
  احمدرضا صدري
همانگونه كه در صفحات پيش�ين اش�ارت رفت، 
این روزه�ا تداعي گر س�الروز مواجهه س�نگين 
نيروهاي اردوگاه نهضت ملي ایران با دولت سپهبد 
سابق حاجيعلي رزم آراست. مقالي كه پيش روي 
شماس�ت، بخش های�ي مه�م از ای�ن رویارویي 
همه جانب�ه را روای�ت ك�رده اس�ت. امي�د آنكه 
تاریخ پژوهان و عالقه مندان را مفيد و مقبول  آید. 

   
  رزم آرا كه بود؟

هر چند در پژوهش هاي پيش��ين منتشره در صفحه 
تاريخ تا حدي به پيش��ينه سپهبد س��ابق حاجيعلي 
رزم آرا اش��ارت رفت، اما از آن روي كه ممكن است 
بخشي از خوانندگان از هم اينك وارد اين مجموعه 
مطالب شده باشند، مروري اجمالي بر زندگي رزم آرا 
مفيد به نظر مي رس��د. يكي از پژوهش��گران تاريخ 
معاصر، حيات نظامي و سياس��ي وي را به شرح ذيل 

خالصه كرده است:
»حاجيعلي رزم آرا، فرزند سرهنگ محمد در1280 
ب��ه دنيا آم��د. تحصي��الت مقدمات��ي را در مدارس 
اليانس و اقدسيه  تهران به پايان رسانيد. سپس وارد 
مدرسه  نظام مشيرالدوله شد و با درجه  ستوان دومي 
فارغ التحصيل و وارد خدمات نظامي در ارتش ش��د. 
پس از مدتي به فرانس��ه رفت و در مدرسه  سن سير 
تحصيالت نظامي خود را تكميل كرد. پس از بازگشت 
به كشور در هنگ كرمانش��اه به خدمت مشغول شد 
و سپس فرماندهي تيپ مس��تقل لرستان را برعهده 
گرفت. كفال��ت اداره  جغرافيايي ارت��ش و مديريت 
دروس دانشگاه جنگ از ديگر سمت هاي نظامي وي 
بود. پس از شهريور1320 به فرماندهي لشكر تهران 
و بعد از مدتي به فرماندهي آمادگاه تسليحاتي ارتش 
منصوب شد. در همان ايام به درجه سپهبدي و سپس 
سرلشكري رسيد. در تير 1329بعد از استعفاي علي 
منصور، به نخست وزيري منصوب شد كه مصادف با 
نهضت ملي ش��دن صنعت نفت بود. وي از مخالفان 
ملي ش��دن صنعت نفت بود و به خاط��ر آن از طرف 
گروه هاي مذهب��ي و ملي مورد انتقاد س��خت بود تا 
اينكه در 16 اسفند 1329 در حالي كه قصد حضور 
در مجلس ختم آيت اهلل فيض در مس��جد سپهساالر 

را داشت، توسط خليل طهماسبي از اعضاي جمعيت 
فدائيان اس��الم هدف گلوله قرارگرفت و كشته شد. 
اين امر نقش زيادي در تصويب ملي ش��دن صنعت 
نفت در29 اس��فند همان س��ال داش��ت. از رزم آرا 
آث��اري در زمينه جغرافي��اي نظامي اي��ران برجاي 

مانده است.« )1(
  آغازي بر یك پایان!

