
   زینب مهدوی
ارزیابی سیاست به اصطالح بی طرفی رضاشاه در 
جنگ جهان�ی دوم، از ضرورت های فهم ش�رایط 
کش�ور در ش�هریور 1320 به ش�مار می رود. بسا 
تاریخ پژوهان، از اس�اس در اتخ�اذ واقعی چنین 
رویک�ردی، تردید روا داش�ته و تعل�ل رضاخان 
در اخراج اتباع آلم�ان را دلیلی ب�ر تصور وی در 
پیروزی آلمان بر روس و انگلیس قلمداد کرده اند. 
در مقال پی آمده، تالش ش�ده اس�ت تا ابعاد این 
رویداد، شفاف تر ش�ود. امید آنکه تاریخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه مندان را مفید و مقبول آید. 

      
   در چند و چون یک اعالم بی طرفی!

با شروع جنگ جهانی دوم، ایران اعالم بی طرفی کرد که 
به زعم برخی از حامیان رضاشاه، نشان از تدبیر و تالش 
او برای دورکردن ایران از عوارض جنگ بود. اما نگاهی 
به رویداد های شش ماه نخست سال 1320 چیز دیگری 
را نشان می دهد، چه اینکه »در جنگ جهانی دوم، ایران 
بی طرفی را پیش��ه خود س��اخت...  ولی توجه الزم به 
سیاست جهانی و تحوالت آن مبذول نگردید و بیگانگان 
بهانه هایی یافتند که به کشور ایران بی رحمانه هجوم 
آورده و مصائب جدیدی برای مردم ایران به وجود آورند. 
اگر یک سیاست واقع بینانه ای گرفته شده بود...  بهانه ای 
برای هجوم ارتش خارجی موجود نمی گشت. به هر حال 
جنگ جهانی دوم، ای��ران را دچار حکومتی کرد که به 
غلط آن را دموکراسی نامیدند... .«)1( این بی طرفی به هر 
دلیلی که اتخاذ شده باشد، در برهه ای از زمان، از جانب 
متفقین به فال نیک گرفته شد، زیرا از ظهور رشیدعالی 
گیالنی ها )2( در ایران به پش��توانه آلمان ها جلوگیری 
می کرد. با این همه پس از مطالب��ه 4 میلیون پوندی 
تفاوت قیمت نفت ایران از انگلیس)3( طرح ملی کردن 
شرکت نفت و اداره آن توسط آلمانی ها، کوتاه نیامدن 
ش��اه از ارتباط با آلمانی ها برای توسعه صنعتی ایران و 
پررنگ شدن نام آلمان در ایران، دیگر بی طرفی ایران در 

نظر متفقین رنگ باخت:»دولت های آلمان و عراق... از 
دولت ایران خواستند که آبراه شط العرب را روی ناوهای 
جنگی بریتانیا مس��دود نماید، ولی دول��ت ایران این 
درخواست را نپذیرفت...  به گفته بوالرد رضاشاه امیدوار 
بود که ما }انگلیس{ برای کمک بدانها، هرآنچه در توان 
داشته باشیم، مبذول خواهیم داشت. شاه حاضر بود در 
صورت برخورداری از حمایت نظامی بریتانیا، در برابر 
آلمانی ها ایستادگی کند. بوالرد به عامری اظهار داشت 
که دولت مطبوع وی در مح��دوده ضرورت نظامی، به 

