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 2500هاي جشن هاي داخلی با برگزاريمخالفت

  ساله شاهنشاهی؛ چرا و چگونه؟

  1حسن زندیه
  2اتیعلی قنو

  چکیده

ترین اهداف ش برگزار شد. یکی از اصلی1350ساله شاهنشاهی، در مهرماه  2500هاي جشن

بـود؛ امـا حکومـت  حکومت خود براي مشروعیت کسب ها،این جشن برگزاري از محمّدرضا شاه

ها، با وجود تمـام پهلوي در تحریک حس ناسیونالیستی مردم جهت شرکت گسترده در این جشن

هـا نداشـتند. اي در جشنود، تا حدود بسیاري ناکام و عاجز ماند و مردم حضور گستردهتبلیغات خ

هـا بـه مخالفـت علنـی پرداختنـد. اینکـه هاي مختلفی با برگزاري این جشـنعلاوه بر این، گروه

هایی بودند و چرا به مخالفت علنی ها در داخل کشور شامل چه گروهمخالفان برگزاري این جشن

  اي است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. دند، مسئلهاقدام ورزی

و در رأس آنـان » دانشـجویان«، ها امام خمینـیو در رأس آن» روحانیون«باید گفت که 

هـایی ، از جمله گـروه»اي از مردم مبارزعدّه«و » هاي چریکیگروه«دانشجویان دانشگاه تهران، 

هـا را ه مخالفت پرداختند. چهار علّت اصـلی ایـن مخالفـتها ببودند که به صورت علنی با جشن

  گونه بیان کرد: توان اینمی

  ها بود. زدایی، از علل اصلی مخالفت روحانیون مذهبی با جشنعلت اوّل: اسلام
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هاي دموکراتیک در نظـام شاهنشـاهی. ایـن در علت دوم: وجود خفقان سیاسی و نبودِ آزادي

ه عنوان رأس هرم قدرت در حکومت پهلـوي، پـیش از برگـزاري حالی است که محمدرضا شاه ب

ساله، بارها به رعایـت حقـوق  2500هاي ها و نیز در سخنرانی خود به مناسبت افتتاح جشنجشن

  بشر از سوي کورش هخامنشی اشاره و تأکید کرده بود. 

از آن توسـط ها؛ تدارکاتی که در صد بسیار بالایی علت سوم: خارجی بودن تدارکات این جشن

  کشور فرانسه فراهم آمده بود. 

هاي ایران از لحاظ اقتصادي در مقایسه با هزینه علّت چهارم: وضعیت نامطلوب مردم و جامعه

  ها.بسیار گزاف جشن

  واژگان کلیدي

  ، دانشجویان، محمدرضا شاه.ساله شاهنشاهی، روحانیون، امام خمینی 2500هاي جشن

  مقدمه

 الدینشجاع سوي ش از1337 سال در ابتدا شاهنشاهی، ساله 2500 يهاجشن برگزاري طرح

 رویـداد از سـال پـنج تنهـا کـه تـاریخ ایـن در. شد مطرح شاهنشاهی دربار فرهنگی معاون شفا،

 هـايسال در را حکومتش ثباتیبی و سستی همچنان شاه واقع، به گذشت،می مرداد 28 کودتاي

 شاهنشـاهی هـايجشـن برگـزاري طـرح با رو،ازاین بود. نبرده یاد از مصدق دکتر وزیرينخست

 سـنّت و آیـین کـه شـود یـادآور همگـان بـه بتوانـد طریـق این از که امید این به کرد؛ موافقت

 توانستمی طرح این تحقق او، گمان به. بود خواهد و بوده زمینایران همیشگی آیین شاهنشاهی،

 .باشد داشته دنبال به را حکومت بیشتر هرچه استحکام زیادي حدود تا

 تمـامی شـاه، محمدرضـا توسـط شاهنشاهی ساله 2500 هايجشن برگزاري طرح تصویب با

 تحقـق براي را خود تلاش تمام هاآن. برآمدند طرح این انجام صدد در پهلوي حکومت وابستگان

 هـايانارگـ سـایر و دولتـی هـايوزارتخانـه و هاسازمان نهادها،. گرفتند کار به شاهنشاه رؤیاي

 و پرداختنـد تلـاش و مشـارکت به کار این در دولتی، عضو ترینکوچک تا گرفته دربار از مربوطه،

 سـال در بـود قـرار مـذکور هايجشن اینکه وجود با. شد تشکیل زمینه این در مختلفی شوراهاي

 ايرؤی و درآمد اجرا به ش1350 سال در سرانجام تعویق، بار چندین از پس شود، برگزار ش1340

 .گردید محقق کشورها رهبران و سران از بسیاري از دعوت با شاه
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 بـود؛ مختلفـی اهـداف بـه رسیدن پی در ساله، 2500 هايجشن برگزاري با پهلوي حکومت

 بـراي مشـروعیت کسـب ها،ایـن جشـن برگـزاري از ترین اهداف محمدرضا شـاهیکی از اصلی

هـا در رسـیدن بـه ایـن هـدف موفقیـت شنبود؛ اما برخلاف انتظار حکومت، این ج حکومت خود

هـا هاي چندي به مخالفت با آن اقدام ورزیدند. گاهی این مخالفتچندانی به دست نیاورد و گروه

تواند علل گوناگونی از جمله بیم و هراس از عواقب این کـار به صورت علنی نبود که این امر می

ها اقدام ورزیدند، ز مخالفت با برگزاري جشنهایی که به صورت علنی به ابراداشته باشد؛ اما گروه

هاسـت. قطعاً از اهمیت بیشتري نیز برخوردار بودند. این مقاله، در پی بررسی ایـن نـوع مخالفـت

 هاي مخـالف در بـاب آن مـیها و رویکرد گروهبنابراین، به چگونگی حضور مردم در این جشن

 در قبـال مسـئلههـا هـاي ایـن گـروهخالفتپردازد. سپس، به علل و عوامل تأثیرگذار و چرایی م

  ساله خواهد پرداخت. 2500هاي جشن

  شاهنشاهی ساله 2500هاي رنگ مردم در جشن. حضور کم1

تـوان اند. این موضـوع را مـینوازي آراسته شدهمیهمان الایام به صفت برازندهایرانیان از قدیم

هاي دور تا به امروز از ایران دیدن که از گذشتههاي سیاحان خارجی سفرنامه آسانی و با مطالعهبه

انـد؛ بـراي نواز معرفی شـدهها مهمانپهلوي نیز توسط خارجی اند، دریافت. مردم ایرانِ دورهکرده

  نویسد: ژاپنی در کتاب خاطرت خود می 1»ئه ایجی اینووه«مثال، 

 شود. ایرانیان به مهمانمی دوست و مهمان را با مهربانی پذیرادان است و آدابایرانی، آداب

