
  احمدرضا صدري
آنچه پي�ش رو داريد، ادامه وقايع ن�گاري روزهاي 
سرنوشت ساز بيس�ت ويکم و بيس�ت ودوم سال 
1357 اس�ت. امي�د مي بري�م اي�ن رواي�ت براي 
همگان ب�ه وي�ژه جوان�ان مفي�د و مقب�ول  آيد. 

   
  بست و يکم بهمن 1357

تيراندازي در اطراف پادگان ني��روي هوايي به اولين 
ساعات بامداد روز بيست ويکم بهمن ماه سال 1357 
کشيده شد. مردم در واهمه و هراس از قتل عام همافران 
بي توجه به س��اعات حکوم��ت نظامي ب��ه خيابان ها 
ريختند و به سمت پادگان نيروي هوايي حرکت کردند. 
س��نگربندي هاي اطراف نيروي هوايي باعث ش��د تا 
نيروهاي گارد نتوانند به هدف هاي خود برسند و پادگان 
را به تصرف در آورند. با آغاز روز از ش��دت درگيري ها 
کاسته ش��د، اما اين آرامش موقتي تنها فرصتي براي 
تجديد قوا بود. خيابان هاي تهران به سرعت سنگربندي 
شد. اسلحه هاي پنهان شده در دستان مردم پديدار شد، 
به خصوص بعد از درگيري شب قبل تعداد زيادي اسلحه 

در اختيار مردم قرار گرفت. 
قره باغي از طريق تلفن براي کنترل اوضاع دستور صادر 
مي کرد. مهندس جفرودي، از دوستان مهندس بازرگان 
در تماس��ي با قره باغي از او خواس��ت ب��راي برگزاري 
جلسه اي سه نفره )بختيار، بازرگان و قره باغي( به منزل 
وي )جفرودي( بيايند. جفرودي اضافه کرد:»من آدرس 

و ساعتش را بعداً به اطالع تيمسار خواهم رساند.«)1(
اين در حالي بود که بختيار در مجلس سنا به سناتورها 
گفته بود:»نبايد با مردم مقابله با تير کرد، بلکه بايد به 
مخالفين به صورت برادر نگاه کنيم.«)2( از سوي ديگر 
بعد از مش��ورت با س��پهبد رحيمي، فرماندار نظامي 
تهران دستور داد تا »ساعت منع عبور و مرور را 4:30 
بعدازظهر اعالن کنن��د.«)3( بختيار عل��ت اين کار را 
برقراري آرامش در شهر و جلوگيري از اغتشاش عنوان 
کرد. در س��اعت دو بعدازظهر در اخبار راديو اعالميه 
فرماندار نظامي تهران پخش شد:»س��اعت منع رفت 
و آم��د از 4:30 بعدازظهر!« اعمال خواهد ش��د. براي 
بسياري از مردم و به ويژه کساني که در مدرسه علوي 
و مدرسه رفاه حضور داشتند، اين خبر تنها يک معني 

داشت:»کودتا!«
خلوت شدن شهر فرصت مناس��بي براي فرماندهان 
تندرو ارتش همچون ب��دره اي، رحيم��ي و توفانيان 
به وجود مي آورد ت��ا با حمله به مکان هاي حس��اس 
همچون محل اقامت امام و دس��تگيري ايش��ان و در 
پي آن قتل عام مردم انقالب را در آس��تانه پيروزي به 
شکست بکشانند. در همين ساعات هم به راستي طرح 
کودتا زير دست تعدادي از فرماندهان بررسي مي شد، 
طرحي که از آن با عنوان »عملي��ات نجات« نام برده 
مي ش��د. از همين رو امام خميني در اقدامي سنجيده 
و به موقع )بالفاصله پس از اعالميه فرمانداري نظامي 
تهران مبني بر برقراري حکومت نظامي از ساعت 4:30 
بعدازظهر( در پيامي که از طريق بلندگوهاي نصب شده 
روي ماشين ها به سرعت در سراسر تهران پخش شد، 
از مردم خواستند به اعالميه فرمانداري نظامي توجه 
نکنند و به تظاهرات خويش ادام��ه دهند. همچنين 
آيت اهلل طالقاني طي پيامي فرمودند: »واقعه ديش��ب 
و امروز صبح پادگان نيروي هوايي، توطئه اي است که 
مسلماً از ناحيه بعضي از مس��ئوالن جزء براي تدارک 
يک برادرکش��ي بزرگ و ايجاد خصومت و دش��مني 
بين فرزندان ارتشي ما به وجود آمده است... اينک نيز 
از طرفين قضيه به عنوان يک پدر روحاني تقاضا دارم 
براي پيشبرد و تحقق هدف هاي انساني و نجات بخش 
رهبر ملت، امام خميني به س��تيزه جويي و درگيري 
خاتمه دهند و همه به سربازخانه هاي خود برگردند... 
از مقامات باالي ارتش نيز قوياً خواس��تارم مسئول يا 
مس��ئوالن تهاجم ش��بانه به پايگاه هوايي فرح آباد را 
تعيين و به مجازات حّقه تسليم نمايند و عموم ملت نيز 
با تسلط بر اعصاب خود، از مداخله جويي و مقابله هاي 

