
   احمدرضا صدري
در 16مرداد 56 خبري مبني بر كنار گذارن امير عباس 
هويدا از سمت نخست وزيري پس از 13 سال منتشر 
ش�د! با اين همه اين پرس�ش براي همگان مطرح بود 
كه اي�ن دوره از ص�دارت، از چه روي 13 س�ال ادامه 
يافت. مقالي كه پيش روي شماس�ت، در پي پاس�خ 
به اين پرس�ش بوده اس�ت. اميد آنكه مقب�ول آيد!

         
   خواجه اي چون هويدا، كاري جز دسيسه ندارد!

شايد مناسب باش��د تا در آغاز س��خن، نظري به ديدگاه 
يكي از س��ردمداران حكومت پهلوي درباره امير عباس 
هويدا بيندازيم. اميراسداهلل علم دوش��نبه در روز 16تير 
1354 درب��اره هويدا، اينگونه با ش��اه س��خن گفته و با 
سكوت وي مواجه گشته است: »همه مرداني كه عهده دار 
مسئوليت هاي خطير هستند، نياز به نوعي سرگرمي دارند 
و به عقيده من مصاحبت جنس لطيف تنها چاره كارساز 
است. بدون چنين مشغوليت هايي، مردان خشن مي شوند. 
يك اظه��ار عقيده جس��ورانه ديگر و براي ماس��ت مالي 
كردنش توضيح دادم به همين علت است كه خواجه اي 
چون هويدا سرش را با كار گرم مي كند. من گفتم كه اين 
حتي خطرناك تر است، دسيسه بازي تنها جانشين او براي 
مصاحبت جنس لطيف است و دسيس��ه بازي هم حتماً 

عواقب عملي خواهد داشت. شاه اظهار نظري نكرد...«
   پرونده سازي براي بقا!

جمع آوري مدرك و پرونده سازي عليه رقباي سياسي، در 
عداد اقدامات هويدا پس از نيل به صدارت به شمار مي رود. 
او با اين اقدام، درصدد بود تا منص��ب خود را بيمه كند و 
همين امر، از عوامل طوالني شدن نخست وزيري وي به 
شمار مي رود. محمدرضا چيت سازيان، پژوهشگر تاريخ 
معاصر، در اين باره مي نويس��د: »عباس ميالني در كتاب 
معماي هويدا اش��اره مي كند كه هويدا چند سال پس از 
بر عهده گرفتن سمت نخست وزيري، به گردآوردن اسناد 
و مداركي پرداخت كه به گمانش او را در برابر مخالفانش 
بيمه مي كرد. در واقع به تعبير ميالني هدف هويدا چيزي 

