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  )دهميزس(قسمت 
  

  5بخش 
  حقوقدان -اميرفيض

امورکشور عرض  تفاوت بين مداخله خارجيان ودعوت خارجيان به دخالت در  ١ ) ۴شماره درتحرير قبل (
ان دعوت  از خارجياين توضيح بجاست که  ،بپردازداکنون قبل ازاينکه اين تحرير به ادامه شھادت ھا  .شد

ِ                         است وگاه درحد مشارکت  دراعمالی است که ازعھده  سياسی گاه درحد حمايت به مداخله درامورکشور،                    
يا حد  دعوت کنندگان به مداخله بر نميايد ودخالت خارجيان متوجه اعمالی ميشود که خارج ازقدرت و

    .گان استداخالقی دعوت کنن

اگرازنظر حقوق سياسی داخلی وخارجی دخالت ويا دعوت  ۵٧ئيھا درشورش آمريکايان بويژه نقش خارج
ايران نشان  ۵٧ئيھا درجريان وقايع سال آمريکاشود ولی کيفيت عمل وحضور  سوبخله محابه مد

انونا ق وارتش که ميتوانست و ايران برای ازبين بردن نيروی کشور ازتعرض مستقيم به دولت شاھنشاھی
  .بود ،وظيفه داشت که مانع موفقيت شورشيان شودھم 

  ، نه دخالتجبهه گيري نظامي

 عليه ايران آمريکاگشوده است تا بحث مشارکت سياسی ونظامی  تحرير،بنا به مراتب باال اين فصل 
واين بدان معنا  گردد نھا درشورشآجايگزين بحث دخالت  ،۵٧شاھنشاھی با ھدف موفقيت شورشيان 

صورت نگرفته وفقط اقدامات نظامی بوده است بلکه بدان معناست که اقدامات نظامی  نيست که دخالت
   .اعم براقداماتی است که اقدامات سياسی راھم متضمن است

است  حثن معيارھای اصلی اين بآل که پاسخ يد بايک سواآاجازه فرمائيد اين بحث که شايد بنظر تازه مي
   .شروع شود

  اکم برکشوری مھمترين اقدام چه ميتواند باشد؟رت حدبرای تسلط برق –سوال 

ن آمتالشی ساختن پايگاه فرماندھی قانونی وسنتی  -. ازبين بردن قدرت نظامی کشورروشن است پاسخ

  .کشور
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 عمل مزبور به دوطريق معمول است يکی حمله مستقيم نظامی کشورثالث وانھدام پايگاه ھا وامکانات  و
 اسی ونظامی واقدامات جاسوسی وستون پنجم واستفاده ازاعتماد وطريق دوم استفاده ازامکانات سي

   .اطمينانی که بين کشور متجاوز وکشور مورد تجاوز وجود دارد

 و بکارگرفته شد آمريکاازسوی  ۵٧دم برطريق اول است دقيقا درمورد شورش                      ّ طريق دوم که ھمواره مق  
ميزی که بين افسران ايرانی ومستشاران آاستفاده ازعوامل خود درارتش وروابط اعتماد  با آمريکا
ن اعزام نيروی آن بنمايد که الزمه آارتش وفرماندھی  با ، موفق شد ھمان کاری رائی برقراربودآمريکا

  .ی سنگينی به ايران بودننظامی ھوائی وزمي

  مسير اين تحرير

که  ،شيده نشده استنطور که ميبايد به نقد کآھمين مھم است که شايد تاکنون درمسيراثبات  راين تحري
، انحالل واضمحالل روابط فرماندھئ دقيقا متالشی ساختن قدرت نظامی ايران ۵٧درشورش  آمريکانقش 

   .ھای وفاداری ارتش به شاه بوده استوگسيختن ريشه 

   آمريكامبناي دخالت نظامي 

ران عليه اي آمريکانخستين بحثی که درمقابل اين تحرير قرارميگيرد اين است که مبنای دخالت نظامی 
  ؟شاھنشاھی چه بوده است

