
اسللامی توان ندارد در مقابل این حرکت ها بایستد. 
پس به راحتی این برنامه ها بللرای برچیدن آن نظام 

به نتیجه می رسد. 
نکتلله دیگری که خیلللی حائز اهمیت اسللت اینکه 
آنها نقش رهبللری حضرت امللام را متوجه نبودند و 
نمی فهمیدند. این نکته بسیار مهمی است که شاید 
چندین سال بعد از این واقعه فهمیدند. صحبتی که 
حضرت امام بعد از شکست این کودتا می کنند، نکات 
بسللیار مهمی دارد که باید تجزیه و تحلیل شود و به 
راحتی نباید از این صحبت ها گذشت. اینجا حضرت 
امام می گویند: »گیرم که شما پیروز شدید، آیا واقعاً 
این مردم شما را تحمل می کردند؟ آیا این مردم با شما 
کار می کردند؟ آیا می گذاشتند شما حکومت کنید؟« 
این نکته بسیار قابل توجه است ولی آنها اصًا به این 
مسائل فکر نمی کردند. آنها تصور می کردند می آیند و 
روی زمین مسلط می شوند و کار تمام می شود. نکته 
دیگری که کودتاچیان به آن توجه نکردند این بود که 
هر گروهی در واقع برای اهداف خودش وارد این طرح 
شده است. با فرض اینکه آنها پیروز می شدند، امکان 
نداشللت که بتوانند با هم کار بکنند. مثًا مجاهدین 
خلق یا حزب توده یا بهاییان یللا دولت عراق چون با 
هم منافع متضاد داشتند امکان سازش میانشان نبود. 
ممکن بود درجریان کودتا ظاهراً با هم همکاری هایی 
داشته باشند ولی بافاصله بعد از کودتا جنگ داخلی 
میان خودشللان شروع می شللد و در نتیجه شکست 

می خوردند.
کودتاچیان برای پیش�برد برنامه هایشان 

قصد انجام چه کارهایی را داشتند؟
تصور کودتاچیان این بود که اگر بیللت امام را مورد 
حمله قرار دهند و حضرت امللام را از صحنه رهبری 
ایران حذف کنند و یا چند مرکز سللپاه پاسللداران و 
ستاد مرکزی کمیته انقاب اسامی و چند پادگان از 
جمله پادگان ولی  عصر )عج(، پادگان امام حسین)ع(، 
پادگان خلیج و مقر نخست وزیری و فرودگاه مهرآباد 
را مورد حمله قرار دهند، کل نظام دچار فروپاشللی 
می شود و آنها می توانند در واقع با مقدماتی که فراهم 

کرده اند بر اوضاع مسلللط شللوند. به عبارت دیگر با 
یک به هم ریختگی که در کشللور به وجود می آورند 
می توانند بر اوضاع مسلط شوند که البته به نظر من 
بیشتر یک خواب و خیال بود به خاطر اینکه نیروی 
اصلی این انقاب توده مردم بود و آنها با فرض اینکه 
چند مرکز را می زدند باز هم ایللن مردم از خانه های 
خودشان بیرون می ریختند و قطعاً در مقابل قدرت  

آنها ایستادگی می کردند.
اتفاقاتی که در 21 و 22 بهمن 1357 رخ داد بسیار 
حائز اهمیت اسللت. در آن روزها مردم واقعاً با دست 
خالی مقابل ارتش شللاه ایستادند و خوردش کردند. 
ارتشللی که آن زمان هنللوز از هم نپاشللیده بود. لذا 
کودتاچیان خیلی در قضایا ساده انگاری کردند. البته 
شاید این روش در برخی کشللورها جواب داده بود و 
حتی به نوعی تصورشللان این بود که مدل کودتای 
28 مللرداد 1332 را دوباره در ایللران تکرار کنند اما 
نمی دانستند شرایط ایران سال1359 با سال 1332 

