
  محمدرضا كائيني
عبدالمجي��د  آزاده   
رحمانيان، در زمره ياران 
و حواري��ون زنده ي��اد 
سيدعلي اكبر ابوترابي، در 
دوران آزادگ��ي و پس از 
آن اس��ت. او در طي اين 
دوره ممت��د، خاط��رات 
»س��يد« از برخي رجال 
ديني و انقالبي معاصر را تقرير كرده و در اثري به نام 
»خس��تگي ناپذير« به چاپ رس��انده است. وي در 
ديباچه اين كتاب، در باب خصال فردي و اجتماعي 
راوي، چنين آورده است: »سيد، روح بلندي داشت 
و با آس��مان در تماس بود. از اين رو بال هاي زميني 
اهل دنيا را كوچك مي پنداشت. آن گاه كه توان ها به 
صفر مي رسيد، او در اوج توانايي بود و هرگاه اندوه و 
غم بر جسم و جان اسرا غالب مي شد، او منبع نشاط 
و ش��ادابي بود. در اوج فش��ار تبليغات��ي حاكم بر 
اسارتگاه، س��يد با گفتار و رفتار خويش، يك تنه در 
برابر دشمنان مي ايس��تاد و پرتو اميد را بر دل هاي 
غمبار دوستان مي افشاند. در گرماي ظهر تابستاني 
كه بعثي ها سيد را از ميان اسراي تكريت جدا كردند 
و براي ش��كنجه و آزار به اتاق خود بردند، وقتي كه 
فرمانده كينه توز عراقي ضربات كابل را پي در پي بر 
پيكر نحيف او وارد مي آورد، در سكوت وحشت انگيز 
اردوگاه، در گرماي ظهر آتشين و غمبار بيابان هاي 
استان صالح الدين، تنها نواي حزين و حماسي او به 
گوش مي رسيد كه مي گفت يازهرا! يازهرا!... اسراي 
منتظر، در حالي كه آرام، قطرات اشك را پنهاني بر 
گونه هاي خويش س��رازير مي كردن��د، او با لبخند 
آميخته با سالم، قدم به آسايشگاه گذاشت. گام ها را 
با آرامش ب��ر زمين نهاد و مصم��م و جدي بر جاي 
خوي��ش آرام گرفت. جانماز كوچك��ش را بر زمين 
گستراند و با خلوص و راستي، معراج روح را با اولين 
اهلل اكبر نماز آغ��از نم��ود... خودت��ان را جاي من 
بگذاريد! مي خواهيد با سخنان خود كسي را معرفي 
كنيد كه ظاهري آرام و ساده دارد و باطني پر رمز و 

راز. قلبش سرش��ار از ايم��ان به خداس��ت و همه 
وجودش در محبت اهل بيت پيامبر خدا)ص( غرق 
گشته است. زاهدي است روگردان از دنيا، اما پركار 
و تالشگر. عابدي است با س��جده هاي طوالني در 
پيشگاه خدا، اما از آغاز جواني در صحنه سياست و 
مرتبط با مردم. روزه داري است بي ريا، در حالي كه 
ورزشكاري است توانا. در تنهايي هايش با خدا اشك 
از چشمانش س��رازير اس��ت و در برخوردهايش با 
مردم، لبخند از لب هايش قطع نمي ش��ود. شب و 
روزش در خدمت به مردم مي گذرد و هيچ گاه خسته 
نمي شود. پناهگاه دردمندان و انيس بي كسان است. 
همدم مطرودان اجتماع است و گره گشاي گرفتاران. 
با بزرگان حش��ر و نش��ر دارد، اما به همنش��يني با 
ضعيفان بيشتر عالقه مند است. همه عمرش گمنام 
و پرتالش در مبارزه به س��ر برده و زندان طاغوت و 
اسارتگاه هاي عراق را با تحمل شكنجه هاي توانفرسا 
بيش از ۱۰ س��ال سپري كرده اس��ت، اما از كسي 
توقعي ندارد. بسيار صبور و خوشرو و مهربان است، 
نه آن گونه كه چش��م طمع به چيزي داشته باشد. 
رازداري اس��ت امين و پارس��ايي اس��ت شجاع، نه 
آن طور كه در پي نامي باش��د. او به گمنامي بيشتر 
عالقه مند اس��ت تا به ش��هرت خواهي. نه به غيبت 
ديگران مي پ��ردازد و نه به دروغ رو م��ي آورد. آرام 
سخن مي گويد اما س��خنانش قاطع است. به همه 

