
تحليلي از مأموريت ژنرال هايزر در ايران

 عليرضا مالئي

هايزر آشنايي با
ژنرال رابرت هايزر در سال ١٩٤٣/ ١٣٢٢ش به خدمت ارتش آمريکا درآمد. او به
سرعت درجه ها و مراتب نظامي را پشت سر نهاد و در جنگ کره به عنوان خلبان حضور
داشت. سالها در سمت فرماندهي ستاد استراتژيک هوايي انجام وظيفه مي کرد. در سال
١٩٧٢/ ١٣٥١ به درجه سرلشکري ارتقا يافت٬ و سه سال بعد به معاونت فرماندهي کل
نيروهاي پيمان آتالنتيک شمالي (ناتو) در قاره اروپا برگزيده شد. در ايـن زمـان ژنـرال
الکساندر هيگ فرماندهي کل نيروهاي ناتو را برعهده داشت. هايزر در مقام معاون وي
بارها براي انجام مأموريتهاي ويژه به ايران سفر کرده بود که از برجسته ترين آنـها سـفر
سال ١٩٧٨/ ١٣٥٦ بود که درپي درخواست شاه از دولت آمريکا و با موافقت کاخ سفيد
صورت پذيرفت تا هايزر براي ايجاد يک سيستم کنترل و فرماندهي اصول عملياتي به

١. غالمرضا نجاتي. تاريخ سياسي بيست و پنج سـاله ايـران (از کـودتا تـا انـقالب) . تـهران٬ رسـا٬ ١٣٧١. ج ٬٢
ص ٣٥٢.

سازمان نيروهاي مسلح ايران کمک نمايد. ١
به طور کلي سفرهاي هايزر به ايران همواره ماهيتي نظامي داشت و برمدار چگونگي
همکاري و هماهنگي ارتش ايران با نيروهاي ناتو مي چرخيد. در ايـن رهگـذر٬ هـايزر
بارها با شاه و مقامات بلندپايه ارتش ديدار کرده بود. شهرتش بيشتر مرهون مهارت و
شايستگي او به عنوان يک سازمان دهنده و کـارگردان نـظامي بـود کـه مـي توانست در
حساس ترين موقعيتها به نمايش گذاشته شود. هايزر درباره تسليحات و امور نظامي ايران
نگرشي ويژه داشت. به طور کلي او در ميان جناحهاي گوناگون هيئت حاکمه آمريکا از
گروه هواداران محدود کردن فروش اسلحه و نيز کاهش تعداد کارشناسان و مستشاران
نظامي آمريکا در ايران به حساب مي آمد. هايزر که برعمليات هيئتهاي مستشاري آمريکا



برکشورهاي خاورميانه نـظارت مـي کرد هـمواره شـاه را بـه تـجديدنظر در بـرنامه هاي
نظامي ٬ بـه ويـژه تـوسعه نـيروهاي مسـلح٬ تـوصيه مـي نمود ولي شـاه هـيچ گاه زيـربار

ترجمه محمود شرقي. تهران٬ آشتياني٬ ١٣٦٣. ص ١٢٨. جنگ قدرتها در ايران. ٢. باري روبين.

نمي رفت. ٢
به هر تقدير٬ اين مأموريت هايزر با سفرهاي گذشته اش به ايران تفاوتهاي اساسي و
آشکار داشت به همين دليل در محافل سياسي و نـظامي امـريکا واکـنشهاي مـتفاوتي

برانگيخت.

علل اعزام هايزر به ايران و واکنشهاي مربوط به آن
اعزام هايزر به ايران در حقيقت واپسين تالش دولت آمريکا براي غلبه بر بحران ايران
از طريق دستاويزهاي قانوني و در چارچوب قانون اساسي مشروطه بود که در صورت
شکست مي بايست به قهر و خشونت منتهي شود. تا اين زمان٬ شـاه ــ تـحت حـمايت
مستقيم کاخ سفيد و نيز مشاوران داخلي خود ــ همه راهها را٬ از خونريزي تا مدارا٬ در
عمل آزموده بود؛ نه خشونتهاي گسترده و سرکوبهاي خونين و نـه سـياستهاي «آشـتي
ملي» و نه کابينه نظامي هيچ يک نتوانسته بودند رژيم را از مهلکه و گرداب سقوط نجات
دهند. دامنه انقالب هر روز وسعت بيشتري مي گرفت. شاه و نظام سلطنت او در کانون
حمالت هواداران نهضت قرار گرفته بودند. رژيم که از فهم انقالب عاجز مانده بود٬ به
تدريج٬ اراده و توان خود را از دست مي داد. نهادها و انديشه هاي برپادارنـده سـلطنت
فروپاشيدند و طوفان انقالب ابتکار عمل را از آنان سلب کرد. راهپيماييها و اعـتصابات
گسترده حيات اقتصادي ـ اجتماعي رژيم را با رکود مواجه ساخت. بلندپايگان رژيم و
اعضاي برجسته خاندان سلطنت٬ به تدريج٬ کشور را ترک مي گفتند. شاه که در ميان انبوه
حوادث نگران کننده خود را تنها يافته بود و درست در زماني که هيچ راه حلي با حضور او

در کشور امکان پذير نبود ناچار راه گريز را در پيش گرفت.
آمريکا٬ که همواره شاه را در پيچ و خم رويدادهاي انقالب هدايت مي کرد ــ به رغم
نگرشهاي متضادي که در هيئت حاکم آن کشور نسبت به توانايي شاه وجود داشت ــ در
پي حوادث محرم ١٣٥٧ و شکست دولت نظامي سرلشکر ازهاري و ناتوانـي شـاه در
جلب مشارکت مخالفان ميانه رو براي تشکيل يک کابينه ائتالفي٬ دريافت که شاه به پايان
خط رسيده است و حضور او تنها به گسترش بحران و منازعه داخلي خواهد انجاميد. اين
حقيقتي بود که کارشناسان اعزامي کاخ سفيد به ايـران آن را بـه دولت آمـريکا گـوشزد
مي نمودند. سرانجام٬ آمريکا و متحدان اروپايي اش در کنفرانس گوادلوپ٬ به تاريخ ٤ تا



٧ ژانويه ١٤/١٩٧٩ تا ١٧ دي ٬١٣٥٧ بر اين واقعيت صحه گـذاشـتند. در آسـتانه ايـن
کنفرانس٬ درست در سوم ژانويه (١٣ دي ١٣٥٧) اجالس مهمي جهت يافتن راه حـلي
جديد براي دوران پس از شاه٬ ابتدا در کميته شوراي امنيت ملي و سپس در يک ميهماني
ناهار با رئيس جمهور آمريکا برگزار شد. در اين گردهماييها٬ که برجسته ترين مقامات و
کارشناسان آمريکايي در آنها حضور داشتند٬ گفت وگوهاي متفاوتي درگرفت. در يکي از
جلسات کارتر از حاضران پرسيد: آيا ما بايد خودمان باعث کنارهگيري شاه بشويم؟ پاسخ
برژينسکي صريحًا منفي بود. ونس از جناح مقابل گفت: ما بايد به طريقي عمل کنيم که

تـرجـمه ٣. زيبيگنو برژينسکي. اسرار سقوط شاه و گروگانگيري (خـاطرات بـرژنسکي مشـاور امـنيتي کـارتر).
٤. همان منبع٬ ص ٧٢.حميد احمدي. تهران٬ جامي٬ ١٣٦٢. صص ٦٩-٧٠.

نشان دهيم تنها تصميم شاه را مورد تصويب قرار داده ايم. ٣ پس از جدالها و کشاکشهايي
چند سرانجام تصميم گرفته شد تلگرامي براي شاه ارسال و به او گفته شود که به محض
حصول اطمينان از تشکيل يک کابينه غيرنظامي از تصميم او براي ترک کشور حمايت به
عمل خواهد آمد و از او در خاک آمريکا مهمان نوازي خواهد شد. ٤ به عالوه٬ توافق شد
که ژنرال هايزر براي ادامه اجراي تعهدات نظامي ايران و آمريکا ــ صرف نظر از هر گونه

٥. همان منبع٬ ص ٧٣.

تغيير در اوضاع سياسي ــ به ايران اعزام شود. ٥
در پي اين تصميم گيريها ژنرال هايزر بي درنگ راه ايران را در پيش گرفت. از آنجا که
اهداف و برنامه هاي اين مأموريت کامًال سري بود او روز پنج شنبه ٤ ژانويه ١٤/١٩٧٩
دي ٬١٣٥٧ بدون اطالع قـبلي٬ بـا يک هـواپـيماي نـظامي مـحرمانه از بـروکسل٬ مـقر
فرماندهي پيمان آتالنتيک شمالي٬ عازم تهران شد. ژنرال فيليپ گـاست رئـيس هـيئت
نظامي آمريکا در ايران٬ که محرمانه از اين ماجرا اطالع يافته بود٬ مخفيانه ترتيب استقبال

تـرجـمه ع. رشـيدي. تـهران٬ اطـالعات٬ ١٣٦٥. ٦. رابرت هايزر. مأموريت درتـهران (خـاطرات ژنـرال هـايزر).
ص ١٧.

از وي را فراهم آورد. ٦ هايزر در خاطراتش مـي نويسد: «در سـفرهاي قـبلي٬ مـهم ترين
رهبران نظامي حکومت شاه در فرودگاه به استقبال مـن مـي آمدند و مـراسـم اسـتقبال

٧. همان منبع٬ ص ١٧. هايزر در ادامه شرح مراسم استقبال چنين مي نويسد: «درهاي هواپيما که باز شد چندين
نظامي آمريکايي وارد هواپيما شدند. برخي از آنها لباس نظامي بر تن داشتند و برخي ديگر لباس شخصي
پوشيده بودند و براي تخليه سوخت وارد هواپيما شدند. من از هواپيما دور شدم. کار گروه که تمام شد با آنها
به راه افتادم و همان طور که حرف مي زدم سوار يک اتومبيل شديم و به راه افتاديم. به نظر نمي رسيد که کسي

آمدن ما را زيرنظر داشته باشد».

پرطمطراق بود٬ اما اين بار با هميشه فرق مي کرد». ٧



هايزر پس از ورود به تهران مأموريتش را با جديت هرچه تمام تر آغاز کـرد. امـا بـه
ر استي هايزر و دولت آمريکا از اين اقدام چه اهدافـي را تـعقيب مـي کردند؟ بـه عـلت
پيچيدگي وضعيت ارتش و ناپايداري اوضاع ايران و قدرت فزاينده مخالفان٬ برنامه ها و
محور تالشهاي هايزر و هيئت همراهان وي نيز به ظاهر مبهم و بغرنج به نظر مي رسيد. از
آنجا که وي رسالت دوگانه داشت و تا حدي هدفهاي متناقض يا متعارض را دنبال مي کرد
بسياري از تحليل گران رويدادهاي انقالب اسالمي مأموريت او را از فرازهاي ناشناخته و

٨. به عنوان نمونه بنگريد به: محمود طلوعي. داستان انقالب . تهران٬ نشر علم٬ ١٣٥٧. چاپ پنجم٬ ص ٤٠٠.

يا «معماهاي تاريخ انقالب» قلمداد نموده اند. ٨ اما حقيقت اين است که هايزر مي کوشيد
از اضمحالل ارتش ايران درپي خروج شاه از کشور ممانعت به عمل آورد و٬ هـمزمان٬
نظاميان را از دست يازيدن به اقدامي نسنجيده يا خشونت آميز برضد حکومت بـختيار
بازدارد. بنابراين مي بايست براي اعاده آرامش و غلبه برناآراميهاي کشور مـيان ارتش و
دولت بختيار ائتالفي استوار برقرار سازد و در صورت ناکامي اين تالشها و سقوط دولت
بختيار و ناتواني آمريکا در سازش با رهبران انقالب٬ يک کودتاي نظامي براي حفاظت از

٩. رابرت هايزر٬ مأموريت در تهران . ٥١.

منابع غرب سازماندهي کند ٩ تا حکومت دلخواه آمريکا در ايران به جاي اسالم گرايـان
بنيادگرا برپا گردد.

اين دوگانگي٬ و به عبارت ديگر تعارض٬ ضمن آنکه مأموريت هايزر را هرچه بيشتر
درپرده ابهام فرو مي برد نمادي از ديدگاهها و برداشتهاي متضاد و متفاوت زمامداران کاخ
سفيد در شناخت عمق و ماهيت انقالب ايران بود. از آنجا کـه هـواداران «خشـونت» و
«شدت عمل» در واشنگتن به رهبري برژينسکي مشاور امنيت ملي کارتر تا آخرين لحظه
از سرکوب خونين يا کودتاي نظامي برضد انقالبيون جانبداري مي کردند و در برابر آن٬
طرفداران مشي مسالمت آميز به رهبري سايروس ونس وزيرامور خارجه خواهان يافتن
راههاي قانوني و حتي االمکان گفت وگو و توافق با رهبران انقالب براي غلبه بر بـحران
بودند. هدفهاي مأموريت هايزر دوگـانه مـي نمود زيـرا حـاصل جـمع دوديـدگاِه کـامًال
متعارض بود و تالشهاي هايزر وجه مشترک آن دو به حساب مـي آمد. از هـمين روي٬
مأموريت او حتي براي کساني که بيش از همه با وي مأنوس و محشور بودند نيز مبهم و
دگرگونه جلوه مي کرد. به عنوان نمونه مي توان از سران ارتش ايران نام برد که٬ به رغـم
پيوند نزديکشان با هايزر به عنوان مخاطبان و مشـاوران اصـلي وي٬ هـدفها بـراي آنـها
چندان روشن نبود. به همين جهت ارتشبد قره باغي نزديک ترين فـرمانده ايـرانـي بـه
هايزر٬ که روزانه چندين نوبت با وي به گفت وگو مي نشست٬ سرانجام از مأموريت او٬



جيمي کارتر

چنانکه بود شناخت حاصل نکرد و برآشفت و گفت: «هايزر يک روز موافق کودتا بود و

١٠. تحرير تاريخ شفاهي انقالب اسالمي به روايت راديو بي بي سي . به کوشش عـبدالرضـا هـوشنگ مـهدوي.
تهران٬ طرح نو٬ ١٣٧٢. ص ٣٢٤.

