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 ديپلمات درباري

  بررسي زندگي سیاسي و اجتماعي حسنعلي منصور به روايت اسناد

  منیژه صدري

  ١٩و  ١٨مجله زمانه ، شماره 
...............................................................................................  

حسنعلي منصور سردمدار حزب ايران نوين يكي از ماسونھاي ايراني است كه به سرعت راه ترقي را پیمود و در دوران 

او كه پدرش نیز از طريق . گشت وزيري رسید و يكي از بازيگران اصلي آن دوران سلطنت محمدرضا پھلوي به نخست

تدريج در تحت توجھات لژھاي ماسوني به  ويژه انگلیس حشر و نشر يافته بود، به وزارت خارجه با دولتھاي بیگانه به

اش اليحه كاپتوالسیون به تصويب رسید و سرانجام به دست  وزيري در دوران نخست. تكمیل تحصیالت و درجات پرداخت

كار و دوست صمیمي ھويدا توانسته بود به اندازه كافي در پیشبرد  د اما اين سیاستمدار كھنهفدايیان اسالم ترور ش

اھداف بیگانگان و حركت چرخھاي حكومت ستمشاھي نقش ايفا كند كه تا سالھا پس از آن ھم نتیجه و ثمراتش 

بود كه با جديت آن را دنبال كرد تا ترين لطمه او به ايران و ايرانیان، ھمان اليحه كاپیتوالسیوني  مھم. برقرار باشد

از سوي ديگر رھبر و . سرانجام به تصويب مجلس رسید و ايران و ايراني را در چشم تاريخ به حقارت و كوچكي كشاند

اي را  مقاله. را تبعید و بسیاري از روحانیون را مورد تعرض و تنگنا قرار داد) ره(مرجع بزرگوار اسالم حضرت امام خمیني

دھد كه امیدواريم مورد عالقه و مطالعه  مانده شرح مي رو داريد شخصیت و عملكرد او را از ديدگاه اسناد برجاي كه پیش

  .شما واقع گردد

كننده ساختار قدرت و تحول آن در ايران معاصر و  بررسي عملكرد نخبگان سیاسي پھلوي دوم با تاكید بر اسناد روشن

خبگان سیاسي اين دوره، بخشي از زواياي تاريك و مبھم تاريخ معاصر چگونگي اجراي سیاستھاي آمريكا توسط ن

مطالعه تاريخ زندگي، سابقه و عملكرد حسنعلي منصور با توجه به اسناد، تاسیس كانون مترقي، . شود محسوب مي

ور توسط حزب ايران نوين، نخست وزيري، عضويت او در مراكز ماسوني، تصويب كاپیتوالسیون، تبعید امام و ترور منص

  .محمد بخارايي از جمله موضوعھاي مورد توجه نگارنده در اين مقاله است

مادرش، فرنگیس دختر ظھیرالملك . اكبر آشتیاني بود حسنعلي منصور، پسر رجبعلي منصور از فرزندان میرزا علي

ش در تھران  ١٣٠٢ل حسنعلي در ارديبھشت ماه سا. التحصیل مدرسه آمريكايي در ايران بود ريیس، نخستین زن فارغ

پدرش كارمند وزارت امور خارجه بود كه به سمت رياست اداره تحريرات انگلیس رسید و در اين سمت بود . متولد شد

او بیش از چھار سال نداشت كه پدرش به مقام استانداري آذربايجان منصوب شد و . كه لقب منصورالملك را دريافت كرد

منصورالملك در حالي تبريز را ترك كرد كه در تھران به سمت وزارت كشور رسیده . انددر اين مقام باقي م ١٣٠٧تا بھمن 

دو سال از تحصیل او نگذشته بود كه پدرش . حسنعلي، تحصیالت ابتدايي خود را در دبستان جمشید جم آغاز كرد. بود

در كابینه محمدعلي فروغي نیز  به وزارت راه منصوب شد و) فجرالسلطنه(در كابینه مھديقلي ھدايت  ١٣١٢در فروردين 

  .دار اين مقام گرديد عھده

ھمزمان با  ٢.و دبیرستان فیروز بھرام گذراند ١دبیرستان  ١حسنعلي، تحصیالت متوسطه را در دبیرستان ايرانشھر،

آھن دولتي ايران در مجلس شوراي  شروع تحصیالت دبیرستاني وي، پدرش در تالش براي تصويب اليحه سازمان راه

ي بود كه با تغییر دولت، موقعیت خود را در وزارت راه از دست نداد و در كابینه محمود جم نیز به عنوان وزير راه به مل

مجلس معرفي شد و در اين مقام بود كه به اخذ رشوه و زيان رساندن به خزانه دولت متھم گرديد و توانست تبرئه 

ن گردد و بیشتر وقت خود را وقف تربیت فرزندان خود كند و مراقب نشی شود؛ اما اين امر باعث شد كه براي مدتي خانه
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به عنوان وزير  ١٣١٧پیشرفت درسي و تحصیلي آنان باشد؛ اما اين وضع بیش از دو سال و نیم دوام نیاورد و در شھريور 

سال نخست  در پايان نخستین. مامور تشكیل كابینه گرديد ١٣٢٠پیشینه و ھنر به حضور شاه معرفي شد و در سال 

. وزيري رجبعلي منصور، دنیا شاھد دومین جنگ جھاني شد و ايران نیز قرباني اتحاد شوم انگلیس و شوروي گرديد

  .منصورالملك در پنجم شھريور استعفا كرد و طولي نكشید كه رضاخان نیز مجبور به استعفا و ترك ايران گرديد

یرستاني وارد دانشكده فني شد و پس از يك سال تحصیل، در اين زمان، حسنعلي منصور بعد از اتمام آموزش دب

به » مصونیت سیاسي«اش را در زمینه  انصراف داده، در رشته حقوق و علوم سیاسي به تحصیل پرداخت و رساله

 بعدھا اين رساله به ٣.فريدون ھويدا در تكمیل و تدوين اين رساله، منصور را ياري كرده بود  به احتمالي. پايان رسانید

موفق به دريافت لیسانس علوم سیاسي از دانشگاه تھران شد و در مھرماه ھمان سال  ١٣٢٤چاپ رسید و او در سال 

الزم به يادآوري است كه منصور كار در اين وزارتخانه را قبل از . به دلیل نفوذ پدرش به استخدام وزارت امور خارجه درآمد

. رفت اين امر، نخستین گام او براي ورود به كادر ديپلماتیك به شمار مياين تاريخ و با كار آموزشي شروع كرده بود و 

شد؛ البته او تا حدودي با زبان  آشنايي منصور با زبانھاي انگلیسي و فرانسه يكي از علل موفقیت وي محسوب مي

ي اداره نخستین سمتي كه به طور رسمي در وزارت خارجه به منصور محول شد، كارمند ٤.آلماني نیز آشنا بود

  ٥.اطالعات بود و پس از آن به اداره سوم سیاسي منتقل گرديد

قبل از اينكه پدرش براي بار دوم به مقام استانداري آذربايجان منصوب شود، به عضويت ھیات  ١٣٢٤وي در اواخر سال 

او فرصتي . سه شدوابسته سفارت ايران در فران ١٣٢٥علمي نمايندگي ايران در كنفرانس صلح پاريس درآمد و در سال 

دست آورد و وارد دانشكده حقوق دانشگاه سوربن گرديد و تحصیالت خود را در رشته اقتصاد  براي تكمیل تحصیالتش به

در ھمین ايام او فعالیتھاي غیرقانوني ھم داشت در پاريس در فھرست بازداشتیھاي  ٦.الملل ادامه داد و حقوق بین

وي بعد از مدتي، منشي وزير خارجه و ريیس اداره سوم  ٧.خورد نیز به چشم ميقاچاق ارز و طال نام حسنعلي منصور 

  .سیاسي گرديد و سپس در سفارت شاھنشاھي ايران در آلمان غربي مشغول به كار شد

خانه شد و وظیفه رسیدگي به امور دفتري كنسول را بر عھده گرفت و زير نظر ھويدا  منصور در اشتوتگارت با ھويدا ھم

معنا پیدا  ٨كلوي كرد؛ اما چگونه توانست به مراتب باالتر و رياست دست يابد، شايد در دوستي او با جان مك كار مي

او با . رفت كه چندي معاون وزارت دفاع بود شمارمي كلوي از مردان پرقدرت آمريكا در سالھاي بعد از جنگ به مك. كند

سیاري از محققان نوسازي اقتصاد آلمان را حاصل ب. شكست آلمان به رياست حكومت اشغالي آلمان منصوب شد

  ٨.دانند سیاستھاي وي مي

رجبعلي منصور براي بار دوم و براي چند . در اين زمان، بار ديگر ايران در آستانه بحران عمیق و تحوالت ژرفي قرار گرفت

فت بود كه تالش وي براي يكي از علل اصلي گزينش مجدد منصورالملك در اين زمان، مساله ن. ھفته به صدارت رسید

اهللا كاشاني، دكتر مصدق و جبھه ملي به نتیجه نرسید و قرارداد الحاقي  جلب رضايت شخصیتھاي بانفوذي مانند آيت

شايد يكي از علل ترقي حسنعلي . رجبعلي منصور، مجبور به استعفا گرديد. رو شد نفت در مجلس با مخالفت روبه

  .بط نزديكش با آمريكايیھا، موقعیت پدرش در داخل ايران بودمنصور در اين زمان، عالوه بر روا

در . حسنعلي با پايان يافتن ماموريتش در آلمان به تھران بازگشت و در اداره رمز وزارت امور خارجه مشغول به كار شد

به رياست دفتر آرا كه محسن ريیس ـــ دايي حسنعلي منصور ـــ منصب وزارت امور خارجه را داشت، او نیز  كابینه رزم

  .در اين سمت باقي ماند ١٣٣٠اختصاصي وي منصوب شد و تا اوايل 

وزيري برگزيده  آرا و بحران سیاسي ناشي از نفت، او در كابینه زودگذر حسین عال به رياست دفتر نخست بعد از ترور رزم

یاسي گرديد و چندي ھم ريیس كارآمدن دولت مصدق به وزارت امور خارجه برگشت و معاون اداره اول س شد و با روي
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البدل ھیات نمايندگي ايران در نھمین دوره اجالس مجمع عمومي سازمان  منصور مدتي عضو علي. دفتر وزارتي بود

المللي شد و سپس، به رياست  پس از پايان اين ماموريت در تھران، سرپرست اداره سازمانھاي بین. ملل متحد بود

