
 

 تونل زمان یا تونل وحشت؟

 ی پهلوی(از طویله ناکام )الیروبی

 

  و   وتو پخش شده است که مدعی گردگیری زبان منی فارسیای تحت عنوان تونل زمان از شبکه های اخیر برنامهدر سال

ها برای این  ی اینهای قدیم است؛ البته با یک فیلتر زمانی مشخص. همهمرور خاطرات گذشته و یادآوری نوستالژیک زمان

ی پهلوی و تأکید بر  ترتیب در واقع برنامه، حول بازنمایی جالل و شکوه دورهاعتبار دارند. بدین  1357بهمن    22برنامه تا  

ها و مراکز تفریحی عیش و عشرت، اقتصاد درخشان  ستاره، کاباره5های مجلل  . هتلگذرد»چی بودیم و حاال چی شدیم« می

قبیل دختر شایستههای به روز مُد، مراسمزمان شاه، نمایش های اصالح آموزشی و  گریزهایی به برنامهی ایران،  هایی از 

هایی از شهروندان ایرانی در  پخش عکس  رو،زنان پیشصحبت از    ،بهداشتی آن زمان یعنی سپاه دانش و سپاه بهداشت

... از محورهایی هستند که در تونل  اند وکردهبخت و باسعادت زندگی میها نیک دهد تودهمسافرت و مهمانی که نشان می 

  . شودی جهان، مانور داده میطراز با کشورهای پیشرفته ها برای معرفی ایران زمان پهلوی به عنوان کشوری همزمان حول آن

یافته در این برنامه بپردازیم. قصد ما رد و انکار وجود چنین مظاهری  ی دیگری به امور بازتابخواهیم از زاویه جا میما در این

چنین مظاهری را  خواهیم بگوییم هدف ما این است که اصالً وجود اینچه در ادامه میکه بنابر آندر زمان شاه نیست، بل

 مورد نقد قرار دهیم.

)هتل پارسیان  1341هتل رویال هیلتون در سال    خوریم از افتتاحهای تونل زمان به گزارشی برمییکی از سری برنامهدر  

از محل ثروتی که     های هیلتون متعلق به یک کمپانی آمریکایی است که در بسیاری کشورهااستقالل فعلی( مجموعه هتل

ی تهران  کند که ساخت شعبه . مجری برنامه اظهار می رده استسیس کتأشعبه    کشورها حاصل نموده  ی کارگر آنطبقه

و شده  آغاز  آمریکایی  و  بریتانیایی  و  ایرانی  شرکت  سه  توسط  قبل  سال  سه  از  هتل  او  این  ادعای  هزینه  به  صرف  ی  با 

یم این  برای درک بزرگی این عدد ذکر همین نکته کافی است که بدان  برداری رسیده است.تومان به بهره  000/000/650

  بوده است.   ایرانی  000/700ی  یا معادل مجموع درآمد سالیانه  ی مجموع کل آحاد کشوردرآمد سالیانه   %3مقدار بالغ بر  

. اگر از فخرفروشی  است  شاپکافی   2رستوران و    4تاالر،    4،  سوییت  48اتاق و    550برج غربی و شرقی،    2این هتل دارای  

های سرشناس آمریکایی خارج  داران و چهرههتل و مهمانی افتتاح آن با حضور سرمایهی تونل زمان به ساخت این  برنامه

توانیم  تهران مصور می  1340بهمن    21ی  وگذاری در مطبوعات و جراید آن زمان انجام دهیم، مثالً در شمارهشویم  و گشت

ها  ها و خندقچالنشینان در سیاهاین حاشیه  شود ونشینان شهر تهران اضافه مینفر به حاشیه  000/70بخوانیم که سالیانه  



ها کارگر  آن  %70که    در تهران  نفر  000/200نوشته است که    1351اردیبهشت    15ی اطالعات در  روزنامه  سکنی دارند.