جز حفظ منافع و موقعيت ش��خصي خ��ودش در مقام 
نخست وزيري نبود. به عبارت ديگر صعود از نردبان قدرت 
در حالي كه مقي��د و محدود به نهادها و قواعد مش��خص 
نباش��د، بلكه تابع اميال افراد باشد، احس��اس ناامني در 
فرد پديد مي آورد. اين مسئله در مورد هويدا نيز مصداق 
عيني داشت. او براي اينكه اين احساس ناامني را در خود 
از بين ببرد، تالش كرد با عضويت در محافل گروهي روابط 
حسنه اي را با نخبگان سياس��ي ايجاد كند. بر اين اساس 
بود كه وي در آن واحد، عضويت چندين لژ را در كارنامه 
خود مي ديد. عضويت و ش��ركت در جلس��ات لژ مولوي، 
لژ تهران، لژ اليت، لژ بزرگ ايران، ل��ژ كورش و لژ فروغي 
از جمله اين موارد محس��وب مي شود. به صورت طبيعي 
سياست غير رسمي مبتني بر باندبازي نمي توانست جاي 
نهادهاي باثبات سياس��ي و مبتني ب��ر ارزش هاي ثابت 
را بگيرد. اين مس��ئله سبب مي ش��د تا نخبگان سياسي 
به طور اعم و شخص هويدا به صورت اخص هميشه جانب 
احتياط را در پيش گيرند. اين جان��ب احتياط به نحوي 
بود كه مورد غضب شخص شاه قرار نگيرند. در واقع آنها 
در هر كنش��ي كه انجام مي دادند، واكنش ش��اه را در پي 
آن دنبال مي كردن��د و نظر مردم در م��ورد عملكرد آنها 
چندان مهم به نظر نمي رسيد. در چنين شرايطي بود كه 
نخبگان داراي استقالل رأي نمي توانستند، باقي بمانند و 
فضا براي ظهور نخبگاني همچون هويدا كه چاكرمنش و 
نوكر ماب بود، فراهم ش��د. هويدا از اولين روزهاي تصدي 
مقام نخست وزيري روش اطاعت محض و بي چون و چرا از 
شاه را در پيش گرفته بود. او در اظهاراتش از شاه به عنوان 
پدر تاجدار يا منجي ملت يا مبتكر انقالب سفيد يا ارباب 
ياد مي كرد. او خود را نيز چاكر شاه لقب مي داد. هويدا در 
واقع نقطه ضعف شاه را به خوبي دريافته بود، لذا راه تملق 
و چاپلوسي را در پيش گرفته بود. او در جواب خبرنگاري 
كه از شخص شاه به عنوان نفر اول مملكت ياد كرده بود، 
گفت مگر ما نفر دومي هم در كشور داريم كه شما از شخص 
اعليحضرت به عنوان نفر اول ياد مي كنيد. او سپس ادامه 
مي دهد همه ما مطيع و فرمانبردار شخص شاه هستيم و در 

اين كشور شخص دومي وجود ندارد. او همچنين در جايي 
ديگر مي گويد:»ما با رهنمودهاي شخص اعليحضرت به 
زودي از كشورهاي توسعه يافته صنعتي دنيا پيش خواهيم 
افتاد و از آنها جلو خواهيم زد. هويدا به منزله اينكه شخص 
دوم كشور تلقي مي شد و نخس��ت وزير وقت بود هرگز از 
در مخالفت يا دست كم راهنمايي كردن شاه بر نمي آمد. 
هر نظر و ديدگاهي كه شخص شاه بيان مي كرد از نظر او 
عالي و بي عيب و ايراد محسوب مي شد. عليرضا ازغندي 
بر اين اعتقاد است كه در 20 سال اول سلطنت محمدرضا، 
نخبگان سياس��ي در كنار محمدرضا به  عنوان بازيگران 
اصلي نظام پهلوي ايفاي نق��ش مي كردند، در حالي كه از 
سال 1344 و با روي كار آمدن هويدا ديگر استقالل عملي 
در ميان اين نخبگان مشاهده نشد و به تعبيري مؤلفه هاي 

سلطانيسم بيش از پيش هويدا و آشكار گرديد.« 
   نخست وزير بي اختيار!

س��اختار قدرت در دوران ص��دارت هويدا ني��ز، از ديگر 
س��رفصل هاي بازخواني دوران طوالني نخس��ت وزيري 
وي به شمار مي رود. به واقع در آن مقطع، اين شاه بود كه 
تمامي شاهراه هاي مهم امور كش��ور را در دست داشت و 
هويدا جز چاكري و بله قربان گويي، نقشي ايفا نمي كرد. 
براي شاه مطيع بودن و فرمانبري اين نخست وزير، يكي 
از عوامل اعتماد به وي بود. سيدمحس��ن موس��وي زاده 
جزايري، پژوهش��گر تاريخ معاصر بر اين باور است: »در 
دوران نخست وزيري هويدا برخي نمايندگان مجلس از 
سياس��ت خارجي او انتقاد كردند. به عنوان  مثال محمود 
طلوعي در دوره بيس��ت و سوم مجلس ش��وراي ملي از 
سياست خارجي هويدا در نزديكي به اسرائيل انتقاد كرده 
و در خصوص حقوق ملت فلسطين صحبت هايي مي كند. 
البته همين نطق ها باعث مي شود تا ديگر اجازه راهيابي 
به مجلس شوراي ملي بعدي به طلوعي داده نشود و از او 
به عنوان نماينده ناراضي سلب اعتماد شود. هر چند ظاهر 
اين مسائل نشان دهنده انتقادات مجلس از نخست وزير 
است، اما وقتي واقعيت چگونگي تصميم گيري در دوران 
پهلوي دوم بررسي مي شود، مش��خص مي گردد كه چه 

