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چکیده
واکاوی عل��ل و چگونگی اعالم بیطرفی ارتش در آخرین روز حیات رژیم پهلوی (22
بهمن )57از سوی ارتشبد قرهباغی و تسلیم وی در برابر منطق انقالب ،مورد توجه این
مقاله بوده است .بر اساس نتایج به دست آمده ،علت این امر ،ریشه در رویکرد معقوالنۀ
ها قرار گرفته بود،
او در براب��ر ح��وادث مهمی بود که در قبل از انق�لاب در فرایند آن 
که برخی از آنها عبارت بودند از :اجازۀ دفاع علنی به س��ران نهضت آزادی در جلسۀ
محاکمۀ دادگاه ،انتقاد از ارتش��بد اویسی به علت وقوع حادثۀ  17شهریور ،و برقراری
ارتباط و مذاکره با انقالبیون در جهت کاهش تنش در کشور ،که این امر ،پیش زمینۀ
اتخاذ چنین تصمیم مهمی از سوی او در  22بهمن  57شد.
کلیدواژه ها :قرهباغی ،ارتش ،شاه ،بیطرفی ارتش.
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محسن بهشتی سرشت

مقدمه
اعالم بیطرفی ارتش از سوی قرهباغی ،بازتاب خصوصیات فردی وی بود .با کنکاش در زندگی
و رویکرد وی در قبال حوادث ،میتوان دریافت که وی برخالف دیگر درباریان ،با حفظ وفاداری
خود به سلطنت ،راههای کمخشونت را برای مقابله با مخالفان انتخاب میکرد .در جلسۀ محاکمه
سران نهضت آزادی ،به بازرگان اجازۀ دفاع علنی داد که همین مسئله منجر به اعتراض شاه و
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اطرافیانش ش��د .قرهباغی حتی با داشتن سمت فرماندهی کل قوای نظامی در آستانۀ انقالب،
اعتقاد به کنارهگیری ارتش از سیاست و پرداختن به وظایف اصلی خود داشت .او بارها از ارتشبد
اویسی به علت بروز حادثۀ  17شهریور ،ابراز تنفر کرد .شاه در آستانۀ خروج از کشور ،قرهباغی
را به عنوان رئیس س��تاد ارتش منصوب کرد .آمریکا نیز هایزر را برای کمک به او جهت ایجاد
ثبات برای دولت بختیار به ایران فرس��تاد ،اما سرعت فزایندۀ انقالب ،اجازۀ تثبیت اوضاع را به
دولت بختیار نداد ،بنابراین او رابط آمریکائیان با انقالبیون شد و با تشویق آنها ،با سران انقالب
از جمله بازرگان و یداهلل سحابی وارد مذاکره گردید ،و همین عمل،زمینۀ اعالم بیطرفی ارتش
را در  22بهمن  57فراهم نمود .با توجه به آنچه بیان شد ،این پژوهش درصدد است با مطالعۀ
مواضع سیاسی قرهباغی درقبال رویدادهای قبل از انقالب ،با کمک اسناد و مدارک موجود ،علت
اعالم بیطرفی ارتش را در روز  22بهمن  57که مسألۀ اصلی مقالۀ مزبور است ،ریشهیابی نماید.
پیشینۀ پژوهش
در ب��اب موضع حاض��ر ،آثار مکتوبی از جمله کتاب «اعترافات ژنرال»« ،ماجرای فرار ارتش��بد
قرهباغی» و کتاب «آخرین ارتش��بد ایران» به قلم منصور نصیریطیبی؛ منتش��ر ش��ده است.
در خالل کتابهایی که در باب تاریخ انقالب  57تألیف گردیده نیز اش��اراتی به موضوع اعالم
بیطرفی ارتش از س��وی قرهباغی صورت گرفته است .کتابهایی که توسط وی تألیف شده و
جزء خاطرات او محسوب میشود ،بهرغم توصیف مفصل حوادث آستانۀ انقالب ،بیشتر در جهت
تبرئه و س��لب مس��ئولیت از خود در برابر انتقادهایی است که از سوی طرفداران حکومت از او
صورت گرفته است؛ زیرا برخی را اعتقاد بر آن است که قرهباغی با اعالم بیطرفی ارتش ،نقش
مهمی در سقوط حکومت ایفا کرد .کتاب منصور نصیری ،بیشتر زندگانینوشت قرهباغی بوده
ها قرار گرفته ،ارائه
و تحلیلی به حوادثی که او از بدو ورودش به دس��تگاه پهلوی در جریان آن 

مد نظر قرار دادن حوادث انقالب ،تنها نگاههایی گذرا به موضوع
نمیده��د .کتابهای دیگر با ّ
بیطرفی ارتش داش��تهاند ،اما مقالۀ مزبور در صدد اس��ت تا با تحلیل مواضع قرهباغی در قبال
ها نقش داشته ،برای بیطرفی ارتش از سوی او در  22بهمن
رویدادهایی که قبل از انقالب در آن 
 ،57دالیل معقوالنهتری ارائه دهد.

توسط متفقین اشغال ش��د ،قرهباغی به عنوان فرماندۀ گروهان مسلسل ضد هوایی ،مأموریت
دفاع از کارخانۀ اسلحهسازی را بر عهده داشت( قرهباغی .)4 :1364،اعتبار او در نزد شاه ،علت
انتخابش برای تش��کیل سازمان گارد سلطنتی در س��ال 1321ش .بود ،اما بعد از  9ماه برکنار
شد(فردوس��ت .)137 -136 :1369،در س��ال 1334ش .عازم فرانسه شد تا در دانشگاه جنگ،
دورۀ عالی را بگذراند (نصیریطیبی.)18 :1386 ،
پیش��رفت و قدرت روزافزون قرهباغی باعث حس��ادت رقبایش گردید ،به طوری که در سال
1340ش .سرتیپ تاجبخش ،رئیس ضد اطالعات ارتش ،او را به جاسوسی متهم کرد ،اما او با
رد این اتهامات ،به شاه بیشتر نزدیک شد ،به طوری که در سال 1341ش .به معاونت دانشگاه
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زندگینامۀ عباس قرهباغی
عباس قرهباغی ،فرزند کریم ،در روز دهم آبان ماه1297ش .در تبریز متولد شد .ب ه رغم اینکه
پدرش تاجر بود ،اما وی حرفۀ پدر را ادامه نداد و به دلیل عالقهاش به نظام ،بعد از اتمام دورۀ
متوسطه ،وارد تشکیالت نظامی شد(قرهباغی .)3-2 :1364 ،قرهباغی به زبانهای ترکی ،فرانسه
و انگلیسی مسلط بود .آثاری که از وی تا کنون منتشر گردیده ،بدین قراراند .1 :ترجمۀ آیین نامۀ
عملیات ضد جنگ  .2انواع حکومتها  .3روابط بینالملل  .4مشمولین غایب و فرار از خدمت
وظیفه و حقوق تطبیقی ایران و فرانس��ه .قرهباغی به علت مذهبی بودن خانوادۀ همس��رش ،با
روحانیون هم ارتباط داش��ت (سولیوان؛ پارس��ونز )76 :1376 ،ورود او به دانشکدۀ افسری در
س��ال 1315ش .مصادف با دورۀ آموزشی محمدضا پهلوی بود .به علت کسب اعتماد رضاشاه،
یکی از همراهان محمدرضا در هنگام تحصیل در س��وئیس بود ( س��ولیوان .)54 :1361 ،هم
دوره ش��دنش با محمدرضا ،باعث گردید در پایان دورۀ دانشکده در مهر 1317ش .به دریافت
نشان افتخار نائل گردد(فردوست .)609 /1 :1369 ،خدمات نظامی قرهباغی از مهر 1317ش .با
درجۀ ستوان دومی در هنگ پیادۀ پهلوی ،لشکر یکم آغاز شد .در سوم شهریور 1320که کشور
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جنگ برگزیده شد(فردوست .)384 :1369 ،فرماندهی لشکر گارد شاهنشاهی و بعد فرماندهی
ژاندارمری کل کش��ور س��متهای بعدی قرهباغی بود (معمای ارتشبد قرهباغی و اسرار سقوط
ارتش .) 13:1358 ،قرهباغی در سال ،1342فرماندۀ لشکر پیادۀ گرگان (پژمان ،)317 :1386 ،و
در مهر ،1347رئیس ستاد نیروی زمینی شد (قرهباغی .)5 :1364 ،در بیست اسفند همان سال
به درجۀ س��پهبدی ارتقا یافت(نصیری )20:1386 ،و از مهرماه 1347تا اردیبهشت 1347ش.
ریاست ستاد نیروی زمینی ،و از اردیبهشت 1351تا مرداد 1352ش .جانشین فرماندۀ نیروی
زمینی بود(قرهباغی .)5 :1364 ،اعتماد ویژۀ شاه به وی باعث شد تا در سال  1353به فرماندهی
ژاندارمری کل کشور منصوب شود(قرهباغی ،)5 :1364 ،و به علت خدماتش در این پست ،در
اوایل شهریور همان سال ،به درجۀ ارتشبدی نائل گردد (ساکما.)293003639 ،
با اوجگیری انقالب اس�لامی ،قرهباغی س��مت وزیر کشور در کابینۀ شریف امامی ،و با حفظ
همین س��مت در کابینۀ ازهاری سرپرس��تی وازرت اقتصاد و دارائی را نیز عهدهدار گردید .در
بحبوحۀ انقالب ،شاه قبل از خروجش از کشور ،او را به ریاست ستاد بزرگ ارتشتاران منصوب
کرد .در همین س��مت بود که در روز  22بهم��ن  .1357بیطرفی ارتش را در تحوالت جاری
کشور اعالم کرد.
 .1نقش قرهباغی در دادگاه تجدیدنظر سران نهضت آزادی
انتش��ار اعالمیة ایران در آس��تانة یک انقالب بزرگ از سوی س��ران نهضت آزادی در  3بهمن
1341ش .با عکسالعمل فوری رژیم روبرو ش��د .فردای آن روز ،ابتدا س��يدمحمود طالقانی و

