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مقاالت3

آغاز نارضایتی مردم و کابینه های جدید
دولتهویدابعدازدوازدهسالواندی،برکنارمیشود.

دولت جمشید آموزگار
پادشاهی دوران دولتهای آخرین از یکی و دولت هفتادمین 
مشروطهدردورهدودمانپهلویاستکهازمرداد۱۳۵۶تاشهریور
۱۳۵۷فعالیتکرد.رئیسایندولت،جمشیدآموزگاربود.پساز
آتشسوزیسینمارکسآبادان،طرحاستیضاحدولتتوسطمجلس
شهریور پنجم در آموزگار استیضاح، انجام از پیش اما خورد کلید
استعفاداد.بدینترتیب،بررسیتغییراتکابینهکهبهبعدازتعطیالت

تابستانیمجلسموکولشدهبودنیزانجامنشد.
دوران شریف امامی

محمدرضاشاهبعدازرویکارآمدنکارتردرسال1977،برایجلب
به دادوسپس تغییر را سالههویدا نخستدولت13 رضایتوی،
آمریکارفت.تظاهراتانبوهمخالفانهنگاموروداوبهکاخسفیدکه
موجبپرتابگازاشکآورازطرفپلیسواشکریختنکارترو
مهمانانششد،آغازناخوشیبرایاینسفربود؛اماشاهدرهماندیدار
نخستینبارئیسجمهورجدیدآمریکاسرتسلیمفرودآوردومتعهد
شدازافزایشقیمتنفتجلوگیریکند.دراینمذاکرات،شاهجای
هیچگلهوشکایتیبرایآمریکاییهاباقینگذاشتبهطوریکهدر
بازگشتاعتمادبهنفسخودرابازیافتوباردیگرباخیالراحتبر
اریکهسلطنتتکیهزدهبود.ولیمشکالتاقتصادیونابسامانیهای
ناشیازریختوپاشهایگذشتهازیکطرفوتشدیدمخالفتهابا
روند بهتدریج آن از ناشی مشکالت و مفاسد و حکومتخودکامه
دشوارتر روزبهروز آن مهار که بخشید شدت جامعه در را نهضتی

میشد.
ناتوانی جمشید آموزگار

آموزگار،درکارخودفروماندهبودوهویداهمکهبهوزارتدربار
منصوبشدهبودازهیچگونهکارشکنیدرکاردولتوقتفروگذار

نمیکرد.
ضربه ی هویدا به دولت آموزگار

سرانجامهویدا،باانتشارمقالهتوهینآمیزنسبتبهآیتاهللخمینی،
مطلق، احمدرشیدی مستعار؛ بانام ارتجاعسرخوسیاهکه عنوان با
زهر کاریترین شد، منتشر 1356 دی 17 در اطالعات روزنامه در
خودرابهحکومتآموزگارریخت.اینمقالهبهابتکارهویداتهیه
شدوشاهبرانتشارآنصحهگذاشتوحتیلحنآنراتندترکرد.
را امامی شریف شاه و شد برکنار کار از آموزگار دولت سرانجام

رویکارآورد.
استعفای دولت جمشید آموزگار

ازوقوع17شهریورجمشیدآموزگاردر۱۵مرداد یکسالپیش
بهظاهرکنترل او بهنخستوزیریمنصوبشد.وظیفهاصلی ۱۳۵۶
تورمیبودکهازسال۱۳۵۵درحالشدتگرفتنبود.حوادث۱۹
در حادثه این درگذشتگان برای. بعدی چهلمهای مراسم و قم دی
استانهایمختلفکشور،آرامشدولتراکاماًلبرهمزدهبودولی
آموزگارهمچنانمیپنداشتتوانکنترلاوضاعرادارد.حتیبعداز
چهارمینمراسمچلهنیزدریکاظهارنظرعجیبمدعیشددرایران

