
خود را دموكرات جلوه بدهد. اح��زاب مليون و مردم به 
رهبري اقبال و علم س��عي مي كردند جريانات مخالف 
را در خود جذب و هضم كنند و با نمايشي مسخره يكي 
نقش حزب مردم و اپوزيس��يون و ديگري نقش حزب 
حاكم را بازي مي كردند. اين نمايش به قدري ساختگي 
و مس��خره بود كه لئونارد بايندر، پژوهش��گر دانشگاه 
كاليفرنيا وضعيت را به اين ش��كل تشريح كرد: »بعد از 
28 مرداد 1332 در چند موقعيت، نمايندگان نس��بت 
به نقش رهبري شاه نسبت به مجلس و دست كم گرفته 
شدن آنها توس��ط اعضاي كابينه گله داشتند كه اقبال 
اعالم كرد آنها براي انتخاب كردن آزاد نيس��تند و او در 

مقابل آنها پاسخگو نيست.« 
مجموعه اي از اعتراضات و مخالفت هاي سياسي كه اوج 
آن در 15 خرداد س��ال 1342 اتفاق افتاد، ناكارآمدي 
اين سياست ها و روش ها را كاماًل نشان داد. در اين دوره 
كه انتقال از يك دولت ضعيف به يك دولت خودمختار 
و قوي صورت گرفت، درآمدهاي نفتي هم به س��رعت 
افزايش پيدا كردند و طبقه وابسته به دولت شكل گرفت 
و برخي از نوسازي هاي اقتصادي و نظامي و اندكي هم 
سياسي اتفاق افتاد. هرچند اعتراضات مردمي و گسترده 
15 خرداد 1342 براي حكومت به صورت يك چالش 
جدي درآمد، اما سركوب سريع و خشن و گسترده اين 
قيام، توانس��ت تا مدت ها آرامش الزم را براي حكومت 

ديكتاتوري شاه فراهم آورد. 
  چالش الينحل اصالحات سياسي

در فاصله قيام 15 خرداد 1342 تا بهمن 1357، رژيم 
شاه براي تقويت اقتدار خود، نوسازي گسترده تر و مدرن 
كردن ارت��ش را در دس��تور كار ق��رار داد. بخش اعظم 
برنامه هاي حكومت در چارچوب انقالب س��فيد ش��اه 
و مردم مطرح ش��دند. اين طرح در دولت دكتر اميني 
شروع شد، ولي در دولت علم سير آن كند شد. آيزنهاور، 
رئيس جمهور امريكا در فاصله سال هاي 1953 تا 1961 
سياست هاي قوي نظامي را در ايران دنبال مي كرد. در 
عين حال كه افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي در ايران 
هم، نوسازي اقتصادي در ابعاد هرچند كوچك را ضروري 
كرده ب��ود. هدف رژي��م از دنبال كردن سياس��ت هاي 
رفاهي و اقتصادي، جلب نظر نخبگان و تشكيل طبقه 
روش��نفكر وابس��ته به رژيم بود تا با فعاليت هاي خود، 
نوعي مشروعيت را براي رژيم دست و پا كند. دشوارترين 
چالش روبه روي رژيم ش��اه، اصطالحات سياس��ي بود. 
با آغاز رياس��ت جمهوري جان. اف. كن��دي، امريكا در 
روابط خود با شاه تجديدنظر كرد. امريكايي ها در ابتدا 
تالش كردند دكت��ر اميني را جايگزين ش��اه كنند، اما 
با هم��كاري نيروهاي امنيتي نظامي ش��اه و »س��يا«، 
شاه ناچار شد سياس��ت هاي اصالحي بيشتري را اجرا 
كند تا امري��كا از گزينه دكتر امين��ي صرف نظر نمايد. 