نخست وزيري حاجيعلي رزم آرا از بزنگاه هاي شاخص 
تاريخ معاصر ايران به ويژه تاريخ نهضت ملي اس��ت. 
در آن دوره هم��گان دريافته بودند ك��ه اين نظامي 
چكمه پوش براي مواجهه با امواج گسترده و فراگير 
نهضت ملي ايران به عرصه صدارت گام نهاده است. 
با اين همه محمدرض��ا پهلوي نيز ب��ا وجود تمامي 
خودنمايي هاي رزم آرا چندان به وي خوشبين نبود و 
به زمامداري وي با ديده ترديد مي نگريست. سرانجام 
در پش��ت پرده  روابط قدرت، ش��اه راضي شده بود 
رزم آرا به نخست وزيري برسد. به همين دليل برنامه  
نخست وزيري رزم آرا با شتاب هر چه بيشتر پيگيري 
شد و بدون در نظر گرفتن سنت نظرخواهي از مجلس 
ناگهان در پنجم تيرماه دولت منصور س��قوط كرد و 
ش��اه بدون توجه به مجلس��يان و نيروهاي سياسي 
داخل و صرف��اً به دليل فش��ارها و اص��رار نيروهاي 
بيگانه - انگليس و امريكا - فرمان نخست وزيري رزم آرا  

را اينگونه صادر كرد:
»جن��اب حاجيعل��ي رزم  آرا، نخس��ت وزير/ نظر به 
اطميناني كه به كفايت و لياقت شما داريم، به موجب 
اين دستخط شما را به سمت نخست وزيري منصوب 
مي كنيم و مقرر مي داريم كه در تعيين هيئت وزيران 
اقدام نم��وده و مطاب��ق برنامه  جدي��دي كه اصول 
حكومت ملي را كاماًل تأمين نمايد، با كمال جديت و 
فعاليت، تحوالت اجتماعي را كه منظور نظر است به 

موقع اجرا گذاريد.«
فرداي آن روز، روزنامه هاي مستقل به مقايسه  رزم آرا 
و رضاخان پرداختند و متن فرمان رياس��ت الوزرايي 
رضاخان توسط احمدشاه را به عنوان شاهد در كنار 
فرمان شاه قرار دادند. روزنامه هاي ديگر نيز هر كدام، 
خطر ايجاد يك حكومت نظامي را براي آينده كشور 
گوش��زد كردند و زنگ هاي خطر را ب��راي نيروهاي 
سياسي مخالف به صدا در آوردند. با اين احوال، رزم آرا 

عصر همان روز، ط��ي يك مصاحب��ه  مطبوعاتي به 
تشريح برنامه هاي دولت پرداخت. 

 رزم آرا در اندیشه سازش با مصدق
رزم آرا با درك قدرت مخالفان، ابت��دا در تاريخ دوم 
تيرماه به منزل مص��دق رفت تا او را ب��ا خود همراه 
كند و در اين راه حتي پيشنهاد چند وزارتخانه را هم 
به مصدق داد  تا افرادي را ب��راي آنها انتخاب نمايد، 
ولي مص��دق زيربار نرفت. در اين جلس��ه، مصدق از 
رزم آرا خواس��ت تا برنامه هاي دولت را معرفي كند، 
ولي همين كه رزم آرا خواس��ت به شرح آن بپردازد، 
مصدق مخالفت كرد و برنامه »عدم تمركز سياسي« 
را ضد تماميت ارضي و استقالل كشور تلقي نمود. در 
آن جلسه، مصدق به رزم آرا گفته بود به طور قطع با 
دولت به مخالف��ت خواهد پرداخ��ت و رزم آرا نيز به 
قهر، منزل مص��دق را ترك كرده ب��ود. اين جنجال، 
بعدها به مجلس هم كشيده شد و رزم آرا كه به طور 
مس��المت آميز نتوانس��ته بود مصدق را تسليم كند، 
در جلسات بعدي مجلس به افش��اي مالقات خود با 
مصدق پرداخت تا حيثيت وي را لكه دار نمايد. رزم آرا 
گفته بود: »علت مخالفت مصدق، قدرت طلبي اوست، 
لذا به وي اع��الم كرده بودند كه قص��د دارد خودش 
كابينه تش��كيل بدهد.« اگر چه گفته ه��اي رزم آرا 
صحت نداشت، ولي قصد او منكوب كردن مصدق بود. 
اين بيان رزم آرا در مجلس به مجادله ميان طرفداران 
مصدق و رزم آرا انجاميد و اولين كينه ها را در هر دو 

