
  رحیم فالح
بی تردی�د انتخاب س�پهبد محمدول�ی قرنی به 
ریاست ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی، در 
عداد یکی از مهم ترین و در عین حال به هنگام ترین 
گزینش ه�ای پ�س از پی�روزی انقالب اس�المي 
 به ش�مار مي رود. با این همه دولت ای�ن انتخاب 
مستعجل بود و سپهبد در فروردین 1358 توسط 
مهدی بازرگان نخس�ت وزیر دولت موقت انقالب 
اسالمي  عزل شد! طبعاً جای این پرسش باقی است 
که از چه روی چنی�ن گماردنی، به چنان فرجامي 
 منتهی گشت؟ مقالی که پیش روی شماست و در 
دو ش�ماره به شما تقدیم مي شود، س�عی دارد به 
این پرسش پاسخ گوید. امید آنکه تاریخ پژوهان 
انقالب و عموم عالقه مندان را مفید و مقبول آید.

   
  آغاز یک مسئولیت تاریخی

با استقرار کمیت��ه استقبال از ام��ام خمینی)ره( در 
مدرسه رفاه، شهید محمدولی قرنی به عنوان مسئول 
نظامي  شورا در این مدرسه مستقر و بالفاصله پس از 
پیروزی انقالب با حکم��ي  از سوی امام خمینی)ره( 
به عنوان رئیس ستاد ارتش منصوب شد. به گزارش 
روزنامه کیهان مورخ 24 بهمن 1357: »سرلش��کر 
محمدولی قرنی، امروز در حالی که به وسیله مأموران 
مس��لح انتظامي  کمیته انقالب همراهی مي شد، به 
محل ستاد ارتش در چهارراه قص��ر رفت و در محل 
کار خود مس��تقر ش��د. رئیس جدید ستاد ارتش در 
ش��رایطی به محل کارش رفت که به جز حدود 50 
تن از جوانان مس��لح هیچ کس دیگ��ر در محوطه و 
ساختمان های ارتش وجود نداشت و حتی تلفن های 
این ساختمان نیز قطع بود. سرلشکر قرنی هنگامي  
که وارد اتاق رئیس ستاد ش��د، همراهانش نخس��ت 
عکس های شاه و فرح و رضا پهلوی را پایین کشیدند 
و آنگاه مجسمه های فلزی ش��اه که روی میزها قرار 
داشت، جمع آوری شد. سرلشکر قرنی که پشت میز 
رئیس ستاد ارتش قرار گرفته بود، خطاب به کسانی 
که در اتاق حضور داش��تند گفت: ما اینک وارث یک 
ارتش از هم پاشیده هس��تیم که اسمش بود ارتش 
شاهنش��اهی و مدعی ب��ود مجهزتری��ن ارتش های 
دنیاست. ش��اید هم از جهت تجهی��زات و اسلحه و 

مهمات این طور بود، اما آنچه این ارتش الزم داشت، 
ایمان و وجدان و آرمان بود که ارت��ش فاقد آن بود. 
ارتشی داش��تیم که به جای حفظ تمامیت ارضی و 
دفاع از مردم به صورت یک ارتش ش��خصی درآمده 
بود و به کس��انی که مي خواستن��د صادقانه خدمت 
کنند، اجازه فعالیت داده نمي ش��د. در شهریور 20 
فرمانده��ان ارتش ک��ه مدعی ش��اه پرستی بودند و 
مي گفتند حاضرند خودش��ان و بچه هایش��ان را زیر 
ماشین ش��اه قربانی کنند، هنگامي  که مقابل ارتش 
جوان ش��وروی قرار گرفتند، قبل از هم��ه پا به فرار 
گذاشتند! همین ارتش را که آن همه ادعا داشت، یک 
مشت جوان بی سالح و گروهی با سالح هایی اندک 
تس��خیر کردند، زیرا این جوان ها ایمان داشتند ولی 

