
  قدانحقو -اميرفيض –در رديف اسناد مبارزه  -سپھبد بدره ای و بختيار                             ۴ از ١ برگ ٢٠١٧/٠٨/١١، هھار شنبچشيد= ر يت

  نادقوقح -ضيفريما

نکه سالھاست آ مريکا مواجه شدم که باآ درجريان تحقيق درموضوعی بودم که به سندی دراسناد سفارت
به اشتراک  اتن شدم آنجا که برايم بيسابقه بود برآاز .نرا تاکنون نديده بودمآن اسناد جستجو دارم آ در

ھنری پرشت  حربويژه که سرنخ مھمی به ط و ؛ھای قابل توجھی استدروآگذاشته شود که واجد دست
   .دارد

  مريكا آمشخصات سند مزبور دراسناد سفارت 

  راجع به بختيار((

  ١٣۵٨ارديبھشت ماه  ٢١ برابر ١٩٧٩بيست ويکم می   ١٨٧شماره سند 

  مريکا درتھران       به سازمان اطالعات دفاعی واشنگتن دی سیآدفاعی ازدفتروابسته 

  يران موضوع گزارش وضع ا

 روزنامه کيھان درشماره امروزخود مينويسد که شاپور -بختيار قصد اعالم حکومت جمھوری ازجانب
 را خود وزيرسابق قصد داشت پس ازعزيمت شاه درايران حکومت جمھوری اعالم کند و نخست بختيار

مده آ شخص مھمی بدست ازمده است که اين اطالعات آدرکيھان  ؛بعنوان اولين رئيس جمھورمعرفی نمايد
    .است

زمانی که  بدره ای از گفته ميشود تيمسار ؛تيمساربدره ای سخت با اعالم جمھوری بختيارمخالفت کرد
افسران  نقشه اش را با چند تن از ھنگاميکه بختيار ،جمع درباريان  حضورداشته درستوان يک بوده 

. بدره ای اسلحه اش را بيرون اد بزرگ درميان ميگذارد بالفاصله با اعتراض بدره ای مواجه ميشودست
   .را بکشد ولی افسران مانع شدند کشيد وبه بختيارحمله کرد وی ميخواست بختيار

درمقابل اقدامات به فوريه موقعی که فرمانده ارتش  ١١و ١٠درماه فوريه منابع گزارش دادند که درشب 
بدره ای مشاجره درگرفت  اما  و بين بختيار باز مده به منظورانتقال قدرت به خمينی مقاومت کردآ عمل

 :فتگ بدره ای کلتش راروی ميزگذاشت ونھا گفتند آ ،منابع گزارش نکرده اند که مشاجره به کجا کشيد
  »مبارزه خواھد کرد باشدباھرکسی قصد مخالفت با قانون اساسی مارا داشته «

   )).حث طوالنی  بختيارمتقاعد شد که با طرح ھمراھی کنداما پس ازب
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برای  وربيعی ھوانيروز سرلشگر خسروداد مشترک بدره ای وفرماندهح = طرح مورد اشاره طر  توضيح
  مريکا آمفصل دراسناد سفارت  –حمله به طرفداران خمينی بوده است 

  ورد اين سندĤدست

که بختيارقصد داشت با ايادی خمينی سازش کرده وموجبات انتقال قدرت  ين سند تائيد ميکندا  
  .رابه شورشيان فراھم سازد

 عليه شاه اقدام  اتنتظر فرصتی است م ريکا را دائر به اينکه بختيارمآمچنين گزارشات سفارت ھ 
 ١٩٠۶ود وفقط قانون اساسی سال قانون اساسی نب ممقاالت سنگر دائر براينکه بختيارقائل به متم 

    .قبول داشت تائيد ميکند را که اشاره ای به مقام سلطنت ندارد
ھايزر ماموريت او انتقال وفاداری ارتش به بختيار بوده است  لظربه اينکه بنابراظھارات ژنران 
  ...و
ساسی فادران به شاه وتداوم قانون او فرمانده نيروی زمينی از یا ظربه اينکه سپھبد بدرهن 

 مشروطه بوده است وھمانطور که گزارش سفارت حاکی است تنھا قدرت نظامی مقابل بختيار
   .برای تشکيل جمھوری وسازش با خمينی سپيھد بدره ای  بوده است

يد اب  یا ايداری ومقاومت سپھبد بدرهپ جلسات از نآنظربه اينکه ژنرال ھايز با اطالع ازجريان  و 
 ، وردآاحمت  فراھم راھی برای رفع اين مقاومت ومز

ن با مخالفت  بدره ای با بختيار وماموريت ھايزر ميتواند آبنا براين ترورسپھبد بدره ای وھمزمانی 
سوی ھمان ژنرال ھايزر فرستاده  از ورد باشد که ترور بدره ای درجھت موفقيت بختيارآواجد اين دست

شده نادرست است  خلق ترور دائیھای فدولت کارتر بوده است وشايعه اينکه بدره ای بوسيله چريک
تيرمجروح وبه بيمارستان منتقل  ١٠دفترش بوسيله  نظر به اينکه بدره ای ھنگام خروج از اظھار و

 از نجا که تاکنون قائل سپھيد معلوم نشده که کی بوده وآ از ودرراه فوت کرد بواقع نزديک تراست و
ت که ھمانطورکه برخی خبرھا حکايت يه را نزديک به حقيقت يافرکجا ماموريت داشته ميتوان اين نظ

  ،ركاب هايزر ترورشده است خدمت در مريكائي مامورآسپهبد بدره اي بوسيله افسران  ؛دارد
ھای مخالف خود دليلی است که ترور ازناحيه دولت حامی  هن با گروآا ارتباط ي وعدم شناخت قاتل و
   .مانده است توکسم و کامال سکرت تاکنون  شورشيان بوده که