هوي�دا ك�ه ج�زو جامع�ه بهائي�ت و 
فراماس�ونري در اي�ران ب�ود، كابينه 
خود را ني�ز از بين اعض�اي اين جامعه 
انتخاب مي كرد و دائم در اين 13 سال، 
اعض�اي كابين�ه را تغيير م�ي داد تا از 
گسترش قدرت آنها جلوگيري كند. او 
با تس�لط بر قوه مقننه، تصميمات شاه 
را به راحتي در مجلس تصويب مي كرد 
و آنها را ب�ه مرحله اجرا مي گذاش�ت
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به بهانه سالروز كنار گذاردن اميرعباس هويدا از سمت نخست وزيري

 صدر اعظمی که جز چاکری
 هنری نداشت!

   محمدرضا كائيني
در فرآين��د مب��ارزات 
منته��ي ب��ه پي��روزي 
انقالب اس��المي، زنان 
هم پ��اي م��ردان و گاه 
جلوت��ر و مؤثر تر از آنان 
نقش آفريدند. اثري كه 
هم اينك به شما معرفي 
مي ش��ود، خاط��رات 
طاهره سجادي است كه همگام با همسرش مهدي 
غيوران، پاي به عرصه مصاف با رژيم پهلوي نهاد و 
در اين طريق پذيراي دش��واري ها و شكنجه هاي 
فراوان گش��ت. مركز اس��ناد انقالب اسالمي ناشر 
اين اثر، در ديباچه آن چنين آورده است: »پيروزي 
انقالب اسالمي ايران بي شك مرهون جهاد مردان 
و زناني اس��ت كه جان بر كف در مقابل اس��تبداد 
داخلي و استعمار خارجي ايس��تادند. هر كس در 
انقالب ش��كوهمند ايران حاضر و ناظر بوده است، 
نقش زنان را در پيروزي آن به خوبي درك مي كند. 
زنان مسلمان چنان در حماس��ه بزرگ سرنگوني 
رژيم كهن شاهنش��اهي، نق��ش آفريدند كه رهبر 
انقالب اسالمي، امام خميني در مورد آنها فرمود: 
»زنان در كنار مردان، بلكه جلوتر از آنان در پيروزي 
انقالب اسالمي نقش اساسي داشته اند. با اين حال 
در رابطه با نقش زنان در پيروزي انقالب اس��المي 
كمتر نوشته و كمتر گفته ش��ده است. شايد يكي 
از علل ك��م كاري در اي��ن زمينه، نداش��تن منابع 
اس��ت كه خود زنان مبارز به دلي��ل كتمان، كمتر 
حمايتي از عملكرد خود داش��ته اند. خانم طاهره 
س��جادي )غيوران( نمونه اي از زنان مبارزي است 
كه سال ها پيش جهت س��تيز با رژيم مستبد شاه، 
قيام كرد و سخت ترين شكنجه ها را به جان خريد. 
وي در س��ال 1321 در خانواده مذهبي در تهران 
متولد ش��د و از كودكي و دوران تحصيل، با تعاليم 
اسالمي آشنا شد و در سال 1338 با آقاي مهدي 
غيوران يكي از مبارزان مؤم��ن، ازدواج كرد. خانم 
سجادي از اين پس بيشتر در مسائل سياسي وارد 

