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دوشنبه  25آذر 1398
 19ربیع الثانی .1441شماره 20268

افسانه گراننشدنخودکار«بیک»!

گزارش تاریخی

علی امینی و دانشگاه
ببازی شکست خورده!
خیم هش 
جنبش دانشجویی بعد
از کــودتــای  28مــرداد
 1332و س ــرک ــوب
هرگونه فعالیت سیاسی
در دهـــه  ،1330در
عمل تعطیلشده بود.
بااینحال ،در اواخر این دهه ،همزمان با اوجگیری
بحران اقتصادی و سیاسی ،کشور هرروز شاهد
تجمعهای صنفی بود که قشرهای مختلف در
آن ها ،به وضعیت موجود اعتراض میکردند .به
گــزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،
این موضوع باعث شد بخشی از دانشجویان که
در سالهای قبل از آن فعالیت سیاسی را کنار
گذاشته بودند ،دوباره تحرکات خود را آغاز کنند.
در همین برهه زمانی ،فشارهای آمریکا به ایران
برای اجرای به اصطالح اصالحات اقتصادی و
اجتماعی ،افزایش یافت؛ مسئلهای که درنهایت
باعثشدمحمدرضاپهلوی،علیامینیرابهعنوان
نخستوزیر انتخاب کند تا او مسئولیت اجرای
بخشی از اصالحات مد نظر آمریکا را به عهده
بگیرد.تالشبرایارتباطبامخالفانوضعموجود،
یکی از اقداماتی بود که امینی در اولین هفتههای
انتخاب شدنش بهعنوان نخستوزیر ،انجام
داد .براین اساس ،او سعی کرد با اعضای جبهه
ملی ،دانشجویان و روحانیون ارتباط برقرار کند
و خود را حامی اصالحات نشان دهد .امینی چند
هفته بعد از انتخاب شدن بهعنوان نخستوزیر،
در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی که
بخش قابلتوجهی از دانشجویان آن نزدیک
به جبهه ملی بودند ،حاضر شد و سعی کــرد با
آن ها ارتباط صمیمانهای برقرار کند .در این
جلسه ،هرچند امینی سعی کــرد با صحبت از
دموکراسی و تأکید بر اجازه دادن به فعالیتهای
آزاد دانشجویی ،نظر جوانان حاضر در جلسه را
جلب کند ،اما دانشجویان حضور او را در این جمع
مغتنم شمردند و به نقشی که در عقد قــرارداد
کنسرسیوم در دولــت زاهــدی داشــت ،اعتراض
کردند .درواقــع دانشجویان به امینی بهعنوان
فردی که منابع نفتی را در اختیار بیگانگان قرار
داده بود ،مینگریستند.
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آیا ادعای ثبات اقتصادی در دوره پهلوی دوم واقعیت دارد؟