درآمد کارگران بنا    یسرانه  1348. در سال  های گلی سکونت دارندها و خانههای محقر و آالچیقشوند در کلبهمحسوب می

ادارات دولتی     1353ریال ارزیابی شده بود. در سال    364.5  روزانهی زندگی  ریال در روز بوده و حداقل هزینه  55به تخمین

ی کارگر را تشکیل  ی  درآمد کارگران با افزایش مواجه بوده برای کارگران غیرمتخصص که بیشترین جمعیت طبقهکه سرانه

ی یک منزل  و اجاره  ریال   3000رسیده و همان زمان اجاره یک اتاق در تهران ماهیانه    روزریال در    90دادند به حدود  می

آغاز به ساخت هتل رویال هیلتون تهران طبق   در همان سال  ریال ماهانه برآورد شده است.  000/20تا  000/16سه اتاقی 

ها در  آن  %75خانوار تهیه شده بود،    000/2ی  با سکنهدر استان فارس    روستا   50های دولتی ایران که از  گزارش سازمان

  1355بنابر آمار رسمی سال  کردند.خانوار با هم زندگی می  3یا  2گلی بدون پنجره و سقف و بعضاً به صورت یک اتاق کاه

  در شرایطی که بنا بر آمارهای یرواند آبراهامیان   .کردنددرصد خانوارهای کل کشور تنها در یک اتاق زندگی می  14نزدیک به  

اند که تأمین  جمعیت کشور طبقات پایینی روستاها و شهرها بوده  %78،  1350ی  در شروع دهه در کتاب تاریخ ایران مدرن

چنانی جز  های آنشده، پُز دادن با هتلعظیمی محسوب می  ها، برایشان دشواری با توجه به درآمدها و هزینه  سرپناه نیز 

پهلوی تحت سرسپردگی    داریسرمایه   رسد مادامی که حکومتبه نظر می  تواند چیزی به همراه داشته باشد.کراهت نمی

، پدید آورده  نیروهای مولد  ای کهبوده و از انباشت سرمایه  سازیایاالت متحده گرم در کار هتل  های امپریالیسمکمپانی

هیلتون و شرایتون و اینترکونتیننتال و هایت و  بودند این سرسپردگی  روییده... می   در شهرهای بزرگ هتل  آورد  دست، 

های  تقابل جالبی است؛ هتل  ها بوده است.از توده  زدگی روزافزون خیل عظیمیخانمانی و فلک دیگری هم داشته و آن بی

و دیگر کشورها و در سوی    و وابستگان سیاسی آمریکا   مستشاران   و   داران رسرمایهبَبرای اقامت اَنی  های اعیاستاره در محله5

 د.انی بخش اصلی جمعیت کشور بودهدهندهتشکیل  نشینی کهبیغوله دست  طبقات پایین دیگر

های مُد روز دنیا بوده که در طراحی  هیلتون محل برگزاری نمایش  رویال   کند که هتلمجری با افتخار اعالم می  ، پس از این

سو  از آن  شده است.میها استفاده  ترین پارچههای به نمایش درآمده در آن بر تن بانوان متشخص و زیبارو از نفیسلباس

فارس در  مناطق جنوبی ایران و بازدید از روستاهای آن مناطق و جزایر خلیجی اطالعات در گزارشی از سفر به  روزنامه  اما

یک 1342دی    5تاریخ   مشاهده،  از  هتل،  افتتاح  از  پس  سخن  سال  مناطق  این  در برهنگان  از  توجهی  قابل  جمعیت  ی 

ریا، تراخم، حصبه، وبا، آبله  ، تب ماال های بهداشتیو نبود مراقبت  های بیماری گوید. عالوه بر این، نابینایی در اثر آسیبمی

باید از مراسم    جا در این برای ساکنین آن مناطق در گزارش آمده است. و عدم دسترسی به حمام، مستراح، پزشک و قابله

توانستند خود  مین  هم   اش به وجد آییم یا انزجار پیدا کنیم از زیست کسانی که به زحمتهای حریر و ابریشممُد با پارچه

ی  ای، کسانی مانند کارکنان شبکهکنندهچنین موارد منزجربپوشانند؟ البته هیچ بعید نیست که در صورت گوشزد کردن    را

مناطق یا آزادی پوشش در آن زمان حتی در مناطق دورافتاده دم    شناسی برهنگی آنها از زیباییوتو یا طرفداران آنمن

 بزنند! 



