
 "شب ژنرال ها"

 گردان و دالوران ارتش ايران
 با دهن کجی به روز های زجر آور بهمن ماه 

 ژنرال مهدی رحيمی بياد 

 
 در جهت ؛ ويا حمايت از ارتشيان ايران باشد پادشاهی نظام ازآنکه تبليـغ برایآنچه در زير می آيد پيش ؛ايـن نگرش

 احزاب دست چپی، کومونيست ها، فدائيان، از نوع اقليت کـه سياست موذيگری وحق کشی است روشنگری و شناساندن
 دودش درنهايـت به آتشی که بدست آنها روشن شده. يا اکثريت ويا مذهبی هائی که مليت را فراموش کرده اند می باشد

 !. ايرانش می خوانيمچشـم خود آنها ونيـزجامعه ای ميرودکه 
 
 "امـامعمـوال .پادشـاهی راردکـرد کنارش بازهم در و کرد؛  هـابه نيکی يـادهـم ازبرخـی اعمال پهلوی ـتوان؛ری شايد بآ

بنـام  نـراآ "که پيشـرفت وترقـی هم بوده؛ معـموال درجائـی اعتـراف کننـد مخالفـان پادشاهـی اگرناچارنـد برعـکس است؛
زميـنه پيشرفتهای اقتصادی  در آنچـه کـه دميگويـن يـا به نفـع سرمايـه وقدرتهـای بيـگانه بوده؛ تخطئـه کرده؛ و ايـنکه

آن  بلکـه هررژيـم وهرکسـی هم که روی کارميـامد؛ ؛!نداشته است ارتباطـی به پهلوی ها واجتماعی شده بود؛
چهـاراسـبه  فراموش ميکننـد که قبل ازپهلوی هـا دويسـت سالـی بـودکه جهـان! ميـگرفت پيشـرفتهاخـودبه خودانجـام

 .ولـی علـم وپيشـرفت خودبه خـودبه ايران نيامـد ؛پيشرفت ميکرد
 

برنخـواهيدخوردکه به حکـم انصاف  همـه ادبيـات احزاب کمونيستی ومدعيان راه مصـدق رابکاويـد؛ حتی به يک مورد
 ،برقـراری حق رای زنـان"وسرکـوب درنظـام پيشـين به يـک مـوردمثـال درکنارنقـل قولها وشرح عدم رعايت حقوق بشر

ازآن؛ به مثابـه امری  چـون. مـواردمشابـه بعنـوان نکتـه مثبتی درکارنـامه رژيـم پيشيـن بپردازنـد  ويـاتشکيل ارتش نوين
 !مثبت يـادکردن ازنظرايـنان تبليـغ برای سلطنت طلبان است

 
اشته اند بلکه ضمن اين به اصطالح روشنفکران هميشه طلبکار نه تنهاخود طرح و برنامه ای برای نو سازی کشور ند

را با خود حمل کرده اند وهرگز نفميده اند که " نه بزرگ" چشم به همه پيشرفت ها مسيح وار صليب نبست
 .دوران پهلوی يعنی همين مذهبی های ملی و طيف چپ سنتی در تخريب آن نقش بزرگی داشته است" اوپوزيسيون"

يا آنها را کور تر کردند؛   بجای باز کردنرده شده بوداين روشنفکران که به غلط گره کار ها به دست آنها سپ
خودرا چنان مظلوم نشان داده بودند تا به تمام ستون های کشور از ارتش، وزارت خارجه، شهربانی، نيروی 
هوائی، کارخانه ها، ذوب آهن، شرکت نفت، وزارت اطالعات و جهانگردی، راديو و تلويزيون و حتی استادی 

رانی نفوذ کنند با تمام ادعاهايشان در مقابل انقالب سفيد شاه و ملت آچمز شده و راه فراری دانشگاه و اتوبوس
آنها از سپاه بهداشت، سپاه دانش، سپاه ترويج و آبادانی و از . نداشتند جز اينکه ضد انقالبی راه بياندازند

 . پيشرفت های ارتش نگران بودند

 که نيکی ها را وارونه جلوه دهند و بديها را پيش بياورند و آنرا اين شيوه کهنه و آزمايش شده بدخواهان است
همان زمان در دوران صدر مشروطه نيز همين کردند و در پيش از ظهور خمينی هم همين کار را . بزرگ کنند

