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   .های سیاه سپری خواهد شد شب

م سر از پا یش باش نینکه همنشیش و ادارید ِیبود، برا ی نیدوسِت نازن »یانقالب بزرگ ّضِد سلطنت«

ها را با آغوش باز  ها و شکنجه ش خود را به آب و آتش زده، زندان زنده ماندن یبرا... میشناخت ینم

 .جلودارمان نبود ی»النیخاِر ُمغ«چ یهو  میرفتیپذ یم
و قصه و ... و سرود شنامهیلم و نمایشعر و طرح و تابلو و ف م،یختیر یش اشک میبرا...میدیورز یاو عشق م به

 .میساخت یآهنگ و ترانه م
خت یداد، آلود و از ریِن بیچرک ش را ُدَملِِ اّما،  افسوس که چهرِه پاک و معصوم  ...ن بود، اّمایو نازن بایز

 ! به آن نگاه کرد شود یها نم وقت یبعض. انداخت
 
چگونه باورکنم . یُمرداب نبود تو که...دمیبه تو رس» گذشتن از هزار رود خشک«آِب زالل، بعد از  ای

  ی؟بود» ن دروغ جهانیباتریز«
و  یاز ن یدم، نشانه ایدوان دوان تا لب چشمه رس. دمیتو دو یتشنه پ یدم، چو آهویتو شن ین یکه آوا شبی

 ... دم ینغمه ند
بند چه  دستبند و  تو با چشم ی؟ده شدیچرا به داغ و َدرفش کش ی؟چرا َسر از عهد بوق درآورد! ... دوست ای

َبر َسرت چه . یستی،  تو ن»نیا«نه، نه ... ی؟ختین ریفته را بر زمیچرا خوِن آن همه جاِن ش ی؟داشت ینسبت

 .ستین یهست و شب چراغ گیریت نمیب یام که م ین خستهب ات زد؟ من از ایار؟ کجا غی یآمد  ا
. ادت آَورمیرا به » ثاریا ِیقدس ِیروزها«...ت بگذارمیها رم و َسر َبر شانهیت گ دوباره در آغوش خواهد یم دلم

چ یو حتا مرگ را به ه شکستند یدارت سر و دست مید یران، برایخاطرت هست کرور کرور مردم، مردِم ا

 رد؟    آو م فرود یُمحال هم سر تسلو  بودمرگ مرده و  سکوت و ترسادت هست ی گرفتند؟ یم
 از شدت درد و تنهایی به خود انقرادی  در سلول. بود ۱۳۵۳سال ... خاطرات عمر رفته در نظرگاهم نشسته 

    .طاقتم طاق شده بود ، نروم» اتاِق تمشیت«به کردم دوباره  لرزیدم و خدا خدا می می

  ...اد تو خوابی، ماه مه شب مهتابی: کرد می م زمزمه کودِک درون

دانستم جای یگانگی و  می چه. ..مشعل توحید بر شبهای سیاه خواهد تابید دادم که می خودم را دلداری

 غرق ستاره بود، ُپر از ظلماتدانستم آسمانی که  می چه... نشیند می برابری و آزادی، دروغ و دوگانگی و بیداد

دانستم خدا و پیامبر و ائمه اطهار  می چه...تازد می دانستم هرکه سوار است بی رحمانه می چه. شود می

   ...نشینند می هم،کنار داغ و درفش

  چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون

   ...دلم را دوزخي سازد دو چشمم را کند جیحون
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   .گویم این را نه از سِر یأس، از سِر درد می...کاش پیش از انقالب ُمرده بودم...آخ

***  

ت گیرم و َسر  شخواهد دوباره در آغو دلم می... به تو رسیدم »گذشتن از هزار رود خشك«ای آِب زالل، بعد از 

ات زنده است و هرز رفتن آنهمه فداکاری و ازخودگذشتگی و  هنوز و تا همیشه خاطره... هایت بگذارم َبر شانه

  ...َبرد ضربه هولناکی که از هر سو به اعتماِد یک خلق وارد شد، نفِس مبارزه علیِه ستم را زیر سئوال نمی

  ....است تاریکی ور ندارم اصالت با، باعمِر جاودان دارد تیرگیجهل و باور ندارم 

  »  ِفُرالظَّاَلُمسیدًا یَرو «. های سیاه سپری خواهد شد شب

  

  . گرداِن اصلِی انقالب، فقط مردم بپاخاستِه ایران بود صحنه

ای که به هّمِت مردم آزاد شدم مثل بسیاری دیگر، رویداد هاِی انقالب را مو به مو  از زندان شاه و نیز از لحظه

گرداِن اصلِی انقالب،  فقط  اند، صحنه دهم برخالِف آنچه اینجا و آنجا پخش کرده کردم و شهادت می ل میدنبا

  . آنان بودند که بر ظلمِت شبانه شوریدند. مردم بپاخاستِه ایران بود و بس

پس از بیست سال تحقیق درباره کهکشان راه  بخیر، همو که» دکتر جالل صمیمی«یاد استاِد بزرگوارم 

. گذشته بود  ۵۷بهمن سال  ۲۲از  مّدتی .، موفق به کشف پنج چشمه گاما در مرکز این کهکشان شدیشیر

. گفتم از آسمان و کهکشان بیائیم روی زمین اوبه . در آزمایشگاه بودیم. نقش هایزر و گوادلوپ شد صحبت از

  ... گرداِن اصلِی انقالب، فقط مردم بپاخاستِه ایران بود صحنه

  :معتقدماآلن هم 

  ، »دریا کناِر آالچیِق«و مذاکرات در آن » کنفرانِس گوادلوپ« •

در (آمریکا در فرانسه سفارت  یاسیس قسمت سیرئ» مرمنیوارن ز« با دکتر ابراهیم یزدی گفتگوی  •

  ، )رستوران کوچکی نزدیک نوفل نوتاشو

برای عرضه در  ده دولت فرانسه،ارائه آنرا به نماینخمینی ضرورت  الله که آیت(نامه صادق قطب زاده  •

   ،)ه بودتایید کردکنفرانس مزبور 

» سیقد«ك ی الله خمینی رات یآ که االت متحده در سازمان ملل متحدینده اینما »انگیآندرو«سخن  •

  ،کرد ی میخوانده بود و آشکارا از جنبش او طرفدار

  به ایران، » فیلیپ گاست«و » ژنرال هایزر«فرستادن  •

  با این و آن، » استمپل«و » ویلیام سولیوان«ی امثال گفتگوها •

  ... اخبار بخش فارسِی بی بی سی •

  . انقالب بود) و نه عّلِت(» معلول«همه و همه معلول، بله 

های فلسطینی و نه به هیچ گروه خارجی نیاز نداشتند که به  ضمنًا در آن شرایط مردم ایران نه به چریک

 .ه بود، خوب یا بد، حاصل چند دهه تالش و مبارزه مردم ایران بود و بسهر چ! جای آنان کاری بکنند
 ***  



کمسیوِن  )Trilateral Commission(و همفکرانش هم، گرچه خِط کمسیوِن سه جانبه » جیمی کارتر«

لم با َع» جرالد فورد«و » نیکسون«بردند، با اینکه بر خالف امثال  نخبگاِن آمریکا، اروپا و ژاپن، را پیش می

زدند  َتشر می) مثل شاه در ایران و ساموزا در نیکاراگوئه(، به دیکتاتورهای خودی »سیاسِت حقوق بشر«کردن 

کردند کمتر بگیر و ببند کنند، اما خط قرمزشان حفظ سیستم وابسته بود و هرگز فروپاشی  شان می و نصیحت