بسیار بسیار متفاوت است.
به همین خاطر ه�م کودتاچیان ابتدا قصد 

تصرف تهران را داشتند؟
خب به طور معمول در کودتاها اول مرکز حاکمیت و 
مرکز فرماندهی کشور را می گیرند بعد طبیعتاً مناطق 
دیگر کشللور را تصرف می کنند که البته خود این به 
نظر من باز یکی از آن نکات قابل توجه است. یعنی با 
فرض اینکه آن کودتا بر تهران مسلط می شد آیا قم 
هم این کودتا را می پذیرفت؟ آیا مشللهد و اصفهان 
و اهواز و تبریز این کودتللا را می پذیرفتند؟ به یقین 
نمی پذیرفتند. در یک مقیاس خیلی خیلی کوچک تر 
از این عملیات، جریان اسللتبداد صغیر مشروطیت 
است که به هر حال وقتی مخالفان مشروطیت تهران 
را گرفتند از شهرستان های دیگر به تهران آمدند و به 

هر حال استبداد را شکست دادند.
یعن�ی کودتاچی�ان ب�رای تص�رف دیگر 

شهرستان ها برنامه ای نداشتند؟
نه چندان. چون آن قدر نه نیرو داشتند که بتوانند برای 
تمام کشور قبًا تدارک دیده باشند و نه توان. نهایت 

این است که گویا با لشللکر اهواز یک صحبتی کرده 
بودند که شاید از آن طریق خوزستان را بگیرند ولی در 

کل برنامه آنچنانی نمی توانستند داشته باشند. 
گویا در خصوص نحوه ل�و رفتن این کودتا 
چند روایت مختلف وجود دارد. کدام روایت 

به واقعیت نزدیکتر است؟
یک نظری هسللت در فرهنگ سیاسی که شکست 
یتیم است و پیروزی هزار پدر دارد اما بعد از اینکه این 
کودتا شکست خورد افراد متعددی آمدند و گفتند ما 
بودیم. ما بودیم، که خبر کودتا را اطاع دادیم. هرچند 
معموالً وقتی شکست می خورند می گویند کی بود؟ 
کی بود؟ من نبودم. لذا همان طور که گفتم در قضیه 
کودتای نقاب معروف به نوژه بعد از شکسللت کودتا، 
افراد متعددی بودند که اظهللار کردند خبر کودتا را 
ما اطاع دادیم. مثًا حزب توده که خودش در واقع 
به نوعی به کودتاچیان چراغ سبز داده بود و با اشاره 
شوروی حمایت تلویحی از کودتا کرده بود بعد از لو 
رفتن کودتا ادعا کرد ما رفتیم و به آقای هاشمی اطاع 
دادیم و فان... از طرفی مجاهدین خلق هم آمدند و 
گفتند ما جریان کودتللا را لو داده ایم. حتی بنی صدر 
هم گفت من از مدتی قبل از جریان کودتا خبر داشتم. 
البته بنی صدر نگفت حال که من خبر داشللتم برای 
پاکسازی اش چه کار کردم. البته اسناد نشان می دهد 
که بنی صدر از جریان کودتا خبر داشته و دنبال این 
بوده که جمهوری اسللامی را به شکست بکشد. در 
کل آن زمان هملله گفتند ما خبر داشللتیم. حال ما 
صددرصد نمی گوییم همه اینهللا غیرواقعی و دروغ 
است و ممکن است بوده باشللد، ولی به نظر می رسد 
مشهورترین روایت برای آغاز شکست کودتا این است 
که یکی از خلبان ها قبل از اینکه برای انجام عملیات از 
خانه بیرون برود چون بسیار مضطرب و ناراحت بوده 
مادرش متوجه این مسئله می شود. ایشان داستان را 
برای مادر نقل می کند و مادر بسللیار بسیار ناراحت 
می شود و از خلبان می خواهد که همین حاال مسئله 
را به آقای خامنه ای اطاع بدهد. لذا سللاعت 4 صبح 
این آقا به منزل آیت اهلل خامنلله ای می رود و از اینجا 

