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  :منبع 

  نشريه الكترونیكي رخداد

.....................................  

  ماموريت ويژه ژنرال ھايزر براي سركوب انقالب اسالمي

  سید محمد ھاشم  پوریزدانپرست،: نویسنده 

 

  مقدمه

اسالمی به ایران یکی از نقاط مبھم انقالب، سفر ظاھرا یک ماھه ژنرال رابرت ھایزر در آخرین ماه پیروزی انقالب 

با توجه به اینکه او ظاھرا در اولین روز برگزاری کنفرانس گوادلوپ به ایران سفر کرده است، میان مأموریت او . باشد می

در این مقاله به بررسی این مأموریت و اھداف آن و رابطه میان . و این کنفرانس نکاتی در منابع مختلف بیان شده است

  :شود انس پرداخته میمأموریت او با این کنفر

چھار روز پس از شروع سال نو مسیحی کنفرانسی دو ) ١٩٧٩ژانویه  ۴( ١٣۵٨ماه  دی ١۴کنفرانس گوادلوپ در تاریخ 

در . روزه در جزیره گوادلوپ واقع در شرق دریای کارائیب ـ واقع در غرب اقیانوس اطلس و متعلق به فرانسه ـ برقرار شد

یسکار دستن رئیس جمھور فرانسه برگزار شده بود سران چھار کشور امریکا، انگلیس، این کنفرانس که به ابتکار ژ

که تحت حاکمیت رژیم (ترین مسائل جھانی از جمله جنگ در کامبوج، خشونت در آفریقای جنوبی  فرانسه و آلمان مھم

ودتا در افغانستان، وضعیت خطرات روزافزون حضور شوروی در خلیج فارس برای منافع غرب، ک) شد  آپارتاید اداره می

   .یمن جنوبی و گسترش انقالب 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 

   .رسد ع امام میحتی پیام سران شرکت کننده در این کنفرانس توسط وزیر خارجه او به سم

  :از این جریان پرده برداشته است [1]االسالم ھادی غفاری در کتاب خاطرات خود حجت
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ژانویه و در حالی که دو روز از پایان کنفرانس گذشته بود و در روز پایانی ھمین کنفرانس نیز  ١٨دی مطابق  ١٨روز 

رسما بختیار بر سر کار آمده بود دو نفر از اعضای وزارت خارجه فرانسه از سوی ژیسکار دستن و جیمی کارتر به 

المللی رسما در امور ایران دخالت کرده و از امام  ای بینرغم تعھدات و قراردادھ آیند و علی  مالقات ایشان می

اهللا از دولت بختیار حمایت کنند و یا  خواھند چون ما از دولت بختیار حمایت خواھیم کرد، بھتر است حضرت آیت  می

به طور ضمنی اهللا برای رفتن به ایران عجله ننمایند و به دنبال آن امام را  حداقل سکوت نمایند و بھتر است حضرت آیت

امام نیز با دید الھی خود و با اصرار آنان بر حفظ بختیار و تعویق بازگشت به ایران از . تھدید به کشتار گسترده نمودند

توطئه عظیمی که در شرف وقوع بوده است مطلع و از ھمان روز بر غیر قانونی بودن دولت بختیار و بازگشت به ایران 

ھای آنان را نقش بر آب  ھا و نقشه دھند و تمام طرح در برابر عمل انجام شده قرار می نمایند و آنان را  پافشاری می

  سازند و سرانجام نیز پس از بازگشت به ایران دولت بختیار را متزلزل و کودتای   می

ھا جزیره  رسانند و برخالف میل ابرقدرت  خام و نپخته آنان را با شکست حتمی مواجه ساخته و انقالب را به پیروزی می

ھای انبوه باد آورده و پایگاه حاکمیت آنان بر منطقه استراتژیک خاورمیانه را از چنگال آنان  ثبات و جزیره ثروت و منفعت

بیرون آورده و ملت ایران را به استقالل و آزادی رسانده و حکومتی متکی به آراء و اعتقادات اسالمی آنان را بنیان 

   .گذارند می

اما آنچه از . گریخته و متناقضی در خاطرات مکتوب سران این کنفرانس بعدا منتشر شده است اطالعات جسته و

توان به دست آورد، این است که آنان به علت قدرت و عظمت و فداکاری ملت ایران  مجموعه اطالعات در مورد ایران می

لت راھپیمایی بزرگ روز عاشورا و شکست و امام و اصرار مردم بر خروج شاه از ایران و متزلزل بودن روحیه او به ع

که با فداکاری چند تن از نظامیان پادگان لویزان با شکست مواجه شد و نشان (پیمایی  توطئه کشتار مردم طی آن راه

، راھی برای سر پا نگاه داشتن شاه (تواند به ارتش بلکه به گارد جاویدان خود نیز اعتماد بنماید داد که او نه تنھا نمی

آنھا شاه را از دست رفته یافتند و نفرت از او را در میان ملت ایران تا آن پایه عمیق و گسترده . اند برابر خود نیافتهدر 

توان او را از سقوط نجات بخشید، از این رو بر آن شدند دولتی را در  ای نمی دیدند که دریافتند با ھیچ ترفند و توطئه

ز نیروی اپوزیسیون به شمار آید و بتواند آتش انقالب را خاموش کند و در آینده با ایران به قدرت برسانند که به ظاھر ا

  .ھایی شاه را به اریکه قدرت بازگرداند ترفند

در این کنفرانس به علت اھمیت مسائل ایران و آنچه قرار بود برای جلوگیری از پیروزی انقالب صورت بگیرد، آخرین 

این تصمیمات حدود دو ھفته قبل از کنفرانس گوادلوپ و . گردد این رابطه اتخاذ می ھا در تصمیمات، توافقات و ھماھنگی

   .پس از مسجل شدن شکست دولت ازھاری گرفته شده و مقداری از آن نیز به اجرا درآمده بود

  :اند از این تصمیمات عبارت

وی اوست موقتا باید از ایران خارج شاه که اینک به عنوان نقطه وحدت مخالفان درآمده است و نوک تیز حمله به س .1

   .شود
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با توجه به اینکه ارتش شدیدا وابسته به شاه تربیت شده است و با خروج شاه و با نفوذی که امام در ارتش پیدا  .2

آن ھم با توجه به اینکه قرار بود ھمراه شاه تعدادی از سران ارتش نیز )نموده است به زودی از ھم خواھد گسیخت 

   .، لذا باید از خروج رھبران ارتش جلوگیری و انسجام ارتش را حفظ نمود)خارج شوند

   .ترین کودتاھای تاریخ گردد جھت سرکوب انقالب و تصفیه رھبران آن باید ارتش آماده یکی از خونین .3