به سمت مشاور سفارت ايران در واتیكان  ١٣٣٢مرداد  ٢٨بعد از كودتاي . منصوب گرديداداره چھارم وزارت امور خارجه 

برگزيده شد و در اين زمان، با دختر تیمورتاش ازدواج كرد؛ ولي اين ازدواج بیش از شش ماه دوام نیاورد و به طالق 

  .انجامید

وزيري بر  تمام اين مدت، رياست دفتر نخستوزيري برگزيده شد و در  براي بار دوم به نخست ١٣٣٤حسین عال در سال 

در اين ھنگام، او به فكر ازدواج مجدد افتاد و با فريده امامي آشنا شد و تصمیم به ازدواج با . عھده حسنعلي منصور بود

. رفت به شمار مي ١٩١٩الدوله بود كه يكي از سه باني قرارداد شوم  خانم و نوه وثوق فريده، دختر ملك. وي را گرفت

وي پسر روحاني سرشناس آذربايجان بود و اغلب، . ھاي پرقدرت و مشھور بود الدين امامي از خانواده پدر فريده، نظام

منصور عالوه بر فريده امامي ھمسر ديگري ھم داشت كه بعد از مرگش معلوم . مشاغل حساسي را بر عھده داشت

   ١٠.ه و از وي صاحب فرزندي نیز بوده استتر با منشي خود به نام مھین آھي ازدواج كرد شد كه وي پیش

مقام دبیركل شوراي اقتصاد  منصور در زمان صدارت دكتر منوچھر اقبال به معاونت وزارت بازرگاني رسید و سپس قائم

در يكي از اسناد مربوط به ساواك در مورد او . شد و پس از مدتي، به سمت دبیركل شوراي عالي اقتصاد منصوب گرديد

جھتي كه منصور نموده، نفوذ پدرش و اين كه دكتر اقبال نسبت به پدر او مديون بود،  علت ترقي بي«: است چنین آمده

جلسه، نظارت بر  به ھر ترتیب، تدارك صورت ١١».او را به اين سمت منصوب كرد كه مورد تنفر قاطعه جوانان قرار گرفت

  ١٢.شدند تصادي كشور از جمله وظايف او محسوب ميحلھايي براي مسايل اق كار اجراي مصوبات شورا و توصیه راه

با داشتن عنوان (در مورد عملكرد حسنعلي منصور در شوراي عالي اقتصاد منابع كمتري در دسترس است؛ ولي او 

شركت داشت و ) اكافه(چند بار در كنفرانسھاي عمومي سازمان اقتصادي آسیا و خاور دور ) وزير معاونت نخست

ھاي ايران و جلب آنھا به كشور  وي در اين سمت، در مورد خروج سرمايه ١٣.یات نمايندگي ايران بوددار رياست ھ عھده

موفق به دريافت نشان درجه دوم ھمايون گشت و در ھمان ماه از طرف  ١٣٣٨در تاريخ چھارم آبان . گزارشي تھیه كرد

ازرگاني منتقل گرديد و دكتر اقبال به وزارت كار معرفي شد و طولي نكشید كه شغل او در كابینه تغییر كرد و به وزارت ب

در اين سمت، مامور تكمیل مذاكرات بازرگاني ايران و آمريكا شد و به تصويب دولت، ھیاتي به رياست وي براي تكمیل 

  .يا امضاي موافقتنامه و يا قرارداد نھايي به آمريكا اعزام گرديد

اواخر دھه سوم و اوايل دھه . اد بودامامي، ھمچنان دبیركل شوراي اقتص منصور در دوره صدارت مھندس جعفر شريف

شاه به  ١٣٣٩در سال . شود چھارم از جھت سیاستھاي داخلي و خارجي براي ايران دوران پرتشنجي محسوب مي

در چارچوب قانون اساسي موجود افتاد؛ چرا كه وي براي خشنود كردن » دو حزبي«فكر برپايي يك نظام سیاسي 

در اين زمان، سیاست خارجي آمريكا به داليلي . ه طرفداري از دمكراسي نیاز داشتسازي و تظاھر ب آمريكايیان به حزب

در ھمسايگي ايران حوادث مھمي به وقوع پیوست، . چند در كشورھاي جھان سوم و از آن میان در ايران تغییر كرده بود

تبد پاپا مندرس به وسیله رژيم سلطنتي وابسته به غرب با كودتاي عبدالكريم قاسم در عراق سرنگون شد، دولت مس

توانست در اثر اوضاع بد اقتصادي و با  كودتاي نظامي در تركیه سقوط كرد و ترس از بروز يك انقالب كمونیستي كه مي

  .توانند داليل مناسبي براي تغییر سیاست خارجي آمريكا باشند حمايت شوروي اتفاق بیفتد؛ مي

دي از حزب دمكرات بر ريچارد نیكسون از حزب جمھوريخواه ـــ كه از كن در انتخابات رياست جمھوري آمريكا جان اف

كندي با ابراز تمايالت بشردوستانه اعالم كرد، قصد دارد به ملتھاي فقیر و . دوستان نزديك شاه بود ـــ پیروز شد

مقابله با تھديد  زيرسلطه ديكتاتوري كمك كند؛ اما مھمترين دلیل او در ايجاد اصالحات اجتماعي و پیشرفت اقتصادي،
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گذاري و كمك در امر توسعه و پیشرفت اقتصادي  كمونیسم براي رسیدن به ھدف كاھش كمكھاي نظامي، سرمايه

از  ١٤»حفظ رژيم شاه، اجراي برنامه اصالحات اجتماعي و تقسیم اراضي بین روستايیان«. كشورھاي جھان سوم بود

  .اصول سیاستھاي دولت جديد آمريكا بود

يافتن مجلس نوزدھم و شروع انتخابات دوره بیستم، ايران صحنه ناآرامیھا و تظاھرات سیاسي از سوي با پايان 

دو حزب ملیون . ھاي پھلوي دوم در مورد آزادي، تفاوتي با ادوار گذشته نداشت اين انتخابات برخالف وعده. مخالفان بود

. زير كشور ـــ اقدام به جذب نامزدھاي نمايندگي كردندبه رھبري دكتر اقبال و حزب مردم به رھبري اسداهللا علم ـــ و

ھاي منفرد ھم در اين انتخابات شركت كردند؛ ولي احزاب مزبور حتي بر نمايندگان مجلس نیز تاثیري  ھرچند نامزد

  .نگذاردند و در انتخابات به ھمان روال سنتي خود به كار ادامه دادند

 ١٥ھاي دكتر علي امیني نظمي اسداهللا علم، رھبر حزب اقلیت نسبت به بي جبھه ملي به دلیل آزاد نبودن انتخابات و

انگاري در اداره امور  به عنوان رھبر نامزدھاي مستقل، منوچھر اقبال ـــ نخست وزير ـــ را متھم كردند كه با سھل

د، دستور توقف آن را شاه نیز كه از انتخابات راضي نبو. مملكت نسبت به تمايالت و خواستھاي شاه خیانت كرده است

صادر كرد و به اين ترتیب، منوچھر اقبال استعفا داد و جعفر شريف امامي، وزير صنايع و معادن به نخست وزيري منصوب 

در . در اين دوران، حسنعلي عالوه بر دبیركلي شوراي اقتصاد، سمت معاونت نخست وزير را ھم برعھده گرفت. شد

آمیز مردم، انتخابات مجلس  م براي بار دوم انجام گرفت و برخالف تظاھرات اعتراضزمان وي نیز انتخابات مجلس بیست

رو  گشايش مجلس با اعتراض طبقات مردم و تظاھرات دانشجويان دانشگاه تھران روبه. به روال گذشته انجام شد

اب كردند و ماموران براي در پي اين حوادث، فرھنگیان پايتخت در اعتراض به شرايط كار و كمي حقوق خود، اعتص. گرديد

 ١٦بحران گسترش يافت و در . متفرق كردن تظاھركنندگان به سوي آنان تیراندازي كردند و در نتیجه يك تن شھید شد

انتخابات به دستور امیني . ارديبھشت ھمان سال، شريف امامي بركنار و دكتر علي امیني به نخست وزيري رسید

منصور در دوران . به درخواست وي فرمان انحالل مجلس بیستم را صادر كردمخدوش و غیرآزاد معرفي شد و شاه 

نخست وزيري دكتر امیني به وزارت امور خارجه برگشت و ھمزمان، سمت دبیركلي شوراي عالي اقتصاد را حفظ كرد و 

  .گرفت بار ديگر، رياست ھیات نمايندگي ايران در كنفرانس اقتصادي آسیا و خاور دور را برعھده

تقاد به دولت دكتر امیني به دلیل خودداري از انجام انتخابات مجلس شوراي ملي و محدوديت در آزادي اجتماعات از ان

مھمترين برنامه رفرم اجتماعي دولت دكتر امیني، اصالحات ارضي و تقسیم زمین . گرفت ملي صورت مي  سوي جبھه

و نتیجه آن بیكار شدن كارگران كشاورز و  ١٦رفت مي بین كشاورزان بود كه يك طرح ديكته شده آمريكايي به شمار

  .سرازير شدن آنھا جھت كاريابي به شھرھا بود

سابقه بود، به احتمالي توسط  و حمله كماندوھا به آنجا كه در تاريخ دانشگاھي بي ١٧واقعه اول بھمن دانشگاه تھران

اهللا فرود و با موافقت و  ساواك ـــ اسداهللا رشیديان، فتحمخالفان دكتر امیني و در راس آنھا تیمور بختیار ـــ ريیس سابق 

اسداهللا علم، فرد مورد . دستور محمدرضا پھلوي اجرا گرديد كه مھمترين دستاورد آن تضعیف و براندازي دولت امیني بود

زمامداري  از اين زمان و به طور رسمي راه براي. فرمان نخست وزيري را گرفت ١٣٤١اعتماد شاه در اواخر تیر ماه 

در اين ھنگام، منصور به رياست . حسنعلي منصور فراھم شد و او براي رسیدن به اين ھدف از ھر فرصتي استفاده كرد

  .ھیات مديره و مديرعامل شركت سھامي بیمه ايران منصوب گرديد

  كانون مترقي

ريكايیان نسبت به سیاستھاي حوادثي كه در اواخر دھه سي در كشورھاي مختلف جھان اتفاق افتاد، باعث شد تا آم

آنھا به اين نتیجه رسیدند كه حمايت از حكومتھاي . خود در كشورھاي جھان سوم و به خصوص ايران بازنگري كنند
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. استبدادي در درازمدت، نتیجه مطلوبي نخواھد داشت و خطر كمونیست را در اين كشورھا افزايش خواھد داد