سالم مي كند ولي از هيبتش كاسته نمي شود و...«
رحمانيان در ادام��ه اين مقدمه، درب��اره محتواي 
كتاب و چند و چون تنظيم و تبويب آن چنين آورده 
است: »كتاب حاضر با عنوان »خستگي ناپذير« در 
سه بخش طراحي شده اس��ت؛ در بخش اول، سيد 
آزادگان به رابطه خود با ش��هيد سيدعلي اندرزگو 
مي پردازد و گوش��ه هايي از ش��جاعت ها، كرامات 
و حاالت معنوي و حماس��ي او را بيان مي كند. در 
بخش دوم از شخصيت عارف مجاهد، شهيد دكتر 
مصطفي چمران س��خن مي گوي��د و خاطره هايي 
را از دوران اس��ارت خود مي گويد. در بخش س��وم 
خاطره هاي خ��ود را از عارفان و عالمان وارس��ته و 
كرامات آنها بيان مي كند. اميد اس��ت خداوند از ما 
بپذيرد و در يوم الحساب ش��فاعت آن آبرومند نزد 

خدا ما را نيز شامل شود«.
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  سارا شجاعي
فردا مصادف اس�ت با چهل و دومين س�الگرد فرار 
بي بازگش�ت محمدرضا پهلوي از اي�ران در 26 دي 
1357. او ام�ا در پي اي�ن رويداد، گم�ان مي برد كه 
در پ�ي ماجرايي ش�بيه كودتاي 28 م�رداد 1332، 
به كش�ور باز خواهد گش�ت اما اين بار ماجرا چون 
گذش�ته رقم نخ�ورد! مقالي كه هم اين�ك پيش رو 
داريد، به نكاتي پيرامون حاش�يه و متن اين رويداد 
اشاره كرده اس�ت. اميد آنكه تاريخ پژوهان انقالب 
اس�المي و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول آيد. 

      
  پهلوي دوم در سفر مرگ!

 در ۲۶ دي ۱۳۵۷، وقتي محمدرضا پهلوي تهران را به 
مقصد قاهره ترك مي كرد، نمي دانس��ت كه كمتر از دو 
سال ديگر، جسم او در قاهره دفن خواهد شد! او لحظاتي 
پيش از ترك خاك ايران گفت: »ضمناً گفته بودم پس 
از اينكه خيالم راحت ش��ود و دولت مس��تقر گردد، به 
مس��افرت خواهم رفت...« اين آخرين جمله او، پرونده 
وي را براي ابد در س��فر و آوارگي بست و پس از آن شاه 
به ترتيب در مصر، مراك��ش، باهاماس، مكزيك، امريكا 
)در بيمارستان نيويورك(، پاناما و در پايان مصر روزگار 
تبعيد و غربت را گذراند.)۱( چنانكه سفير امريكا در اين 
باره مي گويد: »جريان عزيمت شاه بعد از ظهر همان روز 
از راديو و تلويزيون ايران پخش شد و ساعتي بعد، شهر 
تهران را غوغا و هيجان بي سابقه اي فراگرفت. كاميون ها 
مردان جوان را س��وار كرده و در خيابان تخت جمشيد 
پياده مي كردند. جشن رفتن شاه با حركت دسته هاي 
تظاهر كنن��ده در خيابان ها و صداي ب��وق خودرو ها و 
روشن كردن چراغ ها، سه يا چهار ساعت ادامه يافت.«)۲( 
اين »جش��ن خودجوش« آن قدر بزرگ بود كه رابرت 
هايزر، ژنرال چهار ستاره امريكايي آن را »حادثه  غيرقابل 
توصيف« مي خواند و آنتوني پارسونز، سفير انگليس در 
ايران اذعان مي كند: هرگز چنين منظره اي را به چشم 

