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ﻣﻨﺒﻊ :
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ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ وﻳﮋه ژﻧﺮال ھﺎﻳﺰر ﺑﺮاي ﺳﺮﻛﻮب اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :ﭘﻮرﯾﺰداﻧﭙﺮﺳﺖ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺷﻢ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻣﺒﮫﻢ اﻧﻘﻼب ،ﺳﻔﺮ ﻇﺎھﺮا ﯾﮏ ﻣﺎھﻪ ژﻧﺮال راﺑﺮت ھﺎﯾﺰر در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎه ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ او ﻇﺎھﺮا در اوﻟﯿﻦ روز ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﻮادﻟﻮپ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﯿﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ او
و اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و اھﺪاف آن و راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ او ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﻮادﻟﻮپ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١۴دیﻣﺎه  ۴) ١٣۵٨ژاﻧﻮﯾﻪ  (١٩٧٩ﭼﮫﺎر روز ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ دو
روزه در ﺟﺰﯾﺮه ﮔﻮادﻟﻮپ واﻗﻊ در ﺷﺮق درﯾﺎی ﮐﺎراﺋﯿﺐ ـ واﻗﻊ در ﻏﺮب اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ـ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ .در
اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ژﯾﺴﮑﺎر دﺳﺘﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﺮان ﭼﮫﺎر ﮐﺸﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ،
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﮫﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﮓ در ﮐﺎﻣﺒﻮج ،ﺧﺸﻮﻧﺖ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ )ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ
آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ اداره ﻣﯽﺷﺪ( ﺧﻄﺮات روزاﻓﺰون ﺣﻀﻮر ﺷﻮروی در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﺮب ،ﮐﻮدﺗﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،وﺿﻌﯿﺖ
ﯾﻤﻦ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .
ژﯾﺴﮑﺎر دﺳﺘﻦ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر اﻣﺎم در ﭘﺎرﯾﺲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎزی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و
ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺎم ﺳﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ او ﺑﻪ ﺳﻤﻊ اﻣﺎم ﻣﯽرﺳﺪ .
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ھﺎدی ﻏﻔﺎری در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد] [1از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
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روز  ١٨دی ﻣﻄﺎﺑﻖ  ١٨ژاﻧﻮﯾﻪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دو روز از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و در روز ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ھﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﯿﺰ
رﺳﻤﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪه ﺑﻮد دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﺳﻮی ژﯾﺴﮑﺎر دﺳﺘﻦ و ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﻪ
ﻣﻼﻗﺎت اﯾﺸﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻌﮫﺪات و ﻗﺮاردادھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﺳﻤﺎ در اﻣﻮر اﯾﺮان دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮده و از اﻣﺎم
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺎ از دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﷲ از دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﮑﻮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﷲ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻣﺎم را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻣﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﯾﺪ اﻟﮫﯽ ﺧﻮد و ﺑﺎ اﺻﺮار آﻧﺎن ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺑﺨﺘﯿﺎر و ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان از
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮف وﻗﻮع ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻊ و از ھﻤﺎن روز ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻃﺮحھﺎ و ﻧﻘﺸﻪھﺎی آﻧﺎن را ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر را ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﮐﻮدﺗﺎی
ﺧﺎم و ﻧﭙﺨﺘﻪ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺘﻤﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ اﺑﺮﻗﺪرتھﺎ ﺟﺰﯾﺮه
ﺛﺒﺎت و ﺟﺰﯾﺮه ﺛﺮوت و ﻣﻨﻔﻌﺖھﺎی اﻧﺒﻮه ﺑﺎد آورده و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را از ﭼﻨﮕﺎل آﻧﺎن
ﺑﯿﺮون آورده و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی رﺳﺎﻧﺪه و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ آراء و اﻋﺘﻘﺎدات اﺳﻼﻣﯽ آﻧﺎن را ﺑﻨﯿﺎن
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺴﺘﻪ و ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ و ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ در ﺧﺎﻃﺮات ﻣﮑﺘﻮب ﺳﺮان اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻌﺪا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ و ﻓﺪاﮐﺎری ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
و اﻣﺎم و اﺻﺮار ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺧﺮوج ﺷﺎه از اﯾﺮان و ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺑﻮدن روﺣﯿﻪ او ﺑﻪ ﻋﻠﺖ راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ روز ﻋﺎﺷﻮرا و ﺷﮑﺴﺖ
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﻃﯽ آن راهﭘﯿﻤﺎﯾﯽ )ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺪاﮐﺎری ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﭘﺎدﮔﺎن ﻟﻮﯾﺰان ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ او ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﺎرد ﺟﺎوﯾﺪان ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ) ،راھﯽ ﺑﺮای ﺳﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺷﺎه
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﺷﺎه را از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻔﺮت از او را در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﺎ آن ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮده
دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﺗﺮﻓﻨﺪ و ﺗﻮﻃﺌﻪای ﻧﻤﯽﺗﻮان او را از ﺳﻘﻮط ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ دوﻟﺘﯽ را در
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ از ﻧﯿﺮوی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﺗﺶ اﻧﻘﻼب را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ و در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ
ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎﯾﯽ ﺷﺎه را ﺑﻪ ارﯾﮑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اھﻤﯿﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان و آﻧﭽﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،آﺧﺮﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ،ﺗﻮاﻓﻘﺎت و ھﻤﺎھﻨﮕﯽھﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺣﺪود دو ھﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﻮادﻟﻮپ و
ﭘﺲ از ﻣﺴﺠﻞ ﺷﺪن ﺷﮑﺴﺖ دوﻟﺖ ازھﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪاری از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه ﺑﻮد .
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
1.ﺷﺎه ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ وﺣﺪت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن درآﻣﺪه اﺳﺖ و ﻧﻮک ﺗﯿﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اوﺳﺖ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﺮان ﺧﺎرج
ﺷﻮد .
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2.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺶ ﺷﺪﯾﺪا واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﺮوج ﺷﺎه و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ اﻣﺎم در ارﺗﺶ ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ زودی از ھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺴﯿﺨﺖ (آن ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ھﻤﺮاه ﺷﺎه ﺗﻌﺪادی از ﺳﺮان ارﺗﺶ ﻧﯿﺰ
ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ( ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺮوج رھﺒﺮان ارﺗﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و اﻧﺴﺠﺎم ارﺗﺶ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد .
