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  "مثل برف آب خواهيم شد"
  

وزارت امورخارجـة ايـاالت متحـدة       بيـشتر كارشناسـان      1357تا اواخر آبان    
امريكا به اين نتيجه رسيده بودند كه اياالت متحده بايد خود را براي ايران پس از                

 آبان سوليوان، سفير اياالت متحده، پيامي مبني بر ايـن           18 در روز    1.شاه آماده كند  
ور تـص نكردنـي اسـت     تصور  " كه اياالت متحده بايد كم كم آنچه را          فرستاده بود 

 اگر معلوم شود كه شاه ديگر قادر به فرمانروايي نيست، اياالت متحده بايـد               ".كند
بينانه از ايران در دورة پس از      چه راهي در پيش گيرد؟ اين تلگرام تصويري خوش        

ان مخـالف كمونيـسم و      هم خميني و هم نيروهاي مسلح اير      : شاه ترسيم كرده بود   
گـرا بودنـد؛ روحانيـان احتمـاالً از           ضد شوروي بودنـد؛ مجموعـة افـسران غـرب         

نيروهاي نظامي هواداري مي كردند؛ ارتش هم به نوبـة خـود از تماميـت ارضـي                 
يافت؛ خميني بـه ايـران       كرد؛ مناسبات اقتصادي با غرب ادامه مي        ايران حمايت مي  

گرفت؛ انتخابات هـم بـه اسـتقرار          به عهده مي  وار را     گشت و نقشي گاندي     باز مي 
   2.انجاميد نوعي جمهوري اسالمي با گرايش شديد به غرب مي

 
 كساني مثـل مهـدي       و  جبهة ملي  عضاي از ا   بيشتر ها را   سوليوان اين برداشت  

 اطالعاتش از عقايـد پيـروان نزديـك         .بازرگان از نهضت آزادي دريافت كرده بود      
رو بـودن     رو بود كه با مسلماني ميانـه        گرايي ميانه   اسالم بازرگان   .خميني ناچيز بود  

                                                 
1. Cyrus Vance, Hard Choices, New York, Simon and Schuster, 1983, p. 329.  
2. Zbigniew Brzezinski, Power and Principle: Memoirs of the National Security 
Adviser 1977-1981, Farrar, Straus, Giroux, 1983, pp. 367-368. 
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رويي بود كه در آغاز به جبهة         تفاوت داشت، او استاد دانشگاه و فعال سياسي ميانه        
 1350 به نهضت مقاومت ملي و در دهـة     1340 و   1330هاي    ملي و سپس در دهه    

 انجمـن   او همچنين انجمن دانشجويان اسـالمي و      . به نهضت آزادي ايران پيوست    
 كه اگر دولت ازهاري در كنتـرل        ستدالل كرده بود   سوليوان ا  3.مهندسان را پي نهاد   

هاي كليدي اقتصادي و توليدي موفق نشود، انقالب به احتمال قـوي پيـروز        بخش
اگر بنا به پيروزي انقالب باشد چرا توجـه خـود را معطـوف بـه طـرف              . گردد  مي

اهللا   اهللا طالقاني و آيـت       افرادي چون آيت   از ميان هواداران خميني   . آتيه نكنيم   خوش
آموختـة دانـشگاه      بهشتي، به ويژه، كـه دانـش      "بهشتي افرادي تحصيلكرده بودند؛     

 و بازرگان و    "تر انقالب هم توجه داشت      هاي غيرديني   توبينگن آلمان بود، به جنبه    
تند  امير انتظام و ناصر ميناچي، كه با خميني و يارانش ارتباط داشـ              عباس رفقايش،

بـه نظـر    " كـه    فتـه بـود    نتيجـه گر    و نظرشان نسبت به اياالت متحده مساعد بـود       
 تهديد اصلي براي آيندة ايران از جانـب اتحـاد           دهند  د كه آنها تشخيص مي    رس  مي

ها پـيش     شوروي است و اياالت متحده، با وجود مناسبات نزديك با شاه، از مدت            
 بـه  ".ملت ايران بـوده اسـت  قدرتي در جهت بهبود اجتماعي، اقتصادي و سياسي  

د كه برقراري سازشي بين ارتش و مذهبيون به صـورتي كـه مـورد               يرس  نظر او مي  
كرد كه دسترسي به اين مهم در         او تصور مي  . قبول گروه دوم باشد، ضرورت دارد     

صورتي امكان پذير است كه فرماندهان وقت در ارتش، كه اغلب آنها مورد تأييـد               
تـري   ، مجاب شوند كه جاي خود را به فرماندهان جوان         خميني و پيروانش نبودند   

او پـس از گفتگـو بـا بازرگـان و مينـاچي             . بدهند كه مورد تأييد انقالبيـان باشـند       
در واقـع، بازرگـان اشـاره كـرد كـه           . رسد  اطمينان يافت كه اين طرح به نتيجه مي       

                                                 
3. Shaul Bakhash, The Reign of  the  Ayattolahs: Iran and the Islamic Revolution, 
New York, Basic Books, 1984, pp. 52-53. 
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 بـا افـراد     تواننـد   افسران ارشد، اگر بپذيرند كه با آرامش كشور را ترك كنند،  مـي             
 4.خانواده و اموال خود بروند

  
آراي سوليوان تأثير زيادي بر نحـوة تفكـر حـاكم بـر وزارت امـور خارجـة                  

به گفتة ونس، وزير امور خارجة آن كـشور، برخـي از مـشاوران              . امريكا گذاشت 
كم كم به ترديد افتاده بودند كه شاه بتواند، حتي به عنـوان مقـامي تـشريفاتي در          "

– پس از آن كه نتـايج محتمـل ايـن بحـران              ".رلماني در ايران بماند   دموكراسي پا 

دولتي نظامي با يا بدون شاه، يا دولتي غير نظامي و برخـوردار از حمايـت ارتـش                  
 بررسـي شـد، اغلـب       -در جمهوري اسالمي، يا فروپاشي و هـرج و مـرج كامـل            

 بـا ايرانـي     مشاوران بر اين باور بودند كه اياالت متحده بايد فوري موضع خود را            
هـاي    افزون بر ايـن، بـا توجـه بـه اسـتدالل           ": ونس نوشت . بدون شاه تطبيق دهد   

سوليوان كه به شدت بر آنها تأكيد كرده بود، آنها پيشنهاد كردند كه اگر شاه نتواند                
ن راضي كند، ما بايد در پـي ايجـاد          اروي مخالف   خود را به كنار آمدن با جناح ميانه       

گرا، و روحانيـان اسـالمي، بـه          ترين نيروي غرب    ن قوي سازش بين ارتش، به عنوا    
  ٥ ".عنوان نيروي سياسي مسلط بر كشور، باشيم

 
 و  قادر به تعريف  پرزيدنت كارتر معتقد بود كه بايد از شاه حمايت كند، ولي            

رهبـري   او هـم از سـاختار        .بگيـرد تش بايـد در پـيش       دول سياستي نبود كه     اعمال
 در  .آورد  كرد، سر در نمي      پشتيباني مي   ظاهر آن را    بود و   انقالب كانونشورشي كه   

رسـيد     نيز اسير همان تناقض گوئي هائي بود كه به شاه و ارتش ايران مي               او نتيجه

                                                 
4. William H. Sullivan, Mission to Iran, Op. Cit., pp. 199-202. 
5. Vance, Op. Cit., pp. 329-330. 
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  معتقد بود سـوليوان     اصوالّ  شاه 6.و درك واقعيت را روز به روز مشكل تر مي كرد          
ايـن  . سـت  سفير پرزيدنت اياالت متحده بيانگر واقعي نيـت پرزيـدنت ا           به عنوان 
يـا رفتـار    بـا گفتـار     آنچه سوليوان   .  شاه را دچار نوعي سرگرداني كرده بود       اعتقاد

 حمايت صريح داشت، كه او را بـه          نبود كرد به نظر شاه حكايت از       خود منتقل مي  
 ادعـا    سـو   زيـرا از يـك     ندك  اين فكر انداخت كه اياالت متحده دو دوزه بازي مي         

كـرد،    هايي كه از سفير دريافت مـي         در پيام  و از سوي ديگر   كند پشتيبان اوست      مي
از "به برژينسكي، مشاور امنيت ملي كارتر گفته بودند كه          . شد  اين ادعاها باطل مي   

 او تـالش كـرد      7".كننـده اسـت     آور، دور از فهم، و گيج       نظر شاه اين وضع حيرت    
اسـتدالل شـاه در مـورد       . ترديدهاي شاه را كاهش دهد ولي چندان توفيق نيافـت         

هـاي سـوليوان را       شد باعث شد كه گفتـه       هايي كه بين دو كشور رد و بدل مي          مپيا
اردشير زاهدي، سفير شاه در اياالت متحده، اطمينان خـاطري را كـه             . تر بداند   مهم

 بـه    را داد، تأييد كرد، ولي شاه اظهارات او        برژينسكي در مورد حمايت از ايران مي      
 8. رد كرد او تعبير و نتيجتاّاطالعي بي

 
او تصميم گرفت فردي نظامي را به تهـران         . كارتر هم از سوليوان راضي نبود     

بـه نظـر    "اعزام دارد تا مناسباتي درست با ارتش ايران برقرار كند، زيرا سـوليوان              
   كارتر، بـر اسـاس توصـيه       ".هاي كافي براي او بفرستد      تواند گزارش   رسيد نمي   مي

هـايزر، معـاون سـر فرمانـدهي      .  اي هارولد براون، وزير دفاع خود، ژنرال رابـرت       
بنـا شـد هـايزر او را در         . نيروهاي اياالت متحده در اروپا را به اين منظور برگزيد         

                                                 
 شكايت و كاري كرد كه پرزيـدنت هـم در ايـن      " ايران يابي سياسي ما از     بار اطالع   وضع مصيبت "برژينسكي از   . 6

باره به استانسفلد ترنر، رئيس سازمان اطالعات مركزي سيا، و ونس، وزير امور خارجه، شكايت كنـد كـه  نتيجـة               
 .367. برژينسكي، پيشين، ص. چنداني نداشت

 .همان. 7

 .165. پيشين، صپاسخ به تاريخ، محمد رضا پهلوي، . 8
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جريان نيازهاي ارتش ايران بگذارد و فرماندهان ايراني را به پـشتيباني از بختيـار،               
و به هر حال در ايران بماند تا پـس از خـروج شـاه از                كند  نخست وزير، تشويق    

نه كارتر و نه ژنرال هايزر به شاه يا فرمانـدهان خبـر             اما  .  ثبات را حفظ كند    كشور
 .رود ندادند كه وي به ايران مي

 
هايزر با . گذاشتمي نظامي وي احترام دانش شناخت و به  شاه هايزر را مي

ستاد ارتش شاه و فرماندهان وي در سه سال و نيم گذشته در زمينة مسائل نظامي 
 شاه او را 1357در فروردين . القة طرفين همكاري كرده بودگوناگون مورد ع
 (command control)رماندهي ف سيستم كنترل  طرح يكمأمور آماده كردن

نويس را  نويسي دست در مرداد هايزر پيش. براي نيروهاي ارتش ايران كرده بود
 ، اعضاي مهم ستاد وه فرماندبزرگ ارتشتارانبه ارتشبد ازهاري، رئيس ستاد 

ازهاري و همكارانش آن برنامه را تأييد كردند و . فرماندهان نظامي تسليم كرد
سپس آن نوشته را به شاه ارائه دادند كه برخالف انتظار هايزر او هم آن برنامه را 

در مورد نكتة جالب اين نوشته هدفش . بدون هيچ جرح و تعديلي تأييد كرد
ريزي   ارتش به نظر شاه براي برنامهن فرماندهاپايان دادن به وابستگي بيش از حد

تداركاتي، اطالعاتي،  نظام ه مجهز كردن ارتش ب فرايندي كه بايستي بهبود و
  9.يدانجاممي  تر منسجمفرماندهي و عملياتي 

  
ژنرال الكـساندر هيـگ، رئـيس       . دشآفرين    ، مأموريت هايزر بحث   با اين همه  

او اعتقـاد داشـت كـه       . بـود مستقيم او، به شدت با رفتن وي بـه تهـران مخـالف              
، در دستگاه دولت اختالف نظر وجود داشت،        بودسياست اياالت متحده نادرست     

خورده    بود و هايزر به احتمال زياد به فردي شكست         "مبهم"شرايط اين مأموريت    

                                                 
9. General Robert E. Huyser, Mission to Tehran, New York, Harper & Row, 1986, 
pp. 6-10.  
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 سـوليوان بـه ايـن       10.به گردن مي گرفت   شد كه بايد اشتباهات ديگران را         بدل مي 
الفت كرد كه نيازي بـه آن نبـود و در كـار وي اخـالل         دليل با مأموريت هايزر مخ    

ايران به هدف او مشكوك بودند و حـضور او در           فرماندهان نظامي   . كرد  ايجاد مي 
شاه از ورود پنهاني هايزر حيرت كرده بود، زيـرا          . آميز تلقي كردند    ايران را توهين  

 پـر   ان بـازي  پنهبه هر حال، اين     . سابقه و مخالف تشريفات رسمي بود       اين كار بي  
 چند ساعت پس از ورود هايزر به تهران حضور          اهن بود زيرا ت    فايده  رمز و راز  بي    

، اعـالم    كه پس از چند هفته اعتصاب آغاز به كـار كـرده بودنـد              ،او در مطبوعات  
  11.شد

  
***  

هسپار تهران شد، كارتر با رهبران فرانـسه،  ر ر دي، روزي كه هايز  14در روز   
به گفتـة   . اي بحث دربارة بحران ايران، در گوادلوپ ديدار كرد        ، و آلمان بر    بريتانيا
همـة آنهـا تـصور      . آن سه رهبر ديگر از شاه زيـاد پـشتيباني نمـي كردنـد             "كارتر  

كردند دولت غيرنظامي بايد روي كار آيد و همگي اتفاق نظر داشتند كـه شـاه                  مي
 جمهـور   والري ژيسكار دسـتن، رئـيس   12".بايد هرچه زودتر كشور را ترك كند