دولت ایران کمک خواهد کرد... «)4( 
   دست به دست شدن سیاست خارجی ایران 

بین آلمان و انگلیس!
هرچند که رضا ش��اه در مورد عدم همکاری با آلمان 
مانند م��ورد فوق آم��ده را در کارنامه خ��ود دارد، اما 
پادش��اه آنقدر از تالفی آنها ترس��یده بود ک��ه نیاز به 
دلداری انگلیس پیدا کرد! این دس��ت به دست شدن 
سیاس��ت خارجی ایران بین آلمان و انگلیس، آنقدر 
زننده بود که هر کشوری را وسوسه می نمود تا کامی از 
آن بجوید:» رضاشاه در آن روز ها نه فقط از انگلیسی ها 
و روس ها، بلکه از آلمانی ها هم نگران بود و می ترسید 
عوامل آلمان در تأسیس��ات نفتی و خطوط ارتباطی 
ایران... دس��ت به خرابکاری بزنند و بهانه ای به دست 
انگلیس و روس بدهند... «)5( در وانفسای تصمیم گیری 
ایران بین بی طرفی و متمایل ش��دن به سمت یکی از 
قدرت های جهانی، این ش��وروی و انگلیس بودند که 
برگ برنده را که همان ترس ش��اه از بر باد رفتن نفت 
جنوب بود را رو کرده و بهانه حضور تعداد فراوان 740 
نفری)6( آلمانی ها در ایران را گرفتند که از نظر ایشان 
همگی جاسوس بودند و نازی! در حالی که »سفارت 
آلمان که از اوایل مرداد ماه بنا بر تقاضای دولت ایران، 
برای تقلیل عده آلمانی ها به بعضی از آنها دستور داده 
بود که وسائل مراجعت خود را فراهم آورده به تدریج 
حرکت کنن��د و... همینطور از طرف دول��ت اقدام به 
عمل آمد و آلمانی ها به دستجات چند نفری، از تهران 

حرکت کرده بودند... «)7( اما بهانه جویی های متفقین 
که پشت آن ترس از شکست شوروی، ترس از دست 
دادن عراق و هند و رسیدن دست آلمان به منابع نفتی 

ایران پنهان بود، ادامه داشت. 
  تبدیل تهدید اقتص�ادی متفقین به تهدید 

نظامی!
رضاش��اه ک��ه همچنان س��ر در زی��ر برف داش��ت و 
نمی دانست که متفقین، شاهد دم خروس بیرون زده از 
پشت لوای بی طرفی ایران هستند، به ظاهر قبول کرد 
که آلمانی ها را از ایران اخراج کن��د. اما کدام اخراج؟ 
خروج تنها 10 تبعه آلمان طی یک هفته؟! متفقین که 
حرکت امیدبخشی از ایران ندیده و از طرفی خوشحال 
از ناتوانی ایران در اخراج آلمانی ها بودند، این بار تحریم 
اقتصادی را روی میز گذاش��تند! با وجود هشدارهای 
علی منصور نخس��ت وزیر ای��ران، باز هم رضاش��اه به 
توطئه وقع��ی ننهاد تا جایی که تهدی��د اقتصادی آن 
کشورها، تبدیل به تهدید نظامی شد و » کابینه جنگی 
بریتانیا در 22 ژوییه تصمی��م گرفت که در عین حال 
که هنوز طرق مختلفی جهت اعمال فشار اقتصادی بر 
ایران تحت بررسی است، تدارک الزم جهت یک اقدام 
مشترک انگلستان و شوروی نیز آغاز شود... «)8( حاال 
شاه ایران کم کم متوجه جدی ش��دن تهدید ها شد، 
زیرا درد کشته شدن با گلوله صربی را بیشتر از مردن 
به خاطر گرس��نگی حس می کرد، ول��ی هنوز امید به 

آمادگی نظامی لشکر بدون روحیه خود داشت!
   بی تأثیری پروژه »آلمان هراسی« بر رضاخان!
انگلیس همچنان تقاضای اخ��راج آلمانی ها را تکرار 
می ک��رد، هرچند اقدام ی��ا بی توجهی ای��ران، دیگر 
تأثیری در تصمیم انگلیس به حمله نظامی نداشت! 
زیرا آلمان روز به روز در روس��یه پیشروی می کرد و 
به منابع نفتی جنوب ایران نزدیک تر  می شد! زمانی 
که به گفته ریچارد استوارت، رضا شاه هنوز در مورد 
انگیزه اصلی روس و انگلیس متحیر بود،)9( روس��یه 
با اقدام نظامی مش��ترک با انگلی��س موافقت کرده 

ج�دا از اینکه سیاس�ت بی طرف�ی برای 
ایران -که ارتش�ی با قدرت مقاومت تنها 
چند س�اعت، در برابر دش�من را داشت- 
سیاستی درست بود یا خیر، پایبند نبودن 
ش�اه به تصمیم�ات خویش، جای بس�ی 
تعجب داشت! در حقیقت رضاخان نه تنها 
بی طرف نبود، بلکه آشکارا از موفقیت های 
آلمان هم نژاد در جنگ، خرسند  می شد!

