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نخست وزيري بدون وقفه در دوران پس از مشروطه 
بود. اين 13 سال نخست وزيري هويدا را عالوه بر تملق 
و وفاداري به شاه، بايد مرهون استعداد او در پيش بيني 
خواست هاي ش��اه و اجراي مؤثر آنها دانست. در اين 
ميان، عده اي به واسطه شخصيت گوش به فرمان بودن 
هويدا، سعي در تطهير او داشتند و بيان مي كردند كه 
هويدا تنها نخست وزيري اجرا كننده فرمان و دستورات 
شاه بوده و نقشي در فسادها و سركوب هاي حكومت 
پهلوي نداشته است. در ادامه اين نوشتار قصد داريم تا 
به نقش مستقيم هويدا در سركوب هاي دوران پهلوي 
بپردازيم و ببينيم كه چگونه نام او با فسادهاي دوران 
پهلوي گره خورده است. بعد از روي كار آمدن دولت 
هويدا در سال 1342، فشار بر مطبوعات چندين برابر 
شد و آزادي قلم از بين رفت به گونه اي كه از اين دوران 
به دوران سانس��ور و اختناق مطبوع��ات نام مي برند. 
اميرعب��اس هويدا در ط��ول دوران نخس��ت وزيري، 
برخوردي دوگانه با مطبوعات در نهان و باطن داشت. 
او در ظاهر خود را دوستدار مطبوعات نشان مي داد كه 
گويي با نويسندگان و خبرنگاران حشر و نشر زيادي 
دارد و در ظاهر رعايت احترام به فرهنگيان مي كرد اما 
در پس پرده در دوران نخست وزيري او تعداد زيادي 
از روزنامه ها و مج��الت براي هميش��ه تعطيل و لغو 
مجوز ش��دند و اوج اين س��ركوب مطبوعات در سال 
1353 اتفاق افتاد. در اين سال هويدا به دليل انتقاد 
مطبوعات به دولت او تصميم به لغو امتياز بيش از 50 
روزنامه و مجله گرفت و براي اين كار با دكتر داريوش 
همايون، ط��رح انهدام مطبوع��ات را پي ريزي كرد و 
به مرحله اج��را درآورد. در مي��ان مطبوعات توقيف 
ش��ده، چند روزنام��ه و مجله پرتيراژ مانند س��پيد و 
سياه، روش��نفكر، تهران مصور، فردوسي، اميد ايران 
و س��النامه دنيا ديده مي ش��دند. در عوض هويدا در 
سال 1353، براي جبران كاستي مطبوعات و تبليغ 
براي دولت خود، اقدام به حماي��ت از چند روزنامه و 
مجله تازه تأس��يس كرد. از جمله روزنامه هايي كه در 
دولت اميرعباس هويدا ب��ه كار خود ادامه داد و مورد 
حمايت دولت قرار گرفت، روزنام��ه آيندگان بود كه 
مديرعام��ل آن داريوش هماي��ون از كمك كنندگان 
به هويدا ب��راي اجراي طرح انه��دام مطبوعات بود و 
اين خود از طنزهاي تاريخ اس��ت. باق��ي روزنامه ها و 
مجالت مس��تقل نيز تا زمان نخس��ت وزيري هويدا 
تحت شديدترين سانس��ور ها قرار گرفتند به صورتي 
كه بدون هماهنگ��ي و اجازه با دفتر نخس��ت وزيري 
نمي توانستند اخبار مهم داخلي كشور را پوشش داده 
و اطالع رساني كنند و بيشتر صفحات آنها مربوط به 
آگهي هاي تسليت و اعالنات ترحيم و از همه مهم تر 