دیگراغتشاشیرخنخواهدداد.
رمضان ۱۳۹۸ هجری قمری

باحلولماهرمضانهمهآرزوهایآموزگارنقشبرآبشد.پانزدهم
مرداد۱۳۵۷هجریشمسیمطابقبااولرمضان۱۳۹۸هـ.قبود.طبق
سنتمسلمانانایرانعموممردمشبهارادرمساجدجمعمیشدند
تابهسخنانوعاظگوشفرادهند.اینسنتفرصتمناسبیبودتا
ازاینتجمعاتعلیهرژیمپهلویاستفادهشود.آقایخمینیپیشوای.
فرستادند را پیامی رمضان ماه ازحلول قبل روز شیعیان،چند دینی
وراهبردهاییرادر۸بندجهتاستفادهبهینهازاینماهارائهدادند.
امامدراینرهنمودهاباتأکیدبرمبدأنهضتدر۱۵خرداد،رهبری
روحانیت،نفیانتخاباترژیمرنگعوضکردنبعضیازمهرههای
اسالمی، انقالب تاریخ تدوین شهدا، خانوادههای به رسیدگی رژیم،
روشنگریوافشاگریعلیهشاهدراینماهرابهعنوانمحورهایاصلی

مورداشارهقراردادند.
شورای هماهنگی ساواک

رمضان ماه از تحلیلی بررسی یک با نیز ساواک دیگر طرف از 
وامکاناتیکهمیتوانددراختیارانقالبیونقرارگیردپیشبینیهای
الزمرانمودوطرحهاییرابرایمهاربحرانتدوینکردوشورای
هماهنگیاستانهامرکبازاستاندار،رؤسایسازمانهایانتظامیو
امنیتی،رئیسدادگستریومدیرکلاوقافرامأموربررسیواجرای

آننمود.
مسجد ۶۰۰ تعداد تهران در که کرد برآورد طرح این در ساواک
مجلس هزار یک حدود مردم منازل و تکایا احتساب با که هست
میشود.درشهرستانهاوروستاهانیزقریببه10/۰۰۰مجلسمذهبی
پیشبینیمیشود.روحانیوندراینماهکوششخواهندنمودتادست

بهتبلیغات»آشوبطلبانه«بزنندوباتحریکمتعصبینمذهبیومردم
تاروزهای۱۹، بپردازند.آنهاخواهندکوشید بهرهبرداری به قشری
۲۱و۲۲ماهرمضانتالشهایمؤسساتدولتیراتخریبوتظاهرات
ائمه بایدبه انتظامی امنیتیو برپاکنند.بههمینجهتسازمانهای
جماعات،وعاظوبانیانمجلستذکروتهدیدنماینداطالعاتالزم
انقالبیونکسبکنندعناصرنفوذیرابهداخلمجالساعزام از را
کنترل را تظاهرات آورند عمل به مراقبت انقالبی عناصر از کنند
نمایند،روحانیونوابستهبهاوقافرافعالکنندمسئولیناوقافخود
درمراسمشرکتنمایندرادیووتلویزیونیکچهرهمذهبیازرژیم
ارائهدهد.گفتارمذهبیومصاحبهازرادیووتلویزیونپخششود
محلی مسئولین که مجالسی از و نمایند تهیه مذهبی مراسم از خبر

شرکتمیکنندفیلمبرداریوپخششود.
اقدام روحانیت در بسیج مردم

باهمهتالشهایرژیمحرکتیکهآغازشدهبود،سریعتر،عمیقترو
قویترازآنبودکهباآمادهباشنیروهایرژیمازادامهآنممانعت
بهعملآید.درگیریهایخونینیازهمانشباولماهرمضانآغاز
شدوتاپایانرمضانادامهپیداکرد.عالوهبرحوادثمذکورفاجعه
سینمارکسآبادانآخرینطوفانیبودکهدولتآموزگارراازجای

