
  نيما احمدپور
69 سال پيش در چنين روزهايي سپهبد سابق 
حاجيعلي رزم آرا مس�ند نخس�ت وزيري را در 
اختيار گرفت كه ب�ه مثابه مانع�ي در برابر موج 
ملي ش�دن نفت ايفاي نق�ش نماي�د. مقالي كه 
پي�ش روي شماس�ت، ابع�اد گوناگ�ون زندگي 
وي را كاويده اس�ت. امي�د آنكه مقب�ول افتد. 

   
  نشو و نما

رزم آرا در س��ال 1280 هج��ري شمس��ي در 
محله»سرچشمه« تهران چش��م به جهان گشود. 
پدرش- سرهنگ محمدخان رزم آرا- يکي از افسران 
عالي رتبه دوره رضاش��اه بود و مشاغل مهمي را تا 
زمان بازنشستگي به عهده داشت. رزم آرا تحصيالت 
نظامي خود را در مدرسه نظام مشيرالدوله گذراند و 
از سال 1299 با درجه ستوان دومي وارد ارتش شد. 
مدتي در رش��ت و آذربايجان مشغول خدمت بود و 
سپس براي تکميل تحصيالت نظامي به دانشکده 
افسري »سن سير« فرانسه رفت. پس از دو سال به 
کشور بازگشت و مشاغل مهمي را عهده دار شد. اکثر 
مواقع به دليل افتخارات جنگي، ترفيع مي گرفت و 
توانسته بود خود را افسري شايس��ته و قابل نشان 
دهد و بر اثر همين توانايي ها در اول فروردين سال 

1318 به درجه سرتيپي رسيد. 
  در مسير پيشرفت

پيشرفت هاي رزم آرا تمامي نداش��ت، او در مرداد 
ماه 1322، در حالي که جوان ترين امير ارتش بود، 
به رياست س��تاد ارتش منصوب شد. دوره رياست 
رزم آرا بر ستاد ارتش، بسيار بحث برانگيز و پر تنش 
بود، به گونه اي که رقابت شديدي بين او و سرلشکر 
حس��ن ارفع به وجود آمد و هر دو براي به دس��ت 
آوردن مقام رياس��ت س��تاد، عليه يکديگر فعاليت 
مي کردند. کيانوري که از نزديک شاهد اين ماجرا 

بوده است، مي گويد:
» شاه تا زماني که هنوز آريامهر و قدر قدرت نشده 
بود، هميشه بين ارفع و رزم آرا مسابقه مي گذاشت، 
يعني اي��ن دو را به جان هم مي انداخ��ت. او گاهي 
رزم آرا و گاهي ارفع را رئيس س��تاد ارتش مي کرد، 
البته از ارف��ع نمي ترس��يد، ول��ي رزم آرا فردي با 
اس��تعداد بود و هر وقت وضع ارتش خراب مي شد، 
]ش��اه او[ را مي آورد و وقتي که او قدرت مي گرفت 

