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تاریخ جهان

تکامل نگرش مونیستی تاریخ 
کتاب »تکامل نگرش مونیستی 
تاریــخ« نوشــته »گئورگــی 
والنتینوویچ پلخانف « را جالل 
علوی نیا به فارســی برگردانده 
و از سوی نشــر روزآمد منتشر 
شده است. اگر اندیشه های هر 
فرد را محیط او تعیین می کند، 
بنابراین اندیشه های بشریت را 
نیز در مسیر تکامل تاریخی آنها، 
تکامل محیط اجتماعی، یعنی 

تاریخ مناسبات اجتماعی آنها تعیین می کند. در نتیجه اگر بخواهیم 
تصویری از »پیشرفت خود انسان« ترسیم کنیم و اگر در این کار 
دست و پای خود را با سؤال »چگونه؟« نبندیم )پیشرفت تاریخی 
خرد چه مسیر خاصی را پیمود؟(. و این سؤال کامال طبیعی را از 
خود بپرسیم که »چرا؟« )چرا این پیشرفت درست به این شکل و 
نه به شکل دیگر انجام شد؟( باید حتما از تاریخ محیط، یعنی تاریخ 
تکامل مناسبات اجتماعی آغاز کنیم. بنابراین باید به هرحال مرکز 
ثقل پژوهش خود را در مراحل نخستین درجهت بررسی قوانین 
تکامل اجتماعی منتقل کنیم. در این گفته هم کمترین شــکی 
نیست که مردم آن نظام اجتماعی را که با کلیه نظراتشان مغایر 
باشد تحمل نمی کنند. آنها بر ضد چنین نظمی قیام می کنند و آن 
را مطابق با آرمان های خود بازسازی می کنند. گئورگی والنتینوویچ 
پلخانف ، نویسنده، فیلسوف و انقالبی روس و بنیانگذار جنبش 
سوسیال دمکراتیک در روسیه بود که در مواجهه با آزار و شکنجه 
سیاسی، سال 1880به سوئیس مهاجرت کرد و در آنجا به فعالیت 
سیاسی خود در تالش برای سرنگونی رژیم تزاری روسیه ادامه داد. 
در طول جنگ جهانی اول، پلخانف به نفع قدرت های آنتانت علیه 
آلمان متحد شد و پس از انقالب فوریه 1917به روسیه بازگشت. 

پلخانف در 1918چشم از جهان فروبست.

تاریخ عرب در قرون جدید
کتاب »تاریخ عرب در قرون 
جدید« نوشــته »والدیمیر 
بوریسویچ لوتسکی« را پرویز 
بابایی به فارسی برگردانده و از 
سوی نشر روزآمد منتشر شده 
اســت. این کتاب، نخستین 
کوششی است که به منظور 
تدوین تاریخی منتظم درباره 
خلق هــای عــرب در قرون 

جدید در ادبیات روســیه یا شوروی به عمل آمده است. 
)والدیمیر لوتســکی( در ســال های 30قرن بیستم به 
بررســی تاریخ ازمنه  جدید ممالک عرب پرداخت که 
البته به عنوان یک رشــته پژوهش های تاریخی مربوط 
به ممالک عرب در شوروی به شمار می رود. این کتاب، 
از محمدعلــی پاشــا و جنگ هــای او، قیام های عربی 
پاشا، سیدجمال الدین اسدآبادی و شیخ محمد عبده و 
دیگران، پیکار ضد فرانسوی اعراب الجزایر به رهبری امیر 
عبدالقادر، قدرت گیري وهابی ها در عربستان و قیام اعراب 
در نخستین جنگ جهانی و سرانجام سودجویی بریتانیا از 
جنبش صهیونیستی و مقدمات تاریخی بحران فلسطین 
سخن می گوید و... . والدیمیر بوریسویچ لوتسکی، مورخ 
شرق شناس وعرب شناس روسی است. او در خانواده یک 
کارمند بانک به دنیا آمد. وی در سال 1923درحالی که 
دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه روستوف بود 
دستگیر و از اتحاد جماهیر شوروی)سابق( تبعید شد. 
انتشــارات روزآمد کتاب »تاریخ عرب در قرون جدید« 
نوشته »والدیمیر بوریســویچ لوتســکی« را به بهای 

155هزار تومان منتشر کرده است.

