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  )چهاردهم(قسمت 
  

  6بخش 
  حقوقدان -اميرفيض

ن ميرويم وبرای آکه اکنون به ادامه  ؛مانده بحث درباره سند دوم نيمه کار ١اين تحرير  ۵ درقسمت
درنابودی ارتش  آمريکامتن سند دوم که ازاسناد بسيارمھم مشارکت  ،توجه وپيگيری          ِ سھولت امر  

  .ورده ميشودآ وتسليم کشوربه شورشيان است مجددا به اينجا شاھنشاھی ايران

  سند دوم 

خود به  ١٣۵٧بھمن  ٢٢برژنسکی مشاورامنيت ملی کارتردريادداشتھای يکشنبه يازدھم فوريه مطابق 
   :يک جلسه اضطراری که برای اوضاع ايران درکاخ سفيد تشکيل شده بود اشاره ونوشته است

 وارن کريستوفر، ديويد نيوسام ازطرف وزارت خارجه، چارلزدونکان و<درجلسه اضطراری کاخ سفيد 
شورای ملی  اودم از گمقامات برجسته سيا مانند گاری سيک وسرھن تن از ژنرال جونز باتفاق چند

   :ماسه راه حل رامورد بررسی قرارداديم؛ داشتند حضور

 دنيت هللا خمينی کناربيايآر اول اينکه ازفرماندھان ارتش بخواھيم با مھدی بازرگان نخست وزي  

  ماده آدوم ازارتش بخواھيم درجريان انتقال قدرت، خودراکنارکشيده ودرپادگان ھای خود به حال
   .باش بمانند

  ست که نظاميان درشرائط فعلی نميتوانند کاری اضافه کرده که استباط من اين ابرژنسکيی  -سوم
 ودارتش بخواھيم خ از وفررپيشنھاد کرد که مابکنند وحمايت ازبختيارھم بی فايده است. کربست

سی فکرنميکرد که ک يد حمايت کند. کريستوفرآمعرکه کنارکشيده واز دولتی که برسرکارميزا را
بااين فکرمخالفت کند ولی من گفتم اگردولت جديد (مقصود بازرگان است) عاقل باشد فرماندھان 

بعد اول بدره ای و ،يکی سربه نيست ميکند ،کیـــي را نھاآنظامی ر ا يکجا تصفيه نميکند بلکه 
  د>ربيعی وبعد نوبت ديگران خواھد رسي

  ازانتشارات جمھوری ا سالمی) ۴٧٢(مستند داستان انقالب محمود طلوعی                                  

ده چگونگی اجرای راه حل سوم که تروربدره ای وسايرامرای ارتش بود پر ی ازتحرير قبل بخش در
  .ن ميرويمآبرداری شد اکنون به ادامه 

الت خاسناد دبه در اجرای طرح برژنسکی درقتل فرماندھان نظامی اشاره جالبی ساليوان درکتابش دارد که 
   .کمک ميکند  ۵٧درشورش  آمريکاومشارکت 
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   :نوشته است

وج شاه راتھيه کرديم که می بايست پس ازخر دافسرارش  ١٠٠<ما ليست اسامی  متجاوز از
  >ازکشور ازپست ھای خود استعفا داده واز کشورخارج شوند .......

  ماموريت درايران) ١۵۶(صفحه                                                                          

مــــــا، دراظھارات ساليوان 
که  ؛ستآمريکادرکتابش  دولت 

افسرارشد ارتش  ١٠٠متجاوز از
ت کرده وحکم داده که بايد را ليس

 از ازپست ھای خود کنارگيری و
  .کشورخارج شوند

ئی آمريکاتمام اظھارات واقدامات 
ساب دولت ـــھا بنام وبه ح

الغير زيرا بموجب  ،ستآمريکا
ئی که آمريکا قانون لوگان ھر

بدون داشتن صالحيت قانونی بنام 
فعاليت کند به زندان وحبس  آمريکا

  .محکوم خواھد شد

  ]]۵٧اچ. ساليوان سفير آمريکا در ايران درکنارشورشيان  –[[ويليام 

 ،معمول است کشورديگر بر دقيقا بھنگام غلبه يک کشور افسرارتش، ١٠٠طرح ساليون درمورد خروج 
نان است ليست کرده آکشور غالب تعدادی ازافسران کشورمغلوب راکه نگران فعاليت ھای خرابکاری  که