و به اوضاع سروس��اماني مي داد، او را برمي داشت و 
ارفع را مي گذاشت.«

س��رانجام رزم آرا بر اثر همين رقابت ها، در بيس��ت 
و پنجم بهمن همان س��ال، ش��غل خود را از دست 
داد، ولي در ن��وروز 1323 باز ه��م ترفيع گرفت و 
به درجه سرلش��کري ارتقا يافت. ب��راي بار دوم در 
15 ارديبهشت ماه به رياست ستاد ارتش منصوب 
شد، اما اين بار هم به سرنوش��ت دفعه پيش دچار 
شد، چون سيدضياءالدين طباطبايي و برخي ديگر 
دوس��تان ارفع تبليغات ش��ديدي عليه وي به راه 
انداخته بودند، از اين رو، در شش��م دي ماه همان 
س��ال جاي خود را به ارفع داد. کينه ارفع نسبت به 
وي آنقدر شديد بود که رزم آرا را بازنشسته کرد، اما 
روند حوادث باز هم به نفع رزم آرا رقم خورد و در اول 
خرداد سال 1325، از بازنشستگي خارج و به خدمت 
فراخوانده شد و رياست بازرسي مناطق آذربايجان 
و کردستان به وي س��پرده شد. اميراحمدي در آن 
زمان عملکرد وي را مي ستايد و بر آن است که: »در 
کردستان، خدماتش قابل تقدير بود و در آن هنگامه 
جنگ و بحبوحه اغتشاش، لياقتي بسزا از خود نشان 
داد.« اين عملکرد موفق! به همراه تالش هاي مظفر 
فيروز و احمد قوام- نخست وزير وقت- شاه را مجبور 
ساخت تا در يازدهم تيرماه سال 1325، وي را براي 
بار سوم به رياست ستاد ارتش منصوب نمايد. ارفع، 
علت بازگش��ت رزم آرا به س��تاد ارتش را ناش��ي از 
ارتباطاتش با محور قوام- مظفر فيروز و حزب توده 
مي داند: »ژنرال رزم آرا به وسيله بزرگ ترين دوست 
خود، مظفر فيروز به س��تاد ارتش بازگشت، زيرا با 
مذاکرات و تماس با عناصر س��لطنت طلب، حزب 
توده بر اين باور قرار گرفته بود که در دورانداز مظفر 

فيروز سهيم شود. . . « 
  در مسند رياست ستاد ارتش

رزم آرا پس از انتصاب به رياست ستاد ارتش بر آن 
شد که به قوام و فيروز- به رغم کمک هايي که به وي 
کرده بودند- پشت نمايد که برخي اين عمل وي را 
به حساب جاه طلبي و دوز و کلک رزم آرا گذاشته اند، 
اما واقعيت آن بود که شاه به قوام و فيروز بدبين شده 
بود و با ادامه حضورشان در قدرت مخالف بود. از اين 
رو، برخي نيز اين تصميم رزم آرا را ناشي از واقع بيني 
و توان تشخيص او مي دانند. ارفع، رقيب هميشگي 
او، بر اين باور اس��ت: »رزم آرا س��عي نمود هر چه 

بيشتر وفاداري خود را به شاه به اثبات برساند و به 
همين دليل قوام و مظفر فيروز دوري و کناره گيري 
مي کرد. وقتي که آنها فهميدند که اشتباه کرده اند، 
خيلي دير ش��ده بود، رزم آرا با اس��توري بر زين و 
جايگاه قرار گرفته بود و از توطئه و دسيس��ه قوام، 
مظفر في��روز و حزب ت��وده عليه ش��اه آگاه بود. او 
قادر بود که مخالف آنها باش��د و بدين وسيله لطف 
و محبت شاه را به دست آورد.« از اين رو شاه بيش 
از پيش به وي عالقه مند و مطمئن شد و در بيست 
و س��وم آذرماه، از اقدامات مؤثر او در آذربايجان و 

کردستان تجليل به عمل آورد. 
وابس��ته نظامي انگليس در تهران، اين مسائل را از 
دريچه اي ديگر بررسي مي کند و بر آن است که » او 
)رزم آرا( با پيروي از توصيه هاي شاه در طرح نقشه 
نظامي در آذربايجان، خودش را مورد توجه او قرار 
داد. در مسائل تسليحاتي با شاه مشورت مي کرد و 
حتي در مس��ائل جزئي اداره ارتش از او کسب نظر 
مي کرد و با اين کار، شاه را دلخوش مي ساخت که 

