
  شاهد توحیدی
روزهای اكنون، تداعی گر س�الروز س�فر محمدرضا 
پهلوی و ف�رح دیبا ب�ه امریکا، ب�رای متقاعد كردن 
س�ران این كش�ور به كن�ار گ�ذاردن عل�ی امینی 
مجدی از نخس�ت وزیری است. به واقع ش�اه پس از 
یك دوره رن�ج تحمیل ش�ده از س�وی امریکایی ها 
ب�ه وی- كه نهایت�اً برای حف�ظ س�لطنت او صورت 
گرفت - س�عی كرد تا با قانع كردن ج�ان اف كندی 
در محول كردن اجرای خواس�ته های امریکا به مقام 
س�لطنت، خ�ود را از مزاحمت های امری�کا خالص 
كند. مقال پی آمده س�عی دارد تا با استناد به پاره ای 
از تحلیل ه�ای تاریخ پژوه�ان، به خوانش�ی مجدد 
از ای�ن رویداد بپ�ردازد. امی�د آنک�ه تاریخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه من�دان را مفی�د و مقبول آید.

   
  محمدرضا پهلوی، ملول از بی محلی های امینی

پس از كودتای 28 مرداد 1332 و حاكمیت مطلق فضای 
پلیسی بر سپهر سیاسی ایران، دولت امریکا دریافت كه 
تداوم این شرایط، نهایتاً به یك انقالب منتهی خواهد شد! 
هم از این روی رئیس جمه��ور وقت امریکا، تالش كرد تا 
با روی كار آوردن یك دولت كاماًل وابس��ته به این كشور 
در ایران و انج��ام مجموعه ای از رفرم ه��ا و اصالحات، از 
وقوع این روی��داد جلوگیری و بقای س��لطنت پهلوی را 
به عن��وان اصلی  ترین پایگاه امری��کا در منطقه، تضمین 
كند. این سیاست، نهایتاً به گزینش علی امینی مجدی 
به نخس��ت وزیری منتهی گش��ت، چهره ای ك��ه دارای 
پیونده��ای دیرین و محک��م با مقامات ای��االت متحده 
امریکا ب��ود. دوران ص��دارت امینی، اما ب��ا چالش هایی 
برای شاه همراه بود كه گزارشی از آن، در تحلیل محمد 
توحیدی چافی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران آمده است: 
»محمدرض��ا پهلوی با توج��ه به فضای ایجاد ش��ده در 
داخل و فشارهای امریکا، سرانجام امینی را برای پذیرش 
مسئولیت نخست وزیری به دربار فرا خواند و در حالی كه او 
را به پذیرش نخست وزیری دعوت می كرد، در همان حال 
چگونگی بركن��اری وی را در دل می پروراند! علی امینی 
می دانست كه محمدرضا پهلوی، قلباً با نخست وزیری وی 
مخالف است و از تبدیل وی به مصدقی دیگر می هراسد، 