آگهي هاي تبريك و تهنيت پست و مقام هاي درباريان 
و شادباش هاي مخصوص محمدرضا پهلوي مي شد. در 
مجموع در دوره اميرعباس هويدا، دولت با به كارگيري 
شيوه هاي مختلف از قبيل ارعاب و حبس و تهديد و 
ممنوع القلم ك��ردن روزنامه نگاران و همچنين با حق 
سكوت دادن و سردبير گماشتن و توقيف روزنامه ها و 
مجالت، سياه ترين دوران اختناق فكري تاريخ معاصر 
را به ارمغان آورد. از اوايل 135۶، ستاره بخت هويدا 
به سرعت رو به افول نهاد. از يك سو دولت تازه امريكا 
به رياس��ت كارتر، عدم رضايت خود را از روند اوضاع 
آشكار ساخته و خواهان ترفندي جديد در خط مشي 
دولت ايران، به خصوص در زمينه مس��ائل مربوط به 
حقوق بشر و آزادي هاي سياسي بود و از سوي ديگر 
عالئم بحران اقتصادي، كه حاصل ريخت وپاش هاي 
گذشته و برنامه ريزي هاي غلط بود، به تدريج آشكار 
مي شد. اواخر حكومت محمدرضا پهلوي ديگر خبري 
از رشد سرس��ام آور درآمدهاي نفتي نبود كه بتوان با 
پول هاي بي حساب، روي مشكالت سرپوش گذاشت. 
نارضايتي توده ها رو ب��ه فزوني بود و ش��اه بيم آن را 
داشت كه دالّ هاي سرگش��ته حكومت پهلوي را چه 
گفتماني بربايد. هرچند اسداهلل علم معتقد بود عدم 
رضايت در جامعه ناشي از فشارهاي خارجي و رخنه 
خارجي هاست. شش باري، در اين وهله شاّمه تيز شاه، 
بوهاي ناگواري را احساس مي كرد. در 23 ارديبهشت 
س��ايروس ونس، وزير خارجه امريكا، در كاخ نياوران 
با وي مالقات كرد و پيام كارتر را به ش��اه ابالغ نمود 
كه حقوق بش��ر نه فقط داراي ارزش و اهميت سنتي 
در امريكا بوده و منعكس كننده آرمان ملي ماس��ت، 
يك اصل شناخته شده بين المللي است كه در اعالميه 
جهاني حقوق بشر و منش��ور ملل متحد نيز منعكس 
ش��د و پرزيدنت كارتر آن را به عن��وان يكي از عناصر 
اصلي سياست خارجي امريكا مي شناسد... البته اياالت 
متحده خيلي زود ايران را از اين سياست مستثنا كرد، 
اما رژيم آن قدر استبدادي بود كه حتي اجراي كوتاه 

اين سياست برايش پيامدهاي بسياري داشت«. 
 افول ستاره سپر بالي همايوني!

جماعتي كه براي حكومت هاي وابسته و غيرمردمي 
كارس��ازي مي كنند، بايد خويش را ب��راي عزل ها يا 
زندان ها، از نوع��ي كه براي اميرعب��اس هويدا پيش 
آمد، آماده سازند. داس��تاني كه به شرح ذيل، به قلم 
سيدمرتضي حافظي پژوهش��گر تاريخ معاصر ايران 
آمده است: »رويارويي با سياس��ت حقوق بشر كارتر 
بود كه شاه را واداشت دست به تغيير در سياست هاي 
خود بزند. در چنين ش��رايطي راهبرد دوگانه ش��اه 
اقتضا مي كرد كه در مقابل دش��من قوي س��ر فرود 