گـاهي   فرانسه، كه ميهماندار اين نشست بود، عقيده داشت كـه شـاه چنـدان تكيـه          
جيمز كاالهان، نخست وزير بريتانيا، كه از او درخواست شده بود بحـث را              . ندارد

گيري كرد كه شاه از دست رفته است و هيچ جانشين كارآمدي براي               بياغازد نتيجه 
ايي را كه از سر آنتوني پارسـونز، سـفير          ه   گزارش در واقع او  . او در صحنه نيست   

سفير خود ژيسكار هم بر اسـاس       . كرد  خود در تهران، دريافت كرده بود تكرار مي       
تماسش با دولت و بيشتر با مخالفان غيرمذهبي، و نه با شـاه و مـشاوران نزديـك                  

                                                 
 .15-17. در مورد ژنرال هيگ نگاه كنيد به مقدمة وي بر كتاب هايزر، همچنين صص. 10

11. Ibid. passim 
12. Carter, Op. Cit., p. 445. 
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در نتيجـه، دولـت فرانـسه، و از         . هايي بدبينانه براي او فرسـتاده بـود         وي، گزارش 
، نقـش و     بـه پـاريس رسـيد از او        خمينـي تا زماني كه     خود ژيسكار دستن،     جمله

 شـاه   از اين كه به خاطر در خواست      ژيسكار  . مقاصد او اطالعات چنداني نداشتند    
هاي مهر و آبان      با اين حال، در ماه     .كند ناراحت بود  تحمل  را  خميني  مجبور شده   

رانـسه، اقامـت او در فرانـسه        اهللا هشدار داده بود كه به موجب قـانون ف           او به آيت  
ا  . مشروط به اين است كه از دامن زدن به خـشونت در ايـران خـودداري كنـد                  امـ

اهللا با ادامة ارسال نوارها به ايران دقيقاً همان كار را كرده بود، نوارهايي كه بـه              آيت
گزارش منابع ژيسكار در اوائل دي ماه پيـروان خمينـي را بـه قتـل شـاه ترغيـب                    

ن بونه، وزير كشور خود، دسـتور داد ترتيـب عزيمـت            اسكار به كريستي  ژي. كرد  مي
. او سپس شاه را از ايـن تـصميم آگـاه كـرد            . خميني را از فرانسه به الجزاير بدهد      

: بـه گفتـة ژيـسكار شـاه گفـت         . برخالف انتظار وي شاه با اين طرح موافق نبـود         
ـ         اخراج آيت " ه عهـده نخواهـد   اهللا تصميم فرانسه اسـت؛ ايـران مـسئوليت آن را ب

 رئيس جمهور فرانسه به اين نتيجه رسيد كه فرانسه به تنهايي نبايـد ايـن                ".گرفت
اهللا را متوقـف   او به وزير كشور خود دستور داد روند اخراج آيت         .  دبپذيرخطر را   

در اوائــل دي و درســت پــيش از اجــالس گوادلــوپ، ژيــسكار از ميــشل  . كنــد
گـشاي او شـده بـود،         ه اكنـون مـشكل    پونياتوفسكي، وزير كشور سـابق خـود كـ        

ــرود و در بازگــشت شــرايط وي را گــزارش دهــد   ــدار شــاه ب ــه دي . خواســت ب
 دي با شاه ديدار كرد و به ژيسكار گزارش داد كه كار شاه              4پونياتوفسكي در روز    

كس است و مصمم است كـه بـه ارتـش خـود               او بيمار، درمانده و بي    : تمام است 
ژيسكار به اين نتيجـه رسـيد كـه         . چ شرايطي ندهد  اجازة شليك به مردم را در هي      

 ژيسكار اين وضع را ناشي از رفتار        13"خواهي نخواهي تكليف معلوم شده است     "

                                                 
 :ترجمة نگارنده از. 13

Vallery Giscard d'Estaing, Le Pouvoir et la vie, Paris, Compagnie, 12. 1994, pp. 96, 
128, 119. 
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 مقامـات امريكـا مناسـبات       ".قابل درك نبود  "مقامات امريكا دانست كه از نظر او        
 بر اساس آن به خود حق مي         كه ي منحصر به فردي با ايران داشتند      سياسي و نظام  

از سوي  .  مستقل از منافع اروپا رفتار كنند      دند در رابطه با مسائل مربوط به ايران       دا
داد كـه سـفارت امريكـا و ديگـر دوايـر              ديگر، اطالعات وي از ايـران نـشان مـي         

گيرنـد و بـه جـاي آن در پـي يـافتن راه حلـي                  امريكايي دارند از شاه فاصله مـي      
  14.كه يافتني نيست ندردگ مي براي آن دنبال فردي مناسب و هستند "سياسي"

  
ترديـدهاي كـارتر بـيش از       . به هر حال اين فقط تا حدودي حقيقت داشـت         

او باور داشت مناسبات نزديك موجود بين افـسران امريكـايي و            . هايش بود   ترفند
 بـه نظـرش     15.كنـد   ايراني ارتش ايران را قادر به حفظ تماميت و ثبات كشور مـي            

 و  "گيري فـوري شـاه اسـت        ن متوجه نياز كناره   تمام فكر و ذكر سوليوا    "رسيد    مي
زمـاني كـه كـارتر از       . اين كه اياالت متحده با خميني ارتباط مستقيم برقـرار كنـد           

ژيسكار دستن خواست كه نقش ميانجي را با خميني بازي كنـد، بـه گفتـة كـارتر                  
تلگرامي براي  )  دي 20( ژانويه   10كنترل خود را از دست داد و در روز          "سوليوان  

سوليوان " كارتر از ونس خواست      ".س فرستاد كه رنگ و بوي گستاخي داشت       ون
اصرار داشت كه فرستادن فردي تـازه بـه ايـن           "، ولي ونس    "را از ايران فرا خواند    

  . كارتر با اكراه رضايت داد 16". اشتباه است]در اين شرايط [كشور
  

زر دريافـت   هايي كـه از هـاي       كارتر در اين زمان روز به روز بيشتر به گزارش         
خونـسرد و  "شـد هـايزر    كرد متكي بود، زيرا تا آنجا كه به كـارتر مربـوط مـي           مي

 هـايزر  17".داشـت  هايي سنجيده ارسال مي  و همواره ديدگاه  ....مسلط بر اوضاع بود   
                                                 

14. Giscard d'Estaing, Op. Cit., p. 120.  
15. Ibid. 
16.Carter, Op. Cit., p. 446. 
17. Ibid. 
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او آنها را واداشته اسـت كـه بـا    . شود  گزارش داد كه دارد به فرماندهان نزديك مي       
ـ         هـاي نفتـي و       ه دسـت گـرفتن امـور ميـدان        هم براي آماده كردن طرحي بـراي ب

هـا را در هـم شـكنند و           هاي ارتباطي همكـاري كننـد و اعتـصاب          ها و راه    نيروگاه
او گـزارش داد كـه توانـسته اسـت كـاري كنـد كـه        . دوباره بر امور مسلط شـوند     

فرماندهان به جاي وابسته بودن به شاه به صورت گروهي زيـر نظـر بختيـار كـار                  
 آن رادر واقـع فقـط هـايزر    ا خواب و خيال بود، بـازي اي كـه        ه   تمام اين  18.كنند

خواسـتند بـراي سـاكت كـردن خمينـي بـه              فرماندهان از او مـي    . گرفت  جدي مي 
تند و گزنده   "جلوي سخنان   . سي.بي.دولتش متوسل شود، تا با فشار آوردن بر بي        

در . كنـد  آن بنگاه را بگيرد و مانع از آن شود كه شاه ايـران را تـرك                  "و شاه ستيز  
كردنـد كـه    ظاهر به اين ميتغير اين صورت آنها فقط براي به دست آوردن دل او  

ريزي در مورد به دست گرفتن اختيـار صـنايع مهـم              رهنمودهاي او را براي برنامه    
در واقـع، فرمانـدهان     . كننـد   نفت، برق، ارتباطات، آب و منابع غـذايي  اجـرا مـي            

كرات بـا ديگـر مقامـات بلندپايـه در          ارتش، بر اساس گفتگوهاي بين خود و مـذ        
، كه در آن جلـسات حتـي يكبـار هـم نـامي از               "شوراي فرماندهان "چهار جلسة   

اي به وي نكردند، در اصل اظهـار داشـتند كـه نيروهـاي                يزر برده نشد يا اشاره    اه
مسلح براي رويارويي با جنگي داخلي از نوعي كه در آن زمان با آن روبرو بودند،                

 افزون بر اين ديري نگذشت كه براي فرماندهان ارتش روشـن            19.دآمادگي نداشتن 
بـه گفتـة    . شد كه هايزر با سوليوان، كه مورد نفرت آنها بود، دست به يكي هستند             

بـاغي، رئـيس سـتاد ارتـش، در يكـي از مباحثـات مربـوط بـه                    ارتشبد عباس قره  
پيشنهاد كرد  ترفندهاي محتمل براي كنار آمدن با بازگشت خميني به ايران، هايزر            

                                                 
18. Huyser, Op. Cit., p. 73-74. 

 دي خود با هايزر به او 21شاه هم در ديدار . يمكن  كه بعد به آن اشاره مي"شوراي فرماندهي"نگاه كنيد به . 19
تهديد داخلي اصالً به فكر آنها هم . تنها برنامة حاضر و آمادة آنها براي مقابله با تهديدي خارجي بود"گفت كه 

 .77.  هايزر، پيشين، ص".خطور نكرده بود و امكانات آنها براي جنگ براي عمليات داخلي به كلي ناكافي بود



   زندگي و زمانة شاه 932

و بـدون   "باغي با بازرگان و بهشتي، در مقام نمايندگان خميني، ديدار كنـد               كه قره 
رئـيس هيئـت مستـشاران      [آنكه منتظـر پاسـخي شـود، فـوري از ژنـرال گـست               

ژنرال گست از دفتر بيرون     .  خواست شماره تلفن آنها را براي ما بياورد        ]امريكايي
ژنـرال هـايزر    . هـا را روي ميـز گذاشـت        آن ورفت و با چند شماره تلفن برگشت        

او ترتيـب ديـدار آنهـا را بـا شـما      . هـاي دكتـر مينـاچي اسـت     ها تلفن   اين"گفت  
باغي آن را به  قره.  اين گفتگوها برخالف انتظار فرماندهان ارتش بود 20 ".دهد مي

مي داند آنها چه      آيا كسي مي  ! عجيب است ": شاه با حيرت گفت   . شاه گزارش داد  
باغي مطابق معمـول      قره. باغي پرسيد قصد دارد چكار كند       سپس از قره   "د؟خواهن

ود ز اف ، پس از اصرار شاه،     ولي بعد  "هر چه اعليحضرت دستور بدهند    ": پاسخ داد 
  21.اي داشته باشد كند اين كار فايده تصور نمي

  
 ايران دربارة مناسبات با ارتش اياالت متحده بـر اسـاس            مراي ارتش ديدگاه ا 
 بنـد  اطمينان يا   مي داد  يكي آن كه به اياالت متحده حق      : ل گرفته بود  دو پيمان شك  

اي كـه بـه ايـران         هاي تـسليحاتي    كه وسائل يدكي به شدت سري و محرمانة نظام        
 بود كـه    1338فتد؛ ديگري پيمان دوجانبة      ا يمشود به دست دشمنان ن      فروخته مي 

ايـران در   ارضـي   اياالت متحده را متعهد به حمايت از اسـتقالل ملـي و تماميـت               
  كـه بـه      2ركن  هاي    ارزيابي. برابر هر تهديد خارجي يا داخلي كمونيستي مي كرد        

باغي اغلب بـا اطالعـات گـروه مـشاوران نظـامي ايـاالت                گفتة ارتشبد عباس قره   
 بين المللـي  متحده هماهنگ بود، مشخص كرده بود كه اين تظاهرات را كمونيسم            

از آنجـا كـه ايـن هـم         .  راه انداخته بـود    "هاي اسالمي   ماركسيست"با ميانجيگري   
هاي آنها    هاي مخالف مسلح هستند، فعاليت      مشخص شده بود كه بسياري از گروه      

                                                 
 .178. ، ص1984پاريس، انتشارات سهيل، حقايق دربارة انقالب ايران، باغي،  د عباس قرهارتشب. 20

 .180. ص. همان. 21
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شد و بنابراين بر اسـاس        به شورش مسلحانة كمونيستي عليه دولت ايران تعبير مي        
المللي عليه منافع حياتي ايـران و ايـاالت           آن پيمان دوجانبه، تهديد كمونيستي بين     

  22.آمد حده به شمار ميمت
  

شـد كـه در آخـرين      شاه مطرح ميها بايد با ميانجيگري به هر حال، تمام اين  
 نيروهاي مـسلح، در حـد چـشمگيري         با حضورش در ايران،  رفتارش       هفته هاي 

هـا در ارتـش    ها، عمليات و انتصاب     در گذشته او همواره به برنامه     . تغيير كرده بود  
هاي اخير، به گفتة رئيس ستادش، بـه ايـن مـسائل بـه          در هفته . داد  توجه نشان مي  

 سرپرسـتي اي را به فرماندهي نيروهاي زميني و     او سپهبد بدره  . آمد  اعتنا مي   نظر بي 
بـاغي و ديگـران       فرماندهي گارد شاهنشاهي گماشته بود و بقية كارهـا را بـه قـره             

ت، ولي حرف   پذيرف  نيروها را به حضور مي    ان  او مانند گذشته فرمانده   . سپرده بود 
  23.خاصي براي گفتن نداشت

  
فرمانـدهان ارتـشي خـود       ترك ايـران،     سه روز پيش از   شاه   دي،   23در روز   

اللهي، فرماندة نيروي دريايي،      اي، فرماندة نيروي زميني، حبيب      باغي، بدره   يعني قره 
 را بـه  ، مدير عامل سازمان صنايع  نظامي،ربيعي، فرماندة نيروي هوايي، و توفانيان  