اه به انجام اصالحات اقتصادي، اجتماعي و سیاسي، نه تنھا مانع بروز كودتا، آمريكايیھا سعي كردند با واداركردن ش

شوند؛ بلكه به حفظ رژيم طرفدار خود با ايجاد وحدت میان شاه و . . . رشد طرفداران جبھه ملي، خطر كمونیسم و 

یج نخبگان نوخاسته ھاي ديگر آنھا تدارك احزاب و نھادھاي الزم براي بس از برنامه. طبقه متوسط نیز كمك كنند

  ١٨تكنوكرات بود

كار اين گروه، مطالعه مسايل . وجود آمده، گروھي متشكل از تكنوكراتھا و مديران ايراني تشكیل داد منصور در فضاي به

منصور براي تشكیل اين گروه از امیرعباس ھويدا . حلھايي براي اين مشكالت بود اجتماعي و اقتصادي ايران و يافتن راه

عضو  ٩وجه اشتراك . به راه انداخته بود ١٣٣٨گشت كه منصور در سال  بازمي» ايي دوره«ريشه گروه به . ستكمك خوا

آنھا   میانگین سني. رفتند اي و اجتماعي آنھا بود، ھمه اين افراد جوان به شمار مي اولیه گروه، ھمان تعلقات حرفه

خواستند در چھارچوب رژيم كار كنند و در عین حال،  اين افراد اصالح طلب مي. شد سي و ھفت سال تخمین زده مي

سوابق  ١٩درآمد» كانون مترقي«بعد از حدود دو سال، دوره منصور به شكل . ھمه در پي منافع شخصي خود ھم بودند

از سوي شھرباني كل كشور ثبت شده، بدين  ١٣٤٠كه در چھاردھم اسفند » موسس كانون مترقي«اعضاي گروه 

  :شرح آمده است

 ٢٢٠شناسنامه  تھران، شماره ١٣٠٢متولد ارديبھشت ) منصورالملك(ـــ حسنعلي منصور فرزند رجبعلي منصور ١«

دبیركل شوراي عالي اقتصاد، تحصیالت لیسانس حقوق و علوم سیاسي، آشنا به زبانھاي فرانسه، انگلیسي و 

وزير، ريیس مخصوص دفتر  ر، معاون نخستآلماني، مولف كتاب مصونیتھاي سیاسي، در گذشته وزير بازرگاني، وزيركا

  .وزير امور خارجه

، كارمند وزارت كار با رتبه ٢٣٦٦٦شناسنامه  تھران، شماره ١٢٩٥ـــ محسن خواجه نوري فرزند حاج محمدعلي، متولد ٢

اداري، تحصیالت لیسانس حقوق و علوم عالي تجارت، آشنا به زبانھاي فرانسه و انگلیسي مترجم كتب نیز  ٩

  .ھاي اجتماعي بوده است ھاي اجتماعي كارگران و مديرعامل سازمان بیمه در گذشته، ناظر دولت در بیمه. باشد مي

تحصیالت دكترا در طب، متخصص در جراحي پالستیك و . . . تھران  ١٣٠٢ـ منوچھر شاھقلي فرزند امامقلي، متولد ٣

  .ترمیمي، آشنا به زبان انگلیسي و مولف كتاب درمان سنت آدم

مديرعامل شركت سھامي كارخانجات ونك، مھندس برق . . . تھران  ١٢٩٩اكبر، متولد  اهللا ستوده فرزند علي ـــ فتح٤

ماشین، فوق لیسانس در رشته مھندسي صنعتي آمريكا، آشنا به زبان انگلیسي، در گذشته شش سال در 

  .ده صنعتيكارخانجات آمريكا بوده، مھندس مشاور در ھیات جرج فراي، استاد دانشك

عضو ھیات مديره شركت ملي نفت ايران، تحصیالت . . . تھران  ١٢٩٨اهللا، متولد  ـ امیرعباس ھويدا فرزند حبیب٥

لیسانس علوم اجتماعي، آشنا به زبانھاي فرانسه و انگلیسي، در گذشته كارمند وزارت امور خارجه و كارمند سازمان 

  ٢٠.ملل متحد بوده است

معاون سابق وزارت ) منوچھر كاللي(دكتر تیمور كاللي   ي سرلك، وزير سابق صنايع و معادن،اين گروه توسط محمدنق

كار، دكتر حسین ھدايتي، استاد حقوق در دانشگاه تھران، مھندس فريدون ستوده از وزارت صنايع و معادن، دكتر 

» دوره«. شود نفت ايران اداره ميپي سر، اقتصاددان شركت ملي  ضیاالدين شادمان از وزارت دارايي و دكتر رضا نیك

دھند  خواه را تشكیل مي نفري است كه كانون ترقي ٤٠٠كننده  دھد و كنترل اولیه، ھسته مركزي اجرايي را تشكیل مي

. . . «٢١  

  :در اساسنامه كانون مترقي، ھدف از تاسیس كانون چنین بیان شده است
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مطالعات و تحقیقات علمي درباره مسايل فني ـــ اقتصادي : زير استـــ منظور از تاسیس اين كانون انجام امور  ٤ماده «

ـــ مالي ـــ كشاورزي ـــ حقوقي ـــ فرھنگي ـــ بھداشتي و خصوصا كلیه مسايل اجتماعي كشور در صورت لزوم 

م صالحیت به منظور رفع مشكالت و نواقص امور مملكتي و تنظی پیشنھاد و توصیه مطالعات مزبور به مقامات ذي

  ٢٢». . . ھاي اقتصادي و اجتماعي  برنامه

نوري، دكتر  تشكیالت كانون مترقي در ابتدا يك ھیات مديره پنج نفري مركب از حسنعلي منصور، محسن خواجه 

اهللا ستوده و امیرعباس ھويدا بود كه رھبري آنھا را حسنعلي منصور بر عھده داشت و اعضاي  منوچھر شاھقلي، فتح

فريدون معتمدوزيري ، دكتر محمدعلي مولوي، يوسف اتحاديه، دكتر شادمان، دكتر كشفیان، معاون موثر كانون دكتر 

  ٢٣.اند نژاد ذكر شده سابق وزارت كار و دكتر نیك

ھاي تعلیم و تربیت، آزادي قلم و مطبوعات، محاكم قانوني،  اصل در زمینه ١٧ايدئولوژي و اصول عقايد كانون مترقي در «

ھاي جامع اقتصادي، حمايت از فعالیتھاي خصوصي،  يیه، تامین بھداشت، حقوق بازنشستگي، برنامهاستقالل قوه قضا

اي، اصالحات ارضي، عدم تمركز امور شھرستانھا در پايتخت، ايجاد سازمان صحیح اداري، تجھیز كامل  عمران منطقه

ماھه اول تشكیل  ٦شد كه اين اصول در  تنظیم. . . نیروي انساني، روابط با كلیه كشورھاي جھان و احترام متقابل 

  ٢٤». . . كانون مورد مطالعه و بررسي دقیق قرار گرفت 

شان  ھاي سیاسي و اجتماعي سرھنگ نجاتي، وجه مشترك اين افراد را به استثناي چند تن از آنھا نامطلوب و ديدگاه

ح خود به دستگاه و قبول نوكري شاه تحت فروختن رو: داند كه تنھا، در يك مورد وجه اشتراك داشتند را نامشخص مي

  ٢٥. . . .نظر ساواك و 

. اروپا و آمريكا بودند كه به طرفداري از سیاست آمريكا در ايران شھرت داشتند  بیشتر اعضاي كانون مترقي تحصیلكرده

سازمان و  يك ديپلمات ارشد آمريكايي كه مستاجر حسنعلي منصور بود، در تشكیل اين ٢٦سرھنگ گراتیان ياتسويچ

پروا  وي بي. ترين دوستان ياتسويچ بود منصور يكي از نزديك ٢٧..ارتقاي وي تا مقام نخست وزيري نقش موثري ايفا نمود

كشید و آشكارا براي تكنوكراتھاي برجسته ايران، از روابطش با مقامھاي  پیوند خود با ياتسويچ را به رخ ديگران مي

  ٢٨.راند كلوي سخن مي ش با جان مكا گفت و از دوستي آمريكايي سخن مي

كانون مترقي را » ھیات موسسان«تدريج، به عنوان  شد بعدھا به جلساتي كه بیشتر در منزل منصور تشكیل مي

بايست ماھانه مبلغ  تشكیل داد و حسنعلي منصور به سمت صندوقداري انتخاب شد و از آن پس، ھر يك از اعضا مي

با استفاده از اين درآمد، آپارتماني را به . ه اغلب ھم از دادن آن اكراه داشتندپرداخت ك تومان حق عضويت مي ٢٠

 ٢٩.گرفت بايست به اتفاق آرا مورد تايید ھیات موسسان قرار مي ھر عضو جديد مي. عنوان مركز كانون اجاره كردند

رو كه بتواند حمايت طبقات متوسط  حمايت شاه از اين كانون و جانبداري آمريكايیان از نیروھا و دولتھاي مترقي میانه

شھري، تكنوكراتھا و روشنفكران را جذب كند و جانشیني براي جبھه ملي پديد آورد، موجب صعود منصور و پیشرفت 

  .كانون شد و شمار كساني كه تقاضاي عضويت در كانون را داشتند، افزايش يافت

اي از سازمانھاي  رتبه پاره عضويت گردانندگان عاليدر گزارش امنیت داخلي ساواك، افزايش اعضاي كانون مترقي، 

مترقي از قبیل شركت ملي نفت، شركت بیمه و وزارت اقتصاد و نیز نفوذ كم و بیش آنھا در موسسات مزبور و شايعه 

ھمچنین اين شايعه در بین . اي از كارمندان دولت ذكر شده است نخست وزيري حسنعلي منصور در آينده در بین پاره

حمايت شاه از كانون مترقي يكي ديگر . گسترش يافته كه از اين پس، كشور به صورت تك حزبي اداره خواھد شد مردم

پھلوي دوم پس از ديدار با اعضاي اين كانون، فرماني به حسنعلي منصور، ريیس  ٣٠.از عوامل گسترش و نفود حزب بود

نام كانون مترقي از اشخاص تحصیلكرده و متخصص، ھیاتي كه به «: متن فرمان چنین است. اين كانون ارسال كرد



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٧ 
 

روشنفكر و عالقمند براي مطالعات عمیق و دقیق در امور اقتصادي و اجتماعي براي رفاه و آسايش و تعالي و ترقي 