آورد و وقتي رضايت آن دش��من حاصل شد، دشمن 
ضعيف را سركوب كند. نخستين كس��ي كه فرداي 
روز انتخاب كارتر به مالقات شاه رفت، تنها مشاور او 
اشرف بود كه در آنجا فرصت يافت تا براي بار چندم به 
شاه يادآوري كند كه بايد هويدا را از صدارت بردارد و 
به جاي او آموزگار را بگذارد. به  هر حال تاريخ  مصرف 
نخس��ت وزيري كه دوران صدارت طوالني داشت به 
پايان رسيد و عزل او به امريكايي ها نسبت داده شد. در 
اين زمينه يكي از منابع ديپلماتيك امريكا اظهار داشت 
كه دولت امريكا به  طور جدي تعويض كابينه هويدا را 
از شاهنش��اه آريامهر خواستار شد. اساس��اً كارتر از 
مخارجي كه دولت ايران به نفع فورد )رقيب انتخاباتي 
كارتر( خرج كرده بود فوق العاده ناراحت و عصباني بود. 
بر همين اس��اس حاصل مذاكراتي كه شاه با مقامات 
امريكايي براي رهايي خود از موقعيت بحراني داشت، 
آن شد كه ش��اه در بدترين لحظات هويدا را قرباني و 
آموزگار را به جاي وي منصوب كند. شاه انگيزه خود 
در بركناري هويدا و انتخاب آموزگار به نخست وزيري 
را بدين شرح بيان كرده است: در تابستان 135۶ش 
احساس كردم مشكالت تازه اي در پيش دارم و برخي 
تغييرات سياسي ضرورت دارد. هويدا از سال 1343 
ش نخس��ت وزير بود و دوران زمام��داري او، از همه 
نخس��ت وزيران ديگر قبل از او طوالني تر ش��ده بود. 
وي نيز با استعداد و هوشمندي خاص خود، احساس 
مي كرد كه دوران زمامدارش طوالني ش��ده اس��ت. 
هنگامي  كه از او خواستم استعفا كند، با نوعي آرامش 
خاطر به من گفت هيچ نخس��ت وزيري نبايد بيش از 
پنج سال به كار ادامه دهد... اميرعباس هويدا كه در 
اين مدت طوالني از هيچ كوششي براي بقاي سلطنت 
شاه دريغ نكرد، اينك قرباني جاه طلبي هاي شاه قرار 
گرفت و به خاطر مشكالت شديد اقتصادي و فشارهاي 
موقت اياالت متحده، س��پر بال واقع ش��د. درست در 
همان روزهايي كه ش��اه با وسوس��ه بركناري هويدا 
دست  و پنجه نرم مي كرد، هويدا به غلط مي پنداشت 
كه به حمايت خلل ناپذير ش��اه مستظهر است، غافل 
از اينكه ش��اه براي نشان دادن حس��ن نيت خود به 
نيروهاي مخالف داخلي و خارجي الزم بود كساني از 
رده هاي باالي نظام را قرباني كند كه اين بار قرعه به 
نام هويدا افتاده بود، اما تغيير هويدا از نخست وزيري 
بيش  از پيش شاه را در گرداب حوادث افكند. شاه فكر 
مي كرد با تغيير نخست وزير مي تواند به مقدار زيادي از 
فشارهاي داخلي و خارجي بكاهد، غافل از آنكه تغيير 
نخست وزير، هويدا، بي ثباتي و تزلزل رژيم شاه را اثبات 
و س��ير تحوالت و حوادثي را كه منجر به بروز انقالب 

اسالمي در ايران شد تسريع كرد«. 

درس�ت در همان روزهايي كه ش�اه با 
وسوسه بركناري هويدا دست وپنجه نرم 
مي كرد، هويدا به غلط مي پنداشت كه به 
حمايت خلل ناپذير شاه مستظهر است، 
غافل از اينكه ش�اه براي نش�ان دادن 
ُحس�ن نيت خود به نيروه�اي مخالف 
داخلي و خارج�ي الزم بود كس�اني از 
رده هاي ب�االي نظ�ام را قرباني كند كه 
اين بار قرع�ه به نام هوي�دا افتاده بود، 
اما تغيير هويدا از نخس�ت وزيري بيش  
از پيش شاه را در گرداب حوادث افكند!

