيز به همان اندازه ناگوار و  ،رفتم

زندگي كردن تمام افراد يك  ،در آن روستاها .هولناك است
خانواده با محصول يك درخت خرما و يك جفت بز الغر 

مردم كه با كمترين و مردني امري غيرعادي نبود. اين 
در برابر  ،كردند ميزان درآمد بخور و نمير زندگي مي

هاي واگير،  يك از بالياي طبيعي، از قبيل بيماري هيچ
  ١»الي حفاظ و پناهي نداشتند.كسلرزه، يا خش زمين

ي نخستين ها سالمشابهي از  ي خاطرهفريدون هويدا نيز 
  :كند روايت ميسلطنت محمدرضا پهلوي 

موقعي كه قطار به  ،١٣٢٣آذر  ،دم صبح در سپيده«
انديمشك رسيد، متوجه حضور صدها مرد و زن و كودك 

از شدت  هاي مندرسي پابرهنه در ايستگاه شدم كه با لباس
اي  در گوشه .لرزيدند و چشم به ما دوخته بودند سرما مي
نمايندگان مركز تداركات ارتش  ،ايستگاه ي هاز محوط

ان آمريكايي قطار را به صورت سرباز ي صبحانه ،آمريكا
همراه با ميوه و  ،هايي كه در كاغذ پيچيده بود ساندويچ

فنجاني قهوه بين آنها تقسيم كردند. كه اين سربازان 
المجلس صبحانه خود را خوردند و قبل از  في ،جا همان

هايي  آن را به داخل بشكه ي باقيمانده ،سوار شدن به قطار
                                                 

   ١١٦ص پيشين، ، اشرف پهلوي. ١
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 ،در اين موقع .پرتاب كردند كه دركنار محوطه قرارداشت
اي كه در ايستگاه انتظار  هاي پابرهنه ناگهان سيل ايراني

ها هجوم آوردند و با جستجو در  كشيدند به سوي بشكه مي
اي نان يا  هر كدام تكه ،ها غذاي آمريكايي ي ميان باقيمانده

آورد و به سرعت  پرتقال و يا پوست موزي به دست مي
منزل  داد. در تهران به و ميگذاشت و فر دردهان مي

پسرعموهايم وارد شدم و چون آنها هم جاي كافي 
چهار نفرمان با هم در يك اتاق  ،ها ناچار شب ،نداشتند

در سراسر تهران فقر و بدبختي و  .خوابيديم كوچك مي
ها چنان مملو از گدا بود كه هر  خيابان .كرد مرض بيداد مي

ه نفر از آنها به دنبالمان حداقل د ،رفتيم موقع پياده راه مي
كردند تا پولي بگيرند.  شدند و مرتب التماس مي روانه مي

سربازان متفقين هم  هاي تفريحي جلوي در ورودي باشگاه
شد كه رويش نوشته شده بود:  اغلب تابلويي ديده مي

، ١٣٢٤در بهار سال » ورود ايراني و سگ قدغن است.«
 ،ن كه نزديك ساريهمراه چند تن از دوستان به امالكشا

تا تعطيالت سال  ،در كنار درياي خزر قرار داشت رفتيم
نوي ايراني را درآنجا بگذرانيم. مردمان روستايي كه در آن 

بردند و  سر مي هاي گلي به كردند در كلبه نواحي زندگي مي
خوردند كه تازه آن هم  غذا نمي ،بيش از دو وعده در روز

  رفت.  تر نمياز مقداري نان خشك و ماست فرا
گرفتند  تمام محصول برنج روستاييان را از آنها مي ،مالكين

آنها را به شدت تحت نظرداشتند تا  ،و مأموران دولت نيز
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تنبيه  ،اگر هر كدامشان از دادن سهم مالكانه خودداري كنند
رغم برگزاري يك  علي ،مجلس شوراي ملي .شوند

داران  سرمايه مالكين و ي انتخابات آزاد، هنوز زير سيطره
اي بود كه  قرارداشت و به طوركلي وضع ايران به گونه

باريد و هرگز هم  اش مي بدبختي و نكبت از هر گوشه
رفت كه بتوان روزي شاهد بهبود اوضاع كشور  تصور نمي

  ١»بود.
يف اوضاع صدر خاطرات خود به تو ٢»ثريا اسفندياري«

ـ وهرش سلطنت شي  دههاجتماعي ايران در انتهاي اولين 
  پرداخته است:ـ محمدرضا پهلوي 

يك  .فقر عمومي ملت ايران روزافزون بود، ١٣٢٨در سال «
 ،مملكت بيكار بودند و در محالت تهران ي هسوم از سكن
عريان در  العضو نيمه هاي فلج و ناقص ها و بچه مردها و زن

  ٣»سرگردان بودند. ،جوي يك تكه نان خشكو جست
اي ديگري نيز در خاطرات ثريا به ه در همين زمينه، نمونه

  :خورد چشم مي
ها و  در هنگام بازديد از بيمارستان، ١٣٢٩در سال «

متوجه شدم كه محالت جنوب شهر  ،هاي تهران پرورشگاه
كه آب كثيف آن پس از عبور از  سرباز ي ها با جوي
ها و آلوده شدن به كثافات ولگردان و  خانه رختشوي

                                                 
  ٦٨ـ ٦٧ص ص، پيشين. فريدون هويدا، ١
  . ثريا اسفندياري، همسر دوم محمدرضا پهلوي٢
نادعلي همداني، ناشر  ي ، ترجمهكاخ تنهايياسفندياري،  . ثريا بختياري٣

  ٨٤، ص ١٣٧٠مترجم، تهران 
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 ،هاي مفلوج رسد. بچه م ميها به مصرف خوراك مرد سگ
هايشان  ها كه خانه والي كوچه زنان و پيرمردان گرسنه، گل

محالتي كه فقر كامل بر آنها  .شباهتي به خانه ندارد
  ١»حكمفرماست و توان شكايت نيز ندارند.

ي ها سالدر  ي ايران جامعهاي ديگر از  باز هم گوشه
به روايت  ،از سلطنت محمدرضا پهلوي  ابتدايي دومين دهه

  همسرش ثريا اسفندياري:
در تهران فقط يك بيمارستان دولتي وجود ، ١٣٣٣در سال «

دارد كه آن هم فاقد اتاق عمل است. يك بيمارستان هم 
بيني شده كه از پنج  براي مادران فقير و فرزندانشان پيش

سال در  »اند. آن را ريخته ي هفقط شالود ،سال پيش تا حاال
كنم  بدون اطالع قبلي بازديد مي ،گاهاز يك پرورش، ١٣٣٣
بينم كه تمام بدنشان پوشيده از چرك و  هايي را مي و بچه

دمل است. زمستان است و بخاري ندارند. دفتر پرورشگاه 
شوم كه بسياري  متوجه مي ،كنم و با وحشت را مطالبه مي
 ،اند نويسي شده هايي كه نام ها و پسر بچه از دختر بچه

» مرگ ي انهخ«د. ميزان مرگ و مير اين ديگر زنده نيستن
سالمندان است. سعي فراواني  ي همراتب بيشتر از خان به

عمل  به ،براي دريافت اعتبارات الزم از وزارت بهداري
بلكه با كمبود پرسنل  ،ولي نه تنها با كمبود پول ،آورم مي

  ٢»شوم. نيز رو به رو مي

                                                 
  ١٣٣.  همان، ص ١
  ١٩٨ـ١٩٧ص ص ثريا اسفندياري، پيشين،. ٢
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دگي در خاطرات خود توصيفي از زننيز مينو صميمي 
ارائه داده كه  ٤٠ ي دوم دهه ي در نيمه ،اجتماعي ايرانيان

در آن مشاهده  ٣٠و  ٢٠ ي ي دههها سالتفاوت چنداني با 
  شود: نمي

 ،هاي گلي بسياري از مردم ايران در خانه، ١٣٤٦سال «
هاي تنگ و انباشته  بدون برق و آب و بهداشت و در كوچه

در  ،با پاي برهنه ،كردند و كودكان آنها از زباله زندگي مي
  ١»كردند. ها بازي مي همين كوچه

نيز روايت مشابهي از اوضاع اجتماعي  ٢»اسداهللا علم«
  ارائه كرده است: ،ايران در همان مقطع زماني

هاي فرهنگ روستايي را  رؤساي خانه ي رياست جلسه«
حال فقط يك ه وقتي اعالم شد كه تا ب .برعهده داشتم

كشي استفاده  ز آب تميز لولههاي ما ا درصد از دهكده
دهكده فقط يكي  ٢٥خيلي ناراحت شدم. از هر  ،كنند مي

 ،ملي ي هبا توجه به توسع ،اي است برق دارد. رقم مسخره
  ٣»بايد شاه را آگاه كنم.

ي  بارهاي از خاطرات خود در مينو صميمي در گوشه
  همين موضوع چنين آورده است:

                                                 
  ٤٦، ص پيشين. مينو صميمي، ١
تا اواسط  ٤٠ ي هي دهها سالوزير در طي  وزير دربار و نخست ،. اسداهللا علم٢

  هاي سياسي به محمدرضا پهلوي ترين چهره شمسي و از نزديك ٥٠ ي دهه
 ،مهدوي زير نظر عبدالرضا هوشنگ ،گوهاي من با شاهو گفت، . اسداهللا علم٣

  ٥٧٨، ص ٢، ج ١٣٧١انتشارات طرح نو، چاپ اول، 
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 ،يدي از يك روستاطي بازد ،شمسي ٥٠ ي در اواسط دهه«
هاي بسيار  آن روستا در كلبه ي زده متوجه شدم مردم فلك

بردند و نه تنها  محقر ساخته شده از گل و پوشال به سر مي
 ي هاز آب آشاميدني سالم، كه حتي از امكانات اولي

هاي تنگ و پر پيچ و  كوچه  بهداشتي نيز محروم  بودند.
ي فروش  تنها مغازه انباشته از گل و الي بود و ،خم روستا

محيطي كثيف و پرمگس داشت.  ،مواد غذايي در آن
از قبيل: حصير، ؛ هاي ژنده و لوازم زندگي روستاييان لباس

داد كه  گواهي ميكامالً متكاي كهنه، لحاف پاره و... نيز 
كنند. جواني كه به  در وضع اسفباري زندگي مي ،مردم

در پاسخ  ،ردك عنوان سپاهي دانش در آن روستا خدمت مي
با لحني  ،راجع به حال و روز مردم روستا ،سؤال من

نه بهداشت و نه  ،اينجا نه حمام دارد«تمسخرآميز گفت: 
پزشكي در اختيار  ي هاي اوليه كمك ،حتي جايي كه بتواند
 ،بينيد طور كه مي ولي درعوض همان .روستاييان بگذارد

 ،ناي از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانا شعبه
  ».اند... برايشان داير كرده

با اشاره  ،»سپاهي دانش«به همين جهت بود كه آن جوان 
 ،روستاي محل خدمتش به دفتر كانون پرورش فكري در

براي  ،مان ها با رؤساي بايد ماه ،در حالي كه ما«گفت:  مي
ي  ي سوخت مدرسه هزينهمثل   تأمين بعضي نيازهاي اوليه

ها پول مملكت را براي  ميليونآنها  ؛چانه بزنيم ،روستا
دهند... كودكان اين  هدر مي ،هايي مثل اين فعاليت سازمان
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ابتدا بايد  .روستا احتياج به پوشاك و غذاي بهتر دارند
از نظر  ،فكري به حال بهبود وضع زندگيشان كرد و آنگاه

يي به اجرا درآورد كه با شرايط ها روشپرورش فكري هم 
فعاليت كانون  ي ه. ولي شيوروحي آنها سازگار باشد

بعد از  ،اي است كه كودكان روستا پرورش فكري به گونه
اش در اين روستا، ديگر هرگز  يكي دوبار مراجعه به شعبه

ها و وسايل سرگرمي  روند. زيرا تمام كتاب به سراغش نمي
هم  برايشان حالت بيگانه دارد و اصوالً ،موجود در كانون
براي كمك  ،ارند بعد از كار مدرسهچون ناچ ،كودكان روستايي

براي  ،وقت آزاد چنداني ،لذا ،عازم مزرعه شوند ،ن خوديبه والد
  ١»ورش فكري ندارند.ركانون پ ي حضور در شعبه

  اي ديگر از زبان اسداهللا علم: باز هم خاطره
فهمند اين است  تنها چيزي كه مردم مي ،در حال حاضر« 

و وضع خدمات اي است  كننده مشكل فلج ،كه تورم
  ٢»عمومي اسفناك است...

تري از اوضاع اجتماعي  توصيفات دقيق ،مينو صميمي
 ي و اوايل دههچهل  ي ي پاياني دههها سالخالل ايران در

  ه كرده است:ئشمسي ارا پنجاه
غير از هجوم  ،تناسب جمعيت تهران افزايش بي ي مسأله«

 علت ديگري هم داشت و آن ورود ،روستانشينان به شهر
خصوص از هند، پاكستان،  هب ؛روز افزون كارگران خارجي

                                                 
  ١٥٥ـ ١٥٤ص ص ،پيشين. مينو صميمي، ١
  ٦٩، ص پيشين. اسداهللا علم، ٢
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كه نقش  ،جنوبي به كشور بود ي هافغانستان و فيليپين و كر
غيرقابل انكاري در باال بردن تعداد ساكنين شهرهاي ايران 

چيزي  ،كردند و البته علت اصلي حضورشان نيز ايفا مي
نبود جز نياز صنايع و كارخانجات جديدالتأسيس 

كمتر  ،چرا كه در بين ايرانيان ،گيري از كارگران ماهر رهبه به
شد كارگراني ماهر يافت و البته چون كارگران خارجي  مي

بهداشت، تأمين اجتماعي،  ،مسكن ،هم به سهم خود به غذا
لذا  ،بيمارستان و مدرسه براي فرزندانشان احتياج داشتند

ي از به گروه كثير ،هاي دولتي اغلب در ادارات و سازمان
شد كه از اولياي امور تقاضاي  اين كارگران برخورد مي

هايشان را داشتند. ولي معلوم  كمك و رسيدگي به خواسته
رژيمي كه در حل مسائل داخلي كشور ناتوان مانده  ،نبود
براي حل مشكل نوظهوري به  ،توانست چگونه مي ،است

 خود را از پيچ و ،شكل تأمين نيازهاي كارگران خارجي
  ١»وروكراسي حاكم برهاند.خم ب

به نقل از  ،خود ي هاي روزانه در يادداشت ،اسداهللا علم
  فرح پهلوي چنين نوشته است:

 ي گو شد و گفت با همهو در اين لحظه شهبانو وارد گفت«
باالتر از همه  ؛اند ايم مردم ناراضي هايي كه كرده پيشرفت

  ٢»كمبود مواد غذايي و سوء مديريت اداري.
  صيفي ديگر از مينو صميمي:باز هم تو

                                                 
  ١٧٧، ص ينشپي. مينو صميمي، ١
  ٥٩٧، ص پيشين. اسداهللا علم، ٢
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فقط دو مظهر  تمدني كه در ايران پديد آمده بود، ظاهراً«
ها  كه خانواده عمده داشت، تلويزيون و پيكان... در حالي

به سهولت صاحب يك  ،توانستند با خريد اقساطي مي
ترافيك شهر تهران هر روز بيش از  ،اتومبيل پيكان شوند

بيل محصول داخلي تأثير وفور اين اتوم گذشته تحت
شد.  تر مي هاي شهر پيچيده گرفت و وضعيت خيابان قرارمي
حداقل  ،مردم عادت كرده بودند ي ههم كه تقريباً تا جايي

روزي سه الي چهار ساعت وقت خود را پشت فرمان 
ي مركزي شهر تلف كنند و حرص  اتومبيل در محدوده

 كوراي بتواند آنها را از گره  تا شايد معجزه ؛بخورند
تناسب تعداد  ترافيك نجات دهد. البته غير از رشد بي

عوامل ديگري هم در بروز وضعيت  ،در پايتخت  اتومبيل
كه يكي به  ؛ترافيك شهر دخالت داشت ي درهم ريخته

اعتنايي  سواران تازه به دوران رسيده و بي گري اتومبيل ناشي
مبود ك ،دومي .كرد ارتباط پيدا مي ،آنها به مقررات رانندگي

كه  ،راهنمايي و رانندگي بود ي هپرسنل كارآزموده در ادار
آموزشي صحيح براي هدايت  ي گذاشت يك برنامه نمي

ي اجرا درآيد و مشكل سوم هم از  رانندگان به مرحله
فقدان يك سيستم حمل و نقل عمومي مناسب در سطح 

هاي ناپخته هيچ  جز بعضي طرح كه به ،شد ميشهر ناشي 
  ١»وجود نداشت. ،براي بهبود آن ،گريدي ي برنامه

پنهان نمانده  ،اين وضعيت از ديدگاه پرويز راجي نيز
                                                 

  ١٧٥، ص . مينو صميمي، پيشين١
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  است:
هاي بلند از هر سو مثل قارچ  ): ساختمان٥٧مرداد  ١١«(
هايي كه جنوب شهر را به مناطق  اند و بزرگراه يدهيرو

 ي به تازگي آماده ،كند مرتفع شمال تهران وصل مي
آنها به صورتي است  ي ولي همه ؛برداري شده است بهره

  ١»كه نه زيبايي دارد و نه تناسب.
از وضعيت  تر پنهانيهايي  زاويه به تماشايدر ادامه 

به روايت مينو  پنجاه ي ي دههها سال، در طي يي ايران جامعه
  :نشينيم ميصميمي 
 ،هاي هدايت فاضالب بود چون به كلي فاقد كانال ،تهران«

رسيد و در اين  ر غيرممكن مياحداث مترو در آن به نظ
 ها سالپس از  ،گروهي از كارشناسان فرانسوي زمينه،

مطالعه و كوشش براي يافتن راه حل غلبه بر مشكل 
 ي هفاضالب شهر تهران هرگز نتوانستند به نتيج

  بخش دست يابند. رضايت
اي بود كه بالفاصله پس  به گونه ،نارسايي سيستم فاضالب
هاي مردم محروم  خانه ،ر تهراناز هر بارندگي شديد د