س��پس مهدی بازرگان ،یداهلل س��حابی ،عزتاهلل س��حابی ،عباس ش��یبانی ،احمدعلی بابایی،
ابوالفضل حکیمی ،سید مهدی جعفری و چند تن دیگر از فعاالن نهضت آزادي دستگیر شدند
و در زندانه��ای قزل قلعه و قصر محبوس گرديدند (نجاتی .)332 :1379 ،در تاریخ 26خرداد
1342ش ،به هنگام انتقال مهدی بازرگان و یداهلل سحابی از زندان قصر به زندان قزل قلعه ،چهار
برگ اعالمیه که متن قبلي را تفسیر کرده بود ،پیدا شد ،که ضمن دعوت مردم به مقاومت در
برابر حكومت ،آشکارا شخص اول مملکت را زیر سؤال برده بود.
روز سوم مهرماه ،سران نهضت به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و سلطنت مشروطه ،در دادگاه
ویژة نظامی به محاکحه کشیده شدند .دادگاه به ریاست سرتیپ ناصر زمانی پس از  314جلسه،

پیشینة کیفری 38 ،سال سابقة خدمت فرهنگی ،کبر سن ،معیل بودن متهم و نحوة دفاعیات،
با رعایت مادة  45مکرر از قانون مجازات عمومی ،از جهت اهانت به مقام شامخ سلطنت و عهده
دار بودن ریاست شورای جمعیتی که رویة آن ضدیت با سلطنت مشروطه است ،به چهار سال
زندان مجرد محکوم شد(ساکما.)291001772 ،
مواجهۀ قرهباغی در جلس��ات محاکمات سران نهضت آزای و آشنایی با دانش و مرام و رویۀ
سیاسی آنها ،بدون شک برای وی کالس تحصیل و تمرین سیاست ورزی بود که مستقیم و
غیر مستقیم بر ذهنیت او تأثیر گذاشت.
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یعنی نزدیک به یک سال رسیدگی ،در تاریخ  16دی با صدور محکومیت محاکمهشوندگان به
کار خود پایان داد( بازرگان .)9-3 :1350 ،طبیعی بود که در پی صدور رأي غیر منصفانة دادگاه
نظامی بدوی ،متهمان نس��بت به رأی صادره اعتراض کرده و خواهان تجدید نظر درآن شدند؛
البته در این میان ،طالقانی واکنشي سرد نسبت به رأی صادره نشان داد ،چنان که گویی برای
وی اهمیت نداشت ،اما سایر متهمان به رغم مخالفت او ،در نامهای به تاریخ 1342/10/20ش.
خطاب به ادارة دادرسی ارتش ،اعتراض خود را اعالم داشتند و خواستار بازنگری در آراي صادره
طی یک دادگاه صالحه گرديدند .به دنبال این درخواس��ت ،ادارة دادرس��ی ارتش ،پرونده را به
دادگاه تجدید نظر فرس��تاد و قرهباغی به ریاس��ت دادگاه تجدیدنظر انتخاب شد (مالییتوانی،
.)188 :1389
مسئلهای که در این زمینه حائز اهمیت است ،علنی بودن دادگاهی بود که قرهباغی در رأس
آن قرار داشت ،بهطوری که متهمان اجازه یافتند مدتي به طور علنی از خودشان دفاع نمايند.
به خاطر همین موضوع ،قرهباغی مورد اعتراض برخی از افراد تندرو حکومت و شخص شاه قرار
ها عیناً مثل یک آدم
گرفت .وي در این زمینه میگوید :من مطابق سبک خودم ،در دادگاه با آن 
عادی صحبت کردم و حتی مدتی هم اجازه دادم هرچقدر دلش��ون میخواهد ،دفاع کنند[ .به
همين خاطر] مورد اعتراض قرار گرفتم ،و البته اعتراض اعلیحضرت و فالن و اینها؛ بعد گفتم
اگه دادگاه است ،باید صحبت کنند ( باقی.)174-173 :1373 ،
نکتة حائز اهمیت دیگر در دادگاه تجدید نظر ،تخفیف مجازات برخی از متهمان بود .دادگاه
با تأیید حکم مجازات برخي متهمان ،در مورد متهم ردیف دوم (یداهلل سحابی) با توجه به عدم
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 .2نقش قرهباغی در تح ّوالت انقالب در فاصلة زمانی  1357-1356ش.
با توجه به این که قرهباغی در  12اردیبهشت 1353ش .به منظور پاکسازی در سازمان ژاندارمری
به سمت فرماندهی آن منصوب گردید ،نیز به عنوان یکی از افراد رشد یافتة حکومت به طور
طبیعی با شدت گرفتن اعتراضات مردم در سال 1356ش .جهت سرکوب و کنترل اغتشاشات،
به اقداماتی دست زد (ماهنامة اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر ،مهر .)2 :1384
خاص
ظاهرا ً آنچه در نحوة تقابل وی با انقالبیون مشخص میشود ،این است که او با تف ّکر ّ
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کنترل انقالب را به گس��ترش همراه با سرکوبگری خونین آن ترجیح میداد .به زبان ساده ،او
اعتقاد داشت که انقالب را باید در نطفه خفه کرد و بر همین مبنا ،اقداماتی به منظور کنترل
انقالبیون انجام داد كه یکی از آنها ،تهیة طرح تأمین امنيت شهرهایی بود که در آنها زمينة
اعتراضات علیه رژیم وجود داشت؛ یعنی تشکيل نيروي مردمي تحت عنوان نیروی پایداری .وی
به عنوان فرماندة ژاندارمری دستور داد تا هرچه سریعتر اقدامات زیرا به اجرا درآيد:
 .1در هر استان ،شهرستان و بخشها ،کلیة اعضای نیروی پایداری در مناسبترین سالن
محل اجتماع و به وسیلة چند نفر از اعضای نیروی پایداری ،ضمن تشریح درخواستهای
خود ،از این که اجازة مقابله با یاوهگویان داده شد ،سپاسگذاری شود .فرماندهان نیروی
پایداری محل هم از احساس��ات شاهدوستی و میهن پرس��تی اعضای نیروی پایداری
قدردانی نمایند.
 .2در ردة ناحیه ،هنگ و گروهان ،به تعدادی از داوطلبین اعضای تیمها اجازه داده ش��ود
که دوش به دوش برادران س��رباز خود ،در تعقیب و مبارزه با اخالگران آزادانه ش��رکت
نمایند(ساکما.)291001780 ،
یک��ی دیگر از طرحهای قرهباغي جهت مقابله با انقالبی��ون ،اعزام یگانهای ژاندارمری برای
حمایت از ش��هربانی بود .با تصویب شاه ،از تاریخ بيستوپنجم فروردينماه  .57تا بيستوسوم
ارديبهش��تماه همان سال ،بنا به درخواست ش��هربانی و به منظور مقابله با عناصر اخالگر ،با
مأمور نمودن 5گروهان و  24دسته ضربت و  7دستگاه نفربر زرهی به شهربانیهای شهرهای
مختلف از جمله اصفهان ،یزد ،بافق ،اردکان ،تبریز ،کاش��ان ،قم ،کرج و ....اعزام نمود (س��اکما،
)291001780؛ همچنين به منظور جلوگیری از اغتش��اش احتمالی در ش��هر نهاوند ،دستة
سازمانی ضربت همدان را به این شهر اعزام کرد؛ نیز دو دسته از پرسنل ژاندارمری هنگ شیراز