يک روز مخالف آن». ١٠
مطبوعات و رسانه هاي خارجي نيز در اين باره به تفسيرهاي متفاوتي دست زدنـد.
روزنامه پراودا ارگان حزب کمونيست شوروي دراين باره نوشت هايزر مأموريت دارد به
عنوان نايب السلطنه در ايران فعاليت کند و براي دستيابي به اين سمت مـي بايست يک
 کودتاي خزنده را با کمک سران نظامي هوادار سلطنت٬ که تا اين زمـان از شـاه فـرمان
مي گرفتند٬ هدايت نمايد و اين به معناي آن است که هايزر به همراه دولت و سران ارشد

ظهور و سقوط سلطنت پهلوي . تهران٬ اطالعات٬ ١٣٧١. ج ٬١ ص ٦٠٠. ١١. حسين فردوست.

نظامي مسئول خونريزيهاي روزانه در خيابانهاي تهران و ديگر شهرهاي کشور است. ١١
صرف نظر از واکنشهاي بيروني٬ در درون جامعه آمريکا٬ برخي از شخصيتهاي طراز
اول با سفر هايزر به مخالفت بر خاستند. برجسته ترين چهره از طيف مخالفان مأموريت



هايزر٬ ژنرال الکساندر هيگ فرمانده کل نيروهاي پيمان آتالنتيک شمالي (ناتو) بود که
هايزر معاونت او را برعهده داشت. او همه تالشهاي خود را وقف منتفي سـاختن ايـن
مأموريت به کار بست. وي در باب تواناييهاي هايزر٬ دشواريها و پـيچيدگيهاي اوضـاع
ايران با رايزني با مقامات برجسته کاخ سفيد تالش کـرد تـا آنـان را بـه انـصراف از ايـن
تصميم وادارد. در اين رهگذر هيگ در حالي که خشم و خستگي از چهره اش مي باريد از
برژينسکي و ديگر مشاوران کارتر شکوه کرد و گفت: چرا معاون وي را براي عـملياتي

شاه و کارتر . ترجمه مهدي افشار. تهران٬ دنياي کتاب٬ ١٣٧١. ص ٨٨. ١٢. بنگريدبه: مايکل له دين.

اعزام داشته اند که نـمي توانـد در تـحقق آن تـوفيقي کسب کـند؟ ١٢ چـه بـه اعـتقاد وي
اطالعات الزم درباره ماهيت و ميزان گسترش بحران ايران در اختيار هايزر گذاشته نشده
و اساسًا در چنين موقعيت حساس و سرنوشت سازي مـي بايست فـردي بـا مـهارتها و
تجارب فراوان سياسي به ايـران اعـزام شـود نـه يک چـهره نـظامي کـه از پـيچيدگيها و
ظرافتهاي عالم سياست کمتر سر درخواهد آورد. هيگ٬ هنگامي که تـالشهايش بـراي
متقاعد ساختن کاخ سفيد به ناکامي انجاميد از سوليوان سـفير وقت آمـريکا در ايـران
خواست تا با مأموريت و اهداف هايزر به مخالفت برخيزد٬ و تهديد کرد اگـر چـنانچه

١٤. همان منبع٬ ص ١٣.١٦١. ر.ک: سوليوان٬ ويليام. مأموريت در ايران٬ ص ١٦١.

مقامات واشنگتن به تقاضاي وي ترتيب اثر ندهند از مقام خود استعفا خواهد داد. ١٣
هايزر که خود نيز توصيه هاي متفاوتي از مقامات آمريکايي دريافت داشته بود چشم
انداز اين سفر را دشوار و نگران کننده مي يافت اما او به هيچ روي نمي توانست فـرمان
رياست جمهوري را ناديده انگارد چه٬ دستورالعمل کلي او به حد کافي صراحت داشت.
چنان که انتظار مي رفت٬ ژنرال هيگ از مقام فرماندهي کل نيروهاي آتـالنتيک شـمالي
(ناتو) استعفا کرد. اين ماجرا به ويژه نتايج حاصل از آن که بر روابط نظامي آمريکا و اروپا
اثر مي گذاشت٬ هايزر را نيز به سختي آزرد. اما او حقيقت ماجرا را براي مـقامات کـاخ
سفيد بازگو نمود و تأکيد کرد که اين موضوع بهانه اي بيش نيست و مقدمات استعفاي
هيگ براثر اختالف نظر وي با سياستهاي دولت کارتر در برابر پيمان ناتو قبًال فراهم آمده

بود. ١٤
به هر تقدير٬ هايزر پس از ورود به ايران بي درنگ مأموريت خود را با جديت آغاز
کرد و براي دسترسي آسان به تلفن اختصاصي سفارت آمـريکا و مـالقات و مشـورت
روزانه با ويليام سوليوان سفير وقت آمـريکا در ايـران بـه زنـدگي خـانوادگـي سـوليوان
پيوست و در سفارت آمريکا رحل اقامت افکند. او روزها اوقات خود را در مرکز ستاد
مشترک نيروهاي مسلح ايران يا دفتر مستشاران نظامي آمريکا مي گذراند يـا بـه رفت و



برژينسکي

آمدهاي مکرر بين کاخ سلطنتي و سفارت آمريکا و نيز ديدارهاي ضروري مي گذراند.
عصرها که هر دو (هايزر و سوليوان) به خانه بازمي گشتند يادداشتها و مطالعات روزانه
خود را با يکديگر مبادله مي کردند و پس از صرف شام به مرکز مخابرات سفارت بـاز
مي گشتند و هر يک پاي يکي از دو خـط اخـتصاصي تـلفن بـه واشـنگتن مـي نشستند.
سوليوان با مقامات وزارت خارجه و هايزر با رئيس ستاد نيروهاي مسلح آمريکا٬ ديويد
جونز٬ و يا با شخص هارولد براون وزير دفاع گفت وگوي تلفني انجام مي دادند و از اين
اهکارهاي الزم را جهت استمرار مأموريت خود دريافت مي داشتند. طريق دستورهاو و ر
هايزر و سوليوان پس از تماس با واشنگتن يادداشتها و پيامهاي ارسالي از کاخ سفيد را
جهت هماهنگي اقدامات بعدي خود با يکديگر مبادله مي کردند. اما دستورهاي دريافت
شده آنان چنان با يکديگر تعارض داشت که اعجاب آنان را برمي انگيخت و٬ به اعتراف
سوليوان٬ چنان بود که گويي با دو شهر مختلف يا مقامات دو کشور مـتفاوت صـحبت

١٥. همان منبع٬ ص ١٦٢.

کرده اند. ١٥
هايزر مکلف بود که هر شب با خط تلفن مستقيم و مطمئن سفارت با پنتاگون تماس
برقرار سازد و گزارش کار روزانه اش را به واشنگتن ارسـال دارد. ژنـرال جـونز در مـقر



وزارت دفاع آمريکا پيامهاي هايزر را دريافت مـي داشت و گـاه نـيز هـايزر مسـتقيمًا بـا
برژينسکي و براون وزيردفاع و يا معاون وي مکالمه تلفني مي کرد. ماحصل ايـن گـفت
وگوها ضبط مي گرديد و پس از بازنويسي بالفاصله به برژينسکي و پس از آن به کارتر
تقديم مي شد. اما هايزر براي اغفال سران ارتش ايران آنـان را مـورد خـطاب قـرار داده
مدعي مي شد که هر روز با رئيس جمهور کشورش مستقيمًا گفت وگو مي کند. اما ظاهرًا

١٦. مايکل له دين و ويليام لوئيس. هزيمت يا شکست رسواي آمريکا . ترجمه احمد سميعي گيالني. تهران٬ نشر
ناشر٬ ١٣٦٢. ص ٢٣٨.

هرگز چنين ارتباطي برقرار نشده است. ١٦
هايزر در اين سفر مهم درپي تحقق هدفهاي مهمي بود که اهم آنها به قرار ذيل است:

١) خروج شاه از ايران
 گروهي از پژوهشگران يا نگارندگان تاريخ انقالب در تحليل واقعه خروج شاه از ايران
تفسيرهاي متفاوتي ارائه داده اند. برخي از آنان اين رويداد را کـه در ٢٦ دي ١٣٥٧ بـه
وقوع پيوست و به حضور شاه در ايران براي هميشه پايان داد از دستاوردهاي کنفرانس
گوادلوپ يا شاهکارهاي ژنرال هايزر برشمرده انـد. ايـن نگـرش ضـمن آنکـه تـحليلي
عوام پسندانه و سـطحي است٬ در عـين حـال چشـم پوشي آشکـار از حـوادث انـقالب
اسالمي است که در نتيجه ناديده انگاشتن تحوالت داخلي و پايبندي به تئوري توطئه
حاصل مي شود. اگرچه رضاشاه در اثر تهديد و تهاجم آشکار متفقين و به طور مشخص
انگليس٬ ايران را ترک گفت و به تبعيد فرستاده شد اما تطبيق ايـن مـعادله بـا قـراردادن
محمدرضاپهلوي به جاي پدرش و نيز گذاشتن آمريکا در جايگاه انگلستان اساسًا عاري
از حقيقت است. چه٬ محمدرضا پهلوي به عکس پدرش در اثر فشار فزاينده مـخالفان

اگير اعتراضات کشور تاب نياورد و از ايران گريخت. داخلي و گستره فر
از ١٧ شهريور ١٣٥٧ به اين سو خواست شاه بـراي خـروج از کشـور مـدام رو بـه
افزايش بود و او صرفًا به انتظار فراهم آوردن استداللهايي در جهت تأييد اين حرکت به
سر مي برد. بسياري از ناظران اروپايي و آمريکايي٬ که سراسر پاييز سال ١٣٥٧ با شـاه
ديدار مي کردند٬ آشکارا دريافته بودند که وي قدرت تصميم گيري و توان اداره کشور را
از دست داده است و تــصور مــي کند در سـرنوشت ايـران از نـقش قـابل مـالحظه اي
برخوردار نيست و در اين ديدارها عمومًا موضوعاتي را مطرح مي ساخت که حکايت از

از کاخ شاه تازندان اوين . ترجمه سعيد آذري. تهران٬ مؤسسه فرهنگي رسا٬ ١٣٧٣. ص ٢٣٩. ١٧. احسان نراقي.

بي اثر بودن او در امور حکومت داشت. ١٧ پونيا توفسکي فرستاده ويژه رئيس جـمهور



آمريکا دراين باره چنين اظهار عقيده کرده است که شاه هنگامي که از دولتهاي غـربي
مي خواست تا از وي حمايت کنند و متفقًا در برابر بـحران ايـران بـايستند خـود از يک
راهبرد روشن جهت ماندن يا عزيمت برخوردار نبود و همواره اين احساس را القا مي کرد

١٩. برژينسکي٬ اسرار سقوط شاه . صص ٦٣-١٨.٦٤. همان منبع٬ ص ٢٣٨.

که هنوز مردد است ١٨ زيرا هيچ کس باحضور او در ايران حـاضر بـه هـمکاري در يک
دولت ائتالفي نبود و هيچ چشم اندازي از راهکاري که بتواند او را نجات دهـد در افـق
سياسي ايران مشاهده نمي شد. آنتوني پارسونز درخـاطراتش مـي نويسد: هـنگامي کـه
براي خداحافظي به ديدار شاه شتافتم او را برخالف گذشته خيلي آرام و بي خيال يافتم
زيرا حالت کسي را داشت که خودرا از جريان حوادث کنار کشيده و از مسائل حاد روز به
گونه اي سخن مي گفت که گويي ديگر به او ارتباط عمده اي ندارد. با آنکه شاه در يک
تشتت رفتاري دست و پا مي زد و تصميم به تـرک کشـور گـرفته بـود هـنوز جـناحي از
سياستمداران آمريکا به رهبري برژينسکي با وجود اذعان به تصميم شاه براي خروج از
کشور به اين امر مي انديشيدند که تشويق وي به ماندن در ايران عاقالنه تر است چه٬ يک
عزيمت ناگهاني ممکن است حتي باعث بي ثباتي بيشتر گردد. ١٩ اما متخصصان وزارت
خارجه آمريکا به اين حقيقت پي برده بودند که شاه خاصيت بهره دهي خود را از دست
داده و حضور او تنها موجب آتش افروزي است. بنابراين راه حل بحران ايران حذف نقش

شاه و کارتر . ص ٥٩. ٢١. همان منبع٬ ص ٢٠.٦٠. مايکل له دين٬

شاه يا برانداختن او از مسند قدرت است. ٢٠ با اين همه٬ در اين کشاکش برژينسکي موفق
شد پيام خويش را جايگزين تلگراف وزارت خارجه گرداند و مـوقتًا ايـن انـديشه را بـه
 کرسي بنشاند که سقوط شاه به طور بالقوه اثرات فاجعه آميز بين المللي خواهد داشت و

موقعيت دوستان آمريکا را درحوزه خليج فارس تضعيف خواهد کرد. ٢١
به هر صورت اين کشمکش در مـيان جـناحهاي حـاکـم بـرکاخ سـفيد تـا کـنفرانس
گوادلوپ ادامه يافت اما اين گردهمايي در بخشي از تصميمات خود به اين نتيجه رسيد
و غرب مي بايست به دوران پس از شاه قدم که حاکميت شاه به سر رسيده است و آمريکا
بگذارند. هايزر نيز براي تطابق آمريکا با اوضاع جديد ايران به اين کشور اعزام شـد تـا
ايران را به سوي منافع غرب پس از سقوط خاندان پهلوي سوق دهد. بنابرايـن٬ هـايزر
مي بايست در چگونگي و فراهم آوردن مراتب خروج شاه به وي مسـاعدت نـمايد نـه

اينکه او را وادار به اخراج کند.
سوليوان در خاطراتش مي نويسد هنگامي که شاه مصمم به ترک کشور شده بـود و
اخبار مربوط به آن قبًال در رسانه هاي ايران رسمًا انتشار يافته بود پيامي فوري از کـاخ



سفيد دريافت داشتم حاکي از آنکه من بايد در يک ديدار فوري شاه را متقاعد سازم که
«دولت آمريکا مصلحت شخصي شاه و مصالح کلي ايران را دراين مي بيند که هـر چـه

٢٣. همان منبع٬ ص ٢٢.١٦٣. ويليام سوليوان. مأموريت در ايران . ص ١٦٢.