بيش از يک فرمانده کل قوا مي باشد.« 
  در كسوت يك »سپهبد«

به هر ترتيب، بر اثر اين مس��ائل و نيز موفقيت هاي 
نظامي در حل مسائل آذربايجان و کردستان که شاه 
به ش��دت به آن مي باليد و آن را موفقيتي تاريخي 
براي خودش مي دانس��ت، در نوروز 1327 رزم آرا 
را بار ديگر ارتقا بخشيد و به وي درجه »سپهبدي« 
اعطا نمود. البته بخش زي��ادي از اين موفقيت ها، 
مدي��ون ويژگي هاي ش��خصيتي فوق العاده اي بود 
که در وجود رزم آرا نهفته بود. مطالب ضد و نقيض 
زيادي در مورد رزم آرا نوشته ش��ده، ولي اکثر آنها 
رزم آرا را ش��خصيتي ق��وي و فوق الع��اده توصيف 
کرده اند. دش��منانش او را»حيله گر«، »دروغگو«، 
»جاس��وس« و. . . ناميده اند، ولي اگر بتوان اندکي 
از غفلت اغراق آميز اين قضاوت ها کاست، مي توان 
تصوير واقع بينانه تري ارائه نمود. واقعيت اين است 
که رزم آرا در نظامي استبدادي خدمت مي کرد، لذا 
نتيجه اي بهتر از اين نمي توانس��ت داشته باشد. در 
عين حال رزم آرا يک نظامي باهوش و سياستمداري 
زيرک بود و برخالف بسياري از رجال آن وقت ايران 
که به همه نوع فسادي آلوده بودند، صرفاً شخصيتي 
»جاه طلب« داش��ت و به دنبال طي مدارج ترقي، 
البته آن هم در يک نظام اخالقي فاسد بود و ترديدي 
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رزم آرا در مقام رياست ستاد ارتش 
به گس�ترش قدرت و نف�وذ خويش 
پرداخت و نردبان قدرت را به سرعت 
طي نمود. در اواس�ط س�ال 1326، 
تالش فراواني نم�ود تا ژاندارمري را 
به زير س�لطه ارتش درآورد. در آن 
زمان، فرماندهي ژاندارمري به عهده 
سرهنگ »شوارتسكف« امريكايي 
بود و اين اقدام رزم آرا موجب رنجش 
دولت امريكا ش�د، زيرا اين اقدام را 
تالش براي گسترش نفوذ انگلستان 
و اقدامي در جهت مقابله با منافعشان 

در ايران تلقي كردند

رزم آرا با زيركي تمام در قالب كمك به 
جاه طلبي هاي مالي و سياس�ي اشرف 
پهلوی، روابط نزديكي با وي برقرار كرد 
و از اين طريق توانس�ت جاسوس�اني 
در دربار بگمارد و آخرين س�نگرهاي 
مقاوم�ت را فت�ح نماي�د. او در چنين 
روزهايي به صدارت رسيد، هرچند كه 
بخت سياسي با وي يار نبود و نهايتًا به 
دليل ايستادگي در برابر امواج پرصالبت 
نهضت مل�ي، از ميان برداش�ته ش�د

نظري بر فراز و فرودهاي حيات سياسي و نظامي حاجيعلي رزم آرا

جاه طلبي و ناكامي!
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  شاهد توحيدي
ک��ه  تيرماه��ي  در 
اندک اندک از سال جاري 
دامن برمي کشد، معراج 
او و ديگر ش��هداي هفتم 
تيرماه 1360، 38 س��اله 
شد. عبدالحميد ديالمه 
که عمق ايمان و انديشه 
و تعهد را در هم آميخته 
بود، به يکي از نمادهاي انقالبي گري در ادوار انقالب 
و تأسيس نظام تبديل گشت، هرچند به درستي در 
زمانه خود شناخته نشد. آنچه در اين مجال معرفي 
مي شود، يکي از معدود يادمان هاي اوست که از سوي 
دفتر نشر معارف نشر يافته و اخيراً تجديد چاپ نيز 