3.ﺟﮫﺖ ﺳﺮﮐﻮب اﻧﻘﻼب و ﺗﺼﻔﯿﻪ رھﺒﺮان آن ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﺶ آﻣﺎده ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﻧﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺮدد .
4.ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺻﻼﺣﺎت ﻇﺎھﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻧﺴﺠﺎم ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ھﻢ زده ﺷﻮد و ﺑﺎ دادن ﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺸﺮھﺎ ،آﻧﺎن را از ﺻﻔﻮف اﻧﻘﻼب ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺖ و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻓﻠﺞﮐﻨﻨﺪه را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮد .
5.ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ .
6.ﯾﮑﯽ از ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮕﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ از اوﺿﺎع اﯾﺮان و ارﺗﺶ آن ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اداره ارﺗﺶ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ھﻢ
ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ آن ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﺷﺎه و ﻣﮫﯿﺎ ﻧﻤﻮدن آن ﺑﺮای ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان اﻋﺰام ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺖ
ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺳﻼحھﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ در
ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﻣﺨﻔﯽ و آﺷﮑﺎر اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ،ﻗﺮاردادھﺎی ﻣﮫﻢ و ﮐﻼن ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻇﺎھﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮوج ھﺰاران ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی آﻧﺎن را ﮐﻪ در ارﺗﺶ اﯾﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻮدﺗﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﮔﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺿﺮﺑﻪھﺎی ﻋﻈﯿﻢ و ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮﯾﮑﺎ وارد ﺳﺎزد ،ﻓﺮاھﻢ آورد .
7.دوﻟﺘﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻤﺎ اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ و ﺣﺘﯽ در ﻇﺎھﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ دادن وﻋﺪه اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ،اﻧﻘﻼب را
دﭼﺎر اﻧﺸﻘﺎق ﻧﻤﻮده و رھﺒﺮی آن را از دﺳﺖ رھﺒﺮان آن ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن و ﺳﺮد ﻧﻤﻮدن اﻧﻘﻼب را
ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﺮاردادھﺎی ﻣﮫﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ را از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺮان ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ[2].
8.در ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ دوﻟﺖ ،ارﺗﺶ ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺧﻮد را آﻏﺎز و رھﺒﺮان اﺻﻠﯽ و دهھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎدرھﺎی اﺻﻠﯽ
اﻧﻘﻼب و رھﺒﺮان آن را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
9.در ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮق ،اﻗﺪاﻣﺎت آﯾﻨﺪه را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﻔﻮذی در اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻔﻮذی در اﻃﺮاف
اﻣﺎم ،ھﻤﺎھﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪ .
در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﺗﯿﺮ ﺗﺮﮐﺶ ﺷﺎه و ﺣﺎﻣﯿﺎن او ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻓﺮادی ﭼﻮن ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ و ﺻﺪﯾﻘﯽ و ...ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ھﺮ
ﯾﮏ ﺑﺎ دﻻﺋﻠﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎ
ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺎه و ﭘﺬﯾﺮش اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﻪ آﻧﺎن ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﮫﺮه ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖھﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺖھﺎ در ﺣﻖ ﻣﻠﺖ ﻣﻈﻠﻮم
و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه اﯾﺮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا در روز  ١٣دیﻣﺎه در
ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ،در روز  ١۴دی و در اوﻟﯿﻦ روز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﻮادﻟﻮپ ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ھﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ وارد ﺗﮫﺮان ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز از ورود او ﺑﻪ اﯾﺮان
ﻣﻄﻠﻌﻨﻤﯽﮔﺮدد[3].
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ﺳﻔﺮ ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر ﺑﻪ اﯾﺮان
در روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﺼﺮ روز  ١۶دی  ١٣۵٧اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ )ﻧﺎﺗﻮ( ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮان در ﮔﻮادﻟﻮپ و در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ وﯾﮋهای از ﻃﺮف دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان اﻋﺰام
ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺨﺶ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺠﺪدا ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد
در اﯾﺮان ﺑﻪ راه ﺑﯿﻨﺪازد.
رادﯾﻮھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ،اﯾﻦ ژﻧﺮال ﭼﮫﺎر ﺳﺘﺎره ﮐﻪ ﻧﺎم او راﺑﺮت ھﺎﯾﺰر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان دﯾﺪار و
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﺪف دﯾﺪار او از اﯾﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر درﺑﺎره ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺶ را در داﺧﻞ اﯾﺮان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﺳﺎزﻣﺎن ارﺗﺶ را ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮدم .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ وﻓﺎداری ﻋﻤﯿﻖ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎه ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺶ را وادار ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از رﺋﯿﺲ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ
دوﻟﺖ ،ﺷﺎھﭙﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر ،ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺶ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻃﺮحھﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﮐﻮدﺗﺎ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .آن
ﻃﺮحھﺎ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدم و ﻧﺸﺎن دادم ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ آﻧﮫﺎ را
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و در ھﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن آﻧﮫﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ...وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ھﻤﻪ
ﺗﻼشھﺎﯾﻢ در ﺟﮫﺖ اﻣﮑﺎن دادن ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﯾﺎ ھﺮ دوﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺮب ﺳﺮﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اوﺿﺎع ﮐﺸﻮر را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد .ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﻣﻦ اوﺿﺎع اﯾﺮان را ﺑﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪام .آﻧﮫﺎ از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺶ ،روشھﺎﯾﯽ
را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن روشھﺎ ،ﺑﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎر ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ارزش ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﮫﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ او از ﺗﻮان ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺶ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رھﺒﺮان ارﺗﺶ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﻢ ،راهھﺎﯾﯽ را
ﺑﻪ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻗﺪرت در ﺟﮫﺖ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اداره ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺴﺮان از
ھﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﮑﺴﺖ دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﻮدهام .ﻣﻦ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ راهھﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻓﺮاھﻢ ﺑﻮد ،اﻣﺎ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ وﺳﯿﻠﻪای ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن راهھﺎ ﺷﻮد ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ،
ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺑﺮای ﻏﺮب[4].

و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﺳﻮﻟﯿﻮان ،ﺳﻔﯿﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎدر اﯾﺮان ،ﺗﺎ روز  ٣ژاﻧﻮﯾﻪ ) ١٣دی ﻗﺒﻞ از ورود ھﺎﯾﺰر )در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮد ﺑﺎ رھﺒﺮان اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ از ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ اﻓﺴﺮ ارﺷﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺎه ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﺋﻠﯽ ﮐﻪ
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ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﭼﺮا ﺳﻮﻟﯿﻮان از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪهام و وﻇﯿﻔﻪام ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻦ اﯾﻦ اﻓﺴﺮان در ﮐﺸﻮر ﺑﻌﺪ از
رﻓﺘﻦ ﺷﺎه اﺳﺖ ،ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ[5].