پیام شکس�ت این کودتا به امریکاییان 
این ب�ود که ش�ما انق�اب اس�امی را 
نمی شناس�ید و ب�ا واقعیت ه�ای ایران 
آشنا نیستید و نمی دانید که این ملت به 
هر قیمتی در مقابل طرح ها و توطئه های 
ش�ما می ایس�تد. منتها به طور معمول 
حکومت های استکباری این واقعیت ها 
را نمی پذیرند. آنها هیچ وقت نخواستند 
بپذیرن�د که انق�اب اس�امی، انقابی 
است مردمی، اسامی و استقال طلبانه 
که مطلقًا زی�ر بار قدرت آنه�ا نمی رود 
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 »نظري بر کودتاي نوژه و بسترهاي داخلي و خارجي آن« 
در گفت وشنود »جوان«  با جواد منصوری

عمليات نقاب و عمليات هاي ديگر، نشان 
داد دشمن نظام اسالمي را نمي شناسد

داستان کشف شللاخه های کودتا شروع می شود 
و مرحله مرحله جلو مللی رود. البته در اداره دوم 
ارتش هم چند نفر به رفتار بعضی افراد این اداره 
مشللکوک می شللوند و به این ترتیب یکی یکی 
سللرنخ های جریانات در تهران و همدان در واقع 

شناخته و کشف می شود.
زمان عملیات نقاب شما چه سمتی در 

سپاه داشتید؟
 من آن زمان یکی از فرماندهان سپاه بودم.

خاطره ای هم از طریقه لو رفتن جریان 
عملیات به یاد دارید؟

یکی از دوسللتان ما در اداره دوم ارتش روزی به 
پارک الله می رود و در آنجا با اجتماع این افسران 
ارتش روبه رو می شللود لذا بافاصله به اداره دوم 
ارتش و سللپاه اطاع می دهد که چنین مسللئله  
مشللکوکی را مشاهده کرده اسللت. عاوه بر این 
می گوید در صحبتی که با یکی از آنها داشته به او 
گفته شده که ما می خواهیم به همدان برویم. به 
هر حال این دوست ما تقاضا می کند برای کشف 
ماجرا نیرویی به آنجا فرسللتاده شود ولی فردای 
آن روز اطاع دادند که شب قبل همه آن افراد را 
دستگیر کرده و به بازداشللتگاه برده اند و بعد هم 
دستگیری ها در همدان آغاز شد. لذا من از طریق 
همین دوستم از جریان عملیات مطلع شدم ولی 
بعدها از طریق دادگاه و اعترافاتشللان بیشتر در 
جریان قرار گرفتم. اخیراً هم در کتابی که نوشته ام 
تحت عنوان »تاریخ ایران پس از انقاب اسامی« 

به تفصیل قضیه کودتای نقاب را توضیح داده ام.
گویا کش�ف و شناس�ایی عوامل کودتا 
برای حامیان این عملیات بسیار سنگین 

بوده است؟
بللله. در زمانی که مللا هیچ دسللتگاه اطاعاتی 
نداشللتیم طراحان کودتا اصًا تصور نمی کردند 
برنامه ریزی که برای انجام کودتا کرده اند، شکست 
بخورد. درسللت هم تصور کرده بودنللد. به دلیل 
اینکه واقعیت این است اما از آنجایی که خداوند 
نخواست اینها پیروز شوند و خداوند پشتیبان این 
انقاب بود، باالخره یللک قضایایی حتی خارج از 

توان و اراده ما اتفاق افتاد.
این خلبان چه نقشی در این عملیات بر 

عهده داشت؟
او یکی از خلبانانی بود که قرار بوده به پایگاه هوایی 
شهید نوژه همدان برود و برای اجرای نقشه کودتا 