 بنـا بـه گفتـه    .ور فراخواند و به آنها دستور داد از دولت بختيار پشتيباني كنند         حض
دانيد آقاي بختيار قبول كرده اسـت در          همان طور كه حتماً مي    " :اه گفت شبختيار،  

ام به خـارج از       از آنجا كه من تصميم گرفته     . اين شرايط دشوار دولتي تشكيل دهد     
اگر مسائلي باشد كه مشخصاً به      . گيريد  ور مي كشور بروم، بايد بدانيد كه از او دست       

شود، او امكان تشكيل شوراي سلطنت را دارد كه مسئله را بـا               دفتر من مربوط مي   

                                                 
 .168-169. صص. همان. 22
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ولـي در مـورد تمـام       . كنـد   گذارد و پاسخ آن را به شما ابـالغ مـي            من در ميان مي   
 دهـد كـه      بختيار ادامه مي   24".مسائل مربوط به دولت، تصميم با آقاي بختيار است        

 يا ارتقا يا بازنشستگي افسران و غيره شـاه          "فرمان"در مورد مسائلي مانند صدور      
از طريق وزير جنگ بـه نخـست وزيـر مراجعـه            "دستور داد كه فرماندهان ارتش      

  26.نامد  مي"دروغ محض"باغي آن را   اين ادعايي است كه قره 25".كنند
  

. ار تفـاوت دارد   دهد با توصيفات بختيـ      باغي از اين نشست مي      شرحي كه قره  
از آنجا كه نخست وزير دولتي را تشكيل داده است          ": باغي، شاه گفت    به گفتة قره  

كند، ارتش شاهنشاهي وظيفـه دارد از ايـن دولـت            كه از قانون اساسي حمايت مي     
باغي بـه نيابـت از فرمانـدهان ارتـش و خـودش پاسـخ                  قره ".قانوني حمايت كند  

ما بـه سـوگندي كـه در مـورد          . شن است وظايف و مأموريت ارتش رو    ": دهد  مي
  27".مانيم ايم وفادار هستيم و وفادار مي حمايت از قانون اساسي خورده

  
دارد كه شكل ايـن       باغي اظهار مي    برخالف نيت و برداشت بعدي بختيار، قره      

خواسـت    ترديد حاكي از آن است كه شـاه مـي           نشست و آنچه در آن گفته شد بي       
شـود هـيچ چيـز تغييـر          تا آنجا كه به ارتش مربوط مي       كه    بدانند فرماندهان ارتش 

ها قـائم مقـام       وفانيان، كه سال  طگويد، ارتشبد     باغي مي   براي مثال قره  . نكرده است 
كـه در   (وزير جنگ بود، از شاه درخواست كرد كه اكنون كه ارتشبد جعفر شفقت              

بـه سـمت وزيـر      ) اين نشست حاضر نبود و هيچ گونه وظيفة فرماندهي نداشـت          

                                                 
24. Bakhtiar, Ma fidelite, Op. Cit., p. 146. 

 ، 1361  انتشارات راديو ايران،سي و هفت روز پس از سي و هفت سال،شاپور بختيار، . 25

 .204.  پيشين، صحقايق،باغي،  قره. 26
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شـما  ": شاه پاسـخ داد   . نگ منصوب شده است، اجازة بازنشستگي به وي بدهد        ج
بـاغي در   قـره .  و به او گفت كه به كارش ادامـه دهـد  "يدركاري با وزير جنگ ندا    

خواست تأكيد كند كـه       گويد غيبت وزير جنگ به اين معنا بود كه شاه مي            ادامه مي 
حـضور  . مسلح دخالت كند  مثل گذشته وزير جنگ اجازه ندارد در امور نيروهاي          
كرد كه آنها استقالل دارند و        تك تك فرماندهان سه نيرو هم به همه چنين القا مي          

  28.بايد فقط فرمان شاه را اجرا كنند
  

باغي و بختيار از اين نشست هم مهم است و هـم قابـل    تفاوت بين شرح قره   
ي بـه  عمـر دولـت و  . بختيار مايل نبـود در مـورد جزييـات پافـشاري كنـد       . درك

از ميـان   . خواستار حسن نيـت ارتـش بـود       آشكارا  حمايت ارتش وابسته بود و او       
هايي كه شاه زده بود البته او بر آنچه بيش از همه بـه پـشتيباني از وي                    تمام حرف 

كرد از جمله بر اين كه شاه دستور داده بود افـسرانش بـدون                انجاميد، تكيه مي    مي
باغي بـر ايـن كـه شـاه بـر قـانون               اصرار قره  اما. قيد و شرط از وي پشتيباني كنند      

اساسي تأكيد داشت با مفهوم كلي آنچه در آن دوره مد نظـر شـاه بـود همخـواني         
بنـابراين  . آيندة حكومت سلطنتي در ايران به بقاي قانون اساسي وابسته بـود           . دارد

اگر فرمان اين بود كه از بختيار اطاعت شود،         . تفاوت اين دو تفسير اهميت داشت     
گيري بدون مشاركت بختيـار       ريزي و تصميم    درگير شدن ارتش در هر گونه برنامه      

از سوي ديگر اگر بنا بود ارتش بر اساس قانون اساسـي از دولـت               . شد  دشوار مي 
حمايت كند، در آن صورت در شرايط موجود، مناسبات دولـت و قـانون اساسـي                

ش وجود داشت، ارتش بـا      اگر امكان اقدامي براي ارت    . شد  بايد جداگانه تفسير مي   
هـا و عملكردهـاي دولـت از آن نهـاد حمايـت       توجه به برداشت خـود از انگيـزه      

  . كرد مي
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بـاغي را تأييـد       هـاي قـره     گفتگوهاي ديگر بين شاه و رئيس ستاد هم حـرف         

باغي از فرماندة كل قوا خواسـته بـود روشـن             در مواردي چند ارتشبد قره    . دنك  مي
شاه اغلب اظهـار نظـر      . دهاي نامنتظر چه بايد بشود    كند كه در صورت بروز رخدا     

  باغي نكرده بود ولي به گفتة قره
  

پس از آنچه در اخرين نشست بين ما پيش آمد، او اكنـون شـروع بـه راه رفـتن در                     
شـما بـه خـوبي      ": هايي كرد كه خالصة آنها به شرح زير است          اتاق و ديكته كردن فرمان    

چه تالشي   به چه صورت بود،      1320پس از شهريور    وضع نيروهاي ارتش ما     دانيد كه     مي
براي توسعه دادن آن نيروها و تكامل يافتن آنها صرف شد، و سـرانجام امـروز آنهـا چـه                    

وجود اين ارتش بـراي حفـظ اسـتقالل         . همگي شما سهمي در اين داريد     . پايگاهي دارند 
يد و بـه هـر      بروز تفرقه و دودستگي در آن شـو       سعي كنيد مانع از     . كشور ضروري است  

اگر ... بار ديگر پرسيدم     ".قيمتي از يكپارچگي نيروهاي مسلح حمايت و آن را حفظ كنيد          
 پس از خروج اعليحضرت رخدادهايي غيرمنتظـره و مخـالف بـا قـانون اساسـي رخ داد،            

دانـيم چـه رخ    مـا نمـي  "آميـز گفـت    اي سكوت تأمل  او پس از لحظهتكليف ما چيست؟  
  29.دهيد بكنيد كه شما و ديگر فرماندهان مناسب تشخيص ميهمان كاري را . خواهد داد

  
 منظور شاه اين بود كه فرماندهان ارتش مـستقل باشـند ولـي پـس از        آشكارا

اي بـود كـه بـه سـود وي،            اين تنها گزينه  . خروج او از كشور هماهنگ عمل كنند      
ـ         او هم از اين كه فرماني به قـره        . نيروهاي ارتش و كشور بود     ه بـاغي بدهـد كـه ب

گيري كنـد و هـم از ايـن كـه رسـمي               موجب آن وي در غياب شاه بتواند تصميم       
باغي يا ديگـر فرمانـدهان در آينـده بـا او تمـاس                برقرار كند كه به موجب آن قره      

خواست آنها به صورت جمعي تـصميم بگيرنـد و            شاه مي . بگيرند، خودداري كرد  

                                                 
 .207-208. همان، صص. 29



  937مثل برف آب خواهيم شد  

هـا بـود و در شـرايط        دست به انتخاب بزنند، در حالي كه اين مخالف فرهنـگ آن           
  .حاكم آنها را فلج كرد

  
***  

كند، فرماندهان بـا معـضلي        كه مشخص شد شاه كشور را ترك مي        پس از آن  
زدند ولـي بـيش از حـد معطـل كـرده              آنها بايد دست به اقدامي مي     : روبرو شدند 

. بودند و در اين زمان براي آنها روشن نبود كه توانايي انجام چه كارهايي را دارند               
شـدند تـا دربـارة وضـع          بـاغي جمـع       در دفتر قره  چهار بار با هم در شورائي       ها  آن

دهنـدة     نـشان  گوهـا ايـن گفت  . موجود و انديشيدن تمهيدي بـراي آن، بحـث كننـد          
امـا  آنها اقـدامي را پيـشنهاد مـي كردنـد           . بستي بود كه در آن قرار گرفته بودند         بن

 قبـول داشـتند كـه بختيـار،         اغلب آنها . ندسخن مي گفت   بيهوده بودن آن     در فوري
نخست وزير، باشهامت، مصمم و وفادار به قانون اساسي است ولي اين اعتقـادي              

دانست اگر به هر دليلي بختيـار از كـار كنـاره گيـرد يـا          هيچ كس نمي  . عميق نبود 
هـا    همه دريافته بودند كـه مـدت      . بركنار شود، آنها بايد دست به چه اقدامي بزنند        

، اما هـيچ كـس آمـاده نبـود          كردند  ها بايد اقدام مي     دن آشوب قبل براي متوقف كر   
 بـه دانستند كه خميني به انبوه جمعيتي كه          همه مي . بگويد چرا اقدامي نشده است    

 به معناي خونريزي اسـت، ولـي        اوداد و مقابله با       ها ريخته بودند فرمان مي      خيابان
 همـه   .كنـد نمـي   ه  ارتـش بـا مـردم مقابلـ       بنـابراين   بگويد كه   كس مايل نبود      هيچ
دانستند كه نيروهاي ارتش از نظر روانـي و سـاختاري از درون ويـران گـشته                   مي

آميـز و      وهـم  گوهـا گفت. كس مايل نبود آن را به صراحت بيان كند          است، ولي هيچ  
كرد كه    هايي محتمل راهنمايي مي     عجيب بود و فرماندهان ارتش را به سوي گزينه        

. سمت و سوئي بوجـود آمـد       ، به تدريج  د اين با وجو . ودهيچ كدام رضايتبخش نب   
  و  شـاه  روز خـروج پـيش از  دي، روز 25  نخستين آن هـا  سه نشستي كه  طيدر  
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 جويانـه و     كمتـر سـتيزه    به تدريج ، اظهارات آنها     بهمن تشكيل شد   8آن ها   آخرين  
رسيد، هر چنـد       به نظر مي   تر متمايل به آن چيزي شد كه روز به روز ناگزير          بيشتر

  . رددگ خميني پيروز گشته و شاه هرگز باز نمي: شد آن را به زبان آورد هنوز نمي
  

دو يعنـي   ،  برگـزار شـد    دي   25 در روز    ي فرمانـدهان  نخستين نشست شورا  
روزي كه سنا موافقت خـود را بـا تـشكيل           و  هفته پس از نخست وزيري بختيار،       

تـاريخ،  چهـار روز پـيش از آن        . رسمي دولت وي بنا بر قانون اساسي اعالم كـرد         
كند   خميني اعالم كرده بود كه خروج شاه از ايران هيچ تغييري در امور ايجاد نمي              

او گفت ايـن رژيـم، ايـن دولـت، ايـن            .  كناره گيرد  تاج و تخت  مگر آنكه وي از     
 در 30. همه بايـد منحـل شـود   ،مجلس و همچنين شوراي سلطنت غيرقانوني است   

جوديت آن را اعالم كرده بود،       دي شوراي سلطنت ، كه شاه همان روز مو         23روز  
اين شورا متشكل بود از نخست وزير، رؤساي مجالس         . با حضور شاه تشكيل شد    

سنا و شورا، وزير دربار و رئـيس سـتاد ارتـش و اعـضايي انتـصابي شـامل سـيد                 
 دي  23 در همـان روز      31.الدين تهراني كه به رياست آن شورا منصوب شـد           جالل

سالمي را  براي اين كه جانشين دولت بختيـار          خميني موجوديت شوراي انقالب ا    
اهللا    دي، كه فرماندهان ارتش تشكيل جلـسه دادنـد، آيـت           25روز  . شود اعالم كرد  

 حذر داشـت    رشريعتمداري، روحاني بلندپاية كشور، ارتش را از شليك به مردم ب          
 جامعـه مـسلمان ايـران       "و اين كار را  ارتكاب خشونت در حـالتي دانـست كـه               

  32" رود مي  اسالم پيشةبه سوي برقراري حكومت عدل و نظام عادالنيكپارچه 

                                                 
 .1357 دي 21روزنامة اطالعات، . 30

شاپور بختيار، نخست وزير، محمد سچادي، رئيس مجلس سنا، : اعضاي شوراي سلطنت عبارت بودند از. 31
الدين  باغي، رئيس ستاد ارتش  و سيد جالل س سنا، عليقلي اردالن، وزير دربار، عباس قرهجواد سعيد، رئيس مجل

 . آبادي تهراني، عبداهللا انتظام، محمدعلي وارسته و عبدالحسين علي

 .1357 دي 25، روزنامة اطالعات. 32
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شوراي فرماندهان روز   .   روز خروج شاه بود    ندليل تشكيل شوراي فرماندها   

بـاغي    ارتشبد قره.، تشكيل شدروز قبل از خروج شاه )ر منهاي يك( روز   دي، 25
د و توضيح داد    اي براي روز خروج شاه آماده كنن        برنامهخواست  از همكاران خود    

هاي مهيبـي در تهـران و در سراسـر كـشور روبـرو                كه در آن روز ارتش با چالش      
ها، تظاهرات و خشونتي كه پس از         براي مقابله با اعتصاب   ارتش  او گفت   . شود  مي