    .خارج ويا تبعيد و زندانی سازد زکار را نھاآھد که وازکشورمغلوب ميخوا

مغلوب است دليل قاطع واستواری  کشور ، ھمان عمل کشورغالب برکه درماھيت آمريکام دولت اين تصمي
نقش تصفيه ارتش شاھنشاھی را بعنوان يک دولت  آمريکابعنوان نماينده کشور  آمريکااست که سفير

  غالب عمل ميکرده است.

سوی دولت مداخله کننده ديده  ئ ازئخالت وياحمايت دولت خارجی اين چنين تصميمات اجرادرمورد د
ت اس شکارآدرحد رعايت حق حاکميت کشوررجريان مييابد وتنھا درمورد دخالت نظامی  ، نميشود وروابط

    .قابل توجه نميباشدکه توقعات کشورغالب ازپرده پوشی معاف وچيزی بنام اصل حاکميت کشورھا 

   نكه آتيجه ن

کت مشار ۵٧درجريان شورش  آمريکارساگر منطق اين تحرير است که  )ناساليو( شھادت شاھد مزبور
   .دخالت وحمايت عملی ونظامی داشته است نه 
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  نقد راه حل اول ودوم

ی يت هللا خمينآ راه حل اول پيشنھادی اين بوده که ازفرماندھان ارتش بخواھند که بابازرگان نخست وزير
   .ربيايندکنا

ای شورش درجريان بوده است ودستور وزارت خارجه ازابتد بازرگان، راه حل تماس فرماندھان ارتش با
گاھی تماس بازرگان آزادی به اعتبارسوابق وآمبنی برتماس فرماندھان ارتش با بازرگان ونھضت  آمريکا

        .بوده است آمريکابا وزارت خارجه 

 ١٣٣٢اعتراف کرد که ازسال  ١٣۵٨ماه سال  بھمن ٢۴کيھان مورخ  بازرگان درمصاحبه باروزنامه
ی محرمانه درتماس بوده است (مشروح وبرخی دولتھای ديگراروپائ آمريکابا دولت  ١٣۵٨تاسال 
   )٣٣٢+٧۶درسنگر

  راه حل دوم 

ارائه  ماده باش بماند  به اين دليلآراه حل دوم که ارتش خود راکنارکشيده ودرپادگان ھای خود به حال 
راه حل ديگری مبنی  لذا ،ن است بسياردشوارباشدشده که برژنسکی فکرميکرده اجرای راه حل اول ممک

ه را دو درحاليکه برخالف تصور برژنسکی قره باغی ھر ؛کشيدن ارتش را مطرح ساخته است کنار بر
   .حل را تواما سرانجام داده است

   .ميه شدراه حل مزبور ھمان است که به بيطرفی ارتش اعال

  بيطرفي ارتش 

شارکت م بيطرفی ارتش وارد شود بلکه ھدف اين تحرير اثبات دخالت و                                 ِ اين تحرير الزم نميبيند که درماھيت  
يک  است ولی اشاره به اين مھم ضروری است که بيطرفی بيانگر ۵٧درجريان شورش  آمريکاعملی 

ن آالملل برای وحقوق بين  ،يدآمي ودوضعيت حقوقی است که بين يک دولت با دول ديگردرامرجنگ بوج
ھمانطور که بيطرفی بين  ،نه بين واحد ھای سياسی ويا نظامی يک کشور ،قواعدی وضع کرده است
ه بنا لتی است کبيطرفی حا ،بی معناست بين ارتش و کشورھم بی معناستودولت  وزارت دارائی با کشور
فرماندھان نظامی اعالن  ه اينکه عده ای ازن ؛وبا تصويب مجلس جريان ميبابد برخواست رئيس کشور