زودتر ايران را ترک گويد». ٢٢ سوليوان ماجرا را با شاه در ميان نهاد. وي با دقت و آرامش
اين پيام گوش فرا داد اما بالحني ملتمسانه پرسيد: «خيلي خوب٬ اما کجا بايد بروم؟» ٢٣ به 
سفير آمريکا چون در اين باره پيامي دريافت نکرده بود ملک شخصي شاه در سوئيس يا
انگلستان را پيشنهاد نمود. اما شاه سوئيس را به داليلي امنيتي و انگلستان را به علت بدي
آب و هوا مردود شمرد و خواستار سـفر بـه آمـريکا شـد. روز بـعد در ٢٢ دي ١٣٥٧
سوليوان با کسب اجازه از شاه ژنرال هايزر را نيز به ديدار شاه برد. به اعتراف سوليوان در
اين مالقات٬ اين شاه بود که به گفت وگو درباره سفرش تمايل داشت و از بحث درباره

٢٤. همان منبع٬ ص ١٦٤.

مسائل ديگر طفره مي رفت. ٢٤ اما شاه در کتاب پاسخ به تاريخ ادعا کرده است که در اين
ديدار هايزر و سوليوان هيچ يک به گفت و گو راجع به مطلب ديگري غير از روز و ساعت

٢٥. محمدرضاپهلوي. پاسخ به تاريخ . ترجمه دکتر حسين ابوترابيان. تهران٬ نشر سيمرغ٬ ١٣٧٥. ص ٣٦٦.

عزيمت وي از ايران عالقه اي نشان ندادند. ٢٥ ولي واقعيت اين است که ژنرال هايزر در
اين مالقات کوشيد براساس برنامه مأموريت خود مبني بر لزوم حفاظت از يکپارچگي
ارتش پس از خروج شاه٬ او را به تفويض اختيارات فرماندهي اش به بختيار ترغيب نمايد
ولي شاه جواب قاطع و مشخصي به اين درخواست نداد و هايزر به هدفي که تـعقيب

أموريت در ايران . ص ١٦٤ و همچنين: هايزر٬ ص٧٧. ٢٦. ويليام سوليوان. م

مي کرد دست نيافت. ٢٦ با اين همه٬ در پايان اين ديدار٬ سـرانـجام بـراي ورود شـاه بـه
آمريکا از طريق فرودگاه دور افتاده اي در ايالت کاليفرنيا توافق حاصل آمد که مي بايست
در حد امکان شبانه صورت گيرد تا شاه از آنجا به وسيله يک چرخبال نظامي به ملک
شخصي آننبرگ انتقال يابد. هايزر براي تحقق اين هدف موظف شد که جزئيات برنامه

٢٧. همان منبع٬ ص ١٦٤.

مسافرت و تاريخ حرکت را با ژنرال ربيعي فرمانده نيروي هوايي تنظيم نمايد. ٢٧ اما دور
روز قبل از حرکت شاه تلگرافي از سادات رئيس جمهور مصر به ايران رسيد که در آن از
شاه دعوت شده بود قبل از عزيمت به آمريکا مدتي را در آسوان بگذراند٬ جايي که در
آن موقع جرالد فورد رئيس جمهور پيشين آمريکا نيز ميهمان سادات بود. شاه نيز ايـن

دعوت را پذيرفت.
با مسجل شدن خروج شاه مسئله عمده که عبارت بود از وضعيت ارتش به شکل يک



[ ١١٦٠-٧٤٧ س] ويليام سوليوان سفير آمريکا در ايران و عبدالحسين سميعي

معضل اساسي بروز يافت زيرا هايزر از نگاه سران ارتش ايران اکنون در مظان اين اتهام
قرار داشت که شاه را وادار به ترک کشور کرده است و با توجه به ساخت پدرساالرانـه
ارتش شاهنشاهي از ميزان اعتماد وي تا حد زيادي کاسته شد. به عالوه٬ او مي بايست در
برابر سؤاالت فراواني که براي فرماندهان ارتش وجود داشت پـاسخهاي قـانع کننده اي
ارائه دهد و در عين حال از روند اضمحالل ارتش مـمانعت بـه عـمل آورد تـا آن را در

راستاي برنامه هايش سازماندهي کند. اين موضوع زمينه بررسي بعدي ماست.

٢) حفظ انسجام ارتش و ممانعت از فروپاشي آن
يکي از برجسته ترين دستاوردهاي رضاشاه و پسرش همواره تشکيل ارتشي مدرن٬
توانمند و مجهز معرفي شده بود و ارتش به عنوان مايه مباهات در گفتار و کردار آن دو نيز
به مثابه نماد اعتال و عظمت کشور آشکارا تجلي داشت. از آنجا که ارتش در هر نظامي٬
صرف نظر از شکل و ماهيت آن٬ به عنوان پاسدار امنيت و تماميت کشور مطرح است در
نظامهاي مطلقه و اقتدارگرا ارتش عالوه برآن يک رشته مسئوليتهاي ويژه و بـه مـراتب
مهم تري نيز در راستاي حراست از نظام حاکم برعهده مي گيرد. لذا در دوران پهلوي دوم
نقش و کارکرد نيروهاي مسلح بيشتر در حفاظت از نظام سلطنت دربرابر گزند مخالفتها و



خشنونتهاي داخلي معنا مي يافت تا منازعات خارجي٬ و اين عـمده ترين دليـل تـوسعه
نظامي ايران در سراسر دوران پهلوي بود. با اين همه٬ در دوره محمدرضا ارتش ايـران
مي بايست نقشي منطقه اي نيز ايفا کند و فعاالنه در عرصه هاي بحراني حوزه امنيتي خليج
فارس حضور يابد. به همين سبب ارتش ايران به آخرين فن آوري نـظامي و تسـليحات
پيشرفته ساخت آمريکا مجهز بود٬ تسليحاتي که گاه تنها ارتش ايران و آمريکا منحصرًا

آنها را دراختيار داشتند.
با توجه به اين مقدمه٬ اهميت رسالت هايزر جلوه نمايان تري خواهد يافت. هـايزر
هنگامي به ايران اعزام شد که حيات سياسي شاه پايان يافته بـود امـا ارتش٬بـه عـنوان
بزرگ ترين ميراث شاه و حافظ نظام سلطنت٬ نسبتًا دست نخورده و پابرجا باقي مـانده
بود و در عين حال مهم ترين٬ متشکل ترين و بزرگ ترين سازمان وابسته به نـظام پـيشين
تلقي مي گرديد. بنابراين در موقعيت آن روز ايران حفظ انسجام ارتش شاهنشاهي از خطر
فروپاشي قريب الوقوع به عنوان پايگاه اصلي قدرت و سيطره آمـريکا در دوران پس از
شاه اهميتي مضاعف مي يافت. ارتش ايران از برجسته ترين پايگاههاي هيئت مستشاران
نظامي آمريکا محسوب مي شد چه٬ دست کم سـه ژنـرال بـلندپايه آن کشـور در مـقام

٢٨. ابراهيم يزدي. بررسي سفر هايزر . تهران٬ انتشارات نهضت آزادي ايران٬ ١٣٦٢. ص ١١.

فرماندهي آن ايفاي نقش مي کردند. ٢٨ مجهزترين پايگاههاي کنترل و مراقبت نظامي و
گسترده ترين شبکه پيشرفته الکترونيکي استراق سمع مربوط به حوزه خليج فارس در

. 29. IBEX.

ايران احداث شده بود که به پروژه آيبکس ٢٩ شهرت داشت.
اداره مستشاري ارتش ايران تحت فرماندهي ژنرالهاي آمريکايي اداره مي شد که در
آستانه انقالب سرلشکر گس تصدي آن را برعهده داشت و در عين حال رئيس ستاد نيز
شناخته مي شد. وظايف اداره مستشاري عبارت بود از: تأمين نيازمندي نيروها به لحاظ
آموزش اعضا٬ اعزام افسران و درجه داران براي طي دوره هاي آموزشي و تخصصي بـه
آمريکا٬ امور لجستيکي يگانها (مانند تأمين قطعات يدکي اسلحه و مهمات خـريداري
شده از آمريکا)٬ نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشي و نگهداري وسـايل نـظامي بـه
منظور باال بردن آمادگي رزمي نيروها و نظاير آن. مستشاران آمريکايي به عنوان مشاوران
و فرماندهان نظامي٬ در تمام بـرنامه هاي آمـوزشي٬ عـملياتي٬ اطـالعاتي و لجسـتيکي
نيروهاي سه گانه زميني٬ هوايي و دريايي٬ در ستادها٬ ادارات و يگانهاي رزمي فعاالنه

٣٠. عباس قره باغي. اعترافات ژنرال (خاطرات ارتشبد عباس قره باغي) . تهران٬ نشر ني٬ ١٣٦٥. ص ١٣٦.

شرکت داشتند. ٣٠ اداره مستشاري ارتش ايران جزئي از ابواب جـمعي فـرماندهي کـل



[ ٤٩٣٢-١ ـ ب] محمدرضا پهلوي و مهدي رحيمي

نيروهاي پيمان آتالنتيک شمالي محسوب مي شد که در آن هنگام ژنرال هايزر در سمت
معاونت فرماندهي آن ايفاي نقش مي کرد. وي در همين مقام بارها به ايران آمده و با شاه

و بلندپايگان ارتش ديدار کرده بود.
مهم ترين بخش مأموريت هايزر و اساسًا رسالت او در اين سفر پيوندي ناگسستني با
ارتش ايران داشت اما به دليل پيچيدگي وضعيت ارتش٬ بغرنج بودن اوضاع و ناآرامـي
روزافزون کشور وي رسالتي دوگانه داشت٬ و چنانکه پيش از اين يادآور شديم٬ تا حدي
هدفهاي متفاوتي را دنبال مي کرد اما در برابر نيروهاي مسلح هايزر تمام تالش و همتش
را مصروف حفظ وحدت و انسجام ارتش مي داشت تا از هرگونه عمليات خودسرانه و
ناسنجيده ارتشيان به هنگام خروج شاه جـلوگيري کـند٬ و مـيان ارتش و دولت بـختيار
ائتالفي استوار برقرار سازد تا در اين دوران بحراني انتقال٬ ارتش در مواجهه با طـوفان
ســهمگين انــقالب ازهـم نـپاشد. از آنـجا کـه زمـامداري بـختيار از نگـاه آمـريکاييان



مناسب ترين گزينه براي مهار انقالب در دوران پس از شاه بود و اميد فراوان بـه امکـان
همکاري و هماهنگي با وي براي دستيابي به هدف مـهم تر٬ يـعني پـاسداري از مـنافع
آمريکا٬ مي رفت کاخ سفيد براي موفقيت بختيار در برنامه هايش از او پشتيباني آشکار به

عمل آورد.
پس از کنفرانس گوادلوپ که رهبران چهار کشور بزرگ غربي استمرار سلطنت شاه را
پايان يافته تلقي کردند در آمريکا نيز براي مقابله با وضـعيت جـديد تـحرکات تـازه اي
صورت گرفت؛ رسانه ها و محافل سياسي و خبري يکپارچه و همنوا در جهِت تـبليغ و

٣١. ابراهيم يزدي. آخرين تالشها در آخرين روزها . تهران٬ انتشارات قلم٬ ١٣٦٨. ص ٩٩.

تقويت همه جانبه از دولت بختيار متمرکز گرديدند. ٣١ از همين رو هايزر بيشتر وقت خود
را براي جلب همکاري و پشتيباني همتايان ايراني خود از دولت بـختيار يـا تـرغيب بـه
شرکت در دولت غيرنظامي وي مي نمود تا از بروز دو دستگي در ارتش اجتناب شود و
امکان رفع بحران از راههاي قانوني يا سياسي با پرهيز از ماجراجويي و خشونت فراهم
آيد. او در مالقاتهاي همه روزه اش با فرماندهان ارتش بر اين نکـته تأکـيد مـي ورزيد و
ديدگاه دولت خود را براي آنان تشريح مي کرد. هايزر براي تحقق اين هدف سعي داشت
ارتش را وادارد تا تمام تأسيسات مهم و حساس کشور از قبيل شرکت نفت٬ گـمرکات٬
نيروگاهها٬ سازمان آب٬ سيستم بانکي٬ رسانه هاي گروهي و... را تحت رهبري بختيار به

ظهور و سقوط سلطنت پهلوي . تهران٬ اطالعات٬ ١٣٧١. ج ٬١ ص ٦٠١. ٣٢. بنگريد به: حسين فردوست.

دست گيرند و در صورت شکست اين نقشه به سوي کودتا ميل کند. ٣٢ بنابراين٬ هايزر٬
چنانکه در خاطرات خود اعتراف کرده است٬ مي بايست مطابق ديدگاه دولتش حمايت
کامل ارتش را از بختيار به عنوان عاملي براي غلبه بر بحران فراهم آورد و دوم طرحهاي

٣٣. رابرت هايزر٬ مأموريت درتهران . ص ٥٢.

عملي براي يک کودتا را تدارک ببيند تا در صورت نياز از آن بهره جـويد. ٣٣ بـراي ايـن
منظور او از مساعدت همه آمريکاييان٬ به ويژه سوليوان سفير وقت امـريکا در ايـران٬

سود مي جست.
هايزر در بدو ورود خود به ايران٬ در تحليلي از قدرت نيروهاي مسلح و انضباط و
وفاداري آنان نسبت به دستورهاي مافوق٬ گزارشهاي خوشبينانه اي به واشنگتن ارسال
داشت. او نوشت که ٨٥ درصد از نيروهاي مسلح از فرماندهان خود تبعيت مي کنند و

جنگ قدرتها در ايران . ص ١٧٧. ٣٤. باري روبين٬

حتي براي پشتيباني از حکومت بختيار با مخالفان خـواهـند جـنگيد. ٣٤ ايـن ديـدگاه بـا
نظرات سوليوان٬ که معتقد بود ارتش به سوي از هم پاشيدگي سوق يافته و بختيار ناتوان



از ادامــه حکـومت است٬ مـغايرت داشت. ايـن ارزيـابيهاي نـادرست از آنـجا نشـئت
مي گرفت که هم هايزر و هم طرفهاي ايراني گفت وگوهاي وي ــ که عمدتًا معدودي از
فرماندهان ارتش ايـران و مـقامات مسـتشاري آمـريکا را دربـرمي گرفت ــ شـناخت يـا
قضاوتي صحيح از عمق و ماهيت انقالب ايران نداشتند زيرا معتقد بودند که ناآراميهاي
ايران ساخته و پرداخته کمونيستهاست و اگر کمونيستها به بند کشيده شوند جـناحهاي

٣٥. به عنوان مثال٬ تيمسار طوفانيان؛ بنگريد به: رابرت هايزر٬ مأموريت در تهران . ص ٢٦.

