Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
ﺣﺒﯿﺐ اﷲ و ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

http://www.irdc.ir/fa/content/15972/default.aspx

ﺣﻀﻮر ﺣﺒﯿﺐ اﷲ آﻣﻮزﮔﺎر در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎی دوم و ﺳﻮم و ﻧﻔﻮذش در درﺑﺎر ﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﺰد ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ اﻗﺒﺎل و ﺑﻪ ﻋﻼوه
رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ اش ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ رﺳﻤﯽ آﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ آن ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺮش ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از دﯾﮕﺮان از
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻮد ﺑﺮده و ﺑﺎ درك ﻧﮕﺮش ﮔﺮوھﯽ از زﻣﺎﻣﺪاران از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ اﻗﺒﺎل ﻛﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ھﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻛﺮده
ھﺎی آﻣﺮﯾﻜﺎ داﺷﺖ و ﻧﺰدﯾﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ،راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮدر ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد.

ﺣﺒﯿﺐ اﷲ آﻣﻮزﮔﺎر
ﺣﺒﯿﺐ اﷲ آﻣﻮزﮔﺎر اھﻞ اﺻﻄﮫﺒﺎﻧﺎت ﻓﺎرس و از ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻮد .وی در ﻋﺮﺻﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻋﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎ و ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ﻋﮫﺪه دار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﮫﻤﯽ ﺑﻮد .در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ
داﺷﺖ و در دوره ھﺎی دوم و ﺳﻮم ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ از اﻋﻀﺎی آن ﺑﻮد ،و ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎھﯽ ھﻢ در ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼ در ﺳﺎل
 ١٣٣٠ﺳﻤﺖ وزارت ﻓﺮھﻨﮓ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب رادﯾﻜﺎل و ﻋﻀﻮ ﻛﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰی ﺣﺰب ﻣﻠﯿﻮن
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﺪ .ﺣﻀﻮر ﺣﺒﯿﺐ اﷲ آﻣﻮزﮔﺎر در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎی دوم و ﺳﻮم و ﻧﻔﻮذش در درﺑﺎر ﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﺰد ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ
اﻗﺒﺎل و ﺑﻪ ﻋﻼوه رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ اش ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ رﺳﻤﯽ آﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ آن ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺮش ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از دﯾﮕﺮان از ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻮد ﺑﺮده و ﺑﺎ درك ﻧﮕﺮش ﮔﺮوھﯽ از زﻣﺎﻣﺪاران از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ اﻗﺒﺎل ﻛﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ھﻤﻜﺎری
ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻛﺮده ھﺎی آﻣﺮﯾﻜﺎ داﺷﺖ و ﻧﺰدﯾﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ،راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮدر ﭘﯿﺶ
ﺑﮕﯿﺮد).ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواك  ١٣٨٢ﺻﻔﺤﻪ ( ٩
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺒﯿﺐ اﷲ آﻣﻮزﮔﺎر در ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت آن ﻋﺼﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ در ارﺗﻘﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻛﺮده
اش در ﻧﺰد ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر
ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر در ﺳﺎل  ١٣٠٢ﺷﻤﺴﯽ در ﺗﮫﺮان و در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻌﺮوف و ﻣﺘﻨﻔﺬ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .وی ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم ﺑﺎ ﯾﻚ ﻛﺸﺘﯽ ﺑﺎری ازﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ آﻣﺮﯾﻜﺎ رﻓﺖ و درآﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .آﻣﻮزﮔﺎر در ﺳﺎل ١٣٣٠ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در اداره اﺻﻞ ﭼﮫﺎر ﺗﺮوﻣﻦ ﻛﻪ ﺗﺎزه در اﯾﺮان
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺮد و در اﯾﻦ اداره ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ رﺳﯿﺪ .در ﺳﺎل  ١٣٣۴دﻛﺘﺮ
ﺟﮫﺎﻧﺸﺎه ﺻﺎﻟﺢ وزﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﮫﺪاری او را ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد و اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﺗﺮﻗﯽ او در ﺗﺸﻜﯿﻼت اداری
ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٣٣٧در ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ دﻛﺘﺮ اﻗﺒﺎل اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وزﯾﺮ ﻛﺎر و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وزﯾﺮ ﻛﺸﺎورزی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .در ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ ﻣﻨﺼﻮر و اوﻟﯿﻦ ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ ھﻮﯾﺪا ﻧﯿﺰ وزارت ﺑﮫﺪاری را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ.