خوانشی دوباره از سیاست بی طرفی رضاشاه در جنگ جهانی دوم

وقتی انگلیس بی مباالتی قزاق را 
تالفی کرد!

و »مایسکی خاطرنشان س��اخت که حق نقل و 
انتقال نیرو ها و تجهیزات نظامی شوروی، توسط 
راه آهن سراسری ایران نیز باید جزء خواسته های 
دولتین منظور گردد... «)10( این یعنی دیگر بازی 
تمام شده و فرصت رضا شاه برای دست برداشتن 
از جانبداری پنهان��ی از آلمان به پایان رس��یده 
است. او باید پیش تر از اینها، بنا به اصل بی طرفی 
که مدعی آن بود، عمل می کرد تا بهانه ای دست 
دوس��ت قدیمی و دش��من جدی��دش ندهد! اما 
افسوس که توهم صنعتی کردن کشور پابرهنه ها، 
آن هم توس��ط آلمان هم نژاد )!( شاه را ر ها نکرد. 
تا جایی که نقشه ایجاد آلمان هراسی نیز روی او 

جواب نداد!
   به هیچ گرفتن قزاق، توسط دولتین روس 

و انگلیس
در روزهای پایانی مرداد 1320  که انگلیس آماده 
حمله نظامی به ایران  می ش��د، آلم��ان موافقت 
کرد که اتباعش را از ایران بازگرداند. رضاشاه نیز 
پذیرفت که متفقین از راه آهن سراس��ری ایران 
اس��تفاده کنند، البته به ش��رط پرداخت هزینه. 
همه اینها نوید یک آرامش نس��بی در روابط بین 
انگلیس و آلمان با ایران را می داد. اما واقعیت چیز 
دیگری ب��ود. برخالف تفکر پادش��اه به اصطالح 
آریایی که انگلیس را ابرقدرت می دانس��ت، این 
کش��ور تن به منش��ور آتالنتیک داده و صحنه را 
برای حضور امری��کا خالی کرده ب��ود. حاال این 
قدرت سابق برای کمتر خورد شدن، می بایست 
دس��ت یاری روس��یه را گرفته و ای��ران را فدای 
عدم تضعیف متفقین کند. اما شاه ایران ،همچنان 
امیدوار به دشمنی این دو کش��ور بود. در حالی 
که از این دش��منی، جز در خیال رضاش��اه اثری 
در واقع دیده نمی شد! پس از گذشت پنج روز از 
اولتیماتوم جدی انگلیس و روسیه به ایران، شاه 
باالخره پاس��خ آن را داد:» در این یادداش��ت که 
فقط به زبان فارسی نوشته شده بود، دولت ایران 
ضمن اظهار خرسندی از ابراز تمایل و عالقه دولت 
انگلستان نسبت به حفظ رویه دوستی با ایران، به 
انگلیس��ی ها اطمینان می داد که مخصوصاً این 
اواخر در نتیجه همین عمل، از شماره اتباع بیگانه 
در ایران کاسته شده و به زودی نیز تعداد آنان، به 
میزان قابل توجهی تقلیل خواهد یافت... مع هذا 
ایران حاضر نیست هیچگونه پیشنهاد هایی را که 
برخالف سیاست بی طرفی یا حق حاکمیت دولت 
باش��د، بپذیرد... «)11( برخالف انتظار، رضاش��اه 
همچنان ب��ه خیال پردازی ه��ای آریایی آلمان، 
امیدوار بود و در آن نام��ه کذایی نیز به بی طرفی 
ایران تظاهر می کرد! اصراری کودکانه و از س��ر 
خوش خیال��ی و بی اط��الع از تراکنش های دول 
غربی که حتی ذره ای بر تصمیم انگلیس و روس 
تأثیر نداشت! این عدم واکنش متفقین، شاه را بر 
آن داشت که دوباره از امریکا، درخواست دخالت 
به نفع ایران نماید. بنابراین »وزیر مختار ایران در 
واش��نگتن...  با رئیس اداره خاور نزدیک وزارت 
خارجه امریکا مالقات کرد. شایس��ته با مقایسه 
و تش��بیه تحوالت اخیر با معاهده 1907 روس 
و انگلیس و تقس��یم ایران اصرار داشت که اغراق 
در تعداد اتباع آلمانی مقیم ایران، جز بهانه جویی 
جهت اش��غال کش��ور، تعبیر دیگری ن��دارد....  
دولت ایران طبعاً انتظار دارد که ایاالت متحده از 
پشتیبانی معنوی و در صورت امکان کمک مادی 
خود به ایران دریغ نکند... «)12( رضاشاه همزمان با 
پیغام های دیپلماتیک خود، نظری هم به شرایط 
دفاعی کشور در مرزهای کشور افکند، امری که 
پیشاپیش بیهوده می نمود:»رضاشاه همزمان با 
رد و بدل ش��دن این یادداشت ها، احساس خطر 
کرده و دستور اعزام نیرو به نزدیکی مرزهای ایران 
و ش��وروی و تدارکات جنگی در جنوب را صادر 
کرده بود...«)13( شاه با آنکه امیدی به ارتش خود 
نداشت، حدود 70 هزار سرباز بیچاره را به شمال 
و جنوب ایران فرستاد تا به قول حسین فردوست 
برای خود تاریخ س��ازی کند و مانع از ش��ناخت 

