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کدام اقدامات «حسنعلی منصور»خشم امام(ره) و مردم را برانگیخت؟

بازیگرانتاریخ
عبدالصمد کامبخش
نماینده مورد اعتماد شوروی!
عبدالصمد کامبخش ،فرزند کامرانمیرزا
عدلالممالک ،در سال  1282هـ.ش در
قزوین متولد شد .به گزارش پایگاه مؤسسه
مطالعات تاریخ معاصر ایران ،او هفت سال
بیشتر نداشت که بــرای ادامــه تحصیل به
روسیه رفت و تحصیالت ابتدایی را در مسکو
آغاز کرد .کامبخش در سال  1298به ایران
بازگشت و در سال  ،1302فعالیت سیاسی
خود را آغاز کرد و «جمعیت پــرورش» را در
قزوین بنیان گذاشت .او در سال ،1304
با اختر کیانوری ،عضو حــزب کمونیست
و خواهر نورالدین کیانوری ازدواج کرد.
کامبخش در سال  1307از سوی دولت
ایـــران بــرای تحصیل در رشته مهندسی
هواپیما ،به شوروی اعزام و در مدت تحصیل
در این دوره ،با سازمان جاسوسی شوروی
مرتبط شد و چهار سال بعد ،با درجه ستوان
دومی به ایران بازگشت و در نیروی هوایی
ایران به فرماندهی مدرسه مکانیک منصوب
شــد .با تشکیل حــزب تــوده در ایـــران ،بنا
به خواست شــوروی ،صالحیت او را برای
عضویت در ایــن حــزب تایید کــردنــد .این
انتصاب بــا مخالفت افـــرادی مانند ایــرج
اسکندری روبــهرو شد؛ اما آن ها چــارهای
جز تمکین نداشتند .کامبخش طی دوران
حضورشدرحزبتوده،بهنمایندگیمجلس
برگزیده شد؛ اما پس از غیرقانونی اعالم
شدن فعالیت حزب ،به شوروی گریخت .او
درمیاناعضایحزب،بیشازهمهباروسها
ارتباط داشت و سازمان اطالعاتی ک.گ.ب
فقط به او اطمینان میکرد .کامبخش در
آبانماه سال  1350درگذشت؛ در حالی
که هنوز بیشتر زوایــای زندگی شخصی و
سیاسیاش ،در هالهای از ابهام قرار دارد.
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ساعت حدود  10صبح بود که خودرو مدل باالی
نخستوزیر ،از خیابان شاهآباد وارد بهارستان شد.
راننده فرمان را به آرامی چرخاند و لحظاتی بعد،
خودرومقابلدربزرگمجلسشورایملیایستاد.
راننده از خودرو پیاده شد تا در را برای حسنعلی
منصوربازکند،امااوکهانگارعجلهداشت،خودش
در را باز کرد و از خــودرو پیاده شد؛ منصور اص ً
ال
متوجهنبودکهمردیمیانهباال،باصورتیمصمم،در
حالیکهدفترچهایرویدستدارد،بهوینزدیک
میشود.لحظاتیبعد،صدایگلولهبلندشد؛محمد
بخارایی ،همان مرد میانه باالیی که صورت مصمم
داشت،بهطرفحسنعلیمنصورشلیککرد.گلوله
واردشکمنخستوزیرشد.اوبهجلوخمشدومحمد
بخارایی فرصت یافت تا گلوله بعدی را به گردن
منصورشلیککند.محافظاننخستوزیربهطرف
محمدبخاراییهجومآوردند،اماشلیکهایهوایی
وپیاپیمرتضینیکنژاد،آنهارابهوحشتانداخت
ومحمدبخاراییبااستفادهازهمینفرصت،شروع
بهدویدنکرد.آنچهنقلشد،روایتیاستکهشهید
حاجمهدیعراقیازواقعهاعدامانقالبیحسنعلی
منصور توسط جوانان عضو هیئتهای مؤتلفه
اسالمی،نقلکردهاست.حسنعلیمنصور،چندروز
بعدازاینواقعه،درششمبهمنسالُ 1343مرد.
▪چرامنصور؟

حسنعلی منصور از سیاستمداران مــورد عالقه
آمریکاییها بود .او پس از اسدا ...علم و با حمایت
غرب به نخستوزیری رسید تا راه را برای رسیدن
آمریکاییها به اهدافشان باز کند .منصور بنیان
گذار کانون مترقی بود؛ کانونی که اعضای آن را
تحصیل کردههای آمریکا تشکیل میدادند .این
کانون تحت حمایت سفارت آمریکا قــرار داشت.
منصور بالفاصله پس از رسیدن به نخستوزیری،

تصویری از تظاهرات مردم در دهه 1340

موضوعاستفادهمستشارانآمریکاییازحققضاوت
کنسولی یا کاپیتوالسیون را که نخستوزیرهای
قبلی جرئت طرح آن را نداشتند ،به مجلس شورای
ملیبردودرتابستانسال 1343بهتصویبرساند.
این اقدام با اعتراض شدید امام خمینی(ره) روبهرو
شدوایشاندرسخنرانیمعروفچهارمآبان،1343
تصویب این قانون را به منزله پایمال کردن عزت
ایرانیان دانست .در پی ایــن اعــتــراض ،امــام(ره)
بازداشت و به ترکیه تبعید شد .فعاالن مذهبی و به
ویژهاعضایهیئتهایمؤتلفهاسالمیکهازتصویب
کاپیتوالسیون خشمگین بودند و افزون بر آن ،باید
دوریمرجعتقلیدخودرانیزتحملمیکردند،دست
بهکارشدندوبااعدامانقالبیحسنعلیمنصورنشان
دادندکهآتشقیامهنوزخاموشنشدهاست.
▪ 3واقعیتمهم

