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  شاهد توحيدي 
در ماه هاي اخي��ر در حوزه 
تاريخ نگاري انقالب اسالمي، 
يك اتفاق شوق انگيز روي 
داده است. روزنگاشت هاي 
مهن��دس موس��ي كيخا از 
فع��االن انقالب اس��المي 
در شهر كاشان، به اهتمام 
هادي لطفي تدوين يافته و 
با عنوان »پايان مجسمه« روانه بازار نشر شده است. اين 
اثر تاريخي- كه قطعاً مي تواند دستمايه تحليل نگاري 
مورخان انقالب گ��ردد- مختصاتي دارد كه توس��ط 

تدوينگر به شرح ذيل مورد اشارت قرار گرفته است:
»در اين كتاب شما كمترين تغيير و دستكاري در متن 
را مي بينيد. ش��رح كار كوچكي كه كرده ام در انتهاي 
كتاب با عنوان شيوه نامه تصحيح دفاتر آمده است. اما 
دانستن چند نكته را براي آشنايي و خوانش بهتر متن 

در اينجا الزم مي دانم:
يك: يادداشت هاي روزانه كيخا از فروردين57 شروع 
مي شود اما سفر زيارتي او به قم اولين انگيزه هاي اين 
كار را به او مي دهد. ب��ه همين دليل فصول كتاب را از 
آغاز فروردين قرار داده ام و يادداشت هاي او را در قم به 

عنوان پيشگفتار اين كتاب آورده ام. 
 دو: يادداشت هاي كيخا سه دسته است: روايت وقايع و 
رويدادها، اخبار روزنامه هاي رسمي كشور و تحليل ها 
و برداش��ت هاي ش��خصي اش از اتفاقات. متن اصلي 
در كتاب حاضر به روايت رويداده��ا و وقايع روزهاي 
كاشان اختصاص دارد. گزارش اخبار مهم روزنامه ها 
را كه نويس��نده از ترس توقيف يا معدوم شدنشان هر 
روز يادداش��ت برداري نموده اس��ت به دليل موجود 
بودن آرشيو تمامي آنها و نيز كمبود جا در اين كتاب 
حذف كرده ايم. اما تحليل ها و تفسيرهاي شخصي او از 
اتفاقات را آورده ايم. هر جا تورفتگي در متن مي بينيد 
نشانه تحليلي شدن يادداشت و خارج شدن از روايت 

رويداد روزانه است. 
سه: يادداشت هاي كيخا در تمامي دفترهايش پانوشت 

ندارد. اما در اينجا همه روايت هاي فرعي او را كه مرتبط 
با متن اصلي و توضيح بيش��تر براي آن بوده است به 
پانوش��ت انتقال داده ايم تا خط اصل��ي روايت گم يا 
كمرنگ نشود. تمامي پانوش��ت هاي كتاب به قلم او 
و بخشي از متن او بوده اس��ت و هيچ پانوشتي افزوده 

مصحح نيست. 
چهار: كتاب پس از پايان تصحيح يادداشت ها جهت 
ارزيابي در اختيار برخي صاحبنظران قرار گرفت. نكات 
و توضيحات اين عزيزان در توضيح برخي ابهامات در 

پي نوشت انتهاي كتاب آمده است. 
پنج: موسي كيخا اصالتاً زابلي است. پنج سال بيشتر 
نيست كه به كاشان آمده و در اين شهر رخت دامادي 
پوش��يده و با برادرانش كابينت س��ازي سيس��تاني 
راه انداخته اس��ت. او هن��وز برخي رونده��ا، آدم ها و 
جريان هاي آن روز اين ش��هر را نمي شناس��د. از اين 
رو نامي از زنان فع��ال در جريان انقالب نمي بينيم يا 
القاب روحانيون مبارز با دقت حوزوي نوشته نشده اند 
يا او كمت��ر به پش��ت صحنه ها و جلس��ات مخفيانه 
برنامه ريزي پرداخته اس��ت. يادداشت هاي او بيشتر 