مذهبي از دولت قانوني بختيار حمايت خواهند نمود. ٣٥ ژنرال هايزر٬ تحت تأثير همين
تبليغات٬ ابتدا احساس مي کرد که احتماًال کمونيستها عامل پرنفوذي در رويدادهاي ايران
محسوب مي گردند؛ اما دقت نظر و مداقه بيشتر٬ هايزر را به سوي بنياد نـادرست ايـن
تــحليلها رهـنمون سـاخت و او دريـافت کـه ايـن تـصور سـران ارتش از غـرور کـاذب
شاهنشاهي پدرساالرانه شکل گرفته است که نمي توانند باور کنند هموطنان آنها برضد

٣٦. همان منبع٬ ص ٢٦.

اعليحضرت قيام کنند. ٣٦
يکي ديگر از نگرانيهاي عمده امراي ارتش تحريکات و تنشهاي ناشي از انتشار اخبار
راديو بي بي سي در لندن بود که به زعم آنها به وخامت بيشتر اوضاع کمک مي نمود. سران
ارتش از دولت آمريکا انتظار داشتند به واسطه روابط دوستانه اش با بريتانيا خواهان قطع
اين برنامه ها گردد. سؤاالت ديگر آنها از هايزر اين بود که چرا سوليوان سفير شما شاه را
وادار به ترک کشور نموده است و چرا آمريکا درباره آيت الله خميني(س) سکوت کرده
و کاري صورت نمي دهد؟ بنابراين فرماندهان ارتش خواستار آن بودند که دولت آمريکا
به هر شکل ممکن از بازگشت آيت الله خميني(س) به کشور ممانعت به عمل آورد و از
پخش بيانات و اعالميه هاي تند ايشان از طريق راديو بي بي سي جلوگيري کند. هايزر پس
از تأملي کوتاه به همه اين پرسشها به آرامي پاسخ داد و براين نکته تأکيد ورزيد که رئيس
جمهور آمريکا پشت سر بلندپايگان ارتش ايستاده است. او پيامدهاي اخبار بي بي سي را
بسيار کمتر از آنچه مقامات ايراني تحليل مي کردند ارزيابي نمود و اساسًا مداخله در اين

٣٧. براي اطالعات بيشتر از جزئيات گفت وگوهاي سران ارتش ايران و ژنرال هايزر بنگريد به:
رابرت هايزر٬ مأموريت در تهران . صص ٣٢و ٤٨؛ عباس قره باغي٬ اعترافات ژنرال . ص ١٤٣؛ باري روبين٬

جنگ قدرتها درايران . صص ١٧٧-١٧٨.

امور را مساوي با مداخله در سياست دولتي مستقل برشمرد. ٣٧
بي ترديد عمده ترين نگراني سران ارتش هراس از خروج شاه بود. درنتيجه٬ بسياري
از مقامات عاليه ارتش تالش مي ورزيدند تا همراه با شاه٬ ايران را ترک کـنند. انـصراف
آنان از اين انديشه و تشويق آنها به اقامت در ايران يکي از جنبه هاي دشوار مأمـوريت



هايزر بود. چه٬ با خروج آنان ارتش توان هدايت و انسجام خويش را از دست مي داد و
شانس ادامه حيات رژيم به احتمال يک در ده هزار کاهش مي يافت. اين حقيقتي بود که
بعدها هايزر در ١٩ خرداد ١٣٦٠ در کنگره آمريکا در برابر کميته تحقيق در امور روابط

٣٨. ر.ک: روزنامه کيهان ٬ ٢١ خرداد ١٣٦٠.

ايران و آمريکا اظهار داشت. ٣٨ عالوه بـر او بسـياري از فـرماندهان ارشـد نـظامي نـيز
برهمين عقيده بودند که ترک کشور از سوي شاه مساوي با فروپاشي ارتش خواهد بود و
ا گر اين سفر به ناچار بايد صورت گيرد بهتر است درچند مرحله انجام شود. هايزر بارها
در اين باره براي متقاعد ساختن آنها سخن گفته بود. او در سومين گـفتار خـود دربـاره
پايداري فرماندهان ارتش پس از شاه خطاب به آنـان اظـهار داشت: «مـردم مـي آيند و
مي روند٬ اما اين کشور است کـه مـاندني است» او بـراي آمـادگي ذهـني شـنوندگان از
تفويض قدرت از يک رئيس جمهور به رئيس جمهور ديگر در آمريکا صـحبت کـرد و
گفت «يک رئيس جمهور ترور شده بود؛ ما بدون وقفه از رئيس جمهور ديگر حمايت
کرديم... در ايران همين اتفاق بايد بيفتد. مسئوليتهاي شما مثل فـرماندهان آمـريکايي٬

٣٩. رابرت هايزر٬ مأموريت در تهران . ص ٣٦.

دفاع از افراد نيست بلکه دفاع از ملت است». ٣٩
هايزر سرانجام رئوس تصميمات کنفرانس گوادلوپ را به فـرماندهان نـظامي ايـران
ابالغ کرد و با توضيحات مفصل و اقامه داليل کافي عـلل مـخالفت آمـريکا و مـتحدان
اروپايي آن را با ادامه حکومت شاه برشمرد و آنان را مجاب کرد. او به آنها اطمينان داد که
آمريکا با هرگونه اقدام نظامي براي جلوگيري از خروج شاه ــکه برخي از سران ارتش در

جنگ قدرتها در ايران . ص ١٧٧. ٤٠. محمود طلوعي٬ داستان انقالب . ص ٤٠٠ و همچنين: روبين باري٬

صدد انجام دادن آن بودند ــ و نيز ساقط کردن حکومت بختيار مخالفت خواهد ورزيد. ٤٠
اگرچه هايزر توانست با تمهيدات الزم از گريختن مقامات برجسته ارتش به هـنگام
خروج شاه ممانعت به عمل آورد اما دشواريهاي الينحل او پس از سفرشاه رخ نـمود.
ارتش ايران گرفتار يک رشته ضعفهاي ساختاري بود که از يک سو به فقدان شـاه و از
سويي ديگر به تسخير ارتش از جانب انقالبيون بازمي گشت و اين علت اصلي ناکامي
هايزر در بخشي از مأموريتهايش بود. شاه ارتش را بـه گـونه اي اقـتدارگـرايـانه انسـجام
بخشيده بود که امراي ارتش در برنامه ريزي و سازماندهي تجربه اي قابل اعتماد نداشتند
زيرا خود شاه يک تنه همه طرحها را تنظيم مي نمود و آنان عادت کرده بـودند کـه تـنها
مجري باشند. در حقيقت به اعتراف ارتشبد قره باغي حيات ارتش شاهنشاهي بـر سـه



[٢٨٦٢-٧ ]

٤١. رابرت هايزر. مأموريت در تهران . ص ٤٦.

اصل «خدا٬ شاه٬ ميهن» استوار بود. ٤١ که رکن اصلي و ستون فقرات آن يعني فرمانده کل
قوا از کشور گريخته بود؛ به هـمين عـلت سـران ارتش بـراي خـروج از کشـور بـي تابي

مي کردند.
شاه در سالهاي متمادي حکومتش عمده توجه خود را به مخاطرات خارجي٬ به ويژه
عراق و شوروي٬ معطوف داشته بود و کمتر به اين مي انديشيد که دشواريها و مشکالت

داخلي نيز مي توانند ساختار و عملکرد ارتش را مختل سازند.
بنابراين٬ ارتش در پي بحران کمبود سوخت و ديگر مايحتاج ناشي از اعـتصابها بـه
شدت فلج گرديد و از کار افتاد. به عالوه٬ کشاندن ارتش به خيابانها نيز پيامدهايي جز
تجزيه نيروهاي مسلح به دنبال نداشت. ارتش ايران اساسًا نمي توانست به مثابه پـليس
وظايف انتظامي را بر عهده گيرد. در نتيجه٬ ارتش هنگامي که به خـيابان گسـيل شـد و
انقالبيون با شعارهاي «برادر ارتشي٬ چرا بر ادرکشي؟»٬ «ارتش بـرادر مـاست٬ خـميني
رهبر ماست» و با گل و بوسه از آن استقبال کرد روحيه خويش را باخت و حالتي انفعالي
گرفت. اعضاي خانواده هاي نيروهاي مسلح به انقالب پيوسته بودند و لذا وابستگان خود



را در ارتش به فرارو ترک خدمت دعوت مي کردند. در نتيجه٬ گـروه گـروه از سـربازان
وظيفه محل خدمت خود را ترک گفته به خانواده خود باز مي گشتند. درميان اين گروهها
عده زيادي از افسران و درجه داران نيز ديده مي شدند. اين روند با پيامها و فتاواي امام
خميني خطاب به ارتشيان٬ سربازان و مقامات نظامي رو به افزايش نهاد اين عده با سران
انقالب تماس گرفته اعالم همبستگي مي نمودند. صرف نظر از فرماندهان رده باال که با
منافع رژيم و حاکميت پهلوي سخت پيوند خورده بودند بدنه ارتش از دايره بند و بستها
و پيوستگيهاي سياسي با کارگردانان رژيم بيرون افتاده و با آحاد مردم محشور بود. لذا
انقالب و آرمان آن را به درستي درک مي کرد. در چنين وضعيتي به تعبير قره باغي: «اگر

٤٢. تحرير تاريخ انقالب اسالمي به روايت بي بي سي . ص ٣٢٤.

ارتش و ملت روياروي هم قرار مي گرفتند نه ارتشي باقي مي ماند و نه ملتي». ٤٢ اما از يک
نکته اساسي نيز نبايد غفلت ورزيد که تيزبيني سران انقالب٬ به ويژه تماسهاي پيوسته
اعضاي شوراي انقالب با امراي ارتش٬ يکي از عوامل اصلي و عمده ايجاد شکاف ميان
سران ارتش و سردرگمي آنان در برابر نهضت اسالمي ـ ملي مردم ايران بود که توانست
از وحدت عمل و تشـريک مسـاعي نـظاميان بـرضد انـقالب تـحت رهـبري بـيگانگان

جلوگيري نمايد.

٣) لغو قراردادهاي فروش تسليحات
بــي ترديد يکــي از مــهم ترين جـنبه هاي مأمـوريت هـايزر روشـن نـمودن تکـليف
قر اردادهاي فروش سالحهاي پيشرفته آمريکايي به ايران بـود. در آغـاز دهـه ١٣٥٠ و
درپي باالرفتن بهاي نفت در بازارهاي جهاني و به تبع آن افزايش در آمدهاي ارزي ايران
حجم خريد سالحهاي آمريکايي توسط شاه افزايش يافت چنانکه در فـاصله سـالهاي
٧٨-١٩٧٢ حجم معامالت تسليحاتي آمريکا با ايران از مرز ١٦/٢ ميليارد دالر گذشت٬

٤٣. جيمز بيل. شير و عقاب (تراژدي روابط ايران و امريکا) . ترجمه مهوش غالمي. تهران٬ نشر کويه٬ ١٣٧١. ج٬١
ص ٣٢٦.

رقمي که تا آن روز در تاريخ فروش جهاني اسلحه سـابقه نـداشت. ٤٣ بـرهمين اسـاس
بودجه دفاعي ايران از ١/٤ ميليارد دالر در سال ١٩٧٢ بـه ٩/٤ مـيليارد دالر در سـال
١٩٧٧ افزايش يافت که نمايانگر رشدي معادل ٦٨٠ درصد بود و در حقيقت ٤٠ درصد
از بودجه کشور را به خود اخـتصاص مـي داد. ايـران پـيشرفته ترين تـجهيزات جـنگي و
فن آوري نظامي را در اختيار داشت. به عنوان نمونه مي توان از جنگنده بمب افکـنهاي
«تام کت F١٤ » نام برد که هنوز استفاده از آن در نيروي دريايي آمريکا با دشواري روبه رو



[ ٥-٥١٣ - ک] عباس قره باغي

بود اما صدها فروند به سوي ايران در حال گسيل شدن بود. بـه هـمين دليـل تـهران در
حقيقت پاتوق دالالن اسلحه جهان محسوب مي گرديد و گفته مي شد که از ٧٣-١٩٧١ در
هر هفته تقريبًا سي و پنج نفر از کارشناسان تسليحاتي آمريکا بـا رئـيس گـروه شـوراي

٤٤. همان منبع٬ ص ٣٢٦.

نظامي مالقات مي کرده اند. ٤٤
در واقع تا سال ١٩٧٨ ايران بزرگ ترين بازار فروش فراورده هاي نظامي آمريکا بـه
شمار مي رفت. نيازمنديهاي نيروي هوايي دربست از سوي پنتاگون تأمين مي گرديد. اين
وابستگي مفرط٬ چه از نظر دانش نظامي و چه از بعد خدمات و نگهداري پس از پيروزي
انقالب٬ بخش بزرگي از قواي سهگانه ارتش را به علت کمبود قطعات و لوازم يدکي و نيز

نفوذ آمريکا در ايران (بررسي سياست خارجي آمريکا و روابط ايران) . تهران٬ ناشر مـؤلف٬ ٤٥. ابراهيم سنجر.
١٣٦٨. صص ١١٩-١١٨.