 ھای اقتصادی وياسياسی کشورمداخله کننده نيست بلکه مبانی واسناد وه انگيز مقصود ازمبانی دخالت
توجيه   را درامورکشورديگر حتی اقدامات نظامیدخالت کشور ،که ازنظر حقوق سياسیدالئلی است 
اقدامات درحقوق  ناي جوازازنظرحقوق سياسی است. . به کالمی ديگر جوازاقدامات دخالت پذيرميسازد

   .تقاضای مردم کشورمداخله شونده ازکشورثالث است ،متاسفانهبين الملل امروزی 

ھرچند که چنين درخواستی ازسوی مردم کشورھا واجد اعتبارحقوقی نيست ولی بھانه مستمروتائيد شده 
   .طريق استفاده ميکندن آ از آمريکاای است که کشورھای مداخله کننده وبيشتر

 به اقتدارکشورمنجرشد درخواست گروھی ازتعرض  درامورايران که درنھايت به آمريکامبنای مداخله 
 درخواست مداخله واقدام عليه شاه و آمريکابطورمستمر از ۵٧ايرانيان بود که ازسالھا قبل ازشورش 

 نھا درتحرير قبلآ وبخشی از ثبت است  آمريکاداشته اند که به صراحت دراسناد سفارت  را نظام کشور
   .ارائه شده است واکنون ھم ضميمه ای پيش رو ميباشد

  زباب نمونه ا

درسطحی بما  آمريکازادی درخواست ميکند آنھضت <: ميگويد آمريکازادی به کاردارسفارت آنھضت 
  .)آمريکااسناد سفارت  ۴٧صفحه  ٢۴جلد ( هکمک کند برای خالص شدن ازشرشا
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عليه شاه است که فرمانده خواست اقدام حمايت ويا کمک مادی نيست در ، يک درخواستستاين درخوا
 زادیآوضامن بقا وتعادل کشور وارتش است وقبول درخواست نھضت کل نيروھای مسلح کشوراست 

  .زادی باشد باز ميگذاردآاقدامی که تامين کننده درخواست نھضت  بھر را آمريکادست  (جبھه ملی)

طرح ھای ترک وفاداری ارتشيان به  آمريکازادی بوده است که وزارت خارجه آقبول درخواست نھضت 
به خروج شاه ازکشور، بيطرفی! ارتش را  وھايزر، آمريکاشاه واعزام ھايزر به ايران واصرارسفير

ن برای تحقق درخواست نھضت آکه انجام  دردستورکارکارتر قرارداده بود اينھا ھمه اقدامات نظامی بود
 ميز وآکه اگرازطريق مسالمت  الزم ميبود. و عوامل و انصارش زادیآحتی نھضت  آمريکاظر زادی بنآ

   .نميشد حضورطريق اول دردستورکارقرارميگرفت انجام پذير  آمريکا استفاده ازعوامل ستون پنجم

   آمريكاهاي وزارت خارجه  مباني طرح

سيرحقوقی  مالحظه ۵٧درشورش آمريکايکی ازنگاه ھای برجسته به جريان مداخله سياسی ونظامی 
 آمريکان است که کشوراياالت متحده آ است واين رساگر ۵٧درشورش  آمريکاتصويب کيفيت دخالت 

    .ئیآمريکاطرف دولت قانونی ايران وبه ھواداری شورشيان بوده نه کارتر ويا ديگرشخصيت ھای 

  طرح سلب وفاداري ارتشي

 بنابراين سلب وفاداری ؛ارتش بود ه بودتنھا قدرتی که سوگندوفاداری به قانون اساسی وشاه راياد کرد
 خارج سازد مھمترين کمک و ويکپارچگی  قدرت از اقدامات ديگری که ميتوانست ارتش را يا به شاه و

واين اولين درخواست خمينی درپاريس از نمايندگان اعزامی  مشارکت درپيروزی شورشيان محسوب ميشد
    :درکتابش نوشته است ازقول خمينی  حسنين ھيکل روزنامه نگارمعروف مصری .بوده است کارتر

