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  :به ادامۀ گذشته

ًمثال يکبار در خالل تظاھرات . دروغ جنگ روانی از خود بسازند و پخش کنندميل نبودند که به دشمنان دينی شاه بی

خواستند بکشانند، نواری پر ّکه مالھای بنيادگرا نتوانستند آشوب را به حدی که می  وقتی١٩٧٨ دسمبرّدرتھران در دوم 

چندين .  بلندگو پخش کردندۀوسيله  تفنگ ماھرانه آماده کرده و از مساجد بۀاز سروصدا و گريه و زاری و با صدای گلول

 ن را که سروصدای وسايل الکترونيک در ايرادسمبرّ تظاھرات دوم ۀسی، ھمان برنام.بی.ساعت بعد خبرنگاران بی

طرف محل تظاھرات روز قبل ه ھايشان ب روز بعد، مردمی که از خانه .کردرسيد، پخش میگوش میمالھا نيز در آن به

داند  کس میھمه .ھا ريخته شده بود، ديدندسفالت خياباناجای خون برروی ه دستور مالھا به آمدند، رنگ سرخ را که ب

سواد و ناآگاه  مالھای بیۀوسيله ثيرگذار بود، بأھای اين چنينی که برروی احساسات مردم ايران بدرستی تکه تاکتيک

 دولت کارتر نومبردر ماه . جای شاه، داده شده بوده بهللا در واشنگتن، اکنون، آخرين دستور جانشينی آيت. ابداع نشده بود

عنوان سرپرست ه س گروھی بأ بيلدربرگ را در رۀاعالم کرد که جورج بال از کميسيون ترای لترال و از جامع

  .موريت داده استأ، به ايران و خليج فارس مامريکامخصوص شورای امنيت ملی 

 ضد شاه مشھور بود، حامل اعالن علنی مرگ رژيم ئیحقوق بشری مافياُعنوان مبلغ ه ّجورج بال که از مدتھا پيش ب

در اوايل . ن رژيم تماس برقرار کندا پشتيبانی خود را از شاه قطع کند و با مخالفامريکاپھلوی گرديد، و پيشنھاد کرد که 

دولت اياالت متحده  غربی در گوادلوپ، المان، انگليس، فرانسه و امريکا، در مالقات سران کشورھای ١٩٧٩ جنوری
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بر » ّورق مھم اسالمی«با گذاشتن .  شاه را در قدرت نگه داردتاکند ًرسما به متحدين خود اعالم کرد که ديگر سعی نمی

  .روی ميز، از اين به بعد فقط نياز به زمان بود تا شاه از سلطنت برکنار شود

در آن «: نوشت» پاسخ به تاريخ«ًبعدا در کتاب خاطراتش شاه ايران، در روند بازتاب حوادثی که رژيم او را نابود کرد 

خواستند که رژيم من ھا میامريکائیخواستم که بدانم ولی اکنون برای من روشن است که دانستم، شايد ھم نمیوقت نمی

 سايروس ًخواستند، و ظاھرا میامريکا ۀًمطمئنا اين آن چيزی بود که مبلغين حقوق بشر در وزارت خارج. سرنگون شود

 ۀوقت به من، ھيچ مطلبی دربارًم ظاھرا، زيرا ھيچئيگوبه اين دليل می. ول وزارت خارجه توافق کرده بودؤونس مس

عنوان پناه بردن ه  به جمھوری اسالمی بامريکائی که مقامات ئیشکاف در دولت کارتر بر سر سياست ايران و اميدھا

  ».نشددر مقابل ھجوم کمونيستھا بسته بودند، گفته 

طور ناگھانی تصميم گرفت که جورج بال معاون سابق وزارت امور خارجه را به کاخ ه برای مثال، زمانی که کارتر ب«

ای از اين سياست کارتر بايد برسيم؟ من فقط ن نمايد، به چه نتيجهييسفيد فرا بخواند و او را مشاور خود در امور ايران تع