به وجود آورد. 
  یكي از جنجالي ترین جلسات مجلس

در شش��م تيرم��اه ب��ا ورود رزم  آرا و هيئ��ت دولت، 
جنجالي ترين جلسه  مجلس برپا ش��د و نمايندگان 
جبه��ه   مل��ي ب��ا فرياده��اي مداوم»م��ا ديكتاتور 
نمي خواهي��م« از ورود رزم آرا اس��تقبال كردن��د. 
تشنج و جنجال به حد اعلي رس��يد و هر قدر سردار 
فاخر حكمت  - رئيس مجلس - تالش ك��رد تا آنها را 
ساكت كند، نتوانست. باالخره رزم آرا صحبت خود را 
شروع كرد و در حين صحبت، نمايندگان جبهه  ملي 
مرتب حرف او را قطع مي كردن��د. رزم آرا با قيافه اي 
مصمم و جسارتي كه خاص او بود، نطق خود را انجام 
داد و در پايان، اكثريت مجلس به او تبريك گفتند و 
برخي از تماشاگران طرفدارش فرياد» زنده باد رزم آرا« 

نخس�ت وزیري حاجيعلي رزم آرا از 
بزنگاه هاي ش�اخص تاری�خ معاصر 
ایران به ویژه تاریخ نهضت ملي است. 
در آن دوره همگان دریافته بودند كه 
این نظامي چكمه پوش براي مواجهه 
با امواج گسترده و فراگير نهضت ملي 
ایران ب�ه عرصه ص�دارت گام نهاده 
اس�ت. با این همه محمدرضا پهلوي 
نيز با وجود تمام�ي خودنمایي هاي 
رزم آرا چندان به وي خوشبين نبود 
و ب�ه زمام�داري وي با دی�ده تردید 
مي نگریس�ت. س�رانجام در پش�ت 
پرده  روابط قدرت، ش�اه راضي شده 
 بود رزم آرا به نخست وزیري برسد...

در ششم تيرماه با ورود رزم  آرا و هيئت 
دولت، جنجالي ترین جلسه  مجلس برپا 
شد و نمایندگان جبهه   ملي با فریادهاي 
مداوم»ما دیكتاتور نمي خواهيم« از ورود 
رزم آرا استقبال كردند. تشنج و جنجال 
به ح�د اعلي رس�يد و هر قدر س�ردار 
فاخر حكمت  - رئي�س مجلس - تالش 
كرد تا آنها را س�اكت كند، نتوانست...
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مروري بر چالش همه جانبه مجلس شانزدهم با دولت حاجيعلي رزم آرا

دولت بركشيده انگليس و امريكا
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  شاهد توحيدي 
 اث��ري ك��ه در معرفي آن 
س��خن م��ي رود، ح��اوي 
اشاره ها و تحليل هايي مفيد 
در ب��اب تاريخچه جنبش 
دانشجويي در ايران است. 
مؤلف ارجمند كتاب جناب 
دكتر ش��هريار زرشناس، 
ابتدا با بررسي ادوار گوناگون 
جنبش دانشجويي در خارج 
از كشور، فراز و فرودهاي اين حركت در داخل كشور را 
به روايت و تحليل نشس��ته و آن را باز شناسانده است. 
زرشناس در ديباچه اين اثر درباره محتواي آن چنين 

