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آزادی خواهان ایران برای  ،۷۵ سال گذشته بعد از بهمن 00در طول 

ود، ش میوب ی که بطور سیستماتیک در ایران سرکزادی و دمکراسآ
اند. میهن پرستانی که در ارتش شاهنشاهی قیام نقاب  تالش بسیار کرده

را سازماندهی، رهبری و انجام می دادند، جزو اولین ایرانیانی بودند که به 
در مقابله با رژیم جمهوری اسالمی برخاستند؛ تالش آن میهن پرستان 

از چشم مردم امکان پذیر بود، که تا جایی دیکتاتوری حاکم  فضای
زاهدی امروز نادر انی دارد که دکتر دقدرتقدیر و جای  مانده است.مخفی 

تهیه و با در چهل و یکمین سالگرد آن اقدام ملی و میهن پرستانه، 
است که تالش قهرمانانی ، در ثبت تاریخی «کتاب قیام نقاب»تدوین 

به اشغال درآمده توسط ایران جه اوضاع خوفناک متوبسیار سریع 
، با فداکاری و ایثار جان خود دو سعی کردنانقالبیون اسالمی شده 

در این راه از ایثار جان ؛ آنان سرنگونی رژیم باز کنند یراه را برا گاهانه آ
 .باد هیادشان گرامی و خاطره شان همیشه زند .نکردند دریغخود 

 

 زب مشروطه ایران)لیبرال دمکرات( فؤاد پاشایی دبیرکل ح
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 پیشگفتار

اقدامی برای رهایی وطن از سلطه انقالبیون  05۷1تیرماه  01در 
که توسط « قیام نقاب»مسلمان، پیش از هر تحرکی افشا شد؛ اقدام ملی 

امه ریزی شد، عده ای از سربازان ایران پرست در پایگاه هوایی نوژه برن
که در روایت « قیام نقاب»ماهیتی ملی و در راستای آزادی ایران بود؛ 

خوانده شد، در اتحاد چپ « کودتای نوژه»های حکومتی و ضد ایرانی به 
 گرایان و اسالم خواهان ناکام ماند.

عوامل نظامی حزب توده و اطالع رسانی آنان به عناصر حکومتی، از 
بودند. این « قیام نقاب»و اعدام فعالین در عوامل اصلی کشف، سرکوب 

قیام یکی از چندین اقدام ملی اولیه ای است که علیه جمهوری اسالمی 
انجام گرفت و در افشای آن، برخی از نظامیان وطن پرست به جوخه 
های اعدام سپرده شدند؛ آرمان های آن، نقشه انجام قیام و دست 

ی از آثار، خاطرات و تاریخ اندرکاران آن کم و بیش تاکنون در برخ
باز « قیام نقاب»نویسی ایران روشن شده اند؛ با این حال هنوز پرونده 

است و تحلیل و ثبت آن، یکی از موارد تاریخی مبارزات ایران گرایان و 
 اقدامات ضد فاشیسم مذهبی بشمار می رود.

این مجموعه با هدف شناخت و یادآوری فداکاری سربازان ایران پرست 
ر قیام نقاب، به تدوین و تألیف گزارش ها و ارزیابی وقایع آن دوران می د

پردازد. طرفه آن که روایت های متفاوت از قیام نقاب می تواند بر الیه 
هایی از آن روشنایی افکنده و روایت درست را از ناراست روشن کند. در 
 این روایت ها، حکومت اسالمی سعی در الپوشانی حقیقت قیام نقاب

داشته و آن را وابسته به خارجیان دانسته است؛ روایت احزاب و گروه ها 
هم بر اساس ایدئولوژی آنان ابراز شده است. روایت بازماندگان قیام نقاب 
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از پیش زمینه ها، فرماندهان، اقدامات انجام شده و اهداف قیام سخن 
ه می گویند. گزارش های مطبوعاتی هم بخش هایی از قیام نقاب را ب

در « قیام نقاب)کودتای نوژه(کتاب »تصویر کشیده اند. تهیه و تدوین 
چهل و یکمین سالگرد آن، ادای احترام به سربازان فداکار ایران و 

 بزرگداشت یاد و خاطره اقدام ملی آنان است.

کل  شار، جناب آقای فؤاد پاشایی دبیردر آماده سازی این کتاب برای انت
و دوستانی در امور ویراستاری، رات( دمک لحزب مشروطه ایران)لیبرا

 صفحه آرایی و چاپ یاری ام کردند؛ از همه این بزرگواران سپاسگزارم.

 نادر زاهدی

 5251بهار  -مونستر
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 نقاب امیو اقدام ق خیتار
 

قیام نقاب مثل هر اقدام اجتماعی و سیاسی دارای زمینه هایی بود؛ با 
ان می توان به افکار قیام کنندگان آشنا شد و آگاهی از وضعیت آن زم

اهداف آن ها را بهتر فهمید؛ برای اطالع از این مسایل، روایتی که مارک 
گازیوروسکی به عنوان محقق و راوی بی طرف نوشته است، می 
پردازیم. پایه های نوشته این محقق، اسناد و مدارکی است که در مراکز 

ماتیک قرار دارند. هم چنان وی توانسته با کتابخانه ای و دیپل -اطالعاتی
بعضی از دست اندرکاران قیام نقاب و برخی از آمران رژیم به گفت و گو 
نشسته و یافته های اسناد قیام نقاب را مستند کند. حاصل تحقیقات 

مجله میدل ایست جورنال منتشر  0110گازیوروسکی در شماره نوامبر 
 شده است.

پردازد که تفکر کودتا  ود به توصیف فضایی میگازیوروسکی در مقالۀ خ
بنا به »در میان گروهی از نظامیان را شکل داد، فضایی که در آن 

درصد پرسنل نیروهای مسلح ترک خدمت کرده  ۰1ها حدود  تخمین
رهبران انقالب با این دغدغه که مبادا لشکر افسران نیروهای »و « بودند

ها زدند اگرچه  پاکسازی نظامیمسلح سنگر ضد انقالب باشد، دست به 
چپی برای انحالل کامل نیروهای مسلح  های دست در برابر خواستۀ گروه

 «مقاومت کردند.

ها آغاز شد که در  ای از پاکسازی موج تازه 05۷1شهریور در همان حال، 
اخراج شدند و به خیل ناراضیان « هشت تا ده هزار افسر»جریان آن 

ها و هرج و مرج چشمگیری که از سوی  انونیق پیوستند. این در کنار بی
گرایان افراطی و مجرمان  گرا، طوایف مختلف، اسالم های چپ چریک
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های تصفیه شده و  شد، به افزایش نارضایتی بخش عادی دامن زده می
گروهی از افسران سکوالر که از تیغ پاکسازی در امان مانده بودند، 

 انجامید.

صلی از جانب عراق بود که از تیر خطر ا: »می نویسدگازیوروسکی 
، زمام صدارتش تمام و کمال به دست صدام حسین افتاد... مهر 05۷1
ای تمام عیار  دولت ایران دیگر فهمیده بود عراق دارد مهیای حمله 05۷1

های بعدی، نبردهای مرزی دیگر  شود... در طول ماه به این کشور می
الوقوع  ، جنگ حتمی و قریبعادی شده بود و به نظر بسیاری تحلیلگران

 «بود.

های کوچک از ایرانیان غیرنظامی و افسرانی  گروه»از نظر گازیوروسکی 
چینی علیه نظام اسالمی، هم درون و هم  نظامی شروع کردند به توطئه

های مخالف را شاپور بختیار رهبری  ترین این گروه بیرون کشور... مهم
شروع کرده بود به دریافت واسط مهرماه دیگر بختیار .. اکرد. می

های مالی از خواهر شاه، اشرف پهلوی، و دیگر ایرانیان ثروتمند.  کمک
ای منتشر کند و تشکیالتی با مرکزیت  توانست روزنامه جوری که حاال می

های  های بعدی با عراق و دیگر دولت اندازی کند. طی ماه پاریس راه
کردند به دادن مقادیر ها هم شروع  ثروتمند عرب هم تماس گرفت و آن

های مالی به او. عراق همچنین تاسیساتی مخابراتی  بسیار بیشتری کمک
هایش  که پخش برنامه« رادیو ایران»برای شبکه رادیویی او فراهم آورد: 

ای  آغاز کرد. این امکانات بختیار را به چهره 05۷1را از اردیبهشت 
 «دوره بدل کرد.محوری در مخالفت با نظام اسالمی ایران در آن 

جز بختیار که همچون رهبری خودخوانده در میانۀ مخالفان دم و 
دستگاهی برهم زده بود، دیگرانی هم بودند که سودای بازگشت داشتند. 

شروع کرد به » راناز جمله غالمعلی اویسی آخرین فرماندار نظامی ته
ن و زاده از نیروهای نظامی تبعیدی ایرا همکاری با سرتیپ جواد معین
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به عراق رفتند و  05۷1ای کوچک راه انداختند. آنان در اسفند  شبکه
ها پول، جا، سالح و  رهبران عراقی را دیدند که قبول کردند به آن

 «بدهند.« صدای آزاد ایران»تاسیسات مخابراتی برای شبکه رادیویی 

ای از افسران و نیروهای نظامی ناراضی را  ها شبکه این دو نفر بعد
ای نزدیک مرز ایران و عراق را به تصرف  دهی کردند تا منطقهسازمان

درآورده و از آنجا به سازماندهی نیروهای مخالف نظام اسالمی بپردازند. 
ادعا کردند  05۷1ها در اردیبهشت  آن»به نوشتۀ گازیوروسکی 

هزار داوطلب دیگر  11هزار افسر نظامی بازنشسته و  ۵ای از  مجموعه
ند نبردی مسلحانه را آغاز کنند. اگرچه شک هست که ا دارند که آماده

 «شان بیش از چند صد نفر عضو داشته است. شبکه

جز این دو نفر، شهریار شفیق فرزند اشرف پهلوی هم در سودای 
برانداختن نظام انقالبی بود. او که از جمله افسران نیروی دریایی ایران به 

ر بازگشت به کشور، دست به آمد با وقوع انقالب و انسداد مسی شمار می
ریزی کرد اما  ای برای حمله هوایی به ایران طرح زد و نقشه اقداماتی

توسط گروهی که  05۷1پیش از آنکه به هدفش دست یابد در آذرماه 
شد. جز او سید مصطفی پالیزبان  ترورخواندند،  خود را فداییان اسالم می

های کُرد  ی از چریکروابطی با اویسی برقرار کرد و گروه کوچک»هم 
درست « آزادگان»تشکیل داد. ارتشبد بهرام آریانا هم تشکیالتی به اسم 

کرد و در ترکیه نزدیک مرز ایران، پایگاهی راه انداخت برای اینکه از 
 «آنجا به ایران حمله کند.

نظامیانی که محوریت کودتای نوژه را برعهده از نظر گازیوروسکی، 
زاده، نه پالیزبان  ها نبودند، نه اویسی، نه معین این کدام از گرفتند اما هیچ

عامری از بازنشستگان ژاندارمری  و نه آریانا. این سرهنگ محمدباقر بنی
بود که به همراه دوست دیرینش سرهنگ عطااهلل احمدی از افسران 

ریزی کردند.  ای نظامی برای سرنگونی نظام طرح اطالعات ارتش، برنامه
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ین فکر افتادند که برای پیشبرد اهدافشان حمایت شاه را ها ابتدا به ا آن
های  اهلل امیرفضلی از فعالیت از طریق فضلهم چنین جلب کنند. احمدی 

. هم چنان که سرهنگ شاپور بختیار آگاهی یافت و به دیدار او رفت
محمدباقر بنی عامری هم در خاطرات خود نوشته است، گازیوروسکی 

عامری  های بنی تیار دیدار کرد و از فعالیتاحمدی با بخ: »می نویسد
عامری شد و این بود که در  برای او گفت. بختیار خواستار دیدار با بنی

عامری و بختیار  عامری با هواپیما به پاریس رفت. بنی ، بنی05۷1شهریور 
عامری طراحی و سازماندهی  توافق کردند همکاری کنند. قرار شد بنی

بختیار تامین مالی آن را به عهده بگیرد و اسمش  عملیات را انجام دهد و
های خارجی حفظ  را پای عملیات بگذارد و ارتباطات الزم را با دولت

 «کند.

عامری که به ایران بازگشت با ابوالقاسم خادم از دوستان نزدیک  بنی
هزار  511خادم از طرف بختیار »بختیار و رهبر حزب ایران دیدار کرد و 

تا جنبشی « عامری داد هزار دالر آن زمان به بنی 51دود تومان، معادل ح
اش بنام  گذاری کند. جنبشی که شاخه نظامی مخفی در داخل ایران پایه

عامری به  خوانده شد و زیر نظر بنی« پرست ایران: نوپا نظامیان وطن»
اش توسط  پرداخت و شاخه غیرنظامی های مخالف نظام می جذب نظامی

 شد. خادم مدیریت می

افراد دیگری هم در جریان فعالیت این گروه بودند. از جمله جواد خادم، 
اندازی شاخه  وزیر کابینه بختیار و فرزند ابوالقاسم خادم که خود در راه

غیرنظامی پاریس فعال بود و یکی از دوستانش به نام رضا مرزبان را نیز 
ری پدر برای یاری رساندن به تشکیل شاخه غیرنظامی داخل کشور به یا

 فرستاده بود.

عامری به جذب نیرو ادامه  همزمان شاخه نظامی هم به رهبری بنی
« حدود سیصد نفر 05۷1تا فروردین »داد و به نوشتۀ گازیوروسکی،  می
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نیرو از میان سربازان وظیفه و پرسنل نظامی بازنشسته جمع کرده بود. 
ی حفظ امنیت عامری و دیگر رهبران نوپا، برا بنی»این دورانی بود که 

اسم مستعار انتخاب کردند و برای نوپا ساختار به شدت تفکیک شدۀ 
ای چیدند که مطابق آن، اغلب اعضا فقط چند نفری از باقی را  سلولی

که در بخش هایی از خاطرات بنی گازیوروسکی به نوشته « شناختند... می
معادل  میلیون تومان 0در این دوره بختیار حدود » عامری هم آمده است،

های  عامری پول داد، برای اجارۀ خانه دویست هزار دالر آن زمان، به بنی
ها و خرید سالح و ماشین  آمد و های ارتباطات و رفت امن و پرداخت هزینه

های سبک و  آوری سالح کم شروع کرد به جمع عامری کم و کامیون. بنی
ضای نوپا هم مهمات: مقداری را از دالالن بازار سیاه ایران خرید و اع

های نظامی دزدیدند. در همین دوره دو غیرنظامی  مقداری را از زرادخانه
های سعید تیموری و پروین شیبانی هم شروع به فعالیت علیه نظام  به نام

اسالمی کردند. تیموری یک شرکت بزرگ مهندسی داشت و شیبانی در 
ش از انقالب ها پی وزارت امور خارجه دیپلمات بود. اگرچه هیچ یک از آن

فعالیت سیاسی نداشتند، بعد از سقوط شاه هر دو به حزب ایران پیوستند 
ها به  گرای سکوالر دموکرات آن حمایت کردند. آن و از خط مشی ملی
 «تر حزب، از جمله ابوالقاسم خادم کشیده شدند... سمت اعضای فعال

های  راهاعضای دو شاخه نظامی و غیرنظامی در این دوره از بدین ترتیب 
 .مختلف به پیشبرد اهداف خود پرداختند

فعالین نظامی و سیاسی ای مقطعی به  بود که ضربه 05۷1بهمن یا اسفند 
وارد شد. خادم و مرزبان که تا آن روز در سازماندهی شاخه غیرنظامی 

هایشان  هایی نامرتبط با فعالیت جنبش پیشرفت اندکی داشتند، به اتهام
ن بختیار مسوولی دیگر برای بخش غیرنظامی زما بازداشت شدند. هم

به رهبری پرویز قادسی، شهردار سابق آبادان هم کودتا برگزید. گروهی 
کرد.  فعالیت می« نجات قیام ایران بزرگ ]نقاب[»که مدتی بود با عنوان 
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این چنین بود که در پی دیداری که جواد خادم میان قادسی و شیبانی 
غیرنظامی از جمله شیبانی، تیموری، تحت ترتیب داد همۀ اعضای شاخه 

عامری هم خواسته شد شاخه نظامی  پوشش نقاب قرار گرفتند. از بنی
 را تشکیل دهد و او نیز نوپا را در نقاب ادغام کرد.« نقاب»

قصد رهبران نقاب، برانداختن نظام اسالمی بود »به روایت گازیوروسکی، 
بختیار: دولتی که قرار بود  و روی کار آوردن دولتی انتقالی به رهبری

های  پرسی برگزار کند. به رغم گرایش برای انتخاب حکومت تازه همه
ها  پُرسی ایرانی گرایانه سکوالر دموکرات رهبران نقاب، در این همه ملی

آزاد بودند سلطنت را انتخاب کنند، جمهوری اسالمی، یک جمهوری 
این موردی است  «ند.خواست سکوالر دموکرات یا هر نوع حکومتی که می

 که خسرو بیت اللهی هم به آن اشاره می کند.

عامری، شیبانی،  ای مرکزی شامل بنی نقاب را در ابتدا کمیته» از سویی
تر سیروس ادیب از حزب ایران و  کردند. بعد قادسی و تیموری رهبری می

یحیی فیروزی و مهران کلبادی از دوستان خادم، به این کمیته مرکزی 
ند... سازمان نقاب سه شاخه داشت... شاخه نظامی به سرکردگی پیوست

عامری شامل خود او، ستوان رکنی، آیت محققی، سعید مهدیون،  بنی
هادی ایزدی، حسن گوهری، کورس آذرتاش و یکی از فرماندهان 
شهربانی که نامش هنوز فاش نشده است. شاخه غیرنظامی شامل 

ای  تیموری و شیبانی، کمیته ای برای جذب اعضا به مسوولیت کمیته
ای برای  برای تهیه و تدارک اطالعات به مسوولیت فیروزی، کمیته

پخش این اطالعات به مدیریت ادیب و کمیته حفظ ارتباط با رهبران 
طوایف و متنفذین بازار به مسوولیت قادسی... شاخه سوم نقاب هم 

و ماشین و  مسوول تدارکات مالی و لجستیکی بود، از جمله خرید سالح
فر بود: صاحب شرکتی  های امن. مسوول این شاخه منوچهر قربانی خانه
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اش کرد... ستاد فرماندهی  کشتیرانی که بختیار به رهبران نقاب معرفی
 «نقاب در دفتر شرکت مهندسی تیموری بود.

کمی بعد از تشکیل نقاب، » آورد که گازیوروسکی می یبر اساس روایت
پاریس سفر کرد تا نقشه کودتا را برای بختیار و عامری دوباره به  بنی

احمدی و امیرفضلی توضیح بدهد. بختیار نقشه را تایید کرد و پذیرفت 
هزار دالر( برای تامین  011میلیون و  0میلیون تومان دیگر )حدود  00

های مالی محدود به  ماندۀ عملیات نوژه بدهد، شامل کمک باقی
که در عملیات نقش داشتند و پرداخت به های تعدادی از کسانی  خانواده

کردند و خرید تعداد دیگری ماشین و  طوایفی که در عملیات شرکت می
بنی عامری هم به این مسافرت و دیدارها اشاره کرده  «موتورسیکلت.

   است.

بر اساس تحلیل های گازیوروسکی و مطالبی که در خاطرات بنی عامری 
عامری طراحی شده  ژه که توسط بنینقشه کودتای نظامی نوآمده است، 

ای که بختیار و برخی  نمود. نقشه شده و دقیق می  ای حساب بود، نقشه
دیگر از کودتاچیان نظراتی درباره آن داشتند که از سوی طراح اصلی رد 
شد. از جمله مواردی که گازیوروسکی در گزارش خود به نقل از 

تیار برای انجام یک سلسله کند، درخواست بخ عامری به آن اشاره می بنی
عامری را  بختیار کوشید بنی»گذاری در آستانۀ کودتا بود:  عملیات بمب

های غیرمرگباری را درون ایران انجام  گذاری مجاب کند مجموعۀ بمب
تر بتوانند کودتا را  دهند تا در سایه آشوب و هرج و مرج بیشتر، راحت

ه چنین کاری ترغیب کرده های عراقی بختیار او را ب پیش ببرند. رابط
عامری قراری با یکی از افسران  بودند و او، حتی در پاریس، برای بنی

عامری  اطالعاتی عراق گذاشته بود تا دربارۀ این قضیه حرف بزنند. بنی
هایی دولت  گذاری مخالف این فکر بود، با این استدالل که چنین بمب

ها لو  عث شود نقشۀ آنکند و شاید با ایران را بیشتر گوش به زنگ می
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برود. سر آخر، بختیار و افسر اطالعاتی عراقی مجاب شدند و در ارتباط 
 «هایی انجام نشد. گذاری با نوژه، چنین بمب

هبران هم زمان با فعالیت افراد سیاسی و نظامی، به تعبیر گازیوروسکی ر
 011نفره از نظامیان و حدود  1۷1تا  ۵11نقاب در کنار جذب گروهی 

های متنفذ سیاسی و  روی غیرنظامی، تالش کردند از میان برخی چهرهنی
هایی که به گفته برخی  مذهبی نیز حامیانی برای خود پیدا کنند. تالش

بانی و قادسی، از جمله تیموری، شی نیروهای نظامی فعال در قیام نقاب
منتقد جمهوری جع تقلید امراز سیدکاظم شریعتمداری، به حمایت 

اهلل  ظاهراً آیت»نویسد:  کودتا انجامید. گازیوروسکی میاز اسالمی 
ای در حمایت از  شریعتمداری پذیرفت از نقشه پشتیبانی کند و سخنرانی

آن ضبط کرد که قرار بود بعد از پیروزی عملیات از رادیو و تلویزیون 
ای که در دولت بازرگان وزیر  پخش شود. احمد مدنی، دریادار بازنشسته

به مجلس راه یافته بود  05۷1ندار خوزستان بود و در اسفند دفاع و فرما
هم پذیرفت از نقشه حمایت کند: اگرچه اعتقاد داشت نظام اسالمی هنوز 

تر از آن است که بشود سرنگونش کرد. یحیی فیروزی به  خیلی محبوب
مسعود رجوی، رهبر مجاهدین خلق که از بستگانش بود، خیلی سربسته 

 «نتیجه بود. وگویشان بی اما گفتشان گفت،  از نقشه

اوایل تیرماه بود که کمیته مرکزی نقاب به این »به نوشتۀ گازیوروسکی، 
تیر اجرا کند، یکی، دو روز قبل از آغاز  01نتیجه رسید که عملیات را روز 

عملیات، کمیته به نیروهایی نظامی که قرار بود آغازگر عملیات باشند، 
حق شوند. اعضای کمیته توافق کردند که گفت کی و کجا به همدیگر مل

تا پیش از انجام عملیات، هیچ جزئیاتی به دیگر کسانی که درگیر این 
در ادامه از  وی «نقشه بودند، چه در ایران و چه در پاریس بروز ندهند.

این حرکت وطن پرستانه می نویسد؛ قرار بود  رمشارکت دیگران هم د
ها و  ها، بلوچ یاری، بویراحمدیکننده طوایف بخت های گمراه شورش»
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های دور  به منظور کشیدن واحدهای سپاه از تهران به بخش« ها قشقایی
تیر، گروهی حدوداً  01شب »از مرکز آغاز شود. پس از آن قرار بود در 

سیصد نفره از چتربازهای مشغول به خدمت و بازنشسته که در تهران 
هایی  کرد، در دسته می شان مستقر بودند و سرگرد آذرتاش فرماندهی

شده نزدیک پایگاه هوایی نوژه در   های تعیین کوچک به سمت محل
همدان بروند. همزمان حدود بیست خلبان نیروی هوایی به سرکردگی 
سرتیپ محققی و ستوان رکنی، در پارک الله تهران به همدیگر ملحق 

بان پیوستند به حدود سی خل رفتند به سمت نوژه و می شدند و می می
افکن  های بمب ها مهار جنگنده دیگر که آنجا مستقر بودند. بعد خلبان

ای  گرفتند و سحرگاه به مجموعه موجود نوژه را به دست می ۷و اف 0اف
اهلل خمینی در تهران،  ها خانۀ آیت کردند، از جملۀ آن از اهداف حمله می

، واحد وزیر مدرسه فیضیه در قم، مقر اصلی دادگاه انقالب، دفتر نخست
ها در  اطالعات سپاه، دو پایگاه دیگر سپاه در تهران، چند پایگاه کمیته

های نیروی هوایی در تهران و چند شهر  تهران و باندهای فرودگاه
 «دیگر....

این موارد هم در روایت شرکت کنندگان در قیام نقاب نظیر بنی عامری 
این مسایل  و بیت اللهی آمده است و هم در روایت عوامل حکومتی به

شان  ها به تهران رسیدند، یکی قرار بود وقتی هواپیما»اشاره شده است؛ 
های زمینی مستقر در آنجا  دیوار صوتی را بشکند و از این طریق به یگان

به رهبری سرهنگ ایزدی، عالمت دهند که کارشان را شروع کنند. قرار 
ه خدمت و بود گروهی از حدود سیصد تکاور، شامل تکاورهای مشغول ب

بازنشسته ارتش، به سرکردگی دریادار گوهری، مرکز تلویزیون را در 
تهران تسخیر کنند... گروهی مشابه از بیست تکاور هم قرار بود مرکز 

های دیگر،  رادیو را بگیرند که حفاظت زیادی نداشت. مسوولیت یگان
دستگیری و نه کشتن همه رهبران برجستۀ انقالب بود و تسخیر اهدافی 



 

 کتاب قیام نقاب

21 

های کلیدی. به محض  کوچکتر مثل تاسیسات مخابراتی و وزارتخانه
هایی مسلح از لشکر یکم ارتش  شد، یگان اینکه این اقدامات شروع می

گرفتند و  هایی استراتژیک را در سرتاسر تهران می رفتند مکان می
گرفتند.  هایی از پادگان جی ارتش هم فرودگاه مهرآباد تهران را می یگان

هایی از شهربانی، جلوی هر نیرویی از سپاه یا  ها با کمک یگان این یگان
ایستادند که ممکن بود در  های وفادار به حکومت می ها یا ارتشی کمیته

کردند.  ها را خلع سالح می برابر کودتا قد علم کنند و این نیرو
هلیکوپترهایی از پایگاه اصفهان هم در هر نبرد احتمالی، به کمک 

هایی هم کرده بود تا حدود دویست  عامری هماهنگی راً بنیآمدند. ظاه می
قصاب و هزار زن، از جنوب تهران به سمت مناطق مرکزی شهر 
راهپیمایی کنند و شعارهای ضد حکومت بدهند و بکوشند دیگر معترضان 

هایی از ارتش که قرار  ضد حکومت را هم با خود همراه کنند. به یگان
 «ر داد هر راهپیمایی دیگری را به هم بزنند.بود شهر را بگیرند هم دستو

بعد از تسخیر مراکز رادیو و تلویزیون، »این بود که قیام کنندگان برنامه 
هایی پخش  ها را تحویل بگیرند و بیانیه اعضای شاخه غیرنظامی نقاب آن

پیامی برای لشکر زرهی « کنند که حکومت نظامی اعالم شده است.
تاسیسات نفت، پایگاه »روی دریایی برای تصرف هایی از نی اهواز و یگان
هایی از ارتش برای تسخیر شهرهای  و همچنین یگان« هوایی دزفول

 اصفهان، مشهد و زاهدان.

تیر، چتربازهایی که  01شب : »می کندآنچنان که گازیوروسکی روایت 
قرار بود پایگاه هوایی نوژه را بگیرند، با ماشین راه افتادند به سمت محل 

شب، گروهی کوچک از  01ارشان نزدیک پایگاه... حدود ساعت قر
اعضای سپاه همدان نزدیک ورودی پایگاه، ایستی بازرسی برپا کردند و 

ها. خیلی زود سپاهیانی دیگر از شهر  شروع کردند به دستگیری چترباز
ها در طول شب، پنجاه، شصت  ساوه هم به این اعضای سپاه پیوستند. آن
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ها را دستگیر کردند، از جمله آذرتاش را که قرار بود فرمانده  نفر از چترباز
حمله به پایگاه باشد و نیز یک مربی چتربازی را به نام حیدری... اواخر 

عامری که قرار بود از مقر پایگاه نوژه فرمانده کل عملیات  شب، بنی
ها را دستگیر  شد که چند نفر از چترباز باشد، داشت به پایگاه نزدیک می

به نوشتۀ  «ده دید. دور زد و وسط توفانی از گلوله، با سرعت دور شد.ش
ها لو داده بودند،  بر پایه اطالعاتی که تعدادی از چترباز»گازیوروسکی 

رکنی بازجویی و مجبور شد اطالعات بیشتری در مورد نقشه لو بدهد. در 
سانی که نفر از ک 010های بعدی، نهایتاً  ها و بازجویی نتیجه این بازجویی

در ماجرا دست داشتند دستگیر شدند از جمله چتربازانی دیگر، حدود سی 
خلبان، کسانی دیگر از پرسنل پشتیبان نیروی هوایی، ده، دوازده تن از 
تکاوران تهران، بیست، سی افسر لشکر زرهی اهواز، یک افسر پایگاه 

امی ارتش زاهدان، چندین تن از طوایف بختیاری، بیست، سی نفر غیرنظ
های جزیی داشتند و همه اعضای شورای نظامی غیر از  دیگر که نقش

نظامی  ۵۷1تا  ۵11عامری و فرمانده شهربانی... با این حال، بیشتر از  بنی
گاه دستگیر نشدند. فقط  غیرنظامی دخیل در ماجرا، هیچ 011تا  511و 

شکر چند نفری از دویست تکاور، از جمله دریادار گوهری و یک افسر از ل
یک تهران، سرهنگ ایزدی و یک افسر از زاهدان دستگیر شدند. 