   .مفھوم اين چنين بيطرفی تسليم ارتش است ،بيطرفی کنند

د  عت کندرحاليکه ايران دارای مجلس بود وبنابرفرمان شاھنشاه ارتش ميبايست ازدستورات بختياراطا
    .به طرح برژنسکی نيست بيطرفی چيزی جز تسليم شدن

ِ                 اد با نيروی مھاجم است وگاه تسليم  بدون قيد وشرط. ، ھم گاه با عقد قراردتسليم ه نجا که صورت جلسآ از                               

ال م درتسليم بالشرط جان و  ؛بيطرفی ارتش يک تصميم يکطرفه است تسليم بالشرط محسوب ميشود

وناموس شکست خوردگان دراختيارنيروی فاتح است واين قاعده اززمان ھای بسيارقديم تا جنگ بين 
ومحمد ھم با شکست خوردگان ھمان   ،ن بوده ودرحقوق اسالمی ھم ثابت وپابرجاستالملل دوم درجريا

  .ميکرد که خمينی ھم با جان ومال افسران کرد
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اينکه  بمناسبت آمريکابازرگان ازسفير ،پس از انتشار اعالميه بی طرفی ارتش گاه  باشيد کهآبدنيست 
  )آمريکا(اسناد سفارت                                              .مانع اقدامات ارتش شده  تشکرکرده است

برژنسکی مشکل بيطرفی ارتش را ميدانسته که ازکلمه بيطرفی 
درطرحش استفاده نکرده وگفته است <ارتش خودراکنار بکشد 

ولی چنانکه دراعالميه ببطرفی ارتش  گان ھا برگردد>دوبه پا
را عنوان کرده  قره باغی ھم اعالم بيطرفی ارتشيشود ــديده م

که   وھم خواست برژنسکی را يعنی دقيقا ھمان عبارتی را
 <به يکانھای نظامی دستورداده شود وردهآبرژنسکی درطرحش 
   .طرفی رعايت کرده استيدراعالميه ب را به پادگانھا برگردند>

حق دخالت ودستوردادن به  آمريکاوزات خارجه ازنظر اصولی 
چه رسد که به ارتش شاھنشاھی راھم ندارد تا  آمريکاارتش 

  .ايران چنين امريه ای صادرکند

  [[عباس قره باغی]]         

 نتيجه اينكه:

را دربرجسته ترين حالت مشارکت واقدامات سياسی  آمريکايت دقيقا موقع آمريکاعمل وزارت امورخارجه 
   .خنثی کردن ارتش شاھنشاھی وموفقيت شورشان به اثبات ميرساند برایونظامی 

  توضيح تحقيقي 

  .اين توضيح نشان ميدھد که چگونه وبه چه علت طرح برژنسکی  تنظيم شد

قای وارن زيمرمن رئيس قسمت سياسی سفارت آ آمريکادولت  ،اميکه ارتشبد ازھاری نخست وزيرشدگھن
 مايل است ازھم اکنون دوستی آمريکادرايران را ماموريت داد تا به اطالع خمينی برساند که  آمريکا

يکی  رد يزدی تلفنی تماس برقرارکند  وابراھيم  زيمرمن توانست با دکتر ؛نمايد برقرار او صميمانه ای با
   .او مالقات کرد ازرستوانھای پاريس دوبار با

امکان يک برخورد خونين بين ارتش وتظاھرکنند گان وجود دارد  ؛يزدی به وارن زيمرمن گفتابراھيم 
  .نھا شودآ حه ھستند اين امکان ھست که ارتش موفق به نابودی اکثروچون تظاھرکنندگان فاقد اسل

زيمرمن خواست که ترتيبی اتخاد نمايد که بين ارتش ومخالفين ھمبستگی نزديکی بوجود  يزدی ازابراھيم 
ت کشتارمردم است بھتراسو  وا که ارتش منتظر ورود ست (به او گفته بودند)يت هللا خمينی ميدانآ .بيايد