ًکس اصال  ھيچ. کندت و او بر روی گزارش مخصوصی در مورد ايران کار میدانستم که جورج بال دوست من نيس می

. اش نداشتمگيرد، من حتی کاری به نتيجهمن اطالع نداد که اين گزارش چه موضوعاتی در مورد ايران را در بر میبه

  بود که میئیھاامريکائی در بين بال. د شدئيأھا بعد درتبعيد آنھا را خواندم و آنچه را که شک و ترديد داشتم، برايم تماه

  ».ًخواست مرا و نتيجتا کشورم را کنار بگذارد

ّطور جدی ه خوبی آگاه بودند که رژيم خمينی به  غربی بالمانفرانسه و .  شددر اين لحظه، نقش فرانسه نيز حياتی و مھم

دانستند که استفاده آنھا ھمچنين می. د افتاد نفت نيز برايشان به خطر خواھۀو تھي.  خليج فارس را ناآرام خواھد کردۀمنطق

 اقيانوس ھند گسترش داده و در اين ۀ موقعيت خود را در منطقامريکاای بيش نيست که ارتش از کاربرد خمينی بھانه

 ھست که به ھم زند و به نظر پاريس و بن اين احتماله  جھان را به نفع خود بالت ممکن است که تعادل استراتژيکح

 و  از ديدگاه دولت فرانسه خمينی کارت خيلی ناپايداری برای اين بازی سياسی بود. نجامدانی سوم نيز بيجنگ جھ

ًفرانسه قبال يک خطای احمقانه کرده بود که . نجامد تمامی خاورميانه بيۀپاشيدگی و تجزياحتمال داشت که به از ھم

هللا خمينی را در نجف در وقتی که دولت عراق آيت. دبايد از آن پشيمان باشژيسکار دستن رئيس جمھور فرانسه می

بر طبق گزارشی، تصميم فرانسه با . اش زندانی کرده بود، فرانسه بدون ھيچ توجيھی به خمينی پناھندگی دادخانه

،  کندکنترولِمشورت شاه انجام گرفت، او به ژيسکار دستن گفته بود که پاريس ممکن است بھتر بتواند حرکات خمينی را 

خاطر خودش، دولت فرانسه به خمينی ه البته بخشی ب ھردليلی،به.  مستقر شوداکه در يک کشور عربی مانند ليبي تا اين

هللا  آيت١٩٧٨ اکتوبرشبه در يک.  ورود به کشور فرانسه را داد و در نوفل لو شاتو، نزديک پاريس مستقر شدۀاجاز

 ھای الکترونيکثيرپذيری رسانهأدولت فرانسه ت. دادوزانه مصاحبه انجام میالمللی رآوازه جھانی يافت، و با نشريات بين

 در محل اقامت خمينی ادامه داشت، اينھا امريکائی و انگليسموران أرفت و آمدھای مداوم م. ّرا کم اھميت گرفته بود

  .کردندهللا برقرار میآخرين قرارھا و ترتيبات را برای انتقال قدرت به آيت

 مھمانان خمينی رمزی کالرک دادستان کل سابق اياالت متحده، جوزف مالون رئيس پيشين سازمان سيا در  در ميان

 نزديکی ھم با سازمان جاسوسی بريتانيا داشت، زيگموند ناگورسکی، که عضو شورای روابط خارجی ۀبيروت که رابط

 خاورميانه غيرقابل توقف به ۀ برای تجزيکائیامري – سناريوی انگليس.  ديگر نيز بودندنيويورک است و بسياری افراد

 شاه ، شاپور ١٩٧٩ جنوریدر ششم . گرفتندکار میه ش آخرين شانس خود را بّاما فرانسه و متحدين. رسيد مینظر

دولت بختيار آخرين اميد . وزير معرفی کردعنوان نخسته  ملی بود بۀبختيار را که يکی از اعضای مورد احترام جبھ