نخست وزير جديد تا همين جـا هـم بـه           . كند، آمادگي ندارد    خروج شاه بروز مي   
خرين نشست شوراي امنيت ملي بختيـار       در آ . اين خاطر وي را سرزنش كرده بود      

كـنم كـه ايـن ارتـش ذخيـرة            توانم بـاور      من نمي ": باغي گفته بود    با حيرت به قره   
توانم باور كـنم كـه چگونـه نيروهـاي مـسلح شاهنـشاهي        من نمي. سوخت ندارد 

 ٣٣ ".تواند ارتباطـات و مخـابرات مملكـت را بـه دسـت بگيـرد و اداره كنـد                  نمي

اي را بخوانـد كـه        جيمي نائيني، معاون خـود دسـتور داد نامـه          ن  سپهبد باغي به   قره
 در مقام وزير كـشور بـه ارتـشبد ازهـاري رئـيس         1357 آبان   6باغي در تاريخ     هقر

او از شاه اجازه گرفته بود كه از ارتـش بخواهـد      . ستاد بزرگ ارتشتاران نوشته بود    
م كنتـرل منـابع و      براي تأمين نيروي كار، ملزومات فني، و منابع و در صورت لزو           

خدماتي نظير آب، برق، نفت، ترابـري، پـست، تلگـراف و تلفـن، راديـو و غيـره                   
هيچ اتفاقي نيفتـاد زيـرا ارتـش بـراي جنـگ بـا دشـمنان                . هايي تدوين كند    برنامه

فرض بر اين بـود كـه اگـر زمـاني           . خارجي سازمان يافته و آموزش داده شده بود       
در ايـن زمـان     . شـوند    هواداري بسيج مي   چنين پيشامدي رخ دهد منابع ملي براي      

بـاغي    قـره . اين منابع در دسترس نبود زيرا همه جا كـارگران در اعتـصاب بودنـد              
ها بـر     خوب، حاال تمام اين گرفتاري    ": گويد  كند به سپهبد بدره اي و مي        اشاره مي 
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گردد به فرماندة نيروي زميني شاهنشاهي كه به فرمان ملوكانه فرماندهي گـارد               مي
  34".هنشاهي را هم به عهده داردشا

  
 از طـرف انقالبيـان بـه        " تقديم گـل   شگرد"فرماندهان نظامي به ويژه نگران      
از نظر اين فرماندهان نظـامي ايـن كـه در           . سربازان براي جلب همدلي آنها بودند     

. هاي رواني دشمن بـود     دادند جزو درس     به سربازان گل مي    "شورشيان"ها    خيابان
ها در حالي كه فرمـان جنگيـدن           نگه داشتن سربازان در خيابان     ند كه ستدان  همه مي 

 كه آنهـا    بودولي اين فرماني    . شود  به آنها داده نشود باعث تضعيف روحية آنها مي        
در حـين بحـث     . ند فكر سرپيچي از آن را هم به ذهن خـود راه دهنـد             نستتوا  نمي
سربـسته و     همواره    اما اشاره  ، اشاره اي به شاه به عنوان منبع فرمان مي شد          گاهي

  :زد شد صريح حرف  باغي تا آنجا كه مي  قره.بودغيرعلني 
  

وفانيان هم تشريف داشتند، در حـضور       طآقايان فرماندهان تشريف داشتيد، تيمسار      
در پـنج   . ... آقايان شاهنشاه فرمودند كه ارتش بايد با تمام امكانات از دولت پشتيباني كند            

اگر ما االن هـر     .  روش اين بوده است    -دولت سومي است  اين  –ماه گذشته، در دو دولت      
خـواهيم از   نوع پيشنهادي برخالف گذشته مطرح كنيم، فوراً استنباط خواهد شد كه ما مي           

ولي بنده آنچه ديدم، خوشبختانه جناب نخـست وزيـر خيلـي            . اين دولت پشتيباني نكنيم   
 بايـد واقعـاً ببينـيم كـه آيـا      مـا حـاال  . .. ]اسـت [منطقي، خيلي بااراده و خيلي بااستحكام    

  35؟ارتش را به پادگان ها برگردانيممصلحت است ما 
  

بختيـار بـه سـپهبد      . ستودند  فرماندهان ارتش بختيار را به خاطر قاطعيتش مي       
دانـد اقـدام كنـد، بـه          مهدي رحيمي، فرماندار نظامي، گفته بود هر طور صالح مي         
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دارد ولـي آن قـدر        ندگان دور نگه  اي كه واحدهاي نظامي را از مسير تظاهركن         گونه
رحيمي هم همـين    . نزديك باشند كه در صورت لزوم درگيري دست به كار شوند          

دهنـد و دل      فرمان را به واحدها داده بود، هر چند فكر مي كرد بـه آنهـا گـل مـي                  
 ما واقعاً بايد يـا    ": باغي گفت   رحيمي خطاب به قره   . آورند  سربازان را به دست مي    

   36". زنگي زنگ يا رومي رومكنيم، يابجنگيم يا صلح 
   

نظرات در اين باره كه چگونه با مسئلة گل دادن به سـربازها برخـورد كننـد                 
بحثي طوالني در گرفت تا اين كه ارتشبد طوفانيان، افـسر ارشـد در              . متفاوت بود 

او تـرجيح   . اين گروه، به اين كه اين شورا به چنين جزيياتي بپردازد اعتراض كرد            
  .نظرات سپهبد ناصر مقدم، رئيس ساواك، را بشنودداد  مي

  
هاي طوفانيان گفت كه حاال وقتش نيست كـه وارد ايـن     مقدم در تأييد حرف   

  :مسائل جزيي بشويم
  

برنامـه ريـزي بـه      . حفظ ارتش شاهنشاهي مطرح اسـت     پيش از هر چيز ديگر      االن  
هنـشاهي را از بـين   ترتيبي داده شده است كه بعد از خروج شاهنشاه از مملكت ارتش شا      

ها، توهين، حملـه بـه        گل دادن، پايين آوردن مجسمه    : اين اعمال مقدمات كار است    . ببرند
، يعنـي روزي كـه   "R"انديشي كرد براي روز   بنابراين بايد چاره  . داران و غيره    منزل درجه 

 هزار نفر   700 هزار تا    600تظاهرات عظيمي را در حدود رقم       . برند    شاهنشاه تشريف مي  
در مـشهد   . ايـم    در شرايط عـادي مـا ديـده        - مليون نفر بوده است    2كه به قول مخالفين     –

 هـزار   200 هزار نفر بوده است و شهرهاي ديگر         700هزار و   600،  500مقدس تظاهرات   
ند، به شـهرباني    دها را پايين آور     ، اين ها همين كساني هستند كه مجسمه       ر هزار نف  300تا  

داران    حمله كردند و جان و مال سربازان، افسران و درجـه           حمله كردند، به سازمان امنيت    
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انديشي بيـشتر فرصـت       دو روز يا سه روز هم براي چاره       . را در معرض تهديد قرار دادند     
بنابراين تهديد بيخ گوشمان است و بايد دست به دست هم بدهيم و بـراي بقـاء                 . نداريم

ر اين موج كه در شرايط مناسب        يعني، اگ  .]كاري بكنيم [حداقل زندگي فرد فرد خودمان      
 بـوده و هـست، در ايـن حـد وسـيع باشـد، فـردا كـه                  رار ارتش شاهنشاهي برقرا   دكه اقت 

شـود سـه      شاهنشاه پايشان را از مملكت بيرون بگذارند اين جمعيـت يـك ميليـوني مـي               
شود به خشونت، تعرض و بعـد حملـه و از بـين بـردن                 ميليون و اين گل دادن تبديل مي      

  ٣٧".ايم امروز براي همين مسئله جمع شده! تيمسار. اهيارتش شاهنش
 

فرمانـدهان ارتـش بـه      . وقت شكوه از گذشته يا پيـدا كـردن گناهكـار نبـود            
در غير اين صـورت ارتـش شاهنـشاهي بـاقي           ".  نياز داشتند  "وحدت و يگانگي  "

  38 ".نخواهد بود
  

مسئلة بحث به مسئلة تظاهركنندگان كشيده شد، به        . اين هشدار اثري نداشت   
در اين زمان سپهبد محققي، فرماندة ژاندارمري درخواست كـرد          . ها  سربازها و گل  

 ملـت . ارتش جزو ملت اسـت    ". كه هواداران رژيم هم حق تظاهرات داشته باشند       
اجـازه بدهيـد در يـك       . ...]هـستند [هاي مـردم      سربازها بچه .  جدا نيست  از ارتش 

ه نينـدازيم و تهيـيج      اردم و ملـت را ر     تا م . ... بكنند ]تظاهرات[خيابان هم موافقين    
  ٣٩".براي اينكه ما جزو ملت هستيم. اي ندارد نكنيم، هيچ فايده

  
هـا    بحث به شيوه  . پيشنهاد محققي را در دستور كار نشست بعدي قرار دادند         

  حـسن  سپهبد. هاي استقرار مجدد ارتباطات، دست كم در ارتش، كشيده شد           و راه 
فرانسه يك سوم خاك ايـران      ": يزدي گفت .  نبود يزدي، مسئول اين كار، خوشبين    
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يك ماه پيش مگـر     .  وقت ارتش آن نتوانست ارتباطات را برقرار كند         هيچ. را دارد 
توانـد كـاري      اعتصاب نكردند تيمسار؟ چكار توانست بكند؟ كشور مـا هـم نمـي            

 ]اقـدام [تـوانيم     در آن حدود كـه مـي      . خيلي خوب ". باغي قبول كرد     قره 40".بكند
  ٤١".يمكن مي

  
بختيار به رحيمي گفته بود كه جايي آمـاده كنـد تـا در صـورت لـزوم حتـي          

ارتش بررسي كرده و به اين نتيجـه رسـيده بـود كـه              . صدهزار نفر را زنداني كنند    
بـاالخره  ":  فيروزمند گفـت   سپهبد ناصر . حداكثر ظرفيت پنج هزار زنداني را دارد      
خواهـد، توالـت      شويي مـي  خواهـد، دستـ     يك زنداني انسان است؛ آشـپزخانه مـي       

براي اين كار،   . خواهد و چيزهاي ديگر و هر يك از آنها دوتا پتو هم الزم دارد               مي
  فرمانـدهان   42".طرح خيلي خوبي ساواك تهيـه كـرده اسـت و اداره دوم مـا دارد               

 بيگانههاي آنها      با سنت   از ديد آن ها    مايل نبودند به نخست وزير جديد، فردي كه       
: بـاغي گفـت     قـره . اي ندارند   راي تمام پيشامدهاي احتمالي برنامه    بود، بگويند كه ب   

. .. توانيم بكنيم   توانيم بگوييم اين كار را هم نمي        مقصود اين است كه باز هم نمي      "
آنهـايي كـه مـردم را و        . شـوند ديگـر     روند آنجا ناراحـت مـي       آن اشخاصي كه مي   

  ".شوند اند، يك مقدار هم ناراحت مي مملكت را ناراحت كرده
  

خواسـت    كـرد مـي     طوفانيان كه نقش برقراركنندة نظم و آرامش را بازي مـي          
 ]به عهده [كسي كه مسئوليت حفظ شهر را       " را بشنود    فرمانده شهرباني هاي    حرف
آورد و تمـام      مـي   اهللا جعفري گفـت پلـيس تمـام نيازهـا را بـر               فضل سپهبد ".دارد

ات فرمانـدهان ارتـش     گذارد كه بناست تصميم     افرادش را در خدمت هر كسي مي      
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ولي همه بايد بدانند كه پليس بـه تنهـايي از عهـدة مقابلـه بـا چنـين               . را اجرا كند  
بنده در شوراي امنيت ملي هم عـرض كـردم كـه امكـان              ". آيد  اغتشاشاتي بر نمي  

در . ...پليس ما پليس اغتشاشات نيـست، پلـيس مـا، پلـيس قـضايي اسـت               . ندارد
 پلـيس در شـهرها   ...درست نيـست . ...كشد  ميگويند كه پليس ما آدم      مجلسين مي 

ولـي مـن بـه      . .. شود و اين همه تلفـات و كـشته داده اسـت             رو مي   هست و روبه  
توانـد از     رسانم كه در تهران اگر شما تصور بفرماييد كه پليس مـا مـي               عرضتان مي 

 ]پـذير  امكان[ هزار نفر جلوگيري كند، اين به هيچ وجه      600 يا   500،  400حركت  
  . همه تأييد كردند43"...مگر آنكه در يك سازمان بزرگتر نيست، 

  
هـا و   مقابلـه بـا اغتـشاش در خيابـان    –مطرح شـد  امنيت داخلي  سپس مسئله 

اشغال و حفاظت از نقاط حساس و حياتي كه به شدت بر زندگي مـردم و ثبـات                  
 در مـورد    ، رئيس اداره سوم،   نوري   خواجه  عليمحمد سپهبد.  گذاشت  دولت اثر مي  

نخست گفت مهم اين است كه در مقابله با اغتشاشات ميزان شدت عمـل از               نكتة  
بايـستي  ": خواجـه نـوري گفـت   . طرف نيروهاي مسلح شاهنشاهي مشخص شود     

روشن شود كه مقابله به صورت كـامالً جـدي و بـا قبـول ريـسك تلفـات زيـاد                     
لـي   در ايـن بـاره بايـد در شـوراي امنيـت م             ".باشد و يا احتماالً به طرق ديگر        مي

شد، ولي فرماندهان ارتش همگي اتفاق نظـر داشـتند كـه در روز              گيري مي   تصميم
خروج شاه در تمام كشور بايد وضعيت قرمز اعالم شود و در همـه جـا بايـد بـه                    

خواجـه  . فرماندار نظامي قدرت و مسئوليت الزم براي حفـظ امنيـت اعطـا گـردد            
. د او در اين مورد حرف بزند      باغي اجازه ندا    نوري به مورد دوم بدبين بود ولي قره       

  44. كرد اين موضوع بحث اين نشست نبود و افزون بر آن ايجاد نوميدي هم مي
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 شكيبايي خود را از     ، صانعي، معاون فرماندة نيروي زميني     سپهبددر اين زمان    
  :ة صحبت خواستدست داد و اجاز