نظري بر علل و بسترهاي به زندان انداختن اميرعباس هويدا توسط پهلوي دوم

قرباني كردن چاكر
 براي بقاي ذات ملوكانه!
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88498437گفت و گو

  محمدرضا كائيني
اثري كه هم اينك 
در معرف��ي آن 
س��خن مي رود، 
ي  ع��ه ا مجمو

دوجلدي و شامل 
خاط��رات فردي 
اجتماع��ي-  و 
س��ي  سيا
حجت االس��الم 
والمس��لمين س��يدمهدي ام��ام جماراني از 
روحانيون پرتالش و انقالبي معاصر است. در 
افواه عمومي، نام وي با دعوت از امام خميني 
براي س��كونت در منطقه جم��اراِن تهران و 
واگذاري منزل خويش به ايشان، درآميخته 
اس��ت. ويژگي اين كتاب، بازگوي��ي يادها و 
يادمان هاي راوي، در بستر تاريخ معاصر ايران 
و به تعبير ديگر، خوانش اين تاريخ از منظري 
فردي است. امام جماراني در ديباچه خويش 
بر اين اثر، در باب محتوا و چند و چون تدوين 
اين اثر تاريخي، چنين آورده اس��ت: »كتابي 
كه در مقابل شماست بخش��ي از خاطراتم و 
اتفاقاتي است كه در دوران زندگي شاهد آن 
بوده ام. در اين كتاب مختصري درباره كودكي 
خاندان و محله اي كه در آن متولد شده ام و با 
مردمان خوب آن زندگي ك��رده ام و آنچه از 
دوران تحصيل و آشنايي ام با مسائل سياسي 
در ذهن داش��ته ام بازگو نموده ام، س��پس به 
تحوالت نهضت ام��ام خمين��ي، رخدادها و 
حوادث سياس��ي و تح��والت اجتماعي پس 
از پيروزي انقالب و ني��ز كارنامه و عملكردم 
در زمان رياس��ت بر س��ازمان ح��ج و اوقاف 
پرداخته ام. نگارش اين كتاب داستاني دارد كه 

الزم مي دانم اشاره اي مختصري به آن نمايم. 
من از گذشته عالقه اي و عادتي به ثبت روزانه 
خاطرات نداشتم و همين امر سبب مي شد كه 
تمايلي هم به تدوين و چاپ خاطرات خود از 
دوران زندگي ام نداشته باشم، چون ذكر دقيق 
حوادث و اتفاقات نيازمند يادداشت هايي در 
زمان بروز آن رخدادها يا  الاقل ذكر نكات مهم 
آن اس��ت كه من اين كار را انجام نداده بودم. 
بنابراين براي پرهيز از اشتباه در ذكر خاطراتي 
كه مدت ها از تاريخ وقوع آن گذشته بود از اين 
كار امتناع مي كردم اما در سال 1389 جناب 
آقاي خسروي كه از دوستان من بود و در آن 
زمان در مؤسسه نشر آثار امام سمت معاونت 
فرهنگي را برعهده داش��ت از من خواست تا 
خاطرات خود درباره  ام��ام و چگونگي آمدن 
ايشان به جماران را در مصاحبه با اين مؤسسه 
بيان كنم. اصرار ايش��ان مقدمه اي شد براي 
ثبت و ضبط چند جلس��ه خاطرات ش��فاهي 
من از امام عزيز و نهضت ايش��ان و نيز برخي 
حوادث پس از پيروزي انقالب اسالمي. بعد از 
پياده شدن اين خاطرات مضبوط و اشكاالتي 
كه در نحوه  دسته بندي مطالب مشهود بود، از 
مسئوالن محترم مؤسسه خواستم كه از چاپ 
اين خاطرات خودداري كنند. در اين زمان به 
ذهنم رس��يد كه بهتر اس��ت با رفع اشكاالت 
موجود، خاطرات شامل كليه  مراحل زندگي، 
يعني تول��د و دوران تحصيل و ني��ز كارنامه 
و عملكرد دوره  مس��ئوليت هاي اجرايي من 
باش��د. بنابراين با مش��ورت يكي از محققان 
فاض��ل و ارجمند، جناب آق��اي دكتر صادق 
عبادي، و با همت و زحمت ايش��ان طي 30 
جلسه به تكميل خاطرات خود پرداختم. بعد 
از پياده سازي و دسته بندي و تدوين اوليه  كار 
توسط ايشان، باز هم نواقصي در كل مجموعه 
ديده مي ش��د كه با توجه به وضعيت جسمي 
من امكان مصاحبه مجدد نب��ود، بنابراين با 
توصيه خود من قرار شد فرزندم نواقص موجود 
در خاطرات را از ميان خاطراتي كه قباًل و طي 