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در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ ھﻮﯾﺪا از وزارت ﺑﮫﺪاری ﺑﻪ وزارت داراﯾﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎن ﻛﺮد و ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﺎل  ١٣۵٣ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮﯾﺐ ٩
ﺳﺎل وزﯾﺮ داراﯾﯽ ﺑﻮد) .ﻃﻠﻮﻋﯽ ١٣٧۶ﺻﻔﺤﻪ ( ۵۴٠
ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﯿﺮی در ﻣﻘﺮ اوﭘﻚ
آﻣﻮزﮔﺎر در ﻛﻨﺎر ﻛﺎرھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزارت داراﯾﯽ ،رﯾﺎﺳﺖ ھﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺸﻮرھﺎی ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه
ﻧﻔﺖ)اوﭘﻚ( را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ ).ﻃﻠﻮﻋﯽ ١٣٧۶ﺻﻔﺤﻪ (۵۴١
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﻜﯽ از ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ روزھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر روز  ٣٠آذر  ١٣۵۴ﺑﻮد .در اﯾﻦ روز ﻛﻪ اﺟﻼس
ﺷﻮرای وزﯾﺮان اوﭘﻚ در وﯾﻦ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﻚ ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻛﺎرﻟﻮس)ﺗﺮورﯾﺴﺖ اھﻞ وﻧﺰوﺋﻼ( ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮ
ﮔﺰاری اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺗﺮورﯾﺴﺘﮫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ را ﮔﺮوﮔﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از
اﻋﻀﺎی ﻛﺎدر اداری اوﭘﻚ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎج ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﯿﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
آﻣﻮزﮔﺎر و ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ
در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣۵٣ﻛﻪ ﺷﺎه ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﺰب واﺣﺪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ را اﻋﻼم ﻛﺮد ،وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺳﺘﺎﺧﯿﺰی ھﻢ ﺑﺮ
ﻋﮫﺪه آﻣﻮزﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ) .ﻃﻠﻮﻋﯽ  ١٣٧۶ﺻﻔﺤﻪ (۵۴١
آﻣﻮزﮔﺎر در ﺳﺎل  ١٣۵۵از ﻃﺮف ﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﻛﻞ ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .و در ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎ »ﺳﺎﯾﺮوس وﻧﺲ« وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻛﺎرﺗﺮ دﯾﺪار ﻛﺮد و ﺑﺎ او آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ در
ﺟﺮﯾﺎن ھﻤﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ وی از ﻧﻈﺮ آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﻣﮫﺮه ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای اﺣﺮاز ﭘﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی در اﯾﺮان ﻣﻮرد
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی آﻣﻮزﮔﺎر
از اواﯾﻞ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣۵۶ﻛﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دوﻟﺖ ھﻮﯾﺪا ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ،ﻧﺎم دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ وی ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎﻧﮫﺎ
اﻓﺘﺎد ،اول دﻛﺘﺮ ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر ﻛﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ وزارت را در اﯾﺮان داﺷﺖ و از ﺳﺎل  ١٣٣٧ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎل در ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ وزﯾﺮ ﻛﺎر ،وزﯾﺮ ﻛﺸﺎورزی ،وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاری ،وزﯾﺮ داراﯾﯽ و وزﯾﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻮد و از آﺑﺎن ﻣﺎه
ﺳﺎل  ١٣۵۵ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﺑﯿﺮ ﻛﻞ ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ،ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﻣﺸﺎور آﺧﺮﯾﻦ ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ ھﻮﯾﺪا را داﺷﺖ.
