
 با درود 
 ياران، همرزمان، 

  
تير شهرت يافته يک  ١٨آنچه بنام ) [[تير راستين ١٨(جوالی  ٩در آستانه ... ممکن است بسياری اين جزييات را ندانيد

بد نيست آگاهی های بيشتری در باره کودتای پايگاه شاهرخی که به غلط بنام ]] عمليات ساختگی بيش نبوده است
  . کودتای نوژه مشهور شده است بخوانيم

  به عنوانه حاشيه نويسه به اين مطلب اضافه شده است که از من می باشد[[...]] مطالبی در داخل 
  ک-ح
  

============== 

    ...                           گرمرد رهی ميان خون بايد رفت

   »    نوژه  «                                           به مناسبت سی امين سالگرد قيام سياسی نظامی 

  ١٣٥٩برپائی سياسی نظامی نوزده تيرماه

  ١»کودتای نوژه« 
  مارک گاسيوروسکی

  برگردان به پارسی فرزين پ وکورش اعتمادی

  »نوپا« تدوين و گردآوری 

  :پيشگفتار

مارک  ً .  مجله بين المللی مطالعات خاورميانه منتشر شد ٣٤                                   ً                ً             کودتای نوژه عنوان مقاله ای است بقلم  مارک گاسيوروسکی   که درشماره 
که کوشيده است در رابطه با کودتای نوژه مقاله ای را به رشته            ً                                    ً          ً     گاسيوروسکی   استاد علوم سياسی در دانشگاه ايالتی  لوئيزيانا   است

محتوی اين مقاله بر اساس گفتگوهايی است که او با برخی ازبازماندگان اصلی شرکت کننده درکودتای نوژه تنظيم . تحرير در آورد
اد شرح ميدهند منعکس کند تا واقعيت نويسنده کوشش کرده است تا کودتای نوژه را همانگونه که بازماندگان اين رويد. کرده است

الزم است اشاره شود اين مقاله بر اساس . های پنهان آنرا که تاکنون از سوی هيچ رسانه عمومی مطرح نشده به تصويرکشد
از جمله افرادی که در اين مصاحبه .                                       ّ                                        اظهارات پنج تن از رهبران اصلی و شش شخصي ت شناخته شدهء کودتای نوژه نوشته شده است

ژنو، (، پرويز قادسی )٢٠٠٠مه  ٣٠و ٩، ١٩٩٩جوالی  ١٧ - ١٤لندن، ( رکت داشته اند عبارتند از سرهنگ باقر بنی عامری ش
پاريس، (و سيروس آموزگار ) ٢٠٠٠ماه مه  ١٥و  ١٩٩٩جوالی  ١پاريس، (، سعيد تيموری و پرويز شيبانی )٢٠٠٠ماه مه  ١٣
در اين نوشتار سيروس آموزگار يکی از شخصيت های کليدی شرح ). ٢٠٠٠مه  ماه ٢٥، و ١٩٩٩جوالی  ٧و  ٥، ١٩٩٨ژانويه  ٤

نامبرده از وزرای کابينه شاپور بختيار بوده که پس از شکست کودتای نوژه در پاريس به . واقعهء کودتای نوژه برشمرده ميشود
  . همکاريهای خود با شاپور بختيار ادامه ميدهد

                              ً      ً                                           يم در اين نوشتار، بويژه در بخش  نتايج   نويسنده ارزيابی های خود از عواقب شکست يا ضروری است در همين آغاز يادآور شو
پيروزی کودتا نوژه و ويژگيهای برخی از شخصيتهای سياسی معاصر کشورمان را ارائه ميدهد که گروه مترجمين و تحريريه نسبت 

  .!!                    ً                                   به اين برداشتها کامال   مواضع بيطرفانه ای را اتخاذ ميکنند

***********  



چند يکان ازنيروهای ويژه هوابرد که ترکيبی از چتربازان حاضر در خدمت و بازنشستۀ اين نيرو می  ١٩٨٠جوالی  ٩شبانگاه 
قرار داشت بحرکت در ميايند تا کودتايی را عليه » کبوتراهنگ« بودند، بسوی پايگاه نيروی هوائی نوژه که در نزديکی شهر همدان 

                                               ّ                                     حکومت که از پيش از طرح کودتا آگاهی يافته بود موف ق ميشود بسياری از چتربازان را که به . تدارک ببينند رژيم نوبنياد اسالمی
دستگير شدگان بسرعت محاکمه و بسياری . پايگاه رسيده بودند دستگير و چند صدنفر ديگر از آنها را در روزهای بعد بازداشت کند

وحشت از اينکه يکانهای ديگر نظامی با کودتای نوژه در ارتباط باشند، رژيم را واميدارد . از آنها به جوخه های اعدام سپرده ميشوند
اگر چه اين تصفيه ها وسيع بودند ولی در بين شرکت کنندگان در کودتای نوژه، . تا دست به تصفيه های گسترده در بين ارتشيان بزند

  .ند تا در فرصتی ديگر به فعاليتهای خود عليه رژيم اسالمی ادامه دهندافراد بسياری بودند که هرگز هويت آنها فاش نشد، زنده ماند

ّ      طرح کودتای نوژه از چند جهت بسطار مه م است نخست اينکه؛ ردهء دوم رهبری آن از دوگروهی تشکيل شده بودند که همواره در .                                   
دند از ارتشيان و نيروهای دمکرات و اين دو گروه عبارت بو. طی دهه های گذشته دو قطب سياسی مخالف يکديگر محسوب ميشدند

اينکه در آن مقطع زمانی اين گروه های مخالف توانسته بودند در يک چنين وسعتی به يکديگر نزديک و به همکاری با يکديگر . ملی
  .ترغيب شوند نشانه فائق آمدن آنها بر بی اعتمادی بود که آنها در گذشته نسبت به يکديگر داشته اند

معتقدند حکومت وقت عراق در ناکام ماندن اين اقدام نظامی دست داشته، زيرا که دستگيری و تصفيه نيروهای زبده از سويی برخی 
نظامی ايران توسط رژيم اسالمی موجب تضعيف نيروهای مسلح ايران شد و اين فرصت مناسبی بود که دولت وقت عراق از آن سود 

  . تدارک ببيند به ايران را ١٩٨٠جست تا حملهء نظامی سپتامبر 

  زمينه های تاريخی کودتای نوژه

پيروان تندروی آيت اهللا خمينی با اقدامی هماهنگ درصدد تضعيف مخالفان رنگارنگ خود برآمدند تا  ١٩٧٨در فردای انقالب فوريه 
خروج از کشور نشده  آنها بسرعت مسئولين رژيم سابق را که هنوز موفق به. پايه های نظام اسالمی را هر چه سريعتر تثبيت کنند

رفراندوم بحث انگيزی را برگزار ميکنند که در آن مردم فقط در مقابل دو آلترناتيو  ١٩٧٩بودند دستگير کرده و در ماه مارس 
پس از پايان . اکثر قريب باتفاق مردم به جمهوری اسالمی رأی ميدهند. سياسی حق انتخاب داشتند؛ جمهوری اسالمی آری يا نه

نخستين تصفيه سياسی عليه . مان مناسب برای تعيين تکليف با گروهها و شخصيت های معتدل تر حکومت فرا ميرسدرفراندوم، ز
نيروهای معتدل حکومتی به حاشيه راندن نخست وزير وقت مهدی بازرگان از صحنه سياست و به انزوا کشاندن مرجع تقليد شيعيان 

ا همچنين برنامهء سرکوب ديگر گروه های مخالف را در دستور کار قرارميدهند که تند روه. آيت اهللا شريعتمداری در بين مردم بود
از جمله اين گروه ها ميتوان از مجاهدين خلق، فدائيان . بيم آن ميرفت در استقرار و تداوم نظام اسالمی مشکالتی را بوجود آورند
رساندن انقالب اسالمی نيزنقش بسزائی را ايفاء کرده خلق و ديگر گروههای تندرو چپی نام برد که گفته ميشد در به سرانجام 

با توجه به گسترش سرکوب و به انزوا کشاندن گروه های مخالف، اسالمگرايان تندرو درصدد برآمدند تا با تصويب يک قانون .بودند
  . اساسی جديد پايه های حکومت اسالمی را تحکيم بخشند

  ً                 ً                                                     رو  ابوالحسن بنی صدر   به مقام رياست جمهوری رژيم اسالمی، مخالفان تندروی او با انتخاب اسالمگرای ميانه  ١٩٨٠در ژانويه 
بيشترين کرسيهای مجلس را از آن خود کنند تا موقعيت سياسی  ١٩٨٠موفق ميشوند در انتخابات مجلس شورای اسالمی در مارس 
ً                                    به پيروزی خود در نخستين دور مجلس  تندروهای حکومت صرفا. نخستين رئيس جمهور رژيم اسالمی را به چالش به کشانند

شورای اسالمی بسنده نکردند بلکه آنها کنترل راديو و تلويزيون، روزنامه ها، شبکه دادگاههای انقالب، کميته ها و سپاه پاسداران 
د پرسنل آنها در طی در ص ٦٠آنها همچنين تالش کردند کنترل کامل نيروهای نظامی در کشور را که حدود . را نيز در اختيار ميگيرند

از آنجائيکه گمان برده ميشد ممکن است افسران شاغل ارتش طرح . متواری شده بودند بدست گيرند ١٩٧٨شورشهای اواخر سال 
هشتاد و پنج افسر ارشد از کار بر کنار شده و به جوخه های  ١٩٧٩کودتايی را عليه رژيم اسالمی تدارک ببينند در نيمه اول سال 

اما از سويی ديگر حکومت در مقابل خواست گروههای چپ که خواهان انحالل کامل ارتش بودند مقاومت . می شوند اعدام سپرده
 ١٩٨٠آغازميشود که در پی آن هشت تا ده هزار افسر ارتش تا جوالی  ١٩٧٩دور دوم تصفيه های افسران ارتش در سپتامبر .ميکند

ران جوان و وظيفه که در دوران اوجگيری انقالب اسالمی اقدام به تشکيل کميته افس. از شغل خود منفصل و از ارتش اخراج ميشوند
ها و پايگاههای نظامی در کشور کرده بودند بتدريج جای خود را به نهادهای نظامی ميدهند که توسط گروه های مذهبی منتسب به 

يشود که سخت نسبت به آينده خود و کشور بيمناک تحوالت اخير موجب تضعيف روحيه افسران م. آيت اهللا خمينی سازمان يافته اند
با گسترش هرچه بيشتر قدرت اسالمگرايان تندرو در دستگاههای دولتی، تغييرات سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روز . بودند

  . به روز رنگ و بوی اسالمی بخود ميگيرند

حقوق زنان محدود . ، تنبيه دزدها و زنان روسپی به اجراء در ميايندبتدريج پاره ای از قوانين اسالمی در زمينه منع مشروبات الکلی
ّ                                          دارائيهای مردم متمو ل مصادره و سيستم توزيع در آمد تغيير ميکند. نظام آموزشی اسالمی ميشود. و پوشش اسالمی اجباری ميشود                    .