فردي سخت پرهيز نمايند.«)4(
بختيار طي مصاحبه اي شايعه کودتا را تکذيب کرد و 
گفت که نه کودتايي انجام گرفته و نه کسي قصد داشته 
است به محل اقامت حضرت آيت اهلل خميني يا دفتر 
مهندس بازرگان حمله کند. ظاهراً گروهي از همافران 
دستخوش احساسات شده و گروه ديگري در برابر آنها 
واکنش نشان داده اند، اما در جلسه شوراي امنيت ملي 
همان روز بختيار دستور دستگيري عده اي را به تيمسار 
مقدم داد. اين عده شامل امام ، نزديکان و ياران وي و 
همچنين عده اي از نويسندگان و سران احزاب مخالف 

رژيم بودند. 
سپهبد رحيمي به سرهنگ کيخسرو نصرتي، رئيس 
ستاد پليس تهران دستور داد در تمامي ساختمان هاي 
مشرف به ميدان ها و مراکز عمومي شهر سنگرگيري 
کنند و آماده باش��ند تا نيروهاي ارتشي به آنها ملحق 
شوند. برنامه س��تاد کودتا � که در پادگان لويزان زير 
نظر بدره اي تشکيل شده بود � آن بود که با آغاز دو باره 
درگيري هاي مسلحانه و شروع کودتا نيروهاي ارتشي 
در شهرس��تان هاي نزديک تهران همانند تيپ زرهي 

قزوين خود را به تهران برسانند و وارد عمل شوند. 
از سوي ديگر مهندس بازرگان هم در اعالميه اي تغيير 
ساعت ممنوعيت عبور و مرور شهر تهران را توطئه اي 
عليه انق��الب اعالم کرد. ب��ا غروب آفت��اب، نه تنها از 
جمعيت حاضر در خيابان ها کاسته نشد، بلکه هر لحظه 
بر تعداد جمعيت افزوده مي ش��د. راديو تهران در باره 

وضعيت شهر چنين گزارش داد: 
»تمام ش��هر در ح��ال عصي��ان و قيام اس��ت. مردم 
نمي گذارند مقامات حکومت نظامي مقررات منع عبور 
و مرور را در شهر که بعدازظهر قرار بود اجرا شود اعمال 
کنند. تقريباً در تمام نقاط شهر به فاصله هر چند صد 
متر سنگرهايي برپا شده است، اما ساعاتي بعد با نزديک 
شدن نيمه شب و حمله مردم به تعدادي از کالنتري ها 

در شرق تهران گارد شاهنشاهي وارد عمل شد و به اين 
ترتيب خونين ترين درگيري هاي تاريخ مبارزات انقالبي 
ايران آغاز شد. تعداد کشته شدگان به سرعت افزايش 
يافت. س��ازمان پزش��کي قانوني، آمار کشته شدگان 
بيستم و بيست ويکم را 166 نفر و تعداد مجروحان را 