نگاشته است:
»در سلسله مباحثي كه از اين پس ارائه خواهد شد قصد 
دارم به بررسي سير و تاريخچه جنبش دانشجويي در 
ايران قبل و بعد از انقالب بپردازم. طرح بحث و بررسي 
جنبش دانشجويي بدون ارائه چشم اندازي]هر چند 
مجمل و مختصر[ از كليات و ويژگي هاي نظام آموزش 
عالي مدرن در غرب و نيز تاريخچه حضور آن در ايران 
امري ناقص و نارساست. از اين رو ابتدا به ارائه گزارشي 
مختصر از مختصات و ويژگي هاي نظام آموزش مدرن 
در غرب و ص��ورت وارداتي آن در اي��ران مي پردازم و 
بررسي ادوار جنبش دانش��جويي در ايران را از گفتار 
بعدي پي مي گيرم. روش��ن اس��ت كه از قرن هفدهم 
ميالدي به بعد و با ظهور)انقالب صنعتي( و گسترش 
دامنه تكنولوژي و علوم مدرن، دانشگاه ها و كليت نظام 
آموزشي عالي و نيز آموزش مقدماتي و متوسط]آنگونه 
كه در بوروكراسي مدرن غربي تعريف مي گرديد[ نقش 
مهم و محوري در انتقال مفروضات سكوالريس��تي و 
مشهورات اومانيستي و انتقال بينش مكانيكي- ماشين 
علوم جديد به همه اقشار و گروه هاي اجتماعي به عنوان 
جهان بيني غالب را بر عهده گرفتند. از ديگر وظايف اين 
نظام آموزش مدرنيستي اي كه پديد آمده بود و تدريجاً 
بس��ط مي يافت، تربيت افراد مأنوس با تكنوكراسي ، 
بوروكراس��ي و بينش و اخالقيات مدرنيس��تي جهت 
گرداندن ساختار اداري و صنعتي و نظام تمدن غرب 
مدرن ب��ود. بنابراين ويژگي هاي نظ��ام آموزش عالي 

مدرن آنگونه كه پس از رنسانس و به ويژه از قرن هفدهم 
به بعد پديد آمده است را مي توان اينگونه برشمرد:

1- نظام آموزش عالي مدرن به منظور ترويج جهان بيني 
اومانيس��تي و القاي مفروضات مدرنيس��تي تأسيس 

گرديد. 
2- وظيفه ديگر آن تربيت نيروي كارپرورده شده براي 

چرخاندن تكنوكراسي و بوروكراسي مدرن بود. 
3- نظام آم��وزش عالي جديد صبغه سكوالريس��تي 
داشت و اس��اس آن بر تفسير اومانيس��تي از هستي و 
تعريف مكانيكي- ماشيني از بش��ر و گونه اي رويكرد 

ماترياليستي قرار داشت. 
4- نظام آموزش دانش��گاهي م��درن در غرب تدريجاً 
جانش��ين نقش محوري كليس��اها گرديد و كوشش 
گسترده اي به عمل آمد تا »ساينتيست هاي سكوالر« 
به جاي روحانيون و علماي مذهبي ب��ه عنوان»گروه 

مرجع« مطرح گردند. 
5- نظام آموزش مدرن با ش��عار»تَقدس زدايي« س��ر 
ستيز با هر نوع اعتقاد ديني و معنوي را داشت و اگر چه 
شعارهاي تقدس زدايي سر مي داد؛رويكرد پوزيتيويستي 
علوم جديد و گرايش هاي ناسوتي، بشرانگارانه و سكوالر 

آن را به عنوان امور» مقدس« مطرح مي كرد. 
6- نظام آم��وزش عالي م��درن پس از ق��رن هفدهم 
نقش بسيار عمده اي در بس��ط و تعميق دين زدايي و 
سنت ستيزي خرافه ناميدن باورهاي مذهبي و مطلق 
و غيرقابل خدشه دانستن»فرضيه هاي متغير حسي- 

تجربي« تحت عنوان»علم« بازي كرد. 
7- از قرن بيستم و با گرفتار آمدن رويكرد پوزيتيويستي 
در بن بس��ت و بحران ناش��ي از عدم ظرفيت وجودي 
براي درك حقايق عالم و فهم شئون و مراتب هستي، 
تدريجاً و با ظهور آراي »توماس كوهن« و »فايرابند« 
در فلسفه علم و نگرش »مكتب فرانكفورت« به قلمرو 
علوم انساني و بحران فيزيك كالسيك نيوتني و ظهور 
آراي »ماكس پالنك« و رويكرد فيزيك كوانتومي؛ علم 
جديد»Science«  و نظام بسته و استبدادي آموزش 
دانشگاهي مدرن]كه)نيچه(، )فوكو(، )آدرنو( و )ايوان 
ايليچ( س��خت بر آن تاخته بودند[ با بح��ران جدي و 