بنابراین به گفته خود وی می كوش��ید با وجود تأكید بر 
استقالل رأی، پیش��برد اصالحات مورد نظر امریکا و نیز 
ارتباط گرفتن با روحانیون و نیز پیشبرد اصالحات ارضی، 
از ترس ش��اه نیز بکاهد. با این همه امینی، با اقدامات به 
ظاهر اصالحی خود از جمله: اصالحات ارضی، وادار كردن 
شاه به انحالل مجلسین، اعالم آزادی تشکیل اجتماعات، 
آزادی عمل دادن به جبهه ملی برای فعالیت مجدد و نیز 
تشکیل میتینگ در میدان جاللیه، دستگیری عده ای از 
امرای ارتش به بهانه سوء استفاده از اموال عمومی، تحت 
تعقیب قرار دادن برخی رجال مشهور همچون: ابوالحسن 
ابتهاج، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، سپهبد حسین 
آزموده، قاضی دادگاه مصدق و نیز تعقیب قضایی دكتر 
اقبال از وفادار ترین نخبگان سیاسی به دربار، عمالَ بر هراس 
محمدرضا پهلوی افزود! اصالحات ارضی نیز كه توسط 
حسن ارسنجانی، وزیر كشاورزی دولت امینی، با شدت و 
حدت بسیار دنبال  می شد، طبیعتاً نارضایتی زمین داران 
بزرگ را نیز به همراه داشت. با وجود حمایت های جدی 
امریکا از جمله افزایش تولید نفت ایران توسط كنسرسیوم 
برای تأمین مخارج اصالحات ارضی و محدود كردن فروش 
اسلحه به ایران برای هموار كردن هزینه های اصالحات 
امینی، حساسیت شاه برانگیخته شد. محمدرضا پهلوی 
به تدریج دریافت كه برای بركناری دكتر امینی، باید به 
همان منبع قدرت او، یعنی امریکایی ها، متوسل گردد. از 
سوی دیگر علی امینی برای پیشبرد اهداف و برنامه های 
اصالحی خ��ود، نیاز ب��ه وام های خارج��ی و درآمدهای 
دیگر داشت كه با وجود سفر به اروپا و تالش های بسیار، 
جز در موارد اندكی در تأمی��ن وام های خارجی، ناموفق 
بود و این مش��کل برنامه های اصالح��ی وی را به چالش 
جدی كش��ید و بهانه های الزم را برای درب��ار، به منظور 
زمینه سازی جهت بركناری وی فراهم آورد. محمدرضا 
پهلوی به درستی می دانست كه موفقیت اصالحات علی 
امینی، رون��د كاهش قدرت وی و تثبی��ت قدرت امینی 
و طرفداران تقویت قانون اساس��ی را، به زیان اقتدار وی 
به همراه خواهد داشت. از س��وی دیگر پهلوی دوم بر آن 
بود كه هرگونه اتفاق مثبتی كه در مملکت رخ می دهد، 
به نام پادشاه كشور باشد، درحالی كه علی امینی با عدم 
دعوت از محمدرضا پهلوی در مراسم و افتتاح طرح های 

جدید، در مقام عمل، ش��اه را بیکار كرده بود! محمدرضا 
پهلوی علناً از این بی محلی و از اینکه نامش در بازگشایی 
طرح  ها و سخنرانی  ها برده نمی شد، همواره از امینی گله 
می كرد. شاه در موضوع ترمیم كابینه، از جمله ورود علم 
به دولت و بودجه وزارت جنگ نیز، با علی امینی به مشکل 
جدی برخورد. با این  حال وی برای كنار گذاشتن امینی، 
به جلب نظر امریکا نیز نیاز داشت. به همین دلیل توانست 
نظر نماینده كن��دی را - كه برای ح��ل اختالفات وی و 
امینی به تهران آمده بود- برای سفر به امریکا و مالقات با 
كندی جلب نماید. در مالقات با كندی، محمدرضا پهلوی 
خود پرچم اصالح طلبی را به دست گرفت و به امریکایی  ها 
قبوالند كه وی تمام خواسته های اصالحی مد نظر امریکا 
را در ایران رهبری كند. بعد ها نیز شاه عماًل با گنجاندن 
نظرات كندی در اصول شش گانه انقالب سفید، وفاداری 
خود را به توافق انجام  شده با امریکایی ها به اثبات رساند. 
در این میان شکست های اقتصادی و سیاسی امینی نیز، 
در تغییر نظر كندی و گرایش به محمدرضا پهلوی، مؤثر 
واقع شد. شاه حتی كوشید با گروه های مخالف نیز، ارتباط 
برقرار نماید و خود را با یک��ی از انتقادات مهم مخالفان؛ 
یعنی تخطئه انحالل مجلس - تعطیل كه نماد برقراری 
مردم ساالری بود- و با نظر و فشار علی امینی اتفاق افتاده 
بود، موافق نشان دهد. كم كم با بازگشت نظر امریکایی  ها 
از امینی - كه در پی شکست های اقتصادی و سیاسی اش 
حاصل شده بود- محمدرضا پهلوی فضا را برای بركناری 
وی مناس��ب دید. علی امینی نیز س��رانجام در 2۵ تیر 
13۴1ش، استعفا كرد تا از میزان حمایت امریکایی  ها از 
مواضعش نیز آگاه شود! اما امریکا با حمایت از شاه، هیچ 
واكنش منفی ای از خود نشان نداد و حتی جانسون نیز كه 
برای حل اختالفات از سوی كندی به تهران آمده بود، به 
نفع محمدرضا پهلوی رأی داد و به این ترتیب علی امینی 
پس از 1۴ ماه نخس��ت وزیری، برای همیش��ه از صحنه 