وقتی در دوران ساعد صوفی ها و ماليان در تبريز وحشيگری ها راه انداختند عوامل ضد ملی . کردندتکرار
شی کرده و بجای جلوگيری سرشان را به کاغذ های خود مشغول کردند و همين کار در هنگام چشم پو

 در سال وحشيگری همزمان ماليان، صوفيان، درويشان، مجاهد، فدائی، ارتجاع سرخ و سياه صورت گرفت
ار داشتند انتظ. بجای جلوگيری از آن خود به شورش پيوستند و انبوه جمعيتی بوجود آوردند.  تکرار شد١٩٧٩

 امروز در راديو ها می نشينند و می گويند چرا ارتش دخالت نکرد؟ . ارتش به مقابله با آن برخيزد

نميدانند که ارتش در کشور ها تشکيل نمی شود تا برعليه مردم همان کشور اسلحه بکشد و از تانک و توپ 
ها قصدی جز نابود کردن ارتش و نظام اين. نه آن موقع می فهميدند و نه امروز درک می کنند. استفاده کند

 . شاهنشاهی و مشوب کردن ذهن مردم فکری در سر نمی پرورانند



او هم در آن شب که . پيشکش کرده اماين نگارش را به يکی از افسران ميهن دوست و فداکار و دالور ايران 
  ... شب ژنرال ها نامش گذاشته ام حضور داشت

اشتنی، با چشمان تيزبين که ذکاوت و دانائی از آن جاری است با مو هائی که مردی آرام، با چهره ای دوست د
از تجربه سفيد شده، دوره نظاميگری را با افتخار گذرانده و جای زخمی در صورتش ديده می شود ناگهان 

 . زندگی اش از اين رو به آن رو می شود

 .   دستی های نظامی خود ميباشداومردی است که مورد احترام اطرافيان و همقطار ها و حتی باال

 سال لباس سياه می پوشد و مرگ جانگداز او را فراموش نکرده ٢٨همسر اين مرد هنوز هم پس از گذشت 
او هرگز آن شب دهشتناک را که يک گلوله به . چنان شوهر وفاداری يک چنين همسر با وفائی هم دارد. است

 . زندگی همسرش خاتمه داد را فراموش نکرده است

او همچنين از .  او از جمله افسران وفاداری بود که به قسم خود احترام می گذاشت و هرگز آنرا فراموش نکرد
جمله افسران وفاداری به نظام پادشاهی بود که توسط رژيم منفور خمينی به اعدام محکوم شد و بدون هرگونه 

 . اجازه دفاع جان او را گرفتند

 به همراه بيست و دو تن ديگر چند دقيقه پيش از نيمه شب توسط چند تن به ١٣۵٨ بهمن ماه ٢۶او در تاريخ 
 سال هنوز بسياری از ايرانيان رشادت، شيفتگی و ٢٨پس از . اصطالح پاسداران اسالم تيرباران می شود

مجذوب بودنش به نظام پادشاهی، وفاداری، صداقت و وظيفه شناسی و ثابت قدمی او را به عنوان يک قهرمان 
برخی نيز همانند همسر وفادارش هرگاه نامی از او بميان می آيد اشکی را از روی گونه .  ملی بياد می آورند

 . هايشان پاک می کنند

او به تاريخ پيوست تا خاطره . او برای آنچه باور ميداشت کشته شد. هرگز کسی او را فراموش نخواهد کرد
 داران ايرانی همانند، منوچهر خسروداد، علی نشاط و آيت جانبازی های ديگر سربازان و ارتشيان و درجه

او به تاريخ پيوست تا به ايرانيان بگويد اگر مرامی ملی داريد هرگز آنرا فراموش . محققی را زنده نگاه دارد
 . نکنيد

.  او به تاريخ تعلق دارد، همانند رودابه، سودابه، بابک، ابومسلم، کورش و خشايار و نادر و رضا شاه
وقتی با همسرش صحبت می کنيد ميخواهد منفجر شود، ميخواهد . همسرش روزی نيست که يادی از او نکند

به ظلمی که توسط مردانی که خود را . فرياد بکشد و توجه همگان را به ظلمی که روا شده است اعتراض کند
 .   وابسته به خدا ميدانند شک می کند

همانطور که همسر اعدام شده به نظام 
شاهنشاهی وفادار بود او نيز همواره خود را 
يکی از طرفداران نظام پادشاهی ميداند و می 
گويد با هرکس که سياست، روحيه، بافت 
اجتماعی، روانشناسی ايرانيان را ميداند و 
جغرافيا و تاريخ تمدن ايران را می شناسد 
صحبت می کند نظام پادشاهی را تنها راه نجات 