 . 1بهار و پاییز سال  ،57کوههای شمال تهران شاهد درگیریهایي بین نیروهای ژاندارمری و دانشجویان بود .شاهد عینی
این رویداد ،محسن بهشتیسرشت ،یکی از نویسندگان اصلی این مقاله می باشد که شاهد وقوع درگیری در مسیر کوههای
درکه بود.
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را برای کنترل دانشجویان دانشگاه شیراز در اختیار شهربانی شیراز قرارداد (ماهنامة اندیشه و
تاریخ سیاسی ایران معاصر ،مهر .)2 :1384
س��ری تحت عنوان «دس��تورالعمل  15خرداد 1357ش».
قرهباغی با ارس��ال بخشنامهاي ّ
ب��ه تمامی نیروهای تحت امر فرماندهیاش در ژاندارمری کش��ور مأموری��ت داد که در حوزة
استحفاظی خود ،پیشبینیهای الزم را انجام ،و در روز  15خرداد از هرگونه تظاهرات جلوگیری
نمایند و در صورت مشاهده ،آن را در نطفه خفه کنند و پشتیبانیهای الزم از شهربانی به عمل
آید(نصیری.)33:1386،
یکی دیگر از طرحهای قرهباغی برای مبارزه با انقالبیون ،طرح فرهاد ،یا سرکوب دانشجویان
در کوهس��تانهای ش��مال تهران بود .از آنجایی که گزارش شده بود عدهای از دانشجویان در
ها به خواندن سرودهای انقالبی و
روزهای تعطیل به ارتفاعات شمال تهران رفته و در این مکان 
تمرین ورزشهای رزمی میپردازند ،از اردیبهشت  1357تا آذر همان سال ،نیروهایی مشتمل
ب��ر عناصر ژاندارمری ،افراد ورزیدة تیپ نیروهای هواب��رد و افراد منتخب و ورزیدة یگان تکاور
تحت نظر ژاندارمری ،با دو فروند هلیکوپتر شنوک جهت شناسایی و دستگیری دانشجویان در
1
کوههای شمال تهران فرستاده شدند(نصیری.)40: 1386،
قرهباغی برای مواجه با انقالبیون ،در جلسهای که در تاریخ 1357/5/24ش .تحت عنوان«شورای
عالی نظامی» به منظور تش��ریح اوضاع کش��ور و پیش بینیهای الزم در دفتر ارتشبد ازهاری
رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران تشکیل گردید ،پیشنهاد نمود تا از نیروی پایداری برای مبارزه با
انقالبیون استفاده شود ،ضمن آنکه یک کمیتة عملیات روانی و تبلیغات نيز به منظورتجزیه و
تحلیل و تشریح اهداف مخالفان برای مردم تشکیل گردد ،تا از طریق رسانههای گروهی ،علیه
انقالبیون اقدام نمایند .قرهباغی قول داد تا یکصد نفر از افراد ژاندارمری را بر این منظور در اختیار
کمیتة مزبور قراردهد (ما گرفتار جنگ واقعی روانی شدیم.)17 :1376 ،
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 .3نقش قرهباغی در واپسین کابینههای رژیم پهلوی
در تاریخ  15مرداد 1356ش .امیرعباس هویدا پس از  13س��ال نخس��ت وزیری ،جای خود را
به جمشید آموزگار داد و خود به وزارت دربار منصوب گرديد .در زمان نخستوزيري آموزگار،
سیاستی تحت عنوان ايجاد فضای باز سیاسی و دادن آزادیهای تدریجی به مردم ،شروع شد و
ها نه تنها دولت از اجتماعات سیاسی جلوگیری ننمود ،بلکه به عنوان رعایت آزادی
بعد از سال 
از اجتماعات ،غیرمس��تقیم هم تش��ویق به عملآورد (پژمان .)384- 383 :1386 ،در دولت
جمش��ید آموزگار ،قرهباغی در س��مت فرماندة ژاندارمری بود .مهمترین رویدادی که در دوران
نخست وزیری آموزگار اتفاق افتاد ،چاپ مقالهاي توهینآمیز نسبت به امام خمینی در روزنامة
اطالعات در تاریخ  19دی ماه 1356ش .بود ( باقی.)88 :1378 ،
نکتة قابل توجه این است که قرهباغی با دیدی انتقادی نسبت به رویدادهایی که موجودیت
رژیم را به خطر میانداخت ،ریشة اصلی شروع بحران رژیم را درج این مقاله در روزنامة اطالعات
میدانس��ت .وی با لحن انتقادی میگوید :در حقیقت ،مقدمات بح��ران درایران ،از فردای روز
نوشته شدن مقاله علیه آقای خمینی شروع شد .در 19دیماه ،مقالهای توسط داریوش همایون
وزیر اطالعات و جهانگردی دولت وقت در روزنامة اطالعات به چاپ رسید که منجر به حوادث
روز  19دیماه شد که  6نفر در جریان آن کشته شدند .در مراسم چهلم کشته شدگان قم (29
بهمن 1356ش ).در ش��هر تبریز و بعدا ً در تظاهرات مش��هد در  31تیرماه 1357ش .تعدادی
دیگر کشته و زخمی شدند .تظاهرات اصفهان در  19مرداد همان سال پیش آمد و باالخره در
 28مرداد ماه 1357ش .سینما رکس آبادان به آتش کشیده شد که حدود  48نفر کشته شدند
( قرهباغی.)13 :1364،
یک هفته پس از واقعة س��ینما رکس آبادان در تاریخ  5ش��هریور  57ش .دولت آموزگار در
برابر انزجار عمومی مجبور به اس��تعفا شد(قره باغی .)14 :1364،شاه مأموریت تشکیل کابینة
جدید را به مهندس جعفر شریفامامی ،رئیس مجلس سنا محول کرد .یکی از دالیل انتخاب
ش��ریف امامی به مقام نخس��توزیری این بود که وی از یک خانوادة روحانی به شمار میآمد و
شخصاً هم با بعضی از روحانیون روابطی نزدیک داشت(سولیوان .)118 :1361،در کابینة شریف
امامی ،ارتشبد قرهباغی به سمت وزارت کشور منصوب شد( سفری .)677 :1380 ،وی با شعار
آشتی ملی سرکار آمد تا اوضاع آشفتة بعد از دولت آموزگار را آرام کند .یکی از نخستین اقدامات

صادر کرد ،تا راهکاری اساسی و عملی برای مقابله آغاز شود .در این جلسه که به ریاست شریف
امامی برگزار ش��د و از ساعت  5بعد از ظهر شانزدهم شهريورماه  57ش .تا پاسی از شب ادامه
یافت ،پس از بحث و گفتگوهای فراوان در مورد اعالم حکومت نظامی و مشورتهای تلفنی با
شاه ،متنی تهیه شد (تصمیم شوم جمعة خونین ،)91 -51 :1376،و مقرر گرديد از صبح فردا
(17ش��هریور) در تهران و 11ش��هر (قم ،تبریز ،اصفهان ،مشهد ،شیراز ،جهرم ،کازرون ،قزوین،
کرج ،اهواز و آبادان) مقررات حکومت نظامی به اجرا گذاشته شود ،و ارتشبد غالمعلی اویسی هم
به فرمانداری نظامی تهران منصوب گردد (باقی.)286 :1378 ،
در این جلسه که بنا به تقاضای سپهبد مقدم رئیس ساواک تشکیل شده بود ،وي اظهار داشت
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دولت شریفامامی این بود که با انحالل حزب رستاخیز سیستم تکحزبی را عم ً
ال منسوخ کرد
( پهلوی.)396 :1375 ،
مهمترین اقدام دولت ش��ريفامامي که حرکتهای مخالف رژیم را به سرعت گسترش داد،
آزادی مطبوع��ات بود که با انتش��ار تصاویری بزرگ از آیتاهلل خمین��ی ،به نقل گزارشهایی
مربوط به اقدامات و س��خنان ایشان میپرداختند ( فوزی145 :1384 ،؛ امجد.)203 :1380 ،
ش��ريفامامي اعالم کرد بازگش��ت آیتاهلل خمینی بالمانع است .پس از  14سال در  7شهریور
1357ش .تصویر آیتاهلل خمینی در روزنامة اطالعات به چاپ رس��ید (انصاری-107 :1371 ،
.)112
از جمله حوادث مهمی که در دوران ش��ریف امامی اتفاق افتاد ،حادثة خونین  17ش��هریور
 1357بود .پیش زمینة این حادثه از روز  13ش��هریور  1357که مصادف با عید س��عید فطر
ب��ود ،آغ��از گرديد .در این روز ،یکی از عظیمترین مراس��م نماز عید فط��ر در تپههای قیطریة
تهران به امامت محمد مفتح برگزارشد .این مراسم مذهبی ،چهرهای سیاسی یافت و تظاهرات
عظیمی البته به دور از خشونت شکل گرفت .در پایان مراسم ،تظاهرکنندگان خواستار برگزاری
تظاهراتی نظیر آن در  16شهریور یعنی سه روز بعد شدند (فوزی.)144 :1384،
در روز  16شهریور ،به رغم اخطار دولت مبنی بر ممنوع بودن اجتماعات ،مردم برای اعتراض
با این تصمیم دولت ،بزرگترین صحنة اجتماع انقالبی را در میدان شهیاد (آزادی) به نمایش
گذاردند .ش��عارهایی که در این روز س��ر داده شد ،مستقیماً شاه را هدف حمالت خود قرارداد.
شاه که از این حرکت غافلگیر شده بود ،دستور تشکیل جلسة اضطراری شورای امنیت ملی را
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که کمونیستها و مارکسیس��تهای اسالمی ،فردا ( 17شهریور) قصد برگزاری آشوب دارند و
ها را تأیید
بر لزوم تشکیل حکومت نظامی تأکید کرد ،و ازهاري و هیأت دولت نیز تقاضای آن 
کردند .مسئلة بسیار مهمی که در این زمینه به وجود آمد ،این بود که حکومت نظامی از چه
تاریخی برقرار ش��ود .چند نفر از وزراء معتقد بودند که اجرای حکومت نظامی برای  24ساعت
بعد موکول ش��ود ،تا فرصت کافی برای آگاهی مردم باش��د ،ولی رئیس ساواک(سپهبد مقدم)
اظهار کرد که مردم سریعاً ار طریق رادیو که مرتباً خبرها را تکرار میکند ،مطلع خواهند شد
(قرهباغی.)21 -20 : 1364،
قرهباغی در همين جلس��ه به شیوة برقراری حکومت نظامی چنین ایراد گرفت :آقای آزمون
که عنوانش معاون اجرایی نخس��ت وزیر بود ،گفت از همین امش��ب باشد؛ گفتم آخر باید یک
فرصتی داده شود و مردم اطالع پیدا کنند .سپهبد مقدم گفت ،منظور ما این است که بیاطالع
باشند؛ ما میخواهیم همین شبانه مسببین و محرکین را غافلگیر و بازداشت کنیم .نکتهای که
من میخواهم مطرح کنم ،این است که آیا واقعاً اطالعاتی که به ما داده بودند ،درست بود و آیا
ضرورت داشت که با آن فوریت بنشینیم و تصمیم بگیریم ،و آیا قرار بود همانطور که گفته شد،
شبانه محرکین و مسبین را دستگیر کنند؛ خوب پس چرا نکردند؟ (گزیده و نقد کتاب چه شد
که چنان شد  /گفتگو با ارتشبد قرهباغی.)43 -41 :1388 ،
ب��ه رغم تدارکاتی ک��ه دولت برای جلوگیری از راهپیمایی در نظر گرفته بود ،س��یل عظیم
جمعیت با هدف رس��یدن به میدان شهیاد (آزادی) در خيابانها به حرکت درآمد ،و با آرامش
تمام به میدان مذكور ختم شد .در قطعنامة راهپیمایان ،آزادی زندانیان سیاسی ،انحالل ساواک