سیاسی ایران كنار رفت!«
  امینی و حسرت ماندگار دریافت وام 700میلیون 

دالری!
آنجه در فوق بدان اشارت رفت، طرحی كلی از ماجرای 
آمد و رفت امینی بود. با این همه در باب علل بر كشیدن 
این نخست وزیر 1۴ ماهه، گمانه ها متفاوت است. برخی 

 در باب علل بر كشیدن این نخست وزیر 
14ماهه، گمانه ها متفاوت است. برخی او 
را به عنوان بدیل امریکایی ها برای شاه 
در مسیر انجام اصالحات می شناسند 
و عده ای دیگر، بر این باورند كه ظهور 
امینی، محركی برای شاه در دست زدن 
به اصالحات مورد نظر ایاالت متحده به 
شمار می رفت، امری كه نهایتاً نیز رخ داد

 علل و زمینه های كنار گذاشتن علی امینی از نخست وزیری
در آیینه روایت ها و تحلیل ها

 نخست وزیر منتخب امریکا
شاه را بیکار كرده بود!

  نیم نگاهی به خاطرات خودنوشته 
علی امینی مجدی

بركشیده ناكام امریكا!

  محمدرضا كائینی
اثری ك��ه هم اینك در 
باب آن سخن می رود، 
تجمیع شده خاطرات 
منتش��ره از علی امینی 
مج��دی در » كیه��ان 
لندن « اس��ت ك��ه در 
واپسین ماه های حیات 
وی به ن��گارش درآمد. 
این مجموعه، نخس��ت 
در دهه 70 و به همت یعقوب توكلی، پژوهش��گر 
تاریخ معاصر، از سوی انتش��ارات سوره مهر نشر 
یافت و در سال های اخیر بازنشر شده است. ناشر 
در دیباچه این اثر، انگیزه خویش را در انتشار آن 

به شرح ذیل بازنمایانده است: 
»دفتر ادبیات انقالب اسالمی با این هدف كه بتواند 
گوشه  هایی از ناگفته های انقالب اسالمی را بازگو 
كند، دست به انتش��ار خاطرات اشخاص مختلف 
زد. اگرچه سعی بر آن داشته و دارد تا آنچه منتشر 
می كند، تولیداتی تازه و نو باش��د، اما اگر نوشته 
تازه ای یابد كه با هدف اصلی دفتر مرتبط باش��د، 
با آغوشی باز در جهت نش��ر آن همت می گمارد. 
خاطرات علی امینی � از بازماندگان دودمان قاجار 
كه در دوره پهلوی نیز به مقام نخست وزیری رسید 
� یکی از همان كتاب هاست. امینی این نوشته  ها 
را برای روزنامه كیهان لندن نوشت و چندی پس 
از آن مرد. فرصت پیگیری بسیاری از گفته هایش 
را نیافتیم. او در این خاطرات چنان از خود سخن 
گفته اس��ت كه هرگز اش��تباهی مرتکب نشده و 
خطایی نکرده است! جا دارد خواننده گرامی این 
كتاب را با تعمق و تفکر بیشتری مطالعه و تاریخ 
چند ساله حضور امینی در عرصه سیاست ایران را 