  
 را دارم،   كنم كه اين جلسه كه من االن افتخار حـضور در آن             من فكر مي  ! قربان

اي را،    يك جلسة بسيار تاريخي اسـت و در كـشور مـا ممكـن اسـت چنـين جلـسه                   
دانم، خدا نكند برسد آنروز كه ما نتوانيم به اين ترتيب كه ديگـر دور هـم جمـع                     نمي

بنده هـم بـه     ...بشويم؛ يا به عكس افتخاراتي داشته باشيم كه ديگر نيازي به آن نباشد            
ض كنم كه تيمسار آنچـه كـه اطالعـات الزم بـوده             خواهم عر   نام يك افسر ارتش مي    

هاي امنيتي واصل شده اسـت       است به ستاد بزرگ ارتشتاران و تمام مقامات و دستگاه         
و آنچه كه هر فردي، ولو اينكه عامي باشد و غير نظامي باشد در هر كوچه و بازاري                   

د اين را   توان  هركس مي . تواند تشخيص بدهد آن است كه در آستانة سقوط هستيم           مي
تشخيص بدهد كه اگر پاي اعليحضرت شاهنشاه از مملكت خارج بشود، اينجا قطعـاً            

بنده يك استدعا دارم و در سه جمله        . جنگ و خونريزي داخلي به وجود خواهد آمد       
كـنم كـه      بنده فكر مـي   . دهم  كنم و بعد هم به عرضم خاتمه مي         ام كه عرض مي     نوشته

ن از پيشگاه مبـارك همـايوني اسـتدعا كننـد كـه             تيمسار رياست ستاد بزرگ ارتشتارا    
تشريف بردنشان را موكول كنند به اينكه اين طرح ستاد بزرگ ارتشتاران قادر بـشود               

  :كه
قبل از اينكه اعليحضرت همايوني شاهنشاه تشريف ببرند يا اگر صـبح            .1

  . برند، آن شب حتماً بايستي كه رؤساي مخالفين دستگير بشوند تشريف مي
اصله ضرورت دارد كه ما بـرق و سـوخت مملكـت را در اختيـار                بالف. 2
يعنـي مـا كـه      . ها و كاغذها، بلكه با زور گلوله و سـرنيزه           نه با حرف  .... بگيريم

 فني داريم بايد به كار بگيريم و آنچه را          ]نفرات[ما آنچه كه    . ارتش فني نيستيم  
عني نفـر فنـي را پـشت      ي. مان استفاده كنيم    كه نداريم بايد از سرنيزه و از تپانچه       

كني  كارت را مي  : بگوييم. دستگاه بگذاريم و گلوله را هم پشت سرش بگذاريم        
 نفرشـان كـه كـشته     10كند، اگر نكرد      اگر كرد، كه كارش را مي     . كشيم  يا ترا مي  

  . كنند شدند، بقيه حساب كار خودشان را مي
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 تا همة افراد    .بالفاصه بايد دستگاه تبليغاتي مملكت را در اختيار بگيريم        .3
اسـمش را كودتـا     . مملكت در تمام گوشه و كنار بفهمند كه وضـعيت چيـست           

گذاريد كـه بـر    اسمش را حمايت از دولت قانوني مي. دانم گذاريد، بنده نمي   مي
بينـي و پيـشگيري از تمـام          اسـمش را پـيش    . تر است   حسب نظر بنده اين قوي    

-R(بايستي در روز    . كند  گذاريد، باز هم فرقي نمي      مخاطرات براي مملكت مي   

  45.ما كشور شاهنشاهي را به اين ترتيباتي كه من گفتم اشغال كنيم) 1
  
اين چيزي است كه هر نظـامي       ": باغي به حرف صانعي پايان داد و گفت         قره
مـا از دولـت     . كنـد   ارتش شاهنشاهي در سياست دخالت نمـي      ....كند ولي     فكر مي 

انوني و با فرمان همايوني مشغول اسـت و         دولتي است ق  . كنيم  قانوني پشتيباني مي  
پس وظيفة ما پشتيباني از اين دولـت بـا          . خواهد از مجلسين رأي اعتماد بگيرد       مي

ها براي وقتي اسـت كـه ايـن نخـست              او گفت اين حرف    46".تمام امكانات است  
 47.وزير فرار يا از خودش سلب مسئوليت كند

  
هاي قانوني آن تـصميم     سپس در اين نشست در مورد وضعيت قرمز و پيامد         

در پايان، تصميم گرفتند با دقت شرايطي را تعيين كنند كه به ارتش اجازة              . گرفتند
  .دهد تيراندازي مي

  
***  

 ، را  اربعـين  ، دي 29خمينـي روز    .  كشور را ترك كرد    1357 دي   26شاه روز   
در آن روز تظاهراتي عظيم در تهران صورت گرفـت          . رات ميليوني ناميد  روز تظاه 
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 در تـاريخ    "مـذهبي -پيمايي سياسـي    ترين راه   بزرگ"كه سازمان دهندگانش آن را      
پيمايان، بدون مزاحمت نيروهاي ارتـش، در ميـدان شـهياد گـرد               راه. ايران ناميدند 

كه شعار خدا، قـرآن     آمدند و خواستار لغو حكومت سلطنتي شدند و اعالم كردند           
  .خميني جايگزين شعار خدا، شاه، ميهن شده است

  
اي   بختيار با اشـاره   . گردد   دي خميني اعالم كرد كه به ايران بر مي         30در روز   

تلويحي به كودتاي نظامي با عصبانيت گفت كه اگر خميني بـازگردد و حكومـت               
يـا  ": واهد داشت جمهوري اسالمي اعالم كند وي، بختيار، فقط دو راه پيش رو خ           

اين صورت خـونريزي   بايد بمانم و خود را رئيس دولت قانوني اعالم كنم، كه در
روي خواهد داد؛ يا از كارم كناره گيري كنم و به ارتش بگـويم كـه ديگـر جـايي                    

روز اول بهمـن    .  و از تعهدي كه نسبت به من داريد آزاد هستيد          ".براي من نيست  
اي    اسالمي خواهد بود و بر اساس مجموعه       خميني گفت كه حكومت بعدي ايران     
همان روز سيد جـالل تهرانـي، رئـيس       . شود  از قوانين برگرفته از قرآن تشكيل مي      

شوراي سلطنت، كه در پاريس در پي رفتن بـه حـضور امـام بـود، پـس از آنكـه                     
خميني از پذيرفتن وي به عنوان عضو شوراي سلطنت سر بـاز زد، از ايـن شـورا                  

روز . ه درخواست خميني شوراي سلطنت را غيرقانوني اعـالم كـرد          استعفا داد و ب   
اسـاس خوانـد و       باغي شايعة كودتاي نظامي در آيندة نزديك را بـي           دوم بهمن قره  

بـاغي   روز سـوم بهمـن، قـره   . سوگند ياد كرد كه همچنان به بختيار وفـادار بمانـد         
، اما. بحث بنشينند حلي سياسي به       را تشكيل داد تا دربارة راه      "شوراي فرماندهان "

 دربـارة   شـد پيش از آنكه در اين نشست افراد به دستور جلسه بپردازند او ناگزير              
 . خودش توضيحاتي بدهد
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باغي بود كه شب گذشته در راديـو خوانـده شـده و در              موضوع اظهارات قره  
باغي گفت نظر نخـست وزيـر ايـن           قره.  نشده بود  به كار برده   "شاهنشاه"آن واژة   
اما از سـوي ديگـر      . ضاي سياسي مناسب براي استفاده از اين واژه نيست        بود كه ف  

باغي بر استفاده از واژة شاهنشاهي در اشاره به نيروهاي ارتش پافشاري كـرده                قره
 كارمندان سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران به ايـن نكتـة              برخي از  بود هر چند  

اعضاي نيروهاي مـسلح پخـش   آخر هم پيش از آنكه سرانجام اظهارات وي براي         
آنهـا بـه هـدف از عبـارت          .شود، اعتراض و بخشي از آن را حذف كـرده بودنـد           

بـاغي نتيجـه       قـره  48. هم  اعتراض كرده بودنـد       "دولت قانوني "حمايت ارتش از    
 كشور بايد قبل از هر كـار        ".جنگ ما اول ازهمه جنگي سياسي است      ": گرفت كه 

هـاي    پيمايي  د و بايد به دنيا، كه تحت تأثير راه        جلوي آمدن خميني را به ايران بگير      
 شالله  ت ايران بيش از خميني و حزب      واقعينشان دهد كه     اخير قرار گرفته است،   

  49.است
  
باغي و بختيار به توافق رسيده بودند كه بازگشت خمينـي بـه ايـران كـار                   قره

نـد كـه    ا  ريزي كرده   شايعاتي وجود داشت كه نيروهاي ارتش برنامه      . درستي نيست 
اي دورافتاده منحرف كننـد،       هواپيماي خميني را روي هوا بزنند، يا آن را به جزيره          
باغي پرسـيد ولـي اگـر      قره. يا راه ديگري براي ممانعت از فرود آن در ايران بيابند          

كنـد؟    خميني واقعاً وارد ايران شد، تكليف چيست؟ چه كسي جان او را حفظ مي             
تنها راه حلي كه بختيار پيشنهاد كـرده و         . الينحل بود باغي اينها مسائلي      از نظر قره  

ديگر اعضاي شوراي امنيت ملي پذيرفته بودند، اين بود كه به صورت ديپلماتيـك    
  .راهي براي منصرف كردن خميني از بازگشت به ايران بيابند
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گرفـت    دومين موضوعي كه بايد در شوراي فرماندهان مورد بحث قـرار مـي            

اند ولي بـا وجـود        مايت اكثريتي را كه تا كنون خاموش بوده       اين بود كه چگونه ح    
تصميم شوراي امنيت ملي    . اين هوادار حكومت سلطنتي هستند به تماشا بگذارند       

 به هـواداري از قـانون اساسـي قـرار گرفـت تـا بـه                 "تظاهراتي ملي "به برگزاري   
ارتـش از   فرمانـدهان   . جهانيان نشان دهد كه در ايران همه هوادار خميني نيـستند          

.  با تظاهرات به هـواداري از رژيـم دلخـور بودنـد            ان پيشين مخالفت نخست وزير  
چند بار كارفرمايان صنايع پيشنهاد كرده بودند كه كارمندان و كارگران خود را بـه               

 شـريف امـامي و ازهـاري        نسبت به آنها  . ها بياورند ولي پذيرفته نشده بود       خيابان
حساسات غريبي كه نسبت به مـصدق داشـت،         بختيار، با وجود ا   . خشمگين بودند 

 شـوراي امنيـت     در. داد كه نظر آنها را جلـب كـرد          شهامتي ذاتي از خود نشان مي     
ملي يك روز پيش از آن كه شاه كشور را ترك كند، بختيار چند دسـتور محرمانـه                  

بـا اشـتياق بـراي فرمانـدهان      قره باغي، بنا به پيشنهاد طوفانيان، باغي داد كه  به قره 
بنا بر اين فرمان بر نيروهاي ارتش شاهنشاهي فرض بـود هـر حركتـي در                . اندخو

ارتش حق  . جهت تجزية قسمتي از مملكت يا قلمرو شاهنشاهي را سركوب كنند          
آميز يا شعارهاي مخالف رژيم مداخله كنـد،          نداشت در تظاهرات سياسي مسالمت    

رامش نسبي برقـرار    زماني كه دولت بر اوضاع مسلط شود و آ        . ولي اين موقتي بود   
از نظر  . شود  گردد، تصميمات مناسب ديگري، هماهنگ با قانون اساسي، گرفته مي         

ارتـش نبايـد در روز پـس از خـروج شـاه             . باغي اين اوج فراست سياسي بود       قره
)R+1(        شد، با مردم درگير شـود،        ، كه به احتمال زياد تظاهراتي گسترده انجام مي

.  كنتـرل بايـد آمـادگي اقـدام را داشـته باشـد             ولي در صورت خارج شدن امور از      
ها   دولت پس از تبادل نظر با ساواك، دستگيري محركين را كه عامل اصلي آشوب             

، البتـه جـز روحانيـان، كـه         مي كـرد  هستند، چنان كه ضروري و مفيد باشد، تأييد         
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بختيار همچنين از نيروهاي مـسلح شاهنـشاهي بـه          . موقتاً بنا نبود بازداشت شوند    
باغي خواست ايـن پيـام را          قدرداني كرد و از قره     "جانفشاني و حفظ نظم     " خاطر

نيروهـاي  "داران و سربازاني برساند كه نخست وزير آنها را            به تمام افسران، درجه   
باعث موفقيـت دولـت مـن       " حمايت آنان     گفت  و "مسلح شاهنشاهي ايران ناميد   

ستند و در مقابل پرچم سه      فر  به آنها درود مي   " و اين كه او و دولتش        "خواهد شد 
  تـا آنجـا كـه        50".آورنـد   رنگ ايران و ارتش غيور شاهنشاهي سر تعظيم فرود مي         

ايـن  . امكان دارد هم از پشتيباني و تقويت نيروهـاي مـسلح دريـغ نخواهـد كـرد                
   51".ستبا معنااين خيلي ": احساسات باعث شد طوفانيان بگويد

  
يز وشمگير، معاون فرماندة نيـروي      چنگسپهبد  . با اين حال همه آرام نگرفتند     

 كه  گفت شكوه   به در اين نشست بود،      ،اي   بدره پهبد كه نمايندة رئيسش، س    ،زميني
اين قابل قبول نيست كه اين جريانـات در كـشور   ". داند سياست روز چيست     نمي

مـن يـك سـئوال دارم؟ آيـا         . باشد و ما ندانيم كه كيست كه اين كار را مـي كنـد             
كند؟ خوب ايـن قـدر سـواد داريـم كـه در سـطح                 ين كار را مي   فرماييد ملت ا    مي

زنـد يـا تغييـر        دنيايي بدانيم كه هر ملتي، هر اجتماعي دست به هر وضـعيتي مـي             
 يـك  ]دهـد متكـي بـه    مـي [وضعيتي در سيستم رژيمي يا مسلكيش يـا مـذهبيش    

