
  نيما احمدپور
65س�ال پي�ش در چني�ن روزهاي�ي، متعاق�ب 
البت�ه  و  كاپيتوالس�يون  تصوي�ب مخفيان�ه 
برمال ش�دن آن، اعت�راض رهبر كبي�ر انقالب و 
پ�اره اي از نخبگان سياس�ي كش�ور برانگيخته 
و پ�رده اي ديگ�ر از وابس�تگي رژي�م پهل�وي 
عي�ان ش�د. مقال�ي ك�ه پي�ش روي شماس�ت 
به همين مناس�بت آغاز ش�ده و انج�ام ماجرا را 
بازخواني كرده اس�ت. اميد آنك�ه تاريخ پژوهان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آي�د. 

   
كاپيتوالس��يون از لحاظ حقوق سياس��ي قراردادي 
است كه ش��هروندان يك كشور در كش��ور ديگر از 
لحاظ كيف��ري و حقوق��ي تابع قوانين كش��ور خود 
هس��تند و كش��ور ميزبان حق هيچ گونه مداخله اي 
در محاكمه و تعيي��ن مجازات براي آنه��ا را ندارد و 
قوانين را كنسول هاي آن دولت در محل وقوع جرم 

اجرا مي كنند. 
  پيشينه كاپيتوالسيون در ايران

اولين بار قانون كاپيتوالس��يون در س��ال 1207 در 
قرارداد تركمنچاي به ايران تحميل ش��د و در سال 
1300 كه روابط ايران و شوروي التيام پيدا كرد لغو 
شد. هش��ت ماه از نخست وزيري حس��نعلي منصور 
مي گذش��ت و اوضاع ظاه��راً آرام به نظر مي رس��يد 
كه ناگهان مجلس با تصويب اليحه كاپيتوالس��يون 
كش��ور را دچار بحران ش��ديدي كرد. به زودي اين 
بحران به سرعت گسترش يافت و براي رژيم رسوايي 
بزرگي را به بار آورد. سرچشمه قانون كاپيتوالسيون 
از معاهده حقوق ديپلماتيك وين بود كه در 8 آوريل 
سال 1961 قانوني را در مورد حقوق ديپلماتيك به 
تصويب رسانده بودند. مجلس شوراي ملي هنوز اين 
حقوق را تصوي��ب نكرده بود، ام��ا امريكايي ها توقع 
داشتند مزايا و مصونيت هاي ديپلماتيك اين معاهده 
هر چه زودتر ش��امل حال اتباع و نظاميان امريكايي 
مقيم ايران ش��ود. بر اس��اس اين معاه��ده مأموران 
سياسي در كش��ور پذيرنده از مزايا و مصونيت هاي 

وي��ژه برخوردارن��د، از جمله معافي��ت از محاكمه و 
بازپرسي در آن كشور و معافيت هاي گمركي. سفير 
كشور خارجي از مزاياي بيشتري هم برخوردار بود و 
هيچ يك از نيروهاي نظامي و انتظامي كشور پذيرنده 
حق بازرسي و بازديد از سفارتخانه ها و ساختمان هاي 

مربوط به آن را نداشت. 
امريكايي ها پيش از اي��ن در قراردادهايي دوجانبه با 
كشورهاي عضو ناتو براي نظاميان خود مصونيت هاي 
قضايي را به دست آورده بودند، اما محاكمه و بازجويي 
از نظاميان متخلف امريكايي در آن كشورها مطابق 
قوانين هر دو كش��ور انجام مي شد، اما در مورد ايران 
موضوع كاماًل يكطرف��ه بود و ايران ح��ق هيچ گونه 
دخالت و حت��ي اظهارنظ��ر را هم درب��اره تخلفات 

نظامي ها و اتباع امريكايي در ايران نداشت. 
  بدعت مصونيت براي نظاميان و خانواده هاي 