از سایر كتب تاریخی نیز بررسی كند.«
علی امینی نیز در مقدمه خوی��ش بر خاطراتش، 
از چند و چ��ون وقایع نگاری خود و نی��ز راهیابی 
آن ب��ه كیهان لن��دن چنین آورده اس��ت: »آقای 
دكتر مصباح زاده كه مرا سرگرم نوشتن خاطرات 
دیدند، خواستند قسمت  هایی از آن را برای انتشار 
به روزنامه كیهان بدهم، اما بعد دیدم كار مشکل 
و ظریفی است. اوالً به مناس��بت وضع خاصی كه 

خوانن��دگان كیهان ]لن��دن[ دارند و ه��ر یك به 
علتی در غربت و دوری از وطن به سر می برند، باید 
تعدادی از وقایع را انتخاب كن��م كه مفید به نقل 
تجربه های معین است. مخصوصاً برای نسل جوان 
كه امید ها و آرزو ها دارند تا در سرنوشت كشور خود 
مؤثر باشند. ثانیاً هر واقعه را خالصه كنم و بیشتر 
لطیفه  ها را بنویس��م تا صفحات روزنامه تبدیل به 
كتاب نش��ود و در حوصله خواننده بگنجد. به نظر 
من كسی كه خاطرات می نویس��د، باید این چند 
سؤال را پاس��خ دهد: من كیستم؟ از كجا آمده ام؟ 
چه وقایع��ی را دی��ده ام؟ در چه وقایعی ش��ركت 
داشته ام؟ آنهایی را كه دیده ام، چگونه دیده ام؟ در 
آنها كه شركت داشته ام، چگونه شركت داشته ام؟ 
و چرا؟ این خاطرات را در ایران و سال های پیش از 
انقالب اسالمی با استناد به یادداشت های خصوصی 
چندین ساله و مجموعه اسنادی كه در دسترسم 
بود نوشته بودم كه در تهران ماند و از دست رفت. 
در اینجا از دو سه سال پیش دوباره شروع به نوشتن 
كردم، ولی متأسفانه نه آن انبوه یادداشت  ها را در 
اختیار دارم، نه اسناد الزم را. ناچار بیشتر با كمك 
حافظه می نویسم كه نظم و دقت مطلوب را نباید از 
آن انتظار داشت. مهم  ترین مطلب را در این مقدمه 
ناگفته نگذارم كه آنچه می نویسم چه درباره افراد 
و چه درباره مشاهدات یا وقایعی كه در آنها شركت 
كرده ام، نظر شخصی ام است. ممکن است درباره 
بس��یاری از افراد و حوادثی كه می نویسم، تاریخ 
طور دیگری قضاوت كند ی��ا محققی خالف آن را 
بگوید، اما من مثل هر خاطرات نویس دیگری افراد 
و حوادث را از دریچه چشم خودم و با علم و اطالع 
خود دیده ام. سعی كرده ام جانب انصاف را رعایت 
كنم، اما در هر موردی هر محقق منصفی با دقت در 
اسناد و مدارک خالف آن را نشان داد كه من نشان 