  . کردند تمام عیار رژیم شاه را تّصور نمی

زلزله ای ! بی اجازه Island of stability» جیمی کارتر«و به قول » جزیره ثبات«در آخر چگونه ممکن بود 

  !پیش بیاید که آن َسرش ناپیدا است؟

   :گزارش نداد که ۵۷ سالا در مرداد یسازمان س مگر
ط انقالب یك بودن شرایاز نزد یآثار و عالئم یقرار ندارد، بلکه حت یت انقالبیك موقعیران نه تنها در یا«

  ! ؟».خورد نمی هم در آن به چشم

  : کردنز در مهرماه همان سال اعالم ین »کایآمر یل اطالعات دفاعیسازمان تحل«و مگر 
   !؟».گر به طور فعال زمام قدرت را در دست داشته باشدیرود شاه تا ده سال د می انتظار«

***  

، »ویلیام سولیوان«گزارشات ، »ناسچارلز دبلیو«، »جان استمپل»  ،»سیک یگر« ،»جارلز کورزمان«خاطرات 

مدیر بخش ایران در وزارت (، »هنری پرچت«و خاطرات  ...»جورج بال« ،»ژنرال هایزر«، »سایروس ونس«

داشتند از آنچه در دوران  ها را در دست می دهد، کسانی که ظاهرًا باید سِر نخ نشان می...،)امور خارجه امریکا

  ... اند گرفتار شده» چکنم چکنم«به معنی واقعی کلمه به درِد انقالب روی داده، رودست خورده و 

ویلیام «های  گوش کنند که دیدگاه» سایرونس ونس«دانستند به  نمی» ژنرال گاست«و » ژنرال هایزر«امثال 

وقت از کودتا  برقصند که وقت و بی» شلزینگرجیمز «و » برژینسکی«یا به ساز ... کرد را منعکس می» سولیوان

   .کشیدند به ُرخ مینظامیان را  عرضگی شاه و بی ده وَدم ز

دهد که  و اسناد وزارت خارجه بریتانیا نشان می ، سفیر وقت بریتانیا در تهران»آنتونی پارسونز«گزارشات 

  ! اند اند و به هر دری زده خواهان حمایت از شاه بوده ۵۷ها نیز حتا تا بهمن  انگلیسی

و سران ارتش برای سر پا نگه داشتن » گاست«، »هایزر«هم که رسید، تالش نوبت زنده یاد شاهپور بختیار 

دروغ نوکراِن استعمار و ارتجاع،  واقعش این است که بر خالف تبلیغاِت. وی نتیجه نداد که نداد دولِت

برای حفظ وضع موجود آنان . خود از رژیم شاه کم نگذاشتند جانبِه های غربی چیزی در حمایت همه قدرت

  :به شاه گرا داده بود کهبرژینسکی . شان نبرید اما تیغ ی نبود که نکنندتالش

ها، از  موج اعتراض که در برابر، اما آنها از بین رفتند در قرن نوزدهم، پادشاهانی که مماشات کردند«

   ».سرکوب کم نبود، کارگر نیافتاد» .ندسرکوب استفاده کردند، باقی ماند

او پیش از . خود را به زمین زد ،»کاری ندانم«ّشر نداشت، اما با خودشیفتگی و به نظر من اگرچه شاه نّیِت 

  !آنکه برود، رفته بود



  ...انقالب، آن آهوِی زخمی

دید و اینک همه بر او  خویش، یاِر خود می» ّظِن«به یاد انقالب و آن آهوِی زخمی که آنزمان هرکسی از 

 GENERAL» گاست«و » هایزر«ا نگاُه دوباره به مأموّریِت زنند، ب ش را جار می تازند و مرگ و پایان می

PHILIP C. GAST  کنفرانس گوادلوپ«، و نیز«،GUADELOUPE SUMMIT MEETING یاد آن ،

   .بهمِن بهاری و خاطره انگیزرا زنده کنیم

تشکیل  )شرق دریای کارائیب(در جزیره گوادلوپ  ۱۹۷۹است که اوائل ژانویه  غیر رسمیام به نشستی  اشاره

المللی  های بین بحران در مورد آنجا به بحث نشستند تا شد و سران آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان

 نرسید وامضا  وشته نشد و بهای ن نامه توافقبه این معنا که  غیررسمی .فکرشان را روی همدیگر بگذارند

  .خودشان را مطرح کردند دیدگاه شرکت کنندگان تنها

که ، »و زندگی  قدرت« La Rencontre"    Le Pouvoir et la Vie" کتابیسکاردستن در ژ  والریگرچه 

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، جنگ سرد، مسائل لهستان، دخالت شوروی در (مسائل کوناگون 

 آنتونی«در آن مطرح شده ـ بحث گوادلوپ را هم به میان کشیده است اّما، ...) افغانستان، اقتصاد فرانسه
ویلیام «، کند ای به این نشست نمی ترین اشاره کوچكدر کتاب خاطراتش  )سفیر انگلستان(، »پارسونز

   .هم جز یکی دو سطر به آن نپرداخته است ،)سفیر آمریکا( »سولیوان

برخی هموطنان ما که آنرا در انقالب ایران خیلی خیلی  ور، کمتر روی آن بحث شده واصاًل برخالف تّص

اصل . شود است که وارد عمل می» مبنا«خارجی به اعتباِر » شرِط«رود که  بینند یادشان می تأثیرگذار می

  .  خروش مردم بپاخاسته ایران بود

  )!دریا کناِر آالچیِق(نشسِت گوادلوپ 

تر، در دستور کار  رود تنها برای کنار زدِن شاه برگزار شده، پیش کنفرانس گوادلوپ که به اشتباه گمان می - ۱

  . غرب بوده است سران

پرسش و پاسخ در ( :به آن اشاره دارد ،وزیر انگلیس نخست »کاالهانجیمز «، ۱۹۷۸پانزدهم دسامبر سال 

  )پارلمان انگلیس

HC Deb 15 December 1978 vol 960 c642W  

Mr. Robert  Adley:  

asked the Prime Minister if  he will make a statement on his talks in Guadeloupe 
with the heads of the French, West German and United States Governments. 

The Prime Minister: (James Callaghan) 

I hope to make a statement to the House tomorrow. 



  :در کنفرانس مزبور مسائل زیر هم به بحث گذاشته شد - ۲

  واردات نفت،  و مشکل جنوبی نژادی در آفریقای های فزاینده خشونت •

  ، )Strategic Arms Limitiations( یکاستراتژ یسالح ها یقرارداد محدود ساز •

  ، های کروز و پرشینگ دفاعی اروپا از طریق استقرار موشك نیرویتقویت  •

 ،کامبوج توسط ارتش ویتنام نظامی اشغال •

  ، راههای جلوگیری از نفوذ فزاینده شوروی به خلیج فارس •

  تنظیِم رابطه با چین، •

   ...کودتای افغانستان و یمن جنوبی به نفع هواداران مسکو•

موضوع ایران بخش ناچیزی از نشست مزبور بود و اشتباه است تصور کنیم خروج شاه اولین بار در گوادلوپ 

را پیش ، موضوع رفتن از ایران »سولیوان«در صحبت با  شخص اعلیحضرتنخستین بار .  مطرح شده است

  .به ایران آمده است» هایزر«کشد، آنهم زمانی که نه گوادلوپ تشکیل شده و نه  می

  :نوشته است »مأموریت در ایران« کتاب ۱۳۴ در کشور ما، صفحهویلیام سولیوان سفیر آمریکا  
 چند روز بعد گفت که مایل... که در نظر دارد مدتی به بندرعباس برودرایم تعریف کرد بخودش شاه «