قطعی به ھای م باید با ایجاد اصالحات ظاھری مختلف، انسجام نیروھای مخالف به ھم زده شود و با دادن خواست .4

   .کننده را خاموش نمود بعضی از قشرھا، آنان را از صفوف انقالب جدا ساخت و اعتصابات فلج

   .به علت نیاز به فرصت کافی برای انجام این امور بازگشت امام به تأخیر بیفتد .5

و جلوگیری از ھم  یکی از بلندپایگان نظامی امریکا که از اوضاع ایران و ارتش آن مطلع باشد برای اداره ارتش .6

این شخص وظیفه داشت . پاشیدگی آن پس از خروج شاه و مھیا نمودن آن برای کودتای خونین به ایران اعزام گردد

ھای پیچیده جاسوسی در  ھای استراتژیک که در اختیار شاه گذاشته شده بود و نیز حفظ دستگاه ضمن حفظ سالح

راردادھای مھم و کالن نظامی را ظاھرا به دست دولت جدید، لغو نماید و ھای مخفی و آشکار امریکا در ایران، ق پایگاه

  ھای آنان را که در ارتش ایران حضور داشتند و در صورت شکست کودتا  زمینه خروج ھزاران مستشار امریکایی و خانواده

   .ریکا وارد سازد، فراھم آوردناپذیری به منافع ام ھای عظیم و جبران توانست به عنوان گروگان نیروھای انقالبی ضربه می

دولتی انقالبی نما اما کامال وابسته و حتی در ظاھر مخالف امریکا با دادن وعده اصالحات مورد نظر مردم، انقالب را  .7

دچار انشقاق نموده و رھبری آن را از دست رھبران آن خارج ساخته و زمینه فروکش کردن و سرد نمودن انقالب را 

  [2].راردادھای مھم نظامی را از جانب ایران لغو نمایدفراھم نماید و ق

ھا ھزار نفر از کادرھای اصلی  رھبران اصلی و دهدر صورت شکست این دولت، ارتش کودتای خونین خود را آغاز و  .8

   .انقالب و رھبران آن را تصفیه نماید

در صورت شکست اقدامات فوق، اقدامات آینده را با توجه به افراد نفوذی در انقالب، به خصوص نفوذی در اطراف  .9

   .امام، ھماھنگ سازند

. گردد شاه و حامیان او به سوی انقالب اسالمی شلیک می در ھمین رابطه است که بختیار به عنوان آخرین تیر ترکش

که برای این موضوع در نظر گرفته شده و مذاکراتی نیز با آنان انجام شده بود، ھر ... افرادی چون سنجابی و صدیقی و

مخفی با یک با دالئلی از این امر استنکاف نموده بودند و بختیار با توجه به مجموعه خصوصیات شخصیتی و ارتباطات 

ھا در حق ملت مظلوم  ھا و جنایت حامیان جھانی شاه و پذیرش انجام نقشه آنان، بھترین مھره برای اجرای این خیانت

ماه در  دی ١٣در ھمین رابطه ژنرال ھایزر که ظاھرا در روز . شود و ستمدیده ایران تشخیص داده شد و برگزیده می

دی و در اولین روز تشکیل کنفرانس گوادلوپ، برای انجام  ١۴در روز جلسه شورای امنیت امریکا انتخاب شده بود، 

به صورتی که شاه نیز تا چند روز از ورود او به ایران . شود مأموریت خود با یک ھواپیمای نظامی مخفیانه وارد تھران می

  [3].گردد مطلعنمی
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  سفر ژنرال ھایزر به ایران

به دنبال ) ناتو(اعالم شده بود که معاون فرماندھی سازمان آتالنتیک شمالی  ١٣۵٧دی  ١۶ھای عصر روز  در روزنامه

ای از طرف دولت امریکا به تھران اعزام  عات اولیه کنفرانس با مأموریت ویژهتشکیل کنفرانس سران در گوادلوپ و در سا

   .شده است

مرداد  ٢٨خواھد مجددا کودتایی شبیه کودتای  گردد که امریکا می این جریان موجب پخش شایعاتی در میان مردم می

  .در ایران به راه بیندازد

باشد، با مقامات نظامی ایران دیدار و  ستاره که نام او رابرت ھایزر می ند، این ژنرال چھار رادیوھای بیگانه نیز گزارش داد

   .گفتگو کرده است و ھدف دیدار او از ایران مشخص نشده است

  :نویسد ژنرال ھایزر درباره نتایج سفر خود به تھران می

تا آنجا که . گاه داشته بودممن ماندن فرماندھان ارتش را در داخل ایران تضمین کرده بودم و سازمان ارتش را منسجم ن

توانسته بودم با توجه به سنت وفاداری عمیق آنھا به شاه، فرماندھان ارتش را وادار به حمایت از رئیس غیر نظامی 

آن . ھای الزم را برای کودتا تھیه کنند دولت، شاھپور بختیار، کرده بودم، فرماندھان ارتش را ترغیب کرده بودم که طرح

سرانجام از نقطه نظر نظامی ثابت کردم و نشان دادم که امریکا نیازھای لجستیکی آنھا را  .ه بودھا تھیه شد طرح

وظیفه اصلی من در این مأموریت، به کار بردن ھمه ... تأمین خواھد کرد و در ھمه شرایط پشتیبان آنھا خواھد بود

دیگری که با غرب سرسازگاری داشته باشد، ھایم در جھت امکان دادن به دولت بختیار یا ھر دولت غیر نظامی  تالش

ھمان طور که در سراسر کتاب نوشتم، من اوضاع ایران را با . به طوری که بتواند اوضاع کشور را در دست بگیرد. بود

ھایی  خواستند به فرماندھان ارتش، روش آنھا از من می. ام باالترین مقامات دولت امریکا به طور روزانه در میان گذاشته

ھا، با بختیار ارتباط برقرار کنند و ارزش قدرت واقعی را که در اختیار آنھا بود به  توصیه کنم که بتوانند با کمک آن روش را

ھایی را  این کار باعث شد که به رھبران ارتش توصیه کنم، راه. بختیار بفھمانند تا او از توان نیروھای ارتش مطلع شود

برخی از مفسران از . د از این قدرت در جھت در دست گرفتن اداره کشور استفاده کندبه بختیار پیشنھاد کنند که بتوان

من این . ام رسند که من مستقیم یا غیر مستقیم مسئول شکست دولت بختیار بوده ھمین نکته به این نتیجه می