ﺷﺎه در ﺧﺼﻮص ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ھﺎﯾﺰر ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
در اواﯾﻞ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺧﺒﺮدار ﺷﺪم ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز اﺳﺖ ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر در ﺗﮫﺮان ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد)!؟( اﻣﺎ ﺣﻮادث ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﭼﯿﺰی ﺣﯿﺮت ﻧﮑﻨﻢ)!( ﻣﻊذﻟﮏ ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﺒﻮد .در ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﺎﺗﻮ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و ھﻤﯿﺸﻪ ھﻢ ﺷﺮﻓﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ دﯾﺪارھﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ادای
اﺣﺘﺮام ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدم و اﯾﺮان ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﺳﻨﺘﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد اﯾﻦ دﯾﺪارھﺎ
ﺿﺮورت داﺷﺖ .رﻓﺖ و آﻣﺪھﺎی ژﻧﺮال
ھﺎﯾﺰر ھﻤﯿﺸﻪ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ او در ھﺎﻟﻪای از اﺑﮫﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ورودش را ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﺴﺘﻮر ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ [ﺑﺮای[ ورود ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽﺷﺎن ]در اﯾﺮان[ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت اداری ﻣﻌﻤﻮل را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .
از ژﻧﺮالھﺎﯾﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدم ،ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ ژﻧﺮال اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪه ﺑﻮد؟
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻀﻮرش واﻗﻌﺎ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺑﻮد .ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻔﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ ﺑﯽﻋﻠﺖ ﻗﺎﯾﻢ ﺑﺎﺷﮏﺑﺎزی
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺣﻀﻮرش در ﺗﮫﺮان ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺷﻮروی واﮐﻨﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ :ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر در ﺗﮫﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ راه ﺑﯿﻨﺪازد .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ھﺸﺪار از ﺳﻮی ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ ﺑﻮد .
از ﭘﺎرﯾﺲ روزﻧﺎﻣﻪ ھﺮاﻟﺪﺗﺮﯾﺒﻮن وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد داﻧﺴﺖ)!؟( ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪھﺎ در ﺗﮫﺮان آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪھﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﻤﻠﻪ »راه ﺑﯿﻨﺪازد« در ﺧﺒﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺷﻮروی را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد« ﻋﻮض ﮐﺮدﻧﺪ .
ﭘﺲ رھﺒﺮان اﻣﺮﯾﮑﺎ از اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮی وﺟﻮد داﺷﺖ؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .اﻓﺴﺮان ﻣﻦ ﺑﺎ ادای ﺳﻮﮔﻨﺪ وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﺮام
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮد آﻧﺎن از ﺟﺎﯾﺸﺎن ﺗﮑﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮردﻧﺪ .
اﻣﺎ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﮫﺪﯾﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ارﺗﺶ اﯾﺮان را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪ)!؟ )
ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪه ﺑﻮد و ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮش ﻓﻘﻂ او را ﯾﮏﺑﺎر ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم.
ھﺎﯾﺰر ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﻮﻟﯿﻮان ﺳﻔﯿﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر رﺳﯿﺪ ) ١١ژاﻧﻮﯾﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  ٢١دیﻣﺎه( وﻟﯽ ھﯿﭻﯾﮏ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ
دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از روز و ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﻦ از اﯾﺮان ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ .
...ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﻣﻦ در ﺗﮫﺮان ﻣﺎﻧﺪ .در آن روزھﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ؟ ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ژﻧﺮال رﺑﯿﻌﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻧﯿﺮوی ھﻮاﯾﯽ ،ﻃﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﺴﺨﺮهای)!؟( ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻋﺪام او ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻗﻀﺎت ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد :ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر ،ﺷﺎه را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮش ﻣﺮدهای از ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺖ[6].
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ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺷﺎه ﮔﻮﯾﺎی ذﻟﺖ و ﺧﻮاری او در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﺮﻗﺪرتھﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ در ﺧﻮر ﯾﺎدآوری اﺳﺖ:
1.ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﭘﺎﺳﭙﻮرت و وﯾﺰا و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت اداری وارد اﯾﺮان ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ و از ورود ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر ،ﻣﻌﺎون
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﺎﺗﻮ ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﮐﻪ از ورود او ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﺎه ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ ژﻧﺮالھﺎی او !
2.ﺑﺮﺧﻼف ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎه ،ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر از ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﮫﺮآﺑﺎد وارد ﺧﺎک اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﻪ از ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﮫﺮآﺑﺎد ھﻢ ﺟﺰء ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ( و از ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﯿﺰ
ﻋﺎزم ﺧﺎﻧﻪ ژﻧﺮال ھﻮوی اﺳﺘﻮن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺨﺶ زﻣﯿﻨﯽ در دﻓﺘﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺴﺘﺸﺎری ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن از زﺑﺎن ﺧﻮد ھﺎﯾﺰر ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
ﻗﺮار ﺑﻮد ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪن ھﻮا ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ژﻧﺮال ﮔﺎﺳﺖ ﺑﺮوﯾﻢ و اﻋﻀﺎی ﻣﮫﻢ و اﺻﻠﯽ اداره ﻣﺴﺘﺸﺎری ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ:
ـ ژﻧﺮال ﮔﺎﺳﺖ رﺋﯿﺲ اداره ﻣﺴﺘﺸﺎری
ـ ژﻧﺮال ﺟﺮج ﮐﺮﺗﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﯿﺮوی ھﻮاﯾﯽ
ـ آدﻣﯿﺮال ﻓﺮاﻧﮏ ﮐﻮﻟﯿﻨﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ
ھﻤﻪ اﻓﺴﺮان ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺮا در ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان و اداره ﻣﺴﺘﺸﺎری ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ
ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻨﺪ و آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اوﺿﺎع اﯾﺮان از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ .
...دﯾﺪار ،در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺐ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ژﻧﺮال ﮔﺎﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺐ اول را در ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺻﺪاھﺎی
ﻧﺎراﺣﺖﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ اﻋﺼﺎب ﻣﺮا ﻣﯽآزرد آﻏﺎز ﮐﺮدم .ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ اﷲ اﮐﺒﺮ و ﺻﺪا از ﺑﺎمھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﮔﻮش
ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ھﺮ ﻓﺮﯾﺎدی از ﮔﻮﺷﻪای دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﺪ ...ﻣﻦ و ﮔﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪاھﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞ
اﻧﺴﺎﻧﯽ)!؟ )روی ﺑﺎﻟﮑﻦ رﻓﺘﯿﻢ ،ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻌﺎر ﻣﯽدادﻧﺪ ...در ﻧﯿﻤﻪھﺎی ﺷﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ و آراﻣﺶ ،ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺷﺪ ،ﺷﺐ را ﺑﺪون ﭘﻠﮏ ﺑﺮ ھﻢ زدن ﺑﻪ ﺻﺒﺢ رﺳﺎﻧﺪم .ﺻﺒﺢ زود ،ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ .ﭘﺲ
از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺘﻢ]١][7].
3.ﺷﺎه ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ورود ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر ،او و ژﻧﺮالھﺎﯾﺶ ﺗﻨﮫﺎ از ﺣﻀﻮر ھﺎﯾﺰر ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ
ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ وارد ﺗﮫﺮان ﺷﺪه و روز ﺟﻤﻌﻪ را در ﺳﻔﺎرت ﺑﺴﺮ ﺑﺮده و روز ﺷﻨﺒﻪ
) ۶ژاﻧﻮﯾﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  ١۶دیﻣﺎه( ﺑﺎ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻃﻮﻓﺎﻧﯿﺎن )ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺮﯾﺪھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان( ،رﺑﯿﻌﯽ
)ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی ھﻮاﯾﯽ( ،ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﮫﯽ )ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ )و ﻣﺘﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﮫﺎ در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات
آورده اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ژﻧﺮالھﺎی ﺷﺎه از ﻣﺎﺟﺮای ﺳﻔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از  ۴٨ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ورود ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﭼﺮا آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎه
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .
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ورود ھﺎﯾﺰر ﺑﻪ اﯾﺮان روز ﺷﻨﺒﻪ  ١۶دی ﻓﺎش ﺷﺪ )ﺑﻪ ﮐﯿﮫﺎن  ،١٠۶٠۵ﺷﻨﺒﻪ  ١۶دیﻣﺎه  ١٣۵٧ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد(.
ﯾﻌﻨﯽ او ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ وارد ﺷﺪه و در روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻇﮫﺮ روز ﺷﻨﺒﻪ ﺧﺒﺮ آن را ﭼﺎپ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺎه در
اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭼﻪ ﮐﺎره ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۴٨ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﻣﺎ ﺷﺎه ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻮری ﺗﺠﺎھﻞ ﮐﺮده و ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﮐﺮده ﮐﻪ از ورود او ﺑﻪ اﯾﺮان ﭼﻨﺪ روزی ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟!
اﻋﺠﺎباﻧﮕﯿﺰﺗﺮ از ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺎه ،ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ او ﺷﺎھﭙﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
از رادﯾﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ:
س ... :ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل از ﻃﺮف اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ژﻧﺮاﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻞ
ﻧﯿﺮوھﺎ در اروﭘﺎ ،ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از دوﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ دﺧﺎﻟﺖ در
اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ﻧﺎم اﯾﻦ ژﻧﺮال را ﻧﺸﻨﯿﺪهام )اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪھﺎ از روز  ١۶دی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ژﻧﺮال
را ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ!( ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪام) .اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﻃﺮح ﺧﻮد ﺑﺨﺘﯿﺎر و ﺑﻪ ﺳﺒﮏ رﺿﺎﺷﺎه ﻗﺮار ﺑﻮده
اﺳﺖ ﻧﻮﮐﺮی و ﺧﺪﻣﺖ دور از ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد( ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ
ﺗﻠﮕﺮاف ﺗﺒﺮﯾﮑﯽ از ﺳﻔﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم و ﺳﻔﯿﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ھﻢ ﺑﺮای ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻪ دﯾﺪن ﻣﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ .
...درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ارﺗﺶ ﻣﺠﺪدا ﭘﺮﺳﺶھﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و آﻗﺎی ﺑﺨﺘﯿﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ،ﺷﻤﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ژﻧﺮال ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻔﮫﻮم اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﺪرک و ﺳﻨﺪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻨﺞ ھﺰار
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﮔﻮش ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪھﺎ و ﺣﺮفھﺎی ﺑﯽاﺳﺎس ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ؟ از ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪن ﯾﮏ ژﻧﺮال ﺑﻪ ﻓﻼن ﻣﺤﻞ ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺳﺘﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ داد[8].
ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺨﺘﯿﺎر )ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ھﺮ
ﺻﻮرت ﭘﻨﮫﺎن ﺳﺎزد و ﺑﺎ اﯾﻦ دروغﭘﺮدازی ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ھﺪﻓﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ را در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد آورده اﺳﺖ:
ﺑﺤﺚ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻇﺎھﺮا ﺑﺨﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ .اﻣﺎ ﻋﺪهای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺘﯿﺎر را ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و او را ﻃﻌﻦ و ﻟﻌﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺴﺐ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺳﻼحھﺎی
ﮐﮫﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺰاف ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺘﯿﺎر ھﻢ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰده ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ
آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺴﺐ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻗﺒﻼ ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼع از ﺣﻀﻮر ﻣﺮا در ﺗﮫﺮان ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻦ از ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺑﺨﺘﯿﺎر
ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮدم .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺮفھﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺴﺐ را ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ :ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ از ﺣﻀﻮر
اﻓﻐﺎنھﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﺗﮫﺮان ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ژﻧﺮال اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻃﻼع ﻧﺪارد .ﺑﺮای اﻃﻼع ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎزم ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﮫﺎن ﻣﻄﻠﺐ زﯾﺮ را اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ :وزرات ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ در اروﭘﺎ ،ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از دوﻟﺖ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﮐﺎرﮔﺮ )او رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺑﻮد( ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ارﺗﺶ ﺑﺮادر ﻣﺎ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ژﻧﺮال
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اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﮕﺮان ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﺖ! ﺷﻤﺎ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ و آن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﺮدم اﯾﺮان و ارﺗﺶ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﻪ ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد[9].