تاسیس شد. در این مقطع، کشورمان عرصه تاخت و 
تاز گروه های رنگارنگ فراماسونری شد.

سیاست خارجی دولت هویدا
در مقطع صــدارت هویدا، میدان بــرای تاخت و تاز 
انگلیس و آمریکا در ایران، بس توسعه یافت! اوج این 
پدیده را، می توان در جدایی بحرین )استان چهاردهم 
ایران( از خاك ایران دید. روابط ایران و آمریکا در این 
دوران، در صمیمی ترین وضعیت خود قرار داشــت. 
پس از انتخاب ریچارد نیکسون به ریاست جمهوری، 
حمایت های آمریکا از محمدرضاپهلوی افزایش یافت 
و با تالش های هویدا، ایــران تبدیل به حیاط خلوت 
آمریکا، به منظور بهره گیری از تمــام امکانات بالقوه 
آن شد. در این دوره، همکاری ساواك و سیا نیز به اوج 
خود رسید و شاه میزان زیادی از ثروت نفتی کشور را، 
در قبال خریدهای غیرالزم اسلحه از آمریکا به هدر 
داد! قیمومیت آمریکا بر ایران آنچنان توســعه یافت  
که تعداد مستشــاران آمریکایی با خانواده هایشان، 
از50هزارنفر فراتر رفت! آمریکا ایران را به بازار فروش 
کاالها و اجناس خود تبدیل کرده بود و دولت هویدا 
مقادیر فراوانی کاالی آمریکایی، وارد کشور می کرد. 
همچنین ایران به دستور آمریکا، در قامت تأمین کننده 
انرژی دولت اســرائیل ظاهر شــد. هویدا در دوران 
زمامداری خود و با اراده دولــت آمریکا، ارگان های 
رسمی کشــور را ملزم به گســترش و تعمیم سبک 

زندگی غربی و فساد اخالقی می کرد.

دولت هویدا و حکومت اسرائیل
هویدا با اســرائیل الفتی دیرینه داشت؛ چرا که این 
کشور برای نخستین بار، بهائیت را به رسمیت شناخت. 
فروش مضاعف نفت ایران به اسرائیل، از سرفصل های 
رویکرد اقتصادی دولت وی قلمداد می شود. ساواك 
پس از کودتای 28مرداد1332، توســط آمریکا در 
ایران تشکیل شد. چارت سازمانی وظایف این سازمان 
را، آمریکا و انگلیس تهیه  کردند و هویدا با کمک گرفتن 
از نیروهای موساد، سربازان این سازمان را تعلیم داد و 

برخی از آنان نیز  در تل آویو دوره دیدند. روابط ایران و 
اسرائیل در دوره هویدا، تا بدان حد رسید که اسرائیل 
در ایران، سازمان تشکیالتی زیتون را تاسیس کرد! 
این سازمان بر عملیات ساواك، نظارت عالیه داشت. 
در این مقطع، آژانس یهود و دفترنمایندگی اسرائیل 
در ایران، از آزادی عمل فوق العاده ای برخوردار بودند 
و کمک های مالی گسترده ای از سوی یهودیان ایران، 
برای اسرائیل ارسال می شــد. این کمک های مالی 
به دلیل حمایت هویدا، آشکارا و به مدد عملیات بانکی 
صورت می گرفت. آنچه دوران نخست وزیری هویدا را 
از دیگر نخســت وزیران ایران متمایز می کند، آزادی 
عمل بی سابقه صهیونیسم در ایران است. همچنین در 
این دوره، بخش زیادی از اقالم خوراکی ایران توسط 
اســرائیل تامین می شد و طبیعتاً ســود هنگفتی از 

سرمایه ایران، به جیب آنها می رفت.