 .ايران می دانند

سر اين سرباز همه کسانی را که با او آشنا هم
می شود بخود جذب می کند همانطور که 

روش . شوهرش ديگران را بخود جذب می کرد
و مرام انسانی اين دو در بين اطرافيان و 

 . فاميلشان بی نظير بود



شکنجه ها برای ما کامال روشن است که افسران و نظاميان دستگير شده توسط جمهوری اسالمی با بدترين 
 پيداست، ابراهيم يزدی همانطور که در عکس. روبرو شدند و تا زمان اعدامشان مشقات فراوانی را تحمل کردند

 خود را انسان می نامد دست اورا شکسته بود و پيش از اعدام اين افسر وفادار به ه به غلطاين شخص ک
 . نظامی که به آن باور داشت از کتف بريده بودند

به هيچوجه حاضر نمی شود ترس بخود راه بدهد و ) ١٩٧٩ (١٣۵٧امی تهران در پيش از شورش فرماندار نظ
او هرگز از . هرگز نمی پذيرد پای ننگ نامه ای که نامه وفاداری ناميده شد را امضا کند و به خمينی بپيوندد

او اعدام همقطاران . ادپذيرفتن مسئوليت های ملی ميهنی شانه خالی نکرد و هرگز به اين خفت و خواری تن ند
و ديگر افسران را شاهد بود ولی دم برنياورد وترسی بخود راه نداد و حاضر نشد توبه نامه ويا ننگ نامه ای 

او به بازجويان خود لبخند می زند و به دستوراتی که به سربازان و زيردستان خود داده است تا . را امضا کند
اين مطالب را ابراهيم يزدی با وقاحت .  با جسارت تمام تعريف می کندمانع پيروزی شورشيان اسالمی بشوند را

 .تمام به خبرنگاران تعريف می کند و از اين سرباز رشيد با بدنامی ياد می کند

نا امنی و شورش بود و من به نيروهای خود «: ژنرال مهدی رحيمی به بازجوی خود با صدای بلند می گويد
را برقرار کنيد، حتی هم االن که شما مرا بازجوئی می کنيد سربازان و نفرات من گفتم بايستی برويد و امنيت 
او افسری بود که قسم خورده بود از کشورش . کسی در وفاداری او شک نمی کند» ميدانند که چه بايستی بکنند

 را به عنوان چه کسی«وقتی ابراهيم يزدی از او می پرسد؛ . و از قانون اساسی و از پادشاه کشورش دفاع کند
پاسخ ميدهد همانطور که خالصه کردم تکرار ميکنم فرمانده من اعليحضرت شاهنشاه » فرمانده خود ميدانی

 » آريامهر است و من به او وفادار می مانم

 سالگی خود قرار دارند بياد دارند که چطور روزنامه ها در ۴۵-۴۴شانزده، هفده سالگان آنروز که امروز در 
رحيمی، خسروداد «: در يکی از روزنامه ها با تيتر بزرگ نوشته شده بود. مهدی رحيمی نوشتندمورد تيمسار 

 نتيجه بيدادگاه اسالمی بدون درنگ به .آنها بخون غلطيدند ولی هرگز تن به ذلت ندادند» و ناجی اعدام شدند
 :  نوشتند١٩٧٩ دسامبر ١۴ برابر با ١٣۵٨ آذر ماه ٢٣ رونامه های جمعه روزنامه ها راه يافت

ـای      « ضاءکميته هـ ت واع ی درديدارباسرپرس ـروزروح اهللا خمين ـش ازظهرام ران؛ ١۴پيـ ـه ته ـانی    گـان ی سخن ط
ـد؛    ـازی ميکنن ارزه وجانبـ ان خودمب ه ايم سانيکه برپاي ـمی     ازک ـبد رحيـ ه سپـه ـه ب ـن زمين ـتايش کردودراي س

شوراشاره کر    ـی ک ل شهربان ـس ک ران ورئيـ ـامی ته تفرماندارنظ ودم    :دوگف ـاه ب ـن طرفـدارشـ ستادوگفت مـ اوايــ
 ».امــااومـردانه ايـستاد ومردانـه هم مــرد اين مرد راکشتند؛ .وهنـوزهم طرفـدارشـاه هستم