شده است. در ديباچه اين يادنامه آمده است:
»کسي اگر او را نمي شناخت، باور نمي کرد اين جوان 
الغراندام با اين محاس��ن بلند و قد و قامت متوسط، 
همان وحيد ديالمه باش��د که آوازه اش دانشگاه هاي 
مشهد را برداشته است. کس��ي باورش نمي شد اين 
وحيد ديالمه که تمام عمر دانش��جويي اش را با يک 
کت س��ر کرده، از خانواده هاي اصي��ل و صاحب نام 
تهراني باش��د و پدرش س��رهنگ بازنشسته و دکتر 
مملکت. کسي که با وحيد نشست و برخاست داشت 
مي دانست اين آدم که توي جلس��ات خانگي اول و 
آخر بحث را با استادي تمام جمع مي کند، گروه هاي 
چ��پ را عاصي کرده. ط��وري به ديار ش��تافتند اگر 
جلس��ات س��خنراني اش را تعطيل نکن��د، ترورش 
خواهند کرد. بهار جواني وحيد گرچه کوتاه بود، اما 
بذرهايي که کاشت بعدها به گل نشستند و جزئي از 
گلستان انقالب ش��د. وحيد آن روزها اينگونه غريب 
نبود. او يکي از تأثيرگذارترين و شناخته ش��ده ترين 
جوانان پيش برنده نهضت امام در مش��هد مقدس به 
حساب مي آمد. چه مي شود کرد؟! سي و چند سال 
از شهادتش مي گذرد، اما کمتر کسي او را به عنوان 
يک متفکر و استاد عقايد اس��المي مي شناسد. کم 
قصوري نيست که فعال ترين جوان انقالب اسالمي در 
مشهد ناشناس باقي بماند. وقتي سخنراني هاي وحيد 

ديالمه را گوش مي کنيد ب��ه خودتان مي گوييد بايد 
پياده شان کرد تا بشود کتاب و برسد به دست بچه هاي 
امروز. سير مطالعاتي)شهيد ديالمه( جايش در ميان 

سيرهاي مطالعاتي امروز دانشجويان خالي است. 
اصاًل وحيد را به فراموشي س��پرده بوديم. اين هم از 
برکات فتنه 88 بود که الاقل نامي از او بر زبان ها بيايد 
و نطق مجلس��ش را عليه بني صدر بعد از30 سال از 
تلويزيون جمهوري اسالمي پخش کنند! اما اين هم 
آسيب زد، چون ناقص بود. ش��ناخت همه از ديالمه 
محدود شد به همين سخنراني و موضع گيري هايش 
عليه سران جبهه نفاق. شخصيت علمي و متفکر وحيد 
در بازار سياست گم شد. هويت متعالي و انساني وحيد 
با عقيده اي علمي و عقلي جامعيتي داشت که هنوز 
ناشناخته مانده و بعد از31 سال -که انقالب در فتنه 
88 خانه تکاني کرد- به ياد او افتاديم. تازه فهميديم 
در گوش��ه آرش��يو روزنامه ها و تصاوير، چون وحيد 
ديالمه اي را داشتيم که در يک عکس و نام يک خيابان 
خالصه اش کرده ايم. وحيد از دريچه تفکر ديني خيلي 
چيزها را مي ديد. حب و بغض هاي شخصي در مقابل 
شخصيت باتقوا و متفکر او جايگاهي نداشت. وحيد 
وقتي از کس��ي انتقاد مي کرد با دلي��ل و منطق جلو 
مي رفت. کسي جرئت نداش��ت در غليان احساسات 
و هيجانات آن روزها عليه افراد محبوب حرفي بزند، 
اما او حقيقت را فداي مصلحت نمي کرد. تيغ انتقادش 
از نيام زبانش همواره بيرون بود. نماينده مردم مشهد 
در اولين دوره مجلس شوراي اس��المي، جواني بود 
26 ساله از تهران. داراي مدرک دکتراي داروسازي 
از دانش��گاه فردوسي، سخنران جلس��ات اعتقادي، 
فکري و سياسي دانشگاهيان و جلسات عمومي. دکتر 
عبدالحميد ديالمه در زمره نام آوران گمنامي است که 
تاکنون کاري در شأنش انجام نشده. کمتر انقالبي اي 