گرا  نزديکی با فرانسه داشت و بين ايرانيان ملیۀدکتر بختيار خودش رابط. يری از ھرج و مرج در ايران بودبرای جلوگ
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ن دموکرات داشته زندانی شده بود، اخاطر نقشی که در ميان مخالفه او در زمان شاه ب.  برخوردار بودئیاز احترام باال

ّدر دوران جنگ دوم جھانی، او در نيروھای آزاد . جع نداشته استولی ھيچ تماس و ارتباطی با روحانيون بنيادگرا و مرت

 بختيار است ۀحال به عھد. مورين اطالعاتی فرانسه استأ و پسرش حاال از اعضای م ھا جنگيده استفرانسه عليه نازی

اگر او .  کنددست مالھای قرون تاريک انديشی جلوگيریه که يک وفاق ملی با فکر سليم ترتيب دھد تا از لغزش قدرت ب

ۀ کس او را دست نشاندتوانست جلو خمينی را از رسيدن به قدرت بگيرد، ھيچتوانسته بود دولتی را تشکيل دھد، شايد می

بختيار در يک . دولت فرانسه و تمام متحدين کشورھای اروپای غربی نيزحاضر به کمک او شدند. کردشاه محسوب نمی

خود باال رفت که به ۀ  شارلز دوگل از پلکان  ھواپيمای ساد١٩۴٠وقتی در سال « :اش گفتمصاحبه بعد از تشکيل کابينه

  ».لندن برود، او نيز نسبت به موفقيتش مطمئن نبود

ن ا ملی گروه اصلی مخالفۀجبھ. ّ ملی با ھم متحد شده بودندۀحدود دو ھفته پيش بختيار و داريوش فروھر عضو ديگر جبھ

 دسمبراز فروھر در اواخر . سيس شده استأ ت١٩۴٠ ۀھای دھحمد مصدق در سالغير روحانی شاه است که توسط م

ه ّوزير صديقی برای تشکيل کابينه پشتيبانی کند، اما کوشش صديقی بھای نخست درخواست شده بود که از تالش١٩٧٨

، از امريکاوش در  ليندون اچ الر١٩٧٩ جنوریدر سوم . وزيری را به تن کرد نرسيد، و سپس بختيار شنل نخستئیجا

  . قانونی پشتيبانی کامل کنندۀھای جھان درخواست کرد که از بختيار برای تشکيل يک دولت مشروطتمام دولت

وزير خدمت کرد، او شھامت زيادی از خود نشان داد که نگذارد ايران به عنوان نخسته ای که بختيار بدر طول پنج ھفته

 ملی اخراج شد، کريم ۀ ملی کريم سنجابی، از جبھۀن تالشش او توسط رھبر جبھدليل ھميه ب. مغاک خمينی گرفتار شود

تواند موفق شود و در عوض به طلب بود که پيشاپيش تصميم گرفت که بختيار نمیسنجابی يک ساده انديش فرصت

  . کردءّپاريس مسافرت کرد و با خمينی قرارداد اتحاد امضا

 ءکه مجبور به استعفا  خمينی خدمت کرد تا اينۀعنوان وزير امور خارجه کوتاھی بّمدت ًبه پاداش آن، سنجابی بعدا به(

 و او را ترغيب کرد که از خمينی قطع رابطه  اش گرفتبختيار به اشتباه سنجابی خنده.) ُشد و يزدی پست او را پر کرد

 ملی کنار گذاشته است، مقام ۀجبھطرز خيلی مضحکی از ه اگر کريم سنجابی که مرا ب«. کند و به گروه بختيار برگردد

ولی » .ُاين پست برای او در نظر گرفته شده است. السلطنه را قبول کند، اوضاع بھتر خواھد شدرياست شورای نايب

  . سنجابی قبول نکرد

تش را  کامل ارکنترولکه  شاه از اين. وزير با شاه به توافق رسيد نخستۀوسيله  ارتش بکنترولبختيار ھمچنين در مورد 

که  برای اين. به بختيار بدھد اکراه داشت، بنابراين خواستار ابقای تشريفاتی عنوان رئيس کل نيروھای مسلح گرديد