ای فراھم کند  ا نتوانست وسیلهھای موفقیت بختیار فراھم بود، اما دولت امریک گیری را قبول ندارم، به نظر من راه نتیجه

ای جز فاجعه نخواھد داشت،  ھا شود، طبیعی است که این مسأله نتیجه که بختیار مطمئن به استفاده از آن راه

  [4].ای برای غرب فاجعه

   

  :نویسد و در جای دیگر می

در جریان مذاکرات خود با رھبران اپوزیسیون  (دی قبل از ورود ھایزر ١٣(ژانویه  ٣سولیوان، سفیر امریکادر ایران، تا روز 

را ترک نمایند یکی از دالئلی که زمان با شاه کشور  فھرستی از بیش از یکصد افسر ارشد ایرانی تھیه کرده بود که ھم
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ام نگھداشتن این افسران در کشور بعد از  ام و وظیفه دھد چرا سولیوان از شنیدن اینکه من به ایران آمده نشان می

  [5].کند ھمین است رفتن شاه است، پرچم مخالفت بلند می

  :شاه در خصوص مأموریت ھایزر نکات جالبی بیان نموده است

اما حوادث چند ھفته ) ؟(!برد در اوایل ژانویه با تعجب خبردار شدم که چند روز است ژنرال ھایزر در تھران بسر می

در مقام . ذلک ژنرال ھایزر شخصیت کوچکی نبود مع(!) آموخته باشد که از چیزی حیرت نکنم بایست به من گذشته می

کرد این دیدارھا صرفا به قصد ادای  معاون فرماندھی ناتو چند نوبت به تھران سفر کرده بود و ھمیشه ھم شرفیابی می

ضو سازمان پیمان سنتو نیز بود این دیدارھا احترام نبود ولی با توجه به اینکه فرمانده نیروھای مسلح بودم و ایران ع

  رفت و آمدھای ژنرال . ضرورت داشت

ورودش را خیلی . ای از ابھام کامل فرو رفته بود شد اما این سفر او در ھاله ریزی می ھایزر ھمیشه از پیش برنامه

د و خیلی طبیعی بود که کردن البته نظامیان امریکایی با ھواپیماھای خودشان سفر می. مستور نگه داشته بودند

   .تشریفات اداری معمول را نادیده بگیرند] در ایران[شان  ھای نظامی ورود به پایگاه] برای]بتوانند 

دانستند پس این ژنرال امریکایی برای چه کاری به تھران آمده بود؟  ھایم تحقیق کردم، چیزی بیشتر از من نمی از ژنرال

بازی  علت قایم باشک شخصی که در حال اجرای وظایفی جدی است بی .چگونگی حضورش واقعا غیرعادی بود

کند، به محض اینکه خبر حضورش در تھران پراکنده شد، مطبوعات شوروی واکنش خود را به این شکل نشان  نمی

   .ین بوداین خبر به خودی خود نوعی ھشدار از سوی کرمل. ژنرال ھایزر در تھران است تا کودتایی به راه بیندازد: دادند

نویسندگان این . ھا در تھران آرامش خاطر بدھد که به سفارتخانه) ؟(!از پاریس روزنامه ھرالدتریبون وظیفه خود دانست

   .عوض کردند» مانع شود«در خبر مطبوعات شوروی را با جمله » راه بیندازد«روزنامه فقط جمله 

آیا واقعا چنین خطری وجود داشت؟ من که چنین فکر . بودند پس رھبران امریکا از امکان وقوع کودتایی در ایران نگران

تا زمانی که احترام . افسران من با ادای سوگند وفاداری به تاج و تخت و قانون اساسی پیوند خورده بودند. کنم نمی

   .خوردند قانون اساسی محفوظ بود آنان از جایشان تکان نمی

اند بر اینکه قانون اساسی ممکن است  ی امریکاییان دالیل کافی داشتهھای مختلف اطالعات اما بعید نیست که سازمان

   (؟(!خواستند ارتش ایران را خنثی کنند دستخوش تھدید واقع شود و به ھمین خاطر می

. بار مالقات کردم بدیھی است که ژنرال ھایزر نیز به ھمین دلیل به تھران آمده بود و من در این سفرش فقط او را یک

یک از آنھا به مطلب  ولی ھیچ) ماه دی ٢١ژانویه مصادف با  ١١(اتفاق سولیوان سفیر امریکا به حضور رسید  ھایزر به

   .ای نشان ندادند دیگری غیر از روز و ساعت عزیمت من از ایران عالقه

دانم این است که  می در آن روزھا چه پیش آمد؟ تنھا چیزی که. ژنرال ھایزر تا چند روز بعد از رفتن من در تھران ماند ...

که پیش از اعدام او صورت گرفت به قضات گفته ) ؟(!ای ژنرال ربیعی، فرمانده کل نیروی ھوایی، طی محاکمه مسخره

  [6].ای از مملکت بیرون انداخت ژنرال ھایزر، شاه را مانند موش مرده: بود
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  :ھاست اما چند نکته در خور یادآوری است با وجود اینکه سخنان خود شاه گویای ذلت و خواری او در برابر ابرقدرت

اند و از ورود ژنرال ھایزر، معاون  شده نظامیان امریکایی بدون پاسپورت و ویزا و تشریفات اداری وارد ایران می .1

   !ھای او گذشته است نه شاه مطلع بوده است نه ژنرال فرماندھی ناتو، پس از چند روز که از ورود او به ایران می

ھای نظامی امریکا در ایران  نه از پایگاه(برخالف گفته شاه، ژنرال ھایزر از فرودگاه مھرآباد وارد خاک ایران شده است  .2

و از فرودگاه نیز ) تر ھمین باشد ھای نظامی آنھا بوده است که شاید صحیح گر اینکه فرودگاه مھرآباد ھم جزء پایگاهم

عازم خانه ژنرال ھووی استون، فرمانده بخش زمینی در دفتر وابسته نظامی و مستشاری نظامی امریکا در تھران شده 

  :شود است که جریان از زبان خود ھایزر نقل می

  :ر بود قبل از تاریک شدن ھوا به منزل ژنرال گاست برویم و اعضای مھم و اصلی اداره مستشاری جمع شوندقرا

  ـ ژنرال گاست رئیس اداره مستشاری

  ـ ژنرال جرج کرتز نماینده نیروی ھوایی

  ـ آدمیرال فرانک کولینز نماینده نیروی دریایی

امور نظامی ایران و اداره مستشاری قرار دادند، ھمه آنھا یک نظر ھمه افسران بلندپایه حضور داشتند و مرا در جریان 

   .مشترک داشتند و آن این بود که اوضاع ایران از کنترل خارج شده است

شب اول را در تھران با صداھای . دیدار، در اولین ساعات شب تمام شد و مرا به خانه ژنرال گاست منتقل کردند ...