ملت و كشور ايران تشكیل گرديده، موجب مسرت و رضايت خاطر ما گرديد و به منظور ابراز عالقه و توجه خاص به اين 

داريم كه كانون مزبور به نام دفتر مطالعات اقتصادي ما تعیین گشته و اعضاي  به موجب اين دستخط، مقرر ميموضوع 

  ٣١»١٣٤٢آن به عنايات و توجھات مخصوصه مستظھر باشند، كاخ مرمر ھشتم خرداد ماه 

وزير اسبق ايران ـــ را در  اي از رجال سیاسي مملكت از قبیل رجبعلي منصور ـــ نخست عالوه بر اين موارد، حمايت پاره

گیري كانون از عوامل  حمايت و پشتیباني قدرتھاي خارجي آمريكا و انگلیس نیز در شكل. دانند تقويت آن كانون موثر مي

. بیشتر اعضاي كانون از روشنفكران و كارشناسان مسايل اقتصادي و اجتماعي بودند. رفت بسیار مھم به شمار مي

تشكیالت اين . گشت مر، در تشكیل جلسات ھفتگي و بحث پیرامون مسايل اقتصادي خالصه ميفعالیت كانون در بدو ا

اين ھیات موقتي بوده و  ٣٢كانون عبارت بود از يك ھیات موسس به نام ھیات مديره موقت كه طبق اساسنامه كانون،

نامه كانون تصريح شده بود كه در اساس. بايست با انتخابات جديد، ھیات مديره دايم انتخاب شود پس از شش ماه مي

در فصل دوم آن شرايط عضويت قید  ٣٣».كانون مترقي، غیرانتفاعي بوده و در امور سیاسي دخالتي نخواھد داشت«

  .شده است

منصور . آوردن كرسیھاي بیشتر مجلس شوراي ملي بود دست ترين اقدام اين جمعیت براي كسب قدرت بیشتر به مھم

اي از اعضاي كانون را از تھران و  و ريیس جمعیت كانون مترقي بود، در نظر داشت كه عدهكه مديرعامل شركت بیمه 

ھاي خود  شھرستانھا به نمايندگي مجلس شوراي ملي انتخاب كند تا در مجلس آينده، فراكسیوني براي اجراي برنامه

   ٣٤.تشكیل دھد

اين . به يك رشته فعالیتھاي پارلماني دست زدند گردانندگان كانون با شروع فعالیتھاي انتخاباتي دوره بیست ويكم

ترين مواد اساسنامه يعني عدم دخالت در سیاست را نقض  كانون با انجام فعالیتھاي پارلماني در عمل، يكي از مھم

شركت كرد و تعداد بسیاري از اعضاي آن به ) ١٣٤٢تابستان (كانون مترقي در انتخابات مجلس شوراي ملي . كرد

نفر نبودند؛ ولي چنان  ٣٩اعضاي كانون مترقي در مجلس بیش از . جلس شوراي ملي انتخاب گرديدندنمايندگي م

شش نفر از بانوان انتخاب شده ھم جزو جناح . سیادتي داشتند كه موفق شدند در مجلس يك جناح را تشكیل بدھند

  ٣٥.منصور بودند

كرد و اين امر را با مخالفت با دولت علم و  ي تالش ميمنصور از ھمان ابتداي نمايندگي براي احراز مقام نخست وزير

پروا از رضايت آمريكايیھا براي رسیدن او به مقام نخست وزيري  وي بي. دانست جلب نظر آمريكايیھا قابل وصول مي

ھاي علني مجلس شوراي  مشي آينده و دستورالعمل نمايندگان را در جلسه منصور رفته رفته، خط ٣٦.گفت سخن مي

گانه شاه و  ترين اھداف كانون بعد از موفقیت پارلماني، پشتیباني از اصول شش يكي از مھم. كرد تعیین ميملي 

  .تصويب لوايح دولت و تايید و حمايت از سیاست داخلي و خارجي دولت بود

. شد گرفت كه سیاست ايران وارد مرحله پرخشونتي مي مي منصور در حالي رھبري اكثريت را در مجلس برعھده

انتخاب حسن ارسنجاني، مسوول انجام اصالحات ارضي به مدت يك سال ديگر در پست وزارت كشاورزي بعد از 

عالوه . كند اد كه شاه از اصالحات ارضي حمايت مي استعفاي علي امیني و در دولت اسداهللا علم به جھانیان نشان د

اصل به رفراندوم گذاشت و  ٦را با ) يا انقالب سفید(بر آن، شاه در يك مشق بزرگ سیاسي، برنامه انقالب شاه و ملت 

اي در  تر از ھمه اين كه در نھايت، دولت ايران در اثر فشارھاي آمريكا نخستین گامھا را در جھت تقويت قرارداد ويژه مھم

بل اين اقدام باب مصونیت حقوقي رايزنان نظامي آمريكا در ايران برداشت؛ در حالي كه روحانیون و افراد مذھبي در مقا

شاه واكنش تندي نشان دادند، جبھه ملي و حزب توده ھر دو دچار سردرگمي گشته و عملكردشان در اين زمینه، 
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ترين مقاومت از سوي امام خمیني صورت گرفت و عید نوروز  در راس ھمه روحانیان، شديدترين و صريح. آور بود تاسف

در مدرسه فیضیه، فاجعه خونین فیضیه شكل ) ره(سخنراني امامبه دنبال . را عزاي عمومي اعالم كرد ١٣٤٢سال 

آمیز علیه شاه مبدل كردند  به دنبال اين وقايع، علما و روحانیون مراسم تاسوعا و عاشورا را به تظاھراتي اعتراض. گرفت

او فرماندھي خرداد به اسداهللا علم واگذار شد و  ١٥سركوب قیام . و شعارھاي ضدآمريكا، اسرائیل و شاه سردادند

  .آورد و توانست قیام را سركوب كند دست ساعت به ٢٤ارتش را براي مدت 

بعد از اين وقايع، شاه به فكر تغییراتي جدي در تركیب اطرافیان خود افتاد و خواستار ايجاد حزب سیاسي واحد براي 

قي او دست كم در وھله شد كه حسنعلي منصور و كانون متر بیني مي نیروي سیاسي اصلي آينده گرديد و پیش

 ١٣٣٩در اين زمان، حزب ملیون و اقبال به دلیل تقلبھاي انتخاباتي سال  ٣٧.نخست، ھسته اصلي اين حزب باشند

خرداد حزب مردم توسط اسداهللا علم در جلب مشاركت مردم  ١٥اعتبار خود را از دست داده بودند و بعد از وقايع خونین 

  .راضي گرديد» حزب ايران نوين«ه به ايجاد يك حزب جديد به نام شا. و نمايش دمكراسي ناتوان شد

  حزب ايران نوين

ساز تاسیس حزب  ساز تشكیل كانون مترقي شد، كانون مترقي نیز زمینه زمینه» اي دوره«ھاي  طور كه جلسه ھمان

منظور تشكیل حزب آمده است كه منصور به  ١٣٤٢آبان  ٢٠در گزارشي از اسناد ساواك به تاريخ . ايران نوين شد

مترقي، مشغول تھیه اساسنامه است و اعضاي فراكسیون مترقي و ديگر اعضاي گروه مترقي را در تشكیل اين حزب 

در گزارش ديگري با اشاره به تالش وي در ايجاد حزب از تشكیل حزبي به  ٣٨.دھد به عنوان اعضاي موسس شركت مي

در  ٣٩.دھد خواھد بود، خبر مي. . . زان، كارگران و روشنفكران و كه تركیبي از كشاور» نھضت ششم بھمن«نام حزب 

دادند و  حقیقت، اعضاي موسس اين حزب را نمايندگان عضو فراكسیون نھضت ششم بھمن در مجلس تشكیل مي

سال، پیش از آن  ٢كه كانون مترقي تاسیس شد و حتي  ١٣٤٠توان از سال  تاريخچه پیدايش حزب ايران نوين را مي

  .تدانس

آبان موجوديت حزبي به نام حزب ايران نوين را به رھبري خود در مجلس شوراي ملي اعالم كرده و اظھار  ٢٨منصور در 

او به اتفاق ھیاتي مركب از  ٤٠».باشد تشكیل حزب بر طبق نظر و تجويز اعلیحضرت ھمايون شاھنشاه مي«: نمود

در  ٤١.رساني به شاه با وي مالقات كردند ن به منظور اطالعنمايندگان ھر طبقه از فراكسیون ائتالفي نھضت ششم بھم

اين ديدار، منصور گزارش جامعي از عملكرد دو ساله كانون مترقي و اعضاي موسس در مورد اصالح امور اقتصادي، 

پھلوي دوم با اعالم پشتیباني از تشكیل اين حزب، . فرھنگي، بھداشتي، اجتماعي و غیره را به شاه عرضه نمود

اگر . براي انجام اين كار يك سال فرصت داريد«: گونه مساعدت و تسھیالت را براي حزب صادر و تاكید كرد تور ھمهدس

  ٤٢».بتوانید موفقیت حاصل كنید، بسیار خوب است و در غیر اين صورت دنبال نكنید

ريه شغل و مقامي داشته ھاي دولتي و قوه مج ھركس بخواھد در آينده در دستگاه«منصور به اين سخن شاه مبني بر 

تشبث كرده و براي » باشد بايد متكي به يك حزب نیرومند بوده و براساس مرام خوبي پیشرفت خود را قرار دھد

  .ايي را به دور خود جمع كرد موفقیت در كارھاي آينده، عده

ھاي عظیم  ش عايد تودهاي نداشتند كه نفع احزاب سابق برنامه«: منصور ھدف از تشكیل اين حزب را چنین بیان كرد

گانه شاھنشاه كه به موافقت ملت رسیده، پايه و اساس  اصالحات شش. ملت به خصوص كشاورزان و كارگران بشود

فعالیتھاي حزبي را در ايران گذاشته است و چون در ايران حزبي نداشتیم كه كلیه نیروھاي موجود در كشور به خصوص 

آنان را به سوي اجراي برنامه اصالحات ھدايت كند، عالوه بر اين يك ملت جوانان را با ھم متحد كرده و مساعي 

   ٤٣».دمكرات كه حكومتش قانوني و پارلماني است، بايستي داراي سیستم حزبي باشد
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برنامه آنھا بر . منصور تالش كرد تا از خال سیاسي احزاب مردم و ملیون استفاده كرده و حزب ايران نوين را شكل دھد

براي جذب اعضاي جديد از اشخاص . اي جذب كنند كلي قرار داشت كه افراد را از ھر نوع، گروه و طبقهاين اصل 

