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نگاه

«قدر مطلق یک توطئه» روایتی متفاوت از «کودتای نقاب» است

توطئه نافرجام
لیبرالهـا

یادداشت مولف کتاب «قدر مطلق یک توطئه»

که بهزودی راهی بازار نشر میشود

درباره «نقاب» آمریکایی

کتـاب «قـدر مطلـق یـک توطئـه»
شاداب عسگری

نویسنده و پژوهشگر

محصـول سـه سـال کار جـدی

اسـت که بـرای تالیـف آن پژوهش
جامعـی انجـام شـده اسـت .در

پیشتولیـد ایـن کتـاب ،همـه منابـع داخلـی در رابطـه بـا کودتـای

نقاب و برخـی منابع خارجی از جمله کتابی بـا همین عنوان ،تالیف
محمدباقـر بنیعامـری کـه در انگلسـتان منتشرشـده مـورد بررسـی

دقیـق قـرار گرفـت .عالوهبـر اینهـا ،مجموعـه ابهامـات و مجهـوالت

پیرامـون ایـن کودتـا را -چـه آنهایی کـه در فضـای مجـازی و مجامع

عمومـی و چـه آنهایـی کـه در میـان اندیشـمندان و محققـان مطرح
میشـود -گـردآوری کـرده و بـا همه افـرادی کـه در این ماجـرا نقش

مسـتقیم داشـتند و بهنحـوی بـا موضـوع کودتـا مرتبـط بودنـد یـا با

این موضـوع از نزدیـک آشـنایی داشـتند گفتوگو و تمـام اطالعات
الزم را از ایـن طریـق اسـتخراج کردیـم.

بر این اسـاس ،کتـاب «قدر مطلق یک توطئه» به اذعان بسـیاری از

صاحبنظـران این حـوزه ،کاملترین کتابی اسـت کـه تاکنون درباره

کودتـای نقاب تدوین شـده اسـت .همچنیـن بیـش از  50درصد از

حجـم ایـن کتـاب را مطالبـی تشـکیل میدهـد کـه بـرای اولینبـار
مطرح شـده و بخش قابلتوجهی از آن مربوط به اسـناد کودتاست.

یکـی از وجـوه تمایـز ایـن کتـاب نسـبت بـه سـایر منابـع موجـود
در رابطـه بـا کودتـای نقـاب ،بررسـی مـوردی تکتـک چهرههـای
شـاخص کودتـا و ارائـه اسـناد و مـدارک مرتبط بـا آنهاسـت .مضاف

بـر ایـن در «قـدر مطلـق یـک توطئـه» در رابطـه بـا چنـد موضـوع
خیلـی مهـم بررسـیهایی انجـام شـده و نتایـج قابلتوجهـی بـه
دسـت آمـده اسـت؛ بهطـور مشـخص دربـاره اینکـه آیـا کودتاچیـان
بـر اسـاس برنامههـای ایـاالت متحـده در ایـن کودتـا عمـل کردند؟

آیـا ابوالحسـن بنیصـدر بـا کودتاچیـان ارتبـاط داشـت؟ نقـش

حـزب تـوده در جریـان کودتـا چـه بـود و ...در ایـن کتـاب صحبـت
شـده اسـت .این کتـاب اطالعـات جامعـی نیز دربـاره فرآینـد کودتا
بـه دسـت مخاطـب میدهـد و بـه چگونگـی خنثیسـازی آن هـم
میپـردازد .در حالـی کـه در ماجـرای کودتـای نقـاب ،سـه نفـر از

افسـران ارتـش بـه شـهادت رسـیدند ،تنها در کتـاب خاطـرات آقای
ریشـهری آن هـم فقـط بـه یـک نفـر از این شـهدا اشـاره شـده ،اما

در ایـن کتـاب از هـر سـه نفر یـاد شـده و اسـناد شـهادت آنهـا ارائه
شـده است.

در تیرماه  1359و در شرایطی که کمتر از  18ماه از پیروزی انقالب اسالمی

که به همراه برخی مطالب جدید و ناگفته در کتابی با عنوان «قدر مطلق

عناصر اینکودتا ،اقدام به ذکر این اسناد کردهاند.