، شد و من با توجه به اين وضع پر از آب مي ،جنوب شهر
راستي چرا شاه آن قدر خوش  :كردم گاه با خود فكر مي 

خواهد توانست با چنين  ،كند خيال است كه تصور مي
ايران را در مدت كوتاهي به صورت يك كشور  ،شرايطي

                                                 
  ٢٢١، ص پيشين. پرويز راجي، ١
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  ١»!مرفه قرن بيستمي درآورد
اي جالب از  خاطره ،خودهاي  يادداشتبا در فريده دي

  تعامل اجتماعي حاكميت و مردم نقل كرده است: ي هنحو
استاندار  ،شيراز» كوار«زلزله در   ي مدتي پس از حادثه«

از فرح دعوت كرد تا از اقدامات ـ آقاي پيروز ـ فارس 
بازديد كند. من  ،انجام شده براي بازسازي مناطق زلزله زده

در كوار ما را به  .همراه دخترم بودم ،سفر هم در اين
ـ ي نمونه بردند. ده  ي بازسازي شده بازديد از يك دهكده

 ،يك تاالر متوسط ،شامل يك اتاق ؛ي كوچك پانزده خانه
حياط  ي يك آشپزخانه و وسايل بهداشتي در گوشه

هاي  ساخته شده بود كه با توجه به برسنجه ،رارداشتق
هاي مطلوب و  خانه ،اهاي ايرانزندگي آن روزگار روست

 .هاي شهري) خانه ي آمد (نمونه آل به شمار مي شايد ايده
مختصر اسباب زندگي قرار داده شده بود كه  ،در هر خانه
سه قطعه فرش نو و وسايل خواب و راديو، ـ شامل دو 

يخچال و تلويزيون بود. ابتدا تعجب كردم كه چرا 
در تاالر و  ،آشپزخانه ها را به جاي قرار دادن در يخچال

 ،اند. بعد تعجبم بيشتر شد، زيرا ديدم كنار تلويزيون گذاشته
در اين منازل  ،هايي كه به عنوان زنان روستايي خانم
هاي درست شده و الك زده دارند!  بيشتر ناخن ،هستند

باشند و خيلي سليس و  محلي مي ي همچنين فاقد لهجه
فرح را  ،ايان بازديدزنند! بعد از پ شسته و رفته حرف مي

                                                 
  ١٧٦ـ١٧٥. مينو صميمي، پيشين، صص١
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به داليل  ،در اين مورد تحقيق كند. معلوم شد ،مجبور كردم
روستاييان را از ده بيرون كرده و تعدادي از  ي ههم ،امنيتي

لباس محلي  ،زنان مقامات استان را به عنوان زنان روستايي
ها را هم  يخچال .پوشانده و به استقبال ما آورده بودند

تاالر پذيرايي گذاشته بودند تا  آگاهانه و ناشيانه در
رفاه مردم روستايي و اقدامات استانداري را در  ي درجه

به رخ فرح بكشانند! مطمئن  ،تأمين رفاه مردم زلزله زده
ـ  كاري انجام نشده و اين ده ،زده بودم در ساير نقاط زلزله

 .آماده كرده بودند ،براي بازديد آن روز ،هم پانزده خانه را
رياكار و   ،مقامات محلي فاسد .شد كرد اري نمياما هيچ ك

 ي همه ،توانست محمدرضا به تنهايي نمي .آرا بودند صحنه
مقامات  ،كشور را بررسي و نظارت كند و متأسفانه ي پهنه

 .كردند كمتر كار مي ،شدند هم هر چه از مركز دور مي
دادند  صحنه را طوري ترتيب مي ،در بازديدها ،بدين سان
دستچين شده و آموزش ديده  ،حاضر در محلتا مردم 

هيچ  ،مردمي كه در برخورد با محمدرضا و فرح .باشند
ـ جز آرزوي سالمتي براي شاه و شهبانو ـ ي ا خواسته

ابراز خرسندي  ،نداشتند و جملگي از اوضاع و احوال خود
  ١»كردند! و رضايت مي

ارتباط مردم  ي در خاطرات مينو صميمي اشاراتي به نحوه
  نظام اداري عصر پهلوي دارد كه قابل تأمل است: و

                                                 
  ١٨٩ـ ١٨٨ص ص، پيشين. فريده ديبا، ١
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كه بنا داشتم با ، ١٣٥٤در زمستان  ،يك روز بسيار سرد«
وزير بهداري مالقات كنم، در و وزير رفاه اجتماعي 
ري از افراد بدبخت و يبا گروه كث ،راهروهاي وزارتخانه

نيازمند مواجه شدم كه در گوشه و كنار به انتظار رفع 
خواست  يكي مي ؛صف كشيده بودند ،مشكالت خود

مادر پيرش را براي عمل جراحي به يك  ،اجازه بگيرد
وزارت رفاه  ،بيمارستان دولتي ببرد. ديگري كه شنيده بود

دهد، تقاضاي  عصاي زير بغل مي ،اجتماعي به افراد معلول
كه موقع بنايي ـ خود داشت برادر يك جفت عصا براي 

زيادي  ي دست داده بود عده اي پاهايش را از در اثر حادثه
از اهالي جنوب شهر تهران نيز در راهروها سرگردان بودند 

شان در سرماي  براي تأمين مسكن ،تا مقامات وزارتخانه
هاي گلي و محقر  اي بيانديشند. زيرا كلبه چاره ، زمستان

مناطق اعيان نشين در اثر جاري شدن سيالب از ، آنان
گير در جنوب  هاي سيل شمال شهر و عدم وجود كانال

اي  عده ،در اتاق انتظار وزير .به كلي از بين رفته بود ،شهر
از مقامات وزارتخانه به انتظار مالقات با او نشسته بودند و 

هاي رنگارنگ  منشي وزير سعي داشت آنها را به بهانه
حوصله  بي ،مشغول نگهدارد تا به دليل معطلي زياده از حد

 ،همان موقع ،فهميديمبعداً كه نشوند. زيرا  به طوري 
جناب وزير به اتفاق دو تن از دوستان نزديك خود و دو 

اين حمام در پشت  برد كه ر ميس هدر حمام سونا ب ،دختر
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ساخته شده ـ او  ي براي استفاده اختصاصاًـ دفتر كار وزير 
  ١»بود.

  و اسداهللا علم نيز به كنايه چنين نوشته است:
هاي تمدن بزرگ  يران را به دروازهكنيم كه ا ما ادعا مي«

در معرض قطع برق است و ما  ماًئاما كشور دا .ايم رسانده
تأمين آب و برق را در پايتخت تضمين  ،توانيم حتي نمي

  ٢»كنيم.
ـ در خاطرات خود به اين نكات  ،محمدرضا پهلوي نيز

  اشاره كرده است:ـ اي ديگر  اما از زاويه
رو  ،اي كه ميانگين درآمد ظهزندگي از لح ي هافزايش هزين«

 درصد زياد شد) ٤٠به ترقي گذاشت (و در يك  سال 
بيني بود و باال رفتن سطح زندگي، افزايش  قابل پيش

مصرف سوداگرانه و بنابراين افزايش ميزان واردات را در 
  پي آورد.

يعني تورم  ،تورم ناشي از آن ،ها با وجود سطح باالي قيمت«
خطرناك بود.  ،ما و تعادل اجتماعي براي اقتصاد يدرصد ٢٠

ها كافي  قوانين موجود براي جلوگيري از باال رفتن قيمت
  ٣»نبود.

اي  چهره ،ايران به عنوان پايتخت ،٥٠ي ي دههها سالطي 
هايي از اوضاع  ي گوشه يافته بود كه دقت در آن بازگوكننده

                                                 
  ١٤٤ـ ١٤٣ص ص، پيشين. مينو صميمي، ١
  ٧٢٩، ص پيشين. اسداهللا علم، ٢
   ٢٤١ـ٢٤٠پيشين، صص، پاسخ به تاريخ. محمدرضا پهلوي، ٣
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اجتماعي ايران آن روزگار خواهد بود. مينو صميمي در اين 
  گويد: مي باره

 ي ههمواره از مشاهد ،هاي تهران در خيابان ،در مسير خود«
چه  ،جمعيت انبوه و ترافيك سنگيني كه در هر ساعت روز

در  ،در آن از همه سو روان بودند ،چه بعد از ظهر ؛صبح
پرسيدم اين همه آدم و  ماندم و از خود مي شگفت مي

مردم قعاً وااگر  ؟كنند اتومبيل سرگردان در خيابان چه مي
پردازند و در پي  وقت آزاد دارند چرا به خيابانگردي مي

 ،گرچه !آيند برنمي ،مشغوليتي براي پركردن وقت خود
ولي  ،هرگز نتوانستم جواب مناسبي براي پرسش خود بيابم

قادر به حل  ،كردم كه وقتي رژيم له را چنين توجيه ميئمس
ر توان از او انتظا چطور مي ،مشكالت مردم نيست

انديشي براي پر كردن ساعات فراغت مردم را  چاره
همواره با فشار  ،هاي شلوغ تهران داشت؟ عبور از خيابان

ي به مشاجره و ئجز ي عصبي توأم بود و هر حادثه
از آثار نارضايتي و خشم مردم  .انجاميد جويي مي ستيزه

شد  ي آنها ديده مي به سهولت در چهره ،اوضاع جاري كشور
مرا به  ،مردمي كه شباهت به آتشفشان خاموش داشتندي   مشاهده

 ،اي از همبستگي اجتماعي در آنها نشانه .انداخت وحشت مي
  ١»شد. ديده نمي عونرعايت حال يكديگر و مهرباني نسبت به هم

فريدون هويدا نيز در خاطرات خود به ثمرات اين اوضاع 
  اشاره كرده و چنين آورده است:

                                                 
  ٢١٧، ص پيشين. مينو صميمي، ١
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ايي و عدم اشتياق مردم به مشاركت در اعتن بي، ١٣٥٣در سال «
ها را از هم گسيخته و  كارها تا بدان پايه رسيده كه ارتباط انديشه

وجود آورده كه هيچ اشتياقي به ه كننده ب وضعي چنان ناراحت
كارهاي مملكت به  ي همه ...انگيزد خدمت در من برنمي ي ادامه

مردم به صورت اشباحي آيد.  نظر دروغين و تصنعي مي
يك تئاتر غير واقعي در هم  ي اند كه جلوي صحنه درآمده

ه دوان دوان خود را به وطن در نكتصوراتم بعد از اي .لولند مي
ام به سرعت رنگ باخته است و احساس  رسانده !حال پيشرفت

جز گروهي بازيگر يك نمايش مضحك و  ،ما ي كنم كه همه مي
  ١»تيم.نيسانگيز  غم

                                                 
  ١٠٣، ص پيشين. فريدون هويدا، ١



 

  
  
  

  دومفصل 
  

  تبعيض
پديد آمدن طبقات جديد اجتماعي و نسبت آنها با 

ي عصر ي ايران جامعه ي يكديگر از جمله مباحث عمده
بقات اجتماعي ط پهلوي است و آنچه بيش از هر چيز در

اختالف طبقاتي  ي مقوله ،آيد ايران عصر پهلوي به چشم مي
  نويسد: در اين رابطه مي ،مينو صميمي .است

جديد  ي طبقه ،شمسي پنجاه ي ي دههها السدر طول «
ويالهاي بسيار مجللي براي خود در مناطق  ،دار سرمايه

خوش آب و هواي شمال تهران ساختند كه به دليل رقابت 
كوشيد تا وياليش از نظر  با يكديگر نيز هر يك از آنها مي

يني، تعداد و انواع ئوسعت، سبك ساختمان وسايل تز
تا حد امكان بر ديگران رجحان گياهان كمياب خارجي، 

گرچه بعضي كارگران  ،داشته باشد. البته در اين ميان
خاطر  به ،خصوص كارگران صنايع ساختماني به ،شهري

 ؛توانستند به مال و منالي برسند ،دريافت دستمزدهاي كالن
ولي اختالف سطح زندگي در ميان طبقات گوناگون جامعه 
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ش روزافزون كرد كه گستر به حدي سريع رشد مي
چشمگير كامالً نارضايتي حتي در ميان كارگران مرفه نيز 

  ١»بود.
  همين روايت به قلم فريدون هويدا:اما 

 :در حقيقت به دو شهر تقسيم شده بود ،پايتخت ايران«
يكي در قسمت شمالي آن به صورت شهري ثروتمند كه 
ساكنانش در ويالهاي لوكس به سبك اروپا زندگي 

ديسكو تك و كاباره و  ،بود از رستوران كردند و پر مي
 ،ديگري در قسمت جنوبي پايتخت با محالت فقير نشين

  ٢»دست. هواي آلوده و ساكنان تهي ،هاي تنگ كوچه
  اين توصيفات به قلم مينو صميمي: ي ادامه
جريان يافته » پول در آوردن«ي  مسابقه ،گويي كه در ايران«

ار شود و هر كس سعي داشت به سرعت پولد ،باشد
 عموماً .بالفاصله نيز ثروت خود را به رخ اين و آن بكشد

دادند از طريق معامالتي كه سرمايه را درعرض  ترجيح مي
به ثروت  ،رساند سه چهار ماه به چند برابر ميزان اوليه مي

و مكنت مورد نظر دست يابند و اين كار هم به آساني با 
ر بود. چرا كه ميس ،كشور» آزاد«ي تجارت  ورود به صحنه

دريغ حمايت  شاه از هر اقدامي در اين جهت بي ،اوالً
ضوابط معمول در تجارت آزاد بخصوص  ،كرد و ثانياً مي

رقابت و ابتكار عمل كه از مهمترين عوامل اقتصاد  ي مسأله

                                                 
  ١٧٤، ص پيشين. مينو صميمي، ١
  ٩٧، ص ينپيش. فريدون هويدا، ٢
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وجه در ايران محلي  هيچ به ،شود داري محسوب مي سرمايه
يدن امور تجارتي نام» آزاد«رغم  از اعراب نداشت. زيرا علي

هاي بازرگاني در انحصار گروه  فعاليت ي همه تقريباً ،كشور
داران با نفوذ و اعضاي  شماري از كالن سرمايه انگشت
آنان  ي ي سلطنت يا عواملشان قرار داشت (كه همه خانواده

ترين  نيز مشتاقانه در پي كسب سودهاي هنگفت در كوتاه
ا هدف شركت در هر كس ب ،جهت مدت بودند) و به همين

توانست با دست  به سهولت مي ،»پول در آوردن« ي مسابقه
داللي محبت و انواع  ،زدن به تمهيداتي از قبيل رشوه دادن

ي ناپسند ديگر، ضمن نزديك شدن به سردمداران ها روش
مناسبي براي انجام معامالت  ي زمينه ،»تجارت آزاد«اصلي 

 ،فريبكارانه داشتغيرقانوني و  ي جنبه ،كالن كه اغلب هم
  ١»فراهم سازد.

بسيار  ،تبعيض ي نگاه اشرف پهلوي به مقوله ،در اين ميان
  جالب توجه است:

، در فضاي ثروت فاحش برآمده از افزايش قيمت نفت«
ر و آشكارتر و براي دوام و ت شكاف ميان فقير و غني عميق

تهران به آسمان  .شد تر مي خطرناك ،بقاي حكومت
اي با  مسكوني ي هميليون دالري، محل اي چندينه خراش
و ويالهاي ميليونرهاي جديد و بلوارهاي وسيع پر  ها كاخ

بر   عالوه ،همه هاي لوكس آراسته شد. با اين از اتومبيل
 ي هكردند و هم ها زندگي مي دستان شهري كه در زاغه تهي

                                                 
  ١٧٠، ص پيشين. مينو صميمي، ١
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اعضاي خانواده توي يك يا دو اتاق چپيده بودند و گاهي 
هنوز شمار عظيمي از مردم  ،اري نداشتندهم برق و آب ج

در جاهاي پرت و  ،ما نيز در روستاهاي كوهستاني
  ١»گذراندند. روزگار مي ،ناپذير دسترس

الي خاطرات  هاي ديگر و توصيفي ديگر از الب گوشه
  مينوصميمي:

براي  ،داران تازه به دوران رسيده ناپذير سرمايه ولع سيري«
صورتي درآورده بود كه براي آنها را به  ،آوري ثروت جمع

اصول اخالقي  ي ههم ،دستيابي سريع به سودهاي هنگفت
بذر فساد را نيز در  ،گذاشتند و به اين وسيله را زير پا مي

تواني جيبت را پر  تا مي«پاشيدند...  تمام سطوح جامعه مي
در همه جا ورد  ،عنوان يك شعار ملي نانوشته به» كن
هاي  ها و سازمان سته از وزارتخانهد ها بود. درميان آن زبان

هاي عظيم  براي اجراي پروژه ،دولتي كه مبالغ هنگفتي
وفور رواج داشت  اختالس به ،رسيد به دستشان مي ،خيالي

مقامات سطح باالي كشور از متقاضيان  ي همه و تقريباً
گرفتند تا از  هاي كالن مي رشوه ،معامله با كشورهاي خارج

  بگيرند.» جارت آزادت«شاه برايشان مجوز 
هاي  تمام هتل ،شمسي ٥٠ ي ي پر رونق دههها سالطي 

زد. آنها  گران خارجي موج مي تهران از بازرگانان و معامله
آوردند تا از فرصت طاليي پديد آمده  به ايران هجوم مي

گذاري در كشوري سود برند كه آن را از نظر  براي سرمايه
                                                 

  ٢٥٠ـ ٢٤٩ص  ص، پيشين. اشرف پهلوي، ١
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 ،دانستند. اين افراد مي »باثبات«كامالً  ،سياسي و اقتصادي
چه در دستگاه  ؛به مالقات عناصر با نفوذ ها معموالً صبح

شتافتند و بعدازظهرها  مي ؛دولت و چه در بخش خصوصي
نيز ساعات بيكاري خود را در اماكن مختلف تفريحي 

هاي  بارها و كاباره ،ها خصوص در رستوران هب ،پايتخت
هم با  ، هوسيل ]ناي[تا به  ،گذراندند شيك شمال شهر مي