خود نديده بود!)۳(
  فرار به مثابه واپسين گزينه

اما اين سفر يا  به معناي دقيق تر اين گريز از وضع موجود، 
در پس چه اقداماتي صورت گرف��ت؟ و آيا با روايت اين 
ماجرا، تنها قرار بر ترس��يم چهره اي بيمناك و خائف از 
شاه داشته ايم يا خير؟ آنچه مستندات تاريخي به ما نشان 
مي دهد، اين است كه سفر دائمي شاه از ايران، آخرين 
راهي بود كه او برگزيد و در حقيقت از ش��هريور ۵۷ و با 
خيزش تظاهرات و اعتراضات مردمي، شاه، هر آنچه در 
چنته امكانات و توانايي هاي خويش داشت، برمال ساخت 

و از به كار بس��تن هيچ راه حلي، براي فرونشاندن موج 
گسترده و فزاينده خشم عمومي فروگذار نكرد. منصور 
رفيع زاده، رئيس ش��عبه س��اواك در امريكا مي نويسد: 
»اويسي به ش��اه كه به وضوح نگران و آشفته بود، گفت 
س��ربازان من در زره پوش هاي خود در خيابان مستقر 
ش��ده اند، مردم به آنها گل هاي ميخك قرمز مي دهند. 
سربازان من ديگر روي آنها آتش نمي گشايند. شاه مدتي 
فكر كرد و سرانجام گفت اگر طبق يك نقشه، كماندو ها به 
سربازان شما در خيابان حمله كنند و عده اي ] از سربازان 
شما[ را بكشند چه؟ به اين ترتيب بقيه برآشفته مي شوند 
و به سمت جمعيت شليك مي كنند. نظرت در اين مورد 
چيست؟...)4( رفيع زاده به دليل اينكه رابط ساواك با سيا 
در امريكا بود، بر تمامي اقدامات ساواك اشراف داشت و 
به سيا گزارش مي داد. او در جاي ديگري از كتاب خود 
مي نويسد: »در اين هنگام تيمسار نصيري صورت خود 
را با دستانش پوشاند، سپس دس��تانش را برداشت و با 
صدايي كه ان��گار از ته چاه مي آيد، ادام��ه داد: مي داني 
هفته گذشته چند تا آتش سوزي در منطقه تجاري شهر 
به راه انداختيم؟ چه تعداد آدم درجا كشته شدند؟ و هنوز 
كافي نيست! او )شاه( امروز به من گفت اين كافي نيست، 
بيشتر بكشيد، بيشتر آتش بزنيد... من ديگر نمي توانم، 
من هم وج��دان دارم، من هم فرزن��د دارم!...«)۵( احمد 
احرار-كه خود از مخالفان جنبش هاي استقالل طلبانه و 
آزادي خواهانه مردم ايران بوده است- در كتابش ناگزير به 
نقش ساواك در آتش سوزي هاي سال ۵۷ اشاره مي كند: 
»درباره حوادث خياباني و نقش مأموران ساواك، ما هم 
چيز هايي شنيده بوديم. گويا اين طور فكر شده بود كه 
اگر يك اغتشاشات مصنوعي در شهر راه بيفتد و مغازه ها 
را آتش بزنند و ايجاد هراس بكنند، مردم نگران امنيت 
خودشان خواهند شد و افكار عمومي برانگيخته مي شود 

و اكثريت خاموش به صدا درمي آيند«.)۶(
  به بن بست رسيدن راهبرد كشتن و سوزاندن!

پيش از آن ني��ز در ۱۷ ش��هريور ۱۳۵۷، محمدرضا 
پهلوي نتوانست ش��اهد اعتراض مسالمت آميز مردم 
ايران باشد، آن گونه كه براي پراكنده كردن جمعيت، 
از بالگرد هاي نظامي استفاده شد. يك روزنامه اروپايي 
در اين رابطه نوش��ت: اين بالگرد ها كوهي از اجس��اد 
متالش��ي ش��ده را بر جاي گذاردند! در ميدان ژاله، 
تانك ها كه مردم را محاصره كرده بودند و از پراكنده 
كردنشان ناتوان بودند، شروع به شليك به سمت مردم 
كردند. بنا بر نوشته يك خبرنگار اروپايي، اين صحنه 
به جوخه آتش ش��بيه بود كه در آن، افراد مس��لح به 