ھای نزدیک به گوش  زدند اهللا اکبر و صدا از بام مردم فریاد می. آزرد آغاز کردم را میای که اعصاب م کننده ناراحت

من و گاست برای شنیدن صداھای این جنگل ... شد ای دیگر پاسخ داده می رسید و به ھر فریادی از گوشه می

ھای شب جمعیت  در نیمه... ندداد ھا ریخته بودند و شعار می ھای مردم به خیابان روی بالکن رفتیم، توده (؟(!انسانی

پس . صبح زود، خسته برخاستم. پراکنده شدند و آرامش، حکمفرما شد، شب را بدون پلک بر ھم زدن به صبح رساندم

  [١[[7].از صرف صبحانه به سفارت امریکا رفتم

اما . اند ھایش تنھا از حضور ھایزر مطلع شده شاه مدعی شده است که چند روز پس از ورود ژنرال ھایزر، او و ژنرال .3

برده و روز شنبه  کند که شب جمعه وارد تھران شده و روز جمعه را در سفارت بسر ژنرال ھایزر در کتاب خود بیان می

، ربیعی )مسئول خریدھای نظامی ایران(با افراد زیر مالقات داشته است، طوفانیان ) ماه دی ١۶ژانویه مصادف با  ۶(

و متن مذاکرات طوالنی خود را با آنھا در کتاب خاطرات  (فرمانده نیروی دریایی(اللھی  ، حبیب)فرمانده نیروی ھوایی(

   .آورده است

اند و چرا آن را در اختیار شاه  ساعت بعد از ورود مطلع بوده ۴٨ھای شاه از ماجرای سفر کمتر از  بنابراین ژنرال

   .اند جالب توجه است نگذاشته
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). صفحه آخر مراجعه شود ١٣۵٧ماه  دی ١۶، شنبه ١٠۶٠۵به کیھان (دی فاش شد  ١۶ورود ھایزر به ایران روز شنبه 

اند و بنابراین معلوم نیست شاه در  ھای ظھر روز شنبه خبر آن را چاپ کرده هیعنی او شب جمعه وارد شده و در روزنام

ھا کشیده شده اما شاه چند روز بعد مطلع  ساعت موضوع به روزنامه ۴٨این مملکت چه کاره بوده است که کمتر از 

  !خبر مانده است؟ زی بیشده است و یا برای منظوری تجاھل کرده و چنین وانمود کرده که از ورود او به ایران چند رو

باشد که مستقیم  ای تلفنی می وزیر منتخب او شاھپور بختیار در مصاحبه انگیزتر از سخنان شاه، سخنان نخست اعجاب

  :شده است از رادیو فرانسه پخش می

فرماندھی کل ژنرال ھایزر معاون . به ھر حال از طرف امریکا در حال حاضر ژنرالی به تھران فرستاده شده است: ... س

این در واقع نوعی دخالت در . کوشد نظر نظامیان در ایران را به حمایت از دولت شما جلب کند نیروھا در اروپا، که می

   .شود امور داخلی ایران تلقی می

نرال دی موضوع این ژ ١۶ھا از روز  این در حالی است که روزنامه(ام  من ھرگز نام این ژنرال را نشنیده: وزیر گفت نخست

البته طبق طرح خود بختیار و به سبک رضاشاه قرار بوده . (ام ھرگز با سفارت امریکا تماسی نداشته!) اند را نوشته

  من تنھا ) است نوکری و خدمت دور از چشم مردم صورت پذیرد

   .تتلگراف تبریکی از سفیر فرانسه دریافت کردم و سفیر انگلستان ھم برای خداحافظی به دیدن من آمده اس

کنید  ھایی مطرح شد و آقای بختیار اضافه کرد، شما داستانی از یک ژنرال نقل می درباره نقش ارتش مجددا پرسش ...

خواھید از فاصله پنج ھزار  ھای متکی بر مدرک و سند نیاز دارید یا می شما به واقعیت. که داستانی نامفھوم است

وچه و خیابان بسپارید؟ از منتقل شدن یک ژنرال به فالن محل که اساس ک ھای بی ھا و حرف کیلومتری گوش به شایعه

  [8].نباید داستان ساخت و تحویل داد

که تمام سعی و تالش این بوده است که ارتباطات خود را با امریکا به ھر (ابطه با این سخنان بختیار ژنرال ھایزر در ر

  :نکات جالبی را در کتاب خاطرات خود آورده است) پردازی نیز چنین ھدفی داشته است صورت پنھان سازد و با این دروغ

ای بودند که بختیار را بسیار نزدیک به امریکا  اما عده. رفت بحث پارلمانی در مورد دولت بختیار ظاھرا بخوبی پیش می

ھای  کرد که واشنگتن سالح کردند یک نماینده به نام قربانی نسب شکایت می دانستند و او را طعن و لعن می می

بر  عالوه. بختیار ھم حرفی نزده بود که در این مورد چه خواھد کرد. کھنه خود را با قیمت گزاف به ایران فروخته است

من از تکذیب بختیار . دانست که بختیار قبال ھرگونه اطالع از حضور مرا در تھران تکذیب کرده است آن قربانی نسب می

وزیر از حضور  فھمند چگونه نخست مردم ایران نمی: ھای قربانی نسب را نقل کنم بد نیست حرف. مطلع نبودم

برای اطالع شما  .از حضور یک ژنرال امریکایی اطالع نداردھای تھران مطلع است، اما  ھای مسلح در خیابان افغان

وزرات خارجه امریکا اعالم کرده است : خواھم خاطرنشان سازم که روزنامه کیھان مطلب زیر را انتشار داده است می

نوان یک من به ع. برد که معاون فرماندھی نیروھای امریکا در اروپا، برای حمایت از دولت غیرنظامی در ایران بسر می

  متأسفم بگویم ارتش برادر ما است و بیشتر از ژنرال ) او رئیس سازمان کارگران ایران بود(کارگر 
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اید که مورد عالقه من است و آن این  شما نکته دیگری در برنامه خودتان گنجانیده! امریکایی نگران کشور ما است

  [9].ش ایران است و به ژنرال ھایزر ارتباطی ندارداست که تأمین استقالل ملی ایران بر عھده مردم ایران و ارت