در حد شهيد ديالمه ناشناخته مانده است. 
اعتراف مي کنيم ک��ه آنچه در اين صفح��ات از نظر 
مي گذرد، کامل نيس��ت. به رغم پيگيري ها و صرف 
زمان زياد ب��ه آنچه دلمان را راضي کند نرس��يديم. 
خواننده بي شک جاهاي خالي زيادي خواهد ديد و 
سؤاالت بي شماري به ذهنش متبادر خواهد شد که 
پيگيري هاي ما براي جواب دادن به آنها نتيجه مطلوب 
نگرفت. الجرم به همين مختصر اکتفا کرديم، به اميد 
آينده اي که ديالمه را آنگونه که شايس��ته آن است 
دريابيم و دريابند. با کمال شرمس��اري اين مختصر 
را تقديم مي کنيم به روح بزرگ شهيد با اين اميد که 
جرقه اي باشد براي کارهايي وزين تر و شايسته تر و از 

اين بابت سپاسگزار خداوند خواهيم بود.«

به بهانه بازنشر يادنامه شهيد 
»عبدالحميد  ديالمه«

پس از 38 سال!

   شهيد عبدالحميد ديالمه در كنار آيت اهلل مشكينی
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نيست که رزم آرا هم بخش��ي از اين نظام فاسد 
بود، ولي به ه��ر روي، در کار خود فردي قابل و 
توانا بود، حتي ارفع که بي��ش از همه کينه او را 
در دل داشت، اين قابليت هاي او را انکار نکرد. به 
نظر ارفع، رزم آرا» مردي زيرک و باهوش بود که 
به ندرت دچار هيجان و عصبانيت مي شد. به نظر 
وي، رزم آرا با دقت متوجه واقعيت بود، نه تنها 
زمان حال را منظور نظر داشت، بلکه در صورت 
س��نجش و نتيجه گيري، در نظر مي گرفت چه 

عملي از نظر شخصي او سودمند است.« 
رايزن سفارت انگليس نيز که از نزديک حرکات 
و رفتارهاي رزم آرا را زير نظر داشت، در تحليل 
ش��خصيت وي بي��ان م��ي دارد ک��ه »رزم آرا 
ترسناک ترين و شايد منفورترين مرد ايران آن 
روز بود.« او در ادامه، رزم آرا را »افس��ري قابل، 
پرانرژي، ولي فاسد« توصيف مي کند که »بسيار 
اهل انضباط اس��ت. . . فردي بسيار جاه طلب و 

توطئه گراست.« 
برخالف ارفع، کيانوري بسان يک دوست و رفيق 
بود که به تصورش با او آرمان مشترکي داشته، از 