 زده شدند همه ميخواستند بدانند آنها در آخرين وحشتبسياری با اعدام اين سه افسررشيد و وفادارمتعجب و 
 ايرانی زير نظر جزيره –وريزاده که عضو پارسی زبان مرکز مطالعات عرب عليرضا ن. لحظات چه گفته اند
خوب او آن شب اعدام را . است در روز اعدام تيمسار رحيمی حضور داشته) انگلستان(نشينان شمال اروپا 

عليرضا نوريزاده در باالی پشت بام مدرسه رفاهی ايستاد و شاهد اعدام بدون محاکمه اين . بخاطر می آورد
او با تمام وقاحت امروز نه از آن شب ياد می کند و نه اذعان ميدارد که از جمله به اصطالح . فسران شدا

انقالبيون بشمار ميايد که موجب نابودی ميليارد ها دالر سرمايه و هزاران نفر از بهترين افسران و درجه داران 
غر حاج سيد جوادی، و احمد مدنی کسانی و به همراه ابراهيم يزدی، قاسم صالح خو، علی اصا. ما شده اند

سرمايه عظيمی که خرج تربيت و آموزش افسران درجه بودند که ماموريتشان نابود کردن ارتش و از بين بردن 
 .يک ما شده بود می بودند

وقتی به سوی ژنرال رحيمی نشانه . عليرضا نوريزاده بايستی بخاطر بياورد که رحيمی چه سخنی به زبان راند
 شده است يا رند و ماشه های تفگ کشيده شد پيش از فرمان آتش که معلوم نيست از سوی نوريزاده صادرفت

 ناين آخري" پاينده ايران؛ جاويد شاه«: ابراهيم يزدی يا کس ديگری صدای رسای فرماندهی از گلو بيرون آمد
 !!آرزوی ژنرال رحيمی پيش از مرگش بود

اصی مثل خلخالی، نوريزاده، ، امروز هرگز نمی توانند آنرا در قالب اشخکسانی که به دنبال انسان می گردند
ابراهيم يزدی، صادق قطب زاده، مهدی بازرگان خمينی ويا احمد خمينی بيابند بلکه اين انسان ها گونه در خاک 

به حدی . ميهن کشيده اند و بسيار بار سنگينی از ميهن پرستی و وفاداری را به وزن اين خاک اضافه کرده اند
 !رروز سنگين تر و نورانی تر می شودسنگينی می کند که محل دفن آنها ه



منيژه رحيمی که در آرزوی داشتن فرزندی بسر می برد نه تنها هرگز فرزندی دنيا نياورد بلکه همسر وفادارش 
 خاطرات آن روز جنايت رژيم بحدی است که بانو منيژه رحيمی هرگز نمی تواند بدون اشک. را هم از دست داد

 . به پايان ببردها را

ه همسرش در شرفيابی در کاخ نياوران عکسی ک
داشت همواره در اتاق اين همسر مهربان جای 

در اين . خودش را به عکس ديگری نداده است
عکس نوار آبی رنگ پرجلوه وزيبا به همراه 
نشان ها و مدال هائی که به سينه اين سرباز 
ميهن پرست آويزان است افتخار هر بيننده ای را 

 .بر می انگيزد

 رحيمی بخاطر می آورد که همسرش يک منيژه
شخص استثنائی بود، خاطرات خوب و نشاط 

او ميگويد . بخشی را با همسرش تعريف می کند
اگر من با دکه ميوه فروشی تصادف نکرده بودم 

 بود با فيات کروکی بر اثر حادثه ای که اتفاق افتاد با دکه هندوانه ١٣۴٧سال . هرگز رحيمی را نمی شناختم
رحيمی در آن سال رئيس .  خنده دار نگاه می کردندف تصادف کردم مردم جمع شدند و به اين تصادفروشی

با وجود اعتراض من و . وقتی بخود آمدم ديدم با يونيفرم و باتون خودش باالی سر من ايستاده است. پليس بود
ينامه رانندگی مرا از دستم تاکيد بر اينکه من يک خانم هستم معهذا او طرف هندوانه فروش را گرفت و گواه

من که دختر يک ژنرال نظامی بودم از اين قضيه بسيار رنجيدم ولی روز بعد چون مثل يک ارتشی .  گرفت
رحيمی پشت ميزش نشسته بود او در اين يونيفرم . باديسيپلين ببار آمده بودم در قرارگاه پليس حاضر شدم