شد و پس از نهضت امام خميني، به عنوان يك زن 
مسلمان بيشتر به جامعه خود احساس مسئوليت 
كرد و به همراه همسرش در سال 1354 دستگير 
شد و شديدترين ش��كنجه ها را تحمل نمود. وي 
در آذر 1357 در اوج مب��ارزات م��ردم مس��لمان 
ايران به رهبري امام خميني از زندان آزاد ش��د و 
همراه مردم به گس��ترش مبارزات پرداخت و بعد 
از پيروزي انقالب اس��المي نيز ب��ه تحكيم مباني 
انقالب پرداخت و س��رانجام، فرزن��دش را در راه 
دفاع از سرزمين اسالمي اش، در جنگ عراق عليه 
ايران تقديم كرد. مركز اس��ناد انقالب اس��المي با 
ضبط خاطرات خانم س��جادي و تدوين آن با نظر 
نهايي وي، اين مجموع��ه را در اختيار خوانندگان 
مي گذارد. اي��ن خاطرات گزارش بس��يار مفيدي 
از موقعيت س��ازمان مجاهدي��ن در بين نيروهاي 
مذهبي، تغيي��ر ايدئولوژي س��ازمان و رفتار رژيم 
شاه با زندانيان مبارز و نقش مذهب در پيكار عليه 

ستم است.« 
طاهره سجادي راوي خاطرات در آغازين فصل از 
اين مجموعه خواندني، بخشي از شرايط خانوادگي 
خويش را به ش��رح ذيل توصيف كرده است: »در 
آخرين روزهاي فصل پاييز1321، در محله اي بين 
سرچشمه و بهارستان تهران، منطقه اي كه تقريباً 
مركز تهران و مح��ل فعالي بود، در ي��ك خانواده 
مذهبي به دنيا آمدم. من چهارمين فرزند خانواده 
هستم و دو خواهر و دو برادر دارم. مادرم هاجرخانم 
كه بعدها به خانم سجادي معروف شد، زني فداكار 
و با تقوي، عالمه و اهل درس و بحث بود. از وقتي كه 
يادم دارم، ايشان با كتاب و درس سروكار داشت. 
منزل ما هر روز محل مراجعه عده زيادي از خانم ها 
از هر تيپ و صنف و طبقه اي بود كه نزد مادرم قران 
و عربي مي خواندند. ايش��ان عالوه بر رسيدگي به 
امور خانه و بچه ها، س��اعاتي از شبانه روز را به نماز 
و عبادت مي پرداخت. او عاشق نماز و نيايش بود، 
گاهي كه نيمه شب بيدار مي شدم، او را در حال نماز 
و نيايش مي ديدم؛ بي خبر از عالم عارفانه و معنوي 
او فكر مي كردم ب��راي غصه ه��ا و ناراحتي هايش 