كرد تا به نفع حزب وارد فعالیت شوند و به منظور شناساندن حزب و معرفي تشكیالت  نفوذ دعوت مي خوشنام و صاحب

  .یتھاي محسوسي را شروع كردندنگاران داخلي فعال ھاي مطبوعاتي و دعوت از روزنامه از طريق مصاحبه

ھاي تبلیغاتي دولتي و تشكیل نخستین جلسه آن در تاالر فرھنگ ـــ كه يك  اعالم موجوديت اين حزب از سوي دستگاه

موسسه دولتي بود ـــ موجب شد تا بیشتر مردم، حزب ايران نوين را ساخته و پرداخته مقامھاي دولتي دانسته و با 

محافل وارد به امور سیاسي . یون و مردم داشتند، از اين حزب به خوبي استقبال نكردندتجاربي كه از دو حزب مل

دانستند كه اين حزب با رھبري  شخص منصور، دبیركل حزب را عاري از تجارب و پختگي سیاسي دانسته و بعید مي

تجربه بودن  عالوه بر كم ٤٤.كند برداري وي بتواند در آينده از موقعیتھاي مناسب، به موقع و به نفع حزب و مملكت بھره

مشي سیاسي گذشته منصورالملك و  شد، خط منصور در مسايل سیاسي، مساله ديگري كه باعث ضعف حزب مي

اتھامي بود كه در مورد جانبداري از سیاست انگلیس به وي نسبت داده شد و اين توھم بین مردم ايجاد گرديده بود كه 

  ٤٥.روي خواھد نموداو نیز در آينده از ھمان روش پی

عوامل خارجي در تشكیل، تايید، حمايت و گسترش اين حزب بسیار موثر بودند؛ ھرچند به ظاھر در تقويت اين حزب 

تشكیل حزب . اي مقامھاي خارجي از جمله آمريكا در تقويت حزب بسیار موثر بود دخالتي نداشتند؛ ولي پشتیباني پاره

سازي جھت ايجاد رژيم تك  انگلیسیھا تشكیل اين حزب را زمینه. محافل خارجي داشتايران نوين بازتاب متفاوتي در 

حزبي در ايران دانسته و آن را تقلید ناقصي از رويه جمال عبدالناصر در مصر عنوان داشتند و آن را در قالب يك ديكتاتوري 

ان مفاد خبر تشكیل حزب ايران نوين را با بھرام شاھرخ، مخبر خبرگزاري آلم ٤٦. . .كردند  به اصطالح قانوني تلقي مي

الوقوع منصور به وسیله دوستان و طرفداران  انتشار شايعه نخست وزيري قريب ٤٧.خوشبیني تمام به آلمان مخابره كرد

حزب ايران نوين و اين مساله كه از اين به بعد كشور به صورت حزبي اداره خواھد شد و اعضاي منتخب حزب در راس 

و به اين ترتیب، بیشتر اعضاي  ٤٨دولتي قرار خواھند گرفت، زمینه تقويت حزب ايران نوين را فراھم كرد مشاغل حساس

  .حزب مردم به عضويت حزب ايران نوين درآمدند

تدريج، با قدرتمندشدن  به. ترين اقدامات حزب ايران نوين، فعالیت به منظور در دست گرفتن حكومت بود يكي از مھم

دادند تا  ھاي مختلف را تحت فشار قرار مي ھا و اداره عوامل اين حزب مسووالن كارگزيني وزارتخانه حزب ايران نوين،

توان نخستین حزب درباري نامید كه توانست  حزب ايران نوين را مي. كلیه انتصابھا با نظر كارگردانان حزبي صورت بگیرد

  .با موفقیت بر مجلس و قوه مجريه مسلط شود

  مسند صدارت حسنعلي منصور بر

يابي به  ھرچند وي بعد از راه. ھاي تسلط بر قوه مجريه را فراھم آورد به تدريج، منصور با رھبري فراكسیون مجلس زمینه

رفت؛ ولي از اواخر آبان با اعالم مخالفت با لوايح پیشنھادي  ھاي دولت پیش مي سو با اھداف و برنامه مجلس ھم

با اليحه جديد استخدام  ١٣٤٢آذر ١٧ت دولت وارد ساخت، به عنوان مثال وي در ترين ضربه را به موفقی دولت، بزرگ

از آنجا كه اين اليحه مورد تايید بیشتر . مخالفت كرد و با زدن ضربه به موقعیت دولت علم، تغییر دولت را نزديك كرد

منظور ايجاد زمینه زمامداري خويش  برداري بزرگي در افكار عمومي كارمندان به نفع خود و به كارمندان دولت نبود، بھره

  .نمود

با گذشت زمان، موضوع تغییر كابینه دولت علم قوت بیشتري گرفت؛ به طوري كه نام برخي از وزراي دولت حزبي 

وجود اخبار مربوط به نخست وزيري منصور ھر چند حالتي از ركورد در دولت . شد منصور نیز در مجامع عمومي بیان مي
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اسداهللا علم با زرنگي تمام در مدت غیبت . د؛ اما اين امر، مانع از اقدامات جدي علم علیه منصور نبودكر علم ايجاد مي

شاه با اعمالي نظیر انتقاد از سخنان منصور و زندگي خصوصي وي سعي در تضعیف منصور در محافل سیاسي و 

البته، در اين زمان در  ٤٩.او را به تعويق اندازد ويژه اعضاي حزب ايران نوين برآمد تا بدين وسیله تشكیل دولت احتمالي به

. رفت وجود آمده بود كه تغییر دولت در ايران از پیامدھاي بارز آن به شمار مي سیاست جھاني آمريكا دگرگونیھايي به

ھا و مطبوعات تھران  منصور چند روز قبل از مراجعت شاه از سفر اروپا، يك قطعه عكس و زندگینامه خود را به روزنامه

  .زودي چاپ زندگینامه و عكس او مورد احتیاج خواھد بود كه به فرستاد و وانمود كرد

منصور در ھفدھم  ٥٠».ھاي مورد توافق انگلیس و آمريكا بود منصور از مھره«: دارد فردوست در خاطرات خود اظھار مي

ياران  وي اعضاي دولت خود را ـــ كه بیشتر از. در دستخطي ملوكانه به سمت نخست وزيري منصوب شد ١٣٤٢اسفند 

به غیر از . حزبي او بودند ـــ برگزيد و به شاه و سپس مجلس شورا و سنا معرفي كرد و توانست راي اعتماد بگیرد

عباس آرام ـــ وزير امور خارجه ـــ و سپھبد اسداهللا صنیعي ـــ وزير جنگ ـــ تمامي وزرا و مشاوران از اعضاي حزب ايران 

ھاي ديگر  دادند و میانگین سن اعضاي آن از كابینه تھاي تحصیلكرده خارج تشكیل ميبیشتر وزرا را تكنوكرا. نوين بودند

  .تر بود جوان

رسیدن، در نخستین اقدام، دكتر جواد صدر ـــ وزير كشور ـــ را براي مالقات با امام خمیني اعزام  قدرت منصور بعد از به

منصور در يك . يه زير نظر ماموران ويژه امنیتي، قرار داشتدر اين زمان، در يك خانه و باغ بزرگ در قیطر) ره(كرد امام

دكتر صدر از . فرستاد) ره(سخنراني از مقام روحانیت تجلیل كرده و در ھمان روز، بار ديگر دكتر جواد صدر را نزد امام

ر را ابالغ ھاي مترقیانه دولت منصور سخن گفت و سپس، مراتب احترام نخست وزي دولت علم انتقاد كرد و از برنامه

. فروردين امام خمیني با حفاظت شديد به قم بازگردانده شد ١٧روز بعد در تاريخ . نموده و آزادي ايشان را اعالم داشت

به قم، وزير كشور بار ديگر به مالقات ايشان رفت و مراتب اخالص و ارادت ھیات دولت و ) ره(در دومین روز مراجعت امام

ھدف منصور از اين اقدامات، ايجاد زمینه آشتي و تفاھم با روحانیت  ٥١.ابالغ داشت) ره(شخص نخست وزير را به امام

  .ھاي خود را بدون دردسر و مزاحمت پیش برد بود تا بتواند برنامه

يكي از اين لوايح كه با قید يك فوريت در مجلس به . منصور بعد از به قدرت رسیدن در تصويب چند اليحه مھم تالش كرد

، اليحه تقويت بنیه دفاعي كشور بود كه بر اساس آن براي تقويت نیروھاي دفاعي كشور به تناسب تصويب رسید

اليحه مھم ديگري كه سرنوشت . احتیاج تا مبلغ دويست میلیون دالر اعتبار با حداكثر بھره پنج درصدي را درنظرگرفت

  .خورد، اليحه مصونیت رايزنان نظامي آمريكا بود منصور با آن رقم 

  ونیت مستشاران نظامي آمريكامص

سفارت آمريكا از زمان نخست وزيري اسداهللا علم، ادامه حضور نظامیانش را كه به عنوان رايزن در ايران خدمت 

ھاي ايران به جرايم رايزنان  عدم رسیدگي دادگاه. كردند، مشروط بر معافیت از شمول قوانین قضايي ايران كرده بود مي

يشان به معناي احیاي كاپیتوالسیون يا ھمان حق قضاوت خارجیان در كشوري ديگر بود؛ البته، ھا آمريكايي و خانواده

اين اليحه در واپسین روزھاي صدارت علم تنظیم و به مجلس سنا . سابقه كاپیتوالسیون در تاريخ ايران طوالني است

زبور را به كمیسیون خارجه ارجاع مجلس سنا با ھمه اصرار سفارت آمريكا به تصويب سريع آن اليحه م. تسلیم شد

گزارش  ١٣٤٣اين اليحه پس از چند ماه رسیدگي به تصويب كمیسیون خارجه مجلس سنا رسید و در سوم مرداد . كرد

كار دفاع از اين اليحه و شركت در . العاده مجلس سنا به اتفاق آرا تصويب شد كمیسیون خارجه در جلسه فوق

مجلس سنا به رياست جعفر . سشھاي نمايندگان بر عھده دولت منصور بودھاي سنا و پاسخگويي به پر جلسه

امامي تشكیل شد و احمد میرفندرسكي ـــ معاون وزير امور خارجه ـــ به نمايندگي از دولت در تصويب اين اليحه  شريف
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اد و آن را به مجلس شورا به فوريت آن راي د. متن تصويب شده اليحه به مجلس شوراي ملي تقديم شد. حضور داشت

  .منصور خواستار تصويب سريع آن گرديد. كمیسیون خارجه ارجاع نمود

چون شاه نگران بود كه مردم بگويند، اليحه بدون بحث و تحلیل كافي و به زور از تصويب مجلس گذشته است؛ به 