و در مجموع برچیده شدن حكومت پهلوی تقاضا شده بود .بامداد روز  17شهریور ،یک گردان
از لش��گر گارد به میدان ژاله اعزام گردید .مردم که قب ً
ال در میدان مذكور تجمع کرده بودند و
همگی از حکومت نظامی بیاطالع بودند ،ناگزیر با سربازان مقابله نموده و متفرق نشدند ،که با
تیراندازی مستقيم ،فاجعهاي که به جمعة سیاه معروف شد به وقوع پیوست .در آن روز حدود
 300 -200نفر کشته شدند .این واقعه مسلم نمود که ایران به سوی یک انقالب به پیش میرود
(یگانه.)280 :1385 ،
قرهباغی مس��ئولیت کشتار  17شهریور را ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف ارتشبد اویسی ،به
گردن او میاندازد مینویس��د« :با بحثهائی که در جلسات شورای امنیت ملی و هیأت دولت

(قرهباغی .)36 -35 :1364 ،در همین رابطه ،قرهباغی در تماس��ی که با اردشیر زاهدی داشته،
ضمن نقد عملكرد ضعيف اويسي ،مسئولیت آتش گرفتن تهران در تظاهرات خونین  13و 14
آبانماه توسط دانشجویان و دانشآموزان را به دوش اویسی مياندازد ( زاهدی.)322 :1381 ،
شاید عدم توانایی اویسی در کنترل صحیح انقالب بود که قرهباغی طرح تسلیح هواداران شاه
را در میان عش��ایر برای مقابله با انقالب پیشنهاد کرد؛ البته حسین فردوست با این طرز تفکر
که یکی از وظایف ژاندارمری خلع سالح عشایر است ،این امر را منتفی کرد ( فردوست:1369 ،
.)586
الزم به تذکر است که هرچند برخی افراد مسئولیت کشتار  17شهریور را که حتی شاه هم از
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ب��ه عمل آمده بود ،انتظار میرفت ک��ه پس از اعالن حکومت نظامی ،بالفاصله کلیة رهبران و
محرکین و مخالفین و هم چنین گردانندگان تظاهرات که رئیس سازمان امنیت کشور اظهار
میکرد در نظر دارند در کش��ور آشوب برپا نمایند ،برابر مادة  5حکومت نظامی ،سریعاً توسط
فرماندار نظامی دستگیر و بازداشت میشدند ،تا از هرگونه اغتشاش و آشوب ،جلوگیری شود ،اما
متأسفانه در آن زمان مشخص نشد به چه علت ،مأمورین فرماندار نظامی تهران بر خالف انتظار
دولت به جای اجرای صحیح مقررات نظامی ،روز  17شهریور را در تهران به صورت خونریزی
درآوردند ،که برابر گزارش فرمانداری نظامی ،در خیابان ژاله 86 ،نفر کش��ته و حدود  200نفر
زخمی شدند .این روز در دنیا به جمعة سیاه معروف گردید و بدین طریق ،لطمة غیرقابل جبرانی
به حیثیت ارتش شاهنشاهی وارد آورد (قرهباغی.)22 :1364 ،
چنانك��ه ذکر ش��د ،قرهباغی به عنوان یکی از افراد رش��د یافته در نظام پهل��وی ،به دور از
افراطیگری برخی از افراد حكومت ،دستگیری به موقع مسببین انقالب را به سرکوب جمعی
ها ترجیح میداد؛ چرا که شاید او بر خالف دیگران به نتیجة شوم این کشتارها برای موجودیت
آن 
حكومت ،خوش��بین نبود .همانگونه كه در دیداری که با شریفامامی داشته ،به وی میگوید:
«من از طرز کار فرمانداری نظامی سر در نمیآورم و نمیدانم با ارتشبد اويسي و سایر فرمانداران
ها چه کنم! [اينها] به جای این که برابر مقررات وظایف مربوط به امور
نظامی در شهرس��تان 
امنیتی را مطابق شورای امنیت استان انجام دهند و محرکین اغتشاشات دستگیر شوند ،روزانه،
تعدادی از تظاهرکنندگان و چند نفر از مأمورین نظامی بیهوده کشته یا زخمی میشوند ،و روز
به روز امنیت کش��ور بدتر میش��ود و به این ترتیب ،هیچگونه امیدی به بهبود وضعیت نیست
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بروز آن وحشت کرد (سنجابی ،)320 :1381 ،به گردن اويسي ،فرماندار نظامي تهران مياندازد ،اما
ارتشبد قرهباغی ،خود یکی از امضاکنندگان برقراری حکومت نظامی بود و به همین جهت از نقش
و دخالت وی در این جنایت هولناک که در صفحههای تاریخ نقش بسته ،چیزی کاسته نمیشود.
کشتار دانشجویان دانشگاه تهران در  13آبان  ،57زمینة برکناری جعفر شریفامامی و روی
کار آمدن دولت نظامی غالمعلي ازهاری را به دنبال داشت .هم زمان با تشکیل دولت نظامی،
شاه خطاب به ملت ایران ،نطقی ایراد کرد و گفت :برای جلوگیری از اضمحالل مملکت به ناچار
یک دولت نظامی برقرار کرده تا آرامش به کشور بازگردد ( هوشنگ مهدوی.)265 :1372 ،
در جلس��ة فوقالعادهاي که در کاخ نیاوران برگزار گردید ،قرهباغی با نگرانی از تش��کیل یک
دولت نظامی که ممکن بود منجر به کشتار بیشتر شود ،با آن مخالفت نمود و بر رعایت اصول
صحیح حکومت نظامی در دولت شریف امامی تأکید كرد ،اما شاه اظهار نمود كه اجازة تشکیل
چنین دولتی را از آمریکا گرفته و بر تصمیم خود پافشاری نمود (قرهباغی.)39 -38 :1364،
ارتش��بد قرهباغی در کابینة ازهاری به عنوان وزیر کشور و سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی
معرفی شد (پارسونز .)204 :1365 ،وي در تمام طول مدت عضويتش در كابينه ،نهایت تالش
خود را برای حفظ سلطنت پهلوی بهکار برد ،اما تالشهاي مزبور سودی نبخشید ،زیرا رژیم وارد
بحران عمیقی شده بود که راهی برای برون رفت از آن وجود نداشت.
یکی از تالشهای قرهباغی برای حفظ حكومت ،پیشنهاد جلوگیری از برگزاری تظاهرات روز
عاش��ورا و تاس��وعا بود ،زیرا او میدانست این تظاهرات به نفع مخالفین تمام میشود .با شروع
ماه محرم (آذرماه) 1357ش .مراسم عزاداری پُر شورتر از سالهای قبل برگزار گردید .مردم با