634 نفر اعالم کرد. 
تعدادي زره پوش در حالي که به س��مت ميدان فوزيه 
)امام حسين فعلي( در حرکت بودند، با سنگرهايي که 
مردم س��اخته بودند، روبه رو شدند و با در هم کوبيدن 
اين سنگرها راه خود را گش��ودند. درگيري در اطراف 
بازار تهران و همچنين اطراف ميدان 25 شهريور )7 تير 
فعلي( هم آغاز شد. همچنين عده اي از مأموران امنيتي 
با اتومبيل هاي شخصي در حال گذر از خيابان مردم را 
به گلوله بستند. آن لحظه ها از معدود لحظه هاي تاريخ 
انقالب بود که مردم جواب گلوله را با گلوله مي دادند. در 
اطراف کالنتري ها در نقاط مختلف تهران سنگين ترين 
نبردها ادامه داشت. سيل مردان مسلح که به مقابله با 
نيروهاي شهرباني و گارد رفته بودند، غير قابل تصور 
بود. ساعات کوتاهي پس از تاريکي هوا اولين کالنتري 
سقوط کرد. کالنتري 16 بعد از تصرف مردم پاک سازي 
شد و مردم بيشتري مسلح شدند. درگيري در اطراف 
کالنتري 14 به شدت ادامه داشت. نيروهاي شهرباني 
و گارد شش نفر را کشتند، اما اين کالنتري  هم باالخره 
در ساعت 9 شب سقوط کرد و به دس��ت مردم افتاد. 
کالنت��ري 9 واقع در مي��دان بهارس��تان و همچنين 
کالنتري 21 واق��ع در کوکاکوال هم به وس��يله مردم 
تسخير ش��د. با س��قوط کالنتري 17 نازي آباد بخش 
عمده اي از جنوب ش��هر تهران تحت نظ��ر مردم قرار 
گرفت. حمله همه جانبه مردم به کالنتري 11 موجب 
عقب نشيني افراد کالنتري به داخل مدرسه مجاور شد. 
پس از آن کالنتري به دست مردم افتاد. در پي آن نبرد 
س��نگيني بين افراد داخل مدرسه و نيروهاي مردمي 
حاضر در کالنتري آغاز شد. پس از مدتي کالنتري هاي 
7 و 12 تخليه ش��دند. هر چند اين تخليه با ميل افراد 
گارد ش��هرباني و بيش��تر براي عدم رويارويي با مردم 

صورت گرفت. 
 بيست ودوم بهمن1357 

با آغاز اولين ساعت روز بيست ودوم بهمن ماه، چيزي 
از شدت نبردها کاس��ته نشد. خس��تگي، بي خوابي، 
تاريکي و س��رما از ميدان نبرد رخت بربس��ته بود. با 
تخليه کالنتري ها قرارگاه مرکزي پليس محل تجمع 
نيروهاي گارد شهرباني شد تا از آن محافظت کنند. يک 
تيپ زرهي هنگام عبور از خيابان س��په )امام خميني 
فعلي( به ط��رف مي��دان توپخانه با هج��وم مأموران 
قرارگاه مرکزي روبه رو شد که پس از مدتي دو طرف به 
اشتباه خود پي بردند. همچنين مأموران کالنتري هاي 
13 و 18 که اقدام به تخلي��ه کالنتري ها کرده بودند 
هنگام نزديک شدن به قرارگاه مرکزي مورد هجوم و 
تيراندازي قرارگاه قرار گرفتند که پس از لحظاتي اين 
درگيري هم تمام شد. ستون هاي زرهي گارد که براي 
در هم کوبيدن مردم با اتکا به تانک هاي مدرن چيفتن 
وارد خيابان هاي تهران ش��ده بودند، در نقاط مختلف 
تهران با مقاومت شديد مردم � که با بمب هاي بنزيني 
به آنها حمله مي کردند � روبه رو شدند. واحد بزرگي از 
گارد در خيابان س��بالن در حال حرکت بود که مورد 
حمله مردم و پرس��نل نيروي هوايي ق��رار گرفت و با 
ش��دت يافتن حمله انقالبيون مجبور به عقب نشيني 
شد. واحد زرهي ديگري هم در ساعت سه نيمه شب 
در ميدان فوزيه )ميدان امام حسين فعلي( مورد حمله 
مردم قرار گرفت. در اين حمله يکي از تانک ها زير پل 
فوزيه آتش گرفت و پس از لحظاتي خدمه هاي تانک 
از آن خارج شدند. يکي از افراد سرلشکر رياحي، يکي 
از فرماندهان لشکر گارد بود که به اسارت در آمد و به 

ستاد امام منتقل شد. 
در سپيده دم بيست ودوم بهمن ماه، اکثر کالنتري ها به 
دست انقالبيون افتاده بود، اما کالنتري 6 واقع در ميدان 
ثريا )ميدان گرگان فعلي( هنوز در اختيار ش��هرباني 