فراگيري روبه رو گرديد. 
بحران نظام آم��وزش عالي مدرن در غرب پس��امدرن 
ام��روز همچن��ان ادام��ه دارد و در كن��ار بحران هاي 
اجتماعي و اقتصادي و ايدئولوژيكي ناشي از حاكميت 
سرمايه س��االري در غرب يكي از علل بروز ناآرامي ها و 
اعتراضات گسترده دانشجويي و غيردانشجويي نسبت 
به رويكرد آموزش دانشگاهي در دهه هاي 60 و 70 قرن 

بيستم بوده است.« 

 اشاره ها و تحليل هایي 
از تاریخچه جنبش دانشجویي در ایران

فراز و فرودهاي يك پديده

   1357. یكی از راهپيمایی های انقالب در برابر در 
اصلی دانشگاه تهران

س��ر دادند، اما بقاي��ي فرياد م��ي زد: »مي بينيم 
آن روزي كه اين گ��ردن كلفت ه��ا را باالي دار 
بكش��ند... ديكتاتوري با اين حرف هاي فريبنده 
به وجود مي آيد.« مكي مدام فرياد مي زد كه»ما 
ديكتاتور نمي خواهيم« و ش��ايگان نيز مي گفت 
كه»ما تسليم ديكتاتوري نمي شويم!« باالخره با 
پادرمياني چند نفر از نمايندگان، جنجال مجلس 
و دعواي بقايي و سردار فاخرحكمت فيصله يافت 

و مجلس وارد بحث ديگري شد. 
  رزم آرا و شاه

روز هشتم تيرماه » هانري گريدي « - سفير جديد 
اياالت متحده - معروف به»قص��اب يونان« وارد 
تهران ش��د و خيلي صريح اعالم كرد»ش��اه بايد 
تماشاچي باش��د و ابداً نبايد در سياست داخلي 
دخالت كند...« تقريباً همه چيز مهيا ش��ده بود 
تا رزم آرا ديكتاتوري مورد نظر خود را برپا نمايد. 
ارتشبد حسين فردوست - نزديك ترين محرم و 
دوست ش��اه - در مورد به قدرت رسيدن رزم آرا 
چنين مي گويد: »رزم آرا بعداً نخس��ت وزير شد 
و محمدرضا ق��درت جلوگيري از او را نداش��ت، 
زيرا انگلي��س و امريكا به طور ج��دي حمايتش 
مي كردند. در دوران نخست وزيري، رزم آرا مانند 
سابق خيلي گل و گشاد و علني سفيران انگليس ، 
امريكا و ش��وروي را در خانه اش مي پذيرفت و با 
آنها روابط علني داشت. البته به دستور محمدرضا 
اين مالقات ها كنترل مي شد، بدون اينكه رزم آرا 

اطالعي داشته باشد.« 
در باره نقش انگليس در به قدرت رسيدن رزم آرا، 
دكتر بقايي در جلسه  مجلس گفت: »در كنفرانس 
لندن مقرر شده تا سياست انگليس در خاور دور 
تحت نفوذ سياست امريكا درآيد و سياست امريكا 
در خاورميانه تح��ت نفوذ سياس��ت انگليس!« 
همچنين بقايي در جلسه  قبل از آن هم گفته بود: 
»منصور در سه جلسه قبل، وزير معرفي كرده و دو 
جلسه قبل، آمادگي خود را براي جواب استيضاح 
اعالم كرده بود و تمام شواهد و قرائن نشان مي داد 
كه آنه��ا خيال زمام��داري داش��تند، ولي صبح 
روز دوش��نبه در حالي كه وزراي ايش��ان اطالع 
نداشتند، ساعت 11 صبح دولتش ساقط مي شود. 
در اين لحظه دكتر مصدق گفت: »منصور معامله 
هم كرد، رفت آن جا و گفت من استعفا مي دهم، به 
شرط اينكه سفارت ُرم را به من بدهيد و آقاي جم 
را بياوريد جاي س��اعد... من به اين شرط استعفا 
مي دهم. حكيمي هم چندين دفعه رفت و با شاه 
مذاكره كرد و بعد تلگراف كردند كه جم را از ُرم 
خواستند و آن وقت منصور راضي شد و گفت حاال 