ارتش ایمان نداشت!« 
  مستش�اران امریکای�ی محص�ور ش�ده

در ستاد مشترک ارتش 
ساعاتی پیش از عزیمت ش��هید سپهبد محمدولی 
قرنی به ستاد مشترک ارتش، دولت موقت سرهنگ 
نصراهلل توکلی نیش��ابوری را به همراه ابراهیم یزدی 
برای تخلیه این ستاد و نجات مستش��اران امریکایی 
محصور ش��ده در آنجا به این محل فرستاد. ابراهیم 
یزدی درباره نجات مستشاران امریکایی در شامگاه 
22 بهمن 1357 مي گوی��د: »پس از اعالم بی طرفی 
ارتش، ش��ماری از افسران ارش��د، ارکان ستاد کل و 
همچنین چند نفر از مستشاران امریکایی، از جمله 
ژنرال گاست در ات��اق فرماندهی در ساختمان ستاد 
کل ارت��ش ایران واقع در خیابان ش��ریعتی جلس��ه 
داش��تند که ساختمان مورد حمله نیروهای مسلح 
مردمي  قرار گرفت. با سقوط ستاد و تسلیم محافظان 
مسلح، ساختمان قرارگاه ستاد کل در محاصره قرار 
گرفت و راه خروج افس��ران ایرانی و امریکایی بسته 
ش��د و در اتاق فرماندهی محصور ماندن��د و با قطع 
برق و تهوی��ه، بدون آب و غذا در مع��رض خطر قرار 
گرفتند. مقارن نیمه شب افس��ران محاصره شده، از 
طریق تلفن با مدرسه رف��اه و علوی تماس گرفتند و 
درخواست کمک کردند. آقای مهندس بازرگان با من 
تماس گرفتند و خواستند اقدام کنم. از مدرسه علوی 
با تعدادی از نیروهای مسلح مردم، همراه با آیت اهلل 
مهدوی کرمانی به ساختمان ستاد مشترک رفتیم. 

قبل از من سرهنگ توکلی خود را به آنجا رسانده اما 
نتوانس��ته بود کاری انجام دهد. جوانان مسلحی که 
ستاد را اش��غال کرده بودند حاضر به آزادی افسران 
ایرانی و امریکایی نشده بودند. با ورود تیم همراه من 
به ستاد و بعد از گفت وگوی مختصری با این جوانان، 
حاضر به همکاری شدند و از تلفن طبقه همکف با اتاق 
فرماندهی تماس گرفته شد. شخصی به نام سپهبد 
ناصر فیروزمند- که بعداً فهمیدم معاون ستاد بزرگ 
ارتشتاران است- جواب داد. به او اطالع داده شد که 
خطری نیس��ت و بیایند باال. ح��دود 20 نفر بودند. 
حدود ساعت 3 صبح بود که با ماشین های خودشان، 
تحت نظر تی��م همراه ما، به ط��رف مدرسه علوی به 
راه افتادیم. سر راه افس��ران امریکای��ی و کارمندان 
همراهش��ان در سفارت امریکا به آقای ناس، کاردار 
سفارت و افس��ران ایرانی در مدرس��ه علوی تحویل 
آقای مهدی عراقی داده شدند«. البته ابراهیم یزدی 
توضیح نمي دهد که ژنرال های امریکایی در بحبوحه 
درگیری ه��ای 22 بهمن 1357 در ستاد مش��ترک 
ارتش ایران، مشغول چه جلسه مهمي  با افسران ارشد 