و  یك بار هم حرف عجیبی زد و گفت چه طور است سوار کشتی بشود... است به جزیره کیش برود

اواخر آذر، (دسامبر  ولی سرانجام در اواخر ماه... المللی به سیر و سیاحت بپردازد های بین مدتی در آب

  ».شود نامعلومی از ایران خارج که به کلی ناامید شده بود، تصمیم گرفت برای مدت) اوایل دی

  

با گزارش مهم خودش با  )و کنفرانِس گوادلوپ(حدود سه ماه قبل از انقالب  ۵۷آبان سال  ۱۸سولیوان 

    Thinking the Unthinkable،»فکر کردن به آنچه فکر نکردنی است« :عنوان

دیگر شک نکرد و را دید، » غالمرضا ازهاری« ارتشبد که حالِت نزاِر ۵۷آذر  ۲۹َسِر کاِخ سفید داد َزد و بعدًا  

   ».ردخور نداردسقوط شاه «: نوشت

با شاه دیدار داشت، از  ۵۶که بهار سال  Reuven Merhav » موساد«، یکی از سران »سولیوان«تر از  پیش

هم خیلی چیزها را بو ُبرده بودند تر از این تاریخ  پیش ها فرانسویبگذریم که  .حرف زده بود! »کاسِه شکسته«

  !آوردند ینم و به روِی خود

 مرتب رسیدگی» دکتر جورج فالندرین«و » پروفسور جین برنارد«منظورم تنها مسئله سرطاِن شاه نیست که 

سی و هشت مرتبه از فرانسه به تهران  ۱۹۷۹تا  ۱۹۷۵از سال به همین منظور » دکتر فالندرین«(. کردند می

  )...آمد

***  



و  فراوان دیدم و ساواک مرا بسیار آزرد رنجینکه در زندان شاه با ا. قلمم را آلوده نکند َغرض و َمرض،امیدوارم 

یعنی شکنجه گاه دیده » اتاق تمشیت«، عکس پادشاه را بر دیوار نزدیک »کمیته مشترِک ضِد خرابکاری«در 

است » دکتر مصدق«ستم به و » دوستی درجه«که کمترین گناهش، هم » تیمسار نصیری«حتا به  اّما ... بودم

دوستداِر ایران بود و پیشرفت مملکتش را به هر حال ندارم تا چه رسد به شاه که معتقدم  کینِه کور

توانم حق را ناحق  مصر به آرامگاهش رفتم ولی عاقبت از ما ُغبار ماَند و نمی» مسجد الرفاعی«در . خواست می

  .نویسم متاسفانه واقعیت دارد آنچه می. کنم

سرنوشت شاه را مشخص کنند، خود وی با » کارتر و شرکا«وادلوپ و یا گ! و مایزر» هایزر«پیش از آنکه 

مطلع بود، حتا وقتی اجنبی از بیماری شاه  .و خودکامگی، مردم محروم را به عصیان واداشت» استبداِد رأی«

مرا ...روم می من سرطان دارم و دیر یا زود نگفت مردم عزیز وطنمناِن خودش صاف و صادق به هموط

گرفت، اگر به جای  را فرستادند فاصله می» گاست«و » هایزر«نه از مردِم خویش، از همانها که اگر . ببخشید

کند، ستم به زندانیاِن بی  کماو را وادار کند شکنجه در زندان را » کراسی جیمی«اینکه صلیِب سرخ جهانی و 

دانست،  می کیز کارتر و برزینسحرم تر ارا َم هموطنانشو  گشود داد و درهای زندان را می پناه را اجازه نمی

چنین  .خلوت را به روی غیر ببندد شاه نخواست و نتوانست دِر .داد می مردم مهربان ایران را تحت تأثیر قرار

  :گفته بود، »هنری کسینجر« حتا .بگیرد یشیپ  از انقالب توانست نمی ظرفیتی نداشت و
از از حرکت آن یان با مصاحبه و دادن امتتو یگر نمیانقالب شروع به حرکت کرده باشد، د یوقت« 

   ».کرد یریجلوگ

پیش از نشسِت سران، با پیشنهاد ژیسکاردستن که خواهان تحلیلی از انقالب ایران بود، صادق قطب زاده،  - ۳

گرفت و  می دستگاه سلطنت را به چالشت از یحماای را تنظیم نمود که  الله خمینی، نوشته با موافقت آیت

ش  مضمونکرد و  می دعوترئیس جمهور فرانسه را به مناقشه با دیگر سران غرب  )مایت از شاهح موضوعدر (

  :این بود

هر تالشی برای حفظ نظام . پذیرند شاه رفتنی است و مردم ایران به هیچ روی بقای حکومت وی را نمی

چ دولت خارجی اتکاء انقالب مردم ایران به هی. انجامد سلطنت حتا با قوه قهریه و کودتا، به شکست می

ما پیشقدم قطع روابط با غرب . گیرد تأثیر نمی) شرق یا غرب(ندارد از شوروی و دیگران و از هیچ بلوکی 

آنچه ما مخالفیم . نگرانی غرب از سقوط بازار ایران و یا امکان قطع صادرات نفت واقعی نیست. نیستیم

الله خمینی آنرا تأئید کند، جواب  ز آنکه آیتحمایت از هر دولتی ج. روابط نابرابر و یک جانبه است

با دخالت دیگران در اموری که تنها به خودمان . شود ندارد و با مخالفت جدی مردم ایران روبرو می

کنند و با موافقت بدنه ارتش و بخش قابل  این دیدگاه را اکثریت مردم تائید می. مربوط است مخالفیم

به انتخابات . باشند هم همراه است با با انقالب هستند و مسلمان میمالحظه ای از مسئوالن ارتش که قل

  ... کنیم را تضمین می  منطقه  و ثبات  ایران  نفتمانیم و  آزاد و استقالل کشور متعهد می

خواستند به شوروی هشدار  همه می در نشست مزبور، - ۴

  .داده شود به فکر دخالت بیجا در ایران نیافتد



   :گفت می. از شاه پشتیبانی شود در آغاز این بود که دستن نظر شخصی ژیسکار
نیرویی است که در برابر جریان  است و او تنها  بینانه واقع شبا اینکه، ضعیف شده، ولی دیدوی 

  ....اختیار دارد مذهبی، ارتش را در

فرستاده » نیاتوسکیمیشل پو«و سفیر فرانسه در تهران » رائول دالی«ژیسکاردستن ادامه داد البته گزارشات 

و باید  خروج شاه از کشور وجود ندارد راهی جز زند و آن این است که به ایران حرف دیگری می منویژه 

   :به طریقی خنثی شود چونمخالفت مردم علیه بختیار 
 بختیار به مثابه قماری است که تلفات فراوان برجای خواهد گذاشت و وخامت اوضاع به تهاجم به«

  ».ش خواهد انجامیدمداخله ارت

  

ESDP ،Alexandre de Marenches  از اولین روز وروِد آیت ... وهای اطالعاتی فرانسه  و دیگر سازمان

شود هم اینک  و گفته می ندکرد مکالمات تلفنی آنجا را تمام و کمال ضبط می ،»نوفل نوشاتو«الله خمینی به 

  . نیز در آرشیو خود دارند

، )دانست که ممکن می(و یا اخراج وی از فرانسه ) ترور؟(الله خمینی  آیت» حذِف«ژیسکاردستن که به 

 با اینکه درآغاز زوِررئیس جمهور فرانسه . ها است اعتقادی نداشت و ادامه داد شاه هم مخالف این گزینه