فقدان دانش فني٬ مدتها از تحرک الزم انداخت ٤٥ و اين در حالي بود که رسانه هاي ارتباط
جمعي در سال ١٣٥٧ ايران را «دارنده گران ترين انبار اسلحه تاريخ دنيا» لقب داده بودند.
با اين همه٬ اين سازمان عريض و طويل نظامي چندان کارآمد به نظر نمي رسيد. به تعبير
يکي از صاحب نظران آمريکايي٬ ارتش ايران براي مناقشات مرزي و حفظ امنيت داخلي



بسيار بزرگ و براي جنگي تمام عيار بي فايده مي نمود و در واقـع بـه آن مـرد مـعروف
شباهت داشت که به علت سنگيني و بزرگي جثه اش از انجام دادن کارهاي ساده عاجز
بود و درعين حال کوچک تر و سبک تر از آن بود کـه بـه کـارهاي واقـعًا سـنگين دست

٤٧. همان منبع٬ ص ٤٦.١٢١. همان منبع٬ ص ١١٩.

بزند. ٤٦ اساسًا سياستمداران برجسته کاخ سفيد به ندرت به نيروي ضربتي ارتش ايران
باور داشتند زيرا از نگاه آنان کمکهاي تسليحاتي به ايران نه ماهيت استراتژيک داشتند و
نه تاکتيکي٬ اما فروش اسلحه مي توانست به رهايي آمريکا از بحران اقتصادي ناشي از
جنگ ويتنام و نيز جذب در آمدهاي هنگفت نفتي خاورميانه منتهي شود ارائه يک رقم
کوچک ممکن است به گوشه اي از اين ماجرا پرتو افکند: هزينه پـرسنل نـظامي ارتش
ايران در سال ١٣٥٦ بالغ بر ١٤٠ ميليارد ريال معادل دو ميليارد دالر بود در حـالي کـه
هزينه مشاوران آمريکايي مستقيم ايران در همان سال ١٧٠ ميليارد ريـال بـرآورد شـده
است. ٤٧ نيازهاي تسليحاتي ايران نيز با مشورت هـمين هـيئتهاي مسـتشاري آمـريکا و
عمدتًا از راه سفارش به وزارت دفاع يا از طريق قرارداد با کمپانيهاي سازنده اسلحه تأمين
مي شد.براي معامله از نوع سفارش٬ وزارت دفاع آمريکا حسابي به نام «حساب تنخواه
گردان ايران» در بانکهاي آمريکا گشوده بود و دولت ايران همواره پولهاي کالن نـقدي
خويش را به حساب فوق واريز مي کرد تا وزارت دفاع آمريکا بتواند دربـرابـر سـفارش
نظامي ايران از اين حساب برداشت نمايد. ايران حق برداشت از اين حساب را نداشت و

٤٨. ابراهيم يزدي٬ بررسي سفر هايزر به ايران . ص ٣٧.

تنها وزارت دفاع آمريکا حق انحصاري برداشت از آن را براي خود حفظ مي کرد. ٤٨
از سال ١٩٦٨ زمان شروع اين برنامه تا پيروزي انقالب٬ يعني در فاصله يازده سال

٤٩. بررسي سرنوشت موجودي و بقاياي اين حساب يکي از عمده ترين محورهاي اختالفات مالي و مطالبات
ايران از دولت آمريکا را در سالهاي پس از پيروزي انقالب شکل مي داد. بـنگريد بـه: يـزدي٬ هـمان مـنبع٬

ص ٣٧.

حدود ٢٢ ميليارد دالر توسط دولت ايران در حساب مزبور سپرده گذاشته شد. ٤٩ اما در
پاييز سال ١٣٥٧ پرداختهاي ايران در نتيجه باال گرفتن انقالب و اعتصاب متوقف شد. به
ويژه٬ اختالل در صادرات نفت که نتيجه گسترش تعطيلي و اعتصاب در شرکت نفت بود.
در زمان حاکميت «کابينه هاي بحران»٬ به ويژه دولت ازهاري٬ تالش شد تـا اعـتبارات
هنگفتي که به خريدهاي نظامي اختصاص يافته بود برگشت داده شود و در امور داخلي
هزينه گردد. اين در حالي بود که در بانکها هواداران انقالب در صدور چک براي تسويه
حساب خريدهاي نظامي از امريکا سـرمي پيچيدند. درپـي ايـن آشـفتگي مـالي ايـران٬



وزارت جنگ آمريکا اريشن فن ماربد معاون بخش کمک به امنيت نـظامي را بـه ايـران
اعزام نمود تا موجبات تسويه حسابهاي نظامي را فـراهـم آورد. نـامبرده از مشـاوران و

همراهان ژنرال هايزر در سفرش به ايران بود.
پس از پيروزي دموکراتها در انتخابات رياست جمهوري آمريکا٬ که به رهبري کارتر و
با شعار حقوق بشر تحقق يافت٬ فروش بي حدوحساب تسليحات به کشـورهاي داراي
نظام استبدادي متوقف شد؛ اگرچه ايران به دليل جايگاه خاصش در استراتژي خارجي
آمريکا از دايره شمول اين سياست بيرون بود اما در ميان مقامات کاخ سفيد برسر فروش
اسلحه به ايران نگرشهاي يکسان وجود نداشت. کيسينجر در رأس جرياني قرار داشت
 که مدافع حفظ روابط ويژه با شاه و بازگذاشتن دست وي در خريد انواع اسلحه از آمريکا
بود ولي درهمان حال وزير دفاع آمريکا از هـواداران مـحدود نـمودن فـروش سـالح و
کاهش تعداد کارشناسان نظامي آمريکا در ايران محسوب مـي شد. بـه تـبع وي عـموم

جنگ قدرتها در ايران . ص ١٢٨. ٥١. همان منبع٬ ص ٥٠.١٢٨. باري روبين٬

بلندپايگان نظامي آمريکا از خط مشي وزير دفاع جانبداري مي کردند. ٥٠ ژنرال هايزر نيز
در طيف هواداران محدود ساختن توسعه نيروهاي مسلح ايران قرار داشت. وي که بـر
عمليات مستشاري آمريکا در خاورميانه نظارت مي نمود در سفرهاي قبلي خود به ايران
همواره سعي داشت شاه را به تجديد نظر در برنامه هاي نظامي اش متقاعد سـازد ولي
شاه چندان زيربار نمي رفت. ٥١ اما اکنون که شاه از صحنه سياست کنار رفته بود هايزر
مي کوشيد در بلبشوي سياسي ايران زمينه لغو تعهدات تسـليحاتي آمـريکا بـه ايـران را

فراهم آورد.
هايزر دراين مأموريت خود تنها با معدودي از سران ارتش ايران و مقامات مستشاري
آمريکا ديدار مي کرد و در جلساتي حضور مـي يافت کـه در آنـها فـرماندهان نـيروهاي
سهگانه حضور داشتند. پاي ثابت اين ديدارها ژنرال عباس قره باغي رئيس ستاد مشترک
نيروهاي مسلح بود. دراين جلسات دريادار حبيب اللهي فرمانده نيروي دريـايي نـقش

٥٢. عباس قره باغي٬ اعترافات ژنرال . ص ١٧٧.

مترجم را ايفا مي کرد. سرانجام هايزر بيش از همه به ژنـرال ربـيعي نـزديک شـد. ٥٢ در
مالقاتهاي همه روزه اي که هايزر با فرماندهان ارتش تـرتيب مـي داد بـرحسب مـعمول
ژنـرال گس رئـيس سـتاد مسـتشاران آمـريکايي بـه کـمک هـايزر مـي شتافت و دربـاره
اردادهـاي مـوجود مـيان دوکشـور٬ سـفارشها و موضوعاتي چـون: تـعيين تـلکليف قـر
نيازمنديهاي نيروهاي سه گانه به ويژه هـوايـي و دريـايي و يـا اجـرا نشـدن آنـها و نـيز
مشکالت مستشاران باقي مانده در ايران ــکه در آن تاريخ تعدادشان از دوازده هزار تن



تجاوز مي کرد ــ و خروج خانواده هاي آنان از طريق پايگاههاي نظامي بـه عـلت وضـع

٥٣. همان منبع٬ ص ١٣٧.

بحراني و نگران کننده کشور و ساير مسائل مورد اختالف مذاکره به عمل مي آوردند. ٥٣
اين دو شخصيت٬ همراه با سفير آمريکا٬ با دولت بختيار موافقتنامه اي به امضا رساندند.
اين موافقتنامه به آساني به اعتبار قرارداد تسليحاتي که حدود ٨ تا ١٠ ميليارد دالر ارزش

٥٤. محمد ت. ماهيت و عملکرد امپرياليسم امريکا در ايران . تـهران٬ مـؤسسه خـدمات فـرهنگي رسـا٬ بـي تا.
٥٥. بنگريد به: ابراهيم يزدي٬ بررسي سفر هايزر به ايران . صص ٣٨-٣٩.صص ١٤٤-١٤٥.

داشت پايان داد ٥٤ و ايران را در موضعي قرارداد که نتواند از زيربار تعهداتش شانه خالي
کند. اين تفاهمنامه به حيثيت سياسي و نظامي ايـران سـخت لطـمه وارد سـاخت و در
محافل آمريکا با شگفتي روبه رو شد چـنانکه بـرژينسکي بـه دليـل واهـمه از واکـنش
احتمالي ايران امضاي آن را يک هفته به تأخير انداخت؛ اما در ايـران بـه عـلت اوضـاع

خاص ناشي از انقالب هيچ صداي اعتراضي برنخاست.
اين تفاهمنامه دو روز پس از بازگشت امام خميني(ره) به مـيهن و درست در روزي
امضا شد که مهندس بازرگان حکم نخست وزيـري خـود را از رهـبر انـقالب دريـافت
داشت و همه جهانيان به عيان دريافتند که دولت بختيار و سلطنت پهلوي مضمحل گشته
است. بي ترديد امضاي تفاهمنامه اي با اين درجه از اهميت از سوي دولتي ساقط شده و
اعتبار قانوني بخشيدن به آن از سوي دولت آمريکا يکي از مصاديق بارز خيانت در تاريخ
معاصر ايران تلقي مي شود زيرا براي دولت آمريکا اين امکـان را فـراهـم مـي کرد تـا از
تحويل مقادير هنگفتي سالح و تجهيزات سفارش شده دولت ايران خودداري ورزد٬ به
عالوه٬ ميليونها دالر بابت جريمه لغو اين قراردادهـا از حسـاب «تـنخواهگـردان ايـران»

برداشت نمايد.
بدين ترتيب ايران بازنده اصلي و در واقع قرباني معاهده هاي شوم و ناسنجيده اي شد
که در قباِل آن نه اسلحه اي دريافت داشت و نه ديناري از باقيمانده آن حساب که نزديک
به ٩ ميليارد دالر تخمين زده مي شود٬ بازپس گرفت. در سالهاي پس از پيروزي انقالب
اسالمي سرنوشت حساب تنخواهگردان ايران تا سـطح ٢٢ مـيليارد دالر درکـنار سـاير
مطالبات دولت ايران در مذاکرات با آمريکاييان به گفت وگو گذاشته شد ٥٥ و به مناقشه
انگيزترين فصلها در روابط دو کشور تبديل گرديد و اين حقي است که در اثـر جـهل و
غفلت داخلي توسط امپرياليسم ناديده گرفته شده. جلسات متعددي براي احقاق حـق
ايران جهت گفت و گو با مقامات کاخ سفيد تشکيل شد اما مـذاکـرات مـربوط بـه ايـن
موضوع در پي ماجراي گروگانگيري و تسخير سفارت آمريکا به دست دانشجويان پيرو



[٢٨٣٢-٧ ]

خط امام ــکه برآيند آن تيرگي و خصم آلود شدن روابط دو کشور بود ــ مسکوت ماند٬ و
در پي امضاي بيانيه الجزاير که به آزادي گروگانها منتهي گشت از مطالبات فوق اسمي به

ميان نيامد و عمًال به بوته فر اموشي سپرده شد.

٤) برچيدن پايگاههاي جاسوسي آمريکا در ايران
نصب دستگاههاي مراقبت و استراق سمع در شمال ايران از مهم ترين خدمات شاه
به آمريکا بود و به تعبير باري روبين اطالعات حاصله از اين پايگاهها که براي آمـريکا

جنگ قدرتها در ايران . ص ١٢٧. ٥٦. باري روبين٬

اهميت حياتي داشت از داليل عمده حمايت از رژيم شاه به شمار مي رفت. ٥٦ بنابراين٬
يکي از جنبه هاي اصلي مأموريت هايزر روشن نمودن وضع وسايل پيشرفته و فوق مدرن
الکترونيکي ـ جاسوسي آمريکا در ايـران بـود کـه مـقامات آن کشـور را واداشت تـا بـا
مشاهده شتاب روزافزون انقالب و نگراني حاصل از پـيروزي نـهضت٬ از تسـخير ايـن
پايگاهها از سوي انقالبيون و برمال شدن اسرار آن توسط روسها ممانعت به عمل آورند و

اين بخشي از رسالت هايزر و همراهان او بود.



پايگاههاي ياد شده٬ به طور مشخص٬ سالها قبل در دو استان ايران يعني خراسان و
مازندران محرمانه فعاليت داشتند. يکي از اين پايگاهها در مـنطقه کـبکان واقـع در ٦٤
کيلومتري شمال شرق مشهد و ديگري در بهشهر مازندران تأسيس شده بود و آمريکا به
وسيله تجهيزات بسيار پيچيده و پيشرفته تمام فعاليتهاي نظامي روسها در جـمهوريهاي
آسياي مرکزي٬ به خصوص آزمايشهاي موشکي آنها٬ را تحت نظر داشت. بـه عـالوه٬
تمام پيامها و مخابرات الکترونيک روسها را در سراسر منطقه تا حوالي خليج فارس ضبط
مي کرد و با ارزش ترين اطالعات نظامي را براي مقابله با شوروي در اين منطقه حساس
جهان در اختيار داشت تا به وسيله آن مراقبت در اجراي تعهدات ناشي از قرارداد کاهش

٥٧. در اين باره بنگريد به: ابراهيم يزدي٬ بررسي سفر هايزر به ايران . ص ٣٠ و همچنين باري روبين٬ ص ١٢٧ و
نيز جيمز بيل٬ عقاب و شير . ج ٬١ ص ٤٠٥.