مـا بـدانيم از كجـا       ....اين وضع را چه كسي به وجود آورد؟         . هايي هست   پشتيباني
ايـم؟    كند و ما در مقـابلش فقـط ايـستاده           خوريم؟ كيست كه آنها را هدايت مي        يم

ما تا حـاال، ارتـش تـا حـاال، تـسليم بـوده            . روي كرديم   يعني ما تا حاال فقط عقب     
باغي كه خشمگين شده بود مي خواست توضـيح            قره ".من بايست بفهمم  . ...است

، در ميـان فرمايـشاتتان      تيمـسار ": دهد كه وشمگير ضربة مهلك ديگري بـر او زد         
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بنده عرض نكـردم ملـي      ": باغي با عصبانيت گفت      قره ".فرموديد ارتش ملي است   
ارتش ملي است يـا  ":  وشمگير پرخاش كنان گفت".است، گفتم وظيفة ملي است 

مـن  ... من تا امروز كلمة ارتش ملـي      ": كنان گفت   باغي اعتراض   قره "شاهنشاهي؟
  ".نگفتم و خوب است كه ضبط كرديم

  
در .  وفـاداري فرمانـدهان ارتـش      ا ماهيت بمستقيماّ مرتبط   اين موضوعي بود    
– نـشان جـدايي نابودكننـدة ارتـش از شـاه بـود       "ملـي "اشاره به ارتش، صـفت   

در ايـن زمـان محققـي       . نظر كه خود اين واژه بار منفي نداشـت         نابودكننده از اين  
ما ارتـش ملـي     .  كردند خواهيم غلط   گويند ارتش ملي مي     آنهايي كه مي  " :فرياد زد 
  ".گويـد   آن پدرسوختة خائن، نوكر كمونيست است كه آن مزخرف را مي          . هستيم

شاهنشاه هم رئيس اين ملـت      . بله ما ملي هستيم   . بله ما را از ملت نبايد جدا كرد       "
فرصـت نجـات     براي محققي اين آخـرين       ".ترين فرد ملت است     است و محبوب  

اين هم  . اند  صدتا نخست وزير آمده   . سته است آقاي بختيار آن جا نش    ": بودكشور  
بـاغي     قـره  ".بايد او را وادارش كنيم    ... ما. رود   روز ديگر مي   10اگر دلش نخواهد،    

گويـد،   خـودش وقتـي مـي    ". سعي كرد حرف محققي را قطع كند ولي موفق نشد         
چه كـار   . ...بله مؤمن است  " ".او مؤمن است  . احتياج به وادار كردن ندارد    ! تيمسار

گويم كـه     نمي"... ".گويد عكس مصدق را بياوريد      ه شاهنشاه دارد؟ ايشان باز مي     ب
ولي اصالً اظهارش كه اسم شاهنشاه بـرده نـشود، اينكـه            . عكس مصدق را نياورد   

  ".توي راديو نخواسته اسم شاهنشاه را ببرد، اين براي ما شاق است
  

بـه رو بـا     رو   هميـشه    ، هميـشه خواسـتار اقـدام قـاطع         يك باز بـود،    محققي
 ".ايـم   تيمسار ما هميشه در همـه جـا كوتـاهي كـرده           ": باغي گفت   به قره . شكست
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من پا به پاي شما بودم      ": خواست محققي را آرام كند گفت       باغي كه سخت مي     قره
  52".و قبول دارم

  
باغي به مقـدم، رئـيس        هنوز به پرسش وشمگير كسي جواب نداده بود و قره         

ـ    مقـدم  . متوسل شد  ساواك، كـشور  "ه بحـث در ايـن بـاره كـرد كـه در               شـروع ب
  :شد گيري مي  چگونه تصميم"شاهنشاهي ايران 

  
كردنـد و     دادند، كـسب دسـتور مـي        فرماندهان سه نيرو مستقل كارشان را انجام مي       

بنابراين اگر يك نفر بخواهد در نيروهاي مسلح شاهنـشاهي بگويـد            . شد  دستور صادر مي  
آگاه هـستم، چـون روابـط و ضـوابط بـه صـورت              كه من به همة مسائل نيروها واقف و         

ولي به عنـوان يـك نظـامي كـه          . ... بود، امكان اينكه اظهار نظر بكند مقدور نيست        لمستق
توانم به عرضـتان برسـانم و         ام، فقط يك جمله مي      بعضاً در كارهاي سياسي دخالت داشته     

بيگانگـان  . و دارند اند    آن اين است كه در هر حال بيگانگان منافعي در اين مملكت داشته            
تحمـل  [وقت آمادگي ندارند كه يك كشور مـستقل را      دنبال منافع خودشان هستند و هيچ     

خواهيم داشته باشـيم، مـا        ، كشوري كه پادشاهش بگويد ما سياست مستقل ملي مي         ]كنند
ايـن  . خواهيم در حصار مملكت خودمان، خودمان بر خودمان حاكم باشيم، نه ديگران             مي

هايي شـد و      ريزي  گين براي بيگانگان بود و هست و به همين دليل برنامه          حرف بسيار سن  
همـة مـا   ....آورديـم  اش بـوديم و مملكـت را بـه ايـن روز در             متأسفانه خودمان هم وسيله   

االن هم توي جيـب تيمـسار   . مسلمان هستيم، شيعة اثني عشري هستيم و معتقداتي داريم        
 يك سياستي بيايـد بـين حكومـت، بـين           اگر...پس. وشمگير اگر دست بكنيد قرآن هست     

ايـن  . افكني بكند، يعنـي ملـت را از رژيـم جـدا كـرده اسـت                 رژيم و مردم مسلمان نفاق    
افتند، به نام مذهبيون كـه البتـه يـك پوشـش              هايي كه در شهرها راه مي       دستجات و گروه  

ها هم هستند     ظاهري است و در زيرش بايد بگوييم دستجات سياسي و خاصه كمونيست           
از اين شكاف اسـتفاده   . اين همان سياستي بود كه آمدند استفاده از قدرت مذهب كردند          –

 كه يك قدرت عظيمي است و بايد        -بين رژيم شاهنشاهي و مردم مسلمان مذهبي      . كردند
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خمينـي يـك پـايش را       ... شكاف ايجاد كردند و اين وضع را به وجود آوردند          -قبول كنيد 
. هـاي مـسلمان     پايش را هم روي دوش ناراضـي ها گذاشته و يك     روي دوش كمونيست  

  53.توانم عرض كنم اين توضيحي بود كه بنده به طور كلي مي
  

 -كيهان، اطالعـات و آينـدگان     –هاي مهم تهران      مقدم در ادامه گفت روزنامه    
روي كردند كه مطلبي را كه        ها است و حتي آنها آن قدر زياده         در دست كمونيست  

اين زماني است كـه     . دادند، در روزنامه چاپ نكردند    شاهنشاه دستور چاپ آن را      
توانيم تصور كنيم حاال كه شاه ديگـر در ايـران نيـست               مي. شاه هنوز در ايران بود    
گـرديم بـه همـان        چرا اينطور شده است؟ باز هم بـر مـي         ". وضع ما چگونه است   
ت ملـي   اند، براي اينكه قدر     هايي كه اينها را به وجود آورده        تهديدها و آن سياست   

امـروز در هـر حـال اتكـا ملـت بـه             . ما را تضعيف بكنند و تضعيف هـم كردنـد         
بايـستي ايـن مملكـت بـاقي بمانـد،            اگـر مـي   . نيروهاي مسلح شاهنـشاهي اسـت     

نيروهـاي مـسلح    . بايست نيروهاي مسلح شاهنشاهي اين مملكت را نگاه دارند          مي
تواننـد از پـيش    شاهنشاهي هم جز در پناه وحدت و يگانگي و انضباط كاري نمي           

  54".ببرند
  

در مـشهد و    . پرسـت نبودنـد     ولي به گفتة مقدم تمام فرماندهان دلير و مـيهن         
در روز  . كردنـد   شيراز فرماندهان نظـامي در اجـراي وظـايف خـود كوتـاهي مـي              

ــر از     ــد نف ــشهد، چن ــامي در م ــت نظ ــست حكوم ــالفين و  "نخ ــتجات مخ دس
. ند و در مخالفت با رژيم شعار دهند       ها باال برو     اجازه يافتند از تانك    "ها  كمونيست

كـراراً  "..سازي عليه دوستانش متهم كردنـد       مقدم اعتراض كرد ولي او را به پرونده       
كننـد و كـساني را كـه بـر عليـه              خواستيم كساني را كه خيانت مي       در تهران ما مي   
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 ارتـشبد [فرمانـدار نظـامي   . كنند دستگير كنـيم  رژيم، بر عليه مقدسات ما عمل مي 
حتي ابالغ كردند به وزارت كشور كـه هـيچ كـسي را             .  دست ما را بست    ]اويسي

 55".دستگير نكنيد

  
ايـشان  .داد انجام وظيفه كند به گفتة مقدم ارتشبد اويسي به ساواك اجازه نمي    

 امنيـت   "حفـاظ و سـپر    "هـايي كـه        نگذاشتند دستگاه  ".دست و پاي ما را بستند     "
به من  "خواستند بروند     ز آخر كه مي   رو. مملكت هستند وظيفة خود را انجام دهند      

 20 نفـر يـا      10اگر روز اول ما     .  نفر را دستگير كنيد    5000فرمودند كه حاال برويد     
 مقدم گفت ولي در اين زمـان ديگـر          ".رسيد  كرديم به اينجا نمي     نفر را دستگير مي   

وقتي يك جمعيت يـك ميليـوني روي يـك احـساس            ". اي نداشت   اين كار فايده  
 او خـود را نـاگزير       56"].ديگـر فايـده نـدارد     [افتد،    لط راه مي  غبليغ  غلط، يا يك ت   

مـان    اگر هم بيشتر از اين معطل بشويم، بقيه       ": ديد به دوستانش هشدار دهد كه       مي
  57".هم از بين خواهيم رفت

  
باغي مايل نبود دربارة گذشته بحث كند زيرا در تحليل نهايي فلـج شـدن                 قره

. ه اجازة به كـار گـرفتن خـشونت را نـداده بـود             ارتش ناشي از تصميم شاه بود ك      
ولي او شاه بـود و      . توانستند بفهمند   پادشاه داليلي داشت كه فرماندهان ارتش نمي      

                                                 
بـاغي   طـب او قـره  مقدم به ارتشبد اويسي، فرماندار نظامي پيشين اشـاره دارد و مخا         . 169-171. همان، صص . 55

دهد با شرح شهبانو فرح از اين رخدادها  شرحي كه مقدم از اقدام اويسي مي. است كه پيش از اين وزير كشور بود
، روي  2مصاحبه با شهبانو، پيـشين، نـوار        . يكي است كه اعتقاد داشت اويسي آن قدر كه شهرت داشت قاطع نبود            

2. 
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  در حـضور ديگـران        به خود اجازه نمي دادند     ديگر امراي ارتش   نه   باغي و   قرهنه  
  . ندنزبخالف اوامر او حرف 

  
زير نظر نخست وزير تـشكيل  ستادي در مورد تظاهرات به هواداري از رژيم     

. شد كه در آن سپهبد مهدي رحيمي، فرماندار نظامي، و نفـراتش شـركت داشـتند               
 بود، به نخـست وزيـر   شده پليس هم منصوب به فرماندهي  روز پيش     كه رحيمي،

: بـاغي گفتـه بـود       قـره . گفته بود كه بايد يكي از وزراي وي اين ستاد را اداره كند            
 در واقع انقالبيان مانع ورود اغلـب وزرا         ".جود ندارد كدام وزير؟ كسي جز او و     "

صدا   باغي و طوفانيان با لحني جدي و آرام هم          قره. هايشان شده بودند    به وزارتخانه 
شـما راهنمـايي بفرماييـد كـه        ": باغي از مقدم پرسيد      قره ".شود  خراب مي ": گفتند

م رئيس پليس    مقدم گفت سپهبد رحيمي كه هم فرماندار نظامي و ه          ".چكار كنيم 
تـر،    كـس شايـسته     هيچ": مقدم تأكيد كرد كه   . است بهترين فرد براي اين كار است      

 همه بايد تـا سـر حـد         ".تواند باشد   تر و كاراتر از تيمسار سپهبد رحيمي نمي         اليق
سازمان او نمي تواند از نظر رواني از وي حمايـت كنـد             . توان از او پشتيباني كنند    

ي او حاضـر    دمـا امكانـات    ولي از نظر     ". قطع كرده اند   هايمان را   تمام دست "زيرا  
  58.بود هر نيازي را برآورد تا اين رسالت انجام گيرد

  
: بـاغي گفـت     قـره . موضوع اين بود كه چه كساني در راهپيمايي شركت كنند         

ام ايـن اسـت       بنده عقيده ":  سپهبد ربيعي گفت   ".دانم  دار را صالح نمي     بنده درجه "
بايد ارتـش بـا تمـام قـدرت و بـا            . خورد  د، شكست مي  كه اگر ارتش شركت نكن    
هاي مأموريت نيستند، همه شـركت        كساني كه در پست   . لباس شخصي همه بروند   

ربيعـي در   . هاي ربيعي را تأييـد كردنـد         همه حرف  ".خورد  كنند، واال شكست مي   
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. نه سياسـي اسـت نـه هيچـي        . اين مسئلة قانون اساسي است    ! قربان": ادامه گفت 
البته . باغي به روشني در موضع دفاعي بود         در اين زمان قره    59".اسي است قانون اس 

هـاي    از سويي عاقالنه نبود كه تـالش      . داد  كه او جانش را در راه قانون اساسي مي        
ايـن  . پيمـايي كننـد، بـه بـاد دهنـد            هزار نفر غيرنظامي را كه ممكـن بـود راه          200

 بيگلـري، جانـشين     رلـشك راظهارات باعث هيـاهوي ديگـري شـد و در نتيجـه س            
باغي را براي اين كه در زمـاني در راديـو صـحبت كـرده                 فرماندة گارد، دوباره قره   

