
 حقوقدان -اميرفيض  -١٢-ان گپشت جبھِه سلطنت گرو                                                 ٧ از ١ برگ ٢٠١٧/٠٣/١٨ ،شنبه=شيد کيوان

  مشگل بزرگ، ارتش
  حقوقدان -اميرفيض

  :ده بودمآدرتحرير قسمت قبل 

مّقدم  اميران ارتش، دنباله روی از که بغير ،ارتشيان درخارج ازکشور مشکل بزرگ ديگری ھم داشتند
شرح  و ،اسالمی ميگرديدراستای مخالفت عملی با جمھوری  نھا درآنھا ارتشبد جم، مانع فعاليت آبرھمه 
   .حرير محول گرديد  واکنون ادای دينن مشکل بزرگ به اين تآدرباره 

  ارتشيان مشكل بزرگ  

مشخص ومسلم بود که بزرگترين  آمريکادولت غفلتی نيست که برای شورشيان ونيز  ،دردرک اين واقعيت
اجتماعی مسائل ايران  پيروزی شورشيان ارتش وارتشيان ھستند. کارشناسانراه حصول  مانع در

نظر  ارتشيان ھم بالقوه نيروی ديگری ھستند که گرچه از و ،ميدانستند که ارتش بالقوه نيروئی است
قانونی وسلسله مراتب نظامی بھم ارتباط ناگسستنی دارند ولی بھرحال ارتشيان ھريک دارای احساسات 

 اعتبارخروج ارتش ازموقعيت صدری وکه نميتوان به  ،گری خاصی ميباشند ملی وغرورنظامی وايرانی
جانب  کودتاھائی که معموال  از .ن احساسات ملی وغرور نظامی را حتمی دانستآفرماندھی خود سقوط 

. پايگاه ميشود نمونه ای ازاحساس تکليف وغرورملی ارتشيان استھابرخی ازفرماندھان ارتش کشور
ارتش وکشور ازجانب فرماندھان کوچک ارتشيان ھای جنگھای نامنظم پارتيزانی که معموال بعد ازشکست 

   .ميگردد حاصل ھمان احساسات ملی وغرورنظاميگری است غازآدرکشورھا 

  نسكي يتوضيحي درباره طرح برژ

ازتبعات طرح  ،تحرير اين  زيرا ؛نسکی داشته باشدياين تحرير نيازدارد که رجوعی کلی به طرح برژ
ن مطمئن آميکند وھم رسوب قبول  تھم تحرير روان ترحرک ،نسکی است وبا حافظه نزديک به طرحيبرژ

   .تراست

   :مده اين است  کهآن درتحريرات مربوطه آمختصروفشرده طرح مزبور که مفصل 
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(که  بيايند با مھدی بازرگان نخست وزيرمنتخب خمينی کنار تااول اينکه ازفرماندھان ارتش بخواھيم 
  .مدند*)آ

ماده باش آجريان انتقال قدرت خودرا کنارکشيده ودرپادگان ھای خود بحال دوم اينکه ازارتش بخواھيم در
خواست  ؛شترفت وارتش به پادگان ھای خود بازگنچه که درطرح بيطرفی ارتش بکارآ(که دقيقا  بمانند
  .)بوده است آمريکا

فيه نميکند يکجا تص نسکی اضافه کرده <اگردولت جديد بازرگان عاقل باشد فرماندھان ارتش رايقای برژآ
   ن).ه ای وبعد ربيعی وبعد نوبت ديگرااول بدر ؛يکی سربه نيست ميکند ،يکی را نھاآبلکه 

  )آمريکا(اسناد سفارت                                                                                               

  ؟نيدمالحظه ميک ۵٧را درشورش  آمريکا= حد دخالت   حاشيه

 ودرارتباط با بند اول  طرح  آمريکانشان ميدھد که طرح بيطرفی ارتش خواست  ؛يادشده سند
   .دقيق شويد)  ۵٧درشورش  آمريکانسکی بوده است (به  حد دخالت يبرژ