عنی ن ھستند يآنميتوان به جنگ نيروھای مسلح رفت بايد زنجيرھائی که اعضای نيروھای مسلح دربند <
. بايد روح اطاعت ووفاداری رادرارتشيان ازبين سوگند سربازی ووفاداری وعادت اطاعت را شکست

  )٢۶٠حسنين  ھيکل صفحه(                                 >                                         برد

 و تصويب آمريکابوسيله وزارت خارجه  طرح ترک وفاداری ارتش ازشاه که اولين خواست خمينی بود
ن آبتوضيح رفت  ۴و ٣شمارره  ابالغ شد وھمانطور که درتحريرقبلی آمريکارئيس جمھوروقت  به کارتر
   :نوشتانجام گرفت وبعدا ھايزرصورت کامل ب ماموريت ھايزرطرح در

نداشت  . ھنگاميکه اين رھبری ران عادت کرده بودآاجرای بارتش ايران باکسب فرمان ازباال وفقط <

  .>سيب ديدآتکليف وسخت بال

  حاشيه قابل توجه

قرارداشته  آمريکامورد عمل  ۵٧طرحی نبود که فقط درجريان شورش  ،شاه سلب وفاداری ارتش ازطرح 
تا  ۵٧زمان شورش  ست ازآمريکاکلی ھنری برشت ووزارت خارجه  طرح ين طرح که ازمراتبباشد ا
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جائی که مخالفين جمھوری اسالمی ودرواقع طرفداران رژيم سلطنتی ايران يعنی  کنون درخارج ازکشور
   .اقامت دارند بشدت محافظت ميشود

ت قرارگرف معين زاده سرتيپده شاه بعھ اجرای طرح سلب وفاداری ارتشيان ازپس ازپيروزی شورشيان 
بود معين زاده طرح ارتش  !را مديريت ميکرد ومدعی فرماندھی برارتش رھائی بخش  راکه روزنامه آ

پادوھای معين زاده سرتيب بھبودی وسرھنگ پژمان وديگران  ،ملی را جايگزين ارتش شاھنشاھی کرد
 پس ازمرگ .اھم به خدمت گرفته بودندکه مرتبا مينوشتند وحتی صفحات روزنامه کيھان لندن ر بودند 

که نشريه ای  معين زاده ھمان سياست ارتش ملی وعدم لزوم فرماندھی شاه برارتش را سرھنگ پژمان
اوھمکاری  ھم با کی سرلشگر و ازجمله سرھنگ مجتبائی  ھم بنام نيما داشت عھده دارشد وچند افسری

  .)داشتند (پايان حاشيه

  دوسند بسيارمهم 

 تقراراس به مداخالت سياسی ونظامی عليه رژيم قانونی ايران بمنظور آمريکامھم که تصميم دوسند بسيار
رفته  آمريکابتصويب رسيده وبرای اجرا به رياست جمھوری  آمريکامجرای وزارت خارجه  شورشيان از

  .گان اين تحريراست تا فرصت داخواھی وتعقل پيدا شود، اکنون درمقابل خواننداست

  سند اول 

ھمراه  شدرگزارشی ازوضع ايران به وزارت خارجه کشورھنری برشت  ١٣۵٧ذرماه سال آ ٢٨درتاريخ  
   :با تجزيه وتحليل دقيقی نوشته است

   ؛، چنين بنظرميرسد که ما بايد سه کارانجام دھيمتجزيه وتحليل  پذيرفته شود <اگراين

ی خودرادريک ايران بدون جستجو برای تشخييص ھويت افسرانی که ميتوانند احترام مادون ھا -١
  .شاه جلب کنند مانند  تيمسارفريدون جم

تشخيص ھويت افسران سرسخت که ممکن است برای ايجاد يک دستگاه نظامی دارای قابليت  -٢
   .کردن باشند ازميان بدر برده شوند اداره

تکارات ابنظاميان رابرای پيروی از ن بتوانيم افکارآئی که بوسيله آمريکاين يک استراتژی يتع -٣
  >..........تحت تاثيرقراردھيم  آمريکاسياسی 