آنان
چني��ن مصونيت هايي براي نمايندگان سياس��ي 
كشورها كه در واقع نماينده كشور خود در كشور 
پذيرنده هس��تند، در حقوق ديپلماتيك و حقوق 
بين المل��ل به عنوان يك ض��رورت اجتناب ناپذير 
پذيرفته شده اس��ت، اما چنين پرستيژ و اعتباري 
براي س��ربازان و نظاميان امريكايي معنا نداشت، 
زيرا اين نظامي ها خصوصيات فردي برجس��ته اي 
نداش��تند و غالباً آداب و رسوم كش��ور ميزبان را 
رعايت نمي كردند. س��ربازان امريكايي در مناطق 
مختلف جهان بارها به دليل ارتكاب جرم و جنايت 
مورد اعتراض قرار گرفته بودند و نزد كش��ورهاي 
مختلف بدنام و در اموري چ��ون كودتا و مداخله 
مورد س��وءظن بودند. نظاميان امريكايي به دليل 
فرهنگ س��خيف و تكبر خاصي كه داش��تند در 
صورت تصويب چني��ن قانوني خ��ود را در نقض 
قوانين كش��ور و هر ن��وع هنجارش��كني اي آزاد 
مي ديدند. البته امريكايي ها شرايط ناامن منطقه 
را بهانه كسب اين امتياز قرار داده بودند، در حالي 
كه در واقع آزادي بي حد و حصر براي اتباع خود را 

در نظر داشتند. 

  ني�از امريكايي ه�ا ب�ه مصوني�ت پ�س از 
رويدادهاي نهضت ملي ايران

آنتوني ايدن وزير خارجه انگلستان پس از سرنگوني 
دولت ملي و قانوني دكتر مصدق در س��ال 1332 و 
ملي شدن كانال سوئز در سال 1335 در تلگرافي به 
آيزنهاور، رئيس جمهور وقت امريكا اوضاع خاورميانه 
را ناامن و بي ثبات توصيف كرد و خواس��تار مداخله 
نيروه��اي امريكايي در منطقه ش��د. ب��ه نظر ايدن 
بي ثبات��ي خاورميانه به خاطر تش��ديد احساس��ات 
ناسيوناليس��تي و تحت تأثير اقدامات دكتر مصدق 
به وجود آمده اس��ت و گس��ترش دامنه آن هم قابل 
پيش بين��ي نيس��ت. او مي نويس��د نبايد ب��ه جمال 
عبدالناصر اجازه داد كانال س��وئز را ببندد و معتقد 
است انگلستان و امريكا در آفريقا و خاورميانه دوستان 
عاقلي دارند ك��ه متوجه هس��تند برنامه هاي امثال 
مصدق و ناصر براي آنها چه سرانجامي را رقم خواهد 
زد، اما اگر جمال عبدالناصر در كار خود توفيق پيدا 
كند، اين دوس��تان قادر نخواهند ب��ود در برابر اراده 
مردم كوچه و ب��ازار مقاومت كنن��د. بنابراين امريكا 
و انگلس��تان بايد اتحاد خود را هر چه مس��تحكم تر 
كنند تا ناچار نباش��ند از قوه قهريه استفاده كنند. با 
اتحاد مصر و سوريه در سال 1958 و شش ماه پس از 
سقوط رژيم عراق، امريكا در لبنان و انگليس در اردن 
نيرو پياده كرد، سپس بي ثباتي و ناامني به يمن هم 
سرايت كرد و سبب ش��د نيروهايي هم آنجا مستقر 
شوند. تالش امريكايي ها براي حفظ امنيت اسرائيل 
در برابر اعراب و كمك به رژيم هاي دس��ت امريكا از 
جمله ايران حضور چشمگير و جدي تر امريكايي ها را 

در منطقه به دنبال داشت. 
  پي جويي مصونيت از دوران نخست وزيري 

منوچهر اقبال
در اين ش��رايط بود كه امريكايي ها به بهانه حوادثي 
كه در منطقه ب��راي نظاميان آن كش��ور پيش آمده 
بود، درخواست مصونيت قضايي كردند. امريكايي ها 
اين درخواست را از سال 1339 و دوره نخست وزيري 
دكتر اقبال مطرح كرده بودند، اما هراس از پيامدهاي 

حسنعلی منصور بس�يار مورد عالقه 
محمدرضا پهلوی و دربار بود و ترور او 
در واقع ضربه محكمي به وی محسوب 
مي شد. شاه ذره اي به وفاداري منصور 
و پدرش به دربار ترديد نداشت. منصور 
بدون اطالع شاه با س�فارتخانه ها در 
ارتباط نبود و خيال ش�اه از اين بابت 
راحت بود كه نخست وزير بيش از آنچه 
شاه مجاز مي داند، با خارجي ها تعامل 
نخواهد كرد. از سوي ديگر منصور جزو 
طبقه روشنفكر محسوب مي شد و از 
اين جهت از نگاه شاه مي توانست براي 
تقويت مشروعيت رژيم در بين طبقه 
تحصيلك�رده و روش�نفكر اعتباري 