 بازرگان  اگر و ،نسکی طرح کشتار افسران وفرماندھان ارتش را طرح عقالئی ناميده استيبرژ
درھيچ سندی دردنيا اين  .ديوانه وغيرقابل حمايت معرفی ميشد ن خودداری ميکردآاجرای  از

کشور ديگری داده  اندھان يک کشور ازسوی سياستمدارنچنين روشن دستور ترور وکشتارفرم
نسکی مشاورملی دولت يبوسيله برژ آمريکانشده است اال ھمين تصميم وتوصيه وحمايت دولت 

  .ی کارترآمريکا

 نھم به نفع شورشيان درآ ما ودخالت درامورکشور آمريکاھای  فراموش نکنيد که اين نامردی 
ودولت شاھنشاھی ايران قرارداد مودت وھمکاری وجودداشته  آمريکاحالی بوده است که بين 

  ١. (پايان حاشيه)  .است

  عدم شمول طرح برژنسكي به افسران ودرجه داران ارتش 

شمول  يست کردن افسران محدود ون وسربه نچنانکه درطرح برژنسکی مالحظه داريد، طرح ازبين برد
نھا بوده اند  ودرعبارت کلی تر آه ای وربيعی وامثال ردارشد ارتش است که دررديف ب ن به فرماندھانآ

کی است  نسيطرح برژ بند دومن ناظربه ھمه کسانی ميشده که طرح بيطرفی ارتش را که ھمان آشمول 
سرتيپ  ئين ترازفرماندھان درجه اول ارتش شامل سرھنگھا ولی برافسران پاطرح شمو و؛ امضا کرده اند

                                               
 به برخی سفارتخانه ھایبه صورت بکلی سری کپی خالصه شده ای بصورت دستور وزارت دربار شاھنشاھی  -١

ی و ھرگونه تجاوز و خطر به کشور ع مقتضقشاھنشاھی فرستاده شده بود تا سفيران شاھنشاه آريامھر، در مو
مفاد آن قرارداد مودت و ھمکاری، از آمريکا درخواست کمک بشود. شوربختانه در روز ھای  زايران با استفاده ا
يا  و مسکو برخی سفيران در سفارتخانه ھايی مانند پاريس، لندن، آلمان و واشنگتن شورش، ھيجان و تب دار

خبر بوده اند يا کسانی مانند پرويز ناجی در سفارت لندن يا اميرشيالتی در از وجود اين چنين سند مھمی بی 
از ترس يا از بابت ھمکاری با طرح گوادلوپ و طرح برژينسکی از بکار گيری اين سند ھا سفارت پاريس 

   ک-خودداری کرده اند.. ح
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اين مشکلی بود برای شورشيان که بھرصورت  و ؛ھا وسرلشگرھا وحتی درجات پائين ارتش نداشت
   .وردآمقاومتی برای سرکوبی شورشيان بوجود ميتوانست کانون 

يک برنامه  با واگر ،بودند محلی بسيارقدرتمند وافراد پادگان ھای ارتش درشھرستان ھا درکنارعشاير
نھا عليرغم نبودن آنھا قلع وقمع وپراکنده نميشدند احتمال برخاستن آ آمريکاتدوين شده مورد حمايت 

   .پادشاه کم نبود

بمنظور ممانعت ازاقدامات عليه  آمريکااين تحرير نميخواھد وارد اين موضوع شود که تنھا عدم دخالت 
بنياد شورشيان بود ولی ميخواھد به اين نکته بدون اشاره رد نشود جمھوری اسالمی کافی برای کندن 

 تی که باشاه ونظام ايران شاھنشاھی داشت اگردرکنارمخالف ۵٧شورشيان  از آمريکاکه با حمايتی که 
شکست نيروھای ملی  ،تمام ارتش شاھنشاھی ونيروھای مسلح درکنارمردم عليه شورشيان برميخواستند