به اصطاح هواپیما بردارد و به تهران بیاورد.
چرا با آنکه نام کودتا عملیات نقاب بود، 

در میان مردم به  نوژه شهرت یافت؟
به این علت که نقطه آغاز طللرح عملیات، پایگاه 
سوم شکاری شهید نوژه در کبودرآهنگ )همدان( 
طراحی شده بود. پایگاهی که به یاد شهید محمد 
نوژه به پایگاه هوایی نوژه نامگذاری شده بود. لذا از 
همان ابتدا در میان مردم به کودتای نوژه معروف 
شد و مردم متوجه نشدند که این کلمه نوژه یعنی 
چی؟ حتی برخی تصور کردند کلله رهبر کودتا 
نامش نوژه بوده است ولی بعداً اطاع رسانی شد 
و مردم متوجه شدند نام کودتا نقاب بوده. نقاب 
هم ابتدای چهار کلمه »نجات قیام ایران بزرگ« 
اسللت و نامی بود که کودتاچیان روی خودشان 

گذاشته بودند.
بعد از لو رفتن جری�ان کودتا، عملیات 
پاکس�ازی توس�ط س�پاه چطور انجام 

شد؟
نیروهایی که برای کودتللا در تهران تدارک دیده 
بود قرارشللان این بللود که در پللارک الله جمع 
شللوند و با یک اتوبوس به پایگاه هوایی فرودگاه 
مهرآباد بروند و از آنجا با یک هواپیما دسته جمعی 
به پایگاه هوایی شللهید نوژه همللدان بروند و از 
آنجا هواپیماها را برداشته و به تهران بیاورند و با 
شکست دیوار صوتی برنامه تسخیر را اجرا کنند 
ولی با آن سرنخی که آن خلبان به آقای خامنه ای 
داد، نیروهای سللپاه به پارک الله ریختند و تمام 
آن افراد را دسللتگیر کردند و از آنجا کار کشللف 
افرادی که در کودتا نقش داشتند آغاز شد که در 
ادامه  عملیات شناسایی عامان کودتا تعدادی در 
همدان و اهواز دستگیر شللدند و با اعترافات آنها 
دیگر افرادی که در جاهللای مختلف قرار بود در 
جریان کودتا برنامه هایی را اجرا کنند،   یکی یکی 

دستگیر شدند.
کس�انی که قرار بود کار تسخیر صدا و 
س�یما را انجام دهند، چطور  شناسایی 

شدند؟
از آنجایی که طراحان کودتا برای اجرای طرح در 
جاهای مختلف با افرادی صحبللت کرده بودند، 
بعدها در جریان دستگیری های عظیمی که در 
برخی ادارات انجام گرفت کسللانی کلله قرار بود 
کار تسخیر صدا وسللیما را انجام دهند، دستگیر 
شدند. البته آیت اهلل ری شهری نیز در خاطراتشان 
به تعدادی از افرادی که با اینها همکاری داشتند 
اشللاره کرده ولی اسللمی از آنها به میان نیاورده 

است.
واکنش مس�ئوالن وقت نظام نس�بت 
ب�ه همراه�ی برخ�ی از ارتش�یان ب�ا 
کودتاچیان چه ب�ود و این عملیات چه 
موضع گیری های�ی را نس�بت به ارتش 

رقم زد؟
خب، کامًا روشن بود که تمامی فرماندهان ارتش 
با انقاب هماهنگ نبودند. این فرماندهان نه تنها 
در این واقعه بلکلله در واقعه طبللس- عملیاتی 
موسللوم به پنجه عقاب که در جهت آزادسازی 
گروگان هللای امریکایللی انجام گرفللت- هم با 
نیروهای امریکایی همراهی کرده بودند. بنابراین 
چنین اقدامی از سللوی آنها یللک مقدار طبیعی 
به نظر می رسللید. لذا بعد از این اتفللاق عاوه بر 
دسللتگیری کسللانی که در این جریان دسللت 
داشللتند، پاکسازی نسبتاً وسللیعی در نیروهای 

مسلللح انجام گرفت و تعداد زیادی از ارتشللیان 
بازنشسته یا اخراج شدند.