 را به تر بحث پسین...خودش را زد بلکه شاه بماند تا اقتصاد غرب لطمه نخورد و پای شوروی باز نشود

احتماال گزارشات دریافتی از نوفل نوشاتو نیز اثر خودش را در مذاکرات . کنارآمدن با آیت الله خمینی کشید

  ...داشت

  

به جیمی  او. کرد اش را با روی کارآمدن یک حکومت بنیادگرا نهان نمی دل نگرانی »هلموت اشمیت«  - ۵

مشکل ما  :جیمی کارتر گفت. بار نشان داد ار زیانکارتر خرده گرفت و نابسامانی اوضاع ایران را برای غرب بسی

های کنترل و مراقبت نظامی و گسترده ترین شبکه پیشرفته  ُمّجهز ترین پایگاه. بیشتر از شما است

زیرا . کنیم ما احساس نگرانی نمی«الکترونیکی استراق سمع مربوط به حوزه خلیج فارس در ایران است اما 

ایران پیشرفته ترین تجهیزات جنگی و فن  ».مسلط شوند قصد دارند بر اوضاع آنها ارتش و نظامیان هستند

    .آوری نظامی را در اختیار دارد

.

شاه ... افتد ریشه در اوضاع داخل ایران دارد و ما باید واقعیت را بپذیریم آنچه دارد اتفاق می: کاالهان گفت - ۶

تواند در این  مین هم  ارتش .... هم وجود ندارد نی اوحل واقعی برای جانشی راه و قادر به کنترل اوضاع نیست

    .دست از شاه برنمی دارندو فرماندهان آن  نداردتجربه سیاسی  چونمیان یك نقش انتقالی ایفا کند 

در صحبت وی . گزارش خودش را در باره گوادلوپ ارائه داددر پارلمان انگلیس  روزی که شاه رفت، کاالهان

 . ران و یکبار به اسم شاه اشاره شده استچهار بار به نام ای

  :پرسش و پاسخ در مورد تصمیم سران شرکت کننده در کنفرانس گوادلوپ - ۷

Mr. Walters  



In regard to Iran, did the Prime Minister feel that serious progress was 
made in formulating a joint Western policy to deal with a situation that 
could have enormous significance to Western interests in a key strategic 
area? 

The Prime Minister (Mr James Callaghan) 

We had a serious discussion about the attitude that should be taken. We 
were meeting in the middle of an unresolved situation. I therefore do not 
claim that we reached a precise decision on what the attitude of the West 
should be. But there was a mind-clearing of the matter—[Interruption.] It is 
a difficult situation. The Shah left only today. It is not really a matter for 
laughter. I think it is true to say that as our officials continue to meet we 
shall try to evolve a situation that will safeguard the interests of the West 
but will at the same time permit the people of Iran to choose their own 
leaders properly and, I hope, democratically. 

. تقریبًا یکسان بود» ویلیام سولیوان«الله خمینی با ارزیابی  توصیه ژیسکاردستن برای کنارآمدن با آیت - ۸

الله بهشتی  و نیز جداگانه بدون اطالع شورای انقالب با آیت(سولیوان که با برخی از اعضای شورای انقالب 

. خواهان رابطه با دست اندرکاران انقالب بود پذیرفت و را نمی» خط ِبَزن بَِزِن برژینسکی«) مذاکره کرده بود

، شاید به همین دلیل کاخ ندتر بود  از همه عاقل ،»رمزی کالرک«و  »سولیوان«در میان مسئولین آمریکا 

  .کرد می ّشک انهایش سفید به گزارش

تر  پیش که( را »تئودورالیوت«بازرس کل وزارت خارجه  رسد که به این جمعبندی می واشنگتندر یک ُبرهه 

ی توجیه ه خمینلبرای مذاکره با آیت ال، )کرد در افغانستان مسئولیت داشت و فارسی را به خوبی صحبت می

  . کند

شود به جای بحث روی نقاط اختالف، با توجه  قرار می .نتیجه کنفرانس گوادلوپ، بود جدید ظاهرًا یخط مش

  :کهبه این نکته 

  "The enemy of my enemy is my friend..." »دشمِن دشمنم، دوسِت من است!«،   

نظر واحِد ارتش و روحانیت که هردو ضد کمونیست هستند، برجسته شود و حفظ ساختار ارتش مورد تاکید 

 !گردد» نظم«در بستری آرام کانالیزه شده، ُمّبدل به » هرج و مرج«مدیریت شود و » بحران«قرار گیرد تا 

 »تئودورالیوت«را به تردید انداخت و مأموریت » جیمی کارتر«، » شلزینگرجیمز  «و » برژینسکی«زنی  مدوبه

دانیم که هایزر بعد از رفتن شاه فرماندهان ارتش را به کنارآمدن با نمایندگان آیت الله  مالی شد اما می ماست

. گذارد که تماس بگیرند ار آنها میچند شماره تلفن در اختی» ژنرال گاست«کند و حتا  خمینی ترغیب می

  .تیمسار ربیعی در دادگاهش به صراحت این مسئله را عنوان کرد

  



  ستاد بزرگ  رئیس» ارتشبد قره باغی«نامه آیت الله خمینی برای   - ۹

ارتش اگر روبروی انقالب نایستد، در ... «برای همراهی با انقالب   ارتشتاران

  ، )یاد داریوش فروهر بودحامل نامه زنده ( ».امان استا

و (الله اردبیلی، مهندس بازرگان  الله بهشتی، آیت مذاکراتی که امثال آیت

 John D. Stempel » استمپل« با امثال ) ...و بعدًا دکتر ابراهیم یزدی

و از  ،مذاکره کننده اصلی سفارت امریکا و دیگر طرف های درگیر داشتند

ی ترازو را به  کفه...ی حضور در صحنههمه باالتر شور و آمادگی مردم برا

تر کرد و از همین رو وقتی از طرف کارتر  الله خمینی سنگین سوی آیت 

پیغام آمد که بختیار نخست وزیر بماند و شما هم ایشان را هدایت 

الله پیغام و پیغام دهنده را به مسخره  ، آیت...یا بختیار و یا کودتا... بفرمائید

  کنید؟  اره اید که تعئین تکلیف میگرفت که اصال شما چک

انقالب تأسیس  یملت را به حال خود واگذارید تا من از اشخاص پاکدامن برای انتقال قدرت، یك شورا

در غیر این صورت امید  کنم تا امکانات مناسب جهت به ثمر نشستن حکومت مبعوث ملت انجام پذیرد،

ده است و در عمیق و اساسی بروز کر یران اختالفاکنون در سازمان نیروهای مسلح ا. به آرامش نیست

  ...اند این تالش را در نطفه خفه خواهند نمود پیوسته ارتشییان که به ما ازصورت کودتا بسیاری 

دانند که  آقای کارتر که دموکرات است چطور از ما توقع دارند خالف قانون عمل کنیم مگر ایشان نمی

پادشاه کردند پس او یك آدم  د، صالح دیدند نباشد و بعد من راخود شاه گفته پدرش را متفقین بردن

منصوب کرده، این نخست وزیری که باید  غیرمشروع و سلطنتش غیرقانونی است، حاال یك نخست وزیر

کند پس کجای این  به مجلس معرفی اش می ز طرف مجلس به شاه معرفی شود اکنون شاه دارد

رای داده غیرقانونی است و نمایندگان مستقیم مردم  ه این آقامجلسی هم که ب. قانونی و شرعی است

حاضر، غیرمشروع و غیرقانونی است ، حال چطور آقای کارتر از ما  نیستند پس این مجموعه در بحران