  :ھایزر به ایران فاش ساخت که جالب توجه است ای را از سفر پس از انقالب، ارتشبد فردوست در کتاب خود نکات تازه

ای  من از ورود ھایزر اطالع نداشتم و محمدرضا نیز اطالعی نداشت من تنھا بعدھا بود که از طریق گارد شنیدم که بدره

محمدرضا تلفنی از سولیوان سفیر امریکا گله . روز است که در تھران است ٢٠به محمدرضا اطالع داده که ھایزر 

ای به  ماجرای این مالقات را بدره. روند د و فردای آن روز سولیوان و ھایزر به اتفاق ھم به دیدار محمدرضا میکن می

کند و  تر می خواھی از تأخیر خبر ورود خود، کار را خراب او گفت که در این مالقات، ھایزر بدون معذرت. اطالع من رساند

. پرسد روید، آیا صحیح است؟ و تاریخ خروج محمدرضا را می احت میام به استر اینکه شنیده: پرسد از محمدرضا می

 .کنم این یک امر شخصی است و ھر موقع الزم دانستم از این مرخصی استفاده می: دھد محمدرضا پاسخ می

کار  گوید علت تأخیر در اطالع ورود ھایزر، صرفا کند و می شود و به شدت جبران می سولیوان متوجه برخورد بد ھایزر می

  [10].زیاد بوده و این سؤال نیز برای این است که بداند آیا کسالتی دارید یا خیر

  :نان ارتشبد فردوست در خور یادآوری استچند نکته نیز در رابطه با سخ

رغم اینکه  علی. اطالع نشان دھد دی ـ بی ٢٠کند خود را از موضوع سفر ھایزر ـ حتی در روز  فردوست نیز سعی می1)

 ٢١مالقات ھایزر و سولیوان با شاه ھمان طور که گذشت روز . (ھا مطرح شده است دی این موضوع در روزنامه ١۶روز 

   .(دی بوده است

در صورت صحت سخنان فردوست، سخنان شاه نیز که چند روز بود ھایزر در تھران بود و من مطلع نبودم صحیح به 2)

گونه  یعنی درست بیست روز قبل از مالقات ھمان! رسد اما این چند روز نبوده است بلکه چند ھفته بوده است نظر می

به عبارت دیگر ھایزر برای انتخاب جانشین دولت ازھاری که و ! ماه که فردوست بیان کرده است؛ یعنی روز اول دی

وارد ایران ! گفته شود برای تعیین جانشین شاهو بھتر است [11]درست شب قبل از آن سکته مصلحتی نموده بود

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

 ٢٢بھمن و نیز کودتای شب  ٨و  ۶شاه تحمیل شده است و لذا آنچه تا پیروزی انقالب گذشت، از جمله کشتار روز 

خواھد خود  انگیز این است که فردوست ھم می اما نکته اعجاب] ٢[[12].بھمن با طرح و دستور ھایزر انجام شده است

 ٢٠تا  ١۶اند و از روز  ھا آن را اعالم کرده دی روزنامه ١۶در حالی که روز . اطالع نشان بدھد دی از آن بی ٢٠را تا روز 

   .اطالع بوده باشد است و بعید است که فردوست از آن بیماه ھایزر با رھبران ارتش جلسات متعددی داشته  دی

سفرای . پردازد شود و با شاه به مذاکره می ماه وارد تھران می دی ١٨جرج براون، وزیر خارجه اسبق انگلیس، در تاریخ 

کشور و اوج اند و با درک موقعیت  ھای فراوانی با شاه و سایر دولتمردان و سران ارتش داشته امریکا و انگلیس تماس

اند که به بھانه معالجه  گرفتن انقالب و اینکه حفظ منافع آنان در آینده منوط به خروج شاه از کشور است از او خواسته

تواند  ای که می ایران را ترک کند و در ھمین رابطه بوده است که از حدود دو ھفته قبل از این، بختیار به عنوان مھره

ای که از آبان ماه گذشته به دنبال آن بودند و قرار بود دولتی  قضیه. گردد ه تحمیل میناجی منافع آنان باشد به شا
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اما . گرایان این نقش را بازی کند و به عنوان آخرین تیر ترکش شاه و امریکا به سوی انقالب شلیک گردد متشکل از ملی

لت به ھمراه خواھد داشت شرط خروج قاطعیت امام و درک این نکته که حضور شاه مخالفت امام را برای تشکیل دو

نمودند و شاه نیز با عدم موافقت با این شرط طرح تشکیل چنین دولتی را با شکست مواجه  وی را از ایران مطرح می

نمود و دست به تشکیل حکومت نظامی ازھاری زد و حال با شکست این دولت و اینکه که حضور شاه در ایران ھر روز 

چون و چرا  سازد به شاه دستور داده شده است که از ایران باید خارج شود و او نیز بی رتر میو آتش انقالب را شعله

   .وزیری بختیار بدھد و خود از کشور خارج شود مجبور شده است تن به نخست

  :کند گونه بیان می دکتر ابراھیم یزدی ماجرای این سفر را این

د جرج براون، وزیر خارجه اسبق انگلیس، به دعوت دولت ایران در اطالع حاصل شد که لر ١٣۵٧ماه  در اواسط دی ...

ھا به تھران  ای مشورت برای انجام پاره: گفت) ای ـ تی ـ دی (ای با تلویزیون انگلیس  وی در مصاحبه. برد ایران بسر می

لی نخواھد بود به ھای داخ کند و نظریاتی که به اعتقاد خودش خالی از تجارب عمیق وی در مبارزات و شورش سفر می

  [13].دولت ایران تسلیم خواھد کرد

در روزنامه نیویورک تایمز بیان  ۵٧آبان  ١۶صاحبه را رغم اینکه نویسنده محترم در انتھای کتاب تاریخ م متأسفانه علی

  ؟ !کرده است و موضوع در رابطه با دولت ازھاری است آن را در این تاریخ که دولت بختیار بر سر کار آمده آورده است

شان ساخته خاطرن) ٧٩ژانویه  ٨، ۵٧ماه  دی ١٨آتالنتا جورنال ـ (ای  ماه طی مصاحبه دی ١٨وی پس از ورود به تھران در 

با آنکه مأموریت رسمی از طرف وزیر خارجه انگلیس ندارد ولی با اطالع وزیر خارجه و مقامات رسمی آن : است که

   .کشور و با موافقت بعضی از مقامات امریکایی برای کمک فکری به دولت بختیار به تھران آمده است

ی داشته است و چه نظراتی به دولت ایران داده است و ھای داخل از اینکه لرد براون چه تجاربی در مبارزات و شورش