های ارتش در اصفهان و  یک از افراد پادگان جی تهران، پادگان هیچ
مشهد، شهربانی یا نیروی دریایی که در ماجرا نقش داشتند، دستگیر 

نیز دستگیر نشدند. بعضی « نقاب»یک از رهبران غیرنظامی  نشدند. هیچ
ها و تعدادی از کسانی که در اهواز در نقشه دخیل  و چتربازها  از خلبان

، هویت «نقاب»در بردند. ساختار سلولی تفکیک شدۀ  بودند، جان به
آفرینان ماجرا را حفظ کرد و به دیگرانی امکان داد پیش  بسیاری از نقش

در نهایت قیام نقاب  «از اینکه بتوانند دستگیرشان کنند، مخفی بشوند.
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لو رفت و خوانده شد، کودتای نوژه ومت اسالمی به که توسط حک
 بسیاری از عوامل آن دستگیر شدند.

گازیوروسکی بخشی از مقاله خود را به مساله افشای قیام نقاب اختصاص 
 روایتلو رفتن قیام نقاب، ، بعد از جمهوری اسالمیرهبران  داده است؛

دو »این است که گازیوروسکی روایت  .ندا هارائه دادتحریف شده ای ی ها
تیر، سرخود و  01نفر از اعضای کمیته مرکزی نقاب، اواخر بعدازظهر روز 

اجازه به بختیار و یکی از اعضای گروهش در پاریس تلفن کردند و  بی
شود: اطالعاتی که کمیته  فاش کردند نقشه کی و از کجا شروع می

ها  هد. آنتصمیم گرفته بود پیش از آغاز عملیات به بختیار و گروهش ند
ها، اطالعات را به کسی دیگر داده و  معتقدند یکی از مخاطبان این تماس

ها را به دولت ایران رسانده و  آنکه مخاطب تماس بداند، آن بعد هم او، بی
هر کس در ارتباط با این ماجرا  ..همین منجر به شکست نقشه شده است.

به قیام ر از عامالن نف 000در نتیجه، « اعالم شده است، باید اعدام شود.
« نقاب»بنا به نوشته گازیوروسکی، رهبران بازمانده  اعدام محکوم شدند.

با تحقیق در شکست کودتا دریافتند که دو نفر از افراد گروه بدون اجازه 
ژوئیه با بختیار و یکی از اعضای  1کمیته نقاب در ساعات اولیه شامگاه 

ز زمان و مکان طرح اطالعات گیرند و ا گروه در پاریس تلفنی تماس می
دهند. در حالی که که کمیته نقاب قرار نبود که تا زمان وقوع عملیات  می

کنندگان این  به نظر رهبران نقاب، یکی از دریافت با بختیار تماس بگیرد.
دهد و آن شخص بدون  ها این اطالعات را به شخص دیگری می تلفن

 دهد. می اطالع او، ماجرا را به دولت ایران گزارش

مهران کلبادی، از اعضای هسته مرکزی گروه نقاب، به رادیو فردا 
عامری با بختیار در تماس قرار بگیرد، او و  گوید که قبل از آنکه بنی می

تعدادی دیگر از اعضای نیروی هوایی، دریایی و زمینی ارتش، گروهی 
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کیل داده که مخفف جانبازان فدایی ایران بود، تش« جفا»پنهانی را به نام 
 بودند.

به گفته آقای کلبادی، پس از آنکه اطرافیان شاپور بختیار به طور 
تشکیل شد « نقاب»در ارتباط قرار گرفتند، گروه « جفا»مخفیانه با گروه 
مهران  عامری، رهبری نظامی آن را بر عهده گرفت. و محمدباقر بنی

وایی سعید کلبادی معتقد است که علیرغم حضور دو امیر ارتش )سپهبد ه
مهدیون و سرتیپ هوایی آیت محققی( در این جمع، به دالیلی مانند 

تر بود، یا اینکه  عامری از دیگر افراد گروه قدیمی اینکه سرهنگ بنی
ابتکار عمل را زودتر به دست گرفته بود و روابط نزدیکی نیز با نظامیان 

ات تثبیت دیگر داشت، توانست خود را به عنوان فرد محوری و رهبر عملی
 کند.
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 نقاب امیق انیراو
 

 اند شده  مطرح ییها ییبازجوبیشتر در طی  نقاب کنندگان امیق یها تیروا
بخش دیگری از این انقالبی به اعدام محکوم شدند؛  یها دادگاهکه در 

 کسانی چون سرهنگ بنی عامری و خسرو یسینو خاطرهروایات در 
تا جایی که امکان دسترسی به متن  نجایاو... آمده است؛ در  لهیال تیب

از اقدام ملی نقاب را  کنندگان امیقبود، روایت  ها ییبازجوخاطرات و 
 .میآور یم

 طراح «مرزبان» از نقل به ، های خود رکنی در قسمتی دیگر از بازجویی
 وریسینتئ که مهندس مرزبان:»دارد می اظهار چنین کودتا، سیاسی
 صورت به من که داشت می اظهار خودش و بود بختیار سازمان

 سازمان که داشت می اظهار کنم، می کار( راهنما) ADVISOR یک
 و خود ردستیز نفر دو با بایستی نفر هر یعنی باشد؛ می شبکه صورت به

قسمتی از  احیاناً چه  چنان تا باشد تماس در فقط خود، باالدست نفر یک
دستگیر نشوند و فرصت جهت  سرعت بهی افراد  ت، همهشبکه لو رف

او، بدین ترتیب بود و هر نفر در   ایی، وجود داشته بشد. شمای شبکهجابج
در جلسات با  بار کیهفته دو روز بایستی در جلسات شرکت کند، 

 سرعت به، تا تبادل افکار و ایده باالدستدر جلسات با  بار کیو  ردستیز
 «.پذیرد  را بشناسند، انجام گریهمدی افراد  همه که نیاو راحتی و بدون 

ها پس از کشف کودتا دستگیر شد،  که سال اظهارات سروان نعمتی
ی محتوای جلسات کودتاچیان و چارت تشکیالتی کودتا بدین  درباره

ی  ، در طبقهدوطبقهی اول که در همان ساختمان  در جلسه»:شرح است
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پلکان خارج از درب ایستاده بود که با در باالی  یعامر یبندوم بود که 
 داخل به خالصی احتماالً و عباس دهقانی و من دیدن ما به داخل رفت و

 سخنگوی جلسه، این در که داشت وجود نیز ناصر رکنی احتمالی و رفتیم
 بودم، انداخته جا مغزم در تقریباً  که را طرح و بودم من اصلی

ال در جمع، در پایگاه نوژه س ۷/۷کردم: حدود  مطرح می صورت نیبد
که کروکی پایگاه را قبالً کشیده بودم یا  دانم ینمخدمت کردم و ... البته 

 «کشیدم. آنجادر 

در این جلسه من نقاط حساس را که باید بمباران شوند خواستم. در این 
جلسه که حدود یک ساعت به طول انجامید، اطاق پذیرایی که داخل آن 

، گریکدیهایی در دو ردیف مقابل  وچک بود و مبلنشسته بودیم بسیار ک
ای بعد، با حضور شخصی که باید  قرار داشت که قرار شد در جلسه

  مفصالً صحبت نماییم.... در جلسهعملیات اشغال پایگاه را انجام دهد، 
 دیگری انجام شد که خالصی نبود، منزل دربعد که 

 عملیات اشغال پایگاه فرمانده عنوان بهو کوروش آذر تاش  یعامر یبن 

 یا که مریم نام به خانمی و شد می خارج و آمد می گاهی که دهقانی و
 بوده نظامی همسرش باشد، خاطرم به درست اگر یا و بود نظامی خودش

 نقاط نقشه، یدررو من نجایا در و داشت حضور نیز ،شده اعدام که
 فکر محل این در.... کردم مشخص شود، اشغال باید که پایگاه حساس

ها  داشتیم، که بحث کلی، روی اشغال پایگاه و هدف جلسه بار دو کنم می
 بود.

 از یکی احتماالً و تهران خلبان و شد تشکیل که دیگری  جلسه ...
بود که  منزل ناصر رکنی در داشتند، شرکت آن در نوژه پایگاه خلبانان

ر محققی کنم در این جلسه بود که برای اولین بار، به تیمسا فکر می
های آن شب یادم نیست و بیشتر  شدیم، که جزئیات صحبت معرفی می

دیگری که   جلسه ی تشریفاتی و قوت قلب دادن به خلبانان بود.  جنبه
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خلبانان تهران،  خودم در منزل خواهرم تشکیل دادم و در آن،
در  که داشتند شرکت اللهی بیت یا بویری احتماالً و آبتین  و ملک یعنی

ها و  ها و هدف آمار و ارقام پایگاه سه، خبرهای هر کس همراه با این جل
 «وظایف هر کس صحبت شد.

رهبری نظامی کودتا در  ها مالحظه شد، طور که در این گزارش همان
 یبنمحمد باقر  ی ژاندارمری، داخل با سرهنگ دوم، بازنشسته

های بزرگ   از مالک ... و احسان مستعار امید محمدی، و یها بانام یعامر

بنا به »قمر الملوک حجازی، همسر موقتش،  او و  در رژیم گذشته بود.
 بود، «گارد»ی یکی از افسران  بیوه که مریم مستعار  بانام« گفته همسر

 شده کشتهدر درگیری با مردم  05۷۵شوهرش روز بیست و یکم بهمن 

 .کردند بود، کودتا را رهبری می

نامیده « پایگاه شاهرخی»از انقالب پایگاه سوم نیروی هوایی تا قبل 
تغییر نام یافت. به دنبال « پایگاه حر». پس از پیروزی انقالب ، به شد یم

و صدور فرمان تاریخی امام در  05۷1 مردادماهواقعه پاوه در دهه سوم 
کردستان از عناصر  یساز پاکخطاب به نیروهای مسلح جهت  0۵/۷/۷1

به یاری شهید « نوژه»پایگاه حر  یالله حزبآشوبگر، یکی از خلبانان 
کردستان به شهادت رسید. به همین  یها تیمأمورچمران شتافت و در 

 .نام گرفت« نوژه»تغییر کرد و پایگاه شهید  مجدداًمناسبت نام پایگاه حر 

سازمان نقاب، شامل یک ستاد در »سروان حمید نعمتی بنابر اظهارات 
  دوشاخهد در ایران که به یک ستاپاریس که در رأس آن بختیار و 

 .بود شد، سیاسی و نظامی تقسیم می

یکی از اعضای فعال حزب ایران « کودتا با ابوالقاسم خادم، یده سازمان
مهندس جواد  ، به1/0/05۷1بود و پس از دستگیری او در تاریخ 

 «واگذار شد. مرزبان
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 قی،محق رضایی،تیمسار پور فر هما نژاد، ایران سروان نعمتی، سروان 
اکثر  و کرده خدمت زیادی های مدت نوژه پایگاه در قبالً مهدیون تیمسار

این امر در پایگاه  که یدرحالشناختند،  را می آنجاپرسنل خلبان و فنی 
 «مهرآباد صادق نبود.

در مورد انتخاب پایگاه نوژه » نویسد: می باره نیدراسروان حمید نعمتی 
صحبت  یعامر یبنورد طرح با که در م نیبعدازابرای مرکز عملیات، 

و وی با ستاد کودتا صحبت کرد، به من اطالع داد که بهتر است  کردم
پایگاه نوژه از پایگاه یکم استفاده شود؛ چون این پایگاه به قول  یجا به

باشد که من با دالیلی  می کننده عملها و نیروهای  آن دست راهخودمانی 
هم، پایگاه نوژه مورد تصویب  با آن مخالفت نمودم که در طرح نهایی

 «قرار گرفت.

تغییر مکان شروع   های خود، درباره گری از بازجوییوی در بخش دی
از همان جلسات  یکیدر»نویسد: کودتا از تهران به همدان، چنین می

پایگاه نوژه برگزیده  یجا بهآباد   اولیه، گفته شد که بهتر است پایگاه مهر
 ن را رد کردم:زیر، آ لیدال بهشود که من 

، اظهار داشتم بود "نعمتی" ی من رهبری عملیات هوایی به عهده چون
 ازلحاظکه به خاطر مدت خدمتم در این پایگاه، آن را مثل کف دستم چه 

شناسم و در ثانی، این پایگاه در  پرسنل می ازنظرمحل و موقعیت و چه 
 ده از یا ردبگی قرار بخواهد یموردتهاجمو اگر  قرارگرفتهوسط بیابان 

خاصی نیست و قادر به دفاع خواهیم  ی مسئلهباشد که  آهنگ می کبوتر
از طرف تیپ زرهی ممکن است باشد که   بود و اگر از طرف همدان باشد،

نجام ها کنید و اگر نشد، با ا کردن آناول، سعی بر همراه  ی درجه در
یم؛ ها را گرفته و مانع پیشرویشان شو پروازهای متعدد، جلوی آن

تواند   خیلی زود می ،شده واقعچون پایگاه مهرآباد در نزدیکی شهر  ولی
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که با پایگاه نوژه  مردم قرار گیرد و کار را لنگ کند موردتهاجمحداقل 
 موافقت شد.

 بود فرودگاه مهرآباد ، یکی از طرف کرد خطرات هوایی که ما را تهدید می
ی  عالم برنامها تا بزنند را فرودگاه باند هواپیما فروند دو بود، قرار که

پایگاه  دیگری استفاده بماند و رقابلیغکودتا، موقتاً ، این پایگاه 

  این در F ـ 0D نوع از( فروند 1) هواپیما اسکادران دو که بود دزفول

 که داشتند مأموریت عراق مرزی نوار روی بر CAP عنوان به پایگاه،
که برای هماهنگ   مهدیار بود،مرادی و معاونش ابوالفضل  ها آن فرمانده

مهمان،  عنوان بهنمودن و رفع این خطر ، خودم به این پایگاه رفته و 
تقاضای مالقات با یکی از این دو را کردم که احتماالً مهدیار با جیپ آمد 

 ینفر سهمرادی را نیز صدا کرده و  آنجاو مرا به گردان برد و در 
گفتم که قرار است از پایگاه  ها آن  که به خصوصی، به صحبت نشستیم

ی نزدیک، کودتا نماییم و اگر به  نوژه، با هماهنگی نیروی زمینی در آینده
دهم،  با فرکانسی که به شما می شما مأموریتی علیه هواپیماهای ما دادند،

تماس بگیرید و ما به شما دستورالعمل خواهیم داد که چه باید بکنید، که 
 «.هر دو موافقت کردند

جلسه :»است آورده چنین نیز ان یکم محمدمهدی عظیمی فردستو
بویری و جوانمرد، مریم و  بار اولین برای من بودم، رکنی، نعمتی، بعد...

 محل تغییر به راجع بار اولین برای دو نفر دیگر... و آبتین و ملک ...
 ضمن در. شد صحبت همدان به مهرآباد از عملیات

 مقابله قدرت درگیری صورت در و نبود زیاد شده LODA هواپیمای
 .«بود شده گرفته نظر در زندان عنوان به ها آشیانه از یکی البته و نداشتیم

ی شروع و مرکز هدایت  بدین ترتیب پایگاه هوایی نوژه برای نقطه
 .عملیات هوایی کودتا، انتخاب گردید
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*** 

رژیم تیمسار آیت محققی، فرمانده سابق پایگاه یکم شکاری مهرآباد در 
داشت.  عهده بربود که فرماندهی عملیات هوایی کودتا را  یشاهپاد

 سازمان نجات قیام ایران بزرگ )نقاب(محققی یکی از ارکان اصلی 
تیر نوژه بود که تیمسار  01ترین گروه در کودتای  بود. این سازمان، فعال

تیر  01فرماندهی شاخه عمل قرار گرفت. چهارشنبه  رأسمحققی در 
پور، سروان نعمتی و آبتین از خلبانان زبده  مراه سروان زمانه 05۷1

نیروی هوایی ارتش به سمت پایگاه نوژه برای پرواز و اجرای عملیات 
کند اما با فاش شدن کودتا، دستگیر و پس از محاکمه  بمباران حرکت می

اعدام شد. این متن بخشی از  05۷1تیر  01در دادگاه انقالب ارتش، در 
محققی در دادگاه انقالب است. در جلسه اول دادگاه از پاسخ به های  گفته

رود. اما در جلسه  شیوه کنترل مردم پس از بمباران بیت امام طفره می
اهلل  گوید بر اساس هماهنگی که پیش از کودتا با آیت دوم می

 رضا دیسشریعتمداری و روحانیان دیگر مانند سید حسن قمی، روحانی و 
، قرار بود شریعتمداری پس از کودتا از تلویزیون با مردم زنجانی انجام شد

صحبت کند و ضمن تایید کودتا مردم را به آرامش دعوت کند. اولین 
ای است که او در منزل ناصر رکنی با تیمسار مهدیون  درباره جلسه سؤال

 .شاخه سیاسی کودتا داشته است مسئولو قربان سیاسی 

*** 

 طول کشید؟مالقات در منزل رکنی چقدر 

 کنم حدود یک ساعت. حداکثر یک ساعت. فکر می

 شود گفت؟ در یک ساعت چیزهای زیادی می

دقیقه بیشتر نشود، منتها چون  0۷حداکثر یک ساعت بود. یعنی قرار بود 
)قربان ن آقای سیاسی، اسمش را بلد نیستمآقای یک مقدار دیر آمد. آ
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 خانم آن هم ریبا دو –شاخه سیاسی کودتا( و یکی مسئولسیاسی 
 .کنند قطع را هایشان صحبت شدند مجبور آورد، چای و آمد مسن

 توضیح دهید.

کند.  اقتصادی، چه کسی کمک می مسائلصحبت درباره این بود که در 
 شود... های سیاسی کمک می چه طوری به گروه

 های سیاسی چه؟ درباره گروه

خدمتتان عرض  قبالًتوانم عرض کنم و  آقا! مطلبی هست که اینجا نمی
 ام. کرده

 های سیاسی چه گفته شد؟ درباره خود گروه

مطلبی خدمت  قبالًهای مختلف،  های سیاسی در بخش درباره گروه
توانم بیان کنم. جلو ملت را  اینجا نمی وجه چیه بهخودتان عرض کردم که 

بگویند،  واقعاًها نیایند، از چه طریقی؟  شود گرفت که به خیابان چگونه می
اش عضو عمومی بود که عضو  گویند؛ عمل کنند. یکی ه حرفی که میب

 شود و در رادیو و تلویزیون اعالم شود. عمومی شامل همه می

  دیگر چی؟

 مسلماً. شانیسرکارهایکی دیگر این بود که افراد ناراضی برگردند 
 کاری است. ها، بی ترین نارضایتی دانید مهم می

ها، از رژیم سابق  ها و اتهام لیل وابستگییعنی افرادی که این رژیم به د
 کرده، برگردند سرکارشان؟ رونشانیب

ها برگردند  اند و بازنشسته کار شده چنین چیزی. کسانی که بی باًیتقر
 سرکارشان.

 توانید درست مشخص کنید قرار بود چه جاهایی بمباران شود؟ می
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ند فرودگاه تا با 0عرض کردم به حضورتان! اول منزل امام بود. بعد 
های مواصالتی  که ما به آن قطع خط ییجاها هممهرآباد بود، یکی 

تانک از قزوین به سمت تهران حرکت  51وقتی  مثالًگوییم. یعنی  می
ها نتوانند راه را پیدا  ای از جاده قطع شود که این تانک کنند، نقطه می

 کنند.

 دیگر چی؟

 دیگر سوپرسونیک بود شما فرمودید بمباران.

 وزیری در طرح بمباران نبود؟ ستنخ

صدر را زنده  وزیری بمباران شود. آقای بنی نبود که نخست طور نیا
 خواستند. می

 برای چه؟

دانم  صدر را بگیرند. نمی دانم آقا! قرار بود گروهی بروند و آقای بنی نمی
چه کسانی و چه طوری؟ ولی قرار بود وقتی از روی شهر هم 

صدر بیاید بیرون ببیند  وقتی آقای بنی اناًیاحشویم،  سوپرسونیک رد می
 همان موقع که آمد بیرون، گرفته شود.   چه خبر است

 پس قرار نبود او کشته شود؟

 قرار بود محاکمه شود. نکهیا مثلدانم آقا!  نمی

فرمایید منزل امام قرار بوده که بمباران شود. ولی  که می یطور نیا
 بوده؟وزیری در برنامه ن بمباران نخست

( بیاییم و رد شویم. PASSها را قرار بود که پس ) وزیری و این نخست
آمدند بیرون و ممکن  ها باالخره می عبور کنیم. توی این عبور طور نیهم

  صدر بیرون آمده باشد. ها را بگیرند یا ممکن بود آقای بنی بود آن

 جلسه دوم محاکمه
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 یا مسئلهرسد  ه نظر میشد، ب سؤالدر ادامه مطلبی که از آقای محققی 
مطرح شد  یا مسئلهرا باید روشن کند. او اظهار کرده در منزل آقا رکنی 

خواهیم بیشتر درباره  چیست؟ از او می مسئلهخواهد بیان کند، آن  که نمی
 برای ما توضیح دهد. مسئلهآن 

آیا با افراد عمامه به سر و روحانی هماهنگی صورت گرفته بود یا نه؟ آیا 
 اند؟ هم دخالتی داشته ها آن

پرسیدم، یعنی از این  ها بود از این آقا می برسانم مدت عرضتانآقا! به 
 همان جلسه.   آقای توی

 کدام آقا؟

ها بود که از این آقای  از این آقای سیاسی، آقای قربان نام. مدت
میرد، کسی  گفتید کسی نمی پرسیدم هی توی آن جلسه که شما می می

شود. من از کجا بدانم کسی بیرون  کسی کشته نمیآید،  بیرون نمی
هزار نفر،  01هزار نفر، شد  01آید؟ آمدیم و مردم ریختند بیرون و  نمی
 شود؟ چه می وقت آنهزار نفر،  51شد 

ها  ها را بگیرید. اگر از من هم بخواهید، به این شما که آدم ندارید جلو این
د: وقتی امام دیگر وجود نداشته تیراندازی نخواهم کرد. این آقا به ما گفتن

کند و فتوا  نشیند از رادیو و تلویزیون صحبت می باشد، یکی جای امام می
 – مهدیون و من –دهد مطالبی که امام تا امروز گفته، غلط است. ما  می

نفر هستند که  0ون روحانیون، آقای از: گفت. دهد توضیح بیشتر خواستیم
 برای ملت صحبت خواهند کرد.بالفاصله از رادیو و تلویزیون 

 نفر. ۷نفر؟ یکی دیگر از آقایون گفته  ۷نفر یا  0

نفر هستند که بالفاصله وقتی رادیو و  0نفر شنیدم. گفتند این  0من آقا! 
دهند مطالبی  کنند و فتوا می تلویزیون گرفته شد، برای ملت صحبت می

 آن. خودشان جای سر نشانند می را ملت و ندارد واقعیت گفته، lکه اما
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 واقعاً و است درست گویند می چه هر ها این که شد راحت خیالم من وقت 
 کشته میلیون 01 گویند می اینکه فهمیدم من شد، نخواهد کشته کسی

 .شوند نمی کشته هم نفر 01 شوند، می

 دادید کشتار زیاد شود؟ یعنی تا قبل از آن احتمال می

 کار چهباشد، شما  طور نیار گفتم اگ ترسیدم و می تا قبل از آن می
آیند  گفتند: ملت نمی ها دایم می کنید؟ آن می کار چهکنید؟ ملت بیاید،  می

نفر هم،  0 نیبعدازاتوی خیابان، گفتم: چه طور خیالم راحت شود؟ گفت: 
 اند. ها، توی خط ایستاده اند. آخوند افرادی توی خط ایستاده

 اند، برای چه؟ توی خط ایستاده

 که از رادیو و تلویزیون صحبت کنند.برای این

 نفر را بگویید. 0نام آن 

 اهلل تیآ)ق( و  اهلل تیآ)ر(،  اهلل تیآشریعتمداری،  اهلل تیآنفر را  0نام آن 
 )ز( است.

 همان آقای )ر( که قم هستند؟

ام که آقای  دانم و حتی شنیده دانم آقا! من فقط اسمش را می نمی
زدند و بیاورند در تهران و در خانه امنی خواستند بد شریعتمداری را می

شود، بالفاصله  مخفی کنند، طوری که روزی که این عملیات آغاز می
 آقای شریعتمداری از رادیو صحبت کند.

گویند منزلی هم برای آقای شریعتمداری در  بعضی از آقایان دیگر می
 بود. شما اطالعی از این جریان ندارید؟ شده گرفتهنظر 

 باغ اجاره کرده بودند. 0برای آقای شریعتمداری من شنیدم 

 دانید؟ در کجای تهران؟ نمی
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خواهم که دروغ  آید. نمی دانستم ولی حاال یادم نمی می قبالًدانم، آقا!  نمی
 کنم نزدیک هتل شرایتون و دیگری هم در کرج بوده. بگویم. فکر می

 ؟دیخبرداراز پسر آقای شریعتمداری،  باره نیدرا

 عکسشانشناسم و نه حتی  ام و نه می شریعتمداری را نه دیده پسر آقای
همان شب، وقتی ما )مهدیون و من( کمی کنجکاوی    ام. ولی دیدهنرا 

ایم که  آید؟ شنیده بیشتر نشان دادیم که چه طور آقای شریعتمداری می
الحفظ است و شاید زندانی است، آزاد نیست.  آقای شریعتمداری تحت

دزدیم و حتی اگر شده  پسرش می لهیوس بهت: ایشان را قربان سیاسی گف
گذاریم جایش. آقا را با  کنیم و می یک آقای شریعتمداری درست می

 آوریم. خودمان می

اطالعی ندارید پسر آقای شریعتمداری در این جریان بود یا نه؟ با شما 
 کرد؟ همکاری می

نم آقا، که حمل دا ام... نمی عرض کردم پسر آقای شریعتمداری را ندیده
از آقای شریعتمداری هم در  احتماالًبر مثبت کنم یا حمل بر منفی. ولی 

 دانم. جریان بوده یا نه، نمی

به من گفتید صحبت این بود که آقایانی که نام  قبالًاگر یادتان باشد 
ها  های الزم با آن و هماهنگی اند شده گذاشتهبردید، در جریان امر 

 است. شده انجام

 بله.