وجه تســـمیه عنوان کتاب این اســـت که عوامل کودتا توطئهای را درون

کودتاـ از ابتدا تا مقطع دستگیری و اعترافات کودتاچیان ـ در این فصل

در ایران گذشته بود ،توطئهای با هدف تغییر نظام سیاسی جدید ،در قالب

یک توطئه» گرد آمده و مورد بررســـی و تجزیهوتحلیل قرار گرفته است.

بزرگ» کلیدواژه توطئهگران برای براندازی انقالب اسالمی بود که یکپای

«قدر مطلق» قرار داده و در انتظار نتایج حاصل از آننشســـتند .بدیهی

یک کودتای نظامی بهنام «نقاب» به کشور تحمیل شد« .نجات قیام ایران
آن لیبرالهای ملی و یکپای آن هم افســـران راندهشـــده نیروی هوایی

ارتش شاهنشاهی بودند ،اگر چه برخی اسناد حاکی از مشارکت سازمان

مجاهدین خلق نیز دارد .بنا بود این عملیات از پایگاه هوایی نوژه همدان
آغاز شـــود و از این جهت برخی منابع نام این کودتا را به اشتباه کودتای

نوژه خواندهاند .شـــاپور بختیار که بنابر شـــواهد ،رهبری این عملیات را
برعهده داشـــت از جمله افرادی بود که بالفاصله پس از پیروزی انقالب

از کشـــور خارج شد و اقدام به تاسیس یک تشکیالت بهمنظور براندازی
نظام جمهوری اســـامی کرد .این کودتا یکی از مهمترین اقدامات او با
مشـــارکت برخی درجهداران ارتش بود که حمایت دولتهای غربی را نیز

به همراه داشـــت .به هر حال ،دقت در اهداف و برنامههای مجریان این
توطئه حاکی است که یک قوه عاقله با بهرهگیری از مجموع تواناییهای

اطالعاتی و داشتههایش ،سعی داشت تا یک بازی برد – برد را برای تامین

منافع خودش تدارک دیده و آن را اجرا کند.

است که بر اساس مفروضات و اصول موضوعه ریاضیات نظری ،هیچگاه
حاصل جبری این گزاره منفی نبود.

فصل اســـت .در فصل اول که نام «کودتا در تاریخ معاصر ایران» برای آن
برگزیده شـــده ،کلیات مرتبط با موضوع کودتـــا و تاریخچه آن در ایران

مطرح شده اســـت .در این فصل ،ضمن توضیح «کودتای کورتاژ» ،برای
نخستینبار درباره نخستین کودتایی که توسط گروهی از خلبانان نیروی

هوایی ،حدود یک ســـال پساز پیروزی انقالب اسالمی ـ در سال 1358ـ

زیرنظر ســـرتیپ خلبان حبیبالله معینزند و سرتیپ پیاده احسانالله

پزشکپور در شرف تکوین بوده است و نیز درباره عناصر شرکتکننده در
آن که توسط نهادهای انقالب اسالمی دستگیر شدند ،بهصورت مبسوط