ارتش پهلوی بوده اند؟
  ت�الش ب�رای احاط�ه اولی�ن ریاس�ت 

ستاد مشترک ارتش
با استقرار ش��هید سپهبد قرنی در ستاد مش��ترک 
ارتش، گروهی از نظامیان ساب��ق که با دولت موقت 
ارتباط داشتند، کوشیدند تا او را احاطه و سمت های 
کلیدی ارتش را در اختیار بگیرند. این مسئله سبب 
شد تا اعضای شورای انقالب در حکمي  به گروهی از 
ارتشیان مسلمان، از آنها بخواهند کمیته ای را برای 
همکاری با ش��هید قرنی تش��کیل دهند. حسنعلی 
فروزان  که ریاست این کمیته را بر عهده داشت، در 
این باره مي گوید: »در روز بیست و سوم بهمن تقریباً 
همزمان با شروع مسئولیت شهید قرنی، ما هم وارد 
ستاد کل ارتش شده و متوجه شدیم که اطراف ایشان 
را افسران نامطلوبی از جمله سرهنگ توکلی، آهنچی، 
ایران نژاد، فربد و چند نفر دیگر احاطه کرده اند و خود 
را کمیته نظامي  انقالب معرفی مي کنند. حتی صدا و 
سیما هم که در آن با آنها موقع همسو بود، این عنوان 
را برایش��ان تبلیغ کرده بود، در حال��ی که نه چنین 
صالحیتی داش��تند و نه حکم و مأموریت��ی به آنها 

تیمسار حسنعلی فروزان: دخالت های 
نابج�ای اطرافیان ب�ازرگان در امور 
ارتش از جمله اقدام غیرمس�ئوالنه 
تیمسار مدنی که خدمت سربازی را 
یک سال کرد و پادگان ها را یک مرتبه 
خالی کرد، ش�هید قرنی را به شدت 
ناراحت س�اخت. تا اینکه از منابعی 
ش�نیدم که ممکن اس�ت ایشان از 
طرف دولت موقت کنار گذاشته شود. 
موضوع را با ایشان در میان گذاشتم. 
گفت: »خودم مي دانم اما با آنها سازش 
 نمي کنم و روشم را تغییر نمي دهم!«

ب�ا اس�تقرار ش�هید س�پهبد قرن�ی 
در س�تاد مش�ترک ارت�ش، گروه�ی 
از نظامیان س�ابق که ب�ا دولت موقت 
ارتباط داش�تند، کوش�یدند ت�ا او را 
احاطه و س�مت های کلی�دی ارتش را 
در اختیار بگیرند. این مس�ئله س�بب 
شد اعضای ش�ورای انقالب در حکمي  
ب�ه گروه�ی از ارتش�یان مس�لمان، 
از آنه�ا بخواهن�د کمیت�ه ای را ب�رای 
همکاری با شهید قرنی تشکیل دهند
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چالش ها و دشواری های اولین ریاست ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمي  ایران- 
بخش نخست

بادولتموقتسازشنميکنم!
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  شاهد توحیدی
اث��ری ک��ه هم اینک 
در معرف��ی آن سخن 
م��ی رود، یادمان��ی 
است نوانتش��ار برای 
مرجع مجاهد زنده یاد 
العظم��ی  آی��ت اهلل 
سیدعبداهلل شیرازی. 
فرهنگ��ی  بخ��ش 
و  علم��ی  مؤسس��ه 
خیریه امام امیرالمؤمنین)ع(  ناش��ر این کتاب، 
در صدر این یادنامه در باب چند و چون تدوین و 
نشر آن، به شرح ذیل نوشته است: »کتابی که در 
دست دارید، نگرش��ی است کوتاه به گوشه هایی 
از زندگانی یک��ی از فقهاي اهل بی��ت عصمت و 
طهارت)ع( و اساطین و پش��توانه های حوزه های 
علمیه  ش��یعه و مجاهدی فی سبیل اهلل و مدافعی 
است��وار از حریم مق��دس اهل  البی��ت)ع( یعنی 
مرحوم مغفور آیت اهلل العظمی حاج سیدعبداهلل 
ش��یرازی )رضوان اهلل تعال��ی علیه(. ای��ن اثر به 
وسیله  بخش فرهنگی مؤسس��ه علمی و خیریه 
امام امیرالمؤمنین)ع( تنظیم ش��ده تا در اختیار 
عموم برادران و خواهران ایمانی قرار گیرد و بدین 
وسیله آنان با گوشه هایی از جوانب زندگانی یکی 
از مراجع معظم تقلید شیعه و خدمتگزاران صدیق 
و راستین به اسالم و مکتب اهل البیت)ع( و نواب 
عام امام زمان)عج( آشنا ش��وند و مصداقی باشد 
برای فرمایش معصوم )ع( ک��ه می فرماید: احیوا 
امرنا رحم اهلل، من احیا امرن��ا(، زیرا بدون تردید 
احیا و زنده نگه داش��تن نام فقه��اي اهل البیت 
صلوات اهلل علیه��م و نواب عام ام��ام زمان)عج( و 
مجاهدین فی سبیل اهلل و ی��ادآوری سیره  عملی 
آنان، مرتبه  نازل��ه ای از احیاي امر ائمه  اطهار)ع( 