حقیقِت قهرمان پوشالی گردد!
   و سرانجام حمله نظامی به ایران

باالخره سوم ش��هریور فرارس��ید و حدود ساعت 
4 صب��ح، یعن��ی تنه��ا 10 دقیقه قبل از ش��روع 
حمله متفقین به ایران، س��فرای روس و انگلیس، 
نخست وزیر ایران را از خواب بیدار و از این تصمیم 
مطلع کردند: » کش��ور ایران از ش��مال، مشرق و 
جنوب و از زمین و هوا و دری��ا، مورد حمله ارتش 
روس و انگلیس ق��رار گرفت و در ط��ول چندین 
س��اعت بمباران هوایی و حم��الت زمینی، اکثر 
پادگان های م��رزی و کل نیروی دریایی منهدم و 
ماشین جنگی ارتش سان و رژه از کار افتاد...«)14( 
علی منصور نخست وزیر ایران، آنقدر از اعلیحضرت 
حساب می برد که جان عده ای از ایرانیان را فدای 
خواب ملوکانه کرده و پس از دو و نیم س��اعت، به 
س��عدآباد رفته و خبر حمله را به عرض همایونی 
رساند. اعلیحضرت پس از شنیدن این خبر، آنقدر 
عاجز ش��د که حتی دیگر نتوانست برای ساعتی، 
خودرأیی خ��ود را حف��ظ کند و دس��ت به دامن 
شورای مخصوص شد و گویی آن مجسمه قدرت، 
در همان س��اعت 6 و 30 دقیقه س��وم ش��هریور، 
فروریخ��ت! رضاش��اه دانس��ته بود که سیاس��ت 
بی سیاستی خودش، کش��ور را به روزی کشانده 
که انگلی��س بتواند کاری با ای��ران کند که هیتلر 
با بلژیک و موسولینی با یونان نکرد! جدا از اینکه 
سیاست بی طرفی برای ایرانی -که ارتشی با قدرت 
مقاومت تنها چند ساعت در برابر دشمن را داشت- 
سیاستی درست بود یا خیر، در عین حال پایبند 
نبودن ش��اه مملکت به تصمیمات خودش، جای 
بسی تعجب داش��ت! رضاخان آنقدر در محاصره 
افکار آلمان دوستانه خودش بود که کسی را یارای 
نفوذ بر آن نبود. در حقیقت ایران نه تنها بی طرف 

نبود، بلکه آش��کارا از موفقیت های آلمان هم نژاد 
در جنگ، خرسند  می شد! یعنی حتی سعی نشد 
که ظاهر فریبی کند یا سیاستی مانند سوئد: » که 
علی الظاهر در عین رعایت بی طرفی، تس��هیالت 
ترانزی��ت مهمی در اختیار نیروه��ای آلمانی قرار 
داده بود...«)15( را در برابر انگلیس و روس در پیش 
بگیرد تا مردم خسته کشورش را یک قدم دیگر به 
ورطه نابودی و ذاللت نکشاند! شاه که اینک خود 
را مخلوع می دید، به صندلی چوبی کاخ سعدآباد 
تکیه داده و احتماالً به خوش خیالی و سیاست های 
بی پش��توانه و مستبدانه خود نگریس��ته و در دل 
می گریست! سیاست هایی که نه تنها ملتی را نابود 
س��اخت، بلکه دش��من را تحریک و به فکر تالفی 