  )  289: ص1383نوازي مشهورند. (اینووه، 

  نویسد: خود می نیز در سفرنامه 2ویپرت فون بلوشر

شخصی کسـی فـرود آیـیم، بـه  هنگامی که در حین مسافرت در این کشور (ایران)، در خانه

  ) 308: ص1363گیریم. (فون بلوشر، ترین طرزي مورد پذیرایی قرار مینوازانهمهمان

سـاله شاهنشـاهی  2500هـاي نوازي، حضـور مـردم در جشـنمیهمان با توجه به این روحیه

  شدت بر جذابیت آن بیفزاید.توانست بهمی

ساله شاهنشاهی فقط سلطنتی یا دولتی نبود؛ بلکه  2500هاي از دیدگاه محمدرضا شاه، جشن

هـاي شد. (مجلـه بررسـیدم کشور میآمد که متعلّق به یکایک مرهایی ملّی به حساب میجشن

                                              
1. Eiji Inoue. 
2.Wipert Blucher.  
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) اما این عقیده چقدر توانست در عمل به واقعیـت 33، ص3ها، ش؛ مجله خواندنی13تاریخی، ص

ها کننـد؛ البتـه تبدیل شود؟ کوشش زیادي صورت گرفت تا مردم را وادار به شرکت در این جشن

بایسـت در شـعاعی نمی در همان روستا، قریه، بخش، شهر و محل زندگی خودشان؛ وگرنه مردم

  یافتند! جمشید حضور میچندین کیلومتري تخت

ها، سپاه دانش و سایر نیروهاي حکومت به صورت پیوسته به براي جلب توجه مردم به جشن

؛ روزنامـه نـداي 8، ص57زدند. (روزنامه جشن شاهنشـاهی ایـران، شتبلیغات گسترده دست می

رنگـی در ایـن توان گفت که مردم حضـور کـمین، می) اما با وجود ا7، ص1608ایران نوین، ش

ویژه در بـاب اي که انتظارات حکومت نیز در این باب بـرآورده نشـد؛ بـهها داشتند؛ به گونهجشن

مـردم «توان به قطعیت گفـت کـه جمشید و پاسارگاد که به قول منابع، میمراسم جشن در تخت

: 1371؛ نجـاتی، 18: ص1378؛ پـاکروان، 119ص: 1365(هویدا، » جا حضور نداشتند.اصلاً در آن

  )350ص

ها را بـراي مـردم ایـران برگـزار معتقد است که شاه قصد نداشت این جشن 3ماروین زونیس،

هـا بودنـد و مـردم کند؛ بلکه نظرش معطوف به رهبران کشورهاي خارجی بود. مهمانان شاه، آن

، رهبران خارجی بـه واقـع بـیش از مـردم ایران به این جشن دعوت نشده بودند. اصولاً در نظر او

تـر از سیروسـلوك بـا خودش اهمیت داشتند و براي وي معامله با رؤسـاي دول خـارجی، راحـت

هـاي شاهنشـاهی را نیـز جشـن 4) ویلیـام شـوکراس124ـ123: ص1370ایرانیان بود. (زونیس، 

کند. ده پهلوي قلمداد میپیروزي ملت ایران ندانسته است؛ بلکه این رویداد را سرود پیروزي خانوا

انگیـز مراسـم برگـزاري یکـی از نکـات غـم 5) از دیدگاه مارتین واکـر،48: ص1374(شوکراس، 

ساله شاهنشاهی، ایـن بـود کـه نیـاز بـه اقـدامات شـدید امنیتـی، بسـیاري از  2500هاي جشن

یمی نیز شاه و ) از دیدگاه مینو صم388: ص1372هاي مردمی آن را از بین برده بود. (واکر، جاذبه

هاي بسیاري براي ایجــاد هویـت جدیـد فرهنگـی و رواج فــرهنگ غربـی انجــام فـرح تلاش

کلی مجـزا از دنیـاي شـاه و رفـتند و در دنیایی دیگـر، بهمردم راه خود را می دادند؛ ولی تودهمی

م رغبت چنـدانی ) به واقع نیز چنین بود و مرد190تا]: صبردند. (صمیمی، [بیشهبانو به سـر می

ها از خود نشان ندادند و حکومت در تحریک حسّ ناسیونالیستی آنان ناکام براي شرکت در جشن

  ماند.

                                              
3. Marvin Zonis.  
4. William Shawcross.  
5. Martin Walker.  
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  هاهاي معترض و اقدامات آن. گروه2

  . روحانیون1ـ2

ها دست زدند و بـا تکیـه بـر مخـارج روحانیون انقلابی ایران به افشاي اهداف برگزاري جشن

ف ضدّ دینی آن، مردم را روشن نمودند. در سندي در بـاره روحـانیون و ها و اهداآور جشنسرسام

  شود: ها، به سه گروه روحانی اشاره میها با جشنبرخورد آن نحوه

اللـه گلپایگـانی ها صراحت رویه دارند؛ مثل آیتالف. روحانیونی که در مخالفت با انجام جشن

اللـه خوانسـاري در ها آیـترو که در رأس آننهالله قمی در مشهد؛ ب. روحانیون میادر قم و آیت

الله شـریعتمداري در باشند؛ پ. روحانیون موافق، از جمله آیتالله مرعشی در قم میتهران و آیت

  ) 36، ضمائم 1: ج1377قم، میلانی و کفایی در مشهد. (بزم اهریمن، 

الله خویی مانند آیت باید توجه داشت که در اواخر دهه چهل شمسی، گروهی از روحانیون نیز

 :Kamrava, 1990 گزیدند. (الله دستغیب، از سیاست و مظاهر مربوط به آن دوري میو آیت

p.80بندي، مربوط به روحانیونِ داخل کشور اسـت. مخالفـت اصـلی از طـرف ) البته این تقسیم

مربـوط بـه  هـايآشکار شد. افـراط در تبلیغات و هزینـه الله خمینیروحانی بزرگ زمان، آیت

گرایـی و هاي شاهنشاهی از یک سو، فقـر و مصـیبت مـردم از سـوي دیگـر و نیـز غـربجشن

سـاله  2500هـاي بـا جشـن توان از علل مخالفت امام خمینیها را میزدایی این جشناسلام

که در اوّل تیرمـاه  الله خمینیاي از متن سخنرانی آیتشاهنشاهی عنوان کرد. در ذیلف گزیده

  شود:در مسجد شیخ انصاري نجف بیان شده است، آورده می ش1350

هـا ... اطراف مملکت ایران در این مصیبت [قحطـی و گرسـنگی] گرفتـار هسـتند و میلیـون

هاي اسرائیل براي این تشریفات دعـوت شود... کارشناسهاي شاهنشاهی میتومانش خرج جشن

است تا حالا، روي تاریخ را سیاه کــرده اسـت.  اند... شاهنشاهی ایران از اوّلی که زاییده شدهشده

اند... نه کسی کردند... جشن براي او باید گرفت که در پناه او مسلمین راحتبرج از سر درست می

که اگر یک دفعه یک شعاري برخلاف هواي نفس او داده بشود، بفرستد بریزنـد در دانشـگاه. آقـا 

ها محتاج به جراحی است... چرا؟ اینکـه هاي اینه پستاناند کاند که دخترها را این قدر زدهنوشته

ها خواهیم؛ ما گرسنه هستیم؛ گرسنگی مسلمانشعار دادند که ما جشن دوهزاروپانصد ساله را نمی

خواهی بکنی، خـرج این ملت را رفع کنید؛ جشن نگیرید... این مقدار خرجی که براي این امور می

ها باید جشن بگیریم؟ جشنی براي ما جسارت کردند. ما براي این گرسنه کن؛ ... به قرآن بیچـاره
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نمانده. براي ملت ایران چه جشنی مانده؟ ملت ایران موظف است که با این جشن مبـارزه منفـی 