توضیح داده شده و اسناد و مدارک موجود در ارتباط با این موضوع نیز

قرار نگرفته اســـت .مشـــخص کردن ابهامات کودتا ،رمزگشایی از دالیل

تاکنوندرباره آنها بحثنشده است،مجموعهموضوعاتیبهشمارمیروند

سپیدهدم شکست کودتا

ـ مستند به اسناد و مدارک -جدا مورد توجه قرار گرفته و بهطور مبسوط

بهمیان میآید .افرادی که تنها شـــهدای این کودتا محســـوب میشوند

راهی بازار کتاب شـــده و در اختیار مخاطبان قرار میگیرد ،دارای چهار

ســـوابق عناصر اصلی که بیشترین مسئولیت و نقشآفرینی را در زمینه

اقناع رسانده و موجب تحقق این واقعه شد و نیز اسامی کودتاچیانی که

اقدام نیروهای ارتشـــی در کشف و خنثیســـازی آن است که اقدام آنها

«قدر مطلق یک توطئه» که بنابر اظهار مولفان آن حداکثر تا نیمه مرداد

اگرچه درباره این حادثه آثار متعددی منتشـــر شده ،اما تجزیه و تحلیل

اجرایی مربوط به آن ،یافتن اصلیترین عاملی که کودتاچیان را بهمرحله

بهصورت مشروح بیان شده است .تمرکز اصلی در فصل سوم ،بر چگونگی

تشـــریح شده است .در همین فصل ،برای نخستینبار ،درباره سه نفر از

ارائه شده است« .بازشناسی عناصر کودتای نقاب» عنوان فصل دوم کتاب

دقیق این عملیات و رفع ابهامات مرتبط با آن تا به حال چندان مورد توجه

برای ســـومین فصل ،عنوان «بازخوانی کودتا» برگزیده شـــده و جزئیات

است .در این فصل تالش شده تا شناخت مخاطبان محترم ،از طریق ارائه

طرحریزی و اجرای «کودتای نقاب» داشتهاند ،تکمیل شود .غالب اسنادی
که در این بخش کتاب آمده تاکنون در جایی ارائه نشـــده است و مولفان
بهمنظور عمق بخشـــیدن به نگاه مخاطب و کمک به شـــناخت جامعتر

فرمانده کودتا منصوب بختیار بود

کارکنان ارتش که در جریان خنثیسازی کودتا ب ه شهادت رسیدهاند سخن

و متاســـفانه درخصوص دو تن از ایشـــان تا به حال مطلبی نوشته نشده

اســـت« .رازها و رمزهای مغفول کودتا» عنوان فصل پایانی کتاب اســـت.

این واقعیت قابلانکار نیســـت که در این کودتا نیز مانند ســـایر حوادث
تاریخی ،حواشیای وجود داشته که بهدالیل متعدد کمتر مورد توجه قرار
گرفته است؛ حال آنکه این حواشی از چنان ظرفیت باالیی برخوردارند که

میتوانند اصل موضوع را بهطور جدی تحتالشعاع قراردهند .از این رو
بررسی رویدادها و موضوعات مهم مرتبط با این کودتا که زوایا و الیههای
پنهان آن را شفافتر میکنند ،در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
به این ترتیب ،شـــرایطی فراهم شده تا ضمن رفع ابهامات مختلف درباره
«کودتای نقاب» ،واقعیتهـــای تاریخی و آموزنده این رویداد مهم نیز با

توجه به اهدافی که طراحان اصلی کودتا آن را دنبال میکردهاند ،تبیین
و جمعبندی شود .در آستانه سیونهمین سالگرد کشف کودتای نقاب،
صاحبـــان اثـــر ،بخشهایی از متن این کتاب منتشرنشـــده را در اختیار

«فرهیختگان» قرار دادهاند که در ادامه میخوانید.

«نقاب» به روایت اسناد

برخـی افراد مرتبـط با این کودتـا بعد از کشـف موضوع توبـه کردند؛

در سال  1357با شـــروع حرکت مردمی در مسیر انقالب

کودتـــای نقاب نیز مانند ســـایر کودتاها یـــک قوه عاقله

در ارتباط با کودتای نقاب که در ســـال  ،1359در ایران

ارائـه کـرده که قبلا کمتر بـه آن پرداخته شـده اسـت .در ایـن کتاب

کودتای  ۲۸مرداد  1332بود -بار دیگر زمزمه وقوع کودتا در

که در تعامل با یکدیگر ،کارها راپیش میبردند .بیشـــک

رشته تحریر درآمده و کامال واضح و بدیهی است که در هر

«قـدر مطلـق یـک توطئـه» دربـاره سرنوشـت توابیـن نیـز توضیحاتی
بـرای اولین بـار دربـاره نحـوه برخورد نظـام جمهـوری اسلامی ایران
بـا خانـواده کودتاچیـان مطالـب جالبـی آمـده اسـت؛ شـاید بـاورش
سـخت باشـد ،اما تـا  36سـال بعـد از اعـدام کودتاچیان تعـدادی از
خانوادههـای آنهـا در خانههـای سـازمانی ارتش سـکونت داشـتند و

بـدون کمتریـن فشـار زندگـی میکردند.