ي   هخود ديداري تازه كنند و هم از مشاهد ي شركاي آينده
بيشتر  ،گري زنان آنها لذت ببرند. زنان ثروتمند ايراني جلوه

هاي مد  سالن ،ها وقت خود را صرف حضور در آرايشگاه
سري هم به يك  ،كردند و در خالل روز ها مي و بوتيك

به  ،گيرند و ضمن آناي ب زدند تا فال قهوه كافي شاپ مي
هاي شوهر يا عشاق  اطالعات محرمانه در مورد هوسراني

  ١»خود دست يابند.
  و باز هم از همين قلم:

هاي  حيرت زده از اين ولخرجي ،مردم عادي تهران«
اي و سستي روابط خانوادگي بين طبقات باالي  افسانه
هواي  ،هم ريخته زيستند كه ترافيك به در شهري مي ،كشور
كس امكان  تناسب جمعيتش به هيچ ه و افزايش بيآلود
در عين حال  ،ولي همين مردم .راحت نفس بكشد ،داد نمي

شاهد بودند كه صاحبان ثروت و رجال كشور در منازل 
لوكس شمال شهر از هواي تميز كوهستان استفاده 

                                                 
  ١٧٣، ص پيشين. مينو صميمي، ١
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گذشت  خيال از آنچه بر ساكنان تهران مي كردند و بي مي
  ١»دادند. دگي ادامه ميدغدغه به زن آسوده و بي

در خاطرات خود در اين باره چنين  ٢»جهانگير تفضلي«
  نوشته است:

و دانشمندان آن در  نترين مهندسي در كشوري كه بزرگ«
طبيعي است  .كنند اقي و محقر زندگي ميتدو ا ي يك خانه

 ،اند به عنوان اينكه همسر خواهر شاه ،كه اگر اشخاصي
هاي  شكوه ييالقي و اتومبيلكاخ عالي شهري و ويالي با 

عدم رضايت مردم را تحريك  ،متعدد داشته باشند
  ٣»كنند. مي
  اي ديگر به روايت مينو صميمي: و زاويه

چه طبقات فقير و  ؛گرچه اكثريت مردم ايران ،مردم«
نسبت به رژيم  ؛محروم، چه افراد تحصيلكرده و روشنفكر

نيز در هايي  ولي گروه ،كردند شاه احساس بيگانگي مي
جامعه بودند كه چون دراستفاده از درآمد كالن فروش 

رژيم شاه را از خود  ،اي داشتند نفت سهم عمده
هاي طالي  سكه ،اين عده كه در حقيقت .دانستند مي
فقط به جيب آنها سرازير » پهلوي ي دوران طاليي سلسله«

متوسط بودند و نه روستايياني كه  ي هنه مردم طبق ؛شد مي

                                                 
  ١٧٧. همان، ص ١
نگاران نزديك  . جهانگير تفضلي از نمايندگان مجلس شوراي ملي و از روزنامه٢

  به دربار در عصر پهلوي
 ،يعقوب توكليبه كوشش  ،خاطرات جهانگير تفضلي. جهانگير تفضلي، ٣

  ١٦١، ص ١٣٧٦هنري سازمان تبليغات اسالمي، تهران  ي انتشارات حوزه
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آوردند. اين  درآمد بيشتر به شهرها هجوم مي براي كسب
فقط در انحصار  ،وري از ثروت مملكت ها كه بهره گروه

مالكين  :شدند از طبقات زير تشكيل مي ،آنها قرار داشت
سابق كه بعد از اصالحات ارضي به سلك  ي عمده

آن دسته بازرگاناني كه جز  ؛صاحبان صنايع درآمده بودند
زمين  ؛سلك ديگري نداشتندثروت اندوزي مرام و م

رجال و مقامات سطح باالي كشور و البته اعضاي  ،خواران
  ١»آنها. ي سلطنتي در رأس همه ي خانواده

در ارتش و  بلكهاين وضعيت نه تنها در سطح جامعه 
در اين  ٢»باغي عباس قره«نيروهاي مسلح نيز حكمفرما بود 

  :نويسد خصوص مي
 ،ر نيروهاي مسلحيكي ديگر از عوامل نارضايتي د«

و زندگي خصوصي  اختالف وضع زيست عمومي ي مسئله
كه از واگذاري اعتبارات نامساوي و  ،پرسنل با يكديگر بود

در  ،گرفت. به طور مثال ميغيرمتناسب به نيروها سرچشمه 
بد آب و هوا و  ،بندر جاسك كه يكي از نقاط دور افتاده

يك پايگاه  ،العاده گرمسيري در كنارخليج فارس است فوق
منظور برقراري  در همان بندر به .هوايي وجود داشت

يك هنگ ژاندارمري نيز  ،امنيت عمومي و مبارزه با قاچاق
 ي كه پرسنل پايگاه هوايي از كليه مستقر بود. در حالي

هاي مجهز  از قبيل ساختمان ،امكانات و تسهيالت زندگي
                                                 

  ١٦٧ـ ١٦٦ص  ص، پيشين. مينو صميمي، ١
 ينظام ي ژاندارمري، وزير كشور كابينه هفرماند ،باغي عباس قرهارتشبد . ٢

  ازهاري و آخرين رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران در عصر پهلوي



»به روايت دربار عصر پهلوي«سال ٥٣   ٩٨

مچنين به آب و برق و كولر (براي آسايشگاه افراد) و ه
هاي سازماني با آب تصفيه شده و تجهيزات كامل و  خانه

داران و افراد برخوردار  هاي افسران و درجه نيز باشگاه
توانستند از  مي ،بودند و حتي براي رفتن به مرخصي نيز

 ي سرويس هوايي رايگان نيروي هوايي استفاده و كليه
مايحتاج و مواد غذايي و اجناس فاسد شدني مورد نياز 
خود را از طريق هوايي به پايگاه حمل نمايند. پرسنل 

نه تنها  ،هنگ ژاندارمري كه در مجاورت آنها مستقر بودند
بلكه  ،هيچ يك از امكانات مذكور را در اختيار نداشتند

مجبور  ،هاي آنها به علت نبودن مسكن در محل خانواده
قديمي شهرداري  ي بودند در ساختمان مخروبه و متروكه

تا  ٤٠در گرماي بين  ،آب و هرگونه تسهيالت الزمبدون 
همين كيفيت  عيناً .زندگي نمايند ،درجه حرارت ٥٠

در  ،هاي ژاندامري نابرابري وضع زندگي پرسنل يگان
مقايسه با امكانات زيست و تسهيالتي كه پرسنل نيروي 

در خليج  ،هوايي و دريايي در بندرعباس يا ساير بنادر
  ١»خورد. ند به چشم ميفارس كه پايگاه داشت

  باغي: به روايت قره ،اي ديگر از تبعيض و گونه
داران نيروي  بين افسران و درجه ،عامل نارضايتي ديگر«

زميني شاهنشاهي و ژاندارمري و شهرباني كشور، عبارت 
خود با زندگي  وضع زندگي ي مشاهده و مقايسه ،بود از

                                                 
ص ص، ١٣٦٦ ، تهران، نشر ني، چاپ نهمات ژنرالاعترافباغي،  . عباس قره١

  ٩٩ـ ٩٨
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استخدام داران مستشار آمريكايي كه در  افسران و درجه
هاي  ها و پادگان و در شهرستان ]بوده[ارتش شاهنشاهي 

  كردند. خدمت مي ،گانه مختلف نيروهاي سه
العاده فاحش حقوق و مزاياي مستشاران  اختالفات فوق

تناسبي با وضع  ،آمريكايي به كيفيتي بود كه از هيچ لحاظ
حقوق  ،تا جايي كه .زندگي پرسنل نيروهاي مسلح نداشت

ضمن انجام  ،پاسبانان كه در داخل شهرها ي ماهيانه
مسئول حفاظت و  ،هاي گوناگون شهرباني مأموريت

مراقبت از محل زندگي همين مستشاران نيز بودند، براي 
  ١»كافي نبود! ،تأمين حداقل زندگي آنها

مينو صميمي به عنوان منشي فرح ابعاد ديگري از تبعيض 
  بود: را در مكاتبات مردمي با دفتر فرح دريافته

 ،هاي ارسالي مردم به دفتر فرح پهلوي در بسياري از نامه«
عدالتي در جامعه شكايت شده  عليه ظالم و تبعيض و بي

جز فقدان يك سيستم با  .البته دليلي نداشت ،بود و اين
كفايت تأمين اجتماعي و روالي براي حمايت قانوني از 

  ٢»مظلومين در كشور

                                                 
  ٩٩. همان، ص ١
  ٢٠١ص  پيشين،. مينو صميمي، ٢





 

  
  

  
   سومفصل 

  
  !مديريتي كه نبود

از همان  ،به عنوان تجلي قدرت سياسي ،نظام اداري
اي خاص  به گونه ،ابتداي تأسيس در عصر رضاخان

 :نويسد مي زمينهمجيدي در اين  .گرفت شكل
زمان رضاشاه هم كه كارهاي صنعتي و راه آهن كشيدن و «

اش با شركت  همه ،مدرنيزه شدن مملكت شروع شد
امپساكس بود يا سنتاب سوئدي بود يا شركت دانماركي ك

دانم از آمريكا مهندس مشاور آمد يا از فالن كشور  نمي
 ؛آمد. در هر صورت در آنجا تمام كار فني زمان رضاشاه

چه در  ؛ارتباطات ي چه در زمينه ؛صنعت ي چه در زمينه
مدرنيزه شدن ايران با فكر و  ؛هر تحول ديگر ي هزمين
  ١»ها بود كه اجرا شد. حل خارجي راه

تجربه در برخورد با نظام اداري  ها ساليمي با مينو صم
  نويسد: عصر پهلوي در خاطرات خود مي

ريختگي در شهرهاي بزرگي كه انباشته از  هم نظمي و به بي«
                                                 

  ٧٤، ص . عبدالمجيد مجيدي، پيشين١
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 ،رفت كه آثار آن چنان سريع پيش مي ،جمعيت شده بود
به چشم  ،مردم ي هاي زندگي روزمره در تمام زمينه

واقعاً كس خورد و به همين جهت نيز هيچ  مي
كار و كسب خود را جدي بگيرد. تنها  ،توانست نمي

درگيري با ماشين عظيم  ،مشغوليت مقامات دولتي
هايي  بوروكراسي حاكم و رسيدگي به انبوه شكايت نامه

 ،كارمندان جزء .شد بود كه سيل آسا به سويشان سرازير مي
 ،ناليدند كه ارباب رجوع ادارات همان اندازه از اوضاع مي

هاي دولتي رنج  سردرگمي و گرفتاري خود در دستگاه از
مردم عادي كشور در حالي نوميد  ،به طور كلي .كشيدند مي

چگونه  ،دانستند نميواقعاً زدند كه  جا دست و پا مي از همه
دهند. در  خود را از آن وضع درهم ريخته نجات ،توانند مي

اعتنا و به هرج و مرج حاكم بر  بي ،اين ميان ساواك
رفت و با قدرت فراوان  هاي دولتي، راه خود را مي سازمان

  ١»كرد. آميز را اعمال مي شرايط اختناق
  اسداهللا علم: ي هاي روزانه يادداشت ازاي ديگر  نمونه
شاه و پسر واالحضرت  ي خواهرزاده ،شهريار شفيق«

 مشا ديشب سر ،اشرف كه افسر نيروي دريايي است
م وقت را صرف شكايت تما ،حضور داشت. او و شهبانو

لياقتي و  بي ،تراكم وحشتناك ترافيك تهران ي درباره
  ٢»كاغذبازي در شهرداري بندرعباس و غيره كردند.

                                                 
  ٢٠٣ـ ٢٠٢ص ص، پيشين. مينو صميمي، ١
  ٨١٦ص پيشين، ، گوهاي من با شاهو گفت. اسداهللا علم، ٢
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افكار در  اي گستردهكه بازتاب اقدامات حكومت از جمله 
متنوعي بود كه  ي هاي خيريه سازمانتشكيل  ،داشت عمومي

تغال داشته و مدتي در يكي از آنها به كار اش ،مينو صميمي
  آن چنين نوشته است: ي درباره

همواره در هر كاري بيشتر به  ،در ايران، ٥٠ ي در دهه«
هاي مختلف جز  دادند، لذا در زمينه ظواهر قضيه اهميت مي

هاي سنگين، هدف ديگري  نمايي و اجراي پروژه بزرگ
كه همانا كسب  ،شد، و البته عامل ديگر نمي بتعقي

هرگز از نظر  ،ها بود ريان پروژهسودهاي كالن توسط مج
توسط دربار » امور خيريه«ماند. آنچه تحت عنوان  دور نمي
» نمايش«الواقع چيزي بيش از يك  في ،گرفت انجام مي

 ]به[هم براي جلب توجه كشورهاي غربي  كه غالباً ،نبود
  آمد. اجرا در مي

تحت  ،موجود در كشور ي هاي خيريه هر كدام از سازمان
سلطنتي قرار داشت و  ي يكي از اعضاي خانوادهسرپرستي 
بايست به صورت غيرانتفاعي  ها مي گونه سازمان چون اين
به عمق مسائل كه لذا در ظاهر امر به نظر كسي  ،اداره شود
بشر «سلطنتي به خاطر احساسات  ي هخانواد ،آگاه نبود
وظايف بس دشوار و سنگيني به عهده  ،خود» دوستانه!
  ١»كه حقيقت غير از اين بود. در حالي ،داشت

همين قبيل توصيفات را در خاطرات محمدرضا پهلوي 

                                                 
  ١٣٦، ص پيشين. مينو صميمي، ١
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  توان مشاهده كرد: مينيز 
نتوانستيم مديران كافي تربيت كنيم  ،هايمان رغم تالش به«

ي اجتماعي و  تا با توجه به رشد ساختارهاي پيچيده
ي عدم تمركز، جوابگوي  تقاضاي ناشي از برنامه

ولي  ،هرچند اين كمبود موقتي بود .اشنداحتياجات كشور ب
همانند كمبود مسكن در شهرها، در تخريب  ،اين ضعف

  ١»حال و هواي سياسي و اجتماعي نقش داشت.
هاي  سازوكار دروني نظام اداري عصر پهلوي نيز ناگفته

زير از خاطرات مينو صميمي نقل شده  ي نمونه .بسياري دارد
  است:

باعث ركود ناسالم و دشمني  اي كه مسئله، ١٣٥٢در سال «
بين رؤساي تشكيالت گوناگون سازمان بود كه آثار بسيار 

گذاشت و از هرگونه  جا مي همنفي درميان كارمندان ب
هاي مختلف سازمان  همكاري و همبستگي بين بخش

هاي  گري كرد. برخورد با خرابكاري و توطئه جلوگيري مي
دقيقاً بود، و ي ما شده  ف روزانهيرنگارنگ بخشي از وظا

همان اوضاعي بر سازمان حكمروايي داشت كه تمام 
از آن رنج  ،ي ايران ادارات دولتي و شايد كل جامعه

برد. دليلش هم البته جز اين نبود كه در ايران روابط بين  مي
همواره در  ،افراد نقش تعيين كننده دارد و حفظ منافع ملي

  ٢»گيرد. دوم اهميت قرارمي ي مرحله

                                                 
  ١٠٧، ص شينپي. محمدرضا پهلوي، ١
  ١٢٧، ص پيشين. مينو صميمي، ٢
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  ديگر:اي  زاويهي همين بحث از  هو ادام
مان با اوج مزه ،شمسي ٥٠ ي در اواسط دهه«

هاي اداري كه  هاي روستايي، برمشكالت سازمان مهاجرت
آمادگي تأمين نيازهاي اجتماعي روزافزون مهاجرين  اصالً

رغم  علي ،مراتب افزوده شد. ولي دولت ايران به ،را نداشتند
يان به شهرنشيني، نقش اساسي خود در تشويق روستاي

 داد. و اصوالً اي به حمايت از ما نشان نمي چندان عالقه
 ،اصالحات ارضي شاه ي هبرنام ،معلوم بودكامالً كه  درحالي

 ،ياد جمعيت شهري، با شكست مواجه شدهدبا توجه به از
ي مشخصي براي حل مسائل ناشي از  دولت نه تنها برنامه

اعتنايي به قضيه  با بي شهرنشيني روستاييان نداشت، كه حتي
نگريست و هيچ توجهي به رشد تضادهاي اجتماعي ناشي  مي

  ١»داد. از سيستم جديد اقتصادي كشور نشان نمي
  تر اشاره كرده است: ي و ملموسئهايي جز اسداهللا علم به نمونه

آورتر  شرم ،كمبود نان را در سطح شهر گزارش دادم«
سيلوهاي سرتاسر در  ،حداقل يك ميليون تن گندم ،اينكه

 اين اتفاق در مورد ،شهر ذخيره شده است. ماه گذشته
  ٢»كفايتي اداري. اي از بي شكر افتاد. نمونه

عصر  ي ايران جامعهو توصيفي ديگر از نظام اداري در 
  الملل فرح پهلوي: پهلوي به روايت منشي امور بين

كردم كه به خاطر  ) چنين تصور مي٥٠ي  در آن موقع (دهه«

                                                 
  ١٥٣.  همان، ص ١
  ٥٩٤، ص پيشين. اسداهللا علم،٢
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 ،بازي پارتي ي لهئش نفوذ فرهنگ غربي در كشور، مسگستر
فقط با اتكا به  ،ديگر از ايران رخت بسته است و هركس

شود. ولي بعد از مدتي  لياقت و كارداني خود مصدر شغل مي
هرچه  ،ام. چرا كه هنوز هم اسير اوهام بوده هپي بردم كه بيهود

شغل مهم چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي 
در اختيار فرزندان افراد سرشناس قرار  صرفاً ،داشتوجود 

براي  ،گرفت و ميزان تحصيالت و معلومات به هيچ وجه مي
  ١»كرد. نمي نقشي ايفا ،دستيابي به شغل دلخواه افراد

                                                 
  ٥٥، ص پيشين . مينو صميمي،١



 

  
  