استفاده از فرصت پيشآمده ،تظاهرات خود را با مراسم مذهبی توأم کردند .انقالبیون در آستانة
تاسوعا و عاشورای حسینی ،در تدارک تظاهرات و راهپیمایی عظيمي بودند .موضوع مهم برای
دولت ازهاری این بود که آیا به دستههای مذهبی و مخالفین ،اجازه راهپیمایی داده شود یا نه .از
همینرو ،غالمعلي ازهاری در روز شانزدهم آذرماه 57ش .شورای امنیت ملی را با حضور سپهبد
مقدم ،س��پهبد حاتم (جانشین ستاد بزرگ ارتشتاران) ،و ارتش��بد قرهباغی ،و ،...برای بررسی
مراسم عاشورا و تاسوعا تشکیل داد .در این جلسه ،قرهباغی با برگزاری راهپیمایی مخالفت کرد
و اظهار داشت ،چون منظور از تشکیل دولت نظامی قطعاً جلوگیری از تظاهرات و اغتشاشات
است ،بنابراین صحیح نیست مجوز راهپیمایی داده شود ،او همچنین افزود ،در حکومت نظامی،

اساسی به دست آيد .این پیشنهاد پذیرفته شد .چهار نفر از اعضای هیأت دولت انتخاب شدند
تا مراتب را به حضور شاه برسانند .شاه نیز اظهار داشت كه ظرف  48ساعت دیگر در رابطه با
این مسئله تصمیم خواهد گرفت .شاه امیدی به ماندن در کشور نمیدید ،و از همينرو شنبه 9
دیماه استعفای کابینة ازهاری را تأیید کرد و شاپور بختیار را مأمور تشکیل آخرین کابینه نمود
(قرهباغی.)79 -74 :1364،

 .4نقش قرهباغی در دولت بختیار
با تصمیم سران چهار کشور فرانسه ،آلمان ،آمریکا و انگلیس در جزیرة گوادلوپ برای خروج شاه
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ما میدانیم مقصود از این تظاهرات چیست ،و واقعاً عزاداری نیست ،بلکه استفادة سیاسی است؛
باید این منع شود (چه شد که چنان شد.)116 -115 :1388 :
ب ه رغم مخالفت قرهباغی ،غروب روز جمعة  17آذر ،نخس��ت وزیر رسماً اعالم کرد ،روزهای
تاسوعا و عاشورا ،راهپیمایی آزاد خواهد بود .روز تاسوعا (19آذر) راهپیمایی با شرکت بیش از 2
میلیون نفر انجام گردید (قرهباغی.)72 -71 :1364 ،
تالش دیگر قرهباغي در جهت جلوگیری از بازداشت مقامات دولتهای سابق مانند امیر عباس
هویدا و منوچهر آزمون در هیأت دولت بود ،که این امر باعث ضعف بیشتر دولت نظامی ازهاری
گرديده بود .قرهباغی اعتقاد داشت ،این کار باید برابر قوانین و با رعایت تشریفات پیشبینی شده
انجام شود (قره باغی.)79 -74 :1364،
از آنجا که قرهباغی تنها تصمیم گیرندة رژیم نبود ،نتوانست نظر خود را به کرسی بنشاند.
مورد دیگر از تالشهای وی ،ممانعت از اس��تعفای کابینة ازهاری بود؛ زیرا با ش��دت یافتن
بیماری ازهاری و افزوده شدن تحصنات دانشجویان و معلمین ،یکی از استادان دانشگاه صنعتی
به نام كامران نجاتاللهی کش��ته ش��د و در مراسم تشییع پيكر او چند نفر دیگر کشته شدند
(اسنادی از جنبش دانشجویی در ایران.)775 -774 /5 :1381،
هنگامیکه بحث اس��تعفای کابینة دولت پیش آمد .قرهباغی اعتقاد داش��ت کنار کشیدن و
اس��تعفا دادن دولت در این وضعیت بحرانی ،مش��کل مملکت نیست ،بلکه جنبهاي شخصی و
خصوصی دارد .او میگفت ،وظیفة ملی ما حکم میکند که مسئولیت مشترک دولت و مشکل
مملکت مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین پیشنهاد کرد ،این موضوع بررسی شود تا یک راه حل
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از کشور و کاهش شدت بحران (نجاتی)213 :1379 ،؛ طبیعی بود که دولتی غیر نظامی در ایران
بر سرکار آيد تا بین مردم از مشروعیت نسبی برخوردار باشد .از این رو ،شاه ابتدا نخستوزیری را
به کریم سنجابی از اعضای جبهۀ ملی پیشنهاد کرد ،اما با عدم پذیرش شروط سنجابی ،بختیار
با پذیرش شروط شاه به نخستوزیری منصوب گرديد (نجاتی ،)158/ 2 :1379،و قرهباغی به
س��مت ریاست ستاد ارتشتاران برگزيده ش��د (کیهان ،ش 16 ،10605دی  .)3 :1357در این
حس��اس ،کسی که در رأس فرماندهي ارش��د نظامی کشور قرار میگرفت ،میبایست
مرحلة ّ
روحیهای سازش��کار و نرمش پذیر در قبال انقالبیون میداش��ت (استمپل ،)228 :1378 ،زیرا
آمریکا واهمة این را داشت که اگر شخصی تندرو به ریاست ارتش برسد ،ممکن است در فکر
کودتا باشد ،بنابراین یکی از اهداف مهم ژنرال هایزر 1از سفر به ایران ،یاری رساندن به قرهباغی
در جلوگیری از کودتای نظامی علیه بختیار بود ،زیرا برخی از نظامیان مانند تیمسار طوفانیان،
تیمس��ار ربیعی ،تيمسار خسروداد و دریاساالر حبیب اللهی ،معتقد بودند که اگر شاه کشور را
ترک کند ،بختیار بيدرنگ در برابر انقالبیون جا خالی خواهد کرد و هرج و مرجي ش��دید رخ
خواهد داد ،و از این رو معتقد به انجام کودتا بودند (یزدی.)101 -100 :1363 ،
نقش��ة این نظامیان با سیاس��ت جدید آمریکا که برای فردای خروج ش��اه از کش��ور در فکر
آلترناتی��وی (جایگزین) غیرنظامی بود تا روابط جدید خ��ود را با ایران بر مبنای آن قرار دهد،
 . 1با خروج ش��اه از کش��ور ،مقامات آمریکا برای حفظ انسجام ارتش که متکی به شاه بود ،درصدد برآمدند ژنرالی آشنا به
امور ایران بود را به اين کش��ور بفرس��تند که ضمن حمایت از بختیار ،امور ارتش را نیز س��ازماندهی کند .این فرد ،رابرت
های��زر -مع��اون فرماندهی ناتو در اروپا بود .دیدگاههای مختلفی دربارة او وجود دارد .او هدف خودش را ممانعت از کودتای
ارتش و به کارگیری آن در ثبات دولت بختیار قلمداد کرده است (هایزر .)51-40 :1376 ،اشرف پهلوی او را فردی معرفی
میکند که با بی طرف ساختن ارتش ،موجبات سقوط شاه را فراهم آورد (پهلوی ،)260 :1381 ،اما کریم سنجابی می گوید:
این یک انتخاب نادرست و دوپهلو از سوی برژینسکی معاون رئیسجمهور آمریکا بود .هايزر از يكسو مأمور انجام کودتای
نظامی بود ،و از سوی دیگر توسط سايروس ونس وزیرخارجة آمریکا و خود کارتر ،دستور تقویت دولت بختیار و ممانعت از
کودتا توسط ارتش را بر عهده داشت .این مأموریت دوپهلو ازیک سو منجر به اختالف میان او و سولیوان سفیر آمریکا که
چشم به انقالب داشت ،شده بود ،و از سوی دیگر ،سردرگمی عجیبی در میان افسران ارتش و بختیار که چشم به آمریکا
داشتند ،ایجاد کرده بود (سنجابی .)354-353 :1381 ،در تکمیل نظر كريم سنجابی ،ظاهرا ً مأموریت او دو مرحله داشت:
 .1حمایت از بختیار برای رس��یدن به ثبات  .2در صورت عدم موفقيت ،طرحریزی یک کودتا به ش��رط موفق بودن آن؛ اما
ظاهرا ً عواملی مانند اختالف او با سولیوان و نیز سرعت شتابندة انقالب و ورود قریب الوقوع امام به کشور ،فرصت طرح کودتا
را از او گرفت و کشور را ترک کرد.