بهطـور کلی مطالب جدید در این کتاب بسـیار اسـت و مـا در فرآیند

تدویـن آن تلاش کردیم بـرای تمامـی ابهاماتی که به آنها دسترسـی
داشتیم پاسـخی ارائه دهیم.

اسالمی -که بهنوعی ادامه مبارزه با حکومت پهلوی در پی

بیرونی و تعدادی عوامل اجرایی در درون کشـــور داشت

ایران پیدا شد ،اما در یک بازه زمانی کوتاهمدت ،آوازی که از

تمامی این نیروها بدون تمسک بهکمکهای یک یا چند

نظامی برای انجام کودتا مبدل شـــد .در فصل اول کتاب،

نقش میکنند ـ قادر به انجام این عملیات نظامی نبودهاند.

دور شنیده میشد ،ب ه صدایی بلند در قالب تحرکات جدی
ضمن ارائه توضیحاتی کلی درباره کودتا ،تحوالت داخلی

ایران در فاصله سالهای  1357تا 1359ـ مرتبط با مسیر
اجرایی شـــدن کودتا ـ در قالبی جدید روایت میشود .در
بخشی از این فصل درباره طرح کودتاهای کورتاژ در روز 21

بهمن 1357آمده است« :رژیمِ در حال احتضار شاهنشاهی

کشور بیگانه ـ که معموال در قالب حامیان کودتاچیان ایفای
با این حال ،ســـابقه تعدادی از مهمترین و تاثیرگذارترین

افـــرادی که بهعنوان تصمیمگیرنده و عامل اجرایی کودتا

ایفای نقش کردند ،مورد مطالعه قرار گرفته و قسمتهایی

از اسناد مربوط به آنها که میتوانست در راستای کمک به

ایـن فرضیه مطرح میشـود که اگر ایـن خلبانها اعدام نمیشـدند،

دستان پلید خود برای خویش ساخته بود ،نجات دهد.

رژیـم بعث اجـازه حمله به کشـور را به خـود نمـیداد .در «قدر مطلق
یـک توطئـه» توضیـح دادهایـم کـه خلبانهـا  12تـا  13نفـر بیشـتر

نبودنـد که هفت نفر از آنهـا دوره خلبانی دیده بودند اما سـالها بود
کـه پـرواز نداشـتند و عمال خلبـان خبرهای محسـوب نمیشـدند .به

علاوه ایـن توضیـح را آوردهایم کـه مرکزیت کودتـا کجا بـود و به چند

سـوال خیلی مهـم نیز پاسـخ دادهایـم؛ از جملـه توضیـح دادهایم که

چطـور یـک سـرهنگ دوم ژاندارمـری بـه نـام محمدباقـر بنیعامری
توانسـت دو سـپهبد ،چند سرلشـکر و سرتیپ و 20سـرهنگ شاغل و
بازنشسـته ارتـش را به خدمت خـود درآورد.

و سـاواک منحـل شـده بودنـد و فقـط اداره مستشـاری باقـی مانـده
بـود کـه ایـن جریانات هـم زیر سـر آنهـا بـود .مبتنیبـر بررسـیهای
مـا بیـش 60درصـد از کودتاچیـان در زمـان انجـام کودتـا عضـو

ارتـش نبودنـد و بیـش از  50درصـد از آنهـا نیـز یـک تـا چنـد نفـر از
اعضـای خانوادههایشـان در آمریکا یا سـایر کشـورهای غربی به سـر
میبردند .در رابطه با مشـارکت قومیتهـای مختلف ایرانی در کودتا

کـه در محافل مختلف مطرح میشـود نیـز در این کتـاب توضیحات
قابلتوجهـی ذکـر شـده اسـت.