دولت هویدا؛ اهل فرهنگ و سانسور
امیرعباس هویدا، می کوشید تا خود را از اهالی قلم و 
مطبوعات نشان دهد. او توانست برخی روزنامه نگاران 
را مطیع خود کند، ولی همچنان زبان اهالی فرهنگ، 
در نقد رژیم پهلوی بســته نمی ماند. پس از چندی، 
هویدا تنها افراد مورد نظر خــود را به عنوان مدیران 
جراید قرار داد  که عمدتا از تعلیم دیدگان »ســیا« 
بودند. اختناق و سانسور در زمان او به حدی بود  که 
بســا مطبوعات به محاق توقیف رفتند. هویدا برای 
ورود به حلقه روشــنفکران، از طریق صادق چوبک 
به حلقه یاران صادق هدایت وارد شد و دوستی آنان 
شــکل گرفت. هویدا پیش تر، صــادق چوبک را در 
حمایت خود قــرار داد و برای او خانه ای در شــمال 
تهران خرید و ماهانه مبلغی پول به وی می داد. هویدا 
کوشید تا با نویسندگان نامدار دیگری، چون زنده یاد 
جالل آل احمد و یارانش وارد مذاکره شود. آل احمد 
در اندیشه تاسیس کانون نویســندگان بود و حاضر 
به مالقات هویدا نمی شد. در نهایت و با اصرار فراوان، 
وی با نخست وزیر دیدار کرد و با زبانی تند و گزنده، به 
رژیم حمله برد و از سانسور آثار نویسندگان شکایت 
کرد. هویدا پیشنهاد تشــکیل یک گروه از شاعران و 
نویسندگان، برای نظارت بر چاپ کتب و نشریات را 
مطرح کرد و آل   احمد با خشم گفت: »شما می خواهید 
از خود ما  که برای اعتراض به سانسور آمده ایم، مشتی 
سانسورچی درست کنید؟«. او سپس از جنگ دیرینه 
قدرت و قلم سخن گفت و وقتی هویدا او را برای یک 
مذاکره دیگر به خانه صادق چوبــک دعوت کرد، با 
لحنی خشمگین این دعوت را رد کرد و دیگر حاضر به 
مذاکره و صحبت با او نشد. هویدا هنگامی که از توافق 
با آل احمد ناامید شد، از خلیل ملکی، دوست دیرین 
جالل  دعوت به عمل آورد، اما او نیز در پاسخ، رژیم را به 

باد انتقاد گرفت و مجال دیدار را به هویدا نداد.

هویدا در سراشیب سقوط و مرگ
پس از روی کار آمدن کارتر، رئیس جمهور دمکرات 
آمریکا، دولت جدید در رویکردی مصلحت جویانه، 
خواستار تعدیل رژیم دیکتاتوری پهلوی و رعایت 
حقوق بشــر در ایران شــد و به همیــن منظور، 
محمدرضاپهلوی، نخســت وزیر خــود را بعد از 
12سال و۶ماه، قربانی این رویکرد کرد! سپس او را 
به مقام وزارت دربار گماشت. به واقع می توان گفت 
که عامل اصلی محاکمه و اعدام هویدا، پهلوی دوم 
بود که وی را بازداشت کرد و از کشور خارج نکرد. 
برخی دوستان اسرائیلی، انگلیسی و فرانسوی او با 
تشکیل کانون دوستداران هویدا، تالش کردند تا 
وی را نجات دهند، اما در نهایت توفیقی نیافتند. 
هویدا در اوج نگون بختی تــالش کرد، تا به انحاي 
مختلف توجه شاه را جلب کند، اما »خدایگان« او 
را به چیزی نگرفت! سرانجام در پی پیروزی انقالب 
اسالمی، هویدا در دادگاه محاکمه و حکم اعدام او 
صادر شد. وی در18فروردین سال1358اعدام و 

پس از 3ماه، جسد او مدفون شد.