انداخت! آری! انگلیس تالفی کرده بود!
   برگ آخر

آنان که رضا خان را در آخرین روزهای س��لطنت 
دیده اند، عمدت��اً او را در الک خوی��ش فرو رفته 
توصیف می کنند. او طی این م��دت، تنها دنبال 
فرصتی بود که خود را از این مخمصه ر ها س��ازد 
و ای��ران را ترک گوی��د:» در آغ��از جنگ جهانی 
دوم، دولت ایران اعالم بی طرفی کرد و رضاشاه و 
حکومت ایران میل داشت که بی طرف بماند، ولی 
متأسفانه روز 3 شهریور بدون اطالع و یک مرتبه 
ساعت 4 صبح، قش��ون روس و ارتش انگلستان 
وارد ایران شدند. در آن موقع رضاشاه، که در اوج 
قدرت بود... ، یک مرتبه از خ��ود ضعف و ناتوانی 
نشان داد به طوری که س��ه مرتبه خیال داشت از 
تهران فرار بکند، تا باالخره 25 ش��هریور، فروغی 
به او پیشنهاد کرد استعفا بدهد... «. این اما، تنها 
نیمی از ماجرا بود! نیم دوم ولیعهد 21 س��اله او 
بود که تا تسلط کامل بر امور، راهی دراز در پیش 
داش��ت. او در آن روزها، موجودی کاماًل منفعل و 
در انتظار دس��تگیری انگلیس و امریکا می نمود، 
راهی که تا پایان س��لطنت نیز در حال پیمودن 
آن بود: »محمدرضاش��اه در آن وقت، به سن 21 
سالگی بود و تمام عمر تحت فشار یک پدر خیلی 
مقتدر و قوی و سختگیر بود...  در آن موقع تحت 
نفوذ مادرش و خواهرش اش��رف بود...  وقتی که 
او به س��لطنت رسید، بغض و دش��منی و عداوت 
مردم با این فامیل زیاد ب��ود. روزی نبود که تمام 
روزنامه های تهران، مملو از حمله و شکایت مردم 
نباشد. تمام این اوضاعی که در مملکت پیدا شده 
بود، حضور قشون خارجی، اینها تمام یک مرتبه در 
مقابل یک جوان 21 ساله که هیچ در کار ها تجربه 
و دخالتی نداشته است، البته او را به کلی از همان 

وهله اول، ترسو و بی اراده بار آورد... .«)16(
پی نوشت:

1-اعظام قدس��ی، حس��ن، کتاب خاطرات من، 
تهران: کارنگ، 1379 ش، جلد دوم، ص 631

2- در قضایای انقالب ع��راق در بهار 1320، که 
دولت رش��ید عالی گیالنی به مح��ور برلن و رم 
ملحق شد و بر ضد انگلیس قیام کرد... )صفایی، 
ابراهیم، رضاش��اه کبیر، تهران: وزارت فرهنگ و 

هنر، 1354ش، ص397(
3-انگلیس ها از پرداخت این 4 میلیون پوند طفره 
می رفتند، اعلیحضرت رضا شاه فشار می آوردند. 
در همان موقع که وقایع دنکرک پیش آمده بود، 
انگلیس ها به وسیله بوالرد وزیر مختار خودشان 
در تهران، چکی به مقبل 4 میلیون پوند تس��لیم 
ایران کردند و در آن جلسه که بوالرد نخست وزیر 
وقت را مالقات کرده ب��ود، گفته بود که ما تالفی 
این س��انتاژ را خواهیم کرد...  )صفایی، ابراهیم، 
رضاش��اه کبیر، ته��ران: وزارت فرهن��گ و هنر، 

1354ش، ص 347(
4-استوارت، ریچارد، در آخرین روزهای رضاشاه، 
مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی- کاوه بیات، 