محسوب شود

سركوب قيام 15خرداد به رژيم قدرت 
و فرصت از ميان بردن مخالفان را داده 
و مبارزان را به انفعال كش�انده بود. از 
همين رو اقدام هيئت ه�اي مؤتلفه در 
ترور منص�ور در واقع فضاي س�نگين 
اختناق را شكس�ت و به سير مبارزات 
نيروهاي مذهبي سرعت بخشيد. يكي 
ديگر از ابعاد ترور منصور مخالفت جدي 
با گسترش مظاهر سرمايه داري وابسته 
بود كه در دوره نخست وزيري منصور 
شدت و س�رعت زيادي پيدا كرده بود
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محمدرضا پهلوي، برقراري مجدد كاپيتوالسيون، پيامدها و عبرت هاي تاريخي

 اعدام انقالبی
 پاسخي به يك تحقير تاريخي
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  شاهد توحيدي
نظام جمهوري اس��المي 
از ب��دو اس��تقرار، هماره 
در مواجهه با دش��مناني 
ب��وده اس��ت ك��ه منافع 
پيشين خويش را از كف 
داده بودند. ب��ا اين همه 
اين پديده ب��ه رغم تنوع 
دشمنان، تا به امروز دوام 
آورده و ان��واع و اقس��ام 
ايذا ها را از س��ر گذرانده اس��ت. داس��تان پر ماجراي 
اين مقاومت جانانه، س��وژه اثري اس��ت كه هم اينك 
از آن س��خن مي رود. محمدحسن روزي طلب، مؤلف 
اثر تاريخي»صخره سخت«- كه از سوي مركز اسناد 
انقالب اسالمي نش��ريافته- در ديباچه اين پژوهش 

تاريخي چنين آورده است:
»حفاظت از انقالب اسالمي از همان ساعات ابتدايي 
پس از تسخير پادگان ها و پاسگاه ها در عصر 22 بهمن 
1357 به دغدغه اصلي انقالبي ها تبديل شد؛ انقالبي 
كه سران كش��ورهاي غربي كه در گوادلوپ گرد هم 
آمده بودند نمي توانستند تبعات آن را تحليل كنند. 
سران حزب كمونيست شوروي نيز گرچه اميد فراواني 
به حزب توده و چريك هاي فدايي خلق داش��تند، اما 
سرويس هاي اطالعاتي آنان اين جمع بندي را كه رهبر 
انقالب اسالمي و مشاور ارش��دش مرتضي مطهري 
مخالفتي به سختي نه غربي با ماركسيست هاي حاكم 
بر مس��كو دارد، به آنها اعالم كردند. از س��وي ديگر 
سلطنت طلبان و افسران ارشد رژيم پهلوي گرچه در 
امواج س��همگين مردمي مضمحل و سرگردان شده 
بودند، اما وجود شبكه هاي مس��لح و ميليون ها دالر 
پول سبب شده بود تا انقالبيون آنها را دشمن بالفعل 
انقالب تازه به ثمر رسيده بدانند. گروهك هاي چند 
ده نفره نيز در بدو پيروزي انقالب توانس��ته بودند با 
اس��تفاده از خروش مردم و نابودي ساختار نظامي به 
جذب نيروهاي پاكباخته و انبار كردن اس��لحه اقدام 
كنند. گروه فرقان ش��اخص ترين اي��ن گروه ها بود. 