ساليان گذشته در مطبوعات، جرايد مختلف 
و سايت ها از من نقل شده بود به اين مجموعه 
اف��زوده و مس��تند نمايد. در اي��ن كار برخي 
خاطرات با گذشت زمان و روشن شدن برخي 
واقعيات نياز به بازبيني مجدد داشت كه اين 
مهم را نيز انج��ام دادم و بدين صورت كتاب 
خاطرات من تدوين و تنظي��م گرديد. در دو 
س��ال اخير و با تالش هاي فرزندم كل كتاب 
را به دفعات بازبيني و به صورت دقيق مطالعه 
نمودم و بدين جهت مطالب ذكر شده در اين 
مجموعه مورد تأييد اينجانب است و اميدوارم 
در نش��ر حقايق تاريخ معاصر ايران نيز مفيد 
باشد. در مجموعه خاطرات، تا آنجا كه ذهن 
و حافظه ياري مي كرد دقت و سعي نمودم تا 
تاريخ دقيق رخدادها و داستان ها را به همراه 
جزئيات آنها و نام اشخاص مرتبط به درستي 
ذكر نمايم. با اين حال ممكن اس��ت در بيان 
تاريخ و نام اف��راد غفلتي ناخواس��ته صورت 
گرفته باشد و نيز بعيد نيس��ت در ذكر القاب 
ش��خصيت  هاي محترم حق مطلب ادا نشده 
باشد كه الزم مي دانم پيش��اپيش از ايشان و 

خوانندگان ارجمند پوزش بطلبم. 
تذكر اي��ن نكته ني��ز ضروري اس��ت كه من 
طي بيش از 20 س��ال فعاليت در س��ازمان 
ح��ج و اوق��اف و ام��ور خيري��ه، از محبت و 
همكاري دوس��تان عزيزي همچون قاريان، 
حافظ��ان و داوران مس��ابقات ق��رآن كريم، 
اعضاي هيئت مديره  مراكز وابسته به سازمان 
كارگزاران حج و زي��ارت، هيئت هاي امناي 
بقاع متبركه، متوليان ارجمند موقوفات و نيز 
حقوقدانان و وكاليي كه در جهت اس��تيفاي 
حقوق موقوفات تالش شايس��ته اي داشتند 
برخوردار ب��ودم و خاطرات خ��وب زيادي از 

ايشان دارم و جا داش��ت با ذكر نام و خدمات 
آنان ش��رط دوس��تي را به ج��ا آورم ولي اين 
مجموعه گنجايش آن را نداشت و بنابراين از 
همه  آنان ضمن اعتذار، سپاسگزاري و قدرداني 