. رداست كه به او اجازة استفاده از واژة شاهنشاهي را نداده بودند، بازخواسـت كـ               
گـويم كـه      مـن مـي   ". كند  باغي تهديد كرد كه جلسه را تعطيل مي         در اين زمان قره   

گويند   دومرتبه مي . دانيد  درد مرا شما نمي   ....ين كار هستم  شش ماه است كه دنبال ا     
ام بـه اينجـا كـه از          ام و بـاالخره رسـانده        ماه است كه مرده    6من  .... بيندازيم عقب 

. ام كه اين كار قبل از جمعـه بايـد بـشود             نخست وزير مملكت اين جواز را گرفته      
خيلي خوب، مـا    ":  بيگلري گفت  ".امر نظامي است  . هيچ حرفي نيست  ... تمام شد 

 60".كنيم قربان با كمال ميل اجرا مي

  
بنا شد همة افراد    . هاي فرماندهان ارتش شد     باغي تسليم خواسته    سرانجام قره 

پيمايي شـركت     هاي ارتشيان، از زن و مرد، در لباس غيرنظامي، در اين راه             خانواده
 بنـا   .اشـند  ب سر خدمت خـود   الزم بود   كنند، البته جز مأموران امنيتي و افرادي كه         

  . مقدم مسئوليت عمليات را بپذيردپهبدشد سپهبد رحيمي نظارت كند و س
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***  
در اين زمان ديگر تـصميم      . شش روز بعد فرماندهان بار ديگر جلسه داشتند       
خمينـي اول بهمـن رمـزي       . خميني در مورد بازگشت به ايران قطعـي شـده بـود           

الرك اعالم كرده بود كه اياالت      كالرك را به حضور پذيرفته بود، پس از آن هم ك          
مـردم  % 99 به گفتة كـالرك،      امتحده بايد شروع به مذاكره با رهبران ديني كند زير         

 روز سـوم بهمـن      61.ايران هوادار خميني بودند و همان درصد مخالف شاه بودنـد          
: اي بازگشت خميني را اعالم كرد و در آن نامه آمـده بـود               جبهة ملي با انتشار نامه    

 چهارم بهمـن  62".آيد لين بار در تاريخ بشر خورشيد از غرب به شرق مي       براي او "
هايي براي محاكمـة نخـست        جا در مورد انحالل ساواك و رويه        بختيار لوايحي بي  

انـد،    در دولت ها خدمت كـرده     -1342-1357-وزيراني كه از زمان انقالب سفيد       
شود و    لت سست نمي  هاي اين دو    او به نمايندگان گفت پايه    . به مجلس تقديم كرد   

 مهـدي بازرگـان،     63".گاه سنگر قـانون اساسـي را تـرك نخـواهم كـرد              هيچ": من
باغي كه در اين زمان همـه او را گزينـة خمينـي بـراي مقـام نخـست          مخاطب قره 
دانستند، اظهار داشت كه حكومت ده سالة پيامبر در مدينه و حكومـت               وزيري مي 

گيـري    و نتيجه  المي آيندة ايران است   پنج سالة علي در كوفه الگوهاي حكومت اس       
 در   تظاهرات هواداران رژيم   64.كرد كه بنابراين حكومت اسالمي دموكراتيك است      

 انجام شده بود و هر چند ميزان شركت كنندگان در آن بـه انـدازة شـمار                   بهمن 5
دولت، با اعـالم  . بودقابل توجه ننتظار و   ا ازبيش  پيمايي مخالفان نبود،       راه  در افراد

ها را ببندند و اعالم كـرده بـود           قررات حكومت نظامي، دستور داده بود فرودگاه      م
 بهمن، روز بعد از تظاهرات هواداران رژيم، تظاهرات غيرقـانوني           6 صبح   5كه از   

                                                 
61. New York Times, 22 January 1979. 
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هـا جمـع شـوند و          اما اين اعالميه مانع از آن نشد كه مخالفان در خيابـان            65.است
فتم بهمن بختيار اعالم كـرد كـه تـصميم          در ساعات پاياني ه   . بندان ايجاد كنند    راه

حـضرت  " ساعت آينده شخصاً به پاريس سفر كرده و بـه زيـارت              48دارد ظرف   
 ولـي خمينـي     66. برود و دربارة آيندة كشور كسب نظر نمايد        "اهللا امام خميني    آيت

پذيرد مگـر آنكـه از مقـامش اسـتعفا            همان روز گفت كه بختيار را به حضور نمي        
  67.دهد

 در شرايط فشار روحي شديد       بهمن 8 در   ومين جلسة سران ارتش   بنابراين س 
دانستند كه هيچ گونه راه حل نظامي براي مشكل آنها            سران ارتش مي  .  شد تشكيل

آنهـا بايـد تـصميم      . كنـد   به احتمال زياد دولـت بختيـار سـقوط مـي          . وجود ندارد 
  .از راه كودتا يا از راهي ديگر –گرفتند ارتش را چگونه حفظ كنند  مي

  
اگـر  ... اگر جناب نخست وزير اسـتعفا بدهنـد چـه كنـيم؟           ": باغي پرسيد   قره

كسي قبول مسئوليت نكرد، كما اين كه وقتي خود شاهنشاه تشريف داشتند، كسي             
اهللا   تكليف ما چيـست؟ بايـد چكـار كنـيم؟ وقتـي آيـت             . كرد  قبول مسئوليت نمي  

د كـه نيروهـاي مـسلح       كن  شريعتمداري، كه مرجع تقليد اكثر مردم است، اعالم مي        
بايد با مخالفان كنار بيايند، بايد چكار كنيم؟ فرض كنيد، سپهبد رحيمـي، كـه مـا                  

پيمايي كننـد     گيرند به طرف فرودگاه راه      نخست وزيري نداريم و مردم تصميم مي      
در . اهللا خميني تشريف بياورند     و آنجا را اشغال كنند و فرودگاه را باز كنند تا آيت           

  68"ارتش چيست؟ تكليف ما چيست؟ بايد چكار كنيم؟آن صورت تكليف 
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 -اللهي، رحيمي   اي، ربيعي، حبيب    باغي، طوفانيان، بدره    قره–فرماندهان ارتش   
خواسـت    باغي مـي    در اين زمان قره   . ها بحث كرده بودند     پيشتر دربارة اين موضوع   

ـ        ".نگذاريم كه غافلگير بـشويم    "همه از اوضاع باخبر باشند تا        ه او   تـا آنجـا كـه ب
شد مسئله اين بود كه در حالي كه هـيچ نهـاد مـسئول ديگـري وجـود                    مربوط مي 

اين بحث قطع شد زيرا نخست      . ندارد كه تصميمي معتبر بگيرد، آنها بايد چه كنند        
 بهمـن در    4وزير همان موقع به خبرنگاران اعالم كرده بـود كـه فرودگـاه، كـه از                 

بـاغي، خبرنگـاران مطبوعـات     قـره شـود زيـرا، بـه گفتـة      اشغال ارتش بود، باز مي  
بردند، حاال كـه بـه ظـاهر مـدتي            خارجي در ايران كه در انتظار خميني به سر مي         

فرماندهان ارتـش  . خواهند ايران را ترك كنند  كشد تا او به ايران بيايد، مي        طول مي 
بگوييم كه نه، ما يك هواپيماي      ":باغي با اين موافق بود كه       قره. مبهوت مانده بودند  

ولـي او   . يـا كويـت   دهيم كه اينها را ببرد و بگذارد در تركيه يـا عـراق،                امي مي نظ
نخـست  [پس االن ايشان "خواست بداند چه كسي مسئول بستن فرودگاه بود؟     مي

دهد فرودگاه را باز كنند، خوب اگر از اين لحظه بـسته بـود،                دستور مي … ]وزير
 بـر عهـدة     "يـان؟   مگـر همـين نيـست آقا      ...كي بسته اسـت؟ ارتـش بـسته اسـت         

فرماندهان ارتش بود كه تصميم بگيرند به مصلحت ارتش است كه فرودگاه بسته             
اين دولت، دولت مشروطه است، دولتـي       ": باغي گفت   به هر حال، قره   . بماند يا نه  

است كـه معتقـد اسـت كـه دسـتورات را از اعليحـضرت همـايوني شاهنـشاهي                   
 بنـده گفـتم و بـه تيمـسار          از روز اول هـم    . گيـرد و خـودش مـسئول اسـت         نمي

ها را متوجـه وزارت جنـگ كنيـد، و فرمانـدار نظـامي        هم گفتم كه نامه    ]رحيمي[
ايم به دولت و يـك مقـدار هـم            اش اين است كه ما يك فرماندار نظامي داده          معني
. كنـد   خود فرماندار نظامي مطابق دسـتور جنـاب نخـست وزيـر عمـل مـي               ...نيرو
زنـد؛   كنـد؛ بـزن، مـي    گويد سفت كن، سفت مي      كند؛ مي   گويد شل كن، شل مي      مي

طور كه در جلسة قبلي عرض كردم باالخره          ولي با وجود اينها همان    . زند  نزن، نمي 
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چون آن كسي كه اين امر را       . شود؟ به پاي ارتش     ها به پاي چه كسي نوشته مي        اين
  69 ".كند ارتش است اجرا مي
  

اگـر  . لح را مطرح كـرد    باغي دوباره موضوع مسئوليت نيروهاي مس       بحث قره 
كردند؟ سپهبد رحيمي نخست وزيري نظامي        خورد بايد چه مي     بختيار شكست مي  

سپهبد خواجه نوري گفت اگر ما او را منصوب كنيم جنبة كودتـا             . را پيشنهاد كرد  
: رحيمي حرف خود را تصحيح كـرد   . كسي از طرح كودتا زياد استقبال نكرد      . دارد

 رحيمي به اين نتيجـه رسـيد        ".ند كسي  را پيدا كند     شوراي سلطنت انشاءاهللا بتوا   "
كه اگر آنها نتوانستند انجام وظيفه كنند يا از اين كار سر باز زدند راهي جز كودتـا        

در آن صورت نيـازي بـه نخـست وزيـر         ": خواجه نوري در پاسخ گفت    . ماند  نمي
 رحيمي با عصبانيت گفت در آن صـورت فرمانـدهاني كـه بـيش از مـن          ".نداريم

  . كنند كه چه اقداماتي كنيم جربه دارند ما را راهنمايي ميت
  

منـدترين فـرد ايـن        اي، قـدرت    بـدره سپهبد  باغي رو كرد به       در اين موقع قره   
اي كه تـازه از راه رسـيده    بدره. زمان فرماندة نيروي زميني و گارد بود   گروه كه هم  

  : توانست قوت قلب چنداني به رفقايش بدهد بود نمي
  

البته خوب احتمال زيـاد اسـت كـه    . دانم كه ايشان استعفا بدهند لي بعيد مي بنده خي 
كـنم كـه اگـر        چون بنده فكـر مـي     ....اگر استعفا ندهد، خداي نكرده ايشان را از بين ببرند         

بعد مذاكراتشان را . دادند و استعفا مي. .. رفتند پاريس خواستند استعفا بدهند، مي ايشان مي 
 كه ايشان چـه اسـتعفا بدهنـد،         ]اين است   [ولي نظري كه بنده دارم      .. ..دادند  هم انجام مي  

چه ندهند، ما هدفمان بايد اين باشد كه ارتش را حفظ كنيم و تنها راهش هم اينست كـه                   
فرماييد هر كاري كه بـشود بـه           همان طور كه مي    ]پرهيز كنيم، چون  [ها    ما از اين درگيري   
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هـايي را ايجـاد       تور بدهد يا خود آنها صـحنه      شود ولي اينكه دولت دس      نام ارتش تمام مي   
به هر حـال    . كنند كه سرباز را مجبور كنند و وادار كنند به تيراندازي تا كسي كشته بشود              

كنم تنهـا راه ايـن اسـت كـه مـا       بنده فكر مي. شكند ها بر سر ارتش مي  تمام كاسه و كوزه   
وب، به هر حال، يك ارتـش  ببريم آنجا و خ  . ارتش را نجات بدهيم و ببريم به سربازخانه       

 كـه   ]رويـم   پـيش مـي   [هميشه هست، براي هر موقع، ولي با اين ترتيب كه االن ما داريم              
بنده از نظـر    . همه متفرق هستند  . در حقيقت ارتشي در دست نداريم     ...همه پخش هستند    

كنم كه واحدهاي نيروي زميني واحدهايي نيـستند كـه در دسـت               نيروي زميني عرض مي   
به نظر بنده در هر صورت اگر موافقت بشود، ما ارتش را جمع كنـيم  . .... باشند فرماندهان

شما كـاري نداريـد،     : كنند كه   دهند و از ارتش تعريف مي       هايي كه االن اعالميه مي      و همان 
 ديگر دست به خـونريزي نزننـد، آتـش          ]شايد[ها وقتي ديدند ديگر ارتشي نيست،         همان

   70.باشد و ارتش هم خودش را بكشد بيرونسوزي نكنند و تظاهرات هم آرام 
  

احتمـال ايـن كـه بختيـار بـا      . اي نامربوط بود ه باغي اظهار نظر بدر     به نظر قره  
گيري كند وجود نداشت؛ با اين حـال، او هـم ممكـن بـود                 موافقت خودش كناره  

مانند پيشينيانش ناگزير به استعفا شود زيرا، براي مثـال، امكـان داشـت وزرايـش                
وادار به استعفا كنند همان طور كه در دوران شريف امامي تقريبـاً چنـين               دولت را   

 تصميم گرفتند استعفا بدهند ولـي پذيرفتنـد بـراي           اسپس چند تن از وزر    . كردند
. مدت كوتاهي بمانند زيرا همكارانـشان از آنهـا ايـن درخواسـت را كـرده بودنـد                 

ع قدرتي بـاقي نمانـد      باغي گفت به هر حال مسئله اين است كه اگر هيچ مرج             قره
ما بايد طرحـي بـه كلـي سـري          ": باغي گفت   نيروهاي مسلح بايد چكار كنند؟ قره     