که همانا احیاي دین خداست، می باشد«.
در بخشی از دیباچه این یادمان خواندنی و مصور، 

زندگ��ی و سیره آیت اهلل ش��یرازی مورد توصیف 
ق��رار گرفته است. بخش��ی از ای��ن توصیفات، از 
این قرار اس��ت: »سخن ما در ای��ن کتاب درباره 
یک��ی از بارزتری��ن چهره ه��ای آش��نای جامعه 
روحانیت و فقهای خاندان عصمت و طهارت)ع( 
و مجاهدان راستین راه خدا و حق و عدالت و یکی 
از سرش��ناس ترین مراجع تقلید ش��یعه، عصاره 
زه��د و ورع و تق��وی و خالصه عل��م و فضیلت و 
جهاد، مرحوم آیت اهلل العظمی حاج سیدعبداهلل 
ش��یرازی )قدس سره( است که نمون��ه ای بارز از 
فرهیختگان دانشگاه عالی قرآن و مکتب مقدس 
فقه جعفری می باشد. او که در خاندانی اصیل در 
علم و فضیلت و تق��وی و ورع و جهاد و مبارزه، از 
پدری فقه و مجاهد و مادری نمونه در پاکدامنی و 
عفت و عصمت و قداست چشم به جهان گشوده، 
آنچنان پرورش یافت که با گذش��ت مدت زمانی 
کوتاه نه تنها به عنوان فقیهی جامع الش��رایط و 
عالمی مجاهد و مبارز در شیراز و نجف اشرف قد 
علم نمود، بلکه در ابعاد و جوانب مختلف، نمونه ای 
بارز و منشأ آثاری فراوان و موجب تحوالتی عظیم 
شد تا آنجا که در بعد فقاهت، شخصیتی علمی و 
مرجعی بزرگ، در بعد تربیت و پرورش ش��اگرد، 
استاد و معلم��ی نمونه و در بعد جه��اد و مبارزه 
و ستیز ب��ا ظالم��ان و طاغیان و دش��منان خدا، 
مصداقی برای آیه  شریفه اش��داء علی الکفار بود 
و در بعد خدم��ات اجتماعی، پدری مهربان برای 
امت. باش��د تا حوزه های علمیه، مجامع علمی و 
روحانی و رهروان علم و دان��ش و جوانان دلیر و 
به پا خاسته ما با مروری ب��ر این کتاب، با نگاهی 
الهام گیرنده به چهره ربانی و ملکوتی پرنشاط این 
قبیل کهن آزادمردان که بس��ان کوهی استوار و 
محکم در نش��یب و فرازها و جن��گ و گریزهای 
مداوم تاریخ، همواره استقامت و پایمردی از خود 
نشان داده اند، روحی تازه و روانی آرام و اراده ای 
آهنین و عزمی راسخ ت��ر بیابن��د و مصمم برای 
دستیابی به پیروزی نهایی و تحقق کامل حکومت 
عدل اسالمی گام بردارند؛ آنچنان که پیشوایان ما 
عمل نمودند و ما را نیز بدان حرکت های سازنده 

رهنمون شدند«. 