اتفاق نامناسبی که بعد از این قضیه افتاد این بود 
که پس از آغاز جنگ در مهرماه 1359 بنی صدر 
از حضرت امام می خواهد کسللانی که در جریان 
کودتا دست داشتند و در زندان به سر می بردند 
را با توجه به اینکه توبه کرده انللد، عفو نمایند تا 
آنها برای مقابله با ارتش عراق به جبهه فرستاده 
شوند. بنی صدر با این عنوان که این افراد آدم های 
متخصص و سطح باالی ارتش بوده اند و در جبهه 
جنگ به وجودشان نیاز داریم و بسیار برای شرایط 
حال حاضر جنگ مفید هستند، از حضرت امام 
درخواست آزادی آنها  را می کند که البته حضرت 
امام هم با این درخواسللت موافقت می کنند و به 
هر حال تعدادی از این ارتشللیان آزاد می شوند و 
دوباره لباس نظام می پوشللند و به محل کارشان 
برمی گردند اما متأسللفانه اکثر ایللن افراد که در 
واقع شاید باید اعدام می شدند ولی به این ترتیب 
آزاد شدند، عملکرد خوبی در جبهه از خود نشان 
ندادند به طوری که بعضی هللا معتقدند اینها در 
جبهه عمداً خرابکاری کرده و مناطق وسیعی را 
به ارتش عراق تسلیم نموده و عقب نشینی کردند. 
این هم یکی از آن مسللائلی اسللت که در مورد 

عملکرد بنی صدر مطرح است. 
ب�د نیس�ت اش�اره ای ه�م ب�ه نق�ش 
هدایت کنن�ده بختی�ار در چگونگ�ی 

رخداد این کودتا داشته باشید.
بختیار از همان روز اول بعللد از پیروزی انقاب 
اسللامی به هر حال شللروع به توطئه کرد. تنها 
مدیریت این کودتا هم نبود؛ او که مسللتقیماً با 
سیا و سازمان های اطاعاتی اروپایی علیه ایران 
کار می کرد حتی در جریان جنگ تحمیلی هم به 
دولت عراق کمک کرد و در تبلیغات علیه ایران به 

طور دائم فعال بود.
به عن�وان معترضه س�ؤال مي کنم که 
حضور برخ�ي نیروهاي امنیت�ي اداره 
هشتم س�اواك در تش�کیات امنیتي 
نظ�ام صح�ت دارد؟ چ�ون اص�والً 
وقایع�ي از جنس کودتاي ن�وژه ، نوعي 
هماهنگي هاي داخلي از جنس نفوذ را 