گروه اندیشه  -شرایط نامناسب اقتصادی ،معمو ًال فرصتی
برای شیوع شایعات است؛ شایعاتی که گاه بر بستر دروغهای
بزرگ تاریخی شکل میگیرد و در دامن زدن به بحران ذهنی
جامعه ،نقشی اساسی ایفا میکند .به دیگر سخن ،این رویه،
راهی برای آسیبپذیرتر کردن یک ملت و تالش برای شکستن
پایداری آن هاست .با گذشت بیش از چهار دهه از سقوط رژیم
پهلوی ،مدعیانی که مترصد فرصتی برای بازگرداندن جایگاه
پیشین خود هستند ،از گرفتاری مردم و نیز ،ضعف جدی حافظه
تاریخی ایرانیان سوءاستفاده میکنند و روایتهایی را در افواه
عمومیمیاندازندکهپایهواساسیندارد.اگرگوششنواییبرای
شنیدنحقایقتاریخیپیداشود،دالیلیکهمیتوانبرایابطال
این ادعاهای سخیف ارائه کرد ،بسیار است .یکی از این ادعاها
که معمو ًال برخی افراد فاقد اطالعات از آن ها برای گرم کردن
ُقلآن،استفادهمیکنند،ماجرایادعای
مجلسوتبدیلشدنبهن ِ
امیرعباس هویدا ،نخستوزیر معدوم شاه است؛ ادعایی که بر
مبنایآن،اودرجلسهمحاکمهخود،خودکاربیکیازجیبدرآورد
و گفت که قیمت آن در دوران 13ساله نخست وزیری او ،تغییری
نکرده است! صرف نظر از صحت و سقم وقوع چنین صحنهای در
دادگاه هویدا ،توجه به دو نکته تاریخی ،به روایت آمار و ارقام و نیز،
خاطرات درباریان ،خالی از لطف نیست و صبوری خواننده در
مطالعه،میتواندزمینهسازروشنگریبیشترباشد:
نکته اول :دوران نخستوزیری هویدا ،طوالنیترین دوران
نخستوزیری در تاریخ معاصر ایران است .او از سال  1343تا
سال  ،1356نخستوزیر شاه بود .این دوره را به لحاظ شرایط
اقتصادی ،باید به دو بخش عمده تقسیم کنیم؛ بخش نخست که
مربوط به سالهای پیش از  1348است؛ زمانی که درآمدهای
نفتی کشور ،هنوز جهش افسانهای اوایــل دهه  1350را پیدا
نکردهبود و بودجه عمومی ،به صورت انقباضی بسته میشد و بر
همین اساس ،تورم بیش از زمانهای دیگر قابل مهار بود .در این
برهه زمانی ،جهش قیمتها نسبت به دوره بعد ،کمتر است ،اما
متوقف نمیشود .دوره دوم نخستوزیری هویدا از این منظر،
مربوط به پس از جهش قیمت نفت و سرازیر شدن پول حاصل از
فروش آن ،به کشور است .این برهه زمانی ،با بلندپروازیهای
شاه در زمینه خرید تسلیحات و بریز و بپاشهای دربار در زمینه
برنامههایی با ماهیت مشروعیت بخشیدن به سلطنت ،مانند
برگزاری جشنهای  2500ساله و  ...همزمان میشود و نیز ،با
رشد سرسامآور قیمتها ،به ویژه از نیمه دهه  1350به بعد .در
اینبازهزمانیکهحدودهشتسالطولمیکشدوبیشتردوران
نخستوزیری هویدا را در بر میگیرد ،شرایط اقتصادی کشور
به نحو روزافزونی دچار انحطاط میشود؛ این وضع در شرایطی
روی میدهد که کشور به لحاظ درآمدهای نفتی در اوج رفاه قرار

بیمارستان امام رضا
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جمعشدهبودند.آقابااینتعبیرگفتند«:منمیدانمکهشما
مرا دوست دارید و میدانید که من هم شما را خیلی دوست
دارم .من میخواهم خواهش کنم که بگذارید این آقا برود».
باالخرهباوساطتوتدبیرآیتا...خامنهایبهآنفردآسیبی
نرسید و او را از بیمارستان خارج کردند.

گلگون از خون شهدا
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تدبیر بزرگ

رهبر انقالب نحوه اطالعشان از ماجرای
حمله عوامل رژیم به بیمارستان امام رضا
علیهالسالم را این گونه نقل میکنند« :ما در مجلس روضه
بودیم و من را پای تلفن خواستند ،دیدم چند نفر دارند با
کمال دستپاچگی میگویند حمله کردند ،زدند ،کشتند
و به داد برسید .من رو کردم به علما و گفتم که رفتن ما به
بیمارستان به احتمال زیاد مانع از ادامه تهاجم میشود
و من قطع ًا خواهم رفت و آقای طبسی هم قطع ًا خواهند
آمد .اگر آقایان هم بیایید خیلی بهتر خواهد شد و اگر هم
نیایید ما بههرحال میرویم .لحن توأم با عزم و تصمیمی
که ما داشتیم موجب شد که چند نفر از علمای معروف از
جمله حاج میرزاجواد آقای تهرانی و آقای مروارید و بعضی
دیگر گفتند میآییم .حرکت کردیم به سمت بیمارستان و
تصمیم گرفتیم پیاده هم میرویم».
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قدمهای پوالدین