اس��تدالل امريكا هم اين بود كه رژيم هايي چون رژيم 
شاه، به دليل فشارهاي سياسي و اقتصادي كه به مردم 
خود وارد مي كنند و با ايجاد اختناق ش��ديد، در داخل 
كشورشان محبوبيت و مش��روعيت ندارند و درنتيجه 
كمونيست ها فرصت مناسبي براي نفوذ و ايجاد انقالب 
در اين كشورها پيدا مي كنند و منافع امريكا را به خطر 
مي اندازند. به همين دليل دولت كندي تصميم گرفت از 
حكومت هاي دموكرات و سياستمداران ميانه رو حمايت 
كند. به همين دليل در ابتداي كار از دكتر علي اميني، 
سياس��تمدار طرفدار خود و از سياست هاي جبهه ملي 

ايران حمايت كرد. 
هنگامي كه كندي در سال 1963 ترور شد و جانسون 
سركار آمد، رژيم ش��اه بار ديگر فرصت پيدا كرد كه بر 
فشار و اختناق خود بيفزايد و بار ديگر به بهانه مبارزه با 
كمونيسم، به سركوب مخالفان خود بپردازد. رژيم شاه 
سعي كرد توصيه هاي كندي را در مورد مسائل سياسي 
تا حدودي رعايت كند، منتها شيوه و روش خودش را در 
اين زمينه ابداع كرد. بدين معني كه از طريق روشنفكران 
وابسته به خود، ازجمله افرادي چون منصور، هويدا و... 
نيز جذب طبقه متوسط شهري از طريق ايجاد رفاه اندك 
اقتصادي، نمايشي از آزادي سياسي را اجرا كند. در سايه 
افزايش درآمدهاي نفتي، دولت سعي مي كرد نخبگان و 
تحصيلكرده هاي طبقه متوسط شهري را جذب دستگاه 
ديوان ساالري خود كند و زمينه هاي مشروعيت داخلي 
خود را فراهم آورد. اما اين تدبير حكومت نتيجه نداد و 
اعتراضات مردمي و به خصوص دانشجويي روزبه روز ابعاد 
گسترده تري پيدا كرد و اشتباهات دولت اين بود كه به 
جاي جلب حمايت هاي مردمي تالش مي كرد با استفاده 
از درآمدهاي نفتي، دستگاه ديوان ساالري و پليسي خود 
را گسترش بدهد. در اين نوع دولت ها كه به دولت هاي 
تحصيلدار معروفند، توزيع درآمد به اضافه كمي فشار و 
زور، معموالً مش��روعيت و وفاداري سياسي را به وجود 
مي آورد، اما حفظ اين مش��روعيت ب��ه معني رضايت 
از حكومت نيس��ت، بلكه مردم از روي ترس اس��ت كه 
مخالفت نمي كنند. در اين دوره خاص، به  نظر مي رسد 
كه درآمدهاي نفتي در دو مرحله موجب ثبات حكومت 
شد. محمدهادي سمتي در مقاله »نظريه بسيج منابع و 
انقالب اسالمي« مي نويسد: »در مرحله اول رانت توسط 
نخبگان حاكم كنترل مي شد و در مرحله دوم نخبگان از 
اين رانت براي جلب همكاري و كنترل جامعه استفاده 

مي كردند تا ثبات سياسي دولت را حفظ كنند.« 
شاه در اين دوره با پشتگرمي روشنفكران وابسته، دائماً 
بر اختيارت شخصي و نفوذ سياسي خود تأكيد مي كرد. 
فخرالدين عظيم��ي در كتاب »بحران دموكراس��ي در 
ايران« مي نويسد: »استفاده فرماندهي كل قوا و تشكيل 
جلس��ه هيئت دولت در حضور او، باعث مي شد كه شاه 