             يت هللا به اثبات برساند     آاقدامی دراين مورد بنمايد وبدين وسيله دوستی وھمکاری خودرابا  مريکاآدولت 
  )١۴٠(سقوط شاھنشاھی ايران 

   .بوده است آمريکاولت اسناد اول ودوم باال درخواست خمينی با واسطه يزدی ازد ،بنابراين مبنا وماخذ 

 (يايان حاشيه تحقيقی)                                                                                              
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  ادامه شهود درمصاحبه ژنرال هايزر

  قاي فرهاد منصوريان آشاهد سوم 

سيارارزنده ای به مشروعيت مبارزه کسی است که خدمت ب ارتش شاھنشاھی  قای فرھاد منصوريان افسرآ
امورخارجه  قای الکساندرھيگ وزيرآسلطنت طلبان کرده است اوست که دريک مصاحبه راديوئی با 

 دخالت در نی برھيگ مب رتراف الکساندافسرمافوق ژنرال ھايزر اع و وسابقا فرمانده ناتو آمريکا
برای ھمه  نراآی سنگرارسال وسنگرھم مزبور برا را گرفت ونوار ۵٧امورايران وکمک به شورشيان 

نام   .باقی است که تحويل جاويد ايران خواھد شد رشيو سنگرآ فرستاد ونسخه ای ھم در مشترکين سنگر
   .را جاويدان ساخت ۵٧درشورش  آمريکافرھاد منصوريان زنده باد که اسناد دخالت 

بودند معھذا خود بعنوان يک پرسش نکه بانی مصاحبه آ قای ھايزر بابا آقای منصوريان درمصاحبه آ
   .سواالنی را مطرح کرده است قای ھايزرآ ازکننده 

  قاي منصويان آسوال  

حال  ن موقع درخيابان ھا درآکه در من به عنوان يک افسر
 و با انقالبيون بودم  دائم ميديدم  که دولت کارتر جنگ

وردند که ھرچه آفشارمي آمريکابخصوص وزارت خارجه 
رعايت شود  وبه ھيچوجه  به اصطالح حقوق بشر بييشتر

   .ارتش ازخود عکس العملی نشان ندھد

مارس  ٢٨بطورمثال يک سند تاريخی ارائه ميدھم  در
 ورآتقاضای گاز اشک  آمريکانيروی زمينی ازدولت  ١٩٧٨

ب پاش وسايروسائل ضد شورش نمود ولی معاون آماشين  و
پاتريشان وزارت امورخارجه درامورحقوق بشربنام <

دريان> اين وسائل را وسائل پليسی ناميد ودرنتيجه اعالم 
درنتيجه  مطرح شود و آمريکاکرد که بايد موضوع درکنگره 

       تحويل اين 

  .طول کشيد ١٩٨٧سپتامبرسال  ٨چنين وسائل ساده تا [[ژنرال ھايزر]]                              

  .........فرھاد من با توموافقم  –ھايزر 

 درارسال وسائل ضد شورش مورد تقاضای آمريکاقای ساليوان درکتابش به موضوع قصور آ حاشيه

   .قبول سفارش ايران محکوم کرده است از را آمريکاارتش ايران ھم اشاره کرده وخودداری 
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  سوال ديگرمنصوريان 

ن زمان ضد آدر ،بوددرايران  آمريکاتاشه نظامی نيروی ھوائی آ ،ژنرال سی کرد ٧٩و ٧٨درسالھای 
وی با عوامل  ١٩٧٧ورد که نشان ميداد ازھمان تاريخ آاطالعات ارتش ايران مدارک موثقی رابد ست 

اجرای م به ھمراه مک فارلين به ايران و ،يا فکرنميکنيد سفرژنرال سی کردآ .انقالبی روابط مستقيم داشت
   ؟نھا بارژيم خمينی به علت داشتن تماسھای سالھای قبل بودهآ