انقالبيون بي حركت شليك مي كردند...«)۷(

پيشتر، براي سركوب و بدنامي انقالبيوِن معترض به 
پخش فيلم هاي مبتذل جنسي در سينماهاي كشور 
و كوباندن مشت جاني بر س��ر آنها در بيست و هفتم 
مرداد ۱۳۵۷ و در واپسين ساعات شب، در هاي ورودي 
و خروجي سينماي ركس آبادان قفل شده و لحظاتي 
بعد، از چهارگوشه داخلي سينما، صداي انفجار چهار 
بمب آتش زا به گوش مردم اطراف سينما  رسيد! مردم 
آبادان- كه به واس��طه حضور غول ه��اي نفتي جهان 
و مخازن نفت��ي اش، صاحب يكي از پيش��رفته ترين 
آتش نشاني هاي منطقه هستند- در اطراف سينما جمع 
شدند تا فرزندان شان را از آتش بيرون بكشند كه ناگاه، 
با گارد شهرباني مواجه مي شوند! در صفحه ۲۱ پرونده 
رسيدگي به موضوع س��ينما ركس آبادان در دادگاه، 
يكي از ده ها شاهد عيني به »نام جواد بي شتاب، فرزند 
جعفر، شغل لوله كش« مي گويد: »سروان بهمني پاي 
پله، يك شالق مشكي در دست داشت! ضربه محكمي 
به كمر من  زده ش��د و مرتب مي گفت اج��ازه نداريد، 
برويد باال! او در قبال سؤال بازپرس كه مي پرسد: خود 
س��روان بهمني كمكي در خاموش كردن آتش يا باز 
كردن در ها مي كرد يا نه؟ مي گويد خود سروان كمكي 
نمي كرد، دم پله ها ايس��تاده بود و نمي گذاشت كسي 
باال برود!«)8( حسين نادريان ديگر شاهد عيني اظهار 
داشت: »مأموران دور سينما را گرفته بودند اما در داخل 
سينما مردم فرياد مي زدند در را باز كنيد، سوختيم!«)9( 
از اظهارات ده ها شاهد عيني ديگر كه بگذريم، به فاصله 
چند روز، يك عضو ارشد سفارت امريكا در تهران، در 
گزارش محرمانه خود به واشنگتن، درباره عمل نكردن 
پليس و آتش نشاني در اين حادثه مي نويسد: »در شب 
۱9آگوست، تعداد ۶۰۰ نفر در سينما مشغول تماشاي 
فيلمي از يك هنرمند مشهور ايراني بودند كه سينما، 
دستخوش آتش سوزي شد. در ورودي و خروجي قفل 
بوده است و پليس، ماشين ها و تجهيزات آتش نشاني 

دير رسيده اند!«)۱۰(
اين همه كشتار و ارعاب، تنها گوشه اي افشا شده از دست 
و پا زدن آخرين شاه از تبار پهلوي، براي باقي ماندن بر 
مسند قدرت بود. درك اين موضوع، خود مي تواند گوياي 
اهميت تالش نخبگان ايراني، براي استرداد و محاكمه 
او باشد. اين محاكمه، اگر با استرداد شاه ميسر مي شد و 
در دادگاه و با ارائه ادله موجود مستند انجام مي پذيرفت، 
امروزه شاهد زمزمه هاي تحريف واقعياِت روشن، توسط 

دو بازمانده اين خاندان نبوديم.
 آنچه در ايام فرار بر شاه گذشت

بهتر اس��ت روايت ادامه ماجرا را، به عباس ميالني از 

ويليام س�وليوان: »جريان عزيمت 
شاه در بعد از ظهر همان روز، از راديو 
و تلويزيون ايران پخش شد و ساعتي 
بعد، ش�هر تهران را غوغا و هيجان 
بي س�ابقه اي فراگرفت. كاميون ها 
مردان جوان را سوار كرده و در خيابان 
تخ�ت جمش�يد پي�اده مي كردند! 
جشن رفتن شاه با حركت دسته هاي 
تظاهر كننده در خيابان ها و صداي 
بوق خودرو ها و روشن كردن چراغ ها، 
سه يا چهار س�اعت ادامه يافت...«