حاصل مشاهدات ميداني اش است. 
اميدوارم چاپ اولين كتاب به قلم تاريخ نگاران مردمي 
انقالب اسالمي زمينه ساز شناسايي و چاپ آثاري از 
اين دست ش��ود. بر خود واجب مي دانم از اعتمادي 
كه دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقالب اسالمي و 
شخص آقاي محسن صفايي فرد به اين حقير داشتند 
قدرداني كن��م. بايد اذعان كنم اگ��ر راهنمايي هاي 
ايشان نبود كتاب به اين مرحله نمي رسيد. گروه هفت 
نفره حروف نگاران دفتر مطالعات جبهه فرهنگي در 
كاشان با وسواس و دقت خاصي وظيفه حروف نگاري 
را انجام دادند. آقاي رحمت اهلل ن��وري نمونه خواني 
بخش��ي از متن را انجام دادند. خان��م فاطمه بابايي 
زحمت اعالم نويسي را بر عهده داشتند و همچنين 
تصاويري از اعالم جمع آوري نمودند كه متأس��فانه 
در اين نوبت به چاپ نرسيد. آقاي حميدرضا ضيغم 
عالوه بر مالحظه كتاب و ذكر نكات راهگشاي برادرانه 
پيگير مراحل نهايي س��ازي كتاب در كنار ما بودند. 
دكت��ر عليرضا چيت س��ازيان و دكتر اميرحس��ين 
چيت س��ازيان هم پيش از انتش��ار كتاب را مطالعه 
كردند و در مدت كوتاهي ارزيابي و نكات سودمندي 

را گوشزد نمودند.«

به بهانه انتشار روزنگاشت هاي موسي كيخا 
درباره انقالب اسالمي در شهر كاشان

 »پايان مجسمه«
 چگونه رقم خورد؟
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  سيدامير مكي
نظام�ي  دول�ت 
غالمرضا ازهاري 
روي دیگ�ر دولت 
آشتي ملي جعفر 
ش�ریف امامي به 
ش�مار مي آمد. با 
این حال ش�رایط 
سياس�ي جامع�ه 
م�ي داد  نش�ان 
نمي ت�وان از این 
دولت انتظار معجزه داشت و نهایتًا نيز به دليل 
ناتواني و استيصال در مواجهه با موج فزاینده 
انقالب، شكس�ت خورد. مقالي ك�ه هم اینك 
پيش روي شماست، آغاز و انجام این دولت را 

بازخوانده است. 
  

همانطور كه از ابتداي روي كار آمدن »دولت آشتي 
ملي« جعفر ش��ريف امامي پيش بيني مي شد، اين 
دولت نه تنها پيش��رفتي حاصل نك��رد، بلكه باعث 
افزايش اعتصابات به خص��وص در صنايع نفتي و در 
عمل سقوط دور از انتظار توليد روزانه نفت ايران از 
3/5 ميليون بشكه به كمتر از 1/5 ميليون بشكه در 
روز شد و ش��انس خود را بيش از پيش از دست داد. 
چنانكه به دنب��ال بروز اعتراضات ش��ديد در تهران 
و سپري ش��دن يك دوره 70روزه از تشكيل دولت 
ش��ريف امامي و عدم حصول نتيجه اي قابل قبول، 
سرانجام در 15 آبان ماه س��ال 1357، شاه در فكر 
تش��كيل يك دولت نظامي برآمد و به سرعت هرچه 

تمام تر ايده خود را عملي كرد. 
  تشكيل یك دولت در یك شب!

 ارتش��بد غالمرضا ازهاري، رئيس س��تاد مشترك 
نيروهاي مسلح، حدود س��اعت 10شب چهاردهم 
آبان به كاخ نياوران احضار شد و بعد از مالقات شاه 
با س��فيران امريكا و انگليس، به حضور شاه رسيد و 
چون مس��ئوليت تش��كيل دولت به طور ناگهاني به 
او محول ش��د، فرصتي براي مطالعه جهت انتخاب 
وزي��ران ب��راي اركان حكومت��ي و وزارتخانه ها در 
دست نداش��ت و آنطور كه آخرين س��فير امريكا در 
ايران در كت��اب »مأموريت در اي��ران« عنوان كرد: 
»ازهاري ابتدا تعدادي از افس��ران ارت��ش را كه هر 
يك مس��ئوليت هايي در نيروها ي مس��لح داشتند، 
به سرپرستي وزارتخانه هاي مختلف گماشت. پس 
از چند روز، ازه��اري به تدريج وزي��ران غير نظامي 
را براي تص��دي وزارتخانه هاي مختلف انتخاب كرد 
و نظاميان عض��و كابينه را به مس��ئوليت هاي قبلي 
خودش��ان در كار در نيروهاي مس��لح ع��ودت داد، 
به طوريكه سرانجام غير از نخس��ت وزير، بيش از دو 
يا س��ه نظامي ديگر در كابينه او باق��ي نمانده بود و 
اطالق عنوان  »دولت نظامي« به اين كابينه صحيح 