 به بهانه انتشار یادمانی جدید 
 برای زنده یاد 

آیت اهلل العظمی سیدعبداهلل شیرازی

 در زندگی و زمانه 
مرجعی مجاهد

داده ش��ده بود. من و دوستانم با صبر و حوصله، 
این کمیت��ه قالب��ی را از صحنه بی��رون کردیم. 
سرهنگ توکلی مي خواست تیمسار قرنی را که 
مدت ها از ارتش دور بود، در چنگ خود بگیرد و 
مرتباً القا می کرد که من باید معاون رئیس ستاد 
یا فرمانده نیروی زمینی باشم و مترصد فرصتی 
بود که اهداف خود را که با مصلحت انقالب همگن 
نبود، عملی کند که من نگذاشتم و ترفندهای او 
و همدستانش را خنثی کردم. بازرگان انس��انی 
سالم، اما ساده اندی��ش بود و اط��راف او را افراد 
ناصالح��ی گرفته بودن��د و نظرات خ��ود را به او 
تحمیل مي کردند. انتصاب ناصر فربد هم از جمله 
همین تحمیل نظرها بود. آنها مي خواستند قرنی 
نباش��د. بهتر بگویم آنها ش��هید قرنی را تحمل 
نکردند، چون شهید قرنی سوای صداقتش، خیلی 
هم قاطع بود و به انقالب هم خیلی عالقه داشت. 
البته سرتیپ شادمهر هم با او هم عقیده و معاون 
ایشان بود. وی در گذشته هم وکیل مدافع شهید 
قرنی بود و به علت دفاع محکمي  که از شهید قرنی 

کرده بود، تنبیه شده بود«. 
  اولین ریاس�ت س�تاد مش�ترک ارتش 

و مسئله نیروی انسانی
محمدعل��ی شریف النس��ب، عضو اصل��ی دیگر 
کمیت��ه منص��وب ش��ورای انق��الب مهم ترین 
مسئولیت کمیته را مسئله نیروی انسانی مي داند 
و مي گوید: »مهم ترین مسئولیت این کمیته در 
آن شرایط، شناسایی فرماندهان ارتش و معرفی 
آنها به ریاست ستاد برای مسئولیت ها در رده های 
مختلف ارتش بود. به نوعی مي توان گفت بازسازی 
نیروی انسانی ارتش بر هر چیز مقدم بود. شهید 
قرنی وقتی به کار کمیته م��ا اطمینان پیدا کرد، 
یک روز به من گفت مي خواهم چند دقیقه اعضای 
کمیت��ه را ببینم ولی نمي خواهم کس��ی متوجه 
ش��ود! بعد از ظهری را برای این معارفه انتخاب 
کردیم. وقتی مي آمدیم، دو س��ه نفر از دوستان 
مراجعه کننده هم با ما آمدند و ما نتوانس��تیم به 
آنها بگوییم نیایند! در این جلسه که همه ایستاده 
بودیم، ش��هید قرنی صحبت مختصری کردند و 
گفتند از شما سؤال دارم. هر چه هست، واقعیت 
را بگویی��د... و از سرهنگ ف��روزان پرسید نماز 
مي خوانید؟ گفت: بله، و این سؤال را از همه کرد. 
وقتی که خیالش راحت ش��د منصوب شدگان از 
سوی شورای انقالب نمازخوان هستند، احساس 