ه ً فريدون جم که قبال رئيس ارتش بود و يک سال قبل بجنرالبختيار ھم موقعيت خود را در نيروھای مسلح محکم کند از 

جم . ده بگيردھعه ِکرد که از خارج به ايران برگردد و پست وزارت دفاع را بشاه کنارگذاشته شده بود، درخواست ۀ وسيل

به . کرد که از پشتيبانی ارتش برخوردار باشدخوبی کمک میه بسيار مورد احترام نيروھای مسلح بود و به بختيار ب

 که از آن جمله، او د شد، او يک سری کارھای رفرمی را شروع کرد،ئيأ مجلس تۀوسيله که دولت بختيار ب محض اين

تمام منافع شرکت نفت انگليس و کنسرسيوم را در ايران ملی اعالم کرد، حکومت نظامی را لغو کرد، ساواک رژيم شاه 

» ژاندارم منطقه در خليج«عنوان ه را منحل کرد، ايران را ازسازمان سنتو بيرون کشيد و اعالم کرد که ايران ديگر ب

  . کنار خواھد گذاشتامريکا کرد که اردشير زاھدی را از مقام سفير ايران در او ھمچنين اعالم. نخواھد بود

ّعنوان سفير شاه به واشنگتن منصوب شده بود، اما چند ماه قبل از ه گرچه زاھدی ب. داستان زاھدی بسيار شگرف است
ريدون ھويدا سفير پيشين ايران در جمله ف بسياری افراد من. ًانقالب او به تھران برگشته بود، تا دائما در کنار شاه باشد

رسانی غلط به شاه  و از موقعيتش برای اطالع  خمينی بوده استۀسازمان ملل اشاره کردند که زاھدی بخشی از توطئ
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است که زاھدی روزانه ّمعلوم نبود که شاه به او اعتماد داشت يا نه، اما آنچه که واضح است اين. کرده استاستفاده می

طريق زاھدی مداوم دستورات برژينسکی   و از کردهنی صحبت میولفير با زبگنيو برژينسکی در واشنگتن تيک يا دو با

 ترتيب دادن گروھی از مسؤولِھمزمان ديويد اعران نزديکترين دوست برژينسکی، . شدبه شاه تحت محاصره، منتقل می

 گروه شامل مروين زونيز، ريچارد کاتم، اين. شد» متخصص در امور ايران«ن نزديک و طرفدار خمينی و امشاور

) رئيس سابق کريستفر(عنوان رابط با واران کريستفر و رمزی کالرک ه ِاعران ھمچنين ب. جيمز بيل و مانند اينھا بودند

  .در وزارت امور خارجه کار کرده بود

ًبان خمينی دائما عليه بختيار ھای راديکال پشتين درگير بود، از يک طرف مالھا و چپابختيار با دو گروه از مخالف

 تھديد به کودتای ًشدت به شاه وفادار بودندومرتباه کار که بھای محافظه و از طرف ديگر، نظامی کردندتحريک می

 که از نظر سياسی ناآگاه بودند، قادر نبودند که باور کنند ئیھاجنرال. کردندنظامی عليه بختيار و به پشتيبانی از شاه می

بودند که » ھائیامريکا«کند، بدين جھت در انتظار دستورات از طرف شاه و  از خمينی پشتيبانی میامريکا که دولت

  .مابقی ارتش نيز منتظر آن بودند که به خمينی بپيوندند. وقوع نپيوسته ًکودتا کنند، که اصال ب

دست آورد که از ه ئن با بعضی نيروھا بًبختيار مرتبا در حال مذاکره با نيروھای مختلف بود تا شايد يک اتحاد مطم

هللا شريعتمداری که از احترام زيادی آيت.  آخر شانس موفقيت برايش وجود داشتۀ و تا لحظ دولتش پشتيبانی کنند

عنوان دولت دوران انتقال ه  پشتيبانی از بختيار بۀچندين ميليون از پيروانش آمادو برخوردار بود، اشاره کرد که او 