هویدا از چه روی آمد و چرا رفت؟

او که خود را »چاکر« می خواند!
»در تابســتان 135۶. ش احساس کردم، مشــکالت تازه ای در 
پیش دارم و برخی تغییرات سیاســی ضــرورت دارد. هویدا از 
ســال 13۴3. ش نخســت وزیر بود و دوران زمامداری او، از همه 
نخســت وزیران دیگر قبل از او طوالنی تر شــده بــود. وی نیز با 
استعداد و هوشمندی خاص خود، احســاس می کرد که دوران 
زمامداري اش طوالنی شده است. هنگامی که از او خواستم استعفا 
کند، با نوعــی آرامش خاطر به من گفت: هیچ نخســت وزیری 
نباید بیش از 5ســال به کار ادامه دهد... .«؛ آنچــه در فوق آمد، 
گوشه ای از اظهارنظر رسمی محمدرضا پهلوی، درباب استعفای 
امیرعباس هویداست. اما به واقع، این رجل سیاسی دوره پهلوی 
دوم، چگونه به عرصه سیاست آمد و از چه روی رفت؟ شاید آنچه 
رضا سرحدی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این باب نگاشته، 
بتواند پاسخی به پرسش فوق آمده باشد: » تفکر محمدرضا پهلوی 
از دهه 13۴0تا واپسین لحظاتی که پای او بر خاك ایران بود، با 
تک روی و فردمحوری پیوندی عمیق یافته بود. تفکر او این بود که 
نخست وزیر هر چه مطیع تر بهتر، مجلس هر چه مطیع تر بهتر! 
هویدا شاید بهترین فرد برای ارضا و اجرای مقاصد محمدرضا بود. 
هویدا و وزرایش، در حقیقت نوکران شاه بودند و از خود شخصیتی 
نداشتند! دهه های 13۴0و 1350، شاه بیشتر با کسانی همراهی 
می کرد که با سیاست ها و افکار او تضادی نداشته باشند. هویدا در 
دسته این سیاستمداران قرار می گیرد؛ سیاستمداری که خود را 
چاکر می نامید. او در جایی اذعان کرد: اینجا مثل شرکتی است 
که شاه رئیس آن است و من مدیرعامل آن محسوب می شوم!... 
البته بخشی از مطیع بودن هویدا، به زیرکی او بر می گشت. هویدا 
موفق شد تا به داخل سازمان های اطالعاتی و امنیتی نفوذ کند و 
مخصوصا تالش کرد، از گزارش هــای آنان برای کنار زدن رقبای 
احتمالی خود اســتفاده کند. به این ترتیب توانست مخصوصا در 

سال های آخر ســلطنت، برج عاجی در اطراف شاه به وجود آورد. 
می کوشید به او تلقین کند که همه چیز روبه راه است، همه چیز 
بی عیب و نقص است، همه چیز در حال بهبود و پیشرفت است! 
او و ارتشــبد نصیری رئیس ســاواك، در اجتناب از تکدر خاطر 
ملوکانه همدســت بودند. این ویژگی، هویدا را به فردی تبدیل 
کرده بود  که شاه را بر قایق آرامش می نشاند تا سیاست های خود 

را پیش ببرد...«.
از سوی دیگر نگره شــاه و وزیر دربار وی اســداهلل علم به هویدا 
نیز در خور توجه می نماید. علم در روزنگاشــت یکشنبه 30آبان 
1355آورده است: »شــاه ادامه داد: راستی چرا هویدا، این قدر با 
شخصیت های قوی خصومت دارد؟ فقط حمایت من موجب شده 
که کســانی چون منصور روحانی و هوشنگ انصاری، مقام خود 
را در دولت حفظ کنند. اگر هویدا توانســته بود، از مدت ها پیش 
آنها را از کار برکنار کرده بود. پاســخ دادم که نخست وزیر، آدمی 
ضعیف النفس و قلدرمآب است. از آن گذشته، چنان که هر دوی ما 
می دانیم، خواجه هم هست. با وجود این خواجه ای است که استاد 
دسیسه بازی است. شاه در پاسخ گفت: احتماال حق با شماست... 
ابدا مطمئن نیستم منظورش از طرح این مسئله چه بود، یا اینکه 
چرا اصال این موضوع را مطرح کرده بود. شاه به قدری پنهان کار 
است که هیچ کس نمی تواند استدالل او را حالجی کند. آیا در فکر 