نيروهاي مذهبي ك��ه گرداگرد ام��ام خميني جمع 
شده بودند، روايت هاي عجيبي از برخورد با سازمان 
مجاهدين داش��تند و حتي پيش از پرواز انقالب در 
12بهمن، مس��ئله حفاظت از ام��ام خميني مطرح 
شد. دو گروه چشم در چش��م هم به خاطرات زندان 
اوين فكر مي كردند. اعضاي خط ام��ام اجازه ندادند 
مجاهدين خل��ق گرداگرد امام خمين��ي حلقه زنند. 
استاد شهيد مطهري در تماس با پاريس به سيداحمد 
خميني گفت اگر مجاهدين خلق باشند ما نيستيم! 
در ادامه دغدغه نسبت به گسترش اين سازمان سبب 
ائتالف گروه هاي هفت گانه اي شد كه تقريباً تنها وجه 
اشتراكشان مخالفت و دشمني با سازمان مجاهدين 
خلق بود. به هر روي انقالبيون در بدو پيروزي دريافته 
بودند نيازمند ي��ك نيروي انتظامي ب��راي برقراري 
نظم، يك گارد انقالب ب��راي بحران هاي منطقه اي و 
شهري و يك سازمان اطالعات حداقلي براي تمشيت 
امور ضد جاسوس��ي و نگهداري و بازيابي اسناد به جا 
مانده از ساواك هس��تند، اما تشتت فراوان انقالبيون 
كه در آنها از ابراهيم ي��زدي تا محمد منتظري يافت 
مي شد، س��بب ش��د تا تش��كيل و راه اندازي همين 
نهادهاي انقالبي ضروري موجب بحران هاي بزرگي 
شوند. از سوي ديگر سرنوش��ت ارتش كه مهم ترين 
منبع مشروعيت رژيم گذشته بود نيز به محل بحث و 
درگيري نيروهاي مؤثر در انقالب تبديل شده و اتفاقاً 
چند روزي از پيروزي نگذشته بود كه درگيري ارتش با 
تجزيه طلبان در سنندج به نشانه اي براي سخت بودن 

كار حفظ نظام تبديل شد. 
آنچه در اثر »صخره س��خت« مي خواني��د روايتي از 
نقش آفرينان تأسيس گر نهادهاي امنيتي در انقالب 
اسالمي است. در اين روايت ها تالش شده است وجهه 
واقعي جدال هاي دروني بر سر ايجاد نهادهاي نظامي و 
امنيتي نمايش داده شود. البته بحث پيرامون خدماتي 
كه اين نهادها به انقالب نوبنياد اسالمي كردند در اين 
مجال نمي گنجد كه شهداي گلگون كفن اين نهادها 
خود نشانه  خدماتشان به امنيت و ثبات كشور است. 
همچنين در اين كتاب گ��ذري به درگيري هاي مهم 
پس از پيروزي انقالب اسالمي داريم، اگر چه شرح اين 
بحران ها، رش��ادت ها و فداكاري هاي جوانان انقالبي 
پاسدار و ارتشي در پاسداش��ت تماميت ارضي ايران 

اسالمي نيازمند دهها جلد كتاب است.«  

انقالب اسالمي و معارضان آن در آئينه 
يك پژوهش تاريخي و نو انتشار

 چند و چون 
عبور از  »صخره سخت«

اجتماعي ناشي از پذيرش كاپيتوالسيون سبب 
ش��ده بود دولت ها و مجالس دوره هاي مختلف 
با ترفندهاي گوناگون از تصويب آن سر باز زنند. 
پس از دو س��ال كشمكش بين س��فارت امريكا 
و دولت ايران س��رانجام در 21 مهر سال 1343 
دولت حس��نعلي منصور اليحه كاپيتوالس��يون 
را به مجلس ش��وراي ملي ارائ��ه داد. اين اليحه 
قباًل در مهر سال 1342 در كابينه علم تنظيم و 
در 3 مرداد س��ال 1343 در مجلس سنا تصويب 
شده بود. اين اليحه در 21 مهر سال 1343 با 74 
رأي موافق و 61 رأي مخالف در مجلس شوراي 
ملي به تصويب رسيد. هنوز خبر تصويب اليحه 
كاپيتوالس��يون منتش��ر نش��ده بود كه مجلس 
اليحه دريافت 200 ميليون دالر وام از بانك هاي 
خصوصي امريكايي را تصويب كرد. دولت منصور 
قصد داش��ت اين وام را صرف خري��د تجهيزات 