رزم آرا تعريف و تمجيد مي کند:
» او با سوادترين افسر ارتش بود و هيچ کس ديگر 
از نظر س��واد باالتر از او نبود، هم سواد نظامي و 
هم س��واد عمومي و جغرافيايي. نقش��ه بزرگ 
ايران را رزم آرا تهيه کرد. . . يک سازمان دهنده 
فوق العاده، يک سازمان دهنده زرنگ و باهوش و 
پيگير. از همه باالتر، او بسيار پرکار بود و گويي 
اصاًل خواب نداشت.« توصيف کيانوري نشانگر 
وجه جاه طلب ش��خصيت رزم آراست که بدين 
ترتيب تا اين حد روابط خود را با حزب توده هم 
گسترش داده است. اين روابط به غايت عالي بود، 
به گونه اي که حتي مسکو هم از »رفيق« رزم آرا 
رضايت خاطر داش��ت و تمجيدش مي کرد. به 
بيان راديو مسکو که ارگان ارتش سرخ هم بود، 
رزم آرا »افس��ري با کفايت« و آشنا به موقعيت 
جغرافيايي کشور بود. با اين حال، همچنان که 
پيش تر گفته شد، رزم آرا شخصيتي پيچيده و 
چند وجهي داش��ت. به لحاظ اخالقي با وصف 
اينکه بس��يار حيله گر و توطئه گر بود، هيچ گاه 
در دام مفاسدي چون شراب خواري، زن بارگي 
و. . . که اکثر رجال سياس��ي و نظامي کشور به 
آن گرفتار بودند، نيفتاد و از اين نظر، شخصيت 
مطلوبي براي خود فراهم ساخته بود. وي به زبان 
انگليسي، فرانس��ه و روسي تسلط کامل داشت 
و همين امر وي را قادر س��اخته بود تا عالوه بر 
توس��عه تجربيات و دانش علم��ي- نظامي، در 
سياس��ت نيز به موقعيت هاي سريعي برسد. او 
به دليل آش��نايي به زبان ه��اي بيگانه، مالقات 
و معاش��رت با س��فراي خارجي را بدون حضور 
مترجم انجام م��ي داد و در نتيج��ه، امنيت به 
نس��بت کاملي براي خويش فراه��م نموده بود 
و به همين خاطر، اکث��ر صحبت هايش مکتوم 
مي ماند. در زمينه علوم نظامي هم قابليت هاي 
او بي چون و چرا بود. در زمان رياستش بر اداره 
جغرافيايي ارت��ش، آن را متحول س��اخت و با 
نگارش 20 جلد کتاب جغرافياي نظامي ايران، 
خدمت بزرگي به ارتش نمود که هنوز هم مفيد 
و قابل استفاده اس��ت. از س��وي ديگر، رزم آرا 
افتخاراتي هم در عرصه علمي بين المللي کسب 
کرده بود: کسب نشان»ش��واليه لژيون دونور« 
به همراه ديپلم از س��وي ارتش فرانسه، افتخار 
عضويت در هيئت رئيس��ه آکادمي آس��يايي و 
کس��ب رتبه دکترا از س��وي همين آکادمي به 

مناسبت ارائه مقاالت علمي. 
  در سوداي به چنگ آوردن ژاندارمري

به هر روي، رزم آرا در مقام رياست ستاد ارتش 
به گس��ترش ق��درت و نفوذ خوي��ش پرداخت 
و نردبان ق��درت را به س��رعت طي نم��ود. در 
اواس��ط س��ال 1326، تالش فراوان��ي نمود تا 
ژاندارمري را به زير سلطه ارتش درآورد. در آن 
زمان، فرماندهي ژاندارمري به عهده س��رهنگ 
»شوارتسکف« امريکايي بود و اين اقدام رزم آرا 
موجب رنجش دولت امريکا شد، زيرا اين اقدام 
را تالش براي گسترش نفوذ انگلستان و اقدامي 
در جهت مقابله با منافعش��ان در اي��ران تلقي 
کردند. نيويورک تايمز در همان موقع گزارش 
کرد: » اگر نخواهند ژاندارمري زير فرمان ارتش 
درآيد، ميسيون هاي امريکايي ژاندارمري به کار 
خود ادامه نخواهند داد. کسي که در پشت پرده 
براي انتقال ژاندارمري به وزارت جنگ مشغول 
کار است، ژنرال علي رزم آرا، رئيس ستاد ارتش 

ايران است. . . « 
البت��ه امريکايي ها حق داش��تند ک��ه اينگونه 
بينديشند، زيرا انگلس��تان در نظر داشت نفوذ 
امري��کا را کاه��ش داده و از ابزاره��اي کنترل 
سياس��ت در ايران که بخش عمده اي از آن در 
اختيار س��تاد ارتش و رکن دوم بود، اس��تفاده 

نمايد. 
اين توصيه انگلس��تان براي اينکه ژاندارمري را 
به زير نفوذ ارتش درآوردند از آن جهت بود که 
دموکرات هاي امريکا- در آن موقع بر س��ر کار 
بودند- با تمايالت انگلستان مبني بر تحت فشار 
قرار دادن ايران براي قبول نظرات شرکت نفت 
ايران و انگليس، چندان همراهي نمي کردند و 
همين مسئله خشم انگليسي ها را برانگيخته و 
سبب شده بود که رقابت را به ديگر عرصه هاي 
قدرت در ايران گسترش دهند. سرانجام، رزم آرا 
موفق شد که ژاندارمري را به ارتش منضم نمايد. 
اين اقدام، يادآور قدرت طلبي هاي رضاشاه بود 
که مستشاران سوئدي ژاندارمري را اخراج کرده 
بود. به هر صورت، اين آخرين جاه طلبي رزم آرا 
در نظامي گري بود که در نوروز 1327 و پس از 
آنکه به درجه »سپهبدي« رسيد، فعاليت هايش 