 توضیح دهید. باره نیدرا

( ق) آقای یا نیاید آقا اگر که پرسیدیم – سیاسی قربان –باز از آن آقا 
 قرار ما نه،: گفتند شود؟ می چه وقت آن نه، بگویند آقایان این یا نیاید،
 سخنان مطالب، تمام حضورتان، کردم عرض که را ها این البته. داریم



 

 کتاب قیام نقاب

36 

 از خودم وگرنه است «قربان» ارمستع نام به آقای آن از شده قول نقل
 نشنیدم. ماًیمستقر یا دیگ جای

*** 

جایگاهِ من است! در ستایش آزادی و آبادی میهن و  آسمان بلند

 1بزرگداشت سرتیپ خلبان آیت محققی

، ده 05۷1تیر  01به دنیا آمد و  0501دی  0سرتیپ خلبان آیت محققی 
ن بزرگ( که قرار بود از )نجات قیام ایرا« نقاب»عملیات  ازآنکه پسروز 

« حزب توده»ی سران  به گفته ازجملهپایگاه شاهرخی همدان آغاز شود، 

 .توسط این حزب لو رفت، تیرباران شد

محمد »را به اسم سرهنگ دوم « پایگاه شاهرخی»جمهوری اسالمی نام 

 .بود تغییر داد شده کشتهدر پاوه کردستان  ۷1که در تابستان « نوژه

افسران و  یجو سرباز« پروژه اصالحات»از کارگزاران سعید حجاریان 
داران و همافران دستگیرشده در دادگاهی بود که ریاست آن را  درجه

های انقالب اسالمی بر عهده داشت.  شهری حاکم شرع دادگاه محمد ری
 ازجملهنظامی و غیرنظامی  011این دادگاه حکم تیرباران بیش از 

« نقاب»به جرم شرکت یا آگاهی از عملیات را  ها آنهای  اعضای خانواده
خلبان و  05۷1در تابستان  شده اعدامتن از افسران  00صادر کرد. 
های فنی در نیروی هوایی جایگاه  دانش و توانایی ازنظر ها آنشماری از 

 :برجسته داشتند

مهدیون، سرتیپ خلبان آیت محققی، سرهنگ  سجاد دیسسپهبد خلبان 
سروان خلبان فرخزاد جهانگیری، سروان خلبان  خلبان داریوش جاللی،

اصغر سلیمانی، سروان خلبان کریم افروز،  محمد ملک، سروان خلبان علی

                                                 
 .0100مه  01برابر با  0011اردیبهشت  01چهارشنبه  -کیهان لندن - 0
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سروان خلبان امیدعلی بویری، سروان خلبان ناصر زندی، ستوان یکم 
خلبان مهدی عظیمی فرد، سروان خلبان محمد بهروزفر، ستوان یکم 

نژاد، سروان فنی  بیژن ایران خلبان نجات یحیی، سروان فنی هوایی
هوایی هرمز زمانپور، ستوان یکم فنی هوایی ایوب حبیبی، سرهمافر سوم 
یوسف پوررضایی، سرهمافر جعفر مظاهری کاشانی، استوار یکم فنی 

عسگری، ستوان دوم فنی  جالل دیسپرویز بینایی، ستوان دوم فنی 
، سرگرد هوایی هوایی ناصر رکنی، ستوان دوم فنی هوایی جعفر راستگو

 .سیاوش بیاتی

رژیم صدام  05۷1شهریور  50خونریزی هولناک، در روز  نیازا پساندکی 
تش از ار که کرد بمباران شرایطی در را تهران در مهرآباد فرودگاه حسین 
 همه نیباازخمی بود اما  شدت به  و جالی وطن ها یساز پاکها و  تیرباران

راقی را از خاک کشور براند. ولی توانست در طول دو سال متجاوزان ع
رهبری جمهوری اسالمی و فرماندهان سپاه پاسدارانش شش سال جنگ 

های  ادامه داده و پیر و جوان را با دست« قدس»را به طمع فتح کربال و 
های خونین جنگ  خالی و کلید پالستیکی بهشت بر گردن به جبهه

 .دفرستادند تا سرانجام جامِ زهرِ شکست را سر بکشن

قهرمانی است که به تسلیم شدن  ینودسالگاین ویدئو به مناسبت 
جمهوری اسالمی تن نداد و  یبشر ضدای و  کشورش در برابر رژیم فرقه

های میهنی خود و بر دوش گرفتن  سالگی با ایستادگی بر آرمان 01در 
آن زمان به شکست انجامید، در کنار دیگر افسران  آنچهمسئولیت تمامی 

ت اعدام شد. اما شکست عظیم ملت و مملکت با تداوم نظام دوس میهن

 !بود درراهجمهوری اسالمی هنوز 

که در برابر  ییها آنچهار دهه بعد، تاریخ و تجربه درست مانند همه 
 ها ده  و سرکوبگر ایستادند، با نگاه دیگری به یانسان ضدهای  رژیم

 .نگرد می شدند تیرباران که افسری
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حسین مهرمند از فرماندهان ارشد نیروی هوایی سپهبد خلبان محمد
شاهنشاهی، سرلشکر عبدالحسین مینوسپهر از فرماندهان ارشد نیروی 

اللهی خلبان شکاری نیروی هوایی  هوایی شاهنشاهی، خسرو بیت
شاهنشاهی و فرهاد نصیرخانی از خلبانان ارشد نیروی هوایی شاهنشاهی 

 .گویند ی میدر این ویدئو از سرتیپ خلبان آیت محقق

دانست  افسرانی که تیرباران شدند اما تا آخر با ملتی ماندند که هنوز نمی
های جوانش به پشتیبانی و  به چه مصیبتی گرفتار آمده و امروز نگاه نسل

 شده دوختههمراهی همان ارتش و نظامیان و نیروهای پلیس و انتظامی 
تند و از ملت و تا در برابر جمهوری اسالمی و متجاوزان داخلی بایس

 .مملکت پشتیبانی کنند

*** 

با خسرو بیت الهی خلبان سابق هواپیمای  وگو گفت 0نقابقیام بررسی 
 نیروی هوایی شاهنشاهی ایران

داریم با سروان خلبان پیشین جناب آقای بیت اللهی درباره  ییوگو گفت
کودتای نوژه یا قیام شاهرخی. ایشان که یکی از افسران ارتش 

در این حادثه مهم بودند، الزم  کننده شرکتی و یکی از افسران شاهنشاه
دانستیم که راجع به این حادثه با ایشان که یکی از دست اندرکان قیام 

داشته باشیم و روایت ایشان را بشنویم.  ییوگو گفتشاهرخی بودند، 
شیرازی هستند، دانشکده افسری را گذرانده و  اصالتاًجناب بیت اللهی 

به جناب بیت اللهی.  فرستم یم. درود اند بوده 0۰و اف  00خلبان اف
 دعوت ما را پذیرفتید. که نیاسپاسگزارم از 

                                                 
چندین مصاحبه خسرو بیت از میان  (0100ژانویه  یوگو گفت)این متن - 0

در بخش خصرو بیت اللهی  یها مصاحبهمشخصات  است. شده نیتدو، یالله
 منابع تحقیقی آمده است.
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و درود دارم بر  نندگانتانیبمن هم درود دارم خدمت شما و  -بیت اللهی
 ژهیو بهراه آزادی و سربلندی ایران. و بخصوص و  باختگان جان
 کننده امیقنیروی »ن نقاب: تیرماه به نام سازما 01قیام  باختگان جان

به تکرار بگویم  دانم یمقبل از هر چیزی این نکته را الزم «. ایران بزرگ
که: نهادن نام کودتای نوژه یا قیام شاهرخی، هیچ ربطی به این جریان 

که بود این است که اسمش سازمان نقاب مخفف نیروی  آنچهندارد. 
ری اسالمی این نام را جمهو وقت چیهاقدام کننده ایران بزرگ است. 

بیافتد و خودشان یک نام جعلی به نام کودتای نوژه  ها زباننگذاشت سر 
و امثالهم درست کردند که به خورد ملت بدهند. ولی همواره من هر جا 

 یبها خونسازمان نقاب این کار را انجام داده و  ام گفته، ام کردهصحبت 
موفق نشدیم،  هرچند هرحال هببسیار بسیار زیادی هم در این اقدام داد. 

یا بهتر است بگویم شکست خوردیم در واپسین دم، ولی از پای ننشستیم 
در  هرحال بهو هم چنان راه سربلندی و آزادی ایران را طی خواهیم کرد. 

 باشد در خدمت هستم. یسؤالهر  صحبتمانرابطه با موضوع 

نندگان مختصر و برای آشنایی بی طور بهجناب بیت اللهی  -سؤال
شما، یک اتوبیوگرافی مختصری از خودتان بیان کنید. در  تیباشخص

کجا زاده شدید؟ کی وارد دانشکده افسری شدید؟ چه مراحلی را طی 
به حوادث آن سال و اتفاقاتی  میرس یم. بعدش ما  05۷۵کردید تا سال 

 آمد و منجر به قیام نقاب شد. شیپکه 

از دوره دبیرستان در  ام شده فارغ تحصیل 0501من سال  -بیت اللهی
اولیه تعلیمات پرواز را  یها کالس. ام رفتهشیراز. بعد به دانشکده خلبانی 

. ام رفته. حدود سیصد پرواز. بعد از امتحان، به آمریکا ام کردهدر ایران طی 
. پس از طی این دوره با ام کردهدوران خلبانی را در آمریکا تکمیل 

و خلبان اف فورد شکاری بودم در پایگاه موفقیت به ایران بازگشتم 
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مختلف مثل بوشهر،  یها گاهیپاتهران و پایگاه شاهرخی. بعد هم به 
 . اما بیشترین پرواز من با اف فورد بوده است.ام شده اعزامبندرعباس و... 

طی کردید، چند سال یا  ها آموزشکه در آمریکا برای  یزمان مدت -سؤال
 چند ماه بود؟

 دو سال بود. باًیتقر -بیت اللهی

؟ منظورم پایگاه هوایی شیراز دیا کردهشما در شیراز هم خدمت  -سؤال
 است.

 درواقع. ام نکردهاما خدمت  ام کرده، پرواز ام آمدهدر شیراز  -بیت اللهی
 .ام برگشتهو  ام ماندهو یکی دو ماهی  ام آمده یها تیمأموربرای 

ب، همان قیام نقاب. ما در اگر موافق باشید برویم سر اصل مطل -سؤال
 کند یم یطرف یببهمن شاهد این هستیم که ارتش شاهنشاهی اعالم  00
از همان روزهای  حال نیباا. پاشد یم هم ازو  شود یممضمحل  عمالًو 

سران  یطرف یباول بقایایی از ارتش درصدد جبران آن شکست یا اعالم 
ه احیا کنند. یکی از . اینان درصدد که نظام گذشته را دوبارندیآ یبرم
فرماندهان،  یطرف یبکه موجود است در همان جلسه اعالم  ییها تیروا

به هر  دیگو یمو  رود ینمتیمسار سپهبد بدره ای زیر بار چنین امضایی 
بازگشت  درراه که یوقتو  رمیگ یمنحویی باشد من جلوی این قضیه را 
زیادی در این  یها بحث. ردیگ یماست، از پشت مورد اصابت گلوله قرار 

یا عوامل تیمسار  ها ییکایآمررا از سوی  مسئلهرابطه است که آن 
 ییها مصاحبه. در این میان افرادی بودند که شما هم در اند گفته یباغ قره

، درصدد بودند که سازمانی را در میان افسران احیا کنند دیا کرده اشاره
دوست دارم روایت  برای قیام علیه دولت نوپای جمهوری اسالمی. من

 باشد. یا تازهشما را بشنوم که این روایت قوی و 
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ارتش به نظر من یک دسیسه بود و  یطرف یبخوب اعالم  -بیت اللهی
. البته آن موقع ما همه جوان و با کرد یمارتش نباید چنین کاری را 

درجات پایین نظامی بودیم. کسانی هم که در آن جلسه شرکت کرده 
درجات باال و از سران ارتش بودند. مسئولینی بودند که  بودند، همه با

را هم اعالن  یطرف یببکنند.  یطرف یبقبول کرده بودند که اعالن 
را گرفتند و در  ها نیا، تمامی یطرف یبکردند. ولی از همان فردای این 

 ها یبعضاعدام کردند. بدون دادگاه و  -محل سکونت خمینی -بام پشت
 تنها نه آنجافوری و همه را اعدام کردند.  یها دادگاهد، هم در دادگاه بردن

حرکت ناجوانمردانه بود، حرکت دور از شئون انسانی بود. کسانی که 
کرده بودند را گرفتند و اعدام کردند. این برخوردها ما را  یطرف یباعالم 

بر آن داشت که به فکر ایران و نجات ایران باشیم. واال این مملکت به 
شکل  ییها صحبتاز همان زمان  جهیدرنتسقوط خواهد رفت.  سراشیبی

بود که سروان حمید  05۷1اواخر آذرماه  که نیاگرفت، ولی جدی نبود. تا 
نعمتی با من تماس گرفتند در پایگاه شاهرخی و جریان را به من گفت 

برای یک  اند کردهدر تهران و اعالم آمادگی  اند شدهجمع  یا عدهکه 
 ها آننیروهای نظامی. من هم قبول کردم که با حرکت بزرگ در 

یک هفته  جهیدرنتهمکاری کنم. از این بابت هم خیلی خوشحال شدم. 
بعد به تهران رفتم و در جلسه شرکت کردم و سرهنگ بنی عامری را 

اثر سرطان در لندن  بر شیپدیدم که روانش شاد باشد که چند سال 
بود و به هم  داکردهیپ یکی یکی درگذشت، و اصل قضیه او بود که همه را

یک سرهنگ بازنشسته ژاندارمری بود. بسیار  درواقعوصل کرده بود. 
که خدمت کرده بود مثل  ییها قسمتانسانی شریف و درستی بود. در 

در ارتش هم  فانیرد هم. شناختند یم یخوب بهکردستان و بلوچستان 
که حدود هشت  . در آن نشست آذرماهشناختند یمایشان را خیلی خوب 

نفر بودیم که حالت ستاد و مرکزیت داشت، قرار گذاشتیم و به پرچم 
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مملکت  میکن یمایران قسم خوردیم که تا پای جان وامی ایستیم و سعی 
 را نجات بدهیم.

شما فرمودید که سرهنگ بنی عامری هسته مرکزی تشکیالت  -سؤال
بد مهدیون و دیگر صحبت از سپه یها تیروارا به وجود آوردند. در 

 سپهبد آیت محققی هم است. نظرتان درباره این افراد چیست؟

. ولی ام دهیندسپهبد مهدیون را  وقت چیهمن در جلسات  -بیت اللهی
جلسه در مجلس عروسی که  بعدازآنیک ماه  درواقعتیمسار محققی را 

دعوت داشتند، سراغشان رفتیم. ماجرا به ایشان گفتیم و ایشان هم قبول 
د که در جلسات بعدی شرکت کنند. ایشان هم با ادای سوگند کردن

فرماندهی عملیات هوایی را بر عهده گرفتند. اما فرماندهی کل عملیات 
را سرهنگ بنی عامری بر عهده داشت. چون ما نیروهای مختلفی 
داشتیم. هم بخش سیاسی داشتیم که نیروی نظامی نبودند. بخش نظامی 

ود و بخشی از نیروی دریایی و شهربانی داشتیم که نیروی زمینی ب
نیروی هوایی و در بخش غیرنظامی اقوام ایرانی چون  اضافه به

 بودند. ها بلوچ، کردها و ها یاریبخت

 نظامی چه افرادی بودند؟ یها بخشفرماندهان این  -سؤال

 توانم ینم، اند نرفتهبرخی از افراد تاکنون لو  که نیابا توجه به  -بیت اللهی
 ی را بگویم.اسام

شما گفتید که اقوام ایرانی هم در قیام شرکت داشتند، یعنی  -سؤال
اعالم آمادگی کرده بودند که نیروی نظامی گسیل کنند برای فتح 

 دیگری در میان بود؟ مسئلهپایتخت؟ یا 

کافی در تهران نیرو داشتیم.  اندازه بهنه برای فتح پایتخت  -بیت اللهی
با حمله هوایی  میکرد یماعت شش صبح شروع بحث ما این بود که ما س

نیروی  زمان همبه تهران. تعدادی هدف داشتیم که مشخص بودند و 
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 ینظام حکومت. اعالم داد یمزمینی را انجام  مسائلزمینی 
 وهشت چهل. بعد از کرد یمساعت  وهشت چهلتا  وچهارساعته ستیب

. شد یمداده  عفو عمومی ازآن پسبود و  شده حل کالً مسائلساعت هم 
 شده گرفتهنیروهایی که در کردستان بودند برای کمک به ارتش در نظر 

. در سیستان و بلوچستان ینظام حکومتبودند برای برگزار کردن 
 بود. شده یزیر برنامه نیچن هم

، احتمال دیرس یمکه قیام به ثمر  میریگ یمخوب فرض را بر این  -سؤال
و  شدند یمیک نیروی گریز از مرکز  که آن اقوام تبدیل به دیداد ینم

 را بزنند؟ یطلب ییجدااول انقالب ساز  یها سالهمانند 

و این چیزها نبود و اقوام  یطلب ییجدا مسئلهنه آن موقع این  -بیت اللهی
 ها آنهم خیلی قدرتمند بودند و افرادی مختلفی هم با نظرات متفاوت در 

 که نیاحرکت پیوسته بودند. نه صبحت  شده بود و به این  ها آننبود. با 
در آن روزها ارتش طوری بود  کنم ینمبپیوندند. من فکر  خواهند یم بعداً

 اصالًند. آن روزها چنین چیزهایی که کسی بتواند صحبت از تجزیه بک
 ثمرات بعد از انقالب هستند. یطلب هیتجز مسائلوجود نداشت. این 

همان سال در ماه اسفند  05۷۵درسته. اما بالفاصله بعد از بهمن  -سؤال
که  حمله  مینیب یمنیروهای حزب دمکرات کردستان و کومه له را 

 ها آن. با این کارها کنند یمرا خلع سالح  ها پادگانو  ها پادگانبه  کنند یم
که نیروهای دولتی با  شوند یمحتی تا چندین سال به نیروهایی تبدیل 

که  صحرا ترکمن. مثل جریان ودر یمدرگیری دارند و بیم تجزیه  ها آن
با تثبیت دولت مرکزی این نیروهای  درواقعخودتان در جریانش هستید. 

 یها طرفاز  شدند یمگریز از مرکز خودشان را نشان دادند و حمایت 
دولتی بیگانه چون شوروی و عراق و حتی در مواردی کشورهای عربی. 

انجام بدهید، آیا  دیخواه یماصل این است که وقتی شما چنین حرکتی 
یک پالن این را برای خودتان داشتید که ممکن است چنین  عنوان به
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نیروهایی بخواهند ساز مخالفت و جدایی بزنند. در چین صورتی چه 
 داشتید؟ ها آنپالنی برای برخورد با 

ببینید در آن شرایط ما دست باال را داشتیم. این را در نظر  -بیت اللهی
کردستان به قانون اساسی رأی نداد.  05۷1سال مرداد  01بگیرید. 

 ها آناین بود که  مسئلهتجزیه ایران نبود.  مسئله اصالًگذشته از این 
شروع  نجایازاکردستان  مسئلهشیعه بودند و  ها نیااهل تسنن هستند و 

که از  یلیدل یبمختلف ایجاد شدند. کشتارهای  یها یریدرگشد. بعدها 
تجزیه بعدها پیش آمد. یعنی  مسئلهست. بنابراین ، کم نیاند کردهکردها 

 حتی کردها هم آن زمان دنبال جدایی نبودند.

به بخش سیاسی قیام. بخش سیاسی از  میرس یمدرسته. حاال  -سؤال
 اصالً؟ و چگونه ارتباط گرفتید با بخش سیاسی؟ و آیا شود یمکجا شروع 

تباطی بود؟ سیستماتیک ار صورت بهمیان بخش سیاسی و بخش نظامی 
یکی از افسران مرکزی، اطالعی از بخش سیاسی  عنوان بهیعنی شما 

 قیام داشتید؟

بله من مطلع بودم. اما در جزییات نه. تا  مسائلدر کلیت  -بیت اللهی
جایی که من اطالع دارم، مسئول بخش سیاسی روان شاد آقای دکتر 

باالی سران، چه  که در سطح میدانست یم مثالًشاهپور بختیار بود. ما هم 
حرکتش را  خواست یمنیروهایی در کجاها هستند، در روزی که ارتش 

برای ما مشخص بودند، ولی افراد این بخش نه  ها نیاشروع بکند. 
 ها بخشنداشتیم. شخصی که آن  ها آنمشخص نبودند و ما هم کاری با 

روی نقشه  جهیدرنت، خودش از افرادش مطلع بود. کرد یمرا ریاست 
 کردند یمکه سقوط  ییها شهرستان، اند قرارگرفتهجاهایی که  آمدند یم

 عشایر و نیروهای محلی. اضافه بهتوسط نیروهای ارتش 
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اولین سرهنگ بنی عامری با دکتر بختیار تماس گرفتند برای  -سؤال
 این جریان؟

در جلسه اولی که من رفتم، بله اولین بار ایشان با دکتر  -بیت اللهی
هیم د داریم به قیام شکل می که نیاس گرفتند. ایشان هم از بختیار تما

 خیلی خوشحال بودند.

 دکتر بختیار بدون اما و اگر از قیام استقبال کردند؟ -سؤال

با ایشان صحبت کرده بودند. در آن تماس دکتر بختیار  قبالً -بیت اللهی
 از شروع حرکت استقبال کردند.

از همان روزهای اول انقالب، شما گفتید سرهنگ بنی عامری  -سؤال
و نیروها را شناسایی  گشتند یمروستا به روستا و شهر به شهر با وانت 

. یعنی در کل ایران شما نیروهایی را دادند یمو به هم پیوند  کردند یم
گردآوری کرده بودید برای این حرکت. از طرفی جزییات عملیات هم تا 

 حدود زیادی قطعی شده بود برای تیرماه.

یا سران  شناخت یمسرهنگ بنی عامری نیروهایی را که  -بیت اللهی
. به افراد معمولی عشایر دید یمو  رفت یمرا  شناخت یمعشایری که 

شروع کردیم به تشکیل ارگان  درواقعکاری نداشت. در ارتش هم ما 
یارگیری. در این رابطه سیستمی برقرار کردیم که در آن یک نفر بیشتر 

یارگیری را از نیروی هوایی شروع  جهیدرنت. شناخت ینم از دو نفر را
کردیم. دوستان مختلف در نیروی زمینی هم همین کار را کردند. همین 

 یها پیتشیوه پیش رفت. آمادگی خیلی خوبی هم گرفته بودیم از 
مختلف زرهی مثل دو هوابرد همیاری گرفته بودیم. چون شما اگر در 

آن تیپ را دارید و بقیه  درواقعباشید،  شصت را داشته -یک تیپ پنجاه
 .ندیآ یدرمتحت امر 
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نوهد است یا  ۰۷هوابرد، منظورتان تیپ  یها گانیدر اشاره به  -سؤال
 شیراز؟ ۷۷تیپ 

هوابرد شیراز بود، نوهد نیروی مخصوص بود. در  ۷۷تیپ  -بیت اللهی
ر ا نبود. لشکر مشهد بود. لشکر زرهی اهواز بود. لشکهتن ها نیا ضمن

 بودند. ها یلیخقزوین بود. 

بگوییم تمام ارتش ایران از این قیام حمایت  میتوان یمیعنی  -سؤال
 یها پیتو  لشکرها نیتر بزرگ، دییگو یمکردند. با این تفاصیلی که شما 

 که وجود داشتند، همه حمایت کردند.

بله خوب. به همین دلیل هم ما در نظر داشتیم که  -بیت اللهی
بدهیم و بعدش عفو عمومی اعالم  ینظام حکومتعت سا وهشت چهل

 .شد یمگرفته  جا همه. یعنی میکرد یم

مطرح است، جناب بیت اللهی بحث پشتوانه  اآلنکه  یسؤال فعالً -سؤال
 ؟شد یممالی عملیات است. یعنی این پشتوانه مالی از کجا تأمین 

 ب بودند.خیلی خو ها حقوقما که احتیاج به پول نداشتیم.  -بیت اللهی

عملیاتی در این سطح نیازمند پشتوانه لجستیکی و  هرحال به -سؤال
 آمادی است.

داشتیم.  زیچ همه ها پادگانخوب از نظر لجستیکی ما در  -بیت اللهی
 یهرکسبدهیم و آدم بخریم. نیرو هم داشتیم. به  میخواست ینمپولی هم 

 .کرد یمقبول  میکرد یمهم رو 

لسه تا شروع عملیات تشکیل دادید و درسته. شما چند ج -سؤال
 انجام گرفت؟ ها یهماهنگ

هر هفته بروم  توانستم ینممن چون پایگاه شاهرخی بودم،  -بیت اللهی
، دو هفته رفتم یمیک هفته  جهیدرنت. شد یم زیبرانگ شک چراکهتهران، 

جلسات  درواقع. کردند یمرفتار  طور نیهم. افرادی دیگری هم رفتم ینم
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آذرماه بود تا یک هفته قبل از هیجده تیرماه برقرار بود. یعنی از اواخر 
 حدودای هشتم یا نهم تیرماه.

اگر مایل باشید وارد صحبت از فاز عملیاتی قیام بشویم. لطف  -سؤال
برای ما توضیح بدهید. قرار بود از  اش ییابتدا مسائلکنید عملیات را از 

قرار بود که  قاًیدقسد؟ یعنی بر یا نقطهشروع بشود؟ و به چه  یا نقطهچه 
 در این عملیات چه اتفاقی بیافتد؟

قبل از نشست ما که همان اواخر آذرماه بود در تهران، قرار  -بیت اللهی
از تهران عمل بکنند و ما گفتیم که این کار خطاست. چون  ها نیابود که 

و و فرودگاه بسیار بزرگی است  قرارگرفتهفرودگاه مهرآباد در جنوب شهر 
کنترل و امنیت آن خیلی ساده نیست. چون هم از طرف جاده باز بود و 
هم از طرف سرآسیاب، چند پایگاه ترابری و تانکر و شکاری در فرودگاه 

ما پیشنهاد  جهیدرنتبودند. بنابراین به نظر ما این طرح مناسب نبود. 
شروع عملیات از شاهرخی را کردیم. شاهرخی پایگاهی در بیابان بود، 

 آهنگ کبوتردود شصت کیلومتر با همدان فاصله داشت. ده کوچک ح
اگر  که نیاتأمین کرد. ضمن  شد یمکنارش بود. امنیت پایگاه را هم بهتر 

به پایگاه حمله کند، دوروبرش بیابان بود و  خواست یمکسی هم 
پایگاه را تسخیر بکند. بنابراین هواپیماهای بیشتری  توانست ینم یراحت به

هواپیمای آماده داشتیم و چون بیشتر درگیر غرب  وچهار لچهحدود 
کشور و عراق بودیم و همیشه هم آماده بودیم، پایگاه برای عملیات 

بود.  تر کینزدکردستان هم به ما  ها یریدرگبود. ضمن اینکه  تر مناسب
 ها تهیکمکامل درست نشده بود. بیشتر  صورت بهپاسداران هم آن زمان 

بودند که با  ها تهیکمیروهای گسیلی هم به کردستان بیشتر برقرار بودند. ن
این آمادگی را  هرحال به. کردند یمخلخالی راه می افتدند و افراد را اعدام 

هواپیما ما در پایگاه شاهرخی از بابت النچ و موشک گذاری روی  ازنظر
بودند و ما دست  کرده هیتهنیروی بسیار عظیمی را  ها نیازمین داشتیم. 
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تعداد هواپیما داشتیم. به این منظور ما پایگاه شاهرخی را  ازلحاظاال را ب
 زیادی هم در تهران نداشتیم. یها هدف نکهیبااانتخاب کردیم. 

فروند هواپیما را در همان روز به پرواز  وچهار چهلقرار بود همه  -سؤال
 دربیاورید؟

سبت به تهران فروند احتیاج نبود و ن وچهار چهلنه. به هر  -بیت اللهی
هدف داشتیم. یکی جماران بود خانه خمینی که برای آن  ییتا ششپنج 

بودند. یکی مجلس  شده انتخابسروان حمید نعمتی و سروان جهانگیری 
 ها هدفبود. یکی از  ها تهیکممخابرات  درواقعشورای اسالمی بود که 

دگان جنوب کاخ نیاوران بود که مرکز تعلیمات سپاه پاسداران بود. پا
 آنجابود و جنوب منظریه بود که نیروهای سوری و فلسطینی  آباد عشرت

ما در تهران  یها هدفکل  ها نیا. دادند یمبودند و تعلیمات چریکی 
 بودند. ما هیچ هدف مردمی نداشتیم.

با توجه به اهمیت نظامی پایگاه هوای شیراز؛ آیا شما حمایتی از  -سؤال
 این پایگاه داشتید؟

بودند که فکر   00در پایگاه هوایی شیراز هواپیماهای اف -یبیت الله
بود که فکر  آنجاآن زمان خیلی ضعیف شده بود. ستاد تاکتیکی  کنم یم
با شیراز  جتاًینتشده بود  تر یقوبعد به اصفهان رفتند و اصفهان  کنم یم

 مشکلی نداشتیم.

ادید تشکیل د یا جلسهگفتید  ها مصاحبهاز  یکیدریادم است  -سؤال
برای تعیین اهداف و برای هر هدف یک نفر را انتخاب کردید و وقتی به 

شکل گرفت. اگر امکان  مسئلهقضیه جماران رسید گویا بحثی در این 
 کنید. صحبت هم هیقضدارد درباره آن 

البته برای هر هدف دو هواپیما در نظر گرفتیم که انتخابش  -بیت اللهی
در زدن آن مشارکت  خواستند یممه خیلی ساده بود. برای جماران ه
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 یکش قرعهاسامی نوشته شد و  شود ینم یطور نیاداشته باشند. دیدیم 
شد و دو خلبان زنده  نعمتی و جهانگیری انتخاب شدند. هر دو هم از 

 خلبانان خوب بودند.