  )  247ـ237: ص1371هاي امام خمینی)، بکند، مثبت نه؛ لازم نیست... . (کوثر (مجموعه سخنرانی

) سـخنان او، بازتـاب Algar, p.9نامیـد. (» نامشروع نوارهجش«ها را الله خمینی جشنآیت

درنگ از سوي علمـا و روحـانیون حـوزه نجـف اي داشت و به دنبال سخنرانی ایشان، بیگسترده

مانند روحانیون: اراك، اصفهان، بروجرد، تهران، بجنورد، خمین، خراسان، زنجان، سبزوار، سمنان، 

شهر، همدان رمان، گلپایگان، گیلان، مازندران، نایین، همایونشیراز، قزوین، قوچان، قم، کاشان، ک

و یزد، و نیز از طرف روحانیون دیگر کشورها، مانند: بلـخ افغانسـتان، بامیـان افغانسـتان، پیشـاور 

آباد هندوسـتان، کابـل، لبنـان و موصـل، پور هندوستان، فیضپاکستان، غزنین افغانستان، سلطان

ساله شاهنشاهی و اظهار تنفـر و انزجـار از آن،  2500هاي ایی جشنسیل تلگراف اعتراض به برپ

  )551ـ550: ص1372به سوي ایران سرازیر شد. (روحانی، 

زیسـت، طـی پیـامی شـدیدالحن بـا ذکـر سیدعبدالله شیرازي که در این برهه در نجف مـی

ام و عـداوت بـه اسـل«شاهنشـاهی را  سـاله 2500هاي مشکلات اقتصادي کشور، برگزاري جشن

دانست و متذکر شد کـه در ایـن » گري و تأیید خرافاتپرستی و زرتشتیآتش باطله ترویج عقیده

رانـی، مملکت اسلام چـه مبـالغ هنگفتـی صـرف هرزگـی، هـوس هاي منحوس، از بودجهجشن

حجـابی زنـان و دختـران ایرانـی و هــزاران عفتی و بیخوري، ترویج فساد و بیقماربازي، شراب

  )  165: ص1379شرع مقدس خواهد شد. (فوزي، منکرات 

خـوانی نیـز ها در مراسـم روضـهدهد که انتقاد از جشناسناد باقیمانده از آن دوران، نشان می

) بـه طـور کلـی، 225و208، 205، ص4: ج1378پذیرفت. (بزم اهـریمن، توسط وعاظ صورت می

شـدت الله خمینی قرار داشـت، بهها آیتتوان گفت که عده زیادي از روحانیون که در رأس آنمی

هاي مخالف را ترین گروهساله شاهنشاهی پرداختند و یکی از اصلی 2500هاي به مبارزه با جشن

مـذهبی ایـران  توانست در جامعهها از سوي امام خمینی(ره) نمیتشکیل دادند؛ زیرا تحریم جشن

هـاي رنگ مردم در جشنو یا شرکت کمتأثیر باشد؛ بلکه بسیار تأثیرگذار بود و در عدم شرکت بی

  ساله شاهنشاهی، نقش پُررنگی ایفا نمود. 2500

  . دانشجویان2ـ2

هایی که نقش غیرقابل انکاري در تاریخ معاصـر کشـور مـا دارنـد، دانشـجویان یکی از گروه

مـرداد  28ویژه پـس از کودتـاي هاي این قشر در مبارزه با حکومت پهلوي، بـهباشند. فعالیتمی
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ها هجوم بـرده و تر نمودار شد. حکومت پهلوي بارها و بارها به دانشگاه، به شکلی مشخص1332

گـاه خفـه کرد؛ ولی صداي دانشجویان هیچمبارزات دانشجویان را با گلوله و خشونت سرکوب می

الم ترین عـالله خمینی نیز به عنوان بزرگکرد. آیتشد و مبارزات آنان با دلیري ادامه پیدا مینمی

روحانی زمان خویش، مبارزات دانشجویان و آگاهی آنان را الگویی براي علمایی دانست که از بیم 

هـاي امـام خمینـی)، و هراس، در خواب و سکوت خویش گرفتار بودند. (کوثر(مجموعه سخنرانی

کـرد تـا ) حکومت پهلوي نیز به اهمیت قشر دانشجو واقف بود و همواره سعی می247: ص1371

  هاي خود هماهنگ و همراه سازد.ویان را با اهداف و آرماندانشج

هاي ساله شاهنشاهی، در سطح دانشگاه 2500هاي ها قبل از اجراي مراسم اصلی جشنمدت

هـاي اجرایـی ها فعالیت داشتند که وظایف این شوراها و کمیتـهایران، شوراهاي مخصوص جشن

یب سخنرانی، تئاتر و نمایش متناسـب بـا موضـوع آن، عبارت بود از: برگزاري جلسات ماهانه، ترت

هاي رادیویی و تلویزیونی. این شـوراها تحـت نظـارت جشن بنیاد شاهنشاهی و نیز اجراي برنامه

) در سطح مدارس نیز براي مثال، در 39ـ38: ص1379کردند. (ماکوئی، رئیس دانشگاه فعالیت می

رکزي با همکاري وزارت فرهنگ، برنامه خاصی م استان فارس، علاوه بر تشکیل شوراها، دبیرخانه

براي آموزگاران و دبیران تاریخ و جغرافیاي مدارس کـل کشـور تنظـیم کـرده بـود و نشـریات و 

، 20042/1/12شد. (مرکز اسـناد ملّـی، ش بازیـابی آموزان مدارس تهیه میها توسط دانشبولتن

هـاي و هـراس بـه محوطـه برگ) با وجود این، حکومت پهلوي بـا نـوعی تـرس168، 1350س

  نگریست.هاي بزرگ میویژه دانشگاهها و بهدانشگاه

دانشجویان دانشـگاه تهـران  1350نگرانی حکومت پهلوي، بیهوده نبود. در یازده اردیبهشت 

ساله شاهنشاهی دست به تظاهرات زدند. پلیس با حملـه بـه دانشـجویان،  2500هاي علیه جشن

. دانشجویان دانشگاه صنعتی و دانشجویان هنرسراي عالی نارمـک نفر را دستگیر کرد 200حدود 

فنـی دانشـگاه  ، دانشـکده1350هم به تظاهراتی علیه حکومت اقدام ورزیدند. در اواخـر مهرمـاه 

) 32: ص1384تبریز به دنبال دو هفته اعتصاب و تحصن دانشجویان، تعطیل گردید. (شـیرودي، 

) یکـی از 566: ص1366جویان را گرفتـه بودنـد. (بهنـود، در شیراز نیز حدود دویست تن از دانش

کنـد کـه نفـر، تأکیـد می 280شـدن اسناد باقیمانده نیز از زبان ساواك، ضمن اشاره بـه بازداشت

هاي براندازي نیـز شدگان علاوه بر مخالفت با برگزاري مراسم جشن، در هدفتعدادي از بازداشت

تکنیـک، از مراکـز فعالیـت پلی نشسـراي عـالی و دانشـکدهاند و دانشگاه تهران، دافعالیت داشته