نقشي بيش از تشريفات را در امور به عهده بگيرد.« 
  اعتراف شاه به خودكامگي

البته ش��اه گاهي بر نقش گس��ترده سياس��ي خود در 
كش��ور تأكيد مي ك��رد. او در كت��اب »مأموريت براي 
وطنم« مي نويس��د: »وقتي كه قانون اساس��ي، شاه را 
مسئول نمي شناسد، منظورش اين نيست كه شاه فرد 
غيرمس��ئولي اس��ت، بلكه برعكس، او وظيفه دارد كه 
اختيارات مقام سلطنت را خردمندانه اعمال كند. وظيفه 
او حكم مي كند كه در تعيين سياست ملي و اجراي آن، 
رهبر حقيقي ملت باشد.« اصرار شاه بر كسب اختيارات 
دقيقاً مخالف با اصل 42 قانون اساس��ي بود كه ش��اه را 
از مسئوليت مبرا مي دانست و مس��ئوليت ها را متوجه 
نخس��ت وزير و وزرا مي كرد. انتخاب وزير جنگ توسط 
شاه هم صرفاً جنبه تشريفاتي داشت و به دليل احترام 
س��نتي به دربار بود. افزايش اختيارات شاه، وابستگي 
بيش از پيش او به بيگان��گان را ايجاد كرد و ديكتاتوري 
و خودمختاري او تقويت شد. شاه هر روز بيشتر از مردم 
فاصله مي گرفت و به خارجي ها نزديك مي شد، تا جايي 
كه قانون كاپيتوالسيون يا مصونيت قضايي بيگانگان هم 
تصويب ش��د. دفتر اطالعات و تحقيقات وزارت خارجه 
امريكا در س��ال 1344 درباره بحران مشروطيت رژيم 
چنين گزارش مي دهد: »شاه كنوني فقط پادشاه نيست، 
در عمل، نخست وزير و فرمانده كل نيروهاي مسلح هم 
هست. تمام تصميمات مهم دولت را يا خود اتخاذ مي كند 
يا بايد پي��ش از اجرا به تصويب او برس��د. هيچ انتصاب 
مهمي در كادر اداري ايران بي توافق او انجام نمي گيرد. 
كار س��ازمان امنيت را به طور مس��تقيم در دست دارد. 
روابط خارجي ايران را هم خودش اداره مي كند. انتصاب 
كادر ديپلماتيك همه با اوست. ترفيعات ارتش، از درجه 
سرواني به باال، تنها با فرمان مستقيم او صورت مي پذيرد. 
طرح هاي اقتصادي... از تقاضاي اعتبار خارجي گرفته تا 
محل تأس��يس يك كارخانه... همه براي تصميم گيري 
نهايي به شاه ارجاع مي شود. اداره دانشگاه ها نيز بالمال در 
دست اوست و هم اوست كه تصميم مي گيرد چه كساني 
به جرم فساد محاكمه خواهند شد. نمايندگان مجلس 
را او برمي گزيند. درعين حال، تعيين ميزان آزادي عمل 
مخالفان در مجلس هم به عهده اوست. تصميم نهايي در 
مورد لوايحي كه به تصويب مجلسين مي رسد با اوست. 
شاه يقين دارد كه در شرايط فعلي، حكومت فردي او تنها 

راه حكمروايي بر ايران است.« 
به طوركلي در نظام هاي سياس��ي استبدادي كه امكان 
رقاب��ت مخالفان در يك بس��تر قانوني فراهم نيس��ت، 
حركت هاي خشونت بار، آخرين بديل مشاركت سياسي 
در جهت تعديل قدرت حاكمان به ش��مار مي روند و تا 
زماني كه بستر قانوني و مناسبي براي طرح درخواست ها 

پيش بيني نشود، خشونت امري اجتناب ناپذير است.

دفتر اطالعات و تحقيقات وزارت خارجه 
امري�كا در س�ال 1344 درب�اره بحران 
مشروطيت رژيم چنين گزارش مي دهد: 
»ش�اه كنوني فقط پادش�اه نيست، در 
عمل، نخست وزير و فرمانده كل نيروهاي 
مسلح هم هس�ت. تمام تصميمات مهم 
دولت را يا خود اتخاذ مي كند يا بايد پيش 
از اجرا به تصويب او برسد. هيچ انتصاب 
مهم�ي در كادر اداري اي�ران بي توافق 
او انجام نمي گيرد. كار س�ازمان امنيت 
را به ط�ور مس�تقيم در دس�ت دارد...«
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محمدرضا پهلوي و مواجهه با 37 سال چالش مشروعيت

هيچكارةهمهكاره!

  محمدرضا كائيني 
عال��م مجاهد و 
فقي��د زنده ياد 
هلل  ي��ت ا آ

ض��ا  ر محمد
مهدوي كن��ي 
از  ادواري  در 
حي��ات خويش 
در ده��ه اول و 
انق��الب،  دوم 
نماز جمعه تهران را اقامه مي كرد. وي در اين 
خطبه ها عالوه بر طرح مسائل روز و چالش هاي 
مطرح در فضاي سياسي كشور، عماًل در قامت 
يك سياس��تمدار اخالق گرا ظاهر مي ش��د و 
نصح و ارائه طريق بي��ش از تهديد و تندگويي 
در سخنان وي نمود داشت. از آن روي كه اين 
خطبه ها در زمره اسناد تاريخ انقالب به شمار 
مي رفت و دي��دگاه يكي از پايه گ��ذاران آن را 
نمايان مي ساخت، اخيراً انتش��ارات دانشگاه 
امام صادق)ع( به تدوين و نشر آن با اهتمام و 
پژوهش جناب دكتر نادر جعفري هفت خواني 
اهتمام ورزيده است. وي در بخشي از ديباچه 
خويش بر اين اثر تاريخي، درباره مختصات آن 