مي نمايم«. 
حجت االسالم والمس��لمين سيدمهدي امام 
جماران��ي در بخش پايان��ي مقدمه خويش، 
فعاالن تدوين و آماده سازي مجموعه خاطرات 
خويش را، به ش��رح ذيل معرفي و از ايش��ان 
تقدير نموده است: »زحمت مديريت، نظارت 
و تنظيم كتاب و نيز مزين نمودن اين مجموعه 
به تصاوير تاريخ��ي و خانوادگ��ي را فرزندم 
س��يدعماد جماراني طي اين سال ها برعهده 
داش��ت و از اين جهت نقش مهمي در به ثمر 
رس��يدن آن ايفا نمود كه انصاف در اين است 
كه از وي تقدير و سپاسگزاري ويژه اي داشته 
باشم. همچنين در اينجا الزم مي دانم از همه  
دوس��تاني كه در ثبت، تصحيح و نش��ر اين 
خاطرات نقشي داشته اند تشكر و سپاسگزاري 
كنم، از مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني 
)رحمت اهلل عليه( ك��ه ضبط و پياده س��ازي 
بخش هايي از اي��ن خاطرات و انتش��ار آن را 
برعهده داشتند، از دوست فاضل و ارجمندم 
جن��اب حجت االس��الم آق��اي محمدعل��ي 
خسروي كه عالوه بر همت اوليه اي كه براي 
ضبط خاطرات داشتند در بازبيني كتاب در 
مراحل نهايي نيز زحماتي را متقبل ش��دند، 
از جناب آقاي دكتر داستاني، معاونت محترم 
پژوهشي مؤسسه نشر آثار امام، از جناب آقاي 
فراهاني عزيز كه زحمت ضبط خاطرات اوليه 
را كشيدند، و نيز جناب آقاي احمد رضي خواه 
كه در بخش ارزشيابي مؤسسه زحمات زيادي 
را متقبل ش��دند، از س��ركار خان��م صيادي 
ويراس��تار محترم، و در نهايت از تالش هاي 
بي دري��غ محقق ارجمند جن��اب آقاي دكتر 
صادق عبادي كه با همتي بلند در تدوين اين 
خاطرات مش��اركت نمودند، توفيق همه  اين 

عزيزان را از خداوند متعال خواهانم«. 

به بهانه انتشار خاطرات 
حجت االسالم والمسلمين سيدمهدي امام جماراني

خاطره گويي در بستر تاريخ معاصر ايران

   1360. حجت االسالم والمسلمين سيدمهدي امام جماراني در كنار امام خميني به گاِه شركت ايشان 
در انتخابات رياست جمهوري

  احمدرضا صدري
روزهاي�ي كه بر م�ا مي گ�ذرد، تداعي گر چه�ل و دومين 
س�الروز دس�تگيري و زنداني كردن اميرعباس هويدا به 
دس�تور محمدرضا پهل�وي و در آغاز ص�دارت غالمرضا 
ازهاري اس�ت. شايد نخس�تين پرس�ش در اين باره، اين 
باش�د كه پهلوي دوم از چه روي، به چنين اقدامي دس�ت 
زد و آيا از آن طرفي بس�ت يا خير؟ مقالي ك�ه پيش روي 
داريد، با اس�تناد به پ�اره اي اطالعات و تحليل ها، س�عي 
دارد تا به اين پرسش پاسخ گويد. اميد آنكه مقبول افتد. 