نظامي مدرن از امريكا كند. 
  پذيرش مصونيت در برابر دريافت وام

تصويب اليحه كاپيتوالسيون و سپس وام كشور 
را در آس��تانه انفجار قرار داد. ب��راي مردم ايران 
كاماًل روشن بود كه اين وام در واقع پاداش دولت 
منص��ور در قبال تصويب اليحه كاپيتوالس��يون 
است. منصور با شور و هيجان فراواني از اين اليحه 
خفت بار دفاع مي كرد و آن را ضامن تأمين امنيت 
كش��ور مي دانس��ت. تصويب اين دو اليحه موج 
اعتراضات مردمي به ويژه محافل دانش��گاهي و 
سياسي داخل و خارج كشور را به دنبال داشت، اما 
منصور همچنان به دفاع از اين اليحه مي پرداخت 
و مي گفت مصونيت سياسي اتباع خارجي مختص 
ايران نيست و كشورهاي همس��ايه هم پيش از 
اين، چنين قانون��ي را پذيرفته اند. عالوه بر دادن 
مصونيت به چن��د نظامي و مستش��ار امريكايي 
به حقوق ملت ايران صدم��ه اي نمي زند. ارتش، 
ملت، دولت و مجلس��ين ايران در مواقع ضروري 
پاسخگوي دش��منان داخلي و خارجي مملكت 

خواهند بود. 
  امام خميني در صف نخست اعتراض به 

مصونيت 
منظور منصور از دشمنان داخلي در واقع پاسخي 
به اعتراض��ات امام خميني در س��خنراني چهارم 
آبان سال 1343 بود. در آن روز امام در سخنراني 
شديداللحني كاپيتوالسيون را سند بردگي ملت 
ايران ناميدند و ش��اه، امريكا و اسرائيل را مسئول 
اصلي بدبختي هاي ملت ايران خواندند و منصور را 
»مردك« ناميدند. اين تحقير سبب شد منصور از 
تمام قدرت و اختيارات خود براي تبعيد امام بهره 
بگيرد. منصور پيش از اين تصور مي كرد مي تواند 
امام را در ق��م كنترل كند، ولي با اين س��خنراني 
متوجه ش��د از پس چني��ن كاري برنمي آيد و از 
شاه خواس��ت امام را تبعيد كند. از اين رو در شب 
13 آبان س��ال 1343 مأموران رژيم به منزل امام 
ريختند و ايش��ان را دس��تگير كردند و به تهران 
آوردند و بالفاصله به تركيه تبعيد كردند. تبعيد امام 
به تركيه تكليف مخالفان رژيم را روشن كرد تا هر 
چه زودتر عامل اين وقايع را از سر راه بردارند. گران 
شدن كاالهاي اساسي در دي ماه سال 1343 بيش 
از پيش شرايط اقتصادي را براي توده مردم دشوار 
كرد. بحران اقتصادي بحران سياس��ي را به دنبال 
داشت. بسياري از مفسران سياسي خارجي تالش 
مي كردند ترور منصور را به مسائل اقتصادي نسبت 
دهند، در حالي كه كاهش ميزان مشروعيت رژيم و 
رويارويي رژيم با گروه هاي سياسي، به ويژه مخالفان 

مذهبي مهم ترين عامل در ترور منصور بود. 
  ابطال تحمل مخالف�ان در دوره صدارت 

منصور
منصور در ابتداي نخس��ت وزيري خ��ود تظاهر 
مي كرد قدرت تحمل نظرات مخالف را دارد، ولي 
پس از تثبيت موقعيتش در مقام نخست وزيري 
حتي يك سخنراني مخالف را هم تاب نمي آورد 
و به وسيله ساواك فضاي پليسي و رعب آوري را 
ايجاد كرده بود تا مانع از تشكل مخالفان شود و 
هر صداي اعتراضي را در نطفه خفه كند، غافل از 
اينكه مخالفان مذهبي رژيم با استفاده از منبر و 
مسجد توده مردم را در جريان رويدادهاي سياسي 
قرار مي دادند و با تكيه بر باورها و اعتقادات ديني 
مردم كه الجرم نوعي شجاعت و بي باكي غيرقابل 
تصور در آنان ايجاد مي كرد، هر لحظه براي عمال 
رژيم خطر جديدي را در چنته داش��تند. دولت 
منصور به  جاي كسب موفقيت در به انزوا كشاندن 
مخالفان رژي��م به س��ازماندهي اقدامات مخفي 
مسلحانه دامن زد و به جاي كاهش فعاليت هاي 
سياس��ي مخالف عماًل آنها را منسجم، متشكل و 