داده ام، حق با محقق است!«

او را به عنوان بدیل امریکایی ها برای ش��اه در مسیر 
انجام اصالحات می شناس��ند و عده ای دیگر، بر این 
باورند كه ظهور امینی، محركی برای شاه در دست 
زدن به اصالحات مورد نظر ایاالت متحده به ش��مار 
می رفت، امری كه نهایتاً نیز رخ داد. توضیحات زهره 
صالحی شیاوشانی، پژوهش��گر تاریخ معاصر ایران، 
در این باره به قرار ذیل است: »درحقیقت، علی امینی 
برای اجرای برنامه های مورد نظر امریکا انتخاب شده 
بود كه مهم  تری��ن آنها، اصالحات ارض��ی بود. جان 
فوران می نویس��د: » جان اف كندی، رئیس جمهور 
وقت امریکا، از خارج فش��ار می آورد تا ش��اه دكتر 
علی امینی، منتقد لیبرال رژیم را به نخست وزیری 
برگمارد و برنامه اصالحات ارضی را به اجرا گذارد.« 
رئوس برنامه 1۴ ماده ای دولت امینی، عبارت بود از 
تعقیب سوءاستفاده كنندگان از اصالحات ارضی و 
تحدید مالکیت های بزرگ و پایین آوردن قیمت  ها و 
تقلیل هزینه زندگی! مقایسه برنامه دولت امینی در 
ایران با برنامه دولت كندی در امریکای التین، آشکار 
می كند برنامه های كندی در ایران، همان نسخه ای 
بود كه برای كشورهای امریکای التین پیچیده شده 
بود، اما این برنامه در ای��ران، نتیجه عکس به دنبال 
داشت! چون كندی مطالعه و ش��ناخت درستی از 
نفوذ و جایگاه طبقات اجتماعی، به خصوص روحانیان 
در ایران نداشت. رسانه های امریکایی از برنامه های 
در حال اجرا در ایران، تعری��ف و تمجید می كردند. 
روزنامه » واشنگتن پست « در سرمقاله خود در تاریخ 
30 دی 13۴0، به بحث و بررس��ی پیرامون برنامه 
اصالح��ات ارضی در ای��ران پرداخ��ت و آن را مورد 
ستایش و تمجید قرار داد. اصالحات مورد نظر، سه 
هدف اصلی را دنبال می كرد؛ محدود كردن قدرت 
زمین داران بزرگ، پیوس��تن نس��ق داران به جمع 
مالکان اراضی و فروپاش��ی س��از و كارهای قدیمی 
جامعه روستایی از طریق تحمیل سرمایه داری، اما 
كم كم اعتراض  ها علیه امینی شروع شد. او اختیارات 
زیادی از شاه گرفته بود كه انحالل مجلس بیستم، 
مهم  ترین آنها بود. او س��پهبد تیم��ور بختیار اولین 
رئیس س��اواک را بركنار كرد، سانسور مطبوعات را 
كاهش داد، از فشار سیاسی و اختناق حاكم كاست 
و به نخبگان و جریان های سیاسی  سال های پیش 
اجازه فعالیت داد. با این همه بسیاری از زمین داران، 
از اصالحات وی ناراضی بودند. محمدرضا پهلوی هم 
كه دل خوشی از امینی نداشت، سعی كرد وجهه او 
را نزد امریکایی ها خراب كند! به عالوه جبهه ملی نیز، 
با كابینه امینی مخالف بود. این مخالفت ها، شاه را بر 
سر دو راهی قرار داد. محسن میالنی می نویسد: » شاه 
در وسط عرصه تبادل آتش میان نیروهای طرفدار و 
مخالف اصالحات، قرار داشت و ناچار به انتخاب یکی 
از این دو گزینه بود. حذر از خس��ارت های ممکن با 
كنار زدن امینی یا تش��کیل ائتالفی جدید و تداوم 
اصالحات.«  محمدرضا پهلوی اطمینان داشت دولت 
امریکا از بین تداوم اصالحات یا عزل امینی، مورد اول 
را خواهد پذیرفت، بنابراین مصمم به تداوم اصالحات 
بدون امینی ش��د. در خالل این تنش میان امینی و 
شاه، چستر باولز مشاور كندی، به تهران آمد. در این 
سفر، باولز با امینی و محمدرضا پهلوی مالقات  هایی 
كرد. در نهایت، ش��اه توانس��ت در دو دیدار با باولز، 
موافقت او را جلب كند. این س��فر برای محمدرضا 
پهلوی موفقیتی نس��بی دربرداش��ت. محمدرضا 
پهلوی تالش ك��رد به رهبران كاخ س��فید بفهماند 
كه تنها اوست كه می تواند اصالحات مورد نظر آنها 
را به فرجام برساند و حمایت آنها از امینی، بی فایده 
است! س��رانجام در فروردین 13۴1، شاه تصمیم به 
مسافرت به واشنگتن و دیدار با كندی را گرفت. در 
نهایت، همکاری ش��اه و كندی تحت عنوان انقالب 
س��فید، نقطه پایان دولت امینی بود. روند سس��ت 
شدن پایه های دولت امینی، سرعت بیشتری گرفت 
و حمایت امریکا نیز از وی، یکباره برداش��ته شد! در 
نهایت، امینی به بهانه اختالف با محمدرضا پهلوی بر 
سر تعیین بودجه نظامی استعفا داد، تا میزان حمایت 
امریکا را از خود، محك بزند! استعفای او، توسط شاه 
پذیرفته شد و امینی فهمید مأموریت وی پایان یافته 
و امریکا، دیگر حمایتی از او ب��ه عمل نخواهد آورد! 
علی امینی با س��فارش و حمایت امری��کا روی كار 
آمده بود، اما این بار امریکا پش��ت او را خالی كرد و از 
اعطای وام 700 میلیون دالری به وی نیز سرباز زد! 
عبدالحسین انصاری، از رجال بانفوذ پهلوی، دلیل 
استعفای امینی را در سه مورد برمی شمرد؛ نابسامانی 
اوضاع اقتصادی، اختالف با محمدرضا پهلوی بر سر 
كاهش بودج��ه ارتش و عدم حمای��ت مالی امریکا. 
امینی در خاطراتش می نویسد: »شاه به سفر امریکا 
رفته بود... در مراجعت، شاه روحیه مطمئن تری پیدا 
كرده بود...  در كار قوه مجریه دخالت می كرد. درباره 
بودجه ارتش اختالف نظر پیش آمد. عاقبت تصمیم 