امام خمینی به کش��ور و پیش بینی درگیریهای خونین و غیر قابل کنترل بین ارتش و مردم
در بدو ورود امام خمینی به کشور ،از آنجا که فردی خشونتطلب نبود و نمیخواست مسئول
خونهای ریخته شده باشد ،با ارسال نامهای گالیهآمیز به بختیار چنين مينويسد :پای ارتش اخیرا ً
چه به علت مشارکت در مقابله با تظاهرکنندگان و چه از لحاظ شرکت در دولت نظامی ،به مسائل
سیاسی کشانده شده است .دو تن از سران ارتش ،کشور را ترک کردهاند .حمله به بعضی از افسران
و پرسنل ارتشی ،این نگرانی را تشدید کرده و وقوع کودتای نظامی کمکم از شایعه گذشته و به
جدی گرفته و یکی از مسائل داغ روز
صورت هش��دار درآمده است؛ حتی نخست وزیر هم آن را ّ
محافل سیاسی داخلی و خارجی شده است(اطالعات ،ش ،15764سهشنبه  28دی .)8 :1357
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ناسازگار بود ،بنابراین قرهباغی با گریختن شاه که رکن اصلی و ستون فقرات ارتش شاهنشاهی
بود ،غالب شدن نهایی انقالبیون را درک میکرد (باقی.)416 -414 :1350 ،
قرهباغي هم سو با سیاست جدید آمریکا ،ضمن حمایت از دولت بختیار ،در صدد سازماندهی
ارتش و دور نگه داشتن آن از سیاست بود ،و مسئولیت آنها را تنها حفظ امنیت کشور و دفاع
از وطن و ملت قلمداد میکرد.
تشکیل کمیتة بحران (قرهباغی ،)127 -126 :1364 ،نیز شورای فرماندهی ارتش برمبنای
دوس��تی ارتش و ملت (مثل برف آب خواهیم ش��د )63 -59 :1366 ،از س��وی او ،در راستای
نزدیک��ی ارتش و مردم و از بین بردن موانع س��ر راه این دو ب��ود .چنانكه او در یک مصاحبة
مطبوعاتی متذکر شد :من به همة هم میهنانم اطمینان میدهم که کلیة واحدها و یگانهای
ارتش با درک موقعیت حس��اس مملکت ،به طور متحد ،آمادة هرگونه جانبازی در راه میهن و
ملت ایران هس��تند .باز تأکید میکنم که هیچگونه کودتای��ی در ارتش صورت نخواهد گرفت
و ارت��ش ایران موظف اس��ت ضمن حمایت از دولت قانون��ی ،از همة طبقات مختلف جامعه و
ها هستند ،حمایت کند(کیهان ،ش  2 ،10619بهمن .)1 :1357
اقلیتهای مذهبی که جزء آن 
در نتیجه میتوان گفت ،دلیل تقاضای استعفا از سوی قرهباغی در تاریخ بيستونهم ديماه
 ،1357عمیقتر ش��دن بحران و س��رعت انقالب و پیشبینی کودتای نظامی از سوی نظامیان
تندرو بود .مصاحبة مطبوعاتی بختیار نیز که کودتای نظامی را مرحلة بعد از شکست خود عنوان
کرده بود(سولیوان ،)261 -260 :1361 ،وحشت او را دو چندان کرده بود.
قرهباغي با ناامیدی از بختیار در مدیریت و کنترل انقالب و نیز ناتوانی او در جلوگیری از ورود
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در هر صورت ،با مخالفت هایزر و سولیوان سفیر آمریکا در ايران ،استعفای بختيار پذیرفته نشد،
زیرا هایزر از تأثیر سوء استعفای او بر روحیة افسران ارتش که یکی از اهداف وی سازماندهی آنها
بود ،میترسید ،و سولیوان نیز که چشم امیدی به بختیار نداشت ،با درک انقالب ،چشم امیدي
به برقراری رابطه با دولت آینده داش��ت و نمیخواس��ت با استعفای قرهباغی ،یک تندرو نظامی
در رأس ارتش قرار گیرد و دست به کاري بیهوده زند (سولیوان ،پارسونز.)221 -220 :1375 ،
بختیار در خاطراتش ضمن انتقاد قرهباغي به علت عدم داش��تن اس��تقالل فکری ،و گرفتن
دس��تور مس��تقیم از هایزر ،او را خائن و سازش��کار دانس��ته ،و عنوان میکند که وی با طرح
عدم مخالفت ارتش در رویارویی با انقالبیون ،عامل متالش��ی ش��دن ارتش و سقوط رژیم بوده
است(بختیار.)57 -55 :1361 ،
| فصلنــامۀ ژرفا پژوه | شمارۀ  6و  | 7زمستان 1394و بهار | 1395

86

 .5رابطة قرهباغی با نیروهای انقالب در روزهای آخر حکومت
با سرعت گرفتن فرایند انقالب در اواخر دی ماه و نا امیدی از ثبات يافتن دولت بختیار و زمزمة
اعالم ورود امام خمینی به کشور ،آمریکا درصدد تغییر سیاست خود در ایران از طریق برقراری
ارتباط با نیروهای انقالب برآمد .ظاهرا ً دس��تور بسته شدن فرودگاه از سوی بختیار همزمان با
اعالم ورود امام خمینی به کشور که به تظاهرات وسیع مردم در  7بهمن ماه منجر شد ،نشئت
گرفته از سیاست جدید آمریکا بود تا با ترتیب گفتگو بین دولت و ارتش از یک سو ،و انقالبیون
از س��وی دیگر ،زمینة ورود امام خمینی را به کش��ور فراهم س��ازد .چنانكه سولیوان و هایزر،
دیدارهایی با نيروهاي اپوزیسیون در آستانة انقالب در رابطه با تحوالت کشور برقرار کرده بودند

(سنجابی.)320 :1381 ،
در آس��تانة ورود امام خمینی به کشور ،س��ولیوان و هایزر که از نزدیک شاهد تحوالت ایران
بودند ،خواهان تجدید نظر کلی سیاست آمریکاييها در ایران گردیدند .در همین رابطه ،هایزر
به فرماندهان نظامی ابالغ کرد که آمریکا دیگر پشتیبان یک کودتای نظامی نیست و اگر هم
حكومت سقوط کند ،ارتش باید ضمن حفظ وحدت خود برای رسیدن به همکاری با آیتاهلل
خمینی وارد مذاکره شود (هایزر .)388 :1376 ،زیرمن از دیگر مقامات آمریکا ،روز سوم بهمن
با ابراهیم یزدی در رابطه با ورود امام به کشور مالقات نمود و ابراهیم یزدی ،مطالب عنوان شده
از س��وی وي را به اطالع امام خمينيرس��اند ،و چهار روز بعد ،جواب امام را برای زیرمن آورد.