آرامش کرد و همکاری ما را پذیرفت«.
  اولین ریاس�ت س�تاد مش�ترک ارتش 

و گزینش همکاران
شهید سپهبد قرنی، پس از ورود به ستاد مشترک 
ارت��ش در اولین اق��دام، سرتی��پ محمدهادی 
شادمهر را- که در رژیم گذشته وکیل مدافع او در 
محاکمات بود- به عنوان معاون و جانشین خود 
منصوب کرد. شادمهر در این باره مي گوید: »بعد 
از انقالب که ایشان رئیس ستاد ارتش شدند، یک 
روز برای دیدار با ایش��ان و گفت��ن خداقوت، نزد 
ایش��ان رفتم و مرا برد پش��ت می��زش و خودش 
به کنار اتاق رفت. گفتم جریان چیس��ت؟ گفت 
مي دانی م��ن 20 سال در ارتش نب��وده ام، سران 
ارتش به دلی��ل عملکردی که داش��تند اعدام یا 
پاکسازی شده اند، من از نیروهای جدید کسی را 
نمي شناسم. گفتم من هم 10 سال نبوده ام و کسی 
را نمي شناسم. گفت به هر حال دوستی و برادری 
حکم مي کند که در این مقطع به من کمک کنی. 
من ه��م پذیرفتم، جال��ب اینکه با هم��ان لباس 
ش��خصی صبح ساعت 6 مي آمدم و شب ساعت 
12 مي رفتم و فقط جمعه ها به شرکت ساختمانی 
خود مي رفتم و آنجا را مدیری��ت مي کردم. آنچه 
درباره ارتش در آن زمان حساس مي توان گفت، 
این است که سوءظن ش��دیدی نسبت به ارتش 
پیدا ش��ده بود و گروه هایی تا توانستند، ارتش را 
تضعیف کردن��د و هدفدار هم ای��ن کار را کردند. 
نه تنها کادر سازمانده��ی، بلکه نیروهای کارآمد 
ارتش را از صحنه خارج کردند. تالش قرنی برای 
بازسازی ارتش در چنین شرایط حساسی، سبب 

برخوردهایی شد و دیدیم با او چه کردند!«
همانگونه که اش��ارت رفت، ش��ادمهر در دوران 
دستگی��ري قرن��ي در دوره رژیم ساب��ق، وکالت 
وي را عهده داش��ت. اش��اره به داستان آن نیز در 
مقام مغتنم است: »ایش��ان در دادستاني ارتش 
در خیابان سوم اسفن��د )سرهنگ سخائي فعلي( 
محاکمه مي شد و دو وکیل مدافع هم داشت. من 
چون با ایش��ان دوست و چهار سال هم در رشته 
حقوق درس خوانده ب��ودم، گفتم که: مي خواهم 
وکیل سوم ایش��ان باش��م. من با ب��رادر سرتیپ 
آزموده، سرهنگ اسکندر آزم��وده دوست بودم 
و به اعتبار همی��ن دوستي، به سرتی��پ آزموده 
گفتم که: سرلشکر قرني را فداي اغراض شخصي 
سرلشکر بختیار نکنید، ایشان خدمات زیادي به 
این کشور کرده است. سرتیپ آزموده به من گفت: 
شادمهر برو، حرف هایمان را در دادگاه مي زنیم!... 
شاه دل  خوشي از من نداش��ت. علتش هم یکي 
این بود که وکالت سرلش��کر قرني را قبول کرده 
بودم و دیگر اینکه در جای��ي حرفي زده بودم که 
به گوش او رسیده و با من دش��من شده بود. من 
در دوره اي جزو محافظ هاي شاه بودم و از نزدیک، 
عملکرد او را دیده و گفت��ه بودم: چگونه است که 
همیشه بهترین فرد در بین کارگرها، کارمندها، 
هنرمنده��ا و... رئیس صنف مي ش��ود و حتي در 
کالس هم بهترین شاگرد را مبصر مي کنند، ولي 
وقتي نوبت به امر مهم سلطنت مي رسد، پسر شاه، 
چه لیاقت داشته باشد، چه نداشته باشد، جانشین 
او مي شود و چیزي که مطرح نیست، شایستگي 
است! ارتشبد آریانا یک بار به من گفت که: من تو را 
به عنوان فرمانده لشکر تبریز پیشنهاد کردم، ولي 
شاه گفت: بازنشسته اش کنید! من این فرمان شاه 