دوم اینکه من بیانگر خواسته های مردم . قانون عمل کنیم تا مشکل حل شود خواهند که ما خالف می

خواهند  گویند اینها باید بروند من هم بگویم این کار را نکنید، مردم نمی ن میدارند به م هستم ، مردم

کاری تا به حال  چه! کند تن به این حکومت بدهند، بعد هم آقای کارتر ما را با ارتش تهدید می

  ...توانسته ارتش انجام دهد که نکرده می

ا

  Hotel Hamak of St. Francis!  لوپدر گواد» هتل«در یک » کارتر«شود نهایتًا فرستادگان  گفته می

صادق «آیا ...پردازند به ّردوَبدل کردِن پیام می» نوفل نوشاتو«کنند و با نماینده یا نمایندگانی از  جاخوش می

  یکی از آنها بود؟» طباطبایی

 یمیط مستقکنفرانس گوادلوپ همراه شد اّما رب یروز برگزار ینبا اول »یزرژنرال ها« یتدرست است که مأمور -۱۰

 یختگیر شاه، بهم یسردر گم یران،تق و لق شدن اوضاع ا( »یوانسول یلیامو«از گزارشات  ید،کاخ سف .به آن نداشت

قرار  یکاحاکمه آمر یئتدر دستور ه یرانبه ا ویژه یاز نشست مزبور اعزام فرد یشپ ی، نگران بود و مدت)ارتش



 »یزرها« یبه جا یدست گذاشت و قرار بود و »ینسکیبرژ« یمنظور رو ینا یبرا» جیمز شلزینگر«، حتا گرفت

  . یدرا برگز یزرژنرال ها »یکاآمر یتامن یشورا« ۵۷ماه  ید ۱۳ یتشود، اّما در نها یرانرهسپار ا

 !در ُکره و ویتنام، ُگل کاشته بود »یزرها«

قائم مقام  ژنرال گاست، چارلز دانکن(با تیم همراهش  )GENERAL ROBERT E HUYSER(هایزر  ژنرال

کابینه بختیار به شاه،   یدو روز قبل از معرف ۱۳۵۷ ید ۱۴/  ۱۹۷۹ژانویه  ۴، در )و تعدادی دیگر   دفاع یروز

را هم در  یگمرگ یفاتناتو، عازم تهران شد و تشر یمحرمانه از بروکسل، مقر فرمانده ینظام یبا یک هواپیما

 . آماده بود  تهران  به  ناتو چند بار  یفرمانده معاون   مقام تردر یشاو پ. گرفت یچفرودگاه مهرآباد به ه
ذکر و فکرش تاریخ به دربار رفت و آنجا  یوانو یک روز در ایران ماند و یک بار به همراه سول یآخر س باِر

  .دبو یحضرترفتن اعل

  : اینکه آقای اردشیر زاهدی فرموده اند
از ایران بیرون نیاید  به شاه گفتمو من  ...را کتك بزند ژنرال هایزر خواست می فرماندهان ارتشیکی از «

را با لگد د هایزر شاه بای ...را صادر کند س هایزرآید مستقیما به امریکا بیاید و دستور حب می و اگر بیرون

ا   ،»انداخت می ز کشور بیرون

  .ُبَرد نمی چاقو که دسته خودش را .است و توهین به شعور مردم الف در غریبی

 یکائیانخاص آمر ینظام یگاههایآن ژنرال چهار ستاره در پا یمایکند هواپ که به اشتباه تصور می یحضرتاعل

: بختیار هم گفت! باخبر گشته» ژنرال هایزر«از آمدن  ، است که بعدها ی، مّدع)و نه در مهرآباد(فرود آمده 

  )۴ حهصف ۱۳۵۷ماه  ید ۲۱کیهان روز (»  .من هرگز نام این ژنرال را نشنیده ام«

رسید و فردایش، ورود او به ایران مثل توپ ) فرودگاه مهرآباد(جمعه به تهران  »یزرها«واقعش این است که 

 ینهم خبر به ا یچکساند و ه اما شاه و بختیار هیچکدام نشنیده دادند یپیچید و مردم علیه حضورش شعار م

 !نگفته است شان یرا برا یمهم
 : ایران نوشتند یمه هاروزنا ۱۳۵۷ ید ۱۶عصر روز  

و در » گوادلوپ«بدنبال تشکیل کنفرانس سران در ) ناتو( یسازمان آتالنتیک شمال یفرمانده معاون

   .از طرف دولت آمریکا به تهران اعزام شده است یا ساعات اّولیه کنفرانس با مأموریت ویژه

ورود ژنرال  خبر ۱۳۵۷ماه  ید ۱۶، شنبه  ۱۰۶۰۵صفحه آخر روزنامه کیهان شماره  (

 .) شود می یدهد رانهایزر به ای
 ۵با ) کرد یکه بختیار کابینه اش را به شاه معرف یروز( ید ۱۶ژنرال هایزر، همان شنبه  یهان،از خبر ک جدا

متن مذاکراتش  ، نشست گذاشته و)یبدره ا/  یحبیب الله/  یربیع/ طوفانیان /  یقره باغ(تن از سران ارتش 

ورودش مطلع  ِی، فردا»ژنرال هایزر«سفر  جرایشاه از ما یها ژنرال ییعن. خود آورده است با آنها را در کتاب

 ...بگذریم...اند بوده
 اش به شاهپور بختیار ترغیب نماید، یکوشید او را به تفویض اختیارات فرمانده» هایزر«مالقات با شاه،  در

ه از جمله به دلیل نامه ای بود که هفتم رغبتی شا آیا بی. نداد یشاه به این درخواست جواب روشن یول



هدایت و «تقاضای از وی  ضمن اشاره به رهبری آیت الله،و  به نوفل نوشاتو فرستادهبختیار  ۵۶شهریور سال 

 کرده بود؟» حمایت
   :اعتقاد داشت» هایزر«

  » . یما نکرده  استفاده  از آن  که  هاست اّما ماه  یمدار یاررادر اخت  ینظام  ینماش  یک  یما تمام«

  ! است یرخچهار ستاره ژنرال این شاه قانع شده بود که وجود 

 باشند؟  هداشت یناناطم  یو  کنند و به  گوش یزرها  حرف  خواست فرماندهان به یاز قره باغ یلدل ینبه هم یاآ
*** 

بوده است؟  یهلند نشیاکاآیا ن. زدند یصدا م Dutch» داچ«را او بود اّما دوستانش » کالرادو«اهل  »یزرها«

 .دانم ینم
شرکت داشت،  یجنوب شرق یایو نیز در جنایات ارتش آمریکا در ُکره و ویتنام و آس یجنگ دوم جهان در

 ,B-25پانزده هزار ساعت فقط با. هزاران ساعت پرواز کرده بود. و کارآمد بود ساز یستمجانبه، س همه یافسر
C-54, T-39...  