شلیک موشک  صورت بهقرار بود فقط هدف جماران  نکهیباوجودا -سؤال
 ؟شد یمم اهداف به این شکل عمل و کامیکازی باشد یا تما

خانه جایی  که نیاجماران کامیکازی بود به دلیل  فقط نه -بیت اللهی
هم اطرافش  ییهوا ضد یها توپبود که در دامنه کوه بود و  قرارگرفته

پو... بکند و  توانست ینم کرد یمگذاشته بودند، هواپیما که شیرجه 
 دش را به هدف بکوبد.که خو داد یمبه کوه. خوب ترجیح  خورد یم

خلبانان قرار بود جانشان را از دست بدهند،  که نیایعنی با علم به  -سؤال
 همه داوطلب شدند.

بله و همه هم خیلی خوشحال بودند که این عملیات را  -بیت اللهی
 انجام دهند.

فرمودید که جماران بود. مرکز سپاه پاسداران بود. مجلس شورای  -سؤال
و رادار نیروهای دولتی بود. و پادگان  میس یبملی بود که بحث 

بود و یک مرکز آموزشی در منظریه بود که مقر نیروهای  آباد عشرت
از  گرفت یمرژیم کمک  05۷1سوری و فلسطینی بود، یعنی در سال 

 سوریه برای تعلیم نیروهای سپاه پاسداران؟

ه ایران بله. حتی موقعی که خمینی زنده بود یاسر عرفات ب -بیت اللهی
 هم آمد. یعنی مشت نمونه خروار بود.

با توجه به وسعت عملیات، شما از رکن دو ارتش و اطالعات  -سؤال
 ارتش هم کمک گرفتید؟

همه در ارتش  که نیا. برای میگرفت یمبله صد در صد کمک  -بیت اللهی
کرد، دستوری از  یطرف یببا رژیم موافق نبودند. اگر ارتش اعالن 
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نشده بود. همه کار خودشان  دهیپاش ازهمارتش  حال نیبااد. فرماندهان بو
زیاد بود.  یطرف یب. در ارتش هم افراد ناراضی از اعالن دادند یمرا انجام 
 نیروهای جوان. مخصوصاً

این است که  -غلط بهالبته  -شود یمیک بحثی در انقالب مطرح  -سؤال
اداری کرد به از دیگر نیروها اعالم وف تر شیپنیروی هوایی ارتش 

همافران بودند نه نیروی هوایی ارتش که اعالم وفاداری  درواقعانقالب. 
 آیا در قیام نقاب همافران هم نقشی داشتند یا نه؟ وجود نیبااکردند. 

 ها آنو عوامل فنی  کردند یمالچ  ها آنبله همه هواپیماها را  -بیت اللهی
در بین همافران هم  به یک چوب راند و شود ینمرا هم  ها آنبودند. 

 بودند. یپرست وطن یها آدم

شما فرمودید قرار بود از پایگاه شاهرخی هواپیماها به پرواز  -سؤال
را بمباران کنند. رئیس پایگاه شاهرخی  شده نییتع یها هدفدربیایند و 

در آن زمان کی بود و آیا در جریان عملیات بودند و با عملیات موافق 
 بودند؟

آن زمان سرهنگ قاسم گل شیر بود فرمانده  کنم یمر فک -بیت اللهی
 پایگاه ولی از عملیات خبر نداشتند.

اگر موافق باشید برسیم به خود عملیات. روز عملیات چه اتفاقی  -سؤال
کل ماجرا را از اول  شوم یمافتاد که طرح به شکست منجر شد؟ ممنون 

 تا مرحله شکست طرح را برای ما توضیح بدهید.

قرار بود که شب قبل از عملیات تعدادی از خلبانان در تهران  -هیبیت الل
در پایگاه شاهرخی باشند. بعد ما یک مرکز تجمع  درواقعبه کمک بیایند. 

 مایپ رانیابا یک اتوبوس  ها نیاجمع بشوند.  آنجاگذاشتیم که همه 
هم در پایگاه  دوخانهشاهرخی آمدند. ما هم منتظرشان بودیم.  طرف به

موقع شروع عملیات بردن  که نیاتهیه دیده بودیم. برای  اسکانشانبرای 
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انجام بشود. خانه به خانه دنبالشان نگردیم.  تر عیسربه خط پرواز  ها نیا
برای همه هم دستور این بود که لباس شخصی بپوشند و لباس پرواز 

ما منتظر بودیم که صبح عملیات انجام شود. صبح  جهیدرنتروی آن بود. 
شش هم همه جمع شدند. یکی هم قرار بود که با کمک نیروهای  ساعت

 نوهد پایگاه شاهرخی تسخیر شود.

 نزدیک تهران بودند. ها آننیروی نوهد قرار بود از کجا بیایند؟  -سؤال

آن موقع نوهد در تهران بود. در اطراف کردستان بودند. با  -بیت اللهی
گاه بیایند. قرار بود که حدود این قرار نبود که همه لشکر برای تسخیر پای

پنجاه نفر صد نفر افرادی کلیدی باشند و این هم کافی بود. در ارتش اگر 
شد، کل پایگاه دست او خواهد با افسرنگهبانستوان یک یا ستوان دو 

بود. حتی فرمانده پایگاه هم اختیاری ندارد و مسئول نگهبانی آن شب 
 اش نقشهپایگاه تسخیر بشود و  پایگاه خواهد بود. خالصه قرار بود این

نفره درست کرده بودیم که  وچهار ستیببود. ما یک تیم راهنما در حدود 
تیم  ازآنجااز نقطه تمرکز خارج پایگاه بودند. یک کیلومتر خارج از پایگاه 

 دفعات بهبود و  شده نییتعهدفی که  طرف به بردند یمو  داشتند یبرمرا 
. این برای تیم راهنما مشخص کشد یمول تمرین کرده بودند که چقدر ط

. امنیت شد یمباید گرفته  خانه اسلحهبود. خوب جاهای مختلف دارد. 
باید به دست ما  یرسان سوخت. محل بنزین و شد یمپایگاه باید حفظ 

هم مهم بود. باالخره هدف خود پایگاه بود که باید  ها نیا. همه افتاد یم
تیمسار محقق گفت که شما پایگاه را  . یادم است در جلسهشد یم نیتأم

. گفت یم. و راست هم دهم یمبه من بدهید، من ایران را به شما تحویل 
بیایند و پایگاه تسخیر بشود ضمن  آنجاقرار ما این بود که  هرحال به
که  ییها گردن دستمالمثل  آوردند یمبرای ما  ییگردنبندهایک  که نیا

 عنوان بهشب این قرار بود پرچم ایران باشد ، قرار بود آن بندند یمخلبانان 
برای شناسایی هم دیگر. خوب ما تا ساعت حدود ده شب بود  یا نشانه
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نشستیم. دیدم تلفن من زنگ زد سروان اصغر سلیمانی روانش شاد باشد، 
کامپوس او بود. کامپوس محلی است که در  مأموراعدام شد. آن شب 

پرواز انجام بدهی؟  یتوان یمکه است. زنگ زد و به من گفت  نیرزمیز
اوضاع را به  خواست یمکامپوس. رفتم. کامپوس.  میآ یم اآلنگفتم آره. 

. یک اند دهیفهممن نشان بدهد که یک مقداری عادی نیست. چیزی 
در تهران. اما اطراف پایگاه ما خبری نیست. جالب  اند گرفتهتعدادی را 

فته بودند در مرکز تجمع را که در تهران گر ییها آناست که  نجایا
که چه  دانستند ینم جهیدرنتگرفته بودند. هنوز هم بازجویی نشده بودند. 

ایران را محاصره کردند.  یها گاهیپابکند. کل  خواهد یمپایگاهی چکار 
پایگاه شاهرخی. نیروی کمکی فرستادند. چون خود نیروی  ازجمله

از تهران یا مالیر  ظاهراًرا همدان برای آمدن به پایگاه کافی نبود. نیروها 
پایگاه را محاصره کردند. و باالخره معلوم شد که  جهیدرنتفرستاده بودند. 

کاری بکنیم و  میتوانست ینمعملیات لو رفته است. ما هم در داخل پایگاه 
و  میدار نگهکه امکان دارد خودمان را محکم  ییآنجاسعی کردیم تا 

ن روز چهارشنبه بود که قرار بود همان روز . ایمیدار نگهرا باال  مان هیروح
 شنبه پنج شود یم صبحشعملیات انجام بشود. یعنی شب چهارشنبه که 

نیم روز بود. من آن  خدمتهم  شنبه پنجقرار عملیات انجام بشود. خوب 
رفتم دفتر  هرروزموقع در بخش عملیات بودم. صبح بلند شدم و مثل 

که در  یچندساعتنجام بدهم. بعد از ا توانستم ینمعملیات. کاری دیگری 
اتاق کارم بودم یکی از همافران آمد که رفته بود در گروه ضربت حاال 

کارشان را ول کرده بودند و رفته بودند در  یا عدهانقالب شده بود و 
سر  رفتند یمگروه ضربت که برای خودشان درست کرده بودند و 

کار ژاندارمری را انجام  مثالًو  کردند یمرا بازرسی  ها نیماشو  ها ابانیخ
که او هم  یمؤمن. این به من احترام گذاشت و گفت که امیدعلی دادند یم

. گفت در خواهد یم. گفتم کجاست که سیگار خواهد یماعدام شد، سیگار 
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. کند یمچکار  آنجاچیزی است. گفتم  نیچ همدایره انجمن اسالمی یا 
در پایگاه بوده. گفتم این چه  گفت ایشان مرخصی بیمارستان داشته ولی

. خواهد یمو سیگار  آنجاستاشکالی دارد. البد نتوانسته برود. گفت آره 
یه. چ. بهش گفتم جریان آنجامن هم رفتم برایش سیگار گرفتم و بردم 

که چی دارد  میدانست یم. ما اند گرفتهبرای چی مرا  دانم ینمگفت من 
شد.  بعدازظهرگذشت و  که نیا. تا دآم یبرنماما کاری از دستمان  گذرد یم

که  یا نقشهدیدم آمد و من آن موقع در خانه بودم... به من گفت که 
هم در داخل گونی برنج داشت.  یریت هفتزیر فرش است و  میا دهیکش

ساعت دوام بیار  وهشت چهل توان یمگفت آن را از بین ببر. گفتم اگر 
رفت و من بعدش رفتم کارها را بکنیم. او  نجایا میتوان یمببینیم چکار 

تمام کردم و نقشه را پاره کردم. حاال شب بعدش من پرواز داشتم. ما دو 
فروند بودیم و بلند شدیم. من قسمت جنوبی مرز تا پایین ایالم و 

تا شمال جنوب. این  آمد یمهم تا پیرانشهر و آن فروند هم  طرف آن
فرار کنم.  توانستم یمحت مسیر خط ما بود در نگهبانی مرز. من خیلی را

در مرز بود بودم برای ترکیه عراق و هر جای دیگر. من این کار را نکردم 
به پایگاه. باالخره من یک تعدادی را به این کار دعوت کرده  برگشتمو 

را  یا عدهکودتایی شده و  ندیگو یمبودم... در پایگاه بودم که شنیدم 
 -این اوضاع من توانستیم برای یکی . درگفتند یم. اسامی را هم اند گرفته

دور شوند. خودم هم از فرمانده  ازآنجادو نفر هم مرخصی بگیرم که 
بیرون آمد و بعد از مدتی هم از  ازآنجا جهیدرنتپایگاه مرخصی گرفتم. 

 ایران خارج شدم.

بیت اللهی گفتید کسانی که قرار بود به شما ملحق بشوند  یآقا -سؤال
. و شما هم قضیه را همان شب متوجه شوند یمت در پارک فرح بازداش

بخشی از نیروی هوایی بودند؟ یعنی از  شدگان بازداشت، آیا دیشو یم
 خلبانانی بودند که قرار بود در عملیات شرکت کنند؟
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مرکز تجمع درست کردند.  آنجاخلبانانی بودند که  ها آنبله  -بیت اللهی
دو کنار ستاد بزرگ بود.  مرکز شماره یک جلوی پارک فرح بود. شماره

بود که آخرین نیرویی که قرار  قرار نیازاکه این مرکز لو نرفته بود. ماجرا 
نفری که  وچهار ستیببود پایگاه را فتح کند، آمده بود. موقعی که آن 

سپاه پاسداران و کمیته هستند به  آنجاکه  نندیب یماشاره کردم  قبالً
راهشان را  جهیدرنت. زهیپرانگشک  درواقعکه  گردند یبرنمپایگاه هم 

 که نیابه هوای  مانند یم آنجاو در  روند یمو به همدان  دهند یمادامه 
فردا برگردند. بعد تعدادی هم که جلوی ستاد بزرگ جمع شده بودند، 

جاده بسته است،  نندیب یم. ندیآ یمو  شوند یمهم سوار اتوبوس  ها آن
 جهیدرنت. و گردند یبرمو  زنند یمنزدیک فرودگاه همدان دور  ندیآ یم

و راه فراری پیدا  شوند یم ادهیپ بودندتیمسار محققی و ... در آن اتوبوس 
زنده ماندند. ولی کسانی که در پارک الله گرفتار  ها آن. اکثر کنند یم

 آمدند، همه شکنجه شدند و همه از بین رفتند و تیرباران شدند.

، افراد پایگاه شود یم شنبه پنج فردای آن روز که روز درواقع -سؤال
نوهد که قرار بیاید پایگاه  وپنج شصتشاهرخی لو نرفته بودند و تیپ 

 هم لو نرفته بودند... ها آنشاهرخی را تسخیر بکند 

گرفته  عرا در مرکز تجم ها آنهم لو رفته بودند.  ها آننه  -بیت اللهی
 بودند.

شما  که یوقت: مپرس یم یرنظامیغیک  عنوان بهحاال من  -سؤال
، چرا حداقل بخشی از نیروهایی که در اند رفتهفهمیدید که آن عده لو 

پایگاه شاهرخی بودند خودشان وارد عمل نشدند؟ و به پرواز درنیامدند و 
 را نزدند؟ ها هدف

.... ما هم نان انتظار اند رفتهلو  ها آنکه  دانستم ینم اصالًمن  -بیت اللهی
برسند. و قرار بود که خلبانان بیاید  ها گردن دستمالداشتیم که این 
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پهلوی ما. ولی خوب چون قرار بود که عملیات ساعت شش صبح انجام 
در ساعتی که قرار بود دیوار صوتی شکسته شود،  جتاًینتبشود، 

تعدادی که جلو رادیو و تلویزیون  مثالً. یا شود یمکه چه  دانستند یم
را داشتند. ما هنوز تا صبح خیلی  مسئولیت گرفتن جام جم ها آنبودند 

 وقت داشتیم.

ساعت چند متوجه شدید  قاًیدقشما که در پایگاه شاهرخی بودید،  -سؤال
 که عملیات لو رفته است؟

من موقعی که رفتم کامبوز گفتند اتفاقی افتاده و اشکالی  -بیت اللهی
ن . در همین حد. ماند گرفتهرا  یا عدهاست. گفتند که در پارک الله 

برگشتم به منزل و تعدادی که در منزل من جمع شده بودند راهی 
کردم تا خبرشان کنم. هنوز ما منتظر بودیم که دستور از  شانیها خانه

خبر نداشتیم که چه اتفاقی افتاده  قاًیدقتهران بیاید. هنوز در آن ساعت 
. میدانست ینم. هنوز اند رفته. چه کسانی لو اند گرفتهاست. چه کسانی را 

 حرکتی از خود نشان بدهیم. میتوانست ینموضعیت هم طوری بود که 

شما که ساعت از شش گذشت، مشخص شد که عملیات لو رفته  -سؤال
است، آیا به ذهن شما و دیگر افسرانی که در پایگاه شاهرخی بودند 

 خطور نکرد که خودتان وارد عمل بشوید و این عملیات را انجام دهید؟

. آن شد ینمببینید با زدن هواپیماها که کار تمام  خوب -بیت اللهی
 که یدرحالرا بگیرد مهم است.  آنجانیرویی که در زمین است و باید برود 

. خورد ینملو رفته بود، وارد عمل شدن به دردی  کننده عملاین نیرو 
باید کاری را کرد که  نجایااین نیست که فکر کنیم،  مسئلهدیگر  نجایا

کاری کرد.  شود ینمسیستم  یوستگیپ هم بهبه خاطر  واقعدردرست باشد. 
و یا چرا عمل نکردیم در حقیقت  میکرد یمباید چه فکری  که نیا

سال به آن  کیو چهلبعد از  اآلنآن عملیات است که  یشناس بیآس
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که مشکل از  میفهم یم، میکن یم. امروز که به آن عملیات نگاه میرس یم
روبرو بوده است. بهر حال در آن زمان ما  یائلمسکجا بوده است. و با چه 

شده  داشته نگهخوب  حامنیتی هم طر ازنظرسعی خودمان را کردیم و 
و کشتن مردم نبود؛ قصد ما گرفتن مملکت بود  یریگ انتقامبود. قصد ما 

. چیزی که ما از همان روز اول رفت یمکه با این رژیم داشت به بیراهه 
 تشخیص دادیم.

 ینظام حکومتد که قرار بود با پیروزی عملیات، یک گفتی -سؤال
ساعته اعالم کنید و بعدش قرار بود که عفو عمومی اعالن  وهشت چهل

؟ یعنی حتی شامل شد یمشود. این عفو عمومی شامل چه کسانی 
 ؟شد یمانقالب هم  اندرکاران دست

 . چون بایدشد یمانقالب هم  اندرکاران دستبله حتی شامل  -بیت اللهی
و هیچ خطوطی  کرد یمیک عفو ملی و یک صلح ملی را باید ایجاد 
بود، هم چنان  شده شروعنداشته باشد. خشونتی که از بام مدرسه علوی 

ادامه داشت. این خشونت این سیستم است که تا امروز هم ادامه دارد و 
. و ما میماند ینماگر ما قرار بود همین خشونت را داشته باشیم، پایدار 

به خاطر آشتی ملی. یعنی ملت بیاید و بپذیرد که همه  میداد یمعفو 
 .میخواست یم. به همین خاطر عفو عمومی و عفو ملی میا کردهاشتباه 

شد یا یک  احیا میبا موفقیت عملیات شما، قرار نظام پادشاهی  -سؤال
 فرم دیگری در نظر داشتید؟

م سیاسی به رأی قرار بود که نظا دانم یمتا جایی که من  -بیت اللهی
مردم گذاشته بشود. و مردم انتخاب بکنند. به همین خاطر هم بختیار را 

خمینی را  خواست یمسنجابی  مثالًبختیار استعفا نداد.  چراکهبرگزیدیم. 
ببیند استعفا داد. ولی بختیار از مقام خود استعفا نداد. به نظر من هم آدم 

بود. ولی قصد ما آشتی ملی  یدوست رانیابود. و بسیار شخص  یا دهیفهم
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ا لیبرال دمکراسی بود. و ی یدمکراس الیسوس یها ارزشبود. یعنی داشتن 
به نظر برای عامل وحدت ملی  اگرچهتنها داشتن پادشاهی کافی نبود. 

بهترین گزینه پادشاهی است. ولی بهر حال  باید این حق را به مردم داد 
 که انتخاب کنند.

مثال شاهزاده رضا پهلوی را  برفرضید یعنی قصدی نداشت -سؤال
 وارث پادشاهی؟ عنوان بهدانید ربرگ

صحبتی در این زمینه  اصالًچنین قصدی بود.  کنم ینمفکر  -بیت اللهی
یک  واقعاً. کار ما خبرم یبنشد. احتمال دارد قصدش بوده، من الاقل 

نشدیم. انگیزه ما  یطورکل بهنظامی بود. وارد این جریانات  مسئله
که آن سیستم  میخواست یممکراسی بود، آزادی بود، و سیستمی را د

درست باشد. چه در جمهوری و چه در پادشاهی، آزادی و دمکراسی 
 باشد.

که مطرح است از دیدگاه انقالبیون، این است که بخشی  یسؤال  -سؤال
قیام را  05۷1تیر  01از مردم در این انقالب شرکت کنند، شما هم در 

مردم مشروعیت داشته باشد  ازنظر توانست یم، آیا این قیام شروع کردید
ملیات شما نظام عسال و نیم پیش از  کسوییا نه؟ یعنی مردمی که 

ارتش بود، حاال آن  ها هدفپادشاهی را سرنگون کرده بودند و یکی از 
با نیروی نظامی نظم گذشته را احیا بکند و دولتی را  خواهد یمارتش 
 مشروعیت مردمی را کسب کنید؟ دیتوانست یما شما بیاورد. آی سرکار

روز آقای بختیار نگاه کنید، به  وهفت یسشما اگر فقط به   -بیت اللهی
 وهفت یسنظرم مشت نمونه خروار است. یعنی کارهایی که بختیار در 

روز کرد، کم نبود. آزادی مطبوعات، آزادی بیان و تظاهرات و وجود 
چپ و اوباش  یها گروهدر مقابل بختیار احزاب مختلف در جامعه.... 

 بودند...
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یعنی شما معتقد هستید که انقالب اسالمی، مردمی نبود. یعنی  -سؤال
 بخش قلیلی در آن نقش داشتند؟

به قلیل و کثیرش کاری ندارم. شما برآمد آن را  اصالًمن  -بیت اللهی
 باانصاف؟! یعنی اند یراضببینید. کارنامه این انقالب را نگاه کنید. آیا ملت 

کشوری به نام ایران است که با  واقعاًاین  کیو چهلاز  بعد بهنگاه کنید 
 آن ثروت و... این وضعیت را داشته باشد.

همان زمانی که قیام لو رفت، چند تن از مسئولین آن روز در  -سؤال
، هواپیما را کردند یممثال ما را هم بمباران  برفرضگفتند که  ها یسخنران

بنشانند. یعنی مقصودشان این بود که مشروعیت مردمی  خواستند یمکجا 
 نداشتند...

ببینید من نظامی بودم. ما قرار نبود بیایم و حکومت کنیم. ما  -بیت اللهی
 شده نییتعبه پادگان. یک وظیفه دیگری برای ما  میگشت یبرمنظامیان 

ویل افراد ، امور را تحینظام حکومتساعت  وهشت چهلبود. یعنی بعد از 
منافع ملت را  توانست ینم. و اگر کمیته سیاسی هم میداد یمسیاسی 

. چون منافع مملکت خیلی مهم میشد یمبلند  هم آنتأمین کند، علیه 
 است... ما از آن ملت هستیم...

حاال اگر موافق باشید بپردازیم به قضیه لو رفتن. در خاطراتی که   -سؤال
لفی است. محسن رضایی که آن موقع مخت یها اتیروا کردم یمتورق 

از یک سال قبل در جریان بودیم که  گفت یمفرمانده اطالعات سپاه بود، 
، ولی در جریان جزییات نبودیم. تا روزی که ردیگ یمحرکتی صورت 

 آنجابروم.  اش خانهکه به  خواهد یمو از من  ردیگ یمتماس  یا خامنه
در این قضیه بودم و مادرم به من  دیگو یمکه  نمیب یمافسر خلبانی را 

اگر این قضیه را لو ندهی! هاشمی  کنم ینممن گفته که شیرم را حالل 
 حال نیدرع. گذارد یمرفسنجانی هم در خاطراتش بر چنین چیزی صحه 
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سعید حجاریان که مسئول سرتیم بازجویی از افسران و خلبانان بازداشتی 
ه شب کودتا بشود. در گفتم که قرار یشهر یرمن به  دیگو یمبوده، 

خاطرات کسان دیگر است که شوروی این قضیه را لو داده است. یعنی 
سازمان کی.جی. بی. در روایتی مستقیم به سران جمهوری اسالمی گفته 

اعضای حزب توده رسانده و کیانوری و عمومی این  واسطه بهو در روایتی 
 داًیجداست که  . و یک روایت دیگرندیگو یمرا به سران انقالب  مسئله

این است که سازمان استخبارات عراق این قضیه را  ردیگ یمدارد قوت 
 شما چگونه این عملیات لو رفت؟ ازنظربه ایران گفته است... 

تیر لو رفت. شنبه کیانوری اعالم کرد  01 شنبه پنجعملیات  -بیت اللهی
مع نبود، کودتا را ما لو دادیم. قبل گفتم که اگر مرکز تج اصطالح بهکه 

. چون تعدادی را از مرکز تجمع دستگیر کردند. رفت ینماین عملیات لو 
 شدگان بازداشتوحشتناکی روی  یها شکنجهاست که  مسئله کی نیا

بعد از دیدن اجساد اعدامیان به این  ها خانوادهانجام داده بودند، حتی 
 لهیوس به. به نظر من از قسمت تجمع لو رفته است اند کرده اشاره مسائل

حزب توده  یها ینفوذرا  مسائلحزب توده... یعنی مقداری از 
... به همین دلیل نیروهای دیگر لو نرفتند... یعنی از داخل دانستند یم

 عملیات لو رفت. مسئلهنیروها 
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 نوژه ی: کودتایحکومت اسالم تیروا
 

قیام نقاب با عنوان کودتای نوژه  جمهوری اسالمی، یها تیروادر بخش 
که  شود یممعلوم  ها تیروا؛ با کنار هم گذاشتن این شود یمخوانده 
آکنده از دروغ و تحریف است؛ سردمداران رژیم اسالمی  ها آنسرتاسر 

بازجویی و شکنجه و...  -برای توجیه اقدامات خشن خود در اعدام
 یها تیرواخود،  قیام نقاب و برای کسب مشروعیت اندرکاران دست

 .اند درآوردهبازجویی  یها متنحکومتی را به شکل خاطره گویی و 

 روایت هادی خسروشاهی

طی « وزارت ارشاد ملی»هادی خسروشاهی، نماینده وقت خمینی در 
 داده بود. اطالعوگویی ادعا کرد که کیانوری طرح کودتا را به او  گفت
هم بود، آقای کیانوری یا در چند مورد که خبر حساس و م»:دیگو یموی 

آوردند که معموالً در  آقای محمدعلی عمویی یا آقای ابوعبداهلل خبر را می
ای با مهر رسمی حزب توده یا امضای دبیر اول آن، آقای کیانوری  نامه

بود... آقای کیانوری به دفتر من آمد و گزارش و تاریخ و محل اجتماع 
 «و غیره را به من داد. افسران در پارک الله، بمباران جماران

 این خبر را به احمد خمینی منتقل کرده است.او که  دیگو یمخسروشاهی 

 شهری روایت محمد ری

های انقالب ارتش که  شهری، حاکم شرع وقت دادگاه محمد محمدی ری
دار بود، در کتاب خاطرات خود  محاکمه افسران دخیل در کودتا را عهده

نزدیک غروب آفتاب روز »ه گفته او، ب پردازد. به ماجرای نوژه می
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، آقای سعید حجاریان که با کمیته اداره دوم ارتش همکاری 0۵/0/05۷1
زده گفت کار خصوصی دارم. ظاهراً چند نفر  داشت به دفترم آمد و هیجان

 «در دفتر بودند، به من نزدیک شد و گفت: امشب قرار است کودتا شود.

شهری موجود  یت دیگری از ریروا« تاریخ ایرانی»هرچند در سایت 
نقطه عطف کشف این کودتا را صحبت میان دو »است که طبق آن او 

ای به نام  تحقیق و کشف شبکه ازآن پسداند که  نفر در تاکسی می
نفر در این رابطه رخ  05دستگیری  جهیدرنتدر تیپ نوهد و « نقاب»

 «دهد. می

 روایت سعید حجاریان

ود پس از دستگیری افسران کودتاچی، سعید حجاریان، که به گفته خ
را داشت، گفته است که سه روز مانده به « مسئولیت مدیریت بازجویی»

ما در ستاد مشترک ستاد »:کودتا، چند نفر از افسران خبر کودتا را لو دادند
سازی تشکیل دادیم و ترکیبی از سپاه و کمیته ستاد مشترک و  خنثی

ها را هم  داشتند و عملیات دستگیری کمیته بهارستان در این ستاد حضور
خواهد  شهری گفتم که می دار شد. شب کودتا به آقای ری سپاه عهده
 «کودتا شود.

وگویی در برابر این پرسش که چه کسی خبر کودتا  او همچنین در گفت
ها اطالع داده بودند... توده فقط از یک بخش  ای توده»را به او داد گفت: 

از  یکیدرمثالً  ها آناش بود... اطالع داشتند.  کودتا که شاخه سیاسی
 «دادند. را می ها آنها منبع داشتند و اخبار جلسات  زیرشاخه

 صدر روایت ابوالحسن بنی

جمهور وقت، اما روایت دیگری از لو رفتن  صدر، رئیس ابوالحسن بنی
دهد. او معتقد است به دو روش به اطالعات  کودتا به دست می

ذوالفقاری، فرمانده وقت »ته او، خیلی قبل از کودتا به گف .افتی دست
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حفاظت در ریاست جمهوری، یک شعاری را به خط شخصی به نام 
اطالعات ارتش او را تحت « محمدمهدی حیدری شناسایی کرده بود.