و طبيعي به نظر نمي رسيد!«
همانگونه كه اشارت رفت، ازهاري در يك شب، مأمور 
تشكيل يك دولت نظامي شد و روز بعد كابينه اي را 
كه ابتدا 9وزير داشت به ش��اه معرفي كرد. از 9وزير 
كابينه فق��ط دو نفر )وزي��ر خارجه و وزي��ر صنايع 
و مع��ادن( غيرنظام��ي بودند و هفت وزي��ر نظامي 

)ارتش��بد رضا عظيمي، ارتش��بد عب��اس قره باغي، 
ارتشبد غالمعلي اويسي، سپهبد اميرحسين ربيعي، 
سپهبد ابوالحسن س��عادتمند، سپهبد ايرج مقدم و 
درياساالر كمال حبيبي( هركدام سرپرستي يك يا 
چند وزارتخانه را بر عهده داشتند. ازهاري چند روز 
بعد تعداد وزيران نظامي كابينه خود را به چهار نفر 
تقليل داد و  12وزير غير نظامي معرفي كرد و به اين 

ترتيب دولت او عماًل يك دولت غيرنظامي شد!
  نگاه سوليوان به دولت نظامي ازهاري

باز خواندن ارتباطات ازهاري با س��فير وقت امريكا  
»ويليام سوليوان« اما خالي از لطف نيست كه سفير 
مذكور لحظه ب��ه لحظه اتفاق��ات را رصد و پيگيري 
مي كرد و به واش��نگتن گزارش م��ي داد. آنچنان كه 

بنا به اظهارات او:
»ازهاري را مرتب��اً در دفتر نخس��ت وزيري مالقات 
مي كردم بيش��تر اوقات ه��م خود را ص��رف جلب 
اعتماد و هم��كاري مردم ب��ا دولت مي نم��ود... در 
مذاكرات خصوصي ب��ا من، ازهاري نگراني ش��ديد 
خود را از وضعي كه در مناطق نفتخيز به وجودآمده 
ابراز مي داشت. او احس��اس مي كرد كه اعتصاب در 

صنعت نفت و س��اير بخش هاي صنعتي و اقتصادي 
كشور از پشت پرده به وسيله حزب توده و در جهت 
منافع ش��وروي هدايت مي ش��ود. او دلي��ل قاطعي 
براي اثبات اين عقيده خود نداش��ت ولي مي گفت 
تاكتيك و روشي كه در اين اعتصابات اعمال مي شود 
تاكتيك هاي كمونيس��تي اس��ت و ش��بيه كارهاي 
مخالفان مذهبي نيس��ت. تالش براي خاتمه دادن 
به اعتصاب در صنعت نف��ت و باالبردن ميزان توليد 
و صدور نفت به ح��د عادي، مح��ك آزمايش براي 
موفقيت ازهاري در انجام وظيفه اش در مقام رياست 
دولت نظامي به ش��مار مي رفت. من ب��ه اين نتيجه 
رسيدم كه دولت نظامي آخرين ش��انس بقاي شاه 
است و اگر اين دولت موفق به برقراري نظم و خاتمه 
بخشيدن به اعتصابات نشود، پيروزي انقالب اجتناب 
ناپذير اس��ت و ما بايد خ��ود را آماده مقابل��ه با اين 
واقعيت كنيم. در نهم نوامبر 1978 من طي گزارشي 
نظرات خود را به واشنگتن اطالع دادم و توصيه هايي 
راجع به سياس��ت آين��ده امريكا در اي��ران به عمل 
آوردم. در اين گزارش كه عنوان آن را »فكر كردن به 
آنچه فكر نكردني است« نام نهادم يك تصوير واقعي 
از اوضاع ايران را براي مقامات مس��ئول واش��نگتن 