رابخوبی ميشناسم افسرزيردست من بوده است راستش فرھاد منھم حاال که  ،من ژنرال سی کرد –يزر اھ
   .اين موضوع را عنوان کردی به فکرافتادم متاسفانه نميتوانم به سوال شما جواب بدھم

  .دنباله اين گفتگوست که ھايزر پاسخ اينچنيی رابه فرھاد منصوريان ميدھددر 

م ن کشوردخالت کنيآ ازمانی که يک ديکتاتوردرمسيراھداف ما کارميکند مانبايد درامور<من فکرميکنم ت
 رد کشورھای ديگرالزم دارند  و از بايد توجه داشته باشيم که برخی کشورھا نوع حکومت سخت تری را

 تاداره کنند واصوال به نفع ماس ضمن الزم نيست که تمام دولتھا نوع حکومتشان رابه مدل حکومت ما
  نھا روابط داشته باشيم>آ نھا باآکه بدون درنظرگرفتن نوع حکومت 

<ماايران رابه گورستان تاريخ : شکارھايزر را ھمراه اظھارات الکساندرھيگ که گفتآ اين اظھارصريح و
  :ورد مفھومی ومعنائی خواھد رسيدآفرستاديم>  بگذاريد وبه اين دست

 نرابه گورستان تاريخآ نکند ما) کارآمريکاھرکشوری که درمسيراھداف ما (<
  >ميفرستيم  چنانکه ايران را فرستاديم

   :تزی داشت که ميگفت ،يادم ھست وخواننده محترم اين تحريرھم مسلما بياد دارد که شوروی استالينی

حاال بايد گفت  ؛<ھرکه باما نباشد دشمن ماست> ومردم جھان چقدر به شعارمزبور سخريه فرستادند
 هدرلفاف آمريکاکه درنھايت بی پروائی اين تز احمقانه رابکارميبرد ولی  ،استالينیرحمت برشوروی 

 ی ومودت دوجانبه بايافه دوستی وعليرغم قرارداد دوستق با و »دموکراسی« ريا کاری حقوق بشر و
   .درمورد ايران بکاربرده است استالينی را بدتراز تزايران 

دروظيفه  ابه ديکتاتوری وعدم توجه به مسائل ملی وکوتاھیھايزر درمصاحبه مزبور شاھنشاه ايران ر
(حلقه محارم) ازشاھنشاه ايران درکتابش بنام  معرفی کرده است درحاليکه الکساندرھيگ رئيس ھايز

   :چنين ياد کرده است

نچه جامعه ميخواست آ اوشاه ايران رھبری ترقی خواه بود وعلت سقوط اوھم ھمين بود که بيش از<

ن سوی جھان مالقات کردم آھنوز ھم عقيده دارم که شاه بيش ازھرفرد ديگری که من در  .مترقی بود

   مقاله اعتراض به ھيگ) ١٠٢۴(مشروح درکيھان ھوائی شماره          .>دمکراتی صادق وطبيعی بود

مخصوص کارتر ھيگ وھايزر اين است که ھايزر مامور رعلت اين تفاوت وتعارض درتشخيص الکساند
عليه شاھنشاه ايران بوده والکساندرھيگ درخارج ازماموريت سياسی  آمريکاکننده سياست  ودنبال

    .اظھارنظرکرده است
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   نتيجه اينكه

ی واجد محتوای ش به درخواست ارتش شاھنشاھازتحويل وسائل ضد شور آمريکاموضوع کارشکنی 
مورد اعتماد  دولت ايران  ست که ازيکسو درحدی خودراآمريکاخدعه وفريب ارتش شاھنشاھی بوسيله 

د ننشان ميدھد که طرف سفارش ايران قرارميگيرد وازسوی ديگر طوری برنامه ريزی وبھانه سازی ميک
   .يدآکه نوشدارو بعدازمرگ سھراب 

  ئي ها نسبت به شاه آمريكاسندفريب گرائي ودوروئي 

بھبوحه  يعنی در ١٣۵٧ورماه شھري ١۵نخست بتاريخ اين سند توجه بشود که بسيارمھم است ومربوط به 
  است. ۵٧  شورش 