و گردانندگان کودتا را شناسایی کرد. جواد فکوری، فرمانده  قراردادتعقیب 
 وقت نیروی هوایی، مأمور شده بود تا از طریق نیروی هوایی پیگیر شود.

دوم اینکه همسر یک خلبان یا یکی از افراد نیروی هوایی به مجلس 
ای گفته بود شوهرش در  رفته بود و به ابراهیم یزدی و علی خامنه

گویند که به دفتر ریاست  به او می ها آنکند.  جلساتی شرکت می
کند که آن خانم همان حرف را در  صدر نقل می جمهوری برود. آقای بنی

 هم زده بود. جمهور سیرئدفتر 

صدر، اطالعات ارتش پیگیر ماجرا بود اما اطالعات سپاه نیز  به گفته بنی
د. به نظر او از طریقی که او اطالع ندارد، از موضوع کودتا باخبر شده بو
 گروهی از اطالعات سپاه با خود آقای خمینی در ارتباط بودند.

صدر، قرار بود خود ارتش علیه کودتا وارد عمل شود نه  به گفته آقای بنی
 سپاه.

 ای خامنهعلی روایت 

دانند. در  ای را رسمی می برخی منابع در جمهوری اسالمی روایت خامنه
نوشته عبداهلل شهبازی « دتای نوژهکو»شهری و کتاب  کتاب خاطرات ری

شبی حدود اذان »کند که  ای تعریف می خامنه است. ذکرشدهقول او  نقل
زدند، من از خواب  هم می شدت بهزنند،  صبح، دیدم درب منزل ما را می

گوید با شما یک کار واجب  بیدار شدم، ]گفتند[ یک ارتشی آمده و می
گویم. گفت: کودتایی  ه خودتان میدارد... گفت: کار واجبی دارم و فقط ب

 «قرار است انجام شود.

یا « امشب»کند که خلبان به او گفته کودتا قرار است  ای نقل می خامنه
صورت بگیرد. چون اکبر هاشمی رفسنجانی آن شب در « فردا شب»
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کند و به محسن  ای بود، ماجرا را برای او نیز نقل می منزل آقای خامنه
 که فوراً به منزل او برود.کند  رضایی تلفن می

 روایت اکبر هاشمی رفسنجانی

کند که حدود یک ماه و  اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نقل می
به ما اطالع داده شد که عوامل بختیار در ایران و »نیم قبل از کودتا 

او این  «اند. هایشان افزوده شبکه نظامی و تبلیغاتی بر سرعت فعالیت
صدر هم از  معلوم شد که بنی»ورای انقالب طرح کرد. مسئله را در ش

کانال دیگری مطلع شده است. قرار شد که تحقیق کنیم. شورای انقالب 
سپاه را مسئول کرد که به همراه نیروهای مخصوصی از ارتش این 

 «جریان را تعقیب کند.

 به هم خورد... معلوم» ها آنای، برنامه  کند با دستگیری عده او اضافه می
های هوایی تهران  و قرار است از یکی از پایگاه شده آمادهشد طرح کودتا 

 «اجرا شود. خیلی زود معلوم شد که دوباره این طرح به تأخیر افتاده است.

 روایت محسن رضایی

در خیابان ایران به دیدار رهبر انقالب که در آن  05۷1اوایل تیرماه سال 
د، رفتم و به ایشان گفتم که زمان نماینده حضرت امام در ارتش بودن

، جنابعالی در  است داکردهیپاطالعات ما رد و خط یک کودتا را در ارتش 
توانید به ما کمک کنید. آن موقع من مسئول  جریان باشید و اگر می

اطالعات سپاه تنها نهاد اطالعاتی قدرتمند کشور بودم. ایشان فرمودند، 
ها و اطالعاتی که از  ختوضیحات بیشتری بدهید، من برخی از سرن

جلسات کودتاچیان داشتیم را به ایشان گفتم، ایشان پرسید چه مقدار 
ها را  جدی است؟ من گفتم که کودتا قطعی است ولی زمان شروع و نقطه

 .کردم و رفتم یخداحافظایم. با ایشان  هنوز کشف نکرده
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وع شد ولی از اینکه زمان شر گذشت اطالعات ما کامل می که می هرروز
و نقطه آغاز کودتا را کشف نکرده بودیم بسیار نگرانی داشتیم. یک روز 
تصمیم گرفتیم که چند نفر از افراد کودتا را دستگیر کنیم، این کار عیب 

کردند و  متوجه شده و احتماالً اقدام به فرار می ها آنبزرگش این بود که 

 .آورد می ودوج بههایی را  زدند که آسیب می ییکارها به دستیا آنکه 

در همین حالت بودیم که رهبر انقالب تلفنی با من تماس گرفتند و 
های آن روز شما یک خلبانی آمده و چیزهای مشابه  گفتند پیرو صحبت

کند سریع خودتان را برسانید منزل ما ببیند  ها را بیان می آن صحبت
همان رو شدم و  موضوع از چه قرار است؛ رفتم و با یک خلبان جوان روبه

 .است داشدهیپچند جمله اول را که گفت فهمیدم حلقه گمشده ما 

ماجرا را چنین برای من تعریف کرد: قرار است کودتایی بشود به ما 
اند که همه مسئوالن جز شخص امام دستشان در کودتا است؛ من  گفته

هم قبول کرده بودم که به همدان بروم و سوار یکی از هواپیما بشوم و 

 .امام را بمباران کنم محل سکونت

وقتی به مادرم مراجعه کردم و خواستم خداحافظی کنم مادرم گفت کجا؟ 
ابتدا طفره رفتم ولی در اثر اصرارهای مادرم ناچار شدم بگویم مادرم 

و ماجرا را به  نروی کنم اگر سریعاً پیش امام گفت شیرم را حرامت می
ن به جماران و پیدا ایشان نگویی؛ ساعتی طول کشید تا ماجراهای رفت

 .هستم شما پیش اآلن گفت و …کردن مقام رهبری را توضیح داد

سخاوت و تعهد به ما داد؛ ولی در همین حین متوجه  باکمالاطالعات را 
شدیم که نیم ساعت از شروع کودتا گذشته است و کودتاچیان با ماشین 

مدان ه نوژه پایگاه یسو بهو اتوبوس پس از جمع شدن در پارک الله 
اند؛ وقت بسیار کم بود، قرار کودتا این بود از داخل پایگاه  حرکت کرده

از  ها آنکمک کنند و در پایگاه را باز کنند و  ها آنچند عامل نفوذی به 
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بیرون پایگاه با سرعت خود را به آشیانه هواپیماها برسانند و سوار 
جام دهند و محل را بمباران و کودتا را ان موردنظرهواپیماها شده و نقاط 

و مجلس شورای اسالمی قرار  مایصداوسسکونت حضرت امام )جماران( 

 .بود بمباران شود

متری درب پایگاه در یک گودالی  011قرار کودتاچیان این بود که در 
کردند و با عناصر داخل هم  یده سازمان ازآنکه پسمعینی جمع شوند و 

را در این دیدم که به سپاه  راه تنها کنندهماهنگ شدند به پایگاه حمله 

واحدهای ما به محل کودتا  نیتر کینزدهمدان و اطالعات سپاه که 

برسانند؛ قرار کودتاچیان این  نوژه بودند بگویم که خود را به درب پایگاه
متری درب پایگاه دریک گودالی معینی جمع شوند و  011بود که در 

هم هماهنگ شدند به  کردند و با عناصر داخل یده سازمان ازآنکه پس

 .پایگاه حمله کنند

شب بود؛ برادران را تلفنی توجیه کرده بودم که  01ساعت شروع کودتا 
همراه داشته باشند و در آن گودال مثل خود  بند یشانیپیک  هرکدام

 که یوقتکودتاچیان وارد شوند و با همه با شوخی و دوستانه برخورد کنند 
را  ها آنرا ببندد و با تکبیر  بندها ینشایپها جمع شدند  همه کودتاچی

 .دستگیر کنند

تکبیری را  چنان آنساعت از یازده گذشته بود، من از پشت تلفن صدای 
لرزید؛ بله  می اکبر اهللکنم دشت اطراف پایگاه از ندای  شنیدم که فکر می

را بسته بودند و کاله سبزهایی که  سربندهاسربازان گمنام امام زمان 
آمریکا آموزش نیروی مخصوص دیده بودند و هرکدام حریف  ها در ماه
رفت مثل موم در دست مبهوت  به خطا نمی ها آنشدند و تیر  نفر می 01

 .و تسلیم ایشان شدند
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کودتا درست کردیم و یکی از برادران  یساز یخنثالبته بعداً یک ستاد 
نیروی هوایی ارتش را مسئول آن کردیم و افراد دیگر هم دستگیر 

 ...شدند

*** 

کشف و خنثی شد و پس از دستگیری  05۷1 رماهیتکودتای نقاب در 
اعضا و سران کودتا، نقطه جالبی که در اعترافات آنان مشهود بود علت 

که « دست خدا بر نقاب»انتخاب محل کودتا بود؛ در این زمینه کتاب 
ات ، در رابطه با این اعترافمنتشرشدهتوسط مرکز اسناد انقالب اسالمی 

 :آمده است

و  ازحد شیبدر جلسات مخفی کودتاچیان و اصرار  یعامر یبن به توصیه
های  اندازه تیمسار مهدیون و تیمسار محققی پس از بحث و بررسی

همدان  نوژه کننده در آغاز عملیات پایگاه هوایی شهید فراوان، مرکز عمل

 .مورد تأکید قرار گرفت

قرار داشت و  یعامر یبن ررأس شاخه نظامی کودتا سرهنگ محمدباق
اهلل محققی، سپهبد سعید مهدیون،  افرادی چون سرتیپ خلبان آیت

سرهنگ پیاده هادی عزیز مرادی، سروان پیاده حسن گوهری، سرگرد 

مشاور و اتاق فکر شاخه نظامی در  عنوان به آذرتاش پیاده کوروش

 .گیرند قرار می یعامر یبن خدمت

فراوان و تأکید تیمسار محققی پایگاه های  کودتاچیان، پس از بررسی

ترین نقطه برای آغاز عملیات  شاهرخی( همدان را مناسب)نوژه شهید
ها و  کننده تشخیص داده و همه شاخه کودتا و پرواز هواپیماهای عمل

؛ هرچند که در قراردادندرا در جریان نقطه آغازین کودتا  ها رمجموعهیز

 .هوایی مهرآباد آغاز شود ابتدا قرار بود که کودتا از پایگاه
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در بخشی از محاکمات و بازجویی خود در ارتباط با انتخاب  رکنی ناصر

و اندازه  ازحد شیبعلت اصلی، اصرار »گوید:  می نوژه پایگاه هوایی شهید
ها دالیل چندی داشتند که  تیمسار محققی و تیمسار مهدیون بود؛ آن

و تصرف توده مردم  دسترس قابلعبارت بود از اینکه پایگاه مهرآباد، 
گفتند که چنانچه نیروی زمینی نتواند مهرآباد را کامالً  دانستند و می می

حفاظت کند، مردم به آنجا هجوم آورده و با تصرف پایگاه )به علت 

، دیگر شده بلند به مناطق مسکونی( حتی هواپیماهای ازحد شیبنزدیکی 
، در ضعف نقطهاین  که یدرحالقادر به نشستن در باند نخواهند بود، 

کیلومتر فاصله  ۰1با شهر همدان  نوژه وجود نداشت، زیرا نوژه پایگاه
داشت و چنانچه توده مردم با سپاه پاسداران به سمت پایگاه حرکت 

 .ها را نابود سازند کردند، هواپیماها قادر بودند در این فاصله همه آن می

خودکفا بود و چنانچه پایگاه همدان یک پایگاه مادر و از هر لحاظ 
کشید، پایگاه قادر بود تا حدود چهار ماه به  برخورد با مردم به درازا می

 .در مهرآباد صادق نبود مسئله این که یدرحالعملیات ادامه دهد، 

در پایگاه مهرآباد، فقط شش فروند از هواپیماها دارای مهمات سنگین و 
در پایگاه  هک یدرحالها دارای فشنگ بود؛  ده فروند از آن

فروند از هواپیماها دارای مهمات سنگین بوده و  وسه پنجاه نوژه هوایی
های  همین عامل نظر فرماندهان کودتا را در بمباران سنگین هدف

 .کرد تأمین می یخوب به موردنظر

، تیمسار محققی، ییرضا پور همافر نژاد، سروان نعمتی، سروان ایران

کردند و اکثر پرسنل  خدمت می نوژه تیمسار مهدیون قبالً در پایگاه
این امر در پایگاه هوایی مهرآباد  که یدرحالشناختند،  خلبان آنجا را می

 .صادق نبود
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های خود  سروان حمید نعمتی از دیگر عوامل کودتا در بخشی از بازجویی
در دادگاه انقالب درباره علت انتخاب و شروع کودتا از پایگاه 

از همان جلسات اولیه، گفته شد  یکیدر»گوید:  در همدان می نوژه شهید

برگزیده شود که من به  نوژه پایگاه یجا بهکه بهتر است پایگاه مهرآباد 
چون رهبری عملیات هوایی به عهده من »دالیل زیر آن را رد کردم: 

بود، اظهار داشتم که به خاطر مدت خدمتم در این پایگاه، آن را مثل کف 
شناسم و در  پرسنل می ازنظرموقعیت و چه محل و  ازلحاظدستم چه 

بخواهد  یموردتهاجمو اگر  قرارگرفتهثانی، این پایگاه در وسط بیابان 

خاصی نیست و قادر به  مسئله باشند که قرار بگیرد یا از کبودرآهنگ می
دفاع خواهیم بود و اگر از همدان باشد، از طرف تیپ زرهی ممکن است 

ها کنید و اگر نشد با  ر همراه کردن آنباشد که در درجه اول، سعی د
ها  ها را گرفته و مانع پیشرفت آن انجام پروازهای متعدد جلوی آن

شویم، ولی چون فرودگاه مهرآباد در نزدیکی شهر واقع است، خیلی  می
مردم قرار گیرد و کار را لنگ کند، و لذا با  موردتهاجمتواند  زود می

 «.موافقت شد نوژه پایگاه
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 ماجرای نوژه از کشفدیگری های چندگانه  روایت

 

کودتای نوژه از وجوه مختلف محل ابهام است؛ زیرا هیچ روایت دقیقی از 
های سیاسی هریک از  نحوه افشای کودتا در دست نیست و شخصیت

 .کنند دید خود آن را روایت می

منتشره در  یررسمیغهای رسمی و  روزنامه شرق به این مناسبت روایت
 غروب نزدیک»:دیخوان یمه در ادامه این مورد را بازخوانی کرده است ک

 ارتش دوم اداره کمیته با که حجاریان سعید آقای ،۷1 تیر 0۵ روز آفتاب
دارم.  خصوصی کار گفت زده هیجان و آمد دفترم به داشت، همکاری

چند نفر در دفتر بودند، به من نزدیک شد و گفت امشب قرار است  ظاهراً
شهری، رئیس  ات محمد ریاین سخنان بخشی از خاطر ؛«کودتا شود

وقت دادگاه انقالب ارتش است که درباره چگونگی کشف کودتای نوژه 
تعریف کرده است؛ کودتایی که قرار بود چندی پس از پیروزی انقالب 

، منجر به سقوط حکومت نوپا و بازگرداندن شاهپور ۷۵اسالمی سال 
 بختیار شود.

ینی در تهران و سپس هدف نخست کودتا، حمله هوایی به منزل امام خم
شکستن دیوار صوتی از  تیدرنهاحمله به برج مراقبت فرودگاه مهرآباد و 

است. همچنین قرار بود ساختمان مجلس و  ذکرشدهطریق هواپیماها 
و بسیاری از مسئوالن جمهوری  رشدهیتسخمراکز رادیو و تلویزیون 

 اسالمی بازداشت شوند.

https://www.asriran.com/fa/news/678161/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%83%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D9%83-%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7-%D9%83%D8%B1%D8%AF
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های جشن پیروزی  حتی اعالمیه طراحی این عملیات چنان دقیق بود که
های پیروزی خود را هم  بودند و گردانندگان کودتا اعالمیه شده آمادهنیز 

آماده کرده بودند. کودتای نوژه از وجوه مختلف محل ابهام است؛ زیرا 
های کودتا چقدر  گاه معلوم نشد تعداد افراد دستگیرشده و اعدامی هیچ
افشای کودتا در دست نیست و  یا هیچ روایت دقیقی از نحوه  بوده

کنند یا برخی  های سیاسی هریک از دید خود آن را روایت می شخصیت
اهلل محمدکاظم شریعتمداری با عوامل کودتا ارتباط داشت  گویند آیت می

 کنند. و برخی دیگر طرح ربایش این روحانی را مطرح می
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 نوژه خالصه ماجرای کودتا

افسران خلبان که در این عملیات مأمور یکی از  05۷1 رماهیت 0۵روز 
 تشریح را کودتا ماجرای و تسلیم را خود بود امام حضرت بیت بمباران

 .کند می

فرمانده سابق نیروی )به دست ژنرال سعید مهدیون فرماندهی کل کودتا
 ن(هوایی ایرا

فرمانده ی)احمد محقق عهده ژنرالبر  کودتا  رهبری قسمت نیروی هوایی

 .بودی( مررسابق ژاندا

کشتن امام   و تهران در  امام حمله هوایی به بیت هدف اولیه کودتا

 بود، خمینی

 ،مهرآباد فرودگاه مراقبت برج حمله به

 یریوز نخستدفتر 

 ستاد مرکزی سپاه پاسداران

 انقالب های ستاد مرکزی کمیته

 .رفت بمباران چند نقطه دیگر از اهداف بعدی کودتاچیان به شمار می و 

بود پس از بمباران هوایی، هواپیماها با شکستن دیوار صوتی به نیروی  بنا

 .زمینی عالمت بدهند که مرحله دوم کودتا را آغاز کند

جمهوری  در این مرحله باید صداوسیما، فرودگاه مهرآباد، ستاد ارتش

ایران، پادگان حر، پادگان قصر و پادگان جمشیدیه به تسخیر  اسالمی

و ارعاب  خشونت با اعمال شهر تهران ید و در سطحنیروهای کودتا درآ

بازگشت بختیار آخرین حلقه اهداف این کودتای  .حالت نظامی ایجاد شود

 .بود خورده شکست
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دند که ش دستگیر ایران نفر در رابطه با این کودتا در سراسر ۰11 حدود

 .ها نیروهای نظامی بودند نفر از آن ۷11

 و شده محاکمه اسالمی انقالب دادگاهپنج نفر از سران کودتا که در 

 عبارت بودند از شدند محکوم مرگ به

، فرخزاد نژاد رانیاآیت محققی )ژنرال و یکی از طراحان اصلی(، بیژن 

خلبانان “ نوژه یکودتا در .ییرضا پورجهانگیری، محمد مالک و یوسف 

 بیت امام “تهران”بیایند بود قرار ،بهانه حمله به عراق به ”کودتاچی

سرتیپ دوم خلبان به نقل از:  .کنند بمباران راخمینی ومراکزمهم 
 .051۰آذر  00/نیآنال باخبرمصاحبه  -اسماعیل موسوی

*** 
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 درباره نحوه رفتار با بازماندگان کودتای نوژهخمینی فرمان 

به نامه شهید جواد توان در پاسخ  ات ویژه را میای از این توجه نمونه

در این  خمینییافت.  05۷1بهمن  00در تاریخ  وقت وزیر دفاع فکوری

در دامان و ملت اسالمی با  کودتاچیان نوژه خانواده نویسد نامه کوتاه می

 .رفاه زندگی کنند

 کودتاچیان یها خانواده باخدمات ویژه 

 نامه وزیر دفاع، سرهنگ خلبان جواد فکورى

 یتعال بسمه

 .اسالمى ایرانجمهورى  گذار انیبنپیشگاه امام خمینى رهبر و 

وضع بازماندگان معدومین کودتاى  یموردبررسپیرو اوامر آن رهبر در 
نافرجام، به سه نفر از پرسنل نیروى هوایى، تیپ نوهد و نیروى زمینى 
جمهورى اسالمى مأموریت داده شد که به پیگیرى این امر بپردازند. 

 .... :رساند  و پیشنهادها را به عرض می شده انجاماینک خالصه اقدامات 

 :پیشنهادها

هاى سازمانى مغایر با اصول حفاظتى   چون سکونت این عده در خانه -0

 .تخلیه گردد ها آنبوده، براى سهولت بیشتر آنان قرار شد منازل سازمانى 

هزینه زندگى و مسکن، به هر خانواده با یک فرزند مبلغ  با توجه به -0
مبلغ پنج هزار ریال به هر فرزند اضافى  یدرازاسى هزار ریال و 

 .ها پرداخت شود  خانواده

بازپرداخت این  یدرازاها پرداخت و   به خانواده وامى جهت خرید خانه -5

 .کم شود ها آنوام مقدار کمى از مستمرى 

هاى معدومین به پیوست   بررسى مشکالت خانواده ئتیهضمناً گزارش 

 .گردد  جهت مقتضیات اوامر عالى تقدیم می
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 سرهنگ خلبان جواد فکورى -فاع جمهورى اسالمى ایرانوزیر د

 :پاسخ خمینی

 الرحمن الرحیم اهلل بسم

امید است خانواده این اشخاص در دامان  .مراتب فوق مورد موافقت است

و سعادت خویش را در دنیا و  اسالم و ملت اسالمى با رفاه زندگى کنند

را  مسلمان مت ملتآخرت تأمین نمایند. از خداوند تعالى سعادت و سال

 .خواهانم

 5یالموسوى الخمین اهلل روح-05۷1بهمن  00

*** 

اسفند  ۰در  سرانجام. فرماندهی که اعدام شدند (00یازده)

 فرمانده وقت نیروی دریایی ارتش "بهرام افضلی"ناخدا  ماه،05۰0

فرمانده سابق نیروی مهدین) سعید ژنرال فرماندهی کل کودتا به دست
 (هوایی ایران

ژنرال احمد  رهبری قسمت نیروی هوایی این کودتا بر عهده 
 .بودی( فرمانده سابق ژاندارمری)محقق

 فرمانده نیروهای هوابرد "بیژن کبیری"سرهنگ 

 مشاور وزیر دفاع "هوشنگ عطاریان"سرهنگ 

ی افسری و معاون پرسنلی  استاد دانشکده "حسن آذرفر"سرهنگ 
 نیروی زمینی

مرکزی حزب و از مسئوالن   اور کمیتهشعضو م "جهانگیری شاهرخ"
 سازمان اطالعاتی نوید

                                                 
 .00 ، ص00 ، جنورصحیفه به نقل از:  - 5
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رضا "-"جهاد فرزاد"-"نژاد محمد بهرامی" -"نژاد ابوالفضل بهرامی"

 "خسرو لطفی" و "خاضعی

طراحی کودتا و  جرم بهی حزب توده،  از کادرهای ورزیده و باسابقه
 دهش یآور جمعشوروی که اطالعات  ریجماه اتحادن)جاسوسی برای دشم

کرد و باعث لو  توسط عوامل نفوذی حزب توده را به عراق منتقل می
 .اعدام شدندد( بو شده زینرفتن برخی عملیات جنگ 

*** 

 در (توطئه روزبعدازکشف0)05۷1  تیرماه 00 شنبه روز کیهان روزنامه
از شکست کودتای « عامل کودتا دستگیر شدند 01» عنوان با گزارشی

در جریان مقابله با توطئه کودتای ضدانقالب در »نوژه خبر داد و نوشت: 
گر تیپ هوابرد تهران در نزدیکی پایگاه هوایی  تن از افراد توطئه ۰ ایران،

)حر( نوژه همدان کشته شدند و دو تن دیگر به تهران اعزام شدند. این 
برسانند و با کمک عوامل « حر»عده قرار بود خود را به پایگاه هوایی 

افسر  0۵ در اختیار گیرند. همچنین در ارتباط با این توطئه خود، پایگاه را
 از مدارکی و زرهی اهواز نیز دستگیر شدند 10فرمانده لشکر  ازجمله
 قتل مأموران اسامی حاوی که آمد دست به اهواز لشکر پادگان فرمانده

 «.است بوده امام

 پاسداران سخنگوی سپاه خبرنگار کیهان در همدان به نقل از قشمی
ه گذشته چهارشنب صبح ۰ ساعت»: داد گزارش همدان اسالمی انقالب

باش درآمد و در  آماده صورت بهبا اعالم قبلی، سپاه پاسداران همدان 
همان روز طرح و نقشه تصرف پایگاه حر در دست ما بود     صبح 1ساعت 

که بالفاصله افراد سپاه به محل اجرای نقشه حرکت کردند و تا ساعت 
سخنگوی « ، آن منطقه را به محاصره خود درآوردند.شب بهچهارشن 00

افراد  بود که بیترت نیا بهطرح یادشده »سپاه پاسداران همدان افزود: 
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نفر بود و با شش دستگاه اتومبیل  1ها  هوابرد تهران که تعداد آن
 در واقع محلی در ابتدا داشتند قصد استیشن و سواری عازم همدان بودند

 و کامل جنگی آمادگی از پس و کنند اجتماع «حر» یگاهپا کیلومتری یک
حرکت « حر»پایگاه  طرف بهافراد  یده سازمانوجیه نقشه خائنانه خود و ت

تهران، همدان و پایگاه را تحت نظر گرفتیم و  یراه سه قبالًکنند که ما 
راهی پایگاه  گر به سه نفر توطئه 1شنبه  بامداد روز پنج 5ساعت  حدود در

و بالفاصله درگیری این افراد با سپاه پاسداران همدان آغاز  رسیدند
شش نفر کشته و دو نفر دیگر پس از چند ساعت خودشان را  که شد

ها  تسلیم کردند که با هواپیما به تهران اعزام شدند. در داخل اتومبیل
مقداری لباس نظامی قرار داشت که قصد داشتند قبل از ورود به پایگاه از 

 «فاده کنند.ها است آن

سخنگوی سپاه پاسداران همدان ضمن قدردانی از فداکاری و 
گفت: در بین راه با یکی از « حر»گروه ضربت پایگاه  یازخودگذشتگ

دستگیرشدگان صحبت کردم و علت ارتکاب به این عمل خائنانه را از او 
هدف ما انجام کودتای نظامی بود و  کردم که وی در پاسخ گفت: سؤال

ما برای خودمان عقایدی  کردم جواب داد سؤالانگیزه کودتا را  زمانی که
 داریم و شما هم عقایدی برای خودتان.

بوس و یک دستگاه  در اصفهان، دو مینی ازجملهدر نقاط دیگر کشور، 
اتوبوس که حامل هفتاد نفر بودند در مسیر حرکت به سمت همدان با 

و زخمی و تعدادی تعدادی کشته  جهیدرنتنیروهای سپاه درگیر که 
زرهی اهواز، یکی دیگر از  10در اهواز، در لشگر  شوند. بازداشت می

گران در اهواز نیز  ، توطئهموقع بههای تجمع کودتاگران که با اقدام  مکان
 شاخه سهبعضی ازسران اصلی کودتا و رؤسای  حال نیباا دستگیر شدند.

دستگیر شدند، از بیشتر کسانی که  .آن موفق شدند از کشور فرار کنند
دو نفر از نیروهای سپاه  ها شاخه نظامی کودتا بودند، در جریان دستگیری
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به شهادت  یخان اصغرهای استوار یکم قربانی اصل و گروهبان  به نام
 رسیدند.