انگیز  تواند دلمجلل این هتل و دیگر مراکز تفریحی در شهرهای بزرگ چقدر میهای مدرن و  صحبت از رستورانبه راستی  

جمعیت    %40اظهار داشته بود که    1340وزیری علی امینی در سال  حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی دوران نخستباشد؟  

از دوبرابر   بوده که بیش   1700ی مصرف کالری در ایران  گرسنه هستند. در همان زمان سرانهنیز نیمه  %40کشور گرسنه و  

های اقتصاددان حسین عظیمی آرانی، مصرف  بنا به بررسی  1351در سال  رفته است.کمتر از کشورهای غربی به شمار می 

ر  کند که داند. وی اذعان می نیز دچار سوءتغذیه بوده  %52از این    %25جمعیت کمتر از حد نیاز بوده و    %52کالری بیش از  

قومیکردستان،   مناطق  در  و  بودند  سوءتغذیه  دچار  روستایی  جمعیت  کل  به  کرمان،  عشیرهـ قریب  خوزستان،  مانند  ای 

نشان    تری بدتر از سایر نقاط بوده است. در حالی که مطالعات عظیمی آرانی ... شرایط به نحو فاحش  لرستان، بلوچستان و 

خانواده قرار    45های کشور در دست  شرکت  %85و    اندطلق قرار داشتهدر فقر م  1351  سال  جمعیت کشور در   % 13  دهدمی

 آور است و بس.صرفاً تهوع  های تونل زمانای قلیل در برنامهداشته است، نشان دادن عیش و عشرت و بریز و بپاش عده

از آن صحبت به میان آمده و به طور    تاب فراوانوبا آب  ی تونل زمانمراسم پرافتخار دیگری که چندین و چندبار در برنامه

به ابتکار    1345ی ایران است. این مراسم از سال  شده، مراسم دختر شایستهعمده در همان هتل رویال هیلتون برگزار می

در میان برندگان این مسابقه به نکات جالبی برمی  13ی زن روز در  مجله   ی ای که به واسطهخوریم. از اسامیدوره برگزار شد.

این مراسمبرگزیده پور  زاده، الهه عضدی، سوسن حکیما و شهره نیک شوند، سیما ایزدجو، شهال وهابشناخته می  شدن در

وهاب شهال  برندههستند.  کریم  ،مسابقات  1346ی  زاده  دفتر  همسر  رییس  و  جهانگردی  و  اطالعات  وزیر  بهادری،  پاشا 

نام و صاحب  به  ی هااز خانواده  1347ی  ناکو هستند. الهه عضدی برندهاکنون ساکن مومخصوص فرح پهلوی بود. این زوج هم

این مسابقات بود که پس از کسب مقام نخست، جوایزی از جمله یک تور    1354ی  پور برندهشهره نیک   .منصب قاجاری بود

نگاهی  دریافت کرد.    808خودرو مزدا  مسافرتی آمریکای التین، دوهزار دالر وجه نقد، انگشتر لعل، ساعت طال و یک دستگاه  

کار چندان دشواری نبوده است.    دختر شایستهانتخاب    رقابت برای  دهد ی سرشماری در ایران نشان میساله  10به آمارهای  

البته این آمار متعلق به شهرهاست و این عدد برای روستاها    اند.سال باسواد بوده  10زنان باالی    %10  1345تا    1335از سال  