را به عرصه سياست کشاند. 
  آغازين ماجراجويي سياسي سپهبد

اولين ماجراجويي سياس��ي وي در حادثه ترور 
شاه در روز جمعه 15 بهمن 1327 تجلي يافت. 
در آن هنگام در افکار عموم��ي داخل و خارج، 
جاي تردي��دي نبود که رزم آرا در ترور دس��ت 
داش��ته اس��ت، ولي او با زيرکي، مس��بب اين 
حادثه را آيت اهلل کاشاني و حزب توده دانست. 
در آن روز، ش��اه براي ش��رکت در مراسمي به 
دانش��کده حقوق دانش��گاه تهران آمده بود که 
ناصر فخرآرايي، خبرنگار روزنامه پرچم اسالم 
به شاه نزديک شد و با ش��ليک چند تير وي را 
زخمي س��اخت. در آن موقع، ش��ايعه شده بود 
که کارت خبرنگاري فخرآرايي به اصرار رزم آرا 
صادر شده اس��ت. همان روز که شاه ترور شد، 
توده اي ها به مناسبت س��الروز قتل دکتر تقي 
آراني، ميتينگ داشتند و رزم آرا به همين بهانه، 
به تمام پادگان ها آماده باش داده بود. شايع بود 
که رزم آرا قصد داشت با استفاده از اين آمادگي 
نظامي و تمهيداتي که از سوي خوانين محلي و... 
صورت گرفته بود، همزمان با ترور شاه، قدرت را 
به دست بگيرد. احتماالً قرار بود در صورتي که 
ترور موفقيت آميز نباشد، ضارب را در جا بکشند 
تا س��رنخي از اين نقشه پيدا نش��ود. بر حسب 
اتفاق، تيراندازي فخرآرايي کارگر نش��د و شاه 
فقط زخمي ش��د. با ناکام ماندن ترور، مأموران 
امنيتي حاضر در صحنه ش��روع ب��ه تيراندازي 
کردند و ضارب را در دم کشتند. در همان هنگام، 
شاه براي روشن شدن ماهيت ترور و اهداف آن، 
فرياد مي زد که »ضارب را نکشيد«، ولي به نظر 
مي رسد که شخص س��رتيپ دفتري، - دوست 
رزم آرا- و ديگ��ران ک��ه در آنجا حاض��ر بودند، 
مأموريت داشتند نقشه ترور را مکتوم بگذارند. 
از اين رو، به فريادهاي شاه توجهي نشد و ضارب 

بالفاصله از بين رفت. 
به هر روي، جريان ترور پوشيده ماند، اما رزم آرا 
و ديگر مس��ئوالن امنيتي، ترور را به ش��خص 
آيت اهلل کاشاني و حزب توده نس��بت دادند. او 
در س��رکوب حزب توده و دس��تگيري آيت اهلل 
کاش��اني باز هم خودنمايي و وف��اداري خود را 
به ش��اه اعالم مي کند. در اي��ن راه، حزب توده 
غيرقانوني ش��ناخته شد و س��ران آن دستگير 
شدند. بسياري از مس��ئوالن مملکتي به گمان 
دست داشتن در ترور- در اصل براي زهر چشم 
گرفتن و قدرت نمايي- توسط رزم آرا بازداشت 
شدند. همچنين به دستور رئيس ستاد ارتش، 
آيت اهلل کاشاني را به طرز فجيعي از منزل بيرون 
کشيدند و به ش��دت کتک زدند. وي را ابتدا به 
زندان فلک االفالک خرم آباد و س��پس به لبنان 
تبعيد کردند. با وصف جو اختناقي که رزم آرا به 
راه انداخت، شايع بود که خود وي، اين جريان 
و توطئه را با نظر انگليس��ي ها انجام داده است. 
صاحب نظران سياسي اعتقاد دارند که رزم آرا با 
اين خشونت ها، انتقام ترور شاه را از حزب توده 
و آيت اهلل کاشاني گرفت و در واقع، به شاه نشان 
داد که مدافع و حافظ سلطنت وي است و دربار 