تغییری در دولت است؟...«.
در غایت ماجرا، هویدا، فدایی میل به بقای پهلوی دوم شد. کارتر 
با سیاست تعدیل شــاه آمد و او را مجبور ساخت تا رجال رنگ و 
رورفته حکومت خویش را تغییر دهد. شاه برای تغییر ظاهر، به 
تغییر هویدا دست زد و جمشــید آموزگار را به جای وی گمارد. 
سیدمرتضی حافظی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این باره 
آورده است: »درست در همان روزهایی که شاه با وسوسه برکناری 
هویدا دست وپنجه نرم می کرد، هویدا به غلط می پنداشت که به 
حمایت خلل ناپذیر شاه مستظهر است، غافل از اینکه شاه برای 
نشان دادن حسن نیت خود به نیروهای مخالف داخلی و خارجی 
الزم بود کسانی از رده های باالی نظام را قربانی کند که این بار قرعه 
به نام هویدا افتاده بود، اما تغییر هویدا از نخســت وزیری بیش  از 
پیش شاه را در گرداب حوادث افکند. شاه فکر می کرد که با تغییر 
نخست وزیر می تواند به مقدار زیادی از فشارهای داخلی و خارجی 
بکاهد، غافل از آنکه تغییر نخست وزیر، هویدا، بی ثباتی و تزلزل 
رژیم شاه را اثبات و ســیر تحوالت و حوادثی را که منجر به بروز 

انقالب اسالمی در ایران شد تسریع کرد...«.
* مستندات این یادداشت، از تارنمای پژوهشکده تاریخ معاصر ایران 
اخذ شده است.

احمد سینایی؛ تاریخ پژوهنگاه

امیرعباس هویدا در دوران نخست وزیری

اســدهللا علــم در روزنگاشــت 30آبــان 1355: 

»شــاه ادامــه داد: راســتی چــرا هویــدا، این قــدر بــا 

شــخصیت های قوی خصومت دارد؟ فقط حمایت 

من موجب شده که کســانی چون منصور روحانی و 

هوشنگ انصاری، مقام خود را در دولت حفظ کنند. 

اگر هویدا توانســته بــود، از مدت ها پیش آنهــا را از 

کار برکنار کــرده بود. پاســخ دادم که نخســت وزیر، 

آدمــی ضعیف النفــس و قلدرمــآب اســت. از آن 

گذشــته چنان که هر دوی مــا می دانیــم خواجه هم 

هســت، بــا وجــود ایــن خواجــه ای اســت که اســتاد 

دسیسه بازی است. شــاه در پاســخ گفت: احتماال 

حق با شماست...«

سیده زهرا حسینی کیا
روزنامه نگار گزارش

بی تردید امیرعباس ممدوح )هویدا(، نخست وزیر 
و وزیــر دربــار محمدرضا پهلــوی، در عداد 
شخصیت های کلیدی دوران حاکمیت اوست که 
نقشی مهم در تداوم سلطنتش ایفا کرد. او به مدد 
»تبعیت محض«، به مدت 12سال و6ماه مقام خود 
را حفظ کرد که طوالنی ترین دوره نخست وزیری در 
تاریخ معاصر ایران محسوب می شود. در عملکرد 
سیاسی-اقتصادی هویدا، دیدگاه های متنوعی 
ابراز شده است ولي بازخوانی آن به مدد اسناد و 
شواهد، مفید می نماید. مقال پی آمده، در پی نیل 
به این هدف بوده است. مناسبت آن نیز فرارسیدن 
مردادماه، سالروز پایان نخســت وزیری و آغاز 

وزارت دربار اوست.