اما آنچه مسلم است این است . ھای فکری وی به بختیار چه بوده است، اطالعات چندانی منعکس نگردید نتایج کمک

شاه او را از دوستان قدیم خود خوانده که بختیار را . که وی پس از ورود به ایران با شاه نیز دیدارھایی داشته است

  [14].شاه بعد از مالقات با او تصمیم نھایی خود را برای خروج از ایران اتخاذ کرد. شدیدا تأیید کرده است

! را برای خروج از کشور برایش گرفته بودند(!) برانگیز است چون از دو ھفته پیش شاه تصمیم خود کامال تعجباین نکته 

به خصوص با جمالت مشکوک زیر که نویسنده آورده است و معلوم نیست چه ھدفی را از بزرگ کردن نقش انگلیس 

  :دکتر یزدی از قول شاه نقل نموده است !خواھد بگیرد می

   .ن بعد از مالقات با لردجرج براون تصمیم گرفتم که بختیار را منصوب کنمباالخره م

ھای  در این مالقات او دست. با ھم دوستی قدیمی داشتیم. لرد براون وزیر خارجه سابق انگلیس در دولت کارگری بود

سپس شدیدا بختیار را  او. مرا گرفت و به من اصرار کرد که کشور را ترک کنم و گفت که یکی دو ماھی به مرخصی برو

  .تأیید کرد
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گونه که نویسنده خود در چند سطر قبل آورده است،  این مطلب به دروغ به شاه نسبت داده شده است چون ھمان

   .وزیری برگزیده شده است دی وارد ایران شده است و بختیار ده روز قبل به نخست ١٨جرج براون 

متن انگلیسی پاسخ به تاریخ نوشته  ٢٣و  ٢٢آن محرز است ـ صفحه دکتر یزدی منبع جمالت فوق را ـ که اشتباه 

مشخص است کتاب ) ترجمه دکتر حسین ابوترابیان(محمدرضا پھلوی آورده است و ھمان طور که از متن فارسی آن 

ین ای دارد و سیصد صفحه اول آن نیز تاریخ گذشته ایران است و ربطی به زمان حال و ا تنھا یک پیشگفتار دو صفحه

ھای ناصحیح و احتماال خودبافته که در سایر صفحات کتاب نیز  معلوم نیست نویسنده با این نقل قول. موضوع ندارد

. کند شود و مطالب مورد نظر خود را به شاه و حتی امام منتسب نموده است، چه ھدفی را دنبال می مشاھده می

   .برد ا زیر سؤال میھای ایشان را شدید ھا اعتبار نقل قول گونه نقل قول این

   

  بازگشت ژنرال رابرت ھایزر

اند که ژنرال  پرس منابع امریکا در تھران تأیید کردهاز جانب خبرگزاری رویتر و آسیوشیتد [15]]١[بنا به خبر منتشر شده

رابرت ھایزر معاون فرمانده سازمان پیمان آتالنتیک شمالی پس از یک ماه اقامت در ایران این کشور را ترک نموده 

  :اند این منابع گفته. است

ایران به حمایت از دولت شاھپور اش در این کشور، ترغیب نظامیان  ھدف از سفر ژنرال ھایزر به ایران و اقامت طوالنی

  .بختیار بوده است

  :اند اهللا خمینی گفته طرفداران آیت

  .حضور ژنرال ھایزر در ایران نشانه دیگری از مداخله امریکا در امور داخلی ایران است

بختیار است، ھای مخالف رژیم ایران و مخالفان دولت شاھپور  شود امریکا سرگرم گفتگو با گروه در حالی که گفته می

  :بار دیگر تأیید کرد وزرات خارجه امریکا یک

  .کند امریکا از قانون اساسی و دولت شاھپور بختیار حمایت می

  :ھودینگ کارتر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفته است

  .دھد دولت امریکا ھمچنان به کار با دولت شاھپور بختیار بر اساس قانون اساسی ادامه می

  :وی گفت

ما بختیار را به عنوان رئیس دولت به رسمیت . کنیم ز دولت او که به قانون اساسی مبتنی است حمایت میما ا

کند  اما واشنگتن ضمن تماس با مخالفان تالش می. شناسیم و به مراودات رسمی با این دولت ادامه خواھیم داد می
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کند و  رو تلقی می امریکا آقای بازرگان را یک میانه .فضای مناسبی به وجود آید تا بتوان اراده مردم ایران عملی ساخت

  .ھای امریکایی امیدوارند ھنوز یک دولت طرفدار غرب در ایران سر کار بیاید مقام

  :ھودینگ کارتر اظھار امیدواری کره است

  .، در اوضاع ایران مداخله نکنند نظامیان برای تحمیل راه حل خود

بنا به اظھار منابع . که ژنرال ھایزر خاک ایران را ترک نموده است[16]] ١[اند دهھای وزارت دفاع امریکا فاش کر مقام

   .باز دارد!) علیه؟(اقامت خود در ایران فرماندھان ارتش را از دست زدن به کودتا امریکایی او مأموریت داشت در طول 

ھا، ھایزر مأموریت خود را با موفقیت محدود به پایان رسانده و پس از بازگشت به امریکا جیمی کارتر  به گفته این مقام

وی معاون فرمانده نیروھای . پا بازگشته استھای خود قرار داده و سپس به ارو و سایر رھبران امریکا را در جریان اقدام

   .امریکا در اروپاست

به گفته بعضی مقامات، علت اینکه ھایزر ایران را ترک نموده است این است که اقامت وی به احساسات ضد امریکایی 

   .زد در ایران دامن می

ھای پیشرفته امریکایی  سأله وجود سالحھای امریکا در مورد م در امریکا رسما اعالم شده بود که سفر ھایزر با تالش

گویند مأموریت اصلی ھایزر آن بوده است  اما مقامات نزدیک به دولت امریکا می .موجود در ایران بستگی داشته است

   .ھای سیاسی نماید که بکوشد ارتشیان ایران را ترغیب به کنار ماندن از آشوب

  ایان مأموریت ھایزر را در ایران اعالم نموده گفته است مأموریت ھایزرھودینگ کارتر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا که پ

گفتگو کرده و نیز در ) ؟!یا لغو(آن بوده است که با مقامات نظامی ایران درباره روابط نظامی دو کشور و فروش اسلحه 

که نظامیان ایران از بختیار  مورد حمایت امریکا از قانون اساسی و دولت بختیار با آنان مشورت نماید و امیدوار باشد