  
  چهارمفصل 

  
  غربگرايي

تمايل شديد نظام پهلوي به گسترش فرهنگ غربي در 
هاي غربي  ايران و گستردگي روابط اين نظام با دولت

ي  جامعهبخش ديگري از اوضاع اجتماعي  ي دهنده شكل
  نويسد: مي باره آن روزگار بود. پرويز راجي در اين ايران

) حركت سريع ايران به سمت صنعتي شدن و ٥٧تير ٦«(
رقابتي كه براي كسب ثروت و گرايش به ماديات بين 

اي جز از خود بيگانگي جوانان و  مردم درگرفته، نتيجه
هاي سنتي جامعه در پي نخواهد  ز آنها از ارزشگري

  ١»داشت.
  ديد فريدون هويدا: ي از زاويه موضوعو همين 

اعم از نظامي و غيرنظامي  ،هاي خارجي هجوم تكنسين«
رو به  ،به ايران، شهرهاي بزرگ كشور را هرچه بيشتر

آثار  ،داد و نفوذ فرهنگ غربي شدن سوق مي سوي غربي

                                                 
  ٢٠٩ـ٢٠٨پرويز راجي، پيشين، صص . ١
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  ١»كرد. ون اجتماعي ظاهر ميشئ ي خود را در كليه
 اي براي فرح پهلوي نقش ويژهمينو صميمي در اين باره 

  قائل شده است:
براي » شهبانو«اين نكته قابل توجه است كه سياست «

رغم كوشش فراوان و  ي هنرهاي غربي در ايران، علي اشاعه
گراي  حتي در ميان طبقات غرب ،ي كالن صرف بودجه

لخواه نرسيد، و لذا ملكه در نيل به ي د جامعه نيز به نتيجه
ي تمايل به هنرهاي غربي  هدف اصلي خود كه انتقال انگيزه

  ناكام ماند. ،ي مردم جامعه بود گرا به توده از قشر غرب
مآب ايراني گرچه به انحاء گوناگون  ]تجددم[عناصر 

كوشيدند تا ظاهر خود را به رنگ غربي درآوردند، اما  مي
طن خود را تغيير دهند و كردار غربي هرگز نتوانستند با

ها كه  ترين خصلت مثبت غربي پيشه كنند. زيرا هم مهم
شناسي و احساس مسئوليت در مقابل  گرايي، وظيفه واقع

خواستند  در آنها وجود نداشت و هم نمي ،اجتماع باشد
رغم  اين واقعيت را درك كنند كه مردم عادي كشور علي

با برپايي چند نمايشگاه خط هرگز  ،اعتقادات مذهبي عميق
شوند و به  هاي اسالمي به سبك مدرن اقناع نمي نوشته

حتي  ،كنند. مردم عادي ايران سمت هنرهاي غربي رو نمي
دادند  خود را با طرز فكر رهبران سياسي كشور تطبيق نمي

دانستند. به اين  را از آنان جدا ميو هويت سياسي خود 
ايجاد يك ايران مدرن ياي ؤدر حالي كه شاه ر ،ترتيب

                                                 
  ٩٨، ص پيشين.  فريدون هويدا، ١
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فصل  و پروراند و شهبانو سرگرم حل صنعتي را در سر مي
مسائل مربوط به برقراري ارتباط بين فرهنگ سنتي و 

رفتند  مردم راه خود را مي ي هفرهنگ مدرن غرب بود، تود
به كلي مجزا از دنياي شاه و شهبانو به  ،و در دنياي ديگري

ال هم پيوسته مطرح ؤس اين ،بردند. اما در عين حال سر مي
بود كه: آيا در نهايت يك فرمول معقول براي استقرار 
دموكراسي در ايران وجود دارد يا نه؟ با آنكه من به دليل 

نسبت به اسالم بيگانه بودم، ولي تحصيالتم در غرب، 
اشتباه محض و در بلند مدت، واقعاً انديشيدم كه  چنين مي

رهاي اسالمي را ناديده كسي بتواند معيا ]كه[ناممكن است 
ي زندگي به سبك غرب را با زور به مردم  بگيرد و شيوه

  ١»مسلط سازد. ،كشور
البته شخص اول مملكت در اين زمينه نقش اصلي را ايفا 

  كرد. باز هم روايت ديگري از مينو صميمي:
تأثير تمدن غربي  رغم آنكه به شدت تحت علي ،شاه«

ي  فقط از جنبه ،شداشت، ولي تمدن غرب در نظر قرار
هاي  نه آزادي ؛اندوزي مطرح بود مادي آن و حرص ثروت

وقوع انقالب نيز نشان  .فكري و دموكراسي رايج در غرب
هرگز به ماديگري غرب توجه ندارند و  ،داد كه مردم ايران

برعكس به اعتقادات مذهبي و گسترش معنويات در 
  ٢»نهند. جامعه بيشتر ارج مي

                                                 
  ١٩٠ـ  ١٨٩ص ص، پيشين . مينو صميمي،١
  ٢٦٥. همان، ص ٢





 

  
  

  
  پنجمفصل 

  
  م بيمار آموزشينظا

هاي بازشناسي  ترين شاخصه بخش آموزش از اساسي
يك جامعه است. علينقي عاليخاني اوضاع اجتماعي كيفيت 

(يعني  ٤٠ ي در دهه ي ايران جامعهوضعيت آموزشي  ي بارهدر
چنين نوشته  ،دهه از سلطنت پهلوي) چهارپس از گذشت 

  است:
خيلي زيادي به تعليمات ابتدايي توجه  در ايران اصوالً«

شمار بيسواد در كشور  ،)٤٠ي  ي دههها سالنشده بود (در 
 ي تالشي كه در همان دهه ي خيلي زياد بود ولي با همه

تعليمات فني هنوز عقب  ،براي تعليمات ابتدايي شد ٤٠
  افتاده بود. 

يعني خيلي پس از آن  ،٥٠ ي در اواخر دهه ،به عنوان نمونه
 ٩٠ما در ايران سالي  ،كنم دوراني كه من به آن اشاره مي

 ،هزار داشتند ٩٠٠در تركيه  ؛داشتيم هزار كارآموز فني
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قابل  كه اصالً ،يعني ده برابر و در كشورهاي پيشرفته
  ١»مقايسه نبود.

  پهلوي: ي و همين اعتراف اما از زبان سكاندار سلسله
در واليات  ،درصد كودكان ٢٤تا  ١٦بين ، ١٣٤٢در سال «

در  ،كه ماندند. درحالي ند و بقيه بيسواد ميرفت به مدرسه مي
قانون  .رفتند كودكان به مدرسه مي درصد ٧٤شهرها 

به تصويب رسيده اما به ، ]ش[ ١٣٢٢تعليمات اجباري در 
اي  به صورت كاغذ پاره ،علت فقدان وسايل اجرايي

سواد  مردم بي درصد ١/٨٥در مقياس ملي .برجاي مانده بود
  ٢»بودند.

  قلم عاليخاني: به و مثالي ديگر
ترين مالكان كردستان، كه حاال  يكي از بزرگ ،در كردستان«

مدرسه  ،يع خودسدر امالك و ،نيازي نيست كه نام ببرم
گفت:  چون مي .درست كردن را قدغن كرده بود

» فهميده«روستاييان، به اصطالح او و به گمان او اگر 
اگر  .گفت ديگر او را قبول ندارند. درست هم مي ،بشوند

چرا او را قبول بكنند؟ و يك مالك با  ؛فهميده بشوند
هاي اين مالك بزرگ  هايش در زمين وجداني كه زمين

اي متعلق به او  تنها محلي كه پيدا كرد طويله ،محاصره بود
ها گذاشت كه آنجا بروند و  بود كه آن را در اختيار بچه

  ٣»درس بخوانند.
                                                 

  ٥٤، ص پيشين. علينقي عاليخاني، ١
  ١٩١، ص پيشين. محمدرضا پهلوي،٢
  ١٨، ص پيشين. علينقي عاليخاني، ٣
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حكومت پهلوي  ي ساله ٤٠و يك آمار دقيق از عملكرد 
  بنابر خاطرات محمدرضا پهلوي: ،در امر آموزش

 ١٤.٩نشان داد كه هنوز فقط ، ١٣٤٤سرشماري سال «

از ايرانيان با سواد بودند و از چهار ميليون كودك  درصد
تن  ١.٧٢٠.٠٠٠كه بنا بود به سال اول دبستان بروند، فقط 

نفر از خردساالن  ٢.٢٨٠.٠٠٠ موفق به اين كار شدند.
زيرا مدرسه و  ،همچنان بيسواد بمانند ،بايست يراني ميا

  ١»كافي براي آنان نداشتيم. ي معلم به اندازه
ي حكومت پاياني ها سالسال بعد در  دوازدهو البته 

اوضاع چندان بهبود نيافته بود. فريدون هويدا در اين  ،پهلوي
  گويد: ميزمينه 

ي حزب در مقام دبير كل ،جمشيد آموزگار ،١٣٥٦در سال«
سوادند و اگر به  % مردم بي٥٥فعال حدود  :رستاخيز گفت

هيچ چيز راجع به  سوادان كه تقريباً اين گروه عظيم بي
مسئوليتي داده شود، طبيعي است  ،دانند امور حكومت نمي

ومرج  چيزي جز از هم گسيختگي و هرج ،كار ي كه نتيجه
  ٢»نخواهد بود.

 لمجيد مجيديوضعيت مدارس در ايران به توصيف عبدا
  :چنين بود
 ي به اين علت كه معلم به اندازه ،مدارس چند نوبته بودند«

كافي وجود نداشت و آن هم به اين علت بود كه 
                                                 

  ٢١٧ـ٢١٦صص، پيشين. محمدرضا پهلوي، ١
  ١٠٤، ص پيشين. فريدون هويدا، ٢
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 ي به اندازه ،بايست معلمين را اداره كند تشكيالتي كه مي
  ١»كافي وجود نداشت.

براساس در ايران آن زمان  ،و البته عاقبت آموزش
  ي:مينو صميم هاي نوشته

نياز  ،گرچه به نظر من ايران براي رهايي از جهل و ظلمت«
ولي دستيابي به چنين هدفي را  ؛به افراد متخصص داشت

 ،كرده با وجود يأس و تلخكامي حاكم بر طبقات تحصيل
ي  در صورت ادامه ،دانستم و معتقد بودم بسيار دشوار مي

هرگز نبايد جز سرخوردگي و دلمردگي براي  ،اين وضع
ولي مدتي كه  .ها انتظار ديگري داشت كرده لتحصي

من هم به همين بليه دچار شدم و با رهاكردن  ،گذشت
مان اك خود نيز به گروه مأيوسين و تلخ ،ما نظريات قبلي

  ٢»پيوستم.

                                                 
  ١٥٦، ص پيشين. عبدالمجيد مجيدي، ١
  ١٣٨، ص پيشين. مينو صميمي، ٢



 

  

  
  

  مششفصل 
  

  نيمي از جامعه
 اي جايگاه ويژهاز  ،يي ايران جامعهزنان در امور اجتماعي 

نظام پهلوي در تغيير اين جايگاه  هم از آن نظر كه برخوردار
و هم از اين ديدگاه كه زنان چه رفتاري در كرد  تالش مي

مينو باره  در اين .پهلوي داشتند ي قبال اقدامات سلسله
  نويسد: صميمي در خاطرات خود مي

كه در جنوب شهر  ،مادران مراجعه كننده به درمانگاه«
تي بسيار وضعي .بيسواد بودند غالباً ،تهران قرارداشت

ماندم  آنان حيران مي ي با مشاهده ،بار داشتند و من فالكت
وقتي امكان ندارد حتي بتوان پوشش اين زنان را واقعاً كه 

از چادر سياه به لباس معمولي نوع غربي تبديل كرد، 
ي زندگيشان را به سوي فرهنگ  شود شيوه چگونه مي

د كه شدن طوري به ما خيره مي ،غرب سوق داد؟ اين زنان
اعتمادي به حساب  هاي قابل برايشان آدم آشكار بود اصالً

لباسمان با آنها به كلي تفاوت داشت و اختالفي  .آييم نمي
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از  ،مسلماً ،ديدند كه در طرز صحبت و رفتارمان با خود مي
 نظرشان به قدري غير قابل هضم بود كه اصوالً

ي  توانستند ما را از جنس خودشان بدانند... فاصله نمي
ي پايين با زنان طبقات متوسط و  بين زنان طبقه ،فرهنگي

 ،رسيد باالي جامعه به حدي عميق بود كه به نظر نمي
اي  لهئمس .بشود راهي براي پركردن خالء موجود پيدا كرد

در نظرم ناشايست و ناخوشايند جلوه  ،كه بيش از هر چيز
هايي بود كه ملكه در انظار عموم  نوع لباس ،كرد مي
در آغاز موقعي كه هنوز چند سالي از ازدواج  .پوشيد مي

تر و  هايش را از نوع ساده او لباس ؛ملكه با شاه نگذشته بود
آنچه به  ،كوشيد كرد و به هر حال مي تر انتخاب مي مناسب
 ،مانده چندان با شرايط يك كشور عقب ،كند تن مي

مغايرت نداشته باشد. ولي به مرور كه قدرت و ثروت شاه 
هاي شيك و گرانبها رو  فزايش يافت، ملكه هم به لباسا

هر روز بيش از  ،گري در مقابل مردم آورد و با هدف جلوه
تا  ؛كرد آور صرف خريد لباس مي مبالغي سر سام ،پيش

هاي مد سراسر جهان تماس  وقفه با سالن جايي كه بي
داد.  هاي لباس را به آنها سفارش مي داشت و آخرين مدل

كوشيد تا توجه  هاي مختلف مي گرچه از راه ،ملكه فرح
ولي همين كه  ،هاي خود جلب كند مردم را به فعاليت

اصرار داشت هيچگاه دو بار با يك لباس در انظار عموم 
از اعتبار او  ،خود عاملي بود كه هرچه بيشتر ،ظاهر نشود



»اوضاع اجتماعي ـ فرهنگي«توصيف سراب   ١١٧

  ١»كاست. در نظر مردم مي
  ريده ديبا:زنان به قلم ف ي و البته تغييري ديگر در حوزه

 ،عالقه و توجه زنان به آرايش و مد ،در دوران محمدرضا«
رشدي زياد پيدا كرد و زنان ايران با كنارگذاشتن چادر و 

هاي جديد و نوآورده  به آرايش ،هاي واپسگرايانه پوشش
روهاي تهران و  ها و پياده روي نمودند و در خيابان

امن با د ،همچون شهرهاي بزرگ اروپا ،شهرهاي بزرگ
  ٢»كردند! وآمد مي كوتاه و شلوارك رفت

  مينو صميمي: ي و نتايج اين تغيير به نوشته
بالفاصله  ،كردم من هر بار با چنين زناني برخورد مي«

هاي ملكه فرح را طي اولين مالقاتمان در سن  گفته
در  ،آورم كه راجع به نقش زنان متجدد يس به ياد ميتمور

 :پرسيدم و آنگاه از خود مي داد پيشرفت ايران داد سخن مي
با مسائل مبتال  ،توان باور داشت كه اين زنان متجدد آيا مي

 ي نقش خود را در جامعه به كشور آشنا هستند و اصوالً
به نظر من، آنها از تجددگرايي  ؟امروز ايران شناخته باشند

هاي ظاهري  فقط اين را فهميده بودند كه اگر از پديده
ران را به يك كشور متمدن تبديل اي ،غرب تقليد كنند

اي براي خود جز نوشيدن  وظيفه ،خواهند كرد و لذا
هاي پرجلوه،  مشروب، حركات جلف، پوشيدن لباس

رت با مردان بيگانه شها و معا رقصيدن در كاباره

                                                 
  ١٥٢ـ١٥١ص ص، پيشين. مينو صميمي، ١
  ٢٤٠ص  ،پيشين. فريده ديبا، ٢



»به روايت دربار عصر پهلوي«سال ٥٣   ١١٨

 ،ي چنين حركاتي در زنان ايراني مشاهده .شناختند نمي
برانگيز بود سؤال  ؛آمدند هايي كه به ايران مي براي خارجي

اگر ايران در سلك  :پرسيدند اكثر آنها از خود مي و مسلماً
 ،پس چرا بين طبقات مرفه آن ،كشورهاي اسالمي جا دارد

ترين نشاني از اسالم و مسلماني به چشم  كوچك
  ١»خورد؟ نمي

اين اتفاقات از چشم اشرف پهلوي نيز مخفي نمانده 
  است:

 ،هرآباد تهرانوقتي در فرودگاه م، ١٣٥٧در شهريور «
مجبور بودم با واقعيت  ،هواپيماي من به زمين نشست

بناي در اطراف  ،رو شوم. انبوه مردم عادي به تلخي رو
ها   به من گفتند كه جاده .كردند ميتظاهرات  ،يادبود شهياد

از  ،ام در سعدآباد بسته است و بايد براي رفتن به خانه
بناي يادبود شهياد كوپتر استفاده كنم. وقتي از باالي  هلي

سياه كامالً  ،اي آن پايين ديدم كه يك گوشه ؛كردم پرواز مي
 ،ي سياه متوجه شدم كه اين توده ،اي بعد لحظه .است
زناني كه به يكي از باالترين  .اي از زنان ايران است توده

 ،سطوح آزادي در خاورميانه دست يافته بودند. در اينجا
  بودند كه مادر هايي را سركرده همان چادرمشكي

كردند. فكر  ها بر سر مي هايشان در مراسم عزاداري بزرگ
  ٢»كردم خدايا كار به اينجا رسيده است؟

                                                 
  ١٧٤ـ ١٧٣ص ص، پيشينصميمي، . مينو ١
  ٢٧٣ـ ٢٧٢ص ص، پيشين. اشرف پهلوي، ٢



 

  

  
  

  مهفتفصل 
  

  ايمان
مذهب از تأثيرگذارترين عوامل اجتماعي در  ،بدون شك

تعامل مذهب و حكومت از جمله  ي نحوه .ايران است
مورد توجه  ،ريانمباحثي است كه در خاطرات بسياري از دربا

  باره معتقد است: قرار گرفته است. مينو صميمي در اين
ي خوبي نداشتند و  رهبران مذهبي با رضاه شاه ميانه«