ها در تظاهرات عنوان و بـر دانشجویان محسوب شده و در مراکز مزبور، شعارهایی نیز علیه جشن
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ها تومان صـرف در حالی که میلیون«کند که شعار دیوارها نوشته شده است. این سند، تصریح می

ــا مــیجشــن ــردم از گرســنگی مــیشــود، در سیســتان و بلوچســتان ه ــدم ــع»میرن ــد ، ترجی بن

، کـد 285هاي دانشجویان مزبور است. (مرکز اسـناد انقلـاب اسـلامی، ش بازیـابی خوانیمخالفت

  )25، ص12081ـ17پرونده: 

ساله شاهنشاهی اعلام کـرد  2500هاي حکومت پهلوي در روزهاي نزدیک به برگزاري جشن

تـا]: تعطیـل خواهـد بـود. (فراتـی، [بـی 1350مهرماه  26تا  19ها از تاریخ که مدارس و دانشگاه

) این در حالی بـود کـه ادارات دولتـی، فقـط یـک روز 1، ص1151؛ روزنامه آیندگان، ش169ص

تعطیل اعلام شدند. در واقع، دولت بـراي جلـوگیري از اعتراضـات جمعـی دانشـجویان، بـه ایـن 

سـاله شاهنشـاهی را بـا شـکوه  2500 هـايکاراقدام ورزید. در این بین، دانشگاه اصفهان جشـن

) شـایان ذکـر اسـت کـه بـا بررسـی 55، ص13621نظیري آغاز کرد. (روزنامـه اطلاعـات، شبی

هـا در دیگـر ها و نشریات آن دوره، خبر یا گـزارش دیگـري مبنـی بـر برگـزاري جشـنروزنامه

  هاي کشور یافت نشد!دانشگاه

داران دهد که در بین دانشجویان نیز طرفمیاطلاعات، نشان  به هر حال، این مطلب روزنامه

که در بـین قشـر روحـانی نیـز بـه اند و این، طبیعی است؛ همچنانها وجود داشتهبرگزاري جشن

هـاي باقیمانـده همین ترتیب بوده است؛ ولی در باره دانشگاهیان نیـز با توجه به اسناد و گـزارش

تـوان بـه بزرگـی مقیـاس ها دارنـد، مـینکه حکایت از دستگیـري، بازداشت و محبوس شدن آ

بینانـه بـه برد. خود دولـت نیـز واقع ساله شاهنشاهی پی 2500هاي مخالفت دانشجویان با جشن

  نمود.ها را صادر نمیدانشگاه دانشجویان نگاه کرده بود؛ وگرنه حکم تعطیلی هشت روزه مسئله

  هاي چریکی. گروه3ـ2

 15توان به پس از سرکوبی قیـام اریخ معاصر ایران را میهاي چریکی در تفکر تشکیل گروه

توسط حکومت پهلوي نسبت داد. در واقع، پس از این جریـان بـود کـه بسـیاري از  1342خرداد 

توان با مبارزات سیاسی ـ مدنی به اصلاحاتی اساسی در کردند میهایی که تا آن زمان فکر میآن

ها توسـط حکومـت، گرفتن میزان سرکوببا مشاهده اوجحکومت رسید، از فکر خود ناامید شده و 

، 1349هاي چریکی، در بهمـن آشکار گروه مسلحانه مسلحانه افتادند. اوّلین مبارزه به فکر مبارزه

: 1371رخ داد. (نجـاتی، » سیاهکل« هاي شاهنشاهی و در منطقهیعنی چندماه قبل از آغاز جشن

  )390ص



 

  147 چرا و چگونه؟؛ ساله شاهنشاهی 2500هاي هاي داخلی با برگزاري جشنمخالفت

  

هـاي فعالیـت توانست فــرصتی مغتـنم بـراي ادامـهمی ساله شاهنشاهی، 2500هاي جـشن

هاي مختلف باشد. سازمان مجاهدین خلق، بعد از توافق بر انجام عملیات چـریکی از سوي گـروه

سرگرم تدارك حملـه بـه تأسیسـات  1350جنگ چریکی در شهر، در مرداد  نظامی و تبلیغ نظریه

هنشاهی شد؛ ولی لو رفتند و بیشـتر اعضـاي ساله شا 2500هاي زمان با جشنحیاتی حکومت هم

: 1379ترین درگیري و خونریزي دسـتگیر شـدند. (علـوي، بدون کوچک 1350آن در شهریورماه 

ها، به ) ساواك در این زمینه خوب عمل کرد و توانست با گماردن افراد نفوذي در بین آن102ص

  ها نایل آید.هاي بسیاري در باب دستگیري چریکموفقیت

ها تـا سوي ساواك، کلیه احزاب و دستجات سیاسی مخالف، از سه ماه قبل از شروع جشناز 

، کـد 271شدت مورد مراقبت قرار داشتند. (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ش بازیابی: پایان مراسم به

هـا) نیـز صـورت ) مقررات حفاظتی، حتی در باب خارجیـان (غیـر ایرانی1، ص12081ـ3پرونده: 

) بـا 60ــ49، ص4819ــ1، کد پرونده:4819(مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ش بازیابی:  پذیرفت.می

» اسـلامی دفـاع جبهـه«وجود این، در شهرستان دزفول واقع در استان خوزستان، گروهی به نـام 

گـروه «بـود، گـروه را » سـبحانی«جا که مسئول گروه، فـردي بـه نـام شکل گرفته بود و از آن

هـاي دند. به نقـل از حمیـد صـفري، یکـی از اعضـاي ایـن گـروه، جشـنخواننیز می »سبحانی

شاهنشاهی در دزفول نیز مانند سایر شهرها به مدت یک هفته یا ده روز برگزار شد. گروه تصمیم 

رو، چهار عملیات در چهـار محـل، شـامل: دو سـینما، تنهـا ها برگزار نشود. ازاینگرفت که جشن

و مقر یونسکو در جنوب شـهر بـراي » فروشی احمد شولهوبمشر«فروشی دزفول به نام مشروب

هـا ها را سبب ترویج فساد و بدمستی و نیز ارتباط با آمریکاییانفجار بررسی شد. گروه، این مکان

) گفتنی است 147: ص1378دانست. (درکتانیان، کردند، میو بیگانگانی که علیه اسلام فعالیت می

روه در عملیات خود، سندي یافت نشد. بـه هــر حـال، حکومـت که در باره میزان موفقیت این گ

  ها وحشت داشت.هاي چریکپهلوي با وجود انواع و اقسام شگـردهاي امنیتی، همچنان از فعالیت

هـا مانده نیـز به امکان انجـام اقدامات خرابکارانه حین برگزاري جشنجايبـرخی از اسناد به

هاي اد، ایرانیان مقـیم آلمـان در روزهـاي برگــزاري جشـندهند. طبق یکی از این اسنخبـر می

شاهنشاهی ایران، در نظـر داشتند به ایران آمده و دست به خرابکاري بزننـد. (مرکـز  ساله 2500

دهد که یکی از ) در سند دیگري، ساواك گـزارش می163: ص16/3/1350اسناد انقلاب اسلامی، 

» یابـدهاي خشونت در ایران افـزایش مـیدامنه«ت عنوان اي تحي چاپ فرانسه، مقالههاروزنامه

سـاله شاهنشـاهی  2500هـاي خواهند در جشنمنتشر نموده و متذکر شده است که مخالفان می
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ها، به طـرق مختلف از قبیل: ایجـاد نـاامنی، خرابکاري نمایند و اقدامات خـرابکاري در این جشن

: 1/3/1350شـد. (مرکـز اسـناد انقلـاب اسـلامی،  سوء قصد، ایجاد حـریق و غیره عملـی خواهـد

هاي چریکی در صدد اقدامات خرابکارانه برآمدند، ) به طور کلی، باید گفت که هرچند گروه85ص

ویژه در شـیراز و تهـران کـه دو مرکـز ثقـل هاي امنیتی گسترده، بـهاما با توجه به وجود سیستم

ایـد و شـاید، صـدمات جـدي بـه تأسیسـات و یـا که بگونهها بودند، نتوانستند آنبرگزاري جشن

  میهمانان وارد آورند.

