
  احمدرضا صدري
»سركوب ساختاري« و »سركوب ايدئولوژيك« 
در كن�ار »س�ركوب اب�زاري« ازجمله اش�كال 
ايج�اد اختن�اق در دوران پهلوي دوم به ش�مار 
م�ي رود. در صفح�ه پيش�ين تاري�خ، در ب�اب 
س�ركوب ابزاري س�خن گفتيم. در اي�ن مجال، 
آن دو ش�كل ديگر از س�ركوب را به بررس�ي و 
تحليل نشس�ته ايم. امي�د آنكه مقب�ول افتد. 

    
  چند و چون »سركوب ساختاري«

جداي از سركوب ابزاري و عريان رژيم پهلوي، نوع 
ديگر سركوب در بُعد س��اختاري آن انجام مي شد. 
بدين صورت كه با وضع قواني��ن از طريق مجالس 
فرمايش��ي و اجراي آن از طريق كابين��ه مطيع به 
اميال و نيات و هوس ه��اي رژيم وجه��ه قانوني و 

مشروع مي بخشيد. 
انجام برنامه  اصالحات ارضي و اجراي اصول انقالب 
س��فيد نيز يكي ديگر از وس��ايل س��اختاري براي 
سركوب مخالفين بود. با اجراي اصول انقالب سفيد 
ازجمله ايجاد س��پاه دانش، س��پاه بهداشت، سپاه 
ترويج و آباداني و... و اعزام آنها به روستاها عالوه بر 
از بين بردن قدرت مالكين قدرت سركوب و كنترل 
دولت تا اقصي نقاط كشور گسترش يافت و بسياري 
از نيروهاي س��اواك در پوش��ش اين گروه ها عازم 
مناطق مختلف مي شدند و عالوه بر تبليغ ايدئولوژي 

رژيم فعاليت مخالفين را نيز گزارش مي دادند. 
از واقعه 15 خرداد سال 1342 و سركوب مخالفان 
به اين سو نمايندگان كليه مجالس قانون گذاري كه 
تشكيل مي شدند كاماًل دس��تچين شده بودند. به 
عنوان مثال انتخابات مجلس بيست و يكم در حالي 
صورت گرفت كه در ميان نامزده��اي نمايندگان 
مجلس همه رهبران مخالفين در زندان ها يا تحت 
نظر س��اواك بودند. وظيف��ه اساس��ي نمايندگان 
اين مجل��س تصويب لواي��ح و قواني��ن مربوط به 
اصول ش��ش گانه برنامه انقالب س��فيد و نيز تأييد 
تصويب نامه دوره فترت بود.)1( علم در خاطرات خود 
بر اين نكته تأكيد مي ورزد كه انتخابات مخدوش و 

فرمايشي جزو اصول مورد نظر شاه بود.)2(
از ديگر حربه هاي رژيم براي استوار كردن ساختار 
سركوب نظام شاهنشاهي انجام تغييرات در قانون 
اساس��ي بود. قانون اساس��ي و متمم آن كه مبناي 
مش��روطيت بود به ك��ّرات مورد تج��اوز رژيم قرار 
گرفت. تا پيش از س��ال 1328 ك��ه اولين تجديد 
نظر در قانون اساس��ي مش��روطيت صورت گرفت 
و اختيارات ش��اه را افزاي��ش داد وي هم��واره آن 
را س��ندي مي دانس��ت كه عليه ش��اه نوشته شده 
اس��ت. اين قانون در س��ال 1336 نيز با تش��كيل 
مجلس مؤسسان در جهت استقرار و تحكيم هرچه 
بيشتر رژيم شاه تغيير يافته بود، اما در سال 1346 
تغييرات در اصول 38، 41 و 42 متمم قانون اساسي 

در جهت حفظ مقام سلطنت صورت گرفت. 
اوج س��ركوب س��اختاري رژيم ايجاد حزب واحد 
رس��تاخيز ب��ه منظ��ور كاناليزه كردن مش��اركت 
مردم در امور سياسي براي مش��روعيت بخشيدن 
ب��ه اقدامات خود ب��ود. وي در س��ال 1353 بدون 
هيچ گونه اط��الع قبلي فرمان تأس��يس يك نظام 
تك حزبي را صادر كرد. همه احزاب موجود قدغن 
شدند و به جاي آنها يك حزب فراگير به نام رستاخيز 
تشكيل ش��د. س��ال ها قبل از اين ماجرا شاه اعالم 
كرده بود: »اگ��ر من يك ديكتاتور بودم تا پادش��اه 
مشروطه وسوسه مي شدم تا همانند هيتلر يا مانند 
آنچه امروزه در كش��ورهاي كمونيستي مي بينيد 
حزب واحد مسلطي تشكيل دهم، اما من به عنوان 
يك پادشاه مشروطه آن توان و جسارت را دارم كه 
فعاليت هاي حزبي گسترده  به دور از خفقان نظام يا 