او مثل يک جنتلمن برخاست و با من خوش وبش کرد . ل بودسينه او پر از مدا. بسيار برازنده ديده می شد
وقتی خواستم تصادف را دوباره تعريف کنم که چه اتفاقی افتاده از خنده روده بر . لبخندی زد و دستور چای داد

آن شب ما . روز بعد به ديدن من آمد. ولی اين قضيه باعث نشد که او وظيفه پليسی خود را فراموش کند. شد
گرچه رحيمی با ادب و احترام گل می فرستاد ولی . شامی خورديم و اين ديدار برای سه ماه ادامه يافتدر منزل 

منيژه بيست و . منيژه هرگز تمايلی نداشت با افسری که با او چنين جدی عمل کرده است ادامه آشنائی بدهد
حصيل در دانشگاه بود و با هفت ساله بتازگی از همسر پيشين خود طالق گرفته بود و سخت مشغول ادامه ت

 .دختربچه خود بنام شيرين زندگی ميکردم

درنگ آنها .  ساله که بتازگی از همسر فرانسوی خود طالق گرفته بود بسوی منيژه کشيده شده بود۴٧رحيمی 
 . تا طالق رحيمی کامل شودبکار گرفتند

 امرداد در ٢۵د و در يک کودتا در خواهر منيژه بنام پريوش با حسين فاطمی که روزی وزير خارجه مصدق بو
 گرچه شادروان شاهنشاه آريامهر از روابط ژنرال رحيمی ومنيژه .صدد برکناری شاه بود ازدواج کرده بود

 وفادار و وظيفه  خاطره فاطمی ضد شاه که در کابينه مصدق بود مانع از ازدواج رحيمیآگاهی نداشت ولی
اين مسئله حساسيت . نخصوص اجازه نيرو های مسلح را ميداشترحيمی ميبايست در اي.  به شاه ميشدشناس

ژنرال برنجيان که رئيس ضد اطالعات ارتش بود در اين . امنيتی بوجود می آورد و مانع ازکار ازدواج بود
شاه که همواره با وجود اينکه حسين فاطمی اعدام شده بود به همسر او با احترام . خصوص با شاه صحبت کرد

در يک جشن ازدواج خودمانی مهدی و منيژه به همسری هم .  وهرگز با اين ازدواج مخالفتی نکردنگاه می کرد
 .در آمدند

زده سال از ازدواج ما می گذشت، در تمام مدت زندگی پر از شادی و ياکدبان منيژه رحيمی اضافه ميکند؛ 
ما .  فرمانده گارد شاهنشاهی بودآن زمان رحيمی. ما در سعدآباد زندگی ميکرديم. نشاطی را با رحيمی داشتم

رحيمی مرد .  ساعت در روز کار می کرد١٢او سخت کار می کرد گاهی . هرگز روز های بدی باهم نداشتيم
جائی بود که همسرم دوست " افق طالئی"آن موقع . ساده ای بود همانند اينکه او يک درويش ساده است

 . نکرد همانطورکه هرگز به کشورش خيانت نکرداو هرگز به همسرش خيانت . ميداشت به آنجا برود



او . مرد بسيار درستکار و کتابخوانی بود. رحيمی عاشق موسيقی ايرانی بود، از فيلم های ايرانی لذت ميبرد
دختر ناتنی خود را بسيار دوست ميداشت و شيرين هم او را بابا تيمسار . مرد خوش مشرب و بذله گوئی بود

 .خطاب ميکرد

شاه و افسران نزديک . ايران از درون ملتهب و در يک آتش زير خاکستر درگير بود) ١٣۵۶ (١٩٧٨در سال 
 پايتخت در آتش می سوخت و تقريبا تمام ١٩٧٨در اواخر سال . او از اين داستان کم و بيش آگاهی داشتند

. انتخاب نمودشاه ژنرال ازهاری را به نخست وزيری . بانک ها و ساختمان های دولتی خسارت خورده بود
ارتش با تمام قوا به شاه وفادار بود ولی هرگز نمی توانست خودش را قانع کند که با غير نظاميان کشورش به 

 و نه در دستور و شرح وظائف نه خواست شاه بود و نه در قسم نامه افسران و درجه داران. جنگ به ايستد
 .  خودشان برخيزند گنجانده شده بود که بر عليه مردم کشورارتش های جهان

