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 حبیب اهللا و جمشید آموزگار 

  محمد قربانی 

  

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

  

وه ضور حبیب اهللا آموزگار در مجلس سنای دوم و سوم و نفوذش در دربار شاه به خصوص نزد منوچھر اقبال و به عالح

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 

  . سریعتر از بسیاری دیگردر پیش بگیردھای آمریكا داشت و نزدیك شدن به آنھا، راه پیشرفت را 

   

  

  حبیب اهللا آموزگار

وی در عرصه . حبیب اهللا آموزگار اھل اصطھبانات فارس و از شخصیت ھای فرھنگی و صاحب تالیفات متعددی بود

در مجلس مؤسسان عضویت . سیاست در عصر سلطنت رضا و محمد رضا پھلوی عھده دار مسئولیت ھای مھمی بود

اشت و در دوره ھای دوم و سوم مجلس سنا از اعضای آن بود، و مدت كوتاھی ھم در كابینه حسین عال در سال د

و عضو كمیته مركزی حزب ملیون   به عالوه از اعضای حزب رادیكال. سمت وزارت فرھنگ را بر عھده داشت ١٣٣٠

ذش در دربار شاه به خصوص نزد منوچھر حضور حبیب اهللا آموزگار در مجلس سنای دوم و سوم و نفو. محسوب میشد

اقبال و به عالوه 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 

ی آمریكا داشت و نزدیك شدن به آنھا، راه پیشرفت را سریعتر از بسیاری دیگردر پیش با تحصیل كرده ھا

  )٩صفحه  ١٣٨٢جمشید آموزگار به روایت اسناد ساواك .(بگیرد

بی تردید جایگاه سیاسی و علمی حبیب اهللا آموزگار در نزد مقامات آن عصر تأثیر فراوانی در ارتقای فرزند تحصیل كرده 

  .نشینان داشته استاش در نزد مركز 

  جمشید آموزگار

  وی پس از انجام. شمسی در تھران و در خانواده ای نسبتًا معروف و متنفذ به دنیا آمد ١٣٠٢جمشید آموزگار در سال 

تحصیالت مقدماتی، در زمان جنگ جھانی دوم با یك كشتی باری ازطریق بندرعباس به آمریكا رفت و درآنجا به 

به ایران بازگشت و در اداره اصل چھار ترومن كه تازه در ایران  ١٣٣٠آموزگار در سال. ختتحصیالت دانشگاھی پردا

دكتر  ١٣٣۴در سال . تاسیس شده بود شروع به كار كرد و در این اداره به ریاست قسمت مھندسی بھداشت رسید

طه آغاز ترقی او در تشكیالت اداری جھانشاه صالح وزیر وقت بھداری او را به معاونت این وزارتخانه انتخاب كرد و این نق

در كابینه دكتر اقبال ابتدا به سمت وزیر كار و  ١٣٣٧جمشید آموزگار نخستین بار در سال .كشور به حساب می آید

. در كابینه منصور و اولین كابینه ھویدا نیز وزارت بھداری را بر عھده داشت. سپس به سمت وزیر كشاورزی معرفی شد
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 ٩یعنی قریب  ١٣۵٣كابینه ھویدا از وزارت بھداری به وزارت دارایی نقل مكان كرد و تا اوایل سال در نخستین ترمیم 

  )۵۴٠صفحه ١٣٧۶طلوعی . (سال وزیر دارایی بود

  گروگان گیری در مقر اوپك

 آموزگار در كنار كارھای مربوط به وزارت دارایی، ریاست ھیات نمایندگی ایران در سازمان كشورھای صادر كننده

  )۵۴١صفحه ١٣٧۶طلوعی .( را نیز بر عھده داشت) اوپك(نفت

در این روز كه اجالس . بود ١٣۵۴آذر  ٣٠شاید بتوان گفت یكی از جذاب ترین روزھای زندگی جمشید آموزگار روز 

 به محل بر) تروریست اھل ونزوئال(شورای وزیران اوپك در وین تشكیل شده بود، یك گروه تروریستی به ریاست كارلوس

تروریستھا موفق شدند افراد حاضر در جلسه را گروگان بگیرند، و حتی چند تن از . گزاری این جلسه حمله كردند