*** 

نفر به اتهام مشارکت در عملیات کودتای نوژه بازداشت  000 درمجموع
 اند: جمله آن از که شدند

 مهدیون تیمسار سعید-0

 تیمسار آیت محققی-0

 سرهنگ احمد آزموده-5

 (کننده هماهنگ عنوان بهسرهنگ هادی ایزدی)از نیروی زمینی -0

 سرهنگ سعید امیری -۷

 * ستوان ناصر رکنی-۰

 یگیب فهیخلاهلل  سرهنگ رحمت-۵

 سرهنگ منوچهر صادقی-1

 سرهنگ علی فاریا-1

 سرهنگ حسین مصطفوی قزوینی-01

 نادری سرهنگ محمدرضا-00

 سرهنگ ایرج خلف بیگی-00

 سرهنگ غالمحسن بیگدلو-05

 سروان محمد ملک-00

 سرهنگ داریوش جاللی-0۷

 استوار عبدالعلی سالمت-0۰

 ور استوار غالمحسین قایق-0۵
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 اهلل خلیفه سلطانی سرهنگ رحمت-01

 سرگرد کوروش آذرتاش-01

 ستوان امید علی بویری-01

شهری رییس وقت  محمدی ری االسالم حجت حکم به دیگر تعدادی و
 خیتار از نقل بهو تیرباران شدند.) شده محکومدادگاه ارتش به اعدام 

 آنقدرمهم یرکن ناصرپیراسته فر:*-توضیحات مدیریت سایت ایرانی(
 دیسع)یریوز نخست اطالعات رئیس توسط که است یفرد تنها که بوده

 0.شد بازجویی( انیحجار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 مسئولداشتم و البته خودم  عهده برها را  من مدیریت بازجویی حجاریان: - 0

 .رانیا عصر051۰داد مر 5بازجویی ناصر رکنی هم بودم./
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 ها گروهو  احزاب تیروا
 

که توسط برخی  آنلو رفتن قیام نقاب و به چند روایت از بخش  در این
 شود: اشاره میگروه ها و احزاب بیان شده، 

 روایت حزب توده

محمدعلی عمویی، از اعضای سازمان افسری حزب توده ایران معتقد 
را به مسئوالن ایران گزارش « اطالعات ارزشمندی»است که حزب توده 

این اطالعات، طرح کودتای نوژه بود. او خاطرنشان کرد  ازجمله داد. می
اهلل  که حزب تمایل داشت اطالعات را مستقیم به رهبر انقالب، آیت

به گفته عمویی، او با نام مستعار دکتر تبریزی مستقیماً به  خمینی، بدهد.
دیدار « محافظ شخص آقای خمینی»رفته و با حمید انصاری،  جماران می

 ینگار عیوقاهم در رابطه با « تاریخ ایرانی»در سایت حکومتی  .کرد می
 از قیام نقاب آمده است:  یا مصاحبهعمویی از سران حزب توده در 

پس از انقالب بسیاری از نیروهای نظامی و امنیتی از مشاغل خود یا 
اخراج شدند و یا خود انصراف داده و خارج شدند. به نظر شما این نیروها 

هایی مشغول بودند و این  به چه فعالیت ۷۵بهمن  00ی بعد از در روزها
های پس از انقالب تا چه حد دخیل بوده و نقش  افراد در اتفاقات سال

 داشتند؟

ها در دنیا معروف  پیش از انقالب، تهران و بیروت به پایتخت جاسوس
های اطالعاتی غربی در تهران فعالیت  بودند و افراد زیادی از سازمان

ها بعد از انقالب  نفهمیدم که این جاسوس شخصاًتند اما من داش
ها نشد اما  چه شدند و کجا رفتند و چرا خبری از دستگیری آن باره کی به
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نقش  05۰1همین افراد در وقایعی همانند کودتای نوژه و ترورهای سال 
های بعد از انقالب مورد  وسیعی داشتند. حزب توده همیشه در سال

فت که خیانت کرده و به نفع کشورهای خارجی جاسوسی تهمت قرار گر
دانند حزب توده چه نقشی در  بسیاری می که یدرصورتکرده است 

ایران و  آشکارسازی کودتای نوژه داشت و توانست خطر بزرگی را از سر
 جمهوری اسالمی دفع کند.

با  یمؤثرهای اول انقالب ارتباط خوب و  همچنین حزب توده در سال
های اطالعاتی و قضایی ایران داشت و اطالعات خائنین را در  سازمان

اش در جریان ترورهای فرقان بود که  داد. نمونه ها می داخل کشور به آن
چند باری به اوین رفتم و به آقای الجوردی این اطالعات را  شخصاًمن 

 تنها نهدر مورد چند نفر از اعضای فرقان دادم اما در کمال تعجب 
شد و  ها نشد بلکه با اعضای گروه و حزب ما برخورد می آن برخوردی با

برای ما سؤال بود که چرا باید این برخوردها صورت بگیرد و  واقعاًاین 
ها را به حکومت  کردیم و با سند و مدرک هم آن افرادی که ما معرفی می

 شد. ها برخوردی نمی کردیم با آن معرفی می

م مستعار با جماران و بیت امام در ارتباط اید با نا ای گفته شما در مصاحبه
 دادید. ها می بودید و اطالعات خودتان را به آن

و در  همبندها  بله ما از طریق برخی از روحانیون که قبل از انقالب با آن
کردیم و اطالعات خودمان را به  ارتباط بودیم با امام ارتباط برقرار می

ادی خسروشاهی در خاطراتشان آقای سید ه مثالًدادیم.  بیت امام می
اند که از طریق ما کودتای نوژه را به امام اطالع داده بودند اما داماد  آورده

ها را  ای امام آقای اشراقی در دفتر امام بودند و گفته بودند حرف این توده
کودتا کشف و  نکهیبعدازانیستند. اما  اعتماد قابلها  باور نکنید و این

درست بوده است عذرخواهی کردند و مشخص مشخص شد که حرف ما 
 های ما درست و دقیق بوده است. شد که حرف
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شما از طریق یکی از اعضای زن حزب توده از ماجرای کودتای  ظاهراً
 نوژه خبردار شده بودید.

طور است. یکی از بانوان حزب که از کودتا خبردار شده بود ما  بله، همین
های خود کودتا را به رهبران  طریق کانال و ما هم از قراردادرا در جریان 

 جمهوری اسالمی ایران اطالع دادیم.

شهید قدوسی هم از شما برای همین موضوع توضیح خواسته و خواهان 
بازجویی از این خانم درباره کودتای نوژه بود اما حزب حاضر به معرفی 

 ایشان نشد.

ی را گزارش داده های ای که گفتم افراد و عملیات بله. طبق همان سابقه
برخورد با آن افراد با اعضای حزب ما  یجا بهبودیم و بعد دیده بودیم 

توانستیم اطمینان بکنیم و بانویی که این کودتا را  برخورد شده بود. نمی
افشا کرده بود تحویل بدهیم چون معلوم نبود در صورت تحویل ایشان 

مان زمان از ایران چه سرنوشتی برای او رقم بخورد. ایشان البته در ه
 به ایران بازگشتند. مجدداًها بعد  خارج شدند و سال

ای که در آن زمان از رهبران حزب جمهوری اسالمی بودند  اهلل خامنه آیت
و امامت جمعه تهران و نمایندگی مجلس را بر عهده داشتند از کودتا 
خبردار شده بودند و همین باعث شده بود که در افشای کودتا نقش 

شته باشند. آیا حزب توده در انتقال اطالعات کودتای نوژه به ایشان دا
 نقش داشت؟

ای از طریق هوشنگ اسدی  باید اعتراف کنم که آقای خامنه جا نیهممن 
که از اعضای حزب توده بود و با ایشان هم رابطه خوبی داشتند از کودتا 

کودتا اطالع صدر هم از  باخبر شده بودند. ما بعدها متوجه شدیم که بنی
مجاهدین خلق این  احتماالًدانم اما  داشته است. حاال از چه طریقی نمی

 را به او اطالع داده بودند.
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ای گفته  بعد از دستگیری محمدرضا سعادتی، آقای طالقانی در مصاحبه
شوند همگی چپ هستند و مگر  هایی که دستگیر می بود چرا جاسوس

به روند دستگیری  ینوع بهندارند و آمریکا و اسرائیل در ایران جاسوس 
 چیست؟ باره نیدراها بعد از انقالب اعتراض کرده بودند. نظر شما  چپ

اهلل  درست است و بنده این را به خاطر دارم. روان آیت قول نقلاین 
طالقانی شاد که همیشه مردی منصف بودند. این سخن را ایشان زمانی 

شان به روند برخی از گفتند که من هم در خدمتشان بودم و ای
  ها اعتراض داشتند. دستگیری

آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود به نقل از شما در شهریورماه 
اند که شما به دفتر  وزیری نوشته و بعد از انفجار دفتر نخست 05۰1سال 

وزیری کار سازمان  ایشان رفته و نقل کرده بودید که انفجار دفتر نخست
المی و آقای بهزاد نبوی است. آیا این درست مجاهدین انقالب اس

  است؟

این موضوع را دقیق به خاطر ندارم اما ما در آن زمان اطالعات  اآلنمن 
گاه  ها هیچ برخی از آن متأسفانهدادیم که  زیادی به دفتر آقای هاشمی می

 قرار نگرفت. موردتوجه

 چرا این موضوع را در مورد بهزاد نبوی نقل کرده بودید؟

مورد آقای نبوی از شوروی به ما اطالعاتی داده بودند که ایشان  در
تحرکات مشکوک و خاصی دارد و به همین دلیل ما به ایشان نظر مثبتی 
نداشتیم. در مورد سازمان مجاهدین انقالب هم باید بگویم که این 
سازمان ترکیب نامتجانسی از افراد و تفکرات مختلف و متضاد بود. در 

که بخشی از اعضای این سازمان در سپاه بودند و یکی از همان زمانی 
ها منتقد حاکمیت بود و  اعضای آن فرمانده سپاه بود بخش دیگری از آن

 یک سازمان متضاد بود! مجموعاً



 

 کتاب قیام نقاب

85 

قبلی  کامالًهای  و با برنامه شده حسابکنید این پروژه نفوذ  شما فکر می
ها و اهداف  شت برنامهبه اجرا درآمده است و یا هر گروه سیاسی سعی دا

 پیش ببرد؟ صرفاًخود را 

های قبلی و  به گمان من بحث داخل کردن افراد در انقالب با برنامه
و یا یک برنامه ساده نبود.  تصادف برحسب صرفاًبود و  شده حساب کامالً

های بعد از انقالب  ریزی کرده بودند که چطور در طی سال ها برنامه این
ببرند و قدرت را تصاحب  شیپ بهرا در داخل ایران بتوانند اهداف خود 

به دنبال انتشار این مصاحبه توضیح داده « تاریخ ایرانی»سایت  کنند.

، از وگوی محمدعلی عمویی گفت چند روز پس از انتشاراست که: 
که در آن برای « تاریخ ایرانی»ب توده ایران با اعضای برجسته حز

را هوشنگ اسدی به  05۷1تیر  01تصریح کرد خبر کودتای نوژه در 
ای اطالع داده بود، خاطراتی از علی خدایی عضو مشاور  اهلل خامنه آیت

هایی از نقش این  که در آن ناگفته منتشرشدهکمیته مرکزی حزب توده 
کودتای نوژه، ترور روحانیون انقالبی و  حزب در لو دادن عملیات طبس،

 است. شده انیبهای تیمی اعضای سازمان مجاهدین خلق  لو دادن خانه

های حزب توده  در خاطرات خود با برشمردن همکاری« راه توده»سردبیر 
چرا باید نقش »ها علیه انقالب اسالمی پرسیده است:  در افشای توطئه

های حکومتی انکار  و ارتباط با ارگان ضدانقالبخودمان را در مقابله با 
خواستند بمب در نماز جمعه تهران منفجر کنند و مردم  می که نیاکنیم؟ 

را بکشند و ما آن را کشف کرده و جلوی آن را گرفتیم یک عمل 
و هر عملی که به  یضدانقالببود؟ خیر! مقابله با هر عمل  یضدانقالب

 «.کشتار مردم بیانجامد یک افتخار است

* توضیح زمان کودتای نوژه بسیار مهم است. یعنی در سال دوم پیروزی 
و سرنگونی رژیم دیکتاتوری شاه. یعنی درست در سالی که  ۷۵انقالب 

های سیاسی فراتر از  کردند و آزادی همه احزاب در ایران فعالیت می

http://tarikhirani.ir/fa/news/30/bodyView/5121
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مرداد وجود داشت. کودتای  01تا کودتای  0551های دهه  آزادی
که بعدها معلوم شد برای پیروزی آن کشتاری وسیع را  آمیز نوژه جنون

آن به عراق و  کسریبود و  شده یطراحتدارک دیده بودند در این شرایط 
 ترکیه و سر دیگرش به پاریس وصل بود.

* اولین خبر مربوط به کودتای نوژه را که نامی از کودتا در میان نبود 
ه مطرح شد که در های مشکوک یک گروه از افسران شا بلکه فعالیت

داخل کشور بودند. خبر کوتاهی را پرتوی در جلسه و در جمع 
همسر یکی از رفقای افسر نیروی  که نیاهایش داد مبنی بر  گزارش

در تدارک  ظاهراًها وصل شده که  طلب دریایی به محفلی از سلطنت
هستند. آن رفیقی که این اطالع را از قول  یده سازمانیارگیری و 
سران رابط خود در تشکیالت پرتوی رسانده بود، از اف همسرش به

 بازنشسته نیروی دریایی بود.

البته امیدوارم درباره بازنشستگی او اشتباه نکرده باشم. یا بازنشسته شده 
بود، اما بیشتر  شده هیتصفبود و یا استعفا داده بود و یا مشمول 

به وی داده  همسر او چنین خبری را هرحال بهبازنشستگی یادم است. 
بود و او هم به حزب اطالع داده بود. کیانوری که بسیار بیشتر از ما 

از پرتوی خواست که  فوراًعادت داشت این نوع خبرها را پیگیری کند، 
 عاًیسرارتباط بگیرد و  ماًیمستقرابط تشکیالتی را حذف کرده و خودش 

و کنند  گزارش بدهد که آن محفل چند نفره است و چه بحثی می
 تر مهمچیست و از همه  باهمهدفشان از جمع شدن و ارتباط داشتن 

با خارج ارتباطی دارند یا نه؟ اولین اطالع از نوژه را شبکه پرتوی  که نیا
از طریق همسر آن افسر شریف نیروی دریایی به دست آورد و از طرف 

گرفته و با جزئیات  دست بهکیانوری مأمور شد که ارتباط را مستقیم 
تری به دست  یری کند. در دیدار بعدی با این خانم، اطالعات دقیقپیگ

 یریگ تماسمأموریتی که شبکه نوژه به وی داده بود برای  ازجملهآمد، 
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کیانوری و پرتوی ستاد عملیات ضد  عمالًبا عشایر فارس. با این خبر، 
 کودتای نوژه را تشکیل دادند. البته آن موقع اسم این کودتا، کودتای نوژه

نبود. این کودتا به این اسم معروف شد به دلیل استفاده از پایگاه هوایی 
در جریان  ناخواه خواهنوژه در همدان. ما هم در جلسات من و هاتفی، 

 گرفتیم. پرتوی به کیانوری قرار می یده گزارش

، من دلم «قیام»اند   طلب نام این کودتا را گذاشته * چون آقایان سلطنت
ه آنچه قرار بود انجام شود صحبت کنم تا بلکه آن آقایان خواهد دربار می

هم کمی به فکر فرو بروند و حداقل در خلوت خودشان به وجدانشان 
ها هزار نفر در جریان یک بمباران کور در چند  پاسخ بدهند که کشتار ده

 نقطه تهران اسمش قیام است، یا انتقامی آلوده به جنون!

ی دو کودتای طبس و نوژه یکی بودند. * برخی عوامل طراحی و اجرای
که هم در طبس دست داشت و هم در نوژه. در مورد خادم « خادم»مثل 

هم، ما بعد از ماجرای طبس در جریان اطالعات بیشتری قرار گرفتیم و 
شادروان کیانوری هم آن اطالعات اولیه مربوط به طبس را که  احتماالً

ان خط امام در سفارت طی یادداشت کوتاهی به سرپرست دانشجوی
آمریکا رساند، از همین کانال بود. البته از کودتای طبس مطلع نبود، بلکه 
یک اطالعات کلی از کنار خادم به دست آورده بود. یکی از افسران 
نیروی دریایی این اطالعات را به دست آورده و به کیانوری رسانده بود. 

آن به دفتر آقای خمینی نبود کلی بود که نیاز به رساندن  قدر آناطالعات 
یک نامه به دانشجویان خط امام در  عنوان بهو به همین دلیل هم 

سفارت رسانده شد. بعد از خاکستر شدن هلیکوپترهای آمریکایی در 
ها، تازه جزئیات  آمریکایی 051سی  کریپ غولطبس و سقوط هواپیمای 

ن افسر شریف و بیشتری از ماجرا به دست آمد. فقط برایتان بگویم که آ
الوقوع برده و  ای قریب دوست را که از کنار خادم پی به حادثه میهن



 

 کتاب قیام نقاب

88 

همسرش جابجایی سالح را در خانه او شاهد شده بود، در جریان یورش 
 ند.به حزب دستگیر کرد

خادم از تله بازداشت مربوط به کودتای طبس گریخت، زیرا تمام اسناد 
انگاری و یا  بین رفته بود و البته سهلآن کودتا در بمباران هلیکوپترها از 

های جمهوری اسالمی هم در این ماجرا نقش  نفوذ عوامل کودتا در ارگان
داشت. ماجرای باقی ماندن هسته مرکزی داخلی کودتای طبس که 
بالفاصله برای کودتای نوژه آماده شد در اینجا خفته است. در حقیقت، 

چند برابر شد و از طبس تا اش  حزب هم بعد از کودتای طبس هوشیاری
زد تا از  وآتش آبنوژه و از نوژه تا حمله عراق به ایران خود را به 

تقویت سازمانی ارتباط با دو حزب  ازجملهها اطالع پیدا کند.  توطئه
کمونیست عراق و سوریه در منطقه و حزب کمونیست فرانسه در اروپا. 

خروج از کشور را از رهبران حزب اجازه  کی چیهبه  که آنعلیرغم 
دادند و کسب اطالع و گرفتن ارتباط با احزاب برادر بسیار دشوار شده  نمی

یاد طبری به  بود. حتی برای شرکت در کنگره صلح هم اجازه ندادند زنده
هندوستان برود. بنابراین ارتباط ما با احزاب برادر خیلی دشوار و سخت 

 شده بود.

ه آن موقع نماینده آقای خمینی در اهلل خسروشاهی هم ک آیت اتفاقاً* 
برخی اطالعات مهم را به او  شخصاًوزارت ارشاد بود و کیانوری 

ای درباره  مصاحبه راًیاخاهلل خمینی بگذارد،  رساند تا در اختیار آیت می
 مسئلهکوتاه آن اشاره به همین  فصل کیمجاهدین خلق کرده که در 

و  منتشرشدهحوزه علمیه قم کند. این مصاحبه ابتدا در مجله بعثت  می
که ما این خالصه به  افتهیانتشار بازانداز  ای از آن در نشریه چشم خالصه

گوید  دستمان رسیده است. در این مصاحبه آقای خسروشاهی می
در دو مرحله اطالعات مهمی را آورد و از من خواست تا  شخصاًکیانوری 

ه بود و یکی هم درباره در اختیار امام بگذارم. یکی درباره کودتای نوژ
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حمله ارتش صدام به ایران. البته یک مورد هم اشاره به نظر قطعی 
وزیری و  عامل انفجار نخست« کشمیری»کیانوری درباره نفوذی بودن 

درباره کودتای  اتفاقاًکند.  اعتمادی شخص کیانوری نسبت به وی می بی
ه کیانوری را به رفتم به بیت امام و نام شخصاًگوید که  نوژه ایشان می

اهلل خمینی(  اهلل اشراقی )داماد آیت احمد آقا دادم که وی باور نکرد. آیت
ها(  ای ها )توده که آنجا بود با پرخاش به من گفت که هر مزخرفی که این

آورید. من )خسروشاهی( گفتم که من  کنید و می گویند شما باور می می
 طالع داده بودند آوردم.ا به من ابه وظیفه خودم عمل کردم و آنچه ر

اهلل اشراقی وقتی من را دید عذرخواهی کرد و  بعد از کشف کودتا آیت
گوید که کیانوری بسیار قاطع این  گفت حق با شما بود. خسروشاهی می

خبر را تائید کرده بود و بعد از حمله ارتش صدام به ایران یقین کردم که 
عراق به کیانوری  ها از طریق حزب کمونیست آن اطالع را شوروی

ربطی هم نزده است. رفقای شوروی از  رسانده بودند که البته حرف بی
بیم زیر ضربه رفتن حزب، حتی این نوع اطالعات را هم غیرمستقیم به 

دبیر اول وقت حزب « عزیز محمد»رساندند و شخص  کیانوری می
آمد و  ران میبه ای شخصاًکمونیست عراق برای رساندن این اخبار 

 دید. انوری را میکی

ترین  شد که من در اختیار داشتم. دقیق ای برگزار می این دیدارها در خانه
اطالع از ماجرای ربوده شدن کوزیچکین مأمور اطالعات سفارت شوروی 
و انتقال او به ترکیه و سپس انگلستان را هم شخص او در یک سفر 

 یرنگ اهیسیل سریع به ایران به کیانوری خبر داد. حتی مشخصات اتومب
که کوزیچکین را با آن تا مرز ترکیه برده بودند رفیق عزیز محمد داشت 

 باهمو به کیانوری اطالع داد. کیانوری و عزیز محمد ابتدا به زبان روسی 
به کمک شادروان قزلچی که مترجم عربی بود،  بعداًکردند و  گفتگو می

وگو به زبان  فتها هم هر وقت گ یافت. در آن وسط مذاکرات ادامه می
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کرد، قزلچی به کمک عصا بلند شده و  روسی و مستقیم ادامه پیدا می
دانم اشنو بود یا هما  فیلتر که نمی رفت در بالکن خانه و یک سیگار بی می

کرد. این از نادر مواردی بود که کیانوری بر سر سیگار کشیدن  دود می
 داشت. ه میکرد. بسیار احترام قزلچی را نگ نمی دادیدادوبکسی 
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 یا رسانه یها گزارش
 

در قیام نقاب و روایت حکومتی از آن،  کنندگان شرکت یها تیروادر کنار 
؛ به بخشی از اند کردهاین قیام را نشریات ارائه  ینگار عیوقابخشی از 

شبیه هم و با کنترل و مدیریت مراکز امنیتی و مطبوعاتی  باًیتقرکه  ها آن
 .میپرداز یم، دنا همنتشرشدجمهوری اسالمی تنظیم و رژیم 

« قیام نقاب»گزارشی حکومتی از رویداد  0511خبرگزاری مهر در تیرماه 
 قرار نیازاماجرا : کند یمروایت  گونه نیا« کودتای نوژه»را تحت عنوان 

یکی از افسران خلبان که در این عملیات  05۷1 رماهیت 0۵است که 

حضرت امام بود خود را تسلیم و ماجرای کودتا را بیت  بمباران مأمور
ژنرال سعید مهدیون  دست بهکند؛ فرماندهی کل کودتا  تشریح می

)فرمانده اسبق نیروی هوایی( و رهبری قسمت نیروی هوایی این کودتا 

 .بر عهده ژنرال احمد محققی فرمانده اسبق ژاندارمری بود

در تهران بود، حمله به برج  هدف اولیه کودتا حمله هوایی به بیت امام
، ستاد مرکزی سپاه پاسداران یریوز نخستمراقبت فرودگاه مهرآباد، دفتر 

های انقالب و بمباران چند نقطه  انقالب اسالمی، ستاد مرکزی کمیته
رفت و بنا بود پس از  دیگر از اهداف بعدی کودتاچیان به شمار می

تی به نیروی زمینی بمباران هوایی، هواپیماها با شکستن دیوار صو

 .عالمت بدهند که مرحله دوم کودتا را آغاز کند

در این مرحله باید صداوسیما، فرودگاه مهرآباد، ستاد ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، پادگان حر، پادگان قصر و پادگان جمشیدیه به تسخیر 
نیروهای کودتا درآید و در سطح شهر تهران با اعمال خشونت و ارعاب 
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می ایجاد شود؛ بازگشت بختیار آخرین حلقه اهداف این کودتای حالت نظا

 .بود خورده شکست

نفر در رابطه با این کودتا در سراسر ایران دستگیر شدند که  ۰11حدود 
ها نیروهای نظامی بودند؛ پنج نفر از سران کودتا که در  نفر از آن ۷11

ت بودند از شدند، عبار دادگاه انقالب اسالمی محاکمه و به مرگ محکوم
نژاد، فرخزاد  )ژنرال و یکی از طراحان اصلی(، بیژن ایرانآیت محققی

 .ییرضا پور جهانگیری، محمد مالک و یوسف

*** 

عات حکومتی و عوامل اجرایی و وقیام نقاب از طرف مطببازخوانی 
است و  کودتای نوژهبیشتر در پی اثبات اقدام نظامی در  هم آنامنیتی 

و ملی اقدام کنندگان قیام نقاب  پرستانه وطنریات کمتر به اهداف و نظ
 50»پرداخته است؛ در گزارشی حکومتی از آن واقعه ملی آمده است: 

نظام جمهوری اسالمی در  هیعلکودتایی  05۷1تیر  01سال پیش در 
عملیات در هیچ  یطراح وشیوه  ازلحاظگردید که  یخنث وایران کشف 

دتای نافرجام که به کودتای نوژه جای جهان سابقه نداشت. در این کو
معروف شد، قرار بود محوریت با نیروی هوایی باشد و از هواپیماهای 

استفاده گردد. کودتای نوژه که حاصل طراحی  افکن بمبجنگنده و 
چندین نهاد اطالعاتی و امنیتی و سیاسی بود، ابعاد بسیار وسیعی داشت و 

ت در آن صفر بود. در بود که احتمال شکس شده یطراح یا گونه به
به بمباران  افکن بمبهواپیماهای  ستیبا یماول این کودتا  ی مرحله

را که  دفاع یبو سپس مردم  پرداختند یممراکز حساس سیاسی و انقالبی 
شکستن دیوار  ی لهیوس بهبرای دفاع از انقالب به میدان آمده بودند 

تنی برای کشتن  چند یها بمبو در صورت نیاز، از  ترساندند یمصوتی 

 .شد یممردم استفاده 
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نحوه عملیات نیز چنین بود که کودتا با استفاده از فرماندهان پیشین 
 شد یمنیروی هوایی، ژاندارمری و واحدهای دیگر ارتش رژیم شاه انجام 

جنگی بیگانه نیز در آستانه کودتا به سواحل ایران نزدیک  یها یکشتو 
و پس از وقوع  نمودند یما را یاری و با حمالت موضعی کودت شدند یم

دولت آمریکا بالفاصله دولت جدید را به  ازجملهکودتا، دول بزرگ 

 .شناختند یمرسمیت 

در تهران و سایر شهرهای بزرگ  زمان هم طور بهعملیات کودتا قرار بود 
، کمیته مرکزی، د مدرسه فیضیه، اقامتگاه امامبه اجرا درآید و اماکنی مانن

نماز جمعه و ... توسط هواپیماها بمباران  یها عادگاهیم، یریوز نخست
 زا آتشو  یا خوشه یها بمبشود. بنا بود کودتاگران در این بمباران از 

 ۷11نفر خلبان و حدود  ۰1فروند هواپیما و  51استفاده کنند. آنان حدود 

 .نفر افراد فنی و نظامی را برای شرکت در عملیات آماده کرده بودند

 ازجملهدر جریان کودتای مذکور  رشدهیدستگه تعدادی از افراد به گفت
هدفی بود که باید  نیتر مهمنخستین و “ بیت امام”تیمسار محققی، 
مرکز ثقل کودتا را تشکیل  به بیت امام. حمله شد یمبالفاصله بمباران 

و به معنای به دست آوردن کلید پیروزی کودتا بود. برای سران  داد یم
زنده است، مردم با یک کلمه مشخص بود تا زمانی که امام  کودتا کامالً
ریخته و عمل کودتا را عقیم خواهند کرد... به همین  ها ابانیخایشان به 

کودتا بود و برای  یها هدف نیتر مهمیکی از امام جهت از بین بردن 
، هواپیماها و مهمات سنگین در نظر ها هدفاجرای آن بیش از سایر 

 .دبو شده گرفته

تهران و شهرهای بزرگ  نکهیازا پسدر مرحله بعدی این کودتا و 
و ویرانه درآمد، نیروهای کماندو وارد عمل  زده جنگمناطق  صورت به
هواپیماهای  جز به. پرداختند یممناطق  یساز پاکو به  شدند یم

و به دالیل  شد یمو شکاری که در این عملیات به کار گرفته  افکن بمب
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 واز افسران  یتعداد از، است نشده اعالمدقیق آن  امنیتی تعداد
زرهی  10، لشکر دو، لشکر )گارد جایدان سابق(لشکر یک داران درجه

 یها گروهباختران، نیروهای ویژه هوابرد )نوهد( و سایر  10اهواز، لشگر 
 طلب هیتجز یها گروهحزب دموکرات، کومله و   عالوه بهارتشی ، 

، بلوچستان، خوزستان و ... استفاده می انآذربایجان، کردستان، سیست
 و بختیار شاپور دست در براندازی عملیات  شدکه سرنخ اصلی این

 کانال این از و داشت قرار ایران یمرزها از خارج در اویسی مساریت
 برای را خود آمادگی و داشتند قرار کودتا جریان در ها گروه این ی همه

کودتا  که یدرصورت بود قرار عالوه به .بودند نموده حفظ مسلحانه درگیری
دچار مشکل شد، کشور عراق هم وارد عمل شود و به کودتاگران کمک 