دوم ھﻮﺷﻨﮓ اﻧﺼﺎری ،وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آن وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻔﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ اﯾﺮان
در آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻮد).ﻃﻠﻮﻋﯽ  ١٣٧۶ﺻﻔﺤﻪ (۵٣٩
در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣۵۶ﻧﺎم ھﻮﺷﻨﮓ اﻧﺼﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن ھﺎ ﺑﻮد .و ﺣﺘﯽ ﻋﺪه ای ﭘﺲ
از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ اﺳﺘﻌﻔﺎی ھﻮﯾﺪا ،ﺑﻪ ﺧﯿﺎل اﯾﻨﻜﻪ اﻧﺼﺎری ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ و دﻓﺘﺮ او را ﮔﻞ ﺑﺎران ﻛﺮدﻧﺪ.اﻣﺎ
»ﺷﺎه ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎﻧﮫﺎ ،ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر را ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد .و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻜﻪ ﺑﻪ ھﻮﯾﺪا
ﺗﻜﻠﯿﻒ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻛﻨﺪ ،از آﻣﻮزﮔﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد اﻋﻀﺎی ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ)«.ﻃﻠﻮﻋﯽ ١٣٧۶ﺻﻔﺤﻪ ( ۵۴٠
ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر در ﺳﻦ  ۵۴ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺳﺎل  ١٣۵۶ﭘﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی را ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻔﺎی ھﻮﯾﺪا ﻋﮫﺪه دار ﺷﺪ .ﭘﺲ
از اﯾﻨﻜﻪ وی ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی رﺳﯿﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﯿﻤﯽ از وزرای ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ اش ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺷﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ،ﻛﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
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ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻤﻜﯿﻦ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای آﻣﻮزﮔﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎه ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ وزﯾﺮاﻧﯽ ﻛﻪ ﺷﺎه ﺑﺮای ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ آﻣﻮزﮔﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﻮد،
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ درﻛﺎﺑﯿﻨﻪ ھﻮﯾﺪا را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﯾﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼﺗﯽ در دوران ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی آﻣﻮزﮔﺎر
ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ھﻮﺷﻨﮓ اﻧﺼﺎری )رﻗﯿﺐ آﻣﻮزﮔﺎر در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭘﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی( ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ وی
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوران ھﻮﯾﺪا ،وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ.
ﺣﻮادث ﻣﮫﻢ اﯾﻦ زﻣﺎن
در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺑﺮای رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی رخ ﻣﯿﺪھﺪ،
اﻋﻼم ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه ،ﺳﻔﺮ ﺷﺎه ﺑﻪ آﻣﺮﯾﻜﺎ و ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺎه درآﻣﺮﯾﻜﺎ ،ﺷﮫﺎدت ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﺧﻤﯿﻨﯽ در آﺑﺎن ﻣﺎه  ،١٣۵۶ﺳﻔﺮ ﻛﺎرﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان در دی ﻣﺎه ،١٣۵۶ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ھﻨﺮ در ﺷﯿﺮاز ،درج ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮھﯿﻦ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ
ﺳﺎﺣﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ در روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت)ﺑﺎ اﻣﻀﺎی اﺣﻤﺪ رﺷﯿﺪی ﻣﻄﻠﻖ( ،ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺮدم ﻗﻢ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و
ﺳﺮﻛﻮب ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺮدم ﻗﻢ ﺗﻮﺳﻂ دژﺧﯿﻤﺎن رژﯾﻢ)ﻛﻪ ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻗﯿﺎم ھﺎﯾﯽ در ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ﻛﺸﻮر ﺷﺪ ،(.آﺗﺶ
ﺳﻮزی در ﺳﯿﻨﻤﺎ رﻛﺲ آﺑﺎدان و...
اﺣﻤﺪ رﺷﯿﺪی ﻣﻄﻠﻖ
»اﯾﺮان و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﺮخ و ﺳﯿﺎه« اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣۵۶/١٠/١٧در روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﻣﻀﺎی
ﻣﺴﺘﻌﺎر"اﺣﻤﺪ رﺷﯿﺪی ﻣﻄﻠﻖ" ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻪ در آن ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺗﻮھﯿﻦ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮﻗﻪ ای آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺮ اﻓﺮوﺧﺖ ،و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺷﺪ.
»ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ و اھﺎﻟﯽ ﺷﮫﺮ ﻗﻢ در  ١٩دی ﻣﺎه  ١٣۵۶ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاض ،ﺑﻪ ﺗﻈﺎھﺮات
ﮔﺴﺘﺮده ای دﺳﺖ زدﻧﺪ ﻛﻪ اﻗﺪام ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺟﮫﺖ ﺳﺮﻛﻮﺑﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪن و
زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﺗﻌﺪادی از ﺗﻈﺎھﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪ .ﺷﮫﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ در  ٢٩ﺑﮫﻤﻦ ھﻤﺎن ﺳﺎل ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﮫﻠﻢ
ﺷﮫﺪای ﻗﻢ ،ﺷﺎھﺪ ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻮﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی در ﺷﮫﺮھﺎی ﺗﮫﺮان ،ﻣﺸﮫﺪ،
ﯾﺰد،اﺻﻔﮫﺎن و ﺷﯿﺮاز ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ) «.دھﻤﺮده ١٣٨٣ﺻﻔﺤﻪ (٢۴
ﺟﺸﻦ ھﻨﺮ ﺷﯿﺮاز
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻛﻪ دردوران ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر در ﻛﺸﻮر رخ داد ،اﺟﺮای ﺟﺸﻦ ھﻨﺮ ﺷﯿﺮاز ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻓﺮح ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﺪ .در ﯾﻜﯽ از ﻗ ﺴﻤﺘﮫﺎی اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ،در ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﻮك ،ﺑﭽﻪ ،آﺗﺶ ،ﻋﻤﻞ
ﺷﻨﯿﻊ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻸ ﻋﺎم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺸﻢ و اﻧﺰﺟﺎر اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم را ﺑﺮ
اﻧﮕﯿﺨﺖ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺳﻘﻮط ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ در ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯿﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺎك ﻛﺸﻮرﺷﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﭘﯿﻜﺮ ﭘﺎك ﭘﺴﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( اﺳﺖ ،و ﺣﺮﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﮫﻤﺎن ﻋﺰﯾﺰ را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ.
ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ
دوران ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﺼﺎدف ﺑﻮد ﺑﺎ اﻋﻼم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه .در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﻛﻪ ھﻢ ﻧﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ھﻢ ﻧﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ﺑﻮد ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ١۵ﻣﺮداد ،١٣۵۶
ھﻮﯾﺪا را ﭘﺲ از دوازده ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ،ﺑﻪ وزارت درﺑﺎر ﻣﻨﺼﻮب ﻛﺮد و ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر ،وزﯾﺮ داراﯾﯽ ﻛﻪ ﺳﺎل ھﺎ
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رﯾﯿﺲ ھﯿﺄت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﺮان در اوﭘﻚ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮد را ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻣﻨﺼﻮب
ﻛﺮد و اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وی اﺳﺖ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯽ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻣﻨﺘﮫﯽ
ﻧﺸﻮد).دھﻤﺮده  ١٣٨٣ﺻﻔﺤﻪ (٢٢
رﯾﺎﺿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﯾﻜﯽ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻛﻪ آﻣﻮزﮔﺎر اﻧﺠﺎم داد اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ رﯾﺎﺿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﮫﺮوزی
ﻣﺠﺮﯾﺎﻧﺶ ﺷﻮد ،زﯾﺮا »ﺳﯿﺎﺳﺖ رﯾﺎﺿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻜﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﮫﺎر
ﺗﻮرم ﻧﺸﺪ و ﮔﺮاﻧﯽ روز اﻓﺰون ﺑﮫﺎی ﻛﺎﻻھﺎ و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ داﻣﻨﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ھﺎ را ﮔﺴﺘﺮش داد«)ﻃﻠﻮﻋﯽ  ١٣٧۶ﺻﻔﺤﻪ
(۵۴۵
اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺮﯾﻜﺎ) (C.I.Aدر اوت ) ١٩٧٨ﻣﺮداد  (١٣۵٧اﻋﻼم ﻛﺮد اﯾﺮان در وﺿﻊ اﻧﻘﻼب ،ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮار
دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ی آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ،در ﭘﻨﺠﻢ ﺷﮫﺮﯾﻮر ١٣۵٧
ﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻣﻨﺼﻮب ﻛﺮد).ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪی  ١٣٨۵ﺻﻔﺤﻪ ( ١۶٩
ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮫﺎرم ﺷﮫﺮﯾﻮر )١٣۵٧ﯾﻚ ھﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺣﺮﯾﻖ در ﺳﯿﻨﻤﺎ رﻛﺲ آﺑﺎدان(اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺷﺎه ﻛﺮده ﺑﻮد و ﺷﺎه ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻌﻔﺎی او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.دﻛﺘﺮ ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر در دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣۵٧ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ اﯾﺮان را
ﺗﺮك ﻛﺮد و رﺣﻞ اﻗﺎﻣﺖ در آﻣﺮﯾﻜﺎ اﻓﻜﻨﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
 -١ﻃﻠﻮﻋﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ) .(١٣٧۶ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻋﺼﺮ ﭘﮫﻠﻮی)از ﻓﺮوﻏﯽ ﺗﺎ ﻓﺮدوﺳﺖ( .ﺗﮫﺮان :ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ
 -٢ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ وزارت اﻃﻼﻋﺎت) .(١٣٨٢ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواك .ﺗﮫﺮان
 -٣ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪی ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ) .(١٣٨۵ژاﻧﺪارم و ژﻧﺮال)ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﻜﺎ در دوره ﭘﮫﻠﻮی دوم( .ﺗﮫﺮان :ﻣﺮﻛﺰ
اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
 -۴دھﻤﺮده ،ﺑﺮات ) .(١٣٨٣دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر و ﺗﺤﻮﻻت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ .ﺗﮫﺮان:ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

۴