را از برادرکش��ی و ویرانی باز دارد (اطالعات ،ش 23 ،15828فروردین  .)5 :1358قرهباغی برای
ها اطمینان
ممانعت از درگیری ارتشیان با تظاهرکنندگان طی مدت بسته شدن فرودگاه ،به آن 
داد که نخس��ت وزیر مشغول مذاکره با نمایندگان امام خمینی است و این مسئله به زودی حل
خواهد شد (قرهباغی.)278 :1364 ،
بعد از ورود امام خمینی به کشور و درخواست از قرهباغی برای تسلیم ارتش (سنجابی:1381 ،
 ،)355 -350مالقاتهای��ی متعدد بین انقالبیون با بختی��ار و قرهباغی صورت گرفت .روز 18
بهمن ،مالقات بین نخستوزیر ،یداهلل سحابی و عباس امیر انتظام با بختیار و قرهباغی ،و فرداي
آن ،مالقاتی ديگر بین عباسامیر انتظام و یداهلل سحابی با بختیار و قرهباغی و ناصر مقدم صورت
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پاسخ امام ،مخلوطی از تهدید و برگ زیتون (تمایل به صلح و آشتی) بود (صحیفۀ امام:1385 ،
 .)427/5ایشان اخطار کرده بود که اگر بختیار و ارتش بخواهند با او مقابله کنند ،منافع آمریکا در
ها در جریان بازگشت امام به ایران مداخله نکنند ،بسیاری
ایران به خطر خواهد افتاد ،اما اگر آن 
از نگرانیهای موجود دربارة روش او در برابر آمریکا پس از شناسایی دولت موقت ،برطرف خواهد
شد (ونس ،برژینسکی)458 -144 :1362 ،؛ بنابراین همچنان که مالحظه گردید ،قرهباغی باز
هم یکی از افراد کلیدی در این مرحله از تغییر سیاس��ت آمریکا محس��وب میشد ،زيرا از یک
طرف او فردی سازشکار بود ،و از طرف دیگر ،رابطهاي قبلی با برخی از انقالبیون مانند مهندس
بازرگان داشت و اعتقاد بیشتر مردم اعم از نظامی و غیر نظامی را به مرجعیت امام خمینی و
مصون بودن او به عنوان یک رهبر مذهبی ،درک مینمود(قرهباغی ،)423 :1364 ،بهطوری که
در یکی از دیدارهایش با هایزر ،همين مسئله را به او گوشزد کرده بود (هایزر.)94 -90 :1376 ،
بنابر گزارشهای یکی از کارگزاران سپهبد مقدم ،قرهباغی دو بار تلفنی با يك روحاني ارتباط
برقرار کرده بود ،و از او خواسته بود ترتیبی دهد که وی نمایندهای نزد آیتاهلل خمینی بفرستد
(آخرین روزهای شاه .)11-10 :1358 ،مجموع این عوامل باعث شده بود تا مقامات آمریکايي از
او تقاضا كنند تا با انقالبیون مالقات نماید .جان استمپل ،نمایندة کمیسیون حقوق بشر آمریکا در
ایران و هایزر نيز پیشنهاد کردند در راستای مالقات بختیار با انقالبیون ،مالقاتی نیز بین قرهباغی
و بازرگان انجام بپذیرد .روز سه شنبه  7بهمن ،مالقاتی بین قرهباغي و بازرگان انجام پذیرفت و
دربارة ورود امام خمینی به کشور ،رایزنی نمودند .در این دیدار ،قرهباغی بر لزوم حفظ مقررات و
امنیت به هنگام ورود امام خمینی تأکید کرده بود ،و بازرگان نیز تالش نموده بود س��ران ارتش
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ها تالش برای استعفای بختیار و جلوگیری از خونریزی بیشتر در
گرفت .محتوای این مالقات 
ها از قبول استعفا
کشور و بیطرفی ارتش از سوی قرهباغی بود ،اما ظاهرا ً بختیار در این مالقات 
خودداري كرد ( کرباسچی.)1134 /2 :1371 ،
پیشزمین��ة آخرین و مهمترین مالقات بین قرهباغ��ی و بازرگان که منجر به بیطرف اعالم
کردن ارتش از سوی او شد ،حوادث روز  19و  20بهمن ماه بود که درگیریهایی خونين بین
همافران نیروی هوایی و افراد گارد شاهنشاهی صورت گرفت .ب ه رغم اعالم حکومت نظامی از
ها تشدید گرديد و به سطح
سوی بختیار ،با فرمان امام و و حمایت مردم از همافران ،درگیری 
ها یکی پس از دیگری به تصرف مردم درآمد (نجاتی.)379/2 :1379 ،
شهر کشیده شد و پادگان 
قرهباغی با نگرانی از بروز چنین خشونتهایی در ارتش که همیشه از آن ابا داشت ،روز  21بهمن
در مالقاتی که با یداهلل سحابی و مهندس مهدی بازرگان در خانة امني در لویزان صورت گرفت،
طی مذاکراتی قبول کرد که ارتش با عدم حمایت از بختیار ،بیطرف بماند (فردوس��ت:1369،
.)625 -624
در جلس��ة شورای عالی نیروهای مسلح در ساعت  10/30روز یکشنبه  22بهمن  1357كه
با حضور  27تن از فرماندهان و مسئولین سازمانهای نیروهای مسلح برگزار شد ،پس از دو و
نیمس��اعت مذاکره ،بیطرفی ارتش در جریان حوادث کشور اعالم شد (قرهباغی350 :1364 ،؛
فربد .)416 -415 :1383 ،کاخ س��فید نیز در جلس��های اضطراری که 11فوریه ( 22بهمن) با
حضور برخی از مقامات آمریکا ش��کل گرفت ،اقدام قرهباغی را تأييد كرد .کریس��توفر ،یکی از
مقامات وزارت خارجة آمريكا پیشنهاد نمود از ارتش بخواهیم خود را از معرکة فعلی کنار بکشد
و از دولت بازرگان که نسبت به سایرین بهتر است ،حمایت کند .او متذکر شد ،ارتش توانایی الزم
برای حمایت از بختیار را ندارد و ارتشیان بهتر است برای برقراری نظم ،دست به کار شوند .ژنرال
جونز از مقامات وزارت دفاع از بدبینی خود به انجام کودتا در شرایط فعلی خبر داد ،و هایزر نیز
طرح کودتا را بدون مداخلة آمریکا و در شرایط فعلی نامعقول دانست (ونس ،برژینسکی:1362،
 .)158 -144قرهباغی بعد از اعالم بیطرفی ارتش ،از مهندس بازرگان درخواست کرد کسی را
بفرستد و ارتش را از او تحویل بگیرد ( هیکل.)317 :1362 ،
روز  23بهمن  ،57قرهباغي هنگاميكه قصد رفتن به ستاد فرماندهی نیروی زمینی در لویزان
را داشت ،پس از اطالع از تحت تعقیب بودن خود از سوی کمیتة انقالب اسالمي ،در منزل یکی

دیگری از حمایت انقالبیون از او در شرایط بحرانیاش بوده است.
قرهباغي بعد از فرار از ایران ،نزد خانوادة خود در پاریس رفت(فردوست ،)161 :1369 ،و پس
از مدتی سکوت ،با انتشار بیانهای در  12خرداد  59اعالم کرد که در سقوط رژیم شاهنشاهي،
هیچ نقشی نداشته است.
در سال  ،1363قرهباغی با نگارش نخستین کتابش با عنوان« اعترافات ژنرال» ،خاطرات خود
را به نگارش درآورد .در این کتاب ،توجیه س��کوت طوالنیاش در مورد نحوة خروج از کشور را
امنیت کسانی دانست که در تدارک خروج وی از ایران ،او را یاری دادهاند و چون این افراد اکنون
از کشور خارج شدهاند ،دیگر دلیلی برای پنهان داشتن آنچه در  23بهمن  1357تا فروردین
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از دوستان خود به نام اردشیر ،مخفی شد .او در مدت چهارده ماه اختفای خود ،مدام در حال
شنیدن اخبار ناگوار از دستگیری و قتل دوستان و آشنایان خود بود .در این مدت ،وی مدام خانة
اختفای خود را تغییر میداد (قرهباغی ،)27 :1379 ،تا این که توانست پس از  14ماه با جعل
شناسنامهای به نام «احمد کوپالی» و با تغییر قیافه ،از کشور خارج شود(قره باغی.)117:1364،
ظاهرا ً اختفای طوالنی مدت  14ماهة او و نیز نحوة خروجش از کش��ور با توجه به خدمتی که
در بیطرف اعالم کردن ارتش برای انقالب انجام داده بود ،نمیتوانس��ته بدون کمک برخی از
انقالبیون انجام ش��ده باش��د ،زیرا شایع ش��ده بود که او بعد از اعالم بیطرفی ارتش ،تلفنی از
مهندس بازرگان کسب تکلیف کرده بود و نخستوزير در جواب گفته بود تا مدتی آفتابی نشود،
چون ممکن اس��ت از جانب افراد کمیته دس��تگیر گردد (زیر ذرهبین)19:1385 ،؛ نیز شایعة
دیگري مبنی بر اختفای او در منزل آیتاهلل ش��ریعتمداری به علت نسبت فامیلی بین همسر
قرهباغی و ایشان (قرهباغی.)58 :1364 ،
فرضهای دیگری که حمایت مس��تقیم و غیرمستقیم برخی از انقالبیون را از قرهباغی تقویت
میکند ،بدین قرار اس��ت :فرض اول ،کمک خواستن همس��ر قرهباغی از مهندس بازرگان برای
خاموش کردن آتشس��وزی ناگهانی خانهاش بعد از  22بهمن (امیر انتظام)76/2 :1381،؛ فرض
دوم ،تأخیر طوالنی مدت دادگاه انقالب به ریاست شيخ صادق خلخالی در مصادرة اموال وی؛ زيرا
خلخالی و همکارانش که در مصادرة اموال فراریان  4 -3ماه بیشتر تأخیر روا نمیداشتند ،چگونه
به اموال ایشان چنان مهلت طوالنی داده شد (ساکما .)291001780 ،در کنار این مسائل ،عدم
فعالیت سياسي چشمگیر او علیه جمهوری اسالمی برخالف سایر فراریان در خارج از کشور ،فرض
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 59که وي از کشور خارج شد ،وجود ندارد(قرهباغی.)3 -2 :1379 ،
عباس قرهباغي در مهر  1379به علت بیماری سرطان در یکی از بیمارستانهای پاریس درگذشت.
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نتیجهگیری
در رابطه با اعالم بیطرفی ارتش از س��وی عباس قرهباغی باید اذعان نمود که این مس��ئله به
ویژگی شخصی این فرد بر میگشت .با غور در گذشتۀ زندگی و بررسی مواضع و سخنرانیهای
وی میتوان فهمید که قرهباغی برخالف سایر همقطاران خود ،در درون ساختار حکومت با حفظ
وفاداری به سلطنت ،تا حدودی نسبت به مخالفان رژیم معتدل بوده که نمونة آن در ماجرای
محاکمة سران نهضت آزادی در دادگاه تجدیدنظر جلوه يافت ،بهطوری که او به بازرگان اجازه
داد ب��ه ط��ور علنی از خود دفاع کند ،و همین امر باعث اعتراض ش��اه و اطرافیانش گرديد .در
آغاز شکل گیری انقالب که قرهباغي در سمت فرماندة ژاندارمری بود ،راههای کم خشونتتري
برای مقابله با انقالبیون انتخابکرد .با توجه به این مسئله و اعتقادش به کناره گیری ارتش از
سیاس��ت و پرداختن به وظایفی چون ایجاد نظم و دفاع از میهن و کش��ور ،از افرادي که ارتش
را به رویارویی خونین با مردم میکش��اند ،انتقاد میکرد .او بارها از ارتشبد غالمعلي اویسی به
عنوان عامل حادثة  17شهریور که حیثیت سلطنت و ارتش شاهنشاهی را زیر سؤال برده بود،
ابراز انزجار نمود.
با توجه به تغییر سیاست آمریکا كه در نتیجۀ روند شتابندۀ انقالب اتفاق افتاد و شاه مجبور به
ترك كشور گرديد ،ضروري بود كه فردي برای ریاست ستاد ارتش برگزیده شود كه با رویهاي
معتدالنه از کودتای ارتش جلوگیری نموده و موجبات ثبات دولت بختیار را فراهم آورد ،و آن
فرد ،کس��ی جز عباس قرهباغی نمیتوانست باش��د .آمریکا برای کمک به قرهباغی در راستای
اجرای برنامههای جدیدش ،هايزر را به ایران فرستاد .اما سرعت شتابندة انقالب و از همه مهمتر
ورود امام خمینی به کشور ،اجازة ثبات به دولت بختیار نداد .قرهباغي با ترغیب ژنرال هایزر و
سولیوان به مذاكره با سران انقالب از جمله مهدي بازرگان و یداهلل سحابی ،زمینۀ اعالم بیطرفی
ارتش را در  22بهمن  57فراهم آورد .قرهباغي سال  14 ،1359ماه در تهران مخفی بود و بعد
با یک شناسنامة جعلی از کشور خارج شد.