اينگونه اشك مي ريزد.«

 حاشيه اي بر انتشار 
خاطرات طاهره سجادي
 روزهاي محنت

روزهاي شكنجه

مقدار از اين انتقادات واقعي بوده است. در واقع بررسي 
سياست هاي دوران پهلوي نشان مي دهد كه هويدا در 
سه بخش سياست خارجي، امور اقتصادي و مسائل 
نظامي بي اختيار ب��وده و تم��ام تصميم گيري ها در 
اين حوزه ها شخصاً توسط شاه اتخاذ مي شده است. 
به عنوان  مثال جمشيد آموزگار، وزير دارايي و هوشنگ 
انصاري، وزير اقتصاد مستقيماً با شاه در تماس بودند 
و گزارش كارهاي خود را به او مي دادند. براين اساس 
تصميم گيري هاي حوزه اقتصادي توسط شاه صورت 
مي گرفت. به طوري كه او با حضور در جلسات شوراي 
اقتصاد مس��تقيم از وزيران اقتصادي عملكردش��ان 
را س��ؤال كرده و به آنها برنامه مي داد. ازاين رو بعد از 
افزايش جهشي درآمدهاي نفتي شاه تصميم گرفت 
برنامه هاي بلند پروازانه خود را ب��راي اقتصاد ايران با 
تكيه بيشتر بر تصميم هاي شخصي و ناديده گرفتن 
نظرات كارشناسان دنبال كند. بر اين اساس با اينكه 
در شوراي اقتصادي و س��ازمان برنامه  درباره تبعات 
توزيع نامناسب و بي انضباطي بودجه اي و تأثير آن بر 
قيمت كاالهاي اساسي تذكر داده مي شد، اما در عمل 
ش��اه كار خودش را انجام مي داد و انتظار داشت اين 
نهادها فقط تأييد كننده دستورات او باشند، اما زماني 
كه  موج گراني ها در كشور به راه افتاد، شاه مسئوليت 
آن را از طريق مجلس متوجه هويدا كرد. شاه در حوزه 
نظامي نيز در آن زمان اختياري براي نخس��ت وزير 
قائل نبود؛ به طوري كه خريدهاي نظامي و چگونگي 
توزيع بودجه ه��ا در اين بخش را خ��ودش مديريت 
مي كرد. در اين رابطه فرمانفرماييان، رئيس سازمان 
برنامه  نيز از بي اختياري دولت در بودجه نظامي خبر 
مي دهد و مي گويد كه دس��تورات ش��اه در خصوص 
بودجه نظامي، مس��تقيم ابالغ مي شد و ما موظف به 
اجراي آنها بدون چون  و چرا بوديم. شاه دستور مي داد 
نظامي ها بيايند سازمان برنامه طرح هايشان را مطرح 
كنند. مي آمدند، مي گفتند اين برنامه هاي ماس��ت، 
اين چيزها را اعليحضرت خواسته اند و آن دستورات 
همگي اجرا مي شد. در حوزه سياست خارجي نيز خود 
ش��اه تصميم گيرنده اصلي بود و به هيچ  عنوان اجازه 
نمي دادند هويدا در اين زمينه مستقل تصميم گيري 
كند. براين اساس در اواخر دهه 40 كه انگليس قصد 
خروج از منطقه خليج فارس را داش��ت، شاه تصميم 
گرفت به نيابت از امري��كا و انگليس نقش ژاندارمري 
منطقه را بر عهده بگيرد. در اين  بين معامالت پنهاني 
بين شاه و انگليس صورت مي گيرد كه منجر به جدايي 
بحرين از ايران مي شود. در آن زمان مجلس در حالي 
با مطرح كردن استيضاح هويدا تالش مي كرد جدايي 
بحرين را به سياست هاي دولت نسبت دهد كه تمام 
تصميم گيري دراين باره توس��ط شاه اتخاذ شده بود. 
در آن برهه شاه گفته بود كه اكثريت ساكنان بحرين 
عرب هستند و به زبان عربي سخن مي گويند. از نظر 
اقتصادي هم بحرين اهميت چنداني ن��دارد. از نظر 
استراتژيك نيز ايران چون بر تنگه هرمز مسلط است، 