وقتی مردم خود امنيت را . اين امنيت را بخواهند. اين مردم هستند که بايستی از امنيت شهر های خود دفاع کنند
 و نه ارتش که وظيفه ای در اينمورد ندارد قادر به  که مسئول حفظ امنيت استبهم بريزند نه پليس آن کشور

 .ی قادر به کنترل قانون نيست در يک آنارشيسم کسکنترل اوضاع خواهد بود

مردم ساعت ها . هرروز که گذشت ترس و نگرانی افزايش يافت و بی بی سی نيز به اين شورش ها دامن ميزد
. کارگران نفت اعتصاب کردند و کشور بحال نيمه تعطيل در آمد. باهم تلفنی صحبت ميکردند و نگران بودند

 به همراه دستز دست کسی بر نمی آمد مذهبيون و ضد ملی ها گرچه نگرانی مردم بيشتر می شد ولی کاری ا
چپی ها؛ توده ای ها، فدائيان اقليت و اکثريت ترس و وحشتی در شهر ها بوجود آورده بودند و آنقدر مردم را 

آنها مردم را تهيد می کردند که برويشان اسيد . تطميع ويا وحشت زده کرده بودند که از تفکر باز مانده بودند
 و بی آنها حتی دختر خوانده رحيمی را با اسيد تهديد کرده بودند گرچه او دختری بسيار جوان. اهند پاشيدخو
 .  بوددفاع

شاه که نمی خواست خون مردم خود را بريزد گفته بود 
آغشته که  را یاگر مردم مرا نمی خواهند من تاج و تخت

 تهران ١٩٧٩ ژانويه ١۶ نمی خواهم در  باشدبه خون
 شاه نمی خواست کشور را .ه مقصد مصر ترک کردرا ب

بنا به . ترک کند، در يک عمل انجام شده قرار گرفت
گفته وزير دربار شاه قصد داشت برای مذاکره مستقيم 
با امريکا، کاخ سفيد، سازمان ها و مسئوالن آمريکائی 

. اينکار تلفنی ميسر نبود. خود را به واشنگتن برساند
ه آمريکا بگويد اگر امنيت ايران او ميخواست مستقيم ب

به خطر بيافتد خاورميانه به تلی از خاک و خون و اتش 
ولی با اصرار کارتر مجبور شد در . مبدل خواهد شد

آسوان در مصر فرود بيايد بعد هم که به جزائر آزورس 
رسيد ميخواستند او را در هواپيمای نظامی آمريکائی 

 .حويل دهندبه ايران برگردانده به گروگيران ت

 شاپور بختيار بالفاصله پس از خروج شاه به ديدن 
ولی هرگز به سفارش های . تيمسار رحيمی رفت
 ١٩٧٩وقتی خمينی در اول فوريه . رحيمی گوش نکرد

به تهران وارد شد بختيار می توانست با انتخاب يک نظامی با قدرت جلوی ورود خمينی را بگيرد ولی هرگز 
او .  بکند انگار ماموريتی داشت تا اين سرزمين آريائی را به دست دژخيمان اسالمی بدهدمايل نشد اينکار را 

حتی می توانست در فاصله مدت ورود خمينی و استقرار حکومت مذهبی کودتائی را که توسط يک عده از 
از کشور افسران وطن پرست تدارک ديده شده بود را حمايت کند و آرامش را به کشور برگرداند و مذهب را 

 . دور کند



هرچه تيمسار نشاط، خسروداد، رحيمی فرياد کشيدند که قرباغی، مقدم و فردوست خيانت می کنند کسی به 
حرف آنها گوش نکرد تيمسار بدره ای مرتبا تکرار ميکرد اگر مالها بر سر کار بيايند همه افسران محکوم به 

 . اعدام خواهند شد

انتظارش را داشتيم ولی هرگز خواستارش نبوديم سررسيد و با نيرنگی که  آنچه که ١٩٧٩اما در نهم فوريه 
بختيار که . پياده کردند گروهی در لباس همافر ها از خمينی طرفداری کردند و اسلحه به دست مردم رسيد

نگران اوضاع شده بود با رحيمی تماس گرفت ولی ديگر دير شده بود ديگر هيچ کس به دستورات نظاميان 
 .می کردتوجه ن

او که مدت ها در پاريس بسر برده بود انگار . ال عباس قره باغی ديگر علنا با شورشيان همکاری ميکردژنر
او به همراه چند تن .  که نقشه ای را دنبال می کند در پی سرنگون کردن ارتش بود نه مقابله با شورشيان