به نظر « . ّ ملی و تعداد بيشماری از اعضای ارتش نيز موافقت خود را اعالم کردندۀھستند، تعدادی از اعضای جبھ

او » . تاريک گذشته برخواھد گشتوقت ايران به قرون و دوراندست بگيرند، آنه  ايران را بۀبختيار اگر روحانيون ادار

 و نسبت به ھر کس که يکپارچگی و اتحاد ايران را مورد تھديد   کشورم را قبول نخواھم کردۀزيمن تج«: اعالم کرد که

توانم توليدات ای، حدود دو ماه کشور و مردم در آرامش باشند، میاگر چند ھفته. قرار دھد بسختی برخورد خواھم کرد

اگر خمينی از «:کيد گفت که أبختيار با ت» .ا ببندمھکنندهای با تمام اعتصاب صنعتی را شروع کرده و قراردادھای تازه

 شروع به ،ّاما ائتالف بختيار پيشاپيش» .وقت بايد به او بگويم برو خفه شو بدھم، آنءمن درخواست کند که استعفا

 ئیاو معتقد بود که کوشش بختيار به جا. ُ جم، پست وزارت  دفاع را قبول نکرد و به لندن برگشتجنرال. فروپاشی کرد

  . دادندءجمله وزير دادگستری نيز استعفا وزرای ديگر من. نخواھد رسيد

ھا عليه بختيار خمينی در پاريس ھرگونه ھمکاری با دولت بختيار را رد کرد و درخواست تظاھرات عمومی در خيابان

 با يک ١٩٧٩ یبرورّخالف پيشنھاد بسياری از سران کشور، خمينی در اول ف. ھرج و مرج زياد شده بود. را کرد

ظرف چندين ساعت، دولت بختيار . سابقه که پشتيبانانش  ترتيب داده بودند به ايران بازگشت پر ھياھو و بیئیخوشآمدگو

  .زاده و غيره را اعالم کردشان يزدی، قطبرا غيرقانونی خواند و دولت مالھای ديوانه و مشاورين

 شرکت کند، امريکائی به تھران آمد که در تظاھرات ضد امريکاز درست قبل از بازگشت خمينی به ايران، يک مھمان ا

در تظاھرات شرکت کرد و پشتيبانی » !امريکامرگ بر « مخصوص دولت کارتر زير شعارھای ۀرمزی کالرک فرستاد

 با اکرهمذبعد از . هللا مالقات کردسپس او از تھران به پاريس پرواز کرد و با آيت. کامل خود را از خمينی اعالم کرد

هللا خمينی و من آيت«:، در صحنه ظاھر شد و گفت امريکاانگيز خود در تاريخ  حيرتۀخمينی، کالرک برای اعالن بياني

ه گونه دخالتی ب ما احترام بگذارند و اياالت متحده ھيچۀآرزومنديم که مردم اياالت متحده و رئيس جمھور کارتر به خواست

کند و اين اجازه  پشتيبانی کردن از بختيار در ايران نمیۀوسيله و يا ب) سيا(ِا .آی. سیئیامريکان ا ارتش، يا مشاورۀوسيل

  ».ن کنندييّرا برای ملت ايران قائل است که خودشان سرنوشت خود را تع
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ً، کمی بيش از يک ھفته بعد از بازگشت خمينی به تھران، تقريبا بختيار موفق شد که با مھدی ١٩٧٩ بروریتا نھم ف

. المسلمين بود به موافقت برسدِرو، ولی در ارتباط قوی با اخوانً دولت موقت خمينی که نسبتا ميانهمسؤولرگان باز

ّبختيار با بازرگان به يک موافقت موقت رسيد که بازرگان قيام را متوقف کرده و نوعی دولت اتحاد ملی ب ّ . وجود آورده ّ

وقوع ه  خارج از تھران بئی سازمان يافته در ميان پايگاه نيروی ھواۀدر ھمان روز، از طرقی، اولين مقاومت مسلحان