  يك دستگيري به مثابه به رسميت شناختن فساد!
بي ترديد دستگيري اميرعباس هويدا در آبان 1357، نوعي به 
رسميت شناختن فس��اد براي آرام ساختن جامعه و شكستن 
كاسه، كوزه مشكالت، بر سر نخست وزير 13 ساله پهلوي دوم 
بود. اين اقدام اما، به رغم آنكه در ذات خود اذعان به حقيقتي 
بزرگ داشت اما براي همگان اين پرسش مطرح بود كه: از چه 
روي متهم رديف دوم فساد در كشور دستگير شده است؟ زهرا 
سعيدي پژوهش��گر تاريخ معاصر ايران در اين باره مي نويسد: 
»با تشكيل كابينه ارتشبد ازهاري در آبان 1357، برخي سران 
حكومت پهلوي از جمله اميرعباس هويدا، نخست وزير پيشين 
رژيم پهلوي، دستگير ش��دند و تحت نظر قرار گرفتند. در پي 
اين سياست نمايش��ي كه جهت آرام ساختن اوضاع اجرا شد، 
افرادي كه محبوبيت چنداني ميان مردم نداشتند يا به فساد 
و سوءاستفاده مالي متهم بودند، محاكمه شدند. بر اين اساس 
هويدا هم، كه در 13 سال نخس��ت وزيري همواره با اتهامات و 
فسادهاي سياس��ي و اقتصادي فراواني از سوي جامعه مواجه 
بود، دستگير شد. دستگيري او به نوعي به رسميت شناختن 
اين فس��ادها بود. هرچند بعدها برخ��ي در واكاوي و تحليل 
اقدامات و سياست هاي هويدا، از ش��كوفايي اقتصادي در اين 
دوره 13  س��اله و اقدامات خاص او در پيش��رفت كشور سخن 
گفته اند، نگارنده بر اين باور اس��ت كه فس��ادهاي سياسي و 
اقتصادي كشور در دوره نخست وزيري هويدا بيشتر از قبل بود و 
تنها گروه و طبقه خاصي از دستاوردهاي رونق اقتصادي كشور 
بهره مند شدند. عده اي در تحليل وضعيت اقتصادي كشور در 
دوران نخست وزيري هويدا بر شاخصه هايي چون كنترل تورم، 
گسترش صنايع و كارخانجات، جاده ها و فرودگاه ها، خطوط 
ارتباطي تلفن، تلگراف، راديو، تلويزيون و... اشاره مي كنند. در 
اين ميان داستان تورم تك رقمي در دوره هويدا بيش از ساير 
شاخصه ها ميان سياسيون شنيده مي شود، در حالي  كه واقعيت 
آن است كه تورم كشور بعد از مدتي دو رقمي شد و حتي زماني 
كه هويدا در سال 135۶ نخست وزيري را تحويل آموزگار داد، 
نرخ تورم باالي 20 درصد بود. در ساير بخش ها هم مشكالت 
زيادي وجود داشت، چنان كه صنايع، بدون نيازسنجي كشور 
و تدوين برنامه مناس��ب گس��ترش مي يافت. طبق آمارهاي 
موجود در اين سال ها 33 درصد واردات صرف واردات ماشين 
و اتومبيل و كاالهاي لوكس، 29 درصد م��واد اوليه مورد نياز 
كارخانه ه��ا و 24 درصد تجهيزات نظامي مي ش��د. همچنين 
12 درصد از واردات نيز شامل واردات مواد غذايي بود. بررسي 
اين آمار نشان مي دهد بخش قابل توجهي از سرمايه هايي كه 
در كشور توليد مي شده صرف خريد كاالهاي خارجي لوكس 
كه مخاطب آنها اقش��ار خاصي بوده اند مي شده است. درواقع 
مي توان گفت اين دوره از نظر فس��اد نيز ويژگي هاي خاص و 
شاخصي نسبت به ساير دوره ها داش��ت. گسترش رانت هاي 
بادآورده كه طي آن بس��ياري از اطرافيان و نزديكان ش��اه از 
وام هاي كالن با بهره كمتر از تورم بهره مند مي شدند، مشاركت 
اعضاي دربار و نزديكان محمدرضاش��اه در پروژه هاي بزرگ 
اقتصادي كه بدون هيچ گونه زحمتي به آنان واگذار مي ش��د، 
تنها بخش كوچكي از اين مش��كالت اس��ت. اين مس��ائل كه 
درواقع مي توان از آنان تحت عنوان فسادهاي اقتصادي كالن 
نام برد، به قدري گسترش يافت كه كنترل و مهار آن از دست 
هويدا هم خارج ش��د و از ديد بس��ياري از خارجيان حاضر در 
ايران نيز پنهان نماند. در يك نمونه مي توان از تحليل س��ينيا 
هلمز درباره فساد اقتصادي در دوره هويدا نام برد كه به خوبي 
منعكس كننده وضعيت آن دوره اس��ت. وي در اين  باره آورده 
است: اعضاي خاندان س��لطنت و بسياري ديگر دست اندركار 
معامالت مربوط به پروژه هايي بودند كه به مبالغ سرسام آوري 
سر مي زد... با وجود كوش��ش گاه به گاه شاه و هويدا و ديگران 
براي كنترل وضع، فساد ابعادي بسيار گسترده پيدا كرد. مبالغ 
پيمان ها به قدري بزرگ بودند كه حتي درصد كوچكي رشوه 
هم پول كالني محسوب مي شد. فردوست، از دوستان نزديك 
شاه هم كه از بسياري از اتفاقات دربار و كشور آگاه بود، از اين 
موضوع غافل نبوده و در تشريح گستردگي فساد در دوره هويدا 
آورده است: در دوره نخست وزيري هويدا همه مي چاپيدند و 
هويدا كاماًل نسبت به اين وضع بي تفاوت بود... در هيچ زماني 
به اندازه دوران هويدا فساد گس��ترده نبود... اميرعباس هويدا 
13 سال در پست  نخست وزيري، اداره كشور را بر عهده گرفت. 
اين دوران به رغم آرامش ظاهري و نسبي سياسي و اقتصادي، 
يكي از دوران پرچالش و بحث برانگيز سياسي و اقتصادي است. 
در اين دوره، عالوه بر گسترش فساد در ابعاد مختلف سياسي 
و اقتصادي، وابستگي سياس��ي به امريكا در قالب خريدهاي 
تسليحاتي، اس��تخدام مستش��اران نظامي و گرفتن وام هاي 
اقتصادي افزايش يافت و مسائلي چون جدايي بحرين از ايران 
نيز مطرح و اجرا شد. گرچه در كنار اين عوامل، برخي طرح هاي 
اقتصادي همچون احداث كارخانجات يا گسترش صنايع و... نيز 
اتفاق افتاد. واقعيت اين است كه بسياري از اين پروژه ها بدون 
برنامه ريزي دقيق و توجه به نيازهاي واقعي جامعه انجام شد و 