اقدامهیئتهایمؤتلفهواعدامانقالبیحسنعلی

منصور در بهمنماه ،1343کمتر از سه ماه پس از
تبعیدامامخمینی(ره)بهترکیهاتفاقافتادونشان
داد که بر خالف تصور شاه ،نهضتی که مشعل آن
در  15خــرداد سال  1342افروخته شده بود،
همچنان روشن است .در فضای پراختناق ناشی
از آغاز عصر دیکتاتوری پهلوی دوم ،اعتراض به
تصویب الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی ،قیام
 15خرداد و پس از آن ،اعدام انقالبی حسنعلی
منصور ،از سه واقعیت مهم پرده برداشت؛ نخست
آنکه از آن پس پرچم مبارزه با استبداد و استعمار،
نهدردستهایمدعیانجبههملییاجریانچپ،
بلکه در دست مبارزان مسلمانی قرار گرفت که
برای حرکت انقالبی خود ،وابسته به ایدئولوژی
نامأنوسیاوامگرفتهشدهازبیرونمرزها،نیستند.
دوماینکهبرخالفسایرگروهها،انقالبیونوابسته
به جریان مذهبی ،تحت هیچ شرایطی حاضر
به بیرون رفتن از این معرکه نخواهند بود و سوم

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

آنکه مذهبیها ،به عنوان پرچمداران مبارزه با
رژیم شاه ،تنها در پی تحقق شعارهای اختصاصی
خود نیستند و در چارچوب آرمان خواهی آن ها،
خواستهها و آمال تمام مبارزان ،صرف نظر از نوع
اعتقاداتیاگرایشهایسیاسیوفکریآنان،قابل
احصاست.تقابلدوستدارانامام(ره)ودلبستگان
نهضت اسالمی با افرادی نظیر حسنعلی منصور
و مهم تر از او ،شخص شــاه ،تنها بــرآورده کننده
خواستههایی مبتنی بر اعتقادات مذهبی نبود؛
اعدام انقالبی حسنعلی منصور در واقع پاسخی
درخــور و دندانشکن به اقــدام وطنفروشانه او
محسوب میشد؛ اعطای حق قضاوت کنسولی
یا کاپیتوالسیون به اتباع آمریکایی ،تحقیر بزرگ
ملتایرانبودوبیتردیداقدامتوفانیجوانانمؤمن
عضو هیئتهای مؤتلفه اسالمی ،میتوانست
در ترمیم و احیای غرور ملی نیز ،نقش به سزایی
داشته باشد .برایند همین رویکردها بود که به
تدریج ،تا اوجگیری مبارزات در سال ،1357
زمینه را برای پذیرش پرچمداری مذهبیها از
سوی سایر جریانهای فکری و اعتقادی فراهم
و آن ها را به میداندار اصلی مبارزه با رژیم شاه
تبدیل کرد.
▪اخطاربهشاه

از سوی دیگر ،اعــدام انقالبی منصور ،اخطاری
شدید به شخص شاه نیز بود .او که میپنداشت با
تبعیدرهبرنهضت،همهچیزبهپایانرسیدهاست
و میتواند سوار بر اسب سرکش استبداد ،به هر
سوییبتازد،باایناقدامدچاروحشتشد.هرچند
کهشاه،برخالفمردم،تاپایاندورانحضورشدر
ایران ،نتوانست به حقیقت منشأ قدرتی که او را به
زیرمیکشید،واقفشود،اماحرکتجوانانمؤمن
وانقالبی،بهمنزلهاخطاریشدیدبهویمحسوب
میشد؛اخطاریکهپهلویدومآنرانادیدهگرفت
وزمینهسقوطواضمحاللرژیمخودرافراهمکرد.
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گزارشتاریخی
چرا مصر ،انتخاب اول
و آخر شاه بود؟

محمدرضا پهلوی ،خانواده و اطرافیانش ،از
هنگام فرار تا زمان مرگ وی ،در پنجم مرداد
 ،1359یعنی در مدت  568روز ،به ترتیب
در مصر ،مراکش ،باهاماس ،مکزیک ،آمریکا،
پاناما و مجدد مصر اقامت کردند؛ بنابراین
اولین و آخرین محل اقامت شاه فراری ایران،
کشور مصر بــود .به گــزارش پایگاه مؤسسه
مطالعاتتاریخمعاصرایران،میتوانمواردی
را که در ادامه ذکر میشود  ،به عنوان برخی
از دالیل این گزینش از سوی شاه و اطرافیان
وی ،بر شمرد -1 :روابط ایران و مصر در زمان
پهلوی :رژیــم پهلوی و رژیــم پادشاهی ملک
فاروق ،روابط گستردهای با یکدیگر داشتند و
حتی در مقطعی ،از ایجاد یک پیمان امنیتی
و الــحــاق مصر بــه پیمان ســعــدآبــاد صحبت
شد .حکومتهای دو کشور غربگرا و ضد
کمونیستقلمدادمیشدند-2.سیاستهاو
ترفندهایآمریکایی:باپیروزیانقالباسالمی
در ایــران ،آمریکا یکی از مهمترین متحدان
خود را در منطقه استراتژیک و ژئوپولیتیک
خاورمیانه از دست داد .درون هیئت حاکمه
آمریکا نیز دربــاره نحوه مقابله با این مسئله،
اختالف نظر جدی وجــود داشــت و آن ها در
این زمینه سردرگم بودند .این کشور تمایل
نداشت رژیم پهلوی از بین برود و میخواست
ازهرطریقیکهمیتواندــمثالازطریقکودتاــ
اسباببازگشتآنرافراهمکند.ازاینرو،یکی
از سیاست های آمریکا در این زمان ،کمک به
استقرارشاهدریککشوردوستومتحدبود.
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