اخاللگ�ران  »اگ�ر  خمين�ی:  ام�ام 
بخواهن�د ب�ا آتش س�وزي و خرابکاري 
فاجع�ه به ب�ار آورن�د، م�ردم آن�ان را 
ب�ه وظيفه ش�رعي و انساني ش�ان آگاه 
گردانن�د و نگذارن�د اين قبي�ل کارها 
موجب هت�ک حرم�ت ملت ش�ود و بر 
 سفارتخانه ها حمله نکنند و اگر � خداي
 نخواسته � ارتش باز به ميدان آمد، واجب 
است آنان را با شديدترين وجه دفع و با 
تمام نيرو و قدرت از خود دفاع نمايند«
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وقايع روزهاي 21 و 22 بهمن سال 1357 در تاريخ انقالب
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  محمدرضا کائيني
 اث��ر تاريخ��ي- روايي 
آي��ت اهلل  خاط��رات 
اصغ��ر  س��يدعلي 
دس��تغيب، اخي��راً  با 
اضافات فراوان از سوي 
مرک��ز اس��ناد انقالب 
اس��المي بازنشر شده 
است. ناشر در ديباچه 
اين اثر در ب��اره علل و 

ضرورت هاي انتشار اين گونه آثار آورده است:
»با آنکه خاطره نويسي و خاطره گويي در روزگار 
ما مورد قبول و توجه جدي قرار گرفته، به معناي 
امروزين آن رواج و سابقه چنداني در ادب و تاريخ 
اين سرزمين نداشته است. در آثار گذشتگان رد 
و نشان خاطره نويسي را مي توان در زندگينامه ها، 
تذکره ها، سفرنامه ها، وقايع نامه ها و حسب الحال ها 
و امثال آن جس��ت و جو کرد. خاط��ره بنابر اتفاق 
رأي تاريخ شناس��ان از جمله منابع مهم تاريخي 
به ش��مار مي آيد. خاطره ها و خاطره نگاش��ته ها 
از حيث نق��ش و حض��ور راوي در وقايع و مقاطع 
تاريخي، فراگي��ري موضوع و محت��وا، چگونگي 
نقل و نگارش و توجه صاحب خاط��ره به رعايت 
دقت در نق��ل و پرهي��ز از ديگرگون نمايي ارزش 
و اعتبار مي يابند. نهضت اس��المي ملت ايران به 
رهبري امام خميني)ره( در ذي��ل و تداوم تاريخ 
اسالم و قيام هاي حق طلبانه ش��يعه و در گستره 
تاريخ اي��ران و دوران معاصر از چن��ان عظمت و 
اهميتي برخوردار است که س��ال هاي سال  بايد 
در آن مطالعه و مداقه شود. در اين ميان شناخت 
چند و چون حوادث پيدا و پنهاني که از نخستين 
بارقه هاي قي��ام تا انفجار نور به وقوع پيوس��ته به 
طريق اولي بر ذمه زبان و قلم آناني اس��ت که در 
بطن و متن اين واقعه بزرگ حضور داشته اند. نقل 
و نگارش و تدوين خاطرات و مشاهدات انسان هاي 
آزاده و برانگيخت��ه اي که از طليعه قي��ام ياريگر 
رهبري و نهضت بوده اند مي تواند روشنگر نکته ها 

و ناگفته ها و شناساي تالش و همت ايشان باشد 
و فراتر از اين در باز شناسي و پژوهش تاريخ جامع 

انقالب اسالمي به کار آيد.« 
آيت اهلل س��يدعلي اصغر دستغيب راوي خاطرات 
نيز بر اين کتاب مقدمه اي نگاشته است که ماهيت 

خاطره نگاري وي را تا حدودي روشن مي سازد:
»انقالب اس��المي ايران به رهب��ري حضرت امام 
خميني)قدس سره( قيامي الهي بود که در امتداد 
خط حرکت انبياي عظام و خصوصاً حضرت ختمي 
مرتبت محمدمصطفي)ص( و ائمه معصومين)ع( 
به وقوع پيوس��ت. ميليون ها انس��ان حق طلب با 
ندايي آشنا همچون دريايي خروشان جاري شدند 
و با نيروي ايمان نش��ئت گرفت��ه از قدرت اليزال 
حق تعالي ب��ه پيروزي رس��يدند و همچنان براي 
حراست از رها وردهاي عظيم انقالب افتخار آفرين 
خود يعني اس��تقالل، آزادي و جمهوري اسالمي 
ثابت و استوار ايستادند و به عنوان ملتي مقاوم و 