 تفاوتی مردم. رویکردهاي اعتراضی و بی4ـ2

بود. ها، بسیار مهم میها با جشنمردم بودند. نوع برخورد آن تر و تأثیرگذارتر، عامهگروه مهم

خودشـان وادارد؛ هاي ها در شهرستانداشت مردم را به برگزاري جشنحکومت پهلوي دوست می

ماند، در پی این بود که لااقل مردم از اقـدامات خرابکارانـه اما در صورتی که در این کار ناکام می

تـوان عامه مردم مـی طبقه طرف به خود بگیرند. در بارهها خودداري ورزند و حالتی بیعلیه جشن

ان گذشـته و بـه آن تفـاوت از کنـار ایـن جریـگفت که آنان براي عدم امکان واکنش جدي، بی

اعتنایی کردند و با این اقدام خود، سردمداران حکومت پهلوي را مأیوس نمودند. (بزم اهریمن، بی

ها، نباید نقش مهم سخنرانی امـام اعتناعی مردم به جشن) قطعاً در بی36، مقدمه، ص1: ج1377

  فت.ها از سوي ملت ایران را نادیده گردر باب وجوب تحریم این جشن خمینی

ها اشاره شده است. طبـق یکـی از ایـن در برخی از اسناد، به مخالفت مردم با برگزاري جشن

گویند که مردم همه چیـز را ها میاسناد، دو نفر ناشناس داخل تاکسی ضمن بحث در مورد جشن

سـاله،  2500هـاي دانند بـراي برگــزاري جشـندانند؛ ولی جرئت عرض اندام ندارند؛ مثلاً میمی

ها، خـون دانند این پولهزار تومان پول جهت تهیه ریش مصنوعی هزینه شده است و می شصت

گیرند. از دیدگاه این دو نفر ناشناس، حکومـت هایشان میآسانی از رگملت است که با آمپول به

اي نـه آب پهلوي و وابستگان به آن، بهتر است بروند وضع مردم دهات را ببینند؛ زیرا هنوز عـده

هـاي و نه نان و زندگی. برخـی از افـراد نیـز معتقـد بودنـد کـه مخـارج کمرشـکن جشـن دارند

ها را ها نیز اسباب نارضایتی مـردم از جشنشاهنشاهی، سبب گرانی ارزاق شده است. این گـرانی

  )395و 85، ص4: ج1378داشت. (بزم اهریمن، به دنبال می

سـاله  2500هـاي ـردمی بر ضـدّ جشنهاي مگیـريسید حمید روحانی در کتاب خود، موضع

. انتقادهـاي پنهـان؛ 2هاي آشکار؛ . مخالفت1کند: شاهنشاهی را در قالب هفت عنوان بررسی می
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. 7. عــدم همکــاري؛ 6. برخــورد قهـــرآمیز؛ 5. شعـــرسرایی؛ 4پراکنی و شعارنویســی؛ . اعلامیــه3

که در هنگام برگزاري جشن، جوانـان در کردند پراکنی، شایعه میپراکنی. مثلاً در باب شایعهشایعه

حسـین  اصـطلاح، عــزاداري خواهنـد کـرد. سـرودهبازار تهران پیراهن سیاه خواهند پوشـید و به

  )586ـ566: ص1372ها نیـز جالب توجه است. (روحانی، رحـمتی در انتقاد از جشن

ش از این اشـاراتی ها، پیجشن در باب انتقادهاي پنهان و عدم همکاري مردم در قبال مسئله

هـا را انتقادهـاي هاي مردمی بر ضدّ جشنگیريتوان گفت که وجه غالب موضعشد. در واقع، می

داد؛ چراکه در باب مخالفـت آشـکار و یـا پنهان و عدم همکاري مردم در برگزاري آن تشکیل می

لب موارد، بـدون ها در غااینکه جشنها، سند خاصی یافت نشد. برخورد قهرآمیز با برگزاري جشن

مشکل خاصی برگزار گردید ـ البته این امر، خود منوط به برقراري امنیت کامل از سوي نیروهاي 

توانـد ها، نمـیدهد که برخورد قهرآمیز و مخالفت آشکارا با برگزاري جشنامنیتی بود ـ نشان می

  ها بوده باشد. هاي مردمی بر ضدّ جشنگیريوجه غالب موضع

  هاي معترضاب اعتراض و مخالفت گروه. علل و اسب3

  هاي شاهنشاهیزدایی جشن. اسلام1ـ3

ویژه روحـانیون و اقشـار هـاي معتـرض، بـهها، یکی از علل مخالفت گـروهزدایی جشناسلام

به آن اشـاره شـد.  الله شیرازي و امام خمینیکه در متن سخنان آیتمذهبی جامعه بود؛ چنان

تابیدند و آن را ها را برنمیها جامعه مذهبی ایران، این گونه مراسمروحانیون و به تبع آن در واقع،

ها و حجابیدانستند. بیبزرگ جلوه دادن ایران باستان و مظاهر آن در برابر ایران دوره اسلامی می

تر ود مصممها را بر عقیده خها و اعمال منافی عفت در جریان برگزاري مراسم نیز آنخوريشراب

  نمود.می

  . خفقان سیاسی و نبودِ آزادي2ـ3

توان به خفقان سیاسی موجود ها را میتردید، یکی از علل مهمّ اعتراض به برگزاري جشنبی

هاي معترض بود. سانسور شـدیدي گروه در آن دوره مربوط دانست. این موضوع، مورد توجه همه

هویدا، شخصاً به وجـود سانسـور در دولـتش اشـاره محمدرضا شاه حاکم بود. امیرعباس  در دوره

پوشـی کنیم و احتیاجی هم به پردهبله، کتاب را سانسور می«کرد که: کرده است. وي تصریح می

: 1372(سـمیعی، » نداریم؛ چون مصالح مملکت و نظام شاهنشاهی براي ما، فوق همه چیز است.
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ان و قلم به همه کس داده شده؛ ولی هرگز ) از دیدگاه هویدا، در این کشور آزادي بی153ـ152ص

) در 937، ص235آزادي خیانت به کسی داده نخواهد شد. (روزنامه تاریخ شاهنشـاهی ایـران، ش

شـده، مورد سانسور کتاب در عصر پهلوي، به پنج نوع سانسور اشاره شده اسـت؛ طبـق آمـار ارائه

درصد، 15درصد، سانسور اخلاقی 23درصد، سانسور نگارشی ـ ادبی 40سانسور سیاسی ـ اجتماعی 

انـد. درصد کـلّ سانسـورها را بـه خـود اختصـاص داده7درصد و سانسور علمی 15سانسور دینی 

تعداد زندانیان «گفت: ) در مورد زندانیان سیاسی نیز شاه چنین می200ـ181: ص1378(خسروي، 

) 323ــ322: ص1371(بیـل، » سیاسی، دقیقاً بـه تعـداد خـائنین اسـت؛ نـه کمتـر و نـه بیشـتر!