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ارﺗﺸﺒﺪ ﻓﺮدوﺳﺖ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻧﮑﺎت ﺗﺎزهای را از ﺳﻔﺮ ھﺎﯾﺰر ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺎش ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ:
ﻣﻦ از ورود ھﺎﯾﺰر اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺎرد ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺪرهای
ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻃﻼع داده ﮐﻪ ھﺎﯾﺰر  ٢٠روز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﮫﺮان اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﻠﻔﻨﯽ از ﺳﻮﻟﯿﻮان ﺳﻔﯿﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻠﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮدای آن روز ﺳﻮﻟﯿﻮان و ھﺎﯾﺰر ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ھﻢ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﯽروﻧﺪ .ﻣﺎﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت را ﺑﺪرهای ﺑﻪ
اﻃﻼع ﻣﻦ رﺳﺎﻧﺪ .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ،ھﺎﯾﺰر ﺑﺪون ﻣﻌﺬرتﺧﻮاھﯽ از ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺧﺒﺮ ورود ﺧﻮد ،ﮐﺎر را ﺧﺮابﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
از ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪهام ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽروﯾﺪ ،آﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮوج ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ :اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ و ھﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻻزم داﻧﺴﺘﻢ از اﯾﻦ ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ .
ﺳﻮﻟﯿﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺪ ھﺎﯾﺰر ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻃﻼع ورود ھﺎﯾﺰر ،ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺎر
زﯾﺎد ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺳﺆال ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻟﺘﯽ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ[10].
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ارﺗﺸﺒﺪ ﻓﺮدوﺳﺖ در ﺧﻮر ﯾﺎدآوری اﺳﺖ:
(1ﻓﺮدوﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮد را از ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻔﺮ ھﺎﯾﺰر ـ ﺣﺘﯽ در روز  ٢٠دی ـ ﺑﯽاﻃﻼع ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ
روز  ١۶دی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻣﻼﻗﺎت ھﺎﯾﺰر و ﺳﻮﻟﯿﻮان ﺑﺎ ﺷﺎه ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ روز ٢١
دی ﺑﻮده اﺳﺖ ).
(2در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺮدوﺳﺖ ،ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻮد ھﺎﯾﺰر در ﺗﮫﺮان ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮدم ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ! ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ ﺑﯿﺴﺖ روز ﻗﺒﻞ از ﻣﻼﻗﺎت ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ روز اول دیﻣﺎه! و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ھﺎﯾﺰر ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ دوﻟﺖ ازھﺎری ﮐﻪ
درﺳﺖ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از آن ﺳﮑﺘﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد][11و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﺎه! وارد اﯾﺮان
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﻮادﻟﻮپ ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن او ﻧﺪارد و ﺷﺨﺺ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻧﯿﺰ در ھﻤﺎن ھﻔﺘﻪ اول ورود ھﺎﯾﺰر
ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﻧﻈﺮ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ او اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺄﻣﻮران آﺷﮑﺎر و ﻣﺨﻔﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﮕﺎن داﺧﻠﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ
ﺷﺎه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﮔﺬﺷﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﺘﺎر روز  ۶و  ٨ﺑﮫﻤﻦ و ﻧﯿﺰ ﮐﻮدﺗﺎی ﺷﺐ ٢٢
ﺑﮫﻤﻦ ﺑﺎ ﻃﺮح و دﺳﺘﻮر ھﺎﯾﺰر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ [٢][12].اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﻋﺠﺎباﻧﮕﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﺖ ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺧﻮد
را ﺗﺎ روز  ٢٠دی از آن ﺑﯽاﻃﻼع ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روز  ١۶دی روزﻧﺎﻣﻪھﺎ آن را اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ و از روز  ١۶ﺗﺎ ٢٠
دیﻣﺎه ھﺎﯾﺰر ﺑﺎ رھﺒﺮان ارﺗﺶ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﺖ از آن ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .
ﺟﺮج ﺑﺮاون ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﺳﺒﻖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٨دیﻣﺎه وارد ﺗﮫﺮان ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺳﻔﺮای
اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﻤﺎسھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺎه و ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺘﻤﺮدان و ﺳﺮان ارﺗﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ درک ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر و اوج
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﻘﻼب و اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﺎن در آﯾﻨﺪه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺷﺎه از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ
اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺪود دو ھﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ،ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﺮهای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺎﺟﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺎه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻗﻀﯿﻪای ﮐﻪ از آﺑﺎن ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد دوﻟﺘﯽ
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ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﺗﯿﺮ ﺗﺮﮐﺶ ﺷﺎه و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﻘﻼب ﺷﻠﯿﮏ ﮔﺮدد .اﻣﺎ
ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ اﻣﺎم و درک اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻣﺎم را ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﺷﺮط ﺧﺮوج
وی را از اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻃﺮح ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺘﯽ را ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻧﻤﻮد و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ازھﺎری زد و ﺣﺎل ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ دوﻟﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎه در اﯾﺮان ھﺮ روز
آﺗﺶ اﻧﻘﻼب را ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﻪ ﺷﺎه دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮد و او ﻧﯿﺰ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﺪھﺪ و ﺧﻮد از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮد .
دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ﻣﺎﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﻔﺮ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
...در اواﺳﻂ دیﻣﺎه  ١٣۵٧اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﺮد ﺟﺮج ﺑﺮاون ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﺳﺒﻖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺑﻪ دﻋﻮت دوﻟﺖ اﯾﺮان در
اﯾﺮان ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد .وی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲ )ای ـ ﺗﯽ ـ دی( ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﺎرهای ﻣﺸﻮرتھﺎ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان
ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮدش ﺧﺎﻟﯽ از ﺗﺠﺎرب ﻋﻤﯿﻖ وی در ﻣﺒﺎرزات و ﺷﻮرشھﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد[13].
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم در اﻧﺘﮫﺎی ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را  ١۶آﺑﺎن  ۵٧در روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ازھﺎری اﺳﺖ آن را در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪه آورده اﺳﺖ!؟
وی ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺗﮫﺮان در  ١٨دیﻣﺎه ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای )آﺗﻼﻧﺘﺎ ﺟﻮرﻧﺎل ـ  ١٨دیﻣﺎه  ٨ ،۵٧ژاﻧﻮﯾﻪ  (٧٩ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ رﺳﻤﯽ از ﻃﺮف وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺑﺎ اﻃﻼع وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ آن
ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ .
از اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺮد ﺑﺮاون ﭼﻪ ﺗﺠﺎرﺑﯽ در ﻣﺒﺎرزات و ﺷﻮرشھﺎی داﺧﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان داده اﺳﺖ و
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻤﮏھﺎی ﻓﮑﺮی وی ﺑﻪ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﮕﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ وی ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﺎه ﻧﯿﺰ دﯾﺪارھﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎه او را از دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺘﯿﺎر را
ﺷﺪﯾﺪا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺮوج از اﯾﺮان اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد[14].