 !)... یحتا از مقامات کره جنوب. (شتدا یرنامهمدال و تقد دهها
با مأموریت ) مسئول اول ناتو در آن سالها(، »الکساندر هیگ  ژنرال«و  »یبرژینسک«میان سران آمریکا  در

 .از مخالفان بودند یُکن شاه و روکم یآنها طرفدار بقا. هایزر موافقت نداشتند
خشن،  ید و با عملیاتَنَکقال انقالب را ِب ی، برقبه ایران برود که  یاتخاذ شود و فرد یبودند سیاست طالب

زهِر  یهندمستقر گردد و برا  با ناو هواپیمابر در اقیانوس  ویژه  ینیرو  الاقل یک. چراغش را خاموش سازد

 ...شکسته شود و یصوت یوارشاه، بارها و بارها د ینچشم گرفتن از مخالف
  آمریکا، هارولد براون  مسلح  ینیروها  ستاد مشترک  ئیسر» دیوید جونز«و » سایرونس ونس«و » کارتر«اما 

سران  ی مانع واکنش خودسرانه »یزرها« خواستند یم... ، و  قائم مقام وزیر دفاع» چارلز دانکن«،  وزیر دفاع

کورتاژ و کودتا را  یاتد و عملگردمبادرت  یخاص و آخرین مرحله به اقدام نظام یطارتش شود و تنها در شرا

   .ش گیرنددر پی

  

 :   بود یراز جمله موارد ز» ـ گاست یزرها« یمت مأمّوریِت
  یرانا ِ یکو استراتژ یِ نظام نقاط ضعف و قوت یابیارز •
 ارتش به هر صورت ممکن  یحفظ فرمانده •
 . ینفت های یدانبه م یژهبا توجه و ّیر،َدم به َدم متغ ِ یو اقتصاد یاسیس یتوضع یابیارز •
 پس از رفتن شاه، یخودسرانه و حساب نشده سران نظام یاتعملاز  یریجلوگ •
 و در صورت لزوم لغو قراردادها یکاآمر یشرفتهپ یفروش سالح ها یقراردادها یفتکل ینتعئ •

 یارشد دفاع یندهکه نما» فن مارُبد یكار«به نام  یکااز مقامات ارتش آمر یگرد یکی ،»یزرها« یماز ت غیر

  . شد یرانا یدر گرماگرِم انقالب راهبود،  یراندر ا یکاآمر

دالر گذشته  یلیارداز مرز شانزده م یرانبا ا یکاآمر یحاتیحجم معامالت تسل ۱۹۷۲ – ۷۸ یدر فاصله سالها

  ! اسلحه سابقه نداشت یفروش جهان یخکه تا آن روز در تار یرقم. بود



های پیشین  نامه شماری از توافقبراساس آن  کهبا مقامات ارتش امضا کرد  ییتفاهم بلند باال» فن مارُبد یكار«

 یلبه دل یرانا های پرداخت بود که نظاِم ینبهانه ا. شد یلغو م) برای فروش وسائل بسیار حساِس نظامی(

  ... مختل شده است ییو وزارت دارا یاعتصاب در بانك مرکز

از رفتن شاه وحمایت از دولت  حفظ انسجام ارتش پس یرا برا یابتدا سران نظام خواست یم» ژنرال هایزر« •

کرده و سران  ینقش جوشکار را باز» ویلیام سولیوان«خودش همراه  تر ینکند و پس یشاپور بختیار، راض

 ،ارتش و روحانیت را بهم وصل کند

ها و قانع کردن مخالف و موافق که این بخش  تالش برای ادامه فعالیت اداره هشتم ساواک در تقابل با روس• 

  ،پاشداز هم ن

درن آمریکا در ایستگاه های رادار ایران، که مبادا به تصرف شوروی ریزی برای وسایل و سالح های ُم برنامه• 

کیلومتری شمال شرق مشهد و دیگری در بهشهر  ۶۴یکی از این پایگاهها در منطقه کبکان واقع در . درآید

ده تمام فعالیت نظامی روسها در مازندران تاسیس شده بود و آمریکا بوسیله تجهیزات بسیار پیچی

ها و  تمام پیام. های موشکی آنها را تحت نظر داشت های آسیای مرکزی، به خصوص آزمایش جمهوری

ترین اطالعات نظامی  کرد و با ارزش ها را در سراسر منطقه تا خلیج فارس ضبط می مخابرات الکترونیکی روس

  .هان در اختیار داشترا برای مقابله با شوروی در این منطقه حساس ج

بوسیله معدودی از » کبکان«این ادوات در قلب جنگلهای دور افتاده در شمال ایران، یا در کوهستانهای 

شاید به همین دلیل و نیز به . ژنرال هایزر از این نظر کارساز بود. کرد کارشناسان فنی و غیر نظامی کار می

جیمی «، )به آمریکا(وهای آمریکایی مستقر در ایران برای خروج موفقیت آمیز نیر» هایزر«خاطر تالش 

  : اش را ستود و گفت مأموریت! برایش تقدیرنامه نوشت و با سالم و صلوات» کارتر

  ».اید شما با چنین کاری، کمك زیادی به اهداف سیاسی آمریکا کرده«

  : نوشت ۵۷در گزارشی به وزیر دفاع به تاریخ دهم بهمن سال  »هایزر«

دردسر  آیا خروج بی... نفر دیگر امروز خواهند رفت ۲۰۰نفر ایران را ترك کردند و تقریبا  ۳۰۰یك به دیروز نزد

ها از ایران هم از برکات مذاکره با شخص هایزر بوده؟ آیا آیت الله بهشتی با وی دیدار داشته یا  آمریکایی

  ! آنچنان که آقای رفسنجانی گفته اند شایعه است؟

کند و چرا؟ در اینصورت پنهان  مذاکره است که اهمیت دارد و اینکه چه کسی گفتگو میالبته این نتیجه ( 

  .)  َبرد تر از دشمن است، مشروعیِت آنرا زیر سئوال می از مردمی که َمحرم) مذاکره(کردن 



عملیات » ث«اجرای طرح وادار ساختن  ارتش به  پشتیبانی  از دولت بختیار و در صورت لزوم مبادرت به • 

باید انقالب مهار  ...و در اختیارگرفتن سیستم بانکی، پاالیشگاهها، نیروگاهها، آب و رسانه ها )کودتا(کورتاژ 

   ...شد می

، اما ش استفاده کرد ردستیز یارتش یحرکت ماندن امرا یب یاز قدرتش برا یباغ ژنرال قرهکرد  می شاه تصور

ا عباس قره باغی، امیرحسین ربیعی و حسین فردوست ب .کرد می دودوزده بازی، هایزرواقعش این است که 

  ناجی و بیگلری، جوری دیگرخسروداد، نیان، بدره ای، حبیب اللهی، توفا... ا زد و ب می یک جور حرف

اگر زمام امور از (. دید می کودتا خوابکرد و با دسته دوم  می با دسته اول صحبت از لزوم بی طرفی ارتش

  ) دست برود

مگر نه اینکه به برژینسکی در . خورند می فالوده»برژینسکی« باکه  م آقای اردشیر زاهدی بودرابط دسته دو

  :خاطراتش گفته
گر در یل، مصر و نقاط دیبرزه، یان آن در پاکستان، ترکیهمتا. بود یارتش، منضبط، بسامان و قو«

ل وجود یدل. اند ستهیتصاحب قدرت و سپس اداره امور شا یمشابه و دشوار ثابت کردند که برا طیشرا

  ».کرد ین اقدام را شاه صادر مین نباشد، به خصوص اگر دستور ایران چنینداشت که در ا

  نیرومندترین از  اسکادران  یك  اعزام ، ایران ارتش  برای  ضد شورش  نظامی  از وسائل  ای محموله  ارسالهرچند 
، و هند  های آب سوی  به  چین  از دریای  ناوشکن  سه  اعزام،  عربستان  هوایی از ویرجینیا به  نیروی  هواپیماهای

  .داد همه و همه بوی کودتا می...  ایران  سواحل  نزدیکی آمریکا در  جنگی  های تعداد کشتیدوبرابر کردن 

  :بعدًا اعتراف نمود» کارتر«اما  همانطور که خود 
که  یك رهبر نظامیسبب که  نیبلکه به ا) یخیتار(ل سابقه ینبود، نه تنها به دل کودتاقادر به  آمریکا«