را مدتي پشت گوش انداختم و بعد باز مسئولیت 
دیگري را براي تو پیشنهاد دادم، ولي شاه گفت: 
مگر هنوز بازنشسته اش نکرده اي؟ به ارتشبد آریانا 
گفتم: بیهوده تالش نکنید، م��ن خودم مي دانم 

علت چیست!«
  اولین ریاس�ت س�تاد مش�ترک ارتش

 و تعامل با کمیته مستقر در ستاد ارتش
مصطفی طوطیایی آجودان شهید سپهبد قرنی 
نیز در خصوص ش��رایط حساس وقت مي گوید: 
»یکی از کارهای ما، باز کردن گره و رفع مشکالت 
مأموریتی کمیته انقالب مستقر در ستاد ارتش 
بود. در روزهای اول انقالب سران فاسد ارتش که 
همسویی با بدنه ارتش نداشتند، اکثراً دستگیر 
شدند و  باید مس��ئولیت اداره پادگان ها و مراکز 
مهم نظامي  به چهره های جوان و واجد ش��رایط 
واگذار مي ش��د. برای مس��ئولیت هایی که مورد 
نظر ریاست ستاد ب��ود، دو کمیته ای که در کنار 
شهید قرنی بودند، یعنی کمیته تحمیلی و کمیته 
رسمی، اشخاصی را معرفی مي کردند. بدیهی بود 
که افراد معرفی ش��ده از سوی کمیته تحمیلی، 
صالحیت الزم را نداش��تند. همزم��ان یک فرد 
هم توسط کمیته ای که مس��ئولیت آن به عهده 
جناب سرهنگ فروزان بود، معرفی شد که واجد 
شرایط بود. این وضعیت شهید قرنی را بر سر دو 
راهی قرار داد. مش��کل ما به مدرسه رفاه منتقل 
ش��د و ما با همکاری ش��هید کالهدوز و شهید 
محمد منتظری، آن مشکل را برطرف کردیم و 
افراد موجهی عهده دار مس��ئولیت نظامي  شدند 
تا اینکه کمیت��ه تحمیلی منحل ش��د و از ستاد 
ارتش بیرون رفت. در شرایطی که شهید محمد 
منتظری در معیت ش��هید کاله��دوز مأموریت 
فراهم کردن مقدمات تش��کیل سپاه پاسداران 
را به عهده گرفتند، م��ن و امیر عبداهلل نجفی به 
ستاد مشترک ارتش آمدیم. امیر نجفی به جمع 
دوستان در کمیته پیوس��ت و به من هم تکلیف 
ش��د که به عنوان آجودان ش��هید قرن��ی انجام 
وظیفه کنم. آن روزها خصوص��اً برای پذیرفتن 
مسئولیت هایی که انجامش��ان روش خاصی را 
مي طلبید، روزهای بسیار دشواری بود و مرجع 
احاله مأموریت ها و انجام بای��د و نبایدهایی که 
از طرف ریاست ستاد صادر مي ش��د، مش��خص 
نبود، چون سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای 
سه گانه ارتش ازهم گسیخته بود. مشکل من هم 
از اینجا شروع مي ش��د که پی نوشت های شهید 
قرنی با یک نوع کالن نگری هم��راه بود و وقتی 
نامه ای را به عرض ایشان می رساندم، مي نوشتند 
اقدام یا ابالغ ش��ود. من یک ستوان جوان بیش 
نبودم و روش جاری و گسیختگی سلسله مراتب 
فرماندهی را نمي دانستم و برایم مشخص نبود که 
آن دستور را به کجا ابالغ کنم، ناگزیر پی نوشت 
شهید قرنی را به عرض امیر سرلشکر محمدهادی 
شادمهر مي رساندم و توضیحات مکتوب ایشان بر 
پی نوشت ریاست ستاد، تا حد زیادی کارگشا بود. 
مي توانم بگویم شهید قرنی و سرلشکر شادمهر به 