 اند.سواد بودهجمعیت زنان کشور بی  % 64.5رسیده و هنوز    %35.5ی انقالب به  نرخ باسوادی در زنان در آستانه  است.    1%

طالق    تازه   1346در سال    اند.آموز دختر در مدارس به تحصیل مشغول بودهدانش  634تنها    1336ـ1337در سال تحصیلی

قتل زن به  که  اینقوانین مربوط به ارث، حضانت،  هنوز  و بدون هماهنگی شوهر مغایر با قانون شناخته شد و    ودسرانهخ

گونه حمایتی از  ی هیچ شد. قانون کار دربردارنده... رعایت نمی و باشد پیگرد قانونیهمراه با دست شوهر در صورت خیانت  

  1000میر نوزادان در هر ومیزان مرگ 1357تا سال  که دلیل نیستبی .حمل کرده یا مادران شیرده نبودزنان باردار، وضع

سسات  مؤ  نفر بوده است.   10نفر و در ژاپن    67نفر بوده است. این آمار در تاریخ و مقیاس مشابه در سوریه    111نفر در ایران  

شد،  ها را شامل میکل کارگاه  % 2که  های دولتی  بافیبافی که به طور عمده متشکل از دختران جوان بودند به جز قالیقالی

های خارج از شمول به کمتر از این  سال بود که در کارگاه  12مورد شمول قانون کار قرار نداشتند. سن قانونی کار در قانون  

های تاریک و نمور به  ساعته در اتاقک   12ـ13های جدی بینایی به دلیل کار  های مفصلی و آسیبرسید. بیمارینیز می



زادگان آن  شماری از بزرگکه جمعیت انگشت  رو مدنظر تونل زمانصحبت از زنان پیش  کرد.شدت این افراد را تهدید می

شان  ی جامعه پساز صحنه  ها و نامالیمات نام و نشانی که محدودیتشمار زنان بیدر کنار بی  نیز  شدند زمان را شامل می

-، به زعم سلطنت روزتیره کش کارگر و زحمت   شاید این خیل عظیم زنانین آمار و ارقام، مُهمل است. زده بود با توجه به ا

  چه شایستگی اند اما در واقع آننداشته  رو بودنیا پیش  شایستهاصطالح  بهطلبان استعدادی برای قرار گرفتن در جایگاه دختر  

  سو باداری همحصر ذیل سرمایهوحدکشی و استثمار بیی بهرهرحمانهرا از اینان سلب کرده بوده شرایط بی  رو بودنپیش  و

بوده است. امپریالیسم     آمریکا

آمارهایی را یافتیم. بیایید در مورد نرخ سواد در آن زمان   در بررسی موارد قبلی در مورد سوادآموزی زنان در زمان پهلوی

در   %64و    1345در    %78و کاهش آن به    1335بیسوادی در    %85تر تعمق کنیم. بنابر آمار رسمی شاهد  بیشبه طور کلی  

های  ی تونل زمان با اشاره به سپاه دانش و تالشو برنامه  ست که شیفتگان پهلوی. این همان آماریهستیمی انقالب  آستانه

  1342کنند. سپاه دانش اصل ششم از انقالب سفید بود که در سال  افتخار میغرورآمیز آن برای افزایش سوادآموزی به آن  

زمان به این موضوع    های زیادی در تونلها و گزارشعکس  سوادی در جامعه.با هدف رهایی از نکبت بی  ؛آغاز به کار کرد 

ایم اما این امر باز هم  ه بودهسوادی طی دو دهه مواج بی  %20اختصاص یافته است. گرچه بنابر آمار ارائه شده با کاهش  

برنامهنمی ی سوادآموزی آن دوران را تأیید نماید. با وجود افزایش سوادآموزان در این دو دهه، شمار مطلق  تواند کارآمدی

ی دوم اصالحات کشور بنا به آمار  ساله 5ی در برنامه 1352تا  1347سوادان در کشور رو به افزایش بوده است. از سال بی