لمان عليه آوانگليس وفرانسه و آمريکا روس، قيام ۵٧شورش  ازير ؛تمی بودپيروزی شورشيان ح و
   .نه قيام مردم ويا مالھا عليه شاه ونظام شاھنشاھی ايران ؛ن بودآورد ھای نفتی آشاه ايران ودست

  وبازرگان  طرح ساليوان 

بت کرده که ن) صحازجريانی درکتابش (ماموريت برای ايرا ۵٧درجريان شورش  آمريکاساليوان سفير
جريان مزبور برای رفع خطر ونگرانی ازاقدامات افراد نيروھای مسلح ن نشان ميدھد که آپيگيری تحقيقی 
نان ازموقعيت محلی وذخائر نظامی واحساسات وغرور سربازی آاستفاده قطع امکان دردرجات پائين و

   .بود که سخت مورد نگرانی شورشيان قرارداشت

   :جريان مزبور چنين صحبت کرده استساليوان درکتابش ازطرح و

 افسرارشد را تھيه کرديم که می بايست پس  ١٠٠ليست اسامی متجاوزازما  ،درتعقيب تحقيقات
 آمريکاايران خارج شوند (حد مداخله   از پست ھای خود استعفا داده و از خروج شاه ازکشور از

   .متشکرم) -فراموش نشود ۵٧درجريان شورش 

لف بما گفته شد که بھيچوجه قصد بازداشت ويا عمليات انتقامجويانه درمورد اين طرف گروھای مخا از
ايران خارج شوند   از مقاومت وسروصدا نحتی گفته شد که اگراين افسران بدو ،افسران درميان نيست

ه ميتوانند اموال وثروت خودراھم با خود ببرند  با وجود اينکه بما گفته نشد که بجای اين افسران که ھم
دارای مشاغل مھم وحساسی بوده اند  چه کسانی به کارگمارده خواھند شد ولی چنين بنظرميرسيد که يک 

  ٢ .ليست ازافسران جانشين ھم تھيه شده ودردست نھضت بازرگان است

  )١۵۶ران (ماموريت  دراي                                                                                         

                                               
پنجم در درون ارتش از  دسترسی و آگاھی از چنين ليست ھايی امکانپذير نميبود مگر کسانی بصورت ستون -٢

سالھا پيش گمارده شده باشند. اين مورد از زمان نفوذ دادن حزب توده به درون ارتش، وآموزش ھايی که برخی 
افسران در کشور ھای ديگر مانند، انگلستان، آمريکا؛ و آن سالھای آخر اسراييل دريافت ميکردند امکانپذير و 

  ک-آسان بود. ح
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  توضيح درتعقيب تحقيقات 

 ن تحقيقات درچه زمينه وآمعلوم شود د تا عبارت <درتعقيب تحقيقات> درکتاب ساليوان الزم ميساز
   .موضوعی بوده است

   :ساليوان  توضيح داده است

معلوم شد که تعداد قابل مالحظه ای ازافسران  ،ھائی که با افسران ارشد صورت گرفت <ضمن تماس
نھا پست ھای حساسی ھم دارند، نه فقط با برنامه ھای مخالفان ھمراه وموافقند بلکه آ ه بعضی ازارشد ک

ھا با افسران ارشد ه زادی که بيش ازھمه گروآنھضت  و ،ھائی ھم برقرارگرديده است نھا تماسآبين 
  .ارتباط دارد ازاين طريق ازبرنامه ھای ارتش وتصميمات نظامی مطلع ميگردد>

  )١۵۶(ساليوان  صفحه                                                                                             

  ورد سند مزبورĤدست

 ؛تھيه شده است آمريکاکشورخارج شوند بوسيله سفير  از ليست افسرانی که بايد استعفاد داده و 
درتھران بوده است (حد  آمريکارت ئی ودرنھايت سفاآمريکاکاری که فقط درتخصص مستشاران 