ايثارگر الگوي جهانيان شدند.
 اينجانب در اين ميان قطره اي از آن درياي بيکران 
بوده ام و اگر در سايه الطاف الهي و برکات اولياي 
بزرگوارش گام��ي ناچيز برداش��ته ام هرگز قابل 
خطور به خاطر نيست تا چه رسد که اليق تحرير 
خاطره باش��د. لکن با توجه ب��ه توضيحات کتبي 
يا حضوري بعضي مس��ئوالن گرانق��در مبني بر 
ضرورت ثبت و ضبط وقايع انقالب و درخواس��ت 
ارسال مکتوبي از خاطرات، احساس وظيفه نموده 

و اين مجموعه را تهيه و تقديم داشتم.
 ش��ايان ذکر اس��ت که قب��ل از پي��روزي انقالب 
اسالمي، ساواک ش��يراز به وس��يله مردم مؤمن 
و انقالبي تسخير ش��د و اس��ناد و مدارک توسط 
اش��خاص مختلف از آن محل خ��ارج گرديد، در 
همان اثنا يکي از خواهران تلفن��ي اطالع داد که 
پرونده اينجانب در منزل ايشان است و متعاقباً آن 
را به خودم تحويل داد که پس از پيروزي انقالب و 
تهيه فتوکپي از صفحاتش اصل آن را به محلي که 
جهت جمع آوري و نگهداري اسناد و مدارک تعيين 
شده بود باز گردانيدم،بنابراين اسنادي که در آخر 
اين نوشتار بازنويسي شده نسخه هايي از فتوکپي 
همان پرونده است. با توجه به لزوم ارائه اصل اسناد 
نمونه هايي نيز در بخش ضمائم، به صورت پااليش 
نشده آن آمده است. از خداوند متعال خواهانم که 
ما را از شر ش��يطان و نفس اماره در امان داشته و 

حسن عاقبت عنايت فرمايد.« 

 به بهانه بازنشر خاطرات 
آيت اهلل سيدعلي اصغر دستغيب

چالش هاي انقالب در شيراز

    آيت اهلل سيد علی اصغر دستغيب در کنار شهيد 
آيت اهلل سيدعبدالحسين دستغيب

بود. در ساعت 1:30 بامداد گروهي از افراد نيروي 
هوايي به کالنتري 6 حمله کردند. آنها از چند طرف 
به ميدان ثريا � که در آن نيروهاي فرمانداري نظامي 
متمرکز بودند � حمله کردند. ب��ا آمدن نيروهاي 
پشتيبان مردمي افراد فرمانداري به داخل کالنتري 
عقب نشيني کردند. بيش از شش ساعت جنگ و 
گريز در اي��ن منطقه ادامه داش��ت و وقتي فاصله 
مأموران نيروي هوايي و مردم مس��لح با کالنتري 
30 متر بيشتر نبود، ناگهان تانک هاي فرمانداري 
نظامي وارد عمل شدند و با مسلسل هاي سنگين 
تمام منطقه را به رگبار بستند. اين در حالي بود که 
کالنتري در حال سقوط نبود. به اين ترتيب مردم 
از تصرف کالنتري منصرف شدند و عقب نشستند، 
اما کار در اينجا پايان نيافت، زيرا پس از آن يورش 