آورده است: 
»فقي��د س��عيد، مرح��وم حض��رت  آيت اهلل 
مهدوي كني در طول سال هاي پس از انقالب 
اسالمي و در كنار مسئولت هاي متعدد و كالن 
اجرايي و علمي خويش، امامت جمعه  موقت 
تهران را نيز در دوره اي محدود به عهده داشتند. 
از اين رو به دفتر تنظيم آثار معظم له پيشنهاد 
شد تا اين مجموعه از خطبه ها و سخنان را در 
يك قالب منسجم گردآوري و انتشار دهد. اين 
مجموعه حاضر شامل پنج سخنراني معظم له 
پيش از خطبه ه��ا در كن��ار 24 خطبه اي كه 

-ضمن 12 م��ورد اقامه  نماز- ايراد ش��ده اند 
مجموعاً 29 متن را در يك دوره زماني حدوداً 
20 ساله دربرمي گيرد. از سويي همانطور كه 
خوانندگان محت��رم توجه خواهند نمود متن 
خطبه ها و سخنراني ها مشحون از آيات مختلف 
قرآن كريم و روايات متعددي است كه معظم له 
ضمن ارائه مباحث اخالقي آنها را ذكر نموده يا 
به آنها ارجاع داده اند. بنابراين از يك سو مي توان 
متن اثر حاضر را از اين جهت، اثري اخالقي و 
ديني برش��مرد كه خواننده را با ابعاد مختلف 
موضوعات اخالقي به ويژه با تأكيد بر جنبه هاي 
كاربردي آنها آشنا مي سازد و به همين دليل به 
نظرم رسيد خوب است خواننده عالقه مند را 
در خالل اينگونه مباحث به كتاب اخالق علمي 
معظم له نيز ارجاع دهم تا امكان طرح و مرور 
بيش��تر نظرگاه هاي اخالقي ايشان نيز فراهم 
آيد. با توجه به اينكه محور اصلي متن كتاب، 
سخنان معظم له در جايگاه نماز جمعه تهران 
است، روش كار اينگونه تنظيم شد كه ابتدائاً 
فرمايشات ايشان از گفتار به متن تبديل شده و 
سپس طي مراحلي به تدريج پردازش هاي مورد 
نياز روي متن ها انجام گرفته است. با اين همه 
انتظار مي رود خوانن��دگان محترم در هنگام 
بهره برداري از متن، به اي��ن ويژگي ها عنايت 

كافي داشته باشند: 
1- توجه به اينكه مخاطبان خطبه هاي نماز 
جمعه در درجه نخس��ت، هم��ان نمازگزاران 
يا عموم مردم و اقش��ار مختلف جامعه بوده و 
هستند لذا خطيب و امام جمعه مي بايست با 
زباني ساده و واژگاني قابل فهم و به دور از تكلّف 
و آرايه هاي كالمي و گاهي حت��ي با تكرار، به 
ايراد سخن مي پرداخته است. بنابراين محتواي 
اصلي اين متن، خطابه هايي شفاهي براي عموم 
مردم بوده و اگرچه ممكن است متن پيش رو 
هنوز هم از همين ويژگي ها برخوردار باشد اّما 
در عين حال تالش ش��ده تا مطالب از حالت 
گفتاري خارج شوند و مش��ابهت بيشتري به 

متن بيابند. 

2- اس��تفاده از دايره معمول واژگان آيت اهلل 
مهدوي كن��ي ب��راي پژوهش��گر موضوعيت 
داشته و حتي شيوه انشا و سخنراني معظم له 
و تأكيدات خاص ايش��ان روي برخي كلمات، 
اصطالحات و استنادات قرآني، مورد توجه قرار 
داشته و به همين خاطر سعي بر حفظ اصالت 

كالم ايشان شده است. 
3- داي��ره واژگاني و گفتماني دهه  نخس��ت 
انقالب اسالمي، هم در بيان انقالبي مباحث و 
موضوعات، هم در ارتباط با وقايع و رخدادهاي 
روز و هم در ارتباط با دفاع مقّدس، در پردازش 
متون موضوعيت داشته است. يكي از زيباترين 
موارد بروز و ظهور اين خوشه واژگان در دعاهاي 
ابتدا و انتهاي خطبه ها و به ويژه در خطبه هاي 