توليد سالحهاي استراتژيک را محرمانه برعهده گيرد. ٥٧ اين ادوات در قلب جـنگلهاي
افتاده در شمال ايران يا در کوهستانهاي کبکان به وسيله معدودي از کارشناسان فني دور
و غيرنظامي کار مي کرد. هايزر در اين باره نيز بسيار مـوفق بـود. امـا پـايگاه کـبکان کـه
غيرقابل تعويض محسوب مي گرديد تا زمان بـه اسـارت افـتادن بـيست و دو تکـنيسين

٥٨. ر.ک: جيمز بيل٬ عقاب و شير . ج ٬١ ص ٤٠٥.

آمريکايي همچنان به فعاليتهاي خود ادامه مي داد. ٥٨

٥) واپسين تالشهاي هايزر؛ مهار انقالب و کودتاي نظامي
با خروج شاه٬ هايزر در ادامه مأموريتش با دشواريهاي تـازه اي مـواجـه شـد. شـاه
هنگامي که آخرين اميدها و امکان پايداري را از دست داد و درست هنگامي که حضور
او به تشديد بحران و آشوب منتهي مي گشت کشور را ترک گـفت و ايـن مـوضوع مـايه
خوشحالي انقالبيون را فراهم آورد. هواداران انقالب بـه خـيابانها ريـخته بـه شـادماني
پرداختند. ناظران بين المللي و مفسران سياسي اين موضوع را به معناي اضمحالل نظام
شاهنشاهي تلقي نمودند ومطبوعات کشور آن را طليعه بهار آزادي خواندند امـا رهـبر
انقالب که يارانش را به استمرار نهضت تا پيروزي نهايي و استفاده از همه فرصتها تشويق
مي کرد از ملت خواست تا بـه عـنوان يک وظـيفه شـرعي روز ٢٩ دي ١٣٥٧ (اربـعين
اهپيمايي ملي تـبديل کـنند. گـروهها و دسـتجات مـختلف در حسيني) را به بزرگترين ر
اهـپيماييهاي اقــدامــي هــماهنگ و يکــپارچــه تــظاهراتـي بـه مـراتب گسـترده تر از ر
تاسوعاوعاشوراي ١٣٥٧ برپا نمودند. اين تظاهرات٬ اگرچه در بـرخـي شـهرستانها بـه
خشونت گراييد اما در يک جمعبندي کلي٬ نسبتًا با آرامش و نظم برگزار شد. در قطعنامه



پاياني اين تظاهرات بر غيرقانوني بودن سلطنت و خلع شاه٬ برقراري جمهوري اسالمي
با اتکا به آراء مـلت٬ تشکـيل شـوراي انـقالب٬ بـه رسـميت نشـناختن دولت بـختيار و
غيرقانوني دانستن شوراي سلطنت و از همه مهم تر بازگشت امام خميني(ره) تأکيد شده

بود.
بختيار٬ در يک موضعگيري آشکار٬ ساواک را منحل اعالم کرد و جمعي از زندانيان
سياسي را آزاد ساخت. در همين اثنا امام با تشکيل شوراي انقالب گام بلندتري به سوي
هدايت جريان انقالب در مسير پيروزي برداشتند. رهبران ملي و مذهبي نيز با تشکيل
کميته استقبال از امام به تدارک ورود رهبر پرداختند. در نتيجه٬ دولت بختيار هرچه بيشتر
در تنگنا قرار گرفت. مقامات آمريکايي به رهبري ژنرال هايزر و سوليوان سفير آن کشور
در ايران٬ در جلسه اي که به «کميته بحران» شهرت يافت٬ به بررسي و ارزيابي اوضـاع

٥٩. عباس قره باغي٬ اعترافات ژنرال . ص ١٥١ به بعد.

ايران نشستند. در اين جلسات بعدها بختيار٬ يا نماينده وي٬ حضوري فـعال داشت. ٥٩
هايزر و ديگر فعاالن آمريکايي به صراحت دريافتند که پيوند و همکاري ميان ارتش و
بختيار به سهولت ممکن نيست. چه٬ وفاداري سران ارتش به شاه چندان قوي بود که به
نظر نمي رسيد به انقياد جديدي تحت رياست بختيار گردن نهند. هايزر که بيش از همه با
آنان محشور بود در تحليلي از اين وضعيت مي نويسد سران ارتش به چند دليل٬ از جمله
اينکه بختيار از جبهه ملي است٬نمي توانستند به وي اعتماد کنند زيرا وضـعيت روحـي
آنان چنان هراس آور و مغشوش به نظر مي رسيد که گويي تصور مي کردند بختيار درصدد

٦٠. رابرت هايزر٬ مأموريت در تهران٬ ص ٣٩.

قلع و قمع آنان است. ٦٠ صرف نظر از مسئله ارتش٬ تهيه طرح اولويتها براي نخست وزير
اهميت بسزايي داشت. طرحهاي گسـترده اي بـراي بـه حـرکت درآوردن چـرخ اقـتصاد
متزلزل و سرپا نگه داشتن دوباره کشور٬ بازسازي نظام سـياسي و نـظاير آن بـه شـدت
احساس مي شد. بايد آب و غذاي کشور تأمين مي شد. نفت٬ گـمرکات٬ بـانکها٬ بـرق٬
رسانه هاي همگاني و ... کار خود را ازسر مي گرفتند و از همه مهم تر بايد انقالب مهار
مي شد٬ هواداران انقالب و رهبري آن به موضع سکوت کشانده مي شدند تا بختيار در

تحقق رسالتش توفيق حاصل کند.
هايزر مي بايست٬ تا سرحد توان٬ مساعي خود را براي همبستگي ارتش با بختيار به
عنوان آخرين راه چاره در چارچوب نظام پيشين به کارگيرد. او از تأکيد دولت آمريکا و
تصميمات کنفرانس گوادلوپ٬ مصالح مملکت و حفاظت از قانون و راهـهاي قـانوني و
لزوم حراست از سنگر شاه توسط بختيار سخن گفت. در حقيقت هايزر بخش بزرگي از



وقت خود را صرف متقاعد ساختن همتايان ايراني خود به پشتيباني از دولت بختيار نمود
تا از بروز دودستگي و شکاف در ارتش جلوگيري کند و امکان هرگونه ماجراجويي را
منتفي سازد. فرماندهان بلندپايه ارتش در حقيقت به اين تدابير گردن نـهادند و مـطابق
توجيه هاي شاه دريافتند که حمايت از بختيار٬ اين دولت منصوب شاه٬ راه قانوني غلبه
بربحران است اما مسئله عمده اکنون آيت الله خميني بود که تنهابا ممانعت از بازگشت
ايشان و کاستن از تحريکات انقالبيون امکان آرام نمودن اوضاع تا حدي فراهم مي آمد.
دربرابر اين تالشها امام با اعالم غيرقانوني بودن دولت بختيار پيامي به شـرح ذيـل
خطاب به ملت ايران صادر نمودند. «... دولت کنوني که منصوب شاه مخلوع و مجلسين
غيرقانوني مي باشد هرگز مورد قبول مردم نخواهد بود و همکاري با اين دولت غاصب به
هر شکل و به هرنحوي شرعًا و قانونًا جرم است. همان طوري که کارمندان محترم و مبارز
بعضي از وزارتخانه هاو ادارات عمل کرده اند بايد از اطـاعت وزراي غـاصب سـرپيچي

٦١. ابراهيم يزدي٬ آخرين تالشها در آخرين روزها . ص ٨٧.

نموده و در صورت امکان آنان را به وزارتخانه ها راه ندهند...» ٦١
اخبار رسيده از تهران و شهرستانها٬ چنانکه انتظار مي رفت٬ نشان از شورش مـردم
برضد دولت بختيار داشت. طغيان عمومي و دامنه ناآراميها وسعت بيشتري گرفت. در
همان حال شايعات مربوط به وقوع کودتاي نظامي و لزوم هوشياري بيشتر در برابر آن نيز
گسترش يافت. مقامات کاخ سفيد در واکنش به اين وضعيت از سران نظامي خواستند
انديشه هرگونه کودتا را فعًال از سر بيرون کنند و به جاي آن تمام قواي ارتش را در پشت

سقوط شاه . ترجمه ا.مهران. تهران٬ انتشارات اطالعات٬ ١٣٦٥. صص ٢٠٢-٢٠٣. ٦٢. فريدون هويدا.

سر بختيار قرار دهند تا دولت وي مستقر شود. ٦٢ اما اين توصيه ها و نيز کوششهاي هايزر
و بختيار در برابر امواج سهمگين انقالب از رمق افتاد. مردم در چندين وزارتخانه وزراي
بختيار را به وزارتخانه ها راه ندادند. برخي از وزرا که به هر شکل ممکن خود را به محل
 کارشان رسانده بودند به ناچار از راههاي ديگر گريختند. اين حادثه دست کم درچهار
وزارتخانه تکـرار گـرديد. رؤسـا و مسـئوالن ادارات نـمي توانسـتند دراثـر اعـتصابات و
تظاهرات در سازمانهاي تابعه حضور يابند و اگر با دشواريهاي متعدد در محل کار خود

٦٣. ابراهيم يزدي٬ آخرين تالشها در آخرين روزها . ص ٨٧.

حاضر مي شدند کارمندي نمي يافتند که به آنها مدد رساند. ٦٣ اين حرکت جديد در مورد
وزرا بخشي از برنامه هاي سياسي تنظيم يافته امام خميني(ره) در راستاي زمـينه سازي
براي فعاليت دولت موقت بود که به زودي مي بايست کار خويش را آغاز کـند. لذا ايـن
سياست مي کوشيد تا در مرحله اول کارمندان دولت را به عدم پذيرش وزراي بختيار و در



مرحله دوم دعوت آنان به استقبال از وزراي نخستين دولت انـقالب اسـالمي رهـنمون
سازد. بنابراين٬ شتاب رويدادهاي انقالب چنان شدتي گرفته بود که ديگر حمايت يا عدم
حمايت ارتش از بختيار نمي توانست چاره ساز يا گرهگشا باشد. با اين همه هنوز هايزر و
دولت متبوعش ارتش را تنها ضامن وحـدت و پـاسداري ازتـماميت ايـران بـه حسـاب
مي آوردند؛ لذا بر اين باور بودند که ائتالف ميان ارتش و بختيار اساسًا دست يافتني است
اما رسيدن به يک اتحاد حقيقي به زمان نياز دارد. اين قضاوتها زماني ارائه مـي شد کـه
ساختار ارتش فروپاشيده و بدنه نيروهاي مسلح با انقالب همراه گشته بود و فرصتي که
هايزر و بختيار آن را جست وجو مي کردند بـا تـصميم امـام و تـالش هـوادارانش بـراي

بازگشت به ميهن به سرعت از دست رفت.
در نتيجه اين تحوالت٬ برخي از فرماندهان ارتش کـه بـا ژنـرال هـايزر هـمکاري و
اشتراک مساعي داشتند تنها راه جلب مشارکت نظاميان و پشتيباني آنها از دولت را براي
برقراري آرامش در کشور٬ جلوگيري از سفر آيت الله خميني(ره) به ايران و ممانعت از

٦٥. باري روبين٬ صص ١٧٧-٦٤.١٧٨. عباس قره باغي٬ اعترافات ژنرال . ص ١٤٣.

تحريکات راديو بي بي سي دانستند. ٦٤ آنان براي به ثمر نشستن اين دو راهکار از هايزر
خواستند تا دولت امريکا را زير فشار بگذارد. ٦٥ آشکار بود که با اين تدابير برنامه اتحاد
نظاميان و دولت بختيار شکست خـورده است وبـختيار مـي بايست آخـرين مـرحـله از

مأموريتش را٬ که سازماندهي يک کودتاي نظامي بود٬ آغاز کند.
هايزر که به اعتراف خود از بدو ورودش به ايران٬ همزمان با تالشهاي ديگر٬ در صدد
تهيه طرحهاي عملي براي تدارک يک کودتاي نظامي بود اينک مي بايست اين نـقشه را
محقق سازد؛ لذا در گزارشهاي خود به وزير دفاع آمريکا با اصرار خواستار اقدامات همه
جانبه اي براي جلوگيري از سفر رهبر انقالب به ايران يا دست کم تأخير در مـراجـعت

انـيهاي حـضرت امـام خـميني (س) . مـؤسسه تـنظيم و نشـر آثـار ٦٦. بــنگريد بــه: کــوثر٬ مــجموعه ســخنر
امام خميني (س)٬ ١٣٧٣. ج ٬٣ ص ١٩.

ايشان شد تا زمان فراهم آوردن مقدمات کودتا فرا برسد. ٦٦
گفتني است که خبر کودتاي نظامي از مدتها قبل در گزارشها و تفاسير خبري٬ چه در
داخل و چه در خارج از ايران٬ انتشار يافته بود و پس از ورود هايزر به ايـران در ابـعاد
گسترده تري مطرح شد. در آستانه ورود امام٬ که هـايزر نـيز تـالشش را در ايـن راسـتا
متمرکز نموده بود٬ شايعه کودتا به اوج خود رسيد. نگاهي به تغيير روزنامه ها و مقاالت
مطبوعات ايران از ١٦ دي تا ١٢ بهمن وسعت اين شايعه را آشکار مي سازد که در اين
فاصله همواره خبرهايي از احتمال وقوع کودتا منعکس مي شد. بازار اين اخبار هنگامي
داغ تر شد که هايزر سعي کرد براي جـبران کـمبودهاي ارتش ايـران بـه ويـژه در زمـينه



سوخت با جلب موافقت دولت آمريکا کشتيهاي حامل محموله هاي نفت و بنزين را از

٦٧. ابراهيم يزدي٬ بررسي سفر هايزر به ايران . ص ٢٤.

پايگاههاي آمريکا دربحرين به ايران انتقال دهد. ٦٧ بسياري از مردم و٬ به ويژه٬ آگاهان
سياسي اين اقدام را گامي مهم براي تدارک و تحقق کودتا تلقي کردند.