  ».شتباشد وجود ندا ییقادر به انجام چنان کودتا

  :هم گفته است نه کارتریکاب یر انرژیوز »نگریمز شلزیج«
ن شاه را یم جانشیرژ یا ن مداخلهیداد، به عکس چن یم شاه را نجات نمیهم رژ یمداخله نظام«

  ».ختیانگ یکا برمیکپارچه برضد آمریکرد و جهان اسالم را  یکالتر میراد

ژنرال «به  او حدود یک هفته قبل از انقالب .کرد تا شناخته نشود هر روز اتومبیل خود را عوض می »هایزر«

داد  روزهای اّول ُپز می. و به واشنگتن رفت» جیم شد«نبال کند و خودش ماموریت داد کارش را د» گاست

   ”.There was no reason to panic“ !اوضاع در امن و امان است. که جای هیچ نگرانی نیست 

ش کشیدند که تو خراب کردی، همه زیِر سِر  ها به ُرخ شان پرید و خیلی بهمن رسید و ُچرت ۲۲ولی وقتی 

   :گفتHuyser's mission was a useless ...تو است

های موفقیت بختیار فراهم بود اما دولت آمریکا نتوانست وسیله ای فراهم کند که  به نظر من راه«

جز فاجعه نخواهد بود  بختیار مطمئن به استفاده از آن راهها شود طبیعی است که این مسئله نتیجتًا

  » .فاجعه ای برای غرب

   الش نکرد؟آیا منظورش این بود که آمریکا آنطور که باید و شاید برای کودتای نظامی ت



برای ایران در آمریکا  کسانی که کاشف به عمل آمدهاآلن 

دانستند چه  نمی کشیدند خودشان هم دقیقًا می نقشه

همین مسئله پاسخ این سردرگمی را . بایدشان کرد

دهد که باالخره هایزر آمده بود جلوِی کودتا را بگیرد  می

  .یا اینکه آنرا سامان دهد

را گرفت و » هایزر«یقه  ۱۹۹۷سال ، »مرگ«اگرچه  

هایش را َکند و زیر خراوارها خاک مدفون  پاگون و ستاره

 . ش تا حاال و تا همیشه باقی است نمود اّما، خاطره شوم

  .است» هایزر«در ایران، بیشتر و باالتر از  »گاست«نقش 

اما به نظر . ایم هم نشنیدهبسیاری از ما حتا اسمش را اند و  را گرفته »ژنرال گاست« پژوهشگران ما کمتر سراغ

او نیز همانند هایزر بر سر مردم ویتنام بمب ریخته . است» ژنرال هایزر«در ایران بیشتر و باالتر از من نقش او

  ...است و از این نظر کارنامه درخشانی دارد

  »چگونه در ایران تدارك کودتا امکان پذیر خواهد شد؟«: پرسد می» هایزر«از » برژینسکی«وقتی 

انداخت کافی است شما به ژنرال گاست  توان آن را به راه ساعت می ۲۴در ظرف «: ژنرال هایزر جواب داد 

فرمان   Military Assistance Advisory Group » در ایرانی ایاالت متحده گروه مستشار« ئیسر

  ».بدهید

ی ماجرای طبس و یعن Eagle Claw »پنجه عقاب«یکی از سران عملیات شکست خورده  »ژنرال گاست«

نیز در این » ژنرال هایزر«شاید بعضی از هموطنان ما نشنیده باشند که . ی آمریکایی استها آزادی گروگان

  .شرکت مستقیم داشته است) کوپترها در رابطه با هلی(عملیات 

یمز ژنرال ج«و (Delta force)  »نیروى دلتا«فرمانده  ،»سرهنگ چارلی بکویث«بود که » گاست«به َمدِد 

و » سایروس ونس«امثال   و ، CIAو  پنتاگونسران  د و همراهنقشه عملیات را کشیدن... »وات

ها  در نشست تصمیم گیری برای عملیات آزادی گروگان. ، به امضای جیمی کارتر رساندند...»برژینسکی«

در رأس » گاست«شماری شرکت داشتند که  تنها عده انگشت) که براستی یک لشکرکشی تمام عیار بود(

  .آنها بود

  .بگذریم و به روزهای انقالب برگردیم» پنجه عقاب«در عملیات » گاست«از نقش 

و دیگر سران ایاالت متحده گیج و  ،»برژینسکی«ه جناب ک ،۱۳۵۷بهمن  ۲۲  سحرگاه

در ! بودند) کودتای ارتش(» عملیات کورتاژ«یعنی » ث«ویج شده و در فکر اجرای طرح 

در  نظامی ایران،با مستشاران امریکایی و شماری از سران  »تژنرال گاس« تهران



   .قرار گرفتندجوانان مسلح  در محاصره گیرافتاده و، )خیابان شریعتی(ساختمان ستاد کل ارتش 

به  ،»اکتبر سورپرایز«و  America's Tragic Encounter with Iran نویسنده کتِب  »گری سیک«

  :این داستان اشاره دارد

که پس  »ژنرال گاست«. دها بود که همچنان به ارتش دل بسته بودن زرگترین لطمه به آمریکاییاین ب «

ژنرال هایزر مسؤولیت تماس با سران ارتش را داشت چنان در اطاق خود گیر افتاده بود که حتی  ز رفتن

  » .توانست یک قدم بیرون بگذارد نمی

ا

ـ  ۱۹۸۰ یها سال ینکه ب یکا،ور خارجه امردر وزارت ام یرانبخش ا یر، مد»برچت هنری«ینهمچن

در  یـ نظام یاسیدر مقام مأمور س یزن ۱۹۷۶تا  ۱۹۷۲ یسالها ینداشت و ب یدیکل یُپست ۱۹۷۸

 . در تهران مشغول کار بود، واقعه مزبور را گزارش کرده است یکاسفارت امر

 یکدیگرارتش با  یواحدها که هنوز ییجا از آن. شد یروزپ) بهمن ۲۲( یهفور یازدهمدر روز  انقالب

و او به  کرده یصحبت م ینسکیاالن با برژ یناو گفت هم. صحبت کردم یوانسول یلیامبا و یبودند، تلفن

 یبه رهبر هک یدبگو یران،در ا یانو مأمور ارشد نظام MAAG ییسمن گفته بود به ژنرال گاست، ر

را سرنگون کنند، کنترل کشور را در  یارتبخ یدآنها با. است یدهاطالع دهد زمان کودتا فرا رس یرانا

 ینسکیبه برژ یزن یوانسول یلیامو. اعادة نظم انجام دهند یرا که الزم است برا یو هر کار یرنددست بگ

 یمقر فرمانده یرزمیندر ز تژنرال گاس. کنی یصحبت م یلهستان یحتمًا دار فهمم، نمی«: گفته بود

کشور رانجات  ینکه بخواهد ا ینرا نجات دهد، چه رسد به اخودش  تواند ینم یو حت یرافتادهگ یعال

 » .دهد

  :نوشته» رانیت در ایمأمور«کتاب  ۱۷۷در صفحه وان یسول 

ب یدرباره امکان ترت ینسکیبود که گفته برژ ین مکالمه موقعیت من در ایت خشم و عصبانینها... «

 -وان یسول -ار از من یحال سقوط بخت حکومت در یبه جا یم نظامیك رژیاستقرار  یك کودتا برایدادن 

 یار مرا به ادایاخت یف و نامعقول بود که بیسخ یط به قدریوال در آن شرائن فکر و سیا. خواهد ینظر م