مستقیم وارد عمل  صورت بهکند. در صورت ادامه بحران، آمریکا خود 
و ناوهای خود در منطقه ، به حمایت از  ها گاهیپاو با استفاده از  شد یم

 .پرداخت یمکودتاگران 

ودتا سه روز قبل از وقوع ، به علت تشویش و نگرانی یکی از ، کهرحال به
ه وی، از موضوع ماجرا در آن و اطْالع یافتن خانواد کننده شرکتعناصر 
بودند و  ن که وفادار به انقالب و امام. خانواده این خلباشود یمفاش 

بخصوص مادر وی، او را ملزم به افشای اطالعات خود در مورد کودتا 
و حجۀاالسالم هاشمی  یا خامنه اهلل تیآیز موفق شد کرد و او ن

 01/0/05۷1، صبح روز چهارشنبه بیترت نیا بهرفسنجانی را مطلع کند . 
. مقام معظم رهبری این واقعه را  رود یمطرح کودتا توسط این فرد ، لو 

 شدت بهحدود اذان صبح دیدم که در منزل ما را » :کنند چنین تعریف می
گویند یک ارتشی آمده و با شما کار واجبی  تم دیدم میزنند، من رف می

کسل و آشفته و خسته  باحالدارد، دیدم یک نفر تکیه داده به دیوار، 
، بلند شد و گفت: بله گفتم: دیکاردار، گفتم شما با من فروبردهسرش را 

... من به میگو یمچکار دارید؟ گفت: کار واجبی دارم و فقط به خودتان 
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م ... احتمال این بود که سوءنیتی داشته باشد اما دیدم حرفش حساس شد
گوشه حیاط نشستیم ... آثار  ییکجایشود به حرفش گوش نداد ...  نمی

و خستگی و هیجان در او پیدا بود. خالصه آنچه  یگرد ابانیخو  یخواب یب
و تصمیمی بر  شده لیتشکگفت این بود که در پایگاه همدان اجتماعی 

اند، به خود من هم پول  به افراد زیادی داده ییها پول کودتایی گرفته و
اند ... قرار است جماران و چند جای دیگر را بمباران کنیم پرسیدم:  داده

کی قرار است این کودتا انجام شود؟ گفت: امشب. من دیدم مسئله خیلی 
دادم  این احتمال را می نیب نیدراجدی است و باید آن را پیگیری کنم، 

اصل  حال نیدرعاست باشد و بخواهند ما را سرگرم کنند، اما که یک سی
احتماالت، الزم بود آن را پیگیری  نیباوجودامهم بود که  قدر آنقضیه 

 «.کنیم

 لهیوس به،که تنها چند ساعت پس از افشای کودتا الزم به ذکر است
به کمیته مستقر در اداره دوم  تیپ نوهد، داران درجهخلبان فوق یکی از 

د مشترک مراجعه کرد و پس از افشای کودتا و اعتراف به اینکه قرار ستا
جمهوری اسالمی شرکت کند  یبراندازنفر دیگر در  00 همراه بهاست 

یک پاکت حاوی بخشی از طرح عملیاتی کودتا را در اختیار کمیته فوق 
 شده جذبچند ساعت از سوی دو عنصر  فاصله به بیترت نیا به قرار داد.
و چشمان انقالب در برابر خطری که  شد، "ضد کودتا"،اقدام به به کودتا
گر چه "ضد کودتا"کمین کرده بود، گشوده شد.این  اش یگامدر چند 

بودند،صورت گرفت ولی  اطالع یبدو فرد،که از اقدام یکدیگر  لهیوس به
 ضدانقالبترجمان اراده یک ملت انقالبی علیه  درواقععمل این دو،

که توان و نیروی یک ملت در یک یا چند فرد گمنام  بود.گاه چنین است
 ابدی یمویژگی مشخص که به آنان صفت قهرمانی دهد ،تراکم  چیه یب،

 خودآگاهاز ابعاد تصمیم و عملکرد  آنکه یبو آن فرد یا افراد ،حتی گاه 

 .نندیآفر یمرا  یا کننده نییتعو تحوالت  شدند یمباشند وارد صحنه 
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( در 01/0/۷1کودتا ) یساز یخنثایان عملیات پس از پامام خمینی 
از سخنان خود  ییها بخشحسینیه جماران سخنرانی کردند . ایشان در 

 که را این نفهمیدند  ها احمق این... "چنین به مسئله کودتا اشاره کردند:
 این از نفر چهار بانیستند، موافق ها نیا با که سربازهاسرباز، مثالً چهارتا با

میلیونی که  وپنج یسیک مملکت  شود یم ها نیا امثال و  داران درجه
 ها نیاغلط فکر کردند.  ها نیابتوانند فتح کنند.  ها نیاهمه مجهز هستند ،

مدرنی که دارد و با همه ابزاری  یها سالحنفهمیدند که شوروی با همه 
 "...مالیده شده است خاک به اش پوزهان که دارد در افغانست

حکم قاضی  ،تغییر نام نداده بود« ایرنا»ه هنوز به پارس ک یخبرگزار
تن عامالن کودتای نوژه را که  0۷شرع شعبه اول دادگاه انقالب درباره 

تهران داده بود که در  یها روزنامهبودند به  شده اعدامروز پیش از آن 
خود با عکس برخی از آنان منتشر  05۷1امرداد سال  0۷ یها شماره

 .کرده بودند

یاغیان بر امام عادل و قیام علیه  عنوان بهگزارش، از این عده  در این
 برده نامجمهوری اسالمی که از حمایت آمریکا و اسرائیل برخوردار بودند 

 01کسانی بودند که  ازجملهکه این گروه  داد یمشده بود. گزارش نشانه 
با حمالت  دست به یک کودتای نافرجام زده بودند که قرار بود 05۷1تیر

)شاهرخی سابق( آغاز شود و محاکمه آنان روزهای هوایی از فرودگاه نوژه
تشخیص  االرض یفهجدهم تا بیستم مرداد انجام و جملگی مفسد 

 :بود شده گزارشو تیرباران گردیدند. اسامی این دسته چنین  شده داده

سپهبد سعید مهدیون رهبر کودتا، سرهنگ دوم احمد آزموده، سرگرد 
سروان هرمز زمانپور، ستوان شکراهلل احمدی، استوار کورس آذرتاش، 

قاسم نقیب زاده، استوار جمشید بختیار، نظامی غالمحسین خرقانی 
، منصور کتیرلو، مرتضی یمؤمن اهلل حیذبخوب، نظامی محمود کیانی، 

 .عوض زاده، و اسماعیل عرب شیرازی اکبر یعلفرحپور، منصور ساجدی، 
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جماران وابسته به مراکز امنیتی رژیم و خبری  یرسان اطالعپایگاه 
این کودتا توسط : سدینو یمجمهوری اسالمی در تحلیلی از قیام نقاب 
رمزی  بانامشاه  ریوز نخستگروهی از هواداران شاپور بختیار آخرین 

بود و  شده یطراح "سازمان قیام ایران بزرگ "که نام اختصاری  "نقاب"
که در آن زمان  یا خامنهه اهلل توسط یکی از خلبانان کودتاچی به آی

 .نماینده حضرت امام در شورای عالی دفاع بودند اطالع داده شد

تیرماه سالگرد افشای کودتا علیه نظام  ام جدهیهپایگاه خبری جماران؛ 
از  یا عدهجمهوری اسالمی است، چهل سال پیش در چنین روزی 

سوم شکاری در  قصد داشتند با اشغال کردن پایگاه طلب سلطنتنظامیان 
همدان و بمباران هوایی بیت امام خمینی در جماران و برخی مناطق 
سیاسی و نظامی حساس کشور اعالم کودتا کرده و کشور را در 

 .رندیگ دست

 ریوز نخستاین کودتا توسط گروهی از هواداران شاپور بختیار آخرین 
 "بزرگ انایر قیام سازمان " اختصاری نام که "نقاب" رمزی بانام  شاه

 آن رأس در که داشت پاریس در ستاد یک سازمان این) بود، شده یطراح
 فردی هدایت تحت که  یک ستاد در ایران داشت و بود بختیار شاپور

 که سوم پایگاه و( بود ایران حزب فعال اعضای از خادم ابوالقاسم بنام
 حمدم شهید خلبان نام به شد یم نامیده شاهرخی انقالب پیروزی از قبل
( شد شهید کردستان در 05۷1 سال در و بود پایگاه این خلبانان از)  نوژه

 .بنام کودتای نوژه معروف شده است است، شده یگذار نام

برخی این کودتا را ساختگی دانسته و به عوامل حزب توده نسبت داده و 
اتحاد جماهیر شوری سابق برای نابودی ارتش ایران، توسط  ندیگو یم

ذی خود این نقشه را طراحی کرده و باعث شدند تعداد زیادی عوامل نفو
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از افسران و خلبانان زبده ارتش اعدام یا تصفیه شوند، صحت این موضوع 

 .هرگز اثبات نشد

که در آن  یا خامنهاین کودتا توسط یکی از خلبانان کودتاچی به آیه اهلل  
ع داده شد و زمان نماینده حضرت امام در شورای عالی دفاع بودند اطال

شبی حدود اذان  :ندیفرما یم باره نیدراعوامل آن بازداشت شدند. ایشان 
، من از خواب زدند یمهم  شدت به، زنند یمصبح، دیدم که درب منزل ما 

که یک ارتشی آمده و  دیگو یمبیدار شدم، رفتم دیدم آقای مقدم است، 
د: در اتاق با شما یک کار واجب دارد. گفتم کجا است؟ گفتن دیگو یم

نشسته، داخل اتاق پاسدارها شدم، دیدم شخصی دم در تکیه داده به 
بود. گفتم: شما با من  فروبردهدیوار، کِسل و آشفته و خسته و سرش را 

دارید؟ گفت: کار واجبی دارم و  کار چه؟ بلند گفت: بله. گفتم: دیکاردار
خوانم، فقط به خودتان میگویم. من حساس شدم گفتم: من نمازم را ب

حیاط نشستیم.  گوشه. پس از نماز او را به داخل حیاط آوردم، میآ یم
گفت: کودتایی قرار است انجام شود. گفتم: قضیه چیست و تو از کجا 
میدانی؟ او شروع کرد به شرح دادن، گفتم: شما چطور شد آمدی سراغ 

 شب، یخواب یبمن؟ او ماجرای خود را تعریف کرد که جالب بود ... آثار 
، خستگی، افسردگی شدید و سراسیمگی در او پیدا بود، یگرد ابانیخ

و من مجبور بودم مکرر از او سؤال کنم.  زد ینمحرفش را مرتب و منظم 
و  شده لیتشکآنچه گفت این بود که در پایگاه همدان اجتماعی  خالصه

، به اند دادهبه افراد زیادی  ییها پول، شده گرفتهتصمیم بر یک کودتایی 
 روند یم شوند یماز تهران جمع  یا عدهود من]خلبان[ هم پول دادند. خ

تهران،  ندیآ یم. بعد ردیگ یمهمدان و شب در همدان این کار انجام 
. پرسیدم کی قرار است این کودتا کنند یمجماران و چند جا را بمباران 

قرار بگیرد؟ گفت: امشب و شاید گفت: فردا شب ـ دقیقاً یادم نیست ـ 
 نکهیبااخیلی جدی است و بایستی آن را پیگیری کنم.  مسئلهدیدم من 
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او حال عادی نداشته باشد یا سیاستی باشد که بخواهند  دادم یماحتمال 
 نیباوجودامهم بود که  قدر نیاما را سرگرم کنند، اما اصل قضیه 

 ۷احتماالت، دنبال آن باشیم.

قام معظم رهبری در نکته جالب برخورد حضرت امام با این کودتاست. م 

من و آقای هاشمی با همدیگر سوار :ندیفرما یمادامه خاطرات خود 
ماشین شدیم، رفتیم جماران، خدمت امام. گفتیم با امام کار واجبی داریم 

در شُرف انجام است و شما امشب در جماران  یا هیقض... گفتیم چنین 
گفتند که نه، ما خونسردی  باکمالنمانید. امام با دقت گوش دادند، ولی 

 نجایازا میکن یمبنا کردیم اصرار کردن، بلکه التماس کردن]که[ خواهش 
برین، خطرناک است و چنین خواهد شد. ایشان مصرّ و قرص گفتند: نه. 

، گفتند: شما از من نگران نباشید، میکن یموقتی دیدند که ما خیلی اصرار 
در گوشم صدا  من امشب برایم چیزی پیش نخواهد آمد. من این حرف

قاطع گفتند که من طوریم نمیشه. به من گفتند: شما  طور بهکرد که امام 
پیش  یا حادثهبه من تلفن بزنید. اگر  ازآنجابروید، مواظب اوضاع باشید. 

آمد من خودم فردا با مردم صحبت خواهم کرد از رادیو و تلویزیون ... من 
و گفتم حفاظت بیت امام را  آمدم بیرون و از دفتر امام به سپاه تلفن زدم

 زایش دهند که دادند.اف

*** 

جمهوری اسالمی  یغاتیتبلکه از طرف عوامل امنیتی و  ییها تیروادر 
مصادره به  ها تیواقعتاکنون راجع به قیام نقاب نوشته است، برخی از 

نوشته  به بنامطلوب شده و سعی در بیگانه گرایی آن قیام شده است؛ 
، 05فصلنامه مطالعات تاریخی شماره ) حکومتی یها تیسایکی از 

در اعتراف (: 051۵های سیاسی، زمستان  موسسه مطالعات و پژوهش

                                                 
 .005، ص0، ج یشهر یربه نقل از خاطرات  - ۷
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)از سران کودتا(  یعامر یبنپس از سفر »یکی از سران کودتا آمده است: 
به پاریس طرح حمله عراق به ایران در تقدم دوم قرار گرفت و انجام 

های آمریکا قرار داده  ل، در صدر برنامهاولویت او عنوان بهکودتای نظامی 
شود در دیدار سفرای آمریکا و انگلیس در فرانسه با  گفته می« شد.

های  بختیار، چگونگی اجرای کودتا، تاریخ وقوع و تقدم آن نسبت به طرح
شود. پس از تصویب طرح کودتا، شناسایی و جذب  دیگر مشخص می

پشتیبانی(  -سیاسی و مالیها آغاز و سه کمیته مجزا )نظامی،  گروه
گیرند.  می عهده برها وظایف خاصی  شود. هر یک از کمیته تشکیل می

کمیته نظامی به دنبال جذب افراد اطالعاتی و نظامی از اداره دوم ارتش، 
سابق ساواک و وابستگان سابق رژیم در نیروی زمینی، هوایی و  مأموران

و شاخه  نماها یروحانو  دریایی بود، کمیته سیاسی جذب یکی از مراجع
 گیرند. می عهده برمخارج مالی کودتا را  نیتأممالی 

مهندس قادسی یکی از هواداران بختیار نمودار سازمانی اولیه  ۷1در دی 
نجات قیام »را تهیه کرد و نام آن را نقاب گذاشت. نام نقاب جمع حروف 

 ۰1دان )بود. دلیل انتخاب پایگاه شهید محمد نوژه هم« انقالب بزرگ
کیلومتری شهر همدان( نگرانی کودتاگران از حضور احتمالی مردم در 

ها و نزدیک بودن  مقابله با کودتا بود. این پایگاه به دلیل داشتن هواپیما
بود. همچنین تعدادی از  شده انتخاببه تهران و خارج از شهر بودن 

ناد اس اساس برسران کودتا در این پایگاه مشغول به خدمت بودند. 
تیم مرکب از صد نفر از  00منتشره برای تصرف پایگاه نوژه قرار بود 

ایل بختیاری  خوردگان بیفرنفر از  011تا  511های تیپ نوهد  کاله سبز
 نفر راهنما از داخل پایگاه اقدام به تصرف پایگاه کنند. 00و 

تیر مناطقی از نوار مرزی ایران  01طبق طرح کودتاگران قرار بود 
هوایی و زمینی عراق قرار گیرد و هواپیماهای نظامی به بهانه  اجمموردته

قرار دهند.  موردتهاجمتالفی اقدام عراق، مناطق حساس در پایتخت را 
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نفر از  ۵1اعالم شود و حدود  ینظام حکومتسپس سه روز 
های برجسته مذهبی و سیاسی انقالب دستگیر شوند. گفته  شخصیت

هایی برای انتقال و  اگران اجاره مکانهای کودت شود یکی از هدف می
کند.  دیتائاستقرار کاظم شریعتمداری بوده است تا وی کودتاچیان را 

  بهآمد و شاپور بختیار  دولت نظامی سرکار می آمده عمل بهطبق طراحی 
  گرفت. می عهده بررا  تیمسئولدو سال  دتم

همکاری اما سه روز پیش از وقوع کودتا یکی از خلبانان که برای 
کند. نعمتی به وی  بود در تهران با سروان نعمتی مالقات می شده انتخاب

توانیم تا پنج  شما بمباران بیت امام است و ما می تیمأمورگوید؛  می
و کثرت کشتار  تیمأمورمیلیون نفر را بکشیم. گویا خلبان در مقابل نوع 

دانست  گران نمی شود، اما به دلیل ترس از کودتا مردم غافلگیر و مردد می
گذارد.  چه باید کند. وی آن شب موضوع کودتا را با مادرش در میان می

نباید این کار را بکنی بلکه  تنها نهتو »گوید  مادرش در پاسخ به وی می
 نیرازایغباید به انقالبیون خبر دهی و جلوی این کار را بگیری که اگر 

اهلل  را به منزل آیتوی حدود اذان صبح خود « باشد شیرم حاللت نیست.
 کند. رساند و ماجرا را بازگو می ای می خامنه

به کمیته مستقر در  05داران تیپ  پس از چند ساعت یکی دیگر از درجه
کند و پاکتی حامل بخشی از عملیات  اداره دوم ستاد مشترک مراجعه می

گذارد و انقالب در برابر خطری که در چند  کودتا را در اختیار می
 شود. ش کمین کرده بود، آگاه میا قدمی

*** 

هم به مناسبت سالگرد قیام نقاب به بخشی از جریانات  همشهری آنالین
، انجام کودتایی به دستور 05۷1ذر  : در آسدینو یمو  کرده اشارهآن روز 

امریکا در برنامه شاهپور بختیار )از رهبران جبهه ملی و آخرین 
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اش قرار گرفت.  داخلی و بیرونیوزیر رژیم شاهنشاهی( و عوامل  نخست
بود و به  شده یزیر برنامهآغاز کودتا از پایگاه هوایی شهید نوژه همدان 

 .شهرت یافت« کودتای نوژه»همین دلیل پس از کشف و سرکوب به 

نیز تماس « حزب دمکرات»و « له کومه»سران کودتا از طریق بختیار با 
الدین حسینی  با قاسملو و عز های متعدد گرفته و بختیار در جریان مالقات

های سیاسی دیگر نیز  کودتاچیان با جریان.را جلب کرده بود ها آنموافقت 

 :مصالحه کرده بودند

داد  توضیحی که مهندس قاضی به تیمسار مهدیون و محققی می»
بود که ما در حال مذاکره با هر دو گروه هستیم، هم  بیترت نیا به

گفت که با فدائیان خلق ما زیاد تمایلی  یمجاهدین و هم فدائیان خلق. م
نداریم چون مارکسیست هستند... ولی با مجاهدین خلق نه، صحبت 
کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در آن روز ازشان بخواهیم که به نفع 

به نفع ما وارد عمل  ها آنما وارد کار نشوند، ما احتیاجی نداریم که 
ایم که  ول را از مجاهدین خلق گرفتهگفت که ما این ق بشوند... وی می

مانند بهشان  می طرف یب روز آنبمانند، در عوض اینکه  طرف یبآن روز 
ایم که آزادی فعالیت سیاسی داشته باشند و هر نوع فعالیت  قول داده

طبق اسناد و مدارکی  «.آزادی انجام بدهند تیدرنهاسیاسی که بخواهند 
کودتاگران و موسی خیابانی صورت هایی میان  ، تماسآمده دست بهکه 

گرفته بود و ضمن پیشنهادی که رهبران کودتا به سازمان مجاهدین داده 
بودند، موافقت شده بود که سازمان مجاهدین در مقابل پستی که به 

در مقابل  یریگ موضعشود، به نفع کودتاگران از  مسعود رجوی واگذار می

 .عمل کودتا خود را کنار بکشد

در تهران و سایر شهرهای بزرگ  زمان هم طور بهدتا قرار بود عملیات کو
به اجرا درآید و اماکنی مانند مدرسه فیضیه، اقامتگاه امام، کمیته مرکزی، 
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های نماز جمعه و... توسط هواپیماها بمباران شود.  وزیری، میعادگاه نخست
استفاده زا  ای و آتش های خوشه  بنا بود کودتاگران در این بمباران از بمب

نفر  ۷11نفر خلبان و حدود  ۰1فروند هواپیما،  51کنند. آنان در حدود 

 .افراد فنی و نظامی را برای شرکت در عملیات آماده کرده بودند

برای بمباران در تهران را  شده نییتع، اهداف رشدهیدستگبرخی از عناصر 

 :نام بردند بیترت نیا به

وزیری، ستاد مرکزی  د، مقر نخستبیت امام در جماران، فرودگاه مهرآبا
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ستاد مرکزی کمیته انقالب اسالمی، 

)عج(، پادگان امام حسین)ع(، پادگان خلیج، کمیته  عصر یولپادگان 
آباد  ، کاخ سعد0، کمیته انقالب اسالمی منطقه 1انقالب اسالمی منطقه 

 .پادگان نوجوانان در لویزاندانستند( و  )چون آنجا را انبار مهمات می

« بیت امام»تیمسار محققی،  ازجمله رشدهیدستگافراد   همه  به گفته
شد. حمله  ترین هدفی بود که باید بالفاصله بمباران می  نخستین و مهم

داد و به معنای به دست  به بیت امام مرکز ثقل کودتا را تشکیل می
دتا کامالً مشخص بود تا آوردن کلید پیروزی کودتا بود. برای سران کو

ها ریخته و  زمانی که امام زنده است، مردم با یک کلمه ایشان به خیابان
عمل کودتا را عقیم خواهند کرد... به همین جهت از بین بردن امام یکی 

ها،  های کودتا بود و برای اجرای آن بیش از سایر هدف ترین هدف از مهم

 .بود شده گرفتههواپیما و مهمات سنگین در نظر 

و سایر کشورهای خارجی در این کودتا، « سیا»در مورد نقش سازمان 

 :گوید ستوان ناصر رکنی در اعترافاتش می

دو الی سه ماه بعد از پیروزی انقالب، اولین تماس بین مأمورین سیا و »
را  یعامر یبن ها آن شود و  در اروپا برقرار می یعامر یبنیکی از دوستان 

های الزم بین کشورهای  سازند. تمامی هماهنگی ط میبا بختیار مرتب
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« سیا»عضو بازار مشترک اروپا و ستاد دکتر بختیار در پاریس از طریق 
گرفته است. هماهنگی بین اسرائیل و کشورهای مرتجع منطقه  انجام می

که در دفتر « سیا»نظیر عربستان، مصر و عراق، توسط نماینده سازمان 

 «.گرفته است است انجام می دکتر بختیار در پاریس

 ماه بهمنرضا مرزبان که از عناصر ستاد سیاسی بختیار بوده و در اواسط 
به پاریس عزیمت کرد تا بختیار را در جریان تحوالت ایران قرار  05۷1

 :دارد دهد اظهار می

من از ایشان )بختیار( و جواد خادم خواستم به من نیم ساعت فرصت »
ام آگاه  وضع کشور و آنچه از نزدیک شاهد آن بوده را از ها آنبدهند تا 

ی جو سیاسی موجود  کنم و سپس شروع کردم به تفسیر درباره
اندرکار مثل حزب جمهوری   وضعیت نیروهای سیاسی دست مملکت،

اسالمی، سازمان مجاهدین خلق، فداییان خلق، حزب توده، سازمان پیکار 
جبهه ملی و احزاب  های مختلف. سپس به وضعیت پوسیده و گروه

وابسته به آن پرداختم و اینکه در تهران به کمک دوستان خیلی سعی 
کردیم یک جبهه ملی فعال و دربرگیرنده نسل جوان ایجاد کنیم اما به 

 مسئلههر در که زدیم به سنگ خورد... سپس برای ایشان شرح دادم که 
بهار آینده روی اقتصاد ایران اثر گذاشته و اثراتش در  یریگ گروگان

که کشورهای دوست آمریکا ممکن  خصوص بهشود.  ( شدیدتر می05۷1)
در ارتش نیز صحبت  یساز پاکالعمل نشان دهند... در مورد  است عکس

لطمه خورده است. سپس به وضع عراق  شدت بهارتش  که نیاکردم و 
سخت  01۵5و شکست  01۵۷ قراردادصدام حسین از  که نیاپرداختم و 

 «... برداری کند و ست و ممکن است از ضعف ارتش ایران بهرهزده ا شرم

در نیروهای مسلح، مکمل  شده فراهماز تدارکات  یعامر یبنگزارش 
پذیر جمهوری اسالمی شد و ستاد بختیار  تحلیل مرزبان از وضعیت آسیب

در اوج « تزلزل»( این 05۷1را به این نتیجه رساند که در بهار آینده )
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جمهوری اسالمی در بعد داخلی رو به فرسایش  کسویاست و چون از 
است و در بعد خارجی با فشارهای سنگین سیاسی و اقتصادی ناتو و 

هایی  آمریکا، و خطر نظامی رژیم عراق مواجه است و از سوی دیگر زمینه
سیاسی و تعدادی از روحانیون فراهم « رجال»نیز بین برخی از نظامیان و 
به بوته تعویق « کار بزرگ»تا نتیجه انجام  آمده، الزم است طرح اول

فرار قادسی )از مسؤولین  واسطه به« کار بزرگ»سپرده شود. کم و کیف 
کودتا( از ایران همچنان پوشیده ماند ولی پس از شکست ماجرای طبس 
و متعاقب مالقات سفرای آمریکا و انگلیس در پاریس با بختیار برای 

ید. البته حق تقدم کودتا نسبت به االجل آن تعیین گرد کودتا، ضرب
های دیگر از قبیل حمله عراق به ایران و تصرف خوزستان و اعالم  طرح

، 05۷1اسفند  0۷به پاریس در  یعامر یبن، پس از مسافرت «ایران آزاد»
بود. الزم به توضیح است که در تصویب اولویت کودتا  شده مشخص

« استخبارات»اسرائیل و « موساد»ی آمریکا و «سیا»نظرات نمایندگان 

 .عراق نقش مهمی داشت

های  وظیفه سه نماینده مذکور به ترتیب عبارت بود از: هماهنگی برنامه
آسای  تجربیات جنگی برق دادن قرارآمریکا،  یها استیباسستاد بختیار 

جویی از نیروهای هوایی در ضربات نخست  رژیم اشغالگر قدس و بهره
د، و ایجاد هماهنگی میان ستاد کودتا و تهاجم توسط گروه نظامی ستا

 .های تجاوزگرانه رژیم عراق نیروهای پالیزبان و طرح

از اسناد  یکیدردر مورد دیگر افرادی که در کودتا مشارکت داشتند، 

آقای مهندس اسفندیار درویش،  :محرمانه سپاه پاسداران آمده است
یدگاه ما کامالً مشاور صنعتی ریاست جمهوری، به همراه افرادی که از د

در کودتای نافرجام نوژه نقش فعال داشته با منوچهر   باشند، مشخص می
فر، سرشاخه مالی کودتاچیان همکاری نزدیک دارد و قبل و بعد از   قربانی

کرده است. الزم به توضیح است که  ردوبدلها تومان پول  کودتا میلیون
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بوده « سیا»زمان جزو منابع سری سا 01۵0فر از سال  منوچهر قربانی

 .است

حاکی از آن بود که احمد روناس و  شده کشفدیگر اسناد و مدارک 
صدر و دفتر  صدر( محور ارتباط بنی منوچهر مسعودی )مشاور حقوقی بنی

وی با بختیار و گروه به اصالح اپوزیسیون بودند. احمد روناس از اعضای 
ز انقالب به ایران کنفدراسیون )دانشجویان خارج از کشور( بود که بعد ا

 .داشت وآمد رفت

ستوان ناصر رکنی در بخشی از اعترافاتش در مورد رابطه حمالت عراق 

 :گوید با طرح کودتا می 05۷1به ایران در بهار سال 

های ارتش  آشنایی کامل آمریکا با امکانات و مشخصات و نارسایی»
ی ، مهدیون و محققیعامر یبنگردید پیشنهادات  ایران باعث می

و روی آن اقدام الزم به عمل آید. برای  قرارگرفته موردقبول سرعت به
را دقیقاً شرح دهم ... محققی و  مسئلهروشن شدن مطلب ناچارم یک 

مهدیون نگران این موضوع بودند که چنانچه روابط خصمانه ایران و 
 ها آنمهمات سنگین هواپیماها از روی   عراق به حالت عادی تبدیل شود،