ترسيم كردم...«
  رژه ناكامي ها در برابر چشم یك دولت

دوره 55 روزه دولت غالمرضا ازه��اري نيز همانند 
دول قبل��ي كاري از پيش نب��رد و در تاريخ 10دي 
1357 منحل ش��د و تا آنجا ك��ه از اقدامات بزرگ 
دولت نظامي ازهاري جهت اصالحات تعريف ش��ده 
است دس��تگيري تعدادي از نويسندگان مطبوعات 
و بازداش��ت دولتمردان��ي چون ارتش��بد نعمت اهلل 
نصيري، منوچهر آزمون، عبدالعظيم وليان، داريوش 
همايون، غالمرضا نيك پ��ي و اميرعباس هويدا بود. 
و اما در مقابل ش��ايد نقطه اوج قي��ام مردم در طول 
مدت دولت ازهاري را تظاهرات تاريخي و گسترده 
روزهاي تاسوعا و عاشوراي حسيني در 19 و 20 آذر 
1357 دانست چنانچه ميليون ها تن از مردم در اين 
راهپيمايي ها در سراسر كشور شركت جستند و در 
نتيجه فشارها تا بدانجا رسيد كه ازهاري در 25 آذر 
1357 دچارحمله قلبي شد و عماًل كارهاي محوله 
به او متوقف گرديد و 15 روز از دوره 55 روزه دولت 
خود را در بستر بيماري سپري نمود. تا سرانجام در 
10 دي ماه 1357 استعفاي خود را اعالم كرد و چند 
روز پس از آن، بالفاصله جهت درمان به امريكا رفته و 
سفر بي برگشت را سرانجام پس از 23 سال از تاريخ 
انقالب در 14 آبان 1380 در سن 90 سالگي در ايالت 

ويرجينياي امريكا به پايان رسانيد. 
نكته حائز اهميت در خروج ازهاري از ايران اين بود 
كه به همراه غالمعلي اويس��ي عازم ش��د و برخالف 
اويسي در خارج از كش��ور فعاليت سياسي نداشت 
و تا آنجا كه از اطالعات به دس��ت آمده اس��ت، پس 
از خ��روج از ايران و حض��ور در امريكا با اش��خاصي 
همچون هژب��ر يزداني جهت تأس��يس ي��ك بانك 
خصوصي در كاس��تاريكا همكاري كرده و به كسب 
درآمد پرداخته بود. فردوس��ت در خصوص ازهاري 
اينچنين بيان داشت: »محمدرضا تنها شانس خود 
را در دولت نظامي مي دانس��ت و ازهاري را بهترين 
مهره تشخيص داد، زيرا يك امريكايي تمام عيار بود. 

جستارهایي در باب زمينه هاي پيدایش و علل سقوط دولت نظامي غالمرضا ازهاري

 نظامی گری، ناكامي 
و ديگر هيچ!

درست است كه ازهاري يك افسر پشت ميزنشين 
بود، ولي ارتشبد بود و سال ها رياست ستاد ارتش 
را داش��ت و امريكايي ها در پشت او بودند. رفتن 
ازهاري همه اين اميدهاي محمدرضا را به يأس 
تبديل كرد و او به جاي نخست وزير بيمار )بيمار 
سياس��ي( مدت ها به دنبال نخست وزير گشت. 
يكي از دالل هاي نخس��ت وزيريابي، ناصر مقدم 
بود ك��ه ه��ر دري را زد ديگران قب��ول نكردند. 
صديقي از جبهه ملي پذيرفت و محمدرضا شاد 
ش��د، ولي پس از 24 س��اعت معذرت خواست. 
جاه طلبي، شاپور بختيار را كور كرد و پذيرفت و 
اولين شرط او خروج محمدرضا از كشور بود و وي 
بالفاصله قبول كرد. پس از ازهاري، اينك نوبت 
ش��اه بود كه تحت عنوان استراحت دو،سه  ماهه 
از ايران خارج ش��ود. در لحظات سخت هميشه 
براي محمدرضا تنها يك راه قابل تصور بود و آن 
فرار از ايران بود. به هرحال روزي نخس��ت وزير 
جس��ور در جلس��ه هيئت دولت ناراحتي قلبي 
پيدا كرد و به زمين افت��اد و او را به طبقه باالي 
نخست وزيري بردند و خواباندند و دكتر يوسفي 
مالقات با او را منع كرد به نظر من غش ازهاري، 
غش سياسي بود و چون جرئت آن را نداشت كه 
خواس��ته محمدرضا را انجام دهد و با مشاهدات 
و اطالعات خود به خوبي فهميد كه هيچ دولتي 
قادر به جلوگيري از انقالب مردمي در آن برهه از 
زمان نيست، بهترين راه را غش كردن و تمارض 