دولت تك حزبي را تشويق كنم. «)3(
در پي تصميم ش��اه مبن��ي بر تأس��يس يك نظام 
تك حزبي بس��ياري از مردم به موضع ديكتاتوري 
وي پي بردند.)4( اين تفس��ير به ويژه ب��ه اين دليل 
قابل قبول به نظر مي رس��يد كه وي پيوس��تن به 
اين حزب را اجباري اعالم كرد و گفت: كس��ي كه 
وارد اين حزب سياسي جديد نشود ايراني نيست، 
وطن ن��دارد و فعاليت هايش غيرقانوني هس��تند 
و بر اس��اس قانون مي ت��وان او را مج��ازات كرد.)5( 

هنگامي كه روزنامه نگاران خارجي اش��اره كردند 
كه چنين بياني با پش��تيباني وي از نظام دوحزبي 
به شدت مغاير است، شاه پاسخ داد: »دموكراسي؟ 
آزادي؟ اين حرف ها يعني چه؟ ما هيچ كدام از آنها 

را نمي خواهيم.«)6(
به نظر فريدون هويدا مسلماً اگر مسئله را از ديدگاه 
شاه بنگريم او تصوري جز اين نداشت كه با تأسيس 
حزب رستاخيز يك دموكراسي هدايت شده را در 
كشور برقرار خواهد س��اخت. درواقع آنچه شاه به 
مردم ارائه مي داد صرفاً به بحث و مناظره پيرامون 
»انقالب خ��ودش« محدود مي ش��د و هرگز قصد 
نداش��ت براي مسائل و مش��كالت موجود مملكت 
در پي كسب نظر مردم باش��د يا درحقيقت هدف 
شاه مشاركت مردم در امور كش��ور بود، ولي البته 
بدون حضور م��ردم!)7( فراتر از اين مس��ائل، توجه 
به گفته هاي ش��اه بود كه بعد از ق��ول و قرارهايش 
راجع به آزادي گفتار داخ��ل حزب »منحصر به فرد 
خود« ناگه��ان مطلب را به ص��ورت ديگري عنوان 
كرد و گفت: »به هيچ وجه نبايد در حزب حرف هاي 
مخالفت آميز از كس��ي شنيده ش��ود و با اين ضد و 
نقيض گويي خود تش��كيالتي را كه اصاًل پايگاهي 
در ميان مردم نداش��ت بيش از حد انتظار به ضعف 

كشاند.«)8(
حزب رس��تاخيز طي س��ال هاي 1978- 1975/ 
1357- 1354 كوشيد رسماً همه نخبگان سياسي، 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همه انجمن هاي 
قانوني را در دول��ت ادغام كند، ليك��ن وفاداري به 
حزب در مي��ان جامعه پا نگرف��ت و عمق چنداني 
پيدا نكرد.)9( حزب رستاخيز سرانجام بر اثر افزايش 
مخالفت ها عليه رژيم و ناكارآمدي حزب در كسب 
پايگاه حمايتي در 8 مهر س��ال 1357 پس از سه 

سال حيات منحل شد. 
  چند و چون »سركوب ايدئولوژيك« 

ش��ايد در آغاز اين بخ��ش بازخواني س��طوري از 
يادداشت هاي اسداهلل علم مفيد باشد، آنجا كه نوشته 
است: »شاه از من پرسيد چرا مردم به پيشرفت هايي 
كه ص��ورت مي گيرد توجهي ندارن��د؟ جواب دادم 
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از جمل�ه حربه ه�اي رژي�م ب�راي 
استوار كردن س�اختار سركوب نظام 
شاهنشاهي انجام تغييرات در قانون 
اساسي بود. قانون اساسي و متمم آن 
كه مبناي مش�روطيت بود ب�ه كّرات 
مورد تجاوز رژيم قرار گرفت. تا پيش 
از س�ال 1328 كه اولي�ن تجديد نظر 
در قانون اساس�ي مشروطيت صورت 
گرفت و اختيارات ش�اه را افزايش داد 
وي همواره آن را سندي مي دانست كه 