  ».وادار ساخت ینسکیك کلمه زشت درباره برژی

ل ژنرا«اشتباهًا نوشته ) سقوط وظهور سلطنت پهلوی( اش کتاب خاطرات ۶۲۶صفحه ارتشبد فردوست در 

   .بوده که اشتباه است حاصره شده در ستاد کلافراد م جمعهم در » هایزر

، رفتندو کنار  دادندشان را تحویل  سالح دیدندکه هوا را پس  ستاد کل محافظینبا تهاجم جوانان مسلح، 

او و  و خرد کرد »ژنرال گاست«بخش را در  ها هاپنجره گلوله و تیراندازی شروع شد و از قضاقرارگاه محاصره 

که  بردندرج به سر برقی و تاریکی در انتظار َف بیخزیده و با زیر زمین ستاد  با هول و هراس به همراهانش

در اثنای هجوم، از طریق تلفن با مدرسه رفاه و علوی تماس گرفته و بعدًا معلوم شد ! رسیدالبته از راه 

  ...کنند درخواست کمک می



جنبند و  عراقی و سرهنگ توکلی میمهدی حاج  ،مهدوی کرمانی، ییزددکتر خمینی،  الله با سفارش آیت

ها و سران ارتش بودند، زیر  ئه آمریکائیطجوانان مسلحی که نگران تو. شوند برای آزادی آنها دست به کار می

نها را خمینی آ الله باالخره با پا درمیانی فرستادگان آیت. کند اشان می روند اما پیغام پشت پیغام کالفه بار نمی

افتند و به ناچار، افسران امریکایی و  کنند و به طرف مدرسه علوی راه می می  دم دمای صبح سوار ماشین

چارلز  « Charles w Naasشان را در سفارت آمریکا تحویل معاون ویلیام سولیوان  کارمندان همراه

در بین آنان  د بزرگ ارتشتارانستا سپهبد ناصر فیروزمند معاونکه (هم سران ارتش . دهند می ،»دبلیوناس

سپهبد ناصر «نام  .کنند شوند که همه را آزاد می در مدرسه علوی تحویل حاج مهدی عراقی می، )بوده

  !طرفی ارتش را امضاء کرده اند افسر عالی رتبه ای است که اعالمیه بی ۲۷در شمار » فیروزمند

 (George. J. Kertesz) »نرال جرج کرتزژ« آیا در جمع فرماندهانی که توسط مردم محاصره شدند، 
نیروی آمریکا در نماینده  (Frank C. Collins) »فرانك کولینز آدمیرال« و نیروی هواییآمریکا در نماینده 

  نیز حضور داشته است؟...دریایی

 ز بود و بعد اتر رئیس بخش مسائل ایران در وزارت خارجه  پیش» چارلز دبلیوناس«ناگفته نگذارم که آقای 

عزت الله «و » ماشاالله قصّاب«با او . را به عهده گرفتسرپرستی سفارت آمریکا در ایران  »ویلیام سولیوان«

 ـ ...و )کرد را هدایت می های امنیّتی دستگاه قباًل در گنبد کاووس(رئیس اداره هشتم ساواک که » جهانگیری

  .بود َدمخور

=========================  

   :زیرنویس

 در مورد کنفرانِس گوادلوپ» کاالهان یمزج«گزارش 

  تقدیرنامه کارتر برای ژنرال هایزر

 ) ۱۳۵۷بهمن  ۱۸( ۱۹۷۹فوریه  ۷کاخ سفیدـ واشنگتن 

که در جریان ماموریت خود در ایران به کشورتان  یخود را از خدمت شایسته ا یمایلم تشکرات شخص

سامان و  یصورت گرفت که ب یورود شما به تهران در اوایل ژانویه در لحظه ا. انجام داده اید ابراز دارم

 . در جریان بود یخشونت بار یکه قیام سیاس یدر زمان. عدم اطمینان کامل حکمفرما بود

 یبه فرماندهان ارتش ایران کمک کرد مسئولیت وطن پرست شما و ثبات قدم شما یشما پایدار تعهد

به اهداف  یکمک زیاد یشما با چنین کار. حفظ کنند کنیم یخود را که ما هم در ارتش خود اعمال م

بود  یخیال و پشت گرم یشخص من اقامت شما در ایران باعث آسودگ یبرا. آمریکا کرده اید یسیاس

 . شما در آن کشور هرگز از شما نا امید نشدم من در طول چهار هفته اقامت دشوار

http://hansard.millbanksystems.com/commons/1979/jan/16/guadeloupe-summit-meeting
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1979/jan/16/guadeloupe-summit-meeting


نیاز  یویژه از خرد شهامت و کاردان یکه شما در آن کار کردید به مخلوط یمنحصر به فرد شرایط

 . من است یمن و همه مشاوران اصل یمایه احترام و قدردان یعملکرد شما در چنین شرایط. داشت

   ستایم یکار با ارزش شما را م من

  کارتر یجیم ارادتمندـ

 »برچت هنری«در ساختمان ستاد کل ارتش، از زبان  » ژنرال گاست«ــ ماجرای گیرافتادن 
 

The Iranian Revolution: An Oral History With 
Henry Precht, Then State Department 
Desk Officer 
The military 
went into hiding, fled the country or were arrested and held in jail. The 
revolution 
had succeeded by February 11. 
As fighting between military units was still going on, I spoke to Sullivan on 
the 
phone. He said he had just come off the line with Brzezinski, who had told 
him to tell  
 
General Gast, who was our MAAG chief and senior military officer, to tell 
the Iranian 
leadership now was the time for a coup.  
They must overthrow Bakhtiar and take 
control of the country and do whatever is necessary to restore order. 
Sullivan said, “I 
can’t understand you. You must be speaking Polish. General Gast is in the 
basement 
of the Supreme Commander’s headquarters pinned down by gunfire and he 
can’t save 
himself, much less this country.” That was the last gasp, for the Iranian 
regime collapsed at that point. 

  
  :»هنری برچت«وی ـ متن کامل گفتگ

http://www.mideasti.org/files/mejprecht5801.pdf  

  :، سانسور گزارش از خود او است۱۹۸۰ دسامبر ۱۰در » ژنرال گاست«یکی از گزارشات ــ 

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB46/document6.pdf  

 مصاحبه با دکتر پوریزدان پرست از دانشجویان پیرو خط امام

مذاکره کرده بود » سران ارتش « و » بختیار«یك گزارشی بود درباره شهید بهشتی که ایشان رفته بود با 

ریزی کنار برود، که البته این دیدار با اطالع امام بود، در این جلسه ژنرال  ن، برای این که بدون خو

هایزر نیز در انتهای سالن حضور داشته و این در حالی بوده است که شهید بهشتی از آن مطلع نبوده 

http://www.mideasti.org/files/mejprecht5801.pdf
http://www.gwu.edu/%7Ensarchiv/NSAEBB/NSAEBB46/document6.pdf


که در شراط بحرانی با شدت تمام غایله را بخواباند ومطمئن باشد، ۱۹۷۸دسامبر  ۲۸هشدار آمریکا به شاه به تاریخ 

  : کاخ سفید پشِت او است

On 28 December 1978, the White House sends its Ambassador a 
memorandum firm and clear:  
"If there is uncertainty about the direction of a gov - Civil 
Government or its ability to govern, or if the army threatens to 
fragment a little more, then the shah should select the option 
without waiting for a government strong military, capable of 
putting an end to disorder, the violence and bloodshed.  
You must report this to the shah clearly, often stressing that 
American support is firm and is 
Essentially, we repeat, essential to overcome the uncer - Current 
uncertainties. " 

 ================================= 
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