  . این حادثه در نھایت با پرداخت باج به گروگان گیران به پایان رسید. اعضای كادر اداری اوپك را نیز به قتل رساندند

  آموزگار و حزب رستاخیز

ه شاه تشكیل حزب واحد رستاخیز را اعالم كرد، وظیفه انجام انتخابات رستاخیزی ھم بر ك ١٣۵٣در اسفند ماه سال 

  )۵۴١صفحه  ١٣٧۶طلوعی . (عھده آموزگار گذاشته شد

و در ھمین عنوان بود كه در حاشیه . از طرف شاه به عنوان دبیر كل حزب رستاخیز برگزیده شد ١٣۵۵آموزگار در سال 

وزیر خارجه كارتر دیدار كرد و با او آشنا شد و شاید در » سایروس ونس«در پاریس با سفر به كنفرانس شمال و جنوب 

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

ولت ھویدا قطعی به نظر میرسید، نام دو نفر برای جانشینی وی بر سر زبانھا كه تغییر د ١٣۵۶از اوایل مرداد ماه سال 

به بعد قریب بیست  ١٣٣٧افتاد، اول دكتر جمشید آموزگار كه طوالنی ترین سابقه وزارت را در ایران داشت و از سال 

و وزیر كشور بود و از آبان ماه  سال در كابینه ھای مختلف به ترتیب وزیر كار، وزیر كشاورزی، وزیر بھداری، وزیر دارایی

. نیز بعد از انتخاب شدن به سمت دبیر كل حزب رستاخیز، عنوان وزیر مشاور آخرین كابینه ھویدا را داشت ١٣۵۵سال 

دوم ھوشنگ انصاری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، كه قبل از آن وزیر اطالعات و وزیر اقتصاد و مدتی نیز سفیر كبیر ایران 

  )۵٣٩صفحه  ١٣٧۶طلوعی .(ا بوددر آمریك

و حتی عده ای پس . نام ھوشنگ انصاری بسیار بیشتر از جمشید آموزگار بر سر زبان ھا بود ١٣۵۶در مرداد ماه سال 

اما .از شنیدن خبر استعفای ھویدا، به خیال اینكه انصاری نخست وزیر خواھد شد، خانه و دفتر او را گل باران كردند

و قبل از اینكه به ھویدا . ین حدس و گمانھا، جمشید آموزگار را برای نخست وزیری بر گزیده بودشاه بر خالف تمام ا«

  )۵۴٠صفحه ١٣٧۶طلوعی (».تكلیف استعفا كند، از آموزگار خواسته بود اعضای كابینه خود را تعیین نماید

پس . پست نخست وزیری را پس از استعفای ھویدا عھده دار شد ١٣۵۶سالگی در سال  ۵۴جمشید آموزگار در سن 

از اینكه وی به نخست وزیری رسید، تقریبًا نیمی از وزرای كابینه اش توسط شخص شاه انتخاب شدند، كه این امر 
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یرانی كه شاه برای كابینه آموزگار انتخاب كرده بود، بیشتر وز. نشانه تمكین بی چون و چرای آموزگار در برابر شاه بود

سابقه عضویت دركابینه ھویدا را نیز داشتند، كه ھمین امر زمینه ساز ایجاد مشكالتی در دوران نخست وزیری آموزگار 

ی بود كه در كابینه و) رقیب آموزگار در به دست آوردن پست نخست وزیری(از جمله این افراد، ھوشنگ انصاری . شد

  .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، 

ه درآمریكا، شھادت سید مصطفی فضای باز سیاسی توسط شاه، سفر شاه به آمریكا و تظاھرات مخالفان شا  اعالم

،برگزاری جشن ھنر در شیراز، درج مقاله توھین آمیز به ١٣۵۶، سفر كارتر به ایران در دی ماه ١٣۵۶خمینی در آبان ماه 

، تظاھرات مردم قم در اعتراض به این مقاله و )با امضای احمد رشیدی مطلق(ساحت روحانیت در روزنامه اطالعات

، آتش .)كه خود زمینه ساز قیام ھایی در شھرھای دیگر كشور شد(وسط دژخیمان رژیمسركوب حركت مردم قم ت