در تبار هویدا
امیرعباس هویدا )ممــدوح( در ســال 1299 و در 
خانــواده ای بهایــی و متعصب متولد شــد. پدرش 
حبیــب اهلل  عین الملک، تحصیالت خــود را در عکا 
)مرکز تشکیالت بهائیان( و سپس در اروپا ادامه داد. 
او پس از بازگشت به ایران، مشغول ترجمه کتب و کار 
در روزنامه ســیدضیاءالدین طباطبایی شد. تعصب 
شــدید پدر هویدا در مورد بهائیت، موجب شده بود 
که وابستگان به سیاست انگلستان در ایران، او را در 
کنف حمایت خویش گیرند. عین الملک کار خود را 
به عنوان کارمند، در وزارت عدلیه و سپس وزارت مالیه 
شروع کرد و بعدها ریاست کنسول ایران در کشورهای 
سوریه، هندوستان و عربستان را برعهده گرفت. او در 
تمامی مدت فعالیت خویش، تبلیغ بهائیت را فرو ننهاد. 
در ســال های فعالیت عین الملک در دمشق، هویدا 
تحصیالت خود را در مدرســه ای فرانسوی گذراند و 
تحت تأثیر جهت گیری معلمانش، عالقه مند به فرهنگ 
و سیاست فرانسه شد. چندی بعد، مشغول به تحصیل 
در رشته علوم سیاسی دانشــگاه  بلژیک شد و پس از 
بازگشت به ایران در سال1321، داوطلب استخدام 
در وزارت خارجه شد. او به دلیل ارتباط با عناصر بهایی 
در حکومت پهلوی و ایضا دوستی با حسنعلی منصور، 
به عنوان کارمند اداره اطالعات مشــغول به کار شد و 
مدارج ترقی را به سرعت طی کرد و در سفارت ایران 
اشتغال یافت. در این حین، به قاچاق مقادیر معتنابهی 
طال و ارز مشــغول و ضمنا به حزب توده نیز ملحق 
شد. در سال13۴1، شــاه به منظور توسعه نمایشی 
تشکل های سیاسی، دســتور ایجاد کانون مترقی را 
به حسنعلی منصور داد و هویدا در جایگاه قائم مقام 
دبیرکل این حزب قرار گرفت. برخی بر این نظرند که 
مهم ترین حامی او، عبداهلل انتظام بود که خود از اعضای 
لژهای فراماسونری مهر، وفا و صفا بود. بعدها هویدا از 
رهگذر دوستی با انتظام، به منصب منشی مخصوص 
و رئیس دفتر امورخارجه  ایران رسید اما چندان در آن 
جایگاه نماند و انتظام او را به سمت مدیرکل اموراداری 
و عضو دائم هیأت مدیره شرکت نفت منصوب کرد. 
هویدا پس از اشتغال در شرکت نفت، به عنوان همکار 
در خدمت تشکیالت ســاواك قرار گرفت و روزنامه 
»کاوش« را  زیرنظر این سازمان و با همکاری و نظارت 
انتظام و صادق چوبک منتشر ساخت. پس از انتصاب 
منصور به نخست وزیری، هویدا به عنوان وزیردارایی 
در کابینه وی انتخاب شد و پست های این وزارتخانه 
را نیز  بین ابواب جمعی خود تقســیم کرد! هویدا در 
این دوران، مجری بی چون  و چرای حلقه هاروارد بود  
که از ســوی آمریکا نظارت بر امور اقتصادی ایران را 

برعهده داشت.