به تدريج، ھمین . ت كنندھمین خاطر، به ظاھر اجازه داد تا بعضي از نمايندگان در مجلس شوراي ملي با اليحه مخالف

منصور در . پرواترين منتقدان اليحه، بعدھا به مقامھاي مھم دولتي گمارده شدند البته، بي. مخالفتھا از كنترل خارج شد

زمان دفاع از اليحه در مورد مفاد آن، بارھا و به عمد در مجلس دروغ گفت و تاكید كرد كه وابستگان و رايزنان غیرفني، 

تر از ھمه اين كه اين مصونیت تنھا ناظر بر اقداماتي است كه در ساعتھاي اداري انجام  یستند و مھمشامل مصونیت ن

در جلسه علني مجلس  ١٣٤٣مھر  ٢١اين اليحه در  ٥٢.كرد دروغھاي منصور، سفارت آمريكا را نیز نگران مي. دھند مي

ــ برعھده داشت و با حضور نخست وزير و شوراي ملي كه رياست آن را دكتر حسین خطیبي ـــ نايب ريیس مجلس ـ

الزم به توضیح است كه عالوه بر عبداهللا . راي مخالف به تصويب رسید ٦١راي موافق در برابر  ٧٤اعضاي ھیات دولت با 

  ٥٣.نماينده مجلس غیبت غیرموجه داشتند ١٨٨نفر از  ٥٢رياضي ـــ ريیس مجلس ـــ 

ديد؛ البته، منصور بابت  وي بقاي خود را در گرو تصويب اين اليحه مي. دسرنوشت منصور با اين اليحه گره خورده بو

كه توجه به اين مبلغ، تالش وي را براي  ٥٤تصويب اين اليحه مبلغ قابل توجھي رشوه از آمريكايیھا دريافت كرده بود

تصويب اليحه مصونیت كه  انتشار خبر. كند؛ اما منصور جان خود را نیز بر سر تصويب آن گذاشت تصويب اليحه توجیه مي

دار شدن غرور ملي مردم ايران گرديد كه احساس  نقض آشكار حاكمیت و استقالل قوه قضايیه ايران بود، باعث جريحه

اين امر، بیش از ھر چیز غیرت جامعه مذھبي ايران را به  . كردند، خلوت خانه و حیثیتشان در گرو آمريكايیھا است مي

ايشان در سخنراني تند و تاريخي خود، آشكارا و . ش از سوي امام خمیني صورت گرفتشديدترين واكن. جوش آورد

. توانم اظھار كنم  من تاثرات قلبي خودم را نمي. اناهللا و اناالیه راجعون«: پروا با اين طرح مخالفت كرده، اظھار نمودند بي

دولت با كمال وقاحت از اين امر ننگین . . . وب شد عزت ما پايك. . . ما را فروختند . . . عید ايران را عزا كردند . . 

كنند كه ملت ايران است، اين ملت ايران است كه اين قدر خودش را پست  ساير ممالك خیال مي. . . طرفداري كرد 

من اعالم خطر . . . اين مجلس است كه ھیچ ارتباطي به ملت ندارد . دانند كه اين دولت ايران است كرده، نمي

من اين ننگ را قبول . . . كنم  من اعالم خطر مي! كنم، اي سیاسیون ايران من اعالم خطر مي! اي ارتش ايران. كنم مي

   ٥٥». . .كنم  نمي

در . اي علیه احیاي كاپیتوالسیون نمود تنھا به ايراد سخن اكتفا نكرده و در ھمان روز، اقدام به صدور اعالمیه) ره(امام

داند، بدون  گذشت؟ مي داند، در اين روزھا در مجلس چه مي آيا ملت ايران مي«: تبخشي از اين اعالمیه آمده اس

داند، مجلس به پیشنھاد دولت سند بردگي ملت ايران را امضا  اطالع ملت و به طور قاچاق چه جنايتي واقع شد؟ مي

اھیان و مراجع مذھبي ھايي در اعتراض به تصويب آن از سوي طبقات مختلف، بخصوص دانشگ اعالمیه ٥٦». . .كرد؟ 

در میان كشورھاي خارجي انگلیس با اين تصويب به مخالفت برخاست به طور قطع منظور آنھا از اين  ٥٧.انتشار يافت

  .مخالفت كسب امتیاز مشابھي براي اتباع خود بود

منتقل شد و به طور ، ايشان براي بار دوم در قم بازداشت و به تھران )ره(يك ھفته پس از انتشار اعالمیه حضرت امام

ھمزمان با اين تبعید سريع سازمان اطالعات و . مستقیم به فرودگاه مھرآباد انتقال يافت و از ايران به تركیه تبعید گرديد

طبق اطالع موثق و شواھد و «: در اين اعالمیه عنوان نمود. اي صادر كرد سابقه اطالعیه امنیت كشور در يك اقدام بي

ه آقاي خمیني و تحريكات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امنیت و استقالل و تمامیت ارضي داليل كافي، چون روي

  ٥٨».از ايران تبعید گرديد ١٣٤٣آبان ماه  ١٣كشور تخصیص داده شد؛ لذا در تاريخ 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٢ 
 

د پھلوي دوم نیز طي سخناني در كاخ مرمر خطاب به نمايندگان مجلس شوراي ملي، مسايل تندي بیان كرد و نشان دا

نمايندگان مخالف در مجلس شوراي ملي نیز مجبور شدند در . كه دمكراسي مورد ادعاي او و آمريكا فرمايشي است

بعضي از نمايندگان مخالف . نطقھايي تمام مخالفتھاي خود را پس گرفته و به تعريف و تمجید از اليحه مزبور بپردازند

تبعید امام خمیني، محاكمه و  ٥٩.فیه حزبي از حزب اخراج شدندقرارداد و در عین حال عضو حزب ايران نوين در يك تص

و سركوب مخالفان سیاسي و مذھبي و ايجاد محیط ترور و . . . محكومیت سران نھضت آزادي و چند تن از روحانیان 

  .تازي او را فراھم كرد ھاي شاه و يكه وحشت به ظاھر آرامش و امنیت براي اجراي برنامه

  سوختيافزايش قیمت مواد 

را با ھدف تامین كمترين رفاه براي روستايیان تنظیم و به مجلس » انجمن ده«اليحه  ١٣٤٣منصور در نوزدھم آبان 

مھرماه به طور مفصل در اين مورد صحبت كرد و در ھمان روز در  ٢١وي در دفاع از اليحه در . شوراي ملي تقديم كرد

شركت كرد و به عضويت افتخاري رياست ھیات مديره انجمن ايران و  مراسم انتخاب ھیات مديره انجمن ايران و آمريكا

  .آمريكا درآمد

افزايش بھاي قیمت بنزين، نفت سفید و سیاه و قوانین جديد حمل مسافر با تاكسي و غیره نارضايتي عمومي را به 

تشكیل شد و رانندگان رانندگان تاكسي به افزايش قیمت بنزين اعتراض كرده و اتحاديه تاكسیرانان . دنبال داشت

منصور در مجلس حضور . اين امر، موجب طوالني شدن صف اتوبوس و سرگرداني مردم تھران گرديد. اعتصاب كردند

  ٦٠.يافت و درباره اعتصاب تاكسیرانان توضیح داد

  ترور منصور

ريكا سھم مھمي داشت؛ ھرچند، حمايت منصور از اليحه مصونیت سیاسي رايزنان آمريكايي در تحكیم روابط ايران و آم

ترين و  با تصويب اين اليحه كه مھم. ولي عواقب اين روابط براي نظام حاكم، شخص شاه و منصور خوشايند نبود

شديدترين اعتراض از سوي امام خمیني علیه مجلس، دولت وشاه صورت گرفت و در نھايت، به تبعید ايشان منجر 

روھا انتقادات خود را علني كردند و تندروھا  میانه«. بیشتر شدگیريھا و كنترل از سوي دستگاه  گرديد، سخت

ھا كه دست به تنظیم برنامه مسلحانه  يكي از اين گروه ٦١».كار مخالفتھاي پنھاني و فعالیتھاي زيرزمیني شدند به دست

مي جمعیت شاخه نظا. نام نھاد، ھیات موتلفه اسالمي بود ٦٢»مبارزه مثبت«زد و گروه مسلحي كه حركت خود را 

موتلفه توسط شھید عراقي و شھید حاج صادق اماني شكل گرفت و نیروھاي عملیاتي با نظارت آنان مشغول آموزش 

منصور به  ٦٤.از سوي ديگر، اين ھیات در جھت گرفتن حكم شرعي براي ترور برخي شخصیتھا اقدام كردند ٦٣.شدند

االرض شناخته شد و حاج صادق اماني، رضا  عنوان نخستین شخص مسوول و نماد انقالب سفید، مفسد في

صبح روز  ١٠نژاد به ھمراه محمد بخارايي مامور اعدام انقالبي منصور شدند و مقارن ساعت  صفارھرندي، مرتضي نیك

محمد بخارايي، ضارب منصور بالفاصله . منصور را در مقابل مجلس شوراي ملي ھدف گلوله قرار دادند ١٣٤٣اول بھمن 

ھوش بود به  او را در حالي كه بي. گذشت، ترور گرديد ماه از زمامداريش مي ١٠منصور در حالي كه تنھا  دستگیر شد و

ھا به نقل از پزشكان  شاه، عصر ھمان روز در بیمارستان از وي عیادت نمود و روزنامه. بیمارستان پارس منتقل كردند

از نظر . يدا را به رياست موقت ھیات دولت برگزيدپھلوي دوم، ھو ٦٥.بخش توصیف كردند معالج، حال او را رضايت

چند عمل . از طرفي، سالگرد انقالب ششم بھمن نزديك بود. حكومتي، عادي شدن ھرچه زودتر اوضاع، اھمیت داشت

. دعوت از پزشكان خارجي نیز ثمربخش نبود. جراحي شتابزده بر روي نخست وزير، كمترين امید نجات وي را از میان برد

پزشك فرانسوي معالج منصور كه تھران را به اعتراض . مرگ منصور، شايعه كوتاھي در معالجه او ھمه جا پیچید بعد از
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بار نخست، به دست ضاربین در خیابان و بار دوم به دست : منصور در واقع، دو بار ترور شده«: ترك كرده بود، ادعا نمود

  ٦٦».طبیبانش در بیمارستان

شاه، سپھبد نصیري را به جاي پاكروان . شديدي در تشكیالت امنیتي و پلیسي كشور شدقتل منصور باعث دگرگوني 