مفهوم واقعی کلمه مکمل یکدیگر بودند«.  
  اولین ریاس�ت س�تاد مش�ترک ارتش 

و زمینه های یک استعفا
افزایش فش��ارها به سبب ماج��رای درگیری ها 
در کردست��ان و ندانم کاری های دولت موقت، به 
خصوص احمد مدنی وزیر دفاع و ابراهیم یزدی 
معاون نخس��ت وزیر در امور انقالب، سبب ش��د 
تا ش��هید قرنی در روزهای آخ��ر اسفند 1357 
تصمیم به استعف��ا بگیرد. حس��نعلی فروزان از 
نزدیک ترین افسران به شهید سپهبد قرنی درباره 
دالیل استعفای او اظهار مي دارد: »دخالت های 
نابجای اطرافیان بازرگان در امور ارتش از جمله 
اقدام غیرمس��ئوالنه و خالف مصلح��ت انقالِب 
تیمس��ار مدنی  وزیر دفاع ک��ه خدمت سربازی 
را یک سال کرد و پادگان های��ی را که به سختی 
سر و سامان گرفته بودند، یک مرتبه خالی کرد، 
شهید قرنی را به ش��دت ناراحت کرد. تا اینکه از 
منابعی ش��نیدم که ممکن است ایشان از طرف 
دولت موقت کنار گذاشته شود با ایشان در میان 
گذاشتم. گفت: »خودم مي دانم اما با آنها سازش 
نمي کنم و روشم را تغییر نمي دهم، آنها هم کاری 
نمي توانند بکنند!« برای��ش باورکردنی نبود که 
دولت موقت موضع قاطع او را درک نکرده باشد 
و به این سادگی او را کنار بگذارد. تا اینکه در روز 
هفتم فروردین 1358 ایشان پیغام دادند که من 
دیگر نمي آیم! یادم هست معاون ایشان سرتیپ 
شادمهر هم با ش��نیدن این خبر، در خودنویس 
خود را بست و بلند ش��د و گفت من هم مي روم! 

قضیه خیلی ساده و باورنکردنی بود«.
  اولین ریاس�ت س�تاد مش�ترک ارتش 

و یک برکناری غیرمترقبه!
به هر روی قاطعیت شهید قرنی- که بعدها کاماًل 
مورد تأیید سران انقالب قرار گرفت- موجب شد 
که در شش��م فروردین 1358، روزنامه ها اعالم 
کنند ب��ه دستور مهندس بازرگان نخس��ت وزیر 
دولت موق��ت، محمدولی قرن��ی از کار برکنار و 
ناصر فربد جایگزین او ش��د. در بیانیه ستاد کل 
ارتش آمده بود: »بنا به دستور نخست وزیر دولت 
موقت انقالب اسالمي  ایران جناب آقای مهندس 
مهدی بازرگان با اعالم مراتب قدردانی از تیمسار 
سرلش��کر محمدولی قرنی از تاریخ 1358/1/6 
تیمسار سرلشکر ناصر فربد به ریاست ستاد کل  
ارتش ملی اسالمي  منصوب مي گردد. سرلش��کر 
فربد در مهر 1354 با همین درجه بازنشسته شده 
و از کارشناسان نظامي  در رده مسائل استراتژیک 
و امنی��ت ملی است و ب��ا توجه ب��ه وجهه ملی و 
نظامي  و اعتماد به نفس خود امیدوار است که در 
پست پرمس��ئولیت جدید به بهترین نحو ممکن 

منشأ اثر باشد«.
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