 ۀھا ھزار اسلحده.  تعداد زيادی اسلحه مصادره شدئیھای نيروی ھوا گروھی از تکنسينۀوسيله ناگھان ب. پيوست

د که يک  دستور دائیاز ترس گسترش نافرمانی عمومی، بختيار به نيروی ھوا. اتوماتيک به جمعيت شورشی داده شد

ھا رفته و قيام را  و به ارتش دستور داد که به خيابان ھزار تفنگ و مسلسل بمباران کنند٢٠٠انبار ديگر اسلحه را با 

که مردم مسلحانه با نيروھای نظامی در تھران و  ّالبته ارتش حرکت نکرد و تھران فلج شد، در حالی. سرکوب کنند

  .نده نظامی به نيروھای نظامی فرمان آتش به سوی مردم صادر نکردبا اين حال ھيچ فرما. جنگيدندشھرھا می

 با ھم مالقات کردند که بحران را ئیسای نيروھای زمينی، درياؤرئيس کل نيروھای نظامی ايران، گارد شاھنشاھی، و ر

» طرفبی«پس از آن با حيرت کشورھای جھان اعالن کردند که نيروھای ارتش شاھنشاھی در بحران . بررسی کنند

. آن تصميم با فشار شديد تحميل شد. باغی رئيس کل نيروھای ارتش ايران بود قرهجنرالاين بيانيه با امضای . خواھد ماند

نشينی ھايشان عقبنيروھای ارتش برايشان بسيار دشوار بود که از جنگ دست بکشند و طبق دستور داده شده به قرارگاه

مقاومت ھرکس در برابر تصميم . گر خمينی واگذار شددست مھاجمين ستايشه تھران و شھرھای ديگر ايران ب. کنند

  .شدرو میه ارتش با اعدام فوری روب

باغی مخالفت کردند و طرح يک کودتا عليه  قرهجنرال عبدالعلی بدری و دستيارانش با فرمان جنرالگروھی وفادار به 

-  افسرانی که دستورات قرهۀوسيله  بدری و متحدانش بجنرالًنيروھای خمينی و برقراری آرامش را داشتند، که فورا 

  . دستگير و اعدام شدند،کردند میءباغی را اجرا

ھای ضربت  تيمۀوسيله باغی سرپيچی کرده بودند، که بافسران نظامی ديگر از فرمان قرهاز ھا نفر در سرتاسر تھران ده

 حسين ربيعی بود، جنرال ئی نيروی ھواک فراری ديگر فرماندهي. ان شدند فردوست تيربارجنرالباغی و زيرفرمان قره

، ١٩٧٩ بروریّاگرچه ربيعی به وفاداری شديد به شاه شھرت دارد، اما در ساعات حساس بين روزھای نھم تا يازدھم ف

ندن او و  ربيعی قول زنده ماجنرالبراساس گزارشاتی، به . پيونددمی» نيروھای انقالب«ناگھان اعالم کرد که او به 

ھھا و مناطق اطراف آنھا برای رژيم خمينی داده کمک به او برای ترک کشور، در مقابل ھمکاری او برای امنيت فرودگا

ی داد دستگير شد و چند دقيقه بعد در يک دادگاه غيرقانونی محاکمه گرديد أ رتغييرکه ربيعی  ّاما به محض اين. شده بود

ه ب. افسران ايرانی که از فرماندھان رده باالی ارتش بودنداز  تن ٣۵٠عد حدود  ساعت ب۴٨در طول . و تيرباران شد

 ۀًظاھرا اسامی آنھا از کامپوترھای مراکز نظامی چاپ شده بود و سمت و رد. ی به قتل رسيدندئھای قاتل حرفه تيمۀوسيل

بدين ترتيب . دادتش نشان می، مخابرات و نيروی موتوری ارُکنترول و لجستيکھای فرماندھی ھر شخص را در بخش