به استعفا گرفتم.«
  وقتی امینی از چشم امریکا افتاد!

در داستانی كه در فصول پیشین بدان اشارت رفت، 
دانس��تیم كه امینی انتخاب دولت جان اف كندی، 
برای تحقق منویات خویش در ایران بود. با این همه، 
جای این پرسش باقی است كه نهایتاً امریکایی ها از 
چه روی، به این متحد معتمد خویش پشت كردند 
و او را در برابر محمدرضا پهلوی تنها گذاردند؟ پاسخ 
این پرس��ش را باید در ناتوانی امین��ی و دولتش، در 
برانگیختن حداقلی از حمایت اجتماعی جست و جو 
كرد. واقعیت این است كه او به رغم همه تالش های 
خویش، نتوانست اعتماد و حمایت جریانات منتقد 
را جلب كن��د و حمایت آن��ان را  برانگی��زد! محمد 
چیت سازیان، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این باره 
چنین آورده اس��ت: »در واقع برداشت امریکایی  ها 
این بود كه دولت امینی نتوانس��ته است پشتیبانی 
بخش های گس��ترده ای از مردم را با خ��ود به همراه 
داشته باشد. به عبارت صریح تر سیاستمداران كاخ 
س��فید بر این باور بودند كه برای پیشبرد اصالحات 
مدنظرش��ان در ایران ب��ه حمایت اف��کار عمومی و 