عليه شاه نوشته شده است

در پ�ي تصميم ش�اه مبني بر تأس�يس 
يك نظ�ام تك حزبي بس�ياري از مردم 
به موضع ديكتات�وري وي پي بردند.اين 
تفس�ير به ويژه به اين دلي�ل قابل قبول 
به نظر مي رس�يد ك�ه وي پيوس�تن به 
اين حزب را اجباري اع�ام كرد و گفت: 
كس�ي كه وارد اين حزب سياسي جديد 
نش�ود ايران�ي نيس�ت، وطن ن�دارد و 
فعاليت هاي�ش غيرقانوني هس�تند و بر 
اس�اس قانون مي توان او را مجازات كرد
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بازكاوي »سركوب ساختاري« و »سركوب ايدئولوژيك« در دوره حاكميت پهلوي دوم

 دموكراسي؟ آزادي؟
 اين حرف ها يعني چه؟!
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  محمدرضا كائيني
دوس��تم امي��ر مكي را 
سالياني چند است كه 
مي شناس��م، از سربند 
عالق��ه ب��ه ش��ناخت 
عمويش حسين مكي. 
از آغ��از آش��نايي با او، 
هماره از وي خواسته ام 
ك��ه كتاب��ي در ب��اب 
زندگي سياسي عمويش به رشته تحرير درآورد؛ 
چراكه در تاريخ نگاري نهض��ت ملي، جاي خالي 
آن محسوس است. هم اينك بخت يارم است كه 
انتشار اين اثر ارجمند را به اطالع شما مي رسانم. 
امير مكي در ديباچه اثر خويش، درباره آن اينگونه 

توضيح داده است:
»از س��ال 1366 به طور مس��تقيم با ايشان آشنا 
شدم. او را سالي يكي دو بار مي ديدم و قبل از اين 
تاريخ تنها اسم و رسمي از او به ياد داشتم. نحوه 
بيان و طرز فك��رش متفاوت ب��ود. بعضي اوقات 
محو س��خنانش مي ش��دم كه با چه قاطعيتي از 
حركت عظيم سال هاي نهضت ملي شدن صنعت 
نفت دفاع مي كرد. ايش��ان ش��خصيتي خاص و 
منحصربه فرد داشت و گاهي اوقات نيز پشيمان 
از كاري بود كه در گذشته انجام داده بود. جالب 
آنكه براي انجام كاره��اي جديد عالقه خاصي از 

خود نشان مي داد. 
به نظر من حتي در س��نين پيري و كهنس��الي 
او خودش ب��ود و براي اهداف��ش دم مي زد، ولي 
بازدمش آن  نبود ك��ه انتظار داش��ت. همانطور 
كه تصوير ايش��ان در ذهنم نقش بست مصمم به 
مطالعه درباره تأليفات و زندگي سياسي او شدم، 
كما اينكه تا حدودي نيز با زندگي خصوصي اش 
آشنا بودم و در اين بين آثار و نوشته هاي موافقان 
و مخالف��ان مس��لك او را نيز دي��ده و خوانده ام. 
حاال با گذشت بيش از 27 س��ال از آن تاريخ كه 
خود بيش از ربع قرن است، تصميم گرفته ام كه 

بنويسم تا شايد قدم كوچكي در بهتر شناساندن 
ايشان به ايرانيان و هم نسالن خود بردارم. شايد 
نوش��ته  ماندگاري ب��راي آين��دگان ايران زمين 
ش��ود كه بدانند و بخوانند. بر ما رسالت است كه 
ش��رح زندگي مردان طاليي نفت را يكي پس از 
ديگري بگوييم و به هم كيشان خود معرفي كنيم 
و در صورت ام��كان آنچه با ج��ان و دل به انجام 
رس��انيده ايم بر خطوط موازي كاغذ حك كنيم 
تا ش��ايد آيينه اي در برابر هم وطن��ان عزيزمان 