  آمريکا درکنارقرارداد مودت ودوستی بين ايران و ۵٧درشورش  آمريکابيشرمانه مداخله 
نظامی ايران  اسرار آمريکا .ت)بسيار قابل اھميت اس آمريکاوھمکاری ھای نظامی بين ايران و

با  را ھائی بنمايدمشتمل برشخصيت ھای نظامی که ممکن بود برای شورشيان ايجاد مزاحمت 
 -راه شورشيان قرارداد ايران داشت در امی خود درظاشرافی که برارتش بوسيله مستشاران ن

 ۵٧بنفع شورشيان  ايران و درامور آمريکان اين ميشود که آواقعا نام اين عمل چيست وحاصل 
  ٣  وارد عمل نشد؟؟

  کرده ونوشته است که افسران  دن حد افراط ياآ از ئی درارتش که کارترآمريکانفوذ مستشاران
سبب گرديد افسران ارتش تحت  ،ميدادند با اسم کوچک خطاب قرار را ئی ھمديگرآمريکاايرانی و

   .کنند لزادی استقباآھدايت مستشاران پيشاپيش از نھضت 

  افسران وفاداربه شاه  ن نشان ميدھد که طرح کشتارآوشھادت ھای ضميمه   ۵٧اسناد شورش
با سابقه  آمريکاپيشين دادگستری  راد نيروھای مسلح بوسيله رمزی کالرک وزيرمجموع اف در و

   .شده است به اين سند توجه فرمائيدا ن کشور ومشاورکارتر به بازرگان ابالغ واجرآدادستان کل 

ک به کيھان رقای رمزی کالآسند مھمی که اکنون به مالحظه خوانندگان اين تحرير ميرسد ازاظھارات 
   :لندن است

ومشاورقضائی کارترکه يکی ازچھره ھای مخالف رژيم  آمريکاپيشين دادگستری  ر<رمزی کالرک وزي
به حمايت از  و وردآالک خود بيرون  از ھفته پيش يک بارديگرسر سابق ايران شناخته شده است دو

                                               
  ک-اه کنيد. حنگ ٢به زير نويس شماره  -٣
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ی شديدا به مردم ايران ورژيم سابق حمله کرد وی دريک مصاحبه تلويزيون ،جمھوری اسالمی برخاست
بوده است حمايت  آمريکاديگر انقالب اسالمی را با تاکيد به اينکه اين انقالب مورد تائيد دولت وقت  بار و

   .کرد

ن حمايت ميکرديد ھمين حکومتی آ يا حکومت ورژيمی که شما ازآوقنی ازرمزی کالرک پرسيده شد  که 
   :عدام کرده است  رمزی کالرک پاسخ داداست که ھزاران نفررا ا

من نميدانم چه چيزی باعث شد   ،نفررا عدام کنند ٢٠٠بود که فقط  نھا قرارآبازرگان اين نبود.  ما با قرار
  .نھا به وعده وقول خود عمل نکردندآکه 

  )١٣۶٣دوم اسفند سال ٣۴(کيھان لندن شماره                                                                  

  ورد سند فوق Ĥدست

  ۵٧ست ودرزمان شورش آمريکااول اينکه رمزی کالرک که يک شخصيت سياسی وقضائی مھم 
مورد تائيد وحمايت دولت  وقت  ۵٧ھم مشاورقضائی کارتربوده است تصديق کرده که شورش 

   .بوده است آمريکا

 وری اسالمی ودولت بازرگان اعدام کرده نچه که جمھآ ازتن  ٢٠٠دوم اينکه الاقل جوازکشتار
   .است  بوسيله رمزی کالرک با موافقت بازرگان صادر شده بوده است

  کليه ايران تنھا حمايت نبوده بلکه معاونت در ۵٧درشورش  آمريکااين سند نشان ميدھد که نقش
قابل  ف قانون زيرا اجازه انجام کارخال ؛مورد توافقتن  ٢٠٠ ،نه  .جنايات واعدام ھا بوده است