در پي انعکاس اين اخبار٬ افکار عمومي به شدت بـر ضـد هـايزر و دولت امـريکا
برانگيخته شد و عرصه را براي فعاليتهاي بيشتر وي تنگ نـمود. درايـن بـاره هـايزر در
خاطراتش نوشته است: آتشي که پيرامون حضور من در تهران افروخته شده بـود رفـته
رفته به مرز اشتعال مي رسيد. شعار «مرگ بر هايزر» آرام آرام در سطح شهر٬ سر در ستاد
مشترک و بر ديوارها نوشته مي شد و سربازان هنگام ورود به ستاد مشترک آن را مشاهده
مي نمودند که ظاهرًا بر آنان تأثير مي نهاد. نام من رفته رفته بر پالکاردهاي تظاهرکنندگان

٦٨. ر.ک: رابرت هايزر٬ مأموريت در تهران . ص ٢١٩.

ديده مي شد. عکس من در کنار عکس کارتر قرار گرفته بود. ٦٨
برخي از فرماندهان ارتش همگام با بدنه نيروهاي مسلح به صف انقالبيون پيوستند و
بسياري ديگر نيز کشور را ترک گفتند. باتالش شوراي انقالب و ديگر فـعاالن نـهضت٬
خطر مداخله ارتش به شدت رو به کاهش نهاد. نيک پيدا بود که با ورود رهبر انقالب به
ايران اين خطر رخت برخواهد بست. بنابراين٬ هايزر و بختيار نـقشه تـهديد بـه کـودتا٬
بستن فرودگاهها٬ گفت وگو با امام٬ نقشه ربودن هواپيماي حامل ايشان يا منحرف ساختن
مسير هواپيماي ايشان و يا دستگير نمودن امام را به وسيله هارولد براون بـه واشـنگتن

٦٩. جميله کديور٬ رويارويي انقالب اسالمي ايران و امريکا . ص ٢٠١.

مخابره نمودند و خواستار جواب فوري٬ اعم از موافـقت يـا مـخالفت٬ شـدند. ٦٩ (٢٢
ژانويه ٢ بهمن ١٣٥٧)٬ و روز بعد گزارشي مبني بر ائتالف ارتش و عناصر مذهبي را به

کاخ سفيد مخابره کردند.
اماتيک تري در برژينسکي مي نويسد: «موضوع بازگشت آيت الله خميني به شکل در
محافل سياسي آمريکا به بحث گذاشته شد. مسئله اصلي اين بود که آيا دولت آمريکا
مي بايست بختيار را براي به عهده گرفتن اجراي اين نقشه تشويق کند يا نه. اما سرانجام٬
پس از طي دو روز گفت وگوي نسبتًا طوالني با حضور رئيس جمهور آمـريکا٬ مشـاور
امنيت ملي و وزراي دفاع و خارجه تصميم گرفته شد: «به بختيار چراغ سبز داده شود تا

٧٠. زبيگنيو برژينسکي٬ سراسر سقوط شاه و گروگانگيري . ص ١٠٣.

آنچه که پيشنهاد کرده بود به انجام رساند». ٧٠
در برابر اين توطئه ها٬ امام و مشاورانش که اوضاع را به دقت زير نظر داشتند در يک



کنش غافلگيرانه تاريخ بازگشت رهبر انقالب اسالمي را براي مدت نامعلومي به تعويق وا
انداختند. اين اقدام٬ به نوبه خود٬ بختيار و مقامات آمريکايي را با دشواريهاي تـازه اي
مواجه ساخت و نقشه آنان را به ناکامي سوق داد. در کنار اين برنامه٬ جـمعي از يـاران
صديق امام در شرکت هواپيمايي ملي ايران و سازمان هواپيمايي کشوري بدون توافق با
دولت تصميم گرفتند براي مراجعت امام به ميهن يک پرواز استثنايي موسوم به «پـرواز
انقالب» تشکيل دهند. چهار روز بعد در سوم بهمن «کميته استقبال از امام» نيز اعـالم

موجوديت کرد.
با اين وضعيت و با توجه به فروپاشي ارتش شاهنشاهي هايزر دانست که انجام گرفتن
کودتا با دشواريهاي چاره ناپذير روبه روست؛ لذا در يک تالش تبليغي و نمايشي براي
نشان دادن ميزان نفوذ و خيل طرفداران قانون اساسي و نظام مشروطه از يک سو و نيز
ارائه تصويري از توانمندي ارتش و نيز تهديد به کودتا تظاهراتي بـه سـود بـختيار و در
حمايت از قانون اساسي سازمان داد. او براي تحقق اين هـدف در پـنجم بـهمن ١٣٥٧
مجموعه امکانات ارتش و هواداران رژيم شاه را به خدمت گرفت. به رغم اهـتمام او و
همتايان ايراني اش تظاهراتي ترتيب يافت که در آن حداکثر ١٠٠ تا ١٥٠ هـزارتـن٬ کـه

٧٢. رابرت هايزر٬ مأموريت در تهران٬ ص ٧١.٢٤٦. کوثر . ج ٣. صص ٢٣-٢٣.

اغلب از خانواده هاي ارتشيان بودند٬ حضور داشتند. ٧١ با اين نتيجه٬ نيک آشکار بود که
هايزر و سران ارتش به نتايج مطلوب خود دست نيافته اند زيرا اين تـظاهرات در بـرابـر
اهپيماييهاي ميليوني و همه روزه مخالفان که بي وقفه در سراسر کشور جـريان داشت ر
چندان قابل اهميت نبود. عامل ديگري که به مساعي هايزر و فرماندهان نيروهاي مسلح
سخت آسيب وارد ساخت و انضباط و انسـجام ارتش را فـرو ريـخت انـحالل شـوراي
سلطنت بود که مي بايست به عنوان پاسدار ميراث شاهنشاه عمل کند؛ اما اين شورا که
اعضاي آن با دقت خاصي برگزيده شده بودند با استعفاي سيدجالل الدين تهراني رئيس
شوراي سلطنت نزد امام خميني و اذعان وي به غيرقانوني بودن آن از تب و تاب افتاد.

در چنين موقعيتي هايزر مي بايست طرح خروج امريکائيان از ايران را تعقيب نمايد.
وي درگزارشي به وزير دفاع به تاريخ ١٠ بهمن ١٣٥٧ اظهار داشت: ديروز نزديک بـه
سيصد نفر ايران را ترک کرده اند و تقريبًا دويست نفر ديگر امروز خواهند رفت. اگر همه
طبق برنامه پـيش مـي رفتند فـردا شب (١١بـهمن) کـليه افـراد وابسـته بـه وزارت دفـاع
مي بايست از ايران خارج مي شدند. ٧٢ هايزر که به اعتراف خود روحيه اش از دست رفته
بود درباره ميزان شدت عملش از وزارت دفاع کسب اطالع کرد. پاسخ ايـن بـود کـه او
مي بايست فقط توصيه کند و نقش مشاور را در مسائل برعهده داشته باشد و درنهايت٬



٧٥. همان منبع٬ ص ٧٤.٢٥٩. همان منبع٬ ص ٧٣.٢٥٨. همان منبع٬ ص ٢٤٦-٢٤٧.

اگرچه به ظاهر٬ تصميمات را خود ايرانيان اتخاذ نمايند. ٧٣ روز بعد هـايزر و سـوليوان
درباره مدت اقامتشان در تهران گفت وگو نمودند و به اين نتيجه رسيدند که حضور هايزر
در کانون تبليغات مخالفان و نيز شوروي قرار گرفته است٬ لذا ادامه آن سبب بـه خـطر
افتادن جان ساير آمريکاييان خواهد بود. اما وزير دفاع آمريکا به هايزر اطالع داد که نظر
رئيس جمهور تغيير کرده است و او مي بايست تا اطالع ثانوي در تهران بماند و هر وقت
که الزم بداند دستور ترک تهران را با تلفن يا پيام شخصًا صادر خواهد کرد ٧٤ زيرا خروج
او از ايران به معناي حمايت نکردن از بختيار و نيز به منزله قطع ارتباط با نيروهاي مسلح
خواهد بود که در نتيجه شانس تأثيرگذاري آمريکا را در لحظات بحراني و غيرقابل تکرار
کاهش خواهد داد. وزارت دفاع آمريکا٬ در عين حال٬ براي تسهيل در خروج احتمالي
هايزر در موقعيت حساس يک هواپيماي ـ سي ـ ١٣٠ جهت استفاده انحصاري وي به
فرودگاه مهرآباد گسيل داشت. اين هواپيما به گونه اي رنگ آميزي گرديد که يک هواپيماي
ايراني محسوب شود و سوءظن ايرانيان را برنيانگيزد. هايزر از بيم آنکه مبادا ناگهان به
دام بيفتد و انقالبيون او ر امحاصره کنند با نيروي هوايي ايران قرار گذاشت که در وضع
اضطراري با يک چرخبال او را از مهلکه نجات دهند و به سوي فرودگاه مهرآباد هدايت
نمايند. اما از آنجا که حرکت در شهر به ناگزير مي بايست با اتومبيل صورت گيرد هايزر
براي حراست از جانش تقريبًا هر روز اتومبيل خود را عوض مي کرد تا مبادا شناخته شود

يا اتومبيل او هدف بمب گذاري قرار گيرد. ٧٥
با ورود موفقيت آميز امام خميني(ره) به ايران٬ احساس خشم انقالبيون برضد هايزر
به شدت برانگيخته شد. اين خصومتها اکنون از مرحله شعار و پوستر و ديـوارنـويسي
فراتر رفته بود و هواداران امام را واداشته بود که وي را به هر نحو ممکن از کشور بيرون
اندازند. سوليوان که اوضاع را با هوشياري و تيزبيني تحليل مي کرد صـريحًا بـه هـايزر
هشدار داد که حضور او اثر بسيار مخربي حتي بر سرنوشت ارتش خواهد داشت زيرا
مخالفان ارتش را به اطاعت از وي متهم مي کنند و لذا در اجراي دستورها ترديد و اکراه
نشان مي دهند واو را عامل بسـياري از خـونريزيها مـعرفي مـي نمايند. بـه هـمين دليـل
سوليوان تصميم گرفت از طريق وزارت خارجه مقدمات و دستور خروج هايزر از ايران

٧٦. همان منبع٬ ص ٢٧١.

را سريعًا فراهم آورد ٧٦ زيرا اگر تأخيري صورت مي گرفت نيروهاي انقالب مسـتقر در
حوالي فرودگاه مهرآباد اتوبوسهاي مظنون به حمل هايزر را توقيف مي نمودند.

صرف نظر از واکنش طبيعي نيروهاي انقالب در برابـر سـلطهگـري آمـريکا٬ رهـبر



[٣٢١٠-٥ ] شاپور بختيار

انقالب نيز در نخستين سخنرانيها و مصاحبه هاي خـود بـه سـياستها و عـملکرد دولت
آمريکا سخت حمله بردند و به مردم ايران در برابر خـطر مـداخـله روزافـزون آمـريکا
هشدار دادند و براين نکته تأکيد ورزيدند که کاخ سفيد هـنوز از پشـتيباني شـاه دست
برنداشته و درپي بازگرداندن ايران به دوران سابق است. واکنش واشنگتن در برابر اين
اظهارات توأم با احتياط بود زيرا برخي از مقامات برجسته وزارت خارجه آمريکا هنوز
بر اين باور بودند که آيت الله خميني پس از انتقال قدرت٬ خود را از کار حکومت کنار
خواهد کشيد و بيشتر نقش يک رهبر روحاني و يا يک داور نهايي را در مسائل مملکتي

جنگ قدرتها در ايران . ص ١٧٨. ٧٧. بنگريد به: روبين باري٬

ايفا خواهند نمود؛ ٧٧ اما امام٬ با موضعگيريهاي بعدي خود٬ آمريکا را هرچه بيشتر بـه
موضع انفعال کشاند. ايشان در سخنرانيهاي خود از همه کساني که هنوز پيوستن به صف
انقالب ترديد داشتند به ويژه از نيروهاي مسـلح دعـوت نـمودند تـا بـه آغـوش مـلت
بازگردند و از تسليم در برابر فرمانهاي مستشاران خارجي اجـتناب ورزنـد. امـام تأکـيد
کردند که «مـا مـي خواهـيم ارتش مسـتقل بـاشد: آقـاي تـيمسار٬ آقـاي سـرلشکر٬ تـو
نمي خواهي مستقل باشي؟ آقاي خودت باشي؟» پيامها و سخنان امام باالخره تأثير قطعي



خود را برجاي نهاد چنانکه در ١٤ بهمن ارتش٬ با تظاهرات بزرگ همافران به هواداري از
انقالب و رهبري آن نخستين شکاف بزرگ و جبران ناپذير را در صفوف به ظاهر منسجم

نظاميان پديدار ساخت و آخرين ضربه را بر نقشه هاي هايزر وارد ساخت.
با اين همه٬ هايزر در همين روز گزارش خوش بينانه اي به واشنگتن ارسال داشت و
در آن تأکيد نمود که نخست وزير بسيار قوي و مصمم است. او درنـظر دارد مـحکم و
استوار بايستد و به آنچه که آيت الله خميني انجام مي دهد بي توجه باشد٬ و اعالم کرده

٧٩. همان منبع٬ صص ٢٨٧-٧٨.٢٨٨. رابرت هايزر٬ مأموريت در تهران . ص ٢٨٤.