تانک ها به منطقه تهران نو آغاز شد. 
با تس��خير کالنتري ها توجه مردم به مکان هاي 
مهم تر نظامي معطوف ش��د. حمله ب��ه کارخانه 
تسليحات ارتش � که از ساعت 11 شب قبل شروع 
شده بود � همچنان ادامه داشت. داخل کارخانه 
چند تانک و گروهي از سربازان فرماندهي نظامي 
مس��تقر بودند. بعد از دقايقي تيراندازي از پشت 
سنگرهاي خياباني به سمت کارخانه تسليحات 
يکي از تفنگداران ارتش با صداي بلند از نظاميان 
داخل کارخانه خواست تا تسليم شوند. گروهي از 
مردم نيز با صداي بلند و هماهنگ اين درخواست 
را تکرار کردند. به سربازان داخل کارخانه هشدار 
داده شد در صورت مقاومت تا صبح به آنها حمله 
خواهد شد، اما از جانب آنها پاسخي شنيده نشد. به 
اين ترتيب نبرد سنگيني ميان دو طرف آغاز شد. 
تفنگداران براي نفوذ ب��ه داخل کارخانه از تريلي 
وايت استفاده کردند. تريلي در حالي که دنده عقب 
مي رفت، درِ جنوب غربي را شکست و بدين ترتيب 
حمله به کارخانه آغاز شد. تفنگداران در حالي که 
با آتش جنگ افزار از يکديگر حمايت مي کردند، 
آرام آرام خ��ود را به داخل کارخانه کش��يدند. در 
همين لحظات گروه ديگري نيز به ضلع ش��رقي 
تسليحات هجوم بردند، عده زيادي از افراد نيروي 
هوايي و چريک ها اين قسمت تسليحات ارتش را 
زير آتش گرفته بودند. درگيري ها تا هشت صبح 
ادامه داشت تا باالخره ديوار ضلع شرقي تسليحات 
خراب شد و هزاران نفر از مردم به داخل کارخانه 
تسليحات وارد شدند. هر کس هر چه به دستش 
مي رسيد برمي داشت و به خارج مي آمد. تيربارهاي 
سنگين، اسلحه کمري، سرنيزه و... اين در حالي 
بود که بيش��تر اين سالح ها فش��نگ نداشتند و 
قابل استفاده نبودند. در قس��مت غربي کارخانه 
تس��ليحات هنوز س��ربازان مقاومت مي کردند. 
عده اي از س��ربازان با تانک از کارخانه تسليحات 
خارج شدند و به س��وي مردم تيراندازي کردند. 
مردم نيز با کوکتل مولوتف به مقابله برخاستند. در 
ساعت 9 صبح تسليحات ارتش به تصرف نيروهاي 

مردمي در آمد. 
در اطراف پادگان عش��رت آباد ه��م درگيري هاي 
شديدي آغاز شده بود و فشار زيادي نيز بر محافظان 
مسلسل س��ازي وارد مي ش��د و کمک رساندن به 
نيروهاي مستقر در مسلسل سازي به خاطر هرج 
و مرج بي��ش از حد در واحده��اي مختلف ارتش 
بي نتيجه ماند. حتي دس��تور قره باغي به معاونت 
هوانيروز براي پياده کردن نيرو به وسيله هليکوپتر 

در محوطه کارخانه ناديده گرفته شد. 
از س��وي ديگر بختيار به مهندس جفرودي خبر 
مي دهد تا ب��ا بازرگان تماس بگي��رد و به او بگويد 
که بختيار دستور بمباران مسلسل سازي را صادر 
کرده و چون محل پرجمعيت است، آقاي بازرگان 
از ساکنين حول و حوش کارخانه مسلسل سازي 
بخواهند خانه هايشان را تخليه کنند. )5(قره باغي 
تس��ليم تصميم بختيار نش��د و آن را به جلس��ه 
فرماندهان موک��ول کرد. اين در حال��ي بود که با 
تالش هاي مردم و سربازان نيروي هوايي در ساعت 
8 صبح مسلسل سازي به تصرف نيروهاي انقالبي 
در آمد. نخستين اطالعيه ارتش مردم از سوي ستاد 
رهبري عمليات مسلحانه به صورت دستخط صادر 
و روي ديوارها چس��بانده شد. اين اطالعيه شامل 

دستورالعمل هايي به شرح زير بود: 
1� از پراکنده شدن خودداري فرماييد. 

2� از بي نظمي جلوگيري کنيد. 
3� از مص��رف مهمات ب��راي تمري��ن و آزمايش 

خودداري کنيد. 
4� با تشکيل دسته هاي سه تا 9 نفري هر نوع يورش 

مهاجمان را خنثي کنيد. 
5� از تيراندازي به طور همزمان خودداري کنيد. 