کارکنان سفارت  ١٩٧٩در نوامبر . روابط خارجی تغيير و به سياستهای آمريکا و برخی کشورهای همسايه بشدت حمله ميشود
در  ١٩٨٠تا جوالی .آمريکا در تهران به گروگان گرفته ميشوند و دولتمردان جديد درصدد برمی آيند تا انقالب اسالمی را جهانی کنند



تن را اعدام  ٨٠٠پی تشديد بحرانهای داخلی و بين المللی، رژيم اسالمی هزاران نفر از شهروندان ايرانی را دستگير کرده و حدود 
. در چنين ناامنی اجتماعی سرمايه های مالی از کشور خارج شده و جامعه با بحران بيکاری و تورم کمرشکن مواجه ميشود. ميکند

  . همزمان همسايه جنوبی ايران، دولت عراق، با قدرت گرفتن صدام حسين بزرگترين تهديد عليه امنيت ملی کشور محسوب ميشود

ط شاه دولت عراق حمايتهای خود ازعربهای ايرانی و چريک های کرد و همچنين اعزام عوامل خود جهت بمب بالفاصله پس از سقو
بانضمام اين اقدامات، تحريکات مرزی از جمله عامل تيره تر شدن روابط بين دو کشور . گذاری در داخل خاک ايران را آغاز ميکند

  . يشود عراق در تدارک يک حمله گسترده نظامی به خاک ايران استرژيم اسالمی مطلع م ١٩٧٩در اکتبر . بحساب می آيند

ً            تنش بين جمهوری اسالمی و عراق به واسطه سوءقصد يک عراقی ايرانی االصل عليه جان طارق عزيز  نخست وزير  ١٩٨٠در سال                                                                                    
خمينی و يکی از بزرگترين مراجع بدنبال اين حادثه دولت عراق دستور اعدام محمد باقر صدر که از بستگان . وقت عراق باال ميگيرد

بحران موجب ميشود تا دولت عراق اخراج دسته جمعی ده ها هزار شيعه عراقی به ايران را به . شيعه در عراق بود را صادر ميکند
 در ماهها بعد تصادمهای مرزی بطور مرتب در سرحدات دو کشور رخ ميدهد و بسياری از ناظرين وقوع جنگ. مرحله اجراء بگذارد

  . را حتمی ارزيابی ميکنند

                                     ّ                                                                         جمهوری اسالمی اياالت متحده آمريکا را مسب ب اين تنش ميداند و دولت عراق را عروسک خميه شب بازی دست آمريکا و اسرائيل 
گفته . وضعيت جنگی و تعميق بحران بين ايران و عراق هرچه بيشتر موقعيت تندروها در حاکميت را تحکيم ميبخشد. معرفی ميکند

. ميليون ايرانی واجد شرايط در انتخابات به قانون اساسی جديد رأی مثبت ميدهند ٢٠هفتادوپنج درصد از  ١٩٧٩د در دسامبر ميشو
کمی بيش از نصف اين تعداد به کانديدهای اسالمگرايان ميانه رو و تندرو در انتخابات رياست جمهوری و مجلس شورای اسالمی در 

اين وقايع نمايانگر اين بود که رژيم اسالمی در بين اکثريت مردم مقبوليت خود را حفظ کرده، . رأی ميدهند ١٩٨٠ژانويه و مارس 
از سويی . عليرغم اينکه طبقات متوسط جامعه، کردها و ديگر گروه های اقليت نسبت به سير حوادث ايران سخت بيمناک ميبودند

  . يشوندديگر نيروهای درون ارتش بواسطه شرايط موجود بشدت سرخورده م

با رانده شدن مهدی بازرگان و آيت اهللا شريعتمداری از صحنه سياست برخی از مخالفان رژيم اسالمی به حمايت از اسالمگرای ميانه 
برخی ديگر از مجاهدين خلق حمايت ميکنند که بطور آشکار از اسالمگرايان تندرو فاصله . رويی چون بنی صدر روی مياورند

بسياری ديگر که نه اميدی به اسالمگرايان ميانه رو . ک مقاومت مسلحانه عليه کل حاکميت اسالمی ميباشندميگيرند و در صدد تدار
داشتند و نه به گروههای چپ، دل به کودتايی نظامی و يا دخالت يک نيروی خارجی می بندند تا با بسته شدن دفتر سياسی جمهوری 

  . و امنيت و دمکراسی به سبک غربی در ايران فراهم گردد اسالمی شرايط بازگشت نظام سلطنتی و برقراری نظم

در يک چنين شرايط بحرانی گروههای کوچکی از افسران نظامی و افراد غير نظامی در داخل و خارج از کشور در انديشه طرح 
از اين گروهها از اياالت متحده آمريکا تقاضای کمک ميکنند که با پاسخ تعدادی . براندازی نظام اسالمی با يکديگر هم پيمان ميشوند

برخی از اين  ١٩٧٩در پاييز  ]] ک-کمک از بيگانه يعنی چه؟؟ ح—اين خود يعنی استعمار و خيانت به کشور[[ .منفی روبرو ميشوند
اپور بختيار يکی از شخصيتهای کليدی حزب             ً                                                             گروهها مستقال   فعاليتهای خود را آغاز ميکنند که مهمترين اين گروهها از سوی ش

خود اين مسئله ودخالت شاپور بختيار يعنی لو دادن و تصفيه دوباره و سه باره ارتش و نابود [[ .ايران و جبهه ملی رهبری ميشوند
  ]] ک-ح—کردن ارتش ايران

او پس از . قدرت يابی اسالمگرايان شودشاپور بختيار در آخرين هفته های حکومت شاه مقام نخست وزيری را می پذيرد تا مانع 
                 ً      به پاريس ميرود تا  نهضت  ١٩٧٩برکناری اش از سوی روحانيون تا مدتی در ايران بصورت مخفی زندگی ميکند تا اينکه در جوالی 

ی ازايرانيان                                           ً            ً          او سپس برای دريافت کمک مالی و جذب افراد به  نهضت مقاومت   با بسيار.        ً                             مقاومتی   عليه رژيم اسالمی براه اندازد
دريافت کمکهای مالی بيشتر با آمريکائيان تماس برقرار ميکند که درخواست کمک او از سوی هم چنين جهت . تبعيدی تماس ميگيرد

              ً    ً                                                                                      ، هرچند سازمان  سيا   به روابط پنهانی با شاپور بختيار و تعدادی از هم مسلکان او ادامه ميدهد، تا جائيکه تالش آنها رد ميشود
ِ                 ً    ً              ی از اعضای سازمان  شاپور بختيار در  سيا   عضوگيری شوندميشود برخ در اوايل اکتبرهمان سال شاپور بختيار موفق ميشود .                 

مقداری کمکهای نقدی از ايرانيان پولدار در خارج از کشور و خواهر شاه، اشرف پهلوی، دريافت کند تا در پاريس يک مرکزيت 
در طول ماههای بعد با دولت عراق و برخی دولتهای عربی در . ا در اروپا منتشر کندسياسی بوجود آورد و متعاقب آن روزنامه ای ر

در ماه مه با . منطقه جهت دريافت کمک تماس برقرار ميکند که در اين راستا موفق به گرفتن کمک های مورد نظر خود ميشود
ائرکند که امواج آن پهنه خاک ايران را پوشش                  ً            ً                                       موافقت دولت عراق،  نهضت مقاومت   موفق ميگردد ايستگاه راديوئی در عراق د

حال با توجه به همه ی اين امکانات و فعاليتها، شاپور بختيار بعنوان يک رهبر شاخص اپوزيسيون عليه نظام اسالمی مطرح . ميدهد
  . ميشود

در تبعيد را تأسيس کرده بود که شبکه کوچکی از افسران نظامی  سرتيپ جواد معين زادهارتشبد غالمعلی اويسی با  ١٩٧٩در پاييز 
تيمسار اويسی و تيمسار معين زاده به عراق ميروند تا در مورد امکانات مادی که دولت  ١٩٨٠در مارس . آغاز به همکاری ميکند



 آنها کوشش ميکنند شبکه ای در داخل ايران بوجود آورند تا با تصرف بخشی از مناطق. عراق در اختيار آنها گذاشته مذاکره کنند
آنها قصد دارند از طريق پخش پيامهای رمز راديوئی، زمان . مرزی ايران پايگاهی برای براه انداختن شورش در ايران بوجود آورند

کادر بازنشسته نظامی  ٧٠٠٠اعالم ميشود اين شبکه دارای  ١٩٨٠در ماه مه . آغاز شورش عليه رژيم اسالمی را برنامه ريزی کنند
جهت اجرای عمليات نظامی عليه حکومت روحانيون ميباشد، اگرچه ميتوان ترديد داشت که اين شبکه پيش  و نود هزار داوطلب آماده

ناخداشهريار شفيق، فرزند اشرف پهلوی، که يکی افسران سابق نيروی دريائی ايران بود طرح حمله . از چند صد عضو داشته باشد
می گويند، سرتيب جواد معين [[   .در پاريس به قتل ميرسد ١٩٧٩سامبر نظامی از راه زمين و دريا را تدوين ميکند ولی او در د

  ]]ک- ح. برادر هوشنگ معين زاده نويسنده، در ترتيب برخی از اين قتل ها شرکت داشته است –زاده 

يشود در کنار تيمسار پاليزبان موفق م. بدنبال همه ی اين تحوالت سپهبدعزيزاهللا پاليزبان با تيمسار اويسی تماس برقرار ميکند
                                   ً        ً  تيمساربهرام آريانا نيز سازمانی بنام  آزادگان   . ديگراقدامات اميران ارتش، گروه کوچکی از چريکهای کرد را گرد خود جمع آوری کند

اسالمگرايان . تا در موقع مقتضی و هماهنگ با ديگر شبکه های نظامی وارد عمليات شوند در مرز ايران و ترکيه بوجود مياورد
  . ز همه ی اين فعاليتها با خبر و بيمناک ميشوندتندرو ا

خمينی و ديگر سران حکومت اسالمی اغلب با اخطارهايی در خصوص دسيسه ها و توطئه ها عليه حکومت اسالمی  ١٩٧٩در پاييز 
د سود می هشدار ميدهند و از آن در جهت مشروعيت بخشيدن به اعمال تندروانه و تشديد جو هيستريک که در حال شکل گيری بو

آنها از آن جهت مبادرت به . سفارت آمريکا در تهران را به اشغال خود درمياورند ١٩٧٩دانشجويان پيرو خط امام در نوامبر . جستند
در . را در ايران براه بياندازد ١٩٥٣مرداد در ا ٢٨                     ً                       ً     ً                        اين کار کردند که بعضا   باور داشتند که سازمان   سيا   قصد دارد نمونه کودتای 

ماهها ی بعد، دانشجويان مستقردرسفارت آمريکا مدارکی دال بر طرح مشترک ميانه روها و کارمندان سفارت مبنی بر اقداماتی طول 
  . در همين رابطه دوباره تعدادی دستگير و دست کم دو تن اعدام ميشوند. عليه موجوديت نظام اسالمی در ايران را منتشر ميکنند

درصحرای طبس برای نجات گروگانها با شکست مواجه شد بسياری باور  ١٩٨٠زمانيکه طرح کماندوهای آمريکايی در آوريل 
در ماههای بعد رهبران نظام با صدور اعالميه ها و . داشتند سررشته اين عمليات با همکاری برخی از نيروهای داخلی تنظيم شده بود

در همين . قيق در مورد حوادث اخير به تشديد فضای هيستريک حاکم بر کشور دامن ميزدندحتی تشکيل کميته مخصوص بررسی و تح
در ماههای مه و .                                                                                    ً     ً         ايام بسياری از افراد مشکوک در ارتش دستگير و تصفيه ميشوند، اگر چه هيچ نقشی در عمليات  نجات   نداشتند