  .نشدند، فوری به قتل رسيدند» انقالب«که حاضر به ھمکاری با  آنھائی

در . ھزار نفری ايران  فلج و متالشی شد٣۵٠متخصصين نظامی در حيرت بودند که چطور به سادگی نيروی نظامی 

 ھوايزر که در جنرال. ً مرتبا ذکر شده استاامريک اياالت متحده ئیاز نيروی ھوا  رابرت ھوايزرجنرالاين جريانات نام 

 و چند روز جنوریکرد، در اوايل  ناتو در بروکسل زير نظر الکساندر ھيگ خدمت می٢ ۀعنوان مرد شماره آنوقت ب

گذارد،  شاه را کنار میامريکا غربی و فرانسه اعالم کرد که المانھای قبل از مالقات گوادلوپ که در آن کارتر به دولت

ّ مسافرت او فقط برای مدت سه روز بود، ولی ھوايزر تا اوايل ۀبرنام. موريت يافتأی بررسی اوضاع به ايران مبرا

 جنرال بروری تا چھارم فجنوریاز سوم . يعنی بيشتر از يکماه پس از ورودش در ايران باقی ماند١٩٧٩ بروریف
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در . شدظامی مالقات داشت و فشار در ايران زياد می نيروھای نۀرتبھا و فرماندھان عالیجنرالھوايزر، ھر روز با 

 کل قوايش اکنون در ارتش که فرمانده. ازگشت ترک کردبدون ب» مرخصی«، شاه کشور را برای جنوریشانزدھم 

ّشاه اول به مصر و بعد از آن به مراکش رفت، در ھر دو کشور، براساس . خارج از کشور بود، سردرگم و ناآرام بود

ًبعدا شاه گفت که . شاه قبول نکرد. ن زد و اجازه خواست که عليه خمينی حرکت کندولفيرھبری ارتش به شاه تگزارشاتی 

اين . ای که بسياری از ايرانيان را متنفر کردًاو منتظر اجازه از واشنگتن بود تا مستقيما با خمينی رودررو شود، گفته

  . واشنگتن بوده استۀنشاندو ھميشه آلت دست و دستاظھار بدين معنا بود که شاه آشکارا قبول کرد که ا

ھای ارتش ايران گفته بود که نبايد  به ھر قيمتی ارتش جنرالً ھوايزر که مرتبا با برژينسکی در تماس بود، به جنرال

  آنھا را ترک کرده و ارسال تمامامريکاراعليه خمينی حرکت دھند، ھوايزر گفت که اگر اين کار را بکنند، ارتش 

 ھوايزر نه يک جنرال» .ارتباطشان را قطع خواھد کرد«ّاحتياجات اسلحه و مھمات و قطعات نظامی را متوقف کرده و 

ھا را مطمئن کند که اگر زمانی جنرالکار اصلی او اين بود که . کودتا، بلکه چندين کودتای نظامی را در ايران عقيم کرد

مقابل نيروھای انقالبی واقعی مقاومت کند، آنوقت اياالت متحده از يک رسد که دولت غيرنظامی خمينی نتواند در  فرا

ھا با اين اطمينان قانع شده و بسادگی عقب نشستند و جنرالبسياری از . حکومت نظامی در ايران پشتيبانی خواھد کرد

ُبع در واشنگتن پست اظھار يک من. ھا ريختند، ھيچ کاری نکردند و وقتی مردم مسلحانه به خيابان آمدھا شدندمنتظر پيش

ًداشت که ھوايزر روی فرماندھان نظامی در ايران واقعا کار کرد و واقعا خيلی روی آنھا حساب باز کرد  جنراليک . ً

  :گويد خسرو داد که  گزارش شده که شايد يکی از کودتاچيان باشد، چنين میجنرالۀ ايرانی دربار

» .رسيدطرف به نظر میآمد، او مانند يک نفر بی با ھوايزر بيرون میهجلسصورت خسرو داد را ديدم، وقتی از يک «