قوي كرد. 
  حاش�يه و متن اعدام انقالبي حسنعلي 

منصور
با تبعيد امام به تركيه و رفتار ناشايست رژيم در 
دس��تگيري و تبعيد ايش��ان هيئت هاي مؤتلفه 
اسالمي كه در واقع به نوعي ريشه در گروه فدائيان 
اسالم داشتند، شاخه نظامي خود را تقويت كردند 
و به س��رعت به برنامه ري��زي پرداختند و جوانب 
مختلف مقابله با دولت منصور را بررسي كردند. 
آنها پس از مش��ورت با مراجع تقليد و بررس��ي 
شيوه هاي گوناگون سرانجام به اين نتيجه رسيدند 
كه جز ترور منصور و س��ران حكومت راه ديگري 
باقي نمانده است، زيرا شرايط سنگين پليسي راه 

ديگري را براي اعتراض باقي نگذاشته بود. 
در روز اول بهمن سال 1343 از زماني كه منصور 
مي خواس��ت براي دفاع از يكي از لوايح دولت به 
مجلس شوراي ملي برود، محمد بخارايي به بهانه 
دادن عريضه به نخس��ت وزير به او نزديك شد و 
پنج گلوله به طرف او ش��ليك كرد. بخارايي پس 
از شليك اسلحه را به طرف ماشين منصور پرت 
كرد و دو دوست ديگرش به طرف ماشين حامل 

منصور شليك و شيشه اتومبيل را سوراخ كردند. 
اس��لحه محمد بخارايي متعلق به ش��هيد نواب 
صفوي بود كه پيش از بازداش��ت در سال 1334 
آن را به شهيد مهدي عراقي سپرده بود. منصور 
را به يكي از بيمارستان هاي تازه تأسيس و مدرن 
آن دوره بردند، اما خونريزي شديد مانع از آن شد 
كه پزشكان بتوانند براي او كاري كنند. او شش 
روز در حالت اغما به سر برد. شاه دو بار براي ديدار 
منصور به بيمارستان رفت. از دست دادن منصور 
براي او بسيار نگران كننده بود. با وساطت هويدا 
تعدادي از پزشكان فرانسوي و به درخواست شاه 
عده اي از پزش��كان امريكايي به پزشكان ايراني 
كمك مي كردند. خيلي ها به هويدا مظنون بودند 
و اعتقاد داش��تند كه او و ساواك و حتي دربار در 
قتل منصور مشاركت داشتند، اما اعترافات صريح 
محمد بخارايي كه با ش��ور و هيجان خاصي هم 
بيان كرد، خط بطالن بر تمام ش��ايعات كش��يد. 
سرانجام منصور در ش��ب سه شنبه 6بهمن سال 
1343 فوت كرد. شاه بخشي از آرامگاه رضاشاه را 
براي دفن منصور اختصاص داد تا به اين ترتيب 
عالقه خود را به منصور نش��ان ده��د، اما فريده 
امامي، همسر منصور دائماً از شاه انتقاد مي كرد و 
او را عامل از بين رفتن منصور مي دانست. او آنقدر 
روي اين ادعا اصرار كرد كه سرانجام شاه دستور 

داد او را از كشور بيرون كنند. 
  ح�ذف منص�ور و عي�ان ش�دن قدرت 

نيروهاي مذهبي 
هر چند ترور منص��ور، في المثل به ان��دازه ترور 
رزم آرا - ك��ه ملي ش��دن صنعت نف��ت را در پي 
داش��ت- اهميت ن��دارد، ام��ا از جهات��ي قابل 
بررس��ي اس��ت. ترور منصور را بيش��تر مي توان 
يك انتقام جويي سياسي تلقي كرد. همانطور كه 
محمد بخارايي و يارانش به صراحت اعالم كرده 
بودند منص��ور در واقع تقاص توهي��ن به مراجع 
ديني آنها را داد. ترور منصور به مبارزه نيروهاي 
مذهبي شأن، اعتبار و هويت ويژه اي بخشيد و از 
آن پس مذهبي ها قدرت خود را در مبارزه با رژيم 
شاه باور كردند. از سوي ديگر ترور منصور باعث 
شد مخالفان رژيم براي نيروهاي مذهبي اعتبار 
خاصي قائل ش��وند و در نتيجه اتح��اد نيروهاي 
مخالف رژيم، قدرت و توانايي بالقوه آنها تقويت 