اي از مخالفان  ھاي گسترده سازماندھي و تحكیم نیروي پلیس مصادف با تشكیل گروه. به رياست ساواك برگزيد

  .سرسخت و متعھد بود

افل مذھبي است و بخارايي با شجاعت در داد كه ترور منصور كار مح ھر چند، شواھد متعددي در آن زمان نشان مي

اما برخي آن را به واكنش نارضايتي و ناراحتي عمومي  ٦٧مدافعاتش بیان كرد كه به تكلیف الھي خود عمل كرده است؛

برخي چون متین دفتري و فريده امامي، ھمسر منصور آن را كار دولت  ٦٨.دادند قشر فقیر ايران نسبت مي

ھاي انقالب شاه و مردم مربوط  ز ترور منصور را به قطع رابطه دولت با روحانیت در اجراي برنامهاي نی عده ٦٩.دانستند مي

بسیاري از شخصیتھا و رجال سیاسي آن دوره به نارضايتي مردم از دستگاه حكومتي واقف بوده و عقیده  ٧٠.ديدند مي

وجود آمدن اشخاصي چون محمد  باعث به عدم آزادي مطبوعات، خفقان پلیس و تضییق در مورد حقوق مردم«: داشتند

برخي نیز مخالف دخالت سیاست خارجي در جريان مزبور بوده و آن را به عناصر متعصب  ٧١».بخارايي خواھد شد

جنازه منصور با تدابیر شديد امنیتي تشییع شد . ديدند و ريشه آن را در مسايل مذھبي مي ٧٢دادند مذھبي نسبت مي

با توجه به . اند يك از علما و روحانیون شركت نكرده و گزارشھاي موجود حاكي است كه در مراسمھاي برگزارشده ھیچ

ه دو و سه شھرستانھا ھم از شركت در اهللا حتي روحانیون درج آقا روح عملكرد حكومت و تبعید مرجع مبارزي چون حاج

  ٧٣.مراسم ختم خودداري كردند

از طرف جمعي از نمايندگان با قید دو فوريت » طرح قانوني تجلیل از خدمات صادقانه و ارزنده منصور« ١٣٤٣در اسفند 

ن اليحه در اي. به مجلس شوراي ملي تقديم شد و پس از تصويب در مجلس شوراي ملي به مجلس سنا تقديم گرديد

معادل حقوق و مزاياي قانوني نخست وزيروقت به بانو فريده منصور، ھمسر و دوشیزه فاطمه و احمدعلي، «: مقرر شد

فريده امامي، شاه را عامل قتل شوھرش  ٧٤».سالگي و يا خاتمه تحصیالت پرداخت شود ٢٥فرزندان آن مرحوم تا سن 

كمتر از يك ماه از . ك ايران شد و به ژنو نزد رجبعلي منصور رفتدانست و به ھمین دلیل از طرف وي مجبور به تر مي

. برخي از موجودي او در بانكھاي مختلف گزارش دادند. مرگ منصور نگذشته بود كه اختالف بر سر دارايي او بروز كرد

ضي ھم از ثروت بع ٧٥.شد كه منصور در بانكھاي آمريكا قريب به ده میلیون و پانصد ھزار دالر موجودي دارد گفته مي

و به موجب اسنادي، موجودي منصور در بانك سويس مبلغ چھل میلیون  ٧٦دادند ھنگفت وي در كشور سويس خبر مي

  ٧٧.دالر برآورد گرديد

خصوص اين كه بعد  تر از آن اختالف بر سر تقسیم ثروت وي بود؛ به اختالف بر سر میزان دارايي او زياد است؛ اما مھم

ست زماني كه ورثه وي در حال تھیه انحصار وراثت بودند، پس از انتشار آگھي حصر وراثت معلوم از مرگ منصور و در

. باشد شد كه او در زمان تصدي خويش در شركت بیمه ايران با منشي خود ازدواج كرده و از وي داراي اوالد نیز مي

ايران ادعاي وراثت كرد و مدعي ھمسر دوم منصور به نام مھین آھي با ارايه سند ازدواج خود در دادگستري 

  .شود كه منصور به موجب اسناد مبلغ چھل میلیون دالر موجودي نقد در بانك سويس دارد مي

رجبعلي منصور، پدر نخست وزير فقید راضي شد تا مبلغ پانصدھزار تومان به مھین آھي بدھد تا از ادعاي خود «

  ٧٨».ون يك ھشتم دارايي و ثروت شوھرش را تصاحب كندنظر كند؛ لیكن وي نپذيرفت و خواست تا طبق قان صرف

وزير وقت  اگر در نظر بیاوريم كه در مجلس شوراي ملي چنین به تصويب رسید كه بیشتر از حقوق و مزاياي نخست

ريال به بازماندگان منصور بپردازند و آن را مقايسه كنیم با مبلغ پرداختي پدر منصور به مھین آھي،  ٥٤١٠٠يعني مبلغ 
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شود و  ھزار تومان به آھي براي گرفتن حق سكوت از وي با معناتر مي ٥٠٠پدر منصور در پرداخت مبلغ !!  داليل ولخرجي

اين در حالي است كه مھین آھي راضي به اين مبلغ نشده و در مراجعت به ايران، حسن ارسنجاني را به عنوان وكیل 

  ٧٩.خود انتخاب كرد

برد، براي رسیدگي به شكايت مھین آھي از  پسرش در خارج از كشور به سر ميرجبعلي منصور كه در زمان مرگ 

ھويدا، دوست نزديك و جانشین منصور و ديگر نزديكان وي تمام تالش خود را براي . سوي وزارت دادگستري احضار شد

به ھمسر دوم بدھند؛  جلوگیري از انعكاس چنین خبري انجام دادند تا جايي كه حاضر شدند، مبلغ يك میلیون تومان نیز

در نھايت امر، » ھا گرفت، چي شد؟ دالرھايي كه منصور بابت تصويب مصونیت سیاسي از آمريكايي«: اما او ادعا كرد

دوستان منصور با انجام مذاكراتي با مھین آھي، او را راضي كردند تا يك میلیون تومان دريافت كرده و از حق ارث خود 

  ٨٠.نظر نمايد صرف

لك بعد از حل اختالف با عروس جديد بر سر تقسیم ثروت پسرش با فريده امامي، ھمسر اول حسنعلي منصورالم

فريده امامي به يكي از وكالي دادگستري سويس وكالت داد تا از طريق قانوني اموال . منصور نیز اختالف پیدا كرد

ي، گزارش و يا اطالعي از چگونگي اختالف بین در اسناد موجود در مركز انقالب اسالم ٨١.منصور را به تصرف خود درآورد

بعد از مرگ منصور، كتابي به نام او و با مقدمه امیرعباس ھويدا چاپ شد . فريده امامي و منصورالملك موجود نیست

  ٨٢.كه به طرفداري از وي سخن گفته و از ھمسر دوم و فرزند وي سخني به میان نیامده است

  نتیجه

ھاي سیاسي  ھاي مختلف در صحنه گر بود كه پدر، پدربزرگ و جد وي در دوره اي حكومت همنصور برخاسته از خانواد

  .خصوص در صحنه سیاست خارجي حضوري فعال داشتند ايران به

مطالعه در زندگي منصور و چگونگي به قدرت رسیدن او در سنین جواني ھر چند از يك سو، معلول ھمین وابستگي به 

شود؛ ولي از طرف ديگر، به تغییر سیاست شاه و ابرقدرتھاي خارجي به ويژه  مي گر محسوب خاندانھاي حكومت

بررسي . شد كار مربوط مي آوردن تكنوكراتھا و كنارگذاشتن مردان سیاسي كھنه كار روي انگلیس و آمريكا در به

افل ماسوني و وزيران اين دوره از جمله منصور و دوست نزديك وي ھويدا نشان دھنده عضويت آنھا در مح نخست

المللي النیز، لژ پھلوي و لژ ھمايون و نیز عضويت ھويدا در چنین  عضويت منصور در باشگاه بین. ماسوني است شبه

كننده ماھیت پرسنل سیاسي،  دھنده گرايشات اين افراد است؛ اما از سوي ديگر، بیان سازمانھايي ھرچند نشان

تالش منصور . ھايي است كه ريشه در فرھنگ مردمي ندارندشیوه اعمال حكومت، اھداف قدرت سیاسي و سیاست

در واقع، وي ادامه دھنده . براي نزديكي به روحانیت بعد از به قدرت رسیدن و جلب رضايت ايشان نمايشي بیش نبود

تصويب اليحه مصونیت سیاسي رايزنان آمريكايي در ايران كاري بود كه . رود ھاي اسداهللا علم به شمار مي سیاست

لم در تقديم آن به مجلس و بررسي و تصويب آن توسط نمايندگان مجلس شوراي ملي و سنا تعلل كرد؛ ولي منصور ع

اندكي بعد از به قدرت رسیدن و با اطمینان از ثبات سیاسي در داخل، تمام تالش خود را براي تصويب آن انجام داد و در 

ھاي مختلف را در پي داشت و بھترين  گسترده محافل و گروه اين راه از ھیچ اقدامي كوتاھي نكرد؛ عملي كه اعتراض

اهللا خمیني صورت گرفت نتیجه اين مخالفت ھم دستگیري و  آقا روح اهللا حاج نامه از سوي آيت مخالفت با اين تصويب

محبوب  ھاي مذھبي و توده مومنین به اين اقدام جسورانه علیه يك مرجع تقلید، العمل گروه عكس. تبعید سريع وي بود

وزير مجري اين  كه در كانون توجھات قرار داشت چیزي جز انزجاري از لوله تفنگ محمد بخارايي خارج شد و نخست

اي را تايید  ھرچند امام خمیني در مبارزات خود علیه نظام پھلوي چنین رويه. عمل را در آتش خشم خود فروبرد، نبود

  .العظمي سیدمحمد میالني صادر كرده است اهللا  تبنا بر رواياتي فتواي اين عمل را آي. كرد نمي
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  :نوشتھا پي

  .مجموعه حاضر ١/١٤ـــ سند شماره ١

  .١٩٥، ص ١٣٧٧ـــ سعید قانعي، دو چھره مرموز، تھران، زرباب، ٢

  .به نقل از فريدون ھويدا ١١٦، ص ١٣٨٠ـــ عباس میالني، معماي ھويدا، تھران، آتیه، چ پنجم، ٣

  .١٦٧، ص ١٣٨٠، قم، محدث، )شرح حال شھید حاج صادق اماني ھمداني(ت قانوني ـــ كاظم مقدم، خشون٤

  .١٩٥ـــ قانعي، پیشین، ص ٥

  .١٦٦ـــ كاظم مقدم، پیشین، ص ٦

  .١١٥ـــ میالني، پیشین، ص ٧
8___ Johnj. Mccloy. 