هاي سیاسـی هاي چریکی و دیگر مخالفان حکومت، این سانسورها و بازداشتدانشجویان و گروه

توانستند ببینند که در این فضاي خفقـان، حکومـت بـراي پایـداري هرچـه تابیدند و نمیرا برنمی

ي سـکوتِ خواند. بنابراین، شکستن صـدازند و سرود پیروزي میبیشتر خود بر طبل شادمانی می

هـاي خود را واجب دانستند و با صدایی رسا فریاد اعتراض به آسـمان رهـا کردنـد و بـه فعالیـت

  آمیز خویش افزودند.مخالفت

  ساله شاهنشاهی 2500هاي . تدارکات خارجی جشن3ـ3

شد، این ساله شاهنشاهی می 2500هاي یکی دیگر از علل مهمی که سبب اعتراض به جشن

ویژه فرانسـه تهیـه کـرده بـود. از ها را کـشورهاي خـارجی، بـهکات این جشنبود که بیشتر تدار

ها، هاي تدارکاتی این جشن، به خارجیان سپرده شده بود. جبّهدیدگاه ماروین زونیس، کلیه فعالیت

هایی که خـانواده سـلطنتی ایـران، گاردهـاي مراسـم، خـدمتکاران و هـزاران ها و یونیفورملباس

هـاي خانـهپوشـیدند، جملگـی در خیـاطهاي مختلف نمایش تاریخ ایران میدهکننده در پرشرکت

قدر ـ به استثناي خاویار ایرانی ـ در درخور میهمانان عالی فرانسه دوخته شده بود. اغذیه و اشربه

شد. چادرهاي ابریشـمی کـه بـراي هاي فرانسه تهیه شده، با هواپیما به ایران آورده میآشپزخانه

جمشید برپا شده بود، در فرانسه بافته و دوخته شـده بـود. هاي تختنان در کنار خرابهاقامت مهما

ها هاي جشـناسب از مجارستان جهت اجراي برنامه 2000) حتی تعداد 124: ص1370(زونیس، 

  )86: ص20/2/1350خریداري شد. (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 

رود. بـا رفتـه و مـیي ایران زمین به شمار مـیفرش ایرانی، از قدیم الایام جزء افتخارات هنر

هاي مورد نیاز مراسم جشن، به فرانسه سفارش داده شـده بـود. از سـوي وجود این، تمامی فرش

هـا شـهرت بسـیاري دارد؛ امـا در بین مـا ایرانـی» و بلبلگل «دیگر، شهر شیراز به عنوان شهر 
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وجه به این نکته، به وارد کردن گـل از ساله شاهنشاهی، بدون ت 2500هاي برگزارکنندگان جشن

» هـایی وارد کردنـد.از ایتالیـا نیـز گـل«هـا علـاوه بـر هلنـد، کشورهاي اروپایی دست زدند. آن

)(Macdonald, 2011: p.1  خُلد، شراب معـروف شیـراز که کارشناسان ارزش زیادي براي

شراب و یـک میلیـون شیشـه  وپنج هزار بطريانـد، کـنار گذارده شده و در عوض بیستآن قائل

ها، ستایش از پرسیدند که اگر هدف از برگزاري جشنشرابِ تقطیرشده وارد شده بود. منتقدان می

) حضـور 231: ص1376زاده، ایران است، چرا شاه همه چیز را از اروپـا وارد کـرده اسـت؟ (رفیـع

اي بود که به نقـل از اندازهها، به پُررنگ فرانسه در باب تهیه تدارکات و ملزومات برگزاري جشن

هاي فرانسوي، در صورتی که همه چیز از مبلمان، البسه، وسایل آرایش، چلچراغ و غـذا و روزنامه

اي از پاریس، رود، بهتر نبود که یک کروکی پرسپولیس را در نقطهمشروب از فرانسه به ایران می

جـا برپـا دارنـد؟ (دولتشـاه تر در آنرجخمراتب کمها را بهقرار دهند و جشن 6»ونسن«مثلاً جنگل 

  )477ـ476: ص1990فیروز، 

تدارکات فرنگـی بـود، امـا بایـد ایـن را در نظـر  ها اعتقاد داشتند درست است که همهبرخی

بگیریم که آیا بضاعت کافی را براي انجام چنین مراسمی داشتیم؟ پاسخ این سؤال را دانشـجویی 

ها، به بهترین نحو بیان کرده است. این پس از برگزاري جشن در دانشگاه شیراز در همان روزهاي

کند که سؤال همین جاست؛ ما بضاعت برپایی چنین مراسمی را نداریم. پـس، دانشجو تصریح می

این، نوعی تحقیر ملّی است؛ نه ایجاد غـرور «چه ضرورتی است که دیگران براي ما انجام دهند؟ 

ر است غذا از پاریس بیایـد، زیـن و شـال و کلـاه و ریـش و شنود قرایک ایرانی وقتی می» ملّی.

سبیل از لندن، کارد و چنگال و بشقاب از آلمان و دیگر چیزها از جاهاي مختلف، بیشتر سرافکنده 

گویید (غرور ملّی) برسیم، باید با بضاعت خودمان مراسم شود. اگر قرار بود به آنچه که شما میمی

  )67: ص1379کردیم. (ماکوئی، برگزار می

  هاهاي گزاف جشن. عدم تناسب وضعیت اقتصادي مردم کشور با هزینه4ـ3

آور ایـن هـاي سرسـامساله را بایـد در هزینـه 2500هاي یکی از علل دیگر مخالفت با جشن

هاي گسـترده، بـا وضـعیت اقتصـادي ها مشاهده کرد. از سویی دیگر نیز مقایسه این هزینهجشن

شود. باید دانست ها میتر شدن چرایی مخالفت با جشنن زمان، سبب روشنتوده مردم ایران در آ

ش 1350ش در ذهن محمدرضا شاه پدید آمده بود و قطعاً تا سال 1336ها از سال که فکر جشن

                                              
6. Bois de Vincennes. 
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آوري خـرج سابقه در تاریخ معاصر بود، پول سرسـامها با جلال و شکوهی بیکه سال برگزاري آن

ــب و غ ــاي عجی ــد و قرارداده ــلش ــا، مب ــاران، دکوراتوره ــا معم ــی ب ــازها، ریب ــازها، جواهرس س

  )60: ص1381کنندگان و دیگران که بیشترشان فرانسوي بودند، بسته شده بود! (نراقی، بازسازي

جـا ساله، کاري بس دشوار اسـت. در این 2500هاي هاي جشنوجوه هزینه پرداختن به همه

میکـرو ویـو کـه میهمانـان شـاه را از  شـود؛ شـبکهیها پرداخته ماي از این هزینهبه ذکر گوشه