شود. 
  مقايسه ای ميان ترور رزم  آرا و منصور از 

جنبه ارتباط با دربار
منصور برخالف رزم آرا بس��يار مورد عالقه شاه و 
دربار بود و ترور او در واقع ضربه محكمي به ش��اه 
محسوب مي ش��د. قدرت گرفتن رزم آرا شاه را به 
هراس مي انداخت، در حالي كه او ذره اي به وفاداري 
منصور و پدرش به دربار ترديد نداش��ت. منصور 
برخالف رزم آرا بدون اطالع شاه با سفارتخانه ها در 
ارتباط نبود و خيال شاه از اين بابت راحت بود كه 
منصور بيش از آنچه شاه مجاز مي داند با خارجي ها 
تعامل نخواهد كرد. از سوي ديگر منصور جزو طبقه 
روشنفكر محسوب مي شد و از اين جهت از نگاه شاه 
مي توانست براي تقويت مشروعيت رژيم در بين 
طبقه تحصيلكرده و روشنفكر اعتباري محسوب 
شود. از اين گذشته منصور سال ها در كميته »اصل 
چهار« و »شوراي عالي اقتصاد« در زمينه مسائل 
اقتصادي و اجتماعي تجربه كس��ب كرده بود و از 
اين جهت هم بر تمام نخس��ت وزيران قبلي خود 
ترجيح داشت و لذا يكي از مهره هاي با ارزش رژيم 
محسوب مي شد و فقدان او ضربه محكمي بر پيكره 
رژيم ش��اه بود. از سال 1334 كه س��ران فدائيان 
اسالم در پي ترور نافرجام عالء، نخست وزير وقت 
به اعدام محكوم ش��دند، مبارزه جدي عليه رژيم 
شاه دچار ركود شده و غير از تظاهرات 15خرداد 
س��ال 1342 هيچ مخالفت جدي و مهمي عليه 
رژيم صورت نگرفته بود. سركوب قيام 15خرداد 
به رژيم قدرت و فرص��ت از ميان بردن مخالفان را 
داده و مبارزان را به انفعال كشانده بود. از همين رو 
اقدام هيئت هاي مؤتلفه در ت��رور منصور در واقع 
فضاي سنگين اختناق را شكست و به سير مبارزات 
نيروهاي مذهبي سرعت بخشيد. يكي ديگر از ابعاد 
ترور منص��ور مخالفت جدي با گس��ترش مظاهر 
سرمايه داري وابسته بود كه در دوره نخست وزيري 
منصور ش��دت و س��رعت زيادي پيدا ك��رده و به 
مصرف گرايي و گرايش به مدها و س��بك زندگي 
غربي دامن زده بود. شاه معتقد بود رفاه اقتصادي و 
تجمل گرايي الزم و ملزوم يكديگر و پيامد طبيعي 
سرمايه داري مورد نظر او هستند و مردم را به رژيم 
عالقه مند مي كند، اما برخالف تصور او اين روند به 

اعتراضات گسترده مخالفان او منتهي شد. 
  شباهتي گويا ميان رزم آرا و منصور 

از ديگر ويژگي هاي منصور گسترش روابط نابرابر 
با بيگانگان بود. رزم آرا هم معتقد بود ايراني لياقت 
پيش��رفت را ن��دارد و بايد از غربي ها ي��اد بگيرد 
كه چگونه زندگ��ي كند. اين اعتق��اد در منصور 
به مراتب ش��ديدتر و ريش��ه دارتر بود كه الجرم 
به نفرت بيش��تر از او در ميان توده هاي مردمي 
منجر ش��د. بعد از كودتاي 28 مرداد هر چند به 
دليل اختناق سنگين حاكم مردم امكان حضور 
سياسي و مخالفت با كودتا و بيگانگان حامي آن 
را نداش��تند، اما دربار و مأموران سفارتخانه هاي 
خارجي كام��اًل از وجود اين نف��رت در دل مردم 
آگاهي داش��تند. اين احس��اس به قدري شديد 
بود كه مردم هر مش��كلي را به پاي امريكايي ها 
مي نوشتند. بديهي است در چنين فضايي طرح 
اليحه كاپيتوالسيون بيش از پيش بر خشم مردم 
مي افزود، به ويژه امام به عنوان رهبر ديني مردم 
مخالفت ش��ديد خود را با اقدامات رژيم صراحتاً 
اعالم مي كردند و قيام 15 خرداد حاصل آگاهي 
توده ها از نقش كش��ورهاي خارج��ي در ايران و 

وابستگي عميق رژيم شاه به بيگانگان بود. 
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