دوم قابل مشاهده و توجه است.« 
فراهم آورنده اين مجموعه در بخش ديگري از 
مقدمه خويش در باب انگيزه هاي خود از تدوين 
اين اثر، نكات جالبي را به قلم آورده است. وي 

در اين باره مي نويسد:
»اثر حاضر همانند هر كار پژوهش��ي ديگري 
حاصل مجموعه اي از انگيزه ها در پژوهش��گر 

بوده است كه مختصراً به آنها اشاره مي شود:
نخس��ت: يك انگي��زه ق��وي ب��راي همه  ما 
دانشجويان دانشگاه نسبت به حضرت آيت اهلل 
مهدوي كني وجود داشته و دارد كه ما ايشان 
را استاد اس��تادان خود و پدر معنوي خويش 
مي انگاريم. حق زي��ادي كه معظم له برگردن 
اينجانب و امثال من داش��ته، دارند و خواهند 
داش��ت و لطفي كه هم��واره به دانش��جويان 
خويش داشته اند ايجاب مي كرد كه در حد توان 
خود براي انتشار ديدگاه هاي ايشان بكوشيم. 
لذا چنين خدمتي را نمي توان بيش از تحفه اي 

فرزندانه در برابر حق واالي پدري دانست. 
دوم: فراخ��وان معاونت پژوهش��ي دانش��گاه 

مبني بر تأس��يس دفتر تنظيم آثار معظم له 
در سال هاي اخير انگيزه اي جدي براي انجام 
اين كار تلقي مي شود. اين فراخوان بر آن بود 
كه »گردآوري و تدوين مطالبي كه قباًل توسط 
حضرت آي��ت اهلل مهدوي كني ارائه ش��ده اند 
اما تاكن��ون به صورت اثري واحد و منس��جم 
تنظيم و منتشر نشده اند« را در دستور كار قرار 
دهد و بر همين اساس »از تمامي شاگردان و 
دوستداران استاد دعوت به همكاري« به عمل 

آمد. نِعَم الفرصه. 
سوم: فرصت ارتباط نزديك و مستقيمي است 
كه در دو س��ال اخير و با پذيرش مس��ئوليت 
علمي- اجرايي در دانشگاه براي اينجانب پيش 
آمده و به واس��طه آن از نعم��ت ارتباط كاري 
هفتگي و درك محضر ايشان برخوردار شده ام 
)جلسات هيئت رئيسه يا ش��وراي دانشگاه و 
بعضاً هيئت مديره جامعه االمام الصادق(. طي 
اين جلسات به تدريج متوجه شدم كه تجارب 
طوالني مسئوليت هاي اجرايي معظم له در اوايل 
انقالب و نيز سطح بسيار باالي مسئوليت هاي 
ايش��ان )از جمله عضويت در شوراي انقالب، 
رياست كميته هاي انقالب اس��المي، وزارت 
كشور، و نخست وزيري در نخستين سال هاي 
پيروزي انقالب( موجب شده تا رويكرد اجرايي 
ايش��ان واجد ويژگي هايي قاب��ل تأمل-هم از 
بُعد علمي و هم از بُعد اجرايي- باشد كه البته 
مطالعه  عميق و بررس��ي علمي و تدوين آن، 
دست كم فرصت چندين تحقيق دانشگاهي 

را مي طلبد.
چهارم: رويكرد معظم له در تمامي جلساتي كه 
در محضر ايشان تشكيل مي شود اين است كه 
جلسه را با تفسير كوتاهي از قرآن كريم شروع 
مي كنند و ضمن آن هم به تناس��ب، مباحث 
اخالقي مرتبط با موضوع��ات اجرايي و كاري 
را مطرح مي نمايند. اين فرص��ت براي امثال 
من امكان تعام��ل دائمي و دوس��ويه را ميان 
امور حرف��ه اي/ كاري و ام��ور اخالقي فراهم 

آورده است.«

 اثري نوانتشار كه ديدگاه هاي آيت اهلل مهدوي كني را
 درباره »سياست اخالقي« نمايان ساخته است
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  احمدرضا صدري    م
روزهايي كه در پي مي آيد، مصادف است با سي ونهمين 
سالمرگ محمدرضا پهلوي در قاهره؛ از اين روي سخن 
درباره ويژگي هاي حكومت وي بهنگام به نظر مي رسد. 
مقالي كه پيش روي شماست، 37 سال چالش مشروعيت 
او را به تبيين نشس�ته اس�ت. اميد آنك�ه مقبول آيد. 