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻌﺠﺐﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﭼﻮن از دو ھﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد)!( را ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ!
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺟﻤﻼت ﻣﺸﮑﻮک زﯾﺮ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آورده اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ھﺪﻓﯽ را از ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﯿﺮد !دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی از ﻗﻮل ﺷﺎه ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻟﺮدﺟﺮج ﺑﺮاون ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺘﯿﺎر را ﻣﻨﺼﻮب ﮐﻨﻢ .
ﻟﺮد ﺑﺮاون وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﺎﺑﻖ اﻧﮕﻠﯿﺲ در دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮد .ﺑﺎ ھﻢ دوﺳﺘﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ داﺷﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت او دﺳﺖھﺎی
ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﻦ اﺻﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎھﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺮو .او ﺳﭙﺲ ﺷﺪﯾﺪا ﺑﺨﺘﯿﺎر را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد.
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اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ دروغ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﻮد در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﻗﺒﻞ آورده اﺳﺖ،
ﺟﺮج ﺑﺮاون  ١٨دی وارد اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺘﯿﺎر ده روز ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .
دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻤﻼت ﻓﻮق را ـ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه آن ﻣﺤﺮز اﺳﺖ ـ ﺻﻔﺤﻪ  ٢٢و  ٢٣ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی آورده اﺳﺖ و ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ آن )ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻮﺗﺮاﺑﯿﺎن( ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﺘﺎب
ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر دو ﺻﻔﺤﻪای دارد و ﺳﯿﺼﺪ ﺻﻔﺤﻪ اول آن ﻧﯿﺰ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﺎل و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪارد .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮلھﺎی ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻮدﺑﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺎه و ﺣﺘﯽ اﻣﺎم ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻪ ھﺪﻓﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮلھﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻘﻞ ﻗﻮلھﺎی اﯾﺸﺎن را ﺷﺪﯾﺪا زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽﺑﺮد .

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ژﻧﺮال راﺑﺮت ھﺎﯾﺰر
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه] [15][١از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮ و آﺳﯿﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ژﻧﺮال
راﺑﺮت ھﺎﯾﺰر ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻤﺎن آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﺎه اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﺮان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ھﺪف از ﺳﻔﺮ ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر ﺑﻪ اﯾﺮان و اﻗﺎﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽاش در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از دوﻟﺖ ﺷﺎھﭙﻮر
ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻃﺮﻓﺪاران آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﺣﻀﻮر ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر در اﯾﺮان ﻧﺸﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی از ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ اﯾﺮان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ ﺷﺎھﭙﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر اﺳﺖ،
وزرات ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد:
اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و دوﻟﺖ ﺷﺎھﭙﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ھﻮدﯾﻨﮓ ﮐﺎرﺗﺮ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺷﺎھﭙﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ.
وی ﮔﻔﺖ:
ﻣﺎ از دوﻟﺖ او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺮاودات رﺳﻤﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ دوﻟﺖ اداﻣﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ داد .اﻣﺎ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ
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ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اراده ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺮﯾﮑﺎ آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن را ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﻘﺎمھﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ھﻨﻮز ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻃﺮﻓﺪار ﻏﺮب در اﯾﺮان ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ھﻮدﯾﻨﮓ ﮐﺎرﺗﺮ اﻇﮫﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮه اﺳﺖ:
ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ راه ﺣﻞ ﺧﻮد ،در اوﺿﺎع اﯾﺮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﻘﺎمھﺎی وزارت دﻓﺎع اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺎش ﮐﺮدهاﻧﺪ][16] [١ﮐﻪ ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر ﺧﺎک اﯾﺮان را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﮫﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ او ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داﺷﺖ در ﻃﻮل اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در اﯾﺮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺶ را از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ )ﻋﻠﯿﻪ؟!( ﺑﺎز دارد .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎمھﺎ ،ھﺎﯾﺰر ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه و ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ
و ﺳﺎﯾﺮ رھﺒﺮان اﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﺟﺮﯾﺎن اﻗﺪامھﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .وی ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوھﺎی
اﻣﺮﯾﮑﺎ در اروﭘﺎﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ،ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ھﺎﯾﺰر اﯾﺮان را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺖ وی ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺿﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
در اﯾﺮان داﻣﻦ ﻣﯽزد .
در اﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ھﺎﯾﺰر ﺑﺎ ﺗﻼشھﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺟﻮد ﺳﻼحھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ ھﺎﯾﺰر آن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﮑﻮﺷﺪ ارﺗﺸﯿﺎن اﯾﺮان را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﺎﻧﺪن از آﺷﻮبھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ھﻮدﯾﻨﮓ ﮐﺎرﺗﺮ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ھﺎﯾﺰر را در اﯾﺮان اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ھﺎﯾﺰر
آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان درﺑﺎره رواﺑﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽ دو ﮐﺸﻮر و ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ )ﯾﺎ ﻟﻐﻮ!؟( ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده و ﻧﯿﺰ در
ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﯾﺮان از ﺑﺨﺘﯿﺎر
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .
ھﻮدﯾﻨﮓ ﮐﺎرﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ھﺎﯾﺰر ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﺷﯽ از وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﺎﻣﻼ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﺑﻮده
اﺳﺖ)!؟ )
اﻣﺎ ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﺟﺮﯾﺎن را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
ھﺎروﻟﺪ ﺑﺮاون )وزﯾﺮ دﻓﺎع اﻣﺮﯾﮑﺎ( ﻣﺮا زﯾﺮ ﺑﺎران ﺳﺆال ﻗﺮار داد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺶ در ﻣﻮرد رﻓﺘﻦ ﻣﻦ
از اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دادهام و آﻧﮫﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﯿﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ
اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﻣﻦ ﺑﮑﻨﻢ )ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﮑﻨﺪ( ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل آﻧﮫﺎ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .آﻧﮫﺎ ﺑﺪون درﻧﮓ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ واﺷﻨﮕﺘﻦ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺑﺮاون ،ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ھﻨﻮز ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﮕﯿﺮم ،اﻣﺎ ﺷﺨﺼﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﺮان را ﺗﺮک
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ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮوم ﺣﺎﻻ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎ ﺑﻪ ژﻧﺮال ﮔﺎﺳﺖ ،رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﻣﺴﺘﺸﺎران ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ،ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﻮد .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮔﺮوه )ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﻨﻨﺪ( ﺑﺎ او ﮐﺎر ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .
ﺗﻨﮫﺎ اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ژﻧﺮال ﮔﺎﺳﺖ داﺷﺘﻢ ،درﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام آﻧﮫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و در
ﮐﻨﺎر آن ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮد داﺷﺖ][17ﺑﺮاون
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽھﺎی ﮔﺮوه در اﻧﺠﺎم ﮐﻮدﺗﺎ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ژﻧﺮال ﮔﺎﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﻧﮫﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺸﻦﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ
)رﺑﯿﻌﯽ ،ﺑﺪرهای ،ﻃﻮﻓﺎﻧﯿﺎن )وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ھﻤﻪ ﻃﺮحھﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﯾﺪ .
ﺑﺮاون ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ آﻣﺎدﮔﯽ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﮐﻮدﺗﺎ در زﻣﺎن ﻻزم ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ
ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارد .اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ژﻧﺮال ﮔﺎﺳﺖ از ھﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻻزم اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮔﺮوه ھﻨﻮز ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺶ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻼ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اوﺿﺎع ﺧﺮاب
ﺷﻮد ﺗﻨﮫﺎ راه ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻘﺎی دوﻟﺖ ﻣﻄﻠﻮب ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﺮهﺑﺎﻏﯽ و ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﮫﯽ
)دو ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن( اﺑﺮاز ﮐﺮدم.
...ﺑﺮاون ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ روﺣﯿﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎ را در اﯾﺮان ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :آﻧﮫﺎ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت از آﯾﺖاﷲ وﺣﺸﺖ دارﻧﺪ و
از روﺣﯿﻪ ﺿﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺎزشﻧﺎﭘﺬﯾﺮ او ﺗﺸﻮﯾﺶ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺑﺎﺑﺖ روﺣﯿﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .
...ﺳﺎﯾﺮوس وﻧﺲ ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ،ھﻢ روی ﺧﻂ ﺑﻮد ...وﻧﺲ ﮔﻔﺖ :رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری و ھﻤﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻋﻤﯿﻘﺎ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻮن ھﺴﺘﻨﺪ .زﯾﺮا ﻣﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮﻋﺎدی و دﺷﻮاری ﮐﺎر ﮐﺮدهام و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﮫﺎ ﮐﺎر
درﺧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدهام .از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ روی ﺧﻂ ﺑﻤﺎﻧﻢ ﺗﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺤﺚ ﺧﻮدﺷﺎن را اداﻣﻪ دھﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮫﺎﯾﯽ را در ﻣﻮرد
ﻣﺎﻧﺪن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪن ﻣﻦ در ﺗﮫﺮان ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ...دوﺑﺎره روی ﺧﻂ آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﺮاون ﮔﻔﺖ :ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻧﮫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﯾﺎ ﻓﺮدا
اﯾﺮان را ھﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدم ﺻﻼح ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﺮک ﮐﻨﻢ .آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺧﺮوج ﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮار ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ .
...ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎزم اﯾﻨﺠﺮﻟﯿﮏ در ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺳﭙﺲ ...ﻋﺎزم اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت ﻣﯽﺷﺪم و ﺳﭙﺲ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻋﺎزم واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪم در
آﻧﺠﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ ) ١۶ﺑﮫﻤﻦ )در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ[18].
ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ از اھﻤﯿﺖ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ او و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎی او ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺳﺮان ارﺗﺶ و ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،ﺑﻪ آن ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ]:[19
ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ـ واﺷﻨﮕﺘﻦ  ٧ﻓﻮرﯾﻪ  ١٨) ١٩٧٩ﺑﮫﻤﻦ ) ١٣۵٧
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ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺗﺸﮑﺮات ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را از ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد در اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺗﺎن اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ اﺑﺮاز
دارم .ورود ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان در اواﯾﻞ ژاﻧﻮﯾﻪ در ﻟﺤﻈﻪای ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺳﺎﻣﺎن و ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد .در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎری در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد .
ﺗﻌﮫﺪ ﺷﻤﺎ ،ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﻤﺎ و ﺛﺒﺎت ﻗﺪم ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺶ اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺎ
ھﻢ در ارﺗﺶ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ،ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ اھﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﺑﺮای
ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ،اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﯿﺎل و ﭘﺸﺘﮕﺮﻣﯽ ﺑﻮد ،ﻣﻦ در ﻃﻮل ﭼﮫﺎر ھﻔﺘﻪ اﻗﺎﻣﺖ دﺷﻮار ﺷﻤﺎ در
آن ﮐﺸﻮر ،ھﺮﮔﺰ از ﺷﻤﺎ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻧﺸﺪم .
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ وﯾﮋه از ﺧﺮد ،ﺷﮫﺎﻣﺖ و ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎ
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻣﺎﯾﻪ اﺣﺘﺮام و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﻦ و ھﻤﻪ ﻣﺸﺎوران اﺻﻠﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ .
ﻣﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ارزش ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻢ .
ارادﺗﻤﻨﺪ ـ ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ
ارﺗﺸﺒﺪ ﻓﺮدوﺳﺖ از ﺣﻀﻮر ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر در روز  ٢٢ﺑﮫﻤﻦ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ:
...ﻗﺮهﺑﺎﻏﯽ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ از اﺗﺎق][20] [١ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺨﺘﯿﺎر رﻓﺖ!« در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﮐﻪ
ﻗﺮهﺑﺎﻏﯽ ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎر در ﺳﺎﻟﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺣﺎﺗﻢ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ارﺗﺸﺒﺪ ﻗﺮهﺑﺎﻏﯽ ﻣﺮا ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
او ھﺴﺘﻢ ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،وﻟﯽ ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺑﺎ ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر ﺟﻠﺴﻪ دارد و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ھﺎﯾﺰر در ﺳﺘﺎد
اﺳﺖ!« ﺳﭙﮫﺒﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرتﺟﻠﺴﻪ (ﺻﻮرتﺟﻠﺴﻪ
ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ارﺗﺶ( را اﻣﻀﺎء ﮐﺮدهاﯾﻢ ﭼﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ؟ ».