هم مي طلبد؟
ما باید در ابتدا بدانیم که تمللام بگیر و ببند ها و 
شللکنجه های سللاواک در حیطه وظایف »اداره 
سوم ساواک« که حوزه کاری آنها مربوط به امنیت 
داخلی بود، قرار داشللت. سللاواک یک اداره هم 
تحت عنوان »اداره هشتم« داشت که حوزه کاری 
آنها مربوط به امنیت خارجی بود. اداره هشتم اصًا 
کاری به داخل مملکت و مبارزه و مبارزان نداشت 
و تنها سللفارتخانه های خارجی و جاسوس ها را 
زیر نظر داشللت. افراد اداره هشتم تخصص های 
بسللیار باالیی در زمینه های لب خوانی، شللنود، 
ردگیری ماشین ها و... داشتند. در ابتدای انقاب 
دولت موقت گفت که اداره هشتمی ها آدم هایی 
حسابی هستند و ربط آنچنانی به ساواک ندارند 
و ما برای آنکه خارجی ها از اوضاع فعلی کشللور 
سوءاستفاده نکنند، به نیرو های اداره هشتم نیاز 
داریم. این را هم بگویم که نیرو های اداره هشتم، 
واقعاً کمک هایی را در ابتدای انقاب انجام دادند. 
البته فقط تا شللش ماه و یک سللال از وجود آنها 
استفاده شد و بعد از آن همه نیرو های اداره هشتم 
بازخرید شدند. هیچ کدام از نیرو های اداره هشتم 
هم بعد از انقاب در دفتر اطاعات نخست وزیری 
حضللور نداشللتند. البتلله رابط هایللی بللا دفتر 
نخست وزیری داشتند ولی به هیچ عنوان در دفتر 
نخسللت وزیری حضور فیزیکی نداشتند. زمانی 
هم که شهید رجایی نخست وزیر شد آقای خسرو 
تهرانی را به عنوان مشللاور نخسللت وزیر در امور 
اطاعاتی انتخاب کرد. در دفتر نخسللت وزیری، 
دفتری برای آقای خسرو تهرانی و تیم همکاران او 
درست شد که افرادی نظیر کشمیری و حجاریان 

هم جزو همین تیم بودند.
در ص�ورت پی�روزی کودتا، چ�ه نوع 

حکومتی قرار بود تشکیل شود؟
کودتاچیان در این خصللوص یک مقدار متناقض 
صحبت  کرده اند. علت هم این اسللت که در انجام 
کودتا جریانات متفاوتی همکاری داشتند. یعنی 
هم سلللطنت طلبان در انجام کودتا دخیل بودند 
هم ضدسلطنت طلبان مثل توده ای ها. البته با آنکه 
کودتاچیان می گویند ما اطاعی از اینکه حکومت 
جدید چه باشد نداشتیم و قرار بود بعد از پیروزی 
در این مورد تصمیم گرفته شللود ولی ظاهراً قرار 
بوده پس از پیروزی، حکومت جدید را جمهوری 
ایران اعام کنند. چون خودشان می دانستند که 
نظام سلطنتی در میان مردم هیچ جایگاهی ندارد 
و حتی بعضی از کسانی که در جریان کودتا شرکت 

کرده اند هم با نظام سلطنتی موافق نیستند. 
شکست کودتای نقاب چه پیامی برای 
امریکاییان و دیگر دشمنان جمهوری 

اسامی به همراه داشت؟ 
پیام شکسللت این کودتا بلله امریکاییان این بود 
که شللما انقاب اسللامی را نمی شناسللید و با 
واقعیت های ایران آشنا نیستید و نمی دانید که این 
ملت به هر قیمتی در مقابل طرح ها و توطئه های 
شما می ایستد. منتها به طور معمول حکومت های 
اسللتکباری این واقعیت ها را نمی پذیرند. چون 
اگر واقعیت ها را می پذیرفتند، رفتارشللان بسیار 
متفاوت می شد. آنها هیچ وقت نخواستند بپذیرند 
که انقاب اسامی، انقابی است مردمی، اسامی 
و اسللتقال طلبانه که مطلقاً زیر بللار قدرت آنها 
نمی رود اما آنهللا چون نمی خواهنللد واقعیت را 
بپذیرند، قصد داشتند با زور ما را تسلیم خود کنند 

و تا امروز هم این سیاست را دنبال کرده اند.
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار 

دادید.

  سمانه صادقي
روزهاي اکن�ون در تقوی�م تاریخ انقاب اس�امي، 
تداعي گر س�الروز کودتاي موس�وم به نوژه اس�ت. 
ه�م از ای�ن روي و در بازخوان�ي بس�ترهاي داخلي 
و خارج�ي آن، با دکت�ر ج�واد منصوري، ش�اهد و 
پژوهنده تاری�خ معاصر ب�ه گفت و گو نشس�ته ایم. 
آنچ�ه پی�ش رو داری�د، تحلیل ه�اي وي در ب�اب 
ای�ن روی�داد مغف�ول تاریخ پ�س از انقاب اس�ت.