خوانشي از حاشيه و متن رويداد فرار محمدرضا پهلوي از ايران در 26 دي 1357

نصيري: شاه از من مي خواهد 
بيشتر بُكشم و آتش بزنم!
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همكاران سابق ساواك كه اكنون در امريكا اقامت 
دارد، بس��پاريم. او در اين باره مي نويسد: »از صبح 
۱۶ ژانويه )۲۶ دي( ض��رب زندگي در دربار تندتر 
شده بود. همه چيز انگار در حال تعليق بود. مبل ها 
را پوشانده و بس��ياري از نقاشي ها را از ديوار پايين 
آورده بودند. اينجا و آنجا جعبه هايي ديده مي شد. 
سفر شاه و ملكه قريب الوقوع به نظر مي رسيد. دو 
روز قبل از سفر، در ۱4 ژانويه )۲4 دي( ۱4 بسته 
بزرگ، پر از متعلقات ش��اه و خاندان سلطنتي، به 
فرودگاه برده شده بود. اندازه اين ۱4 بسته در حدي 
بود كه عماًل يكي از دو هواپيمايي را كه قرار بود شاه 
و همراهانش را به خارج ببرد، پر مي كرد. چند روز 
قبل، هواپيماي اختصاصي كوچكي، الياسي، يكي 
از خدمتكاران معتمد شاه را به ژنو برده بود. الياسي 
اوراق بهادر و ديگر اسناد ارزشمند شاه را به همراه 
خود به سوئيس برد. چند و چون اين پرواز يكسره 
محرمانه نگه داشته شد. محتويات آنچه الياسي به 

سوئيس برد نيز روشن نيست«.)۱۱(
آنچه با استناد به واگويه هاي اردشير زاهدي به دست 
مي آيد، اين است كه محمدرضا پهلوي هنگامي كه رو 
به لنز دوربين، علت سفر را احساس خستگي عنوان 
مي كند، چندان دور از واقعيت نيز نمي گويد و او قصد 
جدي، براي خروج دائمي از ايران نداش��ته است. در 
حقيقت براي شاه، كورسويي با عنوان »كودتا« باقي 
مانده بود و او به پش��توانه تجربه كودتاي بركناري 
مصدق، هنوز اميد بازگشت به تاج و تخت پادشاهي بر 
مردم ايران را در سر داشت. اما آنچه موجب شگفتي 
مي نمايد، اين است كه همراه كاروان خروج و تحت 
نظ��ارت فرح ديب��ا، چندين چم��دان جواهرات در 
هواپيماي اختصاصي جاس��ازي مي ش��ود و بعد از 
سال ها احمدعلي مسعود انصاري، به عنوان فردي كه 
از ۱۲ سالگي اش در دربار زيسته و امين شاه محسوب 
مي ش��ده، بيان مي كند كه جواهرات خارج شده را 
»خانم ديبا و آقاي ش��هبازي در صندوق بانك هاي 
سوئيس گذاشتند«.)۱۲( خروج اين جواهرات در حالي 
كه شاه اميد بازگشت به ايران داشته است، خود بيانگر 
اوج مال دوستي و پول محوري اين خاندان است. شايد 
با اين تصور كه مب��ادا در جريان همان درگيري ها و 
كودتاي محتمل، قطع��ه اي از الماس ها يا حبه اي از 

مرواريد ها يا زمردي از آويختني ها كم شود!
  زمينه هاي شخصيتي فرار پهلوي دوم

به باور اين قلم، در اين باره تحليلگران شخصيت شاه، 
كار را بر محققان پس از خود آس��ان كرده اند. آنچه 
در پي مي آيد، تنها ش��مايي از يك واقعيت تاريخي 
است: »درباره خروج شاه از ايران، ابتدا بايد شخصيت 
فردي او را شناخت و دانست چرا در زماني كه انقالب 
اوج مي گيرد و ابعادي پيدا مي كند كه سقوط نظام 
سلطنتي محتمل مي شود، ش��اه به جاي مقاومت 
ترجيح مي دهد از زير بار مسئوليت شانه خالي كند 
و كشور را ترك كند؟ در حالي  كه اين رفتار براي يك 
فرمانده نظامي و يك رهبر سياسي در جنگ و مسائل 
بحراني سياسي رفتاري نادرست و بسيار خطرناك 
اس��ت كه مي تواند منجر به شكس��ت يا  فروپاشي 
سيستم ش��ود. مسئله ش��خصيت فردي شاه اينجا 

