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رﺟﺒﻌﻠﯽ و ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

http://www.irdc.ir/fa/content/16868/default.aspx

رﺟﺒﻌﻠﯽ و ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮادر ﺳﯿﺎﺳﯽ روزﮔﺎر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .ﭘﺪر و ﭘﺴﺮی ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﯾﻚ
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ١۴ﺳﺎﻟﻪ و در دوران ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﯾﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﭘﺪر در ﺳﺎل  ١٣٢٨و ﭘﺴﺮ در ﺳﺎل ١٣۴٢
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ﺷﻮﻧﺪ...

رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر
رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽاﻛﺒﺮ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،در  ١٣٠۵ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .وی ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
در ﺳﺎل١٣٢١ق ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ ﺑﻪ ﻛﺎر در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .ﻣﻨﺼﻮر
در دوران ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی اﯾﺮان ﺑﺮﺳﺪ .ﯾﻚ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٣١٩و در دوران رﺿﺎ ﺧﺎن
و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  ١٣٢٨در زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی .رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری اﻧﮕﻠﻮﻓﯿﻞ و ﯾﻜﯽ از اوﻟﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﻟﮋ
ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ اراﺋﻪ ﻣﯽ داد .وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ اداره ﺗﺤﺮﯾﺮات اﻧﮕﻠﯿﺲ در
وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادی ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد  ١٩١٩ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی اﯾﻔﺎ ﻛﺮد .در ﻛﺘﺎب ﺳﯿﻤﺎی اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٢٩٨ﺷﻤﺴﯽ )ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺎهھﺎی ژوﺋﻦ – ﺟﻮﻻی – اوت  (١٩١٩ﻣﺬاﻛﺮات
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ،ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻤﺎن ﻣﻮاد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه در ﻟﻨﺪن ،در ﯾﯿﻼق »ﭘﺲﻗﻠﻌﻪ« ﺗﮫﺮان ،در ﯾﻚ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺘﺎر
ﻛﺎﻣﻞ و دور از ﭼﺸﻢ اﻛﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ ،ﺑﺎ وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻣﺸﺎوران ﺳﯿﺎﺳﯽ وی در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد .ﻣﺤﺎرم
اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺨﺺ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر  -ﻛﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺬاﻛﺮات ﭘﺲﻗﻠﻌﻪ ،ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش ﮔﺰارش ﻣﯽ-
ﺷﺪ -ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﺧﺎن وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ ،ﺻﺎرم اﻟﺪوﻟﻪ اﻛﺒﺮ ﻣﯿﺮزا ﻗﺎﺟﺎر ،ﻧﺼﺮت اﻟﺪوﻟﻪ ﻓﯿﺮوز ﻣﯿﺮزا ﻗﺎﺟﺎر و ﻣﯿﺮزا
ﻋﻠﯽﺧﺎن ﻣﻨﺼﻮراﻟﻤﻠﻚ(١)« .
ﻣﻨﺼﻮر در دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻔﺎﻟﺖ وزارت اﻣﻮرز ﺧﺎرﺟﻪ ،وزارت داﺧﻠﻪ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن،
وزارت ﻃﺮق ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی و ...را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮد .وی ﻣﺪﺗﯽ در زﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺎل  ١٣١۴ﻛﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ دوﺑﺎره در ﺳﺎل  ١٣١٧ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ وزارت ﭘﯿﺸﻪ و ھﻨﺮ رﺳﯿﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﻜﻪ در ﺗﯿﺮ  ١٣١٩ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .وی ﺗﺎ ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺳﺎل  ١٣٢٠ﺑﻪ اﯾﻦ ﻛﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻛﻪ در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ
ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ در اﯾﺮان ،ﺑﺮﻛﻨﺎر ﺷﺪ و ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮوﻏﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی وی ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﯾﺮان ﺷﺪ.
در زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ،رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺮاﺳﺎن و ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺘﻮﻟﯿﻪ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی و
اﺳﺘﺎﻧﺪاری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﻜﻪ در ﺳﺎل  ١٣٢٨دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ دوره ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺳﻪ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻧﻜﺸﯿﺪ و ﻣﻨﺼﻮر ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺗﺮﻛﯿﻪ و واﺗﯿﻜﺎن ﺷﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻤﺖ رﺟﺒﻌﻠﯽ
ﻣﻨﺼﻮر ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺴﺮش ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی رﺳﯿﺪ و او ﻧﯿﺰ ﺳﻔﯿﺮ ﺳﯿﺎر اﯾﺮان در اروﭘﺎ ﺷﺪ .وی در ﻧﮫﺎﯾﺖ
در ﺳﺎل  ١٣۵٣در ﺗﮫﺮان از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.
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ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر
ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر در ﺳﺎل  ١٣٠٢ھﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ در ﺗﮫﺮان و در ﯾﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﻓﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ،ﻛﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز رﺷﺪ وی در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪ .وی در ﺳﺎل  ١٣٣٢ﻣﺪرك ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ از
داﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﻛﺮد و در اداﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﻜﻤﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ،رھﺴﭙﺎر ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﺪ.
در ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎری ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻨﺎوﯾﻦ زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﭙﻠﻤﺎت ،ﻣﺸﺎور ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در واﺗﯿﻜﺎن ،دﺑﯿﺮ ﻛﻠﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد،
رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ،ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ،وزﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،وزﯾﺮ ﻛﺎر ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﯿﻤﻪ و ﻛﺎر در اداره اﺻﻞ ﭼﮫﺎر
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .وی در ﺳﺎل  ١٣٣۶ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺪه اﻣﺎﻣﯽ ﻧﻮه دﺧﺘﺮی وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ و ﺑﺮادر زاده ﺟﻤﺎل اﻣﺎﻣﯽ ازدواج ﻛﺮد و
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ﺧﻮد اﻓﺰود.
از ﻗﻮل ﻣﯿﻼﻧﯽ در وﺻﻒ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ» :ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻐﺮور ﺑﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻏﻠﺐ ﻧﻮﻋﯽ
ﺗﻮاﺿﻊ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﻧﯿﺰ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد .ﺧﻮش ﺑﺮ و رو ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﺑﻪ زن ﺑﺎرﮔﯽ ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺖ .اﻧﮕﺎر ﺷﻮر و
ﺷﻮﻗﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن داﺷﺖ .از ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺬاﺑﯿﺖ و ﻓﺮه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اش ﺣﺪی ﻧﻤﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ (٢) «.ﻣﻨﺼﻮر ﺷﺨﺺ ﺟﺎه ﻃﻠﺐ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺑﻮد ﻛﻪ ھﻤﯿﻦ روﺣﯿﻪ ﮔﺎه ﺑﺮای او اﯾﺠﺎد دردﺳﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﻛﻪ از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪن وی از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﭼﺎق ارز و ھﺮوﯾﯿﻦ اﺷﺎره ﻛﺮد.
ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر در ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ و در ﺳﻦ  ٢١ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺳﺎل  ١٣٢٣ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻛﻪ داﺷﺖ وارد
ﺗﺸﻜﯿﻼت وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺷﺪ .در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﷲ اﻧﺘﻈﺎم ﻧﯿﺰ
رﻓﺎﻗﺖ ﭘﯿﺪا ﻛﺮد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎم ﻣﯽ داﻧﺴﺖ» .در آن زﻣﺎن،
اﻧﺘﻈﺎم در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻧﻔﻮذ ﺑﻮد .وی ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮ ھﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ،در ﺻﺪد
ﺑﻮد ﻣﻨﺼﻮر و ھﻮﯾﺪا را زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻛﻨﺪ .ﺟﺪا از اﯾﻨﻜﻪ اﻧﺘﻈﺎم ،ھﻮﯾﺪا را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺒﻮل داﺷﺖ ،وﻟﯽ
ﻣﻨﺼﻮر و ھﻮﯾﺪا ھﺮ دو او را ﻣﺮﺑﯽ و ﻣﺮﺷﺪ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎم ھﻢ آﻧﮫﺎ را ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺧﻄﺎب ﻣﯽ ﻛﺮد .رواﺑﻂ
ﻣﻨﺼﻮر و اﻧﺘﻈﺎم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﻣﻨﺼﻮر اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺘﻈﺎم ،ﺗﻨﮫﺎ رﺟﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﺎرج از
ﻣﺤﻞ ﻛﺎرش ھﺮ ھﻔﺘﻪ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ(٣)«.