کندوویرادر۵/۶/۱۳۵۷مجبوربهاستعفاکرد.
پیشگیری؛ و چارهشاه، دولت شریف امامی

شاهوآمریکابهخوبیدرککردندکهتنهاهماوردرژیم،نیروهای
مذهبیهستند!بههمینجهتبهفکردولتیافتادندکهبتواندنیروهای
در آموزگار جمشید دولت ناکامی از پس کند. راضی را مذهبی
جعفر شاه، محمدرضا پهلوی، رژیم علیه مردمی ناآرامیهای کنترل
اشرف بهروایت مأمورکرد. تشکیلدولت، برای را امامی شریف
پهلوی]روز۵شهریور۱۳۵۷درنتیجهفشارآمریکا،برادرم،شریف
نخستوزیری به را پهلوی بنیاد مدیرعامل و مجلس رئیس امامی

برگزید.[
به امامی بهگمانخودمیپنداشتندکهجعفرشریف شاهوآمریکا
دلیلسوابقپدرانشمیتواندباروحانیتارتباطبرقرارکند.شریف
امامیبهدلیلسوابقدرهنگاممعرفیکابینهبهمجلسدرمصاحبهای

علتانتصابخودراچنینتشریحکرد:
بیانات شریف امامی در مجلس

من از و داشت وجود نارضایتی نوع یک مذهبی رهبران میان در
خواستهشدتابادستگرفتنزماماموربعضیازسوءتفاهمهارااز
روشن اکنون کرد: اعالم تفسیری در نیز لندن رادیو بردارم. میان
و مذهبی فشارجناحهای برایکاهش امامی شدهکهجعفرشریف
سیاسیبهاینسمتبرگزیدهشدهاست.اوخودرایکروحانیزاده
پیشکار فقط او پدر معرفیمیکرددرحالیکهروحانیونمیدانستند
امامجمعهتهرانبودهاست.بهطورکلیجعفرشریفامامیازابتدای
مختلف راههای به پهلوی دوران در سیاستکشور بهصحنه ورود
سعیمیکردتابااقداماتفریبکارانهاذهانوافکارعموممردمرا
ازواقعیتموجودمنحرفکند.ولیباروشنگریهایعلماوخصوصًا
امام،حرفهاونقشههایاوبهبنبسترسیدوچنینبودکهرویه
خودراتغییردادوسعیکردتاازالگوهایدیگریبهرهگیرد،وی
قصدداشتتاباعوامفریبی،اعتراضاتگستردهایراکهدرسراسر
کشورروبهفزونیمیرفت،کنترلکندبنابرایندرصددبرآمدتابا

دادنوعدههایی،مردمراآرامسازد.
اقدام شریف امامی، حذف تاریخ شاهنشاهی

تاریخهجری تاریخشاهنشاهیوجایگزینی لغو ابتدادستور اودر 
راصادرکردوسپسفرمانتعطیلیقمارخانههاراداد.شریفامامی
کابینهخودرادولِتآشتیملیعنواننمودوقصدداشتخودرابه
مردم انقالبخروشان بر تأثیری اینکارها اما نزدیکسازد؛ علما
نداشتوبرپاییاجتماععظیمروزعیدفطرسال1357وروزهایبعد
ونیزکشتارمردمتهراندرجمعهخونینهفدهمشهریور،چهرهواقعی
اوراآشکارساخت.اوکهخودرادوستدارملتمیخواندتنهادوازده
روزپسازکسبقدرت،کشتارکمسابقهایدرتهرانبهراهانداخت.

زندگینامه، جعفر شریف امامی
مهندسجعفرشریفامامیازسیاستمدارانایرانیدورانپهلویبود.
جعفرشریفامامی)فرزندحاجمحمدحسینملقببهنظاماالسالم(در

۱۷شهریور۱۲۸۹بهدنیاآمد.
تحصیالت

پایان به شریف مدرسه در را ابتداییخود تحصیالت امامی شریف
رادرقسمت متوسطه آلمانیشدودوره رساند.سپسواردمدرسه
فنیتمامکردوازطرفوزارتراهبههمراه۳۰نفرجهتتحصیل
دررشتهراهآهنبهآلماناعزامشد.پسازپایاندورانتحصیلبه
مجددًا بعد اندکی شد. بهکار مشغول راهآهن در و بازگشت ایران
ازطرفوزارتراهجهتادامهتحصیلبهسوئداعزامگشتودر
سال۱۳۱۸بهتهرانبازگشتوبهشغلخودادامهدادومراحلترقی
متفقین نیروهای توسط ۱۳۲۰ شهریور در کرد. طی راهآهن در را