اين جزيره ارزشي ندارد.« 
   مگر شاه مي گذارد كسي احساس مسئوليت 

هم كند؟
همان گونه كه اشارت رفت، از عرصه هاي شاخص اداره 
كشور، ميدان مهم سياست خارجي و تنظيم روابط 
با ديگر كشورهاس��ت. هويدا در اين عرصه اختياري 
نداش��ت و صرفاً همراه ش��اه و دلگرمي دهنده او بود. 
رضا سرحدي، پژوهش��گر تاريخ معاصر، تالش كرده 
تا تصويري واضح از اين تبعيت و رهروي ترسيم كند: 
»طرح شاه براي آينده ايران مبتني بر رشد اقتصادي 
و نه توسعه سياسي و رش��د اقتصادي همزمان بود. 
در خصوص هويدا ني��ز چنين بود. ب��راي پي جويي 
ريشه هاي اين اقتصادزدگي بايد جوانب متعددي از 
تجربيات و تمايالت فكري وي را مورد توجه قرار داد. 
انديشه هاي سياسي هويدا در سال هاي دهه دوم قرن 
حاضر شكل گرفت؛ يعني در دوره اي كه مهروموم هاي 
ماركسيستي و به طور ويژه روايت استاليني آن هژمون 
بود. اكثر ماركسيس��ت هاي آن روزگار به تأس��ي از 
اس��تالين بر اين اعتقاد بودند كه اگر بتوان زيربناي 
اقتصادي جامعه را دگرگون ك��رد، روبناي فرهنگي 
و سياس��ي نيز به توازن زيربنا دگرگون خواهد شد. 
شاه دست يافتن به چنين رشدي را در پيوند عميق با 
غرب مي دانست. سرسپردگي هويدا شرايط را فراهم 
كرد تا دست به ابتكار عمل در حوزه سياست خارجي 
با الگوي مستقل ملي بزند تا با پيوند با غرب اين آرزو 
را برآورده سازد. در اين دوره شاه در سياست خارجي 
نقش اساسي را ايفا مي كرد. اگرچه نقش هويدا را در 
اين زمينه نمي توان ناديده گرفت، اما سكان هدايت 
سياست خارجي به كلي در دستان شاه قرار مي گيرد. 
شاه همه چيز را در دست داشت. وزارت خارجه اصوالً 
نمايشي شده بود و مركز سياست خارجي ايران خود 
شاه بود. حتي گاهي در مالقات با هنري كيسينجر، 
وزير امور خارجه امريكا، وزير امور خارجه ايران اجازه 
حضور نمي يافت. يك بار علم مي گويد: من به جاي وزير 
خارجه خجالت كشيدم! شاه به وزارت خارجه گفته بود 
كه هيچ مقامي غير از خودش حق ندارد در كارهاي 
وزارت خارجه مداخله كند. حتي گفته بود كه فريدون 
هويدا، برادر هويدا كه نماينده ايران در سازمان ملل 
بود، حق ندارد به نخست وزير گزارش بدهد. فريدون 
هويدا در زماني نيز به جرم گزارش به برادرش توبيخ 
شد. هويدا اين نحوه مديريت را ديده بود كه به برادرش 
)فريدون( گفت: مگر او مي گذارد كس��ي احس��اس 
مس��ئوليت هم بكند؟ همه تصميم ها را خود شخصاً 
مي گيرد! در نهايت گزارش سفارت امريكا پيرامون شاه 
در سال 1354 به وزارت خارجه آن كشور، تمام آنچه 
آمد را تصديق مي كند. بر اساس اين گزارش، شاه در 
تمامی سطوح و فعاليت ها دخالت مي كند تا مطمئن 
شود كه ملت در راه ترس��يمي او باقي است و شاه در 
مورد مسائل سياس��ي از ديگران كمتر نظر مشورتي 
مي خواهد، بنابراين پاره اي از ناظران بر اين باورند كه او 
از واقعيت ها جدا شده است. شاه در دهه هاي 1340 و 
1350 در جهِت اقتدارگرايي و شخص محوري عميقي 
در حركت بود و تمامي سياست ها را همانند يك بازي 

براي دست يافتن به آرزوهاي خود طراحي مي كرد. 
در اين بازي، هويدا مه��ره اي بس مطلوب بود. هويدا 
با سياست داخلي و خارجي شاه مخالفتي نداشت و 
همراه بي بديلي براي شاه محسوب مي شد. همه اينها 
به شاه آرامش بخشيده و رضايت بي سابقه اي را رقم زده 
بود، بنابراين محمدرضا پهلوي مهره اي چون هويدا 
را به مدت 13 سال براي بازي اي حفظ كرد كه خود 