وضع بحراني و نابس��امان ارتش به گونه اي شد که 
ستاد بزرگ ارتش��تاران هيچ اطالعي از وضعيت 
نيروها نداشت. از اين رو قره باغي پس از مشاوره با 
معاونانش بالفاصله تصميم گرفت براي مشخص 
شدن وضعيت ارتش جلس��ه اي در ستاد با حضور 
فرماندهان نيروها تشکيل دهد و اوضاع را بررسي 
کند. در فاصله تشکيل ش��ورا مهندس جفرودي 
با قره باغي تم��اس گرفت. آن دو قرار گذاش��تند 
تا س��اعت 4 بعدازظه��ر روز 22 بهم��ن در منزل 
جفرودي جلسه تش��کيل دهند. امام خميني در 
جواب استفتاي گروهي از افسران در باره پايبندي 
به سوگندي که در حفظ نظام سلطنتي ياد کرده اند، 

فرمودند:
»قسم براي حفظ قدرت طاغوتي صحيح نيست و 
مخالفت با آن واجب است و کساني که به اين نحو 

قسم خورده اند بايد برخالف آن عمل کنند.«)6(
جلسه شوراي فرماندهان ارتش در ساعت 10:30 
برگزار ش��د. در اين جلس��ه 27 نفر از فرماندهان 
ارتش، معاونان و مسئوالن نيروهاي مسلح حضور 
داشتند. ارتشبد قره باغي، ارتشبد شفقت، ارتشبد 
حسين فردوست، سپهبد هوشنگ حاتم، سپهبد 
ناصر مقدم، س��پهبد عبدالعلي بدره اي، س��پهبد 

رحيمي و درياساالر حبيب اللهي )فرمانده نيروي 
درياي��ي( به همراه 14س��پهبد ديگ��ر و تعدادي 
سرلشکر و درياساالر در اين جلسه حضور داشتند. 
در اين جلس��ه ابتدا فرماندهان نيروهاي هوايي و 
زميني از نابساماني موجود در نيروهاي تحت امر 

خود گفتند. ربيعي گفت: 
»به علت تيراندازي من در پست فرماندهي نيروي 
هوايي زنداني بودم و االن هم با وضع بسيار بد و به 
حالت خزيده توانس��تم خود را از ساختمان پست 
فرماندهي به هليکوپتر برس��انم و در اين جلس��ه 
شرکت کنم، چون دائماً از پش��ت بام هاي اطراف 
تيران��دازي مي کنند. حاال هم هر چ��ه زودتر بايد 

برگردم به پست فرماندهي و آنجا باشم.«)7(
سرلشکر پرويز اميني افشار، رئيس اداره دوم ستاد 

بزرگ ارتشتاران گفت: 
»نکاتي که مي توانم به اظهارات فرماندهان اضافه 
کنم اين است که برابر آخرين خبري که در موقع 
آمدن به ش��ورا به اداره دوم رسيد مخالفين مرکز 
پليس را در ميدان سپه ]ميدان امام خميني فعلي[ 

به آتش کشيده اند.«
اما صحبت هاي سپهبد حاتم بود که بحث شوراي 
فرماندهان را به س��وي ديگري کش��اند و فضاي 
جلسه را تغيير داد. سخناني که همه فرماندهان با 
آنکه آن را به خوبي مي دانستند، اما نمي خواستند يا 

نمي توانستند آن را بيان کنند. 
»به طوري که تيمس��اران مالحظ��ه مي کنيد، با 
توجه ب��ه آخرين وضعيت خصوص��ي يگان ها که 
فرماندهان نيرو تشريح کردند � به علمي که همه 
مي دانيم � ارتش در موقعي��ت خاصي قرار گرفته 
اس��ت که نيروها� بنا به اظهار فرمانده شان � قادر 
به انجام عملي نيستند. از طرف ديگر اعليحضرت 
تشريف برده اند و بنا به اظهار نخست وزير مراجعت 
نمي کنند. ماه هاست که امور کشور تعطيل است. 
آيت اهلل خمين��ي خواهان جمهوري اس��ت. تمام 
ملت ايران ه��م عماًل در اين مدت نش��ان داده اند 
که پشتيبان ايشان و خواستار جمهوري اسالمي 
هستند. آقاي بختيار هم با توجه به اظهاراتش در 
مجلسين و حتي اظهارات ديروز در مجلس سنا و 
همچنين مصاحبه هايش مي خواهد جمهوري اعالم 
کند، ولي طرفداري در بين مردم ندارد. آنچه  به نظر 
مي رسد اختالف در اين است که اعالم جمهوري 
کشور به وسيله که و چگونه صورت بگيرد. در کشور 
ترکيه از اين موارد پيش آمده... ارتش خود را کنار 
کش��يده و اعالم کرده اس��ت در سياست دخالت 
نمي کند و از ملت پش��تيباني مي کند. پيشنهادم 
اين است که در اين مناقشه سياسي هم ارتش خود 