تشخيص داد.«
  ضرورت هاي ایجاد دولت نظامي به روایت 

سندي از اسناد سفارت سابق امریكا
حال به منظور هرچه بيشتر آشكار شدن وقايع 
پشت پرده و پيش آمده در خصوص ايجاد دولت 
نظامي در آن روزگار حس��اس و سرنوشت س��از 
ايران، به بخش هايي از يكي از مكاتبات و مراودات 
سفير وقت امريكا در ايران با دولت متبوع خود در 
واشنگتن اشاره و عيناً آورده مي شود: »خالصه: 
راه حل »نظامي« عملي است، اما با بهاي سنگين 
در بلندم��دت ب��راي منافع امري��كا و همچنين 

ايران. 
1- اين روزها در تهران صحب��ت در مورد اينكه 
تنها راه مؤثر براي متوقف ك��ردن ناآرامي ها در 
خيابان ها و خشونت در كشور،به قدرت رسيدن 

نظاميان است، امري پيش پا افتاده شده است. 
اختالف اصلي بين عقايد آنهاس��ت كه معتقدند 
قطبي شدن نيروهاي مخالف بين گروه خميني و 
شاه، به نقطه اي رسيده كه راه بازگشتي نيست و 
به يك آزمايش قدرت منتهي مي شوديا گروهي 
كه معتقدند اين زورآزمايي هنوز هم مي تواند به 
تأخير بيفتد و دفع ش��ود و آن به وسيله معرفي 
يك راه حل سياسي در محدوده چارچوب قانون 
اساسي است. تقريباً همه قبول دارند كه اشغال 
نظامي به دستور شاه  درصورت ادامه ناآرامي ها 
انجام مي شوند و ميزان صدمه درازمدتي كه در 
اثر آن وارد مي شود؛مدت تقريبي آن و نيروهايي 
كه زير سايه چنين رژيم نظامي به وجود خواهد 

آمد چيست؟
2- اغلب م��ردم معتقدند نظامي��ان براي چنان 
اش��غال قدرتي  فش��ار وارد مي آورند. افس��ران 
عاليرتبه ارتش براي ما با بياني صريح بي صبري 
خود را با دولت حاضر  ابراز نمودند. ربيعي  ژنرال 
نيروي هوايي از همه رك ت��ر و بي پرده تر بود كه 
بي صبران��ه منتظر برقراري نظم اس��ت. دريادار 
حبيب اللهي  ژنرال اويسي و سايرين در حالي كه 
مانند ربيعي حاد نيستند معتقدند كه توقفي بايد 
در ناآرامي هاي وسيع مردم ايجاد شود. ارتشبد 
ازهاري كه احتماالً فكورترين و هشيارترين عضو 
در كادرنظامي اس��ت  به نظر مردد مي رس��د. او 
اخيراً به ژنرال گس��ت  رئيس هيئت مستشاري 
نظامي گفت:  ش��ايد ش��اه خيلي زود در ليبرال 
منشي زياده روي كرده است. اين افسران وفاداري 
خود را به ش��اه اعالم مي كنند )و ما صادقانه باور 
مي كني��م( و ضمناً مي فهمانند ك��ه هيچ عملي 
ب��دون فرمان مب��ارك انجام نخواهد ش��د. آنها 
همچنين مي دانند كه بدون تأييد شاه يك دولت 
نظامي هرگونه مشروعيت را از دست خواهد داد. 
آنها به هر حال عميقاً از نوس��انات و ضعف اخير 
ش��اه نگرانند و در موقع خود ممكن اس��ت او را 

مجبور كنند: »يا به ما بپيوند يا برو.« 
3- از عقي��ده به دس��ت گرفتن قدرت توس��ط 
نظاميان  بسياري از رابطه هاي سفارت در درون 
س��ازمان هاي بازرگاني و دولت��ي و نيز برخي از 
تكنوكرات ها  حمايت مي كنن��د. آنها اغلب اين 
فكر را معتدل تر »به عنوان نياز به رهبري قاطع« 
بيان مي كنن��د و از ميان دو ش��ر آن را خفيف تر 
مي دانند كه اگر ناآرامي ها ادام��ه يابد و راه حل 
سياسي بي فايده باش��د  به كار مي آيد. بسياري 