واقعه در قالب روایتی جدید و در عین حال جامع ،مستند
«بازخوانی کودتا» روایت کودتا بر اســـاس دو قرائت آقای

بررســـی انجامشده توســـط مولفان ارائه شده است .در

بیدریغ مردم کوچه و خیابان با هر وســـیل ه ممکن تیمسار

یوســـفی؛ بر اساس مستندات موجود ،مشارالیه هر یک از

بدرهای و تیمسار نشاط و چند تن دیگر طراحان اصلی این
نقشه بودند؛ نقشـــهای که بر اساس آن قرار شد فردای آن

روز یعنی روز بیستویکم بهمن تعدادی تانک بهخیابانها

اعزام شوند و بهخدمه تانکها ماموریت داده شود که بههیچ
جنبندهای رحم نکنند .کالهدوز پساز باخبر شدن از این
تصمیمات بهفراست دریافت که فردا چه واقعه وحشتناکی
گلولهباران شدید چند نقطه شهر تهران از جمله مقر حضرت

س از بررسیهای
و شـــواهد به تصمیمات آنها پی ببرد و پ 
زیاد یقین پیدا کرد که بر اجرای این تصمیمات اصرار دارند.
بنابراین او باید هرطور شده این خبر را به انقالبیون میداد....

بههر ترتیب بهعنوان گشـــت اطراف پادگان بیرون رفت و با
احتیاط کامل باجه تلفنی را پیدا کرد و گوشی را برداشت؛
خبر داد و سریع بازگشت ،اما این کار او را اقناع نکرد و با خود

فکر کرد که کار از این بزرگتر اســـت و یک تلفن نمیتواند
رفع مشکل کند ،لذا از ساختمان خارج شد و نقشهای را که

چند لحظه پیش طراحی کرده بود ،عملیکرد . ...در حالی
کـــه اطراف را میپایید بااحتیاط به یکی از تانکها نزدیک

شـــد و سوزن آن را برداشت .وقتی که مطمئن شد کارش را

به هـر حال ،تدویـن و تالیـف «قدر مطلق یـک توطئه» حدود 6سـال

بهخوبی انجام داده اســـت از آن پیاده شد و بهسراغ دومین

بهمنظـور توفیـق این اثـر کمکهای شـایانی کردند.

در حال از کار انداختن تانکها بود .سپیده که دمید ،سوزن

طول کشـید که در این مدت دوسـت بسـیار خوبم ناخـدا قمریان نیز

قرار گیرد و از میان آنها ،اصلیترین و جامعترین وجه این

رادیو ،درباره نحوه کسب اطالع از کودتا چنین میگوید:

اگر شـــده با جاری ســـاختن خون در خیابانها و کشـــتار

را مجـاب بـه چنیـن اقدامـی کـرده باشـد کـه در آن شـرایط تنهـا

ارتش تعـدادی زندانـی و تعـدادی اعدام شـده بودنـد ،ضداطالعات

بار دیگر تمامی مطالبمنتشره مورد بازخوانی و استفاده

دیگر برای او فرقی نداشـــت که چگونه خود را برهاند؛ حتی

امام و دانشگاه .کالهدوز با زیرکی توانسته بود از روی قراین

چنیـن قدرتی بود .شـاه مخلوع فاقد چنیـن قدرتی بـود ،فرماندهان

مکتـــوم مانده این واقعه صورت میپذیرد ،ایجاب میکرد

«نامهای مســـتعار مورد استفاده سرهنگ دوم محمدباقر

بـر اسـاس سـاختار ارتش شاهنشـاهی ایـن موضوع غیرممکـن بود،

ایـاالت متحـده و سـازمان امنیتـی و جاسوسـی ایـن کشـور حائـز

این کودتا که با هدف تبیین افکار در ارتباط با واقعیتهای

بخشی از این فصل میخوانیم که آقای هاشمیرفسنجانی

در شرف تکوین است؛ کشتار بیامان مردم تظاهراتکننده،

مگـر اینکـه قدرتـی فراسـازمانی بـه حمایـت از او ایـن افـراد بلندپایـه

کودتا برجستهتر شدهاند .الزمه پرداختن مجدد بهموضوع

فصل کتاب اســـت که درباره شـــاخصترین چهره کودتا
توضیحاتی آورده است.