  ...سوزی در سینما ركس آبادان و

  احمد رشیدی مطلق

در روزنامه اطالعات با امضای  ١٧/١٠/١٣۵۶این عنوان مقاله ای بود كه در تاریخ » ایران و استعمار سرخ و سیاه«

این مقاله كه در آن به روحانیت و به خصوص حضرت امام توھین شده . یدبه چاپ رس" احمد رشیدی مطلق"مستعار

  .بود، ھمانند جرقه ای آتش خشم مردم انقالبی را بر افروخت، و زمینه ساز اعتراضات گسترده ای در سطح كشور شد

به تظاھرات  به عنوان اعتراض، ١٣۵۶دی ماه  ١٩با انتشار مقاله یاد شده، طالب علوم دینی و اھالی شھر قم در «

گسترده ای دست زدند كه اقدام نیروھای امنیتی در جھت سركوبی و جلوگیری از آن موجب به شھادت رسیدن و 

بھمن ھمان سال، ھمزمان با بر پایی مراسم چھلم  ٢٩شھر تبریز در . زخمی شدن تعدادی از تظاھر كنندگان شد

اضات خونین دیگری در شھرھای تھران، مشھد، پس از تبریز، اعتر. شھدای قم، شاھد تظاھراتی خونین بود

  )٢۴صفحه ١٣٨٣دھمرده (» .یزد،اصفھان و شیراز برگزار شد

  جشن ھنر شیراز

فاجعه بارترین اتفاقی كه دردوران نخست وزیری جمشید آموزگار در كشور رخ داد، اجرای جشن ھنر شیراز بود كه به 

سمتھای این جشن، در نمایشی با عنوان خوك، بچه، آتش، عمل در یكی از ق. طور مستقیم زیر نظر فرح برگزار میشد

شنیع تجاوز جنسی توسط بازیگران این نمایش در مأل 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 

  .است، و حرمت این مھمان عزیز را باید نگاه داشت) س(تنفس میكنند كه خاك كشورشان میزبان پیكر پاك پسر فاطمه

  فضای باز سیاسی

در راستای اجرای این . دوران جمشید آموزگار مصادف بود با اعالم سیاست فضای باز سیاسی محمد رضا شاه

، ١٣۵۶مرداد  ١۵ھم نگران سیاست داخلی بود، در تاریخ  سیاست، محمد رضا شاه كه ھم نگران سیاست خارجی و

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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وب رییس ھیأت نمایندگی ایران در اوپك و شخصیتی شناخته شده در محافل بین المللی بود را به نخست وزیری منص

كرد و اعالم كرد كه فضای باز سیاسی مورد تأیید وی است، مشروط بر آنكه به فرو پاشی مملكت منتھی 

       )٢٢صفحه  ١٣٨٣دھمرده .(نشود

  ریاضت اقتصادی

اما این امر نتوانست سبب بھروزی . یكی از اقداماتی كه آموزگار انجام داد اجرای سیاست ریاضت اقتصادی بود

سیاست ریاضت اقتصادی دولت بر خالف آنچه مجریان این سیاست تصور میكردند، موجب مھار « مجریانش شود، زیرا

صفحه  ١٣٧۶طلوعی (»تورم نشد و گرانی روز افزون بھای كاالھا و مواد مصرفی دامنه نارضایی ھا را گسترش داد

۵۴۵(  

  استعفای جمشید آموزگار

اعالم كرد ایران در وضع انقالب، یا حتی ما قبل انقالبی قرار ) ١٣۵٧مرداد ( ١٩٧٨در اوت ) C.I.A(سازمان اطالعات آمریكا

 ١٣۵٧بنابراین شاه با توصیه ی آمریكا برای مقابله با روند رو به افزایش مخالفت ھای مردمی، در پنجم شھریور . دارد

  )١۶٩صفحه  ١٣٨۵ملك محمدی .(شریف امامی را به جای جمشید آموزگار به نخست وزیری منصوب كرد

استعفای خود را تقدیم )یك ھفته پس از حریق در سینما ركس آبادان(١٣۵٧جمشید آموزگار در تاریخ چھارم شھریور 

برای ھمیشه ایران را  ١٣۵٧دكتر جمشید آموزگار در دی ماه سال .شاه كرده بود و شاه نیز استعفای او را پذیرفته بود

  .ترك كرد و رحل اقامت در آمریكا افكند
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