حرکت آی ـتا ...خامنهای به همراه علمای
مشهد به منظور جلوگیری از تهاجم عوامل
رژیم پهلوی به بیمارستان امام رضا علیهالسالم موجب
همراهی جمعیت زیادی از مردم شد .رهبر انقالب ماجرا
را این گونه روایت میکنند« :از دور دیدیم که سربازهای
مسلح ،راه ورود به بیمارستان را سد کردهاند .جمعیت یک
مقداری احساس اضطراب میکرد .آهسته به اطرافیان
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عبدالحسین هژیر یکی
از سیاستمداران دوران
معاصر است که نظرات
و دیدگا ههای مختلفی
درباره او وجود دارد .در
وابستگی وی به دربار،
تردیدی نیست؛ چرا که در دوره رضاشاه ،مامور
رسیدگی به دارای ـیهــای او در خــارج شد و در
دوره محمدرضا پهلوی ،به مقام نخستوزیری و
وزارت دربار رسید .هژیر در سال  1281هـ.ش
در تهران متولد شد .اولین شغل او ،بعد از پایان
تحصیالت ،استخدام در وزارت خارجه به عنوان
مترجم زبا نهای روسی و فرانسه بود .هژیر در
دوره پهلوی دوم توانست خود را به دربار نزدیک
کند .این رویکرد ،البته با حمایت انگلیسیها به
نتیجه رسید .در آذرمــاه  ،1326پس از سقوط
دولت قوام ،یکی از دالیل این سقوط را مخالفت
و کارشکنیهای وزیر دارایــی کابینه وی ،یعنی
هژیر میدانستند .ارتباط نزدیک هژیر با اشرف
پهلوی باعث شده بود که اشرف ،محمدرضاپهلوی
را به نخستوزیری هژیر مجاب کند .هژیر با
سفارت انگلستان ارتباط داشــت؛ بهخصوص
با خانم لمبتون ،وابسته سفارت انگلیس در
ایران .از آنجا که لمبتون در سیاست ایران بسیار
تاثیرگذار بود ،باعث ترقی و رشد هژیر شد .شاید
از همین روست که از همان آغاز نخستوزیری
وی ،آیتا ...کاشانی مخالف سرسخت هژیر بود.
زمانی که بحث نخستوزیری هژیر مطرح شد،
آیتا ...کاشانی و بهتبع ایشان ،جمعیت فدائیان
اسالم ،با این تصمیم به شدت مخالفت کردند؛ زیرا
افزون بر ارتباط وی با انگلیسیها ،هژیر را فردی
المذهب میدانستند و هیچگاه به نخستوزیری او
روی موافق نشان ندادند .این مخالفتها ،در کنار
عوامل دیگر ،باعث استعفای هژیر از نخستوزیری
شد؛ اما بالفاصله ،شاه او را به مقام وزارت دربار
منصوب کرد .چندماه پس از این انتصاب ،یعنی
در  13آبان  ،1328هژیر ،هنگام خروج از یک
مجلس در مسجد سپهساالر ،توسط سیدحسین
امامی ،عضو فدائیان اسالم ،اعدام انقالبی شد.
هژیر شخصیتی پیچیده داشت .این پیچیدگی به
علت تصمیمات و عملکردش بود.

اعتراضتعدادیازنمایندگانمجلسبهافزایشقیمتها،چنین
نوشت« :هویدا به انتقاد مخالفان درباره گرانی قیمتها پاسخ
داد» .با این حال ،میتینگی که هویدا گاه و بیگاه در رسانهها راه
میانداخت ،به بهبود شرایط نمیانجامید .نوشتههای اسدا...
علم که در این زمان ،نقش وزیر دربار را داشت هم ،شاهدی بر
این مدعاست .او که چندان از هویدا دل خوشی نداشت ،به
تمامی ،نقصانهای عملکرد او را به شاه گــزارش م ـیداد؛ هر
چند میدانست که محمدرضا پهلوی ،خود عامل اصلی این
نابسامانی است! علم در یادداشت روز  23فروردین 1353
خود ،مینویسد[«:به شاه] عرض کردم متأسفانه در داخله به
واسطه غفلت متصدیان ،نه گوشت در دسترس مردم است نه
شکر ،نه گوشت مرغ و مردم خیلی ناراضی هستند و این صحیح
نیست.آخرچرااینپیشبینیهارانمیکنند؟همهچیزهمگران
شده.تعجباستکهشاهنشاهتمامگوشکردندولیهمانطور
که چشمشان را روی هم گذاشته بودند ،اص ً
ال باز نکردند و یک
کلمه جواب ندادند .من که شاهنشاه را میشناسم ،میدانم که
این به معنی این است که حرف تو را میشنوم ،ولی نمیخواهم
جواب بدهم».
باتوجهبهایندونکته،میتوانگفتکهحتیاگرهویداقصدثابت
نگه داشتن قیمت خودکار بیک را هم داشت ،با توجه به شرایط
بحرانیای که خود یکی از ایجاد کنندگان آن بود ،نمیتوانست
کاری از پیش ببرد و آنچه درباره ثابت ماندن قیمت خودکار بیک
در برخی محافل نَقل میشود ،افسانهای بیش نیست.