در ﺳﺎل  ١٣٣٧و ﺑﺎ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻛﻪ وﻇﯿﻔﻪ اش ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و
اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای رﻓﻊ آﻧﮫﺎ ﺑﻮد ،ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﻛﻠﯽ آن ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .وی ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اداره
اﺻﻞ ﭼﮫﺎر ،ﻓﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای ﺑﺮای آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻮد .ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﻛﻠﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ در دل ﯾﺎﻧﻜﯽ ھﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺟﺎ ﺑﺎز ﻛﻨﺪ و رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﻜﯽ از ﻣﮫﺮه ھﺎی آﻧﮫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ »ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
ھﻮﯾﺪا ،ﻣﻨﺼﻮر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر او را در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻣﻮر ﻗﺮار داده ﺑﻮد و از ﻗﻮل راﺑﻄﯿﻨﺶ در ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ ھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ
آﻧﮫﺎ ﺑﻪ وی وﻋﺪه ﻛﺮده اﻧﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ زودی ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ(۴)«.
ﻛﺎﻧﻮن ﺗﺮﻗﯽ
در ﺳﺎل  ١٣٣٨ﻛﺎﻧﻮن ﺗﺮﻗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر راه اﻧﺪازی ﺷﺪ .در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﻣﻮﺳﺲ ﻛﺎﻧﻮن ،ﻧﺎم اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎس
ھﻮﯾﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ دو در ھﻤﻪ ﺣﺎل در ﻛﻨﺎر ھﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻋﻀﺎی ﻛﺎﻧﻮن
را ﺗﻜﻨﻮﻛﺮات ھﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ در ﭼﺎﭼﻮب رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻛﺎﺗﻮزﯾﺎن در ﻛﺘﺎب
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻛﺎﻧﻮن ﺗﺮﻗﯽ ﻛﺎﻣﻼ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﻮﯾﺎت ﺷﺎه ﺑﻮد و وی در اﯾﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎه
» ﮔﺮوھﯽ از ﺗﻜﻨﻮﻛﺮات ھﺎی ﺟﻮان ،ﺟﺎه ﻃﻠﺐ و از ﻟﺤﺎظ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﻜﯽ ﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ و از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل را
در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺧﻮد در ﯾﻚ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺎﻧﻮن ﺗﺮﻗﯽ ﮔﺮد آورد (۵)«.در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮن ﺗﺮﻗﯽ
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اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮن در واﻗﻊ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺼﻮر و ھﻮﯾﺪا و دﯾﮕﺮ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺑﺎﻻی ﻣﻤﻠﻜﺘﯽ ﺑﻮد.
ﺣﺰب اﯾﺮان ﻧﻮﯾﻦ
ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻛﺎﻧﻮن ﺗﺮﻗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﻜﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی
ﻛﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب اﯾﺮان ﻧﻮﯾﻦ ارﺗﻘﺎ داد و ھﺪف آن را ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و دﺳﺘﺎوردھﺎی اﻧﻘﻼب
ﺷﺎه و ﻣﺮدم اﻋﻼم ﻛﺮد .اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ  ١٣٠ﻛﺮﺳﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺪرت را در دﺳﺖ
ﺑﮕﯿﺮد.