هویدا در مسند نخست وزیری
بعد از اعدام حسنعلی منصور در بهمن سال13۴3، 
امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران شد. اگرچه هویدا 

در انظار عمومی چندان شناخته شــده نبود، اما به 
لحاظ انتساب به عین الملک و فراماسونری، در میان 
جریان حاکم نامی آشنا قلمداد می شد. همانگونه که 
اشارت رفت، هویدا پیرو فرقه بهائیت بود و بسیاری 
از اعضای کابینــه اش را نیز  افراد بهایی و ماســون 
تشــکیل می دادند. هویدا در طول صــدارت، 2۴بار 
اعضای کابینه خود را تغییر داد  امــا در پی دومین 
تغییر، نام کابینه غارتگران به آن تعلق گرفت! اعضای 
کابینه هویدا، معموالً به دلیل هزینه کردهای خویش، 
مورد پرسش و بازخواست قرار نمی گرفتند. تصدی 
وزارتخانه های امور خارجه، کشاورزی و نیز سازمان 
انرژی اتمی نیز  در دست کســانی قرار گرفت که به 
بزرگ ترین اختالس ها متهــم بودند. هویدا در ظاهر 
و برای بازی با اذهان عمومی، هر از گاه نمایشــی از 
مبارزه با فساد اقتصادی برپا می ساخت  اما در واقعیت، 
هیچ گاه بازخواســتی جدی از اختالس گران صورت 
نمی گرفت و نهایتا مفاسد اقتصادی کابینه او به محاق 
فراموشی می رفت. او چندین بار و به صورت نمایشی، 
در سال های۴۶، 50و 5۴ استعفا کرد اما مجددا از سوی 
محمدرضا پهلوی، مأمور تشکیل کابینه می شد. آخرین 
ترمیم کابینه هویــدا، در آبان1355 صورت گرفت و 

دولت او تا مرداد ماه سال135۶دوام آورد.

مأموریت های کالن هویدا در مسند صدارت
با مرور کارنامه امیرعباس هویدا، در می یابیم که وی 
در دوره طوالنــی صدارت خویــش، ماموریت های 

اعالم نشده ای به قرار ذیل داشته است:
1(تغییر قانون اساسی و دستیابی فرح دیبا به نیابت 
ســلطنت. رژیم پهلوی از این طریق، برای فرح دیبا، 
مقامی قانونــی ایجاد کرد. این امــر انتقادات برخی 
سیاســیون و حقوق دانان را در پی داشت که هویدا 
در جهت ساکت نگاه داشتن آنها، تالش فراوان کرد و 
سپس به اندیشه تصرف کامل قوه قضاییه درآمد  اما 
بســا وکال و قضات حق گرا، زیر بار این افزون خواهی 

نرفتند و باالجبار برکنار شدند!
2( دست یازی گسترده به درآمدهای کشور. هزینه کرد 
پنهان و بی رویه بیت المال، شاخصه روزگار صدارت 
هویدا، بی سابقه می نمود! در دوران نخست وزیری او، 
روزانه۶میلیون بشکه نفت فروخته می شد  که عواید 
آن در میان عناصر و جریانات وابســته به حاکمیت، 
تقســیم می شــد. این فروش به رقم2۴میلیارد نیز 
رســید، درحالی که هر روز اختالف طبقاتی در ایران 
افزایش می یافت! سران دولت در ظاهر، برای احداث 
سد، فرودگاه، جاده، کارخانه و...، هزینه هایی هنگفت 
درنظر می گرفتند، درحالی که نهایتا اغلب آنها احداث 
نمی شدند! در این میان اما، دولت هویدا به اخذ وام های 
سنگین از بانک های خارجی مبادرت می کرد  که تنها 
تعهدات ایران را سنگین تر و شرایط اقتصادی مردم را، 

دشوارتر می کرد.
3( پیشینه ســازی  موهوم برای رژیم پهلوی. دولت 
هویدا موظف بــود تا برای حکومــت پهلوی، مبانی 
نظری و تاریخ موهوم دست و پا کند! هم از این روی 
برگزاری جشن های 2500ساله شاهنشاهی، در این 
دوره انجام گرفت. در این فقره اسراف و تبذیر تا آن پایه 
بود  که نشریات بین المللی نیز زبان به انتقاد گشودند. 
ایده اجرای این جشن ها را، اسرائیل در اختیار ایران 
گذاشت و خطوط  اصلی آن را نیز  هم او معین و تدوین 
کرد. هویدا تمام توان خویــش را، در خدمت اجرای 
هرچه بهتر این جشن ها قرار داد، اما برخی مدعوین 
این مراسم ، آن را به »جشــن مرگ پهلوی« متصف 
ساختند! در این آیین، همه  چیز بر مدار تملق و مداهنه 
قرار داشت و شرکت کنندگان، گو موظف بودند که 