 آمريکانھم آکسی است که چنين اجازه ای را داده است  ،ن جناياتآمسئول واقعی  و، کنترل نيست
   .که مدعی پرچمداری حقوق بشراست

  افراد نيروهاي مسلح وجو زمان 

ن زمان آشنائی با موقعيت افراد نيروھای مسلح درآازمصالح اصلی که  ن زمانآبرخی از عوامل  مالحظه
  :ميتواند شامل موارد زيرباشد است 

 افسران درتماس کاری و -فرماندھان ارتش اعالم بيطرفی کرده اند –شاه کشوررا ترک کرده  -١
درتھران وشھرستان ھا  – اداری با مستشاران توصيه ھمکاری افسران رابا شورشيان ميکنند 

   .کرده اندبخصوص مشھد افراد نيروھای مسلح وسازمان امنيت را شورشيان قطعه قطعه 

اعدام  خبر –تمام تشکيالت ارتش وامنيت کشوررا منحل ساخته  در پی اقدام بختيار دولت بازرگان -٢
ھيچ  ،افراد نيروھای مسلح مرتبا بوسيله شورشيان مرتبا درجرائد منتشرميشود و وکشتارافسران

عدام الاقل ا بوسيله رمزی کالرک  جواز آمريکاافسر ودرجه داری احساس امنيت نميکند. دولت 
   .طرفداران قانون اساسی وسلطنت مشروطه را صادرکرده است ازتن  ٢٠٠
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اين ورطه ھولناک  از فرار که ھمه افراد نيروھای مسلح کشور درفکر ،دراين حالت پريشانی ناب -٣
   :طرح خروج مطمئن ازايران را مطرح ميکند  باھم به طرح مزبور نگاه ميکنيم آمريکاھستند 

  ازايران  طرق خروج مطمئن

 با  بودندتن  ١٠٠اين بود که گروھی ازافسران ارتش که متجاوز از آمريکانظرپژوھشی سفير
 ،تعداد ن افراد معلوم نشده بنابراينآ(حد اکثر  ؛حفظ اموال ودارائی ھايشان ازايران خارج شوند

وچه جوری به کدام کشوربروند وچگونه ممکن است يک  ،) خوب به چه کيفيتبوده نامحدود
مسائل تابعه  ازشورش کنارکشيده بتواند براحتی ازکشورخارج شود  و ۵٧درشورش افسری که 

ن رسيده وعينا به عنوان آبه  ،اگرچه روشن نيست ولی يک اشاره ای وجود دارد که  تحقيق
   .ن استفاده ميشودآ مستند ونتيجه گيری از

   داللت بروجود راه هاي مطمئن براي فرارازايران= سند مزبور

 ازگزارشی  ٧٩اوت  ٣٠برابر ١٣۵٨اه سندی است بتاريخ  ھشتم شھريورم ،اسناد سفارت ٢٣درجلد 
که   ؛گيری ھدايت هللا متين دفتری استن دستآن کشور  که موضوع آت خارجه به وزار آمريکاسفارت 

بند  ٧رسند مزبور د ،ذری قمی دادستان وھمچين خلخالی حکم اعدام اورا صادر ودرتعقيب او بوده اندآ
اقداماتی است که احتماال بتواند حکم اعدام اورا منتفی  و ،گزارش توضيحی ھمان موضوع متين دفتری

   .سازد

   .مده استآن سند آدربند ھفتم 

 ما تصورميکنيم که متين دفتری ميتواند اگربخواھد ازيکی از )درتھران آمريکاسفارت (اظھارنظرما <
اما ممکن است  بخواھد به اميد کاھش يافتن خشم،  ؛ترک گويدتثبيت شده ايران را طرقی که بخوبی 

   >.نسبت به وی درمخالفت با تعطيل مطبوعات باقی بماند

  ورد سند مزبورĤدست

I.  کانال مطمئن وتثبيت شده ای   ۵٧ازھمان روزھای شورش  آمريکاسند مزيور نشان ميدھد که
<ازيکی ازطرقی که بخوبی  رتعبا ,برای خارج ساختن ايرانيان مورد نظرش را داشته است