سمت به آزادی از پس و شد دستگیر آلمان با همکاری اتهام به
در ۱۳۲۹ تیرماه در گردید. منصوب آبیاری مستقل بنگاه مدیرکل
انتخابشد زماننخستوزیریسپهبدرزمآرابهکفالتوزارتراه
وپسازقتلرزمآراوانتصابحسینعالبهنخستوزیری،بهعنوان
دورانحکومت در و انتخابشد برنامه سازمان عالی عضوشورای
دکترمصدقدرهمینسمتباقیماندونهایتًاپسازکودتای۲۸
مرداد۱۳۳۲ونخستوزیریسپهبدزاهدیبهسمتمدیرعاملسازمان
برنامهمنصوبشد؛ودرسال1333بهسناتوریتهرانانتخابگردید.
ویدردورهدوممجلسسنابهمدت۲سالنمایندهتهرانبودوبا
شکلگیریکابینهدکترمنوچهراقبالتصدیوزارتصنایعومعادن
رابرعهدهگرفتوپسازدکتراقبالبهمدت۸ماهدرسال۱۳۳۹
بهنخستوزیررسید.ازاتفاقاتدوراننخستوزیریاوبهبودروابط

ایرانوتجدیدانتخاباتدورهبیستممجلسشورایملیبود،
اعتراض آموزگاران

پایینبودنحقوقخودو به اعتراض اعتصابمعلماندر بهدنبال 
کشتهشدنیکیازفرهنگیانبهنامخانعلیدر۱۲اردیبهشتبهدست
مستعجل دولت داد. استعفا مجلس در وی شدن استیضاح و پلیس
شریفامامیثمرةیکدورهتنشهایجدیدرروابطایرانوآمریکا
بود.تشدیدفعالیتجناحهایوابستهبه»حزبدمکرات«آمریکادر
ایرانبهاعتصابمعلمینوشهادتدکترابوالحسنخانعلیوسرانجام
سقوطدولتشریفامامی،دراردیبهشت1340انجامید.ویدرسال
۱۳۴۱نیابتتولیتبنیادپهلویراعهدهدارگردید...اودرانتخابات
۱۳۴۲مجلسسنا،باداشتنبیشترینآراءبهعنوانسناتورازتهرانبه
مجلسراهیافتوبهریاستمجلسانتخابشد.ضمنآنکهریاست
مقننهرا بودودرحقیقتریاستقوه او با نیز ملی مجلسشورای
سنا مجلس رئیس سال ۱۵ مدت به امامی شریف داشت. عهده بر
بودومشاغلمتعددیرابرعهدهداشتازجمله:ریاستهیئتمدیره
معادن و صنایع اتاق ریاست ایران، معدنی و صنعتی توسعه بانک
دانشگاه. هیئتامنای عضو و مهندسین کانون ریاست بازرگانی، و
ازجملهفعالیتهایدیگرویایجاددامداریدرکرج،شهرکسازی
در است. معروف سرمایهدار کهبد بهاءالدین با فروشی آپارتمان و
برگرفته در اعتصاب و تظاهرات را ایران سراسر که ۱۳۵۷ سال
انقالبمسئولیت ازبحرانو بود،محمدرضاپهلویبرایجلوگیری
نخستوزیریرابااختیاراتتامبهاوسپرد،نامبردهباایرادچندنطق
مخصوصًانطقمعروفاو»منشریفامامیبیستروزپیشنیستم«
دولتآشتیملیراتشکیلدادکهظاهرًاازمردمحمایتمیکردو
خودراازخاندانروحانیونمعرفینمود.ازسیاستهایاومیتوان
بهآزادیمطبوعاتورادیوتلویزیون،دادنامتیازبهکارمندان،تغییر
تقویمشاهنشاهیبههجریشمسی،بستنمراکزفساد،عزلمدیرانی
کهناالیقدانستهشدندوانحاللحزبرستاخیزاشارهنمود.شریف
امامیبابرقراریحکومتنظامیرخداد۱۷شهریورمعروفبهجمعه