تهران: معین، 1370 ش، ص 69
5-طلوعی، محمود، پدر و پس��ر، ته��ران: علم، 

1372 ش، ص 377
6-مس��تر بوالرد در مجلس انگلستان می گوید: 
آلمان ها سه دسته بودند در ایران، یک دسته شان 
فنی بودند و یک دس��ته مأموران سفارت و یک 
دس��ته هم س��یاح. به عقیده بن��ده احصاییه ای 
که می دهد، کام��اًل صحیح اس��ت. تمام صورت 
آلمانی ها، در دس��ت م��ا بود و همه ش��ان تحت 
مراقب��ت بودن��د، تمام��اً از 740 نف��ر تج��اوز 
نمی کردن��د...  صفایی، ابراهیم، رضاش��اه کبیر، 
ته��ران: وزارت فرهنگ و هن��ر، 1354ش، ص 

)281
7-صفایی، ابراهیم، رضاشاه کبیر، تهران: وزارت 

فرهنگ و هنر، 1354ش، ص 347
8-استوارت، ریچارد در آخرین روزهای رضاشاه، 
مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی-کاوه بیات، 

تهران: معین، 1370 ش، ص 103
9-همان، ص 107

10-زرگر، علی اصغر، تاریخ روابط سیاسی ایران 
و انگلیس در دوره رضا ش��اه، ترجمه: کاوه بیات، 

تهران: پروین-معین، 1372 ش، ص 433
11-اس��توارت، ریچ��ارد، در آخری��ن روزهای 
رضاش��اه، مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی-

کاوه بی��ات، ته��ران: معی��ن، 1370 ش، همان 
ص 103

12-همان، ص 125
13-طلوعی، محمود، از تزار تا شاه، تهران:علم، 

1388 ش، ص 251
14-رودگرکیا، ایرج، ایران از کودتای سوم اسفند 
99 تا س��قوط رضاش��اه، تهران: پردیس دانش، 

1393 ش، ص 658
15-زرگر، علی اصغر، تاریخ روابط سیاسی ایران 
و انگلیس در دوره رضاش��اه، ترجمه: کاوه بیات، 

تهران: پروین-معین، 1372 ش، ص 433
16- هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، انقالب ایران به 

روایت رادیو بی بی سی، ص 88

علی منصور نخست وزیر ایران آنقدر 
از اعلیحضرت حساب می برد که جان 
ع�ده ای از ایرانی�ان را ف�دای خواب 
ملوکانه کرده و پس از دو و نیم ساعت، 
به س�عدآباد رفته و خبر حمل�ه را به 
عرض همایونی رساند. اعلیحضرت پس 
از شنیدن این خبر، آنقدر عاجز شد که 
حتی دیگر نتوانس�ت برای س�اعتی 
خودرأی�ی خود را حفظ کند و دس�ت 
به دامن شورای مخصوص شد و گویی 
آن مجسمه قدرت، در همان ساعت 6 
و 30 دقیقه سوم شهریور فروریخت! 

9
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پژوهشی در باب اعدام های انقالبی
 در دوران پهلوی دوم

تبلور خشم یک ملت
   شاهد توحیدی

اثری که هم اینک 
آن  معرف��ی  در 
س��خن م��ی رود، 
در ب��اب زمینه ها و 
جواز اعدام س��ران 
رژیم پهل��وی دوم، 
در دوران نهض��ت 
ملی آن و نیز پس از 
کودتای 28 مرداد 
1332 به بررس��ی 
اس��ت.  نشس��ته 
»چالش مشروعیت در رژیم شاه و قتل نخست وزیران«، 
توسط سیروس فیضی تألیف شده و مرکز اسناد انقالب 
اسالمی آن را روانه بازار نشر س��اخته است. مولف در 
دیباچه این اثر در باب اهمی��ت و محتوای آن چنین 