را باز هم با خود همراه ساخت. 
اين اطمينان مجدد دربار س��بب شد رزم آرا در 
انتخابات مجلس شانزدهم در سال 1328 ش 
با کمک ژاندارمري و با اعمال فشار بر شهرباني، 
عده اي از نمايندگان خود و دربار را روانه مجلس 
نمايد. هدف وي ب��از هم جلب اطمينان ش��اه 
و نفوذ سياس��ي خود در مجلس ب��ود. تا اينجا 
رزم آرا توانس��ته بود ع��الوه بر اعم��ال نفوذ در 
ميان ارت��ش، دول��ت و مجلس، نظ��ر موافق و 
مبتني بر اعتم��اد دربار را هم به دس��ت آورد، 
اما براي حض��ور در عرصه سياس��ي، اين کافي 
نبود. رزم آرا خيلي خوب مي دانس��ت که مقام 
س��لطنت چقدر به قدرت هاي خارجي وابسته 
است، به خصوص اينکه در اين دوره از سلطنت 
پهلوي، شاه هنوز تسلط کافي بر عرصه سياسي 
نداشت. کم تجربگي و نهادينه نشدن جايگاه او 
در تصميم گيري هاي سياسي نيز مزيد بر علت 
شده تا وي بيش از حد به قدرت هاي خارجي به 
خصوص سفارت انگليس و امريکا وابسته شود. 
رزم آرا با اطالع از اين س��اختار قدرت، به محور 
اشرف- دوهر روي آورد. وي پيش تر، نظر موافق 
سفارتخانه هاي روس و انگليس را به دست آورده 
بود، اما با توجه به عالقه ش��خص شاه به اياالت 
متحده و نفوذ قوي تر اياالت متحده در ايران و 
منطقه که به تدريج جايگزين نفوذ انگلس��تان 
مي ش��د، تصميم گرفت از طريق اي��ن محور، 
دورخيز خود براي کس��ب قدرت را شروع کند. 
نجاتي در مورد روابط رزم آرا با س��فارت امريکا 
مي گويد: »در آن موقع، سفارت امريکا در تهران 
از طريق دو هر، عضو ارشد سفارت، با دکتر تقي 
نصر ارتباط داشت و براي نخست وزيري رزم آرا 
فعاليت مي کرد. دو هر طي مالقات محرمانه اي 
که با رزم آرا به عمل آورد، از مش��کالت سپهبد 
رزم آرا و نيز شرايط او براي قبول زمامداري آگاه 

شد و مراتب را به سفارت امريکا اطالع داد.« 
يک سر ديگر محور قدرت طلبي رزم آرا، اشرف 
بود. رزم آرا ب��ا زيرکي تم��ام در قالب کمک به 
جاه طلبي هاي مالي و سياس��ي اش��رف، روابط 
نزديکي با وي برقرار کرد و از اين طريق توانست 
جاسوساني در دربار بگمارد و آخرين سنگرهاي 
مقاومت را فتح نماي��د. او اکنون مردي مقتدر، 
کارآمد و در عين حال مطيع و سر سپرده نشان 
مي داد که مي توانست در لحظات بحراني، منجي 
دربار ش��ود. او در چنين روزهاي��ي به صدارت 
رسيد، هرچند که بخت سياسي با وي يار نبود و 
نهايتاً به دليل ايستادگي در برابر امواج پرصالبت 

نهضت ملي، از ميان برداشته شد. 