سیاهرابهنامخوددرتاریخثبتنمود.
امور به سیاسی امور از اسالمی انقالب مسیر تغییر در او تالش
راوادار او پرداختهو او با بهمخالفت ماندومردم بینتیجه رفاهی
و داد استعفا ۱۳۵۷ آبان ۱۴ در سرانجام و نمودند کنارهگیری به
نیمهدومبهمنهمانسالایرانرابهقصدامریکاترکنمود.جعفر
و گرفت قرار فراماسونری لژ وارد جوانی دوران از امامی شریف

رئیسفراماسونهایایرانشد.
نخست وزیری

مهندسجعفرشریفامامیدرزندگیاشدوبارنخستوزیرایرانشد
وهردوبارفرماننخستوزیریراروزپنجمشهریوردریافتکرد؛
یکباردرسال1339ویکباردرسال1357.شریفامامیازقضاهر
دوباردرشرایطبحرانیبهنخستوزیریرسیدوهردوباررسیدنش

بهصدارت،تعجبناظرانرابرانگیخت.
برگزار 1339 تابستان در مجلس بیستم دوره انتخابات هنگامیکه
شدودولتاقبالدرآنبهنفعنامزدهایحزبملیون)کهرهبری
بزرگ هیاهویی زد، تقلب به دست بود( نخستوزیر عهده به آن
بهپاخاست.عالوهبراعتراضاتداخلیوجنجالنامزدها،مطبوعات
این و دادند پوشش را ایران انتخابات فضاحت نیز اروپا و آمریکا
امردرمیاندولتمردانغربیواکنشهاییبرانگیخت.شاهناچارشد
انتخاباتراباطلکندودولتجدیدیبرایبرگزاریدوبارهانتخابات

برسرکارآورد.رئیسدولتجدیدجعفرشریفامامیبود.
دوره اول وزارت

نخستوزیریاش اول دوران ابتدای در امامی شریف اصلی وظیفه
برگزاریآبرومندانهانتخاباتمجددمجلسبیستمبود.درانتخاباتیکه
دولتاودرزمستان1339برگزارکرد،معدودیازنیروهایمستقل
مانند ملی نهضت به نزدیک شخصیتهای از تن دو یکی حتی و
الهیارصالحبهمجلسراهیافتند؛امادکترعلیامینیکهازجدیترین
از باردیگر اقبالبود، انتخاباتاولتوسطدولت منتقدانبرگزاری
ورودبهمجلسبازماند.شریفامامیواحمدآرامش)قائممقامسازمان

نزدیک بستگان از و برنامه
کوششهایی نخستوزیر(
مالی فساد از کاستن برای
کار به سیستم در موجود
نیافت. سرانجامی که گرفتند
بعضی برای کوششها همین
شرکتهایآمریکاییفعالدر
بار به رسواییهایی نیز ایران
آوردکهاحتمااًلدرخودداری
بعدیدولتآمریکادرکمک
بهدولتشریفامامیبیتأثیر

نبود.
کندی انتخاب دیگر سوی از
آمریکا ریاستجمهوری به
بهکلی را بینالمللی شرایط

از جلوگیری شیوه بهترین داشت اعتقاد کندی کرد. دگرگون
استکه اصالحاتی انجام درکشورهایجهانسوم، نفوذکمونیسم
در زمینههاییکه از یکی ببرد. میان از را ایده این زمینهگسترش
میشد، گرفته نظر در اصالحاتی چنین برای ایران مانند کشوری
بروجردی بهرهبریآیتاهلل ایران بود.روحانیون ارضی اصالحات
آیتاهلل درگذشت اما نمیدادند؛ رضایت اصالحاتی چنین انجام به
آورد وجود به رژیم برای فرصتی 1340 فروردین در بروجردی
انتخابشاه اجرابگذارد. به بادردسرکمتری ایناصالحاترا که
برایجلبرضایتکندیواجرایاصالحاتارضی،علیامینیبود؛
بنابراینهنگامیکهشریفامامیدرجریاناستیضاحدرمجلس)بر
سربرخوردخشونتآمیزپلیسبامعلماناعتصابی(ناچاراستعفاداد،