براساس  كه عمدتاً ،ضمن مخالفت با تجددگرايي او
به ويژه از اقدامش در ـ گرفت  معيارهاي غربي صورت مي
د بع .به شدت خشمگين بودندـ جلوگيري از حجاب زنان 

مخالفت روحانيون به زمان سلطنت پسر او  ،از رضاشاه
شد و آنها محمدرضا شاه را نيز متهم كردند كه جز  كشيده 

هدف ديگري در  ،سوق دادن كامل ايران به سوي غرب
 ،صد سركوب روحانيونقسر ندارد. موقعي كه شاه به 

عليه گسترش  ،اقدامات خود را با استفاده از نيروي ساواك
گيري  با بهره ،روحانيون نيز در مقابل ؛تشديد كرد نفوذ آنان



»به روايت دربار عصر پهلوي«سال ٥٣   ١٢٠

كوشيدند تا پيروانشان را از  ،از نفوذ خود در ميان مردم
بر حذر دارند و با  ،آمد هرآنچه توسط شاه فراهم مي

 ،دانستن استفاده از تمام وسايل منتسب به دربار »حرام«
 ،الواقع مذهب را به عنوان يك قدرت سياسي كارآمد في

ترين  بزرگ ،اه وارد ميدان كردند. به اين ترتيبعليه ش
ي  كه با بينش غربگرايانه ،گرفتاري افراد متجددي مثل ما

فقر مادي يا جهل و  ؛بردن امور را داشتيم قصد پيش ،خود
بلكه مردم به دليل اعتقادات مذهبي  ؛سوادي عامه نبود يا بي

به ما اعتماد  ،خود و پيروي از روحانيون مخالف شاه
ي  با ديده ،ها و دستوراتمان به حرف كردند و عموماً ينم

  ١»نگريستند. سوءظن مي
  مطالبي خواندني دارد: باره،فريدون هويدا نيز در اين 

، ١٣٤٢خرداد  ١٥حقيقت اين است كه بعد از حوادث «
متوجه اهميت  ،اكثر كساني كه از رژيم ناراضي بودند

ندازي رژيم هاي مذهبي شدند و آنهايي كه قصد برا حوزه
براي مشورت دركارها به سوي  ،را در سر داشتند

  ٢»ها روآوردند. اهللا آيت
  اي ديگر به قلم فريدون هويدا: و نمونه

هاي  گرايش اصوالً ،هاي وابسته به روحانيت جدا از حوزه«
به بعد ، شمسي ٤٠ ي اسالمي در ايران از اواسط دهه

نقش  ،يانيافت و در اين م روز گسترش بيشتري مي روزبه

                                                 
  ١٥٠، ص پيشين. مينو صميمي، ١
  ١٠٨، ص پيشين. فريدون هويدا، ٢
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شناسي دانشگاه مشهد را نبايد  استاد جامعه» علي شريعتي«
رنگ و  ،فراموش كرد كه توانسته بود به تفكرات شيعي

اهداف گيري از آن در جهت  جاليي نو بدهد و با بهره
گرايي  موجي از مذهب ،انقالبي و مبارزات ضد امپرياليستي

  ١»در ميان دانشجويان سراسر كشور به وجود آورد.
  به توصيف مينو صميمي: ،و رويكرد ديگري به مذهب

سواد ايران  مردم فقير و بي ي هتود ،١٣٤٦  سالدر همين «
كه هرگز شاهد كمكي از سوي دولت براي رفع تنگدستي 

 ،تنها راه نجات از بينوايي و مسكنت را ،اند خود نبوده
  ٢»كردند. جو ميو هميشه در دين و آيين خويش جست

  ين قلم:و باز هم از هم
به استثناي دو شهر مذهبي قم و مشهد كه در آنها اسالم «

 ي در بقيه ،گرفت تمام شئون زندگي مردم را فرا مي
خورد و  به چشم نمي نفوذ مذهب ظاهراً ،شهرهاي ايران

هاي شيك مد غربي به  هاي توالت كرده كه لباس زناكثراً 
  ٣»شدند. ها ديده مي در خيابان ،تن داشتند

به دقت در  ،مذهب ي ومت در قبال پديدهرفتار حك
  خاطرات صميمي مورد بررسي قرار گرفته است:

گرايي مردم  در عين مذهب ،چون پيشرفت اهداف شاه«
جاي  لذا درصدد يافتن آرمان ديگري به ،پذير نبود امكان

                                                 
  ١٠٨. همان، ص ١
  ٤٨، ص پيشين. مينو صميمي، ٢
  ٤٩. همان، ص ٣
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عنوان ستون اصلي براي تأمين  تا آن را به دمذهب برآم
بهترين » گرايي ملي«د. مورد استفاده قرارده ،همبستگي ملي

آرماني بود كه براي اين منظور به كار گرفته شد و همراه 
» همبستگي ملي«با آن وجود شخص شاه نيز عنوان مظهر 

  به خود گرفت.
به مرور تعليمات اسالمي كمرنگ  ،پس از آن در مدارس

اي در باب ضرورت  شد و در عوض تبليغات گسترده
ا را فراگرفت. عكس همه ج ،وطن پرستي و عشق به شاه

خصوص يكي  هخورد و ب اي به چشم مي شاه در هر گوشه
داد كه گويي  او را در حالتي نشان مي ،از تصاوير

خداوندگار در مقابل بندگان خود مشغول اظهار تفقد 
اي به عهده داشت  ساواك نقش عمده ،است. در اين جريان
سعي  ،ي اصلي ماشين تبليغاتي رژيم و به عنوان گرداننده

جلوه » فوق بشر«شاه را به صورت يك موجود  ؛كرد مي
دهد تا جايي كه حتي در يكي از پوسترهاي مربوط به 

تر و  را بزرگ» شاه«عمداً لغت » ميهن ،شاه ،خدا«شعار 
  ١»نوشته بودند.» خدا«باالتر از 

  در بخش ديگري از خاطرات صميمي: نظر و همين دقت
 ،ا به هر شكلي كه بودرفتار شهبانو ر ،مردم عادي كشور«

 .دانستند با عادات و رسوم خودبيگانه و غيرقابل انطباق مي
اكثريت افراد  ،زدند ولي روحانيون دست به هر اقدامي مي

پذيرفتند و نسبت به رفتار آنان احساس بيگانگي  ملت مي
                                                 

  ٥١. همان، ص ١
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با يك  مطمئناً ،آن زن چادري جنوب تهران نيز .كردند نمي
 ي طر سخن گفتن و شيوهروستايي به خا يمالي ساده

تا با شهبانوي  ،كرد زندگي او بيشتر احساس نزديكي مي
يكي از پيامدهاي مهاجرت  ،اين امر»!... معطر«شيك و 

 ،هزاران هزار روستايي به شهرها بود كه همراه خود
عميقي در فرهنگشان  ي اعتقادات مذهبي را نيز كه ريشه

  ١»د.آوردن براي تمدن شهري به ارمغان مي ،داشت
رفتار حكومت در  ي و پاسخ اقشار مذهبي جامعه به نحوه

  قلم:همين قبال مذهب به 
ي ها سالخشم مردم مذهبي را در  ،آنچه بيشتر از همه«

گسترش روزافزون عادت  ،انگيخت برمي ٥٠ ي دهه
خوشگذراني به سبك غربي در ميان طبقات سطح باالي 

ابط بين آزادي رو ،يلجامعه است كه مصرف مشروبات الك
لخت در كنار دريا و  پسران و دختران و ظهور زنان نيمه

  ٢»هاي آن بود. از نمونه ،استخرهاي شنا
قابل  سياررفتار مذهبي مردم ب ي بارهي مجيدي در خاطره

  تأمل است:
در . من به همراه هويدا به كاشان رفتيم، ١٣٥٥در سال «

هم خيلي  ،همه با چادر .آنجا يك عده زن هم آنجا بودند
وزير از آنها  نخست .صورتشان را گرفته بودند ،سخت

ما دبير هستيم و « :گفتند ؟ال كرد كه شما كي هستيدؤس

                                                 
  ١٥٣. همان، ص ١
  ٥٠، ص همان. ٢
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هويدا به آنها  .جزو كادر آموزشي بودند .معلم هستيم
پس چرا اين چادر و اين رو گرفتن و اين « :گفت
كه چطور لباس ها ياد بدهيد  شما بايد به جوان ؟ها حرف
 باشند. آنان سكوت كردند جواب ندادند.تميز  ،بپوشند

ر قد آن ،مذهبي در شهر ي خوب، معلوم بود ديگر. جنبه
 ،ها را تربيت كنند بايست جوان قوي بود كه معلميني كه مي

خودشان هزار جور چادر چاقچور كرده  ،در زمان شاه
  ١»بودند.

خاطرات  ي در آينهرا و انعكاس همين رفتار مردمي 
  :بينيم مي چنيناسداهللا علم 

شان به  به منظور ابراز نارضايتي ،بسياري از دانشجويان«
هنگام بازديد از دانشگاه پهلوي . مذهب روي آوردند

 ،شيراز علم از ديدن دختراني كه چادر برسركرده بودند
كم و بيش  ،كرد پوششي كه او تصور مي .كرد تعجب

  ٢»منسوخ شده است.
  د:و حتي شاه نيز پي به واقعيت برده بو

 ي شاه اظهار داشت كه وقتي چند روز پيش به حومه«
هزاران زن را چادر به سر ديده  ،جنوب شهر رفته بود

  ٣»بود...
در نيروهاي نظامي و  ،ي ايران جامعهاين خصوصيت 

                                                 
  ٥٠ص پيشين، . عبدالمجيد مجيدي، ١
  ٧٧٢،ص پيشينهللا علم، . اسدا٢
  ٨٦٩. همان، ص ٣
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باغي در اين  مورد اعتماد شاه نيز قابل مشاهده بود. عباس قره
  نويسد: باره مي
قابل توجهي از افسران و اكثريت سربازان و تعداد  تقريباً«

 ييان علماقاسخت معتقد به مذهب و مقلد آ ،داران درجه
در جريان اغتشاشات  ،آنها ي ههم ،ديني بودند كه متأسفانه

طوري كه در  هب .برعليه رژيم و دولت قيام كرده بودند
برابر اظهارات سپهبد جعفري  ،هاي بعد خواهد آمد قسمت

راي امنيت ملي در در شوـ سرپرست شهرباني كشور ـ 
 كتباً ،تعدادي از پرسنل شهربانيـ  دولت آقاي بختيار

اهللا خميني بوده و  گزارش نموده بودند كه از مقلدين آيت
  ١»اهللا عمل نمايند. توانند برخالف دستورات آيت نمي

و البته نقش نيروهاي مذهبي از چشم فريدون هويدا نيز 
  مخفي نمانده بود:

محافل مذهبي در  ،ادعاهاي شاهرغم  علي ،همان زمان«
كردند و  انتقادهاي فراواني از رژيم مي ،مساجد و مدارس

وقفه را  فعاليتي بي ، از تبعيدگاه خود در نجف ،خميني نيز
  ٢»داد. م ادامه ميمردبراي آموزش 

  به روايت فريدون هويدا:حكايت ين ا ي و ادامه
مسجد (يا رقمي نزديك به آن) و   ٨٠٠٠٠وجود «

يك نوع تشكيالت اساسي  ،مال در سراسر ايران ١٨٠٠٠٠
 ،وجود آورده كه در صورت لزوم و زيربنايي در كشور به

                                                 
  ١٠٣ص  پيشين،  . عباس قره باغي،١
  ١٠٨، ص پيشين. فريدون هويدا، ٢
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مردم را به هر جهتي كه  ي توده ،به راحتي قادر است
سوق دهد و  ،ها) باشد اهللا خواست رهبران مذهبي (آيت

شاه بيش از هر زمان به عنوان ، ١٣٥٧چون در طول سال 
 ،شد ن در نظر مسلمانان شناخته ميعامل فساد و خفقا

 ،ها نيز بنابراين خيلي طبيعي بود كه حركت انقالبي ايراني
 ١»خود بگيرد. سيماي مذهبي به

                                                 
  ٤٣. همان، ص ١



 

  

  
  
  

   :ومبخش س
  

  كاغذيببرهاي 
  »توصيف اوضاع سياسي«





 

  
  
  
  

  مقدمه
يك حاكميت  ي ترين چهره اصلي ،هرچند قدرت سياسي

از  ،يي ايران جامعهسي اما توصيف اوضاع سيا ،آيد شمار مي به
اين اثر قرارگرفته كه وضعيت خاص  ي خاتمهآن رو در 

كمترين دفاعي از اوضاع سياسي  ي اجازه ،سياسي نظام پهلوي
 ،در اين فصل .دهد عصر پهلوي را به طرفداران آن نمي

در را  ي ايران جامعهاز اوضاع سياسي  يف مختصريتوص
  عصر پهلوي مرور خواهيم كرد.





 

  

  
  

  ولا فصل 
  

  اوج
 ،به عنوان عضو ارشد خاندان سلطنت ،اشرف پهلوي

  دانسته است: اساس سلطنت مشروطه را در ايران بي
مانند بسياري از نهادهاي نوين  ،مفهوم سلطنت مشروطه«
بلكه محصول سنت  ،محصول فرهنگ خود ما نبود ،ما

  ١»بيگانه بود، تقليد از چيزي بود كه به ما تلقين شده بود.
در  ويژگيركن اساسي سلطنت پهلوي بود و اين  ،استبداد
كرده نمود پيدا نيز ترين روابط ميان شاه و اطرافيانش  شخصي

ثريا اسفندياري از اوضاع سياسي ايران در عصر  بود.
  :نويسد محمدرضا پهلوي مي

كردم كه حرف شاه را قطع كنم و به وي  جرأت نمي«
ي غصب ايالت و قبايل را هم برا ،بگويم كه رضاشاه

  ٢»ها را برچيد. هايشان كشتار كرد و بختياري زمين

                                                 
  ١٥٤، ص پيشين. اشرف پهلوي، ١
  ٧٩، ص پيشين. ثريا بختياري، ٢



»به روايت دربار عصر پهلوي«سال ٥٣   ١٣٢

نمادهاي استبداد عصر پهلوي در خاطرات پرويز از جمله 
  ير است:ز ي راجي نكته
آزادي اقوام مختلف در استفاده از زبان و آداب و رسوم «

ي حفظ همبستگي بين اقوام  در ايران به بهانه ،خود
 ،پاشي وحدت مليگوناگون و براي جلوگيري از خطر فرو

  ١»شود. مي از آنان گرفته
ي نخست حكومت ها سالو توصيف فضاي سياسي در 

  به قلم فريدون هويدا: ،محمدرضا پهلوي
به تخت سلطنت نشست ، ١٣٢٠موقعي كه شاه در سال «

باز هم اكثريت  ،رغم برگزاري يك انتخابات آزاد علي
نها نيز ها و وابستگانشان افتاد كه آ به دست فئودال ،مجلس

تا امور كشور را به ميل  ،كار بستند تمام كوشش خود را به
با اينكه در ابتداي سلطنتش زياد هم  ،خود بگردانند و شاه

كرد كه  هذا احساس مي مع ،از اين وضع راضي نبود
مور ا ي الواقع اداره آيد. چون في كاري از دستش برنمي هيچ

مختصري هم دست داشتند و پول  ها به انگليسي ،كشور را
قدر  آن ،دادند كه بابت امتياز استخراج نفت به دولت مي

با آن فقر و بدبختي را از  ،شد ناچيز بود كه هرگز نمي
شمال كشور توسط  ـمملكت زدود. بر اثر اشغال ايران 

ه شرايطي بـ ها  ها و در جنوب توسط انگليسي روس
قبل از  ،شباهت به اوضاع كشور د آمده بود كه بيوجو
با اينكه مورد  ،وع جنگ جهاني اول نبود. وزراي كابينهوق

                                                 
  ٤٢، ص پيشين. پرويز راجي، ١



»توصيف اوضاع سياسي«ببرهاي كاغذي   ١٣٣

از كساني اكثراً ولي  ،گرفتند تأييد مجلس قرارمي
هاي  خاطر وابستگي به يكي از قدرت شدند كه به مي تشكيل
بايست  معروفيت داشتند و شاه را كه ناچار مي ،بزرگ

به صورت موجودي درآورده  ،تحت نظر آنها كار كند
  ١»دچار خفقان شده است.بودند كه گويي 

تفضلي در توصيف چگونگي توزيع قدرت  رجهانگي
) ش١٣٤٠ـ  ١٣٢٠نخست پهلوي دوم ( ي سياسي در دو دهه

  نويسد: چنين مي
دفتر مخصوص و  ،ها هر يك از شاهپورها و شاهدخت«

اي از نمايندگان را  هر روز عده .دربار مخصوصي دارند
رند و پذيرند و هر كدام سياست مخصوصي دا مي

 ،زنند. در زمان آقاي ساعد هاي ضدونقيضي مي حرف
بيش از  ،ها و شاهپورها طبق ميل خود هريك از شاهدخت

در كار دولت دخالت و تأثير داشتند و حتي  ،آقاي ساعد
  ٢»كردند. در كار انتخابات هم اعمال نفوذ مي

  اين وضعيت به همان قلم: ي و ادامه
هنوز اكثريت قريب به  ،٣٠ ي نمايندگان آن دوره در دهه«

يا كساني بودند كه از  ؛يا مالك و فئودال بودند ؛اتفاقشان
براي ظاهر سازي  ،طرف مالكين بزرگ و به حمايت آنها

مجلس آمده بودند و حامي منافع مالكين بزرگ  انتخابات به

                                                 
  ١٢٦، ص پيشين. فريدون هويدا، ١
  ١٦٠، ص پيشين. جهانگيز تفضلي، ٢



»به روايت دربار عصر پهلوي«سال ٥٣   ١٣٤

  ١»بودند.
  :شخصي و مستند به قلم جهانگير تفضلي ي و يك نمونه

شما  :شاه به من فرمود ،زاهديدر دوران حكومت سپهبد «
اگر اجازه  ،اما من عرض كردم .بايد از گناباد وكيل بشويد

بسيار  :شاه فرمود .بهتر است ،از بيرجند وكيل بشوم ،بدهيد
به اسداهللا علم بگو كه مقدمات كار شما را براي  ،خوب

اين كار شد و من هم نامزد وكالت  .آورد بيرجند فراهم
 ،سوي ديگر اسداهللا علم از .مردم بيرجند شدم

 .شوهرخواهر خود را براي وكالت از زابل آماده كرده بود
هاي بسياري  اي از اين عمل نگذشت كه مخالفت اما هفته

كه با  ،از سوي مردم زابل صورت گرفت و نتيجه آن شد
نفوذ وسيع اسداهللا علم شوهر خواهر او به مردم بيرجند 

شاه  ي با اجازه ،ين كارا .تحميل شد و من هم به مردم زابل
شهري شدم كه نه  ي من نماينده ،در عمل .صورت گرفت

آن را ديده بودم و نه هيچ يك از مردم و يا افراد صاحب 
  ٢»شناختم. نفوذ آن را مي

هاي بيگانه در ترسيم فضاي سياسي ايران آن  نقش قدرت
در خاطرات  بارهعاليخاني در اين  .مخفي نبود يامر ،روزگار
  نويسد: خود مي
اندازه  يك غرور بي ،هاي آمريكايي مقام ،مرداد ٢٨پس از «

پيدا كردند و دچار اين توهم شدند كه آنها هستند كه بايد 

                                                 
  ١٥٠. همان، ص ١
  ٩٩ـ ٩٨ص ص. همان، ٢



»توصيف اوضاع سياسي«ببرهاي كاغذي   ١٣٥

چه براي ايران خوب است يا چه برايش بد است  ؛بگويند
پرستي واكنشي  خواه ناخواه در هر ايراني ميهن ،و اين

  ١»كرد. ايجاد مي
انعكاس يافته در خاطرات  اختناق ي ازو اين هم روايت

  فريدون هويدا:
مساعدي براي امكان اتحاد بين  ي زمينه، ١٣٣٩در سال «

طبقات مختلف مردم ايران از راست و چپ و كارگر و 
داري و روحاني و غير  كارمند گرفته تا بازاري و سرمايه

ولي اختناق ناشي از اعمال  .وجود آمده بود هروحاني ب
 ي زمينه ،ت در بين مردمساواك و گسترش جو وحش

چنين اتحادي را از بين برد و تنها يك سكون و آرامش 
سطحي و ظاهري را در جامعه پديد آورد كه نشان دهد 

به صورت يك  ،خاورميانه ي زده آشوب ي ايران در منطقه
  ٢»كشور امن و با ثبات درآمده است.