   .١٤٣ـــ ھمان، ص ٩
   .٩٥، شماره سند ٢٢٥، كد پرونده ١٠٦ـــ سند شماره ١٠
   .٣/٦٨مركز اسناد انقالب اسالمي، كد پرونده ـــ آرشیو ١١
   .١٧٢ـــ میالني، پیشین، ص ١٢
   .٥/٦٠٨ـــ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمي، كد پرونده ١٣
، جلد اول، ص ١٣٧١، تھران، رسا، چ سوم، )از كودتا تا انقالب(ـــ غالمرضا نجاتي، تاريخ بیست و پنج ساله ايران ١٤

١٣٣.   
  . ١٢٧، ص ١٣٧٦الجوردي، تھران، گفتار،   ، خاطرات علي امیني، به كوشش حبیبعلي امیني: ـــ رك١٥
   .١٨٦ـــ نجاتي، پیشین، ص ١٦
   .٤٩، ص ١٣٧٣، پايیز ٥گو، شماره  و كاوه بیات، واقعه اول بھمن دانشگاه تھران، مجله گفت: ـــ رك١٧
طبقه و از لحاظ  ، از لحاظ ايدئولوژيكي بيطلب ـــ برخي عقیده دارند كه ايجاد گروھي از تكنوكراتھاي جوان، جاه١٨

سیاسي غیرپايبند به اصول را در واقع، به عنوان دولت آلترناتیو در باشگاه خصوصي به نام كانون مترقي يكي از انواع 
محمدعلي كاتوزيان، اقتصاد : رك. المللي شاه براي بیرون كردن جبھه ملي و امیني بود ترفندھاي داخلي و بین

ان از مشروطیت تا پايان سلسله پھلوي، ترجمه محمدرضا نفیسي، كامبیز عزيزي، تھران، نشر مركز، چ سیاسي اير
   .٢٦٨، ص ١٣٧٣چھارم، 

   .١٧٢ـــ میالني، پیشین، ص ١٩
   .١٦٨ـــ مقدم، پیشین، ص ٢٠
 ٣٧جلد اول، صص تا،  ـــ اسناد النه جاسوسي آمريكا، احزاب سیاسي در ايران، تھران، دانشجويان پیرو خط امام، بي٢١
   .١٧٠ــــ  ١٦٩؛ مقدم، پیشین، صص ٣٨ـــ 
؛ حزب ايران نوين به روايت اسناد ١٥، ش سند ٤١١١١١ـــ آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمي، شماره پرونده ٢٢

   .٤٤، جلد اول، ص ١٣٨٠ساواك، تھران، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات، 
   .١٠٧، ش سند ٢٢٥اسالمي، كد پرونده ـــ آرشیو مركز اسناد انقالب ٢٣
   .١٨٤ـــ  ٨٢ـــ حزب ايران نوين، پیشین، صص ٢٤
   .٢٩٧ـــ نجاتي، پیشین، ص ٢٥
افسر نیروي ھوايي يوگسالوي كه در زمان جنگ جھاني دوم با ھواپیماي خود به آمريكا  Gratian Yatsryitcaـــ ٢٦

به استخدام اين سرويس درآمد و ) سیا(» زي اطالعات آمريكاآژانس مرك«وي با تاسیس . پناھنده و تبعه آن كشور شد
در ايران كه از مسئولیتھاي مھم » سیا«ھاي مختلف، به عنوان ريیس  بعد از يك دھه فعالیت اطالعاتي در عرصه

ان به عنوان دبیر اول سفارت آمريكا وارد تھران شد و در دور ١٧/٧/١٣٣٦در تاريخ . شد، عازم تھران گرديد محسوب مي
ظھور و سقوط : رك. اقامت خود داراي سمتھاي پوششي چون مستشاري برنامه، وزير مختاري سفارت آمريكا بود

  .٢٢٩ـــ  ٢٢٤، جلد دوم، صص ١٣٧٠سلطنت پھلوي، جستارھايي از تاريخ معاصر ايران، تھران، اطالعات، چ دوم، 
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  .٣٥٧ـــ ھمان، ص ٢٧

  .١٧٧ـــ میالني، پیشین، ص ٢٨

  .١٧٨ص ـــ ھمان، ٢٩

  .٣٤و ص  ١١٣ـــ حزب ايران نوين، پیشین، ص ٣٠

  .٩، ص ١٣٤٢، ١٥/٣، تاريخ ١١١٠٧ـــ روزنامه اطالعات شماره ٣١

  .ـــ كار تدوين اساسنامه را ناصر يگانه بر عھده داشت٣٢

  .١١٠؛ حزب ايران نوين، پیشین، ص ١٦و  ١٧، ش سند ٢٢٥ـــ آرشیو مركزاسناد انقالب اسالمي، كد پرونده ٣٣

  .١٠ـــ ھمان، ش سند ٣٤

  .از مجموعه حاضر ١٣ـــ سند شماره ٣٥

  .از مجموعه حاضر ١٤ـــ سند شماره ٣٦

  .١٩٤ـــ میالني، پیشین، ص ٣٧

  .١١٦ـــ حزب ايران نوين، پیشین، ص ٣٨

  .١١٨ـــ ھمان، ص ٣٩

  .١٢٠ـــ ھمان، ص ٤٠

  .١٦٠ـــ  ١٥٩ـــ ھمان، صص ٤١

  .ـــ ھمان٤٢

  .٧، جلد اول، ش سند ٤١١٦١٢د انقالب اسالمي، ش پرونده ـــ آرشیو مركزاسنا٤٣

  .٢٥، ش سند ٢٢٥ـــ ھمان، ش پرونده ٤٤

  .١٦٠ـــ حزب ايران نوين، پیشین، ص ٤٥
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  .٢٢٨ـــ ھمان، ص ٤٦

  .٢٣٩ـــ ھمان، ص ٤٧

  .٦٥، ش سند ٤١١١١١ـــ آرشیو مركزاسناد انقالب اسالمي، ش پرونده ٤٨

  .٤٦و  ٤٥سند ، ش ٢٢٥ـــ ھمان، كد پرونده ٤٩

  .٥١٦ـــ فردوست، پیشین، ص ٥٠

  .١٧١ـــ مقدم، پیشین، ص ٥١

  .٢٠٠ـــ میالني، پیشین، ص ٥٢

  .٦٤، ص ١٣٧٣ـــ مسعود اسداللھي، احیاي كاپیتوالسیون و پیامدھاي آن، تھران، سازمان تبلیغات اسالمي، ٥٣

  .٩٣، ش سند ٢٢٥ـــ آرشیو مركزاسناد انقالب اسالمي، كد پرونده ٥٤

ـــ  ٧١٨، صص ٢، جلد ١٣٧٣مرداد تا ترور منصور، تھران، نامك،  ٢٨ـــ محمدعلي سفري، قلم و سیاست؛ از كودتاي ٥٥
٧٢٣.  

  .١٠٩ـــ  ١١٣، جلد اول، صص ١٣٦١ـــ صحیفه نور، تھران، مركز مدارك فرھنگي انقالب اسالمي، ٥٦

  .٣٠٤ـــ نجاتي، پیشین، ص ٥٧

  .١، ص ١٣٤٣آبان  ١٣ـــ روزنامه اطالعات، مورخه ٥٨

، جلد ١٣٧٠ـــ اسناد النه جاسوسي آمريكا، مستشاران نظامي آمريكا در ايران، تھران، دانشجويان پیرو خط امام، ٥٩
  .٢٣، ص ٧٢

  .١٣٤٣آذر ماه  ١٨ـــ صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي، ٦٠

رلیان، جھاددانشگاھي تھران، فاخته، ـــ جیمز ابیل، شیر و عقاب روابط بدفرجام ايران و آمريكا، ترجمه فروزنده ب٦١
  .٢٢٤، ص ١٣٧١

ـــ اسداهللا بادامچیان، زندگینامه شھید اسداهللا الجوردي؛ اسطوره مقاومت، تھران، واحد تبلیغات جمعیت موتلفه ٦٢
  .٣٠، جلد اول، ص ١٣٨٠اسالمي، 
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١٨ 
 

ج مھدي عراقي، تھران، مركز ـــ ياران امام به روايت اسناد ساواك، كتاب دوازدھم، پیشكسوت انقالب شھید حا٦٣
  .٢٧، ص ١٣٧٨بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات، 

  .٣٤ـــ بادامچیان، پیشین، ص ٦٤

  .١٣٤٣ـــ روزنامه اطالعات، اول بھمن ماه، ٦٥

  .٢٢٨ـــ میالني، پیشین، ص ٦٦

  .٢٦٢ـــ  ٢٠٨، صص ١٣٧٠ھا، خاطرات شھید عراقي، تھران، رسا،  ناگفته: ـــ رك٦٧

  .به نقل از ماروين زونیس، محقق و كارشناس آمريكايي ٣١١تي، پیشین، ص ـــ نجا٦٨

  .از مجموعه حاضر ٨٨ـــ سند شماره ٦٩

  .از مجموعه حاضر ٨٠ـــ سند شماره ٧٠

  .ھاي دكتر محمود حسابي از مجموعه حاضر به نقل از گفته ٨٢ـــ سند شماره ٧١

  .ھاي عديلي ـــ ھمان به نقل از گفته٧٢

  .٢٣، ش سند ٣/٦٠٨كد پرونده ـــ ھمان، ٧٣

  .از مجموعه حاضر ٩٨ـــ سند شماره ٧٤

  .از مجموعه حاضر ١٠٠ـــ سند شماره ٧٥

  .از مجموعه حاضر ١٠٤ـــ سند شماره ٧٦

  .از مجموعه حاضر ١٠٥ـــ سند شماره ٧٧

  .از مجموعه حاضر ١٠٣ـــ سند شماره ٧٨

  .از مجموعه حاضر ١٠١ـــ سند شماره ٧٩

  .از مجموعه حاضر ١٠٦شماره ـــ سند ٨٠
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١٩ 
 

  .از مجموعه حاضر ١٠٤ـــ سند شماره ٨١

تا، الزم به توضیح است كه برخي اين كتاب را به  نا، بي جا، بي ـــ حسنعلي منصور با مقدمه امیرعباس ھويدا، بي٨٢
  .اند فريده امامي منسوب كرده

 
  