از آنها چنين معتقد شده اند كه حيات ملي ايران 
و آينده غيركمونيستي كشور حداقل چيزهايي 
هس��تند كه در معرض خطر ق��رار دارند. تعداد 
زيادي از اين افراد شامل ميانه روهايي مي شوند 
كه بس��يار مايلند يك راه حل سياسي پيدا شود 
نه اش��غال نظامي. حتي هواداران تندتر اشغال 
نظامي  اعتراف مي كنند اين امر )اشغال نظامي( 
ضربه هاي عميقي در درازمدت به پيوستگي ملي 

وارد مي كند. 
4- شاه خودش به س��فير گفت يكي از انتخابات 
او  دولت نظامي خواهد ب��ود. او همچنين گفته 
اس��ت اين دولت يا مستقيماً توس��ط نيروهاي 
مسلح اداره مي شود يا يك دولت مركب از نظامي 
و غي��ر نظامي خواهدبود  با نخس��ت وزيري يك 
ژنرال. شاه مشخص نكرده است كه اين ژنرال چه 
كس��ي خواهد بود. گرچه از فريدون جم  رئيس 
سابق ستاد ارتش و سفير فعلي در اسپانيا  اغلب 
به عنوان بهترين فردي نام برده مي ش��ود كه نه 
كاماًل و از صميم قلب هوادار ش��اه است و نه در 

صف مخالفان. 
5- هر راه ح��ل نظامي بايد لزوم��اً يك درگيري 
س��خت با تظاهركنن��دگان در خيابان ه��ا و با 
دانشجويان و استادان كه در دانشگاه تظاهرات 
مي كنند،  دانش آموزان و معلمان در مدرس��ه،  
رهبران مذهبي و پش��تيبان هاي ب��ازاري آنها،  
چپي ها از هم��ه انواع و تع��داد قابل مالحظه اي 
از كارگران اعتصابي داش��ته باشد  تا بتواند همه 
اعتصابي��ون را س��ر كار بازگردان��د. محدوديت 
مطبوعات هم غيرقابل اجتناب است  انجام دادن 
اين عمليات مسلماً هزاران دستگيري به دنبال 
خواهد داشت كه در ميان آنها احتماالً بسياري 
از زندانيان سياس��ي خواهند بود كه در يكي دو 
سال اخير آزاد شده اند. از آنجا كه مخالفان آشكار 
كرده اند كه آم��اده مقاومت به س��بك چريكي 
هستند  ارتش مجبور خواهد بود  با خشونت هاي 
گسترده شهري و تروريسم مخفي خارج شهري 
مقابله كند. با توجه به تأثيرپذيري مناطق وسيع 
روستايي كه مسكن بسياري از سنتي هاست كه 
توسط رضا شاه و همچنين اخيراً توسط شاه فعلي 
آرام شده اند  ارتش بايد قادر باشد ناآرامي ها را در 
خارج شهرهاي بزرگ كنترل كند. براي جريانات 
شهري  پليس و ساواك بايد اختيارات بيشتري 
از آنچه در ماه هاي اخيرداشته اند  داشته باشند و 
شايد الزم باشد كه توسط دايره اطالعات ارتش 
كه مورد وثوق فرماندهي عالي ارتش باشد  ياري 
شوند. براي مؤثر واقع شدن راه حل نظامي ايران 
بايد وضع را كاماًل تحت كنترل درآورد  درس��ت 
مانند دوران قبل از اواسط 1976 كه طرح دادن 

آزادي اجرا نشده بود. 
6- ما مطمئن هس��تيم كه اين امر انجام شدني 
اس��ت اما با يك بها. ما معتقديم درصد بس��يار 
زيادي از افس��ران ارتش به يك چن��ان دولتي 
وفادارخواهند ب��ود  به خصوص اگر اجازه ش��اه 
پش��ت آن باش��د و تعداد زيادي از س��ربازان از 
افسرانشان پيروي خواهند كرد. )سياست دولت 
در مورد مستقر كردن سربازان به دور از منطقه 
زندگي شان در اين مورد مؤثر خواهد بود  گرچه 
ممكن است شاهد ترك خدمت بعضي و مخالف 
شدن تعدادي باش��يم.( مقداري اختالف ميان 
ارتش و نيروهاي امنيتي وجود دارد  اما بيش��تر 
در اثر رقابت است تا خط مش��ي و انتظار داريم 