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﻦ )ﻓﺮدوﺳﺖ( ﻣﺴﺌﻮﻟﻢ .ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ،اﻣﯿﻨﯽ اﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺣﺪود دو ھﺰار
ﻧﻔﺮ] [٢][21از ﺟﻠﻮی ﺑﯽﺳﯿﻢ رد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺘﺎد ﻣﯽآﯾﻨﺪ «.ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ از اﺗﺎق ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺎرج ﺷﺪم .ﻗﺮهﺑﺎﻏﯽ
دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ دﯾﺪاری از ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر ﺑﮑﻨﯿﺪ او ﺳﺘﺎدش ][22در ھﻤﯿﻦ اﺗﺎق ﭘﮫﻠﻮ اﺳﺖ «.ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ دﯾﺪار ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دور ﺷﺪم[23].
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در روز  ٢٢ﺑﮫﻤﻦ ،ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ارﺗﺶ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ھﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺴﺮان اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ او ﭘﺲ از ﺧﺮوج از اﯾﺮان و ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮری ﺑﺎ
ﺳﺮان اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺜﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻮدﺗﺎھﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﮫﺎن ﺳﻮم
ﺑﻮده ،ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ژﻧﺮال ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ ﻋﻠﯿﻪ آﻟﻨﺪه در ﺷﯿﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن رﻧﮓ
ﻣﯽﺑﺎﺧﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم رﻣﺰ ﮐﻮرﺗﺎژ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺷﺐ 22ﺑﮫﻤﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ و دهھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ از رھﺒﺮان و اﻓﺮاد
اﻧﻘﻼﺑﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان ﻣﺰه ذﻟﺖ و ﺧﻮاری را ﺑﻪ او و
ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺴﺮان و ﻧﯿﺰ ﺳﺮدﻣﺪاران اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﺳﺎل  ٣٢ﮐﻪ ﮐﯿﻢ روزوﻟﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻧﺎم رﻣﺰ آن آژاﮐﺲ ﺑﻮد ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻮدﺗﺎ را از ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان رھﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮد و ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﭘﯿﺮوز
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ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎدی او ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ،در اﯾﻨﺠﺎ ژﻧﺮال راﺑﺮت ھﺎﯾﺰر ﺑﺎ ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﻣﺰه ﺷﮑﺴﺖ را ﭼﺸﯿﺪ و
ﺑﺎ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ اﯾﺮان ﺳﺎﻋﺖھﺎ ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻟﺮزﯾﺪ .

]-[1ﺣﻮزه ھﻨﺮی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در  ٣۴٠ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
] -[2ﺗﻼش ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﻪ رادﯾﻮ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﺑﺮای ﭼﮫﺮهﺳﺎزی و رھﺒﺮﺳﺎزی در ﮐﻨﺎر اﻣﺎم و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﻂ ﻣﻮازی ﺳﺎزی ﮐﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﻠﯽﮔﺮا و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﮫﺮه ﺧﻮد را ﺑﮫﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
] -[3ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻮﺗﺮاﺑﯿﺎن ،ﺗﮫﺮان ،زرﯾﺎب ،1379 ،ص.٣۶۴
] -[4راﺑﺮت ھﺎﯾﺰر ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ در ﺗﮫﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ع .رﺷﯿﺪی ،ﺗﮫﺮان ،اﻃﻼﻋﺎت ،١٣٧۴ ،ص.٣٠۶
] -[5ھﻤﺎن ،ص. ٣٠٧
]-[6ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ،ھﻤﺎن .
] -[7راﺑﺮت ھﺎﯾﺰر ،ھﻤﺎن ،ص ١٧ـ .١٩
] -[8ر ک :ﮐﯿﮫﺎن ،۵٧/١٠/٢١ ،ص. ۴
] -[9راﺑﺮت ھﺎﯾﺰر ،ھﻤﺎن ،ص.١١٢
] -[10ﻇﮫﻮر و ﺳﻘﻮط ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﮫﻠﻮی ،ﺧﺎﻃﺮات ارﺗﺸﺒﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮدوﺳﺖ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﺗﮫﺮان ،اﻃﻼﻋﺎت ،١٣٧٩ ،ص.۶٠٠
] -[11ھﻤﺎن ،ص. ۵٩٠
] -[12ر ک :راﺑﺮت ھﺎﯾﺰر ،ھﻤﺎن ،ص.٢٣٧ ،٢٣۶ ،١۴٧
] -[13ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم در اﻧﺘﮫﺎی ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را  ١۶آﺑﺎن  ۵٧در روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ازھﺎری اﺳﺖ آن را در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪه آورده
اﺳﺖ!؟
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] -[14اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ،آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ در آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎ ،ص.٨١
] -[15ﮐﯿﮫﺎن ،١٠۶٣٢ ،ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ  ،١٣۵٧/١١/١٨ص.١
] -[16اﻃﻼﻋﺎت ،١۵٧٧٩ ،ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ  ،١٣۵٧/١١/١٨ص.٨
] -[17ﻣﻘﺼﻮدش دﺳﺘﻮر ﺷﺎه ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ھﺎﯾﺰر اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
] -[18راﺑﺮت ھﺎﯾﺰر ،ھﻤﺎن ،ص ٢٨۵ـ .٢٨٧
] -[19ر ک :ھﻤﺎن ،ص.٣٠۵
] -[20اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺶ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی ارﺗﺶ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻮدﺗﺎ در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ
ارﺗﺶ در روز  ٢٢ﺑﮫﻤﻦ در آن ﺑﻮدهاﻧﺪ .

] -[21ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در روز  ٢٢ﺑﮫﻤﻦ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ آﺧﺮﯾﻦ دژھﺎی ﻧﻈﺎم ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﮔﺎنھﺎ و ﻧﯿﺰ
ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ارﺗﺶ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از آﻧﺠﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻮدﺗﺎ را رھﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ،ھﺠﻮم آوردهاﻧﺪ .
] -[22ﻣﻘﺼﻮد ﺳﺘﺎد رھﺒﺮی ﮐﻮدﺗﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ دهھﺎ اﻓﺴﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اداره ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮدﺗﺎ ﻇﺎھﺮا ﺑﻪ رھﺒﺮی ژﻧﺮال ﮔﺎﺳﺖ )و ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮدوﺳﺖ ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر( در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻮدﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎده و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻔﺖﺑﺎر اﯾﻦ
ﮐﻮدﺗﺎ را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪهاﻧﺪ.
] -[23ﺧﺎﻃﺮات ارﺗﺸﺒﺪ ﻓﺮدوﺳﺖ ،ھﻤﺎن ،ص۶٢۶
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