اهميت پيدا مي كند«.)۱۳(
»محمدرضا شاه همچون پدرش، خلقيات ضعيفي 
داشت و در چند مقطع اين شخصيت ضعيف ديده 
مي شود. او افراد قوي را برنمي تافت. مثل احمد قوام 
كه از رجال سياسي بسيار قوي و از رقباي پدر او بود و 
مهم ترين دولتمردي بود كه رقيب سياسي رضاخان 
به شمار مي رفت و در زمان محمدرضا شاه، همزمان 
با غائله آذربايجان نخس��ت وزير ش��د و محمدرضا 
شاه به ش��دت در قبال او احساس حقارت مي كرد 
و از اين امر ناراحت بود. شاه بعداً اين احساس را در 
مقابل مصدق نيز داشت. او با اينكه از مصدق متنفر 
بود، اين جرئت و جسارت را نداشت كه از اختيارات 
خود در قانون اساسي به عنوان پادشاه استفاده كند 
و مصدق را به عنوان نخست وزير عزل كند. كار در 
نهايت به كودتاي ۲8 مرداد رسيد كه سرويس هاي 
امريكا و انگليس او را با فشار زياد راضي به موافقت 
با كودتا كردند، چون شاه به شدت از كودتا و درگير 
شدن با مصدق و مردم مي ترسيد. راضي كردن شاه 
مقدمات مفصلي داشت. س��رويس هاي اطالعاتي 
امريكا و انگليس با وارد كردن اشرف، خواهر شاه، و 
ژنرال شوارتسكف امريكايي به ايران و مالقات هاي 
آنها با شاه تالش كردند او را راضي كنند. سپس از 
طريق پيام سري چرچيل، نخست وزير بريتانيا، در 
بي بي سي انگليسي در ۱۲ ش��ب و پيام رمز ژنرال 
آيزنهاور، رئيس جمهور وقت امريكا، به او اطمينان 
دادند كه طرح مورد تأييد دولت هايش��ان است. به 
اين ترتيب باالخره توانستند شاه را به امضاي فرمان 
بركناري مصدق راضي كنند. شاه آن قدر ترسو بود 
كه به كاخ خود در كالردش��ت و بعد رامسر رفت و 
زماني كه مصدق س��رهنگ نصي��ري را، كه حامل 
نامه بركناري او بود، دم در خانه اش دس��تگير كرد 