مختلـف بیـن  60تـا  120نفـر تخمین زده شـده کـه با اسـتناد به آن

یک از این تقریرها ،وجه یا وجوهی از موضوعات مرتبط با

تا از این طریق ،امکانی فراهم شود که اوال ابهامات موجود

مارک گازیوروســـکی استاد دانشـــگاه آمریکا و همچنین

تعداد خلبانهـای اعدامی در جریان این کودتـای نافرجام در منابع

دســـت و پا میزد تا مگر بهنحوی خودش را از غرقابی که با

کشف و خنثی شـــد ،روایتهای متعددی نقلشده یا به

مشخص کردن ابهامات مطروحه مورد استفاده قرار گیرد

نفسهای آخر را میکشید لیکن همچنان برای زنده ماندن

تانک رفت .ساعتی بیش بهطلوع فجرصادق نمانده بود و او

آخرین تانک را هم درآورده و خوشحال از آن خارج شد».

بنیعامـــری عبارت بودند از احســـان ،امیـــد احمدی و

این اســـامی مستعار را در ارتباط با یکی از سه گروه کاری
در کودتا ،اســـتفاده مینموده است .همچنین ،بر اساس

مفاد بازجوییهای متهمین شـــاخه نظامی ،محرز گردید
که اکثریت قاطع افراد این شاخه ،سرهنگ بنی عامری را

بهنام «احسان» میشـــناختند .بر اساس اعترافات تعداد
قابل توجهی از متهمین دستگیرشده کودتا ،بنیعامری

در اســـفندماه  ،۱۳۵۸پس از سفری مخفیانه بهپاریس و

دیدار با شاپور بختیار ،فرماندهی بخش نظامی «عملیات
نقاب» را برعهده میگیرد . ...سرهنگ ساوهدرودی سالها

بهعنوان یکی از عناصر ضدجاسوسی در اداره دوم بوده و
ســـرهنگ بنیعامری در ژاندارمری فعالیت داشته است.

حال ســـوال اینجاســـت که این دو نفر چگونه با یکدیگر

مرتبط شـــدهاند؟ واســـطه تماس چه شخص یا سازمانی
بوده که از موافقت سرهنگ ساوهدرودی با شرکت در این

در مصاحبهای بهتاریخ بیســـت و دوم تیرماه ۱۳۵۹ش با

«حدود یـــک ماه و نیم پیش به ما اطالع دادند که عوامل

شـــاپور بختیار در ایران و شبکه نظامی و تبلیغاتیشان بر

حجم اقدامات خود افزودهاند .در آن گزارش ،برنامههای
تبلیغاتی آنها مشخص و همینطور برنامههای نظامیشان

و زمان اینکه چه وقت میخواهند توطئه را شـــروع کنند،

گزارش شـــد .من این مســـاله را در شورای انقالب مطرح
کردم ،آقای بنیصدر هم از کانال دیگری آگاه شده بود.
شورای انقالب ،سپاه را مسئول کرد که بههمراه نیروهای

ویژهای از ارتش این جریان را تحقیق کنند و آنها را تعقیب

کردند و وضعیتی پیش آمد که یک بازداشت صورت گرفت
و عدهای از عوامل بختیار بازداشـــت شـــدند و این باعث

شـــد که برنامه کودتا به هم بخورد و برای مدت نامعلومی
به تاخیر بیفتد».

نیروی هوایی مثال در میان چتربازها شـــاید هم بهصراحت

از ســـرهنگ ساوهدرودی که هر دو جزء آن دسته از سران

از نوژه حرف زد که تشـــکلهایی در حال انجام است .این

درخصوص تهیه پول و خرید سالح از سوی قربانیفر عنوان

دادیم تا اینکه حدود سه هفته پیش از این معلوم شد اینها

که او میخواهد از طریق قاچاق ،اسلحه خریداری کند و

مسئولیت امور مالی با قربانیفر است».

که طراحان اصلی کودتا اجـــرای آن را دنبال میکردند،

مطرح و منتشـــر شـــود .در بخشـــی از این فصل درباره

فعاالن کودتا ضمن اشـــاره بـــه این موضوع که یگانهای
شرکتکننده در این واقعه شامل اداره دوم ستاد مشترک
ارتـــش ،پایگاه هوایی همدان ،لشـــکرهای  1و  2تهران،
تیپ  23نوهد و لشکر  92زرهی اهواز بودند ،آمده است:
«درباره شـــرکت طوایف و اقوام ایرانی در این کودتا ،آقای