آورده است:
»هدف اصلی این پژوهش، بررس��ی علل و پیامد های 
ترور حاجعل��ی رزم آرا و حس��نعلی منص��ور، دو تن از 
نخست وزیران دوره پهلوی است که در تاریخ سیاسی 
معاصر ای��ران، از مهم  تری��ن مباح��ث و در عین حال، 
جنجالی  ترین و بحث انگیز ترین دوره های سیاسی کشور 
محسوب می شوند. رزم آرا در سال 1329 و منصور در 
سال های 3 � 1342 نخس��ت وزیر بودند که رزم آرا در 
اسفند همان سال و منصور در بهمن 1343 ترور شد. این 
بررسی در قالب شناخت دو متغیر محوری این پژوهش، 
یعنی کاهش شدید مشروعیت رژیم و رادیکالیزه شدن 
گروه های سیاس��ی - مذهبی انجام می پذیرد. هرچند 
تفاوت های بسیاری به لحاظ شرایط سیاسی حاکم بر 
دوران نخست وزیری هر یک از آنها وجود داشته است، 
ولی این دو متغیر به شکلی محسوس مطرح هستند. 
تعیین این امر که کدام  یک از این دو متغیر نقش اصلی 
و مهم تری را در این حوادث داش��ته اند، در کنار دیگر 
مباحث، هدف اصلی پژوهش را تش��کیل می دهد. در 
دوران رزم آرا، شرایط سیاسی خاصی بر کشور حکمفرما 
بود. ویژگی های اصلی این دوره عبارتند از کم تجربگی 
و ضعف شخصی شاه به لحاظ جوانی و سال های اولیه 
سلطنتش، فعالیت گسترده سفارتخانه های خارجی و 

عواملشان در عرصه سیاست ایران که به دنبال یک دوره 
حضورشان در اشغال کشور شکل گرفته بود و باالخره 
آزادی ای نسبی که به دنبال خلع رضاشاه فراهم آمده بود. 
دوره نخست وزیری منصور نیز به لحاظ سیاسی، دوره ای 
خاص و متمایز بود که در پی اوج گرفتن قدرت شاه پس 
از کودتای 28 مرداد 1332 و گذار وی از س��لطنت به 
حکومت شکل می گرفت. شاه در این سال  ها به دنبال 
کنار زدن زاهدی )نخس��ت وزیر کودت��ا( و ترور کندی 
رئیس جمهور سال های 63      - 1960 امریکا –که قدرت 
شاه را به شدت محدود کرده بود- چندان مخالفتی  چه در 
خارج و چه در داخلِ  کشور در قدرت نمایی خود نمی دید 
و تا حدودی احساس استقالل می کرد. پژوهش حاضر، 
شامل سه فصل است. در فصل اول ترور نخست وزیران 
مورد بحث، در چارچوب بحث های نظری مورد بررسی 
قرار می گیرد. در این فصل، مقوله مشروعیت و پیامد های 
چالش آن از سوی گروه های مخالف بررسی شده و تالش 
می شود تا مشکالت رژیم پهلوی در این حوزه، بر  اساس 
دیدگاه های مختلف، نقد و ارزیابی شود. در گفتاری دیگر 
از این فصل، مسئله رادیکالیزه شدن گروه های مذهبی 
مورد بحث قرار می گی��رد. تعریف ت��رور، رویکرد های 
جامعه شناختی و فقهی آن و تفکر حاکم بر گروه های 
مذهبی در این ارتباط، از دیگر مسائل مورد بحث در این 
فصل است. فصل دوم، به رزم آرا و مسائل مربوط به ترور 
وی اختصاص دارد. در این فصل، پس از بررسی دوران 
نظامی گری و سیاسی وی، به مهم  ترین مسائل سیاسی 
داخلی و خارجی آن دوران پرداخته می شود. سیاست 
خارجی کشور در آن دوره، نفوذ نیرو های بیگانه، مسئله 
نفت و اهمیت سیاسی گروه رزم آرا و پیامد های آن، از 
مهم  ترین مس��ائل مورد بحث در این فصل خواهد بود. 
در فصل سوم که به منصور و مسائل مربوط به ترور وی 
اختصاص دارد نیز مسائلی مشابه فصل قبل مورد بحث 
قرار می گیرد. بررسی اوضاع و احوال سیاسی کشور، نفوذ 
کشور های خارجی، اهمیت منطقه و ایران در این دوره 
از جنگ سرد، حضور نیرو های امریکا در ایران و باالخره 
مسئله کاپیتوالسیون، از مهم  ترین مباحثی است که در 
این فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. داستان ترور 
منصور، اهمیت و پیامد های آن گفتار های پایانی بحث 

این پژوهش را تشکیل می دهند... .« 
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