  . دادی از پرسنل ارتش در همين رابطه دستگير ميشوندژوئن دو طرح کودتا مربوط به تيمسار اويسی کشف و خنثی ميشود و تع

ّ                         بنی صدر رئيس جمهور اد عا ميکند تا کنون شش طرح  ]]ک-ح -اين پادگان نامش پايگاه شاهرخی است[[ اندکی پيش ازکودتای نوژه                     
ی طرح سرهنگ رئيس بخش نظام. در چنين وضعيت بحرانی رهبران کودتای نوژه شروع به فعاليت ميکنند.کودتا کشف شده است
از ژاندرمری بازنشسته و از مخالفان سرسخت اسالمگرايان تندرو محسوب  ١٩٧٨ميباشد که در اوايل سال  ٢محمد باقر بنی عامری

، افسر سابق ٣پس از او رفيق صميمی اش سرهنگ عطا اهللا بای احمدی. ميشود که خواستار بازگشت نظام سلطنتی به ايران است
جهت انجام کودتايی عليه رژيم روحانيون با سرهنگ محمد باقر بنی  ٥٧که پس از انقالب اسالمی در سال ضد اطالعات قرار داشت 

بنابراين سرهنگ بای احمدی مخفيانه ايران را . آنها قصد داشتند از شاه تقاضای کمک کنند. عامری همکاری نزديکی را آغاز ميکند
همزمان بنی عامری با تعدادی از افسران بازنشسته و شاغل جهت تدارک . يردترک ميکند و عازم اروپا ميشود تا با شاه تماس بگ

گرد خود  ١٩٧٩کودتا تماس ميگيرد و از همين رو او موفق ميشود در همان آغاز گروهی متشکل از شش تا هشت تن را در تابستان 
زيک سفر ميکند تا با شاه مالقاتی داشته سرهنگ بای احمدی به مصر، مراکش، باهاما و مک ١٩٧٩در بهار و تابستان . جمع آورد

  . باشد که همه ی اين تالش ها بی نتيجه ميمانند

از طريق سرلشگرهوائی اميرفضلی مطلع ميشود که شاپور بختيار برای مقابله با رژيم اسالمی   سرهنگ بای احمدی ١٩٧٩در اوت 
قات ميکند و درباره تالشهای سرهنگ بنی عامری با او صحبت بای احمدی با شاپوربختيار مال.در حال سازماندهی و بسيج نيرو است

بدنبال . به پاريس سفر ميکند ١٩٧٩شاپور بختيار خواستار ديدار با بنی عامری ميشود که در پی آن بنی عامری در سپتامبر . ميکند
دهی نيروهای درون مرزی را بعهده چند نشست شاپور بختيار و بنی عامری با يکديگر توافق ميکنند که بنی عامری مسئوليت سازمان

در همين رابطه . گيرد و شاپور بختيار مسئول امور مالی و برقراری تماسهای الزم جهت دريافت کمک از دولتهای خارجی گردد
 شاپور بختيار پيش از بازگشت بنی عامری به ايران مقدمات تماس او با ابوالقاسم خادم رهبر حزب مردم ايران و يکی از دوستان

از جانب شاپور بختيار به بنی عامری ميدهد تا او ) هزار دالر ٣٠معادل (هزارتومان  ٣٠٠خادم مبلغ . صميمی اش را فراهم مياورد
را سازمان دهد و خادم در خارج از کشور سازمانده يک شاخه غير  )نوپا(                      ً  نظاميان وطن پرست ايران                         ً تشکيالت نظامی مخفی بنام  

حمدی و تيمسار امير فضلی بمثابه مشاوران نظامی شاپور بختيار و کانال ارتباطی با بنی عامری در سرهنگ بای ا. نظامی باشد
جواد خادم ، پسر ابوالقاسم خادم که از وزرای دولت شاپور بختيار بود در پاريس ميماند تا با کمک شاپوربختيار . پاريس باقی ميمانند

د که دوستش رضا مرزبان در داخل ايران به پدرش در سازماندهی شاخه غير نظامی او ترتيبی ميده. شاخه غير نظامی را متشکل کند
تن را حول  ٣٠٠بنی عامری موفق ميشود جهت پيشبرد طرح کودتا حدود  ١٩٨٠در طول ماهها بعد تا مارس   .ً    ً           نهضت   ياری کند

    ً     ً                                   ً     ً  گروه  نوپا   از نام مستعار استفاده ميکنند و به  نوپا    برای رعايت مسائل امنيتی بنی عامری و ديگر رهبران.       ً     ً            سازمان  نوپا   گردهم آورد



در . ساختاری متشکل از سلولهای مستقل از يکديگر ميدهند، بگونه ايکه در هر گروه تنها چند عضو آن گروه همديگر را ميشناسند
رسنل نظامی دسترسی داشتند و می                          ً     ً                                                    بين افراد جذب شده به گروه  نوپا   دوافسر شاغل اطالعاتی وجود داشتند که به پرونده های پ

  .توانستند سابقه افراد را که مستعد همکاری و يا بر عکس از طرفداران انقالب اسالمی و غيرقابل اعتماد بودند، افشاء کنند

 بنی عامری هم چنين توانست دو تن از اعضای شاخه اطالعات سپاه پاسداران را جذب کند که او را از اقدامات حکومت در افشاء
بابت اجاره خانه های امن، ) دويست هزار دالر(در همين دوران بختيار معادل دو ميليون تومان . طرحهای ضد رژيم با خبر ميکردند

که شروع به تهيه سالح سبک و . پرداخت هزينه های سفر و ارتباطات، خريد اسلحه و ماشين و کاميون به بنی عامری فرصت ميدهد
مصادف با اين تالشها دو غير . آنها در بازار سياه و يا سرقت ذخاير نظامی صورت ميگيرد اقدام نمايدمهمات که از طريق خريداری 

تيموری . نظامی ديگر بنامهای سعيد تيموری و پرويز شيبانی اقدام به فراهم آوردن امکانات نظامی عليه جمهوری اسالمی ميکنند
هر دو آنها پيش از انقالب هرگز کار . ديپلمات وزارت امورخارجه بوديک شرکت بزرگ مهندسی را اداره ميکرد و شيبانی نيز 

آنها . دمکراتيک داشت می پيوندند -سياسی نکرده بودند ولی پس از سقوط شاه هر دو به حزب ايران که پالتفرمی سکوالر وملی
ز جمله خادم جذب ميشوند، اگرچه آنها بمرور از افزايش قدرت اسالمگريان تندرو بيمناک شده و بسوی افراد فعال تر حزب ايران ا

  . هيچ اطالعی از طرح کودتای بنی عامری و حزب ايران نداشتند

 ١٩٨٠وهمزمان در مارس . تيموری اقدام به سازماندهی تشکيالتی در جهت ايجاد يک شورش عمومی عليه رژيم اسالمی ميکند
از سوی ديگر شيبانی همراه با خادم و چند تن ديگر به نفع . دازدبرای دست يافتن به يک کرسی درمجلس اسالمی به بسيج نيرو ميپر

آنها توزيع کاستهای سخنرانی شاپور بختيار و شعارنويسی بر روی ديوارهای . شاپور بختيار به فعاليت های مخفی روی مياورند
مری و ستوان خلبان ناصر رکنی را که در همين دوران او با بنی عا. پايتخت را بعنوان بخشی از فعاليتهای تبليغاتی آغاز ميکنند

ابوالقاسم خادم و مرزبان که پيشرفت اندکی در . مشغول سازماندهی تشکيالت مخفی در نيروی هوائی بودند مالقات ميکنند
همزمان شاپور بختيار به پرويز قادسی سرگرد . دستگير ميشوند ١٩٨٠سازماندهی شاخه غير نظامی داشتند در فوريه و مارس 

شاپور بختيار از .                          ً                     ً           ً     ً                               که بتازگی شبکه کوچکی بنام  نجات قيام ايران بزرگ   يا سازمان  نقاب   را تأسيس کرده بود نزديک ميشودسابق 
جواد خادم ترتيب مالقاتی را بين قادسی  ١٩٨٠سپس در اواخر مارس . قادسی ميخواهد تا مسئوليت شاخه غير نظامی را بعهده گيرد

شيبانی پيشنهاد پيوستن تيموری به .                                ً     ً                       ها تصميم ميگيرند تحت نام سازمان  نقاب   با يکديگر همکاری کنندو شيبانی فراهم مياورد و آن
قادسی و تيموری سپس جزئيات طرح براندازی نظام اسالمی را تنظيم ميکنند .       ً     ً                                      سازمان  نقاب   را ميدهد و قادسی اين امر را می پذيرد

  .  ً           ضت   ميپردازند                                     ً   و به جستجوی افراد همفکر برای عضويت در  نه

بنی عامری با پيشنهاد فوق موافقت .                                                                  ً     ً          شيبانی پيشنهاد دعوت از بنی عامری و رکنی برای سازماندهی شاخه نظامی  نقاب   را ميدهد
               ً     ً   ً     ً                                                                                         ميکند تا سازمان  نوپا   و  نقاب   در يکديگر ادغام شوند و در همين رابطه برای جذب افراد بيشتر و توسعه بخش نظامی، بنی عامری 

           ً     ً                                                       رهبران گروه  نقاب   قصد داشتند جمهوری اسالمی را سرنگون کرده و حکومت موقتی  ً .  کنی با يکديگر همکاری را آغاز ميکنندو ر
که  ١٩٧٩برخالف رفراندام ماه مارس . برهبری شاپور بختيار تا برگزاری رفراندامی جهت انتخاب نوع نظام جديد ايران تشکيل دهند

                                                                                ً     ً      ابل دو آلترناتيو سياسی، جمهوری اسالمی آری يا نه، قرار داده بود رهبران جديد سازمان  نقاب   قصد جمهوری اسالمی مردم را در مق
داشتند پس از جمهوری اسالمی با توجه به گرايش های گوناگون درون اپوزيسيون حق انتخاب نوع نظام سياسی اعم از سلطنت، 

   .ام ديگری را به مردم بدهندجمهوری اسالمی، جمهوری سکوالر دمکراتيک و يا هر نوع نظ

    ً      ً                                                                                                    نقاب   بدوا   از سوی کميته مرکزی متشکل از بنی عامری، شيبانی، قادسی و تيموری رهبری ميشود و سپس سيروس اديب از حزب 
ارای                  ً     ً   در آن زمان سازمان  نقاب   د. ايران و دوستان جواد خادم ؛ يحيی فيروزی و مهران کلبادی نيز به اين کميته مرکزی می پيوندند

          ً     ً                       شاخه نظامی  نوپا   توسط شورای نظامی تحت . سه شاخه بود و هر شاخه آن ساختاری متشکل از سلولهای منفک از يکديگر داشت
، ٤رهبری بنی عامری ، سرتيپ خلبان آيت اهللا محققی وسپهبد سعيد مهديون، سرهنگ پياده هادی ايزدی، سروان پياده حسن گوهری

شاخه غير نظامی  .که هويت او مخفی ميماند اداره ميشود ٦يک فرمانده مسئول امور شهربانیو  ٥سرگرد پياده کورس آذرتاش
متشکل بود از کميته ای برای جذب اعضای جديد برهبری تيموری و شيبانی و کميته ديگری برای تهيه اطالعات برهبری يحيی 