بسازيم. 
در طول اين دوران بر آن شدم تا بخوانم و بخوانم، 
مخالف و موافق را در كنار هم قرار دهم تا بدانم و 
بدانم، اما مشخص است كه حسين مكي از مردم 
بود، به خاطر وطن خواند، به خاطر وطن گفت و 
در خاك وطن نيز آرام گرفت. نه درس ديپلمات ها 
را خوانده ب��ود و نه زبان آكادميك مي دانس��ت. 
تنها به زبان م��ردم صحبت مي ك��رد. او بي باك 
بود. مخالفان او را ب��ه رك گويي متهم مي كردند 
و موافقان او را ش��جاع و بي پروا مي پنداش��تند. 
مخالفان او را خرابكار رابطه با غرب و موافقان او 
را مخالف اس��تعمار و اجنبي مي دانستند. موافق 
و مخالف به درس��تي او را مؤثر در اخراج استعمار 
پير از خوزس��تان مي دانند و او را س��رباز فداكار 
وطن مي نامند. قبل از اختالف و شكاف در جبهه 
ملي او پررنگ و بي مثال ب��ود و بعد از آن به گفته 
مخالفانش كمرنگ و خطاكار شد، اما به درستي 
او هدف داش��ت و نوعي اصول گرايي در تفكر او 
موج مي زد. پس از كودت��اي ننگين 28 مرداد نه 
وزارت را قبول كرد و نه پست دولتي را نگه داشت، 
بلكه به صورت خاص��ي به نوش��تن روي آورد و 
گوشه عزلت گزيد و به قول امروزي ها خانه نشين 
شد. آنقدر مس��تعد بود كه در نگارش تاريخ نيز 

منحصر به فرد شد.
 نمونه آش��كار و مبرهن آن را در ش��اهكار تاريخ 
20 س��اله او مي توان ديد و جالب اينكه نگارش 
24 س��ال از تاريخ معاصر اين مرز و بوم در حدود 
41 سال طول كشيد. پش��تكارش در اين نوشتار 
زبانزد خاص و عام شد تا جايي كه امروز مي بينيم 
تاريخ 20 ساله حسين مكي به عنوان يكي از كتب 
مرجع و موثق تاريخ معاصر ايران چه در داخل و 
چه در خارج از كشور مستند و مورد توجه است. 
پ��س بخوانيم آنچه مي بايس��ت بداني��م. نامش 

ماندگار و روحش شاد.«

حاشيه اي بر انتشار اثر پژوهشي 
»زندگي سياسي حسين مكي«

 در شناخت 
»سرباز فداكار وطن«

  حسين مكی در واپسين ساليان حيات

چون تبليغات ما در جهت اشتباه است. بسياري 
از بوق و كرناهايي كه ب��راي خودمان مي دميم 
حقيقت ن��دارد و بقيه اش آن چن��ان آميخته با 
ستايش از شخص اعليحضرت است كه مردم از 

آن خسته مي شوند.«)10( 
يكي ديگ��ر از جنبه هاي س��ركوب رژيم ش��اه 
سركوب ايدئولوژيك بود كه به دو صورت انجام 

مي گرفت: 
1- تبليغات شديد روي مباني مشروعيت رژيم. 
2- تبليغ علي��ه مباني ايدئول��وژي مخالفان و 

ايجاد سانسور. 
بارزترين مكان ب��راي تبلي��غ ايدئولوژي رژيم 
نيروهاي مس��لح بودند. تبليغات ش��ديد روي 
نظاميان ب��ه عم��ل مي آمد ت��ا آنه��ا را كاماًل 
به نظام وف��ادار نگه دارند. طرح ش��عارهايي از 
قبيل »خدا، ش��اه، ميهن« در ه��ر صبح گاه در 
پادگان هاي نظامي و اطالق عن��وان خدايگان 
به شاه ازجمله تالش هايي بود كه در اين جهت 

انجام مي شد)11(
در عرصه ايدئولوژي دول��ت به دقت ملي گرايي 
خودستايانه اي را تبليغ مي كرد كه در آن تاريخ 
قرون اس��المي تحت الش��عاع دوران پرافتخار 
شاهنشاهي و ساساني قرار گرفته بود و آينده اي 
درخش��ان تر و توأم با رفاه مادي بيشتر را تحت 
لواي حكومت پايدار ش��اه وعده مي داد.)10( به 
عبارت ديگر شاه براي ايجاد مبناي مشروعيت 
خود به نوعي ناسيوناليسم- ارتجاعي و رمانتيك 
بازگشت تا اصول ملي گرايي و سلطنت را با هم 
پيوند بزن��د. به همين علت بود ك��ه با برگزاري 
جشن هاي 2500 ساله شاهنشاهي و دعوت از 