 257اي حـدود کرد، هزینـهدوزي شده به قصرهاي خود در کشورشان مربوط میهاي ملیلهخیمه

وسی میلیـون صد) یک59: ص8/8/1350است. (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، میلیون دلار دربرداشته

شـده شـیراز هزینـه شـد. هاي گلـی و ویرانانها و ساختمریال بابت دیوارکشی برگرداگرد خرابه

شده از رستوران ماکسیم، ظروف سـلطنتی، هاي مربوط به چادرهاي سلطنتی، غذاهاي تهیههزینه

هاي سلطنتی و حتی کارت دعوت سلطنتی، همه و همه گزاف بود. دولت ایران براي تـزئین لباس

 7ر لیره استرلینگ با شرکت ایـروینشصت هزادو شهر تهران و شیراز، قراردادي به ارزش سیصدو

  )542ـ536: ص1372انگلستان منعقد کرده بود. (روحانی، 

سـاله  2500هـاي هاي جشـنبه طور کـلی، منابع موجود، نظـر یکسانی در باب میزان هزینه

کنـد. میلیـون دلـار ذکـر مـی 300هـا را چیـزي در حـدود جشن ندارند. ویلیام شوکراس، هـزینه

 600ها را حـدود جشن ، هزینه»تـریبون دوناسیون«فرانسوي  ) روزنامه48: ص1374(شوکراس، 

جمشید، مخابرات و پخـش ها را شامل ساخت میهمانسرایی در تختمیلیون دلار عنوان کرد و آن

ها هاي چادري موقتی از پلاستیک، دوخت جامهتلویزیون در دنیا، شهرك ها به وسیلهجریان جشن

محول گـردیده بود، » سیـا«هاي وابسته به اي که نظارت آن بر سازمانامنیتی هايو نیز دستگاه

دانـد. میلیون دلار مـی 200ها را حدود ) غلامرضا نجاتی، هزینه140: ص1370ذکر کرد. (الموتی، 

میلیـون دلـار  300ها را چیزي در حدود زاده نیز رقم هزینهمنصور رفیع ).349: ص1371(نجاتی، 

  )237: ص1376زاده، است. (رفیع برآورد کرده

ها آن قدر هسـت کـه اگـر ملـت داشت که عظمت این جشناسدالله علم، همواره اذعان می

فقیري هم بودیم و اگر این همه مقدرات نداشتیم، باز هم کاملاً بجـا بـود کـه فـرش و لحـاف و 

اسـلامی، ش بازیـابی  ها را برگزار کنیم! (مرکـز اسـناد انقلـابمان را بفروشیم و این جشنزندگی

هـا بـاور داشـت و گـزاف جشـن ) در واقع، وي نیز به هزینه169، ص12081ـ6، کد پرونده: 274

                                              
7. Irvine. 



 

  153 چرا و چگونه؟؛ ساله شاهنشاهی 2500هاي هاي داخلی با برگزاري جشنمخالفت

  

جویی ها را از محلّ صرفههاي دولتی اعلام کرد که باید مخارج مربوط به جشنرو، به سازمانازین

مرکز اسـناد انقلـاب  ؛67: ص4/5/1349سازمان خویش تهیه نمایند. (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 

مـالی  ها از یک سو، و مضیقه) علاوه بر این، هزینه گزاف جشن73و72: ص30/9/1348اسلامی، 

ها شده بـود. (مرکـز اسـناد مؤسسـه دولت از سوي دیگر، چندین بار سبب به تعویق افتادن جشن

  )  1ش، ص121-19-4تاریخ معاصر ایران، 

ها با این گفت که مخالفِ برگزاري جشنخود می فرح پهلوي نیز هرچند در خلوت به دوستان

به بیان و «ها، کرد که از طریق برگزاري این جشنمخارج سنگین بود، اما در نشریات تصریح می

تمـام شـد. (کسـري، » مجـانی«هـا پرداختیم و در واقع، این جشن» نمایش رشد و عظمت ایران

  )227: ص1379

ادي جامعه در آن زمان، چگونـه بـود؟ قبـل از اینک جاي این پرسش است که وضعیت اقتص

پهلـوي در  پرداختن به وضعیت اقتصادي جامعه باید دانست که طبق مستندات تاریخی، خـانواده

 )Martin, 2000: p.23سـوداگر ایـران بودنـد. ( ش، ثروتمندترین خانواده1350اوایل دهه 

سازي، هاي اتومبیلآلات، مجتمعشینهاي ساخت ماشراکت هریک از افراد این خانواده در کارخانه

هاي معدنی و کارخانجات نساجی، امري بدیهی بـود. سازي، شرکتتولیدات ساختمانی و ساختمان

ش 1337شـد. ایـن بنیـاد، در سـال مدیریت و اداره می» بنیاد پهلوي«ها نیز توسط بیشتر دارایی

ا سامان دهـد. در اواخـر دهـه پنجـاه، ظاهر، امور خیرخواهانه و بشردوستانه رتأسیس گردید تا به

هایی همچون: املاك، بازرگانی، بانکداري شد که در زمینهمیلیارد دلار می 8/2دارایی بنیاد بالغ بر 

) در واقع، 65: ص1358؛ هالیدي، 16: ص1382نمود. (دادگر، گذاري میو ساخت اتومبیل سرمایه

-کـاريهاي بزرگ آنان با چمـنشمال تهران باغ اشراف پهلوي کاملاً مستقر شده بودند، در طبقه

هـاي بـازي و فضـاهایی بـراي هاي تنیس، استخرهاي سرد و گرم، سونا، سالنهاي وسیع، زمین

اي براي فصل زمسـتان و هاي اسکی تازههاي هر شبه، از هر گوشه روییده بود و پیستمیهمانی

) این در حـالی 558: ص1366(بهنود، ها ساخته شده بود. فضاهاي اسکی روي آب براي تابستان

: 1363انـد. (روبـین، دلار ذکر کرده 350مردم را در آن زمان، حـدود  است که میزان درآمد سرانه

-) شاید نتوان این آمار را به صورت قاطع تأیید نمود؛ ولی مـی238: ص1376زاده، ؛ رفیع110ص

شـتري از وجـود اختلـاف طبقـاتی در آن توان با دقت در توصیف شیراز از زبان کاتوزیان، درك بی

  برهه پیدا کرد.