ها آن شد كه عبدالمجيد مجيدي در  اين سياست ي نتيجه
  ت خود آورده است:خاطرا

حكومت افتاد  ،بود كه يك دفعه ]ش[ ١٣٤٠بعد از سال «
اي كه از ديد اكثريت غرب زده بودند و ايجاد  دست عده

شكاف كرد و اين شكاف روز به روز بيشتر شد. تا به آخر 
كه اين گروهي كه حكومت  ]اكثريت مردم باور داشتند[

 ؛فهمند ميهايي هستند كه نه مذهب  كنند يك عده آدم مي

                                                 
  ١٣١، ص پيشين. علينقي عاليخاني، ١
  ٦٥، ص ، پيشين. فريدون هويدا٢



»به روايت دربار عصر پهلوي«سال ٥٣   ١٣٦

 ؛نه به فقر مردم توجهي دارند ؛فهمند ل مردم را ميئنه مسا
هايي هستند كه  اينها آدم .نه به مشكالت مردم توجه دارند

دانم  غاصب هستند يا نمي ،كنند اند بر ما حكومت مي آمده
  ١»ها هستند. مأمور غربي

نمادي از سركوب و ش،  ١٣٤٢خرداد سال  ١٥ ي حادثه
ي مياني حكومت پهلوي دوم بود. عاليخاني اه سالاختناق در 

  اين حادثه معتقد است: ي درباره
 ،دانستم من دولت را مسئول مي ،خرداد ١٥در اوضاع «

براي اينكه  ،افتاد يك همچنين اتفاقي ميبايست  چون نمي
كسي به  ،دليلي نداشت تا ،اگر درست كار كرده بوديم

  ٢»خيابان بريزد.
خرداد  ١٥لت در سركوب قيام و مصداقي ديگر بر نقش دو

  به قول عاليخاني:
 ،وزير اسداهللا علم به عنوان نخست ،خرداد ١٥در روز «

 ،كرد روزها بود كه او داشت كار مي .آمادگي كامل داشت
 ١٥پيش از ظهر  .ولي چيزي به هيئت وزيران نگفته بود

العاده خونسرد  علم فوق ؛من با علم تماس گرفتم ،خرداد
خرداد  ١٥هيئت وزيران كه بعد از ظهر  ي در جلسه .بود

تر از  آرام و شوخ ،العاده خندان علم فوق ،برگزار شد
  ٣»هميشه بود.

                                                 
  ٤٤، ص پيشين. عبدالمجيد مجيدي، ١
  ٢٤، ص پيشين. علينقي عاليخاني، ٢
  ٢٢. همان، ص ٣



»توصيف اوضاع سياسي«ببرهاي كاغذي   ١٣٧

چنين  ،و البته نقش شاه در اين حادثه نيز از نگاه عاليخاني
  عنوان شده است:

شاه از چند روز پيش  ،خرداد ١٥درخصوص حوادث «
به  .علم باشددستورداده بود كه دو لشكر تهران در اختيار 
دستور داده  ،رئيس شهرباني و فرمانده گارد شاهنشاهي

اين كار  ،بنابراين .هاي علم را اجرا كنند فرمان ،بود
 ١٥حتي از چند روز پيش از  ،بيني شده بود و علم پيش

شاه و  .كرد رفت و سركشي مي ها مي خرداد به كالنتري
  ١»علم از جريانات اطالع كامل داشتند.

  :٤٠ ي وايت فريدون هويدا از استبداد در دههو البته ر
نسبت به  ،نخست وزيري حسنعلي منصور ي شاه در دوره«

تفاوت  بي ؛انديشيد هر ديدگاهي غير از آنچه كه خود مي
به  ،رقابت در تمام سطوح ي ماند و با از بين بردن زمينه

وكالي مجلس و  ،مطبوعات ،سياستمداران ،روشنفكران
  ٢»م دهن بند زد.باالخره تمام مرد

 ي حاكميت نيز از اوضاع آشفتهي  پيكرهن ميان ايدر 
هايي از خاطرات  باز هم بخش .نصيب نمانده بود سياسي بي
  عاليخاني:
طلب  العاده جاه مردي سطحي و فوق ،حسنعلي منصور«

اهميتي فوق  ،ها كم سواد كه براي آمريكايي ،بود. آدمي بود
شد كه با فالن مقام  آور ميياد ،العاده قائل بود و همه جا

                                                 
  ٢٨. همان، ص ١
  ١٣٥، صپيشين. فريدون هويدا، ٢



»به روايت دربار عصر پهلوي«سال ٥٣   ١٣٨

. ]است[ناهار يا شام خورده يا او را ديده  ،سفارت آمريكا
 ي به يكي از دوستان من كه در دبيرخانه ،در يك موردي

گفته بود كه من به شما توصيه  ،كرد شوراي اقتصاد كار مي
كه يكي از ـ اين مرتبه در جلسه به فالن شخص  ،كنم مي
 ،اين قدر حمله نكنيد و نپريدـ بود هاي سازمان برنامه  مقام

هر هفته با يكي از  ،چون فراموش نكنيد كه اين شخص
يعني  .خورد هاي اقتصادي سفارت آمريكا ناهار مي وابسته

دليل بود  ،ناهار خوردن يك ايراني با يك آمريكايي ،هنكاي
  ١»ل شود.ئكه ايشان براي او اهميتي قا

  :زمينه خاطرات عاليخاني در همين ي و ادامه
حسنعلي منصور خيلي اصرار داشت كه جلسات هيأت «

بعدازظهر شروع  ٦ ما مثالً ،در نتيجه .طول بكشد وزيران
جلسه تا يك بعد از نصف شب ادامه پيدا  ،كرديم و بعد مي
ولي او مايل بود كه اين كار را بكند و اصرار  .كرد مي

 ٢ت وزيران در ئهي ي داشت كه راديو هم بگويد كه جلسه
به همه  .ارزشي نداشت اين كار اصالً .بامداد تمام شد

 ؛وقتي كه آدم خسته است ،گفتم و به خودش هم گفتم مي
از يك  ،دقت كرده بودم .افتد راندمان كارش پايين مي

 هايي را كه قبالً وزيران همان صحبت ي ساعتي به بعد همه
ولي او مايل بود كه راديو  .كردند تكرار مي ،كرده بودند

جلسه تا ساعت دو بعد از نصف شب بوده و از آن  ،گويدب
ها  تر اعليحضرت هم بداند كه اين دولت از آن دولت مهم

                                                 
  ١٩٣ـ١٩٢ص، صپيشين. علينقي عاليخاني، ١
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بعدها . ]است[بعد از نصف شب كار كرده  ٢تا  ،نيست
خيلي تحت تأثير اين تظاهر منصور  ،شنيدم كه شاه
عجب دولت پركاري است كه به اين  ،گفته قرارگرفته و مي
  ١»در حالي كه اين تظاهر بود. .ندك صورت كار مي

                                                 
  ٢٠٨. همان، ص ١





 

  
  
  
  

  فصل دوم
  

  هاي مستي شب 
به  ،استبداد و خفقان ي هنگامي كه نظام پهلوي در سايه

هايي  ي واكنشي ايران جامعه ،دوران اوج و مستي خود رسيد
ها از  نمايش گذاشت و اين واكنش اين دوران بهدر خاص 

خصوص در  درباريان مخفي نماند. فريده ديبا در همين مچش
  خاطرات خود چنين آورده است:

 ،مناسبت ششم بهمن موقعي كه در مراسم راهپيمايي به«
 رفتند و به ها رژه مي مردم در خيابان ،سالروز انقالب سفيد

محمدرضا اين  ،كردند نفع محمدرضا تظاهرات مي 
حمايت وسيع مردم از خود تلقي  ي هتظاهرات را نشان

آورد. ادعايي كه براساس  يكرد و شاهد ادعاي خود م مي
هاي نرم (!)  حكومت توانسته است اين توده ،آن معتقد بود
كرديم كه اينها  من و فرح به او يادآوري مي .را شكل بدهد



»به روايت دربار عصر پهلوي«سال ٥٣   ١٤٢

هاي آنان و اعضاي حزب ايران نوين و  نظاميان و خانواده
كساني هستند كه دولت به  ،حزب مردم و به طور كلي

  ١»خيابان آورده است.
  دارد: ها سالص شاه نگاه ديگري به اين اما شخ
صلح و «پانزده هزار آمريكايي در  ،در دوران سلطنتم«

  ٢»كردند. در ايران زندگي مي» آرامش و خوشبختي
در  ييآمريكا مستشاران و عباس قره باغي به حضور

  اين گونه اشاره كرده است: ،ارتش ايران
دريايي  و زميني، هوايي ي هگان در هر يك از نيروهاي سه«

ايران يك ژنرال و در ژاندارمري كشور يك سرهنگ و 
برابر مقررات  دار آمريكايي، رسماً تعدادي افسر و درجه
داران نيروهاي  كه با افسران و درجه ،استخدام شده بودند

خصوص  همسلح شاهنشاهي در امور آموزشي، لجستيكي ب
مسائل تخصصي و فني مربوط به اسلحه و وسايل 

 ي هادار .كردند ده از آمريكا، همكاري ميخريداري ش
در ساختمان ستاد و در كنار ساير ادارات  ،مستشاري ارتش

 ي ستاد بزرگ ارتشتاران مستقر و تحت نظارت رئيس اداره
شد. در  اداره مي ،مستشاري كه يك ژنرال آمريكايي بود

رئيس  ،تاريخ انتصاب من به رياست ستاد بزرگ ارتشتاران
بود كه سمت مستشار » گس«سرلشگر  ،ريمستشا ي اداره

 ي  وظايف اداره .عهده داشت نظامي رئيس ستاد را هم به

                                                 
  ٢٣٢، ص پيشين. فريده ديبا، ١
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  مستشاري ارتش عبارت بود از:
تأمين نيازمندي نيروها از لحاظ امور آموزش پرسنل، 

هاي آموزشي  داران براي طي دوره اعزام افسران و درجه
نند ها (ما امور لجستيكي يگان ،تخصصي به كشور آمريكا

تأمين قطعات يدكي اسلحه و وسايل خريداري شده از 
آمريكا و مهمات مربوط به آنها) و نظارت در اجراي 

هاي آموزشي و نگهداري وسايل نظامي به منظور  برنامه
 ،مستشاران آمريكايي ارتش .باالبردن آمادگي رزمي نيروها

مشاور نظامي فرماندهان ارتش بوده و با  ،سال ٣٠بيش از 
هاي آموزشي، عملياتي، اطالعاتي و  در تمام برنامهشركت 

 ،در كنار پرسنل ايراني در ستادها ،گانه لجستيكي نيروهاي سه
  ١»كردند. هاي رزمي خدمت مي ادارات و يگان

ترين  عمده ،سازمان اطالعات و امنيت كشور (ساواك)
رفت و جايگاه  شمار مي دستگاه سياسي عصر پهلوي به

ي از سياردر خاطرات ب ،سياسي جامعه آن در اوضاع ي ويژه
ه بارفريده ديبا در اين  .درباريان عصر پهلوي آشكار است

  چنين آورده است:
اهللا نصيري، به ابزاري  ساواك تحت امر ارتشبد نعمت«

در  .هاي اين افراد تبديل شده بود براي حفظ امنيت سرمايه
چند مورد كه كارگران كارخانجات ثابت پاسال و يا 

 ،ساواك ،ن دست به اعتصاب و اعتراض زدندانياايلق
                                                 

  ١٣٦، ص پيشينباغي،  . عباس قره١
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كه  ،مأموران خود را براي سركوب كارگران گرسنه و فقير
  ١»اعزام كرد! ،خواهان چند تومان اضافه حقوق بودند

توضيحات  ،عملكرد ساواكي  بارهمينو صميمي در
  مبسوطي ارائه كرده است:

ا ها ر تمام امور دانشگاه ،ساواك همواره به طور مستمر«
تحت كنترل داشت و حتي راجع به اينكه چه درسي بايد 

چه از ـ هر تخلفي نيز  .داد نظر مي ،يا نبايد آموخته شود
بالفاصله توسط عوامل ـ سوي استادان و يا دانشجويان 

شد و عامل آن تحت تعقيب  مي گزارش ،ساواك
هيچ  طبعاً ،آميزي اختناق ي هچنين شيو .گرفت قرارمي
 .گذاشت عاليت فردي روشنفكران باقي نمياي براي ف زمينه

هاي فردي مخالف رژيم در  گرچه حركت ،به اين ترتيب
ليكن  ؛تحرك درآمده بود ها به صورت انفعالي و بي دانشگاه

از مبارزات دسته  ،داد هرگاه فرصتي دست مي ،دانشجويان
 ،جمعي دريغ نداشتند و براي ابراز مخالفت با رژيم

  نداختند.ا تظاهراتي به راه مي
، گرچه ١٣٥٢متعاقب افزايش درآمد نفتي ايران در سال 

در  ،به عنوان كمك مالي ،مبالغ هنگفتي از سوي دولت
برعكس آنچه  ،ولي اين امر ،اختيار دانشجويان قرار گرفت

نه تنها به كاهش ضديت دانشجويان با  ؛رفت انتظار مي
آنها بيش از پيش  ،رژيم كمكي نكرد كه حتي باعث شد

هاي خود بيفزايند و آشكارتر و رساتر  فعاليت ي دامنهبر
                                                 

  ٢٧٢ص  ،پيشين. فريده ديبا، ١
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عليه رژيم شاه فرياد بزنند. نارضايتي و خشم دانشجويان 
نسبت به رژيم كه به صورت تظاهرات و اعتصابات 

گرچه باعث شده بود  ،گرفت صورت ميگوناگون 
 ،نظمي كاملي بر محيط دانشگاه حاكم شود ومرج و بي هرج

شماري از روشنفكران  انگشت ي هدولي با اين حال فقط ع
گرفتند و به  دانشگاهي بودند كه رژيم را جدي مي

ها اميد  تواناييش در بازگرداندن آرامش و نظم به دانشگاه
  ١»داشتند.
به  ٥٠ ي هايي ديگر از اوضاع سياسي ايران دهه و نمونه

  روايت فريده ديبا:
به مملو از اخبار مربوط  ،تلويزيون و مطبوعات ،راديو«

هاي صنعتي و  توسعه و رونق اقتصادي و پيشرفت
خواستيم از مسيري  كشاورزي مملكت بود. هروقت مي

آن را به ساواك اطالع  ،هاي امنيتي براي اطمينان ،عبوركنيم
داديم. هويدا و عوامل او از مسير رفت و آمد و مقصد  مي

 ،رفتيم هر كجا مي ،شدند. ما و محل بازديدها مطلع مي
با مردمي كه آراسته و  ؛ديديم زيبا و تميز مي ،پاكمسير را 
هاي شكيل و مرتب در اطراف مسير ايستاده بودند  با لباس

پس از پيروزي  .كردند و براي ما ابراز احساسات  مي
به  ،عوامل دولت ،انقالب اسالمي ايران دريافتيم

 ي هپرداخت و افراد اجير شد آرايي مسيرها مي صحنه
 ،شتر از نيروهاي نگهبان و ارتش بودندي را كه بيا حرفه

                                                 
  ١٥٨، ص پيشين. مينو صميمي، ١
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در كنار مسيرها قرار  ،هايشان همراه با اعضاي خانواده
  ١»دادند تا براي خوشايند ما دست بزنند و هورا بكشند. مي

گاهي دين موضوع ديا ي هم درباره ها و البته آمريكايي
چنين  بارهدر خاطرات قره باغي در اين  .قابل توجه داشتند