  ت شپهبد بدره اي با طرح هنري پرارتباط ترور س

 بارت بکارع ؛ه استدپايگاه اعتقادی او حفظ تداوم قانون اساسی بودراظھارات سپھبد بدره ای ديديد که 
   :ارتباط قتل سپھبد با طرح ھنری پرشت است ورده ميشود که کليدآاره به اينجا گرفته ازاو دوب

  من باهركسي كه قصد مخالفت با قانون اساسي مارا داشته باشد
  مبارزه خواهم كرد

ھم بھنگام درگيری لفظی با بختيار نميتوانسته ازسوی نآپھبد بدره ای با ادای ھمين يک جمله س 
مت درمقابل طرفداران تداوم سلطنت وقانون اساسی شود مگراينکه سياست مقاو گارد ھايزر ترور
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 نھا جزء ماموريت ودستورالعملی بوده که ازسوی کارتربه ھايزر ابالغ شده است  وآوسرکوب 
راستای توفيق درماموريت ھايزر بوده که او فردای روزی که سپھبد بدره ای مسئله مقاومت  در

روی ميز  قرار بعنوان ضامن قول و ھم را درمقابل قانون اساسی را مطرح وسالح کمری خود
   .ميگذارد تصميم به ترور سپھبد بدره ای را ميگيرد

ظھارات خود ھايزر)، ا( نتقال وفاداری ارتشيان به بختيار که درراس ماموريت ھايزر قرارداشتها  
اولين عالمت بی بنابراين  ؛استرد شدن  وازاعتبارساقط شدن قانون اساسی نبوده  چيزی جز
مريکا برعدم تداوم واعتبارقانون اساسی با ترور بدرده آقانون اساسی وتمرکز سياست اعتباری 

   .ای تکوين يافت
 مخالفت با تداوم قانون اساسی درماھيت ھمان مخالفت با انتقال سلطنت به وليعھد  و ياستس 

پياده  ،مدهآ> که درطرح ھنری پرشت قانون اساسی عدم تحمل فعاليت ھای جانبداری ازعبارت  <
کالمی ساده  در و ،است که خواھان ادامه تداوم سلطنت بوده است یا شدن عمل ترور سپھبد بدره

   .بوده است جريان مخالفت با سپھبد بدره ای وترور او دررابطه با تصميم اجرائی دولت کارتر

  وردĤدست

 ارترک ته وزر ھيچ اطالعی نداشيااو ازماموريت ھ ،زرياھيگ فرمانده ھ رظرالکساندن ظھارا ربناب 
يزر امقاومت ھ بنابراين دستور .ايران وانتقال قدرت به بختيار نموده بود يزر را مامورامستقيما ھ
، که دشابه وريت ھايزر بودبايد جزء مام ھرحمايتی ازجانب اشخاص ازقانون اساسی درمقابل

ھبد بدره ای سپ يرد  وبعد ازانجام ماموريت مزبوروترورگاين دستور قرارميبدره ای اولين ھدف 
به طرح ھنری پرشت را و شده ودستورکلی کارتر مريکا وارد موضوع آوزارت خارجه 

 گنشوھ یاقآ هطبار اب مکزيک گاھيد درآتھيه وتصويب وبشرحی که  اجرائی کارتر اعتباردستور
ن پس با وجود اتيان سوگند پادشاھی درموقع مقرر آ از و  ،به اطالع شاھنشاه ميرسانند یدنواھن

ری پرشت مانع فعاليت سياسی اعليحضرت درشاھراه قانون طرح ھن قانون اساسی بوسيله وليعھد
نسبت  مزبور اين محروميت وتحريم تحميلی براساس مندرجات طرح ميگردد و نآ ممتم و اساسی 

  .ارزه سلطنت طلبان تا کنون تسری داشته استببه تمام اعضای خانواده سلطنتی ايران وحتی م
 ****  

   :یروآد اي

 دوخ باتک رد دنارورپيم رس رد ار یريزو تسخن هب نديسر لايخ و هعيلط هک یدنواھن گنشوھ یاقآ
   :تسا هتشون

 ))دن و پاريس، ھمه کوشش ھای خود را بر بيرون راندن شاه متمرکز از سوی ديگر،واشنگتن، لن
را به عنوان مردی قابل اعتماد می ديد. ھمچنين سفر » بختيار«به ويژه انگلستان، کرده بودند. 
به ايران و پشتيبانی که بعدا درفرانسه از او شد، نمودار آن » ميشل پونياتوفسکی«ھای پياپی 

. در واقع، از ھمان زمان پايتخت ز سوی پاريس نيز پشتيبانی می شدبود که اين مرد دو مليتی ا
ھای غربی تصميم خود را گرفته بودند؛ ھمه، آشکارا رفتن شاه را می خواستند و بر روی کار 

شرط بندی کرده بودند. ھمه چيز چه مرور رويداد ھا، و چه نوشته ھا، نشان از » خمينی«آمدن 
فردی بی اھميت بود، و زمام داری او معنای ديگری » بختيار«، آن می دھند که در چشم غربی ھا
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و » خمينی«آنان دنبال کسی می گشتند که به وسيله او کليد ھا را به  جز مرحله انتقالی نداشت.
بنيادگرايان بسپارند. چھار سال پيش از آن، ھنگامی که بر آن شده بودند که ويتنام جنوبی را به 

ھم » بختيار«سپرده شده بود. » مين«ن ماموريت اندوه انگيز به ژنرال کمونيست ھا واگذارند، اي
  )) ھمان نقش را بازی می کرد.

  ک-ح
  

  

  

  

 