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی
در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣۴٢ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺷﺎه ،ﻋﻠﻢ از ﭘﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی اﺳﺘﻌﻔﺎ داد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ آرزوی دﯾﺮﯾﻨﻪ
اش ﻛﻪ ھﻤﺎﻧﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﻮد رﺳﯿﺪ .دوﻟﺖ ﻣﻨﺼﻮر ﻛﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﭘﺮ ﻣﺎﺟﺮای  ١٣۴٢ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد وﻇﯿﻔﻪ
داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﻄﯿﻒ ﭼﮫﺮه رژﯾﻢ ﺑﭙﺮدازد .ﭼﮫﺮه ای ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺳﺮﻛﻮب وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻗﯿﺎم  ١۵ﺧﺮداد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﺮﯾﻪ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬار از ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرن و ﻧﯿﺰ ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺮوع
ﺑﺮای رژﯾﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮزﯾﻊ دوﺑﺎره ﺑﺨﺸﯽ از در آﻣﺪھﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪﻣﺎت ھﻤﮕﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد.

ﻛﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن
ﯾﻜﯽ از ﺳﯿﺎه ﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت دوره ﭘﮫﻠﻮی دوم در زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻣﻨﺼﻮر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ،
ﻻﯾﺤﻪ ای را ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺮاﯾﺶ ارﺳﺎل ﻛﺮده ﺑﻮد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ ﻣﺎﻣﻮر در اﯾﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده
ھﺎﯾﺸﺎن از ﻣﺼﻮﻧﯿﺘﯽ ھﻤﭙﺎی ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﻚ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ آﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ ھﺎ ھﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻓﯽ در اﯾﺮان
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ھﯿﭻ ﺣﻘﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻮد و وی در
ﻧﻄﻖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻛﻪ داﺷﺖ از اﯾﻦ اﻗﺪام دوﻟﺖ ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽ ﻛﺮد » :ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎص اﯾﻦ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻧﯿﺴﺖ .در
ﻛﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ھﻢ ﺳﺎﺑﻪ دارد .ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﻤﺎم رﺳﺘﻪ ھﺎی ﻧﺎاﻣﻨﯽ را ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ و دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ دادن ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎر آﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ ،ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﯾﻦ زﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ارﺗﺶ اﯾﺮان ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و
دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ اﯾﺮان در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری و ﻻزم ﺟﻮاب ﮔﻮی دﺷﻤﻨﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد(۶)«.
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ھﺎ و اﻓﺸﺎ ﮔﺮی ھﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ھﯿﺎت ﺣﺎﻛﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﻟﻠﺤﻦ اﻣﺎم در ﭼﮫﺎرم آﺑﺎن ﺳﺎل  ١٣۴٣اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ اﯾﺸﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﻛﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن ،آن را ﺳﻨﺪ ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ و ﺷﺎه و آﻣﺮﯾﻜﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان
داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ھﻤﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﺎم ،ﻣﻨﺼﻮر در ﺻﺪد ﺗﺒﻌﯿﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ آﻣﺪ ،ﻛﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت و ﻛﺴﺐ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺎه ،اﻣﺎم را ﺑﻪ ﺗﺮﻛﯿﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻛﻨﺪ.
ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﺲ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺼﻮر ،ﻛﻪ ھﯿﭻ ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻋﺮض اﻧﺪام ﮔﺮوه ھﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺒﻮد ،ﻛﺎﻣﻼ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﻋﺪام اﻧﻘﻼﺑﯽ وی ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺎراﯾﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ھﺎی
ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻟﺬا ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،اوﻟﯿﻦ روز ﺑﮫﻤﻦ ﺳﺎل ١٣۴٣
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ .در اﯾﻦ روز در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﯾﻜﯽ از ﻟﻮاﯾﺢ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﺑﺮود ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺎراﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﻋﺮﯾﻀﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ،ﺑﻪ وی ﻧﺰدﯾﻚ ﺷﺪ و ﭘﻨﺞ ﮔﻠﻮﻟﻪ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻨﺼﻮر

٣

Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
ﺷﻠﯿﻚ ﻛﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ و ﭘﺲ از  ۶روز ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺮگ ،ﺳﺮ اﻧﺠﺎم در
ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۶ﺑﮫﻤﻦ  ،١٣۴٣ھﻮﯾﺪا رﻓﯿﻖ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر ،ﻣﺮگ وی را ﺑﻪ ﺷﺎه اﻃﻼع داد.
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