   
  نيروهاي سياس�ي فعال در جامعه پس از 20 سال 

ديكتاتوري
رضاخان با يك كودتا به عرصه سياسي كشور آمد؛ كودتايي 
كه به يك ديكتاتوري 20 س��اله منتهي شد. پس از خروج 
او از كش��ور و در پي يك دوره اختناق مطلق، بازيگراني كه 
صحنه را به دس��ت گرفتند عبارت بودند از دربار، مجلس، 
سفارتخانه هاي خارجي و مردم. در اين دوره به هم ريختن 
اوضاع دربار، ضعف ش��اه، حضور نيروهاي اشغالگر و موانع 
موجود بر سر راه تثبيت سلطنت موجب گرديد تا نيروهاي 
سياسي كشور در فضاي سياسي بازي كه در پي اين وضعيت 
پديد آمده بود به فعاليت بپردازند و تا حدودي امكان رقابت 
و مش��اركت در س��طوح مياني قدرت فراهم شود. گروه ها 
و احزاب سياس��ي براي ورود به مجلس، فعاليت در عرصه 
مطبوعات و نفوذ در كابينه و انتخ��اب وزرا با هم به رقابت 
پرداختند و بارها بر نقش تش��ريفاتي ش��اه و اينكه او بايد 
سلطنت كند و نه حكومت پافشاري كردند. نيروهاي مذهبي 
و ملي با يكديگر ائتالف كردند و مخالفت هاي قانوني را به 
جايي رساندند كه جبهه ملي حكومت را قبضه كرد، اما از 
آنجا كه پيشرفت مخالفان حكومت، منافع سفارتخانه هاي 
خارج��ي و دربار را در مع��رض خطر قرار داده ب��ود، در اثر 
توطئه هاي آن��ان، نيروهاي ملي و مذهب��ي دچار اختالف 
و تفرقه شدند و سازمان مس��تحكم آنان فروپاشيد. اتحاد 
نيروهاي مخالف حكومت و در دست گرفتن قدرت توسط 
آنها درواقع تا حد زيادي به خاطر شرايط مساعد داخلي و 
خارجي فراهم شده بود. در داخل كشور، كسي مثل رزم آرا، 
حكومت را به شدت نگران كرده بود و دربار عالقه داشت با 
ترغيب مخالفين به مخالفت ب��ا رزم آرا درواقع از قدرت او 
بكاهد و به اي��ن ترتيب تهديدهايي را ك��ه از جانب رزم آرا 

متوجه دربار بود كمتر كند. 
در بعد خارجي هم با وجود آنكه انگلس��تان عليه نيروهاي 
مخالف رژيم شاه تالش هاي فراواني كرد و شوروي و حزب 
توده هم از هيچ نوع كوششي براي خنثي سازي فعاليت هاي 
نيروي متحد ملي و مذهبي اي��ران فروگذار نكردند، دولت 
امريكا در قبال مخالفان روش ديگ��ري را در پيش گرفت. 
در اين دوران قدرت هسته اي امريكا كه تنها اهرم بازدارنده 
شوروي بود، امريكا را به ابرقدرت بالمنازع دنيا تبديل كرده 
بود. امريكا بعد از پايان جنگ جهاني دوم از انزواي سياسي 
بيرون آمده و در اكثر نقاط دنيا، به خصوص خاورميانه حضور 

جدي و فعالي را آغاز كرده بود. 
امريكا به چند دليل در برابر مخالفين ملي و مذهبي ايران 
انعطاف به خرج مي داد؛ دليل اول اينكه با وجود آنكه شوروي 
دائماً در شرق آسيا و اروپاي ش��رقي بحران ايجاد مي كرد، 
امريكا نمي خواست با مخالفت با مخالفين رژيم شاه، منافع 
غرب را به خطر بيندازد. ثانياً امريكا مثل انگلستان در ايران از 
بابت نفت امتياز و منافع خاصي نداشت و نمي خواست منافع 
حياتي خود را با مخالفت با مخالفين قانوني در ايران كه با 
شيوه هاي دموكراتيك و پارلماني در پي كسب قدرت بودند، 
به خطر بيندازد. ثالثاً دولت هري ترومن، رئيس جمهور وقت 
امريكا يك دولت دموكرات بود و ضروري مي دانست كه از 
نيروهاي دموكرات در سراس��ر دنيا حمايت كند. از همين 
روي دليلي نمي ديد كه مابه ازاي كمك��ي كه به نيروهاي 
دموكرات مي كند، جلوي رقابت دموكراتيك آنها را بگيرد. 
بنابراين حضور امريكا در رقابت هاي سياس��ي داخل ايران 
باعث ش��ده بود كه بين نيروهاي سياس��ي كش��ور توازن 
مناسبي شكل بگيرد و درنتيجه مخالفين بتوانند با قدرت و 