بعدها عواقب بسياري را متوجه مردم و كشور ساخت«. 
  هويدا آلت فعل اختناق

شايد براي بس��ياري، حتي برخي كارگزاران حكومت پهلوي 
دوم، اين پرسش پيش آمده باش��د كه چرا صدارت هويدا 13 
سال تداوم يافت؟ مي توان پاسخ اين پرسش را اين گونه داد كه 
وي در اين دوره مطول، آلت فعل اوامر ملوكانه، به ويژه تداوم 
ش��رايط امنيتي اي بود كه پس از كودت��اي 28 مرداد 1332 
برقرار شد. وحيد بهرامي پژوهشگر تاريخ معاصر ايران، ماجرا 
را اين گونه ديده اس��ت: »پس از تجرب��ه دوران دكتر مصدق، 
محمدرضا شاه پست نخست وزيري را به صورت باالترين مقام 
اداري بدون كمترين قدرت��ي در بنيان گذاري يا تعيين خط و 
مشي سياست مملكت درآورد. بر همين اساس از سال 1332 
به بعد پست نخس��ت وزيري روز به روز بيش��تر شبيه شكل و 
شمايل قديمي خود، يعني وزير اعظم دوران قاجار مي شد كه 
در آن نخست وزير تنها اجرا كننده دستورات شاه بود. در ميان 
نخست وزيران پس از مصدق، اميرعباس هويدا نقش صدراعظم 
را به نحو احس��ن بازي كرد و به همين خاطر او اين س��مت را 
از س��ال 1342 تا 1355 برعهده داش��ت و اين طوالني ترين 