برقراری ارتباط با بعضی از رهبران ايالت و بازاريان  کميته ای برای توزيع اطالعات به رهبری اديب و کميته ای برای. فيروزی
  . برهبری قادسی بوجود ميايد

اين شاخه از سوی .           ً     ً                                                                                 سومين شاخه  نقاب   وظيفه تدارک امکانات مالی بانضمام خريد سالح، ماشين و خانه های امن را بعهده ميگيرد
بنی عامری .              ً     ً                         او را به گروه  نقاب   معرفی ميکند، هدايت ميشدکه صاحب يک شرکت کشتيرانی بود و شاپور بختيار  منوچهر قربانی فر

در همين زمان .   ً     ً                                           مقر  نقاب   در دفتر شرکت مهندسی تيموری قرار گرفته بود. و قادسی توسط تلفن با دفتر شاپور بختيار تماس داشتند
                            ً        ا با دولت عراق بود که تقريبا   همه ی اصلی ترين اين تماسه. شاپور بختيار با چندين دولت خارجی جهت دريافت کمک تماس ميگيرد

شاپور بختيار همچنين تماس خود با اياالت متحده آمريکا .امور مالی، لجستکی و يا ديگر امکانات پشتيبانی جز سالح را تأمين ميکرد
نوژه بواسطه ترس را از طريق رابط خود که عضو سازمان سيا بود حفظ کرده بود، اگرچه هرگزاو نکته ای را در رابطه با کودتای 

يکبار شاپور  ١٩٨٠با اين وجود در اوايل سال . آمريکائيان از بخطر افتادن جان گروگان های آمريکايی در تهران به ميان نياورد



بختيار ازرابط خود پرسش ميکند که آيا ممکن است آمريکائيان چند فروند هليکوپتر در اختيارش بگذارند که با پاسخ منفی روبرو 
شاپور . اما بدنبال اين تقاضا آمريکائيان متوجه شدند که شاپور بختيار در انديشه انجام کودتايی عليه جمهوری اسالمی است. ميشود

بختيار هرگز در رابطه با کودتای نوژه کمک مالی از آمريکا دريافت نکرد ولی هميشه در عباراتی کلی به بنی عامری وانمود ميکرد 
به همين خاطر بنی عامری هميشه تصور ميکرد آمريکا . اقدامی نظامی عليه جمهوری اسالمی را دارد او پشتيبانی آمريکائيان در

همزمان شاپور بختيار . درحال تدارک پشتيبانی مالی از طرح کودتای نوژه هست و برای انجام عمليات چراغ سبز نشان داده است
اسهايی را برقرار کند ولی هيچ مدرک مستندی دال بر حمايت اين دولتها از تالش کرده بود با دولتهای اسرائيل، بريتانيا و فرانسه تم

  .طرح کودتای نوژه وجود ندارد

                            ً     ً                                                                                    بنی عامری پس از تأسيس سازمان  نقاب   به فرانسه سفر ميکند تا نقشه کودتا را با شاپور بختيار،بای احمدی و اميرفضلی در ميان 
ديگر جهت تأمين هزينه های باقی ) ميليون دالر ١.٢(ميليون تومان  ١٢قت ميکند تا شاپور بختيار نقشه را تأييد و مواف. بگذارد

مانده از جمله کمک مالی به خانواده های شرکت کننده در عمليات، مبالغی به روسای ايالت و يا خريد انواع خودروهای مورد نياز 
ند با اجرای يک رشته عمليات بمب گذاری که تلفات جانی همچنين شاپور بختيار کوشش ميکند بنی عامری را ترغيب ک. پرداخت شود

از سويی رابط های عراقی شاپور بختيار را . بهمراه نداشته باشد، ايجاد هرج و مرج در سطح کشور کند تا شرايط کودتا تسهيل شود
ری و افسر اطالعاتی عراقی در تشويق به اين کار ميکنند که متعاقب آن شاپور بختيار تالش ميکند قرار مالقاتی را بين بنی عام

بنی عامری به يک دليل مشخص با اين فکر مخالفت ميکند که بمب گذاريها حکومت اسالمی را هشيار خواهد کرد . پاريس ترتيب بدهد
باالخره شاپور بختيار و افسراطالعات عراقی می پذيرند هيج بمب گذاری در . و شايد به کشف طرح کودتا توسط رژيم منجر شود

نفر ديگر از  ٧٥٠تا  ٧٠٠پس از بازگشت بنی عامری به ايران او موفق ميشود حدود بين . ابطه با کودتای نوژه صورت نگيردر
     ً                                                                ظاهرا   افراد نظامی ديگری قول داده بودند به محض آغاز عمليات، جملگی به . شاغلين و افسران کادر بازنشسته ارتش را جذب کند

نی همچنان در جهت جذب افراد غير نظامی تالش ميکنند که تا آن لحظه آنها موفق شده بودند صدها تيموری و شيبا. کودتا بپيوندند
       ً     ً                     رهبرا ن  نقاب   همچنين محتاطانه به .تن ديگر را در نقاط مختلف کشور به صفوف خود ملحق کنند ٣٠٠تا  ٢٠٠تن در تهران و حدود 

     ً                                         ظاهرا   آيت اهللا شريعتمداری موافقت کرده از کودتا . ً              ا  نزديک ميشوندسه شخصيت برجسته سياسی و مذهبی ديگر در رابطه با کودت
حمايت کند و حتی متن سخنرانی را در جهت پشتيبانی از اين اقدام ضبط کند تا در صورت موفقيت از طريق راديو و تلويزيون پخش 

ولت بازرگان انجام وظيفه ميکرد می پذيرد که از احمد مدنی دريادار بازنشسته که در مقام وزير دفاع و فرماندار خراسان در د. شود
اگر چه او باور داشت نظام اسالمی هنوز محبوب تر از آنست که بشود آنرا از طريق يک اقدام نظامی  طرح کودتا حمايت کند

اين تالش را رد  يحيی فيروزی که از بستگان مسعود رجوی بود طرح کودتا را با رجوی در ميان ميگذارد که او بطور کلی. برانداخت
يکی دو روز قبل از شروع . جوالی آغاز کند ٩                             ً     ً                               در اوايل ماه جوالی کميته مرکزی  نقاب   تصميم ميگيرد تا عمليات را در  .ميکند

آنها موافقت ميکنند جزئيات کار را . عمليات به شرکت کنندگان نظامی اطالع داده ميشود کجا و چه زمانی همديگر را مالقات کنند
گر شرکت کنندگان در طرح چه آنهايی که در ايران بودند و چه آنهايی که در خارج بودند تا زمانيکه عمليات آغاز نشده، برای دي

  .آشکار نکنند

  :طرح کودتا

جوالی از دسته های قبايل خواسته شد تا در مناطق مختلف کشور شورشها ئی را ترتيب دهند تا واحدهای  ٩در هفته های قبل از 
اين ايالت عبارت . ران از پايتخت به مناطق ايل نشين اعزام و از تهران دور شوند، تا اجرای عمليات کودتا تسهيل گرددسپاه پاسدا

بودند از بختياريها، بوير احمديها، بلوچها و قشقائيها که توسط بنی عامری، قادسی و رکنی جذب شده و در مقابل خدماتشان مبالغی 
بختيار هم از دولت عراق خواسته بود همزمان با آغاز شورش ايالت در نقاط مختلف مرزی اقدام به شاپور . هم دريافت کرده بودند

 .                                                                                         ً     ً                  حمالت نظامی انحرافی بخاک ايران کند، در حاليکه او در اين خصوص هيچ نکته ای را با رهبران گروه  نقاب   در ميان نميگذارد
 ٣٠٠اران و اعزام آنها به مناطق ايل نشين، قرار ميشود تيمی متشکل از جوالی پس از گمراه کردن سپاه پاسد ٩بدين ترتيب در شب 

ً    ]]شاهرخی[[ چترباز شاغل و بازنشسته ساکن در تهران بفرماندهی سرگرد آذر تاش در دسته های کوچک به سمت پايگاه هوائی
خلبان نيروی هوائی به  ٢٠زی شده بود حدود همزمان برنامه ري.     ً                                                        نوژه   بحرکت درآيند تا اين مرکز نظامی را به تسخير خود درآورند

                                                                                                ً      ً                   فرماندهی تيمسار محققی و ستوان رکنی همديگر را در پارک الله تهران مالقات کنند تا از آنجا بسوی پايگاه   نوژه   حرکت کنند، تا به 
در  ٥و اف  ٤ر گرفتن جنگده های اف اين خلبانها بنا داشتند با در اختيا. خلبان ديگر که در آنجا در انتظار آنها بودند ملحق شوند ٣٠

      ً     ً                                                                                                          پايگاه  نوژه   در سحرگاه تاريخ مقرر مکانهای مشخصی را بمباران کنند که از جمله اين اهداف بيت خمينی، مدرسه فيضيه قم، ستاد 
ی انقالب در دادگاه انقالب، دفتر نخست وزيری، مرکز اطالعات سپاه پاسداران، چندين مرکز فرماندهی سپاه پاسداران و کميته ها

بيت رهبری، مدرسه فيضيه قم و ستاد دادگاه انقالب به لحاظ . تهران، باندهای پرواز نيروی هوائی در پايتخت و چند شهر ديگر بودند
سمبوليک مراکز اصلی قدرت در جمهوری اسالمی محسوب ميشدند، که انهدام آنها ميتوانست موجب تضعيف روحيه هوادران رژيم 

پايگاههای سپاه . نان خاطر از مرگ خمينی قرار بود سه هواپيمای نظامی منزل مسکونی او را بمباران کنندبرای اطمي. شوند
پاسداران و مراکز کميته ها هدفهای بعدی محسوب ميشدند چرا که تشخيص داده شده بود عمده نيروهای نظامی رژيم از اين مراکز 

  . سازماندهی و بسيج خواهند شد



يابی کرده بودند ممکن است اکثر پرسنل نيروی هوائی به حمايت از آنها شورش کنند اما برای اطمينان خاطر در رهبران عمليات ارز
هم .                                                             ً                                                        نظر گرفته شده بود باندهای نيروی هوائی بمباران شوند تا احيانا   نيروهای وفادار به رژيم نتوانند مانع پيشروی عمليات شوند

    ً     ً                                                                            يگاه  نوژه   باقی بمانند تا در صورت حمله از سوی واحدهای هوائی يا زمينی طرفدار رژيم، از چنين قرار بود تعدادی هواپيما در پا
                                                               ً     ً                               بر اساس طرح از پيش تنظيم شده قرار بود زمانيکه هواپيماهای پايگاه  نوژه   به آسمان پايتخت رسيدند ديوار .      ً     ً          پايگاه  نوژه   دفاع شود

سرهنگ ايزدی همراه با افراد خود در تهران آماده دريافت اين عالمت برای  صوتی را بعنوان آغاز عمليات بشکنند و از آن سو
 ٣تن از کماندوهای شاغل و منفصل از ارتش به فرماندهی سروان حسن گوهری ٢٠٠تيمی متشکل از . شروع عمليات بعدی بود

آنها قرار بود با . رف خود درآورندنفر کنترل ميشد به تص ٦٠ميبايست با آغاز عمليات، مرکز تلويزيون در تهران را که توسط 
تيم مشابه . استفاده از اونيفورم رسمی ارتش وانمود کنند که قصد دارند ايستگاه تلويزيون را در مقابل حمله کودتاگران حفاظت کنند