توده مردم نیاز دارند، امری كه از عهده دولت امینی 
بر نمی آید.  مضاف بر اینکه دولت امینی نتوانس��ته 
بود حمایت احزاب و جریانات سیاس��ی را به صورت 
گس��ترده جلب نماید. احزاب و جریاناتی كه خود از 
حمایت بخش های گس��ترده ای از م��ردم برخوردار 
بودند. یکی از این جریانات جبه��ه ملی بود. او قصد 
داش��ت با دادن امتیازاتی به جبهه مل��ی حمایت و 
پش��تیبانی آنها را از برنامه اصالح��ی مدنظرش به 
دست آورد و از دامنه و گستره انتقاد جبهه ملی علیه 
خود بکاهد تا با استفاده از موقعیت مناسب داخلی و 
حمایت  ها و پشتیبانی های امریکا موضع مستحکمی 
پیدا كن��د و برنامه های خ��ود را پیاده س��ازد. با این 
حال به تعبیر غالمرضا نجاتی مش��کل دولت امینی 
حکومت كردن وی ب��دون رأی و نظر مجلس بود. او 
قصد داشت برنامه خود را از طریق دور زدن مجلس 
و صدور فرامین و تصویب نامه اجرا كند. استدالل او 
نیز این بود كه با حضور محافظه كاران و مالکان عمده 
در مجلس، تصویب لوایح مربوط به برنامه اصالحات 
ارضی با بن بست روبه رو خواهد شد. با این حال این 
كار او مغایر با ش��عارهای انتخاباتی و وعده  هایی بود 
كه در سخنرانی های خود پس از به قدرت رسیدن به 
مردم داده بود. در همین حال باید به توطئه های شاه 
علیه دولت نیز اشاره كرد. در واقع شاه نیز مترصد هر 
فرصتی بود تا با ضربه زدن به دولت امینی عملکرد او 
را زیر سؤال ببرد و كارایی دولتش را برای انجام دادن 
اصالحاتی كه مدنظر رهبران امریکا بود با ابهام روبه رو 
س��ازد. بهترین نمونه در این مورد به یکم بهمن  ماه 
13۴0 باز می گردد. در این روز دانشجویان دانشگاه 
تهران در اعتراض به تعطیلی مجلس و پشتیبانی از 
خواسته های جبهه ملی، كالس های درس را تعطیل 
كردند و با برپایی تظاهرات خواستار استعفای دولت 
امینی شدند. شاه نیز از این فرصت حداكثر استفاده 
را كرد و دستور حمله به دانشجویان را داد. نیروهای 
نظامی نیز به دستور منوچهر خسروداد، به دانشگاه 
یورش بردند و تعداد زیادی از دانشجویان و استادان را 
مضروب ساختند، به نحوی كه آمار مجروحان از 600 
تن تجاوز كرد. در پی این اقدام، رئیس دانشگاه، دكتر 
فرهاد، طی اعالمیه ای این حمله را وحشیانه توصیف 
و از سمت خود اس��تعفا كرد. در مجموع باید گفت 
كه طبق این دیدگاه، نارضایتی واش��نگتن از امینی 
و عملکردش زمینه بركناری او را از نخس��ت وزیری 
فراهم كرد. بدین  ترتیب سرانجام امینی كه در تیرماه 
13۴1، یعنی حدود س��ه ماه پس از بازگش��ت شاه 
از س��فرش به ایاالت متحده، از طرفی با بی توجهی 
امریکایی  ها در پرداخت كمك های مالی و نظامی و از 
طرف دیگر با مقاومت قاطع شاه برای كاستن از بودجه 