  )آمريکااسناد سفارت  ٢٨صفحه  ١٣جلد(                                                                       

انحالل ارتش شاھنشاھی ايران واستفاده ازافسران بی پرنسيپ  آمريکاماھيت اين تصميم وزارت خارجه 
واين درست ھمان کاری است  ،دربردن افسران شرافتمند ووفاداربه شاه وايران استازميان  ب و و کشتار

  .لمان کردندآ متفقين درجنگ جھانی دوم درو لمانھا درفرانسه درزمان مارشال پتن کردند آکه 

ح درکشورمغلوب به که ھرکشورفات يک استراتژی معمول است  يکاآمرخارجه طرح وزارت سوم  زفرا
ست که محصول اقدامات شناآمده ھمه بارزه ھای آ آمريکانھا که درطرح وزارت خارجه اي ؛وردآاجرا درمي
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سياسی عطف داده دخالت  يا وواند به مالحظات ھيچوجه نميت ميز عليه کشورھاست وبهآنظامی موفقيت 
  .شود

 ھنری برشت ھمان کسی است که طرح عدم قبول انتقال سلطنت بوليعھد وممنوعيت خاندان حاشيه =

 زا به شاھنشاه درمکزيک ابالغ کرد و نھاوندیھوشنگ تھيه  وبوسيله  را بیللوی ازفعاليت سلطنت طپھ
  .)هپايان حاشي(  .وشخص اعليحضرت درمسيرھای انحرافی سرگردان است نمبارزه سلطنت طلبا ن تاريخآ

  سند دوم

خود به يک  ۵٧بھمن  ٢٢مطابق برژنسکی مشاورامنيت ملی کارتردريادداشتھای يکشنبه يازدھم فوريه  
   :ه ونوشته استرجلسه اضطراری که برای اوضاع ايران درکاخ سفيد تشکيل شده بود اشا

 ، چارلزدونکان ووزارت خارجه، وارن کريستوفر، ديويد نيوسام ازطرف درجلسه اضطراری کاخ سفيد<
ور ای ملی حضوسرھنگ اودم ازشور جونز باتفاق تنی چند ازمقامات برجسته سيا مانند گاری سيک ژنرال

    :راه حل را مورد بررسی قرارداديم ٢ ما ؛اشتندد

  د نيت هللا خمينی کناربيايآ اينکه ازفرماندھان ارتش بخواھيم با مھدی بازرگان نخست وزير -اول

ماده باش آی خود بحال ، خودراکنارکشيده ودرپادگان ھاازارتش بخواھيم درجريان انتقال قدرت -مود
    .بمانند

مايت ح فه کرده که استنباط من اين است که نظاميان درشرائط فعلی نميتوانند کاری بکنند وبرژنسکی اضا
 ارتش بخواھيم خودرا ازمعرکه فعلی کنار از پيشنھاد کرد که ما کريستوفر .استبختيارھم بی فايده  از

ولی  دفکرنميکرد که کسی بااين فکرمخالفت کن. کريستوفريد حمايت کندآکشيده وازدولتی که برسرکارمي
ند يکجا تصفيه نميک ) عاقل باشد فرماندھان نظامی رامقصود دولت بازرگان استاگردولت جديد ( من گفتم

  اول بدره ای وبعد ربيعی وبعد نوبت ديگران خواھد رسيديکی يکی سربه نيست ميکند  را نھاآبلکه 

  )رات جمھوری اسالمیازانتشا۴٧٢مستند داستان انقالب محمود طلوعی صفحه (                          

با اسم  رصريحبی پروائی دراين سند سياسی فوق تصوراست که شخصيت ھای سياسی يک کشور اينطو
 کاآمريرسم برای ترورشخصيت ھای نظامی کشورديگری برنامه ريزی کنند اين امرنشانگر قاطعيت  و

ايران وفراھم کردن زمينه موفقيت رارتش شاھنشاھی واقتدا نابودی در
. ارتش شکست خورده استمربوط به . اين نوعی تصفيه ن استشورشيا