 ٥٠م کماندويی متشکل از تي.                                                 ً           ً                      نفر قرار بود ايستگاه راديو را به بهانه مقابله با   کودتاچيان   تحت کنترل خود درآورد ٢٠ای متشکل از 
نفر ميبايست به بيت خمينی وارد شود و به زندگی او در صورت زنده ماندنش پايان بخشد، چرا که خمينی نماد موجوديت جمهوری 

ديگر واحدهای نظامی ميبايست تمام رهبران نظام اسالمی را بدون آنکه آسيبی به آنها وارد شوند دستگير  .اسالمی محسوب ميشد
  . از جمله اهداف بعدی اين بخش از طرح، تصرف مخابرات و وزارتخانه های کليدی رژيم بود. کنند

محل های استراتژيک مهم رژيم در پايتخت را به تسخير خود درآورند  ١همزمان با انجام اين عمليات قرار بود واحدهای مسلح لشکر
همچنين در نظر گرفته شده بود واحدهای پليس هر نوع . د بگيرند                     ً   ً                                 و واحدهای مسلح پادگان  جی   فرودگاه مهرآباد را تحت کنترل خو

                  ً    هليکوپترهای پادگان  جی . تجمع اعتراضی در دفاع از رژيم را که از جانب سپاه پاسداران و يا کميته ها سازماندهی شود سرکوب کنند
 ١٠٠٠نفر از بزن بهادرها و  ٢٠٠داده بود تا  همچنين بنی عامری ترتيبی. ً                                                      ميبايست در تمامی اين درگيريها دخالت مستقيم ميداشتند

زن از جنوب شهر تهران بسوی قسمتهای مرکزی شهر راهپيمائی کنند تا با سر دادن شعارهای ضد رژيمی ديگر گروه های معترض 
گری را سرکوب او دستور داده بود تا واحدهای نظامی شهر را تسخير کنند و هر تظاهرات دي. را به مبارزه عليه حکومت فراخوانند

                                                           ً     ً                                           بعد از تسخير راديو و تلويزيون قرار بود اعضای غير نظامی گروه  نقاب   از طريق اين رسانه عمومی اعالم حکومت نظامی .کنند
لشکر اهواز . اعالم حکومت نظامی به معنای آغاز فعاليتهای ديگر گروههای وابسته به طرح کودتای نوژه در سراسر کشور بود. کنند

سرهنگ بنی عامری در نظر . های نيروی دريايی ميبايست تأسيسات نفتی و پادگان نيروی هوائی دزفول را تسخير کندباتفاق واحد
داشت در صورت ناموفق بودن عمليلت در تهران با در اختيار گرفتن پادگان هوائی دزفول و اهواز بخش بزرگی از جنوب ايران را 

برنامه ريزی . تصرف تهران و ديگر قسمتهای ايران مورد بهره برداری قرار دهدبصورت پايگاه نظامی عليه حکومت مرکزی جهت 
                                                                                   ً     ً                         شده بود زمانيکه واحدهای نظامی کنترل کامل پايتخت را بدست گرفتند، شاخه غير نظامی گروه  نقاب   شروع به پخش برنامه های 

ر نظر گرفته بود از مردم بخواهد در هنگام آغاز عمليات             ً   کميته اطالعات   د ً .  راديوئی و تلويزيونی در جهت برقراری نظم در کشور کند
و موفقيت آن با آرامش در خانه های خود باقی بمانند و همچنين از بازرگانان و بازاريها درخواست شود چون گذشته به کار و کسب 

استه شود به گروه رهبری و از سويی ديگر از سپاه پاسداران و پرسنل امنيتی رژيم خو. عادی خود در سطح کشور ادامه دهند
اين برنامه ها بانضمام پخش سخنرانی آيت اهللا شريعتمداری ميبايست بطورمرتب از رسانه های گروهی . عمليات عليه رژيم بپيوندند

کنند تا قرار بود هواپيماها و هليکوپترها در تهران با پخش اعالميه هايی از مردم بخواهند از هياهو در خيابانها پرهيز . پخش ميشدند
قرار بود تلفن بعضی از مناطق شهر قطع .          ً     ً                                                                    اعضای گروه  نقاب   با کنترل کامل وزارتخانه های مهم، آنها را به ادامه کار عادی وادارند

                         ً     ً                       اعضای شاخه غير نظامی گروه  نقاب   در قسمتهای ديگر کشور .                               ً     ً                      شود و تيمی از پرسنل پزشکی گروه  نقاب   به کمک زخميها بشتابد
همچنين قرار بود شاپور بختيار چند روز بعد به ايران بازگردد و رهبری کابينه . همزمان عمليات مشابهی را انجام دهند قصد داشتند

                                                           ً     ً   ً            ً                                     موقتی را بعهده گيرد که عمده اعضای اين دولت موقت از بين گروه  نقاب   و  شورای نظامی   تشکيل شده باشد و پس از برقراری نظم 
از سويی ديگر . کشور برگزار شود تا مردم با آرای خود نظام دلخواه سياسی خود را برگزينند ، يک همه پرسی عمومی در سطح

  .افراد دستگير شده حکومت بطور عادالنه و با نظارت مراجع قضايی بين المللی محاکمه شوند

  :شکست کودتا

در آورند، به دهکده کوچکی که در نزديکی                                          ً     ً                جوالی چتربازهايی که قرار بود پايگاه هوائی  نوژه   را به تصرف خود ٩در شامگاه 
شب گروه کوچکی از سپاه پاسداران همدان که از ورود چتربازها به محل  ١٠اما در ساعت .            ً     ً                  مدخل پايگاه  نوژه   قرار داشت ميرسند

ر ساوه بعنوان بزودی گروهی ديگر از سپاهيان از شه. آگاهی يافته بودند در کمين دستگيری چتربازها منطقه را محاصره ميکنند
در همان شب طی يک عمليات برق آسا حدود پنجاه تا شصت تن از چتربازها توسط سپاه . نيروی کمکی به منطقه اعزام ميشوند

                                               ّ   که قرار بود حمله به پايگاه را فرماندهی کند و مرب ی  ٤سرگرد کورس آذرتاشپاسداران دستگير ميشوند که در بين دستگير شدگان 
سرهنگ بنی  .مهدی حيدری که بسياری از چتربازان را به عمليات جذب کرده بود، از جمله دستگير شدگان بودند چتربازی بنام محمد

                                        ً     ً                                                                            عامری که قرار بود کل عمليات را از پايگاه  نوژه   رهبری کند در هنگام ورود به منطقه اطالع مييابد که گروه بزرگی از چتربازان در 
سرهنگ بنی عامری پس از اطالع از . قرار گرفته و گروهی ديگر از آنها دستگير شده اند محاصره کامل نيروهای سپاه پاسداران

دستگيری چتربازان اعزامی بسرعت از محل دور شده و عليرغم شليک رگبار گلوله سپاهيان بسوی او از مهلکه جان سالم بدر 
ً                  يک يا چند تن از اين افراد احتماال  زير شکنجه اسامی  پاسداران بالفاصله آذرتاش و حيدری را تحت بازجويی قرار ميدهند،. ميبرد                                

                                        ً     ً                                            خلبانهايی که قرار بود از تهران به پايگاه  نوژه   اعزام شوند در پارک الله در تهران تجمع کرده .ديگر شرکت گنندگان را افشاء ميکنند



در آنجا قرار بود پس از مالقات با . نندو سپس با خودروهای سواری و اتوبوس به سوی قهوه خانه ای در نزديکی پايگاه حرکت ميک
               ً        تکنسينها احتماال   بدليل .                                                                          ً     ً            دو تن از تکنسينهای نيروی هوائی به گودال ماسه ای در نزديکی در ورودی پايگاه  نوژه   اعزام شوند
خلبانها صبح زود بدين خاطر . محاصره جاده های اطراف توسط سپاه پاسداران که به پايگاه منتهی ميشد به محل مالقات نمی روند

و از آنجائيکه ديوار صوتی برای آغاز عمليات . بدون آنکه مطلع شوند در شب قبل چتربازها دستگير شده اند به تهران بازميگردند
سروان رکنی که از جزئيات اصلی طرح کودتا با خبر . در پهنه آسمان تهران شکسته نشد، ديگر بخشهای طرح عمليات اجراء نميشود

     ً                                      ظاهرا   گفته ميشود او به دليل افشاء اطالعاتی . بازگشت به تهران درمقابل درب منزل خود توسط پاسداران دستگير ميشود بود هنگام
         ً                           او احتماال   تحت شکنجه های شديد ناچار . که از سوی برخی چتربازان به بيرون درز کرده بود در دام مأمورين رژيم اسير ميشود

  . صوص طرح کودتای نوژه در اختيار سپاه پاسداران قرار دهدميگردد اطالعات بيشتری را در خ

                                ً     ً                                          تن از شرکت کنندگان در طرح عمليات  نوژه   توسط سپاه پاسداران دستگير ميشوند که بخش  ٢٨٤براين اساس و بازجوئيهای بعدی 
ده کماندو از تهران، حدود بيست تا خلبان، پرسنل پشتيبانی نيروی هوائی، بين ده تا دواز ٣٠از چتربازان،  داصلی آنها عبارت بودن

سی افسر لشکر زرهی اهواز، يک افسر پايگاه نظامی زاهدان، چندين نفر از افراد ايالت بختياری و بين بيست تا سی نفر از 
بجزء سرهنگ بنی عامری و فرمانده همچنين تمام اعضای شورای نظامی . غيرنظاميان که مسئوليت های کوچکی در طرح داشتند

ده تن از دستگير شدگان بالفاصله به قتل . دی که مسئوليت برقراری نظم در سطح شهر تهران را بعهده داشت دستگير ميشونپليس
افسر شاغل و غيرشاغل لشکر اهواز که هيچ دخالتی  ٢٥٠در بين دستگير شدگان صدها افراد نظامی و غيرنظامی همراه با . ميرسند

شرکت  ٧٥٠تا  ٧٠٠البته در اينجا ميبايست به اين نکته اشاره کرد که اکثر تعداد . هده ميشونددر طرح کودتای نوژه نداشته اند مشا
الزم است که . غير نظامی که در طرح کودتای نوژه شرکت داشتند هرگز شناسائی و دستگير نشدند ٤٠٠تا  ٣٠٠کننده نظامی و 

تهران، سرهنگ ايزدی و افسر ديگری از  ١افسر لشکر کماندو بعالوه سروان حسن گوهری  ٢٠٠اشاره شود تنها معدودی از 
اما هيچيک از پرسنل پادگان جی تهران، پادگان اصفهان و مشهد، پليس، نيروی دريايی و افراد . زاهدان جزء دستگيرشدگان بودند

ه در عمليات از لشکر اهواز در نتيجه برخی از خلبانان و چتربازهای شرکت کنند.               ً     ً                         غير نظامی گروه  نقاب   شناسايی و بازداشت نشدند
                   ً     ً                                                            ساختار سلولهای منفک  نقاب   مانع از شناسايی بسياری از شرکت گنندکان شد و موجب گرديد تا . از مهلکه جان سالم بدر بردند