   .حمایت کنند

  :ھودینگ کارتر گفته است

بخش بوده  ھایزر بعضی مسائل ناشی از وضع اقتصادی و سیاسی ایران را مورد بحث قرار داده و نتیجه آن کامال رضایت

   (؟(!است

  :گونه بیان نموده است اما ژنرال ھایزر در کتاب خاطرات خود جریان را این

خواست بداند که نظر فرماندھان ارتش در مورد رفتن من  می. مرا زیر باران سؤال قرار داد) وزیر دفاع امریکا(اون ھارولد بر

میلی ندارند . اند ام و آنھا موقعیت را دریافته این مطلب را به تفصیل با آنان مورد بحث قرار داده: از ایران چیست؟ گفتم

مورد قبول آنھا ) که منظورشان این است که ھر چه واشنگتن بکند(من بکنم گویند که ھر چه  کنند و می اظھار نظری 

کنم  آیا شخصا فکر می: براون، بعد مستقیما از من پرسید. پذیرند آنھا بدون درنگ، تصمیم واشنگتن را می. خواھد بود

کنم نباید ایران را ترک  خواھم تصمیمی بگیرم، اما شخصا احساس می ھنوز نمی: باید ایران را ترک کنم یا نه؟ گفتم
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ھا به ژنرال گاست، رئیس ھیأت مستشاران نظامی  اما اگر قرار باشد بروم حاال بھترین موقع است که مسئولیت. کنم

   .با او کار خواھند کرد) فرماندھان نظامی ایرانی که قرار بود کودتا کنند(دانستم گروه  می. امریکا در ایران، تفویض شود

گرفت و در  من بر ژنرال گاست داشتم، درجه نظامی باالتر من بود که بیشتر مورد احترام آنھا قرار میتنھا امتیازی که 

براون [17]گشت، نفوذی که ھنوز برای ما برد داشت کنار آن نفوذی که شاه به من تفویض کرده بود مطرح می

بینی این امر  پیش: ھای گروه در انجام کودتا خواھد داشت؟ گفتم خواست بداند که رفتن من چه تأثیری بر توانائی می

ترین آنھا  کند اگر قرار باشد خشن تواند در آنھا نفوذ اما مطمئن ھستم که ژنرال گاست می. تقریبا غیرممکن است

   .تواند به موقع به اجرا درآید ھا، می وارد عمل شوند یکی یا ھمه طرح (ای، طوفانیان ربیعی، بدره(

این : خواست بداند که رفتن من چه تأثیری بر آمادگی گروه برای کودتا در زمان الزم خواھد داشت و من گفتم براون می

ای بتواند برای تشویق آنھا به آنچه الزم است  کنم ژنرال گاست از ھر وسیله اما فکر می. ھمه به بررسی احتیاج دارد

  کند اقدام به کودتا ممکن است؟  ند که آیا گروه ھنوز فکر میخواست بدا بعد می. کند انجام شود استفاده می

اند که اگر اوضاع خراب  مندند تا سر حد امکان پشت سر بختیار بایستند و کامال دریافته فرماندھان ارتش عالقه: گفتم

اللھی  اغی و حبیبب شود تنھا راه تضمین بقای دولت مطلوب، مداخله نظامی خواھد بود اما نگرانی خود را از ناحیه قره

  .ابراز کردم) دو عضو دیگر گروه پنج نفره فرماندھان(

اهللا وحشت دارند و  آنھا ھم مثل من به شدت از آیت: خواست روحیه نظامیان ما را در ایران بداند من گفتم براون می ...

از بابت روحیه آنھا نگرانی کنند و  اما ھمه به سختی کار می. ناپذیر او تشویش دارند از روحیه ضد امریکایی سازش

   .وجود ندارد

رئیس جمھوری و ھمه افراد دیگر در واشنگتن عمیقا : ونس گفت... سایروس ونس، وزیر خارجه، ھم روی خط بود ...

ام و به نظر آنھا کار  زیرا من در شرایط غیرعادی و دشواری کار کرده. کنند که به من مدیون ھستند احساس می

از من خواستند روی خط بمانم تا آنھا بحث خودشان را ادامه دھند و تصمیم نھایی را در مورد  .ام درخشانی نموده

تصمیم آنھا این است که من باید امروز یا فردا : براون گفت. دوباره روی خط آمدند... ماندن یا نماندن من در تھران بگیرند

   .واستند خروج من به صورت فرار جلوه کندخ آنھا نمی .دانم ترک کنم ایران را ھر طور که خودم صالح می

گردیدم در  شدم و سپس مستقیما عازم واشنگتن می عازم اشتوتگارت می... باید عازم اینجرلیک در ترکیه و سپس ...

  [18].در اولین ساعات بامداد با من مالقات کند (بھمن ١۶(آنجا رئیس جمھوری منتظر بود که روز دوشنبه 

ای برای ژنرال ھایزر نوشت که از اھمیت  جیمی کارتر، رئیس جمھور امریکا، به دنبال انجام این مأموریت تقدیرنامه

ی او که به خاطر خیانت سران ارتش و نیز بختیار به ملت ایران، به آن نائل شده است حکایت ھا مأموریت او و موفقیت

  :[19]نماید می

   (١٣۵٧بھمن  ١٨( ١٩٧٩فوریه  ٧واشنگتن  کاخ سفید ـ
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اید ابراز  ای که در جریان مأموریت خود در ایران به کشورتان انجام داده مایلم تشکرات شخصی خود را از خدمت شایسته

در  .سامان و عدم اطمینان کامل حکمفرما بود ای صورت گرفت که بی ورود شما به تھران در اوایل ژانویه در لحظه. دارم

   .باری در جریان بود انی که قیام سیاسی خشونتزم

پرستی خود را که ما  تعھد شما، پایداری شما و ثبات قدم شما به فرماندھان ارتش ایران کمک کرد، مسئولیت وطن

برای . اید شما با چنین کاری، کمک زیادی به اھداف سیاسی امریکا کرده. کنیم حفظ کنند ھم در ارتش خود اعمال می

اقامت شما در ایران باعث آسودگی خیال و پشتگرمی بود، من در طول چھار ھفته اقامت دشوار شما در  شخص من،

   .آن کشور، ھرگز از شما نا امید نشدم

عملکرد شما . شرایط منحصر به فردی که شما در آن کار کردید به مخلوطی ویژه از خرد، شھامت و کاردانی نیاز داشت

   .ام و قدردانی من و ھمه مشاوران اصلی من استدر چنین شرایطی، مایه احتر

   .ستایم من کار با ارزش شما را می

  ارادتمند ـ جیمی کارتر

  :بھمن در ایران نیز خبر داده است ٢٢ارتشبد فردوست از حضور ژنرال ھایزر در روز 

در این اثنا که » !بختیار رفت«: خارج شد و مجددا با عجله مراجعت کرد و گفت[20]] ١[باغی دو مرتبه از اتاق قره ...