سران كشورها كوشيد اين خأل را پر كند. 
تمام هم و غم رژيم در س��ال هاي دهه 50 اين 
بود كه همه كش��ورها را وادار كند تا از س��ابقه 
طوالني شاهنش��اهي در اي��ران تقديس كنند 
و طي مدتي بيش از چهار س��ال قسمت اعظم 
كار س��ازمان هاي دولتي اختصاص داش��ت به 
اينكه در اي��ن جهت بكوش��ند و برنامه تنظيم 
كنند و مردم را به بزرگداش��ت اين جش��ن ها 
وادار سازند. ليكن به نظر ماروين زونيس اعالم 
خبر برگزاري جشن هاي سال 1971 )1350( 
تخت جمشيد در روزنامه ها كسالت بار بود و تا 
اندازه اي احساس��ات منفي مردم را برانگيخت. 
شاه قصد داش��ت دو هزار و پانصدمين سالگرد 
بنيانگذاري نخستين سلسله شاهنشاهي ايران 
يعني هخامنش��يان را جش��ن بگيرد. هدف از 
اجراي اي��ن مراس��م آن بود كه بر وج��ود نهاد 
س��لطنت در ايران به مدت 2500 سال و تداوم 
اين نهاد تا فرمانروايي خود شاه تأكيد شود، اما 
براي مردم ايران نهاد سلطنت در ايران اهميت 
چنداني نداش��ت. پي��ش از اين تاري��خ درباره 
چنين سالگردي حرفي زده نشده بود، برگزاري 
جش��ن ها كه ديگر جاي خود را داش��ت.)12( در 
عين حال كه شاه مي كوشيد جشن هاي 2500 
س��اله را نوعي ميعاد با تاريخ براي مردم جلوه 
دهد، بيشتر مشتاق بود مردم آن را نشانه اي از 
تولد دوباره كشور به حساب آورند، ولي گفتني 
است مردم اصاًل در جريان اين جشن ها حضور 
نداش��تند و اصوالً نيروي پليس و ارتش چنان 
حفاظتي در اط��راف تخت جمش��يد به وجود 
آورده بودند كه به احدي اجازه نزديك ش��دن 

نمي دادند.)13(
تمامي هدف ش��اه از برگزاري اين جش��ن ها و 
آيين هاي باس��تاني ايران آن بود كه با توجه به 
آگاهي اي كه از مخالف��ت روحانيون و در رأس 
آن امام خميني داشت بكوشد با پررنگ كردن 
آيين هاي ايران پيش از اس��الم پايگاه و مبنايي 
مش��روع براي ادامه س��لطنت خود ايجاد كند. 
به عنوان مث��ال در پاييز س��ال 1975/ 1354 
ايران ش��اهد برگزاري كنفرانس هاي متعددي 
در اين ب��اره بود. كنگره بين الملل ميترائيس��م 
در تهران و س��مپوزيوم بين المللي سوادآموزي 
در تخت جمش��يد و... آيين ميترا ك��ه يكي از 
آيين هاي اوليه آريايي و مقدم بر دين زرتش��ت 
بود، يك آيين بومي ايراني پيش از اسالم بود. اين 
كنفرانس به مثابه نشانه ديگري از كوشش هاي 
رژيم براي كاستن از نقش اسالم در جامعه ايران 
و كسب مش��روعيت از گذش��ته ما قبل اسالم 
ايران قلمداد مي ش��د.)14( رابرت گراهام در اين 

باره مي نويسد: 
»در سراسر مملكت س��دها، بلوارها، پارك ها، 
شهرها و حتي كش��تي ها را به نام شاه، اعضاي 
خانواده اش يا سلسله اش نامگذاري مي كردند. 
در همي��ن حال كتاب هاي درس��ي ب��ا طول و 
تفصيل فراوان درس وفاداري به شاهنش��اهي 
را تكرار و دس��تاوردهاي منس��وب به سلس��له 
پهلوي را تبليغ مي كردند. تبليغ براي سلس��له 
پهلوي و ش��خص او ]ش��اه[، آن هم با اين ابعاد 
را فقط مي ت��وان معلول ع��دم تأمين، حماقت 
يا تصور اينك��ه اينها مي توان��د موجب عالقه و 
وفاداري ملت شود دانس��ت. همين طرز تفكر 
بود كه موج��ب برپا كردن جش��ن هاي 2500 
ساله شاهنشاهي و جش��ن هاي به دقت تنظيم 
و برنامه ريزي ش��ده 50 سال س��لطنت پهلوي 