من استعفا مي دهم.« 
  مجلس سنا در برابر رزم آرا

البته در مجلس سنا هم مخالفت هايي عليه رزم آرا 
در جريان بود و اقليت معدودي به رهبري دكتر 
متين دفتري، پ��رده از نيات رزم آرا برداش��تند. 
متين دفتري در خاطرات خ��ود مي گويد:» اين 
مخالفت با نظر موافق ش��اه همراه بوده اس��ت.« 
وي در نطق معروف خود در مخالف��ت با رزم آرا 
چنين گفت: »آقاي��ان، از من تعج��ب نفرماييد 
كه من با] وجود[ سابقه  همكاري با ديكتاتوري، 
چگونه اكنون از آن نفرت دارم. همين سابقه است 
كه بنده را معتقد كرده ديكتات��وري هر قدر هم 
به دس��ت مردمان كاردان و فهيم و وطن پرست 
بيفتد، عاقبتش خير نيست... فرق زمامداري من 
با شما اين است كه من تا ساعت زمامداري خودم 
اطالعي از اين امر نداشتم، ولي شما چندين سال 
است كه براي روي كار آمدن خودتان دولت ها را 
فلج كرده ايد. در كليه  شئون كشور دخالت كرديد 
تا زمامدار شويد... من ايرادم به آن دسايس ستاد 
ارتش و ركن دوم ستاد ارتش است كه در كارهاي 
سياس��ي دخالت مي كند و پارلمان ايران را فلج 

نموده است.« 
  تداوم چالش مجلس با رزم آرا

به هر تقدير، مجلس در روز س��يزدهم تيرماه با 
95رأي موافق، س��ه رأي ممتنع و هش��ت رأي 
مخالف - نمايندگان جبهه ملي - به دولت رزم آرا 
رأي اعتم��اد داد. برنامه دولت ه��م عبارت بود 
از:»عدم تمركز سياسي«، » اشتغالزايي«، »بهبود 
اوضاع اقتصادي، فرهنگي و بهداش��تي« و... اما 
مهم ترين برنامه  دولت رزم آرا، تصويب »قرارداد 
الحاقي« بود. البته با سقوط چند كابينه، رزم آرا 
دريافته بود  مجلس به اين س��ادگي ها قرارداد را 
تصويب نمي كند و به نظر او الزم بود مدت زماني 
بگذرد تا اين مسئله به عنوان يك»مسئله درجه  
دوم« مطرح ش��ود، لذا دولت كار خود را با لوايح 
و برنامه هايي ديگر ش��روع ك��رد و اولين اليحه  
مهمي كه به مجلس تقديم گرديد، اليحه »عدم 
تمركز سياسي« يا همان بحث داغ» انجمن هاي 
ايالتي و واليتي« بود. محتواي اين اليحه، اعطاي 
اختياراتي كامل به روس��تاها، شهرها و استان ها 
بود و به ظاهر وانمود مي ش��د كه قرار است از بار 
مس��ئوليت دولت كاسته و مش��كالت محلي در 
س��طح مقامات محلي حل و فصل شود تا دولت 
بتواند برنامه هاي كالن را با فراغ بال به مرحله  اجرا 
درآورد. در تاريخ بيست و دوم تيرماه اين اليحه 
تقديم مجلس ش��د، اما دكتر مص��دق و يارانش 
وجود رد پاي اجانب - به خصوص انگليس- را در 
اين اليحه مطرح كردند؛ البت��ه رزم آرا قباًل براي 
جلب نظر دكتر مصدق به من��زل وي رفته بود، 
ولي دكتر مصدق به شدت با اين اليحه مخالفت 
كرده بود. دكتر مصدق با آن حال و هواي خاص 
نطق هايش، پشت تريبون به گريه افتاد: »امروز 
روز تجزيه  ايران است و اگر حرف نزنم، بايد بروم 
و بميرم. من نمي توانم ببينم كه ايران تجزيه شود 