  71 "...براي روز. تهيه كنيم كه آقايان داشته باشند
  

  .ژاندارمري، آن روز همين حاال بودفرمانده از نظر سپهبد محققي، 
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اگـر  . ابت بوده اسـت   ام از روز اول كه وارد اين جريانات شديم ث           عقيده! بنده قربان 

ولي اگر طرف واقعـاً فقـط       . دانم  دانيم، بنده نمي    مشكل، يك چيز سياسي است كه ما نمي       
اطرافيانش . خواهيم راضي بكنيم، اين راضي بشو نيست        همين خميني است و ما او را مي       

پوشي مـا، بـه علـت اينكـه طنـاب درسـت               در مملكت به علت تسامح ما، به علت چشم        
فه كردن خودمان، وضع روز به روز بدتر شده است و اين را بنـده هـزار                 كنيم براي خ    مي

آن . همـين االن بـدترين وضـع اسـت        . ...ام، باز فردا از امروز بـدتر خواهـد شـد            بار گفته 
خواهـد   روزنامه نگار كمونيست را چرا ما بايد بگذاريم كه باشد و هر پرت و پاليـي مـي       

ايـن رئـيس دولـت اگـر        . ييم بگـذاريم بـرود    بگـو . خوب ما از خميني نترسـيم     ....بنويسد
خواهد حكومت بكند، شب چه فاسـدين گذشـته و چـه مفـسدين فعلـي را، همـه را                      مي

تند و انقالبي جلو برويم و هـيچ كـس كـاري            . مأمورين بگيرند، زندان كنند، آويزان كنند     
اگر بخـواهيم ايـن طـور شـل شـل           . گردند به طرف ما     همه بر مي  . نخواهد توانست بكند  

آيد و جرأت  اين كـه نخـست وزيـر             برويم جلو، اين كه رفت اصالً ديگر هيچ كس نمي         
بشود ندارد، ما هم كه وسيلة دستمان سرباز و افسر است ، افسرهاي جزء و سربازها هـم                

هر عمل قاطعي كـه بايـد بـشود         . ايستند كه ارتش بتواند كاري بكند       روند و ديگر نمي     مي
  72.همين االن بايد بشود

  
رحيمـي  . دركـ نجوش و خروش محققي هم مشكل فرمانـدهان را حـل          اين  

بايد دولـت فرانـسه را      . هاي نظامي و سياسي است      حل  كار مستلزم راه    گفت كه راه  
واداريم خميني را به خارج از فرانسه به ليبي يا جايي بفرستد كه به اين آساني بـا                  

حثـي منطقـي را در      نـوري ب    در اين زمان سپهبد خواجـه     . ايران تماس نداشته باشد   
هاي نظامي آغاز كرد، ولي به همكارانش يادآوري كرد كه اينهـا الزامـاً                مورد گزينه 

  .نظرات خودش نيست
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اهللا  كار كلـي، راجـع بـه آيـت     رسد كه دو راه حل، دو راه به طور كلي به نظر من مي    
 بگذاريم  كار اين است كه يا      اين دو راه  . خميني كه ما االن گرفتارش هستيم، موجود است       

اگر بگـذاريم   . كار موجود است    اين دو راه  . اهللا خميني بيايد يا نگذاريم      در اين شرايط آيت   
كه ايشان بيايد و بگويد و يا وادارش كننـد كـه            : شود راجع به او كرد      بيايد باز دو فكر مي    

وضـع كـه آرام شـد بـه آراء عمـومي         . بگويد يك حكومت موقت را تشكيل خواهـد داد        
يـا ايـن را عنـوان خواهـد كـرد يـا اينكـه               .  و مردم دربارة رژيم نظر بدهند      مراجعه بشود 

دهـم و اصـوالً جمهـوري بايـد           گويد، من شوراي انقالب تشكيل مي       بالفاصله كه آمد مي   
اگر اصـالً نگـذاريم   . كاري كه نگذاريم اصالً ايشان به ايران بيايد  حاال راه . ....تشكيل بشود 

به ضـرر ارتـش     ...وضع كنوني به صورتي كه هم اكنون هست         ايشان به ايران بيايد، ادامة      
در اين شرايط كه نگـذاريم او بيايـد تنهـا راه            . ...شاهنشاهي است و اين قابل قبول نيست      

 بـه طـور قـاطع وارد عمـل          -طور كه تيمسار رحيمـي فرمودنـد        همان–حل اين است كه     
وارد آمـدن تلفـات     ولـي ريـسك     . بشويم و ارتش اختيار تام مملكت را در دست بگيـرد          

مماشـات  . ولي تنهـا راه حـل همـين اسـت     ... ]وجود دارد [شديد در رودررويي با مردم      
اش اين خواهد شد كه ارتش از دست برود و احتمـاالً              كردن و امروز و فردا  كردن نتيجه       

   73.شود ها موفق بشوند و گرفتاري بيشتر مي يك وقت كمونيست
  

رود    گفت وضع دارد به ترتيبي جلو مـي        در اين زمان مقدم از جا برخاست و       
 وضـع  .گيري كند است كنارهكه نخست وزير، با وجود شهامت و تعهدش، ناگزير          

كردند به يك كالنتـري حملـه         قبالً جرأت نمي   .سياسي روز به روز بدتر مي شود      
ريزي   براي ترور افراد برنامه   . كنند   ژاندارمري حمله مي   ستاد كل كنند ولي امروز به     

هيچ سازماني  . گردند  ها مي   هاي انقالبي بدون مانع و رادع در خيابان         گروه. اند كرده
طبق گزارشاتي كه ما داريم حتي چند تن       . هم وجود ندارد كه جلوي آنها را بگيرد       
سرانجام، اصرار بر بازگشت خمينـي بـه        . از امراي ارتش ديگر سر كارشان نيستند      

ايـن  ". شوند راي استقبال از او بسيح ميايران است و نيروهايي در ايران و خارج ب   
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هـايي، قـدرت هـايي        هـايي، سـازمان     قرائن همه حاكي از ايـن اسـت كـه دسـت           
البته اينجـا  . خواهند دولت بختيار را سرنگون كنند، چه او بخواهد، چه نخواهد   مي

دهد كه راه حل سياسي روشن       قرائن به ما نشان مي    . اشاره شد به راه حل سياسي     
فرماييـد    اين كـه مـي    . ريزي بعدي   ن آن آقا به ايران است، براي برنامه        آورد ...است

خـواهيم ايـن      بايد مذاكره بشود يك ماه است كه تنها چيزي كه ما از دوستان مـي              
طـي مـذاكرات مقـدماتي بـه ايـن          ....پريشب. است كه فقط خميني را ساكت كنند      

 كنـد و يـك      ن شـخص مـذاكره    يـ  كه نخست وزير برود و با ا       ندنتيجه رسيده بود  
 بـه عنـوان     ]بختيار [در آن توافق اين بود كه من      ...اصولي را هم توافق كرده بودند       

 يك مرتبـه    5ولي يك مرتبه صبح باز بلند شديم، و ساعت          ...روم  نخست وزير مي  
شـود كـه      پس معلوم مـي   . اعالم كردند كه آقاي خميني يك همچنين نظري دارند        

  74 ".رديگ له از خارج سرچشمه ميمسئ. گيرد مسئله از داخل سرچشمه نمي
  

نخورده نگهداشتن ارتش، در اين شرايط، نـاممكن          از نظر مقدم سالم و دست     
دشمن قصد داشت قدرت ملي ايـران  . بند كار كردن هم بدترين گزينه بود        نيم. بود

 در برابر  را   ارتشدشمن  . ارتش عامل مهمي در قدرت ملي ايران بود       . را نابود كند  
تا زماني كه شـوراي سـلطنت باشـد         . وظيفة ارتش روشن بود   .  بود هقرار داد مردم  

اگر به هر دليلي شوراي سلطنت نتواند       . ارتش وظيفه دارد از آن شورا اطاعت كند       
انجام وظيفه كند، در آن صورت ارتش بايد اوضاع را در دست گيرد و بـا قـدرت                

ببـرد و روحانيـان     ها را بكشد، مطبوعات را از بين          يعني بايد كمونيست  . عمل كند 
اين به معناي رويايي    . اين به معناي رويارويي ارتش با مردم است       . را دستگير كند  

ولي ارتش سوگند ياد كرده اسـت كـه         . ارتش و مردم و نابود كردن يكديگر است       
اين ارتـش بايـد     ". از نظام سلطنتي، از قانون اساسي و از استقالل ارتش دفاع كند           
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مگر اينكه يك راه حل سياسي ديگري پيدا كنيم         .  بماند بايستد و به قسمش وفادار    
  75".كه بگوييم كه خوب ما كه متعهد بوديم، ديگر متعهد نيستيم

  
سخنان مقدم روان و گويا بود، اما مانند اغلب ديگر اظهارات كمك چنـداني              

كرد كه ارتش بايد التزام بدهد كه بجنگد، ولي جنگيدن بـه       او پيشنهاد مي  . كرد  نمي
از نظر منطقي، هر راه حل ديگـري بـر جنگيـدن            . ي نابود كردن همه چيز بود     معنا

حلي سياسـي     حل ديگري نداشت كه پيشنهاد كند، جز راه         ولي مقدم راه  . ارجح بود 
دريادار حبيب اللهي بـا اكـراه از همـين راه حـل حمايـت            . كه معلوم نبود چيست   

هـا    مقاومت كرد و بـا ايـن      بايد  ". رسيد  هيچ راه حل ديگري به نتيجه نمي      . كرد  مي
 76. راه ديگري وجـود نـدارد      ".هاي سياسي پيدا كنند     حل  ها راه   مماشات كرد تا اين   

 سـپهبد نجيمـي     ي كـه    هاي استراتژيك نيازمندي  در    به ويژه  حل سياسي   نياز به راه  
ديگر امكـان بـرآوردن نيازهـاي       كه  حقيقت اين بود     .مطرح كرد مشهود بود    نائيني
ها بزودي كـار تـداركات ارتـش را           اعتصاب.  وجود نداشت  نيروهاي مسلح مادي  

اگر . .. سوخت نداريم، انرژي نداريم، برق نيست، پول وجود ندارد        ". درك  فلج مي 
 ]مسئله تـدارك   [ االن امنيت فلج هست، فردا يا شايد چند روز ديگر ممكن است           

  نجيمي گفت درست است كه ارتش بايد بـر اوضـاع مـسلط             77".ارزاق پيش بيايد  
شـوراي  . شود، زيرا بقيه، از جمله شوراي سلطنت مثل يك حباب صابون هـستند            

ولي مـسئله ايـن بـود كـه     . شود  باغي خالصه مي    سلطنتي هم در وجود ارتشبد قره     
مثل بازي شطرنج حالت پات بـه وجـود         . توانست بكند   ارتش هم كار زيادي نمي    

  78. شده بودكشور دچار دور و تسلسل. آمده بود و هيچ راه گريزي نبود
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فرماندار نظـامي خواسـتار سـتاد مـشتركي         . بحث به موارد خاص كشيده شد     

باغي با طرح ستاد مشترك موافقـت كـرد ولـي             قره. گيري جمعي شد    براي تصميم 
گيرنـده بـود و ديگـر         فرمانـدار نظـامي تـصميم     . گيري جمعي را نپذيرفت     تصميم

ي نبود ولي حـق گـزينش       رحيمي از اين وضع راض    . فرماندهان امراي رابط بودند   
نجيمي در اين زمـان سـخنانش را در مـورد وضـعيت             . راهي ديگر را به او ندادند     

شد با وضعيت مشابه در كشورهاي        اين وضعيت را نمي   . بار ارتش آغاز كرد     تأسف
ديگـر  . الگوي عمل فاجعة كربال و سرگذشت امام حسين بـود         . ديگر مقايسه كرد  

يران را گرفت زيرا پيروانش از شدت شـور و          شد جلوي بازگشت خميني به ا       نمي
شماري از آنها حاضـر بودنـد در راه رهبـر خـود جـان               . هيجان ديوانه شده بودند   

ـ       دهند  خمينـي هـم راهـش را تغييـر      .ورش نـاممكن بـود    ص كه چند هفته پـيش ت
هيچ چيـز او را     .  سالة ايران را از ميان ببرد      2500خواهد تاريخ     داد؛ پيرمرد مي    نمي

بايد استراتژي خودمان را روشن كنيم و بر اساس آن          ". كند  منحرف نمي از راهش   
  79 ".مثل برف آب خواهيم شد، مثل برف آب خواهيم شد...جلو برويم واال

  
او . در اين زمان ارتشبد طوفانيان تماس بيشتر با وزير جنگ را توصـيه كـرد              

فعلـي هـم    من معتقدم نخست وزير     . ...ما يك عمر مبارزة سياسي نديديم     ": گفت
ايـشان را وادارش    . بايد تماس بيـشتر گرفتـه شـود       . شهامت دارد، هم قدرت دارد    

 طوفانيـان گفـت نظـر قطعـي او          ".حل سياسي منطقي پيدا كنـد       كنند كه ايشان راه   
  .باغي هم حرف او را تأييد كرد قره. 80همين است
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طلبـي كـه   رسيديم بـه آن م ...خواستم خالصه بكنيم فرمايشات تيمساران را       بنده مي 
بايد تالش كنـيم كـه ارتـش را حفـظ     ...بنده روز اول اينجا خدمت آقايان عرض كردم كه        

تـر    رسيم به اين مسئله كه مهم       مي. ..عمل نظامي نه امكان دارد و نه مصلحت است        ....كنيم
وظيفة دوم ما ايـن اسـت كـه دنبـال           . از همه اين است كه ما حيثيت ارتش را حفظ كنيم          

حل سياسي همكـاري صـميمانة        وقتي نخست وزير هست اين راه     . ...يمكار سياسي باش    راه
حـل    دهـيم و ايـشان راه       مسئول ايشان هستند، ما هم نظر مـشورتي مـي         . ايشان و ما است   

نكرده، خداي نكرده     كار سياسي خداي    ماند مسئلة آخر كه راه      مي.... كنند  سياسي را پيدا مي   
بكلـي سـري    ...سي شود در خدمت تيمساران    اين چيزي است كه بايد برر     . بدون اثر بشود  

   ٨١".است
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