باغی مرا که جانشین  ارتشبد قره«: حاتم از فرصت استفاده کرد و گفت باغی برای مکالمه با بختیار در سالن نبود، قره

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 

جلسه  صورت)جلسه  اگر اعلی حضرت مراجعت کند ما که این صورت«: سپھبد طباطبائی نیز نزد من آمد و گفت» !است

   .«ایم چه خواھیم شد؟ را امضاء کرده) طرفی ارتش بی

حدود دو ھزار «: در این موقع، امینی افشار به من گفت. طباطبائی تشکر کرد. مسئولم) فردوست(بگویید من : گفتم

باغی  قره. من با سرعت از اتاق کنفرانس خارج شدم» .آیند سیم رد شده و به سمت ستاد می از جلوی بی] ٢[[21]نفر

با : گفتم» .در ھمین اتاق پھلو است[22]بد نیست یک دیداری از ژنرال ھایزر بکنید او ستادش «: دنبال من بود و گفت

  [23].این وضع تظاھرات بھتر است دیدار به بعد موکول شود و به سرعت دور شدم

بھمن، ژنرال ھایزر در ساختمان ستاد مشترک ارتش در زیرزمین این ستاد ھمراه  ٢٢بر این اساس در صورتی که در روز 

تار شده بود، ماجرا از این قرار بوده است که او پس از خروج از ایران و مالقات حضوری با با سایر افسران امریکایی گرف

ترین کودتا در تاریخ کودتاھای امریکا در جھان سوم  سران امریکا برای اجرای آخرین مرحله توطئه طراحی شده که کثیف

لیه آلنده در شیلی در مقابل آن رنگ بوده، به ایران بازگشته است کودتایی که کودتای خونین ژنرال پینوشه ع

ھا ھزار نفر از رھبران و افراد  بھمن اتفاق بیفتد و ده 22یعنی کودتایی که با نام رمز کورتاژ قرار بود در شب . باخت می

انقالبی دستگیر و به شھادت برسند و خداوند به دست ملت مسلمان و انقالبی ایران مزه ذلت و خواری را به او و 

که کیم روزولت فرمانده کودتایی که  ٣٢مرداد سال  ٢٨سران و نیز سردمداران امریکا چشاند و بر خالف کودتای سایر اف

کرد و طی چند ساعت توانست آن را پیروز  نام رمز آن آژاکس بود، عملیات کودتا را از سفارت امریکا در تھران رھبری می
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١۴ 
 

اینجا ژنرال رابرت ھایزر با ذلت و خواری مزه شکست را چشید و فریاد شادی او به آسمان بلند شود، در  کند و سپس 

   .ھا به دام افتاد و به خود لرزید با ترس و وحشت در زیرزمین ستاد ارتش ایران ساعت

   

  

  

  

  .صفحه به چاپ رسانده است ٣۴٠حوزه ھنری این کتاب را در [1]-

سازی و رھبرسازی در کنار امام و به اصطالح خط موازی سازی که  سی برای چھره بی تالش چند ماھه رادیو بی [2]- 

  .دھد پذیرفت در اینجا چھره خود را بھتر نشان می گرا و وابسته به امریکا و انگلیس صورت می ھای ملی عمدتا از چھره

  .٣۶۴، ص1379ابوترابیان، تھران، زریاب،  محمدرضا پھلوی، پاسخ به تاریخ، ترجمه دکتر حسین[3]- 

  .٣٠۶، ص١٣٧۴رشیدی، تھران، اطالعات، . رابرت ھایزر، مأموریت در تھران، ترجمه ع[4]- 

   .٣٠٧ھمان، ص[5]- 

   .محمدرضا پھلوی، ھمان[6]-

  .١٩ـ  ١٧رابرت ھایزر، ھمان، ص[7]- 

   .۴، ص٢١/١٠/۵٧کیھان، : ر ک[8]- 

  .١١٢رابرت ھایزر، ھمان، ص [9]- 

ھای سیاسی،  ظھور و سقوط سلطنت پھلوی، خاطرات ارتشبد سابق فردوست، مؤسسه مطالعات و پژوھش [10]- 

  .۶٠٠، ص١٣٧٩تھران، اطالعات، 

   .۵٩٠ھمان، ص[11]- 

  .٢٣٧، ٢٣۶، ١۴٧رابرت ھایزر، ھمان، ص: ر ک [12]- 

در روزنامه نیویورک تایمز  ۵٧آبان  ١۶ر انتھای کتاب تاریخ مصاحبه را رغم اینکه نویسنده محترم د متأسفانه علی[13]- 

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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١۵ 
 

  .٨١ھا در آخرین روزھا، ص ابراھیم یزدی، آخرین تالش[14]- 

  .١، ص١٨/١١/١٣۵٧شنبه ، چھار١٠۶٣٢کیھان، [15]- 

  .٨، ص١٨/١١/١٣۵٧، چھارشنبه ١۵٧٧٩اطالعات،  [16]- 

  .مقصودش دستور شاه به فرماندھان است که از ھایزر اطاعت کنید [17]- 

  .٢٨٧ـ  ٢٨۵رابرت ھایزر، ھمان، ص[18]- 

  .٣٠۵ھمان، ص: ر ک [19]- 

طرفی  از شکست کودتا در حال نوشتن نامه بیاتاقی که فرماندھان ارتش در ساختمان ستاد مرکزی ارتش پس [20]- 

   .اند بھمن در آن بوده ٢٢ارتش در روز 

   

ھا و نیز  ھای نظام شاھنشاھی به پادگان بھمن برای فتح آخرین دژ ٢٢مقصود مردم انقالبی است که در روز  [21]-

   .اند اند، ھجوم آورده کرده ی میستاد مشترک ارتش که فرماندھان ایرانی و امریکایی از آنجا عملیات کودتا را رھبر

و به (ھا افسر امریکایی اداره کننده کودتا ظاھرا به رھبری ژنرال گاست  مقصود ستاد رھبری کودتا است که ده [22]- 

بار این  اند و پس از شکست کودتا در آنجا به دام افتاده و شکست خفت در آن حضور داشته) گفته فردوست ژنرال ھایزر

  .اند چشم خود دیده کودتا را با

  ۶٢۶خاطرات ارتشبد فردوست، ھمان، ص [23]- 

   

  