ارتش روبه رو شده بود، استعفا كرد.«
  امینی و جنبش دانش�جویی كه هرگز او را 

باور نکرد!
یک��ی از ناكامی های جدی علی امین��ی مجدی كه 
ذیل عدم توفیق وی در جلب موافقت مخالفان معنا 
می شود، ناتوانی وی در مفاهمه با جنبش دانشجویی 
است. سیدمحسن موسوی زاده جزایری، پژوهشگر 
تاریخ معاصر ایران، در این فقره می نویسد: »جنبش 
دانشجویی بعد از كودتای 28 مرداد 1332 و سركوب 
هرگونه فعالیت سیاسی در دهه 30، در عمل تعطیل 
 ش��ده بود. با این  حال در اواخر دهه 30 و همزمان با 
اوج گیری بحران های اقتصادی و سیاسی، كشور هر 
روز شاهد تجمع های صنفی بود، كه اقشار مختلف 
در آنها نس��بت به وضعیت خود اعتراض می كردند. 
این مسئله باعث شد تا بخشی از دانشجویان كه در 
سال های گذشته فعالیت سیاس��ی را كنار گذاشته 
بودند، تحركات سیاسی خود را آغاز كنند. در همین 
برهه فشارهای امریکا به ایران برای اجرای اصالحات 
اقتصادی و اجتماعی افزایش یافت، مس��ئله ای كه 
در نهایت باعث ش��د محمدرضا پهلوی علی امینی 
را به عنوان نخس��ت وزیر انتخاب كند، تا او س��کان 
بخشی از اصالحات را به دس��ت بگیرد. تالش برای 
ارتباط با مخالف��ان وضع موجود، یک��ی از اقداماتی 
بود كه امینی در اولین هفته های انتخاب ش��دنش 
به عنوان نخست وزیر انجام داد. براین اساس او سعی 
كرد با اعضای جبهه ملی، دانش��جویان و روحانیون، 
ارتباط برقرار كرده و خود را حامی اصالحات نش��ان 
دهد. در این  ارتباط امینی چند هفته بعد از انتخاب 
به عنوان نخست وزیر، در مؤسسه مطالعات و تحقیقات 
اجتماعی -كه بخش قابل توجهی از دانشجویان آن 
نزدیك به جبهه ملی بودند- حاضر شد و سعی كرد تا 
با آنها ارتباط برقرار كند. در این جلسه هر چند امینی 
سعی كرد با صحبت از دمکراس��ی و تأكید بر اجازه 
دادن به فعالیت های آزاد دانش��جویی، نظر جوانان 
حاضر در جلسه را جلب كند، با این  حال دانشجویان 
حضور او را در این جمع مغتنم شمردند و به نقشی كه 
او در عقد قرارداد كنسرسیوم در دولت زاهدی داشت، 
اعتراض كردند. در واقع دانشجویان به امینی، به عنوان 
فردی كه منابع نفتی را در اختیار بیگانگان قرار داده 
بود، می نگریستند. بررسی روابط دانشجویان و امینی 
نشان می دهد كه این مناسبات، همواره تحت تأثیر 
نقش امینی در دولت بعد از كودتا قرار داشته است، 
به طوری كه دانش��جویان او را فردی ك��ه در تثبیت 
دیکتاتوری محمدرضا شاه نقش مؤثری داشته است، 
می نگریستند. خود امینی نیز نه تنها تالش جدی برای 
بهبود روابط با دانشجویان نکرد، بلکه با دستوراتی كه 
بعضاً برای برخورد با منتقدان می داد، بیش از گذشته 
چهره خود را در بین دانش��جویان مخ��دوش كرد! 
البته در این  بین باید به تأكیدات شاه نیز در برخورد 
تندتر با دانشجویان اشاره كرد. به  عنوان  مثال بعد از 
برگزاری یکی از تجمعات، این خود شاه بود كه امینی 
را تحت فشار قرارداد با آنچه رادیکالیسم می خواند، 
برخورد كند. در مجموع بررسی روابط دانشجویان و 
امینی نشان می دهد هیچ كدام به یکدیگر اعتمادی 
نداش��تند و تمام اقدامات یکدیگر را منفی برداشت 
می كردند و همین مس��ئله بر تشدید اختالفات آنها 

دامن می زد.«

 علی امینی مجدی در دوران كودكی
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امینی انتخاب دول�ت جان اف كندی، 
برای تحقق منوی�ات خویش در ایران 
بود. ب�ا این هم�ه، جای این پرس�ش 
باقی اس�ت كه نهایت�ًا امریکایی ها از 
چه روی، به این متحد معتمد خویش 
پشت كردند و او را در برابر محمدرضا 
پهل�وی تنه�ا گذاردند؟ پاس�خ این 
پرس�ش را بای�د در ناتوان�ی امینی و 
دولت�ش، در برانگیخت�ن حداقلی از 
حمای�ت اجتماعی جس�ت و جو كرد. 
واقعی�ت این اس�ت ك�ه او ب�ا وجود 
هم�ه تالش ه�ای خویش، نتوانس�ت 
اعتم�اد و حمایت جریان�ات منتقد را 
جلب كند و حمایت آن�ان را  برانگیز د 