  .ھای وابسته به خمينی اعدام شد يکی از گروهۀوسيله ًاو بعدا ب

 و از اين جھت دولت  ھا، ھوايزر گفته بود که او باور ندارد که شاه بتواند ديگر به ايران برگرددجنرالبه بعضی از 

ًباغی احتماال به نمايندگانش که با گروه  قرهجنرال. مالھا و ارتش مشارکت برقرار شودخواھد که بين کارتر می

  .کردند اين اعتماد را تلقين کرده استمشاورين خمينی مذاکره می

توانست به قدرت برسد و  ھوايزر خمينی به اين راحتی نمیجنرالموريت أکه بدون م يک چيز واقعيت دارد و آن اين

ای، در صورت وقوع چنين حادثه. شدرو میه ً يک حمام خون با ابعاد زياد و احتماال جنگ شھری روبّملت ايران با

رو ه درنھايت بسياری از تحليلگران ايرانی و خارجی معتقدند که نيروھای افراطی در اردوگاه خمينی با شکست روب

ًاحتماال در حدود قراردادی بود که قبال بين بختيار اين نوع مصالحه . گرديدندروھا مجبور به مصالحه میشدند و ميانهمی ً

 بخش ۀوسيله ً سابق عاليرتبه، خمينی فورا بجنرالدر آن صورت براساس نظر يک . و بازرگان به توافق نزديک بود

ن در عوض از آ. وجه رخ نداد ھيچه البته چنين اتفاقی ب. شدندرسيد و پيروانش پراکنده میاطالعاتی ارتش به قتل می

ه  کردند، حداقل ده نفر آنھا بء امضابروریطرفی به نفع خمينی را در نھم ف بیۀ ايرانی که بيانيجنرال ٢٠ تا ١٩تعداد 

چند نفر ديگر ھنوز در . ّھای اول بعد از انقالب تيرباران شدندی خمينی و پاسداران انقالب در ھفته»ساواما «ۀوسيل

 فردوست رئيس ساوامای رژيم خمينی جنرالگويند که می.  از آنھا باقی ماندايران در زندان ھستند و فقط تعداد کمی

از بقيه کمال .  کردءّ در داخل ايران نقش مھمی در نيروھای نظامی رژيم خمينی اجرا١٩٨٠باغی تا تابستان است، و قره

با ارتش رژيم خمينی از داخل اللھی که چند ماه بعد از انقالب از ايران فرار کرد ولی براساس گزارشاتی ھنوز حبيب

صورت مخفی زندگی ه  بامريکا طوفانيان که ھم اکنون نيز در جنرالاياالت متحده ارتباط خود را حفظ کرده است و 

 اسکات در ايلنويز برگشت و ئی ھوايزر، دوباره به پايگاه نيروی ھواجنرال. اند کنندگان بيانيه مردهء امضاۀکند، بقيمی
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کس توضيح نداده  طور کامل به ھيچه موريت خود را بأوقت م او ھيچ.  پروازھای نظامی برگزيده شدبه سمت فرماندھی

  .است

ّکه از او توسط مردم عادی سلب  وزير بختيار چند روز قبل از اين نخستۀوسيله بھترين ارزيابی از رژيم خمينی ب

خمينی يک فرد نفھم و ناآگاه ، حسود و منفی باف و «:کند او خمينی را اينطور ارزيابی می. قدرت شود، داده شده است

بيش از . باشنداطرافيان خمينی يک باغ وحش واقعی ھستند که شامل افرادی مشکوک و غيرقابل اعتماد می. مخربی است

ه که آنچ. جای رفتن به مسجد بايد به مدرسه برونده سوادند، و بزنند بیھا عليه من فرياد مینصف مردمی که در خيابان

 ٢۵ّمراتب بيشتر از صدمات رژيم شاه به ايران در طول مدت ه ّخمينی در طول مدت چند ھفته خسارت وارد آورده، ب

  ».سال گذشته بوده است

  . ًھای آينده چه خواھد کرد، چيزی است که واقعا جھان را مبھوت خواھد نمودکه خمينی در ماه ّاما اين

 

 
 