شد.«)15(
بُع��د ديگ��ر س��ركوب ايدئولوژي��ك تبليغات 
عليه مبان��ي ايدئولوژي��ك مخالفان بود. ش��اه 
كه عمده تري��ن مخالفان خ��ود را در دهه 30 
ماركسيس��ت ها و ملي گراي��ان جبه��ه مل��ي 
مي دانس��ت، از 15 خرداد س��ال 1342 به اين 
س��و اصلي ترين گروه مخالف خود را روحانيون 
و اسالم گرايان مي دانس��ت. با اين حال چون از 
آغاز دهه 50 به اين سو گروه هاي چريكي عمدتاً 
با مرام كمونيس��تي به مبارزه با رژيم برخاسته 

بودند، لذا رژيم شاه جهت تبليغ عليه روحانيون 
همواره از اين دو گ��روه در كنار هم ياد مي كرد 
و عناويني چون ارتجاع س��رخ و ارتجاع سياه را 
به اصطالح جديدتر ماركسيست اسالمي تغيير 
داد و در حمل��ه كوبنده خود به مذهب ش��يعه 
چاپخانه هايي را كه كتاب هايي درباره مس��ائل 
اجتماع��ي و مذهبي چ��اپ مي كردند، تعطيل 
كرد. ساواك در جلسات مساجد و نماز شركت 
و نفوذ كرد. سازما ن هاي دانشجويي مذهبي در 
سراسر كشور را منحل اعالم كرد.)16( همچنين 
حزب رستاخيز زنان را به نپوش��يدن چادر در 
دانشكده ها تش��ويق مي كرد و بازرسان ويژه اي 
براي بررس��ي موقوفه هاي مذهبي مي فرستاد 
و اعالم كرد كه تنها اداره اوقاف مجاز به انتشار 
كتاب هاي مذهبي اس��ت و دانشكده الهيات را 
تشويق كرد تا س��پاه دين تازه تأسيس را -كه 
تقليدي از سپاه دانش بود- گسترش دهد و براي 
آموزش اسالم راستين به دهقانان افراد بيشتري 

را به روستاها بفرستد.)17(
يكي ديگ��ر از اقدام��ات رژيم سانس��ور اخبار، 
اطالع��ات و كت��ب ب��ود. از آنج��ا ك��ه يكي از 
مسئوليت هاي ساواك نظارت بر روزنامه ها در 
جهت س��تايش از ش��اه و برنامه هايش بود، به 
ناشران روزنامه ها اطالع داده بودند فعاليت هاي 
ش��اه و درباريان باي��د تيتر صفحه اول باش��د 
يا دس��ت كم يك عك��س از فعاليت ه��اي آنها 
همه روزه نش��ان داده ش��ود.)18( مطبوعات نيز 
خودسانسوري را پذيرفته بودند و حق انحراف 
از خواس��ته هاي رژيم را نداشتند)19( و لذا نقد و 
انتقاد از عملكردها جاي خود را داش��ت. اصوالً 
سردبيران روزنامه سعي مي كردند چيزي نوشته 
شود كه توليد اشكال نكند. دولت به روزنامه هاي 
كوچك طرفدار خود مبلغي را پرداخت مي كرد 
و در سال 1352 ناگهان 50 روزنامه و مجله به 
علت كمي تيراژ با گرفتن غرامت از دولت تعطيل 
شدند. خبرنگاران روزنامه هاي خارجي هم به جز 
چند مورد غالباً در اختيار رژيم قرار داش��تند و 
روي بسياري از جنايات سرپوش مي گذاشتند. 
گروه آزادي كتاب و انديشه در گزارشي كه تهيه 
كرد به معرف��ي عناصري پرداخ��ت كه مدعي 
بودند خبرنگار خارجي هستند، اما در شبكه هاي 
فراماسونري و گروه هاي صاحب نفوذ ثروتمند 