  آمده است:
شخصي نزد من آمده و خود  ،در مهماني سفارت آمريكا«

مشاور سياسي سفير آمريكا  ،را به نام جرج المبرايكس
 ،معرفي نمود. بعد از معارفه و تعارفات معمول گفت

چرا در «خواستم سؤالي از شما بكنم و اظهار كرد:  مي
تظاهرات يا ميتينگي كه در كشور شما در شهرها انجام 

دهقانان را به اجبار  ،ژاندارمري و ساواك مأمورين ،شود مي
آوردند تا به نام اهالي  از دهات جمع كرده و به شهرها مي

اهالي شهرها  ،در حالي كه ؟شهر در تظاهرات شركت كنند
در اين قبيل اجتماعات دولتي  ،خواهند مايل نيستند و نمي
منظورتان چيست؟ جواب  ،ال كردمؤشركت نمايند؟ س

من گزارش  .تينگ اخير شهر تبريز استمي ،مقصودم ،داد
دارم كه دهقانان را مأمورين ژاندارمري از دهات 

هاي ژاندارمري دولتي به شهر  آوري كرده و با ماشين جمع
 ،ميتينگي به نفع دولت ،آورده و به نام مردم شهر تبريز

كنيد اين كارها  اند و اضافه نمود: فكر نمي ترتيب داده
 ،كند؟ گفتم ا بيشتر ناراضي ميفايده است و مردم ر بي

گزارشي در اين مورد به من نرسيده و اطالعي ندارم و 
                                                 

  ٣٠٦ـ٣٠٥صص، پيشين . فريده ديبا،١
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چنين چيزي به اين ترتيب صحت داشته  ،كنم فكر نمي
به اين  ،من اطالع دقيق دارم ،اظهار كرد: نه خير .باشد

سپس اضافه كرد كه  .انجام گرفته است ،صورت كه گفتم
 ؟كنند مردم را اذيت ميقدر  اين ،حضرت چرا اطرافيان اعلي

گيرند و ايجاد  هاي مردم را به زور از دستشان مي چرا زمين
  ١»؟كنند نارضايتي بين مردم مي
  آورد كه: مينو صميمي به ياد مي

دادند كه در مورد  دوستانم به من هشدار مي ،٥٠ ي هدر ده«
خصوص با  در هيچ جا حرفي نزنم و به ،ل مملكتئمسا

به  ،گفتند بسياري از آنها را ساواك رانندگان تاكسي كه مي
  ٢»مطلبي در ميان نگذارم. ،عنوان خبرچين به كار گماشته

  كند: مي و اضافه
اي بود كه نه تنها  بايد گفت: وضع در ايران به گونه اصوالً«

توانست بدون نظر موافق ساواك به مقامي  هيچكس نمي
كه اگر حتي در مقطعي مورد سوءظن ساواك  ،يابد دست

  ٣»شد. مي از شغل و مقامش معلق ،بالفاصله ،گرفت مي ارقر
دفاع كاملي از ساواك داشته  ،تواند حتي شاه نيز نمي ،البته

  باشد:
ممكن  .كارهاي ساواك دفاع بكنم ي توانم از همه من نمي«

شدند با خشونت رفتار  كه دستگير مي است با اشخاصي 

                                                 
  ٢٩ص  پيشين،باغي،  . عباس قره١
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ي كه نيز مانند كشورهاي ديگر ]نرااي[در  .شده باشد
اشتباهاتي صورت گرفت كه من از بروزشان  ،شناختم مي

ها و زندانيان سياسي  ولي بايد ميان تروريست .متأسفم
ها در مواجهه  مرگ بعضي از تروريست .ل شومئتفكيك قا

  ١»ناپذير بود. اجتناب ،با ساواك و اغلب با پليس
انتخابات مجلس نمادي  ،نظام پهلوي معتقد بود در ايران

  اما فريده ديبا ديدگاه ديگري داشت: ،است سيراكواز دم
يا تعداد  ؛كردند يا شركت نمي ؛مردم در انتخابات«

اگرچه انتخابات  .كنندگان فوق العاده ناچيز بود شركت
رفتند كه از سوي  اما كساني به مجلس مي ،شد برگزار مي

 ،رسيد و محمدرضا نخست وزير به اطالع محمدرضا مي
اسامي را ساواك تهيه  . اينكرد   ييد مياي را تأ اسامي عده

در شهرها و تالش ساواك بر اين بود كه  .كرد مي
ها بگردد و افرادي را پيدا كند كه ضمن وفاداري  شهرستان

  ٢»پسنديدگي محلي هم داشته باشند. ،به نظام حكومتي
  ديگر در خاطرات اسداهللا علم: به شكليو همين نكته 

 ،انجمن شهر برگزار شده در سرتاسر مملكت انتخابات«
ه بيش از حد معمول به آنها آزادي داده شده نكرغم اي به
نسبت به اين جريان كامالً  ،مردم تهران ظاهراً ،بود
فقط هفتاد هزار  ،ميليون جمعيت تهران ٥اند. از  تفاوت بي

  ٣»اند. نفر زحمت رأي دادن به خود داده
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رفتار  ،يپهلو ي يكي ديگر از نمادهاي استبدادي سلسله
دوگانه با بيگانگان و شهروندان ايراني بود. مينو صميمي در 

  نويسد: در خاطرات خود ميزمينه اين 
و كه خيل چاپلوسان در مقابل شاه و ملكه  درحالي«

اي جز نوكري و اطاعت محض  وظيفه ،سلطنتي ي خانواده
چنان  ،ها در برابر ملت ايران همان ،شناختند براي خود نمي

اي از آن  كردند كه نتيجه ه و قدرتمندانه رفتار ميزورمندان
 ،آمد. اين وضع جز پريشاني و سردرگمي مردم به بار نمي

نيز » بيانداز و حكومت كن تفرقه«البته به اجراي اصل 
گرفت و عاملي  مي أاز شاه منش شد كه مستقيماً مي مربوط

بود درجهت ممانعت از همبستگي بين وزرا و مقامات 
تا به اين وسيله سلطنت شاه از خطر اتحاد  ،شورحاكم بر ك

  ١»دولت و ملت مصون بماند.
و توصيفي دقيق از وضعيت سياسي ايران در آخرين 

  قلم:همين ي حاكميت پهلوي به ها سال
، در حالي كه هنوز دو سال بيشتر ]ش[ ١٣٥٤اوايل سال «

از افزايش قيمت نفت و حركت شتاب آلود اقتصاد ايران 
هاي اجتماعي در  هايي از ناآرامي نشانه ،گذشت نمي

ي  كنار بروز كرد. هزاران روستايي كه طي دو دهه و گوشه
از كشت و  ،مد بيشترآبه شوق رفاه و در ،شمسي ٥٠و  ٤٠

 ،به كارگري پرداخته بودندكشيده و در شهرها  كار دست
 ،بردند كه افزايش درآمد كم به اين حقيقت پي مي كم
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زيرا اكثرشان وادار  .بار نياورده است برايشان هيچ ثمري به
ي  ها و باالرفتن اجاره خاطر روزافزوني قيمت شده بودند به

به  ،د و خودنعيال و اوالد را به روستاها بازگردان ،منزل
شهر به زندگي  ي هاي حاشيه صورت اسفناكي در آلونك

هم از اعتقادات  ادامه دهند. اين نوع كارگران كه عمدتاً
ي جديدي در ايران  طبقه ،برخوردار بودند مذهبي محكم

كارگران صنعتي «شد آن را  به وجود آوردند كه مي
به  ،توانستند مي ناميد اعضاي چنين گروهي طبعاً» ناراضي

هاي  سهولت تحت نفوذ گروه ديگري از قربانيان تبعيض
» روحانيون ناراضي«رژيم شاه قرارگيرند كه به عنوان 

هاي  ترين گروه گر از مهمشدند. يكي دي مي شناخته
ناراضي، دانشجويان بودند كه تعدادشان به خصوص طي 

نيز اكثراً افزايش چشمگيري داشت و چون  ،ها سالآن 
هاي متوسط با اعتقادات عميق اسالمي  فرزند خانواده

لذا مشكل خود را با طرز زندگي طبقات سطح  ،بودند
اه رواج ي ش هدگرايي كه خانوا و روال لوكس يباالي شهر

  تطبيق دهند. ،دادند مي
آزادي  ،ي اين گروه از دانشجويان مهمترين خواسته

داد و  به آن رضايت نمي اصالً ،ها بود كه رژيم شاه دانشگاه
آوري برتمام  شرايط اختناق ،به همين جهت نيز ساواك

مؤسسات آموزش عالي حكمفرما كرده بود تا مبادا كسي 
گرچه  ،ه ذهن راه دهد. شاهرا ب» ها آزادي دانشگاه«تصور 

امور يك كشور مدرن  ي هدانست كه ادار به خوبي مي
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ولي به دليل  ،كرده دارد نياز به نيروي كار تحصيل ،صنعتي
اين واقعيت را ناديده  ،ها وحشت خود از آزادي دانشگاه

هرگز بدون  ،گرفته بود كه پرورش متخصصين كارآمد
 ؛ي دانشگاهيها تأمين آزادي فكر و انديشه در محيط

ها فقط  دانشگاه ،پذير نيست... شايد هم به گمان شاه امكان
بايست از يك طرف  د بودند كه ميينوعي خط زنجير تول

بيرون » تكنوكرات«دانشجو واردش شود و از طرف ديگر 
  ١»بيايد.

گيري  سهم فساد در شكلمجيدي در خاطرات خود بر 
  :دارداوضاع سياسي عصر پهلوي تأكيد 

كنم  شاهنشاه عرض كردم كه قربان، من فكر نمي من به«
مملكت ما اين  ي مملكت ما باشد. مسئله ي لهئكه اين مس

آن طوري كه بايد و شايد به عمليات  ،است كه مردم
به تصميمات دولت اعتماد  ،به اقدامات دولت ،دولت
يك علت اصليش مسائل فساد است. اگر ما بتوانيم  .دنندار

م و فساد را كم بكنيم يا از بين ببريم، با فساد مبارزه كني
شوند تا اينكه بياييم سيستم  خيلي بيشتر مردم راضي مي

براي  .چند حزبي را تبديل به سيستم يك حزبي بكنيم
به اينهايي كه االن  .االن حزب تعدادشان كافي است ،اينكه

تر هستند فرصت فعاليت بيشتري بدهيد كه يك  ضعيف
وجود  ه) بAlteranceترانس (نوع حالت به اصطالح آل

يك حزب ديگر كار را  ،وجود بيايد هبيايد. يك تغييري ب
                                                 

  ٢١٦ـ٢١٥ص ص، پيشين. مينو صميمي، ١



»به روايت دربار عصر پهلوي«سال ٥٣   ١٥٢

حزب  .االن مردم گرفتاريشان اين نيست .در دست بگيرد
به علت  .باالخره قوي است ،خوب ،ايران نوين هم االن

كار  دحزب مردم هم دار .اينكه دولت در دستش است
 ،كند درست نميكند. حاال اگر كارش را  را مي  ]خودش[

چه مردم را نبگوييد فعاليتشان را بيشتر بكنند. ولي آ
اين فساد و عدم اعتمادي است كه به  ،كند ناراحت مي

دارند. آن را  ،كند تصميمات دولت و كارهايي كه دولت مي
مردم بيشتر راضي  ،اگر آن كار را بكنيم .بايد درست كرد

الت شوند تا اينكه دست به تركيب حزب و تشكي مي
    ١»سياسي مملكت بزنيم.

هاي خاص سياسي نيز به اجرا  نمايش ،در اين ميان ،البته
ها چنين آورده  يكي از اين نمايش ي بارهد. مجيدي درمآ در

  است:
جلسات كميسيون شاهنشاهي به  ،اواخر دولت هويدا«

رياست معينيان (رئيس دفتر مخصوص شاه) و حضور 
د و جريان آن از تلويزيون ش مي تيمسار فردوست تشكيل

هايي به كار وزرا ايراد  گرديد كه طي آن آدم پخش مي
داد. تشكيل  بايد پاسخ مي ،گرفتند و آن وزير مربوطه مي

يك نوع منحرف كردن افكار از مسائل  ،اين كميسيون
براي آرام كردن  ،اصلي و فداكردن يك عده از وزرا
بزرگي بود و تنها  نارضايتي مردم بود. مسلم اين كار اشتباه

 ١٣حيثيت كردن دولتي بود كه  بي ،تشكيل آن ي نتيجه
                                                 

  ٥٥، ص پيشين. عبدالمجيد مجيدي، ١



»توصيف اوضاع سياسي«ببرهاي كاغذي   ١٥٣

مفتضح كردن اين  .برسركار بود ،به رياست هويدا ،سال
وجود آورده  هحضرت آن را ب اين بود كه خود اعلي ،سيستم

هايي كه در جلسات اين  من آدم .و تأييد كرده بودند
 .دانستم يگرفتند را صالح نم كميسيون به وزرا ايرادمي

هاي نادرست و عاجزي بودند كه آمده  هايشان آدم بعضي
دور آقاي معينيان و فردوست نشسته بودند و دولت  ،بودند

اين كار خيلي  .كردند حيثيت مي هويدا و وزراي آن را بي
  ١»غلط بود و يكي از اشتباهات رژيم بود.

به توصيف اوضاع  ،اي كوتاه در جمله ،فريدون هويدا
  مقطع از تاريخ ايران پرداخته است: سياسي آن
 ،٥٥ي سلطنت پس از سال  ي ايران با خانواده نسبت رابطه«

ي  گوشت بود كه در ميان يك گله ]ي تكه[ي  مانند تكيه
  ٢»سگ گرسنه انداخته شده باشد.

رويدادي به نام دولت  ،در چنين فضاييكه طبيعي است 
  گويد: باره مي مجيدي در اين .پديدار شود ،در دولت
مستقل و زير كامالً  ،ولي سازمان برنامه يك دستگاهي بود«

رفت و بعد بحث سر اين بود كه دولت  بار دولت نمي
همان موقعي هم كه آن اليحه را دكتر اقبال به  .است

خواهيم به اين حالت دولت در  ما مي«گفت  ؛مسجد برد
خودش قوانين  ،پس سازمان برنامه» دولت خاتمه بدهيم.

كرد.  را داشت. مقررات خودش را مستقل عمل ميخودش 

                                                 
  ١٧٢ـ١٧١ص ص. همان، ١
  ١٣٩، ص پيشين. فريدون هويدا، ٢



»به روايت دربار عصر پهلوي«سال ٥٣   ١٥٤

جانشين شركت نفت ايران و  ،طور شركت نفت همين
فكري شركت نفت  ي مايه تويانگليس شده بود و هنوز 
خودش را يك  ،كرد. در نتيجه ايران و انگليس فكر مي

ها و  دانست در وسط دنياي وزارتخانه اي مي جزيره
وب كار خودش را كه خ ،دولت هم .هاي ديگر سازمان

سازمان برنامه و  ؛دولت ،به اين جهت اين سه تا .كرد مي
با ـ وشنود و ارتباط  از نظر گفت ـ شركت ملي نفت ايران
  ١»هم اشكال زياد داشتند.

نماد ديگري از وضعيت  ،حزب رستاخيز ،در اين ميان
به شمار شمسي  ٥٠ي ي دههها سالدر  ي ايران جامعهسياسي 

نگاه شاه به حزب رستاخيز  ي هويدا دربارهآمد. فريدون  مي
  نويسد: مي

در خصوص اينكه به هيچ وجه  ،به دنبال دستورالعمل شاه«
آميز از كسي  هاي مخالفت نبايد در حزب رستاخيز حرف

توان  اي بود كه مي اوضاع جامعه به گونه ،شنيده شود
هاي سركشي  در هيچ بخشي از جامعه نبود كه نشانه ؛گفت

هايي نيز  خارجي ي كليه .در آن پديد نيامده باشد و ناآرامي
هاي  ضمن توجه به پيشرفت ،كردند كه از ايران ديدن مي

له حيرت زده بودند كه ئمادي كشور، همواره از اين مس
و چرا مردم ايران اين همه نسبت به اوضاع كشور 

  ٢»عالقه هستند. اعتنا و بي بي، مشاركت در امور

                                                 
  ٨٥ـ ٨٤ص ص، پيشينمجيدي،  . عبدالمجيد١
  ١٠٥، ص پيشين. فريدون هويدا، ٢



»توصيف اوضاع سياسي«ببرهاي كاغذي   ١٥٥

به  ،حزب رستاخيز ي اداره ي و گزارش ديگري از نحوه
  قلم پرويز راجي:

نمايندگاني از سراسر  ،اخير حزب رستاخيز ي در كنگره«
آنان اطمينان داده  ي هدر تهران گرد آمدند و به هم ،كشور
توانند فردي را به عنوان دبير كل  مي ،در آزادي كامل ،شد

ولي هنوز سه روز به پايان كنگره باقي  ؛حزب انتخاب كنند
اعالم كرد كه دو مقام دبير كلي  ،انده، شاه طي نطقينم

حزب و نخست وزيري از هم قابل تفكيك نيست و به 
اين افراد موظف به اجراي تصميمي شدند كه  ،اين ترتيب

  ١»در اتخاذ آن دخالتي نداشتند. اصالً
  فريدون هويدا از حزب رستاخيز: برداشتو 

رزشي به مصرف زده كه هيچ نوع معيار ا ي يك جامعه«
فسادي همه  .سردرگم مانده بودند ،كرد آنها عرضه نمي

جانبه در كشور رواج داشت و مبارزه با فساد هم از 
 ،كننده هاي دلخوش ها و بعضي سخنراني مقاالت روزنامه

حزب رستاخيز به صورت پايگاه  .رفت فراتر نمي
خواني گروهي معدود عليه يكديگر  ورزي و مخالف غرض

عالوه بر دو جناح موجود  ،ر اين حزبدرآمده بود. د
(سازنده و پيشرو) جناح سومي هم به رهبري هوشنگ 

») گروه بررسي مسائل ايران«نهاوندي (تحت عنوان 
 ،شد درون حزب رستاخيز كه باعث مي وجود آمده بود، به

                                                 
  ١٥٩، ص پيشين. پرويز راجي، ١



»به روايت دربار عصر پهلوي«سال ٥٣   ١٥٦

  ١»جنگ قدرت تبديل شود. ي به صحنه
 نيز به ناكارآمدي اين حزب، اعتراف محمدرضا پهلوي

  :كند مي
ل مغلط بودن فكر ايجاد حزب رستاخيز در ع ،بدبختانه«

هايي كه به  به اثبات رسيد و اين حزب نتوانست به هدف
نتوانست نقش ميانجي  .ل شودئنا ،خاطرش ايجاد شده بود

ها و تأمين  ميان دولت و ملت را براي رسيدن به ايده
  ٢»احتياجات بازي كند.