علیامینیجایاوراگرفت.
دوره دوم وزارت

خانهنشین مدتی نخستوزیری از کنارهگیری از پس امامی شریف
بود،سپسبهریاستبنیادپهلویانتخابشدوبهریاستسنارسید.
درجریانانقالبوپسازسقوطدولتآموزگار،شاهباردیگرجعفر
شریفامامیرابهنخستوزیریبرگزید.اینانتخاببهرغممخالفت
نظر به برانگیخت. را ناظران از بسیاری تعجب و انجامشد ساواک
سیاستهای به نزدیک فراماسونی را امامی شریف که شاه میرسد
لندنمیدانست،قصدداشتباانتخاباوحمایتبریتانیارابهدست
آوردوآنچهرا»تحریکاترادیوبیبیسی«علیهرژیمخودمیدانست

متوقفکند.
شرط نخست وزیری، شاه در حکومت دخالت نکند

شریفامامیپیشنهادنخستوزیریرابهشرطیپذیرفتکهشاهاز
دخالتدرکاردولتدستبرداردوبهاودرادارهکشوراختیارکامل
نامیدوفورًاتماسهایی دهد.اودولتخودرا»دولتآشتیملی«
از را کشور رسمی تاریخ امامی شریف کرد. برقرار روحانیون با
بازگرداند،کابارههاوکازینوهارابست،قول بههجری شاهنشاهی
دادبافسادمبارزهکند،سانسورمطبوعاترالغوکرد،دستوربازداشت
عدهایازمقاماتسابقرادادونصیری)رئیسسابقساواک(راکه

بهعنوانسفیردرپاکستانخدمتمیکردبهکشورفراخواند.
واکنشانقالبیونبهاقداماتاوبدبینانهوتوأمباعدمپذیرشبود.

نظر آیت اهلل خمینی
بهطورمشخصرهبرانقالبدراعالمیهایبهمناسبتتشکیلدولت
شریفامامی،بااشارهبهنام»دولتآشتیملی«کهاوبرایکابینهاش
دهیم؟ هدر را عزیزان خون و کنیم »آشتی نوشت: بود، برگزیده
آریم؟ فرود سر پهلوی خیانتکار و ظالمانه رژیم بر و کنیم آشتی
چگونهروحانیونبارفتناحکاممسلمهاسالموبهغارترفتنمخازن
به ما گفتهاند آنکه پاس به رژیم، بیرحمانه کشتارهای و کشور
روحانیوناحتراممیگذاریمآشتیکنندواینننگابدیرابرایخود

درتاریخثبتکنند؟«
واقعه17شهریورتأثیرمهمیدرناکامماندنتالشهایآشتیجویانه
شریفامامیداشت.تصمیمدولتایراندرموردفراهمآوردنزمینه
بیرونراندنرهبرانقالبازعراقنیزدرزماننخستوزیریشریف
رابطه پاریس، به ایشان رفتن با میکرد گمان او شد. اتخاذ امامی
رهبریباانقالبیونقطعمیشودامانتیجهدرعملکاماًلمعکوسبود.

آتش زدن بانک ها و ادارات دولتی
تظاهراتخیابانیکهباآتشزدنبانکهاومراکزدولتیهمراهبود
دردورانشریفامامیبهاوجرسیدوسرانجامشاهرابهاینتصمیم
رساندکهآخرینشانسخودرابابرسرکارآوردنیکدولتنظامی

آزمایشکند.
تصمیم شاه، دولت نظامی

چیزینگذشتکهارتشبدازهاریبهجایشریفامامیمأمورتشکیل
چنیندولتیشد!

ادامه دارد...

  محمد رجبی

امیرعباس هویدا، ریاست طوالنی ترین دولت جعفر شریف امامی جمشید آموزگار دیدار امام خمینی با مردم

 رفراندوم؛
برگی از اوراق خاطراتم! قسمت سی و نهم