امكانات بيشتري در عرصه سياسي به فعاليت بپردازند. 
  28 مرداد، آغاز سركوب خشونت بار

در پي كودتاي 28 مرداد 1332 فضاي باز سياس��ي پايان 
مي يابد و جريان حوادث به سمت تثبيت ديكتاتوري رژيم 
محمدرضاش��اهي پيش مي رود. ش��اه با حمايت نيروهاي 
س��ركوبگر كه در اثر كودتا قدرت پيدا كرده و تقويت شده 
بودند و نيز در اثر حمايت هاي سياسي، نظامي و مالي امريكا 
و انگلستان، به اين كشورها وابستگي بيشتري پيدا كرد. در 
پي تثبيت حكومت شاه، دستگاه هاي جاسوسي و امنيتي 
قدرتمندي ايجاد شدند و ارتش به انواع و اقسام سالح هاي 
جديد مجهز ش��د تا به اين ترتيب حافظ تداوم رژيم ش��اه 
باشند. در اين ش��رايط اتكا به رأي مردم جنبه تشريفاتي و 
صوري پيدا كرد و تقلب در انتخابات به صورت عرف درآمد. 
اختناق سنگين و فضاي امنيتي همراه با سركوب و ارعاب 
شديد، مانع از هر نوع فعاليت و تالش براي آگاهي بخشي به 
توده ها و بسيج افكار عمومي بود. اين دوره را از نظر وابستگي 
به بيگانگان و فش��ار و اختناق امنيتي، شايد بتوان بدترين 
دوره حكومتي در ايران دانست. امريكا نهايت همكاري را با 
دولت زاهدي كرد تا آن را تمام و كمال به صورت يك دولت 
دست نشانده دربياورد، درحالي كه پيش از آن مصدق همواره 
تالش كرده بود با گرفتن وام، به اقتصاد بدون نفت س��ر و 
ساماني بدهد كه با او هيچ گونه همكاري و همراهي اي نشد. 
امريكا با هر نوع درخواست مصدق براي دادن وام يا خريد 
نفت مخالفت كرد، درحالي كه به محض سركار آمدن دولت 
زاهدي با درخواست وام 52/5 ميليون دالري او موافقت كرد 

و تا سال 1954 اين مبلغ را تا 110 ميليون دالر ارتقا داد. 
  تالش براي ايجاد مشروعيت صوري

رژيم شاه در دوراني كه آرامشي نسبي بر كشور حاكم شده 
بود سعي كرد با انجام يكسري اقدامات صوري و نمايشي به 
خود مشروعيت ببخشد؛ ازجمله اقبال، نخست وزير وقت، 
در سال 1336 سعي كرد يك نظام دوحزبي و اپوزيسيون 
پارلماني و قانوني راه بيندازد و به اي��ن ترتيب، مخالفان را 
شناسايي و كنترل كند. بعد هم با دراختيارگرفتن انتخابات، 
دو حزب »ملي��ون« و »م��ردم« را علم كرد. اقبال و ش��اه 
به غلط تصور مي كردند مي توانند با دس��تكاري در اوضاع 
سياسي، جلوي مخالفت ها را بگيرند و به علل و ريشه هاي 
محبوبيت احزاب و شخصيت هاي مستقل ملي و مذهبي 
فكر نمي كردند. آنها مدتي به اين شيوه ادامه دادند، اما خيلي 
زود مشخص شد كه روش غلطي است و درنتيجه تصميم 
گرفتند احزاب مستقل را س��ركوب كنند. در اين نمايش 
حزبي، شاه گاهي به نظام هاي تك حزبي حمله مي كرد تا 

   دهه 60. دانشگاه امام صادق )ع(، آيت اهلل محمدرضا مهدی كنی در ميان عده ای از دانشجويان