طراحي و قوانين آن را مشخص مي كرد.« 
   نخست وزير و تالش براي خوش خدمتي به 

خاندان سلطنت
همان گونه كه در فصول پيش��ين اشارت رفت، نقش 
هويدا، صرفا تأييد گري ش��اه و تبليغ مواضع وي بود. 
با اين همه از منظر جناب نخست وزير، اين همه براي 
بقاء كامل نبود و الزم بود تا خوش خدمتي به خاندان 
س��لطنت، بدان منضم گردد. كيانا شريعت پارس��ا، 
پژوهشگر تاريخ معاصر در اين باره آورده است: »هويدا 
در دوران نخس��ت وزيري خود نش��ان داد كه قادر به 
خنثي س��ازي رقابت هاي اف��راد براي دس��تيابي به 
موقعيت هاي بيشتر و بهتر است. او در نخستين گام، 
عطااهلل خسرواني را كه پس از مرگ حسنعلي منصور، با 
فرمان محمدرضا پهلوي، رياست حزب ايران نوين را در 
دست داشت، بركنار كرد تا خطري را كه از جانب حزب 
براي موقعيت خود احساس مي كرد از بين ببرد. هويدا 
براي بركناري عطااهلل خسرواني از دبير كلي حزب و 
اخراج او از هيئت وزيران، متوسل به غالمرضا نيك پي، 
وزير آباداني و مسكن شد و از وي خواست موجباتي 
فراهم كند تا در هيئت دولت بين او و خسرواني كار به 
مشاجره بكشد. هر چند احزاب در ايران مانند غرب، از 
وسعت و تأثيرگذاري چنداني در بين مردم برخوردار 
نبودند، اما باز هم مي توانس��تند كنترل قدرت را در 
دس��تان هويدا قرار دهند. اكثر اف��رادي كه در حزب 
ايران نوين حضور داشتند در اليه هاي باالي قدرت و 
سياست كشور اعمال نفوذ كرده و مي توانستند هويدا 
را در پيشبرد اهدافش ياري رسانند. هويدا نيز در مقابل، 
اكثر اعضاي حزب را مديون و وابسته به خود كرده و 
همين امر يك رابطه متقابل را بين آنها به وجود آورده 
بود. در سال 1353 با تغيير عقيده شاه، مبني بر چند 
حزبي بودن كشور و ادغام حزب ايران نوين و مردم در 
حزب رستاخيز، كشور به سوي تك حزبي بودن پيش 
رفت. »حزب رستاخيز، در بيشتر روزهاي سال 1354 
سرگرم ايجاد سازماني گسترده بود. حزب يك كميته 
مركزي تشكيل داد، هويدا را به دبيركلي دفتر سياسي 
برگزيد و تقريباً همه نمايندگان مجلس را به عضويت 
خود درآورد. هويدا توانس��ت با اعمال نفوذ، اكثريت 
كرس��ي هاي مجلس ش��وراي ملي را به دست آورد و 
نماين��دگان مورد نظر خود را راه��ي مجلس كند. او 
چنان قدرت گرفته بود كه موجبات نگراني اسداهلل علم 
را به عنوان وزير وقت دربار فراهم كرد. علم در بخشي 
از خاطرات خود نوشته است: امروز صبح كه پيش از 
ورود بوتو با شاه صحبت مي كردم، نظرم تأييد شد كه 
هويدا از موقعيت بسيار مستحكم تري برخوردار است. 
ترسم اين است كه بايد براي سال هاي سال او را تحمل 
كنيم، با اينكه خدا مي داند راز بقايش در چيست. دعا 
مي كنم كه اگر هويدا نخست وزير باقي بماند، به شاه يا 
پايه هاي رژيم ما صدمه نرساند... بدين ترتيب مي توان 
گفت هويدا در راستاي منويات خاندان پهلوي عمل 
مي كرد. او تالش مي كرد تا شاه و حتي ملكه را از خود 
راضي نگه دارد. براي مثال يكي از لوايح بحث برانگيزي 
كه در زمان هوي��دا و در س��ال 1346ش به تصويب 
مجلس ش��وراي ملي رس��يد، تغيير قانون اساسي و 
نيابت فرح پهلوي به مقام س��لطنت بود. شاه ايران، 
براي تحكيم پايه هاي قدرت خويش از نفوذ هويدا در 