   .تثيبيت شده> نشان ميدھد که طريق مزبور يکی ھم نبوده ومتعدد بوده است

II .  ازھمين اشاره کوتاه به وجود کانالھای مطمئن برای خروج  بغير آمريکانکه دراسناد سفارت آبا
اشارات  ولی معھذا دربرخی )نيست ھم نبودن (نديدن بنده دليل کشور چيز ديگری نديده ام  از

ه منوط به اجازه وتنفيذ گرو ؛آمريکا اختيار واقدامات ديده ميشود که استفاده ازکانالھای متعدد در
که  ھرکس ،دائره تحقيق نشان ميدھد تا زمانی  ،ھای سياسی خارج ازکشورمحول شده است

 ئينیشخص خو بايد  معرف او ،استفاده کند آمريکاايران فرارکند وازطريق مطمئن  ميخواست از
جنبش  تمام کسانی که از ،درتھران باشد آمريکاخوند رئيس گروگان گيران سفارت آھمان  ،ھا
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 آمريکاسبز وگروه اصالح طلبان به خارج ازکشور فرارکرده اند ازھمان طريق وکانال مطمئن 
   .بوده است

ن طريق مطمئن آ ی ازيک بخشی ازکانالھای فراردراختيارداريوش ھمايون قرارداشت واميد دانا وبرديا قالب
  .مده اندآبه خارج ازکشور 

  خروج افسرا ن ارتش ازكشور

دراختياردارد  آمريکاجو زمان ومالحظات عينی افراد نيروھای مسلح نشان داد که بايد ازموقعيتی که 
که شھادت ھائی درميان است حتی وسائل  نطورآنھا آ کردند برخی از و ،برای ترک ايران استفاده کنند

ازايران خارج ساختند مانند تيمسارھوائی  آمريکادولت  ھم ازطريق ھمين جواز را انه خودشپزخآ
   .ذربرزينآ

ازايران خارج شدند يکسره اجازه  آمريکاافراد نيروھای مسلح وحتی افراد عادی  که ازطريق حمايت 
رخوردار معاش ب مراررا گرفتند وحتی ازمزايائی ھم برای ا آمريکا ويا کشورھای اقمار آمريکا اقامت در

   .به زندگی درخارج ازکشورشدند گرديدند  وباالخره مسلط

وبدون دردسربه مزايای مالی ازايران خارج شده اند  آمريکابنده تصورنميکنم افرادی که ازطريق کمک 
 آمريکانداده باشند ھرچند ھمان اجازه اقامت متضمن تعھد حفظ منافع  آمريکاھم رسيد ه اند تعھدی به 

   ٤. م ھستھ

 نھا کمک درآکه به  آمريکانھا ازباب تعھدھم نباشد معموال رغبتی به خيانت به ولينعمت خودشان يعنی آ
نرا آ آمريکاوالمحاله خودرا درگير درمسائلی که سياست   ؛کرده ندارند آمريکاايران واقامت در از فرار

سياسی اعليحضرت است که بصورت ن موارد ھمان تبعيت ازتحريم آمھمترين نميسازند که  تائيد نميکند
  .کامال خودش را نشان داد اعليحضرتبی رغبتی درحمايت ازاعالم سلطنت 

  

    

 

                                               
برخی در جاھای گوناگون از جمله بخشی از نزديکی ھای سانفرانسيسکو تعھد آموزش زبان پارسی به افسران  -۴

امنيتی و افسران و کادرھای وزارت امورخارجه و پنتاگون سپرده اند و با استفاده از رفاه و مزدھای مناسب 
انی به سربازان و ماموران امنيتی را بعھده دارند. چراغ آمريکايی زندگی ميکنند و آموزش زبان و رفتار ھای اير
 ک-به دست دزد ميدھند تا برای بردن کاالی گزيده تر بيايد. ح

 