که بنابر آخرین آمار رسمی زمان  رسیده بود. در حالی  000/000/14به    000/300/13سوادان از  می جمعیت مطلق بیرس

اگر    بوده است.  %60و در لیبی  %56، در سوریه% 66ایران مواجهیم، این شاخص در ترکیه    سوادی در نرخ با  %36پهلوی با  

سپاه دانش را دست میآورد  تونل زمان عملکرد  تلقی  مقایسهدرخشانی  است  کافی  دانش زمان  کند،  اجمالی از سپاه  ای 

  % 60در عرض کمتر از یک سال از  آغاز شد و    1342کوبا انجام دهیم که دقیقاً از زمستان  آموزی در  پهلوی با نهضت سواد

به   باسوادی  آستانه   % 96نرخ  بیی ریشهو  نمودن  برنامهکن  تفاوت  این  رسید.  واق سوادی  افزایش رفاه  ریزی  جهت  عی در 

تر  ایچه به صورت حداقلی در سپاه دانش به منظور تربیت تکنسین و کارگر ماهر برای استثمار حرفهاجتماعی است با آن

 در کشور رخ داد.

ها عمومیت  بریم که در تونل زمان به نمایش درآمده و به آنمظاهری پی می  با بررسی آمارهای ارائه شده به خالف آن

چه تونل زمان تصویر  روا بوده است. آنی کام یهابه طوری که انگار تمام جمعیت کشور از چنین سوروسات  ؛شود یده میبخش

فریبمی و  کوچک  ویترین  خُرددهندهکند  هرچند  عمومیتی  هیچ  از  است که  است  ای  نبوده  برخوردار  آن زمان    .نیز  در 

ی  ی طبقهها در ایران امروز؛ هر دو بر گردههیلزها و مالکرد که باستیقدر رفاه کارگران را فراهم میهای مجلل همانهتل

ها و  اند. اگر کارگران امروز از مالداشتن همان کارگران برافراشتهنگه  اند و هر دو حصارهایی بلند برای بیرونکارگر بنا شده

به آقایان سرمایهمندند، زحمتداران بهرههیلزهای سرمایهباستی  ها وکاخ دار و درباریان  کشان زمان شاه هم از مواهب مختص



بودهبهره  همان  مندن  زمان،  تونل  ویترین  ماهیاند.  با  کوچک  گران آکواریوم  رنگارنگ  استقیمتهای  واقعیت    ی  فشار  که 

همان اتفاقی که   شدن آن وجود نداشته است؛شکستهنهایتاً تقدیری جز درهم که  بودهقدر زیاد بیرونی اجتماع روی آن، آن 

 رخ داد.  57در انقالب 

سرمایه نجاست  شستن  برای  ویترینی  مظاهر  این  کشیدن  رخ  جماعت  به  برای  دیگر  پهلوی  زمان  در  امپریالیسم  و  داری 

ست و استخوان خود بالیایی که سیستم سرمایه  های کار و زحمت اکنون نیز با گوشت و پوطلب کارساز نیست. تودهسلطنت

داری با امپریالیسم آمریکا و  حاکمیت سرمایه   ی  سویی آن زمانکنند. تنها تفاوت همآورد را لمس میهر روز برسرشان می

نیستند که مجدداً  ها به دنبال تونل زمانی  لیسم است. اما این تودهداری از این امپریا حاکمیت سرمایه  روگردانی این زمانی 

که  ی کارگر نه رو به عقب، بلی طبقهی طبقاتی آگاهانهسویی با امپریالیسم بازگرداند. مبارزهها را به دوران وحشت همآن

بختی و  نیک   هاضدِّیت  ی اینهای امپریالیسم تا با احقاق هر دودرازیزمان ضدِّ دستداری و همبه پیش است؛ ضدِّ سرمایه 

 حاصل شود.  مانبهروزی

 

 