  
ابتدا بفرمایید وضعیت ارتش از زمان پیروزی 
انقاب تا موعد انجام کودتا چگونه بود و تا چه 

حد با انقاب همراه بودند؟
انقاب اسامی برای ارتش شاهنشاهی یک تکانه بسیار 
بسیار شدید و غیرمنتظره بود و به راحتی نمی توانست 
این تغییر عجیب و ناگهانی را تحمل کند، اما بدنه ارتش 
یعنی نیروهای عمومی ارتش به دلیل زمینه های مذهبی 
به تدریج خودشللان را با انقاب هماهنللگ کردند و لذا 
در تمام اقدامات علیه جمهوری اسللامی از ابتدا اکثراً 
فرماندهان سطح باالی ارتش شرکت داشتند. علت هم 
این بود که فرماندهان باالی ارتللش اکثراً خودفروخته 
رژیم سلللطنتی و امریکا بودند. البتلله در میان آنها هم 
افرادی بودند که به انقاب پیوسللتند اما غالباً این طور 
نبودند. به دلیل اینکه آنها سال های طوالنی با دولت های 
دیگر کار کرده و ارتباط داشتند و تصور می کردند که باز 
به کمک آنها می توانند انقاب را شکست دهند و اگر هم 
شکست ندادند می توانند بروند و در حمایت آنها زندگی 
کنند، کلله البته همین طور هم شللد و بعد از شکسللت 
اقداماتشان آنهایی که فرار کردند به امریکا رفتند و تحت 

حمایت امریکا زندگی کردند.
نقش امریکاییان در شکل گیری کودتای نقاب 

چه بود؟
طراحی کودتا توسط سازمان سیا امریکا با هدف شکست 
و سللقوط جمهوری اسللامی صورت گرفللت. آنها این 
برنامه را پس از شکسللتی که در قضیه طبس متحمل 
شده بودند انجام دادند زیرا به هر حال امریکا مصمم بود 
که مانع تثبیت نظام اسامی در ایران شود. یعنی تمام 
امکانات خود را به کار گرفت تللا چنین اتفاقی نیفتد. از 
طرف دیگر آنهایی را که برای اجللرای این طرح در نظر 
گرفتند یک طیفی بودند از مجموعه نیروهایی که مقابل 
جمهوری اسامی و انقاب قرار داشتند؛ اعم از بهاییان، 
لیبرال ها، مجاهدین خلق، حزب توده و حتی از چند نفر 
از روحانیون داخلی که کودتاچیان به نوعی از آنها تأیید 

گرفته بودند.
جذب روحانیت برای مش�روعیت بخشیدن 

به کودتا بود؟
مقداری در همین رابطه بود. طبیعتاً مقداری هم برای 
آنکه بتوانند به این طریق بخشللی از مردم را در واقع به 
سمت خودشان جذب کنند یا اینکه مثًا نشان دهند که 

ما مسلمان هستیم و با اسام مشکلی نداریم.
اس�نادی مبنی بر حضور ملبس�ین به لباس 

روحانیت در این کودتا وجود دارد؟
بله. کتابی هست به نام »قدر مطلق یک توطئه« که مرکز 
اسناد انقاب اسامی چاپ کرده و در این کتاب بیش از 
صد سند در این ارتباط آمده از جمله تماسی که مجریان 
کودتا با بعضی از روحانیون حتی آیت اهلل شریعتمداری 
گرفته بودند. به هر حال در این زمینه مطلب بدون سند 