جنایات عجیب

رهبر انقالب ماجرای حمله رژیم پهلوی به
بیمارستان امام رضا علیهالسالم مشهد را
این گونه نقل میکنند « :یک عده چماقدار که شهربانی
مشهد بهشان پول داده بود با یک وانت نیسان به بیمارستان
امام رضا علیهالسالم آمده بودند تا به آن جا حمله کنند.
دانشجوها و دکترهای این بیمارستان هم آن وقتها خیلی
فعال بودند .اعالمیه پخش میکردند و درگیر مسائل
مبارزه بودند .چماقدارها از خیابان «بهار» وارد بیمارستان
امام رضا علیهالسالم شدند .ریختند توی بخش کودکان
بیمارستان و جنایتهای عجیبی کردندِ .سرمها را از دست
بچهها کشیدند؛ بچهای را پرت کردند و کشتند و »...
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دارد؛ تورم از مرز 20درصد عبور میکند و قیمت مسکن ،طی دو
سال ،فقط در تهران 300 ،درصد افزایش مییابد .گزارشهای
محمدعلیهمایونکاتوزیان،درکتاب«اقتصادسیاسیایران»که
منطبقباآماروارقامبانکمرکزیایراندردورهمذکوراست،نشان
میدهدکهدرهمیندوره،بازدهیکشاورزیبارشدسهدرصدی،
بهصفرمیرسدوبازارکشورازمیوههاومحصوالتغذاییوارداتی
لبریز میشود .در همین حال ،کشاورزانی که در چند کیلومتری
شهرها مشغول زراعت و باغداری هستند ،نمیتوانند با قیمت
محصوالتیکهازهزارانکیلومترآنطرفترواردایرانشدهاست،
رقابتکنند.درسال،1355کاربهجاییمیرسدکهدولتبرای
کنترلاعتراضات،بهتشکیل«ستادمبارزهباگرانی»،بهسرپرستی
فریدون مهدوی مبادرت میورزد؛ اما با این اقدامات راه به جایی
نمیبرد و در آستانه پیروزی انقالب اسالمی ،با وجود دالرباران
نفتی و سرازیر شدن هر نوع امکانات از سوی دولتهای غربی و
به ویژه آمریکا به کشور ،تورم از رقم  25درصد میگذرد و هویدا،
زمانیکابینهرابهآموزگارتحویلمیدهدکهافزایشقیمتها،به
یکبحرانجدیتبدیلشدهاست.
نکته دوم :صرف نظر از آمار و ارقامی که توسط بانک مرکزی در
دهه  1350منتشر شده است و به برخی از آن ها در قسمت اول
اشاره کردیم ،صدها گزارش موجود در روزنامهها و نیز ،خاطرات
نزدیکان به دربار ،مؤید این قضیه است که ثبات قیمتها در دوره
هویدا ،فقط یک مزاح سادهلوحانه محسوب میشود .روزنامه
اطالعات در تیتر یک روز شنبه 30 ،بهمن  ،1350با درج خبر

هژیر ؛ انگلوفیل ناکام

روایتی از حماسه  ۲۳آذر مشهد

حمله مزدوران

درماههایمنتهیبهپیروزیانقالب،اقدامات
انقالبی دانشجویان دانشگاه پزشکی مشهد
کهکادربیمارستانهایشهررانیزتشکیلمیدادند،خشم
رژیم پهلوی را برانگیخته بود .صبح روز پنجشنبه  ۲۳آذر
 1357عدهای از مزدوران رژیم که تصاویر شاه را در دست
داشتند ،با سنگ و چماق و اسلحه به بیمارستان امام رضا
علیهالسالم حملهور شدند و حاضرین را به رگبار بستند.
مقاومت پزشکان ،پرستاران و دانشجویان موجب خروج
موقتآنهاازبیمارستانشد.امابالفاصله،سربازهایرژیم
با اسلحههای کالیبر ۵۰به بیمارستان تیراندازی کردند.

2

بازیگران تاریخ
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خبر تحصن آیتا ...خامنهای و علما و مردم
مشهد در بیمارستان امام رضا علیهالسالم
در محکومیت رژیم پهلوی به سرعت در مشهد و کل کشور
پخش شــد .آیـ ـتا ...خامنهای خاطره رســانـهای کردن
تیراندازی عوامل رژیم به مردم با اسلحههای کالیبر۵۰
را این گونه نقل میکنند« :خبرنگارهای خارجی که آمده
بودند ،من این پوکهها را نشان میدادم؛ میگفتم که این
یادگاریهای ماست؛ ببرید به دنیا نشان بدهید که با ما
چگونه رفتار میکنند».

8

گفتمکهمابایدبامتانتوبدونهیچگونهتغییریپیشبرویم
تا مردم پشت سرمان بیایند و همین کار را کردیم .به مجرد
اینکه به سربازها رسیدیم ناگهان بیاختیار کناررفتند و
یک راهی باز شد .فکر آن ها این بود که بعد از عبور ما ،سد راه
مردمشوند،امانتوانستند.شایددرحدودچندصدنفرآدمبا
ما تا کنار ورودی ساختمان بیمارستان آمدند .دانشجویان و
کادر پزشکی که در بیمارستان بودند با دیدن ما جان تازهای
گرفتند و ما وارد ساختمان بیمارستان شدیم».