قرار داشتند.)20(
برقراري سانس��ور توسط س��اواك تا بدان حد 
پيشرفت كرد كه گاه اتفاق مي افتاد جلوي انتشار 
كتاب هاي��ي را كه قباًل بارها چاپ ش��ده بودند 
مي گرفت. به عالوه ساواك فيلم ها را به ميل خود 
قيچي مي كرد و حتي يك ب��ار از نمايش فيلم 
ابراهيم گلستان از كارگردانان معروف طرفدار 
ش��اه كه داس��تان مرد تازه به ثروت رسيده اي 
را مطرح مي كرد جلوگي��ري كرد، چون به نظر 
ساواك مش��اهده چنين ماجرايي مي توانست 
قضيه شاه را بعد از باال رفتن قيمت نفت در ذهن 
بيننده تداعي كند. در مورد ديگر نويس��نده اي 
فقط به اين بهانه كه چرا يكي از مخالفان رژيم 
عبارت مندرج در يك��ي از كتاب هاي وي را در 
نامه خود نقل كرده اس��ت، چن��د روز به زندان 
ساواك افتاد!)21( در طي اين دوره مسئله سانسور 
هم قدرت يافت و هم توسعه گرفت. نويسنده و 
خواننده، گوينده و شنونده مستقيماً در معرض 
اين وضع خاص قرار داش��تند. پنجه سانس��ور 
اجازه نمي داد تبادل فكر صورت گيرد و محيط 
را با خفقان كامل حفظ مي كرد. سانسور عمدتاً 
جهت سياسي داشت و مطالب اخالقي، آزاد از 

قيد و بند سانسور بودند.)22(
به مرور ك��ه رژيم ب��ه خودكامگ��ي مي لغزيد 
سانس��ور ش��ديدتر مي ش��د. در س��ال 1354 
اميرعباس هويدا، نخس��ت وزير شيوه سانسور 
پ��س از چاپ و پي��ش از پخش را برق��رار كرد. 
كتاب هايي كه چاپ مي ش��دند پي��ش از آنكه 
پخش شوند در دايره مميزي بررسي مي شدند 
تا معلوم شود آيا قابل پخش هستند يا خير. اين 
شيوه براي ناش��ران خرده پا بس��يار خطرناك 
بود، زي��را ممكن بود به خاطر چ��اپ كتابي كه 
قابل پخش ش��ناخته نمي ش��دند، كارشان به 
ورشكستگي بينجامد. در س��ال 1354 پس از 
تأسيس حزب رستاخيز ساواك مستقيماً بخش 
بزرگي از انتش��ارات را از طريق وزارتخانه هايي 
همچون آموزش و پرورش، بهداري و س��ازمان 
جذب سياحان كه بزرگ ناش��ران كشور بودند 
كنترل مي ك��رد. نتيجه كار خيلي زود آش��كار 
شد. سه سال بعد تعداد عنوان كتاب هاي منتشر 
ش��ده از 4 هزار در س��ال به هزار و 300 عنوان 

كتاب تقليل يافت.)23(
كتاب هاي علمي- تخيل��ي ازجمله كتاب هايي 
بودند كه به شدت سانس��ور مي شدند. ساواك 
معتقد بود پشت س��ر هر معنايي رمزي نهفته 
اس��ت. به ش��عر كه با زبان اس��تعاري ويژه اش 
مستعد هرگونه تعبير و تفسير است با سوء ظن 
نگريس��ته مي ش��د.)24( به اين ترتيب سانسور 
در ادبيات و هنر كه ش��ديدترين نوع سانسور و 
سركوب است در رژيم شاه اجرا مي شد و دقيقاً 
به همين دليل بود كه در اواخر عمر رژيم بيش 
از 50 عنوان كتاب شعر نه به داليل اخالقي بلكه 
به علت آنكه با سوء ظن سياسي به آن نگريسته 

مي شد ممنوع بودند. 
اساس��اً ط��ي دوران س��ركوب ايدئولوژيك به 
شديدترين نحو در تبليغ براي مشروعيت دادن 
رژيم و ايجاد مبنايي براي مشروع جلوه دادن آن 
با مخدوش كردن مباني مش��روعيت مخالفان، 

سانسور و اختناق اعمال مي شد. 
*پي نوش�ت ها در س�رويس تاريخ جوان 

موجود است.