را کنار بکشد و مداخله نکند.«)8(
قره باغي وظيفه ارتش در حمايت از دولت قانوني 
را به فرماندهان يادآور ش��د. س��پهبد حاتم پاسخ 
داد:»حاال که آقاي بختيار مانند مخالفين مي خواهد 
جمهوري اعالم کند، بنابراين ارتش ديگر وظيفه 
ندارد از ايشان پشتيباني کند«)9( و در ادامه افزود: 

»از طرف ديگر به ط��وري که فرمانده��ان اظهار 
مي کنند در وضعي��ت فعلي ارتش عم��اًل قادر به 
پشتيباني نيس��ت و خيلي دير ش��ده است. ادامه 
وضعيت ارتش ب��ه اين صورت ه��م نتيجه اي جز 
ادام��ه خونريزي بيه��وده ندارد. ب��ه همين دليل 
است که پيش��نهاد کردم ارتش بي طرفي خود را 

اعالن کند.«
در اين جلس��ه تصميم بر اعالم بي طرفي يا اعالم 
همبستگي به رأي گذاشته شد که بي طرفي ارتش 

به تصويب رسيد و بيانيه آن چنين تهيه شد: 
»ارتش ايران وظيفه دفاع از اس��تقالل و تماميت 
کش��ور عزيز ايران را دارد و تاکنون در آشوب هاي 
داخلي سعي کرده است با پشتيباني از دولت هاي 
قانوني اين وظيفه را به نحو احس��ن انجام دهد. با 
توجه به تحوالت اخير کش��ور شوراي عالي ارتش 
در س��اعت 10:30 روز بيس��ت ودوم بهمن سال 
1357 تش��کيل و به اتفاق تصميم گرفته شد که 
براي جلوگيري از هرج و مرج و خونريزي بيش��تر 
بي طرفي خود را در مناقشات سياسي فعلي اعالم 
کند و به يگان هاي نظامي دس��تور داده شود که 
به پادگان هاي خود مراجعت کنن��د. ارتش ايران 
هميشه پشتيبان ملت شريف، نجيب و ميهن پرست 
ايران بوده است و خواهد بود و از خواسته هاي ملت 

شريف ايران با تمام قدرت پشتيباني مي کند.«)10(
پس از اع��الم بي طرفي ارتش در رادي��و بختيار از 
ترس مخالف��ان از کاخ نخس��ت وزيري گريخت. 
امام خميني به مناس��بت اع��الم بي طرفي ارتش 
پيامي صادر کردند و در آن فرمودند: »ملت شجاع 
ايران، خواهران و برادران آگاه تهراني، اکنون که به 
خواس��ت خداوند متعال � پيروزي نزديک است، 
نيروي ارتش عقب نشيني و عدم دخالت خود را در 
امور سياسي ابراز و پشتيباني خودشان را از ملت 
اعالم کرده اند، ملت عزيز و شجاع با کمال مراقبت 
از اوضاع در عين حفظ آمادگي در دفاع احتمالي 
در صورتي که نيروي ارتش ب��ه پادگان هاي خود 
رفتند، آرامش و نظم را حفظ نماييد. اگر اخاللگران 
بخواهند با آتش س��وزي و خرابکاري فاجعه به بار 
آورند، آنان را به وظيفه شرعي و انساني شان آگاه 
گردانند و نگذارند اي��ن قبيل کارها موجب هتک 
حرمت ملت شود و بر س��فارتخانه ها حمله نکنند 
و اگر � خداي نخواس��ته � ارتش باز به ميدان آمد، 
واجب است آنان را با شديدترين وجه دفع و با تمام 
نيرو و قدرت از خود دفاع نمايند و اينجانب به امراي 
ارتش اعالم مي کنم که در ص��ورت جلوگيري از 
تجاوز ارتش و پيوستن آنان به ملت و دولت قانوني 
ملي اس��المي ما آنان را از ملت و مل��ت را از آنان 
مي دانيم و مانند برادران ب��ا آنان رفتار مي نماييم. 
از خداون��د متعال پي��روزي م��ردم دالور ايران را 

خواستاريم...«)11(
 پي نوشت ها در س�رويس تاريخ »جوان« 

موجود است. 