است که با کمک ارتش موفق خواهد شد. ٧٨ هايزر در ادامه٬ مدعي شد که فرماندهان
ارتش مي خواهند تا سرحد امکان از بختيار پشتيباني به عمل آورند اما٬ در عين حـال٬
کامًال اطمينان دارند که در صورت وخيم تر شدن اوضاع تـنها راه تـضمين بـقاي دولت
مطلوب٬ مداخله نظامي است و براي تحقق اين هدف که در کودتا تجلي خواهد يافت
باژنرال گاست که جانشين و عهده دار مسئوليتهاي ايـن جـانب خـواهـد بـود هـمکاري
خواهند کرد. به عالوه٬ بازگشت آيت الله به کشور يک امتياز است زيرا در داخل اردوگاه
او جنگ قدرت وجود دارد و بين گـروههاي داخـل اوپـوزيسيون هـم هـماهنگي ديـده
نمي شود. به اين اختالفات مي توان٬ بدون درگيري مسلحانه شديد٬ دامن زد و ايـن در

واقع مهم ترين مايه اميدواري ماست. ٧٩
هايزر٬ پس از پايان گزارش تلفني به آمريکا٬ يعني زماني که به زعم خود اوضـاع را
کامًال سامان داده و بلند پايگان ارتش ايران را به همکاري باگاست فراخوانده بود٬ مطابق
برنامه هاي از قبل تنظيم شده٬ شبانه از تهران گريخت و دو روز بـعد در ١٦ بـهمن / ٥
فوريه براي گزارش کامل از اوضاع ايران به ديدار رئيس جمهور و ديگر مقامات ارشـد

کاخ سفيد از جمله وزير خارجه و مشاور امنيت ملي و رئيس سازمان سيا شتافت.
ژنرال گاست در همه گزارشهاي خود از اختالفات شديد آيت الله خميني٬ شـوراي
انقالب و دولت موقت در برابر دولت بختيار داد سخن مي داد و از آن ابراز خوشنودي
مي نمود. اما در گزارش ١٨ بهمن خود شديدًا اظهار نگراني کرد. بنابرايـن گـزارش٬ در
مراسم جشن فارغ التحصيلي دانشکده افسري در تهران سوگند وفاداري به شاه از مراسم
سوگند خوردن حذف شده است. سوگند تنها به خدا٬ قرآن و استقالل و ايران و پرچم
ملي ادا شده و ژنرال قره باغي که در مراسم حضور داشته با حذف نام شاه کامًال موافق
بوده است. اما با تظاهرات ميليوني روز ٢٠ بهمن و نيز پيوستن نيروي هوايي به انقالب
سرانجام فرماندهان ارتش طي نشستي اعالم بي طرفي نمودند. بدين ترتيب مأمـوريت

هايزر براي هميشه شکست خورد و گاست نيز در ادامه آن ناکام ماند.



مأموريت هايزر نمادي از شکاف بـنيادين در نگـرش زمـامداران آمـريکا در دوران
حاکميت جيمي کارتر نسبت به مسائل ايران بود. تصويرهايي که شاه از موقعيت خود و
نيز کشورش براي جهانيان ترسيم مي کرد ناگهان در برابر طوفان انقالب تاريک و کـدر
 گشت. بنابراين٬ کساني که به ظواهر جامعه ايران مي نگريستند از شناخت عمق و ماهيت
دروني آن٬ که انقالب از آن نشئت مي گرفت٬ بازماندند. از همين رو٬ انقالب اسالمي تا
مدتي طيفي از نخبگان سياسي آمريکا را به ورطه سردرگمي افکنده و آنان را به سوي
برداشتها و تحليلهاي متفاوت و متناقض سوق داده بود. اين حقيقت نه تنها در مأموريت
هايزر آشکارا تجلي يافت بلکه براي شاه نيز اين امکان را فراهم آورد تا سقوط خود را به
توصيه هاي متفاوت آمريکاييان نسبت دهد. وي در طوالني ترين مصاحبه اش در دوران
آوارگي پس از خروج از ايران٬ ادعا کرد که اين دوگانگي و تضاد در سياست آمريکا يکي
از عوامل مؤثر در سير حوادثي بود که به سقوط حکومت او منتهي شد زيرا از يک سو
برژينسکي مشاور امنيت ملي مستقيمًا يا بوسيله اردشير زاهـدي سـفير وقت ايـران در
آمريکا او را به شدت عمل و سرکوبي مخالفان تشويق مي کرد در حالي که ونس وزيـر
خارجه نظر ديگري داشت و سوليوان سياست سازش و مسـالمت را تـوصيه مـي نمود
بنابراين برزگترين اشتباه من اين بود که به جاي اينکه خود درباره مسائل داخلي کشورم
تصميم بگيرم به مشورت با آمريکاييها و انگليسيها پرداخـتم و بـه تـوصيه هاي غـلط و

٨٠. محمود طلوعي. شاه در دادگاه تاريخ. تهران٬ نشر علم٬ ١٣٧٤. ص ٢٥.

متضاد آنها گوش فرا دادم». ٨٠
هايزر در تحليلي از عملکرد خود در ايران مدعي است:

من ماندن فرماندهان ارتش را در داخل ايران تضمين کرده بودم و سازمان ارتش
را منسجم نگاه داشته بودم. تا آنجا که توانسته بودم با توجه به سنت وفادارانه عميق
ارتشيان به شاه٬ آنان را وادار به حمايت از دولت غيرنظامي شاپور بختيار بنمايم.
فرماندهان ارتش را جهت تهيه طرحهاي الزم ترغيب کرده بودم به گونه اي کـه ايـن
طرحها فراهم آمد. از نقطه نظر نظامي ثابت نموده و نشان دادم که آمريکا نيازهاي
لجستيکي آنها راتأمين خواهد کرد و در همه شرايط پشتيبان آنها خواهد بود. وظيفه
اصلي من در اين مأموريت به کـاربستن هـمه تـالشهايم در جـهت امکـان حـيات
بخشيدن به دولت بختيار يا هر دولت غيرنظامي ديگري بود که با غرب سرسازگاري
داشته باشد. من اوضاع ايران را با باالترين مقامات کاخ سفيد به طور روزانه در ميان
مي گذاشتم و به خواسته آنان توصيه هايي به سران ارتش مي نمودم تا با کـمک آن
روشها٬ با بختيار ارتباط برقرار سازند. اين اقدامات٬ سرانجام برخي مفسران را به اين
نتيجه رهنمون ساخت که من٬ مستقيم يا غيرمستقيم٬ مسئول شکست دولت بختيار



بوده ام. اما من اين نتيجهگيري را خالف واقعيت مي دانم و معتقدم راههاي موفقيت
بختيار فراهم بود اما دولت آمريکا نتوانست وسيله اي تدارک ببيند که بختيار مطمئن
به استفاده از آن راهکارها شود. طبيعي است که اين مسئله نتيجه اي جز فاجعه براي

٨١. ر.ک: رابرت هايزر٬ مأموريت در تهران . ص ٣٠٦.

غرب نداشت. ٨١

اهکارهاي پيشنهادي کاخ سفيد براي هايزر و سوليوان مـتفاوت و دستورالعملها و ر
گوناگون به نظر مي رسيد و٬ در يک جمعبندي٬ تالشهاي آنان را در هاله اي از ابهام فرو  
مي برد و به نارسايي و ناسازگاري آن هرچه بيشتر دامن مي زد در پيامهاي تلفني نيز اين
روند به شکل روزافزوني رو به گسترش داشت. هايزر قرباني منازعه ونس ـ برژينسکي
بود که از وي انتظار داشتند هردو طرف را راضي نگه دارد يعني در آن واحد هم کودتا را
تدارک ببيند و هم از آن اجتناب ورزد و فرماندهان ارتش ايران را هم به آن تشويق کند و
هم از آن بازدارد. اما همين منازعه از دو رويکرد به قضاياي ايـران حـاصل شـده بـود.
وزارت خارجه آمريکا به رهبري سايروس ونس کـه ديـدگاههاي سـوليوان را مـنعکس
مي کرد شناخت نسبتًا عميق تري از واقعيتهاي ايران داشت و براين بـاور بـود کـه دولت
بختيار و نيروهاي مسلح ايران در وضعيت بسيار شکننده اي قرار دارند و لذا ارتش قادر
به انجام دادن يا هدايت کودتا نيست. اما برژينسکي مشاور امنيت ملي که از طريق گري
سيک٬ اردشير زاهدي و برخي از وابستگان بلندپايه رژيم شاه اوضاع ايران را تحت نظر
داشت٬ به اين مي انديشيد که ارتش در صورتي که درست رهبري شود توان همه نـوع
اقدام و عملي ساختن هر برنامه اي را خواهد داشت. گزارشها و اقدامات هايزر نيز بيشتر

بازتاب همين نگرش بود.
از آنجا که همواره ممکن است نگرشهاي متفاوتي درباره مسائل گوناگون بين المللي
در ميان هيئت حاکمه آمريکا به ويژه بين وزارت امور خارجه و وزارت دفاع وجود داشته
باشد شوراي امنيت ملي تحت رياست برژينسکي بـه عـنوان مـهم ترين مشـاور رئـيس
جمهور آمريکا مي کوشيد پيشنهادهاي ارائه شده و احتماًال متفاوت را از هر سو بررسي
و ارزيابي کند و تبلور آنها را به عنوان درست ترين راهکار به کارتر پيشنهاد نمايد. هايزر

در خاطرات خود مي نويسد:
«در مورد من مشاور امنيت ملي دقيقًا نغمه ديگري ساز کرده بود و همخوانـي
هيئت حاکمه امريکا را ناموزون تر مي کرد و نتيجه اين بود که واشنگتن٬ بـه طـور
همزمان٬ دست به اجراي سياستهاي ضد و نقيض زد. وقتي خـاطرات سـوليوان را



مالحظه کردم تازه دريافتم که سوليوان معتقد به هموار شدن راه براي ورود آيت الله
خميني بوده است در حالي که دولت آمريکا تالش مي ورزيد تا او را از ايـران دور

 ٨٣. جيمز بيل٬ عقاب و شير . ج ٬١ ص ٨٢.٤٠٦. همان٬ منبع٬ ص ٣١٣.

نگاه دارد.» ٨٢

حضور هايزر در ايران به اعتبار سوليوان سخت لطمه وارد مي ساخت و نشانه عملي
سياست متناقض و دوگانه واشنگتن در قبال انقالب ايران بود. هايزر اقرار کرده بود که با
اوضاع ايران چنانکه بايد آشنا نيست. او تا آوريل ١٩٧٨ نام امام خميني (س) را نشنيده
بود و حدس مي زد که حداکثر ده تا بيست درصد از مردم ايران از وي حمايت مي کنند و
 کوتاه بينانه تصور مي کرد که کمونيستها به نحوي در پشت رهبران مذهبي قرار دارند. ٨٣
اما آيا اگر اختالف نظرهاي موجود در محافل آمريکا رخت برمي بست و دولت آمريکا
سياستي يکپارچه در قبال ايران در دوران پس از شاه اتخاذ مي کرد و به فرض شناخت
درک درست تري از تحوالت ايران داشت آيا باز مي توانست بر بحران ايران با محوريت

ارتش و بختيار غلبه کند؟!
چنانکه پيشتر يادآور شديم٬ تمام مساعي آمريکاييان و بـازماندگان رژيـم پـهلوي و
سران ارتش براي سرپانگه داشتن دولت بختيار به شکست منتهي شد. انقالبيون به تأسي
از فرمانهاي رهبرشان وزراي بختيار و مسئوالن ادارات را از وزارتخانه و محل کـارشان
بيرون راندند و ارتش نيز به دليل بافت و بدنه مردمي و مذهبي اش در پي خروج شاه و
گسترش انقالب و با مساعي سران نهضت به صف انقالب پيوست و حيات خود را٬ به
عنوان يک مجموعه منسجم و هماهنگ٬ سخت به مخاطره افکـند. انـضباط نـيروهاي
اينده اي کاهش مي يافت. اين مسلح به سرعت از هم مي گسيخت و روحيه آنها به شکل فز
وضعيت تا آنجا پيش رفت که برخي از فرماندهان نظامي بـه فکـر تـماس و سـازش بـا
مخالفان افتادند. در نيمه دوم سال ١٣٥٦ و سـراسـر سـال ١٣٥٧ هـزاران سـرباز تـرک
خدمت نموده بودند. زماني که ارتشبد عباس قره باغي در اوايل دسامبر ١٩٧٨ به رياست
ستاد ارتش برگزيده شد تعداد سربازان فراري سرعت بيشتري گرفت و روزانه به رقمي

٨٤. همان منبع٬ ص ٤٠٩.

متجاوز از هزار نفر مي رسيد که مدام فـزوني مـي يافت. ٨٤ صـرف نـظر از سـربازان٬ در
واحـدهاي نـخبه اي چـون چـتربازان بـه فـرماندهي خسـروداد و گـارد شـاهنشاهي بـه
فرماندهي هاشمي نژاد نيز فرارها و شورشها در مقياس وسيع جريان داشت. اين خطري



بود که برخي از افسران آمريکايي و همچنين هيئت به ژنرال هايزر و گاست بارها هشدار
دادند. اما آنان چشم بر حقايق بسته بودند و نمي توانستند به فراتر از آن بينديشند. هايزر
زماني ايران را ترک گفت که انقالبيون در اوج پيروزي بودند. رهبر انقالب٬ دولت موقت٬
شوراي انقالب٬ و ديگر فعاالن نهضت به سرعت درصـدد تـثبيت پـايه هاي انـقالب و
طراحي مطلوب بودند٬ بختيار و ارتش توان و تحرک خويش را از دست داده به موضع
انفعال افتاده بودند. در همين حال هايزر به سوي واشنگتن پرواز کرد تا کارتر را مطمئن
نمايد که همه چيز روبه راه است. بختيار بر اوضاع مسلط است و نظاميان در حمايت از
وي پيوستگي کامل نشان مي دهند و در صورت بروز خطر قاطعانه واکنش نشان خواهند
داد. برژينسکي از هايزر پرسيد چـنانکه پـيوسته گـزارش مـي داده است تـدارک کـودتا
چگونه امکان پذير خواهد شد. هايزر جواب داد ظرف ٢٤ ساعت مي توان آن را به راه

٨٥. نه دين٬ مايکل: هزيمت يا شکست رسواي امريکا . ص ٢٤٦.

انداخت؛ کافي است به ژنرال گـاست فـرمان بـدهيد ٨٥ ٬ بـنابرايـن مأمـوريت هـايزر بـر
سردرگمي بيشتر کاخ سفيد منتهي شد و در ايران نيز جو را هرچه بيشتر برضد آمريکا و
مداخالت بي حدوحساب آن تحريک کرد و انقالبيون را به خشم آورد و سـرانـجام در
واکنش قهر آميزشان٬ که اندکي بعد در تسخير سفارت آمريکا تجلي يافت٬ اثر گذاشت.