هواپیمای   در روز کودتا، جهیدرنتشده و به انبارها منتقل گردد؛  پیاده
مسلح در اختیار نباشد، و به همین دلیل به حکومت جمهوری اسالمی 

پیشنهاد  یعامر یبنبه  رو نیازافرصت مجهز شدن و مقابله داده شود. 
کردند که از طریق پاریس این مشکل حل شود تا حالت خصمانه هم 

 «.شود اشتهد نگهچنان داغ 

)قبل  05۷1هوایی یا توپخانه ارتش عراق در بهار سال  گاه به گاهحمالت 
و « سیا»و هماهنگی نمایندگان  یعامر یبناز کودتا(، ناشی از درخواست 

و عراق بود تا ارتش و نیروی هوایی )ایران( مجبور باشند « موساد»

 .دارند هواپیماها را در زیر مهمات سنگین نگه
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شهری، رئیس وقت دادگاه انقالب ارتش، در گزارش  م ریاالسال حجت

 : مطبوعاتی خود گفت

پاسداران رژیم »بود، که مخفف « پارس»اولین گروه براندازی  ...»
بود و سومین گروه « نمارا»است. دومین گروه براندازی « سلطنتی

نجات »زاده نام آن را  نام داشت و چهارمین گروه که آقای قطب« نیما»
 یابی باواسطهها  گذارده بود. ارتباط تمامی این گروه« ایران انقالب

گردد. طبق  و شیطان بزرگ برمی« سیا»واسطه به سازمان جاسوسی 
« آرش»مدارکی که در دست است، شخصی بنام آرمین با نام مستعار 

پهلوی در مصر و ژنرال عال در آن کشور گروه  خانوادهضمن تماس با 
و نیم  سال کی، که اعضای این گروه حدود دهد را تشکیل می« پارس»

زاده تماس  قبل دستگیر شدند. از اعضای این باند، مهاجری با قطب
داشته است. پس از دستگیری این باند، متوجه توطئه باند و شبکه 

شدیم. عامل ارتباطی این شبکه پزشکپور بود، که در « نمارا»دیگری بنام 
آن سرهنگ رضازاده بود. بعد از  تماس مستقیم با اسرائیل بود و رهبر

کشف شد، که حدود یک ماه « نیما»شبکه دیگری بنام  ها نیادستگیری 
قبل برادران سپاه موفق به کشف این شبکه و دستگیری اعضایش شدند، 

و دستگیر شدند. خط ارتباطی  ییشناسانفر  0۷که در این رابطه حدود 
ر منوچهر شایگان بوده و دکت« جبهه ملی»، «سیا»این شبکه با سازمان 

است. جالب این است که این افراد حتی کابینه خود را هم تشکیل داده 

 «.بودند

 و محور عملیات مبدأپایگاه نوژه : 

رهبران کودتا فتح تهران مساوی با پیروزی در سراسر کشور تلقی  ازنظر
مرداد  01و تصویری که از چگونگی کودتای  باتجربه. آنان  شد یم

داشتند تصور  05۷۵بهمن  00یروزی انقالب اسالمی در و پ 0550
که با سقوط تهران مراکز نظامی ـ اداری سایر شهرها با توجه  کردند یم
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کودتا در  یها شاخهبه ضرباتی که همزمان با عملیات تهران توسط 
یت از تغییر قدرت در مرکز با عبو به ت شد یموارد  ها آنسراسر کشور بر 

 یها فرمانو مترصد اجرای  کنند یمم همبستگی رهبران کودتا اعال

 .شوند یم« شورای نظامی »

و مرکز عملیات کودتا در تهران  مبدأاین بود که  تر یعیطببا این تصور 
و نه در نزدیکی همدان . البته در طرح اولیه کودتا پایگاه  شد یمشناسایی 

بود.  شده ابانتخمرکز ثقل کودتا  عنوان بهیکم نیروی هوایی در مهرآباد 
 نیتر بزرگنقطه قوت این پایگاه همان امتیازی بود که  نیتر بزرگاما 

. پایگاه در تهران بود و این امتیاز شد یمآن نیز محسوب  ضعف نقطه
بزرگی بود. اما این پایگاه در مناطق مسکونی محصور و در دسترس 

یم . کودتاگران از این بدیگرد یممردم بود و این ضعف بزرگی محسوب 
داشتند که در روز عملیات پس از پروازهای نخستین و بمباران اهداف 

مردم از هر سو به پایگاه هجوم برند و پس از خارج کردن  شده نییتع
پایگاه از دست محافظین در سطح باندها پراکنده شوند و امکان فرود و 
صعود را از هواپیماها بگیرند و کودتا با شکست مواجه شوند. لذا آنان 

 :درصدد شناسایی پایگاهی برآمدند که

 د.ـ دارای هواپیما باش 0

 د.ـ به تهران نزدیک باش 0

 د.ـ خارج از شهر باش 5

 د.داشته باش جذب قابلـ عناصر مستعد و  0

با پرسنل و امکان آن  ـ رهبران عملیات هوایی کودتا حداکثر آشنایی را ۷
 د.داشته باشن

رتباط با کودتاگران به دلیل امتیازاتی در آن زمان و در ا« پایگاه نوژه »
 د:اهداف کودتا مطلوب تشخیص داده ش که داشت برای
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داشتن هواپیماهای قابل تجهیز به سالح سنگین بر پایگاه  ازنظراول 

 . مهرآباد برتری داشت

 .پایگاه به تهران بود نیتر کینزددوم 

 . تکیلومتری همدان )دور از دسترس مردم ( قرار داش ۰1سوم در 

فرمانده پایگاه یکم مهرآباد بود. اما این  قبالًچهارم تیمسار محققی )او 
برای طرح عملیات هوایی کودتا کافی نبود( تیمسار مهدیون  ییتنها به

و... در آنجا خدمت  ییرضا پورسروان  نژاد رانیاسروان نعمتی سروان 

 .شناختند یمکرده و اماکن و پرسنل پایگاه را 

 اه نوژه و آغاز عملیاتطرح اشغال پایگ

هدف  00کلید عملیاتی کودتا  عنوان بهبرای تصرف پایگاه نوژه 
تیم مرکز از کاله  00 شده نییتعبود و برای نیل به اهداف  شده نییتع

 خوردگان بیفرنفراز  011تا  511نفر(  011سبزهای تیپ نوهد )حدود 
بود.  شده گرفته نظر درنفر راهنما )از داخل پایگاه (  00ایل بختیاری و 

قرار بود با شروع عملیات تسخیر پایگاه نوژه توسط عوامل نفوذی کودتا 
برج کنترل که خود دارای  جز بهدر مخابرات کلیه ارتباط داخل پایگاه 

 .بود قطع شود میس یب

پس از تصرف کامل پایگاه نوژه تیمسار محققی برای شروع و رهبری 
و  افتی یملیات هوایی استقرار عملیات هوایی در اتاق فرماندهی عم

وان حمید نعمتی سروان همزمان با استقرار او در پست فرماندهی سر
جهانگیری که  زاد فرخسروان کیومرث آبتین و سروان و  محمد ملک

نخستین  درآوردنسرپرست یک تیم بودند آماده به پرواز  هرکدام
مجهز به سالح فروند هواپیمای  ۷5هواپیما از  0۰اسکادران هوایی شامل 

 .شدند یمبود  شده گرفتهسنگین که برای عملیات در نظر 
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در مجموعه عملیات نظامی کودتا عملیات هوایی در تضمین پیروزی 
. لذا برای عدم شد یمنقش محوری داشت و برگ برنده کودتا محسوب 

مانع احتمالی باید تا لحظه شروع کودتا  هرگونهبرخورد عملیات هوایی با 
. یکی از نیازهای  رفت یمطبق طرح کودتا پیش  ازهرجهتاقدامات 

اساسی این بود که در روز کودتا هواپیماها باید مسلح به سالح سنگین و 

 .آماده پرواز باشند

چنین  ساز نهیزم توانست یموجود جو خصومت میان عراق و ایران 
تمهیدی باشد. ولی تیمسار محققی و مهدیون که بیش از دیگران به 

ت هوایی حساس بودند از این بیم داشتند که مبادا به هر دلیل جو عملیا
خصمانه میان عراق و ایران کاهش یابد و بر سر راه مسلح شدن 

از بنی عامری درخواست  رو نیازاهواپیماها اشکال اساسی پیش آید. 
 یها یشیاند چارهکردند که موضوع را با ستاد پاریس در میان گذارد تا 

 : دالزم به عمل آی

محققی و مهدیون نگران این موضوع بودند که چنانچه روابط خصمانه »
ایران و عراق به حالت عادی تبدیل شود مهمات سنگین هواپیماها از 

در روز کودتا  جهیدرنتپیاده شده و به انبارها منتقل گردد.  ها آنروی 
به حکومت جمهوری  جهیدرنتهواپیماهای مسلح در اختیار نباشد. 

فرصت مجهز شدن و مقابله داده شود )مسلح کردن هر هواپیما اسالمی 
( به همین برد یمساعت زمان  0اگر همه امکانات در اختیار باشد حداقل 

جهت به بنی عامری پیشنهاد کردند که از طریق پاریس این مشکل حل 
 گاه به گاهشود . حمالت  داشته نگهشود تا حالت خصمانه همچنان داغ 

)قبل از کودتا( ناشی از  ۷1نه ارتش عراق در بهار سال هوایی با توپخا
درخواست بنی عامری و هماهنگی نمایندگان سیا و موساد و عراق بود تا 
ارتش و نیروی هوایی مجبور باشد هواپیماها را در زیر مهمات سنگین 

 .« نگه دارد
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بین دوستان تهران و پاریس حمالت  جادشدهیا یها یهماهنگپیرو 
ایی عراق علیه ایران با نزدیک شدن زمان کودتا گسترش زمینی و هو

تا  05۷1/0/05که عراق در فاصله  یا حمله 051یافت . در مقایسه با 
حمله  00۷)آغاز کودتا( 05۷1/0/01تا  05۷1/5/0انجام داد از  05۷/0/50

)روز قبل از 05۷1/0/01ه ایران صورت گرفت . در روز هوایی و زمینی ب
 موردیسی تپه رش پاسگاه شورشیرین و پاسگاه انجیر کودتا( منطقه باو

هوایی رژیم عراق قرار گرفت.  حمله موردزمینی و سومار و نخجیر  حمله
حوالی سنندج آماج حمله هوایی و ارتفاعات  05۷1/0/01همچنین در روز 

 . غرب پاوه هدف حمله زمینی قرار گرفت

قرمز پایگاه که  قرار بر این بود که در پی حمالت هوایی عراق آژیر
و  دیدرآبه معنای رمز عملیات هوایی کودتا بود به صدا  حال نیدرع

پرسنل هوایی به آماده کردن هواپیماها مشغول شوند. پس از آماده شدن 
هواپیماها و پس از روشن شدن هوا خلبانان وابسته به کودتا در ظاهر 

رای ب درواقعبرای حرکت به سمت مرزها و تالفی حمالت عراق و 
از روی باند  شده نییتعتهران و بمباران اهداف از پیش  یسو بهحرکت 

پوشش هوایی پایگاه  نیتأمدو فروند ـ یکی برای  جز به. کردند یمپرواز 
نوژه و دیگری جهت حرکت به دزفول برای تهدید پایگاه وحدتی به 
پیوستن به عملیات کودتا یا خنثی ماندن در برابر آن ـ بقیه به سمت 

 .کردند یمران حرکت ته

نکته قابل تامل در ارتباط با نیروی هوایی این است که این نیرو در 
و درگیری با گارد  05۷۵ ماه ید 01دوران انقالب با میثاق خود با امام در 

در پیروزی انقالب نقش مهمی ایفا  05۷۵بهمن  00و  00در روزهای 
تیار( و بخ«)لیبرالیسم» رد. و حال برای شکست انقالب زوجک
( نیز تمامی امید خود را به نیروی هوایی بسته بودند. اویسی«)فاشیسم»
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چنانکه عراق نیز در حمله به ایران در وهله اول انهدام مراکز هوایی را 

 .قراردادهدف 

 برای بمباران شده نییتعاهداف 

 :گرفت یمقرار  موردحملهبا رسیدن هواپیماها به تهران نقاط زیر 

 ارانبیت امام در جم

 مهرآباد

 یریوز نخست

 ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 )انقالب اسالمی )میدان بهارستان یها تهیکمستاد مرکزی 

 ()پادگان امام حسینعصر یولپادگان 

 )پادگان خلیج )شهید بهشتی

 1کمیته انقالب اسالمی منطقه 

 0کمیته انقالب اسالمی منطقه 

 )دانستند یمبار مهمات کاخ سعدآباد )چون آنجا را ان

 ) لویزان )پادگان نوجوانان

تیمسار محققی بیت امام نخستین  ازجمله رشدهیدستگبه گفته همه افراد 

نقاطی که در »:شد هدفی بود که باید بالفاصله بمباران می نیتر مهمو 
طرح بود قبل از هر عملیات دیگر منزل امام و بعد زدن باندهای مهرآباد 

نیک یعنی شکستن دیوار صوتی بر روی تهران و حفظ و عبور سوپر سو
دیگر نتوانند بر ضد ما وارد عمل  یها گاهیپاکه  جهت نیازابرتری هوایی 

 .«شوند
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بلکه  داد یماولین هدف عملیات هوایی را تشکیل  فقط نهبیت امام 
 5. برای این منظور متفاوت بود کامالًبمباران آن نیز با سایر اهداف 

. بود شده گرفتهلبانی سه تن از بهترین خلبانان کودتا در نظر هواپیما به خ
 ۵۷1بمب  0داشت  تیمأمورهواپیمای اول به خلبانی سروان نعمتی 

فوت ( بر روی هدف رها کند.  ۵۷1بت )شعاع تخریبی از مرکز اصاپوندی
در زدن  ها موشک نیتر قیدق( )از هواپیمای دوم دو عدد موشک)ماوریک

. جماران تنها هدفی بود که برای کرد یم( شلیک رکاهداف ثابت و متح
هواپیمای سوم پرتاب  تیمأمور. و شد یمحمله به آن از موشک استفاده 

از صفر تا  یریتأخنارنجک  ۰۷1)هر بمب مرکز از یا خوشهبمب نفر  0
مکرر و متنوع جماران هواپیمای  یها بمباران. پس از پایان دقیقه( بود 51

و دو هواپیمای دیگر محدوده  رفت یمو تلویزیون  نعمتی به سمت رادیو
و چنانچه میزان  گرفتند یمجماران را زیر رگبار مسلسل  شده بمباران

. گرفتند یماز هواپیماهای دیگر کمک  دادند ینمانهدام را کافی تشخیص 
ت مقابله )به جهت سلب قدرمباران جماران و بمباران مهرآبادپس از ب

صوتی پیروزی نخستین  ( با شکستن دیواریهوایی از جمهوری اسالم
( به نیروی زمینی اعالم و عالمت آغاز مرحله کودتا)عملیات هوایی

قوای مسلح داده  لهیوس بهمرحله دوم کودتا یعنی تسخیر مراکز زمینی 

 .شد یم

 

 برای تسخیر شده نییتعاهداف 

هوایی و شکسته شدن دیوار صوتی در تهران این  یها بمبارانپس از 

 : شد یمراکز باید اشغال م

 ونیزیوتلویراد

 فرودگاه مهرآباد
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 ستاد نیروی دریایی

 ستاد ارتش جمهوری اسالمی

 پادگان حر

 پادگان قصر

 پادگان جمشیدیه

 . زندان اوین

ساعت تمرین  00 قبالًگروه سیاسی کودتا که  مایصداوسپس از تسخیر 
هت تثبیت کودتا آغاز و فعالیت خود را در ج افتهیاستقرارکرده بود در آنجا 

بود  کرده هیتهاطالعیه  ۷1ـ 01 قبالً. سرهنگ ابراهیم تحملی که کرد یم
تا بر پخش  شد یمافرادی بود که در رادیو و تلویزیون مستقر  ازجمله

 .کودتا نظارت کند یها هیاعالمو  ها هیاطالع

قصد  ماندند یماز تصرف رادیو و تلویزیون عاجز  که یدرصورتکودتاگران 
در بسیج مردم علیه  مؤثرداشتند آن را بمباران کنند تا این رسانه همگانی 

 .کودتا از دست جمهوری اسالمی خارج بشود

با  0نفره از لشکر  11یک گروه  لهیوس بهزندان اوین پس از اشغال 
. هواداران سلطنت گرفت یمتعدادی تانک و نفربر مورد محافظت قرار 

همین اقدام در مورد  شدند یمای کودتا بالفاصله مسلح و ضمیمه نیروه

 .شد یمزندان جمشیدیه نیز باید عملی 

عوامل کودتا در قرارگاه نیروی دریایی عالوه بر بازداشت مخالفین در 
قرارگاه وظیفه داشتند تا ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران را اشغال 

 .دهد آنجا را مقر فرماندهی خود قرار« شورای نظامی کودتا » کنند و 

آزاد بودند تا به  بعدازآنساعت برنامه داشتند و  00عملیاتی تا  یها گروه

 . ابتکار خود عملیات را پیش برند
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( تلفن عواملی در مخابرات بودند که قرار بود هنگام اجرای نقشه )کودتا»
. این عوامل برای نشان دادن توانایی و «قسمتی از تهران قطع شود

دستگاه  ۷11بیش از  خردادماهمحوله در  تیمورمأآمادگی خود در انجام 

 . گوشی تلفن در سطح شهر را قطع کردند

نفر از دژبان مرکز تعدادی  011تا  011در سطح شهر تهران نیز باید بین 
تعدادی از مزدوران سرسپردگان در برخی عشایر  0و  0از لشگرهای 

گرم اوباش مسلح به سالح سرد و  یها گروهملبس به پوشش نظامی 
و با اعمال خشونت و ارعاب مردم سعی در قرق کردن  شدند یمپخش 
 اضافه بهمسلح  یرنظامیغ. همچنین در نظر بود تعدادی کردند یمشهر 

و گروه ویژه  ماهر راندازیت تک یا عدهساواک منحله و  نیمأمورشماری از 
هوایی  یها بمبارانبه دنبال « گروه نجات گروگان»بنی عامری به نام 

قرار  موردحملهازل مسکونی و مسئولین جمهوری اسالمی ایران را من

 .دهند و در صورت کمترین مقاومت در جا حکم اعدام را اجرا کنند

اشغال رادیو و تلویزیون هدف محوری و  شده نییتعدر بین کلیه مراکز 
گام مکمل بمباران جماران برای تضمین پیروزی کودتا بود. پس از 

از پیش  یها برنامهبا پخش  مایصداوسی در ساختمان استقرار گروه سیاس
. شد یمدر جهت سلب اراده مردم و تخریب روحیه آنان تالش  شده نییتع

مداوم خبر بمباران جماران و شهادت حضرت امام پخش  طور بهباید 
اخبار  زیانگ رعبنظامی و  یها مارشو در حاشیه آن با  دیگرد یم

ی اسالمی سقوط مراکز نظام یکی پس بازداشت و ترور مسئولین جمهور
و مراکز نظامی و...  ها گروهو  ها تیشخصاز دیگری اعالم همبستگی 

پیام شریعتمداری مبنی بر  مکرراًباید  ها نیا. در کنار همه شد یمخوانده 
اقتضای مصالح دین و » عنوان بهکودتا  دیتائغلط بودن فتاوی امام و 

 .شد یمیز از خشونت و .. پخش و دعوت مردم به آرامش و پره« ملت
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 ها شهرستانکودتا در 

همزمان با پخش خبر بمباران جماران و دیگر مراکز نظامی و سیاسی و 
در شمال غربی و غرب و جنوب و شرق  شده هیتخلاعالم اسامی مراکز 

 : شدند یمایران نیروهای زیر وارد عمل 

 در« مسلمان خلقاسالمی حزب جمهوری »در آذربایجان شرقی : بقایای 
: در باختران: پالیزبان در خوزستان: صنار و چنگیز مامدی آذربایجان غربی

افراد خودفروخته عشایر به  اضافه بهزرهی اهواز  10بخشی از لشگر 
از  ییها دسته: عزیز مرادی در اصفهان و کهکیلویهفرماندهی سرهنگ 

رو باند خس: ایل بختیاری و بویراحمدی در فارسعوامل کودتا در عشایر 
: پیاده مشهد در بلوچستان ۵۵لشکر  : قسمتی ازقشقایی در خراسان

 .سرداران مرتبط با کودتا

 پس از کودتا

 5ـ تثبیت قدرت: پس از تسخیر رادیو و تلویزیون بالفاصله به مدت  0
در این مدت با سه  شد یماعالم  ینظام حکومت( ساعت ۵0) روز شبانه

خیابانی فریب  یها ربارانیت ازجملهاگون ترفند ارعاب مردم به طرق گون
افعین به مد یده باجروحانیون همراه با کودتا  لهیوس بهکودتا  دیتائمردم یا 

( و با تغذیه کودتا از طریق فراخواندن کلیه انقالب )اعالم عفو عمومی
در اسرع وقت و... قدرت توسط  سرکارعناصر اخراجی و فراری به 

و تاریخ  شده آمادهکه متن آن از پیش  یا هیماعال. شد یمنظامیان مهار 
)با احتساب زمان الزم برای تثبیت کودتا و یا احتمال عقب  00 0 05۷1

نخستین بیانیه حکومت کودتا چنین  عنوان بهافتادن موعد کودتا( را دارد 
ایران  پرست وطنارتش  دیفرارسعزیز! ساعت مورد  قطاران هم»د: بو

برچید. کلیه واحدهای ارتش ژاندارمری و  حکومت پوسیده آخوندها را
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سرکوب  شدت بهمقاومت  هرگونهشهربانی اعالم همبستگی نمودند. 
 .«خواهد شد. آماده اخذ دستورات باشید

ساعت پس از  01شورای نظامی کشور شاخه سیاسی مصر بود که بختیار 
 مشغول به کار شود . اما یریوز نخستکودتا به ایران بیاید و در پست 

داشت که  دیتأکقائل نبود « سیاسیون»نی عامری که وزن چندانی برای ب

 !بختیار نباید زودتر از یک هفته پس از کودتا به ایران بیاید

 جمهور سیرئ عنوان بهدر این زمان  صدر یبن: صدر یبنـ دستگیری  0
بود.  آشکارنشدهاو  یها انتیخو هنوز  شد یمقانونی کشور شناخته 

تصمیم  بعداً. اما شد یمر لیست کسانی بوده که باید ترور ابتدا د صدر یبن
 توجه قابلشد. نکته  نظر صرفگرفته شد او را دستگیر کنند و از کشتن او 

باالترین مقام  عنوان به صدر یبناینجاست که کودتاگران چرا از کشتن 
 یها تیمسئولافرادی با  که یدرصورت شود یم نظر صرفاجرایی کشور 

 .شوند ترور می تر نییپا مراتب به

جهت جلوگیری از هرگونه تهاجم »جهانی:  یها قدرتـ کودتا و  5
احتمالی از طرف شمال کشور نیروی دریایی وظیفه داشت که بالفاصله 
در صورت مشاهده چنین عملی تنگه هرمز را بسته تا به این وسیله 

غربی مجبور به مداخله و معارضه با شوروی شوند. ولی  یها دولت
که چنین اتفاقی  داشت یممهندس قادسی با اطمینان خاطر اظهار 

نخواهد افتاد و طبق اظهار دکتر بختیار شوروی در این توافق )انجام 

 «.کودتا( سهیم است

بنی عامری روزی خوشحال »گوید:  در این رابطه در جای دیگر چنین می
 محض بهما که ش اند دادهکه مژده ! از پاریس خبر  شود یمو خندان وارد 

اینکه عملیات را شروع کردید چنانچه تا دو ساعت احساس کردید که در 
وارد عمل خواهد شد و یا قدرت  ماًیمستقحال شکست هستید یا آمریکا 



 

 کتاب قیام نقاب

118 

که شوروی  دهد یم. بنی عامری در منزل نعمتی به وی اطمینان شرق
شمالی  یها استاناینکه  شرط بهاست  موردتوافقنیز جزو کشورهای 

 «.ر آرام شوندکشو

 یساز یخنثآغاز عملیات 

از همان زمان که احتمال وقوع کودتا احساس شده بود، ستادی مرکب از 
واحدهای اطالعات سپاه همدان، گروه مهندسی سپاه همدان، انجمن 
اسالمی نیروی هوایی، تعدادی از پرسنل مؤمن نیروی زمینی و تیپ 

شد، اما این ستاد اطالعات  تشکیل "کودتا یساز یخنثستاد "نوهد به نام 
مؤثر و دقیقی از کودتا در اختیار نداشت، ولی اطالعات با افشای کودتا 

نوهد، در  05تیپ  دار درجهو تا حدود کمتری توسط  ادشدهیتوسط خلبان 
کودتا قرار گرفت و عمالً از عملیات کودتا، توسط  یساز یخنثاختیار ستاد 

اطالعات و تکمیل آن و با اطالعاتی  یبند جمعنفر آگاه شدند. با  0این 
، الوقوع بیقربود عملیات مقابله با کودتای  شده یآور جمعکه از قبل 

 .شد یزیر طرحدر دو محور پارک الله و پایگاه شهید نوژه  سرعت به

تن از خلبانانی بود که قرار بود با اتوبوس به  01پارک الله محل تجمع 

عمده نیروهای  .گر خلبانان کودتا بپیوندندپایگاه هوایی نوژه بروند و به دی
کودتا، در پایگاه شهید نوژه متمرکز  یساز یخنثبرای  شده گرفتهبه کار 

قسمت داخل و خارج پایگاه به  0شد و عملیات مربوط به پایگاه نوژه در 
همزمان با شروع کودتا، نیروهای انقالب  بیترت نیا بهاجرا گذاشته شد. 

اهی و پرسنل متعهد و فداکار نیروی هوایی، وارد متشکل از برادران سپ
درسی به خائنان و اربابان مستکبرشان دادند که  چنان آنعمل شدند و 

 .برای همیشه در تاریخ انقالب خواهد درخشید

 :سدینو یموابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی تسنیم خبرگزاری 
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قالب اسالمی برای در سالگرد کودتای نافرجام نوژه، مرکز اسناد ان
نخستین بار تصویر حکم اعدام سعید مهدیون فرمانده اصلی کودتا نوژه 

بود را در شبکه اجتماعی تلگرام، مختص  صادرشدهتوسط دادگاه انقالب 

 .منتشر کرد "خبرچین"ای  گروه رسانه
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 کودتای نوژه -منبع شناسی قیام نقاب
 

، شاداب روایت اسناد(قدر مطلق یک توطئه )کودتای نقاب به  -0
 .0511اسماعیل قمریان، مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران،  -عسگری

(، مجید نجف پور، مرکز بر نقاب )بازجستی بر کودتای نوژهدست خدا  -0
 .051۵اسناد انقالب اسالمی، تهران، 

: نگاهی به کودتای نظامی پایگاه شهید نوژه همدان، شب کودتای – 5
 .0511انقالب اسالمی، تهران،  اسناد، مرکز محمدرضا سرابندی

سیاسی، تهران،  یها پژوهشکودتای نوژه، موسسه مطالعات و  -0
05۰۵. 

 .0511کودتای نوژه، علی فارسی نژاد، نشر روزنامه ایران، تهران،  -۷

نوژه، سرهنگ محمدباقر بنی عامری، انتشارات  -تیر نقاب 01قیام  -۰
 .0510ساتراپ، لندن، 

 خسرو بیت اللهی درباره قیام نقاب: یها مصاحبه

ودتای نوژه)نقاب ( از زبان خسرو بیت الهی یکی از اعضای شورای ک -0
 .0100می  0۰ -ایران گلوبال تی.وی -رهبری آن

ا.  -یعامر  یدا مورد سرهنگ بان یاله تیخسرو ب یمصاحبه با آقا -0
 .010۰فوریه  00 -تی. وی

روایتی از خسرو بیت  ،دتای نوژهتیر معروف به کو 01رستاخیز  -5
 .0101جوالی  ۵ -اللهی
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نقاب. سروان خلبان خسرو «. کودتای نوژه»و پیامدهای  ها ناگفته -0
 .0101جوالی  1 -رادیو مانی -بیت اللهی در گفتگو با جهانگیر لقایی

تیر؛ چهلمین سالگرد قیام نقاب )موسوم به کودتای نوژه( در  01 -۷
 -سایت مشروطه -ن خسرو بیت اللهیگفتگو با سروان خلبا

01/1۵/0101. 

بررسی کودتای نوژه یا قیام شاهرخی با خسرو بیت الهی خلبان سابق  -۰
 .0100ژانویه  01 -هواپیمای نیروی هوایی شاهنشاهی ایران

 