و خبر به شاه رسيد، فوراً به شكل حقيرانه  از رامسر 
به بغداد و از آنجا به رم فرار كرد. اين فرار باعث شد 
روزهاي ۲۵ و ۲۶ مرداد موج بزرگي در ايران عليه 
نهاد سلطنت و شاه ايجاد شود و مردم مجسمه هاي 
رضاشاه و محمدرضاشاه را پايين بكشند. واقعاً اين 
طور بود و در نهايت رفتار عجيب او حكومت پهلوي 
را به جايي رساند كه در ارتش نيز يك امير باعرضه 
در قدرت نبود. او حتي نظاميان وفادار به خود مانند 
ارتش��بد بهرام آريانا و ارتش��بد غالمعلي اويسي يا 
ارتشبد مين باشيان را به محض اينكه كمي قدرت 
مي گرفتند بازنشس��ته مي كرد. در نتيجه در زمان 
انقالب نظاميان س��تادي و كم توان مانند ارتشبد 
قره باغي اداره ارتش را در دس��ت داشتند. با خروج 
شاه از ايران طبعاً كس ديگري نبود كه بتواند ارتش 
را مديريت كند. فردوست مي گويد اگر ۱۵ خرداد 
سازماندهي ش��ده بود و مردم به س��مت سعدآباد 
به راه افتاده بودند، يقيناً ش��اه مثل ۲۵ مرداد فوراً 
س��وار هليكوپتر مي ش��د و فرار مي كرد ولي مردم 
اين مسائل را نمي دانس��تند و ۱۵ خرداد حركتي 
سازماندهي شده نبود«.)۱4( به زعم بسياري از كساني 
كه شاه را از نزديك مي ش��ناختند، وي »در موارد 
بحراني و سرنوشت س��از ترديد مي ك��رد و جرئت 
الزم براي تصميم گيري نداشت، چنانچه كودتاي 
۲۵ مرداد ۱۳۳۲ نمونه ب��ارزي از ضعف و جبن او 
به شمار مي رود«.)۱۵( اين وجه از شخصيت شاه از نظر 
امريكا و غرب نيز پنهان نمانده بود و آنان هم به اين 
موضوع به عنوان يك مشكل رواني مي نگريستند. 
گري س��يك، مش��اور امنيت ملي كارتر، در اشاره 
به اين موضوع نوشته اس��ت: »در پي مالقات هاي 
گذش��ته يك نكته براي امريكايي ها روش��ن شده 
بود و آن مش��كل رواني ش��اه بود. كسي كه قدرت 
تصميم گيري ندارد و س��ردرگم است و سعي دارد 
تصميم گيري در خصوص مسائل حساس و مهم را بر 
عهده امريكايي ها قرار دهد؛ بنابرين امريكا بايد براي 

وضعيت رواني شاه هم فكر مي كرد«.)۱۶(
 ...و كالم آخر

موج اعتراضات مردمي و انقالب فراگير سال ۱۳۵۷ 
در نهايت كارگزاران رژيم پهلوي و شخص محمدرضا 
را مجاب كرد كه در اين شرايط تنها راهكار باقي مانده 
براي وي، خروج از كشور اس��ت. البته كه شايد وي 
در مخيله خود خروجي مشابه آنچه در سال ۱۳۳۲ 
رخ داد را در نظر داشت كه البته بعدها مشخص شد 
قياسي مع الفارغ است و بازگشتي در كار نيست. شاه 
كه براساس گفته شاپور بختيار تحمل اين را نداشت 
كه بر در و ديوار عليه وي الفاظي نوشته شود، خروج از 
كشور را ترجيح داد. در اين ميان اما، نظاميان داليل 
زيادي براي مخالفت خود با خروج ش��اه از كش��ور 
داش��تند. در رأس آنها اين بود كه ساختار ارتش در 
ايران پيش از انقالب از منطقي كاماًل شخصي پيروي 
مي كرد؛ همچنان كه لويي چهاردهم عنوان مي كرد 
»دولت يعني من«، شاه نيز معتقد بود ارتش يعني 
وي، بنابراين منطقي بود كه نظاميان با خروج ش��اه 
مخالف باش��ند. از س��وي ديگر آنها مي دانستند كه 
جايگاهي در ميان مردم ندارند و صرفاً براي كارگزار 
اعظم خود فعاليت مي كردند و نه براي مردم كه بعضاً 
در نقطه مقابل م��ردم. در نهايت نيز مخالفت امراي 
ارتش و نظاميان رده باال با خروج شاه از كشور مفيد 
واقع نشد و ش��اه امرا را با مخالفت هايش��ان فارغ از 

داليلشان تنها گذاشت.
پي نوشت ها 
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 برگي از خاطرات 
زنده ياد سيدعلي اكبر ابوترابي

 روايت آزاده 
از رجال انقالب

آنچ�ه مس�تندات تاريخ�ي به ما 
نش�ان مي دهد، اين است كه سفر 
دائمي ش�اه از ايران، آخرين راهي 
بود ك�ه او برگزي�د و در حقيقت از 
شهريور 57 و با افزايش تظاهرات 
و اعتراضات مردمي، شاه هر آنچه 
در چنت�ه امكان�ات و توانايي هاي 
خويش داشت، برمال س�اخت و از 
به كار بس�تن هيچ راه حلي، براي 
فرونشاندن موج گسترده و فزاينده 
خش�م عموم�ي فروگ�ذار نك�رد
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