نیست.
غیر از سازمان س�یا چه کشورهای دیگری از 

این کودتا حمایت کرده بودند؟
دولت های دیگللر در منطقه مثل عللراق قطعاً همچون 
اسرائیل در این جریان دست داشتند به طوری که دولت 
عراق قطعاً نه تنها موافق این کودتا بللود بلکه به مقدار 
زیادی هم در اجرای این کودتا فعال بود و حتی بخشی از 
نیروهای کودتا در عراق متمرکز بودند و هماهنگی کار و 
مراحل اولیه اجرا را در عراق آغاز می کردند. احتماالً در 
مراحل بعد از آغاز اجرای طرح کودتا نیز برنامه هایی را 
برای موفقیت این طرح داشتند ولی چون این عملیات 
به سرانجام نرسید و وارد دوره اجرا نشد عمًا آنها در این 

طرح خودی نشان ندادند.
اینکه گفته می شود عربستان هم پولی به مبلغ 
10 میلیون دالر برای انجام کودتا هزینه کرده 

بود، چقدر حقیقت دارد؟
در مجموع دولت سعودی دشمنی اش با انقاب اسامی 
را از ابتدای پیروزی با شللرکت در تمام طر ح هایی که به 
براندازی نظام اسامی منجر می شده با تأمین مالی و یا 
در اختیار قرار دادن پایگاهی نشان داده است. در قضیه 
طبس پایگاه های عربسللتان در اختیار نیروهای امریکا 
بود و بخشللی از هواپیماهای امریکا از آنجا بلند شدند. 
در موارد دیگر هم تا به امروز در هر جریانی که در جهت 
ضربه زدن به نظام اسامی بوده عربستان کمک کرده و 
در این زمینه اسللنادی هم وجود دارد. لذا در اعترافات 

کودتاچیان هم به این مسئله اشاره شده است.
گفته می ش�ود کش�ورهایی که در این کودتا 
س�هیم بودند تا ح�دودی از شکس�ت کودتا 
آگاه بودند. این نظر چقدر به واقعیت نزدیک 

است؟
به نظر نمی رسللد که این طور باشللد. آنها بلله پیروزی 
فکر می کردند و تصورشللان این بود که در داخل ایران 
انسجامی برای سازمان های امنیتی، اطاعاتی و نظامی 
نیسللت و فرماندهی متمرکزی وجود نللدارد و از طرف 
دیگر تهدیدات عراق، کشللور را دچار مشکل کرده بود 
و ضدانقاب به طللور دائم برای انقاب مسللئله آفرینی 

می کردند و لذا آنها به پیروزی شان اطمینان داشتند.
با توجه به اینکه برای پیروزی این طرح چند 
کشور باهم همراه شده بودند، به چه دلیل این 

طرح شکست خورد؟
نکته ای که آنها از آن غافل بودند این اسللت که انقاب 
اسللامی با انقاب های دیگر و با تحوالت دیگر سیاسی 
یک یا دو قرن گذشللته تفاوت های عمیقللی دارد و به 
این دلیللل دولت های مختلللف نه شللناختی از انقاب 
اسامی داشتند نه از رهبری انقاب و نه از فرهنگ و نه 
از نظام و ایدئولوژی انقاب و نه از نیروهای انقاب. مثًا 
تصور می کردند چون هیچ یللک از دولت های خارجی، 
جمهوری اسامی را تأیید نمی کند بنابراین جمهوری 

نکته ای که کودتاچی�ان به آن توجه 
نکردند این بود که هر گروهی در واقع 
برای اهداف خ�ودش وارد این طرح 
شده است. با فرض اینکه آنها پیروز 
می شدند، امکان نداشت که بتوانند 
با هم کار بکنند. مثًا مجاهدین خلق 
یا حزب توده یا بهاییان یا دولت عراق 
چون با ه�م منافع متضاد داش�تند 
امکان س�ازش میانشان نبود. ممکن 
بود درجری�ان کودت�ا ظاه�راً با هم 
همکاری هایی داش�ته باش�ند، ولی 
بافاصله بع�د از کودتا جنگ داخلی 
میان خودش�ان ش�روع می شد و در 

نتیجه شکست می خوردند
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