| رویکرد ارتشبد عباس قره باغی در اعالم بی طرفی ارتش در  22بهمن | 57

91

| فصلنــامۀ ژرفا پژوه | شمارۀ  6و  | 7زمستان 1394و بهار | 1395

92

| رویکرد ارتشبد عباس قره باغی در اعالم بی طرفی ارتش در  22بهمن | 57

93

| فصلنــامۀ ژرفا پژوه | شمارۀ  6و  | 7زمستان 1394و بهار | 1395

94

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

پارسونز ،آنتونی( .)1365غرور و سقوط(پاشا شریفی ،مترجم) .تهران :انتشارات راه نو.
پژمان ،جالل( .)1386فروپاشی ارتش شاهنشاه .تهران :انتشارات نامک -پروین.
پهلوی ،اشرف( .)1381چهرههایی در آینه .تهران :امیر مستعان.
پهلوی ،محمدرضا( .)1375پاسخ به تاریخ(شهریار ماکان ،کوششگر) .انتشارات مهر.
تصمیم شوم جمعة خونین( .)1376تهران :انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی.
خاطرات محمدیگانه( ( .)1385حبیباهلل الجوردی ،کوششگر) .تهران :نشر ثالث.
خمینی ،روح اهلل( .)1385صحیفۀ امام ،موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
زاهدی ،اردشیر( 25 .)1381سال در کنار شاه .تهران :انتشارات عطایی.
سفری ،محمدعلی( .)1380قلم و سیاست(ج .)4تهران :انتشارات پروین  -نامک.
س��نجابی ،کریم( .)1381امیدها و ناامیدیها -خاطرات سیاس�ی دکتر کریم سنجابی .تهران :صدای
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منابع
الف) اسناد
•سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکما)291001780 ،
•سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکما)291001772 ،
•سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکما)293003639 ،
•مجموعة اسناد انقالب اسالمی
ب) کتابها
•اسنادی از جنبش دانشجویی در ایران ،ج ،5تهیه و تنظیم :مرکز اسناد ریاست جمهوری ،تهران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی1381 ،
•	 انصاری ،احمد علی( .)1371من و خاندان پهلوی( .محمد برقعی و حسین سرفراز؛ کوششگران)  .تهران .نشر
البرز
•استمپل ،جان دی( .)1378درون انقالب ایران (منوچهر شجاعی ،مترجم) .تهران :انتشارات رسا.
• امجد ،محمد( .)1380ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دین ساالری(حسین مفتخری،مترجم) .تهران :مرکز
بازشناسی اسالم و ایران.
• امیر انتظام ،عباس( .)1381آن سوی اتهام(ج .)2تهران :نشر نی.
• بازرگان ،مهدی( .)1350دفاعیات در دادگاه غیر صالح تجدید نظر نظامی .تهران :انتشارات مدرس.
• باقی ،عمادالدین( .)1373تحریر تاریخ شفاهی انقالب اسالمی ایران .تهران :انتشارات تفکر.
•	 ـــــــــــــــ ( .)1378زمینهها و عوامل پیدایش انقالب .تهران :انتشارات سرایی.
• بختیار ،شاپور( 37 .)1361روز بعد از  37سال .رادیو ایران.
• بخش خاطرات بنیاد تاریخ( .)1371زیر نظرغالمرضا کرباسچی .هفت هزار روز (ج .)2تهران :بنیاد تاریخ انقالب
اسالمی.
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معاصر.
سولیوان ،ویلیام؛ پارسونز ،آنتونی( .)1375خاطرات دو سفیر(محمود طلوعی ،مترجم) .تهران :نشر علم.
سولیوان ،ویلیام( .)1361مأموریت در ایران(محمود مشرقی ،مترجم) .تهران :انتشارات هفته.
فربد ،ناصر( .)1383نقش ارتش در تحوالت تاریخی .تهران :انتشارات کومش.
فردوست ،حسین ( .)1369ظهور و سقوط سلطنت پهلوی(ج  .)1تهران :انتشارات روزنامۀ اطالعات.

• فوزی ،یحیی( .)1384تحوالت سیاسی -اجتماعی بعد از انقالب اسالمی(ج  .)1تهران :انتشارات عروج.
• قرهباغی ،عباس( .)1364اعترافات ژنرال .تهران :نشر نی.
•	 ـــــــــــــــ ( .)1379ماجرای فرار ارتشبد عباس قرهباغی .تهران :نشر آبی.
• گزیده و نقد کتاب «چه ش�د که چنان ش�د»(( ،)1388بررس��ی وقایع  ،1357 -135گفتگو عباس احرار با
قرهباغی) .تهران :مرکز هماندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی.
• ما گرفتار جنگ واقعی روانی شدیم( .)1376تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
• مثل برف آب خواهیم شد( .)1366تهران :نشر نی.
• مالیی توانی ،علیرضا .)1389( .زندگینامة سیاسی آیتاهلل طالقانی .تهران :نشر نی.
• نجاتی ،غالمرضا( .)1379تاریخ سیاسی  25ساله ایران(ج  .)1تهران :مؤسسة خدمات فرهنگی رسا.
• نصیری ،منصور( .)1386آخرین ارتشبد .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
• هایزر .)1376( .مأموریت مخفی در تهران(محمدحسین عادلی ،مترجم) .تهران :انتشارات رسا.
• هوشنگمهدوی ،عبدالرضا .)1372( .انقالب ایران به روایت رادیو بیبی سی .تهران :قیام.
• هیکل ،محمدحسینن( .)1362ایران روایتی که ناگفته ماند( .حمید احمدی ،مترجم) .تهران :انتشارات الهام.
• برژینسکی ،زبيگنيو؛ ونس ،سایرونس( .)1362توطئه در ایران (محمود مشرقی ،مترجم) .تهران :انتشارات هفته.
• یزدی ،ابراهیم .)1363( .آخرین تالشها در آخرین روزها .تهران :انتشارات قلم.
ج) روزنامهها و مجالت
•روزنامة اطالعات ،شمارة  ،15764سه شنبه 28دی .1357
•ــــــــــ (ج  .)1شمارة  23 ،15828فروردین .1358
•روزنامة کیهان ،شمارة  16 ،10605دی .1357
•ــــــــــ  ،شمارة 2 ،10619بهمن 1357
•مجلة امید ایران( ،آخرین روزهای شاه) ،شمارة  ،28مسلسل 22 ،1020مرداد.58
•زیرذرهبین ،مجلة تهران مصور ،شماره  ،11شمارة مسلسل .1358/1/17 ،1617
•مجلۀ جوان( ،معمای ارتشبد قرهباغی و اسرار سقوط ارتش) ،شمارۀ .1358/4/22 ،28
•ماهنامة اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر ،سال ،4شماره  ،37مهر.1384
د) مصاحبه
•مصاحبه با آقای دکتر محسن بهشتیسرشت ،مورخ .1395/1/20