5

یک تمصیم مهم
پــس از ورود آیـــتا ...خامنهای بــه همراه
علما و مردم مشهد به بیمارستان امام رضا

علیهالسالم به منظور جلوگیری از تهاجم عوامل رژیم،
جمعی از مهاجمین که در بیمارستان باقی مانده بودند
شعار «جاویدشاه» سر داده و جمعیت حاضر هم با شعارهای
انقالبی جواب آن ها رادادند .در جلسهای با حضور چندتن
از کادر بیمارستان و سران جمعیت ،آی ـتا ...خامنهای
پیشنهادی دادند که سالها بعد آن ماجرا را این گونه نقل
میکنند« :من پیشنهاد کردم که ما اینجا متحصن بشویم
و برای این که مطلب هیچگونه تزلزلی پیدا نکند ،بالفاصله
یک کاغذ آوردم و نوشتم که ما در اینجا خواهیم بود تا این
کارها انجام بگیرد ».برکناری میرهادی(فرماندار نظامی
مشهد) و محاکمه عوامل حمله به بیمارستان از اصلیترین
خواستههای متحصنین بود.

6

در زمانی که آیـــتا ...خامنهای به همراه
تعدادی از علما و مردم مشهد در بیمارستان
امامرضاعلیهالسالممتحصنشدهبودند،یکیازروحانیون
هــوادار رژیــم وارد بیمارستان شد و احتمال ایــن وجود
داشت که افراد متحصن بخواهند آسیبی به او برسانند.
آیتا ...خامنهای که میدانستند با آسیب رسیدن به این
فرد،رسیدگیبهخواستههایمردموهدفتحصنمنحرف
خواهد شد ،خیلی زود به میان جمعیت رفتند و برای این
که همه ایشان را ببینند روی سقف یک ماشین نشستند و
بلندگو را به دست گرفتند .جمعیت زیادی اطراف ماشین

درگیری خونین

حمایت امام خمینی رحمها ...علیه از تحصن
علما و مردم مشهد در بیمارستان امام رضا
علیه السالم روح تــازهای در این حرکت انقالبی دمید.
مردمی که خارج از بیمارستان بودند در حرم مطهر جمع
شدند و پس از سخنرانی شهید هاشمی نژاد به سمت منزل
آیتا...سیدعبدا...شیرازیحرکتکردند.مأمورانپهلوی
تعدادی تانک به سمت منزل آیتا ...شیرازی فرستادند.
مقاومت انقالبیون موجب درگیری خونین با عوامل رژیم و
کشتار جمعی از مردم مشهد شد .در پی این فاجعه ،آیتا...
شیرازی به ارتشبد ازهاری(نخستوزیر وقت) پیام صریحی
فرستادند« :اگر میرهادی(فرماندار نظامی مشهد) را زنده
می خواهید ،او باید ظرف  48ساعت مشهد را ترک کند.
وگرنه جنازه او را به تهران می فرستیم ».دو روز پس از این
تلگراف ،میرهادی از مشهد فرار کرد و به تهران رفت.
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وساطت حکیمانه

پوکههای یادگاری

اپیان تحصن

بــا محقق ش ــدن اصــل ـیتــریــن درخــواســ 
ت
متحصنین بیمارستان امام رضا علیهالسالم
یعنیبرکناریفرماندارنظامیمشهد،تحصنبهپایانرسید.
«اختالل در خدمات مذهبی سطح شهر به دلیل اجتماع
علمادریکنقطه»«،اختاللدردرمانبیمارانبهعلتتداوم
تحصن پزشکان» و «توصیه علما» از دیگر دالیل تاثیرگذار
بر اتمام تحصن بود .سهشنبه  5دی که به عنوان روز پایان
تحصناعالمشدهبود،آیتا...خامنهایوشهیدهاشمینژاد
در اجتماع عظیم مــردم سخنرانی کردند .اجتماعی که
خبرگزاریفرانسهتعدادآنرا ۶۰۰هزارنفراعالمکردهبود.
شهید هاشمینژاد ضمن قرائت قطعنامه پایانی تحصن،
از مردم انقالبی درخواست کرد تا سرنگونی رژیم شاه این
همبستگی ادامه داشته باشد .تحصن بیمارستان اما م رضا
علیهالسالم را میتوان یکی از چندین تحصن بزرگ و موفق
انقالبیوندرسراسرکشوربهشمارآورد.
موسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی-دفترمشهد