یکی پس از دیگری، زبان به تمجید شاه بگشایند!
5( توسعه و تقویت لژهای ماسونی. هویدا از اعضای 
ارشد جناح صهیونی فراماســونری ایران، به حساب 
می آید و هم از این روی، به تاســیس لژهای بزرگ 
دیگری نیز اقدام کرد. این جریــان در دوره صدارت 
هویدا، نظم و ســامانی افزون گرفت و لژ بزرگ ایران 

عامل اصلــی محاکمــه و اعــدام هویدا، 
پهلوی دوم بــود که وی را بازداشــت کرد 
و از کشــور خارج نکرد. برخی دوســتان 
اســرائیلی، انگلیســی و فرانســوی او بــا 
تشــکیل کانــون دوســتداران هویــدا، 
تــاش کردنــد تــا وی را نجات دهنــد  اما 
در نهایــت توفیقــی نیافتنــد. هویــدا در 
اوج نگون بختی تاش کــرد  تا به انحاي 
مختلــف توجــه شــاه را جلــب کنــد امــا 

»خدایگان« او را به چیزی نگرفت!
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تاریخ اسالم

نبرد جمل
کتاب »نبرد جمل« نوشــته شیخ 
مفید را محمود مهدوی دامغانی به 
فارسی برگردانده و از سوی نشر نی 
منتشر شده است. اولین نبرد بزرگ 
میان دو گروه از مسلمانان، یکی از 
نخستین لحظه های شوك آور تاریخ 
اسالم اســت که تبعاتش هیچ گاه 
پاك نشده است. جنگ جمل نبرد 
عجیبی بــود؛ از ســویی حضرت 

امام علی)ع( در مقام خلیفه و پیشــوایی  است که در آن مقطع 
یعنی سال 3۶هجری، از سوی اکثریت مسلمین خلیفه منتخب 
مردم بود و امیرالمؤمنین خوانده می شد و از سوی دیگر یکی از 
همسران پیامبر اسالم)ص( حضور داشت و دوتن از مهم ترین 
صحابه پیامبر)ص( یعنی طلحه و زبیر. این مواجهه عجیب و دور 
از ذهن به جنگی منتهی شد که »جمل« نام گرفت. جنگی که 
در روایت های مختلف سنی و شیعه 15تا 25هزار کشته برجای 
گذاشــت و جمع بزرگی از بهترین اصحاب پیامبر در آن جان 
باختند. درباره این جنگ عجیب و سرنوشت ساز و چرایی آن، 
کتاب ها و روایت های بسیاری نوشته و نقل شده که کتاب »نبرد 
جمل« نوشته شیخ مفید، یکی از مهم ترین آنهاست. شیخ مفید 
که ســبقه تحقیق و تفحص و دقت نظرش شهره عام و خاص 
اســت، در این کتاب نیز با وسواسی بی نظیر، همچون مورخی 
تام وتمام، ماجرای شکل گیری این جنگ و سرانجامش را نقل 
کرده است. نبرد جمل، یکی از مهم ترین منابع باقی مانده پیرامون 
این واقعه مهم صدر اسالم است و از هوش و حساسیت شیخ مفید 
برآمده که به دالیلی کامال متقن و مســلم، نوشتن درباره این 
جنگ را وظیفه خودش می دانســته و نــه جنگ های دیگری 

همچون صفین و دیگر جنگ های دوران امیرالمؤمنین)ع(!

تاریخ اعراب

صدارت 13ساله، به مدد »تبعیت محض«
نوخوانشی از زمانه و کارنامه امیرعباس هویدا، بر بنیاد اسناد 