محسن رضایی ضمن توضیح درخصوص مراحل «کودتای
نقاب» ،در ارتباط با مرحله ســـوم چنین میگوید :بسیج و

تســـلیح شیوخ وابسته به عشـــایر عرب و حدود سیصد تا
چهارصد نفر از ایل بختیاری و ســـایر قومیتها در اولویت

برنامههای کودتاگران قرار داشـــت؛ بهگونهای که قرار بود
در مرحله ســـوم کودتا ـ که از آن بهعنوان جاهطلبانهترین

مرحله این کودتا نام برده میشـــود ـ حدود  50هزار نفر از
مردان جنگی اجیرشده بلوچ ،کرد و تُرک تحت رهبری ملی

و با مدلی ناشـــناخته ،نسبت به قطع ارتباط شهر تهران با
سایر مناطق کشور اقدام نمایند.

مارک گازیوروســـکی نیز در همین ارتبـــاط در مقاله خود

مینویســـد :در هفتههای قبل از  9جوالی از دســـتههای
قبایل خواسته شد تا در مناطق مختلف کشور شورشهایی

را ترتیب دهند تا واحدهای ســـپاه پاســـداران از پایتخت
بهمناطق ایلنشـــین اعزام و از تهران دور شوند؛ تا اجرای
عملیات کودتا تســـهیل گردد .این ایـــات عبارت بودند

از بختیاریها ،بویراحمدیها ،بلو چها و قشـــقاییها که

اطـــاع خود از کودتا را اینگونه بیـــان میکند« :فرمانده

تماس ساوهدرودی با دیگران را صادر نمینمایند ،تا هویت

میدارد :احســـان (بنیعامری) و ساوهدرودی میگفتند

واقعیتهای تاریخی این رویداد ،با در نظر گرفتن اهدافی

میتوان در جمعبندی انجامشده در این خصوص ،چنین

ســـابق نیروی هوایی یک ماهواندی پیش اطالع داد که در

کودتا بودند ولی در سال 1359ش ،شناخته نمیشوند،

درباره این کودتا کاهش یابد و ثانیا شرایطی مهیا شود که

آقـــای بنیصدر ،رئیسجمهور وقت نیز اطالعات خود را از

جریان اطمینان داشته و از سوی دیگر ،حفظ وی در اداره

یادشده لو نرود .همچنین سرهنگ دوم صدقیانیفر بهنقل

کمتر مورد مداقه قرار گرفته است ،مورد توجه ویژه قرار گیرد

توسط بنیعامری ،قادسی و رکنی جذب شده و در مقابل

منابعی دیگر میداند ،بنیصدر در یک ســـخنرانی نحوه

دوم نیز تا حدی برای آنها مهم بوده که عمال اجازه برقراری

در فصل چهارم کتاب تالش شـــده تا آن دسته از حواشی

مهم و مرتبط با کودتای نقاب را که به نظر میرسد تاکنون

و مختصر ،تهیه و ارائه شود .در فصل سوم کتاب با عنوان

در فصل دوم آمده است .آنچه میخوانید منتخبی از این

رازهای یک کودتا

خبر را ما به دســـتگاه اطالعاتی بـــرای تحقیق و پیگیری
همـــان کودتاگرانند و آنوقت ،نیروی آنها حدود  70تا 80

نفر ارزیابی میشـــد و  10نفـــر از آنها هم آنموقع برای ما
شناخته شده بودند».

خدماتشان مبالغی هم دریافت کرده بودند.

گفت :کودتاچیان بسیار تالش نمودند تا تعدادی از اقوام
د ـ هیچیک از
ایرانی را با خود همراه نمایند ،لیکن ـ بالتردی 

ایـــات و طوایف ایرانی ،بهصورت جمعی و ایلی -اصطالحا

سازماندهیشـــده ـ در این کودتا شـــرکت نداشته از آن

حمایت ننموده بودند .فقط تعدادی محدود ،حداکثر چند

 10نفر از طوایف مختلف بختیاری ،بهواســـطه حضور در
مجالس شبانه تریاککشی و قمار ،در جریان این کودتا قرار
گرفته بر اساس منافع شخصی وارد این غائله میگردند».