                                                 
  ٣٧ص  ،پيشين. فريدون هويدا، ١
  ٣٠٦، ص پيشين. محمدرضا پهلوي، ٢



 

  
  

  
  سومفصل 

  
  انحطاط 

انقالب اسالمي و شكست  گيري ، شكلتينارضاي بروز
نهايي اوضاع سياسي جاري در  ي حلقه ،پهلوي ي سلسله

 ي هاي انحطاط از اواسط دهه نشانه .زمان حكومت پهلوي بود
خورد و حتي نزديكان به دربار آن را  به چشم ميشمسي  ٥٠

  اين درباريان بود: ي مينو صميمي از جمله .كردند احساس مي
خوردم كه از گسستگي  وز به قضايايي برميهر ر تقريباً«

 .بيش از پيش پيوند مردم و رژيم حاكم حكايت داشت
 ،باكانه بي ،روند امور به جايي رسيده بود كه بعضي افراد

گفتند و به انتقاد از فساد  در حضور ديگران از رژيم بد مي
  ١»پرداختند. شاه مي ي همالي و رفتار غيراخالقي خانواد

  از زبان پرويز راجي: و همين مطلب
تبليغاتي را كه در مملكت رواج  ،من و امثال من ،تا مدتي«

كرديم و تصورمان و يا شايد آرزويمان اين  مي باور ،داشت
اي خواهد شد و يك شبه همه چيز  معجزه بود كه دفعتاً

                                                 
  ٢١٧، ص پيشين . مينو صميمي،١



»به روايت دربار عصر پهلوي«سال ٥٣   ١٥٨

كنيم كه تمام آن  تغيير خواهد كرد. ولي حاال احساس مي
ي بيش نبوده و تبديل خواب و خيال ،تصورات و آرزوها

نيز بيش از حد » پنجمين قدرت صنعتي جهان!«ايران به 
رسد. حقيقت اين است كه ما داراي  مسخره به نظر مي

  ١»تمدن هستيم. كشوري عقب مانده و مردمي بي
در و تدوام همين امر در ساختار نيروهاي مسلح 

  عباس قره باغي: هاي نوشته
اي مسلح شاهنشاهي در ترين عامل نارضايي در نيروه مهم«

دو موضوع سوء جريانات مالي و عدم  ،ي اخيرها سال
در امور پرسنلي و مسائل رفاهي و  ،رعايت قانون و عدالت

  ٢»اجتماعي بود.
در  ،واكنش مردم در قبال عملكردهاي حكومت پهلوي

  به خوبي قابل مشاهده است: ،خاطرات فريدون هويدا
براي اقدامات  ،توانستند پايين هرگز نمي ي ولي مردم طبقه«

دوستان و  ،ل باشند كه در رأس آن شاهئرژيمي ارزش قا
 ي كليه ،بستگانش را آزاد گذارده بود تا با اطمينان خاطر

به  ،امور تجارتي كشور را به خود اختصاص دهند و صرفاً
حتي  ،هايشان باشند. در اين مورد فكر پركردن جيب

 ،ه و مواضع سياسي وياز رفتار شااكثراً طبقات مرفه نيز 
كردند و روي هم رفته وضع به جايي  آشكارا انتقاد مي

ديكتاتوري بر تمام شئون  ي رسيده بود كه با گسترش سايه

                                                 
  ١٨٧، صپيشين. پرويز راجي، ١
  ٩١، ص  پيشينباغي، . عباس قره٢



»توصيف اوضاع سياسي«ببرهاي كاغذي   ١٥٩

 ،خورد در هرجا به چشم مي ؛نامطلوبي ي هر مسأله ؛جامعه
دادند و همين نكته است كه  همگي آن را به شاه نسبت مي

انيان را از شاه در تواند علت اصلي نفرت عمومي اير مي
  ١»به خوبي آشكار سازد.١٣٥٧سال 

  باز هم توصيفاتي از همين دست به قلم پرويز راجي:
هاي سريع اجتماعي و اقتصادي دو  ): جهش٥٧آبان ١١«(

 ،را در ما به وجود آورد كه به زودي داين امي ،اخير ي دهه
شاهد پيدايش عوامل ثبات و برانگيختن  ،ي ايران جامعهدر 

س مسئوليت در مردم خواهيم بود. ولي همراه با احسا
بروز آثار  ي لهئچون مس ،اعالم سياست فضاي بازسياسي

هاي مردم آن قدرها مورد توجه قرار  ناشي از نارضايتي
از به همين جهت نيز تشكيالت سياسي ايران  ،نگرفت

دچار ضايعات  ]جامعه[استحكام چنداني برخوردار نبود، 
  ٢»و صدمات شديدي شد.

اما در  ي،هايي مشابه راج عبدالمجيد مجيدي نيز ديدگاه
  هايي ديگر دارد: عرصه

درست كار  ،گرفتاري ما اين بود كه نهادهاي مملكت«
يعني  .كرد بنياد حكومت مشروطه درست كار نمي .كرد نمي

يك مجلس واقعي كه طبق قانون اساسي عمل  ،مجلس
طور كه  ه آناي ك مان يك دادگستري نبود. دادگستري ،بكند

 ،و با قدرت عمل بكند مستقالً ،به اصطالح قانون اساسي

                                                 
  ٢٢٢، ص پيشين. فريدون هويدا، ١
  ٢٩٠، ص پيشين. پرويز راجي، ٢
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آن طوري كه بايد و  ،مجريه بود ي نبود. دولتمان كه قوه
اين ساختار  ؟كنيد توجه مي .قدرت اجرايي نداشت ،شايد

وجود  ،بايست درست عمل بكند اين نهادي كه مي ،سياسي
بايد وجود در نتيجه آن تغيير گروهي كه در دولت  .نداشت

در نتيجه آن تغيير گروهي كه  .وجود نداشت ،داشته باشد
گداري يك گروهي  گاه ،در دولت بايد وجود داشته باشد

گروه ديگري بيايند، وجود نداشت. آن اعتمادي كه  ،بروند
ها داشته باشند كه وقتي وكيل  بايست به دستگاه مي ،مردم

وجود  ،زند حرف مردم را دارد مي ،كند مجلس صحبت مي
رفت به  شخصي مي ي آنجايي كه پرونده .نداشت

بايست اعتماد داشته باشد كه قاضي با  دادگستري مي
  ١»اين اعتماد وجود نداشت. ،كند طرفي قضاوت مي بي

فريدون هويدا با صراحت بيشتري به توصيف آخرين 
  ي حكومت پهلوي نشسته است:ها سال

عم از آشنا يا ا ؛هر جا رفتم و با هر كس ،در سفر ايران«
همه به نحوي از اوضاع مملكت گله  ،صحبت كردم ؛بيگانه
گرچه مردم هنوز شخص شاه را  ،در آن زمان .داشتند

ولي از انتقاد و دادند،  آشكارا هدف حمله قرار نمي
او به هيچ وجه ابايي نداشتند.  ي بدگويي نسبت به خانواده

رد و غالمرضا آن كار را ك ،كار را كرد عبدالرضا اين
ورد زبان  ،مواردي شبيه آن (البته بدون القاب سلطنتي آنها)
خواهر دو  ،مردم بود. ولي در اين ميان واالحضرت اشرف

                                                 
  ١٧٥، ص پيشين. عبدالمجيد مجيدي، ١
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اي داشت و حمالت اصلي نيز  جايگاه ويژه ،قلوي شاه
  ١»شد. گيري مي رو به سوي او هدفاكثراً 

را زودتر از  وقوع انقالب اسالميو البته اسداهللا علم 
  بيني كرده بود:شرين پييسا

داخلي آن قدرها  ي صحنه .هر اتفاقي ممكن است بيفتد«
خواهان  ،مردم .اند ناراضي هم آرام نيست. مردمان عميقاً

آنان خواهان عدالت،  .چيزي بيش از رفاه اقتصادي هستند
هماهنگي اجتماعي و حق اظهار نظر در امور سياسي 

  ٢»هستند.

                                                 
  ٢٨ص پيشين، . فريدون هويدا، ١
  ٥٥٤،  ص پيشين. اسداهللا علم، ٢





 

  
  
  

  چهارمفصل 
  

  قيام
قيام  يينظام پهلوي برپا ي ز پروندهو آخرين فصل ا

روايت درباريان از اين خيزش  .همگاني در سراسر كشور بود
  چنين نوشته است: بارهپرويز راجي در اين  .خواندني است

 ،) امروز كه ماه محرم در ايران آغاز شد١٣٥٧آذر  ١٠«(
شورش مردم براي سرنگوني شاه نيز صورت جديدي به 

در مقابله با مقررات منع رفت و هزاران نفر  .خود گرفت
» اهللا اكبر«فرياد  ،ها ها و داخل كوچه از پشت بام ،آمد

سردادند و مأمورين انتظامي نيز به سوي آنها آتش 
  ١»گشودند.
  اما به قلم مينو صميمي: ،همين روايت

ـ ترين تظاهرات مردم  عظيم، ]شمسي[ ١٣٥٧در آذرماه «
البي تا آن زمان نديده كه هرگز نظيرش را از آغاز قيام انق

در اين تظاهرات كه به صورت  .برگزار شدـ بودم 
 ،راهپيمايي آرام در طول خيابان شاهرضا صورت گرفت

                                                 
  ٣٢٨، ص پيشين. پرويز راجي، ١
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حدود يك ميليون نفر از طبقات مختلف جامعه شركت 
با پوشش چادر نيز اكثراً  ،داشتند كه در بين آنها هزاران زن

ضمن  عظيم در حالي كه اين جمعيت .خورد به چشم مي
 ،كردند رعايت ميكامالً آرامش و نظم را  ،راهپيمايي خود

فرياد  ،پشت سر هم ]و[چند شعار را بيش از همه 
ما منتظر خميني «، »مرگ بر اين سلطنت پهلوي«زدند:  مي

  ١»حكومت اسالمي ايجاد بايد گردد.«و  »هستيم
  پرويز راجي: قيام به روايت ي و ادامه
ه فيلم تظاهرات امروز تهران موقعي ك ،شب ،)٥٧آذر  ٢٠«(

تعداد «به خودم گفتم:  ،را در اخبار تلويزيون ديدم
چيزي كه  .اهميت ندارد ،كنندگان هرچقدر كه باشد شركت
اقيانوس خروشاني از مردم است كه تا  ؛مشهود است فعالً
تمام طول و عرض خيابان آيزنهاور  ،بيند ا چشم ميجهر

  ٢»(آزادي) را پوشانده است.
  :در اين باره هم خاطرات راجي و باز
شاه از  ،بعد از انجام راهپيمايي ،)١٣٥٧تاسوعاي «(

به سختي  ،شمار شركت كننده در آن جمعيت بي ي مشاهده
تكان خورد و ضمن آنكه نظم و ترتيب چشمگيري كه در 

ولي به  ؛خاطر شاه را آشفته كرد ،راهپيمايي وجود داشت
ني بر عدم احساس هايش مب او فهماند كه ادعاي ژنرال

                                                 
  ٢٤١ـ  ٢٤٠  ص، صي، پيشين. مينو صميم١
  ٣٤٣ـ٣٤٢ص ص، پيشين. پرويز راجي، ٢
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  ١»واقعيت نداشته است. ،ي مردم مسئوليت توسط توده
  ديگر به قلم پرويز راجي: فو اعترا
) دو ميليون نفري كه همگي در تهران يك ٥٧آذر  ٢٠«(

اي است  لهئو اين مس»... شاه بايد برود«زدند  صدا فرياد مي
تواند به يك رفراندوم عمومي از سوي  كه فقط مي

تعبير شود و شك  ،ي تعيين سرنوشت سلطنتبرا ،مخالفين
هاي مردمي و حامي دموكراسي در  نبايد كرد كه رسانه

طرد «اقدام امروز مردم ايران را به چيزي جز  ،جهان نيز
  ٢»تعبير نخواهند كرد.» كامل رژيم از سوي ملت

  بيان پرويز راجي: بهپرسش اساسي چند و 
گهگاه از خود  ،اخير ي با توجه به رويدادهاي چند هفته «

پرسم كه آيا اين حوادث درس عبرتي براي شاه بود يا  مي
تصميمي به محدود  ،ها نه؟ آيا او با توجه به علل نارضايي

سلطنت خواهد  ي ههاي خانواد كردن اعمال و فعاليت
كه همواره مورد  ،گرفت؟ آيا گروهي از اطرافيان خود را

 ،ي عزلشان كندآبروي بدون آنكه با بي ،اعتراض مردم هستند
حداقل از حول و حوش خود دور خواهد ساخت؟ آيا 

دختران تلفني  ي ها و شبكه درك كرده كه وجود قمارخانه
چندان ضروري به نظر  ،هاي ايران دادن پيشرفت براي نشان

آيا متوجه شده كه بهتر است ثروت مملكت به  ؟رسد نمي
زي مثل رونق كشاور ؛تر جاي خريد اسلحه در امور حياتي

                                                 
  ٣٦٠. همان، ص ١
  ٣٤٢، ص همان. ٢
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آيا تصميمي به انحالل  ،به مصرف برسد؟ و سرانجام
  ١».حزب رستاخيز گرفته است يا نه؟

به قلم فريدون  ،هاي آخر حكومت پهلوي حكايت ماه
  هويدا قابل تعمق و توجه است:

اعتصاب عمومي تمام امور ، ١٣٥٧ماه  از ابتداي دي«
ركورد  ،تعطيل بانك مركزي .مملكت را به فلج كشانده بود

ها  اكثر مغازه .نقل و انتقاالت پولي را سبب شده بود ي هكلي
ناچار براي  ،ها هزار تن از مردم روزانه ده .بسته بود
در كنار شعبات فروش نفت به صف  ،هاي متمادي ساعت

 .دست آورند مواد سوختي خود را به ي ايستادند تا جيره مي
تظاهرات گوناگون مستمر ادامه داشت و صداي تيراندازي 

  ٢»شد. م حتي يك لحظه قطع نميه
  همان قلم: بهتوصيف آن روزها  ي و ادامه
چند دقيقه پس از اعالم خبر  ي به فاصله، ١٣٥٧دي ماه ٢٦«

تمام اهالي تهران  تقريباً ،خروج شاه از ايران توسط راديو
شاه « :زدند كه فرياد مي ها ريختند و در حالي به خيابان

كارناوال شادي ارچه به صورت كپشهر را ي ،»رفت
 .كشيدند مردم يكديگر را در آغوش مي .درآوردند
شادماني خودجوش زدند.  ها پشت سر هم بوق مي اتومبيل
منتظره بود كه هر ناظر خارجي را به  چنان غيره ،جمعيت

با سربازان رفتاري برادرانه  ،انبوه مردم .داشت حيرت وامي
                                                 

  ١٨٨ـ١٨٧صص، . همان١
  ١٩٩، ص پيشين . فريدون هويدا،٢
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ه و هاي شا مجسمه ،داشتند. گروهي از تظاهركنندگان
كشيدند و در همان حال نيز شعار  پدرش را پايين مي

 ؛خميني رهبر ماست ،حزب ما حزب خداست :دادند مي
بعد از شاه نوبت  ،پيروزي با جمهوري اسالمي است

  »بختيار است.
هاي مختلف ايران نيز همانند  همان روز مردم شهرستان

 ،ها خروج شاه از كشور را با شادماني فراوان تهراني
گرفتند و درحالي كه نفرت خود را از شاه اعالم  جشن
فرياد پاينده باد  ،در سراسر ايران ؛همه يك صدا ،كردند مي

  ١»سردادند. ،جمهوري اسالمي ايران
  كار به روايت فريدون هويدا: پايانو 

هاي  در خيابان ،ها ايراني ميليون، ١٣٥٧دي ٢٩در روز «
مرگ بر «ياد پيمايي كردند و فرهتهران و ساير شهرها را

طي  ،مردم تهران ،سردادند. در پايان تظاهرات» شاه
خود را تا  ي مبارزه ،اي كه صادر شد پيمان بستند قطعنامه

ادامه دهند و  ،استقرار حكومت جمهوري اسالمي در ايران
از او و  ،ضمن آن با اعالم غيرقانوني بودن دولت بختيار

ند تا از نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي سلطنت خواست
  ٢»مقام خود استعفا بدهند.

  و پايان داستان به قلم مينو صميمي:
فقط از حمايت گروه  ،بختيار در مقابل جمع ميليوني مردم«

                                                 
  ٢٠٦ـ٢٠٥صص، پيشين. فريدون هويدا، ١
  ٢٠٤. همان، ص ٢
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زيرا  .اندكي در ميان طبقات متوسط جامعه برخوردار بود
 ،وقتي كه هواداران بختيار تظاهراتي به نفع او برپا كردند

هاي  فر مرد و زن با لباساي بالغ بر دو هزار ن حضور عده
به همگان نشان داد كه  ،آخرين مد غربي در اين تظاهرات

توان  بختيار پايگاه چنداني در بين مردم ندارد و هرگز نمي
  ١»حكومتش داشت. ي هاميدي به آيند
تدبير بر  سال حكومت ناكارآمد و بي ٥٣بدين نحو 

 ي طليعهتا ند به پايان رسيد مكشوري بزرگ و قدرت
كه از سنخ ايمان و عمل  ،ز جنس گذشتهنه ا اني ديگردور

ماندگي را به  ارتجاع و عقب ها سالنمايان گردد و  ،صالح
  ران نمايد.جبدست صاحبان اين سرزمين 

                                                 
  ٢٥١، ص پيشين. مينو صميمي، ١
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