 ژنرال ديگر اعالميه ٢٢ به همراه ١٩٧٩فوريه ديگر بيشتر نظاميان سست عنصر را متقاعد کردند تا در يازده 
بختيار با اين عمل تيمساران سست . انقالب اعالم کردند" باصطالح"ای را امضا کرده و وفاداری خود را به 

پس از امضای اين اعالميه تيمسار مهدی رحيمی . عنصر مقابله نکرد انگار که او هم منتظر چنين لحظه ای بود
رحيمی را در خيابان . سران وفادار به شاه تحت تعقيب قرار گرفتند تا دستگير شدندو چند تن ديگر از اف

  .کردنددستگير کردند و او را به مدرسه علوی بردند همانجا با حضور عليرضا نوريزاده و ابراهيم يزدی اعدام 

نه تنها هيچ يک . شهيد يعنی کسی که برای ايدئولوژی اسالمی و برای کشتن کفار در راه خدا کشته شده است
از افرادی که در جبهه های جنگ عراق بر عليه ايران کشته شده اند ويا کسانی که در روز های شورش پيش 
از ورود خمينی به ايران کشته شده اند شهيد نيستند بلکه بهيچوجه ارتشيانی که در راه ميهن برای پاسداری از 

د شهيد نيستند زيرا اينها در راه امام حسين ويا امام زمان ارزش های ملی و تماميت ارضی ايران کشته شده ان
کشته نشده اند اينها برای آرمان های واال و ارزش هائی که قيمتی برای آن متصور نيست کشته شده اند اينها 

اينها . قهرمانان ملی هستند اينها گردان و پهلوانانی هستند که نمونه آنها هرگز در تاريخ تکرار نخواهد شد
رای پاسداری از مردم ايران پاسداری از قانون اساسی ايران برای پاسداری از پرچم شير و خورشيد نشان ب

 ... !سرزمين ما هستند نه شهيد دالوران و گردان ايران کشته شده اند اينها به حق
 

کليـه ارزشهـای  ـد؛دموکـراسی وآزادی ميدانن آنـدسـته ازکسانيـکه خـودراروشـنفکری مردم گـرا ووالـه وشيفتــه
 همانطور که واژگـون ووارونـه عرضـه والقاءميکنند "کامـال شـعارهای مغرضـانه؛ اينگونـه ميهنـی رابا ملی و

 .همواره تاريخ ما را وارونه ارائه داده اند
 

ضخيـم ميـان ملـت   باصطـالح روشـنفکرکه همواره مايليدخطـی عوامل و دست نشاندگانبرخـالف نظرشـما
شاهنشاهی ارتـش ايـران  کـه ضـدهم هسـتند؛ آنهـا نه باهـم؛ نظاميان بکشيـد وبگونـه ای مينويسيـدکه پنداریو

ايـران زده شـد؛ وپـس  ندانسـت وعليـرغم همه زخم زبانهـاکه ازسوی دشمنان جامعـه جـدا از را هرگزخود
هميـن ارتـش بازهـم درغيـاب شـاه باقيـمانده  ارتـش؛ ازآنهـمه ناسـزاهاوتهمـت های فراوان به سوی

. کشـورمان دفـاع کـرد جنگ عراق وايـران شجاعـانه ازمرزوبوم امـکانات ووجـود اتهامات در وباوجـودفقدان
تـاريـخ ارتـش جـوان ايران حتی يـک موردنميتوانيـد؛ بدست  در تصورکنيد؛ وبـازبرخـالف آنـچه که شمامايـليد

ومقـررات نيـروهای مسـلح انجـام داده   بـدون رعايـت موازيـن قانـون رسمی مملکتکـه ايـن ارتـش کاری بدهيد
 .باشــد

 
 . روح دالوران وگردان ارتش ايران هميشه شاد

، تيمسار حسن پاکروان، سرلشگر بيگلری، سرلشگر منوچهرخسروداد، سرلشگر علی نشاط، ما به شما
ه ای، سپهبد نادر جهانبانی، سپهبد سعيد مهديون، ارتشبد  امينی افشار، سپهبد عبدالعلی بدرزسرلشگر پروي

 غالمعلی اويسی، سرهنگ واالگهر شهريار شفيق، و ديگر سرهنگان، سرگردان، درجه داران و سربازان  
 .افتخار می کنيم
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