و من سكوت اختيار كنم...«
در ادامه، دكتر مصدق اين اليح��ه را يك برنامه  
انگليس��ي خواند و اظهار داشت كه انگلستان آن 

را براي تجزيه  ايران مطرح نموده است. بالفاصله 
بعد از اين سخنراني جو مخالفت در مجلس شكل 
گرفت و رزم آرا ك��ه تجربه  سياس��ي] كافي[ در 
كسب حمايت مجلس نداشت، در عمل فاقد آن 
كارايي بود كه بتواند بر جو حاكم بر مجلس فائق 
آيد، لذا بحث هاي طوالني درگرفت و سرانجام نيز 
به نتيجه نرسيد و بعدها نيز با مطرح شدن»قانون 
تصفي��ه  اداري« توس��ط كميس��يون مخصوص 
مجلس به فراموشي سپرده ش��د و در نهايت هم 
دولت آن را پس گرفت، ولي رزم آرا عهد كرد تا هر 

وقت باشد، اين اليحه را به تصويب  برساند. 
  قانون تصفيه اداري »كيش دوجانبه«

مسئله  بعدي دولت رزم آرا » قانون تصفيه اداري« 
كارمندان دولت بود كه قباًل در اول تيرماه 1328 
به تصويب مجلس رسيده بود. مطابق اين قانون، 
دولت موظف بود ب��ا انجام رتبه بن��دي بين هزار 
كارمند عاليرتبه، كارمندان ناكارآمد را شناسايي 
كند و مقدمات تصفيه  اداري آنه��ا را فراهم آورد. 
رزم آرا به اس��تناد همين قان��ون، هيئتي را مأمور 
اين كار كرد. اين هيئت پس از انجام بررسي هاي 
الزم، كارمندان دولت را به سه دسته تقسيم كرد: 
دسته اول، كساني بودند كه صالحيت الزم را دارا 
بودند و تخصص شان مورد نياز دولت بود و الزم به 
نظر مي رسيد كه دولت از وجود اين عده استفاده 
نمايد. افراد مش��مول اين بند را صاحب منصبان 
خوشنام و معروفي مانند باقر كاظمي، شمس الدين 
اميرعاليي، علي شايگان، عبداهلل معظمي، سرلشكر 
آق اولي و... تش��كيل مي دادند. دسته دوم افرادي 
بودند كه صالحيت الزم را نداش��تند، ولي دولت 
مي توانس��ت در بخش هاي كم اهميت ت��ر از آنها 
استفاده نمايد. مهم ترين افراد موجود در اين دسته 
اسداهلل علم، غالمحسين فروهر و... بودند و باالخره 
دسته سوم كس��اني بودند كه صالحيت خدمت 
نداشتند و س��وابق اداري آنها مناسب نبود و اكثر 
آنها دچار فس��اد اداري بودند و الزم بود دولت اين 
افراد را تصفيه نمايد، ولي از آنجا كه اكثر اين افراد 
در سن بازنشستگي نبودند، بايد اخراج مي شدند. 
مشهورترين افراد اين دسته عبارت بودند از: احمد 
قوام نخست وزير س��ابق، رضا سردار فاخرحكمت 
رئيس فعلي مجلس شوراي ملي، سپهبد شاه بختي 
نماينده  ش��اه در آذربايجان، دكتر منوچهر اقبال 