مجلس استفاده كرد و توانست متمم قانون اساسي را 
تغيير دهد. طبق اين قانون اگر به هنگام مرگ پادشاه، 
وليعهد به سن قانوني نرسيده باشد، شهبانو بالفاصله 
جاي او را مي گيرد، مگر اينكه شاه شخص ديگري را 
به عنوان نايب السلطنه انتخاب كرده باشد. اميرعباس 
هويدا در دوران نخست وزيري خود، تماماً مطيع اوامر 
شاه ايران بود. او برخالف برخي نخست وزيران گذشته 
همچون مصدق، اميني و قوام اقدامي در مخالفت با 
شاه انجام نداد، زيرا به خوبي مي دانست كه با اين كار 
از صحنه قدرت كنار م��ي رود. او زماني كه خيالش از 
بابت اطمينان ش��اه به خود راحت شد، شروع كرد به 
مس��تحكم كردن پايه هاي قدرت خويش. هويدا كه 
جزو جامعه بهائيت و فراماسونري در ايران بود، كابينه 
خود را از بين اعضاي اين جامع��ه انتخاب مي كرد و 
دائماً در اين 13 سال، اعضاي كابينه را تغيير مي داد تا 
از گسترش قدرت آنها جلوگيري كند. او با تسلط بر قوه 
مقننه، تصميمات شاه را به راحتي در مجلس تصويب 
مي كرد و آنها را به مرحله اجرا مي گذاشت. فساد در 
كابينه هويدا افزايش چشمگيري داشت، با اين  حال او 
نه تنها سخني از اين فساد به ميان نياورد، بلكه از روند 
رو به رشد آن نيز جلوگيري نكرد و خود با اين جريان 
همراه شد. در باب سياست هاي خارجه نيز هويدا مطيع 
دستورات شاه بود و هر آنچه را محمدرضا مي خواست 
انجام مي داد. در مجموع و با توجه به مواردي كه به آن 
اشاره شد، نمي توان هويدا را منتقد و روشنفكري در 
مواجهه با حكومت پهلوي دانست. او در اكثر موارد با 
سياست هاي داخلي و خارجي حكومت كه يا توسط 
شاه يا كش��ورهاي انگليس و امريكا تعريف مي شد، 
همراه شد و تا زماني كه از نخست وزيري استعفا داد، از 
اين سياست ها انتقاد نكرد. او با توجه به موقعيت خود 
در حكومت، سياست فرمانبرداري محض و مخالفت 
نكردن را در پيش گرف��ت و با اين راهكار توانس��ت 
13سال در اين مسند باقي بماند، بنابراين حتي اگر 
فرض را بر اين بگذاريم كه وي در جايي انتقاداتي را نيز 
نسبت به مديريت كشور داشته، اين انتقادات رياكارانه 
بوده اس��ت؛ به خصوص كه عمده نكاتي كه به عنوان 
ديدگاه هاي منتقدانه وي بيان مي ش��ود در محافل 
شخصي گفته شده است. به عبارت ديگر وي هيچ وقت 
در زمان نخست وزيري خود در يك تريبون رسمي به 
انتقاد از وضع موجود نپرداخت؛ چراكه اگر مشكلي بود، 

خود او به عنوان نخست وزير اولين مسبب آن بود.«

   بان�و طاهره س�جادي )غي�وران( از مب�ارزان و 
زندانيان انقالب اسالمی

د!
كن

مي 
ضا 

ا ام
يد

هو
ي 

 برا
ش را

سر
هم

د و 
خو

 از 
ري

صوي
ي ت

لو
 په

ضا
در

حم
4، م

ه 0
ده

   

س�اختار ق�درت در دوران ص�دارت 
اميرعباس هوي�دا، از س�رفصل هاي 
طوالن�ي  دوران  بازخوان�ي 
نخس�ت وزيري وي به ش�مار مي رود. 
ب�ه واق�ع در آن مقطع، اين ش�خص 
شاه بود كه تمامي ش�اهراه هاي مهم 
اداره امور كش�ور را در دس�ت داشت 
و هويدا جز چاكري و بله قربان گويي، 
نقش�ي ايفا نمي كرد! براي شاه مطيع 
ب�ودن و فرمانبري اين نخس�ت وزير، 
يك�ي از عوام�ل اعتم�اد ب�ه وي بود
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