  . ديگران پيش از آنکه گرفتار آيند بتوانند مخفی شوند

.                                ً              ا را ازطريق رسانه های جمعی رسما   توضيح ميدهند                      ً     ً                                   در روزهای بعد از سرکوب  نوژه  ، رهبران حکومت چگونگی کشف طرح کودت
مطالب اين کتاب و .                ً     ً                                                              کتابی تحت عنوان  نوژه   با جزئيات بيشتر درباره طرح کودتای نوژه توسط رژيم منتشر ميشود ١٩٨٩در سال 

دست و پا شکسته ای را اطالعات ديگر گزارشهای حکومتی اعالم ميکنند که نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی پيش از وقوع حادثه، 
براساس يکی از همين گزارشها قرار بود ابتداء عمليات . دريافت ميکنند حزب تودهدر خصوص اجرای طرح کودتای نوژه از سوی 

در اواخر ماه ژوئن به مرحله اجراء گذاشته شود که بدنبال دستگيری حدود ده تا بيست نفر از شرکت کنندگان در طرح، عمليات 
    ً     ً                                                                     کتاب  نوژه   هيچ اشاره ای به علل تغيير زمان اجرای عمليات کودتای نوژه نميکند اما . به ماه جوالی منتفل ميشود متوقف شده و

جوالی به مرحله  ٩تاکيد دارد به ارزيابی نيروهای امنيتی رژيم که گمان ميکردند عمليات کودتا قرار است دو تا چهار هفته پس از 
جوالی وقتيکه يکی از خلبانهای مستقر در تهران در منزل امام  ٩سحرگاه ری آمده است که در در گزارش ديگ. اجراء گذاشته شود

جمعه تهران، حجت االسالم علی خامنه ای، او را از جزئيات طرح کودتای نوژه مطلع ميکند، نيروهای امنيتی و اطالعاتی رژيم آگاهی 
يا اشاره ميشود چند ساعت بعد از تماس خلبان مزبور با امام . را بکار ببندندمييابند که برای خنثی کردن کودتا ميبايست تدابير الزمی 

  .                                                      ً     ً                                         جمعه تهران يکی از افسران غير شاغل در کودتا طرح عمليات  نوژه   را در اختيار کميته چی های تهران ميگذارد

   ً                                   وژه   متکی است بر اطالعات مهمی که خلبان                                 ً     ً                                     ً  بر پايه استدالل های موجود در کتاب  نوژه   ادعا ميشود افشاء و سرکوب طرح عمليات  ن
مزبور در تماس با امام جمعه تهران در اختيار او ميگذارد، و اطالعات پيشين بيش از حد مبهم بودند تا بتوان از آنها بهره برداری 

و نيروهای امنيتی  ، طرح کودتا هرگز تهديد جدی محسوب نميشد١٩٨٠با اين وجود بنا به گزارش های اعالم شده در جوالی . کرد
در همين گزارش نيز اشاره شده است که اياالت .جوالی متوقف کردند ٩حکومت آنرا از ابتداء تحت نظر داشتند و براحتی آنرا در 

                                                                                ً     ً                            متحده آمريکا، اسرائيل، عراق وگروههای مختلف اپوزيسيون بطور گسترده درگير در عمليات  نوژه   بوده اند که البته در خصوص 
                        ً     ً                                          رهبران جان بدر برده گروه  نقاب   در رابطه با شکست کودتا توضيحات ديگری را .ع هيچ مدرک مستدلی ارائه داده نميشوداين موضو

.                     ً                                                                                          آنها اين ادعا که اصال   قرار بود کودتا زودتر اجراء شود و تعدادی از شرکت کنندگان در ژوئن دستگير شدند را رد ميکنند. ميدهند
ساعت  ١٢جوالی طرح کودتا را فاش کرده بود، نيروهای امنيتی رژيم حداقل  ٩کی از خلبانها در سحرگاه بنا به استدالل آنها اگر ي

                                                                                               ً     ً                  وقت داشتند تا عکس العمل نشان دهند و می توانستند جهت دستگيری خلبانها و چتربازان اعزامی به پايگاه  نوژه   اقدامات قاطعانه 
                                                       ً            ً  ريها بعدها رهبران کودتا بررسی جامع تری در مورد علل شکست  کودتای نوژه   پس از مطرح شدن همه ی اين تئو.تری بکار گيرند

جوالی با شاپور بختيار و يکی از اعضای تيم او در  ٩                             ً     ً       ً          متوجه شدند دو عضو کميته مرکزی  نقاب   مستقال   در غروب آنها . ارائه دادند
کميته از قبل تصميم گرفته بود هيچ اطالعاتی پيش از  .ميکنند پاريس تماس برقرار ميکنند که بدنبال آن مکان و آغاز عمليات را فاش

                   ً     ً                                                        به گمان رهبران گروه  نقاب   اطالعات در مورد آغاز عمليات توسط يکی از اعضای کميته در . شروع عمليات به شاپور بختيار ندهد
دو منبع مطمئن با اطالعات دقيق از . اختيار شخص ثالثی قرار ميگيرد که اين شخص در تماس با دولت جزئيات طرح را لو ميدهد

ِ                                                                                          اين حوادث به نويسنده  اين مقاله ميگويند که اين رابط يکی از افسران اطالعاتی اسرائيل بوده و دولت اسرائيل سپس اين                     



به اين اميد که با شکست کودتای نوژه و دستگيری افسران و پرسنل با  اطالعات را در اختيار جمهوری اسالمی قرار ميدهد،
روشن است با آغاز . ربه ارتش، سامان نظامی ارتش ايران تضعيف شود و بدين سبب دولت عراق ترغيب شود به ايران حمله کندتج

              ً                        اين منابع کامال   باور دارند که فاش شدن . و تداوم جنگ بين ايران و عراق، دو دشمن اصلی اسرائيل در منطقه تضعيف خواهند شد
از سوی . شکل بوده، عليرغم اينکه در اين خصوص هيچ مدرک قاطعی را به نويسنده ارائه نميدهند              ً     ً         جزئيات عمليات  نوژه   به همين

                                     ً     ً                                                                              ديگر بنا به گفته دو تن از رهبران گروه  نقاب  ، به فاصله سه ساعت پس از تماس تلفنی با پاريس نخستين دستگيريها خارج از پايگاه 
ی اسرائيل يا رابط ديگری زمان، مکان و شروع کودتا را در اختيار دولتمردان گفته ميشود اگر افسر اطالعات. ً    ً             نوژه   آغاز ميشود

جمهوری اسالمی قرار داده است، پس اين اطالعات می بايستی از طريق دفتر شاپوربختيار به ايران رفته باشد و يا از طريق رابط 
ولت اسرائيل در افشای کودتای نوژه دخالت داشت پس اما اگر بپذيريم اين تئوری درست باشد که د.  های ديگر نظير دولت اسرائيل

ميبايست پيش از شروع عمليات افسران رده باالی ارتش اسرائيل و يا وزرای دولت اين کشور برای هر تصميم جدی در باره 
مليات عليه آن سرنوشت کودتا ساعتها با يکديگر مذاکره ميکردند، که اين فرضيه با توجه به فاصله زمانی افشاء کودتا و آغازع

هم چنين اين ترديد وجود دارد که طرح کودتا . ساعت انجام شده باشد ٣دشوار بنظر ميرسد که تمام اين کارها ظرف . ناممکن است
  . توسط اسرائيل افشاء شده باشد تا عراق در حمله به ايران ترغيب شود

نخست اينکه نيروهای . جود دارد که ميبايست به آن توجه کردبه هر تقدير جدا از اينکه کودتای نوژه چگونه لو رفت دونکته مهم و
جوالی از جزئيات طرح کودتا بی اطالع بوده اند، چرا که در غير اينصورت ميبايست سرهنگ بنی  ٩امنيتی رژيم اسالمی تا پيش از 

ميشدند، ويا نيروهای امنيتی رژيم  جوالی در ستاد فرماندهی شان دستگير ٩                        ً     ً                   عامری و ديگر رهبران گروه  نقاب   در روزهای قبل از 
جوالی در خانه امنی در نزديکی ايستگاه تلويزيون مستقر شده بودند بازداشت و  ٩ميبايست تيم کماندوئی که در تمام طول شب 

ز سويی ديگر ولی ا.                                                                    ً     ً                            اقدامات قاطعانه تری جهت دستگيری خلبانها و چتربازان اعزامی به پايگاه  نوژه   در پارک الله بکار می گرفتند
اگر براستی افشاء طرح کودتای نوژه نتيجه فعاليتهای آگاهانه نيروهای امنيتی رژيم نبود پس سخت ميشود از اين نتيجه گيری گريخت 

  .                         ً                    که شکست کودتای نوژه صرفا   يک بازی سرنوشت بود

  پيامدهای شکست کودتای نوژه

پس از يک محاکمه . رمان اعدام تمام افراد دستگير شده را صادر ميکند                  ً            ً                بالفاصله پس از شکست  کودتای نوژه   آيت اهللا خمينی ف
جوالی پنج تن در پاريس در تالشی ناموفق برای ترور شاپور بختيار  ١٨در . تن از دستگيرشدگان اعدام ميشوند ١٤٤سری، اسر

بسياری از  ١٩٨٠ ايران در سپتامبرپس از حمله عراق به . يک پليس فرانسوی را بقتل ميرسانند و سه رهگذر را مجروح ميسازند
موج اتهامات . خلبانها و پرسنل نظامی که در رابطه با کودتای نوژه دستگير شده بودند بشرط شرکت درجنگ از زندان آزاد ميشوند

پرسنل نظامی از خدمت در ارتش  ٤٠٠٠تا  ٢٠٠٠در پی آن بين . از سوی تندروها عليه فرماندهان نظامی ارتش شدت ميگيرد
همچنين خواسته ميشود بدنه سپاه پاسداران تقويت شود تا از وقوع کودتاهای نظامی ديگر در آينده ممانعت . نفصل و اخراج ميشوندم

اسالمگرايان تندرو که از . بنی صدر که از ارتشيان دفاع ميکرد متهم ميشود که از ابتداء با کودتاچيان در رابطه بوده است. بعمل آيد
ه مقام رياست جمهوری رژيم اسالمی سخت آزرده خاطر شده بودند با بهره جستن از حادثه نوژه به دفاتر مرکزی انتخاب بنی صدر ب

حزب ايران و جبهه ملی يورش برده و اين مراکز را مورد چپاول قرار ميدهند و دستور توقف انتشار روزنامه جبهه ملی را نيزصادر 
که گفته ميشد در رابطه با کشف کودتای نوژه اطالعات مهمی را در اختيار رژيم قرار هواداران حکومت به دفتر حزب توده . ميکنند

الزم است به اين [[ .داده بود يورش ميبرند و برای مدتی دفتر اين حزب را مهروموم ميکنند تا مانع ادامه فعاليتهای اين حزب شوند
ها برای جلوگيری از افشای ارتباط ها و خيانت ها است نه  مهر و موم کردن و برخی نابودی –نکته با ديد امنيتی نگاه کنيم 
  ]]ک- ح—به منظور خرابکاری صرف

   

قادسی چند روز پس ازشکست کودتای نوژه با يک هواپيمای تجاری .                 ً     ً                                  اکثر رهبران گروه  نقاب   که دستگير نشده بودند مخفی ميشوند
عامری، شيبانی، قربانی فر و برخی ديگر از سازماندهندگان کودتا توسط شبکه ای از بنی . ايران را به مقصد اروپا ترک ميکند