ش اشاره کرده، یکـی از منـاظري را 1351کاتوزیان در کتاب خود به بازدید از شیراز در سال 
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هاي سالانه هنـر بود، سـواي کند. وي شهـري را که محـلّ برگـزاري جشنکه دیده، توصیف می

هاي آن به طـور کامـل، داند که خانهبزرگ می» دآباحلبی«هاي متعدد فقیرنشین، داراي دو محله

 15هاي بزرگ و مستعمل نفت) ساخته شده بود؛ فضاي تقریبی هر خانه، هاي حلبی (بشکهاز تکه

کنـد کـه هـیچ نـوع بودند. او تأکیـد مـی متر مکعب بود و یک خانواده هشت نفري در آن ساکن

کجـاي ایـن ناحیـه، حمـام عمـومی یـا شـد و در هـیچ اي، در این آلونک دیده نمـیاساس خانه

  )323ـ322: ص1379خصوصی و مستراح وجود نداشت. (کاتوزیان، 

هر چند در کتاب ایران: گذشته، حال و آینده به چنـد برابـر شـدن میـزان تولیـد محصـولات 

ش 1319ش نسـبت بـه سـال 1349کشاورزي از قبیل: گندم، جو، برنج، کتان و تنباکو در سـال 

، اما باید دانسـت کـه هنـوز بـا معیارهـاي  (W.Jacqz, 1976: p.130-140)اشاره شده 

سـواد بودنـد و ش، بیشتر از نصف ملت ایران بی1356توسعه، فاصله زیادي وجود داشت. در سال 

هاي ایران، داراي آب زراعتی بود. تعداد کلّ پزشکان، در حدود ده هزار نفـر تنها یک چهارم زمین

هاي کشور وقـتی به کویــر یـا در تهـران به کار مشغول بودند. جادهو بیش از نیمی از این عده، 

  )315: ص1371. (لاینگ، یافتندرسیدند، ناگهان پایان میها میبه کوهستان

ساله، نمایانگر مغایرت و اختلاف عظیمی بـود در  2500هاي توان گفت که جشندر واقع، می

هاي مردمـی ر اختیار داشت و فقر اکثریت تودهکردن دثروتِ ظاهراً نامحدودي که شاه براي خرج

کننـده تضاد میـان آراسـتگی خیرهMartin, 2000: p.24) ( حکومت او بودند. که زیر سلطه

توانسـت آن را نادیـده کس نمـیهاي همجوار، چندان زننده بود که هیچپرسپولیس و فقر دهکده

مهرمـاه  26جـود ایـن، شـاه در ) بـا و107: ص1370؛ روحـانی، 272: ص1369بگیرد. (آر.کدي، 

ها پاسـخ داد. جشن در کاخ سعدآباد به سؤالات گوناگون خبرنگاران داخلی و خارجی در باره 1350

میلیـون دلـار تـا دو میلیـارد دلـاري  200ها و شایعـات جشن خبرنگاري سوئدي، در باب هـزینه

جشـن، بـیش از دو  هزینـه ها از شاه پرسشی داشت. شاه در پاسخ به او تصـریح کـرد کـههزینه

کنید که همین دو میهمانی، هاي خود دادیم، نخواهد شد و اگر فکر میمیهمانی که براي میهمان

دو میلیارد دلار خرج داشته باشد، بنابراین باید به من بگویید که قیمت یک کیلو نان با یک کیلـو 

ایـم؟ پول را مـا از کجـا آورده کنید که اینگوشت چه قـدر است؟ و در این صورت، آیا فکـر نمی

حضـرت هـا و بیانـات اعلیها، مصـاحبهها، پیام؛ تألیفات، نطق21: ص8479(روزنامه کیهان، ش 

  )6263تا]: صهمایون محمدرضا شاه پهلوي آریامهر شاهنشاه ایران، [بی

هـاي واردشـده، سیسـتم هاي خریـد چادرهـاي سـلطنتی، اغذیـه و اشـربهگویا شاه از هزینه
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هـاي حمـل و نقـل وسـایل از فرانسـه بـه ایـران، چادرها، هزینه براتی ایجادشده در دهکدهمخا

ها در سراسر ایران و جهان، قراردادهـاي سـنگین در بـاب جشن سالهتدارکات و تجهیزات سیزده

هاي یادبود، تهیـه انـواع سـکه، مـدال، بشـقاب یـادبود و... خبـري چراغانی شهرها، بافت قالیچه

  نداشت! 

ها، میدان شهیاد، استادیوم آریامهر، تعمیـر ها، هتلمربوط به ساخت راه فتنی است که هزینهگ

  هاي فوق بیفزاییم.بناهاي تاریخی و اقداماتی از این قبیل را نیز باید به هزینه
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  نتیجه

توان این گونه گفت که اصولاً حکومت پهلوي، بـا وجـود تمـام ها، میدر باب برگزاري جشن

خود، در تحریک حسّ ناسیونالیستی مردم ناکام و عاجز ماند و نتوانست از طریق برگزاري  تبلیغات

، هـا امـام خمینـیها، بر میزان مشروعیت خویش بیفزاید. روحـانیون و در رأس آناین جشن

اي از مـردم هـاي چریکـی و عـدهها دانشجویان دانشگاه تهران، گـروهدانشجویان و در رأس آن

ها به مخالفـت پرداختنـد. البتـه عـده هایی بودند که به صورت علنی با جشنه گروهمبارز، از جمل

ها، از روي ترس و عـواقبی همچـون بسیاري از مردم نیز در عین مخالف بودن با برگزاري جشن

دیدند. به هر حال عمده علل مخالفـت ایـن شکنجه و حبس، جرئت بروز مخالفت را در خود نمی

  توان در قالب چهار مورد خلاصه کرد: ها را میجشنها با برگزاري گروه

ها دانست که از علل اصلی مخالفت روحانیون مـذهبی زدایی جشنتوان اسلامعلت اوّل را می

  ها بود. با جشن

هاي دموکراتیک در نظام شاهنشاهی ذکـر علت دوم را باید وجود خفقان سیاسی و نبودِ آزادي

ها ـ همواره بـه آزادمنشـی هاي خود ـ حین برگزاري جشندر نطقکرد. این در حالی بود که شاه 

شـمرد. دانشـجویان و روشـنفکران و راه او برمی دهندهکرد و خود را تداومکوروش کبیر اشاره می

تابیدند و همواره بـه مسـئله ها را برنمیهاي چریکی و حتی قشر روحانیت، این قبیل تناقضگروه

هاي سیاسی که در راستاي برگـزاري کردند. زندانیر ایران اشاره میهاي مدنی دعدم وجود آزادي

  زد. هاي آنان مُهر تأیید میداد، به حقانیت گفتهها رخ میجشن

هـا مربـوط دانسـت. خارجی بودن تدارکات این جشـن ها را باید به مسئلهعلت سومِ مخالفت

پرسیدند که چـرا تمـام تـدارکات می ها دور مانده بودند، از خوددانشجویان و مردمی که از جشن

هـا ویژه فرانسويها و بهها از غذا و اشربه و مکان اسکان و تجملات گوناگون آن را خارجیجشن

باید به انجـام رسـاند؟ مگـر همـواره آشـپزهاي هاي پارس را پاریس میاند؟ چرا جشنتهیه کرده

  اند؟ در جهان نبوده هاهاي ایرانی (خُلد شیراز)، از بهترینایرانی و اشربه

ایـران از لحـاظ  وضعیت نامطلوب مـردم و جامعـه ها را مقایسهعلت چهارمِ مخالفت با جشن

ها دلـار بـرآورد هایی که میلیونکند. هزینهها آشکار میهاي بسیار گزاف جشناقتصادي با هزینه

ف، این نکته را نیز هاي مخالشده است، هیچ تناسبی با وضعیت بد اقتصادي جامعه نداشت و گروه

  تابیدند.برنمی
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هاي شاهنشاهی ایـران، رئیس شوراي مرکزي جشننامه وزارت دربار به جواد بوشهري، نایب
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نامه تخصیص نیمی از درآمد وزیر، در باره طرح تصویبرونوشت نامه وزارت دارایی به نخست

هاي الکلی به بودجه شاهنشاهی در هیئت دولـت جهـت ش از نرخ نوشابه1339غیرمستقیم سال 

 ش].121-19-1تصویب و اجرا [