منشورسازمان ملی  اينھا کجا مسئله دخالت کشورھا درامورکشورھا در
تصورنميکنم درتاريخ  ؟محکوم شده است کجاکه وعھدنامه ھای بين المللی 

! فرمان سياسی جھان ھيج وزارت خارجه کشوری اين چنين مفتخرانه
نھم نوبت گذاری کند که اول آ داده باشد  و ی راافسران کشورديگر کشتار

   .کی وبعد چه کسانی

   ؟اول بدره اي چرا
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ھان وفادارترين فرماند برای اينکه سپھبد بدره ای که سرسخت ترين و ؟ول بدره ای بايد کشته ميشدا چرا
 نوشته رابرت بنابر ھرگز حاضربه تمکين نبود  و ،ارتش بود وفرماندھی نيروی زمينی ارتش را داشت

دريفوس <گروھی ازافسران درمخالفت با اعالميه بيطرفی ارتش بدور سپھبد بدره ای جمع شدند ودست 
  )٧١ص(                                 >. کودتا انجام نشد ولی بدره ای وھمکارانش بقتل رسيدندبکارکودتا  شدند

به بدره ای درسترسی  نجا که کشتن بدره ای کاری نبود که دولت بازرگان ويا عوامل شورش بتوانندآ از
بھمن يعنی  ٢٣ودرتاريخ  وردندآئيھا به اجرا درآمريکاژنسکی درترور بدره ای را خود ابند طرح بري

کميسيون امنيت قرارگرفت درتھران ھنگام خروج  کار ستورد درست درفردای روزی که کشتن بدره ای در
نقل (گلوله کشته شد وتاکنون ھم قاتل او شناخته نشده است  ١٠به ضرب  ازمحل کارش  بدره ای

  .)ئی که بمالقات بدره ای رفتند اورا کشتندآمريکاخبرگزاری ھا نوشتند دونفرافسر -ازخبرگزاری ھا  

 وده وبرژنسکيی ب                                                                             ِ اين دقت بجاست که درھمان کميسون امنيت که قتل بدره ای بعنوان اولين فرد پيشنھاد  
 آمريکاه امنيت ملی جلسوجود صورت  ن وآل وکيفت اجرای اين قت ؛مده استآ به اجرادر و تصويب شده

   .است ۵٧درشورش  آمريکاقاطع برمشارکت عملی  ھای دليليکی از

؟ عجيب است صورت جلسه امنيت ملی حکم خبرگزاری ھا نوشته اند که قاتل بدره ای معلوم نشد کيست
 ، مھم فرمانده قتل است کهقاتل ابزاراست  ؟تل معلوم نيست که کيستترور وقتل بدره ای است بازھم قا

   .که کيستمعلوم ميباشد 

  نوبت ديگران چگونه رسيد

به اتفاق نگاه کنيم که ديگران که  اول بدره ای وبعد ديگران>مده <آدرطرح برژنسکی مالحظه کرديد که 
  .چه کيفيت به قتل رسيدندافسران ارتش شاھنشاھی ايران بودند چگونه وبه 

حريرقبل ت > که درنفرکشته شوند ...... ٢٠٠ما بابازرگان اين بود که  قرار<به اينکه  رمزی کالرک  اقرار
 مريکاآنشان ميدھد که کشتارافسران ارشد برنامه ای ازپيش تنظيم وموافقت شده بين  ،مستند قرارگرفت

    .ده است) بوبازرگانوشورشيان (

 .درايران انجام گرفته است  آمريکا مودهزآ کشتار افسران ارتش شاھنشاھی بوسيله ستون پنجم مجرب و
ناسائی ش ائی بودند که ازطريق کامپيوترھای ارتش با موقعيتی که داشتند ارتشييان  رآمريکامستشاران 

   .وبوسيله گروھای ضربت ھالکشان ساختند

   :رابرت دريفوس درکتاب گروگان خمينی نوشته است

 کامپيوترھای از را نانآظاھرا اسامی  ؛بقتل رسيدندنفرازافسران عاليرتيه ارتش  ٣۵٠ساعت  ۴٨ظرف <
 !!انقالب ازھمکاری باو. کليه مقامات ارتشی که دارای مقامات باالبودند ستاد ارتش کسب نموده بودند