آنها چندين ماه در خالل بررسی شکست کودتا به افراد . قاچاچيان که از قبل با آنها گفتگو شده بود، از مرز ترکيه به اروپا ميروند
شاپور بختيار هم در پاريس برای خانواده . ه مقصد اروپا ترک کنندباقی مانده در ايران کمک ميکنند که از راه های مخفی کشور را ب

  .های شرکت کننده درکودتا که اعدام شده بودند و يا از کشور فرار کرده بودند کمک مالی جمع آوری ميکند

همکاريهای جديدی را آغاز در طول دو سال بعد رهبران باقی مانده از کودتا با همياری شاپور بختيار با شبکه های باقيمانده در ايران 
نظامی را  ٦٠بنی عامری گروهی متشکل از . ميکنند که در پی آن در پاريس دفتری دائر ميشود تا طرح کودتای ديگری تدوين شود

او در ترکيه و پاکستان . گرد خود جمع مياورد تا با برپا کردن پايگاهی در نزديکی ايران مقدمات کودتای ديگری را تدارک ببيند
او همچنين امکاناتی را فراهم . اتری را ميزند و قاچاق پول و آدم به داخل ايران ميکند و نيز به افراد در ترک ايران ياری مينمايددف

تيموری و شيبانی فعاليتهای خود را جداگانه به قصد سازماندهی . مياورد که سالحهايی از بازار قاچاق اسلحه پاکستان خريداری شود



آنها برای اينکه توانمنديهای خود در داخل را به شاپور بختيار نشان دهند تصميم ميگيرند با کمک شبکه های . يکنندهای جديد آغاز م
سرهنگ بای احمدی . بمبهايی را در تهران منفجر کنند که آسيبهای جانی در پی نداشته باشند ١٩٨١و اوايل  ١٩٨٠داخلی در اواخر 

ه خود رااز بختيار جدا کرده و جهت انتقامگيری از اعدام افسران وابسته به خود را» نظاميان وطن پرست ايران«و نوپا 
توسط رژيم عملياتی را عليه حکومت سازماندهی ميکند که حاصل اش »فريدۀ بای احمدی«     ً                      وضمنا خواهرسرهنگ بای احمدی 
پور بختيار همچنان به روابط نزديک خود با شا ١٩٨٠پس از حمله عراق به ايران در ماه سپتامبر  .موفقيت اندکی برای گروه او بود

در همين دوران او هيچ تمايلی برای اقدام نظامی عليه جمهوری اسالمی ازخود نشان نميدهد چرا که باور داشت . عراق ادامه ميدهد
ای يک سری اقدامات جنگ با عراق توانايی های نظامی رژيم اسالمی را تحليل خواهد برد و از اين رو شرايط مناسبتری در آينده بر

                 ً     ً                                                        رابطه رهبران گروه  نقاب   با شاپور بختيار رو به تيره گی ميرود و آنها بواسطه اين . نظامی عليه جمهوری اسالمی فراهم خواهد شد
اشتباه گروه در آن بوده که به شاپوربختيار که يکبار ساواک را منحل و ارتشيان را [[  .طرز تفکر از او سرخورده ميشوند

  ]]ک-ح... به پيوستن به خمينی کرده بود اعتماد می کنندتشويق 

. تيموری و شيبانی نقشه کودتای جديدی را با شاپور بختيار در ميان ميگذارند و شاپور بختيار با کمک مالی به آنها مخالفت ميکند
ب ها شاپور بختيار تمايل خود جهت تهيه بدنبال همه ی اين فراز و نشي. بدين سبب آنها هم رابطه خود با شاپور بختيار را قطع ميکنند

                                       ً                                                                            کمک مالی برای خانواده های بازمانده کودتا  در داخل کشور را از دست ميدهد و با پرداخت پول به بنی عامری جهت تهيه سالح در 
ع آورده در شاپور بختيار کوشش ميکند بنی عامری را متقاعد سازد که نيروی نظامی که او گرد خود جم. پاکستان مخالفت ميکند

بنی عامری و  ١٩٨٢بدنبال همه ی اين ناسازگاريها باالخره در سال . عراق مستقر کند که با مخالفت بنی عامری مواجه ميشود
شاپور بختيار هم خود بتنهايی تالش ميکند با شبکه نظامی که .                                                 ً             قادسی از شاپور بختيار جدا شده و راه خود را مستقال   پيش ميگيرند

  .ان در ارتباط ميباشند اقداماتی عليه حکومت انجام دهند که البته حاصل چندانی بهمراه نداشتبا او در اير

 ١٩٩١عليه رژيم نزول چشمگيری داشت اما او تا زمان قتل اش در اوت  ١٩٨٠با توجه به اينکه فعاليتهای شاپور بختيار پس از 
بنی عامری و قادسی از شاپور بختيار جدا ميشوند سازمان عد از اينکه ب. همچنان بمثابه سمبول اپوزيسيون نظام اسالمی باقی ميماند

اما وقتی . سيا با آنها تماس برقرار ميکند تا از طريق رابط های آنها در ايران اطالعاتی در مورد وضعيت درونی رژيم بدست آورند
پس از قطع . ود با آمريکائيان را قطع ميکنندآنها متوجه ميشوند سازمان سيا قصد برانداختن رژيم اسالمی را ندارد تماسهای خ

. ارتباط با آمريکائيان بنی عامری و قادسی فعاليتهای مستقل خود عليه رژيم را ادامه ميدهند که همه ی اين تالشها بی نتيجه ميمانند
تا  ١٩٩٠احمدی هم تا اوايل بای . تيموری و شيبانی هم به کوششهای خود عليه حکومت ادامه ميدهند که چندان موفقيت آميز نبودند

معاون لشکر زرهی اهواز که يکی از  ٧هادی عزيز مرادی. پيش از ترورش به مبارزات خود عليه جمهوری اسالمی ادامه ميدهد
قربانی فر برخالف . شرکت کنندگان اصلی در کودتای نوژه بود به همکاری خود با شاپور بختيار تا زمانی که ترور ميشود ادامه ميدهد

     ً                                کنترا   چهره کليدی ماجرا محسوب ميشود،  –                                                                    ً       يگر رهبران کودتای نوژه به همکاری با رژيم اسالمی روی مياورد و در جريان  ايران د
اين شخص هم که اهل بخيه و زدوبند بوده است نمی توانست مورد اعتماد [[  .او سپس بتدريج از انظارعمومی محو ميشود

  ]]ک- ح. باشد

  :نتايج

پرسنل نظامی و  ٧٥٠تا  ٧٠٠حدود بين . توان نتيجه گرفت که کودتای نوژه تهديد جدی عليه نظام نوپای اسالمی بوداز بحث باال مي
                                                                             ً                        غيرنظامی در سازماندهی کودتای نوژه دخالت مستقيم داشتند که وجود چنين شبکه نسبتا   وسيع به معنای وجود يک  ٤٠٠تا  ٣٠٠

  . هوری اسالمی بوداپوزيسيون قدرتمند در بين ارتشيان عليه جم

از سويی رهبران کودتا معتقد بودند درصورت موفقيت کودتا مردم از آن حمايت خواهند کرد و اکثر نظاميان و حتی بخشی از سپاه 
                                        ً                                  کودتا با دقت برنامه ريزی شده بود و ظاهرا   در تمامی نقاط کشور نيروی هوادار . پاسداران با شروع عمليات به آنها خواهند پيوست

ولی شواهد نشان ميدهد کودتای نوژه به اگرچه نيروهای امنيتی رژيم ادعا ميکردند که آنها از قبل از طرح کودتا با خبر بودند، . شتدا
ناتوانی نيروهای امنيتی رژيم جهت دستگيری رهبران اصلی . فاصله کوتاهی قبل از شروع عمليات و از سر اتفاق افشاء می شود

همچنين خواست خمينی مبنی بر .                                                  ً            است که حکومت ازنقشه کودتا بر خالف ادعاهای خود کامال   بی خبر بود کودتا بيانگر اين واقعيت
از جهات ديگرتصفيه . اعدام فوری دستگيرشدگان به نشانه وحشت او از کودتای ديگر بعنوان يک تهديد جدی عليه نظام اسالمی بود

جمهوری اسالمی ازعقايد گسترده ضد حکومتی در بين ارتشيان و ميل آنها  گسترده نظاميان پس از شکست کودتا دليل ترس حاکمان
قابل توجه است که موضوع سکوالريسم در [[ .برای هم پيمانی با بخشی از اپوزيسيون سکوالر جهت نابودی جمهوری اسالمی بوده

    ]] ک-ح—گرفته استآن هنگامه از سوی هيچکس اعالم نشده ولی نويسنده در اينجا بارها از اين واژه بهره 

و بازگرداندن قدرت به پادشاه نقش محوری  ١٩٥٣نيروهای نظامی طرفدار نظام پادشاهی در ايران که در برانداختن مصدق در سال 
حزبی که سازمانده اصلی افراد و گروه های . اکثر شرکت کنندگان غير نظامی در کودتای نوژه از حزب ايران بودند. ايفاء کردند
تمايل همکاری نيروهای ملی و سکوالر با .                                          ً                     ی و سکوالر در کوران تدارک و اجرای طرح کودتا  عليه رژيم اسالمی بودمل-دمکرات



ارتشيان نشان دهنده رفع همه ی بی اعتمادی ها و کدورتهايی بود که طی چند دهه بين گروه های اپوزيسيون غيرمذهبی و رژيم 
اری ازتحليلگران سياسی اگر تا پيش از انقالب اسالمی ائتالف مستحکمی بين گروه های بنا به ادعای بسي. پادشاهی وجود داشته است

اپوزيسيون غير مذهبی با گروه های هوادار و بويژه نيروهای نظامی رژيم سابق صورت ميگرفت شايد روحانيون قادر نبودند در سال 
  .قدرت سياسی در ايران را تصاحب کنند ٥٧

خيزش کردها، تعرضات دولت عراق به خاک ايران، طرح آزاد . بر روند تحوالت سياسی ايران گذاشت کودتای نوژه تأثيرات مهمی
و تالشهای ارتشبد اويسی و ديگر گروههای اپوزيسيون؛ همهء و همهء موجب گرديد  ١٩٨٠سازی گروگانهای آمريکايی در آپريل 

داخل و خارج از کشور هستند که قصد دارند نظام اسالمی را که رهبران تندروی جمهوری اسالمی دريابند نيروهای قدرتمندی در 
از همين رو اين شرايط نامتعادل سياسی سبب شد که حکومتگران جمهوری اسالمی در صدد برآيند برای حفظ قدرت . نابود سازند

ی صدر و ديگر گروههای اصلی ترين قربانی اين راديکاليسم سياسی بن. عليه مخالفين خود متوسل به سياستهای خشونت آميزشوند
ّ                مه می برعليه نظام اسالمی ميانه رو بودند که بتدريج از صحنه سياست حذف می شدند، بنا براين در حاليکه طرح کودتای نوژه تهديد   

ِ                  اسالمی بود و نيز نشانگر گستردگی اپوزيسيون رژيم و احساس خطر رژيم از سقوط، ام ا حاصل کار بسيار بسود  اسالمگرايان تندرو                      ّ                                                                           
و براستی بعد از نوژه مخالفان ميانه رو نظام اسالمی ديگر هرگز نتوانستند خطر جدی برای . و به ضرر اپوزيسيون آنها تمام شد