نيروهاي امنيتي همكاري كنند. 
7- از ط��رف ديگر تقريباً همه ك��س قبول دارد 
كه بهاي اين امر )اش��غال نظامي( در بلندمدت 
بسيار سنگين خواهد بود و در چشم بسياري از 
ميانه روها كه منتظر ظهور يك ميانه روي بودند  
اعتماد باقيمانده اي كه توسط شاه القا شده بود 
)و قول ه��اي او در مورد آزادي دهي( از دس��ت 
خواهد رفت. قطبي ش��دن هواداران و مخالفان 
رژيم جديد  خيلي س��ريع رخ خواه��د داد و هر 
گونه اجتماع ميانه روها را در وسط از بين خواهد 
برد. تروريس��ت ها و آنها كه بيش��ترين تجربه را 
در راهنمايي آنها دارند  به سرعت كسب نفوذ و 
شخصيت به عنوان رهبران مخالفان خواهند كرد. 
ارتش كه تا به حال كوشش مي كرد خود را باالتر 
از درگيري هاي سياس��ي نش��ان دهد  در آينده 
در موض��ع جلوگيري كننده شناس��ايي خواهد 
ش��د و فرياد بين المللي در امريكا و س��اير نقاط 
به مراحل جديدي خواهد رسيد. در اين شرايط 
اوضاع كمتر قابل مقايس��ه با لبنان امروز خواهد 
بود تا رژيم سرهنگ ها در يونان  يا در كشورهاي 
امريكاي التين در طول سال ها  خونريزي افزايش 
خواهد يافت و بر جمعيت بيش��تري از آنچه در 
تاريخ پهلوي تا به حال بوده اثر خواهدگذاشت. 
زخم هاي رواني اين عمليات تا زماني طوالني بعد 

از پايان اشغال نظامي ادامه خواهد داشت.« 
  و س�رانجام روایت س�وليوان از خروج 

شاه
و در پايان اين مقال گفته هاي ويليام س��وليوان 
آخرين سفير امريكا در ايران در خصوص تغيير 
موضع شاه و تصميم به خروج از كشور نيز بسيار 
خواندني و جالب توجه اس��ت: »يك روز ش��اه 
گفت ميل دارد به بندرعب��اس، در خليج فارس 
برود و در يكي از ناو هاي مس��تقر در آنجا و دور 
از تماس با مطبوعات و خبرنگاران زندگي كند. 
چند روز بعد، جزيره كيش را كه زمس��تان ها به 
آنجا مي رفت، در نظر گرفت. س��پس از زندگي 
در ناوچه س��لطنتي در خليج فارس و رفتن در 
آب هاي بين الملل��ي دور از خاك وطن س��خن 
گفت. در اواخر دسامبر )اوايل دي( كه نوميدي 
بر او غلبه كرده بود، موض��وع عزيمت از ايران را 
براي مدت طوالني و تشكيل شوراي سلطنتي را 

در غياب خود عنوان كرد.«
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ازه�اري در 25 آذر 1357 دچارحمل�ه 
قلبي ش�د و عماًل كاره�اي محوله به او 
متوقف گردید و 15 روز از دوره 55 روزه 
دولت خود را در بس�تر بيماري س�پري 
نمود. ت�ا س�رانجام در 10 دي ماه 1357 
اس�تعفاي خود را اعالم كرد و چند روز 
پ�س از آن، بالفاصله جه�ت درمان به 
امری�كا رف�ت و س�فر بي برگش�ت را 
سرانجام پس از 23 سال از تاریخ انقالب 
در 14 آبان 1380 در س�ن 90 سالگي در 
ایالت ویرجينياي امریكا به پایان رساند
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غالمرضا ازهاري رئيس ستاد مشترک 
نيروهاي مسلح، حدود ساعت 10شب 
چهاردهم آبان به كاخ نياوران احضار 
ش�د و به حضور شاه رس�يد و چون 
مس�ئوليت تش�كيل دول�ت به طور 
ناگهاني ب�ه او محول ش�د، فرصتي 
براي مطالعه جه�ت انتخاب وزیران 
براي اركان حكومتي و وزارتخانه ها 
در دست نداشت. او در ابتدا تعدادي 
از افس�ران ارتش را به سرپرس�تي 
وزارتخانه ه�اي مختل�ف گماش�ت!