استاندار آذربايجان و... 
افراد اين دس��ته را ش��خصيت هاي سرشناس، 
ولي عموم��اً فاس��د و پرنفوذ تش��كيل مي دادند 
و دولت با آگاه��ي از نفوذ و قدرت اي��ن افراد در 
تش��نج آفريني قصد داش��ت اين گزارش را افشا 
نكند، اما »كميسيون تصفيه« در اواخر مرداد به 
ابتكار خود، اقدام به انتشار آن نمود كه در نتيجه 
موجي از مخالف��ت را عليه دول��ت برانگيخت و 
عده اي هم چون دكتر اقبال به موضع گيري عليه 
آن پرداختن��د و عده اي نيز مانن��د دكتر مصدق 
و آيت اهلل كاش��اني ب��ر انجام آن اص��رار نمودند. 
س��رانجام دولت براي جلوگيري از عواقب وخيم 
اي��ن كار، از طريق دادگس��تري اليحه اي تقديم 
مجلس نمود كه طبق آن دو كميسيون به اين كار 
اختصاص مي يافت و اين دو كميسيون به بررسي 
شكايات رس��يده و پرونده هاي س��اير كارمندان 
مي پرداختن��د. طرح اين اليح��ه، دولت را دچار 
حالت»كيش دوجانبه« كرد؛ بدين ترتيب كه هم 
طرفداران دولت را ناراض��ي  و هم مخالفان را در 
مخالفتشان تش��جيع كرد. تنها پيامد اين لوايح، 
آشكار ش��دن»ضعف دولت« و عقب نشيني آن 
بود. به دنبال تصويب اين اليحه دولت استيضاح 
شد، ولي مجلس به تصور پشتيباني شاه از دولت 
حاضر شد س��كوت نمايد؛ البته دولت در ارتباط 
با مجلس، در عمل فاقد كاراي��ي الزم بود؛ حتي 
رزم آرا به» شپرد« - سفير انگليس - گزارش كرده 
بود هيچ يك از لوايح او تاكنون به تصويب مجلس 
نرسيده اس��ت. در مقابل، نمايندگان عضو جناح 
اكثريت و طرفدار رزم آرا  از وي گله داشتند كه در 
مشورت و تالش براي جلب نظر موافق نمايندگان، 
بس��يار كم كار و نامؤثر عمل مي كند؛ البته ش��اه 
نيز خودش چنين ديدگاهي داش��ت و از نظر او 
مشكل دولت رزم آرا در نحوه  برخورد با مجلس و 
مجلسيان بود. شاه بعدها در خاطرات خود آورده 
بود كه»عملكرد او در مجلس وحشتناك بود. او 
نتوانست مواضع طرفدار دولت را به روشني بيان 
كند و عموماً در برخورد با مجلس، چهره اي فاقد 

كارايي به شمار مي آمد.« 
  ترميم بي نتيجه كابينه

به هر ترتيب، نماين��دگان طرفدار دولت - دربار، 
بر اين باور بودن��د كه الزم اس��ت رزم  آرا هر چه 
زودت��ر كابينه را ترمي��م نمايد. اگر چ��ه كابينه 
ترميم ش��د، ولي اين اقدامات در عمل در جلب 
موافقت نمايندگان عقيم ماند و علت اين امر نيز 
در شخصيت رزم آرا نهفته بود،زيرا او شخصيتي 
چند چهره داش��ت: ب��ه لحاظ سياس��ي، پايگاه 
سياس��ي رزم آرا وابس��ته به دربار، سفارت هاي 
امريكا و انگليس بود و از پش��تيباني حزب  توده 
و سفارت ش��وروي نيز برخوردار بود، اما در عمل 
نتوانست حمايت كامل هيچ كدام آنها را به دست 
بياورد. به قول همبل��ي »متفقين غربي به خاطر 
اشاراتش مبني بر حسن نيت در مقابل شوروي از 
او انتقاد مي كردند و شوروي ها نيز او را آلت دست 
ش��اه مي دانس��تند و اين هراس عميق را ايجاد 
كرده بود كه او اصالح گري اقتدارطلب است، لذا 
خصومت چهره هاي با نفوذ درب��ار را برانگيخته 
بود.« همچنين رزم آرا نيز خودش بس��يار مغرور 
عمل مي كرد و مجموعه اين مسائل سبب شد كه 

دولت نتواند به هيچ يك از اهدافش برسد. 
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