  )٧٢صفحه (                                            >خودداری ميکردند  بالفاصه اعدام شدند

  .شته شدندنھا که مشمول طرح برژنسکی وھنری برشت ميشدند کآيعنی 
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 یھان سالآ ئی درخدمت ارتش بوده ودرآمريکافقط دراختيارکارشناسان کامپيوترھای ارتش که اشاره شده 
ھيچ  ،دکننن بھره برداری آ ئی ميتوانستند ازآمريکاکامپيوتردروضع امروزی نبود وفقط کارشناسان  ۵٧

يوترھای کامپوجود نداشت اال بطورمشخص شناسائی کامل ميکرد  اترکه افسران رکامپيو از وسيله ای بغير
   .بودئی آمريکا یارتشدراختيارکارشناسان  نھا انحصاراآارتش که 

افسران ارتش به اثبات  درکمک ومساعدت عملی حتی کشتار آمريکاسان باشد تا نقش آحال فکرميکنم 
شاھی ت شاھنمتحد دول آمريکا .ئی فکرکنيمآمريکاکمی درباره ماھيت اين خيانت مستشاران  ؛رسيده باشد

اعتراف دارد  آمريکامتحد ومتحدی که  نھم ازآ. اين نمک بحرامی وخيانت وبی شرافتی ايران بوده است
اين جاھا  !حفظ امنيت خاورميانه وجھان بردوش داشته حقيقتا ناب است در را ن کشورآکه بارسنگين 

ئيھا امری نا وجود آمريکا در !!! راصداقت ودوستی ووفاداری ،واين وقت ھاست که  ايرانی ھا حق دارند
    .وموھوم بدانند

  يفتنتانگهاي چ

  :مينويسد از واقعه ای پرتامل ياد کرده و قای داود شومرآکتاب سقوط شاھنشاھی ايران  تاليف 

د سقوط دوشان تپه بدست مردم ھماشا<  :خبرنگاران که درجريان دوشان تپه قرارداشتند نوشته اند
طالع کامل داشتند ودرعين حال بعنوان خبرنگاران درجنگھای ويتنام نيز انجام ازفنون جنگی ا اننآ. بوديم

 چند تانک سنگين ازنوع چيفتن  که بسيار نھا اضافه نموده اند بعد ازسقوط پادگانآ. اندبوده وظيفه نموده 
ھا نآن مدتھا تمرين وتعاليم مخصوص نياز دارد بدست مردم افتاد وعجيب اينکه آ پيچيده واستفاده از

ند نبود برای ما مسلم شده بود که اينھا مردم عادی ايرانی نيستند و ؛ن ھا استفاده مينمودندآ خوبی ازب
                  بلکه افرادی بودند که سالھا تعليمات وفنون استفاده ازوسائل جنگی سنگين را اموزش ديده اند

  )١٨١(صفحه 

زموده آايران عمل شد افراد کار ۵٧اکنون ھم در شورشھای سوريه وعراق بھمان ترتيب که درشورش 
 د بهنموزش نظامی واستفاده از سالحھای تخصصی ميبينآنظامی که درکشورھای اردن وترکيه وغيره 

که ھمراه  اين جريان نبود نميشد باورکردبقه ای ازچون سا  ۵٧سوريه اعزام ميشوند ولی درسال 
ميدان ژاله تعدادی ازفلسطينی ھای شورشيان ھمواره متخصصين ازھربابت ھستند چنانکه دروقايع 

   .دمکش را شورشيان پيش بينی کرده بودندآ تيرانداز و

ات درعملي آمريکاست که شاھدی درنقش باری مقصود ازارائه خبراستفاده ازتانکھای چيفتن ازاين جھت ا
   .باشد  آمريکاوپيش بينی ھمه نيازھای احتمالی شورشيان بوسيله  ۵٧درشورش  آمريکانظامی 

  تی آادامه مطلب به تحريرات 

  