 زتبري و درشيراز آمريکااردارھای سفارت به ک محرمانه درتھران دربخشنامه ای آمريکاکاردارسفارت 
عليه شاه قرارگرفته وبه شورشيان ھمراھی ميکند  آمريکاموزش ميدھد که درمقابل انتقاد ايرانيان که آ

   :مراتب زيررا مطرح کنيد

عالی است وبراساس عالئق دوجانبه محکم واستواری پايه گذاری شده  يکاآمرروابط ايران و -١
   .است

برای ايران اھميت  آمريکاھم رئيس جمھورھای دمکرات وھم جمھوريخواه از جنگ جھانی دوم  -٢
يران است وقدرت قدرت ما قدرت اپرزيدنت کارتر گفت < ١٩٧٧خاصی قائل شده اند دردسامبر

  >قدرت ماست ايرن،
اين است که ايران ازلحاظ اقتصادی ونظامی قوی باشد وثبات سياسی داشته  آمريکاھای رزوآ -٣

   .باشد
ازخط مشی دمکراتيک کردن که شاه قصد دارد طی مدتی يک سيستم دمکراتيک را توسعه  آمريکا -۴

  .دھد استقبال ميکند
بری مردم ايران پادشاھی يک نھاد بسيارمھم درايران است وبنظرما شاه مناسبترين فرد برای رھ -۵

   .بسوی سيستم دمکراتيک است

.......  

يو دبلز باتقديم احترام چارل عين اين رونوشت رابرای ھمکاران شما درسايرکنسولگريھا خواھم فرستاد
  )٣٣صفحه  آمريکااسناد سفارت  ١٢لد ج(          ناس                                                     

اغفال ايرانيان ھرانسانی را منقلب  برای آمريکاصحنه سازی مامورين سياسی ، ، دروغگوئیحد نامردی
برای  موزش دروغسازی ميدھدآتھران به کاردارھای سفارت  نکته دراين است که کاردار  .ميسازد

   .نھاآواغوای  جلوگيری ازاعتراض ايرانيان 

-١۵٨ -١۵٩رد که درصفحات ئی ھا داآمريکاساليوان درکتابش اشاره ای به فريب دادن شاه بوسيله 
   .درج است  ١۶۵- ١۶٣
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رادرھمين حد گرفت شايد نيازبه تحريرخاص باشد  آمريکاصحنه سازی وفريب کاری ھای  يزانمنبايد 
ن اين است <که درپائيز سال آ و ينده ازياد برودآاست در مد که ممکن آ ولی اين اشارھم اکنون بيادم

درت کارتر باتمام ق« مبنی براينکه نددريافت کرده بود ارترعلياحضرت فرح دييا نامه ای ازھمسرک ١٩٧٨
ھم  را کارتر حتی ھمسر جريان نشان داد که حمايت يعنی چه وظرفيت فريب »ازشاه حمايت خواھد کرد

  .>ه استبه خدمت گرفت

   )نقل ازکتاب نقش روحانيت درتاريخ معاصرايران –مستند مجله واشنگتن کوارترلی (                     

درباره  ؛درکاخ سفيد به اردشير زاھدی گفت ازقول من به شاه بگوئيد آمريکاجمھوری  کارتررئيس<
  نگران نباشد چون من سفير کبيرشما درواشنگتن خواھم بود> آمريکاکمک 

  )ئی=سقوط شاھنشاھیآمريکاويليام لوئيز نويسنده (                                                           

در ١٩٧٩در ی رسيد که شاھنشاه ايرانت وسفارت کارتر ازايران وشاه به جائديديم که جريان حماي و
 که سقوط  ) نوشت وبه وضوح شرح دادحکومت مراساقط کرد آمريکاتحت عنوان (چگونه   NOWمجله
   .صورت گرفته است آمريکامدن ماليان درايران بوسيله کارتررئيس جمھوری آ روی کار و او رژيم

 ن آبه اميد ادامه  –پايان قسمت ششم 

   

                    

                                                                        