دستگيری، اعدام و تصفيه نيروهای زبده ارتش . اما شکست کودتای نوژه از هر سو بسود عراق خاتمه يافت .رژيم بحساب آيند
افزون بر آن در بين دستگير . عراق شد    ١٩٨٠ی ايران به فاصله کوتاهی قبل از حمله سپتامبر موجب تضعيف روحيه نيروهای نظام

تن ازمجربترين خلبانان جنگده شکاريهای ايران و چند صد افسر شاغل و غير شاغل لشکر زرهی اهواز مشاهده می  ٣٠شدگان 
وط دفاعی ايران در مقابل حمله عراق بحساب ميامدند که در در حقيقت نيروی هوائی و لشکر اهواز از جمله نيروهای مهم خط. شدند

از همين رو می شود . هفته های نخست جنگ نتوانستند بعلت سرکوبشان توسط رژيم هيچ نقشی در دفاع از خاک ايران ايفاء کنند
اما شايان . ايران داشت نتيجه گيری کرد کودتای نوژه در همان آغاز تأثير بسزائی بر روند جنگ و پيشروی ارتش عراق در خاک

  .جوالی چه اتفاقاتی می توانست روی دهد ٩توجه است که ببينيم در صورت عدم توقف کودتای نوژه در شب 

سرسختانه ای از مت وبی شک با مقا" اگر بپذيريم خلبانها و نيروهای زمينی درگير در کودتا به اهداف تاکتيکی خود دست ميافتند،
                   ً                       گروه های اخير عميقا   به نظام اسالمی وفادار ". سوی نيروهای وفادار به رژيم، سپاه پاسداران و کميته های انقالب مواجه می شدند

 همچنين ارزيابی.                                                  ً                                                     و در نبردهای چريکی شهری کار آزموده بودند و احتماال   برای مقابله با کودتا سرسختانه به مبارزه می پرداختند
                                                     ً                                        چون مجاهدين و فدائيان خلق و ديگر گروههای چپ که تقريبا   در جنگ های چريکی مهارت داشتند در دفاع می شد نيروهای سياسی 

افزون بر آن احتمال واکنش مردم عليه کودتا قويتر از آن چيزی بود که پيش بينی . از نظام اسالمی عليه کودتاچيان وارد کارزار شوند
گر مشاهده می شود اگر چه در همان سالهای اوليه اپوزيسيون رو در رو با نظام اسالمی به رشد قابل توجه ای از سويی دي. شده بود

در انتخابات شرکت  ١٩٨٠در بين افکار عمومی مردم دست يافته بود، ولی نيمی از جمعيت بيست ميليونی دارنده حق رأی در جوالی 
اين روند نشان ميداد که رژيم هنوزدر بين توده های مردم کم و . ميانه رو رأی ميدهند ميکنند و به کانديداهای اسالمگرايان تندرو و

نتيجه کودتا هرچه می بود ولی احتمال هرج و مرج و بی ثباتی در کشور پيش بينی می شد و بيم آن . بيش از محبوبيت برخوردار بود
که ببينيم اگر کودتا متوقف نمی شد، عراق در مرحله بعدی  شايان توجه است. می رفت ايران به ورطه يک جنگ داخلی کشيده شود

   .چگونه واکنش نشان ميداد

روابط دو  ١٩٨٠در جوالی . همانگونه که پيشتر بحث شد عراق يک سال قبل از اين ماجرا خود را برای حمله به ايران آماده می کرد
ند خصومت عراق با جمهوری اسالمی بيشتر ناشی از رشد اسالم بسياری از ناظرين بر اين عقيده بود. کشور رو به وخامت می گذارد

                                                                          ً     ً                        اگر چه عراقيها ادعا می کردند در صورتيکه ميانه روهای سکوالر نظير رهبران گروه  نقاب   موفق می شدند در پی يک . راديکال بود
توسط ارتش عراق يک دهه پس  اما تصرف کويت. کودتا قدرت را بدست گيرند، تنش بين عراق و جمهوری اسالمی کاهش می يافت

بيانگر خواست صدام  ١٩٨٠از نوژه دليل رد اين ادعا است و نشان دهنده اين واقعيت است که خصومت دولت عراق با ايران در 
در نتيجه . حسين برای اشغال خوزستان بود که دارای بزرگترين ذخاير نفت ايران و دربرگيرنده جمعيت بزرگی از عربهای ايرانی بود

از . گرکودتا پيروز می شد هرج و مرج پس از آن بيشتر صدام حسين را تشويق می کرد تا فرمان حمله به خاک ايران را صادر کندا
پيش از اين ماجرا قرار بود  - که کرد[[. اين رو حاصل کار کودتا هر چه ميبود، عراق از آن سود می جست و به ايران حمله ميکرد

وشن شود به همين دليل دولت بازرگان و ابراهيم يزدی يکی از دوستان خود قاسم صالح آتش جنگ بين عراق و ايران ر
خو را به ژاپن سفير می کنند، پس از ورود او درحاليکه هنوز بانک ها بسته است و هيچ وسيله ارتباطی نيست مبلغ دو 

ارد ژاپن شده پولهای نقدی از حساب ميليون دالر شبانه به توکيوحواله می شود چند روز پس از آن دونفر عامل رژيم و
مذکور دريافت و خريد های مرموزی برای هلی کوپترها و ادوات جنگی ايران می کنند و می بينيم در پيرو اين خريد ها در 

يکی از هدف های جنگ . جنگی که با دخالت های رژيم در مرز های عراق دامن زده می شد آغاز می شود ١٩٨٠سپتامبر 
جنگی تحويلی شوروی به عراق وکشف اسرارادوات نظامی ساخت روسيه بوده است و می بينيم غرب به  نابودی ادواد

ويژه فرانسه کاتاليزر در اينکار به آمريکا کمک می کنند و تمام ارتش و نيروهای دورقيب واقعی اسراييل، دو ارتش قوی 
  ]] ک- ح. درمنطقه نابود می شود و آموزش ديده 



ّ           نوشتار حاوی چند نکته مه م ديگر است نتيجه گيری از اين دفاع دولت عراق از شاپور بختيار و يا حمايتهای مادی اين کشور از .                       
کودتای نوژه نه به معنای حمايت عراق از بر سرکار آمدن يک دولت ليبرال و سکوالر در ايران تحت رهبری شاپور بختيار و رهبران 

بلکه دولت عراق اين ارزيابی را . عراقيها مطبوع تر از اسالمگرايان راديکال نبود کودتای نوژه بود که نظرات ليبرالی شان نزد
داشت کودتا موجب تضعيف ارتش ايران خواهد شد و اين رويداد شرايطی را فراهم خواهد آورد که ارتش عراق بتواند خاک ايران را 

ُ                نها احتماال   به اين داليل از تيمسار او يسی حمايت کردندو آ. تحت آماج حمالت خود قرار دهد، که از پيش نقشه اش را ريخته بود و .           ً                         
حمله به ايران را به تأخير انداختند؟ در اين رابطه يک دليل می تواند وجود داشته باشد،  ١٩٧٩اينکه چرا رهبران عراق از اکتبر 

ژه و يا شايد حتی کودتای ارتشبد اويسی ارتش ايران آنها تجاوز به خاک ايران را به اين دليل به تأخير انداختند به اين اميد کودتای نو
                                           ً  همانگونه که حوادث بعدی نشان دادند اين دقيقا   . را تضعيف کند و در پی آن شرايط بهتری فراهم آيد که به خاک ايران تجاوز کرد

          ُ             ً  يه های پرسن ل نظامی بخشا   بعبارتی ديگر وجود طرح کودتای نوژه، دستگيريها، اعدامها و تصف. همان چيزی بود که اتفاق افتاد
      ً                                            نهايتا   اينکه عراق حتی در صورت موفقيت کودتای نوژه . زمان تجاوز به خاک ايران را تعيين و آنرا به چند ماه بعد موکول کرد

ل ايران که از              ً      ً        و رهبران گروه   نقاب   در داخ -بازهم در صدد برميامد که به ايران حمله کند و اين نشان دهنده اين بود که شاپوربختيار
براستی اگر کودتا به مراحل . نقشه بزرگ عراق بی خبر بودند تا چه اندازه ای ساده انگارانه در جهت پشتيبانی از عراق می کوشيدند

عراق به خاک ايران، ويرانگرتر از آنچه که در ايران خرابی ببار  ١٩٨٠جلوتری گام برمی داشت می توانست بدنبال حمله سپتامبر 
  .فاجعه بيافريندآورد، 

  ـ ايران پرس نيوز ٢٠١٠ژوئن  ٢٤

آنچه به درستی نتيجه اين نوشتار است اينکه هرگز نمی توان آزموده را دوباره آزمود، و هرگز نمی توان به يک کشور [[ 
  ]]ک- ح... بيگانه در راهبرد اهداف ملی تکيه کرد

  :پانويس ها

بود که درعمليات » همدان«درپايگاه شکاری شاهرخی » حزب اللهی« اسالمی  ـ سروان محمد نوژه از خلبانان وابسته به رژيم ١
  .ميباشد. وپس ازآن اين پايگاه که بنام سروان خلبان شهيد شاهرخی بود بنام او تغييرنام يافت. جنگ کردستان سقوط نمود

  .اندارمری منتقل شده بودـ سرهنگ محمدباقربنی عامری از افسران برجستۀ اطالعات و ضد اطالعات که به سازمان ژ٢

ضد « درامور  ـ سرهنگ عطااهللا بای احمدی از افسران برجستۀ و شاخص سازمان اطالعات و ضد اطالعات ارتش شاهنشاهی ٣
  .بودکه در کشوردوبی توسط عوامل رژيم اسالمی ترورگرديد» جاسوسی

استاد عمليات  ١٣٤٧حصيل از دانشکدۀ افسریـ روان شاد سروان حسن گوهری از افسران جمعی گارد شاهنشاهی فارغ الت ٤
  .کوهستان و جمعی تکاوران گاردجاويدان مستقردرپادگان سعدآباد بود

که . و فرماندۀ يکان رهائی گروگان بود» نوهد« ـ انوشه روان سروان کورس آذرتاش از افسران تيپ نيروهای ويژه هوابرد  ٥
  .متاسفانه دستگيرو اعدام شد

  .انوشه روان سرهنگ مسعود اميری بوده است.                   ً                           امورشهربانی که بعدا  شناسائی، دستگيرو اعدام شد ـ فرمانده مسئول ٦

به  ١٣٥٧ـ سرهنگ هادی عزيز مرادی از افسران بسيارورزيده جمعی تيپ نيروهای ويژۀ هوابرد بود که پس از فاجعۀ بهمن  ٧
درلشگرزرهی  ١٣٥٩تيرماه ١٩ز شرکت کنندگان برپائی اوبا انوشه روان سرگردسيروس ستوده ا. لشگرزرهی اهواز منتقل شد

  وی درايام همکاری با شاهپوربختيار درشهراسالمبول درکشورترکيه توسط عوامل جمهور .خوزستان بود

اين نوشته نه اينکه مورد تاييد بلکه به منظور آگاهی در اين  .نوشته در ايميل فاقد بقيه اين بند است و ناقص می باشد[[
  ]] تارنما آمده است و از نويسنده وپخش کننده سپاسگزاريم

  


